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  شكر وتقدير
  

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على إمام األنبياء والمرسلين ورضى اهللا عن 
الصحابة والتابعين ، أشكره سبحانه وتعالى على توفيقه وأحمده على عظيم نعمائه أن من 

يح على بأساتذة وعلماء أجالء كانوا لى ومازالوا وسيكونوا دائما بأمره سبحانه وتعالى مصاب
تنير وأشجار تثمر فى حدائق العلم وسبل المعرفة ، يعلموا ويرشدوا ويعطوا لطالبهم بال 

  .نضب 
  

األســتاذ بقســم طــرق التــدريس  رشــيد عــامر محمــد / الــدكتور فــإلى أســاتذتى األجــالء 
ــدكتور والتــدريب والتربيــة العمليــة بكليــة التربيــة الرياضــية للبنــين جامعــة الزقــازيق ،  أحمــد / ال

ــادمحمــد  األســتاذ المســاعد بقســم طــرق التــدريس والتــدريب والتربيــة العمليــة بكليــة التربيــة  العق
بقســـم األســـتاذ المســـاعد ممـــدوح إبـــراهيم علـــى  /والـــدكتور الرياضـــية للبنـــين جامعـــة الزقـــازيق 

األلعــاب بكليــة التربيــة الرياضــية للبنــين جامعــة الزقــازيق فجــزاهم اهللا عنــى خيــرا علــى مــا قــدموه 
شاد وتوجيه خالل مراحل هذا البحث فقـد تعلمـت مـنهم الكثيـر وعلـى هـديهم مضـيت لى من إر 

وألبســهم ثــوب الصــحة   منهلــت ، بــارك اهللا فــيه وبــأخالقهم اقتــديت ومــن بحــر علمهــم الفيــاض 
  .والعافية ما أحياهم 

  
تشــريفا وتقــديرا واعتــزازا أن يناقشــنى فيــه عالمــان جلــيالن وأســتاذان فاضــالن  ىوممــا يزيــد بحثــ

أستاذ طرق التدريس والتدريب والتربية العملية بكلية التربية سامية محمد غانم /  الدكتورهما 
ـــوان  ـــدكتورالرياضـــية للبنـــات بـــالجزيرة جامعـــة حل ـــراهيم صـــالح/ وال ـــدين إب األســـتاذ  عـــالء ال

المسـاعد بقســم طــرق التــدريس والتــدريب والتربيــة العمليـة بكليــة التربيــة الرياضــية للبنــين جامعــة 
وال يفـــوتنى أن أقـــدم الشـــكر والتقـــدير لوالـــدى ووالـــدتى وأخـــوتى وزوجتـــى وابنـــائى .. زقـــازيق ،ال

الــذين تحملــوا الكثيــر مــن الصــعاب وحملــوا عنــى أعبــاءًا كثيــرة ليــوفروا لــى الجــو المالئــم إلتمــام 
  .هذا العمل جزاهم اهللا عنى خير الجزاء 

  .هللا ولى التوفيق وختاما أدعو اهللا أال يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وا
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  الفصل األول
  مقدمة البحث 
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  المقدمة ا:أوالً 
تتســـابق األمـــم للتســـلح بـــالعلم التطبيقـــى بكافـــة األســـاليب المختلفـــة ولعـــل التقـــدم الهائـــل 
الذى حققته الدول الكبرى فى جميع المجاالت يرجع أساسـًا إلـى اسـتخدام العلـوم التطبيقيـة فـى 

حيـاة أفضـل كافة المجاالت ، ولما كانت التربية هى الحيـاة فـإن العلـم وتطبيقاتـه عامـل فعـال ل
يمكــــن اســــتثماره لمواكبــــة المســــتحدثات والمتطلبــــات المرجــــوة ، حيــــث تقــــدم العــــالم المتحضــــر 
خطــوات واســعة وســريعة نحــو ثــورة علميــة وتكنولوجيــة هائلــة أدت إلــى تغيــر المفــاهيم الخاصــة 

ــيم وذلــك باالعتمــاد علــى تكنولوجيــا التعلــ م مــن يبالتربيــة الحديثــة ، كمــا أدت إلــى تطــوير التعل
ل ما تقدمه من وسائل فنية لتوصيل المعلومات وتنمية المهارات بطريقة فعالة فضـًال عـن خال

قدرتـــه علـــى تـــوفير بيئـــة صـــالحة لتعلـــيم مـــرن ومـــؤثر ممـــا يكـــون لـــه أكبـــر األثـــر فـــى االرتقـــاء 
  .بالتعليم والتعلم

  
ح والــتعلم وأصــب وتعتبــر الثــورة العلميــة التكنولوجيــة مــدخًال جديــدًا فــى عمليتــى التعلــيم

ومفهــوم تكنولوجيــا التعلــيم ، يــة التعليميــة لمســايرة هــذا التقــدم العلمــى الهائــل لملزامــًا تطــوير الع
يعنـــى نظـــام متكامـــل لـــه تـــأثير ويحقـــق العائـــد المرغـــوب فيـــه وهـــو أكثـــر مـــن أســـلوب وطريقـــة 

  . باستخدام الوسائل التعليمية الحديثة 
  

ــ ى جميــع المجــاالت والتــى منهــا ويتميــز القــرن العشــرين بــالتطور التكنولــوجى الهائــل ف
وقد أدى ذلك إلـى الحاجـة ألنمـاط جديـدة للنظـام التعليمـى ، التطور فى أساليب وطرق التعليم 

كما أن العصر الـذى نعـيش فيـه هـو عصـر التطبيـق العلمـى ذلـك ألنـه يتسـم بالعلميـة ، الجيد 
ة العـــرض الســـينمائى فزيون وأجهـــز يلـــذلك فـــالكثير مـــن التقنيـــات الحديثـــة كـــالتل، والتكنولوجيـــة 

والفيـــديو واجهـــزة الحاســـب اآللـــى وجـــدت طريقهـــا إلـــى التطبيـــق العملـــى تحـــت تـــأثير الضـــغوط 
ويــــرى المتخصصــــين فــــى مجــــال تكنولوجيــــا التعلــــيم أهميــــة اســــتعمال ، المتزايــــدة مــــن التقــــدم 

ر يـة التعليميـة ولقـد ظهـلملمـا لهـا مـن دور فعـال فـى نجـاح العالتكنولوجية الحديثـة فـى التعلـيم 
مفهــــوم تكنولوجيــــا التعلــــيم مواكبــــا لهــــذه النهضــــة التكنولوجيــــة حيــــث يســــتمد التعلــــيم مــــن هــــذه 

وقـــد أضـــاف التطـــور العلمـــى والتكنولـــوجى الكثيـــر مـــن الطـــرق ، التكنولوجيـــا مـــا يســـد حاجاتـــه 
والوســائل الجديــدة التــى يمكــن االســتفادة منهــا فــى تهيئــة مجــاالت الخبــرة للمتعلمــين حتــى يــتم 

  ) ١٦: ٤٨.(جهة تحديات العصرابدرجة عالية من الكفاءة تؤهله لمو إعداد الفرد 
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علـــى أن أســـاليب التـــدريس تلعـــب دورا مهمـــا فـــى  )م ١٩٩٠( رفـــاعى حســـينويؤكـــد 
مجال التعليم وتؤيدها األدوات والوسائل الحديثة التى ينظـر إليهـا بأنهـا ذات تـأثير إيجـابى فـى 

ل المعلومات ممـا يقلـل الجهـد والفاقـد التعليمـى عملية التعلم ألنها تعمل على سرعة وسهولة نق
  ) .٢: ٢٩(ويؤدى إلى فوائد تعليمية للمتعلمين 

  
ــــلز وتــــذكر  ــــارا سي ــــشى  Barbara Seelsبـارب ــــا ريـت (  Rita Richey، ريت

أن مجال تكنولوجيا التعلـيم انتقـل مـن االهتمـام بالصـور إلـى االهتمـام بالحاسـبات  ) م ١٩٩٨
لتفاعليــة ، ولقــد أثــرت قــوى مثــل البحــث ، النظريــة ، والقــيم ، وجهــات النظــر اآلليــة والوســائط ا

الفلسفية والتكنولوجيا ذاتهـا فـي هـذا المجـال وانتقلـت بـه مـن حركـة التعلـيم البصـري إلـى مجـال 
  )  ١٤٧:  ١٤.(أكثر تعقيدا يجرى تطبيقه في محيط واسع من بيئات التربية والتعليم

  
أن المــواد التعليميــة الجــاهزة   ) م ١٩٩٦( الفرجــانىم عبــد العظــيم عبــد الســالويــذكر 
عــن طريــق شــركات اإلنتــاج العالميــة ال تغطــى جميــع التخصصــات وال تلبــى  -اً المعــدة مســبق

ممــا يجعلهــا قاصــرة مــن جــانبي الكفايــة والكفــاءة ، وذلــك نتيجــة  الحاجــات الخاصــة لكــل معلــم
ه الشـركات إلـى العموميـة فـي إنتاجهـا ، اهتمام هذه الشـركات بالناحيـة التجاريـة ، ممـا دفـع هـذ

علـى ممارسـة إنتـاج المـواد  مأثناء إعـداده القائمين بعملية التعليممن هنا كانت ضرورة تدريب 
مــــن اإللمــــام بالمهــــارات األساســــية الالزمــــة لتحقيــــق  موتمكيــــنه مالتعليميــــة الالزمــــة لتخصصــــه

  ) ١٠٢،  ١٠١:  ٤٢.(حاجات المتعلمين
  

  ث وأھميتهمشكلة البح: ثانياً 
تتميــز لعبــة كــرة القــدم بشــعبيتها الكبيــرة فــي أرجــاء العــالم وقــد أرجــع أســاتذة علــم الــنفس 
أســـباب هـــذا الميـــل الشـــعبي الجـــارف لهـــذه اللعبـــة للكثيـــر مـــن األســـباب منهـــا كثـــرة المهـــارات 
وتنوعها أكثر مما هو معتاد في األلعاب األخرى، كما أن الالعب في بعض األلعاب األخرى 

مـع الكـرة أمـا فـي كــرة القـدم فهـو يسـتعمل كـل أجـزاء جسـمه مـا عــدا  ليديـه فـي التعامـ يسـتخدم
اليــدين ممــا يتطلــب منــه باإلضــافة إلــى دقــة وكمــال األداء المهــاري رشــاقة ومرونــة واضــحتين، 
وتمتــاز كــرة القــدم أيضــًا بــأن المشــاهد ال يمكــن أن يتوقــع تمامــًا المهــارة التــي ســيقوم الالعــب 

ن المهــارات األساســية ليســت هــي كــل شــىء فــي كــرة القــدم، فهنــاك بــال شــك بأدائهــا، ورغــم أ
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فـي اللعبـة  فقـط احـد العوامـل الهامـة الخطط واللياقة البدنية لكن تبقى المهارات األساسية هي 
فبدون إجادة الالعب للمهارات ال يستطيع أن ينفذ الخطط أو يقوم بواجبات مركزه على الوجـه 

  )٦٦-٦٠: ٢٣ .(األكمل
  

أن المهارات األساسية فى كرة القـدم هـى األسـاس فـى  ) م ١٩٨٢( لطفى كمالرى وي
متنوعــة وتمــارس بكــل جــزء مــن أجــزاء الجســم وبطــرق مختلفــة فهــى  اشــعبية اللعبــة حيــث أنهــ

  )٢٤: ٥٦.(تمارس بالقدم والفخذ والرأس 
  
إلـــى أن المهـــارات األساســـية هـــى العمـــود  ) م ١٩٩٢( رفـــاعى مصـــطفىيشـــير كمـــا  

يعتمد عليها تنفيذ الالعب لواجباته الخططية أثناء المباراة كما أنها تميز بـين   ى للعبة إذالفقر 
األنشــطة األخــرى كمــا أن المهــارة هــى عبــارة عــن عالقــة مركبــة بــين  ىالعبــى كــرة القــدم والعبــ

المهــارات وتتطلــب اســتخدام أجهــزة  ةالعقــل والجســم وتتميــز كــرة القــدم بأنهــا لعبــة مركبــة متعــدد
فة من الجسم ألدائها فهى تستخدم القدمين أو الـرأس أو الصـدر ومـا إلـى ذلـك مـن أجـزاء مختل

  ) ٥: ٣٠. (الجسم المختلفة 
  

 ومفتى إبراهيم  ، محمود أبو العينين ) م ١٩٨١(  حنفى مختارمن  الً يتفق كبينما 
ة  ، التمريـــر واإلســـتالم ، الجـــرى بـــالكرة ، الـــتحكم والســـيطر (علـــى أن مهـــارات  ) م ١٩٨٥( 

مـن أهـم المهـارات األساسـية فـى كـرة القـدم ) التصويب على المرمى، المحاورة ، رمية التماس 
حيث يـؤدى الالعـب هـذه المهـارة لكـى يسـجل األهـداف ، والتدريب اليومى عليها بالغ األهمية 

والالعب الـذى يجيـد التصـويب يعتبـر الورقـة الرابحـة لفريقـه والالعـب المتميـز هـو الـذى يكـون 
منــــافس أو بــــالقرب منهــــا حيــــث أنهــــا أكثــــر المهــــارات تصــــرفه إيجابيــــًا داخــــل منطقــــة جــــزاء ال

الالعـب الـذى ال يـتقن هـذه المهـارات ف  ،استخداما باإلضافة إلى تأثيرها على سير المباريـات 
  . كرة القدم إتقانيكون من الصعب عليه 

)١٧: ٧٤) (٢٦٤: ٢٢ (  
ق إلــى أن الهجــوم فــى كــرة القــدم يمكــن الفريــ ) م ١٩٩٠(  مفتــى إبــراهيم ضــيفكمــا ي

مــن الســيطرة علــى مجريــات أمــور المبــاراة مــن خــالل إحــراز نتــائج مقبولــة ولــن يتــأتى ذلــك إال 



   
 

  

-٤-  

 ).الــتحكم والســيطرة –المحــاورة  –التمريــر –التصــويب علــى المرمــى(بإتقــان الالعبــين مهــارات 
)١٦: ٨٢ (  

  
وتعد قدرات المتعلمين ومراعاة الفـروق الفرديـة مـن أهـم وأكبـر نقـاط الضـعف الموجهـة   

وهـذه الطـرق ال يمكـن قبولهـا ونحـن فـى األلفيـة  )النموذج والشـرح(طرق التدريس التقليدية  إلى
الثالثة حيث نسعى إلى اسـتغالل إمكانيـات المتعلمـين الذاتيـة ومحاولـة تطويرهـا وترقيتهـا فكـان 
االتجـــاه المعاصـــر فـــى أســـاليب التـــدريس هـــو االتجـــاه إلـــى أســـاليب الـــتعلم الـــذاتى التـــى تهـــتم 

ين وتعمـــل علـــى تعويـــدهم االعتمـــاد علـــى الـــنفس مـــن جهـــة واكتســـابهم مهـــارات الـــتعلم بـــالمتعلم
الـــذاتى مـــن جهـــة أخـــرى وقـــد ظهـــرت اتجاهـــات عـــدة فـــى مجـــال التربيـــة كاالتجـــاه نحـــو الـــتعلم 

  دور المعلم كموجه أكثر منـه ناقـل الفردى وظهور ابتكارات جديدة فى أساليب التدريس لتغيير
  .)٢٢٦: ٧٦(  لمادة التعليم

  
والمعلم النـاجح البـد أن يـتقن مادتـه العلميـة وأسـاليب التـدريس الحديثـة وأن يكـون ملمـًا 
باالستخدامات اإلبتكارية للوسـائط وكيفيـة بنـاء البـرامج التعليميـة ومواقفهـا المختلفـة وتصـميمها 
بطريقة تتمشى مع حاجات وقدرات المتعلمـين وخصائصـهم ويكـون دوره فـى هـذه االسـتراتيجية 

لـه مصـادر الـتعلم المختلفـة وفـى ىء لموجه الذى يساعد المتعلم فى تحديـد األهـداف ويهيـهو ا
علــى أن المعلــم مــن خــالل اســتخدام  ) م ١٩٩٥( مصــطفى بــدران وآخــرونهــذا الصــدد يؤكــد 

مقابلــة الفــروق الفرديــة بــين المتعلمــين وٕاعطــاء كــل مــنهم الخبــرات التــى تناســبه  هالوســائط يمكنــ
تـؤدى فـى النهايـة التـى وٕاثـارة حماسـهم ومسـاعدتهم علـى التفكيـر اإليجـابى مما يزيـد إيجـابيتهم 

إلــــى جــــودة التــــدريس أى أن اســــتخدام المعلــــم للوســــائط المتعــــددة يحقــــق مختلــــف األغــــراض 
  ).٢٤-١٩:٧٥. (التعليمية

  
ــــد العظــــيم يشــــيرو    ــــة  ) م ١٩٩٨( ياســــر عب ــــتعلم فــــي التربي ــــيم وال ــــات التعل أن عملي

العمليـة التربويـة والتـي تتطلـب دائمـًا البحـث عـن حلـول منطقيـة لكـل الرياضية من أهم جوانب 
معوقاتهـــا ومشـــكالتها باعتبـــار أن نجـــاح العمليـــة التربويـــة ككـــل مرهـــون بمـــدى مـــا يســـتخدمه 

  )٢٩١: ٨٨.(القائمون على هذه العملية من أساليب وطرق مختلفة إلنجاح عملية التعليم
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التمريـر واإلسـتالم ، (كـرة القـدم األساسـية  ويرى الباحث انه بـالرغم مـن أهميـة مهـارات
علــى ) الجــرى بــالكرة ، الــتحكم والســيطرة  ، المحــاورة ، رميــة التمــاس التصــويب علــى المرمــى

 ددنتــائج المباريــات فقــد الحــظ الباحــث مــن خــالل متابعتــه لمباريــات الناشــئين وتــدريبهم قلــة عــ
عف مهـارات التمريـر والمراوغـة مرات التصويب على المرمى من خارج منطقة الجزاء وكذا ض

والسيطرة والتحكم لدى ناشئى كرة القـدم وقـد يرجـع السـبب فـى ذلـك إلـى طريقـة التعلـيم المتبعـة 
والتــــى قــــد يرجــــع إلــــى عــــدم اســــتعانة القــــائمين بالتــــدريب بأســــاليب التعلــــيم المناســــبة والتقــــدم 

قــد يكــون لــه األثــر علــى التكنولــوجى لتعلــيم المهــارات األساســية فــى كــرة القــدم للناشــئين ممــا 
تحســن المهــارات األساســية فــى كــرة القــدم للناشــئين ممــا يــؤثر علــى نتــائج المباريــات باإليجــاب 

  . األمر الذى دعا الباحث إلجراء دراسته الحالية
  

  ھدف البحث  : ثالثاً 

  -:تصميم برنامج تعليمى بإستخدام الحاسب اآللى للتعرف على
تخدام الحاســـب اآللـــى  علـــى مســـتوى أداء بعـــض المهـــارات تـــأثير البرنـــامج التعليمـــى بإســـ -

  . سنة بليبيا ١٤األساسية للناشئين فى كرة القدم تحت 
الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية فى القياس البعدى لبعض المهارات األساسية  -

  . فى كرة القدم 
ـــتعلم لكـــال تحديـــد المعـــدل النســـبى للتقـــدم الحـــادث فـــى المهـــارات المســـتخدمة  - فـــى عمليـــة ال

  . المجموعتين التجريبية والضابطة 
  

  فروض البحث : رابعاً 
دالــة احصــائيا بــين القياســين القبلــى و البعــدى لــدى كــال مــن مجمــوعتى البحــث  توجــد فــروق -

  .التجريبية والضابطة لناشىء كرة القدم بدولة ليبيا 
والضابطة فـى القيـاس البعـدى لـبعض توجد فروق دالة إحصائيًا بين المجموعتين التجريبية  -

  .المهارات األساسية فى كرة القدم لصالح المجموعة التجريبية 
توجـــد فـــروق بـــين مجمـــوعتى البحـــث التجريبيـــة و الضـــابطة فـــى النســـبة المئويـــة للتقـــدم فـــى  -

   .المختارة لصالح المجموعة التجريبية  األساسيةالمهارات 
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  المصطلحات المستخدمة: خامساً 
  برنامج التعليميال

محتـوى (المعارف والحقائق والمفاهيم والقوانين العلميـة والمهـارات المتصـلة بالموضـوع   
: ٨٧.(معــدة بأســلوب التعلــيم البرنــامجي الــذي يعــده المبــرمج المتخصــص). ىالبرنــامج التعليمــ

١٣٢(  
  

  الحاسب اآللي 

ونــي وباســتخدام لغــة هــو آلــة لمعالجــة المعلومــات والبيانــات الحســابية وفــق نظــام إلكتر   
خاصة وهذه اآللة تستطيع تنفيذ العديد من األوامر المخزنـة بهـا بسـرعة فائقـة تصـل إلـى مائـة 
مليــون عمليــة فــي الثانيــة الواحــدة وقــد شــاع اســتخدامه فــي اآلونــة األخيــرة فــي مختلــف ميــادين 

  ) . ١٨٣: ٤٢(الحياة 
  

  : الحاسب اآللىالتعليم القائم على 

تر محــل المعلــم فــى تقــديم المعلومــات والحقــائق العلميــة للطالــب هــو أن يحــل الكمبيــو 
ولكن بطريقـة تهـدف إلـى جعـل الطالـب أكثـر إيجابيـة بحيـث يشـارك مشـاركة فعليـة فـى عمليـة 

  )٧١:  ٩٠. (التعلم من خالل التفاعل مع جهاز الكمبيوتر 
  

  المھارات األساسية 
فــي إطــار قــانون كــرة القــدم  كـل الحركــات الضــرورية الهادفــة التــي تــؤدى بغــرض معــين  

  )٦٥: ٢٢.(سواء كانت هذه الحركات بالكرة أو بدونها
  

  الناشئين 
ومعتمـدين مـن األتحـاد   سـنة  ١٤تحـت الجميـل هم كل الالعبين المسجلين ضمن سجالت منطقـة 

                                " تعريف اجرائى "   م ٢٠٠٦ -٢٠٠٥لموسم  الليبيى لكرة القدم 
  



  

 

  
  
  
  
  
  

  الفصل الثانى
  

  والدراسات السابقة  النظري اإلطار
  ىالنظر اإلطار:أوالً 
  الدراسات السابقة: ثانياً 
  التعليق على الدراسات السابقة ومدى اإلستفادة منھا: ثالثاً 
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  والدراسات السابقة  النظري اإلطار
   النظري اإلطارأوالً 
  Learning  التعلم

  مفھوم التعلم -أ
على التغير الحادث كنتيجة مباشرة لتأثير الخبرات الخارجيـة علـى مفهوم التعلم يطلـق   

  ) ٢٢: ٣٤(الفرد 
 كما يتضمن التعلم كل ما يكتسبه الفرد من معـان وأفكـار واتجاهـات وعـادات ومعـارف

  )٨: ٧٢.(حركية سواء تم هذا بصورة مقصودة أو غير مقصودة
  :تعريف التعلم-ب

هـو التغييـر الـدائم فـي السـلوك النـاتج " أن الـتعلم ) م ١٩٨٣( Bucherبوتشر  ويـرى  
عــــن بعــــض اإلجـــــراءات مثـــــل التعلـــــيم والــــدرس والمــــنهج والخبــــرة الســــابقة أو خلــــيط مــــن هــــذه 

  )٣٣٥: ٩٢.("العناصر
  

أن عملية التعلم عبـارة عـن دخـول الجديـد  )م ١٩٩٣( عثمان د الغنيمحمد عب ويرى  
على حياة اإلنسان وسلوكه أو حدوث تغيير أو تعديل فـي هـذا السـلوك الـذي ينـتج أساسـًا عـن 
قيــام الكــائن الحــي بنشــاط ممــا يــؤدي إلــى حــدوث اســتجابة معينــة تظهــر فــي شــكل التغييــر أو 

يــة تعلــم المهــارات الحركيــة أهميــة كبــرى فــي درس التعــديل الجديــد فــي الســلوك كمــا تشــكل عمل
هدف اكتساب الفرد للمهارة الحركية وٕاتقانها بحيث يمكـن اسـتخدامها بصـورة بالتربية الرياضية 
  )١٢٤: ٧١.(جيدة واقتصادية

  

ــد حســن عــالوي ويــرى   ــتعلم هــو عمليــة تغييــر أو تعــديل فــي  ) م ١٩٩٤( محم أن ال
يشــترط أال يكـون هــذا التغييـر أو التعــديل قـد تــم نتيجــة  سـلوك الفــرد نتيجـة قيامــه بنشـاط بحيــث

للنضـــــج أو لـــــبعض الحـــــاالت المؤقتـــــة كالتعـــــب أو تعـــــاطي العقـــــاقير المنشـــــطة أو مـــــا شـــــابه 
  )٣٣٣: ٦٤.(ذلك

  

 إلــى أن الــتعلم عمليــة أساســية فــي الحيــاة فهــو يشــغل  ) م ١٩٩٦( زاهــر أحمــد ويشــير  
خـالل تعلمـه أسـاليب السـلوك التـي يعـيش بهـا  جانبًا هامًا في حياة كل فرد حيـث يـتم ذلـك مـن

  .وتظـهر نتائـج التعلم في ألوان النشاط التي يقوم بها الفرد وفيما يتخذه من أعمال
)١٢٣: ٣٣(  

  :الفرق بين التعلم والتعليم
  :التعلـــم-١
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تغيير ثابت نسـبيًا فـى "على أن التعلم هو ) م ١٩٩١( الخالق أحمد محمد عبديشير   
  )٢١٤: ٥".(نتيجة الخبرةالسلوك يحدث 

  :هي لوالجدير بالذكر أن كم ونوع هذا التعلم يتأثر بعدة عوام  
  .خصائص المتعلم مثل الذكاء والصحة والشخصية والظروف االجتماعية - ١
  .علم وكفايتهمخصائص ال - ٢
  .المحتوى العلمي - ٣
  )٩: ٦٧.(البيئة التعليمية - ٤
  
  :Teaching التعليــم-٢

يـة تسـهيل تفاعـل المـتعلم مـع بيئتـه يهـدف تحقيـق النمـو لعلـى أنـه عم" التعليم"ويعرف   
وذلك من خالل ما يقوم به مـن بحـث وتحليـل وتركيـب وقيـاس  Cognitive growthالمعرفي 
  )١٠٦: ٤٣.(واكتشاف

  
يلعــب التعلــيم دورا هامــا فــي حيــاة األمــم المتطلعــة إلــى التقــدم ومــن هــذا المنطلــق وجهــت       

هـــوض بكـــل مـــا يتعلـــق بعمليـــات التعلـــيم وفـــق احـــدث المبتكـــرات الـــدول جهودهـــا وٕامكانيتهـــا للن
  . التكنولوجية 

  

أن   Mosston & Ashworth )م ١٩٨٦( موســتون واشـــورشحيــث يـــري 
المواقف التعليمية تخضـع فـي حـد ذاتهـا لمتغيـرات عديـدة مـن بينهـا طبيعـة تنـاول المهـارات أو 

ومرحلـة النضـج  Teaching and Learning الحركـات الرياضـية مـن حيـث التعلـيم والـتعلم 
لدي المتعلم ومدي الجهد المبذول من قبل القائم بالتدريس إلى غير ذلـك مـن المتغيـرات وذلـك 
فـــي إطـــار االتجـــاه الحـــديث للتربيـــة الـــذي ينـــادي بـــان يكـــون المـــتعلم ذا دور فعـــال ونشـــط فـــي 

  ) .٤:٩٨(العملية التعليمية 
اغلب مدربي األنشطة الرياضية  أنم أنة بالرغ )م ١٩٩٨( علي عبد العزيزكما يري 

المختلفة قد أدركـوا منـذ سـنوات طويلـة أهميـة الفـروق الفرديـة وضـرورة التعلـيم الفـردي أال انهـم 
  ) ٣٧٥: ٤٧(مقيدين في عملهم بطرق التعليم التقليدية امازالو 

  
  :تكنولوجيا التعليم
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  :مفھوم تكنولوجيا التعليم

وهــــي تتكــــون مــــن ، يونانيــــة إغريقيــــة األصــــل كلمــــة" Technology"كلمــــة تكنولوجيــــا     
معنــي علــم والكلمــة بمقطعيهــا ) لــوجي(بمعنــي حرفــة أو صــنعه والثــاني ) تكنــو(مقطعــين األول 

وهــي كلمــة  Techniqueتشــير إلــى علــم الحرفــة أو الصــنعة ويشــتق المقطــع األول مــن كلمــة 
ارنا المقطع الثاني فان كلمة وٕاذا ما وضعنا في اعتب، إنجليزية تعني التقنية أو األداء التطبيقي

تكنولوجيــا بمقطعيهــا فــي هــذه الحالــة تشــير إلــى علــم التطبيــق وهــو العلــم الــذي يهــتم بحرفــة أو 
صـــنعة تطبيـــق النظريـــات ونتـــائج البحـــوث التـــي نتوصـــل إليهـــا فـــي مجـــاالت العلـــوم المختلفـــة 

اقــف التعليميــة وزيــادة وبكيفيــة تنظيمهــا وترتيبهــا بمــا يســمح باإلفــادة بهــا لتطــوير األداء فــي المو 
  )١٣: ١٥. (فاعلية وكفاءة هذه المواقف

  
أســلوب العمــل " تكنولوجيــا التعلــيم هــي  ) م ١٩٩٧( فــتح البــاب عبــد الحلــيمويعــرف     

ــيم بأفضــل طريقــة ممكنــة هــذه ، وطريقــة للتفكيــر داخــل منظومــة متكاملــة لتحقيــق أهــداف التعل
ة واقتـــراح التعـــديالت وتحســـينها لتحقيـــق المنظومـــة تشـــمل عمليـــات مختلفـــة منهـــا تحديـــد العمليـــ

  )٢١٨:٥٥".(األهداف بأعلى درجة ممكنة من الكفاءة
  

ـــب زاهـــرويعـــرف    ـــال بهنبـــان الغري ـــيم بأنهـــا ) م ١٩٩٩( وٕاقب ـــا التعل نظـــام "ى تكنولوجي
  . تعليمي متكامل يتضمن عمليات االختيار واإلنتاج واالستخدام لجوانب النظام التعليمي

 )١٠:١٢(    
تكنولوجيـا التعلـيم بأنهـا ) م ١٩٩٦(  Robert Gagene    روبـرت جاجنيـهويعـرف     
وبعــض هــذه الشــروط تتمثــل فــي ، تهــتم بدراســة وتهيئــة الشــروط مــن اجــل تحقيــق تعلــم افضــل"

  )٥٦: ١٠٠.(قدرات ومؤهالت المتعلم باإلضافة إلي القدرات السمعية والبصرية
  

الحديثة فى مجال التعليم والتعلم حيـث  وتعتبر تكنولوجيا التعليم من أهم وسائل التقنية
علــى أن تكنولوجيــا  التعلــيم تعتبــر أحــد المعــالم األساســية  )م ١٩٩٧(  جمــال الشــافعى شــيري

ولقد احتلت تكنولوجيا التعليم مكانًا بارزا فى األوساط التربوية منـذ . لنظريات التعلم وتطبيقاتها
 .Burrhusسـكنر. ف. بـرهس(مريكـى عشرات السنين وابتكر هـذا المصـطلح عـالم الـنفس األ

F. Skiner  ( حيث اهتم سكنر بدراسة الظاهرة السلوكية كما تحدث من خالل دراسة السلوك
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 – ٩: ١٧. (نفســـه دون الرجـــوع إلـــى أى عوامـــل أخـــرى خـــارج مظـــاهر الســـلوك المرغـــوب فيـــه
١١.(  

  
دثاتها أن التكنولوجيـا ومسـتح )م ١٩٩٤( كمـال اسـكندرو ضـياء زاهـرويشير كًال من 

المتجددة دومـًا والمتطـورة أبـدًا لهـا مـن  اإلمكانـات مـا يسـمح بتطـوير أسـاليب ومحتـوى وأدوات 
التعلــيم ، وتحريــر نظــم التعلــيم مــن ســيطرة اآلليــات التقليديــة عليهــا إلــى االنفتــاح علــى تحقيــق 

كنولوجيـــا أهـــدافها النوعيـــة والكميـــة معـــًا، خاصـــة إذا تحقـــق االلتحـــام بـــين التعلـــيم بإنســـانيته والت
أن تكنولوجيـــا التعلـــيم فـــى  ) م ١٩٩٩(  مصـــطفى عبـــد الســـميع شـــيربآلياتهـــا المتطـــورة ، وي

أوسع معانيها تعنى تخطيط ، وٕاعداد، وتطوير ، وتنفيذ من خالل وسـائل تقنيـة متنوعـة تعمـل 
  .جميعها بشكل منسجم مع العناصر البشرية لتحقيق أهداف التعليم 

)٢٨، ٢٧:  ٧٨)(٤٩:  ٣٧ (  
علـى أن إدخـال التكنولوجيـا الحديثـة  ) م ١٩٩٥( فـتح البـاب عبـد الحلـيم شـيرما يبين

فى التعليم يمكن أن يخلصنا من األنظمة التعليمية الباليـة قبـل فـوات األوان بشـرط اسـتخدامها 
استخداما منظوميًا متسقًا فى عملية التعليم األساسية ، وهى عملية كيف يحصل المتعلم على 

  )٢٠، ١٩:  ٥٣. (بها  الحقائق وينتفع
  

أن التعلـيم عمليـة فرديـة أكثـر  )م ١٩٩٩( ماجـدة علـى محمـدوفى هـذا الصـدد تـذكر 
منها جماعية ، فتعلم الفرد يعتمد على نشاطه الذاتى على الرغم من وجوده فى جماعـة ، وأن 

  .سرعة التعلم تعتمد على مقدرة الفرد ، ودرجة الدافعية وطبيعة موضوع التعلم
)٦٥:  ٥٧(  

أن المتعلمــين يختلفــون فــى قــدراتهم علــى الــتعلم  ) م ١٩٨٦( حســن جــامعكمــا يشــير 
مما يحتم على األجهزة التربوية أن تقوم بتقديم صيغ جديـدة لتفريـد التعلـيم بحيـث يتناسـب لكـل 
مــتعلم فرصــة مالئمــة للــتعلم تتناســب مــع ظروفــه وقدراتــه وهــذا يمكــن تــوفره مــن خــالل أســاليب 

  )٦٤-٤٧:  ٢٠.(ستخدمة من خالل تكنولوجيا التعليم التعلم الذاتى الم
  
أن تكنولوجيـــا التعلـــيم تهـــتم  ) م ٢٠٠١( مصـــطفى عبـــد الســـميع وآخـــرونويوضـــح   

أو  المـــتعلمباســـتخدام تقنيـــات تســـهم فـــي تجويـــد عمليـــة التعلـــيم والـــتعلم ســـواء باســـتثارة دافعيـــه 
جديـدة أو تنشـيط اسـتجاباته أو مساعدته على استدعاء الـتعلم السـابق ، أو تقـديم مثيـرات تعلـم 
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تعزيــز جهــده حيــث ينبغــي التأكيــد علــى التكنولوجيــا ال كمعــدات وأجهــزة فقــط وٕانمــا علــى أنهــا 
طريقــة فــي التفكيــر تهــدف إلــى الوصــول إلــى نتــائج أفضــل باســتخدام كــل مــا مــن شــأنه تســهيل 

يسـتدعي الحاجـة الوصول إلى تلك األهداف ، ألن تبني تكنولوجيـا التعلـيم فـي النظـام التربـوي 
إلـــى التفكيـــر فـــي طـــرق منهجيـــة منظمـــة فـــي اختيـــار التقنيـــات وتصـــميمها وتطويرهـــا وٕانتاجهـــا 

  ). ٦٥:  ٧٩(واستخدامها استخداما واعيا مفيدا 
  

ياسـين وهناك أهمية قصـوى السـتخدام الوسـائل التكنولوجيـة فـى عمليـة الـتعلم يتفـق عليهـا 
  :تتلخص فيما يلى ) م ٢٠٠٢(  ومهدى سالم، ) م ١٩٩٩(  عبد الرحمن

  .التغلب على التعلم اللفظى وعيوبه وبالتالى تحقق استجابات غير لفظية مرغوبة -
 .إثارة اهتمام المتعلم وتشويقه فى البيئة التعليمية -

المســاهمة فــى بنــاء الخبــرات التعليميــة المرغوبــة عــن طريــق اســتخدام الخبــرات الهادفــة  -
 .المباشرة

