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امللخص
هدف البحث إلى التعرف على أثر جدولة الممارسة الموزعة بفترات راحة مختلفة في اإلنجاز

لبعض المهارات

األساسية المغلقة بكرة السلة  ،واستخدم الباحثان المنهج التجريبي لمالءمته طبيعة البحث ،وتكون مجتمع البحث من

طالب الصف األول المتوسط في متوسطة (النضال) البالغ عددهم ( )193طالبا ،للعام الدراسي ،2018/2017
الواقعة في حي البلديات  ،وبلغ عدد عينة البحث ( )48طالبا وبنسبة مئوية بلغت ( ،)%24,87وتم توزيعهم على اربع

مجموعات متساوية بواقع ( )12طالبا لكل مجموعة  ،وتم التكافؤ فيما بين مجموعات البحث األربع في كل من
المتغيرات (العمر ،والطول ،والكتلة ،وبعض القدرات العقلية ،وعدد من عناصر اللياقة البدنية ،والحركية المؤثرة في
اإلنجاز لبعض المهارات األساسية المغلقة بكرة السلة) وأستخدم تصميم المجموعات التجريبية المتكافئة ذات االختبارين
القبلي والبعدي  ،واشتملت وسائل جمع البيانات على المقابالت الشخصية ،واالستبيان ،واالختبارات ،والمقاييس،

والمالحظة العلمية .

وتم تطبيق البرنامج التعليمي الخاص بالمدرسة باالعتماد على (دليل مدرس التربية الرياضية للمرحلة
المتوسطة -و ازرة التربية) على المجموعة الضابطة  ،كما تم تطبيق البرامج التعليمية الخاصة بجدولة الممارسة على
المجموعات التجريبية الثالث وكاآلاتي (جدولة الممارسة الموزعة بفترة راحة مساوية لفترة األداء) الخاص بالمجموعة
التجريبية األولى ،و(جدولة الممارسة الموزعة بفترة راحة اكبر من فترة األداء بقليل) الخاص بالمــجموعة التجريبية
الثانية ،و(جدولة الممارسة الموزعة بفترة راحة اكبر من فترة االداء السابق) الخاص بالمــجموعة التجريبية الثالثة ،

وتكونت البرامج التعليمية من ( )44وحدة تعليمية بواقع ( )11وحدة تعليمية لكل مجموعة وبمعدل وحدتين تعليميتين في

كل أسبوع باستثناء(التهديف استمر ( )3وحدات تعليمية) ومدة كل وحدة تعليمية ( )45دقيقة.
وتوصل الباحثان إلى أن البرامج التعليمية الثالث الخاصة بجدولة الممارسة الموزعة بفترات راحة مختلفة
والبرنامج التعليمي الخاص بالمجموعة الضابطة (البرنامج التعليمي الخاص بالمدرسة ،ودليل مدرس التربية الرياضية
للمرحلة المتوسطة) أثرت إيجابيا في اإلنجاز لبعض المهارات األساسية المغلقة بكرة السلة.
الكلمات المفتاحية  ( :جدولة الممارسة الموزعة  ،البرنامج التعليمي  ،دليل مدرس التربية الرياضية  ،فترات الراحة
 ،المهارات االساسية بكرة السلة).
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The aim of the research was to identify the effect of scheduling distributed practice
with different rest periods in achievement of some closed basic skills in basketball. The
researchers used the experimental approach to suit the nature of the research. The research
community consisted of (193) students in the intermediate year (2016/2018) in the district
of Al-Baladiyat. The sample was 48 students with a percentage of (24.87%) in four equal
groups (12) students per group, The four research groups were equal in each of the
variables (age, height, mass, some mental abilities, and a number of physical and motor
elements that affect the learning of the achievement of some closed basic basketball skills)
and used the (design of equal experimental groups with pre-testl and post-test) Means of
data collection included interviews, questionnaire, tests, measurement and scientific
observation. The educational program for the school was applied to the control group (the
Instructor’s guide of Physical Education for the intermediate stage - Ministry of Education)
and the educational programs for scheduling distributed practice were applied to the three
experimental groups as following (scheduling distributed practice with a period equivalent
to the period of performance),And (scheduling distributed practice with a slightly longer
period than the performance period) for the second experimental group and the scheduling
practice distributed more than the previous performance period of the third experimental
group. Educational programs included (44) educational unit by (11) units for each group
and at a rate of two units each week (except shooting which continued (3) educational
units) and the duration of each educational unit (45 minutes)
The researchers found that the three educational programs to schedule practice distributed
with different rest periods and the educational program of the control group (the school's
educational program) positively affected the learning achievement of some closed basic
skills in basketball.

:التعريف بالبحث-1
: المقدمة وأهمية البحث1-1

يعد التعلم الحركي أحد العلوم التي اهتم بها الباحثون في مجال التربية البدنية وعلوم الرياضة ألهميته في

 ومن هنا فإن" التعلم الحركي يعني،تعليم واكتساب الفرد للمهارات الحركية الجديدة وبأقل وقت وجهد ممكن
أن ينظم المتعلم استجاباته الحركية وفقا لمتطلبات البيئة وال يتم ذلك إال من خالل عملية اكتساب معلومات

أولية عن األداء يعمل المتعلم بعدها على تحسين هذا األداء وصوال إلى تثبيت المعلومات الخاصة بهذا

) ومن أجل تحقيق مبدأ التعلم ال بد من26,2013،  (الحديثي." والوصول بالحركة إلى األداء األفضل،األداء
اجراء تنظيم وجدولة للتمارين خالل تعلم المبتدئين المهارات الحركية سواء كانت مهارة واحدة أو مهارات عدة

 وقد قام العديد من المتخصصين،على اختالف انواعها من أجل تسهيل عملية التعلم وتنظيم متناسق للتمارين
،في التعلم الحركي بتصنيف المهارات إلى تصنيفات عدة ومنها تصنيف المهارات المغلقة والمهارات المفتوحة
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فالمهارة المغلقة هي التي تكون في محيط ثابت قابل للتنبؤ ،في حين أن المهارة المفتوحة هي التي يكون

