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فاعلية أنشطة ترويحية في تعلم بعض المهارات األساسية بكرة القدم للطالب
*محمد سعد مردان

أ.د .رافد عبد األمير ناجي
تاريخ القبول2022/08/26:

تاريخ االستالم2022/08/08:

المستخلص
تبلورت أهمية البحث في مساعدة شريحة من طالب كلية التربية البدنية والعلوم الرياضة على تطوير
بعض المهارات االساسية بكرة القدم لديهم ،إذ أن األنشطة الترويحية من رفع مستوى المهاري ،وبهذا
يستطيع الطالب ممارسة انشطة ترويحية مختلفة تؤدي إلى تعلم المهارات االساسية بكرة القدم لديهم،
وتكمن مشكلة البحث أن أغلب التعلم في ضوء الطرق المعتادة ،وتخطيطات الدرس ،تستعمل أساليب قد
تعلم المهارات األساسية بكرة القدم للطالب ؛ لكنَّها ال تودي إلى إثارة ميول الطالب بشكل المطلوب،
صة بالمراحل األولى؛ لما ترافقه هذا مرحله من صعوبات وعدم وجود الوقت كافي في تعلم المهارات
وخا َّ
بشكل المطلوبة .هدف البحث :وإعداد أنشطة ترويحية وتطبيقها وتنفيذها على الطالب جامعة بابل كلية
التربية البدنية وعلوم الرياضية مرحله أولى ،والتعرف على تأثير فاعلية أنشطة الترويحية وتعلم بعض
المهارات االساسية بكرة القدم لطالب جامعة بابل كلية التربية الرياضية وعلوم الرياضية مرحلة أولو
التعرف على الفروق لفاعلية انشطة الترويحية وتعلُّم بعض المهارات األساسية بكرة القدم لطالب جامعة
بابل كلية التربية البدنية وعلوم الرياضية مرحلة أولى.
استخدم الباحث (المنهج التجريبي) لمالئمته لطبيعة المشكلة المراد حلها ،واشتمل مجتمع البحث على طالب
المرحلة األولى في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة بابل للعام الدراسي  ،2022-2021وشملت
العينة الضابطة ( )46والعينة التجريبية ( ،)46بعد ْ
إن أجرى الباحث االختبارات المهارية والمقياس السعادة
النفسية على المجموعتين ،عمل الباحث على تطبيق األنشطة الترويحية على المجموعة التجريبية وتضمن
( )12وحدات ترويحية ،بواقع وحدتين ترويحية في األسبوع مدة الوحدة الواحدة (30دقيقة ) ،وقسمت
الوحدات الترويحية على المهارات المختارة ت َّم تنفيذ الوحدة في ( )20دقيقة من الجزء الرئيسي ( )10دقائق
في الختامي ،واستخدم الباحث الحقيبة اإلحصائية ( )SPSSفي التحليالت اإلحصائية المستخدمة في البحث.
كلمات مفتاحية :المهارات االساسية ،كرة القدم ،مجتمع البحث.
* محمد سعد مردان ،كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ،جامعة بابل ،العراق.
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The importance of the research was crystallized in helping some students
of the College of Physical Education and Sports Sciences to develop some of their
basic skills in football, where recreational activities raise the level of skill.
Therefore, students can engage in various recreational activities that lead them to
learn basic soccer skills. The problem with the research is that most of the
learning is done in the light of the usual methods and lesson plans. Uses
techniques that can teach students basic soccer skills. However, this does not lead
to awakening students' inclinations in the required way, especially in the initial
phase. This stage is accompanied by difficulties and the lack of time to learn the
skills required. The aim of the research:
❖ preparation, application, and implementation of leisure activities for
students, University of Babylon, Faculty of Physical Education and
Sports Sciences, first stage.
❖ Identify the impact of the effectiveness of recreational activities and
learning some basic skills in soccer for students of Babylon University,
College of Physical Education and Sports Sciences, first stage.
The researcher has used the (experimental method) to meet the nature of
the problem to be solved. The research community included first-year students in
the College of Physical Education and Sports Sciences University of Babylon for
the 2021-2022 academic year. It included the control sample (46) and the
experimental sample (46) after the researcher administered the skill tests and the
psychological happiness scale on the two groups. The researcher worked on the
application of leisure activities to the experimental group and included (12)
leisure units, with two leisure units per week, the duration of one unit (30 minutes)
and the leisure units were divided into the selected skills. The unit was conducted
in (20) minutes, with the main part lasting (10) minutes and the unit was
completed. The researcher used the statistical package (SPSS) for the statistical
analyzes used in the study.
Keywords: Basic skills, football, research community.

