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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 قَالُواْ ُسْبَحانََك ََل ِعْلَم لَنَآ إَِلَّ َما

 إِنََّك أَنَت اْلعَليُِم اْلَحْكيمُ  علمتنا

 صدق هللا العظيم
(23االية)\سورةالبقرة

 





 ت          املشرف .........................................................................................................إقرار





المحسحم بـ:رطرحة أشهدأنهذهاأل

عجز( في -على وفق أسلوب الدافعية )تحكم (A.S.S.U.R.E) تأثير أنموذج
أهم مظاهر االنتباه وتعلم بعض المهارات المركبة بكرة القدم لالعبين 

 سنة 41-41بأعمار
 

ليـــــ شـــــرا ك ـــــكهبأ مـــــت( أحمدددددد جدددددالب حدددددران ال الدددددد )الـــــده حراهالمقدمـــــ مـــــنرط لـــــ 
ـــــ  ـــــح ال ربي ـــــ ح ل ـــــ درجـــــ الق دســـــي  ج معـــــ - الري ضـــــالبدني ـــــ تن  حهـــــكجـــــزامـــــنم رطلب

البدني ح لح الري ض .ال ربي  ك لسف ده حراهال
.




سال جب رص ة .أ.د
البدني ح لح الري ض ج مع الق دسي /هلي ال ربي 
المشرف
0200ال أريخ//


للمن قش .االرطرحة  لىال عليم تحال حصي تأرشحهذهبن ا 






 


دالرض مش  ق بد..أ

 .العم دللشحؤنالعلمي حالدراس تالعلي 
البدنية وعلوم الرياضةهلي ال ربي /ج مع الق دسي 

0200ال  ريخ//

 إقرار املشرف



 ث           املقوم اللغوي  ...............................................................................................إقرار.





الموسومةبـ:األطروحةأشيدأنىذه

عجز( في -على وفق أسلوب الدافعية )تحكم (A.S.S.U.R.E) تأثير أنموذج
أهم مظاهر االنتباه وتعلم بعض المهارات المركبة بكرة القدم لالعبين 

 سنة 41-41بأعمار
 

الناحيـةومـ مراعتويـامـن }أحمد جالب حرران الاالرد   { طالبالـدتووراهالمقدمةمن
شرافيإذأصبح بأسلوبعلميخاٍلمناألخطاءوالوتبيرا اللغويـةييـرالصـحيحةبأاللغوية

.وألعلووقت 






الووقيع:
االسم:
تليةالوربية–القادسية:عامتة
0200//الوأريخ:
 

 إقرار املقوم اللغوي



 



 ح           ..................................األهداء................................................................

 االهداء
 اىل بهدي انعظيى انعراق ...... 

ا
 
ايهاالًايىال   

 
ااسالماً

 
اا ال هااال ااالى               يجلاليه 

 
اانالالفكل

 
 ااااااااااااااااااااااااااااتستالاليه 

 

اايىنالصًهاتالشًبنت
 
ااانعالطالفابنواوأنتاااااااااااااااااااااااااتا ياعييل

 
 تالصيالالال 

 

ااورقاأشالمؤهالمامأنااااااااااااااااااااااااااااااااااحىاأهيياللايفايملال تاوضج
 
 ورهالال 

 

اايملسالتالبًحاذياوهًاااااااااااااااااااااااااااايجليه ايى  ال اأهالاًاسالماً
 
 يملستالبيالالالال 

 

ااداهايفاغًصاذبي اااااااااااااااااااااااااببعضابعضاأهيالالالالالالالهاتالعالثالي
 
 ذبيالالالالالال 

 

ااوالايخلًكقالًناهالطي ااااااااااااااااااااااااااااتالدينىاالامباليهالالالالالًؤكاوأدري
 
 تالطيالال 

 

ااأهاًاسالماًااااااااااااااااااااااااااااااا
 
اايى   

 
ايجليه 

 ..........  إىل

قدددو ,    واسا دد,   اىل يددن  بالدددا, بددىل مدددوع   اىل يددن   عدد  

 به ... واندي  انعسيس ... اطدل اهلل بًرك..
ً
 ا تخد ا

ً
   ا , بدنيد

  اىل انكرايددو وانكسيدددا   اىل يددن ندد, بعي دد,  ابظددى يددن و انى ددىع

 كم انضيدا  ... واند , .. اطدل اهلل بًرند  .....

...  إخدددى ,   و خدددىا ,  ويصددددع  قدددى ,    ددد دي مشدددىي ميدددد ,   و

  مفظهى اهلل ....

اىل يدددن كداددد  نكددد,   ادددن ..... اىل يدددن بايددد   اهدددد كداددد  ..... 

 زو ت, ... مفظهد اهلل .....

 .........  ي و دبدا, و إمتدو حبث,كم ين  داد

  ندي  مثرة  هدي





 خ           ..................................األهداء................................................................

 شكر وامتنان
 الحمددددددددد  الددددددددذحًعددددددددلالحمدددددددددم   حدددددددد  لددددددددذ ر   مدددددددد العدددددددد لم   الحمددددددددد  ر   

الصددددد دياألمددددد   الصددددال العدددددافخمددددد  شددددر  مددددد  بشددددد ر  األشددددن طة   ددددد 
 ...ألبراراأل ه ر صحبهاآل  خم دمحمصم  خمنهش نعة 

هدددددذاالبحددددد العممدددددوالحمدددددد الدددددذحاخددددد ةةو مةحةدددددوالصدددددبر ال    ددددد  ةًددددد ز
 ...ا ن   مع هم م  اضع مةو خمم   ًر ة عه بعد الذحاًر

   ددددددفالب حددددد بددددد ا رالشددددد ر اةم ةددددد  بلددددد خمددددد دل منددددد ال ر نددددد البدةنددددد  خمددددد ف
 كمددددددد سالدراعددددددد العمنددددددد    ددددددددنمه    حددددددد ال رصددددددد ال  دعدددددددن الري ضددددددد  ً معددددددد 

...ال عهناتالازم ل ح   ذلك
ددددددهب لشدددددد ر خمدددددد مشددددددر ال(عددددددافًبدددددد رصدددددد ح )بلدددددد األعدددددد  ذالددددددد   ر ا ً 

ن ددددددن اًمددددددلخبدددددد راتالشدددددد ر اةم ةدددددد  مدددددد قمدددددد لددددددهاقدددددددف هددددددذ اة ر حدددددد  
الكب دددددددر دددددددوهلم ً  هددددددد تالعدددددددد دل ل ع  ةددددددد محبدددددد  المددددددد دل اةح دددددددراف ال  دددددددد رب ل

را...   ًزاك  ذل ل لالصع ب ت
ي  دددددددفالب حدددددد بشدددددد ر  ام ة ةددددددهبلدددددد العدددددد دلر ددددددنس  خضدددددد طلًةدددددد المة قشدددددد  

قنمدددددد بهندددددد بظهدددددد رالبحدددددد  ماحظدددددد تاأل  ضددددددلخمدددددد مدددددد  بددددددد  مدددددد ةصدددددد   
 هددددفاهددددا لعددددد ممهدددد   هددددذ به  اةب ةدددد خدددد مدددد ا  ال صدددد ر  هدددد بدددد به صدددد رل

 الكريفا  ث بهفخةو  را...ع  ا 
دددد خمددددواةخ ددددرا ب ل ضددددلشدددد ر خمدددد ي شدددد را لكددددفمدددد اةكدددد رفعدددد  ذ و  يً 

 عًددددزحر  ددددوا  ك دددد لكددددف ددددلمدددد ح  لددددتذلددددك ذخمدددد خ دددد   فالدددددا فال مدددد 
خمددددد مددددد قددددددم ف الشددددد ر اةم ةددددد  مدددددهلكدددددفاةالحددددد  ة ًدددددد دددددوقمبدددددومددددد احم

دم فلة ذ را  ا  ًعلم   دم   وم زا حعة  كف...
  عدددددددد  ذللًةدددددددد  (رالعددددددددمة الحم دددددددد الدراعددددددددن )لًةدددددددد الدددددددد  ددددددددلمدددددددد  عدددددددد  ذل

 قمددددددتشدددددد را  شدددددد رحلدددددد  دددددد  ن ف دددددد مة قشدددددد ب دددددد رالبحدددددد )المًةدددددد العممندددددد (
 فح  كدددددفح ددددد  عدددددع  ف  ددددد  العدددددع ومشددددد  را   ا ًددددد حبدددددرحخددددد ال عب دددددرن  دددددب

 عب را ش را لًه د فال نم ال واغة ...تالبح قم بهص  طالح  



 د           ..................................األهداء................................................................

ددددددده الًزيدددددددلالددددددد  زارلالشدددددددب   الري ضددددددد دا دددددددرلشددددددد   ب لشددددددد رالب حددددددد  ي ً 
دارل مشددددددر و مدددددددر و ةخبددددددو اةقدددددد لنف المح  ظدددددد ت قعددددددفالم هبدددددد الري ضددددددن  ا 

ف)خ ةددددد البحددددد (لمددددد ابدددددد  المر دددددزالددددد  ةولرخ نددددد الم هبددددد الري ضدددددن لكدددددرلال دددددد
...ًزاكف خةو  رام ًهد م  بع ذلمتالصع   و ري البح 

 ن  ضددددددومةددددددو اًدددددد ال  دددددد ط العر دددددد  ب لًم ددددددلا اخبددددددرخدددددد ًزيددددددلشدددددد رح
 ًهددددددد دصددددددد دق بدددددددذل  مدددددددالددددددد  ريددددددد العمدددددددلالمعددددددد خدلمددددددد    دددددددد رح ام ةددددددد ةو
...حن  هفالعممن  العممن      وا مة لهفال  حث ث اثة طالعمل

مددددد اخمددددد يال مددددد شددددد را لدددددكالدددددد   رلة هددددددلخبددددددزيددددددبلددددد اةعددددد  ذلال  ضدددددم 
ة   نددددددددكح ددددددددك  ددددددددل  ممدددددددد تالثةدددددددد طخمدددددددد خ   ددددددددكالدددددددددا ف م اق ددددددددكالرا عدددددددد 

.ة ص مدىام ة ةولكاع س لكد افال      ال  ل خب راتالش ر
مدددددد ظ والدراعدددددد ت زما ددددددو ددددددوالدراعدددددد م ةدددددد  بلدددددد ة مدددددد     دددددددفب لشدددددد ر ا

م  بدددددد الكمندددددد لًهدددددد دهفالم مصدددددد  ددددددو عدددددده ل ال دددددد  م  خم هدددددد  مدددددد ظ والعمندددددد 
...مدلالدراع  ثة طمه فالبح 

حب دددددد لددددددد   ر) مثمددددددواألخمدددددد اةعدددددد  ذاالدددددد الم  دددددد ةود مدددددد  اةخ الصددددددد  
  ندددددكح دددددك  دددددد ا  نع عددددد ا ددددد(مهمددددد قددددددمتمددددد  ممددددد تشددددد رشددددد كرًبدددددر

ا مة لكد افال     ... عمتالكث ر قدمتلو دالع  
الدددددد األخالعزيددددددز صدددددد ح اةب عدددددد م الًم مدددددد األعدددددد  ذالمعدددددد خدالددددددد   ر عدددددد ف
ن عددددد  برهددددد  دخددددد  ولدددددكبدددددد افالم   ددددد  ال ددددد ل بحن  دددددكالعممنددددد  ة اةعددددد مددددد 

لدراع . اسمرحم ا لوم ًه داع ثة  نتقدم
اةددددد مددددد صدددددلالددددد أل دددددذ ر دددددلمددددد صدددددةع فألًمدددددو عةددددددم    دددددرا الددددد خددددد  م و  

لعدددددد ةوخدددددد ًزا خدددددد قدددددد ساحشددددددوط  عبدددددد راتالشدددددد رقم مدددددد ن دددددد خمنددددددهال دددددد ف
ط  دددد ة ف ددددلشددددوط ددددو ددددل قددددت  اةدددد فمدددد ال دددد  ح ةمدددد اح دددد  احشددددوبح كددددف

خم م قدم ف.الش ر ًزيل وهذ الحن ل 
صدددددددد ال ددددددددو   مدددددددد  اعدددددددد س  عدددددددد ل      دددددددد الًمنددددددددع  ثمدددددددد الًهدددددددد دالم م 

ال     . وبةً حهذاالمشر ع   لو عهمت
 



 ذ        .........................................................................................تاللغة العرتية  االطروحةلخص ستم
 

  األطروحةص لخم

عجز( في -على وفق أسلوب الدافعية )تحكم(A.S.S.U.R.E) تأثير أنموذج
أهم مظاهر االنتباه وتعلم بعض المهارات المركبة بكرة القدم لالعبين 

 سنة 41-41بأعمار
 تإشراف الثاحث

 سالم جثار صاحة  .أ.د امحذ جالب حران


 م  0200                                                هـ    1444

عب المركزالونن عجز(بكرةالقدملال–بناءمقياسأسموبالدافعية)التحكمالى هدفت الدراسة 
 بأعمار الرياضية الموىبة .سنة43-41لرعاية أنموذجوكذلك تأثير عمى التعرف

(A.S.S.U.R.Eف أىممظاىراالنتباه–(عمىوفقأسموبالدافعية)تحكم)لمياراتواعجز
القدمالمركبة ايجادوسنة43-41عب المركزالونن لرعايةالموىبةالرياضيةبأعمارلالبكرة

سنة43-41عب المركزالونن لرعايةالموىبةالرياضيةبأعماربكرةالقدملالمستوياتمعيارية
لمالو التجريب  المنيج الباحث )المشكمة(َءمِتوِاستخدم الظاىرة تنبيعة البحثحديدتم مجتمع

ف بالحال  الرياضية الموىبة الفراتاالوسطالعب المركزالونن لرعاية )بابلكربالءمننقة
عجز(–والذيتمبناءمقياسالدافعية)تحكم(العبا421عددىم)النجفالديوانيةالمثنى(والبالغ

بالنريقةالعشوائيةوى المركزالونن لرعايةالموىبةوبعدذألكتماختيارعينةالبحثالرئيسة م
عجز(وظيرلنا–(تمتصنيفيمحسبمقياس )تحكم01الرياضيةف الديوانيةوالبالغعددىم)

الىمجموعتينتجريبيةوضابنةكلمجموعة)43) تمتقسيميم (العبينف 5(العب)تحكم(
(4وضابنةكلمجموعة)(العب)عجز(تمتقسيميمالىمجموعتينتجريبية41حينظيرلنا)

عجز(ضمنخنواتبناءالمقاييسالمعروفةوعمل–وبعدذلكتمبناءمقياسين)تحكمالعبين
ماألسسالعمميةلممقياسينليكونجاىزلمتنبيق,كذلكتماجراءاالختباراتالقبميةوالبعديةالى

انموذج وفق التعميم  البرنامج  اثر لمعرفة القدم بكرة المركبة والميارات االنتباه مظاىر
(A.S.S.U.R.E) (وحدة41)شيرينبمعدلثالثوحداتتعميميةف األسبوعأيعمىمدار

واىممااستنتجوالباحثىو



 ر        .........................................................................................تاللغة العرتية  االطروحةلخص ستم
 

أسموبالدافعي وفق عمىالمجاميع باستخدام التعميم  المنيج أن-4 كان–ة)تحكم  لو عجز(
.البحث لممتغيرات العينة أفراد تّعمم ف  االيجاب  األثر
الباحث التعميم  المنيج أن-4 قبل من المعد اشور انموذج  لمستوى مواكبا كان والذي وفق

أسيم تنورىم ومدى الالعبين التجريبية المجموعة تعمم ف  قد المجموعة وخصوصا التجريبية
البحث. تف متغيرا )تحكم(

ت :باآلوالباحثمناستنتاجاتفيوص عمىضوءماتوصلالي
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 1         ............انتعريف بانبحث ..........................انفصم االول ........................................ 

 
 

 :انتعريف بانبحث-1
 :مقدمة انبحث وأهميته1-1
َشيد العالم في اآلونة األخيرة تقدمًا ممحوظًا في المجاالت كافة والعموم المختمفة     

ىذا التطور ىو نتيجة من ىذه العموم الذي َشِيَد تطورًا كبيرًا و  وعمم التعمم الحركي واحد
حتمية لمتقدم العممي الذي أعتمد عمى نتائج االبحاث والدراسات التي ُأجريت في ىذا المجال 
ولم تتوقف عجمة التقدم بل ما زالت الدراسات مستمرة لغرض الحصول عمى نتائج جيدة 

أفضل المناىج والوسائل التدريبية والتعميمية وقدرتيا ُتسيم في تحديد  أنيا أنوالتي من ش
 عمى تحقيق مستويات عالية في األداء.

تعد كرة القدم من األلعاب األكثر شعبية بالعالم من حيث عدد الالعبين أو عدد الحضور و  
ظار أنإلى المباريات من خالل األداء المميز والعروض الجميمة لالعبين التي تشد 

ابمية عمى األداء الجيد يعتمد عمى مجموعة أمور في مقدمتيا بناء الميارات الجماىير فالق
بشكل جيد بما يمكنيم من االستعداد لمرحمة التعمم الجيد المتمثمة بالحفاظ عمى  المركبة

وغيره فال يمكن تحقيق ذلك  االستعداد لعممية اإلعداد الخططي الميارات وتطويرىا ومن ثم
استثمار المواىب من خالل التخطيط الصحيح  أن المركبة.أداء الميارات  أندون إتقمن 

والدقيق من األمور الواجب مراعاتيا ليصل الموىوب إلى المستويات العميا في كيفية تسخير 
لممستوى الرفيع الذي  عكاسانالميارة عمى وفق الظروف التي يمر بيا في الممعب وىو 

حاب الخبرة واالختصاص والعاممين في مجال المعبة يتميز ِبِو الالعب  كذلك جعل أص
يفكرون دائمًا في إيجاد أفضل الوسائل والطرائق واألساليب التي تعمل عمى صقل مواىب 
الالعبين عمى وفق مناىج تعميمية متقنة أكثر تطورًا وبأقل جيد بما يتالءم مع قدرات 

مك المتعمم أكثر تفاعاًل وتحفيزًا  المتعممين وبأساليب عممية حديثة ومشوقة تجعل ياتانوا 
بحيث تتناسب مع المتغيرات التعميمية والسيما عند تعميم المبتدئين لكونيم القاعدة األساسية 

 ليذه المعبة.
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مما استدعى بناء نماذج  واستراتيجيتياتقدم المعرفة وتعدد اساليبيا  ومن خالل

وتصاميم تعميمية اكثر مالئمة لطبيعة العمم وتطوره لذلك نالت نماذج التصميم التعميمي 
وتنظيمية اىتمام الباحثين والمختصين في مجال التربية البدنية وعموم الرياضة من تحسين 

وىنالك   العممية التعميمية ومساعدة الالعب في فيم وادراك الواجبات وتحقيق األىداف
موذج اشور أنعممية التعمم والبيئة ومن ىذه النماذج  ما بيننماذج تعميمية عديدة تربط 

التي يقوم بيا المدرسون او  واإلجراءاتموذج حول تحديد الخطوات نالتعميمي ويدور ىذا األ
وسائل مالمدربون لتخطيط نشاطاتيم التعميمية وتوصيميا من خالل االستخدام الفعال ل

 مية .التعمي
الصعبة والمجيدة وذلك لما تحتويو من تفرعات كثيرة  عممية التعمم من العمميات أنو 

ومترابطة المكون فكرة القدم من الرياضات المنتشرة في العالم والتي تستقطب حب األطفال 
بالتشجيع فنالحع اقباليم عمييا بكثرة لما ليا من خصائص  يمانبأقر الصغار ومدى تأثرىم 

ي صفة تنم عن صعوبة تشجيعية ومتعة في المعب فيشترك فييا العمل الجماعي والفردي وى
فيي من الرياضات التي تحتوي عمى الكثير من الميارات الوحيدة والمركبة ويتطمب  ميارية

اداءىا قدر كبير من الدقة في التوقيت، وأيضا يتطمب تعميميا قدرا كبيرا من الجيد والفكر 
من المعمم والمتعمم ومع ذلك تظير لدييم في مراحل متقدمة من التعمم تحكم في األداء اذا 

يم وعجز تام في مرحمة معينة من األداء وذلك ينبع من فشل بأساس التعميم سم اناإلتق أنك
ويأخذ الالعب في مختمف مراحل التعمم في فئة عمرية صغيرة تسمسل واضح بين التحكم 

العجز يظير واضح وبكثر  أنوالعجز والذي يعتبر حالة مرافقة لعممية التعميم ولكن نرى 
اج الى مستوى مياري متقن لو ظير العجز بكثرة رغم كمما تعقد الموقف الحركي الذي يحت

ىنالك خمل واضح في عممية التعميم والذي يكون في التراكم  أنالتحكم القميل، وىذا يوضح ب
 أنلمتدريب مع التعميم المؤدي الى األطفال في ىذه الفئة العمرية الذين ال يستطيعون 
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م اكبر من مستوى لياقة بدنية عالي يتحمموا مجيودات بدنية والواجب الميم ليم ىو تعم
وأيضا عدم استخدام وسائل )تعميمية( والتي تعتبر ميمة في عممية التعمم الحركي وجزء ال 

حاء أنيتجزأ من مقوماتيا األساسية بدليك الزيادة المطردة من قبل المعممين والمدربين في 
ل عممية التعمم الحركي اكثر استخدام الوسائل التعميمية المختمفة يجع أن أذالعالم كافة، 

يجابية وذلك أل استخدام الوسائل التعميمية في العممية التعميمية يؤدي الى بناء  نفعالية وا 
تترافق عممية التعمم بين الشرح النظري  أنوتطور التصور الحركي لدى المتعمم ويجب 

ز في األداء مما الذي أيضا يرافقو شرح نظري لجزء وقع فيو خمل او عج يانالميدوالتطبيق 
تقديم مادة في  يبحثأىمية  وتكمن،  انوالميديؤدي الى تكامل عممية الربط بين الصف 

الوسائل  واستخدام التعميمو  عممية مبنية عمى أسس عممية لممدربين أثناء عممية التدريب
في تشخيص األخطاء والعمل عمى تالفييا وتثبيت الميارات  يةانوالميدالتعميمية الصفية 

المتنوعة بفترة زمنية قميمة وأيضا بفئة عمرية صغيرة وبخالصة تكم أىمية البحث في 
في اعداد منيج تعميمي بوسائل مساعدة   (A.S.S.U.R.E)موذج أناستخدام  خطوات 

وتعمم بعض الميارات  اهتبناالعجز( في أىم مظاىر -عمى وفق  أسموب الدافعية )تحكم
 المركبة في كرة القدم.

   انبحث:مشكهة 2-1
التي ال تتبع استراتيجية او  التقميديةالمدربين عمى المناىج أغمب الحع الباحث اعتماد 

نو لالعبين المتعممين  مية تتناسب مع المرحمة والمستوى طريقة تعمي تطبق  طريقة معينة ماا 
 أنمراعاة المستويات مما يسبب مشكمة في عممية اتق دون من عمى جميع الفئات واالفراد 

حديثة تتماشى مع  تعميمية ستخدم وسائلاالميارات لمعظم الالعبين وليذا ارتأى الباحث 
إيصال األىداف التعميمية ضمن خطوات تنظيمية  االذي يمكن من خاللي التقدم العممي

يادة التحكم بأسموب الدافعية وفق لمتقميل من ظاىرة العجز وز تيدف لتحقيق اليدف المنشود و 
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أسموب عممي سميم من اجل الوصول الى مستوى عالي في اداء الميارات المركبة بكرة القدم 
 .يةنالدى العبين المركز الوطني لرعاية الموىبة الرياضية في الديو 

 اهداف انبحث : 1-3
 ييدف البحث الى

 –( عمى وفق أسموب الدافعية )تحكم A.S.S.U.R.Eموذج )أنالتعرف عمى تأثير  -1
عبي المركز الوطني لرعاية الموىبة الرياضية بكرة القدم لال تباهناالعجز( في أىم مظاىر 

 .سنة16-14بأعمار 
 –( عمى وفق أسموب الدافعية )تحكم A.S.S.U.R.Eموذج )أنالتعرف عمى تأثير  -2

المركز الوطني لرعاية الموىبة  عبيبكرة القدم لالالميارات المركبة بعض عجز( في تعمم 
 .سنة16-14الرياضية بأعمار 

عبي المركز الوطني لرعاية عجز( بكرة القدم لال –بناء مقياس أسموب الدافعية )التحكم  -3
 .سنة16-14الموىبة الرياضية بأعمار 

التعرف عمى العالقة بين مظاىر االنتباه وتعمم بعض الميارات المركبة بكرة القدم -4
 سنة . 16-14وبين بأعمار لمموى

عبي المركز الوطني لرعاية الموىبة الرياضية بكرة القدم لالايجاد مستويات معيارية  -5
 .سنة 16-14بأعمار 

 انبحث : افرض 4 -1
سموب أعمى وفق  ((A.S.S.U.R.Eموذج أنىناك فروق معنوية لممنيج التعميمي وفق -1

عبي المركز الوطني لرعاية بكرة القدم لال تباهناالعجز( في أىم مظاىر  –الدافعية )تحكم 
 .سنة 16-14الموىبة الرياضية بأعمار 

عمى وفق اسموب  (A.S.S.U.R.E (موذجأنىناك فروق معنوية لممنيج التعميمي وفق -2
عبي المركز الوطني لرعاية بكرة القدم لالعجز( في تعمم الميارات المركبة  –الدافعة )تحكم 

 .سنة 16-14الموىبة الرياضية بأعمار 
 جماالت انبحث: 1-5
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العبو المركز الوطني لرعاية الموىبة الرياضية في منطقة وىم  اجملال انبشري: 1-5-1
 ( سنة16- 14الفرات األوسط بعمر )

 م. 15/4/2222الى  15/1/2221 ي:أناجملال انزم 1-5-2
مالعب وقاعات المركز الوطني لرعاية الموىبة الرياضية في ي: أناجملال املك 1-5-3

       منطقة الفرات األوسط.
 باملصطهحات:انتعريف  1-6 

 ( ASSUREموذج )أن 1 -1-6

موذج خاص بالتصميم التعميمي لزيادة فاعمية المتعمم باستخدام تقنيات ووسائل أنوىو   
 (1) حديثة في التعميم.

ىي االساليب التي تصف األفراد الذين يركزون  عجز( –الدافعية )تحكم أسلوب  1-6-2
جاز الميمات بنجاح واكتساب ميارات نعمى محاولة التعمم وما يحتاجونو من معمومات أل

 (2) .فيم أفضل لما يدرسونوجديدة وتحقيق 

حركيٌة " بانيا تمَك الميارات المندمجة التي تؤدى كمنظومٌة المهارات المركبة:  1-6-3
واحدة وفي زمٌن معين وتتسم ىذه الميارات باألليُة والسرعُة والدقُة في االداء لغرض تحقيق 

 . نتيجٌة مطموبة في المنافسة

 

                                                           

 44، ص  2222واألردن، دار التربية الحديثة ،  أن، عم التدريس المعاصر( عواد طنطاوي :  1)
)
2
) Dweck, C.(2004): Motivational processes affecting learning, American psychologist 
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 :راساخ اننظريح وانذراساخ انساتقحانذ - 2
 اننظريح:انذراساخ  2-1
   احلركي:انتعهى وانتعهى  2-1-1

ساس في الحياة ألقد تركز اىتمام العمماء والباحثين عمى موضوع التعمم كونو مبدأ  
في تحقيق واشباع  وأقدرىاالكائنات الحية حاجة الى التعمم  أكثرن الفرد من أذ أالبشرية 
  رغباتو.
ربما تكون مختمفة في التعبير  التعمم،لذا فقد اعطى العمماء تعاريف عدة لمفيوم  

  منيا:نذكر  المعنى،لكنيا متشابية في 
 . (1)رسة العممية" "ىو التحسن الثابت في االداء الناتج عن التدريب او المما التعمم :

مة سرار الحياة تيدف الى االرتقاء بوكذلك عرف التعمم بانو "عممية مستمرة باستم    
 .  (2)السموك البشري" 

نو "ظاىرة يمكن احساسيا اال انو يصعب وصفيا ويرجع جزء من وايضًا عرف بأ 
ىذه الصعوبة الى حقيقة مفاداىا بان التعمم ال يمكن مالحظتو بصورة مباشرة ولكن يمكن 

 .  (3)االستدالل عميو من خالل اداء الفرد وسموكو" 
المرتبطة نو "مجموعة من العمميات م التعمم الحركي، فمنو من عرفو بأاما فيما يخص مفيو 

  (4)ابمية الفرد عمى االداء المياري"بالتحديد والخبرة والذي يؤدي الى تغيرات ثابتة نسبيًا في ق
 

                                                           

،  1998، القيياىرة ، دار الفكيير العربييي   1. ط تخطيييو وتييدريب وقيييادة –التييدريب الرياضييي الحييديث مفتييي ابييراىيم :  (1)
 .  181ص
، الرييياض ، دار روائييع الفكيير لمنشيير والتوزيييع ،  2، ط التطييور الحركييي لمطفيي عبييد العزيييز عبييد الكييريم المصييطفى :  (2)

 .  168، ص 1996

 .  47، ص 1996، القاىرة ، دار الفكر العربي ،  أسس ونظريات الحركةبسطويسي احمد .  (3)

 .  1، ص 2111، بغداد ، مكتب العادل لمطباعة الفنية ،  التعمم وجدولة التدريبوجيو محجوب :  (4)
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وكذلك عرف بانو "تغير دائم في السموك الحركي نتيجة التكرار والتصحيح وان ىذا التغير 
 .  (1) ال يمكن تقويمو بصورة مباشرة وانما بصورة غير مباشرة عن طريق السموك الحركي"

وايضًا يقصد بو "التغير الثابت نسبيًا في االداء نتيجة الخبرة والممارسة والذي يتم  
 .  (2)بفع  وتغيرات مستقمة ذات تأثيرات دائمة نسبيًا" 

وكذلك يقصد بو "مجموعة من العمميات المرتبطة في التدريب والخبرة التي تقود الى  
 .  (3)تغييرات ثابتة نسبيًا في قدرات االداء الماىرة" 

عممية اكتساب خبرات سموكية حركية بصورة  ىوان التعمم الحركي  .الباحثويرى  
  تثبيتيا.ارادية والعم  عمى تيذيبيا وتطويرىا ثم 

   احلركي:يراحم انتعهى -2-1-1-1
من المعروف ان التعمم الحركي عممية مستمرة ومتغيرة مع اختالف الظروف والبيئة  

المحيطة  كما ان التغيرات المؤثرة في ىذه العممية كثيرة ال يمكن حصرىا ، ومن ىنا جاء 
الحركي ،  حول تحديد مراح  التعمم اآلراءاالختالف في تحديد مراح  التعمم ، فقد اختمفت 

فمنيم من قسميا الى ثالث مراح  ، ومنيم قسميا الى خمس مراح  ، ونجد ان ىناك عددًا 
  (5( )4)من اآلراء اتفق الى تقسيم مراح  التعمم الحركي الى ثالث مراح  ىي : 

                                                           

 .  17، ص 2111، بغداد ، مكتب العادل لمنشر والتوزيع ،  التعمم بين المبدأ والتطبيقيعرب خيون :  (1)

، نشرة فصمية دورية تصدرىا المجموعة العمميية لميتعمم الحركيي ، جامعية بغيداد  مترادفات في التعمم الحركيقاسم لزام :  (2)
 .  2111، كمية التربية الرياضية ، العدد االول ، اذار 

2) ) Schmitdt A. R. Motor Learning and Performance III , Human Kinetic Book , Champaign III 

inois , 1991 , P. 155 .  
 .  21، ص 2111، بغداد ، دار الكتب والوثائق ،  نظريات التعمم والتطور الحركي( وجيو محجوب . احمد بدري : 4)
 86، ص 2111، الموصي  ، دار الكتيب لمطباعية والنشير ،  اليتعمم الحركيي( نجاح ميدي شمش . اكرم دمحم صيبحي : 5)
 . 
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 : التوافق الخام لمحركة وىو اداء الحركات الرياضية بشك  اولي الذي يتعمم  المرحمة االولى
بو الفرد سير الحركة االساسية بشك  خام او ىي مرحمة اكتساب المسار االساسي لمحركة 

 بشك  عام ، ويتسم اداء الناشئ في ىذه المرحمة : 
 الجيد المبذول عال جدًا ال يتناسب مع حجم الحركة.  .1
 يابية في الحركة. عدم وجود انس .2
  :وىي مرحمة التوافق الجيد لمحركة التي تتميز باصالح العديد من االخطاء  المرحمة الثانية

 وتنقية الحركة من الشوائب وتحسين نوعية االداء. 
 ويتسم اداء الناشئ في ىذه المرحمة: 

 االداء أصبح أكثر اقتصادية في الجيد المبذول.  .1
 يتطور التوقع الحركي.  .2
 الخوف ويؤثر عمى التوافق الجيد. كبت  .3
 :وىي مرحمة اتقان وتثبيت الميارة ويص  بيا المتعمم الى ما يسمى باأللية  المرحمة الثالثة

 في االداء ويسمى ايضًا بمرحمة تثبيت التوافق 
 ويتسم اداء المتعمم في ىذه المرحمة: 

 الشعور العضمي بالميارة.  .1
 الوصول بالميارة الى متطمبات التكنيك.  .2
 االقتصاد بالجيد حتى لو كانت الميارة صعبة.  .3

 .وجود انسيابية في الميارة .4
 (1):انتعهيىيفهىو منارج  2-1-1-2

 والتطبيق.النموذج بأنو طريقة لمتفكير تسمح بالتكام  بين النظرية  نموذج: يعرفالمفيوم 
ت بصورة ءاواألجرابو االحداث والعمميات تمثي  تخطيطي تسكن  بأنو أيضا:ويعرف 

 منطقية قابمة لمفيم والتفسير.
 (1) يعايري اننًىرج انتعهيًي 2-1-1-2-1

                                                           

 67ص.2111،  1،،دار الفكر لمطباعة ،عمان ،األردن ، ط تصميم التدريس( قطامي ، يوسف واخرون  : 1)
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المادية والتسييالت  ولإلمكانياتالتي يريد تحقيقيا  لألىدافمالئمو ىذا النموذج  وىي
المالية والكوادر البشرية ومراعاتو لخصائص المتعممين ومنسجما مع اتجاىات المعمم 
الوضوح والبساطة والدقة والسيولة وبعدة عن الغموض والتعقيد واقتصادي في كمفتة المادية 

  التعممية.لح  جوانب العممية  وتنفيذه شام  لفيمووالجيد البشري المبذول 
 :انتعهىأهًيح منارج  2-1-1-2-2

 االتية:تبرز أىمية استخدام النماذج في تطوير ورفع فاعمية األداء الى االسيامات 
 الجيد.تساعد عمى المتعممين عمى التعمم  -1
 متكام . إطارتساعد المتعممين عمى تعمم الميارات واألفكار اإلبداعية واالجتماعية وفق   -2
النموذج ويحدد اليدف بنية  تشكمو إطاروبيئتيم وفي  أنفسيمتساعد المتعممين عمى فيم   -3

 تصميو.من 
 .ىدافةتساعد المتعممين عمى تييئة البيئة التعميمية المناسبة ال  -4
 مين عمى تصميم خبرات تعمم فعالو .تساعد المتعم -5
تساعد المعمم عمى وضع خطو وانتقاء االستراتيجيات وأساليب مناسبة تستخدم في ظ    -6

 رؤية متكاممة.
 اننًارج انعرتيح واننًارج األجنثيح:أنىاع منارج انتعهى  2-1-1-2-3

 لفيم خصائص نظام تصميم التعميم ومكوناتو ونماذجو سيتم عرض ابرز ىذه النماذج اجنبيا
 .طة عن ك  نموذجمع إعطاء فكرة مبس و عربيا

 ة ــــــالنماذج األجنبي–أوال 
 .عناصر ىيوألنير: ويتضمن ثالث  ىند رسون نموذج  -أ

 االقران. المعمم. البيئة التعميمية. الوقت والوسائ . الطالب: تعممعوام   -1
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معالجة عوام  التعمم: وتشم  المعالجة والنظريات الجسمية والعاطفية واالدراكية  -2
 واالجتماعية.

 نيايات التعمم: تشم  مستويات التعمم جميعا. -3
 
 
 

 نموذج كمــــــــــب  –ب 
يتصف نموذج كمب بالنظرة الشاممة التي تأخذ بعين االعتبار جميع العناصر الرئيسة في 
عممية التخطيو لمتعمم او التدريب بمستوياتيا المختمفة والطرق والوسائ  التعميمية من أج  

 .في نموذج كمب تحقيق اىداف المساق او المقرر يوضح خطوات التصميم التعميمي
 .تخداميا في التصميم التعميمي وىييمكن اس يحدد كمب ثمانية عناصر

 .الموضوعات واالىداف العامة -1
 .تحديد خصائص المتعممين -2
 .تحديد اىداف المتعمم -3
 .تحمي  محتوى المادة التعميمية -4
 .التقدير المبدئي لسموك-5
 تصميم نشاطات التعمم والتعميم.-6
 تحديد خامات الدعم والمساندة. -7
 الطمبة والنظام نفسو. تقويم تعمم -8

 النماذج العربيـــــة   -ثانيا
  .(1)نموذج جابر بن عبد الحميد ورفيقيو –أ
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ضمن ة ك  منيا تتى انة يتكون من ثالث ميارات رئيسفي ىذا النموذج ينظر الى التعميم عم
 .عدد من الميارات الفرعية وىي

 التقويم. -3التنفيذ  -2التخطيو  -1
 
 
 

  :(1)ب منىرج اشىر انتعهيًي 
 التصميم،بيدف  ASSURE   والذي يعرف بنموذجيصمم نموذج ىاينك وموليندا ورس

 والتخطيو الستخدام الوسائ  في التعميم، وبناء برنامج تعميمي متكام .
وأىم ما يميز ىذا النموذج عن غيره كونو نموذجيا إجرائيا يمكن توظيفو في عمميات 

ضمان االستخدام الفعال لموسائ  التعميمية من قب  المعمم دون  بقصد والتعميمالتخطيو 
 .الحاجة إلى متخصصين لتصميم األنظمة التعميمية

 :يتكون ىذا النموذج من ست خطوات, ىي
  تحمي  خصائص المتعمم -1
 وضع األىداف والمعايير -2
 انتقاء المواد واالستراتيجيات التعميمية المناسبة -3
  لمواد التعميمية والوسائواستخدام ا -4
  طمب االستجابة من المتعمم -5
  التقويم والمراجعة -6
 يح:ــــذافعـــان -2-1-2
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 تأكد فقدلقد جاءت التفسيرات األولى لمفيوم الدافعية من االتجاىات الفمسفية المتعددة 
بعض اتجاىات الفمسفة عمى الجانب العقمي لإلنسان وحرية اإلرادة واالختيار وقد ميزت بين 
االنسان والحيوان عمى أساس نوعي والسيما ان االنسان يمتمك الروح والعق  والتحكم في 

ولقد احتمت  قا ال الية معينة متمثمة بالغرائزسموكو ودوافعو في حين يسمك الحيوان وف
 ا كبيرا من البحث.الدافعية حيز 

ان عمى حد نيا المحركات التي تقف وراء سموك االنسان والحيو وينظر الى الدافعية عادة بأ
ألسباب ترتبو بحالة الكائن الحي اأسباب وراء ك  سموك وىذه  ةدسواء. فينالك سبب او ع

ني الداخمية عند حدوث السموك من جية وبمثيرات البيئة الخارجية من جية أخرى وىذا يع
اننا ال نستطيع ان نتنبأ بما يكمن ابن يقوم بو الفرد في ك  موقف من المواقف إذا عرفنا 

حاجتو  فقو منبيات البيئة وحدىا. إذا البد ان نعرف شيآ عن حالتو الداخمية كان نعرف
وميولة واتجاىاتو وعالقتيا بالمواقف باإلضافة بما لدية من رغبات وما يسعى الى تحقيق 

 أىدافو.
ستخدم مفيوم الدافعية لإلشارة الى ما يدفع الفرد بنشاط سموكي ما وتوجيو ىذا النشاط وي

نحو وجية معينة ويفترض معظم الناس ان السموك الوظيفي أي ان الفرد يمارس سموكا 
معينا بسبب ما يتمو ىذا السموك من نتائج او عواقب تشبع بعض حاجاتو او رغباتو وربما 

ممة التي تكمن وراء مفيوم الدافعية. حيث يشير الى ىذه المفيوم كانت ىذه الحقيقة المس
حاالت شعورية داخمية والى عمميات تستثير السموك وتوجيو وتبقى عمية. وعمى الرغم من 
استحالة مالحظة الدافعية عمى نحو مباشر الى انيا تشك  مفيوما أساسا من مفاىيم عمم 

الفراد ومالحظة البيئة التي يجري ىذا السموك النفس. ويمكن استنتاجو في مالحظو سموك ا
 في سياقيا.

 :تعريفاخ انذافعيح -2-1-2-1
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الدافعية لمتعمم بانيا حالة متميزة من الدافعية العامة وتشير الى  :عرفيا توق واخرون -1
لمموقف التعميمي واالقبال عمية بنشاط موجة  االنتباهحالة داخمية عند المتعمم تدفعو الى 

 واالستمرار في ىذا النشاط حتى يتحقق التعمم.
عرفيا بروفي: الدافعية لمتعمم بانيا مي  المتعمم الى القيام بأنشطة اكاديمية يودي  -2

 النجاح فييا الى الحصول عمى مكافئات تشبع الحاجات الداخمية لدييم.
إيجاد أنشطة أكاديمية وتحقيق النجاح في العممية  فيالمتعمم  رغبة :عرفيا بروستر وفاجر 

 التعممية.
 
