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 ( 2112  ايلول 21......... القبول  2112 حزيران 11)االستالم  

 امللخص
 : ييدف البحث إلى

الكشف عن اثر استخدام أسموب جدولة التمرين )الممارسة(الثابت الموزع واألسموب المتبع  من قبل المدرس في تعمم  -1 
 .أداء عدد من الميارات األساسية  اليجومية بكرة السمة المصغرة  

مقارنة أثر استخدام أسموب جدولة التمرين )الممارسة( الثابت الموزع واألسموب المتبع من قبل المدرس في تعمم أداء  -2
 عدد من الميارات األساسية اليجومية بكرة السمة المصغرة في االختبار ألبعدي

( تمميذاً 53فقد تكونت من ) ، اما عينة البحث أستخدم الباحثان المنيج التجريبي لمالئمتو لطبيعة مشكمة البحث -
يمثمون شعبتين دراسيتين تم اختيارىم بطريقة عمديو، وبعد أن تم استبعاد عدد من التالميذ لعدم تكافؤ مع بقية التالميذ ، 

( تمميذاً 15( تمميذاً،قسموا إلى مجموعتان )مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة( وبواقع )33بذلك أصبح حجم العينة النيائي )
جموعة ثم وزعت أساليب جدولة الممارسة بطريقة القرعة . تم إجراء عمميات التكافؤ في متغيرات النمو ) الكتمة لكل م

والعمر والطول ( وبعض القدرات العقمية وبعض عناصر المياقة البدنية والحركية ، فضاًل عن الميارات االساسية اليجومية . 
ع ، وزعت خالليا الوحدات التعميمية بواقع وحدتين تعميميتين في األسبوع لكل استغرق تنفيذ البرنامج التعميمي سبعة أسابي
استخدم الباحثان الوسائل االحصائية االتية   .دقيقة  ولمجموعتي البحث (45)مجموعة ، وكان زمن الوحدة التعميمية 

لمعينات  ت ( المئوية ، اختبار ) ، النسبة .))بيرسون معامل االرتباط البسيط ،   ،االنحراف المعياري )الوسط الحسابي
 لمعينات غير المرتبطة المتساوية العدد ت ( المرتبطة المتساوية العدد ، اختبار )

 -واستنتج الباحثان ما ياتي :
إن أسموب  جدولة التمرين )الممارسة(  الثابت الموزع واألسموب المتبع كان ليما تأثير فعال و ايجابي في تعميم  - 

 .ساسية بكرة السمة المصغرة قيد الدراسة ولكن بدرجات مختمفةالميارات األ
تفوق المجموعة التجريبية والتي استخدمت أسموب جدولة التمرين )الممارسة(  الثابت الموزع عمى المجموعة الضابطة  -

العالية، التيديف  )  الطبطبة بخط مستقيم، الطبطبة والتي استخدمت أألسموب المتبع من قبل المدرس في الميارات اآلتية
 التيديف الجانبي (. ,من أسفل السمة

 المصغرة السمة كرة- الميارات - الموزع الثابت - التمرين جدولة   الكممات المفتاحية:
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The Impact of  Using the Style of Exercise Scheduling (Practice) Static-

Distributed in Learning Some Basic Offensive Skills in Mini Basketball 

Assist. Prof. Nawfel. F. Rashid PhD.                Mr. Omar. N.Abdul Qader                              

Abstract 

     The aims of the study :- 

1. To explore the impact of using the style of exercise scheduling (practice) static-

distributed and the traditional style used by the lecturer in learning some basic offensive skills 

in mini basketball . 

2. comparing the impact of using exercise scheduling (practice) static-distributed and 

traditional style used by the lecturer in learning some of  basic offensive skills in mini 

basketball in posttest . 

- Experimental approach was used to suit the nature of the problem of the study, the 

subjects of the study consisted of (53) pupils who were chosen deliberately. they represent two 

classes.then some pupils were excluded because of their inappropriateness with other pupils. 

Therefore, the final number of the subjects were (30) pupils. They were divided into two equal 

groups (experimental and control groups), as (15) pupils for each group. Then the styles of 

practice scheduling were distributed by lottery. Equivalent process was made for the growing 

variables ( mass , length , age ) some mental competences and physical fitness elements. 

Moreover, some of the basic offensive skills in mini basketball. The program lasts  for (7) 

weeks, the units were distributed as two units a week for each group, time for each unit was 

(45) minutes for both groups. Data were treated statistically by using the( Arithmetic mean, 

standard deviation, coefficient simple correlation, (Pearson), percentage, (T) test for the 

dependent  and independent groups). 

- The researchers concluded the following :- 

1- The style of exercise scheduling (practice) static-distributed and the traditional style have 

efficacious and positive effect in learning some basic offensive skills in mini basketball with 

different levels . 

2- The superiority of the experimental group (who used the style of practice scheduling static-

distributed in the study) on the control group (who used the traditional style in the study) in 

the following skills (straightforward dribble , high dribble, shooting from under goal ,near 

wayside shooting) 

Mini Basketball -Skills -Distributed -Static -Exercise Scheduling  Keywords: 

  

 التعريف بالبحث  1-
 المقدمة وأىمية البحث  1- 1 

ان التحديات التي يواجييا عالمنا اليوم والثورة العممية التي سيطرت عمى كل مجاالت حياتنا االجتماعية             
والثقافية واالقتصادية تدفعنا إلى استخدام اساليب حديثة في جميع المجاالت والسيما في التعميم ، وبما ان المتعمم ىو 

لغاية في ىذه العممية والتي تتطمب االىتمام الشامل والدقيق في توفير محور العممية التعميمية وتنمية قدراتو ىي ا
مواقف تعميمية متنوعة تخدم العممية التعميمية وتوفر فرص تحقيق األداء األمثل لمميارات الرياضية المختمفة التي 

لوسائل الجديدة والحديثة لذا ظيرت العديد من ا " .تعكس قدرة المتعمم عمى فيم أجزاء الميارة أو الحركة ومكوناتيا 
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التي يمكن من خالليا دفع العممية التعميمية والتدريبية التي يمثل كل منيا مضمونا ومحتوى تطبيقيًا لنظرية من 
  (Schmidt، 1982، "   (175نظريات التعمم الحركي الكثيرة والمتنوعة 

بطبيعة المتعمم وصفاتو ومميزاتو ، ومنيا ما يتعمق ويعتمد التعميم والتعمم عمى عوامل كثيرة ومتنوعة منيا ما يتعمق  ”
وباستخدام الوسائل  فردية أو جماعية ( بأساليب ووسائل التعمم ، ومنيا ما يتعمق بصنف الميارة ونوع الفعالية )

واعتماد  التعميمية المساعدة ، واستخدام وسائل التقنية الحديثة في التعمم ، ومن خالل تنظيم أساليب التمارين التطبيقية
التصنيف العممي الصحيح لمميارات الحركية وكيفية تعمميا بالطرائق التعميمية المناسبة لألخذ بيد المبتدئ أو الناشئ 

وتعد عممية التعميم بشكل عام , (10، 2004النجاري ،  ) “لموصول إلى درجة إتقان الميارات في األلعاب الرياضية 
ج إلى التخطيط العممي السميم لكي يصل إلى أىدافيا ، وىي توصيل المعمومات من أىم العمميات التربوية التي تحتا

إلى المتعمم بأفضل أسموب ممكن ، ويعتمد التعمم الحركي عمى مدى فاعمية األساليب المستخدمة في تعميم الميارات 
ين في مجال التعمم الحركية لموصول إلى المستوى المقبول في األداء ضمن الوقت المحدد ليا ، مما دفع العامم

 الحركي إلى البحث عن أفضل األساليب التعميمية الحديثة في تحقيق ىدف تعمم الميارات الحركية .
 ( 1،  2004المفتي ، والكاتب ،    (  

ويعد درس التربية الرياضية احد القواعد األساسية في تحقيق األىداف التربوية والتعميمية بالمدرسة ، فالعناية بدرس 
بية الرياضية يشكل الخطوة األولى والميمة التي بواسطتيا تجنى الفوائد الموجودة في المنياج المقرر ، وألىمية التر 

 . (266، 1993درس التربية الرياضية في النظام التربوي البد من إعطائيا  العناية واالىتمام الالزمين )عباس ، 
المستخدمة في العممية التعميمية ذلك ألنيا تسيم في تنظيم  و جدولة التمرين من األساليب التعميمية الميمة و "

التمرينات المستخدمة وأساليب تنفيذىا ، فضال عن تسييل عممية التعمم واالحتفاظ بالميارة مع مراعاة صعوبة الميارة 
  2)،  2002 يمي الدل(  .المطموب تعمميا أو سيولتيا من خالل التدرج وأتباع التنظيم في أساليب التمرين عند أدائو"

تشكل فترات الراحة واحدة من العناصر التي تدخل فيما يسمى بجدولة التمرين أو جدولة التدريب سواًء أكانت       
الجدولة اليومية التي تحدد عدد الوحدات  مأجدولة أسبوعية كتحديد عدد أيام تدريب الميارات وعدد أيام الراحة ، 

وقت المكرس لتعمم الميارات في تمك الوحدات من حيث العالقة بين طول مدة العمل التدريبية اليومية بل وتحديد ال
 .وطول مدة الراحة التي تتخممو وبالشكل الذي يضمن بأن التعب الحاصل ال يؤثر في تعمم الميارات

 ( 67،  8998) سبع ، 
االجتماعية وفئاتيم العمرية وتشتمل  وتمتاز لعبة كرة السمة بإمكانية مزاولتيا من قبل الجميع عمى مختمف مستوياتيم

لعبة كرة السمة عمى العديد من الميارات المتنوعة فضاًل عن ارتباطيا بالجانب البدني والخططي والنفسي وبسبب 
تقانيا بدرجة عالية .األىمية الكبيرة لمميارات  فقد  زاد االىتمام في تدريب وتعميم ىذه الميارات لغرض اكتسابيا وا 

سنة (  81-8)   ر حجم الكرة وكتمتيا فقد تم إيجاد لعبة كرة السمة المصغرة لكي تناسب األعمار الصغيرة ونظرًا لكب,
ولكن الممعب اصغر والكرة أخف وزنا  ,وىي لعبة مماثمة لمعبة كرة السمة وقوانينيا ىي نفس قوانين المعبة األم  "،

وبما ان ىذه المعبة تمارس من   .( Al-batal.com)  م  2,60والسمة أقل ارتفاع إذ ترتفع السمة عن األرض مسافة 
لذا البد لممدرس أن يختار األفضل من األساليب  والتمرينات وأنواعيا قبل صغار السن وىي مناسبة لقدراتيم 

