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   الملخص
واثرهما ) االمري والتدریبي(أسلوبین متداخلین هما  یهدف البحث الى التعرف على اثر استخدام

بمهارتي المحاورة والتصویب في كرة السلة أما عینة البحث فتكونت من  في االكتساب واالحتفاظ
أسابیع ) ٨(بیق البرنامج طالبا یمثلون مجموعتي البحث التجریبیة والضابطة واستغرق تط) ٤٠(

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین نتائج الطالب في المجموعة التجریبیة وقد افترض الباحث 
 والضابطة في اكتساب بعض مهارات كرة السلة ولصالح المجموعة التجریبیة في االختبار البعدي

 مراجعة األوساط وكانت ابرز النتائج وجود فرق معنوي بین نتائج مجموعتي البحث ومن. 
  .الحسابیة یتضح إن الفرق لصالح المجوعة التجریبیة 

  
Abstract 

The Effect of Interfered Teaching Style in Acquiring 
and Retention Basketball Skills (dribbling and setting 

shoots)  
  

Researcher                                              Researcher 
lec.assit. Ziyad.S.A                   assit pro. assis.Aead.M.SH  

       University of mosul/College of Physical Educations 
 
 

This research aims to know the effect of using two interfered teaching 
styles (training ,command) in gaining basketball skills(dribbling and 
setting shoots) , Samples consist of (40) student of the first stage in the 
collage of Sport Education in University of Mosul classified them in two 
control and experimental groups . Programs apply (8) weeks . The 
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researchers supposed "the Existences of significant differences   between 
student in  control and experimental groups in pre - test . They concluded 
"Efficiency of  interfered teaching styles in acquiring basketball skills 
(dribbling and setting shoot) .    

  تعریف بالبحثال  
  المقدمة واهمیة البحث١- ١
ان تقـــدم االمـــم یرتكـــز الـــى حـــد كبیرعلـــى مـــدى االهتمـــام بـــالمجتمع وفعالیـــة برامجـــه التـــي         

یضعها من اجل تحقیق االستفادة القصوى من امكانیاته البـشریة فالمجتمعـات الحدیثـة تعلـق امـاال 
ها تنمیــة جوانــب الحیــاة المختلفــة وذلــك بتــوفیر الن مــن اهــم اهــداف، كبیــرة علــى انظمــة التعلــیم فیهــا

ــة والمدربــة   اذ ان التربیــة بابعادهــا البــشریة والمادیــة هــي مفتــاح ،واعــداد الكفــاءات البــشریة المؤهل
التنمیــة التــي تعــد االنــسان غایتهــا ووســیلتها ، فقــد فــرض التطــور الثقــافي علــى التربیــة متطلبــات 

 الثقافة ومستلزماتها حتى یتمكن من ان یتواصـل مـع مـا جدیدة تستهدف تمكین الفرد من استیعاب
والتــدریس یعــد الوســیلة التعلیمیــة لتحقیــق التواصــل الحــضاري للجــنس البــشري عــن "یجــري حولــه ،

طریق نقل الخبرة والمهارات واالفكار الى االجیال القادمة ،وان من اولى الفضائل التفكیر فـي كـل 
  ".المعرفة والتكنولوجیا والسلوك الطیب ما یساعدنا على التواصل الحضاري من 

 )٢١٤، ٢٠٠٢جامل ،                                                                  (

     لذلك اصبح من الـضروري علـى المجتمعـات كافـة ان تبحـث عـن األسـالیب العلمیـة األفـضل 
احي البدنیــة والنفــسیة واالجتماعیــة ألجــل الوصــول الــى تحقیــق اهــدافها والنهــوض بافرادهــا مــن النــو

والمتتبع للتغییر الـذي شـهده میـدان التـدریس خـالل االربعـین سـنة الماضـیة یالحـظ التطـور الكبیـر 
   الذي شهده میدان تدریس  التربیة الریاضیة

ان تطویر قدرات الطالب یعتمد اعتمادا كبیرا على مـدى تفـاعلهم مـع االسـلوب التدریـسي 
الـى اهمیـة معرفـة مـدرس التربیـة الریاضـیة الكثـر )singer( له والى ذلـك اشـار المتبع واستجابتهم

من اسلوب مـن اسـالیب التـدریس النـه مـن دون ذلـك تبقـى قدراتـه فـي التعامـل مـع الطلبـة محـدودة 
الغایة واستخدام اكثر مـن اسـلوب فـي التـدریس یعطـي الفـرص للمـدرس والطالـب لالرتقـاء بالعملیـة 

  ) .١١٤ ،٢٠٠٢ احمد ،. (التعلیمیة

      ان التنوع في استخدام طرائق واسالیب مختلفـة للتـدریس یعمـل علـى رفـع الملـل عـن الطالـب 
وتحقیق غایات واهداف التتحقق في االسـلوب الواحـد او التقلیـدي وكمـا ان لكـل اسـلوب ایجابیاتـه 

كون مـن اكثـر مـن یت(وسلبیاته بعد التطبیق فاالبداع والتجدید في تصمیم اسلوب تدریسي متداخل 
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لتحقیــق نــسبة كبیــرة مــن االهــداف ضــمن الوقــت المحــدد للــدرس بمــا یتناســب وخــصائص ) اســلوب
  .المتعلمین وطبیعة االهداف ومیزات المهارات 

   وبرزت اهمیة البحث في استثمار مفاهیم طرائق التدریس لتولیف اسلوب متنوع من بین بعـض 
  . السلة ومتطلباتها واهدافها االسالیب التدریسیة التي تالئم دروس كرة

من هنا انطلق الباحثان في محاولة علمیة تطبیقیة متجددة بهذا المجال واالعتماد علـى مـا یتـوافر  
من الدراسات والبحـوث المتخصـصة وآراء المتخصـصین فـي طرائـق التـدریس واسـالیبها آملـین فـي 

  تقدیم بدائل تدریسیة مثمرة والنجاح فیها 

  : مشكلة البحث٢- ١

ان المالحظ في تعلیم كرة السلة استخدام اسالیب وطرائق تاخذ كل واحدة بشكل منفصل مـن دون 
استخدام مبدأ التداخل التدریسي الذي اثبت فاعلیته في التعلم ، وان الـتعلم یجـري بـصورة عـشوائیة 

ي معتمدا على الخبرات الشخصیة للمدرس ومن هنـا تتحـدد مـشكلة البحـث فـي الحاجـة الـى التقـص
عــن بــدائل تدریــسیة افــضل مــن خــالل تــصمیم متــداخل فــي بعــض االســالیب التدریــسیة یــتالئم مــع 
متطلبــات الفعالیــة والمهــارة بهــدف التوصــل الــى مجموعــة اكثــر مــن االهــداف واالســراع فــي عملیــة 

