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ملخص البحث
اشتمل البحث على اربعة ابواب موزعة على الشكل التالي
 -1اشتمل البحث على مقدمة بسيطة حول لعبة كرة القدم ومشككلة البحكث وااكدال البحكث وم كا(التعكرل
علككى ا ككر ااككتسدام ااككلوب التتككمي لككي يطككولر القابليككار البد يككة والم ارلككة بكككرة القككدم لطككةب كليككة
التربيكككة البد يكككة وعلكككوم الرلا كككة) والتكككا لكككرث البحكككث (ا كككار لكككرود لار حصلكككى اح كككا ية لكككي
ا صختبككارار القبليككة والبعدلككة لككدع الككراح عي ككة البحككث بكككرة القككدم لطككةب كليككة التربيككة البد يككة وعلككوم
الرلا ة) كما اشتملت عي ة البحث على ( )33طالبا م أصل()121طالب لمثل الباحكث سكبة مقكداراا
 %2،62م مجتمع البحث األصلي.
 -2يتم اذا الباب عر ا ُ ل تا ج المعالجة اصح ا ية بااكتسدام مجموعكة مك الجكداول ومك كل يحليل كا
وم اقشت ا باالوب علمي حقيق ومدعل بالم احر العلمية م خةل اذه الم اقشة ل التوصل الى اادال
البحث والتحقق م لر يه البحث.
 -3اشككتمل علككى اصاككت تاهار م ككا (ا بككت لاعليككة ااككتسدام ااككلوب التتككمي (اصحتككوا )لككدع الككراح عي ككة
البحككث لككي ي ميككة هميككع القابليككار البد يككة والم ارلككة بكككرة القككدم لطككةب كليككة التربيككة البد يككة وعلككوم
الرلا ة) والتوصيار م ا (ااكتسدام ااكلوب التتكمي (اصحتكوا ) لمكا لكه مك يك ير الجكابي لكي ي ميكة
بعككا القابليككار البد يككة والم ارلككة بكككرة القككدم لطككةب كليككة التربيككة البد يككة وعلككوم الرلا ككة ولجميككع
المراحل الدرااية) .
الكلمات االفتتاحية  -:االوب التتمي -القدرار البد ية –الم ارلة المستلفة بكرة القدم.
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The effect of using modulated approach in achieving some
of the goals he studied football substance in Physical
Education and Sports Science
prof. Nabil Abdel-wahab al- azawiM.m.saadAmer Ismail
Saad_8le@yahoo.com
A search on the four-door broken down as follows
1. A search on the simple introduction about the game of football and the
research problem and objectives of the research and which (to identify the
effect of using the style of inclusion in the development of capabilities
physical and skill in the studied material soccer among Students in the first
phase) and also the imposition of search (there with semantic statistical
differences in the tribal tests and a posteriori the research sample in a lesson
of football material Physical Education and Sports Science) also included a
sample search on the (33) students out of 125 students represents researcher
proportion of the amount of 26.4% of the original research community.
2. ensure that the door presentation of the results of statistical processing
using a set of tables, and then analyzed and discussed in a scientific manner
accurate and supported by scientific sources through this discussion and then
to reach the goals of the research and verification of the hypothesis.
3. included the conclusions of which (proven effectiveness of using style
modulated (containment) among a sample search members in the
development of all abilities physical and skill to study the substance of
football in the Faculty of Physical Education and Sports Science) and the
recommendations of them (use the style modulated (containment) because of
its positive impact in the development of some of the physical and skill
capabilities to study the substance of football at the College of Physical
Education and Sports Science and all grades).
ket words: - modulated style - physical abilities - different footwork football.
