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 مستخلص البحث
إعداد منهج تعليمي وفق بعض طرائق التعلم ، والتعرف على تأثير المنهج  هدف البحث  إلى

 – 14بكرة القدم بأعمار )  التعليمي في تحسين بعض المهارات األساسية لالعبين الناشئين
( سنه وكذلكالتعرف على تأثير المنهج التعليمي على المجموعات التجريبية الثالث و أفضل  15

( 15 – 14المجموعات في متغيرات المهارات األساسية لالعبين الناشئين بكرة القدم بأعمار ) 
البحث ، )تصميم  سنة ،واختار الباحثان المنهج التجريبي كونه االنسب في حل مشكلة

المجموعات التجريبية الثالث(، وتكون مجتمع البحث من أندية الدرجة األولى )فئة الناشئين( 
سنة في محافظة أربيل،وتمثلت عينة البحث بالعبي نادي شقالوة لهذه الفئة ،حيث  15-14بعمر

، وبعد إجراء ( العبين للمجموعة الواحدة 10تم تقسيمهم إلى ثالث مجموعات تجريبية وبواقع )
االختبارات القبلية للمجموعات الثالث، قامت عينة البحث بتنفيذ المنهج الذي أعدهالباحثان من 

( وحدة تعليمية ، 108خالل تطبيق أسلوب تعليمي خاص بكل مجموعة ، وقد تضمن المنهج )
المنهج  استخدمت فيها األساليب التعليمية الثالث )المتغير،العشوائي،المكثف(.وبعد استكمال

التعليمي ، جرت االختبارات البعدية والتي أظهرت نتائجها تطور مستوى تعلم المهارات األساسية 
 للمجموعات الثالث وبشكل متباين ، حسب األسلوب المستخدم من قبل كل مجموعة .

 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

 

 

 

 م.م. ضياء الدين رشيد حمود                                  أ.د. جمعة محمد عوض

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  وم الرياضةكلية التربية البدنية وعل

 جامعة األنبار     جامعة األنبار      
 

 منهج تعليمي وفق طرائق التعلم وأثره 

 على بعض المهارات األساسية بكرة القدم

 سنة 15 – 14للناشئين بعمر 
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Abstract 
The game of football in recent years has been a major development on the 
skill side. The research community is one of the first class clubs (youth 
class) at the age of 14-15 years in the province of Erbil. The sample of the 
research was in the Shaklawa club, (10) players per group, and after 
conducting the tribal tests of the three groups, the research sample 
implemented the curriculum prepared by the researcher through the 
application of the method of education for each group, the curriculum 
included (108) educational units, which used the three methods 
(variable,). After the completion of the educational curriculum, the tests 
were carried out after the results showed that the development of the level 
of learning the basic skills of the three groups and vary, depending on the 
method used by each group. 
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ولالفصل ال   
 التعريف بالبحث -1
 مقدمة البحث وأهميته: 1-1

ان تطور لعبة كرة القدم في السنوات األخيرة مهاريًا ، دفع العاملين على عملية التدريب والتعلم 
الى البحث واالجتهاد للوصول إلىأفضل النتائج من خالل إيجاد الوسائل واألساليب الحديثة التي 

المهارات األساسية والتي تعد من أهم مرتكزات كرة القدم تعمل على تنمية مواهب الالعبين في 
 الحديثة.

ونظرا ألهمية المناهج التعليمية ومفرداتها في عمليه التعلم ، ورغبه من الباحثان في وضع منهج 
تعليمي يضم في طياته أساليب تعليمية مختلفة لتطوير بعض المهارات األساسية بكرة القدم 

( سنة فقد سعى الباحثان الى اعداد منهج تعليمي يتضمن  15_ 14)  لالعبين الناشئين بأعمار
ثالثة أساليب تعليمية وتجريبها والكشف عن ا فضل هذه األساليب ومدى مالئمتها لالعبين 
الناشئين من هذه الفئه العمرية . وتبرز اهميه الدراسة في تجريب اكثر من اسلوب تعليمي ، 

ب ضمن منهجه  التعليمي ومحاوله االستفادة من فاعليتها وكذلك تقديم مفردات جديدة للمدر 
 للخروج بنتائج افضل كونها مستندة على نتائج البحث العلمي .

