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تأثير برنامج تعليمى باستخدام أسلوب تحليل المهمة على مستوى أداء 
بعض مهارات حارس المرمى فى كرة القدم لطالب كلية التربية الرياضية 

 جامعة أسيوط
كد/كعصامكؿحؿودكعؾىكؿحؿد*

 المقدمة ومشكلة البحث:
تسعععال ؤسساسسععععل ؤستاعنسنعععي  اعععا ت ععع وض ؤسساعععع    سعععل   ععع  ؤسسعععتاع           
ؤال تسع   تكثيف ؤسجه ا فل تحقيق ؤسهاف  ؤسغعني سن ؤساسعنعي ؤستاعنسنعي  س   

باضجععي  عسنععي سععن ؤسكاععععن   ؤهتقعععن  ؤال تسععع  احعجععععل  سيعع   ؤسستاعسععين   سععع  
 سع ص   اعسستاع   سل ؤسكاعن  ؤساعسني  تحقيق ؤسهاف سن  سعني ؤستاضوس.

سعنعععي سقصععع ا  أن ؤستعععاضوس   م(4002مجددددى ع يددد  ابدددرا يم   نشعععيض        
تهاف  سل تشكيل بيئي ؤسستاع  اص ض  تسكاع  سعن تاعع  سسعضسعي سعع   سحعاا  أ  
ؤهشتضؤ  فل سع   ساين  فعق شعض م سحعاا   أ  كجسعتجعاي س عض ف تتسثعل فعل 
سجس  ي ؤسست عاعل ؤستل يااغل ت ؤفض ع فل ؤسس قف ؤستاضوسل  سكل نحاث ؤستاع  

 ( 02: 98ؤسساش ا.)
ساععع  سععن ؤهسععتاعا  سععن بععضؤس   أسعععسيي   ععض  ؤستععاضوس  سكععل يععتسكن ؤس       

 ؤستاعععن  ستحسععين سسععت ع ؤسسععتاع   ؤساسعنععي ؤستاعنسنععي فمبععا أن نكعع ن سعسععع   سسعسععع  
تعسعع  ببععضؤس    ععض   أسعععسيي ؤستععاضوس ؤسسفتعاععي  كنانععي تةثيض ععع فععل سععض ي تحقيععق 

عضؤل ؤسحضكنعععي ؤسهعععاف سعععن  سعنعععي ؤستاععععن   ؤسعععتاع    ععع   تقععععن  تثبيعععل ؤ اؤن سعسهععع
 (002: 91 ك س  ت فيض ؤس سعئل ؤسسفتعاي سسضؤ ع  ؤساض   ؤساضاني بين ؤس مي.)

تاععععع  ؤ سعععععسيي        فسهسععععي  ؤسساععععع  سعععع  تاععععا قعصععععض   عععععل ؤسشععععض   ؤهسقعععععن  ؤ 
ؤستقعيانععععععي فععععععل ؤستععععععاضوس بععععععل أصععععععاحل سسععععععئ سيت  ؤ  سععععععل  ععععععل ضسعععععع  سف عععععع  

عسيا   ؤس سععععئل ؤستاعنسنععععي هسعععتضؤتيجنعل ؤسعععاضس تاسععععل فيهعععع  عععض  ؤستععععاضوس  أسععع
 ( 16: 2ستحقيق أ اؤف سحاا .)

                                                           
 جعساي أسي م. -ني ؤسضوع ني اكعني ؤستضبني ؤسضوع نيساضس اقس  ؤسساع    تاضوس ؤستضب *
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أن ؤسسهعععع  ؤستاعنسنعععي  م(4002محمدددود عبدددد الحلددديم عبدددد ال دددريم   نشعععيض      
تسعععع ا ؤسساعععع  فعععل تحايعععا أ عععاؤف ؤسسهعععع    عععا  كنانعععي ت ععع وض ؤسسحتععع ع ستاععععن  
 ؤسسهعض  ؤسحضكنعي  كسعع تسعع اى فعل ؤس قع ف  ععل سعاع ؤستقعا  ؤسع ع يهعاف ؤسساعع 

 (999: 02 سل  حضؤزى سن فم  ؤسستاع .)
 ناتبععض تحعيععل ؤسسهععع  ؤستاعنسنععي سععن ؤ سعععسيي ؤ سعسععني ؤسسسععتفاسي فععل         

تاعن  ؤسسبتائين حيث أن فكضتهع تق    عل تحعيل ؤسس     ؤسسضؤا تاعس     ا  
فل سست نعل ث  تضتيعي ؤسسسعت نعل  ضسنعع  سعن ؤساسعن   سعل ؤسسضكعي  ثع  سسعع ا  

عسين  عل تاع  سك اعل كل سست ع بج تاعضى س عي أسعسل ستاعن  ؤسسسعت ع ؤسستا
 (099: 00ؤستعسل   ك ؤ حتل نصل اعسستاع   سل تاع  ؤسس     ؤسس ع ي.)

 تضجعع  ؤسجعع  ض ؤ  سععل  سععع ي تحعيععل ؤسسهسععي  سععل ؤسا ضوععي ؤهضتاع نععي         
ي( كةسعععععس ؤهسععععتجعا –ؤسعععع ع ؤسععععتفا  اسعععع    )ؤسسثيععععض  Thorndikeسث ضاععععان  

قتضحعع    عع  سكعع ن سععن ثععمث ف عع ؤل ضئنسععني   سععع ي ؤستحعيععل ؤسعع ع   ععا   ؤ 
  (   ل كع تل:0226ي كض ع " عا  حسال ؤسسيا" )

تحعيل ؤسسهسي ؤسسضؤا تاعسهع  سل سك اعتهع ث  تضتيبهع تضتياع   ضسنع  يباأ اةاس   -9
 ؤسسهع   واتهل اةكثض ع تاقياؤ .

 ن   ضتاع هععععع اععععع اؤن ؤسسعععععن  سعاععععضا ثعععع  ؤسبععععان بتاعععععن  ؤسسهععععع  ؤساسععععن ي  تععععا -0
ؤهضتاعع  فععل تاععن  ؤسسهععع  ؤستعل تعيهععع فعل ؤستضتيععي ؤسهضسعل  تععا ن   ضتاع هععع 

 اع اؤن ؤسسعن .
  اععععاسع نكتسععععل تاععععع  ؤسسهسععععي ؤ سعسععععني تععععا   ؤ اؤن  ععععن  ضوععععق ؤستسععععضون. -2

(96 :99) 
تح ل اععسكثيض  تاا كض  ؤسقا  ؤسعااي ؤسشابني ؤ  سل فل سا   ا   ؤساعس         

سععن ؤه تسععع   ؤسض عنععي سععن ضاسعععن ؤسععا    ؤسحك سعععل  ؤسهيئعععل   سعععئل ؤه ععم  
ؤسسفتعاي   س   اتشعض سااي كض  ؤسقا   زاؤا  اا ؤسسسعضسين سهع  تسعبق ؤساععحث ن 
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جعععععضؤن ؤ احععععععث ؤساعسنعععععي ؤستعععععل تاع سعععععل ؤسعااعععععي اعساضؤسعععععي   سعععععل اشعععععض ؤسساساععععععل  ؤ 
 ( 0: 92 ؤستحعيل.)

سإلاتشعض ؤسسضو  سشابني كض  ؤسقا  فقا أصاح سن ؤس ض ضع أن تعزاؤا   ا ضؤ       
ؤسااعنعععي بج عععاؤا ؤساعععض   اعستععععسل   عععاؤا ؤسم بعععين  فعصعععي حععععضس ؤسسضسعععل  حيعععث 

 ( أن ؤسساعفسععي ؤسضوع ععني فععل سجعععالل كععض  9881ياكععا ز ععضؤن ؤسسععيا  بععا   )
   هسعععتسضؤض  ععع ؤ ؤسقععا  تاعععا  ععععسم  سهسععع    عععض ضوع   تسثعععل ؤسساعفسععي ؤساعسعععل ؤ 

ؤساشعععععم  كععععض  ؤسقععععا  تاتسععععا  عععععل  حععععضؤز أكبععععض  ععععاا سععععن ؤ  ععععاؤف فععععل ؤساضوععععق 
 ( 16: 99ؤسساعفس.)

أن  فععتمف ؤسععا ض ؤسعع ع يعااعع   م(4000حسددا السدديد أبددو عبددد    واكععا      
حععععععضس ؤسسضسعععععل  عععععن اقنعععععي أا ؤض ؤسم بعععععين ا عععععضؤ  هفعععععتمف  بناعععععي ؤسسهععععععضؤل 

   عععن سضسععععى نساععع  ؤساضوعععق ؤسساععععفس سعععن  حعععضؤز ؤ سعسعععني ؤستعععل ياايهعععع   ؤسعععافع
ؤ  اؤف  ناعا ؤسفع  ؤسعافع ل ؤ فيعض  حيعث نسكعن تحسعل أف ععن ؤساضوعق  ال أن 
ف ععةى نكعععف ؤساضوععق  ععافع  فععل سضسعععى سعع س  فقععا فصصععل أ عععي فععض  ؤسساتفاعععل 

 (022: 1 ؤ ااني اؤفل أجهزتهع ساضبع  سحضؤس ؤسسضسل.)
سععل فععل كعض  ؤسقععا   ععن أاؤن اقنععي ؤسم بععين  تفتععف  بناععي أاؤن حعععضس ؤسسض      

  سعع  اتيجععي السععتفاؤ  يانعع  فععل ؤستاعسععل سعع  ؤسكععض     بناععي ؤ اؤن تاععض   عنعع  
 ؤجاععع  أسعسععنع    عع  ساعع  ؤسكععض  سععن ؤسععاف    سععل سضسعععى اععةع شععكل سععن ؤ شععكع   
  عن  يجي أن يتست  اسهعضؤل  عسني جاؤ    كثيضؤ  سع تك ن  اعس  س ؤقف ساعجئي 

ؤسسضسل  تك ن ؤسكض  فعض  سن ضت   فعصي ؤس ضبعل ؤسساعجئي  ؤسسضواي  سحعضس
 ؤستل قا تك ن  عسنعي أ  أض عني أ  ست سع ي ؤهضتاعع     ععفي  سعل ؤسكعضؤل ؤستعل 
ت جعع  احعع  ؤسزؤ نععي ؤساايععا    ؤستععل نكعع ن سععن ؤسصععاي جععاؤ   عععل حعععضس ؤسسضسععل 

كعض  سعن ؤسسضسعل قعاض سسكهع ؤ سض ؤس ع يت عي أن نك ن سستااؤ   سهنة هااعا ؤس
 ( 986  981: 99ؤهسكعن.)
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 سعن فعم  تعاضوس ؤساعحعث سسقعضض أسعسعنعل كعض  ؤسقعا  سعاضقعي ؤ  سعل اكعنععي      
ؤستضبنععي ؤسضوع ععني جعساععي أسععي م الحععر أن ؤسسقععضض نحتعع ع  عععل سهعععضؤل حعععضس 
ؤسسضسععل  ؤل اضجعععل ستاع تععي سععن ؤسصععا اي فععل تاعسهععع  سعع س  يت عععي بعع   جهععا 

سعبهع  كسع أاهع تسثل تحانع  كبيضؤ  سعقععئ  اعستعاضوس  ؤسسعتاع   ععل حعا كبيض فل ؤكت
 س ؤن.
 ا ضؤ  سسع يتسيز ا  أسع ي تحعيل ؤسسهسي سن أا  يضؤ ل ؤساض   ؤساضاني بين      

ؤسستاعسععين  ناسععل  عععل تشعع وق ؤسستاعسععين سععتاع  ؤسسزوععا سععن ؤسسهعععضؤل ؤسحضكنععي  
 فيض ؤسكثيعض سعن ؤس قعل  ؤسجهعا سكععل  نسعع ا  ععل تحايعا سسعت نعل ؤسستاعسعين  تع

