
 ٤٢

 
تأثیر التدریس باستخدام أسلوبي المتدرج االعتیادي واألجزاء الصعبة من الحركة 

  م موانع للسیدات١٠٠بالطریقة الجزئیة في تعلم األداء الفني واالنجاز لركض 
  حسین سعدي ابراهیم. د                 

  جامعة صالح الدین/ كلیة التربیة الریاضیة 
  

 

 الملخص
 نــــشاط التربیــــة أوجــــه التــــدریس المــــستخدم عنــــد تــــدریس وأســــالیب طرائــــقبمـــا أن هنــــاك اخــــتالف فــــي 

الریاضیة بشكل عام وفعالیة موضوع البحث بشكل خاص، وایمانًا من الباحث بدرجة صعوبة هذه الفعالیـة 
 المهــاري واالنجــاز لهــذه الفعالیــة، فقــد كانــت األداءء بمــستوى  كمــشكلة تعلیمیــة والحاجــة لالرتقــااألداءفــي 

 في التدریس بالطریقـة الجزئیـة ومـن هـذا المنطلـق ارتـأى األسلوبینرغبة الباحث في معرفة أفضلیة كل من 
أسـلوب المتـدرج (الباحث القیام بدراسة تجریبیـة محاولـة منـه اسـتخدام اسـالیب حدیثـة بالطریقـة الجزئیـة وهـو 

ــیم فعالیــة  فــي األســلوبین لیقــارن بــین هــذین ) الــصعبة مــن الحركــةاألجــزاءأســلوب  و -ياالعتیــاد  اثنــاء تعل
  .م موانع١٠٠ركض 

) ٢٠(وقــد اســتخدم الباحــث المــنهج التجریبــي لمالئمتــه لطبیعــة مــشكلة البحــث، وقــد بلــغ حجــم العینــة
صـالح الـدین، كمـا وتـم اسـتخدام  جامعـة - كلیة التربیة الریاضـیة- الثانیةالسنة الدراسیةطالبة من طالبات 

تم الحـصول علـى فـرق المتوسـطات ) T(االختبار القبلي والبعدي للحصول على النتائج، وباستخدام اختبار
  : الحسابیة وتوصل الباحث الى االستنتاجات االتیة

ایجـابي  تـأثیرذات ) بأسـلوب المتـدرج االعتیـادي( األولى ان التمرینات المستخدمة للمجموعة التجریبیة -١
 بین االختبارین القبلي معنویاً م موانع، وكان الفرق ١٠٠في تعلم االداء الفني واالنجاز لفعالیة ركض 

  .والبعدي ولصالح االختبار البعدي
 ایجـابي تـأثیرذات ) بأسـلوب المتـدرج االعتیـادي(  ان التمرینات المستخدمة للمجموعة التجریبیـة الثانیـة-٢

 بین االختبارین القبلي معنویاً م موانع، وكان الفرق ١٠٠نجاز لفعالیة ركض في تعلم االداء الفني واال
  .والبعدي ولصالح االختبار البعدي

فــي االختبــارات البعدیــة ) أســلوب المتــدرج االعتیــادي(  تفوقــت المجموعــة التجریبیــة االولــى المــستخدمة- ٣
فــي تعلــم االداء ) بة مــن الحركــة الــصعاألجــزاءأســلوب ( علــى المجموعــة التجریبیــة الثانیــة المــستخدمة

 أســلوب م موانــع، وكــان الفــرق بینهمــا معنویــًا ولــصالح مجموعــة١٠٠الفنــي واالنجــاز لفعالیــة ركــض 
  .المتدرج االعتیادي
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The effect of teaching by using traditional steps and difficult 
parts of movement styles  in learning m1oo  

Hurdle for women 
 

by: Dr.Hussein S.Ibrahim 
Physical Education at the University of Salah Al-Diun. 

   

Important of the study: 
Since there were some differences in teaching and training styles 

in all physical education activities, there is aneed of learning m100 
hurdle in order to performance and skills of this activity. 
Therefore, the researcher tried to solve the problem by using an 
experimental study which contains of (normal–steps and complex–
parts style of movement) in order to compares between these two 
styles through m100 hurdle learning. 
Methodology 
-descriptive research was conducted in this study.  
-a sample of (20) female of sophomore in the college of physical 

education at the university of salah aL-diun. 
-après –and post test was used to get the rescults. 
-a-t-test is sued statistical in order difference between both groups. 
Conclusions: 

on the basis of analysis of the data, the following conclusions 
were presented: 
1-the normal–step-training style has positive effect in learning 

technical performance of hurdle, with significant differences in 
favor of post-test. 

2-the second experiment exercises (normal-steps style) has positive 
effect in learning technical performance of m100 hurdle with a 
significant differences in favor of post-est. 

3- the first experiments grope (normal-steps style)has over come in 
post-tests on the second experimental group(complex-parts style) 
of movement in learning technical performances of m100 hurdle, 
with significant difference in favor of normal-steps style group.    

  
   التعریف بالبحث- ١
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   المقدمة وأهمیة البحث١-١
أن التجارب النفسیة الحدیثة أثبتت أن التعلم عملیة تغیر وتعدیل في السلوك یتحققان من خالل 

هذا التفاعل  بما یتفق مع میوله ویحقق اهدافه، وخالل االمر الذي یؤدي الى التكیفتفاعل الفرد مع بیئته 
االنفعالیة والعقالنیة ویكتسب انماطًا سلوكیة جدیدة، وتشیر عملیة سمات الفرد  والتكیف تتغیر بعض

 أن نوع الخبرة هو اذالتفاعل الى الخبرة التي من خاللها یكتسب الفرد المعارف واالتجاهات والمهارات 
الذي یحدد نتائجها، لذلك فأن مهمة المدرس تصبح توفیر خبرات بعینها تساعد التالمیذ على اكتسابهم 

 ها للتالمیذیؤ ات واالتجاهات والقیم، وبهذا یمكن للمعلم أن یوجه التعلم بتحدید الخبرات التي یهالمهار 
  .)١٠١،ص٢٠٠٤مجدي،(

والتدریس في جوهره هو ننظیم وادارة المواقف التعلیمیة بقصد احداث تغیر في شخصیة المتعلم، 
 ما یعرف بطرائق التدریس، ویرمي  في تنظیم وتوجیه الموقف ، هووان الوسائل التي یسستخدمها المدرس

القائمون في طرائق التدریس الى التطویر الدائم السالیب ووسائل الدرس وطریقة اخراجه، اذ تتفق 
على وجوب توجیه العنایة بطرائق التدریس لمسایرة الدافع العلمي لتحقیق الهدف من ) ١٩٧١بیدلي،(

  ).١٤٥،ص١٩٧١بیدلي،(العملیة التعلیمیة 

 تدریس التربیة الریاضیة حتى أصبحت عمًال فنیًا وأسالیب طرائق تطورت األخیرة اآلونةوفي 
معقدًا، ومع هذا التطور ظهرت ایضًا طرق وانظمة لتحلیل درس التربیة الریاضیة، وبما أن الطالب 

تمد الیستجیبون لعملیة التعلم بطریقة واحدة أو بأسلوب واحد، وأن اختیار أي طریقة للتدریب أو أسلوب یع
على أهمیة معرفة ) ١٩٩٣،داؤد(اعتمادًا كلیًا على الوضع التعلیمي لكل بیئة، وبهذا الخصوص یؤكد 

، النه بدون ذلك تبقى قدراته في التعامل مع الطلبة واألسالیب الطرائقمدرس التربیة الریاضیة لعدد من 
  .)٢٢،ص١٩٩٣،داؤد( محددة للغایة

یب تعلیمیة جدیدة التي یمكن االستفادة منها في تطویر لذا تكمن اهمیة البحث في استخدام اسال
  عملیة تعلم االداء الفني واالنجاز

المتدرج االعتیادي واالجزاء الصعبة من  اجراء دراسة باستخدام أسلوبي  الباحثولهذا ارتأى
وذلك ،  للسیداتم موانع١٠٠فعالیة ركض ل  االداء الفني واالنجاز من الطریقة الجزئیة في تعلمالحركة

  . لتعلم هذه الفعالیة مالئمةتدریسیة اسالیبللبحث عن 

  
  
   مشكلة البحث٢-١

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٤٥

یصال أن طرائق التدریس كلما أرتقت بوسائلها وأسالیبها وتنوعت بخططها ساعدت على أ
 خاللها تنفیذ واجبه من یبرز دور المدرس في اختیار طریقة وأسلوب یستطیع المعلومات للمتعلم، ومن هنا