 مشكلة البحث    1-2
ان البرامج التدريبية الحديثة تعتمد على األسس العلمية والمستندة على طرائق ووسائل متنوعة 

ائق وأساليب التعلم هي واحدة من اهم مفردات هدف االرتقاء بالمستوى الرياضي وان تنوع طر 
 المناهج سواء كانت تعليميةأو تدريبية.

ومن خالل متابعة الباحثان ولقاءاته الشخصية مع مدربي الفرق المعنية ومالحظته ألغلب 
مفردات المناهج التعليمية الخاصة بفرق الناشئين ، وجد خلو هذه المناهج من األساليب 

على نتائج البحث العلمي، إضافة الى ان اغلب فرق الناشئين تعاني من عدم  التعليميةالمستندة
انتظام تدريباتهم وعدم وجود مسابقات ثابتة ضمن موسم المنافسات يمكنهم من المشاركة فيها ، 
مما جعل تدريبات هذه الفئة التي هي قاعدة كرة القدم في كل البلدان ، عشوائية كل هذا دعا 

 سة هذه المشكلة .الباحثان الى درا
 أهداف البحث  1-3
 إعداد منهج تعليمي وفق بعض طرائق التعلم . -1
التعرف على تأثير المنهج التعليمي في تحسين بعض المهارات األساسية لالعبين الناشئين  -2

 ( سنه . 15 – 14بكرة القدم بأعمار ) 
ل المجموعات التعرف على تأثير المنهج التعليمي على المجموعات التجريبية الثالث وأفض -3

 ( سنة .15 – 14في متغيرات المهارات األساسية لالعبين الناشئين بكرة القدم بأعمار ) 
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 فرضيتا البحث   1-4
هناك فروق ذات داللة إحصائية للمجموعات التجريبية الثالث في االختبارين القبلي  -1

 والبعدي لكل مجموعة ، ولصالح االختبار البعدي .
ة بين المجموعات الثالث في االختبارات البعدية بين هناك فروق ذات داللة إحصائي -2

 المجموعات.
 مجاالت البحث  1-5
 سنة. 15-14: العبوا نادي شقالوة )فئة الناشئين ( بعمر المجال البشري   1-5-1
 16/12/2017إلى 26/9/2017: المدة من  المجال الزماني  1-5-2
 اربيل . – : ملعب نادي شقالوة الرياضي المجال المكاني  1-5-3
 

 الفصل الثاني
جراءاته الميدانية   – 2  منهجية البحث وا 
 منهج البحث   1 – 2

اختار الباحثان المنهج التجريبي كونه االنسب في حل مشكلة البحث ، )تصميم المجموعات 
 التجريبية الثالث(.

 مجتمع البحث وعينته  2 – 2
( العبا  154حافظة اربيل البالغ عددهم ) تمثل مجتمع البحث بالعبي اندية الدرجة االولى في م

، اما عينة البحث فاختار الباحثان العبي نادي  2017/  2016، من فئة الناشئين للموسم 
( العبا ، وبعد استبعاد الالعبين الغير  42شقالوة الرياضي من فئة الناشئين والبالغ عددهم ) 

عن اعمار عينة البحث ، بلغ عدد عينة  مواضبين على التدريب والالعبين الذين تزيد اعمارهم
( العبا تم اختيارهم عشوائيًا بالطريقة العمدية وقسمت عشوائيًا إلى ثالث مجاميع 30البحث )
 ( % من مجتمع البحث . 19( العبين لكل مجموعة ، وبنسبة ) 10وبواقع )

 تكافؤ عينة البحث  3 – 2
عددات، تددم إيجدداد التكددافم بددين مجموعددات البحددث بعددد ان تددم توزيددع العينددة عشددوائيًا إلددى ثددالث مجمو 

باستخدام اختبار تحليل التباين )ف( في االختبارات القبلية للمهاراتاالساسدية ، وان الهددف مدن هدذا 
التكافم هو ضمان عدم وجود فروق بين مجموعات البحث في هذه االختبارات وبذلك تتحددد نقطدة 

 الشروع وكما هو مبين في الجدول اآلتي:
 (1ول )الجد

 يبين تكافؤ العينة في االختبار القبلي للمهارات االساسية

 الفرق )ف( )ف( متوسط درجة مجموع  المصادرالناحية 
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االنحرافا المهارية
 ت

