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خال بالتمرین المتسلسل و اتأثیر األسلوب التبادلي متد
  العشوائي لتعلم بعض  المھارات األساسیة بكرة السلة

  
  اإلعدادي بحث تجریبي على طالبات الصف الرابع 

  
  كلیة التربیة الریاضیة/  جامعة دیالى                                               بشائر رحیم شالل   .م.م
  كلیة التربیة الریاضیة / جامعة دیالى                                              إبراھیم حاتم شوكت  .م.م
  
  

  الباب األول
  البحث وأھمیةالمقدمة  ١-١

المھم»ة  األھ»دافزیادة وقت التمرین وتحسین نوعیتھ ھي م»ن  أنمن الواضح  أصبح
ن اكتس»اب إالمس»توى الجی»د ف» إل»ىتعلم الصیغ للوصول ب»الم أفضل إلیجادللمدرس الذي یسعى 

وبوج»ود ع»دد غی»ر قلی»ل . تعل»م المھ»ارات المطلوب»ة إلىالوحدات التعلیمیة الھادفة  أثناءالمتعلم 
 أنینظم بھا التمرین داخل الجزء التطبیق»ي للوح»دة التعلیمی»ة حی»ث  أنالتي یمكن  األسالیبمن 

 أس»الیبمختلفة على وفق  أماكنوفي  عدة أوقاتتحدث في  أنتكرار المھارات المركبة یمكن 
منھ»ا ، وجدولة التم»رین عل»ى وف»ق متغی»رات ع»دة أسالیبفقد تعددت وتباینت ، تنظیمیة مختلفة

 أوذات ص»لة بالمھ»ارات م»ن حی»ث نوعھ»ا ودرج»ة ص»عوبتھا  وأخرىذات صلة بالمتعلم نفسھ 
 أس»لوب: الممارس»ة ھم»ا عأن»وااح»د  أنھناك اتفاقاُ  بین الباحثین على  إنوال شك ، )١(تنظیمھا 

ھ»و التم»رین عل»ى ع»دة  األس»لوبانوالمتسلسل وان المبدأ ال»ذي یح»دد ھ»ذان ، التمرین العشوائي
) ج»ـ  –ب  –أ (ك»ان ھن»اك ث»الث مھ»ارات  إذامھارات مختلفة خالل الدرس بدون مقاطعة أي 

ون التم»رن عل»ى دیدور بین المھارات الثالث»ة  أنفعند استخدام التمرین العشوائي على المتعلم 
ال ینتق»»ل  أنالمتسلس»»ل فعل»»ى الم»»تعلم  األس»»لوب أم»»ا، متك»»ررتین نف»»س المھ»»ارة ف»»ي مھ»»ارتین 

  .لعدة مرات وھكذا بالنسبة للمھارة الثانیة األولىبعد تكرار المھارة  أالللمھارة الثانیة 
ھ»»ذه  تعل»»م أس»»الیب أن إال، الحركی»»ة المھ»»اراتالممارس»»ة ل»»تعلم  أن»»واع أھمی»»ةب»»الرغم م»»ن    

المھارت التي م»ن ش»أنھا تنظ»یم العالق»ات الت»ي تنش»أ ب»ین الطال»ب والم»درس وتوزی»ع ق»رارات 
الطال»»ب خ»»الل عملی»»ة التم»»رین وتك»»رار  إل»»ىالس»»لوك ق»»رارات نق»»ل حی»»ث ی»»تم بع»»ض ، الس»»لوك

وم»ن اج»ل االرتق»اء بمس»توى . المھارات الحركیة لضمان عملیة التعلم الحركي ورف»ع درجتھ»ا
ف»ي تنفی»ذ عملھم»ا اس»تراتیجیة تعل»م  الباحث»انھارات تعلم كرة الس»لة اس»تخدم الطالب في تعلم م

 أس»لوبیناخترن»ا منھ»ا  يالتم»رین والت» أسالیبجدیدة تعتمد على التداخل في البیئة التعلیمیة بین 
التب»»ادلي والغای»»ة م»»ن ذل»»ك الت»»داخل ھ»»و التعری»»ف   األس»»لوبالتم»»رین العش»»وائي والمتسلس»»ل م»»ع 

كون»»ھ  أھمی»»ةوھن»»ا تكم»»ن ، ل لبقی»»ة البح»»ث ف»»ي بع»»ض المھ»»ارات لك»»رة الس»»لة مث»»ألعل»»ى ال»»تعلم ا
جدیدة تخدم وتس»اھم ف»ي تط»ویر العملی»ة التعلیمی»ة والتدریس»یة  أسالیبممادلة جادة في استنباط 

   .ة السلة بشكل خاصربشكل عام وك

                                                 
  ٨٠ص، ٢٠٠٢، مكتبة الصخرة للطباعة، جامعة بغداد ، التعلم الحركي بین المبدأ والتطبیق : یعرب خیون -١
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  مشكلة البحث  ٢-١
التربوی»ة  األھ»دافتحقی»ق  جدول»ة التم»رین الت»ي تس»اعد عل»ى أس»الیبعلى ال»رغم  م»ن تع»دد    

 األس»الیباس»تخدام ھ»ذه  أھمی»ة أك»دتومما جاءت بھ الدراسات والبحوث من نتائج ، والتعلیمیة
ان»ھ 昂ل»ت العملی»ة  إال. التم»رین ف»ي تعل»م المھ»ارات الحركی»ة أوق»اتالتي تق»وم بتنظ»یم وجدول»ة 

  .ج التربیة الریاضیةوتنفیذ منھا إخراجفي ) التقلیدي (  األسلوبالتعلیمیة حبیسة استخدام 
 أس»الیبعملی»ة الت»داخل ب»ین  أھمی»ةان ھذه المشكلة قد حفزت الباحثین على تقدیم دلی»ل عل»ى    

وال سیما تل»ك الت»ي ل»م تنف»ذ م»ن قب»ل ، في العملیة التعلیمیة والتدریسیةالتعلم الحدیثة في العملیة 
ھ»»ذه  ت»»أثیرلوق»»وف عل»»ى التب»»ادلي م»»ع تطبی»»ق التم»»رین العش»»وائي والمتسلس»»ل وا األس»»لوبوھ»»و 

  .للبنات اإلعدادیةبكرة السلة في المدارس  األساسیةالتداخالت في تعلم بعض المھارات 
  
  البحث  أھداف ٣-١

التب»ادلي مت»داخال ً م»ع التم»رین المتسلس»ل  األس»لوباس»تخدام  تأثیرالتعرف على مدى  -١
 .والعشوائي لتعلم بعض المھارات الھجومیة بكرة السلة

 .لتعلم بعض المھارات الھجومیة بكرة السلة ألفضلاالتعرف على  -٢
  
  فروض البحث ٤-١

ھن»»اك ف»»روق ذات دالل»»ة معنوی»»ة ب»»ین االختب»»ارات القبلی»»ة والبعدی»»ة للمجم»»وعتین ل»»تعلم  -١
  .بكرة السلة الھجومیةبعض المھارت 

كاف»»ة ف»»ي االختب»»ارات  وللمھ»»اراتھن»»اك ف»»روق ذات دالل»»ة معنوی»»ة ب»»ین المجم»»وعتین  -٢
 .البعدیة 

  
  مجاالت البحث  ٥-١
  طالبات ثانویة الحریة للبنات : المجال البشري ١-٥-١
   ٢٠٠٩/ ١٠/٤ولغایة  ٢٠٠٩/ ٢/١: المجال الزماني ٢-٥-١
  .محافظة دیالى /ساحة ثانویة الحریة للبنات: المجال المكاني ٣-٥-١
  
  
  
  تحدید المصطلحات   ٦-١

الب»دائل  وإیج»اد، ال»تعلم ، م م»ن اس»تراتیجیة ف»ي التعل»ی أكث»ریعني اس»تخدام "  :التداخل -١
متنوع»ة وتس»ریع ال»تعلم الس»تثمار الوق»ت  أھ»داف إل»ىوالوص»ول ، تدریسیة متط»ورة 

 )١(والجھد 
  : التبادلي األسلوب -٢

                                                 
، رات التنظیمی»ة لبیئ»ة تعل»م الت»نساألسلوب ألتدریسي المتداخل وتأثیره ب»التعلم والتط»ور م»ن خ»الل المتغی»: 昂افر ھاشم  -١

