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حتفاظ كتساب واإستخذام تقنيات التعلين يف ا على وفق تأثري التذريس تاسلوب دائرة التعلن
 تعض أنواع التصوية تكرة السلة
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 dr.hussein_hirany@yahoo.com  اربيل -جامعة صالح الدين*  

 اربيل   -ح الدينجامعة صال **
 ( 3103  آب  21......... القبول  3103كانون الثاني 32)االستالم 

 امللخص
 :عن يدف البحث الكشفي

عض انواع بكتساب ت التعميم واالسموب المتبع في اإستخدام تقنيا عمى وفق تأثير التدريس باسموب دائرة التعمم -1
 التصويب بكرة السمة.

 عـض انواع التصويب بكرة السمة.ب كتساباديــة لممجاميــع الثالثة في الفروق بين االختبـارات البع -2
   األفضميــة بين المجاميـع الثـالثــة في اإلحتفــاظ بعض أنواع التصويب بكرة السمة. -3

ة ، من طالب السن( طالبا  66وتكونت عينة البحث من ) وقد تم استخدام المنيج التجريبي لمالئمتو لطبيعة البحث.        
( وقد تم تقسيم العينة 9000 -9009) الدراسية األولى لكمية التربية الرياضية بجامعة صالح الدين/ اربيل لمعام الدراسي

( طالبا لكل مجموعة، المجموعة التجريبية األولى والمجموعة التجريبية 09الى ثالث مجاميع متساوية في العدد، بواقع )
جانس بين مجاميع البحث الثالثة في )العمر والطول والوزن( والتكافؤ في )بعض الثانية والمجموعة الضابطة، وتم الت

الصفات البدنية وبعض انواع التصويب بكرة السمة(، كما تم األعتماد عمى المقابمة الشخصية واالستبيان واالختبارات 
موصول الى أىداف البحث، وتم وضع والمقاييس وأستمارة تقيم فن االداء المياري كونيا أدوات ووسائل لجمع المعمومات ل

 : لممجموعتين التجريبيتين مناىجين تعميميين
( Flex Face) تقنية تعميمية صحيفة عاكسة عمى وفق تضمن أستخدام اسموب دائرة التعمم المنياج التعميمي االول: -1

 ونفذ من قبل المجموعة التجريبية االولى .
تقنية تعميمية عرض االفالم التعميمية بواسطة  عمى وفق وب دائرة التعممتضمن استخدام اسم المنياج التعميمي الثاني: -2

 ( مربوطًا مع البتوب ونفذ من قبل المجموعة التجريبية الثانية .Data Showجياز عارض البيانات )
 المجموعة الضابطة أتبع منيج أسموب التعمم المتبع ) االمري ( . -3
( وحدات تعميمية لكل ميارة من ميارات التصويب 6ل مجموعة، بواقع )( وحدات تعميمية لك9من ) ويتكون المنياج 

( دقيقة ، وتم البدء 90التصويب من القفز، والتصويب السممي( ومدة كل وحدة تعميمية )و الثالثة بكرة السمة )الرمية الحرة، 
، وبواقع يومين في  90/9/9000ولغاية    96/0/9000بتنفيذ المناىج التعميمية عمى مجاميع البحث الثالثة من 

االنحراف المعياري، و )الوسط الحسابي،  -االسبوع الواحد لكل مجموعة، وأعتمدت الدراسة عمى الوسائل االحصائية االتية :
ستخدم قانون L . S. Dاختبار أقل فرق معنوي )و ( تحميل التباين، F( لمعينات المترابطة، اختبار )T-Testاختبار )و  (، وا 

 كرة األداء: لمقدار فقدان ذا
 )مقدار فقدان ذاكرة األداء = االختبار البعدي  ـ االختبار احتفاظ ( 

 -توصمت الدراسة الى االستنتاجات اآلتية :
بعض استخدام التقنيات التعميم في اكتساب  عمى وفقفاعمية المنياجين التعميميين المعتمدين باسموب دائرة التعمم  -1

 انواع التصويب بكرة السمة.

  3102 –( 01) –العدد  –( 01) –اجمللد  –جملة الرافدين للعلوم الرياضية )نصف سنوية(
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استخدام  عمى وفقلمنياج التعميمي الذي نفذ من قبل المجموعة التجريبية االولى المعتمدة عمى أسموب دائرة أحدث ا -2
عمى ( والمجموعة التجريبية الثانية المعتمدة عمى أسموب دائرة التعمم FlexFaceتقنية التعميمية الصحيفة العاكسة )

االختبارين القبمي ( فروقًا ذات داللة معنوية في DataShowاستخدام التقنية التعميمية عارض البيانات ) وفق
 االختبارات البعدية.   لمصمحةعض انواع التصويب بكرة السمة و والبعدي في اكتساب ب

استخدام تقنية  عمى وفقتفوق المجموعة التجريبية االولى التي نفذت المنياج التعميمي بأسموب دائرة التعمم  -3
( والمجموعة التجريبية الثانية التي نفذت المنياج التعميمي بأسموب دائرة FlexFaceالتعميمية الصحيفة العاكسة )

( عمى المجموعة الضابطة المعتمدة عمى DataShowاستخدام تقنية التعميمية عارض البيانات ) عمى وفقاالتعمم 
 عض انواع التصويب بكرة السمة.( في اكتساب ب)االمري عالمتب التعمم األسموب

استخدام تقنية التعميمية عارض  عمى وفقموعة التجريبية الثانية المعتمدة عمى أسموب دائرة التعمم أظيرت المج -4
عض انواع التجريبية األولى والضابطة( في اكتساب واحتفاظ ب( األفضمية عمى مجموعتين )DataShowالبيانات)

 التصويب بكرة السمة.
 كرة السمة -أنواع التصويب-يم تقنيات التعم -الكممات المفتاحية: تأثير التدريس 

 

The Impact of teaching Style - According to the Department of learning to use 

Learning techniques to acquire and retain certain types of shooting Basket Ball 

Assist.Prof.Dr. Hussein. S. Ibrahim                      Hiba Salahaddin Rashid 

bstractA 

The Research Aims At: 

 Discovering the difference between the after and before examination for each of three 

groups using learning circle style- according teaching arts usage at learning and 

preserving for some Shooting types at basket ball. 

  Discovering the difference between the before and after examinations for each three 

groups using learning circle style- according learning art usage in learning and preserving 

for some Shooting types in basket ball. 

 Discovering the superiority among the three groups in learning preservation for some 

Shooting types of basket ball. 

The sample has been divided into three equal numbered groups: Each group consists of 12 

students, first experimental group, second experimental group and disciplined group. Besides, 

there is a harmony among the three groups in age, height and weight. There is also 

adequateness in physical features and Shooting types in basket ball. 

The research also depended on personal interview, questionnaire, tests, measures and 

evaluation form being the tools and ways for collecting data and consequently research aim. 

At this prospect, the bellow teaching syllabuses have been organized: 

 First teaching syllabus accommodates s the usage of learning circle style according to 

technical teaching flex face implemented by first experimental group. 

 Second syllabus embraces the usage of learning circle style according to technical 

teaching for showing scientific films by data show linked to computer practiced by second 

experimental group. 

 As for the disciplined group, teaching syllabus learning styles (common) has been used. 

     Each of teaching syllabuses consists of 9 scientific units meaning 3 teaching units for each 

experimental Shooting in three experienced Shooting in basket ball (free Shooting, jumping 

Shooting and gradual Shooting). Furthermore, the time for each teaching unit is (90) 

minutes. Worth to be mentioned is that the teaching syllabus has been implemented from 
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(23/1/2010) to (20/2/2010) - two days per week for each group, the researcher relied on the 

below statistical tools: 

         Mean standard deviation, linked sample tests, variance analysis, L.S.D and using the 

following law for: The quantity of performing losing memory= after examination – preserving 

examination. 

The research concludes that: 

1- Activating both relied teaching syllabus in learning circle style- according to the use of 

teaching techniques in learning some Shooting types in basket ball. 

2- Teaching syllabus- implemented by first experimental group and relied on learning circle 

style- according to the use of teaching techniques ( flex face)  and second experimental 

group relied on learning circle style according to the usage of data show- discover the 

differences having virtual significance in both before and after examination in learning at 

some Shooting types in basket ball. 

3- First experimental group and second experimental group beat disciplined group in 

learning some Shooting types in basket ball. 

Second experimental group relied on learning circle style- according to the use of teaching 

techniques (data show) takes the superiority place compared to first and disciplined group in 

learning and preservation for some Shooting types at basket ball 

Keywords: Impact of Teaching -Learning Techniques - Types of Shooting -Basket Ball 

 :بالبحث التعريف -0
 : البحث وأىمية مقدمة 0-0

اذ يرذكر كرل  ،عن الفرروق الفرييرة لريل المتيممرينكتساب ناتجة ان تنوع الطرائق واالساليب واستراتيجيات في عممية ا
انررو التوجرري طريارررة والررية م اليرررة   siedntopوسررراينينتوب  koeningوكونررك  bucherوبررروجر  simgerمررن سررنجر 

ليب اق واسررائررلررذا البرري مررن اسررت يام طر  ،ليمميررة التيمرريم بطرياررة والرريةن سررتجيبو يرياضررية وان الطمبررة ال لترريريس التربيررة ال
جيرررل مرررن المررراية اليمميرررة مررراية ليرررة وم رررو ة ليرررم  الكاترررب ، ممرررا يجييرررية فررري التررريريس تتناسرررب مررره ميررروليم ور بررراتيم 

 (. 42، 2002،والجنابي
من أىم  واالساليبلتنفيذ وان تلايق االنسجام والتكامل بين الطرياة ويتو ف نجاح ىذه الطرياة او تمك عمى كيفية ا

 روط نجاح اليممية التيميمية والتربوية التي تيطي لمميرس لرية في إيصال الماية لممتيمم واإلستراتيجية تست يم 
التي  االساليب عمى  كل مجموعة من التلركات المتتابية والتييئة اليامة التي تسيم في تلايق أىياف اليرس ومن

( من أبرز األساليب التي تييف 2542كما ي ير اليو لسن ، ىواسموب يائرة التيممذكرت في أيبيات طرائق التيريس 
الى التيريس لما ليا من إمكانات متييية إذ يساعي عمى توصيل المفاىيم التي  ي تبيو صيبة لميظم الطبلب، كما 

ري التي يتطمب إستيابيا  يرة عمى التفكير المجري والذي يصيب عمى الطبلب لممفاىيم المجاكتساب يساعي عمى 
 أنيا تسيل عممية الت طيط لمتيريس فضبَل عنبيض الطبلب تيمميا من  بلل أساليب التيريس اآل رل 

 (32، 2542 لسن،
ة بأيوات وأجيرزة تايم وا ه التيميم في اليصر اللييث يورا كبيرا فى إمياي الميمم تانيات التيميمية الجييي ويؤيي

ليي ة تساعي عمى سيولة توصيل الميمررومات الى اليارسررين، إذ ييي التانيات التيميمية منظومة تيميمية تتفاعل تفاعبل 
وظيفيا من  بلل الجزء التيميمي لتلايق أىياف مليية، وتاوم عمى تنظيم متتابره ملكم يسمح لكل متيمم أن يسير 

يجابيا طوال فترة مروره بو. وييي إست يام التانيات  عمى وفقفى الجزء التيميمي   صائصو المميزة وأن يكون ن يطا وا 
ن اإذ  التيممإست يم بيناية في أ ناء عممية  اذا ميمةإذ يايم  يمة  التيممالتيميمية من اإلست يامات الليي ة فى 
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ميارفو وميموماتو ولكن يمكن بإست يام ال رح المفظي ال يكفي، فالمتيمم ال يستطيه أن يفيم بال رح إال في ليوي 
 التانيات التيميمية توفير ليوي أك ر وضولا عن ال برة والن اط المراي تيممو .

باألساليب المست يمة  ةكما إن تانيات التيميمية في التيريس تيي مجاال منظما ىذا مما يفه الى التفكير فى االستيان
ستغبلل جميه لواس  التيميميةسمة وذلك  ي يؤيل الى زياية فاعمية اليممية لمايام ببيض الميام التيريسية فى كرة ال وا 

لذا فإن إست يام التانيات التيميمية بضرورة اإلىتمام بيا عني  ،المتيمم بيال من إست يام لاسة والية أو ا نتين فاط
كرة السمة ىو المرلمة ال تامية  ميارة التصويب بكرة السمة واإللتفاظ بو ألطول مية ممكن، وييي التصويب في اكتساب

ونال  ،ليجوم الفريق، وكل ما يؤيي من ميارات أساسية من  بلل تياون أفراي الفريق ما ىو إال إعياي ليممية التصويب
( إلى أن التصويب ىو الميارة الوليية التي تليي نتيجة اليمل Trkanian & Warren, 1981( عن 2551،بيير 
 . (2551،291 بيير، جماعيا مذلك فرييا أيجومي كمو، سواء كان ال

تيميمية بمايورىا أن تيمم أكبر عيي من م فمن الضروري البلث عن أساليب تيريسية ليي ة وتانيات وطباا لما تاي
المتيميمين تيمما أفضل وباإلمكانات المتالة نفسيا، من ىنا جاءت أىمية اليراسة اللالية من  بلل إست ياميا ألسموب 

تلصيل المفاىيم اليممية من نيا تزيي الميارات الميرفية والتطبياية إذ لفؤائيىا التربوية ك يرة فيي تلسن ا تيمماليائرة 
وصوال الى تلايق نتائج  التيممإست يام التانيات التيميمية التي تسيل عممية  عن فضبلَ واتجاىاتيا في اليممية التيميمية و 

 تيميمية أفضل. 
 مشكمة البحث: 9-9
الميروف أن اليالم يمر في تغيرات تنجم عن م كبلت مياصرة ك يرة تؤ ر عمى التيميم وأىيافو ومناىجو من  

أصبح من الضروري أن تكون ىناك أساليب جييية وتانيات تيميمية ليي ة لتواجو ىذه الم كبلت وتسيم  اذوطرائاو ب
كميات التربية الرياضية أساليب  ي تكون في  كرة السمةماية  وافي تلايق الييف المطموب.  ويتبه ا مب ميرس

وال يلتاج إلى  امجرب ااألسموب االمري كونو أسموب والتطبيق، يغمب عمييا التنظير اذمت ابية في أ مب األليان من 
 التيمم المتبهزال ييتمي عمى أسموب ماكمية التربية الرياضية  جيي است نائي في التنفيذ. واللظ البال ان أن التيريس في

عرض لمنموذج فى المو ف  ( الذي تيتمي عمى مصير والي لمميرفة وىوال رح من جانب الميرس يتبيواالمري 
يممية التانيات التيميمية لئلرتااء بال است يام اذن التيميمي وىذا ال يتبلئم مه التطور فى وا ه اليصر الجييي م

الرياضية نصيبيا من ىذه التانيات التيميمية بإست يام لذا يجب أن تنال كمية التربية  .التيميمية فى الو ت اللاضر
 فى تيمم ميارات كرة السمة بصورة عامة وميارة التصويب بصورة  اصة.السيما أليوات الليي ة والمتطورة و األجيزة وا

 : باالتيةوفي ضوء ما ذكر اعاله يمكن بمورة مشكمة البحث بالتساؤالت 
 اسموب يائرة التيمم ؟ أفضل في است يام ىل من الممكن اللصول عمى نتائج تيمم 

 يائرة التيمم باست يام التانيات الم تمفة.سموب ى نتائج تيمم أفضل في است يام اىل من الممكن اللصول عم  

 التانيات باست يام اسموب التفاظ المتيمم بالميارة لفترة أطول فأي من  ىو كتسابمية اولما كان الييف من عم
 لتفاظا أفضل .يلاق ا يائرة التيمم

 ىذه التساؤالت بصورة عممية وعممية انبرل البالث ليذه اليراسة . مىولئلجابة ع
 أىداف البحث: 0-6

 -:يييف البلث الك ف عن

  بيض كتساب في ا إست يام تانيات التيميم واالسموب االمري عمى وفقتأ ير التيريس باسموب يائرة التيمم
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 انواع التصويب بكرة السمة.

 بيرض انواع التصويب بكرة السمة. كتساباين اال تبرارات البيييررة لممجاميرره ال بل ة في الفروق ب 

 .األفضميررة بين المجاميره ال ربل ررة في اإللتفرراظ ببيض أنواع التصويب بكرة السمة   

 فروض البحث:  0-4
  كتساب في ا االسموب االمريإست يام تانيات التيميم و  عمى وفقتأ ير التيريس باسموب يائرة التيمم ىناك

 .بيض انواع التصويب بكرة السمة

  بيض أنواع التصويب  كتسابابين اال تبارات البييية لممجاميه ال بل ة في  مينويةىناك فروق ذات ياللة
 بكرة السمة.

  .ىناك فروق متباينة بين مجاميه ال بل ة في اإللتفاظ ببيض أنواع التصويب بكرة السمة 

 بحث : مجاالت ال 0-5
 طبلب السنة اليراسية االولى/كمية التربية الرياضية/جاميةصبلح اليين  :المجال البشري

   2/1/2020ولغاية    24/2/2020من  ابتياءَ المجال الزماني : 

 اربيل. –الااعة اليا مية في كمية التربية الرياضية/جامية صبلح اليين المجال المكاني:

 ة:الدراسات النظرية والمشابي -9

 الدراسات النظرية: 9-0
 مفيوميا وأىميتيا :  التعممدائرة  9-0-0

 التيممعمى نظرية بياجية في  اَ ركز عمى الطالب مبنيالذي ي التيمم( بأنيا اسموب Joseph, 2001و ي عرفيا  
 . (Joseph, 2001  في جميه المرالل ويمكن تلويرىا لتناسب تيريس اي موضوع ياواست يام

( " بأنيا أسموب التيميمي ييتمي عمى أيوار المتكافئة لكل من الميمم والمتيمم بترتيب يبيأ 2009،متيوعرفتيا   
بتاييم المفيوم بصورة ملسوسة ت ير ليل الطبلب التساؤالت واالستفسارات التي تن ط عممية الك ف، وتؤيي اإلجابة 

اال من الملسوسات إلى المجريات وينمي عممية عن ىذه التساؤالت إلى تلصيل المفيوم أو المبايئ الذي يلاق االنت
 . (21، 2009،متياالستبيال، ويتكون من  بلث المرالل  االكت اف، تلصيل المفيوم، تطبيق المفيوم("  

  بلل من والمتيمم الميمم بين تؤكي التفاعل التي الليي ة التيريس أساليب ألي ( بأنيا "2001، كسناويوييرفيا 

تاييم  مرلمة اإلكت اف، مرلمة :وىي ال بلث مرالميا في الطرياة ىذه التي تتضمنيا الم تمفة لتيميميةا والموا ف األن طة
 .(2001،29، كسناويالمفيوم "  تطبيق ومرلمة المفيوم

التي  التيميميةبأنيا ألي أىم النماذج  التيممويرل البال ان من  بلل التياريفات الساباة تبرز أىمية أسموب يائرة  
كونيا اسموبا استارائيا  بل ي المرالل، المرلمة لالميارات  بين اليمل التطبياي واإلستاصاء في عممية االكتساب تجمه

يتيمم الطمبة من  بلل تفاعميم ألكتساب أفكارا جييية لمميارة، ويجرب في ىذه المرلمة، أن  اذاألولى: اإلكت اف، 
واجيتيم لموا ف  ريبة أو م كبلت جييية، والمرلمة ال انية تاييم م نيتيرض الطمبة ألسئمة، وتيارضات ذىنيرة تنتج م

موضوعات المكت فة المرلمة االولى التي ىي تيمم فاىيم جييية ذات عبل ة مبا رة بيتيرض الطمبة الى م اذالمفيوم 
ت التيميمية ميارات التصويب بكرة السمة، ويمكن أن تيرض ىذه المفاىيم بوساطة الميرس من  بلل است يامو لتانيا

 Flexكاست يام جياز عارض البيانات مربوطا مه البتوب ليرض االفبلم التيميمية أو است يامو الصليفة الياكسة  

Face)  ياوم الطمبة بأست يام  اذأو اي وسيمة ا رل وذلك تيزيزا لتيمم الميارة، والمرلمة ال ال ة تطبيق المفيوم
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يون تطبياو عمميَا تباى تمك المياني مرتبطة فاط باالم مة المست يمة في من يم المكتسبة بتطبيايا عمميا الن المفاى
المرلمة ال انية من اجل تيمم واتاان ميارة التصويب ب كل أفضل وأيق يجب تطبيق المفاىيم المكتسبة لميارة 

 التصويب ب كميا اليممي.
 :  التعمممراحل دائرة  9-0-0-9
تتكون من  بل ة مرالل، المرلمة األولى  التيممالى أن يائرة  (2002، المييمي وملمويو  (2002،مينيذكر ا 

 مرلمة اإلستك اف والمرلمة ال انية مرلمة إست بلص او تاييم المفيوم المرلمة ال ال ة ىي مرلمة تطبيق المفيوم
ل والبي من اإل ارة الى أن ىناك بيض البال ين أم ا ، (59، 2002 وعنيات،  رجب(2002،91 اسماعيل،

 Brman, 1997,8) ،عننابل 2009و بطرسLavoie)  2009و بطرس،  الى أربه مرالل التيممإذ ياسمون يائرة، 
تتكون من  بلث مرالل   التيممأن يائرة  ير اليممية تأكيمن  بلل إطبلع البال ان عمى أ مب البلوث والمصا، (19

