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 البحث ملخص
التطبيم  المتدمدد  اسمتراتيييةتكمن أهمية البحث بدراسة تأثير أهم  الماافما التفسيسمية بسسمت دا     

ن تطبيمم   أد مةممسرب يحتممس  المسممتايسف يممع سممراة الداك الحركممع االمةممسرد بكممرب الإممد  ليطمم    اا 
ايع ميسل كرب الإد  يسن تطبيم   االمدريية،إلى إتإسن يدتمد ايى ميمااة من الدمييسف التفكيرية 

سمممراة الداك الحركمممع االمةمممسرد يتطيممم  التفكيمممر االمدريمممة القمممحيحة لياقمممال إلمممى دفمممة الداك  
لم كمتممم ملممكية  تقمممي  الميمممااتين التيريبيممة اال ممسبطة ااسممت د  البسحممث المممفةر التيريبممع  

( طسلبممسق فسممماا ايممى الميمممااتين كممل ميمااممة 03البحممث اهديممم  االممتميف ايفممة البحممث ايممى  
( طسلبمسق بسلطريإمة الدلماا ية ممن ميتممح البحمث المتمثمل بطم   المرحيمة الالمى بكييمة التربيمة 51 

السسسممية بكممرب  ، ابدممد تحديممد الإممدراف الحركيممة االمةممسرافديممسلىيسمدممة  -البدفيممة اايمما  الريس ممة
يمممراك اا تبمممسراف الإبييمممة االبدديمممة اتففيممم  الممممفةر ال مممس  بمممسلماافا التفسيسمممية  الإمممد  اا تبسراتةمممس اا 

ليحقممال  (SPSS)اإلحقممس ية الحإيبممةاالحقممال ايممى البيسفممسف التممع تمممف مدسليتةممس بسسممت دا  
فايمممة بمممين ايمممى الفتمممس ر تاقمممل البسحمممث إلمممى أهممم  ااسمممتفتسيسف اهمممع ايممماد يمممرا   اف دالمممة مد

اا تبمسراف الإبييممة االبدديممة لممبدا الإممدراف الحركيممة االمةممسراف السسسممية بكممرب الإممد  اليميمممااتين 
اا تبممسراف  يممعالقمسل  اا تبممسراف البدديممة  اايمماد يممرا  بمين الميمممااتين التيريبيممة اال ممسبطة 

التفسيسممممية  البدديممممة القممممسل  الميمااممممة التيريبيممممة  اياقممممع البسحممممث ب ممممرارب اسممممت دا  الماافمممما
اطرا   التدريس االسسلي  الحديثة يع تدريس مسدب كرب الإد  لمس لةس من تأثير إييسبع ايمى تديم  
المةسراف السسسية لدى الط    اك لك  رارب إيراك بحاث ملسبةة لماافما تفسيسمية أ مرى يمع 

 تطاير الإدراف البدفية االمةسرية اال ططية المراحل دراسية أ رى بكرب الإد  
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Abstract 

   The importance of research is to study the impact of the most competitive 
positions using the multi-level application strategy in the speed of the motor 
and skill of football for students. The application of any skill requires mastery 
depends on a set of cognitive and cognitive processes, and in the field of 
football, the application of the speed of motor and skill performance requires 
thinking and the right knowledge to reach the accuracy of performance. The 
researcher used the experimental method designed by the experimental and 
control groups to suit the problem of the research and its purpose. The study 
sample consisted of (30) students divided into groups (15) students randomly 
by the research community represented by the students of the first stage of 
the Faculty of Physical Education and Sports Sciences - University of Diyala, 
after determining the motor abilities and basic skills of football and its tests, 
(SPSS) to obtain the results. The researcher reached the most important 
conclusions: There are significant differences between the tribal and remote 
tests of some kinetic capacities and Basic football cards for both teams and 
for remote tests. And the existence of differences between the experimental 
and control groups in the remote tests and for the benefit of the experimental 
group. The researcher recommends the use of competitive attitudes and 
methods of teaching and modern methods in the teaching of football because 
it has a positive impact on learning the basic skills of students. As well as the 
need to conduct research similar to other competitive positions in the 
development of physical abilities, skill and planning and other stages of study 
of football  
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  المقدمة:-1
الم تيفممة بكممرب الإممد  سممااك المةسريممة اال ططيممة اتفمما  أسممسلي   الياافمم يممع السممريح إن التطممار     

اليد  اظةار مدراس م تيفة بدأف تتفمسيس ييممس بيفةمس إلظةمسر ممدى الإمدراف التمع يمتيكةمس اابما 
االطرا م  االسمسلي   سمتراتيييسفااه ه المدارس يت  آيسفسق يديدب أمس  البسحثين االدارسمين لتدمرا 

 اليديدب التع تسة  يع اكتسس  المديامسف االإدراف المةسرية اال ططية 
مةمممس كممسفاا متمممسثيين يممع السممن أا  ابمماهاييمم  أن يممدرك المممدرس أا المممدر  أن ط بممم أا ا    

