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أثر الطرٌقة الكلٌة و الجزئٌة فً تعلم بعض المهارات األساسٌة بكرة القدم 
 ( سنوات 9 – 7للذكور و اإلناث للفئة العمرٌة )

 
 م.د عالء خلدون زٌدان        

 جامعة القادسٌة/ كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
 ملخص البحث:

إن لعبة كرة القدم هً لعبة جماعٌة لذا ٌحتم على جمٌع الالعبٌن و كل حسب خطوط لعبه 

التحرك الحتالل الفراغ و محاولة تشتٌت دفاع المنافس و فتح الثؽرات و السٌطرة على مجرٌات اللعب و 

كرة أو بالكرة  تسجٌل األهداؾ و هذا ال ٌتم إال من خالل إجادة الالعبٌن لكافة المهارات سواًء منها بدون

إذ إن أهمٌة المهارات تحتاج الى العباً مؤهالً قادراً على استٌعاب الخطط الحدٌثة و القدرة على العطاء فً   

الظروؾ المحٌطه باللعبه اما بالنسبه الى مشكله البحث من خالل إطالع الباحث  على البحوث و المصادر 

ن هنالك عدة أسالٌب فً تعلٌم المهارات األساسٌة بكرة القدم العلمٌة فضالً عن إتصاله بالمعلمٌن فقد وجدا إ

للمبتدئٌن , و إلختالؾ طرائق تعلٌم المهارات األساسٌة بكرة القدم و لعدم إمكانٌة تحدٌد أي األسالٌب 

أفضل فً تعلم المهارات األساسٌة بكرة القدم و ذلك من خالل االقتصادٌة بالجهد و الوقت المبذول و كذلك 

لذا إرتأى الباحث دراسة هذه المشكلة للوقوؾ على أي األسالٌب أفضل ) الكلٌه , الجزئٌه ( فً تعلٌم  الكلفة

بعض المهارات األساسٌة بكرة القدم و كذلك أي الجنسٌن أسرع فً عملٌة التعلٌم و لكل طرٌقة . اما اهم 

و الجزئٌه للذكور و االناث كل على الفروق بٌن القٌاسٌن القبلً و البعدي لألسلوبٌن الكلٌه  -اهداؾ البحث 

حدة . الفروق بٌن الطرٌقتٌن الكلٌه و الجزئٌه فً القٌاس البعدي لكل من الذكور و االناث كل على حدة من 

خالل فرق التأثٌر .وقد افترض الباحث لكل من التدرٌب الكلٌه و الجزئٌه أثر معنوي فً عملٌة تعلم بعض 

لكال الجنسٌن و هناك فروق معنوٌة بٌن القٌاسٌن القبلً و البعدي  المهارات األساسٌة بكرة القدم و

 وقد استنتج الباحث ما ٌلً .  لالسلوبٌن الكلٌه و الجزئٌه.

هناك فروق معنوٌة بٌن القٌاسٌن القبلً و البعدي للطرٌقتٌن الكلٌه و الجزئٌه و لصالح القٌاس  – 8 
 البعدي .

 ً الطرٌقه الكلٌه للقٌاس البعدي و لصالح الذكور  .هناك فروق بٌن الذكور و االناث ف – 4 

 هناك فروق بٌن الذكور و االناث فً الطرٌقه الجزئٌه للقٌاس البعدي و لصالح االناث  . - 3 

 اما اهم  التوصٌات : ٌوصً الباحث بما ٌلً :  

 فً تعلم المهارات االساسٌة بكرة القدم للبنٌن . ضرورة استخدام اسلوب التدرٌب الكلٌه – 8 

 ضرورة استخدام اسلوب التدرٌب الجزئٌه فً تعلم المهارات االساسٌة بكرة القدم للبنات .  - 4 

 اجراء بحوث مشابهة . – 3 
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The impact of macro and micro way to learn some Basic 

football skills for males and females For the age group (7-9) 

years 

Researcher :  M. Dr. Alaa Khaldun Zidan 

Research Summary 

The game of football is a team game so makes it imperative for all players and all by 
lines played move to occupy the void and try to distract the defense rival and open 
gaps and control enjoyed and score goals and this can only be achieved through 
proficiency players of all skills, both without ball or the ball as the importance of the 
skills you need to players eligible able to accommodate plans modern and the ability to 
give the circumstances surrounding the game play As for the problem of searching 
through inform the researcher on research and scientific sources as well as it relates 
to teachers has found that there are several methods in education basic skills football 
for beginners, and to different methods of teaching basic skills football and you can not 
determine which methods best to learn the basic skills football and through economic 
effort and time spent, as well as cost therefore felt researcher studying this problem to 
stand on any methods best (macro, micro) to teach some basic skills and football as 
well as any gender in the education process faster and for each method. The main 
objectives of the research - the differences between the two measurements pre and 
post the macro and micro two methods for males and females separately. Differences 
between the two methods college and partial measurement posttest for both males 
and females separately by teams of influence. Has been assumed researcher each of 
the training college and partial impact significantly in the process of learning some 
basic skills for football and for both sexes, and there are significant differences 
between the two measurements pre and post the two methods macro and micro. The 
researcher concluded the following. 

 There are significant differences between the two measurements pre and post the 
macro and micro two methods and in favor of the post measurement. 

 There are differences between males and females in the way college dimensional 
measurement and in favor of males. 

 There are differences between males and females in a partial way to measure 
dimensional and in favor of females. 

 The most important recommendations: the researcher recommends the following: 

 the need to use the style of college training in learning the basic skills football for 
boys. 

