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The research aims to identify: 
 
1. The impact of the use of guided discovery traditional style and the way in improving the basic 
game of football technical skill level. 
 
2. The best of these two approaches to improve the basic game of football technical skill level. 
 
          Research was conducted on a sample of students of the Faculty of Physical Education, a third 
phase textured football for ages (19-20 years) for the year (2013-2014) totaling (30) as a player 
were divided into two groups by (15) players per group has been applied (style guided discovery) to 
the experimental group; with the method applied to the control group; and to improve the basic 
game of football technical skill level. This was achieved parity between the two sets of search skills 
under study and adopt them as tribal tests. 
 
      Apply the style of guided discovery to the experimental group within the application of the unit 
weekly educational and continued with three educational units per week with a diagnostic test every 
weekend for the period from 01/02/2013 until 04/22/2014 with a medial test (diagnostic) in the mid-
term approach educational, and after the completion of the remaining educational curriculum and 
special units skillfully posteriori tests were conducted. 
 
     After data collection and discharge treated statistically using analysis of variance test test (F) of 
the tests (tribal, centrist, a posteriori) and the values of less significant difference (LSD) test (t) of 
the samples is correlated, and the law of the proportion of the amount of evolution. 
 
Researcher concluded as follows: 
 
- Guided discovery approach was a major factor in the superiority of the experimental group to the 
control group in improving the basic game of football technical skill level. 
 
- The repetition and feedback (correction) is the best way to improve the technical performance 
skills under study. 
 
- Important and effective role (for formative tests) in the diagnosis of vulnerabilities faced by some 
players, and thus lead to improved technical performance level. 
 
- The rate of development of the experimental group is better than the control group in the research 
variables and variable rates. 
 
In accordance with the foregoing researcher recommends: 
 
- Paying attention to football coaches for age groups under study using the technique of guided 
discovery when teaching the basic game of football technical skills as the foundation of the game. 
 
- Not to a specific timeframe for the development of the curriculum; so that teachers from the 
application of diagnostic procedures (calendar) because the ultimate goal is to achieve learning and 
not on the amount of content provided to the players. 
 
- Adoption of feedback and reinforcement; in order to stimulate the learner and increases incentives 
about the learning process down to the desired goal. 
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تأثير استخدام اسلوب االكتشاف الموجه فـى تعلـيم وتحسـين مسـتوى :  عنوان االطروحة 
طـالب كليـة التربيـة الرياضـية المرحلـة علـى المهارات الفنيـة االساسـية بلعبـة كـرة القـدم 

العراق/الثالثة الموصل  
 


�ن ���� الدكتوراالستاذ المساعد : اسم المشرف �� ����  

 

�����  . 

شمل التطور التكنولوجي الذي طرأ على المجاالت  كافة ومنها  المجال       
العلمي فظهرت أفكار وأساليب جديدة طرحت على الساحة جعلت من المدرس 
المسؤول األكثر أهمية في إدارة عملية التعليم ونتيجة لكون المتعلمين ال 

تجيبون لعملية التعليم بطريقة واحدة بسبب الفروق الفردية لذا اصبح من يس
لمراعاة هذه الفروق وهذا ال  الحتمي استحداث واستخدام أساليب جديدة للتعلم

يتم إال بالكشف عن إمكانيات المتعلمين وقدراتهم الفكرية واالدراكية والنفسية 
تيار األسلوب المالئم لهم وغيرها والتي على أساسها يصنفون ومن ثم يتم اخ

   .وصوال إلى الهدف المطلوب 
حيث لم يكن ذلك التعلم مجرد صدفة بل كان للبحوث والدراسات          

, والتجارب الميدانية دوٌر مهٌم وكبيُر في الوصول إلى تلك المستويات من التعلم
دفعت  ولعل التحديات التي يواجهها القائمون على التقدم باأللعاب الرياضية

بأصحاب الخبرة واالختصاص والعاملين في المجال الرياضي إلى التفكير 
التي تسهم في تحسين مستوى المهارات  الدائم إليجاد أفضل األساليب والطرائق

وبما إن كرة القدم واحدة من تلك األلعاب التي تتعدد فيها ,األساسية للعبة
فضًال عن الجوانب األخرى , المهارات األساسية والتي تعد العمود الفقري لها

البدنية والخططية؛ لذلك فهي تحتاج إلى وقت طويل لتعلمها واكتسابها للوصول 



إلى مستوى أفضل في تنفيذ تلك المهارات المترابطة مع بعضها طيلة مدة 
  .المباراة 

تذكر اغلب األدبيات في مجال طرائق التدريس أن هناك جملة من          
إذ أنه عبارة عن ) أسلوب االكتشاف الموجه ( هذه األساليب األساليب ومن بين 

أسلوب قائم على التفكير واالستفهام والتقصي والكشف عن العالقات التي تضمن 
الوصول إلى قواعد مناسبة تساعد على حل المشكالت ، ذلك لكونه  يعتمد على 

ق وتحقيق األهداف استخدام العمليات العقلية والتفكير واالكتشاف للوصول إلى الحقائ
المنشودة من عملية التعلم ولكون لعبة كرة القدم من األلعاب الجماعية التي تعتمد 
بشكل كبير على اتقان المهارات األساسية لكونها األساس الذي يعتمد عليه في بناء 
الالعبين لذا وجد الباحث انه من الضروري الخوض في هذا الموضوع من خالل 

لمعرفة اثر أسلوب االكتشاف في تعلم وتحسين بعض المهارات محاولة علمية جادة 
وكمساهمة في تطوير العملية التعليمية من خالل إيجاد وسيلة . األساسية بكرة القدم 

.فعالة للتعلم والتعليم وبالتالي تحقيق األهداف المنشودة من العملية التعليمية   
المختلفة السيما الجانب ولالرتقاء بمستوى تعلم الالعب من نواحي النشاط   

ولكي يخدم هذا الجانب الجوانب األخرى لتحديد مستوى )التكنيك(الفني 
ومنها الجانب الخططي حيث تعد مهارة الالعب القاعدة األساسية , الرياضي

, التي يعتمد عليها في تنفيذ الخطط والواجبات التي تطلب منه خالل المباراة
عب من أداء المهارات األساسية وٕاتقانها لذلك كان البد من أْن يتمكن الال

؛ألنها تمثل إحدى حلقات المستوى الرياضي الجيد الذي ال يمكن توافره بفقد 
  .واحدة من تلك الحلقات 

لذلك ارتأى الباحث باستخدام اسلوب االكتشاف الموجه آمًال في تحسين    
لمتعلم إلى مستويات كرة القدم وصوًال با ةللعبابمستوى المهارات الفنية األساسية 

 التعلم المهاري الجيدة وللتمكن من هذا التعلم تحقيقًا للمستوى الرياضي المطلوب 
 
 
 



  : ����� ا���� 

عند البدء بتعليم مهارة جديدة فالبد من األخذ بنظر االعتبار مستويات   
وقابليات الالعبين بالنسبة لعمليات التعلم ؛ وذلك الن الهدف األساسي من عمليات 
التعلم هو بلوغ أفضل المستويات في تعلم المهارات فهناك من الطرائق المستخدمة ما 
تعطي نسبًا متفاوتة في النجاح فقد يحصل البعض على درجات متميزة في حين 

وقد يعود ذلك إلى عدم االهتمام . يحصل البعض اآلخر على درجات واطئة 
ي هذه الفروق وال تعطيها األهمية بالفروق الفردية عند استخدام طرائق تعلم ال تراع

.القصوى في التعلم   
ومن خالل خبرة الباحث المتواضعة وكونه العبًا لكرة القدم ومهتمًا باللعبة           

فقد الحظ أَن اغلب الالعبين ال يصلون إلى درجات متقدمة جدًا من التعلم المهاري 
لجانب الخططي وهذا مايظهره الفرق ويكون التعلم ناقصًا نوعًا ما مما يؤثر سلبًا في ا
إذ إَن من مميزات مرحلة التوافق ,من نتائج في مستوى األداء والتطبيق واالنجاز

هو الوصول بالمهارة إلى متطلبات تكتيك المنافسات " الثابت في التعلم الحركي 
"العالي فضال عن القدرة على ربط الحركات والمجموعات الحركية مع بعضها  

اًء على ذلك كان البد للباحث من البحث عن طرائق وأساليب تمكن وبن       
المتعلم من الوصول إلى هذه المرحلة من التعلم وبما ان مبدأ اسلوب االكتشاف 

سواء في المجال المعرفي أو ,الموجه اثبت فاعليته في المجاالت التي استخدم فيها 
ءت فكرة استخدامه وتسخيره لذلك من هنا جا,المجال الرياضي على الرغم من قلتها 

بشكل اكبر في المجال الرياضي بهدف التعرف على إمكانيته في تحسين مستوى 
وقد يكون لالسلوب االكتشاف الموجه حٌل , المهارات الفنية األساسية بلعبة كرة القدم

لهذه المشكلة وتحقيٌق لهدف التعلم المهاري وهو الوصول بالمهارة إلى مرحلة الثبات 
وبالتالي االرتقاء بالمستوى الرياضي في . علم أو مرحلة التصرف الحركي في الت

.مجال اللعبة  
 
 
 
 



:ا����  ه�ف  
:يهدف البحث إلى التعرف على   
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 . األساسية بلعبة كرة القدم للمجموعة التجريبية 

جين في تحسين مستوى المهارات الفنية األساسية بلعبة كرة أفضل هذين المنه  -

  .القدم 
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فَعاالن في تحسين مستوى المهارات الفنية ) المقترح والمتبع(المنهجان التعليميان  -
.األساسية بلعبة كرة القدم   

 المنهج المقترح أفضل من الطريقة المتبعة في تحسين مستوى المهارات الفنية -
.   األساسية بلعبة كرة القدم   

  
 �!� ت ا���� 

) 20_19( طالب كلية التربية الرياضية مرحلة ثالثة  بكرة القدم لألعمار   :ا�
!�ل ا����ي1

  .سنة

  .  المالعب الخارجية بكلية التربية الرياضية:المجال المكاني 

  : المجال الزماني
   2014/  22/4ولغاية        2013/ 12/ 24للمدة من    

 
 ا������ج 

-  	
������� ������   ا�آ������ف ا��������آ����ن �������������ً) ر&�%����ً� #���" ! ����ق ا���������� ا��
  . ا������� ا��4.�5 #" !3%�2 �%��ى ا��
�رات ا� ��� ا/����� .�-�� آ�ة ا�+*م

ه��" ا�������� ا/#5��? #��" !3%���2 ا/داء ا� ���" )ا��>���3;(إن ا��9���ار وا��67���� ا��ا�-��� -
 . �*را�����
�رات �A* ا

#�" !��H�I ���ا2G ا�5�F- ا���" �-�����D(�� (       "Eرات ا���9���� (ا�*ور ا��
C وا� -�ل  -
 . و.�����" �Lدي إ�� !3%�2 �%��ى ا/داء ا� �",��
� .-J ا�)���2 



 
������ أ#5��? ���2 ا��������� ا�5���.�4 #��" ���7���ات       -��إَن E%���� ا��4���ر ���������� ا��

 .  ا��P3 و.�%O �� �و!�
 
 ا�����Qت
 .: 

- ����ورة اه���م �*ر." آ�ة ا�+*م �� �Rت ا�-�S ا�*را�� *�A  ام*I���. ا���ب ا�آ���ف
  . ��* !-��C ا��
�رات ا� ��� ا/����� .�-�� آ�ة ا�+*م .�����ره� أ��س ا��-�� ا�����

�اءات     -��Vا W���4! 2�� 29 ا��-���ن����*م وF+� ZS ز��" �3*د ��*ة ا���
	 ؛�9" 
 ��<�Iا���) �����و���] #�" آ���� ا���3��ى      ا���-�C �ن ا�
�*ف ا��
��&" ه�� !�+3�W     )ا��+�

 .ا��+*م �)���2
- \��* �2 دا#-؛ا����د ا��67�� ا��ا�-� وا��-\\��3 \ ا���-�C و "9� ���    C�-��ا� ������ ��3E �


*ف ا����4ب�� �ً�Qو . 
 

 
ا�����ب !��^[�� ا����I*ام ممــا تقــدم يتبــين ان الباحــث اســتطاع ان يقــدم بحثــا تفصــيليا عــن موضــوع 

����� ا�آ����ف ا������ #�� !-����C و!3%��2 �%���ى ا��
���رات ا� ���� ا������� .�-���� آ��ة ا�+�*م          

?Qا�_��_� ا��� ��`�����S ا����ج  وA*  ا�-�اق/G)ب آ��� ا���.�� ا��D  P�`ا���  �������.  2�� 

�و`� ���Sع .�^ن و�+��`�ت !���Qت �*ة م A* آ��, وا��������ت ا����&	Gا� .  

����2 ا���`P #^ن !+*م و��� ��و��            ;��Q ل���  W3�%� #� ا�*آ��راb در�� ���3 
 ��S��� ا����O !*ر�] ا���.�� ا�
 

                                                                                                                                         ��..�Z ا��+*  
 
 

bا�*آ��را 	��E�. ��*�  
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 

 b6أَن إ�*اد ه *
cو`�ا�Gـ    ا��. ����تـأثير اسـتخدام اسـلوب االكتشـاف الموجـه فـي تعلـم وتحسـين مسـتوى (ا����
�ا#" #��" ) ������2 �����ل Q����;(ا���4���A  O��?ا��+*���� ���2 ) المهــارات الفنيــة األساســية بلعبــة كــرة القــدم��ce. ى����

�.�� ر����S#"  در�� ا�*آ��راbوه" �\ء �2 �����4ت fE��  ?�E آ����]���-� ! [��ا&W ا��*رG   .  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

                                                  Z�Aا��� :  
. د.أ:ا����ف                                                   

                                                  g�/        /       : ا��^ر  
 

�و`���-����ت وا�����Qت ا��+*�� أرc; ا�.��ًء ��� اG  ��A�����.  
 
 
 
 
 
 

                                                   Z�Aا��� :  

ار �
اد ا������د .م.ا                                                   �  
   ر&�] ا����-� #" ا�-�اق
                          g�/            /  ا���ر  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   

  إ��ار ا����ف 



 

 

 
 
 

 
 

 
 b6���أَن ه *
���cا����و`�Gـ  ا����. ������تـــأثير اســـتخدام اســـلوب االكتشـــاف الموجـــه فـــي تعلـــم وتحســـين مســـتوى (ا����

�ا#") المهارات الفنية األساسية بلعبة كرة القدمce. ���ا�-�
� �2 ا���`�� ا���7� f�! *A , P�`   ب����^. f3��Qأ

f-Aا�>�3�3 و/��� و ��h ��.���" �Dٍل �2 ا/�4Dء وا��-���ات ا���7  
 
 
 
 
                                                                 

                                                        Z�Aا��� :  
                                                            

                                                        Cد:ا�� ."��
  c �G*اد `�* إ�
 

                                                       g�:     /     /       ا���ر  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


* أَن هb6 ا������ ا������� .ـ cام اسـلوب االكتشـاف الموجـه فـي تعلـم وتحسـين مسـتوى المهـارات تـأثير اسـتخد(ا

�� �����ً� و.
�6ا #�Ee" أرc�; ه�b6           ) الفنيـة األساسـية بلعبـة كـرة القـدم���اء!
�� ودرا���
� و!+�A f��! *�A���`و�Gا� 

��A�����  .  
 
 
 
 
 
 
 

                                                      Z�Aا��� :  
 

                                                     Cد.م.أ:ا��.  
 

                                                     g�:      /      /      ا���ر  
 
 

  ا�����ار ا���
م إ��

  إ��ار ا���
م ا���
ي



 

 

                                       
 
 
  
 
 
 
 

     C�
* 23E ا��5ء ���� ا������A وا��+��E,��� ��-�Gأ ��Eـ    ا�.   ����ا���� ������تـأثير (هb6 ا�
و���A�E , ) استخدام اسلوب االكتشاف الموجه في تعلم وتحسين مستوى المهارات الفنية األساسية بلعبة كرة القدم

 �
. �A(� �� ���#و �
!����3� "# O��4, ا�    ��? در��+��ل ������ة .��*� �
Eا *
�Eو b*آ��را�ا�   "�#
��S���.       ا���.�� ا�  

 
 
 
 
 
 

Z�Aا���                                  :                    Z�Aا��� :  
Cأ:ا��                                                           Cا�� :  

��5ًا                    ��5ًا                                       
 
 
 
   
  

 
 

: ��Z�Aا�                                
                              Cا�� :  

:     ر&�%�                                
 

 fA*Q �`و�Gا� [���O�9 .7*اد/ ��fE آ����] �2 �  
 

                                                                     Z�Aا��� :  
ار �
اد ا������ د.أ                                                                    �  

ر&�] ا����-� #" ا�-�اق                                                 
 
 

 ا�ه�اء 
 

 

��� ا�������إ��ار �  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                     

 اه*ي [��ة �
*ي ا����اZS ه6ا
                  

    
                                                                                  

                                          
                                          

                        
                                                         

                 ��	
ا�  
 

 
 
 
             
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� وا���	ن �



 

 

 
 

) ثير استخدام اسلوب االكتشاف الموجه في تعلم وتحسين مستوى المهارات الفنية األساسية بلعبة كرة القدم  
 

 ��	
 ا�
  �	�� ��	ل �	�

��ف � ا
. د.أ  

م2014                                  هـ                                            1435  
 
 

�ف ��� -��� P3ه*ف ا�� :  
1- ��+�و ا���ب ا�آ���ف ا����� ا��I*ام !^[��#" !3%�2 �%��ى ا��
�رات  ا��+��*�� ا�4

  . ا� ��� ا/����� .�-�� آ�ة ا�+*م
2-  2���2أ#5? ه6
 .  #" !3%�2 �%��ى ا��
�رات ا� ��� ا/����� .�-�� آ�ة ا�+*م ا���

          ���� ��� P3ي ا����`��� [��_�� .���دة      ا�� ���S���آ��ة  G)ب آ��� ا���.��� ا�
����ً� إْذ  )30(وا�����k ��*دهC   ) 2014-2013(��� ��-��م  )20-19(ا�+*م ����jر �2 

 ZA2 .�ا����������� )A)15%��ا إ�� �� ?9� �ً���. W��4! C! ف   (إذ��ب ا�آ�����ا�
� ) ا������ ������؛ #����� +�G�f ا�������� ا�5���.�4 ا/����ب ا������Z     ���� ا��������� ا��

و!��+3! C�W ا��9��L#    . ؛وذ�n ��3%�2 �%��ى ا��
�رات ا� ��� ا/������ .�-��� آ��ة ا�+�*م     
����A رات���Dا �
 Q�. ا�*را�� وا����ده� *�A رات�
�����" ا��P3 #" ا��� 2�.  .  

       W���4! ������ S��2 ا���\ء     ���� ا��������   ا����ب ا�آ����ف ا������   ا�����ا��
ا����4+" ���`*ة ا��-����� ا/������ و.�اZA [�)ث و`�*ات !-������ أ������� ��Z إ���اء       

���� آ��? أ�����ع �����*ة ���2  �
E "��<�I�! ر�����D2/1/2013ا  �������Z  22/4/2014و��7
و.-�* إآ���ل ��*ة    , #" ���>F �*ة ا����
	 ا��-����"  ) !��I>" (إ��اء ا���Dر و�4" 


�رة !C إ��اء  ا����Dرات ا��-*��ا���
	 ا����+�� � ?9. �Q�Iوا��`*ات ا��-����� ا� .  
           2�
�� إ`>��&�ً� .����I*ام ا��D��ر !��3�? ا���������-� f�! �
7��.-* ��Z ا�����Eت و! 

(ا��D���ر F �ق �-����ي ) ا��-*����,ا�������4,ا�+������(�)��D���رات ) ��# ?��Aا C���Aو) L.S.D. (
(وا���Dر t � ا����ا.�4) �h ار ا���4ر , ��-���ت*+� ��%E ن�E�Aو.  

 
 
 
 

"!^� �� P`ا��� 	ا���� .:  
-  	
������� ������   ا�آ������ف ا��������آ����ن �������������ً) ر&�%����ً� #���" ! ����ق ا���������� ا��

  . ا������� ا��4.�5 #" !3%�2 �%��ى ا��
�رات ا� ��� ا/����� .�-�� آ�ة ا�+*م
#5��? #��" !3%���2 ا/داء ا� ���" ه��" ا�������� ا/)ا��>���3;(إن ا��9���ار وا��67���� ا��ا�-��� -


�رات �A* ا�*را����� . 
#�" !��H�I ���ا2G ا�5�F- ا���" �-�����D(�� (       "Eرات ا���9���� (ا�*ور ا��
C وا� -�ل  -

 . و.�����" �Lدي إ�� !3%�2 �%��ى ا/داء ا� �",��
� .-J ا�)���2 
 

������ أ#5��? ���2 ا��������� ا�5���.�4 #��" ��7     -���ات إَن E%���� ا��4���ر ���������� ا�����
 .  ا��P3 و.�%O �� �و!�

  ا���	�$�#"! 



 

 

 
P`ا��� "Q��:. و��� و#W �� !+*م   

- ����ورة اه���م �*ر." آ�ة ا�+*م �� �Rت ا�-�S ا�*را�� *�A  ام*I���. ا���ب ا�آ���ف
  . ��* !-��C ا��
�رات ا� ��� ا/����� .�-�� آ�ة ا�+*م .�����ره� أ��س ا��-�� ا�����

- 	
�اءات     �*م وF+� ZS ز��" �3*د ��*ة ا�����Vا W���4! 2�� 29 ا��-���ن���؛�9" 
 ��<�Iا���) �����و���] #�" آ���� ا���3��ى      ا���-�C �ن ا�
�*ف ا��
��&" ه�� !�+3�W     )ا��+�

 .ا��+*م �)���2
- \��* �2 دا#-���� 3E�� ������ ا���-�C     ؛ا����د ا��67�� ا��ا�-� وا��-\\��3 \ ا���-�C و "9�


*ف ا����4ب�� �ً�Qو . 
 
 
 
  
      
 
 
 
    
 
 
  
                 
 
 
 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

��ت                                                                          
#"! ا�� �  

P3ا�> �3 ا�&%$ان ا��� 

 1 ا�-��ان 
 ��Ep��� ا�+qا.  2 
�ار ا����ف Aإ.  3 
�ار ا�� Aم ا���7يإ�+.  4 
�ار ا��+�م ا�-��" Aإ.  5 
 C��ار ���� ا������A وا��+�Aإ.  6 
.اVه*اء   7 
.ا��9�وا�-�#�ن   8 
 ��.�.��HI ا������ .����7 ا�-  9 
.[�f ا����3��ت   11 
.[�f ا��*اول   13 
.[�f ا/�9cل   14 
 W`(ا�� f�].  14 

  ا���ب ا)ول 

1-  P3���. F��  ا��-

1-1 .� ا��P3 وأه�����+*�   16 
1-2  P3��9 ا����.  18 
1-3  P3ه*#� ا��.  18 
1-4  P3ا�� �S�#.  19 
1-5  P3ت ا������.  19 

1-5 -1 .ا����ل ا����ي   19 
1-5 -2  "E��\ل ا���.ا��  19 
1-5 -3  "E�9ل ا����.ا��  19 

1-6 �* ا��>�3�4ت *19 !3 

ا�,�+* ا���ب    

2-  �
�� وا����.�rا�*را��ت ا��  

2-1  ���rا�*را��ت ا��.  21 
2-1 -1 �ه�  �
� و!�4��
24-21 ا�����O ا��*ر�%�� و�   

29-24 ا���ب ا�آ���ف    2 –1–2  
34-29 ا���ب ا�آ���ف ا�����   3–1–2  
.ا��
�رات ا������ .�-�� آ�ة ا�+*م    4–1–2  34 

).ا���Dد(ا�4�%�ة ��� ا�9�ة     1-4-1–2  36 
�ي .��9    4-2–1–2��ة ا�)���).ا�*`  38 

2-1-4-3 �ب ا�9�ة .��+*م S)F�*
).ا��  39 



 

 

2-1 -4-3 �ب ا�9�ة .��+*م S)ا����و��.(  40 
2-1 -4-4 �ب ا�9�ة .���أس S.  41 
2-1 -4-5 .!�s�4 ا�9�ة .��
�اء    42 
2-1 -4-6  �hاو�.ا�I*اع وا��  43 
2-1 -4-7 .ا��
���� وZ4A ا�9�ة �2 ا����#]    44 
2-1 -4-8  E��.       ��� ا����� ا�  45 

2-2  �
.     ا�*را��ت ا����.  46 
2-2 -1 1994) أ��د �f�c *�3(درا��    46 
2-2 -2 2002) .�ه�ة ���ان ��اد(درا��    46 

 P��_ا���ب ا�  

 3    ��Eاءا!� ا���*ا���� ا��P3 وا�
��  

3-1  P3ا�� 	
�� 49 
3-2 ���Z ا��P3 و����� �.  49 

3-2 -1  P3ا�� ���� L#�9!.        50  
3-3  P3ادوات ا��.  51 

3-4  P3ا�� "# ��*I�%ا�� ��.ا����Dرات ا��
�ر  51 

3-5 �.� ا��P3 ا���4)��� �!.  61 
3-6  P3اءات ا����.� ا���*ا��E وا��.ا��  61 

3-6 -1  61 ا����Dرات ا�+���� 
3-6 -2  �%�&��.� ا��P3 ا��!.  62 
3-6 -3  ��.ا����Dرات ا��-*  65 

3-7 .�`>�&��ا����&? ا.   66 

 Z.ا�  ا���ب ا�

4-   �
��A���و �
�ض ا����&	 و!���3�  

4-1  �
�ض ا����&	 و!���3�.  69 

4-1 -1  
   2��ض �E��&	 !��3�? ا������) F  ( C��Aو) L.S.D. .��2 ا���D��رات   )

���� و!���3
�) ا��-*��,ا�����4,ا�+����(������� ا����� .  70 

4-1 -2  
2��ض ��E&	 !��3? ا�����) F  (C�Aو) L.S.D. .�2 ا����Dرات  )

����� ا��4.�5 و!���3
�) ا��-*��,ا�����4,ا�+����(��� .  
77 

4-1 -3      ��������������������2 ا����� �������ض �E�����&	 ا���D�����رات ا��-*�����
    �
.وا��4.�5 و!���3  84 

4-1 -4  
       ����������ض �E����&	 E%����� �+���*ار ا��4����ر ������������2 ا������

�
.وا��4.�5 و!���3  87 

4-2 �&	 �����A ا���   90 

4-2-1  
�
#�" !3%��2 �%���ى    )ا��+��ح وا����Z( �2ا��-���� �2!^[�� ا���

.ا��
�رات ا� ��� ا������ .�-�� آ�ة ا�+*م  90 

4-2-2  
� #��" !3%���2 �%����ى ا��
���رات  ا�����ب ا�آ�����ف ا������� !��^[�

.ا� ��� ا������ .�-�� آ�ة ا�+*م  91 



 

 

 [��Iا���ب ا�  

5-   ا��������ت وا�����Qت 

5-1 ا��������ت.   97 

5-2 .ا�����Qت   97 

 98 ا��>�در 

  W`(ا��  
 105 

 
��\��9E�7 ا����. �����.�%�H�I ا�  

                         
A-B-C 

 
 #"! ا��&اول

 ا�> �3 ا�&%$ان ا��*ول

1-  P3ت ا�������� W#و ���Rاد ا�-��� وا��%�� ا���. �*د ا#  
 49 

2-  P3ا�� "������ L#�9! ا�*را�� *�A رات�
. #" ا��  
 50 

3-4  	
. !�ر�g ا��4ء ا��`*ات ا��-����� #" ا���  
 63- 64  

5-  
2�(��E&	 !��3? ا���� (F ��4رات ا�+���� وا������D2 ا��.

���7�ات ا��P3)وا��-*�� "# ����������� ا�����.  
 

70 

6-  
�ق �-��ي# ?Aا C�A) L.S.D. .�2 ا������4ت ا��%3.�� ) 

��������Dرا��. ت ا������� ا��  
 

73 

7-  
2�(��E&	 !��3? ا���� (F ��4رات ا�+���� وا������D2 ا��.

������� ا��4.�5 #" ���7�ات ا��P3)وا��-*��� .  
 

77 

8-  
�ق �-��ي# ?Aا C�A) L.S.D. .�2 ا������4ت ا��%3.�� ) 
. ����Dرات ا������� ا��4.�5  

 
80 

9-  
3�ا#�ت ا��Eا�و��ط ا�3%�.�� وا� C�Aو ��(-��ر t ا���%3.� ) 

���� وا��4.�5 #" ��������2 ا����� ������&	 ا����Dرات ا��-*
P3ات ا����7��.  

84 

10-  
) ا�+���� وا��-*��(&��E	 E%�� �+*ار ا���4ر .�2 ا����Dرات 

P3ات ا������� وا��7�� "# �4.�5��������2 ا����� .  
 

87 

 
 
 
 
 



 

 

#"! ا()'�ل                                       

 ا�> �3 ا�&%$ان ا��9?

1- �اج) .��م(��Eذج  Dل وا��Dا�د "#  29 
2-   W#و ��� C��-ا���ب ا�آ���ف ا�����ا��.  31 
3- .ا���ب ا�آ���ف ا�������ا`? اداء    32 

4-  

� ر#Z �%��ى ا��-�����E C ا��-����ت E^c 2� "ا���ب ا�� "#

.ا�آ���ف ا�����  
33 

5- .��Dد ا�9�ة داD? [)ث دوا&� ��3*ة ا���آ\ا���Dر ا   52 
6- .[���E) 20(ا���Dر ا����و��ا���!*ة ��� ا��*ار ��*ة   53 
7-   �3E ة�� ا�9��.��� ا�رض ������ا� ا�*وا&�ا���Dر !�  54 
8- �F ا�9�ات ا�_�.�� *
.ا���Dر !  55 
9-  ���E��.ا���Dر ا����� ا�  56 

10- .#]ا���Dر Z4A ا�9�ة �2 ا����   56 
11- 9�ة .�2 ��. ���.�cاHD ذه�.ً�وإ��.ُ�) 5(ا���Dر ا�*`  58 
12- .ا���Dر 4E; ا�9�ة .���أس   59 

13- 14 ا�و��ط ا�3%�.�� ����&	 ا���Dرات ا��
�رات ا������ .9�ة  
����).-*ي,و���A,"4"(ا�+*م������� ا�����.  71-72  

15- 16 ات ا������ .9�ة ا�و��ط ا�3%�.�� ����&	 ا���Dرات ا��
�ر 
�����ا��4.�5).-*ي,و���A,"4"(ا�+*م���.  78-79  

17- 18   ��ا� �وق .�2 ا�و��ط ا���E "# ��.�%3&	 ا����Dرات ا��-*
P3ات ا������� وا��7�� "# �4.�5��������2 ا�����.  85- 86  

19- 20  
 2��������� ��E%�� ا���4ر .�2 ا����Dرات ا�+���� وا��-*

���� وا���4.�5 #" ���7�ات ا��P3ا���.  
88 


	� ا�����   

W3ا�> �3 ا�-��ان ا��� 

1-   P3ا�� "# ��*I�%ا�� ��.ا����رة !3*�* ا����Dرات ا��
�ر  
 106 

 2-  
 "# P`ا��� C
�اء وا���I>�2 ا�6�2 ا��-�ن .�Iا���ء ا�

P3اءات ا���.ا�  
108 

3-   .����jب ا�آ���ف ا�����ا��`*ات ا��-�����  
 109 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ا'!ــب 
 ا$ول 

 
1-  1W!'" X/-�
 . ا'

      1-1 �
#Y1 وأW!'ا  ��+� .  
       1-2  1W!'ا  �[�� .  

      1-3  1W!'ا . ه�\  
      1-4  1W!'ا 7-\  .  

