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 في تعمم بعض السهارات االساسية بكرة القدم م استراتيجية االنذظة الثابتةأثر استخدا
 

  .د. فجاء اكـخ سميؼأ                                          ـ.ـ. امانج محسؾد دمحم 
 كمية التخبية البجنية وعمـؾ الخياضة  /جامعة صالح الجيؽ 

 
 0303/ 03/ 4 قبل لمشذخ في                                0303/ 8/ 03 قجـ لمشذخ في

 
 :ملخص 

 في تعمؼ بعض السيارات االساسية بكخة القجـ ةواالستختيجية الستبع استخاتيجية االنذظة الثابتة الى الكذف عؽ أثخىجاؼ البحث 
السيارات االساسية بكخة القجـ. وافتخض  بعضفي االختبار البعجي ل ةتيجية الستبعاستخ ألاألنذظة الثابتة واؽ بيؽ استخاتيجية و الفخ و 

وجؾد فخوؽ و  في تعمؼ بعض السيارات االساسية بكخة القجـ. ةالستخاتيجية االنذظة الثابتة واالستختيجية الستبع الباحثاف اف ىشاؾ أثخ
السيارات االساسية بكخة في االختبار البعجي لبعض  ةتيجية الستبعاذات داللة احرائية بيؽ استخاتيجية االنذظة الثابتة واالستخ 

في معاىج التخبية الخياضية في مخكد  االولى الجراسية الدشة طالب البحث مجتسعضؼ , و ـ السشيج التجخيبيااستخجتؼ و  القجـ.
 عجدىؼو  تؼ اختيارىا بالظخيقة العذؾائيةفـ عيشة البحث ( طالبًا أ044والباغ عجدىؼ ) (0303-0309) محافغة اربيل لمعاـ الجارسي

( السجسؾعة بشعبة ) , وىساتيؽشعب يسثمؾف طالبًا ( 04)والعيشة الخئيدة لمبحث تسثمة بػ بسعيج التخبية الخياضية الحكؾمية (65)
وبعج  .(في السعيجاالستخاتيجية الستبعة تظبيق )السجسؾعة الزابظة شعبة )د( و  .االنذظة الثابتة(تظبيق إستخاتيجية )التجخيبية 

استخاتيجية الخاص ببعض ميارات االساسية بكخة القجـ وفق  يالبخنامج التعميس تظبيقتؼ  ,في الستغيخاتاجخاء التجانذ والتكافؤ 
( 00) وتكؾف البخنامج التعميسي مؽ 00/0/0303وانتيت في  00/03/0309ة بتاريخ يإذ بجأت التجخبة الخئيد, االنذظة الثابتة

وتؼ اجخاء االختبار البعجي بشفذ عخوؼ االختبار  .( دؾيقة43وحجة ) كل زمؽو  ( وحجة تعميسية لكل مجسؾعة00وبؾاقع ) اسبؾع 
البخنامج التعميسي وفق  أفالى  الباحثافوتؾصل  (,SPSSالقبمي وبعج معالجة البيانات احرائيًا باستخجاـ الحقيبة االحرائية )

فقط في لالستخاتيجية الستبعة ايجابي  أثخو لقجـ, ايجابي في تعمؼ بعض السيارت االساسية بكخة ا أثخاستخاتيجية االنذظة الثابتة ليا 
افزمية السجسؾعة التجخيبية عشج مقارنتيا بالسجسؾعة الزابظة في ميارات)التسخيخة القريخة,  وكحلػ السيارتيؽ )الجحخجة واالخساد(

 .التسخيخة التؾسظة, االخساد(
 يالبخنامج التعميسسية بكخة القجـ, : استخاتيجية االنذظة الثابتة , السيارات االساالكمسات السفتاحية
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 The impact of using anchor activities strategy on learning some of basic 

skills in soccer  

M.M. Amanj Mahmoud Mohamed                                        Prof.Dr. Fada Akram Selim 

Salahaddin University / College of Physical Education and Sports Sciences 

ABSTRACT: 
The research aimed to determine the effect of anchor activities strategy and common strategy in 
learning some of soccer basic skills and to identify the differences between anchor activities 
strategy and common strategy of the post-test. The researchers assumed that there is an effect of 
anchor activities strategy and common strategy in learning some of soccer basic skills and 
statistically significant differences in the post-test between anchor activities strategy and common 
strategy. The researcher utilized experimental approach, the population consisted of (144) first 
year students in physical education institutes in the centre of Erbil city for the academic year 
(2019-2020). The research samples are randomly selected that are (65) students, and the final 
research samples consist of (24) students, divided into two groups of (12) students for each group 
(B) Experimental group using anchor activities strategy. (D) Control group using common strategy. 
After conducting homogeneity and equivalence, the education program was applied, the main 
experiment began on 10/31/2019 and ended on 01/23/2020, meaning (12) weeks with (12) 
educational units for each group, and the time for each unit was (40) minutes, using statistical bag 

(SPSS). The research resulted in a number of conclusions, The educational program according to 
anchor activities strategy, has a positive effect on learning some of soccer basic skills, and there 
was a positive effect of the common strategy only in two skills (dribbling and ball controlling). 
Superiority of anchor activities strategy in compared to common strategy in acquisition of (short 
pass, middle pass, ball controlling) 
Key words: anchor activities strategy, soccer basic skills, educational program  

 

 Definition of the research  :البحثبالتعريف  -1
 Introduction and importance of research السقدمة وأهسية البحث 1–1

ق ائبظخ  التخبية الخياضية ظالبالتؾفيخ عمى  يتزسؽالحي  الفعاؿاو فمدفة لمتجريذ  مجاؿىؾ  تبايؽاستخاتيجية الاف 
, وكحلػ تظؾيخ مؾاد تعميسية واالبتكار ,وبشاء السعاني , وصشع األفكار  مختمفة متشؾعة لسداعجتيؼ في اكتداب السحتؾى 

ق مشاسبة لمتقييؼ, حتى يتدشى لجسيع الظالب أف يتعمسؾا بذكل فعاؿ , بغض الشغخ عؽ االختالفات في القجرة , ائوطخ 
 ونؾع الجشذ, والجافع,, والمغة, االجتساعي  و الثقافة والؾضع االقترادي  الظالب في يتبايؽحيث مؽ الظبيعي أف 

 . (8, ص0304)شؾاىيؽ, واكثخ مؽ ذلػ  وسخعة التعمؼ وخبخات الدابقة او العجد , البجنية والسيارية والقجرة وذكاء
ولكي يتسكؽ السعمؼ مؽ تخجسة اليات تشفيح التجريذ الستبايؽ يجب استخجاـ استخاتيجيات السشاسبة لمتعمؼ ومشيا استخاتيجية 

تدتخجـ ىحه االستخاتيجية عشج وجؾد طالب مختمفيؽ في السدتؾيات السعخؼية أو السيارية , يث ثابتة حاالنذظة ال
ويجرسؾف نفذ السفاـيؼ والسيارات , وؼيو يسكؽ أف يبجأ كل طالب مؽ الشذاط السالئؼ لسدتؾاه السعخفي أو السياري ويتقجـ 

