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االساسية وبعض المهارات تأثير تمرينات أسلوب اللعب في تحسين االستجابة الحركية 
 التربية البدنية وعلوم الرياضة بكرة القدم للصاالت كليةطالبات  لدى

 م.د عادل عباس ذياب
 مديرية التربية الرياضية والفنية –جامعة ديالى 

adilabbas@yahoo.com  
 كرة القدم للصاالت ،االستجابة الحركية ،أسلوب اللعبالكلمات المفتاحية: 

 البحثملخص 
تطرق الباحث إلى التقدم العلمي الحاصل في مجال الـتعلم الحركـي مـع تعـدد الطـرق واألسـاليب       

تطرق الباحث إلـى لعبـة كـرة القـدم للصـاالت والـى االسـتجابة الحركيـة. أمـا و  التعلم،المتبعة في عملية 
مشـــكلة البحـــث فـــتكمن فـــي معرفـــة تـــأثير التمرينـــات لعـــب فـــي تحســـين االســـتجابة الحركيـــة والمهـــارات 

امـا هـدف البحـث  ديـالى،جامعة التربية البدنية وعلوم الرياضة  كليةاألساسية بكرة القدم للصاالت في 
ير تمرينـــات اللعـــب فـــي تحســـين االســـتجابة الحركيـــة والمهـــارات األساســـية بكـــرة القـــدم تعـــرف تـــأثفهـــو 

للصــــاالت. واســــتخدم الباحــــث المــــنهج التجريبــــي وضــــم األجهــــزة واألدوات المســــاعدة ووســــائل جمــــع 
المعلومات والتجربتين االستطالعيتين واالختبارات المستخدمة في البحث واألسس العلميـة لالختبـارات 

ات القبليـــة والبعديـــة والوســـائل اإلحصـــائية المســـتخدمة فـــي معالجـــة البيانـــات .واهـــتم الباحـــث واالختبـــار 
يجـاد داللـه الفـروق  بعرض وتحليل ومناقشة النتائج التي توصل إليها في االختبارات القبلية والبعديـة وا 

ادر ، وذلــك بعرضــها علــى شـــكل جــداول ثــم قـــام بتحليــل تلــك الجــداول ومناقشـــتها معــززا ذلــك بالمصـــ
 اما استنتاجاته:  ،العلمية

ـ أن لتمرينات اللعـب تـأثيرًا ايجابيـًا فـي فـي تحسـين االسـتجابة الحركيـة والمهـارات األساسـية بكـرة القـدم 
 التربية البدنية وعلوم الرياضة.  كليةللصاالت لطالبات 
داء بالشــــكل اختيــــار التمرينــــات المالئمــــة للمرحلــــة العمريــــة والجــــنس إلمكانيــــة األ -ومــــن توصــــياته : 

 الصحيح والذي يساعد في عملية التعلم .            
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The Impact of Playing Style on the Improvement of Kinetic Response and 
Some Basic Skills among Female Students in the Department of Futsal  

Adil Abbas Dhiyab 
Abstract 

     In the first section، the researcher has tackled the scientific development taking 
place in the field of kinetic education in addition to the multiplicity of methods and 
approaches adopted in the learning process. Moreover، the researcher has dealt 
with futsal and kinetic response. The problem of the study lies in identifying the 
influence of playing trainings on the improvement of kinetic response and basic skills 
in futsal among female students in the College of Basic Education/ Dept. of Physical 
Education/ University of Diyala. The aim of the paper is to find out the effect of 
playing exercises on the improvement of kinetic response and basic skills in futsal. 
Section three comprised the methodology of the paper and its field procedures as 
the researcher adopted the experimental approach. This section included the tools، 
aiding apparatus، data gathering instruments، the two pilot experiments، tests used 
in the paper، the scientific bases of the tests، pre and post tests and statistical 
instruments adopted in data processing.  
     Furthermore، the researcher paid due interest in the fourth section to the results 
exposition and analysis he gained from the pre and post tests and his finding out of 
differences signification via submitting them in the form of tables، then he analyzed 
and discussed these tables reinforcing this with scientific sources. In section five، 
the researcher has reviewed his conclusion and recommendations. Among these 
conclusions is: 

- Playing exercises have a positive impact on the improvement of kinetic 
response and basic skills in futsal among female students in the college of 
Basic Education/ Department of Physical Education. 

