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 تأثير استخدام التعمم العمودي والمعكوس في تعمم
 بعض المهارات االساسية بكرة القدم لمصاالت

 بحث تقدمت به
  

 
  

اىتم البحث بالمكانة التي تتميز بيا لعبة كرة القدم لمصاالت في العالم والتطورات التي تحققت 
المعبة والطرائق الجديدة والعموم االخرى التي ارتبطت في العممية التعميمية في مجال التعمم ليذه 

وتطرقت الباحثة ايضًا الى ايجاد وسائل تعميمية حديثة مناسبة لمتعمم وظيرت في اآلونة االخيرة مساع 
ثة التي عديدة ومتنوعة إليجاد بدائل تعميمية وتدريبية لمميارات األساسية وتطويرىا ومنيا الوسيمة الحدي

استخدمتيا الباحثة وىي تعمم الميارات األساسية بأسموب التعمم العمودي والعمودي المعكوس ومن 
خالل ىذا جاءت أىمية البحث في استخدام طريقتين لمتعمم االولى في استخدام طريقة التعمم العمودي 

عمودي المعكوس )اي تعمم )أي تعمم الميارة من السيل الى الصعب (والثانية استخدام طريقة التعمم ال
 الميارة من الصعب الى السيل (.
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Abstract 

 The aim of the research was to identify the effect of using the 

vertical learning in learning some basic skills of football futsal, and to 

identify the effect of using the vertical and reverse learning in learning 

some basic skills of football futsal. The female researcher selected the 

design of the two experimental groups of the pretest and post-test. The 

research community was identified by the female students of the first 

stage/College of Physical Education and Sports Sciences/University of 

Diyala for the academic year 2015-2016 and their number (80) students 

representing two divisions by (20) female students successively. The 

community was selected intentionally and the percentage of the sample 

from the community was (25%).  

The female researcher concluded that the effect of the reverse 

vertical learning style is clear in learning some basic skills of football 

futsal in addition to the effectiveness of the educational program, the 

educational activities, and the educational means in learning some basic 

skills of football futsal. She  found a difference in learning some basic 

skills of football futsal through the style of reverse vertical learning, and 

the teaching styles(the style of reverse vertical learning) have a positive 

effect in learning some basic skills of football futsal. She recommended 

the adoption of the style of reverse vertical learning in teaching the other 

basic of football futsal in addition to the use of modern strategies in 

addition to the teaching samples in teaching the subject of physical 

education.       
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  : الخعريف بالبحث -1

    : مقذمت البحث وأمهيخه 1-1

في كل مكان كونيا اكثر االلعاب شعبية لعبة كرة القدم لمصاالت برعاية كبيرة  تحظى
مختفة في عالم ويرغب في ممارستيا ومشاىدتيا الصغار والكبار من مستويات اجتماعية وثقافية 

بو ىذه ميارات وخطط واحداث مواقف غير متوقعة في المباراة تعمل عمى اثارة  لما تتمتع
وتشويق لمجميع نحو الممارسة والمشاىدة فضاًل عن سيولة قانونيا وصغر مساحة ممعبيا وقمة 
عدد العبييا وتشابو مياراتيا االساسية مع ميارات كرة القدم االعتيادية وىذا ما أدى الى 

د كبير من الالعبين وبمرور الوقت قد تطورت كرة القدم لمصاالت وان ىذا ممارستيا من قبل عد
التطور يكن وليد الصدفة بل كانت نتيجة ألعتماد االساليب العممية في التعمم والتدريب وما يتبع 
ذلك من االعتماد عمى العموم التطبيقية واالنسانية االخرى ذات عالقة التشريح والفسمجة 

 انيكا الحيوية وعمم الحركة والتربية وعمم النفس وغيرىا من العموم.والرياضيات والميك
ت زيادة عمى المياقة البدنية وتعد الميارات االساسية احدى مكونات لعبة كرة القدم لمصاال

وخطط المعب والناحية النفسية والتربوية التي تعمل عمى تحسين مستوى االداء اذ أنو من دون 
ساسية ال يستطيع ان ينفذ الخطط او يقوم بواجبات اذ يمتمك الالعب اجادة الالعب الميارة اال

ميارات اساسية بمستوى عالي لمكانيتو استخدام ىذه الميارات في مختمف الظروف المباراة لذا 
يتطمب ذلك ألىتمام باالعداد المياري من خالل اختيار وسائل التعميمية وتدريبية متنوعة ىدفيا 

سية وتنميتيا لتحسين مستوى األداء المياري بشكل افضل ومن االىمية اكتسابالميارات االسا
استخدام وسائل وتمرينات تحفز الالعب اثناء التطبيق وتساعده في تنمية اليارات والتدريب عمى 