 . ٤٨ص،  ٢٠٠٢كلیة التربیة الریاضیة سنة ، جامعة بغداد ، دكتوراه، أطروحة 
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التربی»»ة ال»»ذي یعط»»ي للطال»»ب دورا ً رئیس»»یا ً ف»»ي  أس»»الیبجدی»»د م»»ن  أس»»لوبوھ»»و " 
ل»ب الم»»ؤدي والطال»»ب عل»»ى م»ا یس»»مى بالطا األس»لوبویعتم»د ھ»»ذا ، العملی»ة التعلیمی»»ة 

  .)١(المراقب 
  -:التمرین المتسلسل  -٣

ھو التمرین الذي یقوم بھ الف»رد عل»ى تعل»م المھ»ارات بش»كل متسلس»ل وص»وال ً ال»ى " 
  )٢( أخرىتعلم مھارة  إلىاداء المھارة باكملھا ثم االنتقال 

   -:التمرین العشوائي -٤
ن التم»»رین عل»»ى تع»رض المھ»»ام فی»»ھ بش»كل عش»»وائي بحی»»ث یك»وھ»و التم»»رین ال»»ذي " 

  )٣("المھام المختلفة وبشكل مختلط خالل التمرین 
  

  
  "يالباب الثان"

  .الدراسات النظریة والمشابھة -٢
  الدراسات النظریة  ١-٢
  .التدریس  أسالیب ١-١-٢
  

الت»ي  األس»الیبلقد حدثت عدة تطورات في مجال التربیة الریاضیة منذ والدة مجموع»ة م»ن    
ولی»»دة  وأنھ»»ا، لم»»ا موج»»ود م»»ن المع»»رف ووجھ»»ات النظ»»ر  رأي أوة فك»»ر أليتش»»كل تح»»دیا ً 

 إل»ىالت»ي تطم»ح عملی»ة التعل»یم  وألھداف»ھالظروف والحاجات االجتماعیة التي تعقدت في جھة 
على اعتبار التعلیم ف»ي الس»ابق كان»ت ض»یقة حت»ى 昂ھ»ور مجموع»ة "، أخرى ةتحقیقھا من جھ

  .)٤("الطالب إلىعلومات والتي نقلت الكثیر والعدید من الم األسالیب
  

الت»دریس عل»ى لس»ان العدی»د م»ن الب»احثین ف»ي ھ»ذا المج»ال ك»ل  أس»الیبولقد تعدت تعریف»ات    
سلس»لة م»ن الق»رارات الت»ي لھ»ا عالق»ة مباش»رة "  بأنھ»ا) 昂٢٠٠٢»افر (فقد عرفھا  رأیھبحسب 

  .)٥("مافي عملیة التعلم والتعلیم وھذه القرارات توضع في لدن المدرس والطالب وكلیھ
ھ»»ي عب»»ارة ع»»ن نظری»»ة العالق»»ات ب»»ین  األس»»الیبمجموع»»ة  إن) " ١٩٩١موس»»تن (وق»»د ذك»»ر 

  .)٦("على تطور الطالب وتأثیرھاالمدرس والطالب والواجبات التي یقومان بھا 

                                                 
بح»ث منش»ور ، مقارنة فاعلیة األداء الفعلي لدرس التربیة الریاضیة لكل من الطرقتین التقلیدیة والتبادلیة : علي ألدیري -٢

 .٢١٩ص، ١٩٨٦، جامعة الزقاقیق ، ثالمجلد الثال، في مجلة التربیة الریاضیة 
تأثیر التداخل في أسالیب التمرین على تعلم وتطویر مستوى أداء مھارتین اإلرسال الس»احق والض»رب : ناھدة عبد زید -٣

 ١٧٨٠، ٢٠٠٢سنة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة بغداد، رسالة ماجستیر، الساحق  بكرة الطائرة
، ٢٠٠٢س»»نة ، ٢ط، عم»»ان ، دار الفك»»ر للطباع»»ة والنش»»ر والتوزی»»ع، یم والب»»رامج الحركی»»ةال»»تعلم والتعل»»: وجی»»ھ محب»»وب -٤

 ٨٠س
تأثیر استخدام أس»الیب الت»دریس عل»ى بع»ض المھ»ارات الھجومی»ة بك»رة الس»لة واس»تثمار وق»ت ال»تعلم : وداد محمد رشاد -٥

 ١٠ص، ٢٠٠٠، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة بغداد ، أطروحة دكتوراه " ، الحركي
األسلوب ألتدریسي المتداخل وإثره في التعلم والتطور من خالل المتغیرات التنظیمی»ة لبیئ»ة تعل»م ، 昂افر ھاشم إسماعیل -١

 ٣٧ص، ٢٠٠٢، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة بغداد ، أطروحة دكتوراه، التنس 
 ٥ص، ١٩٩١، جامعة بغداد، م العاليوزارة التعلی: ترجمة جمال صالح، تدریس التربیة الریاضیة: موستن شودرت -٢
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الت»»دریس ف»»ي التربی»»ة الریاض»»یة ھ»»و اكتس»»اب  أس»»الیبالھ»»دف م»»ن اس»»تخدام  إن إل»»ىوب»»النظر    
ات الریاضیة وتنمی»ة روح االبتك»ار وس»رعة التفكی»ر واتخ»اذ الق»رار الطالبة المھارات والنشاط

  .المناسب والسلیم في حل الواجبات الحركیة المختلفة
فھ»ي ،  )١()٢٠٠٥قاس»م ل»زام ( التدریس في التربیة الریاض»یة كم»ا یراھ»ا  أسالیب أھداف أما  

الت»دریب  أوم الحرك»ي سواء في مج»ال تعل» األسالیبشكالً  وبعداً  یختلف عن غیرھا من  تأخذ
  :ھي أھدافھا أھم إن إذ

تحقیق الغایات التربویة التي تعمل بھ»ا  إلىكیفیة نقل المعلومات حتى تؤدي  -
  .المدرسة

 .وإجاباتھماستخدام الوسائل العلمیة فیما یتصل بتحقیق رغبات الطالب  -
 .مساعدة المدرس على تحریك السلوك التعلیمي للتالمیذ وتفسیره -

، واالجتماعی»»»ة ، واجب»»»ا ً معین»»»ا ً ف»»»ي تط»»»ور الطال»»»ب م»»»ن الناحی»»»ة البدنی»»»ة وبأس»»»لوان ك»»»ل   
  .والمعرفیة، واالنفعالیة

  موستن التدریسیة  أسالیب ١-١-٢
وق»د ، الرئیس»یة ف»ي مج»ال الت»دریس وینظمھ»ا  األس»الیبیصمم عدداً  من  أناستطاع موستن   

المھاری»ة (تربی»ة الریاض»یة وھ»ي المطلوبة ف»ي درس ال األھدافراعى فیھا القدرة على تحقیق 
عوام»»ل  األس»»الیبم»»ن تل»»ك  أس»»لوبوق»»د ض»»من ف»»ي ك»»ل )واالجتماعی»»ة، والتنفس»»یة، والمعرفی»»ة
وبش»كل نس»بي انس»جاما ً م»ع الھ»دف المطل»وب تحقیق»ھ ف»ي ك»ل حص»ة م»ن  األھ»دافتحقیق تلك 

 وأعم»»ارھم م»»ع ق»»درة الط»»الب ومس»»تویاتھم  ًأیض»»احص»»ص درس التربی»»ة الریاض»»یة مالءم»»ة 
  :وضعھا كما یليو

  .االمري األسلوب -
 .التدریبي األسلوب -
 .التبادلي األسلوب -
 .التعلم بالمراجعة الذاتیة األسلوب -
 ).االحتواء(التضمیني  األسلوب -
 .اكتشاف الموجھ  األسلوب -
 .المتشعب  األسلوب -
 .االشتقاق األسلوب -
 .البرنامج الفردي األسلوب -
 .المبادرة األسلوب -
 .األسلوب التدریس الذاتي -

  
  التبادلي   األسلوب ٢-١-١-٢
الحدیث»ة الت»ي تؤك»د دور الم»تعلم ف»ي عملی»ة ال»تعلم باس»تخدام م»ا یس»مى  األس»الیبوھو م»ن "    
  )٢(المتعلم المالحظ والمتعلم المؤدي\بت