تداعج  انو  ىي االنذظة الثابشة االستخاتيجية مؽ أىؼ مسيدات استخجاـويخى كؾجػ, اف . لمؾصؾؿ إلى مدتؾى متسيد
في أداء العسل السكمفيؽ بو في  الظمبةعمى اإلفادة مؽ أوقات الفخاغ التي تشتج بدبب اختالؼ سخعة  والظالبالسعمؼ 
. ايشة, واحتياجاتيؼ التعميسية الستبالظمبةيح ىحه األنذظة الفخصة لمسعمؼ أف يتعامل مع االختالفات بيؽ تت . وكحلػالفرل
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, 0338 ,كؾجػ واخخوف بسحتؾى الؾحجة التجريدية ومؾضؾعاتيا. ) مدتسخة مختبظة انذيظة لمظالب ايزاً  تؾفخوانو 
 .(006ص

ومعمؾماتيؼ الدابقة واستعجاداتيؼ  (" احتياجات الستعمسيؽ السختمفة,47ص ,0300 , كؾجػ وآخخوف )في الحميدي ويذخ
إذف تشؾيع التجريذ  ثؼ االستجابة لحلػ في عسمية التجريذ, ط تعمسيؼ السفزمة,وأنسا وميؾليؼ, ومدتؾاىؼ المغؾي, لمتعمؼ,

 ىؾ عسمية تعميؼ وتعمؼ طالب بيشيؼ اختالفات كثيخة في فرل دراسي واحج".
. ويشبغي عمى السعمؼ أف لمظالبالتجريذ السشاسبة  طخيقةتاـ لمسيارات األساسية يبجأ مؽ خالؿ اختيار السعمؼ االلساـ أف و 

, ونذاطيؼ طالبالظالب مؽ خالؿ طخيقة التجريذ التي يتبعيا ومؽ خالؿ استثارة فاعمية  عشج ؾبدرسو مخغ يجعل
 .ؾمات فقطموبحيث ال يكؾنؾف ممبيؽ ويتمقؾف مشو السع

مادة كخة القجـ ىي واحجة مؽ السؾاد التي يتزسشيا مشياج التخبية الخياضية والتي تذتسل عمى عجد مؽ السيارات اف و 
وبحلػ عشج تخخجو  بتجريدياية والتي يشبغي عمى الظالب أف يتعمسيا ويتقشيا بذكل جيج لكي يدتظيع أف يقـؾ األساس

واف اختالؼ الظالب في القجر عمى التعمؼ السيارات االساسية في كخة القجـ  .يدتظيع مؽ رفع مدتؾى األداء الخياضي
السيارات االساسية   ءلتى مؽ خالليا يتؼ تظؾيخ الستعمؼ لالدايتظمب عمى التجريديؽ اف ييتؼ باالستخاتيجيات السعاصخة ا

 بكخة القجـ.
 البحث الحالي: اهسية تتزح
 حجيثة تجريدية اختبار استخاتيجيات الى تدعى التي السعاصخة التخبؾية االتجاىات مع تساشىالبحث الخالي ت -
يسكؽ اف تديؼ في تحقيق األىجاؼ التعميسية  إلى استخجاـ إستخاتيجيات حجيثة في التخبية الخياضيةحاجة السجرسيؽ  -

 .السشذؾدة
تشسي االبتكار تخاعي وتذبع وتشسي ميؾؿ واتجاىات الظالب و حيث  برؾرة متشؾعة بخنامج التعميسيتقجيؼ محتؾى ال -

 وتكذف اإلبجاع.
عمى تحديؽ  وبحلػ فيي تداعج في السيؾؿ وأنساط التعمؼ وتجاربيؼ ومعمؾماتيؼ الدابقة ظالبلم التبايؽ مخاعات -

 .وتشسية مياراتو وفقًا لقجراتو وإمكانياتو نحؾ ما يتعمسو طالب دافعية
   The problem of the researchمذكمة البحث 1-2 

الستبعة في التجريذ  االستخاتيجيةفي التجريذ ومجاؿ كخة القجـ الحظ اف  ساوعسمي افمؽ خالؿ مالحغة ميجانية لمباحث
لتعميؼ وىي الذخح مؽ جانب السعمؼ وعخض نسؾذج بجوف مخاعات التبايؽ السؾجؾدة لجي تعتسج عمى اسمؾب واحج في ا

. وىحا يؤثخ سمبيا عمى عسمية التعميؼ وخبخاتيؼ الثقاؼية مدتؾياتيؼ واختالؼ السشدلية بيئاتيؼ باختالؼ مختمفيؽالستعمسيؽ 
 والتعمؼ.

حا حدب مدتؾيات واحتياجات ورغبات الستعمؼ وليحا وىوعمى ذلػ يجب استخجاـ اكثخ مؽ طخيقة تجريذ في درس الؾاحج 
الجرس واختالؼ في طخائق التجريذ والسؾارد, واالنذظة التعمؼ عمى ضؾء  ى يجب عمى السعمؼ تبديط وتجرج لسحتؾ 

سؾعات لتحقيق اكبخ قجر مؽ فخص التعمؼ لكل طالب وىحا يتؼ مؽ خالؿ حتياجات الستشؾعة لمظالب فخدي ومجاال
 واالختالف التبايؽالتى يتؼ ؼيو التخكيد عمى السيارات االساسية بكخة القجـ ومخاعات , ثابتةالاالنذظة جية استخجاـ استخات

بيؽ الستعمسيؽ, فاف الظالب في الرف الؾاحج مع انيؼ في نفذ العسخ يسكؽ اف يختمفؾ في حياتيؼ امكانياتيؼ قجراتيؼ 
 .كبيخ عمى تعمسيؼ أثخؼ يكؾف لو الدابقة, واستعجادتيؼ لمتعمؼ وىحا االختالربيؼ وتجا
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 تعسل اف شأنيا مؽ  متظؾرة معاصخة و تجريذ استخاتيجيات الستخجاـ ىشالػ ضخورة أف افالباحث يخى ومؽ ىحا السشظمق 
 ىحه بيؽ مؽ مخاكد التعمؼة استخجاـ استخاتيجي يكؾف  وقج تعمؼ السيارات االساسية بكخة القجـ, فيرفع مدتؾى الظالب  عمى

 الظالب ولكي نداعج. مظالباالداء السياري لبسدتؾى  واالرتقاء فاعمية اكثخ تجريذ تحقيق في قج تديؼ التي ,الؾسائل
 ىؤالء مؽ السختمفة الفئات وسسات خرائص يتفق مع بسا استخجاـ استخاتيجية مؽ البج السشيج اىجاؼ تحقيق عمى