Moreover، among the recommendations set by the researcher is: 
- Selecting suitable trainings in terms of age and sex to ensure the correct 

performance which is assisting in the learning process. 
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 :المقدمة-1
أن التطور السريع في مجال التربية الرياضية ووسائلها المتنوعة قد فتح أفاقا جديدة أمام الباحثين     

والدارســــين فــــي مجــــال كــــرة القــــدم للتعــــرف علــــى الجديــــد فــــي عمليــــات اكتســــاب المعلومــــات والقــــدرات 
مـا هـو جديـد والمهارات وتطويرها ،" وللتوصل إلـى تحقيـق أفضـل النتـائج الجيـدة مـن خـالل إتبـاع كـل 

بــداعي فـــي العلــوم الرياضـــية وهــي ضـــرورة البــد مـــن أخــذها بنظـــر االعتبــار عنـــد التخطــيط للعمليـــة  وا 
 (.5: 2115:التعليمية والتدريبية ومناهجها") صبر

ولعبــة كــرة القــدم للصــاالت واحــدة مــن تطــورات كــرة القــدم الحديثــة فهــي أســلوب لعــب جديــد وتملــك    
ور ، وتحظى هذه اللعبة برعاية واهتمام كبيرين في كل مكان لكونها عنصر إثارة وتشويق أكثر للجمه

مــن األلعــاب التــي ازدهــرت شــعبيتها بشــكل كبيــر فــي العــالم ويرغــب فــي ممارســتها ومشــاهدتها الكبــار 
والصــغار لمــا تتمتــع بــه هــذه اللعبــة مــن مهــارات حركيــة وأحــداث ومواقــف تعمــل علــى إثــارة وتشــويق 

شــاهدة ، ولتشــابه مهاراتهــا األساســية مــع مهــارات كــرة القــدم االعتياديــة هــذا الجميــع نحــو الممارســة والم
مما أدى إلى ممارستها من قبل عدد كبير من الالعبين ، لذا يحتاج العب الخماسي إلى أداء حركـي 
عال وجيد ويتطلب استخدام أجزاء جسمه بصورة كبيرة مع تغيـر المكـان والمحافظـة علـى األداء نفسـه 

 وحسن األداء . بدقة عالية 
فالمهــــارات األساســــية هــــي إحــــدى مكونــــات لعبــــة كــــرة القــــدم للصــــاالت فضــــال عــــن اللياقــــة البدنيــــة    

والصفات الحركيـة والنـواحي النفسـية والتربويـة والذهنيـة والتـي تعمـل علـى تحسـين مسـتوى األداء ، لـذا 
ة وتدريبيــة متنوعــة هــدفها يتطلــب االهتمــام باإلعــداد المهــاري مــن خــالل اختبــار طــرق وأســاليب تعليميــ

  .اكتساب الصفات الحركية والمهارات األساسية وتنميتها لتحسين مستوى األداء المهاري بشكل أفضل
وتأتي أهمية هذا البحث من حيث كونها تحاول من خالل هذه التمرينات وبإتباع األسلوب العلمـي    

دخـال عامـل التشـويق واإلثـارة مـن خـالل الصحيح والتدرج واالنتقال بالتعلم مـن السـهل إلـى الصـعب و  ا 
تمرينات للعب والتي تزيد من في تحسين االستجابة الحركية والمهارات األساسية بكـرة القـدم للصـاالت 

اما مشكلة البحث فتكمن في أستخدام الباحث أسلوب تعلم  ،بشكل أفضل من الطرق التقليدية المتبعة 
تعـة فـي تعلـم اللعبـة وفهمـا واسـتيعابا اكبـر لكيفيـة اللعـب المهارات بطريقة اللعب وهـو أسـلوب يعطـي م