                                                 
 ١٧ص، ٢٠٠٥، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة بغداد، موضوعات التعلیم الحركي، قاسم لزام احمد -٣
 ٧٩ص،١٩٨٧، األردن، اربد، مطبعة األمل ، أسالیب تدریس التربیة الریاضیة ، احمد بطانة: علي ألدیري -١
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نم»اذج موض»حة  وإعطاءالمھارات  إیضاحینحصر دور المدرس في  األسلوبحیث في ھذا   
قة تسمى ورقة الواجب وتتضمن جمیع المعلومات والواجبات ور إلى أعداده إلى باإلضافةلھا 

نتع»رف م»ن خاللھ»ا عل»ى  أنوخطوات تنفیذھا خالل الدرس وھي العامل الرئیسي التي یمك»ن 
  .فشل أي فعالیة  أونجاح 

الت»ي تحت»اج  األخط»اءاستخدام ھذه الورقة یت»یح للم»درس مراقب»ة س»یر العملی»ة وتش»خیص  إن  
ت»»ذكیر المھ»»ارة وی»»دربھا عل»»ى  إع»»ادةنظم یع»»ین الطالب»»ات عل»»ى م»» أس»»لوبتص»»میم وھ»»ي  إل»»ى

التب»»ادلي  األس»»لوبوعل»»ى ھ»»ذا یقتض»»ي . الت»»دریس وتس»»اعد الم»»درس ف»»ي عملی»»ة ض»»بط ال»»درس
وتق»»»وم زمیل»»»ة بالمالحظ»»»ة  ب»»»األداءبحی»»»ث یق»»»وم الم»»»تعلم  أزواجتنظ»»»یم ط»»»الب الص»»»ف بش»»»كل 

لم»ین وھ»و یتعام»ل فق»ط م»ع الطال»ب والمدرس یالحظ جمیع المتع األدواروالتوجیھ ثم یتبادالن 
  .)١(المالحظ

عل»»ى م»»ا تق»»دم یص»»بح للعملی»»ة التعلیمی»»ة ثالث»»ة مرتك»»زات وھ»»ي الم»»درس والمالح»»ظ وبن»»اء   
عل»»ى المالح»»ظ والم»»ؤدي الن توجیھ»»ات الم»»درس ال  األس»»استق»»وم بالدرج»»ة  أنھ»»ا إالوالم»»ؤدي 

 ءتخفی»ف العب»يإل»ى ي ع»ن طری»ق المالح»ظ مم»ا ی»ؤد وإنماالمؤدي بصورة مباشرة  إلىتعطى 
  . اآلخرین وأخطاء أخطاءهدور للمتعلم یساعده على تصحیح  وإعطاءعن كاھل المدرس 

     
  جدولة وتنظیم التمرین وأسالیبالتمرین  ٢-١-٢
 واألس»»»س ءالبدنی»»»ة المخت»»»ارة طبق»»»ا ً للمب»»»اديوالحرك»»»ات  األوض»»»اع"  بأن»»»ھُع»»»رف التم»»»رین   

 أحس»نلجسم وتنمی»ة ق»دراتھم الحركی»ة لغ»رض تحقی»ق تشكیل وبناء ا لغرضالتربویة والعلمیة 
  )٢("الریاض والمھني في مجاالت الحیاة المختلفة األداءمستوى ممكن في 

  )٣("وسیلة لبناء الجسم المتناسق الجمیل"  بأنھكما عرفھ 
  .للتمارین البدنیة مكانة متمیزة في التربیة البدنیة والریاضیة  أنومن ھنا نالحظ   
المھم»ة  األھ»دافزیادة وقت التدریب وتحسین نوعیتھ وھي م»ن  إنمن الواضح  أصبحولقد    

المس»توى الجی»د  إل»ىالص»یغ للوص»ول ب»المتعلم  أفض»ل إلیج»ادالمدرس الذي یس»عى  أوللمدرب 
وجدول»ة التم»رین عل»ى  أس»الیبفقد تعددت وتباین»ت . الوحدات التعلیمیة أثناءفي اكتساب التعلم 

ذات ص»»لة بالمھ»»ارات م»»ن حی»»ث  وأخ»»رىات ص»»لة ب»»المتعلم نفس»»ھ منھ»»ا ذ، وف»»ق متغی»»رات ع»»دة
  )٤(:نوعھا ودرجة صعوبتھا وتنظیمھا ومنھا ما یلي

  .التمرین الكلي والتمرین الجزئي -١
 .رین الثابت والمتغیرمالت -٢
 .التمرین المكثف والموزع -٣
 .التمرین الذھني -٤
 .التعریف االنتقائي -٥
 .التمرین المتسلسل والعشوائي -٦

  

                                                 
 ١١ص، ١٩٩٠، مطبعة المعارف باإلسكندریة، ة الریاضیة والبدنیةالتدریس لقسم التربی: عفاف عبد الكریم -٢
 ٤٢ص، ١٩٨٩، وزارة التعلیم العالي، بغداد، طرق التدریس في التربیة الریاضیة : عباس السامرائي -٣
 ١٣ص، ١٩٦٨، ١ط، اإلسكندریة، مطابع عابدین، التمرینات األساسیة، فاطمة محمد، فضیلة حسین -٤
 ٨٦-٨٠ص، ٢٠٠٢،مكتبة الصخرة للطباعة ، جامعة بغداد، یم الحركي بین المبدأ والتطبیقالتعل، یعرب خیون -١
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  ن العشوائي التمری ١-٢-١-٢
القدیم»ة التقلیدیة  األسالیبالمستخدمة في التعلم والذي ینافس  األسالیبمن  األسلوبیعد ھذا    

المھم»»ة ف»»ي  األس»»الیبوالتم»»رین العش»»وائي اح»»د ، رات الحركی»»ةاترتی»»ب تعل»»م المھ»» أس»»اس عل»»ى
لیمی»»ة م»»ن مھ»»ارة عل»»ى الوح»»دة التع أكث»»رقی»»ام الم»»تعلم بالت»»دریب عل»»ى " ال»»تعلم الحرك»»ي فھ»»و 

" التم»رین العش»وائي ب»التمرین االختی»اري ویقص»د ب»ھ ) ١٩٦٨ھیربرت (ویعرف  )١("الواحدة
لح»ین  وھكذا األولى إلىتبادل محاوالت التمرین على مھارة معینة وتلیھا مھارة ثانیة والعودة 

  )٢("انتھاء مدة التمرین
مھ»ام المختلف»ة مت»داخالً  حیث یكون التم»رین عل»ى ال. تعرض المھام عشوائیا ً  األسلوبوھذا   

، الم»»درس ب»»تعلم المناول»»ة أوفم»»ثال ً یق»»وم الم»»درب . وبش»»كل مخ»»تلط خ»»الل الوح»»دة التعلیمی»»ة 
الم»»تعلم یم»»ارس مھ»»ام عدی»»دة ف»»ي  إنأي  الواح»»دةف»»ي الوح»»دة التعلیمی»»ة ، والتھ»»دیف، الطبطب»»ة

ف»ة ھ»و نظ»ام ال»دمج مثالً فان نظام التمرین الخاص بع»دد م»ن المھم»ات المختل، الوحدة التعلیمیة
 عب»ارةالتم»رین العش»وائي  إن" بمعن»ى ، خالل مدة التمرین وی»دور الم»تعلم ب»ین تل»ك المھم»ات 

عن سلسلة متعاقبة من التمرینات في اداءات مستقلة بذاتھا لعدد مختل»ف م»ن المھم»ات ولیس»ت 
  .)٣("ضمن نظام محدد

  
  التمرین المتسلسل ٢-٢-١-٢
ث»م  بأكملھاالمھارة  أداء إلىل متسلسل وصوالً  كلم المھارة بشتع" على  األسلوبیعتمد ھذا    

عل»»ى التم»»رن عل»»ى جمی»»ع  األس»»لوبویق»»وم فلس»»فة ھ»»ذا ) ٤(أخ»»رىتعل»»م مھ»»ارة  إل»»ىاالنتق»»ال 
التم»رن عل»ى  إنھ»اءومن ثم  الثانیةالمھمة  إلىقبل االنتقال  األولىالمحاوالت الخاصة بالمھمة 

