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تأثري متريناث خاصت بأسهىب انذمج املكثف يف تعهم
مهارة انهكماث املستقيمت باملالكمت

فراس عبد المنعم عبد الرزاق
طالب دكتوراه  /كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  /جامعة دٌالى
مهخص انبحث :
تطرررق البا ر فررً الب ا ا ال إلررى التمرردم العلمررً ال امررل فررً مجررال الررتعلم
ال ركً مع تعردد الطررق واالرالٌب المتبعرة فرً عملٌرة الرتعلم ط كمرا تطررق البا ر
إلررى مجررال لعبررة الماكمررة والررى نوعٌررة االررالٌب الملررتتدمة فررً عملٌررة الررتعلم .مررا
فرتكم فرً معرفرة تر اٌر التمرٌنراا التامرة وب لرلوب الامج الجثفا
مشكلة الب
والمممررود ب ر حررو ررد لررالٌب جدولررة التمرررٌ وحررو الجتسلس ا العش ا ا ً والتررً
ٌلتتدم فً تعلم المهاراا ذاا المعوبة العالٌة و للطراب المر لرة الاانٌرة فرً كلٌرة
التربٌة الرٌاضٌة ـ جامعرة دٌرالى  ,مرا حردفا الب ر عرداد تمرٌنراا تامرة ب لرلوب
الدمج المكاؾ فً تعلم مهارة اللكماا الملتمٌمة فً الماكمة والتعررؾ علرى تر اٌر
التمرٌنرراا التامرررة ب لررلوب الررردمج المكارررؾ فررً تعلرررم بعررر المهررراراا االالرررٌة
بالماكمررة .وم ر تررال الب ا ا الف ا ً تطرررق البا ر إلررى حمٌررة الررتعلم ال ركررً ط
ومرا ل التعلم  ,ونوعٌة جدولة التمرٌ واالالٌب المتتارة والمنالبة إلى مهاراا
الماكمة وا توى البا ا الف لا علرى منهجٌرة الب ر وإجراءاتر المٌدانٌرة إذ الرتتدم
المنهج التجرٌبً وضم حذا الباب ااجهزة واادواا الملراعدة وولرا ل جمرع
البا
المعلومرراا والتجررارب اتلررتطاعٌة واتتتبرراراا الملررتتدمة فررً الب ر واالررس
العلمٌة لاتتباراا واتتتباراا المبلٌة والبعدٌة والولا ل اإل ما ٌة الملتتدمة فرً
فً الب ا الرابع بعرر وت لٌل ومناقشة النتا ج الترً
معالجة البٌاناا .واحتم البا
تومل إلٌها فً اتتتبراراا المبلٌرة والبعدٌرة وإٌجراد دتلر ال،رروق ط وذلرا بعرضرها
علررى شرركل جررداول اررم قررام بت لٌررل تلررا الجررداول ومناقشررتها معررززا ذلررا بالممررادر
العلمٌررة ,وفررً الب ا ا الخ ا ج الررتعرر البا ر الررتنتاجات وتومررٌات وم ر حررذه
اتلتنتاجاا:
ـر للتمرٌنرراا التامررة تر اٌرا ا اٌجابٌرا ا فررً تعلررم بعررر المهرراراا االالررٌة لطرراب
المر لة الاانٌة ـ كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ـ جامعة دٌالى.
وم تومٌات  - :اتتٌار التمرٌناا الما مة للمر لة العمرٌة والجنس إلمكانٌة
ااداء بالشكل الم ٌح والذي ٌلاعد فً عملٌة التعلم .
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انباب األول

 -1انتعريف بانبحث :

 1 - 1املقذمت وأهميت انبحث :
التطررور الررذي ررد فررً جمٌررع مٌرردا ال ٌرراة  ,ومنهررا المٌرردا الرٌاضررً جعررل
المتتمٌ فً حذا المجرال المر ً لت لرٌ وتطروٌر الملرتوى الرٌاضرً مر ترال
إٌجاد لالٌب وطرق جدٌدة فً التدرٌب تتاءم مع المتطلباا الجدٌردة ٌ " .ر جعرل
العلماء والما مو على العملٌة التدرٌبٌة ٌب او فً كرل مراٌرار وٌلراعد علرى تطرور
داء ال،رد الرٌاضً فً جمٌع اانشطة الرٌاضٌة المتتل،ة فمد وجرد الرٌاضرً لهرا
ارتباط واٌق بالعلوم ااترى مارل الرتعلم ال ركرً وعلرم الرن،س الرٌاضرً والتردرٌب
الرٌاضًط وتعد الماكمة مر اشرد واعنرؾ نروا رٌاضرة المنرازتا ال،ردٌرةطبل حرو
واضح م تال اللٌاقرة البدنٌرة العالٌرة الترً ٌت لرى الماكمرو وال الرة الن،لرٌة الترً
ٌت لى بها الاعب "( لام الدٌ العمٌري ط.)22: 2002
المهاراا حً االاس لتعلم ي لعبرة ومرار مر الضرروري الت،كٌرر فرً
ٌ
عداد بعر التمرٌناا التامة والممتر ة لتعلم بعر المهاراا ال ركٌة واالالرٌة
بالماكمة واعداد حذه التمرٌناا ٌجب تبا االس العلمٌة المر ٌ ة فرً تعلرم تلرا
المهاراا وذلا بتوجٌ اتحتمام الكلً إلى مرا ل تعلٌم المهاراا ال ركٌة االالرٌة
اتبا تطواا التعلٌم الم ٌ ة م ٌ اتبتداء باللهل والتدرج إلى المرعب ممرا
عملٌة التدرٌج فً ااداء ٌكرو مر اللرهل إلرى المرعب
ٌلهل عملٌ ااداء ٌ
وبناء كل تدرٌب على التدرٌب اللرابق لر وا ٌترذكر المردرس تردرٌس المهراراا
ال ركٌة الم ٌ ة ٌعنً اكتلاب التبراا ولكً نعمرل علرى توفٌرؾ حرذه التمرٌنراا
وتطبٌمها على العٌنة فاج ا طرٌمة الدمج المكاؾ التً وف،را الموامر،اا اتٌجابٌرة
فً للوب الجدولة الجتسلس العش ا ً ,ومداتلتها فً طرٌمرة وا ردة ,تعمرل علرى
زٌرررادة تعلرررم المهرررارة مررر ترررال الممارلرررة وت دٌرررد ممررردار الرا رررة وتنفٌمررر ترررال
الو داا التعلٌمٌة كو تنفٌم الوقرا رد العوامرل المهمرة فرً العملٌرة التعلٌمٌرة ف،رً
طرٌمة الدمج المكاؾ تٌتتلل فً فتراا الرا ة ف ص ذح المتعلم برٌ الم راوتا
ولكر توجررد توق،رراا بلررٌطة انرراء اتنتمررال بررٌ التكررراراا وا حررذه الطرٌمررة تلررمح
للتعلم م اتنتمال بٌ المهراراا ,ممرا دى إلرى الرتعمال طررق متعرددة فرً المعالجرة
,واامررر الررذي ٌررردي إلررى ترمٌررز المعلومرراا وتمٌزحررا فررً انرراء ااداء المهررارة و
المهرراراا المتعلمررة ممررا ٌعطررً ال،رمررة لمعرفررة وجر التشرراب واتتررتاؾ بررٌ تلررا
المهاراا وكذالا ٌلهم فً دافعٌة المتعلمٌ ن و داء التمارٌ ب مراس وقروة  .وحنرا
تكم حمٌرة الب ر مر ترال الرتتدام المتؽٌرراا الملرتتدمة فرً الب ر مر ٌر
جدولررة التمرررٌ والمتضررم الجتسلس ا العش ا ا ً والررذي ٌلرراعد فررً عملٌررة تعلررم
المهاراا االالٌة بالماكمة.
 2 - 1مشكهت انبحث :
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م ر تررال تبرررة البا ر المتواضررعة كون ر تدرٌلررً فررً كلٌررة التربٌررة الرٌاضررٌة
ومدرلا لمادة الماكمة وم تال مشاحدت المتكررة فً لٌر عملٌة تعلٌم المهراراا
االالٌة وجد حناا معوبة تعلرم الطراب لهرذه المهراراا وذلرا لوجرود نوعرا مرا
م المعوبة فً داء حذه المهاراا كما ت ف تراجع وتردنً فرً الملرتوى المهراري
لهذه اللعبة لدى الطاب فً ضوء نترا ج اتمت انراا العملٌرة ااولٌرة والنها ٌرة ضرم
المررنهج الدرالررً لررذا ارتر ى البا ر اتلررتعانة ب ررد لررالٌب جدولررة التمرررٌ الاامج
الجثف والمتضرم ب(المتلللرل والعشروا ً )وتوفٌرؾ التمرٌنراا التامرة ط ٌر
معرفة ت اٌرحا فرً تعلرم المهراراا االالرٌة بالماكمرة لطراب المر لرة
راد البا
الاانٌة فً كلٌة التربٌة الرٌاضٌة /جامعة دٌالى.
 3 - 1أهذاف انبحث :
عررداد تمرٌنرراا تامررة ب لررلوب الرردمج المكاررؾ فررً تعلررم مهررارة اللكمرراا