 وتوقيتاتيا  وجدولتيا لغرض التوصل إلى التعمم األفضل لمياراتيا المتنوعة .
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اثر  الى أسموب جدولة التمرين )الممارسة( الثابت الموزع والتعرف ومن ىنا جاءت أىمية البحث في استخدام
اليجومية في  كرة السمة المصغرة لدى تالميذ الصف السادس األساسية استخداميا في  تعمم عدد من الميارات 

 .االبتدائي
 :مشكمة البحث   1-2 
تمرين في الوحدة التعميمية باالعتماد عمى ىنالك عدد غير قميل من األساليب التي يمكن أن ينظم بيا ال          

وتشير البحوث الحديثة إلى  .مبدأ تكرار الميارات الحركية في أوقات وأماكن مختمفة وتحت أساليب تنظيمية مختمفة
أن مبدأ اإلعادة أو التكرار وحدىا ال تضمن تطور الميارة ولكنيا تحقق استمرارية في أداء السموك الحركي، وان 

وان ىذه المتغيرات التنظيمية لتنفيذ التمرين  .في عممية التعمم يمكن أن تعزى إلى التصميم الفعال لمتمريناالكتمال 
ىي متغيرات مؤثرة والواجب فيم كيفية ومحتوى تأثيرىا في التعمم وكيفية التعامل معيا وىذا بحد ذاتو أمرا في غاية 

بحيث تظير عمى شكل أسموب واحد ىدفو  ينمختمفبين أسموبين  بإجراء دمج الباحثاند قام الصعوبة والتعقيد، لذا فق
 .ىو تحقيق اكبر قدر من التعمم وبأقل وقت وجيد

ومن ىنا برزت مشكمة البحث في أيجاد أفضل األساليب التعميمية التي تحقق اكبر قدر من التعمم ، وذلك باستخدام 
مدى  الىعمى تالميذ الصف السادس االبتدائي والتعرف وتجريب أسموب جدولة التمرين )الممارسة(  الثابت الموزع  

ومن خالل مقارنتيا مع  تأثير ىذا األسموب في تعمم عدد من الميارات األساسية  اليجومية  بكرة السمة المصغرة
 االسموب التقميدي المتبع من مدرس المادة .

 :البحث  ىدفا 1-3
 ييدف البحث إلى : 

سموب جدولة التمرين )الممارسة(الثابت الموزع واألسموب المتبع  من المدرس في الكشف عن اثر استخدام أ 1-3-1 
  .تعمم أداء عدد من الميارات األساسية  اليجومية بكرة السمة المصغرة  

مقارنة أثر استخدام أسموب جدولة التمرين )الممارسة( الثابت الموزع واألسموب المتبع من المدرس في تعمم   8-3-1
  .ن الميارات األساسية اليجومية بكرة السمة المصغرة في االختبار ألبعديأداء عدد م

  البحث  يتاضفر  1-4 
وجود فروق ذات داللة معنوية بين نتائج االختبارات القبمية والبعدية في تعمم عدد من الميارات اليجومية  8-4-8

 .بكرة السمة المصغرة ولمصمحة االختبارات البعدية ولمجموعتي البحث 
جد فروق ذات داللة معنوية في نتائج االختبارات البعدية بين مجموعتي البحث في تعمم عدد من ال تو   8-4-1

 .الميارات اليجومية بكرة السمة المصغرة 
 :مجاالت البحث  1-5

 .طالب الصف السادس االبتدائي في مدرسة الحضارة االبتدائية لمبنين  : المجال البشري1-5-1  
 فترة التجربة الرئيسة( )  :14/4/1181ولغاية  8/3/1181ابتداءًا من  :ألزماني المجال 1-5-2
 .ساحة مدرسة الحضارة االبتدائية لمبنين  : المجال المكاني 1-5-3
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 اإلطار النظري والدراسات المشابية  -  2
 اإلطار النظري  2-1
 -:أسموب جدولة التمرين )الممارسة( الثابت   2-1-1
تدريب عمى أسموب واحد تتكرر فيو الميارة عمى مساحة او بعد واحد او اتجاه واحد وان ىذا األسموب ويعني ال   

يكون أكثر مالئمة ونجاحًا مع مستمزمات تعمم الميارة ، فيو التدريب عمى ميارة ما ، من موقع ثابت وبالشروط نفسيا 
بناء برنامج حركي ثابت ، لو كل أبعاده وأشكالو التي  والمتطمبات الثابتة لمميارة وىذا يعني التدريب عمى برنامج او

 . (132،  2005سممان ،(    في كل مرة الستخدامو كما ىو  إليوتسيل عممية خزنو في الذاكرة والرجوع 
 , Schmidt)وىذا ما أكده  .ويفضل التمرين الثابت في المراحل األولى لمتعمم إذ يخضع فيو المتعمم لمتغير واحد 

سمسمة من ممارسات التمرين التي يخضع فييا المتعمم إلى متغير واحد فقط من مجموعة من “يو يرى أنو ف  (1991
  (   Schmidt  , 1991, 274   )  "المتغيرات خالل الممارسة الواحدة

 -:أسموب جدولة التمرين )الممارسة(   الموزعة  2-1-2
فيما يسمى بجدولة التمرين أو جدولة التدريب سواًء أكانت  تشكل فترات الراحة واحدة من العناصر التي تدخل      

جدولة أسبوعية كتحديد عدد أيام تدريب الميارات وعدد أيام الراحة ، أو الجدولة اليومية التي تحدد عدد الوحدات 
ة العمل التدريبية اليومية بل وتحديد الوقت المكرس لتعمم الميارات في تمك الوحدات من حيث العالقة بين طول مد

 1998سبع ،  وطول مدة الراحة التي تتخممو وبالشكل الذي يضمن بأن التعب الحاصل ال يؤثر في تعمم الميارات  )
الطالب  خر أطول قياسًا بالتمرين المكثف )اكون فيو الراحة بين تمرين و تفالتمرين الموزع ىو التمرين الذي  . ( 67، 

الراحة تكون أكثر من فترة األداء أو تكون متساوية لو فمثاًل إذا كانت  أي أن فترات" ،  ( 59،  1993، ولويس ، 
 . ( 18،  2000الطائي ،  ) "أو ربما أكثر ثانية60) )فتكون فترة الراحة  ثانية60 ) )مدة األداء لمتمرين تستغرق

نما يتم التقسي م بيذا الشكل عمى أساس أن وعمى العموم ليس ىناك خٌط مميزًا ومحددًا بين التمرين المكثف والموزع وا 
التمرين المكثف يعني تخفيض مدة الراحة بين محاوالت التمرين في حين يمنح التمرين الموزع راحة أكثر بين 

 محاوالت التمرين
ومن خالل التحميل ليذه المفاىيم نجد ان التعمم من موقع ثابت يعني التدريب عمى برنامج حركي ثابت من خالل    

كأن يكون التدريب عمى ضربة الجزاء بكرة القدم من عالمة الجزاء لغرض إتقان ىذه الميارة مع  أبعاده وأشكالو
 .التكييف لبعدىا المكاني 

 الميارات األساسية في كرة السمة المصغرة 2-1-3
 مسك واستالم الكره -8
 استالم الكرة -1
 التمرير -3
 الطبطبة  -4
 التصويب -5

http://www.mzyondubai.com/vb/showthread.php?t 
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  -الى الميارات اليجومية فقط والتي تقع ضمن نطاق دراستو: وسوف يتطرق الباحث
 Chest Passالمناولة الصدرية  -1

لعبة كرة السمة وتحتل مرتبة جيدة من حيث تعد المناولة الصدرية من الميارات اليجومية األساسية الضرورية في 
 األىمية بعد ميارة التصويب تبعًا لتأثيرىا عمى نتائج األداء .
بصورة دقيقة تجنبًا لقطعيا من الخصم ولغرض محاولة  آخرفالمناولة الصدرية ىي " عممية رمي الكرة من العب الى 

 الوصول الى ىدف الخصم بأمان. 
مسك باليدين في منطقة الصدر وتنطمق مباشرة من صدر المناول إلى المستمم في منطقة "وتسمى بالصدرية " ألنيا ت

 الصدر ايضًا، ويمكن استخداميا في أي مكان في الممعب وبوساطة أي العب"
المناولة الجيدة تؤدي  إنفالفريق الذي يمتاز بالمناوالت السريعة والدقيقة بين الالعبين يدل عمى ان مستواه جيدًا إذ 

 لى التصويب الجيد.ا
لممرحمة  والسيماوتعد ىذه المناولة من اكثر أنواع المناوالت شيوعًا خالل المعب لذا ينبغي إعطاء أولوية تعميميا 

 http://forum.univbiskra.net/index.php?topicاإلعدادية في المدارس.
 ) المحاورة ( الطبطبة -2
، وىي الوسيمة الوحيدة التي يستطيع فبيا الالعب أن ينتقل مصغرة لا عنصرا أساسيا في لعبة كرة السمة الطبطبةتعد  

 بالكرة من منطقة الى اخرى . وىي عمى ثالثة انواع : 
العاليتة فتي حالتة تقتدم الالعتب بسترعة نحتو ىتدف الخصتم متع عتدم وجتود خصتم  الطبطبتةالعالية : تستتعمل  الطبطبة - أ

العاليتتة ان يخطتتتو متتن الخطتتتوات متتتا  الطبطبتتتةة الالعتتتب فتتي قريتتب منتتتو وتستتتعمل ايضتتتا فتتي اليجتتتوم الستتريع وباستتتتطاع
 دامت الكرة غير مالمسة ليد الالعب . 

