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 ص البحثلخم
أهمية هذه الدراسة في اختيار اسلوبي االكتشاف الموجه والتبادلي لتعلم مهارة التهديف للكرة 

والمستويات لنمو الطلبة واالمكانات المتوفرة الثابتة بكرة القدم كونها مالئمة لالهداف المنشودة 
ولمحتوى مادة الدرس وعند استخدامها من قبل المدرس سوف تنسجم مع نظرته للتعليم، اما 
مشكلة البحث هو عدم ايالء اغلب المهتمين بالعملية التعليمة في مستوى أداء بعض المهارات 

الرغم ب( 12)لدى الطالب البالغ عددهم ابتةاألساسية بكرة القدم وخاصة مهارة التهديف للكرة الث
من االهتمام الكبير لتعلم تلك المهارات ولرفع مستوى أداء المتعلمين لها، نتيجة استخدام طرائق 
واساليب تدريس ال تتماشا مع اهداف المادة الدراسية وتكمن نتائج البحث بان استخدام االسلوب 

ر في تعلم مهارة التهديف للكرة الثابتة في لعبة كرة القدم التبادلي واالكتشاف الموجه له نفس التأثي
اال ان االسلوب التبادلي لها تأثير اكبر في تعلم مهارة التهديف للكرة الثابتة  في لعبة كرة القدم 

 .من اسلوب االكتشاف الموجه

 

 

 

 

 

الثبات تأثير استخدام أسلوبي التبادلي واالكتشاف الموجه في تعلم مهارة التهديف من 
 بكرة القدم
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             جامعة األنبار -كلية التربية الرياضية
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Abstract 

discovery and Importance of this study in the selection of stylistic guided 

interactive to learn a skill scoring the ball hard football for being suitable 

for the desired goals and levels of growth students and potential 

available and content material lesson and when used by the teacher will 

ducation, either research problem is not paying fit into his vision for e

most interested process instruction in the performance level of some 

basic skills for football, especially skill scoring the ball hard to the 

nd raise students's (92) Despite the great interest to learn those skills a

the level of performance of learners have, as a result of the use of 

methods and techniques taught not Taatmasha with targets subject lies 

search results that use style interactive and guided discovery has the 

scoring the ball hard in the game of same effect in learning the skill of 

football but the interactive style have a bigger impact in learning the skill 

of scoring the ball hard in a game of football style guided discovery2 
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 التعريف بالبحث -1

 :مقدمة البحث واهميته 3-3

التببدريس المختلفببة مببن مرتكببزات الببتعلم ورفببع مسببتوى األداء المهبباري للمببتعلم تعببد طرائببق 
نتيجة اإللمام باألسس والمباد  العلميبة التبي تعمبل علبى أن يكبون هبذا األداء خاليبا مبن األخطباء 

لطريقبببة خطبببوات واسببباليب تعبببد وتسبببتخدم بصبببورة متقنبببه مبببن اجبببل لوصبببوال إلبببى مسبببتوى متقبببدم، فا
ة التعليميبببة باقبببل جهبببد واقبببل فتبببرة زمنيبببة ممكنبببة، اذ ان الطريقبببة هبببي الوصبببول البببى هبببدف العمليببب

مجموعبببة اسببباليب واالسبببلوب مجموعبببة قواعبببد تبببؤدي البببى االتصبببال الجيبببد مبببع المعلمين،وبمبببا ان 
اسلوب التدريس هو الكيفية التي يتناول فيها المبدرس طريقبة التبدريس اثنباء قيامبه بعمليبة التبدريس 

لصبببفات وبخصبببائص الشخصبببية للمبببدرس، إن اسبببتثمار مببببدأ تعلبببيم لهبببذا يبببرتبط بصبببورة اساسبببية با
المهارات الحركية في بيئة تعليمية وطرائبق تعليميبة مختلفبة مبع المبتبدئين سبوف يزيبد مبن السبيطرة 
والببتحكم الحركببي والقببدرة والبراعببة فببي األداء إضببافة إلببى أنهببا سببتوفر اعتمبباد إيجببابي متبببادل بببين 

هنبا تكمببن أهميبة هبذه الدراسببة فبي اختيبار اسببلوبي االكتشباف الموجببه و .أفبراد المجموعبة قيببد البتعلم 
والتبادلي لتعلم مهارة التهديف من الثبات بكرة القدم لكونها مالئمة لالهداف المنشبودة والمسبتويات 
لنمببو الطلبببة واالمكانببات المتببوفرة ولمحتببوى مببادة الببدرس وعنببد اسببتخدامها مببن قبببل المببدرس سببوف 

 .ليمتنسجم مع نظرته للتع

 :مشكلة البحث 3-2

مببن خببالل خبببرة الباحببث فببي مجببال التببدريس الحببظ وجببود ضببعف وعببدم ايببالء اغلببب 
المهتمبببين بالعمليبببة التعليمبببة فبببي مسبببتوى أداء بعبببض المهبببارات األساسبببية بكبببرة القبببدم وخاصبببة 

الرغم من االهتمبام الكبيبر لبتعلم تلبك المهبارات ولرفبع ب مهارة التهديف من الثبات لدى الطالب
مسبببتوى أداء المتعلمبببين لهبببا، نتيجبببة اسبببتخدام طرائبببق واسببباليب تبببدريس ال تتماشبببا مبببع اهبببداف 
المادة الدراسية التي يقوم المدرس بتدريسها وعدم مراعاة مستوى نمو المتعلمين ودرجبة وعبيهم 

لذا ارتأى الباحث دراسبة هبذه المشبكلة وذلبك . وخبراتهم التعليمية ولقصر الوقت الزمني للدرس
 .ر اسلوبين مالئمين إسهاما منه في دعم العملية التعليميةباختيا
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 :هداف البحثا 3-1

التعبببببرف علبببببى تبببببأثير األسبببببلوب التببببببادلي فبببببي تعلبببببم مهبببببارة التهبببببديف مبببببن الثببببببات بكبببببرة                (1
 .القدم للطالب

   التعبببرف علببببى تببببأثير اسببببلوب االكتشببباف الموجببببه تعلببببم مهببببارة التهبببديف مببببن الثبببببات بكببببرة             (2
 .القدم للطالب

التعببببرف علببببى افضببببلية أي مببببن االسببببلوبين فببببي تعلببببم مهببببارة التهببببديف مببببن الثبببببات بكببببرة                  (3
 .القدم للطالب

  :فروض البحث 3 -1
ال توجببد فببروق ذات داللببة احصببائية بببين االختبببارين القبلببي والبعببدي للمجموعببة التجريبيببة  (1

 .   بللطال( المتعلمة باألسلوب التبادلي)االولى 
ال توجببد فببروق ذات داللببة احصببائية بببين االختبببارين القبلببي والبعببدي للمجموعببة التجريبيببة  (2

 .للطالب( المتعلمة بأسلوب االكتشاف الموجه)الثانية  
  :مجاالت البحث 1 -3
 .جامعة االنبار –ملعب كلية التربية الرياضية لكرة القدم: المجال المكاني  1-2-1

 .كلية التربية الرياضية جامعة االنبار/ عينة من طلبة المرحلة االولى :المجال البشري  1-2-2

 .م(21/5/2112)م، ولغاية  (12/2/2112)للفترة : المجال الزماني  1-2-3

 (:الدراسات النظرية والدراسات المشابهة)الباب الثاني  -2

  :الدراسات النظرية 2-3

 :أسلوب التدريس التبادلي 2-1-1

يعطي للطالب دورًا اساسيًا في العمليبة التعليميبة  فهبو جديبد فبي اسبلوب ان هذا االسلوب 
تطبيقه والذي يعتمد على الطالب في تقويم اداء زميلبه مبن خبالل اتصبال المعلبم مبع المراقبب فقبط 

 .باستخدامه ورقة المعيار
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كما انه األسلوب الذي يؤدي إلى خلق الواقع الذي يسباعد علبى تحقيبق األهبداف التربويبة 
لتي تهدف إلى تنمية شخصية الطالب في النواحي النفسية جميعها، االجتماعية، البدنية، الذهنية ا

