
 ......هكثفة(يف تعلن-)هىزعة  أثر استخدام برناهج تعليوي وفق جدولة املوارسة املتغرية

595 

 

هكثفة(يف تعلن بعض -)هىزعة  أثر استخدام برناهج تعليوي وفق جدولة املوارسة املتغرية
 كيف اجلوناست املهارات احلركية على بساط احلركات األرضية

 م.م خالد محمد شعبان                        *أ.د محمد خضر اسمر
 alasmer@yahoo.com.dr/كمية التربية الرياضية/جامعة الموصل/العراق  قية فرع االلعاب الفر *
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 امللخص
 الكشف عما يأتي:يهدف البحث الى 

اثر استخدام برنامج تعميمي وفق جدولة الممارسة المتغيرة )الموزعة_ المكثفة( في تعمم بعض المهارات الحركية عمى    -
 . كفي الجمناستبساط الحركات األرضية 

عمى  بساط  الفروق في االختبارات البعدية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في تعمم  بعض المهارات الحركية -
 من البحث عينةتكونت استخدم الباحثان المنهج التجريبي لمالئمته وطبيعة البحث، و . و الجمناستكفي الحركات األرضية 

اختيروا  (3123-3122جامعة دهوك لمعام)-طالبا من طالب السنة الدراسية الثانية في كمية التربية الرياضية( 23)
( طالب لكل مجموعة،.وتم  7عشوائية الى مجموعتين )تجريبية وضابطة( وبواقع ) بالطريقة العمدية وقسموا بالطريقة ال

الحركية الصفات البدنية و  بعض، كتمة)العمر، الطول، ال اآلتيةتحقيق التجانس والتكافؤ بين مجموعتي البحث في المتغيرات 
 ات الحركية عمى بساط الحركات األرضية(. المهار ، وبعض 

استخدام كما  واستخدم الباحثان المقابمة الشخصية واالستبيان والقياس واالختبار والمالحظة العممية كوسائل لجمع البيانات، 
الباحثان الوسائل اإلحصائية االتية: )الوسط الحسابي، االنحراف المعياري،معامل االختالف، النسبة المئوية ، 

بار )ت( لوسطين حسابيين غير مرتبطين ولعينتين متساويتين( لمعالجة لمتوسطين حسابيين مرتبطين واخت)ت)اختبار
  البيانات إحصائيا. 

  -:وتوصل الباحثان الى االستنتاجات اآلتي
كل من البرنامج التعميمي لممجموعة التجريبية والبرنامج التعميمي لممجموعة الضابطة أثرا ايجابيا في تطور جميع  حقق-2

  ساط الحركات االرضية في الجمناستك.المهارات الحركية عمى ب
البرنامج المقترح تطورا أفضل من المجموعة الضابطة في جميع المهارات حققت المجموعة التجريبية التي نفذت  -3

 الحركية عمى بساط الحركات االرضية في الجمناستك. 
 كالجمناست–المهارات الحركية  -  جدولة الممارسة المتغيرة -برنامج تعميمي  الكممات المفتاحية: 

 ((The effect of using learning program according to the schedule changing of 

practice (distribute- massed) in learning some motor skills on floor movements 

mattress in Gymnastics )) 

Prof. Dr.  Mohammed  K.  Asmer .   Lecturer.  Khalid  M.  Shabban . 

Abstract 

The aims of research are as follow: 

1. The effect of using learning program  according to the schedule changing of practice 

(distribute- massed) in learning some  motor skills on floor movements mattress in Gymnastic.  

  2103 –( 62) –العدد  –( 09) –اجمللد  –جملة الرافدين للعلوم الرياضية )نصف سنوية(
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2. The differences in post tests between experimental and control groups in learning some 

motor skills on floor movements mattress in gymnastics . 

- The researchers have used the experimented method to suit the nature of the study, The 

sample of the study consisted of (12) students from second stage in the college of sport 

education – Dohuk university for the year (2011-2012) deliberately selected and randomly 

divide into two groups (experimental and control) , (6) students for each group. Equivalence 

and homogeneous was made between two groups in variables such as(Age, Height , Mass, 

some physical and motor elements ,and some motor skills on the mattress of floor 

movements).The researcher have used(personal interview, questionnaire , measurement and 

test, and scientific observation) as means for collecting data. Also , the researchers is used the 

Arithmetic mean , standard deviation, coefficient of varience, percentage, T.test for two 

correlated and uncorrelated means equal in number, to treat the datd statistically.  

The researchers concluded the following;-  

1.The two learning programs for the experimental group and control group have a positive 

impacts in developing the whole motor skills on floor movements in gymnastics.  

2.The experimental group which used proposed program was better than the control group in 

developing the motor  skills on the mattress of floor movements in gymnastics. 

Keywords: Learning Program - Schedule Changing of Practice - Motor Skills - Gymnastics  

 التعريف بالبحث-2
 *2 المقدمة وأهمية البحث 2-2

إف التقدـ العممي والتكنولوجي في مجاؿ التعمـ الحركي قد أضاؼ الكثير مف الوسائؿ الحديثة التي يمكف مف  
خالليا دفع العممية التعميمية والتأثير االيجابي في مواصفاتيا حتى يتـ إعداد المتعمـ بدرجة عالية مف الكفاءة عند 
جراءات تضمف الوصوؿ إلى اليدؼ مف  أداء الميارات الحركية )) إذ تتطمب عممية التعمـ الحركي استخداـ أساليب وا 
العممية التعميمية, وذلؾ بأتباع الخطوات الصحيحة في بناء التصور الحركي وخصوصا في تعمـ الميارات الحركية 

ية التعميمية يعد مف األمور اليامة في التعمـ الحركي, إذ أف المركبة, وأف عممية بناء التصور الحركي في بداية العمم
المتعمـ يتصور ويفكر في خط سير الحركة و بمراحميا المختمفة وعوامميا األساسية )الزمني, المكاني, الديناميكي ((  

ي , وذلؾ في ( وتعد جدولة التمريف)الممارسة( مف أساليب تنفيذ التماريف في التعمـ الحرك558,  5987)عثماف , 
كيفية وضع التماريف ومناوبتيا وتدرجيا في التعميـ لغرض استثمار أحسف الظروؼ لموصوؿ الى أفضؿ تعمـ, وقد 
أشار )محجوب())أف عممية توزيع الوقت عمى ممارسة تمرينات التعمـ تشكؿ إحدى العوامؿ الميمة ,وأف الممارسة 

أف تكوف أولى اىتمامات المدرس في جدولة التمريف وتنظيمو خالؿ وتحديد فترات الراحة خالؿ رسـ التمريف البد مف 
( ) بأف ىناؾ   Schmidt 1999(, وقد حدد)055, 0222الوحدات التعميمية األسبوعية أو الشيرية( ) محجوب,

ميمة صنفيف مف التمريف نسبة إلى مقدار التمريف والراحة التي تتخممو , وىو التمريف المكثؼ الذي يعطي نسبة راحة ق
 (طى نسبة راحة أكثر بيف المحاوالتنسبيا بيف محاوالت التمريف,أما التمريف الموزع فتع

(schmidt,1999,.p.192- 196 .) 
الحركات األرضية مترابطة ومتناسقة واف تكوف ىناؾ انسيابية ورشاقة وتؤدى السمسمة الحركية حيث يجب أف تكوف 

بدوف توقؼ , ) إذ يشترط في العب الجمباز أف تتوافر فيو الرشاقة والمرونة واالنسيابية والجماؿ الحركي في أثناء 
لما تتميز بو مف حركات إيقاعية متناسقة  تأدية الحركات األرضية , وىي مف الحركات المفضمة والمشوقة لممتفرجيف
 (  567,  5988ومتناوبة ويمكف الوصوؿ بيا إلى المستوى العالي (. ) حنتوش وسعودي , 

                                                           
 0250البحث مستؿ مف أطروحة دكتوراه في مجاؿ التعمـ الحركي لعاـ  *
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لتجريب اثر استخداـ برنامج تعميمي وفؽ جدولة الممارسة مف ىنا تكمف أىمية البحث والحاجة إليو كمحاولة عممية 
عمى  بساط الحركات األرضية بالجمناستؾ ويأمؿ ـ بعض الميارات الحركية المكثفة( في تعم -المتغيرة )الموزعة 

 الباحثاف التوصؿ الى نتائج تخدـ العامميف في ىذا المجاؿ.
 مشكمة البحث :2-3
مف خالؿ خبرة الباحثاف الميدانية الحظا أف ىناؾ تذبذبا واضحا في أألداء المياري لدى الطالب عمى بعض أجيزة        

وتحديدا  بساط الحركات األرضية, وىذا قد يكوف راجعا ربما إلى عدـ األخذ بنظر االعتبار الموازنة بيف  الجمناستؾ
 فترات الممارسة والراحة بيف التكرارات أثناء التعمـ عمى وفؽ صنؼ الميارة ودرجة صعوبتيا والجيد المبذوؿ.