  :نظرياخ انذافعيح 2- 2-1-2
ترى ىذه النظرية ان دافعية التعمم ىي حالة داخمية وخارجية لدى  : النظرية السموكية -1

المتعمم والتي تحرك سموكو واداءة وتعم  عمى استمراريتو وتوجييو نحو تحقيق ىدف او 
 .غاية 

من وجو   نظر التحميمية فترى ان غاية المتعمم في اي سموكو يجريو  النظرية التحميمية -2
 نيا حالة داخمية تحث المتعمم.و تعرف الدافعية لمتعمم بأ ىو تحقيق السعادة وتجنب األلم

فيي تشير الى ان الدافعية حالة استثارة داخمية تحرك المتعمم النظرية اإلنسانية: -3
الستغالل أقصى طاقة في أي موقف تعميمي يشترك فيو بيدف أشباع دوافعو لممعرفة 

 الذات.
تعمم حالة داخمية تحرك أفكار ومعارف المتعمم تفسر بانة الدافعية لممالنظرية المعرفية: -4

وبناه الفردية ووعيو وانتباىو وتمح عميو لمواصمة او استمرار األداء لموصول الى حالة توازن 
 .معرفيو معينو 

 األسانية انذافعح نهتحكى واألسانية انذافعح نهعجز : 2-1-2-3
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لجميع ردود الفع  السموكية يفترض معظم منظري الدافعية بأنيا مرتبطة بعممية االداء 
المكتسبة  ويتفق معظم التربويين يتفقون ان تحفيز المتعمم  نحو أىداف مناسبة من الميمات 
االساسية لمعممية التعميمية ، وتتبدى أىميتيا من حيث كونيا ىدفا تربويا في حد ذاتيا، 

بمون عمى نشاطات فاستثارة دافعية المتعمم وتوجيييا وتوليد اىتمامات معينة تجعميم يق
ي ينشدىا معرفية وعاطفية وحركية في حياتيم المستقبمية ىي من االىداف التربوية اليامة الت

وتتبدى اىمية الدافعية ايضا من خالل استعماليا العوام  المحددة لقدرة  اي نظام تربوي 
 (1)بميول الطالبعمى عالقة  ألنياالمتعمم عمى التحصي  واالنجاز 

مناحي البحث  أكثرويشك  منحى االساليب الدافعة لمعجز واالساليب الدافعة لمتحكم من  
وعمى ىذا األساس فان الوعي بمجال الفروق الفردية بين المتعممين ا في ىذا المجال تأثير 

 رف عمى أنماط االستجابة في مواقففي ىذه االساليب يؤدي الى زيادة القناعة بأىمية التع
   (2)اإلنجاز 

وينظر الى االساليب الدافعة لمعجز واالساليب الدافعة لمتحكم أنيا إطار تنظيمي لسموك  
بمبادئ ومعايير  المواقف وتزودهالفرد في المواقف التحصيمية يحدد طرق إدراكو ليذه 

 الطالب،ومحكات لتفسير المعمومات واختيار السموك وتقييمو وتساعد في ترتيب أولويات 
 متكامأل االذي يرى ان ىذه االساليب من االستجابة تمث  نمطWeiner    وىذا ما أكده )

 من المعتقدات والتفسيرات والوجدانيات التي تشك  غايات السموك ومقاصده 
وقد أشار أصحاب أنماط االستجابة الى ان االستجابة مركبة يمكن ان تتكون من نزعتين، 

لثانية االساليب الدافعة لمعجز، وتبنى ىذه تمث  االولى االساليب الدافعة لمتحكم وتمث  ا
الفكرة الى ان االساليب الدافعة لمتحكم ترتبو بمجموعة ايجابية من العمميات والنواتج مث  

                                                           

 56ص.2113 ،، مؤسسة الرسالة ، بيروت 9، ط عمم النفس التربوي : نشواتي  عبد المجيد(  1)
 (2) Skaalvik , E. (1997) : Self-enhancing and self-defeating ego orientation relations with 
task and a voidance orientation, achievement, self-perceptions and anxiety , Journal of 
education psychology , Vo. (89) , No. (1) .                                  
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المثابرة في مواجية الصعاب والمعالجة العميقة لممواد الدراسية ،وزيادة االستمتاع بالعم  
طريق تحسين الميارات وامتالك أنماط األكاديمي والرغبة في تطوير الذات وتنميتيا عن 

عزو تكيفية والرغبة في السيطرة عمى الميمة ، واالحتفاظ طوي  األمد بالمعمومات ،أما نمو 
االساليب الدافعة لمعجز فانو ترتبو بمجموعة سمبية من العمميات والنواتج مث  التوقف عن 

دراسية وتناقص مستوى بذل الجيد في مواجية الصعاب، والمعالجة السطحية لممواد ال
 .  االستمتاع بالعم  وادراك منخفض لمستوى الكفاية الذاتية

صيغة من صيغ االستجابات اإلنجازية التي توضح الطريق الذي  وتعد ىاتان النزعتان
يسمكو المتعمم لتوجيو سموكو المعرفي والوجداني في أثناء أدائو األكاديمي ،وتجعمو يختار 

لمتاحة ما يقودىم الى تحقيق االستجابات التي تحدد اختياره من بين بدائ  السموك ا
لمميمات التحصيمية وتبمور تعريفات النجاح وتفسيرات المواقف اإلنجازية وتؤثر في اختياره 
استراتيجيات العم  وح  المشكالت ألنيا تجعمو يمزم نفسو بالوصول الى أىداف ىامة في 

ويشعره بالرضا عن الذات وعن الحياة ،يضاف  حياتو، األمر الذي يحسن استغاللو لموقت
الى ذلك أنيا تمث  المكونات األساسية لمتخطيو وتوفر معايير لتقدير فاعمية السموك فتكون 

 . مميات والنواتج المرتبطة بالتحصي بذلك منبئًا لكثير من الع
تحريكو يتضح من ذلك ان معرفة االساليب الدافعة يمعب دورا في حفز السموك اإلنجازي و 

 زيادة وتيرتو والمحافظة عمى استمراريتو.وتوجييو وتطويره و 
 : االنعاب انرياضيحتذرية االجهزج واالدواخ املساعذج يف  -2-1-3

في  اً ومتقدم اً حديث اً اتجاىاالخيرة  اآلونةفي المساعدة والوسائ  االجيزة واألدوات  ُتَعدُ      
واستخداميا في اغمب ، مجال التدريب الرياضي ، إذ بات من غير الممكن االستغناء عنيا 

تحققو من تسييالت  التدريب وما اثناءالرياضات وذلك ألىميتيا في زيادة فاعمية الالعبين 
فقد عرفيا )بالل ،  لممدرب من وقت وجيد مبذول لتحقيق األىداف التي يسعى لموصول إليو
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تستخدم لتسيي   " بأنيا مجموعة من المعدات والوسائ  التي (1)(2111،  انةخمف السكر 
عممية التدريب الرياضي إذ إنيا تزيد التنوع واالىتمام في العممية التدريبية " ، ووصفتيا 

تستخدم لغرض  والوسائ  المساعدةاألجيزة واألدوات ) بان( 2)(2118،  )ناىدة الدليمي
من االمكانيات المادية بانيا "مجموعة وتعرف ايضا ، ( تحسين عممية التعميم والتدريب 

وتتراوح نسبة مساىمتيا في تعميم  مختمفة تخدم اىدافمتعددة واحجامًا التي تأخذ اشكااًل 
 من ناحية الشك الميارات الحركية وتدخ  في اجزاء الميارات الحركية وتفصيالتيا 

 .  (3)" المضمون و 
 2111 ، )عبد الحميد شرف اكده ما مجيد والوقت وىذايا لتكمن اىميتيا في اختزالو      

عمى أدراك وفيم  المتدربالتي تساعد  الموادو  واألدوات االجيزة مجموعة من) بانيا  (4)(
 سميمانوعرفيا )خمي  ابراىيم  ،(  وقت ممكنجيد و وأجادتيا في اق   التدريبيةمستوى المادة 

ك  ما يستخدمو المتدرب من أجيزة وادوات ومواد لتسيي  إجراءات  بانيا " (5)(2113 ،
التدريب وجعمو اكثر اثارة وتشويق وتحوي  الحركات التي يمر بيا المتدرب الى خبرات 

 . " تدريب أفض وصوال الي مستوى  وقتىادفة وباقتصادية في الجيد وال
اد تطويره التدريبية تجع  المتدرب أكثر تركيزا عمى اليدف المر إن االجيزة والوسائ       

أو حركي او مياري ، وىذا ما أشار إليو )احمد فؤاد الشاذلي  واتقانو سواء كان بدني

                                                           
،  م2111عميييييان، دار الميسييييييرة لمنشيييييير والتوزيييييييع، ،  1. ط اتجاىيييييات حديثيييييية فييييييي التييييييدريب :بيييييالل خمييييييف السييييييكرانة  (1(

 195ص
،  م2118النجييييييييف االشييييييييرف، دار الضييييييييياء لمطباعيييييييية، ،  1ط، اساسيييييييييات فييييييييي الييييييييتعمم الحركييييييييي :ناىييييييييدة الييييييييدليمي  (2)

 171ص
تيييييييأثير اسيييييييتخدام االدوات المسييييييياعدة فيييييييي سيييييييرعة تعميييييييم ودقييييييية اداء بعيييييييض المييييييييارات  (3) ميلميييييييى سيييييييمير الشييييييييخ (3)

 . 15ص،  م 2111االساسية بالكرة الطائرة ، رسالة ماجستير ، كمية التربية الرياضية ، جامعة بغداد ، 
لمنشيييييييير القيييييييياىرة ، مركييييييييز الكتيييييييياب ،  1، ط تكنولوجيييييييييا التعميييييييييم فييييييييي التربييييييييية الرياضييييييييية (4)عبييييييييد الحميييييييييد شييييييييرف  (4)
 54ص،  م2111،
 184ص،  م2113دار العرب ، ، سوريا ،  التعمم الحركيخمي  ابراىيم سميمان الحديثي ؛  (5)
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الحالة من اج  تطوير  المجال الرياضيعم  المختصون في ) (1)(2112وآخرون، 
التي تعم  عمى تنمية  والوسائ  التدريبية األدواتاالجيزة و إدخال  بواسطةالتدريبية وذلك 

سوء  مركبة ومعقدة التمييد لمياراتالخاصة بيذه االداة أو  او القدرة وتطوير الالعب لمميارة
ع األدوات والوسائ  تعم  عمى رفاالجيزة و في لعبة فردية أو جماعية فضال عن أن ىذه 

  (عنصر من عناصر المياقة البدنية
االمور الميمة التي يجب مراعاتيا عند اختيار االداة المساعدة او ىنالك بعض وان      

 -: (2)( 2113تصميم واعداد او بناء جياز معين وىذا ما اكدتو ) مرام مثنى ، 
 يجب ان يتم تحديد اليدف من الوسائ  او األداة المراد تصنيعيا او استخداميا . 
 رة مع رخص التكاليف .يفض  ان تكون المواد الخام الالزمة لتصنيعيا متواف 
 ان يتناسب حجميا ومساحتيا مع الالعبين والمكان المتوافر لمتعميم.  
يجب تجربة الوسائ  واألدوات المساعدة قب  استعماليا في التعميم لمتأكد من  

 صالحيتيا .
 :  الباحثمما تقدم يمكن ان يضيف 

عمى وفق االسس العممية كمما تم اختيار األداة المساعدة وتصميم الوسائ  التعميمية  
والشروط المحددة الخاصة لك  ىدف تعميمي يخص متغير معين سواء كان مياري 

 او بدني ساىم ذلك في تطويره وبشك  كبير.
ان استخدام األجيزة التعميمية والوسائ  في التعميم يساعد المدرب الوصول بالالعبين  

 الى الفورما الرياضية بصورة اسرع  .

                                                           
 سييييييس العمميييييية لمتمرينييييييات والعيييييروض الرياضيييييييةاأل ؛ نييييييادر دمحم مرجيييييان ، حميييييد فييييييؤاد الشييييياذلي، صييييييديق دمحم طيييييوالنأ (1)
 . 55ص م ،2112، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، االسكندرية :
تيييييأثير أسيييييتخدام أسيييييموب القصيييييص الحركيييييية والعييييياب الفييييييديو فيييييي تطيييييوير الحركيييييات أألساسيييييية  ؛ ميييييرام مثنيييييى كييييياظم (2)

كمييييييية التربييييييية  رسييييييالة ماجسييييييتير، جامعيييييية بغييييييداد ، المركبيييييية والوحيييييييدة لمميييييييارات أألساسييييييية بييييييالكرة الطييييييائرة لألطفييييييال ،
 35صم 2113الرياضية ،
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واالدوات التعميمية عمى استغالل الوقت الفعمي لعممية التعمم مما  تساعد االجيزة 
 يؤدي الى زيادة عدد التكرارات وِمن َثم تعمم اكبر وتطور واضح في االداء .

يساىم استخدام االجيزة او االدوات التعميمية المساعدة في العممية التعميمية في اتقان  
 لالزمة .الميارات بشكميا الصحيح وبالسرعة والدقة ا

تزيد من عام  التشويق واالثارة في العممية التدريبية مما يؤدي الى تحقيق افض   
 نتائج أثناء مدة المنافسات.

من الممكن أستخدم أي نوع من انواع الوسائ  واألدوات التعميمية في أَية لعبة  
 رياضية شرط أن تكون مناسبة ألعمار ومستويات الالعبين.

سائ  التعميمية واالدوات المساعدة ال تقتصر عمى عمر معين يجدر االشارة بان الو  
 او فئة معينة اذ يمكن استخداميا مع الناشئين او الشباب او المتقدمين.

 (1):انىسائم واألدواخ املساعذجاالجهزج و أسس اختيار واستخذاو -2-1-3-1
  -واألدوات:الوسائل و  االجيزة اىم األسس في اختيار 
 .المطموب تحقيقيا األدوات أو الوسائ  باألىداف المحددةاالجيزة و  يجب ان ترتبو 
مكانات  يجب ان   . الالعبين اثناء التدريبوخبرات تالئم قدرات وا 
 . سيمة النق  والخزن بسيطة و األداة أو الوسيمة غير مكمفة و االجيزة و أن تكون يفض   
 . االنتباهتعم  عمى جذب تثير اىتمام الالعبين و أن  
 التدريب في ما وردحديثة وتضيف شيئًا جديدًا إلى الوسائ  أن تكون  

 : املهاراخ املركثح واهًيتها يف نعثح كرج انقذو-2-1-4
في لعبة كرة القدم من الجدير بالذكر ان تقسيمات الميارات االساسية  معرفةبعد      

في  اداء ميارة واحدبشك  منفرد اي ميارة اساسية استخدام يتم  نادرًا ما نوضح بانوُ 
بتركيب اكثر من ميارة في  حظ بان الالعب يقوماذ نال عمى العكس من ذلك،  المباريات

                                                           

 195ص ، م  2111،  سبق ذكرهمصدر  :بالل خمف السكرانة  (1)
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 1998، وىذا ما اكده ) دمحم كشك ، امر هللا البساطي ،  حسب طبيعة الموقفب ان واحد
فييا الميارات التي يستخدميا  عبة كرة القدم واحدة من االلعاب الجماعية التي تكثرُ لُ  ) (1)(

اكثر من  يتقنُ و  يستخدمُ  ان الالعب الذي فيوِ  ومما الشكَ ،  عبون لمتفوق عمى المنافسالال
يسمى  وىومااكثر سيولة  بالتغمب عمى المنافس بشك   ذلك  يساعدهُ  ميارة وبشك  متزامن  

واحد او بصورة متوالية  او اكثر في وقت   نِ ميارتي تزامنُ  وىياو المدمجة  بالميارات المركبةُ 
 .( حسب طبيعة الموقف في المباراة ب

الميارات المركبة بانيا " تمك الميارات التي  (2)( 2111،عرف ) يعرب خيون ويُ      
 وبالغالب يكون الجزء النيائي ىو جزء  ، فييا الجزء الرئيسي بك  حركة  او يختمفُ  يتداخ ُ 

الميارات المندمجة التي تؤدى  وتعرف ايضًا " بانيا تمكَ ، خرى " االُ  تحضيري لمحركةِ 
في  والدقةُ  والسرعةُ  باألليةُ معين وتتسم ىذه الميارات  واحدة وفي زمن   حركية   كمنظومة  

 . (3)مطموبة في المنافسة " االداء لغرض تحقيق نتيجة  
 مختمفة لمجموعة منَ نماذج مث  اشكال وَ ان الميارات المركبة ) المندمجة ( تُ )      

يا الختامية مراحمُ  يا وتتداخ ُ ركب مع بعُض تؤدى بشك  مُ  ، الميارات االساسية او المنفردة
ذلك خرى التي يؤدييا الالعب في مواقف مختمفة اثناء المنافسة وَ االُ  لمميارةِ  بداية   لتشك ُ 

تبار اثناء التخطيو الميارات بعين االع وضع ىذهِ يجب ان تُ  لذلكَ ،  مرحمية لتحقيق اىداًف 
اتقان االعبين لمميارات د امتالك وَ تقدمين ، وال يعُ المُ  عداد الالعبين الناشئين وكذلكَ لمراح  اِ 

عمى  قدرتوُ تيديف ( ذات اىمية قياسًا بِ  –مراوغة  –تمرير –اخماد  –االساسية ) دحرجة 
(  وغيرىا  تمريرجة استالم دحر  –استالم تيديف  – تمريراداء الميارات المركبة ) اخماد 

                                                           

االسييييييكندرية ، منشييييييأة  ، 2، ط قواعييييييد واسييييييس التييييييدريب الرياضييييييي وتطبيقاتييييييو (1)دمحم كشييييييك ، اميييييير هللا البسيييييياطي ( 1)
 .54ص،  م1998المعارف ، 

 17ص،  م2111،  مصدر سبق ذكره :يعرب خيون ( 2)
فاعميييييية الفييييييديو التفييييياعمي فيييييي تنميييييية االداءات المياريييييية المركبييييية فيييييي كيييييرة القيييييدم لطيييييالب  :فيييييادي فرييييييد ابيييييو سيييييمطان ( 3)

 . 7ص ، م2116رسالة ماجستير ، الجامعة االسالمية ، كمية التربية ، غزة  المرحمة االساسية العميا ،
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متنوعة من الميارات المندمجة مختمفة وَ  ألشكالان امتالك الالعب وَ ،  من الميارات المركبة
،  (1)(حسب طبيعة متطمبات المواقفالمناسبة في الوقت المناسب ب الميارةتيح لو اختيار يُ 
الميارات ) بانَ  (2)( 2111، من ) دمحم شوقي كشك و امر هللا البساطي  ك    يذكرُ وَ 

 أثناءرة القدم من اداء الميارات لالعبي كُ ( % 71 ) مث  اكثر منالمركبة تُ المندمجة 
يا بصورة ادائُ  او التيديف اذا ما تمَ  بالتمريرجميع ىذه الميارات تنتيي وَ ، المنافسات 
 . (صحيحة 

دمج ميارتين او اكثر بشك  متسمس  بان الميارات المركبة عبارة عن ويرى الباحث       
من اج  تحقيق اىداف مع بعضيا البعض لتظير عمى شك  سمسمة ميارية مترابطة 

 مركبةالميارات ال تنفيذالالعب في  قدرةيعتمد اداء ىذا النوع من الميارات عمى وَ ، ىجومية 
نجح في اداء ان يَ مكن لمميارات االساسية ال يُ  جادتوُ اذ بدون اِ  ،بشك  الي ) اوتوماتيكي (
كون من اربعة الى تَ ميارة مركبة تَ  مشاىدةجدًا من النادر  وُ انو كما سمسمة ميارية مركبة ، 

ويعود السبب في ذلك الى التطور الكبير الذي تشيدُه كرة  خمسة ميارات اساسية او منفردة
  .  من اج  استرجاع حيازة الكرة  المدافع القدم وحجم الضغو العالي الذي يمارسو الفريق

     :اشكال املهاراخ املركثح يف نعثح كرج انقذو  2-1-4-1
 معرفةن اج  دراسة تحميمية مِ بو سمطان عن فادي فريد أ نقالً  (3) ،)عبد الحميم  لقد قامَ      

 شكال الميارات المركبة والتي تمثمت باالتي :اَ 
 .التمرير - ستقبالاال 
 .تمريرال - الدحرجة - تقبالاالس 
 .تمريرال -الدحرجة  –مراوغة ال -قبال ستاال 

                                                           
فاعمييييييية بعييييييض عناصيييييير المياقيييييية البدنييييييية فييييييي   :سييييييتيفان ججييييييو مارزينييييييا كييييييرش ، محمييييييود شييييييكر صييييييالح الحييييييياني  (1)

،  مجميييييية الثقافيييييية الرياضيييييييةسيييييينة ، بحييييييث منشييييييور ،  12-11بعييييييض الميييييييارات المركبيييييية لالعبييييييي كييييييرة القييييييدم باعمييييييار 
 . 71-71صم ، 2116المجمد السابع ، العدد الثاني ، الجزء الثاني ، 

،  2كبيييييار ( ، ط –) ناشيييييئين  فيييييي كيييييرة القيييييدم اسيييييس االعيييييداد الميييييياري َوالخططيييييي: دمحم شيييييوقي ، اميييييرهللا البسييييياطي  (2)
 31ص،  م2111السكندرية ، دار المعارف ، ا

 32-31، ص م2116 ، مصدر سبق ذكره :فادي فريد ابو سمطان ( 3)
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 . تمريرال -المراوغة  –االستقبال  
 . تيديفال  -االستقبال  
  . تيديفال –مراوغة ال -االستقبال  
 . تيديفال –الدحرجة  –االستقبال  
 . تمريرال –الدحرجة  –مراوغة ال - االستقبال 
 . تمريرال –الدحرجة  –مراوغة ال – الدحرجة -االستقبال  
 التيديف . –المراوغة  –الدحرجة   -االستقبال  
 . تمريرال –الدحرجة  –مراوغة ال -االستقبال  
 . تيديفال – مراوغةال –االستقبال  
  التيديف . –الدحرجة  –مراوغة ال - االستقبال 

  االنتثاه:2-1-5
تسيم العديد من العمميات العقمية في عممية التعمم كونيا عممية صعبة ومعقدة ونحن نتحدث 
عن محيو خارجي تتواجد فيو الكثير من المثيرات المتنوعة والمختمفة. ولكن يا ترى ى  
يستطيع اإلنسان ان يركز عمى ك  تمك المثيرات، أكيدًا ال يستطيع )وبالتالي سوف يختار 

من تمك المثيرات دون غيره وحسب احتياجو لو، ويتمث  باالستجابة أي  أو ينتقي واحد
من خالل عدد من الحركات سواء عمى المستوى الداخمي أم الخارجي  االنتباهحدوث 

 االنتباه، )و (1)ىو الشرط األول ليتعرف اإلنسان عمى بيئتو( االنتباهلمحواس، وعميو فأن 
عممية حيوية تكمن اىميتيا في كونيا احدى المتطمبات الرئيسة لمعديد من العمميات العقمية 

ال يستطيع الالعب ادراك ما يدور حولو ويواجو  االنتباهكالتفكير والتذكر والتخي  ومن دون 
صعوبات في عممية التذكر فيقع في العديد من المشاكالت سواء عمى مستوى التفكير أم 

وتبعا عمى ذلك يرتبو ارتباطًا مباشرًا بسموك اإلنسان، وكذلك شخصيتو  االنتباه. و (2) التعمم(

                                                           

,  1101, عمان , دار الفكر ناشرون وموزعون ,  1, ط علم النفس التربويناصر بن دمحم علً الحمادي :  (1)

 072ص
, عمان , دار من  0, طاإلنتباه التنفٌذي والوظٌفة التنفٌذٌة ثناء عبد الودود عبد الحافظ وامتثال خضٌر بحر :  (2)

 . 013ص,  1105المحٌط الى الخلٌج للنشر والتوزٌع , 
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ألداء  االنتباهأصبح ميم جدًا في مجالنا الرياضي من طريق قدرة الالعب عمى توظيف  فقد
الميارات الرياضية المختمفة، وىو مطمب ميم وأساسي لألداء الجيد من أج  الوصول إلى 

 .(1)األداء األمث "
"تييئة وتوجيو الحواس نحو استقبال المثيرات المختمفة الخارجية  االنتباهفان  بيذاو  

 . (2)وقدرة اإلنسان عمى التركيز عمى كمية محدودة جدًا من المعمومات في الوقت الواحد"
 

بانُو "تأىب معرفي الختيار الفرد لعدد من المثيرات أو لمثير واحد  االنتباهويعرف 
: االنتباه، وكذلك يمكن تعريف (3)لخارجية التي تستجيب ليا دون غيرىا"من المثيرات ا

"تركيز الذىن تركيز شعوري عمى شيء موضوعي أو فكرة تتص  بشيء موضوعي أو 
 .(4)التركيز عمى فكرة مجردة"

 والتي ىي في حدود بحثو وكما يأتي: االنتباهوسوف يتطرق الباحث الى اىم مظاىر      
   :االنتثاهتركيز  2-1-5-1

وارتقاء ىذا المظير يعني الوصول إلى  االنتباهواحد من أىم مظاىر  االنتباهيعد تركيز 
مستوى رياضي عاٍل وذلك ألن أي نشاط أو عم  رياضي يحتاج إلى ىذا المظير الميم 

ىو المظير األول الذي يأتي بعده باقي  االنتباهولو بدرجة متفاوتة. ويرى الباحث أن تركيز 
ىر في ك  عم  رياضي. والتركيز يختمف من رياضي إلى آخر بسبب الخصائص المظا

عمى شيء معين  االنتباهالشخصية التي يمتاز بيا شخص عن آخر من إمكانية االحتفاظ ب
ولمدة زمنية معينة. وىنالك نشاطات رياضية تحتاج إلى أكثر من مظير ولكن يبقى تركيز 

دورًا كبيرًا في الوصول إلى ما يطمح  تؤديىو األىم فمن االستعدادات العقمية التي  االنتباه
اليو الفرد الرياضي. من أج  الحصول عمى أفض  مستوى ممكن ، ويساعد التركيز عمى 

يحقق الفع  الحركي الصعب دون  االنتباهرد فع  جيد ومن ثم استجابة حركية جيدة فتركيز 
                                                           

   .044, ص 1105, الجزائر , دار الخلدونٌة ,  0, طعلم النفس المعرفً دمحم العربً بدرٌنة وركزه سمٌرة : ( 1)
, اإلسكندرٌة , مؤسسة عالم الرٌاضة ودار الوفاء  0, طعلم النفس الرٌاضً نظرٌات وتطبٌقات وفاء دروٌش :  (2)

 . 7ص,  1103لدنٌا الطباعة , 
, القاهرة , أتٌرك للطباعة والنشر  0, طصعوبات التعلم االجتماعٌة واالنفعالٌة سلٌمان عبد الواحد ٌوسف ابراهٌم : ( 3)

 371ص,  1101والتوزٌع, 
 92ص,  1102, عمان , دار صفاء للنشر والتوزٌع ,  0, طالرٌاضة وعلم النفس دمحم سلمان الخزاعلة وآخرون :  (4)

. 
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يعط  الفع  الحركي السريع ومن ثم يصبح رد الفع   االنتباهألن  إلى التفاصي  االنتباه
حقيقيًا، والتركيز ىو "اصطالح يشار بو إلى تراكم الطاقات العقمية وتوجييا المركز صوب 

، ويمكن تعريفو (1)فكرة معينة أو الى أحد محتويات الذاكرة الحركية أو الى موضوع معين
 . (2)عمى ىذا المثير المختار" االنتباهمثير معين واستمرار وتثبيتو نحو  االنتباه انُو " تضيق

عمى مثير محدد لمدة من الزمن وغالبًا ما  بانتباىووالتركيز ىو" قدرة الفرد عمى ان يحتفظ 
ضروري في كافة الفعاليات واألنشطة  االنتباه. وتركيز (3)" االنتباهيسمى ىذه بمدى 

 الرياضية.
نحو موضوع واحد واستبعاد ك  الحواشي واألفكار األخرى  االنتباهوالتركيز ىو " القدرة عمى 

 .(4)والسيما اليقظة " 
الن التركيز ضروري من أج  تنفيذ األداء الماىر المستمر والتجاوب تكتيكيًا مع متغيرات 

 .(5)الموقف والبيئة 
يا يرشح واحدًا من إجرائيًا: بأنُو العممية العقمية التي من طريق االنتباهويعرف الباحث تركيز 

أىم المثيرات خارجية كانت ام داخمية دون غيرىا، شريطة ان يكون ىذا المثير لو صمة 
بالنشاط أو العم  المراد القيام بو . ويكون ىذا بشرط االستمرار مقرونًا عمى نفس المثير 

 المختار وليس غيره.
 :   االنتثاهتطثيقاخ تركيز  -2

 االنتباهتوجد ىناك العديد من التصنيفات التي تخص ىذا المظير الميم من مظاىر 
 :(6)من ناحية سعتو وكذلك اتجاىو وىي

 أواًل : وفقًا لمجال التركيز أو السعة :
                                                           

ان للنشر , دار زهر , عمان 0, ط التعلم الحركً والنمو اإلنسانً:  ( ٌوسف الزم كماش وناٌف زهدي الشاوٌش1)

 031-030ص ., 1100,  والتوزٌع
,  دار الضٌاء للطباعة والتصمٌم , , النجف االشرف 0, ط علم النفس الرٌاضً:  ( عامر سعٌد الخٌكانً وآخرون2)

 . 072ص,  1104
,  1100, عمان , دار الراٌة للنشر والتوزٌع ,  0, طعلم النفس الرٌاضً صالح دمحم الزعبً وماجد دمحم الخٌاط :  (3)

 027ص
 ,. مصدر سبك ذكرهمؤٌد عبد علً الطائً :  (4)
, النجف االشرف , دار الضٌاء للطباعة والتصمٌم ,  0, طالمرشد لتدرٌب ألعاب القوى صرٌح عبد الكرٌم : ( 5)

 . 208ص,  1103
, مؤسسة وعالم الرٌاضة ودار الوفاء  , اإلسكندرٌة 0, ط للناشئ الرٌاضًالرعاٌة النفسٌة :  طارق دمحم بدر الدٌن (6)

 . 30ص,  لدنٌا الطباعة
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الضيق: ويعني أن يكون الرياضي يقضًا أو واعيًا بشيء واحد أو منطقة  االنتباهتركيز  -1
 صغيرة نسبيًا.

الواسع: يسمح لمفرد خاللو إدراك العديد من األحداث وان يكون واعيًا  االنتباهتركيز  -2
بتحركات المنافسين في الوقت نفسُو ويتابع تحركات زمالئو أيضًا في وقت واحد ويمث  

لمتغيرات المحيو الخارجي والرموز  واالستجابةاألنشطة التي تتطمب اليقظة السريعة 
 .المتعددة

 منبو :ثانيًا : عمى أساس مصدر ال
ويكون ىذا النوع نحو البيئة الخارجية وىو نابع من داخ  الفرد نفسو أي  الداخمي:التركيز  -1

المشاعر واألحاسيس واألفكار الداخمية الخاصة بالفرد ويوجيُو نحو الذات وأحيانًا يطمق 
 عميو التركيز الذاتي، وىذا النوع ال يوجو نحو ما يحدث في البيئة الرياضية.

وىذا النوع عكس الداخمي اذ يكون موجو نحو البيئة الرياضية والتي تكون  الخارجي:التركيز  -2
 خارج الفرد إذ يكون موجو نحو البيئة الخارجية التي تص  إدراك الفرد بحركات المنافس.

 :االنتباهأسباب عدم تركيز  2-1-5-2
إلى عوام  قد تكون صحية أو نفسية أو اجتماعية  االنتباهُيرجع العجز عن تركيز 

 وفيما يأتي شرح موجز ليذه العوام :
  أواًل : العوامل الجسمية:

وىي العوام  التي من شانيا أن تنقص حيوية الفرد أو تضعف قدرتو عمى مقاومة 
النتظام ما يثير إنتباىو كالتعب واإلرىاق الجسمي وقمة النوم أو االستجمام الكافيين أو قمة ا

 .(1)في تناول وجبات الطعام وسوء التغذية أو اضطراب إفرازات الغدد الصماء
 : وتتمث  فيما يأتي : ثانيًا : العوامل النفسية

 .قمة مي  الالعبين إلى المادة الرياضية في الحصة التدريبية وقمة االىتمام بيا 
  اجتماعية أم عائمية.انشغال فكر الفرد بأمور أخرى يمي  الييا سواء أكانت 
  إسراف الالعب في التأم  الذاتي أو معاناتو من بعض المشاعر المؤلمة كالشعور بالنقص

 والذنب.

                                                           

 93، ص 2113،  مصدر سبق ذكره( دمحم سممان الخزاعمة وآخرون : 1)



 15                انساتقحانذراساخ انذراسـاخ اننظريـح و   ..................................انفصم انثـاني .........
    

 

 .شرود الذىن المرتبو بالموضوع كشرود الذىن الخاص بمادة دراسية 
  وىذا النوع يدعى بالشرود  االنتباهشرود الذىن العام بغض النظر عن موضوع تركيز

 .(1)الذىني العشري 
 ثالثًا : العوامل االجتماعية : 

وىي من ابرز العوام  التي تتعمق بحياة الفرد كالنزاع المستمر بين الوالدين أو 
ضعف الروابو بين أفراد األسرة اآلخرين، أو متاعب مالية أو مشاك  اجتماعية مستفحمة أو 

 شعور الالعب بضعف عالقتو االجتماعية مع باقي أفراد فريقو.
  العوامل الطبيعية )الفيزيقية( :رابعًا: 

من ىذه العوام  عدم كفاية اإلضاءة أو سوء توزيعيا مما يسبب زغممة العينين ومنيا 
ثرىا عمى  ونبين منيا  االنتباهأيضًا سوء التيوية وارتفاع درجة الحرارة والرطوبة والضوضاء وا 

 :(2)ما يأتي
 ان الضوضاء كعام  مزعج مشتت لإلنتباه يتوقف عمى : -1
 نوع الضوضاء وشدتو. -أ 
 نوع العم  حركي ام عقمي . -ب 
 وجية نظر الفرد المتعمقة بالضوضاء. -ج 

من الضوضاء المتقطعة أو غير  االنتباهان الضوضاء الموصمة اق  تأثيرًا في تركيز  -2
 المألوفة مث  الضوضاء الناتجة عن أبواق السيارات.

بالقدر الذي ينتجو في الجو ان اإلنسان يستطيع ان ينتج في الجو المتصف بالضوضاء  -3
 اليادئ بشرط ان تكون دوافعو إلى العم  قوية .

لُو أسباب رئيسة عدة  االنتباهويرى يوسف الزم ونايف زىدي أن العجز عمى تركيز 
 :(3)ومنيا ما يأتي

 
                                                           

 2115، عمان مكتبة المجمع العربي لمنشر والتوزيع ،  1، ط المدرب وعممية االعداد النفسي( احمد عريبي عودة : 1)
 . 211ص،
,  1103, صنعاء , النبراس للطباعة والتصمٌم ,  0, طفسٌولوجٌا التعلم الحركً  ماهر دمحم عواد العامري :( 2)

 . 002ص

 .031-030ص,  1100,  مصدر سبك ذكرهٌوسف الزم كماش وناٌف زهدي الشاوٌش :  (3)
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 وتعد ىذه العوام  ميمة جدًا ألنيا عوام  خاصة بالفرد نفسو ومنيا  أواًل : العوامل الداخمية:
 مثال ذلك التعب واإلرىاق والجوع.  العوامل الجسدية والفسيولوجية: -1
 مثال ذلك القمق، اليموم، عدم الرغبة. العوامل النفسية: -2
 مثال ذلك عدم االستعداد، صعوبة الموضوع، غموض األفكار. العوامل العقمية: -3

 ثانيًا : العوامل الخارجية:
مثال ذلك المشكالت العائمية، المشكالت المالية، العالقات  العوامل االجتماعية: -1

 االجتماعية.
 مثال ذلك اشتداد الحرارة، اشتداد البرودة، الضوضاء.العوامل البيئية:  -2

ن الشخص عند وقوعو تحت ضغوٍط نفسية مث  الغضب أو االنفعال فانو يجد  وا 
 . (1)وىذا يؤثر سمبًا في االنجازوال يستطيع التغمب عمى المعوقات  انتباىوصعوبة في تركيز 

  : االنتباهأوقات تحويل تركيز  2-1-5-3
من مثير إلى آخر عممية ليا أىمية كبيرة وىي من  االنتباهان عممية التحوي  في تركيز 

الموضوعات الميمة جدًا، ويرى الباحث ان خالصة التركيز تكمن ىنا، ذلك أن من طريقيا 
يمكن االستفادة من االستمرار في التركيز ألطول مدة ممكنة دون تعب ذىني من خالل 

راعاة اآلتي خالل عممية انتقاء المثير األفض  خالل عممية التحوي . وعمى الرياضي م
 :(2)التحوي 

تشير إلى التركيز والنشاط الذىني والتركيز وىو القدرة عمى مساعدة  لالنتباهاألشكال المقوية  -1
 عمى مؤثر مختار لمدة من الوقت. االنتباه

ولكن بتوضيح مشتتات الذىن واالستغراق في  االنتباهال ُيحسن التركيز بإجبار العق  عمى  -2
 ية المطموبة بما يتناسب مع نوع الرياضة.االنتباىيب عمى اعالء البؤرة العم  والتدر 

ولكن من الممكن تجنبو من خالل  االنتباهالتعب الذىني يتسبب في اضعاف جميع آليات  -3
 برامج التدريب العقمي

 
                                                           

(1) Robert . M .Nideffer and Roger . C . sharpe , Attention . control trining : NEW YORK  
printed in USA , 1979 , p.13. 

 132ص, عمان , مركز الكتاب الحدٌث للنشر ,  0, ط أصول علم نفس الرٌاضٌةمصطفى حسٌن باهً واخرون :  (2)

. 
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   االنتثاهحتىيم  2-1-5-4

الشدة  من نشاط الى نشاط اخر وبنفس  االنتباه"ىو القدرة عمى سرعة توجيو     
ويعرفو )ضمد( " بأنو قدرة الرياضي او الالعب عمى سرعة توجيو انتباىو من مثير الى 

من رياضي الى آخر عمى وفق الخصائص  االنتباهاخر وتختمف قدرة الرياضي في تحوي  
 والمميزات الفردية لك  رياضي 

فقا من مصدر الى اخر مع تتابع الزمن و  االنتباهوتستمر عممية تحوي       
الصعوبة وتختمف من نشاط الى اخر وىي عممية غاية في لممثيرات في البيئة الخارجية 

ة الرياضية المغمقة وتكون اكثر صعوبة في االنشطة الرياضية المفتوحة بالمقارنة مع االنشط
الربعة ولديو القدرة عمى لذلك يحتاج الالعب االرتكاز الى ان يكون متحكما في االبعاد ا

وىو  االنتباهتحوي  انتباىو بسرعو من بعد الى اخر ،ويتعمم التوقيت المناسب لتحوي  
الميم بالنسبة لالعب كرة القدم ومن ثم اختيار االستجابة المناسبة لمواجب الحركي  الشيء

 .(3)المطموب
ة في لعبة كرة القدم اثناء في اداء الميارات المركب االنتباهويرى الباحث اىمية تحوي    

االداء من خالل قدرة الالعب عمى تحوي  انتباىو من ميارة الى اخرى فمثال عندما يقوم 
الالعب باستالم الكرة يقوم بتحوي  انتباىو من ميارة الى اخرى ومن ثم الى الزمي  المتحرك 

الصحيح ويجب ان وبعدىا اتخاذ القرار يتواجد فيو الالعب او المنافس حسب الموقف الذي 
 يحدث ذلك في لحظات قميمة. 

 املهاراخ املركثح تكرج انقذو حتسني يف  االنتثاهأهًيح يظاهر  1-5-5- 2
دورا فعاال في اتقان الميارات الحركية وتعبئة القوى النفسية.  االنتباهتمعب معظم مظاىر 

والذي ثبت تأثيره عمى مستوى  االنتباهاليامة في  االنتباهمن بين مظاىر  االنتباهويعد تركيز 
 األداء في النشاط الرياضي.
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. فيو يؤثر االنتباهوفي كرة القدم أن تطور الحركات المختمفة مقترن بقابمية الفرد عمى تركيز 
عمى دقة ووضوح واتقان النواحي الفنية ألجزاء الميارة الحركية ويعد أساسا ميما لنجاح 

تفاع درجة اتقان الميارات الحركية حيث ال ترتبو الميارات الحركية وىذا يشير الى ار 
والقدرة عمى االسيام  االنتباهبمؤىالت التدريب فقو ب  ترتبو أيضا بقدرة الفرد عمى تركيز 

في عممية التعمم الحركي  االنتباهالواعي لفرد في التحكم في مياراتو الحركية ويستخدم تركيز 
النفس بأنو قمة االستعداد والتعبوي في من خالل البناء الرياضي حيث يصفو عمماء 

التدريب والمنافسة ونظرا لذألك يجب مراعاة تعويد الرياضي عمى التركيز خالل الوحدات 
 االنتباهالتعميمية والتدريبية حتي يكون العم  عمى تنمية وتطوير القدرة عمى تحم  تركيز 

 في غضون المنافسات .
   انساتقح:انذراساخ  2-2
منيج تعميمي باستخدام وسائل  )أثر (1)م(2115دراسة خالد كاظم رسن ) 2-2-1

لالعبين األشبال بكرة  أشكال المناولةأداء بعض  في دقةمساعدة وفق مقاييس الخطأ 
 (.القدم

 الدراسة:ىدفا  
 المناولة أشكال لبعض الخطأ مقاييس وفق با ستخدام وسائ  مساعدة تعميمي منيج إعداد 

  .القدم بكرة األشبال لالعبين

 .المناولة بميارة خاصة تعميمية وسائ  إعداد 

 بكرة األشبال لالعبين المناولة أشكال بعض  دقة  في الُمعد التعميمي المنيج أثر عمى التعرف 
 .) التجريبية المجموعة( القدم

 اشكال بعض أداء دقة  في الفريق مدرب قب  من المتبع التعميمي المنيج اثر عمى التعرف 
 .(الضابطة المجموعة)القدم بكرة األشبال لالعبين المناولة

                                                           
منيج تعميمي باستخدام وسائ  مساعدة عمى وفق مقياس الخطأ في دقة أداء بعض اشكال  ؛ أثر خالد كاظم رسم (1)

البدنية وعموم ، كمية التربية القادسية، غير منشورة، من جامعة رسالة ماجستير،  المناولة لالعبين االشبال بكرة القدم
 .م 2115الرياضة ، 
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 المناولة ميارة أشكال بعض أداء دقة في التعميميين المنيجين بين التعرف عمى أألفضمية  
 .القدم بكرة األشبال لالعبين

 فرض الدراسة : 
 دقة  في التجريبية لممجموعة والبعدي القبمي االختبارين بين إحصائية داللة ذات فروق  ىناك 

  ولصالح االختبار البعدي .المناولة  إشكال بعض

 دقة  في الضابطة لممجموعة والبعدي القبمي االختبارين بين إحصائية داللة ذات فروق  ىناك 
  ولصالح االختبار البعدي . المناولة إشكال بعض

البعدي  ىناك فروق ذات داللة احصائية بين المجموعتين )التجريبية والضابطة (في االختبار 
 ولصالح المجموعة التجريبية .

استخدام الباحث المنيج التجريبي بتصميم المجموعتين المتكافئتين ذواتي  منيج البحث : 
 االختبار القبمي والبعدي .

 عينة البحث : 
البمغ القدم  بكرة باب  محافظة أندية األشبال من الالعبين عمى البحث مجتمع أشتم  

 العباً ( 28)  من تكونة البحث عينة إما العبًا ، (264) عدد الالعبين بمغ إذ ( نادي12عددىا)
 المرمى حراس استبعاد وتم 2114- 2113م لمموس باب  نادي في األشبال الالعبين من

العبين لعدم االلتزام بالحضور أصبح  استبعاد خمسة وكذلك العبين ثالثة وعددىم
 مجتمع من العينة نسبة شكمت العمدية كما بالطريقة العينة اختيار تم عمماً  (العب،21العدد)

 (11) و الضابطةالمجموعة  ( العبين11) مجموعتين إلى تقسيميم تم %(1106 األص )
 . ىاوتكاُفؤ  العينة  تجانس الستخراج اختبارات الباحث أجرى  التجريبية لممجموعة

 األجيزة والوسائل المستخدمة في البحث:
مع المربعات التي  كونترولجياز مصمم )حارس المرمى المتحرك بواسطة الريموت  _

 :تحتوي عمى المصابيح( 
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 جياز قاذف الكرات : _
 والباحث توصل إلى االستنتاجات التالية : 
 في االيجابي األثر لو كان الخطأ مقاييس وفق عمىالمجاميع  باستخدام التعميمي المنيج أن •

 .البحث قيد لممتغيرات العينة أفراد تّعمم

قد  تطورىم ومدى الالعبين لمستوى  مواكبا كان والذي الباحث من المعدّ  التعميمي المنيج أن •
 .البحث لمتغيرات التجريبية المجموعة تعمم في أسيم

 لممتغيرات العينة إفراد تعمم في االيجابي األثر الفريق مدرب من الموضوع التعميمي لممنيج  •
 . القصيرة األرضية العميقة المناولة عدا ما   كافة البحث

أن استخدام الوسائ  المساعدة المقترحة من قب  لباحث قد أسيم في تعمم المجموعة  •
 التجريبية اشكال المناولة المختارة بالبحث .

 :يناقشح انذراسح انساتقح2 -2-2
 السابقة :من الدراسة  اوجو الفائدة

 َأفاد الباحث االتي ودراستنا الحالية  ةالسابق ةالدراسمن نقاط التشابو واالختالف بين 

 االطالع عمى الدراسات السابقة ومعرفة االىمية وطبيعة المشكمة والمعالجات . 
 االطالع عمى المصادر العممية الحديثة المستخدمة . 
االطالع عمى طبيعة العينة المستخدمة في الدراسات وكيفية اختيارىا والمجتمعات التي  

 اخذت منيا وكذلك التصاميم التجريبية المناسبة . 
 .تنظيم وعرض البيانات  و  معرفة اجراءات البحوث والوسائ  المساعدة لجمع المعمومات 
 معرفة الوسائ  االحصائية المستخدمة في الدراسة .  
 الع عمى االيجابيات والسمبيات لمدراسات السابقة ومدى الفائدة منيا .االط 
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 الثحث ّاخراءاتَ امليذاًيح : هٌِح - 3
 هٌِح الثحث :  3-1

المجموعات المتكافئة ذات اختبار القبمي  بتصميـاستخدـ الباحث المنيج التجريبي 
طبيعة الظاىرة )المشكمة( اذ إف لكل ظاىرة منيًجا خاًصا متبًعا يتناسب مع  َءمِتوِ لمالوالبعدي 
المنيج " ىو طريق يتبعو الباحث لتحديد مختمف الظروؼ والمتغيرات التي تخص و طبيعتيا 

 ( .ٔ)ظاىرة ما والسيطرة عمييا والحكـ فييا "

  ّػيٌتَ:الثحث  جمتوغ 3-2
العبي المركز الوطني لرعاية الموىبة الرياضية في بمجتمع البحث الحالي  تـ تحديد

والذي  ( العبآ٘ٔعددىـ ) )بابل كربالء النجف الديوانية المثنى( والبالغ منطقة الفرات االوسط
لؾ تـ اختيار عينة البحث الرئيسة بالطريقة عجز( وبعد ذ–تـ بناء مقياس الدافعية )تحكـ 

تـ ( ٖٓوىبة الرياضية في الديوانية والبالغ عددىـ )العشوائية وىـ المركز الوطني لرعاية الم
الى  )تحكـ( تـ تقسيميـالعب ( ٙٔعجز( وظير لنا ) –تصنيفيـ حسب مقياسي )تحكـ 

( العب )عجز( ٗٔ( العبيف في حيف ظير لنا )ٛوضابطة كل مجموعة )تجريبية مجموعتيف 
( ٕ,  ٔوالجدوؿ ) .العبيف( ٚتـ تقسيميـ الى مجموعتيف تجريبية وضابطة كل مجموعة )

 يوضح ذلؾ .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

(
1

، داس اٌض١بء  إٌدف االششف):1ط , اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخأعبع١بد اٌجسث اٌعٍّٟ ٚاإلزظبء فٟ :  أزّذ فشزبْ عٍٟ اٌز١ّّٟ ( 

 52ص،  5112َ،  ٌٍطجبعخ
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 (ٔالجدوؿ )
 توصيف مجتمع االصل مف حيث عدد المراكز واعداد الالعبيف المعتمدة مف  يبيف 

 عجز( –الذي تـ بناء مقياسي أسموب الدافعية )تحكـ  وزارة الشباب والرياضة
 

 (ٕالجدوؿ )
 يبيف عدد افراد عينة البحث حسب المجاميع األربعة

 التصنيف
 

 المجموعات
 

 عدد العينة

 8 ضابطة  تحكـ
 8 ةتجريبي

 7 ضابطة عجز
 7 ةتجريبي

 30 المجموع
 الؼيٌح :جتاًش  1 -2 -3

قاـ الباحث بإجراء التجانس لعينة البحث وىي مف األمور الميمة والواجب اتباعيا لضبط   
رجاع الفروؽ إلى العامل التجريبي  والتوزيع الطبيعي التحقق مف تجانسياولغرض  , المتغيرات وا 

 –الوسيط –المعياري  االنحراؼ –الوسط الحسابي)الباحث الوسائل اإلحصائية المناسبة  استخداـ

 المركز ت
 البحث عٌنة

 ع١ٕخ اٌجٕبء
عٌنة التجارب 
 االستطالعٌة

 ع١ٕخ اٌزطج١ك

 _ 83 82 03 ثبثً 1

8 
 كربالء
 الممدسة

03 82 
_ 

_ 

0 
 النجف

 االشرف
03 82 

_ 
_ 

 03 _ 03 03 الدٌوانٌة 4

2 
 السماوة

 (اٌّثٕٝ)
03 81 

_ 
_ 

 03 83 103 123 المجموع 2
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مظاىر االنتباه لمقياسات  االلتواءإذ تبيف أفَّ قيـ معامل  ,(معامل االختالؼ– معامل االلتواء
موزعة  اف العينة أفوىذا يدؿ  (ٔ)±كانت بيف والطوؿ والكتمة  والميارات المركبة والعمر الزمني

تجانس أفراد عينة  وىذا يدؿ عمى  (ٖٓتوزيعا طبيعيا وكانت قيمة معامل االختالؼ دوف )
 ( .  ٙ-٘-ٗ-ٖ)البحث في ىذه القياسات, كما في الجدوؿ 

 (3الجدول )
 التوزٌع الطبٌعً المجموعة الضابطة االولى ) العجز (

وحدة  المتغٌرات ت
 المٌاس

 الداللة االختالف االلتواء الوسٌط االنحراف الوسط

 متجانس 1.221 1.460- 142.111 5.262 146.163 سم اٌطٛي 1
 متجانس 6.220 1.106 12.111 1.4.1 12.163 سنة اٌعّش اٌضِٕٟ 5
 متجانس 044.. 1.566 41.111 .2.82 41.111 كغم اٌىزٍخ 3
 متجانس 15.664 1.3.4- 2.611 .1.45 2.120 درجة رشو١ض أزجبٖ 6
 متجانس 4.385 1.411 2.411 .1.32 .2.45 درجة أزجبٖرس٠ًٛ  2
4 

االعزمجبي 

 ٚاٌزّش٠ش

 متجانس 58.646 1.500 3.111 04..1 .3.65 درجة اٌذلخ
 متجانس 05..3 1.500- 52.111 04..1 56.201 ثانٌة اٌضِٓ 0
 متجانس .50.81 1.516 1.131 .1.13 .1.13 درجة ِؤشش دلخ 8
. 