 .(151)من خالل الدور المتبادل للطلبة في تصحيح األخطاء واستماعها من الطالب المؤدي

عببارة عبن ناحيبة تنظيميبة للبدرس بحيبث يقسبم )ويرى الباحث أن أسلوب التدريس التببادلي 
أزواج يتببببادلون األدوار فيمبببا بيبببنهم مبببن حيبببث البببتعلم والتعلبببيم عنبببد انتهببباء المبببدة التبببي الطلببببة إلبببى 

يحددها المدرس باالعتماد على ورقة الواجب والتغذية الراجعة المباشرة التي يعطيها المدرس للقائم 
 (.بالتعليم حصراً 

نمبا يعتببر  ويعد أسلوب التدريس التببادلي أسبلوبا جديبدًا لبيس مبن حيبث نشبأته أو إيجباده وا 
جديدًا من حيث تطبيقه على الطلبة أو المتعلمين،وأسلوب التدريس التببادلي مبن األسباليب المهمبة 
التي يمكن استخدامها مبع الطلببة البذين يرومبون العمبل فبي مهنبة التبدريس أو التبدريب ألنبه يفسبح 

ة الراجعبة، فكلمبا أعطيبت للتغذيب( قرارات في أثناء البدرس)المجال أمامهم التخاذ القرارات المناسبة 
التغذية الراجعة مباشرة بعد اإلنجاز كانت فرصة تصحيح األخطاء كبيرة، الن أعلى نسبة للتغذيبة 

 (152).الراجعة يمكن تحقيقها بتوفير مدرس واحد لكل طالب

والحظ الباحث أن هناك اختالفًا فبي التسبميات التبي تطلبق علبى الطالبب البذي يقبوم ببدور 
لببببذي يقبببوم بببببدور الطالبببب علببببى وفبببق المصببببادر المختلفبببة، فهنبببباك مبببن أطلببببق المبببدرس والطالبببب ا

( المراقب)على القائم بدور الطالب كذلك ُأطلق اسم( عامل)على القائم بالتقويم و( المالحظ)تسمية
علبى القبائم ببدور الطالبب، لكبن هبذه التسبميات ال تغيبر مبن جبوهر ( المؤدي)على القائم بالتقويم و
 : (153)دور المعلم في هذا األسلوب فهو األسلوب شيئًا، أما

عطببباء نبببوع العمبببل بشبببكل بيانبببات وكيفيبببة تطبيقهبببا، )) اتخببباذ قبببرارات مرحلبببة مبببا قببببل التبببدريس، وا 
ومالحظببببة ومراقبببببة عمببببل التلميببببذ العامببببل والمالحببببظ، ويكببببون قريبببببًا مببببن التلميببببذ المالحببببظ عنببببدما             

 ((.يحتاج إليه
                                                           

رسةةالة : )األسةةاليب التدريسةةة علةةى مسةةتوى األداء الفنةةي واإلنجةةاز لفعاليةةة الرمةةي بالبندقيةةة الهوائيةةة كريمةةة فيةةاث؛ اثةةر بعةةض -(0)

 .77، ص(0992ماجستير، كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد،
االماميةةة فةةي تةةاثير كةةل مةةن االسةةلوبين االمةةري والتبةةادلي علةةى تعلةةم وتطةةوير اداء مهةةارة الدحرجةةة عبةةد هللا إبةةراهيم المشةةهداني؛  -(0)

 .8، ص(0992كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد، )الجمناستك، العدد السادس، 
اإلسةةكندرية، مطبعةةة اإلشةةعاع الفنيةةة، : )0، طاتجاهةةات حديثةةة فةةي تةةدريس التربيةةة البدنيةةة والرياضةةيةمصةةطفى السةةايح محمةةد؛  -(7)

 .31، ص(7110
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ن يقبببببببوم ببببببببدوره علبببببببى الوجبببببببه األكمبببببببل ينبغبببببببي عليبببببببه                     ولكبببببببي يسبببببببتطيع التلميبببببببذ المالحبببببببظ أ
 :(154)إتباع الخطوات رالتية

تسلم ورقبة الواجبب مبن المعلبم التبي بموجبهبا يصبحح اإلنجباز، ومراقببة إنجباز التلميبذ العامبل أو ))
مالحظتبببه، ومقارنبببة العمبببل أو اإلنجببباز وموازنتبببه مبببع ورقبببة الواجبببب، والحكبببم حبببول كبببون اإلنجببباز 

عالم أو إخبار التلميذ العامل بهذه النتيجة وخاصة بعد إكمال العمل  ((.صحيحًا أم ال، وا 

ذا مببببببببا ألغيببببببببت إحببببببببدى هببببببببذه الخطببببببببوات فسببببببببوف ال تكببببببببون التغذيببببببببة الراجعببببببببة مضبببببببببوطة                    وا 
 .بالدرجة المطلوبة

 :أسلوب االكتشاف الموجه 2-1-2

وقواعبببببد ونظريبببببات مجبببببردة بتثبيبببببت  يسبببببتخدم االسبببببتقراء كوسبببببيلة للوصبببببول إلبببببى مفببببباهيم
يعببرض المعلومببات فببي ذهببن المببتعلم وتطبيقهببا بسببهولة مببن خببالل التببدريب علببى التفكير،فالمببدرس 

مبببنهم مالحظبباتهم المحسوسببة ويتبببدرج معهببم إلبببى أن يصببلوا إلبببى  ىءالحقببائق أمببام الطلببببة ويسببتقر 
وعليبببه أن يعطبببي الفرصبببة قاعببدة أو تصبببميم يشبببمل كبببل األمثلببة الجزئيبببة واألمثلبببة المشبببابهة لهببا ، 

أسبببلوب ( مفتبببي إببببراهيم)ويعبببرف. للطلببببة الكتشببباف هبببذه العالقبببة بأنفسبببهم ويعببببروا عنهبببا بأسبببلوبهم
بأنببه األسببلوب الببذي يضببع المببدرس مببن خاللببه عببددا مببن األسببئلة والتحببديات "االكتشبباف الموجببه،  

الحركببببة  ةءمواقببببف الببببتعلم مببببن خببببالل مراجعببببة كفبببباالتببببي تمكببببن الطلبببببة مببببن التحببببرك بحريببببة فببببي 
إيصببببال المببببادة العلميببببة للطلبببببةّ اعتمببببادا علببببى "بأنببببه  ( حسببببن هببببادي)،  ويعرفببببه (155)"وعناصببببرها

شببراكه فعليببا فببي عمليببة الببتعلم مببن خببالل توجيببه أسببئلة متتابعببة تمثببل أجوبتهببا  إرشببادات المببدرس وا 
ياتبه مثيرات حركية تؤدي إلى استجابات حركية في االتجاه الصحيح لألداء الحركي مسبتخدما عمل

،  وتعبببد طريقبببة االكتشببباف مبببن الطرائبببق التبببي تبببوفر للطالبببب فبببرص (156)"العقليبببة وخبراتبببه السبببابقة
استكشبباف الحركببة والتجريببب وتنميببة صببفات المبببادرة واإلبببداع وان جوهرهببا هببو العالقببة الخاصببة 

                                                           

البصةرة، مطبعةة : )كفايات تدريسيه في طرائق تدريس التربية الرياضيةعباس احمد السامرائي وعبد الكريم محمود السامرائي؛  -(1)

 .83، ص(3883دار الحكمة، 
 .11، ص(2000األميرة للطباعة،  القاهرة، دار:) طرق تدريس العاب الكرات مفتي إبراهيم حماد؛ -(3)

رسةةالة ) :ثير اسةةتخدام أســـــةةـلوب االكتشةةاف الموجةةه فةةي تعلةةم بعةةض المهةةارات األساسةةية بكةةرة القةةدمتةةأ حســـةةـن هةةادي عطيةةة؛ -(2)

 .31ص ,(2001ماجستير، كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد، 
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التببي تنشببأ بببين المببدرس والطالببب ، حيببث أن دور المببدرس هببو التوجيببه والتشببجيع وخلببق الحببوافز 
ندفاع عند الطلبة من خالل تنويع الحركات واألنشطة وفسح المجال أمامهم لتحديد ما يقومون واال