      1-1-5  1W!'ت ا�C .  
. ا^ل ا'!�-ي  5-1- 1        

      1-5-2  IE. ا^ل ا�]  
      1-5-1  IE�H'ل ا. ا^  
ت  1-6      W�F_ا� �/��  .  

  
 
 
 

 
  

1 -  �����- ./� . ا��&
1 - 1 0��
 .  ����� ا���� وأه

شمل التطور التكنولوجي الذي طرأ على المجاالت  كافة ومنها  المجال       

العلمي فظهرت أفكار وأساليب جديدة طرحت على الساحة جعلت من المدرس 

ي إدارة عملية التعليم ونتيجة لكون المتعلمين ال المسؤول األكثر أهمية ف

يستجيبون لعملية التعليم بطريقة واحدة بسبب الفروق الفردية لذا اصبح من 

لمراعاة هذه الفروق وهذا ال  الحتمي استحداث واستخدام أساليب جديدة للتعلم

فسية يتم إال بالكشف عن إمكانيات المتعلمين وقدراتهم الفكرية واالدراكية والن



 

 

وغيرها والتي على أساسها يصنفون ومن ثم يتم اختيار األسلوب المالئم لهم 

   .وصوال إلى الهدف المطلوب 

حيث لم يكن ذلك التعلم مجرد صدفة بل كان للبحوث والدراسات          

, والتجارب الميدانية دوٌر مهٌم وكبيُر في الوصول إلى تلك المستويات من التعلم

لتي يواجهها القائمون على التقدم باأللعاب الرياضية دفعت ولعل التحديات ا

بأصحاب الخبرة واالختصاص والعاملين في المجال الرياضي إلى التفكير الدائم 

التي تسهم في تحسين مستوى المهارات  إليجاد أفضل األساليب والطرائق

يها وبما إن كرة القدم واحدة من تلك األلعاب التي تتعدد ف,األساسية للعبة

فضًال عن الجوانب األخرى , المهارات األساسية والتي تعد العمود الفقري لها

البدنية والخططية؛ لذلك فهي تحتاج إلى وقت طويل لتعلمها واكتسابها للوصول 

إلى مستوى أفضل في تنفيذ تلك المهارات المترابطة مع بعضها طيلة مدة 

  .المباراة 

ل طرائق التدريس أن هناك جملة من تذكر اغلب األدبيات في مجا         

إذ أنه عبارة عن ) أسلوب االكتشاف الموجه ( األساليب ومن بين هذه األساليب 

أسلوب قائم على التفكير واالستفهام والتقصي والكشف عن العالقات التي تضمن 

الوصول إلى قواعد مناسبة تساعد على حل المشكالت ، ذلك لكونه  يعتمد على 

ليات العقلية والتفكير واالكتشاف للوصول إلى الحقائق وتحقيق األهداف استخدام العم



 

 

المنشودة من عملية التعلم ولكون لعبة كرة القدم من األلعاب الجماعية التي تعتمد 

بشكل كبير على اتقان المهارات األساسية لكونها األساس الذي يعتمد عليه في بناء 

ي الخوض في هذا الموضوع من خالل الالعبين لذا وجد الباحث انه من الضرور 

محاولة علمية جادة لمعرفة اثر أسلوب االكتشاف في تعلم وتحسين بعض المهارات 

وكمساهمة في تطوير العملية التعليمية من خالل إيجاد وسيلة . األساسية بكرة القدم 

.فعالة للتعلم والتعليم وبالتالي تحقيق األهداف المنشودة من العملية التعليمية   

ولالرتقاء بمستوى تعلم الالعب من نواحي النشاط المختلفة السيما الجانب   

ولكي يخدم هذا الجانب الجوانب األخرى لتحديد مستوى )التكنيك(الفني 

ومنها الجانب الخططي حيث تعد مهارة الالعب القاعدة األساسية , الرياضي

, نه خالل المباراةالتي يعتمد عليها في تنفيذ الخطط والواجبات التي تطلب م

لذلك كان البد من أْن يتمكن الالعب من أداء المهارات األساسية وٕاتقانها 

؛ألنها تمثل إحدى حلقات المستوى الرياضي الجيد الذي ال يمكن توافره بفقد 

  .واحدة من تلك الحلقات 

لذلك ارتأى الباحث باستخدام اسلوب االكتشاف الموجه آمًال في تحسين    

كرة القدم وصوًال بالمتعلم إلى مستويات  ةللعبابهارات الفنية األساسية مستوى الم

 التعلم المهاري الجيدة وللتمكن من هذا التعلم تحقيقًا للمستوى الرياضي المطلوب 

  : ����� ا����  2 - 1



 

 

عند البدء بتعليم مهارة جديدة فالبد من األخذ بنظر االعتبار مستويات   
لعمليات التعلم ؛ وذلك الن الهدف األساسي من عمليات وقابليات الالعبين بالنسبة 

التعلم هو بلوغ أفضل المستويات في تعلم المهارات فهناك من الطرائق المستخدمة ما 
تعطي نسبًا متفاوتة في النجاح فقد يحصل البعض على درجات متميزة في حين 

مام وقد يعود ذلك إلى عدم االهت. يحصل البعض اآلخر على درجات واطئة 
بالفروق الفردية عند استخدام طرائق تعلم ال تراعي هذه الفروق وال تعطيها األهمية 

.القصوى في التعلم   
ومن خالل خبرة الباحث المتواضعة وكونه العبًا لكرة القدم ومهتمًا باللعبة           

ي فقد الحظ أَن اغلب الالعبين ال يصلون إلى درجات متقدمة جدًا من التعلم المهار 
ويكون التعلم ناقصًا نوعًا ما مما يؤثر سلبًا في الجانب الخططي وهذا مايظهره الفرق 

إذ إَن من مميزات مرحلة التوافق ,من نتائج في مستوى األداء والتطبيق واالنجاز
هو الوصول بالمهارة إلى متطلبات تكتيك المنافسات " الثابت في التعلم الحركي 

1" بط الحركات والمجموعات الحركية مع بعضهاالعالي فضال عن القدرة على ر   
وبناًء على ذلك كان البد للباحث من . وصوًال إلى هدف التعلم المهاري         

البحث عن طرائق وأساليب تمكن المتعلم من الوصول إلى هذه المرحلة من التعلم 
خدم فيها وبما ان مبدأ اسلوب االكتشاف الموجه اثبت فاعليته في المجاالت التي است

لذلك من هنا ,سواء في المجال المعرفي أو المجال الرياضي على الرغم من قلتها ,
جاءت فكرة استخدامه وتسخيره بشكل اكبر في المجال الرياضي بهدف التعرف على 

وقد يكون , إمكانيته في تحسين مستوى المهارات الفنية األساسية بلعبة كرة القدم
لهذه المشكلة وتحقيٌق لهدف التعلم المهاري وهو  لالسلوب االكتشاف الموجه حلٌ 

وبالتالي . الوصول بالمهارة إلى مرحلة الثبات في التعلم أو مرحلة التصرف الحركي 
.االرتقاء بالمستوى الرياضي في مجال اللعبة  

:ه��� ا����  3- 1  
:يهدف البحث إلى التعرف على   
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مســــتوى المهــــارات الفنيــــة  تــــأثير اســــتخدام اســــلوب االكتشــــاف الموجــــه فــــي تحســــين -

 . األساسية بلعبة كرة القدم للمجموعة التجريبية 

أفضل هذين المنهجين في تحسين مستوى المهارات الفنية األساسية بلعبة كرة   -

  .القدم 

  
  
  

  

�� ا����  4- 1��:  

فَعاالن في تحسين مستوى المهارات الفنية ) المقترح والمتبع(المنهجان التعليميان  -
.ية بلعبة كرة القدم األساس  

المنهج المقترح أفضل من الطريقة المتبعة في تحسين مستوى المهارات الفنية  -
.   األساسية بلعبة كرة القدم   

 
 �!� ت ا����  5 - 1

     طالب كلية التربية الرياضية مرحلة ثالثة  بكرة القدم لألعمار  :ا�
!�ل ا����ي 5-1- 1

  . سنة) 20_19( 

  .  المالعب الخارجية بكلية التربية الرياضية:مكاني المجال ال 2 -1-5

  : المجال الزماني 1-5-3
   2014/  22/4ولغاية        2013/ 12/ 24للمدة من    

  :  تحديد المصطلحات  6_1
  :  االكتشاف الموجه          

يعد هذا األسلوب األول الذي يعمل على إشغال التلميذ في :  االكتشاف الموجه" 

االكتشاف وذلك من خالل العالقة التي تنشأ بين التلميذ والمعلم والتي من عملية 



 

 

خاللها تقود األسئلة التي يوجهها المعلم إلى التوصل إلى االستجابات التي يقوم بها 

  )1(" .التلميذ والتي تتالءم مع هذه األسئلة
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2 `�ـ ا'�را�ت ا'%a-/  وا��  
ا'�را�ت ا'%a-/   1ـ  2  

2–1– 1 '#U ا'
�ر/�# ا$�- و��Fره*��*&�  

والمهارات المستندة إلى خلفية علمية مهنية يمكن ممارستها هو عبارة عن حصيلة من الخبرات " التدريس     
كــذلك يمكــن عــد التــدريس بأنــه الجانــب  )1(" بطريقــة تنســجم و دوافــع المجموعــة وأهــدافها ومواقفهــا الســلوكية 

التطبيقــي للتعلــيم أو احــد أشــكاله وأهمهــا فــالتعليم ال يكــون فعــاال إال إذا خطــط لــه مســبقا أي قــد صــمم بطريقــة 
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ويتضـمن سـلوك  )2("لذا فانه نشاط تواصلي يهدف إلى إثارة التعلم وتسـهيل مهمـة تحقيقـه " ومتسلسلة منظمة 
التدريس مجموعة من األفعال التواصلية والقرارات التي سيتم استثمرها وتوظيفهـا بكيفيـة مقصـودة مـن المـدرس 

.الذي يعمل بوصفه وسيطا في أداء موقف تربوي تعلمي   

يشتمل على مجموعة مـن  النشـاطات الهادفـة ويتضـمن هـذا  ويمكن عده نظاما    
  : النظام عناصر ثالثة هي 

  .المعلم  .1
 .المتعلم  .2
 .المنهج الدراسي  .3
إذ أن كل عنصر من هـذه العناصـر لـه دورة فـي إتمـام نجـاح . وهذه العناصر تمتاز بخاصيتها الديناميكية      

ــم والطالــب والمــادة الدراســية خــالل العمليــة التعليميــة وال يكــون التــدريس فعــاال إال بت ــين المعل نظــيم العالقــات ب
وبسبب الحقيقة العلمية التي نتفق عليها وهي أن . الدرس لغرض التوصل إلى سلوك يحقق األهداف المطلوبة 

أو بأسـلوب واحـد وانـه البـد مـن اسـتعمال أسـاليب جديـدة . الطالب ال يستجيبون لعمليـة التعلـيم بطريقـة واحـدة 
لذلك فقد تنوعت أساليب التدريس بشكل عام وتدريس التربيـة الرياضـية . تطوير قدرات ومعارف الطالب لبناء و 

بشكل خاص وتطورت مما أدى إلى استخدام المدرسـين اكثـر مـن أسـلوب لنقـل المعلومـات إلـى الطـالب ليـتمكن 
)1(.بواسطة هذه األساليب مواجهة الفروق الفردية. المدرسين   

ولـــو الحظنـــا هـــذه التعـــاريف ســـنجدها كلهـــا متشـــابهة ,ســـاليب التدريســـية بتعـــاريف عديـــدة وقـــد عرفـــت األ    
فقــد ذكــر بأنهــا مجموعــة األنمــاط التدريســية الخاصــة بالمــدرس والمفضــلة لديــه ويــرتبط , المضــمون والمفهــوم

)2(.ارتباطا وثيقا بالمدرس وشخصيته  
قة مباشرة في عملية التعليم والـتعلم وهـذه القـرارات وعرفت أيضا على أنها سلسلة من القرارات التي لها عال    

)3(.توضع من قبل المدرس أو الطالب أو كالهما  
وتعرفها الباحثة على أنها كل القرارات المأخوذة خالل العملية التعليمية سواءا أكانت مـن المعلـم أو الطالـب     

.قيق أهداف العملية التعليمية وٕانجاحها أو كالهما والتي تؤثر تأثيرا ايجابيا على التعلم وتساهم في تح  
لـذا فأننـا . لقد مرت األساليب التدريسية بجملة من التحوالت التي كانت نتائجها ظهورها بصـورتها الحاليـة     

ــات المتحــدة  ــي الوالي ــي منتصــف الخمســينات ف ــدت ف ــا ســنجد أن فكرتهــا ول ــاريخ نشــوئها فإنن ــى ت ــا إل ــو رجعن ل
ينات األمريكية وفي بداية الست 1960 هذه الفكرة ونشـرها فـي كتـاب لـه عـام ) موستن ( اخذ   1966 ( بعنـوان 

ثم بعد ذلك في عام) تدريس التربية الرياضية  عمل على تطويرها بصورة مستمرة من دون تغييـر فـي   1970
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م المبادئ واألسس التي بنيـت عليهـا مـن قبـل وقـد اسـتخدمت هـذه األسـاليب فـي مجـال التربيـة البدنيـة منـذ عـا
1981  .)4(  

إذ تم تنظيم هذه األساليب ) موستن ( وتتكون األساليب التدريسية من احد عشر أسلوبا تدريسيا كما قدمها    
على ضوء تحديد من هو الذي يصنع قرارات الدرس ونوعها ومتى تتخذ في كل أسلوب من هذه األساليب وهـذه 

  )5(:األساليب هي 
1 .األسلوب االمري  –   
2 .التدريبي األسلوب  –   
3 .األسلوب التبادلي  –   
4 . أسلوب فحص النفس  –   
5 .أسلوب اإلدخال والتضمين  –   
6 .أسلوب االكتشاف  الموجه  –   
7 .األسلوب االكتشاف المتشعب –   

.البرنامج الفردي  –8  
9 .أسلوب المبادرة  –   
10 .أسلوب التدريس الذاتي  –   

الخاصة التي يتميز بها إذ يتميـز كـل أسـلوب بتحديـد الفـرد الـذي إن لكل أسلوب من هذه األساليب مميزاته     
سوف يتخذ القرار خالل العملية التعليمية سواء أكان المعلم أو التلميذ أو كالهماإذ إن هنـاك بعضـا منهـا تنتقـل 

عالقـات فيها عملية اتخاذ القرارات الخاصة بسير العملية التعليمية من المعلم إلى التلميذ ممـا يـؤدي إلـى خلـق 
جديدة بين المعلم والتلميذ وبين التلميذ والواجبات وبين التالميذ أنفسهم وبهذا نجعل من التلميذ محـور العمليـة 

وبعــد أن كــان األســلوب األمــري هــو الشــائع فــي تــدريس التربيــة الرياضــية والــذي يكــون المعلــم فيــه . التعليميــة 
فـي هـذه األسـاليب فإننـا سـنجدها نتيجـة ثـالث مجموعـات مـن محور العملية التعليمية وبالعودة إلى آلية العمل 

:القرارات التي يقوم بها المدرس أو الطالب وكالهما معا وهي   
  

 ) . قبل التدريس ( قرارات التخطيط للدرس  .1
 ) . اثناء التدريس (قرارات الدرس  .2
  ).قرارات تتم أثناء تدريس مواقف معينة في الدرس أو بعدها ( قرارات التقويم  .3

إن كل القرارات خالل سير العملية التعليمية وبكافة مراحلها سواءا كانـت قـرارات للتخطـيط للـدرس أو قـرارات     
الدرس أو حتى قرارات التقويم تعتمد على متخذ هذه القـرارات فمـن الممكـن ان تكـون صـادرة مـن المعلـم أو مـن 

يسـية تقسـم إلـى قسـمين أو مجمـوعتين المجموعـة التلميذ أو من كليهما وعلى هذا األساس فان األساليب التدر 
األولــى تضــم اســاليب متعــددة كاألســلوب االمــري التــدريبي  وحتــى أســلوب االحتــواء والتضــمين أمــا المجموعــة 
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الثانيــة فهــي تشــمل أســلوب االكتشــاف واالكتشــاف الموجــه  حتــى أســلوب التــدريس الــذاتي وكــال المجمــوعتين 
).1(في الشكل  تحمالن خصائص معينة ومختلفة وكما  

 

5إلى  1مجموعة األساليب من  11إلى  6مجموعة األساليب من    

خصائص أهدافها العامة تتميز بإعادة اإلنتاج 
 المكتشف

خصائص أهدافها العامة تتميز بإنتاج معرفي 
 جديد ذاتي
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ومن الجدير بالذكر ان لكل مجموعة من المجموعتين السابقتين من األساليب درجة تأثير في التلميذ تظهر     
المهـــارية والنفسـية واالجتماعيـة ( من خالل قنوات تطويرية يتمتع بها الطالب بحرية االستقاللية الفردية وهـي 

مـن كـل األسـاليب التدريسـية السـابقةكلها انتقـت الباحثـة و  ،)األخالقية والتربوية  (        والمعرفية والمعنوية 
 أسلوب االكشاف وستتناوله بشئ من التفصيل نظرا لعالقته بموضوع البحث
2–1–2 ف �
أ���ب ا�آ  

يعــد أســلوب االكشــاف احــد األســاليب القائمــة علــى االســتفهام والتفكيــر ففيــه يتحــرك المــتعلم إلــى ابعــد مــن     
ومن األعمال المخصصة له ليبحث هو بنفسه عـن الحقـائق والقـوانين مسـتخدما الكثيـر البيانات التي تعطى له 

المقارنـة ،  التطبيـق ، التخمـين ، التحليـل ، حـل المشـكالت ، االسـتنتاج واالبتكـار " من العمليات الفكريـة مثـل 
االمـري (    رى مثـل وهو على هذا األساس يختلف اختالفا جذريا عن كل األسـاليب التدريسـية األخـ )1("وغيرها 

إذ يكــون دور التلميــذ فيهــا محــدودا باإلعــادة ) و التــدريبي و التبــادلي و فحــص الــنفس و اإلدخــال والتضــمين 
بدنيـة و ( والتكرار لما هو معلوم وسبق عرضه ويتنقل التلميذ فيها من خـالل ثـالث قنـوات قابلـة للتطـوير هـي  

ال فــي القنــاة الذهنيــة محــدودة لكــون التلميــذ هنــا يقــوم أساســا بينمــا تكــون حركــة االنتقــ) اجتماعيـة و ســلوكية 
. بالتدريب واألداء كما يتطلب منه   

وهي مسؤولية خلق ظروف تعليمية وبيئـة . يضع أسلوب االكتشاف على عاتق المعلم مسوؤلية كبيرة جدا     
تخلـق عالقـة جديـدة بـين المعلـم تعليمية مناسبة تجعل التلميذ ينشـغل بالعمليـات الفكريـة السـابقة الـذكر وبـذلك 

. والتلميذ ليستطيع األخير بعد ذلك التوجه نحو االكتشاف   
وبــالعودة إلــى األســاليب التدريســية والتــي بينــا أنهــا تقســم إلــى مجمــوعتين تبعــا لنــوع خصائصــها ، اذ يقــع    

طيع المعلـم إنجـاح وحتـى يسـت. أسلوب االكتشاف ضمن األساليب التي تندرج ضمن أساليب المجموعة الثانيـة 
العملية التعليمية باستخدام أسلوب االكتشاف وجب عليه نقل التالميذ من مجموعة من الظـروف إلـى مجموعـة 
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ظروف أخرى ويقصد بذلك نقل التالميذ من أداء األشياء المعرفة مسـبقا إلنتـاج أفكـار ومفـاهيم وحركـات جديـدة 
اعد التلميذ على اجتياز الخط الفاصل أو حد االكتشاف ولتحقيق ذلك يجب على المعلم خلق ظروف تعليمية تس

. هذا الحد يقع بين مجموعتي األساليب المذكورة سابقا ) خط التميز (   
( وبمعنى أن في كل األساليب من      1 إلى   5 كان التلميذ يستلم المعلومات من اآلخرين ويكون في حالـة )  

. منه أو يراه  بما يطلقبول ذهني وبالتالي فان التلميذ سيقوم بأداء   
امافي أسلوب االكتشاف فان التلميذ يسعى إلى إنتاج أفكار جديدة وحركـات جديـدة مـن دون عـرض مسـبق     

. من الوصول إلى إنتاج األفكـار أو الحركـات الجديـدة مـن دون المعلـم  نومن الجدير بالذكر أن التلميذ ال يتمك
ثــارة االســتفهام والتســاؤل لــدى التلميــذ مــن خــالل طــرح الفكــرة أو إذ أن دور المعلــم فــي عمليــة االكتشــاف هــو إ

المبدأ المراد تعلمه على صيغة تسـاؤل يجعـل التلميـذ فـي حالـة مـن عـدم القناعـة الذهنيـة وبالتـالي إجبـار ذهـن 
 اكتشـاف الفكـرة المطلوبـة( التلميذ على التركيز في التساؤل أو المشكلة إن هذا التساؤل سيؤدي بالنتيجة إلـى 
. أو المفهوم المراد تعلمه )   

ان عملية االكتشاف تحدث نتيجـة لعمليـة سـابقة لهـا هـي االسـتفهام والتـي نتجـت عـن حالـة عـدم القناعـة     
الذهنية الذي سببه تساؤل المعلم وبالتالي فان هذه المراحل الثالث هي مراحل متفاعلة تقود التلميـذ إلـى عبـور 

)1(.يوضح هذه المراحل)  1(ف والمخطط الحد الفاصل او عتبة االكتشا  
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 . شكلة تحتاج إلى حل قد يكون سؤاال أو م: الحافز  �

 . انشغال الدماغ في البحث عن حلول : الوسيط  �

  .  الحصول على األجوبة بعد حدوث عملية التفاعل بين الحافز والعمليات العقلية :  االستجابة  �
و مما سبق يتضح لنا ان التلميذ في أسلوب االكتشاف يقوم بأداء العمل عن طريق استكشافاته إلمكانياته     
ته بحيث يؤدي محاوالت مختلفـة ينفـي ويكـرر المناسـب منهـا ويـدمج بعضـها بـبعض بهـدف الوصـول إلـى وقدرا

اإلنجاز الصحيح ويكون دور المعلم تحفيز التالميذ واسـتثارتهم وتـوجيههم بحيـث يـتمكن التالميـذ مـن اسـتخدام 
  )1(.عقولهم في التفكير لالكتشاف واالختبار

عمليــة تفكيــر تتطلــب مــن الفــرد إعــادة تنظــيم المعلومــات " دة منهــا أنــه لقــد عــرف االكتشــاف تعريفــات عديــ   
  )2(".المخزونة لديه وتكيفها بشكل يمكنه من رؤية عالقات جديدة لم تكن معروفة لديه قبل الموقف أالكتشافي

� آ�	رة �!و    �آ���ف�آ���ف�آ���ف�آ���فو�و�و�و� �	
� آ�	رة �!وأه	
� آ�	رة �!وأه	
� آ�	رة �!وأه	
    ))))3333( ( ( ( أه
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مــن التعامــل مــع المشــكالت يســاعد المــتعلم علــى كيفيــة تتبــع الــدالئل وتســجيل النتــائج وبــذا يــتمكن  .1
 .الجديدة 

يساعد المتعلم على استخدام التفكير الناقـد ويعمـل علـى المسـتويات العقليـة العليـا كالتحليـل والتركيـب  .2
 .والتقويم 

 . يساعد المتعلم على التخلص من التسليم للغير والتبعية التقليدية  .3

 يساعد المتعلم في تنمية اإلبداع واالبتكار .4

 مما يساعد على االحتفاظ بالتعلم  تتعلم وٕايجابيته في اكتشاف المعلومايحقق نشاط الم .5

 .يزيد من دافعية التلميذ نحو التعلم لما يوفره من إثارة وتشويق يشعر بها أثناء اكتشافه للمعلومات  .6

ة تكون المهارات والمفاهيم والمبادئ التي يتعلمها التلميذ اكثر معنى عندهم وأكثر اسـتبقاءا فـي الـذاكر  .7
. 

تساعد دروس االكتشاف على إنماء طرق فعالة للعمل الجماعي ومشاركة المعلومـات واالسـتماع إلـى  .8
 .أفكار اآلخرين 

المهارات التي تعلمها التلميذ بهذا األسلوب تكون أكثر سهولة في انتقال أثرها إلى  نشاطات ومواقـف  .9
 جديدة 

يـتم مـن خـالل اختيـار  مهمـة حركيةوتحديـدها مثـل  وفي مجال الكرة الطائرة فـان عمـل أسـلوب االكتشـاف     
مهارة معينة كالمناولـة مـن األعلـى إذ يطلـب مـن التلميـذ التوصـل إلـى شـكل معـين مـن أشـكال لمـس الكـرة كـأن 

. الخ ... يكون باألصابع كاملة أو باإلبهام والسبابة والوسطى   
ي القيام بالتفكير فـي كيفيـة أداء الحركـة بشـكل إذ يحاول التلميذ استعراض الحلول التي تساعد في األداء أ    

ثـم القيــام بــالتكرار . سـليم والــذي يـؤدي بــدوره إلـى التوصــل إلـى الحركــات التــي بمقتضـاها التوصــل إلـى الهــدف 
والتدريب للوصول إلى إتقان الحركة عن طريق تصحيح أدائها بصورة انسـيابية ومتسلسـلة إذ ان الوصـول إلـى 

واألداء الصحيح يـدعمان قـدرة التلميـذ علـى اكتشـاف الحـل الصـحيح واختيـاره ممـا يـؤدي  مرحلة اإلتقان للحركة
.إلى تنمية قدرة التلميذ على التفكير الصحيح  

�!�� أ�لوب ا�آ���ف ��أ
� 1ن 0)وات ا��طو	ر !�� أ�لوب ا�آ���ف ��أ
� 1ن 0)وات ا��طو	ر !�� أ�لوب ا�آ���ف ��أ
� 1ن 0)وات ا��طو	ر !�� أ�لوب ا�آ���ف �)1( أ
� 1ن 0)وات ا��طو	ر   
1 لغـرض التوصـل اذ يتجه موقع التلميذ فيها لألعلى وذلـك نتيجــة القيــام بمحـاوالت عديـدة : القناة البدنية  – 

.    إلى اكتشاف الحل  
2 نتيجـة العمـل المشـترك والتعـاون الجمـاعي . يكون موقع التلميذ فيها متجها لألعلـى : القناة االجتماعية  – 
.الذي يقوم به التالميذ   

3 ى إن تطور قدرة التلميذ في العالقات االجتماعية يقود إلى التطور السـلوكي المسـتند إلـ: القناة السلوكية  – 
.التفكير المنطقي الصحيح اذإن التوصل إلى الحل الصحيح يخلق شعورا ايجابيا   

4 موقع التلميذ في هـذه القنـاة يصـل أقصـاه بسـبب انشـغاله  فـي التفكيـر الـذي يقـوده إلـى : القناة الذهنية  – 
.عبور عتبة االكتشاف   
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الحد األعلى   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1الحـــد األدنى      
ـــــــــــ×القناة البــدنية    ــــــــــــ  

ــــــ×القناة االجتماعية   ـــــــــــــــــ  
ــــــ×القناة السـلوكية   ـــــــــــــــــ  
ــــ×القناة الــذهنية   ـــــــــــــــــــ  
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2 –1– 3 ف ا����أ���ب ا� �
آ  

يعد هذا األسلوب األول في اشتغال التلميذ في عملية االكتشاف إذ يعمل على تطـوير قنـاة الناحيـة الذهنيـة     
وتنشيط العمليات الذهنية يتم مـن خـالل االسـتفهام والتفسـير ثـم االجابـة وهـو مـن ) تنشيط العمليات الذهنية ( 

موضوع جديد اذ يعمل على إشغال التلميذ بصورة سريعة ويخلـق األساليب المفيدة جدا عند استخدامه كمقدمة ل
  )1(.لديه الفضول في معرفة خصائص الموضوع

ويعتمد أسلوب االكتشاف بشكل كبير على العالقـة الخاصـة التـي تنشـأ بـين المعلـم والتلميـذ إذ يقـوم المعلـم     
جابات التــي يقــوم بهــا التالميــذ والتــي فــي هــذا األســلوب بتوجيــه األســئلة المتتاليــة لغــرض التوصــل إلــى االســت

  )2(.تتناسب مع هذه األسئلة
كما يجب على المعلم عدم ذكر اإلجابات أو الحلول بل يدفع بالتلميذ إلى السـعي وراء الحـل أو اإلجابـة عـن    

  )3(.التساؤل ويكون دور المعلم اكتشاف المواهب وتوجيهها
ن الحل الصحيح واكتشافه كما ذكرنا وعليه سيقوم باتخاذ عدد مـن وفي هذا األسلوب يقوم التلميذ بالبحث ع   

. القرارات حول الموضوع الذي اختاره المعلم   
ولو أمعنا النظر في هذا األسـلوب سـنجد أن مرحلـة الـدرس عبـارة عـن سلسـلة مـن القـرارات المتطابقـة التـي    

بمراجعـة اســتجابة ) الــدرس  دمــا بعـ( التقـويم يقـوم باتخاذهـا كــل مـن المعلــم والتلميـذ ويقــوم المعلـم مـن مرحلــة 
التلميــذ للتأكــد مــن تطابقهــا مــع الســؤال وفــي بعــض المهــارات يكــون بامكــان التلميــذ التحقــق مــن ذلــك بمراجعــة 

. االستجابة بنفسه   
 دومرحلة مـا بعـ) األداء (        إن مهمة اتخاذ القرارات التي تكون متطابقة وبشكل مستمر خالل الدرس     

. تعد حالة فريدة في هذا األسلوب ) التقويم ( لدرس ا  
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أو ) االســتعداد (    الــدرس لوبــالعودة إلــى تحليــل عمــل أســلوب االكتشــاف الموجــه ســنجد أن مرحلــة مــا قبــ
التخطيط للدرس تكـون القـرارات المتخـذة قبـل األداء أو التطبيـق تتعلـق بموضـوع الـدرس المطلـوب تعليمـه وبعـد 

فان الخطوات التالية واألكثر أهمية هي تحديـد أو وضـع سلسـلة األسـئلة التـي تقـود إلـى تحديد موضوع الدرس 
االكتشاف وتتألف الخطوات مـن األسـئلة أو الـدالالت التـي تسـاعد التلميـذ وتقـوده بشـكل تـدريجي إلـى اكتشـاف 

ي السؤال السابق له وكل سؤال من هذه األسئلة يعتمد على االستجابة ف. النتيجة النهائية أو الجواب المطلوب 
.)1(  

 
)                  الدرس  لمرحلة ما قب(             
التخطيط للدرس                

إن      البنــاء المثــالي ألســلوب االكتشــاف الموجــه هــو الــذي 
 يقود التلميذ إلى استخراج إجابة واحدة فقط ألي سؤال من األسئلة وعندما يكون هنـاك احتمـال إمكانيـة لحـدوث

أكثر من استجابة واحدة للسؤال يجب على المعلم أن يكون مستعدا لذلك بحيث يكون قادرا علـى صـياغة سـؤال 
آخـر يعطــي داللــة معينــة للتلميــذ يسـاعده علــى اختيــار اســتجابة واحــدة وهـي األكثــر مالئمــة وتــرك االســتجابات 

.ي االت) 2(األخرى ولتوضيح العالقة بين أي سؤال واستجابته نالحظ الشكل   
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في االكتشاف الموجه تقوم على أساس اختيار سلسلة األسئلة من قبل المعلـم ) األداء ( إن مرحلة الدرس     

ــام بتصــميمها  ــذي ق ــد تصــحيحها يمكــن أن تكــون أنموذجــا للهــدف . ال ــذ وعن ــل التالمي ــتم اختبارهــا مــن قب إذ ي
قبل التلميذ يشير إلى عدم كفـاءة تصـميم سلسـلة األسـئلة  إن الفشل في التوصل إلى االستجابة من. المطلوب 

بكاملها وعلى هـذا األسـاس وجـب علـى المعلـم عنـد وضـعه لسلسـلة األسـئلة أن يكـون ملمـا بعـدة عوامـل منهـا 
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 األداء 
 م ت

و عواطف التالميذ وانفعـاالتهم اذأن نجـاح .حجم كل سؤال سرعة أداء األسئلة . الهدف واتجاه سلسلة األسئلة 
بأســلوب االكتشــاف يعتمــد علــى نجــاح المعلــم فــي صــياغة األســئلة وكــذلك عــدم إعطــاء التالميــذ عمليــة الــتعلم 

الجــواب وانتظــار التالميــذ إلعطــاء اســتجابتهم كمــا أن عليــه القيــام بتصــحيح األخطــاء باســتمرار وتــوفير المنــاخ 
.الذي تتوفر فيه حالة من التقبل والصبر لكال الطرفين   

في أسلوب االكتشاف الموجه هـي عبـارة عـن تفاعـل األبعـاد النفسـية والذهنيـة ) ء األدا( إن مرحلة الدرس     
بين المعلم والتلميذ وبشكل عميـق ومعقـد ضـمن موضـوع الـدرس وان عـدم اعطـاء  التلميـذ جوابـا يعنـي انـه قـد 

.توصل إلى الغرض أو الهدف  
 
                 

)          مرحلة الدرس (                   
األداء                         

فيتم الحصول على التقويم الكامل بعد إكمال األداء والتوصـل إلـى ) التقويم ( أما عن مرحلة ما بعد الدرس     
إن االستجابة الجيدة في كل سؤال من األسـئلة تكـون التقـويم . بلوغ الهدف والوصول إلى تعلم موضوع الدرس 

لسرعة في إعطاء التغذية الراجعة االيجابيـة ربمـا يقـود إلـى تعزيـز األداء إذ الشخصي بصورة آنية ودقيقة وان ا
تعد التغذية الراجعة قوة أو عامال مؤثرا يحفز التلميذ وبصورة مستمرة للوصـول إلـى مجموعـة الحلـول المطلوبـة 
. 
 

