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تأثٌر األسلوب االتقانً فً تطوٌر مهارتً اإلخماد والتهدٌف بكرة القدم لطالب 
 المرحلة المتوسطة

 
 م.د خلٌل حمٌد محمد علً

 لتربٌة بابلالمدٌرٌة العامة /  وزارة التربٌة
 مستخلص البحث

إن معرفة المدرس بطرائق وأسالٌب التدرٌس المتنوعة وقدرته على استخدامها تساعده بال شك فً معرفة 
الظروؾ التدرٌسٌة المناسبة للتطبٌق بحٌث تصبح عملٌة التعلٌم ممتعة للطلبة ومناسبة لقدراتهم ووثٌقة الصلة 

إذ لم تعد طرٌقة التلقٌن أو إن المعلم هو المصدر الوحٌد للمعلومات والمعرفة واإللقاء بل  بحٌاتهم الٌومٌة ،
أصبح االهتمام متزاٌدا فً السنوات األخٌرة باألنشطة والفعالٌات التً تجعل الطالب محورا لعملٌة التعلٌم 

ٌثة  فً التدرٌس وأحد هذه والتعلم ومن ابرز هذه النشاطات هو االستخدام األمثل للطرائق واألسالٌب الحد
النشاطات هو اسلوب التعلم االتقانً والذي ٌعود بالفوائد التً ٌجنٌها الطلبة كما إن التعلم ٌحدث فً أجواء 
مرٌحة وترتفع فٌه دافعٌة الطلبة بشكل كبٌر .وقد هدفت الدراسة إلى.التعرؾ على تأثٌر اسلوب التعلم 

التعرؾ على وهدٌؾ بكرة القدم لدى طالب المرحلة المتوسطة .االتقانً فً تطوٌر مهارتً اإلخماد والت
األسلوب األفضل )األسلوب االتقانً،األسلوب المتبع من قبل المدرس )االمري( فً تطوٌر مهارتً اإلخماد 

 والتهدٌؾ بكرة القدم.
عٌنة البحث  استخدم الباحث المنهج التجرٌبً بتصمٌم المجموعات المتكافئة لمالئمته وطبٌعة المشكلة ،أما

( سنة موزعٌن 02فشملت طالب المرحلة الثانٌة فً متوسطة الرافدٌن للبنٌن  مركز محافظة بابل وبعمر )
( طالبا لكل مجموعة ،وتم التجانس والتكافؤ فً متؽٌرات الطول والوزن فضال 05على مجموعتٌن وبواقع)

التعلٌمً تم إجراء االختبارات البعدٌة وقد عن مهارتً )اإلخماد، التهدٌؾ( وبعد االنتهاء من تنفٌذ المنهج 
فاعلٌة األسلوبٌن التعلٌمٌٌن )االتقانً والمتبع من قبل  توصل الباحث إلى مجموعة من االستنتاجات أهمها.

المدرس ، االمري( فً التأثٌر وبنسب متباٌنة فً تعلم المهارات األساسٌة بكرة القدم .اسلوب التعلم االتقانً 
 األسلوب )المتبع، االمري( االمري فً تعلم المهارات الواردة بالبحث.أكثر فاعلٌة من 

ضرورة استخدام اسلوب التعلم االتقانً لمراعاة الفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن خالل  -لذا ٌوصً الباحث بـ :
التعلم إجراء بحوث ودراسات لمقارنة اسلوب  مراحل التعلم سواء كان ذلك فً األلعاب الفردٌة أو الجماعٌة.

 االتقانً مع اسلوب أخر من األسالٌب التعلٌمٌة األخرى لمعرفة تأثٌرها على عملٌة التعلم. 
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The impact of the method to develop my skills mastery 
suppression football and scoring for middle school students 

Researcher 
M. Dr. Khalil Hamid Mohamed Ali 

1434 AH                                                             2013 AD 
 

Knowing the teacher's methods and teaching methods varied and its ability 
to use them to help him undoubtedly know the circumstances teaching 
appropriate to the application so that the learning process enjoyable for 
students and appropriate to their abilities and relevant to their daily lives, it 
is no longer a way indoctrination or that the teacher is the sole source of 
information, knowledge and dumping it has become an interest increasing 
in recent years, activities and events that make the student at the center of 
the process of teaching and learning is the most prominent of these 
activities is to optimize the use of methods and modern methods of 
teaching and one of these activities is learning style master, which dates 
back benefits that accrue to students as the learning takes place in a 
relaxed atmosphere and go up the motivation of students in large. 
The study aimed to: Identify the impact of mastery learning style to develop 
my skills and scoring suppression football for intermediate students. Identify 
the best method (method master, the method used by the teacher) to 
develop my skills and scoring suppression football. 
Researcher used the experimental design groups equal to the suitability 
and the nature of the problem, but the research sample included students 
of the second phase in mid-Rafidain for Boys province of Babylon, and age 
(14 years), distributed in two groups and by (15) students per group, were 
uniformity and equality of variables height and weight as well as some basic 
skills (suppression, scoring and after the completion of the implementation 
of the curriculum has been testing a posteriori researcher reached a set of 
conclusions, including:The effectiveness of educational methods (mastery 
and used by the teacher) in effect and in varying proportions to learn the 
basic skills of football.Mastery learning style more effective than the method 
(used) Prince in learning the skills contained search. 
So researcher recommends:The need to use a mastery learning approach 
to take into account individual differences among learners through the 
stages of learning, whether in individual or collective gaming.Conduct 
research and studies to compare the learning method with another method 
mastery of other educational methods to see its impact on the learning 
process. 
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 التعرٌف بالبحث.-1
 مقدمة البحث وأهمٌته.1-1

إن العملٌة التعلٌمٌة فً تطور جدٌد ومستمر عبر ماتقدمه الدراسات والبحوث من آراء ونظرٌات        
 لتعلٌمٌة بالطرائق واألسالٌب المختلفة. والتً بدورها أؼنت العملٌة ا

إن التطور الذي توصلت إلٌه الطرائق واألسالٌب الحدٌثة على المستوى العلمً وارتباطها بنظرٌات العلوم 
األخرى إذ أمكن من خالل هذا المزٌج المترابط من تحقٌق قفزات نوعٌة كبٌرة فً المجال الرٌاضً 

ٌات من حٌث اإلعداد الشامل ولجمٌع النواحً األمر الذي دفع بالباحثٌن للوصول بالمتعلمٌن إلى أعلى المستو
 والقائمٌن على العملٌة التعلٌمٌة بالتسابق الٌجاد أسالٌب توازي التطورات التً ٌشهدها عالمنا المعاصر.

ٌد وعلٌه فالمدرس الكفؤ هو الذي ٌستطٌع التنوٌع فً استخدام طرائق وأسالٌب مختلفة وتقدٌم كل ماهو جد
فً مجاله لرفع حالة الملل والضجر التً ترافق المتعلم إثناء تعلمه والناتجة من استخدام المدرس ألسلوب 
موحد ولجمٌع المتعلمٌن والذي قد الٌؤدي إلى التعلم الصحٌح إذا ماعلمنا إن المتعلم ٌتأثر والى حد كبٌر 

ى أساس من التجرٌب ٌكون أكثر وأسرع تأثٌرا من بالطرائق واألسالٌب التً ٌتبعها المعلم ، فالتعلٌم القائم عل
 التعلٌم القائم على أساس التلقٌن.