بأنفسهم في أطبار قواعبد عامبة يضبعها المبدرس، واّن هبذا األسبلوب يعتمبد باألسباس علبى األسبئلة 
التببي يضببعها المببدرس قبببل الببدرس واإلجابببات مببن لببدن الطلبببة وهببذه اإلجابببات تببؤدي إلببىّ اكتشبباف 

ء الفني للحركة أو المهارة المراد الوصول إليها، ومن ذلبك يتببين أّن هبذا األسبلوب ينمبي لبدى األدا
ن يعيروها أبها غالبا دون  نيمرو  واكاننظروا إلى األشياء نظرة موضوعية الطلبة القدرة على أن ي

انتباها وكذلك ينمي لديهم حب االستطالع وقوة التذكر ورصانة في طروحاته في إثناء ممارساتهم 
وتؤدي إلى تفاعلهم مع المدرس ومن ثم يتعلموا المهبارات بالوسبيلة النابعبة مبن ذاتبه وهبذا , اليومية

يعبرف الباحبث أسبلوب يؤدي إلى شعورهم باالسبتقاللية باألفكبار واإلببداع فبي اكتشباف األشبياء،  و 
االكتشبباف الموجببه بأنببه العالقببة الفكريببة بببين المببدرس الببذي يضببع األسببئلة والطلبببة الببذين يحبباولون 
اإلجاببة عنهببا ومبن خببالل اإلجاببات يتوصببل كبل مببن المبدرس والطلبببة إلبى الهببدف المطلبوب وهببذا 

 .. يتطلب من الطلبة تفكيرا إبداعيا ومن ثم يؤدي إلى األداء المميز

 :مهارة التهديف 2-1-3

يعببد التهببديف المهببارة األكثببر إثببارة فببي لعبببة كببرة القببدم، ومببن البببديهي ان اليببربح أي فريببق   
ان             ( موفببق المببولى)دون التنفيببذ األكيببد للتهببديف وزيببادة نسببببببة المقارنببة مببع الفريببق الخصببم، ويببذكر

يببق الببذي تببزداد نسبببة التهببديف عنببد تحليببل أي مببباراة فببي كببرة القببدم فانببك تجببد الفببوز بجانببب الفر "
 (157)"العبيه كلما سنحت الفرصة لهم

ان األهداف هي نتيجة للتصبويب علبى المرمبى وهنباك هبدف واحبد لكبل عشبرة تصبويبات 
سببنة األخيببرة، ونتيجببة لببذلك فببان الفريببق ( 35)وقببد وجببدت هببذه النسبببة فببي المسببتويات كافببة خببالل

ن حيبازة كبرة مصبوبة للهبدف، ييبه الكفباأ ألداء عشبر المبباراة عل الذي يرغب في تسجيل هدفين فبي

                                                           

(
157
 .313، ص(2000عمان، دار الفكر للطباعة والنشر، :) االساليب الحديثة في تدريب كرة القدمموفق مجيد المولى؛  -(
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كبببذلك فبببان الفريبببق البببذي يسبببعى لزيبببادة نسببببة الكبببرات المصبببوبة علبببى الهبببدف سبببيكون قبببادرا علبببى 
 .(158)االقتراب من الفوز

النهايبببة الطبيعببببببببية لعمليبببة الهجبببوم وهبببو فعاليبببة "إن التهببببببديف هبببو ( مؤيبببد الببببدري)ويبببرى   
حنفبي )،   ويبذكر (159)"هاجم بمفرده فبي محاولبة لتحقيبق الهبدف مبن المبباراةهجومية يقبببببوم بها الم

السالأ القوي الذي يملكبه الفريبق لغبزو مرمبى الفريبق االخبر والالعبب "بأن التهديف هو  ( محمود
البببذي يجيبببد التهبببديف تخشببباه الفبببرق االخبببرى، وتسبببجيل االهبببداف فبببي مرمبببى الفريبببق المضببباد هبببو 

 .(160)"ون تسجيل االهداف تصبح المباراة غير مثيرةلتحقيق الفوز بالمباراة وبد

ان الالعب قد يوفر دقة عالية في التهديف ولكن الكرة تذهب ضبعيفة ( قاسم لزام) ويؤكد   
بحيببببث يسببببتطيع حببببامي الهببببدف مسببببكها او صببببدها، ولببببذلك يجببببري التببببدريب علببببى الصببببفة الثانيببببة 

هو التنباوب ببين  و نو فه المدرب والالعبمهم، يجب ان يعر  أافقة للدقة وهي القوة، وهناك مبدوالمر 
الدقببة والسببرعة حيببث انببك عنببدما تتببدرب علبببى الدقببة فسببيكون تببدريبك لالعببب علببى حسبباب القبببوة 

والتي تنتجها القوة، ثم يتصاعد التدريب للوصول الى ان ( التي تؤدي الى السرعة الصفة الثانية)و
وان هبببذا النبببوع مبببن التبببدريب يتطلبببب  تتبببدرب وفبببي ان واحبببد الدقبببة والسبببرعة والقبببوة فبببي التهبببديف،

إمكانيبببات عاليبببة بالنسببببة لالعبببب وخصوصبببا فبببي مجبببال القبببدرات البدنيبببة والحركيبببة فالتهبببديف هبببو 
النتيجة النهائية لكل فعاليات كرة القدم إثناء المباراة إذ من خالله تحسم نتيجة المباراة، وهنا يجبب 

 :(161)ان نتعرف على متطلبات التهديف وهي

داخل القدم وخارجه وبوجه القدم والكرات الطائرة والتهديف في حالبة )إتقان جميع أنواع الضرب ))
ويجبب علبى الالعبب اإلسبراع فبي التهبديف وعبدم التبأخر، االخبذ بنظبر ( الدوران وفي كلتا القدمين

قريببة مبن السباق الضباربة، ( غيبر الضباربة)االعتبار وضبع الجسبم الصبحيح ووضبع السباق الثانيبة
الدقة في التهديف ومن ثم االعتماد علبى الضبربة القويبة فبال يمكبن ان تكبون الضبربة مبا لبم تكبون 

                                                           
158

، (2007بغداد، الدار الجامعية للطباعة والنشةر، ) :تدريب التكتيك بكرة القدم بين النظرية والتطبيققاسم لزام وموفق المولى؛  -((

 .388ص

(
159
 .38، ص(3882بغداد، مطبعة االديب، :) قانون كرة القدم والمرشد العالمي للحكاممؤيد البدري؛  -(

(
160
 .387ص، ؛ مصدر سابقحنفي محمود مختار  -(

(
161
 .   381، صالسابقالمصدر قاسم لزام صبر؛   -(
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للدقبة االولويببة فبي التهببديف، سببرعة االنجباز فببي حركببة التهبديف وهببذا يعنببي التهبديف المباشببر فببي 
 ((.حالة توفر الفرصة ومراعاة الموقع الصحيح للتهديف

 :الببدراسببات المرتبطة 2-2

 :(162)(2112عالء عبدا   فالأ الراوي )دراسة  2-2-1

اســـتخدام أســـلوبيي الـــتعلم التبـــادلي والتـــدريبي وتأثيرهمـــا فـــي اكتســـاب تعلـــم بعـــض ))
 ((. المهارات األساسية في المبارزة

هدفت الدراسة إلى التعرف على أكثر األساليب المستخدمة تأثيرا في اكتساب تعلبم بعبض 
كليبة التربيبة / وكانت عينة البحبث مكونبة مبن طبالب المرحلبة الثالثبة المهارات األساسية للمبارزة، 

طالببا، مبوزعين علبى ثبالث شبعب، واسبتخدم الباحبث (23)جامعة بغداد وكبان عبددهم / الرياضية 
 .المنهج التجريبي لمالئمته لطبيعة المشكلة قيد البحث