محيطها غير ثابت وغير قابل للتنبؤ ،وتعد لعبة كرة السلة واحدة من األلعاب التي شهدت اقباال وتطو ار كبي ار
على مستوى دول العالم وأخذت باالنتشار السريع ،الحتوائها على عدد كبير من المهارات الفنية ،والخطط

المتنوعة والتي تكون مشوقة للمشاهد ويمكن وصفها من األلعاب التي تعمل على بث روح التعاون الجماعي
لغرض الوصول إلى المستوى الرياضي العالي ،وتعد المهارات األساسية في لعبة كرة السلة بمثابة العمود

الفقري وعادة ما تأخذ الوقت األطول في التمرين على مدار فترات مدة التعليم ،لذا فهي تتطلب الكثير من

الجهد والتفكير ،إذ يشكل اإلنجاز عامال مهما بالنسبة للمتعلمين في لعبة كرة السلة.

وقد تطرقت العديد من الد ارسـات الـى جدولـة الممارسـة بأنواعهـا المختلفـة ومنهـا الموزعـة والمكثفـة مـع االخـتالف
فـ ــي المهـ ــارات الرياضـ ــية  ،إذ تناولـ ــت د ارسـ ــة ( البنـ ــا  )2001،اإلرسـ ــاالت السـ ــهلة والصـ ــعبة بـ ــالكرة الطـ ــائرة ،
وتطرقت دراسة (نصر هللا  )2008 ،إلى بعض انواع التهديف بكرة السـلة  ،فـي حـين تطرقـت د ارسـة (محمـود ،

 )2012إلى بعض المهارات األساسية المغلقـة والمفتوحـة بكـرة اليـد ،إال أن جميـع هـذا الد ارسـات لـم تتطـر إلـى
فترة الراحة بين تك اررات الممارسة الموزعة .
 2-1مشكلة البحث :

تكمن مشكلة البحث في التساؤل اآلتي(:أي فترة راحة ضمن أسلوب جدولة الممارسة الموزعة هي األفضل في

اإلنجاز لبعض المهارات األساسية المغلقة بكرة السلة؟).
 3-1هدفا البحث:

 1-3-1المقارنة بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعات التجريبية الثالث التي استخدمت البرامج التعليمية
المتضمنة جدولة الممارسة ال موزعة بفترات راحة مختلفة والمجموعة الضابطة التي استخدمت (البرنامج
التعليمي الخاص بالمدرسة ،ودليل مدرس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطة) في اإلنجاز لبعض المهارات

األساسية المغلقة بكرة السلة.

 2-3-1المقارنة في االختبار البعدي بين المجموعات التجريبية الثالث التي استخدمت البرامج التعليمية
المتضمنة جدولة الممارسة الموزعة بفترات راحة مختلفة والمجموعة الضابطة التي استخدمت (البرنامج
التعليمي الخاص بالمدرسة) في اإلنجاز لبعض المهارات األساسية المغلقة بكرة السلة.
 4-1فرضا البحث:

 1-4 -1وجود فرو ذات داللة معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي بين المجموعات التجريبية الثالث التي
استخدمت البرامج التعليمية المتضمنة جدولة الممارسة الموزعة بفترات راحة مختلفة والمجموعة الضابطة التي

استخدمت (البرنامج التعليمي الخاص بالمدرسة) في اإلنجاز لبعض المهارات األساسية المغلقة بكرة السلة.
 2-4 -1وجود فرو

ذات داللة معنوية في االختبار البعدي بين المجموعات التجريبية الثالث التي

استخدمت البرامج التعليمية المتضمنة جدولة الممارسة الموزعة بفترات راحة مختلفة والمجموعة الضابطة التي

استخدمت (البرنامج التعليمي الخاص بالمدرسة) في اإلنجاز لبعض المهارات األساسية المغلقة بكرة السلة.
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 5-1مجاالت البحث:

 1-5-1المجال البشري :طالب الصف األول المتوسط (متوسطة النضال/البلديات/الموصل).
 2-5-1المجال الزماني :الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي . 2018 /2017
للمدة من  2018/3/19ولغاية .2018/4/23

 3-5-1المجال المكاني :الملعب الخاص بمتوسطة النضال.
 6 -1تحديد المصطلحات:

 1-6-1التمررري( لالممارسررةم المرروز  :يعــرف بأنــه" األســلوب الــذي تكــون فيــه فت ـرات ال ارحــة بــين الممارســات
مساوية أو تزيد عن فترة الممارسة")Gally & Foster,1988 ,108( .

ويعرف البحثان (الممارسة) إجرائيا:تلك الممارسة التي تنظم فيها التمارين الخاصة بالمهارات األساسية المغلقة
بكرة السلة من حيث فترة األداء والراحة التي يؤديها طالب الصف األول المتوسط في خالل الوحدة التعليمية.
 2-6-1اإلنجاز  :يعرف " انه أقصى نتيجة يستطيع الفرد تحقيقها باستثمار كافة قدراته البدنية والحركية

والعقلية والنفسية " (خويلة . )17 ، 1999 ،

ويعرف الباحثان (اإلنجاز ) إجرائيا بأنه قدرة طالب الصف األول المتوسط على تحقيق أفضل النتائج في
اختبارات المهارات األساسية المغلقة بكرة السلة .
 -2إجراءات البحث:
 1-2منهج البحث :استخدم الباحثان المنهج التجريبي لمالءمته لطبيعة البحث.