 -تي  ومف ىنا برزت مشكمة البحث الحالي في اإلجابة عمى التساؤؿ اآل  
المكثفة( سيسيـ في تعمـ بعض الميارات  –جدولة الممارسة المتغيرة )الموزعة استخداـ برنامج تعميمي وفؽ ىؿ أف 

 ؟ بالجمناستؾ الحركية عمى بساط الحركات األرضية
 -ييدؼ البحث إلى الكشؼ عما يأتي  هدفا البحث :  2-4
جدولة الممارسة المتغيرة )الموزعة_ المكثفة( في تعمـ بعض الميارات  استخداـ برنامج تعميمي وفؽ اثر -5-3-5

 .     بالجمناستؾ الحركية عمى بساط الحركات األرضية
الفروؽ في االختبارات البعدية بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في تعمـ  بعض الميارات الحركية  -5-3-0

 بالجمناستؾعمى بساط الحركات األرضية 
  -فرضا البحث :  2-5 
وجود فروؽ ذات داللة معنوية بيف االختبارات القبمية والبعدية لمجموعتي البحث في تعمـ بعض الميارات  5-4-5

 . بالجمناستؾ الحركية عمى بساط الحركات األرضية
عمـ  بعض وجود فروؽ ذات داللة معنوية في االختبارات البعدية بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في ت 5-4-0

 بالجمناستؾالميارات الحركية عمى بساط الحركات األرضية 
  -مجاالت البحث : 2-6
 المجاؿ البشري   طالب السنة الدراسية الثانية في كمية التربية الرياضية/جامعة دىوؾ . 5-5-5
 . 50/0255/ 58ولغاية     52/0255/  58المجاؿ ألزماني   لمفترة مف   5-5-0
 لمكاني   القاعة الداخمية لمجمناستيؾ / كمية التربية الرياضية / جامعة دىوؾ .المجاؿ ا 5-5-3
 
 تحديد المصطمحات   2-7
  Scheduling of Exerciseجدولة التمريف )الممارسة (     5-6-5

تقانيا ضمف وحدات تدريبية وتعميمية متخصصة "عرفيا )محجوب(  بأنيا تعمـ ميارات األلعاب الرياضية والبدنية وا 
ومتسمسمة خالؿ األسبوع والشير والموسـ , والتركيز التاـ عمى كؿ وحدة تعميمية مف خالؿ تنفيذ محاوالت التمريف 

 ( 567, 0225)محجوب,          " وتكرارىا واالنتقاؿ إلى وحدة تعميمية ثانية بزيادة التمرينات 
 Scheduling of Changing Practice                                      جدولة الممارسة المتغيرة  5-6-0
 الموزعة (    –جدولة الممارسة )المكثفة  5-6-0-5
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عممية تخطيط لتوزيع فترات الراحة البينية بيف فترات ممارسة النشاطات والمواقؼ التعميمية بصورة متناوبة بيف  ىي  
               فترات الراحة القصيرة لنصؼ الممارسات األولى وفترات الراحة الطويمة لنصؼ الممارسات األخيرة

 (  56 ,0225)ألبنا, 
 of Massed practice    Scheduling    جدولة الممارسة المكثفة 5-6-0-0

                 "جدولة تمنح فييا فترات الراحة أو تمنح فييا فترات راحة قصيرة بيف الممارسة "( بأنيا   Schmidtعرفيا)
 (Schmidt, 1991, p.171 .) 
  practice    Scheduling of Distributeجدولة الممارسة الموزعة  0-3 -5-6

وطويمة نسبيا بيف فترات الجدولة التي تتطمب ممارسو تتخمميا فترات راحة متعاقبة  "( بأنيا   sageعرفيا ) 
 (  sage, 1984, p.240)   .الممارسة

بأنيا إحدى أساليب تنفيذ التماريف في التعمـ الحركي والتي -ويعرؼ الباحثاف جدولة الممارسة المتغيرة إجرائيا   -
يتـ فييا تقسيـ التمرينات الخاصة لمميارة الواحدة في الجمناستيؾ إلى قسميف متساوييف وذلؾ عف طريؽ تناوب 

العكس خالؿ أداء تماريف القدرات الحركية الخاصة في جدولة الممارسة الموزعة مع جدولة الممارسة المكثفة وب
 الجزء التطبيقي مف القسـ الرئيسي مف الوحدة التعميمية .

 االطار النظري والدراسات المشابهة-3
 االطار النظري 3-2
 اساليب جدولة الممارسة) التمريف(  0-5-5
ا عمى أىداؼ معينة ,  ولقد قسمت الى عدة انواع ىنالؾ أساليب عدة لتنظيـ جدولة الممارسة)التمريف( تعتمد كؿ مني 

( وكميا اتفقت عمى  0228(, و )الدليمي,0220( و)خيوف ,  0222وحسب آراء السادة المختصيف مثؿ) محجوب,
 -التقسيـ واآلتي 

 التمريف العشوائي و التمريف المتسمسؿ. -
 التمريف الثابت و التمريف المتغير. -
 المكثؼ و التمريف الموزع. التمريف -
 التمريف الكمى و التمريف الجزئي. -
 التمريف الذىني و التمريف البدني. -

  (534-503, 0228( ,)الدليمي,86-82, 0220(,)خيوف ,025, 0222) محجوب,
 أسموب جدولة الممارسة المستخدمة قيد الدراسة الحالية  :  3-2-3
تعمـ الميارات الحركية وكيفية إتقانيا مف خالؿ تنظيـ وترتيب وتبويب  يف ىوالمعممإف مف أولى اىتماـ المدربيف و  

التدريبي , ومف الصعوبة أف تتـ عممية الموسـ الدراسي أو  التمرينات , ضمف وحدات تعميمية وتدريبية متسمسمة خالؿ
"المعمـ الكؼء ىو الذي يستطيع أف . تغير في سموؾ المتعمـ دوف عممية الممارسة والتكرار والتدريب عميو ألالتعمـ أو 

ويعرؼ الكثير مف مداخؿ وأساليب التعمـ المباشرة وغير المباشرة بالشكؿ الذي يكوف فيو موقؼ  يقدـ الجديد باستمرار
 المتعمـ خالؿ العممية التعميمية موقفا ايجابيا وليس سمبيا ونشاطا فعاال ال مستقبال لكؿ ما يمقى عميو "

ومف اجؿ الوصوؿ إلى التدريب أو التعمـ المؤثر يجب  تنظيـ جدولة التمريف مف خالؿ "(.  597,  5992) حسيف , 
موسـ التدريبات واإلعداد , وتعمـ المبتدئيف لمميارات الحركية سواء أكانت ميارة واحدة أو ميارتيف أو أكثر لتسييؿ عممية 

 (  Schmidt, 1991, 199)        ".اءالتعمـ  فضال عف عممية تطور آلية األداء المياري وتالفي األخط
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وبعد أف قاـ الباحثاف بتحميؿ محتوى المصادر والمراجع العممية ألساليب جدولة الممارسة )التمريف ( في مجاؿ التعمـ 
الحركي , سوؼ يتناوؿ أساليب جدولة الممارسة ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية والمتضمنة جدولة  الممارسة 

 -المكثفة(عمى  النحو اآلتي  -الموزعة المتغيرة )
   الممارسة الموزعة/ جدولة أوال
ىي سمسمة متعاقبة مف التماريف والراحة التي غالبا ما تكوف نسبة وقت الممارسة فييا مساوية أو اكبر مف وقت التمريف "

.) "ر وقت أداء التمريف أو أكثر . إف التمريف الذي يعطي نسبة راحة أكثر مف محاوالت التمريف وقد تكوف نسبتيا بمقدا
( إلى الممارسة الموزعة عمى أنيا الممارسة التي تعطي فترات الفراغ بيف 0225وأشار )صبر,( . 5998,45الحميري, 

مجموعة محاوالت  والتي تعطي راحة أكبر  التماريف وتكوف فترات الراحة مساوية أو اكبر مف الوقت المستغرؽ النجاز
( انو "ذلؾ التمريف التي تكوف 0228(. وذكر)الدليمي, 029-028, 0225في حالة تتابع التماريف الممارسة.) صبر,

الراحة فيو موجودة بيف تمريف وآخر وتكوف ىذه الراحة طويمة , أي قد تتجاوز فترة العمؿ أو مساوية لفترة العمؿ او 
    ثانيا/جدولة الممارسة المكثفة         (535, 0228)الدليمي,      األداء" 

التي يجب أف تكوف فييا نسبة وقت الراحة اقؿ مف وقت الممارسة ,إف  والراحة التكرار المعزز ىي سمسمة متعاقبة مف
ة تعمـ أداء ىذه الميارات توزيع الوقت عمى ممارسة تمرينات التعمـ تعد مف العوامؿ الميمة واألساسية التي تساعد عمى دق

باستخداـ الممارسة المكثفة الذي يؤديو المتعمـ باستمرار وثبات , أي أداء الميارة المطموبة بدقة وثبات مع وجود فترة 
قصيرة لمراحة , وىذا يعني أف المتعمـ يمارس التمريف التعميمي لمميارة بوقت محدد وبزيادة عدد محاوالت التمريف . 

   1991,  413فييا فترات الراحة أو تمنح فييا فترات راحة قصيرة بيف الممارسة".) عجدولة تمنبأنيا " توعرف
Schmidt  . ),محجوب(( نقال عف ) 0222ويذكرSchmidt)"  أف الممارسة وتحديد مقدار فترات الراحة خالؿ رسـ

وتنظيميا خالؿ الوحدات التعميمية  التمريف البد أف تكوف مف أولى اىتمامات المدرس أو المدرب في جدولة الممارسة
. )محجوب "األسبوعية أو الشيرية, إذ أف الممارسة المكثفة التي تعطي فترة راحة نسبية بيف محاوالت الممارسة 

أسموب الممارسة المكثفة ىي التي تتخمميا فترات راحة قميمة بحسب  "( إلى أف0222(. ويشير) الطائي,055, 0222,
( .  58,  0222. )الطائي, "ظير عمى الالعب وبحسب نوع الميارة أو بدوف أوقات راحةعالمات التعب التي ت

وتختمؼ فترات الراحة  مف برنامج ألخر وبحسب طبيعة كؿ برنامج مع أىدافو , وذلؾ حتى تسمح تمؾ الفترات لمواد في "
ات االستشفاء, وتختمؼ تمؾ الفترات الخاليا العضمية مف إطالؽ أقصى طاقتيا في أثناء األداء وبدورىا تؤثر في عممي

.                                             "لدى المبتدئيف عف المتقدميف وىي بالتالي تتغير بحسب مستوى تقدـ الالعب واستعداده والميارة نفسيا
 (            44, 5990)سالمة, 

 جدولة الممارسة المتغيرة   ثالثا/    
ويقصد بيا تقسيـ تكرارات كؿ تمريف مف التمرينات  إلى نصفيف األوؿ يأخذ نوع مف الممارسة مختمفة عف النصؼ 

 اآلخر.
 