 .ة تخاطب أكثر من حاسةبقاء أثر التعلم ألن الوسيل -

 .إيجابية المتعلم عن استخدام الوسائل التعليمية -

 .تقليل وقت وجهد المعلم -

 .تعدل أو تغير فى اتجاهات المتعلمين وفق األهداف المحددة -

 .زيادة درجة الوضوح والتفسير للمفاهيم المجردة -

 .مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين بتنويع أساليب التعليم -

المتعلمــين مهــارات نفــس حركيــة متعــددة ال يمكــن اكتســابها عــن طريــق الــتعلم إكســاب  -
 .اللفظى

 .تخطى حدود الزمان والمكان باستخدام األفالم أو البرامج -

تســاهم فــى حــل بعــض المشــكالت العصــرية مثــل االنفجــار المعرفــى والســكانى وبعــض  -
أو نقـص الخبـرات المشكالت التعليمية مثل ازدحام الفصول ونقص القائمين بالتدريس 

 ).١١٤،  ١١٣:  ٨٤(، )٤١ – ٣٣: ٨٩. (المهارية للمعلمين

  
  -:إسھـامـات تكنولوجيا التعليـم 

  .تأكيد أهمية الخبرة الحسية المباشرة وخلق مواقف التفكير واستخدام الحواس  -
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تعزيــــز التفاعــــل الصــــفى وزيــــادة المشــــاركة اإليجابيــــة للطــــالب عــــن طريــــق اســــتخدام   -
 .ة وتجنب أسلوب التلقين الوسائل الحديث

تســهيل مهمــة المــدرس الجــامعي فــي تهيئــة الفــرص والمواقــف إلحــداث الــتعلم واســتثارة  -
 .اهتمام الطالب وٕاشباع حاجاتهم للتعلم وتنشيط دافعيتهم 

ترســيخ وثبــات مــادة التــدريس وٕاطالــة فتــرة احتفــاظ الطلبــة بالمعلومــات وذلــك بمشــاركة  -
 .مختلف حواس المتعلم 

 .ت التدريس إلى الثلث تقريبااختصار وق -

تشــجيع المــدرس علــى تبنــى مواقــف تربويــة جديــدة تبعــده عــن التقليديــة وتقربــه مــن روح  -
  )٦٣،  ٦٢:  ٤٤(.العصر ومسايرة التطور العلمي التكنولوجي

  
  :الكمبيــوتر 

أن هنــاك مصــطلحات عديــدة  ) م ١٩٩٧( الفرجــانىعبــد العظــيم عبــد الســالم يــذكر   
 –العقـــل اإللكترونـــي  –الحاســـب اآللـــي  ( أطلقـــت علـــى الكمبيـــوتر منهـــا  فـــي اللغـــة العربيـــة

، " يحسـب " بمعنـى "   To compute"وذلـك ألنـه مشـتق مـن الفعـل اإلنجليـزي ) الحاسـوب 
تعــد " حاســب"والثابــت لــدينا أن الكمبيــوتر يقــوم بأعمــال رياضــية ومنطقيــة ومــن هنــا فــإن كلمــة 

ألنـه ال يفكـر وٕانمـا " عقـل"، كمـا أن الكمبيـوتر ال يعتبـر كلمة قاصرة للتعريف أو اإلشـارة إليـه 
ينجز ما يفكـر فيـه اإلنسـان بسـرعة فائقـة ، وبمـا أن هـذه المسـميات غيـر دالـة تمامـا فـال بـأس 

  .مثلما نستخدم غيرها من المسميات األجنبية " كمبيوتر" من استخدام كلمة 
)١٨٣: ٤٢(  

  
منظومـة تعليميـة تتفاعـل أنـه  بيـوترإلـى الكم ) م ١٩٨٩( أحمد حامد منصورويشير 

تفــاعًال وظيفيــًا مــن خــالل برنــامج تعليمــي لتحقيــق أهــداف محــددة ، وتقــوم هــذه الوســائط علــى 
تنظيم متتابع محكم يسمح لكل متعلم أن يسـير فـي البرنـامج التعليمـي وفـق خصائصـه المميـزة 

  ) ١٣:  ٢(وأن يكون نشيطًا وٕايجابيًا طوال فترة مروره بالبرنامج 
  

ويمثل الحاسب اآللي وتطبيقاته ثورة تكنولوجية هائلة استطاعت أن تنقل العـاملين فـي   
المجال الرياضي بقفـزات سـريعة لحـل المشـكالت المعقـدة التـي تـواجههم فـي التحكـيم والتـدريب 
والتعلــيم وٕادارة التــدريب الرياضــي وتنظــيم المســابقات وتحليــل وتقيــيم مســتوى الالعبــين، فيــذكر 
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أن الحاسـبات اآلليـة تمتلـك  ) م ١٩٩٤(  Alty, J.L.  & M.J. Coomlبـل التـي وكوم
القدرة على إجراء العمليات الحسابية ومعالجة األرقام والحروف وسرعة أداء العمليات وتخزين 
واسترجاع المعلومات، باإلضافة إلى القدرة المتطورة على محاكاة بعض قـدرات العقـل البشـري 

  )١١٧: ٩١.(و ما يطلق عليه الذكاء الصناعيواتخاذ بعض القرارات وه
  

ولقد أصبح الكمبيوتر أحد الوسائل الهامة فى عملية التعلم حيث أصبح ضرورة ملحة 
علـى أن الكمبيـوتر  ) م ٢٠٠٢( محمـد السـيد علـىوجهاز أساسى فى كل منـزل حيـث يؤكـد 

ة مـــن لـــيس مجـــرد آلـــة أو جهـــاز كمـــا يعتقـــد الـــبعض ولكنـــه نظـــام متكامـــل يتضـــمن مجموعـــ
ــًا والتــى تعمــل فــى إطــار واحــد يســتهدف معالجــة  ــًا والمتكاملــة وظيفي العناصــر المترابطــة تبادلي

ـــًا لمجموعـــة مـــن القواعـــد والعمليـــات تـــتم كتابتهـــا بإحـــدى لغـــات  (Data)وتشـــغيل بيانـــات  وفق
وذلــك لتحويــل البيانــات إلــى معلومــات يســتقرأ منهــا  (soft ware)الكمبيــوتر وتســمى بــرامج 

  ).٢٦٠، ٢٥٩:  ٦٢. (ائج يتخذ فى ضوئها قرار مامجموعة نت
  
كأحــد الوســائل التكنولوجيــة للــتعلم ال يعنــى الجهــاز نفســه ولكــن يؤكــد  الحاســب اآللــى و 
أن تكنولوجيـا الـتعلم ال تتعلـق فقـط بـاألجهزة واألدوات الحديثـة التـى تسـاعد المـتعلم  زاهر أحمد

مـن تحديـد  شـىء فـى عمليـة الـتعلم إبتـداءاً  فى عملية التعلم ولكنهـا تعنـى فـى المقـام األول كـل
  ).١٧:  ٣٣(األهداف التعليمية وحتى التقويم والتحديث التربوى 

  
أصـبح أهـم أداة مـن  حاسـب اآللـى أن ال ) م ١٩٩٩( مصطفى عبد السـميعويضيف 

وفـى  (Teaching Styles)أدوات تكنولوجيا التعليم وأكثر فعالية فـى تطـوير أنمـاط التـدريس 
ردات المنــــــاهج المدرســــــية وغيرهــــــا عــــــن طريــــــق برمجيــــــات تيســــــر الــــــتعلم الفــــــردى تقــــــديم مفــــــ

(Individual Learning) كمـــا أن اســـتخدام عناصـــر . فـــى وقـــت مناســـب وكفـــاءة عاليـــة
الحركة بالكمبيوتر تؤدى إلـى ثبـوت المعلومـة أكثـر لـدى المـتعلم وسـرعة عمليـة تخيـل األشـياء 

  ).١٨٥ – ١٦٣:  ٧٨. (ء السريعة جداً البطيئة جدا وبطئ عملية تخيل حركة األشيا
  
إلـى أن اسـتخدام الحاسـب اآللـي كتكنولوجيـا  ) م ١٩٩٨( إبـراهيم عبـد الوكيـلويشير   

متطــورة يعــد مــدخال ومنهاجــا متكــامال لتعلــيم مختلــف الموضــوعات والمقــررات الدراســية ، ولقــد 
واالتصال ونظريـات تطور هذا المدخل مع تطور أجهزة الحاسب اآللي وتكنولوجيا المعلومات 
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: ١(.التعليم والتعلم وأصبح ظاهرة لها مدلوالتها ومبرراتهـا وآثارهـا علـى عمليتـي التعلـيم والـتعلم
٢٠٠(  

  
أن للحاسـب اآللـي دورا  ) م ١٩٩٩( مصـطفى عبـد السـميعوفي هذا الصـدد يوضـح   

م علــى هامــا فــي المجــال التربــوي والتعليمــي حيــث أصــبح وســيلة تعليميــة فعالــة تســاعد المــتعل
زيادة التحصيل وتنمي فيه الكثير من المهارات الحركية وتوفر عليه الوقـت والجهـد فـي الكثيـر 

  ) ١٣: ٧٨(من المواقف التعليمية
  

 ) م ١٩٩٢( وعبـد الحـافظ سـالمة، ) م ١٩٨٦(  حسين الطـوبجييشير كل مـن كما   
سـتخدم كمعلـم إلـى أن التعلـيم بمسـاعدة الحاسـب اآللـي أصـبح ي ) م ١٩٨٤( رمضان رفعت، 

مساعد في عمليـة التـدريس ، حيـث يمثـل اسـتخدامه فـي الشـرح والتـدريبات والنمذجـة واأللعـاب 
متنوعـة حسـب  ةجعاالتعليمية كمعزز يساعد على تقوية المتعلمين من خالل إمدادهم بتغذية ر 

استخدامها في المواقـف التعليميـة ، حيـث يتـيح لهـم الفرصـة للعمـل بسـرعتهم الخاصـة ويمـدهم 
ــــى الموقــــف التعليمــــي  ــــة أقــــرب مــــا تكــــون إل ــــة تعليمي ــــوفر بيئ ــــه ي بعنصــــر التشــــويق ، كمــــا أن

  ) ٩: ٣١)(٢٣٣: ٣٩)(٢٧٨: ٢١(.الحقيقي
 

أن الـتعلم يتـأثر بـاألداة التـي يسـتخدمها المـتعلم ومـن ثـم  فتح الباب عبد الحليمويذكر   
يــره مــن األدوات فالحاســب اآللــي كــأداة يجعــل لعمليــة التعلــيم والــتعلم خصــائص تختلــف عــن غ

للمتعلم وكذلك تقسيم المادة المدروسة إلى  راجعةوهى وضوح معدل تعلم الفرد ، وتقديم تغذية 
سلسلة من التتابعات ولذلك فإن التعلم بالحاسب اآللي يسـمح لكـل مـتعلم أن يخطـو فـي تعلمـه 

  )٥٨: ٥٤(حسب جهده وسرعته الخاصة
  

أن اســتخدام الكمبيــوتر فــي مجــال التربيــة ى إلــ ) م ١٩٨٨( عبــد الحميــد شــرف ويشــير      
  -: يساعد علىالبدنية والرياضة 

  .توفير النموذج الرياضي األمثل لمختلف المهارات الرياضية  -
 .استخدام الكمبيوتر في مجال التعلم الحركي  -

 .التحضير واإلخراج لمكونات الدرس أو الوحدة التدريبية  -
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لمنهــاج أو الخطــة التدريبيــة وتحديــد النقــاط تحليــل الحركــات والمهــارات التــي يحتويهــا ا -
 الفنية وطرق التعليم والتدريب المناسبة 

 .تقييم طرق األداء الفني للمهارات الرياضية  -

 .التحليل الكينماتيكى للحركات الرياضية  -

 .تخزين وفهرسة المعلومات الخاصة باألنشطة  -

  )١١٩،  ١١٨:  ٤٠.(إجراء المعالجات اإلحصائية للبحوث  -
  
  -:كمبيوتر أحد أشكال تكنولوجيا التعليم ال

 أن اســتخدام الكمبيــوتر كــان لــه أثــراً  ) م ١٩٩٩( مصــطفى عبــد الســميع محمــديـذكر   
فـي مجـاالت الحيـاة المختلفـة ، والتـي كـان مـن بينهـا المجـال التربـوي والتعليمـي ، ولقـد  اً إيجابي

لتعليميــة المسـتخدمة بواســطته ، اهتمـت الــدول المتقدمـة بــالكمبيوتر التعليمـي وتطــوير البـرامج ا
حتـــى أصـــبح الكمبيـــوتر وســـيلة تعليميـــة معتـــرف بهـــا ، تســـاعد المـــتعلم علـــى زيـــادة التحصـــيل 
وتنمى فيه الكثير من المهارات وتوفر من الوقت والجهد في مواقف تعليمية كثيرة ولقد اهتمت 

ت دراسـة الكمبيـوتر فـي كثير من الـدول العربيـة باالسـتفادة مـن الكمبيـوتر كـأداة تعليميـة وأدخلـ
الجامعـــات والمـــدارس ولكـــن األمـــر اقتصـــر علـــى مجـــرد إدراج الكمبيـــوتر كمـــادة دراســـية ، أمـــا 

  . استخدامه كأداة تساعد على تفعيل العملية التعليمية ال يزال محدود جدا
 )١٢:  ٧٨ (  

  
  -:أساليب استخدام الكمبيوتر في التعليم 

أن أساليب استخدام الكمبيوتر في  ) م ١٩٩٨( عبد اهللا بن عثمان المغيرةيذكر   
  - :العملية التعليمية تقسم إلى اتجاهين رئيسيين 

  التدريس بمساعدة الكمبيوتر

ويعنى استخدام الكمبيوتر مباشرة في عملية التدريس ومن أهم استخدامات هذا    
  -:االتجاه 

  .التدريبات والتمرينات -
  .التدريس -
  .وسيلة مساعدة  -
  .المحاكاة  -
  .األلعاب التعليمية -
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  .تدريس حل المشكالت -
  

  : الحاسب اآللى إدارة عملية التدريس باستخدام 

  -:ومن أهم استخدامات هذا االتجاه 
  .االختبار بمساعدة الكمبيوتر -
  .مساعدة المدرس في األعمال الكتابية  -
  .تقديم الواجبات وتصحيحها  -
  .إنتاج المواد التعليمية  -
  )١٧٠ -١٦٠:  ٤٤(.لومات واستعادتها حفظ المع -
  

  -:الفرق بين استخدام الكمبيوتر واستخدام الفيديو في التعليم 
طبيعة برامج الكمبيوتر  أن  ) م ١٩٩٥( فتح الباب عبد الحليم سيديذكر   

واستخدامه تجبر المتعلم أال يكون سلبي في الموقف التعليمي وهذا عكس برامج الفيديو التي 
شة التليفزيون حيث يستمر العرض سواء استجاب المتعلم أو لم تحدث تعرض على شا

استجابة كما أن الكمبيوتر له ميزات تساعد المعلم على أن يجعل المتعلم يتفاعل مع مادة 
  )٣٦:  ٥٣.(التعلم

  
 ) م ٢٠٠٢( ومجــدى عزيــز إبــراهيم،  ) م ١٩٩٩( ياســين عبــد الــرحمنكمـا يضــيف 

الوسائل التعليمية المعاصرة برغم أنها أكثـر الوسـائل التعليميـة أن برمجيات الكمبيوتر من أهم 
تعقيــدًا مــن حيــث طريقــة إعــدادها وتخزينهــا، وتختلــف البرمجيــات حســب درجــة التقــدم التقنــى 

  :للبرنامج المصمم ولكنها تسهم بشكل مباشر فيما يلى
  .توفر للمتعلم الوقت الكافى ليعمل حسب سرعته الخاصة دون ضغط عصبى -
 .المتعلم بتغذية راجعة فوريةتزود  -

 .تمكن المتعلم من التعلم فى أماكن متنوعة خاصة بعد ظهور أجهزة الكمبيوتر المحمولة -

تتصــف بصــفات المعلــم الجيــد خاصــة فيمــا يتعلــق بالصــبر والدقــة والكفــاءة فــى اســتخدام  -
 .استراتيجيات فعالة ومتنوعة للتدريس

العــون والــدعم الالزمــين للمــتعلم متــى أراد وفــى تــوفر معلمــًا ومــدربًا خصوصــيًا متميــزا يقــدم  -
 ).المعلم البديل(المكان الذى يقرر التعلم أينما كان موقعه ويطلق عليه 

 )٢٨٥ – ١٧١:  ٥٨(، )١٦٩ – ١٦١: ٨٩.( 
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رغم مــن كــل هــذه الفوائــد للوســائل التعليميــة وبخاصــة الكمبيــوتر إال أن هنــاك مــن الوبــ
  :فيما يلى مهدى سالملها الوسيلة يذكرها  المعايير العلمية التى يجب أن تخضع

  .سالمة الوسيلة وصالحيتها لالستخدام -
 .صحة المعلومات التى تتضمنها الوسيلة أو تظهرها -

 .مناسبة الوسيلة لمستوى المتعلم وعمره وخبراته السابقة -

 .مسايرة الوسيلة للمحتوى التعليمى للدرس وتوافقها مع األهداف التعليمية -

 .مع البيئة التعليمية تناسب الوسيلة -

 .توافرها وقلة تكلفتها عند االستخدام -

فاعليتهــا فــى تحقيــق أنــواع مــن الــتعلم المصــاحب مثــل تكــوين اتجاهــات أو تنميــة مهــارات  -
 ).١١٤:  ٨٤. (عقلية مثل المالحظة والتفسير

  
  :المھارات األساسية فى كرة القدم

ة وهــى غزيــرة بمهاراتهــا الفرديــة تعتبــر رياضــة كــرة القــدم أحــد أنشــطة األلعــاب الجماعيــ  
والجماعيــة ، كمــا أنهــا تجعــل المــتعلم يشــعر بالســعادة أثنــاء تعلــم مهاراتهــا المختلفــة ، وتعتمــد 

  .لعبة كرة القدم على المهارات األساسية كقاعدة هامة للتقدم فى مستوى األداء
  

تعتبــر رياضــة كــرة القــدم مــن الرياضــات الجماعيــة التــي تحظــى باهتمــام كبيــر علــى و 
الصعيدين المحلي والدولي، وتتميز بتعدد مهاراتها وتنوعها كمتطلبات أساسـية لممارسـتها، لـذا 
ــًا، وذلــك لكثــرة مواقــف  يتطلــب األمــر أن يكــون أداء الالعــب للمهــارات األساســية ســريعًا ودقيق

لتـــي تفـــرض علـــى الالعبـــين اســـتخدام أشـــكال كثيـــرة مـــن األداءات المهاريـــة اللعـــب المتنوعـــة وا
  )٩٤: ١٩(، )٤: ١٨.(بالكرة

  

أن إجادة المهارات األساسية هـو مفتـاح الفـوز األول  )م ١٩٩٨( مفتى إبراهيم ويرى   
ـــيم  فـــى مباريـــات كـــرة القـــدم، وٕاجادتهـــا تتطلـــب مـــن الالعـــب بـــذل الجهـــد والمثـــابرة خـــالل التعل

  )٦٥: ٨١(. والتدريب
  

كمـــا تنـــادي االتجاهـــات التربويـــة الحديثـــة فـــي كـــرة القـــدم إلـــى اســـتخدام طـــرق وأســـاليب   
  )٤: ٥٢.(تكنولوجية حديثة لتعليم المهارات األساسية لناشئ كرة القدم

  :مفھوم المھارة



-١٨-  

  

لقد اختلف مفهوم المهارة من وجهة نظر العديد من الباحثين والعلماء وفيما يلي   
  :فهوم المهارةبعض اآلراء حول م

نقًال عن فيتس  ) م ١٩٨٢( أمين أنور الخولي وأسامة كامل راتبيذكر كل من   
Fitts  أن المهارة هي عبارة عن عمليات التغذية المرتدة ذات المستوي عالي التنظيم لكل

  )١٣٧: ١٠.(من الزمان والمكان 
  

ًال عن نق ) م ١٩٨٧( محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوانكما يعرفها   
بأنها الكفاية في إنجاز أداء واجبات محددة ، كما أن المهارة هي القدرة  Whitingوايتنج 

على إنجاز األداء الحركي بسهولة ودقة وفقًا للهدف المحدد لها والذي يتطلب توافر قدرات 
  )٢٠: ٦٥.(خاصة إلنجازه وأيضًا تحديد مسبق لحركاته

  

بأن المهارة  Randalنقًال عن راندال  ) م ١٩٩٢( عصام الدين عبد الخالقويذكر   
كما أن مصطلح المهارة يطلق . هي السلوك الذي يعمل على تقليل التضارب في األداء 

على الفرد وليس على الحركة ، فالفرد هو الماهر وليس الحركة فيؤدي الفرد الماهر الحركة 
  )١٦٨، ١٦٧ :٤٦.(بسهولة وتحكيم ودقة دون التأثير بالعوامل الخارجية 

  :مفھوم المھارات األساسية في كرة القدم

على أن المهارات  ) م ١٩٨٣( محمود أبو العينين ومفتي إبراهيميتفق كل من   
األساسية في كرة القدم هي جوهر اإلنجاز في المباريات كما أنها تمثل ركنًا أساسيًا في وحدة 

ير قادر على التنفيذ الخططي التدريب وبدون إتقان الالعب لهذه المهارات فإنه سيكون غ
  )٣١: ٧٣.(السليم 

  
أن المهارة  Singerنقًال عن سنجر  )م ١٩٩٨( كيد ز مصطفي عبد الحميويري   

، وهي تعني مجموعة من االستجابات الخاصة التي  ترتبط دائمًا باإلنجاز في نشاط معين
داء في تلك تؤدي في موقف محدد يشتمل في مضمونه على معايير الحكم على مستوي األ

  )١٩: ٧٧.(المهارة
  

أن المهارات األساسية في كرة القدم " )م ١٩٩٢( رفاعي مصطفي حسينويذكر 
عبارة عن عالقة مركبة بين العقل والجسم وهي قدرة الالعب على اتخاذ الوضع الصحيح 

  )٥: ٣٠". (والمناسب لألداء في التوقيت الصحيح والمناسب
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  :اإلعداد المھاري

الك واالرتقاء تاألم" أن اإلعداد المهاري هو  ) م ١٩٩٢( ي البيكعلي فهميري   
  )٢٢: ٤٩" .(بجميع النواحي المهارية المختلفة بالشكل الفردي وخالل األداء الجماعي

  
إلي أن اإلعداد المهاري هو عبارة عن علي  )م ١٩٩٢(  عادل عبد البصيرويشير   

ركية التي يمكن استخدامها في المنافسات تعليم وتطوير وصقل وٕاتقان وتثبيت المهارات الح
  )٢١١: ٣٨.(الرياضية لتحقيق أعلى اإلنجازات الرياضية 

  
أن اإلعداد المهاري هو كل اإلجراءات التي  ) م ١٩٩٠( حنفي محمود مختارويري   

يتبعها المدرب بهدف وصول الالعب إلي الدقة واإلتقان والتكامل في أداء جميع المهارات 
بة كرة القدم بحيث يمكن أن يؤديها الالعب بصورة آلية متقنة تحت أي ظرف األساسية للع

  )٧١: ٢٥.(من ظروف المباراة 
  :األسس التي يجب أن تراعي عند تعليم المھارات األساسية

إلــي أن األســس التــي يجــب أن تراعــي عنــد  ) م ٢٠٠٠( غــازي الســيد يوســفيشــير   
  :تعليم المهارات األساسية هي 

  .همية المهارة من حيث األهمية الدفاعية والهجومية تقديم لمدي أ -
مراعاة عـدم االطالـة فـي عمليـة الشـرح نظـرًا لاللتـزام بالمـدة المحـددة حتـي ال يحـدث مـا  -

 .يسمي بالملل للمتلقي

 .تقسيم المهارة ذات الصعوبة إلي مراحل وخاصة عند تعليم الناشئين -

 .القيام بعمل نموذج من قبل المدرس أو المدرب -

 .اولة استثارة التشويق للمتعلم أثناء التعليممح -

تصــحيح األخطــاء التــي قــد تظهــر أثنــاء عمليــة اآلداء ولكــن بــدون اإلعــالن عنهــا أثنــاء  -
 .عملية الشرح

 .تجنب المنافسة في سرعة األداء أثناء مراحل التعليم -

 .استخدام الوسائل المساعدة في عملية التعليم -

  )٦: ٥٢(.سمح برؤيته من جميع المتعلمينوقوف المدرس أو المدرب في مكان ي -
  

  :سنة) ١٤-١٢(خصائص النمو للمرحلة السنية من 
  :النمو الجسمي-١
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تؤكد الدراسات بأنه يحدث مع البلوغ تغييرات جسمية هامة تشمل حجـم الجسـم ونسـب   
أعضــاء الجســم، وتــأتي التغيــرات فــي حجــم الجســم مــن التغيــرات فــي الطــول والــوزن، ويحــدث 

نمو الطول قبل الوزن، وأكبر زيادة في الطـول تحـدث قبـل بدايـة البلـوغ وتكـون فتـرة  التغير في
د الزيادة في الـدهون المصـدر الوحيـد لزيـادة الـوزن عالنمو السريع هي العام السابق عليه، وال ت

  )٢٤٤: ٩(في المراهقة وٕانما يضاف إلي ذلك الزيادة في أنسجة العضالت والعظام 
  

مي خالل هذه المرحلة بعـدم االنتظـام، فنجـد أن الطـول يـزداد زيـادة ويتميز النمو الجس  
ســريعة ويتســع المنكبــان ويــزداد طــول الجــذع والــذراعين والســاقين إال أن نمــو الــذراعين يســبق 
نمــو الــرجلين إذ تســبق األطــراف العليــا األطــراف الســفلي فــي النمــو، وتنمــو العضــالت ويــزداد 

ظام، ونجد أن الشكل العام للوجـه يبـدأ فـي التغيـر فتتغيـر وزن الجسم تبعا لنمو العضالت والع
مالمــح الطفولــة فيــزول تناســق الوجــه وتأخــذ مالمــح الوجــه شــكالَ جديــدَا فنجــد أن األنــف تبــدو 
كبيرَا متضخما، ويتسع الفم وتتصلب األسنان، ويسبق الفك العلـوي الفك السفلي في النمو مما 

لنســــب فيمـــا بعــــد وتحقــــق أعضــــاء الجســــم المختلفـــة يـــؤدي إلـــي عـــدم تناســـق الوجــــه وتتعــــدل ا
  .التناسق عند بلوغ الرشد واكتمال النضج

 )٣٣٣، ٣٣٢: ٢٧(  
  :النمو الحركي-٢

فيتــيح عــن هــذا النمــو ) طفــرة النمــو(فــي بــدء مرحلــة المراهقــة ينمــو الجســم نمــوَا ســريعَا   
نشـــاط والحركـــة، وهـــذه خـــامال قليـــل الو وال ســـالســـريع غيـــر المتـــوازن ميـــل المراهـــق ألن يكـــون ك

المرحلـــة علـــي خـــالف مرحلـــة الطفولـــة المتـــأخرة التـــي كـــان يتميـــز فيهـــا الطفـــل بالميـــل للحركـــة 
، وعنـــدما يصـــل المراهـــق لقـــدرًا مـــن النضـــج تصـــبح  والعمـــل المتواصـــل وعـــدم القابليـــة للتعـــب

ن حركاتـــه أكثـــر توافقـــا وانســـجاما فيـــزداد نشـــاطه ويمـــارس المراهقـــون تـــدريبات رياضـــية محـــاولي
  )٣٤: ٢٧.(إتقان بعض المهارات الحركية التي تحتاج إلى دقة وتآزر حركي

  
  :النمو العقلي واالجتماعي واالنفعالي-٣

تشير معظم الدراسات إلي أن منحنيات نمو الذكاء في هذه الفترة ال تظهر علـي هيئـة 
ب المهـارات زيادة القـدرة علـي اكتسـا ظقفزة سريعة كما هو الحال في النمو الحركي، كما يالح

والمعلومات وعلي التفكير واالسـتنتاج وتـزداد القـدرة علـي التركيـز واالنتبـاه والمالحظـة والتـذكر 
الــــواعي والنقــــد وٕادراك العالقــــات، ويهــــتم أفــــراد هــــذه المرحلــــة بمظهــــرهم الشخصــــي، ويحبــــون 

، وٕالـي المالبس الزاهية، ويـزداد الميـل إلـي الـزي الموحـد كـزي المدرسـة أو زي الفـرق الرياضـية
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ن لهـا بـالوالء يشله من نفس الجنس وتحتل هذه الشـلة مركـزَا ممتـازَا فـي اتجاهـات المراهـق ويـد
األول، ويبدأ التخلص من األنانية الفردية التي كان يتمركز فيها الفرد نحو نفسه حتى يحصل 

يخ، داني بحـب الزعمـاء وأبطـال التـار جعلي مكانه في الجماعة ورضائها عنه، ويتميز نموه الو 
وتكون الرغبة في محاكاة األفراد أقوي من الرغبة في االستجابة لتوجيهات الكبار، ويتقلب فـي 
تصرفاته بين سلوك الكبار وتصرفات الصغار، ويميل إلي مشاركة الكبار في ألعابهم، ويكون 
ن في احتياج إلي نشاط حركي يساعد في عمليـة النمـو نمـوَا سـليما، وٕالـي النـوم والغـذاء الكـافيي

وٕالــي االشــتراك فــي مناقشــة حــول  وٕالــي التــدريب علــي الهوايــات المختلفــة للكشــف عــن قدراتــه،
  )١٤٥، ١٤٣: ٦٤.(العقائد حتى يأخذ بها عن اقتناع

  الدراسات السابقة  : ثانياً 
  :الدراسات العربية 

ــد اهللاأجــرى  .١ ــد عب ــد محم ــا "م دراســة عنونهــا ١٩٩٥عــام  أحم تــأثير إســتخدام تكنولوجي
، وهــدفت الدراســة " ي تعلــم بعــض المهــارات الحركيــة والمعرفيــة فــي كــرة الســلةالتعلــيم فــ

إلي التعرف علي تأثير إستخدام الحاسب اآللي في تعلم المعـارف النظريـة لقـانون كـرة 
الســـلة ، وجهـــاز الفيـــديو فـــي تعلـــم بعـــض مهـــارات كـــرة الســـلة ، واســـفرت النتـــائج عـــن 

نظريـــة لقـــانون كـــرة الســـلة ، وجهـــاز صـــالحية إســـتخدام الحاســـب فـــي تعلـــم المعـــارف ال
الفيـــديو فـــي تعلـــم بعـــض مهـــارات كـــرة الســـلة األكثـــر فاعليـــة وتـــأثيرًا علـــي الـــتعلم مـــن 

 )٧. (الطريقة التقليدية 

م دراسـة تهـدف إلـى التعـرف علـى تـأثير اسـتخدام ١٩٩٦عـام  على عبد المجيـدأجرى  .٢
يــة لكــرة الســلة فــى الفيــديو باســتخدام الحاســب اآللــى علــى تــدريس مهــارات وحــدة تعليم

وتــم اســتخدام المــنهج التجريبــى بأســلوب . درس التربيــة الرياضــية والتحصــيل المعرفــى
طالـــب مـــن طـــالب الصـــف  ٥٠المجمـــوعتين التجريبيـــة والضـــابطة علـــى عينـــة قوامهـــا 

وأسـفرت النتـائج عـن اسـتخدام تكنولوجيـا التعلـيم فـى التعلـيم فـى . األول والثانى الثانوى
 )٥٠.(ذج يؤدى إلى تعلم أفضلوجود الشرح والنمو 

فاعليـــة بـــرامج الكمبيـــوتر "م دراســـة عنوانهـــا ٢٠٠٠عـــام  منـــى محمـــود محمـــدأجـــرت  .٣
" متعــددة الوســائل القائمــة علــى الرســوم والصــور المتحركــة فــى تعلــيم المهــارات الحركيــة

وقــــد اســــتهدفت هــــذه الدراســــة التعــــرف علــــى األســــلوب األمثــــل لتقــــديم عــــرض المهــــارة 
أو األثنـــين معـــًا وكـــذلك التعـــرف علـــى ) صـــور متحركـــة(، ) تحركـــةرســـوم م(الحركيـــة 

سرعة العرض المثلى لتقديم المهارة الحركية فى برامج الكمبيوتر متعددة الوسائل وبلغ 
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مجموعـات مـن طالبـات الفرقـة األولـى ) ٦(طالبـة تـم تقسـيمهم إلـى ) ٩٦( أفراد العينة 
شـارت النتـائج إلـى وجـود فـروق دالـة بكليـة التربيـة الرياضـية بنـات جامعـة حلـوان وقـد أ

إحصــــائيًا لصــــالح المجموعــــات التجريبيــــة التــــى تســــتخدم أســــلوب الجمــــع بــــين الرســــوم 
 )٨٣.(المتحركة والصور المتحركة معاً 

فاعليــة بعــض أســاليب "م دراســة بعنــوان ٢٠٠١عــام  احمــد عبــد الفتــاح حســينأجــرى  .٤
هذه الدراسـة التعـرف علـى وتهدف " م حواجز١١٠استخدام الكمبيوتر فى تعلم مسابقة 

م حـواجز وقـد أجريـت ١١٠فاعلية بعض أساليب استخدام الكمبيـوتر فـى تعلـم مسـابقة 
تجريبيـة ومجموعـة ) ٣(طالـب تـم تقسـيمهم إلـى أربـع مجموعـات ) ١١٠(الدراسة على 

واحدة ضابطة من طالب الفرقة الثانية بكلية التربيـة الرياضـية بنـين جامعـة المنصـورة 
نتــائج وجــود فــروق دالــة إحصــائيًا لصــالح المجموعــات التجريبيــة الثالثــة وقــد أظهــرت ال

 )٤.(م حواجز  ١١٠التى استخدمت أساليب الكمبيوتر فى تعلم مسابقة 

تأثير استخدام الحاسـب "م دراسة بعنوان ٢٠٠١عام  النبوى عبد الخالق سالمةأجرى  .٥
قــد اســتهدفت هــذه و " اآللــي متعــدد الوســائط علــى تعلــم بعــض مهــارات رياضــة الجمبــاز

الدراسة التعرف علـى تـأثير اسـتخدام الحاسـب اآللـي متعـدد الوسـائط علـى تعلـم بعـض 
تلميـــذ مـــن ) ٣٠(مهـــارات رياضـــة الجمبـــاز حيـــث أجريـــت الدراســـة علـــى عينـــة قوامهـــا 

تالميــذ المرحلــة اإلعداديــة بمحافظــة الدقهليــة وقــد تــم تقســيمهم إلــى مجمــوعتين أحــدهما 
وقـــد أظهـــرت نتـــائج البحـــث إلـــى وجـــود فـــروق ذات داللـــة تجريبيـــة واألخـــرى ضـــابطة 

إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعـة الضـابطة ولصـالح المجموعـة التجريبيـة 
وٕالى ضرورة استخدام كليات التربية الرياضية للحاسب اآللي متعدد الوسائط فى تعليم 

 )١٣.(ة بهاطالبها المهارات الرياضية وكذلك المعلومات والمعارف المرتبط

أثــر برنــامج تعليمــي باســتخدام م دراســة عنوانهــا ٢٠٠٣أجــرى رشــيد عــامر محمــد عــام  .٦
،  تعلــــــم بعــــــض المهــــــارات األساســــــية لناشــــــئ كــــــرة القــــــدم الرســــــوم المتحركــــــة علــــــى

، وٕاســتخدم الباحــث ناشــئًا  ٣٠ وٕاســتخدم الباحــث المــنهج التجريبــى علــى عينــة قوامهــا  
البرنـامج ة لجمـع البيانـات ، وكانـت أهـم النتـائج أن اإلختبارات البدنية والمهارية كوسـيل

التعليمــــي المقتــــرح باســــتخدام الرســــوم المتحركــــة ســــاعد علــــى التحليــــل العقلــــي للحركــــة 
وراعى التسلسل المنطقي لها بطريقة منظمة مما ساعد على تـذكر أجـزاء تلـك الحركــة 

، كمـا  "قيـد البحـث"ة القـدم وكان لـه تـأثيرًا إيجابيـًا في تعلم وٕاكساب الناشئ مهـارات كـر 
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اســــــتخدام الرســــــوم المتحركــــــة ســــــاهم فــــــي تحســــــين مســــــتوى الناشــــــئين فــــــي األداء أن 
 )٢٨(.المهاري