دزشخخ 

 ٚاٌزّش٠ش

 متجانس 53.110 1.2.2- 3.111 1.024 3.584 درجة اٌذلخ
 متجانس .6.64 1.843 51.111 21..1 51.584 ثانٌة اٌضِٓ 11
 متجانس .4..52 1.282- 1.163 1.161 1.124 درجة/ثا ِؤشش دلخ 11
15 

االعزمجبي 

 ٚاٌزٙذ٠ف

 متجانس 13.418 1.111 4.111 1.814 4.111 درجة اٌذلخ
 متجانس 3.448 1.005 111..5 .1.14 163..5 ثانٌة اٌضِٓ 13
 متجانس .16.32 1.2.1- 1.516 1.131 1.514 درجة/ثا ِؤشش دلخ 16

 (ٗالجدوؿ )
 التوزيع الطبيعي المجموعة الضابطة الثانية ) التحكـ (

وحدة  المتغٌرات ت
 المٌاس

 الداللة االختالف االلتواء الوسٌط االنحراف الوسط

 متجانس 1.260 1.312- 144.111 5.243 142.016 سم اٌطٛي 1
 متجانس 6.430 1.616 12.111 1.010 12.521 سنة اٌعّش اٌضِٕٟ 5
 متجانس 40..11 58..1 25.111 .4.10 .22.65 كغم اٌىزٍخ 3
 متجانس .01.. 1.422 6.811 1.605 6.820 درجة رشو١ض أزجبٖ 6
 متجانس 13.001 1.522 4.111 1.0.0 2.084 درجة رس٠ًٛ أزجبٖ 2
4 

االعزمجبي 

 ٚاٌزّش٠ش

 متجانس 20...5 .1.56- 6.111 1.113 3.016 درجة اٌذلخ
 متجانس .2.30 1.111 56.111 1.5.1 56.111 ثانٌة اٌضِٓ 0
 متجانس 50.048 1.680- 1.141 1.136 1.126 درجة/ثا ِؤشش دلخ 8
. 

دزشخخ 

 ٚاٌزّش٠ش

 متجانس 22.,58 1.532 3.111 1.136 3.201 درجة اٌذلخ
 متجانس 3.120 1.106 55.111 1.4.1 51.820 ثانٌة اٌضِٓ 11
 متجانس .54,85 1.311 1.163 1.166 1.146 درجة/ثا ِؤشش دلخ 11
15 

االعزمجبي 

 ٚاٌزٙذ٠ف

 متجانس 15.154 1.2.2- 4.111 1.024 4.584 درجة اٌذلخ
 متجانس .0.22 1.365 58.111 5.138 58.584 ثانٌة اٌضِٓ 13
 متجانس .16.14 1.056 .1.51 1.131 1.553 درجة/ثا ِؤشش دلخ 16
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 (٘الجدوؿ )
 التوزيع الطبيعي المجموعة التجريبية االولى ) العجز (

وحدة  المتغٌرات ت
 المٌاس

 الداللة االختالف االلتواء الوسٌط االنحراف الوسط

 متجانس 5.225 .1.23 145.211 6.144 143.521 سم اٌطٛي 1
 متجانس 3.646 1.306 12.111 1.232 .12.65 سنة اٌضِٕٟاٌعّش  5
 متجانس 5...2 1.4.1 111..2 3.212 28.211 كغم اٌىزٍخ 3
 متجانس 551.. ..1.0 6.411 1.660 6.821 درجة رشو١ض أزجبٖ 6
 متجانس 4.531 1.2.0 2.611 1.334 2.388 درجة رس٠ًٛ أزجبٖ 2
4 

االعزمجبي 

 ٚاٌزّش٠ش

 متجانس 16.500 1.466- 6.111 1.218 3.452 درجة اٌذلخ
 متجانس 3.422 1.412- 56.211 1.884 56.521 ثانٌة اٌضِٓ 0
 متجانس 02..13 1.214- 1.141 1.151 1.121 درجة/ثا ِؤشش دلخ 8
. 

دزشخخ 

 ٚاٌزّش٠ش

 متجانس 50.166 1.688 3.111 14..1 3.302 درجة اٌذلخ
 متجانس 6.425 1.384 55.111 1.132 55.521 ثانٌة اٌضِٓ 11
 متجانس 54.163 1.446 1.163 1.161 1.121 درجة/ثا ِؤشش دلخ 11
15 

االعزمجبي 

 ٚاٌزٙذ٠ف

 متجانس .14.84 1.315 2.211 1...1 2.802 درجة اٌذلخ
 متجانس 6.212 1.111 111..5 .1.31 111..5 ثانٌة اٌضِٓ 13
 متجانس 11..14 .1.55 1.511 1.136 1.513 درجة/ثا ِؤشش دلخ 16

 (ٙالجدوؿ )
 ( التوزيع الطبيعي المجموعة التجريبية الثانية ) التحكـ

وحدة  المتغٌرات ت
 المٌاس

 الداللة االختالف االلتواء الوسٌط االنحراف الوسط

 متجانس .5.15 1.114 143.211 3.338 146.211 سم اٌطٛي 1
 متجانس 2.218 1.500 12.111 1.832 12.152 سنة اٌعّش اٌضِٕٟ 5
 متجانس 11.160 1.556 24.211 2.485 24.111 كغم اٌىزٍخ 3
 متجانس 11.120 1.521 6.811 1.6.6 13..6 درجة رشو١ض أزجبٖ 6
 متجانس 0.640 1.410 2.621 1.651 2.452 درجة رس٠ًٛ أزجبٖ 2
4 

االعزمجبي 

 ٚاٌزّش٠ش

 متجانس 51.234 1.500 6.111 1.832 3.802 درجة اٌذلخ
 متجانس 2.150 1.3.6- 56.111 1.188 53.452 ثانٌة اٌضِٓ 0
 متجانس 55.840 1.401 1.141 1.138 1.146 درجة/ثا ِؤشش دلخ 8
. 

دزشخخ 

 ٚاٌزّش٠ش

 متجانس 55.5.1 1.148 3.111 1.461 5.802 درجة اٌذلخ
 متجانس 2.436 1.316- 55.111 1.564 55.152 ثانٌة اٌضِٓ 11
 متجانس 62..55 1.238- 1.134 1.131 1.131 درجة /ثا ِؤشش دلخ 11
15 

االعزمجبي 

 ٚاٌزٙذ٠ف

 متجانس 56.616 1.411- 2.211 1.585 2.521 درجة اٌذلخ
 متجانس 0.434 1.282- 58.211 5.138 58.111 ثانٌة اٌضِٓ 13
 متجانس 54.058 1.621 1.1.3 1.121 1.188 درجة/ثا ِؤشش دلخ 16

 

 الؼيٌح:تكافؤ  3-2-2
قاـ الباحث باستخداـ أسموب التكافؤ  مجموعة,بعد أف تـ التأكد مف التجانس داخل كل      

ولذلؾ أستخدـ الباحث ىنا تحميل التبايف لمعرفة نوع الفرؽ بيف األوساط الحسابية فتبيف عدـ 
از لكي يكوف التقسيـ غير منح الثالث,وجود فروؽ معنوية بيف األوساط الحسابية لممجاميع 
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نقطة شروع واحدة في بداية البحث  لممجاميع االربعة ولمحفاظ عمى الموضوعية العممية ولضماف
تكافؤ العينة في نتائج  ( يبيفٚوالجدوؿ ) التجربة,ولتجنب العوامل التي قد تؤثر في نتائج 

 األربعةالقبمية لممجاميع  االختبارات
 (ٚجدوؿ ) ال

 يبيف التكافؤ بيف المجموعات االربعة

 ت
 

 التباٌن مصدر المتغٌرات
مجموع 

 المربعات
درجة 
 ةالحرٌ

متوسط 
 المربعات

 Fلٌمة 
المحسو

 ةب

 ةالدالل لفٌن ةالدالل

1 
 

 اٌطٛي

 0.050 3.111 53.181 المجموعاتبٌن 
 11.486 54.111 500.084 المجموعاتداخل  1.621 11..1 1.260 1.053

  111..5 40..311 المجموع

5 

 اٌضِٕٟاٌعّش 

 1.324 3.111 1.148 المجموعاتبٌن 
 1.306 54.111 035.. المجموعاتداخل  1.015 1.645 1.631 21..1

  111..5 11.811 المجموع

3 

 اٌىزٍخ

 33.521 3.111 025... المجموعاتبٌن 
 58.621 54.111 016..03 المجموعاتداخل  1.345 1.111 1.361 .1.14

  111..5 640..83 المجموع

6 

 رشو١ض أزجبٖ

 1.144 3.111 ..1.1 المجموعاتبٌن 
 1.545 54.111 4.853 المجموعاتداخل  .1.50 1.326 .1.82 1.525

  111..5 0.155 المجموع

2 

 رس٠ًٛ أزجبٖ

 1.516 3.111 1.413 المجموعاتبٌن 
 1.526 54.111 4.410 المجموعاتداخل  1.311 1.263 1.213 1.812

  111..5 0.551 المجموع

4 

االعزمجبي 

 ٚاٌزّش٠ش

 اٌذلخ

 1.528 3.111 1.006 المجموعاتبٌن 
 1.042 54.111 8.3..1 المجموعاتداخل  .1.50 1.323 ..1.0 1.330

  111..5 51.440 المجموع

0 

 الزمن

 1.516 3.111 3.411 المجموعاتبٌن 
 1.1.4 54.111 .31.18 المجموعاتداخل  1.8.3 1.516 1.614 1.110

  111..5 36.011 المجموع

8 
مؤشر 

 الدلة

 1.111 3.111 1.113 المجموعاتبٌن 
 1.111 54.111 1.133 المجموعاتداخل  1.632 65..1 1.226 1.011

  111..5 1.132 المجموع

. 

دزشخخ 

 ٚاٌزّش٠ش

 اٌذلخ

 1.428 3.111 06..1 المجموعاتبٌن 
 1.042 54.111 8.3..1 المجموعاتداخل  1.555 1.243 1.606 1.841

  111..5 51.840 المجموع

11 

 الزمن

 1.364 3.111 .6.13 المجموعاتبٌن 
 1.152 54.111 54.441 المجموعاتداخل  ..1.2 1.432 1.5.1 1.313

  111..5 31.011 المجموع
مؤشر  11

 1.115 3.111 1.112 المجموعاتبٌن 
1..58 1.661 1.581 1.315 

 1.115 54.111 1.162 المجموعاتداخل 
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  111..5 1.121 المجموع الدلة

15 

االعزمجبي 

 ٚاٌزٙذ٠ف

 اٌذلخ

 1.626 3.111 6.343 المجموعاتبٌن 
 5...1 54.111 52.816 المجموعاتداخل  .1.31 1.531 1.560 1.642

  111..5 31.140 المجموع

 الزمن 13
 5.312 3.111 16..4 المجموعاتبٌن 

 3.111 54.111 08.584 المجموعاتداخل  1.523 1.662 1.256 1.042
  111..5 82.511 المجموع 

16 
مؤشر 

 الدلة

 1.111 3.111 1.116 المجموعاتبٌن 
 1.111 54.111 1.130 المجموعاتداخل  1.251 1.003 1.3.4 1.131

  111..5 1.161 المجموع

 
 :ّاألخِزج ّالْصائل املضتخذهح يف الثحث األدّاخ-3-3

 استعاف الباحث باالتي لغرض الحصوؿ عمى المعمومات والبيانات:
 : أدّاخ الثحث 3-3-1
 () ()المقابالت الشخصية -ٔ
 االختبارات والقياس-ٕ
 االستبياف-ٖ
  ()استمارات جمع وتفريغ البيانات  -ٗ
 : يف الثحث املضتخذهحاألخِزج ّالْصائل  -3-3-2

 ( . ٕٓعدد ) (   MOLTENنوع )كرات قدـ قانونية  
 ( . ٕعدد )  صنع ) صيف (  ( TIMEX )نوع  توقيتساعة  
 ( . ٘ٔاقماع عدد )  
 ( . ٕٓاعمدة تدريب ) اوتاد ( عدد )  
 ( . ٕ٘عدد )   Cons )) شواخص 
 . (ٓٔاقماع مخروطية عدد ) 
 ( . ٕعدد )   (  MOLTEN)صافرات نوع  
 مرمى كرة قدـ بمقاسات مختمفة . 
 ( متر . ٕٓشريط قياس نوع ) جمدي ( بطوؿ )  

                                                           

( ( ممحق )ٔ) 
( ( ٍِسك )5) 
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 شريط الصق مموف )ثالث الواف( . 
 . ( spray )اصباغ  
 .( ٖعدد ) الستيؾ تدريب(شريط مطاط ) 
 .(ٔ)عدد  )صيف( )داشوا( صنع عرضجياز  
 ( . ٔ( صنع ) صيف ( عدد )   Lenovoجياز حاسوب نوع ) 
 .قاعو عرض المنيج التعميمي لألنموذج 
 ( .ٔعدد )  Apple )نوع  ) ايباد جياز لوحي 
 ( . ٕ( صنع ) صيف ( عدد )   Canon كاميرات تصوير نوع ) 
 .( ٔميزاف طبي عدد ) 
 .الحائط االرتدادي 
 .الشبكة االرتدادية 
 .المناولة النصف دائرية 
 .الكرة االرتدادية 

 (ػدز –)حتكن  يخطْاخ تٌاء هقياص -3-4
اتبع  (عجز-أسموب الدافعية )تحكـ  يلتحقيق اليدؼ األوؿ مف البحث وىو بناء مقياس

 الباحث الخطوات اآلتية 
 -ػدز(: -أصلْب الذافؼيح )حتكن  يهقياصالغرض هي تٌاء -3-4-1

عمى مستوى أسموب الدافعية وسيمة لمتعرؼ  أيجاد اف الغرض مف بناء المقياس ىو
  بكرة القدـ منطقة الفرات االوسطالمركز الوطني لمرعاية الموىبة الرياضية لالعبي  (عجز–تحكـ )
 قياصِا:حتذيذ الظاُرج املطلْب  -3-4-2

عجز( اما  –تحديد اسموب الدافعية )تحكـ  قياسيا ىوالى أف الظاىرة التي ييدؼ 
 منطقة الفرات االوسطالمركز الوطني لمرعاية الموىبة الرياضية لالعبي بالتحكـ او بالعجز لدى 

 بكرة القدـ.
 الؼالقح:االطالع ػلٔ املصادر راخ -3-4-3

وعلم النفس  علم النفس العامال بعد اطالع الباحث على مجموعة من المصادر فً مج
 صاغ الباحث عددا من الفمرات. األدبٌات،هذه  المدم ودراسةوكرة الرٌاضً 
 



 34 الثحث ّاخراءاتَ          هٌِح........................................................ الفصل الثالث 

 

 هتؼذدج:االطالع ػلٔ هقاييش ًفضيح -3-4-4
–عجز ) ظاىرتي تفسيرت مف خالؿ االستفادة مف البحوث واألطر النظرية التي حاول

. كذلؾ استفاد في صياغة تحكـ(–ي )عجز العالقة بمقياس ذات فقراتفي صياغو ال تحكـ (
 والمصادر التي تـ بناء القائمة عمى اساسيا ىي :  تحكـ( -عجز)فقرات القائمة مف اختبارات 

 .(ٔ) ( فقرة  ٕٗلؤي خزعل جبر( ويتكوف مف )  ) ٕٗٔٓمقياس العجز المتعمـ الجمعي  -ٔ
فقرة ذات احد عشر  (ٕٓ)وىو يتألف مف ٕٓفي المجاؿ الرياضي الفردي مقياس العجز  -ٕ
 (ٕ) عوامل لكل عامل اربع فقرات. ة( موزعة عمى خمسٓٔ-ٓ)البدي

 -: ينياملقياصصالحيح فقراخ  -3-4-5
حوؿ صالحية  () يتطمب ىذا االجراء الحصوؿ عمى توافق آراء مجموعة مف الخبراء

عجز(  –اسموب الدافعية )تحكـ  يمقياس ()الباحث بإعداد استمارة قاـلذلؾ  المقياس,فقرات ىذا 
 –اسموب الدافعية )تحكـ  يوتحديد فقرات كل نوع مف االنواع المتعمقة مقياس األولية بصورتيا 
كما  بكرة القدـمنطقة الفرات االوسط المركز الوطني لمرعاية الموىبة الرياضية لالعبي عجز( 

 . (ٛ)مبيف بجدوؿ رقـ 
 (ٛ)جدوؿ 

 مجاؿ مف مجاالت المقياس يبيف صالحية الفقرات في كل
 المجال

 الفمرة ت
 عدد الخبراء

 نسبة االتفاق
 5لٌمة كا
 المحسوبة

نوع 
 ٌصلح الداللة

ال 
 حٌصل

 أعٍٛة اٌذافع١خ ) رسىُ ( أوال

 معنوي 6.543 03.486% 2 16 ارسىُ فٟ أداء اٌّٙبسح ثذلخ ٚرشو١ض 1

 معنوي 8.8.2 86.511% 3 14 أعزط١ع أداء اٌّٙبساد اٌّشوضح 5

 معنوي 11.865 606..8% 5 10 أرّىٓ ِٓ رمغ١ُ خٙذٞ اثٕبء اٌّجبساح 3

 معنوي 4.348 60..08% 6 12 غُ ِضب٠مخ إٌّبفظثشاززفظ ثٙذٚئٟ  6

 معنوي 12.511 6.030.% 1 18 ارسىُ ثبٔفعبالرٟ عٕذِب ٠شرىت اٌجعض خطب ضذٞ 2

                                                           

 :اٌزاوشح اٌزبس٠خ١خ ٚاٌثمبفخ اٌغ١بع١خ ٚعمزخ ثبٌعدض اٌّزعٍُ اٌدّعٟ ،أطشٚزخ ،خبِعخ ثغذاد و١ٍخ االداة ،( ٌؤٞ خضعً خجش  1)

 52، ص   5112

(2 ) Short, S.E., Sullivan, P., & Feltz, D.L. (2005). Development and Preliminary Validation of 

the Collective Effi cacy Questionnaire for ports. Measurement in Physical Education and 

Exercise Science, 9(3), S181-202                            

( ( ممحق )ٖ) 
(


 ( 2( ٠ٕظش ٍِسك )  
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4 
فٟ  ٌذٞ اٌمذسح ٌٍزسىُ ثبٔفعبالرٟ فٟ األٚلبد اٌسشخخ

 اٌزذس٠جبد
 معنوي 111..1 %111,111 1 .1

 غٌر معنوي 1.606 %20.8.2 8 11 اشعش ثبْ لذسارٟ اٌّٙبس٠خ ٠ّىٓ رسغ١ٕٙب 0

 غٌر معنوي 1.606 %20.8.2 8 11 ألَٛ رمذَ اٌّٙبسح وٟ اعشف ِذٜ اٌزمذَ فٟ أدائٙب 8

 معنوي 6.543 03.486% 2 16 اٌش٠بض١خ ثئِىب١ٔبرٟاثك  .

 غٌر معنوي 1.606 %20.8.2 8 11 إلٔدبص ا٘ذافٟ ثع١ذح اٌّذٜاخطظ  11

 معنوي 8.8.2 86.511% 3 14 اعزّزع عٕذِب أشغً ثبٌّسبضشح اٌزع١ّ١ٍخ 11

 معنوي 111..1 111,111% 1 .1 أزت اٌزّش٠ٕبد اٌزٟ ردعٍٕٟ أفىش ثعّك 15

 معنوي 6.543 03.486% 2 16 أسوض أزجبٟ٘ اثٕبء أداء اٌّٙبسح 13

 معنوي 12.511 6.030.% 1 18 اعزشخع اٌّٙبساد اٌغبثمخ ألداء ِٙبساد خذ٠ذح 16

 معنوي 8.8.2 86.511% 3 14 اععٝ اٌٝ فُٙ اٌٛزذح اٌزع١ٍّخ ثأوًّ ٚخٗ 12

 معنوي 11.865 606..8% 5 10 ارشٛق ٌّزبثعخ اٌّجبس٠بد ٌزط٠ٛش ِٙبسارٟ 14

 معنوي 11.865 606..8% 5 10 أعزط١ع أداء اٌّٙبساد اٌظعجخ 10

 معنوي 4.348 60..08% 6 12 أخذ فٟ أداء اٌّٙبساد ِٓ اخً اٌزسذٞ 18

 معنوي 11.865 606..8% 5 10 عٍُ ِٙبساد خذ٠ذحزاخطظ ٌ .1

 غٌر .5.20 %.31.20 13 4 اسغت فٟ اٌزفٛق عٍٝ صِالئٟ ثبٌزذس٠ت 51
 معنوي

 معنوي 11.865 606..8% 5 10 اطسر اخطبئٟ عٕذِب ٠ظٙش٘ب ٌٟ اٌّذسة 51

 معنوي 8.8.2 86.511% 3 14 أعزط١ع طشذ األعئٍخ عّٕب ال افُٙ اٌّٙبسح 55

 غٌر معنوي 1.314 % 34.865 15 0 ٠غبعذٟٔ صِالئٟ عٕذِب اززبج ٌزأٌه 53
 معنوي 12.511 6.030.% 1 18 اعزفبد ِٓ اٌّعٍِٛبد اٌّمذِخ فٟ اٌٛزذح اٌزع١ّ١ٍخ 56

 معنوي 11.865 606..8% 5 10 اٌّٙبسحال ٠ضب٠مٕٟ وثشح اٌضِالء فٟ أداء  52

 معنوي 111..1 111,111% 1 .1 ٌذ٠خ اٌمذسح عٍٝ ردبٚص اٌزذس٠جبد اٌظعجخ 54

 معنوي 4.348 60..08% 6 12 اطغٟ ثب٘زّبَ عٕذ ششذ اٌّٙبسح 50

 معنوي 11.865 606..8% 5 10 الجً ثشذٖ عٍٝ اٌزذس٠ت 58

 معنوي 8.8.2 86.511% 3 14 اعزّش فٟ أداء اٌّٙبسح ززٝ االرمبْ .5

 معنوي 4.348 60..08% 6 12 اعزّذ عٍٝ ٔفغٟ فٟ أداء األٔشطخ اٌزع١ّ١ٍخ 31

 أعٍٛة اٌذافع١خ ) عدض ( ثانٌا 

 معنوي 12.11 6.030.% 1 18 اشعش ثبٌفشً عٕذ عذَ أداء اٌّٙبسح 1

 معنوي 11.865 606..8% 5 10 ال ا٘زُ فٟ رعٍُ ِٙبساد خذ٠ذٖ 5

 معنوي 8.8.2 86.511% 3 14 اٌّٙبسح ال أعزط١ع أدائٙبعٕذِب رظعت  3

 معنوي 4.348 60..08% 6 12 أرّشْ وث١شا ال رم١ًٍ ِٓ األخطبء اثٕبء األداء 6

 معنوي 111..1 111,111% 1 .1 ارسب٠ً فٟ أداء اٌّّٙخ ٌزدٕت ٌَٛ اٌّذسة 2

 معنوي 4.348 60..08% 6 12 أطجك اٌزّبس٠ٓ اٌجغ١طخ ٚاردٕت اٌزّبس٠ٓ اٌظعجخ 4

 معنوي 11.865 606..8% 5 10 اشعش ثبالسر١بذ عٕذ أزٙبء اٌزّش٠ٓ 0

 معنوي 11.865 606..8% 5 10 أشعش ثعذَ اٌزشو١ض عٕذ أداء اٌّٙبساد اٌظعجخ 8
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 معنوي 4.348 60..08% 6 12 اشعش ثظعٛثخ اٌزّش٠ٓ ززٝ إرا ثزٌذ خٙذ ٚاعع .

 معنوي 12.511 6.030.% 1 18 أدائٙبأفضً رطج١ك اٌّٙبسح اٌزٟ أدر فٟ  11

 معنوي 11.865 606..8% 5 10 اعزمذ ٔدبزٟ اٚ فشٍٟ ِغؤ١ٌٚخ اٌّذسة 11

 معنوي 111..1 111,111% 1 .1 ١ٌظ ٌٟ اٌمذسح عٍٝ ِٛاطٍخ اٌزذس٠ت 15

 معنوي 8.8.2 86.511% 3 14 ١ٌظ ٌذ٠خ اٌمذسح عٍٝ رزوش اٌزذس٠جبد اٌغبثمخ 13

 معنوي 6.543 03.486% 2 16 أداء ِٙبساد خذ٠ذٖ ال ٠ضّٓ ٌٟ اٌزذس٠ت 16

 معنوي 11.865 606..8% 5 10 فشٍٟ فٟ أداء اٌّٙبسح ٠شعشٟٔ ثعذَ ا٘زّبَ اٌّذسة 12

 معنوي 111..1 111,111% 1 .1 ١ٌظ ٌٟ اٌمذسح عٍٝ أداء اٌزّبس٠ٓ ثغٌٙٛخ 14

 غٌر معنوي 1.606 %20.8.2 8 11 ١ٌظ ٌٟ اٌمذسح عٍٝ رظس١ر اخطبئٟ اِبَ اٌّذسة 10

 معنوي 12.511 6.030.% 1 18 ال اعزفبد ِٓ اٌزذس٠جبد فٟ اٌٛزذح اٌزع١ّ١ٍخ 18

 غٌرمعنوي .5.20 %.31.20 13 4 أعدض عٓ رٕف١ز ِب اخطظ ٌٗ .1

 معنوي 6.543 03.486% 2 16 ال أعزط١ع أداء اٌّٙبسح عٍٝ أزغٓ ٚخٗ 51

 غٌر معنوي 1.314 % 34.865 15 0 ٠ضب٠مٕٟ اٌضِالء عٕذ اٌفشً فٟ اٌزذس٠ت 51
 معنوي 4.348 60..08% 6 12 أعدض عٓ أداء اٌّٙبسح اِبَ االعج١ٓ 55

 غٌر .5.20 %.31.20 13 4 أفشً فٟ رظس١ر اخطبئٟ عٕذِب ٠ظٙش٘ب اٌّذسة 53
 معنوي

 غٌر .5.20 %.31.20 13 4 ٠ظعت ع١ٍخ ِزجعخ اٌزذس٠جبد ثغٌٙٛخ  56
 معنوي

 معنوي 111..1 111,111% 1 .1 رزضّٓ رّبس٠ٓ ِزٕٛعخ ٚش١مخاٌٛزذح اٌزع١ّ١ٍخ ال  52

 معنوي 11.865 606..8% 5 10 أعدض عٓ فُٙ والَ اٌّذسة 54

 معنوي 11.865 606..8% 5 10 ال أعزط١ع االعزّبد عٍٝ ٔفغٟ فٟ اٌٛزذح اٌزع١ّ١ٍخ 50

 معنوي 8.8.2 86.511% 3 14 ارشن أداء إٌشبط ثعذ فزشح ٚخ١ضح ِٓ ثذا٠زٗ 58

 معنوي 111..1 111,111% 1 .1 جبٟ٘ ثغٌٙٛٗ ألٞ طبساز٠زشزذ أ .5

 معنوي 6.543 03.486% 2 16 ال أغدُ فٟ اٌزذس٠ت عٕذ غ١بة اٌّذسة 31

 (  ٔٓ.ٓومستوى داللة )   ٔ=ٔ-ٕ= ( ٔ-بدرجة حرية ) ف   ٗٛ.ٖ( الجدولية =   ٕقيمة ) كا
       قاـ الباحث باستبعاد الفقرات ( والحصوؿ عمى النتائج ٕوبعد استخداـ اختبار ) كا

 ٖٕ,  ٕٔ,  ٜٔ,  ٚٔلمقياس التحكـ فيما تـ استبعاد الفقرات )  (ٖٕ, ٕٓ,  ٓٔ,  ٛ,  ٚ) 
 ( لمقياس العجز . ٕٗ, 

( عند  ٗٛ.ٖ( الجدولية البالغة )  ٕ( المحسوبة اقل مف قيمة ) كا ٕالتي كانت فييا قيمة ) كا
( كذلؾ اخذ بجميع التعديالت المغوية والمنيجية التي ٔٓ.ٓ( ومستوى داللة ) ٔدرجة حرية )

 ف .  و خصتيا السادة الخبراء والماقترح
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 -ػدز(:  –أصلْب الذافؼيح )حتكن  يإػذاد هقياص-3-4-6
الباحث تطبيقًا استطالعيًا ألداة البحث لمتعرؼ عمى وضوح تعميمات المقياس مف أجري 

وطبق المقياس عمى  عميياقبل المستجيبيف وفيميـ لفقراتو ومعرفة الوقت الذي تستغرقو اإلجابة 
مجتمع البحث وطمب منيـ تحديد العبا مف ( ٕٓعينة استطالعية تـ اختيارىا عشوائيًا بمغت )

وأجريت بعض التعديالت عمى فقراتو في ضوء  في تعميمات المقياس وفقراتومواطف الغموض 
وتبيف اف الوقت الذي تستغرقو اإلجابة عف فقرات المقياس يتراوح  وتساؤالتيـ,العبيف مالحظات ال

 ( دقيقةٕٓ( دقيقة بمتوسط مقداره )ٕٕ-ٛٔبيف )
  -ػدز(:  –أصلْب الذافؼيح )حتكن  ياػذاد تؼليواخ هقياص -3-4-7

مف شروط بناء المقاييس النفسية أف تكوف تعميمات اإلجابة عف فقراتيا واضحة ومفيومة 
وينبغي إخفاء الغرض الحقيقي مف المقياس لمحصوؿ عمى بيانات  بالبحث,لمفئة المستيدفة 

قاـ الباحث بإعداد تعميمات توضح طريقة اإلجابة عف فقرات المقياس مبينًا ذلؾ  صادقة وقد
 االسـ.مف المستجيبيف عدـ ذكر  بمثاؿ وطمب

 -ػدز(:  –اصلْب الذافؼيح )حتكن  يهفاتيح تصحيح هقياص -3-4-8
تعد خطوة حساب الدرجة التً ٌحصل علٌها الالعب على الممٌاس من الخطوات المهمة 

وبعد موافمة السادة الخبراء على  اإلجابةوتعتمد الدرجة على طرٌمة بناء الفمرات وعدد بدائل 

هً : ) تنطبك  ثالثً( وبمدرج Likart) تلٌكبربدائل االجابة المصاغة على وفك انموذج 

،  5،  3 ( اعطٌت بدائل االجابة الدرجات) تنطبك علً احٌانا ، وال تنطبك علً ،  دائماعلً 
 .(على  التوالً 1

 -ػدز(:  –اصلْب الذافؼيح )حتكن  يملقياص التدرتح االصتطالػيح - 3-4-9
مف مدى  لمتحقق ٕٕٔٓ/  ٔ/ ٘ٔالمصادؼ  الجمعةأجرى الباحث التجربة االستطالعية يـو   

وضوح تعميمات وفقراتو المقياس ومدى دقتيا ومالءمة البدائل ومدى استيعاب الالعبيف لممقياس 
ولمكشف عف  (ٔ)وتشخيص الغموض والتعرؼ عمى األخطاء مسبقًا قبل اجراء التجربة األساسية 

الفقرات غير الواضحة مف حيث المغة والمضموف واستطالع الظروؼ المحيطة بالظاىرة التي 
 يرغب الباحث في دراستيا ومعرفة الوقت الذي تستغرقو اإلجابة عف المقياس .

المركز الوطني لرعاية مف  أال عب (ٕٓوقد أجرى الباحث التجربة عمى عينة عشوائية مف ) 
وقد تـ حساب الوقت المستغرؽ في اإلجابة عف المقياس  المثنى/  لكرة القدـ الموىبة الرياضية

                                                           

 .25ص، 5111 ،عّبْ  ،اس إٌّب٘ح ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠ع ، 1ط ، أطٛي اٌجسث اٌعٍّٟ ِٕٚب٘دٗ :ٚخ١ٗ ِسدٛة ( 1)
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( دقيقة وكاف اليدؼ مف ٚ.ٕٔدقيقة وبمتوسط مقداره ) (ٖٔ.ٕٛ-ٙٔ.٘ٔ)وقد تراوح ما بيف 
  :التجربة االستطالعية ىو

  وتعميماتو.التعرؼ عمى مدى وضوح فقرات المقياس -ٔ
  لإلجابة.التعرؼ عمى الوقت الالـز -ٕ
  النيائي.التعرؼ عمى المعوقات التي قد تواجو الباحث في تطبيق المقياس -ٖ
  االجابة.بدائل  ئمةمالالتعرؼ عمى -ٗ

   ولد اتضح من خالل ذلن أن جمٌع الفمرات كانت مفهومة وواضحة لدى الالعبٌن. 

 -ػدز(:  –اصلْب الذافؼيح )حتكن  يملقياصالتدرتح الرئيضيح -3-4-11
باشر  ,لمتطبيقجاىزًا  ماوفقراتي مابتعميماتي عجز(–)تحكـ  ي الدافعيةصبح مقياسأبعد أف 

البالغ  البناء( )عينةعمى عينة البحث  يفبتطبيق المقياس الباحث مع فريق العمل المساعد
 ٕٕٔٓ/ٕ/ ٕ٘لمفترة مف  البحث.( مف مجتمع %ٙ.ٙٛ( العبًا وكانت نسبتيـ )ٖٓٔعددىـ )
 .ٕٕٔٓ/ ٖ/ ٘ ولغاية

عينة  بأفرادالباحث البيانات الخاصة  جدوؿ, يفتجربة البناء لممقياسوبعد االنتياء مف تنفيذ 
 إحصائيًا.البناء بعد جمعيا وترتيبيا تمييدا لتحميميا 

 :-ػدز(:  –اصلْب الذافؼيح )حتكن  يهقياصتصحيح - 3-4-11
وبعد عممية فرز استمارات االجابة لعينة البناء تـ االعتماد عمييا في عمميات التحميل 

لغرض استخراج القوة التمييزية والصدؽ والثبات . وقد  تحكـ عجز ياالحصائي لفقرات مقياس
    .يقة( دق ٕاستغرقت عممية تصحيح االستمارة الواحدة مف ) 

 -:ػدز( –اصلْب الذافؼيح )حتكن  يقياصهالتحليل االحصائي لفقراخ -3-4-12 
أف عممية بناء المقياس تتطمب إجراء تحميل فقراتو ولكي يتـ الحصوؿ عمى فقرات تفي  

بالغرض وتحمل الجودة يجب أف تتضمف عممية التحميل مجموعة مف االجراءات التي يجرييا 
مصمـ المقياس بعد عممية تصحيح وفرز أوراؽ اإلجابة . ومف أىـ عمميات التحميل المتبعة 

 في البحوث النفسية ىي :
 مؤشرات التمييز .-ٔ

                                                           

 (١٠2ٕظش ٍِسك سلُ ) 
 

 (٠6ٕظش ٍِسك سلُ ) 
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 المؤشرات العممية لممقياس .-ٕ
 -:هؤشراخ التوييز -3-4-12-1
 لغرض حساب معامالت تمييز الفقرات فقد تـ استخداـ أسموبيف ىما : 
 -) االتساؽ الخارجي ( :الطرفيتيفالمجموعتيف -ٔ
 -طريقة االتساؽ الداخمي :-ٕ
 -الذي تنتمي اليو  : يفمعامالت ارتباط الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس -أ

 يعداف مف االساليب المناسبة لحساب تمييز الفقرات .  فأنيا 
 ) االتساؽ الخارجي ( : الطرفيتافالمجموعتاف -ٔ

 -:ارات قاـ الباحث بالخطوات اآلتيةوتصحيح االستم البناءعمى عينة  يفبعد أف تـ تطبيق المقياس
رجات الكمية لكل % مف الدٕٚترتيب الدرجات الكمية ترتيبا تنازليًا ومف ثـ أخذ أعمى وادنى -ٔ

, ومجموعة الدنيا (عجز  -)تحكـ % مف العبي مرتفعي  ٕٚ, لتمثل المجموعة العميا  مقياس
( العبا , إْذ تـ  ٖ٘, وكاف عدد كل منيما مساوي )(عجز  -)تحكـ % مف العبي منخفضي ٕٚ

حساب المتوسط الحسابي واالنحرافات المعيارية لدرجات مجموعتي الالعبيف في كل عامل مف 
 عوامل المقياس .  

( لعينتيف مستقمتيف لمتعرؼ عمى الداللة اإلحصائية لمفرؽ بيف  t-testتـ تطبيق االختبار )
قيمة التائية كمؤشر لمدى صالحية ال عدتمتوسطي المجموعتيف العميا والدنيا لفقرات المقياس و 
ومستوى  ( ٛٙ)  حرية( عند درجة  ٜٛٛ.ٔالفقرة مف خالؿ مقارنتيا بالقيمة الجدولية البالغة ) 

ومف .مميزة  يفيع فقرات المقياس( , وأتًّضح مف خالؿ نتائج التحميل اف جم ٘ٓ.ٓداللة ) 
يحتوي عمى فقرات يمكف ليا اف تميز بيف  يفخالؿ ذلؾ يمكف اف يستدّؿ عمى اف المقياس

-ٗٔعبي المركز الوطني لرعاية الموىبة الرياضية بأعمار البيف  عجز( –تحكـ  )الالعبيف في
 ( . ٜ)   كما في الجدوؿ .سنة ٙٔ
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 (ٜجدوؿ )ال
 (عجز –تحكـ  ) يالعينتيف المتطرفتيف لمقياسبأسموب التمييز  ار التائي لمعامليبيف قيـ االختب

 الفمرات الممٌاس
 المجموعة الدنٌا المجموعة العلٌا

المٌمة 
 التائٌة

مستوى 
 الداللة

الوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

الوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 العجز

1 5.410 1.084 1.211 1.062 2.61. 1.111 
5 5.40. 1.604 1.65. 1.216 ..262 1.111 
3 5.3.3 1.482 1.211 1.062 6.444 1.111 
6 5.584 1.013 1.211 1.4.6 6.181 1.111 
2 5.40. 1.415 1.021 1.0.. 6.881 1.111 
4 5.3.3 1.835 1.3.3 1.482 6..11 1.111 
0 5.8.3 1.614 1.211 1.062 8.433 1.111 
8 5.851 1.3.1 1.320 1.451 11.241 1.111 
. 5.65. 1.436 1.201 1.065 6.468 1.111 

11 5.163 1.024 1.584 1.641 2.152 1.111 
11 5.084 1.618 1.65. 1.065 8.632 1.111 
15 5.40. 1.415 1.65. 1.065 4.80. 1.111 
13 5.584 1.826 1.584 1.411 2.148 1.111 
16 5.134 1..55 1.110 1.614 6.824 1.111 
12 5.163 1.8.1 1.110 1.312 2.811 1.111 
14 5.110 1.802 1.110 1.312 2.48. 1.111 
10 5.211 1.200 1.163 1.668 ..856 1.111 
18 5.521 1.0.. 1.110 1.312 0.13. 1.111 
1. 5.646 1.838 1.084 1.431 3.652 1.111 
51 5.463 1.22. 1.65. 1.216 8.261 1.111 
51 5.820 1.324 1.234 1.218 11.501 1.111 
55 5.234 1.204 1.351 1.604 8.411 1.111 
53 5.134 1.066 1.320 1.451 6.1.3 1.111 
56 5.516 1.484 1.211 1.4.6 6.338 1.111 
52 5.516 1.038 1.516 1.618 4.401 1.111 

 الفمرات الممٌاس
 المجموعة الدنٌا المجموعة العلٌا

المٌمة 
 التائٌة

مستوى 
 الداللة

الوسط 
 الحسابً

 االنحراف
 المعٌاري

الوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 التحكم

1 5.234 1.838 1.40. 1.053 6.1.8 1.111 
5 5.410 1.240 1.410 1.6.0 0.114 1.111 
3 5.351 1.053 1.40. 1.053 3.358 1.115 
6 5.516 1.038 1.40. 1.401 5.866 1.114 
2 5.410 1.482 1..5. 1.014 3.455 1.111 
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4 5.351 1.843 1.201 1.4.1 3.2.5 1.111 
0 5.646 1.881 1.463 1.031 3.0.4 1.111 
8 5.201 1.436 1.201 1.216 4.233 1.111 
. 5.521 1.025 1.463 1.031 3.146 1.113 

11 5.516 1.038 1.463 1.408 3.114 1.116 
11 5.234 1.066 1.8.3 1.030 3.564 1.115 
15 5.521 1.880 1.234 1.4.3 3.328 1.111 
13 5.851 1.268 1.234 1.066 0.341 1.111 
16 5.021 1.218 1.3.3 1.45. 8.813 1.111 
12 5.320 1.408 1.410 1.030 3..41 1.111 
14 5.101 1.044 1.351 1.604 6.611 1.111 
10 5.016 1.232 1.646 1.066 0.510 1.111 
18 5.410 1.482 1.646 1.066 2..00 1.111 
1. 5.516 1.804 1.584 1.411 2.148 1.111 
51 1..46 1..55 1.110 1.614 6.824 1.111 
51 5.101 1..11 1.110 1.312 2.811 1.111 
55 5.134 1.881 1.110 1.312 2.48. 1.111 
53 5.65. 1.436 1.163 1.668 ..856 1.111 
56 5.10. 1.81. 1.110 1.312 0.13. 1.111 
52 5.351 1.81. 1.320 1.22. 2.461 1.111 

 ( ٘ٓ.ٓعند مستوى داللة )  (ٜٛٛ.ٔ) القيمة التائية الجدولية

 -طريقح االتضاق الذاخلي : -2
 -معامالت ارتباط الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس الفرعي الذي تنتمي اليو : -أ

العالقة االرتباطية بيف درجة كل فقرة األسموب األخر في تحميل الفقرات ىو ايجاد  
, إْذ تعد ىذه الطريقة مف أدؽ الوسائل المعروفة لحساب االتساؽ  لكل مجاؿ والدرجة الكمية

الداخمي لمفقرات في قياس المفيـو وفي ضوء ذلؾ قاـ الباحث باحتساب معامل التمييز مف 
لممجاؿ الفرعي وذلؾ مف خالؿ خالؿ العالقة االرتباطية بيف درجة كل فقرة والدرجة الكمية 

( العبا , ٖٓٔحساب معامل ارتباط بيرسوف عمى عينة التحميل )عينة البناء( والمكونة مف )
باعتبار  واطئاً لممجاؿ تحذؼ الفقرة التي يكوف معامل ارتباطيا بالدرجة الكمية  وبناء عمى ذلؾ

رفة الداللة االحصائية فقد تـ . ولمع بأكمموالمقياس اف الفقرة ال تقيس الظاىرة التي يقيسيا 
( وبمستوى  ٛٙ( عند درجة حرية )  ٖٛٔ.ٓمقارنتيا مع قيمة معامل االرتباط الجدولية ) 

 ( . ٓٔ( وكانت جميع القيـ الخاصة بفقرات القائمة دالة كما في الجدوؿ )  ٘ٓ.ٓداللة) 
 



 33 الثحث ّاخراءاتَ          هٌِح........................................................ الفصل الثالث 

 

 (ٓٔجدوؿ )
 عجز( –ي )تحكـ لمقياس بالمجموع الكميالفقرة يبيف ارتباط 

 ممٌاس العجز

ارتباط الفمرة  ت
ارتباط الفمرة  ت الداللة بالممٌاس

ارتباط الفمرة  ت الداللة بالممٌاس
 الداللة بالممٌاس

 معنوي 1.0.4 .1 معنوي 1.064 11 معنوي 1.024 1
 معنوي 1.080 51 معنوي 1.086 11 معنوي 1.844 5
 معنوي 1.024 51 معنوي 1.088 15 معنوي 1.0.1 3

 معنوي 40..1 55 معنوي 1.818 13 معنوي 1.861 6
 معنوي 1.0.4 53 معنوي 1.040 16 معنوي 1.814 2
 معنوي 1.082 56 معنوي 1.045 12 معنوي 1.006 4

 معنوي ..1.0 52 معنوي 45..1 14 معنوي 1.858 0
    معنوي 1.0.1 10 معنوي 1.822 8
    معنوي 1.080 18 معنوي 1.0.8 .

