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 امللخص

 يهدف البحث للكشف عن:
يل المهاري االعتيادي في التحص سلوبواأل, متجانسة الغير افسية ذات المجاميع المتجانسة و فرق التعلم التن أسلوبفاعلية  -

 لبعض مهارات كرة السلة . 
من طالب  ( طالبا  42واشتملت عينة البحث على) ,مته لطبيعة البحثءم الباحثان المنهج التجريبي لمالواستخد  

 ,لتجريبية االولىطالبا  للمجموعة ا  (14جامعة الموصل, وبواقع ),ولى في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة السنة الدراسية األ
تين في . وتم إجراء التكافؤ بين المجموعللمجموعة الضابطة , ( طالبا  14و)للمجموعة التجريبية الثانية  , طالبا   ( 14و)

( 6ي)التعليم برنامجوأستغرق تنفيذ ال, والكتلة( وبعض عناصر اللياقة البدنية والمهارية, والطول  , المتغيرات األساسية )العمر
يمية خطة تعل( 12ولى و)ة تعليمية للمجموعة التجريبية األ( خط12وبواقع ) ,5/4/2018ولغاية  25/2/2018من  مدةأسابيع لل

هاء من وبعد االنت ,( دقيقة75وزمن كل خطة تعليمية ) ,( خطة تعليمية للمجموعة الضابطة12)و ,للمجموعة التجريبية الثانية
 (SPSSوأستخدم الباحثان الحقيبة اإلحصائية ), 11/4/2018 البرنامج ُأجري االختبار البعدي للتحصيل المهاري بتاريخ

 (tتبار )واخ ,"ومعامل االرتباط البسيط "بيرسون  ,واالنحراف المعياري , ط الحسابيالوس)اإلحصائية اآلتية:باستخدام الوسائل 
 .(واحد باتجاهن ايتحليل التب, معادلة سبيرمانو  ,معامل القوة التميزيةو  ,معامل السهولة والصعوبة, غير المرتبطةللعينات 

 االستنتاجات اآلتية:  إلىوفي ضوء نتائج البحث وضمن حدوده توصل الباحثان  
لتتتى عغيتتر المتجانستتتة التنافستتية للمجتتتاميع المتجانستتتة و فتتترق التتتتعلم  أستتلوبب درستتتتا تتتتانن اللتتتان التجريبيتفوقتتت المجموعتتتتا  -1

االعتيتتادي فتي التحصتتيل المهتاري البعتتدي ولصتالت المجمتتوعتين التجتتريبيتين   ستلوبوفتتا األ علتى المجموعتة الضتتابطة التتي درستتت
 لبعض مهارات كرة السلة .

تين ان المجموعتين التجريبيتين كانتا فعالتين في التحصيل المهتاري لتبعض مهتارات كترة الستلة ولتم يقهتر فترق بتين المجمتوع -2
 التجريبيتين.

 :بتوصية وهي الباحثان وأوصى
 لطالبلسلة امتجانسة في تدريس مادة كرة الفرق العلم التنافسية ذات المجاميع المتجانسة وغير  أسلوبالتأكيد على استخدام   -

 ولى .األالسنة الدراسية 

 :مقترح وهو الباحثان وأقترح
سنة للطالب ا لمادة كرة السلةري ضرورة إدخال المنافسة في نهاية الوحدة التعليمية لما لها تأثير ايجابي على التحصيل المها -

 ولى.األ الدراسية
 (التعلم، المجاميع المتجانسة،  التحصيل المهاري، المهارات الهجومية ، كرة السلة)الكلمات المفتاحية: 
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Effectiveness of the of competitive style of learning teams with homogeneous and 

heterogeneous groups in the skillful achievement 
 of some offensive skills in basketball 
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The research aims to detect: 

- Effectiveness of the competitive style of learning teams with heterogeneous and heterogeneous 

groups , and the usual method of skillful achievement of some basketball skills. 

The researchers used the experimental approach to suit the nature of the research. The sample 

included (42) students of the first year in the Faculty of Physical Education and Sports Sciences, 

University of Mosul, 14 students for the first experimental group, 14 students for the second 

experimental group, (14) students for the control group. Parity between the two groups was carried 

out in the basic variables (age, height and mass) and some elements of fitness and skill. 

The implementation of the educational program lasted 6 weeks from 25/2/2018 to 5/4/2018, 12 

educational plans for the first experimental group, 12 educational plans for the second experimental 

group, 12 educational plans for the control group, And the duration of each educational plan (75) 

minutes, and after the completion of the program post-test  was conducted for the skillful 

achievement on 11/4/2018 .  

The researchers used the following statistical means: 

 To obtain the results of the current research, the researcher used the statistical bag (SPSS) using the 

following statistical means: 

mean, standard deviation, simple correlation coefficient Pearson, and the t-test of the unrelated 

samples. 

- coefficient of easiness and difficulty, the coefficient of power excellence, Spearman equation. 

- One-way analysis 

In light of the results of the research and within its limits, the researchers reached the following 

conclusions: 

1- Superiority of the two experimental groups that studied the competitive learning teams method 

for the homogeneous and heterogeneous groups on the controlling  group  that studied according 

to the normal method of post-skillful achievement and for the two experimental groups of some 

basketball skills. 

2- The experimental groups were effective in the skillful achievement for some basketball skills 

and did not show a difference between the two experimental groups, 

The researchers recommended a recommendation that is : 

1- Emphasize en using the style of competitive science teams with homogeneous and 

heterogeneous groups in teaching basketball in the first year students . 

The researchers suggested a proposal that is : 

1- Necessity to introduce competition at the end of the educational unit because, it has a positive 

impact on the achievement of the skill of basketball for the students of the first year students .  

 

Keywords: learning, homogeneous groups, skill collection, offensive skills, basketball 
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 التعريف بالبحث -1
 المقدمة واهمية البحث: 1-1

 تبينها للمناقشة والدراسة في الوقمجموعات متعاونة فيما  إلىازدهرت فكرة تقسيم الطالب   
 حيث أصبحت االبحاث تركز على ,لتعلم التعاوني في التربية اقدم فكرة من رغم ال وعلى ,الحالي

 ا وأساليبائوفيه يتم استخدام طر  ,استخدام مجموعات من الطالب يعملون معا  إلتمام واجب معين
كل مجموعته بش أفرادالتدريس المالئمة للمجموعات بحث تتيت تلك االساليب لكل فرد فرصة للعمل مع 

          مجموعته ألقصى درجة ممكنة أفراديادة في مستوى تعلمه وتعلم باقي مما ينتج عنه ز ,إيجابي
 ,تحصيل ( كما يعد التعلم التعاوني من احد األساليب التعليمية الهادفة لتنمية ال233 ,2017 ,) حمد 

وعة المجم أفراديتم العمل الجماعي بالتفاعل بين إذ , وكذلك تعزيز شخصية الفرد من خالل مجموعته 
 ,عة جمو عمل كل فرد إلنجاح الميإذ , ويكون التقييم جماعي وليس فردي  ,بتبادل المعلومات وتكاملها

 .(27 ,2005 ,)فرج  المجموعة الواحدة أفرادنه يكون بين المجموعات وليس بين إوالتنافس اذا وجد ف
المالئم لمهارته  سلوبن يختار األأهداف المنشودة على المدرس لكي يتم تحقيا األو         

اجهزة وطبيعة المهارات التي سوف يتم تدريسها واالمكانات المتوفرة من ادوات و , وخصائص المتعلمين 
ة عاليظروفه الخاصة ولكل ف أسلوبمثل بل لكل أأسلوب تدريس والحقيقة انه ال يوجد  ,والوقت المتاح 

 .( 69 , 2017 ,)الحايك يالئمها أسلوب
على تحسين (( حيث تشجع SLAVIN&OTHERSفرق التعلم التنافسية طورها   أسلوبن إ      

ير جموعات غم إلىيتم تقسيم الطالب فيها  ,االعتماد المتبادل بين الطالب العالقات االجتماعية و 
ة ويعمل الطالب فيها معا  كمجموع ,( طالب  5-3اعدادهم من ) قتربداء وتمتجانسين في مستوى األ

 .ورقة عمل واحدة  حيث تعطى كل مجموعة ,معينة  أهدافة على مهمات تعليمية لتحقيا تعاوني
 (    108 , 2008 ,)الربيعي 

 : تيلحالي عن طريا طرح  السؤال اآلاهمية البحث ا يغةنه يمكن صإوعليه ف  
متجانسة فاعلية في تعلم الغير افسية ذات المجاميع المتجانسة و فرق التعلم التن سلوبهل أل  
 ؟ لسلةكرة ال الهجومية مهاراتالبعض 

 : مشكلة البحث 1-2
صبت لديه أن الطالب إذ إفي محاولة مواكبة تطورات العصر  صعب تمر العملية التعليمية بتحد    

ب مع عدد كبير من مصادر التعلم واصبت من الضروري تنويع المادة التعليمية واساليب التعلم لتتناس
 هذه التطورات .

