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أثر تمرينات مهارية وفق تفضيل
النظام التمثيلي الحسي في تعلم
مهارة التصويب بكرة السلة
عبد الرحمن نبهان
طالب ماجستير  /كلية التربية االساسية – جامعة ديالى
ملخص البحث :
تعتبر عملية تعليم المهارات األساسية في لعبة معينة من األمور الصعبة  ,وذلك
لحاجة القائم على العملية التعليمية إلى معرفة الكثير من األشياء حول العينة المراد
تعليمها من حيث الفروق الفردية بينهم واللعبة التي يمارسوها وتفاصيل المهارات
الخاصة بتلك اللعبة .
ومن خالل تدريس الباحث لمادة كرة السلة في المدارس اإلعدادية وجد أنَ
المنهاج التعليمي المتبع هو منهاج ال يأخذ بعين االعتبار نظام المتعلم التمثيلي الذي
يستقبل به المعلومات لذا أراد الباحث إعداد مجموعة من التمرينات تتالئم مع النظام
التمثيلي الحسي والتعرف على آثرها في تعلم مهارة التصويب بكرة السلة لطالب
المرحلة اإلعدادية (الصف الرابع)  .استخدم الباحث المنهج التجريبي ذو تصميم
المجموعتين الضابطة والتجريبية وبعد تطبيق االختبارات القبلية والبعدية استنتج
الباحث ب أن استخدام التمرينات المهارية وفق النظام الحسي قيد البحث كان لها تأثير
في تعلم مهارة التصويب بكرة السلة لطالب المرحلة اإلعدادية (الصف الرابع).
وأوصى الباحث بضرورة تطبيق التمرينات المهارية لنظام تمثيلي أخر في درس
التربية الرياضية وذلك لتحقيق نتائج ايجابية في تطوير مهارة التصويب ومهارات
أخرى بكرة السلة لعينات أخرى ومراحل عمرية مختلفة.
effect of skill exercises according to preference of sensory
representative system in learning of basket ball shooting skill
Search provided by
Abdul Rahman Al Nabhan
Research Summary
Abstract :
The process of teaching basic skills in a particular game is
challenging, and therefore need based on the educational process
to learn a lot of things about the sample to be educated in terms
of individual differences among them and game that and details
of skills for that game .
It is through the teaching of the researcher to Article
basketball in junior high school found that the curriculum used
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is the Platform does not take into account the system learner
representative which receives its information so wanted
researcher prepare a set of exercises fit with the representative
system sensuous and identify their impact in learning the skill of
shooting basketball for students middle school (Grade IV). The
researcher used the experimental method is designing the
experimental and control groups after the application of the tests
before and after the researcher concluded that the use of exercise
technique according to the sensory system in question had the
effect of learning the skill of shooting basketball for middle
school students (grade IV). The researcher recommended that
the application of exercise technique for another representative
system in a physical education lesson so as to achieve positive
results in the development of the skill of shooting and other
basketball skills to other samples and different ages.
الباب األول
1ـ التعريف بالبحث :
1ـ 1المقدمة وأهمية البحث :
تعد العملية التعليميةة واحةدة مةن المجةاالت التةي حظيةث بةالكثير مةن التطةورات
والتغيةةرات العلميةةة لةةدورها المحةةوري الةةذي يمكةةن أن تءديةةه فةةوي بنةةاء المةةتعلم وحةةل
مشكالته  ,لذا ظهرت أساليب تعليمية عديدة ينتقل فيها الجهد والنشاط في عملية التعلم
مةةن المةةدرس إلةةى المةةتعلم كونةةه محةةور العمليةةة التعليميةةة  ,وبنةةاء علةةى ذلةةك فةةان هةةذا
التطةةور أضةةاف واجبةةات ومسةةءوليات جديةةدة تقةةع علةةى عةةاتق المةةدرس ومةةن أهةةم هةةذ
الواجبات تهيئةة جةو تعليمةي يةتالءم مةع احتياجةات المةتعلم وميولةه إضةافة إلةى اختيةار
انسب المناهج والتمرينات التي تءدي إلى تحقيق األهداف في اقل جهد واقصر وقث .
وتعتبةةر لعبةةة كةةرة السةةلة مةةن األلعةةاب الفرقيةةة التةةي أخةةذت تسةةتحوذ علةةى اهتمةةام
المتةةابعين لهةةا للخصوصةةية التةةي تتمتةةع بهةةا فةةي السةةرعة والقةةوة والتحةةدي والجةةرأة
والةةتالحم بةةين الالعبةةين والمتعةةة ورو المنافسةةة األمةةر الةةذي جعةةل عةةدد متةةابعي تلةةك
اللعبة يأخذ باالزدياد وأصبحث تنافس ألعابا سبقتها بمدة طويلة.
ويعد أسةلوب تفضةيل النمذجةة الحسيةوة احةود األسةواليب المعرفيةوة ( اإلدراكيةوة ) التةي
حظيث باهتمام عدد مةن البةاحثين  ,فهةو يتمثةل بوسةائل اسةتقبال المعلومةات مةن البيئةة
بواسطة اآلليات الحسةية اإلنسةانية  ,والنمذجةة الحسةية المتمثلةة باإلحساسةات الحركيةة
هي تفضيالت يمكن إن يسةتعملها المةتعلم فةي المجةاالت كافةة  .ومةن المعةروف انةه ال
توجد تمرينات واحدة مثالية في تعليم مهارات األلعاب الرياضية .
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لذا فان عملية اختيار التمرينات يعتمد على المتغيرات والظروف المحيطة بالعمليةة
التعليمية ومن اجل ذلك أصبح لزامةا علةى كةل مةدرس البحةث عةن تمرينةات حديثةه أو
قليلة االستعمال في التعليم لتطبيقها إذا كوان يسوعى للنجا في عمله .
من هنا جاءت أهمية البحث من خالل التعرف على النظام التمثيلي الحسي
للمتعلمين واستخ دامه ضمن تمرينات تعليمية لمهارة التصويب بكرة السلة لطالب
المرحلة اإلعدادية (الصف الرابع)  ,وهي إسهامه علمية غايتها التعرف على أفضل
السبل لتحسين عملية التعلم.
1ـ  2مشكلة البحث :
تعتبر عملية تعليم المهارات األساسية في لعبة من األمور الصعبة  ,وذلك لحاجة
القائم على العملية التعليمية إلى معرفة الكثير من األشياء حول العينة المراد تعليمها
من حيث الفروق الفردية بينهم واللعبة التي يمارسوها وتفاصيل المهارات الخاصة
بتلك اللعبة .
ومن خالل تدريس الباحث لمادة كرة السلة في المدارس اإلعدادية وجد أنَ
المنهاج التع ليمي المتبع هو منهاج ال يأخذ بعين االعتبار نظام المتعلم التمثيلي الذي
يستقبل به المعلومات أو في اختيار النظام التمثيلي في خطة الدرس وتتلخص المشكلة
في عدم معرفة المدرس لتأثير النظام التمثيلي للمتعلمين الذي يسهم في تعلم مهارة
التصويب بكرة السلة لطالب المرحلة اإلعدادية (الصف الرابع)  .لذا أراد الباحث
إعداد مجموعة من التمرينات تتالئم مع النظام التمثيلي الحسي والتعرف على آثرها
في تعلم مهارة التصويب بكرة السلة لطالب المرحلة اإلعدادية (الصف الرابع) .
1ـ  3هدفا البحث :
يهدف البحث إلى:
 .0إعداد مجموعة من التمرينات المهارية لمهارة التصويب بكرة السلة لطالب
المرحلة اإلعدادية (الصف الرابع) على وفق النظام التمثيلي الحسي .
التعرف على تأثير التمرينات المهارية على وفق النظام التمثيلي الحسي على
.3
تعلم مهارة التصويب بكرة السلة لطالب المرحلة اإلعدادية (الصف الرابع).
1ـ 4فرضا البحث :
يفترض الباحث أن:
 .1هناك فروقا معنوية بين االختبارات القبلية والبعدية في مهارة التصويب بكرة
السلة لطالب المرحلة اإلعدادية (الصف الرابع) لمجموعتي البحث الضابطة
والتجريبية.
 .2هناك فروق معنوية في االختبارات البعدية في مهارة التصويب بكرة السلة
لطالب المرحلة اإلعدادية (الصف الرابع) ولصالح المجموعة التجريبية .
1ـ 5مجاالت البحث :
 1-5-1المجال البشووري :عينة من طالب المرحلة اإلعدادية (الصف الرابع).
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 2-5-1المجال ألزماني  :المدة من 2113 /2/ 22الى.2113 /4/11
 3-5-1المجال المكانووووووي  :ساحة إعدادية المعارف للبنين .
 2-1تحديد المصطلحات -:
النظاااا الثمليلااح الح:ااح  ( - :رشاايد  " ) 33 : 2112 :وهةةو أحةةد األنظمةةة الةةذي
يعكس الفةروق بةين األفةراد فةي تةوافقهم مةع العةالم الخةارجي ويتمثةل هةذا النظةام وهةو
البعد الثالث من أبعةاد تفضةيل النمذجةة الحسةية باألسةلوب الحركةي الةذي يةدفع األفةراد
إلى خزن المعلومات على شكل حركة أو نشاط ".
الباب الثاني
2ـ 1األنظمة التمثيلية-:
يقوم علم البرمجة اللغوية العصبية على كيفيةة اسةتقبالنا للمعلومةات وكيفيةة تخزينهةا
ثم بعد ذلك كيفية إخراجها على شكل سلوك ,إذ إنَ العقةل يفضةل نوعةا معينةا السةتقبال
المعلومةةات فتكةةون هةةي الغالبةةة علةةى تصةةوراته وترتيبةةه للمعلومةةات ,قةةال تعةةالى ( إنَ
السمع والبصر والفءاد كل أولئك كان عنه مسئوال) اإلسراء .26
( الفقةةي " ) 32 : 3112 :والنظةةام التمثيلةةي هةةو الجةةزء الةةذي يسةةتطيع العقةةل الةةواعي
إدراكه من المعلومات المخزونة ,ولكل شخص نظامه التمثيلي الخاص به".
إنَ كةل خبراتنةا ناتجةة ممةا نةرا أو نسةةمعه أو نشةعر بةه أو نلمسةه أو نشةمه وتسةةمى
تلةةك الخبةةرات بالنظةةام التخزينةةي للشةةخص أي الكيفيةةة التةةي تمةةث بهةةا عمليةةة تخةةزين
المعلومات ,إننا نعول على حواسةنا فةي المعلومةات جميعهةا مةن العةالم الخةارجي وفةي
داخةةل أجسةةةامنا توجةةةد مسةةةتقبالت حسةةةية للتخةةزين وال يوجةةةد مصةةةدر آخةةةر السةةةتقبال
المعلومات من العالم الخارجي أكثر دقة من هذ الميكانيكية العصبية ,فعنةدما نريةد أن
نحلل مهارة شخص ما فإننا سةنجد أنهةا ناتجةة مةن ظهةور وتعاقةب الخبةرة عةن طريةق
النظام التمثيلي.
كمةا عةةرف ( حمةةاد  ) 023 : 3113 :النظةام التمثيلةةي بأنَةةه" يمثةل اإلحسةةاس المتولةةد
من كل حاسة مةن الحةواس الخمةس نمطةا خاصةا لةعدراك عةن ر يةة شةيء وهةو نمة
صةةوري نسةةبة إلةةى الصةةور ,واإلدراك النةةاتج مةةن سةةما صةةوت هةةو الةةنم السةةمعي,
.
واإلدراك الناتج من اإلحساس هو النم الحسي"
ويعةةةةةرف الباحةةةةةث النظةةةةةام التمثيلةةةةةي بأنةةةةةه" طريقاااااة تملياااااي الهانااااا فاااااح أ ها ناااااا
اسثقباال ًوتخزينا ً وإرساالً".