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 6-6المقدمة واهمية ومشكلة البحث :
يعلق المجتمعار الحدلثة اماص كبيره على ا ظمة التعليل لي ا صن م اال اادال ا ي ميه مستلف هوا ب
الحياة وللك بتولير واعداح الكفا ار البشرلة المؤالة والمدربة التي يستطيع ان يقوم بكل ما يحتاهه
لي ا  ,لحتاج المعلل التربوي ان لوظف ما لدله م مسزون الذاكرة م معارل ومعلومار وما اكتسبه
م م ارار وا ماط الور لي شتى مجاصر ا شطة التدرلس اوا ما اريبط م ا بالتسطيط والت فيذ
للدرس او ايسال القرار وال واحي اصحارلة والتقولل او غيراا م الكفالار الم ية اصزمه لتمان حد
مقبول م المماراة للم ة .
وككرة القكدم مك األلعكاب التكي يتميكز باا كارة وال دلكة وللكك لكثكرة م اراي كا الحركيكة المريبطكة بال كفار
البد ية ومتغيراي ا الفسلجية المريبطة باألحا السططي الذي لتمثل لي يوظيف هميع الم ارار الساصة
التي لستغل ا الةعب حاخل الملعب ولمستلف الحاصر التي ي دل هميع ا لي إل كال الككرة الكى مرمكى
ال فرلق الس ل ويتولج للك بالت دلف الذي لمثل الح يلة ال ا ية لككل الج كوح الفرحلكة والجماعيكة التكي
لقوم ب ا الفرلق .
لقد يعدحر واا ل وطرا ق التدرلس واللعب مقار ة بتعدح م ارار اللعبة حتى اصبح األااس اليوم او
كيفية يوظيف الطالب المتكامل الذي لستثمر كل حقا ق الدرس لي الجوا ب البد ية والم ارلة وم ا
السرعة والقوة اص فجارلة والم اولة والت دلف الذي لعد األااس لتحقيق متطلبار الدرس وب شكال
مستلفة حسب مواقف ومتطلبار الدرس البد ية والم اري.
وحرس التربية البد ية وعلوم الرلا ة او احد القواعد اصاااية لي يحقيق اصادال التربولة والتعليمية 6
لالع الكة بككدرس التربيككة البد يككة وعلككوم الرلا ككة لشككل السطككوة اصولككى والم مككة التككي بوااككطت ا يج ككى
الفوا د الموهوحة لي الم اج المقرر  6وألامية حرس التربية البد ية وعلكوم الرلا كة لكي اكذه المرحلكة
التي اي احدع أال المراحل اصاااية لي ال ظام التربوي  .لفي اذه المرحلة ل بح الطالكب قكاحر علكى
الف ل واحرار الم ارار ويحليل ا وكذلك تج القابليار البد ية والم ارلة لدله .
لاصالوب التدرلسي او الوايلة ال اقلة للعلل والمعرلة للمكتعلل 6وكلمكا كا كت مة مكة للموقكف التعليمكي
وم سجمة مع عمر المتعلل ولكا ه وقابليته وميوله كا ت اصادال التربولة المتحققة عبراا أواع واكثكر
عمقا ً ولا كدة  6ولوهكوح الفكرود الفرحلكة بكي الطكةب أ كا ي فيكذ حرس التربيكة البد يكة وعلكوم الرلا كة
ل ذه المرحلة اصمر الذي لشكل عا قا لمدرس الماحة لي قدريه على يحقيق ااكدال حرس التربيكة البد يكة
وعلوم الرلا ة ل ذا أوهد االوب التتمي (اصحتوا ) الذي لتل م خةله مراعاة الفرود الفرحلة بكي
الطةب لكي الشكعبة الواحكدة واشكباب رغبكاي ل وككل حسكب قدرايكه وحاهايكه واحواره المتمكالزة ويقييمكه
لذايه  6الذي لفتقر له اصالوب التقليدي  6لم خةل االوب التتمي لتل احتكوا هميكع الطكةب كم
العمل لي ح ة الدرس بشكل لعال متماشيا ً مع قدرايه  6بدص م ابعاح الطةب التكعيفي لكي القكدرار
والتي قد يكون عا قا ً  6لتة عك قكدرة الطالكب علكى مماراكة حقكه لكي يقكولل أحا كه مك خكةل اختيكاره
للمستوع الذي لبدأ م ه لي العمل.
يكم أامية البحث لكي ااكتسدام أاكلوب التتكمي لكي يحقيكق بعكا أاكدال حرس مكاحة ككرة القكدم لكي
التربية البد ية وعلوم الرلا ة البد ية والم ارلة .
اما مشكلة البحث يلس ه لي ااتسدام معظل مدراي اذه الكليار الطرلقة التقليدلة لي حروس مكاحة ككرة
القدم لتةً ع وهوح الفرود الفرحلة وعدم مراعاي ا لي اصالوب التقليدي ع د يدرلس ماحة كرة القدم
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لي كليار التربية البد ية وعلوم الرلا ة ولعكدم ااكتغةل الطاقكار ال ا لكة للطكةب أ كا الكدرس  6ل كذا
لتطلب الجاح الكثير م اصااليب الحدلثة لي التدرلس  6والتي عك طرلق كا لسكتطيع المكدرس الوصكول
بالطةب الى التل مستوع ممك لي يطولر اصحا الم اري والبد ي م ا ا يتجلى مشككلة البحكث لكي
محاولة هدلدة للكشف ع يجرلب ااتسدام االوب التتمي لي يدرلس ماحة كرة القدم لي كلية التربيكة
البد ية وعلوم الرلا ة لطةب المرحلة اصولى.

