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 الشكر وامتنان
نا إال باهلل عميو توكمنا وىو نعم المولى ونعم يرب العالمين وما توفيق الحمد هلل       

النصير، وأصمي وأسمم عمى سيد الخمق وحبيب اهلل محمد بن عبد اهلل )صّمى اهلل عميو 
والو وسمم( شفيعنا يوم العرض عمى اهلل وعمى آل بيتو الطيبين الطاىرين وأصحابو الغر 

 الميامين .
. حيدر كريم دأ.م. من واجب العرفان بالجميل ان نتقدم بالشكر والثناء لمسيد المشرف    

 عون في ترصين ىذا البحث متمنيا   لما ابداه  من مالحظات وتوجييات كانت خير سعيد
أنسى أن أقدم جزيل  والمن الباري عز وجل أن يجزييما  خيرا  ويمنحيما أعمى المراتب. 

أ.د.ىشام ىويدي  عميدىاالمتمثمو بالتربية البدنية وعموم الرياضة  كميةعمادة الى  الشكر
 الخبراءإلى السادة  وطالبيا لمساعدتيم الكبيرة في إتمام البحث . وشكري وكافة االساتذة

 التربيةأيضا جيود العاممين في مكتبة كمية  وأشكر. لما أبدوه من توجييات تغني البحث
لما قدموه من تسييالت وتوفير المصادر العممية  القادسيةجامعة  / وعموم الرياضة

 . الحديثة
خوتي لمؤازرتيم ودعميم الغير محدود طيمة    وأتقدم بشكري وثنائي إلى أفراد عائمتي وا 

 مدة الدراسة، داعيا من الباري عز وجل ليم بالصحة والسالمة ولموفقيو.
وأخيرا أتقدم إلى كل من أعانني ولم تسعفني الذاكرة في ذكره، في إتمام بحثي ىذا من    

خالل معمومة أو مصدر أو توضيح أو نصيحة بالشكر الجزيل، وداعيا من اهلل عز وجل 
 لمجميع بالتوفيق.   
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 الممخـــص
التنافسدددي والتقميددددي فدددي تعمدددم  ييددددف البحدددث إلدددى التعدددرف إلدددى تدددوبثير اسدددتخدام ا سدددموبين 

بعض الميارات ا ساسدية بكدرة القددم . وقدد تدم اختيدار عيندة  البحدث بالطريقدة العمديدة مدن 
طددددالب المرحمددددة الثالثددددة المتوسددددطة ، وييدددددف البحددددث إلددددى التعددددرف عمددددى تددددوثير اسددددتخدام 

 ا سموبين التنافسي والتقميدي في تعمم بعض الميارات  ا ساسية بكرة القدم .
قدددد افتدددرض الباحدددث وجدددود فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية بدددين االختبدددارات القبميدددة والبعديدددة و 

ولصالح البعدية بين ا سموبين كل عمى حده وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصدائية بدين 
وان  ا سددموبين ولصددالح اسددموب التنافسددي فددي تعمددم بعددض الميددارات ا ساسددية بكددرة القدددم.

 صيات التي خرج بيا الباحث ىي:من أىم االستنتاجات والتو 
حققددت المجموعددة التددي تعممددت بوسددموب التنددافس تحسددنا فددي تعمددم ا مددب الميددارات  -1

 بكرة القدم من المجموعة التي تعممت با سموب ألتقيدي.
توجيو اىتمام المدرسين والمدربين في المجال الرياضدي باسدتخدام اسدموب المنافسدة  -2

 بكرة القدم.كوسيمة في تعمم الميارات ا ساسية 
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 التعريف بالبحث  -1 
 المقدمة وأىمية البحث  1-1

تتغيدددددر بتغيدددددر الحيددددداة المعاصدددددرة  التددددديالنظدددددر الدددددى وظيفدددددة المددددددرس ومسدددددؤولياتو يعدددددد 
ومتطمباتيا فبعد ان كانت وظيفة المدرس مجرد نقل المعمومات و الخبدرات الدى الطمبدة فقدد 
اصدددبحت الن تتطمددددب ممارسددددة البحددددث والتقصددددي وبندددداء الشخصددددية االنسددددانية القويددددة كمددددا 

لتوجيو والتوصية فدي التددريس الن المدادة العمميدة تتطمب منو قدرات وميارات في االرشاد ا
لدددم تعدددد مددددخالت لمعمميدددة التعميميدددة فقدددط بدددل اصدددبحت عنصدددر ىدددام مدددن عناصدددر التغييدددر 
االجتمدداعي وان مددن اىددم المخرجددات العمميددة التعميميددة ىددي تعمددم ورفددع مسددتو  الطمبددة وان 

ايجابيدا  وسدمبيا  الن االسموب التدريسي الذي يستخدمو المدرس سوف يؤثر في تعمدم الطمبدة 
ذلك يتوقف عمى مستو  قدرة االسموب الذي يستخدمو المدرس عمى تنبو الحاجات العقميدة 
و الجسمية و الوجدانية لمطمبدة ويتوقدف كدذلك عمدى مسدتو  مرعداة ىدذا االسدموب التدريسدي 

 لمفروق الفردية بينيم . 
درجدة تحصديميم الدراسدي  لذا فون االثر الذي يتركو اسموب المدرس في طمبتدو يتمثدل فدي

لددددذا ينبغددددي عمددددى طرائددددق التدددددريس فددددي مجددددال التربيددددة الرياضددددية ان ترشددددد مدرسددددييا إلددددى 
ا ىداف و المحتويات واالساليب التي تسداعد فدي نجداحيم فدي تعمديم وتربيدة الطدالب عمدى 
اسدددس عمميدددة الن التددددريس النددداجح يتضدددمن مدددادة عمميدددة ناضدددجة ومفيددددة لمطمبدددة وىدددي ان 



 

مثبدرة بحيدث يتفاعددل معيدا الطالدب و االسدتفادة منيددا فيدي التوضدع فدي الكتددب تكدون حيدة و 
الدراسدددية و المنيجيدددة لغدددرض ان يقرأىدددا الطالدددب او يحفظيدددا بصدددورة اليدددة تدددم يعيددددىا فدددي 
اختباراتددو النظريددة و العمميددة بددل ان المددادة العمميددة يدرسدديا الطالددب ليفكددر ويتومددل ويجددرب 

وبيددذا االسددموب قددد تصددبح المددادة العمميددة ثقافددة فددي حيدداة ويسددتنتو ويقدديم نتددائو خبرتددو فييددا 
الطالدددب وليسدددت مجددددرد معمومدددات جامددددة عالقددددة فدددي ذاكرتدددو واسددددموب المنافسدددة بعدددد احددددد 

 االساليب الباعثة و الضرورية في التدريس . 
عمدددى عنصدددر  وفعاليدددة كدددرة القددددم تعدددد احدددد الفعاليدددات التدددي تعتمدددد فدددي تحقيقيدددا لالىدددداف

المنافسددة وقددد نالددت اىتمامددا  كبيددرا  لالرتقدداء بمسددتو  االداء الفنددي ، وان ىددذا المسددتو  ىددو 
نتيجة حتمية لعممية التعمم الحركدي وقدد اجريدت بحدوث كثيدرة حدول اىميدة اسداليب المنافسدة 
فددددي تعمدددديم الطمبددددة واظيددددرت ىددددذه البحددددوث ان اسدددداليب المنافسددددة   ) الددددذاتي وبددددين افددددراد 

 ة في التاثير في حياتو العممية ة وبين المجموعات( تعد وسائل تعميمية فعالة وقويالمجموع
وبنددداءا  عمدددى ماتقددددم فقدددد ارتدددا  الباحدددث الدددى دراسدددة احدددد اسددداليب المنافسدددة وىدددو اسدددموب 

 التنافس ومقارنتو مع ا سموب التقميدي في تعمم بعض الميارات ا ساسية بكرة القدم .
 

