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ملخص البحث :
في االتجاه النفسي جدولة الممارسة اسالیب بعض استخدام عن أثر هدف البحث الكشف 

استخدم المنهج التجریبي لمالئمته وطبیعة البحث ، وقد تكونت عینة البحث . درس كرة القدمنحو 

لكـل ) طالبـاً ١٦) شـعب دراسـیة تـم إختیـارهم بطریقـة عشـوائیة وبواقـع (٤) طالبا یمثلون (٦٤من (

جدولـــة الممارســـة االربعـــة (إســـلوب المتسلســـل المكثـــف والمتسلســـل مجموعـــة ، ثـــم وزعـــت أســـالیب 

الموزع والدمج المكثف والدمج الموزع) عشوائیًا بطریقة القرعة على المجامیع ، وأستغرقت البـرامج 

أما  ٠دقیقة لكل وحدة تعلیمیة )٩٠تنفیذها ستة أسابیع وبواقع وحدتین في االسبوع الواحد وبزمن (

ي فهــو مقیــاس (ثرســتون) وقــد قــام (الطالــب والقرغــولي) بتعــدیل هــذا المقیــاس مقیــاس اإلتجــاه النفســ

الـذي یحـدد االتجـاه النفسـي لطلبــة الجامعـة نحـو الـدروس الریاضــیة ، ویحتـوي المقیـاس علـى عــدد 

أمـام العبـارة (×)من الفقرات ویطلـب مـن الطـالب الـذین یطبـق علـیهم المقیـاس ان یضـعوا عالمـة 

ط وتتـرك العبـارات التـي ال یوافقـون علیهـا مـن غیـر اشـارة ،ویتكـون المقیـاس التي یوافقون علیها فق

الباحثــان ومعالجنهــا احصــائیا ، اســتنتجوبعــد إجــراء االختبــارات وجمــع البیانــات.) عبــارة٢٥مــن (

:مایأتي 

تنمیــة فــي  ایجابیــاً اً تــأثیر )المتسلســل المكثــف والــدمج المــوزع(جدولــة الممارســةلوبيأســحقــق -

.النفسي نحو ممارسة كرة القدماالتجاه 

إسلوب المتسلسل المكثف وٕاسلوب (الثالثةعند مقارنته باالسالیبدمج الموزع تفوق اسلوب ال-

ممارسـة لعبـة كـرة االتجـاه النفسـي نحـونمیـةت) فـي المتسلسل الموزع و إسلوب الدمج المكثـف

 ٠القدم

ویوصي الباحثان :

الهمیتــه فــيكونــه أحــد أســالیب جدولــة الممارســة وزعأســلوب الــدمج المــالتأكیــد علــى اســتخدام-

.تنمیة االتجاه النفسي للمتعلمین في ممارسة لعبة كرة القدم
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Abstract:
The research aims at the following :

-To detect the effect of using some scheduling practice styles in

Development the psychological aspects towards in football.

- To compare between the effect of using four styles of scheduling

practice in Development the psychological aspects towards in football in

the subsequent tests. The researcher used the experimental method

because it fits the nature of the research , he made the test upon a sample

from the first year students in the College of sport education in mousl

university for the year 2003-2004. Only (64) students was left and these

were divided in to four experimental groups numbering (16) for each ,

then the four styles of scheduling practice were divided , by lot , onto

these groups.

-The ways of collecting data were the personal in terviews ,questionnaire

, testing , measurement and scientific observation . The programmed was

executed from 9/3/2004 to 24/4/2004 at a rate of two educational units

per a week for each group.

- The researcher concluded the following :

1- The four scheduling styles(massive frequency, distributed frequency,

massive combination and distributed combination) have a moral effect

on knowledge , physical and skill acquisition . Development the

psychological aspects towards in football.

2- The distributed combination style was the most developing or effecting

style Development the psychological aspects towards in football..

The researcher recommends the following :

- To emphasize upon the usage of the distributed combination style in

Development the psychological aspects towards in football.

التعریف بالبحث-١
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المقدمة وأھمیة البحث١-١
بـالتغیرات وعصـر المعلوماتیـة ، ویتمیـزقنیـةیعد العصر الذي نعیش فیه عصر العلم والت

، كمـا یتمیـز باالنفجـار السـكاني قنیـةالسریعة والتطورات الهائلة في المعرفة العملیة والتطبیقـات الت

، مما نتج عنه أعداد كبیرة من المتعلمین ، األمر الذي جعل العملیة التعلیمیة تواجه قضایا مهمة 

وقـــد ازدادت  ى افضـــل وجـــه.فـــي طلیعتهـــا تنمیـــة طرائـــق الـــتعلم ، واســـتخدام التقنیـــات التربویـــة علـــ

عملیات التنمیة بصورة ملحوظة في السنوات األخیرة ، والتغیرات الشاملة التي حـدثت فـي العصـر 

الـتعلم إلـى إعـادة النظـر بصـورة و الحدیث بفضل التقدم العلمي دفعـت القـائمین علـى عملیـة التعلـیم 

التعلــیم بهــوالء قنیــة لــذا اقتضــت تالتعلیمیــة وفــي أهــدافها وطرائقهــا ووســائلها ، جذریــة فــي المنــاهج

ــتعلم التــي تعمــل علــى تحقیــق األهــداف  ــتعلم النظــر فــي طرائــق ال ــیم وال القــائمین علــى عملیــة التعل

ویعتمــد التعلــیم والــتعلم علــى عوامــل كثیــرة ومتنوعــة منهــا مــا یتعلــق بطبیعــة (التعلیمیــة المنشــودة.

ســائل الــتعلم ، ومنهــا مــا یتعلــق بصــنف المــتعلم وصــفاته وممیزاتــه ، ومنهــا مــا یتعلــق بأســالیب وو 

ـــة أو جماعیـــة(المهـــارة ونـــوع الفعالیـــة  وباســـتخدام الوســـائل التعلیمیـــة المســـاعدة ، واســـتخدام )فردی

الحدیثة في التعلم ، ومن خالل تنظیم أسالیب التمارین التطبیقیة واعتمـاد التصـنیف قنیة وسائل الت

ا بـالطرائق التعلیمیـة المناسـبة لألخـذ بیـد المبتـدئ العلمي الصحیح للمهارات الحركیـة وكیفیـة تعلمهـ

. )١٠،  ٢٠٠٤النجـاري ، ()أو الناشئ للوصول إلى درجة إتقان المهارات في األلعـاب الریاضـیة

عد عملیة التعلیم بشكل عام من أهم العملیات التربویة التي تحتاج إلـى التخطـیط العلمـي السـلیم تو 

لمعلومــات إلــى المــتعلم بأفضــل أســلوب ممكــن ، ویعتمــد لكــي یصــل إلــى أهــدافها ، وهــي توصــیل ا

الـتعلم الحركـي علـى مـدى فاعلیـة األسـالیب المسـتخدمة فـي تعلـیم المهـارات الحركیـة للوصـول إلـى 

المستوى المقبول في األداء ضمن الوقت المحدد لها ، مما دفع العاملین في مجال التعلم الحركـي 

تحقیــــــق هــــــدف تعلــــــم المهـــــــارات الحدیثــــــة فــــــي إلــــــى البحــــــث عــــــن افضــــــل األســــــالیب التعلیمیــــــة

.)٢٠٠٤،١الحركیة(المفتي،والكاتب،

تم وضــع برنــامج علمــي تــفالوحــدة التعلیمیــة التــي تحتــوي علــى عــدد مــن التمــارین البــد أن 

مقـــنن لتطبیقهـــا وممارســـتها مـــن حیـــث تسلســـل التمـــارین وطـــرق تنفیـــذها وتكراراتهـــا وأوقـــات العمـــل 

یــتم اســتخدامها  ال لطلبــة بدافعیــة ونشــاط اكثــر ممــا هــو علیــه ، وانوالراحــة فیهــا ، لكــي یمارســها ا

إذ أن األسلوب العلمي الحـدیث الـذي "بشكل رتیب بحیث یبعث الملل والضجر في نفوس الطلبة. 