وفي الوقت نفسه لتحسين المهارات األساسية والقدرات الحركية ، ومن اجل ذلك اعد الباحث مجموعة 
مــن التمرينــات بأســلوب اللعــب أراد معرفــة تأثيرهــا فــي تحســين االســتجابة الحركيــة والمهــارات األساســية 

هـو التعـرف علـى تـأثير فة وعلوم الرياضة / جامعة ديالى . امـا اهـداف البحـث التربية البدني كليةلدى 
امـا  ،تمرينات أسلوب اللعب في تحسين االستجابة الحركية والمهـارات األساسـية بكـرة القـدم للصـاالت 
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فــي  تحســين االســتجابة الحركيــة والمهــارات األساســية  اً ايجابيــ اً فــرض البحــث ان لتمرينــات اللعــب تــأثير 
 القدم للصاالت. بكرة
 :  اجراءات البحث-2
 منهج البحث : 2-1

  .أستخدم الباحث المنهج التجريبي لمالئمته طبيعة البحث   
 عينة البحث :2-2

تــم اختبــار عينـــة البحــث بالطريقــة العمديـــة وهــي مجموعــة مـــن طالبــات المرحلــة الثالثـــة فــي كليـــة     
( طالبـــة عـــن طريـــق 11( طالبـــة مـــن بـــين )21) التربيـــة الرياضـــية ـ جامعـــة ديـــالى ، إذ بلـــغ عـــددهن
 ( من مجتمع األصل.%51األعداد الزوجية ، إذ بلغت النسبة المئوية للعينة )

 األجهزة واألدوات المستخدمة ووسائل جمع المعلومات : 2-3
 وسائل جمع المعلومات : 2-3-1
، أراء الخبــــراء والمختصــــين، انةاســــتمارة اســـتب ،المقــــابالت الشخصـــية ،المصـــادر والمراجــــع العربيـــة   

 االختبار والقياس .
 األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث :2-3-2

ـــــجهاز حاســـــوب )      ـــــوع )  ،( P4ـ ـــــوع  ،( Sonyجهـــــاز كـــــاميرا تصـــــوير فـــــديو ن ـــــة ن               حاســـــبة يدوي
 (Sharpe ) ، ( 11شواخص عدد )،  ( 11أقماع عدد ) ،عـدد كـرات قـدم ، ساعة توقيت الكترونيـة
 طباشير .  ، Foxصافرة نوع  ،هدف صغير ،( 5كراسي عدد )  ،شريط الصق ،( 21) 
 :مواصفات االختبارات 2-4
 االستجابة الحركية:اختبار  2-4-1

 (.24 ،2114 :(م لمثير متسلسل )صالح 11اختبار الجري لمسافة )
 :قياس زمن االستجابة الحركية بواسطة مثيرات متسلسلة . -الغرض من االختبار 
 :االدوات المستخدمة- 
 (1ساعة توقيت الكترونية عدد ) -
 ( م اخرى لجهة اليمين ونفسها لجهة اليسار.5( م وفي نهايتها ) 5مجال ركض لمسافة ) -
 علم مثبت بوتد. -
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 :مواصفات االداء- 
يقف المختبر من وضع البدء العالي عند خط البداية حتى يقوم المطلق بإطالق صافرة االنطالق     
( م المثبــت علــى امتــداده علــم الداللــة 1المختبــر بــالركض الســريع الــى ان يصــل الــى مســافة ) ويقــوم

وعندها يتحكم المطلق بالجهاز الضوئي لإلشارة بسهم لجهـة اليمـين او اليسـار وعنـدما يصـل المختبـر 
( م اخـــرى وحتـــى وصـــوله لتقـــاطع الخطـــين يقـــوم بالتوجـــه نحـــو 2( م أي بعـــد  قطعـــة )5الـــى مســـافة )

( م المتبقيــة مـن االختبــار وكمـا موضــح فــي 5م المشــار مـن قبــل الجهـاز الضــوئي يكمــل مسـافة )السـه
 الرسم.
  :التسجيل 
يسجل للمختبر الزمن الذي يستغرقه فـي الجـري عنـد اطـالق الصـافرة فـي خـط البدايـة حتـى عبـوره     

 خط النهاية للجهة المشار اليها.
 اختبارات المهارات االساسية بكرة القدم للصاالت:  3-5-2
 الدحرجة: 3-5-2-1

 ( شواخص ذهابا وايابا . 5اسم االختبار : الدحرجة بين ) 
 الهدف من االختبار: قياس القدرة على سرعة الدحرجة بتغيير االتجاه.