The need for partial use of the style of training to learn the basic skills for girls football. 

conducting similar research. 
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 التعرٌف بالبحث : -1

 المقدمة وأهمٌة البحث : 1 – 1 

إن لعبةة كةرة القةدم هةً لعبةة جماعٌةة لةذا ٌحةتم علةى جمٌةع الالعبةٌن و كةل حسةب خطةوط لعبةه التحةةرك   

الحتالل الفراغ و محاولة تشتٌت دفاع المنافس و فتح الثؽرات و السٌطرة علةى مجرٌةات اللعةب و تسةجٌل 

ون كةرة أو بةالكرة إذ إن األهداؾ و هذا ال ٌتم إال من خالل إجادة الالعبةٌن لكافةة المهةارات سةواًء منهةا بةد

أهمٌة المهارات تحتةاج الةى العبةاً مةؤهالً قةادراً علةى اسةتٌعاب الخطةط الحدٌثةة و القةدرة علةى العطةاء فةً   

 الظروؾ المحٌطه باللعبه

و تكمن أهمٌة البحث فً التعرؾ على أثر الطرٌقه الكلٌهه و الجزئٌهه فً تعلم بعةض المهةارات األساسةٌة 

 اإلناث و أٌهما أسرع فً عملٌة التعلٌم . بكرة القدم للذكور و

 مشكلة البحث : 2 – 1 

من خالل إطالع الباحةث  علةى البحةوث و المصةادر العلمٌةة فضةالً عةن إتصةاله بةالمعلمٌن فقةد وجةدا إن   

هنالك عدة أسالٌب فً تعلٌم المهارات األساسٌة بكرة القدم للمبتدئٌن , و إلخةتالؾ طرائةق تعلةٌم المهةارات 

ٌة بكرة القدم و لعدم إمكانٌة تحدٌد أي األسالٌب أفضل فً تعلم المهارات األساسٌة بكرة القدم و ذلك األساس

من خالل االقتصادٌة بالجهد و الوقت المبذول و كذلك الكلفة لذا إرتأى الباحث دراسة هذه المشكلة للوقوؾ 

األساسةٌة بكةرة القةدم و كةذلك أي  على أي األسالٌب أفضل ) الكلٌه , الجزئٌه ( فةً تعلةٌم بعةض المهةارات

 الجنسٌن أسرع فً عملٌة التعلٌم و لكل طرٌقة . 

 أهداف البحث : ٌهدف البحث للتعرف على  3 – 1

 الفروق بٌن القٌاسٌن القبلً و البعدي لألسلوبٌن الكلٌه و الجزئٌه للذكور و االناث كل على حدة . -8 

فً القٌاس البعدي لكل من الذكور و االناث كل علةى حةدة مةن  الفروق بٌن الطرٌقتٌن الكلٌه و الجزئٌه -4 

 خالل فرق التأثٌر .

 الفروق بٌن الذكور و االناث فً الطرٌقه الكلٌه للقٌاس البعدي من خالل فرق التأثٌر . – 3 

 الفروق بٌن الذكور و االناث فً الطرٌقه الجزئٌه للقٌاس البعدي من خالل فرق التأثٌر . – 2 

 وض البحث : إفترض الباحث إن فر 4 – 1 

لكل من التدرٌب الكلٌه و الجزئٌه أثر معنوي فً عملٌة تعلم بعض المهارات األساسةٌة بكةرة القةدم و  -8  

 لكال الجنسٌن .

 .بٌن القٌاسٌن القبلً و البعدي لالسلوبٌن الكلٌه و الجزئٌههناك فروق معنوٌة  -4  

 .  فً القٌاس البعديكلٌه و الجزئٌه بٌن الطرٌقهٌن الهناك فروق معنوٌة  -3  
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 هناك فروق بٌن الذكور و االناث فً الطرٌقه الكلٌه للقٌاس البعدي . - 2  

 هناك فروق بٌن الذكور و االناث فً الطرٌقه الجزئٌه للقٌاس البعدي .  - 5  

 مجاالت البحث 1-5

 ( سنوات. 1 - 7سٌة للفئة العمرٌة )المجال البشري : تالمٌذ المدارس االبتدائٌة فً محافظة القاد -8  

  4184/  5/  6إلى        4184/  4/  84المجال الزمانً :   -4  

المجةةال المكةةانً : السةةاحات و المالعةةب فةةً مةةدارس ) األجٌةةال للبنةةٌن , دار السةةالم للبنةةٌن , الفٌحةةاء  -3  

 للبنات , الجمهورٌة للبنات  (

 الدراسات النظرٌة    - 2   

 التعلم والتعلٌم    1 - 2 

قد ٌختلط على القارئ مصةطلحا الةتعلم والتعلةٌم إذ ٌفهةم علةى أنهمةا مصةطلحان لمفهةوم واحةد ولكةن 

بالواقع أن لكل منهما له معنى ومفهوم خاص به على الرؼم من كون كل منهما متمم لألخر حٌث إن عملٌة 

 التعلم تحتاج إلى وجود المعلم والمتعلم . 

النتةةاج أو ( بأنةةه )(Singer,1980الةةتعلم تعرٌفةةات كثٌةةرة منهةةا عرفةةه نجةةاً وأكةةرم نةة قالً عةةن  عةةرؾاذ 

 8( السابقة والتطبٌق العملًالخبرة والسلوك بس  ببالمستمر نسبٌا فً االداءاالنعكاس الحاصل بسبب التؽٌر

للمةتعلم أن إما التعلٌم فقد عرؾ ) على انه تحدٌةد للةتعلم وتحكةم فةً شةروطه وظروفةه حٌةث ٌمكةن  

 .  4ٌتعلم ذاتٌا أو تلقائٌا أو تعلم عرضٌا أو مصاحبا ( 

إن تعلم المهارة الحركٌة الجدٌدة عملٌة صعبة و خاصة عند المتعلمٌن المبتدئٌن , و ذلك إلرتباطها بصفة   

المهارة  و بناًء على ذلك فإن تعلمتكنٌك هو الصفة الحركٌة للمهارة ، الرشاقة  التً هً صفة التكنٌك , و ال

  3الحركٌة متعلق بتطوٌر التوافق و القابلٌات البدنٌة و النفسٌة و العقلٌة .