 ممٌاس التحكم

ارتباط الفمرة  ت
ارتباط الفمرة  ت الداللة بالممٌاس

ارتباط الفمرة  ت الداللة بالممٌاس
 الداللة بالممٌاس

 معنوي 1.816 .1 معنوي 1.826 11 معنوي 1.818 1
 معنوي 1.814 51 معنوي 1.843 11 معنوي 1.868 5
 معنوي 1.0.1 51 معنوي 1.884 15 معنوي 1.046 3

 معنوي 1.081 55 معنوي 1.855 13 معنوي 1.811 6
 معنوي .5..1 53 معنوي 1.862 16 معنوي 1.0.3 2
 معنوي 1.0.8 56 معنوي 1.0.1 12 معنوي .1.83 4

 معنوي 1.006 52 معنوي 1.081 14 معنوي 1.861 0
    معنوي .1.85 10 معنوي 1.860 8
    معنوي 1.843 18 معنوي 1.852 .

 
 :  نياملؤشراخ الؼلويح للوقياص-3-4-13
 صذق املقياس :-3-4-13-1
 لمتحقق مف صدؽ مقياسو . االتيةاستخدـ الباحث الطرائق     

 صذق احملتْٓ : -أّال :
وعرض عجز (  –المقياسيف )تحكـ لقد تحقق ىذا النوع مف الصدؽ عندما قاـ الباحث بتعريف 

فقراتيما بعد تحديدىا عمى مجموعة مف الخبراء المختصيف في العمـو النفسية والتربوية وعمـ 
( تـ استبعاد  ٕباستخداـ ) كأ إحصائيا. وبعد تحميل آرائيـ النفس الرياضي واالختبار والقياس 

 مى النسبة المقبولة مف التوافق .لعدـ حصوليا ع اتفقر   (ٓٔ)
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 :صذق الثٌاء  -ثاًيا :
يعد صدؽ البناء مف أكثر أنواع الصدؽ تمثياًل لمفيـو الصدؽ , والذي يسمى احيانًا 
بصدؽ المفيـو أو صدؽ التكويف الفرضي " ويقصد بو قدرة المقياس عمى قياس تكويف فرضي 

, " فيو يتناوؿ العالقة بيف االختبار أو المقياس وبيف  (ٔ)أو مفيـو نفسي أو سمة معينة "
 (ٕ)الذي ييدؼ االختبار لقياسو" المفيـو النظري 

 -النوع مف الصدؽ مف خالؿ مايمي :وقد تحقق ىذا  
 :الطرفيتنيأصلْب اجملوْػتني  -1

تعتمد قدرة المقياس الجيد عمى كفاية األجزاء المكونة لو مف ناحية قدرتيا عمى التمييز  
التمييز وذلؾ مف خالؿ بيف المجموعات المتباينة في األداء عمى الظاىرة , وقد تحقق صدؽ 

  .اإلبقاء عمى الفقرات التي اثبت التحميل اإلحصائي قدرتيا التمييزية
 االتضاق الذاخلي :-2

" تفترض ىذه الطريقة أف الدرجة الكمية لمفرد تعد معيارًا ميمًا لصدؽ بناء المقياس وذلؾ مف 
. وقد  ( ٖ) س بالدرجة الكمية "خالؿ إيجاد العالقة االرتباطية بيف درجة كل فقرة مف فقرات المقيا

 -تحقق لمباحث ىذا النوع مف الصدؽ مف خالؿ ارتباط :
 .بمقياس التحكـالفقرة بالدرجة الكمية  ارتباط - أ
 .بمقياس العجزالفقرة بالدرجة الكمية  ارتباط  - ب

 هؤشراخ ثثاخ املقياس : -3-4-13-2
أعيد تطبيقو عمى االفراد أنفسيـ في ويعني الثبات " إف يعطي االختبار النتائج نفسيا إذا ما  

 , وألجل استخراج الثبات اعتمد الباحث عمى الطرؽ اآلتية : ( ٗ)الظروؼ نفسيا "
 طريقح التدزئح الٌصفيح : -أّال :

لقد اعتمد الباحث في ىذه الطريقة عمى استمارات التجربة الرئيسة لعينة البناء والبالغ عددىا 
فقرات المقاييس الفرعية لممقياس عمى نصفيف اشتمل النصف  ( استمارة . حيث تـ تقسيـٖٓٔ)

                                                           

 .  22، ص 1222، اٌمب٘شح ، داس اٌّعشفخ ،  ل١بط اٌشخظ١خ( دمحم شسبرخ سث١ع : 1(
، داس اٌفىوش  1، طاٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ اٌزشثوٛٞ ٚإٌفغوٟ أعبعو١برٗ ٚرطج١مبروٗ ٚرٛخٙبروٗ اٌّعبطوشح ( طالذ اٌذ٠ٓ ِسّٛد عالَ : 5)

 .  535، ص 5111اٌعشثٟ ، 
،   1221، خبِعوخ اٌّٛطوً ، داس اٌىزوت ٌٍطجبعوخ ٚإٌشوش ،  االخزجوبساد ٚاٌّموب١٠ظ إٌفغو١خعجوذ اٌد١ٍوً اٌضٚثعوٟ ٚوخوشْٚ :  (3)

 .  23ص

 .  123، ص 1222، اٌمب٘شح ، داس اٌفىش اٌعشثٟ ، اٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ فٟ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ(دمحم طجسٟ زغب١ٔٓ :  2)
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األوؿ عمى فقرات ذات االرقاـ الفردية في حيف اشتمل النصف الثاني عمى الفقرات ذات االرقاـ 
( وىي ٖٕٓ.ٔ()التجانس بيف النصفيف( المحسوبة )  Fوأستخدـ الباحث أختبار)  الزوجية .

( أذ تبيف أنيا غير دالة احصائيا ٜٕٔدرجة حرية )( عند  ٜٓ.ٖاصغر مف قيمتيا الجدولية )
بعد ذلؾ تـ استخراج معامل ارتباط بيرسوف لمجموع درجات نصفي وبذلؾ تحقق التجانس , 
( إال أف ىذه القيـ تمثل معامالت نصف االختبار  ٜٔٗ.ٓ -ٕٜٚ.ٓاالختبار وقد تراوح بيف )

 –لممقاييس الفرعية لذلؾ يتعيف تصحيح ىذه المعامالت مف خالؿ استخداـ معادلة )سبيرماف 
عامل براوف( لتصحيح معامل الثبات لمحصوؿ عمى ثبات االختبار ككل وبعد التصحيح اصبح م

 ( ٜٚٚ.ٓ – ٜٙٛ.ٓالثبات يتراوح ما بيف ) 
 

 (  ٔٔالجدوؿ ) 
 ثبٌزدضئخ إٌظف١خ ِع ِعبًِ اٌزظس١راٌزسىُ   –اٌعدض ٠ج١ٓ ِعبِالد ثجبد ِم١بط 

 
 الثبات بعد التصحٌح الثبات لبل التصحٌح ممٌاس  ت

 84..1 05..1 العجز 1
 .4..1 61..1 التحكم  5

 
  -هؼادلح الفا كرًّثاخ :-ثاًيا :

كرونباخ ( لحساب ثبات االختبار عمى اجابات عينة معادلة ) ألفا  عماؿقاـ الباحث باست 
 -ٜٔٚ.ٓ( العبا . فقد انحصرت قيـ معامالت الثبات بيف)  ٖٓٔالبناء البالغ عددىـ ) 

 . (ٓٔكما في الجوؿ) ( لممقاييس الفرعيةٖٛٛ.ٓ
 

 ( ٕٔجدوؿ )
 اٌعدض اٌزسىٌُبٌن لٌمة معامل الفا كرونباخ لممٌاس 

 معامل الفا كرونباخ ِم١بط  ت

 61..1 العجز 1
 1.824 التحكم  5
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    -:(ػدز –التحكن )صي الصيغح الٌِائيح ملقيا-3-4-14
مف خالؿ عمميات التحميل اإلحصائي  النيائية مابصورتيسيف تماـ إجراءات بناء المقياابعد 

مف صدؽ  ولمتأكدقياس وحساب القدرة التميزية ليذه الفقرات مالتي أجراىا الباحث لفقرات ال
 ٕ٘( فقرة بمعدؿ ) ٓ٘بصيغتِو النيائية مؤلفًا مف ) يف, أصبح المقياسالمقياس فضاًل عف ثباتة 

 لو( وادنى درجة  ٘ٚ)  الواحد ,عممًا اف اعمى درجة لممقياسعجز ( فقرة لمٕ٘و)  تحكـ( فقرة لم
 درجة( ٕ٘)
 حتذيذ االختثاراخ املٌاصثح للوتغرياخ قيذ الذراصح  -3-5
 : املركثح  يححتذيذ االختثاراخ املِار -3-5-1

بعد اف تـ تحديد الميارات المركبة, وبعد اطالع الباحث عمى المصادر واالبحاث والدراسات   
وبناء عمى  ,()االختصاصالسابقة ومف المقابالت الشخصية التي اجراىا الباحث مع ذوي 

 المركبة,تـ ترشيح االختبارات المناسبة لمميارات  الباحث,ومف خبرة  المشرؼ,توجييات السيد 
مة ومنسجمة مع العينة وطبيعة اىداؼ البحث , وفيما يمي االختبارات المستخدمة األكثر مالء

 قيد الدراسة .    
 االستقباؿ )االخماد( والتمرير باتجاىيف مختمفيف  -: اسـ االختبار :اّالً 

 . (ٔ)االستقباؿ )االخماد( والتمريرودقة قياس سرعة  -االختبار: الغرض مف 
   -االدوات المستخدمة :

 ( .ٛ_ كرة قدـ عدد )
 _ شريط قياس جمدي .  

 . (spray)_ أصباغ ترابية نوع 
 ( .   ٔ_ صافرة عدد )

 ( متر لتحديد منطقة االستقباؿ )االخماد( .  ٔ_ مسطرة بطوؿ )
 . سـ  ( ٓٙ×سـ  ٓٙ(  ) طوؿ ضمعو ٕ_ مرمى صغير عدد )

 _ ساعة ايقاؼ .
                                                           


 (7ٍِسك )٠ٕظش  

( ( ٍِسك )1) 
مركبػػػػػة لالعبػػػػػي كػػػػػرة القػػػػػدـ ألنديػػػػػة بغػػػػػداد  تصػػػػػميـ وتقنػػػػػيف بطاريػػػػػة اختبػػػػػار مياريػػػػػة :بعػػػػػث عبػػػػػد المطمػػػػػب عبػػػػػد الحمػػػػػزة  (1)

 ٕٚٔصـ , ٕٙٔٓ, اطروحة دكتوراه , كمية التربية البدنية وعمـو الرياضة / جامعة بغداد ,  الدرجة الممتازة
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 -وصف االداء :
يقف المختبر خمف خط منطقة االستقباؿ )اإلخماد( والتي تبعد عف المجيز ) المرسل (      

) ارضية ( ـ عمى جيتي اليميف واليسار, وبعد اعطاء اشارة البدء يمرر المجيز الكرة ٛمسافة )
الالعب الى داخل منطقة  مف جية اليميف باتجاه منطقة االستقباؿ )اإلخماد( , يتقدـ( 

, ثـ االستقباؿ )اإلخماد( محاواًل استقباؿ الكرة باي جزء مف القدـ وتوجيييا باتجاه منطقة التمرير
( , وفي المحاولة الثانية يقوـ بتمرير الكرة الى المرمى رقـ ٔيقـو بتمرير الكرة باتجاه المرمى )

يؤدي جميع المختبريف المحاوالت االربعة بعد ذلؾ ( , ٕ( ثـ )ٔ(  وىكذا بالتتابع المرمى )ٕ)
 المؤدات في المحاوالت االربع االولى نفسيا الطريقة (اليساراالخرى )الثانية ابتداء مف جية 

 . (ٔانظر الشكل )
( درجة مع الخط االفقي لمنطقة االستقباؿ ٕٓ( باتجاه اليميف بزاوية )ٔموقع المرمى رقـ )_ 

 ف منطقة االستقباؿ.( ـ عٚ)اإلخماد( ويبعد مسافة )
( درجة مع الخط االفقي لمنطقة االستقباؿ ٕٓ( باتجاه اليسار بزاوية )ٕموقع المرمى رقـ )_ 

 ( ـ عف منطقة االستقباؿ .ٚ)اإلخماد( ويبعد مسافة )
  -شروط االداء :

 . )يجب اف يتـ استقباؿ الكرة ضمف المنطقة المحددة  لالستقباؿ )االخماد 
  ( ثـ ٔ( ثـ )ٕ( ثـ )ٔاستقباؿ الكرة والتمرير باتجاه المرمى ) يقعف طر يؤدى االختبار

 ( وفقًا لمتسمسل.ٕ)
 . عمى المختبر اف يؤدي ميارتي االستقباؿ والتمرير بأسرع وقت ممكف 

 -طريقة التسجيل :
 . ( محاوالت بواقع اربع محاوالت مف كل جيةٛيعطى لممختبر ) 
 الصحيح .تحتسب لممختبر  )درجة واحدة( لالستقباؿ  
 تحتسب لممختبر )صفر( مف الدرجات لالستقباؿ الخاطئ . 
 تحتسب لممختبر )درجة واحدة( لمتمرير الناجح . 
 تحتسب لممختبر )صفر( مف الدرجات لمتمرير الخاطئ . 

 -مالحظة :
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 ( ( منيا لالستقباؿ و)ٛ( درجة )ٙٔمف ناحية الدقة فاف الحد االعمى لدرجات الدقةٛ )
 لمتمرير .

  ناحية الزمف يتـ احتسابو بواسطة ساعة ايقاؼ .مف 
 )وحدة القياس )درجة / ثانية  . 
  ساب تحاويتـ , ( ٛجمع ازماف المحاوالت الػ ) بواسطةلالختبار الكمي يتـ حساب الوقت

, لمرمى ا خط زمف كل محاولة مف لحظة استقباؿ )إخماد( الكرة الى لحظة وصوؿ الكرة
بواسطة جمع درجات ميارتي االستقباؿ والتمرير,  ة(يتـ حساب مجموع )درجات الدقو 

والذي  (ٔ)قانوف ) فتس المعدؿ ( وبعد ذلؾ يتـ استخراج درجة االداء المياري بواسطة
  : ينص

 االداء المياري = مجموع درجات الدقة / مجموع الزمف 
 
 

 (5ِشِٝ سلُ )                      (1ِشِٝ سلُ )

   
 
 
 
 
 
 

 (1اٌشىً )

 االعزمجبي ٚاٌزّش٠ش ثبردب١٘ٓ ِخزٍف١ٓ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . ٘ٗص م , 0212,  مصدر سبق ذكره؛  خيوف يعرب  (1)

ة ــــــــمنطق
 االستقبال

 م1× م 1
 

    (02)(02)  ( م 8)  ( م 8)

 ( م 7) ( م 7)

 سم 62 سم 62
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 اتبالكرة )الدحرجة( بيف الشواخص المتعرجة والتمرير باتجاى الجري -االختبار: اسـ  ثاًيًا:
 .  (ٔ)ةمختمف

 والتمرير.الدحرجة ودقة سرعة  قياس-االختبار: الغرض مف 
 -المستخدمة: االدوات 

 (ٙ_ كرة قدـ عدد )
 قياس_ شريط 

 _ شريط الصق مموف 
  (spray)أصباغ ترابية نوع _ 

 ( ٔ_ صافرة عدد )
 ـ( لتحديد منطقة التمرير  ٘.ٔ_ مسطرة قياسيا )

  سـ( ٓٙ×سـ ٓٙ)ضمعيا ( طوؿ ٖ_ مرمى صغير عدد )
 _ ساعة ايقاؼ 

ـ( والمسافة ٔ( توضع في خط متعرج المسافة بيف شاخص واخر طواًل )ٙ_ شواخص عدد )
( ـ والمسافة بيف ٔبيف خط البدء واوؿ شاخص ) والمسافة°( ٓٗ) بزاويةـ( ٘.ٔالقطرية )

 ـ.( ٔمنطقة التمرير واخر شاخص )
 -االداء: وصف 

( ـ عف منطقة اداء ٚالذي يبعد مسافة ) ايةف خط البديقف المختبر وبحوزتو الكرة خم      
بيف الشواخص المتعرجة حتى  بدحرجة الكرةالتمرير , وبعد إعطاء إشارة البدء يقـو المختبر 

( يعود ليؤدي المحاولة ٔالوصوؿ الى منطقة التمرير ليقوـ بتمرير الكرة باتجاه المرمى رقـ )
( ٕوالشكل )( ٖلمحاولة الثالثة عمى المرمى رقـ )(, ثـ يؤدي إالثانية عمى المرمى رقـ )

 يوضح ذلؾ 
  .( ـٚ( أماـ منطقة التمرير بمسافة )ٕموقع المرمى رقـ )_ 
( ويبعد مسافة ٕيميف المرمى رقـ ) ( درجة٘ٗ( باتجاه قطري بزاوية )ٔموقع المرمى رقـ )_ 
 ( ـ عف منطقة التمرير.ٚ)

                                                           
 ٗٚٔصـ , ٕٙٔٓ,  مصدر سبق ذكرهبعث عبد المطمب عبد الحمزة ؛  (1)
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( ويبعد مسافة ٕ( درجة يسار المرمى رقـ )٘ٗبزاوية )( باتجاه قطري ٖموقع المرمى رقـ )_ 
 ( ـ عف منطقة التمرير.ٚ)

 -شروط االداء :
 الشواخص يعطى  أحد أسقط إذا خرجت الكرة مف سيطرة الالعب اثناء الدحرجة او

 لممختبر )صفر( مف الدرجات لدقة الدحرجة.
  ليا.يجب أف يتـ اداء ميارة التمرير ضمف المنطقة المحددة 
  يبدأ االختبار مف لحظة اعطاء إشارة البدء ألداء ميارة الدحرجة بيف الشواخص والتمرير

( ثـ ٕ( ثـ االنتقاؿ ألداء المحاولة الثانية باتجاه المرمى رقـ )ٔباتجاه المرمى رقـ )
 لمتسمسل.( وفقًا ٖاالنتقاؿ ألداء المحاولة باتجاه المرمى رقـ )

 ممكف.سرع وقت عمى المختبر اف ُيؤدي االختبار بأ 
 -طريقة التسجيل :

 محاوالت.( ٖيعطى لممختبر ) 
 الناجحة.تحتسب لممختبر )درجة واحدة( لمدحرجة  
تحتسب لممختبر )صفر( مف الدرجات إذا خرجت الكرة مف سيطرة الالعب في اثناء  

 الشواخص.الدحرجة أو أسقط أحد 
 الناجح.تحتسب لممختبر )درجة واحدة( لمتمرير  
 الخاطئ.ر )صفر( مف الدرجات لمتمرير تحتسب لممختب 

 - مالحظة:
 ( ( منيا لمدحرجة و )ٖ( درجة )ٙمف ناحية الدقة فاف الحد األعمى لدرجات الدقةٖ )

 لمتمرير.
  ايقاؼ.مف ناحية الزمف يتـ احتسابو بواسطة ساعة 
 )وحدة القياس )درجة/ ثانية . 
  ويتـ حساب زمف كل  (ٖالػ جمع ازماف )المحاوالت  بواسطةيتـ حساب الوقت لالختبار

محاولة مف لحظة اعطاء اشارة لمبدء واداء ميارة الدحرجة بالكرة الى لحظة وصوؿ الكرة 
ثـ يتـ حساب مجموع الدرجات )درجات الدقة( مقسمة إلى مجموع الزمف , لمرمى خط ال

  : قانوف )فتس المعدؿ( والذي ينص بواسطة
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 = مجموع درجات الدقة / مجموع الزمف االداء المياري 
               (3ِشِٝ  سلُ )                               (ٕمرمى رقـ )                                           (1ِشِٝ سلُ )

                                                          
                                                              

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 (5اٌشىً )

 ِخزٍف بداٌذزشخخ ث١ٓ اٌشٛاخض اٌّزعشخخ ٚاٌزّش٠ش ثبردب٘

 

 

 

 

 

 

 

 سم 62

 ( م 7)

    ( م 7)

 ( م 7)
 (45) 

   
(45) 

 ( م 7) 

 

 

 التمرير ةــــــــمنطق
 م1.52× م 1.52

 سم 62 سم 62

 ( م 1) 

 ( م 1) 
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 .(ٔ) االستقباؿ )االخماد( والتيديف -: اسـ االختبار :  ثالثا
 . االستقباؿ والتيديفودقة قياس سرعة   -الغرض مف االختبار :
  -االدوات المستخدمة :

 (.ٗعدد )كرة قدـ _ 
 جمدي._ شريط قياس 
 (.ٔ_ صافرة عدد )

 .(spray)_ أصباغ ترابية نوع 
 (.ـ( لتحديد منطقة االستقباؿ )االخماد ٘.ٔ_ مسطرة قياسيا )
  (.ٔثالث مناطق عدد ) عمى( ـ مقسـ ٗٗ.ٕ×  ٕٖ.ٚ_ مرمى قانوني )
 التيديف.تدريب( لتحديد مناطق  ؾال ستي_ شريط مطاط )
 _ ساعة ايقاؼ 

 -االداء: وصف 
نقطة  بواسطة( والتي ُتحدد ٔيقف المختبر خمف خط منطقة االستقباؿ )اإلخماد( رقـ )     
( ـ أماـ خط المرمى مما يشكل مسافة قطرية بيف ٓٔ( ـ يميف ويسار المرمى مع )ٙلقاء )

وبعد إعطاء اشارة البدء يمعب المجيز الكرة )ارضية(  منطقة االستقباؿ )اإلخماد( والمرمى ,
ثـ يقوـ بالتيديف  ( , يحاوؿ المختبر استقباؿ الكرة )اإلخماد(ٔرقـ )ستقباؿ باتجاه منطقة اال

عكس االتجاه نحو المرمى في المناطق المؤشرة وفق أىميتيا وصعوبتيا, يؤدي جميع 
المختبريف محاولتيف بالتتابع , ثـ يؤدي جميع المختبريف محاولتيف آخرتيف مف منطقة االستقباؿ 

قع المرسل )المجيز( يكوف اماـ المرمى ويتوسط منطقتي االستقباؿ ( , عممًا اف مو ٕرقـ )
 . ( ادناهٗوكما في الشكل ) ( ـٛ( ويبعد عف كل منطقة استقباؿ ) ٕ( ورقـ )ٔ)اإلخماد( رقـ )

 -االداء:شروط 
 . يجب أف يتـ استقباؿ الكرة ضمف المنطقة المحددة لو 
  المحددة لالستقباؿ )االخماد( .يجب أف يتـ اداء ميارة التيديف ضمف المناطق 
 . عمى المختبر أف يؤدي ميارتي االستقباؿ والتيديف بأقصى سرعة ممكنة 

                                                           
 ٕٚٔصـ , ٕٙٔٓ,  مصدر سبق ذكرهبعث عبد المطمب عبد الحمزة ؛  (1)
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  -طريقة التسجيل :
 ( محاوالت )محاولتاف مف كل جية ( .ُٗيعطى لممختبر ) 
 محاولة.ُتحتسب لممختبر )درجة واحدة( لالستقباؿ الناجح في كل  
 الخاطئ.ستقباؿ ُتحتسب لممختبر )صفر( مف الدرجات لال 
 (.ُٖتحتسب لممختبر )ثالث درجات( عند التيديف في المجاؿ رقـ ) 
 (.ُٕتحتسب لممختبر )درجتاف( عند التيديف في المجاؿ رقـ ) 
 القائميف او العارضة  أحدمست الكرة  إذاُتحتسب لممختبر )درجة واحد(  
 رمى.المخرجت الكرة خارج حدود  إذاُتحتسب لممختبر )صفر( مف الدرجات  

  -مالحظة :
  ( منيا لالستقباؿ ٗ( درجة )ٙٔ)مف ناحية الدقة فأّف الحد األعمى لدرجات الدقة

 لمتيديف.( ٕٔ)االخماد( و )
  ايقاؼ.مف ناحية الزمف يتـ احتسابو بواسطة ساعة  
 (.وحدة القياس )درجة/ ثانية 
  ساب زمف تحاويتـ , جمع ازماف المحاوالت االربع  بواسطةيتـ حساب الوقت لالختبار

خط كل محاولة مف لحظة استقباؿ )إخماد( المختبر لمكرة الى لحظة وصوؿ الكرة ل
ثـ يتـ حساب مجموع الدرجات )درجات الدقة( مقسمة إلى , لمرمى المقسـ الى اجزاء ا

  -قانوف ) فتس المعدؿ( والذي ينص :  بواسطةمجموع الزمف 
 = مجموع درجات الدقة / مجموع الزمف االداء المياري 
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 (3اٌشىً )

 االعزمجبي )االخّبد( ٚاٌزٙذ٠ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 م 7.30

االستقبال ة ــــــــمنطق
 ( 0والتهديف)

 م1.5× م 1.5
 

 سم 0.44

 ( م 12)

ة ــــــــمنطق
االستقبال 
 (1والتهديف)

 م1.5×  م1.5 
 

 ( م 6) ( م 6)

 ( م 12)

 ( م 8) ( م 8)
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  :اخ هظاُر االًتثاٍذيذ اختثارحت -3-5-2
والمقابالت الشخصية ومف خبرات  بعد االطالع عمى المصادر العممية والدراسات السابقة  

 والمجنة العمميةواالخذ بآراء ومالحظات لجنة السمنار  وبعد االتفاؽ مع السيد المشرؼالباحث 
وكانت  مباشر باألداء المياري المركبالتأثير الرتباط و االذات  أىـ مظاىر االنتباهتـ تحديد 
 كاآلتي :
 تركيز االنتباه . 
 تحويل االنتباه . 

(1)اختثار تردّى اًفيوْف لقياس هظاُر االًتثاٍ  -1
:  

 لٌاس المدرة على تركٌز وتحوٌل االنتباه الهدف من االختبار: 
 ألالم رصاص، ساعة تولٌت، استمارة لٌاس مظاهر االنتباه -األدوات:

( أي عند سماع أشارة البدء ٌبدأ المختبر بملب ) لمٌاس تركٌز االنتباه-مواصفات األداء:
سطراً بعد سطر لمدة  .0االستمارة التً تحوي مجموعة من األرلام ٌبدأ المختبر بشطب الرلم 

العملٌة نفسها لمدة دلٌمة واحده اخرى، اما تحوٌل االنتباه فٌتم دلٌمه واحده ثم التولف، وبدء 
ثانٌة  31ثم  60ثانٌه شطب  31و 4.ثانٌه شطب  31بالتعالب  60و  4.شطب الرلمٌن 

 . 60ثانٌة  شطب  31و 4.شطب 
            :ٌتم حساب النتائج فً كلتا الحالتٌن من خالل معادالت خاصة.التسجٌل

56 .4  506.4 65 0.  283  4.65  56.0 382 5.60 .604 46.5 
56 .0  5. 06  5.46 46.5 283 .60  56.4  238  .5604 065. 

5.604  5.60  06.  382  5.60 56.4 4056. 6.5  56.0  382 
56.0  5.64  5.60  56.3  5.60 4065. 56.0 83  6.4  56.5 
823  56.4  382  4.5 4650.  5.50 506.  56.0  056.  46.0 

4065.  283  56.4  382  .5604 56.0 283  46.5 5.60 560. 
.5604  56.0  382  4610. 83  5.64  36.5 4056. 56.4 283 
5.64  4056.  5.06  328  56.0  283  65.  4.65  .60  46.5 
56.5  382  4260.  .5604  056.  382 4650. 283 56.4 382 
382  650.  4560.  382  60  4560.  283  46.5  283  4065. 

4560.  5.60  56.4  56.0  283 .5  5.60  4650.  382 4.65 
465.  56.0  283  5.60  5.64  56.45604  283  1.06  865. 
5.60  .5604  56.5  56.4  283  64  56.5  5.60  506. 382 
56.4  5.60  4065.  56.0  46.5  56.06.4  382  545.  .64 
56.0  382  46.5  382  4650.  506.  5.60 .0  4056.  6.4 

                                                           

,دار الضياء لمطباعة والتصميـ النجف ٔ,طالدالئل الفسمجيو والحركية في عمـ النفس الرياضي( عمي حسيف ىاشـ: ٔ)
 .٘ٙ-ٗٙ,صٕٓٔٓاالشرؼ,
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283  4560.  56.4  382  4065.  5.6083  46.5  56.4  5604 
.5604  382  5.60  4650.  56.0    46.5  56.4  4056. 283 

283  56.0  382  5.06  4056.  5.64    5.60  46.5    46.5 
56. 4650.  382  560.   382  283  4065.  382. 6.54 056. 

56.0  465.  4650. 283 506.  56.4    4560.  5.60  46.5 
.5604  283  56.4  5.60  283  46.5  5.64  06  56.0  065. 
506.  5.60  .5604  382  56.0  46.5  6.  56.4  3.60 382 
46.5  56.4  283  56.0  4065.  5.60  56.5 6.0  5.64 6.4 
56.0  056.  56.4  506. 5.60  4650.  382  56.4 28356.4 

54604  5.60  46.5  283  56.0  .5604  3826.4 283 4065. 
283  56.4  4056.  46.5  5.60  238 560.  382  56.0 5604 

46.5  .60  4.65  4056.  283 56.0 5.06 4056. 5.6446.5 
382  564.  283  4650.  382  4056.  .560 460.  382 56.0 

065.  382  46.5  283  4560.  5.60  328 4560. 650.  283 
4.65 382 4650.  5.60  46.5 283 56.0 46.54 5.604 5.60 

 لقٌاس تركٌز االنتباه للدقٌقة األولى ٌتم استخراج ماٌأتً:

a  الحجم العام( وهو عدد االرقام التً نظرها الالعب منذ بداٌة االختبار وحتى كلمة قف ( 

B مفروض شطبها فً ورقة االختبار منذ البداٌة وحتى كلمة قفعدد التراكٌب ) االرقام ( ال 

P  عدد األخطاء العام ( عدد التراكٌب الخطأ التً شطبها الالعب + عدد التراكٌب الصحٌحة (

 التً لم ٌشطبها 

e1             معامل دلة العمل او تنفٌذ االختبارb - e1=   B 

B                                                                  

               e1=u1×a1 

 u2ثم تعاد العملٌة للدقٌقة الثانٌة من االختبار وٌتم استخراج الدالالت السابقة اي استخراج 
e2=u2×  a2 

 لمٌاس تحوٌل االنتباه ٌتم استخراج ماٌأتً:

M ل للثوانً الثالثٌن األولى والثانٌةالفارق بٌن إنتاجٌة العم 

H الفارق بٌن إنتاجٌة العمل للثوانً الثالثٌن الثانٌة والثالثة 

O  الفارق بٌن إنتاجٌة العمل للثوانً الثالثٌن الثالثة والرابعة 

 o+g=m+h تحوٌل االنتباه =
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 : حاالصتطالػي اربالتد-3-6
 االّىل:التدرتح االصتطالػيح -3-6-1

لغرض تحديد  ٕٕٔٓ/ٗ/ٜفي يـو الجمعة الموافق  الباحث التجربة االستطالعية االولىاجرى 
عمى مجتمع  عجز ( –)تحكـ عينة البحث بعدما تـ تطبيق مقياسي أسموب الدافعية مستويات 

البحث لالعبي المركز الوطني لرعاية الموىبة الرياضية _ منطقة الفرات االوسط والبالغ عددىـ 
ولكوف لممقياسيف  الحقيقييذا حددت المستويات باالعتماد عمى المدى ( العب وبٖٓٔ)

(فقرة لكل مقياس واف بدائل االجابة )ثالثية( فاف اعمى قيمة يمكف ٕ٘المقياسيف مكوناف مف )
وطرح القيمة ( درجة لممقياس ٕ٘( درجة وادنى درجة )٘ٚاف يحصل عمييا المقياس الواحد )

 ثالثمًا عمى عدد المستويات ليستخرج طوؿ الفئة, وبيذا حددت الدنيا مف القيمة العميا مقسو 
 (ٖٔمستويات ألفراد المجتمع وكذلؾ عينة البحث كما مبيف بالجدوؿ )

 (13الجدول )
  عجز(–ممٌاسً الدافعٌة )تحكم ٌبٌن مستوٌات 

 العٌنة العدد الدرجة المستوٌات الممٌاس ت

 14 32  22  -42 التحكممستوى عالً من  التحكم 1

 42      ..66  -  ..26 التحكممستوى متوسط من 

 31 36.8 – 66.8  التحكم مستوى منخفض من

 16 31 41.440  -01  العجزمستوى عالً من  العجز 5

 العجزمستوى متوسط من 
41.240-
21.533 

42 

 32 8..3 -21.133 العجزمن  منخفضمستوى 

 
 ح :الثاًيالتدرتح االصتطالػيح -3-6-2

استطالعية كونيا تمثل واحدة مف الخطوات  اكثر مف تجربة الى اجراءالباحث  عمد     
خطوات  معرفةأجل مف , وذلؾ تجربة بحثية  َأَيةتنفيذ الشروع في  قبلجدًا  الميمةاألساسية و 
 وكذلؾ , اثناء تنفيذ التجربة الرئيسة التي قد تحدث والمشاكل ومعالجة السمبيات سير العمل

ظروؼ يقـو بو الباحث لمتعزيزىا وتعرؼ بأنيا " استطالع ودعميا و النقاط االيجابية  معرفة
 )الغامضة(, والكشف عف الحمقات  بحثياالتي يرغب الباحث في  )المشكمة( المحيطة بالظاىرة
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ومف لجمع المعمومات ,  الضروريةمف الوسائل  َوُتعدُ ,  (ٔ) قبل الخوض في جميع المعمومات "
 : ع الباحث التعرؼ عمىاستطىذه التجارب ا

 والمعوقات.ايف تقع الصعوبات  
 التمرينات.الزمنية الالزمة لتنفيذ  المدة 
 المدة الالزمة لتنفيذ االختبارات. 
 . () التأكد مف كفاءة فريق العمل المساعد 
 . المستخدمة في التجربةواالدوات صالحية األجيزة  
 لمتجربة ولالختبارات .  ة العينةاستجاب 
 تسمسل االختبارات . 

( في تماـ ٕٕٔٓ-ٗ-ٔٔ( الموافق )حدعمد الباحث الى اجراء التجربة االستطالعية الثانية يـو )اال
( العبيف ٚ( , وعمى ممعب المركز الوطني لرعاية الموىبة الرياضية في الديوانية , عمى )ٖٓ:٘الساعة )

سنة( ٙٔ-ٗٔعينة االستطالع , لمعرفة ما اذا كانت االختبارات الميارية المركبة مالئمة لفئة الناشئيف )
 , عينة الدراسة .

-ٗ-ٔٔ( المصادؼ )االحداجراء التجربة االستطالعية يـو ) ىعمد الباحث ال وأيضا
( العبيف مف عينة ٘(, وعمى ممعب المركز الوطني لرعاية الموىبة الرياضية عمى )ٕٕٔٓ

(, اذ كانت التجربة مفيدة لمغاية وقد تمت معرفة رشو١ض ٚرس٠ًٛ االٔزجبٖ الخزجبساالستطالع )
الوقت الالـز وما يحتاجو مف مستمزمات , وتمت معرفة كفاءة فريق العمل المساعد , ووضع 

 –المكاف والمساحة المناسباف لالستعماؿ  –الحموؿ الالزمة  لممعوقات التي واجيت تنظيـ 
 يل األجيزة واألدوات ( وغيرىا وتشغ –عممية ترتيبيـ  –عممية تنظيـ جموس الالعبيف

 
 
 
 

                                                           
( , )التخطػػػػػػػيط والتصػػػػػػػميـ التربويػػػػػػػة والنفسػػػػػػػية لكتابػػػػػػػة الرسػػػػػػػائل واالطػػػػػػػاريح التطبيقػػػػػػػات العمميػػػػػػػةظػػػػػػػافر ىاشػػػػػػػـ الكػػػػػػػاظمي؛  (1)

 ٕٛص, ـ ٕٕٔٓبغداد, دار الكتب, 
( ( ممحق )٘) 
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 : أخراءاخ الثحث امليذاًيح -3-7
 االختثاراخ القثليح : -3-7-1

الموافق (  االحد)  لعينة البحث يـوومظاىر االنتباه تـ اجراء االختبارات القبمية الميارية      
( عصرًا  عمى ممعب ) المركز التخصصي  ٖٓ:٘في تماـ الساعة ) ـ  ٕٕٔٓ/  ٗ/  ٛٔ

, ولقد تـ تثبيت الظروؼ المتعمقة باالختبارات كالزماف  (  الشافعيةلرعاية الموىبة الرياضية في 
والمكاف وطريقة تنفيذ االختبارات , وكذلؾ االجيزة واالدوات المستعممة في االختبارات وفريق 

جراء أ َأثناءالعمل المساعد لغرض السيطرة عمى المتغيرات التي يمكف اف تؤثر عمى النتائج 
  .االختبارات البعدية 

 :(A.S.S.U.R.E)أمنْرج  املٌِح التؼليويخ هفردا-3-7-2
نموذج إجرائيا يمكف توظيفو في عمميات التخطيط أوأىـ ما يميز ىذا النموذج عف غيره كونو 

 الميداف.بقصد ضماف االستخداـ الفعاؿ لموسائل التعميمية مف قبل المعمـ داخل  والتعميـ
 بالخطوات االتية:قاـ الباحث بتطبيق خطوات انموذج اشور الذي تتمثل 

  .تحميل خصائص المتعمـ -ٔ
 .األىداؼ والمعايير وضع -ٕ
 .انتقاء المواد واالستراتيجيات التعميمية المناسبة -ٖ
  .استخداـ المواد التعميمية والوسائط -ٗ
  .طمب االستجابة مف المتعمـ -٘
 . التقويـ والمراجعة -ٙ

 :أّال: حتليل خصائص املتؼلوني
 )تحميل خصائص المتعمميف(:انعكاس المرحمة األولى في العمل 

الالعب ىـ محور العممّية التَّعميمية, ولغرض الوقوؼ عمى استعداداتيـ لتقبل الخبرة المقدمة إفَّ 
. لغرض التعرؼ إذا كانت ىناؾ مواءمة بيف خصائص (ٔ)ينبغي أف يتـ تحميل خصائصيـ

فة خصائص االعبيف عب والمواد واألساليب المستخدمة في النموذج التعميمي أـ ال فمعر الال
راسي, والعمر, والقابمية العقمية, فكمما عاد المحمل إلى أساسيات  تتضمف النضج, والمستوى الدِّ

                                                           

 73ص،  1222، اٌمب٘شح ، داس اٌّعشفخ ،  ل١بط اٌشخظ١خدمحم شسبرخ سث١ع : (  1) 
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الباحث بأعداد استمارة تتضمف خصائص المتعمـ  فقد قاـ الميمة أصبح السموؾ المدخمي أسيل
 .() االتية

 الوضع االقتصادي.-معمومات ديموغرافية: مثل الفئة العمرية  -ٔ
-اتجاىاتيـ -تحصيميـ الدراسي -معمومات سيكولوجية والفيزيائية: مثل نمط حياة المتعمـ  -ٕ

 ميوليـ.
 معمومات عف المستوى الميارات الموجودة لدييـ المتعمقة بالموضوع  -ٖ

 :ثاًيا: ّضغ األُذاف ّاملؼايري
 انعكاس المرحمة الثانية في العمل )وضع األىداؼ والمعايير(:

بعد تييئة المرحمة السابقة لمجمل خصائص العينة قاـ الباحث في ىذه المرحمة التي تتضمف 
األىداؼ االدائية وىي صياغة األىداؼ التعميمية ومستواي سيولة وصعوبة الميارات المركبة 
واعداد تمرينات ميارية تناسب خصائص االفراد والمستوى الميارى و البدني ليـ وتجزئتيا 

 وسائل التعميمية قبل البدء بالتطبيق الميداني ليا وعرضيا بال
 ثالثا: اًتقاء املْاد ّاالصرتاتيدياخ التؼليويح املٌاصثح:

 (:انتقاء المواد واالستراتيجيات التعميمية المناسبةانعكاس المرحمة الثالثة في العمل )
ئل تعميمية قبل مف خالؿ ما عرض مف تعريفات ليذه المرحمة والتي تييا الباحث استخداـ وسا

البدء بالتطبيق الميداني, وذلؾ مف خالؿ عرض الميارات المركبة بشكل فيديو او صور 
توضيحية لممحتوى التعميمي والتي تمكف الباحث مف تجزأت الميارات المركبة الى أصغر جزء 

مف الفيـ  لعرضيا عمى الالعبيف واالنتقاؿ الى العرض الكمي ليا أي التركيب العاـ لمميارة والتأكد
النظري لمميارة والتعرؼ عمى جوانبيا لالنطالؽ بالتطبيق الميداني ليا لمعرفة مدى استيعاب وفيـ 

 الالعب لممحتوى وتصحيح وتثبيت الميارات ككل.
 راتؼا: اصتخذام املْاد التؼليويح ّالْصائط:

بخبرة  الكترونيا المدرسىي مجموعة األدوات, والمواد, واألجيزة التَّعميمية, التي يستخدميا    
, لنقل محتوى تعميمّي, أو الوصوؿ إليو وىي تعمل عمى االلكتروني وميارة في الموقف التَّعميمي

                                                           

(( ٍِسك )2) 
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نقل الطمبة مف واقع الخبرة المجردة إلى واقع الخبرة المحسوسة, وتساعد عمى تقميل الجيد 
 .(ٔ)زيادة رغبة الطمبة نحو التَّعمـ عمى والوقت والتكمفة, فضاًل 

 في ا فعااًل المستعممة في التدريس أثرً  االلكترونية فيو أفَّ لنوعية الوسائل التَّعميمية ؾال شومما 
 . عف حسف طريقة استعماليا وتنويعيا تحسيف العممية التَّعميمية, فضاًل 

اختار الباحث عدًدا مف الوسائل التَّعميمية, وُرعيت في اختيار الوسائل التَّعميمية االلكترونية و 
 اآلتية:لمبرنامج العوامل 

 (:استخداـ المواد التعميمية والوسائطانعكاس المرحمة الرابعة في العمل )
التعميمي  الباحث بتحقيق األىداؼ التعميمية مف خالؿ عرض المحتوى  ـفي ىذه المرحمة قا

بواسطة أجيزة العرض )الكمبيوتر, الداتاشو, وأجيزة الموبايل الحديثة( وكذلؾ الوسائل التعميمية 
 –بالتطبيق الميداني لميارات المعروضة ليـ  االمستخدمة ضمف المنيج التعميمي وبعد ذألؾ قامو 

منشود مف التعميـ, حتى يتحقق اليدؼ ال –قاـ الباحث بتصنيع وسائل تعميمية لمميارات المركبة 
ىي مف اجل تقديـ  ُ االوسائل التعميمية وتصنيعي هوالغاية مف تصميـ ىذ بعض صور ىذه الوسائل.

الميارات االساسية والمركبة عمى وتطوير قدراتيـ وامكاناتيـ  عميـالمساعدة لممدربيف والالعبيف لت
 االتي:تطوير  ابواسطتي المباراة ويمكفبطريقة تتماشى مع ظروؼ اداء الميارة في 

 ( والتمرير.)االخماد قباؿميارة االست-ٔ
 والتيديف. االستفباؿ )االخماد(-ٕ
 والتمرير .ة جوالدحر  تقباؿاالس-ٖ

 

 

  

                                                           
(1 ) 

،اٌد١ًّ داس اٌّغشح ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠ع ،عّبْ  1،طرظ١ُّ رع١ٍّٟ ٔظش٠خ ِّٚبسعٗدمحم ِسّٛد اٌس١ٍخ : 

 57ص ،  1222
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 خاهضا: طلة االصتداتح هي املتؼلن:
وفقا الستراتيجية التعمـ المفرد, تتولى البرمجية التعميمية طمب االستجابات, عف طريق 

المبير, حيث يتـ عرض الشكل األساسي في أحد أركاف الشاشة, وتظير استخداـ العرض 
مكمالت الشكل التي يجب اختيارىا في الجانب اآلخر بشكل نابض ويصاحب ذلؾ التوجييات 

 الصوتية.
 في العمل )طمب االستجابة مف المتعمـ(: الخامسةانعكاس المرحمة 

تظير في العمل الميداني عند اف العرض التوضيحي المرئي يأتي باستجابات تعميمية 
أداء الوحدة التعميمية فمذلؾ سوؼ يكوف مستوى األداء لالعب معبر عما تمقاه وتعممو في العرض 
التوضيحي وعندىا سوؼ نالحع االستجابة التعميمية لممتعمـ مف خالؿ اداءه لمميارة حسب 

وقوؼ عمى الخمل التقسيـ السابق ليا في العرض وعندىا يستطيع الباحث مف اكتشاؼ وال
المصاحب ألداء الميارة لدى المتعمـ, فيناؾ سوؼ يكوف اختالؼ واضح بيف المتعمميف 

 ومستوياتيـ العقمية.
 :صادصا: التقْين ّاملراخؼح

, ويتـ التعميمية الوحدةلتقويـ أىداؼ  وحدة تعميميةتقويمية بعد كل  اختباراتيتـ وضع 
بار عدادا يعرض عدد اإلجابات الصحيحة وعدد تصمـ االختبار بحيث يقدـ في نياية االخت

اإلجابات الخاطئة, ومف خالؿ مراجعة ىذه النتائج, يحكـ المعمـ عمى أداء الطالب واكتسابيـ 
 .لمميارات المختمفة
 (:التموٌم والمراجعةفي العمل ) السادسةانعكاس المرحمة 

والمراجعة وىي أيضا  المرحمة األخيرة مف عممية التعمـ وفق انموذج اشور ىي التقويـ
تتخمل في المرحمة السابقة في التقويـ وذلؾ مف خالؿ مالحظة أداء الالعب والوقوؼ عمى 
األخطاء وا عادة عرض الميارة لو مف خالؿ أجيزة الموبايل وأعطا التغذية الراجعة في الممعب 

حث باشراؾ جماعي وتطبيقيا مره أخرى الى اف ينبني البرنامج الحركي لمميارة, وبعدىا قاـ البا
لالعبيف ضمف مباراة مصغرة او اختبارات مركبة التي سوؼ تتطمب استجابة مركبة واستدعاء 
سريع لمبرنامج الحركي لمميارة والتي سوؼ تكشف أيضا عف مستوى ثبات الميارة لدى المتعمـ 

أخرى وىي  وباإلمكاف أيضا إعطاء إرشادات توجيييو لممتعمـ وعرض اف امكف وا عادة التطبيق مره
 عممية تكوف عمى شكل دائرة مغمقة مف التقويـ والمراجعة.
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ومف خالؿ ىذا العرض الكتابي لألنموذج نالحع انو يتمحور حوؿ التطور في استخداـ الوسائل 
التعميمية النظرية والميدانية لالكتشاؼ السريع لمقدرات وأيضا تطويرىا بثباتيو عالية ويييا االنموذج 

ف استخداـ قاعدة عامة ودقيقة حوؿ الخصائص التي تنفرد بيا ىذه الفئة العمرية والتي تمكنيا م
تدريبات متطورة ومركبة بدال مف انتظار المتعمـ مف التقدـ في العمر والذي يعبر عنو بمرحمة 
عمرية تدريبية متقدمة حتى يتمكف مف اف يتمقى ىذه التدريبات المركبة , مف الممكف صياغتيا 

ت فئة عمرية تدريبية( استباقية لفئة عمرية متقدمة لتطور مف إمكانيا –بانيا مناىج )تعميمية 
 اصغر بمعدؿ قدرة ىذه التدريبات.