إن ىذه ( "2001،عميؤكي  يو ، تطبيق المفيوم( ةمرلم تاييم المفيوم، و مرلمةاإلكت اف المفيوم، و مرلمة وىي  
  . (93، 2001،عمي  ما ىي اإل تجزئة لممرالل ال بل ة الساباة الذكر"التاسيمات في مضمونيا 

عمى توصيات يراسة  ال بلث وذلك بناءَ  ومرالمب التيممالبال ان في اليراسة اللالية عمى أسموب يائرة  اعتميو 
 Lawson, 2001 ):التي تضمنت- 

  :اكتشاف المفيوم مرحمة -1
 إلى الطمبة الميرس يوجو  م اليرس، إلى مي بل ىذا يكون اذب ميينة صورة أوعرض أسئمة بطرح الميرس يبيأ        

 من وذلك مفاىيم، من يتيمموه أن منيم يتو ه ما الطمبة يستك ف أن إلى تييف والتي إلييم الموجية األسئمة نع اإلجابة

 توجيو عمى المرلمة ىذه الميرس في يور وياتصر متياونة، مجموعات  كل عمى واأليوات موايال مه تفاعميم  بلل

 فيما كبير ب كل يتي ل أن يون من األن طة بتمك الايام مواصمة عمى وت جيييم األن طة، بيذه  ياميم أ ناء في الطمبة

  .بو ياومون
  :المفيوم تقديم مرحمة -2

 في الممارسة اللسية ب براتيم اليبل ة ذات المبايئ أو المفاىيم إلى يصموا أن ةالطمب مرلمة يلاول ىذه في        

 ناا را الميرس وييير الميرس وتوجييو، إ راف تلت بينيم فيما الجماعية المنا  ة  بلل من وذلك ،اإلكت اف مرلمة

يرس باست يام وعرض تانيات التيميمية ومرن أجررل تيزيز ىذه المنا  ة ياوم الم الطمبرة، إستك فريرا التي المفاىيرم لول
( ليرض األفبلم التيميمية وىذا يؤيي Data Show( وجياز عارض البيانات  Flex Faceم ل الصليفة الياكسة  

 تتم الميمة ىذه إنجاز يتم أن وبيي ميرمومات، من إليرو توصرموا ما  ربلل من لممفيروم لغة بناء في الطمبة إلى مسراعية

 .المفيوم صيا ة عممية
 : المفيوم تطبيق رحمةم -3

 عمرى السراباة  برراتيم بتيمريم وياومرون إضرافية، أم مرة عمى الساباتين المرلمتين في تيمموه ما الطمبة يطبق فيياو         

 تم ريص الطمبرة مرن الطمرب أو أسرئمة، طررح أو بالموضروع، عبل رة ليرا م ركبلت طررح  ربلل من ذلك ويتم جييية، موا ف

 تييرنيم اذبر ليرا ي طرط ن رطات مرن الطمبرة بو ياوم لما نتيجة اإلتساع ىذا ويأتي م تصر، ب كل يرسوىا يالت الميمومات

 يطبرق لكري كافيرا و ترا المريرس ييطري وفييرا جييرية، موا رف عمى الساباة  براتيم تيميم وعمى االكتساب، أ ر انتاال عمى

 الصيوبات، من الت مص عمى الطمبة بمساعية الميرس ياوم اأيض المرلمة ىذه وفي إضافية ، أم مة   عمى تيمموه ما الطمبة

 (. Renner Bernie,1985,303  اليممية التيميمية في ذلك وتطبيق يتيممونو ما بين  الربط وكيفية
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 :  التعمممميزات دائرة  9-0-0-6
 -من األساليب التيريسية، التي تتميز بمميزات عييية من بينيرا : التيممتيري يائرة 

 فه المتيمم الى التفكير من  بلل إست يام مفيوم  فاريان اإلترزان( الذي ييفه المتيمم لمبلث عن الميرفة.تي-2
 تيطي الطالب الفرصة لكي يبني المفاىيم اليممية بنفسو.-2

 .التيمميةت رك الطالب بصورة فيالة في اليممية التيميمية و -1

 يارك الطالب.توسه م، تنمي الميارات التفكيرية ليل المتيمم-9

 تساعي الطمبة عمى إست يام عمميات االكتساب األساسية والمتكاممة.-1

 تكون ليل الطمبة اتجاىات إيجابية نلو الماية التيميمية.-2

 .(112، 2001 ال طابية ، يتفاعل الطالب بصورة أكبر مه أ رانو ومه ميممو-3
 :    التعممعيوب دائرة  9-0-0-4

 -عيوب م ل با ي األساليب التيريسية اال رل ومن بينيا: ْاسموبا تيريسيا لو بوصفيا التيممأن يائرة 
 تتطمب و تا طويبل عني التنفيذ ماارنة باألساليب األ رل.  -1

ب الت طيط لكل مرلمة تتطمب جييا كبيرا من الميمم عني الت طيط ليا، وذلك من  بلل مرالميا ال بل ة التي يج -2
 . امنيا عمى لي

 بالنسبة الى متيمم لممفاىيم المجرية. صيوبة تطبيايا  -3

 . (22، 2004، نبيان مكمفة ماييا بسبب التياجيا الى أيوات ومييات لؤلن طة المتضمنة بيا -4

 التقنيات التعميمية، مفيوميا، وأىميتيا: 9-0-9
سرراط التيميميرة أسماع الياممين في األو  ظير مصطمح جييي في اآلونة األ يرة يرتبط بالوسائل التيميمية وتريي عمى 

وان مصطمح تانيات التيميم تيريب لممصطمح األجنبي ، والتربويرة وىي تانيات التيمريم أو"تكرنولوجيا التيميم "
 Instructional  Technology واذا ما رجينا الى الميجم يتبين لنا أن لفظ تكنولوجيا ييني ب كل عام يراسة )

( أن مصطمح التكرنولوجيا ىو يوناني 2002،  ضروي ير ، ست يام اليمميكيفية وضه الميرفة اليممية في إطار اإل
، 2002  ضر ،األصل، لذا  رر مجمه المغة اليربية في الااىرة بإجماع عمى تيريب كممة تكنولوجيا بر " تانيات " 

225 .) 

التيميمية في عممية  التانياتؤيي ( إلى أن األيوار التي ت2002وآ رون،  ملمي جاي نابل عن  ال ييفات(ي ير  
ىي أنيا تسيم في عممية إ راء التيميم من  بلل توسيه  برات المتيمم وتيسير بناء المفاىيم وكما تساعي  التيممالتيميم و 

 (1، 2005 ال ييفات ، التيممفي اإل تصاي بالو ت والجيي والمال وتيمل عمى است ارة اىتمام الطالب وا  باع لاجتو 
نارربل عن  ت ارلز ىوبان( " إن تانيات التيميم عبارة عن تنظيم متكامل يضم اليناصر اآلتية  (2009، نبيانويذكر  

 (224، 2004 نبيان ، تيرمل جمرييا يا رل إطار والي" اذاإلنسران واآللرة واألفكار وأسراليب اليمرل واإليارة ب
 2002 سبلمة، واألجيررزة في عممية التيميم " ( أن التانيات التيميررم"ىي إست ريام األيوات2002وي ير عبي اللافظ، 

،21.)  
( بأنيا عبارة عن األجيزة واأليوات والمواي التي يست يميرا الميرس لتلسررين 2004وآ رون،  الطيطيوييرفيا  

عمى الميارات وتنمية االتجاىات من أجل  والتيميم، وتوضيح المياني و رح األفكار لتيميم الطبلب التيممعمميرة 
  (.29، 2004 الطيطي وا رون، وصول بالمتيممين إلرى اللاائق اليممية والتربوية بالسرعة وبكمفة  ميمةال
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نيا ت تمل عمى أك ر من ارونة في إلياث عممية التيميم إذ وتبرز أىمية التانيات التيميمية في أنيا تيمل عمى الم 
صاير يجيرل اليممرية التيميميرة مؤكررية وأك ر استييابا مصير إلتمام عممية التيميم واالكتساب، وىذا التييي في الم

 .(250، 2009 ملمي وا رون، فيناك الميرس، واأليوات، واألجيزة واألن رطة المرتالة والمرواي والبريئة التيرميمية
 : اإلحتفـاظ 9-0-6
سترجاع التذكر عمى الفري الايرة بأنيا باإللتفاظ ياصي   ارتباط لمذاكرة أن ،التيمم ييكس اإللتفاظ وأن الميمومات وا 
سترجاع بالميمومات باإللتفاظ تيني الذاكرة أن الى ي ير وأيضا تيمم، يليث ال الذاكرة يونمن ف ،بالتيمم و ياا  تمك وا 

 اإللتفاظ، عممية تسيل التيمم في والتكرار الممارسة عممية إن(، كما 92، 2002  يون، اللاجة عني الميمومات
 كالنماذج التيميمية التانيات إست يام في والتنويه المتيمم والتكرارعني اإلعاية عممية عمى والتركيز ييالتأك يجب ولذلك

 Data البيانات عارض جياز بواسطة التيميمية األفبلم وعرض( Flex Face  الياكسة الصليفة عمى الموجوية

Show )فيممية  برات، من التانيات ىذه تيرضو ما توفير من يتمكنوا لكي المتيممين عمى مرة من ألك ر وعرضيا 
 مما األفضل نلو ت زينيا عمى يساعيىم من  مو   يراتيم، بلسب ميركاتيم تنظيم لمطبلب تتيح لمطبلب ىذه اإلعاية

 (.92، 2001 الز مول،  اللاا تذكرىا عممية في يساعيىم
 من فترة بيي بييي ا تبار  بلل من وذلك يا،فايان او بالذاكرة اإللتفاظ مايار بنتائج يزوينا اإللتفاظ ا تبار وأن

 بيي بإجرائيا اإللتفاظ إ تبار إست يام يفضل اللاياي، التيمم ومايار ألياء السميم تايم الى التوصل وألجل اإللتفاظ،
 لغرض تيممو، الذي بالموضوع متيماة ميارة أو ن اط أي المتيمم فييا يمارس ال أن وعمى مليية فترة أو مية،

 االكتساب أياء في فيبل مكانو أ ذ التيمم أن وىل لمتيمم، اللاياي البيي ميل لتاويم الصليح، الاياس الى التوصل
 (.92، 2005 ملمي ،

 : االحتفاظ قياسات 9-0-6-0
 تصب ولكنيا والنسيان، اإللتفاظ عن أيضا م تمفة تفسيرات تيطي الاياسات وىذه اإللتفاظ  ياسات من اليييي ىناك 

 -:(11، 2003 امين، يأتي فيما اإللتفاظ  ياسات ونيرج ،(االلتفاظ  ياس  وىو والي ىيف في جميييا
 المبا رة النتيجة وييطي ومنطاي، عممي ب كل ألنو بساطة، واألك ر األفضل الماياس ىو :المطمق االحتفاظ -أ

 .اإللتفاظ ةفاصم بيي اإللتفاظ أل تبار األولى الملاوالت في مستول بأنو ونيرفو اإللتفاظ، لاياس

 -:   كمين عمى ويكون: النسبي االحتفاظ -ب

 من عميو اللصول ويتم اإللتفاظ، فترة في اللاصل النسيان أو الفايان، مايار ويم ل :النتائج في الفرق 
                             -: اآلتي  الاانون في ىو كما البييي اإل تبار نتيجة من اإللتفاظ مايار نتيجة طرح  بلل

 (اإللتفاظ اإل تبار - البييي اإل تبار=  الفايان مايار                     
 اللاصل التطور مايار الى نسبة اإللتفاظ فاصمة عبر اإللتفاظ فايان مايار يم ل :المئوية اإلحتفاظ نسبة 

 (. والبييي الابمي اال تبارين بين اللاصل التطور  األولى االكتساب فترة وفي الميارة في

 نتيجة الى  بلليا من الييا التوصل يتم التي الملاوالت عيي نايس اذ اإللتفاظ، فترة بيي يم ل :التوفير -ج   
 .  األولي االكتساب في تلاق الذي البييي اإل تبار

 ميارة التصويب مفيوميا وأىميتيا في كرة السمة : 9-0-4
ىي إي ال الكرة في سمة  الميبة، إذ ان ىيف مية في كرة السمةتيي ميارة التصويب من أىم الميارات اليجو 

ويرل البال ان أنو  (،91، 2004 كريم،  الفريق المنافس إللراز اكبر عيي من النااط ألجل تلايق الفوز في المباراة
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يتطمب من ميرسي التربية الرياضية ان يمضوا ك يرا من الو ت والجيي في تيميم الطمبة وأيضا يتطمب من الطمبة 
 الرياضية التيريب والممارسة من اجل إتاان ىذه الميارة ألن ليا أىمية كبيرة و اصة في المباراة.التربية 

عممية يفه الكرة باتجاه الييف عمى  كل لركة رمي ىو عن الر يي والظاىر( أن التصويب " 2009ينال  ملمي، 
 .(24، 2009 ملمي ،باست يام ذراع أو ذراعين "

ويب بأنو " االنسيابية باألياء وي ة لرمي الكرة إلى سمة المنافس بواسطة اليي ( التص2005، البرواريوعرف  
 .(95، 2005 البرواري ،الوالية أو الييين ومن جميه االتجاىات وباألوضاع الم تمفة " 

ت ويرل البال ان تبيا ليذه المفاىيم واآلراء أن ىناك أىمية كبيرة وواضلة لميارة التصويب من بين جميه الميارا
األ رل ومن ىنا تبرز ضرورة است يام أساليب أ رل في التيريس لميارة التصويب وبأليث التانيات التيميمية والتي 
تساعي في تنمية ىذه الميارة ليل طمبة المرلمة األولى في كمية التربية الرياضية بماية كرة السمة من أجل تلايق 

 ا إلى يرجة اإلتاان.أفضل مستول في األياء الفني لمميارة والوصول بي
 أنواع التصويب : 9-0-4-0

إن تطور أنواع اليفاع أر م المياجمين عمى إيجاي طرائق عييية لتصويب الكرة في ظروف م تمفة ومن موا ه 
واتجاىات وزوايا م تمفة في المميب لتى أصبح من الضروري أن نفصل بين التصويب من ال بات والتصويب من 

موا فيا المتييية ىي التي ونملظ أن ظروف المباراة و  (،24، 2541،وآ رون لمويات  اللركة كي يسيل تيمميا
ق التصويب أيضا، في ما إذا كانت التصويب يؤيي من مسافات بييية أو ائطر تليي أنواع التصويب وكذلك تليي 

يمال لولة السمة متوسطة أو تكون  ريبة من السمة أو  ي يتم التصويب عمى اللماة مبا رة أو  ير مبا رة است
تاسيمات م تمفة  أن ىناك كرة السمة وَجيوبيي اطبلع البال ان عمى المصاير  ال اصة ب (،30، 2555زييان، 

 -ىي كاآلتي:ألنواع التصويب 
   التصويب عمى نلو االتي2001، ميوضإذا  سم ):- 
 .)التصويب من ال بات  التصويب من الرمية اللرة 

 .التصويب من الافز 
  السممي.التصويب 
 .التصويب بمتابية الكرات المرتية 

 221، 2001ميوض ، التصويب ال طافي). 

 -ما يأتي: الى( التصويب 2005، مارييني سم  
 .التصويبة السممية 

 .)التصويب من ال بات  التصويب من الرمية اللرة 

 .التصويب من الافز 

 92، 2005 مارييني،  التصويبة السممية الجانبية). 
ست مص البال ان أن  التصويب السممي، والتصويب من الافز، والتصويب من الرمية اللرة، يتايم ومن  بلل ما 

والتصويب ال طافي(، الااسم الم ترك الذي أجتمه عميو اآلراء المصاير بوصفيا من أنواع التصويب الميمة التي 
 .يجب التأكيي عمييا، وفيما يأتي  رح أنواع التصويب التي ليا عبل ة بالبلث
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 التصويب الرمية الحرة )التصويب من الثبات(: 9-0-4-0-0
تيي الرمية اللرة من التصويبات التي ليا اىمية كبيرة في تلييي فوز الفريق و سارتو ذلك ان ك يرا من الفرق 

عب من  سرت مباراة بسبب اال فاق في الرمية اللرة. كما انيا النوع الوليي من انواع التصويب الذي يتمكن فيرو البل
من المصوب يؤيييا تصويب الكرة من يون مضاياة ال صم وتؤيي ىذه التصويبة عاية من ال بات لكون البلعب 

عبي   ان تؤيل من الافز البذلتصويب ب كل لر الصابة الييف. و يون مضاياة ال صم مما يفسح لو المجال في ا
ولسانين اليائم ،1894  صويب في الرمية اللرة لسب أ ساميا ال بل ةأياء الت ة، فيما يأتي  رح لطريا (68،

 -:(10، 2005(  مارييني، 49، 2001(  امين ،221، 2001 ميوض،
 القسم التحضيري:

 و وف البلعب و فة اعتيايية والمسافة بين الايمين بيرض الكتفين . -1

 م طا الايمين متوازيان. -2

 الكتف في لالة االرت اء.  -3

 عمى الايمين بالتساوي. ني في الركبتين ووزن الجسم موزعة  -4

 الجذع مائل الى أمام . -5

 اليي المصوبة تكون تلت الكرة و مفيا . -6

 اليي   ير المصوبة تكون بجانب الكرة.  -7

 تكون الزاوية بين والساعي واليضي والكتف زاوية  ائمة. -9

 الكرة تكون بمستول الجبية، والنظر الى الييف يكون من تلت الكرة. -8

 :القسم الرئيس
 لمستول فوق الجبية. جمب الكرة  -1

 مي الرجمين والظير والكتفين.  -2

 مي مرفق الذراع المصوبة باتجاه الييف . -3

 يبيأ الذراع  ير المصوبة بترك الكرة من الجانب للظة ما  بل االنطبلق. -4

الكرة تنطمق من يي البلعب بواسطة اليفه باإلصبيي  الوسطى والسبابة(، مه  ني الرسغ واألصابه  لئلمام في  -5
 اء التصويب. أ ن

 القسم الختامي      
 استمرار النظر إلى الييف . -1

 الذراع المصوبة تستمر بالمتابية باتجاه الييف.  -2

 رالة اليي المصوبة ألسفل. -3

 جانب.الى الرالة اليي  ير المصوبة تكون  -4

 األصابه مؤ رة عمى الييف. -5

 .نفسيا ناطة االرتكاز فض الكيبين في  -6
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 فز التصويب من الق 9-0-4-0-9
اك ر االنواع است ياما  االتصويب التي يجب ان يتانيا البلعب الني مياراتذا النوع من التصويب من اىم ييي ى

في مباريات كرة السمة. وييي التصويب من الافز من التصويبات التي يصيب عمى الميافه  طييا تاريبا ويؤيي في 
ت م تمفة، ليذا ييي التصويب من الافز من الميارات زلمة البلعبين الميافيين ومن المراكز جميييا ولمسافا

فيما يأتي  رح لطرياة أياء التصويب من الافز لسب  (92، 2001 عمي، االساسية الواجب تطويرىا واالرتااء بيا
 -(:19، 2005( مارييني، 21، 2001(  امين، 219، 2001 ميوض،  أ ساميا ال بل ة

 القسم التحضيري:
 عتيايية والمسافة بين الايمين باتساع عرض الكتفينو فة البلعب و فة ا-2

 جسم البلعب يكون موجيا الى الييف والكتفين في لالة االرت اء.-2

 م طا الايمين عمى  ط والي تاريبا.-1

 النظر يكون الى الييف.، و لكرة تكون أمام الصير، و الركبتان م نيتانا-9

 (.Vليي وي كل السبابة واإلبيام ر م  مسك الكرة يكون بواسطة األصابه وليس برالة ا-2

 :القسم الرئيس
 عني رفه الكيبين تيفه األرض بم طي الايمين من أجل الافز الى أعمى عموييا عمى ناطة يفه األرض.-2

 مي الرجمين والكتفين.-2

 صل الكرة أمام أعمى ألراس  فوق الجبية(.تأ ناء الافز يجب أن في  -1

 كرة.اليي المصوبة تكون  مف ال-9

عني وصول إلى اعمى ناطة من الافز تيفه الكرة بواسطة إصبيي  الوسطى والسبابة( التي تيطييا الاوة اليافية -1
 األ يرة.

 مي مرفق الذراع الرامية و ني الرسغ واألصابه لؤلمام.-2

 صويب بيي والي.اليي األ رل  اليي التوازن( يكون عمى الكرة لتى االنطبلق  بل التصويب يترك الكرة ألن الت-3

 القسم الختامي:
 مي الذراع واألصابه مؤ رة الى الييف.-2

 رالة اليي المصوبة تكون موجية الى أسفل.-2

 رالة اليي  ير المصوبة تكون موجيو لمجانب.-1
 اليبوط عمى كمتا الايمين  عمى األم اط( في اآلن والي.-9

 السيطرة والموازنة بيي الافز والتصويب.-1

 التصويب السممي 9-0-4-0-6
ييي ىذا التصويب من أنواع التصويب الميمة في ليبة كرة السمة إذ يست يم في لالة استبلم البلعب الااطه باتجاه 
السمة والكرة يا ل منطاة الييف، وأيضا يست يم في لالة اجتياز البلعب بالملاورة ال صم الميافه  رب الييف. 