 رياضة الجمناستك  3-2-4
تعد رياضة الجمناستؾ الفني أحد األنشطة الرياضية الفردية التنافسية التي تتميز عف باقي األنشطة األخرى , "

يندسي ألجيزة الجمناستؾ المختمفة والمتباينة , التي تؤدي عمييا جمؿ حركات ذات ويظير ذلؾ في التصميـ ال
محددات معينة أقرىا القانوف الدولي لتحكيـ حركات الجمناستؾ في المنافسات الدولية واألوليمبية والعالمية بمفاىيـ 

الشجاعة , واالبتكار , واإلبداع. األداء ( وكذا محسنات األداء متمثمة في  –الربط  –ذات صمة بمعاني ) الصعوبة 
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فقد تتطور الحركات في منافسات جمناستؾ الرجاؿ عمى أجيزة   حصاف الحمؽ , حصاف القفز, المتوازي , العقمة , 
الحمؽ, والحركات األرضية . وتظير عمى ىذه األجيزة العديد مف الحركات البالغة الصعوبة والتعقيد عند أدائيا , 

األداء عمى كؿ جياز والمتطمبات البدنية العامة والخاصة بو , والتي يمكف تحقيقيا مف خالؿ طبقا الختالؼ طبيعة 
ىذه األجيزة  وتمريف الجمناستؾ عبارة عف مجموعة مف الحركات ذات أشكاؿ مختمفة وبدايات ونيايات متنوعة تبعا 

رض منيا واحد , وفي حدود ما لصعوبة كؿ حركة في نطاؽ المجموعة والتركيب الفني األساسي ليا , ولكف الغ
تسمح بو القواعد والتصميمات التي تصدرىا المجنة الفنية العميا التابعة لالتحاد الدولي لمجمناستؾ , وىذه القواعد 

. ) يوسؼ  "والتصميمات تحدد شكؿ الحركة وطريقة أدائيا ودرجة صعوبتيا وارتباط وتنسيؽ الحركات بعضيا البعض
 ,0252  ,52) 
 مهارات الحركية عمى بساط الحركات األرضية قيد الدراسة: ال 3-2-5
 الوقوؼ عمى الذراعيف -0الميزاف األمامي                                                 -5
 الدحرجة األمامية-4العجمة البشرية                                                    -3
 الدحرجة الخمفية المتكورة  -6العربية                                                    القفزة-5 
 الدراسات المسابقة 3-3

  -( بعنواف   0225دراسة ) البنا , 
اثر استخداـ جدولة الممارسة اليومية لموحدة التعميمية في اكتساب واحتفاظ فف أداء ودقة االرساالت السيمة ” 

                           "لكرة الطائرة والصعبة با
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف اثر استخداـ جدولة التمريف اليومية بأساليبيا األربعة الموزعة والمجمعة و)  -

الموزعة( في اكتساب فف أداء بعض االرساالت السيمة والصعبة ودقتيا واالحتفاظ -المجمعة ( و) المجمعة-الموزعة
 االرساالت السيمة والصعبة ودقتيا واالحتفاظ بدقتيا أيضًا . بفف أداء بعض 

( طالبًا يمثموف طالب السنة الدراسية األولى في كمية المعمميف/ جامعة الموصؿ , 62تكونت عينة البحث مف) -
 ( طالبًا لكؿ مجموعة .55( مجاميع تجريبية وبواقع )4قسموا إلى )

استخدـ الباحث الوسائؿ اإلحصائية االتية ) الوسط الحسابي , االنحراؼ المعياري ,  معامؿ االرتباط  -      
)بيرسوف( , معامؿ االرتباط المتعدد , اختبار تحميؿ التبايف باتجاه واحد , اقؿ فرؽ معنوي     L.S.Dالبسيط   

                                                                                             المعدؿ
 -واىـ االستنتاجات ىي اآلتية   -
( الموزعة-) المجمعةالمجمعة ( و-كاف الستخداـ جدولة الممارسة اليومية بأساليبيا الموزعة والمجمعة و) الموزعة .5

 اثر واضح في اكتساب فف أداء ودقة بعض االرساالت السيمة والصعبة.
جدولة الممارسة الممارسة الموزعة في الوحدة التعميمية كانت أكثر فاعمية مف جدولة التمريف المجمعة والتمريف  إف .0

الموزعة ( في اكتساب فف أداء ودقة اإلرساؿ المواجو مف األعمى -المجمعة ( والتمريف ) المجمعة-) الموزعة
 واإلرساؿ الخطاؼ واإلرساؿ الكابس.

المجمعة ( كانت أكثر فاعمية مف أسموبي الجدولة التمريف اليومية المجمعة -ومية ) الموزعةإف جدولة الممارسة الي .3
 الموزعة ( في اكتساب فف أداء االرساالت السيمة والصعبة.-و) المجمعة

اف جدولة الممارسة اليومية الموزعة كانت أكثر فاعمية في االحتفاظ بفف أداء ودقة بعض االرساالت السيمة  .4
 ف أساليب الجدولة األخرى.والصعبة م
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الموزعة ( -المجمعة ( أكثر فاعمية مف أسموبي الجدولة المجمعة و) المجمعة-كانت جدولة الممارسة ) الموزعة .5
في االحتفاظ بفف أداء اإلرساؿ المواجو مف األعمى واإلرساؿ الخطاؼ وكانت ىذه الجدولة أفضؿ في االحتفاظ 

 بدقة االرساليف السيميف والخطاؼ.
 اجراءات البحث 4
 تـ أستخدـ المنيج التجريبي لمالئمتو لطبيعة ومشكمة البحث .منهج البحث :  4-2
  -مجتمع البحث وعينته: 4-3

جامعة دىوؾ –تـ اختيار مجتمع البحث بالطريقة العمدية مف طمبة السنة الدراسية الثانية في كمية التربية الرياضية 
( طالبا وطالبة يمثموف شعبة ) أ , ب , ج , 550الدراسي األوؿ( والبالغ عددىـ))الفصؿ 0250-0255لمعاـ الدراسي

( طالب 6(  تـ اختيارىـ بالطريقة العمدية مف شعبتي )ب, د( وبواقع ) 50د ( , أما عينة البحث فقد تكونت مف) 
 لؾ(  يبيف ذ 5لكؿ مجموعة يمثموف المجموعتيف التجريبية والمجموعة الضابطة .  والجدوؿ ) 

 (5الجدوؿ )
 يبيف مجموعتي البحث وعدد أفراد العينة

 عدد أفراد العينة العدد الكمي الشعب والمجاميع
 6 09 شعبة )ب( المجموعة التجريبية األولى

 6 05 شعبة) د (المجموعة االضابطة

 * المعمومات حصؿ عمييا الباحث مف تسجيؿ الكمية /جامعة دىوؾ.
 -استخدـ الباحث التصميميف اآلتييف   -التصميم التجريبي: 4-4
 تصميـ المجموعات المتكافئة ذات المالحظة القبمية والبعدية المحكـ الضبط. -3-3-5
 ( 565, 5982تصميـ العبور البسيط ذو المعاممتيف                ) الراوي, وخمؼ اهلل , -3-3-0
     وسائل جمع المعمومات 4-5
 -المقابالت الشخصية: 4-5-2

تمت المقابالت الشخصية مع بعض السادة المختصيف في مجاؿ التربية الرياضية لالستفادة مف آرائيـ العممية فيما 
يخص المعمومات المتعمقة بموضوع الدراسة الحالية )جدولة الممارسة المتغيرة , الصفات البدنية والحركية واختباراتيا 

 (5( الممحؽ ) بالجمناستؾعمى  بساط الحركات األرضية والميارات الحركية 
 -استمارات االستبيان : 4-5-3
استمارة االستبيان الخاصة لتحديد بعض الصفات البدنية والحركية المؤثرة عمى تعمم بعض المهارات    4-5-3-2

 واالختبارات المناسبة لها  في الجمناستكبساط الحركات األرضية  الحركية عمى
( وتـ توزيعيا عمى السادة الخبراء والمختصيف في مجاؿ) عمـ التدريب الرياضي , 0تـ إعداد استمارة استبياف الممحؽ)

وذلؾ لتحديد أىـ الصفات البدنية والحركية واختباراتيا  (5) ؾ( ممحؽوالقياس والتقويـ , والتعمـ الحركي والجمناست
بساط الحركات االرضية في الجمناستؾ لغرض إجراء التكافؤ بيف  المؤثرة عمى تعمـ  بعض الميارات الحركية عمى

مجموعتي البحث, إذ اتفؽ معظـ السادة الخبراء و المختصيف عمى الصفات اآلتية) القوة االنفجارية لمذراعيف, القوة 
لسرعة لعضالت البطف, القصوى لمذراعيف , القوة االنفجارية لمرجميف, القوة المميزة بالسرعة لمذراعيف, القوة المميزة با

% ( فأكثر, إذ يشير ) بمـو 75الرشاقة, مرونة الفخذيف والورؾ, مرونة االكتاؼ, والتوازف الثابت وبنسبة بمغت )
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                                                %(فأكثر مف آراء الخبراء"75تفاؽ )إلى انو عمى الباحث الحصوؿ عمى نسبة ا "وآخروف( 
 ( 506, 5983) بمـو آخروف, 