عف طابع الممل  بتعاداالو بطريقة واقعية  الوحدة التعميميةحرص الباحث عمى اف يكوف 
( في بداية القسـ  ()المنيج التعميميتـ إدخاؿ المتغير المستقل ) وقد , والرتابة المتبعة سابقًا 

لمفترة مف   قيقة( د ٜٓالكمي ىو )  التعميميةعممًا اف زمف الوحدة  التعميميةمف الوحدة  الرئيس
بواسطة  فالتجريبيتي تيفعمى المجموع المنيج, وتـ تطبيق ـ  ٕٕٔٓ/  ٘/  ٙٔولغاية  ٗ/  ٕٗ

تيف اما المجموع, عمى المجموعتيف التجريبيتيفوبإشراؼ مباشر مف قبل الباحث  المدرب
رات التي يجب اف يتـ , وقد تـ االتفاؽ عمى المتغي بالمدربمقترف عمميا فكاف  تيفالضابط
 .مف اجل ضبط جميع المتغيرات ما عدا المتغير المستقل مدة تطبيق البرنامج ,  َأثناء تعميميا

 :أسموب عمل المجموعتيف 
 –) التحكـ  بعد االختبار القبمي واستخراج نتائجُو تـ االعتماد عل تصنيف مقياسي

البحث المجموعة التجريبية,  والتي مف خالليا استطاع الباحث تحديد حجـ التكرار ( لعينة عجز
او الزمف المطموب في كل تمريف و اختيار نوع التمريف ودرجة صعوبة التمريف وكذلؾ تحديد 
في أي مرحمة مف مراحل التعمـ كاف فييا ىؤالء المتعمموف, وبذلؾ يتـ التأكيد عمى الالعبيف 

 ج الحركي لدييـ حسب خطوات االنموذج التعميمي .بتعديل البرنام
التعمـ واإلتقاف لمصممة والمصنعة مف قبمو لتسييل الوسائل المساعدة ااستخدـ الباحث بعض 

ومحاولة الوصوؿ بيـ إلى حالة الدقة ألشكاؿ الميارات المركبة التي ىي ضمف عمل الباحث 
 والوسائل المساعدة كاآلتي:
(سـ ٓٙطرية: عبارة عف خمسة صناديق بشكل نصف دائرة ارتفاع )وسيمة الدائرة النصف ق

( سـ متصمة مع بعضيا بواسطة انابيب بالستيكية وتكوف مف بوابتيف يقف ٖٓوعرض )

                                                           
(

 11( ٠ٕظش ٍِسك  
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الالعب اماميا ويؤد مف خالليا احد البوابات الكرة عند أداء المناولة واستالميا مف الجية 
 غيير المسافة بيف الالعب الوسيمة التعميمية .االخرى ويتـ زيادة صعوبة الميارة مف خالؿ  ت

الكرة االرتدادية : وىي عبارة عف كرة تربط بالالعب بواسطة شبكف مف الجمد وحزاـ مطاطي 
يربط بيف الالعب والكرة ويقوـ الالعب بضرب الكرة والسيطرة عمييا ويتـ زيادة صعوبة الميارة 

 المسافة بيف الالعب والكرة.مف خالؿ تصغير الحبل المطاطي وتطويمة وتغيير 
الشبكة االرتدادية: عباره عف شبكو مربعة الشكل مثبتو باطار حديدي وتثبت في األرض يقف 

 االعب اماميا ويقوـ بمناولة الكرة عمييا ثـ استالميا وتكوؼ فييا عده تماريف .
لمنيج عجز ( وأستمر ا –كما ويقسـ الباحث المجموعة التجريبية إلى مجموعتيف ) تحكـ 
في أياـ ( وحدة تعميمية ٕٗ) التعميمي لمدة شيريف بمعدؿ ثالث وحدات  تعميمية في األسبوع أي

  -( دقيقة مقسمة عمى :ٜٓوكاف وقت الوحدة التعميمية ))الجمعة واألحد والثالثاء( 
 ( دقيقة القسـ التحضيري.ٕٓ) -
 ( دقيقة القسـ الرئيسي)التعميمي, التطبيقي(.ٓٙ) -
 ئق القسـ الختامي.( دقآٔ) -
أما المجموعة الضابطة سارت عمى وفق المنيج التعميمي المعد مف المدرب وبالمدة نفسيا ,  

عممًا إف منيج المدرب يحمل ىدؼ الباحث نفسُو  أو قريب منُو, وآستمر المنيج  التعميمي في 
( وحدة ٕٗالمجموعة الضابطة لمدة شيريف بمعدؿ وثالث وحدات  تعميمية في األسبوع أي )

( دقيقة مقسمة ٜٓوكاف وقت الوحدة التعميمية )في أياـ )السبت واالثنيف واالربعاء( تعميمية 
  -عمى:

 ( دقيقة القسـ التحضيري.ٕٓ) -
 ( دقيقة القسـ الرئيسي)التعميمي, التطبيقي(.ٓٙ) -
 ( دقائق القسـ الختامي.ٓٔ) -

  -األتي:وعمى ىذا األساس تـ إعداد المنيج التعميمي عمى وفق 
 دقيقة.  (ٕٓٙٔمدة الزمف الكمي لموحداة التعميمية )

 ( دقيقة.ٓٛٗالقسـ اإلعدادي )
 ( دقيقة.ٓٗٗٔالقسـ الرئيسي )
 ( دقيقة.  ٕٓٗالقسـ الختامي  )
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 االختثاراخ الثؼذيح : 3-7-3
عمد ممجموعة التجريبية , لالباحث قبل المعدة مف  المنيج التعميميبعد اف تـ تطبيق       

زماف المكاف و الو نفسيا المحافظة عمى الظروؼ مع مراعاة  اجراء االختبارات البعدية الباحث إلى
  -كما يمي :البعدية وقد تـ تطبيق االختبارات ,  لتالفي متغيرات الظروؼ, ختبارات القبمية لال

 (   ٕٕٔٓ/٘/ٜٔ)  الموافق( االربعاء) يوـ ومظاىر االنتباه ـ اجراء االختبارات المياريةت 
 االحصائيح:الْصائل  3-8

 -( , والقوانيف ىي  :  SPSSالحقيبة اإلحصائية ) عمد الباحث عمى استخداـ
 الوسط الحسابي. 
 النحراؼ المعياري.ا 
  الوسيط. 
 االختالؼ.معامل  
 معامل االلتواء 
 ( . )بيرسوف معامل االرتباط البسيط  
 ترابطة والمستقمة.( لمعينات الم )تاختبار  
 .  لمتحميل التبايف(  Fاختبار )  
 .ٕكا 
 .الفاكرونباخ 
 براوف.-سبيرماف 
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 -:عرض النتائج وحتليلها وهناقشتها  -4

يتناوؿ ىذا الفصل عرض نتائج البحث وتحميميا ومناقشتيا ، بعد أف استكمل الباحث 
الناتجة عف االختبارات المستخدمة التي وضعت بجداوؿ ، لما تمثمو مف  البياناتجمع 

سيولة في استخالص االدلة العممية ؛ وألنيا أداة توضيحية مناسبة لمبحث تمكف مف تحقيق 
  التي قامت بيا الباحث . الميدانيةفرضيات البحث وأىدافو في ضوء اإلجراءات 

 لها وهناقشتها : وحتلي االنتباهبعط هظاهر  عرض نتائج-4-1
وحتليلها وهناقشتها للوجوىعت  االنتباههظاهر بعط  عرض نتائج-4-1-1

 -الضابطت األوىل ) العجز ( :

 ( 31 اندذٔل)

  األٔنٗنهًدًٕعح انضاتطح  رثاَِاالتعض يظاْش ٚثٍٛ انفشٔق تٍٛ االخرثاساخ انمثهٛح ٔانثعذٚح فٙ 

 ) انعدض (  

 المتغير ت
وحدة 
 القياس

 االختبار البعدي القبمياالختبار 
 ع ؼ َس ؼ

 tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 ع س ع س الداللة

 ..050 05.88 .0560 058.5- 05.50 50.5. 056.0 50.5. درجة ذشكٛض أَرثاِ 7

 .0500 .550. ..055 050.5- 5..05 65.50 050.0 56.0. درجة ذحٕٚم أَرثاِ 2

( الفروؽ في 73المستخرجة ألفراد عينة البحث ، يبيف الجدوؿ )  البياناتفي ضوء 
)تركيز أنتباه ، تحويل أنتباه (  في االختباريف القبمي والبعدي  االنتباهقيـ بعض مظاىر 

وكما مبيف في الجدوؿ أعاله فأف طبيعة أفراد العينة لممجموعة الضابطة األولى ) العجز ( 
 قبمي والبعدي .   أظيرت فروقًا بيف االختباريف ال

ففي متغير تركيز أنتباه وباستخداـ اختبار ) ت ( لمعينات المترابطة الستخراج 
( ودرجة حرية ) 0.072( عند مستوى داللة )3.588الفروؽ ، إذ بمغت قيميا المحسوبة )

( ، بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة األولى ) العجز ( ولصالح  6
 بعدي  . االختبار ال

اما في متغير تحويل أنتباه وباستخداـ اختبار ) ت ( لمعينات المترابطة الستخراج 
( ودرجة حرية ) 0.007( عند مستوى داللة )5.732الفروؽ ، إذ بمغت قيميا المحسوبة )

( ، بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة األولى ) العجز ( ولصالح  6
 . االختبار  البعدي 
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 ( 5انشكم ) 

)  األٔنٗ نهًدًٕعح انضاتطح رثاَِاالفٙ تعض يظاْش انفشٔق فٙ االخرثاساخ انمثهٛح ٔانثعذٚح ٕٚضح 

 انعدض (

وحتليلها وهناقشتها للوجوىعت  االنتباههظاهر بعط  عرض نتائج-4-1-2
 -:( التحكن )  الثانيتالضابطت 

 (31  )اندذٔل

ٛح   ) أَانث نهًدًٕعح انضاتطح رثاَِاالٚثٍٛ انفشٔق تٍٛ االخرثاساخ انمثهٛح ٔانثعذٚح فٙ تعض يظاْش 

 انرحكى  (

 المتغير ت
وحدة 
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبمي
 ع ؼ َس ؼ

 tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 ع س ع س الداللة

 05000 85.50 05560 5586.- .05.6 65050 .0555 558.5 درجة ذشكٛض أَرثاِ 7

 ..050 056.8 05000 5.86.- 05.06 .5505 05505 5586. درجة ذحٕٚم أَرثاِ 2

( الفروؽ في قيـ 74في ضوء البيأنات المستخرجة ألفراد عينة البحث ، يبيف الجدوؿ ) 
)تركيز أنتباه ، تحويل أنتباه (  في االختباريف القبمي والبعدي وكما  بعض مظاىر األنتباه

مبيف في الجدوؿ أعاله فأف طبيعة أفراد العينة لممجموعة الضابطة الثأنية ) التحكـ  ( 
 أظيرت فروقًا بيف االختباريف القبمي والبعدي .   

ففي متغير تركيز أنتباه وباستخداـ اختبار ) ت ( لمعينات المترابطة الستخراج 
( ودرجة حرية ) 0.000( عند مستوى داللة )8.549الفروؽ ، إذ بمغت قيميا المحسوبة )
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( ، بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة الثأنية ) التحكـ  ( ولصالح  6

 االختبار البعدي  . 
متغير تحويل أنتباه وباستخداـ اختبار ) ت ( لمعينات المترابطة الستخراج  اما في

( ودرجة حرية ) 0.077( عند مستوى داللة )3.658الفروؽ ، إذ بمغت قيميا المحسوبة )
( ، بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة الثأنية ) التحكـ  ( ولصالح  6

 االختبار  البعدي  .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  6الشكل )
 يةانالث لممجموعة الضابطة تباهناالبعض مظاىر في الفروؽ في االختبارات القبمية والبعدية يوضح 

 ) التحكـ  ( 
 
 
 
 
 
 



 74عرض النتائج وحتليلها وهناقشتها               ...............................................الفصل الرابع  

 
وحتليلها وهناقشتها للوجوىعت  االنتباههظاهر بعط  عرض نتائج-4-1-3

 -: التجريبيت األوىل ) العجز  (

 ( 35 اندذٔل)

)     األٔنٗنهًدًٕعح انردشٚثٛح  رثاَِاالٚثٍٛ انفشٔق تٍٛ االخرثاساخ انمثهٛح ٔانثعذٚح فٙ تعض يظاْش 

 انعدض  (

 المتغير ت
وحدة 
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبمي
 ع ؼ َس ؼ

 tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 ع س ع س الداللة

 05000 .0550. .05.0 58.0.- .05.5 65500 05555 558.0 درجة ذشكٛض أَرثاِ 7

 05000 05.50. 05006 ...5.- 0..05 556.0 05006 5088. درجة ذحٕٚم أَرثاِ 2

( الفروؽ في قيـ  75في ضوء البيأنات المستخرجة ألفراد عينة البحث ، يبيف الجدوؿ )
) تركيز أنتباه ، تحويل أنتباه (  في االختباريف القبمي والبعدي وكما  بعض مظاىر األنتباه

مبيف في الجدوؿ أعاله فأف طبيعة أفراد العينة لممجموعة التجريبية األولى ) العجز ( 
 أظيرت فروقًا بيف االختباريف القبمي والبعدي .   

ففي متغير تركيز أنتباه وباستخداـ اختبار ) ت ( لمعينات المترابطة الستخراج 
( ودرجة حرية ) 0.000( عند مستوى داللة )70.435الفروؽ ، إذ بمغت قيميا المحسوبة )

( ، بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية األولى ) العجز( ولصالح  7
 االختبار البعدي  . 

متغير تحويل أنتباه وباستخداـ اختبار ) ت ( لمعينات المترابطة الستخراج اما في 
( ودرجة حرية ) 0.077( عند مستوى داللة )20.573الفروؽ ، إذ بمغت قيميا المحسوبة )

( ، بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية األولى ) العجز ( ولصالح  7
 االختبار البعدي  .
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 (7الشكل )  
)  األولى لممجموعة التجريبية تباهناالبعض مظاىر في الفروؽ في االختبارات القبمية والبعدية يوضح 

 (  العجز
 
وحتليلها وهناقشتها للوجوىعت  االنتباههظاهر بعط  عرض نتائج-4-1-4

  ) التحكن ( الثانيتالتجريبيت 

 ( 76 الجدوؿ)
   يةأنالثالتجريبية لممجموعة  تباهناالبعض مظاىر يبيف الفروؽ بيف االختبارات القبمية والبعدية في 

 (التحكـ )  

 المتغير ت
وحدة 
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبمي
 ع ؼ َس ؼ

 tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 ع س ع س الداللة

 05000 .0588. ..055 0..5.- 05500 550.0 055.0 ..56. درجة ذشكٛض أَرثاِ 7

 05000 0..5.. 05605 ..50.- .0565 .5585 .0580 .0585 درجة ذحٕٚم أَرثاِ 2

 
( الفروؽ في 76المستخرجة ألفراد عينة البحث ، يبيف الجدوؿ )  البياناتفي ضوء 

) تركيز أنتباه ، تحويل أنتباه (  في االختباريف القبمي والبعدي  االنتباهقيـ بعض مظاىر 
وكما مبيف في الجدوؿ أعاله فأف طبيعة أفراد العينة لممجموعة التجريبية الثأنية ) التحكـ ( 

 أظيرت فروقًا بيف االختباريف القبمي والبعدي .   
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ففي متغير تركيز أنتباه وباستخداـ اختبار ) ت ( لمعينات المترابطة الستخراج 

( ودرجة حرية ) 0.000( عند مستوى داللة )70.885الفروؽ ، إذ بمغت قيميا المحسوبة )
( ، بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية الثأنية ) التحكـ ( ولصالح  7

 االختبار البعدي  . 
في متغير تحويل أنتباه وباستخداـ اختبار ) ت ( لمعينات المترابطة الستخراج اما 

( ودرجة حرية ) 0.077( عند مستوى داللة )72.220الفروؽ ، إذ بمغت قيميا المحسوبة )
( ، بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية الثأنية ) التحكـ ( ولصالح  7

 االختبار البعدي  .
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (  8انشكم )

 ٛحاَانث نهًدًٕعح انردشٚثٛح رثاَِاالفٙ تعض يظاْش انفشٔق فٙ االخرثاساخ انمثهٛح ٔانثعذٚح ٕٚضح 

 ) انرحكى ( 
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للوجوىعاث الثالثت وحتليلها  االنتباهبعط هظاهر  قين عرض نتائج-4-1-5

 وهناقشتها لالختباراث البعديت 
 (77جدوؿ )

 لممجموعات االربعة تباهناالبعض مظاىر  قيـ( المحسوبة في Fيبيف قيمة)
 ت
مجموع  التبايف مصدر المتغيرات 

 المربعات
درجة 
 ةالحري

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 ةالدالل ةالمحسوب

7 
 ذشكٛض أَرثاِ 

 60.455 2.703 3.000 6.309 المجموعاتبيف 
 

0.000 
 0.035 26.000 0.904 المجموعاتداخل  

  29.000 7.274 المجموع

 ذحٕٚم أَرثاِ 2

 2.839 3.000 8.578 المجموعاتبيف 
 0.060 26.000 7.560 المجموعاتداخل  0.000 47.320

  29.000 70.079 المجموع

( وجود فروؽ إحصائية ذات داللة معنوية بيف نتائج  77تبيف مف خالؿ الجدوؿ ) 
) تركيز أنتباه ، تحويل أنتباه ( بيف المجاميع االربعة  الضابطتيف  قيـ بعض مظاىر األنتباه

األولى والثأنية  والتجريبيتيف األولى والثأنية  في االختبار البعدي مف خالؿ حساب قيمة 
(F( والبالغة )ومستوى 27-2(  عمى التوالي عند درجة حرية  ) 47.320،  60.455 )

، ولمعرفة اتجاه الفرؽ لصالح إي مجموعة عمد ( عمى التوالي  0.00،  0.00داللة )
 ( بيف المجاميع االربعة  L.S.Dالباحث إلى االستعأنة بقيمة أقل فرؽ معنوي )
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 (78 جدوؿ )

 لالختبار البعدي لممجموعات االربعة تباهناالبعض مظاىر  ( لممقارنات في قيـL.S.Dيبيف )

 الحسابية األوساط االختبارات الوسطية المتغيرات ت
فرؽ 

 األوساط
الخطأ 

 الداللة المعياري 

 ذشكٛض أَرثاِ 7

 0.000 0.700 0.429- 6.343 5.974 2ض 7ض
 0.000 0.097 0.786- 6.700 5.974 7ت 7ض
 0.000 0.097 7.248- 7.763 5.974 2ت 7ض
 0.007 0.097 0.357- 6.700 6.343 7ت 2ض
 0.000 0.097 0.820- 7.763 6.343 2ت 2ض
 0.000 0.093 0.463- 7.763 6.700 2ت 7ت

 ذحٕٚم أَرثاِ 2

 0.000 0.737 0.529- 7.077 6.543 2ض 7ض
 0.000 0.727 7.070- 7.673 6.543 7ت 7ض
 0.000 0.727 7.407- 7.950 6.543 2ت 7ض
 0.000 0.727 0.547- 7.673 7.077 7ت 2ض
 0.000 0.727 0.879- 7.950 7.077 2ت 2ض
 0.077 0.722 0.337- 7.950 7.673 2ت 7ت

( تبيف وجود فروؽ إحصائية ذات داللة معنوية بيف نتائج قيـ  78ف خالؿ الجدوؿ )م
) تركيز أنتباه ، تحويل أنتباه ( بيف المجاميع االربعة  الضابطتيف  االنتباهبعض مظاىر 

 داللة في االختبار البعدي مف خالؿ حساب  والثانيةوالتجريبيتيف األولى   والثانيةاألولى 
،  0.000،  0.000،  0.007،  0.000،  0.000،  0.000والبالغة )( L.S.D)قيمة 

(  عمى التوالي ، ولمعرفة  0.077،  0.000،  0.000،  0.000،  0.000،  0.000
 بيف المجاميع االربعة   اتجاه الفرؽ لصالح إي مجموعة
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 ( 9الشكل ) 
 األربعةلممجموعات  تباهناالبعض مظاىر في الفروؽ في االختبارات والبعدية يوضح 

 
البعدي (  –البعدي ( و ) البعدي  –هناقشت نتائج االختباراث ) القبلي – 4-1-6

 . االنتباهللوجاهيع االربعت يف املتغرياث هظاهر 
تبيف وجود ( 78 - 73)وؿ امف خالؿ التحميل اإلحصائي لمنتائج والمبينة في الجد

 (تحكـ ضابطة ،عجز ولممجموعتيف )الضابطة االنتباهالمتغيرات مظاىر تطور ممحوظ في 
 في االختبار البعدي.

لالختبار البعدي  االنتباهالمتغيرات مظاىر إذ يعزو الباحث ىذا التطور في 
المدرب مف قبل  المستعممةلفاعمية التماريف  (ظابطة تحكـ ،عجز لممجموعتيف )الضابطة

ووسائل تعميمية مختمفة كأف ليا الدور في تحسيف ممجموعتيف الحتوائيا عمى أداء مياري ل
 تباهناالزاد مف عمميات االستثارة العصبية لمفرد نتيجة لمتركيز وتحويل مظاىر األنتباه مما 

تبعا لمواقف التماريف المتغيرة مما ادى ظيور ىذا التطور المعنوي لممجموعتيف في متغيري 
)يعرب خيوف( بالقوؿ "في األلعاب التي تستخدـ وىذا ما أشار إليو  تباهنتركيز و تحويل األ

الكرة فالكثير مف األلعاب تتطمب رد  باتجاهالالعب يؤدي ردود أفعاؿ متعددة  أففييا الكرة ف
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فعل سريع لمسيطرة عمى مناورات الالعب المنافس ، كذلؾ رد فعل سريع لمجاراة حركة 

  . (7)ية واحدة"أنموقف بأقل مف ث أعضاء الفريق فالالعب يولد ردود فعل لعشريف أو ثالثيف
جزء ال يمكف االستغناء عنو في التدريب في  )ىاره(  "الى أف األنتباه وىذا ما أكده

أثناء المباريات تحدث مواقف وحاالت تتطمب مف الالعب المالحظة المستمرة ويقظة دائمة 
وتركيز دائـ حتى يمكنو التغمب عمى ىذه المواقف المفاجئة والصعوبات غير المتوقعة التي 

  (2)غالبا ما تظير في ظروؼ المعب الحقيقية".
تطور معنوي لالفراد المجموعتيف ( 78 - 73)يف جدولاللباحث في وقد الحع ا

 طورا التالباحث ىذ إذ يعزو، )التجربية عجز والتجربية تحكـ ( ولصالح االختبار البعدي
مف اجل التخطيط الجديد في  ستةبما احتواه مف خطوات فاعمية أنموذج اشور التعميمي إلى 

موذج نلتحقيق نتائج مثمرة كوف التصميـ التجريبي أل أخرج الوحدة التعميمية بالشكل المناسب
يوضح الرؤية اماـ المعمـ وخاصة فيما يتعمق في تحديد األىداؼ التعميمية ومحتوى " اشور 

مف المناسب شطة واإلجراءات المناسبة واختيار أساليب التقويـ المالئمة والز ناألىداؼ واأل
 (7) " بسيولة ويسر واقتدار

 –تباه لممجموعتيف التجريبيتيف )عجز نمما يدؿ عمى التطور المعنوي لممظاىر األ
تحكـ ( نتيجة لالستخداـ النموذج في تحقيق أىدافو وخطواتو في حسف اختيار األسموب في 

تباه المتعمـ ال أنموذج اشور عمى جذب أنعمل "  أفإيصاؿ المعمومات بشكل معمق حيث 
دية وخاصتا المراىقيف الذيف يحتاجوف الى تفيـ خصائصيـ نقمة توفره في المدارس واأل

موذج ىو تحميل خصائص المتعمميف وذألؾ يساعد المعمـ نوميوليـ فأوؿ خطوات ىذا األ
شطة التي تالئـ الطمبة في معرفة خصائصيـ وميوليـ وقدراتيـ نعمى اختيار الوسائل واأل

 (2) " فيجعل التعمـ ممتع وذا اثر باقي

                                      
(

3
 .  11, ص 2002, تغذاد , يكرة انصخش ,  انرعهى انحشكٙ  تٍٛ انًثذأ ٔانرطثٛك( ٚعشب خٌٕٛ ,  

 .292, ص3990, يطثعح خايعح انًٕصم,  2نطٛف(,ط , )ذشخًح عثذعهٙعهى انرذسٚة انشٚاضْٙاسج : ( 2)
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د أىمية تركيز األنتباه عند الالعبيف لغرض تنفيذ الواجبات المطموبة ، حيث تزدا

كاستغالؿ الفرص او خمق فرصة سيمة لمزميل األمر الذي يقتضي استغالؿ ىذه الظاىرة 
  .(7)إثناء التدريبات و المنافسة 

مف تطور  فالتجريبيتيمما تميز المنيج التعميمي بأنموذج اشور في المجموعتيف 
( عف  االنتباه_ تحويل  االنتباه) تركيز  االنتباهتغيري في اىـ مظاىر ممحوظ في م

لما احتوتو مف خطوات واقساـ  التعميمية لموحدةالتخطيط  نتيجةالمجموعتيف الضابطتيف 
 تنسجـ مع الفئو العمرية لعينة البحث .

الفروؽ بيف المجاميع األربعة المجموعتيف التحميل اإلحصائي لمنتائج  يبيف  وكذألؾ
أف  (78)وؿ افي الجد ؤ كما موضح  فالتجريبيتيتحكـ ( والمجموعتيف  –الضابطتيف)عجز 

في  )تحكـ ( ةالتجريبي المجموعةولصالح  األربعةىنالؾ فروؽ معنوية بيف المجاميع 
 في االختبار البعدي. االنتباهالمتغيرات مظاىر 

لممجموعة لالختبار البعدي  االنتباهمتغيرات مظاىر التطور في  إذ يعزو الباحث ىذا
دورا في حفز السموؾ ذلؾ يمعب مما معرفة االساليب الدافعة الى  نتيجة (تحكـ) ةالتجريبي

ومف ىنا  ، جازي وتحريكو وتوجييو وتطويره وزيادة وتيرتو والمحافظة عمى استمراريتوناأل
)تحكـ  الالعبيف الذيف يصنفوف مف ناحيو الدافعيةالباحث في معرفة الفروؽ بيف  اـبرز اىتم

 االنتباهمما ينعكس إيجابا عمى مظاىر  التعميميةفيـ وادراؾ العممية في عجز (  –
وخصوصا لالعبيف الذيف يتصفوف بدافعية التحكـ عف غيرىـ مف الالعبيف وىذا ماميز 

يعد محور االساليب اذ " ج اشور المعد مف قبل الباحث المنيج التعميمي وفق خطوات أنموذ
الدافعة لمعجز واالساليب الدافعة لمتحكـ مف المحاور األساسية في عمـ النفس وذا تأثير 

إذ برز ىذا المفيـو في السنوات األخيرة بوصفو  كبير في عممية التعمـ لجعميا عممية فاعمة،
 الشخصية والسموؾ فضال عف التعمـ دينامياتي أحد المعالـ المميزة في الدراسة والبحث ف

(2) 

                                      
 .279, 3999,يصذس سثك ركشِصْٛش انخشاب ٔاخشٌٔ :  ( 3)
(

2
 387,ص2032. أٌ,داس انًٛسشج نهُشش ٔانرٕصٚع ,عً 3,ط َظشٚح انرُافش ٔانعدض ٔانرغٛٛش انًعشفٙ( ٕٚسف لطايٙ :  
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ولدييـ استفادة مف مثيرات الموقف التعميمي  حيث يتميز مجموعة دافعيو التحكـ بأنيـ أكثر

استعماؿ أساليب ب يتميزالمعمـ الذي القابمية عمى فيـ وادراؾ المعمومات المتمقات مف قبل 
تفكير متنوعة معيـ وتتداخل معارفيـ حوؿ استعماؿ االسموب المناسب لحل المشكمة 

تباىيـ عمى استراتيجية واحدة لحل المشكمة ،ويستعمموف استراتيجيات البحث أن،ويركزوف 
ليذا تميزت المجموعة تحكـ عف قرينتيا المجموعة  (7)كبيرة عف العوف االكاديمي بدرجة 

ت افضل في استقباؿ المعمومات مف قبل أنك دافعيتيا لمتعمـ أفعجز تميزت ب ةيالتجريب
موذج أنعف المجموعتيف الضابطتيف مف خالؿ المنيج التعميمي وفق  كذألؾالمدرب وافضل 

و بيئات التعميـ وىو تقنية  تيعد التصميـ التعميمي تقنية حديثة لتطوير خبرااذ " ر اشو 
تدمج نماذج التدريس واستراتيجيات التعميـ والتعمـ والتي تجعل طمب المعرفة والميارات 

 ( 2) "العممية اكثر فاعمية ونشاطا
اشور موذج أنفينالؾ نماذج تدريس حديثة ليا األثر في ربط المادة التعميمية بالبيئة ك

يد الخطوات او اإلجراءات التي يقـو بيا المدرسوف موذج حوؿ تحدنالتعميمي ويدور ىذا األ
لتخطيط نشاطاتيـ التعميمية وتوصيميا مف خالؿ االستخداـ الفعاؿ لموسائل التعميمية ومف 

 . موذج يختمف عف غيرة مف النماذج النظامية لتخطيط التعميـنىذا األ أفىنا ف
 
 
 
 
 
 
 

                                      
(
1 ) Weiner , B. (1990) : History of motivational research in education , Journal of 

educational psychology , 1990) p320 .  

(
2
,  3999,اندًٛم داس انًسشج نهُشش ٔانرٕصٚع ,عًأٌ  3,طذصًٛى ذعهًٛٙ َظشٚح ٔيًاسسّ( دمحم يحًٕد انحٛهح :  

 27ص

فٙ اكرساب انًفاْٛى انراسٚخٛح نذٖ ذاليٛز انصف انخايس االترذائٙ ,  ASSUREًٕرج ( انعراتٙ , دمحم خضٛش ,اثش أ2َ)

 . 201, ص 2032 يدهح األسرار
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 بعط املهاراث املركبت بكرة القدم وحتليلها وهناقشتها :  عرض نتائج-4-2
وحتليلها وهناقشتها  املهاراث املركبت بكرة القدم بعط  عرض نتائج-4-2-1

 -للوجوىعت الضابطت األوىل ) العجز ( :

 ( 39 اندذٔل)

ٚثٍٛ انفشٔق تٍٛ االخرثاساخ انمثهٛح ٔانثعذٚح فٙ تعض انًٓاساخ انًشكثح تكشج انمذو نهًدًٕعح انضاتطح 

 نعدض (ا)األٔنٗ
 المتغير ت

وحدة 
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبمي
 ع ؼ َس ؼ

 tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 ع س ع س الداللة

7 

االسرمثال 

 ٔانرًشٚش

 050.0 05665 5.05. .5.5.- 05.55 5000. 05056 055.0 درجة انذلح

 ..050 050.5 0..5. 5.86. 05588 05.86. 05056 .55.5. درجة انضيٍ 2

يؤشش  3

 دلح
 05008 050.6 ..050 05055- 050.5 ...05 05000 05.00 درجة

4 

دحشخح 

 ٔانرًشٚش

 050.6 .500. 05808 050.0- 05600 5..55 055.6 05.86 درجة انذلح

 05000 85000 05058 5.50. 05000 05.50. ..050 5.86.. درجة انضيٍ 5

يؤشش  6

 دلح
 050.5 ..055 .0505 050.6- 05000 0..05 05050 6..05 درجة

7 

االسرمثال 

 ٔانرٓذٚف

 05005 55.00 055.6 5.86.- 05588 55.86 058.6 65000 درجة انذلح

 .0500 50.0. .5.5. 55.0. 055.6 655.5. 5060. 05.50. درجة انضيٍ 8

يؤشش  9

 دلح
 05000 .6585 050.5 05050- ..050 05.50 05000 05.06 درجة

 
( الفروؽ في  79يبيف الجدوؿ ) ، ات المستخرجة ألفراد عينة البحثأنفي ضوء البي

الدقة ) الدقة ، الزمف ، مؤشر  االستقباؿ والتمرير)  الميارات المركبة بكرة القدـ بعض  قيـ
) الدقة ،  االستقباؿ والتيديف( ،  ) الدقة ، الزمف ، مؤشر الدقة دحرجة والتمرير( ، ال

 أفمبيف في الجدوؿ أعاله ف وكمافي االختباريف القبمي والبعدي  (  الزمف ، مؤشر الدقة ( 
بيف االختباريف  اً أظيرت فروق) العجز (  األولىلممجموعة الضابطة طبيعة أفراد العينة 

   .  قبمي والبعديال
وباستخداـ اختبار ) ت ( لمعينات المترابطة ) الدقة ( االستقباؿ والتمرير ففي متغير 
 (0.070( عند مستوى داللة )3.667المحسوبة ) قيميابمغت  ، إذالستخراج الفروؽ 

) العجز (  األولى لممجموعة الضابطةبيف االختباريف القبمي والبعدي ، (  6درجة حرية ) و 
 ولصالح االختبار البعدي  . 
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وباستخداـ اختبار ) ت ( لمعينات ) الزمف ( االستقباؿ والتمرير اما في متغير 

( عند مستوى داللة 3.057المحسوبة ) قيميابمغت  ، إذالمترابطة الستخراج الفروؽ 
 األولىلممجموعة الضابطة بيف االختباريف القبمي والبعدي ، (  6درجة حرية ) و  (0.022)

 البعدي  .  ولصالح االختبار) العجز ( 
( وباستخداـ اختبار ) ت ( لمعينات  مؤشر الدقةفي متغير االستقباؿ والتمرير ) و 

( عند مستوى داللة 3.926المترابطة الستخراج الفروؽ ، إذ بمغت قيميا المحسوبة )
 األولىابطة ( ، بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة الض 6( ودرجة حرية ) 0.008)

 ) العجز ( ولصالح االختبار البعدي  .
وباستخداـ اختبار ) ت ( لمعينات ) الدقة (  رالدحرجة والتمريأما في متغير 

( عند مستوى داللة 2.937المحسوبة ) قيميابمغت  ، إذالمترابطة الستخراج الفروؽ 
 األولى لممجموعة الضابطةبيف االختباريف القبمي والبعدي ، (  6درجة حرية ) و  (0.026)

 ولصالح االختبار البعدي  . ) العجز ( 
وباستخداـ اختبار ) ت ( لمعينات المترابطة ) الزمف (  رالدحرجة والتمريوفي متغير 
 (0.000( عند مستوى داللة )8.000المحسوبة ) قيميابمغت  ، إذالستخراج الفروؽ 

) العجز (  األولىلممجموعة الضابطة بيف االختباريف القبمي والبعدي ، (  6درجة حرية ) و 
 البعدي  .  ولصالح االختبار

( وباستخداـ اختبار ) ت ( لمعينات  مؤشر الدقة)  ردحرجة والتمريالفي متغير اما 
( عند مستوى داللة 3.425المترابطة الستخراج الفروؽ ، إذ بمغت قيميا المحسوبة )

 األولى( ، بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة  6حرية ) ( ودرجة 0.074)
 ) العجز ( ولصالح االختبار البعدي  .

وباستخداـ اختبار ) ت ( لمعينات ) الدقة (  االستقباؿ والتيديفوفي متغير 
( عند مستوى داللة 4.500المحسوبة ) قيميابمغت  ، إذالمترابطة الستخراج الفروؽ 

 األولى لممجموعة الضابطةبيف االختباريف القبمي والبعدي ، (  6درجة حرية ) و  (0.004)
 ولصالح االختبار البعدي  . ) العجز ( 
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وباستخداـ اختبار ) ت ( لمعينات ) الزمف (  االستقباؿ والتيديفاما في متغير 

لة ( عند مستوى دال5.050المحسوبة ) قيميابمغت  ، إذالمترابطة الستخراج الفروؽ 
 األولىلممجموعة الضابطة بيف االختباريف القبمي والبعدي ، (  6درجة حرية ) و  (0.002)

 البعدي  .  ولصالح االختبار) العجز ( 
( وباستخداـ اختبار ) ت ( لمعينات  مؤشر الدقة)  االستقباؿ والتيديففي متغير و 

عند مستوى داللة ( 6.875المترابطة الستخراج الفروؽ ، إذ بمغت قيميا المحسوبة )
 األولى( ، بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة  6( ودرجة حرية ) 0.000)

 ) العجز ( ولصالح االختبار البعدي  .
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 70الشكل ) 
 لممجموعة الضابطةبعض الميارات المركبة بكرة القدـ في الفروؽ في االختبارات القبمية والبعدية يوضح 

 ) العجز ( األولى
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وحتليلها وهناقشتها  املهاراث املركبت بكرة القدم بعط  عرض نتائج-4-2-2

 -: الثأنيت ) التحكن (للوجوىعت الضابطت 

 (20  اندذٔل)

ٚثٍٛ انفشٔق تٍٛ االخرثاساخ انمثهٛح ٔانثعذٚح فٙ تعض انًٓاساخ انًشكثح تكشج انمذو نهًدًٕعح انضاتطح 

 انرحكى ()ٛحأَانث
 المتغير ت

وحدة 
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبمي
 ع ؼ َس ؼ

 tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 ع س ع س الداللة

7 

االسرمثال 

 ٔانرًشٚش

 05005 55.00 5005. 55.0.- 05600 65.50 0..5. 055.5 درجة انذلح

 05000 558.5 5..5. 5.86. 055.6 55.5.. .5.0. 55000. درجة انضيٍ 2

يؤشش  3

 دلح
 .0500 5600. 05060 0..05- 05050 05.85 05050 5..05 درجة

4 

دحشخح 

 ٔانرًشٚش

 05000 05000. 05058 58.5.- 05056 55.0. 5005. .05.5 درجة انذلح

 05000 55005 5000. 05000 05600 858.5. 05600 58.5.. درجة انضيٍ 5

يؤشش  6

 دلح
 05000 558.8. 050.0 5..05- 05050 05.88 05055 05.65 درجة

7 

االسرمثال 

 ٔانرٓذٚف

 05000 5000.. 05058 5.50.- .05.0 855.0 055.6 65.86 درجة انذلح

 05000 .0585 58.5. 55.50 .505. 55.50. 5.08. 85.86. درجة انضيٍ 8

يؤشش  9

 دلح
 05000 05505. .0500 0..05- .0500 050.0 .0500 0..05 درجة

 
( الفروؽ في 20يبيف الجدوؿ ) ، ات المستخرجة ألفراد عينة البحثأنفي ضوء البي

) الدقة ، الزمف ، مؤشر الدقة  االستقباؿ والتمرير)  الميارات المركبة بكرة القدـ بعض  قيـ
) الدقة ،  االستقباؿ والتيديف( ،  ) الدقة ، الزمف ، مؤشر الدقة دحرجة والتمرير( ، ال

 أفمبيف في الجدوؿ أعاله ف وكمافي االختباريف القبمي والبعدي  (  الزمف ، مؤشر الدقة ( 
بيف االختباريف  اً أظيرت فروق ( التحكـ)  لممجموعة الضابطة الثأنيةطبيعة أفراد العينة 

   .  القبمي والبعدي
وباستخداـ اختبار ) ت ( لمعينات المترابطة ) الدقة ( االستقباؿ والتمرير ففي متغير 
 (0.004( عند مستوى داللة )4.599المحسوبة ) قيميابمغت  ، إذالستخراج الفروؽ 

 ( التحكـ)  الثأنية لممجموعة الضابطةبيف االختباريف القبمي والبعدي ، (  6درجة حرية ) و 
 ولصالح االختبار البعدي  . 
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وباستخداـ اختبار ) ت ( لمعينات ) الزمف ( ر االستقباؿ والتمرياما في متغير 

( عند مستوى داللة 4.824المحسوبة ) قيميابمغت  ، إذالمترابطة الستخراج الفروؽ 
 لممجموعة الضابطة الثأنيةبيف االختباريف القبمي والبعدي ، (  6درجة حرية ) و  (0.003)
 البعدي  .  ولصالح االختبار ( التحكـ) 

( وباستخداـ اختبار ) ت ( لمعينات  مؤشر الدقةفي متغير االستقباؿ والتمرير ) و 
( عند مستوى داللة 5.600المترابطة الستخراج الفروؽ ، إذ بمغت قيميا المحسوبة )

 الثأنية( ، بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة  6( ودرجة حرية ) 0.007)
 ر البعدي  .ولصالح االختبا ( التحكـ) 

وباستخداـ اختبار ) ت ( لمعينات ) الدقة (  رالدحرجة والتمريأما في متغير 
( عند مستوى داللة 73.000المحسوبة ) قيميابمغت  ، إذالمترابطة الستخراج الفروؽ 

 الثأنية لممجموعة الضابطةبيف االختباريف القبمي والبعدي ، (  6درجة حرية ) و  (0.000)
 ولصالح االختبار البعدي  .  ( التحكـ) 

وباستخداـ اختبار ) ت ( لمعينات المترابطة ) الزمف (  رالدحرجة والتمريوفي متغير 
 (0.000( عند مستوى داللة )7.937المحسوبة ) قيميابمغت  ، إذالستخراج الفروؽ 

 ( تحكـال)  لممجموعة الضابطة الثأنيةبيف االختباريف القبمي والبعدي ، (  6درجة حرية ) و 
 البعدي  .  ولصالح االختبار

( وباستخداـ اختبار ) ت ( لمعينات  مؤشر الدقة)  ردحرجة والتمريالفي متغير اما 
( عند مستوى داللة 77.878المترابطة الستخراج الفروؽ ، إذ بمغت قيميا المحسوبة )

 الثأنية( ، بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة  6( ودرجة حرية ) 0.000)
 ولصالح االختبار البعدي  . ( التحكـ) 

وباستخداـ اختبار ) ت ( لمعينات ) الدقة (  االستقباؿ والتيديفوفي متغير 
لة ( عند مستوى دال75.000المحسوبة ) قيميابمغت  ، إذالمترابطة الستخراج الفروؽ 

 الثأنية لممجموعة الضابطةبيف االختباريف القبمي والبعدي ، (  6درجة حرية ) و  (0.000)
 ولصالح االختبار البعدي  .  ( التحكـ) 
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وباستخداـ اختبار ) ت ( لمعينات ) الزمف (  االستقباؿ والتيديفاما في متغير 

ند مستوى داللة ( ع3.847المحسوبة ) قيميابمغت  ، إذالمترابطة الستخراج الفروؽ 
 لممجموعة الضابطة الثأنيةبيف االختباريف القبمي والبعدي ، (  6درجة حرية ) و  (0.009)
 البعدي  .  ولصالح االختبار ( التحكـ) 

( وباستخداـ اختبار ) ت ( لمعينات  مؤشر الدقة)  االستقباؿ والتيديففي متغير و 
( عند مستوى داللة 70.434المترابطة الستخراج الفروؽ ، إذ بمغت قيميا المحسوبة )

 الثأنية( ، بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة  6( ودرجة حرية ) 0.000)
 ولصالح االختبار البعدي  . ( التحكـ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (77الشكل )  
 لممجموعة الضابطةبعض الميارات المركبة بكرة القدـ في الفروؽ في االختبارات القبمية والبعدية يوضح 

 ( التحكـ)يةانالث
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وحتليلها وهناقشتها  املهاراث املركبت بكرة القدم بعط  عرض نتائج-4-2-3

 -األوىل ) العجز ( :التجريبيت للوجوىعت 

 ( 27الجدوؿ)
 لممجموعة التجريبيةبعض الميارات المركبة بكرة القدـ يبيف الفروؽ بيف االختبارات القبمية والبعدية في 
 العجز () األولى

وحدة  المتغير ت
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبمي
 tقيمة  ع ؼ َس ؼ