 مشكمة البحث  1-2
او التقنيدات تطدورات كثيدرة وظدل  تانظمة التعميم من حيث االىدداف او المحتويداشيدت 

االعداد االكاديمي و التخصص في احد فدروع المعرفدة ىدو البعدد الدرئيس فدي عمميدة اعدداد  
المدددرس ور ددم التطددورات التددي طددرأت عمددى محتويددات واىددداف المندداىو الدراسددية و النجدداح 

ربويدة لدم يصداحبو نجداح مدواز لدو فدي طرائدق التددريس الذي تحقق في صديا ة االىدداف الت
فمن ىنا بدا اىتمام الباحث في دراسات عممية تعينيم في تقديم اسداليب حديثدة تعمدل عمدى 
ايجاد جو ديمقراطي وتعرض المعدارف و المعمومدات فدي جدو اقدرب الدى الواقدع فضدال  عدن 

 إنيا تزيد من واقعية المتعممين . 
 احددددد  الفعاليددددات الرياضددددية الجماعيددددة التددددي يتضددددمنيا المددددنيووتعددددد فعاليددددة كددددرة القدددددم 

متوسددددط وىددددي تشددددمل عمددددى مجموعددددة مددددن الميددددارات الدراسددددي الرياضددددي لممرحمددددة الثانيددددة 
ا ساسدددددية تتطمدددددب مدددددن الطالدددددب ان يتعمميدددددا ، ولقدددددد الحدددددظ الباحدددددث مدددددن خدددددالل قراءاتدددددو 



 

ا ساسددية بكددرة القدددم  ومالحظاتددو الميدانيددة ان ا مددب االسدداليب المتبعددة فددي تعمدديم الميددارات
ىددو االسددموب التقميدددي و الددذي يتكددون مددن اراء وافكددار المدددرس الذاتيددة  موجيددا  بددذلك عمددل 
الطالب ، فمن ىنا برزت مشكمة البحث في دراسة أي من االسموبين التعميمدين يكدون قدادرا  
عمددددى تحقيددددق االىددددداف التعميميددددة التربويددددة بشددددكل متددددوازن ويعمددددل عمددددى رفددددع مسددددتو  اداء 

 الطالب لمميارات  ا ساسية بكرة القدم بشكل افضل . 
 
 
 
 
 ىدفا البحث  1-3

 ييدف البحث إلى 
التعدددرف عمدددى تدددوثير اسدددتخدام االسدددموب التنافسدددي و ا سدددموب التقميددددي فدددي تعمدددم  .1

 بعض الميارت  ا ساسية بكرة القدم . 
الميدارات التعرف عمى الفروق بين ا سموبين التنافسي والتقميددي فدي تعمدم بعدض  .2

 ا ساسية بكرة القدم .

 

 البحث  فرض 1-4
 وجود فروق ذات داللة احصائية بين االختبارات القبمية و البعدية لألسموبين   - 

) التنافسي و التقميدي( في تعمم بعدض الميدارات ا ساسدية بكدرة القددم ولصدالح االختبدارات 
 البعدية . 

وجود فروق ذات داللدة احصدائية بدين االختبدارات البعديدة لألسدموبين التنافسدي والتقميددي  -
 في بعض الميارات ا ساسية بكرة القدم . 

 
 مجاالت البحث  1-5

 2017 -4 - 10ولغاية  2017 - 2 – 4المجال ألزماني  1-5-1



 

القادسدددية / محافظدددة  مدرسدددة الفدددرات لمبندددينالمجدددال ألمكددداني ممعدددب متوسدددطة  1-5-2
 /قضاء الشامية

 .طالب 18المتوسط وبواقع عينة من طالب الصف الثاني المجال البشري  1-5-3
 
 المصطمحاتب التعريف  1-6
 1يسية الخاص بالمدرس والمفضمة لديودريس ، انو مجموعة االنماط التدر اسموب الت -

التعميميدددة فدددي ويعرفدددو الباحدددث اجرائيدددا باندددو نمدددط يتعمدددق بشخصدددية المددددرس فدددي العمميدددة 
 توصيل محتو  منيو كرة القدم بجيد اقل وتحصيل افضل.

االسموب التنافسي بين افراد المجموعة . انو االسموب الذي يمكن لمفدرد ان يقديم اداءه  -
 2بالنسبة الداء الزميل الذي يشاركو العمل نفسو.

لدددى جيدددل االسدددموب التقميددددي : انيدددا معتقدددد  او تمدددرين تنتقدددل بصدددورة شدددفوية مدددن جيدددل ا
 3وبصورة عامة أي تقميد تمتد جذوره الى الماضي.

الميددارة : انيددا حالددة تنمددو بددالتعمم وقددد تكددون حركيددة او لفظيددة او عقميددة او مزيجددا مددن  -
 4أكثدددر من نوع.

التعمدديم : تددوثير شددخص مددا ) معمددم( بحدثددو فددي تعمدديم شددخص اخددر ) مددتعمم( فيغيددر او  -
 5االخير. يكيف طرائق السموك التي يتبعيا ىذا

 ويتفق الباحث في تعريفاتيما االجرائية مع التعاريف الوارد في اعاله. 
 -الميارات االساسية بكرة القدم :-
 مع الالعب به ٌقوم الذي واألداء اللعبة تكتٌك"  هً القدم بكرة األساسٌة المهارات أن
 كرة تحتوي حٌث الكرة من القرٌبة المنطقة فً تؤدٌها التً الحركات أو مباشرة الكرة
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 بدون اآلخر والبعض بالكرة منها البعض ٌؤدى والعدٌدة الكثٌرة المهارات على القدم

، كما  العالً التكتٌك لتحقٌق أساسا   ٌشكل فكالهما بٌنهما الجمع المدرب وعلى ، كرة
.(  9111 ، كماش الزم ٌوسف)  يراه 



 

 الدراسات النظرية و السابقة  -2
 الدراسات النظرية  2-1
 المنافسة  2-1-1

ان التندددافس فدددي جدددوىرة الصدددراع يسدددتيدف االنتصدددار و التفدددوق عمدددى المندددافس ويتضدددمن 
إحبدداط نجدداح المنددافس وجيددوده أي يتضددمن تعددارض المصددالح ، وتمجددو بعددض المدددارس و 
الجامعددات الدددى اذكددداء روح التندددافس بدددين الطدددالب السدددتفزاز طاقددداتيم وبالتدددالي يددددفعيم الدددى 

جات والمكافددات لممتفددوقين و الممتددازين بينمددا يددر  آخددرون يعتقدددون ان الددتعمم واعطدداء الدددر 
التنددافس يكددون فددي داخمددو قدددرا  كبيددرا  مددن الكراىيددة المدددمرة ، لددذا يكددون عامددل ىدددم وتحطدديم 
لمعالقات االنسانية في الصف و المدرسة ويرون انو يمكن االستعاضدة عندو بدالقوة الدافعدة 

شترك والتعاون الديمقراطي ، اذ يشترك افراد الجماعدة ، التي تنجم عن العمل الجماعي الم
فددي انجدداز عمددل يددرون قائدتددو واىميتددو ويتعدداونون عمددى اتمامددو بصددورة جيدددة طوعددا  وتددزداد 
قيمددة الدددافع اذا كددان مصددحوبا  بمحفددزات إذ تكددون مرتبطددة بالدددافع مددن جيددة وينددوع النشدداط 