ومن المعروؾ إن مادة كرة القدم هً احد المواد التً ٌتضمنها منهاج التربٌة الرٌاضٌة للمرحلة المتوسطة 
تعلم وبشكل جٌد والمتمثلة بالعدٌد من المهارات األساسٌة والتً ٌتوجب على مدرس المادة توصٌلها إلى الم

من اجل رفع المستوى الرٌاضً وهذا ٌتطلب استخدام األسلوب األكثر تطورا ومنها األسلوب )) االتقانً(( 
من بٌن مجموعة من األسالٌب والذي ٌرافق نوع النشاط الخاص بالمهارات األساسٌة بكرة القدم ، أضؾ إلى 

المدرس من تحقٌق األهداؾ التربوٌة والتً هً هد ؾ مدى التأثٌر لهذا األسلوب فً عملٌة التعلم لكً ٌتمكن 
 كل درس من دروس التربٌة الرٌاضٌة.

 

 مشكلة البحث. 1-2
إن ألسالٌب التدرٌس دورا مهما فً إنجاح العملٌة التعلٌمٌة والتً تتحقق من خالل التفاعل بٌن المدرس      

 والطالب والواجبات التً ٌقومون بها.
من المدرس إلى الطالب تتأثر إلى حد كبٌر باألسالٌب التً ٌتبعها المدرس كونه فعملٌة إٌصال المعلومات 

المسؤول عن العملٌة التعلٌمٌة األمر الذي ٌتطلب االختٌار الدقٌق للطرٌقة أو األسلوب وبما ٌنسجم وقدرات 
 المتعلمٌن حتى ٌستطٌع تحقٌق أفضل النتائج وبأقل مجهود واقصر وقت ممكن.

الباحث لمهنة التدرٌس فً المدارس الثانوٌة وجد هناك انخفاض فً المستوى المهاري ومن خالل ممارسة 
للعبة كرة القدم لدى طالب المرحلة المتوسطة سواء كان ذلك على صعٌد درس التربٌة الرٌاضٌة أو فً 

صول إلى النشاطات الرٌاضٌة الخارجٌة والمتمثلة بالسباقات المدرسٌة األمر الذي ٌجعل من الصعوبة فً الو
تحقٌق األهداؾ التربوٌة والتعلٌمٌة الموضوعة للمنهاج وقد ٌكون ذلك بسبب استخدامهم لألسلوب المتبع من 

 قبل المدرس )األوامر( والذي الٌتماشى مع األسالٌب الحدٌثة التً من شانها االرتقاء بالمستوى المهاري.
ور الحاصل فً بٌئة التعلم ووفقا لالتجاهات لذا ٌرى الباحث أهمٌة استخدام أسالٌب جدٌدة كرد فعل للقص

التربوٌة الحدٌثة ،وعلٌه فقد استعان الباحث باألسلوب )االتقانً( وقد تسفر نتائج هذه الدراسة فً اؼناء 
العملٌة التعلٌمٌة من حٌث السرعة فً عملٌة التعلم وإتقان الطالب للمهارات موضوع الدراسة وصوال إلى 

 تى ٌستطٌع مجابهة الواقع العملً فً المجتمع.مستوى أفضل من األداء ح

 أهداف البحث. 1-3
التعرؾ على تأثٌر أسلوب التعلم االتقانً فً تطوٌر مهارتً )اإلخماد،التهدٌؾ( بكرة القدم لطالب  -0      

 المرحلة المتوسطة.
مري( فً تطوٌر اال -التعرؾ على األسلوب األفضل )االتقانً،األسلوب المتبع من قبل المدرس  -4      

 مهارتً )اإلخماد،التهدٌؾ( بكرة القدم.
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 فروض البحث. 1-4
 هناك تأثٌر اٌجابً بٌن االختبارٌن القبلً والبعدي لمجموعتً البحث ولصالح االختبار ألبعدي.  -0      
 إن اسلوب التعلم االتقانً هو األفضل فً تطوٌر مهارتً اإلخماد والتهدٌؾ بكرة القدم. -4     

 

 مجاالت البحث. 1-5
( سنة فً 02طالب الصؾ الثانً المتوسط فً متوسطة الرافدٌن للبنٌن بعمر): المجال البشري 0-5-0

 مركز محافظة بابل.
 05/4/4102إلى  4/01/4104المدة من : المجال ألزمانً 0-5-4
 . الساحات الخارجٌة فً متوسطة الرافدٌن للبنٌن مركز محافظة بابل:المجال المكانً 0-5-2
 

 الدراسات النظرٌة. -2
 

 مدخل إلى طرائق وأسالٌب التدرٌس فً التربٌة الرٌاضٌة. 2-1
إن معرفة المدرس الواسعة بطرائق التدرٌس واستراتٌجٌات التعلٌم المتنوعة وقدرته على استخدامها       

لٌة التعلٌم على تساعده بال شك فً معرفة الظروؾ التدرٌسٌة المناسبة للتطبٌق األمر الذي ٌجعل من عم
مستوى من اإلثارة والتشوٌق والمتعة وبما ٌتناسب وما ٌتمتعون به من قدرات عندها تصبح عملٌة التعلٌم 

 أبقى أثرا وذات صلة بحٌاتهم الٌومٌة ، وقد عرفت الطرٌقة بأنها .
 (0)))المنهج الذي ٌتبعه العقل فً الوصول إلى ؼاٌته(( 

تنظٌما دقٌقا ومن شان هذا التنظٌم الدقٌق هو الكشؾ عن الحقٌقة من جهة  وهذا ٌتطلب تنظٌم التفكٌر والبحث
 ومن ثم نقلها إلى اآلخرٌن من جهة أخرى .

وعلٌه ٌرى الباحث إن طرٌقة التدرٌس ماهً إال مجموعة من االداءات المتسقة المتتابعة فً تسلسل منطقً 
 المخططة بمستوى مقبول.ٌقوم بها المدرس لتلبٌة حاجات المتعلمٌن وتحقٌق األهداؾ 

 مفهوم اسلوب التدرٌس. 2-1-1
كما تتنوع استراتٌجٌات وطرائق التدرٌس تتنوع اٌظا أسالٌب التدرٌس، ولكن ٌنبؽً اإلشارة إلى إن           

أسالٌب التدرٌس لٌست محكمة الخطوات أضؾ إلى أنها التسٌر وفقا لشروط اومعاٌٌر محددة بل هً 
 ه وانفعاالته وكذلك باإلشارات واالٌعازات والتعبٌر عن القٌم وؼٌرها.مرهونة بالمدرس وشخصٌت

فقد نجد إن فروقا قد تظهر فً مستوٌات تحصٌل الطلبة لكل مدرس والتنسب هذه الفروق إلى طرٌقة 
التدرٌس بل إلى األسلوب المتبع من قبل المدرس على اعتبار إن طرٌقة التدرٌس لها خصائصها وخطواتها 

 لمتفق علٌها .المحددة وا
)) هو الكٌفٌة التً ٌتناول فٌها المدرس طرٌقة التدرٌس إثناء (4)(األسلوب  4115وقد عرؾ )محمود داود 

 (2)(. 0892وقد أشار )بسطوٌسً،عباس  قٌامه بعملٌة التدرٌس((
 إن العوامل الرئٌسة التً تبنى علٌها اختٌار األسلوب المناسب هً.

