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م.م. دلدار أمین نافخوش االتروشي
جامعة الموصل–األساسیةالتربیة كلیة 

٢/٢/٢٠١١؛ تاریخ قبول النشر :  ٢٨/١١/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث : 

البحث :ملخص 
-أتي :الكشف عن ما یإلى ف البحث اهدأ

للمجموعة التجریبیة بین االختبارین القبلي األساسیةأثر تمارین اللعب في بعض المهارات -

.لبعدياو 

ذات داللة إحصائیة في بعض المهارات األساسیة بین المجموعتین التجریبیة هناك فروق-

والضابطة في االختبار البعدي.

عینة المنهاج علىة البحث ، وتم تنفیذ استخدم الباحث المنهج التجریبي لمالءمته لطبیع

إما ) تلمیذًا ، ٨٠الصف السادس االبتدائي في مدرسة العطاء للبنین والبالغ عددهم (تالمیذمن 

) من مجتمع البحث ، وقد  ٣٧.٥) تلمیًذ یمثلون نسبة ( ٣٠فتكونت من (الرئیسیة عینة البحث 

ل أتباع طریقة االختیار العشوائي لى مجموعتین (تجریبیة وضابطة) من خالإقسمت العینة 

تالمیذ)  ٦) منهم (١٠) العبین لكل مجموعة بعد ان تم استبعاد (١٠باستخدام القرعة بواقع (

) بسبب الغیاب . تالمیذ ٤( وللتجارب االستطالعیة 

:وللتحقق من هدف البحث افترض البحث

للمجموعة التجریبیة بین األساسیةفي بعض المهارات إحصائیةوجود فروق ذات داللة -

االختبارین القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي . 

بین المجموعتین التجریبیة  األساسیةفي بعض المهارات إحصائیةوجود فروق ذات داللة -

والضابطة في االختبار ألبعدي ولصالح المجموعة التجریبیة . 

، (الوسط الحسابيوصل إلى النتائج وهيللتالتالیةحصائیةاستخدم الباحث الوسائل اإل

ت غیر المرتبطة، النسبة ) للعینااالنحراف المعیاري،اختبار(ت) للعینات المرتبطة،اختبار (ت

وبعد عرض النتائج ومناقشتها توصل الباحث الى االستنتاجات اآلتیة :)المئویة

یة تطورًا في جمیع الذي نفذته المجموعة التجریبالمنهاج الخاص بتمارین اللعباحدث -

التهدیف قید الدراسة وهي (الدحرجة،المناولة القصیرة،المناولة المتوسطة،األساسیةالمهارات 

القریب)
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الذي نفذته المجموعة الضابطة تطورًا في المنهاج الخاص بدرس التربیة الریاضیةاحدث -

،التهدیف ولة المتوسطةالمناة القصیرة) ولم یحدث تطورًا في مهارة (المناولالدحرجة،مهارة(

)القریب

) على المجموعة الضابطة في جمیع ق المجموعة التجریبیة التي نفذت(تمارین اللعبتفو -

التهدیف ،المناولة المتوسطة،المناولة القصیرة،الدحرجة(قید الدراسة األساسیةالمهارات 

.)القریب

The Effect of Using Playing Exercises on some Basic
Skills by sixth primary class pupils

Assist. Lecture Daldar Ameen Nafkhosh AL-Atrochi
College of Basic Education/University of Mosul

Abstract:
The research aims to know :

-The Effect of playing exercises on some basic skills by the experimental

group between pre and post tests .

- The statistical significant differences in basic skills between both groups

in post-test .

The researcher used the empirical method due to its

appropriateness . The course was applied on a sample of sixth primary

class pupils in AL-Ata'a primary school for boys reaching (80) pupils .

The sample was (30) pupils , representing (37,5) of the research society .

The sample was divided in to (experimental and control groups ) chosen

randomly to end with (10) pupils at each group after the removal of (10)

pupils (6) of them were among the pilot study and other (4) due to

absence .

To verify the aim , the research hypothesized :

- Existence of statistically significant differences in some basic skills of

the experimental group between pre- and post-tests and in favour of the

post-test .
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- Existence of statistically significant differences in some basic skills

between experimental and control groups in the post-test in favor of the

experimental group .

The researcher followed the used statistical means to have results :

Arithmetic mean , standard deviation , T - test for related samples . T -

test for irritated samples , percentage .After presenting and discussing the

results , the researcher concluded:

- The suggested course of games exercise followed by the experimental

group resulted in a tangible development in all basic skills under study

like (scroll , short pass , close shoot) .

- The suggested course of physical education lesson applied made a

development in (short pass) skill , where other skills (scroll , medium

pass and close shoot) witnessed no development .

- Superiority of the experimental group over the control group in all basic

skills studied like (scroll , short pass , medium pass and close shoot ) .

:التعریف بالبحث -١
المقدمة وأھمیة البحث:١-١

ان التطور الكبیر الذي یشهده العالم في المجاالت كافة ومنها المجال الریاضي أدى إلـى 

ــــف الفعالیــــات الریاضــــیة ، وهــــذه  تطــــور المســــتویات الریاضــــیة وتحقیــــق االنجــــازات الكبیــــرة لمختل

ت بفضــل قــدرة البــاحثین والمختصــین علــى االنجــازات لــم تــأت مصــادفة أو عــن فــراغ و إنمــا تحققــ

توظیف العلوم المختلفة  وعبر التخطیط العلمي السلیم لخدمة االنجاز في هذه الفعالیات .

تعد لعبة كرة القدم من األلعاب التي القت اهتمام عالمي متزاید لكونهـا مـن أكثـر األلعـاب 

لمیـة لفـرق كـرة القـدم والـذي لمسـناه شعبیة في العالم، وان التطـور الـذي حصـل فـي المسـتویات العا

تطـویروالمـدربین فـي بشكل مثیر خالل بطولة كأس العالم األخیرة جـاءت نتیجـة اهتمـام البـاحثین 

فضـًال خـالل رفـع مسـتویات الالعبـین مـن الناحیـة البدنیـة والخططیـة والنفسـیة، لعبة كرة القـدم مـن

تــولي اهتمامــًا كبیــرًا بممارســي هــذه تطــویر الجانــب المهــاري لــدیهم، وأصــبحت جمیــع الــدول عــن 

عــــدادًا ســــلیمًا إعــــدادهم إجــــل أالناشــــئین كــــونهم القاعــــدة األساســــیة لهــــا وذلــــك مــــن والســــیما اللعبــــة 

والوصــول بهــم إلــى المســتویات العالیــة لرفــد المنتخبــات الوطنیــة وضــمان مســتقبل اللعبــة وتطویرهــا 
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مــن الخبــراء والمختصــین فــي اســتخدام وألجــل ذلــك اهــتم الكثیــر ) ٩،  ١٩٩٧،  (آالركــي. وتقــدمها

ق ووسائل علمیة مختلفة لتحقیق هذا الهدف، وقاموا بوضع بـرامج تدریبیـة مختلفـة یسـعى كـل ائطر 

" إن اختیـــار أنســـب الطرائـــق وأكثرهـــا اقتصـــادًا منهـــا إلـــى تحقیـــق األهـــداف الموضـــوعة مـــن أجلهـــا 

رات عنــد تــدریب الفعالیــات والمهــاوذلــك بالوقـت والجهــد أمــر مهــم وجانــب رئیســي مــن جوانـب الطریقــة 

  )٥٣، ١٩٨٨والهاشمي، الحركیة والریاضیة ". (صادق،

الخططـــي) لـــدى –المهـــاري –(البـــدني علـــى تطـــویر الجانـــب ومـــن األســـالیب التـــي تعمـــل 

األســـلوب بوجـــود عنصـــر المنافســـة بـــین الالعبـــین إثنـــاء هـــذا إذ یتمیـــز الالعبـــین (تمـــارین اللعـــب) 

، فالمهـارة هـي العبین دافعیة نحو التدریب أكثر من التدریب بدون الكـرة  مما یولد لدى الالتمرین

نتاجیـــة إعـــداد غیـــر مكتمـــل ممــا یـــؤثر ســـلبیًا فـــي وســیلة التواصـــل بـــین الالعبـــین وبــدونها یبقـــى اإل

ألن " الالعـــب الـــذي لـــم یكـــن إعـــداده شـــامًال یكـــون أداؤه المهـــاري ضـــعیفًا الالعبـــین فـــي الملعـــب

) ومن هنا تظهر أهمیة البحـث فـي محاولـة البحـث للتوصـل ٦٨، ١٩٨٨لم، وحركاته بطیئة " (سا

الــى نتـــائج تكشــف للعـــاملین فـــي مجــال التـــدریب أهمیــة هـــذا النـــوع مــن التمـــارین فــي رفـــع الجانـــب 

التالمیذ من خالل إعداد منهاج تدریبي .المهاري لدى 

مشكلة البحث : ١-٢
فـــي جمیـــع النـــواحياألخیـــرةفـــي الســـنوات كبیـــرًا وملحوظـــاً اً شـــهدت لعبـــة كـــرة القـــدم تطـــور 

التطــور الــذي حــدث فــي طرائــق اللعــب الحــدیث نتیجــة لوظیفیــة) و المهاریــة والخططیــة(البدنیــة و

، واالســتخدام األمثــل لطاقــاتهم فــي األداء دقــة الســرعة و الاتســامه بمــن حیــث تغییــر طــابع اللعــبوال

لــم تلــق التــي التمــارینإال أن هنــاك بعــض المبــاراةالكامنــة ألداء أفضــل وبكفــاءة أكثــر طــوال وقــت 

داخـــل منـــاطق علـــى تمـــارین اللعـــب الناشـــئین أو التالمیـــذتـــدریب وخاصـــة فـــي االهتمـــام المطلـــوب 

مــن اجــل خلــق جــو علــى الــرغم مــن أهمیــة هــذه التمــارین محصــورة ومســاحات صــغیرة مــن الملعــب 

ممارسـة دافعیـة نحـو التلمیـذتمـارین تعطـي باإلضافة إلى انـه هـذه الالمنافسةمشابه لجو للتالمیذ 

رین ویزیل حالة الملل خالل التمرین . االتم

ـــبعض المـــدارس الحـــظ مـــن خـــالل ـــة ل ـــارات المیدانی ـــاهج والزی ـــى المن اطـــالع الباحـــث  عل

الباحــث قلــة اســتخدام هــذا النــوع مــن التمــارین فــي تعلــیم وتــدریب التالمیــذ باإلضــافة االعتمــاد علــى 

ــیم هــذه المهــارات  للناشــئین أو التالمیــذ ، التمــارین التقلی دیــة التــي قــد تســاهم وبشــكل قلیــل فــي تعل

:یحاول الباحث حل مشكلة البحث التي تتحدد في ألتسال األتي وبهذه التمارین 

.هارات األساسیة لدى تالمیذ الصف السادس هل هناك اثر لتمارین اللعب في عدد من الم-
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ھدفا البحث : ٣-١
ین اللعــب فــي بعــض المهــارات األساســیة للمجموعــة التجریبیــة بــین االختبــارین القبلــي أثــر تمــار -

والبعدي .

ذات داللـــة إحصـــائیة فـــي بعـــض المهـــارات األساســـیة بـــین المجمـــوعتین التجریبیـــة هنـــاك فـــروق-

والضابطة في االختبار البعدي .  

فرضا البحث :  ٤-١
هــــارات األساســــیة للمجموعـــة التجریبیــــة بــــین وجـــود فــــروق ذات داللـــة إحصــــائیة فــــي بعـــض الم-

االختبارین القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي . 

وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة فـــي بعـــض المهـــارات األساســـیة بـــین المجمـــوعتین التجریبیـــة  -

والضابطة في االختبار البعدي ولصالح المجموعة التجریبیة . 