، 2001( امين، 224، 2001 ميوض، سممي لسب أ ساميا ال بل ة فيما يأتي  رح لطرياة أياء التصويب ال
 -(:95، 2005( مارييني، 42
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 القسم التحضيري:
 النظر موجو  مركز( نلو الييف. -1
 مسك الكرة يكون بكمتا الييين بواسطة أصابه الييين بيون ت نج ويكون أمام الجسم والصير. -2
 لت الكرة.اليي المصوبة  مف الكرة واليي  ير المصوبة تكون ت -3

 ان ناء الجذع  ميبل الى أمام. -4

 :القسم الرئيس
يست يم البلعب الذي يصوب باليي اليمنى،  طوات اال تراب ال اصة لكي يتسنى لو اال تراب أك ر ما يمكن  -1

 -يتكون من  بلث عيات ولكن ىي  طوتان: اذمن السمة 
وتكون ىذه ال طوة طويمة  من أجل اال تراب ال طوة األولى: ييفه األرض بالايم اليمين لي طو  طوة والية   -

 من الييف(.
 ال طوة ال انية : تكون بالايم ال اني  اليسار(  طوة  صيرة  من أجل االرتااء(.  -

 رفه ركبة الرجل اليمين الى أعمى. -2  
 الو ب  االرتااء( بالرجل اليسار الى أعمى ما يمكن. -1  
اي  الوجو ال ارجي لمكف موجية لملماة( وييفه الكرة بمطف باتجاه أصابه اليي المصوبة منت رة  مف الكرة  -4

 لولة السمة وذالك ب ني الرسغ لبلمام لين وصول البلعب الى أعمى ناطة .
  ني الرسغ واألصابه مؤ رة الى أمام. -5

 فري الذراع  ير المصوبة بيي انطبلق الكرة من اجل السيطرة والتوازن أ ناء الافز. -6

 القسم الختامي:
 ليبوط يجب ان يكون عمى الم طين مه ان ناء الركبتين المتصاص  وة الساوط.ا -1
 السيطرة والموازنة الجسم بيي الافز والتصويب. -2

  رالة اليي  ير المصوبة لؤلسفل.، رالة اليي المصوبة الى جانب
جراءاتو البحث منيجية -6  :الميدانية وا 
 منيج البحث:  6-0
يبي كونو أك ر المناىج مبلئمة للل م كمة البلث إذ ييي المنيج التجريبي من أيق البال ان المنيج التجر  است يم  

ن المنيج التجريبي يم ل طرياة متميزة، نتائج ي ياة ومو وق فييا، " إذ إ أنواع المناىج وأك رىا كفاية في التوصل الى
ية تتضمن الماارنة بين الجماعات " يمكن فيميا عمى أفضل وجو من  بلل الماارنة والبرىنة عمى وجوي عبل ة سبب اذ

 . (2009،49 عنان،
 مجتمع البحث وعينتو:  6-9
ترم ا تيار مجتمه البلث بالطرياة اليميية من طمبة السنة اليراسية األولى لكمية التربية الرياضية بجامية صبلح   

م اليينة من المجتمه االصمي ( طالبا وبمغت لج224( والبالغ عييىم  2020 - 2005اليين/اربيل لميام اليراسي  
(. أما عينة البلث تم ا تيارىا بالطرياة الارعة A1، A2 ، B1 ،B2% (، موزعين عمى أربه  يب يراسية  24  

( طالبا، بيي أن تم استبياي الطبلب الراسبين، والمؤجمين، والممارسين لميبة. وبيذا 12 الي وائية(، والبالغ عييىم  
( 22( المجموعة التجريبية األولى وعييىم  A1( وأصبلت  يبة  A1، A2 ،B1يب  تكونت اليينة من  بلث  
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است يام تانية تيميمية وىي عرض الرسوم نموذجية وال رح  عمى وفق التيمميكون تيريسيم بأسموب يائرة  نطالبا والذي
( تم ل B1  ( فضبل عن ال رح لمواجب اللركي، و يبةFlex Faceالتوضيلي بواسطة الصليفة الياكسة   

است يام تانية  عمى وفق التيمميكون تيريسيم بأسموب يائرة  ن( طالبا والذي22المجموعة التجريبية ال انية وعييىم  
( مربوطا مه البتوب، فضبل عن Data Showتيميمية وىي عرض أفبلم التيميمية بواسطة جياز عارض البيانات  

يكون تيريسيم باأُلسموب  ن( طالبا والذي22وعة الضابطة وعييىم  ( تم ل المجمA2ال رح لمواجب اللركي، و يبة  
 ( وىم ال يتماون في أ ناء تيريسيم أي تانية التيميمية بل فاط سوف يكتفون بال رح والنموذج مناالمري  التيمم المتبه

 -نة وألسباب اآلتية :البال ان عييا من الطمبة لييم تجانسيم مه باية أفراي اليي  بل ميرس الماية وبيي أن استبيي
 ( طالبة . 21الطالبات عييىن   -1

 ( طالبة . 2الطالبات الراسبات عييىن   -2

 ( طالب . 2الطبلب الممارسون لميبة عييىم   -3

 (.  B2( طالب من  يبة   25عينة التجربة االستطبلعية عييىم   -4

بلث ال بل ة بطرياة الارعة كما ىو مبين وتم توزيه األسموب التيريسي مه تانيات التيميمية المست يمة عمى مجاميه ال
 ( .2في الجيول  

 (0الجدول )
 مجاميع البحث الثالثة مع أسموب والتقنيات التعميمية المستخدمة في التدريس وحجم العينةيبين 

 حجى انعٍُح  انًضتثعذوٌ انعذد انكهً أصهوب انًضتخذيح فً عًهٍح انتذرٌش انًجًوعح انشعثح خ

1 A1 
انتجزٌثٍح 

 ألونىا

استخدام تقنية التعميمية  عمى وفق التعممأسموب دائرة 
(Flex Face لعرض الرسوم نموذجية والشرح )

 التوضيحي ببعض أنواع التصويب بكرة السمة

33 21 12 

2 B1 
انتجزٌثٍح 

 انثاٍَح

استخدام تقنية التعميمية  عمى وفق التعممأسموب دائرة 
بتوب ( مربوطا مع الData Show)عارض البيانات 

 لعرض االفالم التعميمية  ببعض أنواع التصويب بكرة السمة

33 21 12 

3 A2 انضاتطح 
( في تدريس االمري)التعمم المتبع منياج الكمية أسموب 

 ببعض أنواع التصويب بكرة السمة
33 21 12 

 36 63 88 الـمـجـمـوع الكــمــي                                          

 ل جمع المعمومات وسائ 6-6
 المقابالت الشخصية 6-6-0

اللركي وكرة  التيمم ام البال ان بالمااببلت ال  صية مه بيض ذوي ال برة والم تصين في مجال  طرائق تيريس و 
( لبلستفاية من آرائيم فيما ي ص الميمومات المتيماة بموضوع اليراسة اللالية م ل 1السمة( كما في المملق  

است يام  عمى وفق التيممة وا تباراتيا وبيض أنواع التصويب بكرة السمة وكيفية تطبيق أسموب يائرة  الصفات البيني
 التانيات التيميمية من  بلل المنياج التيميمي الماترح فضبل عن ا تبار االلتفاظ و يرىا(.
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 استمارات االستبيان: 6-6-9
ختباراتيا لغرض التكافؤ: استمارة االستبيان الخاصة لتحديد اىم الصفات  6-6-9-0  البدنية وا 
ى المصاير ذات عم مامصفات البينية من  بلل إطبلعيل تلميل ملتول بيض المصاير اليمميةالبال ان  است يم    

واست مصت مجموعة من الصفات ( 2009،212 لسنين، (2543،152، ورضوان  عبلوي ومنيااليبل ة بالموضوع،
لميارة التصويب بكرة السمة و ام بإجراء مااببلت ال  صية مه الم تصين وذوي ال برة البينية المؤ رة في أياء الفني 

( من اجل عرضيا عمييم واأل ذ بأرائيم في ميل 2في مجال  الاياس والتاويم، وكرة السمة( كما في المملق  
ان بإعياي استمارة االستبيان صبللية ىذه الصفات البينية المؤ رة في أياء الفني لميارة التصويب، وبييىا  ام البال 

( لمجموعة من اال تبارات لكل عنصر ال تيار اال تبار األنسب لاياس اليناصر المذكورة 2كما في المملق ر م  
أن أبيل الم تَصون ( وبيي 1وعرضيا عمى الم تصين في مجال:  الاياس والتاويم، وكرة السمة( في المملق  

بال ان بتلميل االستجابات وأ تيار اال تبارات التي لصمت عمى نسبة أك ر من اال تبارات،  ام ال ناستجاباتيم ع
6 31( بيذا ال صوص إلى" أن عمى البالث اللصول عمى الموافاة بنسبة  62541، إذ ي ير  بموم وآ رون، 31

البينية التي وعمى ىذا األساس تم ا تيار اال تبارات لصفات (1893،126)بلومواخرون،فأك ر من آراء الملكمين"
 .( يبين نسب االتفاق بين الساية الم تصين2( فأك ر والجيول  32.521بمغت نسبة االتفاق  

 ( 9الجدول ) 
ختباراتيا لغرض التكافؤ   النسبة المئوية إلتفاق آراء السادة المختصين لتحديد أىم الصفات البدنية وا 

 انصفاخ انثذٍَح ت
وحذج 

 انمٍاس
 االختثاراخ

عذد 

َضثح  انًختصٍٍ

انكه االتفاق

 ي

انًتفم

ٌٍ 

  انية السرعة االنتقالية 0
م( من بيء اليالي لاياس السرعة 10ركض  
 االنتاالية.

21 20 
32.521

% 

9 
 االنفجارية القوة

 لالطراف السفمى
 سم

الافز اليمويي لاياس الاوة االنفجارية ليضبلت 
 لمسا ين

21 21 200% 

6 
القوة المميزة 
 عينبالسرعة الذرا

 يرجة

 ني ومي الذراعين   ناو( من وضه االستناي 
 ا( لاياس الاوة المميزة بالسرعة 20األمامي  

 ليضبلت الذراعين

21 22 
49.221

% 

 يرجة ةـدقـال 4
التصويب اليي عمى المستطيبلت المتيا مة لاياس 

 ي ة الذراع
21 20 

32.521
% 

 ع التصويب بكرة السمة: استمارة اإلستبيان الخاصة لتحديد أىم أنوا 6-6-9-9
( لول أنواع التصويب بكرة السمة، وعرضت 2 ام البال ان بإعياي استمارة استبيان كما ىو في المملق  

انواع التصويب  ( ال تيار اىم1عمى عيي من ذوي ال برة واال تصاص فري مجال كرة السمة كما ىو في المملق  
ذلك اتبيت األسموب ذاتيا التي است يمت فري ا تيار ب ماات بل يفي اجراء ست يميا البال انيبكرة السمة التي 

%( فما فوق، وتم تلرييي  بل ة 32.521الصفات البينية لغرض التكافؤ وبيي تفريغ االجابات بمغت نسبة االتفاق  
 ( .1انواع من التصويب بكرة السمة كما ىو في الجيول  
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 (6الجدول )

 دة المختصين لتحديد أىم أنواع التصويب بكرة السمةالنسبة المئوية إلتفاق آراء السا

 انواع التصويب ت
 الدرجات

 نسبة االتفاق
 المتفق عميو الكمية

 % 42.252 91 12 الرمية الحرة  0

 % 32.521 90 12 التصويب من القفز 9

 % 40.325 92 12 التصويب السممي 6

 التعممت التعميمية وبيان تحديد مرحمة من مراحل دائرة استمارة االستبيان الخاصة لصالحية الوحدا 6-6-9-6
 التي يتم فييا أستخدام تقنيات التعميمية :

يتضمن مفريات المنياج التيميمي الماترح وعرضو عمى مجموعة من الساية  ، ام البال ان باعياي استمارة استبيان
بيان رأييم لول ميل صبللية المنياج التيميمي اللركي وكرة السمة(، ل التيممالم تصين في مجال  طرائق التيريس و 
 التيمم الو ت وعيي الوليات التيميمية وبيان تلييي مرلمة من مرالل يائرة  اذوتيييل أو أضافة ما يرونو مناسبا من 

يمي من تم اإلتفاق عمى صبللية المنياج التيم اذالذي يتم فييا أست يام تانيات التيميمية والتمارين الميارية و يرىا(، 
 (.1 بل كافة الساية الم تصين بيي أن تم األ ذ بكافة المبللظات اليممية التي أبيوىا كما ىو في المملق  

إستمارة اإلستبيان الخاصة تقيم األداء الفني ببعض أنواع التصويب بكرة السمة مع بيان توزيع  6-6-9-4
 الدرجات من أجل التقويم : 

يلية والتي ىي رسوم لبلعبي كرة السمة ياومون بأياء كل ميارة من ميارات  ام البال ان بنسخ رسومات توض 
م لبلعب من بياية اللركة الى ان سالتصويب وىذه الرسومات عبارة عن  أياء للركة التصويب يبين فيو وضيية الج

برنامج وجوي  مسل(، وتمت تجزئة وتيييل وتنظيم ىذه الرسومات بواسطةسيصل الى نياية اللركة التصويب ب كل مت
في اللاسوب يسمى برنامج  فوتو  وب( وتم توزيه كل رسم من ىذه الرسومات الملضرة الى اال سام ال بل ة  الاسم 
التلضيري والاسم الرئيس والاسم ال تامي( مضافآ الييا في كل  سم  رح توضيلي عمى  كل نااط متسمسمة بيي أن 

لرسومات، وتم تلييي لكل  سم من ميارة التصويب يرجة لسب اىمية عمى تجزئة ىذه ا(،  تم االتفاق مه ال براء
( يرجة، وتم تصميم استمارة استبيان ب طواتو االولية 200ذلك الاسم وكان مجموع اليرجة الكمية لكل ميارة تصويب  

جال  من اجل تلايق اىياف اليراسة اللالية  م عرضت االستمارة عمى مجموعة من ذوي ال برة واال تصاص في م
(، وان  رض البال ان في اعياي ىذا النوع من االستمارة ىو ضمان التاييم 1ليبة كرة السمة كما ىو في المملق  

الي يق والموضوعي الياء الفني لميارة التصويب لكل طالب يون التليز آلي  سم من أ سام اللركة لسب تصور 
يارات الرياضية عن طريق لساب النااط ييي من ( الى ان تاويم الم2543، ملجوب وطالبوي ير   ،الملكمين

وبيي اتفاق  (،231، 2543 ملجوب وطالب، اليث الطرائق الميمة التي تيتمي عمى الم اىية في تاويم الميارة 

                                                           

 ) ىو أسماء الساية ال براء الذي تم أست ارة بيم في صبللية ىذه الرسومات : 
 لموصلاجامية  /كمية التربية الرياضية-أ.ي ىا م ألمي سميمان   

 جامية صبلح اليين /كمية التربية الرياضية -أ.م.ي عظيمة عباس عمي
 سميمانيةالجامية  /كمية التربية الرياضية  - اير  أ.م.ي ياسين عمر
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عمى االستمارة ب كميا النيائي في ت النيائية لكل مرلمة  م اعتميت اراء ال براء والم تصين عمييا تم وضه اليرجا
 التاويم(.

 اال تبارات والمااييس  1-1-1
  ياس كل من الطول والوزن ولساب اليمر الزمني .   1-1-1-2
 ا تبارات بيض الصفات البينية. 1-1-1-2
  بكة الميمومات اليولية  االنترنيت(. 1-1-9
 استمارة جمه البيانات وتفريغيا.   1-1-1
 المصاير اليربية واألجنبية.  1-1-2
 لمستخدمة :األجيزة واألدوات ا 6-4

   جياز عرض البياناتData Show.) 

  البتوب - Dell  من نوع )Inspiron . 1520) . 

   آلة تصوير فيييو من نوعSony  2( عيي.) 

  .) الميزان الطبي الي يق   من نوع الييجيتل 

   لاسبة ييوية من نوعCasio .) 

   أمتار لتوصيل كيربائي.1سيار كيربائي بطول ) 

  النوع  ساعة التو يت منRhythm  1( من ال انية عيي  0،02( تايس الزمن أل رب.) 

 .لائط ميرج بالسنتيمتر لاياس الطول 

   الصليفة الياكسةFlex Face.لميرض الرسوم نموذجية وال رح التوضيلي ) 

   اعية الصليفة الياكسة Flex Face.المزوية باألضواء من اليا ل ) 

   لولة اليرض لجياز عارض البياناتData Show.) 

 . األفبلم التيميمية لمتصويبات ال اصة باليراسة وتكون عمى  كل أ راص ليزري 

   م(10 ريط الاياس بطول. 

   20ممم( عيي  4كاسيت فيييو صغير اللجم.) 

 .ريط الصق ممون، وأ بلم ماجيك  

   أ راص ليزريةCD.) 

   22كرات السمة الاانونية عييىا.) 

   2كرات التنس عيي.) 

 الصافرة.و  ،عمبة طبا يرو ، لمكتبيةااليوات ا 

 مجموعات البحث الثالثة تكافو  6-5
 مجاميع البحث الثالثة تكافو  6-5-0
" يتأ ر اليامل أو المتغير التابه بيوامل متييية  ير اليامل التجريبي ، لذلك البي من ضبط ىذه اليوامل إلتالة    

 الموافق( 9لتابه " و ام البال ان برفاة فريق اليمل في المملق  المجال لممتغير التجريبي وليه بالتأ ير في المتغير ا
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لمجموعات البلث ال بل ة من المتغيرات  اليمر الزمني، والطول،  التكافؤ( بإجراء عممية 5/2/2020يوم السبت  
 ( يبين ذلك.9( واست يم البال ان تلميل التباين باتجاه والي، والجيول  الكتمةو 

 (4الجدول )
 التكافؤئج تحميل التباين بين مجاميع البحث الثالثة لممتغيرات المعتمدة في نتايبين 

انًعانٍى  

 اإلحصائٍح

انًتغٍزاخ

يصادر 

 االختالف

درجاخ 

 انحزٌح

يجًوع 

 انًزتعاخ

يتوصظ 

 انًزتعاخ

لًٍح )ف( 

 انًحضوتح

انمًٍح 

 االحتًانٍح

لًٍح 

)ف( 

 انجذونٍح

انذالنح 

 االحصائٍح

 انعًز انزيًُ

تٍٍ 

 وعاخانًجً
2 26166 160.3 

06511 06604 

362.4 

غٍز 

داخم  يعُوي

 انًجًوعاخ
33 636.3326116

 طول انجضى

تٍٍ 

 انًجًوعاخ
2 1463.. 46134 

0.291 0.748 
غٍز 

داخم  يعُوي

 انًجًوعاخ
33 .136166246641

 انكتهح

تٍٍ 

 انًجًوعاخ
2 36422 46.61 

06122 06..4 
غٍز 

داخم  يعُوي

 ًوعاخانًج
33 130665.3336533

  6.698( = 66،  9( وامام درجتي حرية )  0.05)  * قيمة )ف(الجدولية عند نسبة خطا 
( عيم وجوي فروق ذات ياللة مينوية بين مجموعات البلث ال بلث في متغيرات  اليمر، 9يتضح من الجيول  

 لى تكافؤ مجموعات البلث ال بلث.الكتمة( وىذا ما ي ير او الطول، و 
 تكافؤ مجاميع البحث الثالثة: 6-5-9

البال ان الى التلاق من تكافؤ مجاميه البلث ال بل ة " اذ ينبغي عمى  أ بل البيء بتنفيذ المنياج التيميمي لج    
فان يالين وا رون،  البالث تكوين مجموعات متكافئة عمى األ ل فيما يتيمق بالمتغيرات التي ليا عبل ة بالبلث"

 عبييات وا رون، وبيي ان لصمت البال ان عرمى أىرم الصفات البينية وأ تبارتيا ولسب الترتيب  (،154، 2549
كرة السمة، كما ىو في المنطاي لتنفيذىا من وجية نظر الساية الم تصين في مجال  والتسمسل( 292، 2542
رؤ بين مجامريه البلث ال بل ررة في تيمم بيض انواع التصويب بكرة (،  ام البال ان باجراء عممية التكافر1 المملق 

السمة وتمت عممية التكافؤ بين مجاميه البلث ال بل ة بأست يام ا تبار تلميل التباين اليجاي الفروق بين متغيرات 
 -التي :( كانت كا2مجاميه البلث ال بل ة، والصفات البينية التي ر لت وا  تباراتيا كما ىو في المملق  

 م( من البدء العالي  60اختبار ركض )أوال: 

  ياس السرعة االنتاالية. ىدف االختبار:
 (2منطاة فضاء مناسبة، ساعة إيااف  عيي  :وات المستخدمة األد

يكون ىناك  ط البياية و ط لمنياية ياف الم تبر عمى البياية  اذم( ب 10تليي المسافة الر   طريقة أداء االختبار:
 ماع إ ارة البيء ينطمق الم تبر بأ صى سرعة لتى يصل الى  ط النياية.عني س

 لكل م تبر ملاولتان تلتسب الملاولة األفضل. شروط االختبار:

 يجرل اال تبار ب كل التنافس الزوجي.
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، 2553 ابوالمجي والذمكي، يسجل الزمن اال ل الذي استغر و الم تبر في  طه المسافة المليية بال انية التسجيل:
221) . 
 اختبار القفز العمودي ثانيا: 

 ىدف االختبار :
  ياس الاوة االنفجارية ليضبلت الرجمين .    