م ت             التقويم)       مرحلة ما بعد الدرس  (    
لقول بان المعلم فـي أسـلوب االكتشـاف الموجـه يقـوم بإعـداد األسـئلة وتوجيههـا ومن كل ما تقدم تستطيع ا    

.إلى التالميذ في حين يكون دور التلميذ استنتاج المبدأ المراد تعلمه واكتشافه   
انه محاولة التلميذ الحصول على المعرفة بنفسه فهـو يعـد "لقد عرف االكتشاف الموجه تعريفات عدة منها     

)1(".ت بهدف التوصل إلى معلومات جديدةلنا المعلوما  
العملية التي يزود من خاللهـا التالميـذ بتعليمـات تكفـي لضـمان حصـولهم علـى خبـرة قيمـة "وأيضا عرف انه    

)2(".وذلك يضمن نجاحهم في استخدام قدراتهم العقلية الكتشاف المبادئ والمفاهيم العلمية  
د علــى طبيعــة العالقــة بــين المعلــم والمــتعلم والتــي مــن خاللهــا األســلوب الــذي يعتمــ" وقــد عــرف أيضــا  انــه    

)3(".يتعرف المتعلم أو يكتشف الفكرة أو المبدأ المطلوب تحقيقه  
ــارة عــن ســلوك للمــتعلم لالنتهــاء مــن العمــل التعليمــ      يإن كــال مــن االكتشــاف واالكتشــاف الموجــه همــا عب

( لمعلــم معنــى ذلــك أن هنــاك نــوعين مــن االكتشــاف المطلــوب منــه للقيــام بــه بنفســه دون أيــة مســاعدة مــن ا
واالكتشــاف الموجــه وكالهمــا طريقــة لحصــول التلميــذ علــى المعلومــات بنفســه إال أن النــوع ) االكتشــاف العــام 
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الثاني يدخل فيه توجيه المعلم بصورة اكثر وضوحا فكان الفرق األساسي يكمن في مقدار ما يقدمه المعلـم مـن 
.توجيه   

صنا قنوات التطوير لهذا األسـلوب نجـد أن فـي القنـاة البدنيـة يعتمـد التلميـذ علـى حـافز معـين مـن ولو تفح"    
.لذا فان موقع التلميذ لكون باتجاه أدنى . قبل المعلم أي أن المعلم يتحمل كل أعباء الدرس  ومسؤوليته   

التلميـذ مـع أقرانـه قليـل وان اتصـاله أما القناة االجتماعية فيكون التلميذ فيها أيضا باتجـاه أدنـى الن تفاعـل    
.بالمعلم كان اكثر   

أما القنـاة السـلوكية فيكـون موقـع التلميـذ باتجـاه األعلـى حيـث أن نجـاح التلميـذ فـي كـل خطـوة مـن خطـوات    
.االكتشاف يخلق شعورا ايجابيا لما ينجزه أو يتوصل إليه   

أعلـى ذلـك النشـغال التلميـذ بعمليـة ذهنيـة معينـة قـد  وفيما يخص القناة الذهنية فان موقع التلميذ يكون باتجاه
والتخطـيط أدنـاه يوضـح قنـوات التطـور فـي . تقود إلى اجتياز عتبة االكتشاف والتوصـل إلـى الحلـول الصـحيحة 

)1."(أسلوب االكتشاف الموجه   
الحد األعلى   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1الحـــد األدنى      

ــــــــــــــــــ×ية    ـــــالقناة البــدن  
ــــــــــــــــــ×القناة االجتماعية   ـــــ  

ــــــ×القناة السـلوكية   ـــــــــــــــــ  
ــــ×القناة الــذهنية   ـــــــــــــــــــ  


�طط 
�طط 
�طط 
�طط  ) ) ) )3333    ((((     
�� أ�لوب ا�آ���ف ا�
و��� أ�لوب ا�آ���ف ا�
و��	و�� 0)وات ا��طو	ر �� أ�لوب ا�آ���ف ا�
و��	و�� 0)وات ا��طو	ر �� أ�لوب ا�آ���ف ا�
و��	و�� 0)وات ا��طو	ر � 	و�� 0)وات ا��طو	ر 

روج بتعريــف إجرائــي ألســلوب الــتعلم باالكتشــاف الموجــه اذ تعــده ومــن كــل مــا تقــدم تســتطيع الباحثــة الخــ    
األســلوب الــذي يقــوم فيــه المعلــم بإثــارة التلميــذ عــن طريــق وضــع المبــدأ المــراد تعليمــه بصــيغة مجموعــة أســئلة 
ويكون في هذا األسلوب التوجيه كامال من قبل المعلـم ويكـون دور التلميـذ فيـه القيـام بالعمليـة االكتشـافية مـن 

.ل اإلجابة عن األسئلة المطروحة خال   
 

: المهارات الفنية األساسية بلعبة كرة القدم وأهميتها 4- 1- 2  

تعد المهارات األساسية في لعبة كرة القدم الدعامة األساسية التي تبنى           
عليها اللعبة ويتوقف على مدى إتقانها تحقيق أفضل النتائج مما يجعل اختيار 

من ذوي المهارات الجيدة في ذلك العمر أمرًا مطلوبًا فبدون إجادة الالعبين الصغار 
الالعبين للمهارات الفنية ال يستطيع تنفيذ الخطط والواجبات التي يكلف بها بشكل 

. جيد  
أَنه من الضروري لالعب أَن يتقن المبادئ ) " ويرى ثامر محسن وواثق ناجي (     

  )1("المهارات األساسية ويقصد بذلك, التكنيكية لمختلف الحركات 
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كل الحركات الضرورية الهادفة التي تؤدي "ويشير مختار إلى المهارات األساسية بأنها
)1("بغرض معين وفق قانون كرة القدم سواء كانت بالكرة او بدون كرة  

(ويذكر ألن وود             wade  Allen إن المهارات الفنية لدى العب كرة القدم )" 
الالعب وتكيفه في دقة تنفيذ المهارات حسب مناطق مختلفة من  هي مدى قابلية

)2("اللعب ونوع المهارة المناسبة التي يمكن استخدامها  
المستوى الرفيع للجانب الفني عند العبي كرة القدم يظهر خالل (حيث يشار إلى أنَ     

  )3()ب المختلفةاخذ القرارات السريعة لكيفية قيادة الكرة والمناوالت وكذلك لحاالت اللع
؛لذلك فهي تعد األساس الذي يعتمد عليها العب كرة القدم فال بد من إتقانها   

.  والتمكن منها للوصول إلى درجة اآللية لكي يسهل تنفيذ خطط اللعب المختلفة  
إن درجة إتقان المهارات الفنية األساسية لنوع "ويشير محمد حسن عالوي إلى   

ارسه الالعب من النواحي الهامة التي يتأسس عليها التنفيذ النشاط الرياضي الذي يم
وان إتقان الرياضي للمهارة بالدرجة التي تسمح , الخططي في المواقف المختلفة

باألداء بصورة تكون اقرب من اآللية يؤدي بشكل كبير إلى االقتصاد في التفكير 
  )4("والجهد عند تنفيذ الواجبات التي تطلب منه

تبر المهارات الفنية بكرة القدم من العناصر األساسية والتي يجب أن وتع(       
يمتلكها العب كرة القدم حيث تكون في اغلب األحيان من األمور الهامة في حسم 
المباراة وخاصة بعد التطور الذي أصاب طرق اللعب الحديثة سواء كانت الدفاعية أو 

   )5()مهارات فنية وبدنيه عاليةالهجومية أو الشمولية والتي بدورها تحتاج إلى 
وان الهدف من التأكيد على تعلم المهارات هو إتقانها وتثبيتها والتمكن منها لكي (     

وان الهــدف ,يــتمكن الالعــب مــن أدائهــا بالشــكل االقتصــادي والمطلــوب خــالل المبــاراة 
يـع مواقـف يعنـي الـتحكم فـي الكـرة وفـي جم) التكنيـك(األعلى من الناحية الفنيـة لـألداء 

ــب؛ لــذلك يقــوم المــدرب وبشــكل مســتمر بمتابعــة عملــه والتعــرف علــى مســتويات  اللع
إذ ال بـد مـن ,كل ذلك يتم عن طريق االختبارات الخاصة بالمهـارات األساسـية, الالعبين

إتقان المهارات األساسية بشكل جيـد لكـي يتمكنـوا مـن تنفيـذ خطـط اللعـب وبشـكل أكثـر 
)6() سهولة وايجابية  
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حــول أهميــة األســاليب التكنيكيــة ) ريســان خــريبط وناهــده رســن(ويــذكركٌل ِمــن         
بأنهــا عمليــة رياضــية دقيقــة وقويــة ومعقــدة وتجــري حســب تسلســل " بالنســبة لالعبــين 

معــين ويبــدأ تشــكيل المهــارات الحركيــة لالعبــين مــن معرفــة مــدى غــرض وهــدف هــذه 
ا هــي فائــدتها لتحقيــق نتيجـــة الحركــة وكيفيــة اســتخدامها فــي الممارســة العمليــة ومــ

   )1("رياضية عالية
حيث ان عمليات التعلم المهاري هـي سلسـلة مـن التمرينـات التـي تـؤدي مـن (         

ــة مــع عمــر  ــين وبصــورة متوازن ــدى الالعب ــة ل ــة بجوانبهــا المختلف رفــع القــدرات المهاري
راحــل مســتوى ومراحـل االعــداد المهــاري تختلـف ا ختالفــا كبيــرا فـي م, ومسـتوى الالعــب

االعداد بالنسبة لالعبـي كـرة القـدم فـي سـن الدرجـة االولـى الـى مسـتوى العبـي الفئـات 
باعتبار العبـي هـذه الفئـة هـم فـي مراحـل اوليـة مـن ) األشبال(العمرية وخاصة البراعم 

حتى يتم تنفيذ هـذه ,التعلم لمفردات تكنيك المهارات االساسية المختلفة للعبة كرة القدم 
بدقــة كبيــرة وتثبيتهــا فــي ذاكــرة الالعــب واســلوب ادائهــا الجيــد فــي المنافســات المهــارات 

  )2()الرياضية المختلفة
ان لعبــة كــرة القــدم تتضــمن الكثيــر مــن المهــارات (ويشــير مختــار ســالم الــى         

ــة هــو ايجــاد بعــض المســتويات التــي تســتطيع  الحركيــة المتنوعــة وٕاَن االختبــارات الفني
قــدرات المختلفــة لالعبــي كــرة القــدم قياســًا موضــوعيًا لمعرفــة امــاكن بواســطتها قيــاس ال

النقص الفنيـة ونـواحي التقـدم وخاصـة مـع الالعبـين الصـغار وهـذه الناحيـة لهـا اهميـة 
   )3()ونتيجة في الوصول بالالعبين الى اعلى مراحل المهارة الحركية والفنية

االساسـية بلعبـة كـرة القـدم ويـتمكن  والالعب الذي يتميز بتمكنه واتقانه للمهـارات      
من استخدامها اثناء المباريـات وفـي ظـروف المنافسـات الصـعبة بـال شـك يكـون العبـًا 

. مميزًا يستطيع تنفيذ الخطط والواجبات خالل سير المباريات  
المهـارات الفنيـة فـي كـرة القـدم لهـا "بـأنَ ) 1985ابو العينين ومفتـي ابـراهيم ( ويؤكد   

ــة  ــة بالغ ــذ اهمي ــاك تنفي ــدونها ال يكــون هن ــات وب ــي المباري ــُد جــوهر االنجــاز ف ــث تع حي
خططي سـليم ولهـذا يجـب التاكيـد علـى اتقـان المهـارات االساسـية والـتمكن منهـا والتـي 

   )4("تعتبر جانبا اساسيًا في التدريب اليومي
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:. ويعرف الباحث المهارة االساسية    
وسهلة وفقًا لقانون اللعبة ؛للحصول  هي المقدرة على اداء المهارات بصورة فعالة

.على نتائج ايجابية  
حيــث يتطلــب مــن العــب كــرة القــدم ان يكــون أداُؤُه للمهــارات االساســية ســريعًا وقويــًا (

باالضافة الى الدقة وكمال االداء المهاري ورشاقة ومرونة خاصـة واَن الكـرة هـي عبـارة 
ومـرة فـي ,دحرجـة علـى االرض عن اداة غير مستقرة وتكـون باوضـاع مختلفـة فمـرة مت

الهواء بحيث اصبح التعامـل مـع الكـرة بكـل اجـزاء الجسـم عـدا اليـدين ومـن هنـا تتضـح 
  )1() اهمية المهارات االساسية في لعبة كرة القدم

: لذلك تقسم المهارات االساسية في لعبة كرة القدم الى االقسام التالية         
  )اإلخماد. (السيطرة على الكرة - 1
 )الدحرجة.        (بالكرة الجري - 2
 )المناولة والتهديف .  (ضرب الكرة بالقدم - 3
 . ضرب الكرة بالرأس  - 4
 . تنطيط الكرة في الهواء - 5
 . المراوغة والخداع - 6
 . المهاجمة وقطع الكرة - 7
     )2(. رمية التماس - 8

):. ا���Dد(ا�4�%�ة ��� ا�9�ة    
ت االساسية الدقيقة والمهمة لالعـب كـرة تعتبر مهارة السيطرة على الكرة من المهارا"            

القدم حيث أَن الالعب الذي يكون ذا سيطرة عالية على الكرة يعتبر من الالعبـين الـذين وصـلوا 
الــى مســتوى متقــدم وكلمــا زادت قــدرة الالعــب علــى الســيطرة زاد احساســه بــالكرة واصــبح اكثــر 

)3("تحكمًا بها  
العب في كل الكرات القادمة إليه وبـأَي شـكل سـواء حيث تشمل السيطرة على الكرة تحكم ال    

كانــت ارضــية او عاليــة باحســاس وشــعور يجعلــه يتوقــع ســرعة الكــرة وقوتهــا او تجــاه ســيرها 
. وكيفية السيطرة عليها بشكل يخدم تنفيذ خطط اللعب بنجاح  

ــراهيم (ويشــير      ــوحش واب ــى) 1985ال ان امــتالك الكــرة ووضــعها تحــت تصــرف الالعــب "ال
مقتضى اللعب تتطلب توقيتـا دقيقـا للغايـة وحساسـية بالغـة مـن االجـزاء التـي تقـوم بهـذا  حسب
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وتعتبـر مهـارة ,العمل؛الن أي خلل في هذا التوقيت يتسبب فـي فقـدان الكـرة وعـدم الـتحكم فيهـا 
السيطرة على الكرة مفتاح اللعب ألداء مهارات جديدة وكثيرة ويحقق االخماد الجيد نتيجـة جيـدة 

   )1("مهارات اساسية ناجحةالداء 
غالبًا ما يتحكم ويـدير المبـاراة (أَن اهمية السيطرة على الكرة )2008غازي صالح(ويذكر       

الالعبون الذين يمتلكـون تقنيـات الـتحكم بـالكرة فـي أي جـزء مـن اجـزاء الجسـم وفـي أي وضـع 
لة اللعـب بـأداء المهـارات للسيطرة على الكرة لجميع الكرات المناولة إليه مما يسهل عليه مواصـ

            )2() التي تلي السيطرة على الكرة بشكل يخدم اللعب وحسب مواقف اللعب
تعني امتالكهـا والتصـرف بهـا حسـب مـا يتطلبـه الموقـف " والسيطرة على الكرة         

 فــي المبـــاراة وهــذا يتطلـــب مـــن الالعــب ان يكـــون توقيتــه دقيقـــًا واحساســـه عاليــًا بـــالكرة عنـــد
وبمـا أَن كـرة , مالمستها اجـزاء الجسـم ؛َألَن الفشـل فـي السـيطرة علـى الكـرة يـؤدي الـى فقـدانها

القدم الحديثة تتميز بالسرعة والدقة في االداء ذلك يسـتوجب مـن الالعـب ان يكـون ذا امكانيـة 
عالية في تسلم الكرة وسرعة التصرف بها ؛الن سيطرة الالعب على الكرة تزيد من ثقته وتجعل 

  )3(" فاللعب السريع بعيدا عن الدقة يسبب فقدان الكرة, تصرفاته دقيقة
ويعتبر الالعب الـذي يـتقن مهـارة السـيطرة علـى الكـرة اكثـر امكانيـة فـي التصـرف "     

والتحكم بها وهو في حالة حركـة تجعلـه ال يعطـي الفرصـة للمـدافع لقطـع الكـره إضـافًة الـى انـه 
ره بالسـرعه الممكنـه مـن اجـل المناولـة او التهـديف او للقيـام فالالعب يهيـئ الكـ, يكسب الوقت

   )4(" بحركه اخرى يبتغيها الالعب في تحقيق سرعة تنفيذ الواجبات الخططية
وهــي بــذلك تعتمــد علــى قــدرة الالعــب علــى اخمــاد الكــرة وســرعة التصــرف بهــا حيــث ان ســيطرة 

. الالعب على الكرة تزيد من ثقته وتجعل تصرفه دقيقا  
: مكن تحديد االجزاء المستخدمة في عملية اخماد الكرة والسيطرة عليها بما يليوي"  

  )  ويتضمن االخماد بوجه القدم وخارج القدم وداخل القدم وأسفل القدم(القدم  -
 . الصدر -
 . الفخذ -
 .  الراس -

: ويقسم االخماد الى نوعين  
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. دم واالرضفي هذا النوع من االخماد تحصر الكرة بين الق:االخماد بالحصر- 1  
ويتم فيه سحب السطح الذي يالمس الكرة؛ المتصاص قـوة االصـطدام بـين :االخماد بالسحب-2

وممــا تقــدم فــإَن مهــارة , الكـرة والجــزء المالمــس لهــا مــن القــدم او بــاقي اجــزاء الرجــل او الصــدر
يــع االخمـاد واحــدة مــن اهــم المفــاتيح التــي ال يمكــن الي العــب ان يســتغني عنهــا؛ ألَن اداء جم

المهــارات يتوقــف علــى مــدى اتقــان الالعــب مهــارة اخمــاد الكــرة والتصــرف فيهــا بضــوء الخطــط 
   )1(" الموضوعة

 
�ي .��9�ة   4-2- 2-1�):. ا�*`���(ا�  

ان الجــري بــالكرة مـــن المهــارات المهمـــة التــي يجـــب ان يتقنهــا جميـــع الالعبــين خـــالل "       
وهــي تحــت , م فــي دحرجــة الكــرة علــى االرضحيــث اَنهــا فــن اســتخدام اجــزاء القــد, المنافســات

  )2(" سيطرة الالعب 
وتعــد دحرجــة الكــرة مــن الطرائــق المهمــة فــي الحصــول علــى مســافة اللعــب فــي الفعاليــات (     

: الفردية ويجب تعليم الدحرجة  
  . وبالجزء الحر من القدم , بكلتا القدمين -
 . من الخصمبالقدم البعيدة عن الخصم وفي الوقت نفسه حماية الكرة  -
  )3() من الركض السريع مع تغير السرعة واالتجاه -
وان يعـرف تمامـًا متـى يمـرر ,وعلى الالعب ان يجمع بين سرعة الجري والـتحكم بـالكرة(        

وبذلك فـان فكـر الالعـب ال يكـون مكشـوفًا للخصـم ويصـعب ,ومتى يصوب وفق ظروف المباراة 
. حرجة بالكرة وبسرعة كبيرةفاللعب الحديث يتطلب الد,السيطرة عليه   

      
اَن السرعة بكرة القدم قـد ازدادت ؛لـذا يتوجـب علـى الالعبـين ان يقطعـوا "ويؤكد بويلسون       

   )4(" مسافات طويلة بوقت قصير حينما يقومون بدحرجة الكرة
م وتعــد الدحرجــة بــالكرة مــن المهــارات الفرديــة حيــث يســتخدمها الالعــب مــن اجــل التقــد(       

ويجب خالل الدحرجـة ان يكـون نظـر الالعـب موزعـا بـين الكـرة والسـاحة ,باتجاه مرمى الخصم 
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لرؤية الالعبين والموقف الذي يكونون فيـه ؛ لـذلك فـإَن الـتمكن مـن التعامـل بـالكرة فنيـًا يسـبب 
   )1() صعوبة للمدافع ؛الن تواجد الكرة يعمل على تواجد الخصم في حالة تركيز قصوى

ــــداُه (         ــــة وهــــذا مايؤَك ــــة التكنيكي ــــامر (كمــــا إَن للدحرجــــة اشــــكاًال متعــــددة مــــن الناحي ث
ان دحرجــة الجنــاح تختلــف عــن دحرجــة المهــاجم الوســط الــذي يريــد ) "وواثــق نــاجي,محســن

فاالول يجري بالكرة بمسافة مـن , التخلص من المدافعين والتسديد نحو المرمى بسبب المسافة 
بينما يضطر المهاجم من جعل الكرة ,المنافس على مقربة منهمتر بسبب عدم وجود )20-30(

قريبة منه خوفا من قطعها ويكون الجري لالول بخـط مسـتقيم عـادة بعكـس الثـاني الـذي يكـون 
                  )2(" بشكل متعرج 

: ويرى حنفي محمود مختار أَن هناك ثالثة ا نواع رئيسة للجري بالكرة وهي     
  . جيبوجه القدم الخار  -
 . بوجه القدم الداخلي -
 )3( .بوجه القدم االمامي -

واَن الغرض من االنتقال بالكرة لدحرجتها او المحاورة بها ليس غاية بل وسيلة للوصول الى 
: فالالعب الجيد يهدف من الجري بالكرة الى ما ياتي,الفعالية التي يبتغيها الالعب   

  . اجتياز من الخصم  -
 . للعب وكسب الوقتاالحتفاظ بالكرة لتاخير ا -
 . سحب الالعب الخصم لخلق مساحة شاغرة للزميل -
  )4( .خلق الفرص من اجل المناولة او التهديف -

 
) التهديف:(ضرب الكرة بالقدم 1-4-3- 2     

ــائج ( ــي عــن طريقهــا تحســم نت ــي كــرة القــدم مــن المهــارات الت ــار مهــارة التهــديف ف يمكــن اعتب
ل الملعب من قبل الالعبـين مـن مهـارات وحركـات هـو حيث إَن كل شيء يحصل داخ,المباريات 

ويعــد التهــديف مــن وســائل الهجــوم ,وهــو خلــق فرصــة مناســبة للتهــديف , مــن اجــل تجــاه واحــد
  )5() الفردي الذي يتسلح به الالعب الصابة هدف الخصم
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وهـو احـد اساسـياتها ,ويعتبر التهـديف مـن اهـم اجـزاء اللعـب الهجـومي فـي كـرة القـدم "        
ويعد التهـديف الوسـيلة االساسـية لتقريرالنتيجـة ,لرئيسة والذي عن طريقه تقرر نتيجة المباراة ا

وهــو القــرار االول و االخيــر للفريــق وثمــرة جهــود الالعبــين طيلــة ,بالنســبة لخصــمين متكــافئين 
   )1("ويعتبر الفريق الذي يحرز اكبر عدد من االصابات خالل المباراة فائزاً , زمن المباراة 

وهناك عناصُر عدَة تؤثر في التهديف وهي التي تحدد نجاح عملية التهديف او فشله ومن     
: اهم هذه العناصر هي  

ان السـرعة "ويرى نعمان و صـالح ,السرعة في اللحظة التي يتم فيها تنفيذ المهارة , القوة,الدقة
دقــة والقــوة عنصــران ان ال"كمــا يؤكــد الصــفار )2(" والدقــة عنــد التهــديف لهــا اهميــة متســاوية

    )3("مطلوبان في التصويب
بناًء على ذلك يجب ان يتمتع العب كرة القـدم بسـرعة تنفيـذ؛ ألَن سـرعة التهـديف  تعـد عمليـة 
مباغته ومفاجئة للحارس يصعب عليـه صـد الكـرة وكـذلك عـدم اعطـاء المـدافع الوقـت والفرصـة 

.        في قطع الكرة  
) :المناولة(ضرب الكرة بالقدم  3- 4- 2-1   

يعد التمرير هو من احد اهم المهارات االساسـية بلعبـة كـرة القـدم ويرجـع السـبب (               
الى تلك االهمية الى أنه بما أَن هذه اللعبـة هـي لعبـة جماعيـة تحتـاج الـى تعـاون مشـترك بـين 

كـرة القـدم  حيث يمثل التمرير لسان حال لعبـة, اعضاء الفريق الواحد ككل من اجل هدف واحد 
) 4 ( )فكلما ازداد اللسان غنى اصبحت لديه القدرة على ايصال ما يفكر فيه بسهولة ويسر,  

ـــد مـــن االســـس "             ـــق يع ـــين اعضـــاء الفري ـــاون ب ـــاهم والتع ـــث ان االنســـجام والتف حي
الضرورية لمتطلبات اللعب الجماعي الحـديث والتـي تفـرض علـى الالعبـين حاجـة اساسـية هـي 

ممــا يســهل المهمــة علــى ,للمناولــة الدقيقــة والناجحــة ســواء كانــت بالقــدم او بــالرأس  امتالكــه
إذ إَنـه لـيس , الالعب المستلم سواء كانت المناولة مباشرة الى الالعـب او الـى الفـراغ المناسـب

  )5(" هناك من شيء يحطم الفريق الخصم او الالعب المنافس اكثر من المناوالت الدقيقة
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رير المتبادل بين الالعبين هو الذي يحدد طابع اللعب والتمرير المتبادل من اكثـر فالتم"        
العناصـر تــاثيرًا فــي تقــدم الفريــق نحــو مرمــى الخصــم واســتغالل المســاحات الفارغــة بــين العبــي 

  )1(" الخصم والملعب وٕاَن الكيفية التي تستخدم بها التمريرات هي التي تحدد طابع المباراة
  )2(" لمقابل فهي تبني الثقة لدى افراد الفريـق بقـدر المنـاوالت الجيـدة بـين الالعبـينوبا"        

إَن مهــارة المناولــة تعــد مــن اهــم مقومــات االتصــال بــين الالعبــين ســواء كانــت "ويــذكر االفنــدي 
وربما اليوجد شيء يؤثر في مستوى الفريق اكثر من المناوالت غيـر الجيـدة ,بالقدم او بالراس 

كما انـه اليوجـد مـا يزيـد ثقـة العبـي الفريـق بيـنهم اال بقـدر المنـاوالت المتقنـة بـين ,ةوالمقطوع
  )3("الالعبين

ان المناولــة المتقنــة تعــد الوســيلة فــي ربــط اللعــب والفريــق الــذي يــتقن افــراده "ويؤكــد ابــراهيم   
الملعـب فهو فريق يجيـد اللعـب الجمـاعي ويتوقـف نـوع المناولـة علـى نوعيـة ,المناولة الناجحة 

وهنـاك   )4("الذي تجري عليه المباراة والظروف الجوية التـي تـؤثر فـي المنـاوالت كـالجو الممطـر
: ثالثة عناصر مهمة وفعالة تؤثر بصورة مباشرة في نجاح المناولة هي  

  . يجب ان تكون المناولة دقيقة -
 . يجب ان تكون بسيطة -
 .   يجب ان تكون سريعة -

    )5 (قت المناسب يجب ان تكون في المكان والو  -
حيث إَن المناوالت الدقيقة والصحيحة تؤدي الى كثرة فرص التهديف وهي بالتالي           

تؤدي الى خلق مستوى افضل للفريق ككل الن لعبة كرة القدم ترتكز وبشكل كبير على التعاون 
لفراغات المناسبة بين الالعبين وان اساس هذا التعاون هو المناوالت المتقنة الى الزمالء او ا

.  والتي تعُد سر نجاح الفريق  
: ضرب الكرة بالرأس 4-4- 1- 2  

ــى توقيــت ســليم "        ــاج ال ــالرأس مــن المهــارات األساســية الصــعبة التــي تحت ضــرب الكــرة ب
ومناسب في لحظة مالمسة الكرة وشجاعة وثقة عالية بالنفس ويأتي ذلك عـن طريـق التـدريب 

واختيـــار التمـــارين الســهلة التـــي تعمـــل علــى تشـــجيع الناشـــئ  باســتخدام األســـاليب الصــحيحة
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فعند تدريب الناشئ على ضـرب الكـرة بـالراس يجـب التـدرج فـي تعلمهـا وصـوًال الـى ,لممارستها 
   )1("مرحلة االتقان الكاملة لهذه المهارة

بدنيـة وتعد مهارة ضرب الكرة بالراس احد اهم المهارات االساسية التي تعتمـد علـى لياقـة "     
حيث ان ضرب الكرة بالرأس الذي يحتوي على اهم اجـزاء الجسـم ,وتتطلب شجاعة في تنفيذها 

يجعل بعض الالعبين الناشئين يتخوفون من اداء هذه المهارة خشية اصـابة ,واكثرها حساسية 
)2("مركز االعصاب الرئيسي )االذن,االنف,العيون(احد هذه االجزاء المهمة وهي   

وهي مهارة يمكن اعتبارها رديف لجميع المهارات االساسـية االخـرى التـي يتمتـع (              
بها العبوا كرة القدم والتي يمكن من خاللها تسجيل االهداف الرائعة والجميلة وكذلك بهـا يمكـن 

وكـذلك اسـتخدام ضـرب الكـرة بـالرأس , إخراج الكرات الصعبة في العمليات الدفاعية أمام المرمـى
المختلفــة والخــداع واإلخمــاد وكــذلك فــي أوضــاع اللعــب المختلفــة التــي يحتاجهــا  فــي المنــاوالت

حيــث تحتــاج هــذه المهــارة الــى تنميــة عضــالت الجــذع ,الالعبــون أثنــاء المنافســات الرياضــية 
والرقبة؛ ألنهما عامالن مهمان في تحديد قوة الضربة واتجاهها سـواء كـان للجـانبين او لألمـام 