 استمارة استبيان لتحديد أهم تمرينات القدرات الحركية الخاصة    4-5-3-3
لجأ الباحثاف إلى مجموعة مف تمرينات القدرات الحركية الخاصة خالؿ تحميؿ محتوى المصادر العممية في مجاؿ    

(, 5986(,  و)الرومي, 5986(, و)التكريتي, ومحمد عمي,5985(,و)حسانييف, 5983بحثو وىي ) صالح,
 ( ,0225( , و)زايد,5988(, و)العبيدي,وعبد الرزاؽ,5988و)حنتوش,وسعودي, 

( , فضال عف خبرة احد الباحثاف الميدانية 5997(, و)البيؾ,0222(, و )جاسر,5995(و)برىـ,0226و)األعرجي,
( ليذا 3كونو العبا ومدربا وحكما في مجاؿ رياضة الجمناستؾ , ثـ قاـ الباحثاف بأعداد استمارة استبياف ممحؽ )

مجاؿ )عمـ التدريب الرياضي, والتعمـ الحركي, الغرض, وتـ عرضيا عمى عدد مف السادة الخبراء والمختصيف في 
( , وذلؾ الختيار أىـ تمرينات القدرات الحركية الخاصة والتي يمكف االعتماد عمييا في 5والجمناستؾ (, الممحؽ)

المكثفة ( في تعمـ بعض الميارات الحركية  -أعداد البرنامج التعميمي عمى وفؽ جدولة الممارسة المتغيرة ) الموزعة
في الجمناستؾ , وبعد جمع آراء السادة الخبراء والمختصيف حصؿ الباحث عمى نسبة  األرضيةبساط الحركات عمى 

%( فأكثر عمى أىـ تمرينات القدرات الحركية الخاصة والتي تخدـ أىداؼ البحث والموضحة في 85اتفاؽ بمغت )
 (4الممحؽ)

 في الجمناستيكاألرضية  جهاز بساط الحركاتتحديد المهارات الحركية عمى    4-5-3-4
أعتمد الباحثاف عمى مفردات المنيج الدراسي المخصص في مادة الجمناستيؾ لطمبة السنة الدراسية الثانية           

( والذي يتضمف  0250-0255)الفصؿ الدراسي األوؿ( في كمية التربية الرياضية / جامعة دىوؾ , لمعاـ الدراسي)
 -وكاألتي  بالجمناستيؾياز بساط الحركات األرضية عمى جالميارات الحركية عمى  

 -وتشمؿ الميارات الحركية اآلتية   -بساط الحركات األرضية   -أ
-5الوقوؼ عمى الذراعيف ,-4الدحرجة الخمفية المكورة ,-3الدحرجة األمامية المكورة ,-0الميزاف األمامي , -5

 القفزة العربية .-6العجمة البشرية , 
عمى استمارة استبيان لبيان مدى صالحية االستمارة المعدة لتقويم األداء الفني لممهارات الحركية    4-5-3-5

 . في الجمناستكجهاز بساط الحركات األرضية 
(  وتـ عرضيا عمى عدد 5لمميارات قيد الدراسة الممحؽ ) قاـ الباحثاف بأعداد استمارة استبياف لتقويـ األداء المياري  

( , لبياف 5مف السادة الخبراء والمختصيف في مجاؿ ) التعمـ الحركي, وطرائؽ التدريس, والجمناستؾ ( , الممحؽ )
عمى جياز بساط آرائيـ في مدى صالحية االستمارة المعدة لتقويـ األداء الفني حسب البناء الظاىري لمحركة 

, مع تحديد درجة كؿ قسـ مف أقساـ البناء الظاىري لمحركة ) القسـ التحضيري , القسـ بالجمناستؾركات األرضية الح
( درجات, وأجراء التعديالت 52الرئيسي , القسـ الختامي(عمى أف تكوف الدرجة الكمية لكؿ ميارة حركية تتكوف مف )

كمية  لكؿ ميارة مف الميارات الحركية وحسب النسبة المئوية الالزمة حوؿ االستمارة ,حيث تـ التوصؿ الى الدرجة ال
%( فأكثر وعمى وفؽ أىمية كؿ قسـ مف أقساـ البناء الظاىري لمميارة, 88التفاؽ آراء الخبراء والمختصيف والبالغة)

 بشكميا النيائي. بالجمناستؾعمى جياز بساط الحركات األرضية استمارة تقويـ الميارات الحركية 
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 استمارة االستبيان الخاصة لتحديد مدى صالحية البرنامج التعميمي المقترح    4-5-3-6
عمى المصادر العممية والدراسات السابقة في مجاؿ التمرينات الخاصة وجدولة الممارسة ورياضة  افبعد اطالع الباحث

(, 5988بد الرزاؽ,(,و)ألعبيدي وع5985الجمناستيؾ والتعمـ الحركي )ألعبيدي ومراد,
 (,0229(,و,)بسيـ,0228(,و)شياب,0226(,و)الجاؼ,0226(,و)األعرجي,0225و)رشيد,(,5996)سعودي,و

, (, واالستعانة بآراء السادة المختصيف فضال عف خبرة الباحثاف الميدانية في مجاؿ رياضة الجمناستؾ0252و)خيوف,
تـ اعداد البرنامج التعميمي عمى وفؽ جدولة الممارسة المتغيرة في تعمـ بعض الميارات الحركية عمى  بساط الحركات 
االرضية في الجمناستؾ, وتـ عرض نموذج  في استمارة استبياف , عمى عدد مف السادة الخبراء والمختصيف في 

( لبياف رأييـ في مدى 5ورياضة الجمناستؾ(  ممحؽ ) مجاؿ)التعمـ الحركي وطرائؽ التدريس,والتدريب الرياضي,
صالحية البرنامج التعميمي وتعديؿ أو إضافة ما يرونو مناسبا مف حيث )المدة الزمنية لمبرنامج, وعدد الوحدات 
التعميمية و تمرينات القدرات الحركية الخاصة وتزامنيا مع الميارات الحركية عمى وفؽ جدولة الممارسة المتغيرة, 

عدد التكرارات وغيرىا( , إذ تـ بعدىا االتفاؽ عمى صالحية البرنامج التعميمي مف قبؿ كافة السادة المختصيف بعد و 
 أف تـ األخذ بكافة المالحظات العممية التي أبدوىا.

 المقاييس واالختبارات   4-5-4
 قياس كل من الطول والكتمة مع حساب العمر الزمني .  4-5-4-2
 ت بعض الصفات البدنية والحركية اختبارا  4-5-4-3
 - المالحظة العممية   4-5-5
عمى جياز بساط الحركات األرضية تمت المالحظة العممية التقنية لتقويـ األداء الفني في بعض الميارات الحركية  

تي البحث مف قبؿ السادة المختصيف في رياضة الجمناستيؾ( ولكال االختباريف القبمي و ألبعدي لمجموع بالجمناستؾ
. إذ تمت المالحظة العممية بالتصوير الفيديوي والحاسبة والمقوميف لالختبار القبمي يـو االثنيف الموافؽ ) 

 ( 0255-50-05)     ( ولالختبار ألبعدي يـو األربعاء الموافؽ57/52/0255
  في الجمناستك عمى جهاز بساط الحركات األرضية استمارة تقويم األداء الفني لممهارات الحركية4-5-6

عمى جياز بساط الحركات األرضية تـ تصميـ الشكؿ النيائي الستمارة التقويـ لألداء الفني لبعض الميارات الحركية 
, بعد األخذ بآراء السادة الخبراء والمختصيف  بالنسبة لتقديراتيـ لمدرجات النيائية لكؿ قسـ مف أقساـ البناء بالجمناستؾ

 ارة مف الميارات الحركية قيد الدراسة . الظاىري الحركي ولكؿ مي
 التجانس والتكافؤ 4-6
 تجانس عينة البحث 4-6-2

 ( يبيف ذلؾ 0تـ اجراء عممية التجانس لعينة البحث في متغيرات ) العمر , الطوؿ, الكتمة (.  والجدوؿ ) 
 المعيارية وقيمة معامؿ االختالؼ لتجانس العينة ( األوساط الحسابية واالنحرافات 0الجدوؿ ) 

قيمة معامؿ  العينة وحدة القياس المتغيرات
 ع + س   االختالؼ

 %4.69 2.82 02.25 سنة العمر
 %4.46 7.60 572.83 سـ الطوؿ
 %7.34 4.57 60.00 كغـ الكتمة
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التكافؤ في بعض عناصر المياقة البدنية والحركية المؤثرة في تعمم المهارات الحركية عمى بعض  4-6-3-2
 -أجهزة الجمناستك :

بعد أف حصؿ الباحثاف عمى أىـ الصفات البدنية والحركية واختباراتيا, وحسب األىمية النسبية في الترتيب والتسمسؿ 
(, تدريب الرياضي, والقياس والتقويـ, والتعمـ الحركيالمختصيف في مجاؿ )عمـ الالمنطقي لتنفيذىا مف وجية نظر السادة 

المؤثرة في تعمـ األداء ض الصفات البدنية والحركية قاـ الباحث بأجراء عممية التكافؤ بيف مجموعتي البحث  في بع
التي رشحت واختباراتيا كانت  المياري عمى جياز بساط الحركات االرضية في الجمناستيؾ, والصفات البدنية والحركية

 -عمى النحو اآلتي 
 .  ( كغـ مف فوؽ الرأس 3مف وضع الجموس عمى كرسي رمي الكرة الطبية زنة ) -القوة االنفجارية لمذراعيف  -5

    (                                       536,  5992) عثماف ,                               
                          (.                                                      37, 5987الوثب ألعامودي مف الثبات )سار جنت(.   ) حسانيف, -القوة االنفجارية لمرجميف   -0
 اختبار الضغط مف االستمقاء عمى مصطبة مستوية لمرة واحدة.  -القوة القصوى لمذراعيف  -3