لتقدددم فددي التحصدديل الددى درجددة الممددارس مددن جيددة اخددر  فانددو يكددون قددد نجددح فددي تشددجيع ا
كبيددرة ، فمددو فرضددنا مددثال ان المدددرس حدداول تعمدديم طالبددو خبرتددو واسددتعان بددذلك باثدداره دافددع 

 1مثل المنافسة فان قيمة الدافع المحرك لمنشاط و الموجة لميدف ستزداد . 
وعمددى المدددرس ان يحددذر مددن كثددرة اثارتددو لممنافسددة الن المنافسددة اذا لددم تسددتخدم بميددارة 

ذا لم يوجييا الوجية الصحيحة السدممية فقدد تكدون مثدارا  لمحسدد و الحقدد بيدنيم فيتندازعون وا
الكدددذب ويسدددتثمر كدددل منيمدددا لالضدددرار بزميمدددو وبدددذلك يكدددون المددددرس قدددد اسدددتخدم المنافسدددة 
اللتشددجيع التقدددم وانمددا ليدددم العالقددات االنسدددانية يددن اعضدداء الصددف ويجددب الحددذر حتدددى 

وز او خسارة مما قد يؤدي الى حاالت من التدوتر بدين الطدالب اليتحول االمر الى مجرد ف
   2، كما قد يتحول اليدف الى مجرد الفوز وليس الحصول عمى االىداف الرياضية .

واذا كددان البددد التنددافس فمدديكن مددن االفضددل ان يتقدداربون فددي القددوة ومددن شددروط التنددافس 
 عن النتيجة . المحدود ان يتوقع كل طالب ثوابا" عمى مجيوده بغض النظر
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 اساليب المنافسة  2-1-2 
يعتمد استخدام المنافة عمى انواع النشاط الرياضي الممارس وعل المواقف التدي يتطمبيدا 
ىددذا  النشدداط بغيددة تحقيددق االىددداف ، وفعاليددة كددرة القدددم تعددد مددن الفعاليددات الرياضددية التددي 

بدداختالف ىددذه المواقددف  يمددر بيددا الالعددب فددي مواقددف لعددب متغيددرة وعميددو تختمددف المنافسددة
وقد يتنافس الالعب مع ذاتو او مدع العدب اخدر اومدع مجموعدة اخدر  / وقدد اتفقدت ا مدب 

عدددل مدددايمي معتمددددا" عدددل اندددواع النشددداط الرياضدددي  ةالمصدددادر فدددي تقسددديم اسددداليب المنافسددد
 الممارس . 

 الفردية مثل ) الجمباز والسباحة ( .  ةالمنافس -
 ة والمالكمة ( . الزوجية مثل ) المصارع ةالمنافس -

 الجماعية مثل ) كرة القدم وكرة اليد ( .  ةالمنافس -

 وىناك تقسيم اخر وىو . 

 التنافس الذاتي  -

 التنافس بين افراد المجموعة  -

 التنافس بين المجموعات .  -

 

 كوظيفة باعثة لمتعمم  ةالمنافس 2-1-3
دنيداميكي مكتسدب والتدي تمثدل ان الوظيفة الباعثة تعني المتغيرات البيئية التدي ليدا تداثير 

تعددد مددن البواعددت التددي تحدددث داخددل  ة، فالمنافسدد ةبانمدداط واسدداليب متعددددة منيددا المنافسدد
الصف ويعد كذلك باعثدا" اجتماعيدا" قدد يكدون مفيددا" فدي تعمدم الميدارات والمعمومدات ولكندو 

لددرس  ير مفيدد فدي العمدل االبدداعي . ان عمميدة تحضدر الطالدب اليدومي والمشداركة فدي ا
بمفردىددا التنطددوي عمددى أي معنددى ولكنيددا تكتسددب معناىددا مددن ارتباطيددا بالمسددتو  لمطالددب 

العمميدة وفدي  ةمن اجل الحصدول عدل افضدل مدايمكن تحقيقدو مدن مسدتو  جيدد فدي المنافسد
العمميدة خبدر عدون لتقدويم نتدائو العمميدة التعميميدة وتسديم بالتدالي  ةضوء ىدذا تكدون المنافسد
 1وتطددوير ميددارات وقدددرات الطالددب وىددي اكثددر جدددو  مددن المكافدداةبنصددب وافددر فددي انمدداء 
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تتحدددد بصددفة سددائده مددن خددالل الدددوافع والميددول االجتماعيددة  ةومشدداركة المددتعمم فددي المنافسدد
فددددي الدددددرس يزيددددد مددددن دافعيددددة المتعممددددين  ةالتددددي تددددرتبط بددددالمجتمع وتددددوفر عنصددددر المنافسدددد

   1مية التعمم .وبالتالي يعمل عل اشراك المتعممين ايجابيا" في عم
ان اثددر البواعددث البددد ان تقدددم فددي الوقددت المناسددب الن نتددائو البواعددث تددؤثر فددي التعمدديم 
المتوقدع وتمنددع الطالددب واعتبددارا مددن القناعددة ولكددي تصددبح فيمددا بعددد مصدددرا" اساسدديا" لمدددفع 

 نحو التعمم . 
 
 اسموب التنافس بين افراد المجموعة  2-1-4

ىذا االسدموب تنظديم الطدالب عدل اشدكال ازواج اذ يتفاعدل  يتطمب تعميم الميارات   وفق
الطالبان فيما بينيما لتحقيق اىداف محدودة والتنافس بين االفراد ويتفاعل فيو الطالبان مدع 

 2الميارات   من جية ومع بعضيا البعض من جية اخر  ومن ثم ىناك فائز . 
ومنيددا فعاليددة  ةمددن المنافسدد وا مددب االلعدداب واالنشددطة الرياضددية يغمددب عمييددا ىددذا النددوع

ان يكدون  كرة القدم والتدي تتطمدب المواجيدة المباشدرة مدع المندافس، ويفضدل فدي ىدذه الحالدة
المتنافسددان متكافئدددان وان اليطغددي التندددافس عمدددى االىددداف المدددراد تحقيقيدددا ولكددن البدددد مدددن 

 3التنافس بين افراد يتقابمون بالقوة واالمكانيات .
 
 الدراسات السابقة  2-2

لقدددد اطمدددع الباحدددث عدددل البحدددوث والدراسدددات المتدددوفرة والتدددي يمكدددن ان تسددداعد عدددل زيدددادة 
 كفاءة عممو ونوعو ونذكر منيا : 
(:) اثددددر اسددددتخدام اسددددموبي التنافسددددي الددددذاتي و  1997* دراسددددة فددددداء اكددددرم الخيدددداط ) 

قدد جامعة الموصل و –المقارن في تعميم بعض الميارات الحركية  بكرة اليد(رسالة ماجستير
 ىدفت الدراسة إلى. 
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التعددددرف عمددددى اثددددر اسددددتخدام اسددددموبي التنافسددددي الددددذاتي و المقددددارن فددددي تعمدددديم بعددددض  -
 الميارات   الحركية بكرة اليد . 

 التعرف عمى االسموب االفضل لتعميم بعض الميارات الحركية  بكرة اليد.  -
المرحمددة  مجدداميع ( مددن 3( طالددب قسددموا الددى )  45وكنددت عينددة البحددث مكونددة مددن ) 

كميدددة التربيدددة الرياضدددية وقدددد اسدددتخدم الباحدددث المدددنيو التجريبدددي لمالئمتدددو لحدددل  –االولدددى 
 مشكمة البحث . 