7-6اهداف البحث
-1
-2

التعرل مستوع القابليار البد ية والم ارلة بكرة القدم لطةب كلية التربية البد ية وعلوم الرلا ة.
التعرل على ا ر ااتسدام االوب التتكمي لكي يطكولر القابليكار البد يكة والم ارلكة بككرة القكدم لطكةب
كلية التربية البد ية وعلوم الرلا ة .

4-6فرض البحث
ا ار لرود لار حصلى اح ا ية لي اصختبارار القبليكة والبعدلكة لكدع الكراح عي كة البحكث بككرة القكدم لطكةب
كلية التربية البد ية وعلوم الرلا ة.

 3-6مجاالت البحث
 1-2-1المجال البشري  :طةب المرحلة اصولى لكلية التربية البد ية وعلوم الرلا ة الجامعة المست
 2-2-1المجال الزما ي  :المدة م ( 211،/1/11الى )211،/2/1
 3-2-1المجال المكا ي  :ملعب كرة القدم الجامعة المست رلة .

رلة.

 6-7منهج البحث :
ااتسدم الباحث الم ج التجرلبي لمة مته وطبيعة المشكلة .

 7-7مجتمع وعينة البحث :
يكون مجتمع البحث م طةب المرحلة اصولى كلية التربية البد ية وعلوم الرلا ة للس ة الدرااية -2111
 211،والبالغ عدحال ( )121طالبا لمجتمع او "هميع مفرحار الظاارة التي لقوم الباحث بدراات ا,
ويع ي به التا هميع اصلراح او اصشساص او اصشيا الذل لكو ون مو وب مشكلة البحث"(.)2:31
أما عي ة البحث لتكو ت م ( )33طالب لمثلون شعبة ( )Bوبلغة سبة العي ة مك المجتمكع الكلكي ()%2،62
 6والعي ة اى "ال مولج الذي لجري الباحث مجمل ومحور عمله علي ا"(.)3:33

 -4-7الوسائل واألدوات واألجهزة المستخدمة في البحث










ملعب كرة قدم قا و ي
كرار قدم قا و ية لابا ية الم ش عدح ( )11كرة .
اقراص ليزرلة ( ) CD
حلقار بةاتيكية عدح (. ) 2
موا ع بةاتيكية ص اعة محلية .
اقماب بةاتيكية عدح (. )3
اعمدة بةاتيكية عدح (.)3
مقياس متري .
ااعة يوقيت.
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 3-7تحديد االختبارات
بعد التشاور مع الساحة السبرا لي كرة القدم ملحكق ( )1لتكة عك ان الباحكث صعكب اكابق ويدرلسكي لكي
لعبة كرة القدم يل اصيفاد على يحدلد اختبارل للم ارار واختبارل للقدرار البد ية كو مكا م مكي لكي
اذه المرحلة واللعبة.