 (570, 0220) الدباغ ,                                                                    
مف وضع االستناد عمى األرض ثني ومد الذراعاف  أقصى عدد لمدة   -القوة المميزة بالسرعة لمذراعيف   -4

 (.352, 5995ثانية.                                                 ) حسانيف , 52
                   ( ثانية. 52الجموس مف الرقود مف وضع ثني الركبتيف أقصى عدد لمدة ) -القوة المميزة لمسرعة لعضالت البطف -5

    (                      84, 5994)عالوي , ورضواف , 
مف عمى منصة. ) خاطر ,  أسفؿ  -ثني الجذع مف الوقوؼ أماـ -مرونة الجذع والعضالت الخمفية لمفخذيف   -6

 (383, 5978والبيؾ , 
مف وضع الوقوؼ والذراعاف مستقيمة مسؾ عصا الجمناستيؾ المدرجة                                                               -مرونة األكتاؼ   -7

 (93,  5985)حمدي,
 ( 526, 0228طوليا.)نمرة,وسعادة , اختبار الوقوؼ عمى العارضة بقدـ واحدة -التوازف الثابت  -8
 
  (088, 5980)عالوي,و رضواف,       ـ  .9×4اختبار الركض المتعرج )الزكزاؾ( -الرشاقة   -9

)جميع االختبارات البدنية والحركية تتمتع بمعامالت صدؽ وثبات وموضوعية عالية وحسب المصادر العممية في 
 ة(مجاؿ القياس والتقويـ في التربية الرياضي
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 (4الجدول)
يبيف األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت(المحسوبة لمتكافؤ في الصفات البدنية والحركية بيف 

 مجموعتي البحث

وحدة  الصفات البدنية والحركية
 القياس

) ت (  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 الداللة المحسوبة

 ع + س   ع + س  
 غير معنوي 2.58 2.43 5.25 2.38 4.98 سـ القوة االنفجارية لمذراعيف

 غير معنوي 2.50 5.58 36.22 4.89 34.52 سـ لمرجميف القوة االنفجارية
 غير معنوي 2.68 3.83 45.67 3.76 44.57 كغـ القوة القصوى لمذراعيف

 غير معنوي 5.02 2.89 55.22 5.20 55.67 تكرار القوة المميزة بالسرعة لمذراعيف 
 غير معنوي 5.22 2.89 9.22 2.84 9.52 تكرار القوة المميزة لمسرعة لعضالت البطف

مرونة الجذع والعضالت الخمفية 
 غير معنوي 2.58 5.85 53.57 0.00 50.67 سـ لمفخذيف

 غير معنوي 2.09 7.63 78.83 8.00 67.52 سـ مرونة األكتاؼ
 غير معنوي 2.36 5.87 05.52 0.83 05 ثانية التوازف الثابت

 غير معنوي 5.04 2.56 6.09 2.36 6.49 ثانية الرشاقة
( يتبيف لنا بأف ىناؾ فروؽ غير معنوية في جميع الصفات البدنية قيد الدراسة بيف 4مف خالؿ مالحظتنا لمجدوؿ )

, وىي اصغر مف قيمة ( 5.04-2.58المجموعتيف التجريبية والضابطة , إذ تراوحت  قيمة )ت( المحسوبة بيف )
 ( مما يدؿ عمى تكافؤ المجموعتيف.2.25.)≥(عند نسبة خطأ 0.03)ت(الجدولية والبالغة)   

 التكافؤ في بعض المهارات الحركية عمى بساط الحركات االرضية في الجمناستك    4-6-3-3
أف تـ تصميـ استمارة تقويـ األداء  إف لكؿ لعبة قانونا خاصا تقـو عمى أساسو أداء الحركات الرياضية , وبعد        

الفني لمميارات عمى جياز بساط الحركات االرضية في الجمناستيؾ واتفاؽ المختصيف عمى درجات أقساـ البناء 
 -الظاىري الحركي , اتبع الباحثاف الخطوات اآلتية  

 وعرض( لكافة الميارات الحركية قيد الدراسة. إعطاء محاضرة تعريفية لعينة البحث ) شرح  -1
 إعطاء إحماء لكافة عينة البحث . -2
( محاوالت ولكؿ ميارة مف الميارات الحركية عمى جياز بساط الحركات االرضية  ) 3إعطاء كؿ طالب ) -3

 كمحاوالت تجريبية ( لمطالب.
(  542)   ف مكاف األداء وبأرتفاع ـ ( م 4( عمى بعد )   Sonyتـ تثبيت آلة التصوير الفيديوية مف نوع )  -4

 سـ في القاعة الداخمية لكمية التربية الرياضية / جامعة دىوؾ .
تـ التصوير الفيديوي لعينة البحث بإعطاء كؿ طالب محاولة واحدة ولكؿ ميارة مف الميارات الحركية المشمولة  -5

 بالبحث في رياضة الجمناستؾ , كاختبار قبمي 
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إف الميارات الحركية المشمولة بالبحث تعد مف الميارات الوحيدة ليا بداية ونياية وتؤدى لمرة واحدة وتتكوف مف  -6
 ( أقساـ ) تحضيري , رئيس , ختامي (. 3)

(   CD)    بعدىا قاـ الباحثاف بعرض التصوير الفيديوي عمى الحاسبة االلكترونية بوساطة قرص مضغوط   -7
 كية مف قبؿ الخبراء والمختصيف في رياضة الجمناستؾ .لتقويـ الميارات الحر 

( مقوميف مف ذوي الخبرة واالختصاص في مجاؿ 3تمت عممية تقويـ األداء المياري لعينة البحث بوساطة ) -8
( درجات لألقساـ الثالثة ولكؿ ميارة مف الميارات الحركية قيد 52الجمناستؾ , إذ أعطى المقوميف الدرجة مف )

 استمارة التقويـ الخاصة لكؿ طالب .الدراسة وفؽ 
تـ استخراج المتوسط الحسابي بيف درجات المقوميف الثالث لكؿ طالب إلظيار الدرجة النيائية لمميارة الواحدة  -9

 في استمارة التقويـ .
( يبيف التكافؤ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في بعض الميارات الحركية عمى بساط الحركات 4والجدوؿ )

 األرضية في الجمناستؾ.
 التكافؤ في الميارات الحركية عمى بساط الحركات االرضية في الجمناستؾ لمجموعتي البحث ( يبيف 4الجدوؿ ) 

وحدة  الميارات الحركية
 القياس

) ت (  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 الداللة المحسوبة

 ع + س   ع + س  
 غير معنوي 5.29 2.72 3.40 2.98 3.33 درجة الميزاف األمامي

 غير معنوي 5.00 2.63 0.83 2.74 0.40 درجة الوقوؼ عمى الذراعيف
 غير معنوي 2.95 2.88 3.05 2.83 3.35 درجة الدحرجة األمامية المكورة
 غير معنوي 2.85 2.50 0.33 2.54 3.67 درجة الدحرجة الخمفية المكورة

 غير معنوي 2.55 2.89 0.56 2.76 0.83 درجة العجمة البشرية
 غير معنوي 2.43 2.68 0.83 2.94 0.67 درجة القفزة العربية

( يتبيف لنا بأف ىناؾ فروؽ غير معنوية في جميع الميارات الحركية عمى بساط 5مف خالؿ مالحظتنا لمجدوؿ )
إذ تراوحت  قيمة )ت( المحسوبة مابيف  الحركات األرضية قيد الدراسة بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة ,

 (2.25.)≥(عند نسبة خطأ 0.03( , وىي اصغر مف قيمة )ت(الجد ولية والبالغة)   2.43-5.00)
 -األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث :  4-7

 ساللـ خشبية         -9ميزاف طبي دقيؽ .                                        .1
 (.3مسطبة سويدية )مستوية( عدد ) -Sony.                    52)آلة تصوير فيدوية مف نوع )  .2
 ( كغـ. 3كرة طبية زنة ) -55                              (.  dellجياز حاسوب نوع ) .3
 (.52شواخص عدد ) -50                             (.     8ساعة توقيت عدد )   .4
 بساط الحركات األرضية . -53ؾ                                          ابسطة جمناستي .5
 جياز متوازي لمرجاؿ. -54(ـ                                   52شريط قياس بطوؿ) .6
 (.5صندوؽ خشبي مدرج عدد )  -55مسطرة مدرجة                                               .7
 (.6قفاز جمناستيؾ  عدد)  -56                                  شريط الصؽ             .8
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 -متغيرات البحث وكيفية ضبطها :  4-8
 البرنامج التعميمي وفؽ جدولة الممارسة المتغيرة  )الموزعة_المكثفة(. -  المتغير المستقل  4-8-2
 بالجمناستؾعمى جياز بساط الحركات األرضية تعمـ بعض الميارات الحركية  -المتغير التابع : 4-8-3
خالؿ اطالع الباحثاف عمى المصادر العممية والدراسات السابقة وىي في مجاؿ  -البرنامج التعميمي المقترح : 4-9

( , 0225( ,) رشيد,0225(,)محجوب,  0225)ألبنا, (, 5996دي,, سعو (5988بحثيما )حنتوش وسعودي,
فضال عف خبرة الباحث في مجاؿ رياضة الجمناستؾ , إذ تـ (,0252خيوف,) ) (0229(, )بسيـ,0228)شياب,

المكثفة( ينفذ مف قبؿ المجموعة التجريبية, وتـ  -وضع برنامج تعميمي عمى وفؽ جدولة الممارسة المتغيرة ) الموزعة
التعمـ  ( أعدت ليذا الغرض عمى عدد مف السادة المختصيف في مجاؿ )52في استمارة استبياف ممحؽ) عرضو