2ـ1ـ 2أ هاع األ ظمة الثمليلية:
2ـ1ـ2ـ 1النظاا البصري ()Visually
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هةو اإلدراك النةاتج مةن الر يةة وهةي الصةورة المشةاهدة  ,أو مةن الةذاكرة أو متخيلةةة
منشأة باستخدام حاسة البصر.
2ـ1ـ2ـ 2النظاا ال:معح ( ) Auditory
هو اإلدراك الناتج من السمع أو الكالم الذي يكون في الحال أو من الةذاكرة أو منشةأ
بطريقة جديدة لم يسبق لك سماعها مثةل سةما صةوت المةذيع وهةو يتحةدس فهةو سةمع
حقيقي خارجي وعندما تخزنه في ذاكرتةك ثةم تتةذكر ذلةك الصةوت فإنةه يصةبح صةوتا َ
من الذاكرة
2ـ1ـ2ـ 3النظاا الح:ح ( ) Kinesthetic
هو اإلدراك الناتج عن اإلحساس أي اإلحساس الحقيقي أو المتخيل باستخدام حاسةة
اللمس أو المشاعر مثل لمس مخمل ناعم أو اإلحساس بالنعومة أو تذكر مشاعر الفةوز
في السباق أو الشعور بالفر أو الغضب.
 إحسةاس حقيقةي (  .:) Real Kinestheticوهةو اإلحسةاس اآلنةي ببةرودة الجةو
أو حرارته وهذا عندما يكون خارجي وقد يكون هةذا اإلحسةاس داخليةا َ مثةل اإلحسةاس
باأللم داخل المعدة.
 إحساس تةذكري (  .:) Remember Kinestheticوهةو تةذكر ليلةة بةاردة جةدا
مثال قبل سنه فتستدعي إحساسا مر بك من ذاكرتك.
 إحسةاس إنشةائي (  .:) Constructed Kinestheticوهةو عنةدما أقةول لةك مةا
هو إحساسك لو كنث تعيش في المريخ فأنث في هذ الحالة تنشئ شيئا جديةدا لةم يسةبق
له أن حدس لك.
أما األفراد الحركيون ( ) 35: 1994 : Hopfieldفيعملةون بشةكل أفضةل مةن خةالل
مشاعرهم ,ويميلون إلى فقدان التركيز إذا كةان هنةاك القليةل مةن الحركةة الخارجيةة أو
أي مثيةةةةر آخةةةةر ,وعنةةةةدما يسةةةةتمعون لمحاضةةةةرة أو عنةةةةد القةةةةراءة يريةةةةدون تسةةةةجيل
المالحظةةات ,ويكةةون دلةةيلهم المهةةام البصةةرية المعقةةدة,والحركيون يفضةةلون المعالجةةة
بالعمل,والحركة والنشاط .ويبدو أن هذا يرتب بشدة بالتعلم واإلدراك" .
2ـ1ـ 3دور الحهاس فح الثربية الرياضية:
تعد الحواس ذات أهمية عالية ألنها تمثل أداة التواصةل واالسةتقبال للفةرد وبتعبيةر أدق
نجةةةد أنَهةةةا قةةةدرة الفةةةرد علةةةى الشةةةعور بالمنبهةةةات أو المثيةةةرات الخارجيةةةة والداخليةةةة
واالستجابة لها استجابة صحيحة,أي تناسب حجم المثير إنَ كةان ذلةك المثيةر داخليةا أم
خارجيا.
2ـ1ـ3ـ 1الحس:
إنَ تكوين تصور بصري أو سةمعي للحركةة لةدى الفةرد الرياضةي لةيس كافيةا لقيةام
الفرد الرياضي بممارسة الحركةة أو المهةارة لةذلك يظةل التصةور البصةري والسةمعي
غير قائمين إذا لم يكن هناك شعور وإدراك بالحركة مرتبطين بالممارسة العمليةة لهةا,
فةإن العضةةالت المشةةتركة فةي هةةذ الحركةةة تحةةس بهةا بمعنةةى أن العضةةالت المشةةتركة
تشعر بمدى ما تتطلبه الحركة من قوة وارتخةاء ألن واجةب العضةالت ال يقتصةر فقة
على الحركةة ولكةن أيضةا علةى الحةس .ونلحةع أن بعةي الالعبةين ال يسةتطيعون أداء
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الحركة ,وذلك لعدم اإلحساس بها بواسطة العضالت وبةذلك ال يمكةن لالعةب الشةعور
بالفرق أو بالنسبة بين الشد واالرتخاء.
وممةةا سةةبق ذكةةر يتضةةح إنَ الحةةواس جميعهةةا لهةةا الةةدور فةةي عمليةةة تعلةةم المهةةارات
والحركةةةات الرياضةةةية ,أكةةةد ذلةةةك ( شةةةاكر ) 011 : 3113 :عةةةن (ترافيةةةرز) " إنَ
المهةةارة الحركيةةة تتطلةةب مةةن الفةةرد أن يسةةتقبل معلوماتةةه مةةن خةةالل أعضةةائه الحسةةية
ويرى أنه يمكن تعلةم المهةارات الحركيةة اإلدراكيةة مةن خةالل تعلةم مكوناتهةا وخاصةة
.
عندما ال تتداخل هذ المكونات فعندئذ يمكن تعلم المهمة ككل"
2ـ1ـ 4المهارة الحركية:
المهةةارة مةةن الكلمةةات الكثيةةرة االسةةتعمال فةةي حياتنةةا اليوميةةة سةةواء فةةي المجةةال
الرياضي أو غير من المجاالت المختلفة ,إنَ المهارة عصةب األداء وجةوهر فةي أيةة
رياضةةة كانةةث وإنجازهةةا يعتمةةد علةةى األداء البةةدني ويبنةةى عليهةةا اإلعةةداد الخططةةي
والنفسةةي والةةذهني ,ونجةةد أنهةةا القةةدرة النوعيةةة علةةى إنجةةاز أي عمةةل إذ يكةةون األداء
بأوضةةا مختلفةةة وبشةةكل نةةاجح ( ,الفتةةا  " ) 03 : 0223 :وتكةةون بعضةةها موروثةةة
وبعضةةها حركةةات متعلمةةة كتلةةك التةةي نسةةتخدمها فةةي المجةةال الرياضةةي علةةى شةةكل
مهارات والتي تتطلب كثيرا من الخبرة والتدريب لتعلمها وإتقانها".
ونجةةد أن العديةةد مةةن البةةاحثين والمختصةةين فةةي مختلةةف المجةةاالت تنةةاولوا موضةةو
المهةةارة .فقةةد عرفهةةا ( محجةةوب  ) 32 : 3110 :بأنهةةا " ترتيةةب المجةةاميع العضةةلية
وتنظيمهةةا بمةةا ينسةةجم وهةةدف الحركةةة واالقتصةةاد بالجهةةد والسةةهولة وفةةق القةةانون,
والمهةةةارة نظةةةام تخصصةةةي تةةةتقلص بةةةه العضةةةالت بسةةةبب حةةةافز عصةةةبي مسةةةتمر أو
متقطع".
فةةي حةةين عرفهةةا ( صةةبر  ) 62 : 3101 :بأنهةةا " جةةوهر األداء المعبةةر عةةن
مرحلة التوافق اآللي فةي التنفيةذ الحركةي ,وهةي مقيةاس لدرجةة التطبةع والتوافةق التةي
يصل إليها الالعب ,وهي صفة يوصف بها الالعب الماهر".
أ َمةةا ( خيةةون  ) 32 : 3101 :فعرفهةةا بأنهةةا "مهمةةة أو عمةةل معةةين يعكةةس فاعليةةة
عالية في األداء" ,ويستخدم مصطلح المهارة بطرائق متنوعة ومتعةددة خةالل الحةديث
اليومي ففي العمل نجد أن العمال يصنفون علةى ضةوء مهةاراتهم فةي العمةل المطلةوب
منهم فنجد أن بعضهم عمال ماهرون والبعي اآلخر شةبه مةاهرين كةذلك يوجةد عمةال