 2-2مجتمع وعينة البحث :تكون مجتمع البحث من طالب الصـف األول المتوسـط فـي متوسـطة (النضـال)،

الواقعة في حي البلديات في محافظة نينوى والبـالغ عـددهم ( )193طالبـا ،للعـام الد ارسـي  2018/2017وبواقـع

خمس شعب ،وتم اختيار أربع شعب لتكون عينة البحث بصورة عمدية ،تم توزيع الشـعب عشـوائيا علـى أسـاليب
الجدولة  ،وبلغ عدد كل مجموعة ( )12طالبا  ،بعد أن تم استبعاد عـدد مـن الطـالب مـن الشـعب األربـع ،وبهـذا

يكون المجموع الكلي للعينة ( )48طالبا  ،وبنسبة مئوية بلغت (.)%24,87

 3-2التصميم التجريبي:اعتمد الباحثان التصميم التجريبي الذي يطلق عليه " تصميم المجموعات المتكافئة
ذات االختبارين القبلي والبعدي"( .فان دالين  )398 ، 1984 ،وكما موضح في الشكل ()1
المجموعة

االختبار القبلي

المتغير المستقل

االختبار البعدي

األولى

اإلنجاز لبعض

جدولة الممارسة الموزعة بفترة راحة مساوية لفترة االداء

اإلنجاز لبعض

الثانية

المهارات

جدولة الممارسة الموزعة بفترة راحة أكبر م( فترة االداء بقليل

المهارات

الثالثة

األساسية

جدولة الممارسة الموزعة بفترة راحة اكبر م( فترة االداء السابق

األساسية

الضابطة

المغلقة بكرة

المنهاج الخاص بمديرية تربية نينوى

المغلقة بكرة

السلة

الشكل ل1م يبي( التصميم التجريبي
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 4-2وسائل جمع المعلومات:

 1-4-2المقابلة الشخصية :تمت مع المتخصصين في التعلم الحركي وكرة السلة.
 2-4-2االستبيان( :تحديد المهارات األساسية بكرة السلة  ،وتحديد القـدرات العقليـة  ،وتحديـد عناصـر اللياقـة
البدنية والحركية  ،وتحديد االختبارات المهارية المغلقة الخاصة باإلنجاز ).
 3-4-2القياسات واالختبارات:

 1-3-4-2قياس كل من الطول ،والكتلة ،والعمر لعينة البحث.
 2 -3-4-2اختبار االنتباا ،باستخدام اختبار( الحمر).
 3 -3-4-2اختبار الذكاء  ،بأستخدام اختبار(أحمد زكي صالح).
 4 -3-4-2اختبار بعض عناصر اللياقة البدنية والحركية المؤثرة باإلنجاز لبعض المهارات األساسية المغلقة
بكرة السلة.

 5-3-4-2اختبار اإلنجاز لبعض المهارات األساسية المغلقة بكرة السلة.
 4-4-2االختبارات المهارية المغلقة بكرة السلة:

 -1-4-4-2اختبار التهديف من أسفل السلة( .الد يوجي ،وحمودات) 181 ،1999،

 -2-4-4-2اختبار التمرير السريع ( .جاسم )287 ،2014،

 -3-4-4-2اختبار المحاورة (الطبطبة) ( .عبد الدايم و حسانين )176 ،1984 ،
 5-2تكافؤ مجموعات البحث
 1-5-2تكافؤ مجموعات البحث األربع في متغيرات لالعمر  ،والطول  ،والكتلة  ،وبعرض القردرات العقليرة ،
وبعررض عناصررر اللياقررة البدنيررة والحر يررةم والجرردول ل1م يبرري( نتررائج تحليررل التبرراي( لمجموعررات البحررث األربررع فرري
المتغيرات لالعمر ،والطول ،والكتلة ،واالنتباه ،والذ اء ،وبعض عناصر اللياقة البدنيةم
المتغيرات
العمرلشهرم
الطوللسمم
الكتلةلكغمم
االنتباهلدرجةم
الذ اءلدرجةم

مصدر التباي(

مجمو

درجة

متوسط

الحرية

المربعات

المربعات

بي( المجموعات

3

20,750

6,917

داخل المجموعات

44

156,500

3,557

بي( المجموعات

3

12,896

4,299

داخل المجموعات

44

1201,917

27,316

بي( المجموعات

3

4,916

1,639

داخل المجموعات

44

1781,000

40,477

بي( المجموعات

3

4,833

1,611

داخل المجموعات

44

622,833

14,155

بي( المجموعات

3

3,417

1,139

داخل المجموعات

44

170,500

3,875
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أثر جدولة الممارسة الموزعة بفترات راحة مختلفة في اإلنجاز لبعض المهارات األساسية المغلقة بكرة السلة
السرعة االنتقالية

بي( المجموعات

لثام

داخل المجموعات

القوة االنفجارية

بي( المجموعات

لعضالت الرجلي( سم

داخل المجموعات

القوة االنفجارية

بي( المجموعات

0,062

3

1,466

44

2,167

3

245,500

44

0,079

3

0,021
0,033
0,722
0,032

لعضالت الذراعي( سم

داخل المجموعات

44

16,013

القوة المميزة بالسرعة

بي( المجموعات

3

0,167

0,056

داخل المجموعات

44

57,500

1,307

المرونة لسمم

بي( المجموعات
داخل المجموعات

1,063

3

635,250

444

0,129

5,580
0,364

لعضالت الذراعي( لسمم

0,625

0,089
0,043

0,354

14,438

0,025

قيمة لفم الجدولية عند نسبة خطأ > ل0,05م وأمام درجتي حريةل 44 ،3م =2,838

 2-5-2تكافؤ مجموعات البحث األربع في اإلنجاز لبعض المهارات األساسية المغلقة بكرة السلة.
الجدول ل2م يبي( نتائج تحليل التباي( األحادي للمجموعات التجريبية
الثالث والمجموعة الضابطة في اإلنجاز لبعض المهارات األساسية المغلقة بكرة السلة
المهارات