( , لبياف آرائيـ في مدى 5الحركي, وطرائؽ التدريس, عمـ التدريب الرياضي, ورياضة الجمناستؾ (, الممحؽ)
صالحية البرنامج التعميمي وتعديؿ أو إضافة ما يرونو مناسبا مف حيث) المدة الزمنية , الوحدات التعميمية المقترحة , 

وبعد األخذ بآراء السادة الخبراء  مارسة المتغيرة وعدد التكرارات وغيرىا(.تماريف القدرات الحركية الخاصة , جدولة الم
والمختصيف بما يخص البرنامج التعميمي ومف خالؿ المقابالت الشخصية مع العديد مف المختصيف تـ إجراء بعض 

ـ االتفاؽ عمى صالحية التعديالت وتحديد المدة الزمنية لمبرنامج والوحدات التعميمية وعدد التكرارات بكؿ تمريف, وت
المكثفة(, -البرنامج التعميمي مف قبؿ كافة المختصيف لموحدات التعميمية بأسموب جدولة الممارسة المتغيرة )الموزعة

 (.55)  ممحؽ فضال عف البرنامج التعميمي االمري المتبع لممجموعة الضابطة في الكمية
 الخطة الزمنية لمبرنامج التعميمي :-4

 ( وحدة تعميمية  .56التعميمي ) تضمف البرنامج
( أسابيع , وزعت خالليا الوحدات التعميمية بواقع وحدتيف تعميميتيف في 8. وقد استغرؽ تنفيذ البرنامج التعميمي )

 ( دقيقة موزعة كاآلتي_92األسبوع , وزمف الوحدة التعميمية )
 -( دقيقة ويشمل :31القسم أألعدادي )-
 ( د.4المقدمة )  -   
 ( د. 6إحماء عاـ )  -   
 ( د. 52إحماء خاص ) -   
 -( دقيقة ويشمل :71القسم الرئيس )-
 ( دقيقة .02الجزء التعميمي ) -   
 ( دقيقة .42الجزء التطبيقي ) -   
  ( دقيقة21القسم الختامي )-
 -التجارب االستطالعية : 4-21
 -التجربة االستطالعية األولى: 4-21-2

    يفققاـ الباحثاف بأجراء التجربة االستطالعية األولى يومي الخميس والسبت المواف
 ( الختبارات الصفات البدنية والحركية والميارات الحركية. 025 5/ 6-8/52)

 -وكاف اليدؼ مف التجربة االستطالعية األولى ىو  
 التأكد مف مدى مالئمة ووضوح تعميمات اختبارات عينة البحث. -1
 كد مف التسمسؿ المنطقي ألداء االختبارات المختارة في البحث.التأ -2
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مكانية فريؽ العمؿ المساعد لتنفيذ القياسات واالختبارات. -3  التأكد مف قدرة وا 
 مدى صالحية األجيزة واألدوات المستخدمة في االختبارات. -4
 حساب الوقت الالـز لتنفيذ االختبارات. -5

واضحة لدى الباحث وفريؽ العمؿ المساعد عف طبيعة العمؿ وكيفية وكاف مف نتائج التجربة ىو تكويف صورة 
 التطبيؽ.

 -التجربة االستطالعية الثانية : 4-21-3
( المتضمنة تطبيقا لمبرنامج  0255/  52/  9قاـ الباحثاف بأجراء التجربة االستطالعية الثانية يـو األحد الموافؽ ) 

 ( . المكثفة-)الموزعةالتعميمي عمى وفؽ جدولة الممارسة المتغيرة 
 -التجربة االستطالعية الثالثة: 4-21-4

قاـ الباحثاف ومدرس المادة وبمساعدة فريؽ العمؿ المساعد بتجربة استطالعية لعممية تصوير األداء المياري لمميارات 
مناستؾ وذلؾ ( مف طمبة المرحمة الثانية مف خارج عينة البحث عمى بساط الحركات األرضية في الج8الحركية عمى )

( لموقوؼ عمى آلية التصوير ووضعية الكاميرا مف حيث بعدىا عف مكاف 0255/  52/  52يـو االثنيف الموافؽ )
 األداء  .

 -االختبارات القبمية والتجربة الرئيسة واالختبارات البعدية : 4-22
 االختبارات القبمية 2 -4-22
 -تقويم األداء المهاري:4-22-2-2

( , وبمساعدة مدرس 0255/   52/  56بار القبمي لمجموعتي البحث  في يـو األحد الموافؽ)  تـ إجراء االخت
المادة, وقبؿ القياـ بأداء االختبار القبمي مف قبؿ الطالب قاـ الباحث بأداء محاولة واحدة أماـ الطالب ولكؿ ميارة 

( محاوالت لكؿ ميارة مف الميارات 3ء )مف الميارات الحركية عمى بساط الحركات األرضية, ثـ قاـ الطالب بأدا
الحركية بعدىا تـ االختبار القبمي بإعطاء كؿ طالب محاولة واحدة  وصاحب أداء كؿ ميارة لكؿ طالب تصوير 

 األداء المياري لكؿ ميارة بآلة تصوير فيدوية .
 التجربة الرئيسية  3 – 4-22 

وبواقع وحدتيف ( 58/52/0255 جريبية  يـو الثالثاء الموافؽ)لتتـ البدء بتنفيذ البرنامج التعميمي عمى المجموعة ا
تعميميتيف في األسبوع الواحد, وتـ توزيعيا عمى وفؽ جدوؿ الدروس األسبوعي لممرحمة الدراسية الثانية ليومي األحد 

شراؼ عمى تنفيذ بعد ذلؾ قاـ الباحثاف باأل,  والثالثاء  في مادة الجمناستؾ في كمية التربية الرياضية /جامعة دىوؾ
 -التجربة التي شممت مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة وكاالتي 

 المكثفة(.-المجموعة  التجريبية تنفذ أسموب جدولة الممارسة المتغيرة ) الموزعة -1
 المجموعة الضابطة تنفذ البرنامج المتبع في الكمية. -2

وقد أستخدـ مدرس المادة في تعميـ الميارات الحركية ) الطريقة الكمية( كونيا تمثؿ وحدة حركية كاممة وبأشراؼ 
 50/  58الباحث عمى التجربة في القاعة الداخمية , وتـ االنتياء مف تنفيذ البرنامج التعميمي في يـو األحد الموافؽ )

 /0255 .) 
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 االختبارات البعدية  4 – 4-22
(, وذلؾ بإعطاء محاولة  0255/ 50/  05جراء االختبار ألبعدي لمميارات الحركية يـو األربعاء الموافؽ ) تـ إ

واحدة لكؿ طالب ولكؿ ميارة مف الميارات الحركية قيد البحث, وقد صاحب األداء عممية تصوير فيديوي  لكؿ طالب 
 قبميولكؿ الميارات قيد الدراسة , وتـ ذلؾ بنفس ظروؼ االختبار ال

 -الوسائل اإلحصائية :  4-23
 -ىي  في معالجة النتائج, والوسائؿ اإلحصائية استخدـ الباحثاف برنامج الحقيبة اإلحصائية لمعمـو االجتماعية 

 الوسط الحسابي. -1
 االنحراؼ المعياري. -2
 النسبة المئوية. -3
 معامؿ االختالؼ . -4
 د.اختبارات )ت( لوسطيف حسابييف مرتبطيف متساوييف بالعد -5
 اختبارات )ت( لوسطيف حسابييف غير مرتبطيف متساوييف بالعدد.  -6

 ( 352 -525, 5999) التكريتي والعبيدي,                                               
 

 عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها-5
 عرض النتائج وتحميمها 5-2
 القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية عرض وتحميل نتائج االختبارات المهارية 5-2-2

( األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة لالختبارات الميارية القبمية والبعدية 5الجدوؿ ) 
 لممجموعة التجريبية

 المعالـ االحصائية        
 ت( المحسوبةقيمة ) االختبار البعدي االختبار القبمي وحدة القياس الميارات        

 ع س   ع س  
 *52.00 2.45 7.52 2.98 3.33 درجة الميزاف االمامي

 *8.59 2.45 7.83 2.74 0.40 درجة الوقوؼ عمى الذراعيف
 *8.45 2.45 7.67 2.83 3.35 درجة الدحرجة االمامية المكورة
 *7.04 2.63 7.52 2.54 3.67 درجة الدحرجة الخمفية المكورة

 *55.20 2.58 7.40 2.76 0.83 درجة البشرية العجمة
 *52.57 2.98 7.67 2.94 0.67 درجة القفزة العربية

  0.57( قيمة )ت( الجدولية =5( واماـ درجة حرية ) 2,25) ≤*معنوي عند نسبة خطا 
 -( تبيف لنا اآلتي  5مف خالؿ مالحظاتنا لمجدوؿ )   
وجود فروؽ ذات داللة معنوية بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية ولمصمحة االختبار البعدي في  -

( اماـ درجة   0.57جميع الميارات  قيد الدراسة اذ كانت قيـ )ت( المحسوبة اكبر مف قيـ )ت( الجدولية البالغة )  
 (2,25) ≤( وعند نسبة خطأ 5حرية )
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 عرض وتحميل نتائج االختبارات المهارية القبمية والبعدية لممجموعة الضابطة 5-2-3
( يبيف األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) ت ( المحسوبة لالختبارات الميارية  6الجدوؿ ) 

 2القبمية والبعدية لممجموعة الضابطة
 

 المعالـ اإلحصائية
قيمة )ت(  االختبار البعدي بار القبمياالخت وحدة القياس الميارات 

 ع س   ع س   المحسوبة
 *6.04 2.75 6.57 2.72 3.40 درجة الميزاف األمامي

 *5.54 2.90 6.58 2.63 0.83 درجة الوقوؼ عمى الذراعيف
 *5.50 2.98 6.33 2.88 3.05 درجة الدحرجة األمامية المكورة
 *6.87 2.58 6.40 2.50 0.33 درجة الدحرجة الخمفية المكورة