االنحرافا الحرية
 ت

المحسوب
 ة

 الجدولية

 المناولة
 2,533 2 5,067 بين

0,747 

3,35 

غير 
91,60 خالل معنوي 

0 27 3,393 

 التهديف
 3,733 2 7,467 بين

غير  1,626
 2,296 27 62,00 خالل معنوي 

 الدحرجة
 0,700 2 1,400 بين

غير  0,574
32,90 خالل معنوي 

0 27 1,219 

 االخماد
 2,033 2 4,067 بين

غير  3,084
17,80 خالل معنوي 

0 27 0,659 

االخماد( إذ  –الدحرجة  –هديف الت –( تكافم العينة في األداء المهاري )المناولة 1يبين الجدول )
( وهي اقل من 3,084– 0.574 – 1,626 – 0.747كانت قيم )ف( المحسوبة على التوالي )

(، مما يدل 27،  2( وبدرجة حرية )0.05( تحت مستوى داللة )3,35قيمة )ف( الجدولية )
 تبار القبلي.على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعاتللناحية المهارية في االخ

 الجهزة والدوات ووسائل جمع المعلومات  4 – 2
من اجل اتمام تجربة البحث ال بد من وجود ادوات اذ ان  االدوات هي وسائل يمكن من خاللها 

 للباحث جمع البيانات وحل مشكلة البحث وتحقيق أهدافه.
 
 الجهزة  1 – 4 – 2
  ساعة توقيت نوعcasio 
  كاميرة رقمية نوعcanon  
  حاسبة dell  
  اقراص C.D  
 الدوات  2 – 4 – 2
  شريط قياس 
  ( 50× م  1اهداف متحركة صغيرة قياس  ) سم 
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  ( 15كرات قدم عدد  ) 
  ( 15شواخص مختلفة االرتفاع عدد  ) 

 وسائل جمع المعلومات  3 – 4 – 2
 . المصادر العربية واالجنبية 
 . استمارات لتسجيل البيانات 
 ة .استمارات االستبان 
 . المقابالت الشخصية 
 . االختبار والقياس 

 تحديد متغيرات البحث   5 –2
 تحديد المهارات الساسية بكرة القدم  1 – 5 – 2

اطلع الباحثان على مجموعة من المصادر والدراسات العلمية والتي تناولت المهارات األساسية 
تبانةلتحديد أهم المهارات األساسية بكرة القدم ، ومن اجل اختيار بعضها ، تم توزيع استمارة إس

( لتحديد أهم 9بكرة القدم، على مجموعة من الخبراء والمختصين بكرة القدم، بلغ عددهم )
( يوضح المهارات 2المهارات والتي يرونها ضرورية لممارسة كرة القدم للناشئين ، والجدول رقم )

 التي تم عرضها على الخبراء.
 ( 2الجدول )

 النسبية للمهارات االساسيةيبين االهمية  

 النسبة المئوية ( 9الدرجة من )  المهارات ت
 % 33.33 3 الخداع 1
 % 100 9 التهديف 2
 % 88 8 الدحرجة 3
 % 44 4 المراوغة 4
 % 44 4 ضرب الكرة بالراس 5
 % 88 8 المناولة 6
 % 33 3 السيطرة 7
 % 77 7 االخماد 8

 :( ما يأتي  2يتبين من الجدول )
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االخماد ، لحصولها على  –المناولة  –الدحرجة  –ان المهارات التي تم ترشيحها هي التهديف 
 ( من االهمية .  % 70نسبة اكثر ) 

 ( . % 70تم استبعاد المهارات االخرى وذلك لحصولها على نسبة اقل من ) 
 تحديد اختبارات البحث  2 –5 –2

اجع والمصادر العلمية واالطالع على رسائل قام الباحثان باالطالع على مجموعة من المر 
الماجستير وأطاريح الدكتوراه والمجالت العلمية التي احتوت اختبارات ومقاييس للمهارات االساسية 
بكرة القدم ، والجل اختيار مجموعة من االختبارات، وضعت استمارة استبانةقام الباحثان بتوزيعها 

مجال كرة القدم والتعلم الحركي والتدريب الرياضي على مجموعة من الخبراء والمختصين في 
( اختبارات لقياس المهارة المالئمة لدراسته، وبعد جمع 3واالختبار والقياس، حيث وضع الباحثان )

 استمارات االستبانة وتفريغها، اخذ الباحثان باالختبارات التي وقع عليها االختيار ورشحت للدراسة.
 (3جدول )
 م ترشيحها للدراسةاالختبارات التي ت