 ادائيا في الظروف مشابية لحاالت المعب بوجود الخصم.
لمختصين في مجاالت عمم وحظي موضوع انتقال اثر التعمم باىتمام كبير في العمماء وا 

ب حركة ما فأن السموك الحركي النفس والعمم الحركي ويظير انتقال اثر التعمم عندما يحكم الالع
ي ينتج من خالل ىذا التعمم يترك اثر يمكن ان يستمر في احداث تعمم حركة او عدة حركات الذ

حركة السابقة المتعممة، جديدة او حديثة بشرط ان تكون ىذه الحركات متشابية او قريبة من ال
ويعد انتقال اثر التعمم جزءًا ميمًا وفعااًل في العممية التعميمية اذ يحتل جانبًا في اقتصاديات التعمم 

 وذلك من خالل مدى االستفادة م التعمم السابق في التعمم الجديد.
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 :  مشكلت البحث 2-1

والتعمم الحركي يعتمد عمى عوامل ة التعميمية في مجال التربية الرياضية لعمميان نجاح إ
متعددة وكثيرة ال تعتمد عمى القدرات لذاتية لمطالب فحسب بل تتعدى ذلك لتشمل دور المدرس 

، فضاًل الى دور كل من وقدراتو عمى التفاعل مع الطالب وقيادتو ليذه العممية بشكل ناجح
ممنيج التعميمي وكيفية استخدام الطالب والمدرس في نجاح العممية التعميمية يأتي الدور الميم ل

تمك الوسائل خالل ىذه العممية اذ يعمل التعمم العمودي المعكوس من خالليا عمى ايصال 
المعمومات من الحركة وكيفية ادائيا الى الطالب لغرض تيذيبيا وانتقائيا بالشكل المطموب، 

امعة ديالى، ونظرًا لصعوبة ج –ولكون ىذه المعبة تمارس من قبل طالبات كمية التربية الرياضية 
تعمم الميارات بسبب احتياجاتيا الى صفات بدنية عالية وقدرات حركية كبيرة بما يناسب في جسم 
المرأة وألىمية التعمم العمودي المعكوس في تعم الحركات الرياضية المختمفة واتقانيا ونظرًا لكثرة 

التعمم الحركي ين المختصين في مجال المناقشة في ىذا الموضوع مع عدد من االساتذة والمدرب
والتدريب الرياضي وكون الباحثة متابعة لمستوى تعمم ميارات ىذه المعبة لدى افراد العينة نتيجة 
لمجال عمميا كل ذلك عمينا دراسة ىذه المشكمة وتسميط الضوء عمييا اليجاد الحمول الناجحة 

ية من التعمم العمودي المعكوس تكمن مشكمة البحث في وجود اجتيادات كثيرة حول فاعم
المستخدمة فضاًل عن وجود اختالف في الرأي حول معرفة تأثيرىا ايجابيًا في تعمم بعض 

 الميارات االساسية بكرة القدم لمصاالت.
 : البحث هذفا 1-3

ساسية بكرة القدم العمودي في تعمم بعض الميارات األالتعرف عمى تأثير استخدام التعمم  .1
 لمصاالت.

ساسية بكرة المعكوس في تعمم بعض الميارات األالتعرف عمى تأثير استخدام التعمم العمودي  .2
 القدم لمصاالت.

 البحث: ياثفرظ 1-4

ذات داللة احصائية بين االختبار القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية توجد فروق معنوية  .1
 االولى.

القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية توجد فروق معنوية ذات داللة احصائية بين االختبار  .2
 الثانية.

توجد فروق معنوية ذات داللة احصائية بين االختبارات البعدية لممجموعتين التجريبيتين  .3
 )االولى والثانية(.
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 جماالث البحث : 1-5
 –: طالبات المرحمة االولى في كمية التربية البدنية وعموم الرياضة المجال البشري 1-5-1

 .ديالىجامعة 
 .2016-5-1إلى  2016-3-1من  ةدممل:  المجال الزماني -1-5-2
: ممعب كرة القدم لمصاالت في كمية التربية البدنية وعموم الرياضة  المجال المكاني -1-5-3

 . ديالى –
 املصطلحاث :حتذيذ   1-6

)المعكوس( في يلالصعب الى السالتعمم من موب وىو أس  :التعمم العمودي المعكوس 1-6-1
 .(1)تعمم الميارات األساسية

 