 سن ؤسقعئ  اعستاضوس  ؤسستاع . 
 سععن فععم    ععم  ؤساعحععث  عععل ااعع  ؤسسضؤجعع   ؤساضؤسعععل ؤسسعععاقي ؤستععل      

تاع سععل أسععع ي تحعيععل ؤسسهسععي فععل تاعععن  ؤسسهعععضؤل ؤ سعسععني سععاا  ؤسضوع عععل 
د ا خالدد( فععل تعاس ؤس ع سععي  اضؤسعي 92)م(4002طدددمحم ا السديد  سثعل اضؤسعي 
( 6)م(4002إيمدداا سدديد أحمددد  ( فععل ؤسسععاعحي  اضؤسععي 9)م(4000سددليماا  

( فععل كععض  ؤسسعععي 96)م(4002عددادح حسددنى السدديد  فععل ؤسكععض  ؤس عععئض   اضؤسععي 
حيث أن  ع ى ؤساضؤسععل أثبتعل فع عنعي أسعع ي تحعيعل ؤسسهسعي فعل تاععن  ؤسسهععضؤل 

 ؤ سعسني سضوع عل سفتعاي.
ي تحعيعععل ؤسسهسعععي قعععا نمئععع  ؤسسبتعععائين فعععل تاعععع  سععع ؤ يعععضع ؤساعحعععث أن أسعععع       

ااعع  سهعععضؤل حعععضس ؤسسضسععل فععل كععض  ؤسقععا  سسععع افعع  ؤساعحععث  سععل  جععضؤن احععث 
ااا ؤن "تةثيض بضاعس  تاعنسعل اعسعتفاؤ  أسعع ي تحعيعل ؤسسهسعي  ععل سسعت ع أاؤن 
ااععع  سهععععضؤل حععععضس ؤسسضسعععل فعععل كعععض  ؤسقعععا  س عععمي كعنعععي ؤستضبنعععي ؤسضوع عععني 

 جعساي أسي م"
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  دف البحث:
يهععاف ؤساحععث  سععل ساضفععي تععةثيض بضاعععس  تاعنسععل اعسععتفاؤ  أسععع ي تحعيععل 
ؤسسهسععي  عععل سسععت ع أاؤن ااعع  سهعععضؤل حعععضس ؤسسضسععل فععل كععض  ؤسقععا  س ععمي 

 كعني ؤستضبني ؤسضوع ني جعساي أسي م.
 فروض البحث:

ت جععا فععض    ؤل االسععي  حصعععئني بععين ست سعع عل اضجعععل ؤسقنعسععين ؤسقبعععل  -9
سجس  عععععي ؤس ععععععا ي فعععععل سسعععععت ع أاؤن ااععععع  سهععععععضؤل حععععععضس  ؤسااعععععاع سع

ؤسسضسل فل كض  ؤسقا  سصعسح ؤسقنعس ؤسااعاع س عمي كعنعي ؤستضبنعي ؤسضوع عني 
 جعساي أسي م.

ت جععا فععض    ؤل االسععي  حصعععئني بععين ست سعع عل اضجعععل ؤسقنعسععين ؤسقبعععل  -0
 ؤسااعععععاع سعسجس  عععععي ؤستجضوبنعععععي فعععععل سسعععععت ع أاؤن ااععععع  سهععععععضؤل حععععععضس 

ض  ؤسقا  سصعسح ؤسقنعس ؤسااعاع س عمي كعنعي ؤستضبنعي ؤسضوع عني ؤسسضسل فل ك
 جعساي أسي م.

ت جا فض    ؤل االسي  حصعئني بين ست سع عل اضجععل ؤسقنعسعين ؤسااعايين  -2
سعسجسعع  تين ؤس عععا ي  ؤستجضوبنععي فععل سسععت ع أاؤن ااعع  سهعععضؤل حعععضس 
ي ؤسسضسعععل فعععل كعععض  ؤسقعععا  سصععععسح ؤسسجس  عععي ؤستجضوبنعععي س عععمي كعنعععي ؤستضبنععع

 ؤسضوع ني جعساي أسي م.
 مصطلحات البحث:
 المهمة التعليمية:

 ل ؤسااصض ؤ سعسل ساضس ؤستضبني ؤسضوع ني   نقصا بهع سع ا عا  سعن 
: 00ؤستمسي  سنق س ؤ ا   فل  س  تحايا سعس س ن  ت ق  ا    ستجعاي ؤستمسي .)

091 ) 
 أسلوب تحليل المهمة:

ؤسحضكععي  سععل أجزؤئهععع  ثعع  تضتيععي أسععع ي يععت  سععن فمسعع  تقسععن  ؤسسهعععض  أ  
 عع ى ؤ جععزؤن فععل تعع ؤسل  تسعسععل سععن ؤسسععهل  سععل ؤسصععاي  احيععث يععت  تاعععن  كععل 

 (86: 09جزن  فق ف  ؤل تاعنسني أصغض تاعسي سست ع ؤساضا.)
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 الدراسات السابقة:
 الدراسات العربية:

( ؤسععتهافل ؤستاععضف  عععل 02) م(4002مصددط ى أحمددد الو دداب  اضؤسععي  -9
سععع ي تحعيععل ؤسسهسععي فععل تاعععن  ااعع  ؤسسهعععضؤل ؤسساهجنععي تععةثيض ؤسععتفاؤ  أ

فععل كععض  ؤسيععا س ععمي ؤساضقععي ؤسثعانععي اكعنععي ؤستضبنععي ؤسضوع ععني جعساععي أسععي م  
(  عسعععي  62 ؤسعععتفا  ؤساعحعععث ؤسسعععاه  ؤستجضوبعععل   قعععا بعععع  حجععع  ؤساياعععي )

 كعال أ   ؤساتعئ  أن ؤسبضاعس  ؤستاعنسل اعستفاؤ  أسع ي تحعيل ؤسسهسي سع  
  يجعبل  عل تحسين سست ع ؤسسهعضؤل ؤسساهجني فل كض  ؤسيا.تةثيض 

( ؤسععععتهافل ؤستاععععضف  عععععل تععععةثيض 92)م( 4002طدددددمحم ا السدددديد   اضؤسععععي -0
بضاعععععس  سهععععع  تاعنسنععععي سععععا   اعسحعسععععي ؤرسععععل  عععععل ؤستحصععععيل ؤسساضفععععل 
 سسععت ع أاؤن ؤسسهعععضؤل ؤ سعسععني فععل تععاس ؤس ع سععي س ععمي ؤساضقععي ؤ  سععل 

ني جعساعي أسعي م   ؤسعتفا  ؤساعحعث ؤسسعاه  ؤستجضوبعل  اكعني ؤستضبني ؤسضوع 
(  عسععي   كعاععل أ عع  ؤساتعععئ  أن بضاعععس  ؤسسهععع  22 قععا بععع  حجعع  ؤساياععي )

ؤستاعنسني ؤسسا   اعسحعسي ؤرسل سعع   ا ضوقعي  يجعبنعي فعل تاععن  ؤسسهععضؤل 
ؤ سعسني فل تاس ؤس ع سي   تا   ؤسسجس  ي ؤستجضوبني  عل ؤس ععا ي فعل 

 سهعضع.ؤ اؤن ؤس
( ؤسعتهافل تصعسن  بضاععس  تاعنسعل 9) م(4000خالد ا سليماا  اضؤسي  -2

اعستفاؤ  أسع ي ؤسسهعع  ؤستاعنسنعي  ساضفعي تعةثيضى  ععل تاعع  سهععضؤل سعاعحي 
ؤسزحف  عل ؤسا ن س مي ؤسسست ع ؤسثعال اكعني ؤستضبنعي ؤسباانعي  ؤسضوع عني 

باعععععن  تصععععسن  بجعساععععي ؤسحايععععا    قععععا ؤسععععتفا  ؤساعحععععث ؤسسععععاه  ؤس صععععال س
شتسعل  ؤسبضاعس  كسع ؤستفا  ؤسساه  ؤستجضوبل ست بيق ؤسبضاعس  ؤستاعنسل   ؤ 

(  عسي سن  مي ؤسسست ع ؤسثععال اعسكعنعي   كعاعل 66 ياي ؤساحث  عل )
أ عععع  ؤساتعععععئ  أن أسععععع ي ؤسسهععععع  ؤستاعنسنععععي نا ععععل اسععععاي تحسععععن أكبععععض سععععن 

تفاؤ  أسعععع ي ؤ سعععع ي ؤستقعيعععاع  كسعععع أن تاععععن  ؤسزحعععف  ععععل ؤسعععا ن اعسععع
 تحعيل ؤسسهسي س  تةثيضؤ   يجعبنع   فاعال .
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( ؤسععععتهافل ؤستاععععضف  عععععل أثععععض 6) م(4002إيمدددداا سدددديد أحمددددد  اضؤسععععي  -2
ؤسععععتفاؤ  أسععععع ي تحعيععععل ؤسسهسععععي فععععل تاعععععن  ااعععع  سهعععععضؤل ؤسكععععض  ؤس عععععئض  
س عساععععععل ؤساضقعععععي ؤ  سعععععل اكعنعععععي ؤستضبنعععععي ؤسضوع عععععني جعساعععععي أسعععععي م   قعععععا 

( 22ؤستجضوبعععل   ؤشعععتسعل  ياعععي ؤساحعععث  ععععل )ؤسعععتفاسل ؤساعحثعععي ؤسسعععاه  
 عساي   كعال أ   ؤساتعئ  فع عني تعةثيض ؤسعتفاؤ  أسعع ي تحعيعل ؤسسهسعي فعل 
تاعععن  ااعع  سهعععضؤل ؤسكععض  ؤس ععععئض  )ؤهضسععع  سععن أ عععل س ؤجعع    ؤس عععضي 

 ؤسسعحق(.
( ؤسعتهافل ؤستاعضف  ععل تعةثيض 96) م(4002عادح حسنى السيد  اضؤسي  -6

ؤسسهسعي فعل تاععن  ااع  ؤسسهععضؤل ؤسافع نعي فعل كعض   ؤستفاؤ  أسع ي تحعيل
( 06ؤسسععععي   ؤسعععتفا  ؤساعحعععث ؤسسعععاه  ؤستجضوبعععل   قعععا بعععع  حجععع  ؤساياعععي )

 عسي    كعاعل أ ع  ؤساتععئ  أن ؤسبضاععس  ؤستاعنسعل اعسعتفاؤ  أسعع ي تحعيعل 
ؤسسهسععي سعع  تععةثيض  يجعععبل  عععل تحسععين سسععت ع ؤسسهعععضؤل ؤسافع نععي فععل كععض  

 ؤسسعي.
 األجنبية:الدراسات 

(  سعتهافل ؤساضؤسععي ت ع وض أاؤ  جايععا  22) م(Yun   0991يدوا اضؤسعي  -9
سقنععععععس سهععععععضؤل سعععععاع ؤ  اعععععع  اعسعععععتفاؤ  اسععععع    تحعيعععععل ؤسسهسعععععي   قعععععا 

شععتسعل  ياععي ؤساحععث  عععل ) ( 022ؤسععتفاسل ؤساعحثععي ؤسسععاه  ؤستجضوبععل   ؤ 
 ع  اععل فععل ؤسسضحعععي ؤهبتاؤئنععي   كعاععل أ عع  ؤساتعععئ  أن ؤ اؤ  ؤسجايععا  تحتعع

 عععل أااعععا ستاععاا  سكععل سهسععي ضئنسععني  تاععا أف ععل سععن ؤسسقعععينس ؤ فععضع 
 ؤستل   تسال  عل أسع ي  يض تحعيل ؤسسهسي.