واخص متتالية م ( من الشاخص االول واربعة ش 2األدوات المستخدمة: يحدد خط على بعد ) 
 م( ، كرات قدم ، ساعة توقيت ، صافرة .  1.5المسافة بين شاخص وآخر )

 إجراء االختيار:
بعد سماع المختبر إشارة البدء يقوم المختبر بدحرجة الكرة بسرعة واجتياز الشواخص الخمسة والعودة 

 أيضا والوصول إلى خط البداية والنهاية بأسرع وقت . 
 من الثانية. 1/111القرب  التسجيل: يحتسب الزمن

 :المناولة 3-5-2-2
 م(  11اسم االختبار : المناولة نحو هدف صغير يبعد مسافة)

 الهدف من االختبار: قياس دقة المناولة
سم  ، شريط قياس ، شريط  11X11( ، هدف صغير أبعاده 5االدوات المستخدمة: كرات قدم عدد )

 الصق .
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 اجراء االختيار: 
م( عن الهدف الصغير وتوضع الكرات  11م ( وعلى مسافة )1يرسم خط البداية بطول )      

الخمس على خط البداية وعند سماع اشارة البدء يقوم المختبر بتهديف هذه الكرات نحو الهدف 
 الصغير من خالل اتخاذه المكان الصحيح عند خط البداية. 

تي يحصل عليها المختبر من مناولة الكرات الخمس التسجيل: تحتسب الدرجة بمجموع الدرجات ال
 وعلى النحو االتي:

 درجة ( لكل محاولة صحيحة تدخل الهدف الصغير .  2) -1
 درجة ( اذا مست الكرة القائم او العارضة ولم تدخل الهدف .  1)  -2
 ) صفر ( في حالة خروج الكرة عن الهدف الصغير .  -1

 ( 11-حدود الدرجة هي من ) صفر
  :التجربة االستطالعية 6 -2
قــام الباحــث بــأجراء هــذه التجربــة لالختبــارات الموضــوعة لالســتجابة الحركيــة والمهــارات األساســية    

( طالبــة ليســت مــن عينــة البحــث لكــن مــن نفــس المجتمــع البحــث وذلــك  11علــى عينــة مكونــة مــن ) 
 .1/11/2115بتاريخ 

 : يأتي إلى مابة يتم التعرف والتوصل ومن خالل هذه التجر 
 ـ معرفة مدى مالئمة االختبارات لمستوى العينة .  1
 ـ معرفة الصعوبات والمشكالت التي قد تواجه الباحث عند تنفيذ االختبارات قيد البحث. 2
 تعرف الوقت المستغرق في تنفيذ االختبارات والقياس . ـ  1
 األسس العلمية لالختبارات المستخدمة في البحث : 2-7
الباحــث إلــى األســس العلميــة فــي االختبــارات لغــرض تحديــد مــدى صــالحية هــذه االختبــارات  ســعى   

 المختارة أي مدى صدقها وثباتها وموضوعيتها .
 صد ق االختبار :  2-7-1
يقصــد بصــدق االختبــار " هــو أن يقــيس االختبــار مــا موضــوع لقياســه بمعنــى أن االختبــار الصــادق    

)الشــــوك  "يســـها وال يقــــيس شــــيئا أخــــر بـــدال منهــــا أو باإلضــــافة أليهــــايقـــيس الوظيفــــة التــــي يــــزعم أن يق
 (.99-19: 1999 :الكبيسيو 
 وقد قام الباحث بإيجاد معامل صدق االختبارات عن طريق استخدام معامل الصدق الذاتي. 
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 ثبات االختبار :  2-7-2
ثبــات االختبــار يعنــي " أذا أجــرى اختبــار مــا علــى عينــة ثــم أعيــد هــذا االختبــار علــى العينــة نفســها    

