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(٦٣ االية)اإلسراء: سورة  صدق اهلل العظيم  

 
 

 

 )إقرار املشرف(
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 وترشيح لجنة الدراسات العليا: 
وفق تــأثري مترينات مهارية على  نشهد أن هذه الرسالة الموسومة بـــــ"   

" للمبتدئني النمذجة احلسية يف تعلم بعض املهارات اهلجومية بكرة السلة
تحت  تجر  (محن نبهان امساعيل رعبد ال)المقدمة من قبل طالب الماجستير 

أشرافي في كلية التربية األساسية/ قسم التربية الرياضية / جامعة ديالى، وهي جزء 
  0من متطلبات نيل درجة الماجستير في التربية الرياضية

 

 أ.د فرات جبار سعداهلل                                               
 مكان العمل:                                                                   

  2103/   /      التاريخ:                                        
 

 
 للمناقشة الرسالةبناءًا على التعليمات والتوصيات المتوافرة  نرشح هذه 

 
                

 د نبيل حممود شاكر أ.                                                    
 معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا                                   

                                                /   /2103 

 )أقرار املقوم اللغوي(
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مهارية على وفق أثري مترينات ــت) -الموسومة بـ : الرسالة هذه أشهد أن
 (  للمبتدئني بكرة السلة النمذجة احلسية يف تعلم بعض املهارات اهلجومية

قد تمت  ( عبدالرمحن نبهان امساعيلالمقدمة من قبل طالب الماجستير )
، بحيث أصبحت بأسلوب علمي سليم تحت إشرافيمراجعتها من الناحية اللغوية 

 ت.وقعخال من األلفاظ والتعبيرات اللغوية غير الصحيحة ، وألجله 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيع                                                                 

 حممد علي غناويد  أ.                                                         

                                                             /   /3002  

 ( املناقشة والتقويماقرار جلنة ) 
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أثري ــت ) لعنا على الرسالة الموسومة بـاعضاء لجنة المناقشة والتقويم اط نحننشهد 
 مهارية على وفق النمذجة احلسية يف تعلم بعض املهارات اهلجوميةمترينات 

في  ( عبد الرمحن نبهان امساعيل)  بــد ناقشنا الطالــقو  (للمبتدئنيبكرة السلة 
 .ة الماجستير في التربية الرياضيةمحتوياتها وفيما له عالقة بها , ونقر انها جديرة لنيل درج

 

 

 عضو اللجنة                        عضو اللجنة                              

  كزار أ.م.د مازن هادي                                     أ.م.د مها محمد صالح  

 

 اللجنةرئيس 

 د نبيل محمود شاكر أ.

 

 جامعة ديالى /مجلس كلية التربية االساسية قبل صدقت الرسالة من 

 2103  /    /بجلسته المرقمة            في    

 العميد                                         

 أ.م.د حاتم عزيز جاسم                                           

 كلية التربية االساسية / جامعة ديالى                                             
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 اإلهداء
 
 

 العزيز والدي …  نفسي في الطموح زرع من إلى

 
 الغالية والدتي …   لراحتي الليالي سهرت من إلى

 
 األعزاء واتيوأخ أخي … سندي الدنيا في هم من لىإ

 
 لمستقبلي منارا   وكانت … والوفاء الحب فيها مست  ل   من إلى

 
 العزيزة زوجتي

 
 بني حارثإ …فلذة كبدي  إلى

 

 وفاءا وعرفانا  …  كل من علمني حرفا   إلى

 

 ثمرة جهدي المتواضع هذااهدي 

 

 عبدالرمحن
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 (ألزيدنكم)ولئن شكرتم 

 صدق اهلل العظيم                                                  

 شكر وتقدير

   الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خاتم االنبياء والمرسلين محمد الصادق االمين      

 ول درجة من درجات العلم إال التقدم بالشكر هللأيسعني وأنا اخطو  الوصحبه اجمعين وبعد,  على آلهو
. . الذي منحني الصحة والصبر على العمل وبذل الجهد لمواصلة المسيرة في اتمام هذه الدراسة 

أما وقد يسر هللا تعالى لي إعداد هذه الرسالة ، أرى من الواجب أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى منهل        

( شاكراً فضله في تذليل المصاعب  فرات جبار سعدهللاالعلم الصافي والنقي االستاذ الدكتور الفاضل ) 

متميز ودقة علمية من اجل من جهٍد  لهاشرف على الرسالة لما بذ الذيالتي واجهت البحث بغزارة علمه 

 أن تستوفي هذه الرسالة متطلباتها فجزاه هللا خير الجزاء وأطال هللا في عمره . 

الى عمادة كلية التربية االساسية/ جامعة ديالى وعرفانا مني بالجميل اتقدم بفائق الشكر والتقدير       

 )أ.د نبيل ومعاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا  حاتم جاسم عزيز (أ.م.د  )بعميدها متمثلة 

 . وتهيئة المستلزمات إلنجاح بحثيعلى اتاحتها الفرصة لي الكمال دراستي , محمود شاكر (

وبكل أجالل وتقدير أتوجه بالشكر واالحترام إلى أساتذتي األفاضل الذين أزادوني من علمهم       

 ومعرفتهم خالل مسيرتي العلمية الشيء الكثير ، فجزاهم هللا خير جزاء ، واخص بالذكر االستاذ 

( واالستاذ  اظم كاظمن( واالستاذ الدكتور)  فائق السامرائي( واالستاذ الدكتور )  نبيل محمودالدكتور ) 

 ياد( واالستاذ المساعد الدكتور) ا جوادطالب ( واالستاذ المساعد الدكتور )  غازي محمودالدكتور ) 

( والمدرس  مها محمد( واالستاذ المساعد الدكتورة )  ماجدة حميد( واالستاذ المساعد الدكتورة )  حميد

 . ( طارق هديل( والمدرسة )  حسين نزار) 

كما ويطيب لي أن أسجل عميق شكري وامتناني إلى السادة  والخبراء والمختصين الذين تمت معهم       

 المقابالت الشخصية والذين تم استطالع آرائهم .   

   كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى األساتذة األفاضل لما قدموه من مساعدة ومشورة علمية وهم      

 أ.م.د))أ.م.د رافد مهدي ( و ( و سهى عباس  أ.م.د) و) أ. د قاسم لزام (  ) أ.د يعرب خيون ( و

)م . د وظاهر غناوي (  م . د) )م . د بثينة عبدالخالق ( و و بسمة نعيم ( أ.م.د) و مجاهد حميد (

  فجزاهم هللا عني خير الجزاء . محمد وليد ( د  . م) حيدر شاكر ( 

كما يسعدني ان اتقدم بخالص الشكر واالعتزاز الى أخي وقدوتي في الحياة ومثلي االعلى طالب         

التي بذلها مع الباحث جنبا إلى جنب طول  طيبة والمستمرة( للجهود ال م . احمد مهدي صالحالدكتوراه ) 

بخطوة ومساعدته في كل  وتذليل الصعوبات التي واجهت الباحث خالل متابعته للبحث خطوة مدة دراسته

ما يحتاجه الباحث , فوهللا تبقى الكلمات عاجزة عن شكره وال تفي حقه لذا اعتذر. فجزاه هللا عني خير 

 جزاء ووفقه وسدد خطاه . 
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واثنييي علييى المواقييف الصييادقة المبذوليية ميين زمييالء الدراسيية الييذين جسييدوا  كييل معييالم االخييوة 

صددداح و وصدددام و ومصددطفى و ولميدداء و وعلددي حميددد و وعلددي ) والصيداقة والزماليية واخصييهم بالييذكر 

( اليذين  خليفة و واياد و واحمد و وعبد الغفور و وباسم و وسيفو وعمار و وعمر و ومحمدود و ومحمدد

 كانوا خير صحبة . 