 التعرف بالبحث-1
 مقدمة البحث و أهميته1-1
 تبرز أهمية،وألهمية لعبة كرة القدم كونها تحتل مكانة شعبية في العالم من بين األلعاب الرياضة
َّ ،اللعبة في وضع برامج خاصة التعزيز والتطوير في وقت مبكر
وأن من المفاصل الرئيسة هو تحسين
َّ ،الجانب المهاري الذي يعد هو األساس في عملية النجاح لهذه الّلعبة
ألن المهارات هي عصب األداء في
 ومن ثم اَّتسعت القاعدة الرياضة لها فضالً عن كشف الموهوبين في وقت مبكر وإسعاف األنَّدية،كرة القدم
 لذا فمن الضروري إيالء العناية باألنشطة الترويحية في الرياضة بجميع،والمنتخبات بالالعبين الجيدين
مفاصلها لما تقدمه للفرد والمجتمع من ثمرة جيدة ومتنوعه وبشكل خاص في النهوض وتحسين المهارات
.األساسية لأللعاب الرياضة المختلفة
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إذ تعد األنشطة الترويحية من أهم األشياء التي تميل إليها النفوس والتي يقدم عليها األفراد بشوق
وحماس ،وهي من أنَّجح الوسائل إلضفاء المرح والسرور والسعادة النفسية ،لما تحققه من أهداف تعليمية
وتربوية زيادة إلى االرتقاء بأجهزة الجسم الوظيفية لمختلف أجزاء الجسد ،إذ َّ
أن الهدف األساس من الترويح
هو إعانة االفراد المشتركين فيه؛ أل َ ْن يحصلوا على ذروة السعادة وأن يستفيدوا من أوقات فراغهم بحيث
تعود عليهم باالستفادة بعدة فوائد منها البدنية و الصحية واالجتماعية والثقافية والفنية حسب نوع النشاط
المنفذ.
ومن هنا تتجلى أهمية البحث وبنا ًء على ما سبق ،ما تحققه فاعلية األنشطة الترويحية من رفع
مستوى المهاري البدَّ من دراسة أهمية تفعيل دور األنشطة الترويحية والتي يمكن ْ
أن ينعكس أثرها على
تعلم بعض المهارات األساسية بكرة القدم للطالب.
 2-1مشكلة البحث
و ِعب َْر مالحظة الباحث كون الباحث معل ًما للتربية الرياضة في المديرية العامة لتربية بابل ومتابعته
لدروس التربية الرياضة الحظ َّ
أن أغلب طرائق التدريس تقليدية ،إذ ت ْستَ ْع َمل فيه أساليب تعليم المهارات
صة
األساسية لكرة القدم للطالب ،وهي في المستوى المطلوب َّإال أنَّها ال تؤدّي إلى إثارة ميول الطالب ،وخا َّ
في المرحلة األولية ؛ لما ترافقه هذا المرحلة من صعوبات ،وعدم وجود وقت كاف في تعلم المهارات بشكل
جيد لذلك قام الباحث أدخال األنشطة الترويحية كطريقة يمكن من خاللها تعلم بعض المهارات األساسية
بكرة القدم للطالب وبنا ًء على ما سبق تبرز مشكلة البحث ،وهي اإلجابة على التساؤل:
دور في تعلم بعض المهارات األساسية بكرة القدم؟
❖ هل لألنشطة الترويحية ٌ