بصتتورة اساستية عنتتد التوقتف لحمايتتة الكترة متتن الخصتم وفتتي حالتة اجتيتتاز  الطبطبتةالواطئتتة : تستتعمل ىتتذه  الطبطبتة - ب
العاليتتة كمتا ان الالعتتب يستتتطيع  الطبطبتةتكتون الستتيطرة عمتى الكتترة جيتدة عكتتس  الطبطبتتةالخصتم ، فتتي ىتذا النتتوع متن 

 دون النظر الى الكرة . من  التحرك بالكرة الى جميع االتجاىات مع مالحظة مجريات سير المعب
بتغيير االتجاه عمى مدى تعمم الالعب لميارات أخرى كالخداع والتوقف  الطبطبةبتغيير االتجاه : تعتمد  الطبطبة - ت

ميم  الطبطبةالتخمص من الخصم  في المواقف الصعبة وان ىذا النوع من الجيد بالكرة وكذلك لمساعدة الالعب في 
بحيث تكون اليد البعيدة عن  الطبطبةوبتغيير اليد  الطبطبةجدا حيث ان الالعب المحاور يجب ان يتخطى الخصم ب

ت وآخران ، الخصم المراد اجتيازه فيما يكون الجسم بين الكرة والخصم مما يساعد عمى حماية الكرة منو .)حمودا
8985 ،58- 68) 

 التصويب )التيديف(  -3
إن الغاية المتوخاة من تعميم الطبطبة فضاًل عن تعميم المناولة ىو الوصول بالكرة إلى المكان الذي تتحقق 
عنده الفرصة الجيدة لمتصويب حيث إن جميع الميارات األساسية التي يتم تعمميا تصبح ال فائدة منيا إذا لم تتوج في 

صابتو ،فالتصويب ىو عممية دفع الكرة باتجاه اليدف عمى شكل النياي ة بالتصويب نحو ىدف الفريق المنافس وا 
حركة رمي باستخدام ذراع أو الذراعين ويعد من أىم الميارات األساسية في لعبة كرة السمة حيث تتحدد نتيجة المباراة 

( .وان 843، 8987المنافس )رعد جابر باقر وآخرون، بعدد النقاط التي يحرزىا الفريق نتيجة إدخالو الكرة في سمة
إذ إنيا التتويج  ،عممية التيديف ىي وضع الكرة في سمة المنافس، وىي أقصى ما يطمبو الالعب والمدرب والجميتور
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النيائتي لجيتود الفريق لذا فتإن التيديف يعتد من أىم الميارات األساسية التي يجب عمى العب كرة السمة إتقانيا 
( فضاًل عن ذلك فان نجاح التكتيك مقرون بنجاح التيديف وأن إخفاق الالعب Baby,1983,54والتدريب عمييتا )

 في التيديف يعني إخفاق الخطة.
وان نتيجة مباراة كرة السمة تتحدد بعدد التيديفات التي يدخميا فريق ما في سمة الفريق المنافس ، فكل ما 

وما يظيره العبوه من إتقان لمميارات اليجومية المؤداة كالمناولة والطبطبة.......الخ يبذلو الفريق المياجم من جيد ، 
وحسن تطبيق ) إجراء ( لمخطط اليجومية يتأتى من أجل تحقيق ىدف رئيس أال وىو توفير الظروف المالئمة ألحد 

وم وجميع الميارات األخرى ىي المياجمين إلنياء عممية اليجوم بتيديفة ناجحة .ويعد األسموب الوحيد إلنياء اليج
 أساليب أولية لموصول إلى التيديف.

 -:الدراسات المشابية  2-2
 2001ضياء فيد أحمد دراسة العزاوي،   2-2-1

 )تأثير أساليب تنظيمية لتمارين التعمم عمى بعض الميارات األساسية بكرة السمة(:بعنوان  " 
 -: ىدف البحث إلى

 تنظيم لمتمرينات المختمفة في تعمم عدد من الميارات األساسية بكرة السمة تأثير أساليب ال الىالتعرف  -
 .معرفة أفضل أسموب لتنظيم التمرينات يالئم تعمم ميارات كرة السمة  -

طالبًا من المرحمة الثانية في بعض المدارس المتوسطة  (92)وأستخدم الباحث المنيج التجريبي عمى عينة مؤلفة من 
وقسمت العينة إلى خمس مجاميع ، حيث مثمت المجموعة األولى األسموب  .)الرصافة  –الكرخ (في بغداد 

والرابعة األسموب   )العشوائي المتغير(الثالثة األسموب  )المتسمسل الثابت(والثانية األسموب  (المتسمسل المتغير)
بعد تطبيق الوحدات  تقميديواألسموب الخامس ىو المتبع والذي مثمتو المجموعة الضابطة ال )العشوائي الثابت(

  –وفق كل أسموب عمى التعميمية المعدة من قبمو 
 :يأتيالباحث ما  استنتج      

كان ليا التأثير المعنوي في تعمم  )التجريبية والضابطة(ان مجاميع األساليب التنظيمية لمتمرين وجدولتو  -
 .كرة السمة  األداء  الفني والدقة والسرعة لبعض الميارات األساسية في لعبة

كان في تعمم األداء  الفني وسرعتو لميارة التمرير  )المتسمسل المتغير(إن أفضل أسموب تعميمي متداخل  -
 . )التيديفو دقة التصويب و  المناولة(

 بما يأتي : الباحث وقد أوصى
ارة ونوعيا أتباع تنظيم التمارين وجدولتيا المبرمجة والمتداخمة في التعمم عمى ضوء نوع الفعالية والمي -

 .وصنفيا وبما ينسجم وقابمية المتعمم 
 .استخدام أسموب التمرين المتسمسل المتغير في تطوير دقة األداء  الفني لميارتي التمرير والتصويب  -
 اآلليةاستخدام أسموب التمرين المتسمسل الثابت في أداء  الميارة المغمقة والتي يحتاج إتقانيا إلى زيادة في  -

 (11،  2001 ,العزاوي (                                                                    والدقة.
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 2332 وآخرونريسان خريبط ، دراسة  2-2-2

 ـ عنوان الدراسة " التدريب الموزع والمجتمع واثره في دقة التمرين لكرة السمة من الثبات والقفز .
 ـ ىدف الدراسة .. ىدفت الدراسة الى :

 دقة التيديف من الثبات . فيمدى تاثير طريقتي التدريب الموزع والمجتمع  الىلتعرف ا .8
 دقة التيديف من القفز . فيمدى تاثير طريقتي التدريب الموزع والمجتمع  الىالتعرف  .1

 ـ منيج البحث .
 استخدم الباحثون المنيج التدريبي لمالئمتو طبيعة البحث .

 ـ عينة البحث .
الدراسية االولى بكرة السمة في كمية التربية الرياضية جامعة بغداد البالغ عددىم  السنةث من طمبة تكونت عينة البح

في فعاليات اخرى ، لذا اصبحت عينة  اآلخرون( طالبا" وتم استبعاد اربع طالب الصابة بعضيم واشتراك 11)
ى بمجموعة التدريب الموزع ، وسميت ( طالبا" وتم تقسيم العينة الى مجموعتين سميت المجموعة االول88البحث )

 المجموعة الثانية بمجموعة التدريب المجمع .
 ـ االستنتاجات .

كان ىناك تاثير ايجابي وفعال لممنيج التدريبي المستخدم باالسموبين الموزع والمجمع في تطوير دقة التيديف  .8
 بكرة السمة وبنوعيو المتحرك والثابت .

برنامج وباسموبي التدريب الموزع والمجمع اثر كبير تركز في عممية تنظيم وضبط يستخدم التكرارات في تنفيذ ال .1
                            توفير فرص متساوية لجميع افراد العينة في الحصول عمى الخبرة . ومن ثم  وآخرفترات الراحة بين تكرار 

 ( 38،   1111)خريبط واخرون،
 إجراءات البحث -3

 .أستخدم المنيج التجريبي لمالئمتو لطبيعة مشكمة البحث  -:منيج البحث  3-1

تّكون مجتمع البحث من تالميذ الصف السادس االبتدائي في مدرسة الحضارة  -:مجتمع البحث وعينتو 3-2
 .تمميذًا تم اختيارىم بصورة عمديو (79)، والبالغ عددىم 2012-2011االبتدائية لمبنين لمعام الدراسي 

تم استبعاد  أن شعبتين دراسيتين تم اختيارىم بطريقة عمديو، وبعد تمميذًا يمثمون (53) فقد تكونت من عينة البحث أما
 -:عدد من التالميذ لعدم تكافؤ مع بقية أفراد العينة والتالميذ المستبعدون ىم

 .* التالميذ التاركون لمدراسة

 .* التالميذ الراسبون

وبواقع  ضابطة واالخرىتجريبية  االولى ) مجموعتين يذًا،قسموا إلىتمم(30) بذلك أصبح حجم العينة النيائي 
يبين  (1) تمميذًا لكل مجموعة ثم وزعت أساليب جدولة الممارسة بطريقة القرعة عمى ىذه المجاميع،والجدول  (15)

 .مواصفات العينة
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 (1)الجدول 
 يس المستخدمةيبين عدد أفراد عينة البحث حسب المجموعات التجريبية وأساليب التدر 

 عينة البحث المستبعدون العدد الكمي أسموب الممارسة المجاميع الشعبة

 26 الثابت الموزع األولى أ
 

11 15 

 15 12 27 األسموب المتبع   الثانية ج
 30 23 53   المجموع

  : التجريبي التصميم 3-3

 ذات االختيار العشوائية المتكافئة جموعاتالم تصميم( أسم عميو يطمق الذي التجريبي التصميم الباحثان استخدم
 ( 407 ، 1985، دالين فان (   الضبط المحكمة البعدية و القبمية المالحظة

 تصميم اسم عميو يطمق الذي المتكافئة المجموعات تصميم( اسم عميو يطمق الذي التجريبي التصميم عن فضالً 
 الضبط        المحكمة البعدية ةالمالحظ ذات االختيار العشوائية المتكافئة المجموعات

 ( 65،   8988)  الزوبعي والغنام،                              

 البحث في المستخدم التجريبي التصميم يوضح  ( 1) والشكل

 ألبعدي االختبار المستخدمة األساليب القبمي االختبار المجاميع

 1 ت م
 1 ت ق ـ خ

 
 1 ت ب ـ خ 1ـ م

 ض م
 ض ق ـ خ

 
 ض ب ـ خ 2 ـ م

 ( 1) شكل

 لمبحث التجريبي التصميم يوضح
 .المجموعة التجريبية األولى   1          م ت

 .االختبار القبمي لممجموعة التجريبية األولى  1  خ ت ق ت
  ) أسموب جدولة التمرين )الممارسة(  الثابت الموزع( (المتغير المستقل األول   1        م ت 

 .لبعدي لممجموعة التجريبية األولى االختبار أ 1خ ت ب ت
 .م ض المجموعة الضابطة 

 .خ ت ق ض    االختبار القبمي لممجموعة الضابطة 
   . المتغير المستقل الثاني )األسموب المتبع من قبل المدرس(   1م ت

 .لبعدي لممجموعة الضابطة  اخ ت ب ض   االختبار 
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 -:وسائل جمع البيانات   3-4
 ةالمصادر العممي-
 .االستبيان-
 .المقابمة-
 االختبار والقياس -
 االختبارات  3-4-1

