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أثر األسلىب العشىائي يف تعلن ههارتي املناولت والذحرجت
بكرة القذم

عادل عباس ذٌاب
طالب الدكتوراه  /كلٌة التربٌة االساسٌة  /جامعة دٌالى
هلخص البحث :
تضمممه اممذا البمماب األول التعرٌممؾ بالب ممه وتامٌتممع مممً تعلمما بع م الم ممارا
األساسممٌة بكممرق البممدا بمسممتلداا األسمملوب العشمموا ً و و ممد تمما التعممرؾ علممى مشممكلة
الب ه والتً تتللص مً تستلداا امذا االسملوب ممً تعلما م مارا كمرق البمدا ضممه
المن مماا التعلٌمممً لطممفب اللممؾ األول متوسممط ,واممدؾ الب ممه الممى معرمممة ا ممر
االسمملوب العشمموا ً مممً تعلمما بعم الم ممارا االساسممٌة بكممرق البممدا لطممفب اللممؾ
األول متوسممط ,تم ما البمماب ال ممانً ت تممو علممى الدراسمما النيرٌممة التممً ل مما عف ممة
باألسلوب المستلدا مً اذا الب ه والم ارا األساسٌة الملتمارق بكمرق البمدا وكمذل
تا التطرق الى بع الدراسا المشاب ة .
وتستلدا البا ه المن ج التجرٌبمً علمى عٌنمة مهلممع ممه  )02طالبما ممه طمفب
المر لممة المتوسممطة ,و ممد بلؽ م الو ممدا التعلٌمٌممة الم ممددق  20و ممدقو ونمممه كممل
و دق تعلٌمٌة امو  )92د  ,تمما ممً البماب الرابم لبمد تما عمر النتما ج علمى شمكل
جداول ا ت لٌل ا ومنا شت ا بمسلوب علمً معتمدا مً تعنٌن مما تولمل الٌمع البا مه
بالملادر العلمٌة و د تستلدا البا ه الوسا ل اال لا ٌة المناسبة .
ومً ضوء النتا ج التً تا التولل الٌ ا تستنتج البا ه ما ٌمتً -:
 -2ته لألسلوب العشوا ً تم ٌر تٌجابً مً عملٌمة تعلما بعم الم مارا األساسمٌة
بكرق البدا .
ومً ضوء االستنتاجا اولى البا ه بما ٌمتً -:
 -2التمكٌد على االسلوب العشوا ً) مً تعلا م ارا الر بكرق البمدا ولمرا مل
عمرٌة ملتلمة .
 -0اجراء ب وه مشاب ة مً العاب الر ملتلمة .
 -3دراسة تم ٌر اسالٌب تعلٌمٌة الر مً تعلا الم ارا األساسٌة بكرق البدا .

Research Summary
This included the first section definition of research and its
importance in learning some basic skills football using the
method of random, have been identified in the research problem,
which is to use this method to learn soccer skills within the
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curriculum in the third stage of the Faculty of Physical
Education / University of Diyala, and the goal of research to
know the effect of using the method of random to learn some
basic skills football for the students of Physical Education
College / University of Diyala, Part II consisted of theoretical
studies related to the style used in this research, the basic skills
of selected football and also touched on some studie similar.
The researcher used the experimental approach on a sample of
(02) students from middle school, has reached the modules
selected 20units, and the time of each educational unit is (92) d,
while in Chapter IV have been presented results in tabular form
and then analyzed and discussed in a manner supported in
promoting scientific findings of the scientific researcher sources
researcher has used appropriate statistical methods.
In light of the results that have been reached researcher conclude
the following- :
1- that the method of random positive impact on the process of
learning some motor skills in football.
In light of the findings, the researcher recommended the
following- :
1-emphasis on the use of style (random) to learn the skills of
other football and different ages.
2-conducting similar research in various other games
3 - To study the impact of other educational methods in
learning the basic skills of football
الباب األول

: التعريف بالبحث
: مقدمة البحث وأهميته1-1
شمم د العممالا مممً السممنوا االلٌممرق تبممدما مل ويمما مممً كامممة مجمماال ال ٌمماق و
والتربٌة الرٌاضٌة وا مدق ممه امذه المجماال التمً شم د تطمورا كبٌمرا ممً ملتلمؾ
المستوٌا ومعيا االلعاب الرٌاضٌة نتٌجة لما دمتع العلوا الملتلمة مً ا ر ال ركمة
.ولوال الى المستوٌا العلٌا
وتعد كرق البدا مه االلعاب المر ٌة المشو ة والم ببة لللؽار والكبار لما ت ملمع
مه ا ار وسرعة وتشوٌق نتٌجة لتطوٌر مستو الفعبٌه بدنٌا وم ارٌا ولططٌا ممما
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جعممممممل المعنٌمممممموه ه ٌطلبمممممموه علٌ مممممما لعبممممممة الموااممممممب المتعممممممددق ه
)( Samnclson,1997,60
اذ تتطلممب اتبمماه عممالً للم ممارا االساسممٌة المردٌممة مممه ج ممة وتنسممٌق العمممل مم
اعضاء المرٌق الوا د مه ج ة الر  .ولكً ترتبً الدول مً مجال كرق البمدا كماه
تاتمام ا منلبا على تعداد اعدق وٌة ممه ممارسمً اللعبمة وبمعممار مبكمرق مبتمد ٌه
مه الرٌاضة المدرسٌة بولم ا الرامد الر ٌس مً تنوٌد االندٌة والمنتلبما الوطنٌمة
ولوال ب ا الى المستوٌا العلٌا و معتمدٌه على تعلمٌا وتطموٌر الم مارا االساسمٌة
بمستلداا امضل الطرا ق واالسالٌب ال دٌ ة و تذ اه ه ت بٌق الم اا العلرٌة للتربٌة
الرٌاضٌة ٌتطلب اللروا مه النياا التدرٌسً التبلٌدي والمعلوما البدٌمة المكمررق
مه ملدر الى الرو مالمدارس المستببلٌة للتربٌة الرٌاضمٌة تنمادي بت مدٌه وتطموٌر
المنااج وم توااا وتسالٌب تدرٌس ا .ه ملطمى الساٌح.)7 :0222,
إذ ته هاالسلوب العملمً ال مدٌه المذي ٌنمادي بمع لبمراء المتعلا ال ركمً وطرا مق
التدرٌس او الدعوق الى التنوٌ مً االسالٌب والطرا ق التعلٌمٌة والتدرٌسٌة ه جاسما
دمحم ناٌؾ.)27-21 :2999,
ومممً ضمموء ممما تبممدا تمممتً تامٌممة الب ممه بمسممتلداا االسمملوب العشمموا ً الكتسمماب
وتعلا بع الم ارا االساسٌة بكرق البدا لطفب اللؾ األول متوسط.
.