بعد عدة سنٌن من الوالدة ال تظهر فروقات تذكر فً الجانب الحركً , فلٌس هنةاك أي فةروق فردٌةة بةٌن   

و ال  كافةة. كال الحركٌةة األساسةٌةالذكور و اإلناث فً فترة الزحؾ و المشً و الركض للمهةارات و األشة

 .  2تظهر الفروق الجسمٌة و البدنٌة إال فً فترة المراهقة 

 

                                                           
 .87،ص8112. دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة البصرة ،  التعلم الحركًنجاً مهدي شلش ، اكرم محمد صبحً :   8

 . 3، ص 8117، مطبعة وزارة التربٌة والتعلٌم الٌمنٌة ،  8. الٌمن ، ط طرق التدرٌس العامةمحمد محمود الخوالدة واخرون :  4

 . 75,ص 4115,  أسس التعلم و التعلٌم و تطبٌقاته فً كرة القدمقاسم لزام و آخرون :  3
 . 78,ص 4117, مكتب العادل للطباعة الفنٌة , بؽداد , التطور الحركً و إختبارات األطفالعادل فاضل :  –ٌعرب خٌون   2
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الطرٌقه الكلٌه و الجزئٌه: 2 – 2
1

 

إن هذا النوع من الطرائق ٌعتمد على تجزئة المهارة لؽرض تسهٌل عملٌة التدرٌب علٌها , و مةن الجةدٌر   

تعلٌم , ففً كثٌر من االحٌان ٌكون تقسٌم بالذكر بأنه ال ٌمكن تجزئة كافة المهارات لؽرض تسهٌل عملٌة ال

الحركةةة الةةى اجةةزاء ٌةةؤدي الةةى اٌجةةاد عقبةةات جدٌةةدة و مصةةاعب تةةؤدي الةةى تعقٌةةد عملٌةةة الةةتعلم فمةةثالً مةةن 

الصعب تعلٌم حركة الضرب الساحق بالكرة الطائرة بطرٌقة التجزئة الن اجزاء هةذه الحركةة متداخلةة مةن 

الجذع و عمل القوس ثم الى الكتؾ فالذراعٌن ثم الى الكتؾ , ان  حٌث نقل القوى من االطراؾ السفلى الى

أي قطع او تجزئة فً هذه الحركة سوؾ ٌؤدي الى قطع عملٌة النقل الحركً مما ٌتطلب مةن الالعةب اداء 

فترة تحضٌرٌة مؽاٌرة لما هو موجود لؽرض اٌجاد القوة الكافٌة لالداء لتعوٌض عملٌة نقل القوة من الجذع 

 ؾ  الى الكت

 المهارات األساسٌة بكرة القدم : 2-3 

تعنً كل الحركات الضرورٌة الهادفة التً تؤدي بؽرض معٌن فً إطار قانون كرة القدم سواء كانةت هةذه  
 4الحركات بالكرة أو بدونها .

 3و المهارات األساسٌة للعبة كرة القدم ٌمكن تحدٌدها فٌما ٌلً : 

 ضرب الكرة بالقدم : و تتضمن التمرٌر و التصوٌب و التشتٌت . -8 

 ضرب الكرة بالرأس : و تتضمن التمرٌر و التصوٌب و التشتٌت . -4 

 الجري بالكرة . -3 

 السٌطرة على الكرة . -2 

 المراوؼة .  -5 

 مهاجمة الكرة التً فً حوزة المنافس .  -6 

 رمٌة التماس .  -7 

 مهارات حارس المرمى .  -1 

 الرمٌة الجانبٌة بكرة القدم : 

" ذكر قانون كرة القدم إنه إذا خرجت الكرة خارج خطً التماس خةالل المبةاراة سةواء علةى األرض أو    

فً الهواء فإنها تدخل الملعب من خالل رمٌة تماس من مكان خروجها كما شرً القةانون كٌفٌةة أخةذ رمٌةة 

إلى وجوب وقوؾ الالعةب مواجهةاً للملعةب علةى أن تكةون قةدماه أوجةزء منهةا علةى أو التماس حٌث أشار 

 2خارج خط التماس وأن ترمى الكرة من فوق الرأس وبكلتا الٌدٌن"

                                                           
 . 15ص 4114, مكتب الصخرة للطباعة , بؽداد ,  التعلم الحركً بٌن المبدأ و التطبٌق:   ٌعرب خٌون  8
 .  824,ص 8111, دار الكتب للطباعة والنشر , الموصل , كرة القدمزهٌر قاسم الخشاب :   4
 , ص 8112ً , القاهرة , , دار الفكر العرب الجدٌد فً اإلعداد المهاري و الخططً لالعب كرة القدممفتً ابراهٌم محمد :   3
 . 414, ص 8112, دار الفكر العربً , القاهرة ,  الجدٌد فً اإلعداد المهاري و الخططً لالعب كرة القدممفتً ابراهٌم محمد :  - 2
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ولما كانت قاعدة التسلل ال تطبق على الالعب الذي فً موقؾ تسلل عنةد تنفٌةذ رمٌةة التمةاس , لةذلك فةإن   

خطةط هجومٌةة تنفةذ عنةد أخةذ فرٌقةه رمٌةة التمةاس و إن العةب رمٌةة    المدرب ٌجب أن ٌدرب العبٌه على 

التماس القوي ٌسةتطٌع بكةل سةهولة أن ٌرمةً الكةرة لتصةل داخةل منطقةة الجةزاء حٌةث تشةكل خطةراً علةى 

 8الفرٌق المضاد " 

  4الرمٌة الجانبٌة أنواع تنفٌذ   

 الرمٌة الجانبٌة من وضع الثبات :وتقسم الى  -8 

 من وضع الثبات مع ضم الساقٌن  -أ  

 من وضع الثبات مع فتح الساقٌن  -ب  

 من وضع الثبات مع تقدٌم الساقٌن الواحدة أمام األخرى  -ج 

 الرمٌة الجانبٌة من وضع الحركة : وتقسم إلى -4 

 من وضع الحركة مع ضم الساقٌن  -أ 

 من وضع الحركة مع فتح الساقٌن  -ب 

 مع تقدٌم الساقٌن الواحدة أمام االخرى من وضع الحركة  -ج 

 من وضع الحركة مع سحب القدم الخلفٌة  -د 

ضرب الكرة :   
3
  

ٌعد ضرب الكرة بالقدم سالحا قوٌا من ناحٌة تمرٌر الكرة إلى مسافات طوٌلةة ابعةد مةن أي مسةافة ٌمكةن    

ٌها القدم وتطبٌقاتها المختلفة أن تؤدى بواسطة أي عضو آخر ، ولعل الضربات المتنوعة التً ٌمكن أن تؤد

تجعل هذه المهارة اكثر فائدة من المهارات األخرى فً مجال كرة القدم ، ولكةً نةدرك مةدى أهمٌةة مهةارة 