ن فعالية كرة السلة لعبة جماعية يغلب عليها طابع العمل الجماعي الذي أومن المعروف   
قصى قدر من التفاعل فيما أ إلىوتحتاج , يتصف بالتعاون بين اعضاء الفريا لتحقيا النتائج المطلوبة 

ض من الطلبة يتهربون ان هناك بعمالحقة الباحثان بيهم وكذلك روح التنافس والتحدي .ومن خالل 
لديهم الشعور في القلا من داء الصحيت للمهارة الذي يولد داء المهاري كونهم لم يتقنوا األاألمن تكرار 
تدريس يتناسب مع فعالية كرة  أسلوبالبحث عن  إلى الباحثانلذا اتجه تفكير ,  مام زمالئهمأفشلهم 
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فرق التعلم التنافسية  بأسلو االختيار على  فوقع ,السلة والجو التعاوني التنافسي الذي توفره هذه الفعالية
تكوين دوار دور مهم في ولهذه األ عدة كونه يعمل على شكل مجاميع وادخل المجموعة الواحدة ادوار

جو من المنافسة بين تهيئة وايضا , واحترام آرائهم فيما بينهم  ,تعاوني وتفاهم كبير فيما بينهمجو 
ع للمثابرة لالجتهاد والشعور بالمسؤولية وتولد جو من الحماس وداف, المجاميع جميعها ضمن الدرس 

شكلة البحث في ومن هنا تكمن م, ل النقد من الزمالء بروح رياضيةوايضا تقب ,تجاه مجموعاتهم
غير المتجانسة في افسية ذات المجاميع المتجانسة و فرق التعلم التن أسلوباستخدام  الوقوف على فاعلية

 ولى ؟لطالب السنة الدراسية األة السلة كر الهجومية بمهارات التعلم بعض 
 البحث:هدف  1-3
 سلوبمتجانسة واألالغير افسية ذات المجاميع المتجانسة و فرق التعلم التن أسلوبفاعلية  1-3-1

  كرة السلة . ب الهجومية مهاراتالاالعتيادي في التحصيل المهاري لبعض 
 البحث: فرض   1-4
ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات مجاميع البحث الثالث في  1-4-1

 كرة السلة . ب الهجومية مهاراتالالتحصيل المهاري البعدي لبعض 
 مجاالت البحث:  1-5
 ةكليفي   , ( 2018 -2017, للعام الدراسي )ولىالبشري: طالب السنة الدراسية األ المجال 1-5-1

 جامعة الموصل .      ب ,وعلوم الرياضةالتربية البدنية 
 الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية في , الفرقية األلعاب فرع في السلة قاعة: المكاني المجال 1-5-2
 . الموصل جامعةب ,
  .  15/4/2018  ولغاية 12/11/2017 من ابتداء  : الزماني المجال 1-5-3
 تحديد المصطلحات : 1-6

 فرق التعلم  1-6-1
والحوار فيما بينهم  ,(" يتطلب من التالميذ العمل مع بعضهم البعض 2005يعرفه خطايبة )   

هارات مأثناء هذا التفاعل الفعال تنمو لديهم في  وأن يعلم بعضهم البعض و ,يتعلا بالمادة الدراسية
 ( 368, 2005 ,)خطايبة . "  شخصية واجتماعية إيجابية

 : التعلم التنافسية إجرائيا  بأنه فرق  أسلوبأما الباحثان فيعرفان  
 لىإيقوم على عمل الطالب بشكل مجموعات تعاونية يتم تقسيمهم حسب قدراتهم المهارية  أسلوب      

ة عن غيره  بطابع المنافس سلوبويمز هذا األ , مجموعات ولكل مجموعة اسم معين يميزها عن غيرها
 .بين المجموعات في نهاية الوحدة التعليمية 

 المجموعات المتجانسة  1-6-2
(: هي تلك المجموعات التي تتباين فيها مستويات الطالب وفقا  لمستوى 2011يعرفها رضوان )  

قدراتهم التحصيلية على مجموعات متجانسة ذات قدرات تحصيلية عالية ومجموعات ذات قدرات 
 .( 242 ,2011 ,) رضوان موعات ذات قدرات تحصيلية منخفضةتحصيلية متوسطة وعلى مج
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 أما الباحثان  فيعرفان المجموعات المتجانسة إجرائيًا بأنها :
عبارة عن مجموعات يتم تقسيم الطالب على اساس مستوى قدراتهم في التحصيل المهاري حيث      

و أ , المجموعة الواحدة مكونة من طالب لهم مستوى وقدرات واحدة إما جميعهم ذات مستوى قدرات عالية
 يهتحقيا الهدف المراد الوصول إلحيث يتعاونون فيما بينهم ألداء المهارة و ,و منخفضة , أمتوسطة 

 ( : هي تلك المجموعات التي تتكون 2001يعرفها ابو ناجي ) :المجموعات غير المتجانسة  1-6-3
و مستوى بحيث تحتوي المجموعة على طالب ذ ,فيها المجموعة من مستويات وقدرات متباينة للطالب 

 ( 242 ,2001 ,)ابو ناجي   . ومنخفض, و متوسط  , عالي
 متجانسة إجرائيًا بأنها :الغير ما الباحثان فيعرفان المجموعات أ

ساس مستوى قدراتهم في التحصيل المهاري حيث أن مجموعات يتم تقسيم الطالب على عبارة ع   
ة ي من طالب ذات مستوى وقدرات عاليأن طالب لهم مستوى وقدرات مختلفة المجموعة الواحدة مكونة م

 .ليهحيث يتعاونون فيما بينهم ألداء المهارة وتحقيا الهدف المراد الوصول إ,ومنخفضة  , ومتوسطة, 
 الدراسات السابقة  -2
 ( 2017دراسة مشكور )2-1
لمتغيرات المتجانسة وغير المتجانسة ( على بعض اي المجاميع الصغيرة ) أسلوبعنوان الدراسة : تأثير -

 داء الفني واالنجاز لفعالية رمي القرص .الكينماتيكية ومستوى األ
ي المجاميع الصغيرة ) المتجانسة وغير أسلوبمعرفة تأثير  إلىاهداف الدراسة : هدفت الدراسة -

 ص .واالنجاز لفعالية رمي القر  داء الفنيلمتغيرات الكينماتيكية ومستوى األبعض ا فيالمتجانسة ( 
المنهج التجريبي و تكونت العينة من  الباحثانمنهج البحث وعينته والوسائل االحصائية : استخدمت -
صرة عة البالثانية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جام سنة الدراسيةمن طالب ال ا  ( طالب40)

المجاميع الصغيرة  أسلوبولى استخدمت مجموعتين األ إلى( قسموا  2015-2014للعام الدراسي )
 صائيتحليل االحلمتجانسة ولالغير المجاميع الصغيرة  أسلوبوالمجموعة الثانية استخدمت , المتجانسة 
 ( .SPSSالرزم االحصائية الجاهز ) الباحثاناستخدمت 

المجموعة  لحةصملمجموعتين ولاالستنتاجات : هناك فروق ذو داللة احصائية بين االختبارات البعدية ل-
 (100 , 2017 ,)مشكور(0,05) ولى )المجموعة المتجانسة( عند مستوى داللةالتجريبية األ

 اجراءات البحث -3
 .مته لطبيعة البحث ءالتجريبي لمالالمنهج  انستخدمت الباحثا: منهج البحث 1 – 3
نية ية البدتكون مجتمع البحث من طلبة السنة الدراسية األولى كلية الترب :مجتمع البحث وعينته  2 – 3

الذي تم اختيارهم بالطريقة العمدية كون المهارات (2018 -2017للعام الدراسي)وعلوم الرياضة 
ة يمثلون وطالب ( طالبا  227) بلغ عددهم اذ,ولىة الدراسية األاألساسية لفعالية كرة السلة تعطى في السن

تم طالبة ,  (28) ن  لغ عددهوشعبة )أ( للطالبات البا ح( ,ز ,و ,ه ,د  ,ج ,ب , شعب )أ  (8)
 . ( طالبا  199حيث اصبت مجتمع البحث عددهم ) ,ع البحث تجنبا  لعامل الجنسبعادها من مجتمستا
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استبعاد ن تم أبعد  , شعب (7) مجموع تكونت العينة من ثالث شعب منث فقد أما عينة البح       
ت شمل حيث بالطريقة العشوائية مستخدمة القرعة حيث تم اختبار الشعب الثالث , شعبة الطالبات )أ(

 ا  ,طالب (30)تبعدد شعبة حيث كان  ,عليهم بصورة عشوائية سلوب( وتم توزيع األح ,ج, ب) شعب
قد و  , ا  ( طالب87) وكان المجموع الكلي لعينة البحث ا  ,طالب (27)حوشعبة  ا  ,طالب (30)جوشعبة 
 للبحث )الضابطة والتجريبيتين ( وهم : عددا من طالب المجاميع الثالث الباحثان استبعد

 .  ( 1عددهم )  الدراسية وكان السنة الذين اجلوا طالبال -
 .(2( عددهم )العبيناللممارسين للفعالية مسبقا )الطالب ا -

 . (23البالغ عددهم ) ختبارات البحثا الطالب الذين لم يحضروا -

 طالبا   (19عددهم )و كثر أو أمحاضرات (3)وحدات التعليمية بواقعالعن حضور  االطالب الذين غابو  -

( %21.1 )لكل مجموعة وبنسبة ا  ( طالب14وبعد هذا االستبعاد استقر عدد الطالب داخل كل مجموعة )
 .مجتمع البحث أفرادمن 

 (1جدول )ال
 التدريسي سلوباألعينة البحث و  أفرادعدد  

 الشعبة
مجاميع 
 البحث

العدد 
 الكلي

المستبعد 
 من العينة

العينة  دعد
 التدريس أسلوب النهائي

التجريبية  ح
 االولى

م التنافسية فرق التعل 14 13 27
 ()المجاميع المتجانسة

 ب
التجريبية 

 14 16 30 ثانيةال
تنافسية فرق التعلم ال
 (المتجانسة)المجاميع غير 

 االعتيادي 14 16 30 ضابطةال ج
  42 45 87  الكلي المجموع

 
  :التصميم التجريبي 3-3

و اختيار التصميم التجريبي وعليه مور المهمة الواجب القيام بها قبل اجراء البحث همن األ  
ة مته طبيعءاالختبار القبلي والبعدي, لمالعلى تصميم المجموعات المتكافئة ذات  الباحثان اعتمد

  .(366,  1985)فان دالين ,  ومتطلبات وأهداف البحث
 المجموعات

االختبار 
 القبلي

 االختبار البعدي المتغير المستقل

 التجريبية األولى

التحصيل 
 المهاري

فوق التعلم التنافسية ذات  أسلوب
 المجموعات المتجانسة

التحصيل 
 المهاري

التحصيل 
 التجريبية الثانية المعرفي

فوق التعلم التنافسية ذات  أسلوب
 المجموعات غير المتجانسة

 التقليدي سلوباأل الضابطة

  (1شكل )ال
 يوضح التصميم التجريبي
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   البحث تكافؤ مجاميع  4-3
 التكافؤ في المتغيرات التي تتعلق بالقياسات الجسمية  1-4-3

 بينوكما م (الزمني مقاسا  بالسنة العمرو  , الوزن مقاسا  بالكيلوغرامو  , الطول مقاسا  بالسنتمتر)  
 .(2الجدول )ب