 6-3-7االختبارات المستخدمة في البحث
-6اختبار السرعة القصوى
اسم االختبار :اختبار العدو ( )41م()5:29
الهدف من االختبار :قياس السرعة القصوى
األدوات المستخدمة  :أر ية ملعب 6ااعة يوقيت عدح  62صالرة 6شواخص عدح  63شرلط قياس 6ااتمارة
يسجيل.
طريقة األداء  :لقف الةعب المستبر خلف الشاخص األول وع د اماب ال الرة
لقوم بالركا حتى لككون إلكى الشكاخص الثكا ي والكذي لبعكد ( )21م ع كد الشكاخص األول ولسكتمر بكالركا
حتى ل ل إلى الشاخص الثا ي والكذي لبعكد ( )31م عك الشكاخص الثكا ي بحيكث يككون المسكالة الكليكة
التي لقطع ا المستبر ( )11م.
التسجيل  :لسجل الزم لكل مستبكر مك لحظكة الوصكول إلكى الشكاخص الثكا ي حتكى اهتيكازه خكط ال الكة إي
المسالة ( )31م ويعطى للمستبر محاولة.

-7اختبار القوة االنفجارية
اسم االختبار  :الوثب العريض من الثبات ()5:29
الهدف من االختبار :قياس القوة االنفجارية .
وصف االختبار -:

لرال خط البدالة بطول ( )1م ولقف الةعب خلف خط البدالة والقدمان متباعدان قليةً بحيث يةمس القدمي
خط البدالة م السارج  6ولتل قياس المسالة م خط البدالة وي شيراا ب قاط يبعد الواحدة ع األخرع
بـ ( )1ال لمسالة (3م) ل لبدأ الةعب ب حا اصختبار وللك بمرهحة الذراعي للسلف م الوقول مع
ي الركبتي والميل قليةً لإلمام وبعداا لقوم الةعب بالو ب لإلمام ب ق ى قوة ع طرلق مد
الركبتي والورر والدلع بالقدمي مع مرهحة الذراعي لإلمام  6ولكون القفز بالقدمي معا ً .
القياس :يعطى محاولتي وي خذ األلتل ولتل قياس المسالة م البدالة حتى أخر هز م هسل الةعب
لةمس اصرث والقياس بالس تمتر ، ) 5.

-4اسم االختبار  :الدحرجة والمناولة على شواخص متعددة ()4:617
الهدف من االختبار :ـ دقة المناولة .
اإلمكانات واألدوات :ـ ارث مستولة و 12كرة قدم و ،شواخص كبيرة و ،شواخص صغيرة صالرة
وبورر .
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وصف االختبار :ـ لرال خطان متوازلان لبعدان ع بعا (  ) 1م وبعرث (  ) 3م ولبعد ( )11م ع
مجموعة م الشواخص الموزعة إمام وعلى الجا بي م خط الم اولة  6والمسالة بي الشاخ ي
الكبيرل 11ال وال غيران  21ال م كة الجا بي واكذا بال سبة للشاخ ي اآلخرل وكما مو ح
بالشكل  .لقوم المستبر بدحرهة الكرة لمسالة (  ) 1م وع د وصوله إلى خط الم اولة لقوم بالم اولة إلى
الشواخص الموهوحة لي ه ة اليسار بال سبة للمستبر وم ل لرهع ولستلل الكرة ولدحره ا إلى خط
الم اولة ولقوم بالم اولة إلى الم ت ف وم ل إلى ه ة اليمي واكذا لكرر المحاوصر ( )12يكرار
بواقع (  ) 2محاوصر على كل شاخص .
شروط االختبار :ـ
* لجب إن ص لبعد الةعب السط المحدح للم اولة .
* لجب إن لؤحي اصختبار بالتسلسل المطلوب فسه .
* الدحرهة والم اولة بالقدم المفتلة لدع المستبر .
* لعطى المستبر (  ) 12محاولة .
طريقة التسجيل :يحتسب ل ةعب قطتان لي حال حخول الكرة بي الشاخ ي الكبيرل و قطة واحدة لي
حال حخول الكرة بالشاخص الكبير وال غير