 3-1أهداف البحث
 .1اعداد أنشطة ترويحية وتطبيقها وتنفيذها على طالب جامعة بابل كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
المرحلة االولى.
 .2معرفة تأثير فاعلية األنشطة الترويحية في تعلم بعض المهارات األساسية بكرة القدم لطالب في جامعة
بابل كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة المرحلة االولى.
 .3معرفة الفروق لفاعلية األنشطة الترويحية في تعلم بعض المهارات األساسية بكرة القدم لطالب جامعة
بابل كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة المرحلة االولى.
 4-1فرض البحث
 .1وجود تأثير لفاعلية األنشطة الترويحية في تعلم بعض المهارات األساسية بكرة القدم لطالب جامعة
بابل كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة المرحلة االولى
 5-1مجاالت البحث
 1-5-1المجال البشري :طالب جامعة بابل  -كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة المرحلة األولى الدراسة
الصباحية للعام الدراسي .2022 -2021
 2 -5-1المجال الزماني :من ( ) 2021 -11 -4لغاية (.)2022-4-14
 3-5-1المجال المكاني :ملعب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  -جامعة بابل.
 2منهجية البحث وإجراءاته الميدانية:
 1-2منهج البحث:
إتبع الباحث منهج التجريبي بأسلوب المجموعتين :الضابطة والتجريبية ذات اإلختبار القبلي
والبعدي؛ ألنه أكثر المناهج مالءمة لطبيعة البحث وأهدافه
 2-2مجتمع البحث وعينته:
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تضمن مجتمع البحث طالب جامعة بابل  -كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة المرحلة األولى وعددهم
( )164طالبا ً موزعين على اربع شعب حسب السجالت المعتمدة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
جامعة بابل وقد استثنى الباحث شعبة البنات (أ) ،ليتبقى ثالث شعب وبالغ عددهم ( )140طالبا ً للعام الدراسي
( )2022 -2021كما مبين في الجدول (.)1

جدول ( )1يبين توزيع مجتمع البحث.
ت المجتمع العينة
شعبة ب
1
شعبة ج
2
شعبة د
3
المجموع
 1-2-2عينة البحث:

النسبة المئوية
%32.85
%32.85
%34.28
%100

العدد الكلي
46
46
48
140

إذ شملت عينة البحث ()92طالبا ً وبنسبة ( )%65.71من عدد الطالب اإلجمالي والبالغ ( ،)140إذ
تم اختيارهم بطريقة عشوائية ،و الجدول ( )2يبين توزيع عينة البحث.
جدول ()2يبين توزيع أفراد العينة من المجموعة الضابطة والتجريبية
الشعب عدد العينة

المجاميع
المجموعة الضابطة
المجموعة التجريبية
مجموع
 3-2التصميم التجريبي

ج
ب

46
46
92

النسبة المئوية
%32.85
%32.85
%65.71

عمل الباحث على تصميم المجموعتين المتكافئتين ذات اإلختبارات القبلية والبعدية والذي يتالءم
مع أهداف البحث وإجراءاته الميدانية ،وكما هو موضح في الشكل رقم (.)3
شكل ()3يوضح التصميم التجريبي
المجموعات

اإلختبار القبلي

التجربة الرئيسة

السعادة المنهج المتبع

مقياس
الضابطة
النفسية
منهج الباحث
اإلختبارات
التجريبية
المهارية
 4-2تحديد المهارات األساسية في لعبة كرة القدم:

اإلختبار البعدي
مقياس
النفسية
إختبارات
المهارية

المقارنة

السعادة مقارنة بين المجموعة
الضابطة والتجريبية

بعد إطالع الباحث على مفردات منهج المرحلة األولى في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
جامعة بابل الفصل الدراسي األول والمعد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،قام الباحث باالتفاق
مع السيد المشرف بتحديد ثالث مهارات أساسية للشروع بإجراءات البحث وهي (الدحرجة والتمرير
والتهديف)
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 5-2األنشطة الترويحية :
بعد أن تم تحديد بعض المهارات األساسية واإلختبارات الخاصة بها ،عمل الباحث على تحديد
األنشطة الترويحية المناسبة للمهارات مستعينا ً بالمصادر العلمية ،والدراسات المشابهة التي تناولت األنشطة
الترويحية في بعض المهارات األساسية وبمختلف األلعاب ،وقد اشتملت األنشطة الترويحية على ()3
مهارات أساسية بكرة القدم تتكامل فيما بينها لتحقيق الهدف وهو تعلم المهارات األساسية بكرة القدم وهي (
التمرير– الدحرجة – التهديف ).
وتكون األنشطة من (  ) 12وحدة ترويحية واستمر لمدة ست أسابيع وبواقع وحدتين ترويحية في
كل أسبوع وكان زمن كل وحدة (  ) 30دقيقة.
 6-2التجربة االستطالعية لإلختبارات:
عمل الباحث التجربة االستطالعية بتاريخ (  )2022/1/5على عينة من الطالب من مجتمع األصل
والبالغ عددهم (  )15طالبا ً من شعبة (د)
 7-2األسس العلمية لالختبارات:
أوالا :صدق اإلختبار:
قام الباحث بالتحقق من صدق اإلختبارات باستخدام صدق المحتوى عـــــبـــر عرض تلك
اإلختبارات على مجموعة من الخبراء والمختصين واعتماد قيمة (كا ،)2إذ تبين أن جميع اإلختبارات
تمتاز بالصدق ويمكن االعتماد عليها.
ثانيا ا :ثبات اإلختبار:
قام الباحث باستخدام طريقة اإلختبار وإعادة اإلختبار ،إذ تعد من أفضل الطرق لقياس ثبات اإلختبار،
إذ طبقت اإلختبارات على عينة التجربة االستطالعية في يوم االربعاء الموافق ( )2021/1/5والبالغ عددهم
( )15طالبا ً من مجتمع البحث وبعد مرور ( )7ايام وفي يوم االربعاء الموافق ( )2022/1/12تم أعادة تللك
اإلختبارات مرة ثانية وفي ظروف مقاربة ،ولقد تم استخراج معامل االرتباط البسيط (بيرسون) إذ تبين أ َّن
جميع اإلختبارات تتمتع بدرجة ارتباط قوية وهذا يدل على أن اإلختبارات تتمتع بدرجة عالية من الثبات
والموضوعية ،وكما مبين في الجدول (.)4
الجدول ( )4يبين معامل الثبات لإلختبارات
المهارة