 *7.87 2.22 6.52 2.89 0.56 درجة العجمة البشرية
 *4.58 2.66 5.90 2.68 0.83 درجة القفزة العربية

 3.68( قيمة )ت( الجدولية = 5( واماـ درجة حرية ) 2,25) ≤*معنوي عند نسبة خطا 
 -( تبيف لنا اآلتي   6مف خالؿ مالحظاتنا لمجدوؿ ) 

وجود فروؽ ذات داللة معنوية بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة ولمصمحة االختبار البعدي في -
( اماـ درجة 0.57جميع الميارات قيد الدراسة إذ كانت قيـ )ت( المحسوبة اكبر مف قيـ )ت( الجدولية البالغة )  

 (2.25) ≤( وعند نسبة خطأ معنوية 5حرية )
 ميل نتائج االختبارات المهارية البعدية لممجموعتين التجريبة والضابطة عرض وتح 5-2-4

( يبيف األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة لالختبارات الميارية البعدية 7الجدوؿ )
 2لممجموعتيف التجريبية والضابطة

 المعالـ االحصائية
 وحدة القياس الميارات

 التجريبيةالمجموعة 
 االختبار البعدي

االختبار  المجموعة الضابطة
قيمة )ت(  البعدي

 ع -س ع -س المحسوبة
 *3.73 2.75 6.57 2.45 7.52 درجة الميزاف األمامي

 3.25* 2.90 6.58 2.45 7.83 درجة الوقوؼ عمى الذراعيف
 3.27* 2.98 6.33 2.45 7.67 درجة الدحرجة األمامية المكورة
 3.28* 2.58 6.40 2.63 7.52 درجة الدحرجة الخمفية المكورة

 3.84* 222 6.52 2.58 7.40 درجة العجمة البشرية
 3.65* 2.66 5.90 2.98 7.67 درجة القفزة العربية

 (  0.03( قيمة )ت( الجدولية= ) 52( وأماـ درجة حرية ) 2,25) ≤*معنوي عند نسبة خطا 
 -( تبيف لنا اآلتي  7مف خالؿ مالحظاتنا لمجدوؿ ) 
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_ وجود فروؽ ذات داللة معنوية في االختبار ألبعدي بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة ولمصمحة المجموعة 
(   0.03التجريبية في جميع الميارات قيد الدراسة إذ كانت قيـ )ت( المحسوبة اكبر مف قيـ )ت( الجدولية والبالغة ) 

 (.2,25) ≤ة خطأ ( وعند نسب52درجة حرية ) اماـ
 مناقشة النتائج 5-3

( والمذاف يشيراف الى تطور المجموعة 7( و)5يعزو الباحثاف التطور الحاصؿ في نتائج اختبارات كؿ مف الجدوليف )
التجريبية في جميع الميارات الحركية قيد الدراسة  فضال عف تفوؽ المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة في 

 المكثفة (. -الحركية قيد الدراسة الى التأثيرات االيجابية الفعالة لجدولة الممارسة المتغيرة ) الموزعةجميع الميارات 
المكثفة( مقارنة بالممارسة األمرية , إذ  -ويعزو الباحثاف السبب في ذلؾ الى فاعمية جدولة الممارسة )الموزعة     

دة التعميمية اف يكتسبوا اكبر قدر مف المعمومات لمتمرينات ساعدت الممارسة الموزعة الطالب في بداية تمريف الوح
النوعية  بصورة سريعة ىذا مما جعؿ الطالب يقمموف مف االخطاء, وكوف لدييـ االساس الصحيح لممسار الحركي 

تعميمية لمتمريف فتقدموا باداء التمرينات ومكنيـ في السيطرة عمى الممارسات الالحقة بالممارسة المكثفة في الوحدة ال
نفسيا , متغمبيف عمى الصعوبات البدائية الكتساب المعمومات فكانت التكرارات بالممارسة الموزعة في بداية كؿ تمريف 

 في الوحدة التعميمية الى  اف تحولت الى التكرارات بالممارسة المكثفة كانت كافية لبناء المسار الصحيح لمتمريف.
المكثفة( تساعد -ف التقدـ بالميارة عف طريؽ الممارسة الموزعة والممارسة )الموزعةوىذا يتفؽ مع دراسة )البنا( " با   

 (78-60,  0225)البنا   بات االداء في بداية كؿ تمريف. في التغمب عمى صعو 
ويرى الباحثاف بأف استخداـ التمرينات الموزعة في بداية التمريف لمبرنامج التعميمي تحدث نتائج ايجابية في سير 

ة التعمـ وذلؾ مف خالؿ االستفادة مف طوؿ فترة الراحة بيف التماريف ,فضال عف ذلؾ فاف استخداـ التمرينات عممي
المكثفة بعد التمرينات الموزعة تكوف ذو فائدة لتثبيت سير أداء التمريف وتوجييو بالصورة الصحيحة التي تخدـ اليدؼ 

 منو. 
ة والتدريبات الموزعة تحقؽ معدؿ اداء أفضؿ في مراحؿ االولى ( " اف الممارسSnoddyوىذا يتفؽ مع نظرية  )  

لمتعميـ في حيف المكثؼ يحقؽ معدال افضؿ في المراحؿ االخيرة لعممية التعميـ ,  إذ أف اإلنقاص التدريجي في طوؿ 
 (52, 5970 (نقال عف )لطفي,97, 0226)الجاؼ,  "لتعمـ يدفع لزيادة فاعمية التعمـفترات التدريب في أثناء مرحمة ا

وىذا ما يؤكده )لطفي(" انو مف الممكف تعزيز االكتساب المبكر عف طريؽ الممارسات الموزعة في حيف يتـ االكتساب 
 (558 - 555, 5970المتأخر عندما تكوف التدريبات مركزة ")لطفي   

المكثؼ( في طريقة تعميمية أو  -لذا يرى الباحثاف أف دمج وتداخؿ في بعض جدولة الممارسات , ومنيا ) الموزع   
اسموب واحد يساعد عمى خمؽ حالة مف التطور نتيجة لسد الثغرات واستغالؿ االيجابيات لكؿ نوع مف الممارسة 

في مادة  باألخص و تعمـ الميارات الحركية وجمعيا في وحدة تعميمية واحدة تعمؿ عمى تسييؿ زيادة عممية
 (5990الجمناستؾ وفي بساط الحركات االرضية بشكؿ خاص.  ويتفؽ ذلؾ مع نتائج دراسة كؿ مف ) المصطفى ,

( في  أف الدمج أو التداخؿ بيف عدد مف جدولة الممارسات  0225( )رشيد ,  0223( )االمير , 0220) الدليمي ,
 ؿ في الحصوؿ عمى عممية تعمـ الميارات الحركية في االلعاب الرياضية المختمفة يؤثر بشكؿ إيجابي و فعا
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 -االستنتاجات والتوصيات:-6
 -استنتج الباحثاف ما يمي  -االستنتاجات: 6-2
المكثفة( التي نفذت مف قبؿ المجموعة التجريبية تعمما في جميع ميارات -حققت جدولة الممارسة المتغيرة)الموزعة -5

يد الدراسة عمى بساط الحركات االرضية وذلؾ مف خالؿ مقارنة نتائج االختبارات القبمية والبعدية  لممجموعة البحث ق
 2التجريبية

حققت المجموعة الضابطة تعمما في جميع ميارات البحث قيد الدراسة عمى بساط الحركات االرضية وذلؾ مف  -0
 ممجموعة الضابطة.خالؿ مقارنة نتائج االختبارات القبمية والبعدية  ل

المكثفة(  تعمما أفضؿ مف المجموعة  -حققت المجموعة التجريبية التي نفذت جدولة الممارسة المتغيرة)الموزعة- 3
الضابطة في جميع ميارات البحث قيد الدراسة عمى بساط الحركات االرضية وذلؾ مف خالؿ مقارنة نتائج االختبارات 

                                2البعدية لممجموعتيف
 -يوصي الباحثاف بما يمي  - التوصيات : 6-3
المكثفة(  عند تصميـ الوحدات التعميمية في  -ضرورة االىتماـ بتماريف جدولة الممارسة المتغيرة )الموزعة 5-0-5

 باقي ميارات بساط الحركات االرضية 
المكثفة(  عند تصميـ الوحدات التعميمية عمى  -ضرورة االىتماـ بتماريف جدولة الممارسة المتغيرة )الموزعة 5-0-0

 اجيزة الجمناستيؾ  االخرى ولكافة الميارات الحركية ليا .
 المصادر 

والنشر والتوزيع,  , دار الفكر لمطباعة5( " موسوعة الجمباز العصرية " ط5995برىـ, عبد المنعـ سميماف ) -2
 عماف, االردف. 

,بنجاميف, واخروف) -3  ("  تقييـ تعمـ الطالب التجمعي والتكويني" ترجمة   محمد اميف مفتي, القاىرة.5983بمـو
(  " أثر استخداـ جدولة الممارسة اليومية لموحدة التعميمية في اكتساب واحتفاظ فف 0225) البنا, ليث محمد داؤد-3

أداء ودقة بعض االرساالت السيمة والصعبة بالكرة الطائرة " اطروحة دكتوراه غير منشورة , كمية التربية الرياضية , 
 جامعة الموصؿ.