 ، والحركية البدنية المياقة عناصر تحديد في المختصين السادة وأراء العممية المصادر محتوى تحميل اسُتخدم
 .واختباراتيا المصغرة السمة كرة في األساسية والميارات

لحركية المؤثرة في تعمم بعض الميارات                                       تحديد عناصر المياقة البدنية وا  3-4-1-1  
 -:األساسية بكرة السمة المصغرة واختباراتيا 

بعد اإلطالع عمى محتويات المصادر العممية المختمفة في ىذا المجال، تم تحديد عناصر المياقة البدنية  
ختبارات ثابتة ، والتي قد سبق استخداميا لقياس ىذه العناصر من والحركية الخاصة بكرة السمة المصغرة وترشيح ا

وعرضيا عمى عدد من السادة  ) 8الممحق) ) الباحثين في كرة السمة المصغرة ، ثم تم وضعيا في صورة )استبيان
حركية ( بيدف تحديد واختيار عناصر المياقة البدنية وال6الممحق(الخبراء والمختصين في مجال التربية الرياضية 

المؤثرة في تعمم بعض الميارات األساسية في كرة السمة المصغرة واختباراتيا ، وبعد جمع االستبيانات تم حذف قسم 
ة واختباراتيا التي حصمت اآلتيمن ىذه العناصر وحسب نسبة اتفاق السادة المختصين ، وعميو تم ترشيح العناصر 

بموم وآخرون( "إلى أنو عمى الباحث  (المختصين إذ يشيرأكثر من أراء السادة  (%81.82) عمى نسبة اتفاق
  ( 126، 1983وآخرون،،)بموم“فأكثر من آراء الخبراء (%75) الحصول عمى الموافقة بنسبة

 : اآلتيكوالعناصر التي رشحت واختباراتيا كانت 
كغم من الجموس  عمى (1)تم قياسيا باختبار رمي كرة طبية زنة  /( القوة االنفجارية لعضالت األطراف العميا 1

 .179)، 1987حمودات وجاسم،                                       (  .كرسي ألبعد مسافة
 تم قياسيا باختبار القفز العمودي من الثبات /(  القوة االنفجارية لعضالت األطراف السفمى  2

 (  378،  1987)حسانين ،          
ثالث حجالت ألكبر مسافة لكل رجل عمى تم قياسيا باختبار  /الت األطراف السفمى القوة المميزة بالسرعة لعض 3)  
 .( 346،  8987) عبد الجبار ، وبسطويسي ،                           حده

                                                           ثانية .(10)تم قياسيا باختبار استناد أمامي شناو لمدة  /القوة المميزة بالسرعة لعضالت األطراف العميا 4 )   
 )  1979،286حسانين ،(

تم قياسيا باختبار ثني الجذع إلى األمام واألسفل من الوقوف عمى  /المرونة لمعمود الفقري وعضالت الفخذين 5)  
 ) 383، 1978ر و ألبيك، خاط ) .                                                              صندوق   مدرج

 من الوضع الطائر  م(20تم قياسيا باختبار ركض ) /(  السرعة االنتقالية 6
   ( 381،  1995حسانين ،  )                                                                                

 (8)شكل رقم  عمى )لبارو تم قياسيا باختبار جري الزكزاك ) /الرشاقة   7)  
  .(368، 1995)حسانين،                                                                                   
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 -:تحديد الميارات األساسية في كرة السمة المصغرة واختباراتيا   3-4-1-2 
 والمناولة  ويجومية والتي ىي )الطبطبة بعد الرجوع إلى منياج مادة كرة السمة تم تحديد الميارات األساسية ال    

 الممحق وعرضيا عمى صورة استبيان  التصويب( بعدىا تم ترشيح مجموعة من االختبارات التي تقيس ىذه الميارات
لغرض تحديد االختبارات الميارية  (6الممحق )  عمى مجموعة من السادة الخبراء والمختصين في التربية الرياضية(1)

ة عمى نسبة اتفاق اآلتيس تمك الميارات ، وبعد جمع االستبيانات وتفريغيا حصمت االختبارات المناسبة لقيا
 فأكثر. (81.25%)

 : اآلتيكوالميارات التي رشحت واختباراتيا كانت   

  تم قياسيا باختبار المناولة الصدرية من الحركة /اختبار المناولة الصدرية -8

أمتار  (10)قياسيا باختبار الطبطبة بخط مستقيم بين شاخصين المسافة بينيما تم  /اختبار الطبطبة بخط مستقيم -1
يابا  .ذىابا وا 

 تم قياسيا باختبار الطبطبة عمى الجانبين وخط الوسط /اختبار الطبطبة العالية -3

 .ثانية (15)تم قياسيا باختبار التيديف من أسفل السمة لمدة  / اختبار التيديف من أسفل السمة -4

  القريب تم قياسيا باختبار التصويب الجانبي /ختبار التصويب  الجانبيا -5

وخط البداية  وآخرشواخص والمسافة بين كل شاخص  (4) تم قياسيا باختبار / اختبار الطبطبة بتغيير االتجاه -6
 )  2004،71ألشمري،(متر                                                (1.5)

 -:لالختبارات البدنية و الميارية األسس العممية 

االختبارات البدنية و الميارية التي تم ترشيحيا من السادة المختصين ىي اختبارات مقننة وحسب المصادر العممية  إن 
في مجال كرة السمة المصغرة ، ولغرض التأكد من صالحية ومالئمة ىذه االختبارات البدنية و الميارية لمجاميع عينة 

الثبات فقد تم  أماقد تم التحقق من صدق االختبارات من خالل استخدام صدق المحكمين والصدق الذاتي البحث ، ف
عادة تطبيقو   .استخدام طريقة تطبيق االختبار وا 

 -تحديد القدرات العقمية : 3-4-1-3

براء عمى عدد من السادة الخ (5الممحق تم عرض مجموعة من القدرات العقمية عمى شكل صورة استبيان )
( والذين قاموا بتحديد عدد من القدرات العقمية واىم القدرات التي 6والمختصين  في مجال التربية الرياضية )الممحق 

% ( ،  عميو 75رشحت كانت )الذكاء واالنتباه( فضاًل عن قدرات أخرى ولكنيا حصمت عمى نسبة موافقة اقل من ) 
( سنة ، عممًا ان الباحث 87-8)  عمرتبار صالح لمتطبيق من تم استخدام اختبار الذكاء لت)صالح  (  وىو اخ

اعطى درجة واحدة لالجابة الصحيحة عمى الصورة التي تختمف عن بقية الصور ضمن مجموعتيا وذلك بوضع اشارة 
عمييا وصفرًا اذا اىمل التمميذ االجابة عن كل فقرة او وضع االشارة عمى اكثر من صورة ضمن المجموعة ) × ( 

)                  ( درجة وىي عدد فقرات المقياس 61حدة ، وعميو فان الدرجة الكبرى ليذا االختبار ىي )الوا
ت(   -(   ، اما بالنسبة لالنتباه  فقد تم استخدام قياسو باستخدام مقياس االنتباه لت)الحمر ب48، 1116الجبوري ، 

( درجة وقد تم  35ويتكون المقياس من)  اآلخرن وىو مقياس يتكون من خمس فقرات لكل فقرة مضمون يختمف ع
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والذين أكدوا    األساسيةعرض المقياس عمى عدد من خبراء في قسم عمم النفس في كمية التربية وكمية التربية 
 ماوضع من اجمو. صالحية المقياس في قياس

 -:تكافؤ مجاميع البحث  3-5 

)  “قل فيما يتعمق بالمتغيرات التي ليا عالقة بالبحث ينبغي عمى الباحث تكوين مجموعات متكافئة في األ” 
) ت (  البحث لضبط المتغيرات باستخدام اختبار يلذا تم التحقق من تكافؤ مجموعت ( 398،   1984فان دالين،

وىي تعد  1181/ 8/3 ولغاية 1181 / 1/  18وقد تم إجراء عمميات التكافؤ لممدة من    .لمعينات غير المرتبطة 
 - :ةاآلتية قياس قبمي ولمجموعتي البحث ، وشممت عممية التكافؤ المتغيرات بمثاب

 )الكتمة والعمر والطول(التكافؤ في متغيرات  3-5-1  

 (2)تم إجراء عممية التكافؤ بين أفراد عينة البحث في متغيرات الكتمة والعمر والطول ، وكما مبين في الجدول 

 ( 2 )الجدول

 (الكتمة والعمر والطول )ت المحسوبة لمتغيرات واالنحرافات المعيارية وقيمابية يبين األوساط الحس

 وحدة القياس المتغيرات ت
المجموعة التجريبية 

 األولى
قيمة  ت   المجموعة الضابطة

 المحسوبة
 ع -س ع -س

 0.461 9.195 44.133 10.564 45.800 كغم الكتمة 1
 0.456 8.453 143.8 6.638 145.066 شير العمر 2
 0.462 8.453 143.800 7.308 142.466 سم الطول 3
 2.05=   (28)وأمام درجة حرية 0.05   ≥ قيمة ت الجد ولية عند نسبة خطأ       

 ، )والعمر والطول  الكتمة (وجود فروق غير معنوية بين مجموعتي  البحث في متغيرات النمو  (2)يتبين من الجدول
 .وىذا يشير إلى تكافؤ مجموعتي  البحث في تمك المتغيرات

 التكافؤ في القدرات العقمية 3-5-2

      .(3)تم إجراء عممية التكافؤ بين أفراد عينة البحث في اختبارات بعض القدرات العقمية، وكما مبين في الجدول 

 

 

                                                                 
  

 ا.م.د عمي سميمان    قسم عمم النفس /كمية التربية / جامعة الموصل
 بية / جامعة الموصلا.م.د ندى فتاح       قسم عمم النفس /كمية التر 

 أ.م.د اسامة حامد    قسم عمم النفس /كمية التربية / جامعة الموصل
 م. اسماعيل محمد   قسم التربية الخاصة / كمية التربية األساسية / جامعة الموصل 
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 ( 3 )الجدول 

 لبعض القدرات العقمية لمجموعتي البحثافات المعيارية وقيم ت المحسوبة يبين األوساط الحسابية واالنحر 

 القدرات العقمية ت
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية 

 - قيمة  ت  المحسوبة
 س

  - ع

 س
 ع

 1.877 3.502 23.133 2.636 23.333 االنتباه  -1
 8.833 6.329 28.933 7.478 26.066 ءالذكا -2
 2.05=   (28)وأمام درجة حرية 0.05   ≥ قيمة ت الجد ولية عند نسبة خطأ        