  ريط  ياسو طبا ير ،  األدوات المستخدمة:
يمسك الم تبر  طية من الطبا ير  م ياف بجوار اللائط ، ويمي الذراع عاليا أل صى ما  والقياس: طريقة األداء

، يسجل الر م الذي تم وضه اليبلمة بللظة عيم رفه اليابين عن األرض(مى اللائط  مه ميمكن ويليي عبلمة ع
 عميو.

ياوم الم تبر من وضه الو وف بمرجلة الذراعين إلى األسفل والى ال مف مه  ني الجذع لبلمام والى األسفل مه -
  ني الركبتين نصفا  زاوية  ائمة(.

بالايمين ميا لمافز نلو األعمى ومه مرجلة الذراعين باوة إلى اإلمام والى  م ياوم الم تبر بمي الركبتين واليفه -
 األعمى لموصول بيما إلى أ صى ارتفاع ممكن ومن  م وضه عبلمة ا رل في اعمي ناطة وصل الييا.

 (.152، 2543 عبلوي ورضوان، نست رج مسافة الافز عن طريق الفرق بين التأ يرتين  من الو وف ومن الافز(-
 ثا(00اختبار ثني ومد الذراعين )شناو( من وضع االستناد األمامي )ثا: ثال

  ياس الاوة المميزة بالسرعة ليضبلت الذراعين. :ختبارىدف اال
 ساعة تو يت األدوات المستخدمة:

من وضه االستناي األمامي مه مبللظة ا ذ الجسم الوضه الصليح ،  ني الذراعين  م  طريقة األداء والقياس:
 (  وان. 20ا كامبل، ويتم التسجيل لييي مرات  ني ومي الذراعين ب كل صليح  بلل  ميِىم
 اختبار تصويب اليد عمى المستطيالت المتداخمة رابعا: 

  ياس ي ة الذراع ىدف االختبار:
ئط  بل ة مستطيبلت متيا مة يرسم عمى اللاو لائط أمامو أرض مميية، و كرات( تنس،  1  األدوات المستخدمة:

سم( يرسم ال ط 240( اللي السفمي لممستطيل الكبير يرتفه عن األرض بمايار  2موضلة بال كل  كما ا بياياال
 أمتار(. 1عمى األرض يبيي عن اللائط بمايار  

ياوم بتصويب الكرات ال مس  متتالية( عمى المستطيبلت ملاوال اصابة و ياف الم تبر  مف ال ط،  :طريقة األداء
 .مم تبر اللق في است يام أي من الييين في التصويبالمستطيل الصغير. ل

إذا أصابت الكرة المستطيل الصغير  يا ل المستطيل أو عمى  طوط المليية لو( يلسب لمم تبر  بلث  التسجيل:
 يرجات.

 إذا أصابت الكرة المستطيل األوسط  يا ل المستطيل أو عمى  طوط المليية لو( يلسب لمم تبر يرجتان.
 لكرة المستطيل الكبير  يا ل المستطيل أو عمى  طوط المليية لو( يلسب لمم تبر يرجة والية.إذا أصابت ا

 إذا أصابت الكرة  ارج المستطيبلت ال بل ة يلسب لمم تبر صفر.

 (.2كما موضح في ال كل   (،114، 2009 لسنين،يلسب مجموع اليرجات لمكرات ال مسة
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سن68×98

سن48×68

سن28×48





















 (0الشكل )
 اختبار التصويب اليد عمى المستطيالت المتداخمة

( المصايف اليوم األلي، وبرفاة 20/2/2020ه البلث ال بل ة بيذه اال تبارات بتاريخ  وتم التكافؤ بين مجامي       
 .( يبين ذلك1(،  والجيول  9فريق اليمل المساعي الموضح في المملق  

 (5الجدول )
 نتائج تحميل التباين بين مجاميع البحث الثالثة لممتغيرات المعتمدة في التكافؤيبين 

انًعانٍى   

 اإلحصائٍح

انًتغٍزاخ

يصادر 

 االختالف

درجاخ 

 انحزٌح

يجًوع 

 انًزتعاخ

يتوصظ 

 انًزتعاخ

لًٍح )ف( 

 انًحضوتح

انمًٍح 

 االحتًانٍح

لًٍح )ف( 

 انجذونٍح

انذالنح 

 االحصائٍح

( و 30ركض )

  يٍ تذءانعانً

 )درجح(

تٍٍ 

 انًجًوعاخ
2 06033 06013 

06316 06431 

362.4 

 غٍز يعُوي
داخم 

 انًجًوعاخ
33 2605406062

اختثار لفز 

 )درجح( انعًودي

تٍٍ 

 انًجًوعاخ
2 446055 

34602

4 
 غٍز يعُوي 06543 06603

داخم 

 انًجًوعاخ
33 2004625

60643

4

اختثار ثًُ ويذ 

انذراعٍٍ )شُاو( 

يٍ وضع االصتُاد 

 ( ثا10األيايً )

 )درجح(

تٍٍ 

 انًجًوعاخ
2 063.. 06134 

 غٍز يعُوي 06343 06052
 داخم

 انًجًوعاخ
33 12265.3

33653

3

اختثار دلح 

 )درجح( انتصوٌة

تٍٍ 

 انًجًوعاخ
2 06166 060.3 

 غٍز يعُوي 063.1 .0601
داخم 

 انًجًوعاخ
33 14665.346441

  6.698( = 66،  9( وامام درجتي حرية )  0.05)  * قيمة )ف(الجدولية عند نسبة خطا 
( عرريم وجرروي فررروق ذات ياللررة مينويررة بررين مجموعررات البلررث الرر بلث فرري ا تبررارات الصررفات 1مررن الجرريول  يتضررح 

 البينية وىذا ما ي ير الى تكافؤ مجموعات البلث ال بلث.
 
 

1

2

3 
 

 

 صى 1.0

 أيتار 5              
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 في األداء الفني: تكافؤ مجاميع البحث الثالث 6-6

( 9اة فريق اليمل المساعي الموضح في المملق  وتم التكافؤ بين مجاميه البلث ال بل ة في االياء الفني وبرف        
 ( يبين ذلك : 2، والجيول   

 ( 6الجدول ) 
 نتائج تحميل التباين بين مجاميع البحث الثالثة لممتغيرات المعتمدة في التكافؤ األداء الفنييبين 

انًعانٍى  

 اإلحصائٍح

 

انًتغٍزاخ

يصادر 

 االختالف

درجاخ 

 انحزٌح

يجًوع 

 انًزتعاخ

 يتوصظ

 انًزتعاخ

لًٍح 

)ف( 

انًحضو

 تح

انمًٍح 

 االحتًانٍح

لًٍح 

)ف( 

 انجذونٍح

انذالنح 

 االحصائٍح

انتصوٌة 

  انزيٍح انحزج

 )درجح(

تٍٍ 

 انًجًوعاخ
2 316154 456544 

26265 06113 

362.4 

 غٍز يعُوي
داخم 

 انًجًوعاخ
33 6646002206121

انتصوٌة يٍ 

 )درجح(انمفز

تٍٍ 

 انًجًوعاخ
2 466464 236233 

 غٍز يعُوي 06562 065.6
داخم 

 انًجًوعاخ
33 

1304653

3
336624

انتصوٌة 

)درجحانضهًً

) 

تٍٍ 

 انًجًوعاخ
2 436560 

3664.0

1 
 غٍز يعُوي 06466 06443

داخم 

 انًجًوعاخ
33 

1556641

4
446143

  6.698( = 66،  9م درجتي حرية ) ( واما 0.05)  * قيمة )ف(الجدولية عند نسبة خطا 
لميارات  في االياء الفني( عيم وجوي فروق ذات ياللة مينوية بين مجموعات البلث ال بلث 2يتضح من الجيول  

 التصويب ال بلث، وىذا ما ي ير الى تكافؤ مجموعات البلث ال بلث.
 
 
 التصميم التجريبي : 6-7

ريرب وذلك ييرني إن البالث الذي يريي أن ي بت فررضرو بريذه الطرياة إن إ بات الفروض يكون عرن طريق التج     
يلتاج إلى أن يصمم عن طريق ات اذ اإلجراءات كاممة، وىذا ما نسميرو بالتصميم التجريبي ويمكن توضيح ىذا 

 ميمتص   وعمييا است يم البال ان التصميم الرذي يطمق عميو اسم (149، 2549فان يالين وآ رون،  التصميم 
، 2009، الكبيسيو  ال وك مجرموعات المتكافئة الي وائية اال تيار ذات المبللظة الابميرة والبييية الملكة الضبرط(

 -:(2ال كل  في ح ويمكن تنفيذ ىذا التصميم عمى النلو الموض (،22
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 اختبار االحتفاظ البعدياالختبار  المتغير المستقل االختبار القبمي المجموعات

ريبية التج
الرمية التصويب   األولى 

 الحرة 

  التصويب من
 القفز

  التصويب
 السممي

 عمى وفق التعممأسموب دائرة 
استخدام تقنية التعميمية الصحيفة 

( لعرض Flex Faceالعاكســة  )
الرسوم نموذجية والشرح التوضيحي 
 ببعض أنواع التصويب بكرة السمة

  الرمية التصويب
 الحرة 

  التصويب من
 القفز

 لتصويب ا
 السممي

  الرمية التصويب
 الحرة 

  التصويب من
 القفز

  التصويب
 السممي

التجريبية 
 الثانية 

 عمى وفق لتعممأسموب دائرة ا
استخدام تقنية التعميمية عارض 

( مربوطا مع Data Showالبيانات )
البتوب لعرض األفالم التعميمية 
 ببعض أنواع التصويب بكرة السمة

 (االمري) لتعمم المتبعاأسموب  الضابطة 

 (9الشكل )
 تصميم التجريبي المستخدم في البحث

 تحديد المتغيرات وضبطيا 6-8
  -تم تلييي متغيرات البلث بال كل اآلتي: 

 :  ةالمستقم اتالمتغير  6-8-0
 في البلث فيما يأتي :  ةالمستام اتيتم ل المتغير  

  الصليفة الياكسة   باست يام التانية التيميمية التيممأسموب يائرةFlex Face ليرض الرسوم نموذجية )
 وال رح التوضيلي.

  باست يام التانية التيميمية  عارض البيانات  التيممأسموب يائرةData Show مربوطا مه البتوب ليرض )
 األفبلم التيميمية.

 )أسموب التيمم المتبه  االمري 

 : ةالتابع اتالمتغير  6-8-9
  -في البلث فيما يأتي: ةلتابيا اتويتم ل المتغير     

 التصويب السممي(.و  التصويب من الافز ،و بيض أنواع التصويب بكرة السمة وىي   التصويب من الرمية اللرة ، 

 المتغيرات الدخيمة )غير التجريبية(: 6-8-6
ولكنو يؤ ر في " وىو نوع من المتغيرات المستامة الذي ال يتي ل في تصميم البلث وال ي ضه لسيطرة البالث    

 .(13، 2551 ال ياط، نتائج البلث تأ ير  ير مر روب فريو وال يستطريه البالرث مبللظرة متغيرر الي يل أو  ياسو " 
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 السالمة الداخمية والخارجية لمتصميم 6-9
 السالمة الداخمية لمتصميم: 6-9-0 
ا تتمكن من السيطرة عمى المتغيرات التي تؤ ر في تتلاق السبلمة اليا مية لمتصميم عنيما تتأكي البال ان من أني  

  -المتغير التابه، لذا  ام البال ان بضبط المتغيرات اآلتية :

 لم يتيرض البلث إلى أية عوامل أو لوايث أ رت في التجربة طول مية تطبيق التجربة. ظروف التجربة:
ة يتيرضون إلى عمميات النمو نفسيا، فضبل عن بما أن جميه الطبلب لممجاميه ال بل  العمميات المتعمقة بالنضج:

است يام التوزيه الي وائي  الارعة( وتلايق التجانس في اليمر الزمني، فإن ىذه اليوامل  ممت من تأ ير ىذا المتغير 
 في المتغيرات التابية.

ن مجموعات البلث تمت السيطرة عمى ىذا اليامل باست يام األيوات واألجيزة نفسيا لكل مجموعة مأدوات القياس:
 ال بل ة وبال روط نفسيا.

البال ان طرياة التوزيه الي وائي  الارعة( لممجاميه التي ا تركت في  است يم فروق االختيار في األفراد العينة:
 التجربة وتم تجانسيا في متغيرات  اليمر، والطول، والوزن(  وتكافئيا في متغيرات بيض الصفات البينية.

الطبلب ضمن مجاميه البلث  ياصي بو األ ر الناتج عن اناطاع في التجربة أو ترك  سم منة: التاركون لمتجرب
وىذا مما يؤ ر في مستول تلصيميم، ولم تسجل أيَة لالة  ياب عن اال تبارات الابمية والبييية وااللتفاظ.  ال بلث

 تجربة .و ي  ام البال ان بالتلاق من ىذه المتغيرات والسيطرة عمييا  بلل سير ال
 
 السالمة الخارجية لمتصميم: 6-9-9
" تتلاق السبلمة ال ارجية لمتصميم عنيما يتمكن البالث فييا من تيميم نتائج بل و  ارج نطاق عينة البلث في    

ولمتأكي من السبلمة ال ارجية ينبغي أن تكون التجربة  ، (232، 2543 عوية وممكاوي، موا ف تجريبية مما مة " 
 ية عن األ طاء االتية :   الية وبيي

ليس ليذا اليامل تأ ير، وذلك ال تيار عينة  ( من متحيزات االختيار:أثير المتغير المستقل )التجريبيتفاعل ت-0
البلث من مجتمه البلث ع وائيا  م تلايق التجانس في المتغيرات  اليمر، والطول، والوزن(  وتكافؤ في المتغيرات 

 اميه البلث ال بل ة.بيض عناصر البينية بين مج
، فضبل عن ررايةلم ت بر البال ان الطبلب بأىياف البلث وذلك باالتفاق مه ميرس الم: اثر اإلجراءات التجريبية -9

 وبيذا زال التأ ير ىذا المتغير.  ولتى نيايتومنرذ برياية المنياج  كميا الوليات التيميمية  انلضر ي اأن البال ان كان

 ام البال ان بإعياي المنياجين التيميميتين لممجموعتين التجريبيتين ببيض أنواع التصويب بكرة : المادة التعميمية -6
( من اجل 1و ي تم عرضيا عمى عيي من الم تصين في مجال كرة السمة وطرائق التيريس كما في مملق   ،السمة

بياء المبللظات اليممية عنيا .   بيان صبللية ىذه المنياج وا 
 االتفاق ميو عمى ب  ام البال ان ، بيي أنال بلثم ميرس ماية كرة السمة* بتيميم مجموعات البلث  ا :المدرس-4

است يام التانية التيميمية، وكان يور البال ان اإل راف عمى  عمى وفقاألسموب التيميرمي ال اص بالبلث كيفية تنفيذ 
 التنفيذ الصليح  لممنياج التيميمي.

                                                           

  الدين /جامعة صالحكمية التربية الرياضية -اختصاص التعمم الحركي وكرة السمة–م.د ئاريان بيالدين  *
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تم السيطرة عمى ىذا المتغير بإ ضاع أفراي عينة البلث لممجاميه البلث ال بل ة لمية  المدة الزمنية لمتجربة:-5
أي بوا ه  (20/2/2020( وانتيت بتاريخ  21/2/2020ة بتاريخ  يميم إذ بيات تجربة البلث الرئيسزمنية والية بالت

التصويب من الافرز، و اللرة،  ( وليات تيميمية لكل ميارة مرن ميارات التصويب ال بل ة بكرة السمة  الرمية1 
 ( ي ياة.50( وليات تيميمية لكل مجموعة، وبزمن  5والتصويب السممي( بمييل  

ية اليا مية لكمية التربية طبلب مجاميه البلث ال بل ة تيميميم في مكان والي، وىو الااعتماى  مكان المحاضرة:-6
 بة الرئيسة ولتى نيايتيا.تجر الة في جامية صبلح اليين / اربيل منذ بياية ضيالريا
 
 اإلجراءات الميدانية لمبحث  6-00
 إعداد محتوى التقنيات التعميمية لتطبيقيا في المنياج التعميمي :   6-00-0

 ( : Flex Faceأوال : إعداد محتوى نموذج تقنية الصحيفة العاكسة )

سومات توضيلية من  بكة االنترنيت والتي ذكرت البال ان كيف  ام بوضه استمارة االستبيان عنيما  ام بنسخ ر     
ىي رسوم لبلعبي كرة السمة ياومون بأياء كل ميارة من ميارات التصويب وىذه الرسومات عبارة عن  اياء للركة 
التصويب يبين فيو وضيية الجسم لبلعب من بياية اللركة الى ان يصل الى نياية اللركة التصويب ب كل 

وتنظيم ىذه الرسومات بواسطة برنامج وجوي في اللاسوب يسمى برنامج  فوتو  متسمسل(، وتمت تجزئة وتيييل
األ سام ال بل ة  الاسم التلضيري  عمى وعييىا  بل ة وموزعة وتم توزيه كل رسم من ىذه الرسومات الملضرة   وب(

سمة، وىذه في كل  سم  رح توضيلي عمى  كل نااط متسم واعتمي البال انوالاسم الرئيس والاسم ال تامي( 
التوضيلات تيتمي عمى لركة الرسومات الموجوية في كل  سم من ا سام اللركة. وان ىذا النموذج ت بو استمارة 

ولكن ب كل متسمسل للركة  يانفس توجي في نياية ا سام اللركة ال بل ة الرسومات يااالستبيان ولكن ت تمف الن
ت التصويب  التصويب الرمية اللرة، والتصويب من الافز، نماذج لكل ميارة من ميارا ةالتصويب. وتم وضه  بل 

انية عبارة عن ماية نيمون سميكة (، وان ىذه التFlex Faceوالتصويب السممي(. وتم طبييا عمى الصليفة الياكسة  
( الموجوية لاليا في Plotterالمون تطبه عمييا  ملتول النموذج بواسطة الطابيات الكبيرة التي تيعى   اءبيض

م( لكي يكون النموذج 2م( و ارتفاع 2( ال بل ة بر  عرضFlex Faceالسواق . وتم تلييي ألجام الصليفة الياكسة  ا
واضلا في ا ناء طبييا.  م  ام البال ان بصنه لولة   بية ليا اطارات  ت بو لولة االعبلنات، وكانت  ياسات 

م( وىذه اطارات مزوية 2 م( و ارتفاع2بر  عرض ( المطبوعة Flex Faceالمولة  لسب  ياس الصليفة الياكسة  
مصابيح نيون بيضاء المون م بة عمى الجية اليا مية عمى اطارات  2في اليا ل بأضواء وىذه االضواء عبارة عن  

المولة ومرتبطة مه بيضيا البيض بواسطة أسبلك كيربائية من اجل تزويي المصابيح بكيرباء ميا وبيذا نضمن 
( وت ي انتباه الطبلب، Flex Faceا وبأنارة والي، إذ ان االنارة تزيي من وضوح صليفة عاكسة  عمل المصابيح مي

وكانت  مفية المولة مغطى باماش اسوي وذالك لمنه تسرب الضوء الى ال ارج  ومن اجل الت فيف من وزن المولة، 
الضوء عمى الصليفة الياكسة  ومن يا ل المولة تكون مبطنة بماية تيعى ور ة السيميفون المييني لكي ييكس

 Flex Face  وي بت الصليفة الياكسة ،)Flex Face من  بلل ال اوب الموجوية في أطرافيا األربية بواسطة )
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البرا ي وتربط مه المولة وىكذا اصبلت جاىزة من اجل تيميايا باللائط، وا ذت ىذه الفكرة من فكرة المولة اليوارة 
 (. وان ىذه التانية تست يم من  بل المجموعة التجريبية االولى . Flex Faceة  ولكن بيون يوران صليفة عاكس

 (:Data Show انيا:اعياي ملتول االفبلم التيميمية ليرضيا بواسطة تانية عارض البيانات  

 ال اصة بالتصويب، لبلعبي كرة السمة الملترفين (. لصل البال ان عمى مجموعة من االفبلم التيميمية       
، وان ملتول ىذه االفبلم عبارة عن أن ىوالء البلعبين ياومون بأياء لركة (F.I.B.A  النيية اليوري االوربي

التصويب، وىم مصورون من اتجاىات م تمفة اي من الجانبين ومن أعمى  من فوق البوري( ومن االمام، ويتبين من 
 فضبل عنفي ا ناء ايائو للركة التصويب، و  بلل تصوير الفمم  لركة كل مفصل وكل جزء من جسم  كل العب 

تصوير كيفية مسك الكرة من أجل التصويب ولركة الذراعين والرجمين والراس والنظر لسب كل نوع من ميارة 
التصويب، وايضا توجي افبلم آ رل لنفس البلعبين وىم في وا ه المبارات يؤيون التصويب، و ام البال ان بتلويل 

ة عمى اللاسوب، وبيي نس يا عمى اللاسوب، تم تجزئة وتيييل وتنظيم ىذه االفبلم بواسطة ىذه االفبلم التيميمي
( وأيضا من أجل تبطيئ اللركة وا تيار Windows  Movie Makerبرنامج موجوي في اللاسوب تسمى برنامج  

(. اعياي CDرية   بيض لاطات من ىذه االفبلم  م ربط الماطات الم تارة مه بيضيا، وضييا عمى األ راص الميز 
( نماذج من ىذه اال راص الميزرية ت تمف فيما بينيا ولكنيا لنوع 1ان كل   اذ( نماذج م تمفة من ىذه اال راص، 5 