 : واستنتج الباحث ما يأتي

  التببدريبي لببه نفببس التببأثير فببي اكتسبباب تعلببم مهببارات            أن اسببتخدام األسببلوب االمببري والتبببادلي و
 .في لعبة المبارزة( االستعداد والتقدم والتقهقر والدفاعات الرئيسة)

  لهما تأثير اكبر في اكتساب تعلم مهبارة ( التبادلي والتدريبي)أن استخدام األسلوبين المقترحين
 .الطعن من األسلوب االمري

 :يأتيوقد أوصى الباحث بما 

  فببي لعبببة المبببارزة باألسببلوب ( االسببتعداد والتقببدم والتقهقببر والببدفاعات الرئيسببة )تعلببيم مهببارات
 .األمري والتبادلي والتدريبي

 تعليم مهارة الطعن في لعبة المبارزة باألسلوب التبادلي 
 

 

 

                                                           

عالء عبدا هلل فالح الراوي؛ استخدام أسلوبي التعلم التبادلي والتدريبي وتأثيرهما في اكتساب تعلم بعض  المهضارات األساسضية  -(162)

 (.7114رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية التربية الرياضية،: )في المبارزة
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 (:منهجية البحث وإجراءاته الميدانية)الباب الثالث  -3

 :منهج البحث 3-1

استخدام المنهج التجريبي الذي يعد من أكثر المناهج مالئمة فضال عن كونه عليه فان 
المنهج الذي يتحكم من خالله "أكثرهم كفاية في الوصول إلى معرفة موثوق بها فالمنهج التجريبي 

 .(163)"مستقلة ونالحظ أثر هذا التحكم على متغير أو متغيرات سابقة( أومتغيرات)بمتغير

 : عينة البحث 2–3

عنبببد رختيبببار عينبببة البحبببث علبببى الباحبببث أن يحبببدد المجتمبببع األصبببلي تحديبببدًا دقيقبببًا، وأن  
لبببذا اختبببار الباحبببث ، (164)"تقتصبببر دالئبببل نتبببائج البحبببث علبببى المجتمبببع البببذي رختيبببر منبببه البحبببث 

وبطريقببة العمديببة مجتمببع البحببث والببذي تمثببل بطببالب كليببة التربيببة الرياضببية جامعببة االنبببار للعببام 
طالببب، ويرجببع سبببب اختيببار الباحببث لمجتمببع البحببث عببدة (12)والبببالغ عببددهم  (2112)الدراسببي

 :أسباب أهمها

تعببد لعبببة كببرة القببدم لعبببة شببعبية وتمببارس فببي كافببة المببدارس، التببزام الطببالب بوحببدات التجربببة ))
خالل الدوام الرسمي لضمان تطبيق الوحدات التعليمية واالختببارات المطلوببة ألفبراد العينبة، تبوافر 

 ((.األدوات واألجهزة المستعملة للبحث

وبعببدها تببم تقسببيم عينببة الدراسببة حسببب شببعبهم عشببوائيا الببى مجمببوعتين تجببريبيتين تمثببل 
المجموعبببببببببة التجريبيبببببببببة األولبببببببببى األسبببببببببلوب التببببببببببادلي والمجموعبببببببببة التجريبيبببببببببة الثانيبببببببببة اسبببببببببلوب                 

 .االكتشاف الموجه

 

 

 

                                                           

(
163
.318، ص(2003عمةةان، دار عمةةار للنشةةر، ) :التصةةاميم التجريبيةةة فةةي الدراسةةات النفسةةية والتربويةةةإبةةراهيم عبةةد الخةةالق؛  -(

  

(
164
 .220، ص(2000عمان، دار الميسرة، :)3، طمناهج البحث في التربية وعلم النفسسامي محمد ملحم؛  -(
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 :المستخدمة وسائل جمع المعلومات واالجهزة 3-1

 :وسائل جمع المعلومات 1-1-3

المصببادر العربيببة واألجنبيببة، اسببتمارات التسببجيل وتفريببغ البيانببات، المقببابالت الشخصببية للخبببراء ))
 ((.، االختبارات والمقاييس(االنترنيت)والمختصين المدرجة أسمائهم، الشبكة الدولية المعلوماتية 

 :االدوات المستخدمة في البحث 3-3-2

، ساعة توقيبت، حببال لتقسبيم المرمبى إلجبراء االختببارات، كبرات قبدم (كتان)شريط قياس نسيجي))
، (فبببوكس)قانونيبببة مبببن حيبببث البببوزن والمحبببيط، ببببورك لتخطبببيط الملعبببب، أقبببالم ملونبببه، صبببافرة نبببوع

 ((.، مالعب كرة قدم قانونية(أعالم)شواخص بالستيكية

 :(1)االختبارات المستعملة في البحث، ملحق  3-2

 (165)اختبار التهديف من الثبات. 
 :إجراءات البحث الميدا نية 3-5

 :التجربة االستطالعية 3-5-1

مكانية تطبيقها  قام  من اجل الوقوف على صالحية االختبارات المهارية المستعملة وا 
م، بعد اعطاء عينة (1/2/2112)الباحث بلجراء تجربة استطالعية لالختبارات المهارية بتاريخ

التجربة االستطالعية وحدتين تعريفيتين تعليميتين للمهاراة المختارة وعلى مالعب كليه التربيه 
للتاكد من مدى صحة عدد المحاوالت ومساحة مناطق صباحا، ( 1)يه في تمام الساعة الرياض

 .الدقة بالنسبة للعينة وصالحيتها

 

 

                                                           

(
165

البينية لبعض القدرات البدنية الخاصة والمهارات االساسية لدى العبةي انديةة باسم عواد؛ دراسة تحليليية للعالقات االرتباطية  -( 

 .310، ص(2032كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد، )االنبار وبغداد لفرق الدرجة االولى في كرة القدم، رسالة ماجستير 
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 :التجربة الرئيسة 3-5-2

 :االختبارات القبلي 3-5-2-1

م،  وعلبببى ملعبببب كليبببة التربيبببة (11/2/2112)قبببام الباحبببث ببببلجراء االختببببار القبلبببي بتببباريخ 
 :صباحا وراعى الباحث عند تطبيق االختبارات النقاط اآلتية( 1)الساعة الرياضية وفي تمام 

إجبراء االختبببارات لجميببع أفببراد العينببة فببي المكببان نفسببه، تثبيببت فريببق العمببل المسبباعد فببي جميببع ))
االختبببارات ولجميببع األفببراد، إجببراء االختبببارات لجميببع أفببراد العينببة فببي أوقببات وظببروف متشببابهة، 

االختبارات لجميع أفراد العينة بنفس الطريقة، استخدام أجهزة وأدوات قياس واحدة شرأ كيفية تنفيذ 
 ((. لجميع أفراد العينة

وقبل البدء بتنفيذ االختبار القبلي للمهارات المستعملة في البحث قام الباحبث بلعطباء وحبدتين 
كل المهببارات تعليميتببين تعريفيببة لجميببع أفببراد العينببة لغببرض تمكببين الطببالب مببن التعببرف علببى شبب

م، فبببببببي ملعببببببب كبببببببرة القببببببدم لكليبببببببة                (11/2/2112)وكيفيببببببة تأديتهبببببببا، واجببببببري االختببببببببار بتبببببباريخ 
 .التربية الرياضية

 (3)الجدول

 (التكافؤ)االختبار القبلي للمجموعتين

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 (T)قيمة  أسلوب االكتشاف الموجه األسلوب التبادلي

عدد  الداللة
 العينة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

عدد    
 العينة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الجد ولية المحسوبة

التهديف 
 من الثبات

 3.81 1.942 1.467 3.725 10 1.606 4.405 17 درجة
غير 
 معنوي

  (0.01)بمستوى داللة( 71= 2 -2ن+3ن)درجة الحرية 
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 :التعليميةالوحدات  1-1-2-2

وحبدات تعليميبة لكبل اسبلوب مبن االسباليب ( 2)بغية تحقيق أهداف البحث قام الباحبث بلعبداد
وراعببى الباحببث عنببد إعببدادها  ( التهببديف مببن الحركببة)لببتعلم مهببارة ( التبببادلي واالكتشبباف الموجببه)