ینــادي بــه خبــراء الــتعلم الحركــي وطرائــق التــدریس هــو الــدعوة إلــى التنویــع فــي األســالیب والطرائــق

  .)١٧-١٦،  ١٩٩٩رومي ، ال(" التعلیمیة والتدریبیة 
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وبأسـالیبها المتنوعـة لتحقیـق األهـداف الممارسـة لذلك فقد ظهرت أنواع مختلفة من جدولـة 

التعلیمیة بجهد ووقـت اقـل ، ومنهـا أسـلوب المتسلسـل الـذي یقـوم فیـه المـتعلم بتكـرار الواجـب نفسـه 

شـوائي الـذي یقـوم فیـه مرات عدیدة لمهارة واحدة بدون ممارسـة مهـارة أخـرى ، وكـذلك األسـلوب الع

المــتعلم بممارســة اكثــر مــن مهــارة واحــدة فــي الوحــدة التعلیمیــة الواحــدة ، ویــدور بــین هــذه المهــارات 

دون التمرن على المهارة نفسها فـي محـاولتین متتـالیتین ، أمـا األسـلوب المكثـف هـو الـذي یمـارس 

فتـرة قصـیرة جـدًا مـن الراحـة وحسـب فیه المتعلم المهارة باستمرار بـدون فتـرة راحـة بـین تكراراتهـا أو 

المهارة التي یؤدیها المتعلم ، في حـین أن األسـلوب المـوزع تكـون فیـه الراحـة بـین التكـرارات أطـول 

مقارنة باألسلوب المكثف فقد تكون بقدر زمن أداء المهارة أو أطول وحسب المهارة المؤداة .

لخروج بأسالیب جدیدة إذ أن التـداخل بأجراء التداخل بین هذه األسالیب ل انوقد قام الباحث

عبـــارة عـــن انـــدماج فـــي أســـلوبین أو اكثـــر مـــن أســـالیب الممارســـة بحیـــث تظهـــر علـــى شـــكل “ هـــو 

.)٤،  ٢٠٠٢الدلیمي ، (”أسلوب واحد هدفه الوصول إلى تحقیق افضل تعلم 

یاضیة ومادة كرة القدم هي واحدة من المواد التي یتضمنها منهاج كلیات وأقسام التربیة الر 

، والتـي تشــتمل علــى عــدد مــن المهــارات األساســیة ینبغــي علــى الطالــب أن یتعلمهــا ویتقنهــا بشــكل 

جید بغیة رفع المستوى الریاضي واعداد الكوادر العلمیـة ، ولتحقیـق ذلـك األمـر البـد مـن االعتمـاد 

علــــى  علـــى الخبـــراء والمختصـــین فـــي وضـــع البـــرامج التعلیمیـــة والتدریبیـــة بصـــورة مقنعـــة معتمـــدةً 

األسلوب العلمي في تخطیطها وتنفیذها من اجل رفع المستوى وضمان تحقیق األهداف التعلیمیة.

لــذا ظهــرت العدیــد مــن الوســائل الجدیــدة والحدیثــة التــي یمكــن مــن خاللهــا دفــع العملیــة التعلیمیــة (

لحركي الكثیـرة والتدریبیة التي یمثل كل منها مضمونًا ومحتوًى تطبیقیًا لنظریة من نظریات التعلم ا

.)Schmidt(A)، 1982، 175()والمتنوعة

وجدولة الممارسة واحدة من هذه الوسائل التي القت االهتمام مـن قبـل المعنیـین بالعملیـة 

التعلیمیــة النــه یســهم بشــكل إیجــابي فــي تحقیــق التنــوع فــي التمــارین المســتخدمة وأســالیب تنفیــذها 

فضًال عن تسهیل عملیة التعلم 

ا تجلـــت أهمیـــة البحـــث فـــي اســـتخدام أربعـــة أســـالیب مـــن جدولـــة الممارســـة وهـــيومـــن هنـــ

والتعـرف علـى افضـل )المتسلسل المكثف ، والمتسلسل الموزع ، والدمج المكثف ، والدمج الموزع(

كرة القدم لدى طـالب السـنة تنمیة االتجاه النفسي نحو ممارسة لعبة أسلوب من هذه األسالیب في 

كلیة التربیة الریاضیة بجامعة الموصل.الدراسیة األولى في
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مشكلة البحث :١-٢
دورًا مهمــًا فــي إنجــاح العملیــة التعلیمیــة والتــي  ؤديیعــد أســالیب الــتعلم مــن األمــور التــي تــ

تتحقق من خالل التفاعل بین المدرس والطالب وأسلوب التعلم ، فإیصـال المعلومـات مـن المـدرس 

د علیها عملیة التعلیم ، إذ انـه كلمـا كانـت هـذه الوسـیلة مناسـبة إلى الطالب هي الوسیلة التي تعتم

كبیر بأسالیب التعلم التي یتبعها المدرس ، وبما �Ď̄ţ�Ƒƅ¥�ÀƔƆŸśƅ§�±ŝōśƔÃكانت عملیة التعلیم جیدة .

أن المـــدرس هـــو المســـؤول األول عـــن العملیـــة التعلیمیـــة. فالبـــد أن یكـــون لدیـــه صـــورة عامـــة عـــن 

برامج التعلیمیة أو التدریبیة المناسبة وسبل تنمیةها ، فضًال عـن االختیـار أسلوب وطریقة وضع ال

الســلیم للطریقــة أو األســلوب الــذي یالئــم وقــدرات المتعلمــین ، حتــى یســتطیع تحقیــق افضــل النتــائج 

وبأقل مجهود واقصر وقت.

تتصف الحظ أن الكثیر من المدرسین یتبعون الطریقة التقلیدیة في التعلم ، وهذه الطریقة

بعــدم تزویــد المــتعلم المبتــدئ بمحــاوالت تكراریــة كافیــة ، وعــدم مراعــاة نســب العمــل إلــى الراحــة بمــا 

یتناسب وقابلیات المتعلمین وأعمارهم .