غيةةر مةةاهرين كةةذلك نجةةد أن الكةةالم عةةن المهةةارة وارد فةةي المنةةزل فنجةةد أن اآلبةةاء
يتكلمةةون عةةن مهةةارات أبنةةائهم فةةي المشةةي والسةةباحة وركةةوب الخيةةل وكةةرة اليةةد وكةةرة
القدم ,وبصةورة أدق نجةد أن مصةطلح المهةارة وارد فةي التخصصةات األخةرى كلهةا,
ويمكةةةن القةةةول أن المهةةةارات عمليةةةة حةةةس حركيةةةة فالمعلومةةةات الةةةواردة عةةةن طريةةةق
الحواس والتي تقابلها توجيهات صادرة من الدماغ هي من األهمية للمهارة بمةا ال يقةل
عةن الجوانةةب الحركيةة ألن الجملةةة الحركيةة ال تةةتم بةدون اشةةتراك الجوانةب اإلدراكيةةة
وبشةةكل فعةةال والسةةيما الحركيةةة فةةإن أغلةةب المهةةارات فةةي المجةةال الرياضةةي تسةةمى
بالمهارات اإلدراكية الحركية.
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ويبةةين ( محجةةوب  ) 61 : 3110 :أنَ " المهةةارة الحركيةةة تتةةأثر بةةالجنس والعمةةر
والتمرين واالستعداد والقابلية وتتطور بالشر والتوضةيح واسةتعمال الوسةائل العلميةة
لتطويرها".
2ـ1ـ4ـ 1مهارة الثصهيب بكرة ال:لة :
يتبلور الهةدف الرئيسةي مةن كةرة السةلة فةي إصةابة سةلة الخصةم اكبةر عةدد مةن النقةاط
خالل زمن المباريات ,وانطالقا من هذا الهدف يعد التصويب هو العامل المةءثر علةى
نتيجة المباراة.
لذلك فأن كل ما يءديه الالعبون من مهارات هجوميةة كةالتمرير والمحةاورة وحركةات
القدمين الهجومية  ,وغيرها من مهارات اللعبة الفردية والجماعية كةل ذلةك مةا هةو أال
أعداد وخلق ظروف مناسبة وآمنة لعملية التصويب على السلة.
لذا أصبح التصويب ذا أهمية كبيرة للعديد من المدربين والالعبين  ,اذ يولونه اهتمامةا
كبيرا في الجرعات التدريبية لتطوير وتعديل دقة التصويب .
ومهةةارة التصةةويب ال يمكةةن أن تةةتم دون تةةوافر عوامةةل متداخلةةة تةةءدي إلةةى نجاحهةةا
"فالالعب يجب أن يكون متدرب بشكل جيد على أدائها وفي ظروف مختلفة .
2ـ1ـ4ـ 2الثصهيب من اللبات ( الرمية الحرة ) :
( زيةةدان  ) 32 – 33 : 0223 :وتتسةةم تصةةويبة الرميةةة الحةةرة بالسةةهولة وذلةةك ألن
المسافة تكون ثابتة  ,ويعد التركيز والثقة مطلبين أساسيين عند أداء الرمية الحرة .
ويكون تنفيذ هذ الرمية بيد واحدة والمسافة بةين القةدمين بأتسةا الحةوض  ,والكتةف
مرتخ  ,واليد غير المصوبة تحث الكةرة  ,أمةا اليةد المصةوبة فخلةف الكةرة وإبهةام اليةد
فةةي حالةةة ارتخةةاء والمرفةةق للةةداخل  ,وموقةةع الكةةرة مةةا بةةين األذن والكتةةف والجةةذ
منتصبا والرأس عاليا وتركيز النظر باتجا الهدف وليس على الكرة  .ثم يبةدأ الالعةب
بمد الرسغ والقدم والركبتين  ,والذرا والرسغ باتجةا الهةدف وتتةرك الكةرة اليةد نحةو
الهدف مع المد الكامل للجسةم  ,وتكةون راحةة اليةد متجهةة لوسةفل وراحةة يةد التةوازن
.
ألعلى  ,وتكون الحركة بانسيابية متناغمة حتى تغادر الكرة اليدين
ونظرا لحصول العبي الفريةق الواحةد علةى عةدة رميةات مةن هةذا النةو والتةي إذا مةا
استغلث فأنها تكون ذات مردود إيجابي للفريةق فةي المبةاراة الواحةدة  .لةذا وجةب علةى
المةةدربين جعةةل هةةذا النةةو مةةن التصةةويب ذا أولويةةة فةةي التةةدريب لكونةةه يحةةدد مصةةير
الفرق في المباريات  ,وتكةون حركةة التصةويب مةن الثبةات بوقةوف الالعةب مواجهةا
للسلة مع تقدم إحدى القدمين إماما على أن تكون هذ القدم هةي المماثلةة لليةد المصةوبة
ثم يضع الالعب الكرة على أصابع اليد المصوبة والذرا منثني مةن المرفةق والعضةد
مواز لورض مع ثني الرسغ للخلف وتعمل اليد األخرى ( غير المصةوبة ) علةى سةند
الكرة في الجانب يجب أن تكون زاوية الذرا قائمة  ,وعند الرمي يقوم الالعةب بثنةي
الةةركبتين قلةةيال للمسةةاعدة فةةي قةةوة دفةةع الكةةرة إلةةى السةةلة  ,ثةةم تمتةةد الركبتةةان وتسةةتقيم
الةةذرا المصةةوبة أمامةةا عاليةةا وبحركةةة أضةةافية لرسةةغ اليةةد يعطةةى لالعةةب السةةرعة
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الالزمة لالنطالق والدوران الالزم مع مالحظة التركيز على مقدمة الحلقة القريبة من
الالعب المصوب.
2ـ  2الدراسات السابقة :
2ـ2ـ 1دراسة ( كة زال كاكة حمة سعيد .)2112 :
(( تأثير تمرينات مركبة على وفا البرمجاة الليهياة العصابية فاح تطاهير اال :ايابية
والنقي الحركح ألداء بعض المهارات األساسية بالكرة الطائرة ))
هدف البحث إلى :
وضع تمرينات مركبة على وفق البرمجة اللغوية العصبية للمجاميع التجريبيةة الةثالس
(السةةةمعية و البصةةةرية و اللمسةةةية) لتطةةةوير االنسةةةيابية والنقةةةل الحركةةةي ألداء بعةةةي
المهارات األساسية بالكرة الطائرة لدى الطالب.
وتم تطبيق البحث على:
طةةةالب كليةةةة التربيةةةة الرياضةةةية  /جامعةةةة السةةةليمانية للمةةةدة مةةةن  3113/0/3إلةةةى
.3113/3/03
وتضةةمن مةةنهج البحةةث وإجراءاتةةه الميدانيةةة إذ تةةم التطةةرق فيةةه إلةةى مةةنهج البحةةث
التجريبةةي وعينةةة البحةةث,إذ تةةم اختبةةار الطةةالب علةةى وفةةق مقيةةاس البرمجةةة اللغويةةة
العصةةبية ثةةم تةةم تقسةةيمهم بعةةد الحصةةول علةةى النتيجةةة المطلوبةةة إلةةى ثةةالس مجةةاميع
(السمعية والبصرية واللمسية) بواقع ( )01طالب لكةل مجموعةة والمجموعةة الرابعةة
هةةي الضةةابطة وبواقةةع ( )01طةةالب أي إنَ العينةةة كانةةث قةةد شةةملث ( )31طالبةةا .ثةةم
تضمن األجهزة واألدوات واختبةارات المهةارات وعةرض هةذ االختبةارات والتجربةة
االستطالعية والتجربة الرئيسة وأخيرا الوسائل اإلحصائية.