االت تضرب الكرة بالجبهة من الـرأس ؛ألنهـا مسـاحة مسـتوية وصـلبة او للخلف وفي جميع الح
  )3()وجيدة في توجيه الكرة للمكان المناسب

ونظرًا لما تتميز به مهارة ضرب الكرة بالرأس مـن صـعوبة وتناسـق فـي أداء الحركـات؛ "        
كيـز علـى لذلك فهي تتطلب استخدام غالبيـة عضـالت الجسـم وتوافقهـا ويجـب علـى المـدرب التر 

   )4("التدريب الصحيح لهذه المهارة حتى يتقنها المتعلم دون أْن تعود بالضرر عليه
 

) السيطرة بالكرة في الهواء(تنطيط الكرة في الهواء  5- 4- 2-1  
تعد مهـارة التنطـيط بـالكرة فـي الهـواء مـن المهـارات االساسـة الصـعبة والفعالـة والتـي (         

وبــالرغم مــن أَن طــابع كــرة القــدم هــو , حســاس بــالكرة والثقــة بــالنفستتطلــب قــدرًا كبيــرًا مــن اال
ــه فــي كثيــر مــن المواقــف يتطلــب مــن الالعــب أَن يســيطر علــى الكــرة  الســرعة فــي االداء إال إَن

وهـذا يسـمح لالعـب ان يتصـرف وباالسـلوب الـذي , وبالتالي يؤدي ذلك الى اتخاذ مواقف افضل
)5()ليمةيريده وفق ماهو مخطط اليه وبطريقة س  
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حيث ان الالعب الذي تكون سيطرته على الكرة عالية وباستطاعته التحكم بها باجزاء جسـمه " 
ــالكرة زادت  ــتمكن مــن التقــدم فــي المهــارات األخــرى وكلمــا زادت قــدرة الالعــب علــى الســيطرة ب ي

)1(" حساسيته للكرة ويصبح أكثر تحكمًا بها   

لمختصــين ال تعــد مهــارة التنطــيط بــالكرة مهــارة وعلــى الــرغم مــن ان اغلــب الخبــراء وا(       
مستقلة بحد ذاتها والسبب في ذلك هو عرقلة استمرار ادائها لوجود الخصم  او النهـا ال تـؤدي 

وكذلك تحتاج الى وقت اكبر عند التقدم الى االمام اال انه عن , دورًا فعاًال في تنفيذ خطط اللعب
   )2()التعامل مع الكرة والتحكم بها والسيطرة عليهاطريقها يمكن التعرف على قدرة الالعب في 

ويرى الباحث بان السيطرة بالكرة هـي ليسـت مـن المهـارات األساسـية التـي يعتمـد عليهـا        
بشــكل كبيــر خــالل المبــاراة ولكــن علــى الــرغم مــن ذلــك فهــي تزيــد مــن إحســاس الالعــب بــالكرة 
.وحسن التصرف بها   

:. إال إَنها تستخدم في الحاالت اآلتية , مها في اللعبوعلى الرغم من قلة استخدا    
  . حب الظهور أمام الجمهور - 1
 .أنانية الالعب الذي يريد أْن يتمتع باللعب لوحده - 2
 . تأخير اللعب - 3
 . في حالة المراقبة الشديدة للزميل - 4
 . الظروف الخارجية كوعورة ارضية الملعب او وجود مياه في الملعب - 5
   )3(.التخلص من الخصم - 6

 
: الخداع والمراوغة 4-6- 1- 2  

ــة كــرة القــدم األساســية لكــل العــب(           كمــا ان , إن المحــاورة والخــداع مــن عناصــر لعب
حركات الخـداع والمحـاورة لهـا أثرهـا علـى الجمهـور حيـث يتفاعـل مـع الالعـب الـذي يجيـد هـذه 

ميل يمكن تمرير الكـرة وتستخدم مهارة المحاورة والخداع في حالة عدم وجود ز ,المهارة ويتقنها 
   )4()إليه وكذلك تستخدم عند اجتياز الخصم لذلك فهي عملية مهمة للتخلص من الخصم 
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وهي واحدة من المهارات األساسية بكرة القـدم والتـي بـدورها تعمـل علـى تقـدم مسـتوى (        
ن لهـذه حيث أخذت تستهوي عقول الكثير من النـاس سـواء كـانوا ممارسـين او مشـاهدي,اللعبة 

  )1()اللعبة وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بالدحرجة
يؤثر الخداع فـي عمليـة المباغتـه باللعـب واربـاك الخصـم ويجـب اسـتخدامه فـي جميـع "        

والرميـة الجانبيـة وحتـى فـي ,المراوغـة,الدحرجـة ,الفعاليات في مجـال التكنيـك عنـد ضـرب الكـرة 
اع فــي الفعاليــات الهجوميــة والدفاعيــة علــى وتظهــر حركــات الخــد,تكنيــك لعــب حــارس المرمــى 

  )2("السواء عن طريق جمالية المناورة التكنيكية والتكتيكية لالعبين
هي فن التخلص من الالعب المنافس وخداعه وبقاء الكرة تحـت سـيطرة "فالمراوغة             

)3("الالعب والتحكم فيها في أي جزء من الملعب   
غلب مواقف اللعب هي عبارة عن كفاح بين العبين احدهما مهاجم ونظراًالى ان ا          

فان المراوغة تكتسب اهمية من خالل محاولة الالعب المهاجم التخلص من ,واالخر مدافع 
.  المدافع والتصرف السليم بالكرة بما يخدم الفريق والمباراة  

 
التوقـع والتنفيـذ مـع هو ان تجعل كل اسـتجابات الخصـم الحركيـة خاطئـة فـي " والخداع     

   )4(" استغالل الوقت والمساحة المناسبة لخلق الفرص السهلة في التسديد والتمرير
: المهاجمة وقطع الكرة  4-7- 1- 2  

وهي مهارة دفاعية مهمة تستهدف ابعـاد الكـرة مـن المنـافس اواالسـتحواذ عليهـا "          
ق المناسـبة فـي تشـتيت الكـرة مـن وفي بعض االحيان تستخدم هذه المهارة فـي ايجـاد الطـر

بــين اقــدام المهــاجم المنــافس او قطــع الكــرة قبــل ان تصــل اليــه وحســب قــانون اللعبــة فــي 
عمليات قطع الكرة والمهاجمة في الطرق المختلفة سواء كانت باستخدام القـوة او المكاتفـة 

  )5("او الزحلقة ولكن بشكل  قانوني 
رة مــن الالعــب الخصــم عنــدما تكــون الكــرة تحــت وبــذلك فهــي محاولــة اخــذ الكــ"         

ــل اســتالمها أو أثنــاء أو بعــد الســيطرة علــى الكــرة مــن قبــل الالعــب  ســيطرته أو قطعهــا قب
   )6("المنافس وهذا ما يستدعي التوقيت الصحيح في اختيار اللحظة المناسبة للمهاجمة

                                            

$د)  1(�� �&�3 ا$� :L� 167ص,�N�,2008ر �3 ذآ

)2  (*&�-�  161-160ص,�N�,1991ر �3 ذآ�L: ��6 اU ا-�اه�C ا�
��Vا+*,آ�]C ��6 ا�
K� Cام  )3(�D)ون�Fوا :(L� 164ص,�N�,2005ر �3 ذآ

 38ص,�N� ,2008ر �3 ذآ��J :Lزي ���� ��
$د)  4(

  40ص,�N�,2008ر �3 ذآ��J :Lزي ���� ��
$د)  5(
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وغالبًا )) اجم المنافسهي استخالص الالعب المدافع الكرة من المه((فالمهاجمة          
مايقوم بالمهاجمة العبوا الدفاع وان كانت مقتضيات اللعب اآلن تتطلب من العبي الهجوم 

وتقسم , وذلك بمهاجمة الالعبين المستحوذين على الكرة ,أْن يساعدوا في الدفاع 
:. المهاجمة الى  

 
عــن الكــرة عــن وهــذا يعنــي علــى الالعــب المــدافع ابعــاد المهــاجم المنــافس :. المكاتفــة - 1

  . طريق المكاتفة القانونية
وهي قبل وصول الكرة للخصم وأثناء ,هناك أنواع لقطع الكرة من الخصم . (قطع الكرة - 2

 )وصول الكرة وبعد وصول الكرة إلى الخصم 
 )1(. المهاجمة بالزحلقة من الجانب او من الخلف او من االمام - 3

ضاض على الخصم وقطع الكرة منه وهي سرعة استجابة الالعب في االنق(            
ويتوقف نجاحها على شجاعة الالعب ومثابرته وتصميمه وثقته بنفسه ,والسيطرة عليها 

اوال تشتيت الكرة وابعادها ,ومن اغراض المهاجمة وقطع الكرة , وتمتعه بصفات بدنية عالية
م قبل ان يسيطر وهذا يتطلب تقدم المدافع باتجاه الكرة لقطعها من امام المهاج,عن الخصم 

في هذه الحالة تتوفر فرصة للمدافع , ثانيًا محاولة الحصول على الكرة والسيطرة عليها ,عليها 
اذ إَن المهاجم يكون اهتمامه اكثر في السيطرة على ,في مهاجمة الخصم والحصول على الكرة 

  )2() ذ عليها  الكرة هذا مما يسهل للمدافع مباغتة المهاجم ويبعد الكرة عنه قبل االستحوا
    

: الرمية الجانبية  4-8- 1- 2  
وهي المهارة التي يمكن عن طريقها استعادة الحيازة على الكـرة بمعنـى التحـول (               

ونظرًا لحدوث الرميات الجانبية بكثرة خالل المباراة فـان ,الى الهجوم عند حصول الفريق عليها 
ولهـذه االسـباب فإَنـُه يجـب وضـع الرميـة الجانبيـة ضـمن , ةاهميتها كبيـرة كبقيـة االلعـاب الثابتـ

    )3()االساليب المهمة التي يجب ان يخطط ويدرب لها 
وهــي مــن المهــارات التــي تســمح لهــا قواعــد اللعبــة للعــب الكــرة باليــدين مــن خلــف الخــط (     

ى رمي الكـرة الجانبي لالستفادة منها في الجانب الخططي؛لذلك يجب تعليم الالعبين الصغار عل
 لمسافات بعيدة لتمكن الالعبين من الهروب بالكرة  

                                            

$د �=��ر )  1(�� *>%? :L� 92ص,�N�,1977ر �3 ذآ


$د )  2(�� �&�3 ا$� : L� 177-175ص, �N� ,2008ر �3 ذآ

)3  (��2 ���ون(���ح رFcف ا�,��,�) :و$>N�� ة ا���م� 229ص,1991,ا�
$�E, دار ا���
� ��:���6 وا�%��,آ



 

 

إليجاد فرص لعب جيدة للتهـديف ونظـرًا ألهميـة رميـة التمـاس فـي اللعـب الحـديث اصـبح هنـاك 
مما يجعلها اخطر حتى من الضربات , متر)40(العبون يرمون الكرة لمسافات بعيدة تصل الى 

ن اللمســة االولــى للكــرة مــن الجانــب اليعتبــر الالعــب الحــرة ويعــود ذلــك وحســب قواعــد اللعبــة ا
   )1()متسلًال مما يتيح فرصة اكبر للتهديف

حيــث ان رميــة التمــاس هــي التمريــرة الوحيــدة التــي تــؤدى باســتخدام اليــدين مــن قبــل (        
وكــذلك ال يطبــق قــانون التســلل اثنــاء ,الالعبــين وحــارس المرمــى دون معاقبــة القــانون عليهــا 

ويقــوم بتنفيــذ رميــة التمــاس عــادًة المــدافعان األيمــن واأليســرأو العبــا خــط الوســط بعــد ,ا تنفيــذه
منتصف الملعب لكن اللعب الحـديث يتطلـب مـن كـل الالعبـين تنفيـذ رميـة التمـاس حسـب حالـة 

ويمكـن تنفيـذها ,ويحتاج تنفيـذها قـوة كافيـة لعضـالت الـذراعين والجـذع ,اللعب ومكان تنفيذها  
وبعـدها عـن ,اء كانت قصيرة أو متوسطة أو طويلة وحسب الخطـة المرسـومة بطرق عديدة سو 

)2()مرمى الخصم وحالة وجود الالعبين  
:. ومن اجل تحويل الرميات الجانبية الى حركة هجومية يجب اتباع ما يأتي        

  . تنفيذ الرمية بسرعة - 1
 . تنفيذ الرمية إلى العب غير محتجز - 2
  .رمي الكرة باالتجاه األمامي  - 3
 . رمي الكرة بالطريقة التي تسهل السيطرة عليها - 4
 . خلق مجاًل مكانَي للرمية لكي تكون فعالة - 5
   )3 ( .عودة المنفذ للرمية الجانبية الى اللعبة - 6

 
 
 
 

: الدراسات المشابهة 2-2  
)    1994أياد محمد شيت (دراسة  2-2-1    

   )4() بكرة اليد أثر التعلم للتمكن في اكتساب بعض المهارات األساسية (   
) 2002باهرة علوان جواد (دراسة  2-2-2     

                                            
)1  ( C[آ�*&�-� 165ص,�N�,1991ر �3 ذآ�L: ��6 اU ا�
��Vا+*,ا�
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     )1()تأثير التعلم األتقاني في االكتساب واالحتفاظ ببعض المهارات األساسية بالكرة الطائرة (  
) 2(1993دراسة ليلى عبد الرزاق نعمان  2-2-3  

شكالت لدى طلبة كلية التربية االندفاعي وعالقته بحل الم –األسلوب المعرفي التأملي : العنوان 
 ابن رشد بجامعة بغداد

  -اذ هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى الكشـــف عـــن العالقـــة بـــين األســـلوب المعرفـــي التـــأملي     
(االنــدفاعي ، وحــل المشــكالت إذ كانــت عينــة البحــث  120 طالبــة وطالــب مــن طلبــة كليــة )  

الباحثة إلى مايأتي  توصلت. التربية وبعد معالجة البيانات بالوسائل اإلحصائية   
 
1 .إن الطلبة التأمليين  كانوا افضل من االندفاعيين في توليد األفكار والحلول  –   
2 .إن التأمليات كن افضل من التأمليين في األداء في اختيار مناظرة األشكال المألوفة  –   
3 إن اإلناث التأمليات كن افضل من التأمليين في اختبارات حل المشكالت –   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :  ةالسابق اتتحليل الدراس -1
 : األهداف  - 1

هـــدفت الدراســـة األولـــى  إلـــى معرفـــة اثـــر الـــتعلم للـــتمكن علـــى اكتســـاب بعـــض        
بينمــا . المهــارات األساســية بكــرة اليــد لطــالب كليــة التربيــة الرياضــية جامعــة الموصــل

                                            
�* ا آ��5ب وا ?�<�ظ -�&X ا�
�Vرات : -�ه�ة 6�$ان 2$اد )  1( *+��A ا C�&ا�� ��4`A����ة ا)g�:ة ا�����-, ���ر

 ���52��,����/�  2002, ��2&� -�9اد,آ��� ا���-�� ا�
2
قته بحل المشكالت لدى طلبة كلية التربية ابن رشد االندفاعي وعال –األسلوب المعرفي التأملي : ليلى عبد الرزاق نعمان  ) (

  .1993بجامعة بغداد ، بحث منشور ، مركز البحوث التربوية والنفسية ، جامعة بغداد 



 

 

تســاب واالحتفــاظ هــدفت الدراســة الثانيــة إلــى التعــرف علــى اثــر الــتعلم االتقــاني فــي االك
.  ببعض المهارات األساسية بالكرة الطائرة   

اسلوب االكتشـاف أما الدراسة الحالية فقد هدفت إلى التعرف على تأثير استخدام       
وكـذلك التعـرف ,في تحسين مستوى المهارات الفنية األساسية بلعبـة بكـرة القـدم الموجه

والطريقــة المتبعــة فــي تحســين  هاســلوب االكتشــاف الموجــعلــى األفضــلية بــين نمــوذج 
. مستوى المهارات الفنية األساسية بلعبة كرة القدم   

  
  : العينة  - 2

طالبًا من طالب المرحلة الثانيـة ) 26(تكونت عينة البحث في الدراسة األولى من          
حيـث اختيـرت ) ط  –ي (تمثلـت بشـعبتي ,كلية التربية الرياضـية فـي جامعـة الموصـل 

 –طالبًا من طالب المرحلة الثانيـة ) 40(ي حين تكونت الدراسة الثانية من ف. عشوائياً 
وقـد قسـموا إلـى مجمـوعتين احـدهما تجريبيـة ,كلية التربية الرياضية في جامعـة بغـداد 
. طالبًا )20(واألخرى ضابطة وعددها ) 20(وعددها   

 –لتربيـة الرياضـية طـالب كليـة اإما عينة البحث في الدراسة الحالية فقد تكونـت مـن       
احدهما ,قسموا إلى مجموعتين  طالبا) 30(كرة القدم وعددها جامعة بغداد بدرس مادة 

.   طالباً ) 15(واألخرى ضابطة وعددها ,طالبا)15(تجريبية وعددها   
 
 
 
 
 
 
 

  
  : تصميم البحث  - 3

ـــ           ـــان المتكافئ ـــي للمجموعت ـــى اســـتخدام التصـــميم التجريب ـــي الدراســـة األول ـــم ف ة ت
فـي حـين اســتخدمت الدراسـة الثانيــة . ذات االختبــار القبلـي والبعــدي) التجريبيـة والضـابطة(

ذات االختبـــارين القبلـــي ) التجريبيـــة والضـــابطة(التصــميم التجريبـــي للمجوعتـــان المتكافئـــة 
. والبعدي أيضا  



 

 

تكافئة أما الدراسة الحالية فقد استخدم التصميم التجريبي بأسلوب المجموعتان الم         
) .  القبلي والوسطي والبعدي(ذات االختبارات الثالث ) التجريبية والضابطة(  

 
  : الفعالية  - 4

فــي حــين أجريــت الدراســة الثانيــة , أجريــت الدراســة األولــى فــي فعاليــة كــرة اليــد        
للتعـرف علـى اثـر ,أما الدراسة الحالية فقد أجريـت فـي فعاليـة كـرة القـدم , بالكرة الطائرة

حيـث .  لم للـتمكن فـي تحسـين مسـتوى المهـارات الفنيـة األساسـية بلعبـة كـرة القـدمالتع
. اتفقت الدراسات الثالث في استخدام فعالية جماعية جميعها   

 
  : االستنتاجات  - 5

استنتج الباحث من الدراسة األولى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في        
بين المجموعة ) الطبطبة,التهديف, مناولةال(اكتساب الطالب للمهارات قيد الدراسة

ووجود فروق ذات داللة . والمجموعة الضابطة) مجموعة التعلم للتمكن(التجريبية 
إحصائية في اكتساب الطالب لمهارة مناولة الدفع للجانب والمناولة من فوق مستوى 

ولة من بينما لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية في مهارات المنا) . الطويلة(الرأس 
في حين استنتج من ,)المتوسطة والطبطبة والتهديف بنوعية ( فوق مستوى الكتف 

الدراسة الثانية تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في تعلم بعض 
. وكذلك تفوقها في نسبة االحتفاظ بالمادة التعليمية,المهارات األساسية بالكرة الطائرة   

والطريقة المتبعة  اسلوب االكتشاف الموجهالدراسة الحالية أن بينما استنتج من      
. كانا فعالين في تحسين مستوى األداء الفني للمهارات األساسية بلعبة كرة القدم  

على مجموعة الطريقة التقليدية  اسلوب االكتشاف الموجهوكذلك تفوق مجموعة    
.   القدم في تحسين مستوى المهارات الفنية األساسية بلعبة كرة   
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3-  ��Eاءا!� ا���*ا���� ا��P3 وإ�
�� :  
3-1  P3ا�� 	
��:  

لة البحـث باسـتخدام التصـميم التجريبـي استخدم الباحث المنهج التجريبي؛ وذلك لمالَءمتـِه طبيعـة مشـك        
. المجموعتين المتكافئتين احداهما ضابطة واالخرى تجريبية ذات االختبارين القبلي والبعدي,  

االقتــراب االكثــر صــدقًا لحــل العديــد مــن المشــكالت العلميــة عمليــًا ونظريــًا " حيــث يعــُد المــنهج التجريبــي        
)1(" لمي في العلوم االنسانية واالجتماعية ومن بينها علم الرياضةفضال عن اسهامه في تقدم البحث الع,  

                                            
)1   ( @Aرا Eآ�� �
�
� ?H6 �5وي وا��:*��/���� وC�6 ا�%<B ا��/��* ا���-�� ا� *
دار , ا���ه�ة, ا���� ا�&�

 *-� 217ص,1999,ا�<�� ا�&



 

 

 
3-2 P3ا�� ����  :  

ــار عينــة البحــث بالطريقــة العمديــة تمثلــت بطــالب كليــة التربيــة الرياضــية بمــادة كــرة القــدم            تــم اختي
) .  2014 -2013(طالبا للعام )36(سنة والبالغ عددهم ) 20 -19(لالعمار من   

مـن مجتمـع البحـث قسـموا الـى %) 83. 332(طالبا يمثلون نسبة ) 30(وقد تكونت عينة البحث من         
واالخرى ضابطة وعـددها ,طالبا استخدمت اسلوب االكتشاف الموجه )15(مجموعتين احداهما تجريبية وعددها 

وقد تـم ذلـك , ر االختباراتبعد استبعاد الطالبين  المتغيبين عن حضو , طالبا استخدمت الطريقة التقليدية )15(
.  التقسيم بالطريقة العشوائية  
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������� ا�-��� ا�-*د ا��E "�9ع ا����ب ا���Rا��%�� ا�� 

������  ا���ب ا�آ���ف ا����� ا������� ا��
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41.666% 

�4ا������� ا��5.  Zا����ب ا����  
15 

 

 
41.666% 

   ا�����ع
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83.332% 

 
3-2 -1  P3ا�� ���� L#�9!:  

فقد مثلت المجموعة , قام الباحث بتقسيم عينة البحث الى مجموعتين بالطريقة العشوائية وباسلوب القرعة    
فقد مثلت المنهج ) الضابطة(ة اما المجموعة الثاني, )االكتشاف الموجه(المنهج التجريبي ) التجريبية( االولى

)المتبع(التقليدي   
(واليجاد التكافؤ بين المجموعتين قام الباحث باستخدام اختبار  T للعينات غير المترابطة متساوية العدد؛ ) 
.لمعرفة الفرق بين المجموعتين في متغيرات البحث قيد  الدراسة  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

)2( �*ول   
�����" ا��P3 #" ا��� L#�9!ا�*را�� *�A ات��7�     

 ا����7�ات

  
*ة

�����
�����

�`
و

س 
��+

ا�
 

�������ـ ا��4.�5 ��ـ ا���  ���At 
 د��� ا� �وق ا���%3.�

-س  -س ع   ع 
 ا��DVد

 
 در��

 
� �-��ي   0.455 1.203 5.533 1.123 5.733�h 

ا����و�� ا���!*ة 
��� ا��*ار  

[���E)20(��*ة   

9�ار !
;�3Q 7.333 1.074 7.133 0.955 0.520 ي��-� ��h 

� ا�9�ة ���!
 �3E �ا�*وا&

����ا���  ���
 ا/رض

�   1.600 1.758 9.200 1.768 10.266 در���hي��-�  

�F ا�9�ات *
!
� �-��ي 1.459 1.540 9.600 1.356 10.400 در�� ا�_�.���h 

        ����ا�
���E��� �-��ي 0.757 1.146 5.866 1.611 6.266 در�� ا��h 

Z4A 2 ا�9�ة �
� �-��ي 0.315 1.083 2.400 1.146 2.533 در�� ا����#]�h 

9�ة ��. C93ا��
� �-��ي ��E�] 42.466 9.079 41.333 6.953 0.370 وه" #" ا�
�اء�h 

9�ة ��. ���ا�*`
2�.)5 (

�cاHD ذه�.ً� 
�ً.�� وإ

��E�] 17.822 1.420 18.826 1.343 1.923 ي��-� ��h 

4E; ا�9�ة      
� �-��ي 0.969 2.624 5.666 1.627 6.466 در�� .���أس�h 

 
 * ���A) (T (ا��*و���  045.2 ��  أ��م )�(در�� ` -15+15 2 =28 (�    و�%��ى د��)  50.0 (  

 
 
 
 

: األجهزة المستخدمة في البحث ووسائل جمع المعلومات 3-3  
:االجهزة واالدوات المستخدمة في البحث  -        

شريط قياس  -        
بورك ,صبغ دهني , اشرطة الصقة  -        

صافرة  ,) 2(ساعة توقيت عدد ,شواخص ,كرات قدم  -        
: وسائل جمع المعلومات   -  



 

 

المصادر العربية واالجنبية  -        
استمارات استبيان -        

االختبارات والقياسات   -        
: االختبارات المهارية المستخدمة في البحث  3-4  

يـار المهـارات األساسـية بالعبـة كـرة القـدم؛ ألَن الباحـث سـيعمل علـى دراسـتها جميعـًا فـال يمكـن تعَلـم تم اخت    
مهارة دون اخرى؛ وألَن طبيعة اللعبة هي عبارة عن تـرابط المهـارات جميعهـا طيلـة مـدة المبـاراة فـال يمكـن تعلـم 

إْذ تـَم عـرض مجموعـة ,ام ألداء الالعـب مهارة والتمكن منها دون اخـرى؛ ألَن ذلـك سـيؤثر سـلبًاعلى االطـار العـ
؛ لكي يتم تحديد نسب اتفاق هؤالء الخبراء والمختصين على االختبـارات  *من االختبارات على ذوي التخصص 

مــن حيــث القيــاس ومــدى مالَءمــة هــذه االختبــارات العمــار عينــة البحــث ومســتوياتهم وتشــمل هــذه االختبــارات 
وفـي ضـوء نتـائج االسـتبيان تـم اسـتبعاد مهـارة المراوغـة لحصـولها علـى . م المهارات االساسية بلعبـة كـرة القـد

%) . 75(نسبة اقل من   
كمــا هــو موضــح فــي  1"للباحــث الحــق فــي اختيــار النســبة التــي يراهــا مناســبة عنــد اختيــاره للمؤشــرات"إذ إَن    

) 2(ملحق   
 
 
 
 

:  االخماد : اوال  
قياس دقة اخماد الكرة : الغرض من االختبار  

) ابيض(بورك,شريط قياس,كرات قدم) 5:(االدوات الالزمة  
م والــدائرة التــي تليهــا )1(قطــر الــدائرة المركزيــة) متحــدة المركــز ( ترســم ثــالث دوائــر متداخلــة:اجــراءات االختبــار

م عــن محــيط الــدائرة الثالثــة يقــف الالعــب داخــل )6(م ويرســم خــط مســتقيم علــى بعــد )3(م والــدائرة الثالثــة)2(
المركزية ثم يقوم المدرب برمي الكرة اليه من خلف خط البداية حيُث يقوم الالعب باخماد الكـرة بالطريقـة الدائرة 

 المناسبة    
: طريقة التسجيل    

 م )1(ثالث درجات اذا أخمدت الكرة داخل الدائرة المركزية  -
 م )2(درجتان اذا أخمدت الكرة بحدود الدائرة الثانية  -
 م )3(لكرة بحدود الدائرة الثالثة درجة واحدة اذا اخمدت ا -
 .  صفر ما عدا ذلك  -

 
 
 
 

                                            
� ا��/� ر�$ان,��
� ?H6 �5وي)  1(N+ �
�� :*��/���� وC�6 ا�%<B ا��/�دار ,ا���ه�ة,1ط,ا����س �* ا���-�� ا�

*-�    366ص,1979,ا�<�� ا�&
*  W3��)2(  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
 
 
 

                               E�])5 (  
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� ����ة ا�gث دواH4 EFد دا�
F ر ا���F1(      ا(  

 
(المناولة المرتدة على الجدار لمدة : االختبار الثاني  20 ثانية )   

 قياس دقة وسرعة المناولة :رالغرض من االختبا -
بعد سـماع اشـارة البـدء يقـوم الالعـب الـذي يقـف خلـف خـط البدايـة بضـرب الكـرة علـى : وصف االداء -

ثانيـة علـى أْن اليـتم )20(الجدار ويضربها مرة اخرى بعد ارتدادها من الجدار وهكذا لحين انتهاء مدة 
خرجت الكرة خارج سيطرة الالعـب يقـوم باخـذ ضرب الكرة المرتدة من الجدار إال خلف خط البداية واذا 

 ويمكن ضرب الكرة بأَي قدم وباي جزٍء منها , احدى الكرتين االخريين دون توقف
 ثانية  )20(يسجل عدد ضربات الكرة الصحيحة نحو الجدار خالل :التسجيل -
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)1  ( �5�� ��ون(��4Fcة ا���م): و��- E��ر وا������F ا ,E�$
 150ص, 1990,ا�
$�W-�:� ,E ��2&� ا�



 

 

    
��Aة Z�6 ا�!�ار �
�ة                         
)1(     �4+��)20(ا���Fر ا�
%�و�� ا�  

 
:  تمرير الكرة نحو الدوائر المرسومة على األرض: االختبار الثالث  

 
. دقة المناولة المتوسطة: الغرض من االختبار  

بورك ,شريط قياس,كرات قدم) 5(,ملعب كرة قدم: االدوات الالزمة  
وتعطــى لهــا درجــات علــى , م)6(,م)4(,م)2(ترســم ثــالث دوائــر متداخلــة اقطارهــا علــى التــوالي : وصــف االداء

خـط البدايـة والـدوائر الثالثـة والتـي تكـون حيث يكون مركز الدوائر نقطـة البعـد بـين . د)2.(د)4. (د)6(التوالي 
, حيث يقف الالعب خلف خط البدء ويقـوم بتمريرالكـرات نحـو الـدوائر المرسـومة علـى االرض ,م )20(بمسافة 

. محاوالت متتالية ) 5(ويعطى لالعب   
 

. تحتسب عدد الدرجات التي حصل عليها الالعب في المحاوالت الخمس : التسجيل  
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� ا���ة +�$                      /�
A ر���Fا �gا� ا��وا�$�
�  Z�61(   ا)رض(  

                                            
)1  (��R
�ح ��:$/� -&X ا���رات ا���+�� وا�
�Vرات  �%SV:?�5م &�� ا�������* آ�ة ا���م  ا)�
F *�6H�
,���52�� ������,��2&� -�9اد,ر�/�  71ص,2002,آ��� ا���-�� ا�



 

 

 
تهديف الكرات الثابتة : االختبار الرابع  

  قياس دقة التصويب:الغرض من االختبار
, شريط لتعـين منطقـة التصـويب لالختبـار,)10(كرات قدم عدد, ملعب كرة قدم : االدوات الالزمة

شريط قياس ,صبغ  
كـرات قـدم فـي َأمـاكن مختلفـة علـى خـط وداخـل منطقـة الجـزاء ) 10(توضع : اجراءات االختبار

الختبار حيث يقوم الالعب بالتصويب في المناطق المؤشرة في ا.وكما موضح في الشكل ادناه ,
علــى ان يــتم االختبــار مــن ,وحســب اهميتهــا وصــعوبتها وبشــكل متسلســل الواحــدة تلــو االخــرى 

وال تعـد المحاولـة صـحيحة ) 10(وينتهي بـالكرة)1(حيث يبدأ االختبارمن الكرة رقم,وضع الركض
. في حالة عدم اصابة أي هدف من االهداف االربعة في كل جهة   
: طريقة التسجيل  

  ) 3(لتهديف في مجال رقم درجات عند ا)3( -
 ) 2(درجتان عند التهديف في مجال رقم )2( -
 ) 1(درجة واحدة عند التهديف في مجال رقم)1( -
 . صفر في بقية مجاالت الهدف االخرى  -
  تعطى لالعب محاولة واحدة فقط  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 E�])8(  
 

