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تأثیر استخدام أسلوبي التمرین المكثف والموزع في تعلم مهارتي الدحرجة ودقة المناولة ( 
  )في كرة القدم 

  إبراهیمم مسلم حسب اهللا .م
  ملخص البحث 

تعــددت الوســـائل التعلیمیـــة والتدریبیـــة  فـــي تعلــیم وتـــدریب الفعالیـــات واأللعـــاب الریاضـــیة ومـــن    
لوسائل جدواها من خالل العدید من الدراسات والبحوث التي ضمنها كرة القدم ، وقد أثبتت هذه ا

استخدمت هذه الوسائل ، ونظرا الن لعبة كرة القدم  هي اللعبة األولى في العالم اهتماما وأهمیـة 
وشعبیة فان المهتمین بها في حراك مستمر للبحث ودراسة كل ما یطور هذه اللعبة ویجعلها قمة 

مشــكلة البحــث فــي ان الطــرق المتبعــة فــي تعلــیم مهــارات كــرة القــدم فــي اإلثــارة والمتعــة ، وتكمــن 
تفتقــر الــى اســتخدام مثــل هــذه األســالیب التعلیمیــة الحدیثــة وظلــت تعتمــد علــى الطــرق التقلیدیــة ، 
وعلیة كان هدف الدراسة هو التعرف على أهمیة األسلوبین المستخدمین في تعلم بعض مهارات 

ه علــى عینــه مكونــة مــن عشــرین طالــب مــن طــالب المرحلــة كــرة القــدم وقــد طبــق الباحــث تجربتــ
ـــي / األولـــــى  ـــالى للعـــــام الدراســ ــة دیــ ـــ  ٢٠٠٥جامعـــ ـــر  ٢٠٠٦ـــــ ــیمهم الـــــى مجمـــــوعتین غیــ ـــم تقســـ تــ

طالــب تعلمــت بعــض مهــارات كــرة القــدم مــن خــالل ) ١٢(متســاویتین المجموعــة األولــى وعــددها 
طــالب تعلمــت المهــارات ذاتهــا )  ٨(أســلوبي الــتعلم المكثــف والمــوزع والمجموعــة الثانیــة وعــددها 
  :بالطریقة التقلیدیة وقد توصل الباحث إلى االستنتاجات اآلتیة

  
ان التمرین المكثف والموزع كان له الـدور الكبیـر فـي تعلـم مهـارتي الدحرجـة ودقـة    المناولـة  -

  .في كرة القدم 
والمـوزع اثبتـت  فعالیتهـا فـي  ان زیادة التكرارات والتغذیة الراجعـة فـي اسـلوبي التمـرین المكثـف -

  .تعلم المهارات قید الدراسة 
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Abstract  
Assis :Teach .Moslem HA. Ibrahim 

 
The effect of using concentrated exercise and in learning the roll and the 
accuracy of giving skills in football. 
Educational and training methods of leaching and exercising sport plays 
and activities has been numerous including football , these methods have 
been proved to be successful through out a lot of studies and researches 
which have used methods .Because football game is the first intersecting 
, important and popular game in the world so the concerned are in a 
continuous movement to search and to study whatever improve this 
game and make it at the top of excitement and enjoyment , the problem 
of the research is that ways followed in teaching football skills does not 
use such modern educational methods and kept to the traditional ways so 
that the aim of the study is to know the importance of the two methods 
used in learning , some of football skills .the researcher has applied his 
experience on a sample of to students from Diyala university  for the 
year 2005 – 2006 the sample has been divided in to unequal parts the 
first consist of 12 students whom have learning .The second group 
consists of 8 students learned the same skills through traditional methods 
.The researcher has came out with this conclusion : 

 
- The concentrated training has rule in learning rolling and accuracy 
of giving skills in football. 
  
- The increase in back feeding in   concentrated  and training method 
has been proved its goodness in learning the skills under research 
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  الباب األول
  :التعریف بالبحث ١
   :المقدمة وأهمیة البحث ١- ١

لــم یعــد ســرا ان لعبــة كــرة القــدم هــي اللعبــة االولــى فــي العــالم اهتمامــا ومتابعــة وجمهــورا وان هــذه 
االهمیــة جــاءت بســبب طبیعــة اللعبــة ومــا تحملهــا مــن متعــة وتشــویق لممارســیها ولمــن یشــاهدها 

ا مــن مــربین ومــدربین وبــاحثین ومســؤولین فــي حــراك دائـــم وعلــى هــذا االســاس فــان المهتمــین بهــ
لغــرض تطویرهــا نحــو االفضــل  بــدلیل هــذا الكــم الهائــل مــن البحــوث والدراســات التــي تخــص كــرة 
القـــدم وكیـــف اســـتطاعت الوســـائل التعلمیـــة والتدریبیـــة ونظریـــات التـــدریب والعلـــوم المرتبطـــة كعلـــم 

  . رتقاء بهذه اللعبة الفسلجة وعلم الحركة وغیرها من العلوم من اال
التـــي كـــان لهـــا دورا كبیـــرا ومهمـــا فـــي تطـــویر كـــرة القـــدم همـــا  ةان مـــن ضـــمن االســـالیب التعلیمیـــ

بعدا هاما في التدریب الریاضي والـتعلم الحركـي .اسلوبي التدریب المكثف والموزع اللذان یمثالن 
عقلیا وبسلسلة متعاقبـة دائها أالمتعلم یفكر في اداء المهارات عقلیا ویعید تكرار خطوات ( اذ ان 

  .)١()ویتصور أداء الحركات بنجاح
كما ان الـتعلم عملیـة تحصـل فـي الجهـاز العصـبي المركـزي وال یمكـن قیاسـها بشـكل وانمـا بشـكل 