  . التعلم 

  : هدف البحث٣-١

  : یهدف البحث الى الكشف عن

المحــاورة       لمهــارتي فــي االكتــساب واالحتفــاظ اثــر اســتخدام االســلوب التدریــسي المتــداخل  -١
 .و التصویب من الثبات في كرة السلة 

المقارنـــة بـــین اســـتخدام االســـلوب التدریـــسي المتـــداخل واســـلوب المـــدرس فـــي االكتـــساب  -٢
 .المحاورة و التصویب من الثبات في كرة السلة لمهارتي 

ل واسـلوب المـدرس فـي نـسبة االحتفـاظ المقارنة بین استخدام االسلوب التدریسي المتداخ - ٣
 .المحاورة و التصویب من الثبات في كرة السلةلمهارتي 
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  : فروض البحث ٤ - ١

 :  افترض الباحثان البحثلتحقیق أهداف 

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین االختبارات القبلیة والبعدیة للمجموعة التجریبیة  .١
  . ولصالح االختبارات البعدیة 

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین نتائج الطالب في المجموعة التجریبیة والضابطة  .٢
  . في اكتساب بعض مهارات كرة السلة ولصالح المجموعة التجریبیة في االختبار البعدي 

وجود فروق في نسبة االحتفاظ بین األسلوب التدریسي المتداخل واسلوب المدرس  .٣
 .تداخل ولصالح األسلوب التدریسي الم

 
  :  مجاالت البحث ٥ - ١

طالب السنة الدراسیة األولى في كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل للعام : المجال البشري 
   .٢٠٠٦- ٢٠٠٥      الدراسي 

قاعة كرة السلة لفرع األلعاب الفرقیة في كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل : المجال المكاني 
 . 

   .٢٢/١٢/٢٠٠٥ ولغایة ١٦/١١/٢٠٠٥: اءالمجال الزماني ابتد
  :  المصطلحات ٦- ١

  : االسلوب التدریسي 
األسلوب الذي یتبعه المعلم في توظیف طرائق التدریس بانه ) : ٢٠٠٢جامل ،(عرفه 

  )١٨ ،٢٠٠٢جامل،.(بفعالیة تمیزه عن غیره من المعلمین الذین یستخدمون نفس األسلوب 
مزیج بین أسلوبین تدریسیین هما بأنه : ي المتداخل إجرائیا وقد عرف الباحثان األسلوب التدریس

المحاورة ، ( االمري والتدریبي بما یمتازان به من ایجابیات في تعلیم بعض مهارات كرة السلة
من  المدرس لطالب السنة الدراسیة األولى في كلیة التربیة الریاضیة ) التصویب من الثبات 

 . جامعة الموصل 

  :االكتساب 
 العملیة التي یحول بها الكائن الحي استجابته لتكون جزءا بانه ) :١٩٩٨حسین ،(  وعرفه       

  ) ٩٢ ، ١٩٩٨حسین ،( من ذخیرته السلوكیة 

هو اتقان اجزاء المهارات والقدرة على اداء الواجب الحركي من الدقة  : ْویعرفه الباحثان إجرائیا
طالب  التي یكتسبها )محاورة ، التصویب من الثبات ال (والكفاءة للمهارات الحركیة لكرة السلة
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جامعة الموصل من خالل تنفیذ البرنامج السنة الدراسیة األولى في كلیة التربیة الریاضیة 
   . األسلوب التدریسي المتداخلالتدریسي المعد على وفق 

  :االحتفاظ 
انه كلما بقي األثر فترة بقاء االثر في الدماغ مدة من الزمن اذ : بانه ) ١٩٨٦مؤمني ،(عرفه 

   )٧٣ ،١٩٨٦مؤمني ،   (ا للخبرة التي تركت األثر           أطول من الزمن كان تذكرن
  .الجانب النظري - ٢
   االسلوب االمري  ١- ٢

ً      هو احد االسالیب االكثر شیوعا واستعماال لكونه یعطي للمدرس الحریة في أتخاذ جمیع  ً
استجابة فوریة لقرار المدرس ویتمیز :  االنصیاع لها ویعرف بانه القرارات وما على الطالب سوى

   ) ٧٩ ،١٩٩٠الكاتب ،  . (بدقة االداء االني والتناسق والتوافق وضبط النظام 
 ویتحكم المدرس في هذا االسلوب بطریقة العمل من خالل تقدیم المهارة وطرائق أدائها اذ یقوم 

ة ثم یقوم بتحدید األخطاء لجمیع الطلبة او لكل طالب المدرس بالشرح والتوضیح ألداء المهار
  .على انفراد 

  )٢٠٠٢الكاظمي ،  (كما ذكرها  :  االسباب الداعیة للتدریس باالسلوب االمري*
  . االلتزام بالنماذج *.  التزامن التوقیت*.  االنسجام*. االنتظام المتماثل*
  .الید واالصول  تثبیت التق*.  الدقة والضبط*.  التكرار المباشر *
  . الكفایة *.  تعظیم روح العمل والجماعة *.  تثبیت المعیار الجماعي*
                                   )٤٠- ٤١ ،٢٠٠٢الكاظمي ، .                                       ( االمان *
   التدریبي االسلوب٢- ٢

  الى الطالب یؤدي الى خلق عالقات جدیدة       ان انتقال عدد معین من القرارات من المدرس
  .بین المدرس و الطالب وبین الطالب والواجبات الحركیة او المهارات ، وبین الطالب أنفسهم 

ان األسلوب التدریبي یؤدي الى خلق واقع جدید یوفر ظروفاً جدیدة في عملیة التعلم ویتوصل 
عریف او وضع تصمیم هذا األسلوب الى مجموعة مختلفة من األهداف ، ولكي نتمكن من الت

  ـ:یجب نقل عدد من القرارات من المدرس الى الطالب وهذه المهارات هي 
  . وقف بدء كل واجب حركي *.  تسلسل المهارات *.  المكان ٢.  الوقفة *
  .     الفترة الزمنیة *.  وقت توقف الواجب الحركي *.  اإلیقاع والوزن الحركي *
  . بدء االسئلة الفرض والتوضیح  *.  الزي والمظهر *

عند تحلیل هذا األسلوب نجد ان دور المدرس هو اتخاذ جمیع القرارات في مرحلتي ما قبل 
الدرس وما بعد الدرس اما في مرحلة الدرس فیقوم المدرس بنقل  القرارات التسعة الى الطالب ، 
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لمهارة التي یضعها او  وظیفة  الطالب في هذا األسلوب هو الواجب الحركي او االنوذلك 
  .یحددها المدرس  

   االسباب التي تدعو للتدریس في االسلوب التدریبي  ١- ٢- ٢
  ):Darrow,1997(كما وضعها  
  .  نقل بعض المسؤولیات الى المتعلمین لتفاعل أكثر في تعلمهم *
  . مساعدة المتعلمین الدراك العالقة بین وقت التمرین والمقدرة على االداء *
  . دة المتعلمین الدراك العالقة بین تكرار الواجب واالداء  مساع*