-3اسم اختبار :ضرب الكرة نحو هدف مرسوم على الحائط لمدة ( )41ثانية()7:45
الهدف من االختبار :قياس دقة التهديف
األدوات الالزمة ) : (3كرات قدم قانونية ،حائط أملس ،ساعة توقيت.
اإلجراءات :يرال أربعة أادال مستطيلة الشكل على حا ط أملس عموحي على األرث إبعاحاا كاأليي:
*المستطيل األول ( )،×2إقدام-المستطيل الثا ي ( )12×2قدما.
*المستطيل الثالث ( )11×،قدما-المستطيل الرابع ( )22×1قدما.
ولؤخذ عرث المستطيل الرابع م لود اطح األرث مباشرة ولرال خط على األرث مواز للحا ط على
بعد ( )21قدما لقف المستبر ومعه الكرة بإحدع القدمي حو الحا ط محاوص إصابة ال دل ال غير
( )،×2إقدام اكبر عدح م المرار خةل الزم المقرر لةختبار واو ( )31ا ية.
تعليمات* :لسمح بترب الكرة ب ي قدم م القدمي .
* ص لقوم المستبر بترب الكرة حو ال دل إص بعد رهوع ا إلى خط البد .
لي الكرار العالية لسمح للمستبر إلقال الكرة وايسال الو ع الذي ل ااب للترب مرة أخرع حو ال دل
ع دما يسرج الكرة بعيدا ع م طقة اصختبار لكون للمستبر الحق بااتسدام إحدع الكرار اصحتياطية
وبسرعة لعطى لكل مستبر محاولتي متتاليتي .

طريقة التسجيل:
) * (4قاط إلا لمست الكرة المستطيل ( )،×2إقدام.
) * (3قاط إلا لمست الكرة المستطيل ( )12×2قدما.
) * (2قطتان إلا لمست الكرة المستطيل ( )11×،قدما.
) * (1قطة واحدة إلا لمست الكرة المستطيل ( )22×1قدما.
* إلا وقعت الكرة على احد السطوط المشتركة بي مستطيلي يحتسب الدرهة الكبرع.
* حرهة المستبر اي مجموب ال قاط التي لح ل علي ا لي المحاولتي معا.
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 9-7التجربة االستطالعية.
التجربككة اصاككتطةعية اككى " يجربككة اصختبككار قبككل اعككداحه بالشكككل ال ككا ي صكثككر م ك مككرة ومك ككل اهككرا
التعدلةر عليه بعد كل مرة ولقا لما يرامه ال تكا ج التجرلبيكة "( .)9:37و بعكد ي يةكة اهكرا ار البحكث
والكتكككب الراكككمية وعمليكككة قكككل اصحوار واصه كككزة الكككى موقكككع العمكككل قكككام الباحكككث بكككإهرا التجربكككة
اصاككككتطةعية الساصككككة باصختبككككارار القابليككككار البد يكككككة و الم ارلككككة المستككككارة مكككك قبككككل الباحكككككث
لككي211،/1/11م ليملعككب الجامعككة المست ككرلة علككى عي ككة اصاككتطةب مؤلفككة م ك ( )11طككةب يككل
اختيارال عشوا يا م مجتمع العي ة غير المشاركي لي يجربة البحث وكان ال دل م اذه التجربة:
-1
-2
-3
-2
-1
-،
-9

معرلة ال عوبار التي اتواهه الباحث والعمل على يفاحل ا .
معرلة الوقت المستغرد اهرا اصختبارار .
معرلة قدرة العي ة على أحا اصختبارار المستارة ومة مت ا ل ل .
معرلة قدرة الفرلق المساعد لي ااتسدام اصه زة المستسدمة لي واصختبارار
الت كد م صةحية اصه زة واصحوار المستسدمة لي البحث وأماك و ع ا ا ا ي فيذ اصختبارار .
يدرلب الفرلق المساعد على كتابة الدرهة لي اصاتمارة الم ممة لةختبارار .