كما يسرني ان اقدم شكري وامتناني الدارة مدرسة اعدادية المعارف للبنين وجميع كادرها ولفريق       

عصام (,  والسيد )م. محمد مهديل المساعد لجهودهم وتعاونهم المخلص واتوجه بالشكر الى السيد) العم

الذي كان لهما الدور الكبير في انجاح هذا العمل واتوجه بالشكر ( مدرسا التربية الرياضية الستارعبد 

 لعينة البحث لاللتزام واالنظباط اثناء التجربة .

ويتقدم الباحث بالشكر والتقدير الى قسم الدراسات العليا ومكتبة كلية التربية االساسية ومكتبة كلية       

التربية الرياضية / جامعة ديالى ومكتبة كلية التربية الرياضية / جامعة بغداد لتوفيرها المصادر 

العلمي ومترجم الرسالة باللغة  والمراجع الالزمة للبحث واسجل شكري وامتناني للمقوم اللغوي والمقوم

 االنكليزية والى لجنة المناقشة.

زوجتي واقربائها الذين ساندوني  م بجزيل الشكر والتقدير الى عائلتي الثانية عائلةوال يفوتني ان اتقد     

 بالدعاء وتذليل الصعاب فجزاهم هللا عني خير الجزاء .

لجهدهم  الغالية  وتقديري واعتزازي وحبي الى عائلتي إذ أتقدم بشكري اً ولتكن خاتمة شكري مسك      

بعمره والتي الجنة تحت اقدامها وهم والدي العزيز أطال هللا طيلة مدة دراستي ووقوفهم معي وصبرهم 

 والدتي الغالية وأخواتي العزيزات رحيمه وندى وملكه وشذى وبناتها نور وضحى وأخي الحبيب لؤى

وإلى زوجتي وزوجته وأوالده عبدهللا ورامي وأزواج أخواتي األعزاء اسماعيل وحسين ومصعب 

فلهم مني كل  فترة دراستي  حظة من عنائها وصبرها وتحملها طولالحبيبة التي ال أنسى يوماً كل ل

 وأدامهم عزاً فظهم هللاال يسعني امامهم اال ان اقدم لهم ما وفقني هللا اليه ...... وحفالحب والتقدير . 

 وسنداً .

لميين لييم  اً يحة أو حتييى الشييعور الطيييب وعييذربالكلميية أو النصيي كييل ميين سيياعدني أود أن اشييكر اً خيييرأو   

خر دعوانيا ان الحميد هلل ا  ذكر اسمه مع شكري وتقديري  .. و وفاتني تسعفني الذاكرة ألخط له كلمة وفاء

 . له وصحبه اجمعينوالصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى ا   رب العالمين

 

 

 

 عبدالرمحن
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 ةملخص الرسال

  تــأثير تمرينات مهارية على وفق النمذجة الحسية في تعلم بعض المهارات الهجومية

 للمبتدئينبكرة السلة 

 الباحث
 عبد الرحمن نبهان اسماعيل

 المشرف

 أ . د فرات جبار سعد هللا
 -الرسالة على خمسة ابواب هي : اشتملت 

 التعريف بالبحث . -الباب االول : 

واحدة من المجاالت التي حظيت  أكد البحث على أهمية العملية التعليمية بإعتبارها 
بالكثير من التطورات والتغيرات العلمية لدورها المحوري الذي يمكن أن تؤديه فـي بناء المتعلم 

,  كونه محور العملية التعليميةوعلى دور المدرس في عملية التعلم   , وحل مشكالته
واختيار انسب المناهج التي تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين واالهتمام باالساليب الحديثة 

 .  في اقل جهد واقصر وقت والتمرينات التي تؤدي إلى تحقيق األهداف
من خالل  في العالم السلةا لعبة كرة المكانة التي تتميز بهكذلك تمت االشارة الى 

 , التي جعلتها تختلف عن باقي االلعاب االخرى مهاريةالبدنية والتربوية والخصائص الو
وكما تطرق الباحث الى المراحل العمرية وكيفية تعليمها من خالل ايجاد اساليب تعليمية 

على وفق النمذجة  حديثة مناسبة لهذه المراحل وذلك من خالل وضع تمرينات مهارية
 الحسية لالرتقاء باألداء المهاري لبعض المهارات الهجومية

حديثة تراعي  بأساليبتعلم المهارات الهجومية وتطرق الباحث ايضًا الى اهمية  
 تفضيل النمذجة الحسيةمن خالل التعرف على . ولهذا تكمن اهمية البحث  الفروق الفردية

لبعض أنواع  مهارية( واستخدامها ضمن تمرينات حركي بصري, للمتعلمين )سمعي,

 . بكرة السلة الهجوميةالمهارات 
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 -مشكلة البحث : 

لمنتخب تربية  اً ومدرب اً تكمن مشكلة البحث من خالل مالحظة الباحث كونُه مدرس     
وجد أَن المنهاج التعليمي المتبع هو و ،  السلةفي لعبة كرة المهارات الهجومية ديالى بضعف 

منهاج ال يأخذ بعين االعتبار نظام المتعلم التمثيلي الذي يستقبل به المعلومات أو في 
 . اختيار النظام التمثيلي في خطة الدرس

 -ف البحث : اهدأ

 تعلم بعض في النمذجة الحسية المهارية على وفق التمرينات التعرف على تأثير .0
في كل  بكرة السلة لطالب المرحلة اإلعدادية )الصف الرابع( الهجوميةالمهارات 

 مجموعة من مجاميع البحث.
 التعرف على أي من تفضيالت النمذجة الحسية أفضل في كل مجموعة لتعلم بعض .3

 بكرة السلة لطالب المرحلة اإلعدادية )الصف الرابع( المهارات الهجومية
 -البحث :  ايتفرض

 النمذجة فروق ذات داللة احصائية بين االختبارات القبلية والبعدية لتأثير تفضيل  هناك
المهارات الهجومية بكرة السلة  بعض( في تعلم  ركيالحسية ) سمعي, بصري, ح

 وللمجاميع التجريبية الثالث. لطالب المرحلة اإلعدادية ) الصف الرابع (
 فروق ذات داللة احصائية في االختبارات البعدية بين النظام األفضل في كل  هناك

مجموعة من المجاميع التجريبية الثالث في تعلم بعض المهارات الهجومية بكرة السلة 
  لطالب المرحلة اإلعدادية ) الصف الرابع (

 -جاالت البحث : م

( في اعدادية المعارف للبنين /  الصف الرابع )عينة من طالب  -المجال البشري : 
  محافظة ديالى .

 ( . 2013/ 5/  2) (  ولغاية   2012/  10/ 3 للمدة من ) -المجال الزماني : 

 . إعدادية المعارف للبنينوقاعة صف ساحة  -المجال المكاني : 
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 .والدراسات السابقة الدراسات النظرية -الباب الثاني :  

والتعلم التعلم  القسم االول من هذا الباب الدراسات النظرية لموضوعتناول الباحث في       
وتطرق كذلك الى وتفضيل النمذجة الحسية واالنظمة التمثيلية  المهارية التمريناتو  الحركي

وتناول الباحث بعض وخصائص المرحلة العمرية ) قيد البحث (  المهارات الهجومية
 . واالفادة منها وتمت مناقشة اوجه التشابه واالختالف مع الدراسة الحالية السابقةالدراسات 

 منهج البحث واجراءاته الميدانية . -الباب الثالث : 

احتوى هذا الباب على منهجية البحث واجراءاته الميدانية اذ استخدم الباحث المنهج      
 طالب، اما عينة البحث فكانت من  تصميم المجموعات المتكافئةالتجريبي واتبع الباحث 

 ثالث مجموعات علىقسموا  طالباً (  54( وعددهم ) الصف الرابع  ) االعداديةلمرحلة ا
  تجريبية واختيرت العينة بالطريقة العمدية .