)                                                                    Darroe,1997,2(  
  :إجراءات البحث  -٣

                               منهج البحث  ١- ٣
                         .بحث  استخدم الباحثان المنهج التجریبي لمالئمته وطبیعة ال

  : مجتمع البحث وعینته ٢- ٣
تكــون مجتمــع البحــث مــن طــالب الــسنة الدراســیة األولــى فــي كلیــة التربیــة الریاضــیة فــي 

ـــــالغ عـــــددهم  ) ٢٠٠٦-٢٠٠٥(جامعـــــة الموصـــــل للعـــــام الدراســـــي  ـــــب وطالبـــــة   ) ٢٠٠(والب طال
ـــم اختیـــار مجمـــوعتي البحـــث عـــشوا. مـــوزعین علـــى ثمـــاني شـــعب  ـــة القرعـــة ، وهـــم وت ئیا وبطریق

  : طالبا وتم استبعاد ) ٥١(والبالغ عددهم ) ب ، د (شعبتا
  .  الطالبات و الطالب الراسبون والمؤجلون -
  .  الطالب الممارسون للعبة كرة السلة -
  . تهم  الطالب الذین تكررت غیابا-

تمثـــل المجموعـــة ) ب(طالبـــا لكـــل شـــعبة فكانـــت شـــعبة ) ٢٠ (بواقـــعْطالبـــا ) ٤٠(لتـــصبح العینـــة 
  .تمثل المجموعة التجریبیة ) د(الضابطة وشعبة 

   :  التصمیم التجریبي٣-٣ 
إن من األمور التي ینبغي للباحث القیام بها قبـل إجـراء بحثـه اختیـار  ) ١٩٨٤فان دالین ،(یذكر 

  التصمیم التجریبي المناسب الختبار النتائج المستنبطة من فرضیات البحث 
   )١٧ ، ١٩٨٤فان دالین ،  (                                                            

  
تـصمیم المجموعـات المتكافئـة ذات ( لذلك استخدم الباحثـان التـصمیم التجریبـي الـذي یطلـق علیـه 

   )١( وكما موضح في الشكل رقم  .)المالحظة القبلیة والبعدیة المحكمة 
  

اختبار االحتفاظ—)االكتساب( اختبار بعدي------- --اختبار قبلي : المجموعة الضابطة   

  اختبار االحتفاظ- )االكتساب(اختبار بعدي- متغیر مستقل-اختبار قبلي: المجموعة التجریبیة
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  یوضح التصمیم التجریبي )١(  الشكل رقم
  :تكافؤ مجموعتي البحث  ٤- ٣ 

فئة على األقل فیما یتعلق ان على الباحث تكوین مجموعات متكا) ١٩٨٤فان دالین،(یذكر 
ولكي یرجع الباحثان الفروق في ) ٣٩٨ ،١٩٨٤فان دالین ،(بالمتغیرات التي لها عالقة بالبحث 

نتائج البحث الى العوامل التجریبیة لجا الى التحقق من تكافؤ مجموعتي البحث عن طریق 
  : المتغیرات االتیة 

  .  الطول مقاسا بالسنتمتر - 
  ١/١١/٢٠٠٥ا باألشهر ولغایة العمر الزمني مقاس - 

 . الوزن مقاسا بالكیلوغرام  - 

 ) .  التصویب من الثبات–المحاورة (اختبارات المهارات المختارة  - 

    )  ١(  مبین في الجدول رقم هووكما
یبــین المعــالم االحــصائیة لمجمــوعتي البحــث فــي متغیــرات الطــول والعمــر )١(الجــدول رقــم

  والوزن
  المجموعة المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة

  
 المتغیرات

 ع+ َس ع+ َس

  قیمة  ت
 المحتسبة

    ١.٠٥٥ ٧.٤٦٥ ١٧٢.٥٥ ٦.٥٩٠ ١٧٠.٢٠ )سم (الطول 

 ٠.٤٨٧ ٢٣.٦٦٤ ٢٤٦.١٥ ٢٣.٠٤٢ ٢٤٩.٧٠ )شهر(العمر 

 ٠.٨٣٩ ٩.٣٦١ ٦٥.٥٥ ٨,٧٢٦ ٦٧.٩٥ )كغم(الوزن

  . ) ٢.٠١( تساوي) ٠.٠٥(ا وعند نسبة خط) ٣٨( قیمة ت الجدولیة امام درجة حریة 

المحتسبة مع الجدولیة  عدم وجود فروق ) ت(وبعد مقارنة قیمة ) ١(یتبین من الجدول رقم 
ذات داللة إحصائیة بین مجموعتي البحث في كل من المتغیرات المذكورة مما یدل على 

. تكافؤ المجموعتین في هذه المتغیرات   

  .اختبارات المهارات المختارة  ٥- ٣
  : ت هذه االختبارات هي وكان
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                                                                    . اختبار المحاورة  -  
 اختبار الرمیة الحرة                                                                                           - 
 مبین في الجدول هو عن طریق هذه المتغیرات وكماوتم التكافؤ بین مجموعتي البحث - 

   )٢(  رقم 
یبین المعالم االحصائیة لمجموعتي البحث في اختبارات المهارات ) ٢( جدول رقم 
  االساسیة

    المعالم اإلحصائیة المجموعة التجریبیة  المجموعة الضابطة
  

 المهارات 
 ع+ َس ع+ َس

قیمة ت 
 المحتسبة

 ٠.٩٨٨ ١.٢٠ ١٣.٥٨ ٢.١٣ ١٤.١٢ )ثا  /  الزمن(المحاورة 

 ١.٧٤٧ ١.٦٠ ١١.٠٥ ٢.٤٦ ٩.٩٠ )النقاط(التصویب من الثبات 

  )   ٢.٠( تساوي) ٠.٠٥(وعند نسبة خطا ) ٣٨( قیمة ت الجدولیة أمام درجة حریة 

المحتسبة لجمیع االختبارات كانت اقل من القیمة ) ت( ان قیمة) ٢(رقم  یتبین من الجدول 
ة مما یعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین مجموعتي البحث في الجدولی

 اختبارات المهارات األساسیة المذكورة ومن ثم تكافؤ مجموعتي البحث في هذه المهارات 
:تحدید المتغیرات وضبطها   ٦- ٣  

ان من خصائص العمل التجریبي ان یقوم الباحث متعمدا بمعالجة عوامل معینة تحت 
 كیفیة حدوث حالة او حادث ویحدد أسباب نطة ضبطا دقیقا لكي یتحقق مشروط مضبو

  ) ٣٤٨ ، ١٩٨٤فان دالین ، (حدوثها 
  : المتغیرات المستقلة   - أ

  .   األسلوب التدریسي المتداخل 
  : المتغیرات التابعة   -  ب

  )المحاورة و التصویب من الثبات (السلة  اكتساب  مهارتي كرة
  )المحاورة والتصویب من الثبات(تي كرة السلة مستوى االحتفاظ  لمهار