لیته باعتبار المربي والقائد لطالبه، وأن اختیار هذه الطریقة یعتمد اعتمادًا كلیًا على الوضع وتحمل مسؤو 
 واسالیب التدریس المستخدم عند تدریس طرائق التعلیمي، ومن خاللها الحظ الباحث أن هناك اختالف في

 الباحث بدرجه  منضوع البحث بشكل خاص، وایماناً أوجه نشاط التربیة الریاضیة بشكل عام وفعالیة مو 
 في االداء كمشكلة تعلیمیة والحاجة لالرتقاء بمستوى االداء المهاري واالنجاز م موانع١٠٠فعالیة صعوبة 

 لهذه الفعالیة، فقد كانت رغبة الباحث في معرفة أفضلیة كل من االسلوبین في التدریس بالطریقة الجزئیة،
م عن طریق تجزئة المهارة المتعلمة الى عدة اجزاء ، اذ باعتبار أن اسلوب المتدرج االعتیادي هدفها تعلی

یتم تعلم كل جزء على حدة وبعدها یتم ربط هذه االجزاء فیما بعضها وتؤدي المهارة بشكل كامل، اما في 
 ومن هذا المنطلق اسلوب االجزاء الصعبة نبدأ بتعلیم الجزء الصعب أوًال ثم نتدرج بالصعوبة نحو االسهل،

أسلوب (لقیام بدراسة تجریبیة محاولة منه باستخدام اسالیب حدیثة بالطریقة الجزئیة وهو الباحث اىارتأ
 اثناء  فيلیقارن بین هذین االسلوبین)  الصعبة من الحركةاألجزاءأسلوب  (فضًال عن) المتدرج االعتیادي

  . للسیداتم موانع١٠٠فعالیة ركض ل  االداء الفني واالنجازتعلم

   البحثهدفا ٣-١
 : البحث الى مایليیهدف

في ) واالجزاء الصعبة من الحركة- المتدرج االعتیادي (تأثیر التدریس بأسلوبي الكشف عن  ١- ٣-١
  .م موانع١٠٠فعالیة ركض  االداء الفني واالنجاز لتعلم 

في )  واالجزاء الصعبة من الحركة-المتدرج االعتیادي( التحقق من أفضلیة أحد االسلوبین  ٢- ٣-١
  .م موانع١٠٠ الفني واالنجاز لفعالیة ركض االداءتعلم 

   البحثضیتا فر ٤-١
 - المتدرج االعتیادي( لالختبارین القبلي والبعدي في اسلوبياحصائیة هناك فروق ذات داللة  ١- ٤-١

 م موانع١٠٠االداء الفني واالنجاز لفعالیة ركض   في تعلم)واالجزاء الصعبة في الحركة
  .للسیدات

 -المتدرج االعتیادي( داللة احصائیة بین االختبارات البعدیة في اسلوبي هناك فروق ذات  ٢- ٤-١
م موانع ١٠٠في تعلم االداء الفني واالنجاز لفعالیة ركض ) واالجزاء الصعبة في الحركة

  .للسیدات

   مجاالت البحث٥-١
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 جامعة -  كلیة التربیة الریاضیة-  الثانیةالسنة الدراسیة عینة من طالبات :المجال البشري ١- ٥- ١
  .صالح الدین

  .١٤/٦/٢٠٠٦ ولغایة ٢٧/٥/٢٠٠٦ للمدة من : المجال الزماني٢- ٥- ١
 جامعة -  الساحة والمیدان كلیة التربیة الریاضیةاللعاب الملعب الخارجي : المجال المكاني٣- ٥- ١

  .صالح الدین
    تحدید المصطلحات٦-١
  :ج االعتیادير  اسلوب المتد١-٦-١

درس أو المدرب في تعلیم المهارة مجزاة ابتداء من القسم التحضیري  الذي یتبعه الماألسلوبهو 
  .أو االقسام في نهایة التعلموالرئیس وانتهاء بالقسم الختامي ثم ربط هذه االجزاء 

  )٢٢،ص١٩٩٨التك،(
  : الصعبة من الحركةاألجزاء أسلوب ٢-٦-١

جزء الثاني الذي یلیه بالصعوبة  بتعلیم الجزء الصعب فیه أوًال ثم تعلیم الأوهو االسلوب الذي نبد
وباالمكان تقسیم  المهارة الى جزأین أو ثالثة اجزاء أو اكثر والتدریب على المهارات حسب صعوبتها ومن 
ثم ربطها باالداء الكلي ویستطیع المتعلم ان یتدرب على جزء من المهارة ومن ثم یقوم باداءالجزء االقل 

  .من صعوبة ومن ثم ربط هذه االجزاء بشكل متكاملصعوبة وهكذا وحسب ما یالقي المتعلم 
)      Sage,1984,p334(  

  :االداء الفني ٣-٦-١
هو طریقة اداء اقتصادیة ومثلى لحل المشاكل المهاریة الحركیة وهذه الطریقة مبنیة على اسس 

نات الجسمیة بایومیكانیكیة وبایلوجیة للوصول بالمهارة الریاضیة الى اعلى مستوى ممكن في حدود االمكا
  ).٤٣،ص١٩٩٦احمد،(لمهارةل للریاضي وفي حدود اللوائح والقوانین المنظمة

  الدراسات المشابهةو  النظري اإلطار - ٢
  االطار النظري ١-٢
   طرائق التدریس ١-١-٢

ة ما أو مجموع من المواد لتحقیق ادبأنها الوسیلة التي تتبع في تدریس م) "١٩٩٨،صالح(عرفها 
بأنها مادة تربویة تتضمن موضوعاتها اهدافًا ) "١٩٩٨، أحمد(وعرفها  ).٢٩٥،ص١٩٩٨،صالح ("التعلم

  )١٩٤،ص١٩٩٨،أحمد("وأغراضًا من طرائق ووسائل التربیة والتعلیم في درس التربیة لریاضیة

   انواع طرائق تدریس المهارات الحركیة٢-١-٢
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  -:هناك ثالث طرائق رئیسة خاصة في تدریس المهارات الحركیة

  ).الطریقة الجزئیة(یقة الشرح والتجزئة  طر -١

  ).الطریقة الكلیة( طریقة النموذج أو االدراك الكلي -٢

  ).١٩٤،ص١٩٩٠عباس، ()الوحدات التعلیمیة( الطریقة المختلطة -٣

 االداء الفني علمتفي ) واالجزاء الصعبة من الحركة - تدرج االعتیاديمال( الباحث اسلوب  اختارو
م موانع والذي یقع ضمن حدود الطریقة الجزئیة، لذا البد من معرفة هذه ١٠٠ض فعالیة ركل واالنجاز

  الطریقة بشكلها الكامل والمفصل النها تتعلق ببحثه

   الطریقة الجزئیة١-٢-١-٢
وهي الطریقة التي تعتمد على تقسیم عناصر الحركة أو المهارة الى اجزاء وهي تعد ذات أهمیة 

كثیرة الطریقة  هذه وتعدم كل جزء من عناصر الحركة أو المهارة لوحده،  یتم تعلیاذبالغة في التعلم، 
االستخدام في التعلیم لما تمتاز به من سهولة وبساطة في التنفیذ، اذ یمكن للمتعلم فیها أن یتفهم 

ارات ویستوعب االجزاء الرئیسة للحركة أو المهارة المراد تعلمها وتعد هذه الطریقة فعالة جدًا عند تعلیم المه
الحركیة المركبة والصعبة ومن ممیزاتها التأكید على أن تتناسب مع قابلیات وقدرات المتعلمین في المراحل 
االولى من التعلم، كما أنها تساعد المتعلم على اكتشاف مواطن القوة والضعف في المهارة الحركیة من 

على بعض الصعوبات في العملیة  التغلب  عن طریقهخالل تقسیمها الى عدة اجزاء، االمر الذي یمكن
  ).٥٣،ص٢٠٠٥وآخرون،لزام  (التعلیمیة

   الطریقة الجزئیة وانماطها٢-٢-١-٢
ة ثم یبدأ في تعلیم كل جزء على حدة، على تقسیم الحركة الى اجزاء رئیسأن هذه الطریقة تعتمد 