م دراسـة ٢٠٠٠٣أجرى محمد سعد زغلول ومحمد على وهـانى سـعيد عبـد المـنعم عـام  .٧
عنوانها تصميم وٕانتاجية برمجية كمبيـوتر تعليميـة معـدة بتقنيـة الهيبرميـديا وأثرهـا علـى 

وانــب الــتعلم لمهــارات ضــربات الكــرة  بــالرأس لطلبــة كليــة التربيــة الرياضــية بطنطــا ، ج
طالبـًا وقــد  ٣٠واسـتخدم البـاحثين المــنهج التجريبـى ، وٕاشــتملت عينـة البحــث علـى عــدد

 ٣٠اتُبع معهم اسـتخدام برمجيـة الكمبيـوتر التعليميـة المعـدة بتقنيـة الهيبرميـديا ، وعـدد 
ـــ ـــع معهـــم طريق ـــًا واتُب ـــد ) المتبعـــة(ة التـــدريس التقليديـــة طالب لتـــدريس نفـــس المهـــارات قي

البحـث ، وكانــت أهــم النتــائج أن برمجيــة الكمبيــوتر التعليميــة المعــدة بتقنيــة الهيبرميــديا 
ساهمت بطريقة إيجابية في تحسين مستوي التعلم ومسـتوي األداء المهـاري والتحصـيل 

 )٦٩.(عة التجريبيةالمعرفي لمهارات ضرب الكرة بالرأس ألفراد المجمو 

م دراسـة ٢٠٠٣عـام عبد اهللا هشـام محمـد عبــد الحلـيم و عثمان مصطفى عثمان أجرى  .٨
أثــر برنــامج تعليمــي باســتخدام الرســوم المتحركــة بواســطة الحاســب اآللــي علــى عنوانهــا 

لتالميـــذ الحلقـــة األولـــى مـــن  تعلـــم بعـــض المهـــارات الحركيـــة بـــدرس التربيـــة الرياضـــية
، تلميـذا  ٣٠ وٕاستخدم الباحثان المنهج التجريبـى علـى عينـة قوامهـا ، التعليم األساسي

كوسيلة لجمـع  اختبارات المهارات الحركيةو اختبارات القدرات البدنية وٕاستخدم الباحثان 
ــــائج أن  ــــامج التعليمــــي باســــتخدام الرســــوم المتحركــــة البيانــــات ، وكانــــت أهــــم النت البرن

ى تعلم المهارات الحركية قيد البحث بدرس بواسطة الحاسب اآللي له تأثير إيجابي عل
  )٤٥(.التربية الرياضية

م دراســة ٢٠٠٤عــام  عبــد الــرحمن عبــد الحميــد،محمــد ابــراهيم بــالل أجــرى كــل مــن  .٩
علـــى مســــتوى االداء ) الهيبرميــــديا(اثـــر اســــتخدام تـــدريبات نمــــاذج الكمبيـــوتر عنوانهـــا 

واشـتملت عينـة البحـث علـى واستخدم الباحث المنهج التجريبى  الرقمي فى رمى الرمح
طالباً مـن طـالب مدرسـة الفجيـره للتعلـيم االساسـى الحلقـة الثانيـة تـم تقسـيمهم الـى  ٣٠

مجموعتين واشارت النتائج الى تحسـن مهـارة الـرمح للمجموعـة التجريبيـة ووجـود تـأثير 
 )  ٦١.(الطالبلدى ) الهيبرميديا (ايجابي لوسائل تكنولوجيا التعليم المستخدمة 

م دراسـة ٢٠٠٤كل من صالح محمد عسران وهبة عبـد العظـيم إمبـابى عـام  أجرى .١٠
عنوانها تأثير برنامج تعليمى باستخدام الحاسـب اآللـى علـى تعلـم المهـارات السـبعة 
األساسية والتحصيل المعرفـى للمبتـدئات فـى رياضـة المصـارعة واسـتخدام الباحثـان 
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يــذة ، وٕاســتخدم الباحثــان تلم ٢٠المــنهج التجريبــى ، وٕاشــتملت عينــة البحــث علــى 
ـــدئات  ـــة للمبت ـــة المعرفي ـــاس الناحي ـــاس األداء المهـــارى وقي ـــة وقي ـــارات البدني االختب

ــامج ) التحصــيل المعرفــى( ــائج أن  البرن ــات ، وكانــت أهــم النت كوســيلة لجمــع البيان
التعليمـــى علـــى الحاســـب اآللـــى يـــؤدى إلـــى زيـــادة التحصـــيل المعرفـــى للمعلومـــات 

رتبط بالمصـــارعة وزيـــادة مســـتوى األداء الفنـــى للمهـــارات والمعـــارف والقـــانون المـــ
سـنة بشـكل  ١٤-١٣السبعة األساسية للمبتدئات فى رياضة المصـارعة للسـن مـن 

 )٣٦.(متساوى مع المدرب

م عنوانهــا ٢٠٠٥أجــرى شــعبان إبــراهيم محمــد ومحمــد عبــد الحميــد بــالل دراســة عــام  .١١
طــي الهجــومي فــي كــرة الســلة ، تصــميم وتنفيــذ برنــامج حاســب آلــي لتقيــيم األداء الخط

وٕاسـتخدم الباحثــان المــنهج الوصـفي بالطريقــة المســحية إلجـراء الدراســات اإلســتطالعية 
بالبحــث ، وٕاســتخدام المــنهج التجريبــي عنــد تصــميم وتنفيــذ برنــامج الحاســب اآللــي  ، 
وٕاشتملت عينة البحث على الفرق المشاركة في الدورة المجمعة األولـي لنهـائي الـدوري 

والمقامـــة بالصـــالة المغطـــاة بأســـتاد  ٢٠٠٤/٢٠٠٥ام المصـــري لكـــرة الســـلة موســـم العـــ
 –سبورتنج  –األتحاد  –الجزيرة  –الزمالك  –األهلي (اإلسكندرية والمشتركة فيه فرق 

، إستخدم الباحثان اآلداء الخططى والحاسب اآللـى لجمـع البيانـات ، وكانـت ) سموحة
وضــوعية برنــامج الحاســب اآللــي المقتــرح  ، أهــم النتــائج التأكــد مــن صــدق وثبــات وم

فـي تقيـيم األداء الهجـومي لكـرة السـلة ) E . O . B(وصالحية برنامج الحاسـب اآللـي 
  )٣٥.(، وسهولة التعامل مع البرنامج وٕامكانية إستخدامه من قبل مدربي كرة السلة

  

  : الدراسات األجنبية 
دراســــة  م١٩٩٠عــــام   Skinsly & Brodie سكينســــيلي وبــــرودي  أجــــرى .١

اســـــتهدفت دراســـــة فاعليـــــة التعلـــــيم المـــــرتبط بالحاســـــب اآللـــــي لتـــــدريس لعبـــــة كـــــرة 
ــــة الرياضــــية ، وقــــد اســــتخدم الباحثــــان المــــنهج التجريبــــي  الطائرة الريشــــة فــــي التربي

بتصـــميم تجريبـــي مجمـــوعتين إحـــداهما تجريبيـــة واألخـــرى ضـــابطة ، وقـــد بلـــغ حجـــم 
ــــة  ــــارهم  ١٢العين ــــم اختي ــــة ، ت ــــم تقســــيمهم أثنــــي عشــــر طالب بالطريقــــة العشــــوائية وت

بالتســاوي ، وكــان مــن أهــم األدوات الحاســب اآللــي واختبــارات المهــارات الحركيــة ، 
ــيم باســتخدام الحاســب اآللــي كــان أكثــر فاعليــة عــن  وكــان مــن أهــم النتــائج أن التعل

  )١٠١(.التعليم بالطريقة التقليدية 
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عاليـــة اســـتخدام الفيـــديو ف دراســـة عنوانهـــا ١٩٩١عـــام   Mathiasماثيـــاس  أجـــرى .٢
التفاعلي القائم علـى الكمبيـوتر فـي تـدريس القـدرة علـى تحليـل مهـارتين نفـس حركيـة 
فــي الســباحة ، وقــد اســتخدم الباحــث المــنهج التجريبــي بتصــميم تجريبــي مجمــوعتين 
إحداهما تجريبية ست طالب واألخرى ضابطة إحـدى عشـر طالـب ، وقـد بلـغ حجـم 

معة كلورادو بأمريكا تـم اختيـارهم بالطريقـة العشـوائية ، العينة سبعة عشر طالب بجا
وكان من أهم أدوات البحث الفيديو التفاعلي القائم على الحاسب اآللي ، وكـان مـن 
أهـم النتـائج أن اسـتخدام الفيـديو التفـاعلي القـائم علـى الحاسـب اآللـي وسـيط تعليمـي 

  )٩٧(.ذو فعالية عالية

برنــامج "م دراســة عنوانهــا ٢٠٠٣عــام  Ibañez S.J et alأجــرى إبــانيز وآخــرون  .٣
، وهـدفت الدراسـة إلـي تصــميم " كمبيـوتر لتقيـيم العبـي كـرة السـلة مــن الوقـت الفعلـي

برنـــامج كمبيـــوتر لتقيـــيم وتحليـــل األداء الفـــردي لالعبـــين اثنـــاء التـــدريب والمنافســـة ، 
بـين سـواء وأسفرت النتائج عن صالحية إسـتخدام البرنـامج لتقيـيم األداء الفـردي لالع

 )٩٥. (أثناء التدريب أو المنافسة 

   
  :التعليق على الدراسات السابقة ثالثاً 

يتضح من خالل عرض للدراسات والبحوث السابقة التي تمت في مجال استخدام 
  :ما يلى  تكنولجيا التعلم

  - :الھدف 
على الرغم من اختالف هدف كل دراسة عن األخرى إال أن محور هذه الدراسات هو     

بأنواعها في تعليم مهارات متنوعة في العديد من وتكنولجيا التعليم استخدام الوسائل التعليمية 
الرياضات باإلضافة إلى التوجه إلى صقل وٕاعداد الطالب المعلم لعملية التدريس باستخدام 
هذه الوسائل ومحاولة تطوير مهارات الفهم والمعرفة لدى المتعلم ، لذا نجد أن هناك دراسات 
توجهت إلى المقارنة بين درجة إيجابية بعض الوسائل التعليمية بعضها البعض ، بينما 
توجهت دراسات أخرى إلى المقارنة بين درجة إيجابية بعض الوسائل التعليمية بالطرق 

  .التقليدية المتبعة في التدريس 
  

  -:المنھج المستخدم 

جريبي في الدراسة باعتباره اتفقت معظم الدراسات السابقة على استخدام المنهج الت
  .أنسب المناهج لمثل هذه الدراسات 
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  -:العينة 
اختلفت العينات في الدراسات السابقة حسب طبيعة وٕاجراءات البحث ، فتنوعت 
 العينات ما بين تالميذ بمرحلة التعليم األساسي  أو طالب وطالبات بمرحلة التعليم الجامعي

  .دف من بحثهأوناشئين كل حسب اله ، أو العبين
 

  النتائج 

وتكنولوجيا أسفرت نتائج الدراسات السابقة عن نتائج إيجابية عند استخدام الوسائل التعليمية 
في عملية التعلم الحركي وهى أفضل من الطرق المتبعة سابقا كما أن استخدام التعليم 

الفيديو   - ية المغلقة الدوائر التليفزيون –الكمبيوتر ( برامج وأجهزة التكنولوجيا الحديثة مثل 
  .يؤدى إلى تعلم أفضل  ) مع الشرح 

 
  :ستفادة من الدراسات السابقة اال

  :من خالل اطالع الباحث على الدراسات السابقة استفاد الباحث ما يلى 
في التعلم الحركي وتكنولوجيا التعليم التأكيد على أهمية استخدام الوسائل التعليمية  -

  .ن التعلم للحصول على مستوى أفضل م
 .التعرف على تأثير استخدام برامج وأجهزة التكنولوجيا الحديثة في التعلم الحركي  -

التعرف على المشكالت التي تعوق استخدام الوسائل التعليمية التقليدية في مجال التعلم  -
 .الحركي 

ي كانت نتائج الدراسات السابقة هي الدليل الذي اهتدي به الباحث إلى فكرة البحث والت -
ساهمت بقدر كبير في وضوح أهمية هذا البحث ومنهجه وخطة سير الدراسة ومناقشة 

  .نتائجه



  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  البحث إجراءات

  المنھج المستخدم: أوالً 
  ثانياً عينة البحث 

 ً   وسائل وأدوات جمع البيانات : ثالثا
  الدراسة اإلستطالعية: رابعاً 

  الدراسة األساسية: خامساً 
  المعالجات اإلحصائية: سادساً 
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  :إجراءات البحث
  :منھج البحثأوالً 

 تجريبيةالتصميم التجريبي لمجموعتين إحداهما  ذوالباحث المنهج التجريبي  استخدم
  .الدراسة هضابطة لمناسبته لطبيعة هذواألخرى 

  
  :عينة البحثمجتمع وثانياً 

عينة البحث  شتملتإناشىء كرة قدم بمنطقة الجميل و   ٢٠٠بلغ مجتمع البحث 
وتم بنادى المستقبل بالجميل شعبية النقاط الخمس  سنة  ١٤تحت  اشئى كرة القدمن ٤٠ على

ناشئين إلجراء الدراسة  ٨وتم إستبعاد عدد اختيار العينة بالطريقة العمدية الطبقية 
 عشوائيًا  تم تقسيمهم ناشىء ٣٢اإلستطالعية عليهم وبذلك أصبحت عينة البحث الفعلية 

ناشئ وقد قام الباحث  ١٦ا ية واألخرى ضابطة وقوام كل منهيبإلى مجموعتين األولى تجر 
بإجراء التجانس لعينة البحث فى بعض المتغيرات التى قد يكون لها تأثير على المتغير 

 - القدرة العضلية(وبعض الصفات البدنية ) زنو ال –الطول  -السن (التجريبى مثل النمو 
والمهارات األساسية فى كرة ) الرشاقة - وافقالت -التوازن - الدقة -المرونة - السرعة -التحمل

  .القدم كما يوضحه الجدول التالى



-٢٩-  

  

  )١(جدول 
  المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى وقيمة معامل اإللتواء 

  لعينة البحث فى بعض المتغيرات المختارة
معامل 
 اإللتواء

اإلنحراف  الوسيط
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

وحدة 
  القياس

 المتغيرات

 السن  سنة ١٣.٣١ ٠.٧٢ ١٣.٥٠ ٠.٧٩-

نمو
ال

 

 الطول  سم ١٤٨.٦٣ ١.٩٣ ١٤٨.٠٠ ٠.٩٨

 الوزن  كجم ٤٣.٨٢ ١.١٤ ٤٣.٥٠ ٠.٨٤

 الوثب العمودى لسارجينت  سم ١٢.٣٢ ١.٣٢ ١٢.٥٠ ٠.٤١-

نية
البد

 

 الجرى فى المكان دقيقتين  عدد ٦٣.٥٩ ١.٤٢ ٦٤.٠٠ ٠.٨٧-

 لبدء الطائرمتر عدو من ا٣٠  ث ٦.٤٢ ١.١٧ ٦.٧٥ ٠.٨٥-

 ثنى الجذع من الوقوف  سم ٥.٧٥ ١.٧٥ ٦.٢٥ ٠.٨٦-

 التصويب على الدوائر المتداخلة  درجة ١٧.٨٥ ١.٣٠ ١٨.٠٠ ٠.٣٥-

 الوقوف على مشط القدم  ث ٢٧.٣٥ ١.٤١ ٢٧.٧٥ ٠.٨٥-

 رمى وٕاستقبال الكرات  درجة ٧.٥٣ ١.٦٤ ٧.٠٠ ٠.٩٧

 الجرى والدوران  ث ٢١.٠٦ ١.٤٢ ٢١.٥٠ ٠.٩٣-

 الجرى بالكرة  درجة ٨.٤٨ ٠.٧٦ ٨.٢٥ ٠.٩١

رية
مها
ال

 

 إيقاف حركة الكرة  درجة ٣.٣٣ ٠.٧٣ ٣.٥٠ ٠.٧٠-

 رمية التماس  درجة ٣.٤٢ ٠.٧٢ ٣.٥٠ ٠.٣٣-

 ركل الكرة بدقة  درجة ٣.٦٦ ٠.٧٠ ٣.٥٠ ٠.٦٨

 ركل الكرة بالقدم ألبعد مسافة  درجة ٤.٢٥ ٠.٩٠ ٤.٠٠ ٠.٨٣

 تمرير الكرة وهى فى الهواء  درجة ٣.٧١ ٠.٨٦ ٣.٥٠ ٠.٧٣

 ياردة٦اإلستحواذ على الكرة فى منطقة الـ  درجة ٢.٥٩ ٠.٦٨ ٢.٥٠ ٠.٣٩

 قطع الكرة من المنافس  درجة ٢.٧٢ ٠.٩٨ ٢.٥٠ ٠.٦٧

الذى يشير ) ٣+(أن قيم معامالت اإللتواء قد تراوحت ما بين ) ١(يتضح من جدول 
وبعض الصفات البدنية ) الوزن -الطول -السن(مو إلى إعتدالية توزيع العينة فى متغيرات الن

  .والمهارات األساسية قيد البحث
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ً لثثا   :وسائل وأدوات جمع البيانات: ا
  -:األجھزة واألدوات الالزمة للبرنامج التعليمى 

  -:أجهزة كمبيوتر بالمواصفات التالية    
 .أو متوافق معه  IBMجهاز كمبيوتر  -

 .ميجا هيرتز أو أسرع  233بسرعة  2معالج طراز بانتيوم  -

 .يدعم اللغة العربية )  Windows 32 bit )Xp, me, 2000 , 98 , 95نظام ويندوز  -

 .ميجابايت  ١١٥قرص صلب بمساحة خالية  -

 . bit 16ذات تحليل لوني عالي  x 800 600بطاقة شاشة  -

 . bit 16بطاقة صوت  -

 ) ثانية/  كيلو بايت 50X )150 X 50بسرعة  CD-Romمشغل أقراص مدمجة  -

 .شاشة ملونة  -

 .سماعات خارجية ويفضل سماعات لألذن  -

 .ميجابايت  Ram 64ذاكرة ممتدة  -

 .لوحة مفاتيح ، وفأرة  -

 .معمل للدراسة مجهز بمقصورات للتعلم الفردي  -

  .المخزن عليه البرنامج التعليمى  CD-Romالقرص الضوئي المدمج 

  
  :اإلختبارات البدنية والمھارية

( ،)  ١٢(الدراسـات السـابقةالمراجـع العلميـة المتخصصـة و االطالع علـى قام الباحث ب
وذلـــك بهـــدف  )٦٦(،)٦٢(،)٥٥(،)٥٣(،)٤٤(،)٤٢(،)٣٣(،)٢٢(،)٢١(،)١٧(،)١٦(، ) ١٤

وكـذلك المهـارات ها ، واالختبارات البدنية التـي تقيسـ كرة القدمالصفات البدنية الخاصة ب تحديد
  -:وقد أسفر ذلك عن اآلتى هاالتي تقيسواالختبارات فى كرة القدم األساسية 

  )٢(مرفق  :االختبارات البدنية
ووحـــــدة القيـــــاس للـــــرجلين اختبـــــار الوثـــــب العمـــــودى لســـــارجنت لقيـــــاس القـــــدرة العضـــــلية  -

  .بالسنتيمتر
  .بالعددووحدة القياس اختبار الجرى فى المكان دقيقتين لقياس التحمل  -

 .بالثانيةووحدة القياس سرعة م من البدء الطائر لقياس ال ٣٠اختبار العدو  -

 .بالسنتيمترووحدة القياس اختبار ثنى الجذع أمامًا من الوقوف لقياس المرونة  -
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 .بالدرجةووحدة القياس اختبار التصويب على الدوائر المتداخلة لقياس الدقة  -

  .بالثانيةووحدة القياس اختبار الوقوف على مشط القدم لقياس التوازن  -

  .بالدرجةووحدة القياس ل الكرات لقياس التوافق اختبار رمى واستقبا -

   .بالثانيةووحدة القياس اختبار الجرى والدوران لقياس الرشاقة  -
  

  )٣مرفق ( :اإلختبارات المھارية

لكـرة القـدم وهـذه البطاريـة  Vanderhoofفانـدرهوف إستخدم الباحث بطارية إختبـار   
حماسـهم ودافعيـتهم لتطـوير مهـاراتهم ووضعت بغرض مقارنة الالعبين بعضهم بـبعض لزيـادة 

فـــى كـــرة القـــدم وٕاظهـــار مـــدى التقـــدم الـــذى يحققـــه األفـــراد فـــى المهـــارات وهـــذه البطاريـــة يمكـــن 
  -:فى قياس القدرة على اإلنجاز فى كرة القدم واإلختبارات المهارية هي اإستخدامه

                .على عشرة درجات لالجرى بالكرة والالعب الذى يسجل أقل زمن يحص -
 .الكرة وتحتسب عشرة درجات للمحاوالت الخمس الصحيحةحركة إيقاف  -

ى درجـــة لإلختبـــار عشـــرة صـــرميـــة التمـــاس ويعطـــى لالعـــب خمـــس محـــاوالت متتاليـــة وأق -
  .درجات

 . ركل الكرة بدقة وتسجل لالعب درجات خمس ركالت والدرجة الكلية من عشرة -

ى لالعـب ثـالث محـاوالت والدرجـة الكليـة مـن ركل الكرة بالقدم ألبعد مسـافة ممكنـة ويعطـ -
 .عشرة

 .ويعطى لالعب ثالث محاوالت والدرجة الكلية من عشرةوهي في الهواء تمرير الكرة  -

يـاردة ويعطـى لكـل العـب خمـس محـاوالت والدرجـة  ٦اإلستحواز على الكرة فى منطقـة الــ -
  .من عشرة

 .درجــة الكليــة مــن عشــرةقطــع الكــرة مــن المنــافس ويعطــى لكــل العــب خمــس محــاوالت وال -
)٢٨٧ -٢٦٥: ٦٥( 

  )٤مرفق (: بإستخدام الحاسب اآللى البرنامج التعليمي المقترح

فى  VBحيث يدخل برنامج  Microsoft Visual Basic 6.0وذلك باستخدام برنامج      
ـــرامج المســـتخدمة فـــى الكمبيـــوتر ـــه نســـبيًا . تصـــميم معظـــم الب ـــك نظـــرًا لســـهولة العمـــل علي وذل

. فلغـة البيـزك تعتبـر أسـهل لغـات البرمجـة علـى الحاسـب اآللـى. ة فـى البـرامج األخـرىبالمقارن
أن تنتقـل بـين المواقـف التعليميـة مـن خـالل  للناشىء كما يتيح البرنامج بعد تصميمه الفرصة 
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تم تصـميم البرنـامج المقتـرح باسـتخدام وقد . أزرار مكتوب عليها الموقف التعليمى المراد تعلمه
وذلــك بعــد االطــالع علــى المراجــع العلميــة والدراســات العربيــة واألجنبيــة التــي  لــىالحاســب اآل

تناولــت اســتخدام هــذا األســلوب وقــد راعــى الباحــث عنــد وضــع البرنــامج خصــائص النمــو لهــذه 
  .األسس والخطوات التالية عند وضع البرنامج  المرحلة السنية واتبع

  -:األھداف العامة للبرنامج  -

حــث علــي الركيــزة األساســية فــي وضــع البرنــامج وتخطيطــه لألعــداد حيــث اعتمــد البا
وهــي األهــداف التعليميــة فــي اختبــار المــادة العلميــة والطــرق واألســاليب التــي ســتتم فــي عــرض 

  .وكذلك تحديد المستويات التي يمكن عن طريقها تقويم البرنامج ، البرنامج 
  
  -:األھداف المھارية -
  .عارف عن كرة القدم عامة والمهارات األساسية خاصة بمعلومات وم لناشىءتزويد ا -
  .األداء المهاري الصحيح في اشكالة المختلفة ومواقفه المختلفة  الناشىءتعليم  -
  .تنمية بعض القدرات البدنية الالزمة لممارسة كرة القدم  -
، ء الرئيسـي الجز ، اإلحماء ( كيفية التسلسل في أداء الوحدات التعليمية من  ناشىءتعليم ال -

  ).الختام 
  

  -:تحديد خصائص ومستوي المتعلم  -

، الـوزن ( وذلك من خالل جمع المعلومات التي من خاللها يتم ضبط المتغيرات مثل 
  ).والمستوى المهارى ، والمستوي البدني ، والطول 

  
  :أسـس البرنامـج

  .مراعاة خصائص النمو للمرحلة السنية - ١
  .ناشئينالمراعاة الفروق الفردية بين  - ٢
  .تميز البرنامج بالبساطة والتنوع - ٣
  .مراعاة التدرج من السهل إلى الصعب - ٤
  .حسن توزيع العمل بين النشاط والراحة - ٥
  .مراعاة توفير المكان واإلمكانات المناسبة لتنفيذ البرنامج - ٦
  .مراعاة عوامل األمن والسالمة - ٧
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  .تناسب محتوى البرنامج مع أهدافه - ٨
  .ادة والتشويقمراعاة أن يتحقق الشعور بالسع - ٩

  
  -:تحليل المحتوي -

تــم تحديــد المحتــوي التعليمــي للمهــارات األساســية لكــرة القــدم مــن خــالل مســح المراجــع 
درجـة –شـباب –نهائيات كأس العـالم ناشـئين ( المتخصصة وتحليل األداء لمباريات كرة القدم 

بات المسـتخدمة لرفـع وذلـك لتحديـد الخطـوات الفنيـة والتعليميـة والتـدري مـن قبـل الباحـث )أولى 
كما قـام الباحـث بجمـع ، مستوي األداء وأيها اقل إهماال في التدريب وكيفية التدرج في التعليم 
كمـا تـم طبـع المحتويـات ، صور أداء المهارة طبقا للمراحل التي تمر بها من المراجع العلميـة 

هــم المراحــل الخاصــة بالمهــارات قيــد البحــث فــي صــور متسلســلة فــي كــرت واحــد وموضــح بــه أ
وتحديـــد بعـــض ، وتحديـــد أهـــم الخطـــوات الفنيـــة المـــؤثرة علـــي أداء المهـــارة، الفنيـــة لكـــل مهـــارة 

  .التمرينات المساعدة في تعليم المهارات األساسية بإتقان
  
  -):مرحلة وضع البرنامج(مرحلة التركيب  -
ليمـي ترتيبـا متـدرجا حيـث قـام الباحـث بترتيـب وتنظـيم البرنـامج التع: تنظيم المادة التعليمية  -

مــن حيــث صــعوبة األداء المهــاري وذلــك بترتيــب المهــارات مــن حيــث الصــعوبة ابتــداء مــن 
كمــا قــام الباحــث بترتيــب الخطــوات الفنيــة والتعليميــة داخــل الوحــدة ، الســهل إلــى الصــعب 

  .التعليمية الواحدة وذلك من السهل إلى الصعب 
  : االستراتيجية التعليمية لوضع البرنامج  -

أنشـــطة قبليـــة إلثـــارة دافعيـــه المتعلمـــين للـــتعلم حيـــث تعتمـــد العمليـــة التعليميـــة علـــي اســـتثارة  -
  -:بمراعاة مايلي   دافعيه المتعلم للتعلم وقد قام الباحث

  .وضع مجموعة من الصور لمجموعة من الالعبين أثناء أداء المهارة *
  .ر تقديم مجموعة من المعلومات تتميز بالتشويق وعدم التكرا*
  
  -:كتابة البرنامج في صورته األولية  -

ثم التأكيد من مدي تحقيق البرنامج الهدافة التي وضع من اجلها وكانت المواصفات 
  :التالية هي أهم المحددات 

  .تحديد الهدف من البرنامج -
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فـــي التعـــرف علـــي االســـتجابة  ناشـــىاالســـتعانة بعـــدد مـــن المثيـــرات واإليحـــاءات لمســـاعدة ال -
  ة المطلوب

  . للناشىءتحديد السلوك األولى  -
  .تزويد األطر بالصور والرسوم الالزمة للتوضيح  -
  . للناشىء االلتزام بالسرعة الذاتية  -
  .التسلسل التدريجي في كافة محتويات البرنامج -
  .استخدام التعزيز الفوري  -
  .الناشئين مراعاة الفروق الفردية بين  -
  
  -:التقويم  -
براء حيث تم عرض البرنامج على مجموعة من الخبراء للتأكد من مفردات تقويم الخ -

  ).٥مرفق (البرنامج حتى يصل إلى صورته النهائية 
وقــد قــام الباحــث بــإجراء التقــويم ،التجريــب علــي المــتعلم مــن خــالل الدراســات االســتطالعية  -

  :الخارجي علي النحو التالي 
  .ضبط المتغيرات المستقلة * 
  .ن البرنامج للمجموعتين التجريبية والضابطةتوحيد زم* 
بتعلـيم المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة لضـمان سـير البرنـامج  و المساعدين  قيام الباحث* 

  .بالطرق المحددة قيد الدراسة وفي الزمن المحدد
بإستخدام الحاسب اآللى للمجموعة  ىالتأكد من عدم تسرب محتوى البرنامج التعليم* 

  .الضابطة
  

  -:أجزاء الوحدة التعليمية 
  :اإلحماء  -

دقيقـــة ويكـــون فـــي صـــورة جـــري حـــول الملعـــب وبعـــض ) ١٥إلـــى  ١٠(ويتـــراوح مـــابين 
تمرينات اإلطالة وأيضا في صورة العاب صغيرة باسـتخدام الكـرة أو بـدونها ويراعـي اآلتـي فـي 

  :عملية اإلحماء
ـــة ال ٠ ـــة اإلحمـــاء وتهيئ ـــة ا ناشـــئينالتـــدرج فـــي عملي ـــة والنفســـية للجـــزء مـــن الناحي ـــة والفني لبدني

  .األساسي من وحدة التعليم 
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  .استخدام بعض األدوات مثل الكرات الطبية والحواجز واألقماع  ٠
  .ارتباط اإلحماء بالنواحي المناخية وطبيعة الجزء األساسي من وحدة التعليم  ٠

  : الجزء الرئيسي 
  .دقيقة من زمن الوحدة التعليمية  ٦٠مدته  ٠
  .يهذا الجزء األعداد البدني العام والخاص والمهار يشمل  ٠
  .االستعانة باألدوات المتاحة قدر اإلمكان لخلق عامل التشويق ٠
  :الجزء الختامي  -
  .دقائق ) ٥(مدة هذا الجزء حوالي  ٠
  .يهدف هذا الجزء إلى عودة الناشئ ألي حالته الطبيعية آو ما يقرب منها بقدر اإلمكان ٠
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  )٢(جدول 
   ذج لوحدة تعليمية للمجموعتين التجريبية نمو 

  األول                                           : األسبوع 
      دقيقة ٧٥: تعليم مهارة التمرير                         زمن الوحدة: الهدف

مكونات 
 الدرس

 )الحاسب اآللى(المجموعة التجريبية  الزمن
  المجموعة الضابطة

 )التقليدية(

 ق١٠ اإلحماء

  .الجرى دورتان حول الملعب )  وقوف( -
يحـــاول كـــل ناشـــئ لمـــس ) وقـــوف مواجـــه( -

  .ركبة الزميل المقابل له
  . الجرى فى المكان )  وقوف( -
ــــان( - ــــان مواجهت ــــل ) وقــــوف قاطرت شــــد الحب
يحـــــاول كـــــل فريـــــق جـــــذب ) لعبـــــة صـــــغيرة (

 الفريق اآلخر

  .الجرى دورتان حول الملعب )  وقوف( -
يحـــاول كـــل ناشـــئ لمـــس ) ف مواجـــهوقـــو ( -

  .ركبة الزميل المقابل له
  . الجرى فى المكان )  وقوف( -
ــــان( - ــــان مواجهت ــــل ) وقــــوف قاطرت شــــد الحب
يحـــــاول كـــــل فريـــــق جـــــذب ) لعبـــــة صـــــغيرة (

 الفريق اآلخر

اإلعداد 
  البدنى
 

 ق٢٠

 م  ٣٠-٢٠سباق التتابع ) وقوف() سرعة( -
  .التقدم لألمام بالوثب ) وقوف) (قوة( -
ثنــى الجــذع ) وقــوف ثبــات الوســط)(مرونــة( -

  .بالتبادل) ٤(جانبا والضغط 
الجـــرى الزجزاجـــى بـــالكرة ) وقـــوف)(رشـــاقة( -

  .بين النقط
الوثــب لتعديــة مقعــد ســويدي )وقــوف)(قــدرة( -

 . ثم الوثب عاليا لضرب كرة بالرأس 

 م  ٣٠-٢٠سباق التتابع ) وقوف() سرعة( -
  .وثب التقدم لألمام بال) وقوف) (قوة( -
ثنــى الجــذع ) وقــوف ثبــات الوســط)(مرونــة( -

  .بالتبادل) ٤(جانبا والضغط 
الجـــرى الزجزاجـــى بـــالكرة ) وقـــوف)(رشـــاقة( -

  .بين النقط
الوثــب لتعديــة مقعــد ســويدي )وقــوف)(قــدرة( -

 . ثم الوثب عاليا لضرب كرة بالرأس 

الجزء 
  ق٤٠  الرئيسى

عـــرض المهـــارة علـــى شاشـــة الكمبيـــوتر : أوال 
  ) ق٧(
نـزول الناشـئين للملعـب كـى  يـؤدوا مـا : نيا ثا

  )ق١١(شاهدوه 
وضع الرجلين : يقوم المدرب بتصحيح : ثالثا
  وضع الجذع  -وضع الذراعين  -

بعــد تعلــيم الناشــئين وقفــة االســتعداد بالطريقــة 
الصــحيحة يتحــرك الناشــئين مــن هــذا الوضــع 

  للجانبين ولألمام وللخلف  

ف انتبـــاه يقــوم المـــدرب بإعطـــاء اشـــارة وقـــو  -
التالميذ فى مجموعتين ويقوم بإعطاء نمـوذج 
ـــيم الناشـــئين مـــا  لمهـــارة التمريـــر ثـــم يقـــوم بتعل

 -وضــع الــذراعين  -وضــع الــرجلين :  يلــى 
  . وضع الجذع

ربــــــط األوضــــــاع الســــــابقة لتعلــــــيم الوضــــــع  -
  .الصحيح للتمرير بدون كرة ثم بالكرة

يقـوم الناشـئين بـأداء المهـارة ويقـوم المــدرب  -
  .  يح األخطاء بتصح

  ق٥  الختام

المشـــــى حـــــول الملعـــــب وتنظـــــيم ) وقـــــوف( -
  .التنفس

عمـــــل دوائـــــر واســـــعة بالـــــذراعين ) وقـــــوف( -
  .للخلف 

  عمل مرجحات موازية ) وقوف( -

المشـــــى حـــــول الملعـــــب وتنظـــــيم ) وقـــــوف( -
  .التنفس

عمـــــل دوائـــــر واســـــعة بالـــــذراعين ) وقـــــوف( -
  .للخلف 

  عمل مرجحات موازية ) وقوف( -
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  :اً الدراسة اإلستطالعيةرابع
 ٨ مالباحــث بــإجراء الدراسـة اإلســتطالعية علــى عينـة البحــث اإلســتطالعية وعــددهقـام 

  :وذلك بهدف التعرف على من مجتمع البحث ومن خارج العينة األصلية ناشئين
  .صالحية ومناسبة األدوات واألجهزة المستخدمة -
العينــة إلجــراء القياســات فــي أقــل  وتنظــيم أفــراد إجــراء القياســاتتــدريب المســاعدين علــى  -

 .البيانات التأكد من صالحية استمارة تسجيلو  وقت ومجهود

تطبيــق البرنــامج التعليمــى التعــرف علــى الصــعوبات التــي يمكــن أن تواجــه الباحــث أثنــاء  -
 .ٕاجراء االختبارات والقياسات والتغلب عليهاو 

  .ستخدمةلإلختبارات الم) الصدق -الثبات(حساب المعامالت العلمية  -
  

  )الصدق -الثبات(المعامالت العلمية 
  الثبات

االســـتطالعية البحـــث ينـــة عقـــام الباحـــث بتطبيـــق االختبـــارات البدنيـــة والمهاريـــة علـــى   
حســاب تــم بــين التطبيقــين و  قــدره يــومينبفاصــل زمنــي و إعــادة تطبيقهــا ناشــئين وتــم  ٨وعــددهم 

  ).٤)(٣(ه الجدولين رقماألول والثانى كما يوضحمعامل االرتباط بين التطبيقين 
  )٣(جدول 

  المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى وقيمة معامل اإلرتباط بين 
  األول والثانى لإلختبارات البدنية التطبيقين 