اإلختبار

إختبار الدحرجة بالكرة على شكل مربع بمسافة
مهارة الدحرجة
6.25م لكل ضلع
مهارة التمرير

التمرير (االستالم والتسليم)

مهارة التهديف التهديف نحو المرمى مقسم إلى مربعات

وحدة القياس

الثبات

ثانية

0,936

درجة

0,915

درجة

0,920

 8 -2اإلختبارات القبلية:
تم إجراء اإلختبارات القبلية على عينة البحث في (  ) 2022/1/20في تمام الساعة (العاشرة) في
تمام الساعة العاشرة صباحا ً لالختبارات المهارية في جامعة بابل كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
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 9-2التجربة الرئيسة
لتحقيق أهداف البحث العلمي قام الباحث بإعداد لألنشطة الترويحية بمصاحبة األلعاب وتضمن
( )12وحده ترويحية ،بواقع وحدتين ترويحية في األسبوع مدة الوحدة الواحدة (30دقيقة ) ،وقسمت الوحدات
الترويحية على المهارات المختارة تم تنفيذ الوحدة في ( )20دقيقة من الجزء الرئيسي ( )10دقائق في
الختامي ،وتم تنفيذ األنشطة الترويحية على المجموعة التجريبية للمدة من (  ) 2022/1/26ولغاية
( )2022/3/3في ملعب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة – جامعة بابل وبلغ زمن الوحدة الترويحية(
 30دقيقة ) وتم تنفيذ األنشطة الترويحية متنوعة في جزء من القسم الرئيسي ،والقسم الختامي.
 10-2اإلختبارات البعدية-:
تم إجراء االختبارات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة في يوم ( ) 2022/3/8المصادف
يوم ( االربعاء ) لمقياس السعادة النفسية و لالختبارات المهارية ،وحرص الباحث على إتباع اإلجراءات
نفسها والظروف المشابهة في اإلختبارات القبلية والبعدية وتوفير االدوات المناسبة.
 11-2الوسائل االحصائية
عمد الباحث إلى استعمال وسائل إحصائية مختلفة في استخراج نتائج البحث عـــبــــر استخدام
الحقيبة االحصائية (.) spss

 3عرض النتائج وتحليلها و مناقشتها
 1-3عرض النتائج:
 1-1-3عرض نتائج الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي للمهارات األساسية بكرة القدم للمجموعة
الضابطة:
جدول ( )5يبين الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي للمهارات األساسية بكرة القدم للمجموعة
الضابطة
ت