  المهارة الرٌاضٌة.درجة صعوبة الفعالٌة أو 

 . عدد الوحدات الالزمة لتعلم الفعالٌة أو المهارة 

 .ًعمر المتعلم الفعلً والتدرٌب 

                                                           
 . 122،ص  2002،القاهرة، الشركة العربية ادلتحدة للتسويق والتوريدات،الرتبية الرياضية وطرائق تدريسها حممد مخيس أبو منرة، نايف سعادة:  ( (1

 .124،ص  2005،عمان،جدارا،للكتاب العادلي، 1ط 0طرائق وأساليب التدريس ادلعاصرة حممود داود سلمان الربيعي :  ( 2)
(

3
 .40،ص1824،جامعة ادلوصل،مطبعة اجلامعة، التدريس يف جمال الرتبية الرياضيةبسطويسي امحد،عباس امحد صاحل:  (
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ٌرى الباحث ومن خالل االطالع إن ماجاءت به الدراسات حول مفهوم أسالٌب التدرٌس إنما تنصب جمٌعها 
قا لالتجاهات التربوٌة الحدٌثة فً كٌفٌة اختٌار الطرٌق الصحٌح لتوصٌل المادة الدراسٌة إلى الطالب ،ووف

فان واقع العمل الملقى على عاتق المدرسة ٌتحتم علٌها أن تجرب باستمرار أسالٌب جدٌدة فً تدرٌس مادتها 
لتحقٌق المنهج المقرر دراسته ،وعلٌه فقد اختار الباحث األسلوب )االتقانً( ضمن اإلجراء العام وطرائق 

 داؾ محددة سابقا.التدرٌس والمراد من خالله تحقٌق أه
 

 اسلوب التعلم االتقانً. 2-1-2
ٌعد التعلم االتقانً من األسالٌب التعلٌمٌة والتً تأخذ بالحسبان الفروق الفردٌة عند تعلٌم المهارات ومحاولة 

 إٌصال المتعلمٌن إلى مستوى متمٌز فً األداء عن طرٌق تحدٌد الوقت والتكرار.
م على عدد من االفتراضات ٌأتً فً مقدمتها هو إن جمٌع المتعلمٌن إن فكرة اسلون التعلم االتقانً تقو

ٌمكنهم أن ٌتعلموا معظم المهارات األساسٌة وذلك من خالل تجزاة المهارة المراد تعلمها إلى وحدات اواقسام 
ممٌزة وواضحة تعطى فً حصة صفٌة واحدة أو فً عدة حصص خالل األسبوع الواحد وٌعطى الطلبة 

 اٌة كل جزء فإذا لم ٌصل الطالب إلى مستوى أو درجة من اإلتقان فً هذا االختبار اختبار فً نه
%( فأنهم ٌزودون بالوقت والتدرٌس اإلضافً حتى ٌصبحوا قادرٌن على تحصٌل درجة اإلتقان 81-91%)

 (0)فً االختبار المعاد.
 مما تقدم نجد.

لتكرار للوصول بالمتعلم إلى االنسٌابٌة العالٌة مع إن اسلوب التعلم االتقانً احد طرائق التعلم التً تستخدم ا
مالحظة الفروق الفردٌة وكذلك االستفادة من المتعلمٌن الجٌدٌن النجاز ماهو محدد لهم فضال عن االستفادة 
 من وقت التعلم وبما ٌتالئم وقابلٌاتهم والذي ٌتحدد من خالل االختبارات البٌنٌة التً تتزامن مع فترة تعلٌمهم.

 

عناصر التعلم االتقانً. 2-1-3
(2)

 ٌتكون مدخل التعلم االتقانً من العناصر اآلتٌة . 

 إذ ٌنبؽً أن تذكر األهداؾ بطرٌقة واضحة فً بداٌة عملٌة التعلم. -األهداف المحددة الواضحة
وهو ٌقرر المستوى الحالً لتعلم الطالب مما ٌجعل باإلمكان وضعه فً المكان  -اختبار مسبق للمتعلم

 الصحٌح من مسار التعلم وتوفٌر مواد التعلم الفعالة.
فً أي نموذج مصمم للتعلم من اجل اإلتقان عندها ٌكون الهدؾ أن ٌعمل كل طالب بإتقان من  -التدرٌس

 خالل اختٌار استراتٌجٌات تعلٌمٌة مناسبة وبالتالً االرتفاع بمستوى تحصٌل الطالب.
ثناء القٌام بعملٌة التدرٌس لبٌان ما إذا كان المتعلم ٌتقدم كما هو ٌستخدم هذا االختبار إ -اختبار التشخٌص

متوقع منه،وٌكون ترتٌب المتعلمٌن حسب درجات تقدمهم واختٌار طرٌقة التدرٌس التً ٌحتاجون إلٌها وبما 
 ٌالئمهم.
حرز تقدما تتضمن هذه الخطوة استراتٌجٌات عالجٌة ،وقد تزودنا هذه الخطوة بما ٌؤكد إن الطالب ٌ-اإلرشاد

 أو إن هناك حاجة إلى مادة ؼنٌة أو تعلم فردي من اإلفراد.
 

 المهارات األساسٌة بكرة القدم. 2-2
تعد إتقان المهارات األساسٌة للعبة كرة القدم من أهم العوامل التً تحقق الفوز والنجاح ألي فرٌق ،إذ       

لالعبٌن أفرادا ومجموعات من تطبٌق الخطط سواء كان ذلك فً حالة الدفاع أو الهجوم مالم ٌكونوا  الٌمكن
على مستوى من الجانب المهاري والذي ٌؤهلهم لتنفٌذ تلك الخطط مضافا إلى ذلك توافر مستوى بدنً 

 (.0888ٌساعدهم على تنفٌذها .وقد أشار )ٌوسؾ الزم كماش 

                                                           

(
1
 .130،ص 2010الرتبية الرياضية ،مطبعة،منارة،االجتاهات احلديثة يف تدريس حممود داود الربيعي،سعيد صاحل محد أمني:  (
 .132 – 131،  2010،  نفس ادلصدر السابق( حممود داود الربيعي،سعيد صاحل محد أمني:  2)



 

 
 
 
458 

 4102المجلد الثانً / العدد الثانً/                                         مجلة المثنى لعلوم التربٌة الرٌاضٌة                                
 

  ........... تأثٌر األسلوب االتقانً فً تطوٌر                                                       د خلٌل حمٌد محمد علًم.

هً))تكنٌك اللعبة واألداء الذي ٌقوم به الالعب مع الكرة مباشرة أو الحركات  إلى إن المهارات األساسٌة
التً ٌؤدٌها فً المنطقة القرٌبة من الكرة ،إذ تحتوي كرة القدم على مهارات عدٌدة تؤدى البعض منها بالكرة 

 . (0)واألخر بدون كرة وعلى المدرب الجمع بٌنهما فكالهما ٌشكل أساسا لتحقٌق التكنٌك العالً 
 وكذلك عرفت المهارات األساسٌة بكرة القدم بأنها.

 (4))) الحركات الضرورٌة بالكرة أو بدونها والتً ٌتحتم أداؤها بجهد ووقت اقل لتنفٌذ خطط اللعب بنجاح(( 
 وسوؾ ٌتطرق الباحث إلى المهارات الحركٌة وضمن حدود دراستنا الحالٌة . 

 

 مهارة اإلخماد.2-2-1
تعتبر مهارة اإلخماد واحدة من بٌن أهم المهارات األساسٌة فً لعبة كرة القدم والتً ٌجب على جمٌع          

الالعبٌن إتقانها ،كما إن مهارة اإلخماد من أهم المفاتٌح التً الٌمكن االستؽناء عنها الن أداء جمٌع المهارات 
 إتقان الالعب لمهارة اإلخماد .( إنما ٌتوقؾ على مدى 11111األخرى)التهدٌؾ،المناولة،

وعلى الرؼم من إن اللعب الهجومً فً كرة القدم الحدٌثة ٌتمٌز بأداء اللعب المباشر على هٌئة تمرٌرات إال 
 إن مهارة اإلخماد هً وسٌلة ضرورٌة لمواقؾ أخرى تحددها ظروؾ اللعب المختلفة.

 وعلٌه ٌرى الباحث .
إلٌه سواء كانت الكرة القادمة أرضٌة أو عالٌة أو نصؾ عالٌة إنما  إن تحكم الالعب فً كل الكرات القادمة

 تتطلب حساسٌة عالٌة من الالعب نحو الكرة حتى ٌستطٌع أن ٌتحكم بها.