ضرب الكرة بالقدم لالعب فإننا نقول إن الالعب الذي ال ٌةتقن المراوؼةة أو ضةربة الةرأس بمسةتوى رفٌةع 

كةن الالعةب الةذي ال ٌةتقن ضةرب الكةرة بالقةدم ٌكةون مةن ٌكون العبا ؼٌر مكتمل من الجانةب المهةاري ول

الصعب علٌه إتقان لعبة كرة القدم  ذلةك الن المهةارات التةً ذكرناهةا سةلفا تسةتعمل فةً مواقةؾ معٌنةة مةن 

المباراة فً حٌن إن ضرب الكرة بالقدم ال ٌمكن االستؽناء عنةه فةً أي موقةؾ مةن مواقةؾ المبةاراة تقرٌبةا 

ات استعماال على اإلطالق خالل مبارٌات كةرة القةدم ، وضةرب الكةرة بالقةدم ٌعنةً ولذلك فهً اكثر المهار

 استعمال القدم فً تصوٌب الكرة إلى المرمى أو تمرٌرها أو تشتٌتها . 

                                                           
 . 12,دار الفكر العربً , القاهرة ,          , ص األسس العلمٌة فً تدرٌب كرة القدمحنفً محمود مختار :  - 8
 . 816,ص 8111,دار الكتب للطباعة والنشر , الموصل , كرة القدماسم الخشاب : زهٌر ق - 4
 م. 8115، القاهرة ، دار الفكر العربً ،  االعداد المتكامل لالعبً كرة القدممحمد عبده ، مفتً ابراهٌم :  - 3
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 منهجٌة البحث و إجراءاته المٌدانٌة :  – 3 

 منهج البحث : 1 – 3 

أسةةتخدم الباحةةث المةةنهج التجرٌبةةً بأسةةلوب المجموعةةات التجرٌبٌةةة  المتكافئةةة لمالئمتةةه و طبٌعةةة المشةةكلة   

 المدروسة  .

 عٌنة البحث : 2 – 3 

تم اختٌار عٌنة البحث من تالمٌذ وتلمٌذات مدارس ) األجٌال للبنٌن , دار السالم للبنةٌن , الفٌحةاء للبنةات ,  

( سةنوات وبالطرٌقةة العشةوائٌة حٌةث  1-7فظة القادسٌة للفئات العمرٌة من ) الجمهورٌة للبنات  ( فً محا

( تلمٌذ و تلمٌذة  ثم قام الباحث بتقسٌم عٌنة البحث الى اربع مجةامٌع تجرٌبٌةة تكونةت كةل  11بلػ عددهم )

ؽةرض ( تلمٌذ علماً ان جمٌع افراد العٌنة من مرحلة نمو واحدة ومةن البٌئةة نفسةها , ول 41مجموعة من ) 

أن ٌكون خط الشروع واحد بٌن المجموعةات وتقلٌةل تةأثٌر العوامةل الداخلٌةة قةام الباحةث بةأجراء التجةانس 

 والتكافؤ للمجموعات األربع بمتؽٌرات الطول و الوزن و العمر .

 ـ ادوات والوسائل واالجهزة المستخدمة3ـ3

   المقابلة8

   شواخص4

   كرة قدم قانونٌة3

   مسحوق للتخطٌط2

 رٌط قٌاس  ش5

   مٌزان طب6ً

   ساعة توقٌت7

   المصادر والمراجع1

 8  فرٌق العمل المساعد1

 

                                                           
 فرٌق العمل المساعد هم :  8
 جامعة القادسٌة  –. حازم علً ؼازي / كلٌة التربٌة الرٌاضٌة م.م – 
 المعلم طالب جبر عبد علً  / مدرسة االجٌال االبتدائٌة للبنٌن  – 
 المعلمة  نهلة عبد علً / مدرسة الفٌحاء االبتدائٌة للبنات  – 
 المعلمة رجاء قاسم مختار / مدرسة الجمهورٌٌة االبتدائٌة للبنات   – 
 خالد محمد صالح  / مدرسة  دار السالم االبتدائٌة للبنٌن  المعلم - 
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 االختبارات المستخدمة فً البحث  4ـ3

  1اختبار ضرب الكرة لبعد مسافة والكرة ثابتة : – 1

 2:رمٌة التماس ألبعد مسافة – 2

 ـ التجربة القبلٌة5ـ3

اجراء االختبار القبلً علةى 4/4184/ 85عٌنة البحث وذلك بتارٌخ قام الباحث بأجراء التجربة القبلٌة على 

اجراء االختبار القبلً على مدرسة االجٌال للبنةٌن و 4/4184/ 86مدرسة الفٌحاء االبتدائٌة للبنات وبتارٌخ 

/ 41اجةةةراء االختبةةةار القبلةةةً علةةةى مدرسةةةة الجمهورٌةةةة االبتدائٌةةةة للبنةةةات تةةةارٌخ 4/4184/ 81بتةةةارٌخ 

االختبار القبلً على مدرسة دار السالم االبتدائٌة للبنةٌن   وجمٌعهةا كانةت فةً تمةام السةاعة  اجراء4/4184

العاشرة صباحاً . حٌث اختبرت عٌنة البحث على اختبار ضرب الكرة ألبعةد مسةافة ممكنةة ومةن ثةم اختبةار 

 اداء رمٌة التماس ألبعد مسافة  .

 ـ المنهج التعلٌم6ًـ3  

لقبلٌةةة علةةى عٌنةةة البحةةث قةةام الباحةةث بتطبٌةةق المةةنهج التعلٌمةةً علةةى عٌنةةة البحةةث بعةةد انتهةةاء االختبةةارات ا

وبمساعدة معلمةً التربٌةة الرٌاضةٌة فةً كةل مدرسةة حٌةث أعطٌةت مدرسةة الفٌحةاء االبتدائٌةة للبنةات مةنهج 

درسةة تعلٌمً بالطرٌقه الكلٌه اما مدرسة دار السالم للبنٌن فقد أعطٌةت مةنهج تعلٌمةً بالطرٌقةه الكلٌةه امةا م

الجمهورٌة االبتدائٌة للبنات فقد اعطٌت مةنهج تعلٌمةً بالطرٌقةه الجزئٌةه ومدرسةة األجٌةال االبتدائٌةة للبنةٌن 

( دقٌقة لكل وحةدة تعلٌمٌةة 21اعطٌت منهج تعلٌمً بالطرٌقه الجزئٌه واستمر المنهج ثمانٌة اسابٌع وبواقع )

 وبواقع وحدتٌن تعلٌمٌتٌن فً األسبوع .