 اإلختبارات
وحدة 
 القياس

معامل  التطبيق الثانى التطبيق األول
 ع س ع س اإلرتباط

 *٠.٧٨٢ ١.٤٦ ١٢.٢٧ ١.١٤ ١٢.٢٦  سم   رجنتاالوثب العمودي لس

 *٠.٧٦٣ ٢.٥٢ ٦٣.٦١ ١.٦٤ ٦٣.٥٧  عدد   الجرى فى المكان لمدة دقيقتين 

 *٠.٧٥٥ ٠.٥٧ ٦.٤٢ ٠.٣٢ ٦.٤٤  ث   الطائرم عدو من البدء ٣٠

 *٠.٨٢٤ ١.٥٦ ٥.٦٦ ١.٤٧ ٥.٦٤  سم  ثنى الجذع من الوقوف 

 *٠.٧٦٦ ١.١٨ ١٧.٩٣ ١.٢٢ ١٧.٧٥  درجة   تصويب على الدوائر المتداخلةال

 *٠.٧٨٤ ١.١٢ ٢٧.٤٢ ٠.٨٤ ٢٧.٣٣  ث   وقوف على مشط القدمال

 *٠.٧٩١ ١.٢٧ ٧.٥٧ ١.٠٨ ٧.٥٢  درجة  واستقبال الكرات رمى 

 *٠.٨١٦ ١.٣٣ ٢٠.٥٦ ١.١٥ ٢١.٠٤  ث   الجرى والدوران

  ٨= ن                                                                ٠.٠٥دال عند مستوي * 
ـــين األول ) ٣(يتضـــح مـــن جـــدول  ـــة إحصـــائيًا بـــين التطبيق ـــة دال وجـــود عالقـــة إرتباطي

 .والثانى لإلختبارات البدنية مما يشير إلى ثبات اإلختبارات البدنية المستخدمة
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  )٤(جدول 
  المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى وقيمة معامل اإلرتباط بين 

   األول والثانى لإلختبارات المهاريةالتطبيقين 

 اتاإلختبار 
وحدة 
 القياس

معامل  التطبيق الثانى التطبيق األول
 ع س ع س اإلرتباط

 *٠.٧٦٤ ٠.٥٣ ٨.٥٥ ٠.٤٧ ٨.٥٧ ث الجرى بالكرة

 *٠.٧٥٢ ٠.٦١ ٣.٢٩ ٠.٨٢ ٣.٢١ درجة إيقاف حركة الكرة

 *٠.٨٩٥ ٠.٨٥ ٣.٥٣ ٠.٧١ ٣.٤٢ درجة رمية التماس

 *٠.٧٦٧ ٠.٧٢ ٣.٦٦ ٠.٦٦ ٣.٥٨ درجة ركل الكرة بدقة

 *٠.٧٨٣ ٠.٨٧ ٤.٢٤ ٠.٩١ ٤.٢٢ درجة ركل الكرة بالقدم ألبعد مسافة

 *٠.٧٩٤ ٠.٩٣ ٣.٧٨ ٠.٨٤ ٣.٦١  درجة  تمرير الكرة وهى فى الهواء

 *٠.٨١١ ٠.٦١ ٢.٦١ ٠.٧٣ ٢.٥٦  درجة  ياردة٦اإلستحواز على الكرة فى منطقة ال

 *٠.٧٥٣ ٠.٨٨ ٢.٦٩ ٠.٩٥ ٢.٦٣  درجة  قطع الكرة من المنافس

   ٠.٠٥د مستوي دال عن* 
ـــين األول ) ٤(يتضـــح مـــن جـــدول  ـــة إحصـــائيًا بـــين التطبيق ـــة دال وجـــود عالقـــة إرتباطي

 .والثانى لإلختبارات المهارية مما يشير إلى ثبات اإلختبارات المهارية المستخدمة

  
  ثانياً الصدق

ولحســاب الصــدق اإلختبــارات البدنيــة والمهاريــة قــام الباحــث بإســتخدام صــدق التمــايز 
مــوعتين إحــداهما مميــزة وهــى العبــى كــرة القــدم والحاصــلين علــى المركــز األول بــنفس بــين مج

 ٨ناشــئين والثانيــة غيــر مميــزة وهــى عينــة الدراســة اإلســتطالعية وعــددهم  ٨البطولــة وعــددهم 
ناشئين  وبعد اإلنتهاء من تطبيق اإلختبارات البدنية والمهارية تمت المقارنـة بـين المجمـوعتين 

  ).٦)(٥(ول رقم كما يوضحه الجد
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  )٥(جدول 
  بين المجموعتين ) ت(المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى وقيمة 

  المميزة وغير المميزة فى اإلختبارات البدنية 

 اإلختبارات
وحدة 
القياس

 )ت(قيمة  المجموعة غير المميزة المجموعة المميزة

 ع س ع س

 *١٠.٥٤ ١.٤٦ ١٢.٢٧ ٠.٦٧ ١٨.٦٧  سم   رجنتاالوثب العمودي لس

 *٢٠.٣٧ ٢.٥٢ ٦٣.٦١ ١.٨٨ ٨٧.٨٢  عدد   الجرى فى المكان لمدة دقيقتين 

 *٥.٠٢ ٠.٥٧ ٦.٤٢ ٠.٣٢ ٥.١٨  ث   الطائرم عدو من البدء ٣٠

 *٤.٣٧ ١.٥٦ ٥.٦٦ ٠.٩١ ٨.٦٤  سم  ثنى الجذع من الوقوف 

 *٧.٥٣ ١.١٨ ١٧.٩٣ ٠.٧٣ ٢١.٨٨  درجة   تصويب على الدوائر المتداخلةال

 *١٤.٠٢ ١.١٢ ٢٧.٤٢ ٠.٥٥ ٣٤.٠٣  ث   لى مشط القدمالوقوف ع

 *٣.٩٧ ١.٢٧ ٧.٥٧ ٠.٦٩ ٩.٧٤  درجة  واستقبال الكرات رمى 

 *٣.٧٠ ١.٣٣ ٢٠.٥٦ ٠.٤٢ ١٨.٦١  ث   الجرى والدوران

وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائيًا بـــين المجمـــوعتين المميـــزة وغيـــر ) ٥(يتضـــح مـــن جـــدول 
إلختبــارات البدنيــة قيــد الدراســة ممــا يشــير إلــى المميــزة ولصــالح المجموعــة المميــزة فــى جميــع ا

 .صدق هذه اإلختبارات

  )٦(جدول 
  بين المجموعتين ) ت(المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى وقيمة 

  المميزة وغير المميزة فى اإلختبارات المهارية 
وحدة  المجموعة المميزة المجموعة غير المميزة )ت(قيمة 

القياس
 اإلختبارات

 س ع س ع

 الجرى بالكرة ث ٥.٣١ ٠.٨٢ ٨.٥٥ ٠.٥٣ *٨.٧٨

 إيقاف حركة الكرة درجة ٦.٨٢ ٠.٩٧ ٣.٢٩ ٠.٦١ *٨.١٥

 رمية التماس درجة ٦.٦٥ ٠.٧١ ٣.٥٣ ٠.٨٥ *٧.٥٤

 ركل الكرة بدقة درجة ٦.٧٢ ٠.٦٤ ٣.٦٦ ٠.٧٢ *٨.٤٠

 ركل الكرة بالقدم ألبعد مسافة درجة ٧.٩٢ ٠.٨٨ ٤.٢٤ ٠.٨٧ *٧.٨٧

  تمرير الكرة وهى فى الهواء  درجة ٧.٨٤ ٠.٥٦ ٣.٧٨ ٠.٩٣ *٩.٨٩
  ياردة٦اإلستحواز على الكرة فى منطقة ال  درجة ٦.٣١ ٠.٧٣ ٢.٦١ ٠.٦١ *١٠.٢٩
  قطع الكرة من المنافس  درجة ٦.٤٢ ٠.٩٢ ٢.٦٩ ٠.٨٨ *٧.٧٥

   ٠.٠٥دال عند مستوي * 
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يـــزة وغيـــر وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائيًا بـــين المجمـــوعتين المم) ٦(يتضـــح مـــن جـــدول 
المميزة ولصالح المجموعـة المميـزة فـى جميـع اإلختبـارات المهاريـة قيـد الدراسـة ممـا يشـير إلـى 

 .صدق هذه اإلختبارات

  
  خامساً الدراسة األساسية

م ٣/٧/٢٠٠٥م حتى ٢/٧/٢٠٠٥من  يومىفى إجـراء القيـاسات القبليـة ب قام الباحث  
تطبيق اإلختبارات البدنية والمهارية فى  على مجموعتى البحث التجريبية والضابطة حيث تم

  ). ٨)(٧(كرة القدم للتأكد من تكافؤ مجموعتى البحث فى هذه القياسات كما يوضحه جدول 
  )٧(جدول 

  المجموعتين التجريبيةبين  )ت(المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة 
  إلختبارات البدنبة القياس القبلى لوالضابطة فى 

  قيمة
 ت

 اإلختبارات التجريبية  طة الضاب

 س ع س ع

   رجنتاالوثب العمودي لس  ١٢.٣١  ١.٣٥  ١٢.٣٩  ١.١١  ٠.١٨
   الجرى فى المكان لمدة دقيقتين   ٦٣.٦٢  ١.٢٦  ٦٣.٦٠  ١.٣٥  ٠.٠٤
   الطائرم عدو من البدء ٣٠  ٦.٣٩  ٠.٦٢  ٦.٤٢  ٠.٧٧  ٠.١٢
  ثنى الجذع من الوقوف   ٥.٧٧  ١.١٣  ٥.٨٣  ١.٤٤  ٠.١٣
   تصويب على الدوائر المتداخلةال  ١٧.٩٧  ١.٥٢  ١٧.٨٢  ١.١٧  ٠.٣٠
   الوقوف على مشط القدم  ٢٧.٤٠  ١.١١  ٢٧.٣١  ١.٣٨  ٠.١٩
  واستقبال الكرات رمى   ٧.٤٨  ٠.٨٢  ٧.٥٩  ٠.٩٣  ٠.٣٤
   الجرى والدوران  ٢١.٠٨  ٠.٧١  ٢١.٠٧  ٠.٨٨  ٠.٠٣

بية عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المجموعتين التجري) ٧(يتضح من جدول 
مما يشير إلى تكافؤ مجموعتى البحث فى البدنية والضابطة فى القياس القبلى لإلختبارات 

  .هذه اإلختبارات
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  )٨(جدول 
  المجموعتين التجريبيةبين  )ت(المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة 

  إلختبارات المهارية القياس القبلى لوالضابطة فى 
  قيمة
 ت

 اإلختبارات التجريبية  الضابطة 

 س ع س ع

 الجرى بالكرة  ٨.٤١  ٠.٨٨  ٨.٤٧  ٠.٩٣  ٠.١٨

 إيقاف حركة الكرة  ٣.٣٣  ٠.٧١  ٣.٤٦  ٠.٦٧  ٠.٥٢

 رمية التماس  ٣.٤٧  ٠.٦٣  ٣.٣٧  ٠.٨٢  ٠.٣٧

 ركل الكرة بدقة  ٣.٧٢  ٠.٨٤  ٣.٦٨  ٠.٦١  ٠.١٥

 ركل الكرة بالقدم ألبعد مسافة  ٤.٢٥  ٠.٨٧  ٤.٢٩  ٠.٩٣  ٠.١٢

  تمرير الكرة وهى فى الهواء  ٣.٧٤  ٠.٧٦  ٣.٧٧  ٠.٩٧  ٠.٠٩
  ياردة٦اإلستحواز على الكرة فى منطقة ال  ٢.٦٧  ٠.٥١  ٢.٥٤  ٠.٨٢  ٠.٥٢
  قطع الكرة من المنافس  ٢.٨٧  ٠.٩٣  ٢.٦٦  ١.٠٨  ٠.٥٧

عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المجموعتين التجريبية ) ٨(يتضح من جدول 
مهارية مما يشير إلى تكافؤ مجموعتى البحث فى والضابطة فى القياس القبلى لإلختبارات ال

  .هذه اإلختبارات
  

  :تطبيق البرنامج
بعد أن تأكـد الباحـث مـن تكـافؤ مجمـوعتى البحـث التجريبيـة والضـابطة فـى المتغيـرات   

أسـبوع بواقـع ثالثـة  ١٢لمـدة  البرنامج التعليمـىتم تنفيذ البدنية والمهارات األساسية قيد البحث 
وقــد روعــي .م٢٦/٩/٢٠٠٥حتــى م ٥/٧/٢٠٠٥فــي الفتــرة مــن ســبوعيًا وذلــك وحــدات تعليميــة أ

  :ما يليالتعليمى  البرنامجفي خطوات سير تنفيذ 
  .للمجموعة التجريبية اإلحماءبعد  تنفيذ البرنامج التعليمى بإستخدام الحاسب اآللى -
ناشـئ الأن يكون المكان الموجـود بـه أجهـزة الكمبيـوتر قريـب جـدًا مـن الملعـب حتـى يخـرج  -

  .بعد المشاهدة للتطبيق العملي مباشرة
 .مع المجموعة الضابطة) الشرح والنموذج(إتباع البرنامج التعليمى بأسلوب األوامر  -
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  .التعليمى لكال المجموعتين التجريبية والضابطة االلتزام بزمن الخطة المحددة للبرنامج -
فــي المجموعــة التجريبيــة  ناشــئينالتشــجيع المســتمر ومــدى األداء الجيــد مــن قبــل الباحــث لل -

  .والضابطة
  

  القياس البعدى

بعد اإلنتهاء من تنفيذ البرنامج التعليمى على مجموعتى البحث التجريبية والضابطة   
م حيث ٢٨/٩/٢٠٠٥م حتى ٢٧/٩/٢٠٠٥من  يومىقام الباحث بإجراء القياس البعدى فى 

قبلى على المجموعتين التجريبية تم تطبيق اإلختبارات المهارية التى تم إجراؤها فى القياس ال
والضابطة وبعد اإلنتهاء من التطبيق تم تفريغ البيانات فى كشوف معدة لذلك تمهيدًا 

  .لمعالجتها إحصائياً 
  

 ً   :اإلحصائية األساليب: سادسا
  .المتوسط الحسابي -
 .االنحراف المعياري -

 .معامل اإللتواء -

 .معامل اإلرتباط -

 ).ت(اختبار  -

  .%معادلة نسب التقدم  -
  



  
  
  
  
  
  
  
   
  

  الفصل الرابع
  عرض النتائج ومناقشتھا

  :أوالً عرض النتائج
  :ثانياً مناقشة النتائج
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  :عرض النتائج ومناقشتھا
  :أوالً عرض النتائج

  )٩(جدول 
  القياسين بين  )ت(المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة 

  إلختبارات المهارية االقبلى والبعدى للمجموعة الضابطة فى 
  

  قيمة الفرق البعدى القبلى اإلختبارات
 ع س ع س ت

رية
مها
ت ال

بارا
إلخت

ا
 

  *٥.٣٨  ٣.٧٥  ٠.٨٨  ٤.٧٢  ٠.٩٣  ٨.٤٧ الجرى بالكرة
  *٤.١٢  ٢.٢٥  ١.٥٢  ٥.٧١  ٠.٦٧  ٣.٤٦ إيقاف حركة الكرة

  *٤.٥٦  ٢.٢٥  ١.٤٣  ٥.٦٢  ٠.٨٢  ٣.٣٧ رمية التماس
  *٣.٩٢  ٢.٠٦  ١.٢٦  ٥.٧٤  ٠.٦١  ٣.٦٨ ركل الكرة بدقة

  *٣.٨٨  ١.٧٢  ١.١٨  ٦.٠١  ٠.٩٣  ٤.٢٩ ركل الكرة بالقدم ألبعد مسافة
  *٣.٧٥  ٢.٠٥  ١.٣٨  ٥.٨٢  ٠.٩٧  ٣.٧٧  اءتمرير الكرة وهى فى الهو 

  *٤.٣٣  ٢.٥٠  ١.٢٢  ٥.٠٤  ٠.٨٢  ٢.٥٤  ياردة٦اإلستحواز على الكرة فى منطقة ال
  *٥.٠٤  ٢.٦٩  ١.١٥  ٥.٣٥  ١.٠٨  ٢.٦٦  قطع الكرة من المنافس

  ٠.٠٥دال عند مستوى *
  

وجود فروق دالة حصائيًا بين القياسين القبلى والبعدى ) ٩(يتضح من جدول   
  .عة الضابطة فى جميع اإلختبارات المهارية قيد الدراسة ولصالح القياس البعدىللمجمو 
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  )١٠(جدول 
  القياسين بين  )ت(المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة 

  القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية فى اإلختبارات المهارية 
  

  قيمة الفرق البعدى القبلى اإلختبارات
 ع س ع س ت

اإل
رية
مها
ت ال

بارا
خت

 

  *٦.٧٩  ٤.٩٨  ٠.٥٢  ٣.٤٣  ٠.٨٨  ٨.٤٧ الجرى بالكرة
  *٧.٨٤  ٥.٣١  ٠.٧٨  ٨.٦٤  ٠.٧١  ٣.٣٣ إيقاف حركة الكرة

  *٥.٦٣  ٤.٠٥  ٠.٨٣  ٧.٥٢  ٠.٦٣  ٣.٤٧ رمية التماس
  *٦.١١  ٤.٧١  ٠.٩١  ٨.٤٣  ٠.٨٤  ٣.٧٢ ركل الكرة بدقة

  *٧.٧٣  ٤.٥٣  ٠.٩٤  ٨.٧٨  ٠.٨٧  ٤.٢٥ ركل الكرة بالقدم ألبعد مسافة
  *٧.١٢  ٤.٦٧  ٠.٨٥  ٨.٤١  ٠.٧٦  ٣.٧٤  تمرير الكرة وهى فى الهواء

  *٨.٣٥  ٤.٨٦  ٠.٦٦  ٧.٥٣  ٠.٥١  ٥.٦٧  ياردة٦اإلستحواز على الكرة فى منطقة ال
  *٧.٦٩  ٤.٧٥  ٠.٨١  ٧.٦٢  ٠.٩٣  ٢.٨٧  قطع الكرة من المنافس

  ٠.٠٥دال عند مستوى *
  

بين القياسين القبلى والبعدى  وجود فروق دالة حصائياً ) ١٠(يتضح من جدول   
  .للمجموعة التجريبية فى جميع اإلختبارات المهارية ولصالح القياس البعدى
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  )١١(جدول 
  المجموعتين بين  )ت(المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة 

  إلختبارات المهارية القياس البعدى لالتجريبية والضابطة فى 
  

  قيمة طةالضاب التجريبية اإلختبارات
 ع س ع س ت

رية
مها
ت ال

بارا
إلخت

ا
 

  *٤.٨٨  ٠.٨٨  ٤.٧٢  ٠.٥٢  ٣.٤٣ الجرى بالكرة
  *٦.٦٤  ١.٥٢  ٥.٧١  ٠.٧٨  ٨.٦٤ إيقاف حركة الكرة

  *٤.٥٨  ١.٤٣  ٥.٦٢  ٠.٧٣  ٧.٥٢ رمية التماس
  *٦.٧٠  ١.٢٦  ٥.٧٤  ٠.٩١  ٨.٤٣ ركل الكرة بدقة

  *٧.١١  ١.١٨  ٦.٠١  ٠.٩٤  ٨.٧٨ ركل الكرة بالقدم ألبعد مسافة
  *٦.١٩  ١.٣٨  ٥.٨٢  ٠.٨٥  ٨.٤١  تمرير الكرة وهى فى الهواء

  *٦.٩٥  ١.٢٢  ٥.٠٤  ٠.٦٦  ٧.٥٣  ياردة٦اإلستحواز على الكرة فى منطقة ال
  *٦.٢٥  ١.١٥  ٥.٣٥  ٠.٨١  ٧.٦٢  قطع الكرة من المنافس

  ٠.٠٥دال عند مستوى *
  

ين التجريبية حصائيًا بين المجموعتإوجود فروق دالة ) ١١(يتضح من جدول   
  .والضابطة فى القياس البعدى لإلختبارات المهارية ولصالح المجموعة التجريبية
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  )١٢(جدول 
  نسب تقدم القياس القبلى عن القياس البعدى للمجموعتين 

  التجريبية والضابطة فى اإلختبارات المهارية 
  

نسب  التجريبية اإلختبارات
 %التقدم

نسب  الضابطة
 البعدى القبلى لبعدىا القبلى %التقدم

  ٤٤.٢٧  ٤.٧٢  ٨.٤٧  ٥٩.٢٢  ٣.٤٣  ٨.٤١ الجرى بالكرة
  ٦٥.٠٣  ٥.٧١  ٣.٤٦  ١٥٩.٤٦  ٨.٦٤  ٣.٣٣ إيقاف حركة الكرة

  ٦٦.٧٧  ٥.٦٢  ٣.٣٧  ١١٦.٧١  ٧.٥٢  ٣.٤٧ رمية التماس
  ٥٥.٩٨  ٥.٧٤  ٣.٦٨  ١٢٦.٦١  ٨.٤٣  ٣.٧٢ ركل الكرة بدقة

  ٤٠.٠٩  ٦.٠١  ٤.٢٩  ١٠٦.٥٩  ٨.٧٨  ٤.٢٥ ركل الكرة بالقدم ألبعد مسافة
  ٥٤.٣٨  ٥.٨٢  ٣.٧٧  ١٢٦.٠٨  ٨.٤١  ٣.٧٤  تمرير الكرة وهى فى الهواء

  ٩٨.٤٣  ٥.٠٤  ٢.٥٤  ١٨٢.٠٢  ٧.٥٣  ٢.٦٧  ياردة٦اإلستحواز على الكرة فى منطقة ال
  ١٠١.١٣  ٥.٣٥  ٢.٦٦  ١٦٥.٥٠  ٧.٦٢  ٢.٨٧  قطع الكرة من المنافس

عن القياس القبلى لدى كل وجود نسب تقدم للقياس البعدى ) ١٢(يتضح من جدول 
  .من المجموعتين التجريبية والضابطة وذلك فى اإلختبارات المهارية 

  
  :ثانياً مناقشة النتائج

وجود فروق دالة حصائيًا بين القياسين القبلى والبعدى ) ٩(يتضح من جدول   
  .ىللمجموعة الضابطة فى جميع اإلختبارات المهارية قيد الدراسة ولصالح القياس البعد

ويرجع الباحـث ذلـك إلـى اسـتخدام األسـلوب التقليـدي المتبـع والتـي طبـق علـى أفـراد المجموعـة 
عتمــد علــى الشــرح اللفظــي للمهــارات قيــد البحــث والمطلــوب تعلمهــا وكــذلك يي ذالضــابطة والــ

والتزامــه بتقــديم مجموعــة مــن التــدريبات المتدرجــة مــن الســهل  المــدربالنمــوذج الــذي يقــوم بــه 
حيـــــــــث يتـــــــــيح   ، المدربارسة والتكرار من الناشئ وتصحيح األخطاء من للصعب والمم

ذلـك فـرص للــتعلم ممـا يــؤثر إيجابيـًا فــى كفـاءة األداء المهــارى وكـذلك قــد يرجـع ذلــك إلـى قــدرة 
وذلـك باإلضـافة إلـى التنـافس . على توصيل المعلومة بـاألداء بطريقـة جيـدة للمتعلمـين المدرب
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ألفضــل كــل ذلــك يتــيح للناشــئ فرصـــة التعلـــم ممــا يــؤثر إيجابيــًا المســتمر بــين الناشــئين لتقــديم ا
  .في كفاءة األداء المهاري واستيعاب المهارات قيد البحث

  
له تأثير إيجابي على تعلم ) الشرح والنموذج ( وهذا يشير إلى أن األسلوب التقليدي   

وأداء النموذج  المهارات الحركية قيد البحث ويرجع ذلك إلى وجود المعلم وقيامه بالشرح
أثناء األداء وٕاعطاء التغذية الراجعة لهم جميعا في  المتعلمينواتخاذ جميع القرارات ومتابعة 

قام بنقل المعلومات للمتعلم عن طريق األداء وكيفيته وتكراره حسب  المدربوقت واحد وأن 
  .تعليماته مما كان له األثر اإليجابي في عملية التعلم

  
 )م ٢٠٠٠( مصطفى الجيالنينتائج دراسة كًال من  لدراسة معوتتفق نتائج هذه ا  

في أن الطريقة التقليدية المستخدمة في هذه ) ١١( ) م ٢٠٠١( إيهاب غراب، )٨٠(
  ."قيد البحث"الدراسات أدت إلى إيجابية الناشئ لتعلم واستيعاب المهارات 

  
لى والبعدى وجود فروق دالة حصائيًا بين القياسين القب) ١٠(يتضح من جدول   

يتبين   للمجموعة التجريبية فى جميع اإلختبارات المهارية ولصالح القياس البعدى ، كما 
حصائيًا بين المجموعتين التجريبية والضابطة فى القياس إوجود فروق دالة ) ١١(من جدول 

  .البعدى لإلختبارات المهارية ولصالح المجموعة التجريبية
  

ى فاعلية استخدام البرنامج التعليمى والذى تم تطبيقة وُيرجع الباحث هذه النتائج إل
حيث وفر للمتعلم مداخل جديدة إلكتساب المعلومات بطريقه فردية  ةعلى المجموعة التجريبي

كما أن . بتتابع مناسب مع إعادة واسترجاع هذه المعلومات بما يتناسب مع قدراته الشخصية
ها بشكل تدريجى مبسط بواسطة عرض صور تقديم المادة التعليمية داخل البرنامج وعرض

ثابتة للمهارات األساسية مع صور ثابتة ولقطات فيديو متحركة بالتصوير البطى وبالسرعة 
الطبيعة لألداء جعل المتعلم يرغب فى أن يصبح قريبًا من هذه الصورة مع ربط ذلك باألداء 

تمكينه من العودة إلى  العملى لما سبق وشاهد ثم تصوره وتصحيح أخطاء األداء من خالل
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البرنامج مرة أخرى إلمداده بتعزيز فورى عند عدم تمكنه من أدء  المهارة أو جزء منها ، مما 
  .المهارى األداءيؤدى إلى تحسين وتطوير 

  
إلى أن استخدام  ) م ٢٠٠١( وفيقة مصطفى سالم إليهويتفق هذا مع ما أشارات 

بشكل كبير فهو يعتمد على المداخل الحسية الكمبيوتر يساعد على تحفيز حواس المتعلم 
إلى عنصر الحركة لديه  باإلضافةللمتعلم حيث يخاطب حاسة السمع والبصر واللمس 

  ).٢٧٢-٢٧:٨٧(وبالتالى فهو يساعد على تحسين كفاءة هذه الحواس للمتعلم 
  

 اإليجـــابيأفـــراد المجموعـــة التجريبيـــة إلـــى التـــأثير  الفـــروق لصـــالحيرجـــع الباحـــث كمـــا 
ويزيد ) المتبع( التقليديحيث أن هذا األسلوب يكثر جمود التدريس  تعليمىبرنامج الالمحتوى ل

العمليـــة التعليميـــة  فـــيإلـــى المشـــاركة اإليجابيـــة  المتعلمـــينمـــن تجـــارب المتعلمـــين حيـــث يـــدفع 
وهـذا  الـتعلمينبـع أثنـاء  الـذي مومتابعة نشاط الدروس بنشاط آخر أكثـر عمقـًا يتصـل باهتمـامه

ار المواقـــف التعليميـــة يـــالـــتعلم حيـــث أن اخت فـــي) المتبعـــة(الطريقـــة التقليديـــة  فـــييتـــوفر  مـــا ال
المتعلمـين نحـو ممارسـة النشـاط الحركـى وزيـادة بـذل  ودافعيـهالمختلفة يعمل على إثارة اهتمام 

  .الجهد والثقة بالنفس
  

جـو مـن ساعد على خلق ي البرنامج التعليمى بإستخدام الحاسب اآللىأن استخدام كما 
وكـذلك تفهـم كـل جـزء مـن أجـزاء المهـارة وتعلمهـا بسـهولة وأن  الناشـئيناالهتمام واالنتباه لـدى 

تقسيم الموقف التعليمي يؤدي إلى زيادة فرص النجاح وتقليـل االستجابــة الخاطئــة، ممـا يـؤدي 
لــى أن يعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إكمــا . إلــى تجنــب ســلبية المــتعلم وزيــادة مشــاركته اإليجابيــة

والعمـل علـى  الناشئينيعمل على استثارة تفكير  الكمبيوترالبرنامج التعليمى المقترح باستخدام 
خلــق أكثــر مــن فرصــة للتفكيــر والعمــل علــى وصــل وحــل مــا يجدونــه أمــامهم مــن مواقــف أثنــاء 

البرنـامج التعليمـى وقد يرجع تفـوق المجموعـة التجريبيـة إلـى أن  المدربالتطبيق دون مساعدة 
  .توفر المثير المضبوط الذى يحقق اإلجابة المطلوبة ستخدام الكمبيوتربإ
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علـى أن عمليـة الـتعلم تـتم  ) م ١٩٩٤( فتح الباب عبـد الحلـيموفى هذا الصدد يؤكد    
علـــى أكمـــل وجـــه إذا حـــرص المعلـــم علـــى اســـتخدام الوســـائط التعليميـــة المختلفـــة التـــى تتصـــل 

بـــــــــة المطلوبـــــــــة التـــــــــى تعـــــــــزز الســـــــــلوك بتـــــــــوفير المثيـــــــــر المضـــــــــبوط الـــــــــذى يحقـــــــــق اإلجا
  )٥٥-٥٢:٥٤.(المطلوب

  
قد جذبهم العمل بما شاهدوا من خالل  المتعلمينيعزو الباحث ذلك إلى أن كما   

وما يشمله من صور مسلسلة متتالية من خالل العمل على الحاسب اآللي البرنامج التعليمى 
ومارسوا أكثر من مرة واكتشفوا  حيث أنه لم يسبق لهم التعلم بمثل هذا األسلوب وقد شاهدوا

لهم مما أدى إلى إكسابهم خبرات تعلم ، كما أن المشاهدة  المدربالعمل بأنفسهم مع توجيه 
وبألوان مختلفة جذابة جعل عرض هذه المهارات أقرب  للمهارة والخطوات التعليميةوالسماع 

  .المتعلمينما يكون للحقيقة وأحب إلى 
  

إلى ) ٧٩( ) م ٢٠٠١( مصطفى عبد السميع وآخرونه مع ما أشار إليويتفق ذلك 
أن الصور والرسوم المتحركة من أكثر الوسائل فائدة في اكتساب الخبرات البديلة حيث أن 
الحركة في الصور واستخدام المؤثرات الصوتية واأللوان تجعل عرضها أكثر حيوية وأقرب 

  .إلى الواقع
  

ويعزو الباحث هذا التقدم الذي طرأ علي المجموعة التجريبية إلى المتغير التجريبى 
الذى يتمثل في البرمجية التعليمية المعدة والتى خلقت بيئة تعليمية جيدة من خالل إشراك 
جميع حواس المتعلم واستثارة دوافعه نحو التعلم ومساعدته علي التفكير العلمي المنظم وجعله 

عملية التعليمية ، وفقًا لرغبته وسرعته وقدراته مما دفع الناشئ للشعور بذاته وقيمه يسير في ال
ودوره في العملية التعليمية مما أدي إلى استيعابه وٕادراكه للحقائق والمعارف المرتبطة 

  بمستوي األداء المهاري والتعلم الصحيح
  

ي مما يكون له التأثير كما أن الحاسب اآللى توجد به الصورة الحركية لألداء المهار 
اإليجابي علي خلق التصور الصحيح للمهارة الحركية لدي المبتدئين وبالتالي تؤدي إلى 
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استيعاب المبتدئين في المجموعة التجريبية لألداء الصحيح للمهارة بدرجة اكبر من المجموعة 
  الضابطة 

  
لرياضــي تتأســس علــي أن تربيــة وتعلــيم الفــرد ا ) م ١٩٩٢( محمــد عــالويكمــا يــري         

، ) ٤٣: ٦٣(مقــدار مــا يتحلــي بــه المــدرب الرياضــي مــن ســمات وقــدرات ومعــارف ومهــارات 
ولذا يؤكد الباحث علي أهميـة وجـود المـدرب الرياضـي وقيامـة بتقـديم المهـارة وشـرحة لهـا ألنـة 
أحد العوامل الهامـة والمـؤثرة فـي تعلـيم المبتـدئ وخاصـة عنـدما يـؤدي المـدرب نمـوذج صـحيح 

  .داء المهارة ال
  

مما % ٢٠إلى أن الطالب يتذكرون )م ١٩٩٥( Hofesterهوفستر ويشير 
مما يسمعونه ويشاهدونه ، بينما % ٥٠مما يسمعونه ولكنهم يتذكرون % ٣٠يشاهدونه ،

مما يشاهدونه متزامنًا مع التعليق الصوتي ، ويضيف علي ذلك % ٨٠يتذكرون أكثر من 
استخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة ، ويعد ذلك مبررًا قويًا قائًال أن هذا الجهاز هو جوهر 

الستخدام تلك التكنولوجيا في التعلم حيث تسهل تعلم كل متعلم لمختلف عناصر المحتوي 
الدراسي والعالقات بينهما ومتطلبات تعلمها ، وتجعل ما يتعلمه المتعلم ذا معني ، وذلك 

  ) .٦٤:  ٩٤(المفرد  الرتباط هذه التكنولوجيا ببيئة التعلم
  

ــدكمــا تتفــق هــذه النتــائج مــع مــا اتفــق عليــه كــل مــن  ــد المجي ،   )م ١٩٩٨( جــابر عب
ــــات فــــرج ــــا،  ) م ١٩٩٨(وعناي ــــارا، ريت ــــك، ) م ١٩٩٨(  وبارب ــــد مال أن ) م ٢٠٠٠(  وخال

تكنولوجيــا التعلــيم يعتبــر األســلوب األكثــر تطــورًا فــى عمليــة التعلــيم حيــث يتــألف البرنــامج مــن 
صغيرة وسهلة ومتدرجة ولذا فهو يعتبر أكثر أنواع التعليم فعالية وكفاية لقيـام المـتعلم  خطوات

زيز اإليجـابى للمـتعلم كمـا تتـيح عبدور إيجابى فى العملية التربوية مـا يتميـز هـذا األسـلوب بـالت
هــذه البــرامج أن يعمــل المــتعلم وفقــًا لســرعته الخاصــة فــى عمليــة الــتعلم، كمــا يمكــن البرنــامج 

معلــم مــن مراقبــة تقــدم المــتعلم، وتبقــى دافعيــة المــتعلم عاليــة ألن البرنــامج قــد صــمم ليضــمن ال
مسـتوى عـالى مـن النجـاح فضـًال عــن أن المتعلمـين يسـتطيعون التوقـف والبـدء عنـد أى لحظــة 

  )٢٣: ٢٦)(٢٩: ١٤)(١٦٠: ٥١)(١٧، ١٦: ١٦(.فى البرنامج
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بإستخدام الحاسب اآللى داخل ويعزي الباحث ظهور تلك النتائج إلى أن االهتمام 
علي  ناشىءالوحدة التعليمية واستمرارية التدريب علي الخطوات التعليمية هو الذي ساعد ال

كيفية أداء المهارات األساسية والتركيز علي قوة ودقة األداء كما أن عرض المهارات في 
األداء الفردي  همن من تطوير ادائة وهذا يتطلب ناشىءصورة أجزاء متسلسلة تمكن المتعلم ال

  .المتسلسل واالستجابة لألداء والتحكم في كل جزء من أجزاء المهارة
  

أن قيام المدرب بعمل نموذج مع شرح المهارة  ) م ١٩٨٠(حنفي مختارحيث يري 
وان ، وعرض صورة لها فان هذا يعد من افضل الطرق في تعليم أداء مهارات كرة القدم 

تتوقف علي مقدرة المدرب علي الشرح الجيد الدقيق لفن أداء درجة أداء الالعبين للمهارة 
  .المهارة من حيث صحة األوضاع لكل أجزاء الجسم خالل عملية التعليم

 )٩٤: ٢٤ (  
أن الصورة )م ١٩٨٦(  Glyde & Patricialtجليد وباترشيالت ويضيف كل من 

عدا جماليا يعد من تحتفظ بقيمتها في تثبيت األداء بشكل عملي ودقيق كما أنها تضفي ب
أساس الحركة في التربية الرياضية ويحدث التعلم عن طريق الصور بشكل افضل إذا ما 