 (3002/  5/ 05ولغاية  3002/  3/  30تم العمل بالتجربة الرئيسية للمدة من )   
في االسبوع وبلغ مجموع  تينتعليمي تين( وحد 3اسابيع ( وبواقع )  8وبلغت مدتها ) 

 ( وحدة . 01)  التعليميةالوحدات 

ارب وضم هذا الباب االجهزة واالدوات المساعدة ووسائل جمع المعلومات والتج    
واالختبارات المستخدمة في البحث واالسس العلمية لالختبارات  االستطالعية الثالث

 واالختبارات القبلية والبعدية والوسائل االحصائية المستخدمة في معالجة البيانات .

 عرض وتحليل النتائج ومناقشتها . -الباب الرابع : 

الشكال ومن تم فيه عرض وتحليل النتائج التي توصل اليها الباحث من خالل الجداول وا    
 ثم عمد الباحث الى مناقشتها .

 االستنتاجات والتوصيات . -الباب الخامس : 

  -:  الباب االستنتاجات والتوصياتتضمن هذا 
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  -اشتملت اهم االستنتاجات على : 

في تحسين الجانب المهاري للمجاميع  ةً العف تكان المستخدمة المهاريةالتمرينات أَن  -1
 (.ركية السمعية و البصرية و الح ثالث )التجريبية المختلطة ال

إن طريقة عرض النموذج للمهارات ساهم بشكل كبير في تعلم المجموعة البصرية  -2
الحركة واإلحساس الصحيح  ألن رؤية المتعلم للمهارة تساعده على معرفة مسار

 .  بالمهارة

  -وكانت اهم التوصيات هي : 

للطالب, كذلك  تفضيل النمذجة الحسيةضرورة تعريف المدرسين والمدربين على  -1
 العبين ووضع مناهج تعليمية وتدريبية على وفق درجات األنظمة التمثيلية لهم.لل

 إجراء دراسة مشابهة للدراسة الحالية على الطالبات . -2

نظمة ألا يجراء دراسات مشابهة للدراسة الحالية ولكن على عينات من ذو إ -3
 المشتركة.
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 32 الباب األول .............. التعريف بالبحث

 الباب األول
 التعريف بالبحث – 1

  -:  مقدمة البحث وأهميته 1  - 1
تعد العملية التعليمية واحدة من المجاالت التي حظيت بالكثير من التطورات  

مشكالته , لذا والتغيرات العلمية لدورها المحوري الذي يمكن أن تؤديه فـي بناء المتعلم وحل 
ظهرت أساليب تعليمية عديدة ينتقل فيها الجهد والنشاط في عملية التعلم من المدرس إلى 

 لم كونه محور العملية التعليمية .المتع

أضاف واجبات ومسؤوليات جديدة  في مجال التعلم وبناًء على ذلك فان هذا التطور 
جو تعليمي يتالءم مع احتياجات ومن أهم هذه الواجبات تهيئة  , تقع على عاتق المدرس

إلى تحقيق األهداف في اقل  التمرينات التي تؤديلم وميوله إضافة إلى اختيار انسب المتع
 . بما يتالئم مع نوع اللعبة قصر وقتجهد وأ

المنتشرة في كثير من  المهمةالفرقية  الرياضية من األلعابواحدة لعبة كرة السلة  عدوت  
بلدان العالم ويومياً يزداد عدد ممارسيها النها من االلعاب الممتعة التي تالئم مختلف 

ن لهذه اللعبة , امكانياته وقدراته لذلك تناسب كال الجنسين على وفقاالعمار كل  العديد  وا 
باقي االلعاب التي جعلتها تختلف عن  مهاريةالبدنية و التربوية و الخصائص المزايا و ال من

األمر الذي جعل عدد متابعي تلك اللعبة يأخذ باالزدياد وأصبحت تنافس ألعابا  االخرى
 . سبقتها بمدة طويلة

التي حظيت باهتمام  اإلدراكيـةويعد أسلوب تفضيل النمذجة الحسيـة احـد األسـاليب  
عدد من الباحثين , فهو يتمثل بوسائل استقبال المعلومات من البيئة بواسطة اآلليات الحسية 

هي (  والبصرية والحركيةالسمعية ) اإلنسانية , والنمذجة الحسية المتمثلة باإلحساسات 
توجد تفضيالت يمكن إن يستعملها المتعلم في المجاالت كافة . ومن المعروف انه ال 

 تمرينات واحدة مثالية في تعليم مهارات األلعاب الرياضية .



 32 الباب األول .............. التعريف بالبحث

لذا فان عملية اختيار التمرينات يعتمد على المتغيرات والظروف المحيطة بالعملية  
تراعي التعليمية ومن اجل ذلك أصبح لزامًا على كل مدرس البحث عن تمرينات حديثه 

 للنجاح في عمله .  إذا كـان يسـعىأثناء تطبيقها الفروق الفردية 

   -ومن هنا يرى الباحث إن أهمية بحثه تنطلق من : 

 أ . األهمية النظرية :

التـــي  اإلعداديـــةمرحلـــة دراســـية مهمـــة وهـــي المرحلـــة  تكمـــن أهميـــة البحـــث فـــي تناولهـــا
 ها جميع من بحث في الـتعلم الحركـي,ين ضمن مرحلة انتقالية اهتم بمراهقالب يتواجد فيها ط

المهاريــة المعــدة رســومًا توضــيحية للتمرينــات  لمدرســي التربيــة الرياضــية البحــث وفر هــذايــكمــا 
 على وفق تفضيل النمذجة الحسية مع شرح تفصيلي لكل تمرين وطريقة أدائه .

 ب . األهمية التطبيقية :

المعـدة علـى وفـق تفضـيل النمذجـة من خـالل تطبيـق مـدرس المـادة التمرينـات المهاريـة   
كـي  َاليـة تطبيـق هـذه التمرينـات  لمدرسـي التربيـة الرياضـيةوفـر البحث فقد الحسية على عينة 

 . للطالب في تعليم المهارات الهجومية بكرة السلةتساعدهم 

 مشكلة البحث : 2 - 1
لعاب الرياضية من األمور الصعبة , وذلك ة تعليم المهارات األساسية في األتعد عملي

ا إلى معرفة الكثير من األمور حول العينة المراد تعليمهلحاجة القائم على العملية التعليمية 
عبة التي يمارسوها وتفاصيل المهارات الخاصة بتلك للمن حيث الفروق الفردية بينهم ونوع ا

 مهارية , والتي قد تكون بدنية أووكذلك لكثرة المتغيرات التي تؤثر في عملية التعلم  اللعبة,
 خ . نفسية أو بايوميكانيكية ... الأو 

, وجد إَن احد أسباب ضعف المهارات )*(ومن خالل خبرة الباحث في لعبة كرة السلة
الهجومية في لعبة كرة السلة هو إن التمرينات التعليمية المتبعة في درس التربية الرياضية 

                                  
 مدرس  والعب ومدرب لمنتخب تربية ديالى ومنتخب جامعة ديالى . )*(
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ن المتعلمين قد يختلفون في  هي تمرينات تقليدية ال تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين . وا 
تفضيل )البصري( وعن التفضيل )السمعي( عن ذوي الالحسية , إذ يختلف ذوي هم تفضيالت