(  سعتهافل ؤساضؤسعي ؤسكشعف  عن 08) م(Michel   0990مايكدل اضؤسعي  -0
أثض ؤستفاؤ  تحعيل ؤسسهسي  عل تجسنع  ؤسسحضكععل سعاع تمسيع  سعن ؤستاععن  

قعنع    قا ؤستفا  ؤساعحث ؤسساه  ؤستجضوبل  ؤسسهال  ؤسصاع ل سعستةفضون  
شعععتسعل  ياعععي ؤساحعععث  ععععل ) ( تعسيععع  سعععن فصععع   ؤستمسيععع  ؤسستعععةفضون 12 ؤ 
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 قعنععععع    كعاععععل أ عععع  ؤساتعععععئ  تاعععع   ؤسسجس  ععععي ؤستجضوبنععععي  عععععل ؤسسجس  ععععي 
ؤس عععععا ي فععععل فعععع   تضكيععععي ؤسسحضكعععععل   أسععععع ي تحعيععععل ؤسسهسععععي سععععع ا 

 اا   تضكيي ؤسسحضكعل ؤسساقا  اسه سي. ؤستمسي  ؤسساعقين  قعنع  فل ؤسقنع 
جراءات البحث:  خطة وا 

 منهج البحث:
ؤستفا  ؤساعحث ؤسسعاه  ؤستجضوبعل اعسعتفاؤ  ؤستصعسن  ؤستجضوبعل سسجسع  تين      

 حععععاؤ سع تجضوبنععععي  ؤ فععععضع  عععععا ي بت بيععععق ؤسقنعسعععععل ؤسقبعنععععي  ؤسااانععععي سكععععم 
 ؤسسجس  تين   س  سسمئست  س بناي ؤساحث.

 حث:مجتمع الب
 شععتسل سجتسعع  ؤساحععث  عععل  ععمي ؤساضقععي ؤ  سععل اكعنععي ؤستضبنععي ؤسضوع ععني      

 (  0202 - 0298جعساي أسي م   ؤسسقيا ن اسجمل ؤسكعني سعاع  ؤسجععسال )
 (  عسي.9281  اا   )

 عينة البحث:
(  عسعي سععن 12تع  ؤفتنععض  ياععي ؤساحعث اعس ضوقععي ؤساسانعي ؤساشع ؤئني ساععاا )     

(  عسعععي 22  سعععل  تععع  تقسعععنسه  سجسععع  تين  حعععاؤ سع تجضوبنعععي ) عععمي ؤساضقعععي ؤ
(  عسععي   الفتنعععض  ياععي ؤساحععث   عع  ؤساعحععث سجس  ععي 22 ؤ فععضع  عععا ي )
 سن ؤسشض م ؤستعسني:

 أن نك ا ؤ سن ؤسسستجاين فل اضؤسي ؤسسقضض. -
 س  نسبق سه  تاع  سهعضؤل حعضس ؤسسضسل فل كض  ؤسقا . -
   ؤحا   ؤسسن ستقعضي.في سضحعي اس   ميجسن  ؤس  -

 تجانس عينة البحث:
تععع  حسععععي ؤستجععععاس سعسجسععع  تين ؤستجضوبنعععي  ؤس ععععا ي سستغيعععضؤل ؤساسععع         

( ي  عععحع 0( )9 ؤهفتاععععضؤل ؤسسهعضوعععي سحععععضس ؤسسضسعععل فعععل كعععض  ؤسقعععا   جعععا   )
  س :

 (0جدوح  
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المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى ومعامل االلتواء لعينة البحث في 
 (12)ن=  بالنمو متغيرات الخاصةال

وحدةككاؾؿتعقـراتكم
كاؾػقاس

اؾؿتوسطك
كاؾحسابي

االـحرافك
كاؾؿطقاري

ؿطاؿلك
كاالؾتواء

 2.98 2.16 99.6 ؤسساي ؤسسعن  9
 2.01 0.28 966.06 س  ؤس ع   0
 2.11 2.22 66.1 كج  ؤس زن  2

( أن ساعسععععل ؤهستعععع ؤن سعستغيععععضؤل ؤسفعصععععي اعععععساس  9يت ععععح سععععن جععععا   )
( سسععع يععا  2±( حيععث أاهععع ؤاحصععضل سععع بععين )2.98: 2.01ؤ حععل سععع بععين )تض 

  عل تجعاس  ياي ؤساحث.
 (4جدوح  

المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى ومعامل االلتواء لعينة البحث في 
 (12)ن=  اإلختبارات المهارية لحارس المرمى فى كرة القدم

وحدةككاؾؿتعقـــــــراتكم
كاؾػقاس

اؾؿتوسطك
كبياؾحسا

االـحرافك
كاؾؿطقاري

ؿطاؿلك
كاالؾتواء

 2.16 9.26 9.11 ؤساضجي ؤهضتسعن سسس  ؤسكضؤل ؤسجعابني  9
 2.12 2.68 9.29 ؤساضجي سس  ؤسكضؤل ؤساعسني ؤساض ني 0
 2.66 2.69 9.21 ؤساضجي  ضي ؤسكض  اعسقا ي 2
 2.29 9.29 9.6 ؤساضجي ضسل ؤسكض  سن أ عل ؤسكتف 2

ساعسععل ؤهستعع ؤن ساياععي ؤساحععث فععل ؤهفتاعععضؤل ( أن 0يت ععح سععن جععا   )
( حيععث 2.16: 2.29ؤسسهعضوععي سحعععضس ؤسسضسععل فععل كععض  ؤسقععا  تضؤ حععل سععع بععين )

 ( سسع يا   عل تجعاس  ياي ؤساحث.2±أاهع ؤاحصضل سع بين ) 
 :البحث ةعين ت افؤ

 –ؤس عععععا ي) ؤسسجسعععع  تين تكعععععفا تحايععععاس ؤسفعصععععي ؤسقنعسعععععل  جععععضؤنتعععع   
(( ل) قنسععي -ؤسسانعععضع  ؤالاحععضؤف –ؤسحسعععبل ؤسست سعع ) بجيجعععا   سعع ( بنععيوؤستجض 
فل ستغيضؤل ؤساس   ؤهفتاعضؤل ؤسسهعضوي سحععضس ؤسسضسعل فعل كعض    ياي كل  فضؤا

 .( ي  ح  س 2ؤسقا   جا   )
 (3جدوح  



 
 

 

 

                                                                                                                   0898    

كاؾطؾؿىكاؾدوؾىككؾؽؾقظكاؾتربقظكاؾرقاضقظ/جاؿطظكأسقوطككاؾرقاضظكؼوةكوطنكورساؾظكسؾالمككؿؤتؿراؾ

داللة ال روق بيا المجموعتيا  الضابطة والتجريبية( في متغيرات النمو 
 (12)ن=  لمرمى فى كرة القدمواإلختبارات المهارية لحارس ا

وحدةككاؾؿتعقـــــــراتكم
كاؾػقاس

ؼقؿظككاؾؿجؿوعظكاؾتجرقبقظكاؾؿجؿوعظككاؾضابطظ
ك)ت( كإـحرافكؿتوسطكإـحرافكؿتوسط

 2.90 2.69 99.1 2.10 99.22 ؤسساي ؤسسععن  9
 2.06 0.60 966.21 0.29 966.22 س  ؤس ع   0
 2.26 0.88 66.9 2.92 66.6 كج  ؤس زن  2
 2.92 9.22 9.21 9.26 9.91 ؤساضجي ؤهضتسعن سسس  ؤسكضؤل ؤسجعابني  2
سسعععععع  ؤسكعععععععضؤل ؤساعسنعععععععي  6

 ؤساض ني
 2.26 2.66 2.91 2.68 9.91 ؤساضجي

 2.91 2.62 9.21 2.90 9.01 ؤساضجي  ضي ؤسكض  اعسقا ي 1
 2.22 9.22 9.21 9.20 0.22 ؤساضجي ضسل ؤسكض  سن أ عل ؤسكتف 6

 0.22( = 2.26ا سني  اا سست ع )قنسي )ل( ؤسج
 ؤهفتاعضؤل  ؤساس  ستغيضؤل فل ياي ؤساحث  تكعفا (2) جا   سن يت ح       

 سعع تضؤ حعل يؤسسحسع ا( ل) قعن  أن حيعثؤسسهعضوي سحعضس ؤسسضسل فعل كعض  ؤسقعا  
 االسعععي سسعععت ع   اعععا يؤسجا سنععع( ل) قنسعععي سعععن أقعععل   عععل( 2.26: 2.22 ) بعععين
(2.26 .) 

 ة المستخدمة فى البحث:األدوات واألجه  
 تحقنقع    اؤف ؤساحث ت  ؤستفاؤ  ؤ ا ؤل  ؤ جهز  ؤستعسني:

 جهعز ؤسضستعسيتض سقنعس ؤس    اعسساتنستض. -
 سيزؤن  بل سقان سقنعس ؤس زن اعسكيع  جضؤ . -
 كضؤل قا   أقسع   أ اع   أ  ؤ . -
 سقع ا س واني. -
 سضسل كض  قا . -

 المرمى فى كرة القدم:اإلختبارات المهارية لحارس 
ستحايا ؤهفتاعضؤل ؤسسهعضوي سحعضس ؤسسضسل فل كض  ؤسقا  قع  ؤساعحث بتحعيعل     

  (99)  (1) ( 06) ( 09) ؤسسضؤجعععع  ؤساعسنععععي ؤسستفصصععععي  ؤساضؤسعععععل ؤسسعععععاقي
( حيث ت  ؤست صل  سل ؤهفتاعضؤل 06) ( 92) ( 90) ( 8)  (0) ( 2)  (99)

 ؤسسهعضوي ؤستعسني: 
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 .ؤهضتسعن سسس  ؤسكضؤل ؤسجعابنيض فتاعؤ -9
 .سس  ؤسكضؤل ؤساعسني ؤساض ني فتاعضؤ -0
 .فتاعض  ضي ؤسكض  اعسقا يؤ -2
 .فتاعض ضسل ؤسكض  سن أ عل ؤسكتفؤ -2

 المعامالت العلمية لإلختبارات المهارية لحارس المرمى فى كرة القدم:
 الصدق: -

 بت بيق س    ؤستسعيز صا  ؤساعحث ؤستفا  ؤسصا  ساعسل يجعاه
 سجس  تين  علقيا ؤساحث  ؤسسهعضوي سحعضس ؤسسضسل فل كض  ؤسقا  ؤالفتاعضؤل

 ؤستضبني اكعني سهعضؤل حعضس ؤسسضسل سعضس  حاؤ سع ؤساحث   ياي فعض  سن
  (ؤسسسيز  ؤسسجس  ي) كض  قا  ؤساضقي ؤسثعسثي تفصص أسي م جعساي –ؤسضوع ني
 ؤستضبني اكعني كض  ؤسقا سهعضؤل حعضس ؤسسضسل فل  فل سبتائين  ؤ فضع 
 سجتس  سن( سسيز ؤس  يض ؤسسجس  ي)  سلؤ  ؤساضقي أسي م جعساي –ؤسضوع ني
 عل كل  ؤالفتاعضؤل   اقل  مي ( 92) أفضؤا ع  اا سجس  ي  كل ؤساحث

 .( ي  ح  س 2 جا   ) سن ؤسسجس  تين
 (2جدوح  

بارات المهارية فى اإلخت ممي ةالممي ة وغير الداللة ال روق بيا المجموعتيا 
 (02)ن=  لحارس المرمى فى كرة القدم

وحدةككاؾؿتعقـــــــراتكم
كاؾػقاس

ؼقؿظككاؾؿجؿوعظكغقركاؾؿؿقزةكاؾؿؿقزةكاؾؿجؿوعظ
ك)ت( كإـحرافكؿتوسطكإـحرافكؿتوسط

ؤهضتسعععععععععععععن سسسععععععععععععع  ؤسكعععععععععععععضؤل  9
 ؤسجعابني 

 2.20 2.69 9.9 2.16 6.6 ؤساضجي

 6.68 2.60 9.6 2.20 6.0 جيؤساض  سس  ؤسكضؤل ؤساعسني ؤساض ني 0
 9.06 2.69 9.2 2.29 6.9 ؤساضجي  ضي ؤسكض  اعسقا ي 2
 6.82 2.96 9.8 2.12 6.9 ؤساضجي ضسل ؤسكض  سن أ عل ؤسكتف 2