جدولـة الممارسـة فـي تنمیـة االتجـاه طرائـقأنسـبمن هنا برزت مشـكلة البحـث فـي أیجـاد 

،الوحدة التعلیمیة في ق قدر اكبر من التعلم یتحقالنفسي للمتعلم بهدف 

البحث : اھدف١-٣
درس كــرة فــي االتجــاه النفســي نحــو جدولــة الممارســة اســالیب بعــض اســتخدام أثــر الكشــف عــن -

   القدم

كرة القدم . درس االتجاه نحوتنمیةن أسالیب جدولة الممارسة في داللة الفروق بی-

فرضا البحث :١-٤
تنمیة االتجاه النفسيئج االختبارات القبلیة والبعدیة في وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین نتا-

كرة القدم ولمصلحة االختبارات البعدیة وللمجامیع التجریبیة األربع .نحو درس

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي نتــائج االختبــارات البعدیــة بــین المجــامیع التجریبیــة األربــع -

  دم.كرة الق نحو درستنمیة االتجاه النفسيفي 
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النظري والدراسات السابقة:اإلطار-٢
النظري:اإلطار١-٢
وأسالیبھا:دولة الممارسة ج ١-١-٢

ن الهدف الـرئیس إنب التعلم ، إذ امن جو اً رئیساً نباوجاً همماً أمر یعد اختیار طریقة التعلم 

ولمهـارات عـدة حـد بأقصىالمعلم أو المدرب الوصول بالمتعلم إلى التعلم المؤثر إلیهالذي یسعى 

لغـرض الوصـول إلـى التـدریب أو الـتعلم و ٠خالل مدة محددة من الوقت قد تكـون فصـلیة أو سـنویة

ـــة الممارســـة خـــالل موســـم التـــدریبات  رالمـــؤث ، وتعلـــم المبتـــدئین  واإلعـــدادالبـــد مـــن تنظـــیم وجدول

فضًال عـنتفاظ الحامهارة واحدة أو مهارتین لتسهیل عملیة التعلم و أكانتللمهارات الحركیة سواًء 

1991، 199(األخطاءتطور آلیة أداء المهارة وتجنب  (A) ،Schmidt(.

 دوجـــیال بــأن هنــاك العدیــد مــن طرائــق وأســالیب جدولــة الممارســة ، وأنــه  انویــرى الباحثــ

هنــاك ممیــزات معینــة لكــل وٕانمــامــن غیــره ، األفضــلأو  األحســنیمكــن القــول بإنــه أســلوبهنــاك 

بـاختالف المـادة التعلیمیـة ، فضـًال عـن أن اثـر األسـلوبحیـث یختلـف الیباألسـمـن هـذه أسلوب

ومســـتویاتهم ، وكـــذلك علـــى طبیعـــة وأعمـــارهمیتوقـــف علـــى طبیعـــة المتعلمـــین أســـلوبفاعلیـــة أي 

هناك أسالیب عدة األساسالمالئم لتعلمها .وعلى هذا أسلوبهان لكل مهارة إالمهارة المتعلمة ، إذ 

معینـــة ، فضـــًال عـــن كونهـــا مختلفـــة فـــي  أهـــدافعلـــى  رســـة تعتمـــد كـــل منهـــالتنظـــیم جدولـــة المما

  هي : األسالیبوهذه  . )١٧٥،  ١٩٨٧، عثمان(أدائها وأسلوبوٕاعدادهاتصامیمها 

  . ةوالمتسلسل ةالعشوائیجدولةأسلوب ال)١

  . ةوالموزع ةالمكثفجدولةال أسلوب)٢

  . ةوالجزئی ةالكلیجدولةأسلوب ال)٣

  . ةوالمتغیر  ةتالثابجدولةأسلوب ال)٤

  . ةوالذهنی ةالبدنیجدولةأسلوب ال)٥

)232 ،2000 ،Schmidt & Craig(.

  :  ةالعشوائیجدولة سلوب الأ١-١-١-٢
تعد هذه الطریقة من الطرائق المستخدمة في التعلم والتي تنافس الطرائق التقلیدیـة القدیمـة 

1991، 202(ترتیـــب تعلــــم المهـــارات الحركیــــة أســــاسعلـــى  (B)،Schmidt( والممارســــة .

م المــتعلم بالتــدریب علــى اقیــ”ألســالیب التعلیمیــة المهمــة فــي الــتعلم الحركــي فهــو االعشــوائي احــد 

هیربـرت واخـران (. ویعرف )٨٠،  ٢٠٠٢خیون ، (“أكثر من مهارة في الوحدة التعلیمیة الواحدة 

الممارسـة علـى محـاوالتتبـادل ”ویقصـد بـه االختیـاريالممارسة العشـوائي بالممارسـة  )١٩٨٦، 

، 52(“مــدة الممارســةانتهــاءوهكــذا لحــین  األولــىوالعــودة إلــى  ثانیــةمهــارة معینــة وتلیهــا مهــارة 

1986 ،Herbert & Solman(.
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تعــرض المهــام عشــوائیًا ، حیــث یكــون التمــرن علــى المهــام المختلفــة األســلوبوفــي هــذا 

اإلخمــادفمــثًال یقــوم المــدرب أو المــدرس بتعلــیم متــداخًال وبشــكل مخــتلط خــالل الوحــدة التعلیمیــة ،

الواحــدة .أي أن المــتعلم یمــارس عــدة مهــام فــي الوحــدة  ةالتعلیمیــوالتهــدیف والطبطبــة فــي الوحــدة 

التعلیمیـة ، مـثًال فـأن نظـام الممارسـة الخـاص بعــدد مـن المهمـات المختلفـة هـو نظـام الـدمج خــالل 

مات ، بمعنـى أن الممارسـة العشـوائي عبـارة عـن سلسـلة مدة الممارسة ویدور المتعلم بین تلك المه

لعــدد مختلــف مــن المهمــات لیســت ضــمن نظــام بــذاتهامتعاقبــة مــن الممارســة فــي أداءات مســتقلة 

Schmidt، 2000، 233محدد ( & Wrisberg(.

إلــــى أن للتــــدریب العشــــوائي یكــــون مــــؤثرًا وفــــاعًال عنــــد تعلــــیم  )٢٠٠٢ویشــــیر (خیــــون ، 

والتركیـز وتهیئـة االنتبـاهنـب المهـارات كیفیـة تحویـل اوحة ، ألن المتعلم یتعلم إلى جالمهارات المفت

جهــة تغییــر المواقــف فــي أثنــاء اللعــب ، ویؤكــد بــأن اســتخدام هــذا وابــرامج حركیــة ســریعة لغــرض م

من التدریب یكون مفیدًا في مراحل التعلم المتقدمة .األسلوب

  : ةالمتسلسلجدولةأسلوب ال٢-١-١-٢
على تعلم المهارة بشكل متسلسل وصوًال إلى أداء المهـارة بأكملهـا ثـم األسلوبیعتمد هذا "

علـــى  األســـلوب. ویقـــوم فلســـفة هـــذا  )١٧،  ٢٠٠٢الـــدلیمي ، ("إلـــى تعلـــم مهـــارة أخـــرىاالنتقـــال

ومــن ثــم الثانیــةإلــى المهمــة االنتقــالقبــل  األولــىالخاصــة بالمهمــة المحــاوالتالتمــرن علــى جمیــع 

إلـى المهمـة الثالثـة وهكـذا ، بمعنـى االنتقـالقبـل الثانیـةالمهمـة محـاوالتالتمرن على جمیع إنهاء

   ٠األولىمن تكرارات المهمة االنتهاءوالتحرك إلى مهمة جدیدة مالم یتم االنتقالأنه الیتم 

وهـــذا النـــوع مـــن الممارســـة یبـــدو مفهومـــًا فالـــذي یحـــدث أنـــه یســـمح للمتعلمـــین بوقـــت غیـــر 

تركیز علـى أداء كـل مهمـة ، فـذلك یمكـنهم مـن غـرس وتنقیـة وتصـحیح مهـارة واحـدة قبـل متقطع لل

، بمعنى أن الممارسة المتسلسل هو سلسلة مرتبـة مـن الممارسـة فـي تكـرارات األخرىإلى  االنتقال

Schmidt، 2000، 233(مستقلة بذاتها للتمرن على نفس المهمة  & Wrisberg(.