 2-1مشكلة البحث -:
علممى الممرؼا مممما تولممل الٌممع ج ممود العلممماء واللبممراء والملتلممٌه مممه نتمما ج
م مممرق علممى لممعٌد طرا ممق التممدرٌس والممتعلا ال ركممً وتسممالٌب ا مانالمم العملٌممة
التدرٌسٌة معتمدق على اسالٌب تبلٌدٌمة ممً تعلمٌا الم مارا االساسمٌة وتطوٌراماو لمذا
اراد البا ممه معرمممة ا ممر اسممتلداا االسمملوب العشمموا ً مممً تعلمما بع م الم ممارا
االساسٌة بكرق البدا لطفب المتوسطة.
 3-1هدف البحث-:
تعداد تمرٌنما باألسملوب العشموا ً لمتعلا م مارتً الد رجمة والمناولمة بكمرق
البدا لطفب اللؾ األول متوسط.
معرمة ا ر االسلوب العشوا ً مً تعلا م ارتً الد رجة والمناولة بكرق البمدا
لطفب اللؾ األول متوسط.

 4-1فرض البحث-:
وجمممود ممممروق معنوٌمممة ذا داللمممة ت لممما ٌة بمممٌه االلتبمممار الببلمممً والبعمممدي
للمجموعممة التجرٌبٌممة وللممالح االلتبممار البعممدي مممً التبممارا م ممارتً الد رجممة
والمناولة بكرق البدا.
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 5-2مجاالت البحث-:
المجال البشري  :طفب األول متوسط  /متوسطة برٌر.
المجال الزماني  :المدق مه  0220/9/25ولؽاٌة . 0220/20/8
المجال المكاني  :ملعب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة /جامعة دٌالى.
الباب الثاني

الذراساث النظريت والذراساث املشابهت :