 0.29( = 2.26قنسي )ل( ؤسجا سني  اا سست ع )
سسيعز   ؤس حصععئنع  بعين ؤسسجس  عي  ي(  ج ا فعض   اؤسع2يت ح سن جا   )

ؤهفتاعععععضؤل ؤسسهعضوععععي سسيععععز  سصعععععسح ؤسسجس  ععععي ؤسسسيععععز  فععععل  ؤسسجس  ععععي ؤسغيععععض 
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: 2.20حيعث تضؤ حعل قنسعي )ل( ؤسسحسع اي بعين ) سحعضس ؤسسضسعل فعل كعض  ؤسقعا 
( سسعععع يعععا   ععععل 2.26(   عععي أكبعععض سعععن قنستهعععع ؤسجا سنعععي  اعععا سسعععت ع )9.06

 صا  ؤالفتاعضؤل حيث أاهع تسيز بين ؤسسجس  تين.
 الثبات:

ؤسسهعضوععععي سحعععععضس ؤسسضسععععل فععععل كععععض  ؤسقععععا  قيععععا  هيجعععععا ثاعععععل ؤهفتاعععععضؤل
ؤساحث ؤستفا  ؤساعحث  ضوقي ت بيق ؤهفتاعض  ؤ  ععا  ت بنقع   ععل  ياعي ق ؤسهعع 

(  مي سن سجتس  ؤساحث  فعض   ياي ؤساحعث  ااعصعل زساعل أسعب   بعين 92)
يجعععععا ساعسععععل ؤهضتاعععععم بععععين ؤست بنقععععين ؤ     ؤسثعععععال  جععععا   ) ( 6ؤست بنقععععين  ؤ 

 ي  ح  س .
 (2دوح  ج

معامل اإلرتباط بيا التطبيق األوح والثانى فى اإلختبارات المهارية لحارس 
 (02)ن=  قيد البحث المرمى فى كرة القدم

وحدةككاؾؿتعقـــــــراتكم
كاؾػقاس

ؼقؿظككاؾتطبققكاؾثاـىكاؾتطبققكاألول
ك)ر( كإـحرافكؿتوسطكإـحرافكؿتوسط

ؤهضتسعععععععععععععن سسسعععععععععععع  ؤسكععععععععععععضؤل  9
 ؤسجعابني 

 2.99 9.26 9.1 2.69 9.9 ؤساضجي

 2.99 2.69 9.2 2.60 9.6 ؤساضجي سس  ؤسكضؤل ؤساعسني ؤساض ني 0
 2.66 2.92 9.6 2.69 9.2 ؤساضجي  ضي ؤسكض  اعسقا ي 2
 2.62 2.81 0.2 2.96 9.8 ؤساضجي ضسل ؤسكض  سن أ عل ؤسكتف 2

 2.66( = 2.26قنسي )ض( ؤسجا سني  اا سست ع )
 ضتاععععم اؤ   حصععععئنع  بعععين ؤست بيعععق ؤ     (  جععع ا6يت عععح سعععن جعععا   )

حيعث قيعا ؤساحعث  ؤهفتاععضؤل ؤسسهعضوعي سحععضس ؤسسضسعل فعل كعض  ؤسقعا فعل   ؤسثعال
(   عععععي أكبعععععض سعععععن قنستهعععععع 2.99: 2.62( ؤسسحسععععع اي بعععععين )ضتضؤ حعععععل قنسعععععي )

 ؤالفتاعضؤل. ثاعل( سسع يا   عل 2.26ؤسجا سني  اا سست ع )
 وب تحليل المهمة:البرنامج التعليمى باستخدام أسل
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قع  ؤساعحث اعه م   عل ؤساايا سن ؤسسضؤج  ؤساعسنعي  ؤساضؤسععل ؤسسععاقي 
ؤستعععل تاع سعععل   عععاؤا ؤسبععععضؤس  ؤستاعنسنعععي اعسعععتفاؤ  أسععععع ي تحعيعععل ؤسسهسعععي    قععععا 
حععضص ؤساعحععث  اععا تصععسن  ؤسبضاعععس  ؤستاعنسععل اعسععتفاؤ  أسععع ي تحعيععل ؤسسهسععي 

  عل سع يعل:
 لبرنامج التعليمى:تحديد الهدف العام ل -0

تاتبض ف    تحايا ؤ  اؤف ف ع   أسعسعني  أ سنعي  ع  سعل سعا    سقعا 
(, محمددود عبددد الحلدديم عبددد 7م( 0999حسددا حسدديا  يتددوا   تاععق كععل سععن 

أن ؤ  ععاؤف ؤساعسعي  ععل  عنعععل كبععضع يجععي أن تغ ععل  (44م( 4002ال ددريم  
ابيعععض  صعععال  جاؤانعععي(   عععل ت -ااعععس حضكنعععي -ج ؤاعععي ؤسعععتاع  ؤسعععثمث )ساضفنعععي

ي  عععح اععع ؤت  ؤسعععتاع   سعععع   ؤس عععمي ؤسست قععع    قعععا قعععع  ؤساعحعععث بتحايعععا  عععاف 
ؤسبضاعس  ؤستاعنسل ؤسحعسل     تاعن  اا  سهعضؤل حعضس ؤسسضسعل فعل كعض  ؤسقعا  

 جعساي أسي م. –س مي ؤساضقي ؤ  سل اكعني ؤستضبني ؤسضوع ني 
 –الحركيددددة -يددددةتحديددددد األ ددددداف السددددلوكية للبرنددددامج التعليمددددى  المعرف -4

 الوجدانية(:
فل   ن ؤسهاف ؤساع  ؤس ع ت    ا   سعن فعم  ؤه عم   ععل ااع  

 ( 92) ( 9) ( 6) ( 02ؤسسضؤج  ؤساعسنعي  ؤساضؤسععل ؤسسععاقي ؤسسضتا عي اعساحعث )
( قعععع  ؤساعحعععث اصعععنع ي  اععععضؤل ؤ  عععاؤف ؤسسعععع كني سعبضاععععس  6) ( 00) ( 96)

فععععل  سععععتسعض   سععععت م  ضأع ؤسسعععععا  (  ثعععع    عععع  ؤسااعععععضؤل 0ؤستاعنسععععل سضفععععق )
(  جعا   9ؤسفبضؤن فل سجعع  ؤسساعع     عض  ؤستعاضوس  سجعع  كعض  ؤسقعا  سضفعق )

 ( ي  ح  س .1)
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 (2جدوح  
الدرجة المقدرة والنسبة المئوية آلراء السادة الخبراء فى األ داف السلوكية 

 (00للبرنامج التعليمى  ا =   
كاؾدرجظكاألفــــــــــــدافكم

كػدرةاؾؿ
كاؾـسبظ
كاؾؿئوقظ

   األ داف المعرفية 
يت كض ؤس عسي ؤ اؤن ؤساال ساا  سهعضؤل حعضس ؤسسضسل فل كض  أن  9

 .ؤسقا 
66 922% 

 % 98.28 28 .يتاضف ؤس عسي  عل ا ض حعضس ؤسسضسل فل ساعضؤ  كض  ؤسقا أن  0
نكتسععي ؤس عسععي ؤسساعععضف  ؤسساع سعععل ؤسفعصععي احعععضس ؤسسضسععل أن  2

 .كض  ؤسقا  فل قعا ن 
66 922% 

يتاععضف ؤس عسععي  عععل   ؤسععل ؤ سععن  ؤسسععمسي أثاعععن أاؤن سهعععضؤل أن  2
 . حعضس ؤسسضسل فل كض  ؤسقا 

26 96.26 % 

ناهعع  ؤس عسععي ااعع  ؤسسصعع عحعل  ؤسساععع ن  ؤسشعععئاي فععل سهعععضؤل أن  6
 .حعضس ؤسسضسل فل كض  ؤسقا 

62 81.21 % 

 % 98.28 28 س ؤسسضسل فل كض  ؤسقا .يتاضف ؤس عسي  عل أا ؤل  سماس حعض أن  1
   األ داف الن س حركية  
 % 922 66 .ؤس عسي اا  سهعضؤل حعضس ؤسسضسل فل كض  ؤسقا أن يااي  9
نكتشف ؤس عسي قاضؤت  ؤسحضكني ؤسفعصي أثاعن أاؤن سهعضؤل حعضس أن  0

 .ؤسسضسل فل كض  ؤسقا 
26 96.26 % 

حنحي أثاعععن أاؤن سهعععضؤل نحععض  ؤس عسععي أجععزؤن جسععس  ا ضوقععي صععأن  2
 .حعضس ؤسسضسل فل كض  ؤسقا 

62 81.21 % 

 % 99.99 26 .نكتسي ؤس عسي ؤس  ل اعساضؤغ بيا   بين زسمئ   ؤسكض   ؤسسضسلأن  2
 % 96.26 26 اا  ؤسحضكعل ؤست ؤفقني بين ؤسقا   ؤساين. ؤس عسيأن يااي  6
 % 922 66 .نسعضس ؤس عسي اا  ؤساعاؤل ؤسصحني ؤسسعنسيأن  1
   األ داف الوجدانية 
ؤسسثعبض  أثاعن تاعن  اا  سهعضؤل حعضس ؤسسضسل فعل كعض   ؤس عسيأن نكتسي  9

 .ؤسقا 
62 81.21 % 

 % 922 66 .  يتحسل ؤس عسي ؤسسسئ سني فل اا  ؤس ؤجاعل ؤستاعنسني ؤستل نكعف بهعأن  0
 % 922 66 أن نكتسي ؤستعسي  ؤساسل س  ؤسجسع ي  ؤهاتسعن  سيهع. 2
 % 98.28 28 .نكتسي ؤس عسي ؤسقنعا   ؤستاانيأن  2
 % 922 66 .نكتسي ؤس عسي  تجع عل  يجعبني اح  سسعضسي كض  ؤسقا أن  6
 % 922 66 .ؤس عسي ؤسثقي اعسااس  ؤهصضؤض  اا  اجعز ؤسسهع  ؤسس كعي  سن أن نكتسي  1
 % 80.60 69 .نكتسي ؤس عسي اا  ؤسسهعضؤل ؤهجتسع نيأن  6

 ( سع يعل:1جا   ) يت ح سن
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أن ؤساسععععاي ؤسسئ نععععي رضؤن ؤسسعععععا  ؤسفبععععضؤن فععععل ؤ  ععععاؤف ؤسساضفنععععي سعبضاعععععس   -
ؤستاعنسععل اعسعععتفاؤ  أسععع ي تحعيعععل ؤسسهسعععي فععل كعععض  ؤسقعععا  تضؤ حععل سعععع بعععين 

(96.26%  :922.)% 
أن ؤساساي ؤسسئ ني رضؤن ؤسسعا  ؤسفبضؤن فل ؤ  اؤف ؤسعااس حضكنعي سعبضاععس   -

  أسععع ي تحعيعععل ؤسسهسعععي فععل كعععض  ؤسقعععا  تضؤ حععل سعععع بعععين ؤستاعنسععل اعسعععتفاؤ
(99.99% :922.)% 

أن ؤساسعععاي ؤسسئ نعععي رضؤن ؤسسععععا  ؤسفبعععضؤن فعععل ؤ  عععاؤف ؤس جاؤانعععي سعبضاععععس   -
ؤستاعنسععل اعسعععتفاؤ  أسععع ي تحعيعععل ؤسسهسعععي فععل كعععض  ؤسقعععا  تضؤ حععل سعععع بعععين 