 وسطٌة :ـ التجربة ال7ـ3 

باجراء التجربة الوسطٌة بعد مرور اربع اسابٌع   4184/ 3/  48 – 4184/   3/  81قام الباحث بتارٌخ  

على تنفٌذ المنهج التعلٌمً وذلةك للتأكٌةد مةن ان المةنهج ٌسةٌر باالتجةاه المخطةط لةه أي ٌقةوم بةالتطوٌر فةً 

  عملٌة تعلم المهارات قٌد الدراسة .

 :التجربة البعدٌة   8ـ  3

بعد انتهاء تنفٌذ المةنهج التعلٌمةً علةى المجموعةات االربةع قةام الباحةث بةأجراء التجربةة البعدٌةة علةى عٌنةة 

امةا  4184/ 2/  81فٌحاء االبتدائٌةة للبنةات بتةارٌخ البحث حٌث قام بأجراء التجربة البعدٌة على مدرسة ال

امةةا مدرسةةة دار  4184/ 2/  44ٌخ  االبتدائٌةةة للبنةةات اجرٌةةت التجربةةة البعدٌةةة بتةةار مدرسةةة الجمهورٌةةة

امةا مدرسةة االجٌةال االبتدائٌةة  4184/ 2/ 43السالم االبتدائٌة للبنٌن فقد اجرٌت التجربة البعدٌة بتارٌخ   

 . 4184/ 2/  42للبنٌن فقد اجرٌت التجربة البعدٌة بتارٌخ  
                                                           

 .  485,ص 8111, دار الكتب للطباعة والنشر , الموصل , كرة القدمزهٌر قاسم الخشاب :  - 8
 . 464, ص8112, دار الفكر العربً , القاهرة ,  الجدٌد فً اإلعداد المهاري و الخططً لالعب كرة القدممفتً ابراهٌم محمد :  - 4
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ـ الوسائل االحصائٌة .9ـ3
1

 

   الوسط الحسابً .8

   االنحراؾ المعٌاري .4

 ( للعٌنات المستقلة . t  اختبار ) 3

 ( للعٌنات المترابطة . tاختبار )  - 2

   معامل االلتواء .5

 عرض النتائج و تحلٌلها و مناقشتها : – 4 

بعد إجراء التجربة البعدٌة على عٌنة البحث و الحصول على البٌانات قام الباحةث باسةتخراج قٌمةة التطةور  

ة طرً النتةائج القبلٌةة مةن البعدٌةة و كمةا فةً المعادلةة التالٌةة :) النتةائج لكل مجموعة وذلك من خالل عملٌ

النتائج القبلٌة = قٌمة التطور ( وذلك لكً تسهل عملٌة المقارنةة بةٌن المجموعةات علةى اخةتالؾ  –البعدٌة 

    أجناسها و طرٌقة التعلٌم لكل واحدة منها حٌث تكون المقارنة على اساس قٌمة التطور لكل مجموعة .

 ( 1جدول ) 

المحسوبة و الجدولٌة لمجموعتً البنٌن و البنات ألسلوب  tٌبٌن األوساط الحسابٌة و االنحرافات المعٌارٌة و قٌمة 
 التدرٌب الكلٌه

 (   19( و درجة حرٌة ) 0,5,* تحت نسبة خطأ )   

( 4.222( ٌتبٌن لنا إن الوسط الحسابً للبنٌن فً مهارة ضرب الكرة بلةػ         )  8من خالل الجدول )  

(   1.337( و بانحراؾ معٌاري ) 4.843( أما الوسط الحسابً للبنات بلػ ) 1.234وبانحراؾ معٌاري ) 

                                                           
,   SPSSحسٌن مردان عمر : االحصاء المتقدم فً العلوم التربوٌة و التربٌة البدنٌة مع تطبٌقات  –محمد عبد العال امٌن النعٌمً  - 8

 . 845,ص 871, ص  4116, الوراق للنشر و التوزٌع ,  8ط

 المتغٌرات ت
وحدة 

 القٌاس
 الجنس

 قٌمة  التطور
 tقٌمة 

 المحسوبة

 tقٌمة 

 الجدولٌة
 الداللة

 ع س

 ضرب الكرة 1
متر و 

 أجزاءه

 432., 2.444 بنٌن
2.419 

 

2.,93 

 

 

 معنوي

 337, 2.123 بنات

 رمٌة التماس 2
الدقٌقة و 

 أجزاءها

 418., 2.328 بنٌن
 معنوي 2.439

 624., 1.918 بنات
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(  و هةذا ٌةدل علةى  4.113 ( وهً اكبر من الجدولٌة البالؽةة    )4.281( المحسوبة بلؽت ) Tأما قٌمة )

 إنها معنوٌة ولصالح المجموعة ذات الوسط الحسابً األعلى . 

( أما الوسط 1.281( وبانحراؾ معٌاري ) 4.341أما مهارة رمٌة التماس فقد بلػ الوسط الحسابً للبنٌن)  

ؽةت    ) ( المحسةوبة بل T (  أمةا قٌمةة ) 1.642( و بةانحراؾ معٌةاري )8.181الحسةابً للبنةات بلةػ ) 

(  و هذا ٌدل على انها معنوٌة ولصةالح المجموعةة ذات  4.113( وهً اكبر من الجدولٌة البالؽة) 4.231

 الوسط الحسابً األعلى . 

 ( 2جدول ) 

المحسوبة و الجدولٌة لمجموعتً البنٌن و البنات السلوب  tٌبٌن االوساط الحسابٌة و االنحرافات المعٌارٌة و قٌمة 
 التدرٌب الجزئٌه

 (   19( و درجة حرٌة ) 0,5,* تحت نسبة خطأ )   

( 4.882( ٌتبةةٌن لنةةا ان الوسةةط الحسةةابً للبنةةٌن فةةً مهةةارة ضةةرب الكةةرة بلةةػ ) 4مةةن خةةالل الجةةدول ) 

(  1.416( و بةانحراؾ معٌةاري )  4.211( اما الوسط الحسابً للبنات بلةػ )1.237وبانحراؾ معٌاري )

(  و هةذا ٌةدل علةى  4.113( وهً اكبر من الجدولٌة البالؽةة   )  4.331( المحسوبة بلؽت ) Tاما قٌمة )

 انها معنوٌة ولصالح المجموعة ذات الوسط الحسابً األعلى . 