 1-2الذراساث النظريت :
 1-1-2التعلم والتعلم الحركي :
ته اساس العملٌة التعلٌمٌة او التعلاو م مو مم موا شمامل وواسم جمداو و مد تنماول
البا وه التعلا على ومق االتجااا العملٌة والمجال الذي ٌتعامل معع البا مه ٌمه
دد ممااٌمع تستنادا المى علما المنمس والتربٌمة والمتعلا ال ركمًو مبمد تشمار Gales
)  )1972الممى ته الممتعلا اممو ه تؽٌممر مممً االداء تو تعممدٌل مممً االسمملوب عممه طرٌممق
النشاط وته اذا التعدٌل ٌ ده مً ت ناء تشباع الرؼبا وبلوغ االامداؾه ,1972:5
.) Gates
بٌنممما عرممممع وٌتمممنج  ) 2981بمنمممع ه تعمممدٌل مممً السممملو عمممه طرٌمممق اللبمممرق
والمراه او تؽٌر مً االداء ه وٌتنج . )20 :2981,وتضماؾ ت ممد  ) 2995ته ه
التعلا بمم وم ِع الواس ٌعنً كمل مما ٌسمعى الٌمع الممرد ممه اكتسماب معلومما وتمكمار
ومعممارؾ و ممدرا وتتجاامما وعممادا ومٌممول ملتلمممة وم ممارا بملتلممؾ تنواع مما
سواء تكان عبلٌة اا ركٌة اا وجدانٌة اا عاطمٌة وسواء تما امذا االكتسماب بطرٌبمة
اادمة تو عموٌة ه ت مد نكً.)210 :2995,
تما ٌوسؾ  ) 2998مٌعرمع عمه كمرو نبما ) بمنمع ه تي تؽٌمر دا ما نسمبٌا ممً
السلو ناتج عه است ماره تو نتٌجة لللبرق "(يوسف قطامي.)15 :1991,
وٌذكر )  ( Schmidt 1999بمه ه التعلا امو المة اسممة ممه وجودنما وٌنمتج عمه
تماعل بٌه اللبرق والتمرٌه واه الطمرق التمً ٌمتعلا مٌ ما االشملاص امً تسمتطاعت ا
وتمكن ا مه تكتساب معرمة جدٌدق وم ارا جدٌدق تبودنا المى المة وٌمة ممتعمة ممً
.
التعلا .ه ) Schmidt,2999:011
ومه لفل عر تعمارٌؾ المتعلا وجمد البا مه اه باإلمكماه اٌجماد تعرٌمؾ للمتعلا
وولمع بمنع جملة مه التؽٌٌرا ال ابتة نسبٌا ت ده داللٌا ولٌس باإلمكاه مف يت ما
مباشرق ألن ا مجموعة مه تؽٌرا مه تة نسبٌا ت مده ممً االداء وتترسمن ممه لمفل
التمممرٌه والممارسممة وباإلمكمماه ٌمماس مبممدار الممتعلا مممه لممفل التبممدا ال الممل مممً
االداء.
 2-1-2جدولة االساليب التعليمية وأنواعها -:
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ٌعممد تلتٌممار طرٌبممة الممتعلا تمممرا م ممما وجانبمما ر ٌسمما مممه جوانممب الممتعلا و تذ ته
ال دؾ الر ٌس الذي ٌسعى الٌع المعلا تو المدرب الولول بالمتعلا الى التعلا الممه ر
د تكوه ململٌة تو سمنوٌة
بم لى د ولم ارا عدٌدق لفل مدق م دودق مه الو
و ومممً البممره الماضممً ي ممر العدٌممد مممه اسممالٌب الممتعلا ال دٌ ممة والتممً ت ممدؾ الممى
تطبٌممق امضممل الطرا ممق مممً العملٌممة التعلٌمٌممة والتممً ٌسممتطٌ مممه لفل مما المعلمما او
الممدرب الولمول بممالمتعلا المبتمد ء الممى امضمل مسممتو ممه االداء الم مماريو اذ اه
اسالٌب التعلا التً ٌتبع ا المعلا او المدرب ته ر الى د كبٌر مً عملٌة التعلا .
ولؽر الولول الى التدرٌب او التعلا المه ر البد مه ه تنيٌا وجدولمة التممرٌه
لممفل موسمما التممدرٌبا واالعممدادو وتعلمما المبتممد ٌه للم ممارا ال ركٌممة سممواء تكانم
م ارق وا دق اا م مارتٌه لتسم ٌل عملٌمةالتعلا واال تمماي مضمف عمه تطمور الٌمة تداء
الم ارق وتجنب االلطاء ه . ) 91 : 1991,Schmidt
وٌر البا ه ته انا العدٌد ممه تسمالٌب جدولمة الممارسمة و وانمع الٌوجمد انما
تسلوب ٌمكه البول بمنع اال سه تو االمضل ممه ؼٌمره و وانمما انما ممٌمنا معٌنمة
لكممل اسمملوب مممه اممذه االسممالٌب ٌممه ٌلتلممؾ االسمملوب بممملتفؾ المممادق التعلٌمٌممة و
مضمممف عمممه اه ا مممر ماعلٌمممة تي اسممملوب ٌتو مممؾ علمممى طبٌعمممة المتعلممممٌه واعمممماراا
ومستوٌات ا وكذل على طبٌعة الم ارق المتعلممة و اذ اه لكمل م مارق اسملوب ا المف ما
لتعلم ا .
وعلى اذا االساس ٌر )  ( Schmidt & Craig , 2000,232بممه انما تسمالٌب
عدٌدق لتنيٌا جدولة الممارسة تعتمد كل من ا على تاداؾ معٌنمة و مضمف عمه كون ما
ملتلمة مً تلامٌم ا واعداداا وتسلوب تدا ا  .واذه االسالٌب اً-:
 -1أسلوب الجدولة العشوائية والمتسلسلة .
 -2أسلوب الجدولة المكثفة والموزعة .
 -3أسلوب الجدولة الكلية والجزئية .
 -4أسلوب الجدولة الثابتة والمتغيرة .
 -5أسلوب الجدولة البدنية والذهنية .
 3-1-2االسلوب العشوائي -:
ٌعممد اممذا االسمملوب مممه االسممالٌب المسممتلدمة مممً الممتعلا والممذي ٌنممامس االسممالٌب
التبلٌدٌة البدٌمة على اساس ترتٌب تعلا الم ارا ال ركٌة  .والتمرٌه العشوا ً ا مد
االسالٌب الم مة مً التعلا ال ركً م و ه ٌاا المتعلا بالتدرٌب على اك ر ممه م مارق
مممً الو مممدق التعلٌمٌمممة الوا مممدق ه ٌعمممرب لٌممموه )82 :0220,وٌعمممرؾ اٌربمممر ,
 )50: 2981التمممرٌه العشمموا ً بممالتمرٌه االلتٌمماري وٌبلممد بممع ه تبممادل م مماوال
التمرٌه على م ارق معٌنة وتلٌ ا م ارق انٌة والعودق الى االولى واكمذا ل مٌه انت ماء
مدق التمرٌه ه .
ومممً اممذا االسمملوب تعممر الم مماا عشمموا ٌاو ٌممه ٌكمموه التمممرٌه علممى الم مماا
الملتلمممة متممدالف وبشممكل ملممتلط لممفل الو ممدق التعلٌمٌممةو مم م ف ٌبمموا المممدرب تو
المممدرس بممتعلا االلممماد والت ممدٌؾ والطبطبممة مممً الو ممدق التعلٌمٌممة الوا ممدق تي اه
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المتعلا ٌمارس عدٌدق م اا مً الو دق التعلٌمٌةو م ف ممه نياا التمرٌه اللاص بعمدد
مممه الم ممما الملتلمممة اممو نيمماا الممدمج لممفل مممدق التمممرٌه وٌممدور المممتعلا بممٌه تلم
الم ما و بمعنى ه ته التمرٌه العشوا ً عبارق عه سلسلة متعا بة مه التمرٌنا ممً
تداءا مستبلة بذات ا لعدد ملتلؾ مه الم ما لٌس ضمه نياا م دد ه .
وٌشٌر ٌعرب  )83-80, 0220الى ته التمدرٌب العشموا ً ٌكموه ممه را ومماعف
عند تعلٌا الم ارا الممتو ة و اله المتعلا ٌتعلا الى جانب الم ارا ال ركٌمة كٌمٌمة
ت وٌل االنتباه والتركٌن وت ٌ ة برامج ركٌة سرٌعة لؽر مواج ة تؽٌٌر الموا مؾ
مممً ا نمماء اللعممبو وٌهكممد بمممه اسممتلداا اممذا االسمملوب مممه التممدرٌب ٌكمموه ممٌممدا مممً
مرا ل التعلا المتبدمة.
وٌضٌؾ ما ف بممه التمدرٌب العشموا ً ٌكموه مف مما ممً مجمال التمدرٌب العفجمً
إلعادق تماٌل العضف وال ركا الى مما كانم علٌمع و اذ ٌست سمه تعطماء تممارٌه
متنوعة جدا للك ٌر مه المجامٌ العضلٌة الملتلممة ممً الجلسمة الوا مدقو وته التماٌمل
ٌشبع التعلا الجدٌد على م ارا ذا م ٌط متؽٌر.
 4-1-2مفهوم المهارة -:
نبٌممل م مممود  ) 79 :0227بمممه الم ممارق اممً االداء الممماار والمممتبه مممً
ٌممر
ملتلؾ المجاال وتشممل كاممة مجماال ال ٌماق ممه اعممال ٌدوٌمة او م نٌمة او نمسمٌة
واً على انواع :
 م ارا معرمٌة  :م ل م ارا الرٌاضٌا وال ندسة والمنطق
 م ارا نمسٌة  :م ل م ارا االنتباه اللتٌار م ٌر مه بٌه الم ٌرا
 م ممارا نمسمم ركٌة  :م ممل م ممارا او انشممطة تسممتلنا تسممتلداا العضممف
اللؽٌرق تو الكبٌرق متآنرق م تامٌة تدرا الممرد للم ٌمرا التمً تتطلمب تسمتجابا
ركٌة.
ركٌة  :ركة طوعٌة للجسا او بع تجمناءه للولمول المى امدؾ
 م ارا
م ل الم ارا الرٌاضٌة وم ارق العنؾ على البٌانو والكتابة على الطابعة .
ومً تدبٌا التعلا ال ركً مممه مم موا الم مارق ٌسمتلدا بطرا مق عدٌمدقو ومن ما
ته الم ممارق م مممة او عمممل معممٌه ٌعكممس ماعلٌممة عالٌممة مممً االداء و ومممه ج ممة ٌمكممه
جعل الم ارق م مة او عمل عندما نف ي ا مه منيار االستجابا ال سٌة وال ركٌمة
المطلوبة لؽر التعلا نبٌل م مود . ) 79 :0227
ومممه اممذا المنطممق ٌمكممه اه تسمممى الرمٌممة ال ممرق مممً كممرق السمملة واالرسممال مممً
ركٌممةو وٌمكممه
الكممرق الطمما رق والتممنس والمنضممدق بمممه اممذه الم ممارا اممً م ممارا
جعل الم ارق لممة دالمة لمعالٌمة االداءو تذ اه كمل م مارق ركٌمة تتطلمب تنيمٌا عممل
مجممامٌ عضمملٌة معنٌممة وترتٌب مما مممً اتجمماه معممٌهو ومممً اممذا الجانممب ٌجممب التٌممار
المجامٌ المللٌة المطلوب عمل ا وكذل تنيٌا كمٌة التوتر والتنماؼا ممً امذا التموتر
العضلً بٌه المجموعة العضلٌة الوا دق ممه ج مة وبمٌه المجمامٌ العضملٌة االلمر
مه ج ة الر و وعادق ما تتو د كل نتاجا المجمامٌ العضملٌة ألجمل الولمول المى
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اممدؾ معممٌهو ومتممى ممما ت بممق ال ممدؾ مممٌمكه اه نعممد الشمملص المنمممذ لتل م ال ركممة
شللا ماارا ٌعرب . )29, 0220
 5-1-2المهارات االساسية في كرة القدم -:
تعد الم ارا األساسٌة مً لعبة كرق البدا عامف م ما ممً تطموٌر اللعبمة و مضمف
عه االعداد البدنً واالعداد اللططً واالعداد النمسً و ممه لعبة كمرق البمدا مانالم
تعتممممد علمممى الم مممارا األساسمممٌة ممممً تنمٌمممذ الواجبممما اللططٌمممة ٌمممه تببمممى دا مممما
الم ارا ال ركٌة العامل الم ا مً اللعبة .
مالم ارا األساسٌة اً الركٌنق االولى لت بٌق االنجان مً مبارٌما كمرق البمدا و اذ
ت تل جانبا م ما مً و دق التدرٌب الٌومٌة ٌه ٌتا التدرٌب علٌ ا لمدق طوٌلمة تمى
ٌتا اتبان ا لكموه ه درجمة اتبماه الم مارا األساسمٌة لنموع النشماط المممارس ٌعمد ممه
االمور الم مة التً ٌعتممد علٌ ما التنمٌمذ اللططمً ممً موا مؾ اللعمب الملتلممة ه دمحم
سه عفوي. )233 :2978,
وتعد الم ارق سف ا لفعب كرق البدا مً الملعبو واذا ٌعنً درتع على الت كا
مً الكمرق بسم ولة وبمدوه مج مود نا مدو مضمف عمه ان ما تسماعد الفعمب ممً التؽلمب
على اك ر مه للا و مضمف عمه تن ما ه تللمق ل يما علمبٌة لمرٌمق الللما امماا
مرمممماه ه كممموننق المرٌمممد .)82 :2982,وته اممممتف الفعمممب للم مممارا ال ركٌمممة
ٌساعده مً تطبٌق لطط اللعب واه ٌلمل المى مرممى الللما وٌسمت وذ علمى الكمرق
بمرلة وإمكانٌة امضل.
وبما ته الم ارا االساسٌة مً كرق البدا ك ٌرق ومتداللة ومترابطة م بعض ا
البع و مبمد تلتلمؾ الملتلموه ممً تلمنٌم ا ل ماو مممن ا ممه سمم ا تبعما السمتلداا
الكرق الى م مارا اساسمٌة مم الكمرق وم مارا اساسمٌة ممه دوه الكمرقو وممن ا ممه
سممم ا تبعمما لموا ممؾ وموا م الفعممب مممً المرٌممق الممى م ممارا دماعٌممة وم ممارا
اجومٌةو وانا تلنٌؾ تبعا الستلداا البدا تو الرتس او ببٌة تجناء الجسا .
وانا سٌتطرق البا ه الى الم ارا الموجودق ضمه من اا المر لة ال ال ة-:
 2-2الذراساث املشابهت :
 1-2-2دراسة ( نغـــم ) 2222
بعنممواه أثررر أسررلوب الررتعلم المكثررف والمرروزى علررء مسررتور االدا والتطررور فرري
فعالية الوثب الطويل واالحتفاظ بها)).
 هدفت الدراسة الء -:التعممرؾ علممى المممرق مممً نتمما ج مسممتو االداء والتطممور مممً معالٌممة الو ممب
-2
الطوٌل بمستلداا اسلوب التعلا المك ؾ والمونع واال تماي ب ا .
معرمة تمضل اسلوب تعلٌمً مه اذه االسمالٌب سمواء المك مؾ او الممونع او
-0
التبلٌدي مً تعلا معالٌة الو ب الطوٌل م اال تماي ب ا .
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 شمل عٌنة الب مه  ) 32طالبما ٌم لموه السمنة الدراسمٌة االولمى ممً كلٌمة التربٌمةالرٌاضممٌة – الجادرٌممة  /جامعممة بؽ مداد و وتمما تبسممٌم ا الممى ممفه مجموعمما بوا م
 )22طفب لكل مجموعة .
 وأستنتجت الباحثة ما يأتي -:ته تعلمما معالٌممة الو ممب الطوٌممل بمسممتلداا تسمملوب الممتعلا المك ممؾ والمممونع
-2
تمضل مه الطرٌبة التبلٌدٌة المتبعة مً الكلٌة .
تمضل اسلوب للتعلا مً معالٌة الو ب الطوٌل او االسلوب المونع .
-0
بق اسلوب التعلا المونع تعلى درجمة لف تمماي ممً معالٌمة الو مب الطوٌمل
-3
مه بٌه المجامٌ ال فه .
الباب الثالث