 1-7اجراءات البحث الميدانية
 6-1-7االختبارات القبلية

يل اهرا اصختبارار القبلية على عي ة البحث البالغ عدحاا ( )33طالبا ً لمثلون عي ة البحث وقد اهرلت
اصختبارار القبلية الساصة بالقدرار البد ية والم ارلة للعي ة لوم ( )211،/1/21ال اهرلت
اصختبارار للعي ة لي ملعب كلية التربية البد ية وعلوم الرلا ة  /الجامعة المست رلة وقام الباحث
قبل البد بت فيذ اصختب ارار على عي ة البحث بشرح اصختبارار للطةب ويو يح ماايته و رورة
ي يةة الطةب قبل البد باصختبارار العملية.

 7-1-7المنهج التعليمي المستخدم
ااتسدام الباحث االوب التتمي (اصحتوا ) لي الوحدار التعليمية  6حيث يل ي ميل كة بكدا ل لكي الجكز
التطبيقي م اقسام خط ة الدرس حسب قابليكار طكةب لكي ي فيكذ بعكا الم كارار األاااكية بككرة القكدم
حيث لب ى اذا الت ميل على أااس ي ولع العوامل السارهية والداخليكة المتعلقكة بالم كارة المكراح يعلم كا
مراعيا التدرج لي مستوع ال عوبة للواهب الحركي (التمرل ) ل ذه المستولار واي :
 التغيير لي المسالار ا ا (التمرلر  6الت دلف) . التغيير لي اريفاب ال دل ا ا (التمرلرة  6الت دلف) . التغيير لي عدح مرار التكرار ا ا (التمرلر  6الت دلف) وكة حسب مستواه . التغيير لي او اب الجسل .وعلككى الطالككب ان ل خككذ قككرار بعككد ان يفحككص السبككرار (المسككتولار) ككل اختبككار المسككتوع اصبتككدا ي ( قطككة
الدخول) ألحا الواهب الحركي وقد لككون بمسكاعدة المكدرس كل ي كحح اخطكا ه بمقار كة احا كه بورقكة
العمل التي بحوزيه ل له الحق لي ايسال قرار .
 يكرار فس العمل . اختيار مستوع أعلى . اختيار مستوع أح ى .وب ذا يستمر العملية التعليمية ولق ما لكر اابقا حتى ا ت ا الوقت المس ص للجكز التطبيقكي وبكذلك لسكمح
للمدرس م احتوا هميع الطةب لي ي فيذ الواهبار الحركية.
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 4-1-7االختبارات البعدية
بعد ان يل يطبيق االوب التتمي (اصحتوا ) لي الوحدار التعليمية المعدة م قبل الباحث على مدار ()1
ااابيع ابتدا م لوم ( )211،/1/21ولغالة لوم ( 6 )211،/3/19يل اهرا اصختبارار البعدلة
للمجموعتي التجرلبية لي لوم ( 6 )211،/3/21وقد حرص الباحث على يولير فس الظرول لي
اصختبارار القبلية م حيث وقت اهرا اصختبارار ومكا ا ويولير اصحوار الةزمة والم اابة ل ا
باص الة الى يواهد لرلق العمل المساعد .