وهناك تساؤل هو بأي جزء وبعد اتقان اجزاء الحركة یقوم المتعلمون باداء الحركة ككل وذلك بربط االجزاء 
  -:من الحركة تبدأ والجواب هو هناك طریقتان

 تعلیم الجزء الرئیس ثم االجزاء الباقیة حسب اهمیتها واالنتقال لجزء آخر بعد اتقان عملیة :أوال  
  .تعلم ذلك الجزء

  
  
  

  . تعلیم االجزاء حسب تسلسلها الحركي:ثانیاً 
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  -:تیةاال وأن الطریقة الجزئیة تستخدم في الظروف 
  . عندما تكون الحركة طویلة وصعبة االداء-١
  . عندما تكون اجزاء الحركة معقدة وتحتاج الى مهارة عالیة-٢
  . عندما یكون الوقت كافیًا لتجزئة الحركة والسیطرة على تلك االجزاء ثم اداء الحركة ككل-٣
  .میذ عندما ال یكون عندنا وسائل ایضاح كافیة ومناسبة لعرضها على التال-٤
  .)٢٢،ص١٩٩٨،التك (وعدیمي الخبرةا عندما یكون  المتعلمون صغار السن -٥

الجزئیة، وكیفیة اختیار االسلوب المناسب لوضع الطریقة المالئمة تنفیذ الطریقة لعدة اسالیب  وهناك
  -:للتدرج بتعلم المهارة وهي كما یأتي

  . االسلوب المتدرج االعتیادي-١
  .م االسلوب المتدرج المتقد-٢
  . من الحركةه اسلوب االجزاء الرئیس-٣
  . االسلوب العكسي البسیط-٤
  . اسلوب االجزاء الصعبة من الحركة-٥
  . االسلوب العكسي المتطور-٦
  . االسلوب الموحد-٧

االجزاء الصعبة من  واسلوب - المتدرج االعتیادي(وقد اقتصرت الدراسة الحالیة على اسلوبي       
  ).الحركة

  وب المتدرج االعتیادياالسل: أوال  
وهو االسلوب المتعارف علیه في تدریس مادة التربیة الریاضیة عن طریق تجزئة المهارة المتعلمة 

 في نهایة مرحلة التعلم بینها االجزاء فیما هذهالى عدة اجزاء، اذ یتم تعلیم كل جزء على حدة، ثم یتم ربط 
جزء الثاني ثم الجزء الثالث فالرابع وهكذا، وبعد ذلك یتم وتؤدي المهارة كاملة، اي تعلیم الجزء االول ثم ال

  .)٢٢،ص١٩٩٨،التك( ربط جمیع االجزاء بصورة كاملة

بانها االسلوب الذي یبدأ بتعلیم المهارة أو الفعالیة حسب ) "١٩٨٤،  والسامرائيبسطویسي(ویذكر 
  )٤٢،ص١٩٨٤،بسطویسي والسامرائي(" )باألسلوب الكالسیكي(تسلسلها الحركي، ویسمى 

هو االسلوب الذي یتبعه المدرس أو المدرب في "بأن االسلوب المتدرج ) ١٩٩٦، الخیاط(ویرى 
تعلیم المهارة ابتداء من القسم التحضیري والرئیس وانتهاء بالقسم الختامي ثم ربط هذه االجزاء أو االقسام 

  .)٢٢،ص١٩٩٦،الخیاط( "في نهایة التعلم

  من الحركة الصعبة األجزاء أسلوب: ثانیاً 
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وهو االسلوب الذي یتم فیه تعلم المهارة وذلك بأن تبدأ بتعلیم الجزء الصعب اوًال ثم التدرج بالصعوبة 
نحو االسهل، وهناك عدة خطوات لمعرفة وتحدید االجزاء أو االقسام الصعبة من الحركة اذ یمكن التعرف 

  -:علیها كما یأتي

 الرقائق السیمیة أو اشرطة الفیدو تیب ویطلب من العینة  عرض الحركة من قبل النموذج أو باستخدام-١
هتها في هذا الجزء نتیجة الصعوبة أو الجزاء الصعبة التي یتوقعون مواج بتحدید اهم اتعلیمهاالتي یتم 

  .الخطورة المتوقعة من االداء، ویتم ذلك عن طریق االستبیان أو المقابلة

كشف المعلم االجزاء الصعبة عن طریق تقدیم استبیان أو  من خالل تطبیق المهارة من قبل العینة ی-٢
أن هذا االسلوب یعتبر من ) ١٩٩٨التك،( ویذكر ،)٢٢،ص١٩٩٥،هاشم (اجراء مقابلة شخصیة معهم

االسالیب الحدیثة والعلمیة الصحیحة في التعلم، وقد ذكرت باسم اسلوب معالجة الخطأ، أي أن 
هارة في بدایة مرحلة التعلم مما یؤدي الى تعلم جید  االخطاء في اصعب اجزاء المدرس یشخصالم

  ).٢٥،ص١٩٩٨،التك (وصحیح

   التحلیل الفني لسباقات الموانع٣-١-٢
 الموانع ضمن سباقات الجري كما یمكن ان تستقل بذاتها إذ لها ركضیمكن أن تعتبر سباقات 

  -:خواص وممیزات، وهي على أي حال تنقسم الى

 وفي النهایة من المانع الموانع االول، وبین نعاماالقتراب أو الخطوات حتى الفي البدایة عند :  الجري-١
  .)٣٢،ص١٩٩٨ابراهیم،(االخیر الى خط النهایة

فوق المانع ویختلف المدى الحركي وفقًا لمتطلبات ارتفاع الموانع ودرجة المرونة : تخطي المانع  -٢
ات التي في البرنامج االولمبي الالزمة لدى الالعب تتخطى المانع والمعروف أن السباق

  -:الخاص بالموانع هي

  . متر موانع للسیدات١٠٠* 

  . موانع للرجال١١٠* 

  . متر موانع للرجال والسیدات٤٠٠* 

وعلى الالعب أن یتخطى عشر موانع في كل مسافة من هذه المسافات موزعة على مسافات بینیة 
لى المانع االول ومن المانع االخیر الى خط متساویة واالختالف یكون في المسافة من خط البدء ا

  .)٣٢،ص١٩٩٨،السكارواخرون(، فضًالعن االختالف في ارتفاع المانع بین المسابقاتالنهایة

  -: موانع للسیدات یتكون من االتى١٠٠وأن التسلسل الحركي لركض 
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كون من وضع یق واالنطال) م١٣( مسافة ةیقطع فیها العداء: االنطالق والركض حتى المانع األول) ١
 قطع هذه المسافة باقصى سرعة ممكنة والمحافظة على طول ةالبدایة المنخفضة، ویتطلب من العداء

معینة، وذلك من أجل أن یتخذوا الوضعیة االفقیة الصحیحة قبل أن یصلوا المانع بصیغة الخطوات 
  .االول

حددة وبنسبة جیدة لالرتقاء لكي تتوافق حیث یكون االرتقاء قبل المانع بمسافة م: االرتقاء قبل المانع) ٢
 بحیث أن تؤدي حركتها بالتوافق مع الرجل  للمانع مع دینامیكیة سرعة الركضعملیة االرتقاء

الممرجحة القائدة، فقط الحظ النسب الممكنة لالرتقاء والهبوط عند االرتقاء یجب مد المفاصل الورك 
  ).٩٣،ص٢٠٠٠،صلیف و عبدالكریم( والركبة والقدم للرجل الرافعة

      الهبوط   االرتقاء      

      م١.٢٠       م١.٩٠    النسبة النموذجیة

  )م موانع١٠٠(بالنسبة لـ     م١.١٠  م  ٢.٠٠        

عند االجتیاز یجب مد الرجل القائدة بقوة مع ثني الجذع فوق المانع وعدم المبالغة في : اجتیاز المانع) ٣
لفخذ  موازیًا لالرض تقریبًا وتكون الزاویة بین االقائدةرجل االنثناء مع المانع الواطي بعد ذلك تسحب 

  . وٕان التشیر اصابع قدم االرتقاء لالرضدرجة٩٠والساق حوالي

  )٩٣،ص٢٠٠٠، وفیصلعبدالكریم(

 وبمجرد مرور الورك فوق عارضة القائدةأن ثلثي مسافة خطوة المانع تكون قبل : عبور المانع والهبوط) ٤
بسرعة لالسفل والخلف وبمسافة ثلث مسافة خطوة المانع الكلیة وتهبط قائدة الرجل الالمانع تسحب 