  :المتغیرات الدخیلة - ج
 ال یدخل في تصمیم البحث وال یخضع لسیطرة الباحث ولكن یؤثر في المتغیرات التي هي 

نتائج البحث تأثیرا غیر مرغوب فیه وال یستطیع الباحث مالحظة ذلك المتغیر وقیاسه  
    )٥٧ ،١٩٩٥الخیاط ، (
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   :  األسالیب التدریسیة   اختیار٧ - ٣
     إن األسالیب التدریسیة مترابطة في أداءها وتطورها ویتمیز كل أسلوب بتحدید الفرد الذي 

یتخذ القرار خالل العملیة التدریسیة سواء كان المدرس أم الطالب أو كالهما معا ، وان لكل 
 ، فاألسالیب تعتمد على أسلوب المكانة الخاصة به في التوصل إلى مجموعة معینة من األهداف

مفهوم عدم وجود نقیض بینهما فجمیعها تهدف إلى تطور الطالب ولكن بأنماط وأشكال مختلفة 
  )٣٥ ، ٢٠٠٤التكریتي ، . (وعلى ضوء قرارات السلوك التعلیمیة لكل أسلوب 

ة في       اما عن كیفیة اختیار الباحثان لألسالیب التدریسیة ونضوج فكرة التداخل بینها وخاص
جوانبها االیجابیة ومحاولة التخلص بقدر اإلمكان من الجوانب السلبیة  فمن خالل إجراء 

المقابالت الشخصیة مع األساتذة المختصین في طرائق التدریس وبعض مدرسي المواد العملیة 
ومنها كرة السلة ومن خالل اإلطالع على بعض المصادر العلمیة وجد الباحثان أن أفضل 

  :اسبان التنفیذ هما األسلوب االمري والتدریبي وذلك لألمور االتیة أسلوبین ین
 نوع الفعالیة المختارة وهي كرة السلة ، وهي فعالیة یناسبها بالدرجة األساس األسلوب -١

  التدریبي حیث یعطي الفرصة الواضحة للطالب للتكرارات الكثیرة على المهارة
وتشكل " مهارات أساسیة یستهل المبتدى تعلمها أوال وهي .  نوع المهارات التي سیتم تعلمها -٢

  .الحجر األساس إلعداد الالعبین 
  . نوع العینة التي تم انتقاءها -٣
  . توفر األجهزة واألدوات الخاصة بالتجربة -٤
 تعاون مدرس المادة مع الباحثان في التنفیذ وتطبیق ما موجود بالخطة الموضوعة على وفق -٥

   .األسلوب المقترح 
ومن هذه النقاط وجد الباحثان ان أسلوبي المزج هما األسلوب االمري والتدریبي ویترك الفرصة 

  . للباحثین اآلخرین في تجریب أسالیب أخرى 
: البرنامج التعلیمي   ٨- ٣  

قام الباحثان بوضع برنامج تعلیمي للمهارات موضوع البحث على وفق األسلوب التدریسي 
المقترح وتم عرض نموذج لوحدة من هذا البرنامج مع نموذج ورقة ) بياالمري التدری(المتداخل 

الفعالیات على المختصین في طرائق التدریس وكرة السلة لغرض إبداء آراءهم ومالحظاتهم حول 
ٕالبرنامج واقرار مدى صالحیته للتطبیق وقد تضمن البرنامج  تقدیم ورقة فعالیات  خاصة بالوحدة 

تعلیقها في أماكن متفرقة من قاعة الدرس لیتسنى للطالب االطالع علیها التعلیمیة لهذا الیوم و
قبل بدا الدرس حیث سیكون معروفا لدیهم موضوع الوحدة والتمارین الواجب تطبیقها واألزمنة 
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والتكرارات المحددة لكل تمرین وكذلك األشكال المقترحة لتطبیق التمارین ، وهي من ممیزات 
  : فقد قسمت الى ثالثة أقسام هي ) انظر الملحق(ا الوحدة وأم، األسلوب التدریبي 

والتي ستكون باألسلوب االمري حیث تكون المسؤولیة )  د٢٠(ومدتها :  المقدمة واإلحماء -١
  . الكاملة للمدرس في القیام باالحماء وكذلك التمارین العامة والخاصة 

یقوم من خالله المدرس )  د١٠ (تعلیمي ومدته: والذي قسم إلى قسمین :  الجزء الرئیس -٢
بشرح المهارة وعرض النموذج للطالب مع شرح التمارین المطلوب تطبیقها في ورقة الفعالیات 

اذ یقوم الطالب بأداء )  د٥٠(ومدته : القسم التطبیقي . وكیفیة االنتقال من تمرین إلى آخر 
ران قاعة الدرس حیث یقوم تمارین المقترحة بعد مشاهدة ورقة الفعالیات المعلقة على جدال

المدرس باألسلوب االمري بالسیطرة على التوقیتات وانتقال الطالب من تمرین إلى اخر وكیفیة 
 مع تقدیم التغذیة الراجعة  ولزوم عدد التكرارات بالمقارنة مع ورقة الفعالیات العمل في المجامیع

 اختیار طریقة البدء وأسلوب األداء الفردیة والجماعیة للطالب أثناء األداء وللطالب الحریة في
  .  باألسلوب التدریبي  وٕوایقاعه ضمن الفترة الزمنیة المقترحة للتمرین الواحد

ویكون للمدرس فیه اختیار لعبة صغیرة أو إجراء مسابقة )  د١٠(ومدته :  الجزء الختامي -٣
  . بین الطالب أو أداء بعض تمارین التهدئة 

رنامج التعلیمي للمجموعة الضابطة سیكون على وفق االسلوب ومن الجدیر بالذكر ان الب
التقلیدي لمدرس المادة الذي تتشابه وحداته التعلیمیة مع االسلوب المقترح من حیث المقدمة 

 اما االختالف فیكون في الجزء الرئیس حیث تكون القرارات  بید المدرس في  ، والجزء الختامي
داء دورهم في التطبیق للتمارین التي سیختارها المدرس وتكون كافة مراحلها مع انتظار الطالب ال

التغذیة الراجعة بیده ویكون بدایة التمرین الواحد ونهایته بایعاز منه مع المحافظة على اداء 
  .التمارین بنظام واحد وباالیقاع الذي یختاره

  
  
  
  

: االجراءات المیدانیة للبحث   ٩- ٣  
 قام الباحثان باجراء تجربة استطالعیة على :ج التعلیمي التجربة االستطالعیة للبرنام *
 وكان ١٦/١١/٢٠٠٥وهي من مجتمع البحث ومن غیر شعبتي العینة و بتاریخ  ) ج(شعبة

: الهدف منها   
  .                     التأكد من إمكانیة المدرس المكلف بتنفیذ البرنامج وباألسلوب المقترح - 
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  .ستخدمة في البحث اختبار كفاءة األدوات الم- 
  .                                                 التعرف على الصعوبات المتوقعة في التنفیذ - 
  .                                                         التأكد من صالحیة البرنامج للتطبیق - 
  . إعطاء صورة واضحة للمدرس للقیام بما هو مطلوب - 

شعبتي البحث وبتاریخ قام الباحثان بإجراء االختبارات القبلیة على  : الختبارات القبلیةا  *
١٧/١١/٢٠٠٥.  