 النسبة المئوية  ( 9الدرجة من ) االختبارات المرشحة  هدف االختبار  المهارة  ت
قياس دقة  التهديف  1

 التهديف
التهديف بالكرة على هدف 

 مقسم الى مربعات 
7 77 %  

قياس القدرة على  الدحرجة  2
 الدحرجة 

( شواخص  10الدحرجة بين ) 
 المسافة بين شاخص واخر

 م ( ذهابا وايابا . 1.5)  

8 88 % 

قياس دقة  المناولة  3
 المناولة 

المناولة نحو هدف صغير يبعد 
 م ( وبعرض 15مسافة ) 

 سم (  50م ( وارتفاع )  1)  

8 88 % 

قياس دقة ايقاف  االخماد  4
 الكرة 

م (  2اخماد الكرة داخل مربع ) 
 م (  10من مسافة ) 

8 88 %  

 :  ( ما يأتي3الجدول)
 .  %70يوضح االختبارات المرشحة للدراسة والتي حصلت على نسبة اكثر من 

 االختبارات المهارية  2-5-3
 (1)م(.10م( منمسافة )2االختبار الول: إخماد الكرة المرمية داخل مربع )2-5-3-1

 الغرض من االختبار: قياس الدقة في إيقاف الكرة واستعادة التحكم بها.
                                                

: رسالة ماجستير، ت االساسية لالعبي كرة القدمتحديد مستويات معيارية لبعض المهارا( قحطان جليل :  1)

 .77، ص1991كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد، 
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 بورك. –( 5شواخص ) –( 10ة : كرات قدم )األدوات المستخدم
 اإلجراءات:

( شواخص على 4م( من الخط توضع )10م( يقف عنده المدرب وعلى بعد )3يرسم خط بطول )
 م( عن المربع.1م(، والشاخص الخامس يبعد )2×2شكل مربع )

تقدم يقف الالعب عند الشاخص الخامس وبعد إعطاء إشارة البدء يرمي المدرب الكرة عالية وي
خمادها داخل المربع بأي جزء من القدم.  الالعب الستالمها وا 

إذا خطأ المدرب في رمي الكرة فتعاد المحاولة وال تحتسب، وان رمي الكرة يتم بحركة اليدين من 
 األسفل إلى األعلى.

 التسجيل:
( 10يعطى درجة واحدة لكل محاولة صحيحة، ويكون الحد األقصى لالختبار لكل العب )

 ت.درجا
 يعطى الالعب صفرًا إذا لم ينجح في إيقاف الكرة، أو إذا أوقف الكرة بطريقة غير قانونية. 

 (1)( شواخص ذهابًا وايابًا . 10االختبار الثاني: الدحرجة بالكرة بين ) 2-5-3-2
 الغرض من االختبار: قياس القدرة على التحكم بالكرة والمراوغة.

 كرة قدم. –بورك  –ساعة توقيت  –سم(40رتفاع )( شواخص با10) الدوات المستخدمة:
تثبيت الشواخص العشرة على ارض الملعب بحيث تكون المسافة بين الشاخص واخر اإلجراءات:

 م( عن اول شاخص.5م( ويبعد مسافة )5م( ، يرسم خط البدء بطول )1.5)
يقوم بالدحرجة يقف الالعب ومعه الكرة خلف خط البداية وعند سماع إشارة البدء وصف الداء:

 بالكرة بين الشواخص ويمكن استخدام القدم اليمنى او اليسرى.
 تعطى لكل العب محاولتان تحتسب له أفضلها أي اقل زمن سجله في المحاولة.*
 ( عن  40ال تحتسب محاولة صحيحة عندما يمر الالعب من فوق الشاخص والذي يرتفع  )سم

عن طريق نقلها بالقدم بدون الجري بها والتحكم سطح األرض وعندما يمرر الكرة حول الشاخص 
 فيها.
 .إذا خرجت الكرة بعيدًا عن سيطرة الالعب ال تحتسب محاولة 
 .اذا اسقط المختبر احد شواخص االختبار تعتبر فاشلة 
 .(2)سم( 50م( وارتفاع )1االختبار الثالث: المناولة نحو هدف صغير بعرض ) 2-5-3-3

 قة المناولة االرضية.قياس د الغرض من االختبار:
                                                