(98.28% :922.)% 
سععاي سئ نععي أ عععل سععن ضت ععل ؤساعحععث اع  ععاؤف ؤستععل حصعععل  عععل اؤ قععا 

 تاع  ؤسسعا  ؤسفبضؤن  ب س  س  نستااا أع سن   ى ؤ  اؤف.ؤ%( سن 66)
 أسس وضع البرنامج التعليمى باستخدام أسلوب تحليل المهمة: -0

قعععع  ؤساعحعععث ب  ععع  سجس  عععي سعععن ؤ سعععس سعبضاععععس  ؤستاعنسعععل اعسعععتفاؤ  
 أسع ي تحعيل ؤسسهسي يت  سضؤ عتهع  اا ؤست بيق   ل كع تل:

 سضؤ ع  ؤ  اؤف ؤسس ع ي تحقنقهع. -
تحايا ست عاعل ؤستاع  ؤستل يااغل  عل ؤس عسي ؤس ص    سيهع اعساسعاي سكعل  -

 سهعض .
ت فيض ؤستغ ني ؤسضؤجاي فل جسنع  ف ع ؤل ؤستاععن  سسعع يعااكس  ععل سسعت ع  -

 .ؤسستاع  اشكل  يجعبل
سضؤ ععععع  ؤساععععض   ؤساضانععععي بععععين ؤس ععععمي   عععع  ؤسااصععععض ؤسسععععاثض  اععععا تاعععععن   -

 ؤسسبتائين سعسهعضؤل ؤسجايا .
تقسعععن  ؤسسهععععض   سعععل سهعععع  فض نعععي يعععت  تاعسهعععع فعععل تسعسعععل سعععن ؤسسعععهل  سعععل  -

 ؤسصاي ستحقيق ؤسسهسي ؤسضئنسني   ل أاؤن ؤسسهعض .
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 عل فل اضجي سضؤ ع  ؤهاتقع  تاضوجنع  سن ؤسسهسي ؤساض ني  سل سهسي أفضع أ  -
 ؤسصا اي.

سضؤ ع  ؤسزسن ؤسسفصص ستاضوس سهعضؤل حععضس ؤسسضسعل فعل كعض  ؤسقعا  قيعا  -
 ؤساحث.

 يت ؤفض فل ؤسبضاعس  ؤستاعنسل   ؤسل ؤ سن  ؤسسمسي أثاعن ؤست بيق. -

 أن سحت ع ؤسبضاعس  ؤستاعنسل يتسيز اسه سي ؤساه   اسع ي ؤستااي . -

 ستثعض  ؤساؤفاني ساع ؤستمسي .أن تاسل تاضواعل ؤسبضاعس  ؤستاعنسل  عل   -

أن يتسيععععز ؤسبضاعععععس  ؤستاعنسععععل اعسععععتفاؤ  أسععععع ي تحعيععععل ؤسسهسععععي اعسشععععس    -
  ؤسسض اي.

أن نسععتفا  ؤسبضاعععس  ؤستاعنسععل  ععض   أسعععسيي تق نسنععي ساعسععاي سعحكعع   عععل  -
 تقاس  اح  تحقيق أ اؤف .

 البرنامج التعليمى باستخدام أسلوب تحليل المهمة: محتوى  -4
حت ع ؤسبضاعس  ؤستاعنسل  فقع   سع ي تحعيل ؤسسهسي قعع  ؤساعحعث ستحايا س

اععععه م   ععععل ااععع  ؤسسضؤجععع  ؤساعسنعععي  ؤساضؤسععععل ؤسسععععاقي  ؤسسضتا عععي اعساحعععث 
(  قعععا  تاععع  6( )00( )96( )92( )9( )6( )02( )1( )06( )06( )0( )09)

 ؤساعحث ؤسف  ؤل ؤستعسني:
ستععل يععت  تاعنسهععع س ععمي تحايععا سهعععضؤل حعععضس ؤسسضسععل فععل كععض  ؤسقععا   ؤ -

   ل كع تل: جعساي أسي م. –ؤساضقي ؤ  سل اكعني ؤستضبني ؤسضوع ني
 .ؤستحض  فل ؤسسضسل 
 ؤساعسني(. –ؤسست س ي –ؤهسسع  اعسكضؤل )ؤ ض ني 
 .ضي ؤسكض  اعسقا ي   ؤسقا تين  
 ضتسعن حعضس ؤسسضسل فل كض  ؤسقا .ؤ 
  . ضسل ؤسكض 
حععععضس ؤسسضسعععل فعععل كعععض  ؤسقعععا  فعععل صعععنع ي ؤسف ععع ؤل ؤستاعنسنعععي سسهععععضؤل  -

 ص ض  سع كني  فقع   سع ي تحعيل ؤسسهسي.
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 قا قع  ؤساعحعث اععست زو  ؤسزساعل سعبضاععس  ؤستاعنسعل فعل  ع ن رئحعي ؤسكعنعي  -
  فقع  سألتل:

 ( أسعبن .6سا  تااي  ؤسبضاعس  ؤستاعنسل ) 
 (  اقنقي.902زسن ؤسسحع ض ) 
 ( 92 ععععععاا ؤسسحع ععععععضؤل اؤفععععععل ؤسبضاعععععععس  ؤستاعنسععععععل)   سحع ععععععضؤل اساععععععا

سحع ععضتين فععل ؤ سععب     قععا ت صععل ؤساعحععث  سععل ت زوعع  سهعععضؤل حعععضس 
سععت م  ضأع ؤسععتسعض  ؤؤسسضسععل فععل كععض  ؤسقععا   عععل ؤسسحع ععضؤل سععن فععم  

( فبيعععض فعععل سجعععع  ؤسساعععع    تعععاضوس 99ؤسسععععا  ؤسفبعععضؤن  ؤساععععس   عععاا   )
 ( ي  ح  س . 6ؤستضبني ؤسضوع ني  كض  ؤسقا   جا   )
 (7جدوح  
على تو يع مهارات حارس المرمى فى النسبة المئوية آلراء السادة الخبراء 

 (00ا=   كرة القدم قيد البحث داخل البرنامج التعليمى
ؿؼـاراتكحـارسكاؾؿرؿــىككككم

كػىكؽرةكاؾػدم

كؼقدكاؾبحثكك

كعددكاؾؿحاضرات
ك4ك3ك2ك1
ك%كاؾتؽرارك%كاؾتؽرارك%كاؾتؽرارك%كاؾتؽرار

ؤستحععععض  فععععل  9
 ؤسسضسل.

99 922 2 2 2 2 2 2 

ؤهسسععععععععععععععععععع   0
اعععععععععععععععععععععععسكضؤل 
 –)ؤ ض ععني 
 –ؤسست سعع ي 
 ؤساعسني(.

2 2 2 2 99 922 2 2 

 ععضي ؤسكععض   2
اعسقا عععععععععععي   
  ؤسقا تين.

99 922 2 2 2 2 2 2 

 ضتسعععععععععععععععععععععععععععععن  2
حععععععععععععععععععععععععععععضس 
ؤسسضسععععل فععععل 

 كض  ؤسقا .

2 2 2 2 2 2 99 922 

 2 2 2 2 2 2 922 99 ضسل ؤسكض .  6
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 حععل سععع ؤؤسسئ نععي رضؤن ؤسسعععا  ؤسفبعضؤن تض ( أن ؤساسعي 6يت عح سععن جععا   ) -
%(  قا  ضت ل ؤساعحعث ااعاا ؤسسحع عضؤل ؤستعل حصععل 922%: 2بين )

%(  بععع س  ت صعععل ؤساعحعععث  سعععل ؤست زوععع  66 ععععل اسعععاي سئ نعععي أكثعععض سعععن )
 ؤساهعئل سسهعضؤل حعضس ؤسسضسل فل كض  ؤسقا  قيا ؤساحث كع تل:

 ( سحع ض .9ؤستحض  فل ؤسسضسل  اا ) 
 ( سحع ضؤل.2ؤساعسني(  اا ) –ؤسست س ي –عسكضؤل )ؤ ض نيؤهسسع  ا 
 ( سحع ض .9 ضي ؤسكض  اعسقا ي   ؤسقا تين  اا ) 
 ( سحع ضؤل.2ضتسعن حعضس ؤسسضسل فل كض  ؤسقا   اا )ؤ 
 ( سحع ض .9ضسل ؤسكض   اا ) 

 التقسيم ال منى ألج اء المحاضرة:
اعع     عض  ( سعن ؤسفبعضؤن فعل سجععسل ؤسس6قع  ؤساعحعث بجسعت م   عاا )

(  ستحايععععا زسععععن أجععععزؤن 9تععععاضوس ؤستضبنععععي ؤسضوع ععععني  سجععععع  كععععض  ؤسقععععا  سضفععععق )
( 9ؤسسحع ععض  فععل ؤسبضاعععس  ؤستاعنسععل اعسععتفاؤ  أسععع ي تحعيععل ؤسسهسععي   جععا   )

 ي  ح  س .
 (1جدوح  

تحديد التو يع ال منى ألج اء النسبة المئوية آلراء السادة الخبراء فى 
 (7ا=   تعليمى ال المحاضرة داخل البرنامج

كاؾؿئوقظكاؾـسبظكاؾتؽراركاؾزؿنكاؾؿػترحكأجزاءكاؾؿحاضرةكم
 %2 2 اقنقي 96 ؤسجزن ؤستسهياع 9

 %2 2 اقنقي 02
 %922 6 اقنقي 06

 :% 92.08 9 اقنقي 66 ؤسجزن ؤسضئنسل 0
 %2 2 اقنقي 92
 :% 96.69 1 اقنقي 96

 %922 6 اقنقي 92 ؤسجزن ؤسفتعسل 0
 %2 2 قياقن 96
 %2 2 اقنقي 02

( أن ؤساسي ؤسسئ ني سس ؤفقي أضؤن ؤسسعا  ؤسفبضؤن  عل 9يت ح سن جا   )       
%(   قعا  ضت عل 922%: 2ؤست زو  ؤسزسال  جزؤن ؤسسحع ض  تضؤ حل سع بين )
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%( فععععةكثض  66ؤساعحععععث اععععةجزؤن ؤسسحع ععععض  ؤستععععل حصعععععل  عععععل اسععععاي س ؤفقععععي )
  ؤسزساعععل  جعععزؤن ؤسسحع عععض  كعستععععسل: ؤسجعععزن  بععع س  ت صعععل ؤساعحعععث  سعععل ؤست زوععع

( 92( اقنقععععي  ؤسجععععزن ؤسفتعععععسل )96( اقنقععععي   ؤسجععععزن ؤسضئنسععععل )06ؤستهسيععععاع )
 اقعئق.

 الدراسة اإلستطالعية :
(  عسععي 22تعع   جععضؤن ؤساضؤسععي ؤهسععت م ني  عععل  ياععي  شعع ؤئني ق ؤسهععع )      

ض  سععن يعع   ؤ حععا سعن سجتسعع  ؤساحععث  سععن فعععض   ياععي ؤساحععث ؤ سعسععني فععل ؤساتعع
   بهاف سع يعل :2/92/0298   حتل ي   ؤسفسنس 0298/ 8/ 08
ؤستةكا سن سمسي ت بيق ؤهفتاعضؤل  سعع يتاععق سعن  جعضؤنؤل  فقعع  سعشعض م  -

 ؤسس    ي سهع.
ؤستةكعععععا سعععععن صعععععمحني ؤ جهعععععز   ؤ ا ؤل ؤسسسعععععتفاسي  س عاقتهعععععع سعشعععععض م  -

 فتاعضؤل.ال ؤسس ؤصاعل ؤسفعصي اع
 سمز  ساسعني ؤسقنعس.تحايا ؤسزسن ؤ -
 ؤستاضف  عل ؤ ف عن ؤستل سسكن ؤس ق   فيهع أثاعن ت بيق ؤهفتاعضؤل. -
ؤكتشععععف سعععع ن هعععض سعععن صعععا اعل ت ؤجععع  ؤساعحعععث أثاععععن ت بيعععق ؤسبضاععععس    -

 ؤستاعنسل.