ن الهــدف مــن التــدریب التأكیــد اإذا كــ فعــاالً المتسلســل یكــون ویشــیر (خیــون) أن التــدریب

علــى األداء وبــدون تغییــر ظــروف المهــارة أو تغییــر مــن مهــارة إلــى أخــرى أي الثبــات فــي المحــیط

Closedالمهارات المغلقة ( skill(.
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  : ةالمكثفجدولةأسلوب ال٣-١-١-٢
العوامـل المهمـة فـي العملیـة  دىأحـعد عملیـة توزیـع الوقـت علـى ممارسـة تمرینـات الـتعلم ت

)محجـوب(التعلیمیة ، وذلـك ألن المهـارات المرغوبـة للـتعلم لهـا نقطـة محـددة مـن الوقـت ، ویشـیر

أن الممارسة وتحدید مقدار الراحة خالل رسـم الممارسـة البـد مـن أن یكـون )Schmidt(نقال عن 

ه خـــالل الوحـــدات التعلیمیـــة للمـــدرس أو المـــدرب فـــي جدولـــة الممارســـة وتنظیمـــاالهتمامـــاتأولـــى 

ففي أسـلوب الممارسـة المكثـف یكـون الوقـت المخصـص للتـدریب فـي كـل ،أو الشهریةاألسبوعیة

قلیلــة نســبیًا بــین ، بمعنــى أنــه یعطــى نســبة راحــةالمحــاوالتاكبــر مــن كمیــة الراحــة بــین محاولــة

نیــــة) ، اث٣٠ســــتغرق (الممارســــة تلمحــــاوالتمــــدة الممارســــة كانــــتالممارســــة فمــــثًال إذا محــــاوالت

 ٢٠٠١، محجــوب(ني) أو ربمــا بــدون وقــت راحــةاثــو ٥وقــت للراحــة مقــداره ( إعطــاءفــالمفروض 

،  أهدافـهوحسـب طبیعـة كـل برنـامج مـع ألخـر. وتختلف فترات الراحة من برنـامج  )٢١٥،  (ب)

أثنـاء طاقتهـا فـيأقصـى إطـالقوذلك حتى تسمح تلك الفترات لمواد الطاقة بالخالیا العضلیة مـن 

، وتختلـف تلـك الفتـرات لـدى المبتـدئین عـن المتقـدمین االستشفاءاألداء وبدورها تؤثر في عملیات 

،  ١٩٩٢ســالمة ، (وهــي بالتــالي تتغیــر حســب مســتوى تقــدم الالعــب واســتعداداته والمهــارة نفســها 

قصــیرة فالممارســة المكثــف یعنــي بــه وجــود تكــرارات وبــدون وقــت راحــة أو أوقــات راحــة ”.إذًا )٤٤

   .)٨٤، ٢٠٠٢(خیون “تكرارات أو بین مجامیع التكراراتبین ال

  : ةالموزعجدولةأسلوب ال ٤-١-١-٢
تشـــكل فتـــرات الراحـــة واحـــدة مـــن العناصـــر التـــي تـــدخل فیمـــا یســـمى بجدولـــة الممارســـة أو 

حـة الرا أیـامتـدریب المهـارات وعـدد أیـامكتحدید عـدد أسبوعیةجدولة أكانتجدولة الممارسة سواًء 

، أو الجدولة الیومیة التـي تحـدد عـدد الوحـدات التدریبیـة الیومیـة بـل وتحدیـد الوقـت المكـرس لـتعلم 

العمـل وطـول مـدة الراحـة التـي تتخللـه مـدةالمهارات في تلك الوحدات من حیث العالقة بین طـول 

 . )٦٧،  ١٩٩٨، ســبع(فــي تعلــم المهــارات  رال یــؤثوبالشــكل الــذي یضــمن بــأن التعــب الحاصــل 

قیاســًا بالممارســة أطــولوأخــرفالممارســة المــوزع هــو الممارســة الــذي یكــون فیــه الراحــة بــین تمــرین 

.، أي أن فتــرات الراحــة تكــون أكثــر مــن فتــرة األداء  )٥٩،  ١٩٩٣الطالــب ، والــویس ، (المكثــف 

راحــة نیــة) فتكــون فتــرة الاث٦٠ســتغرق (تمــدة األداء للتمــرین كانــتلــه فمــثًال إذا متســاویةأو تكــون 

  ٠)١٨،  ٢٠٠٠الطائي ، (نیة) أو ربما أكثر اث٦٠(

یـــتم وٕانمـــاممیـــزًا ومحـــددًا بـــین الممارســة المكثـــف والمـــوزع وعلــى العمـــوم لـــیس هنـــاك خــطٌ 

محــاوالتأن الممارســة المكثـف یعنــي تخفـیض مـدة الراحــة بـین أسـاسالتقسـیم بهـذا الشــكل علـى 

192،1991الممارسـة (محـاوالتبـین ي حـین یمـنح الممارسـة المـوزع راحـة أكثـر فـالممارسـة 

(A) ،Schmidt(
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الدراسات السابقة :٢-٢
)٢٠٠٣االزیرجاوي ، ومنصور ، (دراسة ١-٢-٢

")الحركیة-االدراكیة(اثر الممارسة المكثف والموزع في أداء المهارة النفسیة "

هـارة النفســیة هـدفت الدراسـة إلــى التعـرف علــى اثـر الممارسـة المكثــف والمـوزع فــي أداء الم

طالــب ،یمثلــون طــالب الســنة الدراســیة  )١٠٠(وتكونــت عینــة البحــث مــن )الحركیــة-االدراكیــة(

الثالثــة فـــي كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة / جامعـــة بغـــداد ، تـــم تقســـیمهم إلـــى خمـــس مجـــامیع متســـاویة 

-توصل الباحثان الى ما یأتي:و  لكل مجموعةاً طالب )٢٠(وبواقع 

، ١نتـائج أداء مجـامیع الممارسـة المـوزع والتـي أخـذت فتـرات راحـة (وجود فروق معنویـة فـي .١

دقائق بالمقارنة مع نتیجة أداء مجموعة الممارسة المكثف. )٣،  ٢

 )٤(وجود فروق عشوائیة في نتیجة أداء مجموعـة الممارسـة المـوزع والتـي أخـذت فتـرة راحـة .٢

دقائق بالمقارنة مع نتیجة أداء مجموعة الممارسة المكثف.

ـــم إعطائهـــا لمجـــامیع الممارســـة المـــوزع هـــي فتـــرة الراحـــة المتوســـطة إ.٣ ـــرة راحـــة ت ن أفضـــل فت

دقائق. )٣(ومقدارها 

:)٢٠٠٤الحسیني ، (دراسة ٢-٢-٢
تأثیر استخدام أسلوبي الممارسة الموزع والمكثف في بعض المتغیرات المهاریة والبدنیة "

"والوظیفیة بكرة القدم

لمتغیرات المهاریة والبدنیة والوظیفیة الناتجة من جراء استخدام هدفت الدراسة إلى معرفة ا

 )٢٠(شـــملت عینـــة البحـــث ٠ أفضـــلمعرفـــة أي األســـلوبین و أســـلوبي الممارســـة المـــوزع والمكثـــف .