وبعد عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها توصلث الباحثة إلى االستنتاجات اآلتية:
 -0ظهةةةور تةةةأثير إيجةةةابي فةةةي االنسةةةيابية والنقةةةل الحركةةةي واألداء نتيجةةةة اسةةةتخدام
التمرينات المركبة وفق البرمجة اللغوية العصبية.
 -3ظهةةور تطةةور إيجةةابي فةةي االنسةةيابية بداللةةة مءشةةر السةةرعة الزاويةةة ,وإنَ أفضةةليه
الفةةروق فةةي مهةةارة اإلرسةةال بةةين الركبةةة والجةةذ كانةةث لصةةالح المجموعةةة الثانيةةة
البصري ثم السمعية.
الباب الثالث
3ـ 1منهج البحث -:
استخدم الباحث المنهج التجريبي لمالئمته طبيعة البحث وأهدافه حيث ( محجةوب
 ) 323 : 3111:بأنه " تغيير متعمد ومضبوط للشروط المحددة لحادس ما ومالحظةة
التغييرات الناتجة عن الحادثة نفسها وتفسيرها "
( الزوبعةةي والغةةانم  ) 002 : 0230 :وفةةي ضةةوء مةةا تقةةدم تةةم تصةةميم المجموعةةة
العشةةةوائية االختيةةةار ذات االختبةةةار القبلةةةي والبعةةةدي والةةةذي يطلةةةق عليةةةه ( التصةةةميم
التجريبي ذو الضب المحكم )
جدول ()1
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يبين تصميم المجمهعات المثكافئة االخثيار ات االخثبار القبلح والبعدي.
الخطهات
ت المجمهعات
الخام:ة
الرابعة
اللاللة
اللا ية
األولى
تمرينات
اخثبار
المجمهعة
اخثبار الفرق بين الفرق بين
1
مهارية
نبلح
الثجريبية
بعدي االخثبارين المجمهعثين
اخثبار الفرق بين فح االخثبار
المنهج
اخثبار
المجمهعة
2
ألبعدي
بعدي االخثبارين
المثب
نبلح
الضابطة
 2-3مجث ّم وعينة البحث -:
تكون مجتمع البحث من المدارس اإلعدادية في قضاء بعقوبة المركز والبالغ عددها
( )3مةةدارس  ,أمةةا مجتمةةع الطةةالب فتكةةون مةةن طةةالب المرحلةةة اإلعداديةةة (الصةةف
الرابةةع) فةةي تلةةك المةةدارس بعةةدد ( )611طالةةب  .أمةةا عينةةة البحةةث فكانةةث بصةةورة
عشوائية عن طريق القرعةة مةن طةالب (الصةف الرابةع) فةي إعداديةة المعةارف بعةدد
( )31طالةةب اسةةتبعد مةةنهم ( )2طةةالب بسةةبب الغيابةةات و( )3طةةالب بسةةبب الحالةةة
الصحية و( )2طةالب كةونهم العبةين ضةمن منتخةب تربيةة ديةالى بكةرة السةلة فأصةبح
بةةةذلك عةةةدد العينةةةة المتبقيةةةة ( )31طالةةةب وزعةةةوا بصةةةور عشةةةوائية إلةةةى مجمةةةوعتين
(ضةةابطة وتجريبيةةة) لتشةةكل العينةةة بةةذلك نسةةبة مئويةةة قةةدرها ( )%3.2مةةن مجتمةةع
البحث.
 3-3األجهزة واألدوات والهسائي الم:اعدة -:
 1-3-3األجهزة والهسائي الم:اعدة-:
وهةةي جميةةع الوسةةائل التةةي تسةةاعد الباحةةث بجمةةع المعلومةةات وحةةل المشةةكلة المةةراد
دراستها فقد تم االستعانة باألجهزة والوسائل المساعدة اآلتية:
ملعب كرة سلة
هدف كرة سلة
كرة سلة عدد ( )3قانونية .
 2-3-3أدوات البحث-:
-0المصادر العربية واألجنبية.
-3االختبارات والقياسات.
-2الوسائل اإلحصائية.
 4-3االخثبار الم:ثخدا فح البحث-:
يعةةد اختيةةار االختبةةارات مةةن الخطةةوات المهمةةة فةةي البحةةوس العلميةةة وذلةةك لقيةةاس
المتغيةةةرات التةةةي تتعلةةةق بالبحةةةث فاالختبةةةار( حسةةةانين  : 0223 :ص " ) 302هةةةو
مجموعةةة مةةن الت امرينةةات تعطةةى للفةةرد بهةةدف التعةةرف علةةى قدراتةةه أو اسةةتعداداته أو
كفايته".
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ونتيجة إلطال الباحث ألغلب المصادر العلمية المتوفرة التي تتعلق ببحثه فقةد تة ام
اختيار اختبار التصةويب مةن خلةف خة الرميةة الحةرة لمالئمتةه ألغةراض بحثةه وهةو
اختبار علمي مقنن .
3ـا4ـا 1اخثبااار الثصااهيب ماان خلاام خاال الرميااة الحاارة (  ) 11رميااات ( ابااراهيم :
) 112 : 1224
اليرض من االخثبار  (( -:قياس دقة التصويب للرمية الحرة ))
األدوات الالزمة -:
ملعب كرة سلة  ,هدف كرة سلة  ,كرة سلة عدد ( )3قانونية .
وصم األداء -:
 يتخذ الالعب وضع الوقوف ومعه الكرة خلف منتصف خ الرمية الحرة . يقوم كل العب بأداء مجموعتين كل مجموعة تتكون من ( )3رميات متتالية . من حق الالعب التصويب على السلة بأية طريقة تناسبه . يترك الالعب مكان التصويب عقب انتهاء المجموعة األولى  ,إذ يسمح لالعب أخرأن يءدي المجموعة األولى وهكذا بالتناوب لكال الالعبين ولبقية الالعبين .
تعليمات االختبار -:
 اخذ الالعب الوضع الصحيح ( الوقوف ومعه الكرة خلف منتصف الرمية الحرة ) لكل العب الحق في أداء ( )01رميات وبواقع مجموعتين ولكل مجموعة ()3رميات متتالية .
من الممكن لالعب أن يتخذ خطوة واحدة فق قبل أداء التصويب بالقفز مةع مالحظةة
عدم تجاوز العالمات المرسومة على األرض .
 لكل العب محاولة واحدة فق . يعلن الرقم الذي يسجله الالعب ال عطاء الكرة ومالحظة صحة األداء .إدارة االختبار :
 مسجل :يقوم بالنداء على األسماء اوال ويسجل نتائج الرميات ثانيا محكم  :يقف قرب الالعب ال عطاء الكرة ومالحظة صحة األداءحساب الدرجات :
 تحسب وتسجل لالعب درجة واحدة عن كل رمية ناجحة ( كرة تدخل السلة ) . ال تحتسب لالعب أية درجة عندما الكرة التدخل السلة ( رمية فاشلة ). درجة الالعب تساوي مجمو النقاط التي يحصل عليها في الرميات الو (. )03الدرجة القصوى لالختبار (  ) 01درجات  .االستطالعية  ,والشةكل ( )2يبةين اختبةار
دقة الرمية الحرة .
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شكي ()3
يبين اخثبار دنة الرمية الحرة
 2- 4-3اخثبار تفضيي النمذجة الح:ية :
لقد تبنى الباحث مقياس (فراس سهيل) لمعرفة تفضيل النمذجة الحسية لعينةة البحةث
 ,وقام الباحث بتطبيقه وهو عبارة عن اختبار من نو الورقة والقلةم ويهةدف المقيةاس