( أيام لمتيميم التصويب من الافز كبا ي تصويبات 1والي من التصويب، فم بل تم ت صيص في المنياج التيميمي  
 Dataذه األيام ال بل ة تم عرض أفبلم التيميمية الم تمفة، بواسطة تانية   الرمية اللرة والسممي(، ومن  بلل ى

Show . أي جياز عارض البيانات مربوطا مه البتوب، وان ىذه التانية أست يم من  بل المجموعة التجريبية ال انية ) 
 
 المنياج التعميمي:   6-00 

لتيميمي لتيمم الميارات االساسية في ماية كرة السمة تم وضه مناىجين تيميمين باالعتماي عمى مفريات المنياج ا
الم صصة لمطمبة السنة اليراسية االولى في كمية التربية الرياضية بجامية صبلح اليين، وتتضمن الوليات 

ي مل الن اط التيميمي  ماء اليام وال اص، والاسم الرئيسالتيميمية، الاسم االعيايي وي مل أعمال ايارية واالل
 -التطبياي،  م الاسم ال تامي. ويتكون المناىجين التيميمين مما يأتي: والن اط
صليفة  است يام تانية تيميميةب التيمماسموب يائرة  است يم ىذه المجموعة  :ىاالول المجموعة التجريبيةأوال:

نفس  مارس، و (A1( وينفذ ىذا المنياج من  بل المجموعة التجريبية االولى والتي تم ل  يبة  Flex Faceعاكسة  
 المكونة من الن اط التيميمي والتطبياي تضمنت الاسم االعيايي و الاسم الرئيسي اذالمنياج التيميمي المارر لمكمية 

 . اسم الرئيس( من الوالتطبياي ولكن اال تبلف تكون في الن اط التيميمي والاسم ال تامي،

است يام تانية تيميمية والتي ىي ب التيمماسموب يائرة  ةاست يم ىذه المجموع :المجموعة التجريبية الثانيةثانيا:
( مربوطا مه  البتوب وينفذ من  بل Data Showعرض االفبلم التيميمية بواسطة جياز عارض البيانات  

ولكن ، لممجموعة التجريبية االولىنفس المنياج التيميمي  مارس، و (B1المجموعة التجريبية ال انية والتي تم ل  يبة  
 ( من الاسم الرئيس. والتطبياي تبلف تكون في الن اط التيميمياال 

                                                           

 ) أيناه:اللصول عمى األفبلم التيميمية من الساية الميرج  مت- 
 جامية صبلح اليين/اربيل /كمية التربية الرياضية-أ.ي صفاء اليين طو اللجار 

 جامية سوران / اربيل/كمية التربية الرياضية  -م.م أبو زيي صابر

 جامية سوران / اربيل/كمية التربية الرياضية  -م.م تلسين عمي 
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اللركي  التيممتم عرض المنياجين التيميميين عمى مجموعة من الساية الم تصين في مجال  طرائق التيريس و و 
 المية  اذ( لبيان رأييم في ميل صبللية المنيج التيميمية وتيييل ما يرونو مناسبا من 1وكرة السمة( كما في المملق  

اال سام ال اصة بيا ، فضبل عن الفترة الزمنية الماسمة لممرالل ال بل ة  عمى وفقالزمنية لممنياج والوليات التيميمية 
فترات ، وتيين المرلمة المناسبة الست يام التانيات التيميمية، والمية الزمنية لتطبيق التمارين و التيممالسموب يائرة 

عمى مبيأ التساوي في توزيه التمارين نفسيا والفترة الزمنية لتطبيايا لممجاميه ال بل ة  االرالة الن البال ان اعتمي
الم تصين بيي ان تم ية من  بل و ي تم االتفاق عمى صبللية المناىج التيميم،  المجوعتين التجريبيتين والضابطة(
 .اال رذ بكرافرة المبللظات التي أبيوىا

 المجموعة الضابطة باالسموب التيمم المتبه  االمري(:يرست  المجموعة الضابطة: ثالثا:
 ينفذ ميرس الماية اىياف اليرس من  ير االستيانة بالطبلب. 

 اليوجي تفاعل مبا ر بين الطبلب ىذه المجموعة. 

 التاسم مجموعة الصف الى مجاميه منتظمة طول فترة التطبيق. 

 .يكون الميرس مسؤوال عن المرا بة وتصليح اال طاء فرييا 

 

 التجارب االستطالعية : 6-09
ف التي " تيي التجربة االستطبلعيرة تجربة مصغرة لمتجربة األساسية ويجب أن تتوافر فييا ال روط نفسيا والظرو   

 (.51، 2549 عبيالجبار وبسطويسي، ة ما أمكن ذلك لتى يتسنى اال ذ بنتائجيا "تكون فييا التجربة الرئيس
 : األولى االستطالعية التجربة 6-09-0
في يوم ( 9 ام البال ان بإجراء التجربة االستطبلعية األولى وبمساعية فريق اليمل كما ىو في المملق ر م     

( التي لم تي ل ضمن التجربة الرئيرسة وذلك لمتطبيق المنياج B2( عمى ال يبة  22/2/2020  الموافقاإل نين 
 (. Flex Faceانية صليفة عاكسة  است يام ت عمى وفق التيممالتيميمي باسموب يائرة 

 : الثانية االستطالعية التجربة 6-09-9
التي لم ( B2( عمى ال يبة  22/2/2020  الموافقعية ال انية في يوم السبت  ام البال ان بإجراء التجربة االستطبل  

است يام تانية عارض  عمى وفق التيممة وذلك لمتطبيق المنياج التيميمي بأسموب يائرة تي ل ضمن التجربة الرئيس
 -(، و ي تم التجربتين االستطبلعيتين لؤلىياف اآلتية :Data Showالبيانات  
 .التيرف الى الو ت المستغرق لمتطبيق المنياجين التيميميتين 

 .التأكي من صبللية المييات واألجيزة واأليوات لمتطبيق المنياجين التيميميتين 

 لتي تواجو الميرس الماية عني است يام األجيزة واأليوات.تاميل الصيوبات أو األ طاء ا 

  باست يام تانية صليفة عاكسة   التيممميرفة الميرس كيفية تطبيق أسموب يائرةFlex Face الرسوم  )
( مربوطأ مه البتوب ليرض األفبلم Data Showنموذجية و رح التوضيلي( وتانية عارض البيانات  

 التيميمية.
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 التجربة النيائية إجراء 6-06
 االختبار القبمي :   6-06-0
( في  اعة كمية 24/2/2020تم إجراء اال تبار الابمي ليينة البلث ولممجاميه ال بل ة في يوم اإل نين الموافق     

التربية الرياضية بجامية صبلح اليين/اربيل، وبلضور البال ان و ي نصبت آلة التصوير في المو ه الذي تم تليييه، 
 . ( وصور لكل طالب  بلث ملاوالت لكل ميارة من ميارات التصويب ال بل ة من  بل المصور

 التجربة الرئيسية : 6-06-9
 ام ميرس الماية وبإ راف البال ان البيء بتنفيذ المنياج التيميمي عمى المجموعين التجريبين لممية من       

يات تيميمية لكل ميارة من ميارات التصويب ال بل ة بكرة ( ول1( أي بوا ه  20/2/2020( ولغاية  21/2/2020 
( 50( ولية تيميمية لكل مجموعة، وبزمن  5السمة  الرمية اللرة، التصويب من الافز، والتصويب السممي( بمييل  

وعات المنياج  الزمني الم صص لتيميم الميارات االساسية بكرة السمة، وان الوليات التيميمية لممجم عمى وفقي ياة 
( من والتطبياي ال بلث كانت مت ابية في الاسم االعيايي، والاسم ال تامي اما اال تبلف فكان في  الن اط التيميمي

 ( يبين عيي الوليات التيميمية لمجاميه ال بل ة لمبلث .3. والجيول  الاسم الرئيس
 (7الجدول )

  عدد الوحدات التعميمية لمجاميع البحث الثالثةيبين 

 انضاعاخ انذلائك انوحذاخ عذد األصاتٍع عانًجايٍ

 انتجزٌثٍح انًجًوعح

 األونى
5 8 918 1335 

 انتجزٌثٍح انًجًوعح

 انثاٍَح
5 8 918 1335 

 1335 918 8 5 انضاتطح انًجًوعح

 :  المجموعة التجريبية االولى  6-06-9-0
 م يبيأ الميرس  ،(Flex Faceليفة الياكسة  باست يام تانية تيميمية الص  التيمميرس ىذه المجموعة اسموب يائرة   

 التيممياوم الميرس بيرض الموضوع باسموب يائرة ،  م اء مايمة  صيرة عن ميارة التصويبإعطعن طريق ب رح 
 -وبمرالميا ال بل ة عمى النلو اآلتي:

عتين، ويايم سؤالين عمى في ىذه المرلمة ياوم ميرس الماية بتوزيه الطبلب الى مجمو  مرحمة اكتشاف المفيوم:أوال: 
أفراي كمتا المجموعتين لول موضوع اليرس، والييف من ىذه األسئمة ىو توليي نوع من التوتر الميرفي ليل الطبلب 

 لغرض جمه الميمومات واكت اف المفيوم . 

ة التي تم في ىذه المرلمة يجمه الميرس اجابات الطبلب لكل مجموعة لول  االسئم مرحمة تقديم المفيوم :ثانيا: 
التوصل الييا ويماييا أمام مسامه اال رين، وبييىا تنا  ان مه الميرس الماية، ونتيجة المنا  ة بين الميرس والطبلب 
يتواصمون الى االياء االم ل وتلييي المفاىيم السميمة فييا،  م ياوم الميرس بيرض تانية تيميمية صليفة عاكسة 

 Flex Face ) ،ب من الافز، والتي ىي عبارة عن الرسوم التوضيلية التي  سمة فييا ال اصة بميارة التصوي

                                                           

 ) اربيل-/جامية صبلح اليينكمية التربية الرياضية في السيي  سرو روانيوزي مصور 
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ال تامي( مه ال رح المفصل ال سام ال بل ة ويوضح ليم كيفية  –الرئيسي  –اللركة الى أ سام ال بل ة  التلضيري 
عرض ىذه االياء الصليح لمتصويب  م ييرض رسوم كاممة لبلياء الفني التصويب من الافز ب كل المتسمسل، ويتم 

في ان مكان الغرفة اليؤ ر فضبَل عن  تجذب انتباه الطبلب ،  االنارة في  ررفة ميتمة  يا ل الااعة النالتانية 
 نتاال من الااعة الى الغرفة. االا ناء  في ضياع الو ت

تطبياية ياوم الميرس في ىذه المرلمة بتوجيو الطبلب من اجل تطبيق التمارين ال :تطبيق المفيوممرحمة ثالثا:
 ال اصة بميارة التصويب من الافز.

 المجموعة التجريبية الثانية :   9- 6-06-9
باست يام تانية تيميمية والتي ىي عرض االفبلم التيميمية بواسطة جياز  تيممالمجموعة اسموب يائرة اليرس ىذه    

اء مايمة  صيرة عن إعطق عن طري( مربوطا مه البتوب،  م يبيأ الميرس ب رح Data Showعارض البيانات  
 -وبمرالميا ال بل ة عمى النلو اآلتي: التيممياوم الميرس بيرض الموضوع باسموب يائرة ،  م ميارة التصويب

في ىذه المرلمة ياوم ميرس الماية بتوزيه الطبلب الى مجموعتين، ويايم سؤالين عمى  :مرحمة اكتشاف المفيومأوال:
ع اليرس، والييف من ىذه األسئمة ىو توليي نوع من التوتر الميرفي ليل الطبلب أفراي كمتا المجموعتين لول موضو 

 لغرض جمه الميمومات واكت اف المفيوم . 

في ىذه المرلمة يجمه الميرس اجابات الطبلب لكل مجموعة لول  االسئمة التي تم  :مرحمة تقديم المفيومثانيا:
ىا تنا  ان مه الميرس الماية، ونتيجة المنا  ة بين الميرس والطبلب التوصل الييا ويماييا أمام مسامه اال رين، وبيي

يتواصمون الى االياء االم ل وتلييي المفاىيم السميمة فييا،  م ياوم الميرس بيرض الفمم التيميمي ال اص بالتصويب 
الصليح  ( مربوطا مه البتوب يوضح ليم كيفية االياءData Showمن الافز بواسطة جياز عارض البيانات  

 التصويب من الافز، بيي ذلك ييررض أياء ىذا النوع من التصويب في وا ه المباراة بكرة السمة. 

ياوم الميرس في ىذه المرلمة بتوجيو الطبلب من اجل تطبيق التمارين التطبياية  :مرحمة تطبيق المفيومثالثا:
 ال اصة بميارة التصويب من الافز.

 المجموعة الضابطة:  6-06-9-6
عمى المنياج التيميمي المارر لمكمية  اميمي لممجموعة الضابطة، إذ اعتميتي ل البال ان في وضه المنياج تييولم  

فضبل عن   االمري( المتبه التيمم سموبالبال ان باالطبلعيا عمى ا ىكتففي تيميم انواع التصويب بكرة السمة، وا
ون تي ل منيا في مجريات اليرس، ولم يست يم في تيريس يمن وذلك بالتواجيىا في الملاضرات و  سبلمة التطبيق

 اي تانية تيميمية فاط يكتفي ب رح وعرض النموذج من  بل الميرس الماية . 
 االختبارات البعدية :  6-06-6

بيي االنتياء من تنفيذ المنيج التيميمي المصايف يوم  ولممجاميه ال بلث تم إجراء اال تبارات البييية ليينة البلث
 / اربيل، وبلضور البال انجامية صبلح اليين –( في  اعة كمية التربية الرياضية 22/2/2020  الموافقإل نين ا

، وصور لكل طالب  بلث ملاوالت لكل ميارة في اال تبار الابمي و ي نصبت آلة التصوير في المو ه الذي تم تليييه
 من ميارات التصويب ال بل ة من  بل المصور.
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 تبار االحتفاظ:أخ 6-06-4
ر البييي وذلك في يوم تم إجراء ا تبار االلتفاظ المطمق ليينة البلث بيي مرور اسبوع والي من اجراء اال تبا

جامية صبلح اليين/اربيل باألسموب نفسو الذي تم  –( في  اعة كمية التربية الرياضية 2/1/2020  الموافقاال نين 
 ة.فيو أجراء اال تبارات الابمية والبييي

 يم فن االداءو تق 6-06-5
 بل ة ماومين من ذوي ال برة  عمى ولممجاميه ال بلث فن االياء المياري ليينة البلثبيرض البال ان   ام

 وذلك لصيوبة جمه  بل ة ماومين في يوم والي وليية مرات( است يم  يالتاويم(  واال تصاص في ليبة كرة السمة 
ة لكل طالب عن كل رمية لمتصويبات ال بل ة  الرمية اللرة، التصويب من الافز، كل منيم استمارة تاويم العطاء يرج

تم تصوير الملاوالت ال بل ة لكل طالب ، و التصويب السممي( ويؤ ذ متوسط يرجاتيم إلظيار يرجة الرمية الوالية
بيي انتياء من و  ( مةعن األياء الفني لتصويبات ال بل ة، و ام البال ان بتياونيا مه ميرسين في مجال كرة الس

وبيي ( إلى لاطات، Windows Movie Makerا تبار االلتفاظ بتاطيه التصوير الفييوي بواسطة برنامج  
تم ارسالو الى  بلث ماومين عمما بان البال ان  ام بإرسال األ راص الميزرية الى ساية الماومين تاطييييا الى لاطات 

كانت تجريبي أو ضابطة( وأيضا يون ذكر أسماء اال تبارات  الابمي يون ذكر أسماء المجموعات  في ما اذا 
والبييي وااللتفاظ( وان االستمارة فاط كانت تلتوي عمى اسماء الطبلب لسب التسمسل وعمييا رمز لكل مجموعة 

 نبيي عامل التليز في عممية التايم. لكي
 الوسائل اإلحصائية :  6-04

  :ست يام الوسائل االلصائية اآلتيةتم أ اذ( لملصول عمى النتائج، SPSSلصائي  البال ان نظام التلميل اال أست يم
 الوسط اللسابي. 

 االنلراف الميياري . 

   ا تبارT-Test.) 

   ا تبارFتلميل التباين ). 

   ا تبار أ ل فرق مينويL . S . D.) 

  145، 2004 جواي وجاسم، ميايلة ال اصة للساب االلتفاظ النسبي.) 
 نتائج وتحميميا ومناقشتياعرض ال -4
 عرض وتحميل نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممجاميع الثالثة.  4-0
اسموب دائرة  موعة التجريبية األولى المستخدمةعرض وتحميل نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممج 4-0-0

 (.Flex Faceاستخدام تقنية التعميمية صحيفة عاكسة ) عمى وفق التعمم
 
 

                                                           

 ): يتكون الماومين من الساية 
 ا م المي سميمان، ميرس ماية كرة السمة، كمية التربية الرياضية/ جامية الموصل.أ.ي ى

 أ.م.ي عظيمة عباس عمي، ميرس ماية كرة السمة ، كمية التربية الرياضية/ جامية صبلح اليين.

 م.ي نبيل عبياهلل  اروك، ميرس ماية كرة السمة ، كمية التربية الرياضية/ جامية الموصل .  
 )أيناه: ة اسمائيم فين في مجال كرة السمة ىما الساية الميرجالميرسي 

 جامية صبلح اليين/ أربيل -كمية التربية الرياضية -م.ي  ريف  اير لسن     
 جامية صبلح اليين/ أربيل -كمية التربية الرياضية  -م.ي أريان بياء اليين لسن    
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 ( 8الجدول ) 
 األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) ت( المحسوبة والقيمة االحتماليةيبين 

 إلختبار )ت( لالختبارين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية األولى 

  انوصائم          

                                اإلحصائٍح

 االختثاراخ

لًٍح )خ(  بار البعدياالخت االختبار القبمي

 انًحتضثح

انمًٍحاالحتًانٍح 

 ع  س   ع  س   ألختثار )خ(

 0.000 **11.411- 1.322 22.214 2.249 91.222 التصويب الرمية الحرة

 0.000 9.017-** 3.054 13.914 4.300 92.333 التصويب من القفز

 0.000 7.816-** 5.249 15.193 5.391 92.204 التصويب السممي

 (  0.01  ≥ يمة مينوية بيرجة عالية  إل تبار  ت( عني نسرربة  طأ     (* 
 ( 0.02  ≥ يمة مينوية بيرجة عالية جيا إل تبار  ت(عني نسبة  طأ   (** 

أظير فرٌق والتصويب من الافز ، والتصويب السممي( التصويب الرمية اللرة،  ( في 4يتبين من  بلل الجيول     
-اال تبار البييي، إذ بمغت  يمة  ت( الملسوبة   لمصملةية جيا بين اال تبارين الابمي والبييي و مينوٌي بيرجة عال

  .(0.000( عني الايمة االلتمالية  -3.422، -5.023،  11.411
عرض وتحميل نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية الثانية المستخدمة  )أسموب دائرة  4-0-9

 (.Data Showاستخدام تقنية التعميمية عارض البيانات ) عمى وفق التعمم
 ( 9الجدول ) 

 األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) ت ( المحسوبة والقيمة االحتمالية يبين 
 إلختبار )ت( لالختبارين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية الثانية .

                             إلحصائية ا الوسائل 
 االختبارات

قيمة )ت(  االختبار البعدي االختبار القبمي
 المحتسبة

القيمةاالحتمالية 
 ع  س   ع  س   ألختبار )ت(

 0.000 **20.134- 2.241 24.111 2.245 92.310 التصويب الرمية الحرة

 0.000 **18.580- 1.011 21.111 9.932 91.222 التصويب من القفز

 0.000 **9.434- 3.050 21.021 1.012 92.111 ب السمميالتصوي

 (   0.01  ≥ يمة مينوية بيرجة عالية  إل تبار  ت( عني نسرربة  طأ    (*   
 (  0.02  ≥ يمة مينوية بيرجة عالية جيا إل تبار  ت(عني نسبة  طأ   (** 
أظير فرق فز، التصويب السممي ( التصويب من الاالتصويب الرمية اللرة،  ( في 5يتبين من  بلل الجيول   

-اال تبار البييي، إذ بمغت  يمة  ت( الملسوبة   لمصملةمينوي بيرجة عالية جيا بين اال تبارين الابمي والبييي و 

 .(0.000( عني الايمة االلتمالية  -5.919، -24.140، 20.134
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 المتبع التعمملضابطة المستخدمة اسموب عرض وتحميل نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة ا 4-0-6
 .)االمري(

 ( 00الجدول ) 
 األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) ت ( المحسوبة والقيمة االحتمالية يبين 

 إلختبار )ت( لالختبارين القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة .

 اإلحصائية الوسائل
 االختبارات

قيمة  ر البعدياالختبا االختبار القبمي
)ت( 
 المحتسبة

 القيمة
االحتمالية 
 ألختبار )ت(

 ع  س   ع  س  

التصويب الرمية 
 الحرة

90.204 9.021 92.214 1.024 -2.511 0.032 

 0.044 2.424- 2.222 91.222 9.405 92.312 التصويب من القفز

 0.783- 0.242- 3.952 15.214 9.141 14.502 التصويب السممي

 (   0.01  ≥ يمة مينوية بيرجة عالية  إل تبار  ت( عني نسرربة  طأ    (*  
التصويب من الافز، التصويب السممي ( لم التصويب الرمية اللرة،   ( في 20يتبين من  بلل الجيول         

( -0.242، -2.424، 2.511-ظير فرق مينوي بين اال تبارين الابمي والبييي، إذ بمغت  يمة  ت( الملسوبة  ت
 .عني الايمة االلتمالية 

مناقشة النتائج بين االختبارين القبمي والبعدي لمجاميع الثالث في تعمم األداء الفني لميارات التصويب  4-0-4
 الثالثة: 

( أن ىناك فر ا مينويا في تيمم األياء الفني 5( و 4من  بلل اليرض التي تبينت اليراسة اللالية في الجيولين      
اال تبار البييي، أما في  لمصملةلتصويب ال بل ة بين اال تبارين الابمي والبييي لممجموعتين التجريبيتين و لميارات ا
ويرل البال ان اسباب ىذه الفرو ات تيوي الى فاعمية  ،ي فر ا مينويا لممجموعة الضابطة( لم يظير أ20جيول  

والتي أظيرت ميل فاعمية في  ايق مستول جيي في األياءوالتي أيت الى تل التيممالمنياجين التيميمين باسموب يائرة 
تنمية التلصيل أياء المياري، وكذلك يمكن تفسيرىذه النتيجة بأن ىذا االسموب أتالة الفرصة لمطبلب بتنظيم 

 وكذلك فأن ىذه الميمومات والمفاىيم في أذىانيم وبالتالي تذكرىا وأستيعائيا عني مستول التطبيق في االياء المياري
والتي أكيت نتائجيا تفوق  التيمم( التي تؤكي بيورىا الى أىمية أسموب يائرة 2002، لسينالنتيجة تتفق مه يراسة  

( عمى المجموعة الضابطة التي أست يمت  الطرياة التامييية( التيممالمجموعة التجريبية التي أست يمت  أسموب يائرة 
ومن جية أ رل تيزو البال ان ىذه الفرو ات الى فاعمية  (21، 2002 لسين،  في تلصيل المفاىيم اليممية 

 Flexمايلتويو كبل المنياجين التيميمين من التانيات التيميمية، كتانية الصليفة الياكسة   اذالمنياج التيميمي من 

Face  وتانية عارض البيانات )Data Show في تيمم بيض أنواع التصويب بكرة السمة مما ي ي جميه لواس )
، الليمةمتيمم ويجبره عمى االنتباه والتركيز والمبللظة أ ناء عرض واست يام ليذه التانية التيميمية، اذ يؤكي  ال

( أن التانيات التيميمية تؤيي يورأ اساسيأ وميمأ في نال ملتول الماية التيميمية الى المتيمم ببساطة 2002
استنتج ان طمبة ( 2003اللسناوي، نتيجة اليراسة   وىذا يتفق مه ما لصل عمييا(، 922، 2002 الليمة، ووضوح
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 ي تفو ت عمى طمبة المجموعة التجريبية  (Data show)البيانات  المجموعة ال انية  التي است يمت جياز عرض
 (.21، 2003اللسناوي، (  CDاألولى التي است يمت جياز فيييو األ راص الميمجة  

التانيات التيميمية في عممية االكتساب ي ير انتباه المتيمم بيرجة كبيرة  ( " ان است يام2009، مطرويويذكر       
ويسيم في زياية ميل المتيمم نلو الميارة اللركية ويفييم الى زياية بذل الجيي لتلسين االياء، كما تساعي عمى 

الميارات اللركية "  تيممتصليح اال طاء وذلك عن طريق ماارنة ايائيم باالياء الصليح لمميارة، مما ساعي عمى 
 (.922 2009 المطروي، 

 
 عرض وتحميل نتائج االختبارات البعدية لممجاميع الثالثة.  4-9
 ( لالختبارات البعدية بين المجاميع الثالثة: Fعرض وتحميل نتائج إختبار تحميل التباين ) 4-9-0

 ( 00الجدول ) 
 لبحث الثالثةداللة الفروق في االختبارات البعدية بين مجاميع ايبين 

انًعانٍى   

 اإلحصائٍح

انًتغٍزاخ

يصادر 

 االختالف

درجا
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 انحزٌح

يجًوع 

انًزتعا

 خ

يتوصظ 

انًزتعا

 خ

لًٍح )ف( 

 انًحضوتح

انمًٍح 

 االحتًانٍح

لًٍح )ف( 

 انجذونٍح

انذالنح 

 االحصائٍح

انتصوٌة 

  انزيٍح انحزج

 )درجح(

تٍٍ 

انًجًوعا

 خ

2 
44556

3.. 

22246

634 
636531

** 
06113 

362.4 

 غٍز يعُوي
داخم 

انًجًوعا

 خ

33 
10546

244 

33603

. 

انتصوٌة يٍ 

 )درجح(انمفز

تٍٍ 

انًجًوعا

 خ

2 
133.6

143 

33360

41 266446

** 

 

 غٍز يعُوي 06562
داخم 

انًجًوعا

 خ

33 
12456

210 

34643

3 

انتصوٌة 

)درجحانضهًً

) 

تٍٍ 

انًجًوعا

 خ

2 
34336

013 

1.366

506 
236.26

** 
 ُويغٍز يع 06466

داخم 

انًجًوعا

 خ

33 
203.6

263 
365.3 

 (   0.05) ≥( عند نســبة خطأ  Fبار تحميل التباين )ـقيمة معنوية بدرجة عالية  إلخت  (* ) 
 (  0.00) ≥(عند نسبة خطأ  Fقيمة معنوية بدرجة عالية جدا إلختبار تحميل التباين ) (**)

ين بين مجموعات البلث ال بلث في اال تبار البييي في تيمم بيض ( نتائج تلميل التبا 22يتبين من الجيول       
 -أنواع التصويب بكرة السمة، كما يأتي:

( عني الايمة 25.112في التصويب الرمية اللرة ظير فر ا مينويا بيرجة عالية جيا فاي بمغت  يمة  ف( الملسوبة  
 (.1.249(، أكبر من  يمة  ف( الجيولية، البالغ  0.000االلتمالية  
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( عني الايمة 22.932وفي التصويب من الافز ظير فر ا مينويا بيرجة عالية جيا فاي بمغت  يمة  ف( الملسوبة  
 (.1.249(، أكبر من  يمة  ف( الجيولية، البالغ 0.000االلتمالية  

الايمة  ( عني25.422وفي التصويب السممي ظيرفر أ مينويا بيرجةعالية جيا فاي بمغت  يمة  ف( الملسوبة  
 (.1.249(، أكبر من  يمة  ف( الجيولية، البالغ  0.000االلتمالية  

 
(  لالختبارات البعدية في تعمم األداء الفني لميارة L.S.Dعرض وتحميل نتائج أقل فرق معنوي ) 4-9-9

 التصويب الرمية الحرة بين المجاميع الثالثة :
السممي( ال ي ير إلى أن الفرق و  –الافز و  –السمة  الرمية اللرة  إذ أن ميالجة تلميل التباين ألنواع التصويب بكرة 

البال ان إلى است يام ميالج آ ر وىو  يمة ا ل فرق مينوي  بين المجموعات ال بل ة، لذا لجأ أَية مجموعة لمصملة
 L.S.Dصويب ال بل ة بكرة ( لمماارنة بين المتوسطات اللسابية ليرجات المجاميه ال بل ة في أالياء الفني النواع الت

 ( . 22السمة وكما مبين في الجيول  
 ( 09الجدول ) 

 مقارنة المتوسطات الحسابية في االختبار البعدي بين مجاميع الثالث في التصويب الرمية الحرةيبين 

 
 ت

 المجموعات
 التجريبية
 األولى

 التجريبية
 الثانية

 الضابطة
 فرق أقل قيمة
 (L.S.D) معنوي

 0.00 0.05 49.068 68.555 60.068 ‾س 

 **    09.000 **7.406- ____ 60.068 األولى التجريبية 0

 **   96.406 ____ ____ 68.555 الثانية التجريبية 9 6.664 4.705

 ____ ____ ____ 49.068 الضابطة 6

 (4.705( = ) 0.05) ≥( عند نسبة خطأ  L.S.Dقيمة معنوية بدرجة عالية إلختبار أقل فرق معنوي ) (* )
 (6.664( = ) 0.00) ≥(عند نسبة خطأ  L.S.Dقيمة معنوية بدرجة عالية جداُ إلختبار أقل فرق معنوي ) (**)

 ( ما يأتي :  22يتبين من الجيول       
إن الفررررق فررري األوسررراط اللسرررابية برررين طررربلب المجموعرررة التجريبيرررة األولرررى وطررربلب المجموعرررة التجريبيرررة ال انيرررة فررري 

-بمرغ الفررق   اذ( 0.02( و 0.01  ≥الرمية اللرة، يظير فر را مينويرا بيرجرة عاليرة جريا عنري نسربتي  طرأ التصويب 
 لمصررررملة( عمررررى الترررروالي، وكرررران الفرررررق 2.119( و 9.301(، البالغررررة  L.S.D( وىرررري أكبررررر مررررن  يمترررري  3.922

 المجموعة التجريبية ال انية.

ة التجريبية األولى وطبلب المجموعة الضابطة في التصويب إن الفرق في األوساط اللسابية بين طبلب المجموع
( 25.000بمغ الفرق    اذ( 0.02( و  0.01  ≥ني نسبتي  طأ الرمية اللرة، يظير فر ا مينويا  بيرجة عالية جيا ع

المجموعة  لمصملة( عمرى التوالي،  وكان الفرق 2.119( و 9.301(، البالرغة   L.S.Dوىي أكبر من  يمتي  
 ريبية األولى.التج

إن الفرق في األوساط اللسابية بين طبلب المجموعة التجريبية ال انية وطبلب المجموعة الضابطة في  التصويب 
( 22.922بمغ الفرق   اذ(  0.02( و 0.01  ≥ني نسبتي  طأ الرمية اللرة، يظير فر ا مينويا بيرجة عالية جيا ع

المجموعة  لمصملة(عمى التوالي،  وكان الفرق 2.119( و 9.301( البالغة   L.S.Dوىي أكبر من  يمتي  
 التجريبية ال انية.
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(  لالختبارات البعدية في تعمم األداء الفني لميارة L.S.Dعرض وتحميل نتائج أقل فرق معنوي ) 4-9-6
 التصويب من القفز بين المجاميع الثالثة 

 
 ( 06الجدول ) 

 تبارالبعدي بين مجاميع البحث الثالثة فيمقارنة المتوسطات الحسابية في االخيبين  
 يم األداء الفني لمتصويب من القفز و تق 

 
 ت

 المجموعات
 التجريبية
 األولى

 التجريبية
 الثانية

 الضابطة
 فرق أقل قيمة
 (L.S.D) معنوي

 0.00 0.05 45.600 66.555 57.458 ‾س 

 **  00.847 **6.097- ____ 57.458 األولى التجريبية 0

 **     07.944- ____ ____ 66.555 الثانية التجريبية 9 6.864 5.006

 ____ ____ ____ 45.600 الضابطة 6

 (5.006( = )0.05( عند نسبة خطأ )L.S.Dقيمة معنوية بدرجة عالية إلختبار أقل فرق معنوي ) (* )
  
 ( ما يأتي : 21يتبين من الجيول     

بلب المجموعة التجريبية األولى وطبلب المجموعة التجريبية ال انية في  إن الفرق في األوساط اللسابية بين ط
-بمغ الفرق   اذ، (0.02( و 0.01  ≥التصويب من الافز، أظير فر ا مينويا بيرجة عالية جيا عني نسبتي  طأ 

 لمصملة( عمى التوالي، وكان الفرق 2.429( و 1.202( والبالغة  L.S.D( وىي أكبر من  يمتي  2.053
 لمجموعة التجريبية ال انية.ا

التصويب ولى وطبلب المجموعة الضابطة في إن الفرق في األوسرراط اللسرابية بين طربلب المجمروعة التجرريبية األ
( 22.493بمغ الفرق   اذ(  0.02( و 0.01  ≥من الارفز، أظير فر أ مينويا بيرجة عالية جيا عنري نرسبتي  طأ 

المرجمروعة  لمصملةوكان الفرق ( عمى التوالي، 2.429( و 1.202  ( البالغة L.S.Dوىي أكبر من  يمتي  
 التجريبية األولى.

التصويب من انية وطبلب المجموعة الضابطة في إن الفرق في األوساط اللسابية بين طربلب المجرموعة التجرريبية ال 
( وىي 23.599-بمغ الفرق   اذ(  0.02( و 0.01  ≥الافز، أظير فر ا مينويا بيرجة عالية جيا عنري نسرربتي  طأ 

المجموعة التجريبية  لمصملة( عمى التوالي،  وكان الفرق 2.429( و 1.202( البالغة   L.S.Dأكبر من  يمتي  
 ال انيرة.
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(  لالختبارات البعدية في تعمم األداء الفني لميارة L.S.Dعرض وتحميل نتائج أقل فرق معنوي ) 4-9-4
 ين المجاميع الثالثة :التصويب السممي ب

 (04الجدول )
 مقارنة المتوسطات الحسابية في االختبارالبعدي بين مجاميع البحث الثالثة في تقيم يبين 

 األداء الفني لمتصويب السممي

 
 ت

 المجموعات
 التجريبية
 األولى

 التجريبية
 الثانية

 L. S . D الضابطة

 0.00 0.05 69.668 66.006 59.647 ‾س 

 **09.708 6.666- ____ 59.647 األولى لتجريبيةا 0

 **  96.675 - ____ ____ 66.006 الثانية التجريبية 9 8.909 6.660

 ____ ____ ____ 69.668 الضابطة 6

 (6.660( = ) 0.05) ≥( عند نسبة خطأ  L.S.Dقيمة معنوية بدرجة عالية إلختبار أقل فرق معنوي )  (*)
 (4.522( =   0.02  ≥(عني نسبة  طأ  L.S.Dيرجة عالية جيا إل تبارأ ل فرق مينوي   يمة مينوية ب (** 

 ( ما يأتي : 29يتبين من الجيول      
ى وطبلب المجموعة التجريبية ال انية في لإن الرفرق فري األوساط اللسابية بين طبلب المجموعة التجريبية األو 

( وىي أصغر من  يمة 1.222-بمغ الفرق   اذ(، 0.01  ≥سبة  طأ التصويب السممي، لم يظير فر ا مينويا عني ن
 L.S.D   المجموعة التجريبية ال انية أي بر  لمصملة( عمى الر م من أن الفروق كانت ظاىرية 2.210( والبالغة

  فرق ع وائي(.

، في التصويب السمميألول وطبلب المجموعة الضابطة األوساط اللسابية بين طبلب المجموة التجريبية اإن الفرق في
( وىي أكبر من 25.304بمغ الفرق   اذ(  0.02( و 0.01  ≥أظير فر ا مينويا بيرجة عالية جيا عني نسبتي  طأ 

 المجموعة التجريبية األولى. لمصملة( عمى التوالي،  وكان الفرق 4.522(  2.210( البالة   L.S.D يمتي  

جموعة التجريبية ال انرية وطبلب المجموعة الضابطة في التصويب بلب المطإن الفرق في األوساط اللسابية بين 
( 21.131-بمغ الفرق   اذ(   0.02( و  0.01  ≥السممي ، أظير فر ا مينويا بيرجة عالية جيا عني نسبتي  طأ 

ية المجموعة التجريب لمصملة(عمى التوالي،  وكان الفرق 4.522(  2.210( البالغة   L.S.Dوىي أكبر من  يمتي  
 ال انية. 

 مناقشة نتائج االختبارات البعدية لمجاميع الثالثة في تعمم األداء الفني لميارات التصويب الثالثة:  4-9-5
( لمميارتي التصرويب  من  L.S.D( ظيور فرق مينوي في إ تبار أ رل فرق مينوي  21( و 22يتبين من الجيولين   

تانية التيميمية  عمى وفق التممالتجريبية األولى الذين يرسوا أسموب يائرة الافز( بين طبلب المجموعة  – الرمية اللرة 
(  ليرض رسوم النموذجية وال رح التوضيلي وبين طبلب المجموعة التجريبية ال انية Flex Faceالصليفة الياكسة  

يرض الفمم التيميمي ( لData Showتانية التيميمية عارض البيانات   عمى وفق التيممالذين يرسوا أسموب يائرة ا
 المجموعة التجريبية ال انية. لمصملةلميارة التصويب بكرة السمة و 

ييل عمى أن عممية اكتساب ليييم كان ليزو البال ان ذلك الى التطور اللايث ليل المجموعة التجريبية ال انية يو  
ى زياية التركيز ليل الطالب نتيجة أفضل من عممية االكتساب ليل المجموعة التجريبية االولى وىذا السبب ترجه إل
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تنوع في اللركات بين الصورة واللركة بيكس المجموعة التجريبية االولى الذي ييتمي عمى االنتباه فاط يون التيمق 
( يستطيه الطالب ان ي اىي Data Showكتساب ، لذا فأن عني أست يام التانية  اأ ناء اليممية  في في ضم االياء

والتي اليمكن مبللظتيا باللركة االعتيايية وان ىذه التانية ت رك اك ر من لاسة. وىذا ما أ  بت اللركات المياية 
ليل عمماء النفس التربوي، انو كمما امكن ا راك اك ر من لاسة من لواس الطالب ليراسة فكرة ما، كان ذلك سببأ 

 .(221، 2002 الليمة، في سرعة االكتساب ال برات 
( لمميارات التصويب  L.S.D( ظير فرٌق مينوٌي في إ تبار أ ل فرق مينوي  29( و 21و ( 22وفي الجياول   

 التيمم المتبهال بل ة بين طبلب المجموعة التجريبية األولى وطبلب المجموعة الضابطة التي اعتمي عمى اسموب 
 ألولى. المجموعة التجريبية ا لمصملة، و المياري لميارة التصويب ال بل ة ( في تيمماالمري 
ليا أ ر في تلسين مستول األياء  التيممويرل البال ان أن السبب األول ليذه النتيجة يرجه إلى أن اسموب يائرة  

المياري، ويمكن أن نفسر ذلك بتمكن الطبلب من فيم واستيياب الميمومات والمفاىيم عن اللركات الميارية 
 (االمري  التيمم المتبهلممجموعة التجريبية األولى عمى اسموب  لتيمملمتصويب بسيولة وييوي ذلك تفوق اسموب يائرة ا

ويرل البال ان أن السبب ال اني لتفوق طبلب المجموعة التجريبية االولى عمى طبلب المجموعة  ،لممجموعة الضابطة
( Flex Faceالضابطة يرجه إلى وضوح الييف التيميمي عن طريق أست يام التانية التيميمية بر الصليفة الياكسة  

التي يتضمن عرض الرسوم النموذجية وال رح التوضيلي وبؤلضافة الى التوضيلات المايمة من  بل ميرس الماية 
أيل الى تيمم الميارة ب كل ي يق لضمان األياء الجيي واللصول عمى نتيجة افضل. وان تانية التيميمية الصليفة 

الميارات التي تتضمن لمماية التيميمية الى المتيممين،  ( تساعي في توصيل الميمومات عنFlex Faceالياكسة  
وتساعيىم عمى ايراك ىذه الميمومات ايراكأ متااربأ بغض النظر عن اال تبلف في المستويات. كما تيي ىذه تانية 

ائق التيميمية م و ة بيرجة مما يزيي يافيية المتيمم، و يامو بن اطات تيميمية للل الم كبلت والايام باكت اف لا
الاسم سم الرئيسي، وىو بذاتو ي تمف مه جييية من  بلل أ سام اللركة ال بل ة، وفييا ي تمف الاسم التلضيري مه الا

تبسيط الميمومات واالفكار وتوضيليا التصويب، وىذا بيوره يساعي عمى  األياء اللركي والفني لمميارة اذال تامي من 
لرسومات ليل البلعبين أ ناء  ياميم بيممية التصويب بأ ساميا ال بل ة، عني  راء الطمبة ل رح التوضيلي ومتابية ا

ونبللظ أيضا عيم وجوي فروق مينوية لميارة التصويب السممي بين ، مبة عمى الايام باياء المياراتمما يساعي الط
   المجموعة التجريبية األولى و المجموعة التجريبية ال انية.

( لمميارات التصويب L.S.D( ظير فرق مينوي في إ تبار أ ل فرق مينوي  29( و 21( و 22وفي الجياول   
 التيمم المتبهال بل ة بين طبلب المجموعة التجريبية ال انية وطبلب المجموعة الضابطة التي اعتمي عمى اسموب 

 المجموعة التجريبية ال انية.  لمصملة( في تيمم لميارة التصويب ال بل ة، و االمري 

بما تتضمنو من  التيممان أن السبب األول ليذه نتيجة ترجه بصفة أك ر تليييا إلى أن اسموب يائرة يرل البال  
أن طة م تمفة بكل مرلمة من مرالميا وىي مرلمة الك ف ومرلمة التاييم المفيوم ومرلمة التطبيق المفيوم  ي ساعي 

 مياري ليييم.عمى فيم واستياب المفاىيم اليممية مما أيل الى زياية التلصيل ال
( التي 2002، جاسمفي المتغيرات الم تمفة ومنيا يراسة   التيممفاي اجريت عية اليراسات لول فيالية اسموب يائرة   

عمى المجموعة الضابطرة الرتي يرسرت  التيمميائرة  اسموبأكي نتائجيا عمى تفوق المجموعة التجريبية التي يرست ب
، 2002 جاسم ، تلسين تلصيل اليموم ليل التبلميذ الصف األول المتوسط  ( فياالمري  المتبه التيممباسموب 

95) . 
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ويرل البال ان أن السبب ال اني ليذه نتيجة يرجه إلى است يام أك ر من تانية التيميمية في آن والي كت غيل أفبلم  
كن الميرس من التلكم يتم اذ(، Data Showالتيميمية بواسطة البتوب وعرضيا عن طريق جياز عارض البيانات  

ياافيا وأعاية عرضيا مرات عييية وبإمكانو تاييم الموضوع التيميمي  لممجموعات  والسيطرة عمييا كتبطيئ الفمم وا 
 الصغيرة والكبيرة من الطمبة. 