 : منهجيت البحث وإجراءاحه امليذانيت – 2

 : منهج البحث 2-1

 كما فيتصميم المجموعتين التجريبيتين ذات االختبار القبمي والبعدي أستخدمت الباحثة 
 التصميم التجريبي لمجموعتي عينة البحث:يبين ( الذي 1) الجدول

 يبين تصميم المجموعتين التجريبتين  (1) جدولال
 االختبار البعدي الغير المستقل االختبار القبمي المجموعة

 الدحرجة -1 التجريبية الثانية
 المناولة -2
 التيديف -3

اسموب التعمم العمودي 
 المعكوس

 الدحرجة -1
 المناولة -2
 اسموب العمودي في التعمم التجريبية االولى التيديف -3

 
 وعينخه:جمخمع البحث  2-2

تم تحديد مجتمع البحث بطالبات المرحمة االولى/ كمية التربية البدنية وعموم الرياضة/ 
 ( طالبة، وىم يمثمون شعب80والبالغ عددىم ) 2016-2015جامعة ديالى لمعام الدراسي 

( طالبة عمى التوالي اذ تم اختيار المجتمع عمديًا وكانت النسبة المئوية لمعينة 20)ىـ، و( بواقع )
بتعيين المجموعتين التجريبيتين بطريقة القرعة، مثمت  الباحثة%( ، ثم قامت 25من المجتمع )

اما المجموع شعبة )ىـ( التي تمارس اسموب التعمم العمودي المعكوس، المجموعة التجريبية الثانية 
                                                           

نبراس عبد الستار، إنتقال أثر التعمم العمودي والمعكوس في االداء الفني لوثبتي الغزال والسمكة لمجمناستك  ( 1)
 . 32، ص 2016، جامعة ديالى االيقاعي لمطالبات ، رسالة ماجستير ، كمية التربية االساسية،
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المجموعة التجريبية االولى مثمتيا شعبة )و( التي تمارس االسموب العمودي في التعمم ، واصبح 
( طالبات من المجاميع البحث وكانت النسبة المئوية لممجموعة 10عدد كل مجموعة الواحدة )
عمميم  ثةالباح%(، واما عينة التجارب االستطالعية الذي تجري 15الواحدة من مجتمع البحث )

( طالبة كانت من شعبة )و(، وان من االمور االساسية التي يبغي 15ىم )دعمييا والبالغ عد
العناية بيا لكي تعطي نتائج اكبر دقة ووثوقًا ىو اختيار العينة التي تمثل المجتمع تمثياًل حقيقيًا، 

عشوائيًا او تيارًا فالعينة "ىي جزء من المجتمع الذي تجري الدراسة عمييا، يختارىا الباحث اخ
 عمديًا" طبقا ألسموب الدراسة وظروف اجرائيا.

 جتانش العينت يف مؤشراث النمى: 2-2-1

بإجراء التجانس لعينة البحث في المتغيرات التي قد يكون ليا تأثير عمى  وقامت الباحث
استخدام قانون العمر( وعن طريق  –الوزن  -نتائج البحث وىذه المتغيرات اشتممت عمى )الطول

 ( 2معامل االختالف، وكما مبين في الجدول )
 يبين تجانس العينة في متغيرات البحث (2جدول )ال

الوسط  وحدة القياس المؤشرات ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

 2.54 4.30 161.68 سم الطول 1
 3.80 2.80 65.90 كغم الكتمة 2
 5.88 1.18 19.06 سنة العمر 3

 حكافؤ االخخباراث املهاريت للعينت: 2-3

بإيجاد تكافؤ المجموعتين التجريبية االولى والتجريبية الثانية باستعمال  الباحثةقامت 
افؤ ىو تقميل كاختبار )ت( لمعينات المستقمة في االختبارات الميارية القبمية والغاية من الت
 الفروقات بين المجموعتين التجريبية االولى والتجريبية الثانية في متغيرات البحث 

 (3الجدول )
 يبين تكافؤ المهارات األساسية لمجموعتي عينة البحث

)ت(  التجريبية الثانية التجريبية االولى المتغيرات
 المحسوبة

 داللة الفروق
 ع± س   ع± س  

 غير معنوي 1.94 2.05 17.63 2.96 19.97 (م12)صغير يبعد مسافةلمناولة نحو ىدف ا
 غير معنوي 0.23 1.11 3.66 0.88 3.55 جة الكرة في خط متعرج )زكزاك(ر دح

 غير معنوي 0.68 1.41 5.66 1.96 5.11 (م11بعد ) ات عمىالتيديف عمى ىدف مقسم عمى مربع

 (2.12( ىي )16حرية )( ودرجة 0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )
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( يتبين عدم وجود فروق دات داللة معنوية في المتغيرات المذكورة اعاله 3الجدول )ومن خالل 
 مما يدل عمى تكافؤ مجموعتي عينة البحث.