ـــة المتوســـطة بأعمـــار  ـــًا ، یمثلـــون طـــالب المرحل ـــم تقســـیمهم إلـــى مجمـــوعتین  )١٤(طالب ســـنة ، ت

-استنتج الباحث ما یأتي :و  ة .طالب لكل مجموع )١٠(تجریبیتین وبواقع 

.والمناولةأفضلیة استخدام أسلوب الممارسة المكثف في تعلم مهارتي التهدیف .١

أفضلیة استخدام أسلوب الممارسة الموزع في تعلم مهارتي الدحرجة واإلخماد..٢

والمطاولـةأفضلیة استخدام أسلوب الممارسة المكثف في تنمیة عناصر القوة الممیـزة بالسـرعة .٣

المرونة.و 

الــذي أدى بــدوره إلــى المطاولــةأفضــلیة اســتخدام أســلوب الممارســة المكثــف فــي تنمیــة عنصــر .٤

170PWCتنمیـــة كفـــاءة الجهـــازین الـــدوري والتنفســـي ممـــا أدى إلـــى ارتفـــاع الكفـــاءة البدنیـــة 

والحد األقصى الستهالك األوكسجین .
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منھج البحث وإجراءتھ:-٣
البحث:منھج ١-٣

التصـــمیم التجریبـــي الـــذي وبالبحـــث،ج التجریبـــي لمالءمتـــه لطبیعـــة مشـــكلة ســـتخدم المـــنهأ

یطلق علیه أسم (تصمیم المجموعات المتكافئة) العشوائیة االختیار ذات المالحظة القبلیة والبعدیة 

  .)٢٣٢،  ١٩٩٩وي ، وراتب ، عال( ٠المحكمة الضبط

وعینتھ:مجتمع البحث ٢-٣
ة الدراسیة األولى في كلیـة التربیـة الریاضـیة /جامعـة ون مجتمع البحث من طالب السنتكّ 

أما شعب.) ٨) طالبًا وطالبة موزعین على (١٩٧والبالغ عددهم (،٢٠٠٤للعام الدراسي الموصل

) طالبـًا ١٦) مجـامیع تجریبیـة وبواقـع (٤إلـى ( مـوزعینطالبـًا،) ٦٤عینة البحث فقـد تكونـت مـن (

  ٠مجامیعالعلى هذه  القرعةلكل مجموعة ثم وزعت أسالیب جدولة الممارسة األربعة بطریقة 

البیانات :وسائل جمع ٣-٣
مقیاس االتجاه النفسي :١-٣-٣

وهـــو مقیـــاس (ثرســـتون) وقـــد قـــام (الطالـــب والقرغـــولي) بتنمیـــة هـــذا المقیـــاس الـــذي یحـــدد 

، مــادة كــرة القــدم سیدر تــتجــاه النفســي لطلبــة الجامعــة نحــو الــدروس التــي یدرســونها وبضــمنها اال

ویحتـــوي المقیـــاس علـــى عـــدد مـــن الفقـــرات ویطلـــب مـــن الطـــالب الـــذین یطبـــق علـــیهم المقیـــاس ان 

أمام العبارة التي یوافقون علیها فقط وتترك العبارات التي ال یوافقون علیها من (×)یضعوا عالمة 

ــــــــر ــــــــاس مــــــــن (غی ــــــــویس ، ٢٥اشــــــــارة ، ویتكــــــــون المقی ــــــــب وال ــــــــارة (الطال -١٤٧،  ٢٠٠٠) عب

   ٠) یوضح ذلك١والملحق ().١٤٨

األسس العلمیة لمقیاس االتجاه النفسي :٢-٣-٣
صدق مقیاس :-

ـــم عـــرض ـــى مجموعـــة مـــن المتخصصـــینالمقیـــاست فـــي مجـــال التربیـــة  )٢(الملحـــق عل

وقــد كــان اتفــاق جمیــع آراء المتخصصــین فــي اســتخدام هــذا ، الریاضــیة والعلــوم التربویــة والنفســیة 

  ٠ المقیاس لتحقیق أهداف البحث
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ثبات المقیاس :-

تم استخدام طریقة اعادة االختبار، وقد طبق المقیـاس علـى مجموعـة مـن طـالب المرحلـة 

أیـام ) طالبًا ثم اعیـد االختبـار علـى المجموعـة نفسـها بعـد مضـي ثالثـة ٢٠األولى والبالغ عددهم (

.وهو معامل ارتباط معنوي)٠.٨٢ات اذ بلغ معامل االرتباط (وتم حساب معامل الثب

٠ومقیاس االتجاه النفسيالعمرالتكافؤ في متغیر ٤-٣
Anovaباسـتخدام تحلیـل التبـاین باتجـاه واحـد و  تـم إجـراء عملیـة التكـافؤ one way بـین

  ٠)١،٢(ین في الجدولبین، وكما منفسيومقیاس االتجاه الأفراد عینة البحث في متغیرالعمر

  )١( جدولال

في متغیرالعمر ةاألربعالمجامیع التجریبیة نتائج تحلیل التباین بین بینی

مصدر التباین متغیرات النمو
مجموع 

المربعات 

درجات 

الحریة 

متوسط 

المربعات

قیمة (ف) 

المحتسبة

العمر / شهر

٢٩٤.٧٥٣٩٨.٢٥بین المجموعات

٥٧٣٣٦٠٩٥.٥٥داخل المجموعات  ١.٠٢٨

٦٠٢٧.٧٥٦٣المجموع

 ٢.٧٥٨) = ٦٠-٣) وأمام درجة حریة (٠.٠٥( ≤قیمة (ف) الجدولیة عند نسبة خطأ *

  )٢الجدول (

لعبة كرة القدمتحلیل التباین بین مجموعات البحث في مقیاس االتجاه النفسي نحو 

مصدر التباینالمتغیرات
مجموع 

  تالمربعا

درجات 

الحریة

متوسط 

المربعات

قیمة ف 

المحتسبة

مقیاس االتجاه 

النفسي

٠.٢٠٧٣٠.٠٦٨بین المجموعات

٥.٢٠٣٦٠٠.٠٨٦داخل المجموعات  ٠.٧٩٤

٥.٤٠٩٦٣المجموع

  ٢.٦٨٠) = ٧٦-٣وأمام درجة حریة ( ٠.٠٥ <* قیمة (ف) الجدولیة عند نسبة خطأ 

متغیـــر فـــي  ةاألربعـــالمجـــامیع التجریبیـــة ق معنویـــة بـــین فـــرو  التوجـــد)١،٢(مـــن الجـــدول

.ین، وهذا یشیر إلى تكافؤ مجموعات البحث في تلك المتغیر واالتجاه النفسي)العمر(
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:لھاالخطة الزمنیة والبرامج التعـلیمیة ٥-٣
تـم وضـع البـرامج التعلیمیـة ،على المصادر العلمیة والدراسات السابقة  اإلطالعمن خالل 

الســالیب جدولــة ) وحــدة ٤٨تضــمنت البــرامج التعلیمیــة (، و جدولــة المختــارالوفــق أســالیب علــى 

قـــد اســـتغرق تنفیـــذ البـــرامج التعلیمیـــة ســـتة و  وحـــدة تعلیمیـــة )١٢أي كـــل أســـلوب(األربعـــة الممارســـة

أســابیع ، وزعــت خاللهــا الوحــدات التعلیمیــة بواقــع وحــدتین تعلیمیتــین فــي األســبوع لكــل مجموعــة ، 

) دقیقـــة ، وزمـــن الوحـــدة التعلیمیـــة ٧٧ن الوحـــدة التعلیمیـــة بأســـلوب المتسلســـل المكثـــف (وكـــان زمـــ

ج مدكـــان زمـــن الوحـــدة التعلیمیـــة بأســـلوب الـــفـــي حـــین) دقیقـــة ، ٩٠بأســـلوب المتسلســـل المـــوزع (