 شأة المعارؼ, اإلسكندرية.( " أسس وبرامج التدريب لمحكاـ" من5997البيؾ, عمي)-4
(  "التطبيقات االحصائية في بحوث التربية الرياضية " دار 5996التكريتي,وديع ياسيف, والعبيدي,حسف محمد ) -5

 الموصؿ .–الكتب لمطباعة والنشر 
(   "التطبيقات اإلحصائية واستخدامات 5999التكريتي , وديع ياسيف محمد , والعبيدي , حسف محمد عبد , )-6

 الحاسوب في بحوث التربية الرياضية" , دار الكتب لمطباعة والنشر , جامعة الموصؿ .
, حمب, سوريا.5( " الجمباز دليؿ المدرب والرياضي " , ط0222جاسر , احمد) -7      , شعاع لمنشر والعمـو
العمودي ثر التعمـ انتقاؿ أ أثر استخداـ جػػػدولة الممارسة في(  "   0226الجاؼ, شيرواف صالح خضر )    -8
 صل.بعض ميارات الجمناستؾ " اطروحة دكتوراه غير منشورة , كمية التربية الرياضية , جامعة المول
 .3(  القياس والتقويـ في التربية البدنية والرياضية , جامعة حمواف , القاىرة , ط5995حسانيف , محمد صبحي )-9

( " اسس التدريب الرياضي لتنمية المياقة البدنية في 5997حسانيف, محمد صبحي , وعبد الحميد , كماؿ ) -52
 دروس التربية الرياضية بمدارس البنيف والبنات" دار الفكر العربي , القاىرة
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صؿ, ( "عمـ النفس الرياضي " مطبعة التعميـ العالي والبحث العممي , المو  5992حسيف, قاسـ حسف ) -55
 ,دار البحوث العممية, الكويت3,ط
(  دراسة العالقة بيف بعض دالالت النمو البدني والقدرات الخاصة باالداء الحركي 5985حمدي , احمد عمي ) -50

 , جامعة الزقازيؽ.4-3, مجمة بحوث التربية الرياضية , المجمد الثاني , العدد 
( المدخؿ في الحركات االساس لجمباز الرجاؿ ",  5988)حنتوش , معيوؼ ذنوف , سعودي , عامر محمد  "  -24

 دار الكتب لمنشر , الموصؿ .
تعميمي باستخداـ أسموبي التمريف المكثؼ  –( تأثير برنامج تمييدي 5998الحميري ,ميسر مصطفى اسماعيؿ) -25

شورة , كمية التربية والمتوزع في اكتساب بعض ميارات التنس المنفصمة واالحتفاظ بيا , رسالة ماجستير غير من
 الرياضية , جامعة بغداد

 (  القياس في المجاؿ الرياضي ,دار المعارؼ , مصر.5978خاطر , احمد محمد , والبيؾ , عمي فيمي )-55
 (  " التعمـ الحركي بيف المبدأ والتطبيؽ" , مكتب الصخرة , بغداد.  0220خيوف , يعرب )-56
, جامعة بغداد  كمية التربية الرياضية   0لحركي بيف المبدأ والتطبيؽ" , ط(   "التعمـ ا0252خيوف , يعرب , )-57

 , بغداد   
(. تأثير التداخؿ في أساليب التمريف عمى تعمـ ميارتي اإلرساؿ الساحؽ 0220الدليمي, ناىدة عبد زيد) -58

 ة , جامعة بغداد.والضرب الساحؽ بالكرة الطائرة , رسالة ماجستير غير منشورة , كمية التربية الرياضي
, دار الضياء لمطباعة والتصميـ,العراؽ, 5( " أساسيات في التعمـ الحركي" ط 0228الدليمي,ناىده عبد زيد ) -59

 النجؼ.
(  اثر استخداـ برنامج تدريبي مقترح لتطوير القوة القصوى لعضالت االطراؼ العميا 0220الدباغ, موفؽ سعيد )-02

مجمة الرافديف لمعمـو الرياضية , المجمد الثامف , العدد  بحث منشور, المياقة البدنية ,والسفمى لممشاركيف في دورة 
 الثامف والعشروف.

تأثير استخداـ بعض أساليب جدولة التمريف في المستوى البدني والمياري (   " 0225رشيد, نوفؿ فاضؿ,) -05
 الموصل. نشورة, كمية التربية الرياضية , جامعة, اطروحة دكتوراه غير موالتحصيؿ المعرفي في مادة كرة القدـ"  

 ( " تصميـ وتحميؿ التجارب الزراعية " مطبعة جامعة الموصؿ.5982الراوي, خاشع,و خمؼ اهلل, عبد العزيز)-00
( " فاعمية التماريف التحضيرية العامة والخاصة في تعميـ تكنيؾ ركض الموانع"  2:97) جاسـ نايؼ، الرومي-03

 ماجستير غير منشورة, كمية التربية الرياضية , جامعة بغداد.رسالة 
(   "تأثير برنامج تدريبي لمتمرينات الغرضية الخاصة عمى مستوى أداء 0225زايد , عمرو حممي محمد , )-04

 .ميارة )تكاشيؼ( عمى جياز العقمة" , مجمة أسيوط لمعمـو والفنوف والتربية الرياضية , جامعة أسيوط , القاىرة 
-التدريب الرياضي-النمو والتطور-(  " بيولوجية الرياضة واالداء الحركي5990سالمة,بياء الديف ابراىيـ)-05

 المنشطات " , دار الفكر العربي, القاىرة.-اليرمونات–الطاقة والتغذية 
جمناستؾ, (  دراسة انتقاؿ أثر التعمـ في بعض الحركات التمييدية عمى اجيزة ال5996سعودي,عامر محمد )-06

 اطروحة دكتوراه عير منشورة, كمية التربية الرياضية,جامعة الموصؿ.
( " تأثير استخداـ اسموب االكتشاؼ الموجو في اكتساب واحتفاظ بعض الميارات 0228شياب, منيب صبحي)-07

مية التربية الحركية عمى جيازي بساط الحركات االرضية والمتوازي في الجمناستؾ" رسالة ماجستير غير منشورة, ك
 الرياضية , جامعة صالح الديف. 
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تأثير التمرينات الغرضية الخاصة عمى مستوى االداء في الجمباز,بحث منشور في مجمة -(  5983صالح , يحيى محمد)-08
 دراسات وبحوث,المجمد السادس,العدد الثاني,جامعة حمواف,القاىرة.

 لحركي " , العراؽ , بغداد  (   "موضوعات في التعمـ ا0225قاسـ لزاـ )صبر,  -09
(   اثر استخداـ أسموب التعمـ المكثؼ والموزع عمى مستوى األداء والتطور في فعالية 0222لطائي , نغـ حاتـ حميد )ا-41

 الوثب الطويؿ واالحتفاظ بيا , رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة بغداد , بغداد
 ركي والتدريب الرياضي"دار القمـ , الكويت.( " التعمـ الح5987عثماف, محمد عبد الغني)-09
 ( " التعمـ الحركي والتدريب الرياضي " دار القمـ لمنشر والتوزيع, الكويت.5992عثماف, محمد عبد الغني) -32 

, دار الفكر العربي  5(   "اختبار االداء الحركي"  ,ط5980عالوي , محمد حسف , و رضواف , محمد نصر الديف )-35
 ., القاىرة 

( "أثر استخداـ التمرينات البنائية والتمييدية والمالكبة في تعمـ االداء الفني وتحقيؽ 0226االعرجي, عقيؿ يحيى ىاشـ)-30
 المستولى الرقمي في فعالية قذؼ الثقؿ" اطروحة دكتوراه غير منشورة , كمية التربية الرياضية, جامعة الموصؿ.

( " الجمناستيؾ" كتاب منيجي لمصفوؼ الثانية, كمية التربية الرياضية, 5985 , ومراد, ابراىيـ خميؿ)العبيدي, صائب-33
 جامعة بغداد , وزارة التعميـ العالي والبحث العممي. 

 تمريف , وزارة التعميـ العالي والبحث العممي ,دار الحكمة 5022(   5988العبيدي,صائب,وعبد الرزاؽ,عبد السالـ )-34
 جامعة بغداد.

(  " اثر نوع التدريب لتعمـ ميارة االرساؿ في الكرة الطائرة بتطبيؽ نظرية اتساؽ 0223د الحميد بف عبداهلل )االمير, عب-35
 المحتوى " بحث منشور , المجمة العممية لمبحوث والدراسات, العدد السادس, كمية التربية , بور سعيد.

,   ,(   "طرؽ تدريس التربية الرياضية والتعمـ الحركي" , دار الكتب الجامعية , االسكندرية 5970لطفي , عبد الفتاح ) -36
 مصر
 ( " نظريات التعمـ والتطور الحركي "   دار الكتب , بغداد.0222محجوب , وجيو وآخروف)-37
 وائؿ لمنشر , عماف ,االردف ( " التعمـ وجدولة التدريب الرياضي"  دار 0225محجوب,وجيو) -38
(   " تعمـ التصويب في كرة القدـ في ضوء نظرية تداخؿ المحتوى " بحث منشور , 5990المصطفى, عبد العزيز )  -39

 مجمة بحوث التربية الرياضية, اسيوط
متحدة لمتوريد بالتعاوف ( "التربية الرياضية وطرائؽ تدريسيا  "  الشركة العربية ال 0228نمرة,محمد خميس,وسعادة,نايؼ) -42

 مع جامعة القدس المفتوحة,القاىرة 
, كمية 5(   "اساليب متطورة في تدريب الجمباز بأستخداـ العمؿ العضمي األساسي"  ط0252يوسؼ,احمد عبد اليادي) -45

 التربية الرياضية, جامعة االسكندرية , دار الفكر العربي,القاىرة.
( " تأثير استخداـ عدد مف اساليب جدولة الممارسة في التعمـ واالحتفاظ وتطوير الرضا 0229يونس, بسيـ عيسى) -40

الحركي لألداء الفني لبعض الميارات بالكرة الطائرة" اطروحة دكتوراه غير منشورة , كمية التربية الرياضية , جامعة صالح 
 الديف. 
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