 وقد استنتو الباحث ان اسموب التنافس ىو الذي يحقق افضل النتائو في التعمم. 
 امددا اوجددو التشددابو بددين الدراسددة الحاليددة و الدراسددة السددابقة ىددو اسددتخداميم جميعددا  المددنيو

 التجريبي لحل مشاكل البحوث . 
امددا اوجددو االخددتالف ىددو فددي حجددم العينددة والمددنيو التعميمددي عوضددا  عددن المددنيو المقددارن 

 ومكان وزمان تجربة البحث . 
 
  القدم بكرة األساسٌة المهارات2-3

 من غٌرها عن تمٌزها التً الخاصة األساسٌة مهاراتها رٌاضٌة فعالٌة أو نشاط لكل
 اللعبة لنوع الرئٌسة السمة هً المهارات هذه وتكون ، األخرى الرٌاضٌة األنشطة
 مهارات عن(  9191 ، مختار محمود حنفً)  وذكر ، قانونها وضمن المعنٌة الرٌاضٌة

 الضرورٌة الحركات كل تعنً األساسٌة المهارات إن"  قال حٌث األساسٌة القدم كرة
 الحركات هذه أكانت سواء القدم كرة قانون إطار فً معٌن لغرض تؤدى التً الهادفة
 . 9" بدونها أو بالكرة
 العوامل من مركبة القدم بكرة األساسٌة المهارات أن(  Wade ، 1976 واد)  ٌذكر كما

 ".  القانون معرفة ، الفرقً اللعب ، الفردٌة المهارة ، التكٌف: "  اآلتٌة

 على القدم كرة فً األساسٌة المهارات(  9111 ، وآخرون الخشاب زهٌر)  وٌقسم
 :  اآلتً النحو

 . الدحرجة .9
 . بالقدم الكرة ضرب .2
 . باإلخماد الكرة على السٌطرة .3
 . والخداع المراوغة .4
 ( . القطع)  المهاجمة .5

 . المكاتفة .6
 . بالرأس الكرة ضرب .9
 . الجانبٌة الرمٌة .1



 

 . المرمى حارس مهارات .1
 تكتٌك"  هً القدم بكرة األساسٌة المهارات أن(  9111 ، كماش الزم ٌوسف)  ٌؤكد كما

 فً تؤدٌها التً الحركات أو مباشرة الكرة مع الالعب به ٌقوم الذي واألداء اللعبة
 ٌؤدى والعدٌدة الكثٌرة المهارات على القدم كرة تحتوي حٌث الكرة من القرٌبة المنطقة
 فكالهما بٌنهما الجمع المدرب وعلى ، كرة بدون اآلخر والبعض بالكرة منها البعض
 على القدم بكرة األساسٌة المهارات ٌقسم وهو ،  العالً التكتٌك لتحقٌق أساسا   ٌشكل
 : هما المهارات من شكلٌن
 : وتشمل كرة دون من األساسٌة المهارات:  أوال  
 . االتجاه وتغٌٌر الركض .9
 . القفز .2
 . الخداع .3

 : وتشمل بالكرة األساسٌة المهارات:  ثانٌا  
 . بالقدم الكرة ضرب .9
 . الكرة على السٌطرة .2
 . الكرة دحرجة .3
 . بالكرة المراوغة .4
 . بالرأس الكرة ضرب .5
 . بالكرة المهاجمة .6

 . القدم بكرة األساسٌة المهارات لبعض موجز شرح وأدناه
 

  الكرة ضرب مهارة 2-3-9
 فهً ، القدم كرة لعبة اسم اللعبة هذه على أطلق لما ، بالقدم ضربها أو الكرة ضرب لوال

 وإتقانها تدرٌبها على التركٌز ٌتطلب لذلك ، الالعبٌن قبل من استخداما   األكثر المهارة
 ، بأنواعه الكرة ضرب العبٌه ٌجٌد الذي الفرٌق بٌد هاما   سالحا   تعتبر إذ ، جٌد بشكل

 . بعٌدة لمسافة الكرة ضرب وخاصة
 ، اللعبة فً المستخدمة الوحٌدة المهارة هً الدحرجة كانت القدم كرة تارٌخ بداٌة ففً
 لمسافات التهدٌف أو بالرأس الكرة ضرب بمهارة إلماما   آنذاك لالعبٌن ٌكن لم حٌث
 محاوال   الخصم هدف باتجاه بالكرة الجري هو الوحٌد الالعب سالح كان إذ ، بعٌدة

 بالقدم الكرة ضرب تقسٌم تم وقد الكرة مناولة لمهارة األساس حجر وكان ، منه التخلص
 1-: اآلتٌة األنواع على

 
 
 
 
 
كمية التربية البدنية وعموم الرياضة، الميارات –جامعة البصرة  ، لدكتورة لمياء حسن ألديوان محاضرة لطمبة الدراسات العميا ، الماجستير( 1

 .2011االساسية بكرة القدم ،  



 

 . القدم بباطن ضرب .9
 . األمامً القدم بوجه ضرب .2
 . الداخلً القدم بوجه ضرب .3
 . الخارجً القدم بوجه ضرب .4
 على التهدٌف ألغراض عامة بصورة تستخدم القدم كرة فً الكرة ضرب عملٌة إن

 أكثر بالقدم الكرة ضرب نسبة وإن ، الخصم عن الكرة تشتٌت أو المناولة أو المرمى
 .التشتٌت أو التهدٌف فً استخداما  

 فٌتطلب ، الفرقٌة األلعاب مالعب ببقٌة قٌاسا   كبٌرة مساحة ذو القدم كرة ملعب أن وبما
 أو التهدٌف لغرض أو إلبعادها بعٌدة ولمسافات الكرة بضرب ٌقوم أن الالعب من ذلك

(  الكرة ضرب)  المناولة وإن"  ، بالقدم الكرة ضرب أهمٌة تتضح هذا ومن ، المناولة
 خالل من تتم التً(  الحركً النقل)  الجسم أجزاء جمٌع حركة عن ناتجة عملٌة

 طرٌق عن القدم إلى الجسم عضالت من الكامنة القوة لتنقل والجذع الجسم عضالت
 .الضاربة الساق
 اختالف رغم إنه"  ٌقول حٌث(  9191 ، مختار محمود حنفً)  القول هذا مع وٌتفق
 حركة كأي للمهارة األساسٌة المراحل فً جمٌعها تتشابه لكن الكرة ضرب طرق

 فمرحلة ، الحركة إنهاء مرحلة ثم ، األساسٌة المرحلة ثم التحفز مرحلة وهً ، رٌاضٌة
 إلى الضاربة الرجل ومرجحة االقتراب تشمل(  للحركة التحضٌري الوضع)  التحفز
 انتهاء مرحلة وأخٌرا   ، الكرة ضرب ٌتم(  الرئٌسة)  األساسٌة المرحلة وفـً ، الخلف
  "  لألمام الضاربة الرجل مرجحة ٌتم وفٌها(  الختامً الوضع)  الحركة

 

  التهدٌف مهارة 2-3-2
"  لها إن حٌث ، القدم كرة لعبة فً المهمة األساسٌة المهارات من التهدٌف مهارة تعد

 األخٌر القرار هو والتهدٌف ، النجاح ٌتحقق ال دونها ومن الفوز لتحقٌق كبٌرة أهمٌة
 على التهدٌف اسمها مشكلة وهناك ، المتقدمة وفرقها العالم أنحاء جمٌع فً الفوز لحالة
 أنتجت التً العلمٌة األسالٌب فً وبالذات القدم كرة مجال فً الحاصل التطور من الرغم
 .  "  المجال هذا فً
 ٌجٌد الذي الالعب وإن ، الخصم لتهدٌد الفرٌق بٌد القوي السالح هو التهدٌف إن