لألرض بعد مرور الورك فوق القدم المرتكزة على االرض، ویجب أن یتحرك الالعب باقصى قوة الداء 
ة ویأخذ الجذع جحر مة حركة الذراعین القویة والحركة النشطة للرجل المدحركة الركض وذلك بمساع

عادي والعینین متجهة الى المانع التالي وتؤدي الخطوات بین الموانع بالتركیز على وضع الركض ال
  .)٩٣،ص٢٠٠٠،عبدالكریم وفیصل( تردد الخطوة

عند تحلیلینا لهذه الخطوات نجد أن الخطوات الثالثة غیر متساویة في الطول : الركض بین الموانع) ٥
از المانع أو  بعد اجتیالقائدةرجل اللجسم فوق قدم فالخطوة االولى والتي تبدأ عندما یكون مركز ثقل ا

، اذ تقدر القائدةرجل ال الرجل القائدة بعد المانع وتكتمل الخطوة بعد هبوط زاجتبعبارة اخرى عندما ت
وتعد هذه الخطوة اقصر الخطوات الثالثة بینما تكون الخطوة الثانیة اكبر الخطوات ) م١.٧٥(حوالي 
  .)م١.٩٠(وة الثالثة فتكون اقصر من الخطوة الثانیة بقلیل وتقدر حوالي، اما الخط)م٢.٠٥(وتقدر 
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افات القصیرة أما في سباق سالمض یتم اداء حركة نهایة السباق باندفاعه سریعة كما في رك: النهایة) ٦
 عند تخطیها المانع تحتاج الى زمن أقل ومسافة ایضًا أقل العداءة، فأن نساءم موانع لل١٠٠ركض 

أقل للجسم وانثناء أقل ه من تعدیل على خطوة الركض یكون بسیط بمعنى انها تحتاج لمیل وماتحتاج
ل ایضًا فاع اقل أما حركة الذراعین فهي تضركبة رجل االرتقاء وسحب رجل االرتقاء بارتفي الركبة، 

 .)٩٣،ص٢٠٠٠، وفیصلعبدالكریم (قریبة من حركة الركض المعتادة

   الدراسات المشابهة٢- ٢
  دراسة ضیاء قاسم الخیاط ١-٢-٢

  "اثر استخدام اسلوبین من الطریقة الجزئیة في تعلم بعض المهارات االساسیة بالتنس"
 المتدرج المتقدم واالجزاء الصعبة في تعلم مهارة بيسة الى الكشف عن اثر استخدام اسلو هدفت الدرا

  .الضربة االرضیة االمامیة والخلفیة ومهارة االرسال
بحث مجموعة من طلبة السنة الدراسیة الثالثة في كلیة التربیة الریاضیة، بجامعة واشتملت عینة ال

لقیاس دقة الضربتین االمامیة ) هوایت(طالبًا، وقد استخدم الباحث اختبارات  )٤٠(الموصل وعددهم 
  .والخلفیة واالرسال في االختبارین القبلي والبعدي

ضل في الضربتین االمامیة والخلفیة وأسلوب االجزاء وأستنتج ان استخدام االسلوب المتدرج كان االف
  .الصعبة كان األفضل في مهارة ضربة االرسال

واوصى الباحث بضرورة اجراء البحوث العلمیة لبقیة اسالیب الطریقة الجزئیة في مختلف االلعاب 
  .)٩٣،ص٢٠٠١،الخیاط( الریاضیة

   دراسة قتیبة زكي التك٢-٢-٢
یمیة من الطریقة الجزئیة في اكتساب واحتفاظ بعض مهارات تأثیر استخدام اسالیب تعل"

  ".الجمناستك
   :هدفت الدراسة الى الكشف عن

ناستك على ماثر استخدام اسالیب من الطریقة الجزئیة في اكتساب واحتفاظ بعض مهارات الج
  .جهاز المتوازي والحلق

ساویة العدد وقامت كل طالبًا موزعین على اربع مجامیع مت) ٦٤(واشتملت عینة البحث على 
المجموعة (االسلوب المتدرج االعتیادي ) المجموعة االولى: (مجموعة بتطبیق احد اسالیب التعلیمیة االتیة

  االسلوب المتدرج المتقدم ) المجموعة الثالثة(االسلوبي المتدرج العكسي ) الثانیة
  .اسلوبي االجزاء الصعبة من الحركة) المجموعة الرابعة(

  -:ج الباحث مایأتيوقد أستنت
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 المتدرج المتقدم على مجموعات البحث الثالث االخرى في اكتساب ومسار األسلوبيتفوقت مجموعة  -١
  .واحتفاظ بعض المهارات الحركیة على جهاز المتوازي فقط

 الصعبة من الحركة على مجموعات البحث الثالث االخرى في األجزاء األسلوبيتفوقت مجموعة  -٢
  .)١٠٧،ص١٩٩٨،التك(  واحتفاظ بعض المهارات الحركیة على جهاز الحلق فقطاكتساب ومسار

   المیدانیةوٕاجراءاتهالبحث هجیة  من- ٣
   منهج البحث١-٣

   .استخدم الباحث المنهج التجریبي كونه یتالئم مع حل المشكلة المراد بحثها
   مجتمع البحث وعینته٢-٣

 جامعة /یاضیةكلیة التربیة الر /  الثانیةاسیةالسنة الدر طالبات و   طالبتكونت مجتمع البحث من
 فقد اشتملت شعب، اما عینة البحث) ٤( موزعین على  وطالبةطالباً ) ١١٥( عددهم صالح الدین والبالغ

) ٢٣( والبالغ عددهن عمدیة من اصل مجتمع البحثالهن بالطریقة على طالبات من شعبتین تم اختیار 
 ، والممارسون للعبة وغیر الالئقین جسمیًا وصحیاً  والذكورن والمؤجلون وبعد استبعاد الطلبة الراسبو ،طالبة

 المجموعة التجریبیة االولى ن یمثل طالبات)١٠(  على مجموعتینموزعاتة طالب) ٢٠( العینتین بلغ عدد
) بأسلوب االجزاء الصعبة( المجموعة التجریبیة الثانیة طالبات یمثلن) ١٠(و) بأسلوبي المتدرج االعتیادي(

  ).١ ( رقم في جدولمبینكما 
  

  )١( رقم جدول
   عدد افراد عینة البحثیبین

   

 

 


 

A1      

B2      
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  : الوسائل واالجهزة واالدوات المستخدمة٣- ٣
  :الوسائل المستخدمة ١-٣-٣

  -:استخدم الباحث الوسائل االتیة
 استمارة االستبیان- 

 االختبار والقیاس- 

  ).تقویم فن االداء(المالحظة العلمیة المنظمة - 
 : المستخدمة في البحثواألدوات األجهزة ٢-٣-٣
 .جهاز لقیاس الطول والوزن- 

 .(Casio)یت نوع ساعة توق- 

  )١٠(موانع عدد - 
  : تجانس مجموعات البحث٤-٣

 على الباحث تكوین مجموعات متجانسة في االقل فیما یتعلق بالمتغیرات التي لها عالقة ینبغي
  .لذا تمت عملیة التجانس بین مجموعات عینة البحث، بالبحث

  -:لضبط المتغیرات االتیة
  . العمر الزمني مقاسًا بالشهر١- ٤-٣
  . الطول مقاسًا بالسنتیمتر٢- ٤-٣
  . بالكیلوغرامه مقاسالكتلة ٣- ٤-٣

  
  )٢ ( رقمجدولال

   تجانس العینة في بعض المتغیراتیبین
 قیمة معامل االلتواء وسیطال ع± -س المتغیرات

 ٠.٧٢ ٢٠ ١.٦٥ ٢٠.٤٠ )سنة(العمر 

 ٠.٢٧ ١٦٤ ٤.٤٢ ١٦٤.٤٠ )سم(الطول 

 ٠.٠٩ ٦٠ ٣.٢٨ ٦٠.١٠ )كغم (الكتلة

  ).٣±(اذا لم تتجاوز قیمة معامل االلتواء ) العینة متجانسة(كون التوزیع اعتدالي ی*
وهي ) ٠.٧٢(الى ) ٠.٠٩(ان قیمة معامل االلتواء تتراوح بین ) ٢ ( رقم من جدولویتبین