للتدريب العقلي في النواحي المعرفية والمهارية  ةتأثير استخدام اساليب متنوع : (  فرات جبار سعد هللا1)

 .  203عة بغداد ، ص ، اطروحة دكتوراه ، كلية التربية الرياضية ، جاموالخططية بكرة القدم 

، دار الفكر العربي ، القاهره ،  الجديد في االعداد المهاري والخططي لالعب كرة القدم( مفتي ابراهيم :  2)

 . 94، ص  1994
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 هدف صغير. –( 5كرات قدم عدد ) الدوات المستخدمة:
 اإلجراءات:

م( من خط 15سم( على بعد )50م( وارتفاع )1يتم تثبيت الهدف الصغير الذي هو بعرض )
 البداية، وعند اإلشارة يقوم الالعب بمناولة الكرة أرضية ومحاولة إدخالها الهدف.

( مناوالت متتالية، وكل محاولة صحيحة تسجل لالعب درجتان والفاشلة 5يعطي لكل العب )
)صفر(، وفي حالة إرتطام الكرة بأعمدة الهدف أو العارضة فتعتبر محاولة صحيحة، وتعطى 

 ( درجات.10درجة واحدة، والحد األقصى لهذا االختبار )
 (1) لى مربعات .االختبارالرابع: التهديف نحو هدف مقسم إ 2-5-3-4

 : قياس دقة التهديف إلى المرمى من الثبات.الغرض من االختبار
 حبل لتقسيم المرمى. –( 10كرات قدم ) الدوات المستخدمة:

 اإلجراءات:
سم( كما في الشكل اآلتي وكل منطقة لها درجة 80×سم80يتم تقسيم المرمى إلى مربعات )

 م( بين كرة وأخرى .1.5الجزاء وعلى مسافة ) معينة، وتوضع الكرات العشرة على خط منطقة
 وصف الداء:

( وعندما تعطى إشارة البدء يصوب الكرة إلى المرمى بأي جزء 1يقف الالعب خلف الكرة رقم )
من أجزاء القدم ثم ينتقل إلى الكرة الثانية والثالثة وهكذا حتى ينتهي من تصويب الكرات العشر، 

 في لتنفيذ التهديف.على ان يأخذ الالعب الوقت الكا
 التسجيل:

تحتسب الدرجة بمجموع المربعات التي يحصل عليها الالعب من تصويب الكرات العشر وكما 
في الشكل بحيث تنال كل تصويبة الدرجة المحددة في كل منطقة، وتحتسب خطوط التقسيم 

 ضمن المنطقة األعلى درجة، وتحتسب )صفر( إذا خرجت الكرة خارج حدود المرمى.
 االختبارات القبلية    1 – 6 – 2

 لقياس المهارات االساسية  22/9/2017اجريت االختبارات القبلية على عينة البحث يوم 
 تنفيذ المنهج التعليمي    7– 2
ولغاية   26/9/2017بدأ تنفيذ المنهج التعليمي على مجموعات البحث الثالث يوم  

( أسبوع 12وحدات أسبوعيًا( ولمدة) 3جموعة )( وحدة تعليمية لكل م36وبواقع ) 16/12/2017
وبواقع ثالث وحدات تعليمية في األسبوع ) السبت ، الثالثاء ، الخميس ( وتم توزيع المنهج 

 التعليمي على المجموعات الثالث بطريقة القرعة وكاالتي : 
 . المجموعة التجريبية األولى تمارس اسلوب التمرين المتغير 

                                                
 . 77، ص  1991،  مصدر سبق ذكره( قحطان جليل:  1)
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 لثانية تمارس اسلوب التمرين العشوائي .المجموعة التجريبية ا 
 . المجموعة التجريبية الثالثة تمارس أسلوب التمرين المكثف 

ان المجموعات التجريبية الثالث قد اتفقت في زمن الوحدة التعليمية بأجزائه الثالث التحضيري 
ك الختالف والرئيسي والختامي فيما كان االختالف بينهما في نوعية التمرينات المنفذة ، وذل

 االساليب التعليميةالتي تنفذها كل مجموعة.
 االختبارات البعدية   2-8

 . 17/12/2017تم اجراء االختبارات البعدية لعينة البحث في يوم 
 الوسائل االحصائية 2-9

 SPSSاستخدم الباحثان  الحقيبة االحصائية 
 عرض وتحليل نتائج االختبارات المهارية: 3-1
  :(t)نتائج اختبار عرض وتحليل 3-1-1