بمعن»»ى ان»»ھ ال ی»»تم ، وھك»»ذا الثالث»»ةالمھم»»ة  إل»»ىاالنتق»»ال  جمی»»ع المح»»اوالت المھم»»ة الثانی»»ة قب»»ل
  .األولىلم یتم االنتھاء من تكرارات المھمة  مھمة جدیدة ما إلىاالنتقال والتحرك 

  -:األتيھذا النوع من التمرین بالمثال  )٥()  Schmidt( وقد وصف   
وح»دة تعلیمی»ة معین»ة  یتعلمھ»ا خ»الل أن یج»ب)   A.B.C( طالبا ً لدیھ ثالث مھام  أنافرض   

فم»»ثال ً مھ»»ارات المناول»»ة والطبطب»»ة والتھ»»دیف حی»»ث ، م»»ع العل»»م ان ھ»»ذه المھ»»ام تختل»»ف تمام»»ا ً 
 إل»»ىقب»»ل االنتق»»ال ) المناول»»ة(  األول»»ىالتم»»رن عل»»ى جمی»»ع المح»»اوالت الخاص»»ة بالمھم»»ة  یك»»ون

ب»ل مھم»ة الثانی»ة قمح»اوالت الخاص»ة بالعلى جمیع ال التمرنومن ثم ) الطبطبة( المھمة الثانیة 
  .وھذا النمط یسمى بالتمرین المتسلسل). التھدیف(المھمة الثالثة  إلىاالنتقال 

  
  العشوائي واألسلوبالمتسلسل  األسلوبمقارنة بین  ٣-٢-١-٢

                                                 
  ٦٨ص، ٢٠٠٢، مكتبة الصخرة للطباعة، جامعة بغداد، التعلم الحركي بین المبدأ والتطبیق، یعرب خیون -٢

3 - Hebbert, Landin> solman: practice schedule effects on performance. And learning of 
low high skills student :(Research Quaterly . 1986)P.51. 
4- Schmitt, A. Richard . Craig wris beng: Motor learning and perform an cr: (Zed, 
education) Human kinetic 2000 P.52 

ھ»ارتي اإلرس»ال الس»احق والض»رب تأثیر التداخل بین أسالیب التمرین على تعلم وتطویر مس»توى أداء م: ناھدة بن زید -٥
 .١٧ص)٢٠٠٢،كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة بغداد،رسالة ماجستیر(الساحق بكرة الطائرة

5 - Schimidt, A. Richard: 1991. P200. 
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یكون التم»رین  إذ، المتسلسل والعشوائي بین التعلیم والتدریس  األسلوبمن الممكن استخدام   
فعالیة من التمرین العشوائي في المحاوالت االبتدائیة جداً  لمھ»ارة  ثرأكالمتسلسل وكما سابقاً  

مح»اوالت متك»ررة  إلىوربما یكون ذلك الن المتعلم یحتاج ، اللفظي اإلدراكجدیدة في مرحلة 
 واألس»»»لوبالمتسلس»»»ل  األس»»»لوبیب»»»ین مقارن»»»ة ) ١(وج»»»دول .  )١(وبنج»»»اح األج»»»زاء إلنج»»»از

  .العشوائي
  )١(جدول 

  )٢(المتسلسل والعشوائي األسلوبینة بین یبین المقارن
  العشوائي األسلوب  المتسلسل األسلوب  ت
  مقیاس للمنافسة ومعیار للمھارة  قابل للتكرار  ١
  یكون فیھ تصور لعب نظامي متنوع  متغیر نظاميلیس تصور لعب   ٢

 ول»»»ةحایتول»»»د المل»»»ل فی»»»ھ فق»»»ط ف»»»ي الم  ٣
  األولى

  یتولد الملل في كل محاولة

عدی»»دة للنج»»اح وتك»»رر ف»»ي فی»»ھ ف»»رص   ٤
  المحاوالت الالحقة

ال یع»»د ھن»»اك فرص»»ة واح»»دة للنج»»اح یمك»»ن 
  في المحاوالت الالحقة أعادتھا

٥  
تعلیم»ات ف»ي المح»اوالت  بأجراءیسمح 
  الالحقة

تعلیم»»ات ف»»ي المح»»اوالت  ب»»أجراءال یس»»مح 
  .الالحقة

  
  بكرة السلة  األساسیةالمھارات  ٣-١-٢
ی»تم م»ن خاللھ»ا الوص»ول  أساس»یة ءمھ»ارات ومب»ادي، فرقی»ة  أمة لكل لعبة سواء كانت فردی»  

  .الخاصة بھا واألسساللعبة بشكل متكامل وفق القوانین  تأدیة إلى
 إتق»انعل»ى م»دى  أدائھ»االفرقیة المنظمة التي تعتم»د ف»ي  األلعابولعبة كرة السلة واحدة من    

  .األساسیةالمھارات 
االنتق»ال  وأس»الیب أنظم»ةمجموع»ة " ھ»ي األساس»یةات بان المھ»ار) ١٩٨٣فائز ( أشارحیث   

  ) ٣(" لھا )) والتكتیك، التكنیك( تأدیةبدونھا كذلك في  أووالحركة بالكرة 
الت»ي تبن»ى علیھ»ا  األساس»یةبك»رة الس»لة تع»د الدعام»ة  األساس»یةرات االمھ إنویدرك الباحثان   

 إلی»ھتنفیذ الخطط والواجبات الموكل»ة وبدونھا ال یستطیع الالعب . النتائج  أفضلاللعبة وتحقق 
الت»ي تخ»ص اللعب»ة ھ»ي الطریق»ة الت»ي بتنفی»ذ  األش»یاء أجم»ل" المباری»ات وان  أثن»اءبشكل جید 

   )٤(" منھا الالعب من المھارات في اللعب 
الفرقیة ذات الخصوص»یة المتمی»زة الت»ي تمتل»ك قیم»ة عالی»ة  األلعابكرة السلة من  إنفضالً    

 األلع»ابالف»رد وتف»رس الق»یم النبیل»ة وھ»ي كغیرھ»ا م»ن  إمكانی»ةعم»ل عل»ى ص»قل في التربی»ة وت
  .دفاعیة وأخرىمھارات ھجومیة  إلىمن مجموعة مھارات مقسمة  تتألف

                                                 
 ٢١٨ص، )٢٠٠٥، جامعة بغداد ، بغداد:( موضوعات في التعلیم الحركي، قاسم لزام أمیر  -٢
 ٢١٩ص، كره مصدر سبق ذ: قاسم لزام أمیر -٣
 ٣٩ص، ١٩٨٣، مطبعة الجامعة، جامعة الموصل، كرة السلة ءأسس ومبادي، فائز بشیر صمودات وآخرون -١
 ١٥ص، ١٩٩١، دار الحكمة ، الموصل، ترجمة علي جعفر ، أساسیات للتفوق، كرة السلة: نبیل بساس ودیك موتا -٢
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ي دفاع»»ات خط»»وس»»یلة لت" وھ»»ي ) ھ»»ي مح»»ور ھ»»ذه الدراس»»ة( تع»»د المھ»»ارات الھجومی»»ة  إذ  
  )١("األھداف وإحرازالسلة  إلىالخصم والوصول 

  :المھارات الھجومیة بكر السلة اعأنوومن   
  .مھارة المناولة الصدریة -١
 .مھارة الطبطبة -٢
 .مھارة الرمیة الكرة -٣
 .التھدیف -٤

  
  :الدراسات المتشابھة ٢-٢
 أس»»لوبيالتض»»مین وتداخل»»ھ م»»ع  بأس»»لوبالت»»دریس " بعن»»وان ) ٢٠٠٤(دراس»»ة عص»»ام قاس»»م  

  ".حتفا昂 بھة السلسلة واالالتمرین العشوائي والمتسلسل دائرة في تعلم بعض المھارات بكر
 أن»واعالتمرین المتداخل ف»ي تعل»م ن»وعین  تأثیر" بعنوان ) ١٩٩٩(دراسة سالم محمد حسین   

  .السباحة 
  

  الباب الثالث
  :المیدانیة وإجراءاتھمنھج البحث -٣
  منھج البحث  ١-٣
 أھ»دافوطبیعة مشكلة البح»ث الم»راد حلھ»ا  لمالءمتھاستخدم الباحثان المنھج التجریبي    

  .البحث
  
  