 المحسوبة
مستوى 
 ع س ع س الداللة

7 

االسرمثال 

 ٔانرًشٚش

 05000 0..85. .05.0 05.00- 050.5 ...55 8..05 ..056 درجة انذلح

 05000 5.56.. 8..05 ..556 5.88. ..056. 05886 0..55. درجة انضيٍ 2

يؤشش  3

 دلح
 05000 5.00.. .0505 5..05- 05005 .0506 ..050 0..05 درجة

4 

دحشخح 

 ٔانرًشٚش

 05000 05.55. .500. 055.0- .0580 ...55 050.6 .0505 درجة انذلح

 05000 85508. 055.6 5000. 05886 0..55. .500. 0..5.. درجة انضيٍ 5

يؤشش  6

 دلح
 05000 5060.. 050.6 05.60- ..050 055.5 05050 ...05 درجة

7 

االسرمثال 

 ٔانرٓذٚف

 05000 050.0. .5.6. 0..55- .0565 ...05. .0500 .585. درجة انذلح

 05000 5000.. ...5. 0..85 .5.8. 055.0. 5000. 05000. درجة انضيٍ 8

يؤشش  9

 دلح
 05000 5.55.. ..050 05.86- .0505 05500 05005 05.00 درجة

 
( الفروؽ في 27المستخرجة ألفراد عينة البحث ، يبيف الجدوؿ )  في ضوء البيأنات

قيـ بعض الميارات المركبة بكرة القدـ  ) االستقباؿ والتمرير ) الدقة ، الزمف ، مؤشر الدقة 
( ، الدحرجة والتمرير ) الدقة ، الزمف ، مؤشر الدقة ( ، االستقباؿ والتيديف ) الدقة ، 

االختباريف القبمي والبعدي وكما مبيف في الجدوؿ أعاله فأف  الزمف ، مؤشر الدقة (  (  في
طبيعة أفراد العينة لممجموعة التجريبية األولى ) العجز ( أظيرت فروقًا بيف االختباريف 

 القبمي والبعدي .   
ففي متغير االستقباؿ والتمرير ) الدقة ( وباستخداـ اختبار ) ت ( لمعينات المترابطة 

( 0.000( عند مستوى داللة )78.520، إذ بمغت قيميا المحسوبة )الستخراج الفروؽ 
( ، بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية األولى ) العجز (  6ودرجة حرية ) 

 ولصالح االختبار البعدي  . 
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اما في متغير االستقباؿ والتمرير ) الزمف ( وباستخداـ اختبار ) ت ( لمعينات 

( عند مستوى داللة 25.276تخراج الفروؽ ، إذ بمغت قيميا المحسوبة )المترابطة الس
( ، بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية األولى  6( ودرجة حرية ) 0.000)

 ) العجز ( ولصالح االختبار  البعدي  .
ت وفي متغير االستقباؿ والتمرير ) مؤشر الدقة ( وباستخداـ اختبار ) ت ( لمعينا

( عند مستوى داللة 75.290المترابطة الستخراج الفروؽ ، إذ بمغت قيميا المحسوبة )
( ، بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية األولى  6( ودرجة حرية ) 0.000)

 ) العجز ( ولصالح االختبار البعدي  .
ت ( لمعينات أما في متغير الدحرجة والتمرير ) الدقة ( وباستخداـ اختبار ) 

( عند مستوى داللة 70.247المترابطة الستخراج الفروؽ ، إذ بمغت قيميا المحسوبة )
( ، بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية األولى  6( ودرجة حرية ) 0.000)

 ) العجز ( ولصالح االختبار البعدي  . 
ختبار ) ت ( لمعينات المترابطة وفي متغير الدحرجة والتمرير ) الزمف ( وباستخداـ ا

( 0.000( عند مستوى داللة )78.708الستخراج الفروؽ ، إذ بمغت قيميا المحسوبة )
( ، بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية األولى ) العجز (  6ودرجة حرية ) 

 ولصالح االختبار  البعدي  .
قة ( وباستخداـ اختبار ) ت ( لمعينات اما في متغير الدحرجة والتمرير ) مؤشر الد

( عند مستوى داللة 72.969المترابطة الستخراج الفروؽ ، إذ بمغت قيميا المحسوبة )
( ، بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية األولى  6( ودرجة حرية ) 0.000)

 ) العجز ( ولصالح االختبار البعدي  .
ديف ) الدقة ( وباستخداـ اختبار ) ت ( لمعينات وفي متغير االستقباؿ والتي

( عند مستوى داللة 70.379المترابطة الستخراج الفروؽ ، إذ بمغت قيميا المحسوبة )
( ، بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية األولى  6( ودرجة حرية ) 0.000)

 ) العجز ( ولصالح االختبار البعدي  . 
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ستقباؿ والتيديف ) الزمف ( وباستخداـ اختبار ) ت ( لمعينات اما في متغير اال

( عند مستوى داللة 77.000المترابطة الستخراج الفروؽ ، إذ بمغت قيميا المحسوبة )
( ، بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية األولى  6( ودرجة حرية ) 0.000)

 ) العجز ( ولصالح االختبار  البعدي  .
ي متغير االستقباؿ والتيديف ) مؤشر الدقة ( وباستخداـ اختبار ) ت ( لمعينات وف

( عند مستوى داللة 75.244المترابطة الستخراج الفروؽ ، إذ بمغت قيميا المحسوبة )
( ، بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية األولى  6( ودرجة حرية ) 0.000)

 ر البعدي  .) العجز ( ولصالح االختبا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (72الشكل )
 لممجموعة التجريبيةبعض الميارات المركبة بكرة القدـ في الفروؽ في االختبارات القبمية والبعدية يوضح 

 العجز (األولى)
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وحتليلها وهناقشتها  املهاراث املركبت بكرة القدم بعط  عرض نتائج-4-2-4

 -: التجريبيت الثأنيت ) التحكن (للوجوىعت 

 (22  اندذٔل)

 ٚثٍٛ انفشٔق تٍٛ االخرثاساخ انمثهٛح ٔانثعذٚح فٙ تعض انًٓاساخ انًشكثح تكشج انمذو نهًدًٕعح انردشٚثٛح

 ٛح)انرحكى (أَانث

 

 المتغير ت
وحدة 
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبمي
 ع ؼ َس ؼ

 tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 ع س ع س الداللة

7 

االسرمثال 

 ٔانرًشٚش

 05000 0..5.. 050.6 55000- ...05 55.60 05505 550.0 درجة انذلح

 05000 .0588. 55.0. 0..65 05500 550.0 055.0 ..56. درجة انضيٍ 2

يؤشش  3

 دلح
 05000 0..5.. 05056 05.88- .0565 .5585 .0580 .0585 درجة

4 

دحشخح 

 ٔانرًشٚش

 05000 05085. 050.6 5.00.- .506. .5505. 5.88. ..056. درجة انذلح

 05000 85005. 5660. 0..65 .0505 055.5 05008 05.65 درجة انضيٍ 5

يؤشش  6

 دلح
 05000 65800. ..050 05006- 8..05 .8505 .0565 .585. درجة

7 

االسرمثال 

 ٔانرٓذٚف

 05000 .05.0. ..58. 65000- .0565 .585.. 5.56. ...5.. درجة انذلح

 05000 .5.5.. ...5. 0..05. .0500 8..05 05000 .05.0 درجة انضيٍ 8

يؤشش  9

 دلح
 05000 .05.6 0..05 055.0- 05505 0..5.. .5.8. 0..5. درجة

( الفروؽ في 22المستخرجة ألفراد عينة البحث ، يبيف الجدوؿ )  في ضوء البيأنات
قيـ بعض الميارات المركبة بكرة القدـ  ) االستقباؿ والتمرير ) الدقة ، الزمف ، مؤشر الدقة 
( ، الدحرجة والتمرير ) الدقة ، الزمف ، مؤشر الدقة ( ، االستقباؿ والتيديف ) الدقة ، 

االختباريف القبمي والبعدي وكما مبيف في الجدوؿ أعاله فأف  الزمف ، مؤشر الدقة (  (  في
الثأنية ) التحكـ ( أظيرت فروقًا بيف االختباريف  طبيعة أفراد العينة لممجموعة التجريبية

 القبمي والبعدي .   
ففي متغير االستقباؿ والتمرير ) الدقة ( وباستخداـ اختبار ) ت ( لمعينات المترابطة 

( 0.000( عند مستوى داللة )75.720ؽ ، إذ بمغت قيميا المحسوبة )الستخراج الفرو 
( ، بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية الثأنية ) التحكـ (  6ودرجة حرية ) 

 ولصالح االختبار البعدي  . 
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اما في متغير االستقباؿ والتمرير ) الزمف ( وباستخداـ اختبار ) ت ( لمعينات 

( عند مستوى داللة 70.885الستخراج الفروؽ ، إذ بمغت قيميا المحسوبة ) المترابطة
( ، بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية الثأنية  6( ودرجة حرية ) 0.000)

 ) التحكـ ( ولصالح االختبار  البعدي  .
لمعينات وفي متغير االستقباؿ والتمرير ) مؤشر الدقة ( وباستخداـ اختبار ) ت ( 

( عند مستوى داللة 72.220المترابطة الستخراج الفروؽ ، إذ بمغت قيميا المحسوبة )
( ، بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية الثأنية  6( ودرجة حرية ) 0.000)

 ) التحكـ ( ولصالح االختبار البعدي  .
ختبار ) ت ( لمعينات أما في متغير الدحرجة والتمرير ) الدقة ( وباستخداـ ا

( عند مستوى داللة 70.087المترابطة الستخراج الفروؽ ، إذ بمغت قيميا المحسوبة )
( ، بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية الثأنية  6( ودرجة حرية ) 0.000)

 ) التحكـ ( ولصالح االختبار البعدي  . 
باستخداـ اختبار ) ت ( لمعينات المترابطة وفي متغير الدحرجة والتمرير ) الزمف ( و 
( 0.000( عند مستوى داللة )78.334الستخراج الفروؽ ، إذ بمغت قيميا المحسوبة )

( ، بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية الثأنية ) التحكـ (  6ودرجة حرية ) 
 ولصالح االختبار  البعدي  .

ر ) مؤشر الدقة ( وباستخداـ اختبار ) ت ( لمعينات اما في متغير الدحرجة والتمري
( عند مستوى داللة 76.803المترابطة الستخراج الفروؽ ، إذ بمغت قيميا المحسوبة )

( ، بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية الثأنية  6( ودرجة حرية ) 0.000)
 ) التحكـ ( ولصالح االختبار البعدي  .

الستقباؿ والتيديف ) الدقة ( وباستخداـ اختبار ) ت ( لمعينات وفي متغير ا
( عند مستوى داللة 70.597المترابطة الستخراج الفروؽ ، إذ بمغت قيميا المحسوبة )

( ، بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية الثأنية  6( ودرجة حرية ) 0.000)
 ) التحكـ ( ولصالح االختبار البعدي  . 
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اما في متغير االستقباؿ والتيديف ) الزمف ( وباستخداـ اختبار ) ت ( لمعينات 

( عند مستوى داللة 22.247المترابطة الستخراج الفروؽ ، إذ بمغت قيميا المحسوبة )
( ، بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية الثأنية  6( ودرجة حرية ) 0.009)

 تبار  البعدي  .) التحكـ ( ولصالح االخ
وفي متغير االستقباؿ والتيديف ) مؤشر الدقة ( وباستخداـ اختبار ) ت ( لمعينات 

( عند مستوى داللة 9.765المترابطة الستخراج الفروؽ ، إذ بمغت قيميا المحسوبة )
( ، بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية الثأنية  6( ودرجة حرية ) 0.000)

 كـ ( ولصالح االختبار البعدي  .) التح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 31انشكم ) 

فٙ تعض انًٓاساخ انًشكثح تكشج انمذو نهًدًٕعح انفشٔق فٙ االخرثاساخ انمثهٛح ٔانثعذٚح ٕٚضح 

 ٛحاَانث انردشٚثٛح

 ) انرحكى ( 
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للوجوىعاث الثالثت بعط املهاراث املركبت بكرة القدم  قين عرض نتائج-4-2-5

 :وحتليلها وهناقشتها لالختباراث البعديت 
 (23جدوؿ )

 لممجموعات االربعةبعض الميارات المركبة بكرة القدـ  ( المحسوبة في قيـFيبيف قيمة)
 ت
مجموع  التبايف مصدر المتغيرات 

 المربعات
درجة 
 ةالحري

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 ةالدالل ةالمحسوب

7 

االسرمثال 

 ٔانرًشٚش

 انذلح

 .5.0.. 05000 055.00 المجموعاتبيف 

05580. 
 

05000 
 

 .0500 65000. 85605 المجموعاتداخل 

  05000. 505.00 المجموع

2 
 الزمف

 5055.0 05000 585060. المجموعاتبيف 

.6585. 
 

05000 
 

 05850 65000. 5605.. المجموعاتداخل 
  05000. 505065. المجموع

 مؤشر الدقة 3
 05050 05000 05.06 المجموعاتبيف 

.85.05 
 

05000 
 

 .0500 65000. .0500 المجموعاتداخل 
  05000. .05.5 المجموع

4 

دحشخح 

 ٔانرًشٚش

 انذلح

 0..5.. 05000 5.5550 المجموعاتبيف 

5.5580 
 

05000 
 

 .05.0 65000. 5000.. المجموعاتداخل 

  05000. .00585 المجموع

5 
 الزمف

 50.6.. 05000 555555 المجموعاتبيف 

5.5806 
 

05000 
 

 056.0 65000. 65080. المجموعاتداخل 
  05000. 005865 المجموع

 مؤشر الدقة 6
 05.55 05000 05500 المجموعاتبيف 

555.5. 
 

05000 
 

 .0500 65000. 05050 المجموعاتداخل 
  05000. .0558 المجموع

7 

االسرمثال 

 ٔانرٓذٚف

 انذلح

 0..05. 05000 605550 المجموعاتبيف 

605.08 
 

05000 
 

 05066 65000. 8..05 المجموعاتداخل 
  05000. 585065 المجموع

 الزمف 8
 

 555.5.. 05000 .0555.8 المجموعاتبيف 

6850.. 
 

05000 
 

 .566. 65000. 505.86 المجموعاتداخل 
  05000. 0855565 المجموع

 مؤشر الدقة 9
 05.05 05000 .05.8 المجموعاتبيف 

5650.5 05000 

 05000 65000. 05066 المجموعاتداخل 
  05000. 05655 المجموع

فروؽ إحصائية ذات داللة معنوية بيف نتائج  وجود(  23 مف خالؿ الجدوؿ )تبيف 
) االستقباؿ والتمرير ) الدقة ، الزمف ، مؤشر الدقة ( الميارات المركبة بكرة القدـ بعض قيـ 

، الدحرجة والتمرير ) الدقة ، الزمف ، مؤشر الدقة ( ، االستقباؿ والتيديف ) الدقة ، الزمف 
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 األولىوالتجريبيتيف  الضابطتيف األولى والثأنية  االربعة بيف المجاميع ، مؤشر الدقة (  (  

،   56.875،  34.832( والبالغة )Fية  في االختبار البعدي مف خالؿ حساب قيمة )أنوالث
58.594  ،42.480  ،47.896  ،77.272  ،63.238 ،68.972  ،76.974   )

،  0.000،  0.000،  0.000( ومستوى داللة )27-2عمى التوالي عند درجة حرية  )
( عمى التوالي ، ولمعرفة 0.000،  0.000،  0.000،  0.000،  0.000،  0.000

ة بقيمة أقل فرؽ معنوي أناتجاه الفرؽ لصالح إي مجموعة عمد الباحث إلى االستع
(L.S.D بيف المجاميع ) االربعة . 

 ( 24جدوؿ ) 
لالختبار  بعض الميارات المركبة بكرة القدـ لممجموعات االربعة ( لممقارنات في قيـL.S.Dيبيف )

 البعدي

فرؽ  األوساط الحسابية االختبارات الوسطية المتغيرات ت
 األوساط

الخطأ 
 المعياري 

 الداللة

7 

االسرمثال 

 ٔانرًشٚش

 انذلح

 0.007 0.308 7.743- 6.743 5.000 2ض 7ض
 0.000 0.298 2.725- 7.725 5.000 7ت 7ض
 0.000 0.298 2.875- 7.875 5.000 2ت 7ض
 0.003 0.298 0.982- 7.725 6.743 7ت 2ض
 0.000 0.298 7.732- 7.875 6.743 2ت 2ض
 0.075 0.288 0.750- 7.875 7.725 2ت 7ت

 انضيٍ 2

 0.004 0.498 7.577 27.774 23.286 2ض 7ض
 0.000 0.483 3.667 79.625 23.286 7ت 7ض
 0.000 0.483 5.977 77.375 23.286 2ت 7ض
 0.000 0.483 2.089 79.625 27.774 7ت 2ض
 0.000 0.483 4.339 77.375 27.774 2ت 2ض
 0.000 0.466 2.250 77.375 79.625 2ت 7ت

3 
مؤشر 
 الدقة 

 0.000 0.079 0.069- 0.284 0.275 2ض 7ض
 0.000 0.079 0.750- 0.365 0.275 7ت 7ض
 0.000 0.079 0.239- 0.454 0.275 2ت 7ض
 0.000 0.079 0.087- 0.365 0.284 7ت 2ض
 0.000 0.079 0.777- 0.454 0.284 2ت 2ض
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 0.000 0.078 0.090- 0.454 0.365 2ت 7ت

4 

دحشخح 

 ٔانرًشٚش

 انذلح

 0.007 0.477 7.274- 5.429 4.274 2ض 7ض
 0.000 0.398 2.977- 7.725 4.274 7ت 7ض
 0.000 0.398 4.767- 8.375 4.274 2ت 7ض
 0.000 0.398 7.696- 7.725 5.429 7ت 2ض
 0.000 0.398 2.946- 8.375 5.429 2ت 2ض
 0.003 0.385 7.250- 8.375 7.725 2ت 7ت

 انضيٍ 5

 0.005 0.420 7.286 78.857 20.743 2ض 7ض
 0.000 0.407 2.893 77.250 20.743 7ت 7ض
 0.000 0.407 4.268 75.875 20.743 2ت 7ض
 0.007 0.407 7.607 77.250 78.857 7ت 2ض
 0.000 0.407 2.982 75.875 78.857 2ت 2ض
 0.002 0.393 7.375 75.875 77.250 2ت 7ت

6 

مؤشر 
 الدقة 

 0.003 0.023 0.077- 0.288 0.270 2ض 7ض
 0.000 0.022 0.204- 0.474 0.270 7ت 7ض
 0.000 0.022 0.378- 0.528 0.270 2ت 7ض
 0.000 0.022 0.726- 0.474 0.288 7ت 2ض
 0.000 0.022 0.240- 0.528 0.288 2ت 2ض
 0.000 0.022 0.774- 0.528 0.474 2ت 7ت

7 

االسرمثال 

 ٔانرٓذٚف

 

 انذلح

 0.002 0.323 7.743- 8.429 7.286 2ض 7ض
 0.000 0.373 2.839- 70.725 7.286 7ت 7ض
 0.000 0.373 3.964- 77.250 7.286 2ت 7ض
 0.000 0.373 7.696- 70.725 8.429 7ت 2ض
 0.000 0.373 2.827- 77.250 8.429 2ت 2ض
 0.007 0.303 7.725- 77.250 70.725 2ت 7ت

 انضيٍ 8

 0.007 0.690 2.577 24.743 26.774 2ض 7ض
 0.000 0.668 76.589 70.725 26.774 7ت 7ض
 0.000 0.668 75.464 77.250 26.774 2ت 7ض
 0.000 0.668 74.078 70.725 24.743 7ت 2ض
 0.000 0.668 72.893 77.250 24.743 2ت 2ض
 0.000 0.645 7.725- 77.250 70.725 2ت 7ت

مؤشر  
 الدقة 

 0.008 0.027 0.077- 0.350 0.273 2ض 7ض
 0.000 0.026 0.277- 0.490 0.273 7ت 7ض
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 0.000 0.026 0.365- 0.638 0.273 2ت 7ض
 0.000 0.026 0.740- 0.490 0.350 7ت 2ض
 0.000 0.026 0.288- 0.638 0.350 2ت 2ض
 0.000 0.025 0.748- 0.638 0.490 2ت 7ت

 
تبيف وجود فروؽ إحصائية ذات داللة معنوية بيف نتائج قيـ  (24مف خالؿ الجدوؿ ) 

) االستقباؿ والتمرير ) الدقة ، الزمف ، مؤشر الدقة ( ،  وىيبكرة القدـ  الميارات المركبة
الدحرجة والتمرير ) الدقة ، الزمف ، مؤشر الدقة ( ، االستقباؿ والتيديف ) الدقة ، الزمف ، 

بيف المجاميع االربعة  الضابطتيف األولى والثأنية  والتجريبيتيف األولى  مؤشر الدقة (  (  
ظيرت جميع ىذه ( L.S.D)قيمة  داللة ي مف خالؿ حسابوالثأنية  في االختبار البعد

 لمعرفة اتجاه الفرؽ لصالح إي مجموعةوكذلؾ  المتغيرات معنوية ولحساب االختبار البعدي
 بيف المجاميع االربعة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( 74الشكل ) 

 االربعةبعض الميارات المركبة بكرة القدـ لممجموعات في الفروؽ في االختبارات والبعدية يوضح 
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البعدي (  –البعدي ( و ) البعدي  –هناقشت نتائج االختباراث ) القبلي – 4-2-6

 :للوجاهيع االربعت يف املهاراث املركبت 
تبيف وجود ( 24 - 79)وؿ امف خالؿ التحميل اإلحصائي لمنتائج والمبينة في الجد

في  (ظابطة تحكـ ،عجز ولممجموعتيف )الضابطةالميارات المركبة تطور ممحوظ في 
 االختبار البعدي.

الختبار البعدي لممجموعتيف با  العينوألفراد الحاصل سبب التطور يعزو الباحث 
ـ الالعبيف بالوحدات اللتزا بشكل صحيح ، نتيجةجاء  (ظابطة تحكـ ،عجز )الضابطة
الوطني المركز عد مف قبل ضمف المنيج الم  و وحدات اسبوعيًا ،  ثالثبواقع و  التعميمية 

   نتجة المواضبة وااللتزاـ  تابع لوزارة الشباب والرياضةلرعاية الموىبة الرياضية ال
 وِمف َثـَ ف لمكرة وادراكيـ لمموق مياراتيـساعد الالعبيف عمى زيادة بالحضور، االمر الذي 

 )ى )مفتي ابراىيـ( اذ ير  ما ذىب اليو، وىذا  ادائيـ المياري نتيجة الممارسة والتكرارتطور 
يجعل الالعب اقل خطأ ويجعمو اكثر تحكمًا بيا  التعميميةتكرار التمريف في الوحدات  أفب

نتيجة طبيعية لزيادة احساس الالعب لمكرة ، مما يجعمو يأخذ الوضع المناسب والصحيح 
 (1)يا تكسبو توافق جيد ألداء الميارات أنألداء الميارة وتجنب االخطاء التي يقع فييا ، كما 

. 
تبيف وجود تطور ( 24 - 79)وؿ اخالؿ التحميل اإلحصائي لمنتائج والمبينة في الجد مف

في االختبار  (تحكـ ةالتجريبي ،عجز ةالتجريبيولممجموعتيف )الميارات المركبة ممحوظ في 
قياسًا  فالتجريبيتي تيفلممجموع الحاصل سبب التطور أف الباحث إذ يعزو،البعدي

الباحث ـ ستخداجاء نتيجة الفي نتائج االختبارات الميارية بالمجموعتيف الضابطتيف 
وبستخداـ وسائل  بالكرةالمركبة مف خالؿ دمج ميارتيف او اكثر  مجموعة مف الميارية

 تيفوىذا ما اسيـ في رفع مستوى تمؾ الميارات لدى افراد المجموع، تعميمية مختمفة

                                      
(1)

 .  22, ص  م1991,  مصدر سبق ذكره :يفرٙ اتشاْٛى  
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المناىج واالساليب التدريبية  التي يطبقيا المدربيف  : أف لمعبةا وذو ، حيث يؤكد  التجريبيتيف

التي َيتبعونيا في خطوات  والمصادر اختمفت االلية أفىي غالبًا تؤدي الى التطور حتى و 
  . (1)" مناِىجيـ العممية 
نتظـ والمستمر الذي الى فاعمية التدريب الم ىذا التطور يعزو الباحثسبب   وكذألؾ
المنيج التعميمي الذي احتوه عمى مجموعة مف اثناء فترة تطبيق  الباحث أنتيجو كل مف

 ةوالمبتكر  الجديدةالوسائل التعميمية  وكذألؾالخصائص التي راعت الفروؽ الفردية لالعبيف 
والتشويق واالبتعاد عف  باإلثارةالتي أدخمت ضمف مفردات الوحدات التعميمية التي ساىمت 

 في لمميارات المستخدمةمل عمى تبسيط عممية التعمـ يا سيمة وتعأن، كما الضجر والممل 
فاستخداـ الوسائل التعميمية المختمفة في العممية التعميمية يجعل عممية التعمـ " البحث 

 أفك أفالحركي أكثر فعالية وايجابية حيث يصبح المتعمـ مسؤوال ومشاركا إلى حد كبير بعد 
 .(2)"  مجرد مستقبل ومقمد
التعميمية الوسائل  ألىميةف في مجاؿ التعمـ الحركي و المختص أكدهوىذا ما 

ومف البسيط  ،الصعب إلىمف السيل  االعبيف الناشئيفكذلؾ التدرج في تعميـ ، المساعدة
 أكثرجعل العممية التعميمية  الوسائل التعميمية المساعدة باستخداـالتعمـ الى المركب " ف
اإلثارة والمتعة والتشويق لدى المتعمـ، إذ أف  اضفى عمى األداء جأنب مففاعمية وكذلؾ 

بوسائل تعميمية يعد نوعًا مف تنويع المثيرات في مواقف التعميـ والتعمـ، لما يزيد  االستعانة
 .(3)مف تحفيز المتعمـ وتشويقو لممشاركة في المزيد مف التعمـ واالستمرار فيو " 

 قطاعناالعمى ديمومة التدريب وعدـ نجاح العممية التدريبية يعتمد إلى حد بعيد  أفاذ 
التي استخدميا الباحث بشكل اوسع واعمق  وعددىا وتكرارىا اضافة الى نوعية التمرينات

، اذ ) ال  ، وبما يضمف تحقيق االىداؼ المرسومة لكل مرحمة مف مراحل اعداد الالعبيف

                                      
(1) 

نهعععشخهٍٛ ٔانعععزساعٍٛ فعععٙ دلعععح انرصعععٕٚة انثعٛعععذ  ذعععأثٛش أسعععانٛة ذذسٚثٛعععح نرًُٛعععح انمعععٕج األَفداسٚعععح :سععععذ يحسعععٍ 

ر فعععٙ كعععشج انٛعععذ  و , 3992خايععععح تغعععذاد ,  -أطشٔحعععح دكرعععٕساِ شٛعععش يُشعععٕسج , كهٛعععح انرشتٛعععح انشٚاضعععٛح , تعععانمفض عانٛعععا

 .98ص
, 3987, داس انمهى نهُشش ٔانرٕصٚع, انكٕٚد ,  3ط,  انرعهى انحشكٙ ٔانرذسٚة انشٚاضٙ:  أٌيحًٕد عثذ انغُٙ عثً  (2)

 .352ص
(1)

 .13, ص2033, يصذس سثك ركشِياخذ انسٛذ عثٛذ :  
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اال عف طريق التدريب  اإلنجازيمكف تحقيق التكيف الذي بدوره يؤدي الى تحقيق 

المتواصل والمستمر ، وأف االستمرار في اداء التمرينات الخاصة بنوع الميارة الفنية 
والخططية والقابميات الحركية سوؼ يؤدي الى تنميتيا والمحافظة عمى مستواىا لمدة 

 (1)طويمة مف الزمف 
ربعة المجموعتيف الفروؽ بيف المجاميع األالتحميل اإلحصائي لمنتائج  يبيف  وكذألؾ

 - 79)وؿ افي الجد ؤ كما موضح  فالتجريبيتيتحكـ ( والمجموعتيف  –الضابطتيف)عجز 
 )تحكـ ( ةالتجريبي المجموعةولصالح  األربعةأف ىنالؾ فروؽ معنوية بيف المجاميع  ( 24
 في االختبار البعدي. االنتباهالمتغيرات مظاىر في 

لممجموعة لالختبار البعدي  االنتباهمتغيرات مظاىر إذ يعزو الباحث ىذا التطور في 
دورا في حفز السموؾ ذلؾ يمعب مما معرفة االساليب الدافعة الى  نتيجة (تحكـ) ةالتجريبي

ومف ىنا  ، جازي وتحريكو وتوجييو وتطويره وزيادة وتيرتو والمحافظة عمى استمراريتوناأل
  الالعبيف الذيف يصنفوف مف ناحيو الدافعيةالباحث في معرفة الفروؽ بيف  اـبرز اىتم

مما ينعكس إيجابا عمى مظاىر  التعميميةفيـ وادراؾ العممية في عجز (  –)تحكـ 
األنتباه وخصوصا لالعبيف الذيف يتصفوف بدافعية التحكـ عف غيرىـ مف الالعبيف وىذا 

يعد محور اذ " ماميز المنيج التعميمي وفق خطوات أنموذج اشور المعد مف قبل الباحث 
االساليب الدافعة لمعجز واالساليب الدافعة لمتحكـ مف المحاور األساسية في عمـ النفس وذا 

إذ برز ىذا المفيـو في السنوات األخيرة  تأثير كبير في عممية التعمـ لجعميا عممية فاعمة،
فضال عف الشخصية والسموؾ  دينامياتبوصفو أحد المعالـ المميزة في الدراسة والبحث في 

 (2) التعمـ
ولدييـ استفادة مف مثيرات الموقف التعميمي  حيث يتميز مجموعة دافعيو التحكـ بأنيـ أكثر

استعماؿ أساليب ب يتميزالمعمـ الذي القابمية عمى فيـ وادراؾ المعمومات المتمقات مف قبل 
تفكير متنوعة معيـ وتتداخل معارفيـ حوؿ استعماؿ االسموب المناسب لحل المشكمة 

تباىيـ عمى استراتيجية واحدة لحل المشكمة ،ويستعمموف استراتيجيات البحث أن،ويركزوف 
                                      

(1) 
 332, ص  م 7112,  مصدر سبق ذكره دمحم سضا اتشاْٛى :

(
2
 387,ص2032. أٌ,داس انًٛسشج نهُشش ٔانرٕصٚع ,عً 3,ط َظشٚح انرُافش ٔانعدض ٔانرغٛٛش انًعشفٙ( ٕٚسف لطايٙ :  
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ليذا تميزت المجموعة تحكـ عف قرينتيا المجموعة  (7)كبيرة عف العوف االكاديمي بدرجة 

ت افضل في استقباؿ المعمومات مف قبل أنك دافعيتيا لمتعمـ أفة عجز تميزت بالتجربي
موذج أنالمدرب وافضل كذالؾ عف المجموعتيف الضابطتيف مف خالؿ المنيج التعميمي وفق 

و بيئات التعميـ وىو تقنية  تيعد التصميـ التعميمي تقنية حديثة لتطوير خبرااذ " ر اشو 
تدمج نماذج التدريس واستراتيجيات التعميـ والتعمـ والتي تجعل طمب المعرفة والميارات 

  (2) "العممية اكثر فاعمية ونشاطا
اشور موذج أنفينالؾ نماذج تدريس حديثة ليا األثر في ربط المادة التعميمية بالبيئة ك

يد الخطوات او اإلجراءات التي يقـو بيا المدرسوف موذج حوؿ تحدنالتعميمي ويدور ىذا األ
لتخطيط نشاطاتيـ التعميمية وتوصيميا مف خالؿ االستخداـ الفعاؿ لموسائل التعميمية ومف 

 . موذج يختمف عف غيرة مف النماذج النظامية لتخطيط التعميـنىذا األ أفىنا ف
التدريب والتكرار المستمر و أنيعزو الباحث سبب ذلؾ إلى  ومف خالؿ ما تقدـ أعالة

مف خالؿ عممية تتطور " ىذه الميارات  أفلمميارات ىو الذي يؤدي إلى تطورىا، لذلؾ ف
لكل ميارة عند تعمميا يصبح ليا برنامج حركي مخزوف في  أف، إذ (1)3"التدريب المستمر

اة التغذية الدماغ وكمما تكرر األداء يتشذب تدريجيًا حتى يصل إلى األداء المقبوؿ مع مراع
الراجعة لتطابق البرنامج الحركي المخزوف في الدماغ مع الحركة المؤداة، وىذا ما يؤكده  

لكل ميارة نتعمميا يوجد برنامج حركي ليا  أفكما نعلم ( "  Schmidt  1991شميدت )
مخزوف في الدماغ وكمما زاد استخدامنا ليذه الميارة زاد البرنامج الحركي المخزوف دقة 

ىذه المجموعة اعتمدت عمى المنيج المعد مف قبل المدرب، والذي في  أف، عممًا (1") وصفاء
وعدـ التأكيد عمى  أفجوىرة كما اشرنا سمفا إلى استعماؿ أسموب المعب في معظـ األحي

                                      
(
1 ) Weiner , B. (1990) : History of motivational research in education , Journal of 

educational psychology , 1990) p320 .  
 

(
2
,اندًٛم داس انًسشج نهُشش ٔانرٕصٚع ,عًأٌ  3,ط: ذصًٛى ذعهًٛٙ َظشٚح ٔيًاسسّ( دمحم يحًٕد انحٛهح  

 27, ص 3999

فٙ اكرساب انًفاْٛى انراسٚخٛح نذٖ ذاليٛز انصف  ASSURE( انعراتٙ , دمحم خضٛش ,اثش إًَٔرج 2)

 . 201, ص 2032 يدهح األسرارانخايس االترذائٙ , 
 ,3997, كهٛح انرشتٛح انشٚاضٛح, خايعح تغذاد, يحاضشاخ انذٔسج انرذسٚثٛح انذٔنٛح تكشج انمذو: يشذضٗ يحسسٙ   (1)

 .32ص

(2) Schmidt, A. Richard and Robert, A- Bjork, op cit,1992, pp 281– 291 .  
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تطوير الميارات أساسية والتي مف الواجب التأكيد عمييا في ىذه المرحمة العمرية لغرض 

ل أي فروؽ معنوية بيف الميارات األساسية قيد البحث ألفراد تطويرىا، وليذا لـ تحص
 . المجموعة الضابطة

لى األ موذج التعميمي  نويعزو الباحث ذلؾ إلى إعتماد الميارات المركبو مف قبل الباحث وا 
في أثناء الدرس وكيفية توزيع التماريف فييا وعمل االعب عمى أدائيا بصورة  التي آستخدميا

صحيحة وتصحيح األخطاء التي تحدث بطريقة سريعة ودقيقة لمعالجة الخطأ الفعمي لدى 
كل العب ، فضاًل عف التكرار المناسب لألداء مف لدّف االالعبيف مف خالؿ وحدة الدرس 

مـ الميارة وخزف البرنامج الحركي الخاص بالميارات مما زاد مف خبرة الالعبيف في تع
الحركية وبمختمف الحاالت التي تحدث في المعب فقد حرص الباحث عمى جعل التماريف 
تطبق بالوسائل او بدوف الوسائل في ظروؼ مطابقة لما تجري في المنافسة كذلؾ سواء 

يف واألداء بمجاميع متنافسة فالمعب أو أجراء التماريف يحدث بيف متنافسيف اثنيف مف االعب
كي تكوف ىناؾ سرعة في االداء فالتنافس يجبر الالعبيف عمى عدـ التميل وتضييع الوقت 
في الوحدة التعميمية كي يحصموا عمى الفوز في االداء ، وكذلؾ ال يمكف أيضًا اإلكتفاء 

يمية  ىو تحقيق ت مف اىداؼ الوحدات التعمأنباالداء السريع بمعزؿ عف االداء الدقيق لذا ك
الوصوؿ إلى األداء الجيد لدى الالعبيف وفي كافة النواحي الميارية في االداء مف السرعة 

الميارات  أفآلتق أفالجيد لمميارات في ومختمف الظروؼ المتغيرة ، إذ  أفوالدقة واإلتق
مى المركبة بكرة القدـ مف االىمية العظمى في المعب وتحقيق الفوز ، وقد عمل الباحث ع

جعل التكرار كافي لكل العب فيذا مف الميمات التي ال بد مف اإلىتماـ بيا عمى وجو 
الخصوص فالتكرارات تبمور عممية التعمـ وتصل باالعب إلى اإلماكنات المطموبة منو كذلؾ 

ت ذات اىمية كبرى في الوحدات التعميمية فيي أنفعممية الشرح والوصف لمميارة وعرضيا ك
ذي يبدأ المتعمـ في اإلعتماد عمييا حتى يصل إلى درجة تعمـ مثمى ويفيـ الركف االساس ال

كيفية أداء تمؾ الميارات ولذلؾ أىتـ الباحث في ىذه النقطة إىتمامًا خاصًا كي تكوف وقود 
التقدـ في عممية التعمـ لدى الالعبيف إذ ال يتوقف وصوؿ الالعب إلى التكامل الفني والدقة 

لمميارات االساسية عمى عدد مرات تكرار التمريف فقط ولكف أيضًا  في االداء أففي االتق
عمى فيـ الالعب لطريقة أداء الميارة مف الناحية الفنية ، وتبمورت ىذه المعطيات بالعناية 
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الدقيقة في أختيار التمرينات المستخدمة ليذا الغرض باإلعتماد عمى األسس العممية 

تساعد  أفيا أنمدة تنفيذ التجربة الرئيسة والتي مف شالصحيحة في العممية التعممية خالؿ 
)) العناية بأختيار التمرينات التي تحقق اليدؼ ،  أففي تطوير مستوى الالعبيف حيث 

تسيـ بوصوؿ الالعبيف إلى مستوى األداء المطموب مف خالؿ مدة زمنية المحددة لمتعميـ(( 
 (7) 

عنوية في االختبارات البعدية لممجموعتيف وبشكل تفصيمي سبب الفروؽ الم أف يعزو الباحث
التعميمية تكونت مف مجموعة مف البدائل التي  الوحده أفلمميارات المبحوثة يعود إلى 

عكس إيجابا بنتائج الفيـ واإلدراؾ الجيد أنسيمت وزادت مف إيضاح الميارات المطموبة مما 
ا لممجموعة الضابطة لميزات وخصائص وأجزاء الميارة ، وىذا لـ يكف متوفرا ومتاح

فالوسائل المرئية والسمعية ومنيا الػ )فيمـ التعميمي ( الذي يعمل عمى تكويف التصّور 
الواضح لمحركة ويوفر الصورة والحركة والموف والمراجعة والجمع بيف الصوت والصورة 

مك شراؾ أكثر مف حاسة وا  أكثر ية تكرار المشاىدة وا عادة الجزء المراد إعادتو أنوالحركة وا 
ية إيقاؼ الصورة في المحظة المرغوبة وىذا يّتفق مع ما أشار إليو )عادؿ أنمف مرة مع إمك

توّضح  أفالوسيمة المساعدة عمى التعمـ استطاعت  أف( في دراستو  ب2000فاضل  
الميارات الصعبة ،وتعطييا تفسيرات وتصّورات واضحة وتغنييا بصور توضيحية، وتنبو 

 (2)األداءالتي قد تحدث في المتعمـ إلى األخطاء 

المذكورة أتاح لممتعمـ استخداـ  لمخطوات األنموذج الوحدة التعميميةاحتواء  أففضال عمى 
ي تتناسب مع رغبة ( وفي األوقات التعيا ) مادة نظرية ، صور متسمسمة البدائل نتيجة تنو 
تعدد مصادرىا زاد مف فاعمية التعمـ وسيل استقبالو وتنظيمو  أف، كذلؾ فومزاج المتعمـ

األنموذج وخزنو واسترجاعو ، فالتطور الذي حصل لممجموعة التجريبية ونتيجة الستخداميا 
كوف األخيرة وفرت الفرصة لتعمـ األىداؼ التعميمية بشكل متسمسل وفي  التعميمي بخطواتو

                                      
(

3
, اإلسكُذسٚح , يُشأج انًعاسف نهطثاعح ,   3, ط ذكُٕنٕخٛا انرعهٛى ٔانرعهى فٙ انرشتٛح انشٚاضٛح( ٔفٛمح يصطفٗ سانى :  

 72.ص2003
(

2
ذأثٛش تعض اسرخذاياخ أَظًح ٔلٕاعذ انًعشفح فٙ تشايح انرعهى تاألًَٕرج انشيض٘ نرعهى  :عادل فاضم عهٙ (  

 92.ص2000انًٓاساخ انٓدٕيٛح تانًثاسصج , أطشٔحح دكرٕساِ , خايعح تغذاد , كهٛح انرشتٛح انشٚاضٛح , 
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 متنوعة مما يجعل التعمـ بواسطتو أىداؼ تعميمية القدرة عمى خمقلو  أفخطوات متتابعة إذ 
 (7)وبخطوات متتابعو يتـ بصور متسمسمة 

، مما زاد بالرغبة واإلثارة توبمياراتيا الس لألنموذجفضال عف التصميـ الجيد والمتناسق 
ألفراد المجموعة  وبرز ىذا مف خالؿ ارتفاع مستوى األداء المياري  الالعبيفوالدافعية لدى 

قيد البحث، وىذا  المركبةلتعمـ الميارات  الالعبيفالتجريبية الذي ساىـ في زيادة مف دافعية 
ذىب إليو )دمحم كّمو يعود إلى التخطيط الفّعاؿ والمنظـ لمعممية التعميمية وىذا يّتفق مع ما 

يكوف نشاطًا عمميًا  أفالتخطيط الفّعاؿ لتعميـ الطمبة ينبغي  " أف( مف 2002محمود الحيمة  
منظمًا وفق أسس منطقية ونفسية مدروسة تقوـ عمى التحّدي واإلثارة والمتعة منطمقًا مف 
احتياجات الطمبة ،ومتمشيًا مع استعدادىـ وقدراتيـ ، وبذلؾ فالتخطيط الفّعاؿ يتطمب مادة 

 . (2)القمق واإلحباط تعميمية مصممة بطريقة تقمل مف 
 

 

                                      
 303, ص  2000يصذس سثك ركشج , عادل فاضم عهٙ ,  ( 3)
دمحم يحًٕد انحٛهح , اثش ثالثح أشكال نحمٛثح ذعهًٛٛح فٙ انرحصٛم انذساسٙ انًثاشش ٔانًؤخم نطهثح انصف انخايس (  2)

 380ص .2002, األسدٌ ,2, انعذد 5ذ , انًدهذ يدهح استاألساسٙ فٙ يادج انعهٕو , دساسح يماسَح, 
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 والتوصيات : االستنتاجات -5
 :االستنتاجات  5-1

تىىىىىىىىىم  لالختبىىىىىىىىىلر ت إلحصىىىىىىىىىلج    لتنتىىىىىىىىىلج   ل  لل ىىىىىىىىى   ل ر سىىىىىىىىى  ىىىىىىىىىى    أ ضىىىىىىىىى    عمىىىىىىىىى      
   : ألت    الستنتل لت لت صل إل  

 ع ز( كلن –أسم ب  ل  ف    )تحكم   فق عم  ل  ل  ع  بلستخ  م  لت م  ي  ل ني  أن_ 1
 . لبحث لم تغير ت  ل ين  أفر   تّ مم في  الي لبي  ألثر لو
 ل ست ى     كبل كلن   لذي  فق  ن  ذج  ش ر  ل     ن قبل  لبلحث  لت م  ي  ل ني  أن_ 2

 لت ريب    خص صل  ل    ع    ل    ع  ت مم في ق  أسيم تط رىم    ى  لالعبين
  لبحث. في  تغير ت  لت ريب   )تحكم(

_  ن  ست  لل  ل سلجل  ل سلع ة ض ن أ     ل يلر ت  ل ركب    ل نفر ة سلى ت بشكل 3
كبير في ت م م  ل يلر ت  خص صل  ع  لفجلت  ل  ري   ل  ر س   ذلك لزيل ة  لتنلفس بين 

 عل ل  لتش يق   الثلرة.  لالعبين  ت نب  ل مل  زيل ة
  ن لخط  ت  ن  ذج  ش ر  تن ع  لت لرين   ل سلجل سلى ت بشكل إي لبي في تحسين -5

  ظلىر  النتبله )تركيز  النتبله  تح يل  النتبله ( ل ى  لالعبين .
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 : التوصيــــــات 5-2
  تي:بلآل صي ننلنو  لبلحث  ن  ستنتل لت فعم  ض    ل ت صل  ل      

سرعتيل   قتيل      تط ير لت م م    ل  ربين  ل ن ن   ل سلجل  لت م    أى     ستخ  م _ 1
ل ى  االستقبال والتهديف(–الدحرجة والتمرير  –)االستقبال والتمرير   ل ركب  ل يلر ت 

   .سن 16-14عبي  ل ركز  ل طني لرعل    ل  ىب   لريلض   بعع لر لال
 ظلىر  النتبله  تط يرلقي   ل ر س   ن  ل  ربين   لت م  ي ل ي  أى     ستخ  م _ 2

 ل ركز  ل طني لرعل    ل  ىب   ل ى العبي (تحويل االنتباه – االنتباه )تركيز  لخلص 
 .سن 16-14 لريلض   بعع لر 

  ست  لل ى  وأ  تصن  يل،  تعكي    لخلص   ل سلجل  لت م    تص  م _  لتعكي  عم   ى    3
  ل ختمف . لت م        خلليل ض ن  لبر     لح يث    لت م     ل سلجل 

عبي لالل ى قي   ل ر س  _   كلن    ستخ  م  الختبلر ت  ل   ل  لق لس  ل يلر ت  ل ركب  4
 ن  لبلحثين   ل  ربين سن  16-14 ل ركز  ل طني لرعل    ل  ىب   لريلض   بعع لر 

 . ستقبالا 
 تعكي  ل ع    ظ يل م يلر ت  ل ركب لتقنين  بنل  بطلري   ختبلر ت  لتعكي  عم   ى    _ 5