استخدم الباحثان اختبار )ت( للعينات المتناظرة لمعرفة الفروق بين االختبارات القبلية والبعدية 
 .(4لمجموعات البحث في اختبارات الناحية المهارية، وكما مبين في الجدول )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4الجدول )
 ختبارات المهاريةيبين الوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم )ت( لال

 المهارة
وحدة 
 القياس

 المجموعة
قيمة )ت(  االختبار البعدي االختبار القبلي

 المحتسبة
 الداللة

 ع س   ع س  

 درجة المناولة
التجريبية 

1 
3,20 

1,93
2 

4,80 
1,39
8 

 معنوي  6,00
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التجريبية 
2 

4,20 
1,98
9 

7,40 
0,96
6 

6,00 
 معنوي 

التجريبية 
3 

3,60 
1,57
8 

5,40 
1,35
0 

9,00 
 معنوي 

 درجة التهديف

التجريبية 
1 

9,00 
1,63
3 

16,90 
0,99
4 

14,450 
 معنوي 

التجريبية 
2 

9,40 
1,17
4 

20,60 
0,96

6 
21,00 

 معنوي 

التجريبية 
3 

10,20 
1,68
7 

18,40 
1,43
0 

9,462 
 معنوي 

 ثا الدحرجة

التجريبية 
1 

21,00 
1,15
5 

19,50 
0,52
7 

3,737 
 معنوي 

التجريبية 
2 

21,40 
1,07
5 

20,10 
0,73
8 

6,091 
 معنوي 

التجريبية 
3 

21,50 
1,08
0 

20,00 
1,05
4 

6,708 
 معنوي 

 درجة االخماد

التجريبية 
1 

2,30 
0,67
5 

4,30 
0,82
3 

9,487 
 معنوي 

التجريبية 
2 

2,70 
0,94
9 

6,00 
1,24
7 

9,00 
 معنوي 

 3,20 3التجريبية
0,78
9 

5,10 
0,56
8 

8,143 
 معنوي 

 .2.26(=9( وبدرجة حرية )0.05لجدولية تحت مستوى داللة )* الدرجة ا
( ان هناك فروقًا دالة إحصائيًا بين االختبارين القبلي والبعدي 4من خالل مالحظتنا للجدول )

 ولمجموعات البحث الثالث في متغير الناحية المهارية .
 :(F)عرض وتحليل نتائج اختبار  3-1-2

لتباين )ف( لالختبار البعدي لمجموعات البحث الثالث، وكما مبين في استخدم الباحثان اختبار تحليل ا
 (.5الجدول )

 (5الجدول )
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 نتائج اختبار تحليل التباين )ف( للناحية المهارية في االختبار البعدي بيني

مصدر  المهارات ت
 التباين

مجموع 
 االنحرافات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 االنحرافات

)ف(* 
 الداللة المحتسبة

 ناولةالم 1
 18,533 2 37,067 بين

 معنوي  11,802
 1,570 27 42,400 خالل

 التهديف 2
 34,633 2 69,267 بين

 معنوي  26,193
 1,322 27 35,700 خالل

 الدحرجة 3
 1,033 2 2,067 بين

غير  1,603
 0,644 27 17,400 خالل معنوي 

 االخماد 4
 8,133 2 16,267 بين

 معنوي  10,027
 0,811 27 21,900 خالل

 3,35(=27, 2( وبدرجة حرية )0.05* قيمة )ف( الجدولية تحت مستوى داللة ) 
ولتحديد أية مجموعة تختلف عن بقية المجاميع البحثية تم استخدام اختبار اقل فرق معنوي 

(L.S.D( للمقارنات البعدية، والجدول )يوضح ذلك.6 ) 
 (6الجدول )

 ات البعدية للناحية المهارية( للمقارنL.S.Dيبين قيمة )

فروق  المقارنة  المجاميع المهارات
 االوساط

قيمة 
L.S.D لصالح  الداللة

 المجموعة
0.05 

 المناولة

2,600 7,40-4,80 2م-1م
- 

1,450 

 2التجريبية  دالة 

0,600 5,40-4,80 3م-1م
  غير دالة -

 2التجريبية  دالة 2,00 5,40-7,40 3م-2م

 فالتهدي
-16,90 2م-1م

20,60 
3,700
- 

1,330 
 2التجريبية  دالة

-16,90 3م-1م
18,40 

1,500
 3التجريبية  دالة  -
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-20,60 3م-2م
 2التجريبية  دالة 2,200 18,40