الإيمس  بتديميمة  اسمتدداده  ا بمراتة  السمسبإة  يمر متسمساية لةم ا ا يكفمع  أنمستايستة  الريس ية، 
فمممس ييمم  اييممم أن يأ مم   اتممدريبة  ايمم  طريإممة ااحممدب أا ااسممتدسفة باسمميية تدييميممة ااحممدب يإممط  اا 
بفظممر اااتبممسر كممل مممس اقممل إليممم التطممار يممع ميمم ف الممتدي  االتممدريس االتممدري  بكممرب الإممد  بمممس 

ن تطبيإممسف امييممة يممت ك  افممدراف ااسممتدداداف افسبييممسف ط بممم مممح ااسممتمرار بمممس يإامممان بممم ممم
 لتطاير هده الإدراف 

اتدممد الماافمما التفسيسممية ااحممدب مممن السممسلي  الحديثممة التممع تسممة  يممع ريممح المسممتاى المدريممع     
ثمسرتة  اتلمايإة  ممن ا  الإد ،المةسرد لدى الط   اال ابين بكرب  أفةس تزيد ممن دايديمة الطم   اا 
التدريس الحديث  االمافا التفسيسع "يدتممد ايمى  استراتيييسف  ل الممسرسة االتدري  بسست دا  

إييسد ماافا لد  حإيإية أا يزك مدمين ممن هم ه الماافما أا ايمى لمكل مبسريمسف، ايمكمن إيإمسا 
همممم ه المبسريممممسف أا الماافمممما  مممم ل مممممدد مديفممممة أمممممس بةقمممم    طممممس لفسحيممممة يفيممممة أا  ططيممممة أا 

 (03 :5811 :فسفافية"   إبراهي ، االدداد
مممن ياا مد التفممسيس يممع  ايمى اممدد( Brown– 5811ديممد مممن البمسحثين امممفة  بممراان  اأكمد الد    

  التدي  يمكن تي يقةس بمس يأتع:
 افقر المفسيسة يع الدرس ال د يزيد من دايدية المتديمين  تااير-5
 ايى إلراك المتدي  اييسبيسق يع امية التدي   تدمل-1
 يع من أية اسيية تدييمية أ رى الى الاافح الدم أفر المتدي  ب براف  تزاد-0 
الطيبمة ان يتديمماا أفماا  المتدي  يميدةممس مثمل تديم  المةمسراف الحركيمة، االمتدي  المدريممع  يسمتطيح-4

 االتدي  ااففدسلع 
المدي  يع الحك  ايى مدى فدرب المتدي  يع تطبي  الحإس   االمةسراف التع تديماهس يع  تسساد-1

 (Brown: 1982: 132) الم تيفة الماافا الدميية 
التدريس سسه  يع ظةمار الدديمد مفةمس  سقمة تيمك التمع يكمان محارهمس  استراتيييسفأن تطار ا    

الطسل  االمتمركزب حالم ابسلتسلع ايى الممدرس أن يطيمح اييةمس اااسمتفسدب مفةمس يمع تديم  اتطماير 
مكسفيممممسف ط بمممم المدرييممممة االمةسريمممة اال ططيممممة بكمممرب الإممممد    " هممممع يممممن  راتييية:ااسمممتفسبييمممسف اا 
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ااستثمسر الكسمل لإلمكسفيسف االإدراف الدإيية ااسمت دا  م تيما الاسمس ل االسمسلي  بلمكل مفسم  
 (10 :1331 :اآ ران لزا ، المطيا   ام طط لتحإي  الةدا 

التطبيم  المتدمدد المسمتايسف التمع تدتممد ايمى يكمرب لممال  اسمتراتييية ااسمتراتيييسفامن هم ه    
أا المتديمين يع القا الااحد ااف راطة  يع الدمل، ال د ياير يرقسق متكسي ة لكل  يميح الطيبة

مكسفستة  افدراتة  ال سقة    مفة  ل لتراك بسلدرس أا المةمة بمس يتفسس  اا 
" اييةمس يدتممد ايمى يكمرب لممال يميمح طم    المسمتايسف:التطبي  المتددد  استراتيييةاتدرا    

سلدمل، اي من تايير ير   اف مستايسف متدريمة يمع قمدابتةس ممن القا الااحد ااف راطة  ب
المسمممممتاى المرتفمممممح  القمممممد ( إلمممممى المسمممممتاى الممممممف فا  السمممممةل( المممممدد يإتمممممر  ممممممن مسمممممتاى 

 ( 581 :1331 :سدسدبا الرا " أبا فمرب، 
ًااق امن يميمح فمراراف الت طميط ممن حيمث التح مير  ااسمتراتيييةايع ه ه     يكمان الممدرس مسم

لمةممسرب اكيفيمة التففيمم  بدمرا المةممسرب المممراد تديمةمس اتحديممد الةمدا الممر يس ممن أدا ةممس  أمممس المر  ا
دار المتدي   الطسل ( يع فراراف التففيم  ممن  م ل تيريم  المسمتايسف الم تيفمة، اا تيمسر مسمتاى 

الطم  ، أسم ية  كمل، من   ل  لك يإا  الممدرس بسإليسبمة لدا مييم تإاي  الفرد  التففي البداية ث  
ااسمتمرار ااتقمسل  ي مل امنايبدأ الط   يع ات س  فراراف التففي  بفسك ايى التدييمسف السسبإة 