 مهارة التهدٌف. 2-2-2
إن تسجٌل األهداؾ فً مرمى الفرٌق الخصم هو الهدؾ النهائً فً لعبة كرة القدم وبدون تسجٌل           

األهداؾ تصبح المباراة ؼٌر مثٌرة ،بمعنى أخر إن كل الحركات والمهارات التً ٌقوم بها الالعبون ٌجب أن 
جح هو السالح القوي الذي ٌجب أن تخدم هذا الهدؾ لتحقٌق الفوز على الخصم )) فضال عن إن التهدٌؾ النا

 (2)ٌتوافر لدى أفراد الفرٌق إثناء المباراة(( 
كما وتتطلب مهارة التهدٌؾ الدقة والسرعة والقوة إذ إن كال من الدقة والقوة عنصران مطلوبان فً مهارة 

ؾ إلى إن لعامل التهدٌؾ مع األخذ بنظر االعتبار الموازنة بٌن نسبة كال منهما فً التهدٌؾ طبقا للموقؾ أض
السرعة والدقة لها أهمٌة متساوٌة إال انه ال ٌشترط دوما توافر كل الشروط عندما ٌتم التهدٌؾ ،وتكون الدقة 
هً األكثر أولوٌة لتحقٌق التهدٌؾ الناجح ومع تقدم الالعب فً إتقان مهارة التهدٌؾ تزداد سرعة األداء 

 2)   )(taelman,1990,p83-85عنده )
 (5)دم ٌجب التركٌز على النقاط المهمة عند التدرٌب على مهارة التهدٌؾ نحم المرمى.وخالصة ماتق

 .مالحظة موقع حارس المرمى بالنسبة للهدؾ 

 .ضرب الكرة ألحسن مكان فً الهدؾ 

 .التركٌز على الدقة قبل القوة 

 .خفض الرأس وجعله مستقرا لحٌن التصادم مع الكرة 

 .الضرب فً وسط الكرة أو أعلى الوسط 
 

                                                           
 .15،ص1888،عمان،مكتبة دار اخلليج،تدريب–ادلهارات األساسية يف كرة القدم ،تعليم يوسف الزم كماش :  ( 1)

الرياضية،جامعة،بغداد قحطان جليل  العزاوي : حتديد مستويات معيارية لبعض ادلهارات األساسية لالعيب كرة القدم ،رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية   ( (2
 .26،ص1888،

 .405ت،ص  ، القاهرة، دار الفكر، العريب،بكرة القدم،تدريب، ختطيطعبد اجمليد نعمان ،حممد عبده صاحل الوحش:   ( (3
85.-p83-.paris.1990Football per for mance.edition amphora Telemann René:

) 4 ( 

 .164،ص2000للطباعة والنشر والتوزيع، ر،عمان،دارا لفك1طاألساليب احلديثة بتدريب كرة القدم ،موفق جميد ادلوىل : (  5)
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 منهجٌة البحث وإجراءاته المٌدانٌة. -3
 منهج البحث. 3-1

 استخدم الباحث المنهج التجرٌبً لمالءمته وطبٌعة البحث.       

 أدوات البحث 3-2
 عٌنة البحث. 3-2-1

لقد تكون مجتمع البحث من طالب الصؾ الثانً المتوسط فً متوسطة الرافدٌن للبنٌن فً مركز        
( شعب 2وبواقع ) 4102-4104( طالبا للعام الدراسً 491( سنة والبالػ عددهم )02ر )محافظة بابل بأعما

هً)ا،ب،ج،د،هـ،و( وبالطرٌقة العشوائٌة ثم اختٌار شعبة )ا( لتدرس باألسلوب )االتقانً( وشعبة)ج( لتدرس 
ث عدد من افراد باألسلوب االمري أما شعبة)د( فقد أجرى علٌها الباحث التجربة االستطالعٌة واستبعد الباح

العٌنة وهم الطلبة الراسبٌن والمصابٌن بعاهات مرضٌة والذٌن ٌنتمون إلى فرٌق المدرسة بكرة القدم وبهذا 
( طالبا وبصورة عشوائٌة وبهذا تكون النسبة 21( طالبا تم اختٌار )84ٌكون عدد الطالب فً الشعبتٌن هو)

 أفراد عٌنة البحث.( ٌبٌن عدد 0%( والجدول )24،21المئوٌة للعٌنة هً )
 (1الجدول )

 ٌبٌن عدد أفراد المجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة ونسبتهم المئوٌة

 النسبة المئوٌة عدد أفراد العٌنة الطالب المستبعدون عدد الطالب الشعبة اسم المجموعة

 %33،33 15 33 45 ا مجموعة اسلوب التعلم االتقانً

 %31،11 15 32 44 ج المجموعة الضابطة

 - 33 62 12 - المجموع

 

 وسائل جمع البٌانات. 3-2-2
 .المصادر العربٌة واألجنبٌة 

 .المالحظة والتجرٌب 

 .االختبارات والقٌاس 

 .استمارة تقوٌم األداء المهاري بكرة القدم 
 

 قد استخدم الباحث األدوات واألجهزة اآلتٌة. المستخدمة. األدوات واألجهزة3-3
 .استمارة تفرٌػ البٌانات 

 .ساحة كرة قدم 

 ( 01كرة قدم قانونٌة عدد.) 

 .شرٌط قٌاس ،حبل،مادة البورك 

 .)مٌزان طبً لقٌاس الوزن)كؽم 

 .شواخص 

 ( 4ساعة الكترونٌة لقٌاس الوقت عدد.) 

 ( 0سبورة عدد.) 

 .صفارة 
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 إجراءات البحث المٌدانٌة. 3-4
 تحدٌد المهارات األساسٌة بكرة القدم 3-4-1

تم تحدٌد المهارات األساسٌة بكرة القدم موضوعة الدراسة وفق مفردات منهج المرحلة والمقرة من           
 وزارة التربٌة إذ تحدد بالمهارات )اإلخماد،التهدٌؾ(.

 تحدٌد االختبار المناسب لقٌاس المهارة. 3-4-2
األنسب لقٌاس المهارة وبواقع ثالث اختبارات لكل قام الباحث بإعداد استمارة استبٌان لتحدٌد االختبار         

( وبعد تفرٌػ االستمارة 4( من الخبراء والمختصٌن )ملحق5( وتم عرض االستمارة على )0مهارة )ملحق
 (ٌبٌن ذلك.4واستخراج النسب المئوٌة تم ترشٌح االختبارات التً حصلت على تكرار أكثر وجدول )

 
 (2الجدول )

 تم ترشٌحهاٌبٌن االختبارات التً 
 النسبة المئوٌة التكرار االختبار المرشح المهارة

اختبار التهدٌف من الثبات على مرمى كرة القدم مقسم  التهدٌف
 بأشرطة إلى مربعات

4 03% 

 %03 4 (م22اختباراٌقاف حركة الكرة فً مربع ) اإلخماد

 
 *مواصفات االختبارات المستخدمة فً البحث.

إٌقاف حركة الكرة)اإلخماد(  3-4-2-1
(1)

 
اختبار دقة التهدٌف بكرة القدم. 3-4-2-2

(2)
 

 

 التجربة االستطالعٌة. 3-4-3
بعد أن تم اختٌار االختبارات الالزمة للقٌام بالبحث قام الباحث بإجراء تجربة استطالعٌة لمدة           

( على عٌنة من مجتمع البحث ولٌس من العٌنة األساسٌة لتجربة البحث حٌث 01/4104/ 8،9ٌومٌن بتارٌخ)
 عٌة فً التوصل إلى .( طالب من شعبة الثانً )د( وقد أسهمت التجربة االستطال01تم اختٌار )

معرفة الوقت الالزم ألداء االختبار،التأكد من صحة تطبٌق االختبارات ومدى مالئمتها لعٌنة البحث ،كفاءة 

( ،تحدٌد األخطاء والمعوقات التً ترافق التجربة االستطالعٌة،إٌجاد المعامالت الكادر المساعد)
 لالختبارات المهارٌة.