  مجتمع وعینة البحث ٢-٣     
  :آالتیة ولألسبابالحریة للبنات بالطریقة العمدیة لتمثل مجتمع البحث  إعدادیةتم اختیار   

 أنج»»ازالمدرس»»ة ومدرس»»ات التربی»»ة الریاض»»یة م»»ع الباحث»»ان ف»»ي س»»بیل  إدارةتع»»اون   -  أ
  .البحث

 .تطبیق عدد من طالبات كلیة التربیة الریاضیة بالمدرسة  - ب
بواق»ع ش»عبة  اإلع»داديالبحث فقد تم اختیارھا من ب»ین ش»عب الص»ف الراب»ع عینة  أما -جـ

فوق»»ع ، القرع»»ة بأس»»لوبوالت»»ي ت»»م اختیارھ»»ا بالطریق»»ة العش»»وائیة ، ش»»عب) ٤(م»»ن اص»»ل 
طالب»ة م»ن الش»عبة ) ٢٠(طالبة وت»م اختی»ار ) ٢٨(البالغ عددھم ) جـ( االختیار على شعبة 

وھ»و س»یكونون عین»ة م»ن .  *بع»د اس»تبعاد ع»دد م»ن الطالب»ات  المشاركة في تجربة البحث
الفردی»»ة والزوجی»»ة  اإلع»»داد أس»»اسمجم»»وعتین عل»»ى  إل»»ىمجتم»»ع البح»»ث وت»»م تقس»»یمھم 

  : األتيوسیكون التقسیم على الوجھ 
الفردی»ة والت»ي  اإلع»دادطالبات والتي تمثل ) ١٠(والمكونة من  -: األولىالمجموعة  ·

  .التبادلي متداخالً بالتمرین المتسلسل سوف تمارس التعلم بأسلوب

                                                 
ى تعل»م بع»ض المھ»ارات الھجومی»ة بك»رة الس»لة واس»تثمار تأثیر استخدام بعض أس»الیب الت»دریب عل»: وداد محمد المفتي -٣

 ٥١ص، ٢٠٠٠، جامعة بغداد، كلیة التربیة الریاضیة، أطروحة دكتوراه ، وقت التعلم األكادیمي



  حیم شالل بشائر ر. م.م          ٢٠٠٩تشرین األول لسنة . مجلة الفتح . العدد الثاني واألربعون 
  حاتم شوكت إبراھیم . م.م                                                                                         

 

 

الزوجی»ة والت»ي  األع»دادطالبات والتي تمث»ل ) ١٠(والمكونة من  -:المجموعة الثانیة ·
التبادلي متداخالً  بالتمرین العشوائي وكما مب»ین ف»ي ج»دول  باألسلوبتمارس التعلم 

)٢ ( 
  )٢(جدول 

  یوضح التصمیم التجریبي لتقسیم عینة البحث

عات مجمو  الشعبة
  البحث التجریبیة

  التعلم أسلوب
عدد 
 أفراد
  العینة

عدد   المستبعدات
  الطالبات

المجموعة   أ
  التجریبیة األولى

أسلوب التعلم 
التبادلي 
متداخال ً 
باألسلوب 
  المتسلسل

١٠  

٢٩  ٩  

المجموعة   
  التجریبیة الثانیة

أسلوب التعلم 
التبادلي 
متداخال ً 
باألسلوب 
  العشوائي

١٠  

  ٢٩  *٩  ٢٠      المجموع
  طالبات) ٩: (الطالبات المستبعدات * 
  طالبات) ٤: (الطالبات الراسبات -١
  .طالبات) ٥(الطالبات المرضى والذین لیس لھم الرغبة في المشاركة  -٢
  
   -:تجانس العینة ١-٢-٣
العین»ة  أف»رادلمنع الم»ؤثرات الت»ي ت»ؤثر عل»ى نت»ائج االختب»ارات م»ن الف»روق الموج»ودة ل»دى   

كما مب»ین ف»ي الج»دول ، بین عینة البحث لضبط المتغیرات عن طریق معامل االلتواء  ةالمتمثل
  -:األتي

  )٣(جدول رقم 
  )الطول  –الوزن  –العمر ( یوضح تجانس المجموعتین من حیث 

ا لمعالجات     
  اإلحصائیة

  
  

  المتغیرات

الوسط 
  الحسابي

  )سَ (

االنحراف 
  المعیاري

)mع(  

  یطالوس
  )و(

معامل 
  االلتواء

  )ل(
  حجم العینة

  ٠0١٥١  ١٥0٣٥  ٠0١٩٨  ١٥.٣٧  العمر
٢٠  

  ٠0١٢٨  ٤٤  ٥0٨٢  ٤٤.٢٥  الوزن
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  ٠0١٧١  ١٥٠  ٥0٢٤٥  ١٥٠0٣  الطول
مم»ا )  m٣( جمیع قیم معامل االلت»واء انحص»رت ب»ین  أن) ٣(یتبین مما جاء في الجدول رقم 

  .أعالهالمتغیرات  یدل على تجانس العینة في
  
   -:تكافؤ العینة ٢-٢-٣
 –المناول»ة الص»دریة ( التك»افؤ ب»ین المجم»وعتین ف»ي االختب»ارات القبلی»ة للمھ»ارات  إیجادتم    

   -: األتيوعلى النحو ) الرمیة الحرة  –الیة عالطبطبة ال
  

  )٤(جدول رقم 
  مھاراتللمجموعتین ولل Tیوضح الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وقیمة 

  )الرمیة الحرة  –الطبطبة العالیة  –یة رالمناولة الصد( 

  ھارةالم

التعلم  أسلوبمجموعة 
التبادلي متداخال ً بالتمرین 

  المتسلسل

التحكم  أسلوبمجموعة 
التبادلي متداخال ً بالتمرین 

  العشوائي
داللة  Tقیمة 

  الفروق

  الجدولیة  المحتسبة  عm  س  عm  س

المناولة 
الصدر

  یة
١٩0٤  ٩0٧١  ٠٤٠0٢  ٩0٠  ٨٨٤0٨٠٦  

١‘٧٣*  

  غیر
  معنوي

الطبطبة 
  ٠0١٠٧  ٢0٢٨٩  ٢٠0٤  ١0٦٢٧  ٢٠0٥  العالیة

  غیر
  معنوي

الرمیة 
  ٠0٦١٨  ١0١٨٣  ٢0٢  ٠0٨٤٩  ٢0٥  الحرة

  غیر
  معنوي

  
یوض»»ح ) ١٨(وبدرج»»ة حری»»ة  ) ٠0٠٥( مس»»توى دالل»»ة  الجدولی»»ة تح»»ت) T(قیم»»ة  ·

المحتس»»بة م»»ن االختب»»ارات القبلی»»ة ب»»ین المجم»»وعتین ) T(قیم»»ة  إن) ٤(الج»»دول رق»»م 
كان»»ت عل»»ى ) الرمی»»ة الح»»رة  –الطبطب»»ة العالی»»ة  –یة رالمناول»»ة الص»»د( وللمھ»»ارات

  ) ٠0٦١٨ – ٠0١٠٧ – ٠0٨٠٦( التوالي 
الجدولی»ة مم»ا ی»دل عل»ى ع»دم وج»ود ف»روق ذات دالل»ة ) T(وجمیع ھذه القیم اق»ل م»ن قیم»ة     

وھ»ذا ی»دل عل»ى تك»افؤ العین»ة ف»ي االختب»ار  أع»الهبین المجموعتین للمھ»ارات الثالث»ة  إحصائیة
  .القبلي

  
   واألدوات األجھزة ٣-٣

  .جھاز قیاس الوزن  -١
 .شریط قیاس الطول -٢
 ).١٠(كرات سلة عدد  -٣

  
  المھارات المستخدمة في البحث ٤-٣
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  .عتماد في اختیار المھارات الثالثة على المنھاج المدرسي تم اال
  
  االختبارات  ٥-٣
 أومجموعة من التمرینات تعطى للفرد بھدف التعرف على قدراتھ واستعداده " االختبار ھو   

  )١(" كفاءتھ 
فق»د ، ونتیجة لمراجعة اغلب المصادر العلمیة التي تتعلق بالبحث وبدء عرضھا على الخب»راء 