إلةةى التعةةرف علةةى أسةةلوب الةةتعلم المفضةةل لةةدى الطةةالب ويسةةاعد المعلةةم علةةى اختيةةار
األنشطة المناسبة للطالب على وفق ظهور النتيجة في االختبار ,ويتكون االختبار مةن
(  )03فقرة كل فقرة تحتوي على ثالثةة اختيةارات يةتم تحديةد اإلجابةة مةن المختبةر أي
اختيار إجابة واحدة من اإلجابات الثالس.
وتم توزيع االستمارات على الطالب ( أفةراد عينةة البحةث ) يةوم األحةد المصةادف
 3102/3/03الساعة التاسعة صباحا وضةمن وقةث درس التربيةة الرياضةية بعةد أخةذ
الموافقة من إدارة المدرسة  ,وبعدها تم جمع االستمارات وتصنيف الطةالب كةال وفةق
إجابته على فقرات االختبار على وفةق مفتةا االختبةار الةذي يتكةون مةن ثةالس فقةرات
(أ ,ب ,ج ) وهي لتحديد األنظمة التمثيلية الثالثة (البصري و السمعي و الحسي).
 5-3إعداد الثمارين المهارية -:
بعد اإلطال على الكثير من المصادر العلمية وأراء بعي الخبراء والمختصةين
فةةي مجةةال طرائةةق التةةدريس والةةتعلم الحركةةي ولعبةةة كةةرة السةةلة ,وذلةةك لالسةةتفادة مةةن
أرائهةةم وتوجيهةةاتهم السةةديدة ,ومةةن اجةةل تحقيةةق أهةةداف البحةةث ,قةةام الباحةةث بإعةةداد
التمارين الخاصةة بهةدف تعلمةه مهةارة التصةويب بكةرة السةلة لطةالب الصةف (الرابةع
اإلعةدادي) والمقةةررة ضةةمن منهةاج وزارة التربيةةة للمرحلةةة المتوسةطة مراعيةةا النقةةاط
التالية-:
 -0إن تراعةةي محتويةةات التمةةارين خصةةائص المرحلةةة العمريةةة مةةن حيةةث ميةةولهم,
قدراتهم ,مرحلة نموهم.
 -3تتناسب مع اإلمكانيات واألدوات المتوفرة.
 -2تراعي مبدأ خطوات تعلم المهارات الحركية.
 -3تراعي مبدأ التدرج في تعلم المهارات األساسية من السهل إلى الصعب.
 -3تراعي الوقث المخصص لدرس التربية الرياضية.
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 -6تتركز التمارين في الجزء الرئيسي من درس التربية الرياضية.
 2-3إجراءات البحث الميدا ية-:
تةةم اسةةتخدام هةةذ التمةةارين فةةي الجةةزء التطبيقةةي مةةن درس التربيةةة الرياضةةية إذ
تعطى ثالثة تمارين مهاريةة فةي كةل وحةدة تعليميةة  ,وتكةون مةدة هةذ التمةارين ()03
دقيقةةة وهةةي مةةدة النشةةاط التطبيقةةي مةةن الجةةزء الرئيسةةي مةةن درس التربيةةة الرياضةةية
والذي مدته ( )33دقيقة ,وبذلك يكةون وقةث التمةارين المطبقةة فةي األسةلوب التعليمةي
( )331دقيقة  ,وكما مبين في الجدول األتي-:
جدول ( )5
يبين أن:اا الهحدة الثعليمية وتهنيثاتها والن:بة المئهية لكي جزء
مجمو الزمن
الزمن خالل
النسبة
لو ( )06وحدة
وحدة تعليمية
أقسام الوحدة التعليمية
المئوية
تعليمية
واحدة
6.66
33د
2د
المقدمة
القسم
3.33
63د
3د
اإلحماء
اإلعدادي
03.33
033د
3د
التمرينات البدنية
33.33
061د
01د
نشاط تعليمي
القسم الرئيسي
22.22
331د
03د
نشاط تطبيقي
6.66
33د
2د
لعبة صغيرة
القسم الختامي
3.33
23د
3د
تمارين تهدئة
%011
331د
 33د
المجمو
وبعةةةد تحديةةةد االختبةةةار والتمرينةةةات المهاريةةةة قيةةةد البحةةةث قةةةام مةةةدرس التربيةةةة
الرياضةةةية بتةةةدريس عينةةةة البحةةةث المختةةةارة علةةةى وفةةةق التمةةةارين الموضةةةوعة لهةةةم
وبأشراف الباحث ,وحسب دروس التربية الرياضةية المخصصةة فةي جةدول الةدروس
األسةةبوعي وهةةي الحصةةة ( الرابعةةة) مةةن يةةومي ( االثنةةين) و(الثالثةةاء) ولمةةدة ثمانيةةة
أسابيع بمعدل ( )06وحدة تعليمية.
 1-3االخثبارات القبلية -:
( حميةةد و حسةةنين " ) 363 : 0223 :إن االختبةةارات القبليةةة هةةي أحةةدى وسةةائل
التقةةةويم والقيةةةاس والتشةةةخيص والتوجيةةةه فةةةي المنةةةاهج والبةةةرامج لجميةةةع المسةةةتويات
والمراحل العمريةة فهةي تقةوم بةدور المءشةر بوضةو إلةى التقةدم والنجةا فةي تحقيةق
األهداف الموضةوعية ".وقةد تةم أجةراء االختبةارات القبليةة لعينةة البحةث للمجمةوعتين
الضابطة والتجريبية يةوم االثنةين المصةادف  3102 /3/03فةي سةاحة المدرسةة وبعةد
تثبيةةث الظةةروف المتعلقةةة باالختبةةار مةةن حيةةث الزمةةان والمكةةان واألدوات المسةةتخدمة
وطريقة التنفيذ وفريق العمل المساعد.
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 2-3االخثبارات البعدية -:
تةةم أجةةراء االختبةةارات البعديةةة لعينةةة البحةةث للمجمةةوعتين الضةةابطة و التجريبيةةة
يةةوم األربعةةاء المصةةادف  3102/3/03بعةةد مضةةي فتةةرة ثمانيةةة أسةةابيع علةةى تطبيةةق
التمرينات وفي دروس التربية الرياضية المخصصة لهم.
وحرص الباحث على تثبيث الظةروف نفسةها التةي اسةتخدمث فةي االختبةار القبلةي
مةةةن حيةةةث الزمةةةان والمكةةةان واألدوات المسةةةتخدمة وطريقةةةة التنفيةةةذ وفريةةةق العمةةةل
المساعد.
3ـ  2الهسائي اإلحصائية :
استخدم الباحث الستخراج نتائج بحثه الوسائل اإلحصائية اآلتية :
 .0الوس الحسابي .
 .3االنحراف المعياري .
 .2قانون (ت) للعينات المتناظرة .
 .3قانون (ت) للعينات المستقلة المتساوية العدد .
الباب الرابع
4ـ 1عرض وتحليي ومنانشة ثائج االخثبارين القبلاح والبعادي للمهاارات األساساية
المخثارة للمجمهعة الضابطة-:
لغرض معرفة معنوية الفروق بين االختبارين القبلي والبعةدي فةي نتةائج اختبةارات
البحث للمجموعة الضابطة تم استخدام اختبار ( )t.testاإلحصائي للعينةات المتنةاظرة
وكما مبين في الجدول ( . ) 6
جدول ( ) 2
يبين األوساط الح:اابية واال حرافاات المعيارياة ونيماة ( ت ) المحث:ابة لالخثباارين
القبلح والبعدي للمجمهعة الضابطة فح اخثبارات المهارات األساسية.
المثييرات