 االخماد

1,800 6,10-4,30 2م-1م
- 

0,950 

 2التجريبية  دالة

0,800 5,10-4,30 3م-1م
  غير دالة -

 2التجريبية  الةد 1,00 5,10-6,10 3م-2م
 ( بان هناك فروقًا معنوية بين مجموعات البحث .6يتبين من الجدول )

 مناقشة نتائج متغيرات المهارات الساسية: 3 -3-1
( بأن المهارات األساسية التي تمت دراستها قد 5( و )4يتبين من خالل عرض الجداول )

علية المنهج التعليمي الذي كان ثريًا تطورت إيجابيًا ولكافة المجموعات التجريبية، وذلك لفا
بالتمرينات المتنوعة وكذلك اختالف طرائق التعلم ووضوح األهداف لكل وحدة تعليمية، إضافة 
ن هذا  إلى مراعاة اإلمكانيات الفردية والجماعية لعينة البحث من الناحية المهارية والعمرية، وا 

مي يستند على األسس الصحيحة في التطور جاء نتيجة صياغة المنهج التعليمي بشكل عل
( بقوله " ان التطور الذي يحصل في أداء المهارات 2003التعلم، وهذا ما يمكده )خليل الحديثي 

األساسية ال يأتي صدفة أو بصورة عشوائية ما لم يكن هناك تنفيذ للمناهج التعليمية بصورة 
اغتها إلى األسس العلمية في منتظمة وفعالة، وأن تكون هذه المناهج مستندة في وصفها وصي

 (1)تكوينهاوتثبيتها للوصول إلى التعلم المهاري وأهدافه 
وبدددالرغم مدددن اخدددتالف األسددداليبالتعليمية لكدددل مجموعدددة تجريبيدددة فدددأن نتدددائج االختبدددارات البعديدددة قدددد 
أكددت تطددور هدذه المجاميعمهاريددًا بشددكل متبداين، ممددا يمكددد أهميدة تجربددة أكثددر مدن أسددلوب تعليمددي 

 تنفيذ المناهج التعليمية وخاصة في فئة الناشئين.في 
( يتضددددح مددددن خددددالل العددددرض تفددددوق المجموعددددة الثانيددددة L.S.Dوعنددددد اسددددتعراض نتددددائج اخبددددار )

)األسددددلوب العشدددددوائي( فدددددي مهدددددارات التهدددددديف والمناولدددددة واالخمددددداد، ويعدددددزو الباحثدددددان تفدددددوق هدددددذه 
لمهددارات المفتوحددة ومنهددا كددرة القدددم المجموعددة فددي هددذه المهددارات إلددى مالئمددة األسددلوب العشددوائي ل

والددذي يعتمددد علدددى تعلددم مهددارتين أو أكثدددر فددي الوحدددة التعليميدددة الواحدددة بغددض النظدددر عددن اتقدددان 
المهددارة األولددى مددن عدددمها واالنتقددال إلددى المهددارة الثانيددة أو الثالثددة ممددا يرسدد  وجددود بددرامج حركيددة 

شددوائي خددالل المراحددل األولددى للددتعلم يجعددل متعددددة فددي ذاكددرة المددتعلم، ألن اسددتخدام األسددلوب الع

                                                
قة التدريب الدائري في تعلم بعض خليل إبراهيم سليمان الحديثي: تأثير استخدام أسلوب التعليم التعاوني بطري (1)

 .66، ص 2003المهارات األساسية للكرة الطائرة، اطروحة دكتوراه، كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد، 
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المددتعلم قددادرًا علددى اسددتخدام مهددارات متعددددة، وذلددك لددوفرة البددرامج الحركيددة فددي الددذاكرة تمكندده مددن 
 التحول من مهارة إلى أخرى جديدة.