الملتمٌمة فً الماكمة لدى طاب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
التعرؾ على ت اٌر التمرٌناا التامة فً تعلم اللكمة الملتمٌمة لدى طاب

كلٌة التربٌة الرٌاضٌة.
 4 - 1فرضيت انبحث :
ـ للتمرٌناا التامة ت اٌر اٌجابً فً تعلم اللكمة الملتمٌمة لردى طراب كلٌرة التربٌرة
الرٌاضٌة.
 5 - 1جماالث انبحث:
1ـ5ـ 1الجج البشري  :طاب المر لة الاانٌة/كلٌرة التربٌرة الرٌاضرٌة/جامعة دٌرالى
.
1ـ5ـ 2الجج ألزج ً :للمدة م  2012/10/2ولؽاٌة 2013/12/2
1ـ5ـ 3الجج الجث ً :قاعة الماكمة فً كلٌة التربٌة الرٌاضٌة.

انباب انثاني

 -2انذراساث اننظريت وانذراساث املشابهت:
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 1-2انذراساث اننظريت:
 1-1-2التجرٌ ت الخ صة
التمرارٌ التامرة مر الولرا ل الر ٌلرة التررً تعمرل علرى تنمٌرة وتطروٌر المرر،اا
البدنٌة والمهارٌة التامة بالاعبٌ ط وتعد حذه التمرٌناا ضرورٌة انها تعمرل علرى
البناء المباشر للملتوى الرٌاضً العالًط وعلى تكامرل ااداء المهراري وترقٌرة ال،هرم
التططررً لاعبررٌ ط فالتمررارٌ التامررة حررً "ال ركرراا الرٌاضررٌة التررً تتشرراب فررً
تكوٌنهررررا مرررر ٌرررر تركٌررررب ااداء ال ركررررً مرررر قرررروة ولرررررعة" (عمررررام عبررررد
التالقط )21 :1994و التمرٌناا التامة "حرً التمرٌنراا الترً تهردؾ إلرى تنمٌرة
عنامررر اللٌاقررة البدنٌررة التامررة بالنشرراطاا الرٌاضررٌة المتتل،ررة وتهٌ ررة الجلررم بمررا
صااا لح ط" ) 32 :1992حرررً عبرررارة عررر
ٌتنالرررب ومتطلبررراا النشررراط" (ٌحاااً
تمارٌ بدنٌة الؽرر منها تطوٌر المهراراا الرٌاضرٌةط فهرً جرراء ذلرا ت ترذ شركل
ال ركة المهارٌة"(بسط ٌسً الس جرا ً ط.)236 :1994
2-1-2الع اج الجؤفرة فً التجرٌن:
ٌن،ررذ
لتمررنٌؾ التمرررٌ ٌجررب ٌكررو الاعررب ملررتعدا ا إلررى درجررة ٌمك ر ل ر
الولٌلة التً وضعها لر المردرب كالرتتدام الجهراز و اادواا فرً التمررٌ باعتبرار
التمرٌ عبارة ع الو دة ال ركٌة للبرنامجط إذ ٌعد م حرم الولرا ل الترً تمرل
بالرٌاضً إلى الملتوٌاا العالٌةط التً تلهم فً ت مٌق ااداء ال ركً الجٌد ومروتا
إلى اتنجاز العالً لواء كا فً فعالٌة الماكمرة م ال،عالٌراا ااتررى إت انر ومر
ال ررذر وال ٌطررة والررتتدام الولررا ل و ااجهررزة المهمررة لتنٌ،ررذ التمرررٌ ت بررد مر
ٌواجرر الرٌاضرررً جملرررة مرر العوامرررل المررررارة فرررً التمرررٌ وٌتطلرررب مررر الاعرررب
والمرردرب اتلترشرراد بهررا وإمكانٌررة ت اشررً مررا ٌضررره منهررا(.لٌلى زحرررا ط:1992
 )256وبما إ التعلم ال ركرً ٌعتمرد علرى التبررة والممارلرة وبردونها ت ٌمكر
ٌ ررد تطررور فررً الررتعلم ط فالترردرٌب والممارلررة علررى مهررارة معٌنررة ضررم واجررب
ركً ٌردي إلى زٌادة التبرة وإ دا تطور فً المابلٌة العملٌة والبدنٌرة  ...لرذا فرا
الممارلة تعد حم متؽٌر فً عملٌاا الرتعلم فرً المهراراا المعمردة والبلرٌطة فبالجهرد
والتدرٌب الملتمرٌ تمل ااتطاء( لامة كامل راتب .)22 :1992,
وم حنا تبد م اإلشارة إلى تنفٌم ممارلة التمررٌ ط ٌر إ مر شرروط تعلرم
ي مهررارة وجررود و ررداا تعلٌمٌررة متتممررة ومتلللررلة تررال المولررم ط لررذلا د ب
المتتمررو فررً الت،كٌررر جرردٌا " بتلررق ولررا ل و لررالٌب تنفٌمٌررة وبطرا ررق متتل،ررة
تتطط ملار العمل تطوة ار ترى تذٌ بنفر اتعتبار التردرج المر ٌح وتافرً
العمل العشوا ً والهدر فً الوقا "(عباس مد مالحط.)5 :1991
ومر ضررم المتؽٌررراا الر ٌلررة التررً ترردتل فررً مرا ررل ممارلررة تمرٌنرراا الررتعلم
وتررتبط معهرا متؽٌرراا ملرتملة وب نمراط متتل،رة كمرا وضرعها ( Schmidt 1992:
 )52وحً:
 1ـ طبٌعة التعلٌماا واإلرشاداا.
 2ـ نماط التؽذٌة الراجعة .
 3ـ جدولة التمرٌ وتنفٌم .
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4ـ ر نررو ااداء فررً م رراوتا التمرررٌ ولملررتوٌاا متعررددة والتررداتل فررً متؽٌررراا
التمرٌ .
لمد وضع العلماء والبا او عدة طرا ق متنوعة للت اٌر فً تطور التعلم م ترال
" التتدام جدولة لتنفٌم ممارلة التمارٌ وتلهٌل التعلم والتامار الوقرا مر ترال
تداتل ممارلة مهارتٌ و كار و عدة نوا م التمرٌ لزٌادة المدرة على التكٌؾ
وبمتطلباا مماربة ل الة اللعب وفً مواقع جدٌدة "(فات إلماعٌل ط.)22 :2000
3-1-2جراح التعلم فً الجالثجة:
إ مر لة التعلم ااول تشمل لٌر التعلم م التعرؾ على المعلوماا ااولٌة
وتعلم لٌر ال ركة إلى مر لة ٌتمك فٌها المتعلم م داء ال ركة ت ا فروؾ
ومتطلباا منالبة طإ مر لة التعلم تبد بالتٌعاب الواجب المراد تعلم م قبل
المتعلم وبهذا ٌرتبط تلتٌعاب ااول بال ركاا المراد تعلمها وإذا رٌد ال مول
على مرا ل تعلم فعالة فعلٌ التعلم بشكل مضبوط وحذا ل حمٌة على الدوافع فإ
الواجب ال ركً ٌمدم م قبل المدرس إذ ٌتم ذلا ع طرٌق شرح وعرر
ال ركاا.
الخط ات الجتبعة فً تعلم الجه رات الحرثٌة فً الجالثجة
 – 1الشرح الش،وي  /المتعلم ٌلمع وٌ،كر.
 – 2النموذج العملً  /المتعلم ٌشاحد وٌ،كر.
 – 3ااداء العملً  /ت ا شراؾ المدرب والمتعلم ٌمارس وٌكشؾ.
 – 4التدرٌب والتكرار وتافً ااتطاء.
 – 5التمدم بال ركة و المهارة .
 – 6الومول إلى مر لة التابا .
وٌشٌر (دمحم عاما ) إلى التتدام الولا ل التعلٌمٌة المتتل،رة فرً العملٌرة التعلٌمٌرة
تجعل عملٌة التعلم ال ركً كار فعالٌرة واٌجابٌرة إذ ٌمربح المرتعلم ملر وت ومشراركا ا
واٌجابٌا ا إلى د كبٌر بعد كا ملتمباا ومملدا ا كما ٌركدو على اتلتعانة بتلا
الولررا ل ٌررردي إلررى عملٌررة الررتعلم وتتٌ،ررؾ ال،ترررة الزمنٌررة الازمررة بلرررعة الررتعلم إذ
ٌت ار التكنٌا بشركل واضرح وتمربح موامر،اا ال ركرة كارر دقرة وإتمرا تمرل إلرى