وحدة
القياس

الثصهيب

قاط

االخثبار القبلح
س

ع

االخثبار ألبعدي
س

ع

س
ف

مجـ ح
ف

2

12.22 1.4 2.22 15.21 1.12 13.13

ت
المحث:بة

ت
الجدولية

معنهية
الفروق

2.12

معنهي

4

نيمة (ت) الجدولية بليت ( )2.12تحت م:ثهى داللة ( )1.15ودرجة حرية ()12
مةةن خةةالل الجةةدول أعةةال يتضةةح بةةأن قيمةةة (ت) المحسةةوبة أكبةةر مةةن قيمةةة (ت)
الجدولية مما يعني وجةود فةروق ذات داللةة معنويةة بةين االختبةار القبلةي والبعةدي فةي
مهارة التصويب ولصةالح االختبةار ألبعةدي للمجموعةة التجريبيةة ويعةزو الباحةث ذلةك
إلى :
 -0حصةةول تطةةور نسةةبي إذ ظهةةرت فةةروق فرديةةة يجةةب مراعاتهةةا ,ولةةذلك فةةان
التطور يكون نسبي وهذا مةا يءكةد (  " ) Hardman : 1984:32أن علةى مةدرس
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التربية الرياضية فهةم واسةتيعاب أهةم طرائةق التةدريس بةل يكةون علةى إطةال مباشةر
على جميعها وأحدثها ,وذلك من اجل اختيار الطريقة المناسبة للطلبة".
 -3شةةةكلية التمرينةةةات المسةةةتخدمة فةةةي دروس التربيةةةة الرياضةةةية وعةةةدم فاعليتهةةةا
لتطوير المهارة بشكل فعال ,وهذا أدى إلى التطور البسي الذي حدس في االختبةارات
لةةذلك يجةةب اختيةةار التمرينةةات المناسةةبة لرفةةع المسةةتوى المهةةاري بشةةكل أكثةةر فعاليةةة,
وهذا مةا أكةد ( سةليمان  " ) 33 : 0232أن اختيةار التمةرين لةه أهميةة كبةرى حيةث
انه الوسيلة األساسية لالرتقاء أو تطوير القدرات والمهارات الحركية".
 -2قلة استخدام وسائل اإليضا والتقنيةات المتطةورة أدى إلةى التطةور البسةي فةي
نتائج االختبار وهذا ما يءكد (  ) Bale :1989 :90اذ يشير إلى " ضرورة اسةتخدام
وسائل إيضا وتقنيات متطورة خالل الدرس ألنها تقرب الصورة والحركةة والفعاليةة
للتلميذ وبذلك تسةهل عليةه عمليةة األداء وبالشةكل الصةحيح وبإشةراف وتوجيةه مةدرس
التربية الرياضية".
وبةةذلك يكةةون القسةةم األول مةةن الفرضةةية األولةةى قةةد تحقةةق إذ ظهةةرت فةةروق
معنوية بين االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة ,وذلةك بسةبب دخةول كةرة
السةةلة فةةي هةةذ المرحلةةة بالنسةةبة للطلبةةة كلعبةةة جديةةدة ,ولكةةن الةةتعلم الحاصةةل هةةو تعلةةم
بسي ال يلبي الطمو وال يتناسب مع تطور اللعبة بشكل عام.
4ـ 2عرض وتحليي ومنانشة ثائج االخثبارين القبلاح والبعادي للمهاارات األساساية
المخثارة للمجمهعة الثجريبية-:
لغرض معرفة معنوية الفروق بين االختبارين القبلي والبعةدي فةي نتةائج اختبةارات
البحث للمجموعة التجريبية تم استخدام اختبار ( )t.testاإلحصائي للعينةات المتنةاظرة
وكما مبين في الجدول ( ) 6
جدول ( ) 2
يبين األوساط الح:اابية واال حرافاات المعيارياة ونيماة ( ت ) المحث:ابة لالخثباارين
القبلح والبعدي للمجمهعة الثجريبية فح اخثبارات المهارات األساسية.
المثييرا
ت