 . (تفضيل )الحركيالذوي 

التمرينات المهارية لتعلم المهارات الهجومية بكرة السلة عداد إ لذا يعتقد الباحث إن 
 . الذي يستقبل به المعلومات التفضيل الحسي للمتعلميجب أن تأخذ بعين االعتبار 

تلخص في السؤال تلما تقدم أراد الباحث دراسة تلك المشكلة والتي يمكن أن  ونظراً 
في تعلم بعض  راً تأثيتفضيل النمذجة الحسية المعدة على وفق هل للتمرينات المهارية اآلتي: 
والشك إَن معرفة اإلجابة عن ذلك السؤال سيؤدي إلى إتباع الهجومية بكرة السلة ؟  تالمهارا

 األكثر تأثيرًا في عملية التعلم مما يؤثر إيجابًا في تحسين وتسريع عملية التعلم.التمرينات 

 أهداف البحث :  3 - 1
 . لطالب المرحلة االعدادية ) الصف الرابع (التعرف على تفضيل النمذجة الحسية  .1
الحسية لبعض  النمذجة على وفق تفضيل إعداد مجموعة من التمرينات المهارية .2

 المهارات الهجومية بكرة السلة لطالب المرحلة اإلعدادية )الصف الرابع( .
تعلم  فيالنمذجة الحسية  على وفق تفضيل المهارية التعرف على تأثير التمرينات .3

في  )الصف الرابع( بكرة السلة لطالب المرحلة اإلعدادية الهجوميةالمهارات  بعض
 كل مجموعة من مجاميع البحث.

 التعرف على أي من تفضيالت النمذجة الحسية أفضل في كل مجموعة لتعلم بعض .4
  المهارات الهجومية بكرة السلة لطالب المرحلة اإلعدادية )الصف الرابع(

 ا البحث :يتفرض  4 -1 .5
 تفضيل بين االختبارات القبلية والبعدية لتأثير ذات داللة احصائية فروق هناك .1

بكرة  الهجوميةالمهارات  بعض( في تعلم  بصري, حركيسمعي,  )النمذجة الحسية 
 وللمجاميع التجريبية الثالث. ( الصف الرابع السلة لطالب المرحلة اإلعدادية )
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في االختبارات البعدية بين النظام األفضل في كل  ذات داللة احصائية فروق هناك .3
بكرة السلة  جوميةالهمجموعة من المجاميع التجريبية الثالث في تعلم بعض المهارات 

 . ( الصف الرابع لطالب المرحلة اإلعدادية )
 جماالت البحث :   5 - 1

   ( في اعدادية المعارف للبنين  الصف الرابع ) عينة من طالب المجال البشــري: 1-2-1
 .( محافظة ديالى) 

 . 3012/  3/2 الى 3013/ 2/10  المدة منلزماني : المجال ا 1-2-3

 ي : ساحة وقاعة صف إعدادية المعارف للبنين . المكانالمجال  1-2-2

 -حتديد املصطلحات :  6 - 1

في توافقهم مع  األفرادوهو أسلوب يعكس الفروق بين  " -:   تفضيل النمذجة الحسية    
الذي  للفظياسلوب يتمثل البعد األول باال العالم الخارجي وهذا األسلوب ذو ثالثة أبعاد ،

سلوب فيتمثل باال نيما البعد الثاأية ، ظإلى خزن المعلومات على شكل رموز لف األفراديدفع 
 لثالمرئي الذي يدفع اإلفراد إلى خزن المعلومات على شكل صور ويتمثل البعد الثا

 .  (1)إلى خزن المعلومات على شكل حركة أو نشاط " األفرادسلوب الحركي الذي يدفع باال

                                  
predicting The success of language minority student Fleming , J.S .and  Bonwell, D .M,  (1)

.(Doctoral  from developmental ,Cognitive style ,linguistic and teacher perception measures 
dissertation Arizona state University ,1987) p.42. 
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 الباب الثاني

   والدراسات السابقة النظرية الدراسات – 2

  -:  النظرية الدراسات 1 – 2

  -والتعلم احلركي : التعلم  1 – 1 – 2

لقد اخذ موضوع التعلم  والتعلم  الكي تي كًتواس وا تل س متا ااعمت   الملمتًا رلمت  الكي ت    
  والر ًومً  مًك   والعدًيب الًي ضي   وعمم ء المفس اًض س . اي امه  ااعمتوا رديا ت  الكي ت  

  في المج ل واالخعص ص الذي ًمثمُه .و ل 

قتت" اذ ًلتد    غًتي مر رتتي  ن فتتمكا ال م تتع ً  التتعلم  مفهومتت  افعياضتً  م تتعدل عمًتته ر ًي
ما اث يه ومع ئجه العي ممعم ته  متا ختمل ممكست   تموك مر اد العلم  ول مم  م عدل عمًه  اا

الفتتيد او ادائتته ن وعمًتته فتت لعلم  متت  اتتو اال مفهتتو  افعياضتتي ن رملمتتب امتته مفعتتي  وجتتوده رمتت ءا 
جتيي داخمته ف ممت  ال ممكسهت  عمب م  ممكسه ما عغًي في  موك الفيد ن ام  اللممً ت العي ع

 . (1)"  وامم  م عمعج وجودا  ما  مو ه او ادائه

ليف العلم   ر مه " عغًي دائ  في ا   عضتما مثًتيات خ صت  وا تعج ر ت لًت ت ال تموك عًو
  .  (2)" عا الخري  ال  رق  رعمك المثًيات او اال عج ر ت او م  ًر رهه معجت 

ليف اًض  ر مه     .   (3)"داء معًج  الخري  والعدًيباو عغًي في األ" علدًل في ال موك ًو

مهت يات ًو تعدل رته متا ختمل الع توي الوالعلم  او "العغًي فتي دتديات الفتيد عمتد هدائته 
 .  (4) م رً س في األداء  معًج  ومم ي   العمًيا"

                                                           

  . 11( ص  8002: )العراق , ب , م ,  1, ط مفاهيم عامة في التعلم الحركيفرات جبار سعد اهلل ؛  (1)
eneyelopedia of ) In A.F Kasdin ( edDomjan,M,(2000) .Learning overview . (2)

w york : Oxford yniversity press.p73.Nepsychology   
 . 81( ص  8010عمان , دار المسيرة للنشر والتوزيع , ):8ط , التعلم اسسه وتطبيقاتهرجاء محمود ابو عالم ؛  (3)

, :(  4.th, Motor Control and LearningSchmidt, A. Richard, and Timothy lee ;  (4)
Edition: (Human Ken tics, 2005) P.27  
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 اعم   ال ثًي ما الر كثًا والمخعصتًا رمجت ل التعلم  رولقد كسًت ديا   امم   العلم  
اتذا الموضتوع فتي  لهت  متا ف ئتد   رًتي  فتي ع تًي  وعك تًا عممًت  التعلم  ن كًت  عت  عمت وللمت  

الرخصتتتتتً  ن ومل لجتتتتت  الملمومتتتتت ت ن والعف عتتتتتل االجعمتتتتت عي ن و تتتتتي  مجتتتتت الت عتتتتتد  مثتتتتتل ) 
كد  العلم  لدى االفياد معًجت  ا تموب رخصتي ًعرلته فتي مل لجت  الملمومت ت ن   ( العدًيس ًو

لتتتتد اتتتتذا اال تتتتموب جتتتتوء متتتتا  رخصتتتتًعه ن واا ديا تتتت  اممتتتت   التتتتعلم  عجلتتتتل الداي تتتتًا ا ثتتتتي ًو
   تتتذلك متتتا عصتتتمً  خرتتتيات علممًتتت  عمئتتت ك   تتتً  عجتتت ه الفتتتيو  الفيدًتتت  رتتتًا ال مرتتت  وعم تتتمه 

ال مرتت   تتذلك فهتت  عفضتتًمعه   ورإم تت ا   ثتتي ف عمًتت  ً جتت ت ال مرتت  ن ممتت  ًجلتتل التتعلم  هاكع
ي  ي  جدًد  لمعلم   الك ً  وموا ا القو  والضلف لدًه  مم  ً  عدا   .(1)عمب ع ًو

تتد عتتا ه المخعمفتت   ممتت  ممتت   التتعلم  الخ صتت  ر ل مرتت  لمفئتت ت وعرتتيو هامًتت  مليفتت  المًو
 -:(2)االعً   لأل ر بععر ي الفيو  الفيدً  رًا ال مب إلاًلمي االخذ رلًا 

 خذ  لم مر  ن فًجب عمب الديا  ت األما اجل ام ج    ي  العدًيس م  امم   العلم -1
 رلًا االععر ي ال  د ت ال  مم  عمد ال مر  واالاعم   رلمدعه  ر لمعغًيات االخيى .