 -3هنهج البحث وإجراءاته امليذانيت-:
 1-3منهج البحث-:
استلدا البا ه المن ج التجرٌبً لمف متع طبٌعة ومشكلة الب ه.
 2-3عينة البحث:
التٌممر العٌنممة بالطرٌبممة العشمموا ٌة مممه طممفب اللممؾ األول مممً متوسممطة برٌممر
للبنٌه الوا عة مً بعبوبة الجدٌمدق ,اذ بلمػ عمدد العٌنمة  )02طالمب ممه تلمل )210
طالب وبلؽ النسبة الم وٌة لعٌنة الب ه .)%20,31
 3-3االجهزة واالدوات ووسائل جمع المعلومات المستخدمة-:
ٌمكممه تعرٌممؾ االج ممنق واالدوا المسممتلدمة بان مما ه الوسممٌلة او الطرٌبممة التممً
ٌستطٌ البا مه مل مشمكلة ب مع سمواءا كانم ادوا اا بٌانما اا اج منقه وجٌمع
م جوب  )233 :2988,و د استلدا البا ه االدوا االتٌة-:
 1-3-3وسائل جمع المعلومات:
الملادر العربٌة واالجنبٌة.
المبابف الشللٌة.
استمارق استطفع اللبراء.
 2-3-3االجهزة واالدوات:
شرٌط ٌاس بالسنتمتر.
كرا دا عدد .)01
شوالص.
ساعا الكترونٌة لبٌاس الو عدد .)0
 4-3تحديد االختبارات-:
َّ
إه التٌمممار االلتبمممارا وت دٌمممداا لٌسممم بالعملٌمممة السممم لة إذ ٌجمممب اه ٌكممموه
االلتبمار علممى وممق اسممس علمٌمة د ٌبممة ممه اجممل ت بٌمق الؽممر المذي وضممع مممه
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اجلممعو إذ اه االلتبممار اممو ه وسممٌلع اامممع مممه وسمما ل البٌمماس وانممع بم ابممة تكتٌكمما
للبٌاسه عبد علً نلٌؾ .)251 :2988,والجدول ٌ )2بٌه ذل .
جدول ()1
يبين االختبارات قيد البحث والنسبة المئوية
الم ارا
المناولة
الد رجة