التمور ال ركً فتعمل على بنا وتطوٌره عند المتعلم ( عفج ن.)152 :1891،
 4-1-2جم لة التجرٌن:
مبح م الواضح زٌادة وقا التعلٌم والتدرٌب وت لٌ نوعٌت م ااحداؾ
المهمة للمعلم والمدرب اللذا ٌلعٌا لت مٌق فضل المٌػ للومول بالمتعلم إلى
الملتوى الجٌد م اكتلاب التعلم فً اناء الو داا التعلٌمٌة الهادفة إلى تعلم
ٌنفم بها
المهارة المطلوبة ,وٌوجد عدد ؼٌر قلٌل م االالٌب التً ٌمك
تكرار المهاراا ال ركٌة
التمرٌ داتل الجزء التطبٌمً للو دة التعلٌمٌة ٌ
ٌ د فً وقاا عدة ,وفً ماك متتل،ة على وفق لالٌب تنفٌمٌة
ٌمك
متتل،ة ,ف ً،التعلم ال ركً كما فً علوم ترى فمد تعددا وتباٌنا لالٌب جدولة
التمرٌ على وفق متؽٌراا عدة منها ذاا ملة بالمتعلم ن،ل  ,و ترى ذاا ملة
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ٌ
بالمهاراا م
تٌو ط.)111 :2010
1-4-1-2التجرٌن الجتسلس التجرٌن العش ا ً
التجرٌن الجتسلس "-:التمرٌ الذي ٌموم ب ال،رد بإعادة المهمة ال ركٌة مرة بعد
وٌتدرب
حذا الاعب ٌ اول ٌركز على واجب وا د فٌم
ترىٌ ,
.
علٌ وٌتمن قبل اتنتمال إلى واجب آتر"(( Herbert،1996:521
وحو التمرٌ الذي ٌتم تكرار المهارة بشكل متلللل باتتاؾ ااشكال التً تمابل
المهارة ماا (ناحده عبد زٌدط )125 :2009كرة الللة (التللمط والتللٌم )(التهدٌؾ
ٌ تكو ممارلة
ططبطبة طتهدٌؾ) .وكذلا حو للللة متعاقبة فً التمرٌ
تمرٌناتها بم اوتا متتابعة عدٌدة لمهارة وا دة بدو ممارلة مهارة ترى ل ٌ
كمال اكتلاب تعلمها وإتمانهاط وٌلتتدم حذا النو م التمرٌ فً تعلم مهاراا
متتل ،ة عدة تال مدة زمنٌة معٌنةطوذلا بتهٌ ة مدة تعلٌمٌة للمهارة ااولى وبعدد
م دد م التكراراا وعند كمال تعلم حذه المهارة ٌتم اتنتمال لتعلم مهارة ترى
طكما ٌعتمد حذا اللوب على تعلم المهارة بشكل جزاء متللللة وموت إلى داء
المهارة ب كملها ام اتنتمال إلى تعلم مهارة ترى وٌركز لاعب و المتعلم عند
التتدام لهذا اللوب على المهارة وم جوانبها كافةطوٌت،رغ للتركٌز علٌها فمط
تى ٌمل إلى الملتوى داء جٌد قبل انتمال إلى تعلم مهارة ترىطفهو ٌعطً
لاعب و المتعلم فرمة اداء المهارة فمط وبشكل لً ( وتوماتٌكً)طوإذا مل
اتتاؾ فً الفروؾ الم ٌطة بالاعب و المتعلم ف ن لٌاقً معوبة فً ااداء .
أج التجرٌن العشا ا ً وحرو التمررٌ الرذي تٌعررؾ الاعرب والمرتعلم الهردؾ منر
المدرب و المدرس و ده الذي ٌعرؾ الهدؾ وٌعد التمرٌ العشروا ً رد االرالٌب
التعلٌمٌررة المهمررة فررً عملٌررة التردرٌب والررتعلم ال ركررً وحررو قٌررام الاعررب و المررتعلم
بالتدرٌب على كار م مهارة فً الو دة التعلٌمٌة الوا دة طوٌعرؾ ٌضرا نر تبرادل
م اوتا التمرٌ على مهارة معٌنرة وتلٌهرا مهرارة اانٌرة والعرودة إلرى ااولرى وحكرذا
 .ي ممارلررة حررذا النررو مر التمرررٌ حررو عرررر المهررام التعلٌمٌررة عشرروا ٌا علررى
الاعرررب و المرررتعلم ب ٌررر ٌكرررو التمررررٌ علرررى المهررراراا و الواجبررراا ال ركٌرررة
متداتا" و ماٌلمى (بالدمج) التتدام حذا االلوب تال المرا ل ااولرى لرتعلم
مهارة ما ٌجعل م الاعب و المتعلم تولٌد ركة ومنهج ركً جدٌد فرً كرل مررة
ٌت ول م داء مهارة جدٌدة إلى مهارة تررى طآذ الت رول المتنراوب فرً التركٌرز
حررذا
ٌررردي إلررى تهٌ ررة وتولٌررد برررامج ركٌررة منالرربة لكررل مهررارة طفضررا"ع
الالررلوب ٌت رردى قرردراا الاعررب و المررتعلم وش ر اندفاع ر إلررى اكتشرراؾ وتكٌررؾ
جدٌد ولرٌع للتؽٌر الم،اجئ الذي ٌ د فً متطلباا ااداء طكما نر ٌجعلر ملرتعدا
للتعرررؾ والتمٌٌررز بررٌ المهرراراا المتتل،ررة " ٌعرف ا جٌ ا جحج ا ا تعرررر المهررام
بشرركل عشرروا ً ب ٌ ر ٌكررو التمرررٌ علررى المهررام المتتل،ررة وبشرركل متررتلط تررال
التمرٌ " (وجٌ م جوب ط)192 :2000
2-4-1-2أسل ا المج :
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"حو االلوب الذي ابتكره العالم ( ,)Schmidt 2000وحذا االلوب ٌدمج بٌ
التمرٌ المتلللل والعشوا ً م تال التمدم التدرٌجً م للوب التمرٌ
المتلللل إلى للوب التمرٌ العشوا ً"( Schmidtط )206: 2000وان ٌدمج
للوبٌ و كار فً تدرٌس المهارة وذلا م تال تجمع المزاٌا الملتتدمة فً
حذه االالٌب ٌ ٌردي إلى ت مق حداؾ االالٌب المدموجة مما ٌلاعد على
ت مق كبر قدر ممك م ااحداؾ فً وقا وا د"
( رشٌد عبد العزٌزط. )69 :2005
5-1-2الجه رات الس سٌة فً الجالثجة
تتمٌرررز رٌاضرررة الماكمرررة عررر ؼٌرحرررا مررر نررروا اانشرررطة الرٌاضرررٌة ااتررررى
بال ركاا ال،نٌة المتتل،ة للذراعٌ والررجلٌ والجرذ ط لرواء كانرا حرذه ال ركراا
فردٌرررة م زوجٌرررة و جماعٌرررة ط والترررً تتمٌرررز برررالتوافق الررردٌنامٌكً الممٌرررز بالدقرررة
واللرررعة والمرروة ط وحررً المهرراراا التررً تمٌررز داء الماكررم وتلررتتدم بهرردؾ ت مٌررق
الت،وق على المنافلٌ م تال تنٌ،ذ الطرا رق واالرالٌب التططٌرة المتتل،رة "وحرً
مجموع رة المبررادا االالررٌة التررً ٌتعلمهررا الماكررم لٌلررتتدمها فررً الرردفا والهجرروم
وتمرربح بررذلا مهرراراا وتبررراا تكتلررب م ر تررال الترردرٌب والتنررافس واتطررا
بطرٌمة علمٌة " (م مود عبد هللاط.) 16 :1990
"وٌبنررً الماكررم مهارات ر ال ركٌررة التررً تتمٌررز بالررتمرار وتعاقررب العمررل ال ركررً
المتؽٌررر علررى ااوضررا اتبتدا ٌررة المنالرربة والمرتبطررة بالوضررع النهررا ً للمهررارة و
ال ركرررررة اللرررررابمة لرررررواء كانرررررا مهرررررارة دفاعٌرررررة و حجومٌرررررة" (.عبرررررد ال مٌرررررد
مدط.)1990:112
وٌمك مر المهاراا االالٌة فً الماكمة بما ٌلً :
-1وق،ة اتلتعداد .
 -2ركاا المدمٌ .
-3اللكماا .
 -4الطرا ق الدفاعٌة
 -5اللكم المضاد
6-1-2الجه رات الس سٌة الجخت رة ب لجالثجة-:
اللثج ت : Hits