،ویاتي تعلم المهارة الحركیة ضمن هذا السیاق ،فالمتعلم یـتم قیـاس مـدى تعلمـه عـن مباشر  غیر
هــاري ولمـا كــان الـتعلم یحصــل فـي الجهــاز العصـبي المركــزي طریـق قیـاس نســبة نجـاح االداء الم

فــان تعلــم المهــارة الحركیــة یكــون عــن طریــق خــزن برنــامج حركــي یــتم تشــذیبه بواســطة التكــرارات 
والتغذیة الراجعة ونظرا ألهمیة اسلوبي التمرین المكثف والموزع  وتأثیرهما المباشر علـى مسـتوى 

أراد الباحــث دراســة تــأثیر أســلوبي التمــرین المكثــف المــوزع  تعلــم مهــارتي الدحرجــة  ودقــة المناولــة
  .في تعلم  بعض المهارات األساسیة بكرة القدم

  
  
  
  

                                     
 .١٠٤، ص ٢٠٠١، دار الفكر العربي ،  ٢التدریب الریاضي الحدیث ، تخطیط وتطبیق وقیادة ، ط: مفتي ابراهیم حماد  )١(
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  :مشكلة البحث ٢-١
تكمن مشكلة البحث في عـدم اسـتخدام االسـالیب التعلیمیـة الحدیثـة فـي مراحـل اعـداد البـرامج     

لقـدم لتعلـیم الطلبـه الجـدد المهـارات التعلیمة الخاصة بالطالب من قبل المختصـین فـي لعبـة كـرة ا
االساســیة فــي كــرة القــدم واالكتفــاء بــالطرق التقلیدیــة القدیمــة والبــرامج الروتینیــة غیــر الموضــوعیة  
لذا فان هذه االسالیب معدة بطریقـة تهـدف الـى الوقـوف بشـكل صـحیح علـى تعلـم المهـارة وكیفیـة 

ــا بصــــورة صــــحیحة مثمــــرة محققــــة للنجــــاح المطلــــوب و  لتســــهیل اكتســــاب وتعلــــم المهــــارات تطبیقهــ
االساسیة االخرى في كرة القدم كما ان تطور الناحیـة  المعرفیـة للطـالب مـن االمـور المهمـة فـي 
الـــتعلم اضـــافة الـــى كونهـــا تســـهل مـــن قابلیـــة الطالـــب فـــي تفعیـــل التوجیهـــات فـــي اطارهـــا النظـــري 

  .والعلمي وبالتالي تحقیق مستوى افضل في االداء
  : اهداف البحث ١- ٣

التعرف على اهمیة اسلوبي التمرین المكثف  والموزع في تعلم مهارتي الدحرجة  ودقة  - 1
  المناولة في كرة القدم 

تحدید االسلوب  االفضل من بین االسلوبین في تعلم مهارة الدحرجة  ودقة المناولة في –2
  .كرة القدم 

  :فرضیة البحث ٤- ١
ي تعلم وتطویر مستوى مهارتي الدحرجة ودقة ان اسلوب التمرین المكثف له اهمیة كبیرة ف

  .المناولة  في كرة القدم لطلبة المرحلة االولى 
  :مجاالت البحث ٥-١

  .جامعة دیالى / كلیة التربیة الریاضیة / طالب المرحلة االولى :المجال البشري  
 . 2006/ 2/  /10ولغایة  2006/ 1/  15المدة من : المجال الزماني  

  .ملعب كرة القدم في كلیة التربیة الریاضیة جامعة دیالى :ني المجال المكا 
  
  
  
  



  ٢٠١٠األول ة   العدد علوم الریاضمجلة 
 تأثیر استخدام أسلوبي التمرین المكثف والموزع في تعلم مهارتي الدحرجة ودقة المناولة في كرة القدم

 
 

٢٧٧

  :تحدید المصطلحات ٦-١ 
هــو سلســة مــن التغیــرات تحــدث خــالل خبــرة معینــة لتعــدیل ســلوك االنســان وهــو عملیــة " :الــتعلم 

  . )١("ر عن خبراته وتالئمه مع المحیطتكیف االستجابات لتناسب المواقف المختلفة التي تعب
كافة العملیات التي تبدا بتعلم الالعبین اسـس المهـارات الحركیـة وتهـدف الـى " :المهاریة الناحیة

ــؤدي بــــاعلى مواصــــفات االلیــــة والدقــــة االنســــیابیة  ــة او رتبــــة بحیــــث تــ ــولهم فیهــــا العلــــى درجــ وصــ
تصاد والدافعیة وتسمح له قدراتهم خالل المنافسات الریاضیة بهدف تحقیق افضل النتائج مع االق

   .)١(" دفي الجه
هـو عملیـة اكتسـاب او تعلـم مهـارة حركیـة عـن طریـق مجموعـة مـن التمـارین ": التدریب المكثف 

  .   )٢("مع التاكید على وقت الراحة القصیر او عدم وجود فترة راحة من هذه التمارین
ـــدریب المـــوزع  هـــو عملیـــة اكتســـاب او تعلـــم مهـــارة حركیـــة بحیـــث المـــتعلم یـــؤدي التمـــرین ": الت

ــ ـــا فواصـــــل للراحــــة بـــــین محـــــاوالت التمـــــرین للمهـــــارة المطلوبـــــة التعلیمــ ي للمهـــــارة التـــــي تكـــــون فیهــ
  . )٣("للتعلم

  الباب الثاني
  .  الدراسات النظریة والمشابهة - ٢
  :الدراسات النظریة    ١-٢ 
  :التعلم الحركي أسالیب ١- ١- ٢

ان التغیـر ال (حیح وهـو تغیـر دائـم فـي السـلوك الحركـي نتیجـة التكـرار والتصـ: "التعلم الحركي   
  .  )٤("یمكن تقویمه بصورة غیر مباشرة عن طریق السلوك الحركي

                                     
1-Glem   E-S-Learning  theory Instructional Theovy , and 
psychoeducatioel desigr, Newyork :Mcgraw Hill ,Lnc.1974.p13 