غير معنوية بين مجموعتي  البحث في اختبارات بعض ذات داللة وجود فروق (3) يتبين من الجدول         
 .في تمك القدرات العقمية القدرات العقمية ،وىذا يشير إلى تكافؤ مجموعتي  البحث

 -:التكافؤ في بعض عناصر المياقة البدنية والحركية في كرة السمة المصغرة 3-5-3

تم إجراء عممية التكافؤ بين أفراد عينة البحث في اختبارات بعض عناصر المياقة البدنية والحركية ، وكما مبين في 
 .(4)الجدول 

 ( 4 )لجدول ا

 المياقة البدنية والحركية المختارة النحرافات المعيارية وقيم ت المحسوبة لبعض عناصريبين األوساط الحسابية وا

 العناصر البدنية والحركية ت
وحدة 
 القياس

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية 
قيمة  ت  
 - المحسوبة

 ع س
- 
 ع س

1 
 السرعة االنتقالية

 1.478 6.811 4.435 0.221 4.318 ثا 

 1.216 3.958 19.666 4.717 21.600 سم القوة االنفجارية لألطراف السفمى 2
 1.209 0.924 21.193 0.971 20.774 ثا الرشاقة 3
 0.044 0.739 3.236 0.469 3.246 م القوة االنفجارية لمذراعين 4
 2.019 0.886 4.288 0.471 3.764 م يمين /القوة المميزة بالسرعة لمساقين 5
 0.772 0.469 3.851 0.449 3.718 م يسار /القوة المميزة بالسرعة لمساقين 6
 0.875 0.971 5.466 2.386 6.066 تكرار القوة المميزة بالسرعة لمذراعين 7
 1.253 5.667 2.533 6.811 5.400 درجة المرونة 8

 2.05=   (28)وأمام درجة حرية 0.05   ≥ قيمة ت الجد ولية عند نسبة خطأ      

وجود فروق غير معنوية بين مجموعتي  البحث في اختبارات عناصر المياقة البدنية (3)يتبين من الجدول 
 .والحركية ،وىذا يشير إلى تكافؤ مجموعتي  البحث في تمك العناصر
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  -:التكافؤ في بعض الميارات األساسية بكرة السمة المصغرة 3-5-4

عممية التكافؤ بين أفراد عينة البحث في اختبارات بعض الميارات األساسية المختارة بكرة السمة المصغرة ،  تم إجراء
 .(5)وكما مبين في الجدول 

 ( 5 )الجدول

 يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم ت المحسوبة  لبعض الميارات األساسية  اليجومية بكرة السمة المصغرة

 ارات االساسيةالمي ت
وحدة 
 القياس

قيمة  ت   المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 ع -س ع -س المحسوبة

المناولة الصدرية من  8
 الحركة

 1.629 7.418 43.441 5.148 47.119 درجة

 1.741 0.893 8.086 0.587 7.606 ثا الطبطبة بخط مستقيم 1
 0.511 0.973 9.372 1.638 9.120 ثا الطبطبة بتغيير االتجاه 3
 0.731 1.043 11.585 1.033 11.862 ثا الطبطبة العالية 4
 0.574 0.516 2.466 7361. 2.600 درجة التيديف من أسفل السمة 5
 0.539 16.686 49.996 17.031 46.680 درجة القريب التيديف الجانبي 6
 2.05=   (28)وأمام درجة حرية 0.05   ≥ الجد ولية عند نسبة خطأ قيمة ت      

وجود فروق غير معنوية بين مجموعتي  البحث في  االختبارات الميارية المختارة ،وىذا يشير   (7)يتبين من الجدول 
 .إلى تكافؤ مجموعات البحث في تمك الميارات

 -:البرنامج التعميمي 3-6
در العممية والدراسات السابقة المتخصصة بمعبة كرة السمة المصغرة وكرة السمة من من خالل اإلطالع عمى المصا

 ,(معوض،1992  )  , ()سماكو، ) 1991سالم،) (8984عبد الدايم، (كتب ورسائل ماجستير واطاريح ومنيتا 
 (8999 وحموداتجي، ألديتوه1999) ,(،الطتائي( 1997)زيتدان، 1997) ,(ستميمان،) ,( 1994متيدي،  1994)

  ،الدراجي2003) ,(المعاضيدي،2003), (السمطاني،) ,(1113)مجيتد،  (2001الحمتداني، 2000)  ,(الشتاروك،),
  (1991،                    (www.mini basket ball fiba coaching library)  تم وضع البرنامج التعميمي

ستخدميا المدرس في الدرس وأساليب جدولة الممارسة المختارة لتعميم بعض الميارات عمى وفق التمارين التي ي
األساسية بكرة السمة المصغرة وتم عرضيا في استبيان ليذا الغرض  عمى مجموعة من السادة المختصين في مجال 

ا يرونو مناسبا من حيث لبيان رأييم في مدى صالحية ىذه البرنامج التعميمي وتعديل م  ) 5الممحق(التعمم الحركي
( يوضح نماذج لموحدات التعميمية  (3المدة الزمنية لمبرنامج والوحدات التعميمية والتمارين والتكرارات والممحق 

 .المقترحة 

 -:الخطة الزمنية لمبرنامجين التعميميين    3-7

 -: اآلتيكعتي البحث موزعة وحدة تعميمية لألسموبين  التعميميين لمجمو  (26)تضمنت البرنامجين التعميميين 

http://www.mini/
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 .( أسموب جدولة التمرين )الممارسة( الثابت الموزع )ممجموعة التجريبية ل – وحدة تعميمية  13

 .( أألسموب المتبع من قبل المدرس)ممجموعة الضابطة ل – وحدة تعميمية  13

ميمية بواقع وحدتين تعميميتين في وقد استغرق تنفيذ البرنامج التعميمي سبعة أسابيع ، وزعت خالليا الوحدات التع
  .دقيقة ، ولمجموعتي البحث (45)األسبوع لكل مجموعة ، وكان زمن الوحدة التعميمية 

 -:تنفيذ التجربة الرئيسة لمبحث   3-8

بعد إجراء التجارب االستطالعية عمى عينات من مجتمع البحث وتالفي المعوقات والصعوبات التي واجيت  
وعمى مجموعتي البحث   14/4/1181ولغاية  8/3/1181لتجربة الرئيسة التي امتدت من، تم إجراء ا الباحثان

 : اآلتيوك

 المجموعة التجريبية األولى )أسموب جدولة التمرين )الممارسة(   الثابت الموزع(
 : طريقة العمل

رس المتعمم الممارسة األولى يما اذينفذ المتعممون الواجبات والميام المكونة من ثالثة تمارين مرتبة بصورة متسمسمة  
المناولة الصدرية( )ثم إلى الممارسة الثالث  (المناولة الصدرية)ثم ينتقل إلى الممارسة الثانية  (المناولة الصدرية)

حيث يكون التمرين بمسافة أو اتجاه واحد يتم فيو التمرن  وكل تمرين يحتوي عمى عدد من التكرارات ، وفي ىذا 
بقدر زمن أداء التكرار الواحد أو أكثر بحسب شدة التمرين، وىذا ما  وآخرراحة بين تكرار  األسموب يوجد فترات

لمدة من الزمن لغرض  وآخر، ويتم التوقف بين تمرين  يعرف بأسموب جدولة  التمرين )الممارسة ( الثابت الموزع
 .شرح قصير لمتمرين التالي

 )األسموب المتبع من المدرس(المجموعة الضابطة
  : قة العمل طري

يقوم مدرس المادة بتطبيق األسموب المتبع من قبمو في تنفيذ الوحدات الخاصة وبنفس عدد الوحدات التعميمية 
 .والتكرارات المطبقة في المجموعة التجريبية األولى 

 -:االختبارات القبمية و البعدية  3-9

 اآلتي تارة عمى النحو تم إجراء االختبارات القبمية و البعدية لمتغيرات البحث المخ 

 :االختبارات القبمية  3-9-1
تم إجراء االختبارات القبمية لمميارات األساسية والعناصر البدنية والحركية ومتغيرات النمو   4/3/1181-1بتاريخ  

 .والقدرات العقمية المختارة  ،ولمجموعتي البحث
 :االختبارات البعدية  3-9-2

األحد واالثنين  تم إجراء االختبارات البعدية لمميارات األساسية المختارة  في يومي  31/4/1181-19بتاريخ 
 .،ولمجموعتي البحث

 -:اإلحصائية  الوسائل  3-13

 -:ة اآلتيالتي تضمنت الوسائل   SPSSالبرنامج اإلحصائي  الباحثاناستخدم 
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 .الوسط الحسابي -

 .االنحراف المعياري -

 .))بيرسون معامل االرتباط البسيط  -

 سبة المئويةالن -

 لمعينات المرتبطة المتساوي العدد ت ( اختبار ) -

 لمعينات غير المرتبطة المتساوي العدد ت ( اختبار ) -

 عرض النتائج ومناقشتيا  -4

 عرض النتائج                4-8

مة عرض ومناقشة نتائج االختبارين القبمي والبعدي لعدد من الميارات األساسية اليجومية بكرة الس 4-1-1
 المصغرة ولمجموعتي البحث

 (  6 )الجدول 
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم ت المحسوبة لالختبارين القبمي والبعدي لبعض الميارات األساسية  اليجومية بكرة السمة يبين 

 المصغرة ولمجموعتي البحث

 الميارات ت
وحدة 
 القياس

نوع 
 االختبار

 

 المجموعة التجريبية

وب الثابت الموزعاألسم  

 المجموعة الضابطة

 األسموب المتبع من قبل المدرس

-س  ع   
قيمة ت 
 المحسوبة

نوع 
 االختبار

-س  ع   
قيمة ت 
 المحسوبة

مناولة الصدرية من الحركة ال 1  درجة 
  5.341 47.239 قبمي

5.968 

  7.438 43.443 قبمي

 8.673 49.338 بعدي 4.944 55.363 بعدي 2.337

 ثا الطبطبة بخط مستقيم 2
  3.587 7.636 قبمي

4.679 

  3.893 8.386 قبمي

 3.789 7.211 بعدي 3.738 6.476 بعدي 6.414

 ثا الطبطبة بتغيير االتجاه 3
  1.635 9.123 قبمي

3.627 

  3.973 9.372 قبمي

 3.917 8.133 بعدي 1.212 7.983 بعدي 3.553

 ثا الطبطبة العالية 4
  1.333 11.862 قبمي

11.533 

  1.343 11.585 قبمي

 1.385 13.266 بعدي 3.937 8.474 بعدي 2.931

  3.156 2.466 قبمي  3.736 2.633 قبمي درجة التيديف من أسفل السمة 5



  .......حعلن يف املىسع الثابج(  املوارست)  الخوزين جذولت أسلىب اسخخذام اثز

112 
 

 الميارات ت
وحدة 
 القياس

نوع 
 االختبار

 