" تعد اللكماا م بٌ ال ركاا ال،نٌة والتططٌة للماكم ط فهرً ت تمرل حمٌرة عر
ال ركاا ال،نٌة فً اناء الهجروم و الهجروم المضراد و تر مٌ الردفا عر الت ركراا
للتلؾ و للجانب ط وبوالطتها ٌمك اكتلراب النمراط وت مٌرق مرا ٌلرعى لٌر الماكرم
إلنجاز تطت على ال لبة تال المبراراةط وفاعلٌرة اللكمراا لهرا دور كبٌرر فرً ت دٌرد
نتٌجة المباراة ط فضا ع اترتاؾ نواعهرا ٌلرهم بدرجرة كبٌررة فرً تنٌ،رذ الواجبراا
التططٌة المنالبة لكل موقؾ ط وتعد اللكماا فً الماكمة ولٌلة م ولرا ل الهجروم
ولها حمٌة كبٌرة فً مركباا التكنٌا والتكتٌا بمرا ٌتنالرب وإمكانٌراا الماكم"(عبرد
ال،تاح فت ًط)130 :1996
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اللثج ت الجستقٌجة :Straight Hit

" وحررً اللكمرراا التررً ت تررذ تط را ا ملررتمٌما ا إلررى الهرردؾ ط لررذلا تكررو كاررر اللكمرراا
لرعة ودقة فً إمابة الهدؾ ط ولكونها لهل نوا اللكماا داء و كارحا التتداما
ف نها تعطى ول مهارة لكمٌة عند التعلم"(مولى جواد ط)12 :2000
وعرفها م مود عبد هللا وآترو ب نها" لكماا تضرب و توج بشكل ملرتمٌم علرى
ملتوى النفرر وتمرٌب الوجر و الجلرم و الربط مر اامرام وتتمٌرز بدقرة اإلمرابة
وشرررررررردتها ولرررررررررعة ومررررررررولها إلررررررررى ااحررررررررداؾ إذا دٌررررررررا بإتمررررررررا "(م مود
عبدهللاط)124:1990
وٌمك تملٌم اللكماا الملتمٌمة إلى :
 .1اللثجة الجستقٌجة الٌسرى فً الرأ :
" وتعد حذه اللكمة م كار اللكماا التتداما فً المباراة نفرا لمربها م المنرافس
( وق،ة اتلتعداد للماكم مادا ا قدمر الٌلررى مامرا والٌمنرى تل،را) و ٌضرا انهرا لكمرة
لهلة ااداء وت تؽٌر كاٌرا م وق،ة اتلتعداد""(عبد ال،تاح فت ًط)141 :1996
خط ات التعلم الجستقٌجة الٌس ر للرأ :

م وق،ة اتلتعداد توج المبضة الٌلرى لألمام وفً تط ملتمٌم وتكو الذرا على
كامل امتدادحا وتلدٌد المبضة للداتل لتواج اللامٌاا الوج ٌراعً وضع الٌد
الٌمنى للدفا بجانب الوج وتكو مانٌة ماممة للجذ .
الم اففة على تواز الجلم وذلا بتابٌا المدم عند داء اللكمة وبهذا ٌنمل امل
الجلم مع اتجاه اللكمة لألمام وتردى حذه اللكمة بلرعة لتعود الذرا الاكمة إلى
م لها للتؽطٌة واتذ الوضع تلتعدادي وعند التعلم ٌجب ما فة ومول اللكمة
إلى الهدؾ مم وبة بامل الجلم والكتؾ و تكو اللكمة لرٌعة ودقٌمة(إلماعٌل
امدط.)92 :2005
 .2اللثجة الجستقٌجة الٌسرى للجذع:
وحً ن،س طرٌمة داء اللكمة الملتمٌمة الٌلرى للر س ط إت ان اناء دا هرا للجرذ
تانى الركبتٌ قلٌا تى تمل قبضة الذرا الضاربة مكا الهدؾ ط وٌجرب مراعراة
كل الشروط الترً ذكررا لرابما فرً وق،رة اتلرتعداد وطرٌمرة داء الضرربة الملرتمٌمة
الٌلرى طواتتتاؾ الو ٌد فً طرٌمة دا هرا عر الملرتمٌمة الٌلررى للرر س حرو
وز امل الجلم موز على المدمٌ بالتلاوي مرع مٌرل الجرذ مامرا وللٌمرٌ بدرجرة
.
منالبة لت،ادي لكماا المنافس الممابلة(عبد ال،تاح فت ًط)149 :1996
خط ات التعلم الجستقٌجة الٌجٌ ٌة -:

تعررد حررذه اللكمررة مر اللكمرراا الموٌررة المرررارة علررى لررٌر اللعررب وحررً لررهلة الررتعلم
وااداء وتررردى حررذه اللكمررة بعررد الملررتمٌم الٌلررار ي  2-1و عنررد انرردفا تمررم و
كشؾ اؽرة و فً الهجروم والهجروم المضراد وترردى حرذه اللكمرة مر وق،رة اتلرتعداد
عنررد مررد الملررتمٌم الٌمررٌ اداء اللكمررة نرررى رلررػ الٌررد قررد لررؾ للررداتل لتواج ر
المبضة وج التمم بالعرر وتمربح الرذرا موازٌرة لرألرر وٌت رول امرل الجلرم
م ر التلررؾ لألمررام وٌكررو حنرراا فتررل بالجررذ للررداتل مررع اتجرراه اللكمررة ي ٌلررتدٌر
الجانب ااٌم م الجذ للداتل تلؾ اللكمة لت وٌل قوة اللكمرة علرى المردم اامامٌرة
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ومع مد الذرا الٌمٌ على كامل امتدادحا ن و الهدؾ ٌكو الكتؾ على ترط ملرتمٌم
مررع الررذرا وتمرروم ذرا الٌلررار بالتؽطٌررة للجانررب ااٌلررر مر الجلررم والنفررر موج ر
لألمررام باتجرراه التمررم  .وإذا ردنررا تطبٌررق حررذه اللكمررة علررى الجلررم فررا ٌوجررد ي
اتتاؾ لوى الانً الذي لٌمبح فرً ركبترً اللراقٌ نتٌجرة الؽطرس الرذي ٌمرا ب
.
ااداء ومٌا الجلم الملٌل للجانب (ودٌع ٌالٌ ط)190 :1993
.3اللثجة الجستقٌجة الٌج ى الرأ :
تتمٌررز حررذه اللكمررة بررالموة وفاعلٌررة ت اٌرحررا علررى المنررافس نفرررا لتواجررد قبضررتها فررً
مكا بعٌد ع المنافس ط آذ ت تذ ملافة طوٌلة للومول المبضرة الٌمنرى للماكرم إلرى
حدؾ الملتتدم فً جلرم اإلنلرا ط لرذا تلرتتدم حرذه اللكمرة بدرجرة اقرل مر الرتتدام
الملتمٌمة الٌلرىط وتعد م قوى اللكماا نفرا للمدى ال ركً الكبٌر فً مٌكانٌكٌرة
ركررة دورا الجلررم للٌلررار وارتبرراط ذلررا برردفع المرردم الٌمنررى( للتلٌ،ررة) مررع دورا
مشطها للداتل وانتمال مركز امل الجلم إلى المدم اامامٌة.
 .4اللثجة الجستقٌجة الٌج ى للجذع:
طرٌمة ااداء وتطواا التعلم كما فً الٌمنى للر س ط إت ان فرً حرذه اللكمرة ٌكرو
حنرراا زٌررادة فررً انررً الررركبتٌ ومٌررل الجررذ لألمررام وللٌلررار والم اففررة علررى مبررد
التؽطٌة واتتزا كما فً وق،ة اتلتعداد.
 2ـ  2الدرالاا المشابهة :
 2ـ  2ـ  1درالة ( مجٌد عبد ال لٌ ) 2009,
(تأفٌر التج رٌن الجه رٌة الخ صة فً تعلٌم اللثج ت الجستقٌجة الجض مة
عالقته ب تٌجة زاالت الشب ب لجالثجة)
همفت الرس لة إلى :
 . 1وضع تمرٌناا مهارٌة تامة لتعلٌم اللكماا الملتمٌمة المضادة .
 . 2معرفة عاقة اللكماا المضادة بنتٌجة النزال .
عٌ ة البح :
إذ قام البا ر ب تتٌرار عٌنرة الب ر بالطرٌمرة العمدٌرة مر ندٌرة بؽرداد  .فرتم اتتٌرار
نادي العمال الرٌاضً كمجموعة تجرٌبٌة ونادي الت دي مجموعة ضرابطة بالطرٌمرة
العشوا ٌة إذ بلػ عدد فراد العٌنة ( )20ماكما ا موزعٌ على ( )10ماكمٌ
است ت الب ح ج ٌلً :
*إ التركٌز على التمرٌناا الدفاعٌة وربطهرا براللكم المضراد جنرب الماكرم اإلمرابة
بلكماا المنافس مما انعكس إٌجابا على عملٌة التعلٌم وزٌادة عدد النماط التً ٌ مرل
علٌها الماكم إاناء المنافلة .
* إ زٌررادة عرردد التكررراراا والتنوٌررع فررً ااداء دى إلررى بنرراء برررامج ركٌررة عامررة
لألداء ول داء الماكم إلى داء آلً ٌتمٌز باللرعة والدقة .
انباب انثانث

 - 3منهج انبحث وإجراءاته مليذانيت :
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 1- 3منهج انبحث :
المنهج التجرٌبً لما مت طبٌعة الب
لتتدم البا

.

 2 - 3عينت انبحث :
بالطرٌمة العمدٌة وحً مجموعرة مر طراب المر لرة الاانٌرة
تم اتتبار عٌنة الب
فً كلٌة التربٌة الرٌاضٌةرـ جامعرة دٌرالى ط إذ بلرػ العردد ( )20طالرب مر برٌ ()45
علرٌهم
طالب ع طرٌق ااعداد الزوجٌة ط وقد تم التبعاد ( )10طاب لمٌام البا
التجربررة اتلررتطاعٌة ط إذ بلؽررا النلرربة الم وٌررة للعٌنررة ( ) % 44.44م ر مجتمررع
اامل.
 1-2-3جتانس انعينت:
ولتجنب المتؽٌراا التً
اجل التومل إلى ملتوى وا د وملاوي لعٌنة الب
م ٌ ال،روق ال،ردٌة الموجودة بٌ الطاب قام البا
ترار فً نتا ج الب
بإجراء التجانس على عٌنة ب ا ب تذ المتؽٌراا (العمر-الطول –الوز ) وبعد ذلا
جرٌا المعالجاا اإل ما ٌة لهذه المتؽٌراا ع طرٌق قانو معامل اتلتواء إذ
كانا المٌم الم مورة بٌ
(ٌ )3-+دل على ل التجانس العٌنة وكما موضح فً جدول ااتً-:

جم ( ) 1
ٌبٌن تج

العٌ ة قً جتغٌرات (العجر-الط -ال زن)

الجتغٌرات

سط

سٌط

ا حرا

الت اء

العجر

21.222

21.22

1.22

2.248

ال زن

11.62

11.22

1.45

2.113

الط

192.52

118.22

1.45

2.592

 3ـ  3الجهزة الم ات الجستخمجة
 3ـ  3ـ  1س ججع الجعل ج ت :
 .1الممادر والمراجع العربٌة.
 .2التمارة التبٌا .
 .3راء التبراء والمتتمٌ .