                                                                                                                             

$د- )  1(�� �&�* آ�ة ا���م:�$�3 ا k�%رات وا������F ن ,ا�
 59ص,2007,دار د6,��2



 

 

  )�VA��-    )1/. ا���ات ا�,�                                        
. اختبار الرمية الجانبية: االختبار الخامس  

قيـاس الدقــة علــى وضــع الكـرة أليــة مســافة فـي أيــة منطقــة مــن : الغـرض مــن االختبــار -
  . الملعب بطريقة قانونية في كرة القدم

 ) . بورك(,شريط قياس ,كرات قدم) 5: (األدوات الالزمة -
, 5, 3(ثـالث مربعـات علـى بعـدثـم ترسـم ,يرسم خـط علـى ارض الملعـب: وصف األداء -

ومــع مالحظــة ان يكــون قطــر المربــع يــاردة ,يــاردات علــى التــوالي مــن خــط البدايــة) 7
ثم يقـوم برمـي خمـس محـاوالت ,حيث يقف الالعب خلف خط البداية ومعه الكرة ,واحدة

 . باليدين من فوق الرأس ويجب ان تلمس الكرة المربعات المرسومة على األرض
. واحدة عندما تلمس الكرة المربع األول درجة: التسجيل -  

  . درجتان عندما تلمس المربع الثاني -
.ثالث درجات عندما تلمس الكرة المربع الثالث -       

 
 
                   
 
 
 
 
 
  
 

                                         E�] )9   (  
    

                                  ����)2(     ا�!�+��� ا���Fر ا�  

  
.قطع الكرة من المنافس: االختبار السادس  

  . قياس القدرة والمهارة في إبعاد الكرة من المنافس: الغرض من االختبار -
 . شريط قياس,كرة قدم ,ملعب كرة قدم : األدوات الالزمة -
) ب,أ(يقـف الالعبـان . يـاردة) 15(يرسم خطان متوازيان بينهما مسافة : وصف األداء -

, بـأداء االختبـار) ب(حيـث يقـوم الالعـب ,ياردة)15(اجهان لبعضهما في منتصف إلمو 
الذي يحـاول قطـع )ب(والمرور من الالعب ) أ(وفي هذه الحالة تكون الكرة مع الالعب 

                                            
C ا�=��ب)  1(�D ��ون( زه�Fcة ا���م): و�  219ص,1999,ا�
$�E,دار ا���@ ��:���6 وا�%�� ,2ط, آ
)2  (��!� O�/�F ر/�5ن :����/��:�-W ا��&��C ,1ج, �$$�6 ا�����ت وا ���Fرات �* ا���-�� ا���+�� وا�

�ة,ا�&��*N290ص,1989,ا��   



 

 

حيــث يجــب .يــاردة ) 15(والســير لالمــام الجتيــاز خــط منطقــة ِإلـــ,) أ(الكــرة مــن الالعــب 
ويمنــع ,يمكـن اسـتخدام كلتـا القـدمين لقطـع الكـرة اتبـاع الطـرق القانونيـة فـي الهجـوم و 

 . حيث تعطى خمس محاوالت متتالية,ركل الكرة بالقدم البعادها بعيدًا عن المنافس 
: التسجيل  

درجتــين عــن كــل محاولــة صــحيحة يســتطيع فيهــا قطــع الكــرة مــن ) ب(يمــنح الالعــب  -
  . المنافس والتقدم بها الى االمام حتى خط الجانب

أي درجــة اذا فشــل فــي قطــع الكــرة والســيطرة عليهــا خــالل منطقــة )ب(عــب ال يمــنح الال -
 . ياردة)15(ِإلـ

 . أي درجة اذا حدثت منه أي اخطاء ال يقرها القانون ) ب(ال يمنح الالعب  -
 .  درجات) 10(الدرجة النهائية لالختبار هي -
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)1(     ا���Fر W:D ا���ة �� ا�  

 

. التحكم بالكرة وهي في الهواء: االختبار السابع  
  . والسيطرة عليهااإلحساس بالكرة : الغرض من االختبار -
 . ساعة توقيت, كرة قدم : األدوات الالزمة -

                                            
)1  (��!� O�/�F ر/�5ن :L�  298ص, �N� ,1989ر �3 ذآ



 

 

يقــوم الالعــب برفــع الكــرة بإحــدى القــدمين عــن األرض والــتحكم بهــا فــي : وصــف األداء -
الهواء باستخدام القدمين او الفخذين او الرأس او بـأي جـزء قـانوني مـن أجـزاء الجسـم 

الزمن عنـدما يبـدأ الالعـب حيث يحتسب ,واالحتفاظ بها ألطول وقت ممكن عن األرض 
ويعطـــى الالعـــب ثـــالث ,برفـــع الكـــرة فـــي الهـــواء وينتهـــي عنـــدما تلمـــس الكـــرة األرض 

 . محاوالت
       )1( .     درجة الالعب هي الزمن الكلي الذي يستغرقه في المحاوالت الثالث: التسجيل

. شواخص ذهابًا وٕاياباً ) 5(الدحرجة بالكرة بين :االختبار الثامن  
  . قياس القدرة على التحكم بالكرة: من االختبار الغرض -
 . ساعة توقيت,شواخص)5(,كرات قدم) 3(, ملعب كرة قدم: االدوات الالزمة -

 
 
 

                                                                                               O�(ا�  
 

                                                                                                         
                                                                                                         
                                                   

م15                                                    
                                                                                          ����ا��*ا�
وا��  

                                                    
 
 

 E�])11(  
  

�2 -����ة -���[$اlF ذه�-ً� وا/�-ً�) 5( ا���Fر د?  
 
 

) 15(شـواخص وتكـون المسـافة ) 5(حرجة بالكرة بينيقوم الالعب بالد: وصف األداء  -
ــى  ــر مقســمة ال ــا بــين شــاخص وآخــر ) 5(مت ــين خــط البدايــة )3(شــواخص م ــر وب مت
  . متر )3(والشاخص االول 

 )2(.   محاوالت يسجل له افضل وقت من المحاوالت الثالث) 3(لكل مختبر : التسجيل -
 
 

                                            

$د)  1(�� �&�3 ا$� :L�    50ص,�N�,2007ر �3 ذآ

)2  ( �5�� ��ون(��4Fcو : (L� 159ص,�N� ,1991ر �3 ذآ



 

 

 
 

)  نطح الكرة بالرأس. (تمرير الكرة وهي في الهواء: االختبار التاسع  

 
قياس الدقة التي يمكـن أْن يحققهـا الالعـب عـن طريـق ركـل الكـرة :الغرض من االختبار -

  .  وقبل أْن تصل الى األرض ويتم ذلك باستخدام الرأس,وهي في الهواء مباشرة
 , كرات قدم)5(,بورك,شريط قياس : االدوات الالزمة  -
 ياردات  )10(تحديد منطقة من االرض طولها : وصف االداء -
ويكـون الخـط االول منهـا علـى , يحدد خط البداية ثـم ترسـم خطـوط عرضـية موازيـة لـه -

كمـا فـي ,يـاردة )1(وتكون المسافة بين كل خـط وآخـر ,ياردات من خط البداية) 5(بعد 
 .الشكل في أدناه
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. يجلس المدرب ومعه الكرة على الخط االول مواجهًا لالعب   
الذي يقوم بركلها مباشـرة وهـي فـي الهـواء ,يقوم المدرب برمي الكرة عالية الى الالعب  -

 . لردها في تجاه المنطقة المحددة الطول مسافة ممكنة
 . افة بين خط البداية وبين النقطة التي تسقط فيها الكرة على االرض تحتسب المس -
 . يعطى الالعب ثالث محاوالت متتالية  -
  .      يقوم الالعب بتمرير الكرة من خلف خط البداية -

: تعليمات االختبار  
  . عدم اجتياز خط البداية عند إرجاع الكرة في الهواء -
  .    طريق ركلها بطريقة قانونية في كرة القدميجب ان يتم تمريرا لكرة في الهواء عن  -

: ساب الدرجةح  
: تحتسب لالعب أطول مسافة يحققها من محاولة صحيحة كاآلتي  

  . درجة)1(إذا سقطت الكرة بين خط البداية والخط األول يمنح الالعب  -
 . درجات)5(ياردات يمنح الالعب )6-5(اذا سقطت الكرة بين  -
 . درجات)6(اردات يمنح الالعب ي) 7-6(اذا سقطت الكرة بين -
 . درجات)7(ياردات يمنح الالعب)8-7(اذا سقطت الكرة بين -
 . درجات)8(ياردات يمنح الالعب )9-8(اذا سقطت الكرة بين  -
 . درجات)9(ياردات يمنح الالعب )10-9(اذا سقطت الكرة بين  -
ئيـة وهـي يـاردات يمـنح الالعـب الدرجـة النها)10(حينما تصل الكرة او تتخطـى مسـافة  -

  )1( . درجات)10(
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: تجربة البحث االستطالعية 3-5  
لغــرض التعــرف علــى الســلبيات التــي قــد تواجــه الباحــث اثنــاء اجــراء االختبــارات               

ــا ــوق به ــائج موث ــى نت ــذلك مــن اجــل الحصــول عل ــة اســتطالعية , وك ــاجراء تجرب ــام الباحــث ب ق
               2014/  12/ 24بتاريخ

طالب من مجتمع البحث االصلي من الذين استبعدوا من التجربة الرئيسـة للبحـث وقـد )6(على 
:. هدفت التجربة الى  

  . التعرف على مدى مالَءمة االختبارات مع مستوى افراد العينة -
 . تجاوز االخطاء التي قد تظهر عند تنفيذ االختبارات والتجربة الرئيسة -
 . االختبارات والتجربة الرئيسية تحديد الزمن المستغرق في اداء -
  . والعدد المناسب إلجراء التجربة *التعرف على كفاية الفريق المساعد -

وبناًء على ما تقدم فقد حققت التجربة االستطالعية أهدافها وأصبحت الظروف مالئمة لتطبيقه 
عينـة صـغيرة دراسة أولية يقوم بها الباحث على "الن التجربة االستطالعية هي,البحث الرئيسة 

)1(" قبل قيامه بالبحث بهدف اختبار أساليب البحث وأدواته  
:التجربة الميدانية واجرءات البحث  3-6  

:  االختبارات القبلية 3-6-1  
أْجَرى الباحث االختبـارات القبليـة لعينـة البحـث للمجمـوعتين الضـابطة والتجريبيـة فـي           

ونظرًا ألن الباحث استخدم المهارات األساسية جميعها فال ,المهارات الفنية األساسية بكرة القدم 
فقــد قســمت هــذه ,يمكــن إجــراء االختبــارات لكــل هــذه المهــارات وللمجمــوعتين بيــوم واحــد فقــط 

المهــارات إلــى مجمــوعتين كــل مجموعــة جــرت اختباراتهــا فــي اليــوم المقــرر لهــا وقــد ضــم اليــوم 
) الرميــة  الجانبيــة,التهــديف,)والمتوســطة,لقصــيرةا(المناولــة ,اإلخمــاد ( األول كــًال مــن مهــارات

, فــي يــوم الثالثــاء,واجــري االختبــار القبلــي لهــذه المهــارات وللمجمــوعتين الضــابطة والتجريبيــة
علــى المالعــب الخارجيــة لكليــة ) العاشــرة صــباحًا ( فــي الســاعة2013/   12/  27الموافــق 

.  التربية الرياضية   
ـــار          ـــي حـــين اجـــري االختب ـــة المهـــارات وهـــيف ـــي لبقي ـــي الهـــواء(القبل ـــرة ف ,           تنطـــيط الك

وللمجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــي يــوم االربعــاء     ) نطــح الكــرة بــالرأس,الدحرجــة          

                                            
)1 (��-�
W ا���9 ا�&!� :��-�    78 ص,1984, ا�V�\� ا�&��� ��Rون ا�
:�-W ا)���/�,ا���ه�ة, 1ج,�&!C�6 C ا�%<B وا��

�W ا�-�? ا��%��*  *�# .  
-  *��`                     F�D د��`   ��S���.�� ر! ���%��� .  
�  ��دل ��اد آ�`�ت                  -��%��� O��G- ��S���.�� ر! .  
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ــة 2013/ 12/ 28الموافــق             ــى المالعــب الخارجي فــي الســاعة العاشــرة صــباحًا  عل
.  لكلية التربية الرياضية  

لك أعطي لطالب وحـدتين تعليميتـين وكـان الغـرض منهـا تعريـف الطـالب بتلـك المهـارات وقبل ذ
  2013/ 25/12حيث أعطيت في يـومين األولـى كانـت األحـد الموافـق . وٕاجراء تلك االختبارات

ــين الموافــق  ــوم االثن ــي ي ــة ف ــة الثاني ــت الوحــدة التعليمي ــي حــين كان لهــدف   26/12/2013ف
.رات وفهمها التعرف على طبيعة االختبا  

: تجربة البحث الرئيسة 3-6-2  
بعد االنتهاء من التجربة االستطالعية وٕاجراء االختبـارات القبليـة تـم تطبيـق تجربـة البحـث      

. الرئيسية  
مـن قبــل ) المتبعــة(اســتخدمت هـذه المجموعــة الطريقـة التقليديـة:  المجموعـة الضـابطة -

  . مدرب الفريق
هذه المجموعة اسلوب االكتشاف الموجـه فـي تحسـين استخدمت : المجموعة التجريبية -

مستوى المهارات الفنية األساسية بالعبة كرة القدم مع مراعاة الفـروق الفرديـة التـي تـم 
 .  بها تعليم أفراد المجموعة لتلك المهارات

حيث كانت هناك اختبارات تشخيصية في نهاية كل أسبوع أي بعد االنتهـاء مـن تعلـيم الوحـدات 
ية الـثالث الموزعـة علـى األسـبوع إذ يجـري اختبـارًا تشخيصـيًا الهـدف منـه الوقـوف علـى التعليم

ــة لمفــردات التجربــة  ــنهج التعليمــي واســتجابة العين واســتمر تطبيــق المــنهج ,مــدى تطبيــق الم
وبواقــع ثــالث واحــدات 22/4/2014الــى  2/1/2014أســبوع للمــدة مــن ) 16(التعليمــي لمــدة

الختبار التشخيصي في نهاية األسبوع كما ذكرنـا سـلفًا وبـزمن قـدره تعليمية أسبوعيا مع إجراء ا
.  للوحدة التعليمية الواحدة) ساعتان(   

: فقد تم تطبيق اسلوب االستكشاف الموجه في تعلم المهارات قيد الدراسة وكما يأتي  
  . تؤخذ كل مهارة على حدة ولمدة أسبوع وبثالث وحدات تعليمية -
  )المهارة األولى. (الوحدة التعليمية األولى  ) أ(

)المهارة الثانية. (الوحدة التعليمية الثانية)ب(  
)  المهارة الثانية+المهارة األولى (ا.الوحدة التعليمية الثالثة)ج(  

وهــي اختبــارات تتبعيــه لغــرض التعــرف علــى .وفــي نهايــة األســبوع تجــرى االختبــارات التكوينيــة 
.   مستويات الالعبين  

يســـتخدم نفـــس التوزيـــع للوحـــدات التعليميـــة باســـتخدام مهـــارتين  وفـــي األســـبوع الثـــاني كـــذلك
وبعــد االنتهــاء مــن الوحــدات التعليميــة الــثالث مــن االســبو ع الثــاني اجــرَي االختبــار , جديــدتين



 

 

وهكذا الحال بالنسبة لبقية المهارات في االسابيع , التكويني الفرعي الثاني نهاية األسبوع الثاني
تعلــم المهــارات جميعــًا فــي الشــهر االول والثــاني اجــري االختبــار  وبعــد االنتهــاء مــن,القادمــة

التشخيصـي الوســطي فـي نفــس الظـروف التــي أجريــت بهـا االختبــارات القبليـة وبمــا إن الباحــث 
ذكر سلفًا انه استخدم المهارات األساسية جميعها ال يمكن إجراء تلـك االختبـارات فـي يـوم واحـد 

المناولــة ,اإلخمــاد(وقــد ضــم المهــارات  28/2/2014د فقــط فقــد أجريــت فــي يــومين همــا االحــ
 29/2/2014الموافـــق )االثنـــين(فـــي حـــين ضـــم اليـــوم الثـــاني )الرميـــة الجانبيـــة,التهـــديف,

حيث كان الهدف منه التعـرف علـى ) نطح الكرة بالرأس,الدحرجة,تنطيط الكرة في الهواء(مهارات
حيـث قسـم الالعبـون إلـى  ثـالث .تمستويات الالعبين والعمل على أساس توزيع تلك المستويا

.       إلعطاء التكرار المناسب لكل مستوى ).ضعيف  –متوسط  –جيد (مستويات وهم   
. حيث تتفق المجموعتان التجريبية والضابطة بكٍل مما يأتي  

  . زمن الوحدة التعليمية  -
 . التمارين المستخدمة للتعلم  -
 ) خاص,امع)(اإلحماء (الجزء التحضيري للوحدة التعليمية -
 . الجزء الختامي للوحدة التعليمية  -
 . الجزء التعليمي من القسم الرئيس  -
 . زمن الجزء التطبيقي من القسم الرئيس -

اســلوب (فــي حــين ان االخــتالف الوحيــد بــين المجمــوعتين هــو ان المجموعــة التجريبيــة تطبــق 
ــة فــي حــين أَن المجموعــة)االكتشــاف الموجــه ــذي يعتمــد االســئلة  واالجوب الضــابطة تطبــق  ال

.   الطريقة  التقليدية  
:إتباع أسلوب التدريس باالكتشاف الموجه 3-6-3  

لقد قام الباحث بإعداد مجموعة من األسئلة في كل مهارة تتضمن هذه األسئلة استفسـارا أو    
سؤاال واضحا عن كل جزء من أجزاء المهارة وذلك يعني أن مجموعة األسئلة مع أجوبتها تكون 

: الصحيح والكامل للمهارة وقد راع الباحث أثناء إعدادها لهذه األسئلة ما ياتي  التكنيك  
 .أن يرتبط كل سؤال بمفهوم حركي واحد ومحدد  .1
 .أن تتدرج األسئلة من السهل إلى الصعب ومن المعلوم إلى غير المعلوم  .2
قــد أن تتــيح األســئلة للتلميــذة فرصــة إلجــراء عمليــات عقليــة وعلميــة كالمالحظــة والن .3

 .والمقارنة واالستنتاج وتكوين النماذج 
 .أن تتضمن األسئلة عددا من أسئلة المناقشة  .4
أن تتضمن األسئلة عددا من األسئلة التقاربية والتي تؤدي إلى تقريب وتوجية التلميذة  .5

  .للحل الصحيح 



 

 

شـكل  وخالصة كل ما تقدم أن عملية التعليم باالكتشاف الموجه تعني تكوين المهـارة علـى     
أسئلة وأجوبة تطرح في القسم التعليمي على الطالب بحيث تتضمن اإلجابة عن كل سؤال تعلـم 
خطوة من خطوات المهارة ولتسهيل عملية التعليم والتعلم فقـد سـعى الباحـث إلـى تعلـيم الطـالب 

ملـة المهارة بالطريقة الجزئية أوال ثم الطريقة الكلية علمـا أن الباحـث قـد قـام بعـرض األسـئلة كا
ـــة ,اإلخمـــاد(لكـــل المهـــارات قيـــد البحـــث  ـــة تنطـــيط الكـــرة فـــي ,التهـــديف,المناول الرميـــة الجانبي

على مجموعة من الخبراء في مجال طرائق التدريس وكرة )  نطح الكرة بالرأس ,الدحرجة,الهواء
القــدم والــذين أشــار الباحــث إلــيهم ســابقا للتوضــيح ســنأخذ بعــض أســئلة مهــارة الركــل واجوبتهــا 

علقة بوقفة االستعداد علما أن جميع األسئلة وأجوبتها المتوقعـة ولجميـع المهـارات وبكافـة والمت
).4(أجزائها كاملة مذكورة في الملحق   

عنــد وقــوف الطالــب فــي منطقــة الضــرب عليــه إن يتخــذ وقفــه / الســؤال األول  �
 معينة ؟ فكيف تكون وقفة الطالب في منطقة الضرب ؟

 .لوقفة مواجهه للهدف وبوضعية المشي تكون ا/االستجابة المتوقعة  �
 وكيف تكون وضعية الرجلين ؟/ السؤال الثاني  �
تكون رجل اليسار إلى األمام واليمين إلى الخـلف لالعـب / االستجابة المتوقعة  �

 .األيمن والعكس لالعب األعسر
 ولماذا تكون الرجالن على هذه الشاكلة ؟/ السؤال الثالث  �
نه إذا حدثت الحالـة المعكوسـة فـان ذلـك يسـبب إعاقـة أل / االستجابة المتوقعة  �

ــأثير علــى انســيابية الحركــة وقــوة  ــالي الت ــذراع الضــاربة وبالت لحركــة مرجحــة ال
  .ضرب الكرة 

.وهكذا يتم تعليم المهارة كاملة بشكل متسلسل باالعتماد على األسئلة وأجوبتها       
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 �

�

 ا�

�!���������O  ا���ر�g ا���م!
ا��`�������*ة 
 ا��-�����

ا��
������������رة 
 ا��-��� 

�!���������O  ا���ر�g ا���م!
ا��`�������*ة 
 ا��-�����

ا��
���������������رة 
  ا��-���

�!���������O  ا���ر�g ا���م !
ا��`�������*ة 
 ا��-�����

ا��
������رة 
 ا��-��� 

�!����������O  ا���ر�g ا���م!
ا��`���������*ة 
 ا��-�����

ا��
�������رة  
 ا��-��� 

�م
� 

�

c 

��
� 

م 
��

 

�

c 

 �
��

 

�م
� 

�

c 

��
� 

�م
� 

�

c 

��
� 

   
  )

ول
�
ا

 
) 

   
 (

 
 "

E�_
 ا�

�ن
Eآ�

 (
 

f�%د  ا�و�� 2014 1 2 ا���Dا� 
 

 f�%2014 1 9 ا� 
 

ا�������������   ا�%�.-�  2014 1 16 ا�%�f  ا����و��  ا��ا.-�
 ���E�� ا�

f�%ة  2014 1 23 ا��c�-;  ا�����������������4E
ا�9���������������ة  

�اس��. 
 ا�*`��� ا�_���E 2014 1 4 ا�[��2

 
�F ا��I�%� 2014 1 11 ا�[��2 *
ا����������C93   ا�_����  2014 1 18 ا�[��2 ا��

9�ة   ����������.
      "�����������������#

 ا�
�اء 

ا��3د����������  2014 1 25 ا�[��2
 ��� 

Z4A ا�9�ة 
  2��������������������
 ا����#]

+ ا��D����د   ا�_��_� 2014 1 6 ا�ر.-�ء
��� ا�*`

+ ا����و�����   ا�%�د�� 2014 1 13 ا�ر.-�ء
  F�*
ا��  

ا�������������   ا����-�  2014 1 20 ا�ر.-�ء
 ��������E��ا�

+ C93����ا�
9�ة ����������.
 "�����������������#
 ا�
�اء

ا�_��E������������  2014 1 27 ا�ر.-�ء
��� 

 ;����������������4E
ا�9���������������ة 

�اس������. +
 Z4A ة�ا�9

  2��������������������
 ا����#] 

[��I2014 1 7 ا�  "<�I�! ر���Dا 
 

[��I2014 1 14 ا�  "<�I�! ر���Dا [��I2014 1 21 ا�  "<�I�! ر���Dا  [��I2014 1 28 ا�  "<�I�! ر���Dا 
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 f�%د  ا�و��  2014 1 30 ا���Dا�  f�%ا.-�  2014 2 6 ا��ا�������������  ا�%�.-�  2014 2 13 ا�%�f  ا����و��  ا�
 ���E�� ا�

 f�%ة  2014 2 20 ا��c�-;  ا�����������������4E
ا�9���������������ة 
�اس��. 

�F  ا��I�%�  2014 2 8 ا�[��2  ا�*`���  ا�_���E  2014 2 1 ا�[��2*
ا����������C93  ا�_����  2014 2 15 ا�[��2  ا��
9�ة ����������.
 "�����������������#
 ا�
�اء 

ا��3د����������  2014 2 22 ا�[��2 
 ��� 

Z4A ا�9�ة 
 �������������������� 2

 ا����#] 

 2014 2 3 ا�ر.-�ء
 

+  ا��D�������د ا�_��_� 
��� ا�*`

 +ا����و���������� ا�%�د��  2014 2 10 ا�ر.-�ء 
F�*
 ا��

ا�������������   ا����-�  2014 2 17 ا�ر.-�ء 
��������E��ا�

+ C93����ا�
9�ة ����������.
 "�����������������#
 ا�
�اء

ا�_��E������������  2014 2 24 ا�ر.-�ء 
 ��� 

 ;����������������4E
ا�9���������������ة 

�اس������. +
Z4A ا�9�ة 
  2��������������������
 ا����#]

[��I2014 2 4 ا�   "<�I�! ر���Dا 
 

[��I2014 2 11 ا�  "<�I�! ر���Dا [��I2014 2 18 ا�  "<�I�! ر���Dا [��Iر �ا 2014 2 25 ا����Dا�"<�I��  
 2 26 ا���-�  ا���4"   



                                                                                                                                                                                                                                                        

  

)4(�*ول   
Z.ا��2 ا�_��P وا��
��� P3ا�� 	
)�E%�ن, رpذا(!�ر�g ا��4ء ا��`*ات ا��-����� D)ل �*ة ��  

                                                          "E�_ا����ع ا�ول                                                        ا����ع ا�    Z.ا�ا����ع ا�_��P                                            ا����ع ا�  
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f�%د  ا�و�� 2014 2 27 ا���Dا� 
 

 f�%ا.-� 2014 3 6 ا��ا�����������   ا�%�.-�  2014 3 13 ا�%�f  ا����و��  ا�
 ���E�� ا�

f�%ة  2014 3 20 ا��c�-;  ا��������������4E
ا�9������������ة  
�اس��. 

�ا�*`�� ا�_���E 2014 3 1 ا�[��2  
 

�F ا��I�%� 2014 3 8 ا�[��2 *
ا��������C93   ا�_����  2014 3 15 ا�[��2 ا��
9�ة   ��������.

      "������������#
ا�
�اء    

ا��3د��������  2014 3 22 ا�[��2
 ��� 

 Z��������������4A
ا�9�ة �2 
 ا����#]

ا��D�������د  ا�_��_� 2014 3 3 ا�ر.-�ء
 +
��� ا�*`

ا����و����������   ا�%�د�� 2014 3 10 ا�ر.-�ء
   +

F�*
 ا��

ا�����������   ا����-�  2014 3 17 ا�ر.-�ء
 ������E��ا�

+ C93ا��
9�ة  ��������.
 "���������������#
 ا�
�اء

ا�_��E����������  2014 3 24 ا�ر.-�ء
��� 

 ;�������������4E
ا�9������������ة 

�اس ���. +
 Z��������������4A
ا�9�ة �2 
 ا����#] 

[��I2014 3 4 ا�  "<�I�! ر���Dا 
 

[��I2014 3 11 ا�  "<�I�! ر���Dا [��I2014 3 18 ا�  "<�I�! ر���Dا  [��I2014 3 17 ا� �I�! ر���Dا "<  
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 f�%د  ا�و��  2014 3 27 ا���Dا�  f�%ا.-�  2014 4 3 ا��ا�����������  ا�%�.-�  2014 4 10 ا�%�f  ا����و��  ا�
 ���E�� ا�

f�%ة  2014 4 19 ا��c�-;  ا��������������4E
ا�9������������ة 
�اس��. 
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+ ا���Dد ا�_��_�  2014 3 31 ا�ر.-�ء
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ا����و����������  ا�%�د��  2014 4 7 ا�ر.-�ء
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ا�_��E����������  2014 4 21 ا�ر.-�ء   ا����-�  2014 4 14 ا�ر.-�ء 
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 ;�������������4E
ا�9������������ة 

�اس ���. +
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9�ة �����������.
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�اء

[��I2014 4 1 ا�   "<�I�! ر���Dا 
 

��Iا�[  8 4 2014  "<�I�! ر���Dا [��I2014 4 15 ا�  "<�I�! ر���Dا [��I2014 4 22 ا�  "<�I�! ر���Dا 



 

  

 
 
 

  :ا ���Fرات ا��&�/0 3- 3-6
 

       -. ���f ا����Dرات ا��-*������ #�" ا��
��رات      ا����������2 ا�5��.�4 وا����� ��%�&��.� ا��P3 ا��
�ء �2 !�Eا� *
�ًا ����I*ام ا���`�P ا��
��رات       �ا� ��� ا������ .�rEو ��رات ا�+�������Dاءات ا���O ا!��ع E ] ا�� �Eة ا�+*م و.�� ا��-�� آ

��29 ا��اء ا����Dرات ����Z ا��
�رات #" ��م  (# �

��   .وا`* #+s ا������ ���-��!�! O%` رات�
#+* f�%A هb6 ا��
 Dا f����
���رات  ا/ول ا�����م ���را!
��� #��" ا�����م ا��+���ر �
��� S��C#��" ا���D���رات ا�+������ ا���� ���������2 آ��? �������� ا��

�F ، ا����� ا������E) ا������4و ا�+>��ة( ا����و�� ,ا��DVد(*
) ، ا��  
��م ا�`* ا����Dر ا��-*ي �
b6 ا��
�رات �� وأ��ى "# ������������2 ا��4.�5 وا���W#25/4/2014 ا���ا   ����ا�% "#

 ��� �ً`��Q b�c�-ا���S���!�s�4 ا�9��b وه�"   (#��� ا��ي ا����Dر ا��-*ي ��
�رات . ا��)�O ا��Iر��� ����9 ا���.�� ا�
������أس ، ا�*`����. b�����م) #��" ا�
���اء ، 4E��; ا�9�� "��# �������� 26/4/2014 ا���ا#��Wا�[����2  �����������2 ا�5���.�4 وا��

�ة ا�%���c�-ا�   �ً`��Q �����S���.ا��)�O ا��Iر��� ����9 ا���.�� ا�  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

 
 

3 -70�g�N? ا Eg�- :ا�$  
 0�Am0 ا�g�N? ا Eg�9�ض �&��!� ا�%��Sg ا?g�N�ً� ا�=�م ا���?� ا�$�: -  
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��"، `%2 ��3* ا�-��*ي)1(�����2 ا��9 Z���S��� :ود�،  1996، دار ا��9�O �����4�� وا����� ���-�� ا���Q�? ،      ا����4+�ت ا�`>�&�� #" .�3ث ا���.�� ا�

 .    102-123-154ص 
� ا��*�2 رS��ان      )2(�<E *��3� ، )وي��3* `%2 �� :        "�S�����S��� و���C ا��� ] ا��ه�b ، دار ا� 9�� ا�-�.�" ،   ا�+��  2، طا�+���س وا��+���C #�" ا���.��� ا�

 . 152، ص1988
�ون(��ض ��>�ر)  3(Dpو:(" Qا�`>�ء ا�� C�� "# ء,���ن,1ط,ا�����ت�-�Q 197ص,1999,دار 
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(ا���Fر ��A�E ا����/� - F : ( -  
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�ق �&%$ي    -� EDر ا���Fا) L.S.D( 
 
 
L.S.D ) 2.........................(ت                                                                   =    
 
 
 
 
 

)3................. (    100 ×                                        =           ا��:$ر ��D+$ن +�5 -  
 

                                            
)1 (?��D ن ��دة����� *�` ,"���Iا� F��� ?��D:��E�%Eوا�-��م ا� ��.�  . 236ص,2002,دار ا��? ����� وا���ز�Z,أر.*,2ط,ا�`>�ء ����`P #" ا��
  
)2  ("�������2 ا��9 Z�  . 309-293ص,1996,�>*ر ��W ذآ�b:`%2 ��3* ا�-��*ي,ود
 
)3  (�A�. ��ة ا�%���    : ر�* ��.�9. ���� !*ر�O ا�+�ة ا����\ة .��%��� ��� .-J ا����7�ات ا��*�E�� وا��
�ر�]^!,  bرا��دآ� ��و`�G*اد  ,ا�7. ��-���,   ���.�آ���� ا��

��S���  .69ص.1995,ا�

   2س – 1س

 1ع
 2ع+   2

2  
1-ن      


$�6ت × 2!
�-&�ت داEF ا�
O ا�$��  
 ن 

ا ���Fر ا����*  –ا ���Fر ا��&�ي   

ا ���Fر ا����*         


$�6ت ��$!
�-&�ت -�� ا�
O ا�  


$�6ت !
�-&�ت داEF ا�
O ا�$�� 



ا�
	ب 
 ا��ا*(

  
4 - 	+����ض ا���	0/ و.#-#+	 و��	,  

��ض ا���	0/ و.#-#+	 4-1  
  

4-1-1  2�	
(��ض &�	0/ .#-3 ا�� F (و,-4 )  L.S.D. *� ا�78
	رات )

. -$ و.#-#+	ا�=
#-$ وا�:�>-$ وا�
;��$ �#��9:�$ ا��9��  

 
4-1-2  2�	
(��ض &�	0/ .#-3 ا�� F (و,-4 )  L.S.D. *� ا�78
	رات ) 

. ا�=
#-$ وا�:�>-$ وا�
;��$ �#��9:�$ ا�<	*>$ و.#-#+	  
 

��ض &�	0/ ا�78
ـ	رات ا�
;��ـ$ �#��9ـ:��� ا��9��
-ـ$      4-1-3
. وا�<	*>$ و.#-#+	  

 
4-1-4 
-$ وا�<ـ	*>$  ��ض &�	0/ &@
$ ا��>:ر �#��9:��� ا��9��

. و.#-#+	  
 

�$ ا���	0/   4-2,	��  
 

4-2-1 9+��
ـ( ( �ا��;#-�- �ABCD ا��H .@ـ� �@ـ�:ى   ) ا�=Fح وا

$ آ�ة ا�=�م  ا��I-$ ا�+	رات;#* $-�	�Mا.  