وحدة
القياس

1

التهديف اسفل السلة

درجة

2

التمرير السريع

ثانية

3

المحاورة لالطبطبةم

ثانية

ت

مصدر التباين

درجة
الحرية

مجموع
المربعات

متوسط
المربعات

بي( المجموعات

3

0,417

0,139

داخل المجموعات

44

12,833

0,292

بي( المجموعات

3

2,127

0,709

داخل المجموعات

44

49,579

1,127

بي( المجموعات

3

2,373

0,791

داخل المجموعات

44

173,110

3,934

قيمة (ف)
المحسوبة
0,476
0,629
0,201

قيمة لفم الجدولية عند نسبة خطأ > ل0,05م وأمام درجتي حرية ل44 ، 3م=2,838

يتبين من الجدولين ( )2 ،1وجود فرو ذات داللة غير معنوية بين أفراد المجموعات التجريبية الثالث
والمجموعة الضابطة في المتغيرات كافة  ،مما يدل على التكافؤ بين مجموعات البحث األربع.
 6-2متغيرات البحث و يفية ضبطها
 1-6-2المتغيرات المستقلة للبحث

-1

جدولة الممارسة الموزعة بفترات راحة مساوية لفتراا األداء( المجموعة التجريبية األولى).
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أثر جدولة الممارسة الموزعة بفترات راحة مختلفة في اإلنجاز لبعض المهارات األساسية المغلقة بكرة السلة

-2
-3

جدولة الممارسة الموزعة بفترات راحة اكبر من فترة األداء بقليل ( المجموعة التجريبية الثانية).

جدولة الممارسة الموزعة بفترات راحة اكبر من فترة األداء السابق ( المجموعة التجريبية الثالثة).

(-4البرنامج التعليمي الخاص بالمدرسة،دليل مدرس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطة)(المجموعة الضابطة)
 2-6-2المتغيرات التابعة للبحث :

اإلنجاز لبعض المهارات األساسية المغلقة بكرة السلة.
 7-2األجهزة واألدوات المستخدمة:

(ميزان الكتروني لقياس (الكتلة)  ،وحاسبة يدوية  ،وساعة توقيت  ،وكرة طبية واحدة زنة ( )800غم  ،وشريط
قياس  ،ومسطرة ذات طول( )50سم  ،وبورد سلة عدد ( ، )15وكرات سلة عدد ( ، )15وأدوات مساعدة).
 8-2البرامج التعليمية
 1-8-2البرنامج التعليمي للمجموعة الضابطة:
بعــد االطــالع علــى المصــادر الخاصــة بك ـرة الســلة والد ارســات الســابقة و(البرنــامج التعليمــي الخــاص بالمدرســة،
دليل مدرس التربية الرياضية للمرحلة المتوسـطة) ،فضـال عـن االسـتبيان الـذي تـم توزيعـه والخـاص بمهـارات كـرة

السلة  ،قام الباحثان بكتابة البرنامج التعليمي للمجموعة الضابطة الخاص بتعلم بعـض المهـارات األساسـية بكـرة
الســلة الــذي تكــون مــن( )11وحــدة تعليميــة وبواقــع وحــدتين تعليميتــين فــي األســبوع الواحــد لكــل مهــارة  ،مــا عــدا

مهارة التهديف فقد اسـتمرت ثـالث وحـدات تعليميـة  ،وبواقـع( )45دقيقـة للوحـدة التعليميـة الواحـدة  ،واحتـوت كـل

وحــدة تعليميــة علــى (القســم التحضــيري) الــذي يشــمل المقدمــة ،وأخــذ الايــاب واإلحمــاء والتمــارين البدنيــة ،كــذلك

(القسم الرئيس) الذي يحوي على الجـزء التعليمـي ،والجـزء التطبيقـي ،و(القسـم الختـامي) ويشـمل تمـارين التهدئـة،
وتــم عــرض البرنــامج علــى مجموعــة مــن المتخصص ـين فــي مجــال (الــتعلم الحركــي  ،وط ارئــق التــدريس  ،وك ـرة

الســلة) وبعــد إج ـراء المقابلــة الشخصــية مــع الــبعض مــنهم ،تــم االتفــا علــى صــالحية هــذا البرنــامج بعــد إج ـراء
التعديالت التي أقرها المتخصصون.

 2-8-2البرامج التعليمية لمجموعات البحث التجريبية الثالثة:

مــن خــالل اطــالع الباحث ـان علــى المصــادر العلميــة والد ارســات الســابقة فــي مجــال الــتعلم الحركــي ،وك ـرة الســلة
بصــورة عامــة وجدولــة الممارســة بصــورة خاصــة  ،فضــال عــن خب ـرة أحــد البــاحثين فــي ك ـرة الســلة  ،تــم وضــع

البـرامج التعليميـة لمجموعـات البحـث التجريبيـة الـثالث ضـمن أسـاليب ( جدولـة الممارسـة الموزعـة بفتـرات ارحــة
مختلفــة ) وقــد احتــوت الب ـرامج التعليميــة المفــردات الخاصــة نفســها بالبرنــامج التعليمــي للمجموعــة الضــابطة مــع
مراعاة االختالف في طريقة توزيع التمارين وفترات الراحة بينها بعد ذلك تم عرض البرامج التعليميـة لمجموعـات
البحـ ــث التجريبيـ ــة الـ ــثالث علـ ــى المتخصص ـ ـين فـ ــي (الـ ــتعلم الحركـ ــي ،وط ارئـ ــق التـ ــدريس  ،وك ـ ـرة السـ ــلة) وبعـ ــد
المقــابالت الشخصــية

البرامج التعليمية.

(*)

مــع العديــد مــنهم تــم إج ـراء التعــديالت التــي أشــاروا إليهــا  ،وتــم االتفــا علــى صــالحية

(*)  -1أ .د طالل نجم عبد هللا
 -2أ .د عصام محمد عبد الرضا
 -3أ  .م  .د خالد عبد المجيد عبد الحميد
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 3-8-2الخطة الزمنية للبرامج التعليمية:

تضــمنت البـرامج التعليميــة ( )44وحــدة تعليميــة لألســاليب التعليميــة موزعــة علــى المجموعــات التجريبيــة الــثالث،
والمجموع ــة الض ــابطة وبواق ــع ( )11وح ــدة تعليمي ــة لك ــل برن ــامج تعليم ــي .وق ــد اس ــتغر تنفي ــذ البـ ـرامج التعليمي ــة

خمســة اســابيع ونصــف ،وزعــت خاللهــا الوحــدات التعليميــة بواقــع وحــدتين تعليميتــين فــي األســبوع لكــل مجموعــة

ومدة كل وحدة تعليمية ( )45دقيقة ،وطبق أحد البـاحثين هـذا البـرامج .والملحـق ( )1يوضـح وحـدة تعليميـة لكـل
برنامج تعليمي يخص أساليب الجدولة.