مجاالت البحث :  ٥-١
تالمیذ الصف السادس االبتدائي في مدرسة العطاء للبنین.ل البشري:المجا-

ساحة مدرسة العطاء للبنین .المجال المكاني:-

  . ١١/٥/٢٠١٠ - ٢٨/٢/٢٠١٠  المجال ألزماني:-

اإلطار النظري والدراسات السابقة :-٢
اإلطار النظري ١-٢
تمارین اللعب :١-١-٢

ع التمــارین التطویریــة التــي ال یســتغني عنهــا المــدربون خــالل أحــد أنــواتعــد تمــارین اللعــب 

وحــداتهم التدریبیــة وفــي جمیــع فتــرات اإلعــداد ، إذ یعــد هــذا األســلوب مــزیج مــن نمــاذج التــدریبات 

إذ " تتمیــز هــذه التمــارین ذات األثــر الهــادف لرفــع الناحیــة البدنیــة والمهاریــة والخططیــة لالعبــین ، 

المهاریـــة والخططیـــة خــالل ســـیر األلعـــاب المتنوعــة ، وبصـــفة أساســـیة بتطــویر العناصـــر البدنیــة و 

العناصر الخاصة في األنشطة الریاضیة المختلفة كما في التحمل والسرعة ویتضح ذلك جالیًا في 

األلعـــاب الجماعیـــة والمنـــازالت مـــن خـــالل إعطـــاء الالعـــب واجبـــات (شـــروط) فـــي االتجـــاه المـــراد 

المختلفــــة مـــع االلتـــزام بقــــانون وقواعـــد النشـــاط التخصصــــي " تحقیقـــه أثنـــاء ســــیر اللعـــب بأشـــكاله

ویتوقـــف ذلـــك علـــى محتواهـــا وهـــدفها األســـاس والفرعـــي الـــذي یضـــعه ) ١٩٩٨،  ٩٧(البســـاطي ، 

المــدرب وتناســب ذلــك مــع مرحلــة وفتــرة التــدریب، وهــذه التــدریبات ذات اثــر جیــد لتنمیــة اإلحســاس 

بـاراة فـي اقـل وقــت متـاح، وزیـادة قـدرة الالعــب الحركـي ورفـع درجـات تكیـف الالعــب لمتطلبـات الم
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" وفـي   على االستجابة الصحیحة والتوقعات التي تتمیز بها طبیعة األلعاب الجماعیة (كرة القدم)

هذا األسلوب یشـترط أساسـًا وجـود عامـل التنـافس بـین الالعبـین أثنـاء التـدریب ، ألن الغـرض مـن 

) مـن خـالل ٣٦٧،  ١٩٨٨" (الخشاب وآخـران ، ذلك هو أداء أعلى مستوى من األداء الجماعي

إدخــال الالعبــین بأشــواط لعــب تتمیــز بوجــود عامــل التنــافس بــین الالعبــین " كلعــب مجموعــة ضــد 

مجموعـــة أخـــرى مســـاویة لهـــا أو مختلفـــة العـــدد بحریـــة أو بحركـــات محـــدودة دون وجـــود مرمـــى أو 

إلیـه (المـولى) إلـى أن التغیـر أشـاروهذا مـا) ١٩٦،  ١٩٨٧بوجود مرمى " (الصفار ، وآخران ، 

كثـرة اتخـاذ حسن من خالل اللمس األكثـر للكـرة كـذلك في اللعب یمنح الالعبین الصغار الخبرة األ

اللعب الهجومي والدفاعي على حد السواء ألنه لـیس مـن المعقـول یحفز القرارات خالل اللعب مما

ذلك المحیط المخصص للكبـار أن تأتي بصغار السن وتضعهم في محیط كروي لكبار السن الن 

) ال یتوافــــق مــــع تطــــور أجســــامهم ١١ضــــد١١یكــــون غیــــر صــــحي للصــــغار الن اللعــــب بطریقــــة (

وقــابلیتهم البدنیــة ، كمــا أن تطــویر المهــارة یحتــاج إلــى التكــرار فكلمــا زادت عــدد مــرات لمــس الكــرة  

ن اللعــب بفـــرق كمــا أشــار ( الكــونزة ) " إ) ٧، ٢٠٠٩كلمــا تحســنت ظــاهرة لمــس الكــرة  (المــولى،

قلیلة العدد وملعب صغیر غالبا ما یثیر سرور الالعبین وفضًال عن أنها تعد أیضـًا وحـدة تدریبیـة 

وهذا لیس فقط هو الخاصیة الوحیدة التي تتمیز ِبها ولكن عـن طریقهـا ومـع تـوفر اإلثـارة المناسـبة 

علیــه تعــد هــذه التمــارین ) و ١٧٤،  ١٩٨٠یمكــن التقــدم وتنمیــة القــدرات العامــة للعــب " (الكــونزة ، 

من أهم التمارین التطویریة بكرة القدم لألسباب اآلتیة :

تطـــویر الصـــفات البدنیـــة والمهـــارات األساســـیة لالعبـــین مـــن الوضـــع الحركـــي وتطـــور قابلیـــاتهم -

الخططیــة ویشــیر (الصــفار ، وآخــرون) و (الخشــاب وآخــران) "خاصــة (التحــرر مــن الخصــم ، 

مالزمـــــة الخصـــــم ، تبـــــادل المراكـــــز ، اللعـــــب المباشـــــر ، المناولـــــة احـــــتالل الفـــــراغ ، الضـــــغط و 

  )١٩٢،  ١٩٩٩) (الخشاب ، وآخران ، ١٩٦، ١٩٨٧المرتدة)"(الصفار، وآخرون ،

إنها مشابهة للعب الحقیقي أو قریبة منه جدا.-

یمكن استعمالها خالل جمیع الفترات السنویة التدریبیة.-

وحدة التدریبیة الیومیة.یمكن تطبیقها خالل جمیع أوقات ال-

یمكن إشغال كافة العبي الفریق بتطبیقها.-

یمكن أن تستخدمها الفرق على مختلف مستویاتها ولمختلف األعمار.-

ال تحتاج إلى أجهزة إضافیة ویمكن تطبیقها في أي مكان متوفر. -

ال فترات الراحة یمكن التحكم بشدة هذه التمارین بالشكل الذي یراه المدرب ویجب عدم إهم-

من التمارین المهمة التي تطور حالتي الدفاع والهجوم عند الالعب في وقت واحد. -

  ) ٢٠٧- ٢٠٦، ١٩٩٩(إسماعیل ، والمولى ، 

اإلعداد المھاري :٢-١-٢
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وذلـك ألنـه یضـفي السـمة یعد اإلعداد المهاري من أهم أنواع اإلعداد فـي لعبـة كـرة القـدم 

الفعالة في رفع مستوى المهارات األساسیة ، وال شك في إن الالعب الـذي یمتلـك المهـارات الجیـدة 

یكـــون مـــؤثرًا بصـــورٍة كبیـــرة فـــي تنفیـــذ خطـــط اللعـــب المتنوعـــة ، كمـــا أن الالعـــب الـــذي یجیـــد أداء 

ه من نفس الفریق من خـالل مـا الحركات الفنیة أو المهارات األساسیة یكون ممیزًا دائمًا عن زمالئ

یقــوم بــه مــع الكــرة مــن مراوغــة وخــداع أو أداء حركــات خاصــة بــه قــد ال یســتطیع أي العــب آخــر 

ـــالي ، أدائهـــا. ( ـــین المهـــارات ٥٤،  ٢٠٠٧الحی ـــه " إكســـاب الالعب ) ویعـــرف اإلعـــداد المهـــاري بأن

خــالل مواقـف اللعــب األساسـیة مــن خـالل التــدریب والعمـل علــى إتقانهـا ثــم اسـتخدمها بــتحكم ودقـة

) بأنه " إكساب الالعبین ١٩٩٨كما عرفه (حماد،  )٢١، ٢٠٠١وأثناء المباراة" (شعالن وعفیفي، 

المهـــارات األساســـیة مـــن خـــالل التمرینـــات والمعلومـــات والمعـــارف بهـــدف الوصـــول إلـــى الدقـــة فـــي 

هـارات األساسـیة واتفقت الكثیر من المصادر العلمیـة علـى تقسـیم الم )١٩، ١٩٩٨أدائها" (حماد، 

التمریــــر ‘:(( الدحرجــــة (الجــــري بــــالكرة) ، التهــــدیف (التصــــویب)إلــــى مــــا یــــأتيفــــي كــــرة القــــدم 

الــــتحكم بــــالكرة ، ضــــرب الكــــرة بــــالرأس، اإلخمــــاد (اســــتقبال الكــــرة والســــیطرة علیهــــا)، (المناولــــة)

مهــارات ،  (القطــع) المهاجمــة، الخــداع والتمویــه (المراوغــة) ، الرمیــة الجانیــة، )اإلحســاس بــالكرة(

) (الخشـــــاب وآخـــــران، ٣٧، ٢٠٠١) (شـــــعالن وعفیفـــــي، ٧٤، ٢٠٠٨(الهیتـــــي، حـــــراس المرمـــــى.

) أما في البحث الحالي فقـد تنـاول الباحـث مجموعـًة مـن المهـارات األساسـیة ١٤٣-١٤٢، ١٩٩٩

السادة المتخصصین في كرة القدم وهي:في لعبة كرة القدم والتي تم االتفاق علیها من قبل 

الدحرجة (الجري بالكرة)١-٢-١-٢
تعد الدحرجة من المهارات األساسیة المهمة التي یجب على جمیع الالعبین إتقانها خالل 

المباریـــات عنـــد المحـــاورة أو الخـــداع الجتیـــاز الخصـــم، والجـــري مـــع الكـــرة أو الدحرجـــة هـــو " فـــن 

عـب" (الـوحش وحمـاد، استخدام أجزاء القدم فـي دحرجـة الكـرة علـى األرض وهـي تحـت سـیطرة الال

یكــون أمامــه فرصــة لتمریــر الكــرة إلــى الزمیــل أو ) ، ویســتخدمها الالعــب عنــدما ال١١٧، ١٩٨٥

عندما یرید جذب مـدافع إلیـه إلبعـاده عـن التغطیـة أو عنـدما یریـد التقـدم بـالكرة فـي مسـاحة خالیـة. 

(Louis, 1991, میـة فـي الملعـب ، كمـا "یفضـل اسـتخدامها فـي المنطقـة التحضـیریة الهجو (134

، وخــالل الدحرجــة بــالكرة یجــب أن  )١١، ٢٠٠٥أكثــر مــن المنطقــة الدفاعیــة" (الخشــاب وذنــون، 

یكون نظر الالعب موزعًا بین الكرة والملعـب لرؤیـة الالعبـین كمـا یجـب أن تكـون الكـرة قریبـة مـن 

یحتــاج إلــى الالعــب وذلــك مــن اجــل القــدرة علــى الــتحكم بهــا، والالعــب الــذي یــتقن هــذه المهــارة ال

استمرار التركیز بالنظر إلى الكرة وٕانما یمكن أن یكون بین كل لمستین للقدم یوجه نظره لألمام أو 

  . )١١٢، ٢٠٠٨یكون مع النظرة الشاملة ومالحظة الكرة والموقف الذي فیه الالعبون. (الهیتي، 

المناولة ( التمریر)٢-٢-١-٢
اإلطـالق خـالل مبـاراة كـرة القـدم كمـا مًا  علـىتعد هذه المهارة من أكثـر المهـارات اسـتخدا

تعــد مــن األســس المهمــة فــي اللعــب الجمــاعي مــن خــالل الــربط بــین خطــط اللعــب الجمــاعي إْذ أن 
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الفریــق الــذي یــتمكن اعضــاوه مــن إجــادة المناولــة بصــورة حســنة یــتمكن العبــوه مــن زعزعــة دفــاع 

بـــان هــذه المهـــارة تعــد مـــن أهـــم الخصــم والســـیطرة علــى مجریـــات اللعـــب وممــا تقـــدم یبــدو واضـــحاً 

مقومــات االتصــال بــین الالعبــین خــالل المبــاراة  ســواء أكــان ذلــك بالقــدم أم الــرأس .(االتروشــي ، 

) ومـــا یؤكـــد هـــذه األهمیـــة  القـــول المـــأثور (الكـــرة أســـرع مـــن الالعـــب) یعنـــي ٢٤ -٢٣،  ٢٠٠٨

ـــة الســـریعة مـــع المناولـــة أســـرع مـــن الدحرجـــة واللعـــب الحـــدیث یؤكـــد علـــى اللعـــب الســـریع و  المناول

اســــتخدام الخــــداع أثنــــاء المناولــــة . كمــــا أن المناولــــة تســــتخدم بالقــــدم والــــرأس إال أن مناولــــة القــــدم 