( اما الوسةط 1.311( وبانحراؾ معٌاري )4.127أما مهارة رمٌة التماس فقد بلػ الوسط الحسابً للبنٌن)  

( المحسةةوبة بلؽةةت   T (  امةةا قٌمةةة ) 1.688( و بةةانحراؾ معٌةةاري )4.545الحسةةابً للبنةةات بلةةػ ) 

(  و هذا ٌدل على انها معنوٌة ولصالح المجموعة ذات  4.113( وهً اكبر من الجدولٌة البالؽة) 3.873)

 الوسط الحسابً األعلى . 

 

 

 

 المتغٌرات ت
وحدة 

 القٌاس
 الجنس

 قٌمة التطور
 tقٌمة 

 المحسوبة

 tقٌمة 

 الجدولٌة
 الداللة

 ع س

 ضرب الكرة 1
متر و 

 أجزاءه

 437., 2.114 بنٌن

2.339 

 

2.,93 

 معنوي
 296., 2.4,8 بنات

 رمٌة التماس 2
الدقٌقة و 

 أجزاءها

 388., 47,.2 بنٌن
 معنوي 3.173

 611., 2.525 بنات
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 ( 3جدول ) 

الجدولٌة لمجموعتً البنٌن السلوبً التدرٌب الكلٌه المحسوبة و  tٌبٌن االوساط الحسابٌة و االنحرافات المعٌارٌة و قٌمة 

 و الجزئٌه

 (   19( و درجة حرٌة ) 0,5,* تحت نسبة خطأ )   

فةةً مهةةارة ضةةرب الكةةرة بلةةػ  ( ٌتبةةٌن لنةةا ان الوسةةط الحسةةابً للبنةةٌن فةةً الكلٌةةه 3مةةن خةةالل الجةةدول )   

( و 4.882( اما الوسط الحسابً للبنٌن فً الجزئ ٌبلػ          ) 1.234( وبانحراؾ معٌاري ) 4.222)

( وهةً اكبةر مةن الجدولٌةة البالؽةة 4.218( المحسوبة بلؽت ) T (  اما قٌمة )1.237بانحراؾ معٌاري ) 

 (  و هذا ٌدل على انها معنوٌة ولصالح المجموعة ذات الوسط الحسابً األعلى . 4.113)

(  1.281( وبانحراؾ معٌةاري )4.341أما مهارة رمٌة التماس فقد بلػ الوسط الحسابً للبنٌن فً الكلٌه)  

( t(  امةةا قٌمةةة )1.311)  راؾ معٌةةاري( و بةةانح 4.127لجزئٌةةه ٌبلةةػ ) امةةا الوسةةط الحسةةابً للبنةةٌن فةةً ا

(  و هةةذا ٌةةدل علةةى إنهةةا معنوٌةةة  4.113( وهةةً اكبةةر مةةن الجدولٌةةة البالؽةةة)  4.811المحسةةوبة بلؽةةت )

 ولصالح المجموعة ذات الوسط الحسابً األعلى . 

 

 

 

 

 

 

 

 

وحدة  المتغٌرات ت

 القٌاس 

 tقٌمة  قٌمة  التطور الطرٌقة

 المحسوبة

 tقٌمة 

 الجدولٌة

 الداللة

 ع س

متر و  ضرب الكرة  1

 أجزاءه 

  2.4,1 432., 2.444 كلً 

 2.,93 

 معنوي 

 437., 2.114 جزئً

الدقٌقة و  تماسرمٌة  2

 أجزاءها 

 معنوي 2.199 418., 2.328 كلً 

 388., 47,.2 جزئً
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 ( 4جدول ) 

المحسوبة و الجدولٌة لمجموعتً البنات السلوبً التدرٌب الكلٌه   tٌبٌن االوساط الحسابٌة و االنحرافات المعٌارٌة و قٌمة 

 الجزئٌه

 (   19( و درجة حرٌة ) 0,5,* تحت نسبة خطأ )   

الكلٌةةه فةةً مهةةارة ضةةرب الكةةرة بلةةػ ( ٌتبةةٌن لنةةا إن الوسةةط الحسةةابً للبنةةات فةةً  2مةةن خةةالل الجةةدول )   

( و 4.211( أمةةا الوسةةط الحسةةابً للبنةةات فةةً الجزئٌةةه بلةةػ )  1.337( وبةةانحراؾ معٌةةاري ) 4.843)

( وهةةً اكبةةر مةةن الجدولٌةةة 4.583( المحسةةوبة بلؽةةت )  T (  أمةةا قٌمةةة )1.416بةةانحراؾ معٌةةاري ) 

 بً األعلى . اعة ذات الوسط الحس(  و هذا ٌدل على إنها معنوٌة ولصالح المجمو  4.113البالؽة)

( 1.642( وبةانحراؾ معٌةاري ) 8.181أما مهارة رمٌة التماس فقد بلػ الوسط الحسابً للبنات فً الكلٌه) 

(  T (  أمةا قٌمةة )1.688( و بةانحراؾ معٌةاري ) 4.545أما الوسط الحسابً للبنةات فةً الجزئٌةه بلةػ ) 

(  و هذا ٌدل على إنها معنوٌة ولصالح 4.113ٌة البالؽة ) ( وهً اكبر من الجدول3.816المحسوبة بلؽت )

 بً األعلى . االمجموعة ذات الوسط الحس

 مناقشة النتائج  2ـ4

( ٌتبٌن لنا ان النتائج تكون معنوٌة لصالح مجموعة البنٌن وٌرى 8من خالل عرض الجداول فً الجدول )

الباحث ان السبب فً ذلك هو ان البنٌن اكثر رؼبة من البنات فً تعلم مهارات كرة القدم لذا ٌستجٌبوا اثناء 