 ( 2جدول )ال
 خالصة تحليل التباين لمجموعات البحث في متغيرات العمر والطول والوزن 

 مصدر التباين المتغير
مجموع 
 درجة الحرية المربعات

 متوسط
 المربعات

قيمة ف 
 نسبة الخطاء سوبةحالم

 الطول
619,0 بين المجموعات  2 310,0  

013,0  987,0 857,905 داخل المجموعات   39 
227,23  

476,906 المجموع  41 

 الوزن 
429,52 بين المجموعات  2 214,26  

454,1  246,0 214,703 داخل المجموعات   39 
031,18  

643,755 المجموع  41 

 العمر
333,1 بين المجموعات  2 667,0  

556,0  578,0 786,46 داخل المجموعات   39 
200,1  

119,48 المجموع  41 
يتضح  (والعمر، والوزن ، لطولا) متغيراتبعينة البحث  رادأفتكافؤ  تبيني (2) من الجدول  
 :أتيما ي

يمة والعمر اذ بلغت ق ,والوزن , في متغيرات الطول فروق معنوية بين المجاميع الثالثعدم وجود  -
 غير ا( وهي جميعه0,556( و )1,454( و )0,013)ف( المحسوبة للمتغيرات الثالثة على التوالي )

ن م( وجميعها اكبر 0,578) و( 0,246( و )0,987البالغة على التوالي ) أمعنوية بداللة نسبة الخط
 .(0,05المعتمدة في البحوث التربوية والبالغة ) أنسبة الخط

 

 التكافؤ في اختبارات عناصر اللياقة البدنية 3-4-2
 لة ساسية بكرة السية المؤثرة في تعليم المهارات األتحديد عناصر اللياقة البدن 3-4-2-1
من أجل تحديد أهم الصفات البدنية لمادة كرة السلة وبعد تحليل محتوى المصادر العلمية, صمم   

 ويموالقياس والتق ,كرة السلةب (1الملحا ) المتخصصين( وعرض على مجموعة من 2)الملحا استبيان
تفاق ( يبين ا3والجدول )التي لها اثر في تعلم المهارات لموضوع البحث  ةألجل تحديد الصفات البدني

( %75حول تحديد أهم الصفات البدنية والتي حازت على نسبة اتفاق ) المتخصصينآراء السادة 
  .فأكثر
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 (3الجدول )
 حول تحديد أهم الصفات البدنية المتخصصينالنسبة المئوية التفاق آراء  

 الصفات البدنية
عدد 

 المتخصصين
 النسبة المئوية عدد المتفقين

 %92,30 12 13 القوة المميزة بالسرعة لعضالت الرجلين .
 %92,30 12 13 القوة االنفجارية لعضالت الذراعين.

 %92,30 12 13 لعضالت الرجلين .القوة االنفجارية 
 %92,30 12 13 الرشاقة
 %84,61 11 13 .المميزة بالسرعة لعضالت الذراعينالقوة 

 %84,61 11 13 توافا النقر مع عضالت الذراعين .
 %76,92 10 13 السرعة االنتقالية القصوى.

 %69,23 9 13 مطاولة السرعة .
 % 69,23 9 13 السرعة الحركية.

 % 69,23 9 13 االستجابة .سرعة 
 % 69,23 9 13 توافا بين عضالت الجسم جميعا .

 % 61,53 8 13 مرونة االطراف السفلى .
 % 61,53 8 13 مرونة االطراف العليا .

 % 61,53 8 13 توافا النقر مع عضالت الرجلين .
 % 53,38 7 13 مطاولة القوة لعضالت الرجلين .

 %38,46 5 13 مطاولة القوة .
  

 : تحديد  االختبارات لعناصر اللياقة البدنية 2-2 -4–3
ة المختارة بعد تحليل محتوى المصادر العلمية اختيرت االختبارات الالزمة لقياس الصفات البدني  

في القياس  المتخصصين(وُعرض االستبيان على مجموعة من 3ملحا)ووضعت بشكل استبيان 
خدم أهداف تلتحديد االختبارات البدنية للصفات البدنية المختارة التي ( 1)وكرة السلة ملحا  , والتقويم

ا حول تحديد االختبارات البدنية ونسبه المتخصصين( يبين اتفاق آراء السادة 4البحث, والجدول )
 ( فأكثر وحسب التسلسل.%75المئوية والتي حصلت على نسبة )
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 (4الجدول )
 حول تحديد اختبارات الصفات البدنية المتخصصينالنسبة المئوية التفاق آراء  

الصفات البدنية 
عدد  االختبارات البدنية المقاسة

 المتخصصين
عدد 

 المتفقين
النسبة 
 المئوية

 القوة االنفجارية
 لعضالت الذراعين

 إلىاختبار دفع كرة طبية 
( كغم من 3مام زنة )األ

وضع الحلوس على 
 الكرسي

13 12 92,30
% 

مع توافا النقر 
92,30 12 13 اختبار رمي واستقبال الكرة عضالت الذراعين

% 
االنفجارية القوة 

 لعضالت الرجلين
اختبار الوثب العامودي من 

84,61 11 13 الثبات 
% 

*  3اختبار بارو )  الرشاقة
84,61 11 13 أمتار(4.5

% 
القوة المميزة بالسرعة 
 لعضالت الذراعين

اختبار ثني ومد الذراعين 
84,61 11 13 ثانية (10)لمدة

% 

القوة المميزة بالسرعة 
 لعضالت الرجلين.

اختبار ثالث حجالت 
ألكبر مسافة لكل رجل 

 على حدا
13 10 76,92

% 

السرعة االنتقالية 
 القصوى .

(  مترا   20اختبار عدو )
76,92 10 13 من وضع البدء العالي .

% 
       
التكافؤ بين بعد االتفاق على اختيار االختبارات  لقياس عناصر اللياقة البدنية ثم إجراء   

 ( .5مجموعات البحث الثالث في عناصر اللياقة البدنية المختارة وكما موضت في جدول )
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  (5جدول )ال

 عناصر اللياقة البدنية التباين لمجاميع البحث الثالث في خالصة تحليل

وحدة  المتغير
مجموع  مصدر التباين القياس

 المربعات
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

ف 
 المحسوبة

نسبة 
 الخطأ

قوة انفجارية 
لعضالت 
 الذراعين

 

 سم

214,0 بين المجموعات  2 107,0  

871,2  069,0 037,0 39 1,456 داخل المجموعات   

  41 1,671 المجموع

توافق النظر مع 
 تكرار الذراعين

619,4 المجموعاتبين   2 310,2  
339,1  274,0 286,67 داخل المجموعات   39 725,1  

905,71 المجموع  41  

قوة انفجارية 
 سم لعضالت الرجلين

571,20 بين المجموعات  2 286,10  
040,1  363,0 714,385 داخل المجموعات   39 890,9  

286,406 المجموع  41  

 ثانية الرشاقة
082,0 المجموعاتبين   2 041,0  

197,0  822,0 104,8 داخل المجموعات   39 208,0  
186,8 المجموع  41  

قوة مميزة 
بالسرعة 
لعضالت 
 الذراعين

 تكرار

190,9 بين المجموعات  2 595,4  

596,0  556,0 929,300 داخل المجموعات   39 716,7  

119,310 المجموع  41  

قوة مميزة 
بالسرعة 

 لعضالت الرجلين
 سم

351,0 بين المجموعات  2 176,0  
034,0  967,0 767,202 داخل المجموعات   39 199,5  

118,203 المجموع  41  

السرعة االنتقالية 
 ثانية القصوى 

184,0 بين المجموعات  2 092,0  
198,1  313,0 988,2 داخل المجموعات   39 077,0  

172,3 المجموع  41  

 :ي يتضح ما يلو عينة البحث في عناصر اللياقة البدنية  فرادأبين تكافؤ ت( ي5الجدول )من  
مة  يفي متغيرات في عناصر اللياقة البدنية  حيث ق بين المجاميع الثالثعدم وجود فروق معنوية  -

ما في داللة نسبة الخطأ ك( المحسوبة للعناصر البدنية كما في الجدول اعاله جميعها غير معنوية ب)ف
 . (0,05كبر من نسبة الخطأ المعتمدة في البحوث التربوية والبالغة )أعاله  حيث جميعها أ الجدول 

 التكافؤ في االختبارات المهارية  3-4-3
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التمريرة من فرق  ) ثالث في المهارات قيد الدراسةتم إجراء التكافؤ بين مجموعات البحث ال  
لتصويب او  ,التصويب من القفزو   ,التصويبة الحرة و   ,الثالث بأنواعهاالمحاورة  و ,س باليدينأالر 
 (. 6( وكما هو مبين في الجدول )يم  ل  السُ 

  (6جدول )ال
 خالصة تحليل التباين لمجاميع البحث الثالث في االختبارات المهارية

 المتغير
وحدة 
 مصدر التباين القياس

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 ف
 المحسوبة

نسبة 
 الداللة الخطاء

 التحصيل
 المهاري 

 درجة
031,0 بين المجموعات  2 016,0  

053,2  142,0 غير  
295,0 داخل المجموعات معنوي   39 008,0  

, ( عتتدم وجتتود فتتروق ذات داللتتة احصتتائية فتتي االختبتتارات المهاريتتة القبليتتة 6يتبتتين متتن الجتتدول )  
( وهتتتذا يتتدل علتتتى تكتتافؤ مجتتتاميع البحتتتث 0,05كبتتتر متتن )أ( وهتتي 0,142)  أنستتبة الخطتتتاذ بلغتتت قيمتتتة 

 الثالث في االختبارات المهارية القبلية.
  تحديد وضبط متغيرات البحث  3-5
 المتغيرات المستقلة وهي : 3-5-1
 ذات المجاميع المتجانسة التحصيل المهاري .فرق التعلم التنافسية  أسلوب -1

  متجانسة التحصيل المهاري .الغير التعلم التنافسية ذات المجاميع فرق  أسلوب -2

 االعتيادي . سلوباأل  -3
 .(التحصيل المهاري ) المتغيرات التابعة وهي : 2-5-3

 .) الدخيلة (  غيرات غير التجريبيةالمت 3-5-3
 أواًل : السالمة الداخلية للتصميم :

قد تحدث  ة التيمن السيطرة على العوامل الدخيل الباحثانتأكد يتحقا السالمة الداخلية بعدما          
 تأثيرا  في المتغير التابع وهذه العوامل هي :

عند  ولىمرت بها السنة الدراسية األالرغم من القروف االستثنائية التي على  ظروف التجربة :  -1
 .تنفيذ التجربة إال أنها والحمد هلل لم تؤثر على سير التجربة  

 دوات المستخدمة:جهزة واألاأل -2

 دوات نفسها لمجموعات البحث .ستخدام األتمت السيطرة على هذا العامل با
( 3-2عن الدوام لمدة ) االطالب في مجموعات البحث الذين انقطعو  االندثار التجريبي : -3

 ( .1الجدول )في استبعاد نتائجهم واعدادهم مرفقة تم  , محاضرات طوال مدة تطبيا البرنامج
 :يًا : السالمة الخارجية للتصميم ثان
ن أثير ألتليس لهذا العامل  تفاعل تأثير المتغير التجريبي )المستقل( مع تحيزات االختيار : -1

 .تحقيا التكافؤ بين مجموعتي البحثاختيار العينة كان عشوائيا  و 
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حث وما تم تطبيا البرنامج التعليمي دون إخبار الطالب بأهداف الب :اثر االجراءات التجريبية – 2
 الغاية منه وذلك باالتفاق مع مدرس المادة . 