 "وتحت الظروف نفسها فأن النتائج التي ظهرت  في المرة األولى هي النتائج نفسها فـي المـرة الثانيـة 
وأعادتـه ألنهــا مــن ( . وقــد اســتخدم الباحـث إليجــاد معامــل الثبـات بطريقــة االختبــار 5: 1999:)بـاهي

 أنسب الطرق المتبعة في ثبات االختبار.
 يبين معامل الثبات ومعامل الصدق الذاتي ودرجة الحرية لالختبارات المستخدمة في البحث (1الجدول )

 معامل الصدق الذاتي معامل الثبات االختبارات

 % 51 % 85 اختبار االستجابة الحركية.
يابا (.شواخص  5اختبار ) الدحرجة بين   % 51 % 82 ذهابا وا 

 %51 %81 اختبار المناولة على هدف مقسم
 ( . 15( وبدرجة حرية )  1.15( عند مستوى داللة )  1.43القيمة الجدولية ) 

 
 :موضوعية االختبار 2-7-3
بما أن االختبارات التي تم استخدامها الباحث في البحث بعيدة عن التصميم الذاتي واالنحياز فهي    

ـــاس واضـــحة وذلـــك ألن نتـــائج  ـــة وتعتمـــد علـــى أدوات وقي واضـــحة وســـهلة الفهـــم مـــن قبـــل أفـــراد العين
رة ( االختبــارات يــتم تســجيلها بوحــدات ) زمــن ، ثــا ؛ درجــة / وقــت محــدد ، درجــة / حســاب مكــان الكــ

 األمر الذي جعل الباحث يعد االختبارات المستخدمة في البحث ذات موضوعية عالية .
 :الميدانيةإجراءات البحث  2-8
 االختبارات القبلية : ـ  2-8-1
وعلى ملعب كرة  2115/  9/11تم أجراء االختبارات القبلية لعينة البحث في يوم االثنين الموافق    

االختبــارات وفريــق العمــل المســاعد  الباحــث بتثبيــت الظــروف وطريقــة أجــراءالقــدم للصــاالت ، وقــد قــام 
 من أجل تحقيق الظروف نفسها قدر اإلمكان عند أجراء االختبارات البعدية .

 التجربة الرئيسة : 2-8-2
( أســابيع وبواقــع وحــدة تعليميــة واحــدة فــي  1( وحــدات تعليميــة ولمــدة )  1أشــتمل المــنهج علــى )    

( دقيقــــة للوحــــدة التعليميــــة الواحــــدة ، إذ تعمــــل المجموعــــة التجريبيــــة مــــع  91زمن قــــدره ) األســــبوع وبــــ
 .مدرسي مادة كرة القدم في الكلية
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 االختبارات البعدية :  2-8-3
وأتبـــع  ، 2115/  12/  1تـــم إجـــراء االختبـــارات البعديـــة لعينـــة البحـــث فـــي يـــوم االثنـــين الموافـــق    

جراءات الباحث شروط االختبارات القبلية نفسها  .هاوا 
 الوسائل اإلحصائية : 2-5
 :(spssأعتمد الباحث الوسائل اإلحصائية عن طريق الحقيبة األحصائية )   
 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها: -3
عـــرض نتـــائج اختبـــار االســـتجابة الحركيـــة فـــي االختبـــارين القبلـــي والبعـــدي لعينـــة البحـــث  3-1

 .هاوتحليل
يبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارين القبلي والبعدي وفرق  (2الجدول )

 األوساط الحسابية الختبار االستجابة الحركية 
 البعدي القبلي وحدة القياس االختبارات

 زمن ثا اختبار االستجابة الحركية
 ع -س ع -س

2.53 1.55 3.45 1.81 
 

يبين قيم األوساط الحسابية للفروق ومجموع مربعات انحرافات الفروق عن متوسط  (3الجدول )
( المحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي Tتلك الفروق وقيمة )