ن خالل االمكانٌة العضلٌة لتحمل تطبٌق المنهج الكلٌه وكذلك فإن البنٌن ٌمتازون بمؤهالت فسٌولوجٌة م

أداء التمرٌنات بدون راحة حٌث ) ٌشكل النسٌج العضلً نحو ثالثة أخماس وزن الجسم لدى الرجل و أقل 

  8من ذلك قلٌالً لدى المرأة (

 

                                                           
 .  31,ص 4111,  3, طعلم وظائؾ االعضاء و الجهد البدنً محمد سمٌر سعد الدٌن ,  - 8

وحدة  المتغٌرات ت

 القٌاس 

 tقٌمة  قٌمة  التطور الطرٌقة

 المحسوبة

 tقٌمة 

 الجدولٌة

 الداللة

 ع س

متر و  ضرب الكرة  1

 أجزاءه 

  2.513 337., 2.123 كلً 

 2.,93 

 معنوي 

 296., 2.4,8 جزئً

الدقٌقة و  رمٌة التماس 2

 أجزاءها 

 معنوي 3.1,6 624., 1.918 كلً 

 611., 2.525 جزئً
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نرى ان النتائج معنوٌة لصالح مجموعة  ( والذي ٌبٌن مجموعتً التدرٌب الجزئٌه4اما من خالل الجدول )

البنات وٌرى الباحث ان فترة الراحة التً تعطى للمجموعات التً تتعلم بالتدرٌب الجزئٌه من شأنها فتح 

المجال امام البنات لتقبل المهارة المراد تعلمها بعٌداً عن التعب حٌث ان التعب ٌؤدي إلى تشتٌت االنتباه 

و المهارات المتعلمة بسهولة حٌث ) ان التدرٌب تحت ظروؾ التعب ٌولد اداء وبالتالً فقدان المعلومات ا

منخفضاً مما ٌولد برامج حركٌة مناسبة لذلك االداء المنخفض , وبتكرار االداء تحت ظروؾ التعب سوؾ 

  8تتولد و تثبت برامج حركٌة ؼٌر فعالة (

ل من اسلوبً التعلم الكلٌه والجزئٌه نجد ( والذي ٌبٌن نتائج مجموعتً البنٌن فً ك3ومن خالل الجدول )

إن النتائج معنوٌة لصالح مجموعة البنٌن والتً استخدمت اسلوب التدرٌب الكلٌه وٌرى الباحث ان السبب 

فً ذلك هو ان اسلوب التدرٌب الكلٌه ٌتٌح للمتعلم اداء المهارة ألكثر من مرة وهذا ٌشبع رؼبات المتعلم 

وي رؼبة كبٌرة فً ممارسة لعبة كرة القدم لذلك فكلما اعطوا فترة اكثر السٌما وان البنٌن ٌكونون ذ

للممارسة كلما كانوا اكثر تقبالً لتعلم تلك المهارة     ) فإن التالمٌذ ٌحاولون الوصول الى تحقٌق هدفها فً 

 4اقصى وقت كما تساعدهم هذه الطرٌقة فً اشباع رؼبتهم (

ج مجموعتً البنات فً اسلوبً الكلٌه والجزئٌه ظهرت النتائج ( والذي ٌبٌن نتائ2ومن خالل الجدول )

معنوٌة فً مهارتً ضرب الكرة و رمٌة التماس ولصالح المجموعة المتعلمة بالطرٌقه الجزئٌه وٌرجع 

السبب فً ذلك هو عند استخدام الطرٌقه الكلٌه على اإلناث سوؾ ٌنتج عنه التعب وهذا ٌؤدي الى ) 

  3سقرار االنسجة العصبٌة و العضلٌة و كذلك االجهزة الحسٌة (انخفاض التحفٌز و عدم ا

 االستنتاجات و التوصٌات :  – 5 

 استنتج الباحث ما ٌلً . االستنتاجات : 1 – 5 

بٌن القٌاسٌن القبلً و البعدي لالسلوبٌن الكلٌه و الجزئٌه و لصالح هناك فروق معنوٌة  – 8 
 .القٌاس البعدي 

 هناك فروق بٌن الذكور و االناث فً الطرٌقه الكلٌه للقٌاس البعدي و لصالح الذكور  . – 4 

 هناك فروق بٌن الذكور و االناث فً الطرٌقه الجزئٌه للقٌاس البعدي و لصالح االناث  . - 3 

 ٌوصً الباحث بما ٌلً :  التوصٌات : 2 – 5

 مهارات االساسٌة بكرة القدم للبنٌن .ضرورة استخدام اسلوب التدرٌب الكلٌه فً تعلم ال – 8 

 ضرورة استخدام اسلوب التدرٌب الجزئٌه فً تعلم المهارات االساسٌة بكرة القدم للبنات - 4 

 اجراء بحوث مشابهة .  – 3 
                                                           

 . 15, ص 4114, مكتب الصخرة للطباعة ,العراق ,  التعلم الحركً بٌن المبدأ و التطبٌقٌعرب خٌون :  - 8
،  4112، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ،  4، ط طرق التدرٌس فً التربٌة الرٌاضٌةناهد محمود سعد   نٌللً رمزي فهٌم :  - 4

 .  71ص
 .  388, ص 4111,شركة ناس للطباعة ,  8, ط ٌا الرٌاضٌةمباديء الفسٌولوجسمٌعة خلٌل محمد :  - 3
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 المصادر

 .  8111, دار الكتب للطباعة والنشر , الموصل , كرة القدمزهٌر قاسم الخشاب :    -8
 .  4111,شركة ناس للطباعة ,  8, ط مباديء الفسٌولوجٌا الرٌاضٌةسمٌعة خلٌل محمد :  -4
   4116مجموعة مؤٌد الفنٌة , جامعة القادسٌة , ,8, ط أساسٌات التعلم الحركًعبد هللا حسٌن الالمً :  -3
 . 4115,  أسس التعلم و التعلٌم و تطبٌقاته فً كرة القدمقاسم لزام و آخرون :  -2
 .  4111,  3, طعلم وظائؾ االعضاء و الجهد البدنً ٌن , محمد سمٌر سعد الد -5
االحصاء المتقدم فً العلوم التربوٌة و التربٌة حسٌن مردان عمر :  –محمد عبد العال امٌن النعٌمً  -6