 .الظالب
 The research aimsالبحث هدفا  3–1

في تعمؼ بعض السيارات االساسية بكخة  ةالستبع ستختيجيةواال استخاتيجية االنذظة الثابتة اـالكذف عؽ أثخ استخج -
 . القجـ

بعض السيارات االختبار البعجي ل في ةالستبع تيجيةاستخ واال نذظة الثابتةاالاستخاتيجية ؽ بيؽ و التعخؼ عمى الفخ  -
  االساسية بكخة القجـ

  The hypothesis of researchالبحـث  فرضيتا 4–1
لسيارات االساسية بكخة بعض افي تعمؼ  ةالستبع تيجيةاستخ واال الستخاتيجية االنذظة الثابتة ايجابي أثخىشاؾ  -

  القجـ.
في االختبار البعجي  ةالستبع تيجيةاستخ واالاستخاتيجية االنذظة الثابتة  وجؾد فخوؽ ذات داللة احرائية بيؽ -

 لبعض السيارات االساسية بكخة القجـ.
 The Limitation of the researchمجاالت البحث  5–1 
 .اربيل ةالخياضيالتخبية طالب الدشة الجراسية االولى في معيج : السجال البذري  1–5–1
 .0303/  0/  03ولغاية  8/03/0309السجة الؾاقعة ما بيؽ السجال الزماني:  2–5–1
 .اربيل ةخياضيالالتخبية  ممعب كخة القجـ في معيجالسجال السكاني:  3–5–1
 Determination of the research termsالسرظمحات الهاردة في البحث  تعريف 6–1

 اواًل: االنذظة الثابتة:
"ىي مؽ االنذظة التعميسية التعمسية التي يرسسيا السعمؼ في ضؾء اىجاؼ ومحتؾى السشيج السقخر. ولكل نذاط مؽ ىحه 

سيسيا اف تشؾع في انؾاعيا ومدتؾاىا لتشاسب احتياجات الظالب االنذظة اىجاؼ واضحة ومحجدة, ويخاعى في تر
 (.005, ص0338السختمفة, وتعتسج ىحه االنذظة بانيا تعتسج عمى ايجابية وفعالية الظالب في تشفيحىا")كؾجػ, 

 Soccer Basic Skills: مهارات االساسية بكرة القدم ثانياً 
 القجـ كخة قانؾف  إطار في معيؽ التي تؤدى بغخض واليادفة زخوريةال الحخكات كل ىيـ السيارات االساسية بكخة القج

 (.00, ص0994أوبجونيا")مختار,  بالكخة الحخكات ىحه كانت سؾاء
 Research methodology and field procedures السيدانية: هإجراءاتمشهجية البحث و  -3
 Research methods مشهج البحث: 3-1
ي لسالءمتػػو لظبيعػػة البحػػث, إذ يعػػج ىػػحا السػػشيج افزػػل مػػا يسكػػؽ اتباعػػو لمؾصػػؾؿ الػػى نتػػائج تػػؼ اسػػتخجاـ السػػشيج التجخيبػػ 

وراتػب  )عػالوي دؾيقة, "ويسثل ىحا السشيج االقتخاب األكثخ صجقا لحل العجيج مؽ السذكالت العمسية برؾرة عسمية ونغخيػة" 
 (.  007ص ,0999
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 :  Research Population and Samples مجتسع البحث وعيشته 3-2

تزػػسؽ مجتسػػع البحػػث طػػالب الدػػشة الجراسػػية االولػػى فػػي معاىػػج التخبيػػة الخياضػػية فػػي مخكػػد محافغػػة اربيل)معيػػج التخبيػػة 
( طالبػػا . 044الخياضػية الحكؾميػة, معيػػج سػتاديـؾ الخياضػية االىميػػة, معيػج )ثايتػػةخت( الخياضػية االىميػة( والبػػال  عػجدىؼ )

ذػػؾائية البدػػيظة والستسثمػػة بظػػالب الدػػشة الجراسػػية االولػػى فػػي معيػػج التخبيػػة الخياضػػية وتػػؼ اختيػػار عيشػػة البحػػث بالظخيقػػة الع
 (,  0303-0309لمعاـ الجراسي ) ( طالبا  65الحكؾمي اربيل والبال  عجدىا)

 (.تظبيق استخاتيجية االنذظة الثابتة( السجسؾعة التجخيبية ) بشعبة )  -0
 ب التجريذ الستبع في السعيج(. شعبة )د( السجسؾعة الزابظة )تظبيق االسمؾ  -0

 ( يؾضح ذلػ0الججوؿ )( طالبًا ألسباب طبية والػياب والتجخبة االستظالعية 40وقج تؼ ستبعاد )
 
 

 مجتسع البحث وعيشته والعدد الكمي يبين  ( 1) الجدول
 العدد مجتسع البحث  

 00 عيشة التجخبة االستظالعية
 0 الظالب الحيؽ لجييؼ تقاريخ طبية  
 0 لظالب الحيؽ لؼ يكسمؾا األختبارات بدبب الػياب ا

 04 لؼ يتؼ استخجاميؼ  طالب شعب )أ,ج(
 04 عيشة التجخبة الخئيدة 

 65 العيشة الكمي
 044   )معاىج التخبية الخياضية في مخكد محافغة اربيل( مجتسع البحث

 
 
 :Experimental Designالترسيم التجريبي  3-3 

 ( يبيؽ ذلػ. 0سيؼ السجسؾعات الستكافئة ذات االختبارات القبمية والبعجية و الذكل )استخجـ الباحثاف تر
 اختبار البعدي االسترتيجية السدتخدم اختبار القبمى السجسهعات

 العيشة
 السجسؾعة التجخيبية

السيارات االساسية بكخة 
 القجـ

 االنذظة الثابتة
السيارات االساسية بكخة  

 القجـ
 مجسؾعة الزابظة

 االستخاتيجية الستبعة
 

 يهضح الترسيم التجريبي بين مجسهعتي البحث( 0)الذكل 
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  Research variables and how to control them :حديد متغيرات البحث وكيفية ضبظهات 3-4
 :لقج حجدت متغيخات البحث كسا يأتي

 :Independent variableالستغيرات السدتقمة  3-4-1
 استخاتيجية االنذظة الثابتة.تتسثل بػ:         

 :dependent variableالستغيرات التابعة  3-4-2
 بعض ميارات االساسية بكخة القجـ.  تتسثل بػ:

 :ستغيرات غير التجريبية )الدخيمة(ال 3-4-3
ىا ثؼ قج تؤثخ متغيخات التجخل في البحث وال تكؾف تحت سيظخة الباحثاف عمى نتائج البحث وىحه الستغيخات يجب تحجيج

 الديظخة
عمييا وذلػ لتحقيق سالمة البحث التجخيبي, ومؽ السعخوؼ اف سالمة ليا جانباف , أحجىسا داخمي واآلخخ خارجي 

 )الدوبعي
 (. وؼيسا يأتي العؾامل الجاخمية التي تحجد الدالمة الجاخمية والخارجية لمبحث.95, ص 0980والغشاـ , 