  .وهذا یعني ان العینة تتوزع توزیعًا طبیعیًا مما یدل على تجانسها) ٣±(تنحصر بین 

   تكافؤ عینة البحث٥-٣
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عد التحقق من تجانس عینة البحث، قام الباحث بایجاد التكافؤ بین مجموعتي البحث وفي اختبار ب
)  والتجریبیة الثانیة- التجریبیة االولى(للعینات المستقلة ) ت(م موانع وذلك باستخدام اختبار ١٠٠ركض 

  ).٣ ( رقم في جدولمبین كما 
  )٣(رقم جدول ال

  التجریبیتینعتین مجمو ال تكافؤ عینة البحث بین یبین

  في تعلم االداء الفني واالنجاز)  واالجزاء الصعبة في الحركة- المتدرج االعتیادي (

  م موانع١٠٠ ركض 

  المعالم االحصائیة المجموعة الثانیة المجموعة االولى

  المتغیر
وحدة 
 ع± س  ع± س  القباس

) ت(قیمة 
  المحسوبة

الداللة 
  االحصائیة

  تعلم االداء الفني

  موانع م١٠٠كض لر 
 ١.١٥ ٠.٧٥  ٥.٤ ٠.٨٧  ٥.٧  الدرجة

غیر 
 معنوي

  االنجاز في ركض

  م موانع١٠٠
 ٠.٧٨  ٢١.٢٩  ثانیة

٢٠.٠
١.٩٤ ٠.٨٦  ٣ 

غیر 
 معنوي

  ٢.١٠ =الجدولیة) ت( قیمة)١٨=٢- ١٠+١٠( حریة ةامام درج٠.٠٥ نسبة خطأ عندمعنوي (*)  

یة بین مجموعتي البحث، وهذا یدل احصائ غیر وجود فروق ذات داللة) ٣ (رقم  من الجدولیتبین
  .م موانع ١٠٠تعلم االداء الفني واالنجاز لركض في ) االولى والثانیة(على تكافؤ المجموعتین 

   التجربة االستطالعیة٦-٣
 اجراءات البحث المیدانیة ، اجرى الباحث التجربة الستكمالمن اجل التوصل الى أفضل طریقة 

) ٨( الساحة والمیدان وعلى عینة من اللعابملعب الخارجي الي  ف٢٧/٥/٢٠٠٦االستطالعیة بتاریخ 
  .ةن من التجربة الرئیس تم استبعادهاتطالب

  :ما یأتيوقد كان الهدف من التجربة االستطالعیة 

  . تحدث خالل التجربةقد التعرف على العوامل السلبیة واالیجابیة التي -١

  .فیهاتحدث خالل تطبیق المنهج من أجل تال التعرف على المعوقات واالخطاء التي یمكن إن -٢
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  .عند تنفیذ تجربة البحث للقیام بما هو مطلوب )∗( معرفة كفاءة فریق العمل المساعد-٣

  )التصویر الفدیوي( االختبارات القبلیة ٧-٣
قام الباحث باعطاء محاضرتین تعریفیتین للطالب بمساعدة مدرس المادة لشرح وتوضیح الفعالیة 

 - االعتیاديرجأسلوب المتد (ماا وتطبیقهما وهمواالسلوبین اللذین یتم اتباعه) وانعم م١٠٠ركض (
 بتاریخالباحث االختبارات القبلیة لعینتي البحث  ىم أجر ث) وأسلوب االجزاء الصعبة من الحركة

م ١٠٠في ركض ) ة الثانیةیبیالتجر (و) ة االولىیبیالتجر (مجموعتین ال لمعرفة مستوى اداء ٢٨/٥/٢٠٠٦
  علىمن خاللها أن یتعرفالباحث استخدام التصویر الفدیوي كوسیلة موضوعیة استطاع تم موانع، كما 

م موانع ١٠٠ومن اجل ذلك قام الباحث بتصمیم استمارة خاصة بفعالیة ركض مستوى اداء هذه الفعالیة، 
على كیفیة للتعرف ) ∗∗(ل الساحة والمیدان مجموعة من الخبراء في مجا بعد أن تم عرضها علىللسیدات

  ).١( رقم  االداء الفني ملحقمستوىتقویم ب  الخاصةوضع الدرجات

   التصمیم التجریبي٨-٣
أن استخدام التصمیم التجریبي المالئم أمر ضروري في البحوث التجریبیة الخاصة، النه یساعد 

 لذا اختار الباحث تصمیم ،)٢٤٧،ص١٩٨٢،ذوقان (في الحصول على اجابات الفرضیات في البحث
  .ذات االختبارین القبلي والبعدي)  والتجریبیة الثانیة- التجریبیة االولى(المجموعتین المتكافئتین 

   االختبار البعدي )المتدرج االعتیادي(المنهاج التعلیميلقبلي االختبار المجموعة التجریبیة االولى      ا 

  االختبار البعدي)   االجزاءالصعبة(التعلیمي  المنهاج      االختبار القبليالثانیة     مجموعة التجریبیةال

   تحدید متغیرات البحث٩-٣
 واالجزاء الصعبة من -المتدرج االعتیادي ( نالتعلیمییاالسلوبین : )التجریبي(المتغیر المستقل  -١

  ).الحركة

  .)   للسیدات موانعم١٠٠ ركض االداء الفني واالنجازفي(ویشمل : المتغیر التابع -٢

                                   
  
  :یتكون فریق العمل المساعد من السادة)  ∗(

  .ة صالح الدین جامع- كلیة التربیة الریاضیة-صفاء الدین طه. د.م.أ  
   جامعة صالح الدین-  معید في كلیة التربیة الریاضیة-السید علي حسین علي  

  . جامعة صالح الدین–كلیة التربیة الریاضیة  –ریم كصریح عبدال. د.أ  (**)
  . جامعة صالح الدین– كلیة التربیة الریاضیة –صفاء الدین طه . د. م.أ       
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   المنهج التعلیمي١٠-٣
 لكل اتوحد) ٦(وحدة تعلیمیة أي بواقع ) ١٢(أسابیع وبواقع ) ٣(استغرق تنفیذ المنهج التعلیمي 

دقیقیة للوحدة التعلیمیة، وقد ) ٩٠(مجموعة من مجموعتي البحث، ولوحدتین أسبوعیًا، وبسقف زمني قدره 
لیمي الوقت المحدد لكل وحدة تعلیمیة، وعدد الوحدات التعلیمیة راعى الباحث عند اعداده المنهج التع

 -  بكلیة التربیة الریاضیة- االسبوعیة، وبما یتالءم مع مفردات المنهج الدراسي المقرر للمرحلة الثانیة
 ) الصعبةاألجزاء -المتدرج االعتیادي(وقد تم عرض المنهج التعلیمي وفق أسلوبین ، جامعة صالح الدین

 )∗( على مجموعة من ذوي الخبراء في مجال الساحة والمیدان وطرائق التدریسستمارة استبیانبواسطة ا
   - : ارائهم ومالحظاتهم في المنهج وذلك للتأكد منابدوا و )٢(ملحق 

  .م الزمني الجزاء الوحدة التعلیمیةی التقی-١

  . صالحیة تطبیق مفردات المنهج على أفراد العینة-٢

  .ة لتحقیق هدف المنهج التمرینات الموضوع-٣

 وبأشراف مباشر )∗∗( مادة العاب الساحة والمیدانمدرس قبل بعدها تم تنفیذ المنهج التعلیمي من
  .٦/٢٠٠٦ /١٢الموافق  االثنین ولغایة یوم ٥/٢٠٠٦/ ٢٩ثنین االمن قبل الباحث یوم

  )التصویر البعدي( االختبارات البعدیة ١١-٣
 الموافق) االربعاء( البحث للمجوعتین التجریبیتین یومأجریت االختبارات البعدیة لعینة 

، وبعد االنتهاء من تطبیق المنهج التعلیمي وعلى االسالیب نفسها التي طبقت في ١٤/٦/٢٠٠٦
  .االختبارات القبلیة

وقد قام الباحث بااللتزام بتهیئة الظروف التي جرت في االختبارات القبلیة من قبل فریق العمل 
  .ن والمكان واالدوات واالجهزةالمساعد والزما

هذا وقام الباحث بالتصویر الفدیوي في نهایة تعلم الفعالیة ولالسلوبین التعلیمین بنفس الظروف 
  .التي جرت في االختبارات القبلیة وذلك لتقیم االداء المهاري من قبل المقومین

                                   
  -: الساحة والمیدان وطرائق التدریس منیتكون السادة الخبراء في مجال) ∗(

  . جامعة بغداد- كلیة التربیة ا لریاضیة-ظافر هاشم الكاظمي. د. أ-  
  . جامعة بغداد- كلیة التربیة الریاضیة-صریح عبدالكریم. د. أ-  