 
  .  18، ض  ,1998دار الفكر العربي / التدریب الریاضي الحدیث ، تخطیط تطبیق والحیادة،القاهرة،ط.مفتي ابراهیم  )١( 
 ).٢٠٠٥محاضرات على طلبة الماجستیر في كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة دیالى،( تعلم حركي :  فرات جبار سعد اهللا )٢(
  ١٧، ص٢٠٠٢التعلم الحركي بین المبدأ والتطبیق ، بغداد مكتب الصخرة للطباعة ، : یعرب خیون  )٣(
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كمــا ان عملیـــة تنظـــیم التمـــرین للحصـــول علـــى تعلـــم كـــفء یجـــب التركیـــز علـــى التنظـــیم الحقیقـــي 
لحلقـات التمـرین وكیفیـة التمــرن علـى مهمتـین او اكثـر ســویة لتسـهیل الـتعلم ، وان تنظـیم التمــرین 

  :على االنواع التالیةجدولته یكون و 
  :التمرین الثابت والتمرین المتغیر -١
خضــع لمتغیـر واحــد التمـرین الثابـت یعنــي ان التكـرارات المتعاقبـة الداء وتنفیــذ ثابـت حیـث ی   

ــد لعــــدة  فقــــط خــــالل فتــــرة ــوذج الحركــــة باســــلوب واحــ ــة اعطــــاء نمــ ــة وهــــو عملیــ الوحــــدة التعلیمیــ
  . محاوالت وتكرار كبیر ووقت قصیر

تمــرین المتغیــر یعنــي ان التكــرارات المتعاقبــة حیــث یتطلــب مــن المــتعلم التهیــؤ الســتقبال امــا ال  
الظروف المتغیرة والتحرك على اساس هـذا التغیـر كمـا ان اعطـاء عـدة نمـاذج واسـالیب بمهـارات 

   .)١(حركیة اقل من التمرین الثابت
  :التمرین العشوائي والمتسلسل -٢
فتــرة  ةم ثــالث مهــارات مختلفــة لمــدة معینــة فعــادة مــا یقــوم بتهیئــاذا اراد مــدرس الجمناســتك تعلــی  

تعلیمیـة للمهـارة االولــى وبتكـرارت محـددة وعنــد تعلـم هـذه المهــارة سـوف ینتقـل المــدرس الـى تعلــیم 
ان مثـــل هـــذا التمـــرین یســـمى التمــرین المتسلســـل ویظهـــر فـــي هـــذه الطریقـــة ان . المهــارة االخـــرى 

من كل الجوانب ویتفرغ بالتركیز علیها حتى یصـل الـى مسـتوى المتعلم سوف یركز على المهارة 
اداء جید قبل االنتقال الى مهارة اخرى ، وفي احیان اخرى یقوم المتعلم بالتدریب على اكثـر مـن 
مهـارة فــي الوحــدة التعلیمیــة الواحــدة وهــذا مــا یســمى بالتــدریب العشــوائي فمــثال یقــوم مــدرس التــنس 

 .)٢(فیة في الوحدة التعلیمیة الواحدةامیة والخلبتعلیم االرسال والضربة االم

                     :التمرین المكثف والموزع -٣
ان المبــدأ الــذي یحــدد التمــرین المكثــف والمـــوزع هــو اوقــات الراحــة بــین التكــرارات ، والتمـــرین    

  .رات المكثف یعني وجود تكرارات وبدون وقت راحة او أوقات راحة قصیرة بین مجامیع التكرا
، اما كیفیة تحدید اوقـات  تاما التمرین الموزع فیعني ان هناك اوقات راحة كافیة بین التكرارا   

الراحة بین التكرارات فان ذلك عملیة نسبیة ویمكـن ان نضـع التمـرین المكثـف والمـوزع علـى خـط 

                                     
یة والمهاریة والخططیة بكرة القدم، اطروحة دكتوراه غیر منشور ،جامعة تاثیر استخدام اسالیب متنوعة للتدریب العقلي في النواحي المعرف:فرات جبار  )١(

 . ١٤،ص٢٠٠١بغداد 
 . ٣٨،ص٢٠٠٠التعلم وجدولة التدریب ، مكتب العادل للطباعة ،بغداد ،: وجیه محجوب  )٢(
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اتجـه ن التكـرارات ت اوقـات الراحـة بـیله نهایتین النهایة االولى المكثف والثانیـة المـوزع وكلمـا زاد
  )١(تمرین الن یكون موزع والعكس صحیحال
  :المهارات األساسیة بكرة القدم ١-٢-٢
  :المهارة   
هـي كـل الحركـات التـي تـؤدي بهـدف محــدد ضـمن قـانون اللعبـة ، وهـي جـوهر اإلنجـاز خــالل "  

صـل الـى و المباریات  وهي مدى كفاءة األفراد في أداء واجب حركـي معـین ومقـدرة الفـرد علـى الت
واجب حركي باقصى درجة من االتقان مع بذل اقل قدرة من الطاقة  القیام بأداءنتیجة من خالل 

  )٢("في اقل زمن ممكن

  :أما المهارات األساسیة 
او هــي فــن المنــاورة لكــرة القــدم وتعكــس  ردیــة التــي تــؤدي بــالكرة او بــدونهاالحركــات الفهــي "    

ل علــى زیــادة االحســاس بــالكرة وتعطــي للفــرد الثقــة العالیــة تطــور البلــد فــي لعبــة كــرة القــدم وتعمــ
  .)٣("ل على خلق الفراغات اثناء اللعببالنفس وتعم

  :المناولة-1
   .المبارةا ألنها األكثر استخداما طول زمن اهم فنیات لعبة كرة القدم نظر (هي من     

  :الدحرجة-2
دف الــتحكم فــي الكــرة أثنــاء دحرجتهــا الــركض بــالكرة باســتخدام اجــزاء مــن القــدم بهــ( وتعنــي      