   -:آالتیةتیار االختبارات المقننة تم اخ
  ).قیاس قدرة المختبر على سرعة تمریر واستالم الكرة(، اختبار المناولة الصدریة -١
 ).قیاس سرعة      حول مجموعة من العوائق : (اختبار                       -٢
 ).قیاس مھارة الرمیة وذلك من خط  الرمیة الحرة: (اختبار الرمیة الحرة       -٣

  
  التجربة االستطالعیة  ٦-٣
طالبات في الص»ف الراب»ع ) ١٠(على ) ٤/٢/٢٠٠٩(التجربة االستطالعیة بتاریخ  أجراءتم   

ومن عین»ة مجتم»ع البح»ث وم»ن غی»ر عین»ة البح»ث ثم اختبارھم بالطریقة العشوائیة ، اإلعدادي
   -:وھدفھا التعرف على 

  .معرفة الصعوبات والمشاكل التي تواجھ الباحثان )١
 .التي تحدث عند تنفیذ االختبارات األخطاء تجاوز )٢
 .الممارسة العملیة لطرق قیاس االختبار )٣

  
  العلمیة لالختبارات المھاریة المختارة في البحث األسس ٧-٣
االختبارات المستخدمة في البحث اختبارات مقننة وحسب المصادر العلمیة في لعب»ة ك»رة  إن  

  .السلة
  
  البحث أجراء ٨-٣
  ات القبلیة االختبار ١-٨-٣
االختب»ارات القبلی»ة  أج»راءفعلیھ تم ، وسائل التقویم والقیاس  أحدىاالختبارات القبلیة ھي  إن  

  .في ساحة ثانویة الحریة للبنات) ٨/٢/٢٠٠٩(على عینة بتاریخ 
  
  البرنامج التعلیمي  ٢-٨-٣
وزی»ع عین»ة وتم ت ٢٢/٣/٢٠٠٩ولغایة  ١١/٢/٢٠٠٩البرنامج بتاریخ  بأجراءباشر الباحثان   

التعلیم»»ي عل»»ى وف»»ق  البرن»»امجوق»»د ت»»م تطبی»»ق ، مجم»»وعتین وبالطریق»»ة العش»»وائیة إل»»ىالبح»»ث 
برن»امج المدرس»ة  إل»ى باإلض»افةالتبادلي متداخالً  مع التمرین المتسلس»ل والعش»وائي  األسلوب

) فالتھ»دی، الطبطب»ة، المناول»ة( مھ»ارة  من حیث عدد الوحدات التعلیمیة المقررة لتعلم كل م»ن
وكن زمن الوح»دة  األسبوعالمستخدمة وبواقع وحدتین تعلیمیة في  واألدواتوتوقیتات الدرس 

وبذلك تضمن البرنامج ، وحدات تعلیمیة) ٤(وبلغ عدد الوحدات التعلیمیة لكل مھارة ) د  ٤٥(
  .تعلیمیة باستثناء االختبارات القبلیة والبعدیة وحدة) ١٢(الفعلي 

                                                 
 ٢١٣ص، ١٩٩٥، دار الفكر العربي، القاھرة ، القیاس والتقویم في التربیة الریاضیة : احمد صبحي حسین -١
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  -:التجربة الرئیسیة 

  -:یأتيالخطوات التالیة وكما  بإتباعأ الدرس للمجموعتین یبد
التعلم التب»ادلي  أسلوبوھي المجموعة التي تمارس ، ) أ(األولىالمجموعة التجریبیة  -

   -:متداخال ً مع التمرین المتسلسل حیث یبدأ الدرس بـ
الع»ام لتھیئ»ة الجھ»از ال»دوري التنفس»ي للعم»ل وتھیئ»ة عض»الت  اإلحم»اءعملیة  جراءا -١

  .الجسم المختلفة
 .تمرینات خاصة لتھیئة العضالت العاملة  إعطاء -٢
 أھمیتھ»االمدرسة في النشاط التعلیمي في الجزء الرئیسي بشرح المھ»ارة وحس»ب  تبدأ -٣

 .وصعوبتھا مع عمل نموذج
فتق»»وم  أزواجف»»ي النش»»اط التطبیق»»ي فتق»»وم المدرس»»ة بتقس»»یم الطالب»»ات عل»»ى ش»»كل  أم»»ا -٤

معتم»داً  عل»ى ورق»ة  األخط»اءم الثانی»ة بالمراقب»ة وتص»حیح بینم»ا تق»و ب»األداء أحداھما
وم»»ن ث»»م  األداءوتس»»تمر الطالب»»ة المؤدی»»ة ف»»ي . ت»»ي ت»»م تس»»لیمھا م»»ن المدرس»»ة لواج»»ب ا

 بإعط»اءواج»ب المدرس»ة فس»یكون التنق»ل ب»ین الطالب»ات وتزوی»دھم  أمایتبادل المواقع 
ش»جیع ك»ل م»ن المؤدی»ة في طری»ق المراقب»ة وك»ذلك ت) التصمیعات ( التغذیة الراجعة 

 .والمراقبة
 .تمرینات التھدئة وتحیة االنصراف  وإعطاءینتھي الدرس بالدمج بین المجموعتین  -٥

وح»دات تعلیمی»ة ث»م بع»د ذل»ك ی»تم ) ٤( إل»ىوتستمر ھذه العملیة لتعلم المھارة المعط»اة 
  .وھكذا أخرىاالنتقال الى مھارة 

ال»»تعلم  أس»»لوبع»»ة الت»»ي تم»»ارس وھ»»ي المجمو -):ب(انی»»ة ثالمجموع»»ة التدریبی»»ة ال ·
  .التبادلي متداخال ً مع التمرین العشوائي حیث یبدأ الدرس

  
الع»»ام لتھیئ»»ة الجھ»»از ال»»دوري التنفس»»ي للعم»»ل وتھیئ»»ة عض»»ال  اإلحم»»اءعملی»»ة  أج»»راء -١

  .الجسم المختلفة
 .تمرینات خاصة لتھیئة العضالت العاملة إعطاء -٢
الرئیس»ي بش»رح المھ»ارات الثالث»ة م»ع تبدأ المدرسة ف»ي النش»اط التعلیم»ي ف»ي الج»زء  -٣

 .طرق عرض النموذج لكل مھارة ولعدة مرات
في النشاط التطبیقي فتكون الممارسة على المھارات الثالثة بشكل مخ»تلط وھن»اك  أما -٤

الثالث»»ة وی»»تم تنق»»ل الطالب»»ات ب»»ین المھ»»ارات خ»»الل الوح»»دة التعلیمی»»ة  للمھ»»اراترب»»ط 
مجم»»وعتین حی»»ث تك»»ون ھن»»اك  إل»»ىالمدرس»»ة  لبع»»د ان ی»»تم تقس»»یمھا م»»ن قب»»، الواح»»دة 

 .مراقبة باالعتماد على ورقة الواجب وأخرىطالبة مؤدیة 
 .التمرینات التھدئة وتحیة االنصراف وأداء بالدمج  ًأیضاینتھي الدرس  -٥

  
وح»دة تعلیمی»ة حی»ث ی»تم نق»ل ) ١٢(تستمر ھذه العملی»ة ل»تعلم المھ»ارت الثالث»ة ولم»دة  -

  .رىأخ إلىالطالبات من مھارة 
 وإنھ»»اءالع»»ام والخ»»اص  اإلحم»»اءالمجم»»وعتین تم»»ارس نف»»س طریق»»ة  أنوم»»ن ھن»»ا نالح»»ظ 

  .االختالف في الجزء الرئیسي وخصوصا ً في النشاط التطبیقي أوجھالدرس وتكون 
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  : االختبارات البعدیة  ٣-٨-٣
طالب»»»»ة بت»»»»اریخ ) ٢٠(للمجم»»»»وعتین الب»»»»الغ ع»»»»ددھم  ألبع»»»»دياالختب»»»»ار  أج»»»»راءت»»»»م    
)٢٥/٣/٢٠٠٩. (  
  
   آالتیة اإلحصائیةاستخدام الرسائل  إلىالباحثان  ألج ٩-٣

  مج س                                                       
  = َس              -) :١(الوسط الحسابي  -١

  ن                                                         
  
  
  
  
  
  

  ٢)مج س(                                                          
         - ٢مج س       =)٢(االنحراف المعیاري -٢
  ن                                                              

  ١ -ن                                                            
    
 