 : للمنهج التعليمي ما يأتي

أن تكبببون التمبببارين مناسببببة لمسبببتوى العينبببة، التبببدرج فبببي تسلسبببل التمبببارين مبببن حيبببث الصبببعوبة، ))
اسبتخدام تمببارين تحببوي علببى التنببافس، أن تحقببق التمببارين أقصببى حببد ممكببن مببن أغراضببها، أتببباع 
مفردات الوحبدات التعليميبة المقبررة والمعتمبد لطبالب المرحلبة االولبى لكليبة التربيبة الرياضبية لمبادة 

رة القببدم فببي تحديببد المببادة المببراد تعلمهببا وعببدد الوحببدات التعليميببة فضببال عببن تحديببد زمببن الوحببدة كبب
 ((. التعليمية الواحدة

تببم ( التبببادلي واالكتشبباف الموجببه)وألجببل ضببمان سببالمة تطبيببق الوحببدات التعليميببة باألسببلوب 
 :للتأكد منعرضها على الخبراء والمختصين في مجال كرة القدم وطرائق التدريس وذلك 

التقسببببيم الزمنببببي ألجببببزاء الوحببببدة التعليميببببة فضببببال عببببن زمببببن كببببل تمببببرين، مالئمببببة محتببببوى ))
األسباليب التعليميبة لمسبتوى العينبة، صبياغة منطبوق كببل تمبرين بحيبث يعببر عبن محتبوى التمببرين 

  وبأسبببببببلوب لغبببببببوي سبببببببهل، مالئمبببببببة التمرينبببببببات لألهبببببببداف الموضبببببببوعة، تسلسبببببببل التمبببببببارين علبببببببى                
 ((. وفق صعوبتها

وبعد إجراء بعض التعديالت في ضوء أراء الخبراء والتجرببة االسبتطالعية تبم وضبع الوحبدات 
 (:2)، في صورتها النهائية كما موضح في الجدول ()التعليمية

 (2)الجدول 

 يبين أقسام وأزمنة الوحدات التعليمية مع نسبها المئوية

 النسبة المئوية وحدة( 31)الزمن خالل وحدةالزمن خالل ال أقسام الوحدة التعليمية

  %20 د10 د1 المقدمةالقسم 

                                                           

(

 (. 3)ملحق  -(
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 %22.22 %10 د320 د8 اإلحماء العام اإلعدادي

 %10 د320 د8 اإلحماء الخاص

القسم 
 الرئيس

 %11.1 د100 د20 الجانب التعليمي
11.17% 

 %11.1 د100 د10 الجانب التطبيقي

 %33.33 د310 د30 القسم الختامي

 %300 د3110 د80 المجموع

 االختبارات البعدية 1-1-2-1

إجراء االختبار البعدي على أفراد عينة البحث بعد االنتهباء مبن تنفيبذ الوحبدات التعليميبة      
وعلببببى معلببببب كليببببة التربيببببة ( االكتشبببباف الموجببببه والتبببببادلي)م، لالسببببلوبين(22/5/2112)بتبببباريخ

الرياضببية، وبلشببراف مباشببر مببن قبببل الباحببث وذلببك لقيبباس مقببدار التقببدم الحاصببل للمتعلمببين فببي 
التببببادلي )عبببات التجريبيبببة، ومبببن ثبببم معرفبببة تبببأثير الوحبببدات التعليميبببة باسبببتخدام االسبببلوب المجمو 

واالكتشاف الموجه فبي تعلبم مهبارة التهبديف مبن الثببات بكبرة القبدم وسبيحرص الباحبث علبى تهيئبة 
 –فريبق العمبل المسباعد –الزمبان –المكبان)ظروف متشابهة لالختبارات القبليبة والبعديبة مبن حيبث 

 . وذلك لغرض الحصول على نتائج دقيقة( واألدوات المستعملةاألجهزة 

 :الوسائل االحصائية  1-1

لمعالجة البيانات وتم  (SPSS)استخدم الباحث الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  
 :استخدام الحقيبة في المواضع اآلتية

  ،الوسط الحسابي، االنحراف المعياري، الوسيط، معامل االلتواء 
 الخطأ المعياري، معامل االرتباط البسيط. 
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 (:عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها)الباب الرابع  -1

 :عرض وتحليل نتائج اختبارات المجموعة التجريبية االولى 1-3

ـــن الثبـــات  1-3-3 ـــديف م ـــارة الته ـــادلي لمه ـــارات االســـلوب التب ـــائج اختب ـــل نت عـــرض وتحلي
 :تبارين القبلي والبعديللمجموعة االولى ونسبة التطور لالخ

 (1)جدول 

االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارين القبلي والبعدي لمجموعة                                          
 (نسبة التطور)األسلوب التبادلي في مهارةالتهديف من الثبات 

 وحدة القياس المتغيرات
عدد 
 العينة

 تبار البعدياالخ االختبار القبلي

الوسط  نسبة التطور
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

التهديف من 
 الثبات

 61.556% 2.008 11.459 1.606 4.4054 37 درجة

نجد ان اقيام االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية في االختبار  ( 2)من جدول
مهارة التهديف من الثبات بكرة القدم كانت مختلفة لدى المجموعة الختبار ( البعدي –القبلي)

التجريبية االولى، مما يؤكد حدوث التغير أي تغيرت عما كانت عليه في االختبار القبلي اذ بلغ 
في االختبار القبلي في حين بلغ الوسط ( 1.606)وبانحراف معياري ( 4.405)الوسط الحسابي 

في االختبار البعدي اذ يعد هذا مؤشر لبيان ( 2.008)معياري وبانحراف ( 11.459)الحسابي 
فعل التأثير في مهارة التهديف من الثبات باالسلوب التبادلي اذ بلغت نسبة التطور 

(61.556.)% 

 (1)جدول

وداللة الفروق                                                                          ( tقيمة )فرق االوساط الحسابية واالخطا المعياري 
 لمجموعة األسلوب التبادلي في مهارةالتهديف من الثبات 
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 المتغيرات
وحدة 
 القياس

عدد 
 العينة

 هــ ف-س
 (T)قيمة 

 الداللة
 الجدولية المحسوبة

 معنوي 3.87 19.636 0.359 7.054 37 درجة التهديف من الثبات

 (0.01)بمستوى داللة ( 11=3-ن)درجة الحرية 
ولمعرفببة الفببروق بببين االوسبباط الحسببابية لالختبببارين القبلببي والبعببدي لهببذه المجموعببة فببي 

للعينببات الغيببر مسببتقلة للتحقببق مببن ( t)اختبببار مهببارة التهببديف مببن الثبببات اعتمببد الباحببث اختبببار
الجدوليبببببة ( t)وهبببببي اكببببببر مبببببن قيمبببببة( 19.636)المحسبببببوبة( t)قيمبببببةداللبببببة الفبببببروق وقبببببد بلغبببببت 

ممببا يببدل علببى وجببود فببرق معنببوي ( 1.15)ومسببتوى داللببة( 36)عنببد درجببة حريببة( 1.10)البالغببة
 .لصالح االختبار البعدي وهذا ما نالحظه في الجدول اعاله

 (:موجةاالكتشاف ال)عرض وتحليل نتائج اختبارات المجموعة التجريبية الثانية   1-2

عرض وتحليل نتائج اختبارات اسلوب االكتشاف الموجـة لمهـارة التهـديف مـن الثبـات  1-2-3
 :للمجموعة االولى ونسبة التطور لالختبارين القبلي والبعدي

 (1)جدول

 االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارين القبلي والبعدي لمجموعة

 (نسبة التطور)ةالتهديف من الثبات األسلوب االكتتشاف الموجة في مهار  

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

عدد 
 العينة

 االختبار البعدي االختبار القبلي

الوسط  نسبة التطور
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 %10.73 1.880 9.475 1.467 3.725 40 درجة التهديف من الحركة