تسا األلتبار
المناولة على ادؾ لؽٌر ٌبعد مسامة 02ا
الد رجة بٌه  5شوالص

النسبة الم وٌة
%82
%222

 6-3التجربة االستطالعية-:
ٌهكد لبراء الب ه اامٌة اجراء التجربة االستطفعٌة واً عبارق عمه ه تمدرٌب
عملً للبا ه للو وؾ علمى السملبٌا واالٌجابٌما التمً تبابلمع ا نماء اجمراء االلتبمار
لتمادٌ ا.ه اسا سه سٌه  )227 :2992,وبعد اسمتكمال اإلجمراءا المطلوبمة تما
اجراء التجربة االستطفعٌة على عٌنة عشوا ٌة ممه لمارا عٌنمة الب مه تكونم ممه
 )02طالب مه المر لة المتوسطة.
معرمة مد مفءمة االلتبارا لمستو العٌنة.
تجاون االلطاء التً ت ده عند تنمٌذ االلتبار.
تنيٌا العمل واجراءا الو دق التعلٌمٌة المتم لة بتو ٌت ا وبجمٌ ا سام ا.
معرمة كماءق مرٌق العمل.
التمكممد مممه مفءمممة المكمماه لتنمٌممذ االلتبممارا وكممذل مممد لممف ٌة االدوا
واالج نق المستلدمة.
معرمة طرٌبة ٌاس البٌانا وتسجٌل ا.
 6-3األسس العلمية لالختبارات-:
 1-6-3ثبات االختبار-:
ل ساب معامل ال بما تما التٌمار طرٌبمة االلتبمار واعمادق تطبٌمق االلتبمار علمى
عٌنممة مكونممة مممه  )20طالممب مممه لممارا عٌنممة الب ممه بتممارٌن  0220/9/23واعٌممد
االلتبار بعد مرور سبعة اٌاا على االلتبار االول ٌه ٌشٌر دمحم لمب ً )2995
ه َّ
إه لمعرمة با االلتبار ٌعاد تطبٌبع على العٌنة نمس ا بعد ممرور سمبعة اٌماا علمى
االلتبار االوله دمحم لب ً سنٌه.)298 :2995,
و اول البا ه جاادا اه ٌجري االلتبمارٌه ممً اليمروؾ نمسم ا وبعمد ال لمول
علممى نتمما ج االلتبممارٌه مماا البا ممه بإٌجمماد معامممل االرتبمماط بٌن ممما باسممتلداا ممانوه
االرتباط البسٌط بٌرسوه)  .كما مبٌه مً جدول .)0
جدول ()2
يبين معامل ثبات االختبارات
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البٌمة الجدولٌة