   ٠ ) دقیقة٩٠الموزع ( جمد) دقیقة ، وزمن الوحدة التعلیمیة بأسلوب ال٧٧المكثف (

للبحث :ئیسةتجربة الرالتنفیذ ٦-٣
وعلى المجامیع  ٢٤/٤/٢٠٠٤ولغایة  ٩/٣/٢٠٠٤تم إجراء التجربة الرئیسة والتي امتدت من 

األربع وكاألتي :

(األسلوب المتسلسل المكثف)ألولىالمجموعة التجریبیة ا١-٦-٣
الواجبات والمهام والمكونة من تسعة تمارین مرتبة بصورة متسلسلة حیث نو متعلمیؤدي ال

(اإلخمــــاد) ثــــم إلــــى الثــــانيالممارســــة ثــــم ینتقــــل إلــــىالممارســــة األول (اإلخمــــاد)لمــــتعلم یمــــارس ا

الممارسة الثالث (اإلخمـاد) ، ثـم إلـى الممارسـة الرابـع (التنطـیط) ثـم الممارسـة الخـامس (التنطـیط) 

فالممارســـة الســـادس (التنطـــیط) ، فالممارســـة الســـابع (التهـــدیف) ثـــم الممارســـة الثـــامن (التهـــدیف) 

، وكـل تمـرین یحتـوي علـى عـدد مـن التكـرارات ، وفـي هـذا األسـلوب )ممارسة التاسع (التهـدیففال

لمـدة وأخـرتمارین التنطیط) ، ویتم التوقف بین تمـرین (عدا  وأخرال یوجد فترات راحة بین تكرار 

من الزمن لغرض شرح قصیر للتمرین التالي 

لسل الموزع)(األسلوب المتسالثانیةالمجموعة التجریبیة ٢-٦-٣
نفس إجراءات األسلوب السابق (األسلوب المتسلسل المكثف) ، ولكن یختلف عنه بأنه 

بقدر زمن أداء التكرار الواحد ، وهنا أیضًا یتم التوقف بین وأخرهناك فترات راحة بین تكرار 

لمدة من الزمن لغرض شرح قصیر للتمرین التالي .وأخرتمرین 

المكثف) جمد(األسلوب اللثالثةاالمجموعة التجریبیة٣-٦-٣
الواجبات والمهام والمكونة من تسعة تمارین مرتبة بصورة عشوائیة حیث  نو متعلمیؤدي ال

إلــــى ثــــم (التنطــــیط) الثــــانيإلـــى الممارســــة ثــــم ینتقــــلالممارســــة األول (اإلخمــــاد)یمـــارس المــــتعلم 

فالممارســة الخــامس (التهــدیف) الممارســة الثالــث (التهــدیف) ، ثــم إلــى الممارســة الرابــع (التنطــیط)
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) فالممارســـة الثــــامن (اإلخمــــاد) التهــــدیففالممارســـة الســــادس (اإلخمـــاد) ، ثــــم الممارســــة الســـابع (

) ، وكل تمرین یحتوي على عدد من التكرارات ، وفي هذا األسلوب ال نطیطفالممارسة التاسع (الت

لمدة من وأخرتم التوقف بین تمرین تمارین التنطیط) ، وی(عدا  وأخریوجد فترات راحة بین تكرار 

الزمن لغرض شرح قصیر للتمرین التالي .

الموزع) جمد(األسلوب الرابعةالمجموعة التجریبیة ال ٤-٦-٣
نفــس إجــراءات األســلوب الســابق ، ولكــن یختلــف عنــه بأنــه هنــاك فتــرات راحــة بــین تكــرار 

لمــدة مــن الــزمن وأخــرتوقــف بــین تمــرین یــتم البقــدر زمــن أداء التكــرار الواحــد ، وهنــا أیضــاً وأخــر

لغرض شرح قصیر للتمرین التالي .

االختبارات البعدیة :٧-٣
بكـرة لمجـامیع البحـث األربـعمقیاس االتجـاه النفسـي تم إجراء اختبار  ٥/٥/٢٠٠٤بتاریخ 

  . القدم

الوسائل اإلحصائیة :٨-٣
  ٠ ناتلمعالجة البیاSPSSالبرنامج اإلحصائي  اناستخدم الباحث

٤- �Δϳѧѧѧο Ύϳέϟ�ΔѧѧѧϳΑέΗϟ�α έΩ�ϭѧѧѧΣϧ�ϲѧѧѧγϔϧϟ�ϩΎѧѧѧΟΗϻ�α ΎѧѧѧϳϘϣ�ΞΎѧѧѧΗϧ�ν έѧѧѧϋ
ومناقشتھا.

١-٤�ϡΩΧΗѧγ�έѧΛ�ΞΎΗϧ�ν έϋ�ν ѧόΑ�ΏϳϟΎѧγ�ΔѧγέΎϣϣϟ�ΔѧϟϭΩΟ�ϲѧϓΔѧϳϣϧΗ
:لعبة كرة القدم االتجاه النفسي نحو 

  )٣( الجدول

في مقیاس المعالم اإلحصائیة لالختبارین القبلي والبعدي لمجموعات البحث االربعیبین 

وحسب األسالیب التدریسیة المستخدمةلعبة كرة القدماالتجاه النفسي نحو 

اسلوب
(ت) االختبار البعدياالختبار القبلي

المحسوبة   ع +َس   ع +َس 

  *٢.٧٧٠  ٠.٣٩٢  ٦.٨٧٥  ٠.٣٢٤  ٧.١٥٩  المتسلسل المكثف

  ١.٠٦٩  ٠.٢٦٢  ٦.٩٢٥  ٠.١٩٨  ٧.٠٢٢  المتسلسل الموزع

  ١.٣٠٧  ٠.٤١٦  ٦.٩٨٧  ٠.٢٩٨  ٧.٠٦٢  فالدمج المكث

  *٤.٢٣٩  ٠.١٣٦  ٧.٣٧٥  ٠.٢٢٤  ٧.١٤٤  الدمج الموزع

  )٢.١٣) علما ان قیمة (ت) الجدولیة = (١-١٦) وأمام درجة حریة (٠,٠٥( <*معنوي عند نسبة خطأ 
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) وجـــود فـــروق ذات داللـــة معنویـــة بـــین متوســـطات درجـــات االختبـــارین ٣الجـــدول (یبـــین 

 اتلــدى طــالب المجموعــممارســة لعبــة كــرة القــدمفــي مقیــاس االتجــاه النفســي نحــو القبلــي البعــدي

،ولمصــلحة االختبــار لوبي المتسلســل المكثــف والــدمج المــوزع والتــي اســتخدمت اســالرابعــةاألولــى و 

) وهـي أكبـر مـن قیمـة (ت) ٤.٢٣٩،٢.٧٧٠(البعدي اذ بلغت قیمـة (ت) المحسـوبة علـى التـوالي

بینما لم تظهـر فـروق  ) .٢.١٣) والبالغة (٠.٠٥( <) ونسبة خطأ ١٥ة (الجدولیة عند درجة حری

ذات داللــــة معنویــــة بــــین االختبــــارین القبلــــي والبعــــدي فــــي مقیــــاس االتجــــاه النفســــي لــــدى طــــالب 

  ٠المجموعة الثانیة والثالثة 

٢-٤�ΞΎΗϧ�ν έϋϻ�ΔѧϧέΎϘϣϟ�ϡΩΧΗѧγ�έѧΛ�ν ѧόΑ�ΏϳϟΎѧγ�ΔѧγέΎϣϣϟ�ΔѧϟϭΩΟ
ومناقشتھا:لعبة كرة القدمي نحو االتجاه النفسنمیةفي ت