 Interior safety أواًل: الدالمة الداخمية
مؽ اف العؾامل الجخيمة قج أمكؽ الديظخة عمييا في التجخبة بحيث لؼ تحجث  الباحثافتتحقق الدالمة الجاخمية عشجما يتأكج 
 العسميات الستعمقة بالشزجو ىي: عخوؼ التجخبة والعؾامل السراحبة و  تؼ ضبغيا أثخًا في الستغيخ التابع وىحه العؾامل

 .التاركؾف أثشاء التجخبة وفخوؽ اختيار افخاد التجخبةو  ياساألجيدة واألدوات السدتخجمة في الؿو 
 External safety الدالمة الخارجية ثانيًا:

أثر و ،الستغير السدتقل مع تحيزات االختبار  أثرفاعل بتالستسثمة  مخاعاة العؾامل السؤثخة في الدالمة الخارجية لمبحث و  تؼ
  (السحكسؾف  ،السدة الزمشية ،مكان السحاضرة ،السادةمدرس  ،السادة التعميسية) االجراءات التجريبية

   :وتكافؤها البحث  مجانيع تجانس 3-5

التعميسي, تؼ إجخاء التجانذ بيؽ مجسؾعتيؽ البحث عمى وفق الستغيخات التي تتعمق بالسؿياس  بخنامجقبل بجء بتشفيح ال
وتؼ ايجاد التجانذ باستخجاـ  البجنية ة والستغيخاتالجدؼ( والستغيخات السياري الكتمةالسؾرفؾلؾجية وىي )العسخ, الظؾؿ, 
 (0معامل االلتؾاء كسا مبيؽ في لججوؿ )

 ( يبيؽ التجانذ افخاد عيشة البحث في الستغيخات الشسؾ والستغيخات السيارية والبجنية 2الججوؿ )
 ت

 الستغيرات
وحــــــــدة 
 الكياس

الستهســـــــــ  
 الحدابي

االنحـــرا   الهسي 
 السعياري 

ــــــــــــــــل  معام
 االلتهاء

0 
الستغيرات 

 الشسه

 3.300 7.50 090 090.04 شيخ العسخ
 -3.035 6.38 065 064.06 سؼ الظؾؿ 0
 -3.053 5.86 63 59.00 كغؼ كتمة الجدؼ 0
الستغيرات  4

 السهارية
 3.05 0.80 00.4 00.87 ثانية الجحخجة

 -3.00 0.54 03.80 00.00 درجة التسخيخة القريخة 5
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 3.06 0.88 04 04.76 جةدر  التسخيخة الستؾسظة 6
 -3.50 3.70 5 4.60 درجة االخساد 7
 0 3.00 6.5 6.60 درجة التيجيف 8
9 

الستغيرات 
 البدنية

 -3.36 3.00 0.80 0.83 سؼ القؾة انفجارية لالطخاؼ الدفمى
 -3.08 3.09 04.04 04.00 ثانية الخشاقة 03
 -3.35 3.08 4.54 4.50 ثانية الدخعة االنتقالية 00
 3.78 3.00 09 09.08 درجة السخونة 00

لكػل مػؽ الستغيػخات الشسػؾ والستغيػخات السياريػة  لمسجسػؾعتى البحػث( يتزح بأف ؾيسػة معامػل االلتػؾاء 2مؽ خالؿ الججوؿ )
 متجاندؾف في ىحه الستغيخات السجسؾعتيؽبسا يذيخ عمى اف افخاد  (0±والستغيخات البجنية كانت اقل مؽ )

وذلػػ لتكافؤ بيؽ افخاد عيشة البحث لمسجسؾعتيؽ في اختبػارات بعػض السيػارات بكػخة القػجـ والقػجرات البجنيػة تؼ التحقق مؽ او
 .( يؾضح ذلػ0والججوؿ )تيؽ غيخ متخابظيؽ شلمعي (tبأستخجاـ اختبار )

 ( يبيؽ التكافؤ بيؽ افخاد عيشة البحث في بعض االختبارات  )ميارة و بجنية( بكخة القجـ0الججوؿ )

 غيراتالست
وحدة 
 الكياس

السجسهعة 
 التجريبية

السجسهعة 
 tقيسة  الزابظة

 السحدهبة
 االحتسالية

(Sig) 
داللة 
 الفروق 

 ع س   ع س  

 0.92 0.09- 2.42 23.32 1.55 23.27 ثانية الدحرجة
غيخ 
 معشؾي 

 0.25 1.18- 4.48 24.16 6.09 21.58 درجة قريرةتسريرة 
غيخ 
 معشؾي 

تسريرة 
 متهسظة

 0.35 0.94- 3.56 15.83 4.59 14.25 درجة
غيخ 
 معشؾي 

 0.21 1.29 1.80 4.16 1.99 5.16 درجة االخساد
غيخ 
 معشؾي 

 0.63 0.47 2.96 7.08 2.06 7.58 درجة التهديف
غيخ 
 معشؾي 

قهة انفجارية 
لالطرا  
 الدفمى

 0.80 0.28 293. 1.87 0.23 1.84 سؼ
غيخ 
 معشؾي 

 0.86 0.22 3.87 14.33 3.21 14.01 ثانية رشاقة
غيخ 
 معشؾي 

غيخ  0.44 0.89 0.22 4.51 0.32 4.61 ثانيةسرعة 
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 معشؾي  االنتقالية

 0.97 0.36 3.87 19.04 3.01 19.45 درجة مرونة
غيخ 
 معشؾي 

   3.35 >معشؾي عشج ندبة خظأ 
( مسػػا 3.35الجاللػػة )( لسيػػارات الخسدػػة والقػػجرات البجنيػػة اكبػػخ مػػؽ مدػػتؾى Sig( اف ؾػػيؼ االحتساليػػة)0مػػؽ الجػػجوؿ ) يتبػػيؽ

وجػػؾد فػػخوؽ ذات داللػػة معشؾيػػة بػػيؽ مجسػػؾعتى البحػػث بسػػا يذػػيخ الػػى تكػػافؤ مجسػػؾعتيؽ فػػي االختبػػارات  عػػجـ يػػجؿ عمػػى
   السيارية بكخة القجـ والقجرات البجنية  قيج الجراسة الحالية.