وحدة
القياس

االخثبار القبلح
س

ع

االخثبار البعدي
س

ع

س
ف

مجـ ح
ف

2

معنهية
ت
ت
المحث:بة الجدولية الفروق

قاط

الثصهيب

2.12
22.11 1.2 1.23 12.43 1.12 13.42

معنهي

2.3

نيمة (ت) الجدولية بليت ( )2.12تحت م:ثهى داللة ( )1.15ودرجة حرية ()12
ويعزو الباحث نتائج االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في المهةارات
األساسية قيد البحث إلى-:
0و ة مجموعةةة التمةةارين التةةي اسةةتخدمث فةةي الجةةزء الرئيسةةي والتةةي تهةةدف إلةةى تعلةةيم
المهارات بصورة مشوقة بعيدا عن الملل والرتابة في التمرينات الشةكلية فةي الةدرس,
وهذا ما أشار إليه( عبد القةادر " ) 033 : 1993 :أن اسةتخدام التمةارين المشةوقة فةي
التدريب يعد عامال مهما لالرتفا بالمستوى الفني والبدني والنفسي لالعب".
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3و مالئمة التمرينات المسةتخدمة ألعمةار الطةالب سةاعدت علةى سةرعة تعلةم الطةالب
وهةذا مةا أكةد (  ) Word : 1984:92اذ أشةار إلةى " أن التمةارين يجةب أن تكةون
مالئمةةة ألعمةةار الطةةالب وقةةدراتهم العقليةةة والبدنيةةة وال بةةد مةةن مراعةةاة الحالةةة العامةةة
والظروف المحيطة بالدرس من اجل تحقيق األهداف المطلوبة".
 -2إشراك جميةع التالميةذ فةي أداء التمةارين كةل حسةب مسةتوا ومراعةاة الفةروق
الفرديةة سةاهم فةي تحسةن عمليةة الةتعلم ,وهةذا مةا أكةد ( " ) Autony :1985:124
بأنه ال توجد طريقة محددة تعتبر كأحسن طريقة لتدريس التربية الرياضية ,ويجةب أن
تتةةوفر عةةدة شةةروط فةةي الطريقةةة وأهمهةةا أهةةداف وأغةةراض الطريقةةة ,إشةةراك جميةةع
التالميذ في الدرس من خالل استثارة دوافع التالميذ مع ضرورة التطبيق الموضوعي
للطريقة".
وهذا مةا يحقةق الشةطر الثةاني مةن الفرضةية األولةى التةي تشةير إلةى وجةود فةروق
معنويةةةة بةةةين االختبةةةارات القبليةةةة والبعديةةةة للمجموعةةةة التجريبيةةةة ولصةةةالح االختبةةةار
ألبعدي.
 3-4عااارض وتحلياااي ومنانشاااة ثاااائج االخثباااارات البعدياااة للمهاااارات األساساااية
المخثارة للمجمهعثين الضابطة والثجريبية-:
لغرض المقارنة بةين نتةائج االختبةارات البعديةة للمجمةوعتين الضةابطة والتجريبيةة
ولمعرفةةةة أيهمةةةا األفضةةةل فةةةي تطةةةوير المهةةةارات فقةةةد تةةةم اسةةةتخدام اختبةةةار ()t.test
اإلحصائي للعينات المتناظرة ولمعرفة معنوية الفةروق بينهمةا وكمةا مبةين فةي الجةدول
()3
جدول ( )2
يبااين األوساااط الح:ااابية واال حرافااات المعياريااة فااح اخثبااارات المهااارات المخثااارة
البعدياااة للمجماااهعثين الضاااابطة والثجريبياااة ونيماااة ( ت ) المحث:ااابة والجدولياااة
وداللثهما اإلحصائية .
وحدة
القياس
االخثبار
ات

المجمهعة الضابطة

الثصهيب

قاط

س

ع

15.21

2.22

عدد
العينة

21

المجمهعة الثجريبية
س

ع

12.43

1.23

عدد
العينة

21

ت
المحث:بة

5.2

ت
الجدولية

2.12

معنهية
الفروق

معنهي

نيمة (ت) الجدولية بليت ( )2.12تحت م:ثهى داللة ( )1.15ودرجة حرية ()32
لقد أظهرت نتائج االختبارات البعدية للمهارات األساسية قيد البحث للمجموعتين
التجريبية والضابطة إلى وجود فروق معنوية ويعزو الباحث هذ الفروق إلى-:
 -0االختيار الجيد لنوعية التمارين المختارة.
-3هذ النتائج تتفةق مةا توصةل إليةه كةل مةن ( Osthuzon & Griesel :1992
 " ) :45مةةن أن اسةةتخدام التمرينةةات يةةءثر بشةةكل فعةةال فةةي النمةةو الحركةةي للتالميةةذ
وخاصة في جوانبه البدنية والمهارية".
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 -2إن حرية الحركة واالنتقةال بانسةيابية ورشةاقة جيةدة سةرعث مةن عمليةة الةتعلم
وهذا مةا أكةد ( محجةوب َّ " )063 : 0233:
إن الحركةة تتطةور بالتةدريب الرياضةي
المنتظم نتيجة لتطور المسةتوى الةذهني والفكةري ,وتطةور الصةفات البدنيةة والحركيةة
فضال عن زيادة ما مخزون بالدماغ من تجارب حركية".
 -3التفاعل مع أجةواء الةدرس بةرو مةن الجةد والتشةويق بةدون حصةول الملةل أو
التعب أثنةاء األداء يسةاعد الطالةب لعبةدا والتجديةد فةي الطاقةة الحيويةة والتعبيةر عةن
القدرات الفردية والتخلص مةن التةوترات العصةبية ممةا يسةاعد ويخةدم أهةداف الوحةدة
َّ
"إن الترويح يعني بذل الجهد بقةوة
التعليمية وهذا ما أكدته ( حذام ) 03 : 0233 :
ونشاط ألداء العمل والفعالية".
وهذا ما يحقق الفرضية الثانية من البحةث والتةي تشةير إلةوى وجةود فةروق معنويةة
في
االختبارات البعدية بين المجموعة التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية.
الباب الخامس
االستنتاجات :
فةةي ضةةوء أهةةداف البحةةث ومةةن خةةالل عةةرض وتحليةةل ومناقشةةة النتةةائج التةةي
أسفرت عنها هذ الرسالة وفي ضوء منهجية البحث نستنتج األتي-:
إن استخدام التمرينات المهارية وفةق النظةام الحسةي قيةد البحةث كةان لهةا تةأثير

في تعلم مهارة التصويب بكرة السلة لطالب المرحلة اإلعدادية (الصف الرابع).
إن إشراك جميع التالميذ في أداء التمارين كل حسب مستوا ومراعةاة الفةروق

الفردية ساهم في تحسن عملية التعلم.
استخدام الوسائل المساعدة ساهم في تعلم مهارة التصويب.