 مجع املعلىماث : وصائل 2-4

 . المصادر والمراجع العربية واألجنبية 
 .االختبارات والقياس 
  االنترنت(شبكة المعمومات الدولية( 

 البحث: األدواث املضخخذمت يفو األجهزة2-4-1

 تم استخدام األجهزة واألدوات األتيه :       
 مادة البورك 
 ( 2ساعة توقيت اليكترونية عدد.)  
 ممعب كرة قدم 
 (.15عدد ) كرات قدم قانونيو  
 . أىداف كرة قدم 
 . ممعب صغير 
  م1أعالم بطول 
 ( 2صافرة عدد) 
 ( 20شواخص عدد) 
 حبال مختمفة األطوال 
 ( 10شريط قياس بطول.)م 
 ( حاسبة يدوية نوعCasio.) 
 )حاسبة اليكترونية )كومبيوتر 
 اجراءاث البحث 3-4

 االخخباراث املهاريت بكرة القذم )الصاالث(: 3-4-1

اختيار الباحث الميارات االساسية التي ىي ضمن المنيج المقرر لممرحمة االولى لمادة كرة 
 التيديف(. -المناولة -الصاالت ومن ىذه الميارات ىي )الدحرجةالقدم 

 .(1)( م12اختبار المناولة: المناولة نحو ىدف صغير يبعد مسافة ): المناولة -1
 

                                                           

 . 47، ص 2007، عمان، دار دجمة، االختبارات والتكتيك في كرة القدمموفق اسعد محمود،  ( 1)
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  .(1)من االختبار: قياس دقة المناولة اليدف -2
سم، شريط قياس،  63×110(، ىدف صغير ابعاده 5المستخدمة: كرات قدم عدد ) تاالدوا -

 بورك.
م عن اليدف الصغير، 12( م وعمى مسافة 1اجراءات االختبار: يرسم خط لمبداية بطول ) -

 (1وتوضع كرات ثابتة عمى خط البداية بحسب ما موضح في الشكل )
الطالب خمف خط البداية مواجيًا لميدف الصغير، ويبدأ عند اعطاء وصف االداء: يقف  -

 وتعطى لكل طالب خمس محاوالت متتالية.بمناولة الكرات نحو اليدف لتدخل اليو، االشارة 
التسجيل: تحسب الدرجة بمجموعات الدرجات التي يحصل عمييا الطالب من مناولة الكرات  -

 الخمسة وعمى النحو االتي:
 درجتان لكل محاولة صحيحة تدخل الدف الصغير. .1
 درجة واحدة اذا مست الكرة القائم او العارضة ولم تدخل اليدف. .2
 لكرة عن اليدف الصغير. صفر في حالة خروج .3

 

 
 م12اختبار المناولة نحو ىدف صغير يبعد مسافة  ( يوضح1شكل )

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 77، ص 1999،مطبعة جامعة بغداد ،  االختبار والتحميل بكرة القدممحسن : ثامر ( 1)
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 : (1)اختبار الدحرجة -3
 اختبار الدحرجة: االختبار الثاني:

 قياس القدرة عمى التحكم بالكرة أثناء التقدم في الممعب . الغرض من االختبار:
 األدوات الالزمة:

 قوائم خشبية .( أو 8شواخص عدد ) 1
 (.5كرة قدم قانونية عدد) 2
 ساعة إيقاف. 3

 اإلجراءات :
 50يرسم خطان متوازيين عمى أرض ممعب كرة القدم بحيث تكون المسافة بين الخطيين  4

 ياردة.
تثبت الشواخص أو القوائم الخشبية في مواجية خط البداية ، بحيث يكون القائم أو الشاخص  5

( ياردات ، 8الخط ،وتكون المسافة بين كل شاخص وأخر )( ياردة من 9األول عمى بعد )
 ( ياردة .25وبذلك تكون المسافة بين الشاخص األخير وخط البداية تساوي )

 .  توضع الكرة عمى خط البداية في مواجية الشاخص األول )كما مبين في الشكل( 6
ص األول ثم من عند إعطاء الطالبة إشارة البدء تقوم بالركض بالكرة من عمى يمين الشاخ 7

 عمى يسار الشاخص الثاني)الزكزاك بين الشواخص( بدون توقف الكرة.
 ينتيي االختبار بأن تقطع الطالبة خط البداية ومعيا الكرة بأقصى سرعة ممكنة  8

 التسجيل:يسجل زمن إداء اإلختبار لمطالبو ) زمن الذىاب واإلياب(
                                       األمامي                                   -الخط