 . يذ لت ثل  ال     ل يلري لالعبينعم   لسرع    ل ق   ثنل   لتنف
 لا ن  ك ن  ال     قترنأ ل يلر ت عم   ت م م ثنل    ظلىر  النتبله لتعكي  عم   ى    _ 6

  ل بلر ة. لطريق  تنفيذىل في   شلبي ل بللحرك 
 شر   عم  العبي  ل ر حل  لسن   خت لر ن ع     ربين خلص  لإل  لتعكي  عم   ى   _ 8

 قنن  تسيم في تط ير  ت م    يت ت  ن بللكفل ة   ل  رف   ل م    قل ر ن عم   ع     نلى  
      كلنلتيم.ق ر تيم 

   ر    ر سلت  شلبي أى    عم   تعكي _ 9
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 : املراجع و املصادر العربية

  القران الكريم 
  :القاىرة ، دار الفكر  1، طالتدريب الرياضي االسس الفسيولوجيةابو العال احمد ،

 م .1991العربي، 
  :عمان مكتبة المجمع 1، ط المدرب وعممية االعداد النفسياحمد عريبي عودة ، 

  5112العربي لمنشر والتوزيع ، 
  أساسيات البحث العممي واإلحصاء في التربية البدنية  :أحمد فرحان عمي التميمي ،

 . 5112رف ، دار الضياء لمطباعة ، النجف االش، 1ط


طوالن ، نادر دمحم مرجان ؛ األسس العممية أحمد فؤاد الشاذلي، صديق دمحم  
نيا الطباعة لمتمرينات والعروض الرياضية : )االسكندرية ، دار الوفاء لد

 5115والنشر،

  : 1991ىرة : دار الفكر العربي ، ، القا أسس ونظريات الحركةبسطو يسي احمد  
  لميسرة : )عمان، دار ا 1. ط اتجاىات حديثة في التدريب :بالل خمف السكرانة

 م5111زيع، لمنشر والتو 
  : اإلنتباه التنفيذي والوظيفة ثناء عبد الودود عبد الحافظ وامتثال خضير بحر

   5111ى الخميج لمنشر والتوزيع ، ، عمان ، دار من المحيط ال 1، طالتنفيذية 
  م 5112: سوريا ، دار العرب ،  التعمم الحركيخميل ابراىيم سميمان الحديثي ؛  
  ججو مارزينا كرش ، محمود شكر صالح الحياني ؛  فاعمية بعض عناصر ستيفان

سنة ،  15-11المياقة البدنية في بعض الميارات المركبة لالعبي كرة القدم باعمار 
بحث منشور ، مجمة الثقافة الرياضية ، المجمد السابع ، العدد الثاني ، الجزء الثاني 

 م 5111، 
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 ة لتنمية القوة االنفجارية لمرجمين والذراعين في دقة سعد محسن ؛ تأثير أساليب تدريبي
التصويب البعيد بالقفز عاليًا في كرة اليد ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، كمية 

 م 1991جامعة بغداد ،  -التربية الرياضية 
  بغداد ، الذكر لمنشر والتوزيع 1، ط االعداد البدني لكرة السمةسموان صالح جاسم ؛ :

 م5112، 
 1، طصعوبات التعمم االجتماعية واالنفعالية يمان عبد الواحد يوسف ابراىيم : سم  ،

 ،  5111القاىرة ، أتيرك لمطباعة والنشر والتوزيع، 
  : عمان ، دار  1، طعمم النفس الرياضي صالح دمحم الزعبي وماجد دمحم الخياط ،

 ،  5111الراية لمنشر والتوزيع ، 
  : النجف االشرف ، دار  1، طدريب ألعاب القوى المرشد لتصريح عبد الكريم ،

 ،  5112الضياء لمطباعة والتصميم ، 
  : وتطبيقاتو  .القياس والتقويم التربوي والنفسي أساسياتوصالح الدين محمود عالم

 ،  5111، دار الفكر العربي ،  1، طوتوجياتو المعاصرة 
  : اإلسكندرية ،  1، ط الرياضيالرعاية النفسية لمناشئ طارق دمحم بدر الدين ،

 مؤسسة وعالم الرياضة ودار الوفاء لدنيا الطباعة ، 
  التطبيقات العممية لكتابة الرسائل واالطاريح التربوية والنفسيةظافر ىاشم الكاظمي؛ 

 م  5115)التخطيط والتصميم(: بغداد، دار الكتب، 
  المعرفة في برامج التعمم عادل فاضل عمي ، تأثير بعض استخدامات أنظمة وقواعد

باألنموذج الرمزي لتعمم الميارات اليجومية بالمبارزة ، أطروحة دكتوراه ، جامعة 
 .5111بغداد ، كمية التربية الرياضية ، 

  : النجف االشرف ،  1، طعمم النفس الرياضي عامر سعيد الخيكاني وآخرون ،
  5112ضياء لمطباعة والتصميم ، دار ال



 111          ........                ........................................................... املصادر العربية واالجنبية 

 
 

  جامعة الموصل ،  االختبارات والمقاييس النفسيةوبعي وآخرون : عبد الجميل الز ،
   1991دار الكتب لمطباعة والنشر ، 

  ة ، مركز : القاىر 1، ط تكنولوجيا التعميم في التربية الرياضيةعبد الحميد شرف ؛
 م5111الكتاب لمنشر ،

  . الرياض : دار  5، ط التطور الحركي لمطفلعبد العزيز عبد الكريم المصطفى ،
  1991ع الفكر لمنشر والتوزيع ، روائ

  العتابي ، دمحم خضير ،اثر أنموذجASSURE  في اكتساب المفاىيم التاريخية لدى
 5115ائي ، مجمة األستاذ تالميذ الصف الخامس االبتد

  ، دار الفكر عمان. تصميم التدريس بين النظرية والتطبيقدمحم العدوان ، 
 دار 1شم: الدالئل الفسمجية والحركية في عمم النفس الرياضي،طعمي حسين ىا،

 5111لتصميم،النجف االشرف،الضياء لمطباعة وا
  فاعمية الفيديو التفاعمي في تنمية األدءات الميارية المركبة  :فادي فريد ابو سمطان

ية في كرة القدم لطالب المرحمة االساسية العميا ، رسالة ماجستير ، الجامعة االسالم
 م 5111، كمية التربية ، غزة 

  نشرة فصمية دورية تصدرىا المجموعة  مترادفات في التعمم الحركي :قاسم لزام ،
العممية لمتعمم الحركي ، جامعة بغداد ، كمية التربية الرياضية ، العدد االول ، اذار 

5111  . 
  ار الفكر لمطباعة ،عمان ،األردن ،د 1وط تصميم التدريس: اخرون و يوسف قطامي

 ،5111 
  5111، ، دار الفكر ، عمان  أساسيات تصميم التدريس : الكسواني، مصطفى 
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  لمى سمير الشيخمي ؛ تأثير استخدام االدوات المساعدة في سرعة تعمم ودقة اداء
 اضية ،بعض الميارات االساسية بالكرة الطائرة ، رسالة ماجستير ، كمية التربية الري

 5111جامعة بغداد ، 
  لؤي خزعل جبر :الذاكرة التاريخية والثقافة السياسية وعقتة بالعجز المتعمم الجمعي

 .5112،أطروحة ،جامعة بغداد كمية االداب ، 
  أثر جياز تدريبي مقترح لتطوير سرعة ودقة االرسال  :ماىر عبد االلو عبد الستار

 ماجستير ، جامعة بغداد ، كمية الساحق لالعبي الكرة الطائرة لمشباب ، رسالة
 م 5111التربية الرياضية ، 

 : نبراس ، صنعاء ، ال 1، طفسيولوجيا التعمم الحركي  ماىر دمحم عواد العامري
  5112لمطباعة والتصميم ، 

  : 1، ط الظواىر النفسية في المجال الرياضي مجيد خدا يخش وفاتن عمي اكبر  ،
   5111المنيجية لمنشر والتوزيع ، عمان ، الدار 

  : الجزائر ، دار  1، طعمم النفس المعرفي دمحم العربي بدرينة وركزه سميرة ،
  5111ية ، الخمدون

  : عمان ، دار صفاء  1، طالرياضة وعمم النفس دمحم سممان الخزاعمة وآخرون ،
  5112لمنشر والتوزيع ، 

  : 1992ة ، دار المعرفة ، ، القاىر  قياس الشخصيةدمحم شحاتة ربيع  ، 
  اسس االعداد المياري َوالخططي في كرة القدم )  :دمحم شوقي ، امرهللا البساطي

  5111االسكندرية ، دار المعارف ،   5كبار ( ، ط –ناشئين 
  : اىرة ، دار الفكر ، الق القياس والتقويم في التربية الرياضيةدمحم صبحي حسانين

  1992العربي ،
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 (1يهحق )

 أمساء انسادج املخرصني واخلرباء انزيٍ أجشيد املقاتالخ انشخصيح يعهى
 المؤسسة قب العلمًالل االسم ت

/كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم بابلجامعة  أستاذ دكتور ناهدة عبد زٌد -1
 الرٌاضة

/كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم القادسٌةجامعة  استاذ دكتور علً حسٌن هاشم -2
 الرٌاضة

/كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم مثنىجامعة  أستاذ دكتور دمحم مطر عراك -3
 الرٌاضة.

/ كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  المثنىجامعة  أستاذ دكتور حبٌب شاكر جبر -4
 الرٌاضة. 

 وعلوم البدنٌة التربٌة كلٌة/القادسٌة جامعة أستاذ دكتور رأفت عبد الهادي -5
 الرٌاضة

 وعلوم البدنٌة التربٌة كلٌة/القادسٌة جامعة أستاذ دكتور حامد نوري علً -6
 الرٌاضة

 وعلوم البدنٌة التربٌة كلٌة/الكوفة جامعة أستاذ دكتور فراس كسوب راشد -7
 الرٌاضة

قسم علم  التربٌة كلٌة/القادسٌة جامعة أستاذ دكتور هادي كطفان  -8
 النفس التربوي

 وعلوم البدنٌة التربٌة كلٌة/القادسٌة جامعة استاذ دكتور روال مقداد -9
 الرٌاضة

/ كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم المثتىجامعة  استاذ دكتور أوراس نعمة حسن -11
 الرٌاضة

مساعد أستاذ  حٌدر كرٌم -11
  دكتور

 البدنٌة التربٌة كلٌة/ القادسٌة جامعة
 الرٌاضة وعلوم

مساعد أستاذ  أحمد فاهم نغٌش 12
 دكتور

 البدنٌة التربٌة كلٌة/ القادسٌة جامعة
 الرٌاضة وعلوم

مساعد أستاذ  ماجد عبد الحمٌد  13
 دكتور

 البدنٌة التربٌة كلٌة/ القادسٌة جامعة
 الرٌاضة وعلوم

مساعد أستاذ  خالد عودة كشٌش 14
 دكتور

 وعلوم البدنٌة التربٌة كلٌة/ المثنى جامعة
 الرٌاضة

مساعد أستاذ  عدنان نغٌش حسن 15
 دكتور

 البدنٌة التربٌة كلٌة/ القادسٌة جامعة
 الرٌاضة وعلوم

مساعد أستاذ  اسعد علً سفٌح 16
 دكتور

 البدنٌة التربٌة كلٌة/ القادسٌة جامعة
 الرٌاضة وعلوم
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 (2حق )يه
 اخلاصح تانثحث املهاسيح املشكثح االخرثاساخ  اسرًاسج ذسجيم وذفشيغ َرائج إمنىرج

  

 ت

 ينمختمف ينباتجاهوالتمرير  االستقبال اسم االختبار المركب
 

درجات الدقة  االسم
مجموع  لمتمرير درجات الدقة درجات الدقة لمدحرجة لالستقبال

 الدقةناتج  مجموع الزمن الزمن درجات الدقة
 الزمن

 
1                             
2                             
3                             
4                             
5                             
6                             
7                             
8                             
9                             
11                             
11                             
12                             
13                             
14                             
15                             
16                             
17                             
18                             
19                             
21                             
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 اخلاصح تانثحث املهاسيح املشكثح االخرثاساخ  إمنىرج اسرًاسج ذسجيم وذفشيغ َرائج
 
 
 

 ت

 باتجاهات مختمفة التمريروالدحرجة بالكرة بين الشواخص ثم  االستقبال اسم االختبار المركب
مجموع  لمتمرير درجات الدقة درجات الدقة لمدحرجة لالستقبالدرجات الدقة  االسم

مجموع  الزمن درجات الدقة
 الدقةناتج  الزمن

 الزمن
 

1                             
2                             
3                             
4                             
5                             
6                             
7                             
8                             
9                             
11                             
11                             
12                             
13                             
14                             
15                             
16                             
17                             
18                             
19                             
21                             
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 (3يهحق )
 امساء اخلرباء واملخرصني انزيٍ حذدو صالحيح فقشاخ يقياسي اسهىب انذافعيح 

 (عجض –)حتكى 

 المؤسسة اللقب العلمً االسم ت

/كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم بابلجامعة  أستاذ دكتور ناهدة عبد زٌد -1
 الرٌاضة

/كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم القادسٌةجامعة  استاذ دكتور علً حسٌن هاشم -2
 الرٌاضة

/كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم مثنىجامعة  أستاذ دكتور دمحم مطر عراك -3
 الرٌاضة.

/ كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  بابلجامعة  أستاذ دكتور سعد خٌري كاظم -4
 الرٌاضة. 

 وعلوم البدنٌة التربٌة كلٌة/القادسٌة جامعة أستاذ دكتور رأفت عبد الهادي -5
 الرٌاضة

 وعلوم البدنٌة التربٌة كلٌة/القادسٌة جامعة أستاذ دكتور حامد نوري علً -6
 الرٌاضة

 وعلوم البدنٌة التربٌة كلٌة/الكوفة جامعة أستاذ دكتور فراس كسوب راشد -7
 الرٌاضة

قسم علم  التربٌة كلٌة/القادسٌة جامعة أستاذ دكتور هادي كطفان  -8
 النفس التربوي

 وعلوم البدنٌة التربٌة كلٌة/القادسٌة جامعة استاذ دكتور روال مقداد -9
 الرٌاضة

/ كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم المثتىجامعة  استاذ دكتور أوراس نعمة حسن -11
 الرٌاضة

مساعد أستاذ  حٌدر كرٌم -11
  دكتور

 البدنٌة التربٌة كلٌة/ القادسٌة جامعة
 الرٌاضة وعلوم

قسم علم  التربٌة كلٌة/القادسٌة جامعة دكتورأستاذ  علً صكر الخزاعً 12
 النفس التربوي

مساعد أستاذ   ارتقاء ٌحً حافظ 13
 دكتور

قسم علم  التربٌة كلٌة/القادسٌة جامعة
 النفس التربوي

مساعد أستاذ  دمحم كاظم عرب 14
 دكتور

 وعلوم البدنٌة التربٌة كلٌة/ واسط جامعة
 الرٌاضة

مساعد أستاذ  عدنان نغٌش حسن 15
 دكتور

 البدنٌة التربٌة كلٌة/ القادسٌة جامعة
 الرٌاضة وعلوم

 البدنٌة التربٌة كلٌة/ القادسٌة جامعةمساعد أستاذ  اسعد علً سفٌح 16
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 الرٌاضة وعلوم دكتور

مساعد أستاذ  دمحم عبد الوهاب 17
 دكتور

 وعلوم البدنٌة التربٌة كلٌة/ واسط جامعة
 الرٌاضة

مساعد أستاذ  عالء كاظم عرموط 18
 دكتور

 البدنٌة التربٌة كلٌة/ القادسٌة جامعة
 الرٌاضة وعلوم

مساعد أستاذ  علً رحٌم دمحم 19
 دكتور

قسم علم  التربٌة كلٌة/القادسٌة جامعة
 النفس التربوي
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 (4يهحق )

 كهيح انرتتيح انثذَيح وعهىو انشياضح 

حــــــــادسيــــح انقــــــايعـــــــج  

انذكرىساِ  /انذساساخ انعهيا       

و/ اسرثياٌ آساء انسادج اخلرباء واملخرصني حىل صالحيح فقشاخ يقياط أسهىب 
 عـــجــــــض( –انذافعيح )حتـــــــــــكى 

 ............................................. المحترماألستاذ الفاضل 

 تحية طيبة:

( علأ  جقأك A.S.S.U.R.Eأنمأج  )تأثيير) ٌروم الباحث إجراء الدراسة الموسوومة 

بةأأا المرأأارات تةلأأم مظأأاهر اتنتبأأا  ج أهأأمعجأأ ( قأأ  -اسأألجا الفاقةيأأة )تح أأم

والتووً ٌتوسووم الباحووث منهووا   سأأنة( 41-41لالعبأأيب باعمأأار المر بأأة ب أأرق المأأفم

وكلٌوات التربٌوة البدٌنوة وعلووم  بصوورة عاموة ةٌومشواركتكم معوف فوً خدموة المؤسسوة التعلٌم

، كونكم من ذوي الخبرة والشأن الحقٌقً والقٌادات الفاعلة لمؤسسوة بصورة خاصة الرٌاضة

مون ونظرا لما تتمتعون بف من خبرة فً هذا المجال ٌرجو الباحث بٌان رأٌكم التعلٌم العالً، 

–أسهىب انذافعيح )حتكـى يقياط  صالحيح فقشاخحىل يذي خالل اطالعكم على االستبانة المرفقة طٌاً، 

، فً كل مجال مون مجواالت الدراسوة وإضوافة أو تعودٌل او نقول أٌوة فقورة تجودونها  ٌور عجض(

فً الحقل الذي ترونف مناسباً للخٌارات الموضوعة أمام كول  (√المة )وذلك بوضع ع مناسبة

  فقرة.
 نكى ذعاوَكى يع خانص االحرتاو وانرقذيش( )شاكشا  

 اسم الخبٌر:

 اللقب العلمً / 

 التخصص:

 مكان العمل:

 التوقٌع:

 طانة انذكرىساِ
 أمحذ جالب حشاٌ
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 ال تصمح تصمح الفقرات ت 

المالح
ظات 
او 

 التعديل
    ارذىن فٖ أداء الوِبزح ثدلخ ّرسو٘ص 1

    أسزط٘ع أداء الوِبزاد الوسوصح 2

    أروىي هي رمس٘ن جِدٕ اثٌبء الوجبزاح 3

    ادزفظ ثِدّئٖ زغن هضبٗمخ الوٌبفس 4

ارذىن ثبًفعبالرٖ عٌدهب ٗسرىت الجعض  5

 خطب ضدٕ
   

لدٕ المدزح للزذىن ثبًفعبالرٖ فٖ األّلبد  6

 الزدزٗجبدالذسجخ فٖ 
   

    اشعس ثبى لدزارٖ الوِبزٗخ ٗوىي رذسٌِ٘ب 7

ألْم رمدم الوِبزح وٖ اعسف هدٓ الزمدم  8

 فٖ أدائِب
   

    اثك ثوىبً٘برٖ السٗبض٘خ 9

    اخطظ إلًجبش اُدافٖ ثع٘دح الودٓ 11

    اسزوزع عٌدهب اًشغل ثبلوذبضسح الزعل٘و٘خ 11

    أفىس ثعوكأدت الزوسٌٗبد الزٖ رجعلٌٖ  12

    أزوص اًزجبُٖ اثٌبء أداء الوِبزح 13

اسزسجع الوِبزاد السبثمخ ألداء هِبزاد  14

 جدٗدح
   

    اسعٔ الٔ فِن الْددح الزعل٘وخ ثأوول ّجَ 15

ارشْق لوزبثعخ الوجبزٗبد لزطْٗس  16

 هِبزارٖ
   

    أسزط٘ع أداء الوِبزاد الصعجخ 17

    اجل الزذدٕ أجد فٖ أداء الوِبزاد هي 18
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    علن هِبزاد جدٗدحزاخطظ ل 19

    ازغت فٖ الزفْق علٔ شهالئٖ ثبلزدزٗت 21

اصذخ اخطبئٖ عٌدهب ٗظِسُب لٖ  21

 الودزة
   

أسزط٘ع طسح األسئلخ عٌوب ال افِن  22

 الوِبزح
   

    ٗسبعدًٖ شهالئٖ عٌدهب ادزبج لرأله 23

الْددح اسزفبد هي الوعلْهبد الومدهخ فٖ  24

 الزعل٘و٘خ
   

    ال ٗضبٗمٌٖ وثسح الصهالء فٖ أداء الوِبزح 25

    لدٗخ المدزح علٔ رجبّش الزدزٗجبد الصعجخ 26

    اصغٖ ثبُزوبم عٌد شسح الوِبزح 27

    الجل ثشدٍ علٔ الزدزٗت 28

    اسزوس فٖ أداء الوِبزح دزٔ االرمبى 29

اعزود علٔ ًفسٖ فٖ أداء األًشطخ  31

 الزعل٘و٘خ
   

    اشعس ثبلفشل عٌد عدم أداء الوِبزح 31

    ال اُزن فٖ رعلن هِبزاد جدٗدٍ 32

    عٌدهب رصعت الوِبزح ال أسزط٘ع أدائِب 33

أروسى وث٘سا ال رمل٘ل هي األخطبء اثٌبء  34

 األداء
   

    ارذبٗل فٖ أداء الوِوخ لزجٌت لْم الودزة 35

ّارجٌت الزوبزٗي أطجك الزوبزٗي الجس٘طخ  36

 الصعجخ
   

    اشعس ثبالزر٘بح عٌد اًزِبء الزوسٗي 37
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أشعس ثعدم الزسو٘ص عٌد أداء الوِبزاد  38

 الصعجخ
   

اشعس ثصعْثخ الزوسٗي دزٔ إذا ثرلذ  39

 جِد ّاسع
   

    أفضل رطج٘ك الوِبزح الزٖ اًجخ فٖ أدائِب 41

    اعزمد ًجبدٖ اّ فشلٖ هسؤّل٘خ الودزة 41

    ل٘س لٖ المدزح علٔ هْاصلخ الزدزٗت 42

ل٘س لدٗخ المدزح علٔ رروس الزدزٗجبد  43

 السبثمخ
   

    ال ٗضوي لٖ الزدزٗت أداء هِبزاد جدٗدٍ 44

فشلٖ فٖ أداء الوِبزح ٗشعسًٖ ثعدم  45

 اُزوبم الودزة
   

    ل٘س لٖ المدزح علٔ أداء الزوبزٗي ثسِْلخ 46

رصذ٘خ اخطبئٖ اهبم ل٘س لٖ المدزح علٔ  47

 الودزة
   

ال اسزفبد هي الزدزٗجبد فٖ الْددح  48

 الزعل٘و٘خ
   

    أعجص عي رٌف٘ر هب اخطظ لَ 49

    ال أسزط٘ع أداء الوِبزح علٔ أدسي ّجَ 51

    ٗضبٗمٌٖ الصهالء عٌد الفشل فٖ الزدزٗت 51

    أعجص عي أداء الوِبزح اهبم االعج٘ي 52

اخطبئٖ عٌدهب ٗظِسُب أفشل فٖ رصذ٘خ  53

 الودزة
   

    ٗصعت عل٘خ هزجعخ الزدزٗجبد ثسِْلخ 54

الْددح الزعل٘و٘خ ال رزضوي روبزٗي  55

 هزٌْعخ ّش٘مخ
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    أعجص عي فِن والم الودزة 56

ال أسزط٘ع االعزوبد علٔ ًفسٖ فٖ الْددح  57

 الزعل٘و٘خ
   

ارسن أداء الٌشبط ثعد فزسح ّج٘صح هي  58
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 (5يهحق سقى )
  وصاسج انرعهيى انعايل وانثحث انعهًي

 جايعح انقادسيـــــــــــــــــــــــــــــــح  
 كهيح انرتتيح انثذَيح وعهىو انشياضح

 عجــــــــــض(  –انذافعيـــــــح )حتكــــــــــــى  ي اسهىبيقياس
 

 عزيزي الالعب ........................... تحية طيبة

داخكك   (√)امامككم مجموعككة مككن اوسككامة وماتككا مجابككات اككالمطموب هككو ان تختككار ا جابككة باالمككة 
 المربع الذي تراه مناسب لمسؤال او ينطبق عميم وتكون ا جابة عمى جميع اوسامة بالتسمس .

 

واالمتنان مع تقب  واار الشكر  

 

 

 

  اسم الالعب
  اسم المدرسة

  التاريخ
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 الفقرات ت
 

ينطبق عمي 
 دائما    

              قال ينطب ينطبق احيانا

    الميارة بدقة وتركيزفي أداء حكم ات 1
    المركزةأستطيع أداء الميارات  2
    أتمكن من تقسيم جيدي اثناء المباراة 3
    احتفظ بيدوئي رغم مضايقة المنافس 4

5 
بانفعاالتي عندما يرتكب البعض خطا  حكمات

 ضدي
 

  

6 
ي في األوقات لدي القدرة لمتحكم بانفعاالت

 تالحرجة في التدريبا
 

  

    مياريةال ياتنيامكبإ ثقتي كبيره 7
    استمتع عندما انشغل بالمحاضرة التعميمية 8
    أحب التمرينات التي تجعمني أفكر بعمق 9
    أركز انتباىي اثناء أداء الميارة 11

11 
استرجع الميارات السابقة ألداء ميارات 

 جديدة
 

  

    اسعى الى فيم الوحدة التعميمة بأكمل وجو 12
    اتشوق لمشاىدة المباريات لتطوير مياراتي 13
    أستطيع أداء الميارات الصعبة 14
    من اجل التحدي الميارى  يد أدائيأج 15
    اخطط لتعمم ميارات جديدة 16
    اصحح اخطائي عندما يظيرىا لي المدرب 17
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 الفقرات ت
 

ينطبق عمي 
 دائما    

              قال ينطب ينطبق احيانا

18 
تفاصيل أستطيع طرح األسئمة عنما ال افيم 

 الميارة
 

  

19 
استفاد من المعمومات المقدمة في الوحدة 

 التعميمية
 

  

    ال يضايقني كثرة الزمالء في أداء الميارة 21
    القدرة عمى تجاوز التدريبات الصعبة لدي 21
    اصغي باىتمام عند شرح الميارة 22
    اقبل بشده عمى التدريب 23
    استمر في أداء الميارة حتى االتقان 24

25 
 لواجباتاعتمد عمى نفسي في أداء ا

 التعميمية
 

  

ثان
 أسموب الدافعية )العجز( يا

 
  

    اشعر بالفشل عند عدم أداء الميارة 1
    ال اىتم في تعمم ميارات جديده 2
    عندما تصعب الميارة ال أستطيع أدائيا 3

4 
أداء تقميل من األخطاء اثناء ل أتمرن كثيرا

 الميارة
 

  

    اتحايل في أداء الميمة لتجنب لوم المدرب 5

6 
 اترينبق التمارين البسيطة واتجنب التمأط

 الصعبة
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 الفقرات ت
 

ينطبق عمي 
 دائما    

              قال ينطب ينطبق احيانا

    اشعر باالرتياح عند انتياء التمرين 7

8 
أشعر بعدم التركيز عند أداء الميارات 

 الصعبة
 

  

9 
اشعر بصعوبة التمرين حتى إذا بذلت جيد 

 واسع
 

  

    التي انجح في أدائياأفضل تطبيق الميارة  11
    اعتقد نجاحي او فشمي مسؤولية المدرب 11
    ليس لي القدرة عمى مواصمة التدريب 12

13 
القدرة عمى تذكر التدريبات  ليس لدي

 السابقة
 

  

    لي التدريب أداء ميارات جديده نيضم ال 14

15 
فشمي في أداء الميارة يشعرني بعدم اىتمام 

 المدرب
 

  

    س لي القدرة عمى أداء التمارين بسيولةلي 16

17 
ال استفاد من التدريبات في الوحدة  لي

 التعميمية
 

  

    ال استطيع أداء الميارة عمى احسن وجو 18
    عبينالأعجز عن أداء الميارة امام ال 19

21 
الوحدة التعميمية ال تتضمن تمارين متنوعة 

 وشيقة
 

  

    المدربأعجز عن فيم كالم  21
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 الفقرات ت
 

ينطبق عمي 
 دائما    

              قال ينطب ينطبق احيانا

22 
ال أستطيع االعتماد عمى نفسي في الوحدة 

 التعميمية
 

  

    اترك أداء النشاط بعد فترة وجيزة من بدايتو 23
    طارئ موقف يتشتت انباىي بسيولو ألي  24
    ال انسجم بالتدريب عند غياب المدرب 25

 
 
 
 
 
 

 (6يهحق )
 أمساء فشيق انعًم املساعذ

 
 
 
 
 
 
 

 العنوان الوظٌفً االسم ت

 دكتوراه التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  حبٌب شاكر جبر  .1
 دكتوراه التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة وسام ٌاسٌن برهان  .2

 دكتوراه التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  ماجد عبد الحمٌد  .3

 طالب دكتوراه  بشٌر دمحم فرحان  .4

 طالب دكتوراه  مصطفى علً عبدهللا  .5
 طالب دكتوراه أثٌر فواز كرٌم  .6
 مدرب رٌاضً دمحم علً   .7
 ماجستٌر حٌدر  انم داود  .8
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 (7يهحق )
 

 عجض ( تانصىسج انُهائيح –يقياسي اسىب انذافعيح ) حتكى 
 

 الفقرات ت
 

ينطبق عمي 
 دائما    

              قال ينطب ينطبق احيانا

    في أداء الميارة بدقة وتركيزحكم ات 1
    المركزةأستطيع أداء الميارات  2
    أتمكن من تقسيم جيدي اثناء المباراة 3
    احتفظ بيدوئي رغم مضايقة المنافس 4

5 
بانفعاالتي عندما يرتكب البعض خطا  حكمات

 ضدي
 

  

6 
ي في األوقات لدي القدرة لمتحكم بانفعاالت

 تالحرجة في التدريبا
 

  

    مياريةال ياتنيامكبإ ثقتي كبيره 7
    استمتع عندما انشغل بالمحاضرة التعميمية 8
    أحب التمرينات التي تجعمني أفكر بعمق 9
    أركز انتباىي اثناء أداء الميارة 11

11 
استرجع الميارات السابقة ألداء ميارات 

 جديدة
 

  

    اسعى الى فيم الوحدة التعميمة بأكمل وجو 12
    المباريات لتطوير مياراتياتشوق لمشاىدة  13
    أستطيع أداء الميارات الصعبة 14
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 الفقرات ت
 

ينطبق عمي 
 دائما    

              قال ينطب ينطبق احيانا

    من اجل التحدي الميارى  يد أدائيأج 15
    اخطط لتعمم ميارات جديدة 16
    اصحح اخطائي عندما يظيرىا لي المدرب 17

18 
تفاصيل أستطيع طرح األسئمة عنما ال افيم 

 الميارة
 

  

19 
المقدمة في الوحدة استفاد من المعمومات 

 التعميمية
 

  

    ال يضايقني كثرة الزمالء في أداء الميارة 21
    القدرة عمى تجاوز التدريبات الصعبة لدي 21
    اصغي باىتمام عند شرح الميارة 22
    اقبل بشده عمى التدريب 23
    استمر في أداء الميارة حتى االتقان 24

25 
 لواجباتااعتمد عمى نفسي في أداء 

 التعميمية
 

  

ثان
 أسموب الدافعية )العجز( يا

 
  

    اشعر بالفشل عند عدم أداء الميارة 1
    ال اىتم في تعمم ميارات جديده 2
    عندما تصعب الميارة ال أستطيع أدائيا 3

4 
أداء تقميل من األخطاء اثناء ل أتمرن كثيرا

 الميارة
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 الفقرات ت
 

ينطبق عمي 
 دائما    

              قال ينطب ينطبق احيانا

    لوم المدرب اتحايل في أداء الميمة لتجنب 5

6 
 اترينبق التمارين البسيطة واتجنب التمأط

 الصعبة
 

  

    اشعر باالرتياح عند انتياء التمرين 7

8 
أشعر بعدم التركيز عند أداء الميارات 

 الصعبة
 

  

9 
اشعر بصعوبة التمرين حتى إذا بذلت جيد 

 واسع
 

  

    أفضل تطبيق الميارة التي انجح في أدائيا 11
    اعتقد نجاحي او فشمي مسؤولية المدرب 11
    ليس لي القدرة عمى مواصمة التدريب 12

13 
القدرة عمى تذكر التدريبات  ليس لدي

 السابقة
 

  

    لي التدريب أداء ميارات جديده نيضم ال 14

15 
فشمي في أداء الميارة يشعرني بعدم اىتمام 

 المدرب
 

  

    التمارين بسيولةس لي القدرة عمى أداء لي 16

17 
لي ال استفاد من التدريبات في الوحدة 

 التعميمية
 

  

    ال استطيع أداء الميارة عمى احسن وجو 18
    عبينالأعجز عن أداء الميارة امام ال 19
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 الفقرات ت
 

ينطبق عمي 
 دائما    

              قال ينطب ينطبق احيانا

21 
الوحدة التعميمية ال تتضمن تمارين متنوعة 

 وشيقة
 

  

    أعجز عن فيم كالم المدرب 21

22 
االعتماد عمى نفسي في الوحدة ال أستطيع 

 التعميمية
 

  

    اترك أداء النشاط بعد فترة وجيزة من بدايتو 23
    طارئ موقف يتشتت انباىي بسيولو ألي  24
    ال انسجم بالتدريب عند غياب المدرب 25
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 المتةلم الفيمجغراقية صخصائ

 اتسم اليالي  جاللما
 اليالي أسم اتم 

 تاريخ الميالف

 الةمر بالسنجات

 الةنجاب: المحاقظة

 رلم هاتف المتةلم اج المجهجا

 رلم هاتف جل  اتمر
 

 جالفي يائية ةخصائص المتةلم السي جلججي
 نجع الجحفق الس نية

 عفف غرف الفار 

 حيا ق الجحفق الس نية

 نجع اإللامة

 عفف اقراف اتسرق

 لألبجيبالحالة الحياتية 

 التحصيل الفراس  لالا 

 التحصيل الفراس  لالم 

 الحالة ال ججية للمتةلم

 تسلسل المجهجا ق  اتسرق

 المرحلة الفراسية للمتةلم

 مةفل اخر سنة فراسية

 الخصائص الفي يائية
 الطجل )        ( سم          ج ب )          (  غم

 حالة الحجاس: السمع )           (   النظر )              (  الصجت )               (  

 الحالة الةملية: فرجة الذ اء )            (  سرعة اتستجابة )               (

 الحالة الصحية: قحص عام جارقاق الفحجصات مع التمارير 

 المتةلمة بالمجضجع ى المتةلمالمرارات المجججفق لف
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 (9) ممحق

 المفاتيح

  تهديف

  تحرك الالعب مع الكرة

  تحرك الالعب بدون كرة

  كرة قدم

  مانع

  حمقات

  شاخص

 المناولة النصف دائرية في الوسيمة التعميمية
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 الحائط االرتدادي

 

 االرتداديةالشبكة 

 

 

 

 الكرة االرتدادية
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 الشكل التمارين  ت

 همهاريالالتمارين  

1 

القطار قطاران متواجيان من الالعبين يتكون 
( العب 1والقطار الثاني ) ان( العب2)االول 

( ياردة يبدأ التمرين بان 33والمسافة بينيما )
( الكرة باتجاه القطار 1يدحرج الالعب )

 إلىالمقابل وعندما يقترب من الوصول 
( يخمد الكرة لو ويجري خمف 4الالعب )

الالعب  إلى( وىكذا بالنسبة 4الالعب رقم )
ويمكن زيادة او  ( ليكرر االداء نفسو3رقم )

 ؼ من التمريننقصان الالعبين وحسب اليد

 

2 

قوم الالعب بدحرجة الكرة بين الشواخص ي
حيث تكون المسافة بين الالعب والشاخص 

م( 1م( والمسافة بين الشواخص )1االول )
قوم بتمرير الكرة يوعند الوصول الى الحاجز 

الحاجز االول واجتياز الحاجز  أسفلمن 
بكمتا القدمين وكذلك حيث تكون المسافة بين 

سم( وتقوم بتمرير الكرة من 53الحواجز )
الحاجز الثاني واجتياز الحاجز بكمتا  أسفل

القدمين وثم تقوم بالتيديف عمى المرمى حيث 
 م(.8تكون المسافة بين الالعبة والمرمى )
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3 

 

الى مجموعتين مجموعة )أ(  ينقسم الالعبي
بعد عن ي ذيقوم الالعب )أ( اليو)ب( إذ 
باتجاه الحاجز دحرجة الكرة بم( 2الحاجز)

 (23الموضوع بمنتصف المجموعتين بزاوية )
قوم الالعب بتغيير يبعد ذلك  من كل العب

االتجاه الى الشاخص الموضوع في الجانب 
م( ومن ثم التيديف عمى 5وعمى بعد )
تكون المسافة بين الشاخص  المرمى حيث

قوم الالعب )ب( باألداء يم( و 13والمرمى )
من الجية االخرى وعند انتياء االداء  نفسو

 بتبادل االماكن. ينقوم الالعبي

 

4 

العبػػػين المسػػػافة بينيمػػػا اليػػػؤدي التمػػػرين بػػػين 
، حيػػػػػث يقػػػػػوم الالعػػػػػب األول بمناولػػػػػة م(15)

ولمػػرة الكػػرة ثػػم يقػػوم بػػالقفز مػػب رفػػب الػػركبتين 
وبعػػػػػدىا يقػػػػػوم باسػػػػػتقبال الكػػػػػرة  واحػػػػػدة وىكػػػػػذا

خمادىا بصورة قانونية ومناولتيا مرة ثانية   وا 
يشػػػػترم عػػػػدم توقػػػػف الالعػػػػب قبػػػػل  مالحظةةةةة 

الحركػػػػة وفػػػػػي أثناييػػػػػا بحيػػػػػث يقػػػػػوم 
برفػػػب الػػػػركبتين مػػػػثال لحػػػػين اسػػػػتالم 

 الكرة.
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5 

الجري المتعرج بالكرة بين الشواخص عدد 
م( بين البداية والشاخص 3المسافة ) (6)

، م(1.5)وآخر األول والمسافة بين شاخص 
وبعدىا يقوم بأداء تمرين السيطرة عمى الكرة 

( مرة ثم الرجوع خمف 25عدد المرات )ل
أكثر  او ويمكن وضب عشرة العبين الالعبين

 او اقل حسب درجة الصعوبة وزيادة التكرارات
 

6 

 مثمث قايم الزاويةالعبون عمى شكل اليقف 
 المثمث،اثنان عمى خط مستقيم واالخر راس 

 3رقم  الالعبإلى الكرة  1رقم يمرر الالعب 
ليقوم  2رقم  الالعبإلى ليقوم بتمريرىا 

 1رقم  الالعبإلى باستالميا وتييأتيا 
وبعدىا  المندفب باتجاىيا ليسدده نحو اليدؼ

يتم تبادل المراكز ويمكن زيادة عدد الالعبين 
في كل مكان اثنان او ثالثة ويمكن لممدرب 
زيادة درجة الصعوبة من خالل زيادة في 

 سرعة االداء
مالحظة: يجب ابالغ الالعبين عمى ضرورة 

( 2التيديف بين العمود والحبل الذي يبعد )
متر عن القايم والغرض من ذلك لزيادة الدقة 

 عند الطالب وعدم التيديف في الوسط
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 م(13)يؤدى التمرين داخل مربب طول ضمعو 
( بعممية A)حيث يقوم الالعب في النقطة 

إخماد الكرة التي ترمى إليو مب التقدم والرجوع 
ثانية وبعدىا يقوم  (13)خطوتين لمدة 

 النقطةإلى  م(13)بالركض السريب لمسافة 
(B)  النقطة إلى ومن ىناك يقوم باليرولة
(C حيث يقوم بعممية السيطرة ) (13)لمدة 

إلى ثانية وبعدىا يتحرك الالعب بسرعة 
إلى ( وبعدىا ييرول الالعب D) النقطة

ويمكن زيادة عدد الالعبين حسب  (A) النقطة
 زيادة درجة الصعوبة والتكرارات

 

8 

 المػػػدرب،مػػػن  م(5)يقػػػف الالعػػػب عمػػػى بعػػػد 
وعنػػد ااشػػارة يسػػػتمم الالعػػب الكػػػرة منػػو ويبػػػدأ 
بدحرجػػػػػة الكػػػػػرة باالتجػػػػػاه المعػػػػػاكس ولمسػػػػػافة 

المػػدرب  إلػػى ، ثػػم يرجػػب لينػػاول الكػػرة  م(13)
ويستمميا منو مرة أخرى وىكذا يستمر التمرين 

ويمكػػػػػن زيػػػػػادة عػػػػػدد الالعبػػػػػين لممػػػػػدة المقػػػػػررة 
بحيػػػػػث يبػػػػػدا التمػػػػػرين مػػػػػن اليمػػػػػين مػػػػػرة ومػػػػػن 

دؼ التػػػػدريب وكػػػػػذلك اليسػػػػار مػػػػرة وحسػػػػػب ىػػػػ
 .زيادة صعوبة االداء بزيادة السرعة المطموبة
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قطػػػػاران مػػػػن الالعبػػػػين عمػػػػى نحػػػػو الػػػػذي فػػػػي 
( بػالجري 1م الالعب )ياقبالشكل يبدأ التمرين 

مناولػة يستدير ويؤدي م( ثم 15بالكرة مسافة )
( والرجػػوع خمػػف مجموعتػػو ثػػم 2) الالعػػبإلػى 

( بأخػػذ الكػػرة والجػػري بيػػا ثػػم 2يقػػوم الالعػػب )
( والعػػػػػػودة وىكػػػػػػذا 3) الالعػػػػػػبإلػػػػػػى مناولتيػػػػػػا 

ويمكػػػػػػػن زيػػػػػػػادة او نقصػػػػػػػان  يسػػػػػػػتمر التمػػػػػػػرين
الالعبػػين وحسػػب ىػػدؼ التمػػرين وكػػذلك زيػػادة 
درجػػػة الصػػػعوبة بتقميػػػل عػػػدد الالعبػػػين وزيػػػادة 

   في سرعة االداء

10 

قطاران من الالعبين كل واحد منيما يتكون 
( العبين يبدأ التمرين بمناولة من 5من )

يقوم ل( 6) الالعبإلى ( الكرة 1الالعب )
ومناولتيا بالرجل  الكرة بالرجل اليمنى بإخماد

وبعدىا ينطمق ( 2) الالعبإلى اليسرى 
 بالسرعة القصوى خمف المجموعة االخرى 

  وىكذا يستمر التمرين
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يقف المدرب عمى حدود منطقة الجزاء ومعو 
( يقفون 3()2()1عدة كرات والالعبون )

قطارًا بالقرب من منتصف الممعب يبدأ 
 إلى الالعبالتمرين بأن يتبادل المدرب الكرة 

الذي يسيطر عمييا ثم يجري بيا ويعمل 
إلى مناولة جدارية مب المدرب ثم التيديف 

ويمكن  ليرجب االداء نفسو ويكرره المرمى
زيادة عدد الالعبين وحسب التكرارات 

المطموبة ويمكن استخدام اليدفين ألجراء ىذا 
 التمرين

 

12 

مجموعات  ثالثإلى ينقسم الالعبون 
(A()B()C( تتألف كل منيما من )4-2 )

م( وبين 15)( A()Bالعبين والمسافة بين )
م( يبدأ التمرين بأن C()5(و)Bالالعب )

( بالكرة وعند منتصف 1يجري الالعب )
( الذي يأخذىا 5)إلى المسافة يناول الكرة 
( الذي يسيطر 8)إلى ويخمدىا ثم مناولة 

عمى الكرة ويجري باتجاه المرمى وييدفيا نحو 
المرمى بعد ذلك يتم تبادل المراكز بين 

 .الالعبين
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لممرمى واألخر  ظيرهيقف الالعب االول 
ممرمى يقوم الالعب االول بدحرجة ل مواجية
ليقوم  الشاخصإلى يصل  أنإلى الكرة 

ويمتف حول الثاني  الالعبإلى بتمريرة 
ويجتاز الشاخص ليستمم الكرة من الالعب 

ثم من الالعب الثاني ثم يقوم بدحرجة و 
وبعد االنتياء يقوم  التصويب عمى المرمى

ن يكون اثنين بتغير المراكز ويمكن ا االعب
و أكثر حسب درجة العبين في كل مكان أ

الصعوبة وزيادة السرعة ويمكن ان يؤدي 
مى مناطق الجزاء سواء من الجانب التمرين ع

الوسط لمشاركة عدد أكثر من  منو أ
 الالعبين

مالحظة: يجب ابالغ الالعبين عمى ضرورة 
( 2بعد )التيديف بين العمود والحبل الذي ي

متر عن القايم والغرض من ذلك لزيادة الدقة 
 عند الطالب وعدم التيديف في الوسط

 

14 

مام الحايط االرتدادي ويقوم يقف الالعب أ
الحايط واالستالم ويكرر بمناولة الكرة عمى 

 مرات.ذألك عدة 

 

 

15 

م عن الحايط 5يوضب شاخص عمى بعد 
 االرتدادي يقوم الالعب بالدحرجة وعند

الوصول الى الحايط يقوم بالمناولة ثم استالم 
الكرة والدوران والرجوع مره أخرى الى 

 الشاخص ويكرر عده مرات.
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-3-2-1يقف الالعبين عمى شكل قطار )
( بالمناولة عمى الحايط 1( يقوم الالعب )4

( يقوم باالستالم 2ويرجب الى الخمف والمعب )
عمى باقي والمناولة عمى الحايط ويكرر ىكذا 

 الالعبين

 

17 
الالعب خمف الشاخص ويقوم بمناولة يقف 

الكرة عمى الجدار ويقوم باستالم الكره من 
 جية اليمين مره ومن جية اليسار مره أخرى.

 

18 
 العب من جية اليمين ويقوم بمناولةيقف ا

الكرة من نفس الجية ثم التحرك الى جية 
اليسار واستقبال واستالم الكرة والعودة الى 

 نفس الجية وىكذا يكرر التمرين.