س
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 .4التمارة تموٌم ااداء
 .5التمارة تلجٌل البٌاناا
 3ـ  3ـ  2الجهزة الم ات الجستخمجة فً البح :
 .1جهاز الوب نو ()HP
 .2كامٌرا تموٌر فٌدٌو نو ( )SONYعدد ()2
 .3مٌزا طبً لاس لمٌاس الوز والطول نو ( )
 .4ملند كامٌرا تموٌر عدد ()2
 .5شرٌط تمق ب لوا متتل،ة
 .6ق،ازاا ماكمة قٌاس( )14-12ونس للتدرٌبط وقٌاس( )10ونس لاتتباراا
 .2لبة ماكمة قانونٌة
 .9قراص مدمجة ()CD
 .9لاعة توقٌا الكترونٌة
.10مافرة نو Fox
 4-3تحمٌم الجه رات الس سٌة بلعبة الجالثجة :
تررم ت دٌررد المهرراراا االالررٌة التررً ٌكررو للتمرٌنرراا التامررة كاررر ت ر اٌرا" م ر
ؼٌرحا وعلى الن و المبٌ فً الجدول (. )2

1-4-3تحمٌم اختب رات الجه رات الس سٌة بلعبة الجالثجة :

ا
1ـ

الجم ()2
ٌ ضح الجه رات الس سٌة الجعتجمة فً البح
ااحمٌة النلبٌة الترتٌب النها ً
المهاراا االالٌة
% 91,3
1
اللكماا الملتمٌمة الٌلارٌة
والٌمٌنٌة للر س والجذ

بعررد ت دٌررد حررم المهرراراا االالررٌة بلعبررة الماكمررة ط ت رم اتعتمرراد اتتتبرراراا
التامررة بالمهررارة المتتررارة والتررً اعتمرردا مر قبررل التبررراء و مررولها علررى نلرربة
ٌر كانرا اانلرب وااجردر مر اتتتبراراا
ت،اق عالٌة ٌ اعتمد علٌها البا
للمهاراا االالٌة والجدول (ٌ )3وضح ذلا .
الجم ()3
ٌ ضح االختب رات الجه رٌة الجعتجمة فً البح
ال سبة الج ٌة
االختب رات
الجه رات الس سٌة
ت
1ـ

اللثج ت الجستقٌجة الٌس رٌة الٌجٌ ٌة
الجذع
للرأ
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5-3ج اصف ت االختب رات-:
الجذع:
اختب ر أماء اللثجة الجستقٌجة الٌس ر الرأ
الغرض جن االختب ر :تموٌم داء اللكمة الملتمٌمة الٌلار للر س والجذ .
الم ات الالزجة :ق،ازاا ماكمة ط لاعة توقٌا ط التمارة تلجٌلط كامٌرا فدٌو .
ص الماء:
ٌردي التمرٌ م قبل متتبرٌ اانٌ :
ال ٌ :ردي المتتبر اللكمة الملتمٌمة الٌلار الر س ولمدة ( )30اانٌة
الف ا ًٌ :ررردي المتتبررر اللكمررة الملررتمٌمة الٌلررار للجررذ ممابررل المتتبررر ااولط وٌررتم
تبرردٌل المتتبرررٌ إذ ٌررردي المتتبررر ااول للجررذ والمتتبررر الاررانً اللكمررة الملررتمٌمة
الٌلار الر س.
الشر ط:
 ٌتم داء اللكمة الملتمٌمة الٌلار الر س والجذ وفما للشروط اآلتٌة: تروج اللكمة –متابعتها بوز الجلم -دقة إمابة الهدؾالتسااجٌ  :ت تلررب ( )10درجرراا اداء اللكمررة الملررتمٌمة الٌلررار الموجهررة للررر س
والجذ مملمة على الن و اآلتً:
.1ترررروج اللكمرررة( )2درجرررة .2متابعتهرررا بررروز الجلرررم( )4درجرررة .3دقرررة إمرررابة
الهدؾ( )4درجة (.عبد الكرٌم المرجانًط)145 :1999
الجذع:
اختب ر أماء اللثجة الجستقٌجة لٌجٌن الرأ
الغرض جن االختب ر :تموٌم داء اللكمة الملتمٌمة لٌمٌ للر س والجذ .
الم ات الالزجة :ق،ازاا ماكمة ط لاعة توقٌا ط التمارة تلجٌلط كامٌرا فدٌو .
ص الماء:
ٌردي التمرٌ م قبل متتبرٌ اانٌ :
ال ٌ :ردي المتتبر اللكمة الملتمٌمة الٌمٌ الر س ولمدة ( )30اانٌة
الف ا ًٌ :ررردي المتتبررر اللكمررة الملررتمٌمة الٌمررٌ للجررذ ممابررل المتتبررر ااولط وٌررتم
تبرردٌل المتتبرررٌ إذ ٌررردي المتتبررر ااول للجررذ والمتتبررر الاررانً اللكمررة الملررتمٌمة
لٌمٌ الر س.
الشر ط:
ٌ.تم داء اللكمة الملتمٌمة لٌمٌ الر س والجذ وفما للشروط اآلتٌة:
تروج اللكمة –متابعتها بوز الجلم -دقة إمابة الهدؾالتسااجٌ  :ت تلررب ( )10درجرراا اداء اللكمررة الملررتمٌمة الٌمررٌ الموجهررة للررر س
والجذ مملمة على الن و اآلتً:
.1ترررروج اللكمرررة( )2درجرررة .2متابعتهرررا بررروز الجلرررم( )4درجرررة .3دقرررة إمرررابة
الهدؾ( )4درجة (.عبد الكرٌم المرجانًط)145 :1999
6-3التجربة االستطالعٌة ال لى:
لضما لامة ودقة تطبٌق المنهج والتمرٌنراا التعلٌمٌرة الممتر رة ب لرلوب الردمج
المكاررؾ والمتضم (المتلللررل والعشرروا ً) كررا تبررد م ر إجررراء تجربررة الررتطاعٌة
ولى فً ٌوم الموافق 2012 /10 / 9على عٌنة تترراوح ( )10طراب مر مجتمرع
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ط وكا الؽرر منها ت دٌد وتموٌم التمرٌناا ضم االرس العلمٌرة المعمرول
الب
بها فً عداد التمرٌناا التامةط وكا الهدؾ م إجراءحا التالً:
ما مة م توى االلوب التعلٌمً بطرٌمة الدمج المكاؾ لملتوى العٌنة.

ما مة التمرٌناا لألحداؾ الموضوعة.

تلللل التمرٌناا وفق معوبتها.

معرفة الزم الملتؽرق للو دة التعلٌمٌة.

معرفة الزم الكلً لكل تمرٌ والذي ٌتنالب مع العمل وفتراا الرا ة.

معرفة زم تنٌ،ذ م،رداا المنهج التعلٌمً الممترح.

 1-3التجربة االستطالعٌة الف ٌة:
جررررى البا ررر تجربرررة الرررتطاعٌة اانٌرررة تضرررمنا إجرررراء اتتتبررراراا للمهررراراا
االالٌة بلعبة الماكمرة والمتترارة مر قبرل البا ر علرى عٌنرة قوامهرا( )10طراب
ط إذ تم إجراء حذه التجربة اللراعة التالرعة
وضم مجتمع الب
تارج عٌنة الب
م مباح ٌوما اتانٌ الموافق
 2012/ 10 / 9اتلتطاعٌةط وكا الؽرر منها ن،س متطلباا التجربة ااولى.
 9 - 3االختب رات القبلٌة :
تم جراء اتتتباراا المبلٌة لعٌنة الب ر فرً ٌروم الاااراء الموافرق 2012/10/10
وعلى قاعة الماكمة فً كلٌرة التربٌرة الرٌاضرٌة ط وقرد قرام البا ر بتابٌرا الفرروؾ
وطرٌمة جراء اتتتباراا وفرٌرق العمرل الملراعد مر جرل ت مٌرق الفرروؾ ن،لرها
قدر اإلمكا عند جراء اتتتباراا البعدٌة .
 8-2التجربة الر ٌسة :
شررتمل المررنهج علررى (  ) 9و ررداا تعلٌمٌررة ولمرردة (  ) 9لررابٌع وبواقررع و رردة
تعلٌمٌة وا دة فً االربو وبرزم قردره (  ) 90دقٌمرة للو ردة التعلٌمٌرة الوا ردةط إذ
تعمل المجموعة التجرٌبٌرة مرع مدرلرً مرادة الماكمرة فرً الكلٌرةط وكمرا موضرح فرً
الجدول(.)4
الجم ()4
ٌ ضح أقس م ال حمة التعلٌجٌة ال احمة أ ق ته ال سا الج ٌة خال الج ه
التعلٌجً للججج عة التجرٌبٌة
النلبة الم وٌة
الوقا تال
الوقا تال
ا قلام الو دة التعلٌمٌة
%
الو دة التعلٌمٌة  /المنهج التعلٌمً /
د
د
% 16.66
 120د
15د
الملم الت ضٌري
1
% 3.33
 24د
3د
ـ ال ضور
13ط% 32
 96د
 12د
ـ اإل ماء
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 1ـ عا م
 2ـ تاص