 لالختبارات.األسس العلمٌة  3-4-3-1
من اجل الحصول على معامل الصدق لالختبارات المستخدمة تم استخدام صدق المحتوى أو :الصدق -1

 المضمون باالعتماد على أراء مجموعة من األساتذة المختصٌن والخبراء.
االختبار استخدم الباحث لحساب معامل الثبات بطرٌقة االختبار وإعادة االختبار حٌث طبق   :الثبات  -2

( طالب وهم من مجتمع البحث ولٌس من العٌنة األساسٌة وتم إعادة االختبار بعد أسبوع ،وحرص 01على )
الباحث على أن ٌتم إجراء االختبارٌن فً الظروؾ نفسها وبعد الحصول على نتائج االختبارٌن قام الباحث 

 ( ٌبٌن ذلك.2والجدول ) بإٌجاد معامل ارتباط بٌنهما باستخدام قانون االرتباط )بٌرسون (

                                                           
 .210،ص1888الكتب للطباعة والنشر،،ادلوصل،دار 2،طكرة القدمزهري قاسم اخلشاب) وآخرون(:(  1)

 .214،ص1888،:ادلصدر السابقزهري قاسم اخلشاب ) وآخرون(   (2)

()  .فريق العمل ادلساعد 
 حممد توفيق عباس.بكالوريوس تربية رياضية.تربية بابل. -1
 فاضل سعيد عبد الباقي.بكالوريوس تربية رياضية.تربية بابل. -2
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إن االختبارات التً استخدمها الباحث هً اختبارات بسٌطة وواضحة ومفهومة وبعٌدة عن : الموضوعٌة.
األحكام الشخصٌة ،إذ ٌكون التسجٌل باستخدام )عدد مرات النجاح( لذا تكون هذه االختبارات ذات 

 موضوعٌة عالٌة
 (3جدول )

 ات،الصدق،الموضوعٌة( الختبارات األداء الفنً لمهارتً اإلخماد والتهدٌف بكرة القدم.ٌبٌن معامالت األسس العلمٌة )الثب

 المعامالت              ت
 المهارة

 معامل الموضوعٌة      معامل الثبات معامل الصدق

 3،03 3،05 3،12 مهارة اإلخماد 1

 3،11 3،13 3،14 مهارة التهدٌف 2

 تجانس العٌنة.                 3-4-3-2
ألجل التوصل إلى مستوى واحد ومتساوي لعٌنة البحث ولتجنب المتؽٌرات التً قد تؤثر فً نتائج             

 ( 2البحث ،قام الباحث باستخراج معامل االلتواء لكل من )الطول،الوزن، العمر( وكما مبٌن فً الجدول)
 

 (4جدول)
 لبحث فً متغٌرات الطول والوزن والعمرٌبٌن تجانس عٌنة ا

 المعالٌم اإلحصائٌة            
 المتغٌرات

 معامل االلتواء االنحراف المعٌاري الوسط الحسابً وحدة القٌاس

 3،62 - 4،6 140،13 سم الطول

 3،13 1،46 46،36 كغم الوزن

 3 3 14 سنة العمر

 
المعٌاري لمتؽٌرات )الطول، الوزن، العمر( والتً لها عالقة ( الوسط الحسابً واالنحراؾ 2ٌبٌن الجدول )

( وبهذا تكون عٌنة البحث متجانسة فً المتؽٌرات 2بالبحث ، وقد كانت قٌم معامل االلتواء هً اصؽر من )
 المذكورة.

 

 تكافؤ المجموعتٌن. 3-4-3-3
أجرى الباحث التكافؤ للمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة فً مستوى األداء المهاري وذلك                

باستخدام اختبار)ت( اإلحصائً لعٌنتٌن متساوٌتٌن لالختبار القبلً ولمهارتً اإلخماد،التهدٌؾ وكما مبٌن فً 
 (.5جدول)

 (5جدول )
 فً اختبارات التكافؤ للمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة وداللتهما اإلحصائٌة.ٌبٌن األوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة 

 المجموعة                   
 

  االختبارات

قٌمة ت  المجموعة الضابطة المجموعة التجرٌبٌة
 المحسوبة

 نوع الداللة
 
 

 ع -س ع -س

 معنوي غٌر 3،436 1،21 3،64 1،41 3،04 األداء الفنً لمهارة اإلخماد

 معنوي غٌر 1،24 3،03 5،43 3،14 5،03 األداء الفنً لمهارة التهدٌف

 (.3،35( عند مستوى داللة ) 20( تحت درجة حرٌة )  2،35قٌمة)ت( الجدولٌة )
 

( إن قٌمة )ت( المحسوبة هً اصؽر من قٌمة )ت( الجدولٌة فً اختبارات التكافؤ مما 5ٌتبٌن من الجدول )
 ٌدل على عدم وجود فروق معنوٌة بٌن المجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة فً المستوى المهاري بٌنهما.
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 االختبارات القبلٌة. 3-4-4
فً  01/4104/ 44-40البحث )التجرٌبٌة والضابطة( ولألٌام تم إجراء االختبارات القبلٌة لعٌنة            

ساحة المدرسة وفً تمام الساعة الثالثة بعد الظهر وقد ثبتت النتائج من قبل مقومٌن اثنٌن)*( وقد قام الباحث 
بتثبٌت الظروؾ الخاصة باالختبارات وطرٌقة إجرائها من اجل تحقٌق الظروؾ نفسها قدر اإلمكان عند 

 بارات البعدٌة.إجراء االخت
 

 مفردات المنهج. 3-4-5
بعد اطالع الباحث على بعض المصادر العلمٌة المتوافرة فً مجال طرائق التدرٌس والتعلم            

الحركً وكرة القدم واخذ أراء بعض السادة الخبراء ، قام الباحث بوضع منهج لتعلٌم وتطوٌر المهارات قٌد 
لم االتقانً( وقد قام بتطبٌق مفردات المنهج التعلٌمً مدرس الدراسة والذي ٌشمل )اسلوب التع

 المادة)*(وبإشراؾ مباشر من قبل الباحث.
 ( أسابٌع.9استؽرق المنهج التعلٌمً مدة )

 عدد الوحدات التعلٌمٌة فً األسبوع )وحدتان(.
 ( وحدات فً أربع أسابٌع.9عدد الوحدات التعلٌمٌة لكل مهارة )

 ( وحدة تعلٌمٌة.02المهارتٌن هو )عدد الوحدات ولكلتا 
 ( دقٌقة.21زمن الوحدة التعلٌمٌة الواحدة هو)

 مجموعة األسلوب االتقانً.3-4-5-1
ٌتم تطبٌق اسلوب التعلم االتقانً وذلك من خالل تقسٌم المجموعة التجرٌبٌة إلى ثالثة مستوٌات             

على ضوء نتائج االختبارات القبلٌة لألداء الفنً )ضعٌفة،ومتوسطة،وجٌدة( واعتمد الباحث هذا التقسٌم 
لمهارتً اإلخماد والتهدٌؾ بكرة القدم والتً هً موضوع الدراسة ،وبعدها ٌتم إعطاء الوقت الكافً 
للمجموعة الضعٌفة ألداء محاوالت أكثر خالل نفس الوحدة ،والؽاٌة من ذلك هو الوصول بهم إلى مستوى 

ا المجموعة ذات المستوى الجٌد فٌكون دورها فً مساعدة زمالئهم ذو األداء اقرأنهم من الطالب الجٌدٌن أم
 المتوسط وٌتم فرز المجامٌع حسب المستوى فً كل وحدة تعلٌمٌة إلى)ضعٌؾ،متوسط،جٌد( .