  -:بتدریسر مادة العاب الساحة والمیدان كل من  قام) ∗∗(
  .صالح الدین جامعة - كلیة التربیة ا لریاضیة-فریدون حسن .م.م -  
  .صالح الدین جامعة - كلیة التربیة الریاضیة-ئاواز حمة نوري .م.م -  
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   تقویم االداء الفني١٢-٣

 القبلي والبعدي، استعان الباحث بذوي الخبراء بعد عملیة تصویر عینة البحث في االختبارین
لتقویم االداء الفني للمجموعتین من خالل ) ∗(واالختصاص في مجال تدریب مادة العاب الساحة والمیدان

  .درجة) ١٠- ١(رجة تقویم االداء من وكانت دالفیدیوي مشاهدتم للعرض 

   الوسائل االحصائیة١٣-٣

) SPSS-VERTION 12(معالجات االحصائیة وبنظاماستخدم الباحث الحاسوب االلي في ال
  -:، ومن هذا البرنامج تم حساب الوسائل االحصائیة االتیةالستخراج البیانات الخاصة بالبحث

v الوسط الحسابي 

v االنحراف المعیاري 

v  اختبار)T-test.(  

  

   عرض النتائج وتحلیلها ومناقشتها- ٤

 ضوء المعالجات االحصائیة لهذه البیانات، الخاصة للمجموعتین وفي بعد الحصول على البیانات
ولغرض التعرف على حقیقة الفروق والتأكد من اثر استخدام المنهج التعلیمي المطبق على المجموعتین 
التجریبیتین، تم وضع النتائج وللمجموعتین التجریبیتین في جداول ومن ثم مناقشتها لغرض الوصول الى 

  .ضهتحقیق اهداف البحث والتحقق من فرو 

  

  

                                   
  -: یتكون المقومون من السادة) ∗(
  . جامعة بغداد- كلیة التربیة الریاضیة-صریح عبدالكریم. د.أ- ١
  . جامعة بغداد- كلیة التربیة الریاضیة -ساطع اسماعیل.د.م. أ-٢ 
  صالح الدین جامعة -كلیة التربیة الریاضیة -د سیروان كریم.م-٣ 
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 القبلي والبعدي في تعلم االداء الفني واالنجاز لفعالیة نتائج بین االختبارینالعرض  ١-٤
  .م موانع للمجموعة التجریبیة االولى وتحلیلها ومناقشتها١٠٠ركض 

  )٤(رقم جدول 
  یبین المعالجات االحصائیة الخاصة باالختبارین القبلي 

  التجریبیة االولىللمجموعة  م موانع١٠٠والبعدي لفعالیة ركض 
   

  ±  ± 


 


 


 


 

      


 

     

 

 

  ).٩=١- ١٠( وبدرجة حریة ٠.٠٥ ≤معنوي عند نسبة خطأ (*) 

نالحظ ان الوسط الحسابي لالختبار القبلي في تعلم االداء الفني لفعالیة ) ٤(رقم من خالل جدول 
عیاري بلغ مقداره وبانحراف مدرجة ) ٥.٧(قد بلغ للمجموعة التجریبیة االولى م موانع ١٠٠ركض 

وبانحراف درجة ) ٧.٤(، في حین ان الوسط الحسابي لالختبار البعدي لنفس المتغیر قد بلغ )٠.٧٨(
) ٢.٢٦(وعندمقارنتها بالقیمة الجدولیة البالغة ) ٥.١٥(المحسوبة ) ت(وبلغ قیمة ) ٠.٥٣(معیاري 

القیمة المحسوبة اكبر من القیمة الجدولیة، ولما كانت ) ٩(وعند درجة حریة ) ٠.٠٥(وبمستوى الداللة 
  .فأن هذا یعني أن هناك فروق ذات داللة معنویة بین االختبارین القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي

 فعالیة  باالنجاز في الحسابي لالختبار القبلي الخاص الوسطانوفي الجدول اعاله نالحظ أیضًا 
في حین ان الوسط ، )٠.٧٥(بانحراف معیاري بلغ مقداره و ) ٢١.٢٩(م موانع قد بلغ ١٠٠ركض 

 توقد بلغ) ٠.٦٤(وبانحراف معیاري ثانیة ) ٢٠.١٠(الحسابي لالختبار البعدي لنفس المتغیر قد بلغ 
) ٠.٠٥(وبمستوى الداللة ) ٢.٢٦(وعند مقارنتها بالقیمة الجدولیة البالغة ) ٣.٧١(المحسوبة ) ت(قیمة 

ما كانت القیمة المحسوبة اكبر من القیمة الجدولیة، فأن هذا یعني أن هناك ، ول)٩(عند درجة حریة و 
  .فروق ذات داللة معنویة بین االختبارین القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي

نتائج بین االختبارین القبلي والبعدي في تعلم االداء الفني واالنجاز لفعالیة ال عرض ٢-٤
  لثانیة وتحلیلیها ومناقشتهاتجریبیة ام موانع للمجموعة ال١٠٠ركض 
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  )٥(رقم جدول 
  یبین المعالجات االحصائیة الخاصة بین االختبارین القبلي والبعدي

  م موانع للمجموعة التجریبیة الثانیة١٠٠لفعالیة ركض 
           

  ±  ± 


 


 


 


 

      


 

     

 

 

  ٢.٢٦=)٩=١- ١٠(وبدرجة حریة  ٠.٠٥ ≤معنوي عند نسبة خطأ (*) 

نالحظ ان الوسط الحسابي لالختبار القبلي في تعلم االداء الفني لفعالیة ) ٥ ( رقممن خالل جدول
، في حین )٠.٧٥(وبانحراف میعاري درجة ) ٥.٤( قد بلغ  للمجموعة التجریبیة الثانیةم موانع١٠٠ركض 

) ت(وقد بلغت قیمة ) ٠.٨٨(وبانحراف معیاري درجة ) ٦.٣(ان الوسط الحسابي لالختبار البعدي قد بلغ
وعند درجة ) ٠.٠٥(وبمستوى الداللة ) ٢.٣٦(وعند مقارنتها بالقیمة الجدولیة البالغة ) ٢.٦٦(المحسوبة 

ولما كانت القیمة المحسوبة اكبر من القیمة الجدولیة، فأن هذا یعني ان هناك فروق ذات ) ٩(الحریة 
  .لصالح االختبار البعديداللة معنویة بین االختبارین القبلي والبعدي و 

ونالحظ في الجدول اعاله ان الوسط الحسابي لالختبار القبلي الخاصة باالنجاز في فعالیة ركض 
، في حین ان الوسط الحسابي )٠.٨٦(وبانحراف معیاري بلغ مقداره ثانیة ) ٢٢.٠٣(م موانع قد بلغ ١٠٠

وقد بلغت ) ٠.٧٣(اف معیاري بلغ مقداره  وبانحر  ثانیة)٢١.١٢(لالختبار البعدي للمتغیر نفسه قد بلغ 
) ٠.٠٥(وبمستوى الداللة ) ٢.٢٦(وعند مقارنتها بالقیمة الجدولیة البالغة ) ٢.٤٥(المحسوبة ) ت(قیمة 

، ولما كانت القیمة المحسوبة اكبر من القیمة الجدولیة، فان هذا یعني أن هناك فروق )٩(وبدرجة حریة 
  . ولصالح االختبار البعدي القبلي والبعدية بین االخبتارینذات داللة معنوی

  
  
  
م ١٠٠نتائج بین االختبارات البعدیة في تعلم االداء الفني واالنجاز لفعالیة ركض ال عرض ٣-٤

  .موانع للمجموعتین االولى والثانیة وتحلیلها ومناقشتها
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  )٦(رقم جدول 
  یبین المعالجات االحصائیة الخاصة بین االختبارین البعدیة

  م موانع للمجموعتین التجریبیتین االولى والثانیة١٠٠ة ركض لفعالی
   

  ±  ± 


 


 


 

      


 

      

  .٢.١٠=والقیمة الجدولیة ) ١٨=٢-١٠+١٠( حریة تيوبدرج ٠.٠٥ ≤معنوي عند نسبة خطأ (*) 