إلى البيانات الخاصة بالبحث  باستخجاـ مجسؾعة مؽ الؾسائل البحثية لمؾصؾؿ الباحثافقاـ وسائل جسع البيانات:  3-6
 وىي:

 .ومرادر انتخنيت السرادر والسخاجع العخبية واالجشبية والبحؾث العمسية -0
 السالحغة العمسية التجخيبية. -0
 السقابالت الذخرية مع ذوي الخبخة واالختراص في مجاؿ طخائق التجريذ وكخة القجـ. -0
   االستظالعية التجخبة -4
 اختبارات البجنية. -5
 .سياريةاالختبارات ال -6
 استسارات لتدجيل وتفخي  البيانات -7
 األجهزة واألدوات السدتخدمة : 3-7
 االجهزة السدتخدمة 3-7-1
 ميداف طبي لؿياس الؾزف.  -0
  .(DELL-PC) (حاسبة الكتخونيةكؾمبيؾتخ ) -0
 (.0ساعة تؾقيت الكتخوني )عجد  -0
  االدوات السدتخدمة:  3-7-2

 ـ . 53شخيط ؾياس طؾؿ  -0
 ( شاخص.03مفة االنؾاع عجد )شؾاخص بالستيكية مخت -0
 .  قانؾني بكافة مدتمدماتو ممعب كخة قجـ -0
 (.04عجد) كخة قجـ قانؾنية -4
 (اصباغ لخسؼ االختباراتمدحؾؽ لمتخظيط ) -5
 (.  4صافخة عجد) -6
 شخيط ابيض الصق كانت يدتخجـ لتحجيج السؾاقع والسدافات.  -7
 مدظبة. -8
 .فخيق العسل السداعج -9
 كرة القدم وإختباراتها: السهارات الحركية السختارة في 3-8
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السيارات األساسية عمى وفق مفخدات كخة القجـ السشيجية لظالب الدشة الجراسية األولى معيج التخبية  الباحثافحجد 
( والتي أشتسمت عمى )الجحخجة, التسخيخة القريخة, التسخيخة الستؾسظة, 0303 -0309اربيل لمعاـ الجراسي )–الخياضية 

بعجىا تؼ تخشيح مجسؾعة مؽ اإلختبارات التي تؿيذ تمػ السيارات وذلػ عؽ طخيق االستعانة اإلخساد, التيجيف(. 
مجى  بالسخاجع العمسية والجراسات الدابقة وعخضيا في صؾرة استبياف عمى مجسؾعة مؽ السختريؽ و الخبخاء لغخض

مى ندبة عفخيغيا حرمت اإلختبارات , وبعج جسع األستبيانات وت(0السمحق ) صالحية االختبارات السيارية لعيشة البحث
 ( فأكثخ.%85اتفاؽ )

 ,1991)العداوي,  ( شؾاخص03الجخي بالكخة )الجحخجة( /تؼ ؾياسيا بإختبار الخكض الستعخج بالكخة بيؽ) -0
 (. 045ص
 .(09, ص0990)ضخغاـ, ( ـ03القريخة لسدافة ) التسخيخاتالقريخة / تؼ ؾياسيا بإختبار دقة  التسخيخة -0
 .(000, ص0999)الخذاب واخخوف, ـ(03الستؾسظة لسدافة ) التسخيخاتالستؾسظة / تؼ ؾياسيا بإختبار دقة  خيخةالتس-0
التحكؼ بإيقاؼ الكخة )اإلخساد( / تؼ ؾياسيا بإختبار الجقة في إيقاؼ الكخة واستعادة التحكؼ فييا بالقجـ أو الفخح أو  -4

 .(77, ص0990) اسساعيل, ـ(6ـ ( ولسدافة )0×0الرجر أو الخأس داخل مخبع ) 
 (:063-059, ص0994حساد, التيجيف: اختبار دقة التيجيف ) -5
 صدق االختبارات السهارية 3-8-1

%( 75في البحث عمى ندبة أتفاؽ ) السدتخجمةمؽ خالؿ حرؾؿ االختبارات السيارية  اتق مؽ صجؽ االختبار تؼ التحق
, فزاًل عؽ ذلػ تؼ إيجاد الرجؽ الحاتي ليحه االختبارات عؽ  لقجـمؽ آراء الخبخاء والسحتريؽ في مجاؿ كخة ا فأكثخ

 (.4) وكسا مبيؽ في الججوؿ طخيق حداب الجحر التخبيعي لسعامل ثبات اإلختبار ,
 ثبات االختبارات السهارية 3-8-2
ط بيؽ درجات وتؼ ايجاد معامل االرتبا, وإعادة تظبيقوإستخجاـ طخيقة تظبيق اإلختبار  استخخاج ثبات مؽ خالؿ تؼ

ومؽ خالليا تؼ ايجاد معامل الثبات وحققت االختبارات معامل ثبات عالي وكسا مبيؽ مؽ الثاني واختبار االوؿ االختبار 
 .(4) الججوؿ

 يبين معاممي الثبات والردق لالختبارات السهارية الحركية (4الجدول )
 
 ت

   السعالؼ اإلحرائية                                     
 االختبارات السيارية          

معامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  وحجة الؿياس
 الثبات

الرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجؽ 
 الحاتي

 0.92 0.86 ثانية ( شؾاخص ذىاباً 03الجحخجة بالكخة بيؽ ) 0
 0.93 0.87 درجة ( متخ03دقة التسخيخة القريخة لسدافة ) 0
 3.90 3.80 درجة ( متخ03دقة التسخيخة الستؾسظة لسدافة ) 0
 0.94 0.90 درجة في إيقاؼ الكخة واستعادة التحكؼ فييا )االخساد( الجقة 4

 0.93 0.87 درجة اختبار دقة التيجيف 5

 التجربة االستظالعية 3-9
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مؽ نفذ مجتسع البحث ولكشيا لػؼ تػجخل التجخبػة االساسػية وبمػ   ظالباجخاء التجخبة االستظالعية عمى مجسؾعة مؽ ال تؼ
فػػػي يػػػـؾ االثشػػػيؽ السرػػػادؼ  االسػػػتخاتيجيةبسعيػػػج التخبيػػػة الخياضػػػية وطبقػػػت ( طالػػػب مػػػؽ السخحمػػػة االولػػػى  00عػػػجدىا ) 

 وكانت اىجؼ التجخبة ىؾ: (00/03/0309)
 عمى طالب معيج التخبية الخياضية استخاتيجية االنذظة الثابتةالتاكج مؽ مجى صالحية استخجاـ  -0
 وضع حمؾؿ ليا. حجات التعميسية الؾ التعخؼ عمى السعؾقات والرعؾبات الستؾقعة أف تحجث أثشاء تشفيح  -0
 في تعمؼ السيارات االساسية بكخة القجـ. االستخاتيجيةالتاكج عمى الدمؽ الحي تدتغخقو  -0
تشفيػػػح  فػػػي التػػػي سػػػيتؼ اسػػػتخجاميا االسػػػتخاتيجية الثابتػػػةاختبػػػار صػػػالحية السمعػػػب و االجيػػػدة واالدوات الالزمػػػة لتعمػػػيؼ  -4

 التجخبة الخئيدية.
 السػتخاتيجية االنذػظة الثابتػةضحة لجى السجرس عؽ طبيعػة العسػل وكيؽيػة التظبيػق الؾحػجات التعميسيػة تكؾيؽ صؾرة وا -5

 وطخيقة التعامل مع الظالب.
 التجربة الرئيدية لمبحث: 3-11
 االختبار القبمية: 3-11-1
ـ  فػػي تسػػاـ سػػاع 0309/ 04/03يػػـؾ الخسػػيذ السؾافػػق لمسيػػارات االساسػػية بكػػخة القػػجـ فػػي تػػؼ إجػػخاء االختبػػارات القبميػػة  

صػػباحًا فػػي ممعػػب نػػادي بخوسػػػ الخياضػػي, وتػػؼ الزػػساف تعػػخض أفػػخاد عيشػػة البحػػث كافػػة لمسػػجة الدمشيػػة نفدػػيا بػػيؽ  9:33
 اإلحساء والبجء باالختبارات السيارية.