اعها ورة بأنو المحاو  ,ة باليدين من فوق الرأسر التمري :ة تيوتألفت من مهارات اآلالمادة التعليمية :  -
 ي .م  ل  يب السُ التصو  و ,التصويب من القفز و ,التصويبة الحرة و ,الثالث

علوم الرياضة  للسنة الدراسية مادة كرة السلة في كلية التربية البدنية و  قام مدرسمدرس المادة :  -
 أسلوبن تم االتفاق  معه على أ, بعد الثالث ولى بتطبيا مفردات البرنامج على مجموعات البحثاأل

 طالب. لل المهاري على تحصيل وذلك لتالفي اختالف العوامل المرتبطة بالمدرس وانعكاسها  ,التدريس 
يخ ة بتار كانت مدة التجربة متساوية لمجموعات البحث , إذ بدأت التجرب الفترة الزمنية للتجربة : -
 ذ, إلكل مجموعة  ( وحدة12وبواقع ), ( أسابيع 6( ولمدة )5/4/2018( وانتهت في )25/2/2018)

عليمات , لكونها كانت سنة ذات ظروف استثنائية , و اعتماد الت( دقيقة75بلغ زمن الوحدة التعليمية )
 .من عمادة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 وسائل جمع المعلومات  3-6
 جنبية .المصادر العربية واأل -1

 تحليل محتوى المصادر العلمية. -2

 ( .1المقابالت الشخصية )الملحا   -3

 كانت في : االستبيانات :  -4

 .( 2اصر اللياقة البدنية)الملحالتحديد عن المتخصصينراء الخبراء و آاستطالع  -أ

 .(3)الملحا لتحديد االختبارات لعناصر اللياقة البدنية المتخصصينراء الخبراء و آاستطالع  -ب

 .(5لتحديد عدد الوحدات التعليمية للبرنامج التعليمي)الملحا المتخصصينراء الخبراء و آاستطالع -ج 

 (.5الملحا حول صالحية الوحدات التعليمية ) المتخصصينراء الخبراء و آاستطالع  -د

 المالحقة العلمية التقنية . -5
 االختبارات البدنية   -6
 االختبارات المهارية . -7
 :المستخدمة في البحث واالدوات االجهزة 3-7
ميتتزان  ،ستتاعة توقيتتت, حاستتبة يدويتتة ،اقتتراص مدمجتتة، ستتتاند كتتاميرة ,HD( SONY) فيتتديو نتتوع  اكتتامير )

شتتريط ، ( كغتم3كترة طبيتتة وزن )، كرستتي،  (20كترات ستتلة عتدد)، ملعتتب كترة ستتلة، )لقيتاس كتلتتة الجستم(
 (.صافرة, طباشير،  (18شواخص عدد )،  (3كرة تنس عدد )، حزام، قياس معدني

 مستلزمات البحث 3-8
 اعداد الخطط التدريسية ) البرنامج التعليمي ( 3-8-1
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وتساعد في تحديد الوسائل  ,يقصد به إعداد الدروس ووضع خطة يلتزم المدرس بتنفيذها        
وحدات منهج على الوتوزيع مفردات ال ,ا واالساليب بما يتناسب مع الطالب ومادتهم ائالتعليمية والطر 

 (                  297 , 2005 ,)جابر    التعليمية .
در العلمية والدراسات السابقة والبحوث ذات الصلة ومن خالل ابعد االطالع على المصف       

 الخطط تصميم استبيان تم ,كرة السلة ومادة ,المقابالت الشخصية مع األساتذة في مادة طرائا التدريس
 لضابطةوا متجانسةالغير المجاميع المتجانسة و دريسي ذات الت سلوبالتدريسية )البرنامج التعليمي( لأل

ملحا ال وكرة السلة ,وتم عرضها على مجموعة من المتخصصين في مجال طرائا التدريس (4ملحا )
حيتها واقرار مدى صال ومالحقاتهم حول الخطط التدريسية )البرنامج التعليمي( آرائهملغرض ابداء ( 1)

 :أتي ما يب سلوبمع األ يتالءمومالئمتها لعينة البحث وقد تضمن كل نموذج  بما 
 عداد الخاص(اإلو  ,عداد العاماإل و ,عدادي ) المقدمة الجزء اإل -

 التطبيقي(و  ,الجزء الرئيسي ) القسم التعليمي  -

 . الجزء الختامي -

على وعرضها  (5) الملحاتصميم استبيان لتحديد عدد الوحدات التعليمية لكل مهارة  تم اذ  
ل عدد الوحدات المالئمة لتدريس كحول  آرائهمإلبداء  (1ملحا ) المتخصصين في مادة كرة السلة

( البرنامج التعليمي) تضمنت الخطط التدريسية اذ (%100حصل االستبيان على نسبة اتفاق )و  مهارة
( وحدة لكل 12وحدة تعليمية موزعة على ثالث مجموعات )ضابطة وتجريبيتين( بواقع )( 36)

 .سبوع( دقيقة وبواقع وحدتين في األ75) وكان زمن الوحدة التعليمية ,مجموعة
 فرق التعلم التنافسية سلوبأل التجربة االستطالعية 3-9

فرق التعلم التنافسية وذلك  أسلوبوفا على  ولى للبرنامجإجراء التجربة االستطالعية األتم   
ركين في االمشومن غير , على عينة من مجتمع البحث مماثلة لعينة البحث ,  6/2/2018بتاريخ 

على  وذلك للتعرف ,ولىدراسية األللسنة ال( د  )من شعبة ا  ( طالب26والمكونة من ) ,مجموعات البحث 
 .فرق التعلم التنافسية  أسلوبالتعليمي ب والمالحقات التي قد تواجه البرنامج, هم المعوقات أ 

 االختبارات القبلية 3-9
كل طالب ل الفنيتصوير األداء  من االنتهاء وبعد :(االداء الفني  التحصيل المهاري ) تقييم 3-9-1

المحكمين  السادة والتي عرضت على( DVD)تم استنساخ تصوير األداء على أقراص نوع  ,اعلى حد
 . (6الملحا )الفني  األداء تقويم استمارةببعد تزويدهم  (1الملحا )

 من قبل مجموعة من المتخصصين داء الفني لبعض مهارات كرة السلةإجراء تقييم األتم  حيث     
 ,حيث يقوم الخبراء بالتقييم من خالل مشاهدتهم لعرض الفيديو ,لمجموعات البحث (1)ملحا ال

ملحا الفي  داء المعدة كمااعتمادا  على استمارة تقييم األ اعلى حد لمالحقة العلمية وكل خبيروبطريقة ا
,  البطدرجة لألداء الفني لكل  بإعطاءاألداء الفني لطالب عينة البحث وذلك  الخبراء قيمحيث  , (6)
 لكل ء الفنيالثالثة لتكون الدرجة النهائية لألدا الخبراء بين درجات الحسابي الوسط انالباحث استخرج ثم

 .طالب



 2019 –( 70العدد ) –( 22اجمللد ) –جملة الرافدين للعلوم الرياضية 
 يلمهارفاعلية أسلوب فرق التعلم التنافسية ذات المجاميع المتجانسة وغير المتجانسة في التحصيل ا

68 
 

 ة تطبيق التجربة الرئيس 3-10
 ىلإوعات وتقسيم المجموعة الواحدة عند استكمال متطلبات إجراء التجربة من إعداد المجم       

في التحصيل  ةمتجانس غيرمجموعات  إلىومجموعة ,في التحصيل المهاري  ةمجموعات متجانس
وتحقيا التكافؤ بينها وتحديد المادة العلمية التي سبا اإلشارة إليها بدأ بتطبيا التجربة بتاريخ ,المهاري 

بتدريس مجموعات البحث لتالفي تأثير مدرس المادة وما له من  *إذ قام مدرس المادة (25/2/2018)
التعلم التنافسية  فرق  أسلوبتأثير في نتائج التجربة, واستخدم في تدريس المجموعة التجريبية األولى 

التعلم فرق  أسلوبذات المجاميع المتجانسة, بينما استخدم في تدريس المجموعة التجريبية الثانية ب
متجانسة, واستمر تدريس المجموعات طوال الفصل الدراسي الثاني الغير التنافسية ذات المجاميع 

 ل المجموعات كاآلتي :ويمكن توضيت عم, وفقا  للخطط التدريسية لكل مجموعة (2017-2018)
ذه المجموعة البرنامج التعليمي طبقت ه : وتمثلها شعبة )ح( : ىولالمجموعة التجريبية األ -أ
 تية :وفا الخطوات اآلعلى ستخدام نموذج المجاميع المتجانسة با
طالب حيث يكون مستواهم  (5)مجاميع كل مجموعة مكونة من (  5 ) إلىتم تقسيم الطالب  -1

ع م( منخفضأو  ,متوسط  أو ,إما مستوى )مرتفع ذات مستوى واحد في القدرات الحركية والمهارية أي 
 التجربة . مدةالمجموعة الواحدة ثابتين طول بقاء طالب 