 (541 :1331 :، اابد الحكي  امربسلمدرس  
التطبيم  المتدمدد  اسمتراتيييةاتكمن أهميمة البحمث بدراسمة تمأثير أهم  الماافما التفسيسمية بسسمت دا   

 ع االمةسرد بكرب الإد  ليط    المستايسف يع سراة الداك الحرك
 االمدرييمة،إن تطبي  أد مةسرب يحتمس  إلمى إتإمسن يدتممد ايمى ميماامة ممن الدمييمسف التفكيريمة    

ايممممع ميممممسل كممممرب الإممممد  يممممسن تطبيمممم  سممممراة الداك الحركممممع االمةممممسرد يتطيمممم  التفكيممممر االمدريممممة 
 القحيحة لياقال إلى دفة الداك  

يممع ل  بممرب البسحممث يممع ميممسل التممدريس احممظ أن هفممسك  ممدفس ملممكية البحممث تكمممن مممن  مم     
بدا الفااحع الحركية االمةسرية كرب الإد  لدى الط   المرحية الالمى بكييمة التربيمة البدفيمة  أداك

يسمت د  ااف فسا سراة الداك لدية   إن بدما المدرسمين ايمزال  ديسلى يسمدة-اايا  الريس ة 
مممن يسفمم  المممدرس  االتا ممي  ااممراتدتمممد اللممر   الإديمممة التممع االسممسلي  التدريسممية الطرا مم 
ي مم  اممن تأكيممداف البممسحثين االدارسممين ايممى  ممرارب تفايممح اسممت دا  الطرا مم  االسممسلي    يإممط 

التدريسمية الحديثممة بمممس يتفسسم  افسبييممسف الطيبممة امسممتااه  اا تيمسر الفدسليممسف الم  مممة ليطريإممة أا 
االسمممسلي  التممممع تفممممع اتممممديح الممممتدي  إلممممى التفكيمممر اااسممممتفتس  السممميا  االبحممممث امممن الطرا مممم  

ااايتراا من ايل اكتلسا الحإس   اتحإي  تدي  أي ل الاياد يرا  يرديمة بمين المتديممين يمع 
 تفظي  مس يراه امس يدركاه من حالة   
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المتدممممدد التطبيمممم   اسممممتراتيييةلمممم ا ارتممممأى البسحممممث دراسممممة تممممأثير الماافمممما التفسيسممممية بسسممممت دا      
 المستايسف يع سراة الداك الحركع االمةسرد ليط   بكرب الإد   

اتدرا تأثير الماافا التفسيسية  ،يةدا البحث إلى تدرا أه  الماافا التفسيسية بكرب الإد ا    
التطبي  المتددد المستايسف ايى سراة الداك الحركع االمةسرد ليط    استراتيييةبسست دا  
 بكرب الإد  

جراءاته الميدانية: منهجية-2  البحث وا 
 منهج البحث: 2-1
التيريبية اال سبطة  اف اا تبسر  الميمااتينالتقمي   ااست د  البسحث المفةر التيريبع   

 الإبيع االبددد لم كمتم طبيدة الملكية اأهداا البحث 
 مجتمع البحث وعينته: 2-2
 يسمدة-بكيية التربية البدفية اايا  الريس ة البحث ايى ط   المرحية الالى  ميتمحألتمل    

( طسلبسق، اا تيرف ايفة البحث 530االبسلغ ادده    1352- 1353ليدس  الدراسع  ديسلى
( طسلبسق من لدبتع   (، التع ا تيرف كميمااة 03بسلطريإة الدلاا ية المفتظمة ابيغف  

( 13 ا تير( طسلبسق  كمس 51  تيريبية، االلدبة  د( كميمااة  سبطة، اكل ميمااة تتألا من
 طسلبسق من اللدبة   ( كميمااة استط اية 

 تحديد أهم المواقف التنافسية: 2-3
فس  البسحث بساتفس  مح مدرسع مسدب كرب الإد  بتحديد ميمااة من الماافا التفسيسية لغرا    

 (1 د 2، 4 د1، 0 د 4،  0 د0  تففي هس من فبل ايفة البحث اه ه الماافا هع:
 تحديد بعض القدرات الحركية والمهارات األساسية بكرة القدم واختباراتها: 2-4
لتحديد بدا الإدراف الحركية االمةسراف السسسية بكرب  استبسفةفس  البسحث بدرا استمسرب    

الإد  اا تبسراتةس االم كمة ليراد الميمااتين التيريبية اال سبطة ابمس يتفسس  امفرداف مسدب 
، اار ةس ايى ديسلىالإد  ليمرحية الالى بكيية التربية البدفية اايا  الريس ة بيسمدة كرب 

مدرسع المسدب يع المرحية الالى لبيسن ق حيتةس  ي  ق انميمااة ال براك االم تقين 
المةسراف السسسية بكرب الإد  اا تبسراتةس كمس الميف الإدراف الحركية ا امفسسبتةس لديفة البحث  

 :ييع
 :1331 :فينس( متر من البدك الطس ر يإسس بم ثسفية(،  حس03السراة اافتإسلية: ا تبسر ركا  

015) 
 ( 114 :5884 :سراة ااستيسبة الحركية: ا تبسر فييسان يإسس بم ثسفية(،  ا اد، ار اان