 (1ممحق ) التعميسي السدتخدم لبرنامجا 3-11-2
 00/0/0303ولغايػة  00/03/0309لمفتػخة مػا بػيؽ  التعميسػي بخنػامجالبعج االنتياء مػؽ االختبػارات القبميػة تػؼ البػجء بتشفيػح 

 :وىي كاآلتيرات األساسية بكخة القجـ السياتعمؼ في  الستخاتيجية االنذظة الثابتةالتعميسية  بخنامجوتزسشت ال
 ( وحجة تعميسية باستخجاـ استخاتيجية االنذظة الثابتة )السجسؾعة التجخيبية(. 00) 
 )السجسؾعة الزابظة(.  ةالستبع ستختيجيةة باستخجاـ اال( وحجة تعميسي00) 
 (استراتيجية االنذظة الثابتة)السجسهعة التجريبية  

قبل شخح السيارة يقـؾ السجرس بتقديؼ الظالب الى ثالثة مجاميع متبايشة في السدتؾى )ضعيف, متؾسط, عالى( وذلػ 
بذخح السيارة عمى افخاد العيشة مع اداء نسؾذج لمسيارة مؽ قبل  باالعتساد عمى االختبار القبمي لمسيارة ثؼ يقـؾ السجرس

 السجرس ومؽ قبل بعض طالب
 يتؼ تحجديج ثالث مخاكد لتظبيق التساريؽ مؽ قبل السجسؾعات الستبايشة وعجـ انتقاؿ مؽ مخكد الى مخكد اخخكاالتى :

 السخكد وبذكل ذاتىالسخكد االوؿ : تظبق السجسؾع االولى التساريؽ الثالثة ادناه في ىحا  
 السخكد الثانى: تظبق السجسؾعة الثانية التساريؽ الثالثة ادناه في ىحا السخكد مع الدميل فقط

 السخكد الثالث: تظبق السجسؾعة الثالثة في ىحا السخكد التساريؽ الثالثو ادناه وفق محسؾعات تعاونية فقط
 نسهذج

 متر(.2هن مدافة ما بين الذهاخص) التسرين االول: الدحرجة بين ثالثة شهاخص حيث يك 
 متر 1.5شهاخص والسدافة بين الذهاخص  5التسرين الثاني:  الدحرجة بين 
 مترا . 1.25شهاخص بحيث يكهن السدافة  11التسرين الثالث: الدحرجة بين 

 االختبارات البعدية: 3-11-3
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السؾافػػػػق   االحػػػػجيػػػػـؾ مجسػػػػؾعتى البحػػػػث جيػػػػة عمػػػػى التعميسػػػػي تػػػػؼ إجػػػػخاء االختبػػػػارات البع بخنػػػػامجبعػػػػج االنتيػػػػاء مػػػػؽ تشفيػػػػح ال
إجػخاء ىػحه االختبػارات تحػت الغػخوؼ التػي أجخيػت فييػا  الباحػثصػباحًا. وقػج راعػى  9:33في تساـ سػاعة  06/0/0303

 االختبارات القبمية نفديا مؽ حيث السكاف والدماف واألدوات السدتخجمة في الؿياس وفخيق العسل.
 دتخدمة:الهسائل االحرائية الس 3-11
 الشدبة السئؾية  -0
 الؾسط الحدابي. -0
 الؾسيط -0
 االنحخاؼ السعياري. -4
 معامل االلتؾاء  -5
 معامل االرتباط البديط. -6
 .  لمعيشات الستخابظة اختبار )ت( -7

  (SPSS, Excel)وقج تؼ معالجة البيانات بأستخجاـ بخنامجي 
 عرض وتحميل الشتائج ومشاقذتها–4
 تحميمها ومشاقذتهاالولى الستعمقة بالفرضية ا عرض الشتائج 4-1

 في تعمؼ بعض السيارات االساسية بكخة القجـ ةالستبع ستختيجيةواال  الستخاتجية االنذظة الثابتة أثخىشاؾ  الفخضية االولى:
 (االنذظة الثابتة)السجسهعة التجريبية اواًل: 

بعض ل (االنذظة الثابتةة )استخاتيجية يبيؽ الفخؽ بيؽ االختبار القبمي والبعجي الفخاد السجسؾعة التجخيبي (5)الججوؿ
 لسيارت االساسية بكخة القجـ.ا

 السيارات
 اختبار بعجي ع اختبار قبمي ع

 داللة T Sig ع فخؽ  فخؽ  
 ع  ع 

 جحخجةال
 معشؾي  042. 2.29 1.45 963. 2.69 21.39 2.46 22.36 )ثانية(

 التسخيخة القريخة
 معشؾي  000. 5.63- 5.48 8.91- 5.15 33.33 7.03 24.41 )درجة(

 التسخيخة الستؾسظة
 معشؾي  002. 4.17- 3.80 4.58- 3.02 21.91 2.38 17.33 )درجة(

 االخساد
 معشؾي  000. 4.91- 2.46 3.50- 1.82 7.33 2.32 3.83 )درجة(

 التيجيف
 معشؾي  032. 2.44- 3.77 2.66- 3.62 9.33 2.80 6.66 )درجة(

 (3.35.)*معشؾي عشج ندبة خظأ
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( بأف الفػخوؽ كانػت معشؾيػة بػيؽ االختبػار القبمػة والبعجيػة لػجى افػخاد السجسؾعػة التجخيبيػة التػي درسػت وفػق 5يبيؽ الججوؿ )
( 3.35( اقػػل مػػؽ )Sigاالحتساليػػة ) ؾػػيؼاالساسػػية بكػػخة القػػجـ. اذا كانػػت اسػػتخاتيجية االنذػػظة الثابتػػة فػػي بعػػض السيػػارات 

سخاجعػػػة بيػػػجؿ عمػػػى وجػػػؾد فػػػخوؽ ذات داللػػػة معشؾيػػػة بػػػيؽ اختبػػػارات القبميػػػة والبعجيػػػة, و فيػػػحا لسيػػػارات االساسػػػية السحػػػجدة, 
ث البجيمػػػة وتػػػخفض االوسػػػاط الحدػػػابية يتبػػػيؽ اف الفػػػخؽ كػػػاف لرػػػالح االختبػػػار البعجيػػػة. وبيػػػح الشتيجػػػة تقبػػػل الفخضػػػية البحػػػ

 لرفخية.الفخضية ا
 (ةالستبعاالستراتيجية ) الزابظةلسجسهعة ا :ثانياً 

لسيارت االساسية بعض ( لةالستبع ستختيجية)ا الزابظةسجسؾعة لم( يبيؽ الفخؽ بيؽ االختبار القبمي والبعجي 6الججوؿ )
 بكخة القجـ

 السيارات
 اختبار بعجي ع اختبار قبمي ع

 فخؽ  
ع 
 فخؽ 

T Sig اللةد 
 ع  ع 

 دحخجة
 معشؾي  0353. 2.38 1.41 97. 2.65 22.35 2.42 23.32 )ثانية(

 التسخيخة القريخة
 )درجة(

24.16 4.48 24.83 3.78 -.66 2.01 -
1.14 

 غيخمعشؾي  2763.