نالحظ ان الوسط الحسابي لالختبار البعدي للمجموعة االولى في تعلم ) ٦(رقم من خالل جدول 
، في حین ان )٠.٥٣(وبانحراف میعاري درجة ) ٧.٤(م موانع قد بلغ ١٠٠الیة ركض االداء الفني لفع

 وبانحراف معیاري  درجة)٦.٣(جموعة الثانیة للمتغیر نفسه قد بلغ لوسط الحسابي لالختبار البعدي للما
ة وعند مقارنتها بالقیمة الجدولیة البالغ) ٤.٧٨(المحسوبة ) ت(وقد بلغت قیمة ) ٠.٨٨(بلغ مقداره  

ولما كانت القیمة المحسوبة اكبر من القیمة ) ١٨(وعند درجة الحریة ) ٠.٠٥(وبمستوى الداللة ) ٢.١٠(
  المجموعة ولصالحةالجدولیة، فأن هذا یعني ان هناك فروق ذات داللة معنویة بین االختبارین البعدی

  .االولىالتجریبیة

عدي للمجموعة التجریبیة االولى وفي الجدول اعاله نالحظ ان الوسط الحسابي لالختبار الب
وبانحراف معیاري بلغ مقداره ثانیة ) ٢٠.١٠(م موانع قد بلغ ١٠٠الخاصة باالنجاز في فعالیة ركض 

، في حین ان الوسط الحسابي لالختبار البعدي للمجموعة التجریبیة الثانیة للمتغیر نفسه قد بلغ )٠.٦٤(
وعند ) ٣.١٨(المحسوبة ) ت(وقد بلغت قیمة ) ٠.٧٣(وبانحراف معیاري بلغ مقداره ثانیة ) ٢١.١٢(

، ولما كانت )١٨(وبدرجة حریة ) ٠.٠٥(وبمستوى الداللة ) ٢.١٠(مقارنتها بالقیمة الجدولیة البالغة 
القیمة المحسوبة اكبر من القیمة الجدولیة، فان هذا یعني أن هناك فروق ذات داللة معنویة بین 

  .االولىیبیة  ولصالح التجر االخبتارات البعدیة

  
   مناقشة النتائج٤-٤

 یتبین ان هناك فروقات ذات داللة معنویة بین مجموعتي البحث )٦(مالحظة الجدول من خالل 
 درس باسلوب التدرج االعتیادي، وعلیه یمكن القول ان استخدام هذا يولصالح المجموعة التجریبیة الت
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م موانع، ویعزو ١٠٠فعالیة ركض ل واالنجاز االداء الفني االسلوب ادى الى اكتساب افضل في تعلم
والتي دفعها الى اداء المهارة بشكل متمیز الطالبة الباحث سبب ذلك الى االستعداد النفسي العالي لدى 

ومتقدم وسریع وبسبب الشجاعة واالرادة عند  الطالبة وهذا مما سهل واثر على تعلمها ومما الشك ان 
تدرج االعتیادي بمستوى اعلى وذلك م البالغ من تعلم الطالبات باالسلوبلصعوبة الفعالیة كان لها االثر ا

 النفسي والرضا الحركي عند الطالبة حالن تحقیق االداء الفني واالنجاز بشكل ناجح سیؤدي الى االرتیا
  .جعها على تعلم بقیة االجزاء بشكل اسهل وافضلشمما 

م الحركة حسب تسلسلها المنطقي كاجزاء ثم ان في هذا االسلوب یتم تعل) " ٢٠٠١، الخیاط(ویرى 
یتم تعلم الجزء االول ثم الثاني ثم الثالث الى آخر االجزاء بعدها یتم ربط االجزاء كاملة واداء الحركة 

  ).٣٥١،ص٢٠٠١،الخیاط (بصورة صحیحیة

 في هذا تقسیمهاعن وینتج ذلك عندما ذكر بان المادة الدراسیة یتم ) ١٩٩٨، التك(وقد أكد 
 سلوب الى عدة وحدات ویتم تعلمها كل على حدة ثم یتم تجمیعها مرة ثانیة وتؤدي بصورة كاملةاال
  ).٢٣،ص١٩٩٨،التك(

أن هذا االسلوب یستخدم عند تقدیم المهارة أو الحركة وتعلیمها "فیذكر    )Games,1980( أما 
  ."ة في نهایة الحركةالول مرة للطالب أو الالعب المبتدىء كاجزاء منفصلة ثم تجمیعها مرة ثانی

) Games,1980,p20(  

انه كلما زاد تعقید المهارة كان من المستحسن تعلیمها على ) " ١٩٨٢،الخولي وراتب(كما ویرى 
  ).٥٧،ص١٩٨٢،الخولي وراتب" (مراحل

أن تعلم المهارة یتم عن طریق الممارسة والتدریب المنظم ) " ١٩٩٤،شلش وصبحي(كما ویوكد 
  ."یة بسیطة ثم االنتقال التدریجي من السهل الى الصعبوفقًا لخطوات تعلیم

  )١٣٠،ص١٩٩٤،شلش وصبحي(  
  
  

  
  
   والتوصیاتات االستنتاج- ٥
   االستنتاجات١-٥
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 النتائج المتخلصة من الحاسوب االلي، وبعد مناقشة هذه النتائج، یتبین للباحث ان هذا وءعلى ض
  -: تم التوصل الى االستنتاجات االتیةاذئج التحلیل قد حقق بعض الحلول استنادًا الى دقة النتا

یر ایجـابي ثذات تـأ) بأسـلوب المتـدرج االعتیـادي( ان التمرینات المستخدمة للمجموعة التجریبیة االولى-١
نویًا بین االختبارین القبلي عم موانع، وكان الفرق م١٠٠في تعلم االداء الفني واالنجاز لفعالیة ركض 

  .لبعديوالبعدي ولصالح االختبار ا
یر ایجـابي ثذات تـأ) بأسـلوب المتـدرج االعتیـادي( ان التمرینات المستخدمة للمجموعة التجریبیـة الثانیـة-٢

نویًا بین االختبارین القبلي عم موانع، وكان الفرق م١٠٠في تعلم االداء الفني واالنجاز لفعالیة ركض 
  .والبعدي ولصالح االختبار البعدي

فـي االختبـارات البعدیـة ) أسـلوب المتـدرج االعتیـادي( یـة االولـى المـستخدمة تفوقت المجموعـة التجریب- ٣
فــي تعلــم االداء ) أســلوب االجــزاء الــصعبة مــن الحركــة( علــى المجموعــة التجریبیــة الثانیــة المــستخدمة

ــًا ولــصالح مجموعــة١٠٠ لفعالیــة ركــض  واالنجــازالفنــي  أســلوب م موانــع، وكــان الفــرق بینهمــا معنوی
  .اديالمتدرج االعتی

   التوصیات٢-٥ 
  -:م الباحث عدة التوصیاتد االستنتاجات المستخلصة من هذه الدراسة، قعلى ضوء

 ضرورة اهتمام المدرسین في تدریسهم بالطریقة الجزئیة وبأسلوب التدرج االعتیادي لما لها أثر في تعلم -١
  .م موانع للسیدات١٠٠فعالیة ركض

  .االعتیادي بطریقة الجزئیة بفعالیات ومهارات اخرىتدرج م اجراء بحوث باستخدام اسلوب ال-٢
  .العاب الساحة والمیدان اجراء بحوث ودراسات باستخدام اسالیب تعلیمیة مستحدثة في تعلم فعالیات -٣

   واالجنبیةالمصادر العربیة
  .لتقاهرةا مكتبة االنجلو المصریة،،استراتیجیات التعلیم وأسالیب التعلم): ٢٠٠٤(، مجدي عزیز، ابراهیم-١
   .بغدادكفایات تدریسیة في طرائق تدریس دار الحكمة، ): ١٩٩٠(،عبدالكریم، عباس و محمود ، احمد-٢
 . القاهرة، دار الفكر العربي، مناهج وطرق تدریس التربیة البدنیة):١٩٩٨(، عنایات محمد، احمد-٣

 .قاهرة، دار الفكر العربي،ال١أسس نظریات الحركة،ط): ١٩٩٦(،حمدا ، بسطویسي-٤

 دار الكتـب ، طـرق التـدریس فـي مجـال التربیـة الریاضـیة):١٩٨٤(عباس،حمد والـسامرائيا ، بسطویسي-٥
  .للطباعة والنشر، جامعة الموصل