 . 4116, الوراق للنشر و التوزٌع ,  8, ط  SPSSالبدنٌة مع تطبٌقات 

 .8115، القاهرة ، دار الفكر العربً ،  ل لالعبً كرة القدماالعداد المتكاممحمد عبده، مفتً ابراهٌم :  -6
، مطبعة وزارة التربٌة والتعلٌم  8. الٌمن ، ط طرق التدرٌس العامةمحمد محمود الخوالدة واخرون :  -7

 . 8117الٌمنٌة ، 
لعربً , , دار الفكر ا الجدٌد فً اإلعداد المهاري و الخططً لالعب كرة القدممفتً ابراهٌم محمد :   -1

 8112القاهرة , 
، مركز الكتاب  4، ط طرق التدرٌس فً التربٌة الرٌاضٌةناهد محمود سعد   نٌللً رمزي فهٌم :  -1

 .  4112للنشر ، القاهرة ، 
. دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة  التعلم الحركًنجاً مهدي شلش ، اكرم محمد صبحً :   -81

 .8112البصرة ، 
 . 4114, مكتب الصخرة للطباعة , بؽداد ,  التعلم الحركً بٌن المبدأ و التطبٌق:   ٌعرب خٌون - 88
, مكتب العادل للطباعة الفنٌة  التطور الحركً و إختبارات األطفالعادل فاضل :  –ٌعرب خٌون   - 84

 . 4117, بؽداد ,

 المالحق

 : المستخدمة فً البحث نماذج للوحدات التعلٌمٌة

 بالطرٌقه الكلٌهمنهج تعلٌمً ( 1)

 اإلسبوع :  األول      

 دقٌقة  21الزمن    :    

 التشكٌالت الشرً  الزمن القسم       

القسم 
 التحضٌري 

 سٌر  –هرولة  –ركض  –هرولة  –سٌر  -8 د 81
 تمارٌن اإلحماء و التمطٌة  – 4  
 تمارٌن اإلحماء بإستخدام الكرة   – 3

 

القسم 
 الرئٌسً

 

ٌكون التالمٌذ فً صفٌن متقابلٌن بحٌث ٌكون كل تلمٌذٌن جالسان طولٌاً :التمرٌن األول  د 45
ٌاردة , ٌبدأ  6مواجهاً و كرة طبٌة مع احدهما و المسافة بٌن كل تلمٌذٌن متقابلٌن 

التمرٌن بان ٌرجع الالعب جسمه للخلؾ مع الكرة ثم لالمام واداء رمٌة التماس الى 
 مرات .81زمٌله وٌكرر العملٌة 

بعد االنتهاء من التمرٌن األول والتوجه مباشرتاً الى التمرٌن الثانً وهو :التمرٌن الثانً 
مواجهة كل العب لزمٌله و الكرة مع احدهما و لمسافة معٌنة فٌقوم التلمٌذ الذي معه 

 مرات .81الكرة باداء الرمٌة الجانبٌة الى زمٌله  وٌكرر العملٌة 

 

القسم 
 الختامً 

 د  3لعبة تروٌحٌة                 د  5
 د  4ذ الؽٌاب                   أخ
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 منهج  تعلٌمً بإلطرٌقه الكلٌه ( 2)
 اإلسبوع :  الخامس     

 دقٌقة  21الزمن    :  

       

 منهج تعلٌمً بإلطرٌقه الجزئٌه  (3)                                                  

  اإلسبوع :  الثالث      

 دقٌقة  21الزمن    :       

       

 التشكٌالت الشرً  الزمن القسم 

القسم 
 التحضٌري 

       سٌر  –هرولة  –ركض  –هرولة  –سٌر  -8 د 81
 تمارٌن اإلحماء و التمطٌة      – 4
 تمارٌن اإلحماء بإستخدام الكرة   – 3 

 

القسم 
 الرئٌسً

 

م ٌقوم 5ٌقؾ التالمٌذ فً صؾ واحد وأمامهم شاخص على بعد :التمرٌن األول  د 45
بعملٌة االقتراب  حتى ٌصلوا الى الشاخص ٌضع التلمٌذ ٌدٌه خلؾ راسه ثم  التالمٌذ 

ٌلؾ حول الشاخص وٌرجع الى مكانه و ٌؤدي التمرٌن بنفس الطرٌقة  ٌكرر كل تلمٌذ 
 التمرٌن خمسة مرات .

بعد األنتهاء من التمرٌن األول والتوجه ً الى التمرٌن الثانً وهو :التمرٌن الثانً 
ول اذ ٌقوم بعملٌة التقوس للخلؾ و الٌدٌن خلؾ الراس  ٌكرر كل مكمل للتمرٌن اال

 مرات  . 81طالب التمرٌن 
 التمرٌن الثالث 

متر و من ثم اداء رمٌة التماس  5بقوم كل تلمٌذ باالقتراب من الشاخص الذي ٌبعد 
 كاملة . 

 

القسم 
 الختامً 

 د  3لعبة تروٌحٌة                 د  5
 د  4أخذ الؽٌاب                   

 

 

 التشكٌالت الشرً  الزمن القسم

القسم 
 التحضٌري 

 سٌر  –هرولة  –ركض  –هرولة  –سٌر  -8 د 81
 تمارٌن اإلحماء و التمطٌة  – 4
 تمارٌن اإلحماء بإستخدام الكرة   – 3 

 

القسم 
 الرئٌسً

 

التمرٌن األول : توضع مجموعة من الدوائر امام الالعب , و على الالعب اداء رمٌة  د 45
التماس بحٌث تسقط الكرة فً هذه الدوائر , ٌكرر كل تلمٌذ التمرٌن ثالث مرات بدون 

 ٌتوجه مباشرتاً الى التمرٌن الثانً  راحة وعند األنتهاء
التمرٌن الثانً :ٌقؾ التالمٌذ على شكل خط واحد وٌقوم كل تلمٌذ بعملٌة االقتراب من 

 5متر وومن ثم اداء رمٌة التماس  وٌكرر كل تلمٌذ العملٌة  3خط مواجه للتالمٌذ و ٌبعد 
 مرات .

 

القسم 
 الختامً 

 د  3لعبة تروٌحٌة                 د  5
 د  4أخذ الؽٌاب                   

 