  
                                   

  مجموع الدرجتین اللتین تتوسطان الدرجة                                     
  = و  -:الوسیط  -٣

                                                    ٢  
  
  -:للداللة الفروق) ت(اختبار  -٤

  
  ٢سَ  – ١سَ                                

  = ن         
                               

١ع                               
٢ع+  ٢

٢    
                                    

                                                 
اإلحص»»ائیة واس»»تخدامات الحاس»»وب ف»»ي بح»»وث التربی»»ة  تالتطبیقی»»ا: محم»»د عب»»د ألعبی»»ديوحس»»ن ، ودی»»ع یاس»»ین التكریت»»ي

 ١٠٢ص، ١٩٩٩، دار الكتب للطباعة والنشر، الریاضیة
  ٢٩٤ص،  ١ط، القیاس والتقویم النفسي والتربوي : وعیسة عبد هللا ، محمد عبد المنعم الكناني  -٢
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  ١ -ن                                   
                              

  
  )و  –س ( ٣                                              

  = ل  -:معامل االلتواء  -٥
  ع                                               

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الباب الرابع
  عرض النتائج وتحلیلھا ومناقشتھا  -٤
  بكرة السلة  األساسیةعرض وتحلیل االختبارات القبلیة والبعدیة للمھارات  ١-٤
  

  )٥(جدول رقم 
رات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لالختبارات القبلیة والبعدیة للمھا األوساطیوضح 

  الثالثة
  )الرمیة الحرة –الطبطبة العالیة  –المناولة الصدریة (

  

  المھارات

المعالجات             
  اإلحصائیة 

  
  المتغیرات 

  االختبارات  االختبارات القبلیة
 البعدیة

 Tقیمة 

داللة 
  الفرق

  الجدولیة  المحتسبةعm  سَ   عm  سَ 

مھارة 
المناولة 
  الصدریة

  التبادلي األسلوب
  رینفي التم

  المتسلسل
  معنوي  *٢0٢٦  ٢0٣٣٣  ١0٩٨٨  ١٧0٢  ٤0٤٠  ١٩/٩

  التبادلي األسلوب
  متداخال ًمع

  التمرین العشوائي

  معنوي    ٥0٤٠٥  ١0٩٤٦  ١٣0٣  ٢0٨٨٤  ١٨0٩

مھارة 
الطبطبة 

  العالیة

التبادلي  األسلوب
  تداخال

مع التمرین 
  المتسلسل

  معنوي    ٣0٨٠٨  ١0٥١٣  ١٦0٩  ٢0٢٨٩  ٢٠0٤
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   التبادلي األسلوب
  تداخالم

مع التمرین 
  العشوائي

  معنوي    ٧0٣٨٢  ١0٩٧٢  ١٣0٩  ١0٦٢٧  ٢٠0٥

مھارة 
الرمیة 
  الحرة

التبادلي  األسلوب
  متداخال

مع التمرین 
  لمتسلسلا

  معنوي    ١٢0٧٧٣  ١0٨٨٨  ١١0٣  ٠0٨٤٩  ٢0٥

التبادلي  األسلوب
  متداخال

مع التمرین 
  العشوائي

  معنوي    ٦0٨٣٣  ١0٩٥٥  ٧0٤  ١0٣٩٩  ٢0٢

  
المحتس»»بة ب»»ین االختب»»ارات القبلی»»ة والبعدی»»ة   Tقیم»»ة  إن) ٥(ول رق»»م یوض»»ح الج»»د -

التب»»»ادلي  األس»»»لوباتل»»»ي تم»»»ارس  األول»»»ىلمھ»»»ارة المناول»»»ة الص»»»دریة وللمجموع»»»ة 
 األس»»لوبللمجموع»»ة الثانی»ة الت»»ي مارس»ت ، ) ٢0٣٣٣(المتسلس»ل  ب»»التمرینمت»داخال ً 

  .)٥0٤٠٥(التبادلي متداخال ً بالتمرین العشوائي تساوي 
التب»»ادلي  األس»»لوبالت»»ي تم»»ارس  األول»»ىبالنس»»بة لمھ»»ارة الطبطب»»ة وللمجموع»»ة  أم»»ا -

الت»»ي تم»»ارس (وللمجموع»»ة الثانی»»ة فق»»د بلغ»»ت ) ٣0٣٨٢(مت»»داخال ً ب»»التمرین المتسلس»»ل
 ) .٧0٣٨٢(التبادلي متداخال ً بالتمرین العشوائي  األسلوب

التب»ادلي  األس»لوبتم»ارس  الت»ي األول»ىبالنسبة لمھارة الرمیة الحرة وللمجموع»ة  أما -
 األس»لوبللمجموعة الثانیة التي تمارس  أما) ١٢0٧٧٢(متداخالً  بالتمرین المتسلسل 

 ).٦0٨٣٣(التبادلي متداخال ً بالتمرین العشوائي تساوي 
الجدولیة مم»ا ی»دل  Tمن قیمة  أعلىالمحتسبة وللمھارات الثالثة ھي  Tقیمة  أنوبما  -

وھ»ذا  ألبع»ديارین القبل»ي والبع»دي ولص»الح االختب»ار على فروق معنوی»ة ب»ین االختب»
  .للبحث األولجاء تحقیقا ً للغرض 

  
  بكرة السلة  األساسیةعرض وتحلیل االختبارات البعدیة للمھارات  ٢-٤
  

  )٦(جدول رقم 
  الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لالختبارات البعدیة للمھارات الثالثة األوساطیوضح 

  )الرمیة الحرة –الطبطبة العالیة  – المناولة الصدریة(

  المھارات

المجموعة التجریبیة 
  األولى

األسلوب التبادلي 
  متداخال

  بالتمرین المتسلسل ً 

المجموعة التجریبیة 
  لثانیة

األسلوب التبادلي 
  متداخال ً 

  بالتمرین العشوائي

داللة   Tقیمة 
  الفروق

  الجدولیة  المحتسبة  عm  سَ   عm  سَ 

  معنوي  *٢0٠٩  ٤0١٧٥  ١0٩٤٦  ١٣0٣  ١0٩٨٨  ١٧0٢  المناولة الصدریة
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  معنوي  ٣0٤٠٩  ١0٩٧٢  ١٣0٩  ١0٥١٣  ١٦0٩  الطبطبة العالیة
  معنوي  ٤0٣٠٩  ١0٩٥٥  ٧0٤  ١0٨٨٨  ١١0٣  الرمیة الحرة

  
  ) ١٨(ودرجة حریة ) ٠0٠٥(الجدولیة تحت مستوى داللة   Tقیمة * 
 ألبع»»ديف»»ي االختب»»ار  الوس»»ط الحس»»ابي واالنح»»راف المعی»»اري إن) ٦(یوض»»ح الش»»كل رق»»م  -

المجموع»»»ة  أم»»»ا، ) ١0٩٨٨،  ١٧0٢(بلغ»»»ت األول»»»ىلمھ»»»ارة المناول»»»ة الص»»»دریة للمجموع»»»ة 
  ).٤0١٧٥(المحتسبة للمجموعتین تساوي   Tوقیمة ) ١0٩٤٦،  ١٣0٢(التجریبیة الثانیة 

 أم»ا) ١0٥١٣،  ١٦0٨( بلغ»ت  األول»ىبالنسبة لمھارة الطبطب»ة العالی»ة للمجموع»ة  أما -
المحتس»»بة وللمجم»»وعتین  Tوقیم»»ة ) ١0٩٧٢،  ١٣0٩( التجریبی»»ة الثانی»»ة المجموع»»ة 

  ).٣0٤٠٩(تساوي 
 أم»ا) ١.٨٨٨،  ١١0٣(بلغ»ت  األول»ىمھارة الرمیة الح»رة وللمجموع»ة التجریبی»ة  أما -

المحتس»»»»»بة  Tوقیم»»»»»ة ، ) ١0٩٥٥،  ٧0٤( للمجموع»»»»»ة التجریبی»»»»»ة الثانی»»»»»ة بلغ»»»»»ت 
  ) .٤0٣٠٩( وللمجموعتین التجریبیة تساوي 

  
  مناقشة النتائج  ٣-٤
الخ»»اص بنت»»ائج المناول»»ة الص»»دریة ) ٥(النت»»ائج الت»»ي عرض»»ت ف»»ي الج»»دول  أ昂ھرت»»ھم»»ا  إن   