ــــالرأس خــــالل المباراة.(الخشــــاب وذنــــون ،  ــــة ب ــــذكر ٥٨،  ٢٠٠٥تســــتخدم أكثــــر مــــن المناول ). وی

ى تنفیذ خطط الهجوم (شعالن ومحمد) أن إجادة الفریق للمناوالت تعد من العوامل التي تساعد عل

). كمــا یشــیر (الهیتــي) "إلــى إن نســبة ٥٧،  ٢٠٠١المختلفــة وكــذلك الدفاعیــة،. (شــعالن ومحمــد، 

استخدام هذه المهارة مـن قبـل الالعبـین خـالل المبـاراة نسـبة عالیـة أكثـر مـن المهـارات األخـرى لـذا 

عبــون مــن أدائهــا بشــكل یتطلــب التركیــز علیهــا وٕاتقانهــا خــالل التــدریبات المكثفــة حتــى یــتمكن الال

  ).٧٦،  ٢٠٠٨صحیح". (الهیتي ، 

التھدیف (التصویب) :٣-٢-١-٢
یعــد التهــدیف مــن المهــارات األساســیة فــي كــرة القــدم ، إذ بواســطة هــذه المهــارة یــتم حســم 

نتائج المباریات لذلك فهو یعد احد وسائل الهجوم الفردي الذي یتسـلح بـه الالعبـون لتحقیـق هـدف 

یق األخر ، إذ أن الفریق الـذي یسـجل اكبـر عـدد مـن األهـداف خـالل المبـاراة یكـون في مرمى الفر 

) و أشار(الخشاب وذنون) إلى أن الفریـق الـذي ١٠٤،  ٢٠٠٨مرشحًا للفوز بالمباراة . (إلهیتي ، 

یجیــد العبــوه التهــدیف تكــون فــرص فــوزه كبیــرة علــى عكــس الفریــق الــذي ال یجیــد العبــوه التهــدیف 

فوزهم معدومة وان أحسن ما یمكن تحقیقه خالل المباراة هـو التعـادل (الخشـاب حیث تكون فرص 

) ومــن اجــل نجــاح مهــارة التهــدیف یجـب تــوفر ثــالث صــفات أساســیة وهــي  ٩٩،  ٢٠٠٥وذنـون ، 

) ویضیف  (مختـار) بـان التـدریب علـى التهـدیف ٦١،  ٢٠٠٧الدقة و القوة والسرعة  (الحیالي ، 

التدریبیـة الیومیـة  لالعبـین إذ قـد یتوقـف نجـاح المبـاراة علـى لحظـة أصبح من أهم أهـداف الوحـدة 

واحـــدة حاســـمة یصـــوب فیـــه الالعـــب الكـــرة إلـــى مرمـــى الخصـــم لیســـجل هـــدفًا (مختـــار ، ب ت ، 

١٧١. (  
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الدراسات السابقة ٢-٢
:٢٠٠١دراسة الطائي (١-٢-٢ (
عب في بعض الصفات البدنیة رین المركبة وتمارین اللاأثر برنامجین تدریبین بأسلوبي التم"

"والمهاریة بكرة القدم

هدفت الدراسة إلى أثر البرنامجین التدریبین بأسلوبي تمارین المركبة وتمارین اللعب في 

) سنة  والكشف عن ١٩بعض الصفات البدنیة والمهاریة لالعبي كرة القدم فئة الشباب دون (

استخدم الباحث المنهج  ٠رنامجین التدریبینالصفات البدنیة والمهاریة األكثر تأثیرًا في الب

) العب من منتخب ٣٢التجریبي لمالءمته وطبیعة البحث، أجري البحث على عینة قوامها (

شباب وتربیة محافظة نینوى وتم تقسیمهم إلى مجموعتین متكافئتین تجریبیتین وتم توزیع 

فترة اإلعداد القصیر قبل األسلوبین التدریبین باستخدام القرعة،تم إعطاء البرنامجین في

) وحدات تدریبیة في األسبوع واستخدم االختبارات كوسیلة لجمع ٦المنافسات ولمدة شهر، بواقع (

معلومات واستنتج الباحث ما یأتي:ال

   ٠یة والوظیفیة المعینة قید الدراسةر البرنامجین التدریبین أدیا إلى تطویر الصفات البدنیة والمها-١

) وحـــدات تدریبیـــة فـــي ٦) أســـابیع وبواقـــع (٤تـــدریبي علمـــي ونمـــوذجي ولمـــدة (إعـــداد برنـــامج -٢

  ٠األسبوع باألسلوبین یؤدي إلى تطویر الصفات البدنیة والمهاریة

التدریب باألسس الخططیة في الوحدة التدریبیة الیومیة والـدورة الصـغیرة والمتوسـطة یـؤدي إلـى -٣

  ٠تطویر الصفات البدنیة والمهاریة

رامج التدریبیــة بطریقــة التــدریب الفتــري تتــیح للمــدرب إمكانیــة تنظــیم العمــل والســیطرة إعــداد البــ-٤

على متغیرات مكونات الحمل الخاص بالتدریب ویؤدي إلى تطویر الصـفات البدنیـة والمهاریـة 

٠  

إجراءات البحث -٣
منھج البحث١-٣

.استخدم الباحث المنهج التجریبي لمالءمته طبیعة البحث

نة البحث : عی٢-٣
تـم اختیــار عینـة البحــث بصــورة عمدیـة مــن تالمیـذ الصــف الســادس االبتـدائي مــن مدرســة 

 ٤٠) تلمیـذًا والـذین یمثلـون شـعبتین (أ ، ب) والبـالغ عـددهم (٨٠(العطاء للبنین) والبـالغ عـددهم (

ســـبة ) تلمیـــًذ یمثلـــون ن٣٠امـــا عینــة البحـــث الرئیســـة فتكونـــت مــن ()  تلمیــذ علـــى التـــوالي ، ٤٠ –

) مــن مجتمــع البحــث ، وقــد قســمت العینــة الــى مجمــوعتین (تجریبیــة وضــابطة) مــن خــالل ٣٧.٥(
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) تالمیــذ لكــل مجموعــة. وقــد راعــى ١٠اتبــاع طریقــة االختیــار العشــوائي باســتخدام القرعــة بواقــع (

الباحث عند اختیاره لعینة البحث ما یأتي:

) تالمیذ من عینة البحث.٦(تم استبعاد عینة التجربة االستطالعیة وكان عددهم -

) یبین ذلك .١تم استبعاد أربعة تالمیذ لعدم االلتزام والغیاب ، والجدول (-

  ) ١الجدول (

یبین عدد مجتمع البحث وعینة البحث والتالمیذ المستبعدین ونسبهم المئویة

العدد والنسبة المئویة

المتغیرات
النسبة المئویة  العدد

%٨٠١٠٠عینة البحث

%٢٠٢٥نة البحث الرئیسیةعی

التالمیذ المستبعدین
%٦٨.٧٥عینة التجربة االستطالعیة

%٤٣.٧٥غیر ملتزمین

%) من المجتمع البحث األصلي .٣٧.٥وبذلك أصبحت نسبة العینة (

تجانس وتكافؤ مجموعتي البحث ٣-٣
في المتغیرات اآلتیة :بین مجموعتي البحث و التكافؤ قام الباحث بإجراء عملیة التجانس

الوزن  -الطول -العمر -

) یبین ذلك .٢المهارات األساسیة (المتغیرات التابعة) الجدول (-

  ) ٢الجدول (

یبین المعالم اإلحصائیة للتجانس والتكافؤ بین مجموعتي البحث

المتغیرات
وحدات 

القیاس

قیمة (ت)المجموعة الضابطةالمجموعة التجریبیة

المحسوبة ع +-س ع +–س 

المواصفات

الجسمیة

١٢.٢٠٠.٤٢١٢.٣٠٠.٤٨٠.٤٩سنةالعمر

١.٤٦٠.٠٤٥١.٤٤٠.٤١٦١.٠٢سنتمترالطول

٣٩.١٣٤.٨٠٣٨.٥٣٢.٤٥٠.٣٥كغمالوزن

المهارات

األساسیة

١٦.٦٤١.٧٧١٥.٤٣٠.٨٨١.٩٣ثانیةالدحرجة

٨.٦٠٠١.٠٧٨.٢٠٠١.٠٣٠.٨٤درجةالمناولة القصیرة

٩.٦٠٠٢.٠٢٨.٨٠٠١.٩٣٠.٨٩درجةالمناولة المتوسطة

٦.٦٠١٣.٣٣٥٤.٠٠٢١.١٨٠.٧٥  درجةالتهدیف

  )٠.٠٥( <) عند نسبة خطأ ١٨) أمام درجة حریة (٢.١٠١قیمة (ت) الجدولیة تساوي (*
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) یتبــین أن قیمــة (ت) المحســوبة لجمیــع المتغیــرات كانــت محصــورة بــین ٢مــن الجــدول (

) عنــد نســبة ٢.١٠١) وجمیــع هــذه القــیم اقــل مــن قیمــة (ت) الجدولیــة البالغــة (١.٩٣) و (٠.٣٥(

) ، ممـا یـدل علـى عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة ١٨) وأمـام درجـة حریـة (٠.٠٥(<خطأ 

في المتغیرات جمیعهـا ممـا یشـیر الـى تجـانس و تكـافؤ   ةبین مجموعتي البحث الضابطة والتجریبی

بحث مجموعتي ال

وسائل جمع المعلومات والبیانات : ٤-٣
مقاییس)االختبارات وال، االستبیان،محتوىالتحلیل (البحث اآلتیة :وسائلم الباحث استخد

تحدید المھارات األساسیة :  ٥-٣
وبعـد ع أهـداف البحـث ،ارات األساسیة لعینة البحـث بمـا یتفـق مـأهم المهتحدیدمن اجل 

) وتـم توزیعـه علـى مجموعـة مـن ١ر العلمیة ، تم تصمیم اسـتبیان (الملحـق تحلیل محتوى المصاد

) واظهــر االســتبیان حصــول المهــارات اآلتیــة ٦المتخصصــین فــي مجــال لعبــة  كــرة القــدم (الملحــق 

(الدحرجــــة ، والمناولــــة القصــــیرة ، والمناولــــة المتوســــطة ، و التهــــدیف القریــــب) علــــى نســــبة اتفــــاق 

)  یشــــیر إلــــى اتفــــاق الســــادة الخبــــراء والمتخصصــــین حــــول تحدیــــد ٣، والجــــدول (%) فــــأكثر٧٥(

.المهارات األساسیة  ونسبهم المئویة 

   )٣الجدول (

المهارات األساسیةالتفاق السادة الخبراء حول تحدید النسبة المئویةیبین 

النسبة المئویةعدد المتفقینعدد الخبراءالمهارات األساسیةت

%٩٩١٠٠الدحرجة١

%٩٨٨٨.٨٨لمناولة القصیرة والمتوسطةا٢

%٩٨٨٨.٨٨التهدیف (قریب)٣

%٩٤٤٤.٤٤السیطرة٤

%٩٠٠اإلخماد٥

تحدید االختبارات المھاریة : ٦-٣
لقیــاس بعــد تحلیــل محتــوى المصــادر العلمیــة تــم اختیــار مجموعــة مــن االختبــارات الالزمــة

عرضــها علــى و ) ٢الملحــقووضــعها بشــكل اســتبیان (ارة كــرة القــدم المختــاألساســیة بلعبــة مهــارات ال

لتحدیـــد انســــب  )٦كـــرة القـــدم (الملحـــقو القیـــاس والتقـــویم مجـــال مجموعـــة مـــن المتخصصـــین فـــي 

االختبـــارات للمهـــارات األساســـیة المختـــارة لعینـــة البحـــث ، واظهـــر االســـتبیان حصـــول االختبـــارات 
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ختبار دقة التهدیف القریب ، واختبار دقة شواخص لقیاس قدرة التحكم بالكرة ، وا ٥(الدحرجة بین 

) ثانیة ، واختبار دقة مناولـة المتوسـطة نحـو ثـالث دوائـر  ٢٠مناولة القصیرة على جدار لمدة  ( 