 خط البداية والنياية
 م1,5م        2
 
 
 
 

 ( يوضح إختبار الدحرجه2شكل )                    
 

                                                           

 .262، ص1994، القاىرة ، دار المعرفة، ساسيات كرة القدمأ :ومفتي ابراىيم ،حلامحمد عبده ص ( 1)
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  :(1)اختبار التهديف
 قياس دقة التيديف نحو المرمى . :الهدف من االختبار 
 حبال مختمفة األطوال لتقسيم المرمى، صافرة .( ، 5كرات قدم قانونية عدد ) األدوات المساعدة:

 إجراءات االختبار : 
 ( وتوضع كرة ثابتة في  4( مناطق بواسطة الحبل وكما في الشكل) 9يقسم المرمى إلى ، )

 ( ياردة عن المرمى المقسم .9منتصف خط الجزاء وعمى بعد )
 وصف األداء :

 يا الكرة وتبدأ عند سماع الصافرة تقف الطالبو داخل قوس الجزاء مواجية لممرمى وأمام
 بتصويب الكرة نحو المناطق المحددة .

 ( محاوالت .5تعطى لكل طالبو ) 
 التسجيل:

 تحتسب الدرجة بمجموع الدرجات التي تحصل عمييا الطالبو من تصويب الكرات الخمس. 
 )صفر( إذا لم تدخل الكرة في المنطقة المحددة .

 بالعارضة أو مست الحبل ولم تدخل المنطقة المحددة  في حالة ارتطام الكرة بالقائم أو
 تحتسب درجة واحدة .

5 
 5 5 2 
 4    3 3  4 

 طالبو
 
 

 التهديف إختبارح ( يوض3شكل )ال
 
 
 
 

 

                                                           

كاظم، اثر برامج تدريبي مقترح في تطوير مارة لتيديف بكرة القدم، )رسالة ماجستير( كمية التربية  عماد ( 1)
 .89، ص 1999الرياضية، جامعة بغداد، 



 
 
 

   

333 

 ( 349( الى )333الصفحات من ص )  تبحث أ.م.د نبراس كامل هداي
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 : عيتالخجربت االصخطال 2-5

فعالية وصالحية ما عمى قدرة و  ان الغرض الرئيسي من التجربة االستطالعية ىو التعرف    
لك تحديد ومعالجة  زة وكذجربة الرئيسية من ادوات وفريق عمل واختبارات واجييساعده في الت

باجراء التجربة االستطالعية الخاصة باالختبارات الميارية  الباحثةوعميو فقد قامت ، األخطاء
( طالبات من المجتمع االصمي وكان الغرض 10( عمى شعبة )و( عمى )25/2/2016بتاريخ )

 منيا ىو:
 التعرف عمى المعوقات التي تواجو العمل اثناء التجربة الرئيسة. .1
 التأكد من صالحية األجيزة المستخدمة. .2
 التعرف عمى زمن اجراء كل اختبار فضاًل عن الزمن الكمي لالختبارات. .3
 توزيع الميام عمى فريق المساعد. .4
 االخخبار القبلي: 2-6

في تمام الساعة العاشرة والنصف  (27/2/2016) بتاريختم اجراء االختبار القبمي 
صباحًا بعد توفير الظروف المناسبة وشرح طبيعة االختبارات لمطالب والكادر التدريسي واعطاء 

 الوقت الالزم الجراء االحماء واداء االختبارات عمى عينة البحث.
 حطبيق املنهج الخعليمي: 2-7

بتطبيق المنيج التعميمي بواقع  الباحثةبعد االنتياء من تطبيق االختبارات القبمية قامت 
وحدتين تعميميتين باألسبوع لفترة شير ونصف، وبالتالي فان مجموع الوحدات في المنيج 

يكون مجموع وقت ( دقيقة وبذلك 90وقت الوحدة التعميمية الواحدة )و ( وحدة، 12التعميمي )
تين تجريبيتين االولى تتعمم حيث قسمت العينة الى مجموع ( 1)( دقيقة1440المنيج التعميمي )

التيديف (،  –الدحرجة  –المناولة  –الميارات قيد البحث بطريقة التعمم العمودي اي )االخماد 
 –الدحرجة – أما المجموعة الثانية فقد اتبعت طريقة التعمم العمودي المعكوس أي )التيديف

 .االخماد (-المناولة
 االخخباراث البعذيت: 2-8

تنفيذ المنيج التعميمي تم اجراء االختبار البعدي لعينات البحث بعد  منبعد االنتياء 
لساعة لعاشرة ا( في 4/5/2016 االنتياء من تطبيق الوحدات التعميمية لكل الميارات بتاريخ )

 لالختبار القبمي.المتبعة الظروف الزمانية والمكانية  يةوالنصف صباحًا، ومراع
 

                                                           

 ( 3أنظر ملحق ) (3
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 الىصائل االحصائيت: 2-9

( spssاستخدام البرنامج الخاص المستخدم في المجاالت االحصائية وبنظام )لقد تم 
 الستخراج البيانات الخاصة بالبحث.