 ويتم الرجوع إليه, يكلف طالب واحد ليكون قائد المجموعة ومسؤول عن باقي طالب مجموعته  -2
 ه ومدرس المادة في حالوايضا هو حلقة الوصل بين مجموعت, اثناء تطبيا التمارين المهارية  في

ر دو  هباقي طالب المجموعة كل طالب لدي وايضا ,واجهتهم صعوبة ويتم تغييره في كل وحدة تعليمية 
 مية .ويتم التغيير في كل وحدة تعلي (العضوو  ,المنقم و  ,الشارحو  ,دواتدوار )مسؤول األمن األ

 لكل مجموعة اسم يتم اختياره بينهم ليمثل اسم مجموعتهم .  -3

تهاء وبعد ان ,مر لبداية تنفيذ التمارين المهارية ونهاية تنفيذها مدرس المادة هو من يعطي األ -4
 ,تعليميةيقوم بإجراء التنافس بين المجاميع من خالل اختبار للمهارة التي تمت بالوحدة ال, التمارين 

 .حفيرها استمارة التقييم التي لديه يقوم باحتساب الدرجات للحصول على المجموعة الفائزة وتومن خالل 

 واجب للمحاضرة القادمة . بإعطائهميقوم مدرس المادة   -5

 المجموعة التجريبية الثانية : وتمثلها شعبة ) ب ( : -ب
  :تيةوفا الخطوات اآل على ر المتجانسةنموذج المجاميع غي باستخدامطبقت البرنامج التعليمي 

طالب حيث يكون مستواهم ذات  (5 )مجاميع كل مجموعة مكونة من (6)إلىتم تقسيم الطالب  -1
مستويات  هأي يكون داخل المجموعة الواحدة من هذ,مستوى مختلف في القدرات الحركية والمهارية 

 .التجربة مدة الواحدة ثابتين طولمرتفع( مع بقاء طالب المجموعة  و ,متوسط  و ,)مرتفع 

ويتم الرجوع إليه , يكلف طالب واحد ليكون قائد المجموعة ومسؤول عن باقي طالب مجموعته  -2
ه ومدرس المادة في حال وايضا هو حلقة الوصل بين مجموعت , اثناء تطبيا التمارين المهاريةفي 
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دور  كل طالب لديصعوبة ويتم تغييره في كل وحدة تعليمية , وايضا باقي طالب المجموعة  واجهتهم
 ويتم التغيير في كل وحدة تعليمية. , العضو( و المنقم,و  الشارح, و دوار )مسؤول االدوات,من األ

 .لكل مجموعة اسم يتم اختياره بينهم ليمثل اسم مجموعتهم  -3

تهاء وبعد ان ,مر لبداية تنفيذ التمارين المهارية ونهاية تنفيذها مدرس المادة هو من يعطي األ -4
ومن  , ليميةالتمارين يقوم بإجراء التنافس بين المجاميع من خالل اختبار للمهارة التي تمت بالوحدة التع

 ها .خالل استمارة التقييم التي لديه يقوم باحتساب الدرجات للحصول على المجموعة الفائزة وتحفير 

 واجب للمحاضرة القادمة . بإعطائهميقوم مدرس المادة   -5

 ادياالعتي سلوباأل باستخدام التعليمي البرنامج طبقت المجموعة الضابطة : وتمثلها شعبة )ج( : -ج
 : تيةاآل الخطوات وفا على
 مام الطالب .قوم المدرس بشرح المهارة وعرضها أي -1

 مجموعتين . إلىداء التمارين المهارية للمهارة وتقسيمهم يقوم المدرس بشرح كيفية أ -2

 مر لبداية تنفيذ التمارين المهارية .عد أن يعطي مدرس المادة األب الطالب باألداءيقوم  -3

 داء الطالب .يقوم مدرس المادة بتصحيت األخطاء التي تقهر عند أ -4
 . القادمة للمحاضرة واجب بإعطائهم المادة مدرس يقوموبعد االنتهاء من التمارين المهارية  -5
  البعدية المهارية االختبارات تطبيق  11- 3

 إلجراء موعد تحديد تم ,الثالث البحث مجاميع على التعليمي البرنامج تطبيا من االنتهاء بعد  
 االختبار إلجراء المحاضرات من واحد ليوم اجازة اخذ تم حيث,  البحث لمجاميع بعدي االختبار
 تصوير استنساخ تم, حدا على طالب لكل الفني األداء وتصوير التطبيا من االنتهاء وبعد ,البعدي
 تزويدهم بعد( 1) المحلا المحكمين السادة على عرضت والتي( DVD) نوع أقراص على األداء

  (.6)الملحا الفني األداء تقويم باستمارة
 , طالب لكل الفني لألداء درجة بإعطاء وذلك البحث عينة لطالب الفني األداء الخبراء وقيم   
 .طالب للك الفني لألداء النهائية الدرجة لتكون  الثالثة الخبراء درجات بين الحسابي الوسط استخرج ثم
 
 الوسائل االحصائية 12-3

 تحليل التبيان باتجاه واحد . -2. معامل االرتباط البسيط )بيرسون(-1

 معادلة سبيرمان معامل االرتباط المتعدد -4اختبار )ت( للعينات المرتبطة .-3
 معادلة حجم االثر لجالس وتساوي -5

 الوسط الحسابي للمجموعة الضابطة –حجم االثر = الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية 
 االنحراف المعياري للمجموعة الضابطة                               

                                                               (kulic , 1989 , 257) 
 

 (spssباالستعانة بنقام التحليل االحصائي )وتم تحليل البيانات 
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 هاعرض النتائج وتحليلها ومناقشت  -4
 ولى وتحليلها ومناقشتها عرض نتائج الفرضية األ  4-1

ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات مجاميع البحث الثالث في التحصيل         
 .وللتحقا من هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين ,المهاري البعدي لبعض مهارات كرة السلة 

 ولى وتحليلها عرض نتائج الفرضية األ 4-1-1
 ( قيم مجموع المربعات ومتوسط المربعات7الجدول )

 وقيمة )ف( ونسبة الخطأ لالختبار البعدي لمجموعات البحث الثالث 
 المتغير

وحدة 
 القياس

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 ف
 المحسوبة

نسبة 
 الخطاء

 الداللة

التحصيل  
 المهاري

 درجة

بين 
 المجموعات

2,676 
 

2 1,338 

*10,774  10,00  
 معنوي

 
داخل 

 المجموعات
4,844 39 0,124 

 1,462 41 7,52 المجموع

 ( 39 -2( وعند درجة حرية )0.05)*( معنوي عند نسبة خطأ )

 ( وجود فروق ذات داللة احصائية بين مجموعات البحث الثالث . مما7الجدول )يتبين من         
 ,يدل على وجود فروق ذات داللة احصائية بين مجموعات البحث الثالث في اختبار التحصيل المهاري 

 ( .0,05قل من نسبة )( وهي أ0,000يث بلغت نسبة الخطأ )ح
 ائيةاحص داللة ذات فروق  توجد "ال نهرية القائلة بأترفض الفرضية الصف ومن خالل هذه النتيجة      
السلة "  كرة مهارات لبعض البعدي المهاري  التحصيل في الثالث البحث مجاميع درجات متوسطات بين

ع نه "توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات مجاميوتقبل الفرضية البديلة القائلة بأ
 المهاري البعدي لبعض مهارات كرة السلة".البحث الثالث في التحصيل 

يحدد  ال  م ال , ولكنهكانت الفروق ذات داللة احصائية أ ولما كان تحليل التباين يكشف لنا ما اذا      
 لىإ عرفةخرى لمطريقة أ إلى الباحثان تكون الفروق لمصلحتها , لذا لجأ اتجاه الفروق وال المجموعة التي

,  الفروق فكان البد من اجراء مقارنات ثنائية بين كل المجموعات على حداي المجموعات تعود هذه أ
وساط ألحقيقة الفروق بين ا( لدراسة L.S.Dاختبار ) د اتجاه هذه الفروق , لذا استخدم الباحثانلتحدي

 وفاعليته لبعض مهارات كرة السلة . سلوبالحسابية للمجموعات الثالث للتعرف على األ
  (8الجدول )

 لبعديالختبار التحصيل المهاري ا ةوساط الحسابية واالنحراف المعياري ونسبة الخطأ المعيارياأل قيم 
 الخطأ المعياري االنحراف المعياري الوسط الحسابي المجموعات ت

 0,097 0,363 6,061 فرق التعلم للمجاميع المتجانسة أسلوب 1

 0,083 0,312 5,818 فرق التعلم للمجاميع الغير متجانسة أسلوب 2

 0,100 0,377 5,447 المجموعة الضابطة 3
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ي بين ونسبة الخطأ المعيار , وساط الحسابية واالنحراف المعياري ( أن قيم األ8) يبين الجدول       
علم فرق الت سلوبذ بلغ الوسط الحسابي ألإ, مجموعات البحث الثالث الختبار التحصيل المهاري البعدي

د وق (0,097وبخطأ معياري ) (0,363وبانحراف معياري ) (6,061التنافسية ذات المجاميع المتجانسة )
اف ( وبانحر 5,818فرق التعلم التنافسية ذات المجاميع غير المتجانسة ) سلوببلغ الوسط الحسابي أل

( 5,447لضابطة كان )( أما الوسط الحسابي للمجموعة ا0,083( وبخطأ معياري )0,312معياري )
 (.0,100( وبخطأ معياري )0,377وبانحراف معياري )

 
 ( الوسط الحسابي واالنحراف  المعياري والخطأ2الشكل )

 المعياري لمجاميع البحث الثالث في اختبار التحصيل المهاري البعدي 
 

 (9الجدول)
 قيمة لمعرفة قيم متوسط الفروق ونسبة الخطأ 

 بين اختبار التحصيل المهاري البعدي( L.S.Dاقل فرق معنوي)
 الداللة نسبة الخطأ  الفرق المجموعات