وحدة ) ٨(بتطبیق البرنامج التعلیمي المعد والمتكون من قام الباحثان  : التجربة الرئیسة  *
وباألسلوب ) باتالمحاورة و التصویب من الث(تعلیمیة لتعلیم مهارتین أساسیتین بكرة السلة وهما 

 ولغایة ٢٠/١١/٢٠٠٥المقترح في الفترة ابتدا من ) االمري التدریبي(ألتدریسي المتداخل 
 .ووفق المنهاج المركزي المعد من الكلیة  .٢٠/١٢/٢٠٠٦

تم إجراء االختبارات البعدیة بعد االنتهاء من تنفیذ البرنامج التعلیمي في  :  االختبارات البعدیة*
، وقد اتبع الباحثان الطریقة التي استخدمت في االختبارات القبلیة وبالشروط  ٢٢/١٢/٢٠٠٥یوم 

. والظروف المكانیة والزمانیة نفسها   
قام الباحثان باجراء اختبارات االحتفاظ للمهارات موضوع البحث بعد مرور  : اختبار االحتفاظ  *

 ١٠- ٣.                                             أسبوعین من إجراء االختبارات البعدیة
  :الوسائل اإلحصائیة 

  : استخدم الباحثان الوسائل اإلحصائیة االتیة 
  .للعینات المرتبطة ) ت( اختبار -٣. االنحراف المعیاري - ٢.الوسط الحسابي -١
  .  النسبة المئویة - ٥.للعینات غیر المرتبطة ) ت(اختبار -٤
)                                                               ٣١٠- ٢٦٩ ٢٠٠٤،الحكیم  ( .                  )   بیرسون(تباط البسیط معامل االر-٦
  : عرض النتائج ومناقشتها- ٤

:  عرض نتائج االكتساب *   
  : ا الباحثان وكما یاتي یتضمن هذا الجزء عرض النتائج التي توصل الیه

  :فیما یتعلق بالهدف االول الذي تضمنته الفرضیة االولى وهي 

  االختبارات

  

المهارات

الفرق بین  البعدي        القبلي        

 الوسطین

قیمة ت 

  المحتسبة

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


لمصلحة وجود فروق ذات داللة احصائیة بین االختبارات القبلیة والبعدیة للمجموعة التجریبیة و
التجریبیة  في   فقد اختبرت الفروق بین المتوسطات لطالب المجموعة  .االختبارات البعدیة

  ) : ٣( مبین في الجدول رقم  هواالختبار القبلي والبعدي  وكما
  یبین المعالم اإلحصائیة لالختبارات القبلیة والبعدیة للمجموعة التجریبیة )٣( الجدول رقم 

  ) ١٩(ودرجة حریة ) ٠.٠٥(عند نسبة خطا ) ٢.٠٩(الجدولیة  ) ت (قیمة * 
 )المحاورة و التصویب من الثبات(المحتسبة لمهارتي ) ت(یتبین من الجدول أعاله ان قیمة      

) ١٩(الجدولیة وعند درجة حریة ) ت(في حین بلغت قیمة ) ٤.٨٤ ، ٨.٢٨( والي وعلى الت
ولما كانت القیمة المحسوبة اكبر من الجدولیة فهذا یعني ) ٢.٠٩(تساوي ) ٠.٠٥(نسبة خطا 

وجود فرق معنوي بین االختبارین القبلي والبعدي ومن مراجعة األوساط الحسابیة یتضح ان الفرق 
  . لبعدي وهذا یعني تحقق الفرضیة األولى  االختبار المصلحة

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین : أما الهدف الثاني الذي تضمنته الفرضیة الثانیة وهي 
 لمصلحةنتائج الطالب في المجموعة التجریبیة والضابطة في اكتساب بعض مهارات كرة السلة و

 ٤(الجدول رقم       :الجدول االتيوكما مبین في المجموعة التجریبیة في االختبار البعدي 
بین المجموعتین التجریبیة والضابطة في البعدیة یبین المعالم اإلحصائیة لالختبارات )

  االكتساب
  ) . ٣٨(ودرجة حریة ) ٠.٠٥(عند نسبة خطا ) ٢.٠١(الجدولیة  ) ت ( قیمة 

یب من الثبات وعلى المحتسبة لمهارتي المحاورة و التصو) ت( ان قیمة )٤(  یتبین من الجدول 
نسبة و) ٣٨(الجدولیة وعند درجة حریة ) ت(في حین بلغت قیمة  ) ٢.٤٠ ، ٢.٤٢، ( التوالي

  َس- َس ع+ َس ع+ َس

   *٨.٢٨ ١.٢٢ ٠.٨٣ ١٢.٣٦ ١.٢٠ ١٣.٥٨ المحاورة

  *٤.٨٤  ١.٢٥ ١.٠٤ ١٢.٦٠ ١.٦٠ ١١.٠٥ التصویب من الثبات

  المجامیع قیمة ت المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة

  

 المهارات
 ع+ َس ع+ َس

الفرق بین 

  الوسطین

 َس- َس
 *المحتسبة 

 ٢.٤٢ ٠.٢٦ ٠.٩٦ ١٢.٦٢ ٠.٨٣ ١٢.٣٦ المحاورة 

 ٢.٤٠ ٠٦٥. ٠.٦٠ ١١.٩٥ ١.٠٤ ١٢.٦٠ التصویب من الثبات
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ولما كانت القیمة المحسوبة اكبر من الجدولیة فهذا یعني وجود ) ٢.٠١(تساوي ) ٠.٠٥(خطا 
  لصالحومن مراجعة االوساط الحسابیة یتضح ان الفرق نتائج مجموعتي البحث فرق معنوي بین

  . الثانیة وهذا یعني تحقق الفرضیةالمجوعة التجریبیة 
  :   مناقشة نتائج االكتساب *

تفوق طالب المجموعة التجریبیة في ) ٣(     یتبین من النتائج التي ظهرت في الجدول رقم 
 في مستوى التعلم واالكتساب" االختبار البعدي على نتائجهم في االختبار القبلي مما یعني تطورا

.  
تفوق طالب المجموعة التجریبیة في االختبار ) ٤(    ومن النتائج التي ظهرت في الجدول رقم 