  ) .٦٨:٩٣(صاحب العرض مناقشة وتعليق جيدين 
  

حين أشار إلى أنة إذا أردنا أن يكون )م ١٩٨٧( مارتن وليمسدين ويتفق في ذلك 
اضحة عن ما يتعلمة مع تزويده بالتغذية التعليم مفيدا ومؤثرا فيجب أن يأخذ المتعلم فكرة و 

عن ادائة لتحسين األداء الصحيح فعرض المهارة في صورة أجزاء متسلسلة تمكن  ةالجمعي
وهذا يتطلب منة األداء الفردي المتسلسل واالستجابة لألداء والتحكم أدائه المتعلم من تطوير 

  ) .٦١:٩٦(في كل جزء من أجزاء المهارة 
  

وجود نسب تقدم للقياس البعدى عن القياس القبلى لدى كل ) ١٢(يتضح من جدول 
  .من المجموعتين التجريبية والضابطة وذلك فى اإلختبارات المهارية 

علــى المجموعــة الضــابطة فــى ويعــزو الباحــث ســبب تقــدم أفــراد المجموعــة التجريبيــة   
حيــث  م الكمبيــوترإســتخدام المجموعــة التجريبيــة للبرنــامج التعليمــى بإســتخداإلــى نســب التقــدم 
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ســاعد ذلــك علــى إثــارة اهتمــام المتعلمــين وتحفــزهم علــى بــذل الجهــد فــى الــتعلم وعــدم شــعورهم 
التـى  المتعلمينأخذ فى االعتبار شخصية ويبالخبرات  المتعلمينمد ي البرنامجبالملل حيث أن 

ومــن هنــا  وكــذلك تراعــى الفــروق الفرديــة بيــنهم موحاجــاته موميــوله مومســتوى قــدراته متقــدم إلــيه
ات األساسـية فـى مهـار اللتعلم وٕاتقـان  متعلميننجد أن البرنامج التعليمى المقترح أتاح الفرص لل

لما يتميز به هذا األسلوب من تقسيم للمهارة إلى خطوات صغيرة فى ضوء التسلسل  كرة القدم
وتعلمهـا المنطقى لها بطريقة متتابعة ومنظمة مما يساعد على فهم كل جزء من أجزاء المهارة 

  .بسهولة
  

ومتابعته للممارسة المستمرة  المدربيعزو الباحث هذا التقدم الحادث إلى وجود و   
والمنظمة لتسلسل األداء للمهارات قيد البحث و قيامه بالتصحيح لطبيعة األداء أدى إلى 

وهذا يشير إلى أن البرنامج التعليمي  .حدوث تقدم في مستوى تعلم هذه المهارات الحركية
مقترح والذي تم تنفيذه بأسلوب التعلم الذاتي الموجه بواسطة الحاسب اآللي والذي استخدمته ال

أسلوب الشرح ( المجموعة التجريبية كان له تأثير إيجابي وفعال عن األسلوب التقليدي 
  . والذي استخدمته المجموعة الضابطة في تعلم المهارات الحركية قيد البحث ) والنموذج 

  
البرنـــامج التعليمـــى لباحـــث ســـبب تقـــدم أفـــراد المجموعـــة التجريبيـــة إلـــى أن كمـــا يعـــزو ا

على ترتيب المادة العلمية فى الذاكرة بطريقة معينة كما أنه يساعد  بإستخدام الكمبيوتر يساعد
علــــى التحليــــل العقلــــى للحركــــة ممــــا يســــهل عمليــــة اســــترجاع وتــــذكر المعلومــــات المعرفيــــة أو 

علـى أن الوسـائل  )م ١٩٩٥( ريـم محمـد محسـنة إليهـا وتؤكـد الحركية مرة أخرى عند الحاجـ
المرئيــة تعمــل علــى تحســين فهــم المــتعلم وتنميــة قدراتــه ومســاعدته علــى تحســين أدائــه الحركــى 

.)٤:٣٢(  
  

 ،) ١٠١( ) م ١٩٩٠( سكينلي وبروديكما يتفق أيضا مع ما أشار إليه كل من 
أن التعليم باستخدام الحاسب حيث أشاروا إلى ) ٧٨()م ١٩٩٩(  مصطفى عبد السميع

اآللي كان أكثر فعالية عن التعليم بالطريقة التقليدية ، وأن الحاسب اآللي عامل مساعد ومهم 
في أساليب وطرق التدريس وأنه فعال في تطوير أنماط التدريس في وقت مناسب وبكفاءة 
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عددة كالصوت عالية وبطريقة شيقة وأكثر وضوحا وبجاذبية أكثر عن طريق الوسائط المت
  .والنص والحركة

  
) ١٠١( )م ١٩٩٠(  سكينسـيلي وبـروديوتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج كل من 

، ودراسـة أن التعليم باستخدام الحاسب اآللي كان أكثر فاعلية عن التعلـيم بالطريقـة التقليديـة  
عليمـي ذو فعاليـة أن استخدام الفيديو التفاعلي القائم علـى الحاسـب اآللـي وسـيط ت فىماثياس 

فـى صـالحية إسـتخدام الحاسـب فـي )٧( ) م ١٩٩٥( أحمد محمد عبد اهللاودراسة ،     عالية
فـى ) ٥٠( ) م ١٩٩٦( علـى عبـد المجيـدتعلم المعارف النظرية لقانون كرة السلة  ، ودراسة 

،   أن استخدام تكنولوجيا التعليم فى التعليم مع وجـود الشـرح والنمـوذج يـؤدى إلـى تعلـم أفضـل
فـى وجـود فـروق دالـة إحصـائيًا لصـالح  )  ٤) ( م ٢٠٠١( احمد عبـد الفتـاح حسـين ودراسـة

م  ١١٠المجموعـــات التجريبيـــة الثالثـــة التـــى اســـتخدمت أســـاليب الكمبيـــوتر فـــى تعلـــم مســـابقة 
فـى وجـود فـروق ذات داللـة  ) ١٣)( م ٢٠٠١(  النبوى عبد الخـالق سـالمةحواجز، ودراسة 

ة التجريبيــة والمجموعــة الضــابطة ولصــالح المجموعــة التجريبيــة وٕالــى إحصــائية بــين المجموعــ
ضــرورة اســتخدام كليــات التربيــة الرياضــية للحاســب اآللــي متعــدد الوســائط فــى تعلــيم طالبهــا 

(  رشـيد عـامر محمـدالمهارات الرياضية وكذلك المعلومات والمعارف المرتبطة بها ، ودراسـة 
ليمــي المقتــرح باســتخدام الرســوم المتحركــة ســاعد علــى البرنــامج التعفــى أن ) ٢٨) ( م ٢٠٠٣

التحليــل العقلــي للحركــة وراعــى التسلســل المنطقــي لهــا بطريقــة منظمــة ممــا ســاعد علــى تــذكر 
قيــد "أجــزاء تلــك الحركـــة وكــان لـــه تـــأثيرًا إيجابيـــًا فــي تعلــم وٕاكســاب الناشــئ مهـــارات كــرة القــدم 

ســاهم فــي تحســين مســتوى الناشــئين فــي األداء  اســتخدام الرســوم المتحركــة، كمــا أن  "البحــث
) م ٢٠٠٣( محمــد ســعد زغلــول ومحمــد علــى وهــانى ســعيد عبــد المــنعم، ودراســة   المهــاري

فى أن برمجية الكمبيوتر التعليمية المعدة بتقنية الهيبرميديا ساهمت بطريقة إيجابية في  )٦٩(
رفـــي لمهـــارات ضـــرب الكـــرة تحســـين مســـتوي الـــتعلم ومســـتوي األداء المهـــاري والتحصـــيل المع

عبد اهللا هشـام محمــد و عثمان مصطفى عثمان بالرأس ألفراد المجموعة التجريبية  ، ودراسـة 
البرنامج التعليمـي باسـتخدام الرسـوم المتحركـة بواسـطة فى أن  )٤٥) (م ٢٠٠٣(  عبـد الحليم

س التربيــــة الحاســـب اآللـــي لـــه تــــأثير إيجـــابي علـــى تعلــــم المهـــارات الحركيـــة قيــــد البحـــث بـــدر 
) م ٢٠٠٤(صــالح محمــد عســران وهبــة عبــد العظــيم إمبــابىودراســة كــل مــن ،    الرياضــية
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فــى أن  البرنــامج التعليمــى علــى الحاســب اآللــى يــؤدى إلــى زيــادة التحصــيل المعرفــى  )٣٦(
للمعلومــــات والمعــــارف والقــــانون المــــرتبط بالمصــــارعة وزيــــادة مســــتوى األداء الفنــــى للمهــــارات 

سنة بشكل متسـاوى مـع  ١٤-١٣ة للمبتدئات فى رياضة المصارعة للسن من السبعة األساسي
   .المدرب

  
  
  
  
  
  

  



  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الخامس
  اإلستخالصات والتوصيات

  :أوالً اإلستخالصات
  :ثانياً التوصيات
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  :اإلستخالصات والتوصيات
  :أوالً اإلستخالصات

فى حدود المنهج المسـتخدم وأهـداف وعينـة البحـث وبنـاء علـى المعالجـات اإلحصـائية   
 -:تم التوصل إلى اإلستخالصات التالية

البرنــامج التعليمــى بإســتخدام الحاســب اآللــى لــه تــأثير إيجــابى علــى مســتوى آداء بعــض  -
الجـرى  -رميـة التمـاس  -الـركالت –السـيطرة علـى الكـرة  –التمريـر (المهارات األساسـية 

  .لناشئى كرة القدم) التصويب -بالكرة
لــــه تــــأثير إيجــــابى دال ) التقليــــدى(البرنــــامج التعليمــــى المتبــــع مــــع المجموعــــة الضــــابطة  -

 –السـيطرة علـى الكـرة  –التمريـر (إحصائيًا على مسـتوى آداء بعـض المهـارات األساسـية 
 .لناشئى كرة القدم) التصويب -الجرى بالكرة -س رمية التما -الركالت

وجــدت فـــروق دالــة إحصـــائيًا بـــين المجمــوعتين التجريبيـــة والضـــابطة فــى القيـــاس البعـــدى  -
 –الســـيطرة علـــى الكـــرة  –التمريـــر (لمســـتوى آداء بعـــض المهـــارات األساســـية لكـــرة القـــدم 

  .التجريبية لصالح المجموعة) التصويب -الجرى بالكرة -رمية التماس  -الركالت
تفوقت المجموعة التجريبية على المجموعة الضـابطة فـى نسـب تقـدم القيـاس البعـدى عـن  -

 –الســــيطرة علــــى الكــــرة  –التمريــــر (القيــــاس القبلــــى فــــى المهــــارات األساســــية لكــــرة القــــدم 
  ).التصويب -الجرى بالكرة -رمية التماس  -الركالت

  
  : التوصيات ثانياً 

التوصــل إليهــا وفــى حــدود عينــة البحــث يوصــى الباحــث  مــن خــالل النتــائج التــى أمكــن
  : بما يلى 

العمــل علــى تطبيــق البرنــامج التعليمــى  بإســتخدام الحاســب اآللــى لمــا لــه مــن تــأثير إيجــابى  -
، المحــاورة ، التمريـر ، التصـويب علـى المرمـى (علـى تحسـين بعـض المهـارات األساســية 

  . لدى ناشئى كرة القدم) التحكم والسيطرة
إعــداد قاعــات عــرض مصــممة علــى أحــدث الــنظم التكنولوجيــة بكــل نــادى للمســاعدة فــى  -

  . عملية التعليم والتدريب 
إطالع المدربين على أحـدث الـنظم التكنولوجيـة مـن وسـائل عـرض واجهـزة وادوات ومـدى  -

  . االستفادة منها 
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سواء الفردي إجراء مزيد من البحوث في إستخدام الحاسب اآللي في تعليم وتقييم األداء  -
 .لالعبي كرة القدم ) أو الفريقي

أن يتبنى االتحاد الليبى لكرة القدم فكرة عمل مكتبة إلكترونية تحتوى علي برامج الحاسب  -
اآللي الخاصة بكرة القدم وكذا علي أحدث الكتب العلمية حتى تكون مرجعًا علميًا 

 .لمدربي كرة القدم 

الرياضية وتكنولوجيا التعليم في إنتاج العديد تعاون الخبراء والمتخصصين في التربية  -
من برمجيات الكمبيوتر التعليمية في األنشطة الحركية المختلفة بصفة عامة ومهارات 

 .كرة القدم بصفة خاصة لما لها من مردود إيجابي علي كال من المعلم والمتعلم

لكمبيوتر والبرامج االهتمام بإعداد وتدريب القائمين بالتدريب للناشئين على استخدام ا -
 .التعليمية كوسائط اتصال تكنولوجية لإلرتقاء بالعملية التعليمية 

تدريبية للمدربين الجدد على كيفية استخدام  يقوم االتحاد الليبي لكرة القدم بعمل دورات -
  .الحاسب اآللى فى التعليم و التدريب 

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عــــالمراج
  

  المراجع العربية : أوالً 
  المراجع األجنبية : ثانياً 
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  العربية واألجنبية المراجع
  :أوالً المراجع العربية 

تربويـــات الحاســـوب وتحـــديات مصـــطلح القـــرن الحـــادي  :إبـــراهيم عبـــد الوكيـــل الفـــار  -١
  .  م١٩٩٨، دار الفكر العربي ، القاهرة ، والعشرين 

ــيم والقــدرة علــي التفكيــر االبتكــاري: احمــد حامــد منصــور  -٢ ــا التعل دار الوفــاء ،  تكنولوجي
  .م١٩٨٩المنصورة ، ، طباعة والنشر لل

، مؤسسة الخليج العربي ،  الوسائل التعليمية والمنهج المدرسي: أحمد حسين اللقاني  - ٣
  . ١٩٨٦القاهرة ، 

فاعلية بعض أساليب استخدام الكمبيوتر في تعلم مسابقة : "أحمد عبد الفتاح حسين  - ٤
ياضية بنين ، ، رسالة ماجستير ، كلية التربية الر  "م حواجز ١١٠

  .م  ٢٠٠١جامعة الزقازيق ، 
، دار المعرفــة الجامعيــة ، األســكندرية ،  أســس علــم الــنفس:أحمــد محمــد عبــد الخــالق  -٥

 .م١٩٩١

،  "تأثير التغذية الرجعية علي تعلم الوثب العالي للمبتدئين: أحمد محمد عبد الفتاح - ٦
رة ، جامعة حلوان رسالة ماجستير ، كلية التربية الرياضية للبنين بالقاه

 ،١٩٩٩ .  
إســـتخدام تكنولوجيـــا التعلـــيم فـــي تعلـــيم بعـــض المهـــارات تـــأثير : أحمـــد محمـــد عبـــداهللا  -٧

دكتــــوراه ، كليــــة التربيــــة  رســــالة، الحركيــــة والمعرفيــــة فــــي كــــرة الســــلة
  . ١٩٩٥الرياضية للبنات بالقاهرة ، جامعة حلوان ، القاهرة ، 

ظم علـى تعلـم بعـض المهـارات األساسـية  لناشـئات تأثير أسلوب الن: أحمد ممدوح زكـى -٨
كليـــة التربيـــة ،  مجلـــة بحـــوث التربيـــة  الرياضـــية،  كـــرة القـــدم النســـائية

ــــــد  ــــــازيق المجل  ٦٤العــــــدد والعشــــــرون  الســــــادسالرياضــــــية جامعــــــة الزق
  .م٢٠٠٣ديسمبر

ب دار الكتــا، ٢ط ،)نظــرة مســتقبلية(تكنولوجيــا التعلــيم : وٕاقبــال بهبهــاني، الغريــب زاهــر -٩
 .م١٩٩٩، القاهرة، الحديث
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تأثير استخدام الحاسب اآللي متعـدد الوسـائط علـي تعلـم "  :النبوي عبد الخالق سالمة -١٠
، رســــالة ماجســــتير ، كليــــة التربيــــة " بعــــض مهــــارات رياضــــة الجمبــــاز
  .م  ٢٠٠١الرياضية بنين ، جامعة حلوان ، 

نـين إلـى مرحلـة المسـنين، نمو اإلنسان من مرحلـة الج :آمال صادق، فؤاد أبو حطـب -١١
  .م١٩٩٨مركز التنمية البشرية والمعلومات، القاهرة، 

،دار الفكــر العربــي ،  الحركيــة للطفــل التربيــة:أمــين أنــور الخــولي ، أســامة كامــل راتــب -١٢
  .م ١٩٨٢القاهرة ، 

استخدام منظومة وسائط متعددة وتأثيرها على تعلـم بعـض  :إيهاب فتحي زكي غراب  -١٣
رسـالة دكتـوراه ، كليـة  األساسية لدى المبتدئين في المالكمة،المهارات 

  .م٢٠٠١، التربية الرياضية، جامعة طنطا
، ترجمـة بـدر التعريـف ومكونـات المجـال –تكنولوجيا التعلـيم : بارباراسيلز، ريتا ريتشـى -١٤

  .م١٩٩٨بن عبد اهللا الصالح، الطبعة األولى، مكتبة الشقرى، الرياض 
 .م١٩٨٦، دار إحياء العلوم، بيروت، الوسائل التعليمية: ميد الكلوببشير عبد الح -١٥

  .م١٩٩٨دار النهضة العربية، القاهرة التعليم وتكنولوجيا التعليم،  :جابر عبد الحميد -١٦
، دار التعليم المبرمج فى التربيـة البدنيـة والرياضـة: جمال الدين عبد العاطى الشافعى -١٧

  .م١٩٩٧الفكر العربى، القاهرة 
تصميم جهاز ميكانيكي قازف للكرات كوسيلة فعالة لتوجيه  :جمال محمد عالء الـدين  -١٨

 المؤشرات البيوميكانيكية لمهارات التصويب من الحركة في كـرة القـدم،
مجلــة بحــوث مــؤتمر الرياضــة للجميــع، المــؤتمر الخــامس، كليــة التربيــة 

  .م١٩٨٤،  الرياضية للبنين بالقاهرة
كليـة التربيـة الرياضــية علـم الحركــة ،  :ناهــد أنـور الصـباغ ، عـالء الـدين جمـال محمـد  -١٩

  .م١٩٩٠،  للبنين، جامعة اإلسكندرية
مؤسسـة الكويـت للتقـدم العلمـي التعلم الذاتي وتطبيقاتـه التربويـة ، : حسن حسين جامع -٢٠

  .م ١٩٨٦، الكويت، 
، ، دار القلـم  ٩، طتعلم وسائل االتصال والتكنولوجيا في الـ :حسين حمدي الطـوبجي  -٢١

  .م ١٩٨٦الكويت ، 
  .م١٩٨١، دار الفكر العربي، القاهرة كرة القدم للناشئين،: حنفي محمود مختار  -٢٢



-٥٩-  
 

  

دار زهـران للطباعــة ،  أســس تخطـيط بــرامج التــدريب الرياضــى: حنفـى محمـود مختــار  -٢٣
  .م ١٩٨٨، القاهرة ، والنشر 

  .م١٩٨٠القاهرة ، ، دار الفكر العربي ،  مدرب كرة القدم: حنفي محمود مختار -٢٤
، دار الفكــر العربــي ،  األســس العلميــة فــي تــدريب كــرة القــدم: حنفــي محمــود مختــار -٢٥

  .م ١٩٩٠القاهرة ، 
  .م٢٠٠٠عالم الكتب، القاهرة تكنولوجيا التعليم المفتوح،  :خالد مصطفى مالك -٢٦
ـــ: خليـــل معـــوض -٢٧ ـــة والمراهق ، الطبعـــة الثالثـــة، دار الفكـــر ةســـيكولوجية النمـــو، الطفول

  .م١٩٩٤الجامعي، اإلسكندرية، 
تعلـم بعـض  أثر برنامج تعليمي باستخدام الرسـوم المتحركـة علـى: رشيد عامر محمد  -٢٨

، مجلة بحـوث التربيـة الرياضـية ،  المهارات األساسية لناشئ كرة القدم
  .م٢٠٠٣كلية التربية الرياضية للبنين ، جامعة الزقازيق ،  

مقارنــة أثــر التعلــيم المبــرمج والطريقــة علــى مســتوى تعلــيم : رفــاعى مصــطفى حســين  -٢٩
ــــدم ــــرة الق ــــة ، رســــالة دكتــــوراه ،  األداء المهــــارى لناشــــئ ك كليــــة التربي

  .م ١٩٩٠، جامعة حلوان ، الرياضية للبنين 
، دار النهضـة العربيـة،  )تـدريب –تعلـيم (مهارات كرة القدم : رفاعي مصطفي حسين  -٣٠

  .م ١٩٩٢قاهرة،  ال
استخدام الكمبيوتر في تـدريس الرياضـيات للتالميـذ الصـم وأثـره ذلـك  :رفعت رمضان  -٣١

رســالة دكتــوراه ، كليــة علــى تحصــيلهم واتجاهــاتهم نحــو الرياضــيات ، 
  .م١٩٨٤، جامعة حلوان ،  بنين التربية الرياضية باإلسكندرية

ل المرئيـة علـى المسـتوى أداء بعـض التأثير استخدام بعض الوسائ:  ريم محمد حسـن -٣٢
، رســالة ماجســتير، غيــر منشــورة، كليــة الوثبــات فــى التمرينــات الحديثــة

  .م١٩٩٥التربية الرياضية للبنات، جامعة حلوان، القاهرة، 
الجـــزء األول، المكتبـــة األكاديميـــة، تكنولوجيـــا التعلـــيم كفلســـفة ونظـــام، :  زاهـــر أحمـــد -٣٣

  .م١٩٩٦القاهرة،
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التـــدريس بأســـلوب االكتشـــاف وأثـــره علـــى اكتســـاب مهـــارات  :عيل محمـــدزينـــب إســـما -٣٤
رسـالة دكتـوراه ، كليـة التربيـة الرياضـية، جامعـة  التصويب في كرة اليـد،

  .م١٩٩٦طنطا، 
تصــميم وتنفيــذ برنــامج حاســب آلــي : شــعبان إبــراهيم محمــد ومحمــد عبــد الحميــد بــالل  -٣٥

مجلـــة نظريـــات  ، لتقيـــيم األداء الخططـــي الهجـــومي فـــي كـــرة الســـلة
وتطبيقات ، كلية التربية الرياضية للبنين بأبو قيـر باإلسـكندرية ،  العـدد 

  .م٢٠٠٥، ٥٦
تـــأثير برنـــامج تعليمـــى باســـتخدام : صـــالح محمـــد عســـران وهبـــة عبـــد العظـــيم إمبـــابى  -٣٦

ـــم المهـــارات الســـبعة األساســـية والتحصـــيل  ـــى علـــى تعل الحاســـب اآلل
، مجلـة نظريـات وتطبيقـات ،  رعةالمعرفى للمبتدئات فى رياضة المصا

،  ٥٣كليـــــة التربيـــــة الرياضـــــية للبنـــــين بـــــأبو قيـــــر باإلســـــكندرية ، العـــــدد 
 .م٢٠٠٤

التخطــيط لمســتقبل تكنولوجيــا التعلــيم فــي " :ضــياء الــدين زاهــر وكمــال يوســف إســكندر -٣٧
، مقالـــة تربويـــة ، مؤسســـة الخلـــيج العربـــي ، القـــاهرة ، " النظـــام التربـــوي

  .م  ١٩٩٤
،المكتبـة  التـدريب الرياضـي والتكامـل بـين النظريـة والتطبيـق:دل عبد البصـير علـيعا -٣٨

  .م ١٩٩٢المتحدة ، 
، دار الفكـر العربـي ، القـاهرة مدخل إلى تكنولوجيا التعلـيم  :عبد الحافظ محمد سالمة  -٣٩

  . م١٩٩٢، 
والمعلومـات  ، مركـز التنميـة البشـرية البرامج في التربيـة الرياضـية: عبد الحميد شرف  -٤٠

 .م ١٩٨٨، القاهرة ، 

ــامج حاســب : عبــدالعزيز ســالمة وعمــرو مصــطفى الشــتيحي وأحمــد ســالمة صــابر  -٤١ برن
، مجلـة نظريـات وتطبيقـات ، كليـة التربيـة  آلي لتقيـيم حكـام كـرة السـلة

  م٢٠٠٥،  ٥٤الرياضية للبنين بأبو قير باإلسكندرية ،  العدد 
، دار التربيـــة التكنولوجيـــة وتكنولوجيـــا التربيـــة  :ني عبـــد العظـــيم عبـــد الســـالم الفرجـــا -٤٢

  . م ١٩٩٧غريب للطباعة والنشر ، القاهرة ، 
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التربيـــة الميدانيـــة وأساســـيات  :عبـــد اللطيـــف بـــن حمـــد الحليبـــي ، مهـــدي محمـــود ســـالم -٤٣
  .م١٩٩٦مكتبة العبيكان، الرياض، السعودية،  التدريس،

ــيم الحاســب و  :عبــد اهللا بــن عثمــان المغيــرة -٤٤ والمطــابع، مكتبــة  العلمــي، دار النشــر التعل
  .م١٩٩٨السعودية ، الملك سعود ، الرياض ،

أثــر برنــامج تعليمــي باســتخدام : عبــد اهللا هشـــام عبـــد الحلــيم و عثمــان مصــطفى عثمــان  -٤٥
الرســوم المتحركــة بواســطة الحاســب اآللــي علــى تعلــم بعــض المهــارات 

الحلقــة األولــى مــن التعلــيم  لتالميــذ الحركيــة بــدرس التربيــة الرياضــية
، مجلــة نظريــات وتطبيقــات ، كليــة التربيــة الرياضــية للبنــين   األساســي

  .م٢٠٠٣،  ٤٨بأبو قير باإلسكندرية ،  العدد 
، دار المعــارف ،  )نظريــات وتطبيقــات(التــدريب الرياضــي : عصــام الــدين عبــد الخــالق -٤٦

  .م ١٩٩٢اإلسكندرية ، 
م التعلـــيم المبـــرمج فـــي تعلـــم بعـــض مهـــارات المصـــارعة اســـتخدا: علـــي عبـــد العزيـــز  -٤٧

كليـــة التربيـــة ، العـــدد الثـــاني ، مجلـــة نظريـــات وتطبيقـــات ، الرومانيـــة 
  .م١٩٩٨اإلسكندرية ، ، الرياضية 

القـاهرة ،  دار الكتـب القوميـة "  مصر والتكنولوجيا فى عالم متغيـر: على على حبيش  -٤٨
  .م ١٩٩٥، 

، مطبعـة التـونى  إعداد العبي كـرة القدم واأللعاب الجماعيةأسس : على فهمي البيـك  -٤٩
  .م  ١٩٩٢، القاهرة ،

أثر استخدام وسـائل التكنولوجيـا علـى تـدريس مهـارات وحـدة  :على محمد عبد المجيد -٥٠
، مجلـة علـوم وفنـون الرياضـة، كليـة تعليمية فى درسة التربية الرياضية

  .م١٩٩٦عدد يناير  ٨جلد التربية الرياضية للبنات، جامعة حلوان، م
، دار الفكـر العربـى، منـاهج وطـرق تـدريس التربيـة البدنيـة :عنايات محمد أحمد فرج  -٥١

  .م١٩٩٨القاهرة 
مكتـب العزيـزي  االتجاهات الحديثة في إعـداد مـدربي كـرة القـدم، :غازي السيد يوسف  -٥٢

  .م٢٠٠٠،  للكمبيوتر، الزقازيق
، عالم الكتب للنشر والتوزيـع ،القـاهرة لكمبيوتر في التعليم ا :فتح الباب عبد الحليم سيد -٥٣

  .م ١٩٩٥، 
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تدريب المعلمين في مجال التقنيات التربوية في تكنولوجيا : فتح الباب عبد الحليم سيد -٥٤
 .م١٩٩٤، القاهرة، الكتاب الرابع، المجلد الرابع، التعليم

، الطبعـــة الثانيـــة ، الجمعيـــة لـــيم توظيـــف تكنولوجيـــا التع :فـــتح البـــاب عبـــد الحلـــيم ســـيد -٥٥
  .م  ١٩٩٧المصرية لتكنولوجيا التعليم ، القاهرة ، 

العالقة بين بعض القدرات العقلية والنفسية والحركيـة واالسـتعداد : لطفى محمد كمـال  -٥٦
رســالة دكتــوراه كليــة التربيــة الرياضــية ،  المهــارى لــدى ناشــئ كــرة القــدم

  .م ١٩٨٢، القاهرة ، جامعة حلوان ، للبنين 
وأثره علي الـتعلم الـذاتي لوثبـة " االعتماد اإلدراكي  –االستقالل "  :ماجدة علي محمد  -٥٧

، مـــؤتمر " الفجــوة فــي الجمبـــاز اإليقــاعي باســتخدام الكتيـــب المبــرمج
ي لالرتقـــاء بمهنـــة التربيـــة الرياضـــية تطـــوير اســـتراتيجيات التعـــاون الـــدول

والتـــرويح فـــي القـــرن الواحـــد والعشـــرين ، المجلـــد الثـــاني ، كليـــة التربيـــة 
  .م  ١٩٩٩يوليو  ٧-١الرياضية بالمنيـا 

التقنيــات التربويــة، رؤى لتوظيــف وســائط االتصــال وتكنولوجيــا  :مجــدى عزيــز إبــراهيم -٥٨
  .م٢٠٠٢، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة ، التعليم

تأثير استخدام بعض الوسائل التعليميـة علـى بعـض المتغيـرات : محسن حسيب السيد  -٥٩
، بحـث منشـور ،  البدنية والمهاريـة للمبتـدئات فـى كـرة القـدم النسـائية

كليـــة ،العـــدد الخـــامس ، المجلـــة العلميـــة للبحـــوث فـــى التربيـــة الرياضـــية 
  . م ٢٠٠٢، جامعة قناة السويس ، التربية الرياضية ببورسعيد 

مكتبــة دار المعــارف،  المرشــد فــي تــدريس التربيــة الرياضــية،: محســن محمــد حمــص  -٦٠
  .م١٩٩٧اإلسكندرية، 

اثر استخدام تدريبات نماذج الكمبيوتر : عبد الرحمن عبد الحميد،محمد إبراهيم بالل  -٦١
بحث ، الرقمي فى رمى الرمح األداءعلى مستوى ) الهيبرميديا(

ط لعلوم وفنون التربية الرياضية مجلة علمية منشور مجلة اسيو 
  .م٢٠٠٤،  متخصصة

، دار الفكــر العربــى، القــاهرة تكنولوجيــا التعلــيم والوســائل التعليميــة: محمــد الســيد علــى -٦٢
  .م٢٠٠٢
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القاهرة ، ، دار المعارف ،  ١٢ط،  علم التدريب الرياضي: محمد حسن عالوي   -٦٣
  .م١٩٩٢

ـــــ :محمـــــد حســـــن عـــــالوي -٦٤ ـــــم ال الطبعـــــة التاســـــعة، دار المعـــــارف،  نفس الرياضـــــي،عل
 .م١٩٩٤القاهرة،

اإلختبارات المهارية والنفسية فى : محمد حسن عالوى ومحمد نصر الدين رضوان -٦٥
  .م١٩٨٧دار الفكر العربى، القاهرة ، المجال الرياضى ، 

 ١٩٩٨اهرة ، ، دار الفكر العربي ، القتكنولوجيا التعليم والتعلم  :محمد رضا البغدادي -٦٦
  .م 

مؤسسـة تهامـة، جـدة،  التعلم المصغر، تحضـيره وٕادارتـه وقياسـه، :محمد زيدان حمـدان -٦٧
  .م١٩٨٤السعودية، 

مقتـرح باسـتخدام تعليمـى تأثير برنامج : حنان محمد عبد اللطيـف و محمد سعد زغلول  -٦٨
 المتعــددة علــى جوانــب الــتعلم لمهــارة الوثــب الطويــل أســلوب الوســائط

ــذا ــة لتلمي ــة الثانوي ، مجلــة نظريــات وتطبيقــات ، كليــة التربيــة ت المرحل
  .م٢٠٠٣، ٤٩الرياضية للبنين بأبو قير باإلسكندرية ، العدد 

تصــميم وٕانتاجيــة برمجيــة : محمــد ســعد زغلــول ومحمــد علــى وهــانى ســعيد عبــد المــنعم  -٦٩
كمبيــوتر تعليميــة معــدة بتقنيــة الهيبرميــديا وأثرهــا علــى جوانــب الــتعلم 

،  رات ضربات الكرة  بالرأس لطلبـة كليـة التربيـة الرياضـية بطنطـالمها
مجلــــة نظريــــات وتطبيقــــات ، كليــــة التربيــــة الرياضــــية للبنــــين بــــأبو قيــــر 

  م٢٠٠٣، ٤٨باإلسكندرية ، العدد 
جيـــا و تكنول :محمـــد ســـعد زغلـــول ، مكـــارم حلمـــي أبـــو هرجـــة، هـــاني ســـعيد عبـــد المـــنعم -٧٠

 ، مركـز الكتـاب للنشـر، القـاهرة رياضـية،التعليم وأساليبها فـي التربيـة ال
  .م٢٠٠١

األســـس العلميــة للكـــرة الطــائرة وطـــرق  :محمــد صــبحي حســانين وحمـــدي عبــد المــنعم -٧١
ـــويم  ـــاس والتق ـــدني"القي ـــي-نفســـي-معرفـــي-مهـــاري-ب الطبعـــة  "تحليل

  .م١٩٩٧الثانية، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، 
، دار العلـم الطابعـة الثالثـةتـدريب الرياضـي، التعلم الحركي وال :محمد عبد الغني عثمان-٧٢

  .م١٩٩٣للنشر والتوزيع، الكويت، 
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،  اإلعـداد المهـارى والخططـى لالعبـى كـرة القـدم: مفتـى إبـراهيم ، محمود أبـو العينـين  -٧٣
  .م ١٩٨٣، القاهرة ، دار الفكر العربى 

،دار  عبـي كـرة القـدمتخطيط برامج إعـداد ال: محمود أحمد أبو العينين ، مفتى إبراهيم  -٧٤
  .م  ١٩٨٥الفكر العربي ،القاهرة ،

مكتبة الوسائل التعليمية،  :محمد محمد عطية، مصطفى بدران، إبراهيم مطاوع -٧٥
  .م١٩٩٥نجلو المصرية، القاهرة، األ

، مطـابع رؤية فى تحديث وسائل تعليمنًا بالتكنولوجيا الصـغيرة:  مصطفى سيد عثمـان -٧٦
 .م١٩٩٤لقاهرة، روز اليوسف الجديدة،ا

 –المندمجــة  –تنميــة بعــض األداءات الحركيــة المركبــة : مصــطفى عبــد الحميــد ذكــى  -٧٧
، رســالة دكتــوراه ، كليــة التربيــة الرياضــية  الهجوميــة لناشــئ كــرة القــدم

  .م  ١٩٩٨للبنين ،جامعة الزقازيق ،
  . م١٩٩٩ة ، ، مركز الكتاب للنشر ، القاهر تكنولوجيا التعليم :مصطفى عبد السميع  -٧٨
االتصــــال والوســــائل  :مصــــطفى عبــــد الســــميع ، محمــــد لطفــــي ، صــــابر عبــــد المــــنعم  -٧٩

  .  م٢٠٠١، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ، التعليمية 
تصميم منظومـة للوسـائط المتعـددة وأثرهـا علـى تعلـيم : مصطفى عبد القادر الجيالنـي -٨٠

ـــدئين ـــدم للمبت ـــرة الق ـــة  ، رســـالة دكتـــوراهبعـــض مهـــارات ك ـــة التربي ، كلي
  .م٢٠٠٠الرياضية، جامعة المنيا، 

موسوعة التعليم والتدريب في كرة القدم، الجـزء الثـاني، تمرينـات  :مفتي إبراهيم حماد  -٨١
، مركـز الكتـاب للنشـر، اإلحماء والمهارات فـي بـرامج تـدريب كـرة القـدم

  .م١٩٩٨،  القاهرة
  .م ١٩٩٠،   القاهرة ، كر العربى دار الف،  الهجوم فى كرة القدم:  ـــــــــ -٨٢
فعاليــة بــرامج الكمبيــوتر متعــددة الوســائل القائمــة علــى الرســوم : منــى محمــود محمــد  -٨٣

، رسـالة دكتـوراه ،كليـة والصور المتحركـة فـي تعلـيم المهـارات الحركيـة 
   .م ٢٠٠٠، جامعة حلوان ، بنات  الرياضية التربية