)  یوضـح نسـب ٤والجـدول (% فمـا فـوق .٧٥) مترًا  على نسـبة اتفـاق ١٣متداخلة تبعد مسافة (

ختبارات المهاریة لقیاس المهارات المختارة .االتفاق للسادة الخبراء والمتخصصین حول تحدید اال

  )٤الجدول (

االختبارات المهاریةالتفاق السادة الخبراء حول تحدید النسبة المئویة

لمستخدمة :األجھزة واألدوات ا٧-٣
  ) كرة .١٠كرات قدم عدد ( -

  ) .٢ساعات توقیت عدد (-

) متر . ٥٠شریط قیاس بطول (-

میزان لقیاس الوزن .-

) شاخصًا . ٢٠شواخص بالستیكیة عدد (-

بورك ابیض تم استخدامه لتخطیط االختبارات المهاریة .-

مواصفات المقاییس و االختبارات المستخدمة :٨-٣
قیاسات الجسمیة :ال١-٨-٣
قیاس طول الجسم ١-١-٨-٣

حــافي القــدمین ول الجســم، وعنــد القیــاس یقــف التلمیــذتــم اســتخدام جــدار مــدرج لقیــاس طــ

الكتـف والنظـر وظهره مالصقًا للجدار على أن تالمـس الجـدار مـؤخرتي القـدمین والـوركین ولـوحي 

الجمجمــــــــة. مــــــــنویــــــــتم قیــــــــاس طــــــــول الجســــــــم مــــــــن األرض وألعلــــــــى نقطــــــــةمتجهــــــــًا لألمــــــــام ، 

  ).١٥٢، ١٩٨١(الطالب والسامرائي، 

المهارة المقاسةالمهاریة تاالختبارا  ت
عدد 

الخبراء

عدد 

المتفقین

النسبة 

المئویة

%٩٠.٩٠  ١٠  ١١الدحرجةشواخص ٥الدحرجة بین   ١

  %١٠٠  ١١  ١١التهدیف القریبالتهدیف القریباختبار دقة  ٢

اختبار دقة مناولة القصیرة على جدار   ٣

) ثانیة ٢٠لمدة ( 

التمریرة القصیرة
٨١.٨١  ٩  ١١%

واختبار دقة مناولة المتوسطة نحو ثالث   ٤

) متراً ١٣دوائر متداخلة تبعد مسافة (

التمریرة 

المتوسطة
١٠٠  ١١  ١١%  
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قیاس الوزن ٢-١-٨-٣
على المیزان وهـو یرتـدي السـروال الریاضـي فقـط، ویقـاس الـوزن لقیاس الوزن یقف التلمیذ

.ألقرب مائة غرام

االختبارات المھاریة ٢-٨-٣
ثر والملحــق %) فــأك٧٥االختبــارات التــي حصــلت علــى نســبة اتفــاق (تطبیــققــام الباحــث ب

) یوضح مواصفات هذه االختبارات.٣(

) شواخص لقیاس القدرة على التحكم بالكرة . ٥اختبار دحرجة الكرة بین (-

اختبار دقة التهدیف  -

اختبار دقة المناولة القصیرة -

) ١١٣،  ٢٠٠٩اختبار دقة المناولة المتوسطة (النداوي ، -

الشروط العلمیة لالختبارات :٩-٣
ات المهـــارات األساســـیة المســـتخدمة فـــي البحـــث الحـــالي هـــي اختبـــارات مقننـــة ، إن اختبـــار 

فاالختبــار المقــنن " هــو الــذي إذا مــا جــرب اســتخدامه لعینــات مشــابهة للعینــة المــراد اختبارهــا اثبــت 

درجــة عالیــة مــن المعنویــة مــن حیــث الصــدق والثبــات والموضــوعیة تحــت الظــروف واإلمكانیـــات 

ـــــارات ١٣٩،  ١٩٨٧وبسطویســـــي ، المتاحـــــة نفســـــها " (نـــــاجي  ) وفـــــي هـــــذه الدراســـــة تعـــــد االختب

المســتخدمة اختبــارات مقننــة ومالئمــة لعینــة البحــث حیــث ســبق أن تــم تطبیقهــا علــى عینــة مشــابهة 

  . )٢٠٠٩(النداوي ، ومنها دراسة

التصمیم التجریبي١٠-٣
وهو إجراء یهیـئ ضروریًا في كل بحث تجریبي تعد عملیة اختیار التصمیم التجریبي أمراً 

للباحث السبل الكفیلة للوصول إلى النتـائج المطلوبـة لـذا اسـتخدم الباحـث التصـمیم التجریبـي الـذي 

ذات االختبــار القبلــي التجریبــي ذو المجمــوعتین التجریبیــة والضــابطة تصــمیمالأطلــق علیــه اســم "

  ).٣٩٨، ١٩٨٤والبعدي" (فان دالین، 
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التجارب االستطالعیة : ١١-٣
) العبین :٦عددًا من التجارب االستطالعیة  على ()*(ى الباحث مع فریق العمل المساعدأجر 

التجربة االستطالعیة األولى : ١-١١-٣
أجـــــــرى الباحـــــــث وبمســـــــاعدة فریـــــــق العمــــــــل المســـــــاعد التجربـــــــة االســـــــتطالعیة األولـــــــى بتــــــــاریخ  

لتجربـة الرئیسـیة وكـان ) تالمیذ من عینة البحث من الذین استبعدوا عـن ا٦)على (٢٨/٢/٢٠١٠(

تطبیقها .الهدف منها اعتماد التمارین التي ستؤدى في الدرس من اجل معرفة مدى إمكانیة

التجربة االستطالعیة الثانیة :٢-١١-٣
 ) علــى٢٠١٠/ ٣/ ١الباحــث هــذه التجربــة بمســاعدة فریــق العمــل المســاعد بتــاریخ ( ىأجــر 

مــدى مالئمــة وكــان الغــرض مــن التجربــة التطبیــقعینــة عــن الــذین تــم اســتبعادهم مــن ) تالمیــذ٦(

والتأكــد مـــن صـــالحیة األجهـــزة و األدوات المســـتخدمة فـــي هــذه االختبـــارات لمســـتوى عینـــة البحـــث

.اختبار من االختبارات المهاریةومعرفة الفترة الزمنیة الالزمة ألداء كلاالختبارات المهاریة

االختبارات المھاریة القبلیة :١٢-٣
أجریــت االختبــارات المهاریــة القبلیــة علــى المجمــوعتین (الضــابطة والتجریبیــة) علــى مــدار 

وعلى النحو األتي :  ٢٠١٠/  ٣/ ٤- ٣یومین وبتاریخ 

) شواخص لقیاس القدرة على التحكم بالكرة . ٥اختبار دحرجة الكرة بین (-

اختبار دقة التهدیف  -

اختبار دقة المناولة القصیرة -

قة المناولة المتوسطة اختبار د-

تصمیم وتنفیذ التمارین المستخدمة في البحث : ١٣-٣
) وتــم توزیعهــا ٦وضــعت مجموعــة مــن التمــارین المهاریــة فــي اســتمارة االســتبیان الملحــق (

) لتحدیــد مـــدى ٨علــى الســادة المختصــین فـــي مجــال علــم التـــدریب الریاضــي وكــرة القـــدم الملحــق(

وبعد انتهاء الباحث من تطبیـق االختبـارات القبلیـة تـم البـدء بتنفیـذ صالحیة التمارین المستخدمة ،

ساسیة      قسم التربیة الریاضیة  كلیة التربیة األم.م. احمد رمضان سبع   -

كلیة التربیة األساسیة      قسم التربیة الریاضیة           عليم.م. فائق یونس -

كلیة التربیة األساسیة      قسم التربیة الریاضیةم.م. علي فتاح رشید    -
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وحـــدد تـــاریخ االنتهـــاء مـــن تنفیـــذ جمیـــع الوحـــدات التدریبیـــة  ٩/٣/٢٠١٠المنهـــاج التـــدریبي بتـــاریخ 

وقد راعى الباحث عند تنفیذ المنهاج عددًا من النقاط وكما یلي :  ٩/٥/٢٠١٠

  للعب . المجموعة التجریبیة : طبقت تمارین ا-

المجموعة الضابطة : طبقت المنهاج التدریبي التقلیدي المعد من قبل المدرس .-

هـــي  فـــي األســـبوعأیـــام ) ٣) أســـابیع وبواقـــع (٨التجریبیـــة(التمـــارین  للمجموعـــة ســـتغرق تنفیـــذ ی-

.الخمیس) علمًا انه تم إضافة درس أخر بالتعاون مع إدارة المدرسة –الثالثاء –(األحد 

) دورات صـــغرى ٤(مـــن دورتـــین متوســـطتین وكـــل دورة متوســـطة تحتـــوي علـــىالمنهـــاجن یتكـــو -

   )١كما في الشكل ( )١-٣ة الحمل في كل دورة متوسطة (ویكون تموج حرك

ـــةالراحـــة (- ـــى) نســـبة العمـــل الكثاف ـــین تمـــرین و  إل ) أي إذا كـــان زمـــن أداء ½: ١خـــر (آالراحـــة ب

حسب المنطقة الرابعة من جدول التـدریب یقة) دق٢( كونت) دقائق فان فترة الراحة س٤التمرین (

.O2)الفتري (

من تالمیذ الصف السادس االبتدائي . على عینة طبقت التمارین-

فـع ر على الحجم أي فتـرة دوام التمـرین( أي باالعتمادالتحكم  بحمل التدریب في المنهاج یكون -

مــــنخفض الشــــدة ، وذلــــك یب الفتــــري تــــي تناســــب طریقــــة التــــدر الحجــــم) فهــــي الطریقــــة المثلــــى ال

ب الفتـري یفضـل عنـد اسـتخدام طریقـة التـدریانـه إلـىباالعتماد على المصـادر العلمیـة إذ تشـیر 

ــــــــــتحكم بحجــــــــــم حمــــــــــل ــــــــــد ،أبــــــــــو(مــــــــــنخفض الشــــــــــدة ال ،97،1994( )٣٤٠، ٢٠٠٥ زی

wilmor&Costell(Epley,2007,13)(

) یوضح حركة تموج الحمل١الشكل (

الدورة المتوسطة الثانیةالدورة المتوسطة األولىورات الد

األسابیع 

درجات الحمل
الثامنالسابعالسادسالخامسالرابعالثالثالثانياالول

حمل أقصى

حمل شبه أقصى

حمل متوسط

٤٨٤٨٧٢٤٨٧٢٧٢٩٦٧٢زمن الحمل / دقیقة

االختبارات البعدیة : ١٤-٣
الباحــث بــإجراء االختبــارات وبعــد االنتهــاء مــن تنفیــذ التمــارین خــالل المــدة المحــدودة  قــام

وقـد اتبـع الباحـث نفـس اإلجـراءات فـي االختبـارات القبلیـة   ١١/٥/٢٠١٠ – ١٠البعدیة في الفترة 

وتحت نفس الظروف من حیث المكان والزمان ووسائل االختبارات . 
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الوسائل اإلحصائیة :١٥-٣
استخرجت نتائج البحث بوساطة الوسائل اإلحصائیة اآلتیة .

) للعینـات تاختبـار (-) للعینات المرتبطة تاختبار (-االنحراف المعیاري -حسابي ال الوسط(

النسبة المئویة )-غیر المرتبطة 

SPSSوقد تمت معالجة البیانات باستخدام الحزمة اإلحصائیة (- , 11.5(.

عرض النتائج وتحلیلھا ومناقشتھا : -٤
وتحلیلهـاهـا الباحـث سـیتم عـرض النتـائجعلى ضوء البیانات اإلحصائیة التـي حصـل علی

ومناقشتها.

١-٤�ΔѧϋϭϣΟϣϠϟ�Δѧ˴ϳΩό˴Αϟϭ�ΔѧϳϠΑϘϟ�ΔϳέΎϬϣϟ�ΕέΎΑΗΧϻ�ΞΎΗϧ�ϝϳϠΣΗϭ�ν έϋ
التجریبیة ومناقشتھا .