 عرض وحتليل ومناقشت النخائج-3

ستحاوالن عرضيا وتحميميا ثم مناقشتيا طبقا  الباحثةضوء النتائج التي توصمت اليو  في
 الىداف وفروض البحث.

الخخباراث القبليت والبعذيت لبعط املهاراث االصاصيت بكرة القذم )الصاالث(  عرض وحتليل3-1

 ومناقشخها:

يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارات القبمية والبعدية لبعض الميارات  ( 4جدول )ال
 ساسية بكرة القدم )الصاالت(اال

المعالجات  الميارات
 االحصائية

-وحدة قياس
 مجاميع

داللة  Tقيمة  االختبارات البعدية االختبارات القبمية
المحتس +ع س   +ع س   الفروق

 بة
 الجدولية

التجريبية  ثانية الدحرجة
 االولى

 معنوي 2.30 2.68 1.64 16.94 2.96 19.97

 معنوي 2.88 1.04 15.41 2.05 17.63 الثانية
 معنوي 2.62 0.72 4.55 0.88 3.55 االولى درجة  المناولة

 معنوي 5.37 0.78 6.11 1.11 3.66 الثانية
 معنوي 2.41 0.66 6.77 1.96 5.11 االولى درجة التيديف

 معنوي 5.06 0.70 8.33 1.41 5.66 الثانية
 ( قيمةT( الجدولية تحت مستوى داللة )2.30( ىي )8( وبدرجة حرية )0.05) 

( المحتسبة بين االختبارات القبمية والبعدية لميارة الدحرجة T( إن قيمة )4يبين الجدول )
ولمجموعة التجريبية االولى التي طبقت المنياج االسموب العمودي في التعمم عمى التوالي 

(، ولممجموعة التجريبية الثانية التي طبقت المنياج باسموب التعمم العمودي 19.97-16.94)
النسبة لميارة المناولة لممجموعة التجريبية االولى التي ( أما ب15.41-17.63المعكوس تساوي )

( أما لممجموعة 4.55-3.55طبقت المنياج االسموب العمودي في التعمم وعمى التوالي )
(. 6.11-3.66)تساويالتجريبية الثانية التي طبقت المنياج باالسموب التعمم العمودي المعكوس 

جريبية االولى التي طبقت المنياج االسموب العمودي في أما بالنسبة لميارة التيديف لممجموعة الت
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الثانية التي طبقت المنياج ( أما لممجموعة التجريبية 6.77-5.11التعمم وعمى التوالي )
(. ويتضح من الجدول بأن القيمة 8.33-5.66باألسموب التعمم العمودي المعكوس تساوي )

معينة بين االختبارين ( اكبر من القيمة الجدولية، وىذا يدل عمى وجود فروق Tالمحسوبة لقيمة. )
 راسة.االختبار البعدي في متغيرات الد ولصالح

 عرض وحتليل ومناقشت االخخباراث البعذيت لبعط املهاراث االصاصيت بكرة القذم )الصاالث(: 3-2

واالنحرافات المعيارية لالختبارات البعدية لبعض المهارات االساسية بكرة  يبين األوساط الحسابية (5جدول )ال
 صاالت(القدم )ال

داللة  Tقيمة  التجريبية الثانية التجريبية االولى الميارات
 الجدولية المحتسبة +ع س   +ع س   الفروق

 معنوي 2.12 2.35 1.04 15.41 1.64 16.94 الدحرجة 
 معنوي 4.37 0.78 6.11 0.72 4.55 المناولة
 معنوي 4.80 0.70 8.33 0.66 6.77 التيديف
 (2.12( ىي )16( وبدرجة حرية )0.05( الجدولية تحت مستوى داللة )Tقيمة )* 

لميارة ( ان الوسط الحسابي واالنحراف المعياري في االختبار البعدي 5يبين الجدول )   
-16.94الدحرجة لممجموعة التجريبية االولى التي طبقت المنياج االسموب العمودي في التعمم )

المعكوس (، أما المجموعة التجريبية الثانية التي طبقت المنياج باسموب العمودي 1.64
(. أما ميارة المناولة 2.35( المحتسبة لممجموعتين تساوي )T( وقيمة )15.41-1.04)