القبلبي )نجد ان اقيام االوساط الحسابية واالنحرافبات المعياريبة فبي االختببار( 1)من جدول
الختبار مهبارة التهبديف مبن الثببات بكبرة القبدم كانبت مختلفبة لبدى المجموعبة التجريبيبة ( البعدي –

الثانيببة ، ممببا يؤكببد حببدوث التغيببر أي تغيببرت عمببا كانببت عليببه فببي االختبببار القبلببي اذ بلببغ الوسببط 
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فبببببي االختببببببار القبلبببببي فبببببي حبببببين بلبببببغ الوسبببببط ( 1.467)وببببببانحراف معيببببباري( 3.725)الحسبببببابي
في االختبار البعدي اذ يعد هذا مؤشر لبيان فعبل ( 1.880)وبانحراف معياري( 9.475)الحسابي

التبببببأثير فبببببي تحسبببببن مهبببببارة التهبببببديف مبببببن الثببببببات باسبببببلوب االكتشببببباف الموجبببببة اذ بلغبببببت نسببببببة               
 %(.1.011)التطور 

 (7)جدول

وداللة الفروق لمجموعة                                                         ( tقيمة )فرق االوساط الحسابية واالخطا المعياري 
 اسلوب االكتشاف الموجة في مهارةالتهديف من الثبات

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 هــ ف-س عدد العينة
 (T)قيمة 

 الداللة
 الجدولية المحسوبة

التهديف 
 من الثبات

 معنوي 3.87 16.411 0.350 5.750 40 درجة

 (0.05)بمستوى داللة ( 39=1-ن)درجة الحرية 
ولمعرفببة الفببروق بببين االوسبباط الحسببابية لالختبببارين القبلببي والبعببدي لهببذه المجموعببة فببي 

للعينببات الغيببر مسببتقلة للتحقببق مببن ( t)اختبببار مهببارة التهببديف مببن الثبببات اعتمببد الباحببث اختبببار
الجدوليببببة ( t)وهببببي اكبببببر مببببن قيمببببة ( 16.411)المحسببببوبة ( t)داللببببة الفببببروق وقببببد بلغببببت قيمببببة

ممبا يبدل علبى وجبود فبرق معنبوي ( 0.05) ومسبتوى داللبة( 39)عنبد درجبة حريبة ( 1.10)البالغة
 .لصالح االختبار البعدي وهذا ما نالحظه في الجدول اعاله

وتحليل نتائج اختبـارات لمهـارة التهـديف مـن الثبـات ومهـارة التهـديف مـن الحركـة عرض  1-1
والثانيـــة ( االســلوب التبــادلي)فــي االختبــار البعــدي بــين مجمــوعتي البحـــث التجريبيــة االولــى 

 (:اسلوب االكتشاف الموجة)
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 (8)جدول

والثانية                             (التبادلياالسلوب )يبين معنوية الفروق بين المجموعتين التجريبية االولى 
في االختبار البعدي لمهارة التهديف                                                                                     ( اسلوب االكتشاف الموجة)

 من الثبات  ومهارة التهديف من الحركة لعينة البحث

 المتغيرات
وحدة 
 سالقيا

 (T)قيمة  أسلوب االكتشاف الموجه األسلوب التبادلي

عدد  الداللة
 العينة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

عدد  
 العينة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الجد ولية المحسوبة

التهديف من 
 الثبات

 معنوي 1.96 4.477 1.880 9.475 40 2.008 11.459 37 درجة

  (0.05)بمستوى داللة( 75= 2 -2ن+3ن)درجة الحرية 
( 11.459)إن المجموعببة التجريبيببة االولببى حققببت وسببطًا حسببابيًا مقببداره( 1)يبببين جببدول
، في االختبار البعدي، في حين إن المجموعة التجريبية الثانية حققت (2.008)وبانحراف معياري
ولمعرفة الفبروق ببين األوسباط الحسبابية  (1.880)وبانحراف معياري( 9.475)وسطًا حسابيًا قدره

لالختبارات البعدية بين مجموعتي البحث في اختبار مهارة التهديف من الثبات فقد اعتمد الباحبث 
( t)للتحقببببببق مببببببن داللببببببة الفببببببروق إذ بلغببببببت قيمببببببة(المسببببببتقلة)للعينببببببات غيببببببر المتنبببببباظرة( t)اختبببببببار

( 75)عنببببد درجببببة حريببببة( 1.96)البالغببببةالجدوليببببة ( t)وهببببي اكبببببر مببببن قيمببببة( 4.477)المحسببببوبة
ممببا يببدل علببى وجببود فببروق معنببوي بببين المجمببوعتين ولصببالح المجموعببة ( 0.05)ومسببتوى داللببة
كما يبين جدول اعاله إن المجموعة التجريبية االولبى حققبت  ،(االسلوب التبادلي)التجريبية االولى

الختبببار البعببدي، فببي حببين إن ، فببي ا(0.900)وبببانحراف معيبباري( 6.459)وسببطًا حسببابيًا مقببداره
وبببببببببببببببانحراف ( 5.575)المجموعببببببببببببببة التجريبيببببببببببببببة الثانيببببببببببببببة حققببببببببببببببت وسببببببببببببببطًا حسببببببببببببببابيًا قببببببببببببببدره

ولمعرفة الفروق بين األوساط الحسابية لالختبارات البعدية بين مجموعتي البحث (1.035)معياري
للعينبببببببات غيبببببببر ( t)فبببببببي اختببببببببار مهبببببببارة التهبببببببديف مبببببببن الحركبببببببة فقبببببببد اعتمبببببببد الباحبببببببث اختببببببببار

وهي اكببر مبن ( 3.986)المحسوبة( t)للتحقق من داللة الفروق إذ بلغت قيمة( المستقلة)ناظرةالمت
ممبببا يبببدل علبببى ( 0.05)ومسبببتوى داللبببة( 75)عنبببد درجبببة حريبببة( 1.96)الجدوليبببة البالغبببة( t)قيمبببة

 (. االسلوب التبادلي)وجود فرق معنوي بين المجموعتين ولصالح المجموعة التجريبية االولى
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( االســلوب التبــادلي)مناقشــة نتــائج االختبــارات البعديــة للمجموعــة التجريبيــة االولــى 1-1-3
 (:االسلوب االكتشاف)والتجريبية الثانية

ونسببب التطببور الحاصببلة فببي تعلببم مهببارة ( 1)مببن خببالل النتببائج المعروضببة فببي الجببداول
التعرف على تأثير  التهديف من الثبات والتهديف من الحركة،  يتبين لنا تحقيق الهدف االول في

تزامن استخدام االسباليب التدريسبية فبي البتعلم لتلبك المهبارتين ، وكبذلك تحقبق الفبرض االول ببأن 
هنباك تبأثير معنبوي فبي البتعلم ببين االختببارين القبلبي والبعبدي ولصبالح االختببار البعبدي، ويعبزو 

التكببرارات المناسبببه  الباحببث ذلببك الببى ان عببدد الوحببدات المقببررة ضببمن المببنهج ولكببل مهببارة وعببدد
خببالل الوحببدة التعليميببة واالسببتفادة مببن تنظيمهببا لزيببادة سببرعة الببتعلم واسببلوب التمرينببات التطبيقيببة 
المناسببببة لدرجبببة صبببعوبة المهبببارة ومراعاتهبببا للمرحلبببة التعليميبببة  للمتعلمبببين وعلبببى ضبببوء قابليبببات 

تمارين الصبعبة النهبا ربمبا ال الطالب، باالضافة الى تصحيح االخطاء اواًل بأول واالبتعاد عن ال
بببأن اختيببار (  "1111مفتببي )تراعببي الفببروق الفرديببة ولببذلك اتفقببت مفببردات المببنهج مببع مببا ذكببره 

،  (166)لتمرينات صعبه سوف تزيبد خببرة بعبض الطبالب ولبن تزيبد خببرتهم جميعباً ( المربي)المدرب
االكتشباف الموجبة، ولهبذا تبم وهذا ما نراه من خالل نتائج المجموعة الثانية ذات التعلبيم باسبلوب 