 مجموعة األسلوب المتبع من قبل المدرس )االمري(. 3-4-5-2
قبله فً تنفٌذ الوحدات الخاصة وبنفس عدد  ٌقوم مدرس المادة بتطبٌق األسلوب المتبع من             

 الوحدات التعلٌمٌة والتكرارات المطبقة فً المجموعة التجرٌبٌة والمتمثلة باسلوب التعلم )االتقانً(.

 االختبارات البعدٌة. 3-4-6
لمستوى بعد االنتهاء من تنفٌذ مفردات المنهاج التعلٌمً ، تم إجراء االختبارات البعدٌة لمعرفة ا           

وتم إجراءها  04/4104/ 42 -45المهاري الذي وصلت إلٌه العٌنة فً المتؽٌرات المهارٌة وللفترة من 
 تحت نفس الظروؾ والوقت والمتطلبات ولجمٌع أفراد العٌنة.

 

 الوسائل اإلحصائٌة 3-5    
 spssاستخدم الباحث البرنامج اإلحصائً        

 
 

                                                           
(*)   

 تربية بابل. –ماجستري تربية رياضية  –علي هاشم   -1
 تربية بابل. -بكالوريوس تربية رياضية –عباس كاظم مطرود  -2
 تربية بابل. -بكالوريوس تربية رياضية -سعدي مسلم شندل  (*)
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 تها.عرض النتائج وتحلٌلها ومناقش 4-1
عرض الباحث االختبارات القبلٌة والبعدٌة لعٌنة البحث من خالل عرض األوساط الحسابٌة        

واالنحرافات المعٌارٌة فً جداول توضٌحٌة فضال عن إجراء المقارنة بٌن المجموعتٌن فً االختبارات 
روضه وكما موضح فً البعدٌة لمعرفة واقع الفروق وداللتها اإلحصائٌة من اجل تحقٌق أهداؾ البحث وف

 (2الجدول )
 (6جدول )

 ٌبٌن األوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لكل من االختبارات القبلٌة والبعدٌة للمجموعتٌن )التجرٌبٌة ، الضابطة(.

 
 المعالٌم اإلحصائٌة         

 
 االختبارات

 البعدي القبلً

 ع -س ع -س

المجموعة التجرٌبٌة اسلوب 
 االتقانًالتعلم 

 3،343 4،34 1،41 3،04 اإلخماد

 3،43 11،13 3،14 5،03 التهدٌف

المجموعة الضابطة األسلوب 
 المتبع من قبل المدرس 

 1،35 5،63 1،21 3،64 اإلخماد

 3،43 0،34 3،03 5،43 التهدٌف

 
االتقانً،األسلوب المتبع من قبل الجدول أعاله ٌبٌن وجود تحسن فً هذه االختبارات ولألسلوبٌن ) األسلوب 

االمري( ولمعرفة مدى الفروق ودالالتها اإلحصائٌة بٌن االختبارٌن القبلً والبعدي لجأ الباحث  -المدرس
 إلى استخدام اختبار )ت( إلٌجاد معنوٌة الفروق . 

 عرض نتائج اختبارات المجموعة التجرٌبٌة )اسلوب التعلم االتقانً( وتلحلٌلها. 4-1
 عرض نتائج تعلم األداء الفنً لمهارتً )اإلخماد،التهدٌف(بكرة القدم. 4-1-1

 (4الجدول)
ٌبٌن األوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة ونتائج اختبار)ت( بٌن االختبارٌن القبلً والبعدي لتقوٌم األداء الفنً لمهارتً 

 )اإلخماد،التهدٌف( بكرة القدم.

 المعالٌم اإلحصائٌة          
 

 االختبارات  

  ألبعدي القبلً
 قٌمة)ت(
 المحسوبة

 
نوع 
 ع -س ع -س الداللة

المجموعة التجرٌبٌة 
 اسلوب التعلم االتقانً

 معنوي 1،325 3،343 4،34 1،41 3،04 اإلخماد

 معنوي 11،36 3،43 11،13 3،14 5،03 التهدٌف

 (3،35)( مستوى الداللة  14( درجة حرٌة ) 2،14الدرجة الجدولٌة ) *

 
أظهرت النتائج إن الوسط الحسابً للمجموعة التجرٌبٌة ألسلوب التعلم االتقانً فً االختبار القبلً فً مهارة 

( بٌنما كان الوسط الحسابً لالختبار ألبعدي  0،20( وبانحراؾ معٌاري مقداره ) 2،92اإلخماد هو ) 
 (.1،121( وبانحراؾ معٌاري )2،12مقداره )

( وعند مستوى 4،02( وهً اكبر من قٌمة )ت( الجدولٌة ولبالؽة) 8،145أما قٌمة )ت( المحسوبة فكانت ) 
 ( وهذا ٌدل على وجود فرق بٌن االختبارٌن ولصالح االختبار ألبعدي.1،15داللة )

ؾ ( وبانحرا5،91كما أظهرت النتائج إن الوسط الحسابً  فً االختبار القبلً فً مهارة التهدٌؾ هو )
( وبانحراؾ معٌاري 00،82( بٌنما كان الوسط الحسابً لالختبار ألبعدي مقداره )1،82معٌاري مقداره )

(1،21.) 
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( وعند مستوى 4،02( وهً اكبر من قٌمة )ت( الجدولٌة والبالؽة)08،12أما قٌمة )ت( المحسوبة فكانت )
 تبار ألبعدي.( وهذا ٌدل على وجود فرق بٌن االختبارٌن ولصالح االخ1،15داللة ) 

 

 عرض نتائج اختبارات المجموعة )الضابطة( وتحلٌلها. 4-2
 عرض نتائج تعلم األداء الفنً لمهارتً )اإلخماد،التهدٌف( بكرة القدم. 4-2-1

 (0جدول)
الفنً ٌبٌن األوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة ونتائج اختبار )ت( بٌن االختبارٌن القبلً والبعدي لتقوٌم األداء 

 لمهارتً)اإلخماد،التهدٌف(. 

 المعالٌم اإلحصائٌة                    
 االختبارات       

 قٌمة)ت( ألبعدي القبلً
 المحسوبة

نوع 
 ع -س ع -س الداللة

المجموعة الضابطة 
األسلوب المتبع من قبل 

 المدرس

 معنوي 4،00 1،35 5،63 1،21 3،64 اإلخماد

 معنوي 1،20 3،43 0،34 3،03 5،43 التهدٌف

 (3.35( مستوى الداللة ) 14( درجة حرٌة ) 2،14الدرجة الجدولٌة ) *
 

أظهرت النتائج إن الوسط الحسابً لهذه المجموعة لالختبار القبلً فً مهارة اإلخماد 
مقداره  ( بٌنما كان الوسط الحسابً لالختبار ألبعدي 0،48(  وبانحراؾ معٌاري مقداره )2،22هو)

 ( 0،15( وبانحراؾ معٌاري )5،21)
( وعند مستوى 4،02( وهً اكبر من قٌمة )ت( الجدولٌة والبالؽة)2،99أما قٌمة )ت( المحسوبة فكانت )

 ( وهذا ٌدل على وجود فرق بٌن االختبارٌن ولصالح االختبار ألبعدي.1،15داللة )
( وبانحراؾ 5،21كما أظهرت النتائج إن الوسط الحسابً  فً االختبار القبلً فً مهارة التهدٌؾ هو )

( وبانحراؾ معٌاري  9،12( بٌنما كان الوسط الحسابً لالختبار ألبعدي مقداره )1،92معٌاري مقداره )
( وعند 4،02لبالؽة)( وهً اكبر من قٌمة )ت( الجدولٌة ا8،49(.أما قٌمة )ت( المحسوبة فكانت )1،21)

 ( وهذا ٌدل على وجود فرق بٌن االختبارٌن ولصالح االختبار ألبعدي.1،15مستوى داللة )

  
عرض نتائج اختبار )ت( بٌن المجموعتٌن األولى)اسلوب التعلم االتقانً(والمجموعة  4-3

لمهارتً الثانٌة)األسلوب المتبع من قبل المدرس(فً االختبار ألبعدي فً تعلم األداء الفنً 
 )اإلخماد والتهدٌف(بكرة القدم.