  )٤( الجدول

االختبار البعديتحلیل التباین مجموعات البحث األربع في

  كرة القدملمقیاس االتجاه النفسي ل

مصدر التباینالمتغیر
مجموع 

المربعات
درجات الحریة

متوسط 

المربعات

قیمة ف 

المحتسبة

تجاهاال

لنفسيا

  ٠.٨٢٩  ٣  ٢.٤٨٧  بین المجموعات

  ٠.١٠٤  ٦٠  ٦.٢١٨  داخل المجموعات  *٧.٩٩١

    ٦٣  ٨.٧٠٤  المجموع

  )٢.٧٥٨) علما ان درجة ف الجدولیة = (٦٠-٣) وأمام درجة حریة (٠,٠٥( <* معنوي عند نسبة خطأ 

لعبـة كـرة قیاس االتجاه النفسـي نحـو مان قیمة (ف) المحسوبة لتبین ) ٤( رقم الجدولمن

) ٦٠-٣) وأمــام درجــة حریــة (٠,٠٥( <جدولیــة عنــد نســبة خطــأ هــي أكبــر مــن قیمــة (ف) الالقــدم 

اســتخدام تــم ). وللتعــرف علــى أي مــن مجموعــات البحــث األربــع األكثــر تطــورا٢.٧٥٨والبالغــة (

  ) .٥( رقم في الجدولبیناختبار (دنكن) وكما هو م
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)٥جدول (لا

لعبة كرة القدمفسي نحو لقیاس االتجاه النیبین نتائج اختبار دنكن لمقارنة متوسطات اختبار 

االولى المجامیع

المتسلسل 

المكثف

الثانیة

المتسلسل 

الموزع

الثالثة 

الدمج 

المكثف

الرابعة

الدمج 

الموزع

 -س

المجامیع
L.S.R٧.٣٧٥  ٦.٩٨٧  ٦.٩٢٥  ٦.٨٧٥  

 -س

المجامیع

الرابعة

الدمج الموزع
٠.٣٨٨  *٠.٤٥  *٠.٥  ٠.٢٤٦  ٧.٣٧٥*

مج الثالثة الد

المكثف
٠.٠٦٢  ٠.١١٢  ٠.٢٣٨  ٦.٩٨٧    

الثانیة

المتسلسل 

الموزع

٠.٠٥  ٠.٢٢٦  ٦.٩٢٥    

   )٠.٠٥( ≤معنوي عند نسبة خطأ *

الــثالث ســالیب األ) تبــین وجــود فــروق معنویــة بــین أســلوب الــدمج المــوزع و ٥(مــن الجــدول 

ـــوال)أســـلوب الـــدمج المـــوزع(األخـــرى ولصـــالح  -٠.٣٨٨( ي، إذ كانـــت درجـــات الفـــروق علـــى الت

.  )٠.٢٤٦( المحتسبة والبالغة)L.S.R() وهي اكبر من قیمة ٠.٥-٠.٤٥

*التوجــــد فــــروق معنویــــة بــــین أســــالیب التــــدریب (المتسلســــل المكثــــف والمتسلســــل المــــوزع والــــدمج 

) وهــي اصــغر مــن قیمــة٠.٠٥-٠.٠٦٢-٠.١١المكثــف)، إذ كانــت درجتــا الفــرق علــى التــوالي (

)L.S.R( المحتسبة والبالغة)٠.٢٢٦و٠.٢٣٨. (

مناقشة النتائج : ٣-٤
إســـلوب الـــدمج المـــوزع واألســـالیب الـــثالث (إســـلوب المتسلســـل بـــین معنویـــة ق و فـــر "وجـــود 

فـــي تنمیـــة االتجـــاه النفســـي نحـــو )المكثـــف وٕاســـلوب المتسلســـل المـــوزع و إســـلوب الـــدمج المكثـــف

صوصــــیة تنفیــــذیعــــزى ذلــــك الــــى ان خو  ٠كــــرة القــــدم ولصــــالح إســــلوب الــــدمج المــــوزع" ممارســــة

جعــــل المتعلمـــین یتشـــوقون الـــى ممارســـة الواجبــــات الـــدمج المـــوزعالواجبـــات الحركیـــة باألســـلوب 

(تنــوع والتغییــر فــي بســبب أنتقــال وتحــول المتعلمــین بــین المهــاراتالحركیــة فــي الوحــدة التعلیمیــة

مـاس وابعـد عـنهم التمارین) في الوحدة التعلیمیة الواحـدة ، زاد مـن دافعیـتهم نحـو أداء التمـارین بح

عامــل الملــل والرتابــة بســبب وجــود فتــرات راحــة بــین تكــرار وأخــر ابعــد عــن المــتعلم عامــل التعــب 

الـذي قــد یصــاب بــه نتیجــًة لكثافــة التكــرارات ومنحـه فرصــة لمراجعــة أدائــه ذهنیــًا والتــي علــى أثرهــا 
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إن التكــــرار ( )نغبــــای(یقـــوم بتعــــدیل اإلدراك الحســــي للحركــــة الــــذي ولـــدُه وشــــكله ســــابقًا ، ویــــذكر 

ـــدوافع ـــدوافع أفضـــل مـــن التكـــرار بـــدون ال ـــاین ، ()المصـــحوب بال كمـــا یضـــیف  )١٩،  ٢٠٠١غب

انــه كلمــا كــان الــدافع لــدى المــتعلم قویــًا كــان رغبــة المــتعلم نحــو النشــاط المــؤدي إلــى ()العیســوي(

لعوامـل "ان مـن بـین ا)الطالـب ، والـویس(ویضـیف ) ٣٥،  ٢٠٠٣العیسـوي ، (التعلم قویـًا أیضـًا 

المــؤثرة فــي تكــوین االتجــاه ونمــوه هــو تــأثیر ارتبــاط الفــرد بموضــوعات ترضــي فیــه دوافــع معینــة 

وتخلـق عنــده مشــاعر سـارة ویكــون لدیــه اتجـاه موجبــا نحــو تلـك الموضــوعات .(الطالــب والــویس ، 

راسیة ویذكر (زیدان) الى انه "كلما كان اتجاه المتعلم ایجابیا نحو تعلم المادة الد )١٣٩،  ٢٠٠٠

  ) .٢٠،  ١٩٨٩كان دافع االنجاز لدیه قویا" (زیدان ، 

االستنتاجات والتوصیات : -٥
االستنتاجات :١-٥
تنمیـــة فـــي  ایجابیـــاً اً تـــأثیر )المتسلســـل المكثـــف والـــدمج المـــوزع(جدولـــة الممارســـةلوبيأســـحقـــق -

  ٠االتجاه النفسي نحو ممارسة كرة القدم

تنمیــة فـي  ایجابیـاً اً تـأثیر (المتسلسـل المـوزع والـدمج المكثــف)ي جدولـة الممارســةلـم یحقـق أسـلوب-

  ٠االتجاه النفسي نحو ممارسة كرة القدم

إسـلوب المتسلسـل المكثـف وٕاســلوب (الثالثـةعنـد مقارنتــه باالسـالیبدمج المـوزع تفـوق اسـلوب الـ-

بــة كــرة ممارســة لعاالتجــاه النفســي نحــونمیــةت) فــي المتسلســل المــوزع و إســلوب الــدمج المكثــف

   القدم

التوصیات :٢-٥
الهمیتــه فــيكونــه أحــد أســالیب جدولــة الممارســةأســلوب الــدمج المــوزعالتأكیــد علــى اســتخدام-