 فتاعضؤل قيا ؤساحث.مؤسثاعل( س – جضؤن ؤسساعسمل ؤساعسني )ؤسصا  -
 إجراءات تطبيق البرنامج التعليمى:

 س القبلى:القيا
تععع   جعععضؤن ؤسقنععععس ؤسقبععععل فعععل ؤسستغيعععضؤل ؤسسفتععععض  قيعععا ؤساحعععث   سععع  يععع                   

  .9/92/0298  حتل ؤسثمثعن 6/92/0298ؤهثاين 
 

 تطبيق البرنامج التعليمى:
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بعععععاأ ت بيعععععق ؤسبضاععععععس  ؤستاعنسعععععل اعسعععععتفاؤ  أسعععععع ي تحعيعععععل ؤسسهسعععععي يععععع                   
  . 90/99/0298تل ي   ؤسثمثعن   ح92/92/0298ؤسفسنس 

 القياس البعدى:
اتهعععن سععن ت بيععق ؤسبضاعععس  ؤستاعنسععل تسععل ؤسقنعسعععل ؤسااانععي ساياععي الااعا ؤ

  0298/ 92/99  حتل ي   ؤسفسنس 92/99/0298ؤساحث فل ي   ؤ ضباعن 
 المعالجات اإلحصائية المستخدمة:

 حصعععععئني ؤستعسنععععيتعععع   جععععضؤن ؤسساعسجعععععل ؤهحصعععععئني اعسععععتفاؤ  ؤ سعععععسيي ؤه 
 -ؤساضجعععي ؤسسقعععاض  –ؤساسعععاي ؤسسئ نعععي -ؤهاحعععضؤف ؤسسانععععضع  -)ؤسست سععع  ؤسحسععععبل

ض   فعععاالسععي س )ل( ؤفتاععععض -اسعععاي ؤستحسععن -ساعسعععل ؤهستعع ؤن -ساعسععل ؤهضتاعععم
 (. (T-Test)سست س عل ؤ

 عرض ومناقشة النتائج:
 ال رض األوح:

 (9جدوح  
القبلى والبعدى للمجموعة الضابطة  داللة ال روق بيا متوسطات درجات القياسيا

 (22)ن=  قيد البحث فى  اإلختبارات المهارية لحارس المرمى فى كرة القدم
وحدةككاؾؿتعقـــــــراتكم

كاؾػقاس
ؼقؿظككاؾػقاسكاؾبطدىكاؾػقاسكاؾػبؾى

ك)ت(
ـسبظك
كاؾتحسن اؾؿتوسطك

كاؾحسابى
إـحرافك
كاؾؿطقارى

اؾؿتوسطك
كاؾحسابى

إـحرافك
كاؾؿطقارى

ضتسععععن سسسععع  ؤه 9
 18.22 8.96 2.89 1.22 9.26 9.91 ؤساضجي ؤسكضؤل ؤسجعابني 

سسععععععععععع  ؤسكعععععععععععضؤل  0
 68.22 6.29 2.98 0.91 2.68 9.91 ؤساضجي ؤساعسني ؤساض ني

 عععععععععضي ؤسكعععععععععض   2
 62.22 6.86 2.62 0.6 2.90 9.01 ؤساضجي اعسقا ي

ضسعععل ؤسكعععض  سعععن  2
 12.08 6.62 2.91 6.62 9.20 0.22 ؤساضجي أ عل ؤسكتف

 0.22( = 2.26قنسي )ل( ؤسجا سني  اا سست ع )
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 فعععض   اؤسعععي  حصععععئنع   اعععا سسعععت ع (  جععع ا 8جعععا   )اتععععئ  يت عععح سعععن 
فل ( بين ست س ل اضجعل ؤسقنعسين ؤسقبعل  ؤساااع سعسجس  ي ؤس عا ي 2.26)

حيث تضؤ حل قنسعي قيا ؤساحث  ؤهفتاعضؤل ؤسسهعضوي سحعضس ؤسسضسل فل كض  ؤسقا 
  كسععععع تضؤ حععععل اسععععاي ؤستحسععععن سععععع بععععين ( 8.96: 6.86بععععين )( ؤسسحسعععع اي ل)
(62.22 : %18.22.)% 

 وضجععععع  ؤساعحعععععث  سععععع  ؤستحسعععععن  سعععععل أن ؤسعععععتفاؤ  أسعععععع ي ؤسشعععععض   أاؤن 
ؤساسععع    سععع  ؤسسجس  عععي ؤس ععععا ي سععع  تعععةثيض  يجععععبل  ععععل تاعععع  ااععع  سهععععضؤل 
ي حعععضس ؤسسضسععل فععل كععض  ؤسقععا  )قيععا ؤساحععث( حيععث ناتسععا ؤستاعععن  سهعع ى ؤسسجس  عع

 عل ؤسشض  ؤسعا ل س ضوقي أاؤن ؤسسهعضؤل ؤسستاعسي  ث     عن اسع    سعسهععض  ثع  
ؤستععاض  فععل ؤسف عع ؤل ؤستاعنسنععي  ستعااععي ؤسستاعسععين أثاعععن ؤ اؤن  ؤ   عععن ؤستغ نععي 

 ؤسضؤجاي سه  فل  قل  ؤحا.
  م(4003أبدو النجدا أحمدد عد  الدديا   وتاق  س  س  سع  كضى كم  سعن 

أن ؤسساع     سيا ؤسسا  سي ؤستاعنسنعي   ع  ساتعحهعع  (م0993على راشد على  
 أسعسععهع   عنعع  نقعع  اجععع  أ  فشععل ؤسسا  سععي ؤستاعنسنععي    اععاسع نا ععل سعسععتاع  
فكض   ؤ حي  ن ؤ اؤن ا ضوقي  عسني سعنسي فعجن  سع  يجاعل أاؤن ؤسسعتاع  أكثعض 

ااعض  فع عني   أن سن أف ل ؤ سعسيي  اا تاع  ؤسسهعضؤل  ع  أن نقع   ؤسساعع  
 ( 06: 96()22: 9ؤسسهعض   عل ؤسستاع   أاؤن اس    سهع. )

( أن تاععععع  ؤسسهعععععضؤل 01) (م0991 حمدددداد ابددددرا يم م تددددي أشعععععض كسععععع 
ؤسحضكنعي  ؤسحسعني اعععت   عن قنععع  ؤساعضا ؤسسعتاع  بجهععا سسعع أاي  سععل تغييعض سععع ك  

  ؤسحضكي  سل ؤ ف ل.
 (,2م( 4002  إيماا سديد أحمدد وتاق  س  س  اتعئ  اضؤسعل كم  سعن 

مصدددط ى أحمدددد عبدددد الو ددداب   اضؤسعععي (03م( 4002ا السددديد  اضؤسعععي  ععع  
 ؤستل أكال اتعئجهع أن ؤستفاؤ  أسع ي ؤسشض   أاؤن ؤساسع     (42  م(4002 

 س  تةثيض  يجعبل  عل ؤ اؤن ؤسسهعضع سعستاعسين.
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كسععع ناععز  ؤساعحععث  عع ؤ ؤستحسععن  سععل ؤهات ععع   ؤهسععتسضؤض فععل ؤسح عع ض 
ضسععععي سسهعععععضؤل حعععععضس ؤسسضسععععل فععععل كععععض  ؤسقععععا  سع ععععمي  سعععع  قنععععع  ؤسقعععععئ   ؤسسسع

اعستعععاضوس بتقعععان  سجس  عععي سعععن ؤستعععاضواعل ؤسستاضجعععي سعععن ؤسسعععهل  سعععل ؤسصعععاي  
 تاععايل ؤ ف عععن أثاعععن قنععع  ؤس ععمي اععةاؤن سهعععضؤل حعععضس ؤسسضسععل    عععفي  سععل 

فعععل  ؤستاععععفس ؤسسسعععتسض بعععين ؤس عععمي ستقعععان  ؤ ف عععل  سسعععع يعععاثض اشعععكل  يجععععبل
 كاعن  ؤ اؤن ؤسسهعضع.

"وجدددود فدددروق لات داللدددة  بععع س  تحقعععق ؤساعععض  ؤ    ؤسععع ع يعععاص  ععععل      
إحصائية بيا متوسطات درجات القياسيا القبلى والبعدى للمجموعة الضدابطة 
فى مستوى أداء بعدض مهدارات حدارس المرمدى فدى كدرة القددم لصدال  القيداس 

 عة أسيوط".البعدى لطالب كلية التربية الرياضية جام
 ال رض الثانى:

 (00جدوح  
داللة ال روق بيا متوسطات درجات القياسيا  القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية فى 

 (22)ن=  قيد البحث اإلختبارات المهارية لحارس المرمى فى كرة القدم
وحدةككاؾؿتعقـــــــراتكم

كاؾػقاس
ؼقؿظككاؾػقاسكاؾبطدىكاؾػقاسكاؾػبؾى

ك)ت(
ـسبظك
كاؾتحسن اؾؿتوسطك

كاؾحسابى
إـحرافك
كاؾؿطقارى

اؾؿتوسطك
كاؾحسابى

إـحرافك
كاؾؿطقارى

ؤهضتسععععن سسسععع   9
 ؤسكضؤل ؤسجعابني 

 92.68 8.68 2.86 9.8 9.22 9.21 ؤساضجي

سسععععععععععع  ؤسكعععععععععععضؤل  0
 ؤساعسني ؤساض ني

 92.91 2.90 2.11 6.22 2.66 2.91 ؤساضجي

 عععععععععضي ؤسكعععععععععض   2
 اعسقا ي

 62.26 2.26 2.19 6.6 2.62 9.21 ؤساضجي

ضسعععل ؤسكعععض  سعععن  2
 أ عل ؤسكتف

 92.68 6.69 2.89 9.92 9.22 9.21 ؤساضجي

 0.22( = 2.26قنسي )ل( ؤسجا سني  اا سست ع )
 فععض   اؤسععي  حصعععئنع   اععا سسععت ع (  جعع ا 92جععا   )اتعععئ  يت ععح سععن 

فعل ( بين ست س ل اضجعل ؤسقنعسين ؤسقبعل  ؤساااع سعسجس  ي ؤستجضوبني 2.26)
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حيث تضؤ حل قنسعي قيا ؤساحث  ضؤل ؤسسهعضوي سحعضس ؤسسضسل فل كض  ؤسقا ؤهفتاع
  كسععععع تضؤ حعععععل اسععععاي ؤستحسععععن سععععع بعععععين (8.68: 2.26( ؤسسحسعععع اي بععععين )ل)
(62.26 : %92.68.)% 

 ناز  ؤساعحث  س  ؤستحسعن فعل اتععئ  ؤسسجس  عي ؤستجضوبنعي  سعل ؤسبضاععس  
اا  سهعضؤل حعضس ؤسسضسل ؤستاعنسل اعستفاؤ  أسع ي تحعيل ؤسسهسي فل تاعن  

فععل كععض  ؤسقععا  )قيععا ؤساحععث(  حيععث أن  عع ؤ ؤ سععع ي نقعع   بتجزئععي اعع ؤت  ؤسععتاع  
ؤسست قاععي  نحععاا سسععاقع  ست عاعععل ؤسععتاع  ؤستععل يااغععل  عععل ؤسسععتاع   تقعاهععع  صعع ال  
سعسهعععض  ؤسكعنععي   سعع  سععن فععم   سعنعععل ؤستحعيععل ؤسسسععاقي سعسهعععض  ؤسضئنسععني  ؤستععل 

 تحايا ؤسسست ع ؤ سثل سبان ؤستاعن . تسكن ؤسساع  سن
 Williams and Andersonويليدام  وأندرسدوا   ع ؤ سعع نشعيض  سنع        