   )٥الجدول (

) المحسوبة لالختبارات المهاریة تیبین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة (

.وعة التجریبیةالبعدیة للمجمالقبلیة و

الصفات البدنیة
وحدات 

القیاس

قیمة (ت)االختبار البعدياالختبار القبلي

المحسوبة ع +-س ع +–س 

*١٦.٦٤١.٧٧١١.٨٢٠.٨٤٩.٣٦ثانیةالدحرجة

*٨.٦٠١.٠٧١١.٦٠١.٩٥٤.٨٨درجةالمناولة القصیرة

*٩.٦٠٢.٠٦١٤.٠٠١.٨٨٤.٢٩درجةالمناولة المتوسطة

*٦٠.٠١٣.٣٣٩٨.٠٠١٩.٨٨٤.٣٨درجةالتهدیف القریب

  ) .٩) ودرجة حریة (٠.٠٥( ≤) عند نسبة خطأ ١.٨٣٣* قیمة ت الجدولیة (

یأتي) یتبین لنا ما٥من خالل الجدول (-

ـــة  ـــي والبعـــدي للمجموعـــة التجریبی ـــارین القبل ـــین االختب ـــة ب ـــة معنوی وجـــود فـــروق ذات دالل

مـن قیمـة (ت) المحسـوبة أكبـرإذ كانـت ، عدي في جمیع المهارات األساسیة ولصالح االختبار الب

  ) . ٠,٠٥) وأمام مستوى معنوي < (٩() عند درجة حریة١.٨٣٣ة البالغة () الجدولیقیمة (ت

لمهــارات لــد المجموعــة التجریبیــة إلــى فعالیــة ویعــزو الباحــث التطــور الحاصــل فــي جمیــع ا

ه مـن تمـارین موجـه وفـق أسـلوب علمـي دقیـق حیـث تمـا تضـمنو  المنهاج الخاص (بتمارین اللعب)

قام الباحـث بتكـرار أداء هـذه التمـارین بشـكل كبیـر نتیجـة لطـول فتـرة أداء التمـرین لغـرض حصـول 

حیـث إن التكـرار سـوف یقلــل التالمیـذثبـات فـي األداء وتجنـب حصـول األخطـاء أثنـاء األداء عنـد 
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ودقیق "فاإلعادة المكررة في تطبیق األسـالیب الفنیـة من األخطاء وبالتالي نحصل على أداء متقن

  ) ٥٠،  ١٩٧٦فني (عبد الوهاب ، المختلفة تقود إلى الكمال ال

وعند مناقشة كل مهارة 

الــى التمــارین اللعــب ، إذ تــم التركیــز الدحرجــةیعــزو الباحــث التطــور الحاصــل فــي مهــارة 

یـتمكن التلمیـذ مـن االحتفـاظ بـالكرة ألطـول على هـذه المهـارة فـي أكثـر مـن تمـرین وذلـك ألهمیتهـا ل

دحرجة الكرة علـى األرض ،الن فترة ممكنة وكذالك خلق الفرص المناسبة له ولزمالئه في الفریق

والركض بهـا لیسـت بالعملیـة السـهلة، بـل تحتـاج إلـى مهـارة فـي السـیطرة علیهـا وحسـن الـتحكم بهـا 

ذ المجموعة التجریبیـة قـد سـاعد علـى تطـور األداء أثناء قیادتها ، وان تطور األداء المهاري لتالمی

یســتخدم الالعــب ت) بأنــه كثیــرًا مــا–كــد ذالــك (شــعبة كــرة القــدم ، ب وتؤ المهــاري لهــذه المهــارة

الجــري بــالكرة كخطــة فردیــة ویجـــب علــى كــل العــب إتقانهــا حتـــى یمكنــه التصــرف بــالكرة حســـب 

ویعـد  ) ٥٢كـرة القـدم ، ب ، ت ، الخطة الموضوعة ویتساوى في ذالـك المهـاجم والمـدافع (شـعبة

، ١٩٨١و القاعــدة األساســیة للجــري ِبهــا "(كــونزة ،التعامــل مــع الكــرة والســیطرة علیهــا مــع الجــري هــ

٣٦. (  

المجموعـــة تالمیـــذ لـــدى  المناولـــة القصـــیرة والمتوســـطةكمـــا یعـــزو الباحـــث تطـــور مهـــارة 

نحـو وانـدفاعرغبـة التمارین المستخدمة بأسلوب اللعب مما ولد لـدى التالمیـذ فاعلیة  إلىالتجریبیة 

م تطبیـــق التمـــارین والتـــي أدت إلـــى تقـــدو الممارســـة واســـتثمار أوقـــات الـــدرس مـــن خـــالل ممارســـة 

ى هــدف أهمیــة وأكثرهــا اســتخدامًا للوصــول إلــذات  هــذه المهــارة الن ،المســتوى المهــاري للتالمیــذ

كثــرة هــذه المهــارة بأنواعهــا فــي التمــارین المســتخدمة ویكــاد الالخصــم بأقــل وقــت ممكــن ، كمــا إن 

یخلـــو تمـــرین مـــن هـــذه المهـــارة وتحـــت ظـــروف مشـــابهة لمـــا یحـــدث فـــي المبـــاراة وان تكـــرار مهـــارة 

على تقدیر المسافة ونوع المناولة التي یستخدمها التلمیذمناولة بأنواعها في هذه التمارین تساعد ال

) ویشــیر إبــراهیم إلــى أهمیــة المــدرب فــي توجیــه ٥٤،  ٢٠٠١(الطــائي ، مــع دقــة فــي األداء .

الخطــط العبیــه باســتخدام المناولــة بأنواعهــا المختلفــة كوســیلة لالنتقــال إلــى ســاحة الخصــم وتنفیــذ 

الهجومیة باعتبار المناولة أسرع من الالعب وأكثر اسـتخدامًا فـي المبـاراة كمـا إن توجیـه الالعبـین 

بشـــكل صـــحیح للمناولـــة یغـــرس فـــي الالعبـــین الـــوعي واإلدراك الســـتخدام المناولـــة خططیـــًا أفضـــل 

  )١١٠،  ١٩٩٤استخدام . (إبراهیم ، 

ــب كمــا یعــزو الباحــث تطــور مهــارة  ــالتهــدیف القری ى كثــرة تكــرار هــذه المهــارة فــي هــذا إل

یخلـو تمـرین مـن هـذه المهـارة وتحـت ظـروف مشـابهة لمـا یحـدث یكـاد الإذ  األسلوب من التمارین

تــدریبهم علــى التهــدیف التالمیــذ مــن خــالل كمــا ان تكــرار هــذه التمــارین زاد مــن خبــرة فــي المبــاراة

، فــال إلـى أن" دقــة التهـدیف تسـبق قوتـه(الجنـابي) ذلـك ویؤكـدبالدقـة والقـوة المناسـبة علـى المرمــى
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جــدوى مــن قــوة التهــدیف دون دقــة متناهیــة فــي توجیــه الكــرة حیــث یتطلــب ذلــك مقــدرة عالیــة علــى 

  . )٨٠، ٢٠٠٧(الجنابي،"التركیز ومهارة فنیة في األداء

٢-٤�ΔѧϋϭϣΟϣϠϟ�ΔѧϳΩόΑϟϭ�ΔѧϳϠΑϘϟ�ΔϳέΎϬϣϟ�ΕέΎΑΗΧϻ�ΞΎΗϧ�ϝϳϠΣΗϭ�ν έϋ
الضابطة ومناقشتھا

  ) ٦جدول (ال

یبین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة (ت) المحسوبة لالختبارات المهاریة 

القبلیة والبعدیة للمجموعة الضابطة

الصفات البدنیة
وحدات 

القیاس

قیمة (ت)االختبار البعدياالختبار القبلي

المحسوبة ع +-س ع +–س 

*١٥.٣٤٠.٨٨١٤.٥٤١.٢١٢.٠٦ثانیةالدحرجة

*٨.٢٠١.٠٣٩.١٠١.٣٧٢.٠٧درجةالمناولة القصیرة

٨.٨٠١.٩٣٩.٢٠١.٣٩٠.٥٥درجةالمناولة المتوسطة

٥٤.٠٠٢١.١٨٥٨.٠٠١٧.٥١٠.٤٠درجةالتهدیف القریب

  ) .٩) ودرجة حریة (٠.٠٥( ≤) عند نسبة خطأ ١.٨٣٣* قیمة ت الجدولیة (

نالحظ ) ٦من خالل الجدول (

جــود فــروق ذات داللــة معنویــة بــین االختبــارین القبلــي والبعــدي للمجموعــة الضــابطة ولصــالح و  -

) إذ كانــــت قــــیم (ت) المناولــــة القصــــیرةاالختبــــار البعــــدي فــــي المهــــارات األساســــیة (الدحرجــــة، 

) وأمـــام ٩) عنـــد درجـــة حریـــة (١.٨٣٣المحســوبة هـــي اكبـــر مـــن قیمـــة (ت) الجدولیـــة البالغـــة (

  ).٠.٠٥( ≤مستوى معنویة 

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة بــین االختبــارین القبلــي والبعــدي للمجموعــة الضــابطة فــي و  -

اصغر وبة ) إذ كانت قیم (ت) المحسالمناولة المتوسطة ، التهدیف القریبالمهارات األساسیة (

≤) وأمــــام مســــتوى معنویــــة٩) عنــــد درجــــة حریــــة (١.٨٣٣مــــن قیمــــة (ت) الجدولیــــة البالغــــة (

)٠.٠٥(.  

) یتبـین لنـا أن هنـاك فروقـًا ذات داللـة معنویـة فـي بعـض ٦من خالل مالحظتنا للجدول (

المهـــارات األساســـیة لـــدى المجموعـــة الضـــابطة إال أنهـــا ال ترتقـــي إلـــى التطـــور الـــذي حصـــل لـــدى 

المجموعــة التجریبیــة، ویعــزو الباحــث ذلــك بســبب االعتمــاد علــى تمــارین ال تحتــوي علــى عنصــر 

ق باإلضــافة وعــدم إعطــاء الوقــت الكــافي فــي تــدریب هــذه المهــارات، فضــًال عــن المنافســة والتشــوی

وعــدم التكــرار المــنظم للتمــارین المهاریــة المســتخدمة فــي الــدرس ، " إذ أن تكــرار التمــارین  یجعــل 
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الالعبین اقل خطأ في فقدان الكرة أو أكثر تحكمًا بها نتیجـة لزیـادة إحسـاس الالعـب بـالكرة ، ممـا 

یأخـذ الوضـع الصـحیح ألداء المهـارة، وبالتـالي تجنـب األخطـاء التـي یقـع فیهـا كمـا یجعـل الالعـب

ـــراهیم،  ـــد ألداء المهـــارة". (إب ـــة األعـــداد المهـــاري ) ٢٢، ١٩٩٤أنهـــا تكســـبه التوافـــق الجی وان عملی

ــیم المهــارات الحركیــة واألساســیة ومحاولــة إتقانهــا وتثبیتهــا لغــرض الوصــول إلــى  تهــدف " إلــى تعل

ممكـن فـي كـرة القـدم مـن خـالل التمرینـات المختلفـة التـي یخططهـا وینفـذها المـدرب أفضل مستوى

  . )١٩، ١٩٩٤(الوحش ،ومحمد ،في الملعب

٣-٤�ϥϳΗϋϭѧѧѧϣΟϣϠϟ�ΔѧѧѧϳΩόΑϟ�ΔѧѧѧϳέΎϬϣϟ�ΕέΎѧѧѧΑΗΧϻ�ΞΎѧѧѧΗϧ�ϝѧѧѧϳϠΣΗϭ�ν έѧѧѧϋ
التجریبیة و الضابطة :

   )٧الجدول (

سوبة لالختبارات المهاریة ت) المحیبین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة (

الضابطةالبعدیة للمجموعتین التجریبیة و 

الصفات البدنیة
وحدات 

القیاس

قیمة (ت)المجموعة الضابطةالمجموعة التجریبیة

المحسوبة ع +-س ع +–س 

*١١.٨٢٠.٨٤١٤.٥٤١.٢١٥.٨١ثانیةالدحرجة

*١١.٦٠١.٩٥٩.١٠١.٣٧٣.٣١درجةالمناولة القصیرة

*١٤.٠٠١.٨٨٩.٢٠١.٣٩٦.٤٦درجةالمناولة المتوسطة

*٩٨.٠٠١٩.٨٨٥٨.٠٠١٧.٥١٤.٧٧درجةالتهدیف القریب

  ) .١٨) ودرجة حریة (٠.٠٥( ≤) عند نسبة خطأ ٢.١٠١* قیمة ت الجدولیة (

یعــزو الباحــث أســباب تلــك الفــروق ولمجمــل المهــارات األساســیة ( قیــد الدراســة ) ولصــالح 

تضــمنته مــن تمــارین موجهــة نحــو تطــویر المهــارات لمجموعــة التجریبیــة إلــى  تمــارین اللعــب ومــاا

األساسیة ، فضًال عن االهتمام بتوزیع التمارین واالستمرار في التدریب علیها وفـق أسـلوب علمـي 

Owen(وتخطــیط ســلیم إذ یشــیر & Clark ) " بــان إعــادة التمــرین عــدة مــرات تمكــن 1975.