وهو انتقال الالعب من مكان الى اخر في الملعب كمـا  ) .على االرض والتقدم بها في الملعب 
ان اهــددافها هــو اجتیــاز الخصــم واختــراق صــفوف الخصــم لغــرض المناولــة او التهــدیف وســحب 

  .الخصم 
  
  
  

                                     
  . ١١٧،ص ٢٠٠٨،  ١مفاهیم عامة في التعلم الحركي ، جامعة دیالى ، ط: فرات جبار سعداهللا  )١(
  . 27ص 1994دار عالم المعرفة  ١اساسیات كرة القدم ،القاهرة،ط:مد عبدة الوحش،مفتي ابراهیم مح )٢(
 .1997محاضرات الدورة التدریبة بكرة القدم ، كلیة التربیة الریاضیة ،جامعة بغداد ،:مرتضى محسسي  )٣( 
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  :اإلخماد-٣
تطیع الفــرد ان یقـوم بالتهــدیف او المناولـة بطریقــة ان بـدون إتقانهــا ال یسـ(هـي مهـارة مهمــة اذ    

وهو عملیة استقبال الكرة والسیطرة علیها من قبـل الالعـب بغیـة المناولـة او .)   صحیحة وناجحة
  .الدحرجة او التهدیف

عـن طریقهـا تحسـم "یمكن اعتبار مهارة التهدیف في كرة القدم من اهـم المهـارات اذ :التهدیف- 4
  )١( "غیر التهدیف من وسائل الهجوم الفردي نتائج المبارات وی

  :الدراسات المشابهة  ٢- ٢
   )٢( ٢٠٠٣ دراسة مازن هادي احمد ١- ٢- ٢

اثر استخدام اسلوب التعلم المكثف والموزع على تطور مستوى االداء في بعض مهارات ( 
  )التنس 

  :إلى هدفت الرسالة
الرســال والضــربتین االمامیــة والخلفیــة التعــرف علــى الفــروق فــي نتــائج مســتوى االداء لمهــارة ا *

  .باستخدام اسلوب التعلم المكثف والموزع 
ــالیب ســـواء كـــان المكثـــف او المـــوزع او  * التعـــرف علـــى افضـــل اســـلوب تعلیمـــي مـــن هـــذه االسـ

  . التقلیدي 
ربیــة طالبــة یمثلــون طالبــات الســنة الدراســیة الثانیــة والثالثــة فــي كلیــة الت)  ٢٤( شــملت عینــة البحــث علــى     

  . طالبات )  ٨( جامعة بابل تم تقسیمهم  الى ثالث مجامیع تجریبیة بواقع  / الریاضیة 
  : استنتج الباحث     
كان لهـا تـاثیرا معنویـا فـي اكتسـاب وتعلـم ) االسلوب المكثف والموزع والتقلیدي ( ان مجامیع البحث الثالث * 

  . مهارات اإلرسال والضربتین األمامیة والخلفیة 
ان تعلم مهارة االرسال والضربة االمامیة والخلفیة في لعبة التنس باسلوب التعلم المكثف اقل من االسـلوب *  

  . الموزع والتقلیدي المتبع في تدریس هذه المهارات 
  . ان اسلوب التعلم المكثف هو االفضل في تعلم المهارات المغلقة والمفتوحة *  

                                     
، رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـور ،كلیـة التربیـة  برنامج تدریبي مقترح لتطویر بعض المهارات االساسیة بكـرة القـدم:موفق اسعد )١(

 . 32،ص 1989الریاضیة ،جامعة البصرة،
اثر استخدام اسلوب التعلم المكثف والموزع على تطور مسـتوى االداء فـي بعـض مهـارات التـنس ،بحـث : مازن هادي احمد  )٢(

 .  ٢٠٠٣ة الریاضیة ، كلیة التربی/ ، جامعة بابل   ١، ع ٢منشور ، مجلة علوم التربیة الریاضیة ، ج
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  ثاب  الثالالب
  :ه المیدانیةمنهج البحث واجراءات ٣
   :منهج البحث ١-٣

ان طبیعة المشكلة واهداف البحث وفرضـیاته هـو  مـن یحـدد مـنهج البحـث المالئـم وعلیـه فقـد    
یعـــد االختبـــار الحقیقـــي للعالقـــات الخاصـــة بالســـبب او "اســـتخدم الباحـــث المـــنهج التجریبـــي الـــذي 

  . )١("علمیة بصورة علمیةاألثر ، ویمثل االقتراب االكثر صدقا لحل العدید من المشكالت ال

  عینة البحث  ٢-٣
تكــون قیــاس لمجتمــع االصــل بحیــث یحصــل مــن عینــة مــا یــود اســتنتاجه "ان العینــة المختــارة     

ــع البحــــث ــه مــــن مجتمــ ــد بلغــــت عینــــة البحــــث  ، )٢("كلــ ــن طــــالب كلیــــة التربیــــة ) 20(فقــ طالــــب مــ
طالبـا تعلمـت ) ١٢( وعـددها  ةالریاضیة جامعة دیالى تم تقسیمهم الى مجمـوعتین االولـى تجریبیـ

مهـــارتي الدحرجـــة ودقـــة اداء المناولـــة بكـــرة القـــدم مـــن خـــالل اســـتخدام اســـلوبي التمـــرین المكثـــف 
طـــالب تعلمـــت المهـــارتین المـــذكورتین اعـــاله ) ٨(والمـــوزع والمجموعـــة الثانیـــة ضـــابطة وعـــددها 

  .باستخدام االسلوب التقلیدي المتبع من قبل مدرس المادة 
  .واألدوات المستخدمة في البحث الوسائل  ٣- ٣

  المراجع العربیة واالجنبیة.  
 المقابالت الشخصیة مع ذوي الخبرة واالختصاص.  
 10  شواخص 

  كرات قدم.  