اختيار تمرينبات متوازنبه بهبذا االسبلوب مبن اجبل الحصبول علبى نتبائج افضبل، ويبرى الباحبث ان 
وضبوأ الهبدف العببام مبن المبنهج التعليمببي ومالئمتبه لمسبتوى المتعلمببين المبتبدئين وقابليبباتهم ادى 

وضوأ االهداف وتحديدها  ان(  "1111فؤاد )الى التحسن الواضح في االداء وهذا ما اشار اليه 
،  وظهببر ذلببك (167)"فببي صببور سببلوكية او مسببتويات اداء معينببة فأنهببا تكببون لهببا مغببزى وفاعليببة

على كال المجموعتين ولكن التأثير كان متباينًا بينهما، يعزوه الباحث الى األسبلوب التببادلي إلبى 
ة والطلبببة يعملببون لكببل خلببق العالقببات االجتماعيببة والعمببل مببع اآلخببرين والببى التحليببل والمالحظبب

أحببدهم يببؤدي واآلخببر يعطببي التغذيببة الراجعببة واتخبباذ القببرارات السببلوكية فببي أثنبباء ( اثنببين)زوجببين
الببدرس وبهببذا نسببتطيع ان نقببول ان األسبباليب التدريسببية وتصببنيفاتها تعتمببد بالدرجببة األولببى علببى 

جببد تفضببيل فببي أسببلوب مقببدار مشبباركة الطالببب فببي الببدرس، وهنببا البببد مببن اإلشببارة الببى انببه ال يو 
علببى أخببر الن كببل أسببلوب لببه أهدافببه ومتضببمناته وتطبيقاتببه بحيببث ينسببجم مببع مسببتوى المببتعلم 

                                                           
 . 388، ص(3888القاهره، دار الفكر العربي، : )تنظيم، قياده التدريب الرياضي الحديث، تخطيط،مفتي ابراهيم حماده؛   -((166

(
167
 .377، ص(3888االسكندريه، دار المطبوعات الجديده، : )االهداف التربويه وتدريس المناهجفؤاد سليمان قالده؛  -(
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ومرحلتبه العمريبة ونبوع الفعاليبة والمهبارة المتعلمببة واإلمكانيبات المتبوافرة، ويعبزو الباحبث إن سبببب 
دورا أساسبيا فببي إلبى إن هببذا األسبلوب يعطبي ( األسبلوب التببادلي)ظهبور هبذه الفبروق للمجموعببة 

العملية التعليمية إذ يعطبي للطالبب فرصبة لتقبويم أداء زميلبه مبن خبالل اتصبال المبؤدي والمراقبب 
بالمعلم مما يوفر فرص متكافئة لكال الطبالب فبي األداء وعمليبة التعزيبز وتصبحيح األخطباء مبن 

نجاز قببل أو خبالل تساعد على إرشاد المتعلم حول الحركة أو اال" خالل التعدية الراجعة إذ أنها 
،  وهذا األسلوب يهيب  (168)"أو بعد األداء وتعد احد المحاور المهمة المساعدة على عملية التعلم

للمببتعلم دورا رئيسببيا فببي عمليببة الببتعلم مببن خببالل تفاعلببه مببع زميلببه والمعلببم مباشببرة وفببق واجبببات 
موسببتن، إن هببذا األسببلوب يببوفر وهببذا مببا أكببده . معببدة سببابقا وباسببتخدام التغذيببة الراجعببة المباشببرة

                                                                     فببببببرص متكببببببررة للتببببببدريب علببببببى الواجببببببب مببببببع شببببببخص يقببببببوم بشببببببكل خبببببباص بعمليببببببة المراقبببببببة                                                           
ما يتعلمون من أقرانهم الذين هم مبن مسبتواهم أو أفضبل ويرى الباحث إن بعض المتعلمين كثيرا 

الن هبذا االسبلوب "قليال منهم وال يتعلمون من الذين اقل منهم مستوى عند أداء المهبارات الفنيبة  
انجبباز العمببل بنفسببه واتخبباذ القببرارات مرحلببة مابعببد التببدريس بنفسببه ايضببا ( تلميببذ)يقببوم كببل طالببب

جعلببه اكثببر تحمببل لمسببوولية تعلمببه ويكببون دور المعلببم هببو اتخبباذ وتنتقببل القببرارات للمببتعلم والتببي ت
 .(169)"قرارات مرحلة  ماقبل التدريس كلها

 

  (:االستنتاجات والتوصيات)الباب الخامس
 :االستنتاجات والتوصيات -1
  :االستنتاجات 1-3
مبن ان استخدام االسلوب التبادلي واالكتشاف الموجه له نفس التأثير في تعلم مهبارة التهبديف  (3

 .الثبات والحركة في لعبة كرة القدم
ان االسلوب التبادلي لها تأثير اكبر في تعلم مهارة التهديف من الثبات والحركبة فبي لعببة كبرة  (2

 .القدم من اسلوب االكتشاف الموجه

                                                           

(
168
، (2030مطبعةةة منةةارة، اربيةةل، : )؛ االتجاهةةات الحديثةةة فةةي تةةدريس التربيةةة الرياضةةيةمحمةةود الربيعةةي وسةةعيد صةةالح حمةةد  -(

 .220ص

(
169

)- Schmidt , A ; Motor control and Learning , A Behavioral emphasis  :(Champaign Hlinois , 1982).    
   



 (234)      13/31/1131 التاسعالعدد    –لد النان  اجمل  - جملة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية 

 

ان التشابه الكبير وطبيعة التسلسل في مهارة التهديف ساعد كثيرًا في تعلم تلك المهبارة نتيجبة  (1
مما ادى البى عبدم ظهبور الفبروق , المستمر للتهديف في كلى الحالتين  في المحاضرةالتكرار 

 .بين افراد العينة لسهولة المهارات المتأتي من التكرار المستمببر
 .ظهر اثر تغيير اساليب التعلم في الحركات المركبة اكثر من الحركات البسيطة (1
 :التوصيات 1-2

االكتشاف الموجه في تعليم مهارة التهديف من الثبات ومن يقترأ الباحث استخدام التبادلي او  (3
 .الحركة بكرة القدم

تشجيع الطالب على القيام بعملية التقويم باالعتماد على أنفسهم وحثهم على تحسين مستواهم  (2
 .وزيادة دافعيتهم لتحقيق المستوى المطلوب

لبى تطبيبق األسبلوب ضرورة تدريب مدرس التربيبة الرياضبية وخاصبة مبن هبم حبديثي الخببرة ع (1
التبادلي وأساليب تعليمية أخرى وذلك من خالل عقد وتنظيم دورات تأهيلية وتدريبية وتطويرية 

عدادهم كمدرسين قادرين على استخدام أفضل األساليب التعليمية  .وا 
إجراء دراسات تتناول اسبتخدام أسباليب تعليميبة أخبرى فبي تعلبم المهبارات األساسبية بكبرة القبدم  (1

 .للتعرف على أي من هذه األساليب هي األفضل في عملية التعلموذلك 
يرى الباحث امكانية تنويع اساليب التعلم تدريجيا مع التقدم نحبو صبعوبة المهبارات والحركبات  (1

 .المركبة في كرة القدم
 

 :المصــــــــــادر
  مان، دار عمار ع) :التصاميم التجريبية في الدراسات النفسية والتربويةإبراهيم عبد الخالق؛

 (.2111للنشر، 
  ــبعض القــدرات البدنيــة الخاصــة باسببم عببواد؛ دراســة تحليلييــة للعالقــات االرتباطيــة البينيــة ل

، والمهارات االساسية لدى العبـي انديـة االنبـار وبغـداد لفـرق الدرجـة االولـى فـي كـرة القـدم
 (2112كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد، )رسالة ماجستير 

  تأثير اسـتخدام أســـــــلوب االكتشـاف الموجـه فـي تعلـم بعـض المهـارات حسببببن هادي عطية؛
 (.2112رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد، :) األساسية بكرة القدم

  عمببان، دار الميسبببرة، :)1ط ،منــاهج البحــث فـــي التربيــة وعلــم الــنفسسببامي محمببد ملحببم؛
2111.) 