 

19 

( 1( يقوم الالعب )2-1يقف االعبان )
( 2بمناولة الكرة من جية اليمين واالعب )

الى باستالم الكرة وارجاعيا مرة أخرى يقوم 
 التمرين.( وىكذا يكرر 1االعب )

 
 

 

20 

نضب الوسيمة في الجانب األيمن لممرمى 
وخمف خط التماس خارج منطقة الجزاء 

الكرة  عب بمواجيتيا يقوم الالعب بمناولةلال
واستالميا من الجية األخرى ثم الدوران 

 .والتيديف وىكذا يتكرر التمرين

 

 



ة       ح ف ص ل  941                                                                                                                               ا
 

 



     949      ............................. ....................................................................  .. املنهج التعليمي 
 

 

 
 (9ملحق )

 املنهاج التعليمي
 

تعليم الالعبين الشجاعة  الهدف التربوي: األسبوع: األول

 والمثابرة باألداء 
كرة كرات قدم.  باألدوات المستخدمة: ممع الوحدة التعميمية: األولى

 تعميمية لشواخص. وسائ
 د 99زمن الوحدة:  الهدف التعميمي: مهارة االستالم

  هارة المناولةم                    
 

 

 

 الوقت األقسام
 الراحة بين الحجم

 المالحظات
 المجموعات التكرار المجموعات التكرار

  د 02 االعدادي

تهيئة جميع عضالت  الجسم أعضاءتمارين متنوعة لمختمف  وأداءالمسير والهرولة  د 8 االعداد العام
 الجسم

 د 20 االعداد الخاص
المهارات فً  أداءشتركة فً بدنٌة للعضالت المتمرٌنات 

 تهيئة العضالت الخاصة القسم الرئٌسً 

  د 02 الرئيسي

 د 02 التعميمي
واستخدام وسائط ال بعرضقاعة الخاصة الذهاب الالعبٌن إلى 

 النموذج فً تطبٌق المهارة
 األداءعمى  التأكيد

 الصحيح مع بيان اهميتها

 المهارات  أداءتطبيق  د 02 التطبيقي
 األداءعمى  التأكيد

 إعطاءالصحيح مع 
 التغذية الراجعة

 باستخدام الوسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (2التمرين )

 باستخدام الوسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (2التمرين )

 بدون وسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (3التمرين )

 تقويم ومراجعة تمارين تهدئة واسترخاء د 22 الختامي



     959      ............................. ....................................................................  .. املنهج التعليمي 
 

 

 
 املنهاج التعليمي

 
تعليم الالعبين الشجاعة  الهدف التربوي: سبوع: األولاأل

 والمثابرة باألداء 
كرة كرات قدم.  باألدوات المستخدمة: ممع الوحدة التعميمية: الثانية

 تعميمية لشواخص. وسائ
 د 99زمن الوحدة:  الهدف التعميمي: مهارة االستالم

  مهارة المناولة والدحرجة                    
 

 

 
 

 الوقت قساماأل
 الراحة بين الحجم

 المالحظات
 المجموعات التكرار المجموعات التكرار

  د 02 االعدادي

تهيئة جميع عضالت  الجسم أعضاءتمارين متنوعة لمختمف  وأداءالمسير والهرولة  د 8 االعداد العام
 الجسم

 د 20 االعداد الخاص
ات فً المهار أداءبدنٌة للعضالت المشتركة فً تمرٌنات 

 تهيئة العضالت الخاصة القسم الرئٌسً 

  د 02 الرئيسي

 د 02 التعميمي
واستخدام وسائط ال بعرضقاعة الخاصة الذهاب الالعبٌن إلى 

 النموذج فً تطبٌق المهارة
 األداءعمى  التأكيد

 الصحيح مع بيان اهميتها

 المهارات  أداءتطبيق  د 02 التطبيقي
 األداءعمى  التأكيد

 إعطاءع الصحيح م
 التغذية الراجعة

 باستخدام الوسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (2التمرين)

 باستخدام الوسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (2التمرين )

 بدون وسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (3التمرين )

 تقويم ومراجعة تمارين تهدئة واسترخاء د 22 الختامي
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 املنهاج التعليمي

 
 : تنمية روح الطاعة واالحترام لتربوي:الهدف ا األسبوع: األول

 بين الالعبين
كرة كرات قدم.  باألدوات المستخدمة: ممع الوحدة التعميمية: الثالثة

 تعميمية لشواخص. وسائ
 د 99زمن الوحدة:  الهدف التعميمي: مهارة المناولة و

  مهارة االستالم والتهديف                    
 

 

 
 
 

 الوقت األقسام
 لراحة بينا الحجم

 المالحظات
 المجموعات التكرار المجموعات التكرار

  د 02 االعدادي

تهيئة جميع عضالت  الجسم أعضاءتمارين متنوعة لمختمف  وأداءالمسير والهرولة  د 8      االعداد العام
 الجسم

 د 20 االعداد الخاص
المهارات فً  أداءبدنٌة للعضالت المشتركة فً تمرٌنات 

 تهيئة العضالت الخاصة لرئٌسً القسم ا

  د 02 الرئيسي

 د 02 التعميمي
واستخدام وسائط ال بعرضقاعة الخاصة الذهاب الالعبٌن إلى 

 النموذج فً تطبٌق المهارة
 األداءعمى  التأكيد

 الصحيح مع بيان اهميتها

 المهارات  أداءتطبيق  د 02 التطبيقي
 األداءعمى  التأكيد

 إعطاءالصحيح مع 
 ية الراجعةالتغذ

 باستخدام الوسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (0التمرين )

 باستخدام الوسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (4التمرين )

 بدون وسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (5التمرين )

 تقويم ومراجعة تمارين تهدئة واسترخاء د 22 الختامي
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 املنهاج التعليمي
 

ليم الالعبين الشجاعة تع الهدف التربوي: ثانياألسبوع: ال

 والمثابرة باألداء 
كرة كرات قدم.  باألدوات المستخدمة: ممع الوحدة التعميمية: الرابعة

 تعميمية لشواخص. وسائ
 د 99زمن الوحدة:  الهدف التعميمي: مهارة المناولة و

  مهارة االستالم والتهديف                    
 

 

 

 
 

 الوقت األقسام
 الراحة بين الحجم

 المالحظات
 المجموعات التكرار المجموعات التكرار

  د 02 االعدادي

 الجسم أعضاءتمارين متنوعة لمختمف  وأداءالمسير والهرولة  د 8 االعداد العام
تهيئة جميع عضالت 

 الجسم
 د 20 االعداد الخاص

المهارات فً  أداءبدنٌة للعضالت المشتركة فً تمرٌنات 
 لعضالت الخاصةتهيئة ا القسم الرئٌسً 

  د 02 الرئيسي

 د 02 التعميمي
واستخدام وسائط ال بعرضقاعة الخاصة الذهاب الالعبٌن إلى 

 النموذج فً تطبٌق المهارة
 األداءعمى  التأكيد

 الصحيح مع بيان اهميتها

 المهارات  أداءتطبيق  د 02 التطبيقي
 األداءعمى  التأكيد

 إعطاءالصحيح مع 
 التغذية الراجعة

 باستخدام الوسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (0مرين )الت

 باستخدام الوسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (5التمرين )

 بدون وسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (6التمرين )

 تقويم ومراجعة تمارين تهدئة واسترخاء د 22 الختامي
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 املنهاج التعليمي
 

بين  واالحترامتنمية روح الطاعة : الهدف التربوي األسبوع: الثاني
 الالعبين

كرة كرات قدم.  باألدوات المستخدمة: ممع الوحدة التعميمية: الخامسة
 تعميمية لشواخص. وسائ

 د 99زمن الوحدة:  الهدف التعميمي: مهارة المناولة و
  مهارة االستالم والتهديف                    

 

 

 

 

 

 

 الوقت األقسام
 الراحة بين الحجم

 المالحظات
 المجموعات التكرار المجموعات رارالتك

  د 02 االعدادي

 الجسم أعضاءتمارين متنوعة لمختمف  وأداءالمسير والهرولة  د 8 االعداد العام
تهيئة جميع عضالت 

 الجسم
 د 20 االعداد الخاص

المهارات فً  أداءبدنٌة للعضالت المشتركة فً تمرٌنات 
 تهيئة العضالت الخاصة القسم الرئٌسً 

  د 02 رئيسيال

 د 02 التعميمي
واستخدام وسائط ال بعرضقاعة الخاصة الذهاب الالعبٌن إلى 

 النموذج فً تطبٌق المهارة
 األداءعمى  التأكيد

 الصحيح مع بيان اهميتها

 المهارات  أداءتطبيق  د 02 التطبيقي
 األداءعمى  التأكيد

 إعطاءالصحيح مع 
 التغذية الراجعة

 باستخدام الوسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (0التمرين )

 باستخدام الوسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (5التمرين )

 بدون وسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (6التمرين )

 تقويم ومراجعة تمارين تهدئة واسترخاء د 22 الختامي
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 املنهاج التعليمي
 

تعليم الالعبين الشجاعة  الهدف التربوي: األسبوع: الثاني

 باألداء والمثابرة 
كرة كرات قدم.  باألدوات المستخدمة: ممع الوحدة التعميمية: السادسة

 تعميمية لشواخص. وسائ
 د 99زمن الوحدة:  الهدف التعميمي: مهارة المناولة و

  مهارة االستالم والتهديف                    
 

 

 

 

 

 

 الوقت األقسام
 الراحة بين الحجم

 المالحظات
 المجموعات التكرار المجموعات التكرار

  د 02 االعدادي

 الجسم أعضاءتمارين متنوعة لمختمف  وأداءالمسير والهرولة  د 8 االعداد العام
تهيئة جميع عضالت 

 الجسم
 د 20 االعداد الخاص

المهارات فً  أداءبدنٌة للعضالت المشتركة فً تمرٌنات 
 تهيئة العضالت الخاصة القسم الرئٌسً 

  د 02 الرئيسي

 د 02 لتعميميا
واستخدام وسائط ال بعرضقاعة الخاصة الذهاب الالعبٌن إلى 

 النموذج فً تطبٌق المهارة
 األداءعمى  التأكيد

 الصحيح مع بيان اهميتها

 المهارات  أداءتطبيق  د 02 التطبيقي
 األداءعمى  التأكيد

 إعطاءالصحيح مع 
 التغذية الراجعة

 خدام الوسائلباست د 0 د 2 0 0 ثا 02 (0التمرين )

 باستخدام الوسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (5التمرين )

 بدون وسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (7التمرين )

 تقويم ومراجعة تمارين تهدئة واسترخاء د 22 الختامي



     955      ............................. ....................................................................  .. املنهج التعليمي 
 

 

 

 املنهاج التعليمي
 

على النظام والشعور  التأكيد الهدف التربوي: األسبوع: الثالث

 بالمسؤولية
كرة كرات قدم.  باألدوات المستخدمة: ممع لتعميمية: السابعةالوحدة ا

 تعميمية لشواخص. وسائ
 د 99زمن الوحدة:  الهدف التعميمي: مهارة المناولة و

  مهارة االستالم والتهديف                    
 

 

 
 

 

 

 الوقت األقسام
 الراحة بين الحجم

 المالحظات
 المجموعات التكرار المجموعات التكرار

  د 02 االعدادي

 الجسم أعضاءتمارين متنوعة لمختمف  وأداءالمسير والهرولة  د 8 االعداد العام
تهيئة جميع عضالت 

 الجسم
 د 20 االعداد الخاص

المهارات فً  أداءبدنٌة للعضالت المشتركة فً تمرٌنات 
 تهيئة العضالت الخاصة القسم الرئٌسً 

  د 02 الرئيسي

 د 02 التعميمي
واستخدام وسائط ال بعرضقاعة الخاصة الالالعبٌن إلى ذهاب 

 النموذج فً تطبٌق المهارة
 األداءعمى  التأكيد

 الصحيح مع بيان اهميتها

 المهارات  أداءتطبيق  د 02 التطبيقي
 األداءعمى  التأكيد

 إعطاءالصحيح مع 
 التغذية الراجعة

 باستخدام الوسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (7التمرين )

 باستخدام الوسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (6رين )التم

 بدون وسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (8التمرين )

 تقويم ومراجعة تمارين تهدئة واسترخاء د 22 الختامي



     956      ............................. ....................................................................  .. املنهج التعليمي 
 

 

 

 املنهاج التعليمي
 

 الالعبين بث روح التعاون بين الهدف التربوي: األسبوع: الثالث
كرة كرات قدم.  بمستخدمة: ممعاألدوات ال الوحدة التعميمية: الثامنة

 تعميمية لشواخص. وسائ
 د 99زمن الوحدة:  الهدف التعميمي: مهارة المناولة و

  مهارة االستالم والتهديف                    
 

 

 

 

 
 

 الوقت األقسام
 الراحة بين الحجم

 المالحظات
 المجموعات التكرار المجموعات التكرار

  د 02 االعدادي

 الجسم أعضاءتمارين متنوعة لمختمف  وأداءالمسير والهرولة  د 8 عاماالعداد ال
تهيئة جميع عضالت 

 الجسم
 د 20 االعداد الخاص

المهارات فً  أداءبدنٌة للعضالت المشتركة فً تمرٌنات 
 تهيئة العضالت الخاصة القسم الرئٌسً 

  د 02 الرئيسي

 د 02 التعميمي
واستخدام وسائط ال عرضبقاعة الخاصة الذهاب الالعبٌن إلى 

 النموذج فً تطبٌق المهارة
 األداءعمى  التأكيد

 الصحيح مع بيان اهميتها

 المهارات  أداءتطبيق  د 02 التطبيقي
 األداءعمى  التأكيد

 إعطاءالصحيح مع 
 التغذية الراجعة

 باستخدام الوسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (8التمرين )

 ستخدام الوسائلبا د 0 د 2 0 0 ثا 02 (9التمرين )

 بدون وسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (99التمرين )

 تقويم ومراجعة تمارين تهدئة واسترخاء د 22 الختامي



     957      ............................. ....................................................................  .. املنهج التعليمي 
 

 

 

 املنهاج التعليمي
 

 الالعبين بث روح التعاون بين الهدف التربوي: األسبوع: الثالث
 كرة كرات قدم. باألدوات المستخدمة: ممع الوحدة التعميمية: التاسعة

 تعميمية لشواخص. وسائ
 د 99زمن الوحدة:  الهدف التعميمي: مهارة المناولة و

  مهارة االستالم والتهديف                    
 

 

 

 

 
 

 الوقت األقسام
 الراحة بين الحجم

 المالحظات
 المجموعات التكرار المجموعات التكرار

  د 02 االعدادي

 الجسم أعضاءتمارين متنوعة لمختمف  اءوأدالمسير والهرولة  د 8 االعداد العام
تهيئة جميع عضالت 

 الجسم
 د 20 االعداد الخاص

المهارات فً  أداءبدنٌة للعضالت المشتركة فً تمرٌنات 
 تهيئة العضالت الخاصة القسم الرئٌسً 

  د 02 الرئيسي

 د 02 التعميمي
واستخدام وسائط ال بعرضقاعة الخاصة الذهاب الالعبٌن إلى 

 ج فً تطبٌق المهارةالنموذ
 األداءعمى  التأكيد

 الصحيح مع بيان اهميتها

 المهارات  أداءتطبيق  د 02 التطبيقي
 األداءعمى  التأكيد

 إعطاءالصحيح مع 
 التغذية الراجعة

 باستخدام الوسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (8التمرين )

 باستخدام الوسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (9التمرين )

 بدون وسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (99التمرين )

 تقويم ومراجعة تمارين تهدئة واسترخاء د 22 الختامي



     958      ............................. ....................................................................  .. املنهج التعليمي 
 

 

 

 املنهاج التعليمي
 

التأكيد على النظام والشعور  الهدف التربوي: األسبوع: الرابع

 بالمسؤولية
كرة كرات قدم  باألدوات المستخدمة: ممع الوحدة التعميمية: العاشرة

 يميةتعم ل.شواخص. وسائ
 د 99زمن الوحدة:  التعميمي: مهارة المناولة و\الهدف 

  مهارة االستالم والتهديف                    
 

 

 

 

 
 

 الوقت األقسام
 الراحة بين الحجم

 المالحظات
 المجموعات التكرار المجموعات التكرار

  د 02 االعدادي

 الجسم أعضاءة لمختمف تمارين متنوع وأداءالمسير والهرولة  د 22 االعداد العام
تهيئة جميع عضالت 

 الجسم
 د 20 االعداد الخاص

المهارات فً  أداءبدنٌة للعضالت المشتركة فً تمرٌنات 
 تهيئة العضالت الخاصة القسم الرئٌسً 

  د 02 الرئيسي

 د 02 التعميمي
واستخدام وسائط ال بعرضقاعة الخاصة الذهاب الالعبٌن إلى 

 ارةالنموذج فً تطبٌق المه
 األداءعمى  التأكيد

 الصحيح مع بيان اهميتها

 المهارات  أداءتطبيق  د 02 التطبيقي
 األداءعمى  التأكيد

 إعطاءالصحيح مع 
 التغذية الراجعة

 باستخدام الوسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (22التمرين )

 باستخدام الوسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (7التمرين )

 بدون وسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (5التمرين )

 تقويم ومراجعة تمارين تهدئة واسترخاء د 22 الختامي



     959      ............................. ....................................................................  .. املنهج التعليمي 
 

 

 

 املنهاج التعليمي
 

تعليم الالعبين الشجاعة  الهدف التربوي: األسبوع: الرابع

 والمثابرة باألداء 
كرة كرات قدم  باألدوات المستخدمة: ممع الوحدة التعميمية : الحادية عشر

 تعميمية ل.شواخص. وسائ
 د 99زمن الوحدة:  الهدف التعميمي : مهارة المناولة و

  مهارة االستالم والتهديف                    
 

 

 
 

 

 

 الوقت األقسام
 الراحة بين الحجم

 المالحظات
 المجموعات التكرار المجموعات التكرار

  د 02 االعدادي

 الجسم أعضاءف تمارين متنوعة لمختم وأداءالمسير والهرولة  د 8 االعداد العام
تهيئة جميع عضالت 

 الجسم
 د 20 االعداد الخاص

المهارات فً  أداءبدنٌة للعضالت المشتركة فً تمرٌنات 
 تهيئة العضالت الخاصة القسم الرئٌسً 

  د 02 الرئيسي

 د 02 التعميمي
واستخدام وسائط ال بعرضقاعة الخاصة الذهاب الالعبٌن إلى 

 النموذج فً تطبٌق المهارة
 األداءعمى  أكيدالت

 الصحيح مع بيان اهميتها

 المهارات  أداءتطبيق  د 02 التطبيقي
 األداءعمى  التأكيد

 إعطاءالصحيح مع 
 التغذية الراجعة

 باستخدام الوسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (22التمرين )

 باستخدام الوسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (99التمرين )

 بدون وسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (92التمرين )

 تقويم ومراجعة تمارين تهدئة واسترخاء د 22 الختامي



     969      ............................. ....................................................................  .. املنهج التعليمي 
 

 

 

 املنهاج التعليمي
 

تعليم الالعبين الشجاعة  الهدف التربوي: األسبوع: الرابع

 والمثابرة باألداء 
كرة كرات قدم  باألدوات المستخدمة: ممع الوحدة التعميمية : الثانية عشر

 تعميمية ل.شواخص. وسائ
 د 99زمن الوحدة:  التعميمي : مهارة المناولة و الهدف

  مهارة االستالم والتهديف                    
 

 

 

 
 

 

 الوقت األقسام
 الراحة بين الحجم

 المالحظات
 المجموعات التكرار المجموعات التكرار

  د 02 االعدادي

 الجسم اءأعضتمارين متنوعة لمختمف  وأداءالمسير والهرولة  د 8 االعداد العام
تهيئة جميع عضالت 

 الجسم
 د 20 االعداد الخاص

المهارات فً  أداءبدنٌة للعضالت المشتركة فً تمرٌنات 
 تهيئة العضالت الخاصة القسم الرئٌسً 

  د 02 الرئيسي

 د 02 التعميمي
واستخدام وسائط ال بعرضقاعة الخاصة الذهاب الالعبٌن إلى 

 النموذج فً تطبٌق المهارة
 األداءعمى  التأكيد

 الصحيح مع بيان اهميتها

 المهارات  أداءتطبيق  د 02 التطبيقي
 األداءعمى  التأكيد

 إعطاءالصحيح مع 
 التغذية الراجعة

 باستخدام الوسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (22التمرين )

 باستخدام الوسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (99التمرين )

 وسائلبدون  د 0 د 2 0 0 ثا 02 (92التمرين )

 تقويم ومراجعة تمارين تهدئة واسترخاء د 22 الختامي



     969      ............................. ....................................................................  .. املنهج التعليمي 
 

 

 

 املنهاج التعليمي
 

تعليم الالعبين الشجاعة  الهدف التربوي: األسبوع: االخامس

 والمثابرة باألداء 
كرة كرات قدم  باألدوات المستخدمة: ممع الوحدة التعميمية : الثالثة عشر

 تعميمية ل.شواخص. وسائ
 د 99زمن الوحدة:  الهدف التعميمي : مهارة المناولة و

  مهارة االستالم والتهديف                    
 

 

 

 

 

 

 الوقت األقسام
 الراحة بين الحجم

 المالحظات
 المجموعات التكرار المجموعات التكرار

  د 02 االعدادي

 الجسم أعضاءف تمارين متنوعة لمختم وأداءالمسير والهرولة  د 8 االعداد العام
تهيئة جميع عضالت 

 الجسم
 د 20 االعداد الخاص

المهارات فً  أداءبدنٌة للعضالت المشتركة فً تمرٌنات 
 تهيئة العضالت الخاصة القسم الرئٌسً 

  د 02 الرئيسي

 د 02 التعميمي
واستخدام وسائط ال بعرضقاعة الخاصة الذهاب الالعبٌن إلى 

 النموذج فً تطبٌق المهارة
 األداءعمى  أكيدالت

 الصحيح مع بيان اهميتها

 المهارات  أداءتطبيق  د 02 التطبيقي
 األداءعمى  التأكيد

 إعطاءالصحيح مع 
 التغذية الراجعة

 باستخدام الوسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (20التمرين )

 باستخدام الوسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (93التمرين )

 بدون وسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (94التمرين )

 تقويم ومراجعة تمارين تهدئة واسترخاء د 22 الختامي



     962      ............................. ....................................................................  .. املنهج التعليمي 
 

 

 
 املنهاج التعليمي  

 
تعليم الالعبين الشجاعة  الهدف التربوي: األسبوع: الخامس

 والمثابرة باألداء 
كرة كرات قدم  باألدوات المستخدمة: ممع الوحدة التعميمية : الرابعة عشر

 تعميمية ل.شواخص. وسائ
 د 99زمن الوحدة:  دف التعميمي : مهارة المناولة واله

  مهارة االستالم والتهديف                    
 

 

 

 

 

 الوقت األقسام
 الراحة بين الحجم

 المالحظات
 المجموعات التكرار المجموعات التكرار

  د 02 االعدادي

 الجسم عضاءأ تمارين متنوعة لمختمف  وأداءالمسير والهرولة  د 8 االعداد العام
تهيئة جميع عضالت 

 الجسم
 د 20 االعداد الخاص

المهارات فً  أداءبدنٌة للعضالت المشتركة فً تمرٌنات 
 تهيئة العضالت الخاصة القسم الرئٌسً 

  د 02 الرئيسي

 د 02 التعميمي
واستخدام وسائط ال بعرضقاعة الخاصة الذهاب الالعبٌن إلى 

 النموذج فً تطبٌق المهارة
 األداءعمى  دالتأكي

 الصحيح مع بيان اهميتها

 المهارات  أداءتطبيق  د 02 التطبيقي
 األداءعمى  التأكيد

 إعطاءالصحيح مع 
 التغذية الراجعة

 باستخدام الوسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (20التمرين )

 باستخدام الوسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (93التمرين )

 ن وسائلبدو  د 0 د 2 0 0 ثا 02 (92التمرين )

 تقويم ومراجعة تمارين تهدئة واسترخاء د 22 الختامي



     963      ............................. ....................................................................  .. املنهج التعليمي 
 

 

 املنهاج التعليمي
 

تعليم الالعبين الشجاعة  الهدف التربوي: األسبوع: الخامس

 والمثابرة باألداء 
كرة كرات قدم  باألدوات المستخدمة: ممع الوحدة التعميمية : الخامسة عشر

 تعميمية ل.شواخص. وسائ
 د 99زمن الوحدة:  ميمي : مهارة المناولة و الهدف التع

  مهارة االستالم والتهديف                    
 

 

 

 

 
 

 

 الوقت األقسام
 الراحة بين الحجم

 المالحظات
 المجموعات التكرار المجموعات التكرار

  د 02 االعدادي

 لجسما أعضاءتمارين متنوعة لمختمف  وأداءالمسير والهرولة  د 8 االعداد العام
تهيئة جميع عضالت 

 الجسم
 د 20 االعداد الخاص

المهارات فً  أداءبدنٌة للعضالت المشتركة فً تمرٌنات 
 تهيئة العضالت الخاصة القسم الرئٌسً 

  د 02 الرئيسي

 د 02 التعميمي
واستخدام وسائط ال بعرضقاعة الخاصة الذهاب الالعبٌن إلى 

 النموذج فً تطبٌق المهارة
 األداءعمى  التأكيد

 الصحيح مع بيان اهميتها

 المهارات  أداءتطبيق  د 02 التطبيقي
 األداءعمى  التأكيد

 إعطاءالصحيح مع 
 التغذية الراجعة

 باستخدام الوسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (20التمرين )

 باستخدام الوسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (95التمرين )

 لبدون وسائ د 0 د 2 0 0 ثا 02 (96التمرين )

 تقويم ومراجعة تمارين تهدئة واسترخاء د 22 الختامي



     964      ............................. ....................................................................  .. املنهج التعليمي 
 

 

 املنهاج التعليمي
 

تعليم الالعبين الشجاعة  الهدف التربوي: األسبوع: السادس

 والمثابرة باألداء 
كرة كرات قدم  باألدوات المستخدمة: ممع الوحدة التعميمية : السادسة عشر

 تعميمية ل.شواخص. وسائ
 د 99زمن الوحدة:  : مهارة المناولة و الهدف التعميمي

  مهارة االستالم والتهديف                    
 

 

 

 

 
 

 

 الوقت األقسام
 الراحة بين الحجم

 المالحظات
 المجموعات التكرار المجموعات التكرار

  د 02 االعدادي

 الجسم أعضاءتمارين متنوعة لمختمف  وأداءالمسير والهرولة  د 8 االعداد العام
تهيئة جميع عضالت 

 الجسم
 د 20 االعداد الخاص

المهارات فً  أداءبدنٌة للعضالت المشتركة فً تمرٌنات 
 تهيئة العضالت الخاصة القسم الرئٌسً 

  د 02 الرئيسي

 د 02 التعميمي
واستخدام وسائط ال بعرضقاعة الخاصة الذهاب الالعبٌن إلى 

 النموذج فً تطبٌق المهارة
 ءاألداعمى  التأكيد

 الصحيح مع بيان اهميتها

 المهارات  أداءتطبيق  د 02 التطبيقي
 األداءعمى  التأكيد

 إعطاءالصحيح مع 
 التغذية الراجعة

 باستخدام الوسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (20التمرين )

 باستخدام الوسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (93التمرين )

 بدون وسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (92التمرين )

 تقويم ومراجعة تمارين تهدئة واسترخاء د 22 ختاميال
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 املنهاج التعليمي
 

تعليم الالعبين الشجاعة  الهدف التربوي: األسبوع: االسادس

 والمثابرة باألداء 
كرة كرات قدم  باألدوات المستخدمة: ممع الوحدة التعميمية : السابعة عشر

 تعميمية ل.شواخص. وسائ
 د 99زمن الوحدة:  هارة المناولة والهدف التعميمي : م
  مهارة االستالم والتهديف                    

 

 

 

 

 
 

 

 الوقت األقسام
 الراحة بين الحجم

 المالحظات
 المجموعات التكرار المجموعات التكرار

  د 02 االعدادي

 الجسم أعضاءتمارين متنوعة لمختمف  وأداءالمسير والهرولة  د 8 االعداد العام
ة جميع عضالت تهيئ

 الجسم
 د 20 االعداد الخاص

المهارات فً  أداءبدنٌة للعضالت المشتركة فً تمرٌنات 
 تهيئة العضالت الخاصة القسم الرئٌسً 

  د 02 الرئيسي

 د 02 التعميمي
واستخدام وسائط ال بعرضقاعة الخاصة الذهاب الالعبٌن إلى 

 النموذج فً تطبٌق المهارة
 األداءعمى  التأكيد

 صحيح مع بيان اهميتهاال

 المهارات  أداءتطبيق  د 02 التطبيقي
 األداءعمى  التأكيد

 إعطاءالصحيح مع 
 التغذية الراجعة

 باستخدام الوسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (27التمرين )

 باستخدام الوسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (98التمرين )

 بدون وسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (99التمرين )

 تقويم ومراجعة تمارين تهدئة واسترخاء د 22 يالختام
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 املنهاج التعليمي
 

تعليم الالعبين الشجاعة  الهدف التربوي: األسبوع: السادس

 والمثابرة باألداء 
كرة كرات قدم  باألدوات المستخدمة: ممع الوحدة التعميمية : الثامنة عشر

 تعميمية ل.شواخص. وسائ
 د 99زمن الوحدة:  المناولة والهدف التعميمي : مهارة 

  مهارة االستالم والتهديف                    
 

 

 

 

 
 

 

 الوقت األقسام
 الراحة بين الحجم

 المالحظات
 المجموعات التكرار المجموعات التكرار

  د 02 االعدادي

 الجسم أعضاءتمارين متنوعة لمختمف  وأداءالمسير والهرولة  د 8 االعداد العام
ع عضالت تهيئة جمي

 الجسم
 د 22 االعداد الخاص

المهارات فً  أداءبدنٌة للعضالت المشتركة فً تمرٌنات 
 تهيئة العضالت الخاصة القسم الرئٌسً 

  د 02 الرئيسي

 د 02 التعميمي
واستخدام وسائط ال بعرضقاعة الخاصة الذهاب الالعبٌن إلى 

 النموذج فً تطبٌق المهارة
 األداءعمى  التأكيد
 مع بيان اهميتهاالصحيح 

 المهارات  أداءتطبيق  د 02 التطبيقي
 األداءعمى  التأكيد

 إعطاءالصحيح مع 
 التغذية الراجعة

 باستخدام الوسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (02التمرين )

 باستخدام الوسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (99التمرين )

 بدون وسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (98التمرين )

 تقويم ومراجعة تمارين تهدئة واسترخاء د 22 الختامي
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 املنهاج التعليمي
 

تعليم الالعبين الشجاعة  الهدف التربوي: األسبوع: االسابع 

 والمثابرة باألداء 
كرة كرات قدم  باألدوات المستخدمة: ممع الوحدة التعميمية : التاسعة عشر

 تعميمية ل.شواخص. وسائ
 د 99زمن الوحدة:  ناولة والهدف التعميمي : مهارة الم

  مهارة االستالم والتهديف                    
 

 

 

 

 

 
 

 الوقت األقسام
 الراحة بين الحجم

 المالحظات
 المجموعات التكرار المجموعات التكرار

  د 02 االعدادي

 الجسم أعضاءتمارين متنوعة لمختمف  وأداءالمسير والهرولة  د 8 االعداد العام
ضالت تهيئة جميع ع
 الجسم

 د 22 االعداد الخاص
المهارات فً  أداءبدنٌة للعضالت المشتركة فً تمرٌنات 

 تهيئة العضالت الخاصة القسم الرئٌسً 

  د 02 الرئيسي

 د 02 التعميمي
واستخدام وسائط ال بعرضقاعة الخاصة الذهاب الالعبٌن إلى 

 النموذج فً تطبٌق المهارة
 األداءعمى  التأكيد

 بيان اهميتهاالصحيح مع 

 المهارات  أداءتطبيق  د 02 التطبيقي
 األداءعمى  التأكيد

 إعطاءالصحيح مع 
 التغذية الراجعة

 باستخدام الوسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (20التمرين )

 باستخدام الوسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (95التمرين )

 بدون وسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (93التمرين )

 تقويم ومراجعة مارين تهدئة واسترخاءت د 22 الختامي
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 املنهاج التعليمي
 

تعليم الالعبين الشجاعة  الهدف التربوي: األسبوع: السابع

 والمثابرة باألداء 
كرة كرات قدم  باألدوات المستخدمة: ممع الوحدة التعميمية : العشرون 

 تعميمية ل.شواخص. وسائ
 د 99من الوحدة: ز  الهدف التعميمي : مهارة المناولة و

  مهارة االستالم والتهديف                    
 

 

 

 

 
 

 

 الوقت األقسام
 الراحة بين الحجم

 المالحظات
 المجموعات التكرار المجموعات التكرار

  د 02 االعدادي

 الجسم أعضاءتمارين متنوعة لمختمف  وأداءالمسير والهرولة  د 8 االعداد العام
تهيئة جميع عضالت 

 مالجس
 د 20 االعداد الخاص

المهارات فً  أداءبدنٌة للعضالت المشتركة فً تمرٌنات 
 تهيئة العضالت الخاصة القسم الرئٌسً 

  د 02 الرئيسي

 د 02 التعميمي
واستخدام وسائط ال بعرضقاعة الخاصة الذهاب الالعبٌن إلى 

 النموذج فً تطبٌق المهارة
 األداءعمى  التأكيد

 تهاالصحيح مع بيان اهمي

 المهارات  أداءتطبيق  د 02 التطبيقي
 األداءعمى  التأكيد

 إعطاءالصحيح مع 
 التغذية الراجعة

 باستخدام الوسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (20التمرين )

 باستخدام الوسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (95التمرين )

 بدون وسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (93التمرين )

 تقويم ومراجعة ئة واسترخاءتمارين تهد د 22 الختامي
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 املنهاج التعليمي
 

تعليم الالعبين الشجاعة  الهدف التربوي: األسبوع: السابع

 والمثابرة باألداء 
كرة كرات قدم  باألدوات المستخدمة: ممع ن الوحدة التعميمية : الواحد والعشرو 

 تعميمية ل.شواخص. وسائ
 د 99ن الوحدة: زم الهدف التعميمي : مهارة المناولة و

  مهارة االستالم والتهديف                    
 

 

 

 

 

 

 

 الوقت األقسام
 الراحة بين الحجم

 المالحظات
 المجموعات التكرار المجموعات التكرار

  د 02 االعدادي

 الجسم أعضاءتمارين متنوعة لمختمف  وأداءالمسير والهرولة  د 8 االعداد العام
تهيئة جميع عضالت 

 الجسم
 د 20 االعداد الخاص

المهارات فً  أداءبدنٌة للعضالت المشتركة فً تمرٌنات 
 تهيئة العضالت الخاصة القسم الرئٌسً 

  د 02 الرئيسي

 د 02 التعميمي
واستخدام وسائط ال بعرضقاعة الخاصة الذهاب الالعبٌن إلى 

 النموذج فً تطبٌق المهارة
 األداءعمى  التأكيد

 هاالصحيح مع بيان اهميت

 المهارات  أداءتطبيق  د 02 التطبيقي
 األداءعمى  التأكيد

 إعطاءالصحيح مع 
 التغذية الراجعة

 باستخدام الوسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (22التمرين )

 باستخدام الوسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (8التمرين )

 بدون وسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (9التمرين )

 تقويم ومراجعة واسترخاءتمارين تهدئة  د 22 الختامي
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 املنهاج التعليمي
 

تعليم الالعبين الشجاعة  الهدف التربوي: األسبوع: الثامن

 والمثابرة باألداء 
كرة كرات قدم  باألدوات المستخدمة: ممع الوحدة التعميمية : الثانيه والعشرون 

 تعميمية ل.شواخص. وسائ
 د 99الوحدة: زمن  الهدف التعميمي : مهارة المناولة و

  مهارة االستالم والتهديف                    
 

 

 

 
 

 

 الوقت األقسام
 الراحة بين الحجم

 المالحظات
 المجموعات التكرار المجموعات التكرار

  د 02 االعدادي

 الجسم أعضاءتمارين متنوعة لمختمف  وأداءالمسير والهرولة  د 8 االعداد العام
تهيئة جميع عضالت 

 الجسم
 د 20 االعداد الخاص

المهارات فً  أداءبدنٌة للعضالت المشتركة فً تمرٌنات 
 تهيئة العضالت الخاصة القسم الرئٌسً 

  د 02 الرئيسي

 د 02 التعميمي
واستخدام وسائط ال بعرضقاعة الخاصة الذهاب الالعبٌن إلى 

 النموذج فً تطبٌق المهارة
 األداءعمى  التأكيد

 الصحيح مع بيان اهميتها

 المهارات  أداءتطبيق  د 02 التطبيقي
 األداءعمى  التأكيد

 إعطاءالصحيح مع 
 التغذية الراجعة

 باستخدام الوسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (7التمرين )

 باستخدام الوسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (6التمرين )

 بدون وسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (5التمرين )

 تقويم ومراجعة ترخاءتمارين تهدئة واس د 22 الختامي
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 املنهاج التعليمي
 

تعليم الالعبين الشجاعة  الهدف التربوي: األسبوع: الثامن

 والمثابرة باألداء 
كرة كرات قدم  باألدوات المستخدمة: ممع الوحدة التعميمية : الثالثة والعشرون 

 تعميمية ل.شواخص. وسائ
 د 99دة: زمن الوح الهدف التعميمي : مهارة المناولة و

  مهارة االستالم والتهديف                    
 

 

 

 

 
 

 

 الوقت األقسام
 الراحة بين الحجم

 المالحظات
 المجموعات التكرار المجموعات التكرار

  د 02 االعدادي

 الجسم أعضاءتمارين متنوعة لمختمف  وأداءالمسير والهرولة  د 8 االعداد العام
تهيئة جميع عضالت 

 الجسم
 د 20 داد الخاصاالع

المهارات فً  أداءبدنٌة للعضالت المشتركة فً تمرٌنات 
 تهيئة العضالت الخاصة القسم الرئٌسً 

  د 02 الرئيسي

 د 02 التعميمي
واستخدام وسائط ال بعرضقاعة الخاصة الذهاب الالعبٌن إلى 

 النموذج فً تطبٌق المهارة
 األداءعمى  التأكيد

 الصحيح مع بيان اهميتها

 المهارات  أداءتطبيق  د 02 تطبيقيال
 األداءعمى  التأكيد

 إعطاءالصحيح مع 
 التغذية الراجعة

 باستخدام الوسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (52التمرين )

 باستخدام الوسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (4التمرين )

 بدون وسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (3التمرين )

 تقويم ومراجعة اءتمارين تهدئة واسترخ د 22 الختامي
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 املنهاج التعليمي
 

تعليم الالعبين الشجاعة  الهدف التربوي: األسبوع: الثامن

 والمثابرة باألداء 
كرة كرات قدم  باألدوات المستخدمة: ممع الوحدة التعميمية : الرابعة والعشرون 

 تعميمية ل.شواخص. وسائ
 د 99: زمن الوحدة الهدف التعميمي : مهارة المناولة و

  مهارة االستالم والتهديف                    
 

 

 

 
 

 الوقت األقسام
 الراحة بين الحجم

 المالحظات
 المجموعات التكرار المجموعات التكرار

  د02 االعدادي

 الجسم أعضاءتمارين متنوعة لمختمف  وأداءالمسير والهرولة  د 8 االعداد العام
تهيئة جميع عضالت 

 الجسم
 د 20 الخاص االعداد

المهارات فً  أداءبدنٌة للعضالت المشتركة فً تمرٌنات 
 تهيئة العضالت الخاصة القسم الرئٌسً 

  د 02 الرئيسي

 د 02 التعميمي
واستخدام وسائط ال بعرضقاعة الخاصة الذهاب الالعبٌن إلى 

 النموذج فً تطبٌق المهارة
 األداءعمى  التأكيد

 الصحيح مع بيان اهميتها

 المهارات  أداءتطبيق  د 02 يقيالتطب
 األداءعمى  التأكيد

 إعطاءالصحيح مع 
 التغذية الراجعة

 باستخدام الوسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (2التمرين )

 باستخدام الوسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (2التمرين )

 بدون وسائل د 0 د 2 0 0 ثا 02 (3التمرين )

 قويم ومراجعةت تمارين تهدئة واسترخاء د 22 الختامي
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The Dissertation falls into five chapters: 

Chapter One: This chapter includes the introduction and the study’s 

significance that deal with using the advanced tools in the learning that 

characterized by speed and accuracy since the last features continuously have a 

vital role in making decisions and a very smooth movement throughout the 

match . So, football players are required to have special qualities that enable 

them to have perfect performance and be able to perform different movements. 

In turn, these qualities need special kinetic and professional abilities. Therefore, 

must be plans for developing these variables for the young players so they can 

reach spontaneous performance during the games. 

The importance of the study: it is to create a training programs by 

using assistive means according to the (control-deficit) motivation method on 

the most important attention aspects and learning some complex skills for 

professional football players. In addition, to create learning means for complex 

skills to measure the concentration and attention of football players aged (14-16) 

years. 

The problem of the study: the researcher has observed the festivals and 

analyzed the matches for the age groups since he is supervisor and football 

coach at The National Center for Sports Talent Care. Those observations have 

shown that there is a problem in connection to two variables that need more 

attention and to be studied scientifically. First, the young player has a weak 

ability of ball control and possession as well , there are some coaches who do 

not pay attention to individual differences between the players. In addition, they 

rely on classic training programs. Some observations include that the players 

were slow in learning complex skills. In addition, they have not got enough 

agility and there is no a coordination while performing those skills. Therefore, 

the researcher has to study the indicated problem in order to develop the 

solutions that are needed. This may be conducted by creating a training program 
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by which the young player could be able to quickly and precisely learn some 

complex skills and quickly. 

The objectives of the study:  

 Designing a model for the (control-deficit) motivation method for young 

players.  

 Identifying the effect of  (A.S.S.U.R.E) model with the assistive means 

according to the (control-deficit) motivation method on the most 

important attention aspects for young football players. 

 Identifying the effect of (A.S.S.U.R.E) model with the assistive means 

according to the (control-deficit) motivation method on learning some 

complex skills for professional football players. 

The assumptions of the study: 

 There are significant differences in learning program according to 

(A.S.S.U.R.E) model with the assistive means according to the (control-

deficit) motivation method on the most important attention aspects for 

young football players. 

 There are significant differences in learning program according to 

(A.S.S.U.R.E) model with the assistive means according to the (control-

deficit) motivation method on learning some complex skills for 

professional football players. 

Fields of the study:  

 The human field: the young football players of The National Center for 

Sports Talent Care. They are a 2005 category and aged (14-16) years old. 

 Period: from June 3, 2020, to March 15, 2021. 

 Location: courts and pitched of The National Center for Sports Talent 

Care in Middle Euphrates Region. 
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Chapter Two: The literature review is included in this chapter. This 

review includes the related theoretical studies to the variables of the study. Two 

previous studies have been featured.  

Chapter Three: The study methodology and its field procedures have 

been dealt with , in this chapter. It is as follows: 

 There are two equal groups that have been made, are (experimental and 

control) with pre-and post-tests. 

 Community of Origin: The young football players of The National 

Centers for Sports Talent Care. They are a 2005 category and aged (14-

16) years old. Five centers have been selected, and the total number of 

players is (150).  

 The study community: National Centers for the Care of Sports Talent in 

Al-Diwaniyah has been picked for the following reasons: The players 

were punctual for the training program and the centers were well 

equipped.  

 The sample of the study: it has been randomly selected by (draw) out of 

the study community , the sample has been divided into two groups 

(experimental and control) by (draw). The experimental group has 16 

players as control and the control one has 14 players as the deficit. 

 The pretests have been made to determine the starting point between the 

two groups. Then, the main experiment has been applied by using the 

indicated course for learning and mastering the speed and being precise in 

performing some complex skills of the experimental group. There are (24) 

training sessions, 3 sessions per week. It lasts for (8) weeks. 

 The post tests have been conducted. All variables have been calculated so 

that the results of the study may reflect reality.  

Chapter Four: This chapter features the results of the pre and post tests. 

It also shows the calculated development ratios of the sample of investigated 

variables. The researcher has disused the results as well. 
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Chapter Five: Conclusions and Recommendations. 

Conclusions:  

1. That the training program using groups according to the (control-

deficit) motivation method has a positive effect on the sample 

members’ learning of the investigated variables. 

2. This training program has contributed to the experimental group’s 

learning of the investigated variables. 

3. The diversification of compound exercises by using the assistive 

means has a vital role in developing the experimental group more than 

the control one in all the variables. 

4. Training using assistive means leads to increase competition between 

players, avoids boredom, and increases suspense and excitement. 

5. The use of the attention test has a positive effect in improving 

concentration and reducing attention diversion. 

 

Recommendations: 

1. Coaches should use the indicated training program so that the junior 

players will be able to develop the speed and accuracy in performing 

complex skills (receiving and passing - rolling and passing - receiving and 

scoring). 

2. Coaches should use the indicated training program so that the junior 

players will be able to improve concentration and reduce attention 

diversion 

3. Emphasizing the importance of designing advanced and special learning 

means. These should be included within the various training units. 
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4. Researchers and coaches may make use of the modified tests that measure 

the indicated complex skills for junior football players.  

5. It is important to legalize and build a set of tests for complex skills, with 

an emphasis on speed and being precise while performing. 

6. Emphasizing the importance of attention during learning skills, and the 

performance should be companied by a movement similar to the way it is 

performed in the real match. 

7. It is important to select the entitled coaches and supervisors who deal with 

the junior football players. That is these coaches have the competence and 

scientific knowledge and are able to prepare codified learning courses that 

contribute to the development of their abilities and potential. 

8. It is important to conduct similar studies on different age groups and 

different physical and kinetic abilities. 

 