  .م٢٠٠٢، دار الفكر العربى، القاهرة التعليمتقنيات ووسائل  :مهدى محمود سالم -٨٤
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دراســـة الفاعليـــة اســـتخدام الوســـائط التعليميـــة المتكاملـــة وغيـــر " :نبيلـــة محمـــد حســـن -٨٥
، رسالة دكتوراه ، كلية " المتكاملة والتقليدية في تدريس مهارات الباليه

  . م١٩٩١، جامعة اإلسكندرية ، بنات التربية الرياضية باالسكندرية 
فاعلية استخدام الهيبرميديا علـى تنميـة التصـور العقلـى وتركيـز : شوى محمود نـافع ن -٨٦

ــات  ــتهم بتحســين األداء الحركــى االبتكــارى فــى التمرين ــاه  وعالق االنتب
، مجلة نظريات وتطبيقات ،  اإليقاعية  لطالبات كلية التربية الرياضية

،  ٥٦العــــدد  كليــــة التربيــــة الرياضــــية للبنــــين بــــأبو قيــــر باإلســــكندرية ، 
 .م٢٠٠٥

 ةمنشــأتكنولوجيــات التعلــيم و الــتعلم  فــي التربيــة الرياضــية ، : مصــطفى ســالم  وفيقــة -٨٧
  .م  ٢٠٠١المعارف ، االسكندرية ،  

تــأثير اســتخدام أســلوب الواجبــات الحركيــة علــى تعلــم بعــض  :ياســر عبــد العظــيم ســالم -٨٨
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  المرفقات



  جامعة الزقازيق
  كلية التربية الرياضية للبنين

  طرق التدريس والتدريب والتربية العمليةقسم 
  )١(مرفق 
  

  استمارة استطالع رأي الخبراء
  لتحسين مستوى أداءالتعليمى المقترح   البرنامجمحتوى تحديد ل

  بعض المھارات األساسية فى كرة القدم للناشئين 
  
  

  ادإعــد
  على أحمد المبروك

  مفتش لمادة التربية الرياضية
  

  إشــراف
  دكتــــور

  رشيد عامر محمد
طرق التدريس والتدريب أستاذ بقسم 

  كلية ب والتربية العملية
  التربية الرياضية للبنين

  جامعة الزقازيق

  دكتــــور
  أحمد محمد العقــاد

طرق التدريس والتدريب بقسم مساعد أستاذ 
  كلية ب مليةوالتربية الع

  التربية الرياضية للبنين
  جامعة الزقازيق

  دكتـــور
  ممدوح إبراھيم على

  األلعاب  مـد بقسـاذ مساعـأست
  بكلية التربية الرياضية بنين

  جامعة الزقازيق
  
  
  

  م٢٠٠٦  
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  ..……………………………………/السيد األستاذ الدكتور
  تحية طيبة وبعد

بحث ضـمن متطلبـات الحصـول علـى درجـة بإجراء  على أحمد المبروك/ الدراسيقوم   
  .الماجستير فى التربية الرياضية 

التعرف على محتوى البرنامج التعليمى المقترح بإستخدام الحاسـب  ويتناول هذا البحث  
  .سنة ١٤اآللى على مستوى آداء بعض المهارات األساسية لناشئى كرة القدم تحت 

دتكم فــي مجــال التربيــة البدنيــة والرياضــة، وٕايمانــًا بالــدور الكبيــر الــذي تقومــون بــه ســيا  
ولالستفادة من خبراتكم العلمية وآرائكم البناءة، يعرض الباحـث اسـتمارة اسـتطالع رأي ، راجيـًا 

امـــام أفضـــل إختيـــار ترونـــه ســـيادتكم ) صـــح(ووضـــع عالمـــة  مـــن ســـيادتكم بـــاإلطالع عليهـــا
  .مناسباً 

ابيــة ورأيكــم الــذي ســيثري البحــث ســوى تقــديم الشــكر لمســاهمتكم اإليجالــدارس وال يســع   
  .العبى طرة القدمويسهم في الوصول إلى نتائج نأمل أن تعمل على النهوض برفع مستوى 

  .ونشكر لسيادتكم صادق تعاونكم
  الباحث

  
  :بيانات شخصية لخبير

  :...................................................اإلســـم
  ...............................: ....................الوظيفــة

  : ...................................................التخصـص
  : .................................................سنوات الخبرة

  
  
  
  
  :عدد اسابيع البرنامج التعليمى المقترح *

  إختيارات أخرى  ١٢  ١٠  ٨  ٦  ٤  عدد االسابيع
              أفضل إختيار 

١/٢  
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  :عدد الوحدات التعليمية خالل األسبوع الواحد *

  إضافات اخرى  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  عدد الوحدات
  أفضل إختيار 

  
            

  
  

  :مجموع الساعات خالل البرنامج التعليمى *
األزمنة 
  بالساعات

إضافات   ١٠٠  ٩٠  ٨٥  ٨٠  ٧٠  ٦٠  ٥٨  ٥٥
  اخرى

افضل إختيار 
  للمهارى

                  

  
  :ة خالل األسبوع الواحدالساعات التعليمي *

  إلى  من  األزمنة بالساعات
  أفضل عدد الساعات للمهارى

  
    

  :مالحظات اخرى ترون سيادتكم إضافتها* -
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  

  
  )٢(مرفق 

  اإلختبارات البدنية
  اختبار الوثب العمودي لسارجنت

  :غرض االختبار*
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  .قياس القدرة العضلية للرجلين في الوثب العمودي ألعلى
  :األدوات الالزمة*
ترســـم .متـــر ١.٥متـــر وطولهـــا  ٠.٥عرضـــها مدهونـــة بـــاللون األســـود ) ســـبورة(لوحـــة مـــن الخشـــب  -

  .سم ٢عليها خطوط باللون األبيض والمسافة بين كل خط واآلخر
  .متر ٣.٦حائط أملس ال يقل ارتفاعه من األرض عن  -
قطعة من القماش لمسح عالمات الجير بعد كل محاولة يقوم بهـا . قطع طباشير أو مسحوق جير -

  .المختبر
  :اإلجـراءات*
ة علـى الحـائط بحيـث تكـون الحافـة لهـا علـى ارتفـاع يسـمح ألقصـر مختبـر بـأن يـؤدي تثبت السبور  -

سـم حتـى ال يحـدث  ١٥ويراعى أن تثبت اللوحة بعيدًا عن الحـائط بمسـافة ال تقـل عـن . االختبار
  .احتكاك بالحائط أثناء الوثب ألعلى

  .سم ٣٠يرسم خط على األرض متعامد على الحائط بطول  -
  :وصف األداء*
ويمـد يـده . سـم ثـم يقـف مواجهـًا للوحـة٢.٥سك المختبر قطعة من الطباشير طولهـا ال يقـل عـن يم -

ـــًا ألقصـــى مـــا يمكـــن ويحـــدد عالمـــة بالطباشـــير أو مســـحوق الماغنســـيوم علـــى اللوحـــة مـــع . عالي
  .مالحظة مالصقة العقبين لألرض

  .سم ٣٠يقف المختبر مواجهًا للوحة بالجانب، بحيث تكون القدمين على خط الـ -
ع أمامـًا وألسـفل وثنـي الـركبتين ذيقوم المختبر بمرجحـة الـذراعين ألسـفل وٕالـى الخلـف مـع ثنـي الجـ -

  .إلى وضع الزاوية القائمة فقط
يقــوم المختبــر بمــد الــركبتين والــدفع بالقــدمين معــًا للوثــب ألعلــى مــع مرجحــة الــذراعين بقــوة لألمــام  -

ث يقوم بوضع عالمة بالطباشير على اللوحـة حي. وألعلى للوصول بهما إلى أقصى ارتفاع ممكن
  .أو الحائط في أعلى نقطة يصل إليها

  . يقوم المختبر بمرجحة الذراع القريبة لألمام وألسفل عند الهبوط -
  :تعليمات االختبار*
  .يجب أن يتم الدفع بالقدمين معًا ومن وضع الثبات -
. راعين لألمـام وألسـفل لضـبط توقيـت الحركـةقبل القيام بالوثـب ألعلـى، يقـوم المختبـر بمرجحـة الـذ -

  .وذلك للوصول إلى أقصى ارتفاع ممكن
  .يعطى للمختبر من ثالث محاوالت إلى خمس محاوالت متتالية وتحسب له نتيجة أحسن محاولة -
  .سم ١تؤخذ القياسات ألقرب  -
  .ءالوثب ألعلى يكون بالقدمين معًا من وضع الثبات وليس بأخذ خطوة أو االرتقا -
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  .عدم مد قطعة الطباشير خارج أصابع اليد حتى ال يؤثر ذلك على النتائج -
يفضــــل وقــــوف المحكــــم علــــى منضــــدة أو ســــلم بــــالقرب مــــن اللوحــــة حتــــى يســــتطيع قــــراءة نتــــائج  -

  .المحاوالت المختلفة بوضوح
  :إدارة االختبار

  .يقوم بالنداء على األسماء وتسجيل النتائج: مسجل -
  .ب الدرجات ومالحظة األداءيقوم بحسا: مراقب -
  :حساب الدرجات*

عدد السنتيمترات بين الخط الذى يصل إليه من وضع الوقوف والعالمة التى : درجة المختبر هى 
  . سم١يصل إليها نتيجة الوثب ألعلى مقربة ألقرب 

  
  اختبار الجري في المكان لمدة دقيقتين

  :غرض االختبار*
  .قياس الجلد الدوري التنفسي  

  :دوات الالزمةاأل*
  .ثالث قوائم بالستيكية أحدهما مثبت بالقائمين بشكل أفقي -
  .ساعة إيقاف -
  :وصف األداء*

يستعد المختبر وهو مواجه للقائم األفقي الذي يكون ارتفاعه عن األرض بما يساوي ركبة الالعـب  -
  .وهي موازية لألرض

  .القائم األفقي بركبته أثناء الجريعند سماع إشارة البدء يجري الالعب في المكان مع لمس  -
  :تعليمات االختبار*
  .يجب أن يقوم الالعب باإلحماء قبل األداء -
  .يجب على الالعب لمس القائم األفقي بالركبتين بالتبادل خالل أداء االختبار -
  .ال يسمح للمختبر بالحجل أثناء األداء -
  :إدارة االختبار*
  .برين وتسجيل النتائجيقوم بالنداء على المخت: مسجل -
  .يقوم بمراقبة األداء وعدد مرات مالمسة الركبة للقائم: محكم -
  :حساب الدرجات*

قي واألرض ـائم األفــل اليمنى أو اليسرى للقـدرجة الالعب هي عدد مرات مالمسة ركبة الرج  
  .خالل الزمن المحدد لتطبيق االختبار
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  من البدء الطائر متر ٣٠اختبار عدو 

  :الختبارغرض ا*
  .قياس السرعة القصوى في الجري   

  :األدوات الالزمة*
  .م ٥م وعرضها ال يقل عن  ٥٠مضمار أللعاب القوى أو منطقة فضاء طولها ال يقل عن  -
  .ساعة إيقاف ٢عدد  -
  :اإلجـراءات*
متـر مـن  ٢٠تحدد منطقة إجراء االختبار بثالثة خطوط خط بداية أول وخـط بدايـة ثـان علـى بعـد  -

  .تر من الخط الثانيم ٣٠وخط نهاية على بعد . خط األولال
  . حارة إلجراء االختبار ٢تخطط المنطقة عدد  -
  :وصف األداء*
  .يبدأ االختبار بأن يتخذ كل مختبر وضع االستعداد خلف الخط األول  -
نـد عندما يعطي األذن بالبدء، يقوم المختبر بـالجري بسـرعة تزايديـة تصـل إلـى أقصـى مـدى لهـا ع -

  .خط البدء الثاني
  .يخصص لكل مختبر مراقب يتخذ مكانه عند الخط الثاني ويقف المراقب رافعًا يده ألعلى -
  .عندما يقطع المختبر خط النهاية يقوم الميقاتي بإيقاف الساعة وحساب الزمن -
  :تعليمات االختبار*
  .يؤدي كل متسابقين االختبار معًا لضمان توافر عامل المنافسة -
  .لى كل مختبر أن يجري في الحارة المخصصة لهع -
  .يتخذ المختبر وضع البدء العالي عند الخط األول -
  .ق للراحة٥يعطى كل مختبر محاولتين بين كل محاولة واألخرى  -
  :إدارة االختبار*
  .يقوم بإعطاء إشارة البدء: آن بالبدء -
إعطــاء إشــارة بذراعــه عنــدما يقطــع ويكــون مهمــة كــل مراقــب : مراقــب لخــط البــدء الثــاني ٢عــدد  -

  .المختبر خط البدء الثاني
ويقــوم كــل منهمــا بتســجيل الــزمن الــذي يســتغرقه المختبــر مــن الخــط الثــاني وحتــى : ميقــاتي ٢عــدد  -

  .خط النهاية
  :حساب الدرجات*

  .يحتسب للمختبر أحسن زمن يسجله في المحاولتينو ، من الثانية ١٠/١يسجل الزمن ألقرب      
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  ع من الوقوفذبار ثني الجاخت
  :الغرض من االختبار*

  .قياس مدى مرونة الجذع في حركات الثني لألمام من وضع الوقوف  
  :األدوات الالزمة*
مقسمة بخطوط إلـى وحـدات كـل وحـدة . سم٢٠مقياس مدرج من الخشب أو مسطرة طولها حوالي  -

  .سم١٠سم ويفضل أن تكون حدود هذا التدريج في مدى ١تساوي 
  .مقعد أو كرسي أو منضدة مسطحة تتحمل وزن المختبر بدون حدوث أي اهتزاز -
  :اإلجراءات*
بحافــة المقعــد أو المنضــدة بحيــث يكــون منتصــف المقيــاس أعلــى حافــة ) المســطرة(يثبــت المقيــاس  -

  .المقعد أو المنضدة والنصف اآلخر أسفل الحافة
لمقعد على أن تكـون انحرافـات الـدرجات تكون في مستوى حافة ا) صفر(يالحظ أن نقطة التدريج  -

  .التي تقع في النصف العلوي بالسالب والتي تقع في النصف السفلي بالموجب
  :وصف األداء*
يتخـــذ المختبـــر وضـــع الوقـــوف علـــى حافـــة المقعـــد أو المنضـــدة بحيـــث تكـــون القـــدمان مالمســـتان  -

  .لجانبي المقياس
ومــن هــذا الوضــع يحــاول . صــابع أمــام المقيــاسع أمامــًا أســفل تضــع األذيقــوم المختبــر بثنــي الجــ -

مـع مالحظـة أن تكـون أصـابع اليـدين فـي . ع ألقصـى مـدى ممكـن بقـوة وبـبطءذالمختبر ثنـي الجـ
  . مستوى واحد وأن تتحرك ألسفل موازية للمقياس

  :تعليمات االختبار*
  .ع والرقبةذيؤدى االختبار بدون تصلب في عضالت الذراعين والج -
  .ر من وضع فرد الركبتينيؤدى االختبا -
  .ع ألسفل ببطء وقوة ومحاولة تحقيق أقصى مدى ممكن من الثني ألسفلذيكون ثني الج -
  .من األفضل إعطاء المختبر محاولتين أو ثالث كوسيلة لإلحماء والتدريب على االختبار -
  .يجب على المختبر توجيه نظره إلى أسفل المقياس -
قــوة وبســرعة يحقــق نتــائج أفضــل ولــذلك يجــب أن يثبــت ع ألســفل بذتبــين أن ثنــي الجــ -

  .ثواني ٣-٢المختبر في وضعه النهائي 
  :حساب الدرجات

  .درجة المختبر هي أقصى نقطة على القياس يصل إليها المختبر  
  

٢/٥  



  اختبار التصويب باليد على الدوائر المتداخلة
  :الغرض من االختبار*

  .قياس دقة الذراع  
  :األدوات*

حــائط أمامــه أرض مســتوية، يرســم علــى الحــائط ثــالث دوائــر متداخلــة  -خمــس كــرات ســلة  
  -:أبعادها موضحة كالتالي

  .قدم) ٢٤(الحد السفلي للدائرة الكبيرة يرتفع عن األرض  -
  .يرسم خط على األرض يبعد عن الحائط بمقدار عشرة أقدام -
  :مواصفات األداء*
ر محــاوًال ئعلــى الــدوا) متتاليــة(الخمــس يقـــف المختبـــر خلـــف الخـــط، ثــم يقـــوم بتصويـــب الكــرات  -

  .إصابة الدائرة
  .للمختبر الحق في استخدام أي من اليدين أو كالهما معًا في التصويب -
  :التسجيل*
يحسـب للمختبـر ) داخـل الـدائرة أو علـى الخطـوط المحـددة لهـا(إذا أصابت الكرة الدائرة الصـغيرة  -

  .ثالث درجات
يحسب للمختبـر ) داخل الدائرة أو على الخطوط المحددة لها(ة إذا أصابـت الكـرة الدائرة المتوسط -

  .درجتان
يحســب للمختبــر ) داخــل الــدائرة أو علــى الخطــوط المحــددة لهــا( الكبــرىإذا أصابـــت الكـــرة الــدائرة  -

  .درجة واحدة
  .إذا جاءت الكرة خارج الدوائر الثالث يحسب للمختبر صفر -

  



  اختبار الوقوف على مشط القدم
  :ختبارغرض اال*

  .قياس التوازن الثابت  
  :األدوات الالزمة*

  .ساعة إيقاف أو ساعة يد بها عقرب للثواني  
  :وصف األداء*
يتخـذ المختبـر وضـع الوقـوف علـى إحـدى القــدمين ويفضـل أن تكـون قـدم االرتقـاء ثـم يقـوم بوضــع  -

  .على الجانب الداخلي لركبة الرجل التي يقف عليها) الحرة(قدم الرجل األخرى 
عنــد إعطــاء إشــارة البــدء يقــوم المختبــر برفــع عقبــه عــن األرض ويحفــظ توازنــه ألكبــر فتــرة ممكنــة  -

  .دون أن يحرك أطراف قدمه عن موضعها أو يلمس عقبه األرض
  :تعليمات االختبار*
  .يؤدى االختبار بدون حذاء -
  .يجب االحتفاظ بثبات وضع اليدين في الوسط -
  .يك أطراف القدم عن موضعها أو عند لمس األرض بكعب القدمتنتهي فترة االختبار عند تحر  -
  .يسمح باألداء ثالث محاوالت -
  :إدارة االختبار*

  .يقوم بإعطاء إشارة البدء ومراقبة األداء واحتساب الزمن: محكم -
  .يقوم بالنداء على المختبرين وتسجيل النتائج: مسجل -

  :حساب الدرجات*
و الـزمن الـذي يبـدأ مـن لحظـة رفـع العقـب عـن األرض يحتسب أفضل زمن لـثالث محـاوالت وهـ  

  .وحتى ارتكاب بعض أخطاء األداء وفقد التوازن
  اتالكر واستقبال اختبار رمي 

  :الغرض من االختبار*
  .قياس التوافق بين العين واليد  

  :األدوات الالزمة*
  .لحائطمنقطة بها حائط مستوي وخال من أي بروز، ويرسم خط على بعد خمسة أمتار من ا -
  .كرة تنس ٢عدد  -
  :وصف األداء*
يقف المختبر أمام الحائط وخلف الخط المرسوم على األرض حيث يقوم برمي الكرة خمسـة مـرات  -

  .متتالية باليد اليمنى على أن يستقبل المختبر الكرة بعد ارتدادها من الحائط بنفس اليد

٢/٦  



ى علــى أن يســتقبل الكــرة بعــد ارتــدادها مــن يرمــى  المختبــر الكــرة خمســة مــرات متتاليــة باليــد اليســر  -
  .الحائط بنفس اليد

يرمــى المختبــر الكــرة خمســة مــرات متتاليــة باليــد اليمنــى علــى أن يســتقبل الكــرة بعــد ارتــدادها مــن  -
  .الحائط باليد اليسرى

  :تعليمات االختبار*
  .يعطى لكل مختبر محاولة واحدة فقط -
  .مرسوم على األرضيجب مراعاة وقوف المختبر خلف الخط ال -
  .يجب أن يمسك المختبر الكرة باليد المحددة لذلك -
  :إدارة االختبار*
  .يقوم بالنداء على المختبرين وتسجيل النتائج: مسجل -
  .يقوم بمراقبة األداء والعد: محكم -
  :حساب الدرجات*
  .لكل محاولة صحيحة يحتسب للمختبر درجة -
                  .درجة )١٥(الدرجة النهائية لالختبار هي  -
  

  )الجري والدوران(اختبار الرشاقة 
  :الهدف من االختبار*

  .قياس الرشاقة في الجري وتغيير االتجاه  
  :األدوات المستخدمة*

  علم أو وكرسي كبير  –قوائم أو مقاعد صغيرة  ٤ –منطقة فضاء  –ساعة إيقاف   
  :طريقة األداء*

وعنــد  )أ(ء العــالي خلــف خــط البدايــة عنــد النقطــة يتخــذ المختبــر وضــع االســتعداد مــن البــد  
 ٩٠اإلشــارة بالبــدء يجــري المختبــر إلــى نقطــة المنتصــف المحــددة بكرســي كبيــر ويــدور حولهــا بزاويــة 

ويـدور حولهـا ثـم يعـود لنقطـة المنتصـف ويتجـه إلـى النقطـة ) ب(درجة جهة اليمين متجهًا إلى النقطة
  .ة ، ويراعى عدم لمس المقاعد أثناء األداءويكرر هذا حتى ينتهي إلى خط البداي) حـ(

  :التسجيل*
  .تعطى للمختبر محاولة واحدة فقط تعاد في حالة فشله -
 .ثانية إلى الزمن في حالة لمس المقاعد ١٠/١درجة المختبر هي زمن األداء وتضاف  -
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  )٣(مرفق 
  االختبارات المھارية

  اختبار الجري بالكرة
  :الغرض من االختبار *
  .القدرة علي التحكم في الكرة أثناء التقدم في الملعبقياس  -
  : ةاألدوات الالزم*
  .كرة قدم قانونية  -.       ساعة إيقاف - .حواجز أو كراسي أو قوائم خشبية ٣عدد  -
  :اإلجراءات *
 ٥٠يرسم خطين متوازيين من الجير علي أرض ملعب كرة قدم بحيث تكون المسافة بين الخطين  -

  .ياردة 
يـاردات مـن  ٩ثبت القوائم الخشبية في مواجهة خط البداية ، بحيث يكـون القـائم األول علـي بعـد ت -

ياردات ، وبذلك تكـون المسـافة بـين القـائم األخيـر  ٨الخط ، وتكون المسافة بين كل قائم واآلخر 
  .ياردة  ٢٥وخط البداية تساوي 

  .توضع الكرة علي خط البداية في مواجهة القائم األول -
عنــد إعطــاء الالعــب إشــارة البــدء يقــوم بــالجري بــالكرة مــن علــي يمــين القــائم األول ، ثــم مــن علــي  -

  .يسار القائم الثاني ، وهكذا بدون توقف الكرة 
  .ينتهي االختيار بأن يقطع الالعب خط النهاية ومعه الكرة بأقصى سرعة ممكنة  -

                             
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  :تعليمات االختبار *

  خط البداية والنهاية  الخط األمامي

  الكرة

  ياردة ٩  ياردة ٨  ياردة ٨  ياردة ٢٥

  ياردة ٢٥
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ـــة مـــن  - ـــه أقـــل زمـــن يســـجله فـــي كـــل محاول يعطـــي لالعـــب ثـــالث محـــاوالت متتاليـــة ، ويحتســـب ل
  .المحاوالت الثالثة 

  .يمكن المرور علي يمين أو يسار القائم األول  -
  .يجب عدم توقف حركة الكرة أثناء أداء االختبار  -
  .المحاولة باء أداء االختبار من الخط األمامي ال تحتسإذا خرجت الكرة من الالعب أثن -
  :حساب الدرجات *
يســتخدم هــذا االختبــار لتقــويم مجموعــة الالعبــين بمقارنــة درجــاتهم بعضــهم بــبعض والالعــب الــذي  -

ويكـــون هـــو أفضـــل العـــب فـــي  درجـــة          علـــي   يســـجل أقـــل زمـــن فـــي المجموعـــة يحصـــل
  .المجموعة في هذه المهارة 

  : يحتسب الزمن عندما تحدث األخطاء التالية ال* 
  .ضرب الكرة في القائم  -
 .تمرير الكرة حول القائم عن طريق نقلها بالقدم بدون الجري بها والتحكم فيها  -

  . ركل الكرة للخلف بدون الجري بها -
  

  اختبار إيقاف حركة الكرة
  :الغرض من االختبار*
  .تحكم فيها بجانب القدم أو بالقدم أو بالصدر قياس الدقة في ايقاف الكرة واستعادة ال -
  :األدوات الالزمة *
  .كرات قدم قانونية  ٥عدد -
  :االجراءات *
  .ياردات  ٦المسافة بينهما ) أ ، ب ( يرسم خطين متوازيين  -
  ) .ب(يقف الالعب خلف الخط  -
ب الـذي يحـاول إيقـاف لالعـ) كـرة عاليـة ( ثم يرمي الكرة ) أ(يقف المدرب ومعه الكرة علي الخط  -

  .الكرة بأي جزء من أجزاء الجسم ، ما عدا الذراعين 

١٠  
 ١٠    



       
  
  
  
  
  

       
  

  
  : تعليمات االختبار *
  .كرات عالية ومتتالية لالعب  ٥يرمي -
  .في كل مرة يحاول فيها الالعب ايقاف الكرة تكون احدي قدميه خلف الخط -
  .ف الخط يجب أن يتم ايقاف الكرة خل-
  :حساب الدرجات *
  .تعطي درجتين لكل محاولة صحيحة -
  .درجات لمجموع المحاوالت الخمسة  ١٠تحتسب -
  :المحاولة صحيحة في الحاالت اآلتية  بال تحتس-
  .إذا لم ينجح الالعب في إيقاف الكرة ) أ( 
  .بأكثر من قدم واحدة ) ب(إذا اجتاز الخط ) ب(
  .ير قانونية في كرة القدم إذا أوقف الكرة بطريقة غ) ج(

  اختبار رمية التماس
  :الغرض من االختبار*
قياس الدقة والقدرة علي رمى الكرة ألي مسـافة فـي أي منطقـة مـن الملعـب بطريقـة قانونيـة فـي كـرة -

  .القدم 
  :األدوات الالزمة *
  .كرات قدم قانونية  ٥عدد -
  :اإلجراءات *
  . يرسم خط من الجير علي ملعب كرة القدم -

  الكرات

  خط اللعب  خط الكرة

     x المدرب  xالالعب  

 ياردات ٦

ا

  )أ (   )ب ( 
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يــاردات علــي التــوالي مــن خــط البدايــة ، مــع  ٧،  ٥، ٣ترســم ثالثــة مربعــات مــن الجيــر علــي بعــد  -
مالحظـــة  أن يكـــون قطـــر المربـــع واحـــد يـــاردة ، وتقـــاس المســـافة بـــين المربعـــات والخـــط ، وبـــين 

  .المربعات بعضها مع بعض من مراكز المربعات 
برمـي الكـرة خمـس محـاوالت مـن فـوق الـرأس  يقف الالعـب خلـف خـط البدايـة ومعـه الكـرة ثـم يقـوم -

  .باليدين 
  .الغرض من االختبار هو أن تلمس الكرة أحد المربعات  -
                                                  .تزداد الدرجة كلما زادت مسافة المربع عن خط البداية  -

      
  
  
  
  
  

       
  :ليمات االختبار تع*

  :يجب أن يتم رمي الكرة وفقًا للشروط التالية 
  .القدمين خلف الخط -أ

 .أن تظل كلي القدمين علي األرض أثناء رمي الكرة -ب

  .ترمي الكرة باليدين معًا وتتركهما وهي فوق الرأس  -ج
  .يتم رمي الكرة والالعب مواجه للملعب  - د

  :حساب الدرجات *
  :االختبار علي النحو التالي يتم حساب درجات  -
  .يمنح الالعب نصف درجة عندما تلمس الكرة المربع األول عند سقوطها مباشرة  -
  .يمنح الالعب درجة واحدة عندما تلمس الكرة المربع الثاني عند سقوطها مباشرة  -
  .يمنح الالعب درجتان عندما تلمس الكرة المربع الثالث عند سقوطها مباشرة  -
لالعب خمس محاوالت متتالية يمكن أن يؤديها جميعًا علي المربع الثالث ، وأقصي درجـة يعطي  -

  . لالختبار هي عشرة درجات 
  

  خط البداية

  الالعب ·     

  ياردة ٣

7 

      

5 
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 )3  ( )2  ( )1  (
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  اختبار ركل الكرة بدقة
  :الغرض من االختبار * 

  .قياس الدقة في تصويب الكرة نحو المرمي 
  :األدوات الالزمة *
  عدد خمس كرات-
  :اإلجراءات*

يــاردة منــه توضــع الكــرة علــي ) ١٢(زي لخــط المرمــي وعلــي بعــد يرســم خــط مــن الجيــر مــوا
  .نقطة ضربة الجزاء وفي اتجاه المرمي 

  .حارس مرمي  دال يوج-
عنــد إعطــاء إشــارة البــدء يقــوم الالعــب بركــل الكــرة بالقــدم إلدخالهــا بــين القــائمين وأســفل العارضــة       -

  .يسمح بركلة واحدة في كل محاولة 
  .حاوالت متتالية يعطي الالعب خمس م-
  :تعليمات االختبار *
  .يجب ركل الكرة من نقطة ضربة الجزاء -
  .يجب ركل الكرة وهي ثابتة علي الخط -
  .يجب ركل الكرة خمس محاوالت فقط -

                                               
  
  :حساب الدرجات *
  .درجتان اذا دخلت الكرة المرمي من وضع الطيران يمنح الالعب-
  .اذا دخلت الكرة المرمي مباشرة وهي علي األرض يمنح الالعب درجة واحدة -
  .اذا دخلت الكرة المرمي من وضع الدحرجة علي األرض يمنح الالعب نصف درجة-
  .اذا لم تدخل الكرة المرمي يمنح الالعب صفرًا -
  .من عشرة يسجل لالعب درجات خمس ركالت  متتالية ، وتحسب له الدرجة الكلية -

  اختبار ركل الكرة بالقدم ألبعد مسافة ممكنة
  -:الغرض من االختبار *
عـن طريــق ركـل الكـرة المرتــدة مـن االرض بالقــدم ، قيـاس المسـافة التــي يمكـن أن يحققهـا الالعــب  -

  .ألطول مسافة ممكنة 

  ياردة ١٢

  الكرة

  الالعب
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  :اإلجراءات *
  .ياردة ) ٥٠(منطقة فضاء من األرض تحدد بخطين من الجير المسافة بينهما  -
) ٥(  تقســم المســافة بــين الخطــين بخطــوط عرضــية موازيــة لهمــا المســافة بــين كــل خــط واآلخــر  -

  .ياردات ) ١٠(ياردات ، مع مالحظة أن المسافة بين خط البداية والخط األول تساوي 
  مسافات ) ٩(خطوط وعدد المسافات يساوي ) ٨(مجموع عدد الخطوط يساوي  -
  

                           ١    ٢     ٣    ٤     ٥    ٦    ٧     ٨  
  
  
  
  
  

                       ١٥   ٢٠   ٢٥   ٣٠  ٣٥   ٤٠   ٤٥   ٥٠  
  .ممسكا الكرة باليدين ،خلف خط البداية  بيقف الالع -
الكــرة ألعلــى وبعــد أن تهــبط الكــرة علــى األرض ثــم ترتــد ألعلــى يقــوم الالعــب  فيقـوم الالعــب بقــذ -

  .ركلها بالقدم وهى فى الهواء ألطول مسافة ممكنة في اتجاه خط النهاية  ب
  .تحسب المسافة بين خط البدء والمكان الذى تسقط فيه الكرة على األرض  -
 .يعطى الالعب ثالث محاوالت متتالية تحتسب له أفضلها  -

  :تعليمات االختبار *
  :ال تحتسب المحاولة صحيحة فى الحاالت األتية 

  .لفشل فى ركل الكرة ا -
 .ركل الكرة قبل أن تصل الى األرض  -

  .ركل الكرة قبل أن ترتد من األرض  -
  عدم مواجهة المنطقة المخصصة لألداء  -
  :حساب الدرجات *

  -:تحتسب درجات االختبار على النحو التالى 
  .ياردة ٥٠درجات إذا ركل الكرة وتخطت خط ال  ١٠يمنح الالعب  -
  .واحدة عن كل مسافة يقلها عن الحد األقصى يقل الالعب درجة -

  ياردة ١٠

٣/٦  



  ختبار تمرير الكرة وهى فى الهواءا
  :الغرض من االختبار *
قياس المسافة التى يمكن أن يحققها الالعب عن طريق ركل الكرة الطائرة وهى فى الهـواء مباشـرة  -

  . وقبل أن تصل الى األرض
  :اإلجراءات*
  اردات ي) ١٠(تحديد منطقة من األرض طولها  -
) ٥(ويكون الخط األول منها على بعد ، ثم ترسم خطوط عرضية موازية له،يحدد خط للبداية  -

  . وتكون المسافة بين كل خط واألخر ياردة واحدة، ياردات من خط البداية 
  

                           ١    ٢     ٣    ٤     ٥    ٦  
  
  
  
  
  

                              ٦    ٧    ٨    ٩    ١٠     
  .يجلس المدرب ومعه الكرة علي الخط األول مواجهًا الالعب  -
يقوم المدرب برمـي الكـرة عاليـة إلـي الالعـب الـذي يقـوم بركلهـا مباشـرة وهـي فـي الهـواء لردهـا فـي  -

  .اتجاه المنطقة المحددة ألطول مسافة ممكنة 
  .النقطة التي تسقط فيها الكرة علي األرض  تحتسب المسافة بين خط البداية وبين -
  .يعطي الالعب ثالث محاوالت متتالية  -
  .يقوم الالعب بتمرير الكرة من خلف خط البداية  -
  :تعليمات االختبار *
  .عدم اجتياز خط البداية عند ارجاع الكرة في الهواء -
  :حساب الدرجات *

  :يحة كاالتي تحتسب لالعب أطول مسافة يحققها من محاولة صح -
يـاردات يمـنح ) ١٠(يأخذ الالعب درجة زيادة عن كل ياردة وحينما تصل الكرة أو تتخطى مسـافة  -

  . درجات ) ١٠(الالعب الدرجة النهائية وهي 

  خط البداية

  الالعب  ياردة ٥

  املدرب

٣/٧  



١٢  
١١  
١٠  
٩  
٨  
٧  
٦  
٥  
٤  
٣  
٢  
١  

  ياردة ٦اختبار االستحواذ علي الكرة في منطقة ال 
  :الغرض من االختبار*

قــة قانونيــة مــن الخصــم وتقــاس هــذه قيــاس الســرعة والقــدرة علــي االســتحواز علــي الكــرة بطري
  .ياردة  ٦القدرة في منطقة ال 

  :اإلجراءات * 
يــاردة بخطــوط عرضــية بــين كــل خــط واآلخــر نصــف يــاردة ، وبــذلك يكــون عــدد  ٦تقســم منطقــة ال -

  . مسافة  ١٢خطًا وعدد المسافات  ١٢الخطوط 
 خط المرمي المرمي 

 
 
 
 
 
 

 جـ*                       

  
 
 
 
 

  
يقــف اثنــان مــن الالعبــين أ ، ب المتكــافئين فــي مهــارة كــرة القــدم مــواجهين فــي منتصــف منطقـــة - 

  .المرمى على الخطين السادس والسابع 
  .ثم يقوم باسقاط الكرة بين الالعبين ،بين الالعبين ومعه الكرة ) ج(يقف المدرب -
لمنـافس واالتجـاه الـى النصـف  االخـر مـن يحاول كل العب االسـتحواز علـى الكـرة والـتخلص مـن ا-

  .منطقة المرمى 
  .محاوالت متتالية ) ٥(مرات أى يعطى كل العب ) ٥(يقوم المدرب بإسقاط الكرة 

  :حساب الدرجات * 
  .تمنح درجتان لكل العب يستطيع االستحواز علي الكرة وتخطي حدود منطقة المرمي -
  .درجات ) ١٠(الدرجة القصوي لالختبار هي  -
  .إذا أخطأ أحد الالعبين فنيًا كأن يقوم باعاقة منافسه مثًال يعطي اآلخر درجة واحدة  -
   .إذا أخطأ الالعبين في وقت واحد ال تحتسب نقطة جزائية  -

 ب 
 

 أ  
  

  ياردات ٦

  منطقة المرمي  
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  اختبار قطع الكرة من المنافس
  :الغرض من االختبار* 