4د
9د

 32د
 64د

% 4.44
% 9.99

2

الملم الر ٌلً
ـ الجانب التعلٌمً
ـ الجانب التطبٌمً
ـ لعب تعلٌمً

 20د
 20د
 40د
 10د

 560د
 160د
 320د
 90د

% 22.22
% 22.22
% 44.44
% 11.11

3

الملم التتامً
ـ لعبة مؽٌرة

5د
4د

 40د
 32د

% 5.55
% 4.44

ـ اتنمراؾ

1د

9د

% 1.11

المجمو

 90د

 220د

% 100

 12-2االختب رات البعمٌة :
فرً ٌروم اتانرٌ الموافرق 2012/12/ 2
تم إجراء اتتتباراا البعدٌة لعٌنة الب
شروط وإجراءاا اتتتباراا المبلٌة ن،لها.
ط وقد تبع البا
 3ـ  11ال س اإلحص ٌة :
الولا ل اإل ما ٌة ع طرٌق ال مٌبة اإل ما ٌة (:)spss
عتمد البا
انباب انرابع

 1-4عرض وحتهيم ومناقشت نتائج االختباراث-:
ٌ توي حذا الباب على عررر وت لٌرل ومناقشرة اتتتبراراا المبلٌرة والبعدٌرة لمهرارة
اللكمة الملتمٌمة الٌلارٌة والٌمٌنٌة :
عرض تحلٌ ج قشة ت اختب ر اللثجة الٌس رٌة:
الجم ()5
ٌبٌن الفر ق بٌن االختب ر القبلً البعمي سبة التعلم فً اختب ر اللثجة الٌس رٌة

المهاراا

المبلً
س-

لبعدي
س-

اللكمة
الٌلارٌة

س-ؾ

4.24
.22 8.48 .37 4.24

ؾ

()t
()t
نلب الدتلة
الم لوبة الجدولٌة التعلم
2.09

.50
37.34
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تضح لنا م الجدول (  )5قٌم ااولاط ال لابٌة واتن رافاا المعٌارٌة وفرق
ااولاط ال لابٌة ونلبة التعلم فً اتتتبارٌ المبلً والبعدي للكمة الٌلارٌة قٌد
الب ط
إذ كا الولط ال لابً فً اتتتبار المبلً للكمة الٌلارٌة( )4.24واتن راؾ
المعٌاري ().32فً ٌ كا الولط ال لابً للمهارة اللكمة الٌلارٌة فً اتتتبار
لبعدي ( )8.48واتن راؾ المعٌاري (.).22
وكا ال،رق فً ااولاط ال لابٌة لاتتبارٌ المبلً والبعدي لمهارة اللكمة الٌلارٌة
( )4.24ولؽرر معرفة دتلة ال،روق بٌ اتتتبارٌ المبلً والبعدي فً مهارة
ٌ ٌبٌ الجدول عاه قٌم ااولاط ال لابٌة لل،روق
اللكمة الٌلارٌة قٌد الب
ومجمو مربعاا اتن رافاا المعٌارٌة لتلا ال،روق حً()0.50وقٌمة ()T
الم لوبة ( )32.34وقٌمة ( )Tالجدولٌة( )2.09وعند ملتوى دتلة ()0,05
ودرجة رٌة ( )19وبذلا تكو قٌمة ( )Tالم لوبة اكبر م قٌمة ( )Tالجدولٌة ط
وحذا ٌعنً وجود فروق ذاا دتلة معنوٌة بٌ اتتتبارٌ المبلً والبعدي ولمالح
اتتتبار لبعدي فً تعلم مهارة اللكمة الملتمٌمة الٌلارٌة  ٌ .كانا نلبة تعلمهم
لتلا المهارة حً (.)%50
جم ()6
ٌبٌن الفر ق بٌن االختب ر القبلً البعمي سبة التعلم فً اختب ر اللثجة الٌجٌ ٌة
المهاراا
اللكمة
الٌمٌنٌة

المبلً
س-
.32 3.53

لبعدي
س-
.33 8.54

س-ؾ

5.01

ؾ

.43

()T
()T
نلب
الم لوبة الجدولٌة التعلم
51.34

2. 09

الدتلة

 %59معنوي

تضح لنا م الجدول (  )6قٌم ااولاط ال لابٌة واتن رافاا المعٌارٌة وفرق
ااولاط ال لابٌة ونلبة التعلم فً اتتتبارٌ المبلً والبعدي للكمة الٌمٌنٌة قٌد
الب طإذ كا الولط ال لابً فً اتتتبار المبلً للكمة الٌلارٌة( )3.53واتن راؾ
المعٌاري (). 32فً ٌ كا الولط ال لابً للمهارة اللكمة الٌمٌنٌة فً اتتتبار
لبعدي ( )8.54واتن راؾ المعٌاري ().33
وكا ال،رق فً ااولاط ال لابٌة لاتتبارٌ المبلً والبعدي لمهارة اللكمة الٌمٌنٌة
( )5.01ولؽرر معرفة دتلة ال،روق بٌ اتتتبارٌ المبلً والبعدي فً مهارة
ٌ ٌبٌ الجدول عاه قٌم ااولاط ال لابٌة لل،روق
اللكمة الٌمٌنٌة قٌد الب
ومجمو مربعاا اتن رافاا المعٌارٌة لتلا ال،روق حً().43وقٌمة ( )Tالم لوبة
( )51.34وقٌمة ( )Tالجدولٌة( )2.09وعند ملتوى دتلة ( )0,05ودرجة رٌة
( )19وبذلا تكو قٌمة ( )Tالم لوبة اكبر م قٌمة ( )Tالجدولٌة ط وحذا ٌعنً
وجود فروق ذاا دتلة معنوٌة بٌ اتتتبارٌ المبلً والبعدي ولمالح اتتتبار
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ٌ