م»»ن خ»»الل تل»»ك  أتض»»ححی»»ث ، والطبطب»»ة العالی»»ة والرمی»»ة الح»»رة لالختب»»ارات القبلی»»ة والبعدی»»ة 
ختب»»ارات وج»»ود الف»»روق المعنوی»»ة ب»»ین االختب»»ارات القبلی»»ة والبعدی»»ة ولص»»الح اال إل»»ىالنت»»ائج 

  .التأثیرفي البعدیة ولكل المھارات قید البحث ولكن بشكل متباین 
بم»»ا  واألدوات واإلمكانی»»اتالبرن»»امج التعلیم»»ي ف»»ي البح»»ث  ت»»أثیر إل»»ىویع»»زو الباحث»»ان ذل»»ك   

م»ن خ»الل  األخط»اءللطالب»ات وتص»حیح  ألعم»ريمع درجة صعوبة المھارة والمستوى  یتالءم
حی»ث ت»م االعتم»اد عل»ى ، قبل الطالبات والُمع»دة م»ن قب»ل الباحث»ان استخدام التغذیة الراجعة من

)  " Siedentopس»»اید نت»»وب (  أك»»دهوھ»»ذا م»»ا ). التب»»ادلي األس»»لوب( تعل»»م جدی»»د وھ»»و  أس»»لوب
وتقلی»ل ك»الم الم»درس ھ»و ، غیر كالم الم»درس  أخرىعلى ضرورة تلقین المعلومات بطریقة 

اس»تخدام  إل»ى وباإلض»افة ) ١("التربی»ة الریاض»یة  الت»دریس ف»ي لتحس»ینالتغذیات  أھمواحد من 
التب»»ادلي اس»»تخدم الباحث»»ان الممارس»»ة عل»»ى الثالث»»ة ف»»ي طری»»ق التم»»رین المتسلس»»ل  األس»»لوب

لغ»رض الحص»ول عل»ى الم»تعلم "  بأن»ھ)  Schmidt 1982(  إلی»ھ أش»اروالعش»وائي وھ»ذا م»ا 
ی»»ر ف»»ي ال»»تعلم الحرك»»ي ف»»ي م»»ن ممارس»»ة التم»»رین وان اھ»»م متغتك»»ون ھن»»اك مح»»اوالت  أنالب»د 

  . )٢ ("الممارسة الحركیة والتمرین نفسھ
تن»»تج عل»»ى ذل»»ك وھ»»ذا م»»ا  أع»»الهالباحث»»ان اعتم»»دا التك»»رار ف»»ي المھ»»ارات الم»»ذكورة  أنوبم»»ا    

  .للبحث األولیتحقق الغرض 
ھن»اك ف»روق معنوی»ة  أن أتض»ح، نت»ائج االختب»ارات البعدی»ة للمھ»ارات  أ昂ھرت»ھبصدد ما  أما  

ب»ان نت»ائج ) ٦(حی»ث یش»یر الج»دول رق»م ، لمجموعتین ولكن بشكل مختلف بین المھ»اراتبین ا
                                                 

دار المكتب»ة ، ترجم»ة عب»اس الس»امرائي وعب»د الك»ریم محم»ود ، ض»یة تطویر مھارات ت»دریس التربی»ة الریا: سایدنتوب -١
  ١١٢ص، ١٩٩٢، جامعة بغداد ، للطباعة والنشر

  
2- Schmidt. Arichard, Motor control and Learning, Human Kindics publishers, Champein, 
III, op.cit. P481. 
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اختبارات المناولة الصدریة والطبطبة العالیة التي تفوق المجموعة التي تمارس التمرین عل»ى 
المھارات المختلفة متداخالً  وبشكل مخ»تلط خ»الل الوح»دة التعلیمی»ة الواح»دة ویس»مى ب»التمرین 

جان»ب  إل»ىالن الم»تعلم ی»تعلم ، ن مؤثراً  وفعاالً  عن»د تعل»یم المھ»ارات المفتوح»ة العشوائي یكو
المھ»»ارات الحركی»»ة كیفی»»ة تحوی»»ل االنتب»»اه والتركی»»ز وتھیئ»»ة ب»»رامج حركی»»ة س»»ریعة لغ»»رض 

  .)١(" اللعب أثناءمراجعة تغییر المواقف 
بط الحرك»»ات التم»»رین العش»»وائي ق»»د یس»»اعد الطالب»»ات عل»»ى ض»» أنوی»»رى الباحث»»ان عل»»ى    

  .الفعلي للمھارتین األداءالحركة بصورة قریبة من  أجزاءالحركي لكل  باإلیقاع واإلحساس
لمھارة الرمیة الحرة وللمجموعتین م»ن خ»الل ج»دول رق»م  ألبعدياما بالنسبة لنتائج االختبار   
 ی»تم ال أنتفوق المجموعة التي تمارس التمرین المتسلسل وفلسفة ھ»ذا الن»وع ھ»و  أتضح، ) ٦(

 أو األول»ىما لم یتم االنتھ»اء م»ن تك»رارات المھم»ة ) مھارة(مھمة جدیدة  إلىاالنتقال والتحرك 
المتسلس»ل مالئم»ا ً  األس»لوببان ) " ٢٠٠٥نبیل (المھارة ولیس فیھ تصور لعب متغیر ویؤكد 

 داءاألواالنتب»اه للحص»ول عل»ى نت»ائج عالی»ة ف»ي  اإلثارةللمھارات التي تتطلب درجة عالیة من 
  .) ٢(" من حیث القوة والسرعة والتحمل 

 ب»أعلىاالرتق»اء  أوالوص»ول  إمكانی»ةومن خالل تلك النتائج یمكن معرفة بعض الحق»ائق م»ن   
جدی»دة تخ»دم العملی»ة التعلیمی»ة لكاف»ة  أس»الیبمن خالل ص»یاغة ووض»ع  ةدرجات التعلم المھار

  .الفعالیات
  

  الباب الخامس
  االستنتاجات والتوصیات 

  :االستنتاجات  ١-٥
   -:آالتیةالنتائج  إلىعلى النتائج تم توصل الباحثان من خالل الحصول   

نت»»ائج ایجابی»»ة ف»»ي  أعط»»ت، التم»»رین  وأس»»الیبال»»تعلم  أس»»الیبعملی»»ة الت»»داخل ب»»ین  أن -١
  .عملیة التعلم الحركي وذلك واضح من خالل النتائج في معظم االختبارات 

التب»ادلي المت»داخل ب»التمرین المتسلس»ل  األس»لوبت ذا األولىالمجموعة التجریبیة  أن -٢
 ).الرمیة الحرة( في تعلم مھارة  األفضلكان 

التب»ادلي والمت»داخل ب»التمرین العش»وائي  األسلوبالمجموعة التجریبیة الثانیة ذات  أن -٣
 ).والطبطبة العالیة، المناولة الصدریة( في تعلم مھارات  األفضلكانت 

  
   -:التوصیات  ٢-٥
   -:یأتيضوء ما جاء من االستنتاجات یوصي الباحثان بما في   

التبادلي متداخالً  م»ع التم»رین المتسلس»ل والعش»وائي  األسلوبضرورة نشر استخدام  -١
  .بین الكوادر التدریسیة

لمختل»»ف  باإلض»»افةدراس»»ات مش»»ابھة لبقی»»ة مھ»»ارات ك»»رة الس»»لة  أج»»راءعل»»ى  التأكی»»د -٢
 .األخرىالفعالیات الریاضیة 

                                                 
 .٨٢ص، ٢٠٠٢، مكتبة الصخرة للطباعة، جامعة بغداد ،التعلم الحركي بین المبدأ والتطبیق -:یعرب خیون -٣
، كلی»ة التربی»ة األساس»یة ، جامع»ة دی»الى : ( عل»م الحرك»ة التط»ور وال»تعلم الحرك»ي حق»ائق ومف»اھیم: نبیل محمود ش»اكر -١

٢٠٠٥.( 
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مض»»افة  كأس»»الیبالتعلیمی»»ة الحدیث»»ة وغیرھ»»ا  -التعلیمی»»ة األس»»الیبتم»»اد ض»»رورة اع -٣
 .ومساعدة

  
 
  
  
  
  
  
  