على أقرانهم في المجموعة الضابطة مما یعني أفضلیة األسلوب الذي ) االكتساب(البعدي 
على األسلوب ) االمري التدریبي(استخدمته المجموعة التجریبیة وهو األسلوب التدریسي المتداخل

  .تقلیدي المستخدم في المجموعة الضابطةال
  :     ویعزو الباحثان حدوث ذلك الى مجموعة من النقاط أهمها 

 فاعلیة األسلوب المستخدم في هذا البحث اذ ان الطالب قد مارسوا  أسلوبا جدیدا  لم یكن - 
 وتطبیق مألوفا لدیهم في الدروس االعتیادیة مما شد الطالب الى تنفیذ فقرات الدرس وأجزائه

عند تنفیذ المنهاج  ((اذ انه) ١٩٩٩الحیلة ، (ویتفق ذلك مع ما اشار الیه . مهاراته بصورة جیدة 
ْبشكل فعال فان االداء العام للطالب یتحسن كثیرا ومن ثم یمكن للطالب ان یكتسبوا فائدة اضافیة 

   ) ٦٤ ، ١٩٩٩الحیلة ،))(هو تطویر تعلم جدید عن كیفیة تعلم المهارات 
 دور التهیئة الذهنیة واالنفعالیة والجسمیة للدرس الجدید من خالل أمور متعددة منها ورقة -  

الفعالیات التي كانت توضع في قاعة الدرس قبل بدایة كل درس والتي كانت توضح لهم موضوع 
 الدرس والتمارین التي سیقومون بتطبیقها مع بیان عدد تكرارها او الزمن المستغرق في األداء  مع

األشكال المقترحة للتطبیق والتي أعطت المؤشر العام الذي یمكن الرجوع الیه لتقییم العمل 
  . ومعرفة مدى تحقق نسبة العمل المنجز مما ساعد في زیادة العمل والتكرار 

الى ان التهیئة تعمل على زیادة تركیز وانتباه الطـالب الـى ) ١٩٨٥جابر وآخران،(     وقد اشار 
میـة الجدیـدة وتعمـل علـى ضـمان انـدماجهم فـي األنـشطة العملیـة ، وانهـا تـساعد علــى المـادة التعلی

خلق إطار مرجعي لتنظیم األفكار والمعلومـات التـي سـوف یتـضمنها  الـدرس فلقـد أثبتـت البحـوث 
أن إعطـاء الطـالب مقـدما فكـرة عـن الـدرس او ) دي سـیكو(و) برالینـر(و) جـیج(التي قام بأجرائها 
جــابر (. الــدرس وتحقیــق مــا هــو متوقــع مــنهم هم ان یفعلــوه یــساعدهم علــى فهــمكمــا هــو متوقــع مــن

   ) ١٣٠-١٢٩ ، ١٩٨٥واخران ، 
الــــذي تــــم التركیــــز علیهمــــا فــــي ) االمــــري التــــدریبي(الجوانــــب االیجابیــــة لألســــلوب المتــــداخل 

الب األسلوب المقترح والتي اعطت للطالب الدور االكبر بوصفه محور العملیة التعلیمیة  الن الط
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في هذا األسلوب یتخذ معظم القرارات المتعلقة بمرحلة التطبیق العملي بعد ان أثبتت البحوث قدرة 
الـى ان االشـتراك مــع المـدرس فـي اتخــاذ  ) ١٩٩٨فــرج (الطـالب علـى تحمــل المـسؤولیة اذ یـشیر 

القرارات تسهم بشكل ایجابي في تحسین سـلوك ومـستوى الطـالب لـذلك ینـصح بإعطـاء المـسؤولیة 
   )                                                                 ١٨٨ ،١٩٩٨فرج ،.   (بشكل متدرج 
ان القیـادة واتخــاذ القــرار مـن المــدرس والطالــب لـه األثــر الكبیــر ) ١٩٨٤بسطویــسي (      ویؤكـد 

.                                                                                                                                                                                                                                            اد للــتعلم فــي الــتعلم االیجــابي مــن خــالل خلــق مواقــف ایجابیــة ســلیمة تــسهم فــي زیــادة االســتعد
  )٥٥ ،١٩٨٤،بسطویسي (

ان مـن ایجابیـات هـذا األسـلوب ان الطالـب یـستطیع ألول ) ١٩٨٧الـدیري وبطاینـه (      ویذكر 
مــرة اتخــاذ بعــض قــرارات الــدرس وهــي بالــذات تلــك المتعلقــة بــالتطبیق فــضال عــن إعطــاء الطالــب 

ي الــدیر. (الفرصــة الجیــدة الن یتبــادل المعلومــات مــع المــدرس شخــصیا عــن المهــارة التــي یطبقهــا
)                                                                                                                                                                                                                                             ٧١ ،١٩٨٧وبطاینه 

 إمكانیــة تــوفر الوقــت الكــافي فــي هــذا األســلوب لممارســة المهــارة وهــذا یتفــق مــع مــا ذكــره خبــراء -
مـن ان درس التربیـة الریاضـیة یعتمـد علـى عـاملین )  بیترسـون(و) موسـتن(طرائق التدریس أمثال 

  .مهمین،االول زیادة وقت التطبیق ، والثاني تقدیم المعلومات وتصحیح االخطاء 
)                                                                        ٤٢ ، ١٩٨٦الدیري ،                                                         (            

فــي انــه األســلوب االمثــل  ) ١٩٩١ ، الــسامرائي (و )(Mosston ,1981ویتفــق ایــضا كــل مــن 
طبیق المهارة وكذلك سرعة تعلمها وانه یعطـي زمنـا كافیـا للطالـب لتقدیم الحد األعلى من الوقت لت

  ) ٨٧ ، ١٩٩١السامرائي والسامرائي ،) (Mosston,1981,270(لممارسة الفعالیة 
    ویرجح الباحثان في أن ما یمنحه هذا األسلوب من فرصة حقیقیة للطالب لیتعلم كیفیة اتخاذ 

ي یحدده المدرس یزید من ثقة الطالب بنفسه ومن ثم القرارات من خالل اإلطار العام للدرس الذ
یسهم في رفع مستوى أدائه المهاري، وكذلك فان هذا األسلوب یمنح المدرس الفرصة الكافیة 

لتقدیم التغذیة الراجعة للطلبة في أثناء التطبیق لعملي األمر الذي یؤدي إلى تحسن في المستوى 
.المهاري   

 
 
 

:  عرض نتائج االحتفاظ *  
  :تضمن هذا الجزء عرض نتائج الفرضیة الثالثة وهي ی
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والتقلیــدي ) االمــري التــدریبي (وجــود فــروق فــي نــسبة االحتفــاظ بــین االســلوب التدریــسي المتــداخل 
وقد كانـت نتـائج اختبـار االحتفـاظ كمـا مبـین فـي الجـدول . االسلوب التدریسي المتداخل لمصلحةو