  ساعة توقیت.   
  

                                     
ــث العلمـــي فــــي التربیـــة الریاضـــیة وعلـــم الـــنفس الریاضـــي ، القـــاهرة ، دار الفكــــر :محمـــد حســـن عـــالوي واســـامة كامـــل  )١( البحـ

  217، ص  1999العربي،

  110،،ص 1992،دار الفكر ، االردن 4البحث العلمي ، مفهوم وادواته واسالیبه ، ط: ذوقان  عبیدات  واخرون  )٢(
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  )١(:االختبارات المستخدمة في البحث ٤- ٣
  .شواخص ذهابا وایابا ) 10(اختبار الدحرجة بالكرة بین  ١- ٤- ٣

  .اس الدقة والقدرة على الدحرجة قی: الغرض من االختبار 

   .م)1,5(كرة قدم ، ساعة توقیت ، شواخص ، المساحة بین شاخص واخر هي :االدوات
 یقف الطالب ومعه الكرة خلف خط البدایة وعندما تعطى اشارة البدء یقوم: مواصفات االداء

للطالب محاولة بالكرة بین الشواخص ویمكنه استخدام كلتا القدمین او احدهما وتعطى بالجري 
  واحدة فقط او اعادة المحاولة اذا ما وقع خطا غیر متعمد 

  . یحتسب الزمن المستغرق ذهابا وایابا ویسجل الزمن: التسجیل 
  ثانیة ) ٢٠(المناولة المرتدة على الجدار لمدة    ٢- ٤- ٣

   قیاس سرعة ودقة المناولة: الغرض من االختبار 
م ویحدد خط امام  ٢،٢٠× م  ١،٥ر علیه منطقة    جدار املس ویؤش: االدارة الالزمة 

  .  ، كرات قدم ، ساعة توقیت الكترونیة) م٣(الجدار على بعد 
بعد سماع اشارة البدء یقوم الالعب الذي یقف خلف خط البدایة بضرب : مواصفات األداء 

دة االختبار الكرة على الجدار وضربها مرة اخرى بعد ارتدادها من الجدار وهكذا لحین انتهاء م
.  

  ال یتم ضرب الكرة المرتدة من الجدار اال خلف خط البدایة.  
  اذا خرجت الكرة خارج سیطرة الالعب یقوم اخذ كرة اخرى دون توقف 

 یمكن ضرب الكرة باي قدم ویأتي  بكرة اخرى. 
 . ثانیة   20یسجل عدد ضربات الكرة الصحیحة نحو الجدار خالل :  التسجیل

  . تطالعیة التجربة االس ٥- ٣
دراسة تجریبیة اولیة یقوم بها الباحث على عینه صغیرة قبل قیامه "تعد التجربة االستطالعیة    

  )٢("صد اختیار اسالیب البحث وادواتهببحثه بق

                                     
منهج مقترح لتطویر بعض القدرات البدنیة والمهارات االساسیة لالعبین خماسي الكرة ، رسالة : ام سعید المؤمن حس )١(

 .45، ص 2001ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، بغداد ، 
 89، ص  1984، القاهرة ،  ،الهیئة العامة لشؤون المطابع االمیریة1معجم علم النفس والتربیة ،ج:مجمع اللغة العربیة   )٢(
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طالب من خارج عینة البحث كان ) 8(التجربة االستطالعیة على عینه مكونة من  أجراءتم 
  .الغرض منها 

  . وات المستخدمة في التجربةمعرفة مدى صالحیة األد .١
  .االختبارمعرفة الصعوبات والمشاكل التي من المحتمل مواجهتها عند تنفیذ  .٢
  .ومدى تفهم العینة لالختبارات  للعینةمعرفة مدى مالئمة االختبار  .٣

  )١(:الوسائل اإلحصائیة ٦- ٣
  الوسط الحسابي.  
  االنحراف المعیاري.  
  اختبار )t  ( للعینات غیر المتساویة  .  
 نسبة التطور  

  الباب الرابع
  :عرض النتائج وتحلیلها ومناقشتها ٤

المـنهج التجریبـي الختبـار  بإتبـاعالباحـث  إلیهـاالتـي توصـل  جیتضمن هذا الفصل النتـائ     
   : یأتيالدحرجة ودقة المناولة لعینة البحث وكما 

  )١(جدول  
  المحسوبة والجدولیة الختبارات المجموعة التجریبیة)   t( الحسابیة والنحرافات المعیاریة وقیمة  األوساطیبین 

  الوسائل اإلحصائیة
 االختبارات

) ت(قیمة  االختبار البعدي  االختبار القبلي
 المحسوبة

) ت(قیمة
 الداللة الجدولیة

 َ َ   ع±  س   ع±  س

 الدحرجة بین عشرة
 شواخص

35,29 5,17 26,65 3,47 4,65 

 معنوي 2,14
 3,11 2,16 17,61 3,27 25,31  دقة المناولة

  )٢،١٤( تساوي  ) ٠،٠٥( وتحت مستوى داللة )  ١٨( الدرجة الجدولیة عند درجة حریة  

                                     
التطبیقات واستخدام االحصائیة واستخدام الحاسوب في بحوث التربیة الریاضیة ، الوصل ، :ودیع یاسین وحسن العبیدي  )١(

  103، ص 1999دار الكتب للطاعة والنشر ، 
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 یتبـین ان الوسـط الحسـابي لمهـارة الدحرجـة فـي االختبـار القبلـي) ١(عند مالحظـة الجـدول      
ــاري قــــدره  )٣٥،٢٩( ــد ان الوســــط الحســــابي فــــي اال)  ٥،١٧( وبــــانحراف معیــ ـــار بینمــــا نجــ ختبـ