 (13 :1338 :التسي  االمفسالة: ا تبسر التسي  االمفسالة يإسس بم الدرية(،  محماد
 (11 :1338 :الكرب من المفسيس: ا تبسر فطح الكرب من المفسيس يإسس بم الدرية(،  محمادفطح 
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 :ادد من المفسط  يإسس بم الدرية(  حمسد ايىالتةديا: ا تبسر التةديا ايى هدا مإس  
5884: 133) 

 التجربة االستطالعية: 2-5
من اللدبة   ( من طيبة ( طسلبسق 13ت  إيراك التيربة ااستط اية ايى ايفة بيغف       

ا لك يا  الحد المااي   ديسلى يسمدة-المرحية الالى بكيية التربية البدفية اايا  الريس ة 
، من أيل التدرا ايى القدابسف االملسكل التع تاايم البسحث اك لك لغرا 05/5/1353

لتع ت  ا تيسرهس  بط المتغيراف الد يية امدرية مدى م كمة اا تبسراف االماافا التفسيسية ا
 لديفة البحث 

 :إجراءات البحث 2-6
  :االختبار القبلي 2-6-1
أيرى البسحث اا تبسر الإبيع ايى ايفة البحث ببدا الإدراف الحركية االمةسراف السسسية   

، اك لك لغرا تيسفس اتكسيً الديفة  بين  1/1353/ 11بكرب الإد  ا لك يا  الربدسك المااي 
 ( يبيفسن  لك:1(، ا 5ليدالين  الميمااتين(  ا

 
 ( يبين تجانس عينة البحث في االختبارات القبلية 1الجدول )

 الخطأ المعياري معامل االلتواء الوسيط االنحراف المعياري الوسط االختبارات
 0.1.3 0.613 6.000 0.950 5.833 السرعة االنتقالية
سرعة االستجابة 

 0.1.2 0.124 5.000 0.944 .5.06 الحركية

 0.1.5 0.462 4.000 0.960 3.900 التسلم والمناولة
قطع الكرة من 

 0.154 0.169 3.000 0.845 3.100 المنافس

 0.141 0.001 5.000 4...0 5.433 التهديف

( اياد تيسفس بين أيراد ايفة البحث يع اا تبسراف الإبيية لبدا الإدراف 5يبين اليدال   
 ( 5 ±بكرب الإد  لكان في  مدسمل االتااك محقارب بين  الحركية االمةسراف السسسية
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يبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجموعتين الضابطة  (2الجدول )
سرعة األداء  والداللة لالختبارات(المحسوبة والجدولية Tوالتجريبية لالختبار البعدي وقيمة )

 الحركي والمهاري. 

 المهارات
 قيمة ت تجريبية ضابطة

 المحسوبة
نسبة 
 الداللة الخطأ

 ع س   ع س  
 عشوائية 0.851 0.189 1.014 5.800 0.915 .5.86 السرعة االنتقالية
سرعة االستجابة 

 الحركية
 عشوائية 0.124 1.586 0.9.6 5.333 0.862 4.800

 عشوائية 0.350 0.950 1.163 .4.06 04..0 33..3 التسلم والمناولة

الكرة من قطع 
 عشوائية 0.288 1.084 0.884 .3.26 99..0 2.933 المنافس

 عشوائية 0.099 05..1 0.6.6 5.200 .0.81 .5.66 التهديف

( كسفف فتس ر ا تبسر  ف( بين الميمااتين التيريبية اال سبطة يع 1من   ل اليدال   
 مااتين اا تبسراف الإبيية، اد  اياد يرا  بيفةس ممس يدل ايى تكسيً المي

 :المنهج التعليمي تنفيذ 2-6-2
تدييمع ال س  بسلميمااة التيريبية اتطبي  الماافا التفسيسية المفةر الفس  البسحث بتففي      

التطبي  المتددد المستايسف لمدب  استراتيييةبلكل متسيسل من السةل إلى القد  بسست دا  
( دفيإة من الإس  43دسك( يع السبا  المدب  ( أسسبيح بمددل احدتين تدييميتين  الحد، االرب1 

 مفف تالتع  11/1/1353الاحدب التدييمية الالى يا  الحد  ابدك( دفيإة  33الر يسع البسلغ  
إ  ت  تطبيإةمس يع السبا  الال، اهك ا إلى آ ر ،( 0 د4( ا 0 د0الماففين التفسيسيين  

اة ال سبطة ييت  تطبي  المفةر المتبح ، أمس الميما 50/4/1353الربدسك احدب كسفف يا  
 بسلكيية ابةلراا الكسدر التدريسع 

 االختبارات البعدية 2-6-3
فس  البسحث بدد اافتةسك من تففي  المفةر المحدد بةيراك اا تبسراف البددية ايى ايفة البحث    

/  52المااي حد ا تبسراف سراة الداك الحركع االمةسرد لبدا المةسراف السسسية ا لك يا  ال
4/1353  
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 :الوسائل اإلحصائية المستخدمة بالبحث .-2
لمدسلية البيسفسف التع حقل اييةس البسحث من  SPSSاست د  البسحث الحإيبة اإلحقس ية   