 غير معنوي 0,76 0,243 المجموعة غير المتجانسة–المجموعة المتجانسة 

 معنوي 0,000 0,613 المجموعة الضابطة –المجموعة المتجانسة 

 معنوي 0,008 - 0,370 المجموعة الضابطة–المجموعة  غير المتجانسة

موعة المتجانسة والمجموعة ( ان نسبة الخطأ بين فروق متوسطات المج9يتبين من الجدول )
وهذا يدل على عدم معنوية , ( 0,05وهي اكبر من نسبة الخطأ ) , (0,76متجانسة بلغت )الغير 

 انا في طور التقدم للمهارات وباألتجاه  نفسه .ين كسلوبين أي أن األسلوبالفروق بين األ
ة يخص نسبة الخطأ الخاص بين فروق متوسطات المجموعة المتجانسة والمجموعأما فيما 

وهذا يدل على أن مستوى الداللة , ( 0,05قل من نسبة الخطأ )( وهو أ0,000الضابطة فقد بلغت )
كبر من الحسابي للمجموعة غير المتجانسة أغير المتجانسة لكون الوسط ة المجموعة حمصلمعنوي ول

 . المجموعة الضابطة
  مناقشة نتائج الفرضية االولى 4-1-2
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( عنتد مقارنتتة مجتتاميع البحتث التتثالث فتي التحصتتيل المهتتاري أن 9متن الجتتدول ) الحت  الباحثتتان 
غيتتتتتر فتتتتترق التتتتتتعلم ذات المجتتتتتاميع  أستتتتتلوبو , فتتتتترق التتتتتتعلم التنافستتتتتية ذات المجتتتتتاميع المتجانستتتتة  أستتتتلوب

الواطئتة و المحتاورة العاليتة و فضل في تعلم المهارات ) التمريرة متن فتوق الترأس باليتدين , المتجانسة هما األ
يتأتي و فتي كترة الستلة  ي (م  ل  التصتويب متن القفتز , والتصتويب الُستو التصتويبة الحترة,  و وبتغييتر االتجتاه ,

 االعتيادي . سلوببعدهم األ
 مثتتللقتتدرة لتتدى الطتتالب إليجتتاد الحتتل األتنميتتة ا إلتتىفضتتلية فتتي التتتعلم هتتذه األ و يعتتزو الباحثتتان 

ون متتن يمتتا بيتتنهم والتعتتاف , والمشتتاركة داء الفنتتي للمهتتارة فتتي التتدرسفتتي اثنتتاء األللمشتكالت التتتي يوجهونهتتا 
ة زيتاد إلتىدى افسة مع باقي المجاميع بالتدرس األمتر التذي أمن خالل المن, فضل أجل القفر بالتطبيا األ
انستتة لمجتتاميع المتجفتتأن ا الباحثتتانومتتن وجهتتة نقتتر , اصتتة بالمهتتارات المتتراد تعلمهتتا المفتاييم المعرفيتتة الخ

,  فضتل ختالل التفاعتل االيجتابي الحاصتل بتين الطتالب داختل كتل مجموعتةكانت جتادة متن أجتل تقتديم األ
جاهتتتدة متتتن أجتتتل منافستتتة المجتتتاميع قتتتل تستتتعى ذات المستتتتوى التحصتتتيل المهتتتاري األ رى ان المجموعتتتةفنتتت
ي االيجتتتتابي لالرتقتتتتاء والمهتتتتار  , ممتتتتا خلتتتتا جتتتتوا متتتتن الشتتتتحن المعرفتتتتي التنافستتتتي هتتتتا تحصتتتتيليا  علتتتتى مناأل

التحصتتيل  علتتى متتن حيتتثالمجموعتتة األختترى نالحتت  ان , ومتتن جهتتة أ فضتتل هتتذا متتن جهتتةبالمستتتوى األ
ن ذوات جتتل الحفتتاى علتتى التميتتز التتذي تتمتتتع بتته كتتون اعضتتاء المجموعتتة متتالمهتتاري تستتعى جاهتتدة متتن أ

قتتل تحصتتيال والتنتتافس معهتتم هتتذا فيمتتا يختتص المجموعتتة التتتي المرتفتتع لعتتدم كفتتاءة المجتتاميع األالتحصتتيل 
فتتتترق التتتتتعلم ذات  أستتتتلوببأمتتتتا فيمتتتتا يتعلتتتتا  , فتتتترق التتتتتعلم ذات المجتتتتاميع المتجانستتتتة أستتتتلوباستتتتتخدمت 
ان لفتتة فكتتن طبيعتتة تقستتيم المجتتاميع التتتي يتكتتون متتن مستتتويات مهاريتتة مختالمتجانستتة  فتتإغيتتر المجتتاميع 

مركز فتتر بتتالالقتتدرات التنافستتية والمهاريتتة بتتين المجتتاميع للق ثتتر الواضتتت فتتي تمنيتتةللنديتتة بتتين المجتتاميع األ
متتا ذهتتب اليتتته  إلتتىالمتقتتدم فتتي اختبتتارات التتتي تحصتتل فتتي نهايتتة الوحتتدة التعليميتتة , وتتفتتا هتتذه النتيجتتة 

 ,يتروتحفتز المتعلمتين علتى التفك, ن البيئة االيجابية تعمل على خلتا روح االبتداع ( من أ2005)الهادي , 
 ( 32,  2005وتحمل المسؤولية .             ) الهادي , 

هتا لمتا يتتوفر فيداء المهتاري للمهتارات إن الستخدام ورقتة العمتل أثتر ايجتابي انعكتس علتى تعلتم األ
حيتتث أن , وايضتتا صتتور توضتتيحية لكيفيتتة األداء وشتتكل اداء المهتتارة , داء للمهتتارات متتن شتترح لطريقتتة األ
وستتتاعدته الوستتتائل  , داء الحركتتتي متتتن ختتتالل اطالعتتته علتتتى الجانتتتب المعرفتتتي للمهتتتارةالطالتتتب يكتستتتب األ

ب تعلتم واكتستا إلتىدى , وهتذا كلته أالمهتارة ألداءالتعليمية المستتخدمة علتى التعترف علتى الشتكل الصتحيت 
, وانالتديمتع ) اتفتا الباحثتان فضتل إذرع وأستالمهارة , أي كلما اشتركت أكثر من حاسة كان التعلم والفهتم أ

واشتتتراك جميتتتع الحتتواس فتتتي عمليتتتات  , داء الحركتتير الوستتتائل التعليميتتة فتتتي تقريتتتب األ( " فتتي دو  2017
 (  59,  2017, الديوانترسيخ وتعميا هذا التعلم " .        ) إلىالتعلم مما يؤدي 
لمستتتمرة مستتتفيدين متتن ذلتتك دور الطتتالب داختتل المجتتاميع فتتي تقتتديم التغذيتتة الرجعتتة ا إلتتىأضتتف 

داء دون راجعتتة دور وحتتافز لالستتتمرار فتتي األورقتتة العمتتل ومتتا تحملتته متتن معلومتتات , حيتتث ان للتغذيتتة ال
تغذيتة الراجعتة حتث ( إن متن نتتائج ال2013مع ) محجتوب ,  ذ اتفا الباحثان, إداء الشعور بالملل من األ

وألننتا نتتعلم  داء الصتحيت ,ة للبرهنتة علتى األالمتعلمين على إعتادة األداء متع تصتحيت األخطتاء فتي محاولت
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خطتاء التتي تقهتر فتي بدايتة التتعلم ممتا ر التتعلم يكتون بستبب عتدم تصتحيت األن تأخمن اخطائنا , حيث إ
 .( 88,  2013) محجوب , وتأخر في التعلم  داء الخاطئالستمرار في األيؤدي بالمتعلم ل

لتألدوار  إلضتافة يتوفر جتو تعتاون بيتنهم ذلك عمل الطالب علتى شتكل مجموعتات ممتا فضال  عن
شتتتعورهم  إلتتتىوتتتتؤدي  , هل دور بواجتتتب معتتتين علتتتيهم القيتتتام بتتتالتتتتي يقلتتتدونها فتتتي كتتتل درس ومتتتا يتمتتتتع كتتت

 األداء األفضتل وخاصتة أن حتب القيتام إلتىالوصتول  إلتىدت , وايضتا أمجمتوعتهم  أفترادبالمسؤولية اتجاه 
 لتدممتا يو  زمالئهتم متامأ بتاألداء الفشتل متن الختوف ازالتة إلتى دتفائدة حيتث أ لألدوارن بدور المدرس كما أ

انفستتتهم.  فتتتي الطتتتالب ثقتتتة ازديتتتاد محلتتته واستتتتبدال , داءاأل متتتن والهتتتروب والتتتتردد بالخجتتتل الشتتتعور لتتتديهم
 نإ(  " 1993)الطالتب والتويس, ولهتذا جانتب ايجتابي إذ يشتير  , المجموعتة دور فتي تقتديم التعزيتز فترادوأل

ختتر ستتتكون بمثابتتة طاقتتات جديتتدة حتتافزة لبتتذل الجهتتد التتتي يحققهتتا المتتتعلم متتن وقتتت آل ئجالثنتتاء علتتى نتتتا
 (  116,  1993ومواصلة التقدم . ) الطالب والويس, 

ن المجموعة الضابطة ال يكون فيها استتخدام وستائل تعليميتة التتي لهتا اثتر فتي مشتاهدة في حين أ
ع علتتى طريقتتة ة العمتتل التتتي لهتتا دور فتتي االطتتالوكتتذلك ال تستتتخدم ورقتت, صتتورة توضتتيحية ألداء المهتتارة 

المجمتتتوعتين  تفتتتوق  إلتتتى , وهتتتذا كلتتته أدىشتتترح المهتتتارة متتتن قبتتتل متتتدرس المتتتادة  اداء المهتتتارة فضتتتال  عتتتن
 التجريبيتين على المجموعة الضابطة .