ـــانحراف معیــــاري قـــــدره ) ٢٦،٦٥(البعــــدي كـــــان بقیمـــــة  ــة )  ٣،٤٧( وبــ ـــاب قیمـــ ) ت(وعنـــــد حســ
عنـد درجـة ) ٢،١٤( وهـي أعلـى مـن الدرجـة الجدولیـة البالغـة ) ٤،٦٥( المحسوبة نجدها بقیمة 

وهـذا معنـاه ان الفـرق معنـوي ولمصـلحة االختبـار )  ٠،٠٥( وتحت مسـتوى داللـة )  ١٨(حریة 
  .البعدي 

وبــانحراف ) ٢٥،٣١( مـا فــي مهـارة دقــة المناولـة نجــد ان الوسـط الحســابي القبلـي كــان بقیمـة أ   
وبـانحراف )١٧،٦١(الختبـار البعـدي بقیمـةبینمـا نجـد الوسـط الحسـابي فـي ا) ٣،٢٧(معیاري قدره 
وهــي أعلــى مــن الدرجــة )  ٣،١١(نجــدها بقیمــة ) ت (وعنــد حســاب قیمــة ) ٢،١٦(معیــاري قــدره 
ــة الجدولیـــة البال ــتوى الداللــــة ) ١٨(حریــــة  عنــــد درجــــة)  ٢،١٤( غــ ــاه ان ) ٠،٠٥(ومســ وهــــذا معنــ

  .الفرق معنوي والصالح االختبار البعدي 
  )٢(جدول 
المحسوبة والجدولیة للمجموعة الضابطة ) ت ( یبین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة 

  ولالختبارین القبلي والبعدي 
  الوسائل اإلحصائیة

 تباراتاالخ
) ت(قیمة  االختبار البعدي  االختبار القبلي

 المحسوبة

) ت(قیمة
 الداللة الجدولیة

 َ َ   ع±  س   ع±  س

الدحرجة بین عشرة 
 شواخص

18,01 1,47 19,26 1,70 2,81 

 معنوي 2,14
 2,46 1,29 16,54 1,20 14,36  دقة المناولة

  )٢،١٤( تساوي  ) ٠،٠٥( وتحت مستوى داللة )  ١٨( الدرجة الجدولیة عند درجة حریة  
  

ــــدول      ــــد مالحظـــــة الجـ ــــاري وقیمـــــة )  ٢( عنـ ـــراف المعیـ ــــابي واالنحــ ــین الوســـــط الحسـ ) ت (یبـــ
المحســـوبة ومســـتوى الداللـــة المجموعـــة الضـــابطة نجـــد ان الوســـط الحســـابي لمهـــارة الدحرجـــة فـــي 

بینما نجد ان الوسط الحسابي فـي )  ١،٤٧(معیاري قدره  فوبانحرا)  ١٨،٠١( االختبار القبلي 
وعنــد حســاب قیمــة )  ١،٧٠( معیــاري قــدره  فوبــانحرا)  ١٩،٢٦( االختبــار البعــدي كــان بقیمــة 
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عنـــد درجـــة )  ٢،١٤( وهـــي اعلـــى مـــن الدرجـــة الجدولیـــة البالغـــة )  ٢،٨١( نجـــدها بقیمـــة ) ت(
  .وهذا معناه ان الفرق معنوي )  ٠،٠٥( وتحت مستوى داللة ) ١٨( حریة 
ـــابي القبلـــــي كـــــان بقیمـــــة       ـــة المناولـــــة نجـــــد ان الوســـــط الحســ ــــارة دقــ ــا فـــــي مهـ )  ١٤،٣٦( امـــ

ــانحرا ـــان ) ١،٢٠( معیــــــاري قــــــدره فوبــــ ــــار البعــــــدي كـــ ــــي االختبــ ــــابي فــ ــــد الوســــــط الحســ ــا نجــ بینمــــ
ــة )  ١،٢٩( وبــــانحراف معیــــاري قــــدره )  ١٦،٥٤(بقیمــــة ــد) ت ( وعنــــد حســــاب قیمــ ها بقیمــــة نجــ

ومســـتوى داللـــة ) ١٨(عنـــد درجـــة حریـــة )  ٢،١٤( وهـــي اعلـــى مـــن الجدولیـــة البالغـــة )  ٢،٤٦(
  . وهذا معناه ان الفرق معنوي )  ٠،٠٥(

  )٣(جدول 
 .یبین النسبة المئویة للتطور للمهارات قید البحث للمجموعة التجریبیة 

  الوسط الحسابي الوسط الحسابي القبلي المتغیرات
 البعدي

 التطور نسبة

 % 32,24 26,65 35,29 الدحرجة

 %  43,73 17,61 25,31 دقة المناولة

  
  )٤(جدول 

  یبین النسبة المئویة للتطور للمهارات قید البحث للمجموعة الضابطة
  

  
  
  
  
  

 الوسط الحسابي القبلي المتغیرات
  الوسط الحسابي

 البعدي
 نسبة التطور

 % 6,490138 19,26 18,01 الدحرجة

 %13,18017 16,54 14,36 ةدقة المناول
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یتضـــح بـــان مهـــارة الدحرجـــة ودقـــة المناولـــة مـــن خـــالل )  ١(مـــن خـــالل اســـتعراض الجـــدول     
  . عملیة التدریب المستمرة سواء كان التدریب بدنیا فقط والموزع كوسیلة مساعدة لعملیة التعلم

ــلیة المجموعــــة التجریبیــــة ذات االســــلوب المكثــــ      ــدل علــــى افضــ ف وبعــــدد التكــــرارات وكــــذلك یــ
المستمرة والمتواصلة یزید السیطرة على التوقیت وعمـل العضـالت فـي الوقـت المناسـب وبتسلسـل 

  .صحیح خالل االداء 
كما ان عملیة التدریب المستمرة تؤدي الى تطویر مهارة الدحرجة ودقة المناولة  بشكل كبیر     