 .االستجابة الحركيةالختبارات 

 االختبارات
وحدة 
 ف 2مج ح ف -س القياس

T) )
 المحسوبة

T) )
 الجدولية

داللة 
 الفروق

االستجابة 
 معنوي 2،09 6،6 3،1 0،6 زمن ثا الحركية

 ( .15( ودرجة حرية )0،05( عند مستوى داللة)2،09( الجدولية )Tقيمة )     
 مناقشة نتائج  االستجابة الحركية : 2 – 3   
ظهر من عرض وتحليل النتائج في الجداول السابقة بأن هناك فروقـا معنويـة ذات داللـة إحصـائية    

 بين االختبارين القبلي والبعدي لعينة البحث في اختبار االستجابة الحركية ولصالح االختبار ألبعدي .
التربيــة  كليــةات وهــذا يظهــر مــدى تــأثير التمرينــات والتــي أدخلــت فــي المــنهج التعليمــي لــدى طالبــ   

البدنيـــة وعلـــوم الرياضـــة جامعـــة ديـــالى ، فـــي تطـــوير بعـــض القـــدرات الحركيـــة المهمـــة التـــي يحتاجهـــا 
 الالعب في كرة القدم للصاالت ، ومنها االستجابة الحركية.
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فـــي زمـــن االســـتجابة الحركيـــة، اذ ان مفـــردات  الً حاصـــ اً وكـــذلك أظهـــرت النتـــائج ان هنـــاك تحســـن    
موفقــة فــي تطــور زمــن االســتجابة الحركيــة وذلــك الحتوائــه علــى تمرينــات وتشــكيالت التمرينــات كانــت 

تميزت بأدائها الحركي باالنتقال بحركة الجسم من مهـارة الـى اخـرى والـذي سـيؤدي الـى " زيـادة سـرعة 
كفـــاءة الجهـــاز العصـــبي لـــدى الالعـــب فـــي إدارة العمـــل العضـــلي الـــذي يـــؤدي بالوصـــول الـــى مرونـــة 

:  عبـد الفتـاحية بمقدرة عالية في االنتقال ما بين عمليات االسـتثارة وعمليـات الكـف" )العمليات العصب
1911 :11). 

ــي االختبــارين القبلــي والبعــدي لعينــة البحــث  3-3 عــرض نتــائج اختبــارات المهــارات األساســية ف
 ها:وتحليل
لغرض معرفة الفروق بين األوساط الحسابية في االختبارين القبلي والبعدي في المهارات األساسـية    

لعينة البحث، ومعرفة نسبة التطور في تلك المهـارات ، اسـتخدم الباحـث القـوانين اإلحصـائية الخاصـة 
  .(1حسب ما مبين في الجدول )بلمعالجة البيانات واستخراج النسب المطلوبة و 

يبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارين القبلي والبعدي وفرق  (4الجدول )
 األوساط الحسابية ونسبة التطور الختبارات المهارات األساسية .

وحدة  االختبارات
 القياس

الفرق بين  البعدي القبلي
 األوساط

نسبة 
 ع -س ع -س التطور

 %11.3 1،37 1،73 16،41 1،35 17،77 زمن ثا الدحرجة
 %13 3.5- 1.174 12.411 1.875 8.511 درجة المناولة
يبين قيم األوساط الحسابية للفروق ومجموع مربعات انحرافات الفروق عن متوسط  (5الجدول )

( المحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي Tتلك الفروق وقيمة )
  المهارات األساسيةالختبارات 

وحدة  االختبارات
( (T ف 2مج ح ف -س القياس

 المحسوبة
T) )

 الجدولية
داللة 
 الفروق

 معنوي 2.26 4.574 16 2 زمن ثا الدحرجة
 
 مناقشة نتائج اختبارات المهارات األساسية : 4- 3
داللة إحصائية  في الجداول السابقة بأن هناك فروقا معنوية ذات هاوتحليلظهر من عرض النتائج    