 التسخيخة الستؾسظة
 )درجة(

 غيخمعشؾي  5363. 63.- 1.35 25.- 3.17 16.08 3.56 15.83

 االخساد
 معشؾي  0303. 2.45 1.72 1.22- 1.66 5.38 1.80 4.16 )درجة(

 التيجيف
 )درجة(

 غيخمعشؾي  5043. 69.- 2.50 50.- 2.81 7.58 2.96 7.08

 (3.35.)*معشؾي عشج ندبة خظأ
, 0353.) ساد( كانت وعمى التؾالىجحخجة, االخال) لسيارتي (Sig)( اف ؾيؼ االحتسالية 6يتزح مؽ الججوؿ )    

لمسجسؾعة  ( وىحا يجؿ عمى وجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ اختبارات القبمية والبعجية3.35( ىي اصغخ مؽ )0303.
وبيح  , ومؽ خالؿ مقارنة االوساط الحدابية يتبيؽ اف الفخؽ كاف لرالح االختبار البعجية.في ىحه السيارتيؽ الزابظة

اما السيارات ) التسخيخة القريخ, التسخيخة الستؾسظة,  خضية البحث البجيمة وتخفض الفخضية الرفخية,الشتيجة تقبل ف
( وىحا يجؿ عمى وجؾد 3.35وىي اكبخ مؽ ) (5043., 5363., 2763.والتيجيف( كانت الشتائج وعمى التؾالي )

 .فخوؽ ذات داللة غيخ معشؾية بيؽ اختبارات القبمية والبعجية 
 الى في االختبارات البعجية )استخاتيجية االنذظة الثابتة(التجخيبية  السجسؾعاتىحا التقجـ الحي طخأ عمى  حثافالبا ويعدو

 التعميسي واحتؾائو عمى تسخيشات مختارة برؾرة عمسية وصحيحة ومتشاسق مع مدتؾي وقجرات افخاد العيشة بخنامجسالمة ال
بيؽ الظالب بعزيؼ بعض مسا  التبايؽ ةعمى السخاعاايزًا ساعج  لستبايؽستخاتيجيات التعميؼ اال التعميسي البخنامجاف و 

وىحا ما يفقجه العجيج مؽ األساليب التجريدية  السياريةقجراتو مؽ  ساعج عمى تقجـ كل طالب طبقا السدتؾاء الخاص
  .األخخى 
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تيؼ ورغبػػاتيؼ وميػػؾليؼ (, اف تقدػػيؼ الظػػالب فػػي مجسؾعػػات عمػػى اسػػاس ذكػػاءا000, ص0305, الشبيػػاف والكشعػػاف)يػػخى و 
واسػػتعجاداتيؼ يػػؾفخ ليػػؼ بيئػػة جيػػجة لمػػتعمؼ فيػػؼ يتعمسػػؾف نفػػذ السحتػػؾى كػػلب وفػػق الظخيقػػة التػػي يخغبيػػا ويسكػػؽ مػػؽ خالليػػا 

 الؾصؾؿ الى زيادة السعمؾمات وزيادة التحريل.
 معشػػػؾي فػػػي خأثػػػ ىشػػػاؾقػػػج كػػػاف ( ف6جػػػجوؿ ) الستبػػػع سػػػتختيجيةوفػػػي مػػػا يخػػػص السجسؾعػػػة الزػػػابظة التػػػي درسػػػة وفػػػق اال

اف تعمػػيؼ السيػػارات الػػى  الباحثػػاف وويعػػد  .االخػػخى  وكانػػت الشتػػائج غيػػخ معشؾيػػة لمسيػػارات السيػػارتيؽ )الجحخجػػة واالخسػػاد(.
الستبػػع عبػػار عػػؽ تمقػػيؽ وتكميػػف بػػجاًل مػػؽ كؾنيػػا عسميػػة انظػػالؽ  سػػتختيجيةاالساسػػية بكػػخة القػػجـ قيػػج البحػػث باسػػتخجاـ اال

وانيػا فػي اغمػب االحيػاف  سرجر واحج لمسعخفة وعجـ مخاعات التبايؽ في مدتؾى اداء السيارةوالتخكيد عمى السعمؼ ك وتعبيخ,
   فخصة لمظالب الي ابجاع واالبتكار.تفتقج الى اعظاء ال

 تحميمها ومشاقذتهاتائج الستعمقة بالفرضية الثانية عرض الش 4-2
 يالستبع في االختبار البعج ستختيجيةواالنذظة الثابتة استخاتيجية االوجؾد فخوؽ ذات داللة احرائية بيؽ الفخضية الثانية: 

 لبعض السيارات االساسية بكخة القجـ.
 

 لمسيارات االساسية السختارةفي اإلختبارات البعجية  السجسؾعتيؽ التجخيبة والزابظة الفخؽ بيؽ يبيؽ( 7) الججوؿ

 السيارات
 السجسؾعة الزابظة السجسؾعة التجخيبية

T Sig داللة 
 ع  ع 

 غيخ معشؾي  0.267 -0.00 2.65 22.35 2.69 21.39 دحخجة
 معشؾي  3.33 4.63 3.78 24.83 5.15 33.33 التسخيخة القريخة
 معشؾي  3.33 4.63 3.17 16.08 3.02 21.91 التسخيخة الستؾسظة

 معشؾي  3.335 0.38 1.66 5.38 1.82 7.33 االخساد
 غيخ معشؾي  3.033 0.00 2.81 7.58 3.62 9.33 التيجيف

 ( 3.35) ≥* معشؾي عشج ندبة خظأ 
 ( اف ؾيؼ االحتسالية لسيارات )التسخيخة القريخة, التسخيخة الستؾسظة, االخساد( كانت عمى التؾالى7يتزح مؽ الججوؿ )