  .قياس القدرة والمهارة في قطع الكرة من المنافس 
  :اإلجراءات *
  ياردة  ١٥طين متوازيين المسافة بينهما يرسم خ-

                                          
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                        

  .ياردة  ١٥يقف الالعبان أ ، ب مواجهان في منتصف منطقة ال  -
بـأداء االختبــار وفـي هـذه الحالـة تكـون الكـرة مـع الالعــب ) ب(العـب يقـوم أحـد الالعبـين ولـيكن ال -

  ) أ ( اآلخر 
الـذي يحـاول ) ب(المرور بالكرة من الالعـب ) أ(عندما يعطي المحكم اشارة البدء يحاول الالعب  -

  .ياردة  ١٥والسير بها لألمام الجتياز خط منطقة ال ) أ(قطع الكرة من الالعب 
  :تعليمات االختبار *
منــــوع ركــــل الكــــرة بالقــــدم البعادهــــا بعيــــداً عــــن المنــــافس وانمــــا تطبــــق الطــــرق الفنيــــة المســــتخدمة م-

  .إلستخالص الكرة 
  .يمكن استخدام كال القدمين لقطع الكرة -
  ).عدم إرتكاب أخطاء قانونية(يجب اتباع الطرق القانونية في الهجوم -
  .تعطي خمس محاوالت متتالية -
  :حساب الدرجات *

درجتان عن كل محاولة صحيحة يستطيع فيها قطع الكـرة مـن المنـافس والتقـدم ) ب ( عب يمنح الال
أ ي درجات إذا فشل في قطع الكرة والسـيطرة ) ب(بها لالمام حتي خط الجانب ، و اليمنح الالعب 

  .درجات ١٠ياردة والدرجة النهائية لالختبار هي  ١٥عليها خالل منطقة ال 

  يــاردة ١٥

  )ب ( العب   )أ ( العب 
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  )٤(مرفق 
  الحاسب اآللىباستخدام المقترح البرنامج التعليمي 

  األول                                           : األسبوع 
      تعليم مهارة التمرير                         : الهدف

مكونات 
 الدرس

 مالحظات المحتوى الزمن

 ق١٠ اإلحماء

  .الجرى دورتان حول الملعب )  وقوف( -
  .يحاول كل ناشئ لمس ركبة الزميل المقابل له) جهوقوف موا( -
  . الجرى فى المكان )  وقوف( -
يحــاول كــل فريــق ) لعبــة صــغيرة (شــد الحبــل ) وقــوف قاطرتــان مواجهتــان( -

  جذب الفريق اآلخر
  . مرجحة الرجلين أماما وخلفا ، عمل مرجحات للرجلين بالتبادل ) وقوف( -
  . متساويات الجرى حول الملعب قطارات ) وقوف( -
الجـــرى ثــم الوثـــب الجتيــاز مـــانع  ثــم الجـــرى الزجزاجــى ثـــم القفـــز ) وقــوف( -

  فتحا من فوق الزميل 
  .الجرى عكس اإلشارة ) وقوف( -

 

اإلعداد 
  البدنى
 

 ق٢٠

  م  ٣٠-٢٠سباق التتابع ) وقوف() سرعة( -
  .التقدم لألمام بالوثب ) وقوف) (قوة( -
  .بالتبادل) ٤(الجذع جانبا والضغط ثنى ) وقوف ثبات الوسط)(مرونة( -
  .الجرى الزجزاجى بالكرة بين النقط) وقوف)(رشاقة( -
الوثـــب لتعديـــة مقعـــد ســـويدي ثـــم الوثـــب عاليـــا لضـــرب كـــرة )وقـــوف)(قـــدرة( -

 . بالرأس 

 

الجزء 
  ق٤٠  الرئيسى

  ) ق٧(عرض المهارة على شاشة الكمبيوتر : أوال 
  )ق٣٣(ما شاهدوه  نزول الناشئين للملعب كى  يؤدوا: ثانيا 
وضـــع  -وضـــع الـــذراعين  -وضـــع الـــرجلين : يقـــوم المـــدرب بتصـــحيح : ثالثـــا

  الجذع 
بعد تعليم الناشئين وقفة االستعداد بالطريقة الصحيحة يتحرك الناشئين من  -

  هذا الوضع للجانبين ولألمام وللخلف  

  

  ق٥  الختام
  .المشى حول الملعب وتنظيم التنفس) وقوف( -
  .ل دوائر واسعة بالذراعين للخلف عم) وقوف( -
  عمل مرجحات موازية ) وقوف( -

  

  الثانى                                           : األسبوع 
      تعليم مهارة اإلستالم                         : الهدف

مكونات 
 الدرس

 مالحظات المحتوى الزمن

٤/١  

٤/٢  



 ق١٠ اإلحماء

  .الوثب فى المكان ) وقوف( -
  . لمس ركبة الزميل ) وقوف( -
  . ق ٢الجرى الخفيف حول الملعب ) وقوف( -
  . الجرى الجانبى حوا الملعب ثم بعرض الملعب ) وقوف( -
الوثــب مــن فــوق الحــواجز ثــم دحرجــة أماميــة والوثــب علــى كــرات ) وقــوف( -

  . طبية 
  . الجرى مع لمس العقبين للمقعدة ) وقوف( -
ل دحرجـــات لألمـــام ثـــم الرجـــوع لنهايـــة الجـــرى الزجزاجـــى ثـــم عمـــ) وقـــوف( -

  . القاطرة 
 . الوثب فتحا ) وقوف( -

 

اإلعداد 
  البدنى
 

 ق٢٠

  . م بدء عال ٣٠العدو لمسافة ) وقوف( :السرعة  -
تبــادل ثنــى ) الظهــر مواجهــة واليــدان متشــابكتان –وقــوف فتحــا : (المرونــة  -

  . الجذع أمام أسفل 
  . الرجلين وضمهما  فتح) انبطاح مائل: (القوة العضلية  -
  .رمى كرة ناعمة ألقصى مسافة) وقوف):(القدرة(القوة الميزة بالسرعة  -
  . التصويب بالكرة على مقعد سويدى وقلوب ) وقوف: (الدقة  -
  . تمرير الكرة بالرأس ) وقوف: (التوافق  -
  .م ١٠الجرى المكوكى مسافة ) وقوف: (الرشاقة  -
 .  م طولية على العارضةالوقوف بقد) وقوف: (التوازن  -

 

الجزء 
  ق٤٠  الرئيسى

  ) .ق٧(مشاهدة األداء على الكمبيوتر    -
  ) ق٣٣.(يؤدى الناشئين األداء كما شاهدوها  -
أداء المهـــارة بـــدون كـــرة مـــع  تصـــحيح وضـــع الجســـم مـــن خـــالل تصـــحيح  -

  .تصحيح وضع الجزع   -تصحيح وضع الرجلين  -وضع الذراعين 
  . رة مع تصحيح األخطاءأداء المهارة بالك -
  .يقوم كل ناشئ بإستالم الكرة اآلتية من زميله -

  

  ق٥  الختام
  . عمل مرجحات موازية للذراعين ) وقوف( -
  . عمل دوائر واسعة بالذراعين للخلف ) وقوف( -
  . أداء بعض تمرينات اإلطالة ) وقوف( -

  

        الثالث                                     : األسبوع 
      تعليم مهارة التمرير واإلستالم                         : الهدف

مكونات 
 الدرس

 مالحظات المحتوى الزمن

٤/٣  



 ق١٠ اإلحماء

  . الجرى مع عمل دوائر بالذراعين ) وقوف( -
  . قفزة اإلنجليز )  وقوف( -
  . الجرى الحر ثم الوثب عاليا عند إعطاء اإلشارة ) وقوف( -
  .شد الحبل  ، صغيرة  لعبة) وقوف( -
  . التقدم بالوثب أماما ) وقوف( -
  جذب الزميل  –لعبة صغير ) وقوف( -
  . الجرى مع مد مشطى القدم لألمام وللجانب ) وقوف( -
الوثــب مــن فــوق الحــواجز ثــم دحرجــة أماميــة والوثــب علــى كــرات ) وقــوف( -

  . طبية 
 . الجرى مع لمس العقبين للمقعدة ) وقوف( -

 

 اإلعداد
  البدنى
 

 ق٢٠

  . م ١٠سباق تبادل القاطرات المواجهة على بعد ) وقوف: (السرعة  -
  . تباعد القدمين ألقصى مسافة ) الوضع أماما –وقوف : (المرونة  -
  . ثنى الركبتين نصفا ) وقوف:(القوة العضلية  -
  .الوثب العمودى من الثبات ) وقوف) :(القدرة(لقوة الميزة بالسرعة  -
  . بتمرير الكرة بين قدمى الزميل ) فتحا –وقوف (:الدقة  -
  . الوثب عاليا مع فتح وضم الذراعين والرجلين ) وقوف: (التوافق  -
  . ث ١٠االنبطاح المائل من الوقوف ) وقوف: (الرشاقة  -
 . السير فوق مقعد سويدى مقلوب ) وقوف:(التوازن  -

 

الجزء 
  ق٤٠  الرئيسى

  ) .ق٧(تر   مشاهدة األداء على الكمبيو  -
  ) ق٣٣.(يؤدى الناشئين األداء كما شاهدوها  -
تمريــر الكــرة وٕاســتالمها بــين زميلــين مــن الثبــات ثــم مــن الحركــة ثــم التمريــر  -

مــــع  تصــــحيح األخطــــاء ألداء . مــــن الجــــرى فــــى شــــكل قــــاطرتين متــــواجهتين
  .وضع الجزع  -وضع الرجلين  -وضع الذراعين (الناشئين 

لى مقعد سـويدى مقلـوب وٕاسـتالمها عقـب إرتـدادها مـن أداء مهارة التمرير إ -
  . المقعد وذلك من الثبات ثم من الحركة

  

  ق٥  الختام
  . المشى حول الملعب وتنظيم النفس ) وقوف( -
  . الجرى الخفيف حول الملعب ) وقوف( -
  . ثنى الجذع أماما أسفل والضغط ) وقوف( -

  

                    الرابع                         : األسبوع 
      تعليم مهارة الجرى بالكرة                         : الهدف

مكونات 
 الدرس

 مالحظات المحتوى الزمن

٤/٤  



 ق١٠ اإلحماء

الجرى حول الملعب مع عمـل دوائـر بالـذراعين لألمـام ثـم للجانـب ) وقوف( -
.  
   .الجرى الزجزاجى ثم عمل وثبات ثم دحرجة تم تعدية حاجز ) وقوف( -
العـب فـى منتصـف الـدائرة ويقـوم األفـراد حـول الـدائرة ) وقوف حول دائرة( -

بالوثــب مــن علــى الكــرة التــى تمــد مــن أســفل أقــدامهم بواســطة الالعــب الــذى 
  . يوجد فى المنتصف

  . الجرى الزجزاجى بين النقط ) وقوف( -
  . الجرى فى المكان مع رفع الركبتين ) وقوف( -
  )لعبة صغيرة(،  لمس ذيل القاطرة) وقوف( -
 . الوثب فى المكان ثم أمام وخلفا ) وقوف( -

 

اإلعداد 
  البدنى
 

 ق٢٠

  . متر ويكرر  ٣٠-٢٠سباق التتابع بين الفرق من ) وقوف( -:السرعة  -
  .تبادل  ٤ثنى الجذع جانبا والضغط ) ثبات الوسط –وقوف :(المرونة  -
ومحاولـة دفـع الزميـل  الـذراعين علـى كتفـى الزميـل) وقـوف:(القوة العضلية  -
 .  
  .حجل أمام أو جانبا أو خلفا ) وقوف) :(القدرة(القوة الميزة بالسرعة  -
  .تصويب الكرة على هدف ) وقوف: (الدقة  -
  . تنطيط الكرة مع التقدم لألمام ) وقوف: (التوافق  -
  . حواجز  ١٠الجرى الزجزاجى بين ) وقوف: (الرشاقة  -
 . وق كرات طبية صغيرة أو مكعباتالسير ف) وقوف(:التوازن  -

 

الجزء 
  ق٤٠  الرئيسى

  )ق٥(عرض األداء األمثل للمهارة على الناشئين على الكمبيوتر  -
  ).ق٣٥(يقوم الناشئين بأداء ما تم مشاهدته لمدة  -
  .من وضع الوقوف أداء المهارة  بدون كرة ثم من المشى ثم من الجرى -
ين  والجـذع وتوزيـع النظـر علـى الكـرة تصحيح وضع القدم الالعبـة والـذراع -

  .والملعب
أداء المهارة بالكرة مـن المشـى ثـم مـن الجـرى لألمـام ثـم الجـرى الجـانبى ثـم  -

  .الجرى القطرى

  

  ق٥  الختام
  . رفع الذراعين جانبا ثم جانبا عاليا ) وقوف( -
  . الدحرجة الخفيفة حول الملعب ) وقوف( -
  . للتهدئة العامة  عمل مرجحات ووثبات خفيفة) وقوف( -

  

  الخامس                                           : األسبوع 
      تعليم مهارة المحاورة                         : الهدف

مكونات 
 الدرس

 مالحظات المحتوى الزمن

٤/٥  



 ق١٠ اإلحماء

  . لف الجذع لليسار ولليمين بالتبادل  -
  )يرةلعبة صغ(لمس خيال الزميل ) وقوف( -
  )لعبة صغيرة(عربة الفول ) وقوف( -
  ث ٣٠، ث ١٠الجرى فى المكان ) وقوف( -
ثنــى الجــذع أمــام أســفل ، تقــاطع الــذراعين علــى الصــدر ) فتحــا –وقــوف ( -

  .للمس األرض بالكوعين 
فى صفين أمام وخلف عند رؤية اإلشارة يجرى كال الصفين لألمـام ) رقود( -

 . لحاق بأفراد الصف األمامى حيث يحاول أفراد الصف الخلفى ال

 

اإلعداد 
  البدنى
 

 ق٢٠

  . م على شكل سباق ٥٠الجرى مسافة ) وقوف(:السرعة  -
  . ثنى الجذع أمام ولمس مشطى القدمين ) جلوس طويل:(المرونة  -
  م ٢٠سباق التتابع حجال لمسافة ) وقوف:(القوة العضلية  -
رفــــع ) الــــذراعين عاليــــا –جلــــوس طويــــل ) :(القــــدرة(القــــوة الميــــزة بالســــرعة  -

  .ث /١٠الرجلين وتحريكهما جانبا 
  . تنطيط الكرة داخل الطوق ) وقوف: (الدقة  -
  )حر(تنطيط الكرة بالقدم على الحائط ثم فى الهواء ) وقوف: (التوافق  -
  .م ١٠الجرى االرتدادى لمسافة ) وقوف: (الرشاقة  -
 .  الوقوف على الكرة بقدم واحدة) وقوف(:التوازن  -

 

الجزء 
  ق٤٠  الرئيسى

  )ق٥(عرض األداء األمثل للمهارة على التالميذ على الكمبيوتر  -
  ).ق٣٥(يقوم الناشئين بأداء ما تم مشاهدته لمدة  -
من وضع الوقوف أداء المهـارة  بـدون كـرة ثـم مـن المشـى ثـم مـن الجـرى ،  -

يـع النظـر ثم بـالكرة مـع تصـحيح وضـع القـدم الالعبـة والـذراعين  والجـذع وتوز 
  .على الكرة والملعب

أداء المهارة بالكرة من المشى ثم مـن الجـرى بـين الحـواجز ثـم بـين اإلعـالم  -
  .ثم بين قاطرة من الزمالء والعودة ألخر القاطرة

  .أداء المهارة مع وجود منافس سلبى ثم إيجابى -

  

  ق٥  الختام
  . رفع الذراعين حانبا ثم جانبا عاليا ) وقوف( -
  . لف الجذع مع مرجحة الذراع جانبا ، الذراعين أماما ) فتحا –وقوف ( -
  . مرجحة الجذع والذراعين جانبا) ميل الجذع –وقوف الذراعين أماما ( -

  

  



  السادس                                           : األسبوع 
       تعليم مهارة الجرى بالكرة ثم المحاورة                        : الهدف

مكونات 
 الدرس

 مالحظات المحتوى الزمن

 ق١٠ اإلحماء

ثنــى الجــذع أمــام أســفل ، تقــاطع الــذراعين علــى الصــدر ) فتحــا –وقــوف ( -
  .للمس األرض بالكوعين 

فى صفين أمام وخلف عند رؤية اإلشارة يجرى كال الصفين ) رقود( -
  . مى لألمام حيث يحاول أفراد الصف الخلفى اللحاق بأفراد الصف األما

  م ٣٠ -١٠الجرى فى المكان ثم العدو من) وقوف( -
  . رفع الذراعين جانبا ولف الجذع يمينا ويسارا ) وقوف( -
  . الوثب عاليا مع فتح الرجلين وتخيل ضرب الكرة بالرأس ) وقوف( -
 .م ٣٠الجرى فى شكل سباق ) وقوف( -

 

اإلعداد 
  البدنى
 

 ق٢٠

  ث ١٥،ث ١٠العدو فى المكان ) وقوف( :السرعة  -
تمرير الكرة من أعلى ومـن أسـفل بـين ) الظهر مواجهة –وقوف :(المرونة  -

  . الرجلين بين الزميلين 
الوثـــب عاليـــا مـــع دفـــع صـــدر الزميـــل ) مواجهـــة –وقـــوف :(القـــوة العضـــلية  -

  . بالصدر 
  . الوثب العريض من الثبات ) وقوف) (القدرة(القوة الميزة بالسرعة  -
  . صويب الكرة على مقعد سويدى مقلوب ت) وقوف: (الدقة  -
  . تمرير وٕاستالم الكرة على الحائط ) وقوف: (التوافق  -
  . الجرى الزجزاجى بين األعالم  ) وقوف: (الرشاقة  -
 . الحجل بقدم واحدة فوق المكعبات ) وقوف(:التوازن  - 

 

الجزء 
  ق٤٠  الرئيسى

  )ق٥(لكمبيوتر عرض األداء األمثل للمهارة على التالميذ على ا -
  ).ق٤٠(يقوم الناشئين بأداء ما تم مشاهدته لمدة  -
مــن وضــع الوقــوف أداء مهــارة الجــرى بــالكرة والمحــاورة بــدون كــرة ثــم مــن  -

  .المشى ثم من الجرى
أداء المهارة بالكرة مـن المشـى ثـم مـن الجـرى لألمـام ثـم الجـرى الجـانبى ثـم  -

  .الجرى القطرى
  .والمرور بين األعالمأداء مهارة الجرى بالكرة  -
ـــم منـــافس  - ـــافس ســـلبى ث ـــالكرة والمحـــاور فـــى وجـــود من أداء مهـــارة الجـــرى ب

  .إيجابى

  

  ق٥  الختام
  . شرح بعض مواد القانون ) وقوف( -
  . إعطاء بعض النصائح واإلرشادات ) وقوف( -
  . عمل مرجحات بالرجلين بالتبادل ) وقوف( -

  

٤/٦  



                           السابع                  : األسبوع 
      تعليم السيطرة على الكرة                         : الهدف

مكونات 
 الدرس

 مالحظات المحتوى الزمن

 ق١٠ اإلحماء

العـب فـى منتصـف الـدائرة ويقـوم األفـراد حـول الـدائرة ) وقوف حول دائرة( -
ب الــذى بالوثــب مــن علــى الكــرة التــى تمــد مــن أســفل أقــدامهم بواســطة الالعــ

  . يوجد فى المنتصف
  . الجرى الزجزاجى بين النقط ) وقوف( -
  . الجرى فى المكان مع رفع الركبتين ) وقوف( -
  )لعبة صغيرة(، لمس ذيل القاطرة ) وقوف( -
  . الوثب فى المكان ثم أمام وخلفا ) وقوف( -
  . لف الجذع لليسار ولليمين بالتبادل  -
 )صغيرة لعبة(لمس خيال الزميل ) وقوف( -

 

اإلعداد 
  البدنى
 

 ق٢٠

  . م ١٥سباق المطاردة لمسافة ) وقوف( :السرعة  -
دوران الــذراعين عاليــا ) مســك عصــا أفقيــا أمــام الفخــذين –وقــوف (المرونــة  -

  . خلفا 
  . الحجل بقدم واحدة ) وقوف: (القوة العضلية  -
يدى ثـــم الوثـــب لتعديـــة مقعـــد ســـو ) وقـــوف) :(القـــدرة(القـــوة الميـــزة بالســـرعة  -

  . الوثب عاليا 
  . تمرير الكرة بين قدمى الزميل ) وقوف:  (الدقة  -
  . الوثب فتحا مع رفع الذراعين جانبا ) وقوف: (التوافق  -
  . مرات  ٥االنبطاح المائل من الوقوف ) وقوف: (الرشاقة  -
 . رفع الرجلين ودورانهما معا ) الذراعان جانبا –جلوس طويل (: التوازن  -

 

زء الج
  ق٤٠  الرئيسى

  )ق٧(عرض األداء األمثل للناشئين على الكمبيوتر 
  )ق٣٣(يقوم الناشئ بتأدية ما شاهده لمدة  -
زميلين متـواجهين يقـوم األول بتمريـر الكـرة إلـى زميلـة علـى األرض ثـم فـى  -

الهـــواء والـــذى يقـــوم بـــدوره بالســـيطرة علـــى الكـــرة مـــرة بـــالكتم ثـــم باإليقـــاف ثـــم  
  .أس ثم على الفخذبالصدر ، ثم بالر 

م حتـى يصـل إلـى زميلـه ثـم ١٠يقوم الناشئين بتأدية مهارة التنطيط لمسافة  -
  . يمررها إلى زميله الذى يسيطر عليها ثم يقوم الزميل بنفس األداء

  

  ق٥  الختام

  .الدحرجة الخفيفة حول الملعب ) وقوف( -
  . عمل مرجحات بندولية بالذراعين ) وقوف( -
اإلطاالت والوثبات والمرجحـات الخفيفـة لإلسـراع مـن  عمل بعض) وقوف( -

  . عودة الجسم للحالة األولية 

  

٤/٧  



  الثامن                                           : األسبوع 
      تعليم رمية التماس                         : الهدف

مكونات 
 الدرس

 مالحظات المحتوى الزمن

 ق١٠ اإلحماء

  . ع عمل دوائر بالذراعين الجرى م) وقوف( -
  . الجرى مع الوثب) وقوف( -
  . قفزة اإلنجليز )  وقوف( -
  . الجرى الحر ثم الوثب عاليا عند إعطاء اإلشارة ) وقوف( -
  .شد الحبل  ، لعبة صغيرة ) وقوف( -
  . التقدم بالوثب أماما ) وقوف( -
  جذب الزميل  –لعبة صغير ) وقوف( -
 . طى القدم لألمام وللجانب الجرى مع مد مش) وقوف( -

 

اإلعداد 
  البدنى
 

 ق٢٠

  . م ويكرر  ٢٠ – ١٠العدو من ) وقوف( :السرعة  -
تسـليم الكـرة بـين زميلـين مـن الجانـب ) الظهـر مواجهـة –وقوف : (المرونة  -
 .  
  .رفع الرجلين عاليا بالتبادل ثم معا  ) رقود: (القوة العضلية  -
الوثــب لتعديــة مقعــد ســويدى ثــم ) وقــوف) :  (ةالقــدر (القــوة الميــزة بالســرعة  -

  . الوثب عاليا 
  . بتمرير الكرة بين قدمى الزميل ) فتحا –وقوف : (الدقة  -
  . تمرير الكرة للزميل ولقفها ) وقوف: (التوافق  -
الوثب فى المكان مرتين ثم الـركبتين علـى الصـدر فـى ) وقوف:  (الرشاقة  -

  . العدة الثالثة 
 . عمل ميزان جانبى ) وقوف( :التوازن  -

 

الجزء 
  ق٤٠  الرئيسى

  )ق٥(مشاهدة األداء األمثل على الكمبيوتر  -
  )ق٣٥(يقوم الناشئين بأداء المهارة وتقليد المهارة كما شاهدوها  -
  متر  ١٠يقوم كل ناشئ بأداء المهارة على الحائط من الثبات وعلى بعد  -
  درب بتصحيح األخطاء مرات ويقوم الم ١٠أداء الخطوة السابقة  -
يقــوم الناشــئ بــأداء مهــارة رميــة التمــاس مــن علــى خــط الجانــب علــى دوائــر  -

  .مرسومة داخل الملعب
نفس الخطوة السابقة ولكن مع زيادة المسافة ، ثم عمل المهـارة للزميـل فـى  -

  .المعلب بدون إشتراك منافس ثم بمنافس

  

  ق٥  الختام
  . النفس المشى حول الملعب وتنظيم ) وقوف( -
  . الجرى الخفيف حول الملعب ) وقوف( -
  . ثنى الجذع أماما أسفل والضغط ) وقوف( -

  

٤/٨  



  التاسع                                           : األسبوع 
      تعليم مهارة الركالت                         : الهدف

مكونات 
 الدرس

 مالحظات المحتوى الزمن

 ق١٠ اإلحماء

  . ق ٢الجرى الخفيف حول الملعب ) فوقو ( -
  . الجرى عكس اإلشارة ) وقوف( -
  .الوثب فى المكان ) وقوف( -
  . لمس ركبة الزميل ) وقوف( -
  . الجرى الجانبى بعرض الملعب ) وقوف( -
الوثب مع اجتياز الحـواجز ثـم دحرجـة أماميـة والوثـب علـى كـرات ) وقوف( -

  . طبية 
  . ين للمقعدة الجرى مع لمس العقب) وقوف( -
 . الجرى الزجزاجى ثم الرجوع لنهاية القاطرة ) وقوف( -

 

اإلعداد 
  البدنى
 

 ق٢٠

  . م بدء عال ٣٠العدو لمسافة ) وقوف( :السرعة  -
  . اللمس السفلى والجانبى ) وقوف: (المرونة  -
  . التقدم لألمام والوثب باالرتقاء ) وقوف: (القوة العضلية  -
الجــرى ثــم الوثــب للمــس المشــطية ) وقــوف) : (القــدرة(رعة القــوة الميــزة بالســ -

  . باليدين 
  .تمرير الكرة بي حاجزين ) وقوف: (الدقة  -
  .الدوائر المرقمة :  التوافق  -
  . م ١٠الجرى االرتدادى لمسافة ) وقوف: (الرشاقة  -
 . رفع الرجلين ودورانهما ) الذراعان جانبا –جلوس طويل ( :التوازن  -

 

الجزء 
  ق٤٠  الرئيسى

  ).ق٧(عرض األداء األمثل للتالميذ 
  ).ق٣٣(يقوم الناشئ بأداء ما تم مشاهدته لمدة  -
ـــدون كـــرة مـــع تصـــحيح األخطـــاء مـــن  - ـــركالت مـــن الثبـــات وب أداء مهـــارة ال

  )وذع الذراع -وضع الرجلين -وضع الجذع(المدرب 
 خطــوات منــه يقــوم كــل ناشــئ ١٠يقــف كــل زميلــين أمــام حــائط وعلــى بعــد  -

ثـم يقــوم الزميـل اآلخــر باســتالم . بـأداء الــركالت مـن الثبــات إلـى الحــائط بقــوة 
  .الكرة المرتدة من الحائط ثم أداء الركالت على نفس الحائط

  .نفس التمرين السابق ولكن من الحركة -
متـــر ثـــم يقـــوم بـــأداء  ٢٠يقـــوم الناشـــئ بـــالجرى بـــالكرة مـــن منطقـــة لمســـافة  -

  . األمامية منها والجانبية الركالت القصيرة ثم الطويلة

  

  ق٥  الختام
  . رفع الذراعين حانبا ثم جانبا عاليا ) وقوف( -
  . لف الجذع مع مرجحة الذراع جانبا ، الذراعين أماما ) فتحا –وقوف ( -
  . مرجحة الجذع والذراعين جانبا) ميل الجذع –وقوف الذراعين أماما ( -

  

٤/٩  



                          العاشر                   : األسبوع 
      تعليم مهارة التصويب                         : الهدف

مكونات 
 الدرس

 مالحظات المحتوى الزمن

 ق١٠ اإلحماء

  . الجرى حول الملعب) وقوف( -
الجـــرى ثــم الوثـــب الجتيــاز مـــانع  ثــم الجـــرى الزجزاجــى ثـــم القفـــز ) وقــوف( -

  .فتحا من فوق الزميل 
  . عكس اإلشارة الجرى ) وقوف( -
  .الوثب فى المكان ) وقوف( -
 . لمس ركبة الزميل ) وقوف( -

 

اإلعداد 
  البدنى
 

 ق٢٠

  . متر ويكرر  ٣٠-٢٠سباق التتابع بين الفرق من ) وقوف( :السرعة -  
  . ثنى الجذع أماما أسفل ) وقوف: (المرونة  -
  . ثنى الذراعين وفردهما ) انبطاح مائل: (القوة العضلية  -
  .رمى كرة ناعمة ألقصى مسافة ) وقوف) : (القدرة(القوة الميزة بالسرعة  -
  . تنطيط الكرة داخل الطوق ) وقوف: (الدقة  -
  . تمرير الكرة بالرأس ) وقوف: (التوافق  -
عـــدات ثـــم الـــدوران فـــى  ٣الوثـــب ألعلـــى فـــى المكـــان ) وقـــوف:  (الرشـــاقة  -

  . العدة الرابعة 
 . على الكرة بقدم واحدة  الوقوف) وقوف( :التوازن  -

 

الجزء 
  ق٤٠  الرئيسى

  ).ق٧(عرض األداء األمثل للتالميذ 
  ).ق٣٣(يقوم الناشئ بأداء ما تم مشاهدته لمدة  -
أداء مهـــارة التصـــويب مـــن الثبـــات وبـــدون كـــرة مـــع تصـــحيح األخطـــاء مـــن  -

  )وذع الذراع -وضع الرجلين -وضع الجذع(المدرب 
خطــوات منــه يقــوم كــل ناشــئ  ١٠علــى بعــد يقــف كــل زميلــين أمــام حــائط و  -

ثـم يقـوم الزميـل اآلخـر باسـتالم . بأداء التصويب من الثبات إلى الحـائط بقـوة 
  .الكرة المرتدة من الحائط ثم التصويب على نفس الحائط

  .نفس التمرين السابق ولكن من الحركة -
يقـوم  يقوم الناشئ بالجرى بالكرة من منطقة المرمـى وحتـى نقطـة الجـزاء ثـم -

  . بالتصويب على المرمى وتزداد المسافة حتى يصل إلى منتصف الملعب

  

  ق٥  الختام
  . مرجحة الجذع والذراعين جانبا) ميل الجذع –وقوف الذراعين أماما ( -
  . شرح بعض مواد القانون ) وقوف( -
  . إعطاء بعض النصائح واإلرشادات ) وقوف( -

  

٤/١٠  



                                الحادى عشر             : األسبوع 
      تطبيقات على المهارات االساسية                         : الهدف

مكونات 
 الدرس

 مالحظات المحتوى الزمن

 ق١٠ اإلحماء

  . الجرى ثم الرجوع لنهاية القاطرة ) وقوف( -
  . الوثب فتحا ) وقوف( -
  . الجرى مع عمل دوائر بالذراعين ) وقوف( -
  . الجرى مع الوثب ثم الجلوس ) فوقو ( -
  . قفزة اإلنجليز )  وقوف( -
  . الجرى الحر ثم الوثب عاليا عند إعطاء اإلشارة ) وقوف( -
  .شد الحبل  ، لعبة صغيرة ) وقوف( -
 . التقدم بالوثب أماما ) وقوف( -

 

اإلعداد 
  البدنى
 

 ق٢٠

  ث ١٥،ث ١٠العدو فى المكان ) وقوف( :السرعة  -
تمريــر الكــرة مــن أعلــى ومــن أســفل ) الظهــر مواجهــة –وقــوف : ( المرونــة - 

  . بين الرجلين بين الزميلين 
  . عدات  ٤ثنى الركبتين كامال فى ) وقوف: (القوة العضلية  -
  . الوثب العريض من الثبات ) وقوف) : (القدرة(القوة الميزة بالسرعة  -
  . تصويب الكرة داخل مربع بالمرمى ) وقوف: (الدقة  - 
  .تنطيط الكرة بالقدم بالقدمين وبالرأس) وقوف: (التوافق  -
  . نط الحبل ) وقوف:  (الرشاقة  -
 . السير فوق كرات طبية صغيرة أو مكعبات ) وقوف( :التوازن  -

 

الجزء 
  ق٤٠  الرئيسى

م قاطرتين مـواجهتين ويقـوم أثنـين بتمريـر الكـرة ١٠يقف الناشئين على بعد  -
وعنــد خــط منطقــة المرمــى  ، ى مــع المشــى لألمــام بيــنهم مــن منتصــف المرمــ

  يقوم التلميذ الذى بحوزته الكرة بتصويبها فى المرمى
م مـن المرمـى علـى أن ٢٠أداء التدريب السابق مرة أخرى ولكـن علـى بعـد  -

  .يؤدى الناشئين التمرير فيما بينهم من الجرى ثم تصويب الكرة على المرمى
م منـه ثـم يقـوم ٣٠هتين للمرمـى علـى بعـد يقف الناشئين فى قـاطرتين مـواج -

كل ناشئ بتنطيط الكرة فى اتجاه المرمـى وعنـد منطقـة الرمـى يقـوم بتصـويبها 
  . على المرمى ويكرر التمرين من الجرى

  

  ق٥  الختام
  . الدحرجة الخفيفة حول الملعب ) وقوف( -
  . عمل مرجحات ووثبات خفيفة للتهدئة العامة ) وقوف( -
  . لذراعين حانبا ثم جانبا عاليا رفع ا) وقوف( -

  

٤/١١  



  الثانى عشر                                           : األسبوع 
      تعليم مهارة تطبيقات على المهارات األساسية                         : الهدف

مكونات 
 الدرس

 مالحظات المحتوى الزمن

 ق١٠ اإلحماء

دوائـر بالـذراعين لألمـام ثـم للجانـب الجرى حول الملعب مع عمـل ) وقوف( -
.  
العــب فــى منتصــف الــدائرة ويقــوم األفــراد حــول الــدائرة ) وقـوف حــول دائــرة( -

بالوثــب مــن علــى الكــرة التــى تمــد مــن أســفل أقــدامهم بواســطة الالعــب الــذى 
  . يوجد فى المنتصف

  . الجرى الزجزاجى بين النقط ) وقوف( -
  . كبتين الجرى فى المكان مع رفع الر ) وقوف( -
  )لعبة صغيرة(، لمس ذيل القاطرة ) وقوف( -
  . الوثب فى المكان ثم أمام وخلفا ) وقوف( -
  . لف الجذع لليسار ولليمين بالتبادل  -
 )لعبة صغيرة(لمس خيال الزميل ) وقوف( -

 

اإلعداد 
  البدنى
 

 ق٢٠

  . م ١٥سباق المطاردة لمسافة ) وقوف( :السرعة  -
تمريــر الكــرة مــن أعلــى ومــن أســفل ) لظهــر مواجهــةا –وقــوف : (المرونــة  -

  . بين الرجلين بين الزميلين ثم تسليم الكرة بين زميلين من الجانب 
  . م ١٠تتابع الجرى االرتدادى لمسافة ) وقوف: (القوة العضلية  -
الجــرى ثــم الوثــب للمــس المشــطية ) وقــوف) : (القــدرة(القــوة الميــزة بالســرعة  -

  . باليدين 
  . التصويب بالكرة على طوق ملعق بالمرمى ) وقوف( :الدقة  -
  . تمرير الكرة بالرأس ) وقوف: (التوافق  -
  . م ٥الجرى حول ملعب طول ضلعه ) وقوف:  (الرشاقة  -
 . الحجل بقدم واحدة فوق المكعبات ) وقوف( :التوازن  -

 

الجزء 
  ق٤٠  الرئيسى

مة بـين فـريقين فـى نصـف نفس التدريبات السابقة ثم يقوم المـدرب بعمـل تقسـي
الملعب ثم فى المعلـب كلـه مـع إعطـاء بعـض اإلرشـادات الخاصـة بالمهـارات 

  .والنواحى القانونية

  

  ق٥  الختام

  . رفع الذراعين حانبا ثم جانبا عاليا ) وقوف( -
لـف الجـذع مـع مرجحـة الـذراع جانبـا ثـم ، الـذراعين أمامـا ) فتحا –وقوف ( -

  . ذراعين جانبا ميل الجذع ومرجحة الجذع وال
  . شرح بعض مواد القانون ) وقوف( -

  

  