( تيي من Data Show( ان است رريام التارنيات التيميمية كاللاسروب وعارض البيانات  2020، ملميوتؤكي     
كتساب ليل الطبلب من  بلل  مق ميزة تييف ىذه التانيات الى إلياث ا اذالطرق المساعية في االكتساب،  أفضل

مكانياتيم اليامية من أجل تطبيق  التفاعمية التي تتيح فرصة لطبلب المتفو يرن والميا يرن وتيمل عمى تطوير  يراتيم وا 
( ان " استابال 2541( ناآل عن  عبي ال الق،2009 ،مطرويويذكررر (، 95، 2020 ملمي ، ما تيممو عمميا 

 مطروي، تؤيي كل لاسة الى تيزيز االكتساب "  اذكتساب اسرتان يؤيي الى زياية فاعمية االميرفة عن طريق ل
2009 ،21).  

األداء الفني ببعض ب االحتفاظ في عرض االوساط الحسابية ومقدار التطور ومقدار الفقدان والنسبة المئوية 4-6
 .واع التصويب بكرة السمة بين مجاميع البحث الثالثةأن

 (05الجدول )
 األداء الفني ببعض أنواع التصويب بكرة السمة بين مجاميع البحث الثالثةب االحتفاظ في يبين مدى التطور ومقدار الفقدان والنسبة المئوية

 اإلحصائية المعالم
 االحتفاظ البعدي القبمي المجاميع المتغيرات

مقدار 
 لتطورا

مقدار 
 الفقدان

نسبة 
 االحتفاظ
% 

التصويب الرمية 
 الحرة

 %90.64 5.111 07.597 56.027 61.138 46.600 التجريبية األولى
 %95.64 3.194 90.805 65.361 68.555 46.750 التجريبية الثانية

 %75.74 10.222 0.960 31.916 42.138 40.908 الضابطة

التصويب من 
 القفز

 %87.66 7.277 04.680 50.180 57.458 49.777 األولىالتجريبية 
 %96.06 4.361 08.689 59.194 63.555 45.066 التجريبية الثانية

 %74.45 11.652 9.875 33.958 45.611 49.766 الضابطة

 التصويب السممي

 %87.97 7.111 07.069 52.236 59.347 49.908 التجريبية األولى
 %94.68 3.347 90.458 59.666 63.013 40.555 التجريبية الثانية

 %76.86 10.361 0.766 29.277 39.638 68.909 الضابطة
 

%( 52.29( ان نسبة االلتفاظ في ميارة التصويب الرمية اللرة  ي بمغ لممجموعة التجريبية  21في الجيول  بين ي
%(، وفي نفس 31.39لضابطة  ي بمغ  %(، اما المجموعة ا51.19في لين بمغ لممجموعة التجريبية ال انية  

%( في لين بمغ 43.11الجيول نبللظ ان نسبة االلتفاظ في ميارة التصويب من الافز  ي بمغ لممجموعة التجريبية  
%(، ونبللظ في الجيول اعبله 39.91%(، اما المجموعة الضابطة  ي بمغ  51.21لممجموعة التجريبية ال انية  
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%( في لين بمغ 43.53ي ميارة التصويب الرمية اللرة  ي بمغ لممجموعة التجريبية  ايضَا ان نسبة االلتفاظ ف
 %(.31.42%(، اما المجموعة الضابطة  ي بمغ  59.24لممجموعة التجريبية ال انية  

ي ؤلياء الفنل( F، لذا لجأ البال ان إلى است يام ميالج وىو تلميل التباين  وبما ان ىناك فرو ات في نسبة االلتفاظ
 بين المجاميه ال بل ة في ا تبارات التصويب بكرة السمة.

ؤلياء الفني لميارات التصويب ل في ا تبار االلتفاظ( Fعرض وتلميل نتائج إ تبار تلميل التباين   9-1-2
 .ال بلث إليجاي الفرو ات المينوية بين المجاميه ال بل ة

 (06الجدول )
 ن مجاميع البحث الثالثةبي اختبار االحتفاظداللة الفروق في يبين 

انًعانٍى   

 اإلحصائٍح

انًتغٍزاخ

يصادر 

 االختالف

يجًوع 

 انًزتعاخ 

درجاخ 

 انحزٌح

يتوصظ 

 انًزتعاخ

لًٍح )ف( 

 انًحضوتح

انمًٍح 

 االحتًانٍح

لًٍح )ف( 

 انجذونٍح

انذالنح 

 االحصائٍح

انتصوٌة 

  انزيٍح انحزج

 )درجح(

 تٍٍ انًجًوعاخ
10.06

042 
2 540.021 

15.891*

* 
0.000 

362.4 

 يعُوي
داخم 

 انًجًوعاخ

11216

435 
33 33.983 

انتصوٌة يٍ 

 )درجح(انمفز

 تٍٍ انًجًوعاخ
448.41

8 
2 224.209 

16.354*

* 
 يعُوي 0.000

داخم 

 انًجًوعاخ

452.42

5 
33 13.710 

انتصوٌة 

)درجانضهًً

 ج(

 تٍٍ انًجًوعاخ
1074.3

18 
2 537.159 

17.612*

* 
 يعُوي 0.000

داخم 

 انًجًوعاخ

1006.4

80 
33 30.499 

 (   0.01  ≥( عني نسرربة  طأ  Fبار تلميل التباين  ر يمة مينوية بيرجة عالية  إل ت  (*  
 (0.02  ≥(عني نسبة  طأ  F يمة مينوية بيرجة عالية جيا إل تبار تلميل التباين   (** 
بلياء الفني ببيض ل ا تبار االلتفاظوعات البلث ال بل ة في ( نتائج تلميل التباين بين مجم22يتبين من الجيول     

 -كما ياتي: أنواع التصويب بكرة السمة
( عني 21.452تصويب الرمية اللرة، أظير فرٌق مينوٌي بيرجة عالية جيا فاي بمغت  يمة  ف( الملسوبة  في  

التصويب من الافز، أظير فرٌق وفي ، (3.284(، أكبر من  يمة  ف( الجيولية، البالغ  0.000الايمة االلتمالية  
(، أكبر من  يمة 0.000( عني الايمة االلتمالية  22.119مينوٌي بيرجة عالية جيا فاي بمغت  يمة  ف( الملسوبة  

فاي بمغت  يمة  ف(  جياَ  التصويب السممي، أظير فرٌق مينوٌي بيرجة عاليةوفي ، (3.284 ف( الجيولية، البالغ  
 (.3.284(، أكبر من  يمة  ف( الجيولية، البالغ  0.000( عني الايمة االلتمالية  23.222الملسوبة  
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الداء الفني ببعض أنواع التصويب ل في اختبار االحتفاظ( L.S.Dعرض وتحميل نتائج أقل فرق معنوي ) 4-6-9

 بكرة السمة 
الداء الفني ببعض أنواع ل في اختبار االحتفاظ( L.S.Dعرض وتحميل نتائج أقل فرق معنوي ) 4-6-9-0

 التصويب بكرة السمة 
السممي( ال ي ير إلى أن و  –الافز و  –بما أن ميالجة تلميل التباين ألنواع التصويب بكرة السمة  الرمية اللرة     

أَية مجموعة بين المجاميه ال بل ة، لذا لجأ البال ان إلى است يام ميالج آ ر وىو  يمة أ ل فرق  لمصملةالفرق 
بلياء الفني ببيض للممجاميه ال بل ة  ا تبار االلتفاظ( لمماارنة بين المتوسطات اللسابية ليرجات L.S.Dوي  مين

 ( .23أنواع التصويب بكرة السمة وكما مبين في الجيول  
 (07الجدول )

 ألداء الفني لميارة التصويب الرمية الحرة ل اختبار االحتفاظمقارنة المتوسطات الحسابية في 
 مجاميع البحث الثالثة بين 

 
 ت

 المجموعات
 التجريبية
 األولى

 L. S . D الضابطة الثانية التجريبية

 األولى التجريبية 0
 0.01 0.05 31.916 65.361 56.027 ‾س

56.027 ____ 9.664 -94.000** 

 ** 66.445 ____ ____ 65.361 الثانية التجريبية 9 05.467 00.765

 ____ ____ ____ 31.916 الضابطة 6

 (00.765( = ) 0.05) ≥( عند نسبة خطأ  L.S.Dقيمة معنوية بدرجة عالية إلختبار أقل فرق معنوي ) (* )
 (05.467( = ) 0.01) ≥( عند نسبة خطأ  L.S.Dقيمة معنوية إلختبار بدرجة عالية جدا أقل فرق معنوي )( **)

 ( ما يأتي : 23يتضح من الجيول     
بين طبلب المجموعة التجريبية األولى وطبلب المجموعة  في ا تبار االلتفاظوساط اللسابية إن الفرق في األ

بمغ الفرق   اذ( ب0.05  ≥التجريبية ال انية في التصويب الرمية اللرة، لم يظير فرٌق مينوٌي عني نسبة  طأ 
 لمصملةوق كانت ظاىرية ( عمى الر م من أن الفر 20.311( والبالغة   L.S.D( وىي أصغر من  يمة  5.119 

بين طبلب  في ا تبار االلتفاظالفرق في األوساط اللسابية  ، اما( يرمينويالمجموعة التجريبية ال انية أي بر فرق 
المجموعة التجريبية األولى وطبلب المجموعة الضابطة في التصويب الرمية اللرة، أظير فرٌق مينوٌي بيرجة عالية 

( البالغة L.S.D( وىي أكبر من  يمتي  29.222-بمغ الفرق   اذ( ب0.01( و 0.05  ≥جيا عني نسبتي  طأ 
 .المجموعة التجريبية األولى لمصملة( عمى التوالي،  وكان الفرق 21.913(  20.311 

بين طبلب المجموعة التجريبية ال انية وطبلب المجموعة  في ا تبار االلتفاظالفرق في األوساط اللسابية  بينما
(  0.01( و 0.05  ≥ي  التصويب الرمية اللرة، أظير فرٌق مينوٌي بيرجة عالية جيا عني نسبتي  طأ الضابطة ف

( 20.311( البالغة    L.S.D( وىي أكبر من  يمتي  11.991  ال تبار االلتفاظبمغ األوساط اللسابية  اذب
 المجموعة التجريبية ال انية.  لمصملة( عمى التوالي، وكان الفرق 21.913 
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ب من القفز (  لمقدار  فقدان ذاكرة األداء الفني لميارات التصويL.S.Dعرض وتحميل نتائج أقل فرق معنوي ) 9-6-9-9
 بين المجاميع الثالثة

 (08الجدول )
 ةألداء الفني لميارة التصويب من القفز بين مجاميع البحث الثالثل اختبار االحتفاظمقارنة المتوسطات الحسابية في 

 
 ت

 L. S . D الضابطة الثانية التجريبية األولى التجريبية عاتالمجمو 

 األولى التجريبية 0
 0.01 0.05 33.958 59.194 50.180 ‾س

50.180 ____ -9.014 16.222   ** 

 **    25.236 ____ ____ 59.194 الثانية التجريبية 9 11.815 9.832

 ____ ____ ____ 33.958 الضابطة 6

 (9.832( = ) 0.05) ≥( عنـد نسبة خطأ  L.S.Dمعنوية بدرجة عالية إلختبار أقـل فـرق معـنوي  )قيمة  (* )
 (11.815( = ) 0.01) ≥( عند نسبة خطأ  L.S.Dقيمة معنوية إلختبار بدرجة عالية جدا أقل فرق معنوي )( **)

 ( ما يأتي : 24يتضح من الجيول      
بين طبلب المجموعة التجريبية األولى وطبلب المجموعة التجريبية  رااللتفاظال تباإن الفرق في األوساط اللسابية 

( وىي 9.014-بمغ الفرق   اذ(، ب0.05  ≥ال انية في التصويب من الافز، لم يظير فر ا مينويا  عني نسبة  طأ 
عة التجريبية المجمو  لمصملة( عمى الر م من أن الفروق كانت ظاىرة 9.832( والبالغة   L.S.Dأصغر من  يمة  

بين طبلب المجموعة التجريبية  في ا تبارااللتفاظالفرق في األوساط اللسابية  ، اما فرق ع وائي(ال انية أي بر 
 ≥األولى وطبلب المجموعة الضابطة في التصويب من الافز، أظير فرٌق مينوٌي بيرجة عالية جيا عني نسبة  طأ 

وكان  ،( عمى التوالي11.815(  9.832( البالغة  L.S.D يمتي   ( وىي أكبر من16.222بمغ الفرق   اذ( 0.05 
ن الفرق في األوساط اللسابية و  ،المجموعة التجريبية ال انية لمصملةالفرق  بين طبلب  في اال تبار االلتفاظا 

لية جيا المجموعة التجريبية ال انية وطبلب المجموعة الضابطة في  التصويب من الافز، أظير فرٌق مينوٌي بيرجة عا
( 11.815(  9.832( البالغة  L.S.D( وىي أكبر من  يمتي   25.236بمغ الفرق   اذ(  0.05  ≥عني نسبتي  طأ 

 المجموعة التجريبية ال انية. لمصملةعمى التوالي،  وكان الفرق 
صويب السممي ألداء الفني لميارات التل ( في اختبار االحتفاظL.S.Dعرض وتحميل نتائج أقل فرق معنوي ) 4-6-9-6

 بين المجاميع الثالثة:
 (09الجدول )

 ألداء الفني لميارة التصويب السممي بين مجاميع البحث الثالثةل اختبار االحتاظمقارنة المتوسطات الحسابية في 

 
 ت

 األولى التجريبية المجموعات
 التجريبية
 الثانية

 L. S . D الضابطة

 األولى التجريبية 0
 0.01 0.05 29.277 59.666 52.236 ‾س

52.236 ____ 7.46- 99.959** 

 **60.689 ____ ____ 59.666 الثانية التجريبية 9 04.695 00.07

 ____ ____ ____ 29.277 الضابطة 6

 (00.07( = ) 0.05) ≥( عنـد نسبة خطأ  L.S.Dقيمة معنوية بدرجة عالية إلختبار أقـل فـرق معـنوي  ) (* )
 (04.695( = ) 0.01) ≥( عند نسبة خطأ  L.S.Dإلختبار بدرجة عالية جدا أقل فرق معنوي )قيمة معنوية ( **)
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بين طبلب المجموعة التجريبية  في اال تبار االلتفاظ( إن الفرق في األوساط اللسابية  25يتضح من الجيول   
(، 0.05  ≥نويا عني نسبة  طأ ، لم يظير فر ا ميالسممياألولى وطبلب المجموعة التجريبية ال انية في  التصويب 

( عمى الر م من أن الفروق كانت ظاىرة 20.23( والبالغة   L.S.D( وىي أصغر من  يمة  -3.91بمغ الفرق   اذب
بين  في ا تبارااللتفاظالفرق في األوساط اللسابية  ، امابية ال انرية أي بر  فرق ع وائي(المجموعة التجري لمصملة

ة األولى وطبلب المجموعة الضابطة في التصويب من الافز، أظير فرٌق مينوٌي بيرجة طبلب المجموعة التجريبي
( 20.23( البالغة  L.S.D( وىي أكبر من  يمتي  22.515بمغ الفرق   اذ( 0.05  ≥عالية جيا عني نسبة  طأ 

 .المجموعة التجريبية ال انية لمصملةوكان الفرق  ،( عمى التوالي29.221 

بين طبلب المجموعة التجريبية ال انية وطبلب المجموعة  في اال تبار االلتفاظألوساط اللسابية الفرق في ا بينما
بمغ الفرق  اذ(  0.05  ≥الضابطة في  التصويب من الافز، أظير فرٌق مينوٌي بيرجة عالية جيا عني نسبتي  طأ 

 لمصملةوالي، وكان الفرق ( عمى الت29.221(  20.23( البالغة  L.S.D( وىي أكبر من  يمتي   10.145 
 المجموعة التجريبية ال انية.

(  لمقدار  فقدان ذاكرة األداء الفني لميارات التصويب L.S.Dمناقشة نتائج أقل فرق معنوي ) 4-6-9-4
 الثالثة بين المجاميع الثالثة:

ال تبار (  L.S.Dي  ( في إ تبار أ ل فرق مينو 25( و 24( و  23من  بلل عرض النتائج يتبين من الجريوال     
التصويب السممي( لم و  –التصويب من الافزو  -ميارة  التصويب من الرمية اللرة بين المجاميه ال بل ة في االلتفاظ

التانية التيميمية الصليفة  عمى وفق التيمميظير فرق مينوي بين المجموعة التجريبية األولى الذين يرسو أسموب يائرة 
ض الرسوم النموذجية وال رح التوضيلي والمجموعة التجريبية ال انية الذين يرسو أسموب (  لير Flex Faceالياكسة  

( ليرض االفبلم التيميمي لميارات التصويب Data Showالتانية التيميمية عارض البيانات   عمى وفق التيمميائرة 
لى والمجموعة التجريبية ال انية ترجه يرل البال ان إن عيم ظيور فرٌق مينوٌي بين الملموعة التجريبية األو  ،ال بل ة

رالميا ال بلث، وبم التيممالسبب إلى نتيجة تفاعل اللايث بين الميرس والطالب ا ناء التيريس بإست يام أسموب يائرة 
متطور وميم في اليممية التيميمية، وىذا األمر أيل الى  مق جو تيميمي ن ط  تساعي عمى استياب باعتبارىا أسموب 

واليمل عمى تطبيايا ب كل فيال في تطوير مستول االكتساب لكبل المجوعتين التجريبيتين في آن والي ،  المفاىيم
 وىذا يليل عمى عيم ظيور فرق مينوي بين المجموعتين التجريبيتين . 

ة( في ميارة  التصويب من الرمية اللر ال تبار االلتفاظ (  L.S.D( إل تبار أ ل فرق مينوي  23وفي الجيول     
ظير فر آ مينويآ بيرجة عالية جيا في تفوق طبلب المجموعتين التجريبيتين  األولى وال انية( عمى طبلب المجموعة 

يرل البال ان أن أالسباب التي أيت الى تميز المجموعتين التجريبيتين بااللتفاظ تيوي الى تطبيق الطبلب  ،الضابطة
أست يام تانيتين  عمى وفق التيممميميتين التي تكونت من أسموب يائرة لِكبل المجموعتين التجريبيتين المنياجين التي

تيميميتين م تمفتين ال اص لكل مجموعة، أذ عمل عمى رفه مستول أيائيم الذي بيا واضلا في اال تبار البييي 
ة المتيممة ( الى" أن الميار 2002، وكذلك في أ تبار االلتفاظ  وتفو يم عمى المجموعة الضابطة، آذ ي ير  ملجوب

جييآ ىي أ ل عرضة لمفايان عن طريق تغير الظروف فالمتيمم في ظروف تيميمية م تمفة ممكن ان يصل الى 
 (.2( 241، 2002، المستول اليالي لمميارة "  وجيو ملجوب

ن في ميارتي التصرويب مر ال تبار االلتفاظ(  L.S.D( إل تبار أ ل فررق مينروي  25( و 24وفي الجيولين      
 الافزر السممي( يظير فرٌق مينوٌي بيرجة عالية ليل طبلب المجموعة التجريبية ال انية عمى طبلب المجموعة 
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 التيمممما ليا من فاعمية أفضل من أسموب  التيمميرل البال ان أن السبب األول يرجه إلى اسموب يائرة   ،الضابطة
تتضمن أن طة  التيمم ( أن اسموب يائرة2002، جاسميراسة  ( في اليممية التيميمية، و  ي أ بتت الاالمري المتبه

م تمفة بكل مرلمة من مرالميا ال بلث  مرلمة الك ف ومرلمة التاييم المفيوم ومرلمة التطبيق المفيوم ( وىذا ساعي 
ما السبب (. أ23، 2002، جاسمعمى فيم واستيياب المفاىيم اليممية بالتالي أيل الى زياية التلصيل المياري ليييم  

وىذا  ،( في اليممية التيميميةData Showال اني ليذه النتيجة ترجه إلى ميل فاعمية تانية جياز عارض البيانات  
عمى استيياب المفاىيم واكتساب  التيمم، في است يامو يائرة Gerber et alsss, 2001)يوافق مه نتيجة يراسة  

وأظيرت النتائج أن الميممين اكتسبوا اتجاىات ، ية كاللاسوب والفيييويات التيريسال برات والميارات الست يام التان
وتضمينيا التانية، كما أظيرت تأ يرا إيجابيا في الفاعمية  الذاتية وزياية في  التيممإيجابية باست ياميم اسموب يائرة 

( إل تبار 25( و 24ويظير في نفس الجيولين  ، Gerber et alsss, 2001)    (472,اىتماميم بيممية التيريس
السممي( لم يظير فرٌق مينوٌي ليل  -في ميارتي التصرويب مرن  الافز ال تبار االلتفاظ(  L.S.Dأ ل فررق مينروي  

( و 23مم ص الاول تبين من  بلل الجياول   ،طبلب المجموعة التجريبية األولى عن طبلب المجموعة الضابطة
انية كانت االفضل بين مجاميه البلث ال بل ة، في االكتساب وااللتفاظ ( أن المجموعة التجريبية ال 25( و  24 

 السممي (. -لميارات التصويب ال بل ة  الرمية اللرة رر الافز 
 
 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات : -5
 االستنتاجات :  5-0

 من  بل ل عرض النتائج وتلميميا ومنا  تيا أستنتجت البال ان مايأتي : 
 بيض انواع التصويب بكرة السمة.است يام التانيات التيميمة في اكتساب  عمى وفق التيممة اسموب يائرة فاعمي-2

 عمى وفق التيممأليث المنياج التيميمي الذي نفذ من  بل المجموعة التجريبية االولى الميتمية عمى أسموب يائرة -2
المجموعة التجريبية ال انية الميتمية عمى أسموب يائرة ( و Flex Faceاست يام التانية التيميمية الصليفة الياكسة  

رين الابمي والبييي في ( تفو ا في اال تباData Showاست يام التانية التيميمية عارض البيانات   عمى وفق التيمم
 اإل تبارات البييية.   لمصملةبيض انواع التصويب بكرة السمة و اكتساب 

فذ من  بل المجموعة الضابطة الميتمية عمى أسموب االكتساب   المتبه( تفو ا لم يليث المنياج التيميمي الذي ن-1
 بيض انواع التصويب بكرة السمة.  اال تبارين الابمي والبييي في اكتساب في 

است يام تانية  عمى وفق التيممتفوق المجموعة التجريبية االولى التي نفذت المنياج التيميمي بأسموب يائرة -9
( والمجموعة التجريبية ال انية التي نفذت المنياج التيميمي بأسموب يائرة Flex Faceصليفة الياكسة  التيميمية ال

 ى المجموعة الضابطة الميتمية عمى( عمData Showاست يام تانية التيميمية عارض البيانات   عمى وفق التيمم
 السمة في اال تبارات البييية. بيض انواع التصويب بكرة( في اكتساب االمري  التيمم المتبهاألسموب 

 –تفوق المجموعة التجريبية ال انية  عمى المجموعة التجريبية االولى في تيمم ميارتي التصويب  الرمية اللرة -1
 الافز(، في لين لم يظير التفوق بين المجموعتين التجريبيتين في ميارة التصويب السممي. 