ا تبسر  ف( ليديفسف  المديسرد،اافحراا  الحسسبع،  الاسطاا تبسراف الإبيية االبددية امفةس 
 ابطة( المترابطة ا ير المتر 

 :النتائج وتحليلها ومناقشتها عرض-3
فس  البسحث بدرا الفتس ر اتحيييةس امفسفلتةس ايى  اك المدسليسف اإلحقس ية التع أفيزهس   

 كمس يأتع:
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والخطأ المعياري لالختبارات سرعة األداء عرض  3-1

 والبعدي للمجموعة التجريبية وتحليلها: الحركي والمهاري في القياسين القبلي
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والخطأ المعياري لالختبارات سرعة  (3جدول)

 األداء الحركي والمهاري في القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية

وحدة  االختبارات س   ع
 القياس

 المهارات

 قبلي .5.86 0.915
 عة االنتقاليةالسر  ثانية

 بعدي 4.600 0.632
 قبلي 4.800 0.862

 سرعة االستجابة الحركية ثانية
 بعدي 4.133 0.640
 قبلي 33..3 04..0

 التسلم والمناولة درجة
 بعدي .6.26 04..0
 قبلي 2.933 99..0

 قطع الكرة من المنافس درجة
 بعدي 33..6 1.163
 قبلي .5.66 .0.81

 التهديف درجة
 بعدي .10.46 1.642

الفتس ر إلى اياد ا ت يسف بسلتإديراف اإلحقس ية يع في  أظةرف أا ه  يع من   ل اليدال 
الاسط الحسسبع ااافحراا المديسرد بسا تبسراف الإبيية االبددية ليإدراف الحركية االمةسراف 

البسحث ا تبسر  ف(  است د السسسية فيد البحث ليميمااة التيريبية، المدرية الفرا  بيفةمس 
 ( يبين  لك:4لمستإية ل لك االيدال  ا ليديفسف
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)ت(  واالنحرافات المعيارية وقيمةيبين الوسط الحسابي لفرق األوساط الحسابية  (4الجدول )
 المحسوبة ونسبة الخطأ بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية

 اإلحصائية المعالم
 االختبارات

وسط ال
الحسابي 
 للفروق

مربع 
انحرافات 
 الفروق

 قيمة ت
 المحسوبة

نسبة 
 الداللة الخطأ

 معنوي 0.000 5.104 0.961 .1.26 السرعة االنتقالية
 معنوي 0.019 2.646 0.9.6 .0.66 سرعة االستجابة الحركية

 معنوي 0.000 18..8 1.125 2.533 التسلم والمناولة
 معنوي 0.000 10.333 1.424 3.800 قطع الكرة من المنافس

 معنوي 0.000 10.212 1.821 4.800 التهديف
( اياد يرا   اف دالة مدفاية بين اا تبسراف الإبيية االبددية 4أظةرف فتس ر اليدال     

لبدا الإدراف الحركية االمةسراف السسسية بكرب الإد  ليميمااة التيريبية، من   ل في   ف( 
( ايى التاالع ابفس  151 53، 000 53، 251 1، 343 1، 534 1المحسابة االبسلغة  

( ايى التاالع اهع أفل من 333 3، 333 3، 333 3، 358 3، 333 3 طأ مإدارهس  
 ( 31 3مستاى  

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والخطأ المعياري لالختبارات سرعة األداء عرض  3-2
 بلي والبعدي للمجموعة الضابطة وتحليلها:الحركي والمهاري في القياسين الق

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والخطأ المعياري لالختبارات سرعة  (5جدول)
 األداء الحركي والمهاري في القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة

 المهارات وحدة القياس االختبارات س   ع
 قبلي .5.06 0.594

 ة االنتقاليةالسرع ثانية
 بعدي 5.800 1.014
 قبلي 5.333 0.9.6

 سرعة االستجابة الحركية ثانية
 بعدي 5.000 0.655
 قبلي .4.06 1.163

 التسلم والمناولة درجة
 بعدي 5.533 0.640
 قبلي .3.26 0.884

 قطع الكرة من المنافس درجة
 بعدي .5.66 24..0
 قبلي 5.200 0.6.6

 التهديف درجة
 بعدي 133.. .1.18
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الفتس ر إلى اياد ا ت يسف بسلتإديراف اإلحقس ية يع  اظةرفأا ه  يع من   ل اليدال    
في  الاسط الحسسبع ااافحراا المديسرد بسا تبسراف الإبيية االبددية ليإدراف الحركية االمةسراف 

البسحث ا تبسر  ف(  ست د االسسسية فيد البحث ليميمااة ال سبطة، المدرية الفرا  بيفةمس 
 ( يبين  لك:3ليديفسف المستإية ل لك االيدال  

)ت(  واالنحرافات المعيارية وقيمةيبين الوسط الحسابي لفرق األوساط الحسابية  (6الجدول )
 المحسوبة ونسبة الخطأ بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة

( اياد يرا   اف دالة مدفاية بين اا تبسراف الإبيية االبددية لبدا 3أظةرف فتس ر اليدال  
الإدراف الحركية االمةسراف السسسية بكرب الإد  ليميمااة ال سبطة، من   ل في   ف( 