.تنمیة إتجاه النفسي للمتعلمین في ممارسة لعبة كرة القدم

ا لمجدولة الممارسة تنمیة االتجاهات االیجابیة لمدرسي التربیة الریاضیة نحو استخدام اسالیب -

حققته من نتائج ایجابیة.
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المصادر العربیة واالجنبیة :
والموزع اثر الممارسة المكثف”: )٢٠٠٣(االزیرجاوي ، فاضل ، ومنصور ، حازم علوان .١

بحــث منشــور ، مجلــة دیــالى الریاضــیة ، “)الحركیــة–االدراكیــة (فــي أداء المهــارة النفســیة

یة الریاضیة ، جامعة دیالى .المجلد األول ، العدد الثالث ، كلیة الترب

فاعـــلیة نظـــریة اتســاق المحتــوى فــي الدقــة”:  )٢٠٠٤(األمیــر ، عبــد الحمیــد بــن عبــداهللا .٢

الســادس خــالل مراحــل تعلــم اإلرســال فــي الكــرة الطــائرة بــین تالمیــذ الصــف الرابـــع والصــف

اص ، األردن بحث منشور ، مؤتمر التربیة الریاضیة ، مجلة دراسات ، عدد خ“االبتدائیین 

.

تـــأثیر اســـتخدام أســـلوبي الممارســـة ”:)٢٠٠٤(الحســـیني، مصـــطفى صـــبحي احمـــد خضـــر .٣

ــة بكــرة القــدم  ــة والوظیفی ــة والبدنی ــرات المهاری ــي بعــض المتغی ــف ف رســالة “المــوزع والمكث

ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة بغداد .

” )٢٠٠٢(خیون ، یعـرب .٤ مكتـب الصـخرة للطباعـة “بین المبدأ والتطبیـق التعلم الحركي:

، بغداد ، العراق .

ــدلیمي ، ناهــدة عبــد زیــد .٥ تــأثیر التــداخل فــي أســالیب الممارســة علــى تعلــم ”: )٢٠٠٢(ال

رســالة “وتطـــور مســتوى أداء مهــارتي اإلرســال الســاحق والضــرب الســاحق بالـــكرة الطــائرة

ضیة ، جامعة بغداد .ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة الریا

اثـــر برنــامجي األلعـــاب الصــغیرة والقصــص ”:  )١٩٩٩(، جاســم محمــد نــایف  )أ(الرومــي .٦

أطروحة دكتوراه غیـر منشـورة “الحركیة في بعض القدرات البدنیة والحركیة ألطفال الریاض 

، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل.

قـــات بـــین دافعیـــة االنجـــاز واالتجـــاه نحـــو مـــادة ) : العال١٩٨٩زیـــدان ، عبـــد المـــنعم شـــناوي (.٧

  . ٢٩الریاضیات ، رسالة الخلیج العربیة ، ع

الــــتعلم المهــــاري باســــتخدام طرائــــق التــــدریب المتجمــــع ”: )١٩٩٨(ســــبع ، عــــامر رشــــید .٨

أطروحــة دكتــوراه غیــر منشــورة ، كلیــة “والمتــوزع تحــت نظــم تــدریب وظــروف جهــد مختلفــة 

بغداد .التربیة الریاضیة ، جامعة 

ـــراهیم .٩ ـــدین إب ـــي ”:  )١٩٩٢(ســـالمة ، بهـــاء ال ــــوجیة الریاضـــة واألداء الحرك النمـــو –بیول

، دار  ١ط “المنشــطات –الهرمونــات –الطاقــة والتغذیــة -التــدریب الریاضــي–والتطــور 

الفكر العربي ، القاهرة .

علـى المـوزعاثـر اسـتخدام أسـلوب الـتعلم المكثـف و ”: )٢٠٠٠(الطائي ، نغم حـاتم حمیـد .١٠

رســالة ماجســتیر غیــر “مســتوى األداء والتطــور فــي فعالیــة الوثــب الطویــل واالحتفــاظ بهــا 

منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة بغداد .
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دار الحكمة للطباعـة “علم النفس الریاضي ”:  )١٩٩٣(الطالب ، نزار ، والویس ، كامل .١١

والنشر ، بغداد .

ــم الــنفس الریاضــي ”:  )٢٠٠٠(، كامــل الطالــب ، نــزار ، والــویس.١٢ ، دار الكتــب  ٢ط “عل

للطباعة والنشر ، جامعة الموصل .

الكویت ،دار العلم"التعلم الحركي والتدریب الریاضي":  )١٩٨٧( ي، محمد عبد الغنعثمان.١٣
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…في االتجاه النفسيجدولة الممارسة اسالیب بعض استخدام أثر 

٧٨

  )١ملحق(ال

مقیاس االتجاه النفسي نحو درس التربیة الریاضیة

عزیزي الطالب : 

(×)، ضــع عالمــة  كــرة القــدمدرس إتجاهــك نحــو أدنــاه قائمــة بعبــارات تســاعدك فــي تقیــیم 

دون تأشیر . التي التوافق علیها مام العبارات التي توافق علیها فقط واترك العبارات بین القوسین ا

  …………… كرة القدمإن درس 

)(هو احسن درس یدرس في الكلیة على االطالق .١

)(هو من الدروس التي اكره حتى التفكیر فیها.٢

)(ممل درس .٣

)(مفید بعض الشيء .٤

)(كلیة من اردء الدروس التي تدرس في ال.٥

)(درس یدرس في الكلیة أكفئ هو .٦

)(في المنهج الدراسيعدیم الفائدة.٧

)(بشكل عامالكلیةال یحبه الطالب الذین ال یحبون .٨

)(یستحق كل الثناء .٩

)(دخیل على المناهج .١٠

)(غیر مرغوب فیه .١١

)(یجب ان یعمم نموذجا للدروس الجامعیة المتمیزة .١٢

)(ائدهتزید اضراره على فو .١٣

)(تتعادل رغبتي مع كرهي له .١٤

)(اثبت وجوده ضمن الدروس المتمیزة .١٥

)(یساعد في تكوین العقل السلیم .١٦

)(هو من احسن الدروس .١٧

)(یمثل النموذج الرديء للدروس التي تدرس في الكلیة.١٨

)(یحقق اهدفا تربویة محدودة .١٩

)(مفید حتما .٢٠

)(قلیل الفائدة .٢١

)(یدة له منافع عد.٢٢

)(یشغل وقتا یمكن ان یستفاد منه في نشاطات اكثر فائدة.٢٣

)(لیس بالدرس الجید كما انه لیس بالدرس الرديء.٢٤

)(هو احسن درس أعرفه.٢٥



ولید وعداهللا و نوفل فاضل

٧٩

  )٢الملحق (

أسماء الخبراء والمختصین

كلیة التربیة الریاضیة / جامعة الموصلالتك زكي طه أ.د قتیبة

ة التربیة الریاضیة / جامعة الموصلكلیأ.م.د طالل نجم عبداهللا

كلیة التربیة الریاضیة / جامعة الموصلأ.م.د هاشم احمد سلیمان

كلیة التربیة الریاضیة / جامعة الموصلأ.م.د ثیالم یونس عالوي

كلیة التربیة الریاضیة / جامعة الموصلأ.م.د لیث محمد داؤد البنا

اضیة / جامعة الموصلكلیة التربیة الریأ.م.د خالد عبد المجید

كلیة التربیة الریاضیة / جامعة الموصلأ.م.د سبهان محمود الزهیري

كلیة التربیة االساسیة / جامعة الموصلم.د قصي حازم.أ