أاععععع  ستاععععععن  ؤسسبتعععععائين ؤسسهععععععضؤل ؤ سعسعععععني  ؤستقعععععا  اسسعععععت ع ؤ اؤن  م(4004 
ؤسسهععععضع  البعععا أن يضؤ عععل ت سعععن  ضصعععيا ؤسستاعسعععين سعععن ؤسسهععععضؤل  ؤهاتقعععع  سعععن 

 (969:  29ؤسسضكاي.) ؤسحضكعل ؤساسن ي  سل
, محمدود عبدد الحلديم عبدد م(4000  ا السيد علدىكسع يتاق كل سن 

أن أسع ي تحعيل ؤسسهسي يهت  فل ؤسسقع  ؤ    بتجزئعي س قعف  م(4002ال ريم  
ؤسععتاع  أ  ؤس ؤجععي ؤستاعنسععل  سععل سجس  ععي سععن ؤ جععزؤن ؤستاصععيعني  ؤستععل يتاعسععي 

عسين سع ص    سل ؤسهاف ؤسساشع ا   ع  فيهع كل جزن س  قاضؤل  سست نعل ؤسستا
بععع س  يضؤ عععل ؤساعععض   ؤساضانعععي بعععين ؤسستاعسعععين   ععع  ؤسااصعععض ؤسسعععاثض  اعععا تاععععن  

 ( 091: 00()26: 02ؤسسبتائين سعسهعضؤل ؤسحضكني.)
 (,2م( 4002إيمداا سديد أحمدد   وتاق  س  س  اتععئ  اضؤسععل كعم  سعن       
ط ى أحمدددد عبدددد الو ددداب مصددد  اضؤسعععي (03م( 4002طددددمحم ا السددديد  اضؤسعععي 

 ؤستعععععل أكعععععال اتعئجهعععععع أن أسعععععع ي تحعيعععععل ؤسسهسعععععي سععععع  تعععععةثيض  (42  م(4002 
 يجعبل فاع  فل تاعن  ؤسسهععضؤل ؤ سعسعني سكعل سعن ؤسكعض  ؤس ععئض   تعاس ؤس ع سعي 

  كض  ؤسيا.
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"وجددود فددروق لات داللددة  بعع س  تحقععق ؤساععض  ؤسثعععال ؤسعع ع يععاص  عععل        
ت القياسيا القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية إحصائية بيا متوسطات درجا

فى مستوى أداء بعدض مهدارات حدارس المرمدى فدى كدرة القددم لصدال  القيداس 
 البعدى لطالب كلية التربية الرياضية جامعة أسيوط".

 ال رض الثالث:
 (00جدوح  

داللة ال روق بيا متوسطات درجات القياسيا  البعدييا للمجموعتيا 
قيد  يبية فى اإلختبارات المهارية لحارس المرمى فى كرة القدمالضابطة والتجر 

 (12)ن=  البحث
وحدةككاؾؿتعقـــــــراتكم

كاؾػقاس
اؾغرقكبقنككاؾتجرقبقظكاؾضابطظ

كاؾؿتوسطقن
ؼقؿظك
ك)ت( اؾؿتوسطك

كاؾحسابى
إـحرافك
كاؾؿطقارى

اؾؿتوسطك
كاؾحسابى

إـحرافك
كاؾؿطقارى

ؤهضتسعن سسس  ؤسكضؤل  9
 ؤسجعابني 

 6.28 0.8 2.86 9.8 2.89 1.22 اضجيؤس

سسعععع  ؤسكععععضؤل ؤساعسنععععي  0
 ؤساض ني

 9.02 0.26 2.11 6.22 2.98 0.91 ؤساضجي

 9.2 0.9 2.19 6.6 2.62 0.6 ؤساضجي  ضي ؤسكض  اعسقا ي 2
ضسعععل ؤسكعععض  سعععن أ ععععل  2

 ؤسكتف
 2.20 2.2 2.89 9.92 2.91 6.62 ؤساضجي

 0.22( = 2.26قنسي )ل( ؤسجا سني  اا سست ع )
 فععض   اؤسععي  حصعععئنع   اععا سسععت ع (  جعع ا 99جععا   )اتعععئ  يت ععح سععن 

( بععععععين ست سعععععع ل اضجعععععععل ؤسقنعسععععععين ؤسااععععععايين سعسجسعععععع  تين ؤس عععععععا ي 2.26)
قيعععا ؤساحعععث  ؤهفتاععععضؤل ؤسسهعضوعععي سحععععضس ؤسسضسعععل فعععل كعععض  ؤسقعععا فعععل  ؤستجضوبنعععي 

بععين   كسععع تععضؤ   ؤساععض  (9.2: 2.20( ؤسسحسعع اي بععين )لحيععث تضؤ حععل قنسععي )
 (.2.2: 0.26ؤسست س ين )

 ناععز  ؤساعحععث  سعع  ؤساععض  ؤسععاؤ  بععين ؤسسجسعع  تين ؤس عععا ي  ؤستجضوبنععي        
سصععععسح ؤسسجس  عععي ؤستجضوبنعععي  سعععل ؤسبضاععععس  ؤستاعنسعععل اعسعععتفاؤ  أسعععع ي تحعيععععل 

( ؤسعع ع يععت  فنعع  ؤستاعععن  اشععكل سععا   سععن ؤسسععهل ثعع  ؤستععاض   سععل 6ؤسسهسععي سضفععق )



 
 

 

 

                                                                                                                   2222    

كاؾطؾؿىكاؾدوؾىككؾؽؾقظكاؾتربقظكاؾرقاضقظ/جاؿطظكأسقوطككاؾرقاضظكؼوةكوطنكورساؾظكسؾالمككؿؤتؿراؾ

ايععا ؤسسك اعععل ؤ سعسععني سعسهعععض  ثعع  يععت  تضتيبهععع  فععق ؤ صععاي حيععث يععت  فنعع  تح
اضجي ؤسصا اي ث  تجزئي كل سك ن  سل ف  ؤل تاعنسني أصعغض  اعه ععفي  سعل 
سععع نسيععز اعع  ؤ سععع ي سععن  تعحععي ؤساضصععي سع ععمي سععن س ؤجهععي صععا اعل تسثععل 

 تحانع  سقاضؤته  سسع يزوا ؤساؤفاني سايه  ستف ل تع  ؤسصا اعل.
اةاع   م(4002محمدود عبدد الحلديم عبدد ال دريم  س  سع  كضى   وتاق  س        

يجععععي  عععععل فبععععضؤن ؤسساععععع   أن يععععاضك ؤ سععععاع أ سنععععي تا ععععن  ؤس حععععاؤل ؤستاعنسنععععي 
 تقسنسهع  سل ف  ؤل ستتعااي فل   ن ساعائ ؤسعتاع   تقعانسهع فعل صع ض  سهعع  
 تاعنسني تت سن ؤستاع  ؤسسسكن حا ث   حيث أن فل  س  تحايا سعس س ن  ت ق 
اعع    سععتجعاي ؤس ععمي سععن تحضكعععل  تا نسعععل فععل ؤسععاضس  سعع  سضؤ ععع  أن تسثععل 
ؤسسهععع  ؤستاعنسنععي سسععت ع صععا اي صععحنحي حيععث نسثععل تحععانع  سع ععمي  كسععع أن 
أسعععع ي ؤسسهعععع  ؤستاعنسنعععي نسعععع ااع فعععل ؤس قععع ف  ععععل سعععاع ؤستقعععا  ؤسععع ع اهعععاف 

: 02) ؤسسسععتفاسي. هحععضؤزى   تاععا فاعسنععي ؤستقععا  فععل ؤ اؤن اتيجععي ساعشععض  سعسهععع 
992  999) 

 وعععضع ؤساعحعععث أن أسعععع ي تحعيعععل ؤسسهسعععي يضؤ عععل ؤسقعععاضؤل ؤسفعصعععي سكعععل        
 عسي أع تحقيق سباأ سضؤ ع  ؤساض   ؤساضانعي بعين ؤس عمي   وتعض  سجعع  ستقسعن  
ؤسف ع ؤل ؤستاعنسنععي ؤسفعصععي اسهعععضؤل حعععضس ؤسسضسعل فععل كععض  ؤسقععا  قيععا ؤساحععث  

سبضاععس  ؤستاعنسعل بجسعتفاؤ  أسعع ي تحعيعل ؤسسهسعي حيعث  قا قع  ؤساعحث بج اؤا ؤ
ت  تحايعا ؤسسهععضؤل ؤسستاعسعي  ؤسف ع ؤل ؤستاعنسنعي ؤسفعصعي اكعل سهععض   ععل حعا  
 تقسععنسهع  سععل سهععع  كععل سهسععي سهععع تععاضواعل تاعنسنععي ساياععي   سعع  سع صعع   فععل 

 ؤساهعني  سل تاعن  أف ل سسهعضؤل حعضس ؤسسضسل فل كض  ؤسقا .
(, 2م( 4002إيمداا سديد أحمدد   س  س  اتععئ  اضؤسععل كعم  سعن  وتاق       
مصددط ى أحمددد عبددد الو دداب  اضؤسععي (,43  م(4002طدددمحم ا السدديد   اضؤسععي

 ؤستل أكال اتعئجهع تا   ؤسسجس  ي ؤستجضوبني  عل ؤسسجس  ي  (02)  (0292)
 ؤس عا ي  وضج   س   سل ؤستفاؤ  ؤسسجس  ي ؤستجضوبني  سع ي تحعيل ؤسسهسي.
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و و "وجود فروق لات داللة إحصائية بديا  ب س  تحقق ؤساض  ؤسثعسعث        
متوسددطات درجددات القياسدديا البعدددييا للمجمددوعتيا الضددابطة والتجريبيددة فددى 
مسددتوى أداء بعددض مهددارات حددارس المرمددى فددى كددرة القدددم لصددال  المجموعددة 

 التجريبية لطالب كلية التربية الرياضية جامعة أسيوط".
 ات:اإلستنتاج

فععععععل  عععععع ن أ ععععععاؤف ؤساحععععععث  فض  عععععع   ؤهجععععععضؤنؤل تعععععع  ؤست صععععععل  سععععععل 
 ؤهستاتعجعل ؤستعسني:

ؤسبضاعععس  ؤستاعنسععل اعسععتفاؤ  أسععع ي تحعيععل ؤسسهسععي سعع  تععةثيض  يجعععبل  عععل  -9
تاعععع  ااععع  سهععععضؤل حععععضس ؤسسضسعععل فعععل كعععض  ؤسقعععا  س عععمي ؤساضقعععي ؤ  سعععل 

عئ  ؤسقنعععععس اكعنعععي ؤستضبنععععي ؤسضوع عععني جعساععععي أسععععي م    ععع ؤ سععععع أ هضتععع  اتعععع
ؤسااععععععاع سعسجس  ععععععي ؤستجضوبنععععععي حيععععععث تضؤ حععععععل اسععععععاي ؤستحسععععععن سععععععع بععععععين 

(62.26 :%92.68.)% 
ؤسبضاعععععس  ؤسستاعععع  اةسععععع ي ؤسشععععض   أاؤن ؤساسعععع    )أسععععع ي ؤ  ؤسععععض( سععععع    -0

اشععععكل  يجعععععبل فععععل تحسععععين أاؤن سهعععععضؤل حعععععضس ؤسسضسععععل فععععل كععععض  ؤسقععععا  
أسععععي م   عععع ؤ سععععع س ععععمي ؤساضقععععي ؤ  سععععل اكعنععععي ؤستضبنععععي ؤسضوع ععععني جعساععععي 

أ هضتععع  اتععععئ  ؤسقنععععس ؤسااعععاع سعسجس  عععي ؤس ععععا ي حيعععث تضؤ حعععل اسعععاي 
 %(.18.22%: 62.22ؤستحسن سع بين )

تاععع   ؤسسجس  عععي ؤستجضوبنععععي ؤستعععل ؤسعععتفاسل ؤسبضاعععععس  ؤستاعنسعععل اعسععععتفاؤ   -2
أسععع ي تحعيععل ؤسسهسععي  عععل ؤسسجس  ععي ؤس عععا ي ؤستععل ؤسععتفاسل أسععع ي 

ؤ  ؤسض( فل سهععضؤل حععضس ؤسسضسعل فعل كعض  ؤسشض   أاؤن ؤساس    )أسع ي 
 ؤسقا  قيا ؤساحث.