( ايى التاالع ابفس   طأ مإدارهس 408 3، 183 1، 118 4، 010 1المحسابة االبسلغة  
(  مسادا 31 3( ايى التاالع اهع أفل من مستاى  333 3، 333 3، 333 3، 303 3 

( ابفسبة  طأ 104 5ا تبسر سراة ااستيسبة الحركية أ  كسفف فيمة  ف( المحسابة  
  مدفاية بين ( ممس دل  لك ايى اد  اياد يرا 31 3( اهع أكبر من مستاى  101 3 

 اا تبسرين الإبيع االبددد ييةس 
 مناقشة نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة: 3-3
يرا  بين اا تبسراف الإبيية االبددية يع سراة  ظةرف( 4(، ا 0من   ل فتس ر اليدالين    

اي  ايةة فظر البسحث إلى ايى    لك الداك الحركع االمةسرد ليميمااة التيريبية ايريح سب
است دا  "ماافا  أد إنالتفسال االتفسيس بين أيراد ايفة البحث يع تففي  الاايبسف الماكية إلية   

التفسيسية اتطبيإةس ليتفسال االتفسيس بين ميما  الحركسف التع تلميةس المةسرب، كسلسراة يع 
إيإس  اليد ، ي  ق ان إمكسفية أداك المةسرب الداك االدفة االتافيف المفسس  ايى اي  سراة 

 (121 :5882 :تحف حفظ التد  البدفع االففسع"   ا اد
ن  رارب التغيير يع الماافا التفسيسية يحتس  إلى است دا  طرا   اأسسلي  اديدب لتحإي     اا 

الفرا  االطرا   االسسلي  التع ت ح  من أالايستةس مرااسب  ااستراتيييسف لك ا سقة تيك 

 إلحصائيةاالمعالم 
 االختبارات

الوسط 
لحسابي ا

 للفروق

مربع 
انحرافات 
 الفروق

قيمة ت 
 المحسوبة

نسبة 
 الداللة الخطأ

 معنوي 0.036 2.323 1.223 33..0 السرعة االنتقالية
 غير معنوي 0.238 1.234 .1.04 0.333 سرعة االستجابة الحركية

 معنوي 0.000 4.559 1.246 .1.46 التسلم والمناولة
 معنوي 0.000 8.290 1.121 2.400 قطع الكرة من المنافس

 معنوي 0.000 6.439 1.163 1.933 التهديف
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 افسبييستمالفردية بين الط   بحيث يستطيح الطسل  ا تيسر المستاى ال د يتفسس  مح فدراتم 
 إلىالبسحث  داسالتطبي  المتددد، اه ا مس  استراتييية، امفةس بأداك المةسرب التع يريد تديمةس يبدكل

لمسدب  التدريسينييةس مح يع تففي  الماافا التفسيسية التع تمف ااتفس  ا ااستراتيييةه ه  ا تيسر
ن "استراتييية التطبي  المتددد تتفسال ادب مستايسف أ   امدى م كمتةس لديفة البحث كانكرب الإد

لداك مةسرب مديفة بحيث يتي  الفرقة لكل متدي  يع أد مستاى من الداك  ايدد ه ا مفسسبسق إ ا 
ع مرحية الت طيط أن ياير كسن الةدا امل تقفية بين الط  ، كمس يتطي  من المدرس ي

ا تبسراف  اف مستايسف متدددب من درية القدابة لتحإي  الةدا الفةس ع اب لك يتي  الفرقة 
                " مااستدداداتبسفلغسل يميح الط   يع الممسرسة أا التطبي  كل ايإسق لإدراتم 

 ( 545 :1331 :الحكي  دبامر، اا 
ف إليةس ر التطبي  المتددد التع ألس استراتيييةتع تتف  مح أهداا اب لك حإ  البسحث أهدايم ال   

 ( اهع :1331 زيف  ايى امر، ا سدب ي ل ابد الحكي ، 
 التراك يميح الط   يع أداك المةسرب   5
 ااهتمس  بسلفرا  الفردية   1
 حس  فدراتة  ااستدداداتة  بإتسحة الفرقة لط   لداك المةسرب   0
تاى الفل قدابة أ ا ل  يفي  المتدي  يع المستاى ال د أ تسره  إمكسفية الريا  إلى المس  4

 (05، 1331 امر، ابد الحكي ، 
التطبي  المتددد التع تةت  " بتإسي  المةسرب  استراتيييةطبيدة ان ( Mostton 1981 كر  ا      

ث  يفتإل اايبسف يفتإع مفةس الطسل  مس يتفسس  مح فدراتم ااستدداداتم ك طاب أالى  ايىالحركية 
من ااي  إلى أ ر اهك ا حتى يستطيح اإليفسك بكل المتطيبسف التكفيكية ال سقة بأدا ةس" 

(Mostton: 1981:69) 
اياد يرا  مدفاية يع سراة الداك الحركع  مسأظةرف فتس ية يإد( 3(، ا 1  اليداانأمس      

بسحث سب   لك إلى أن ايدزا ال البددية االمةسرد ليميمااة ال سبطة القسل  اا تبسراف 
ارا المسدب التدريسية اافتإسك الطرا   االسسلي  التدريسية المفسسبة ييدل الط   أكثر 
استدداداق لتيإع المديامسف ال سقة بسلمةسراف اأكثر دايدية فحا تديمةس، إ  ااتمد البسحث ارا 