عتمادهـــا بشـــكل مباشـــر الـــى عنصـــر اذ ان هـــذه المهـــارات تحتـــاج الـــى تـــدریب مكثـــف ومســـتمر ال
الدقة الذي یتطور من خـالل مواصـلة التـدریب المسـتمر والنـاجح والـذي یعـد فیـه التـدریب عنصـرا 
اساسـیا مـن خـالل مـا یقـدم مـن طـرق ووسـائل مهمـة لزیـادة التركیـز لـدى الطالـب المنفـذ للمهـارات 

مت فــي االســلوبي والتــي كــان االساســیة  بكــرة القــدم ، حیــث یعــود ذلــك الــى التمــارین التــي اســتخد
لهما االثر في تحسن اداء الطالب في االختبار البعدي فضال عن انها مهارة جامعة تـدخل فیهـا 
عـدة امـور واجــب توافرهـا عنــد الطـالب فــي االختبـار وهــي السـرعة والرشــاقة والمراوغـة واالســتدارة 

مـزیج مـن حركـات قیـادة الكـرة " على انها) رون كرینود ( علیه .والسیطرة على الكرة وهذا ما اكد 
االنطــالق بـالكرة واالســتدارة بــالكرة وتغیــر االتجــاه والقیــام بمحــاوالت  معــاودة والتوقـف مــع الكــرة ثــم

والن عملیــة الـــتعلم باســتخدام االســـلوبین اعتمــدت علـــى األســالیب العلمیـــة ، )١("وحركــات التمویـــه 
ــارین الخاصـــ ــع التمـ تمـــاد التمـــارین للـــربط مـــع بقیـــة بالمهـــارة فضـــال عـــن اعة الصـــحیحة فـــي وضـ

المهارات مثل السیطرة والتهدیف وبهذا نحصل على طالب یجید اداء اكثر من مهارة وربطها مع 
  .)٢(دیة جمل مهاریة وخططیةبعضها وتا

ان الالعــب الــذي یــتمكن مــن التوغــل بــین صــفوف المــدافعین ویــراغ "كمــا اكــد بــوب ولســون     
كمـا ، )٣("فرصـة الممتـازه لفریقـه فـي التهـدیفیلحقون به یـوفر الویجعل االخرین یتركون اماكنهم و 

فــي رفــع القــدرة المعرفیــة للطالــب ، ) المكثــف والمــوزع ( ســببها یعــود ان فاعلیــة اســلوبي التمــرین 

                                     
بــرة ، بغــداد ، مطبعــة ســلمى الفنیــة الطریقــة االوربیــة الحدیثــة فــي تــدریب كــرة القــدم ، ترجمــة ولیــد ط): واخــرون(رون كرینــود )١(

 .98، ص 1998الحدیثه ، 
مـــنهج مقتـــرح لتطـــویر بعـــض القـــدرات البدنیـــة والمهـــارات االساســـیة لالعبـــي خماســـي الكـــرة ، رســـالة : حســـام ســـعید المـــؤمن  )١(

 . 2001،25ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، بغداد ،
 .54،ص1984نونها ، ترجمة سلطان جرجیس ، مطبعة منیر،كرة القدم اصولها وف:بوب ولسون )٣(
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الن التطور العقلي والذهني للطالب یساهم ویعمل في سرعة تعلـم واتقـان االداء ثـم الوصـول الـى 
ان الفهــم والتطبیــق  "التــي تقــول) لیلــى الســید ( ت علیــه علــى مــا اكــد االداء المــاهر ،وهــذا ینطبــق

  )٤("ثر كبیر في تنمیة االداء المهاريلالداء والتكنیك یكون له دور في المعرفه وله ا

ــتفادة منهــــا فــــي )امــــین الخــــولي(وكــــذلك اضــــاف       ـــحیح لالســ ــه هــــي المحــــك الصـ بــــان المعرفــ
ر المكـــان المناســـب لهـــا ، اختیـــار بدایـــة صـــحیحة المهـــارات الحركیـــة والـــذي یعتمـــد اســـاس اختیـــا

للحركة ،اختیار اسلوب مناسب لالداء وهـي كلهـا عوامـل ذات طبیعـة عقلیـة تعتمـد علـى المعرفـة 
  .)١(الصحیحة النواع واسالیب االداء للمهارات الحركیة

لم یزید عملیة التعوهذا یحقق االهداف والفروض حیث ان األسلوب المكثف وبالتكرارت       
والحقیقة  ان العالقة الفاعلة والبناءة التي كانت في العینة التجریبیة بین  ویحقق االهداف،

المدرس والطالب ادت الى زیادة ثقة المدرب بالطالب وهذه الثقة ادت الى قدرة الطالب  في 
ة اتقان المهارات االساسیة وتطویرها بشكل صحیح وهذا ما دفع الى تعلم امثل للعبة التجریبی

على العالقة الخاصة بین المدرس والطالب والتي من ) موستن واشورث( وهذا ما اشار الیه 
خاللها تعود االسئلة المثالیة التي یوجهها المدرس الى التوصل الى الهدف االساسي والمطلوب 

  .)٢(طالب والتي تالئم مع هذه االسئلةواالستجابات التي یقوم بها ال
راسة وجود فروق معنویة ذات داللة احصائیة في مستوى اداء وكما ظهرت نتائج الد    

المهارات االساسیة بكرة القدم للمجموعة التجریبیة والصالح  االختبار البعدي التي استخدمت 
اسلوب التمرین المكثف والموزع الذي اثر في زیادة تحصیل المتعلمین مهاریا بالمقارنة مع 

وخاصة التمرین المكثف ) المكثف والموزع ( ن االسلوبین االسلوب القلیدي المتبع حیث ان هذی
عزز العالقة المتبادلة بین المدرس والطالب واعطى المتعلم دورا فاعال في انجاز العملیة 
التعلیمیة والتوصل الى اكتساب االداء المهاري بنفسه وتطبیق ما اكتشفه علمیا من خالل التفكر 