  .محمد منیر موسى ویوسف میخائیل،عالم الكتب ترجمة المدرسة الشاملة،):١٩٧١( بیدلي،روبین،-٦
یب تعلیمیـة مـن الطریقـة الجزئیـة فـي اكتـساب واحتفـاظ  تأثیر اسـتخدام أسـال):١٩٩٨(، قتیبة زكي، التك-٧

  .اطروحة دكتوراه، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل ،بعض مهارات الجمناستك
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  ، حــسن محمــد ؛ التطبیقــات االحــصائیة فــي بحــوث التربیــة الریاضــیةالعبیــدي، ودیــع یاســین و ، التكریتــي-٨
  . جامعة الموصل،دار الكتب للطباعة والنشر

 محاضـــرة لمـــستوى طلبـــة الـــدكتوراه، كلیـــة ،الطریقـــة الجزئیـــة واســـالیبها: )١٩٩٦(، ضـــیاء قاســـم،الخیـــاط -٩
  التربیة الریاضیة، جامعة الموصل

 اثـر اسـتخدام اسـلوبین مـن الطریقـة الجزئیـة فـي تعلـم بعـض المهــارات ):٢٠٠١(، ضـیاء قاسـم،الخیـاط-١٠
  .جامعة الموصل ،م، كلیة التربیة بحث منشور، مجلة التربیة والعل:(االساسیة بالتنس

  . الترییة الحركیة،دارالفكر العربي، القاهرة):١٩٨٢(، اسامة كامل،مین انور وراتب ا الخولي،-١١
 أثر االسلوبین التبادلي والتقلیدي في وقـت الـتعلم االكـادیمي ومـستوى ):١٩٩٣(، نشوان محمود، داود-١٢

  .رسالة ماجستیر، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل ،االداء الفني واالتجاز لفعالیة قذف الثقل
ــــسكار-١٣ ــــسیولوجیا مــــسابقات المــــضمار، ط:)١٩٩٨ (،ابراهیم ســــالم وآخــــرون، ال  مركــــز ،١ موســــوعة ف

 . القاهرة،الكتاب للنشر

 الــــتعلم الحركــــي ، دار الكتــــب للطباعــــة ):١٩٩٤(، اكــــرم محمــــد، نجــــاح مهــــدي ، و صــــبحي،شــــلش- ١٤
  .صرةجامعة الب،والنشر

  . جامعة عین الشمس دار المعارف، ،١٤علم النفس التربوي، ط :)١٩٩٨(، حمد زكي،صالح-١٥
طــرق البحــث العلمــي والتحلیــل االحــصائي  ):٢٠٠٠(،مــصطفى حــسن، باهياخــالص و ، عبــدالحفیظ-١٦

 .القاهرةر،مركز الكتاب للنشفي المجاالت التربویة والنفسیة والریاضیة

دار الكتب والوثـائق، ، ١ العاب الساحة والمیدان، ط):٢٠٠٠(،طالب ،یصل  صریح  و ف،عبدالكریم -١٧
 .بغداد

 . جامعة بغداد.م.، بأسس التعلم والتعلیم وتطبیقاته في كرة القدم )٢٠٠٥(،قاسم وآخرون،  لزام-١٨

ـــات الفرضـــیة الخاصـــة فـــي ):١٩٩٥( ،عقیل یحیـــى،هاشـــم -١٩ الخطـــف االداء الفنـــي لرفعـــة  اثـــر التمرین
  .رسالة ماجستیر، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل،ب العكسي في الطریقة الحزئیةباالسلو 

20-Games R. Brown, David B.Wardle (1980): Teaching and couching 
Gymnastics foramen and women, Library of Congress Canada. 

21-Sage,George,H,(1984) "Motor Learning and control An euro Psychological 
Approach" web wm .brown publishers Dubuque, lower, USA.  
 

  
  )١( رقم ملحقال

  استمارة االستبیان
  

  جامعة صالح الدین
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  كلیة التربیة الریاضیة
  اراء المختصین في تحدید درجات اقسام البناء الظاهري

  م موانع للسیدات١٠٠الحركي في االداء الفني لفعالیة  ركض 
  

 
  

تـــأثیر التـــدریس باســـتخدام اســـلوبي المتـــدرج االعتیـــادي واالجـــزاء "   اجـــراء البحـــث الموســـوم فـــي النیـــة
 علـى "م موانـع للـسیدات ١٠٠الصعبة من الحركة بالطریقة الجزئیة في تعلم االداء الفنـي واالنجـاز لـركض 

 جامعة صالح الدین، وبالنظر لما تتمتعـون بـه مـن - كلیة التربیة الریاضیة- الثانیةالسنة الدراسیةطالبات 
 البنـاء الظـاهري للحركـة علـى ان قسم من اقـساممعرفة ودرایة في هذا المجال، لذا یرجى اعطاء درجة لكل 

 م موانـع١٠٠دة فیـه لفعالیـة ركـض مـع توزیـع درجـة كـل قـسم علـى االجـزاء الموجـو ) ١٠(تكون الدرجة مـن 
  .والمرفق طیاً 

 
  :االسم الثالثي
  :اللقب العلمي

  :مكان العمل
  :االختصاص

  :التاریخ
  :التوقیع

  
  

  حثالبا
  
  
  
  

  :المجموعة:                                                              اسم الطالبة
  :                                           االسلوب:                        الشعبة

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٦٥

  المالحظات  تقدیر الدرجات  البناء الظاهري الحركي
  :القسم التحضیري- ١

  )الوضع االبتدائي( البدایة -
   الركض حتى المانع االول-

  
  : القسم الرئیسي- ٢

  اجتیاز المانع -    
                الحركة قبل المانع

  لحركة فوق المانع             ا
               الحركة بعد المانع

  الركض بین الموانع -
  
  : القسم الختامي- ٣
 الركض بین اخر مانع وخط       -

  .النهایة
  

    

  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢(رقم ملحق ال
  استمارة االستبیان

  
  جامعة صالح الدین
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  كلیة التربیة الریاضیة
  

   وفق اسلوبياراء المختصین بمدىصالحیة المنهاج التعلیمي على
  م موانع للسیدات١٠٠في فعالیة ركض )   واالجزاء الصعبة من الحركة- المتدرج االعتیادي(

  
 
 

ج االعتیــادي تــأثیر التــدریس باســتخدام اســلوبي المتــدر "   فــي النیــة اجــراء البحــث الموســوم
م ١٠٠واالجــزاء الــصعبة مــن الحركــة بالطریقــة الجزئیــة فــي تعلــم االداء الفنــي واالنجــاز لــركض 

 جامعـــة صـــالح - كلیـــة التربیــة الریاضـــیة- الثانیـــةالـــسنة الدراســیةعلــى طالبـــات  " موانـــع للـــسیدات
 فـــي مـــدى الـــدین، وكـــونكم مـــن ذوي الخبـــرة  والدرایـــة فـــي هـــذا المجـــال، یرجـــوا الباحـــث بیـــان رایكـــم

 واالجـــــزاء الـــــصعبة مـــــن -المتـــــدرج االعتیـــــادي(علـــــى وفـــــق اســـــلوبي صـــــالحیة المنهـــــاج التعلیمـــــي 
 والمرفــق طیــًا واجــراء ماترونــه م موانــع١٠٠فعالیــة ركــض فــي تعلــم االداء الفنــي واالنجــاز ل)الحركــة

  .مناسبًا من تعدیالت أو اضافة أو حذف
 

 
  :االسم الثالثي
  :اللقب العلمي

  :مكان العمل
  :االختصاص

  :التاریخ
  :التوقیع

  الباحث                                                                                      
  

  م الموانع١٠٠فعالیة ركض
  االولى: الوحدة التعلیمیة

   من البدایة حتى المانع االولتعلم وضبط المسافة: الهدف التعلیمي
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  ساعتان: المتدرج االعتیادي                                زمن المحاضرة: االسلوب
  دقیقة٩٠:                                     زمن الوحدة التعلیمیة٢٠٠٦:   /    /التاریخ

   
 


 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


 


 


 

 
 



 

  


 

 
 

 
 

  


 

 


 


 

 



 




 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


 




 

 
 

 



 

  م الموانع١٠٠فعالیة ركض
  االولى: الوحدة التعلیمیة

  تعلم اجتیاز المانع :هدف التعلیميال
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  ساعتان:  زمن المحاضرة                    االجزاء الصعبة من الحركة     : االسلوب
  دقیقة٩٠:  زمن الوحدة التعلیمیة                                     ٢٠٠٦:   /    /التاریخ
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