 9-2االختبارات القبلية والتجربة الرئيسة واالختبارات البعدية
 1-9-2االختبارات القبلية:

تـم اجـراء االختبـارات القبليــة الخاصـة باإلنجـاز لـبعض االختبــارات المهاريـة المغلقـة بكـرة الســلة فـي يـوم األربعــاء

المواف ــق ( ،)2018/3/ 14وبمس ــاعدة فري ــق العم ــل المس ــاعد  ،وقب ــل القي ــام ب ــأداء االختب ــار القبل ــي م ــن قب ــل

الطــالب قــام الباحث(المــدرس) بــأداء محاولــة واحــدة أمــام الطــالب لتكــون لــديهم فك ـرة عــن كيأيــة أداء االختبــارت
المهارية المغلقة بكرة السلة.
 2-9-3التجربة الرئيسة :

تـم البـدء بتنفيـذ البـرامج التعليميـة علـى المجموعــات التجريبيـة الـثالث والمجموعـة الضـابطة يـوم االثنـين الموافــق
( ،)2018/3/19وبواقع وحدتين تعليميتين في األسبوع الواحد لكل مجموعة.

وتم االنتهاء من تنفيذ البرامج التعليمية للمجموعات التجريبية الثالث والمجموعة الضابطة في يوم االثنين

الموافق .2018 / 4 / 23
 3-9-3االختبارات البعدية :

تم اجراء االختبارات البعدية الخاصة باإلنجاز لبعض االختبارات المهاريـة المغلقـة بكـرة السـلة فـي يـوم األربعـاء
الموافــق ( ،) 2018/4/ 25وبمســاعدة فريــق العمــل المســاعد  ،وكــان ترتيــب االختبــارات هــو الترتيــب المعتمــد
نفسه لالختبارات القبلية .

 10-3الوسائل اإلحصائية:

أستخدمت الحقيبة االحصائية ( )SPSSفي معالجة النتائج.

 -4أ  .م  .د نوفل فاضل رشيد
 -5أ .م .د محمد سهيل عبد هللا
 -6م .د .صباح جاسم محمد
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 -4عرض ومناقشة النتائج:

 1-4عرض نتائج الفروق بي( االختباري( القبلي والبعدي للمجموعات التجريبية الثالث والمجموعة
الضابطة في اإلنجاز لبعض المهارات األساسية المغلقة بكرة السلة:
الجدول ل3م نتائج الفروق بي( االختباري( القبلي والبعدي للمجموعات التجريبية

الثالث والمجموعة الضابطة في اإلنجاز لبعض المهارات األساسية المغلقة بكرة السلة
االختبارات
ت

ت1

ت2

ت3

ض

وحدة

االختبار القبلي

نو

القياس المهارة

االختبار البعدي
+

قيمة لتم
المحسوبة

س-

+

س-

1

التهديف اسفل السلة

درجة

مغلقة

1,500

0,674

4,500

2

التمرير السريع

ثانية

مغلقة

*14,464 0,589 14,046 1,011 17,847

3

المحاورة لالطبطبةم

ثانية

مغلقة

*7,184

1

التهديف اسفل السلة

درجة

مغلقة

1,750

2

التمرير السريع

ثانية

مغلقة

*12,411 0,493 13,998 1,193 18,061

3

المحاورة لالطبطبةم

ثانية

مغلقة

*7,252

1

التهديف اسفل السلة

درجة

مغلقة

1,583

2

التمرير السريع

ثانية

مغلقة

*14,182 0,770 13,276 1,168 18,124

3

المحاورة لالطبطبةم

ثانية

مغلقة

*8,630 0,947 13,622 1,904 17,233

1

التهديف اسفل السلة

درجة

مغلقة

1,666

*8,990

2

التمرير السريع

ثانية

مغلقة

*10,085 0,518 14,835 0,833 17,586

3

المحاورة لالطبطبةم

ثانية

مغلقة

*4,059

*14,071 0,904

1,026 14,093 2,132 16,969
0,452

4,916

*15,284 0,668

0,971 13,875 2,245 17,224
5,333 0,514

0,492

3,833

*17,234 0,651

0,717

0,614 14,846 1,587 16,690

*معنوي عند نسبة خطأ > ل0,05م وأمام درجة حرية ل  11 = 1 - 12م وأن قيمة لتم الجدولية=2,20

 2-4عرض نتائج الفروق في االختبار البعدي بي( المجموعات التجريبية الثالث والمجموعة الضابطة في
اإلنجاز لبعض المهارات األساسية المغلقة بكرة السلة
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الجدول ل4م نتائج تحليل التباي( في االختبار البعدي بي( المجموعات التجريبية

الثالث والمجموعة الضابطة في اإلنجاز لبعض المهارات األساسية المغلقة بكرة السلة
ت

المهارات

1

التهديف اسفل
السلة

2

التمرير السريع

3

المحاورة

لالطبطبةم

وحدة

القياس
درجة
ثانية
ثانية

درجة

مصدر التباي(

مجمو

متوسط

الحرية

المربعات

المربعات

بي( المجموعات

3

14,729

4,910

داخل المجموعات

44

24,250

0,551

بي( المجموعات

3

14,598

4,866

داخل المجموعات

44

15,983

0,363

بي( المجموعات

3

10,030

3,343

داخل المجموعات

44

36,005

0,818

قيمة لفم
المحسوبة
*8,908
*13,396
*4,086

* معنوي عند نسبة خطأ > ل05،0م وأمام درجتي حرية ل44 ، 3م لفم الجدولية = 2,838

الجدول ل5م مقارنة الفروق بي( األوساط الحسابية في االختبار البعدي بي( المجموعات

التجريبية الثالث والمجموعة الضابطة في اإلنجاز لبعض المهارات األساسية المغلقة بكرة السلة
المجموعات