ل زمة  اه ا يتف  مح مس المسدب بطريإة مفظمة امتسيسية امتفااة ااست دا  الاسس ل اإلي سحية ا
( إن" است دا  أسيا  الدرا من فبل المدرس يسساد ايى إتسحة 1334أكدتم   فسيفة فطسمع، 

من امييسف تفظيمةس تيفبسق لد  طأ فد يإدان  ااافس ة الفرقة أمس  الط   استيدس  ال براف 
رب ملاهة كسن الطسل  أثفسك  لك، إ  إن التركيز ايى س مة الم زان ااست قسل أد  بيع  ييم

أثفسك تفسايم، ال  يقل إلى درية التمثل، أا يع المدريع  بفس مفد دميةس يع 
 (      11 :1334 :تقحيحةس " فطسمع
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اطسك اايبسف إ سيية من فبل المدرس ا    ن است دا  التغ ية الرايدة اتقحي  ال طسك اا  يع ا 
 الداك الحركع ليمةسراف الةيامية  أثفسك سير التدريس سسهمف بمرداداف إييسبية يع تحسين

( إن " التغ ية الرايدة لةس مرداد اييسبع يع 1331كسظ  الحمرافع،   افتقسراه ا مس أكدتم     
، يمدرية الفرد فدر من المديامسف التع تسساده ايى إدراك أي ل ماتل يب ماتة يبالدمل تقفية 

 :ف مح ااستيسبة  طاب ب طاب "  الحمرافعليمافا التدييمع، اه ا يتطي  ت ز  إاطسك المديامس
1331: 15 ) 

( Tعرض قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبار البعدي وقيمة ) 3-4
لالختبارات سرعة األداء الحركي والمهاري وتحليلها  المحتسبة ونسبة الخطأ والداللة

 للمجموعتين الضابطة والتجريبية ومناقشتها: 
يبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجموعتين الضابطة  (.الجدول )

(المحسوبة ونسبة الخطأ والداللة لالختبارات سرعة األداء Tوالتجريبية لالختبار البعدي وقيمة )
 الحركي والمهاري. 

( امن   ل في   ف( المحسابة اك لك 2ن فظرب سريدة إلى فتس ر اليدال  أ ييمممس ا لك  
التيريبية اال سبطة  الميمااتين اف دالة مدفاية بين  سن هفسك يرافأفي  فسبة ال طأ يتبين لفس 

االمةسراف السسسية فيد البحث  ايريح البسحث يع اا تبسراف البددية لبدا الإدراف الحركية 
المستايسف المتدددب يع  استراتيييةأسبس   لك إلى الماافا التفسيسية التع است دمةس بتطبي  

تحسين مستاى سراة الداك الحركع لدى أيراد الميمااة التيريبية  اك لك حإإف ر بسف 
ًالية االتدسان  اه ا يتف  مح  محماد ابد  ييمس بيفة ،الط   يع تحسين مستااه  اتحمل المس

" المدرس يحإ  ر بتم يع الحقال ايى المستاى الييد لط بم ( إن 1334الفتس ، اآ ران، 
يع حين يتمكن الط   من االتراك يع تإيي  الداك اات س  الإرار امن ث  يقبحاا أكثر 

ًالية ي   اتحم استإ لية  ًالان ان أامسلة  ا أان  لك لدية  إدراك لتفسير ً ليمس فة  مس

 المهارات
 قيمة ت تجريبية ضابطة

 المحسوبة
نسبة 
 الداللة الخطأ

 ع س   ع س  
 معنوي 0.046 2.084 0.632 4.600 1.014 5.800 االنتقالية السرعة

 معنوي 0.001 3.666 0.640 4.133 0.655 5.000 سرعة االستجابة الحركية

 معنوي 0.006 2.986 04..0 .6.26 0.640 5.533 التسلم والمناولة

 معنوي 0.005 3.016 1.163 33..6 24..0 .5.66 قطع الكرة من المنافس

 معنوي 0.000 6.3.2 1.642 .10.46 .1.18 133.. التهديف
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ًدد الى تطار ال قس   الل قية ليط   بسللكل ال د يطم  اليم  فتس ية  اه ا بداره ي
 ( 14 :1334 :ميتمدفس المدسقر "  افسن ، اآ ران

بمثسبة  ي   ليمفسيسة هاإن الفيس  يع إيإسظ اسمل ااستدداد ااييسبع يع ففاس ال ابين    
الداك المةسرد  تفمية مستاىلداك، إ  إن المفسيسة لةس أهمية يع الداايح لتحسين مستاى ا

ن يرتبط ااتطايره ااافتفس  بسن االتراك يع المفسيسة ا يإتقر ايى الفااحع ال اتية، إفمس يي  
 ( 511 :5883 :ير أي سق  بسلفااحع اايتمساية 

ًدد التفسيس       م يدد ااي  أسسسيسق يتطي  تحإيإم يع تدي  المةسراف السسسية كاف كبيرا دارااي
  إنَّ الغرا من تدي  المةسراف السسسية ها الاقال بسلط   الى إيع ميسل التربية الريس ية، 