 كفايـات تدريسـيه فـي طرائـق تـدريس امرائي وعببد الكبريم محمبود السبامرائي؛ عباس احمد السب
 (.1111البصرة، مطبعة دار الحكمة، : )التربية الرياضية
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  تــاثير كــل مــن االســلوبين االمــري والتبــادلي علــى تعلــم وتطــوير عبببد ا  إبببراهيم المشببهداني؛
كليــة التربيــة الرياضــية ، ) اداء مهــارة الدحرجــة االماميــة فــي الجمناســتك، العــدد الســادس،

 (.3887جامعة بغداد، 
  اســـتخدام أســـلوبي الـــتعلم التبـــادلي والتـــدريبي وتأثيرهمـــا فـــي عبببالء عببببدا   فبببالأ البببراوي؛

رسبالة ماجسبتير، جامعبة بغبداد، كليبة : )اكتساب تعلم بعض المهارات األساسية فـي المبـارزة
 (.2112التربية الرياضية ،

  ـــاهجاالهـــفبببؤاد سبببليمان قبببالده؛ ـــدريس المن ـــه وت االسبببكندريه، دار المطبوعبببات :) داف التربوي
 (. 1111الجديده، 

  بغبداد، الببدار : )تـدريب التكتيـك بكـرة القـدم بـين النظريـة والتطبيـققاسبم لبزام وموفبق المبولى؛
 (.2110الجامعية للطباعة والنشر، 

  واإلنجــاز لفعاليــة اثــر بعــض األســاليب التدريســة علــى مســتوى األداء الفنــي كريمببة فيبباض؛
 (.1111رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد،: )الرمي بالبندقية الهوائية

 ؛ االتجاهـــات الحديثـــة فـــي تـــدريس التربيـــة الرياضـــيةمحمببود الربيعبببي وسبببعيد صبببالح حمبببد :
 (.2111اربيل، مطبعة منارة، )
  1، طبدنيـــة والرياضـــيةاتجاهـــات حديثـــة فـــي تـــدريس التربيـــة المصبببطفى السبببايح محمبببد؛ :

 (.2111اإلسكندرية ، مطبعة اإلشعاع الفنية، )
 (.2111القاهرة، دار األميرة للطباعة، : )طرق تدريس العاب الكراتمفتي إبراهيم حماد؛ 
  القباهره، دار الفكبر : )التدريب الرياضي الحديث، تخطيط، تنظـيم، قيـادهمفتي ابراهيم حماده؛

 (. 1111العربي، 
  عمببان، دار الفكببر للطباعببة :) االســاليب الحديثــة فــي تــدريب كــرة القــدمموفببق مجيببد المببولى؛

 (.2111والنشر، 
  (.1112بغداد، مطبعة االديب، :) قانون كرة القدم والمرشد العالمي للحكاممؤيد البدري؛ 

 المصادر االجنبية
 Schmidt , A ; Motor control and Learning , A Behavioral 

emphasis  :(Champaign Hlinois , 1982).    
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 (3)ملحــــــــــق 

 أختبار التهديف من الثبات

 م(11)التهديف على هدف مقسم بدرجات من على بعد: اسم االختبار. 
 قياس دقة التهديف: الهدف من االختبار . 
 أقسام( 1)شريط قياس، كرة قدم، هدف مقسم بواسطة حبال إلى: األدوات المستخدمة. 
 م مببببن الهببببدف وعنبببد إعطبببباء اإلشببببارة يقببببوم (11)يقببببف المختبببببر علبببى بعببببد: طريقبببة األداء

 .بالتهديف، كما في الشكل
 محاوالت حيث يتم تسجيل النقاط حسب الموقع( 3)تعطى للمختبر: التسجيل. 
 

 1  2    2  1  

    
   3  

    

 1  1 1  1  

           

                

 م                                             33                                                                            
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 نموذج للوحدة التعليمية

 الثابتةمهارة التهديف للكرة 
 

  التربية الرياضية: الكلية                  . 
 االولى: المرحلة . 
 م2032/   /دـــــ      80: الوقت        21: عدد الطالب 
 االحد: اليوم. 
 تعلم مهارة التهديف بكرة القدم: األهداف التعليمية : 

 (.التهديف من الحركة بالكرة الثابتة)

 

اقسام  ت
 الوقت الوحدة

 التنظيم المهارات والفعاليات
 المالحظات

الجزء - 3
 د20 التمهيدي

التاكيـــــــــــد علـــــــــــى 
 .االنضباط

التأكيد على توحيـد 
ــــــات بشــــــكل  الحرك

 .صحيح
 

 د1 المقدمة
الوقـــوف بنســـق واحـــد، اخـــذ الغيـــاب 

 .وتهيئة األدوات
*************** 

 

* * * * 

* * * * 

* * * * 

* * * * 

 

االحمــــــاء 
 .العام

 .تهيئة عامة لجميع أجزاء الجسم د8

االحمــــــاء 
 الخاص

 د8
 

ـــذراعيين)تمـــارين بدنيـــة خاصـــة   –ال
لخدمـــــة الجـــــزء ( الـــــرجلين –الجـــــذع

 .الرئيسي تمرينات بدنية ومهارية

2 -
الجزء 
  د10 الرئيسي

الجــزء  -أ 
ــــل  د20 التعليمي شــــرح وعــــرض التمــــارين مــــن قب

  المدرس وبعض الطلبة كمثال

واالنتبـــــاه التركيـــــز 
خـــــــــــالل تأديـــــــــــة 
التمرينـــــــــــــــــــــــــــات 

 .المطلوبة



 (238)      13/31/1131 التاسعالعدد    –لد النان  اجمل  - جملة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية 

 

الجزء  -ب
  .تطبيق التمارين من قبل الطالب د10 التطبيقي

 د30 3تمرين

عرض تمرين التهديف بالكرة الثابتـة 
م عـــن 30علـــى خـــط يبعـــد مســـافة 

هـــدف صـــغير مرســـوم علـــى الجـــدار 
متــر مربــع وأداء التمــرين مــن قبــل 2

الطالب بالشكل الصـحيح حيـث يقـف 
الطـــالب علـــى شـــكل ســـتة مجـــاميع 

 متناظرة

 

التأكيــــــد علــــــى ان 
يــــــــــتم التهــــــــــديف 
بالشــــكل الصــــحيح 
عطـــــاء التغذيـــــة  وا 
 .الراجعة لكل طالب

 د30 2تمرين

عرض تمـرين التهـديف بـداخل القـدم 
ــــى  ــــى هــــدف صــــغير مرســــوم عل عل
الجدار على شكل ثالث دوائر متحدة 

ــــــد مســــــافة  ــــــز يبع م واداء 32المرك
ـــل  الطـــالب بالشـــكل التمـــرين مـــن قب

الصـــحيح حيـــث يقـــف الطـــالب علـــى 
 .شكل أربع مجاميع متناظرة

 

 د30 1تمرين

ــى  ــدم عل عــرض التهــديف بخــارج الق
هـــدف صـــغير مرســـوم علـــى الجـــدار 
على شكل ثالث دوائر متحدة المركـز 

م واداء التمـرين مـن 32يبعد مسافة 
قبــل الطــالب بالشــكل الصــحيح حيــث 
ـــــع  ـــــى شـــــكل أرب ـــــف الطـــــالب عل يق

 .مجاميع متناظرة

 

 د30 1تمرين

عـرض  تمـرين التهــديف علـى هــدف 
ـــى  2صـــغير  متـــر مربـــع مرســـوم عل

الجــدار علـــى شـــكل مســـتطيل مقســـم 
ــالث أجــزاء يبعــد مســافة  ــى ث م 31إل

وباســتخدام أي جــزء مــن القــدم واداء 
ـــل الطـــالب بالشـــكل  التمـــرين مـــن قب
 الصـــحيح حيـــث يقـــف الطـــالب علـــى 
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 .شكل أربع مجاميع متناظرة

1 -
الجــــــــــــزء 
 الختامي

 التأكيد على النظام .بين الطالب( ضربات من نقطة الجزاء)منافسات  د30
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