 المجموعة التجريبية

وب الثابت الموزعاألسم  

 المجموعة الضابطة

 األسموب المتبع من قبل المدرس

-س  ع   
قيمة ت 
 المحسوبة

نوع 
 االختبار

-س  ع   
قيمة ت 
 المحسوبة

 4.353 1.175 3.666 بعدي 9.936 3.993 5.133 بعدي

القريب التيديف الجانبي 6  درجة 

  17.332 46.683 قبمي

4.834 

 

  16.686 49.996 قبمي

4.358 
 15.391 61.359 بعدي 7.914 73.576 بعدي

 2.14=   (14)وأمام درجة حرية 0.05   ≥ قيمة ت الجد ولية عند نسبة خطأ

المتوسطات الحسابية لالختبارين القبمي و البعدي  يتبين وجود فروق ذات داللة معنوية بين (  6 ) من الجدول 
المحسوبة لممجموعة التجريبية التي استخدمت  )ت(كانت قيم  اذلمجموعتي البحث في االختبارات الميارية المختارة 

 4.834،  88.533،  3.617،  4.679،  5.968) اسموب جدولة التمرين )الممارسة( الثابت الموزع عمى التوالي
والبالغة  (14)وأمام درجة حرية   (0.05)  ≤الجد ولية عند نسبة خطأ)ت(وىي اكبر من قيمة  (  4.834، 

 ،3.553،  6.484، 1.337) المحسوبة لممجموعة الضابطة  عمى التوالي  بينما بمغت  قيم) ت(  (2.14)
 وأمام درجة حرية  (0.05)   ≤الجد ولية عند نسبة خطأ  ) ت(وىي اكبر  من قيمة  ( 4.158، 4.153، 1.918
ىذه الفروق المعنوية إلى فاعمية األسموبين المستخدمين )الثابت الموزع و  الباحثانويعزو  .(2.05  )والبالغة   (28)

الميارات األساسية في كرة السمة المصغرة، إذ أن المحاوالت التكرارية  في تعميم تمكاألسموب المتبع من المدرس ( 
تقان الميارات قيد الدراسة الكثيرة في الوحدة الت عميمية الواحدة لألسموب الثابت الموزع كان ليا األثر الكبير في تعمم وا 

، فضاًل عن ذلك فان التنويع بالتمارين والوقت المخصص لمممارسة  كل ىذه األمور كان ليا اثر كبير في عممية 
ت اثر فعال وايجابي في حصول عممية تعمم وتطوير تطوير ىذه الميارات ، إذ يعد التكرار والتمرين وسيمة تعميمية ذا

)أن من الشروط الواجب توافرىا لحصول عممية التعمم ىو التمرين عمى    ) محجوب  الميارات الحركية ، ويذكر )
  .( 18،   1987محجوب ،  ) )الميارة 

ان الحركات الفرعية التي تمثل تساعد الالعب عمى إتق (التمرين)أن التكرار المعزز  ) (خاطر ، وآخرون  (ويؤكد  
في مجموعيا الميارة المطموب تعمميا ، ويحقق التناسق بين ىذه الحركات مما يجعل أداءىا في تتابع صحيح وزمن 

من حيث نفسيا ظروف التعمم ل،  كما ان المجموعتين قد تعرضت  )  15، 1987خاطر ، وآخرون ،  ) (مناسب 
عن أن ىذه المعبة تعد جديدة عمى التالميذ من حيث حجم الكرة ووزنيا وارتفاع  عدد التكرارات وزمن األداء ،فضالً 

زاد من حماسيم  حمقة اليدف مما أدى إلى إبعاد عامل الممل عنيم وبث فييم روح المشاركة الفعمية كل ذلك 
إذ أن االىتمام عال" ارات األساسية بشكل ايجابي وفودافعيتيم لالستمرار في األداء مما أنعكس ذلك عمى تطوير المي

بزيادة المحاوالت التكرارية وتزويد المتعمم بأنماط مختمفة من التغذية الراجعة وااللتزام والحث والتشجيع والتنويع في 
 "  األداء يساعد المبتدئين عمى تعمم واكتساب الميارات األساسية
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                    1984. 124   ،Associate United state professional tennis   ، 
تمقي المتعممين  إنفضاًل عن أن ىذه األساليب ساعدت المتعممين عمى إدراك العالقات بين عناصر الميارة إذ  

ساعدتيم في تكوين التصور األولي عن الحركة ثم يبدأون في محاوالت عدة المعمومات الالزمة عن الميارة مرات 
أن من فوائد )  " ويتج  (لتكرارات يصل األداء إلى مرحمة اإلتقان ، ويذكر األداء األولية ومع استمرار المحاوالت وا

جدولة التمرين ىو أنو يجعل المعمومات المكتسبة نشيطة في أثناء القيام بعممية اختزان الميارة في الذاكرة قصيرة 
  . ( 116،  8988 ويتج ، ) "المدى

ميارات األساسية  اليجومية بكرة السمة المصغرة عرض ومناقشة نتائج االختبارات البعدية لبعض ال 4-2
 ولمجموعتي البحث 

 (    7   )الجدول  
 األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم ت المحسوبة لبعض الميارات األساسية  اليجومية بكرة السمة المصغرة في االختبار ألبعدييبين 

 ولمجموعتي البحث

 
 
 
 ت

 الميارات
وحدة 
 القياس

 المجموعة الضابطة مجموعة التجريبية ال
قيمة  ت  
 ع -س ع -س المحسوبة

  2.337 8.673 49.338 4.944 55.363 درجة المناولة الصدرية من الحركة 1

 2.686 3.789 7.211 3.738 6.476 ثا الطبطبة بخط مستقيم 2

التجاهالطبطبة بتغيير ا 3  3.388 3.917 8.133 1.212 7.983 ثا 

 4.837 1.385 13.266 3.937 8.474 ثا الطبطبة العالية 4

 3.696 1.175 3.666 3.993 5.133 درجة التيديف من أسفل السمة 5

القريب التيديف الجانبي 6  2.129 15.391 61.359 7.914 73.576 درجة 

 2.05=   (28)وأمام درجة حرية 0.05   ≥ قيمة ت الجد ولية عند نسبة خطأ  

ة )المناولة اآلتيوجود فروق ذات داللة معنوية بين مجموعتي البحث في  الميارات  (  7) يتبين من الجدول 
 (الجانبي التيديف و التيديف من أسفل السمة والطبطبة العالية  و الطبطبة بخط مستقيم و الصدرية من الحركة

ريبية التي استخدمت أسموب جدولة التمرين )الممارسة(  الثابت الموزع في الدرس اذ بمغت المجموعة التج ولمصمحة
الجد  )ت(( وىي اكبر من قيمة  1.819،   3.696 ،4.837، 1.686، 1.337)عمى التوالي  ت( المحسوبة قيم )

 (.(2.05والبالغة     (28)وأمام درجة حرية   1.15 ≥ولية عند نسبة خطأ 
وجود فروق ذات داللة  غير معنوية بين مجموعتي البحث في ميارة )الطبطبة بتغيير  (  7) ن الجدولكما تبين م

   1.15 ≥الجد ولية عند نسبة خطأ   قيمة )ت( اصغر من( وىي 1.388االتجاه ( اذ بمغت قيمة )ت( المحسوبة )
 ( (2.05والبالغة  (28)وأمام درجة حرية 
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لميارات إلى فاعمية أساليب جدولة التمرين المستخدمة في الدراسة بوصفيا وسيمة الفروق في بعض ا الباحثانويعزو 
ًً في مرحمة التمرين من خالل تنظيم التكرارات وبتنويعات مختمفة ، إذ  التدريب المنظم  إنمؤثرة ومنيجًا تعميميًا

وتسمسل التمارين جعل التدريب والمستخدم في أساليب جدولة التمرين)الممارسة( من حيث عدد التكرارات ووقت الراحة 
إلى زيادة التمرين  أدتفعااًل ومؤثرًا ، فضاًل عن المتعة والتغيير الذي حققو من خالليا ، كما أن ىذه األساليب 
ويؤكد ) إسماعيل ( نقاًل  الفعمية عن طريق اإلعادة والتكرار األمر الذي أدى إلى زيادة الحركة والنشاط في الدرس .

بأن التدريب المنظم ينتج عنو زيادة في قابمية المتعمم ، فنتيجة ألداء التمارين لعدة أيام ” ادجيرتون (  عن ) ادينكتن و 
إسماعيل ، “  ) أو أسابيع أو أشير ، فأن ذلك يؤدي إلى تطبع أجيزة الجسم عمى األداء األمثل لتمك التمارين  

8996  ،98 .) 
يتميز بوجود فترات راحة بين تكرار وأخر وىذا يساعد المتعممين عمى  (كما ان ىذا االسموب )جدولة التمرين الثابت 

التركيز واالنتباه والحصول عمى أنماط مختمفة من التغذية الراجعة عن أدائيم ، كما يساعدىم في الحصول عمى 
اًل عن ذلك التصور الذىني والذي يساعد في تحقيق المزيد من الفيم لطبيعة أداء الميارات في مواقف المعب ، فض

أن التدريب ( ”   Archerفأن عينة البحث ىم من المبتدئين مما يجعل ىذا النوع من التمرين مناسبة ليم ،ويؤكد )
بأن التكرار السريع ”  (. ويضيف ) عالوي (  Archer،    1954،   47“ ) السريع ال يؤدي إلى زيادة في التعمم 

 (. 8978،881عالوي ، )“تثبيت األخطاء الحركية في أداء الميارة الحركية ينطوي عمى خطورة 
 :االستنتاجات والتوصيات    5- 

 -:االستنتاجات   5-8
إن أسموب  جدولة التمرين )الممارسة(  الثابت الموزع واألسموب المتبع كان ليما تأثير فعال و ايجابي في  1-   

 .ن بدرجات مختمفةتعميم الميارات األساسية بكرة السمة المصغرة قيد الدراسة ولك
تفوق المجموعة التجريبية والتي استخدمت أسموب  جدولة التمرين )الممارسة(  الثابت الموزع عمى  2-     

 و الطبطبة بخط مستقي  -ة:اآلتيالمجموعة الضابطة التي استخدمت أالسموب  المتبع من المدرس في الميارات 
 تيديف الجانبي .ال و التيديف من أسفل السمة و الطبطبة العالية