         
ستة المجتاميع المتجانافستية ذات فترق التتعلم التن أستلوبثتر التذي تركته فاعليتة فضال  عما ستبا أن حجتم األ

وبحستاب حجتم األثتر ( , لجتالس ) متجانسة ظهر عند قياسه بواسطة استخدام معادلة حجم األثتر الغير و 
متجانستتة التتذي طبتتا علتتى المجمتتتوعتين ال غيتترو  المتجانستتة المجتتاميع ذات التنافستتية التتتعلم فتترق  ستتلوبأل

 (10التجريبيتين وكما في الجدول )
 (10الجدول )

 سلوبم االثر لأليبين درجات حج
 مستوى الداللة حجم االثر مجاميع البحث

 1.628 المجموعة الضابطة –المجموعة التجريبية االولى 
 0.778 نيةالمجموعة التجريبية الثا –المجموعة التجريبية االولى  مرتفعة

 984. المجموعة الضابطة –المجموعة التجريبة الثانية 
( كمتتا يبتتين 1989 ,ثتتر التتتي اشتتار إليهتتا )كوليتتكالمستتتويات التتثالث لحجتتم األ إلتتىوعنتتد الرجتتوع 

 ( 11الجدول )
 (11الجدول )

 مستويات حجم االثر 
 مستوى الداللة مستويات حجم االثر

 نخفضم 0.4  -  0.2
 توسطم 0.6  -  0.4
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 مرتفعة فما فوق  0.6
                                                            (kulic , 1989 , 257) 

 والمقترحات االستنتاجات والتوصيات-5
 االستنتاجات:   1-5
ة التنافستتتية للمجتتتاميع المتجانستتتفتتترق التتتتعلم  أستتتلوبب درستتتتا تتتتانن اللتفوقتتتت المجموعتتتتان التجريبيتتتتا -1

االعتيتتتادي فتتتتي  ستتتلوبوفتتتا األعلتتتى التتتتتي درستتتت , غيتتتر المتجانستتتة علتتتى المجموعتتتة الضتتتابطة و 
 المجموعتين التجريبيتين  لبعض مهارات كرة السلة . ةحمصلول, التحصيل المهاري البعدي 

ان المجمتتتوعتين التجتتتريبيتين كانتتتتا فعتتتالتين فتتتي التحصتتتيل المهتتتاري لتتتبعض مهتتتارات كتتترة الستتتلة ولتتتم  -2
 يقهر فرق بين المجموعتين التجريبيتين.

 التوصيات:5-2
ي ف متجانسةاللمتجانسة وغير فرق العلم التنافسية ذات المجاميع ا أسلوبالتأكيد على استخدام  -

 ولى .ألا سنة الدراسيةطالب اللمادة كرة السلة  تدريس
  المقترحات 2-5
ي لمهار تأثير ايجابي على التحصيل ا من ضرورة إدخال المنافسة في نهاية الوحدة التعليمية لما لها -

 السنة الدراسية األولى .لمادة كرة السلة لطالب 

 
 المصادر العربية واالجنبية  -

 المصادر العربيةأواًل: 
مبيوتر ( : أثر استخدام التعلم التعاوني المدعم بالوسائط الفعالة للك2001أبو ناجي , محمد سيد ) -1

ة لتربياعدادي على تنمية اتجاهاتهم العلمية , مجلة كلية ول اإلفي تدريس العلوم لتالميذ الصف األ
 ول , جامعة اسيوط .( , العدد األ17, المجلد )

 لعربيا الفكر دار التربوية, وتطبيقاتها تخطيطها العامة التدريس طرق ( : 2005)  احمد وليد جابر, -2
 . ردناأل عمان, ,2ط للنشر,

ة , المكتبة واستراتيجيات في تدريس التربية الرياضي( : مناهج 2017الحايك , صادق خالد ) -3
 ردن .الوطنية , عمان , األ

( : منقومة طرائا التدريس في التربية الرياضية , دار الضياء 2017حمد , حامد سليمان ) -4
 .للطباعة , النجف , العراق 

ر والتوزيع ش, دار المسيرة للن 1(: تعليم العلوم للجميع , ط2005خطايبة , عبد هللا محمد ) -5
 ردن .والطباعة , عمان , األ

 الدراسية المناهج تصميم اساسيات( : 2017)و الشيخ علي , حسين فرحان  نيحس لمياء الديوان, -6
 . البصرة البصائر, مكتبة دار ,1ط البدنية, التربية في
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دار ,  1( : استراتيجيات التعلم التعاوني, ط2008الربيعي , محمود داود , وصالت , سعد ) -7
   الضياء للطباعة والتصميم  , العراق .

ر , دا 1القياس والتقويم التربوي والنفسي , ط إلى( : المدخل 2011رضوان , محمد نصر الدين ) -8
 الفكر العربي للنشر , القاهرة , مصر.

 . دبغدا والنشر, للطباعة الحكمة دار الرياضي, النفس علم( : 1993) كامل والويس, نزار الطالب, -9

 : (:مناهج البحث العلمي في التربية وعلم النفس ,ترجمة1985واخرون) ديوبولد, دالين , فان -10
 ,مكتبة االنجلو المصرية, القاهرة.3خرون ,طآمحمد نبيل و 

, دار  1( : طرق التدريس في القرن الواحد والعشرون , ط2005فرج , عبد اللطيف بن حسين ) -11
 ردن . األ ر والتوزيع والطباعة , عمان ,المسيرة للنش

 دار ,1ط بالمهارة, الموصوف نساناإل حركة علم( : 2013) خرانوآ وجيه, محجوب, -12
 . العراق بغداد, للطباعة, االحمدي

 لىي المجاميع الصغيرة )المتجانسة وغير المتجانسة( عأسلوب(: تأثير 2017شكور ,ناهدة حامد)م -13
ت مجلة دراسا واالنجاز لفعالية رمي القرص,داء الفني ينماتيكية ومستوى األبعض المتغيرات الك

 , جامعة البصرة.18,عدد (50)وبحوث التربية الرياضية ,مجلد 

لطباعة لدار المصرية اللبنانية  مول,أالواقع والم (: نقم المعلومات التعليمية2005الهادي ,محمد) -14
  والنشر والتوزيع , القاهرة.

 

  ةدر االجنبياثانيًا : المص

15- Kulic , J , (1989) , A guidelines for mata analysis . International  

Jornal of Educational Research , vol , 13 , no . 3 . 
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 (1ملحق )ال
 المتخصصيندة ااسماء الس

 الكلية/الجامعة االستشارات االختصاص االسم ت
 

1 
 

 أ.د ضياء قاسم الخياط
 

 طرائق تدريس
1 2 3 4 5  

  *    كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ الموصل
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ الموصل * * * * * قياس وتقويم / كرة سلة أ.د هاشم احمد سليمان 2
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ الموصل    *  قياس وتقويم أ.د ثيالم يونس عالوي  3
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ الموصل  *    طرائق تدريس وليد وعد هللا االطوي أ.د  4
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ الموصل    *  قياس وتقويم أ.د مكي محمود حسين 5
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ الموصل  *   * طرائق تدريس أ.د طالل نجم عبد هللا 6
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ الموصل  *   * طرائق تدريس أ.د اياد محمد شيت 7
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ الموصل  *    طرائق تدريس أ.د صفاء ذنون اسماعيل 8
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ الموصل  *    طرائق تدريس أ.د افراح ذنون  9
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ الموصل    * * نفس / كرة السلةالعلم  الرضاعصام محمد عبدأ.د  10
 كلية التربية االساسية قسم رياضة / الموصل  *    طرائق تدريس أ.م.د نشوان محمود داؤد 11
 وعلوم الرياضة/ الموصلكلية التربية البدنية  *  * *  نفس / كرة السلةالعلم  أ.م.د مؤيد عبد الرزاق  12
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ الموصل  *    تعلم حركي أ.م.د احمد حامد احمد 13

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ الموصل   * *  ادارة وتنظيم / كرة السلة أ.م.د خالد محمود عزيز 14
 التربية البدنية وعلوم الرياضة/ الموصلكلية     *  قياس وتقويم أ.م.د علي حسين محمد 15

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ الموصل  *   * طرائق تدريس جمال شكري  د.أ.م 16
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ الموصل * * * * * فلسفة/ كرة السلة أ.م.د هديل داهي عبد هللا 17
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ الموصل    *  قياس وتقويم أ.م.د احمد حازم احمد 18

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ الموصل  *    طرائق تدريس م.د محمد سهيل نجمأ. 19
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ الموصل    *  فسلجة/ العب سلة سابق م.د عمر يوسف خليل 20
 ية البدنية وعلوم الرياضة/ الموصلكلية الترب  * * * * تدريس / سلةطرائق  م.م صباح جاسم محمد 21
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ الموصل   * *  نفس / كرة السلةالعلم  م.م علي عبد االله  22
 الموصلكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/    * *  علم تدريب / كرة السلة م.م اوس محمد طه الحجار 23

 كلية التربية االساسية قسم الرياضة /الموصل  *    طرائق تدريس أ.د قصي حازم 23
 

 *االستشارات 
 المقابلة الشخصية -1
 الوحدات التعليمية .  -4                      عناصر اللياقة البدنية واختباراتها . -2

  ي للمهارات .االداء الفن خبراء تقييم -5للمهارات .        تقييم االداء الفني  تحديد درجات خبراء -3
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 (2ملحق)ال
 اراء السادة الخبراء حول تحديد عناصر اللياقة البدنية

 المالحظات موافق             عناصر اللياقة البدنية

 القوة

   القوة المميزة بالسرعة لعضالت الرجلين    -
  القوة المميزة بالسرعة لعضالت الذراعين -
  القوة االنفجارية لعضالت الرجلين-
  القوة االنفجارية لعضالت الذراعين -

 السرعة

   السرعة االنتقالية القصوى  -
  السرعة االنتقالية  -
  السرعة الحركية -
  سرعة االستجابة او سرعة رد الفعل -

            الرشاقة

 المطاولة
        مطاولة القوة -

     مطاولة القوة لعضالت الرجلين  -     
  مطاولة السرعة -

 التوافق
    توافا النقر مع عضالت الذراعين  -
  توافا النقر مع عضالت الرجلين  -
  توافا بين اعضاء الجسم جميعا   -

            مرونة االطراف العليا  - المرونة
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 (3ملحق )ال
 تحديد اهم االختبارات لعناصر اللياقة البدنيةاراء السادة الخبراء حول 

 المالحظات افضل اختبار االختبارات المرشحة الصفات البدنية

 السرعة االنتقالية
   م من البدء العالي  20عدو مسافة  - 
  م من البدء العالي 30عدو مسافة  -
  م من البدء العالي  40عدو مسافة  -