المهارات
األساسية

1
2
3

الدحرجة
التمرير
التهديف

االختبار القبلي
ع
س
35.26
6.17
7.50

4.62
3.57
2.77

االختبار البعدي
ع
س
30.26
10.83
11.13

1.61
2.21
1.65

قيمة ( )tمستوى
المحسوبة الداللة
6.873
7.199
7.03

0.000
0.000
0.000

الداللة
االحصائية
معنوي
معنوي
معنوي

مدى التقدم الذي كان واض ًحا للمجموعتين الضابطة في االختبار
في ضوء ما ورد في الجدول السابقة يتبين
َ
البعدي مقارنة باالختبار القبلي يعزو الباحث سبب التقدم الحاصل للمجموعة الضابطة إلى تأثير المنهج
ً
فضال عن مواظبة وانتظام الطالب في تطبيق المنهج المتبع ،وكذلك تكرار
المتبع الذي وضعه األستاذ،
المهارات األساسية كان لها الدور الواضح في هذا التطور ،كما أشار اليه (حنفي محمود) " تلعب الممارسة
دورا ً هاما ً في وصول الطالب الى االرتفاع العالي من حيث األداء الفني للمهارة من حيث التكامل و الدقة
والتثبيت واليه األداء الفني العالي "إضافة الى الطريقة التي انتهجها األستاذ في تقديم وعرض وشرح تللك
المهارات إلى الطالب وتطبيقها من قبل األستاذ كنموذج مثالي لألداء ،ومن ث َّم من قبل الطالب والعمل على
بث روح التعاون والتنافس بين الطالب
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ويؤكد (نظير جميل) " َّ
أن زيادة عنصر المنافسة في الدرس يرفع من دافعية المتعلمين وتزويد المتعلم
بخبرات أقرب إلى الدافع العملي من أي وسيلة تعليمية أخرى " ،واالستخدام األفضل لعدد التكرارات وتقسيم
فترات الراحة بين التمارين ،والعمل يؤدي الى زيادة الدافعية واثارة الطالب ،واستخدام الوسائل المساعدة،
وأسلوب توزيعها في الملعب كان له األثر قيم في تطوير المهارات األساسية بكرة القدم الطالب ،و َّ
أن إتخاذ
الوسائل واالدوات التعليمية المساعدة التي لها دالة الكبيرة في عملية تطور المهارات األساسية في كرة القدم
والقيام بتوجيه الطالب في أثناء أداء المهارات ،وبث روح التنافس بين الطالب وهذا ما يؤ ِ ّكد ( محمود
معاذ) " َّ
أن االدوات المساعدة و الوسائل المختلفة تساعد على إنتقال المعلومات والمهارات وترفع القابلية
على تعلم المهارات بشكل أسرع لذلك َّ
فأن لها فاعلية ايجابية في سرعة التعلم للمهارات " واكده (راستي
نظيف صافي ) ان استثمار الوقت الفعلي في تنفيذ الواجب يؤدي الى زيادة للممارسة الفعلية.
 2-1-3عرض نتائج الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي للمهارات األساسية بكرة القدم للمجموعة
التجريبية:
جدول ( )4يبين الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي للمهارات األساسية بكرة القدم للمجموعة
التجريبية
ت
1
2
3

المهارات
األساسية
الدحرجة
التمرير
التهديف

االختبار القبلي
ع
س
5.21 36.52
3.51
7.78
2.86
7.35

االختبار البعدي
ع
س
1.99 28.31
1.47 12.48
1.26 12.65

قيمة ( )tمستوى
المحسوبة الداللة
0.000
9.145
0.000
9.502
0.000 10.466

الداللة
االحصائية
معنوي
معنوي
معنوي

أ َّما المجموعة التجريبية إذ كانت لها األفضلية في التقدم في المهارات األساسية بكرة القدم ،ويعزو
الباحث هذا التطور إلى فاعلية األنشطة الترويحية الحقيقية ؛ ألنها محببة إلى نفوس الطالب كونها تحفز
منافسة بين الطالب ،م َّما يزيد من عملية واالثارة والمتعة و التشويق في نفوس الطالب وكذلك بساطة تلك
ً
فضال عن عامل التشويق ،والترغيب ،واالثارة ،والتشجيع،
األنشطة الترويحية إذ يمكن القيام بها بسالسة
م َّما يزيد من شعور الطالب بذاتهم وزيادة الثقة بالنفس لديهم كما َّ
أن هذا يتفق تماما ً مع ما أشار اليه وليد
عبد النبي(أن التعلم باللعب هي استغالل أنشطة اللعب في اكتساب المعرفة وتقريب مبادئ العلم للمتعلمين
واتساع آفاقهم المعرفية  ,اوهي نشاط موجه يقوم به الطالب لتطوير سلوكهم وقدراتهم العقلية والجسمية
والوجدانية ،ويحقق في نفس الوقت المتعة والتسلية
ً
فضال عن عامل المنافسة الذي يرفع من دافعية الطالب للدرس وتزويد الطالب بخبرات أقرب إلى
الدافع العملي من أي وسائل تعليمية أخرى ،والحظ الباحث َّ
أن هذا ما أشار إليه قصي حاتم خلف " :أ َّن
التشويق والتنافس الموجود في فاعلية األنشطة الترويحية زاد من الدافعية في أداء ومما سهل عملية اكتساب
المهارات األساسية وبالتالي تثبيتها وتطويرها.
 3-1-3عرض نتائج فروق االختبار البعدي للمهارات األساسية بكرة القدم للمجموعتين الضابطة
والتجريبية:
جدول ( )7يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ( )tالمحسوبة وداللة الفروق لالختبار
البعدي للمجموعتين الضابطة والتجريبية للمهارات األساسية .
المهارات
األساسية
الدحرجة
التمرير
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المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية قيمة ( )tمستوى
المحسوبة الداللة
ع
س
ع
س
0.000
5.174
1.99 28.31 1.61 30.26
0.000
4.215
1.47 12.48 2.21 10.83