ساسـية المختـارة ولصـالح االختبـار بين االختبارين القبلي والبعدي لعينة البحث فـي جميـع المهـارات األ
 لبعدي .ا
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 كليةوهذا يظهر مدى تأثير تمرينات أسلوب اللعب والتي أدخلت في المنهج التعليمي لدى طالبات    
تطوير بعض المهارات األساسية المهمة فـي لعبـة التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة ديالى ، في 

خماسي كرة القدم ومنها مهارة الدحرجة ، وذلك الحتواء التمرينات علـى التنظـيم الصـحيح بالتـدرج مـن 
( " يتميـز التــدريب 11: 1919:السـهل إلـى الصـعب والتخطــيط العلمـي، إذ يـذكر )إســماعيل وآخـرون 

، وعلى أسس علمية لما يضمن مدة التأثير االيجابي على راردم بالتخطيط والتنظيم واالستمفي كرة الق
مســتوى الالعــب واســتمراره كمقدمــة فــي الجوانــب المختلفــة لكــرة القــدم كمبــدأ التــدرج فــي ارتفــاع مســتوى 

 الحمل والتوقيت الصحيح لتكراره ".
أديــــة أثنــــاء تفــــي يعـــزو الباحــــث أســــباب تطــــور مهــــارة الدحرجــــة إلـــى اســــتخدام الوســــائل المســــاعدة و   

" التـــدريب بالشـــواخص يعطـــي  ن  أ( إلـــى 21: 1911 ،إذ يشـــير )ويبلـــر الشـــواخص،التمرينـــات ومنهـــا 
 الالعب اإلحساس بمواجهة المنافس وبالتالي تقدير المسافة المتاحة من جانبي الالعب بسرعة ".

 الخاتمة: -4
للعـب تـأثيرا ايجابيـا افي ضوء النتـائج التـي توصـل اليهـا الباحـث فقـد اسـتنتج ان لتمرينـات أسـلوب     

التربيـة البدنيـة وعلـوم الرياضـة  كليـةفي تحسين االستجابة الحركية والمهارات االساسية  لـدى طالبـات 
للوســائل التعليميــة المســتخدمة فــي اثنــاء تأديــة التمرينــات االثــر و  / جامعــة ديــالى بكــرة القــدم للصــاالت

التربيـة البدنيــة وعلــوم  كليــةااليجـابي الكبيــر فـي االســتجابة الحركيــة والمهـارات االساســية لـدى طالبــات 
ان تكرار بعض التمرينات ادى الى تحسـين االسـتجابة ، و / جامعة ديالى بكرة القدم للصاالتالرياضة 

تطبيـــق تمرينـــات أســـلوب ، ويوصـــي الباحـــث ارات االساســـية وبالتـــالي تثبيتهـــا وتطويرهـــاالحركيـــة والمهـــ
ــــات بكــــرة القــــدم  ــــات التربيــــة الرياضــــية للطالب اللعــــب المســــتخدمة فــــي هــــذا البحــــث ضــــمن منهــــاج كلي

  .للصاالت
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 والمراجع: المصادر
 ،القاهرة، دار الفكر  التدريب الرياضي واالسس الفسيولوجية أبو العال احمد ؛  عبد الفتاح( :

 (1911العربي، 
 بغداد ، دار الحرية للطباعة  أسس التعلم والتعليم وتطبيقاته في كرة القدمقاسم لزام ؛  ،صبر ( :

 (. 2115والنشر ، 
 المعامالت العلمية بين النظرية والتطبيق ) الثبات ، الصدق ، مصطفى حسين ؛  ،باهي

 (.1999، مركز الكتاب للنشر ، :) القاهرة الموضوعية ، المعايير ( 
 متين سلمان ؛ تأثير استخدام تمارين في العروض االرضية لتطوير التوافق وزمن  ،صالح

االستجابة الحركية لدى طالبات المرحلة المتوسطة )رسالة ماجستير ، كلية التربية الرياضية، 
 (2111جامعة ديالى، 

 ألمانيا ، اليبزج ، المعهد العالي للتربية  ، ترجمة يورغن شاليف كرة القدمهرغود ؛  ،ويبلر ( :
 (.1911الرياضية ، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