 2-7الوسائل االحصائية
يل ااتسدام الواا ل ااح ا ية لي البر امج الجااز للحقيقة ااح ا ية ( )SPSSلمعالجة البيا ار
 4ــ عرض وتحليل ومناقشة النتائج
 4ــ  6عرض وتحليل النتائج
م خةل أااتسدام الباحثة للواا ل ااح ا ية المستسدمة لي الحقيبة اص ح ا ية ( ( spssظ رر ل ا ال تا ج
كما لي الجدول ( )1لمتغيرار البحث .
جدول ()6
يمثل االوساط الحسابي واالنحرافات المعيارية وقيمة ( )Tالمحسوبة لالختبارات القبلية والبعدية لدى
افراد عينة البحث
داللة
)(t
االختبار البعدي
االختبار القبلي
الفر
المحتسبة
المتغيرات
ع
س
ع
س
وق
معنوي
3،926،74
7،39 1،95 4،99
السرعة
معنوي
4
1،59
4،61 6،29 7،19
القوة االنفجارية
معنوي
9،59
6،59
69،99 7،93 69،39
المناولة
معنوي
3،12
6،61
2،22 1،19 9،11
التهديف
عند درجة حرية ( )47وآحتمال نسبة الخطأ (()1.19ن)7،136(=)6-
لتبككي م ك الجككدول ( )1بككان األواككاط الحسككابية لةختبككار القبلككي لعي ككة البحككث لككي متغيككرار القككدرار البد يككة
بالتسلسكككل بلغكككت ()4،99و( )7،19وبا حرالكككار معيكككاري بالتسلسكككل قكككدراا ()1،95و( )6،29وكا كككت
اصواككاط الحسككابية لككبعا الم ككارار اصاااككية بكككرة القككدم بالتسلسككل ( )69،39و( )9،11وبا حرالككار
معيككاري بالتسلسككل قككدراا( )7،93و( )1،19واصواككاط الحسككابية لةختبككار البعككدي لعي ككة البحككث لككي
متغيككرار القككدرار البد يككة بالتسلسككل بلغككت ()7،39و( )4،61وبا حرالككار معيككاري بالتسلسككل قككدراا
()6،74و()1،59وكا ككت اص واككاط الحسككابية لككي اصختبككارار البعدلككة لككبعا الم ككارار اصاااككية بكككرة
القككدم بالتسلسككل ( )69،99و( )2،22وبا حرالككار معيككاري بالتسلسككل قككدراا( )6،59و( )6،61وبلغككت
قيمة ) (tالمحسوبة للقدرار البد ية (6)3()3،92-وبعا الم ارار اصاااية بكرة القكدم كا كت ()9،59
( )3،12لككي حككي كا ككت قيمككة ) (tالجدوليككة ( )2.121ع ككد مسككتوع حصلككة ( )1.11وامككام حرهككة حرلككة
( 6 )31ولمكا كا كت القيمكة المحسككوبة اكبكر مك الجدوليككة حل للكك علكى مع ولككة الفكرود بكي اصختبككارل
القبلي والبعدي لي متغيرار البحث هميع اول الح اصختبار البعدي.
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 7-4مناقشة النتائج
لتبي م هدول رقل ( )1لي اختبار السكرعة والقكوة اص فجارلكة و م اولكة الككرة والت كدلف كا كه ا كار
لرود مع ولة ل الح اصختبار البعدي كون القيمة المحسوبة اكبر م الجدولية ولعزو الباحث للكك الكى
الطرلق المستسدمة لي البحث اصحتوا (التتمي ) لي ااتغةل الطكةب لجميكع المسكتولار لكي حرس
ماحة كرة القدم كما لؤكده "6اكو اصاكلوب التدرلسكي الكذي ل خكذ ب ظكر اصعتبكار مسكتولار ال كف كالكة
لالطالب لتسذ القرار ع د أحا ه للحركة م المستوع الذي لمك ه أحاؤه م العمل الواحد" ()1621
لتة ع ان المدرس المكاحة ااكتسدم مبكد التكدرج لكي احا القابليكار البد يكة والم ارلكة لكذلك احع الكى
يطور اذه القابليار كما لوكده (اكعد) " 6ولطلكق التكا ً علكى اكذا اصاكلوب بااكلوب التطبيكق بالتوهيكه
الذايي متعدح المستولار حيث لجب على المدرس ان لراعي لي مرحلة التسطكيط يكولر اختيكارار لار
مستولار متدرهة لي ال عوبة لتحقيق التل المستولار واو ال كدل ال كا ي" )269(.لتـكـةً عك أن
صعب كرة لقدم " ص لستطيع إيقان الم ارار األاااية لي حالة التقاره لل فار البد ية التكرورلة ومك
احية أخرع أن الطكابع المميكز للم كارار األاااكية بككرة القكدم اكو الكذي لحكدح وعيكة ال كفار البد يكة
الترورلة التي ل بغي ي ميت ا ويطولراا"()11:31
وكذلك لعزو الباحث التطور الحاصل لي القابليار البد ية والم ارلكة الكى خ وصكية صعبكي ككرة القكدم
لحتاج الى عملية السداب ويموله باهزا الجسل لكي لتسلص م صعبي المدالعي ليحتاهون الى رشاقة
واكرعة وقكو ا فجارلكة ممزوهكة مكع اصحا الم كاري واكذا أاكلوب يكتيككي مك الةعبكي إ كا محاولكة
الم اهمككة صهتيككاز المدالعي ولؤكككد كككل مك ( امككر ا السككباطي وكشككك ) للككك بقول مككا " لتطلككب ا جككاز
صعب كرة قكدم لكةحا ار الم ارلكة ب شككال ا المتعكدحة والمت وعكة خكةل المبكاراة كرورة يكوالر بعكا
القدرار البد ية والعقلية الحاامة وأن المق وح لي امتةر الةعب ( ال اشك – المتقكدم ) لتلكك ال كفار
او التقاره ل ا لعكس بو وح عف المستوع الم اري له "(.)1:1،،