 هً األهداف لتسجٌل التهدٌف وعملٌة ، األخرى الفرق على خطر مصدر ٌكون التهدٌف
 التهدٌف مهارة على التركٌز وأصبح ، مثٌرة المباراة وٌجعل الجمهور ٌثٌر الذي الشًء
 والخططٌة الفنٌة التمرٌنات جمٌع إن إذ ، التدرٌبٌة الوحدة وقت من مهما   حٌزا   ٌأخذ
 .  بالتهدٌف دائما   تنتهً
 لتأدٌته فرصة على للحصول الفرٌق أو الالعب ٌسعى التً العملٌة هو التهدٌف إن كما

 العبو له ٌسعى الذي الرئٌس الهدف أنه حٌث ومن اإلثارة حٌث من ألهمٌته وذلك
 .المباراة نتٌجة لكسب الفرٌق
 مراقبة من إثارة أكثر قلٌلة لحظات ٌوجد القدم كرة لعبة فً"  أنه(  مٌر ألن)  وٌذكر
 علٌها وٌسٌطر الكرة المهاجم ٌلتقً ثم ومن الجزاء منطقة فً للفراغ المارة الكرة



 

 الالعب فٌها ٌواجه التً هذه اللحظة فً ، التسجٌل من وٌتمكن الخصم المدافع وٌخترق
 9. النهائً االختبار الفرد
ٌُعد  أهم من وهو ، الهجومٌة الفعالٌات لكل النهائٌة المحصلة المرمى على التصوٌب و

 هو القدم كرة لعبة فً الرئٌس الهدف ألن الالعبون ٌتقنها أن ٌجب التً اللعبة أساسٌات
 ٌعد بالقدم التصوٌب أن" ( 2222 ، جبار سالم)  وٌشٌر ، الفوز وتحقٌق إصابة إحراز
 أقل فً وصولها عن فضال   ممكنة مسافة أطول تسٌر الكرة ألن ، التصوٌب أنواع أقوى
 القدم كرة لعبة فً النهائً الهدف"  أن(  هٌدروكت هٌنس كارل)  ٌؤكد .كما ممكن زمن
 أن ٌجد الفرٌق بها ٌقوم التً الفعالٌات كل إن ، الخصم الفرٌق هدف فً الكرة إدخال هو
 التً المنتظمة المقاومة من الرغم على اإلصابات من عدد أكبر لتسجٌل الهدف هذا

 ٌتقنها أن ٌجب التً القدم كرة لعبة أساسٌات أهم من التهدٌف وٌعد.  الخصوم ٌبدٌها
 الهدف ألن ، الهجومٌة الفعالٌات لكل النهائٌة المحصلة هو التهدٌف إن إذ ، الالعبون
 ، سالمة الدٌن بهاء)  وٌشٌر. الفوز وتحقٌق إصابة إحراز هو القدم كرة لعبة فً الرئٌس
 أطول تسٌر الكرة ألن ، التهدٌف أنواع أقوى ٌعد القدم كرة فً التهدٌف أن إلى(  9119
 الكرة كون حالة فً التهدٌف وٌتم.  زمن أقل فً وصولها إلى باإلضافة ممكنة مسافة
 مهارة العبوه ٌجٌد ال الذي والفرٌق ، المختلفة اللعبة مواقف حسب متحركة أو ثابتة

 أن(  9111 ، الزم ٌوسف)  وذكر المباراة سٌر خالل الفرص من الكثٌر ٌفقد التهدٌف
 وأن المهارة خصوصٌة فً تحدٌد من تتطلبه لما ، السهلة بالعملٌة لٌست التهدٌف عملٌة
 والفرٌق ، المباراة نتٌجة ٌقرر كونه أهمٌته وتأتً األهداف إحراز هً التهدٌف غاٌة
 الذي الفرٌق إن"  . بالمباراة فائزا   ٌعد المباراة خالل األهداف من عدد أكبر ٌحرز الذي
 الوسٌلة التهدٌف ٌعد إذ ، سلبٌة نتائجه تكون المرمى على التهدٌف العبوه ٌجٌد ال

 . متكافئٌن لخصمٌن النتٌجة لتقرٌر األساسٌة
 

  التهدٌف دقة 2-3-3
 ، التهدٌف دقة هً التهدٌف أثناء الجٌد للتكنٌك العامة الصفات أن محسن ثامر ٌرى

 .التهدٌف سرعة إلى باإلضافة ، التهدٌف قوة وكذلك
)  من كل آلراء وفقا   الحركٌة واللٌاقة البدنٌة اللٌاقة مكونات من مكونا   الدقة وتعد

 قدرة"  بأنها(  وٌوكٌم الرسون)  عرفها فقد(  وكٌورتن ، وبٌوتشر ، وٌوكم الرسون
 صبحً محمد)  عرفها وكذلك ،" معٌن هدف نحو اإلرادٌة حركاته فً التحكم على الفرد

( "  ماٌنل)  وٌراها ،"  معٌن هدف تجاه الحركً الجهاز فً التحكم"  بأنها(  حسانٌن
 2".  ومحدد سرٌع بشكل الحركٌة الواجبات حل قابلٌة عن عبارة

 
 

 ويكيبيديا الموسوعة الحرة )مصدر انترنت (.) (1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A

F%D9%85.) 

 .124، ص1988ممدوح محمد سميمان : نفس المصدر  (2
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جراءاتو الميدانية  -3  منيو البحث وا 

 منيو البحث .  3-1
 تم استخدام المنيو التجريبي لمالئمتو في حل مشكمة البحث .   
 عينة البحث  3-2

ويقصد بيا االنموذج الذي يجري الباحث عميو مجمل ومحور عممو ) ان اىداف البحدث 
جراءاتددو التددي يسددتخدميا الباحددث تحدددد طبيعددة العينددة التددي سدديختارىا والتددي تمثددل مجتمددع  وا 

  1الدراسة( 
 لذا اختار الباحث العينة بالطريقة  العمدية وىم طالب الصف الثاني  في متوسطة 

تدم اختيدار الطدالب و و  ( ب –شدعبتي ) أ  وتكوندت عيندة البحدث مدن طدالب الفرات لمبندين
طالددب ( مددن شددعبة ) أ ( لتمثددل  15طالددب ( عشددوائيا  إذ تددم اختيددار )  30البددالع عددددىم ) 

طالب ( من شعبة ) ب( لتمثل المجموعة الضابطة و لغدرض  15المجموعة التجريبية و) 
طالددب ( مددن مجموعددة البحددث بسددبب الغيدداب و االصددابة وبددذلك  6التجددانس تددم اسددتبعاد ) 
 ( .   1طالب ( وكما مبينا في جدول )  24اصبحت عينة البحث) 

 (1جدول )
 يبين عدد افراد مجموعتي البحث واالسموب التدريسي المستخدم

 
 

 

                                                 
 .  41ص 1987 –مديرية دار الكتب لمطباعة و النشر  –جامعة الموصل  –الموصل  –ريسان خريبط مجيد : مناىو البحث في التربية الرياضية  (1

العدددددددددددددددددددددد  االسموب التدريسي  مجموعات البحث  الشعب 
 الكمي 

عدددددددددد افددددددددراد   المستبعد 
 العينة 

 12 3 15 االسموب التنافسي  المجموعة التجريبية  أ
 12 3 15 االسموب التقميدي  المجموعة الضابطة  ب

  24 6 30   المجموع 



 

التجدددانس و التكدددافؤ بدددين مجمدددوعتي البحدددث فدددي متغيدددرات العمدددر و الدددوزن و  و  دددراض
الطول ولكي يستطيع الباحث ارجاع الفرق الى العامل التجريبي يجب ان تكدون مجمدوعتي 
البحدددث متكافئتدددان ومتجانسدددتان فدددي المتغيدددرات التدددي ليدددا عالقدددة بالبحدددث و التدددي يمييدددا اثدددر 

لذا تمت عممية التكافؤ و التجانس بين مجموعدة البحدث  1عمى المتغير موضوع الدراسة . 
 ( .   2لضبط متغيرات الوزن و العمر و الطول كما ىو مبين في جدول ) 

 (  2جدول ) 
ات المعيارية وقيمة ) ت ( المحسوبة لمجموعتي يبين االوساط الحسابية و االنحراف

 البحث في متغيرات الوزن و العمر و الطول .
 