٤/١٢  



  )٥(مرفق 

  أسماء السادة الخبراء طبقًا للحروف األبجدية
 الكلية والجامعة االسم  م

أستاذ مساعد بقسم طرق التدريس بكلية التربية الرياضـية   أحمد محمد العقاد/ د.م.أ  ١
 جامعة الزقازيق –للبنين 

 –أســـتاذ طـــرق التـــدريس بكليـــة التربيـــة الرياضـــية للبنـــات    رونىإيمان حسن الحا/ د.أ  ٢
 جامعة الزقازيق

أستاذ مساعد بقسم طرق التدريس بكلية التربية الرياضـية    رشيد عامر محمد/ د.م.أ  ٣
 جامعة الزقازيق –للبنين 

 –أســـتاذ طـــرق التـــدريس بكليـــة التربيـــة الرياضـــية للبنـــات    تهانى عبد العزيز إبراهيم/ د.أ  ٤
 جامعة الزقازيق

أستاذ مساعد بقسم طرق التدريس بكلية التربية الرياضـية    عبد العزيز بالطة/ د.م.أ  ٥
  جامعة الزقازيق –للبنين 

أستاذ مساعد بقسم طرق التدريس بكلية التربية الرياضـية   كوثر السيد عبد المجيد/ د.م.أ  ٦
  جامعة الزقازيق –للبنين 

أستاذ مساعد بقسم األلعاب بكلية التربية الرياضية للبنين    ممدوح إبراهيم على/ د.م.أ  ٧
  جامعة الزقازيق –

 –أســــتاذ طــــرق التــــدريس بكليــــة التربيــــة الرياضــــية للبنــــين   ياسر عبد العظيم/ د .أ  ٨
 جامعة الزقازيق

  

٥/١  



  جامعة الزقازيق
  كلية التربية الرياضية للبنين

  قسـم طـرق التدريـس والتدريب والتربية العملية
  

  ملخص البحث باللغة العربية
تأثير برنامج تعليمى بإستخدام الحاسب اآللى على مستوى آداء بعض المھارات 

  سنة بليبيا ١٤األساسية للناشئين فى كرة القدم تحت 
  

  الحصول على درجة الماجستير فى التربية الرياضية ضمن متطلباتبحث مقدم 
  إعــداد

  على أحمد المبروك
  لمادة التربية الرياضية موجه

  
  إشراف

 دكتــور
  رشيد عامر محمد

أسـتاذ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية 
العملية بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة 

 الزقازيق

  دكتــور
  أحمد محمد العقاد

مساعد بقسم طرق التدريس والتدريب  أسـتاذ
والتربية العملية بكلية التربية الرياضية للبنين 

 جامعة الزقازيق
 دكتــور

  ممدوح إبراھيم على 
  أسـتاذ مساعد بقسم األلعاب 
  كلية التربية الرياضية للبنين 

 جامعة الزقازيق

  
  

  م٢٠٠٦  
  المقدمة

األســـاليب المختلفـــة ولعـــل التقـــدم الهائـــل تتســـابق األمـــم للتســـلح بـــالعلم التطبيقـــى بكافـــة 
الذى حققته الدول الكبرى فى جميع المجاالت يرجع أساسـًا إلـى اسـتخدام العلـوم التطبيقيـة فـى 
كافة المجاالت ، ولما كانت التربية هى الحيـاة فـإن العلـم وتطبيقاتـه عامـل فعـال لحيـاة أفضـل 

وة ، حيــــث تقــــدم العــــالم المتحضــــر يمكــــن اســــتثماره لمواكبــــة المســــتحدثات والمتطلبــــات المرجــــ



   
 

  

-١-  

خطــوات واســعة وســريعة نحــو ثــورة علميــة وتكنولوجيــة هائلــة أدت إلــى تغيــر المفــاهيم الخاصــة 
بالتربيـــة الحديثـــة ، كمـــا أدت إلـــى تطـــوير التعلـــيم وذلـــك باالعتمـــاد علـــى تكنولوجيـــا الـــتعلم مـــن 

ريقة فعالة فضـًال عـن خالل ما تقدمه من وسائل فنية لتوصيل المعلومات وتنمية المهارات بط
قدرتـــه علـــى تـــوفير بيئـــة صـــالحة لتعلـــيم مـــرن ومـــؤثر ممـــا يكـــون لـــه أكبـــر األثـــر فـــى االرتقـــاء 

  .بالتعليم والتعلم
وتعتبــر الثــورة العلميــة التكنولوجيــة مــدخًال جديــدًا فــى عمليتــى التعلــيم والــتعلم وأصــبح 

ومفهــوم تكنولوجيــا التعلــيم ، هائــل لزامــًا تطــوير العلميــة التعليميــة لمســايرة هــذا التقــدم العلمــى ال
يعنـــى نظـــام متكامـــل لـــه تـــأثير ويحقـــق العائـــد المرغـــوب فيـــه وهـــو أكثـــر مـــن أســـلوب وطريقـــة 

  . باستخدام الوسائل التعليمية الحديثة 
ويتميــز القــرن العشــرين بــالتطور التكنولــوجى الهائــل فــى جميــع المجــاالت والتــى منهــا 

أدى ذلك إلـى الحاجـة ألنمـاط جديـدة للنظـام التعليمـى  وقد، التطور فى أساليب وطرق التعليم 
كما أن العصر الـذى نعـيش فيـه هـو عصـر التطبيـق العلمـى ذلـك ألنـه يتسـم بالعلميـة ، الجيد 

لــــذلك فــــالكثير مــــن التقنيــــات الحديثــــة كــــالتلفزيون وأجهــــزة العــــرض الســــينمائى ، والتكنولوجيــــة 
التطبيـــق العملـــى تحـــت تـــأثير الضـــغوط والفيـــديو واجهـــزة الحاســـب اآللـــى وجـــدت طريقهـــا إلـــى 

ويــــرى المتخصصــــين فــــى مجــــال تكنولوجيــــا التعلــــيم أهميــــة اســــتعمال ، المتزايــــدة مــــن التقــــدم 
التكنولوجية الحديثـة فـى التعلـيم لمـا لهـا مـن دور فعـال فـى نجـاح العلميـة التعليميـة ولقـد ظهـر 

تمد التعلــــيم مــــن هــــذه مفهــــوم تكنولوجيــــا التعلــــيم مواكبــــا لهــــذه النهضــــة التكنولوجيــــة حيــــث يســــ
وقـــد أضـــاف التطـــور العلمـــى والتكنولـــوجى الكثيـــر مـــن الطـــرق ، التكنولوجيـــا مـــا يســـد حاجاتـــه 

والوســائل الجديــدة التــى يمكــن االســتفادة منهــا فــى تهيئــة مجــاالت الخبــرة للمتعلمــين حتــى يــتم 
  . إعداد الفرد بدرجة عالية من الكفاءة تؤهله لموجهة تحديات العصر

  
  وأھميته مشكلة البحث

تتميــز لعبــة كــرة القــدم بشــعبيتها الكبيــرة فــي أرجــاء العــالم وقــد أرجــع أســاتذة علــم الــنفس 
أســـباب هـــذا الميـــل الشـــعبي الجـــارف لهـــذه اللعبـــة للكثيـــر مـــن األســـباب منهـــا كثـــرة المهـــارات 
وتنوعها أكثر مما هو معتاد في األلعاب األخرى، كما أن الالعب في بعض األلعاب األخرى 

مـع الكـرة أمـا فـي كــرة القـدم فهـو يسـتعمل كـل أجـزاء جسـمه مـا عــدا  ليديـه فـي التعامـيسـتخدم 
اليــدين ممــا يتطلــب منــه باإلضــافة إلــى دقــة وكمــال األداء المهــاري رشــاقة ومرونــة واضــحتين، 
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وتمتــاز كــرة القــدم أيضــًا بــأن المشــاهد ال يمكــن أن يتوقــع تمامــًا المهــارة التــي ســيقوم الالعــب 
المهــارات األساســية ليســت هــي كــل شــىء فــي كــرة القــدم، فهنــاك بــال شــك  بأدائهــا، ورغــم أن

الخطط واللياقة البدنية لكن تبقى المهارات األساسية هي العامل المهم في اللعبة فبـدون إجـادة 
  .الالعب للمهارات ال يستطيع أن ينفذ الخطط أو يقوم بواجبات مركزه على الوجه األكمل

انه يجب تعليم الالعبون أداء المهارات األساسـية لى حنفى محمود مختار إكما يشير 
ـــنن  ـــرغم مـــن ، بشـــكل ســـليم ومق ـــى ال ـــة عل ألنهـــا تعتبـــر العمـــود الفقـــرى لوحـــدة التـــدريب اليومي

  . اختالف طرق التدريب وأهداف كل وحدة فى إطار البرنامج العام 
اللعبـة أن المهارات األساسية فى كرة القـدم هـى األسـاس فـى شـعبية لطفى كمال ويرى 

حيــث أنــه متنوعــة وتمــارس بكــل جــزء مــن أجــزاء الجســم وبطــرق مختلفــة فهــى تمــارس بالقــدم 
  .والفخذ والرأس 
إلى أن المهارات األساسية هى العمود الفقرى للعبـة إذا يعتمـد رفاعى مصطفى ويشير 

دم عليهــا تنفيــذ الالعــب لواجباتــه الخططيــة أثنــاء المبــاراة كمــا أنهــا تميــز بــين العبــى كــرة القــ
والعـــب األنشـــطة األخـــرى كمـــا أن المهـــارة هـــى عبـــارة عـــن عالقـــة مركبـــة بـــين العقـــل والجســـم 
وتتميز كرة القدم بأنها لعبة مركبة متعدد المهارات وتتطلب استخدام أجهزة مختلفـة مـن الجسـم 

  . ألدائها فهى تستخدم القدمين أو الرأس أو الصدر وما إلى ذلك من أجزاء الجسم المختلفة 
علـى أن مهـارات حنفـى مختـار ، محمـود أبـو العينـين ومفتـى إبـراهيم كل مـن ويتفق 

الــــــتحكم والســــــيطرة ، رميــــــة التمــــــاس ،  ، المحــــــاورة ، الجــــــرى بــــــالكرة  -التمريــــــر واإلســــــتالم (
مــن المهــارات األساســية فــى كــرة القــدم والتــدريب اليــومى عليهــا بــالغ ) التصــويب علــى المرمــى

المهــــارة لكــــى يســــجل األهــــداف والالعــــب الــــذى يجيــــد حيــــث يــــؤدى الالعــــب هــــذه ، األهميــــة 
التصويب يعتبر الورقة الرابحة لفريقه والالعـب المتميـز هـو الـذى يكـون تصـرفه إيجابيـًا داخـل 
منطقـــة جـــزاء المنـــافس أو بـــالقرب منهـــا حيـــث أنهـــا أكثـــر المهـــارات اســـتخداما باإلضـــافة إلـــى 

قن هــذه المهــارات يكــون مــن الصــعب وأن الالعــب الــذى ال يــت، تأثيرهــا علــى ســير المباريــات 
  .عليه اتقان كرة القدم

والمعلم النـاجح البـد أن يـتقن مادتـه العلميـة وأسـاليب التـدريس الحديثـة وأن يكـون ملمـًا 
باالستخدامات اإلبتكارية للوسـائط وكيفيـة بنـاء البـرامج التعليميـة ومواقفهـا المختلفـة وتصـميمها 

لمـين وخصائصـهم ويكـون دوره فـى هـذه االسـتراتيجية بطريقة تتمشى مع حاجات وقدرات المتع
هو الموجه الذى يساعد المتعلم فى تحديد األهداف ويهيأ له مصادر التعلم المختلفة وفى هـذا 
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علــى أن المعلــم مــن خــالل اســتخدام الوســائط يمكــن  مصــطفى بــدران وآخــرونالصــدد يؤكــد 
خبــــرات التــــى تناســــبه ممــــا يزيــــد مقابلــــة الفــــروق الفرديــــة بــــين المتعلمــــين وٕاعطــــاء كــــل مــــنهم ال

إيجابيتهم وٕاثارة حماسهم ومساعدتهم على التفكير اإليجـابى وتـؤدى فـى النهايـة لهـم إلـى جـودة 
  . التدريس أى أن استخدام المعلم للوسائط المتعددة يحقق مختلف األغراض التعليمية

 -واإلسـتالم التمريـر (ويرى الباحث انه بالرغم من أهمية مهـارات كـرة القـدم األساسـية 
) الــــتحكم والســــيطرة ، رميــــة التمــــاس ،  التصــــويب علــــى المرمــــى، المحــــاورة ، الجــــرى بــــالكرة 

وبالتـــالى علــــى نتــــائج المباريــــات فقـــد الحــــظ الباحــــث مــــن خـــالل متابعتــــه لمباريــــات الناشــــئين 
مرات التصويب على المرمى من خارج منطقة الجزاء وكـذا ضـعف مهـارات  ددوتدريبهم قلة ع

والمراوغــة والســيطرة والــتحكم لــدى ناشــئى كــرة القــدم وقــد يرجــع الســبب فــى ذلــك إلــى التمريــر 
ــيم  ــيم المتبعــة والتــى قــد يرجــع إلــى عــدم اســتعانة القــائمين بالتــدريب بأســاليب التعل طريقــة التعل
المناسبة والتقدم التكنولوجى لتعليم المهارات األساسية فى كرة القـدم للناشـئين ممـا قـد يكـون لـه 

لى تحسن المهـارات األساسـية فـى كـرة القـدم للناشـئين ممـا يـؤثر علـى نتـائج المباريـات األثر ع
  . باإليجاب األمر الذى دعا الباحث إلجراء دراسته الحالية

  ھدف البحث :  ثالثاً 

  -:تصميم برنامج تعليمى بإستخدام الحاسب اآللى للتعرف على
علـــى مســـتوى أداء بعـــض المهـــارات  تـــأثير البرنـــامج التعليمـــى بإســـتخدام الحاســـب اآللـــى  -

  . سنة بليبيا ١٤األساسية للناشئين فى كرة القدم تحت 
الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية فى القياس البعدى لبعض المهارات األساسية  -

  . فى كرة القدم 
ـــتعلم لكـــال -  تحديـــد المعـــدل النســـبى للتقـــدم الحـــادث فـــى المهـــارات المســـتخدمة فـــى عمليـــة ال

  . المجموعتين التجريبية والضابطة 
  فروض البحث : رابعاً 

توجــد فــروق دالــة احصــائيا بــين القياســين القبلــى و البعــدى لــدى كــال مــن مجمــوعتى البحــث  -
  .التجريبية والضابطة لناشىء كرة القدم بدولة ليبيا 

لبعـدى لـبعض توجد فروق دالة إحصائيًا بين المجموعتين التجريبية والضابطة فـى القيـاس ا -
  .المهارات األساسية فى كرة القدم لصالح المجموعة التجريبية 
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توجـــد فـــروق بـــين مجمـــوعتى البحـــث التجريبيـــة و الضـــابطة فـــى النســـبة المئويـــة للتقـــدم فـــى  -
  . المهارات األساسية المختارة لصالح المجموعة التجريبية 

  :إجراءات البحث
  :منھج البحث

 تجريبيةالتصميم التجريبي لمجموعتين إحداهما  ذوالباحث المنهج التجريبي  استخدم
  .ضابطة لمناسبته لطبيعة هذة الدراسةواألخرى 

  :عينة البحث

ناشئى كرة القدم بنادى المستقبل بالجميل شعبية النقاط  علىعينة البحث  شتملتإ
عليهم وبذلك أصبحت عينة ناشئين إلجراء الدراسة اإلستطالعية  ٨الخمس وتم إستبعاد عدد 

تلميذ تم تقسيمهم إلى مجموعتين األولى تجريبية واألخرى ضابطة وقوام  ٣٢البحث الفعلية 
ناشئ وقد قام الباحث بإجراء التجانس لعينة البحث فى بعض المتغيرات التى  ١٦كل منهما 

وبعض ) زنو ال –الطول  -السن (قد يكون لها تأثير على المتغير التجريبى مثل النمو 
 - التوافق -التوازن -الدقة -المرونة - السرعة - التحمل - القدرة العضلية(الصفات البدنية 

  .والمهارات األساسية فى كرة القدم) الرشاقة
  
  
  
ً لثثا   :وسائل وأدوات جمع البيانات: ا

  :اإلختبارات البدنية والمھارية
   :االختبارات البدنية

  .بالسنتيمترووحدة القياس لقدرة العضلية اختبار الوثب العمودى لسارجنت لقياس ا -
  .بالعددووحدة القياس اختبار الجرى فى المكان دقيقتين لقياس التحمل  -

 .بالثانيةووحدة القياس م من البدء الطائر لقياس السرعة  ٣٠اختبار العدو  -

 .بالسنتيمترووحدة القياس اختبار ثنى الجذع أمامًا من الوقوف لقياس المرونة  -

 .بالدرجةووحدة القياس لتصويب على الدوائر المتداخلة لقياس الدقة اختبار ا -

  .بالثانيةووحدة القياس اختبار الوقوف على مشط القدم لقياس التوازن  -

  .بالدرجةووحدة القياس اختبار رمى واستقبال الكرات لقياس التوافق  -

   .بالثانيةووحدة القياس اختبار الجرى والدوران لقياس الرشاقة  -
   :ختبارات المھاريةاإل

                .الجرى بالكرة -
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 .الكرةحركة إيقاف  -

  .رمية التماس ويعطى لالعب خمس محاوالت متتالية -

 . ركل الكرة بدقة وتسجل لالعب درجات خمس ركالت -

 .ركل الكرة بالقدم ألبعد مسافة ممكنة ويعطى لالعب ثالث محاوالت -

 .عب ثالث محاوالتويعطى لالوهي في الهواء تمرير الكرة  -

  .ياردة ٦اإلستحواز على الكرة فى منطقة الـ -

  .قطع الكرة من المنافس -
  :بإستخدام الحاسب اآللى البرنامج التعليمي المقترح

وذلـــك بعـــد االطـــالع علـــى  الحاســـب اآللـــىتـــم تصـــميم البرنـــامج المقتـــرح باســـتخدام وقـــد      
ي تناولــت اســتخدام هــذا األســلوب وقــد راعــى المراجــع العلميــة والدراســات العربيــة واألجنبيــة التــ

الباحــث عنــد وضــع البرنــامج خصــائص النمــو لهــذه المرحلــة الســنية واتبعــًا األســس والخطــوات 
  .عند وضع البرنامج العلمية

  
  الدراسة األساسية
م ٣/٧/٢٠٠٥م حتـى ٢/٧/٢٠٠٥فـى الفتـرة مـن إجــراء القيــاسات القبليــة ب قام الباحث

تجريبية والضـابطة حيـث تـم تطبيـق اإلختبـارات البدنيـة والمهاريـة فـى على مجموعتى البحث ال
كرة القدم للتأكد من تكـافؤ مجمـوعتى البحـث فـى هـذه القياسـات ، و بعـد أن تأكـد الباحـث مـن 
تكــافؤ مجمــوعتى البحــث التجريبيــة والضــابطة فــى المتغيــرات البدنيــة والمهــارات األساســية قيــد 

أسـبوع بواقـع ثالثـة وحـدات تعليميـة أسـبوعيًا وذلـك  ١٢لمـدة  يمـىالبرنامج التعلتم تنفيذ البحث 
وبعـد اإلنتهـاء مـن تنفيـذ البرنـامج التعليمـى  .م٢٦/٩/٢٠٠٥حتى م ٥/٧/٢٠٠٥في الفترة من 

على مجموعتى البحث التجريبيـة والضـابطة قـام الباحـث بـإجراء القيـاس البعـدى فـى الفتـرة مـن 
يــق اإلختبــارات المهاريــة التــى تــم إجراؤهــا م حيــث تــم تطب٢٨/٩/٢٠٠٥م حتــى ٢٧/٩/٢٠٠٥

فى القياس القبلى على المجموعتين التجريبيـة والضـابطة وبعـد اإلنتهـاء مـن التطبيـق تـم تفريـغ 
  .البيانات فى كشوف معدة لذلك تمهيدًا لمعالجتها إحصائياً 

  :المعالجات اإلحصائية

  .المتوسط الحسابي -
 .االنحراف المعياري -

 .معامل اإللتواء -

 .ل اإلرتباطمعام -
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 ).ت(اختبار  -

  %.معادلة نسب التقدم  -
  :اإلستخالصات والتوصيات

  :أوالً اإلستخالصات
البرنــامج التعليمــى بإســتخدام الحاســب اآللــى لــه تــأثير إيجــابى علــى مســتوى آداء بعــض  -

رميـة التمـاس  -الـركالت –السـيطرة علـى الكـرة  –التمريـر واإلسـتالم (المهارات األساسـية 
  .لناشئى كرة القدم) التصويب -الجرى بالكرة -

لــــه تــــأثير إيجــــابى دال ) التقليــــدى(البرنــــامج التعليمــــى المتبــــع مــــع المجموعــــة الضــــابطة  -
السيطرة على  –التمرير واإلستالم (إحصائيًا على مستوى آداء بعض المهارات األساسية 

 .لناشئى كرة القدم) التصويب -الجرى بالكرة -رمية التماس  -الركالت –الكرة 

وجــدت فـــروق دالــة إحصـــائيًا بـــين المجمــوعتين التجريبيـــة والضـــابطة فــى القيـــاس البعـــدى  -
الســيطرة علــى  –التمريــر واإلســتالم (لمســتوى آداء بعــض المهــارات األساســية لكــرة القــدم 

لصـــــالح المجموعـــــة ) التصـــــويب -الجـــــرى بـــــالكرة -رميـــــة التمـــــاس  -الـــــركالت –الكـــــرة 
  .التجريبية

ة على المجموعة الضـابطة فـى نسـب تقـدم القيـاس البعـدى عـن تفوقت المجموعة التجريبي -
السيطرة علـى الكـرة  –التمرير واإلستالم (القياس القبلى فى المهارات األساسية لكرة القدم 

  ).التصويب -الجرى بالكرة -رمية التماس  -الركالت –
  : التوصيات ثانياً 

ب اآللــى لمــا لــه مــن تــأثير إيجــابى العمــل علــى تطبيــق البرنــامج التعليمــى  بإســتخدام الحاســ -
، التمريــر واإلســتالم ، الجــرى بــالكرة ، المحــاورة (علــى تحســين بعــض المهــارات األساســية 

  . لدى ناشئى كرة القدم) ،التحكم والسيطرة ، رمية التماس ، التصويب على المرمى 
إعــداد قاعــات عــرض مصــممة علــى أحــدث الــنظم التكنولوجيــة بكــل نــادى للمســاعدة فــى  -

  . عملية التعليم والتدريب 
إطالع المدربين على أحـدث الـنظم التكنولوجيـة مـن وسـائل عـرض واجهـزة وادوات ومـدى  -

  . االستفادة منها 
إجراء مزيد من البحوث في إستخدام الحاسب اآللي في تعليم وتقييم األداء سواء الفردي  -

 .لالعبي كرة القدم ) أو الفريقي
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ة القدم فكرة عمل مكتبة إلكترونية تحتوى علي برامج الحاسب أن يتبنى االتحاد الليبى لكر  -
اآللي الخاصة بكرة القدم وكذا علي أحدث الكتب العلمية حتى تكون مرجعًا علميًا 

 .لمدربي كرة القدم 

يقوم االتحاد الليبي لكرة القدم بعمل دورات تدريبية للمدربين الجدد على كيفية استخدام  -
  .و التدريب  الحاسب اآللى فى التعليم
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  المستخلص
تأثير برنامج تعليمى بإستخدام الحاسب اآللى على مستوى آداء بعض المهارات األساسية 

  سنة بليبيا ١٤للناشئين فى كرة القدم تحت 
  على أحمد المبروك/إعــداد 

يهدف البحث  إلى التعرف على تأثير برنامج تعليمى بإستخدام الحاسب اآللى على مستوى 
ســنة بليبيــا ، وكــذلك التعــرف علــى  ١٤المهــارات األساســية للناشــئين فــى كــرة القــدم تحــت  أداء بعــض

الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية فـى القيـاس البعـدى لـبعض المهـارات األساسـية فـى كـرة 
ـــتعلم لكـــال  ـــة ال ـــد المعـــدل النســـبى للتقـــدم الحـــادث فـــى المهـــارات المســـتخدمة فـــى عملي القـــدم ، وتحدي

ــــة والضــــابطة  ، و المج ــــي  اســــتخدممــــوعتين التجريبي ــــي  ذوالباحــــث المــــنهج التجريب التصــــميم التجريب
ناشـئى كـرة القـدم بنـادى  علىعينة البحث  شتملتإ ضابطة ، و واألخرى  تجريبيةلمجموعتين إحداهما 

ناشــئين إلجــراء الدراســة اإلســتطالعية  ٨المســتقبل بالجميــل شــعبية النقــاط الخمــس وتــم إســتبعاد عــدد 
تلميــذ تــم تقســيمهم إلــى مجمــوعتين األولــى تجريبيــة  ٣٢لــيهم وبــذلك أصــبحت عينــة البحــث الفعليــة ع

ناشــئ وقـــد قـــام الباحــث بـــإجراء التجـــانس لعينــة البحـــث فـــى  ١٦واألخــرى ضـــابطة وقــوام كـــل منهمـــا 
 –الطــول  -الســن (بعــض المتغيــرات التــى قــد يكــون لهــا تــأثير علــى المتغيــر التجريبــى مثــل النمــو 

ــ وبعــض الصــفات البدنيــة والمهــارات األساســية فــى كــرة القــدم ، وٕاســتخدم الباحــث اإلختبــارات  )زنو ال
البرنــــامج التعليمــــى بإســــتخدام أن البدنيــــة والمهاريــــة كوســــيلة لجمــــع البيانــــات ، وكانــــت أهــــم النتــــائج 

الســيطرة  –التمريــر (الحاســب اآللــى لــه تــأثير إيجــابى علــى مســتوى آداء بعــض المهــارات األساســية 
لناشـــئى كـــرة القـــدم ، كمـــا أن ) التصـــويب -الجـــرى بـــالكرة -رميـــة التمـــاس  -الـــركالت –لـــى الكـــرة ع

ــأثير إيجــابى دال إحصــائيًا علــى ) التقليــدى(البرنــامج التعليمــى المتبــع مــع المجموعــة الضــابطة  لــه ت
ن مســتوى آداء بعــض المهــارات األساســية فــى كــرة القــدم ، كمــا وجــدت دالــة إحصــائيًا بــين المجمــوعتي

التجريبيــة والضــابطة فــى القيــاس البعــدى لمســتوى آداء بعــض المهــارات األساســية لكــرة القــدم لصــالح 
المجموعـــة التجريبيـــة ، كمـــا تفوقـــت المجموعـــة التجريبيـــة علـــى المجموعـــة الضـــابطة فـــى نســـب تقـــدم 

  .القياس البعدى عن القياس القبلى فى المهارات األساسية لكرة القدم
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Introduction: 
Nations compete to have practical knowledge with all its methods. 

The great progress that the great countries have achieved in all fields 
related to using the practical sciences at all fields. As education is life so 
science and its applications are effective factor for better life and could be 
utilized to go along with creations and demands required. The civilized 
world has progressed great and fast steps towards great scientific and 
technological revolution lead to changing the concepts of recent education. 
It leads to developing education by relying on learning technology through 
the technical methods to give information and develop skills by effective 
way in addition to its ability to establish good environment to flexible and 
effective teaching that has a great effect in developing education and 
learning. 

The technological scientific revolution is considered a new entrance 
at education and learning processes, and it’s necessary to develop 
educational process to keep up with that great scientific progress. The 
concept of education technology means perfect system has an effect and 
achieve the desired result, and it is by multiple way and method by using 
new educational methods. 

20th century is characterized by great technological development at 
all fields as development in methods and ways of education. It leads to the 
need to new types for good educational system. The recent age is the 
scientific practical age as it characterized by scientific and technological. 
So much of modern technologies as T.V and cinema and video and 
computers found their way to practical application under the effect of 
increased pressures from progress. Specialists at educational technology 
found the importance of using modern technology in education according 
to its effective roll in the success of educational process. The concept of 
educational technology has appeared along with that technological 
development as education take its needs from that technology. Scientific 
and technological development added multiple of ways and new methods 
that could be benefited from in establishing experience fields for educated 
to prepare personal with high degree of efficiency to qualify him to face 
time challenges.  
Research problem and its importance: 

Soccer is characterized with its popularity all over the world. 
Psychology masters related that popular trend to this game to multiple 
reasons; from it the variety of skills more than usual at other games. Player 
at some other games uses his hands in dealing with the ball, however in 
soccer he uses all his body parts except his hands which needs in addition 
to the perfect and accuracy of skillful performance, flexibility and 
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elegance. Soccer is characterized also that spectator can’t expect exactly 
skill that player will perform. Although basic skills are not all thing in 
soccer, there are plans and physical fitness but basic skills remain the 
important factor in the game as without the perfection of skills by player, 
he can’t perform plans or his duties perfectly. 

Hanafy Mahmoud Mokhtar mentioned that players should be learned 
performing basic skills correctly as they are considered the backbone of 
daily training unit although the differences of training methods and aims of 
each unit at general program filed. 

Lutfy Kamal sees that basic skills at soccer are the basis in 
popularity of the game as they are various and be performed with each part 
of body and with various ways, as it performed by foot, thigh and head. 

Refaay Mostafa mentioned that basic skills are backbone of the game 
as ther are essential in performing planning duties by player during the 
match. They differentiate between soccer players and other games players. 
Skill is a compound relation between mind and body, and soccer 
characterized with it is a compound game with multiple skills and need 
using different parts of body to perform it, as it uses foots or head or chest 
and other body parts. 

Hanafy Mokhtar, Mahmoud Abo Al-Eneen and Mofty Ibraim agreed 
on that skills (shooting, passing, tackling, control) are of the important 
skills at soccer and daily training on it is necessary. Player performs these 
skills to score goals and player who perfects shooting in considered a 
winner part for his team, and special player who is conducting positively 
inside opponent penalty area or near it, as it is the most used skills in 
addition to its effect on matches. Player who can’t perfect these skills can’t 
perfect soccer. 

Educators abilities and personal differences are then most important 
and biggest defect points at traditional teaching methods (model and 
explanation). These methods can’t be accepted in third century where we 
seek to use self educators abilities and try to develop them. The recent 
trend in teaching methods is the trend to self learning ways which 
interested in educators and accustom them to self rely from one side and 
acquiring self learning skills from other side. There are many trends in 
teaching filed like trend to personal learning and developing new creations 
in teaching ways to change teacher roll as director more than transporter to 
educational subject. 

Personal learning ways depend on thinking and taking learning 
process by flexible and durable motion method. It facilitate teaching 
educators through organized and accurate definition and good organizing 
with using all available teaching resources. 
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Successful teacher should perfect his scientific subject and modern 
teaching ways and invention uses of media and how to establish 
educational programs and their situations and designing them by a way 
keep along with needs and abilities of educators and their characteristics. 
His roll in this strategy is director who help educator in specifying the aims 
and prepare different learning resources for him. In that, Mostafa Bdran 
and others ensure that teacher can face personal differences between 
educators through using media and giving each of them experiences needed 
which increases their positivism and evoke their glow and help them to 
think positively; which results in perfecting teaching for them. The teacher 
uses of multi-media achieving various educational purposes. 

Yaser Abd Al-Azeem mentioned that teaching and learning 
processes at physical education is of the most important educational 
process aspects, which always needs searching for logical solutions for all 
its obstacles and problems in considering that the success of educational 
process at all depends on what used by responsible persons for this 
operation from different ways and methods to make educational process 
successful. 

At orders style, the burden be on teacher in making decisions related 
to educational process before education during lesson and evaluation 
during and after educational situations at lesson. This method is the used 
one in teaching physical education and the roll of teacher is negative. The 
important thing to the teacher is how student perform desired skill. 

Hasan Alawy mentioned that person may hasn’t got the big chance to 
contain and acquire sufficient amount of vision according to that the skill 
performed fast without the needed interest and doesn’t left except some 
dull impressions which leads to acquiring the beginner a wrong 
performance to the moto-skill. 
Third: Research aims: 

- Knowing the effect of educational program by using computer on 
level of performing some basic skills for soccer juniors under 
14years at Libea.  

- Knowing differences between the control and experimental group in 
post-measurement for some basic skills in soccer. 

- Estimating comparative average of progress in used skills at learning 
process for each experimental and control group. 

Fourth: Research hypotheses:  
- Educational program by using computer has an effect on level of 

performing some basic skills for soccer juniors under 14 years at 
Libea. 
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- There is statistical differences between experimental and control 
group in post-measurement for some soccer basic skills in favor of 
experimental group. 

- Experimental group overtops control group in ratios of post-
measurement progress than pre-measurement for basic skills in 
soccer. 

Research procedures: 
Research method: 

The researcher used experimental method with experimental design 
for two group one is experimental and the other control due to research 
demands. 
Research specimen: 

Research specimen included soccer juniors at Future club in Al-
Gmel. 8 juniors were excluded for performing exploratory study on them, 
so the actual research specimen became 32 students were divided into two 
groups, the first experimental and the other control each of them 16 juniors. 
The researcher performed similarity for research specimen in some 
variables that could have influence on experimental variable like growth 
(age – length – weight) and some physical characteristics (muscular ability 
– tolerance – speed – flexibility – accuracy – balance – harmony – 
elegance) and basic skills in soccer. 
Third: Tools and ways of data collecting: 
Physical and skillful tests: 
Physical tests: 

- Vertical jump test (Sargent) for measuring muscular ability in 
centimeter.  

- Running in place test for two minutes for measuring tolerance in 
numbers. 

- Running 30meter from flying start for measuring speed in second. 
- Bending trunk forward from standing test for measuring flexibility in 

centimeter. 
- Shooting integrated circles test for measuring accuracy in degree. 
- Standing on instep test for measuring balance in second. 
- Throwing and receiving balls test for measuring harmony in degree. 
- Running and rotating test for measuring elegance in second. 

Skillful tests: 
- Running with the ball. 
- Stopping ball motion. 
- Throw in, and the player has five continuous trials. 
- Kicking the ball exactly and five shoots degree were recorded. 
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- Kicking the ball for the possible far distance and the player has three 
trials. 

- Passing the ball in air and the player has three trials. 
- Controlling the ball at 6 yard area. 

Suggested educational program by using computer: 
The suggested program was designed by using computer after 

reading scientific reference, Arabic and English studies which dealt with 
using that way. The researcher noticed growth characteristics for this age 
level and followed scientific steps and bases in establishing the program. 
Basic study: 

The researcher performed pre-measurement from 2/7/2005 till 
3/7/2005 on the experimental and control group; where physical and 
skillful tests were applied in soccer for ensuring that the two group are 
equivalent at these measurements. After the researcher ensured that 
experimental and control group are equivalent in basic skills and physical 
variables, he performed educational program for 12 weeks as three 
educational units a week from 5/7/2005 till 26/9/2005. After finishing 
performing educational program on experimental and control group, the 
researcher performed post-measurement from 27/9/2005 till 28/9/2005; 
where skillful tests were performed in pre-measurement were applied on 
experimental and control group. After finishing applying, data were 
included in statements were prepared for this to processed statistically. 
Statistical processes: 

- Mean. 
- Standard deviation. 
- Medium. 
- Coefficient of correlation. 
- (T) test. 
- Progress ratio equation %. 

Deductions and recommendations: 
First: Deductions: 

Educational program by using computer has positive effect on level 
of performing some basic skills (passing – control the ball – kicking – 
throw in – running with ball – shooting) for soccer junior. 

Followed educational program with control group (traditional) has 
positive statistical effect on level of performing some basic skills (passing – 
control the ball – kicking – throw in – running with ball – shooting) for 
soccer junior. 

There are statistical differences between the experimental and 
control group in post-measurement for level of performing some basic 
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skills (passing – control the ball – kicking – throw in – running with ball – 
shooting) in favor of experimental group. 

The experimental group exceeded the control group in ratios of post-
measurement progress than pre-measurement in soccer basic skills (passing 
– control the ball – kicking – throw in – running with ball – shooting). 
Second: Recommendations: 

- Applying the educational program by using computer due to its 
positive effect on improving some basic skills (shooting on goal – 
passing – tackling – control) for soccer juniors. 

- Preparing showroom with the most modern technological systems at 
each club for helping in teaching and training process. 

- Coaches should know the most modern technological systems of 
audiovisual aids, machines and tools and how to benefit from them. 

- Performing more researches about using computer in teaching and 
estimating performance whether individual or team for soccer 
players. 

- Libean soccer union adopt the idea of establishing electronic library 
included computer soccer programs and also the most modern 
scientific books to be scientific reference for soccer coaches. 
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