 
 سرعة االستجابة

 )سرعة رد الفعل ( 

   اختبار نلسون لقياس زمن الرجع للقدم -
  المحطات باتجاه عكس االشارة إلىالحجل  -
  محطات باتجاه االشارة إلىالحجل  -

 
 القوة المميزة               

 بالسرعة للرجلين
 

   ثانية  10الوثب العامودي لمدة  -
م )يميين  30اختبار الحجل على ساق واحدة لمسافة  -
 يسار ( ،

 

  ثالث حجالت الكبر مسافة لكل رجل على حدا -

القوة المميزة  بالسرعة 
 للذراعين

   ثانية 10ثني ومد الذراعين )شناو( لمدة  -
ثني ومد الذراعين من وضع التعلق على العقلية لميدة  -

 ثانية 10
 

 االنفجاريةالقوة 
 للذراعين

كغيم ميين  3االميام زنية  إليىاختبيار دفيع الكيرة الطبيية  -
 وضع الجلوس على كرسي مع تثبيت الجذع

  

  اختبار رمي كرة السلة من الجلوس الطولي  -

 الرشاقة
   م  4,5× 3اختبار الجري زكزاك بطريقة بارو  -
  اختبار الجري والدوران ربع دورة جهة اليمين  -
  اختبار بارو -

 توافق النظر مع
 الذراعين

   اختبار نقل اليدين فوق العالمة -
  اختبار رمي واستقبال الكرة  - 

 القوة االنفجارية
 للرجلين

   الوثب العامودي من الثبات -
 
 
 

  الوثب الطويل من الثبات -
  الوثب الجانبي من الثبات -
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 (4الملحق )
 مجموعات فرق التعلم التنافسية ذات المجاميع  المتجانسة وغير المتجانسة لمادة كرة السلة أسلوبوحدة تعليمية ب

 دقيقة 75 الشعبة:                         الزمن:        االولى               المرحلة :                          1  رقم الوحدة :
 شواخص 10شلحات,5كرات سلة  , طباشير ,  15 االجهزة واالدوات:                          اسم المدرس:                           اليوم والتاريخ:

 تعليم مهارة التصويب التمريرة من فوق الراس عليمية:تاالهداف الالتمريرة باليدين من فوق الرأس                                         المهارة : 
 تعويد الطالب على التعاون  االهداف التربوية:  ان يؤدي الطالب مهارة التمريرة من فوق الراس بشكل صحيت.االهداف السلوكية : 

 التقويم التشكيالت المحتوى الوقت انواع النشاط اجزاء الخطة

 
 
 

 االعدادي
 
 
 

  
 المقدمة   
 

 االعداد العام
 
 
 
 

 االعداد الخاص
 
 

 د13  
   2 
 
   5 
 
 
 
   6 
   2 
    
   2 
 
   2 
 
 

 
 وقوف الطالب على شكل نسق واحد واخذ الغياب. -
السير  الهرولة  تدوير الذراعين لالمام والخلف   فتل  -

الجذع للجانبين   رفع الركبتين لالعلى  اداء تمارين 
 التعجيل وتمارين رد الفعل.

 
 عدة( . 4)الوقوف ( تعاقب رفع الذراعين اماما ) -
 4( تبادل فتل الجذع للجانبين ))الوقوف، تخضر -

 عدة( .
)الوقوف، تخصر ( مد الذراعين جانبا ثم مد  -

 عدة( 4الذراعين اماما مع ثني الركبتين كامال )

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

               
 
 

 

 
التاكيد على االلتزام بالدوام والحضور بالوقت  -

 المحدد وعدم التأخير .
اداء التمارين والحفاظ على التأكيد على  -

 المسافات بين الطالب.
 
 
 
 
التأكيد على ان يأخذ التمرين مداه الكامل  -

 لالستفادة من التمارين البدنية القصى حد.
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 التقويم التشكيالت المحتوى الوقت انواع النشاط اجزاء الخطة

 
 
 
 
 
 
 

 الرئيسي
 
 
 
 

 

 
 التعليمي     

 
        

 التطبيقي    

 د60  
    5 
 
 
   55 

    5 
 
 
 
 
 
 
 
   11 
   13 
   14 
   12 
   

 
يقوم مدرس المادة بشرح مهارة التمريرة من فوق  -

الراس مع تقديم النموذج لطالب وايضاح االخطاء 
 لالداء .

 
خمس مجاميع كل مجموعة مكونة  إلىتقسيم الطالب  -

من خمس طالب )متجانسين( و)غير متجانسين( من 
حيث التحصيل المهاري ، ويتم توزيع االدوار) قائد، 
مسؤول االدوات، الشارح ، المنظم ، العضو ( بين 

 طالب .
ويتم توزيع المجاميع في الملعب ويتقدم قائد كل 
مجموعة باستالم ورقة العمل من مدرس المادة 
 موضحا فيها االداء الفني للمهارة والتمارين المهارية .

 تطبيق التمرين المهاري االول  -
 تطبيق التمرين المهاري الثاني -
 تطبيق التمرين المهاري الثالث  -
اجراء اختبار االداء للحصول على المجموعة االفضل  -

 وتكريمها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

      
  

             
                         

 
 التاكيد على تجنب االخطاء وتجاوزها. -
 
 
 
 
 
 
التأكيد على التطبيق الصحيح للمهارة والتزام  -

 المجاميع بورقة العمل  .
 
 
 
 
 
 
 
 التاكيد على اداء االختبار بشكل صحيح -

 الختامي
 

     
 د  2  

 
انتهاء الدرس وإعطاء واجب)المحاورة العالية(  -

 للدرس القادم واداء تحية االنصراف. 
 

  
 التأكيد على تأدية تحية االنصراف -
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 التمارين المهارية 
 لمهارة التمريرة من فوق الراس 

 

 ( 1تمرين:  )

  د  11الوقت: 

  التنظيم: 

 

 

 

 

 

 

   (2رين: )تم

 د13   الوقت:

    التنظيم :

 

 

 

 

 

 

 

يقسم الطالب الى مجموعتين مجموعة بيدها الكرة 
والثانية بدون كرة المجموعة التي بيدها الكرة مقابلة 

م عند بدء 7الجدار والمسافة بينهم وبين الجدار 
التمرين يقوم الطالب بتمرير الكرة على الجدار مدة 

ثانية وبعدها التبديل بين المجموعات  30االداء 
 حتى انتهاء زمن التمرينوهكذا 

 

  

 

يقف الطالب على شكل رتل عند خط المنتصف 
للملعب والطالب االخير يقف عند الخط النهائي 
للملعب إلرجاع الكرة واول ثالث طالب بيدهم الكرة 

م يوجد شاخص وامام الشاخص  6وامامه وعلى بعد 
م من 8االول يوجد شاخص اخر على بعد مسافة 
من  10خط المنتصف ثم شاخص اخر على بعد م

خط المنتصف عند بدء زمن التمرين يقوم الطالب 
بتمريرة الكرة ألبعد شاخص وبعدها والطالب الذي 
يقف امام المجموعة يرجع الكرة بدحرجتها للمجموعة 

 والتبديل بينه وبين الطالب االول  .
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 (3تمرين: )

 د14الوقت: 

  نظيم :الت

 

 

 

 

 

 

 

 
 (5)ملحقال

 ةعن عدد الوحدات التعليمية لكل مهار راء السادة الخبراء آ
 
 ت

 
 المهارات

 عدد
الوحدات  

 التعليمية

 
 اوافق

 
 ال اوافق

عدد الوحدات 
التي تراها 

 مناسبة
    1 التمريرة باليدين من فوق الرأس 1
 ،الواطئة ،المحاورة ) العالية  2

 تغيير االتجاه(
3    

    2 التصويبة الحرة 3
    3 التصويب من القفز 4
    3 التصويب السلمي 5

 
  

يقسم الطالب الى مجموعتين يقفون على شكل رتل واحد 
متجاورين  المجموعة االولى بيدها الكرة والثانية بدون كرة 
وامامهم شاخص يبعد عن خط المنتصف متر واحد عند 

الى  بدء التمرين ينطلق الطالب الذي ليس لديه كرة
الشاخص وعند وصوله الشاخص يستلم كرة من الطالب 
الذي بيده الكره وبعد استالمه الكرة يعود للمجموعة التي 
لديها الكرات ويقف نهاية المجوعة والطالب الذي مرر 
الكرة ينتقل الى المجموعة التي ليس لديها كرة ويقف 

 اخرها وهكذا بقية الطالب حتى انتهاء زمن التمرين.
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 (6الملحق )
 استمارة تقييم االداء المهاري 

 المهارة : التمريرة من فوق الرأس باليدين          الشعبة :        
 القسم التحضيري  رقم الطالب / الشعبة ت

(3) 
 القسم الرئيسي

(5) 
 الختاميالقسم 
(2) 

 المجموع
(10) 

1      
 المهارة : المحاورة العالية          الشعبة :

 القسم التحضيري  رقم الطالب / الشعبة ت
(2) 

 القسم الرئيسي
(6) 

 القسم الختامي
(2) 

 المجموع
(10) 

1      
 المهارة : المحاورة الواطئة          الشعبة :

 التحضيري القسم  رقم الطالب / الشعبة ت
(2) 

 القسم الرئيسي
(6) 

 القسم الختامي
(2) 

 المجموع
(10) 

1      
 المهارة : المحاورة بتغيير االتجاه          الشعبة :

 القسم التحضيري  رقم الطالب / الشعبة ت
(2) 

 القسم الرئيسي
(6) 

 القسم الختامي
(2) 

 المجموع
(10) 

1      
 الشعبة :المهارة : التصويبة الحرة          

 القسم التحضيري  رقم الطالب / الشعبة ت
(4) 

 القسم الرئيسي
(4) 

 القسم الختامي
(2) 

 المجموع
(10) 

1      
 المهارة : التصويب من القفز          الشعبة :

 القسم التحضيري  رقم الطالب / الشعبة ت
(3) 

 القسم الرئيسي
(5) 

 القسم الختامي
(2) 

 المجموع
(10) 

1      
 المهارة : التصويب السلمي          الشعبة :

 القسم التحضيري  رقم الطالب / الشعبة ت
(2) 

 القسم الرئيسي
(6) 

 القسم الختامي
(2) 

 المجموع
(10) 

1      
 

 