 :التوصيات  5-2         
التأكيتد عمتى استتتخدام أستموب التدمج الثابتتت المتوزع فتي تعمتتيم بعتض الميتارات األساستتية المستتخدمة فتي الدراستتة 1-    

 .في كرة السمة المصغرة لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي 

ولتتتة التمتتتترين )الممارستتتة(  الثابتتتت المتتتوزع  وعمتتتتى ضتتترورة إجتتتراء بحتتتوث مشتتتابية لمعرفتتتتة تتتتأثير استتتتخدام أستتتموب جد 2-
 . أخرىوالعاب رياضية عينات مختمفة 
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 مطبعة التعميم العالي ، بغداد . “الرياضي 
الحديث في كرة السمة، األسس العممية  ” (8999محمد صبحي )عبد الدايم، محمد محمود وحسانين،  .36

 ، دار الفكر العربي، القاىرة.1، ط”والتطبيقية
"اثر برنامج مقترح لتنمية الميارات األساسية لمناشئين بكرة السمة" ، مجمة  (1984) عبد الدايم، محمد محمود .37

 .بحوث مؤتمر الرياضة لمجميع
تأثير أساليب تنظيمية لتمارين التعمم عمى بعض الميارات األساسية  ( 2001 )" ،ضياء فيد احمد  العزاوي  .38

 .بكرة السمة" ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، جامعة بغداد ، كمية التربية الرياضية
 ، دار المعارف ، القاىرة . 4ط“ سيكولوجية التدريب والمنافسات (  ”  8978عالوي ، محمد حسن  )  .39
 ,ترجمة محمد نبيل و آخرون , ”مناىج البحث في التربية وعمم النفس ” (1985)فان دالين  ، ديوبولد .41

 .مكتبة االنجمو المصرية لمطباعة ,القاىرة
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كرة السمة" ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع والدار العممية الدولية لمنشر والتوزيع،  (2003)" ن خريبطمجيد، ريسا .41
 .عمان
 مطبعة التعميم العالي ، بغداد. “التطور الحركي ( ”  8987محجوب ، وجيو )  .43
عدد اثر استخدام أساليب مختمفة بوضع األىداف في تعمم  (2003)" المعاضيدي، زىير يحيى محمد عمي .44

 .من أنواع التصويب في كرة السمة" ، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية الرياضية، جامعة الموصل
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 بحث منشور ، مجتمة دراسات ، مؤتمر التربية الرياضية ، عدد خاص ، الجامعة األردنية .  “السباحة الحرة 
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 (1الملحق)

 جامعة الموصل 

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

 الدراسات العلٌا

 

 تحدٌد عناصر اللٌاقة البدنٌة والحركٌة واختباراتها فً كرة السلة المصغرةاستبٌان 

 

 

 

 الوحخرم…………………………………………………الخبٍر االسخار 

المتغٌر الموزع ( فً  –الثابت الموزع )   الممارسة جدولة أسالٌباثر دمج بعض )اجراء البحث الموسوم  انٌروم الباحث

  وعلى عٌنة من طالب الصف السادس االبتدائً"،  الهجومٌة بكرة السلة المصغرة األساسٌةالتعلم واالحتفاظ بعدد من المهارات 

المالئم واالختبار المناسب لها ولتلك الفئة العمرٌة  عنصرونظرا لما تتمتعون به من خبرة ودراٌة أرجو تفضلكم بالموافقة على اختٌار ال

او اختبار ترونه مناسبا لتلك الفئة العمرٌة وبذلك  عنصر واالختبار المالئمٌن ،مع إضافة أي  عنصر(  امام الوذلك بوضع عالمة )

 دمة جلٌلة للبحث العلمً.ستقدمون خ

 

 

 شاكرٌي حعاوًكن هعٌا خذهت للبحث العلوً

 االسم:

 الدرجة العلمٌة :

 االختصاص :

 مكان العمل:

 التارٌخ:

       التوقٌع:
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 الصفات البدنٌة واختباراتها بكرة السلة

 االختبارات الصفات البدنٌة ت

 م.22اختبار العدو  .2 السرعة االنتقالٌة .2
 م من الوضع الطائر.12و اختبار العد .1
 م.22م والبدء من 12اختبار العدو  .2
 ثا من البدء العالً.3اختبار العدو  .3
 ثا من البدء العالً.5اختبار العدو  .4

 اختبار القفز العمودي الى االعلى. .2 القوة االنفجارٌة للساقٌن .1
 اختبار القفز االفقً الى االمام. .1

 اختبار جري الزكزاك. .2 الرشاقة .2
 بارو.اختبار  .1

كغم  2اختبار دفع الكرة الطبٌة الى االمام زنة  .2 القوة االنفجارٌة للذراعٌن .3
ٌنن   مننن وضننع الجلننوك علننى كرسننً مننع تثب

 الجذع.
 اختبار رمً كرة السلة من الجلوك الطولً. .1

ٌننننزة بالسننننرعة  .4 القنننوة المم

 للساقٌن

 ثا.22الحجل القصى مسافة  .2
ثنالث حجننال  الكبننر مسننافة لكننل رجننل علننى  .1

 حدا.

ٌننننزة بالسننننرعة  .5 القنننوة المم

 للذراعٌن

 ثا.22ثنً ومد الذراعٌن )شناو(  .2
منننن وضننع التعلنن  علنننى  نٌثنننً ومنند الننذراع .1

 ثا.22العقلة 

.منن وضننع الجلنوك ومنند النركبتٌن ثنننً الجننذع 2 المرونة .2

 أماما.

.ثننً الجننذع إلننى اومننام واوسننفل مننن الوقننو  1

 على الصندو .
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 م بسم هللا الرحمن الرحٌ

 (2ملحق )

 جامعة الموصل 

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

 الدراسات العلٌا

 

 استبٌان تحدٌد المهارات األساسٌة الهجومٌة واختباراتها فً كرة السلة المصغرة

 

 األستاذ الفاضل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المحترم

 

 تحٌة وتقدٌر 

المتغٌر  –لبحث الموسوم " اثر دمج بعض أسالٌب جدولة الممارسة )الثابت الموزع إجراء ا انٌروم الباحث

الموزع ( فً التعلم واالحتفاظ بعدد من المهارات األساسٌة الهجومٌة بكرة السلة المصغرة "، وعلى عٌنة من طالب الصف 

قة على اختٌار المهارة المالئمة واالختبار السادس االبتدائً  ونظرا لما تتمتعون به من خبرة ودراٌة أرجو تفضلكم بالمواف

(  أمام المهارة واالختبار المالئمٌن ،مع إضافة أي مهارة أو المناسب لها ولتلك الفئة العمرٌة وذلك بوضع عالمة )

 اختبار ترونه مناسبا لتلك الفئة العمرٌة وبذلك ستقدمون خدمة جلٌلة للبحث العلمً.

 

 هــع أطٍــب أهٌٍاحــً

 ع:التوقٌ

 االسم:

 االختصاص:

 مكان العمل:

 2012التارٌخ:    /   / 

 

 

 

 

 

 



  .......حعلن يف املىسع الثابج(  املوارست)  الخوزين جذولت أسلىب اسخخذام اثز

125 
 

 االختبارات المهارة ت

 الطبطبة بٌن الشواخص: الطبطبة بتغٌر االتجاه 1

 8 ( متر وبعد 2.40شواخص والمسافة بٌن كل شاخص واخر )
 ( متر.1.5الشاخص االول عن خط البداٌة )

 4 ( ًمتر وبعد 1.8شواخص والمسافة بٌن كل شاخص ه )
 ( متر.3.6الشاخص االول عن خط البداٌة )

 4 ( متر وبعد الشاخص 4.5شواخص والمسافة بٌن كل شاخص )
 ( متر.6االول عن خط البداٌة )

 4 ( 1.5شواخص والمسافة بٌن كل شاخص واخر وخط البداٌة )
 متر.

 

 

 

 الطبطبة بالدوران على الشواخص.  الطبطبة بالدوران 2

 

 

 

 

 

 

 

  

( امتار ذهابا 10الطبطبة بخط مستقٌم بٌن شاخصٌن المسافة بٌنهما )  الطبطبة بخط مستقٌم 3
 وإٌابا.

 

 

 

 

 

 

 

ية
دا
لب
ا

 
ية

ها
لن
ا

 

 م5.5المسافة بين الشواخص 

 م5 م5

 م5

 م3

 م3
 م5

 البداية

 الٌهاٌت
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 االختبارات الميارة ت

 الطبطبة حول ممعب كرة السمة. الطبطبة العالية 4

 الطبطبة حول منطقة الرمية الحرة.

 الطبطبة عمى الجانبين وخط الوسط.) الطبطبة العالية( 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تيديف الرمية الحرة. الرمية الحرة 5

 ( محاوالت من المنتصف.5سرعة ودقة التيديفة السممية ) التيديفة السممية 6

 ( محاوالت.13دقة التيديفة السممية من قوس منطقة الرمية الحرة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المختبر

 شاخص

 لكرةا

 البداٌة

 النهاٌة
× 
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 التهدٌف من اسفل السلة 7
 ( ثانٌة.15التهدٌف من اسفل السلة ) 

 (.45التهدٌف القرٌب بزاوٌة )  (45التهدٌف بزاوٌة ) 8
 ( 45التهدٌف المتوسط بزاوٌة.) 
 ( 45التهدٌف البعٌد بزاوٌة.) 