تقان المهارة وأدائها بشكل أحسن و ذلـك الن التمـرین الكثیـر علـى المهـارات الحركیـة الالعب من إ

Owen(وٕاعادتهـا بصـورة صـحیحة یسـاعد علـى أدائهـا بشـكل سـلیم خـالل اللعـب "  & Clark

.1975 زیادة وقت الممارسة للتمـارین المهاریـة واسـتثمار الوقـت إن ومما سبق یبدو واضحًا )13.

ل مشـــاركة التالمیـــذ فـــي العمـــل بصـــورة فاعلـــة قـــد أدى إلـــى تطـــور األداء بصـــورة ســـلیمة مـــن خـــال

األساسیة .المهاري للمهارات 

كمــا أن تمــارین اللعــب وفــرت للتالمیــذ أجــواء مشــابهة لمــا یحــدث فــي المبــاراة ممــا أعطــى 

) " بــان التــدریب علــى ١٩٨٨وهــذا یتفــق مــع مــا أشــار إلیــه (ســالم ، للتالمیــذ دافعیــة نحــو التــدریب
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) كمـا أشـار ١١٢، ١٩٨٨مهارات یجب أن یكون تحـت ظـروف مشـابهة ألجـواء المبـاراة " (سـالم،ال

(الطائي) نقًال عن (بركین)  "إن تمارین اللعب مهمة ألنه تعمل على رفع الحالـة االنفعالیـة وتنمـي 

المتعــة فــي اللعــب كمـــا أنهــا تســاعد علـــى دقــة أداء المهــارات الحركیــة وخاصـــة أنهــا تــؤدي بوجـــود 

فعـــال كمـــا إنهـــا تعمـــل علـــى تنمیـــة الحركـــات (التكنیكیـــة و التكتیكیـــة) وهـــذه التمـــارین یظهـــر خصــم

كمــا ) ٦٢،  ٢٠٠١تأثیرهــا فیمــا لــو اختیــرت حســب األهــداف الموضــوعة مــن اجلهــا " (الطــائي ، 

Tadeusz( افضــأ , 1981 لــذین لــدیهم ســنوات عدیــدة مــن لهــذه الطریقــة تكــون مناســبة  إن) ,

بة لغیرهم ، وان مساهمة الزمیل في التـدریب بشـكل اللعـب (المنافسـة) لهـا تـأثیر التدریب واقل مناس

Tadeuszممیز في زیـادة فعالیـة النشـاط ( , 1981 , وممـا تقـدم یبـدوء واضـحًا بـان تمـارین )141

اللعـــب تســـاعد علـــى رفـــع مســـتوى النشـــاط التـــدریبي بواســـطة صـــفتها التنافســـیة وتعمـــل علـــى تغیـــر 

فسـیة للمشـتركین وتبعـد حالـة الملـل التـي تصـیب التالمیـذ فضـًال عـن كونهـا مـن الجوهري للحالـة الن

.بالحالة الخططیة والصفات البدنیةالعوامل المساعدة على تطویر المهارات المرتبطة 

االستنتاجات والتوصیات : -٥
االستنتاجات :١-٥

الخــاص (بتمــارین فــي ضــوء النتــائج التــي تــم الوصــول إلیهــا بعــد تنفیــذ المنهــاج التــدریبي

ـــــى  ـــــد الدراســـــة) توصـــــل الباحـــــث إل ـــــى بعـــــض المهـــــارات ااالساســـــیة (قی ـــــان أثرهـــــا عل اللعـــــب) وبی

االستنتاجات اآلتیة :

الــــذي نفذتــــه المجموعــــة التجریبیــــة تطــــورًا فــــي جمیــــع المنهــــاج الخــــاص بتمــــارین اللعــــباحــــدث -

التهــدیف ناولة المتوســطة،قیــد الدراســة وهــي (الدحرجة،المناولــة القصــیرة،الماألساســیةالمهــارات 

القریب)

الذي نفذته المجموعة الضابطة تطورًا في مهارةالمنهاج الخاص بدرس التربیة الریاضیةاحدث -

)،التهدیف القریبالمناولة المتوسطةة القصیرة) ولم یحدث تطورًا في مهارة (المناولالدحرجة،(

علـــى المجموعـــة الضـــابطة فـــي جمیـــع )ق المجموعـــة التجریبیـــة التـــي نفـــذت(تمارین اللعـــبتفـــو -

التهــدیف ،المناولــة المتوســطة،المناولــة القصــیرة،الدحرجــة(قیــد الدراســة األساســیةالمهــارات 

.)القریب

التوصیات :٢-٥
بعــد التعــرف علــى االســتنتاجات العلمیــة الخاصــة بموضــوع البحــث البــد وضــع عــدد مــن 

اسة ، لذلك یوصي الباحث بمایاتي : التوصیات لتأكید مبدأ االستفادة من هذه الدر 

التأكیـــد علـــى اســـتخدام تمـــارین اللعـــب خـــالل دروس التربیـــة الریاضـــیة لمـــا لهـــذه التمـــارین مـــن -

أهمیة في تطویر المهارات األساسیة بكرة القدم .
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االهتمــام بالفئــات العمریــة و التأكیــد علــى المؤسســات العلمیــة بتــوفیر األجهــزة و األدوات التــي -

لمدرس خالل درس التربیة الریاضیة وخاصة عند استخدامه هـذا النـوع مـن التمـارین یحتاجها ا

.

إمكانیة إجراء بحوث ودراسات مشابهة على العاب منظمة أخرى ولفئات مریة مختلفة -

المصادر العربیة واألجنبیة :
المصادر العربیة : 

عب كرة القدم، دار الفكر ): الجدید في اإلعداد المهاري والخططي لال١٩٩٤إبراهیم، مفتي (.١

العربي، القاهرة، مصر. 

): التخطیط واألسس العلمیة لبناء وٕاعداد الفریق في ٢٠٠٥أبو زید ، عماد الدین عباس(.٢

، منشأة المعارف ، اإلسكندریة ، مصر.١األلعاب الجماعیة (نظریات وتطبیق) ، ط

–تدریبي هوائي (بدني ) " اثر منهاج٢٠٠٨االتروشي ، دلدار أمین نافخوش االتروشي (.٣

مهاري) في بعض الصفات البدنیة والمهارات األساسیة لالعبي كرة القدم الشباب " رسالة 

ماجستیر غیر منشورة ، جامعة الموصل ، كلیة التربیة األساسیة ، قسم التربیة الریاضیة ، 

موصل ، العراق 

جهزة واألدوات ): أثر استخدام بعض األ١٩٩٧، عبد المعین صبحي خالد ( االركي.٤

المساعدة في تعلیم بعض المهارات األساسیة بكرة القدم، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة 

التربیة الریاضیة، جامعة الموصل، العراق.

): التمارین التطویریة بكرة القدم، ١٩٩٩إسماعیل، ثامر محسن والمولى، موفق مجید (.٥

عمان، بیروت.الطبعة األولى، دار الفكر للطباعة والنشر،

): أسس وقواعد التدریب الریاضي وتطبیقاته، كلیة التربیة ١٩٩٨البساطي، أمر اهللا احمد (.٦

الریاضیة، جامعة اإلسكندریة، مصر.

). (بناء حقیبة اختبارات لالعبي المدارس بكرة ٢٠٠٧الجنابي، عبد المنعم احمد جاسم .(.٧

ة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة ) سنة في مدینة تكریت)، أطروح١٢-١٠القدم ألعمار (

الریاضیة، جامعة الموصل، العراق. 

): التدریب الریاضي الحدیث تخطیط وتدریب وتطبیق وقیادة، ١٩٩٨حماد، مفتي إبراهیم (.٨

الطبعة األولى، دار الفكر العربي، القاهرة.

ریبي في بعض ): اثر اختالف أسالیب التحكم بالحمل التد٢٠٠٧الحیالي، معن عبد الكریم (.٩

المتغیرات البدنیة والمهاریة لالعبي كرة القدم الشباب،أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة 

التربیة الریاضیة، جامعة الموصل.
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): كرة القدم، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة ١٩٨٨الخشاب، زهیر قاسم وآخران (.١٠

الموصل، العراق.

القدم، الطبعة الثانیة محدثة، دار الفكر للطباعة  ): كرة١٩٩٩الخشاب، زهیر قاسم وآخران (.١١

والنشر، موصل، العراق.

–اختبارات –مهارات  –): كرة القدم ٢٠٠٥، معتز یونس (الخشاب، زهیر قاسم وذنون.١٢

): كرة القدم لعبة ١٩٨٨سالم، مختار (قانون، دار ابن الهیثم للطباعة والنشر، الموصل.

یروت، لبنان.،بف، مؤسسة المعار ٢المالیین، ط 

، مؤسسة المعارف ، بیروت ، لبنان.٢): كرة القدم لعبة المالیین ، ط١٩٨٨سالم،مختار (.١٣

اإلعداد المهاري ):كرة القدم للناشئین، الحدیث في٢٠٠١شعالن، إبراهیم وعفیفي، محمد (.١٤

) تمرین عملي وتطبیقي،مركز الكتاب للنشر،القاهرة، مصر.٥٠٠(والفني والخططي

): " االتجاهات الحدیثة في طرق ١٩٨٨محمد، والهاشمي، فاطمة یاسین (صادق، غسان .١٥

تدریس التربیة الریاضیة "، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل.

): كرة القدم، الجزء األول، الطبعة الثانیة، دار الفكر ١٩٨٧الصفار، سامي و آخران (.١٦

للطباعة والنشر، جامعة الموصل.

): اثر برنامجین تدریبیین بأسلوبي التمارین المركبة ٢٠٠١ز یونس ذنون (الطائي، معت.١٧

وتمارین اللعب في بعض الصفات البدنیة والمهاریة بكرة القدم، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، 

كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل.

بدنیة الریاضیة، ): مبادئ اإلحصاء واالختبارات ال١٩٨١الطالب، نزار والسامرائي، محمود (.١٨

دار الفكر للطباعة والنشر، الموصل، العراق.

) : " االختبارات ومبادئ ١٩٨٧عبد الجبار ، قیس ناجي و بسطویسي ، بسطویسي احمد (.١٩

اإلحصاء في مجال الریاضي " مطبعة التعلیم العالي ، بغداد ، العراق .

، مطبعة دار السالم، عداد الالعب الناشئ بكرة القدمإ): ١٩٧٦( عبد الوهاب ، أمین.٢٠

كلیة التربیة الریاضیة، قسم -النظریات األساسیة –بغداد.شعبة كرة القدم (ب.ت): كرة القدم 

التدریب الریاضي، مطبعة اإلسراء، القاهرة، مصر.

، ٢،طاختبارات األداء الحركي). ١٩٨٧عالوي،  محمد حسن ورضوان، محمد نصر الدین .(.٢١

مصر. دار الفكر العربي، القاهرة، 

). (دراسة بعض القدرات البدنیة الخاصة لناشي كرة القدم بمراكز ١٩٩٢علي، مفید خلیل .(.٢٢

الشباب بمحافظة اإلسكندریة)، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة للبنین، 

اإلسكندریة، العراق.
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" ترجمة ، محمد ) : " مناهج البحث في التربیة وعلم النفس ١٩٨٤فان دالین ، دیوبولد (.٢٣

، مكتبة االنجلو المصریة ، القاهرة ، مصر . ٣نبیل نوفل وآخرون ، ط

، دار الفكر للطباعة اللیاقة البدنیة لالعبین في كرة القدم): ٢٠٠٢كماش، یوسف الزم (.٢٤

والنشر والتوزیع، عمان، األردن. 