ت1

ت2

ت3

ض

االختبارات

س-

س-

س-

س-

التهديف
اسفل

ت- 1
ت2

ت-1
ت3

ت-1
ض

ت- 2
ت3

ت-2
ض

ت-3
ض

L.S.D

0,41
ت* 2

*0,83
ت* 3

*0,66
ت* 1

0,41
ت* 3

*1,08
ت* 2

*1,50
ت* 3

0,61

14,04

13,99

13,27

14,8

0,04
ت* 2

*0,77
ت* 3

*0,78
ت* 1

0,72
ت* 3

*0,83
ت* 2

*1,55
ت* 3

0,49

14,09

13,87

13,62

14,84

0,21
ت* 2

0,471
ت* 3

*0,753
ت* 1

0,253
ت* 3

*0,97
ت* 2

*1,22
ت* 3

0,74

4,50

4,91

5,33

3,83

السلة
التمرير
السريع
المحاورة
(الطبطبة)

ت *1لمصلحة المجموعة التجريبية األولى لجدولة الممارسة الموزعة بفترة راحة مساوية لفترة األداءم

ت *2لمصلحة المجموعة التجريبية الثانية لجدولة الممارسة الموزعة بفترة راحة اكبر م( فترة األداء بقليلم

ت *3لمصلحة المجموعة التجريبية الثالثة لجدولة الممارسة الموزعة بفترة راحة اكبر م( فترة األداء السابقم

 3-4مناقشة النتائج

 1-3-4مناقشة نتائج الفروق بي( االختباري( القبلي والبعدي للمجموعات التجريبية الثالث والمجموعة
الضابطة في اإلنجاز لبعض المهارات األساسية المغلقة بكرة السلة:

يتبين من الجدول ( )3الخاص باإلنجاز أن هناك فروقا ذات داللة معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي في

اإلنجاز لبعض المهارات األساسية المغلقة بكرة السلة للمجموعات التجريبية الثالث ،والمجموعة الضابطة
ولمصلحة االختبار البعدي ،وهذا يحقق الفرض األول للبحث.
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ويعزو الباحثان سبب ذلك إلى تأثير البرامج التعليمية المستخدمة والمتمثلة بـ (جدولة الممارسة الموزعة بفترة
راحة مساوية لفترة األداء ،وجدولة الممارسة الموزعة بفترة راحة اكبر من فترة األداء بقليل ،وجدولة الممارسة
الموزعة بفترة راحة اكبر من فترة األداء السابق ،والبرنامج التعليمي الخاص بالمجموعة الضابطة (البرنامج

التعليمي الخاص بالمدرسة ،دليل مدرس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطة) في اإلنجاز لبعض المهارات
األساسية المغلقة بكرة السلة ،وذلك لخصوصية البرامج المستخدمة في هذا المجموعات الذي يتطلب فترات
راحة بين التك اررات وبين التمارين خالل الوحدة التعليمية الواحدة  ،وهذا الراحة تكون مساوية لوقت األداء أو

أكثر بقليل او أكثر من ذلك ،وحسب نوع وعدد الممارسات وفترات الراحة  ،مما انعكس ايجابيا في اإلنجاز

لبعض المهارات األساسية المغلقة بكرة السلة  ،فضال عن الترتيب والتنظيم للتمارين التي تحتويها كل وحدة
تعليمية وكيأية توزيع هذا التمارين (الممارسة) على الوحدات التعليمية وكيأية استثمار أوقات الراحة في كل
وحدة بشكل مثالي من خالل جدولة الممارسة الموزعة بفترات راحة مختلفة  ،كذلك عملية التكرارات الحاصلة

في كل وحدة تعليمية  ،إذ " إن الممارسة وبذل الجهد بالتدريب والتك اررات المستمرة ضرورية في عملية التعلم ،

والتدريب عامل مساعد وضروري في عملية تفاعل الفرد مع المهارة والسيطرة على حركاته وتحقيق التناسق
بين الحركات المكونة للمهارة في أداء متتابع سليم وزمن مناسب " (شلش و محمود )130-129 ، 2000 ،

فضال عن "أن التكرار المعزز (الممارسة) يساعد الالعب على إتقان الحركات الفرعية التي تمثل في مجموعها
المهارة المطلوب تعلمها ،ويحقق التناسق بين هذا الحركات مما يجعل أداءها في تتابع صحيح وزمن مناسب

"(خاطر ،وآخرون ،)15، 1978 ،اما المجموعة الضابطة التي طبقت (البرنامج التعليمي الخاص بالمدرسة،

دليل مدرس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطة) ،قام أحد الباحثين بشرح المهارات وعرضها وبعد ذلك تم
تطبيقها من قبل افراد المجموعة عمليا ،فضال عن احتواء الوحدات التعليمية على التمارين وما يتخللها من

تك اررات وفترات راحة وحسب البرنامج التعليمي ،مما ادى الى اإلنجاز بعض المهارات األساسية المغلقة بكرة

السلة.