 لمجموعة الضابطة في االكتساب وااللتفاظ لميارات التصويب ال بل ة.تفوق المجموعة التجريبية ال انية عمى ا-2

 لم تظير فرو ات بين المجموعتين التجريبيتين في االكتساب وااللتفاظ لمميارات التصويب ال بل ة.-3
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 تفوق المجموعة التجريبية األولى عمى المجموعة الضابطة في االكتساب وااللتفاظ لميارة التصويب من الرمية -4
 اللرة.

لم تظير فرو ات بين المجموعة التجريبية األولى والمجموعة الضابطة في االكتساب وااللتفاظ لميارتي  -5
 السممي(. –التصويب  الافز 

است يام تانية التيميمية عارض  عمى وفق التيممأظيرت المجموعة التجريبية ال انية الميتمية عمى أسموب يائرة -20
يض انواع لضابطة( في اكتساب والتفاظ باألفضمية عمى المجموعتين  التجريبية األولى وا( Data Showالبيانات  

 التصويب بكرة السمة.

 
 التوصيات والمقترحات :  5-9
 التوصيات :  5-9-0

 عمى ضوء االستنتاجات أوصيت البال ان بما يأتي :       
 ييف تلايق الت ويق واإل ارة واليافيية ليل المتيمم. التنويه في أساليب التيريس عمى باية الفياليات الرياضية ب-2

است يام التانيات التيميم  عمى وفق التيمماالستفاية من أست يام كبل المنياجين التيميميين الميتميين اسموب يائرة -2
 كتساب با ي الميارات بكرة السمة.في ا

التانيات التيميمية الم تمفة بكميات التربية  ضرورة االىتمام بان اء وتصميم الم تبرات اليممية وت مل كافة-1
 الرياضية آلست ياميا في إعياي الطالب .

تأىيل الكواير التيميمية من  بلل فتح اليورات التيميمية والتيريبية بأست يام التانيات التيميمة الليي ة وتوضيفيا -9
 في يروس التربية الرياضية.

تيميم الميارات االساسية في كرة السمة  اصة وميارات با ي االلياب  ضرورة أست يام التانيات التيميمية في-1
 عامة. 

لث وزارة التيميم اليالي و وزارة التربية عمى االستفاية من البلوث واليراسات التي تتناول التانيات التيميمية كونيا -2
 مصير سيل يوفر لمميمم الجييي في مجاالت التيريس والتيميم . 

 

 :  اتالمقترح 5-9-9
أست يام التانيات التيميمية  عمى وفق التيممإجراء يراسات وبلوث عمى فياليات م تمفة  بأست يام اسموب يائرة -2

 وماارنة نتائجيا مه نتيجة ىذه اليراسة. 

 اجراء يراسات وبلوث م ابية لفياليات أ رل لجنس االناث.-2
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 المصادر
؛ ت طيط برنامج تيريب وتربية البراعم والنا ئين في كرة  (2553  جمال إسماعيل،عمر والنمكي ،أبو المجي -2

 : الااىرة، مركز مكتب( .  2الايم، ج

:  الااىرة ، يار الفكر 2؛ طرق تيريس الرياضيات نظريات وتطبياات  ، ط(2002 اسماعيل ملمي امين، -2
 (.اليربي

المتيا ل لبيض األساليب التيريسية والتمرينات في ؛ تأ ير انتاال استيتراتيجية التيميم (2003 سييي صالح أمين،-1
سنة: اطرولة اليكتوراه،  29 -21االكتساب و اااللتفاظ  ببيض الميارات األساسية بكرة الايم لطبلب بأعمار 

 .جامية كوية، كمية التربية الرياضية( 

ا لنمط اإليااع الليول ى وفاعم؛ أ ر تطوير بيض الايرات البينية ال اصة الموجة (2551  عبير ألمي  ،بيبر-9
عمى فاعمية التصويب بالو ب من منطاة ال بلث نااط في كرة السمة: رسالة ماجستير، كمية التربية الرياضية لمبنات، 

 (.جامية الز ازيق

المستمر( في الايرة البلىوائية وبيض  –؛ تأ ير التيريب اليوائي  الفتري (2005 عمي لسين يوسف البراواري، -1
 رات الوظيفية واللركات الميارية لبلعبي كرة السمة : رسالة ماجستير، كمية التربية الرياضية، جامية صبلح المؤ 
 (.اليين

يار  : ( ؛تايم تيمم الطالب التاويمي والتجمييي، ترجمة(ملمي امين مفتي وا رون2541، بنيامين وأ رون  بموم-2
 (.ماكروىيل ، الااىرة ، مصر

في تلسين تلصيل اليموم ليل التمميذ الصف األول  التيمم(؛ فيالية أست يام يائرة 2002  جاسم، صالح عبي اهلل-3
 ( .40المتوسط بيولة الكويت:  جامية الكويت، كمية التربية، رسالة ال ميج اليربي، عيي 

 Spssج (؛ االلصاء وتطبيااتو في المجال الرياضي باست يام برنام2004جواي، عمي سموم وجاسم،مازن لسن  -4
 : النجف اال رف،الغربي اللييث(

 (.طرياة جييية في التيريس اليموم :  مجمة اليموم الليي ة، الييي ال اني التيمم؛ يائرة (2542 لسن زيتون  ،لسن-5

أل ر است يام بيض تانيات التيميم االلكتروني في  (؛ يراسة ماارنة2003عبياليزيز   يمى وفقاللسناوي، م-20
اإللكترونيك في تلصيل الطمبة وتنمية تفكيرىم اليممي :  الناصرية، المييي التاني ، السنة ال امسة،  تيريس أساسيات

 (.11الييي 

: الااىرة، يار الفكر  2، ج2( ؛ الاياس والتاويم في التربية البينية والرياضية، ط2009لسنين، ملمي صبلي  -22
 ( .2009اليربي، 

في فيم تبلميذ الصف السابه من التيميم األساسي لممفاىيم  التيممر يائرة ( ؛ ا 2002لسين، عبي الوالي  -22
 ( .3اليممية : مجمة يراسات االجتماعية ، مجمي 

 .فائز ب ير  وآ رون(؛ اسس ومبايئ كرة السمة :  الموصل، مطابه جامية الموصل،(  ،لمويات-21

 : عمان،يارالميسرلمن روالتوزيه( 2ط رسة،؛التصميم التيميمي نظرية ومما(2555الليمة، ملمي ملموي  -29

 (لمن ر والتوزيهائق التيريس اليراسات االجتماعية: عمان،يارالميسرة؛ طر (2002 ف ري ر يي  ، ضر-21

  .:  عمان، يار الميسر لمن ر والتوزيه 2؛ تيميم اليموم لجميه، ط(2001 عبي اهلل ملمي  ،ال طايبة-22
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أ ر استيتراتيجيتي التيريس باألىياف والتغذية الراجية في مستول أياء  ؛ (2551  ضياء  اسم،  ال ياط-23
 الميارات اللركية بكرة اليي :  أطرولة يكتوراه ، كمية التربية الرياضية، جامية موصل( .

 اللركي بين المبيأ والتطبيق :  بغياي، يار الكتب والو ائق اليرا ية(.التيمم  (2002 ييرب  ، يون-24

 :  عمان، يار ال رق لمن ر والتوزيه(. 2نظريات االكتساب، ط ( 2001 عماي  ،الز مول-25

 ؛ كرة السمة لمميرب والميرس :  الااىرة ، يار الفكر اليربي(. (2555 مصطفى ملمي  ،زييان -20

 اليربي(.؛ وسائل االتصال وتكنولوجيا في التيميم :  عمان، يار الفكر (2002  عبي اللافظ ملمي ،سبلمة-22

باسل لميان ؛ ميو ات است يام ميممي اليراسات االجتماعية لموسائل التيميمية في البايية ال مالية  ،ال ييفات-22
 .(92ال ر ية من وجية نظرىم، : مجمة عموم االنسانية، السنة السابية، الييي 

األبلاث في التربية ؛ يليل األبلاث لكتابة و (2009 الكبيسي، ورافه صالح و  نوري إبراىيم ال وكال وك، -21
 .(مطبية الجامية بغيايالرياضية :  بغياي،

؛ انتاج وتصميم الوسائل التيميمية : االرين، عمان، يار عالم ال اافة (2004  ملمي عيسى وآ رون ،الطيطي-29
 .(2004لمن ر والتوزيه، 

: الااىرة ، يار الفكر  ؛ الاياس في كرة السمة (2549  ملمي صبلي ،لسانينو ملمي ملموي ،عبي اليائم -21 
 .اليربي( 

( ؛ اال تبارات الميارية والنفسية في المجال 2543عبلوي، ملمي لسن و رضوان، ملمي نصر اليين  -22 
 : الااىرة، يار الفكر اليربي(. 2الرياضي، ط

 أ ر است يام أساليب م تمفة لوضه األىياف في تيمم عيي من أنواع (2001  زىير يليى ملمي، عمي-23
 (.التصويب بكرة السمة :  اطرولة اليكتوراه، جامية موصل، كمية التربية الرياضية

  .؛  راءات في البلث اليممي : الااىرة، يار الفكر اليربي(  (2009  ملموي ،عنان-24

 ؛ أساسيات البلث اليممي في التربية واليموم اإلنسانية : (2543  فتلي لسن،ألمي سميمان و ممكاوي  ،عوية-25
 جامية اليرموك( . – األرين، مكتبة المنار

(؛ مناىج البلث اليممي في التربية وعمم النفس،  ترجمة(، ملمي نبيل 2549فان يالين، يل بولي وآ رون  -10
 (.: الااىرة، مكتبة االنجمو المصرية 1نوفل، ط

كت افي الموجو في تيمم ميارات (: "تا ير االسموب اال2002الكاتب ، عفاف عبي اهلل والجنابي ، اسيا كاظم  -12
 ( ، بغيايمجمة عموم التربية الرياضية ، المجمي االول ، الييي االول : السبالة اللرة " 

؛ تأ ير الطرياة الكمية واسموبي المتيرج واليكسي من الجزئية في تلسين مستول  (2004  عمر عالي ،كريم-12
 (.ة :  رسالة ماجستير، كمية التربية الرياضية، جامية كويةاألياء الفني واالنجاز لتصويب السممي بكرة السم

عمى تلصيل المفاىيم اليممية في مارر  التيمم؛ ا ر است يام طرياة يورة  (2001  نياي ملموي ،كسناول-11
ة االلياء ليل الطالبات الصف ال اني ال انوي بميينة الجية :  رسالة ماجستير، جامية أم الارل، كمية التربية بمك

 (.المكرمة ،  سم المناىج وطرق التيريس

مارتن وآ رون؛ تيميم اليموم لجميه األطفال،  الترجمة(، زيزفون  يير وأ رون:  يم ق، المركز اليربي لمترجمة -19
 (.والتأليف والن ر

 زيه(.، كرة السمة :  االرين، مؤسسة لماية لميراسات الجاميية والن ر والتو  (2005  وليي ىا م ،مارييني-11
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 (0الممحق )
 بسم اهلل الرلمن الرليم

 جامية صبلح اليين / أربيل
 كمية التربية الرياضرية

 ع آراء الخبراء والمختصيناستمارة االستبيان استطال
 لتحديد الصفات البدنية ألجل التكافؤ

 األستاذ الفاضل .........................................الملترم
 تلية طيبة ...

إستخدام تقنيات التعميم  عمى وفقتأثير التدريس باسموب دائرة التعمم  تروم البال ان إجراء بل يا الموسوم بر :      
كمية التربية الرياضية /  -(عمى طبلب السنة اليراسية األولىبعض أنواع التصويب بكرة السمةب واحتفاظ اكتسافي 

جامية صبلح اليين، لذلك تتطمب إجراءات ىذا البلث تلييي اال تبارات ال اصة بالصفات البينية لغرض التكافؤ، 
، ونظرا لما تتمتيون بو من  برة ويراية في مجال لذا ر لت البال ان عييا من اال تبارات لاياس المتغيرات البينية

 عمم التيريب الرياضي واال تبارات(، يرجى تر يح اال تبارات البينية وتسمسميا لسب األىمية، وبيان رأيكم أو 
 تضيفون إلييا ما ترونو مناسبة.

 مه فائق  كرنا وتاييرنا .
 لسب األىمية التسمسل اال تبارات الصفات البينية ت

 لسرعة االنتااليةا .2
 م من الوضه الطائر.10ا تبار الييو 
 م من الوضه الطائر.20ا تبار الييو 

 

 الاوة االنفجارية لمسا ين .2
 ا تبار الافز اليمويي إلى األعمى.
 ا تبار الافز األفاي إلى األمام.

 

 الر ا ة .1
 ا تبار جري الزكزاك.

 ا تبار بارو.
 

 الاوة االنفجارية لمذراعين .9

كغم من وضه الجموس عمى كرسي  1ا تبار يفه الكرة الطبية إلى األمام زنة 
 مه ت بيت الجذع.

 ا تبار رمي كرة السمة من الجموس الطولي.

 

 الاوة المميزة بالسرعة لمسا ين .1
  ا.20اللجل أل صى مسافة 

  بلث لجبلت ألكبر مسافة لكل رجل عمى ليا.
 

 ينالاوة المميزة بالسرعة لمذراع .2
  ا.20 ني ومي الذراعين   ناو( 

  ا.20 ني ومي الذراعين من وضه التيمق عمى اليامة 
 

  التصويب اليي عمى المستطيبلت المتيا مة لاياس ي ة الذراع الي ة التصويب .3

 مبللظة:  يرجى اضافة أي ا تبار آ ر تجيه ضروريا لاياس ىذه المتغيرات ولم يري في استمارة استبيان 
 :                                                                       ال بريراسرم 

 :                                                                     اال تصاص مكان اليمل 
 التاريخ: 

 التو يه:                                  اال تصراص :                
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 (9الممحق )
 بسم اهلل الرلمن الرليم

 امية صبلح اليين / أربيلج
 كمية التربرية الرياضرية

 تحديد حول والمختصين الخبراء إلى المقدمة االستبيان استمارة
 السمة بكرة التصويب أنواع أىم

 
 الملترم......................................... الفاضل األستاذ
 ... طيبة تلية
إستخدام تقنيات  عمى وفقتأثير التدريس باسموب دائرة التعمم   -:تروم البال ان إجراء بل يا الموسوم بر      

( عمى طبلب السنة اليراسية األولى كمية التربية بعض أنواع التصويب بكرة السمةحتفاظ وا اكتسابالتعميم في
لذا الرياضية / جامية صبلح اليين، لذلك تتطمب إجراءات ىذا البلث تلييي أىم أنواع التصويب في كرة السمة، 

ر لت البال ان عييا من أنواع التصويب، ونظرا لما تتمتيون بو من  برة يارية في المجال كرة السمة، يرجى تلييي 
 أىم أنواع التصويب بكرة السمة وتسمسميا لسب األىمية، وبيان رأيكم أو تضيفون إليو نوعا آ ر ما ترونو مناسبا.

 . وتاييرنا  كرنا فائق مه
 

 التصويب في كرة السمةاستمارة أىم أنواع 

 األىمية يرجة التصويب  أنواع

   .اللرة الرمية التصويب -2

    ال طافي التصويب -2

   .الافز من التصويب -1

   (السممي  ال بل ي التصويب -9

 .األقل أهمية  (  للمهارة8( للمهارة األكثر أهمية و الرقم )8مالحظة : يعطى الرقم )     

 

                                                                        : ال برير اسرم
                                                                   :اال تصراصو  اليمل مكان
 :التو يه                                                                                  :التاريخ

 
 

 



 ........وفق إستخذام تأثري التذريس تاسلوب دائرة التعلن على

888 
 

 (6الممحق )
 البحث إجراءات كافة في العممية بآرائيم المشاركين المختصين السادة أسماء

 الجامية اال تصاص االسماء الماب ت
 تكريت جامية التيريس طرائق الياصي عمي لسين نزىان ي.أ 2

 بغياي جامية التيريس طرائق/ السمة كرة اللييث الرلمن عبي مازن ي.أ 2

 موصل جامية اللركي التيمم/الايم كرة اللياني أسمر  ضر ملمي ي.أ 3

 موصل جامية التيريب عمم/السمة كرة البا ي عبي جرجيس عناي ي.أ 4

 موصل جامية والاياس اال تبارات/السمة كرة سميمان ألمي ىا م ي.أ 5

 موصل جامية التيريس طرائق/ اليي كرة  يت ملمي أياي ي.م.أ 6

 اليين صبلح جامية النفس عمم/السمة كرة عمي عباس عظيمة ي.م.أ 7

 اليين صبلح جامية التيريس طرائق/الايم كرة ال ياط أكرم فياء ي.م.أ 8

 موصل جامية التيريب عمم/السمة كرة لمويات ب ير فائز ي.م.أ 9

 موصل جامية التيريس طرائق/الطائرة كرة البنا ياوي ملمي ليث ي.م.أ 10

 موصل جامية التيريس طرائق/ السمة كرة عمي ملمي يليى زىير ي.م.أ 11

 السميمانية جامية اللركي التيمم/  السمة كرة ملمي عمر ياسين ي.م.أ 12

 موصل جامية التيريب عمم/السمة كرة ال اروك اهلل عبي نبيل ي.م 13

 موصل جامية اللركي التيمم/السمة كرة عزيز ملموي  الي ي.م 14

 اليين صبلح جامية فسمجةالتيريب/السمة كرة لسن  اير  ريف ي.م 15

 اليين صبلح جامية اللركي التيمم/  السمة كرة لسن اليين بياء أريان ي.م 16

 السميمانية جامية التيريب عمم/السمة كرة ملمي نوراليين  أياي ي.م 23

 السميمانية جامية التيريس طرائق/  السمة كرة سييي الكريم عبي فيان ي.م 24

 
 (4) الممحق

 المساعد العمل فريق أعضاء سادة أسماء
 اليمل مكان اال تصاص االسماء الر م

 اليين صبلح  جامية/  الرياضية التربية كمية السمة كرة لسن  اير  ريف ي.م 2

 اليين صبلح  جامية/  الرياضية التربية كمية السمة كرة لسن اليين بياء أريان ي.م 2

 اليين صبلح  جامية/  الرياضية التربية كمية مييانوال سالة ألمي عمي  يار م.م 1

 اليين صبلح  جامية/  الرياضية التربية كمية اليي كرة عمي نجاة بمني م.م 9

 اليين صبلح  جامية/  الرياضية التربية كمية السمة كرة أسماعيل ىيرش م.م 1

 ىولي  جامية/ آياب كمية/الرياضية ولية السمة كرة يوسف لسين عمي م.م 2

 اليين صبلح  جامية/  الرياضية التربية كمية السمة كرة  الي صابر   يروان السيي 3

 اليين صبلح  جامية/  الرياضية التربية كمية المبارزة فاروق  يارا السيي 4

 اليين صبلح  جامية/  الرياضية التربية كمية الطائرة كرة موسى فرىاي السيي 5

 اليين صبلح  جامية/  الرياضية التربية كمية رالمصو  رونيوز  سرو السيي 20

 