حسین، مدریة دار ): كرة القدم، (ترجمة) ماهر البیاتي وسلیمان علي١٩٨١كونزة، الفرید (.٢٥

الكتب للطباعة والنشر، الموصل، العراق.

مشكلة تكنیكیة، مطبعة  ٩٩): في دوري كرة القدم ١٩٨٤محسن، ثامر وناجي، واثق (.٢٦

أركان، بغداد،العراق .

مختار، حنفي محمود (ب.ت): األسس العلمیة في تدریب كرة القدم، دار الفكر العربي، .٢٧

القاهرة، مصر.

 ن) " دراسة مقارنة ألثر استخدام طریقتین تدریسیتی٢٠٠٩سم حمدون ذیاب (نداوي ، فواز جا.٢٨

حركي لدرس التربیة الریاضیة  لتالمیذ الصف الخامس -في تحقیق الهدف النفس

االبتدائي"رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة الموصل ، كلیة التربیة األساسیة، قسم التربیة 

الریاضیة ، موصل ، العراق . 

): التعلم والمهارات األساسیة في كرة القدم، الطبعة ٢٠٠٨تي، موفق اسعد محمود (الهی.٢٩

األولى، دار دجلة، عمان، األردن.

): أساسیات كرة القدم، الطبعة ١٩٩٤الوحش، محمد عبده صالح و محمد مفتي إبراهیم (.٣٠

األولى، دار عالم المعرفة، القاهرة، مصر.

): اإلعداد المتكامل لالعبي كرة ١٩٨٥إبراهیم (الوحش، محمد عبده صالح وحماد، مفتي.٣١

القدم، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر.

المصادر األجنبیة :
32.Wilmor, I., H & Costell, D.L., (1994): Athletic Training and Physical

Fitness, Human Kinetics, Champaign, Boston, London.
33.Tadeusz ulatowski (1981): Tedriaimetodyka sporta, sporti

Turystyka,warazawa.
34.Owen, B., and Clark, N., (1975): Beginners outdo to Scoring and

Caching, Pelhan book, ltd. London.
35Louis, jean (1991): Deshaies-foot-passion, edition amphora, Paris.
36.Epley, Boyed (2007): The Bath to Athletic Power, (Principle 10:

Interval Training, www.HumanKinetics).
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  ) ١ملحق ( 

جامعة الموصل

كلیة التربیة األساسیة

قسم التربیة الریاضیة

م / استبیان

........... المحترماألستاذ الخبیر.............................................

تحیة طیبة

اثر استخدام تمارین اللعب في بعض المهارات في النیة إجراء البحث الموسوم " 

" حیث قام الباحث بإجراء تحلیل محتوى األساسیة لدى تالمیذ الصف السادس االبتدائي

ونكم من للمصادر والدراسات والبحوث السابقة لغرض تحدید المهارات األساسیة بكرة القدم ولك

الضروري العودة إلى آرائكم القیمة  لمعرفة تسلسل ختصاص في لعبة كرة القدم كان من ذوي اال

المهارات األساسیة بكرة القدم وحسب أهمیتها والمالئمة مع عنوان البحث علما إن عینة هم 

طالب الصف السادس االبتدائي  .

مالحظاتتسلسلالمهارات األساسیة  ت

یرة، متوسطة، طویلة)المناوالت (قص  ١

التهدیف (قریب، بعید)  ٢

الدحرجة بالكرة  ٣

السیطرة  ٤

اإلخماد  ٥

یرجى إضافة أي مهارة یراها السید الخبیر مهمة غیر المهارات المذكورة.مالحظة: 

االسم

اللقب العلمي

الجامعة 

التوقیع

الباحث
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  ) ٢الملحق ( 

جامعة الموصل

كلیة التربیة األساسیة 

قسـم التربیة الریاضــیة 

م / استبیان

األستاذ الخبیر........................................................ المحترم

تحیة طیبة

ام تمارین اللعب في بعض المهارات اثر استخدفي النیة إجراء البحث الموسوم " 

" حیث قام الباحث بإجراء تحلیل محتوى األساسیة لدى تالمیذ الصف السادس االبتدائي

للمصادر والدراسات والبحوث السابقة لغرض تحدید االختبارات المهاریة األساسیة بكرة القدم 

كرة القدم كان من و  ویم مجال التدریب الریاضي والقیاس والتقولكونكم من ذوي االختصاص في 

نظرًا لما تتمتعون به من خبرة ودرایة في هذا المجال لذا یرجى الضروري العودة إلى آرائكم 

والمالئمة مع عنوان البحث علما التفضل باختیار االختبار األنسب للمهارات األساسیة المختارة 

إن عینة هم طالب الصف السادس االبتدائي  .

والتقدیرولكم فائق االحترام 

مالحظة:

) أمام االختبار األنسب للمهارة.ـ  یرجى وضع عالمة ( ١

ـ  في حالة عدم صالحیة أي اختبار من االختبارات المذكورة، یرجى ذكر االختبار المناسب  ٢

للعینة.

االسم الكامل :

اللقب العلمي :

تاریخ الحصول على اللقب :

كلیة والجامعة :                      

التاریخ :

التوقیع:                                                                     

الباحث
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المهارات 

األساسیة
اإلشارةاالختبـــــارات

باراتاخت

الدحرجة

) م ویبعـــــد  ٢) شـــــواخص ، المســـــافة بینهمـــــا (  ٥دحرجـــــة الكـــــرة بشـــــكل متعـــــرج بـــــین ( 

  ) م  ٤.٥الشاخص االول عن خط البدایة ( 
( )

)) م ذهابًا ویابًا  ٢) شواخص ، المسافة بینهما ( ١٠دحرجة الكرة بشكل متعرج بین ( )

)أیة اختبارات تقترحونها :  )

ارات اختب

المناوالت 

القصیرة

  (    )  ) م ١٥) اهداف باتساع متر من مسافة (  ٤ضرب الكرة نحو ( 

)) ثانیة  ٢٠المناولة المرتدة نحو جدار لمدة (  )

)أیة اختبارات تقترحونها : )

اختبارات 

المناوالت 

المتوسطة

  (    )  ) م  ٢٠بعد ( ) دوائر متداخلة ت ٣اختبار دقة المناولة المتوسطة على ( 

)) یاردة  ٢٠مناولة الكرة على هدف مرسوم على بعد (  )

)أیة اختبارات تقترحونها : )

اختبارات 

التهدیف 

القریب

  (    )  ) م ١٥دقة التهدیف القریب على هدف مرسوم على حائط من بعد ( 

كرة الید وترسم نقطة تصویب دقة التدیف الى مرمى كرة القدم الذي یوضع بداخله مرمى

) یاردة  ١٠( 
( )

)أیة اختبارات تقترحونها : )
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  )  ٣ملحق ( ال

مواصفات االختبارات المهاریة 

دحرجة الكرة بین خمسة شواخص .أسم االختبار :-

قیاس التحكم بدحرجة الكرة .الغرض من االختبار: -

بالستیكیة، ساعة توقیت، كرات قدمخمسة شواخص اإلمكانات واألدوات:-

توضع خمسة شواخص بالستیكیة بحیث یكون المسافة بـین شـاخص وآخـر مواصفات األداء :-

) متــر مــن خــط البدایــة ویقــوم المختبــر بعــد ســماع إشــارة البــدء بدحرجــة ٤.٥) متــر وعلــى بعــد (٢(

الكرة بین الشواخص ذهابا وٕایابا .

طرة علـى الكـرة یعـود إلكمـال االختبـار مـن المكـان الـذي فقـد منـه إذا فقد التلمیـذ السـیالشروط :-

الكرة ، یعطى لكل تلمیذ محاولتان .

) یوضـــح مواصــــفات ١١یحســـب الـــزمن األقــــل بـــین المحـــاولتین، والشـــكل(طریقـــة التســـجیل :-

االختبار.  
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) ثانیة .٢٠المناولة المرتدة على جدار لمدة (أسم االختبار:-

قیاس سرعة ودقة المناولة القصیرة .غرض من االختبار: ال -

م) ویحدد خط أمام ٢.٢٠× م ١.٥جدار أملس یؤشر علیه منطقة أداء (اإلمكانات واألدوات : -

) متر٣الجدار على بعد (

:مواصفات االداء -

ر مسجل ینادي على األسماء أوال وعند سماع إشارة البدء یقوم المختبر بتأدیة االختبا-

والمسجل یسجل عدد مرات ضرب الكرة المرتدة على الجدار، وهكذا لحین انتهاء مدة االختبار .

الشروط :-

الیتم ضرب الكرة المرتدة من الجدار إال خلف خط البدایة .-

إذا خرجت الكرة خارج سیطرة الالعب یقوم بأخذ الكرتین االخرتین دون توقف .-

أي جزء منه .یمكن ضرب الكرة بأي قدم وب-

طریقة التسجیل :-

) یوضـــح ١٢) ثانیـــة، والشـــكل(٢٠یســـجل عـــدد ضـــربات الكـــرة الصـــحیحة نحـــو الجـــدار خـــالل (-

مواصفات االختبار. 
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اختبار المناولة المتوسطة .أسم االختبار : -

قیاس دقة المناولة المتوسطة .الغرض من االختبار : -

دة إلجراء االختبار، ثالثة كرات، بورك، شریط قیاس .منطقة محداإلمكانات واألدوات :-

) متر وتعطى لها ٦- ٤- ٢ترسم ثالث دوائر متداخلة، أقطارها على التوالي(مواصفات االداء: -

) درجة على التوالي، ویكون البعد من مركز الدوائر الثالثة الى خط البدایة ٢- ٤-٦الدرجات(

) متر . ١٣بمسافة (

الشروط :-

األكبر .   ةسقطت الكرة على الخط الفاصل بین الدوائر تعطى الدرجة للقیمإذا  - 

والتعطى أي درجة إذا سقطت الكرة خارج الدوائر الثالثة .-

یعطى المختبر ثالثة محاوالت متتالیة، ویحسب مجموع عدد الدرجات التي طریقة التسجیل :-

حصل علیها المختبر من المحاوالت الثالثة .

الكرة

خط البدایة

الكرات

التلمیذ

متر١٣

م٦ م٤ م٢

د٢

د٤
د٦
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التصویب على هدف كرة قدم بداخله هدف كرة ید .أسم االختبار:-

قیاس دقة التصویب الى المرمى في جزء محدد .الغرض من االختبار: -

) یاردة للتصویب ١٠هدف كرة قدم،هدف كرة ید، تحدید مسافة(اإلمكانات واألدوات : -

اخلــه هــدف كــرة الیــد وتوضــع الكــرة عنــد یوضــع هــدف كــرة القــدم ویوضــع بدمواصــفات االداء : -

) یــاردة مــن الهــدف ویقــوم التلمیــذ المختبــر وبالقــدم المفضــلة لدیــه ١٠نقطــة تصــویب وعلــى بعــد (

.وبأي جزء منها بالتصویب بقوة نحو الهدف

الشروط :-

تكون الكرة في وضع طائر ولیس متدحرجة على األرض .-

للشخص المختبر ثالثة محاوالت فقط .-

ریقة التسجیل :ط -

) درجة .٤٠الجزء األیمن من مرمى كرة القدم (-

) درجة .٤٠الجزء األیسر من مرمى كرة القدم (-

) درجة .٢٠داخل مرمى كرة الید (-

) درجات .١٠مالمسة الكرة لألعمدة تعطى(-

) درجة .١٠٠الدرجة النهائیة لالختبار (-

بسم اهللا الرحمن الرحیم

درجة٢٠

درجة٤٠

درجة٤٠

التلمیذ
یاردة١٠



…المهارات األساسیة اثر استخدام تمارین اللعب في بعض

٤٩٧

)  ٤لحق ( الم

تمارین اللعب المستخدمة في البحث 

التمرین االول

المهارات األساسیة .تطویر بعض الهدف من التمرین :

) م  ٢المســافة بــین الشــاخص و االخــر ( )  ١٢شــواخص عــدد (  م و ٣٠× م  ٣٠المنطقــة : 

في الشكل مقسمة كما  

ـــون ـــى الل  ٥ضـــد   ٥  :الالعب عـــب بكـــرة واحـــدة  مـــن خـــالل الدحرجـــة أو یتنـــافس الالعبـــون عل

المناولة مع زمالئه من اجل التهدیف من بین الشواخص فـي حالـة النجـاح یسـتمر نفـس الفریـق ام 

في حالة الفشل او قطع الكرة ینتقل الكرة الى الفریق االخرً . 