 2-3-4مناقشة نتائج الفروق في االختبار البعدي بي( المجموعات التجريبية الثالث والمجموعة الضابطة

في اإلنجاز لبعض المهارات األساسية المغلقة بكرة السلة:
يتبين من الجدولين ( )5 ، 4أن هناك فروقا ذات داللة معنوية في االختبار البعدي بين المجموعات التجريبية
الثالث والمجموعة الضابطة في اختبارات(التهديف من اسفل السلة ،والتمرير السريع ،والمحاورة (الطبطبة))
ولمصلحة المجموعات التجريبية الثالث  ،وهذا يحقق الفرض الثاني للبحث  ،فقد كان الفر المعنوي لمصلحة
المجموعة التجريبية الثالثة التي نفذت البرنامج التعليمي الخاص (بجدولة الممارسة الموزعة بفترة راحة اكبر
من فترة األداء السابقة(اكبر فترة راحة)) ويعزو الباحثان ذلك إلى طريقة توزيع فترات الراحة فالمجموعة التي
تميزت بأطول فترة راحة هي األفضل  ،كما كان الفر المعنوي لمصلحة المجموعات التجريبية الثالث عند

مقارنتهم مع المجموعة الضابطة في اإلنجاز لبعض المهارات األساسية المغلقة بكرة السلة  ،ويعزو الباحثان

ذلك إلى فاعلية جدولة الممارسة الموزعة بفترة راحة مختلفة  ،أي تكون فيه فترات الراحة كافية بين تكرار

وآخر بحيث تعطي فرصة أكبر للمتعلمين الستعادة الشفاء والرجوع بالجسم إلى الحالة الطبيعية إذ " يعطي
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التمرين الموزع الفرصة للتقليل من آثار التداخل الذي يتولد في أثناء التمرين  ،إذ إن لكل تمرين آثا ار سلبية
وإيجابية ومن الممكن أن تتداخل هذا اآلثار مع آثار الممارسة الالحقة األمر الذي يؤدي إلى تراكم اآلثار
السلبية وتداخلها مع ما يمكن أن يتحقق في الممارسة القادمة وأن طول فترة الراحة بين التك اررات يعطي فرصة

للتخلص أو تجنب هذا التداخالت " (البنا )67 ،2001 ،وأن " فترة التوقف بين تكرار وآخر يعطي فرصة

للمتعلم لمراجعة أدائه ذهنيا مما يجعل المتعلم أكثر تركي از على المهارات واالختبارات كما " أن االستثمار
الصحيح والفعلي لوقت التعلم المخصص للواجبات الحركية واإليقاع الصحيح والتطبيق المالئم بين فترات

العمل والراحة الذي يتميز به هذا األسلوب قد أثر وبصورة فاعلة في التطبيق الصحيح في األداء بصورة مميزة
" (العالف ، )58-57، 2006،كما " ان زيادة مقدار الراحة بين محاوالت التمرين يحسن التعلم بشكل كبير"
(صبر.)246، 2005،
 -5االستنتاجات والتوصيات:
 1-5االستنتاجات:

 -1أثرت البرامج التعليميـة الـثالث الخاصـة بجدولـة الممارسـة الموزعـة بفتـرات ارحـة مختلفـة والبرنـامج التعليمـي
الخــاص بالمجموعــة الضــابطة (البرنــامج التعليمــي الخــاص بالمدرســة ،دليــل مــدرس التربيــة الرياضــية للمرحلــة

المتوسطة) إيجابيا في اإلنجاز لبعض المهارات األساسية المغلقة بكرة السلة.

 -2تفوقــت المجموعــة التجريبيــة الثالثــة التــي اســتخدمت (جدولــة الممارســة الموزعــة بفت ـرة ارحــة اكبــر مــن فتـرة

األداء الســابقة(اكبر فت ـرة ارحــة)) فــي اإلنجــاز لــبعض المهــارات األساســية المغلقــة بك ـرة الســلة علــى المـ ــجموعة
التجريبيــة الثانيــة التــي نفــذت البرنــامج التعليمــي الخــاص (بجدولــة الممارســة الموزعــة بفت ـرة ارحــة اكبــر مــن فت ـرة

األداء بقلي ــل) الت ــي ب ــدورها تفوق ــت عل ــى المجموع ــة التجريبي ــة األول ــى الت ــي نف ــذت البرن ــامج التعليم ــي الخ ــاص
(بجدول ــة الممارس ــة الموزع ــة بفتـ ـرة ارح ــة مس ــاوية لفتـ ـرة األداء) ف ــي االختب ــار البع ــدي  ،وجم ــيعهم تفوقـ ـوا علـ ـى

المجموع ــة الض ــابطة الت ــي اس ــتخدمت (البرن ــامج التعليم ــي الخ ــاص بالمدرس ــة ،دلي ــل م ــدرس التربي ــة الرياض ــية
للمرحلة المتوسطة).
 -4كلمــا زادت فت ـرة ال ارحــة فــي جدولــة الممارســة الموزعــة حققــت نتــائج ايجابيــة فــي اإلنجــاز لــبعض المهــارات
األساسية المغلقة بكرة السلة.

 2-5التوصيات:

 -1تنمي ــة التوجه ــات اإليجابي ــة ل ــدى مدرس ــي التربي ــة الرياض ــية الس ــتخدام البـ ـرامج التعليمي ــة ال ــثالث الخاص ــة
بجدولة الممارسة الموزعة بفترات راحة مختلفة في اإلنجاز لبعض المهارات األساسية المغلقة بكرة السلة.
 -2التأكيد علـى اسـتخدام البرنـامج التعليمـي والخـاص بالمجموعـة التجريبيـة الثالثـة التـي اسـتخدمت فتـرات ارحـة

أكبر في اإلنجاز لبعض المهارات األساسية المغلقة بكرة السلة.
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 -قائمة المصادر

 .1البنا ،ليث محمد داؤود ( :)2001اثر استخدام جدولة التمرين اليومية للوحدة التعليمية في اكتساب
واحتفاظ فن أداء ودقة اإلرساالت السهلة والصعبة بالكرة الطائرة  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية

التربية الرياضية ،جامعة الموصل ،الموصل  ،الع ار .

 .2جاسم  ،يسار صباح ( : )2014اساسيات كرة السلة ( تعليم _ تدريب _ تحكيم )  ،ط ، 2المطبعة
المركزية  ،جامعة ديالى  ،الع ار .

 .3الحديثي ،خليل ابراهيم سليمان ( : )2013التعلم الحركي  ،دار العراب للدراسات والنشر والترجمة ،
دمشق  ،سوريا .