 مم   العلم  ومياكل الممون ومج الت المليف .       الق ء الضوء عمب اللمد  رًا ه -8

ف ل رف عا اللمد  رًا اذه المعغًيات ً  عد في وض  ا ي لممهجً  علمً  ال مر ن 
ي امم   العلم  ل   دًه  ن وا عخدا  مج الت المليف  لعك ًا العف ًي.وع ًو

ا  االموي ذات اللمد  المر ري  ر لعيرً  الًي ضً  والردمً  هًلد ما فالعلم  الكي ي  م ه
ه  وما ث  ادائه  رر ل وئرل د الكي   ومرهي وريح ل رًل  و وذلك لم  ًقدمه لم  ما عف ً

المعلم  ممذ والدعه وكعب  الل م  والعي عمًو الفيدكد فيوع اللممً  العلمًمً   م  ًلد ه م اي
في ال موك الكي ي لمفيد   س العغًي الث رت م رً لك ًليف العلم  الكي ي رأمُه " ورذ وف عه ن
ي المه يات الكي ً  عا  ًي  المم ي  إمعًج    .(3)"  ع  ب وع ًو

                                                           

 . 142(  8012: ) عمان ، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، 1، ط النظرية المعرفية في التعلميوسف قطامي ؛  (1)
: ) عمان , مكتبة المجتمع  1ط , سيكولوجيا التعلم وتطبيقاته الصفيةثائر احمد غباري وخالد محمد ابو شعيرة ؛  (8)

 . 56ص  ( 8010العربي , 
: ) جامعة ديالى ، المكتبة المركزية ، 1, ط علم الحركة التطور والتعلم الحركي حقائق ومفاهيمنبيل محمود شاكر ؛  (2)

 . 51( ص  8006
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 .(1)"عغًي دائ  في ال موك الكي ي معًج  الع ياي والعصكًح" واو اًض  

 ر  في الريامج ثًد فقد عيفُه " ر مه عممً  عغًي ف ل خويره او  ام  فيات جر ي
ا د رمً ت كي ً  جدًد  في الواجب  الكي ً  وال موك الكي ي ما خمل عردًل او ع ًو

 0 (2)"الكي ي

ليف  علم  الكي  ت   "العلم  الكي ي ر مهدي (  ) مج ح مهدي وم وا عرد الهًو
لعمد عمب العج يب ال  رق  و  او والمه يات الًي ضً  مقيوا ر لمقدي  واال عًل ب لمفيد ًو

ديا ه  وعلم  كي  ت جدًد  وعمقًعه  وعثرًعه  ث  ع رًقه  ا   عًل ب الملموم ت و االقدي  عمب 
 .(3)"رمج ح

 -التعلم احلركي : واهداف خصائص  1 -1 – 1 – 2
 : (4)توجد خصائص عدة يتميز بها التعلم الحركي وهي   

  الكي ي .   –االعص ل االديا ي 
 . ع م ل وعمسً  اال عج ر ت 
 .  العغذً  الياجل 

 -:  (5) أما أهم اهداف التعلم الحركي فهي

 . فه  ارل د ال موك الكي ي لمم  ا 
 .  عف ًي ال موك الكي ي معًج  الخريات ال  رق 
  الم عقرمي ر الععم د عمب فه  وعكمًل ال موك االمي .عود  ال موك 

                                                           

 . 15( ص 8010الطيبة ، ) بغداد ، مطبعة الكلمة :  8ط , التعلم الحركي بين المبدأ والتطبيقيعرب خيون ؛  (1)
( ص  8011:)عمان , دار دجلة , 1, طالتدريب المعرفي والعقلي لالعبي كرة القدمهه فال خورشيد؛ جبار و فرات  (8)

21 . 
) النجف ، دار الضياء للطباعة والتصميم :  8ط , مبادىء التعلم الحركينجاح مهدي شلش ومازن عبد الهادي ؛  (2)

 . 1( ص 8010، 
 . 25ص ( 8002لضياء للطباعة والتصميم ، ) النجف ، دار ا1: ط اساسيات في التعلم الحركيناهدة عبد زيد ؛  (4)
 . 11( ص 8008) بغداد ، مكتبة الصخرة للطباعة ، :  1ط,  التعلم الحركي بين المبدأ والتطبيقيعرب خيون ؛  (6)
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 -:  التمرينات املهارية  2 – 1 – 2

ياء كول مفهو  العمًيا وذلك ر رب علدد اغياضه فقد عيف العمًيا ر مه " علددت اال  
رً  في الممهج العدًيري ومجموع العم ًيا ع وا الوكد  العدًيرً   .(1) " هصغي وكد  عدًي

اداء ملمو  الوما والع ياي وال عكد  عممً  العلم  اال ما خمل " او والعمًيا اًض  
ي المه ي  وردومه ال  .  (2)" ًوجد علم  العمًيا واو الذي ًؤدي الب ع ًو

المه ي   ا ع  بمج و هو واجب ملًا رصوي  مع يي  لغي  إاو هداء هو "والعمًيا 
رصوي  ع م  ن و ذلك او  ل علم  ممعس  ً وا ادفه العقد  ال ًي  ل ل ما الجوامب الج مً  

هو المعلم  ن وفي علًيف آخي لمعمًيا  معبلواللقمً  وًو د  العلم  الكي ي )األداء المه يي( 
او عر ي  عا كي  ت عد  هو ع ياي هداء كي ي ًؤدى رغي  ملًا عكت ا س عممً  

    .(3)"  عيرًو  ....الخ ( _ وجً  _ عرًيكً )ف ًول

 -:  اهمية التمرينات 1 -2 – 1 – 2

لمعمًيا اامً   ريى في االعداد الردمي الل   والخ ص واالعداد المه يي اا   ا 
 -: (4)لممرعدئًا هو الم عًو ت اللمً  ن اذ ع ما اامً  العمًيا في امه

 الردمً  .ً ه  رقدي  رًي في يف  م عوى المً د   .1
د المعلم  عمب المس   والدد  في اللمل . .2  دًمعه العيرًو  لعلًو
 االكعف س رصك  القوا  واصمح اللًوب والعروا ت . .3
 وال ا . لجمساً  مياكل الممو  واء ما م كًعي ًم ا مم ي عه لجم .4
  .الردمي الل   والخ ص لجمً  االمر   الكي ً  عدادع ما اامً  العمًيا في اال .5
 ما االلل ب االخيى . لإلص ر ًلد ما ا ثي االمر   الكي ً  واالدل عليض   .6

                                                           