التمرین الثاني 

المهارات األساسیة تطویر بعض الهدف من التمرین :

هدف كرة ید   م  ٣٠× م  ٣٠قة : المنط

یتنــافس الالعبــون علــى اللعــب بكــرة واحــدة مــع وجــود هــدف واحــد  یقــوم   ٥ضــد   ٥  :الالعبــون

الفریق الحائز على الكرة بالدحرجة أو المناولة مع زمالئه من اجل التهدیف في الهـدف  فـي حالـة 

تقل الكرة الى الفریق االخر    النجاح یستمر نفس الفریق ام في حالة الفشل او قطع الكرة ین
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التمرین الثالث

المهارات األساسیة تطویر بعض الهدف من التمرین :

موزعة عشوائیًا على نصف الملعب على كـل )  ٩شواخص عدد (  م و ٣٠× م  ٣٠المنطقة : 

شاخص كرة . 

رة بعملیة تمریر الكرة الى بكرة واحدة  یقوم الالعبون  الحائزون على الك  ٥ضد   ٥  :الالعبون

زمیله من خالل لمس الكرة مرتین مع التاكید على المناولة السریعة والركض الخذ الفراغ ثم القیـام 

باسقاط الكرة من فوق الشاخص  .

التمرین الرابع

المهارات األساسیة تطویر بعض الهدف من التمرین :

) موزعة على شكل أهداف لكل فریق هدفین   .  ٨إعالم عدد (  م و ٣٠× م  ٣٠المنطقة : 

بكرة واحـدة  لعـب عـادي للفـریقین  مـع التاكیـد علـى الدحرجـة و المناولـة   ٥ضد   ٥  :الالعبون

السریعة والركض الخذ الفراغ ثم التهدیف بدون توقف .
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التمرین الخامس 

المهارات األساسیة تطویر بعض :التمرینالهدف من 

م٢مربع طول اضالعها م ٣٠× م  ٣٠طقة : المن

یتنافس الالعبـون علـى اللعـب بكـرة واحـدة  اذا یقـوم الفریـق الحـائز علـى   ٥ضد   ٥  :الالعبون

الكرة بمحاولة اسقاط الكرة داخل المربع بینما یقوم الفریق االخر بمحاولة الـدفاع لمنـع الخصـم مـن 

تمر نفس الفریـق ام فـي حالـة الفشـل ینتقـل الكـرة الـى ادخال الكرة داخل المربع في حالة النجاح یس

الفریق االخرً   . 

التمرین السادس 

المهارات األساسیة تطویر بعض الهدف من التمرین :  

) موزعة على اطراف الملعب بمسافات متساویة . ١٢شواخص عدد ( م ٣٠× م  ٣٠المنطقة : 

على اللعب بكـرة واحـدة  مـن خـالل الدحرجـة والمناولـة یتنافس الالعبون   ٥ضد   ٥  :الالعبون

ثم القیام بعملیة ضرب الكرة بالشاخص مع التاكید على عنصر السرعة والقوة  الفریق الذي یسقط 

اكبر عدد من الشواخص یعد فائزًا 
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التمرین السابع 

المهارات األساسیة تطویر بعض الهدف من التمرین :  

موزعة على أجناب الملعب بمسافات متساویة .)  ٨عدد (  أعالمم ٣٠× م  ٣٠المنطقة : 

بكــرة واحــدة لعــب عــادي  یقــوم الالعبــون  الحــائزون علــى الكــرة بعملیــة   ٥ضــد   ٥  :الالعبــون

تمریــر الكــرة الــى زمیلــه مــن خــالل لمــس الكــرة مــرتین مــع التاكیــد علــى المناولــة الســریعة والــركض 

ن توقف .الخذ الفراغ ثم التهدیف بدو 

التمرین الثامن

المهارات األساسیة تطویر بعض الهدف من التمرین :

فــــي الشــــكل المســــافة بــــین ) مقســــمة كمــــا   ١٦شــــواخص عــــدد (  م و ٣٠× م  ٣٠المنطقــــة : 

  ) م .   ٢الشاخص و االخر ( 

رجـة بـالكرة عشرة العبین مع كل العب كرة یبداء التمرین بـان یقـوم كـل العـب بالدح:الالعبون

وعنــد االقتــراب مــن الشاخصــین یقــوم بعملیــة التهــدیف بــین الشاخصــین الســتالم الكــرة مــن الجهــة 

االخرى  . 
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التمرین التاسع 

المهارات األساسیة تطویر بعض الهدف من التمرین :

  م٢یرسم خطان للداخل م  ٣٠× م  ٣٠المنطقة : 

م الالعبـون  الحـائزون علـى الكـرة بـأداء منـاوالت سـریعة  بكرة واحدة  یقـو   ٥ضد   ٥  :الالعبون

من خالل لمس الكرة مرتین مع التأكید على الركض السریع ألخذ الفراغ ثم التهدیف بإدخال الكـرة 

داخل المستطیل بدون توقف الفریق الذي یحرز الهدف یستلم كرة ثانیة من المدرب .

  م٢م  ٢
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  ) ٥الملحق ( 

جامعة الموصل 

كلیة التربیة االساسیة 

قسم التربیة الریاضیة 

استمارة استبیان

آراء السادة الخبراء والمتخصصین في مجال علم التدریب الریاضي وكرة القدم حول 

مدى صالحیة المنهاج المستخدمة بالبحث .

المحترم…………………………………..األستاذ الفاضل 

…تحیة طیبة 

اثر استخدام تمارین اللعب في بعض المهارات األساسیة "یروم الباحث اجراء بحثه الموسوم بـ 

" والذي سیتم تطبیقه على عینة من طالب الصف السادس لدى تالمیذ الصف السادس االبتدائي

المجال لذا یرجى بیان االبتدائي ، ونظرًا لما تتمتعون به من خبرة ودرایة علمیة وعملیة في هذا

رأیكم حول مدى صالحیة المنهاج ادناه.

ولكم منا فائق االحترام والتقدیر.

االسم الكامل:

اللقب العلمي:

تاریخ الحصول على اللقب:

الجامعة والكلیة :

التاریخ:

التوقیع:

الباحث 



…المهارات األساسیة اثر استخدام تمارین اللعب في بعض

٥٠٣

المنهاج التدریبي الخاص بتمارین اللعب 

دقیقة) ٤٨األسبوع األول و الثاني والرابع (زمن الحمل الكلي للسابیع الدورة المتوسطة االولى/

الیوم
التمرینات 

المستخدمة

زمن أداء 

التمرین
التكرار

زمن الراحة 

بین التكرارات
زمن الحمل 

السبت

التمرین األول

تمرین الثاني ال

التمرین الثالث 

د٤

  د٤

  د٤

١

١  

١  

د٢

  د١٦  د٢

االثنین

التمرین الرابع 

التمرین الخامس 

التمرین السادس

د٤

  د٤

  د٤

١

١  

١  

د٢

  د١٦  د٢

االربعاء

التمرین السابع

التمرین الثامن 

التمرین التاسع 

د٤

  د٤

  د٤

١

١  

١  

د٢

  د١٦  د٢

دقیقة) ٧٢لثالث (زمن الحمل الكلي لالسبوع الثاني الدورة المتوسطة االولى / االسبوع ا

الیوم
التمرینات 

المستخدمة

زمن أداء 

التمرین
التكرار

زمن الراحة 

بین التكرارات
زمن الحمل 

السبت

التمرین األول

التمرین الثاني 

التمرین الثالث 

د٦

  د٦

  د٦

١

١  

١  

د٣

  د٢٤  د٣

االثنین

التمرین الرابع 

التمرین الخامس 

التمرین السادس

د٦

  د٦

  د٦

١

١  

١  

د٣

  د٢٤  د٣

االربعاء

التمرین السابع

التمرین الثامن 

التمرین التاسع 

د٦

  د٦

  د٦

١

١  

١  

د٣

  د٢٤  د٣
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دقیقة) ٧٢الدورة المتوسطة لثانیة / األسبوع األول و الثاني  (زمن الحمل الكلي لألسابیع 

الیوم
التمرینات 

المستخدمة

زمن أداء 

التمرین
لتكرارا

زمن الراحة 

بین التكرارات
زمن الحمل 

السبت

التمرین األول

التمرین الثاني 

التمرین الثالث 

د٦

  د٦

  د٦

١

١  

١  

د٣

  د٢٤  د٣

االثنین

التمرین الرابع 

التمرین الخامس 

التمرین السادس

د٦

  د٦

  د٦

١

١  

١  

د٣

  د٢٤  د٣

االربعاء

التمرین السابع

التمرین الثامن 

اسع التمرین الت

د٦

  د٦

  د٦

١

١  

١  

د٣

  د٢٤  د٣

دقیقة) ٤٨الدورة المتوسطة الثانیة / األسبوع الثالث  (زمن الحمل الكلي للسابیع 

الیوم
التمرینات 

المستخدمة

زمن أداء 

التمرین
التكرار

زمن الراحة 

بین التكرارات
زمن الحمل 

السبت

التمرین األول

التمرین الثاني 

التمرین الثالث 

د٨

  د٨

  د٨

١

١  

١  

د٤

  د٣٢  د٤

االثنین

التمرین الرابع 

التمرین الخامس 

التمرین السادس

د٨

  د٨

  د٨

١

١  

١  

د٤

  د٣٢  د٤

االربعاء

التمرین السابع

التمرین الثامن 

التمرین التاسع 

د٨

  د٨

  د٨

١

١  

١  

د٤

  د٣٢  د٤

دقیقة) ٧٢الدورة المتوسطة الثانیة / األسبوع الرابع  (زمن الحمل الكلي للسابیع 
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الیوم
التمرینات 

المستخدمة

زمن أداء 

التمرین
التكرار

زمن الراحة 

بین التكرارات
زمن الحمل 

السبت

التمرین األول

التمرین الثاني 

التمرین الثالث 

د٦

  د٦

  د٦

١

١  

١  

د٣

  د٢٤  د٣

االثنین

التمرین الرابع 

التمرین الخامس 

التمرین السادس

د٦

  د٦

  د٦

١

١  

١  

د٣

  د٢٤  د٣

االربعاء

التمرین السابع

التمرین الثامن 

التمرین التاسع 

د٦

  د٦

  د٦

١

١  

١  

د٣

  د٢٤  د٣
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)٦ملحق (ال

یوضح أسماء السادة الخبراء والمختصین

أسماء السادة الخبراء 

والمختصین
االختصاص

اللقب 

العلمي
الكلیة

/ الموصلالتربیة الریاضیةأستاذكرة قدم–بایومیكانیكلؤي غانم الصمیدعي

التربیة الریاضیة / الموصلأستاذكرة قدم–تدریب ریاضيزهیر قاسم الخشاب

التربیة الریاضیة / الموصلأستاذكرة قدم–تعلم حركي محمد خضر أسمر

إیاد محمد عبد اهللا
ساحة –تدریب ریاضي

ومیدان
التربیة الریاضیة / الموصلأستاذ

التربیة األساسیة / الموصلأستاذة قدمكر –تدریب ریاضيمعتز یونس ذنون

التربیة الریاضیة / الموصلأستاذكرة قدم–قیاس تقویم مكي محمود حسین

فسلجة تدریبریان عبد الرزاق الحسو
أستاذ 

مساعد
التربیة األساسیة / الموصل

فسلجة تدریبمحمد توفیق عثمان
أستاذ 

مساعد
التربیة األساسیة / الموصل

طرائق تدریس كرة قدمم عبد اهللاطالل نج
أستاذ 

مساعد
التربیة الریاضیة / الموصل

التربیة الریاضیة / الموصلمدرسكرة قدم–تدریب ریاضيمعن عبد الكریم

التربیة الریاضیة / الموصلمدرسكرة قدم–تعلم حركي نوفل فاضل رشید