 التهدٌف الجانبً القرٌب.  التهدٌف الجانبً 9
 .التهدٌف الجانبً المتوسط 
 .التهدٌف الجانبً البعٌد 

 ولة الصدرٌة على الدوائر المتداخلة.دقة المنا  المناولة الصدرٌة 10
 .سرعة المناولة الصدرٌة على الدوائر المتداخلة 
 .دقة سرعة المناولة الصدرٌة على الدوائر المتداخلة 
 .المناولة الصدرٌة من الحركة 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سرعة المناولة المرتدة على الدوائر المتداخلة.  المناولة المرتدة 11
 المناولة المرتدة على الدوائر المتداخلة. دقة 
 .سرعة ودقة المناولة المرتدة على الدوائر المتداخلة 

 المناولة الطوٌلة 12
 .دقة المناولة الطوٌلة 

 

 

 

 

 سم142

 البداٌة النهائٌة 

 حائط أممس

5 

2 

3 

4 

5 
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 الموزع (( نموذج لموحدة التعميمية لممجموعة التجريبية  )أسموب الثابت    3ممحق )  

 

(                     األســبوع : 15الب )عـدد الطـ الوحدة التعميمية : الخامسة
 الثالث                    

 

  األدوات: شواخص ـ كرات ـ صافرة ـ ساعة توقيت المدرسة : الحضارة االبتدائية

  ( دقيقة45الزمن ) األىداف التعميمية: تعمم ميارة الطبطبة بكرة السمة المصغرة

 المالحظات التنظيم الحركيةالميارات والفعاليات  الوقت نوع النشاط

    د13 الجزء اإلعدادي

ـــــوف الطـــــالب ، تســـــجيل   د4   المقدمة    تييئــــة األدوات ، وق
 الحضور ، أداء التحية الرياضية

  
 

ــــاء - ــــى اليــــدوء أثن التأكيـــد عم
 النزول إلى الساحة

 اإلحماء العام  
 

ــــة  –ســـير  د6   ــــى الجــــانبين  –ىرول  –ىرولـــة إل
ىرولة مع الصـافرة  –لركبتين ىرولة مع رفع ا

   وقوف  –سير  –قفز إلى األعمى  –

 
 التأكيد عمى النظام أثناء  -
 اإلحماء   

    د33 الجزء الرئيسي 

  شرح ميارة الطبطبة بكرة السمة المصغرة  د7 النشاط التعميمي
                     

  

ه إلـى شـرح التأكيد عمى االنتبا-
 المعمم.

 د23 النشاط التطبيقي 
 

 * يقوم الطالب بالطبطبة في المكان.          1ت
 
ـــة بخـــط مســـتقيم 2ت ـــوم الطـــالب بالطبطب * يق

م ثم ياخذ راحـة ثـم طبطبـة لمسـافة  3لمسافة 
م ثم اخـذ راحـة وىكـذا يسـتمر التمـرين لحـين 3

 انتياء التكرارات الخاصة بذلك التمرين.
 
الب بالطبطبة عمى حـدود مربـع * يقوم الط3ت
5x5  م 5م ) اخـذ راحـة بعــد الطبطبـة لمســافة

 وبنفس اسموب التمرين السابق(.
 
* يقـــوم الطـــالب بالطبطبـــة عمـــى حـــدود 4ت 

م المســافة بــين طالــب وأخــر 23دائــرة قطرىــا 
ــــة 3 م.) أي ياخـــذ التالميـــذ راحــــة بعـــد الطبطب

 م وىكذا يستمر التمرين(3لمسافة 

* * 
 

* 
         

* 
   
 
 
* 
 * 
* 

ـــــة - التأكيــــد عمــــى أداء الطبطب
 بالصورة الصحيحة.

 
 
ـــى عــدم التســـابق - التأكيــد  عم

في عممية الطبطبة بين الطـالب 
الن اليــدف ىــو الــتعمم بصـــورة 

 الصحيحة.
 

 لعبة صغيرة تخدم الميارة د5 الجزء الختامي  
 

 أثناء التأكيد عمى النظام  -
 المعبة    
 
 

 

 النهاٌة
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 نموذج ألزمنة الجزء التطبٌقً باألسلوب الثابت الموزع

 ( ثانٌة 1362الزمن الكلً  ) 

 دقٌقة 23,10بما ٌعادل  

 

 عدد التكرارات التمارٌن
زمن التكرار 

 / ثانٌة الواحد

الزمن الكلً 

/  للتكرارات

 ثانٌة

زمن الراحة 

 بٌن التكرارات

 / ثانٌة

زمن الراحة 

 / ثانٌة الكلٌة
 / ثانٌة زمن الراحة بٌن التمارٌن

  2 14 3 222 3 25  212  

  1 14 5 242 5 233  212  

  2 14 3 222 3 25  212  

 3 14 3 222 2 25 212  

 ثا 322 ثا 321  ثا 342  11.455 المجموع
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  : الثالث (         األسبوع15عدد الطالب ) الوحدة التعميمية : الخامسة

  األدوات: شواخص ـ كرات ـ صافرة  المدرسة : الحضارة االبتدائية

  ( دقيقة45الزمن ) األىداف التعميمية: تعمم ميارة الطبطبة بكرة السمة المصغرة

 المالحظات التنظيم الميارات والفعاليات الحركية الوقت نوع النشاط

    د13 القسم اإلعدادي

ــــــة ا د4 المقدمة ألدوات ، وقــــــوف الطــــــالب ، تييئ
تســـــــجيل  الحضـــــــور ، أداء التحيـــــــة 

 الرياضية

 
 

التأكيد عمى النـزول بيـدوء  -
 إلى الساحة.

 اإلحماء
 

 
 د6

ىرولـة إلـى الجـانبين  –ىرولة  –سير 
ــركبتين  – ــة  –ىرولـة مــع رفـع ال ىرول

سـير  –قفز إلى األعمى  –مع الصافرة 
 وقوف –

 
 
 

 
ــى الن - ــد عم ظــام أثنــاء التأكي

 اإلحماء
 
التأكيـد عمـى إحمـاء الجســم -

 بصورة جيدة

    د33 القسم الرئيسي

شــــرح ميــــارة الطبطبــــة بكــــرة الســــمة  د7 النشاط التعميمي
 المصغرة

 
 
 

صـغاء  - التأكيد عمى انتباه وا 
 الطالب

 النشاط التطبيقي
 
 
 
 
 

 
 د23
 
 
 

تطبيـــق التمـــارين الخاصـــة فـــي تعمـــم 
 ميارة الطبطبة 

 
 
 
 

ـــــــــــد عمـــــــــــى األداء  -  التأكي
 الصحيح  لمتمارين.

 
ــى االسـتفادة مــن - التأكيـد عم

 التمرين
 
 

  لعبة صغيرة تخدم الميارة د5 القسم الختامي
 
 

ــى النظــام أثنــاء  - ــد عم التأكي
 المعبة

 
التأكيـــــــد عمـــــــى المــــــــرح  -

 والسرور
 
 

 ( نموذج لموحدة التعميمية  لممجموعة الضابطة 4)  
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 (5ملحق )

 جامعة الموصل

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

 العلٌا الدراسات  

 استبيان تحديد القدرات العقلية

 المحترم………………………………… الخبٌر  األستاذ

ً النٌة  ً التعلم و االحتفاظ  –"اثر دمج بعض أسالٌب جدولة الممارسة )الثابت الموزع البحث الموسوم  إجراءف المتغٌر الموزع ( ف

ً ونظرا لما تتمتعون به بعدد من المهارات األساسٌة الهجومٌة بكرة السلة المصغرة "،وعلى ع ٌنة من طالب الصف السادس االبتدائ

أمام  (وذلك بوضع عالمة )  القدرة العقلٌة المالئمة ولتلك الفئة العمرٌة من خبرة ودراٌة أرجو تفضلكم بالموافقة على اختٌار

                          ة إلى قسمٌن :تقسم القدرات العقلٌو وبذلك ستقدمون خدمة جلٌلة للبحث العلمً. القدرة العقلٌة المالئمة

ليت العق ث   القذرا

يشول  ث حلزكي و ر الفعل ا الخخيا يشول ث ا هن و الكا ر الفعل  الخخيا  ا

النخباه  1   اإلدراك 1  ا

  اإلبذاع 2  الرتكيش 2

الفعل  3   الخفكري 3  رد 

النخباه  4 ا   الخذكز 4  حذة 

ر  5      الخصى

ا 6    ث  القذرا ليت (الذكاء )   لعق

 لتوقٌع:

  االسم:

 االختصاص:

 مكان العمل:

        2012التارٌخ:    /   /

 
 
 

 الباحث

 عمر ناطق عبد القادر

 طالب ماجستٌر
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 (6) ملحق

 والمختصٌن الخبراء أسماء

 

 

 

 الخبراء السادة ث

 العٌاصر

 البذًٍت

 والحركٍت

 الوهاراث

 

 القذراث
 العقلٍت

 الىحذاث
 الخعلٍوٍت

 
 العول جهت

 * *   سعىدي هحوذ عاهر د.أ 1
 الخربٍت كلٍت – الوىصل جاهعت

 الرٌاضٍت

 ًاٌف هحوذ جاسن د.أ 2
 الروهً

  * * 
 الخربٍت كلٍت – الوىصل جاهعت

 الرٌاضٍت

 الخربٍت كلٍت – الوىصل جاهعت * *   اسور خضر هحوذ د.أ 3
 الرٌاضٍت

 * *  * عالوي ٌىًس ثٍالم د.أ 4
 الخربٍت كلٍت – الوىصل جاهعت

 الرٌاضٍت

 *  * * سلٍواى احوذ هاشن د.أ 5
 الخربٍت كلٍت – الوىصل جاهعت

 الرٌاضٍت

    * هللا عبذ هحوذ أٌاد د.أ 6
 الخربٍت كلٍت – الوىصل جاهعت

 الرٌاضٍت

 * *   ألبٌا داؤود لٍث د.  م.أ 7
 الخربٍت كلٍت – الوىصل جاهعت

 الرٌاضٍت

 الخربٍت كلٍت – الوىصل جاهعت * * * * ٌحٍى زهٍر د.  م.أ 8
 الرٌاضٍت

 * * * * الىدود ذعب د.  م.أ 9
 الرٌاضٍت الخربٍت كلٍت – حكرٌج جاهعت

    * رجب خالذ ولٍذ د.  م.أ 10
 الخربٍت كلٍت – الوىصل جاهعت

 الرٌاضٍت

11 
 الرزاق عبذ دهؤٌذ م.أ

 االحسى
 * * * 

 الخربٍت كلٍت – الوىصل جاهعت
 الرٌاضٍت

 * * * * هحوذ عصام د.  م.أ 12
 الخربٍت كلٍت – الوىصل جاهعت

 لرٌاضٍتا

 حاهذ احوذ د.  م.أ 13
 السىٌذي

  * * 
 الخربٍت كلٍت – الوىصل جاهعت

 الرٌاضٍت

 * * *  عسٌس هحوىد خالذ  د. م 14
 الخربٍت كلٍت – الوىصل جاهعت

 الرٌاضٍت
 الرٌاضٍت الخربٍت كلٍت – حكرٌج جاهعت *  * * هشام احوذ  د. م 15

 *  * * جاسن صباح. م 16
 الخربٍت تكلٍ – الوىصل جاهعت

 الرٌاضٍت

 نٌنوى محافظة فً السلة كرة مدرب *  * * هرعً هحوذ م.م 17

 الرٌاضٍت الخربٍت كلٍت – حكرٌج جاهعت    * هحوذ احوذ حوٍذ م.  م 18