 (1جدول)
ٌبن األوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة ونتائج اختبار)ت( فً االختبار ألبعدي بٌن المجموعتٌن فً اختبارات تعلم 

 األداء الفنً لمهارتً اإلخماد،التهدٌف بكرة ة القدم.

 اإلحصائٌة                                 المعالٌم            
 

 االختبارات

المجموعة التجرٌبٌة 
 التعلم االتقانً باسلو

المجموعة الضابطة األسلوب 
 المتبع من قبل المدرس

قٌمة)ت( 
 المحسوبة

 نوع الداللة

 ع -س ع -س

 معنوي 4،40 1،35 5،63 3،34 4،34 األداء الفنً لمهارة اإلخماد

 معنوي 15،35 3،43 0،34 3،43 11،13 الفنً    لمهارة التهدٌفاألداء 

 
( إلى وجود فروق ذات داللة معنوٌة بٌن مجموعتً البحث التجرٌبٌة والضابطة فً نتائج 9ٌشٌر الجدول )

( إذ تشٌر النتائج إلى إن قٌمة )ت( االختبار ألبعدي الختبارات تقوٌم األداء الفنً ولمهارتً)اإلخماد،التهدٌؾ
( عند  4،15( وهً اكبر من قٌمتها الجدولٌة والبالؽة ) 2،29المحسوبة الختبار مهارة اإلخماد كانت )
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( مما ٌؤكد على وجود فروق معنوٌة بٌن المجموعتٌن فً هذا  1،15( ومستوى داللة )49درجة حرٌة ) 
 اسلوب التعلم االتقانً.االختبار ولصالح المجموعة التً تعلمت وفق 

( وهً اكبر من قٌمة)ت( الجدولٌة 05،15أما فً اختبار مهارة التهدٌؾ فان قٌمة )ت( المحسوبة كانت )
 والبالؽة 

( وهذا ٌؤكد أٌضا وجود فرق معنوي بٌن 1،15( ومستوى داللة )49(عند درجة حرٌة )4،15)
 تعلم االتقانً.المجموعتٌن فً االختبار ألبعدي ولصالح مجموعة اسلوب ال

 

 مناقشة النتائج . 4-4
( إن هناك فروقا ذات داللة إحصائٌة وللمجموعتٌن التجرٌبٌة التً  2،2أظهرت النتائج فً الجداول )       

تعلمت وفق األسلوب االتقانً والضابطة التً كانت تتبع األسلوب المتبع من قبل المدرس )االمري( فً 
 الح االختبارات البعدٌة وبنسب متباٌنة .نتائج االختبارات المهارٌة ولص

وٌعزو الباحث أسباب هذه الفروق لدى عٌنة البحث إلى تأثٌر المنهج التعلٌمً وفقا لألسلوبٌن وماله من اثر 
واضح فً اكتساب المهارات األساسٌة بكرة القدم وتطوٌرها، إذ إن المناهج التعلٌمٌة التً تسعى إلى تحقٌق 

رار والممارسة فً تحسٌن مستوى األداء،وان أساس عملٌة التعلم للجوانب المهارٌة هو أهدافها من خالل التك
اكتساب المتعلم مجموعة من القدرات المهارٌة لكً ٌتمكن من الوصول إلى مستوى جٌد ألداء المهارة المراد 

 تعلمها .
اجل توجٌه نمو المتعلم كما إن لطرائق وأسالٌب التدرٌس دورا فاعال ومؤثرا فً العملٌة التعلٌمٌة من 

وتشجٌعه بما ٌكفل تطمٌن حاجاته وتحقٌق الؽاٌات واألهداؾ التً ٌقصدها. إذ ٌشٌر) هالل عبد الرزاق 
0880 . )(0) 

)) إن تقدم مستوى أي العب ومدى نجاحه ٌعتمد إلى حد كبٌر على مدى درجة إتقان المهارات الحركٌة 
 األسلوب العلمً الصحٌح فً طرائق وأسالٌب التعلم والتدرٌب((،وٌمكن أن ٌتحقق ذلك من خالل إتباع 

( فً االختبارات البعدٌة عن وجود فروق ذات داللة معنوٌة  9أٌضا تشٌر النتائج الموضحة فً الجدول )
بٌن المجموعتٌن فً االختبارات المهارٌة ولصالح المجموعة التجرٌبٌة والتً مارست األسلوب االتقانً ، 

 ى إن التعلم كان أفضل عند هذه المجموعة.وهذا ٌدل عل
ورأي الباحث هو إن األسلوب االتقانً ٌعتمد على مراعاة الفروق الفردٌة فً مستوى وسرعة تعلم المتعلمٌن 
كل حسب قدرته الخاصة وذلك من خالل التسلسل فً التعلم من السهل إلى الصعب وعدم االنتقال إلى مادة 

 ولى وٌؤكـدجدٌدة مالـم ٌتقن المـادة األ
 (4)(4101) محمود وسعٌد 

)) إن التعلم االتقانً ٌقدم بطرٌقة محكمة وممتعة لزٌادة احتمالٌة بلوغ اكبر عدد من الطالب إلى مستوى 
 مرضً من األداء فً المواضٌع الدراسٌة المختلفة ((

ر الذي ٌؤدي إلى تؽٌر إن وصول الطالب إلى مستوى من األداء المتمكن والناجح إنما ٌتطلب استخدام التكرا
نسبً أو ثابت فً السلوك نتٌجة للتكرار والتصحٌح والذي بدوره ٌؤدي إلى تطور المهارة والوصول إلى 
التكنٌك الجٌد وهذا ٌقوم على أساس إعطاء المتعلمٌن ضعفً األداء وبما ٌنسجم وطبٌعة المهارات المبحوثة 

مهارة اإلخماد أو التهدٌؾ فضال عن درجة الصعوبة  وما تمتاز به من تنوع فً األداء سواء كان ذلك فً
التً ترافق األداء األمر الذي ٌتطلب مستوى من القدرات البدنٌة والمهارٌة وبتقدٌم متسلسل أو متعاقب 
إلتقان المهارة قبل اإلقدام على أداء المهارات الصعبة والمركبة.وهذا ٌتجسد باألسلوب االتقانً الذي ٌعد 

من خالل تقسٌم محتوى المادة الدراسٌة إلى وحدات صؽٌرة وذات أهداؾ سلوكٌة ،ونماذج انموذجا للتعلم 

                                                           

(
1
 .45،ص1881جامعة ادلوصل، الكتب للطباعة والنشر، اإلعداد الفين واخلططي بالتنس ،هالل عبد الرزاق شوكت )وآخرون(:  (
 . 128،ص2010 ادلصدر السابق حممود داود الربيعي، سعيد صاحل امحد أمني:(  2)
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لالختبارات البٌنٌة عقب انتهاء كل وحدة جزئٌة لمعرفة مستوى اإلتقان الذي تحقق وقد أشارت بعض 
 (0)الدراسات إلى إن .