  ) . ٥(رقم  
  ق في نسبة االحتفاظ بین االسلوبین المتداخل والتقلیديیبین الفرو) ٥( جدول رقم ال

  المتداخل

 )االمري التدریبي(

  

 التقلیدي

الفرق بین 

 النسبتین

          االسلوب

  

  %نسبة االحتفاظ  %نسبة االحتفاظ  المهارات 

 ٠.٢ ٩٩.٢ ٩٩.٤ المحاورة

 ٠.٦ ٩٦.٢ ٩٦.٨ التصویب من الثبات

  : اتيمای  )٥(یتبین من الجدول رقم 
 نسبة احتفاظ بمهارتي  األسلوب التدریسي المتداخلحققت المجموعة التجریبیة التي طبقت 

ولما كانت نسبة االحتفاظ  ) ٩٦.٨ ، ٩٩.٤،  (المحاورة و التصویب من الثبات وعلى التوالي
وعند مقارنة  ) ٩٦.٢ ، ٩٩.٢( للمجموعة الضابطة التي طبقت األسلوب التقلیدي وعلى التولي 

 األسلوب التدریسي المتداخلان المجموعة التي طبقت ) ٥( مبین في الجدول رقم هونسبتین كماال
قد حققت نسبة احتفاظ أعلى من المجموعة التي طبقت األسلوب التقلیدي في المهارات موضوع 

  . البحث  وهذا یعني تحقق الفرضیة الثالثة 
  :    مناقشة نتائج االحتفاظ *

أن نسبة االحتفاظ للمجموعة التجریبیة التي طبقت األسلوب ) ٥( رقم      یتبین من الجدول
التدریسي المتداخل اكبر من نسبة االحتفاظ للمجموعة الضابطة والتي طبقت األسلوب التقلیدي 

  . لبعض مهارات كرة السلة 
    ویعزو الباحثان الفروق في نسبة االحتفاظ إلى خصوصیة األسلوب الذي اكتسبت به 

عة التجریبیة للمهارات ،اذ بینت الدراسات أن ما نتذكره یتوقف على طریقة اكتساب المجمو
.                                                                                                         الشخص للمعرفة فالطریقة التي یكتسب بها الشخص معرفة ما تحدد ما سیتذكره منها 

   )  ٣٦١فائق ، ب ت ، (
.                                            ذلك في قوله ان الذاكرة الفعالة هي نتاج تعلم فعال ) االزیرجاوي(ویؤید 

  ) ١٠٥ ، ١٩٩١االزیرجاوي ، (
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    االستنتاجات والتوصیات -٥ 
:   االستنتاجات ١- ٥  

  :  من نتائج یمكن استنتاج مایاتي انطبقا لما توصل الیه الباحث
 فــي اكتــساب مهــارتي المحــاورة والتــصویب مــن  لــه اثــر الألســلوب التدریــسي المتــداخلاســتخدام *

   .الثبات بكرة السلة
اكتـساب  فـي مـن األسـلوب التقلیـدي للمـدرس "  ان األسلوب ألتدریسي المتداخل كان أكثـر تـأثیرا*

  .  والتصویب من الثبات بكرة السلة  مهارتي والمحاورة
)  تفوق األسلوب التدریسي المتداخل في نسبة االحتفاظ لمهاراتي المحاورة والتصویب من الثبات*

   .على األسلوب التقلیدي المستخدم
   :   التوصیات والمقترحات٢-٥ 
 وأقـسام التربیـة الریاضـیة ة تطبیق البرنامج التعلیمي المقترح في تعلیم مهارات كرة السلة فـي كلیـ*

  . بما یتفق ونتائج البحث ة الموصل بجامع
لشرح كیفیة الریاضیة مهارات ال على تعلیم  للمدرسین في المدارس القائمین تنظیم دورات تدریبیة*

  . األسالیب ووفق األسلوب العلمي الصحیحل بین التداخ
تدریــسیة متداخلــة بــشكل آخـــر وعلــى ألعــاب فرقیــة أو فردیـــة ســـالیب أل إجــراء دراســات وبحــوث *

 .أخرى 

 المصادر
تاثیر أسالیب تدریسیة مختلفة في تعلم مهارات ). ٢٠٠٢.(احمد ، مازن عبد الهادي  .١

نـشور مجلـة علـوم التربیـة الریاضـیة جامعـة االرسال العالي الطویل في الریشة ا بحث م
  ٢ العدد ١بابل المجلد 

دار الكتـــب ، أســـس علـــم الـــنفس التربـــوي ). ١٩٩١.(فاضـــل محـــسن ، االزیرجـــاوي  .٢
 . للطباعة والنشر ، جامعة الموصل 

طــرق التــدریس ). ١٩٨٤. (والــسامرائي، عبــاس احمــد بسطویــسي ، بسطویــسي احمــد .٣
 .  ، مطابع جامعة الموصل في مجال التربیة الریاضیة

اسلوب التضمین واثره فـي احتفـاظ الـتعلم والنقـل مـن ). ٢٠٠٤. (رنا مجید، التكریتي  .٤
 ، أطروحــة دكتــوراه، مهــارة البدایــة فــي الــسباحة الــى مهــارة الغطــس فــي الجمناســتك 

 .، كلیة التربیة الریاضیة للبنات جامعة بغداد غیرمنشورة
مهـارات التـدریس ، دار النهـضة القـاهرة ). ١٩٨٥.(وآخـران جابر ،جابر عبـد الحمیـد  .٥

 . مصر 
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طرق التدریس العامة ومهـارات التنفیـذ العامـة ، دار ). ٢٠٠٢.(جامل ، عبد الرحمن  .٦
 .المناهج عمان االردن 

ــشاملة ) .١٩٩٨.(قاســم حــسن ، حــسین  .٧ ــة ال دار ، الموســوعة الریاضــیة والبدنی
 . الفكر االردن 

االختبــارات والقیــاس واالحــصاء فــي المجــال ). ٢٠٠٤.(علــي ســلوم جــواد ، الحكــیم  .٨
 .وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي جامعة القادسیة ، الریاضي 

التـصمیم التعلیمـي نظریـة وممارسـة  دار المـسیرة ). ١٩٩٩.(الحیلة ، محمـد محمـود  .٩
 .عمان،االردن 

 استراتیجیة التدریس باألهداف والتغذیة اثر استخدام). ١٩٩٥.(ضیاء قاسم ، الخیاط  .١٠
،   غیـر منـشورة الراجعة في مـستوى اداء لمهـارات الحركیـة بكـرة الیـد  أطروحـة دكتـوراه 

 . كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل 
كفایـات تدریـسیة فـي ) . ١٩٩١.(السامرائي ، عباس احمد والـسامرائي ، عبـد الكـریم  .١١