 ت المحسوبة  المجموعة الضابطة  مجموعة التجريبية ال المتغيرات 
ع  س    ع س   +     +  

  1و192 1و52  16و35 16 15و73 العمر / سنة 
 0و195 18و31 159و22  16و57  157و15 الطول / سم 
 0و563  6و27  48و38 7و36 45و49 الوزن / كغم 

( وبمسددتو  داللددة   17)  ( عنددد درجددة حريددة 2و11عممددا  إن قيمددة ) ت الجدوليددة ( ىددي ) 
( اكبدددر مدددن قيمدددة ) ت المحسدددوبة ( وىدددذا يددددل عمدددى تكدددافؤ مجمدددوعتي البحدددث وال  0و05)

 ( . 2وجود فروق ذات داللة احصائية كما ظير في جدول ) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .   398ص 1977مكتب االنجمو المصرية  –القاىرة  –ترجمة محمد نبيل واخرون : مناىو البحث في التربية وعمم النفس  –فان دالين (1



 

بددين مجمدوعتي البحددث فددي بعدض الميددارات ا ساسدية بكددرة القدددم  ولغدرض تحقيددق التكدافيء
 ( :3التي تم تحديدىا وكما موضح في جدول )

 (3جدول )
يبين ا وساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت المحسوبة( لمجموعتي البحث 

 في بعض الميارات ا ساسية بكرة القدم التي شمميا البحث.
 

وحدددددددددددددددددددددددددددددة  المتغيرات
 اسالقي

المجموعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة  المجموعة التجريبية
 الضابطة 

 المحسوبةت 

  ع±  س   ع±  س    
 0.47 1.98 27.18 2.09 27.62 ثانية الدحرجة
 1.20 1.35 3.91 1.26 4.63 درجة اإلخماد
 1.05 4.29 11.82 2.50 13.50 عدد السيطرة

المناولددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 
 القصيرة

 0.46 3.62 14.15 3.15 15.22 نقاط

المناولددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 
 المتوسطة

 0.56 2.05 6.19 2.22 6.80 نقاط

( وبمسددددتو  داللددددة 17( عنددددد درجددددة حريددددة )1.74عممددددا  أن قيمددددة )ت الجدوليددددة (ىددددي )
( أكبدددر مدددن قيمدددة )ت المحسددددوبة( وىدددذا يددددل عمدددى عدددددم وجدددود فدددروق ذات داللددددة 0.05)

 إحصائية بين مجموعتي البحث  مما يشير إلى تكافؤ مجموعتي البحث . 
 
 ا جيزة و ا دوات المستخدمة في البحث  3-3

   -:استخدم الباحث االجيزة و االدوات التالية 
 المصادر و المراجع  -     10كرات قدم عدد /  -
 المقابالت الشخصية  -   ساعة توقيت الكترونية  -
 االختيارات و القياسات  -     صافرة  -



 

 االختبارات المستخدمة في البحث  3-4 
 اختبارات مقننة ومصادرىا في أدناهوىي 

  1شواخص (  10اختبار الجري المتعرج مع الكرة بين )  –الدحرجة  
 2م 10اختبار المناولة القصيرة لمسافة  -المناولة 
  3م 20اختبار المناولة المتوسطة لمسافة  –المناولة 
 4اختبار ايقاف الكرة  –االضماد 
  5الكرة في اليواء  اختبار التحكم بتنطيط –السيطرة 

 

 التجربة االستطالعية  3-5
عمدددد الباحثدددان الدددى اجدددراء التجربدددة االسدددتطالعية عمدددى مجموعدددة مدددن الطمبدددة مدددن نفدددس 

( طالدب وكدان ىددف  15مجتمع البحث ولكنيا لم تددخل التجربدة االساسدية وبمدع عدددىا ) 
ء تطبيق البرندامو التجربة ىو التعرف عمى المعوقات و االخطاء التي يمكن ان تحدث اثنا

من اجل تالفييدا وكدذلك التعدرف عمدى الدزمن الدذي تسدتغرقو االختبدارات وقدد جدرت البحريدة 
 .  4/3/2017االستطالعية بتاريخ 

 خطوات اجراء البحث  6 -3
 االختبار القبمي 1 -6 -3

/ 1عمددد الباحثددان إلددى إجددراء االختبددار القبمددي عمددى عينددة البحددث يددوم االربعدداء الموافددق 
فدددي ممعدددب متوسدددطة الفدددرات لمبندددين فدددي محافظدددة القادسدددية / قضددداء الشدددامية .  3/2017

وعمددد الباحددث إلددى تثبيددت الظددروف الخاصددة باالختبددار مددن المكددان والزمددان وفريددق العمددل 
المساعد من اجل تحقيق الظروف نفسيا او مدا يشدابييا قددر االمكدان عندد اجدراء االختيدار 

 البعدي . 
                                                 

 –جامعددة الموصددل  –الموصددل   لقدددمتصددميم وتقنددين اختبددارات لقيدداس بعددض الميددارات   ا ساسددية بكددرة ا( زىيددر قاسددم الخشدداب واخددرون  :  1
 .    278ص 1990مطبعة التعميم العالي 

  275ص1990نفس المصدر  –زىير قاسم الخشاب واخرون   ( 2

 272ص1990نفس المصدر  –( زىير قاسم الخشاب واخرون   3

 .   150ص 1988مطبعة جامعة الموصل  –الموصل  –ثامر محسن اسماعيل واخرون  : االختيار و التحميل بكرة القدم  (4

 .   159ص 1988ثامر محسن اسماعيل واخرون  : نفس المصدر  (5



 

 التجربة الرئيسية ) البرنامو التعميمي (  3-6-2
( ميددارات أساسددية بكددرة  5( وحدددة تعميميددة موزعددة عمددى )  20تضددمن البرنددامو عمددى ) 
 180( دروس وبذلك بمع الزمن التعميمي لكل ميارة عمدى ) 4القدم وخصص لكل ميارة ) 

 900عمدددى )( دقيقدددة وبدددذلك بمدددع الوقدددت االجمدددالي لكدددل مجموعدددة مدددن مجمدددوعتي البحدددث 
( 53( سدداعة واسددتغرقت التجربددة الرئيسددة ) البرنددامو التعميمددي( )15دقيقددة( أي مددا يعددادل )

( وبا سددموبين التدريسدديين ) التنافسددي والتقميدددي( 15/4/2017 - 2017/ 4/2يددوم مددن )
( دقيقدددة فددددي ىددددذا 45مدددع العمددددم ان وقدددت درس التربيددددة الرياضدددية فددددي المددددارس يسددددتغرق )