 
4-2-2  ABCDNO:� ا�H $-�I .@� �@�:ى ا�+	رات ا�#:ب ا8آ��	ف ا


$ آ�ة ا�=�م ;#* $-�	�Mا .  
 
 
 

4- ���
��A���و �
:. ض ا����&	 و!���3  
4-1  �
�ض ا����&	 و!���3�  :  

 
من اجل تحقيق أهداف البحث وفرضياته اإلحصائية في التعرف على تأثير استخدام إحدى               

. في تحسين مستوى المهارات الفنية األساسية بلعبة كرة القدم  أسلوب االكتشاف الموجه تإستراتيجيا  
قام الباحث بعرض النتائج وتحليلهـا ومناقشـتها بعـد إن تمـت معالجتهـا إحصـائيا والمستخلصـة مـن             

وذلــك لمعرفــة واقــع الفــروق وداللتهــا اإلحصــائية والمقارنــة بــين , نتــائج االختبــارات القبليــة والوســطية والبعديــة
:. لمجموعتي عينة البحث وكماياتياالختبارين القبلي والبعدي لعينة البحث وكذلك بين االختبارين البعديين   

 
 
 
 
 
 
 



 

  

4-1 -1 �E ض�� 2�(�&	 !��3? ا���� F ( C�Aو) L.S.D. .�2 ا����Dرات ا�+���� وا�����4 )
�
���� و!���3������� ا����� ��:. وا��-*  

)5(�*ول   
�7�ات ا����E3&	 !��3? ا��������D� 2رات ا�� �� "# ����������� ا��P.  

 ا����7�ات
ة و`*

 ا�+��س
�>�در 
2� ا����

���ع �
 ا���.-�ت

در�� 
��� ا�3

 s����
 ا���.-�ت

C�A) F * (
 ا���%3.�

  ا��DVد
 

 در��
 

 ?Dدا
 29.755 2      59.510 ا�������ت

19.409 
   2�.

 ا�������ت
64.402 42 1.533 

ا����و�� 
ا���!*ة ��� 
ا��*ار ��*ة 

)20(��E�]  

9�ار! 

 ?Dدا
 38.821 2      77.643 ا�������ت

42.037 
   2�.

 ا�������ت
38.002 42 0.904 

� ا�9�ة ���!
�3E ه*ف 

���م ��� �
 ا�رض

 در��

 ?Dدا
 59.999 2      119.998 ا�������ت

17.899 
   2�.

 ا�������ت
140.802 42 3.352 

�F ا�9�ات *
!
 در�� ا�_�.��

 ?Dدا
 45.155 2      90.310 ا�������ت

21.492 
   2�.

�����تا��  
88.268 42 2.101 

       ����ا�
���E�� در�� ا�

 ?Dدا
 36.822 2      73.644 ا�������ت

18.355 
   2�.

 ا�������ت
84.268 42 2.006 

Z4A ا�9�ة �2 
 در�� ا����#]

  2�.
 13.155 2      26.310 ا�������ت

12.960  
       ?Dدا

 ا�������ت
42.668 42 1.015 

9��. C93ة ا���
وه" #" 

 ا�
�اء
��E�] 

 ?Dدا
 883.469 2      1766.93 ا�������ت

11.673 
   2�.

 ا�������ت
3178.87 42 75.681 

 ���ا�*`
5(.��9�ة .�2( 

 HDا�c
�ً.�� ذه�.ً� وإ

��E�] 

 ?Dدا
 7.039 2      14.079 ا�������ت

3.284 
   2�.

 2.143 42 90.045 ا�������ت

4E; ا�9�ة 
 در�� .���أس

 ?Dدا
 ا�������ت

68.393      2 34.196 
20.575 

   2�.
 1.662 42 69.807 ا�������ت

 
*  ���A) F (ا��*و���)  3.22  (���(أ��م در�� ` 42,2 (و�%��ى د���)  0.05( 
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ا�و������������ط ا�%3�����������. ��.������������E 2�����������&	 ا��D�����������رات ا��
�����������رات ا���������������� .9�����������ة        
�����).-*ي,و���A,"4"(ا�+*م��� ������  . ا��
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                                                       ?9c) 14  ( 
 

9�ة #�������" ا�
��������اء    (ا�و���������ط ا�3%��������.�� �����������&	 ا��D��������رات   ���������. C93��������ا�+ ����������ا�*`
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�* �2ول            �%��
(/�HF �� �pل ا�%��Sg ا� 5 (وا)[��ل ا����+�� )  13 (و) 14 وP2$د  ) 
�وق PP�  *PP�
�PP6$ ا��!�/���PP و!
�� �PP/�&وا�� ��:PP�&%$/PP- �PP�� Sg�PP�+ ا �PP��Fرات ا������PP وا�$

.   آ��� ا ���Fرات  
(-�PD eP9�C    ْذإ F (ا�
�ZP�6 �-$P5 ا��P$ا�*    )   19.409,42.037  , 17.899  ,21.422  ,   

18.355 ,12.960 ,11.973 ,3.284   , 20.575   ( *PPPرات وه�PPP��F ا EPPP5�5A @PPP5?و
�D �� �2
�&�V اآ�  �P
) F  (   �P9ا���� �P�ا�!�و�) 3.22 (    �P/�? �P2در eP�A) 42, 2 و��P5$ى  )  

( �د � 0.05 �وق �&%$/� -P�� Sg�P�+ ا �P��Fرات    ) �ا������P وا�$P:��   (وهrا /�ل Z�6 و2$د 
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(�*ول  6 ( 
�ق �-��ي # ?Aا C�A) L.S.D. �� ا�+���� وا���4(.�2 ا������4ت ا��%3.�� �)���Dرات )

������ ) وا��-*������� ا�����.  

ا� �وق .�2  ا����Dرات ا����7�ات
 ا������4ت

��E&	 ا� �وق 
  

 C�A) L.S.D.(     ���*ا�  *
ا�`>�&��      )0.01**(  )0.05*(  

 ا���Dد
2خ-1خ  5.733  – 6.886    1.133** 

3خ-1خ �-��ي 0.761 1.095   5.733  - 8.533 2.800   **  
3خ-2خ  6.886  – 8.533 1.667** 

ا����و��ا���!*ة 
��� ا��*ار ��*ة 

)20(��E�]  

2خ -1خ   7.333  - 8.266 *0.933 
3خ -1خ �-��ي 0.702 1.010    7.333  - 10.466 **3.133  

3خ -2خ  8.266  – 10.466 **2.200 

 �3E ة�� ا�9���!
ه*ف ����م 
 ��� ا�رض

2خ -1خ  10.266  - 12.266 **2.000 
3خ -1خ �-��ي 1.121 1.613  10.266  - 14.266 **4.000  

3خ -2خ  12.266  - 14.266 **2.000 

�F ا�9�ات *
!
 ا�_�.��

2خ-1خ  10.400  - 12.600 **1.866  
3خ-1خ �-��ي 0.890 1.281  -10.400 13.866 **3.466 

3خ-2خ  12.266  - 13.866 **1.600 

    ����ا�
���E�� ا�

2خ-1خ    6.266  - 7.666 **1.400 
3خ-1خ �-��ي 0.870 1.252    6.266  - 9.400 **3.134 

3خ-2خ    7.666  -  9.400  **1.734 

Z4A ا�9�ة �2 
 ا����#]

2خ-1خ    2.533  - 3.333  *0.800 
3خ-1خ �-��ي 0.618 0.889    2.533  - 4.400  **1.867 

3خ-2خ    3.333  - 4.400 **1.067 

. C93ة ا���9��
 وه" #" ا�
�اء

42.466  2خ-1خ  - 49.533 *7.067 
3خ-1خ �-��ي 5.348 7.695   42.466  - 57.800 **15.334  

3خ-2خ  49.533  - 57.800 **8.267 
9�ة ��. ���ا�*`

2�.)5(  HDا�c
�ً.�� ذه�.ً� وا

2خ-1خ  17.822  - 17.306 0.516   
3خ-1خ �-��ي 0.899 1.293  17.822  - 16.465 **1.357  

3خ-2خ  17.306  - 16.465 0.841 

4E; ا�9�ة 
�أس��. 

2خ-1خ   6.466  - 7.666 **1.200 
3خ-1خ �-��ي 0.791 1.138   6.466  - 9.466 **3.000 

3خ-2خ   7.666  - 9.466 **1.800 
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ولمعرفـــة أي االختبـــارات أفضـــل فقـــد تمـــت معالجـــة معنويـــة الفـــروق بـــين األوســـاط            
(الحســابية بطريقــة اقــل فــرق معنــوي  L.S.D. والتــي وضــعت نتــائج عملياتهــا اإلحصــائية فــي )
( الجدول 6 علـى حـده مـع قيمـة  وبعد مقارنة قيم الفروق بين األوساط الحسـابية لكـل اختبـار) 
(اقل فرق معنوي عند مستوى داللـة  0.01 (وأيضـًا مسـتوى داللـة )  0.05 اتضـح أَن قيمـة , )
(الفرق بين الوسط الحسابي لالختبار القبلي والوسطي في مهارة اإلخماد بلغت  (1.133 وهي  
(اكبر من قيمة اقل فرق معنوي عند مستوى داللة  0.01 (والبالغة ) 1.095  ؛ وهذا يدل على)

وكـذلك بـين االختبــارين القبلـي والبعـدي حيــث , وجـود فـرق معنــوي ولصـالح االختبـار الوســطي 
(كانت قيمة الفـرق بـين الوسـط الحسـابي لالختبـارين  2.800 وهـي اكبـر مـن قيمـة اقـل فـرق )
(معنوي عنـد مسـتوى داللـة  0.01 (والبالغـة)  1.095 ؛ وهـذا يـدل علـى وجـود فـروق معنويـة )

وأيضا بين االختبارين الوسطي والبعدي حيث بلغت قيمـة الفـرق بـين , ولصالح االختبار البعدي
(الوسـط الحسـابي لالختبـارين  1.667 وهــي اكبـر مـن قيمـة اقــل فـرق معنـوي عنـد مســتوى )  
(داللة  0.01 (والبالغة ) االمر الذي يدل علـى وجـود فـروق معنويـة ولصـالح االختبـار 1.095)
.  البعدي  

ر البعدي في مهارة االخماد كان هو االفضل ثم يأتي بعده وبذلك يتضح لنا بأَن االختبا  
. االختبار الوسطي   

كمـــا وقـــد تبـــين ان قيمـــة الفـــرق بـــين الوســـط الحســـابي لالختبـــار القبلـــي واالختبـــار           
(الوسطي في اختبار المناولة المرتدة على الجدار لمدة  20 (ثانية بلغـت ) 0.933 وهـي اكبـر ) 

(عند مستوى داللة  من قيمة اقل فرق معنوي 0.05 (والبالغة)  0.702 وهذا يدل على وجود ) 
وكـذلك بـين االختبـارين القبلـي والبعـدي حيـث كانـت , فروق معنوية ولصالح االختبار الوسـطي 

(قيمة الفرق بين الوسط الحسابي لالختبارين  3.133 وهي اكبر من قيمة اقـل فـرق معنـوي ) 
(عند مستوى داللة  0.01 (والبالغة )  (1.010 وهـذا يـدل علـى وجـود فـروق معنويـة ولصـالح  

وايضا بين االختبارين الوسطي والبعدي حيث بلغت قيمـة الفـرق بـين الوسـط , االختبار البعدي 
ــارين  (الحســابي لالختب ــة 2.200) ــد مســتوى دالل ــوي عن ــرق معن ــل ف ــة اق ــر مــن قيم وهــي اكب
)0.01 (والبالغــة )  1.010 ح االختبــار البعــدي وهــذا يــدل علــى وجــود فــروق معنويــة ولصــال) 

(وبذلك يتضح بأن االختبار البعدي في المناولة المرتدة على الجدار لمدة , 20 ثانيـة كـان هـو )
. االفضل ويأتي بعده االختبار الوسطي  

وكذلك تبين ان قيمة الفرق بين الوسط الحسابي لالختبـار القبلـي والوسـطي فـي اختبـار        
(رض بلغــت تمريــر الكــرة نحــو هــدف مرســوم علــى اال  2.000 وهــي اكبــر مــن قيمــة اقــل فــرق )

(معنــوي عنــد مســتوى داللــة  (0.01 (والبالغــة  1.613 وهــذا يــدل علــى وجــود فــروق معنويــة )



 

  

وكذلك بين االختبارين القبلي والبعدي حيث كانـت قيمـة الفـرق بـين ,ولصالح االختبار الوسطي 
(الوسط الحسابي بين االختبارين  4.000 رق معنـوي عنـد مسـتوى وهي اكبر من قيمة اقـل فـ)
(داللة  0.01 (والبالغة ) 1.613 , وهذا يدل على وجود فروق معنوية ولصالح االختبار البعدي)

وايضـــا بـــين االختبـــارين الوســـطي والبعـــدي حيـــث بلغـــت قيمـــة الفـــرق بـــين الوســـط الحســـابي 
(لالختبارين  2.000 (وهي اكبر من قيمة اقل فرق معنوي عند مستوى داللة )  0.01 والبالغة )
)1.613 . وهذا يدل على وجود فروق معنوية ولصالح االختبار البعدي)  

وبذلك يتضح بأَن االختبار البعدي تمرير الكرة نحو هدف مرسوم على االرض كان هو      
. االفضل ثم ياتي بعده االختبار الوسطي   

ر الوسـطي فـي وكما تبين أَن قيمة الفرق بين الوسط الحسابي لالختبار القبلي واالختبا        
(اختبار تهديف الكرات الثابتة بلغت  1.866 وهي اكبر من قيمة اقل فرق معنوي عند مستوى )
ــة  (دالل (0.01 ــة   (والبالغ 1.281 ــة ولصــالح االختبــار )  ــى وجــود فــروق معنوي وهــذا يــدل عل

وايضا بين االختبارين القبلي والبعدي حيث كانـت قيمـة الفـرق بـين الوسـط الحسـابي ,الوسطي 
(بارين لالخت 3.466 (وهي اكبر من قيمة اقل فرق معنوي عند مستوى داللة ) 0.01 والبالغة ) 

)1.281 وايضـا بـين االختبـارين . مما يدل على وجود فروق معنوية ولصالح االختبار البعدي)
(الوسطي والبعدي حيث كانت قيمة الفرق بين الوسط الحسابي لالختبارين  1.600 وهي اكبر )

(وي عند مستوى داللة من قيمة اقل فرق معن 0.01 (والبالغة)  1.281 وهذا يدل على وجود ) 
. فروق معنوية ولصالح االختبار البعدي   

وبذلك يتضح ان االختبار البعدي في تهديف الكرات الثابتة هو األفضل ثم يأتي بعده االختبار   
. الوسطي   

ر القبلـي واالختبـار الوسـطي وايضا تبين ان قيمة الفرق بين الوسط الحسابي لالختبـا          
(في اختبار الرمية الجانبية بلغت  1.400 وهي اكبر من قيمة اقـل فـرق معنـوي عنـد مسـتوى )
(داللة  0.01 (البالغة ) 1.252 وهذا يدل على وجود فروق معنوية ولصالح االختبار الوسـطي )

بي لالختبـارين وايضا بين االختبارين القبلي والبعدي حيث كانت قيمة الفرق بين الوسـط الحسـا
)3.134 (وهي اكبر من قيمة اقل فرق معنوي عنـد مسـتوى داللـة ) 0.01 (البالغـة ) 1.252 (

وكـذلك بـين االختبـارين . االمر الـذي يـدل علـى وجـود فـروق معنـوي ولصـالح االختبـار البعـدي 
(الوسطي والبعـدي حيـث بلغـت قيمـة الفـرق بـين الوسـط الحسـابي لالختبـارين  (1.734 وهـي  

(يمة اقل فرق معنوي عند مستوى داللة اكبر من ق 0.01 (والبالغة )  1.252 وهذا يدل على ) 
. وجود فروق معنوية ولصالح االختبار البعدي  



 

  

وبذلك يتضح ان االختبار البعدي في الرمية الجانبية هو االفضل ثم ياتي بعده االختبار       
.  الوسطي  

ابي لالختبار القبلـي واالختبـار الوسـطي فـي وايضا تبين أَن قيمة الفرق بين الوسط الحس      
(اختبــار قطــع الكــرة مــن المنــافس بلغــت 0.800 وهــي اكبــر مــن قيمــة اقــل فــرق معنــوي عنــد ) 
ــة  (مســتوى دالل 0.05 (والبالغــة )  0.618 ــة ولصــالح )   ــروق معنوي ــى وجــود ف ــدل عل وهــذا ي

الفـرق بـين الوسـط وكذلك بين االختبارين القبلـي والبعـدي حيـث كانـت قيمـة , االختبار الوسطي
(الحســابي لالختبــارين  1.867 ــة )  وهــي اكبــر مــن قيمــة اقــل فــرق معنــوي عنــد مســتوى دالل
)0.01 (البالغــة )  (0.889 , وهــذا يــدل علــى وجــود فــروق معنويــة ولصــالح االختبــار البعــدي 
(وايضا تبين ان قيمة الفرق بين االختبـارين الوسـطي والبعـدي بلغـت (1.067 وهـي اكبـر مـن  

(رق معنـوي عنـد مسـتوى داللـة قيمة اقـل فـ 0.01 (البالغـة )  0.889 الـذي يـدل علـى وجـود ) 
. فروق معنوية ولصالح االختبار البعدي   

وبذلك يتضح ان االختبار البعدي في قطع الكرة من المنافس كان هو االفضل ثم يأتي         
. بعده االختبار الوسطي  

سابي لالختبـار القبلـي واالختبـار الوسـطي فـي كما قد تبين أَن قيمة الفرق بين الوسط الح     
(التحكم بالكرة وهي في الهواء بلغت  7.067 وهي اكبر من قيمة اقل فرق معنوي عند مستوى )
(داللـــة  0.05 (البالغـــة )  5.348 وهـــذا يـــدل علـــى وجـــود فـــروق معنويـــة ولصـــالح االختبـــار ) 

الفـرق بـين الوسـط الحسـابي وايضًا بين االختبارين القبلي والبعدي حيث كانـت قيمـة , الوسطي
(15.334)لالختبارين من  (وهي اكبر من قيمة اقل فرق معنوي عند مسـتوى داللـة   0.01 (
(والبالغة  7.695 كما وقد تبـين ,وهذا يدل على وجود فروق معنوية ولصالح االختبار البعدي) 
(أَن قيمة الفرق بين الوسط الحسابي لالختبارين الوسـطي والبعـدي بلغـت  8.267 هـي اكبـر و )
(من قيمة اقل فرق معنوي عند مستوى داللة  0.01 (البالغة )  7.695 وهذا يدل على وجود ) 

وبذلك يتضح ان االختبار البعـدي للـتحكم بـالكرة وهـي , فروق معنوية ولصالح االختبار البعدي 
. في الهواء هو االفضل ثم يأتي بعده االختبار الوسطي  

بـين الوسـط الحسـابي لالختبـار القبلـي واالختبـار الوسـطي  وكذلك تبين أَن قيمـة الفـرق        
(شواخص ذهابًا وايابًا بلغـت ) 5(في اختبار الدحرجة بالكرة بين  0.516 وهـي اقـل مـن قيمـة )

(اقل فرق معنوي عند مسـتوى  0.05 (البالغـة )   0.899 وهـذا يـدل علـى عـدم وجـود فـروق ) 
ســابي لالختبــارين القبلــي والبعــدي بلغــت وكــذلك تبــين أَن قيمــة الفــرق بــين الوســط الح, معنويــة

)1.357 ـــة )   (وهـــي اكبـــر مـــن قيمـــة اقـــل فـــرق معنـــوي عنـــد مســـتوى دالل 0.01 البالغـــة ) 
)1.293 وايضـا تبـين أَن قيمـة , وهذا يدل على وجود فروق معنوية ولصالح االختبار البعـدي)



 

  

(الفرق بين الوسط الحسابي لالختبارين الوسطي والبعدي بلغت  0.814 قـل مـن قيمـة وهي ا) 
(اقل فرق معنوي عند مستوى داللة 0.05 (البالغة )  (0.899 األمر الذي يدل على عدم وجود  

شــواخص ذهابــًا )5(وبــذلك يتضـح أَن االختبــار البعــدي فـي الدحرجــة بــالكرة بـين,فـروق معنويــة 
. وايابًا هو االفضل   

 
لقبلـي واالختبـار الوسـطي وكذلك قد تبين ان قيمة الفرق بين الوسـط الحسـابي لالختبـار ا      

(في مهارة نطح الكرة بالرأس بلغت  1.200 وهي اكبر من قيمة اقل فرق معنوي عند مستوى )
(داللة  (0.01 (البالغة  وهذا يدل على وجود فروق معنوية ولصالح االختبار الوسـطي 1.138)

(وايضًا تبـَين أَن قيمـة الفـرق بـين االختبـارين القبلـي والبعـدي بلغـت , (3.000 اكبـر مـن  وهـي
(قيمة اقل فرق معنوي عند مستوى داللة 0.01 (البالغة )  1.138 وهذا يدل على وجود فروق )

كمـــا وقـــد تبـــين أَن قيمـــة الفـــرق بـــين الوســـط الحســـابي ,معنويـــة ولصـــالح االختبـــار البعـــدي 
(لالختبارين الوسطي والبعدي بلغت 1.800 وهو اكبر من قيمة اقل فرق معنوي عند مستوى ) 
(داللة  (0.01 (البالغة  (1.138 . و هذا يدل على وجود فروق معنوية ولصالح االختبار البعدي
  

ثــم يــأتي بعــده ,وبــذلك يتضــح ان االختبــار البعــدي لمهــارة نطــح الكــرة بــالرأس هــو االفضــل      
. االختبار الوسطي  
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وجود فروق معنوية بين نتائج االختبـارات القبليـة والوسـطية والبعديـة للمجموعـة الضـابطة فـي 
(حيث كانت قيمة , شواخص ذهابًا واياباً )5(اختبار الدحرجة بالكرة بين  F سوبة قد بلغت المح) 

)1.269 (وهـي اصـغر مـن قيمـة )  F (الجدوليـة تحـت درجـة حريـة )  42, 2 ومسـتوى داللـة ) 
)0.05 (والبالغة )  3.22  ( 

) القبلية والوسطية والبعدية(وكذلك تبين وجود فروق معنوية بين نتائج االختبارات          
المناولة المرتدة على ,اداالخم(وهي , للمجموعة في االختبارات المتبقية لمتغيرات البحث 

(الجدار لمدة  20 تهديف الكرات , تمرير الكرة نحو هدف مرسوم على االرض,ثانية )
نطح الكرة ,التحكم بالكرة وهي في الهواء,قطع الكرة من المنافس ,الرمية الجانبية ,الثابتة

(حيث بلغت قيمة ) بالراس  F (على التوالي )   8.049,18.784  , 9.859   , 16.641 ,
12.822 ,4.745   , 11.036 ,7.270 (وهي جميعها اكبرمن قيمة )   F الجدولية تحت ) 
(درجة حرية   42, 2 (ومستوى داللة )  0.05 (والبالغة )  3.22    . ( 
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ولمعرفــة أي االختبــارات افضــل فقــد تمــت معالجــة معنويــة الفــروق بــين االوســاط الحســابية     
(بطريقة اقل فرق معنوي  L.S.D. (والتي وضـعت نتـائج عملياتهـا االحصـائية فـي الجـدول) 8 (

ين علـى حـده مـع قيمـة اقـل فـرق وبعد مقارنة قيم الفـروق بـين االوسـاط الحسـابية لكـل اختبـار 
(معنوي عند مستوى داللة  0.01 (وأيضًا مستوى داللة )  0.05 اتضح أَن قيمة الفرق بـين , )
(الوسط الحسابي لالختبار القبلي والوسـطي فـي مهـارة االخمـاد بلغـت  وهـي اكبـر مـن 0.933)
(قيمة اقل فرق معنوي عند مستوى داللة  0.05 (والبالغة ) 0.810 وجود فرق  وهذا يدل على) 

وكــذلك بــين االختبـارين القبلــي والبعــدي حيـث كانــت قيمــة , معنـوي ولصــالح االختبــار الوسـطي 
(الفرق بين الوسط الحسابي لالختبـارين  1.933 وهـي اكبـر مـن قيمـة اقـل فـرق معنـوي عنـد )
(مستوى داللة  0.01 (والبالغة)  1.165 وهذا يدل على وجود فروق معنوية ولصالح االختبار ) 

وأيضا بين االختبارين الوسطي والبعدي حيث بلغت قيمـة الفـرق بـين الوسـط الحسـابي  ,البعدي
ــــارين  (لالختب 1.000 ــــد مســــتوى داللــــة )   ــــرق معنــــوي عن ــــة اقــــل ف ــــر مــــن قيم وهــــي اكب
)0.05 (والبالغة ) (0.810 . االمر الذي يدل على وجود فروق معنوية ولصالح االختبار البعدي
  

البعدي في مهارة االخماد كان هو االفضل ثم يأتي بعده  وبذلك يتضح لنا بأَن االختبار  
. االختبار الوسطي   

كمـــا وقـــد تبـــين أَن قيمـــة الفـــرق بـــين الوســـط الحســـابي لالختبـــار القبلـــي واالختبـــار           
(الوسطي في اختبار المناولة المرتدة على الجدار لمدة  20 (ثانية بلغـت ) 0.867 وهـي اكبـر ) 

(عند مستوى داللة  من قيمة اقل فرق معنوي 0.01 (والبالغة)  0.818 وهذا يدل على وجود ) 
وكـذلك بـين االختبـارين القبلـي والبعـدي حيـث كانـت , فروق معنوية ولصالح االختبار الوسـطي 

(قيمة الفرق بين الوسط الحسابي لالختبارين  2.067 وهي اكبر من قيمة اقـل فـرق معنـوي ) 
(عند مستوى داللـة  0.01 (والبالغـة )  وهـذا يـدل علـى وجـود فـروق معنويـة ولصـالح 0.818)

وايضا بين االختبارين الوسطي والبعدي حيث بلغت قيمـة الفـرق بـين الوسـط , االختبار البعدي 
ــارين  (الحســابي لالختب ــة 1.200) ــد مســتوى دالل ــوي عن ــرق معن ــل ف ــة اق ــر مــن قيم وهــي اكب
)0.01 (والبالغــة )  0.818 االختبــار البعــدي  وهــذا يــدل علــى وجــود فــروق معنويــة ولصــالح) 

(وبذلك يتضح بأن االختبار البعدي في المناولة المرتدة على الجدار لمدة , 20 ثانيـة كـان هـو )
. االفضل ويأتي بعده االختبار الوسطي  

وكذلك تبين أَن قيمة الفرق بين الوسط الحسابي لالختبـار القبلـي والوسـطي فـي اختبـار        
(رض بلغــت تمريــر الكــرة نحــو هــدف مرســوم علــى اال  1.466 وهــي اكبــر مــن قيمــة اقــل فــرق )

(معنــوي عنــد مســتوى داللــة  (0.05 (والبالغــة  1.188 وهــذا يــدل علــى وجــود فــروق معنويــة )



 

  

وكذلك بين االختبارين القبلي والبعدي حيث كانـت قيمـة الفـرق بـين ,ولصالح االختبار الوسطي 
(الوسط الحسابي بين االختبارين  3.333 رق معنـوي عنـد مسـتوى وهي اكبر من قيمة اقـل فـ)
(داللة  0.01 (والبالغة ) 1.716 , وهذا يدل على وجود فروق معنوية ولصالح االختبار البعدي)

وايضـــا بـــين االختبـــارين الوســـطي والبعـــدي حيـــث بلغـــت قيمـــة الفـــرق بـــين الوســـط الحســـابي 
(لالختبارين  1.667 (وهي اكبر من قيمة اقل فرق معنوي عند مستوى داللة )  0.05 والبالغة )
)1.188 . وهذا يدل على وجود فروق معنوية ولصالح االختبار البعدي)  

وبذلك يتضح بـان االختبـار البعـدي تمريـر الكـرة نحـو هـدف مرسـوم علـى االرض كـان هـو      
. االفضل ثم ياتي بعده االختبار الوسطي   

ســطي فــي وكمــا تبــين أَن قيمــة الفــرق بــين الوســط الحســابي لالختبــار القبلــي واالختبــار الو     
(اختبار تهديف الكرات الثابتة بلغت  1.130 وهي اكبر من قيمة اقل فرق معنوي عند مستوى )
ــة  (دالل (0.05 ــة   (والبالغ 0.821 ــة ولصــالح االختبــار )  ــى وجــود فــروق معنوي وهــذا يــدل عل

وايضا بين االختبارين القبلي والبعدي حيث كانـت قيمـة الفـرق بـين الوسـط الحسـابي ,الوسطي 
( لالختبارين 2.800 (وهي اكبر من قيمة اقل فرق معنوي عند مستوى داللة ) 0.01 والبالغة ) 

)1.182 وايضـا بـين االختبـارين . مما يدل على وجود فروق معنوية ولصالح االختبار البعدي)
(الوسطي والبعدي حيث كانت قيمة الفرق بين الوسط الحسابي لالختبارين  1.670 وهي اكبر )

(د مستوى داللة من قيمة اقل فرق معنوي عن 0.01 (والبالغة)  1.182 وهذا يدل على وجود ) 
. فروق معنوية ولصالح االختبار البعدي   

وبذلك يتضح أَن االختبار البعدي في تهديف الكرات الثابتة هو االفضل ثم يأتي بعده االختبار   
. الوسطي   