 التوصيات:
 فل   ن اتعئ  ؤساحث ي صل ؤساعحث اسع يعل:

ت بيععق ؤسبضاعععس  ؤستاعنسععل اعسععتفاؤ  أسععع ي تحعيععل ؤسسهسععي ستاعععن  سهعععضؤل  -9
 كض  ؤسقا  س مي ؤساضقي ؤ  سل اكعني ؤستضبني ؤسضوع ني جعساي أسي م.
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ت ععععسن ؤ سععععس ؤستععععل يجععععي سضؤ عتهععععع  اععععا ؤسععععتفاؤ    ععععاؤا اسيععععل سعساععععع  ي -0
 أسع ي تحعيل ؤسسهسي   كناني ؤستفاؤس  فل تاعن  سهعضؤل كض  ؤسقا .

اعسعععتفاؤ  أسعععع ي تحعيعععل ؤستضكيعععز ؤسسسعععتسض  ععععل باععععن ؤس حعععاؤل ؤستاعنسنعععي  -2
كععل سععن نقعع   بتاعععن  سعع   سكعانععي ت زواهععع  عععل  سسهعععضؤل كععض  ؤسقععا  ؤسسهسععي

 فل ؤسساؤضس  ؤسجعساعل  أكعانسنعل كض  ؤسقا .سهعضؤل كض  ؤسقا  س ؤن 
 جععضؤن اضؤسعععل  احعع ث سشعععبهي س بناععي ؤساحععث ؤسحعععسل  عععل سضؤحععل سععاني  -2

 سفتعاي  أن ع  ستاعن  ؤسسهعضؤل ؤ سعسني سعضوع عل ؤسسفتعاي.

ك((كعــــــــــــــــاؾؿراج))ك
كاؾؿراجعكباؾؾعظكاؾطربقظأواًل:ك

 ؤستضبنعععي ؤسضوع عععني فعععيسساعععع   ؤ (:م4003أبدددو النجدددا أحمدددد عددد  الدددديا   -9
 .سكتاي شجض  ؤساض  ؤسساص ض   ؤسف ؤص( )سألس نعن

 –تععةثيض بضاعععس  تععاضوبل اعسععتفاؤ  ا ض  "ؤه عسععي م(:4002أحمددد  يدداد ا   -0
تقصعيض"  ععل ؤسقعاض  ؤسا ععني  ااع  سهععضؤل حعضؤس سضسعل 
كععض  ؤسقععا   ضسعععسي سعجسععتيض  كعنععي ؤستضبنععي ؤسضوع ععني  جعساععي 

 أسي م.

: سسعععع سي ااععع  ؤسستغيعععضؤل ؤسبي سنكعانكنعععي م(4002ى ابدددرا يم ا  إ رامددد -2
 ؤسجسعععسني  ؤسباانعععي ؤسسعععاثض  فعععل سسعععت ع أاؤن سهععععض  ؤهضتسععععن 
سإلسسععع  اعععسكض  سععاع حعععضس ؤسسضسععل فععل كععض  ؤسقععا   ضسعععسي 

 سعجستيض  كعني ؤستضبني ؤسضوع ني باين  جعساي ؤسزقعزوق. 

"ساعععع   ؤستضبنعععي  م(:4000  أمددديا أندددور الخدددولي, جمددداح الدددديا الشدددافعي -2
   اض ؤساكض ؤساضبل  ؤسقع ض .9ؤسبااني ؤسساعصض "  م

أثععض ؤسععتفاؤ  أسععع ي تحعيععل ؤسسهسععي فععل  م(:4002إيمدداا سدديد أحمددد   -6
تاععععن  ااععع  سهععععضؤل ؤسكعععض  ؤس ععععئض  س عساععععل ؤساضقعععي ؤ  سعععل 
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اكعنعععي ؤستضبنععععي ؤسضوع عععني جعساععععي أسعععي م  ضسعععععسي سعجسععععتيض  
 ي  جعساي أسي م.كعني ؤستضبني ؤسضوع ن

ؤالتجع عل ؤسحايثي في تف ن   تعاضوي م(: 4000  حسا السيد أبو عبد  -2
 كض  ؤسقا   س ااي ؤهشاع  ؤسااني  ؤهسكااضوي.

تصععسن  ؤستععاضوس ضانععي سا سععي   عععس   م(:0999حسددا حسدديا  يتددوا   -6
 ؤسكتعي  ؤسقع ض .

: تعععةثيض بضاععععس  سقتعععض  اعسعععتفاؤ  أسعععع ي م(4000خالدددد ا سدددليماا   -9
حعيععععل ؤسسهسععععي ؤستاعنسنععععي  عععععل تاععععع  سععععاعحي ؤسزحععععف  عععععل ت

ؤسععا ن سععاع  ععمي كعنععي ؤستضبنععي ؤسباانععي  ؤسضوع ععني بجعساععي 
ؤسجسه ضوي ؤسنسانعي  ضسععسي سعجسعتيض  كعنعي ؤستضبنعي  –ؤسحايا  

 ؤسضوع ني  جعساي أسي م. 

ؤستحعيععل ؤسحضكععل ؤسكناععل سععضكمل  م(:4002راندددى عبددد الع يدد  حسددا   -8
ايعا  تجععى ؤستصع وي سعاع حعضؤس سضسعل كعض  ؤسجزؤن كاؤسي ستح

ؤسقعععا   سجععععي أسعععي م ساعععع    فاععع ن ؤستضبنعععي ؤسضوع عععني  كعنعععي 
 ؤستضبني ؤسضوع ني  جعساي أسي م.

فع عني أاؤن ؤسسهعضؤل ؤسهج سني   مقتهعع  م(:0991رضا ابرا يم حسا   -92
اعععستاكيض ؤسف  ععل سععاع ال بععل كععض  ؤسقععا   ضسعععسي سعجسععتيض  

 ي  جعساي حع ؤن.كعني ؤستضبني ؤسضوع ن

ؤسسهععضؤل ؤساانعي سعا ع الل ؤساعسسنعي فعل  م(:0992  راا السيد عبد هللا   -99
 كض  ؤسقا   ساشة  ؤسساعضف  ؤهسكااضوي.

  عع  سسععت نعل سانعضوععي سعقععاضؤل ؤسباانععي  م(:4001طددارق أحمددد البنددا   -90
 ؤسسهعضوعععي  ؤسساضفنعععي هاتقععععن حعععضؤس سضسعععل كعععض  ؤسقعععا  با سعععي 

ض  كعنعععي ؤستضبنعععي ؤسضوع عععني  جعساعععي ؤسك وعععل  ضسععععسي سعجسعععتي
 ؤسزقعزوق.
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تععةثيض بضاعععس  سهععع  تاعنسنععي سععا   اعسحعسععي  م(:4002طدددمحم ا السدديد   -92
ؤرسعععععل  عععععععل ؤستحصعععععيل ؤسساضفععععععل  سسعععععت ع أاؤن ؤسسهعععععععضؤل 
ؤ سعسععني فععل تععاس ؤس ع سععي  ضسعععسي سعجسععتيض  كعنععي ؤستضبنععي 

 ؤسضوع ني جعساي أسي م.

ل فاعسنعععل ؤ اؤن ؤسحضكععل سحععضؤس تحعيعع م(:4002عددادح ابددرا يم عمددر   -92
سضسععععل كععععض  ؤسقععععا   أثض ععععع فععععل اتعععععئ  ساعضوعععععل كععععةس ؤساعععععس  

  (  سجعي كعني ؤستضبني ؤسضوع ني  جعساي ؤسساص ض .0220)

تععةثيض ؤسععتفاؤ  أسععع ي تحعيععل ؤسسهسععي  م(:4002عددادح حسددنى السدديد   -96
 عععل تاعععن  ااعع  ؤسسهعععضؤل ؤسافع نععي فععل كععض  ؤسسعععي  ؤساععاا 

 كعني ؤستضبني ؤسضوع ني  جعساي ؤسساص ض .ؤسفعسس  سجعي 

ساععع   ؤستضبنععي أسسععهع  ت بنقعتهععع  اؤض  م(:0991علددى أحمددد مدددكور   -91
 ؤساكض ؤساضبي  ؤسقع ض .

ساعع ن   –ؤسساعع  ؤساععجح  سهعضؤتع  ؤ سعسعني م(:0993على راشدد علدى   -96
  ساعائ تضب ني  اؤض ؤساكض ؤساضبل  ؤسقع ض .

اع   ؤستاععععن   ت بنقعتععع  فعععل كعععض  أسعععس ؤسعععت م(:4002قاسدددم لددد ام صدددبر   -99
 ؤسقا   اؤض ؤس فعن ساانع ؤس اع ي  ؤسقع ض .

ؤسعتضؤتيجنعل ؤستاعععن   أسععسيي ؤسععتاع "  : "م(4002  مجدد  ع يدد  إبددرا يم -09
 سكتاي ؤ اجع  ؤسسصضوي.

سصعع عحعل فععل ؤسساععع     ععض  ؤستععاضوس   م(:4000ا السدديد علددى   -02
   اؤض ؤسساعضف  ؤهسكااضوي.0م

أسعسعنعل كعض  ؤسقعا    م(:0992صال  , م تى ابرا يم حمداد  ا عبد   -09
 اؤض  عس  ؤسساضفي  ؤسقع ض .

اياعسنكنععي تععاضوس ؤستضبنععي  م(:4002محمددود عبددد الحلدديم عبددد ال ددريم   -00
 ؤسضوع ني  سضكز ؤسكتعي سعاشض  ؤسقع ض .
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سا  سعي ؤسضوع عي ؤسساضسعني   م(:4002محمود عبد الحليم عبد ال ريم   -02
 ل  ؤسقع ض .اؤض ؤساكض ؤساضب

تعةثيض بضاععس  تاعنسعل اعسعتفاؤ   م(:4002مصط ى أحمد عبد الو داب   -02
أسع ي تحعيعل ؤسسهسعي  ععل أاؤن ؤسسهععضؤل ؤسساهجنعي فعل كعض  
ؤسيعععا سكعععمي كعنعععي ؤستضبنعععي ؤسضوع عععني جعساعععي أسعععي م  سجععععي 
أسي م ساع    فا ن ؤسضوع عي )ؤسسعاتسض ؤساعسعل ؤسعا سل  عع   

 .ؤسضوع ي  ؤسصحي اعهسكااضوي

ؤه عععاؤا  ؤسساععععضؤ  سم بعععل كعععض  ؤسقعععا   م(:0992م تدددى ابدددرا يم حمددداد   -06
 )حعضس ؤسسضسل( اؤض ؤساكض ؤساضبل  ؤسقع ض .

ؤستعععاضوي ؤسضوع عععل ؤسحعععايث تف عععن   م(:0991م تدددى ابدددرا يم حمددداد   -01
  ت بيق  قنعا   اؤض ؤساكض ؤساضبل  ؤسقع ض .

ع ؤستحعيعععل ؤستسيعععز  م(:4004وليدددد خالدددد رجدددب, جميدددل محمدددود حسدددا   -06
سعععاا  ؤسستغيعععضؤل ؤسسهعضوعععي سعععاع حعععضؤس سضسعععل كعععض  ؤسقعععا   

( 69(  ععععاا )99سجعععععي ؤسضؤفععععاين سعاععععع   ؤسضوع ععععني  سجعععععا )
 جعساي ؤسس صل  ؤساضؤ .
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