الخاتمة:
لي و تا ج البحث و م حدوحه اات تج الباحث ما ل يي :
ا بت لاعلية ااتسدام االوب التتمي (اصحتوا )لكدع الكراح عي كة البحكث لكي ي ميكة هميكع القابليكار البد يكة
والم ارلة بكرة القدم لطةب كلية التربية البد ية وعلوم الرلا ة  6حقق االوب التتمي (اصحتكوا ) ي ميكة
لي بعا الم ارار اصاااية (الم اولكة  6والت كدلف) 6حقكق ااكلوب التتكمي (اصحتكوا ) ي ميكة لكي بعكا
القابليار البد ية (السرعة 6والقوة اص فجارلة) .ولي و اات تاهار البحث لوصي الباحث باآليي:
ااتسدام االوب التتمي (اصحتوا ) لما لكه مك يك ير الجكابي لكي ي ميكة بعكا القابليكار البد يكة والم ارلكة
بكرة القدم لطةب كلية التربيكة البد يكة وعلكوم الرلا كة 6ااكتسدام ااكلوب التتكمي (اصحتكوا ) لمكا لكه مك
يك ير الجككابي لككي ي ميككة بعككا القابليككار البد يككة والم ارلككة بكككرة القككدم لطككةب كليككة التربيككة البد يككة وعلككوم
الرلا ة ولجميع المراحل الدرااية 6.يدرلب ال يةار التدرلسية حدلثي السبرة على بعا أااليب التكدرلس
زم ككا ااككلوب التتككمي (اصحتككوا ) م ك خككةل حورار يطولرلككة  6 .ككرورة احخككال ااككلوب التتككمي
(اصحتككوا ) ككم مقككررار مككاحة طرا ككق التككدرلس التربيككة الرلا ككية لكليككار واقسككام التربيككة الرلا ككية6
وكككذلك اهككرا حرااككة مما لككة للبحككث الحككالي وعلككى عي ككار مستلفككة ولجميككع المراحككل الدرااككية بااككتسدام
االوب التتمي (اصحتوا ) قيد الدرااة والعاب رلا ية اخرع.
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