كانا نلبة تعلمهم لتلا

 2 – 4مناقشت نتائج
فهر م عرر وت لٌل النتا ج فً الجداول اللابمة ب حنراا فروقرا معنوٌرة ذاا
دتلررة إ مررا ٌة بررٌ اتتتبررارٌ المبلررً والبعرردي لعٌنررة الب ر فررً اتتبررار المهرراراا
االالٌة ولمالح اتتتبار لبعدي .
وحذا ٌفهر مدى ت اٌر التمرٌناا والتً دتلا فً المنهج التعلٌمً لطراب المر لرة
الاانٌة  /كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  /جامعة دٌالى  ,وٌعرزو البا ر التطرور الرذي مرل
للمجموعررة التجرٌبٌررة فررً اتتتبرراراا البعدٌررة إلررى التمررارٌ المهارٌررة التامررة التررً
فرً تدرٌباتر بطرٌمرة متلللرلة وعشوا ٌة(ب لرلوب الردمج المكارؾ)
التتدمها البا
مررع مراعرراة الترردرج بالمررعوبة ي(م ر اللررهل إلررى المررعب) م ر قبررل مرردرس مررادة
وضم الو دة التعلٌمٌة ٌ تضمنا الو دة م ( ) 4-3تمررٌ ممرا جعرل الاعرب
كاررر تشرروٌما فررً داء التمرٌنرراا وتنٌ،ررذحا علررى زٌررادة عرردد التكررراراا والتنوٌررع فررً
اتداء لبنرراء برررامج ركٌررة عامررة ررول داء الماكررم إلررى داء آلررً ٌتمٌررز باللرررعة
والدقة فً داء المهاراا للكمٌرة  ,إذ كرد (ٌعررب تٌرو ط ")65 :2002كلمرا تردرب
المتعلم على نوا متتل،ة لتنٌ،ذ المهارة ن،لها فٌكو عنده البرنامج العام"  ,كذلا ترم
الت كٌد على ااداء الم ٌح اناء تطبٌق المهاراا للكمٌة فً الهجروم والردفا واللكرم
المضاد وحذا انعكس على زٌادة عدد اللكماا الناج ة وارت،ا ملرتوى ااداء إذ كرد
(طل ررة لررام الرردٌ ط " )125 :1993الومررول إلررى ااداء النمرروذجً مررع نلرربة
قلٌلة م ااتطاء ٌر تً مر ترال التردرٌب ال،عرال والمنالرب  .إذ ٌمرل المرتعلم الرى
داء لرٌع ودقٌق وحذه دى عاماا إتما المتعلم للومرول إلرى مر لرة اآللٌرة فرً
ااداء" .
 1-2 – 4ج قشة ت االختب رات البعمٌة:
ال،روق المعنوٌة التً فهرا فً الجدولٌ رقم ( )5و ( )6لاتتباراا البعدٌة
بٌ ولمهارة اللكمة الملتمٌمة (الٌلارٌة والٌمٌنٌة) وٌعزوحرا البا ر إلرى مرعوبة
اتتتبار كون ٌتكو م (مهاراا لكمٌة حجومٌة ومهراراا لكمٌرة دفاعٌرة) وا داء
حررذه المهرراراا ٌكررو معمررد كونر ٌرردمج بررٌ اللكمرراا الملررتمٌمة الهجومٌررة واللكمرراا
الملررتمٌمة الدفاعٌررة وا حررذه المهرراراا متداتلررة .وٌمكر للماكررم ٌررنجح فررً ت دٌررة
حذه المهاراا م تال بنراء البررامج ال ركٌرة العامرة لهرذه المهراراا .وبزٌرادة عردد
التكررراراا والتنوٌررع فررً ااداء بهررذه المهرراراا وحررذا مررا اعتمررده البا ر فررً و داتر
التعلٌمٌررة  ,إذ كررد (ٌعرررب تٌررو ط " )65:2002كلمررا ترردرب المررتعلم علررى نرروا
متتل،ة لتنٌ،ذ المهاراا ن،لها فٌتكو عنرده البرنرامج العرام"  ,إذ ت ٌلرتطٌع المتتبرر
م الرجو إلى العملٌاا العملٌة عند تنٌ،ذ اتتتبار ان ٌردي والى التلكر فرً ااداء
 ,إذ كرردا ( نبٌلررة عبررد الررر م ولررلوى عررز الرردٌ فكررري ط )103:2004عنرردما
ٌوامررل الاعبررو ممارلررة المهررارة ال ركٌررة فررا المهررارة تمرربح (إتمررا ) ي تعمررل
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بطرٌمة تلما ٌة ذاتٌة .لذلا فعلى المدرب ٌنبر تعبٌر فرً بعرر اا ٌرا فرً حرذه
توزٌررع
المر لررة بررالتوقؾ ع ر الت،كٌررر فررً ااداء لٌ ررد تلما ٌ راا" ,وبررالرؼم م ر
التمرٌناا بشكل متلاوي م ٌ معوبة ولهولة التمررٌ المروز علرى الو رداا
التعلٌمٌررة بعررد عطررراه و رردتٌ تعررررٌٌ،تٌ تررارج المرررنهج وحررً جرررر ا تعتبررر مررر
ملررلماا الب ر العلمررً وحررذه التمرٌنرراا لرراس للمتعلمررٌ وتامررة للطلبررة التررام
وٌتافى حذه ااتطاء مر ترال عطراء التؽذٌرة الراجعرة ترال الو رداا التعلٌمٌرة
وتم ر ٌح ااتطرراء عنررد الماكررم وب شررراؾ مدرلررً المررادة وبملرراعدة فرٌررق العمررل
الملاعد .ولنجراح تعرب الماكمرة فرً إدمراج عردة مهراراا لالرٌة فرً إطرار وا رد
والتؽٌٌر م لررعت واتجاحر ط وحرذا مرا شرار إلٌر ( ن،رً م مرود" )60 :1994 ,
ٌ تاج تعب الماكمة إلرى الرتتدام جلرم ب كملر اداء ال ركرة بمنتهرى اإلتمرا مرع
المدرة على تؽٌٌر اتجاح ولرعت بطرٌمة لهلة وانلٌابٌة "
وٌرررى البا ر إ التمرٌنرراا المهارٌررة لرراحما فررً زٌررادة قرردرة الطرراب علررى
ااداء المهاري الم ٌح نتٌجة لتطور التوافق ال ركً ط وحذا ٌت،ق مع مرا شرار إلٌر
(علررً لررلوم  " )146 :2004,إ كاررر ااتطرراء التررً ٌمررع فٌهررا المبتررد و حررو عرردم
المدرة على التوافق عند داء ال ركاا وذلا بإشراا عضاا ؼٌر مطلوبة عند داء
ال ركاا فٌتلبب ذلا فً دا اضطراباا فً ال ركة فتترج بمورة مرتبكة ".
لثن الب ح الرتتدم حرذه التمرارٌ فرً تعلرم المهراراا للكمٌرة الهجومٌرة والدفاعٌرة
وحذه التمرٌناا تلاعد الطاب فً عملٌة تعلم المهاراا االالٌة بالماكمة.
انباب اخلامس

 : 1-5االستنتاجاث
فمد التنتج ما ٌلً :
فً ضوء النتا ج التً تومل إلٌها البا
للتمرٌنرراا المهارٌررة ت ر اٌرا اٌجابٌررا فررً تعلررم المهرراراا االالررٌة لطرراب
-0
المر لة الاانٌة – كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  /جامعة دٌالى.
الت كٌرد علررى اتداء المر ٌح انرراء تطبٌرق المهرراراا اللكمٌر دى الررى زٌررادة
-2
عدد اللكماا الم ٌ ة وااداء الم ٌح
 - 3زٌادة عدد التكراراا والتنوٌع فً اتداء عنرد تطبٌرق التمرارٌ المهارٌرة دى
الررى بنرراء برررامج ركٌ ر عام ر ررول داء الماكررم ممررا تررردي الررى قلررة فررً الوقررا
واتتتمار بالجهد.
 : 2-5انتىصياث :
ٌومً بما ٌلً :
فً ضوء اتلتنتاجاا التً تومل لٌها البا
 .1تطبٌررق التمرٌنرراا المهارٌررة الملررتتدمة فررً حررذا الب ر ضررم منهرراج كلٌرراا
التربٌة الرٌاضٌة وضم منهج مادة الماكمة .
 2ـر الت كٌررد علررى تعلررٌم التمررارٌ المهارٌر التامررة بطرا ررق متتل،ررة علررى مهرراراا
لالٌة ترى وضم المنهج التاص للكلٌة .
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