 -قيقة( موزعة الى :د 45البرنامو )الد 
 دقيقة الجزء التحضيري ) االحماء( 10 -
 دقيقة الجزء الرئيس ) تطبيق البرنامو التعميمي (  30 -

 دقيقة الجزء الختامي ) التيدئة و االنصراف (  5 -
 

 االختبار البعدي  3-6-3
بعدددد االنتيددداء مدددن تطبيدددق التجربدددة الرئيسدددية ) البرندددامو التعميمدددي ( تدددم اجدددراء االختبدددار 

 وبدددنفس الظدددروف او مدددا شدددابييا قددددر 15/4/2017البعددددي عمدددى عيندددة البحدددث يدددوم 
 مي . االمكان باالختبار القب

 الوسائل اإلحصائية  3-7
   1معالجة النتائوعمد الباحثان الى استخدام الوسائل االحصائية المناسبة في 

 

 الوسط الحسابي   س  =     مو س  -

 ن                                  
 
ع =        مو س  - 2) مو س( – 2االنحراف المعياري : +  

 

 ن                                                            
 1 -ن                                                           

                                                 
دارالكتب لمطباعة والنشر  –الموصل  –حسن محمد عبد العبيدي : التطبيقات االحصائية في بحوث التربية الرياضية  –( وديع ياسين  1

 .214، ص105، ص 103ص 1996



 

 عرض ومناقشة النتائو -4
 عرض النتائو  4-1
 

 ( 4جدول )  

يبين االوساط الحسابية و االنحرافات المعيارية وقيمة ) ت ( المحسوبة فدي االختبدارين 
 القبمي و البعدي لممجموعة الضابطة في بعض الميارات ا ساسية بكرة القدم . 

 
وحدة  المتغيرات

 القياس
 ت المحسوبة االختبار البعدي االختبار القبمي

ع س   ع س   +     + 

 3,92 1,51 23,93 1,98 17,18 ثانية  الدحرجة 

 3,55 1,03 5,44 1,35 3,91 درجة  االخماد 

 3,03 5,18 19,70 4,92 11,82 عدد  السيطرة 

 5,20 4,95 20,90 3,62  14,50 نقاط  المناولة القصيرة 

  4,59 3,22 10,12  2,50 6,19 نقاط  المناولة المتوسطة 

 
 

(      )( = 0.05( بمسدتو  داللدة )  8عمما  إن قيمة ) ت ( الجدولية عند درجة حريدة ) 
( بددان الفددروق االحصددائية كانددت لصددالح  4يتضددح مددن النتددائو التددي ظيددرت فددي جدددول ) 

االختبددددار البعديددددة نظددددرا  لكددددون جميددددع قدددديم ) ت ( المحسددددوبة كانددددت اكبددددر مددددن قدددديم ) ت ( 
الجدوليدددة ممدددا يددددل عمدددى وجدددود فدددرق ذات داللدددة معنويدددة بدددين االختبدددار القبمدددي و البعددددي 

 قق فرضية البحث االولى لممجموعة الضابطة وىي ما يح
 
 
 
 



 

 ( 5جدول ) 
يبين االوساط الحسابية و االنحرافات المعيارية وقيمة ) ت ( المحسوبة فدي االختبدارين 

 القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في بعض الميارات ا ساسية بكرة القدم . 
وحدة  المتغيرات

 القياس
 ت المحسوبة االختبار البعدي االختبار القبمي 

ع س   ع س   +     + 

 2.62 0.92 22.63 2.09 17.62 ثانية  الدحرجة 

 6.21 0.50 7.62 1.26 4.63 درجة  االخماد 

 5.56 5.31 22.8 2.50 13.50 عدد  السيطرة 

 5.72 2.09 27.56 3.15 15.22 نقاط  المناولة القصيرة 

 5.73 2.27 16.19 2.22 6.80 نقاط  المناولة المتوسطة 

( = 0.05( وبمسددددددتو  داللددددددة )8ان قيمددددددة )ت( الجدوليددددددة عنددددددد درجددددددة حريددددددة ) عممددددددا
( بدددان الفدددروق االحصدددائية  5( يتضدددح مدددن النتدددائو التدددي ظيدددرت فدددي جددددول ) 1.83)

كانددت لصددالح االختبددار البعدددي نظددرا  لكددون جميددع قدديم )ت( المحسددوبة كانددت اكبددر مددن 
ويدة بدين االختبدارين القبمدي قيم )ت( الجدولية مما يدل عمى وجود فروق ذات داللدة معن

 والبعدي لممجموعة التجريبية وىو ما يحقق فرضية البحث االولى.
 (6جدول )

يبين ا وساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) ت ( لمجموعتي البحث  في 
 االختبارات البعدية  لبعض الميارات ا ساسية بكرة القدم .

وحدة  المتغيرات
 القياس

 ت المحسوبة المجموعة التجريبية الضابطةالمجموعة 
ع س   ع س   +     + 

 2.95 1.51 23.93 0.92 22.63 ثانية  الدحرجة 

 7.78 1.03 5.44 0.50 7.63 درجة  االخماد 

 0.24 5.19 19.70 5.31 20.28 عدد  السيطرة 

 2.50 5.18 20.29 5.32 19.71 نقاط  المناولة القصيرة 

 3.97 3.22 16.19 5.27 10.12 نقاط  المناولة المتوسطة 



 

( = 0.05( وبمسدددددتو  داللدددددة )17عممدددددا ان قيمدددددة )ت( الجدوليدددددة عندددددد درجدددددة حريدددددة )
( بدددان قيمدددة )ت( المحسدددوبة 6( يتضدددح مدددن النتدددائو التدددي ظيدددرت فدددي جددددول ) 2.11)

كاندددددت اكبدددددر مدددددن قيمدددددة )ت( الجدوليدددددة ممدددددا يددددددل عمدددددى وجدددددود فدددددروق معنويدددددة بدددددين 
 ب التنافسي. المجموعتين ولصالح المجموعة التجريبية التي استخدمت االسمو 

 وىو ما يحقق فرضية البحث الثانية 
في حين ظيرت قيمة )ت( المحسوبة لميارة السديطرة اقدل مدن قيمدة )ت( الجدوليدة ممدا 

 يدل عمى وجود فروق  ير معنوية بين المجموعتين .
 

 مناقشة النتائو 4-2
لقبمدددي ( إلددى وجددود فددروق ذات داللددة معنويددة بددين االختبددارين ا5،4يتضددح مددن الجدددولين )
 والبعدي ولصالح البعدي

ويعددز  أسددباب الفددروق لددد  المجمددوعتين الددى تددوثير البرنددامو التعميمددي وتتفددق ىددذه النتيجددة 
الدى يشدير الدى ان التكيدف الصدحيح لمطريقدة واالسدموب تعتمدد  1مع رأي)لطفي عبد الفتداح(

ىددا وقيمتيددا عمددى الددتفيم السددميم لمعوامددل والمبددادئ والتددي ليددا صددمة بالموضددوع لكددي تثبددت اثر 
فدددي مواقدددف تعميميدددة معيندددة .وأظيدددرت النتدددائو إلدددى وجدددود فدددروق معنويدددة فدددي مسدددتو  اداء 
الطالب في ا مب الميارات ا ساسية المختدارة ولصدالح المجموعدة التجريبيدة والتدي تددربت 
وتعممددت وفددق االسددموب التنافسددي بددين بددين افددراد المجموعددة ويعددزو الباحددث ذلددك ان تعمدديم 