المراحل الفةس ية ليدبة التع تتطي  المفسيسة امفةس كرب الإد  اه ا يتف  مح مس تاقيف إليم دراسة 
التفسيس التأثير ااييسبع يع تطاير الإدراف ن " لسسلي  أ( إلى 1353، محمد ايع   ييل حميد

 (21: 1353 ايع:البدفية االحركية االمةسراف السسسية بكرب الإد  الكن بفس  متفساتة"   
ن    اي  إمكسفيستم ايى التطبي  المتددد أتسحف الفرقة ليط   أن يتدي  المةسرب  استراتيييةاا 

تع تفسسبم، اه ا يتف  مح مس يسك بم  أبا رليد، افدراتم من   ل ا تيسر الماافا التفسيسية ال
ًدد المةسرب بمستايسف  اا رن م( إلى إن " مس يميز ه ا السيا  5883السير،  أن المتدي  ي

ن كل متدي  يلسرك يع الدمل  مكسفستم بم تيفة اا  يركز ه ا السيا  ايى  ا حس  فدراتم اا 
 (  03 :5883 :رليد، االسير  أبارااسب الفرا  الفردية" م
 
 الخاتمة: -4

: اياد يرا   اف دالة مدفاية يأتع اك الفتس ر التع تاقل إليةس مس  يعاستفتر البسحث      
بين اا تبسراف الإبيية االبددية لبدا الإدراف الحركية االمةسراف السسسية بكرب الإد  

 يريبية اال سبطة يعلتاليميمااتين القسل  اا تبسراف البددية  ااياد يرا  بين الميمااتين ا
اا تبسراف البددية القسل  الميمااة التيريبية  اياقع البسحث ب رارب است دا  الماافا 
التفسيسية اطرا   التدريس االسسلي  الحديثة يع تدريس مسدب كرب الإد  لمس لةس من تأثير إييسبع 

ملسبةة لماافا تفسيسية ايى تدي  المةسراف السسسية لدى الط    اك لك  رارب إيراك بحاث 
 المراحل دراسية أ رى بكرب الإد   ،دراف البدفية االمةسرية اال ططيةأ رى يع تطاير الإ
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 والمراجع: المصادر  
 امسن، دار ال اب ليفلر االتازيح،  سيكالاييس التدريس ااظس فم كسظ ؛افتقسر  ،الحمرافع   :

1331   ) 
  5883،  اإلسكفدرية، مفلسب المدسرا،   ليقغسر االكبسر براف يع اللدس اديح؛اييين  ،ير ) 
 ييل حميد محمد؛ تأثير أسسلي  التفسيس يع تطاير أه  الإدراف البدفية االحركية االمةسراف  ،ايع 

، كيية التربية الريس ية، يسمدة بسبل، مفلارب(   يرالسسسية بكرب الإد  ليفسل ين، اطراحة دكتاراه 
1353  

 السدادية، أسسلي  التديي  يع التربية البدفية فسقر؛ سلد بن ، السيرا ابد الدزيز،  رليد ،أبارليد  ،
 ( 5883مكتبة يةد الاطفية ليفلر، 

 طر  تدريس التربية الريس ية السس الفظرية االتطبيإسف  سدب ؛ ، ابد الحكي ا زيف  ايع ،  ،امر
 ( 1331:  الإسهرب، دار الفكر الدربع، 5، طالدميية

  1331 بغداد،  ،الإد أسس التدي  االتديي  اتطبيإستم يع كرب سس  ا آ ران(؛ ف ،از)  
 الإسهرب، دار الفكر 0، طا تبسراف الداك الحركع فقرالدين؛محمد  ،ا اد محمد حسن ار اان  :

 ( 5884الدربع، 
 5882:  الإسهرب، دار المدسرا، 3، طعلم التدريب الرياضي حسن؛محمد  ،ا اد ) 
 اللركة الدربية   الإسهرب، :تدريسةسالتربية الريس ية اطرا    فسيا؛ ،سدسدبا محمد  ميس  ،أبا فمرب

 (  1331 االتاريداف،المتحدب ليتساي  
 الإسهرب، دار الفكر 1، طالإيسس االتإاي  يع التربية البدفية االريس ية قبحع؛محمد  ،فينسحس  :

 ( 1331الدربع، 
  افيزب، المطسبح تدريس التربية الرياضية الدين؛يمسل  ،محمد ابد الدزيز االدداد ،إبراهي  :

 ( 5811الاطفية ل ايسيف، 
 1334 ،  الإسهرب :الريس ةالتدي  االدايدية يع محماد ابد الفتس  ا آ ران(؛  ،افسن)  
  الإسهرب، دار الفكر اليديد يع اإلاداد المةسرد اال ططع ل ابع كرب الإد مفتع إبراهي  حمسد؛  ،

 ( 5884الدربع، 
 1338:  امسن، دار ديية، 1، طاا تبسر االتكتيك يع كرب الإد  أسدد؛ماي   ،محماد ) 
 1334:  امسن، دار الفكر ليفلر االتازيح،  5، طمةسراف التدريس الفدسلفسيفة ؛  ،فطسمع ) 
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