من هذه األجزاء ٌمكن أن ٌعلم ))المهارة الحركٌة تتكون من عدد من األجزاء البسٌطة المختلفة ولكل جزء 
كحلقة فً سلسلة األجزاء البسٌطة ومن ثم ربط األجزاء ٌبعضها (( ثم إجراء التقوٌم التشخٌصً للتعرؾ 
على أخطاء الذٌن لٌس بإمكانهم الوصول إلى اإلتقان التخاذ اإلجراءات واألسالٌب العملٌة لمعالجة الضعؾ 

باالستناد إلى نوع الخطأ مع االستفادة من المجموعة المتمٌزة  ،من خالل تقسٌم الطالب إلى مجامٌع صؽٌرة
 فً عملٌة التعلم.

 
 

 االستنتاجات والتوصٌات. -5
 االستنتاجات. 5-1

 فً ضوء ماضهر من نتائج تم التوصل إلى االستنتاجات التالٌة.       
على تعلم بعض المهارات  فاعلٌة األسالٌب التعلٌمٌة )االتقانً،االمري( فً التأثٌر وبنسب متباٌنة -0

 األساسٌة )اإلخماد،التهدٌؾ( بكرة القدم. 
 اسلوب التعلم االتقانً أكثر فاعلٌة من األسلوب االمري فً تعلم المهارات الواردة بالبحث. -4
%( نظرا لدقة المهارات وما 91تحتاج هذه المهارات إلى وقت اكبر للوصول إلى محك اإلتقان البالػ ) -2

صعوبة وخاصة مهارة التهدٌؾ مما ٌدل على عدم كفاٌة الدروس األسبوعٌة والبالؽة درسان  تمتاز به من
 / دقٌقة(. 21علما إن زمن الدرس الواحد هو)

 

 التوصٌات . 5-2
 مما تقدم من استنتاجات تم التوصل إلى التوصٌات اآلتٌة.       

لمراعاة الفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن خالل مراحل التعلم سواء  ضرورة استخدام اسلوب التعلم االتقانً -0
 كان ذلك فً األلعاب الفردٌة أو الجماعٌة.

إجراء بحوث ودراسات لمقارنة اسلوب التعلم االتقانً مع اسلوب أخر من األسالٌب التعلٌمٌة األخرى  -4
 لمعرفة تأثٌرها على عملٌة التعلم.

 ضرورة االستفادة من النشاطات الالصفٌة لمساعدة مدرس المادة بالوصول بالمتعلمٌن إلى حالة اإلتقان. -2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .10ـــ 6،ص1868،ترمجة مركز التنمية اإلقليمي، القاهرة، ادلدخل إىل نظريات التدريباالحتاد الدويل أللعاب القوى للهواة:   (1)
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 المصــــادر
 المصادر العربٌة.

االتحاد الدولً أللعاب القوى للهواة: المدخل إلى نظرٌات التدرٌب ،ترجمة مركز التنمٌة اإلقلٌمً،  -0
 .0828القاهرة،

ً احمد،عباس احمد صالح : التدرٌس فً مجال التربٌة الرٌاضٌة، جامعة الموصل، مطبعة بسطوٌس -4
 .21،ص0892الجامعة، 

 .0888،الموصل،دار الكتب للطباعة والنشر،4زهٌر قاسم الخشاب) وآخرون(:كرة القدم،ط -2
الفكر، العربً،ب  عبد المجٌد نعمان ،محمد عبده صالح الوحش: كرة القدم،تدرٌب، تخطٌط، القاهرة، دار -2

 ت.
قحطان جلٌل  العزاوي : تحدٌد مستوٌات معٌارٌة لبعض المهارات األساسٌة لالعبً كرة القدم ،رسالة  -5

 .0888ماجستٌر ؼٌر منشورة ، كلٌة التربٌة الرٌاضٌة،جامعة،بؽداد ،
كة العربٌة المتحدة محمد خمٌس أبو نمرة، ناٌؾ سعادة:التربٌة الرٌاضٌة وطرائق تدرٌسها ،القاهرة، الشر -2

 .  4119للتسوٌق والتورٌدات،
 .0885محمد صبحً حسانٌن: التقوٌم والقٌاس فً التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة،القاهرة،دارا لفكر العربً، -2
محمود داود الربٌعً، سعٌد صالح احمد أمٌن: االتجاهات الحدٌثة فً تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة،اربٌل ،  -9 

 مطبعة منارة. 
محمود داود الربٌعً،سعٌد صالح حمد أمٌن: االتجاهات الحدٌثة فً تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة  -8

 . 4101،مطبعة،منارة،
،عمان،جدارا،للكتاب  0ط 1محمود داود سلمان الربٌعً : طرائق وأسالٌب التدرٌس المعاصرة  -01

 . 4115العالمً،
،عمان،دارا لفكر للطباعة والنشر 0موفق مجٌد المولى : األسالٌب الحدٌثة بتدرٌب كرة القدم ،ط -00 

 .4111والتوزٌع،
هالل عبد الرزاق شوكت )وآخرون(: اإلعداد الفنً والخططً بالتنس ،جامعة الموصل، الكتب  -04

 .0880للطباعة والنشر، 
 .0899، بؽداد،دار الحكمة، 4،طوجٌه محجوب: طرائق البحث العلمً ومناهجه -02
 .0888تدرٌب،عمان،مكتبة دار الخلٌج،–ٌوسؾ الزم كماش : المهارات األساسٌة فً كرة القدم ،تعلٌم  -02
 

 المصادر األجنبٌة.
 

1-Telemann René: Football per for mance.edition amphora.paris.1990. 
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  ........... تأثٌر األسلوب االتقانً فً تطوٌر                                                       د خلٌل حمٌد محمد علًم.

 (1ملحق )
 

 لترشٌح االختبارات استمارة استبانه
 األستاذ الفاضل............................. المحترم.

ٌروم الباحث إجراء بحثه الموسوم)تأثٌر األسلوب االتقانً فً تطوٌر مهارتً اإلخماد والتهدٌؾ بكرة القدم 
راٌة فً لطالب المرحلة المتوسطة( وعلى طالب الصؾ الثانً المتوسط ونظرا لما تتمتعون به من خبرة ود

( أمام الحقل المناسب  ، وتعدٌل وإضافة ماترونه )الختصاص ٌرجى التفضل بوضع عالمة مجال ا
 مناسبا ولم ٌدرج فً االستمارة.

 
 مع فائـق الشكــر والتقدٌــر

 
 االختٌار االختبار ت المهارة

 
 اإلخماد
 

  اختبار إٌقاف حركة الكرة داخل دائرتٌن 1

  ( م2×2الكرة فً مربع)اختبار إٌقاف حركة  2

  اختبار السٌطرة على الكرة فً مساحة محددة بجمٌع أجزاء الجسم قانونا 3

 
 التهدٌف

اختبار تهدٌف من الثبات على مرمى كرة القدم مقسم بأشرطة إلى مربعات ولكل  1
 مربع درجة معٌنة ٌنالها الطالب إذا مانجح فً تهدٌف الكرة إلٌه

 

  على مستطٌالت مرسومة على الجداراختبار التهدٌف  2

  م25ضرب الكرة نحو هدف مقسم من مسافة  3

 
 االسم الثالثً:                                                                           مكان العمل:

 التوقٌع:         اللقب العلمً:                                                                   
 التارٌخ:                                                                                            

 
 
 
  

 (2ملحق )
 ٌبٌن أسماء الخبراء والمختصٌن الذٌن تم عرض االختبارات علٌهم

 
 مكان العمل اللقب العلمً االسم ت

 

 جامعة بابل –التربٌة الرٌاضٌة كلٌة  ا.د  محمود داود سلمان 1

 جامعة بابل –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  ا.د محمد جاسم احمد الٌاسري 2

 جامعة بابل –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  ا.م.د ضٌاء جابر محمد 3

 جامعة بابل –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  ا.م.د رافد عبد األمٌر ناجً 4

 جامعــة بــابـل –البٌطري كلٌة الطب  م.د عاٌد كرٌم عبد عون 5

 
 