ية تحت إثارة ودوافدع تتناسدب مدع المواقدف التدي تتطمبيدا الميدارات ا ساسدية الميارة ا ساس
أثندددداء ممارسددددتيا فددددي المنافسددددة الحقيقيددددة وتسدددداىم فددددي رفددددع مسددددتو  االداء الميدددداري والددددذي 

) ان مبددددأ الدددتعمم الحركدددي 2تتضدددمنو اليددددف التعميمدددي وىدددذا مدددا يؤكدددده) لطفدددي عبدددد الفتددداح(
ان تدددتم بقددددر االمكدددان االمكدددان بالطريقدددة التدددي سدددوف يندددادي ان الممارسدددة والتددددريب البدددد 

تمارس بيا الميارة مما يساعد المتعممين عمى اكتساب الميدارات  بشدكل اسدرع(. وان الجدو 
الددذي الددذي يخمددو مددن التنددافس اطالقددا يعجددز عددن استشددارة المتعممددين لمددتعمم واالنجدداز وان 

                                                 
 .235، ص 1990دار الكتب جامعة بغداد ،  –بغداد  –ق تدريس التربية الرياضية والتعمم الحركي ( لطفي عبد الفتاح : طر  1
 .623، ص6، ص3، ص 1990دار الكتب جامعة بغداد ،  –بغداد  –( لطفي عبد الفتاح : طرق تدريس التربية الرياضية والتعمم الحركي  2



 

.ويؤكدد 1و خيدر االجدراء تربويدا (الجو الذي يتنافس فيو المتعممدون بصدداقة وروح رياضدية ىد
الدددذي بدددذكر ) ان التندددافس مدددع الزميدددل فدددي الدددتعمم يدددؤثر لكوندددو عنصدددرا  محفدددزا  2) بركدددات ( 

ويفددرض عمددى المددتعمم اسددتعمال شخصدديتو كميددا  وان اشددعاره بنتددائو عممددو ومقارنتددو بزمالئددو 
تعمم وعدم اشدعاره واشعاره بمد  تقدمو او توخره يعتبر من اقو  دوافع التعمم وان اىمال الم

 بموقفو من شونو ان يؤدي بالمتعمم الى الممل والبطيء في التعمم(.
كما بينت النتائو عمى وجود فروق  يدر معنويدة بدين المجمدوعتين فدي ميدارة السديطرة عمدى 
الكرة ويعز  ذلك الى ان ميارة السيطرة عمى الكرة تعد من الميارات الصعبة والتدي تحتداج 

لتعمميدددا وبدددنفس  3لي اثنددداء ممارسدددتيا معدددا  وتتطمدددب مددددة زمنيدددة طويمدددةالدددى دقدددة وتركيدددز عدددا
الكفدداءة تتطمددب ان تكددون أوقددات الممارسددة طويمددة .والتفسددير اهخددر والمحتمددل ليددذه النتيجددة 
ان زيدددادة الدافعيدددة واالثدددارة فدددي الميدددارات ا ساسدددية والتدددي تتطمدددب دقدددة وتركيدددز عددداليين قدددد 

ر عمددى مسددتو  االداء وعمددى الددتعمم اذ ان العالقددة تددؤدي الددى خمددق جددو مددن التددوتر ممددا يددؤث
بدددين الددددوافع وحسدددن االداء ليسدددت عالقدددة طرديدددة بسددديطة إذ إن زيدددادة الددددوافع سددديؤدي الدددى 

.وان المسددددتو  العددددالي مددددن  4االداء االضددددعف وخاصددددة فددددي الميددددارات الصددددعبة والمعقدددددة
 .5وثبات وتركيزالدافعية يتعارض مع االداء الذي يتضمن حركات عضمية دقيقة وتوافق 

 
 االستنتاجات والتوصيات -5
 االستنتاجات 5-1
وجددود فددروق معنويددة بددين االختبددارات القبميددة والبعديددة لالسددموبين التعميمددين ولصددالح  -

 االختبارات  البعدية.
حققددت المجموعددة التددي تعممددت باالسددموب التنافسددي تحسددنا  فددي تعمددم ا مددب الميددارات  -

 باالسموب التقميدي.من المجموعة التي تعممت 
                                                 

 .188، ص1976مطبعة الشعب  –بغداد  –( نزار الطالب : مبادئ عمم النفس الرياضي  1
 .172-171دار القمم لمطباعة والنشر، ص –الكويت  – 1ج –( محمد خميفة بركات : عمم النفس التعميمي  2

 .42دار المعارف لمطباعة ، ص -االسكندرية –( احمد خاطر واخرون : دراسات في التعمم الحركي  3
: اثددر اسددتخدام اسددموب التنددافس فددي تعمدديم الميددارات االساسددية بكددرة االساسددية بكددرة السددمة عمددى التحصدديل الحركددي  ( عددزة عبددد الفتدداح الشدديمي 4

 .75-74، ص1991مطبعة الرواد  –مجموعة رسائل الماجستير والدكتوراه في التربية الرياضية  –بغداد  –وتطوير  االداء الحركي 
 .173، ص 1990دار الكتب جامعة بغداد ،  –بغداد  –لرياضية والتعمم الحركي ( لطفي عبد الفتاح : طرق تدريس التربية ا 5



 

وجددددود فددددروق  يددددر معنويددددة بددددين المجمددددوعتين فددددي ميددددارة السدددديطرة عمددددى الكددددرة فددددي  -
 االختبارات البعدية 

ان لكددددل ميددددارة خصوصددددية فددددي الددددتعمم بفرضدددديا االسددددموب الحركددددي لمميددددارة المددددراد  -
 تعمميا.

 
 التوصيات   5-2
 االساسية بكرة القدم .استخدام االسموب التنافسي في تعميم المبتدئين لمميارات  -
توجيدددو اىتمدددام المدرسدددين والمددددربين فدددي المجدددال الرياضدددي الدددى اسدددتخدام االسدددموب  -

 التنافسي كوسيمة في تعميم الميارات ا ساسية بكرة القدم.
مراعداة ان تكددون أوقددات الممارسددة لمخصوصدية ) خصوصددية الميددارة( التددي تفرضدديا  -

 طبيعة الميارة.
مشابية باستخدام اساليب اخر  في تعميم المبتدئين مدن اجدل اجراء بحوث ودراسات  -

 تحقيق االىداف التربوية والتعميمية بشكل افضل .
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(1الممحق )  

السادة الخبراء والمتخصصين بمجاالت عمم التدريب الرياضي والقياس والتقويم وكرة 
االختبارات الخاصة القدم الذين تم عرض استمارات االستبيان عميهم لتحديد المهارات و 

 بالبحث. 
أسماء السادة 
 المتخصصين

ميارات 
 البحث

االختبارات 
 المستخدمة

المنياج 
 التعميمي

المقب  االختصاص
 العممي

اسم الكمية 
 والجامعة

أ.د.أ سالم جبار 
 صاحب

اختبارات/كرة  * * *
 قدم

تربية  أستاذ
رياضية/جامعة 

ةالقاسي  

. رأفت دأ.م. 
 عبد اليادي

اختبارات/  * * *
 كرة القدم

تربية  أستاذ
رياضية/جامعة 

 القادسية
اختبارات/  * * * م.داحمد فاىم

 كرة القدم
تربية  أستاذ

رياضية/جامعة 
لقادسيةا  

أ.م.د. عمي 
 حسين ىاشم

* * * 
 

اختبارات/ 
 كرة القدم

تربية  أستاذ
ةرياضية/جامع  
 القادسية

 

 

 

 
 