 .4خاطر ،احمد وآخرون ( :)1978دراسات في التعلم الحركي في التربية الرياضية ،دار المعارف  ،القاهرة
 .5خويلة  ،قاسم محمد علي ( : )1999دراسة انتقال اثر التعلم على مستوى التحصيل في بعض فعاليات

الرمي بالعاب القوى  ،أطروحة دكتوراا غير منشورة ،كلية التربية الرياضية  ،جامعة الموصل  ،الموصل.

 .6الديوا جي ،مؤيد عبدهللا وحمودات ،فائز بشير : )1999( ،كرة السلة  ،ط ،2مديرية دار الكتب
للطباعة والنشر ،جامعة الموصل.

 .7شلش ،نجاح مهدي و محمود ،اكرم محمد( :) 2000التعلم الحركي ،جامعة البصرة ،البصرة ،الع ار .

 .8صبر،قاسم لزام(:)2005موضوعات في التعلم الحركي ،طبعة في كلية التربية الرياضية،جامعة بغداد
،الع ار .

 .9عبد الدايم،محمد محمود ،وحسانين ،محمد صبحي( )1984القياس في كرة السلة ،دار الفكر العربي،
القاهرة

 .10العالف ،معتصم طالل ( :)2006أثر استخدام أسلوبي التمرين الموزع والمكثف في تنمية بعض

الصفات البدنية والمهارات األساسية لدى تالميذ التربية الخاصة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية
التربية األساسية  ،جامعة الموصل.

.11فان ــدالين  ،ديوبولـ ــد (  : ) 1984البح ــث العلمـ ــي ف ــي التربيـ ــة وعلـ ــم ال ــنفس  ،ترجمـ ــة :محم ــد نبيـــل نوفـــل
وآخرون ،مكتبة األنجلو ،القاهرة.
 .12محم ــود ،حس ــين احم ــد حمـ ـزة ( :)2012أث ــر جدول ــة التمـ ـرين الم ــوزع والمكث ــف ف ــي تعل ــم بع ــض المه ــارات

األساس ــية المغلق ــة والمفتوح ــة بكـ ـرة الي ــد واالحتف ــاظ به ــا ،رس ــالة ماجس ــتير ،غي ــر منش ــورة  ،كلي ــة التربي ــة

األساسية  ،جامعة الموصل.

 .13نصر هللا،رشاد طار ( :)2008اثر التدريب المكثف والموزع باألسلوبين الثابت والمتغير في تعليم بعض
العر
أنواع التهديف بكرة السلة بعمر( )14-12سنة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة القادسية ،ا

14. Gally & Foster, (1988): Human movement, 2ndEd, Longman Singapore
publisher, printed in Singapore.
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الملحق ل -9ب م
نموذج للوحدة التعليمية للمجموعات التجريبية

الثالث المحاورة لالطبطبةم لجدولة الممارسة الموزعة بفترات راحة مختلفةم
عدد الطالب ل 15م

األدوات :شواخص ر رات سلة ر صافرة ر ساعة توقيت

الوحدة التعليمية :الثامنة

األهداف التعليمية :تعلم مهارة الطبطبة بكرة السلة

المدرسة  :متوسطة النضال

نوع النشاط

الوقت

القسم اإلعدادي

 10د

الزم( ل45م دقيقة

المهارات والفعاليات الحركية

المقدمة

5د

اإلحماء

5د

القسم الرئيس

30

-التأكيد على الهدوء أثناء

د

النزول إلى الملعب

النشاط

5د

التعليمي
النشاط

وقوف الطالب على شكل نسق ,تسجيل
الحضور  ,أداء التحية الرياضية
الوقوف -سير -هرولة  -هرولة جانبية -
هرولة مع تدوير الرسغين -هرولة مع
رفع الركبتين  -هرولة مع الصافرة ,
قفز الى االعلى -سير  -وأخير الوقوف

شرح مهارة الطبطبة بكرة السلة وكيأية

اداء الطبطبة بشكل انسيابي وبدون تشنج

من الذراع المستخدمة.
25

التطبيقي

د

القسم

5د

التنظيم

المالحظات

 التأكيد على النظام أثناءاإلحماء.

ت :1الطبطبة في المكان لمدة (10ثا)

مع انتقال الكرة مرة الى جهة اليمين ومرة

الى جهة اليسار.
ت :2الطبطبة بين شاخصين المسافة
بينهما (1م) والعودة الى خط البداية.
ت :3الطبطبة بين خمة شواخص
المسافة بينهم (1م).

ت :4الطبطبة بخط مستقيم لمسافة( 5م)
ثم العودة الى خط البداية.
-التأكيد على االنتباا إلى

لعبة صغيرة تخدم المهارة

شرح المدرس.

الختامي
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الملحق ل -9ب 1-م

نموذج ألزمنة الجزء التطبيقي للمجموعة التجريبية األولى لجدولة الممارسة الموزعة بفترات راحة مساوية لفترة األداءم
مهارة المحاورة لالطبطبةم

الزم( الكلي ل  1332م ثانية
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الملحق ل -9ب 2-م
نموذج ألزمنة الجزء التطبيقي للمجموعة التجريبية الثانيةلجدولة الممارسة الموزعة بفترات راحة اكبر م( فترة األداء بقليلم
مهارة المحاورة لالطبطبةم

التماري(

عدد

زم( التكرار

الزم( الكلي ل  1412م ثانية
الزم( الكلي

زم( الراحة بي(

بما يعادل ل23,32م دقيقة
زم( الراحة

زم( الراحة بي(

التك اررات
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الملحق ل -9ب 3-م

نموذج ألزمنة الجزء التطبيقي للمجموعة التجريبية الثالثةلجدولة الممارسة الموزعة بفترات راحة اكبر م( فترة األداء السابقم
مهارة المحاورة لالطبطبةم
التماري(
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الزم( الكلي ل  1492م ثانية
الزم( الكلي

زم( الراحة بي(

بما يعادل ل24,52م دقيقة
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