معامل ال با
االلتبارا
2.83
المناولة
2
2.55
2.87
الد رجة
0
* درجة حرية ( )11تحت مستور داللة ( )2.25
 1-6-3صدق االختبار-:
ٌعد االلتبار لاد ا اذا كاه ه ٌبٌس ما وض لبٌاسع تي انمع ٌبمٌس الويٌممة التمً
ٌممممنعا انممممع ٌبٌسمممم ا والٌبممممٌس شممممٌ ا الممممر بممممدال من مممما او باإلضممممامة الٌ اه عبممممد
الكندري .)251 :2999,و د اعتممد البا مه باسمتلراا لمدق االلتبمارا بطرٌبمة
اللممدق الممذاتً عممه طرٌممق الجممذر التربٌعممً لمعامممل بمما االلتبممار و ممد ي ممر اه
االلتبارا تتمت بدرجة لدق ذاتً عالٌة  .وكما مبٌه مً جدول .)3
جدول ()3
يبين معامل الصدق الذاتي لالختبارات
معامل اللدق الذاتً
االلتبارا
%92
المناولة
2
%93
الد رجة
0
 2-6-3موضوعية االختبار-:
ته االلتبممارا التممً اسممتلدم ا البا ممه امً التبممارا بسممٌطة وواضم ة ومم ومممة
وبعٌدق عه اال كاا الشللٌةو إذ ٌكوه التسجٌل باستلداا و دا النمه /ا و وعمدد
مرا النجاح لذل تكوه االلتبارا ذا موضوعٌة عالٌة.
 1-3االختبارات القبلية-:
تا اجراء االلتبارا الببلٌة لعٌنة الب ه بتارٌن  0220/9/07مً سا ة المدرسمة
بعد تسجٌل البٌانا اللالة بالعمر والمونه والطمول وبعمد ت بٌم اليمروؾ المتعلبمة
بااللتبممار مممه ٌممه النممماه والمكمماه واالدوا المسممتلدمة وطرٌبممة التنمٌممذ ومرٌممق
العمل المساعد.
 9-3التجربة الرئيسة-:
طببم التمرٌنمما الم ارٌممة الملتممارق علممى المجموعممة التجرٌبٌممة وذلم بوا م )5
تمرٌنمما مممً الو ممدق التعلٌمٌممة الوا ممدقو مممدق كممل تمممرٌه  5د) لٌلممبح بممذل الو م
 05د ) تم ل و النشاط التطبٌبً مه البسما المر ٌس ممً
الكلً لتطبٌق التمرٌنا
درس التربٌمممة الرٌاضمممٌةو و مممد طببممم تمرٌنممما م مممارتً المناولمممة والد رجمممة )
باألسلوب العشوا ً واو تعلا اك ر مه م ارق مً الو دق الوا دق.
 12-3االختبارات البعدية-:
بعد االنت اء مه تطبٌق تمرٌنا االسلوب العشوا ً اجمر البا مه االلتبمارا
البعدٌممة لعٌنممة الب ممه بتممارٌن  0220/20/3و ممد ممرص البا ممه علممى تممومٌر كامممة
اليروؾ والمتطلبا التً تا مٌ ا االلتبار الببلً لعٌنة الب ه.
 12-3الوسائل اإلحصائية-:
استلدا البا ه ال بٌبة اإل لا ٌة .)spss
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الباب الرابع

 -4عرض النتائج وحتليلها وهناقشتها-:
تضمه اذا الباب عرضا وت لٌف لنتا ج االلتبارا الببلٌة والبعدٌة لعٌنة الب مه
ومنا شممت او مممه لممفل جممداول توضممح البٌانمما اال لمما ٌة والمرو مما مٌممما بٌن مما
لمجموعة ب ع.
الجدول ()4
يبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارين القبلي والبعدي
وفرق األوساط الحسابية ونسبة التطور الختبارات المهارات األساسية .
البعدي
الببلً
نسبة
المرق بٌه
و دق
االلتبارا
التطور
األوساط
ع
س-
ع
البٌاس س-