التنو في استخدام التمارين ساهم في زيادة التشةويق والدافعيةة ممةا سةاعد فةي

تعلم مهارة التصويب .
التوصيات :
من خالل ما ورد في االستنتاجات نوصي بما يلي-:
ضةةةرورة تطبيةةةق التمرينةةةات المهاريةةةة لنظةةةام تمثيلةةةي أخةةةر فةةةي درس التربيةةةة

الرياضية وذلك لتحقيةق نتةائج ايجابيةة فةي تطةوير مهةارة التصةويب ومهةارات أخةرى
بكرة السلة.
تطبيق التمرينات المهارية لنظام تمثيلي أخر في درس التربية الرياضية وذلةك

لتحقيق نتائج ايجابية في تطوير مهارات أخرى وأللعاب أخرى.
ضرورة استخدام التمرينةات قيةد البحةث فةي درس التربيةة الرياضةية للمراحةل

الدراسية األخرى وذلك لمنح فرصة للطلبة للتعبير عن قدراتهم بشةكل جمةاعي والةذي
راعى الفروق الفردية بينهم.
استخدام التمرينات قيد البحةث علةى عينةات أخةرى (البنةات) ولمراحةل عمريةة

مختلفة.
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المالح
ملح رنم ()1
مقياس النمذجة الح:ية الخاص بالمجال الرياضح للدكثهر ( فراس سهيي )
الفقرة
ت
طلب منك أن توضح خطة لعب لفريق معين خالل مدة قصيرة فماذا تعمل ؟
0
َ
أ -ترسم ألخطه على الورقة إليضاحها لالعبين .
ب -تخبر الالعبين بالخطة مستخدما اإلشارات واألرقام.
ج -تجعلهم يطبقونها ميدانيا.
 3أنث غير متأكد من معنى إحدى مصطلحات التربية الرياضية ماذا تفعل ؟
أ -هل ستقوم بترديد المصطلح أكثر من مرة وتختار المعنى
ب -اإلجابة عن معنى المصطلح حسب خيالك وإحساسك به.
ج -بكتابة عدة معاني لهذا المصطلح واختيار واحدة منها .
 2أبلغث بسفرة خارج بلدك للمشاركة ببطولة ما مع زميل لك هل تفضل ؟
أ -أن تتصل به هاتفيا لتخبر عنها .
ب -تجعله يشاهد مكان البلد المضيف على الخارطة.
ج -تحدد وتخط معه األماكن التي ستزورونها .
طلب منك أن تجري إحماءا لزمالئك في الفريق قبل يوم من التمرين ؟
 3أ -تقوم بإجراء اإلحماء من دون الحاجة إلى أوامر من المدرب .
ب -تشواهد طريقة إلجوراء إحماء مماثول من خالل قرص .CD
-230-

العدد الخامس والخمسون  .مجلة الفتح  .ايلول لسنة 3102

3

6

3

3

2

01

00

03

02

03

عبد الرحمن نبهان

ج -تقوم بإجراء اإلحماء بعد سماعك توجيهات من المدرب .
طلب منك أن تكون مرشدا كشفيا لزمالئك لوصولهم إلى مكان معين ماذا تفعل ؟
أ -تأخذهم إلى المكان المراد الوصول إليه .
ب -تقوم أوال بعرض صور المكان المراد الوصول إليه.
ج -تعطيهم فكرة موجزة عن المكان .
احضر مدربك جهازا جديدا للتدريب على مهارة ما ؟
أ -تريد من المدرب أن يخبرك عن تفاصيل عمل الجهاز المراد شرا .
ب -تشغيل الجهاز لالستمتا به وهو يعمل .
ج -تفضل أن يكون الجهاز عصريا وجذابا
عندما تريد أن تتعلم مهارة جديدة فان اسلوب تعلمك المفضل هو ؟
أ -تشاهد ذلك باألدلة البصرية  ,كالصور والمخططات .
ب -تستمع إلى شخص ماهر فيها يوضح لك كيفية أداء المهارة .
ج -تحاول أن تءدي المهارة بنفسك .
أصيبث قدمك في مباراة فماذا تفضل أن يعمله لك الطبيب ؟
أ -أن يخبرك بماذا أصيبث قدمك .
ب -أن يريك صورة لقدم مصابة بمثل إصابتك.
 أن يجعلك تمشي قليال على قدمك المصابة لتستشعر اصابتك.طلب منك في الكلية أن تتعلم استعمال برنامج جديد على الحاسوب فماذا تفضل ؟
أ -تستخدم لوحة المفاتيح وتجرب العمل على البرنامج .
ب -تتصل هاتفيا بصديق له خبرة في هذا المجال وتسأله عن كيفية استخدامه .
ج -تطلب من األستواذ عمل البرناموج أماموك وتشاهد ما قام به .
تريد الوذهاب إلى احد أصدقائوك ال تعرف عنوانه فهل تفضل ؟
أ -أن يَرسم لك العنوان على شكل مخط على الورقة.
ب -أن يخبرك باالتجاهات التي تدلك على العنوان .
ج -أن يأتي صديقك بنفسه ويأخذك إلى دار .
بغي النظر عن السعر ماذا يءثر على قرار شرائك لمجلة رياضية ؟
أ-انك استعملث نسخة منها قبل ذلك.
ب -أخبرك بها صديقك .
ج -طريقة طبعها الجذابة .
ماذا يءثر على قرارك في الذهاب لمشاهدة مباراة احد األندية الكبيرة ؟
أ -سمعث عنها من خالل المذيا .
ب -شاهدت مباريات لهذا النادي عن طريق التلفاز.
ج -قربك من مكان إقامة المباراة بحيث يكون بمقدورك الذهاب لمشاهدتها
هل تفضل المدرب الذي يقوم بإلقاء محاضرته التدريبية أن يستعمل ؟
أ -أفالم  ,مخططات  ,صور.
ب -التدريبات الميدانية.
ج -الحوار والمناقشة مع احد الخبراء المعروفين.
تفضل أن تقضي معظم الوقث في مهرجان رياضي بالنشاطات اآلتية ؟
أ -النظر إلى القاعة ومشاهدة كل شخص موجود فيها.
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ب -االستما أو التكلم مع شخصية أو أكثر من الموجودين.
ج -استقبال المدعوين والقيام ببعي النشاطات االجتماعية.
 03أنث ضمن فريق المشاركين بالعرض االفتتاحي لبطولة كبيرة فهل تفضل أن تكون ؟
أ -من الذين يقومون بالعرض .
ب -مسءوال عن المءثرات الضوئية.
ج -مسءال عن اختيار المعزوفات الموسيقية المصاحبة للعرض.
 06عندما تكون غاضبا فان ردة فعلك األولية هي ؟
أ -توبيخ من هم حولك.
ب -عدم استطاعتك النظر الى من هم حولك .
ج -ضرب من هم حولك .
 03عند الفوز بمباراة مهمة هل تفضل ؟
أ -االستما إلى التصفيق المدوي للجمهور .
ب -أداء حركات تمثيلية تعبيرا عن الفر .
ج-النظر الى الجمهور لالستمتا بكيفية احتفاله بالفوز .
 03عندما تتكلم مع حكم مباراة حول حالة تحكيمية احتسبها ضدك هل يتولد لةديك شةعور
بقيامك باألفعال أدنا ؟
أ -تحرك يداك وبعي أعضاء جسمك أكثر من المعتاد
ب -ارتفا أو انخفاض في حدة صوتك.
ج -تغمي عيونك أو تغير تعابير وجهك .
 02تريد أن تتذكر انجازا رياضيا حققته فانك سوف تختار ؟
أ -أن ترجع إلى أرشيف مصور وثق هذا االنجاز.
ب-أن يذكرك صديقك به أو تتذكر من خالل شري تسجيل.
ج -أن تتخيل هذا االنجاز ذهنيا .
 31اقضي أوقات فراغي في ؟
أ -االستما إلى الموسيقى  ,أو الكالم بالهاتف مع صديق.
ب -المشي لمسافة طويلة  ,أو القيام ببعي التمارين الرياضية.
ج -قراءة كتاب أو مجلة  ,أو مشاهدة التلفاز
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