ؾد فخوؽ ذات داللة ( وىحه الشتائج تجؿ عمى وج3.35( وىي اصغخ مؽ ؾيسة االحتسالية )3.335, 3.33, 3.33)
شج مخاجع االوساط الحدابية تبيؽ وجؾد فخقًا لسرمحة السجسؾعة بيؽ االختبارات البعجية لسجسؾعتى البحث وع احرائية
 البجيمة وتخفض الفخضية الرفخية. وبيح الشتيجة تقبل فخضية البحث خجمة استخاتيجية االنذظة الثابتةالتي است التجخيبية

 راتفي تعميؼ السيا الظالب خاعي التبايؽ بيؽ الى اف االستخاتيجية االنذظة الثابتة  تالشتائج وتعؾد اسباب عيؾر ىحه 
مجسؾعة حدب قجراتيؼ وامكانياتيؼ السيارية والحي ادى إلى زيادة فخصة مسارسة التساريؽ التظبيؿية وزيادة كل االساسية 

اف الى  (كؾجػ)وىحا ما يؤكج . لجيج في تعميؼ السيارةواعجد تكخاراتيا وبالتالي زيادة فخص الشجاح واستغالؿ الؾقت 
استخاتيجية االنذظة الثابتة تداعج السعمؼ والستعمؼ عمى االفادة مؽ اوقات الفخاغ التي تشتيج بدبب اختالؼ في سخعة 

 (. 004, ص0338الظالب في اداء السيارة السكمفيؽ بو )كؾجػ, 
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التجريذ الستبع, وىحا استخاتيجيات مؽ أىؼ نقاط الزعف السؾجية الى  اف عجـ مخاعاة التبايؽ في التجريذ تعتبخلحا 
الى استغالؿ امكانيات وقجرات الظالب  استخاتيجياتال يسكؽ قبؾلو في ىحا الؾقت التي تدعى ؼيو كل  االستخاتيجية

السجسؾعة الزابظة  عمى السجسؾعة الزابظة الى اعتسادالتجخيبة  السجسؾعةكسا يخجع تقجـ ,ومحاولة تظؾيخىا وتخقيتيا
التجريذ الستبعة التي تخكد عمى السجرس الحي يقؾـ باتخاذ كافة القخارات مؽ التخظيط والتشفيح والتقؾيؼ ,  استخاتيجيةعمى 

 ودور الستعمؼ آف يؤدي وأف يتابع ويظيع.

 االستشتاجات 5-1

  كػاف  , و ؼ بعض السيارت االساسػية بكػخة القػجـايجابي في تعم أثخالبخنامج التعميسي وفق استخاتيجية االنذظة الثابتة ليا
 )الجحخجة واالخساد( ميارتيفقط في  ةالستبع الستخاتيجيةلايجابي  أثخىشاؾ 

  افزػػمية السجسؾعػػة التجخيبيػػة التػػي درسػػت وفػػق اسػػتخاتيجية االنذػػظة الثابتػػة عشػػج مقارنتيػػا بالسجسؾعػػة الزػػابظة التػػى
   لتسخيخة القريخة, التسخيخة التؾسظة, االخساد()ا في ميارات ةالستبع ستخاتيجيةاألدرست وفق 

 

 التهصيات والسقترحات 5-2

  فػػي تعمػػؼ ميػػارت االساسػػية بكػػخة القػػجـ بسعيػػج التخبيػػة الخياضػػيةاسػػتخاتيجية االنذػػظة الثابتػػة ضػػخورة ادراج واسػػتخجاـ-
 اربيل.

  كؾسػػيمة فػػي تعمػػيؼ نذػػظة الثابتػػة اسػػتخاتيجية االتؾجيػػو اىتسػػاـ السجرسػػيؽ والسعمسػػيؽ فػػي مجػػاؿ الخياضػػي الػػى اسػػتخجاـ
 السيارات الخياضية.

  ؼ السيػارت االساسػية  فػي مختمػف يفػي تعمػاسػتخاتيجية االنذػظة الثابتػة اجخاء السديج مؽ الجراسات لمتعخؼ عمى فاعميػة
 االلعاب.

 السرادر

 سؾصل., السؾصل, مظبعة جامعة الاإلختباروالتحميل بكرة القدم(, 0990إسساعيل, ثامخ محديؽ واخخوف) -0

أثر استخدام استراتيجية التعميم الستسايز عمى التحريل الدراسي في مقرر (, 0300الحميدي, معيض حدؽ ) -0
, رسالة ماجدتيخ )غيخ مشذؾرة( جامعة أـ القخى. مكة السكخمة. المغة اإلنجميزية لتالميذ الرف الدادس االبتدائي

 .كمية التخبية

يؼ ) -0 , ب ط, القاىخة ,  إلعداد البدني والسهاري والخظظي لالعب كرة القدمالجديد في ا(, 0994حساد, مفتي إبخـا
 دار الفكخ العخبي.

 , دار الكتب لمظباعة والشذخ,جامعة السؾصل, العخاؽ.0,ط كرة القدم(, 0999الخذاب, زىيخ قاسؼ , وآخخاف ) -4
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يؼ والغشاـ, دمحم أحسج ) -5  , مظبعة جامعة بغجاد . 0, طمشاهج البحث في التربية(, 0980الدوبعي, عبج الجميل ابخـا

, عالؼ الكتب الحجيث لمشذخ 0. طالتعميم الستسايز وترسيم السشاهج الدراسية(, 0304شؾاىيؽ, خيخ سميساف) -6
 والتؾزيع, األردف.

درجات معيارية لبعض مهارات االساسية بكرة القدم لظالب كمية التربية وضع (, 0990ضخغاـ, جاسؼ دمحم ) -7
 يخ, كمية التخبية الخياضية/ جامعة مؾصل.رسالة ماجدت .الرياشية

)رسالة  تحديد مدتهيات معاير لبعض السهارات االساسية لالعبي كرة القدم(, 0990العداوي, قحظاف خميل) -8
 ماجدتيخ غيخ مشذؾر, كمية التخبية الخياضية, جامعة بغجاد(

لرياضية وعمم الشفس الرياضي البحث العمسي في التربية ا(, 0999عالوي, دمحم حدؽ , راتب, اسامة كامل ) -9
 , دار الفكخ العخبي, القاىخة.0ط

 التعميم طرق  السعمم لتحدين الفرل ، دليل في التدريس تشهيع(,  0338اخخوف ) , كؾثخ حديؽ و كؾجػ -03
 . , مكتب اليؾندكؾ االقميسي , مكتب التخبية في لجوؿ العخبية , بيخوت العربي الهطن مدارس والتعمم في

 العخبي, القاىخة, مرخ. الفكخ , دارالقدم كرة تدريب في العمسية األسس(, 0994حسؾد)م مختار, حشفي -00

فاعمية ستراتيجيتي الدعائم التعميسية (, 0306الشبياف, مدمؼ دمحم جاسؼ والكشعاني, عبج الؾاحج محسؾد دمحم) -00
 طالبات لجى نحؾىا تجاه, واال0, طوالتعميم الستسايز في تحريل طالب الرف الثاني الستهس  في مادة الفيزياء

  بغدة. األساسي الثامؽ الرف
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