2
0

الد رجة

نمه/
ا

1,73 15,30 1,35 16,70

1,40

% 8,3

المناولة

درجة

1,18 5,10 1,42 4,20

0,90

% 21,4

ٌتضممح لنمما مممه الجممدول  )1ممٌا األوسمماط ال سممابٌة واالن راممما المعٌارٌممة ومممرق
األوساط ال سابٌة ونسبة التطور مً االلتبمارٌه الببلمً والبعمدي للم مارا األساسمٌة
ٌد الب ه و إذ كاه الوسط ال سابً ممً االلتبمار الببلمً لم مارق الد رجمة )16,70
واالن ممراؾ المعٌمماري  )1,35وكمماه الوسممط ال سممابً مممً االلتبممار الببلممً لم ممارق
المناولة  )4,20واالن راؾ المعٌاري .)1,42
مً ٌه كاه الوسط ال سابً لم مارق الد رجمة ممً االلتبمارا البعدٌمة )15,30
واالن راؾ المعٌاري  )1,73وكاه الوسط ال سابً ممً االلتبمارا البعدٌمة لم مارق
المناولة  )5,10واالن راؾ المعٌاري .)1,18
إممما مممروق األوسمماط ال سممابٌة بممٌه االلتبممارٌه الببلممً والبعممدي و مبممد كمماه لم ممارق
الد رجمممة  )1,40ولم مممارق المناولمممة  .)0,90و مممد كانممم نسمممبة التطمممور لم مممارق
الد رجة  )% 8,3ولم ارق المناولة .)% 21,4
ولؽممر معرمممة داللممة المممروق بممٌه االلتبممارٌه الببلممً والبعممدي مممً الم ممارا
األساسٌة ٌد الب ه و استلدا البا ه البوانٌه اإل لما ٌة المناسمبة لمعالجمة البٌانما
و سب ما مبٌه مً الجدول . )5
الجدول ( ) 5
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يبين قيم األوساط الحسابية للفروق ومجموى مربعات انحرافات الفروق عن
متوسط تلك الفروق وقيمة ( )Tالمحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين
االختبارين القبلي والبعدي الختبارات المهارات األساسية .
)T
)T
داللة
مج ح0
و دق
س -ؾ
االلتبارا
الم سوبة الجدولٌة المروق
ؾ
البٌاس
2

الد رجة

نمه /ا

2,9

50,6

8,05

معنوي

2,09
7,8
40,8
درجة 2,5
معنوي
 0المناولة
قيمة ( )Tالجدولية ( )2,09عند مستور داللة( )0,05ودرجة حرية (. )19
ٌتضح لنا مه الجدول  )5والذي ٌبٌه لنا مٌا األوسماط ال سمابٌة للممروق ومجمموع
مربعا ان راما المروق عه متوسط تل المروق و ٌممة  )Tالم سموبة والجدولٌمة
وداللممة المممروق بممٌه االلتبممارٌه الببلممً والبعممدي اللتبممارا الم ممارا األساسممٌة ٌممد
الب ه .
إه ٌمة الوسط ال سمابً للممروق ممً التبمار م مارق الد رجمة  )2,9وممً التبمار
م ممارق المناولممة  .)2,5مممً ممٌه كانم ٌمممة مجمموع تلم المممروق لم ممارق الد رجممة
 )50,6ولم ارق المناولة . )40,8
مٌما كان ٌمة  )Tالم سوبة لم ارق الد رجمة  )8,05ولم مارق المناولمة )7,8
واً مً جمٌ الم ارا اكبر مه ٌمة  )Tالجدولٌمة والبالؽمة  )2,09عنمد مسمتو
داللممة  )0,05ودرجمممة رٌممة  )29و وامممذا ٌممدل علمممى وجممود ممممروق معنوٌممة بمممٌه
االلتبارا الببلٌة والبعدٌة مً جمٌ الم ارا الملتارق وللالح االلتبارا البعدٌمة
.
مناقشة النتائج:
ٌعنو البا ه التطمور ال المل ممً الم مارا األساسمٌة المى اه الممتعلا ٌمتعلا المى
جانب الم ارا كٌمٌة ت وٌل االنتباه والتركٌن وت ٌ ة بمرامج ركٌمة سمرٌعة لؽمر
مواج ة تؽٌر الموا ؾ ا ناء اللعمب وٌعتبمد اه امذا االسملوب ٌكموه ممٌمدا ممً مرا مل
اسمماو  )0225ه الممما ٌكتسممب المممتعلا مكممرق بسممٌطة
الممتعلا المتبدمممة وٌهكممد ذل م
وتبرٌبٌممة عممه ال ركممة ٌجممب اه ٌتممر التمممرٌه المتسلسممل واالتجمماه والت ممول ن ممو
(قاسم لزام صبر .)211 :2225,
التمرٌه العشوا ً".
وبذل ٌر البا ه باه االسلوب المتسلسل ٌمكه اه ٌكموه امو االمضمل بالنسمبة
لعملٌممة تعلمما الم ممارا ال ركٌممة االولٌممة بالنسممبة ألعمممار المبتممد ٌه او الناش م ٌهو اممما
االسلوب العشوا ً مٌمكه اه ٌستلدا مً مرا ل اعلى مه مر لة الناش ٌه او عنمدما
ٌلبح الطالب الرٌاضً مً مر لة التوامق اللاا مه مرا ل التعلا ال ركً.
الباب اخلاهس

-5االستنتاجاث والتىصياث:
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 1-5االستنتاجاث:
ته لألسلوب العشوا ً تم ٌر تٌجابً مً عملٌة تعلا بع الم ارا ال ركٌة
بكرق البدا .
ته تستلداا األسلوب العشوا ً لع تم ٌر إٌجابً م اكتساب المر لة االولى
للتعلا م ارتً الد رجة والمناولة بكرق البدا.
 2-5التىصياث:
التمكٌد على استلداا اسلوب العشوا ً) مً تعلا م ارا الر بكرق البدا
-2
ولمرا ل عمرٌة ملتلمة .
 -0اجراء ب وه مشاب ة مً العاب الر ملتلمة .
 -3دراسة تم ٌر اسالٌب تعلٌمٌة الر مً تعلا الم ارا األساسٌة بكرق البدا .
املصادر:
ت مممد نكممً لممالح علمما الممنمس التربمموي و ط  : 2بٌممرو و عممالا الكتممب

للطباعة والنشر و .) 2995
جاسا دمحم ناٌؾ الرومً ت ر برنامج االلعاب اللؽٌرق والبلص ال ركٌة

مً بع البدرا البدنٌة وال ركٌة ألطمال الرٌا  :تطرو ة دكتوراه و جامعة
المولل و كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ) و .2999
سممامً مل مما منممااج الب ممه مممً التربٌممة وعلمما الممنمسو ط : 2عممماهو دار