-4.5التجريبية االولى التي طبقت المنياج االسموب العمودي في التعمم بمغت )لممجموعة 
( أما المجموعة التجريبية الثانية التي طبقت المنياج باسموب العمودي المعكوس بمغت 0.72

اما ميارة التيديف لممجموعة (، 4.37المحتسبة ولممجموعتين تساوي ) T( وقيمة 6.11-0.78)
( أما 0.66-6.77ي طبقت المنياج االسموب العمودي في التعمم بمغت )التجريبية االولى الت

.( 07 -8.33المجموعة التجريبية الثانية التي طبقت المنياج باسموب العمودي المعكوس بمغت )
( يتضح من الجدول بأن لقيمة المحسوبة لـ)ت( 4.80المحتسبة ولممجموعتين تساوي ) Tوقيمة 

اكبر من القيمة الجدولية، وىذا يدل عمى وجود فروقة معنوية بين المجموعتين ولصالح المجموعة 
 التجريبية الثانية والتي مارست المنياج باسموب التعمم العمودي المعكوس ولكل الميارات.
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 :مناقشت النخائج 3-3

تفوق المجموعة التجريبية الثانية التي طبقت المنياج باسموب التعمم  وتعزو الباحث  
العمودي المعكوس عمى المجموعة التجريبية االولى التي طبقت المنياج االسموب العمودي في 

عمى التعمم الى فعالية المنيج التعميمي المطبق عمى عينات البحث حيث كان المنيج يحتوي 
مجموعة من التمارين والتي تم اختيارىا وانتقانيا بصورة دقيقة لكي يتالئم مع الميارات المدروسة 

أن التعمم ال يحصل بمجرد تكرار وكذلك طبيعة الفئة العمرية لمعينة ويذكر قاسم لزام وأخرون "
الرياضية من قبل الالعبين بل يجب ان يكون التدريب مبني عمى اسس الحركات والميارات 

، ومن المعروف أن تقدم (1)متقدم بالمستوى لقابمياتيم ومياراتيم نحو األحسن" ئعممية مقننة 
وأكتساب األداء المياري يتحقق من خالل الممارسة المنظمة وىذا ما أكده محمد عبد الغني "أن 

رة يتحقق عن ريق الممارسة والتكرار وتالفي األخطاء ويتم ذلك من خالل التقدم بالحركة او الميا
األداء العممي لممتعمم تحت ارشاد المدرس او المعمم وىذا بحد ذاتو ىو احد الخطوات الرئيسية 

 . (2)المتبعة في تعميم الميارات الحركية"
الميارات  ومن خالل مراجعة الجداول السابقة نجد ان ىنالك تقدم في مستوى اداء

ان التفاعل الجيد لعينة البحث قد ساىم بشكل كبير في تعمم ىذه  والمدروسة وترى الباحث
الميارات فالتفاعل والجدية واألندفاع في تطبيق المنيج التعميمي أثر بشكل كبير وايجابي في 

اري تتطمب عممية التعمم "أن عممية اكتساب وأتقان وتثبيت الميارات الرياضية خالل األعداد المي
 .(3)مساىمة الرياضي االيابية في تنفيذ االىداف المحددة"مية مىذه الع

( سنة وىذه 18ومن المعروف ان الفئة العمرية التي ينتمي ليا عينة البحث ىي بأعمار )
المرحمة العمرية ليا مواصفات وخصائص تميزىا عن غيرىا من المراحل العمرية حيث أنيا ليا 
القابمية عمى تعمم الميارات االساسية في لعبة كرة القدم وىذا ما أكده "غازي صالح حمود" "تزداد 

شكل فريق مع ة الطالب في مستوى ىذه األعمار لمعب بين اقرانيم في المدرسة وعمى رغب
االعتماد عمى األكثار من التدريب والممارسة عمى الميارات االساسية )الفنية( لكرة القدم واألسس 

عمى وجود العامة لقواعد المعب ويجب عمى المدرب ان يجعل التدريب عمى الميارات قائمًا 

                                                           

، 2005، بغداد، سس التعمم والتعميم وتطبيقاتو في كرة القدمأ :قاسم لزام جبر، يوسف كماش، صالح بشري ( 1)
 .30ص

 .172ص  ،197، الكويت، دار القمم، 1، طالتعمم الحركي والتدريب الرياضي :عبد الغني عثمانمحمد  ( 2)
 .108، ص 1999، ، جامع االسكندرية1، طالتدريب الرياضي نظريات وتطبيقات :عصام عبد الخالق ( 3)
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ف البد من تحقيقو او الوصول الية عن طريق اداء التمرينات بصورة صحيحة غرض او ىد
 . (1)وجدية" 