 . 111ص  , 8002 ,  المصدر السابقناهده عبد زيد ؛  (1)
 .111( ص  8018) بغداد , دار البراق للطباعة والنشر ,   :8ط,  موضوعات في التعلم الحركي؛ قاسم لزام صبر (8)
 . 111ص ,  8002  , المصدر السابقناهدة عبد زيد ؛  (2)
 152( ص  8000, ) بغداد ,  وزارة التربية  ,  التعلم وجدولة التدريب الرياضيوجيه محجوب ؛   (4)
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 -:  اهداف التمرينات 2 – 2 – 1 – 2 

 :_(1)ر العي  مًياععمي و ااداف الع

 ثر ت ر ل الكي  ن وذلك ما خمل م  يا  ووممه  والًوجد ثر ت م م  لمكي   . .1
 عو ً  عم صي االدياك الك ي لمعب او المعلم  . .2
 ير  اجواء المه ي  لمعوصًل الب االداء ال مي له  . .3
 ير  المه يات فًم  رًمه  . .4
 و ًم  لمياك  . .5
 الوصول الب االلً  )االوعوم عً ً ( . .6
 و ًم  ما الو  ئل العي ًعلم  المعلم  ما خمله  االياد  . .7

 -:  التمريناتوضع شروط  3 – 2 -1 – 2

 :_(2) واي ام ك ريو  الرد ما عوافيا  في العمًيم ت

 .اا ع وا العمًيم ت مخعمف  ومعموع  لغي  العأثًي الر مل عمب الج   .1
 .ما الر ً  الب الملقد  س اا ً وا عيعًب العمًيم ت معديج .2
اا علمل العمًيم ت عمب ًو د  ميوم  المف صل واللضمت واصمح الج   رم   .3

 .ًعم  ب والممو ال رًلي
 .االياد  والمث ري عكق  العمًيم ت الصف ت الكمًد  مثل  .4

 -:  تفضيل النمذجة احلسية  3 – 1 – 2
مكا مجم  الملموم ت ما خمل كوا م  ن ث  مديك اذه الملموم ت ما اجل فه  
الل ل  الذي كولم  ن فإمم  يرم  م عم  ملموم عم  ما خمل مجموع  ما الكواس في ودت واكد 
ن فمثمس عمدم  مصغي هو مر اد رخص س م  ًعكد  إلًم  وعمب اليغ  ما ا ع  ععم  ها مع م  

                                                           

 . 181، ص  8002،  المصدر السابقناهدة عبد زيد ؛  (1)
 (  1228: ) القاهرة ، دار الفكر العربي ،  االسس العلمية والعملية للتمرينات والتمرينات الفنيةليلى زهران ؛  (8)

 . 865ص 
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موع  ما الكواس في الودت مف ه فإمم  ممًل إلب ا عخدا  ك    الملموم ت ما خمل مج
ل لج الملموم ت رر ل هفضل رصًي س ما خمل القياء   واكد  رر ل فل ل . ف لرصيي ً عم  ًو
ن والمر اد  . وال ملي ًعلم  هفضل وه يع ما خمل ال م  واا هرتي   الع جًل والكوايات 

ممًا ال ملًًا . هم  هفياد اإلك  س الكي ي فأمه  والمم در ت اي األدوات المفضم  لممعل
ًعلمموا رر ل هفضل ما خمل اإلك  س هو الرلوي ن ف ألفياد الكي ًوا ًدًيوا ديص 
اله عف في الهواء عمدم  ًك ولوا عذ ي يد  اله عف . ورم ءس عمب ذلك ف لرصًيوا 

  س الكي ي ًكروا ها ًيوا م  علمي وال ملًوا ًكروا  م ع ف يعك وهفياد اإلك
  .(1)ًكروا لمس هو الرلوي رم  همت ععكد  عمه 

اا المسي  الك ً  المعلدد  عرمل  ل العفضًمت االديا ً  الك ً  واال موب االديا ي 
الك ً  اليئً   الثمث  ) الرصًي  ن ال ملً  ن  ً علمل الم عمم تعفضًل الممذج  الك ً  

  الكي ً  ( لعقًيي ال ً ي  عمب هداء المهم  وذلك ما خمل إك    ت ال عم  الملموم ت 
 -:  (2)وفي ضوء م  عقد  ف ا المم ذج الك ً  العي ًؤ د عمًه  اذا األ موب اي 

 (Visual )  الرصيي  .1

 ( Auditory )  ال ملي .2

 (kinestheticالكي ي  ) .3

لمفيد  أ موب ألداء مهم  واكد    ًو مح ف لفيد دد ًفضل واكداس ما اذه اإلك    ت 
 لمعلًوو .  األخًيًاهًض س إا ً علمل ال ًيقعًا 

ك ب عفضًل ( الب مفهو  الممذج  الك ً   1223ودد ار ي الل ل  ) ًو موك   
االرخ ص ف ل ملًوا ًفضموا مل لج  الملموم ت ما خمل اك  س ) ال م    االري   
الصوعً    المم در ت ( والرصًيوا ًفضموا المل لج  عا  ًي  ) اللًوا   والممكس    
والمخ   ت   والمم ذج ( وام  الكي ًوا فًفضموا المل لج  عا  ًي  ) اللمل   الكي     

                                                           

 .66ص ، المصدر السابقمجاهد حميد رشيد ؛  (1)
(2 ) Schofield, N. J., & Kirby, J. R :Position location on topographical maps.  (Effects of 

task factors, training, and strategies, Cognition and Instruction ,1994 ), P 35.  
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الل ل  ردو اا اذا ًيعر  ررد  ر لعلم  واالدياك   ولعفضًل اللمل اوصب والمر   ( وً
 . (1)رقً س العفضًمت االديا ً  اي الممذج  الك ً   (ًو موك)

الك ً  رأمه " و  ئل امعواع  ( ه موب الممذج  Fleming , 1988لقد عيف ) 
الك ً  المعمثم    لً ت الك ً  اإلم  مً  . والممذجالملموم ت ما الرًئ  عا  ًي  اآل

ر إلك    ت الرصًي  وال ملً  والكي ً  اي عفصًمت ًم ا ها ً عخدمه  الفيد في مج ل 
م عم  رر ل جًد ما درل األفياد وك ب ددياعه  لم  واللمل واي مخووا ر ً  ودصًي الع

 . (2)الك ً  ومم  عه  اللقمً  " 

م ا ها ًليفه الر ك  رأمه األ موب الذي ًعلم   رقدي  الفيد وعفضًمعه في ا ع  ب ًو
( واا اكد  كوا ه ) ال ملً  والرصًي  والمم ً  الملموم ت ما مكً   الخ يجي عا  ًي 

مم  ع عختد  في  اإلك    ت األخيى فهي غًي مل مت  اذه الكواس او المفضل لدًته هم  وا 
 عممً  العلًوو.

  -: احلسية التفسريات النظرية ألسلوب النمذجه 1 – 3 – 1 – 2
  -:(3)مسًيعًا ه   ًعًا ام إلب العف ًيات اذه ع عمد 

د الفيد ر لملموم ت ن رًمم  ًقو   -: نظرية الكشف –ه  ًقعصي دوي اإلك  س عمب عوًو
 اإلدياك رعف ًي اذه الملموم ت هي المثًيات الك ً  وصً غعه  في صوي ًم ا فهمه .