 . یاضیة ، جامعة بغداد لر١طرائق تدریس التربیة 
مدخل الى علم النفس العام ، مكتبة االنجلو ) ب ت(فائق ،احمد وعبد القادر، محمود  .١٢

 المصریة
منــاهج وطــرق تــدریس التربیــة البدنیــة ، دار الفكــر ). ١٩٩٨.(فــرج ، عنایــات محمــد  .١٣

 . العربي القاهرة 
 ٣تربیـة وعلـم الـنفس العـام طمنـاهج البحـث فـي ال). ١٩٨٤.(دیوبولـد ، فان دالین  .١٤

 . مكتبة االنجلو المصریة  القاهرة ، محمد نبیل وآخرون ) ترجمة(
ـــریم، الكاتـــب  .١٥ ـــاف عبـــد الك ـــیم فـــي التربیـــة البدنیـــة ) .١٩٩٠. (عف التـــدریس والتعل

 منشاة المعارف االسكندریة ،والریاضیة 
  اللجنة ٨٠ربیة العدد التذكر والنسیان ، مجلة الت) . ١٩٨٦.(مؤمني ، ماجد احمد  .١٦

 .  الوطنیة للتربیة والثقافة والعلوم
تدریس التربیة الریاضیة ، جمال صالح وآخران الموصل ) ١٩٩١. (موستن ، موسكا  .١٧

 . ، مطبعة جامعة الموصل 

  
  

   )١(الملحق                                 
  )آمري تدریبي(وحدة تعلیمیة باألسلوب ألتدریسي المتداخل
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     ٢٥:       عدد الطالب          )١(رقم الوحدة 
  كرة سلة، شواخص: التجهیزات            االولى: المرحلة
تعلیم مهارة : الهدف التعلیمي          كرة السلة: الفعالیة
  المحاورة
  المحاورة: المهارة

  )دقیقة٩٠: (الوقت المحدد
أقسام 
 الدرس

الزمن 
بالدقیق

 ة

الزمن             المحتوى التدریبي
 لتكرارا

       الرسم 
 التوضیحي

       المالحظات 

  اإلحماء
  
  

  الرئیسي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٢٠  
  
  

٦٠  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إحماءعام-١
  إحماء خاص بالكرات-٢
  

  :الجزء التعلیمي 
  :الجزء التطبیقي

  
اداء مهارة الطبطبة بالید الیمنى -١

ثم بالیدین ثم بالید الیسرى 
  .داخل الجزء المحدد)بالتبادل(
  
 أداء مهارة الطبطبة من -  -٢   

داخل وخارج (الحركة - الثني - الوقوف 
  .ثني +حركة)الجزء المحدد

 أداء بالطبطبة بالید الیمنى ثم -٣   
ثم )م٢٠(السیر بخط مستقیم لمسافة 

  ) بالتبادل(كرر بالید الیسرى ثم بالیدین 
)                             ٣( في الفقرة  اداء ما ورد-   ٤   

  بشكل متعرج بین الشواخص 
یدخل مجموعة من الالعبین  (- ٥   

قم باداء الطبطبة بالید ) منطقة الزون 
الیمنى ومحاولة لمس كرة الزمیل 

بالیسرى ثم بدل الذراع ثم بالذراعین 
  بالتبادل 

)  لعبةالبرید( اداء لعبة تنافسیة -٦    

١٥  
٥  
  
١٠  
٥٠  
  
٥  
  
  
  
٥  
  
  

  مرات٦
  
  
  مرات٦
  

١٠  
  
  
  
  مرتان 
  

 
 

المدرس مسؤول تماما عن 
  .إجراء اإلحماء 

یقوم المدرس بشرح المهارة 
مع تطبیق نموذج امام 

  .الطالب  
عند سماع الصافرة یاخذ 

الطالب اماكنهم مع الكرات 
وفي الصافرة الثانیة یبدا 

  عمل ال
یقوم المدرس بمراقبة أداء 

كل فرد على حده مع 
تصحیح األخطاء وتقدیم 

  التغذیة الراجعة 
  

یقوم المدرس بمالحظة 
ٕتوقیتات األداء وانهائها 

  بالوقت المحدد 
  

مالحظة األداء وتصحیح 
ٕاألخطاء واعطاء التغذیة 
الراجعة بشكل فردي او 

  .جماعي 
  
تبدأ اللعبة بصافرة المدرس .
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 الختامي 

  
  
  
  

١٠  
   

    

لطالب الى فریقین ومن خط یقسم ا
نهایة الملعب یقوم الالعب باداء 

الطبطبة الى النهایة االخرى ثم الرجوع 
وبعدها یبدا الالعب الثاني الى اخر 

  . العب في الفریق
تمارین تهدئة وارتخاء ثم التجمع 

 واالنصراف

  
  
  
 

لوكیات الطالب مع ضبط س
  ).آمري(
  
  
 

  
 
 

  )١( تابع الملحق 
  ورقة الفعالیات

  االولى                                      الیوم والتاریخ:  المرحــــــلة
      ٢٥: عدد الطالب

  كرة السلة:الفعالیة
  محاورةلا:المهارة

  :التوضیحات 
  .الكرات موجودة في سلة الكرات -١
  .الدقة في أداء المهارة  على الطالب مراعاة -٢
  .  إرجاع الكرات إلى مكانها بعد االنتهاء -٣
   :لمهماتا
داخـل الجـزء المحـدد )بالتبادل( قم باداء مهارة الطبطبة بالید الیمنى ثم بالید الیسرى ثم بالیدین-١ 

  )  .دقائق٥(ولمدة . 
) لجــــزء المحــــددداخــــل وخــــارج ا(الحركــــة -الثنــــي - قــــم بــــاداء مهــــارة الطبطبــــة مــــن الوقــــوف -٢ 

  )  .دقائق٥(ثني ولمدة +حركة
ثــم كــرر بالیــد الیــسرى ثــم )م٢٠( ابــدا بالطبطبــة بالیــد الیمنــى ثــم الــسیر بخــط مــستقیم لمــسافة -٣ 

  ).مرات٦) (بالتبادل(بالیدین 
  ). مرات٦(بشكل متعرج بین الشواخص)٣(  قم باداء الفقرة -٤
داء الطبطبـة بالیـد الیمنـى ومحاولـة لمـس قـم بـا) تدخل مجموعة من الالعبین منطقـة الـزون  (-٥
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  ) .دقائق١٠(كرة الزمیل بالیسرى ثم بدل الذراع ثم بالذراعین بالتبادل 
یقـــسم الطـــالب الـــى فـــریقین ومـــن خـــط نهایـــة الملعـــب یقـــوم )لعبـــة البریـــد( اداء لعبـــة تنافـــسیة -٦ 

الثـاني الـى اخـر الالعب باداء الطبطبـة الـى النهایـة االخـرى ثـم الرجـوع وبعـدها یبـدا الالعـب 
  ). مرتان(العب في الفریق 
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