الداللة
االحصائية
معنوي
معنوي
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 0.000معنوي
4.950
1.26 12.65 1.65 11.13
التهديف
و يعزو الباحث تطوير للمجموعة التجريبية في تعلم بعض المهارات األساسية بكرة القدم الى فاعلية
األنشطة الترويحية المعدة من قبل الباحث ومدى فاعلية األنشطة الترويحية والقيام بتصحيح االخطاء
بأسلوب علمي صحيح ،وتقديم التغذية الراجعة ،واتاحة الفرصة للطالب للشعور بالسعادة النفسية فيما بينهم
بسبب األنشطة الترويحية وتنوعها وتشابهها ،مما أدى الى تعلم المهارات المختارة تمكن من استخدامها في
ظروف المختلفة التي قد تقابل الطالب عند ممارسة كرة القدم و أداء المهارات بدقة عالية وبأدنى عدد
محتمل من االخطاء وهذا ما تفق معه محمد هاني حسين (ان للترويح تأثير ايجابي من خالل خفض
المؤشرات الفسيولوجية ) وكما اشاره الية (ادريس احمد كريم) "ان اداء االلعاب الصغيرة التنافسية ساهمة
بشكل مباشر في تحسين المهارات االساسية".
ومن هذا نستدل أنَّه يجب يحتوي المنهج التعليمي على أنشطة تكون منسجمه و مالءمة ومناسبة لمستوى
الطالب؛ أل َّن الطالب يحتاج الى دقة ومهارة عالية عند انجاز تلك المهارات ،وتعمل على تطوير تلك المهارات
وإجادتها ،وتقدم للطالب حرية في األداء واتخاذ بعض من القرارات المناسبة بنفسه لتعديل أدائه المهاري
وهذا يزيد من مسؤولياته عبر المواظبة بأداء المهارات في الملعب خالل عملية الّلعب ورؤية أدائه وأداء
االخرين ومعرفة وقت استخدام التغذية الراجعة لتصحيح األخطاء.
 1 - 4االستنتاجات:
في ضوء نتائج الدراسة توصل الباحث إلى االستنتاجات اآلتية:
 -1االنشطة الترويحية المقترحة لها تأثير إيجابي في تعلم المهارات األساسية في كرة القدم.
 -2أظهرت الدراسة عالقة ارتباط دالة إحصائيا ً بين كل من االنشطة الترويحية وتعلم بعض المهارات
األساسية بكرة القدم لدى طالب جامعة بابل كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة مرحله أولى.
 2-4التوصيات:
في ضوء االستنتاجات التي توصل إليها الباحث يوصي باالتي:
 -1ضرورة إنتخاب أنسب األنشطة الترويحية ويفضل األلعاب التي تؤ ّكد على مشاركة الجميع ،ناهيك
صص ،بل في أي مكان مع مالحظة السلوك
على أن تكون متنوعة ومشوقة ،وعدم التقيد بملعب مخ َّ
أثناء الدرس.
َّ
 -2التأكيد على األنشطة الترويحية ؛ وذلك ألنها نشاط متع ِدّد الجوانب تهدف فلسفتها إلى تكوين
المواطن الصالح ،وترتكز أصولها على التعرف على مقومات المجتمع حتى يتم التجاوب معه،
وتتصل ببرامجه.
 -3التأكيد على ممارسة األنشطة الترويحية وتوفير األدوات التي يمكن استخدامها للممارسة في
األماكن المختلفة ،مثل :المدارس ،واألندية ،والساحات الشعبية ،والجامعات ،والمعاهد.
المصادر
•
•
•
•

•
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