الك    ررد    فً  كعب عرده عممً  اال عقر ل والرد هوالس ما عواف  مثًي مم  ب لعمك 
قو  الم عقرل )واو عر ي  ع مقمه   ا مه ً  عصب خ ص رهذه اللممً  ( رعمقيًو اإلر ي  ًو

إا فه  اللممً ت المف ً  العي عجيي في  .(4) عري الجه و اللصري ال يفي إلب المخ

                                                           

contribute to  What are perceptual modalities and how do they(1) Wislock,R.F , 

Continuing Education,1993 )  P 59.:( New Directions for Adult and learning  

(2)   Fleming , N. D : The  V A K Inventory  of  Learning  Preferences . (Military  

Academy . 1988) P  383 ,   

الحسية وتفضيل السيطرة المخية في الذاكرة  احمد العبيدي. اثر األسلوبين اإلدراكيين تفضيل النمذجة دريب حازم (2)
 اآلداب كلية دكتوراه , جامعة بغداد: أطروحة )مجال التقييس والسيطرة النوعية للمؤسسات اإلنتاجية فيالحسية للعاملين 

 . 884( ص 8004، 
 . 22ص ( 1212بيروت, مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع, , : )  1, ط  الطب محراب اإليمان؛  خالص جلبي (4)
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ال مم ت  قياء   المثًيداخمم  عمدم  مكس ر لمك و  ت عوداد رًو د  اكعم لً  كدو  
ل اليموو الرصًي  إلب مق    صوعً   واإلصغ ء إلب الكدً  كً  ً ع ً  الدم غ عكًو
مفهومه وال مم ت الم موع  إلب جمل مفهومه . وع مب عممً  امعق ل اإلر يات الخ يجً  
إلب الكواس وما ث  عيجمعه  إلب خريات ك ً  مفهومه )ر لمم  اإلديا ي ( واا الخريات 

 . (1)لك ً  اذه ععصل ر إلدياك الرصيي وال ملي والكي يا

  ا ًفعي    رق س يًؤ  الدم غ لمج   الميئي ) وجه إم  ا  -: النظرية العصبية –ب 
هو كيف لغوي(  فًرده الدم غ الرك  في الذا ي  عا د لب م  ر  لهذا الج   وعمد إًج د 

  غًي مقم  لعف ًي اإلدياك الرصيي اذا الق لب عع  عممً  اإلدياك الك ي . واذا افعيا
كً  علعمد األر  ل الموجود  عمب الرر ً  لألج    الميئً  عمب كج  ووض  اذه 
األج    . وعرل س لهذا ًجب عوفي هر  ل  ثًي  في الرر ً  لألوض ع واألكج   المعلدد  

الدم غ م  واذا ًلمي عدداس ال مه ئً س ما القوالب لج   واكد . هم  افعيا  عد  عل مل 
لف ي  في ذلك اي عكدًد ل م  هر  ل ممعخره ما الميئً ت ف صوي  الرر ً  ل مه ًعل م

او امه لً ت عممً  عمًًو ر  ل مكدود  فق  . ًو وا العف ًي الجه و الرصيي أل
دياك الميئً ت في الل ل  الخ يجي عممً   مرً  عكصل رلي  الصوي  عمب الرر ً   وا 

 آل  ع جًل . فم ً ع ً  اإلم  ا اليًؤ  روا    صوي  الرر ً  فًقو  الدم غ رع جًمه  
مم  ً ع ً  اليًؤ  رم  عدعه  كً  ًقيه الدم غ ملموم ت الرر ً  لً ّوا مسًي   فق  وا 

عم سي دم غ اإلم  ا  (2)عا الل ل  الخ يجي واذا م  ًمعج العجير  الرلوًي  الك ً   . ًو
ذمًا ممعمك دم غًا هو رصوي  اصح  ج مرً س ففي كًا ممعمك ذياعًا و  دًا وعًمًا وا 
  مصفي  ي  الدم غ الًممب والً يى ن كً  عمعقل الصوي الوادل  عمب المصف الداخمي 
) المصف األفقي ( ما الرر ً  إلب المصف المل  س ما الدم غ رًمم  عمعقل الصوي 

ل  عمب المصف الخ يجي ما الرر ً  إلب مصف الدم غ في الجه  ذاعه  ن فًوودم  الواد
اذا العمسً  رم  ًدعب ر لمسي المعر رك في  م اللًمًا ن وع مب مم ق  عروي اذه 

                                                           

. Educational    : Learning  styles / teaching  styles& Dunn , K . J  Dunn , R . S . ,(1) 
Leadership , 1979 , P 238 – 244 .   
)2)  Murphy , G . L . & Medina , D . I : The roll of  theories in  conceptual coherence . 

Psychological  Review , 1995 , P. 284 -288 .    
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. فإذا د لم  مم ق  العصمب الرصيي ما الو   ن ال علري (1) األلً ف ر لعصمب الرصيي
 غ األً ي الكوافو ما اللًا الً يى رًمم  ًعمقب األلً ف اللصرً  فًعمقب مصف الدم

مصف الدم غ األًما الكوافو ما اللًا الًممب فق   . وعع وا اللًا ما عيا ًب ع مح 
ل اذه الملموم ت الك ً  إلب كوافو  لمضوء ر ل قو  عمب الرر ً  العي ع ع ً  عكًو

الملموم ت إلب دري   عصرً  ن وعمعقل اإلر يات عري اللصب الرصيي رخمً  جدًد  عمقل
. فعمّر  اإلر ي  جوءاس ملًم س ما المخ الذي ً جل اإلر ي   إك  س وما ث  ال عع   المخ

عممً  اإلك  س إال رلد وصول اإلر ي  إلب المخ وعمًه ف ا األعض ء الك ً  مثل 
عمقب المخ ًمًا واألذمًا عكوي خمً  م عقرم الل  واي خمً  ك     لإلث ي  الرًئً  ن ًو

الي  ئل ما الم عقرمت ًو ع مل اذه الملموم ت ر لخريات ال  رق  ًو ً ي الدم غ عمب 
          ال مو ً ت اإليادً  جمًله  واا عمدعه ر ل موك عق  في ثم  مجموع ت اي 
صداي العلمًم ت الكي ً  ن  ) عمسً  وس ئف الج   الكًًو  ن وجم  الرً م ت الك ً  وا 

لممئم  عمب ه  س الك ج ت والخريات ال  رق  ( وًق   الدم غ إلب واخعً ي اال عج ر ت ا
الفص الجرهي والجدايي والصدغي والقفوي هم  القري  المخً  واي اكد  مم    المخ 
ق   ما كً  الممو ن فهي عض م  رمهم  اللممً ت اللقمً  اللمً  مثل العلم  والذا ي  ن ًو

     لمدم غ الرريي في القري  المخً  . %( ما مجموع الخمً  اللصرً   75كوالي )
ًم ا عق ً  القري  المخً  إلب مم    الكس واإلرص ي وال م  فما الم كً  الوسًفً   هم 

والكي   والير  وهجواء هخيى م ؤول  عا عداعي الخوا ي واألف  ي ووس ئف الذا ي  واا 
  إلب م  عكعه  وعمقي ال ًل اللصري لمملموم ت ًمًل إلب ال ًي رر ل ر دولي ما القري 

مم    اإل ق   الك ي في دري  المخ الملموم ت ما مخعمف الممسوم ت الك ً  فع وا 
مم ق  اإل ق   الخ ص  ر ليًؤ  في الفص القفوي ور ل م  ععمي و ر لقيب ما الر  

 . (2)الج مري في الفص الصدغي هم  اإلك  س الكي ي فععضح في الفص هلجدايي

 
                                                           

(1) Smith , R . M : Learning how to learn . Milton Keynes : Open University . 11 , 1984 , 

P . 1-30 . 