وهذا ما ینتج للمتعلم . لى االدراك واالبداع في االداء في تطویر االداء الصحیح مما یؤدي ا
الحصول على وقت للتركیز في اداء المهارات والذي یعمل على تثبیت وترسیخ وصقل المهارة 

                                     
 .2001القیاس المعرفي الریاضي ،القاهرة ، مركز الكتاب للنشر،:لیلى السید فرحان )٤(
 .1999،القاهرة ،دار الفكر العربي ،١المعرفة الریاضیة،ط:أمین الخولي )١(
 ١٧٣، ص ١٩٩١دار الكتب للطباعة، الموصل . اخرون تدریس التربیة الریاضیة ترجمة جمال صالح و : موستن واشورث  )٢(
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كما ان سبب ظهور المعنویة . من خالل عملیة تصحیح االخطاء قبل االنتقال الى مهارة اخرى 
ن الطالب تعین هذا على المدرس بدرجة كبیرة لمصلحة المجموعة التجریبیة في اظهار من ا

للحصول على كافة المعلومات التي تود الحصول علیها وبما ان هذه المعلومات كانت متأتیة 
من مصدر التعلیم وهو المدرس فهذا حقق فرق اكبر من تصحیح االخطاء دون تثبیتها ومما 

هو مالم تحصل علیه المجموعة ادى الى وصول المتعلم الى درجة كبیرة من عملیة التعلیم و 
  .الضابطة 

كما ان سبب ظهور المعنویة لمصلحة المجموعة التجربیة الى التطور والتحسن الذي     
حصل في اداء المهارات والذي جاء نتیجة التمرین والتكرار حتى وصل بالمهارة الى مرحلة 

عند تنفیذ "ئیة اذا انه متقدمة من مراحل التعلم الحركي ولم یحدث بالصدفة او بصورة عشوا
 االمنهاج  بشكل فعال فان االداء العام للطالب یتمن كثیرا ومن ثم یمكن للطالب ان یكتسبو 

أي ان ظهور المعنویة ، )١(" فائدة اضافیة وهي تطویر تعلم جدید عن كیفیة تعلم المهارات
( رة القدم كان افضل لمصلحة المجموعة التجریبیة جاء نتیجة عملیة تعلم المهارات االساسیة بك

االعداد المهاري ال بد ان یبدا "الى ان ) مفتي ابراهیم ( وهذا ما اشار الیه )التمرین المكثف 
  )٢("أوال وخاصة عند تدریب االعبین المبتدئین یتم كل مهارة على حده.

اما بالنسبة للمجموعة الضابطة التي استخدمت االسلوب التقلیدي والذي یعد اكثر شیوعا 
و المؤدي فقط ویكون ستخداما من قبل مدرسي التربیة الریاضیة والذي یكون الطالب فیه هوا

ور العمل وسبب ظهور النتائج كونه ال یراعي الفروق الفردیة بین الطالب وهذا المدرس هو مح
ان من سلبیات االسلوب االمري انه ال یاخذ بنظر االعتبار ) غسان محمد صادق ( ما أكده 

  .)٣(دیة بین قابلیات التالمیذوق الفر الفر 
وعلیه فان االسلوب التقلیدي على الرغم من كونه االكثر شیوعا بین االسالیب وهو ال      

یخلو من المیزات االیجابیة  اال انه یجب التفكیر باستخدام باقي االسالیب والطرائق التي من 

                                     
 ٦٤ص ١٩٩٩، عمان ، دار النشر والتوزیع ، ١التصمیم التعلیمي نظریة وماسبة ، ط: محمد محمود الحیلة )١(
  .  ١٩ص ١٩٩٤الجدید في االعداد المهاري والخططي لالعب كرة القدم ، القاهرة ، دار لفكر السري : مفتي ابراهیم   )٢(
 ٢٤٥،  ١٩٨٧بغداد ، مطبعة القبس ، ،  ١ط، طرائق تدریس التربیة البدنیة : وعبد الكریم محمود ، غسان محمد صادق  )٣(
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ل یتناسب مع التطور الملحوظ  شانها ان تساهم في تسریع عملیة تعلم المهارات  وتطویرها بشك
   . في اإلنجازات الریاضیة وفي مختلف االلعاب 

  الباب الخامس
  االستنتاجات والتوصیات  ٥
  االستنتاجات  ١- ٥

تاثیر ایجابي في عملیة ) االسلوب المكثف والموزع والتقلیدي (ان لألسالیب التدریسیة  .١
  . تعلم بعض المهارات الحركیة في كرة القدم 

 بغم من وجود تعلم للمهارات قید البحث لدى المجموعة التي درست باألسلو على الر  .٢
  .  التقلیدي اال انها  كانت اقل المجامیع تعلما 

في تعلم المهارات االساسیة بكرة القدم على ) المكثف ( تفوق االسلوب التدریسي  .٣
  .األسلوب الموزع واألسلوب التقلیدي 

مهارة الدحرجة ودقة المناولة  بكرة .ة في اكتساب وتعلم لتكرار التغذیة الراجعة أهمیة كبیر  .٤
  القدم 

ان اسلوب التمرین المكثف وزیادة التكرارات له اهمیة كبیرة في تعلم مهارة الدحرجة ودقة  .٥
 . المناولة في كرة القدم 
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  التوصیات ٢- ٥
كیة في اكتساب وتعلم المهارات الحر ) المكثف والموزع(ضرورة استخدام اسلوبي التمرین  .١

  واألساسیة في كرة القدم ولكافة المراحل الدراسیة
ضرورة التركیز في أجراء دراسات مختلفة حول استخدام أسالیب التعلیم المختلفة لتطویر  .٢

  .مهارة الدحرجة ودقة المناولة  والمهارات األساسیة األخرى في كرة القدم 
االداء وزیادة تفاعلهم مع تشجیع الطالب على استخدام التغذیة الراجعة الذاتیة اثناء  .٣
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