أما مهارة الدحرجدة التدي ظهدرت قيمتهدا المحسدوبة أصدفر مدن القيمدة الجدوليدة، أي أن الداللدة غيدر 
اختبددار تحليددل التبدداين  فددي االختبددار البعدددي، فيعددزو الباحثددان ذلددك لكددون هددذه المهددارة معنويددة فددي 

تشددترك فيهددا صددفتين متالزمتددين همددا السددرعة والدقددة وكانددت هدداتين الصددفتين مجتمعددة فددي االختبددار 
المهدداري للدحرجدددة، ومعلدددوم أن زيددادة السدددرعة تكدددون علدددى حسدداب الدقدددة والعكدددس صدددحيح، أي أن 

اجتياز الموانع بدقة دون اسقاطها فسيكون ذلك علدى حسداب الدزمن المسدتغرق فدي  الالعب إذا أراد
االختبددددار البعدددددي، ويددددرى الباحثددددان أيضددددًا، أن متطلبددددات مهددددارة الدحرجددددة وصددددعوبتها حالددددت دون 
تطورهددا بالشددكل المطلددوب." أن مددن المهددم أن يكددون األفددراد مندددفعين لددتعلم المهددارات الحركيددة مددن 

ى الدتعلم، فعنددما ينظددر المدتعلم إلدى المهمدة علددى أنهدا ليسدت ذات معنددى أجدل الحصدول علدى أقصدد
ذا كدان الدددافع مدنخفض جدددًا فقددد ال  وغيدر مرغوبددة لده، فددأن الدتعلم علددى المهددارة سديكون محدددودًا، وا 

 (1)يحدث التعلم اطالقًا ".
 

 الفصل الرابع
 االستنتاجات والتوصيات-4
 االستنتاجات 1 – 4
له دور إيجابي في تحسين مستوى المهدارات األساسدية وهدذا مدا أشدارت  إن المنهج التعليمي كان -1

 إليه الفروق المعنوية بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعات التجريبية الثالث.
إن اختالف األسداليب التعليميدة التدي طبقتهدا المجموعدات التجريبيدة الدثالث قدد سداهم فدي تطدور   -2

 متفاوتة.مستوى المهارات االساسية بصورة 
 التوصيات 2 – 4
ضددرورة اسددتخدام المددنهج التعليمددي بأسدداليبه الددثالث فددي المندداهج التعليميددة لفئددة الناشددئين بعمددر  -1

 سنة. 15 – 14
سدنة  15 – 14ضرورة تنوع طرائق التعلم وأساليبه في المناهج التعليمية لفئة الناشدئين بعمدر   -2

يتبندى االتحداد العراقدي المركدزي لكدرة القددم  من قبل األندية والممسسات الرياضدية المتخصصدة، وأن
 ذلك.

جددراء مسددابقات تنافسددية  -3 ضددرورة انتظددام تدددريبات الناشددئين فددي الوحدددات اليوميددة واألسددبوعية وا 
 للموسم الرياضي بحيث يتمكن الناشئين من التنافس وتطوير المستوى .

                                                
 .144، ص 2002دار الفكر للطباعة، عمان،  ،2التعلم والتعليم والبرامج الحركية، طوجيه محجوب:  (1)
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 (159) الى( 145)ص  من الصفحات   م.م ضياء الدين رشيد حمود –أ.د جمعة محمد عوض  بحث

 (30/12/2018)عشر  سابعالالعدد  – لرابعالمجلد ا –مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية 

ليددات أخددرى غيددر كددرة ضددرورة تنددوع األسدداليب فددي مختلددف المندداهج التعليميددة للناشددئين فددي فعا  -4
 القدم، والمصنفة ضمن المهارات المفتوحة، لتطوير مستوى المهارات األساسية لهذه الفعاليات.

 
 المصادر   

تأثير استخدام أسلوب التعليم التعاوني بطريقة التدريب الدائري خليل إبراهيم سليمان الحديثي:  -
دكتوراه، كلية التربية الرياضية، جامعة  ، اطروحةفي تعلم بعض المهارات الساسية للكرة الطائرة

 . 2003بغداد، 
تأثير استخدام اساليب متنوعة للتدريب العقلي في النواحي المعرفية فرات جبار سعد هللا :  -

 ، اطروحة دكتوراه ، كلية التربية الرياضية ، جامعة بغداد . والمهارية والخططية بكرة القدم
: رسالة ية لبعض المهارات االساسية لالعبي كرة القدمتحديد مستويات معيار قحطان جليل :  -

 . 1991ماجستير، كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد،
، دار الفكر العربي ،  الجديد في االعداد المهاري والخططي لالعب كرة القدممفتي ابراهيم :  -

 .1994القاهره ،
 

 