القبلـي واالختبـار الوسـطي وايضًا تبين أَن قيمة الفرق بين الوسط الحسابي لالختبـار           
(في اختبار الرمية الجانبية بلغت  1.000 وهي اكبر من قيمة اقـل فـرق معنـوي عنـد مسـتوى )
(داللة  0.05 (البالغة ) 0.784 وهذا يدل على وجود فروق معنوية ولصالح االختبار الوسـطي )

ي لالختبـارين وايضًا بين االختبارين القبلي والبعدي حيث كانت قيمة الفرق بين الوسـط الحسـاب
)2.400 (وهي اكبر من قيمة اقل فرق معنوي عنـد مسـتوى داللـة ) 0.01 (البالغـة ) 1.129 (

وكـذلك بـين االختبـارين . االمر الـذي يـدل علـى وجـود فـروق معنـوي ولصـالح االختبـار البعـدي 
(الوسطي والبعـدي حيـث بلغـت قيمـة الفـرق بـين الوسـط الحسـابي لالختبـارين  (1.134 وهـي  

(مة اقل فرق معنوي عند مستوى داللة اكبر من قي 0.01 (والبالغة)  1.129 وهـذا يـدل علـى ) 
. وجود فروق معنوية ولصالح االختبار البعدي  



 

  

وبذلك يتضح أَن االختبار البعدي في الرمية الجانبية هو االفضـل ثـم يـاتي بعـده االختبـار       
.  الوسطي  

بي لالختبار القبلـي واالختبـار الوسـطي فـي وايضا تبين أَن قيمة الفرق بين الوسط الحسا      
(اختبــار قطــع الكــرة مــن المنــافس بلغــت 0.400 وهــي اكبــر مــن قيمــة اقــل فــرق معنــوي عنــد ) 
ــة  (مســتوى دالل 0.05 (والبالغــة )  0.666 ــة ولصــالح )   ــروق معنوي ــى وجــود ف ــدل عل وهــذا ي

لفـرق بـين الوسـط وكذلك بين االختبارين القبلـي والبعـدي حيـث كانـت قيمـة ا, االختبار الوسطي
(الحســابي لالختبــارين  1.200 ــة )  وهــي اكبــر مــن قيمــة اقــل فــرق معنــوي عنــد مســتوى دالل
)0.01 (البالغــة )  (0.959 , وهــذا يــدل علــى وجــود فــروق معنويــة ولصــالح االختبــار البعــدي 
(وايضا تبين ان قيمة الفرق بين االختبـارين الوسـطي والبعـدي بلغـت (0.800 وهـي اكبـر مـن  

(ق معنـوي عنـد مسـتوى داللـة قيمة اقـل فـر 0.05 (البالغـة )  0.666 الـذي يـدل علـى وجـود ) 
. فروق معنوية ولصالح االختبار البعدي   

وبذلك يتضح ان االختبار البعدي في قطع الكرة من المنافس كان هو االفضـل ثـم يـأتي         
. بعده االختبار الوسطي  

سابي لالختبار القبلي واالختبـار الوسـطي فـي كما قد تبين أَن قيمة الفرق بين الوسط الح      
(التحكم بالكرة وهي في الهواء بلغت  7.200 وهي اكبر من قيمة اقل فرق معنوي عند مستوى )
(داللـــة  0.01 (البالغـــة )  6.069 وهـــذا يـــدل علـــى وجـــود فـــروق معنويـــة ولصـــالح االختبـــار ) 

الفـرق بـين الوسـط الحسـابي وايضًا بين االختبارين القبلي والبعدي حيث كانـت قيمـة , الوسطي
(11.667)لالختبارين من  (وهي اكبر من قيمة اقل فرق معنوي عند مسـتوى داللـة   0.01 (
(والبالغة  6.069 كما وقد تبـين ,وهذا يدل على وجود فروق معنوية ولصالح االختبار البعدي) 
(أَن قيمة الفرق بين الوسط الحسابي لالختبارين الوسـطي والبعـدي بلغـت  4.467 هـي اكبـر و )
(من قيمة اقل فرق معنوي عند مستوى داللة  0.05 (البالغة )  4.467 وهذا يدل على وجود ) 

وبذلك يتضح ان االختبار البعـدي للـتحكم بـالكرة وهـي , فروق معنوية ولصالح االختبار البعدي 
. في الهواء هو االفضل ثم يأتي بعده االختبار الوسطي  

ق بين الوسـط الحسـابي لالختبـار القبلـي واالختبـار الوسـطي وكذلك قد تبين أَن قيمة الفر      
(في مهارة نطح الكرة بالرأس بلغت  1.267 وهي اكبر من قيمة اقل فرق معنوي عند مستوى )
(داللة  (0.05 (البالغة  وهذا يدل على وجود فروق معنوية ولصالح االختبار الوسـطي 1.039)

(لقبلـي والبعـدي بلغـت وايضًا تبـين أَن قيمـة الفـرق بـين االختبـارين ا, وهـي اكبـر مـن 2.334)
(قيمة اقل فرق معنوي عند مستوى داللة (0.01 (البالغة  1.482 وهذا يدل على وجود فـروق )

كمـــا وقـــد تبـــين ان قيمـــة الفـــرق بـــين الوســـط الحســـابي ,معنويـــة ولصـــالح االختبـــار البعـــدي 



 

  

(لالختبارين الوسطي والبعدي بلغت 1.067 عنوي عند مستوى وهو اكبر من قيمة اقل فرق م) 
(داللة  (0.05 (البالغة  (1.039 . و هذا يدل على وجود فروق معنوية ولصالح االختبار البعدي
  

ثــم يــاتي بعــده ,وبــذلك يتضــح أَن االختبــار البعــدي لمهــارة نطــح الكــرة بــالرأس هــو االفضــل      
.  االختبار الوسطي  

 
 

4-1 -3 �����������2 ا����� ���ض ��E&	 ا����Dر ا��-*� �
:� وا��4.�5 و!���3  
(�*ول  9( 

 C�Aو ��3�ا#�ت ا��-��رEا/و��ط ا�3%�.�� وا�) t  ( ��ا��3%�.� ����&	 ا����Dرات ا��-*
 P3ات ا������� وا��7�� "# �4.�5��������2 ا�����.  

  

  ا����7�ات
 

و`*ة 
 ��Aس

�������ـ ا��4.�5 ��ـ ا���  ���At 
 ا���%3.�

*      د��� 
ا� �وق   

-س  -س ع   ع 

   2.246 1.309 7.466 1.203 8.533 در�� ا��DVد
 �-��ي 

ا����و�� 
ا���!*ة  ��� 
ا��*ار ��*ة 

)20(��E�]  

9�ار !
;�3Q 10.466 0.884 9.200 0.832 3.907 ي��-� 

� ا�9�ة ���!
 �3E� دوا&
������  ���

 ا/رض

 �-��ي 2.563 1.813 12.533 1.768 14.266 در��

 F�*
!
.��ا�9�ات ا�_�  �-��ي 3.532 0.663 12.400 1.407 13.866 در�� 

���� ا�
���E�� �-��ي 2.290 1.504 8.266 1.083 9.400 در�� ا�

Z4A ا�9�ة �2 
 �-��ي 2.228 1.083 3.600 0.800 4.400 در�� ا����#]

9�ة ��. C93ا��
 �-��ي ��E�] 57.800 6.095 53 6.071 2.087 #" ا�
�اء

 ���ا�*`
5(.��9�ة .�2 (

 HDا�c
�ً.�� ذه�.ً� وإ

��E�] 16.460 1.438 18.234 1.307 3.408 ي��-� 

 4E; ا�9�ة
 �-��ي 6.211 0.730 8.000 0.498 9.466 در�� .���أس



 

  

 
 * ���A) t (ا��*و��� )  2.048  ( ���(ا��م در�� ` 15+15 - 2=28 ( و�%��ى د���)  0.05( 

 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                            ?9c ) 17      ( 
 
 2��������� ��ا� �و�Aت .�2 ا�و��ط ا��%3.�� #" ���7�ات ا����E 2�. P3&	 ا����Dرات ا��-*

���� وا��4.�5 ��. ا��  
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 ?9c ) 18 (   
 
9�ة #" ا�
�اء (ا� �و�Aت #" ا�و��ط ا����D� ��.�%3رات ��. C93ة + ا���9��. ���) ا�*`

���� وا��4.�5 ��������2 ا����� ��.ا��-*  
 
 

مــن اجــل التوصــل إلــى معرفــة واقــع الفــروق ودالالتهــا اإلحصــائية بــين مجمــوعتي عينــة         
كافة المتغيرات قيد الدراسة لجأ الباحث إلـى اسـتخدام اختبـار  البحث في االختبارات البعدية وفي

)t للوقوف على نتائج األوساط الحسابية وقيمها ثـم معالجتهـا إحصـائيًا ألجـل التوصـل إلـى )   
.  معرفة إي ِمن المجاميع أفضل   

(فمن خالل جدول           9 يتضـح وجـود فـروق معنويـة ) 18(و) 17(واألشكال البيانيـة )  
نتـائج االختبـارات البعديـة للمجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة ولصـالح المجموعـة التجريبيـة بين 

(حيث بلغت قيمة , في كافة االختبارات  t (المحسوبة على التـوالي )     2.246    , 3.907   ,
2.563   , 3.532 ,2.290   , 2.228   , 2.087   , 3.408   , 6.211 وحســب تسلســل )  

( ن قيمة االختبارات وهي جميعها اكبر م t (الجدولية تحت درجة حرية )   28 ومستوى داللـة ) 
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)0.05 (  والبالغـــة )   2.048 وهـــذا يـــدل علـــى وجـــود فـــروق معنويـــة ولصـــالح المجموعـــة ) 
.   التجريبية   

                                               
 
 
 
 

 
  

4-1 -4  ���ض &��E	 E%�� ا���4ر .�2 ا����Dرات ا�+���� وا��-*� ������������2 ا�����
 P3ات ا���.وا��7�� "# �4.�5  

(�*ول  10( 
���� وا��4.�5) ا�+���� وا��-*��(E%�� ا���4ر .�2 ا����Dرات ��������2 ا�����        .  

 

 
. �-��ر د��� �%��ى ا���4ر *   

-  � Q 2�– 10  % ?��A  

و`*ة  ا����7�ات
ا/و��ط ا�3%�.��  ا�������ت ا�+��س

ا��-*���)���Dرات   
ا/و��ط ا��%3.�� 

ا�+�����)���Dرات      ��%E  ا���4ر*  

 در�� ا��DVد
 ������ %48.840 5.733 8.533 ا��
 %34.935 5.533 7.466 ا��4.�5

ا����و�� ا���!*ة 
��� ا��*ار 

[���E)20(��*ة  

9�ار ! 
;�3Q 

 ������ %42.724 7.333 10.466 ا��

 %28.977 7.133 9.200 ا��4.�5

 �3E ة�� ا�9���!
ه*ف ����م 
 ���  ا�رض

 در��
������ %38.963 10.266 14.266  ا��

 %36.228 9.200 12.533 ا��4.�5

�F ا�9�ات *
!
 در��  ا�_�.��

 ������ %33.326 10.400 13.866 ا��
 %29.166 9.600 12.400 ا��4.�5

  ���E��ا����� ا�  در�� 
 ������ %50.015 6.266 9.400 ا��
 %40.913 5.866 8.266 ا��4.�5

Z4A ا�9�ة �2 
 در�� ا����#]

 ������ %73.707 2.533 4.400 ا��
 %50 2.400 3.600 ا��4.�5

9�ة ��. C93ا��
 [���E  وه" #" ا�
�اء

 ������ %36.108 42.466 57.800 ا��
 %28.266 41.333 53 ا��4.�5

9�ة ��. ���ا�*`
2�.)5 ( HDا�c

�ً.�� ذه�.ً� وا
��E�] 

 ������ %7.614 17.822 16.465 ا��

 %    3.482 18.892 18.234 ا��4.�5

4E; ا�9�ة  
 در��  .���أس

 ������ %46.396 6.466 9.466 ا��
 %41.193 5.666 8.000 ا��4.�5



 

  

-    2�11-  20% s���� 
-     2� �   1آ���% 21اآ_

 
 
 
 
 

                                                        ?9c ) 19( 
 P3ات ا����7�� "# �4����� وا��5��������2 ا�������   .E%�� ا���4ر .�2 ا����Dرات ا�+���� وا��-*

 

                                            
�?�ن ��Vي )  1(� ��5? *�6:  Z�>5و ا� ��اف ا�&��sH� *�p&ا� E
� ا�=�ام ���دات ����+���� ��&X زوا/� ا�&�4`A

� ��5$ى ا)داء ا�<%* ���5?� ا�Z�6 .?K ا��:� /$:A *�, Lو?� دآ�$را�sأ, ����/��ة , آ��� ا���-�� ا�N��2&� ا�� ,
   86ص, 2009
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 ?9c ) 20( 

����ر!"  �� �����9�ة #���" ا ( E%����� ا��4����ر .����2 ا���D����رات ا�+������� وا��-*�����. C93����اء ا�����
9�ة+ ������. ������   )ا�*`

���� وا��4.�5��������2 ا�����  
 

ــع الفــروق    ــارات وواق ــه االختب ــذي بلغت ــدار التطــور ال ــة نســبة مق ــى معرف مــن اجــل التوصــل ال
ودالالتها اإلحصائية بين مجموعتي البحث في االختبارات البعدية والقبلية وفـي كافـة المتغيـرات 

ون نســبة التطــور للوقــوف علــى نتــائج األوســاط الحســابية فقــد تــم اســتخدام قــان, قيــد الدراســة
.  وقيمها ثم معالجتها إحصائيًا وللمجموعتين التجريبية والضابطة   

( فمــن خــالل جــدول         (10 (واألشــكال البيانيــة   19 (  و)  20 نســبة مقــدار التطــور )   
. لمجموعة الضـابطة للمجموعة التجريبية وفي كافة المتغيرات جميعها اكبر من نسبة التطور ل

وعند مقارنتها بمعيار مستوى داللة التطور نجد أَنها تقع ضـمن مسـتوى التطـور الكبيـر والـذي 
(يبلغ  21 (ما عدا اختبار دحرجة الكرة بين , فأكثر %)   5 فقـد بلغـت ,شواخص ذهابـًا وايابـًا ) 
(نسبة التطور للمجموعة التجريبية  7.614 عة الضابطة في حين بلغت نسبة التطور للمجمو ) 
)(3.482 (وهي بذلك تقع ضمن مستوى التطور القليل والذي يبلغ   10 . فأقل %)   
 

( وقد بلغت نسبة التطور لبقية االختبـارات للمجموعـة التجريبيـة علـى التـوالي       48.840 
 % , 42.724  %, 38.963 % , 33.326  ِ◌% , %50.015 ,73.707 % , 36.108 % ,

46.396 . وحسب تسلسل االختبارات % )   
فـــي حـــين بلغـــت نســـبة التطـــور لالختبـــارات ذاتهـــا للمجموعـــة الضـــابطة علـــى التـــوالي                

    34.935) %  , 28.977 % , 36.228 % , 29.166 % , 40.913 % , 50 % ,
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28.226 % , 41.193 وبذلك يتضح بـأَن نسـبة التطـور للمجموعـة التجريبيـة لجميـع   % ) 
. موعة الضابطة االختبارات هي اكبر من نسبة التطور للمج  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: مناقشة النتائج  4-2  
في تحسين مستوى المهارات الفنية ) المقترح والمتبع (تأثير المنهجين التعليميين  1- 4-2

. لعبة كرة القدم ااألساسية ب  
(يتبين من خالل الجداول               5,6,7,8 الخاصة بنتائج االختبارات القبلية والبعدية )  

(فرق معنوي  وقيم اقل L.S.D. للمجموعتين التجريبية والضابطة في المتغيرات قيـد الدراسـة ) 
ــي الــتعلم ولكلتــا المجمــوعتين ولصــالح االختبــارات البعديــة  ــاك فروقــًا معنويــة ف ويعــزو ,أَن هن

واألسـلوب المتبـع مـن قبـل )  اسـلوب االكتشـاف( الباحث ذلك الـى تـأثير المـنهج التعليمـي وفقـاً 
. بطة المجموعة الضا  

ــذها مــن خــالل           ــة وتنفي ــاهج التعليمي ــة إعــداد المن ــة وراء عملي إذ إَن المحصــلة النهائي
عنـد تنفيـذ المنـاهج " هـو تحسـين مسـتوى األداء إذ إَنـه  وضع االسئلة واالجوبة حول المهارات

ئــدة بشــكل فعــال فــإَن األداء العــام للطالــب يتحســن كثيــرًا ومــن ثــم يمكــن للطــالب أن يكتســبوا فا
  )1(" اضافية هي تطوير تعلم جديد عن كيفية تعلم المهارات

وبما أَن الهدف األساسي من التعلم المهاري هو اكتساب مجموعة مـن القـدرات                 
وهـذا يعنـي أَن هـذا التحسـن . المهارية والتي يمكن عن طريقها تحقيق مسـتوى األداء المهـاري
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لم يكن مجرد صدفة بل كان ذلك نتاجـًا للتمـرين الـذي يصـل  الحاصل في مستوى أداء المهارات
. بالمهارة الى مراحل متقدمة من مراحل التعلم المهاري   

إن التطـــور والتحســـن الـــذي يحصـــل فـــي أداء  "إلـــى ) 2003خليـــل ألحـــديثي(إذ يشـــير        
اهج التعليميـة المهارات األساسية ال يأتي صدفة أو بصورة عشوائية ما لم يكن هناك تنفيٌذ للمن

بصورة منتظمـة وفعالـة وان تكـون  هـذه المنـاهج مسـتندة فـي وضـعها وصـياغتها إلـى األسـس 
العلمية الصحيحة في تكوينها وتنفيذها للوصول بالتعلم المهاري إلى األهداف التي وضعت مـن 

)1("اجله   
مليـة التعليميـة عنـد ونظرًا للدور المهم والفعال الذي تلعبه طرائق وأساليب التدريس في الع     

تطبيــق المنــاهج التعليميــة فــإن االخـــتالف الــذي يتميــز بــه كـــل أســلوب أو طريقــة مــن حيـــث 
وهـذا مـا يتحقـق ,فال شك فهو يؤثر في سرعة التعلم ودرجتـه ,الخصوصية عن األسلوب اآلخر 

. باالعتماد على التفاعل الصحيح والفهم بين المتعلم واألسلوب التعليمي   
إن الطالب اليستجيبون لعملية التعلم بالطريقة نفسها  ")  2002محسن (ا يؤكده وهذا م      

وٕانــه ال بــد مــن اســتخدام طرائــق جديــدة ومختلفــة لبنــاء القابليــات وقــدرات الطــالب وتطويرهــا 
  )2("بوساطة الطرائق واألساليب الجديدة ويمكن مواجهة الفروق الفردية بين الطالب

الموجه في تحسين مستوى المهارات الفنية األساسية بلعبة كرة  فاالكتشااسلوب تأثير  2- 4-2
.  القدم   

ــي تحســين مســتوى أداء المهــارات         ــة ف ــى وجــود فــروق معنوي ــائج الدراســة ال أظهــرت نت
الموجه والطريقة المتبعة ولصالح مجموعـة الـتعلم  االكتشافاألساسية قيد الدراسة بين اسلوب 

(دول للــتمكن وفقــًا للنتــائج فــي جــ 9 ويعــزو الباحــث ذلــك الــى الفــرق بــين القياســين البعــديين ) 
فخـالل ) الموجـه كتشـافاسـلوب اال (للمجموعتين التجريبية والضابطة ومتغير الدراسة المستقل 

ـــنهج التعليمـــي المـــدعم بمتغيـــرات  ـــدة الزمنيـــة للدراســـة مارســـت المجموعـــة التجريبيـــة الم الم
.   االكتشاف الموجهاستراتيجية   
ـــًال مـــن         ـــد ك (إذ يؤك smith &Berlant) (1988 ـــى )  إن اســـتخدام إســـتراتيجية "ال

كهيكلية عامة للدرس سيؤدي الى تحسين مستوى األداء وزيادة كمية التعلم  االكتشاف الموجه
لكافـة المجموعــة المتعلمــة وعكــس ذلــك فــإَن مسـتوى اإلنجــاز قــد ال يتطــور عنــد الــبعض او قــد 

  )3("طريقة التقليدية يتطور ببطء عند استخدام ال
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سبب تفوق االكتشاف الموجه علـى األسـلوب التقليـدي فـي تعلـيم المهـارات  ثالباح عزووي     
إلى عملية تكـرار األسـئلة المتواصـلة فـي كـل وحـدة تعليميـة والتـي سـاعدت علـى ترسـيخ األداء 

لتطبيـق العملـي في ذهن المتعلمة وبالتالي فان أي خطأ يواجهها أثناء ا) المكتشف ( الصحيح 
كان مـن الممكـن تصـحيحه بمجـرد مـا أن تسـترجع الطالبـة السـؤال وٕاجابتـه الصـحيحة وبالتـالي 

والتـي ) " أيلـين وديـع  (وهـذا يتفـق مـع رأي . فإنها  تستطيع هنا تشخيص خطأهـا وتصـحيحه 
كسـب تعتبر القدرة على التحكم في أداء اإلرسال عملية هامة ألنه وبواسطة إتقان اإلرسـال يـتم 

 )1(" نقطة خاصة وان الالعب يكون في أدائه مستقال وغير مرتبط بزمالئه أو الفريق المنـافس 
كل هذه المتطلبات والمواصفات الخاصة بمهارة اإلرسال تحتاج تحتاج إلى العـب يمتـاز بالتـأني 

. والتروي في اتخاذ قراراته المختلفة وال يمتاز بالتسرع في تصرفاته   

شـاف الموجـه لمـا تتضـمنه هـذه اآلليــة مـن تنـاول لكافـة أجـزاء المهـارة بشــكل أسـلوب االكت     
تفصيلي أي أن عملية تعلم أية مهـارة باسـتخدام هـذا األسـلوب تعتمـد علـى تقسـيم المهـارة إلـى 
سلسلة مترابطة من األسئلة تتضمن عملية اكتشاف اإلجابة تعلم تلـك المهـارة وبشـكل تسلسـلي 

خطـوات قصـيرة ومترابطـة وبالتـالي إدراك أدق لكـل جـزء مـن أجـزاء خطوة تعتمد على خطـوة   وب
" اللـذان يؤكـدان علـى ) مروان عبد المجيد وضياء حسن بالل ( المهارة وهذا يتفق مع كل من 

وجود خطوتان أساسيتان لدرس التربية الرياضية في االكتشاف الموجه هي تحديد مادة الدرس 
 )3("مبنيـة علـى االسـتجابة فـي الخطـوة السـابقة لهـا  وترتيب الخطوات حيث أن كل خطوة تكون

طلعــت (  هوهــذا مــا يؤكــد. ونتيجــة لــذلك فــان هــذا األســلوب جــاء منســجما مــع البعــد التــاملي 
أن التفكيـــر التـــأملي هـــو تفكيـــر موجـــه بمعنـــى توجيـــه العمليـــات " بقولـــه ) منصـــور واخـــرون 

وف التــي نطلــق عليهــا مشــكلة التفكيريــة إلــى أهــداف محــددة فعنــد مواجهــه مجموعــة مــن الظــر 
.  )1("حل معين ومحدد  إلىتصدر مجموعة معينة من االستجابات يكون هدفها الوصول   

يزيـد مـن  اسـلوب االكتشـاف الموجـهوكما يرى الباحـث أَن اسـتخدام هـذا النمـوذج فـي           
تعلم ألَن فقـدان مستوى دافعية المتعلم حيث إَن الدافعية لها اهمية واضحة وكبيرة في عمليـة الـ

الدافعيـــة بالنســـبة للشـــخص المـــتعلم تـــؤدي الـــى ظهـــور االحبـــاط واالهمـــال بالمهمـــة التعليميـــة 
. وبالتالي تؤدي الى ان الفرد لن يتعلم ابدًا   

مــن المهــم ان يكــون االفــراد منــدفعين "الــى أَن )2002وجيــه محجــوب (وهــذاما يؤكــده         
فإذا نظر المتعلم الى المهمة على انهـا ,ى اقصى تعلم لتعلم المهام الحركية لغرض الحصول عل

                                                                                                                             
.Research Quarterly For Exercise and sport      ,1988,63,(1)p.67-75.                                                
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وٕاذا كــان الــدافع , ليســت ذات معنــى أو غيــر مفضــلة فــإن الــتعلم علــى المهــارة ســيكون محــدداً 
  )1(" منخفضًا جدًا فقد ال يحدث تعلم مطلقًا 

هـو احـد األسـاليب  اسـلوب االكتشـاف الموجـهإن ( إلى )1991, هل وهو نشل(إذ يشير       
والـذي عـن طريقـه يسـتطيع أْن يحقـق انجـازًا فـي الـتعلم ويقـوم علـى ,همة في عمليـة الـتعلم الم

أســلوب التنويــع بالمــدخالت مــن اجــل زيــادة الحــافز لعمليــة الــتعلم وهــو قــد  صــمم ليراعــي مبــدأ 
  )2()الفروق الفردية خالل التعلم 

ة المتعلمـين نحـو الـتعلم يعمـل علـى زيـادة دافعيـ اسـلوب االكتشـاف الموجـهلذلك فإن           
من خـالل معرفـة المـتعلم لمسـتواه خـالل مـدة ) المتبع(اكثر مما هو عليه في االسلوب التقليدي

.  التكوينية تطبيق المنهج عن طريق االختبارات  
(وهذا ما يؤكده          Block (عام)  1971 تسـهم فـي  اسـلوب االكتشـاف الموجـه"الـى ان ) 

وذلــك الن مواقــف النجــاح التــي يمــر بهــا ,مــن الطريقــة االعتياديــة  زيــادة الدافعيــة للــتعلم اكثــر
فضـًال عـن ,المتعلم تزيد من ثقته بقدراته وترفع مستوى الطموح لدية لمزيد من التعلم واالنجاز 

)3(" تحسين اتجاهاته نحو المواد الدراسية والدراسة عموماً   

التعبيـر عـن الـرأي  االكتشـاف الموجـهاسـلوب وكذلك من األمـور االيجابيـة التـي أفرزهـا          
حيث تعطي الفرصـة لكـل فـرد مـن ) عينة البحث(وما يفكر به المتعلم بالنسبة لألفراد المتعلمين 
وهذا مما يثير حماس ودافعية المتعلمين وكـذلك , المجموعة المتعلمة بالتعبير عن آرائه وأفكاره

أن يتحمـل كـل عضـو "ر الـذي يـؤدي إلـى ينتج عنه الشعور بالمسؤولية تجاه عملية التعلم األم
  )4("من مجموعة التعلم للتمكن مسؤولية فردية للتمكن من المادة المقررة للتعلم 

يـــدعو الـــى تشـــكيل ) عينـــة البحـــث(حيـــث إن ظهـــور الفـــروق الفرديـــة بـــين المتعلمـــين         
األداء  مجموعات صغيرة حسب تلك الفروق أي مجموعة متميزة في األداء ومجموعة متوسـطي

وبهـذا يمكـن تسـهيل المهمـة بإعطـاء كـل مجموعـة التكـرارات اإلضـافية ,واألخرى ضعيفة األداء 
.  التي تتناسب مع المستوى الذي هي عليه   

في استخدام مبـدأ الوحـدات التدريسـية اإلضـافية ) 2002باهرة علوان (وهذا ما تؤكده          
فروق الفردية بين أفراد العينـة يـدعو إلضـافة عـدد إن ظهور ال"لتالفي الفروق الفردية إذ تقول 
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من الوحدات التدريسية الـى األفـراد ذوي المسـتوى الضـعيف أو المتوسـط لغـرض تطـوير أدائهـم 
    )1("االكتشافلمواكبة زمالئهم  ووصولهم الى مرحلة 

إلـــى )  االكتشـــاف الموجـــهمجموعـــة (ويعـــزو الباحـــث تفـــوق المجموعـــة التجريبيـــة            
والتــي  االكتشــاف الموجــهالتعليمــات      والتوجيهــات التــي تعطــى إلــى المــتعلم فــي ســتراتيجية 

والتـي يكـون تأثيرهـا اكبـر ممـا يقدمـه المـدرب ,يتلقاها من المدرب مرة ومن الـزمالء مـرة أخـرى 
وفضًال عن تقسيم الالعبين الـى ثـالث ,لوحده في األسلوب المتبع بالنسبة للمجموعة الضابطة 

وفق مستوياتهم األمر الـذي يزيـد مـن كميـة ونوعيـة التغذيـة )ضعيف ,متوسط ,جيد(عات مجمو 
ومن خالل أداء تلك المجموعات للمهارات المطلوبة يتم تحديد األخطاء التي تقـع فيهـا . الراجعة

. أفراد العينة األمر الذي يسهل عملية تصحيح األخطاء   
إن الـدور الكبيـر فـي اكتشـاف الخطـأ المبكـر ) "1988,وجيـه محجـوب(وهذا ما يؤكده          

كلما كان تصحيح الخطأ مبكرًا كلما كان ,في األداء الرياضي وتصحيحه مما يقضي على الخطأ 
  )2("احتمال النجاح كبيراً 

وكــذلك فــإن عمليــة تقســيم الالعبــين الــى تلــك المجموعــات األمــر الــذي يســهل عمليــة           
اقل وأسهل وأكثر فاعلية مقارنًة باألسلوب المتبع بسبب زيادة عدد تقديم التغذية الراجعة بشكل 

الالعبــين األمــر الــذي يــؤدي فــي بعــض األحيــان إلــى عــدم مشــاهدة المــدرب عنــد تقــديم التغذيــة 
الراجعة على عكس مجموعة التعلم للتمكن والتي يكون فيها حجم مجموعات التعلم صغيرة ممـا 

. لمين وتبادل الخبرات وتقديم التغذية الراجعة للمتعلميؤدي إلى سهولة التفاعل بين المتع  
إن بعـض "إلـى ) 1986فؤاد أبو حطب (نقًال عن ) 2000,وجيه محجوب (إذ يشير           

ــة النتــائج أو مــا يســمى  ــواع الــتعلم ال يمكــن اكتســابها وخاصــة المهــارات الحركيــة إال بمعرف أن
     )3(" بالتغذية الراجعة اإلخبارية

التـي تقـدم للفـرد ) المعلومات(وبما إن معظم الباحثين يتفقون على أن التغذية الراجعة          
بعـد عمليـة التـدريب فهـي تـؤثر وتقـرر الـتعلم واألداء ,هي من أهـم المتغيـرات ) كمتغير(المتعلم 

. الحركي  
غيــر إن التغذيــة الراجعــة تظهــر بأنهــا المت"علــى ) 2002,يعــرب خيــون(وهــذا مــا يؤكــده         

وقـد اتضـح أنـه لـن يكـون هنـاك تحسـٌن بـأداء بـدون تغذيـة ,األقوى المسيطر على أداء المتعلم 
)4(" كما أن التغذية الراجعة تزيد من تحسن األداء في مراحل التعلم األولي,راجعة   

                                            
 52ص,2002, ر �3 ذآ��N�L:-�ه�ة 6�$ان )  1(
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إن تقــديم التغذيــة الراجعـة يكــون متكــررًا فــي "إلـى ) 2003,خليــل الحــديثي (إذ يشـير           
ويكون هذا التكرار على أفضل ,لتعلم األولي؛ وذلك لحاجة المحاوالت إلى تحسين األداء مراحل ا

حاالته عندما تكـون هنـاك مجموعـات صـغيرة إذ يزيـد ِمـن إمكانيـة تكـرار الـتعلم المهـاري بشـكل 
)1(" كبير والسيَما في مراحل التعلم األولي  

معالجة وتصحيح األخطاء وتعمل على لذلك فإَن التغذية الراجعة هي عاِمٌل مهٌم في        
. تحسين األداء الفني من خالل زيادة عدد التكرارات   