ومن الواضح ان عينة البحث قد ابدت استعدادًا كبيرًا لعممية التعمم وىذا أثر بشكل كبير 
في عممية التعمم "أن تعمم اي حركة او مركب من الحركات يتوقف جاح عممية لتعمم الحركي 

التعمم وغيرىا التي ترتبط بالعمميات  منيا األستعداد الخاص بالمتعمم لعممية نةعمى شروط معي
 . (2)العقمية ودرجة التعمم وتأثير األنفعاالت وكمية األنتقال" 

ن التغيرات التي حصمت عمى عينة البحث أدت الى التطور الحاصل في تعمم الميارات إ
دون الممارسة والتكرار المنتظم  ميارة رياضية قيد الدراسة حيث ان ال يمكن ان يحصل التعمم اي

المعد من قبل  والمقنن وفق اسس عممية رصينة وقواعد معرفية وىذا ما أتسم بو المنيج التعميمي
اثبتت النتائج "يمكن من خالل استنتاج التغيرات التي حدثت نتيجة الممارسة والذي  والباحث

 .(3)داء قد يؤدي الى تغيير او تقدمة او ثباتو" والتكرار فاألثر الذي تتركو المنافسة في اال

الطرائق او االساليب التعميمية التي استخدميا ان فاعمية  الباحثةخر ترى آومن جانب 
المتعممين من خالل االساليب المستخدمة كان ليا اكبر االثر في التقدم الحاصل لدييم اذ اثبتت 

والتي اتاحت لممتعمم المشاركة االساليب بطرائقيا المتعددة تمك الفاعمية من خالل تعمم الميارات 
المتبعة وىي  الذي اوجدتو االساليب التعميمية ريق التفاعلالفعمية في العممية التعميمية عن ط

)التعمم العمودي المعكوس(، كما ان االساليب وفرت لممتعمم مصادر متنوعة من المعمومات التي 
ساعدتو عمى الفيم واالدراك الجيد لمميارة المتعممة بكامميا واجزاءىا ونتيجة حتمية انو كمما زادت 

يتمقاىا المتعمم وتعددت مصادرىا زادت فاعمية التعمم وسيمت عميو مصادر المعمومات التي 
ىذا يتفق مع ما من موقف الى اخر و  المعمومات وتنظيميا وخزنيا واسترجاعيا ونقميااستقبال 

والفيم التام  ( من أن "التعمم الذي يحدث عن طريق االدراك الواضح، الخطيبذكره )الخطيب
 .(4)لمواقف الجديدة الطارئة"لمموقف يسيل انتقال أثره الى ا
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التفوق لممجموعة التي استخدمت اسموب التعمم العمودي سبب  الباحثةكما تعزو 
الى مراعاة االسموب التعميمي لفروق الفردية بين المتعممات فيما يتعمق بالمدركات التي المعكوس 

تضمنتيا إذ "ان اىمية استخدام االساليب التعميمية يكمن في مراعاتيا لمفروق الفردية بين 
المتعممين، حيث ان تكوين المدركات يختمف من متعمم الى اخر حسب نوع المدركات فمن 

في قدرتو عمى تكوين المدركات المرئية ومنيم من يتميز في الخبرة يتفوق المتعممين من 
المسموعة وسوف يؤدي تعدد الوسائل التعميمية الى تحقيق اكبر قدر من المدركات الحسية التي 

 . (1)تزيد من فاعمية المتعمم" 

 :االصخنخاجاث والخىصياث-4
 :االصخنخاجاث 4-1

التعمم العمودي المعكوس في تعمم بعض الميارات االساسية بكرة التأثير الواضح ألسموب  .1
 القدم )الصاالت(.

فاعمية البرنامج التعميمي واألنشطة التعميمية والوسيمة التعميمية في تعمم بعض الميارات  .2
 االساسية بكرة القدم )الصاالت(.

الل اسموب التعمم وجود تباين في تعمم بعض الميارات االساسية بكرة القدم )الطاالت( من خ .3
 العمودي المعكوس.

ان لألساليب التدريسية )اسموب التعمم العمودي المعكوس( تأثير ايجابي في تعمم بعض  .4
 الميارات االساسية بكرة القدم )الصاالت(.

 :الخىصياث 4-2

اعتماد األسموب التعميمي التعمم العمودي المعكوس في تدريس الميارات االساسية االخرى  .1
 )الصاالت(.القدم بالكرة 

ريسية في تدريس مواد التربية استخدام االستراتيجيات الحديثة والمتالزمة مع النماذج التد .2
 الرياضية.
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