المسٌرق للنشر والتونٌ و .)0222
سممامً مل مما منممااج الب ممه مممً التربٌممة وعلمما الممنمسو ط : 2عممماهو دار

المسٌرق للنشر والتونٌ و .)0222
عبممد الكنممدريو ودمحم ا مممد منممااج الب ممه العلمممً مممً التربٌممة الرٌاضممٌة

والعلوا االسفمٌةو ط : 0الكوٌ و مكتبة المفح للنشر والتونٌ و . )2999
عبممد الكنممدريو ودمحم ا مممد منممااج الب ممه العلمممً مممً التربٌممة الرٌاضممٌة

والعلوا االسفمٌةو ط : 0الكوٌ و مكتبة المفح للنشر والتونٌ و .)2999
عبد علً نلٌؾو و اسا سه سٌه مبادئ علا التدرٌب الرٌاضمً و ط: 2

موللو دار الكتب للطباعة والنشرو .)2988
عبد علً نلٌؾو و اسا سه سٌه مبادئ علا التدرٌب الرٌاضمً و ط: 2

موللو دار الكتب للطباعة والنشرو .)2988
اسا لناا لبر موضوعا مً التعلا ال ركً  :بؽدادو جامعة بؽدادو

.)0225
دمحم لمممب ً سمممانٌه البٌممماس والتبممموٌا ممممً التربٌمممة البدنٌمممة و ط3و ا: 2

الباارقو دار المكر العربًو . )2995
دمحم لمممب ً سمممانٌه البٌممماس والتبممموٌا ممممً التربٌمممة البدنٌمممة و ط3و ا: 2

الباارقو دار المكر العربًو .)2995
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دٌ ة مً تدرٌس التربٌة البدنٌة الرٌاضٌة و
ملطمى الساٌح دمحم اتجااا

ط و  :الباارق مطبعة االشعاع المنٌة و .) 0222
نبٌل م مود شاكر معالا ال ركة .الرٌاضٌة والنمسٌة والمعرمٌةو ط: 2

العراقو مطبعة المتنبًو .) 0227
ممتً إبرااٌا الدماع لبناء ال جوا مً كرق البدا  :الباارقو دار المكر

العربًو.)2991
نؽا اتا مٌمد الطما ً ت مر تسمتلداا اسملوب المتعلا المك مؾ والممونع علمى

مستو االداء والتطور مً معالٌة الو ب الطوٌل واال تمماي ب ما  :رسمالة ماجسمتٌر
و جامعة بؽداد و كلٌة التربٌة . ) 0222
وجٌممع م جمموب طرا ممق الب ممه العلمممً ومنااجممع  :المولمملو دار الكتممب

للطباعة والنشرو .)2988
وجٌممع م جمموب طرا ممق الب ممه العلمممً ومنااجممع  :المولمملو دار الكتممب

للطباعة والنشرو .)2988
وٌتممنج ترنمموؾ سممٌكولوجٌة الممتعلا  :ترجمممة عممادل االشممول وتلممروه ) :

الباارق و دار ماكج رواٌل للطباعة والنشر و .) 2981
ٌوسؾ طامً سٌكولوجٌة التعلا والمتعلا اللممً  :االرده و دار الشمروق

للنشر والتونٌ و . ) 2998
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امللحق ()1
ٌبٌه االلتبارا المستلدمة مً الب ه
مواصفات االختبار:
الدحرجة(مفتي ابراهيم.)222 :1994,
اسم االختبار  :الدحرجة بين (  ) 5شواخص ذهابا وإيابا
الهدف من االختبارٌ :اس البدرق على سرعة الد رجة بتؽٌٌر االتجاه.
األدوات المستخدمة ٌ :دد لط على بعد  0ا ) مه الشالص األول وتربعة
شوالص متتالٌة المسامة بٌه شالص وآلر  2.5ا) و كرا دا و ساعة تو ٌ و
لامرق .
إجرا االختيار:
بعد سماع الملتبر إشارق البدء ٌبوا الملتبر بد رجة الكرق بسرعة واجتٌان
الشوالص اللمسة والعودق تٌضا والولول إلى لط البداٌة والن اٌة بمسرع و .
التسجٌل ٌ :تسب النمه أل رب  222/2مه ال انٌة.

الشكل () 1
يوضح اختبار الدحرجة بين ( ) 5شواخص ذهابا ً وايابا
 اختبررار المناولررة نحررو هرردف صررغير يبعررد مسررافة  22متر(ثررامر محس رن:1991,)77
الهدف من االختبارٌ :اس د ة المناولةاألدوات المستخدمة  :كرا دا عدد )5و وادؾ لؽٌر إبعاده 222سا×13سا).إجررررا ات االختبرررار ٌ :رسممما لمممط بطمممول 2ا) علمممى مسمممامة 02ا) عمممه ال مممدؾاللؽٌرو وتوض كرق ابتة على لط البداٌة ب سب ما موضح مً الشكل .)2
وصف االختبارٌ :بؾ الفعب للؾ لط البداٌة مواج ا لل مدؾ اللمؽٌرو وٌبمدت عنمدإعطاء اإلشارق بمناولة الكرق ن و ال دؾ لتدلل تلٌعو وتعطى لكمل العمب  )5لممس
م اوال متتالٌة .
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التمً لمل علٌ ما الفعمب ممه مناولمة

التسجيل :ت سب الدرجة بمجموع الدرجاالكرا اللمس وعلى الن و األتً .:
* درجتاه لكل م اولة ل ٌ ة تدلل إلى ال دؾ اللؽٌر .
* درجة وا دق إذ مس الكرق البا ا تو العارضة ولا تدلل ال دؾ .
* لمر مً الة لروا الكرق عه ال دؾ اللؽٌر .

هدف صغير

خط البداية( )1متر

 36سم
 02متر

كرا
الفعب

الشكل ( )2
يوضح اختبار المناولة نحو هدف صغير يبعد مسافة  22متر
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