إن تطوير مستوى األداء الفني للطـالب "على )  2003,لطيف العزاوي (وهذا ما يؤكده         
ــة الراجعــة لمعالجــة  ــادة عــدد التكــرارات فضــًال عــن إعطــاء التغذي مــن خــالل إتاحــة الفرصــة لزي

ثنــاء األداء وتعلــيم المهــارات الحركيــة تــؤدي إلــى تصــحيح اســتجابات المــتعلم وتوجيــه األخطــاء أ
  )2(" سلوكه الحركي نحو الشكل الصحيح الذي يرفع مستوى أداء تعليم المهارة 

حيــث تــؤدي االختبــارات التشخيصــية دورًا ) "2001,األمــين (وهــذا مــا يؤكــده                  
فــإذا لــم يســبق التعلــيم ,إذ يعــد التشــخيص أســاس التعلــيم العالجــي مهمــًا  فــي التعلــيم العالجــي 

وٕان االختبـارات التشخيصـية , فإنه يصبح عبئًا وٕاهدارا للجهد والمـال ,العالجي إجراء تشخيصي 
       )3(" قد تطبق أيضا بعد التعليم العالجي للوقوف على مدى جدوى هذا التعليم 

سب لمعالجة األخطاء فـال بـد مـن االختبـارات التشخيصـية ومن أجل توفير العالج المنا         
. والتي يمكن بواسطتها الكشف عن الصعوبات التعليمية لدى الالعبين   

إذ يـــتم بموجبهـــا تحديـــد احتياجـــات المتعلمـــين ) "2001,عـــالم (ومَمـــا يؤكـــد هـــذا           
  )4("في أدائهم لرسم العالج المناسبوتشخيص جوانب القوة والضعف 

علـى تقويـة الدافعيـة لـدى الالعبـين ) التشخيصـية(وكذلك تعمل االختبارات التكوينية            
وذلك نتيجة لمعرفتهم لنتائج أدائهم وأخطـائهم وكيفيـة معالجتهـا وتصـحيحها األمـر الـذي يحفـز 

إذ إن نتائج هذه االختبارات تستخدم ألغـراض تقـويم أداء الالعـب ,الالعب المتعلم نحو األفضل 
. تحديد مستواه وليست لوضع مستوى نهائي لالعب و   

إن االختبـــارات التكوينيـــة نـــوع مـــن االختبـــارات "علـــى ) 1999,زايـــر(وهـــذا مـــا يؤكـــده          
ــالمعنى ,الدوريــة تطبــق بعــد دراســة جــزء مــن المحتــوى  ــارات ليســت لهــا درجــات ب وهــذه االختب
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ســتطيع أداءه فــي مجــال محــدد مــن المعــروف ولكنهــا تحــدد مــا يســتطيع الطالــب أداءه ومــا ال ي
   )1(" االكتشافالمهام التعليمية لغرض تحسين عملية 

ومن المحتمل إن اسـتخدام المسـاعدين يكـون أمـرًا ضـروريًا فـي تفـوق مجموعـة الـتعلم         
ــى األســلوبباســلوب االكتشــاف الموجــه  إذ إَن اســتخدام المســاعدين ذوي الخبــرة ) المتبــع( عل

لعبــة كــرة القــدم ســاعد علــى تصــحيح األخطــاء اتعلــيم المهــارات األساســية ب والكفــاءة فــي مجــال
اعتمـدت مبـدأ المجـاميع الصـغيرة فهـي بـذلك  االكتشـاف الموجـهوبمـا إن مجموعـة ,بشكل جيـد 

تحتاج إلى عدد اكبر من المساعدين األمر الـذي يسـهل تحديـد األخطـاء بالنسـبة لكـل مجموعـة 
مجموعـة (لمعالجة األخطاء لغـرض تحسـين أداء أفـراد العينـة  وٕاعطاء التغذية الراجعة المناسبة

وانطالقا من مبدأ الفروق الفردية ظهرت نماذج مـن أفـراد ,في عملية التعلم ) االكتشاف الموجه
العينة بمستوى متميز في األداء األمر الذي أدى إلى أن يكونوا محفزين لألفـراد الـذين هـم دون 

. ًال لتحفيز اآلخرين للوصول إلى مستوياتهم المستوى المطلوب وهذا يعَد عام  
(ومـن خـالل مــا تقـدم وعلـى وفــق نتـائج جــدول       10 الخاصـة بنسـبة مقــدار التطـور بــين ) 

كان لها أثر ايجـابي  االكتشاف الموجهالمجموعتين التجريبية والضابطة يتضح بأن إستراتيجية 
كـــرة القـــدم ولصـــالح المجموعـــة  لعبـــةافـــي تحســـين مســـتوى أداء المهـــارات الفنيـــة األساســـية ب

. التجريبية أفضل من األسلوب المتبع  
إن الفـرق الواضــح فــي نســب التطـور يعــود إلــى زيــادة ) "2000,رزوقــي(وهـذا مــا تؤكــده       

ـــة األخطـــاء  ـــي معرف ـــز ف ـــرار أعطـــى فرصـــة الســـتعادة التركي ـــات الراحـــة والعمـــل وعـــدد التك أوق
  )2( "وتصحيحها 

حيـث  االكتشـافهـو بلوغهـا مسـتوى  االكتشاف الموجهضلية لمجموعة وما يؤكد هذه األف     
(بلغت  70.025 80 -60(وفق ما حددها الباحث فـي ضـوء الدراسـات السـابقة )   وعلـى %) 

إال إنها لم تصل إلى مسـتوى متقـدم ويعـود ذلـك ألسـباٍب عـَدة منهـا  تعلمالرغم من بلوغ حدود ال
وكــذلك االرتبـاط بــين ,البحـث فـال يمكــن تجـاوز ذلـك ارتبـاط الباحـث بمــدة زمنيـة محـددة إلنجــاز 

فضـًال عـن عـدد المهـارات األساسـية التـي ,المجموعتين من حيث زمن تطبيق الوحدة التعليمية 
لعبـة كـرة القـدم جميعهـا األمـر ااستخدمت في هذه الدراسة فقـد اسـتخدمت المهـارات األساسـية ب

الوحــدات التعليميــة لبلــوغ مســتوى  الــذي أدى إلــى عــدم حصــول كــل مهــارة علــى عــدد اكبــر مــن
. االكتشافأفضل من   
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قد تكون الوحدات التعليمية كافية لتعليم بعض "الى انه) 2002يعرب خيون (وهذا ما يؤكده    
 وضـع اسـئلة واجوبـةوهـذا يعنـي ان االخـرين يحتـاجون الـى ,االفراد وغير كافية لتعلـيم االخـرين

)1("االكتشاف الموجهدرجة اكثر لغرض الوصول بافراد المجموعة الى   
وعلى وفق ما تقدم من نتائج أفضت إليها هذه الدراسة فقد حقق الباحث أهداف وفروض       

.بحثه  
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  1972,.7*اد

 C��-ا��            Z.�4�, ا����� *��� W#��(����*   ��ر��]: آ�ة ا�+*م ا�s4I وا��
�رات ,(!
  1990,ا���Q?, ا�-��"

 ��.����       ��.�*   ����� �2 ا���7��2 ا�-�ب :ا��-�C ا�-�." ا/��س ,(�روش,ا�����r ا�-
  1988,  )وا�_+�#� وا�-��م

� .-���J ا�+��*رات ا��*�E���� وا��
����رات    : ا����L�2  `%���م ����-�* *   ��ح ��4�������+� "������-! 	
�����
 2002    ,��S��� ا/����� �)��" ���D" ا�9�ة,ر���� ���%���,���-� .7*اد,آ��� ا���.�� ا�

�����F ا����I��"  : اV`>���ء ����`��P #��" ا���.���� وا�-����م        ?����D,   ?����D دة���ن �������� *���`   *
 2002, Z� ا��E�%EV,ط2,أر.*,دار ا/�? ����� وا���ز

   ,  "��.�
��* ا�EV���ء ا�--�,  �����.�*    `����* Q���*اوي : �A.����� ا����-�C   ,ط2,.����وت,ا�*را����ت ا��
1986  

   1977  ,".� *    `� " ���3د ���Iر: ا/�] ا�-���� #" !*ر�O آ�ة ا�+*م,دار ا� 9� ا�-

��ج !-����" �+���ح .����I*ام ا    :`�*ر �����ن �2%3*    �� ��]^!      J�-. C��-! "�# "E��+!ا� C�-���

ا����-��������     ,آ���������� ا��-����������2,ر����������� ���%����������.ا��
��������رات ا/������������ .���������9�ة ا�4��������&�ة
���  2002,ا��%��>

     "E���+!ا� C�-���" ا���زع #���وا�� F��_92 ا����*    ��D��? إ.���اه�C أ`���* ا�-��\اوي:!��^[�� أ�����ب ا�����
�و`����   G" , أ���ا� � n����������    �. �����Sت ا/ر����آ������-J ا��
����رات ا/�������� ������ .%����ط ا�3

bدآ��را,��S���   2005,���-� .7*اد ,آ��� ا���.�� ا�
     O��+��� ا����*ر�4. "Eو���ا��- C�-���ب ا�����ام أ�*I���ا� ��]^��!:"_�*    ��D��? إ.���اه�C �������ن   ا�3��*

�و`��� دآ����راb , ا���*ا&�ي #��" !-���-. C��J ا��
���رات ا/������� .����9�ة ا�4���&�ة      Gأ, ����.�آ���ا��
��S���  7,2003*اد���-� .,ا�



 

  

   *  "E����� ����4� C���`ر          : ر�����D� ًا���cL� �������* .-��J ا�>�� �ت ا��*�E��� وا�����ا`" ا��
�ر*3!
 , ���S���    ,ر�����  ���%������ة ا�+�*م      ,���-��� ا��>��ة ,آ���� ا���.��� ا��9. �� ��Iا�� O�-ط ا����4D

1996  
   *   �A���. �� !��*ر�O ا�+���ة ا������\ة .��%����� ����� .-��J ا����7���ات ا       : ر���* ����.�]^��! ����E*��

9�ة ا�%��. ���و`� دآ��راb,وا��
�رG7*اد,أ. �-���,��S���1995,آ��� ا���.�� ا�  
  �����S�����s: ��������� ا�+�������ت وا���D����رات #���" ا���.����� ا��*�E���� وا�����D *�����*   ر�%����ن �

  1989,ا��>�ة,�Z.�4 ا��-��C ا�-��",1ج,
  �����*�,   ��S�����s ,و�Eه*b ر�C�� :2 ا�� ] #" ا��*ر�O وا��%�.+�ت ا��D *��*   ر�%�ن �

�  1988, ا���Q?,دار ا�O�9 ������4 وا���
 Z.�4�      1ج ,��ون): آ�ة ا�+*م ,ط2,دار ا�O�9 ������4 وا���Dpب (و��Iا� C��A �*   زه�

   1989, ا��>�ة, ا��-��C ا�-��"
 *    ���" ا�> �ر: ا�V*اد ا� �" �9�ة ا�+*م ,��4-� .7*اد,1984  

    * *-���ا[� أ����O ا��+��C ا���9��" ا�-)��� #�" !<3����G ?�� ا���`��� ا�V*اد���      :��" زا
�و`� دآ��راb,���-� .7*اد ,  .7*اد ,1999 Gأ, ��.� وا�`� �ظ #" �Aا�* ا���7 ا�-

��Eذج !-���" V!+�ن �
�رة #2 ا��f3 ا���رز �C%A ���4  ا���.�� : �%�آ�"ا�
�د ��اد #�ج *     
  2000,.7*اد,� ���%���ر���,ا� ���

9�ي ����* أ`���* *     ��c :       "��# ����%����* ا����-�C آ���*D? �3��? ا�����9)ت ا��*ر� ! O�����ق وأ����G
����.�, ا���آ��\ ا�-�.��" ��3���ث ا��-����C ا�-����",ا������� ا�-�.���� ��3���ث ا��-����C ا�-����",ا����-��� ا�-

  1988,) 8(ا�-*د
     *���p "Sرا ;��Q :    *ا�� ��Aا���� ��Q��� C�أه ���S��� #�" �%���ى      !�^[���E�� وا��
��رات ا�

��زE7*اد , ا�. �-���,��S���  1990,ر���� ���%���,آ��� ا���.�� ا�
 ,��ون): آ���ة ا�+��*م ��>�� �ف ا�_��_��� ,دار ا��93��� �����4��� وا�������Dpو)����� ���Sح ر����Q     *

?Q1991, ا���  
   ����.���-�� ا��n3 #" ا������ت ا��� ��<�Iرات ا������D2 ���3د �)م: ا��*     Q)ح ا�*
 2001,".� وا�� %�� وا��*ر�%��,ا�+�ه�ة,دار ا� 9� ا�-

    *����  Z�%ا� *�cر :   C�rE f�3! وا����زع Z���+� ا��*ر�O ا����G ام*I���. ري�
ا��-�C ا��
�و`� دآ��راb,���-� .7*اد,  1998 Gأ. � ��I� *
  !*ر�O و}�وف �

�+��� �)���� #�"     �أ[�� ا����I*ام ا : ���* ا�����? أ`���* E>��ر    *    ��ا!���� ا�67��� ا��ا�-�� آ4����
4�G����     ,ر������� ���%������,V!+����ن ا�����-�C #���" !3>����? ا/ول ا�_�����Eي #���" �����دة ا� �\�����ء) .�����م(

,�4�G �-��� ,1984  
*    ����* ا������? أ`���* E>���ر    :أ[��� ا����I*ام .-��J إ  ����اءات ا�����H�I وا�-��)ج #��" إG���ر     

�ا!���� ا��-�C `�� ا���29 ��� ا�ا�� C�-ا�� �وا�!��ه�ت ا�-����   �*ى G�)ب  ,�3>�? و.+�ء ا[
�و`� دآ��راb ,  ا�>F ا�_�E" ا�_��Eي #" ا� �\��ءG�4,أ�G,�4�G �-���,1993  

 *    ��* ا��`�2 ��3* ا�-�%�ي: ��������9 ا��-�C وا��-��C,دار أ���� �����,���ن, 2003   
  ��-�4�,   "�.�*    ��* ا����* E-��ن,���Q b*�� *�3;:آ�ة ا�+� *م !�*ر�O و4D�s   ,دار ا� 9�� ا�-

O-ة,ا���  1966, ا�+�ه
 

� ا��I*ام �3�*دات ���9�E�9�� ���J- زوا��� ا�-��? ا�-5��"       :��" `2�% #�`�ن �
*ي *    �]^!
�و`��  G24      ,أ��ا� ���� F�`\`� ا����" �%�ى ا/داء ا� ���%� ���اف ا�-��� وا�% �� #" !�4Gj�

bدآ��را,��S���   2009,�-� ا��>�ة��,آ��� ا���.�� ا�
      O�9��. -�د�رة ا�>��
��E�	 !*ر��" ���-�C ا�!+�E" ���� ا���)ك �. �� أ`�* رزاق : أ[��     *

  ���Eا/رد ��-�������S #" ا��آ����  ,ا����-�� ا/رد�E��  ,ر����� ���%����  ,�*ى G)ب آ��� ا���.�� ا�
��S���   1998,ا���.�� ا�



 

  

�ون): أ�������ت ����C اV`>���ء ا��Q�� ", ط1,�����ن,دار Q���-�ء   ��Dpر (و���ض ��>����     *
,1999  

 *     �hزي ��Q; ���3د: آ�ة ا�+*م ,ا�� �ه�C – ا��*ر�O, .7*اد,��4-� ا�\اآ",2008  
7�ا#��� #�"             �*    #���G إ.�اه�C `���* : ا���-�C ��!+��ن وأ[��b ���� !3>��? ا����4��ت #�" ���دة ا�

 1992 ,���.���, درا��ت !�E�_ا� ��`� ا��

�,ط1,ا��9���f,���9��� ا� ��)ح   ��%���S����ت ا��*ر����� و!*ر����* آ����? أ.��� ز�����: �����ه	 ا��#     *

Z�1984, ����� وا���ز  
    *����* آ��? أ.� ز�#,?h\ن ا��������Sت اأ[� : وإ��ا!���� ا�-)ج ا�����9" #" !*ر�] ا���

��  1985,درا�� ���%���,��� !-�C ا����4 #" ا���`�� ا�V*اد
��S�"     , ج1,��4-�� ���-��   �*   C��A `%2 `%��2 ,و���� �3���ب  :ا���*# ?D��� "�C ا���*ر�O ا�

  1982,  .7*اد 
�ون) : أ�] ا��-�C وا��-��C و!��4+�!� #" آ�ة ا�+*م ,����� ,2005  Dpام (و\� C��A    * 

��ت �-��ر�� ��-J ا��
�رات ا/������ �)���" آ��ة ا�+�*م     ��%� *�*3! :?��D ?��� �43نA    *
����S,د���-� .7*ا,�, 1991,ر���� ���%���,آ��� ا���.�� ا�  

�ون):  !>��C ا��*ر�]   ,ط1 ,���ن ���-� ا�+*  ا�� ��`� ,1994 Dpو) F��� "��4A    * 
*    آ���}C ����* ا��.�-��" ,����* ا{ ا�����
*اE": آ���ة ا�+��*م ����c��2�R  ,��4-��� دار ا��93���,���-��� 

   1991, ا��>�ة
� ا���*�2 رS���ان: �+*���� ا��+����C #��" ا���.���� ,ط1,  ��<E *���3�,?������* إ���* ا���3��ل �����آ�    *

  1984, دار ا� 9� ا�-�." , ا�+�ه�ة
أ[��� ا����-�C ������29 ����� ا��3>���? وا�`� ���ظ ����4���ت ا�>��F ا�_���E"    :���^رب ��3��* أ`���*  *   

  1991,���-� ا���Q?,ا���Q?,ر���� ���%���, ����s #" ��دة ��C ا/`��ء
 Cاه������) ��3* إ.!),W��4وا�� ���rا�� "# C�-وا�� C��-ا�� *��*   ��دان ��ه�ن,رو��E* أه?: ! 

         1997,��4-� ا� )ح ����� وا���ز�Z,ا��9�f,1ط,ا���#-" 
  1972,O�9ا� C��� ,ة���",�-�* إ�����?: !�ر�g ا���.�� وا��-��C ,ا�+�ه�   * 

   ��ا�	 إ  ��*اد ����" آ��ة ا�+�*م     ,دار ا� 9��. s��4I! :   د���` Cاه��*    ��3* أ.� ا�-���2,� ��" إ.�
".�  1985,ا�+�ه�ة,ا�-

�+��2 �)����2 #" إ�Gر إ���ا!���� ا���-�C `��� ا����29    : ��3* إ�����? ا/��2*    �G �����#

2 و!����� �����
3E 2�� ���دة             �*�� C�-��ا� ���� !���G ?�<3��ت ا�>�F ا�_��E" إ��*ادي و.+��ء أ[�

����Sت���� !�������9 ا��-��C ,ا��, C��-�������9  ا���� ���   1998,ا�+�ه�ة ,ا���-�� ا��>
����ت و!��4+���ت ,ط1,ا�+���ه�ة,دار �rE ت����S����ق !��*ر�] ا���G :2����/? ا������* إ����3�     *

 ".�   2001, ا� 9� ا�-
*     ��3* `��* ا/#�*ي: آ�ة ا�+*م ,ا��
�رات ا/�����- s4D ا��-O- أ�Qل ا��*ر�A, O���Eن  
   1999 ,".� ا��-C���, O ا�O�9,ا�+�ه�ة,دار ا� 9� ا�-
 *    ��3* `%2 �)وي: ��������9 ا��*ر�O وا����#%�ت ,دار ا��-�رف,ا�+�ه�ة,1978 

��S��� و���C ا��� ]        �*    ��3* `%2 �)وي,أ���� آ���? را!�O  : ا��3�P ا�-���" #�" ا���.��� ا�
1999 ,".���S", ا�+�ه�ة, دار ا� 9� ا�-� ا�

 Cو��  ��S���� ا�*�2 ر�Sان : ا�+��س وا��+��C #" ا���.�� ا�<E *�3�,�3* `%2 �)وي�   *
 1988 ,".���S",ط2,ا�+�ه�ة,دار ا� 9� ا�-� ا�� ] ا�
 
   

*   ��3��* �����ل ا���*�2 ����* ا���3��* : أ[��� ا����I*ام إ����اءات ( ا����-�C `���� ا�����29 ) ����� !�9��2 
 1988,�4A �-���, ���ا�*روس ا��� s�4I! رات�
� J-. 2� ا�����4ت ا��-���ت 



 

  

  ,   "�.�*     �b*�� *�3,� �" إ.��اه�C `���د  :ا�V�*اد ا����9��? �)���" آ��ة ا�+�*م     , دار ا� 9�� ا�-
  1985, ا�+�ه�ة

      	���Iت ا���Q Z.��4�,    *م�ة ا�+�*     ��3* ���* ا{ ه�\اع  ,��I��ر أ`��*  : ا��
��رات ا/������ �9�
) ت,ب(,  

 �������� C�-����ط1,دار ا� ,"���S���*    ��3���* �����* ا��7���" �_�����ن : ا�����-�C ا�3�آ���" وا�����*ر�O ا�
Z�  1987,ا��9�f, وا���ز

 ����� و���ر����,ط1,�����ن,دار ا��%����ة �������rE, "�����-ا�� C����<: ا�����د ا���3���* ��3���3�   *
  1999,وا���ز�Z وا�����4

��S��     , ط2, ��آ�\  �*  ���3د ��* ا� ��ح ���ن,�>4 � `%��2 .��ه"  : �+*��� #�" ���E C �] ا�
�   2001,ا���9ب ����

 *  ���Iر ���C: آ�ة ا�+*م �-�� ا��)��2, ط�L�,3%� ا��-�رف,.��وت,1988  
���� وا����4��W  ,ا�+���ه�ة,��آ��\ ا��9���ب  �r2 ا�����. ���)ت ا�-�������ه" : ا��-���2 .���4 � `%��<�   *

 �����,1999  
 2003 ,�#�� *    �>4 � ��3* ا� �ر: ا�*��? إ�� Q-�.�ت ا��-�C,ط1, دار 

��S�" ا�3�*�4I! –    P��s  ,و!�*ر�O و�A��دة   ,ط1,ا�+��ه�ة    �*    � �" إ.��اه�C `���د  : ا���*ر�O ا�
,".�,   دار ا� 9� ا�-  

     , "��.�*   � ���" إ.���اه�C `����د: ا�V��*اد ا��
���ري وا�44I���(� "��O آ���ة ا�+��*م  ,دار ا� 9��� ا�-
   1985, ا�+�ه�ة 

� .-�J ا��
��رات ا/������    .9��ة ا�+�*م   ,   ��ح ���4�+� "��*   ��#W أ�-* ���3د: .��E�	 !*ر
 �����S,ر���� ���%���  1989,���-� ا��>�ة,آ��� ا���.�� ا�

 *   ��#W أ�-* ���3د : ا����Dرات وا��n��9 #" آ�ة ا�+*م ,���ن,دار د���,2007 
 *   ��#W أ�-* ���3د: ا��-�C وا��
�رات ا/����� .9�ة ا�+*م ,���ن,دار د���,2008 

 ��ون): ا����-�C وا��-����C ا�>�� ", دار ا� 9��� ا�-�.��" �����4��� وا�������Dpد(و����*   E���در #
���" ا�\
Z�  1999,���ن , وا���ز

   1991, g����ض,دار ا��� *   �Eد�� ��* ا�-C�r: ا�`�����ت ا� �د�� ���)��6 وإ!+�ن ا��-�C,ا�
    , �*   �Eه��*b ����* ز���* ا���*���" : أ�������ت #��" ا����-�C ا�3�آ��"  ,ط1,دار ا�5����ء �����4��� وا�����

2008,��Fا�   
 2000,���ح �
*ي ��c: ا��-�C ا�3�آ",ط1,.7*اد,دار ا�O�9 ������4 وا���E   * 

  �������4�� O����9دار ا�,?���Qط2,ا���,  "���S���*   E���\ار ا���4���O ,آ�����? ا������] : �����C ا����� ] ا�
�  2000,وا���

*   ��E? ��* ا� ���ح `��#�  : Q�-�.�ت ا���-�C وا��-���C ا�-)��"    ,ا�+��ه�ة , ���9�� زه��اء ا����ق    , 
1998  

   *  *���cر ?��S�# ?��#�E :         "E*��ى ا������" ا��%��2 #��� ا����I*ام .-��J أ������O �*و���� ا������]^��!
����S,���-� ا���Q?, وا��
�ري وا��3>�? ا��-�#" #" ��دة آ�ة ا�+*م�ر�����  ,آ��� ا���.�� ا�

���%���,1996  
 
 
 
 
 

 J��-. C���-! "��# زع���وا��� Z�����2 ا����� ا����I*ام أ�����ب ا������]^��! :"��Aرزو Cاه��*   ه��*ى إ.��
n�������و`� دآ��راb, ا��
�رات ا/����� #" ا�G2000,���-� .7*اد,أ  

 



 

  

    �������4�� O���9دار ا� ������*� , ?��Qا���,     �����ا&��W ا��3��P ا�-����" و���هG :  ب����* و����� �3
�  1988,وا���

 
 ,   � * و��� �3��ب: ��C ا�3�آ� وا���-�C ا�3�آ�"   ,���-�� ا���Q�?  ,دار ا��9�O �����4�� وا����

1989   
 
�ة ������4,���ن , 2002  I<دار ا� ,O� * و��� �3��ب: ا��-�C و�*و�� ا��*ر
 
 2002 ,".� * و��� �3��ب: ا��-�C وا��-��C وا���ا�	 ا�3�آ��,ط1,���ن,دار ا� 9� ا�-
 

 ��S�����" ,`%2 ��3* أ�-��*ي: ا����4+�ت اV`>�&�� #" .�3ث ا���.�� ا������2 ا��9 Z�* ود
,��4�� O�9دار ا��1996, ���-� ا���Q?,�� وا���  

   
, ��ة ������4 وا���I<ا� O�9�,W��4آ" .�2 ا���*أ وا����ب ��Dن: ا��-�C ا�3-�  * 
2002  

���F �زم آ��ش*   :��44Iا� �#�� ا��-��ح ���4�+� 	��E�آ��� ا���.�� ,   ���-� ا��>�ة, .
��S���  1996, ر���� ���%���,ا�
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(ملحق  2   ( 
أسماء الخبراء والمختصين الذين استعان بهم الباحث في تحديد أهم االختبارات المهارية المستخدمة في 

.  بحثال  
اللقب  االسم   ت

 العلمي
 مكان العمل  االختصاص 

.د.أ صالح شافي ساجت  - 1 كلية - جامعة االنبار ادارة وتنظيم 
 التربية الرياضية

2 - .د.أ موفق اسعد محمود   كرة قدم  -تدريب رياضي  كلية  –جامعة االنبار  
 التربية الرياضية 

3 - .د.أ يعرب خيون   كلية  -دادجامعة بغ التعلم الحركي  
 التربية الرياضية 

4 - .د.أ نزهان العاص   كلية -جامعة تكريت طرائق تدريس 
 التربية الرياضية

5 - .د.أ صالح راضي   كرة قدم  -تدريب رياضي  كلية  -جامعة بغداد 
 التربية الرياضية 

6 - .د.أ حامد سليمان حمد   علم النفس الرياضي    كلية _جامعة االنبار 
 التربية الرياضية

7 - .د.أ عمار جاسم   تدريب رياضي –فسلجة   كلية  -جامعة البصرة 
 التربية الرياضية

8 - .د.م.أ ذو الفقار صالح  كرة قدم -تدريب رياضي  كلية -جامعة البصرة 
 التربية الرياضية

9 - .د.م.أ سليم حسن جالب   عالجية والطب الرياضي   كلية  - جامعة االنبار 
 التربية الرياضية 

10 - عم احمد جاسم عبدالمن 
 الجنابي  

.د.م.أ كرة قدم - اختبار وقياس  كلية  -جامعة تكريت 
 التربية الرياضية 

11 - مكي محمود حسين  
 الراوي 

.د.م.أ كرة قدم –تدريب   كلية - جامعة الموصل 
 التربية الرياضية 
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 إ�ـــ�ار ا���ـــــ�ف
� ا�P=�ام   (كتابـة االطروحـة الموسـومة أن بـأشهد �4`PA ب$�Pا آ���Pف   أ

�ة        Pآ �P�&�- ��P��* C�&A وP5�A�� ��P5$ى ا�
�PVرات ا�<%��P ا) 02$
ا�

�/�P*   / ا���م!A �P�-تحـت ، قـد جـرت ) ياسـين عمـال صـالح (مـن قبـل الطالـب )

الخبـرة المطلوبـة لنيـل شـهادة الـدكتوراه وٕانها جديرة بالمناقشة بعد عرضها على إشرافي 

.   التربية الرياضية . ت.طفي   

 

 

:التوقيع  

  متين سليمان صالح . د. م. أ: المشرف

)المشرف(  

2014/   /    :التاريخ  
 



 

 

��� ا������� إ��ار�  
 

الموسـومة األطروحـة هـذه أطلعنا على بأننا  ،أعضاء لجنة المناقشةنحن نشهد 
 

� ا�PP=�ام  (�4`PPA�PP�CPP�&A *PP وPP5�A�� ��PP5$ى      $بأ 0PP2$
ا آ���PPف ا�

�� -�&�� آ�ة ا���م��/�*/ ا�
�Vرات ا�<%�� ا)!A ��-(وناقشـنا الطالـب ،  
بمحتوياتهـا وفيمـا لـه عالقـة بهـا، ونعتقـد انهـا جـديرة بـالقبول )   ياسين عمـال صـالح (

.)امتياز (بتقدير   التربية الرياضية . ت.طلنيل شهادة الدكتوراه في   
 
:التوقيع  

��3* ا�Eر ���3د . د.ا: االسم  
)رئيسا(  

 
 
:التوقيع  

فريق فايق قاسم  . د.م.ا  :االسم  
)اً و ـعض(  

 
 
  :التوقيع

رمزية صابر علي. د.م: االسم  
)اً و ـعض(  

 
  :التوقيع

كمال عثمان عمر   . د.م: االسم  
)عضوا(  

 
:قيعالتو                                               :التوقيع  

متين سليمان صالح. د.م : االسم���� داC!�`  ?D                                . د.م.ا: االسم  
عضوا ومشرفا                                            )عضـواً (  

سانت كليمنتس صادقت االطروحة  من رئاسة جامعة   
 

:التوقيع                                                     
نزار كريم جواد الربيعي . د: االسم                                                     

  2014:     /     / التاريخ                                                   



 

 

                               



 

 

 
 

 االهداء

 

اعتزازاً ,,,,,,,,,,,,,   ,,,,, عائلتي الكريمة     ,الــــــى  

محبة  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,,,,,,,الى اخي العزيز ابو مصطفى   

تقديرا           ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,الى المدرب القدير عدنان حمد   

 

 

 

الباحثً                                                           



 

 

    شكـــر وامتنان  شكـــر وامتنان  شكـــر وامتنان  شكـــر وامتنان  
 
 

ا�ي وفقـين ) عـز و�ـل ( يف البدء ٔ�تقدم بعظمي الشـكر و2م1نـان ٕاىل هللا 

. ٕالمتام هذا العمل   

املرشــف Mــىل اىل �ــد لزامــُا Mــيل ٕان ٔ�تقــدم بــوافر الشــكر وKــالص الثنــاء وا

ملـا بـذb مـن aـود Mلميـة قميـة )         م1ني سل]ن صاحل  (اXكتور  اUٔطروSة 

فقد و�دته مoـاًال mلتواضـع العلمـي واخللقـي النhiـل ... ختص البحث ومفرداته 

سـwنة التحضـريية ٕاىل ٔ�ساتذيت إال�الء ا��ن درسوين يف ال   كام ؤ�قدم شكري

  فلهم مين لك S2رتام والتقد�ر

  
 

                                                       �ا�	  