 (2)  Glickstein , E . & Gibson , V : Cognitive and learning styles of limited English 

proficient and English proficient high school students , Doctoral dissertation , The 

George Washington University , 1976 , P 78 – 84 .    
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 -التمثيلية: األنظمة  4 – 1 – 2
معصل رل لمم  عا  ًي  كوا م  الخمس وعر ل اذه الكواس المس    اس ل ومم  رري 

ل الب يموو   والعمسً    واالخعواا   وير م  رمص ف  العمثًمي الذي ًعولب مه   العكًو
. ولهذا المس   خمس  ًفً ت او امسم  اي )الرصي   ال ملي   الرمي   الذودي    االدياك

م  ورم امق  ع اال اا ل ل  ي ( وم  اا الكواس الخمس علمل جمًله  رصوي  م عدًوالك
د ل عل لب ) إا  ال م  والرصي والفؤاد  ل مس م س ر يوا ًفو  االمسم  االخيى فل لً  .  ممه 

 . 36هولئك   ا عمه م ئوال( اإل ياء 
الذاا اي  ًف مرفي  العمثًمً  اي " عر ي  عا  ًفً  عمثًل االرً ء في ف ألمسم اذاس 

 او صوت او اك  س واذا ًر ل مصدي اللدًد ما  مو ً عم  صوي  الكد  ال رفي 
صًغ الو  إا   ل خرياعم    . (1)ممثمت الداخمً  العي م عخدمه  "فهمم  والذي ردويه ًر ل ًو

م عج  مم  مياه هو م مله هو مرلي ره هو ممم ه هو مرمه وع مب عمك الخريات ر لمس   
العخًومي لمرخص هي ال ًفً  العي عمت ره  عممً  عخًوا الملموم تن إمم  ملول عمب كوا م  
في الملموم ت جمًله  ما الل ل  الخ يجي وفي داخل هج  مم  عوجد م عقرمت ك ً  

الملموم ت ما الل ل  الخ يجي ه ثي دد  ما اذه  ال عقر للمعخًوا وال ًوجد مصدي آخي 
فلمدم  مًيد ها مكمل مه ي  رخص م  فإمم   مجد همه  م عج  ما سهوي  المً  مً ً  اللصرً ن

 .(2) وعل دب الخري  عا  ًي  المس   العمثًمي
المعولد ما  اإلك  س" ًمثل  هالمس   العمثًمي رأم   ( رودي  مً  كم د) عيف   م 

واو مم  صويي م ر   ريءعا يًؤ   لإلدياكالخمس مم  س خ صس س  ما الكواس ك    ل 

                                                           

) عمان ، دار اليازوري العلمية للنشر ,  الدراسيانماط التفكير ومستويات التحصيل يامنة عبد القادر االسماعيلي ؛  (1)
 . 48( ص 8011، 
تأثير منهج تعليمي مقترح لبعض أنواع التصويب بكرة اليد على وفق األنظمة التمثيلية  يعقوب يوسف عبد الزهرة ؛ (8)

 . 41ص (8018كلية التربية الرياضية , جامعة بغداد ,   (حسي( , رسالة ماجستير غير منشورة -بصري -)سمعي



 22 السابقة تالباب الثاني............ الدراسات النظرية والدراسا

 االم عج م واإلدياك م ع صوت او المم  ال ملين  ام  عجالم واإلدياكالصوين  إلب
 .(1)او المم  الك ي" اإلك  س

ما الخري  الذي ًمعره له  لجوء" ا هالمس   العمثًمي رأم     موي  ذلك عيف جوًوف هو  
 .(2)الوعي"

ليف الر ك   عمثًل الملموم ت الص دي  ما الكواس اي   رأمه  العمثًمً االمسم ًو
ع عخد   عمب ر ل يموو داخمً  في اذا مم   صوي  او صوت او اك  س واذه االمسم  ال

ر لمس    بواذا م  ً م اكدا  ا ثي ما غًيه الفيد عمبممفصم  عا رلضه  ول ا ًلعمد 
 العمثًمي اال   ي والمفضل .

 :أنواع األنظمة التمثيلية   1 – 4 – 1 – 2
 -:  (3) لألمسم  العمثًمً  الثمث  موجو ريح وفًم  ًأعي

 -:  (Auditory السمعي )  النظام   -اوالً : 

ً تتوا فتتي الكتت ل هو متتا التتذا ي  هو ممرتتأ  التتذيالمتت عج متتا ال تتم  هو ال تتم   اإلدياك واتتو
كقًقتي  ر ًيق  جدًد  ل  ً ر  لتك  تم عه  مثتل  تم ع صتوت المتذً  واتو ًعكتد  فهتو  تم 

متتتا التتتذا ي      ًصتتترح صتتتوع متتتهالصتتتوت فإ ذلتتتك وعمتتتدم  عخومتتته فتتتي ذا يعتتتك ثتتت  ععتتتذ ي ختتت يجي
لتت  ع تم  رهتتذا  يممرتأ  ه  س ًصترح صتتوع متتههو هي صتتوت آختي فإ اسإلم ت ا وعمتدم  عمرتص صتتوت

 اما انواع السمع فهي:.الصوت ما درل  أا ع م  صوعك وهمت عكت الم ء مثمس 

  م   ( كقًقيReal Auditory  واو الصوت الذي ع مله في العو .:)
 والمكس  عمب الكقًق  هم مك.

                                                           

ي العلميوووة للنشوووور دو ر )عموووان, دار البووووا:  البرمجوووة اللغويوووة العصووووبية(NLPبرمجوووة العقوووول) شووووقي سوووليم حموووواد؛ (1)
 .122 -128ص  (8002والتوزيع ,

،  الدين منشورات دار عالء ،   سورية) :   ترجمة محمد الوالد: التخطيط اللغوي العصبي جوزيف أوكانور؛ (8)

 .55ص (  2008
 .88ص (8004 ،  مطبعة دار األمل ،  الرياض ) : البرمجة اللغوية العصبيةمعاذ اهلل محمد؛  (2)
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  ( م  عذ يي  Remember Auditory واو الصوت الذي مخومه في .:)
عقولم  رلد  م عهن ومعذ يه رلد مد  ما الوما ودد ً عدعب ر مم  هو مودف هو 

 يمو ملًا.

 ( م  إمر ئي  Construct Auditory  ً  واو الصوت الذي ل .:)  ر  لم
صوت مري اهلل آد  عمًه ال م  واو همم    إمر ء م عه هو عخًومه في الذا ي  

 ل  م مله فممرص له صوع   ملًم  .

ف ألرخ ص ال ملًوا ا  الذًا ًعمًووا رمس   عمثًمي ا   ي  ملي وًمًموا 
الب العمفس الملعدل والعكد  رهدوء دوا مق  ل  غًيا  وًعكدثوا رمغم  واًق ع 

عذ يوا م   ملوه معر ًم   وع وا كي  عه  الج دً  ادل ما الرخص الصويي ًو
 . (1)ديايات مرمً  عمب العكمًل الددً   اه ثي مم  ر ادوه وًعخذو 

 -:  (Visuallyالنظام البصري )   -ثانيًا : 

تتت  واتتتي الصتتتوي  المرتتت اد  ن هو متتتا التتتذا ي  هو معخًمتتت  ممرتتتأ   اإلدياكاتتتو  المتتت عج متتتا اليًؤ
 -: اي ر لعد  المخووم  في الذا ي  ع وا عمب  الصوي  ك    الرصي. هي إا   ر  عخدا 

  (  صوي  كقًقً  مر ادReal Visual : )-  واي الصوي  العي مياا  عمب
 الكقًق  هم مم .

  (  صوي  عذ ًي Remember Visual:)-  واي الصوي  العي مخومه  في
عه  ومعذ يا  رلد مد  ما الوما ود د ع عدعب ر مم  هو مودف هو عقولم  رلد يًؤ

لد ير  س لعمك الصوي .  يمو ملًا ً عك  عمك الصوي ن ًو

 (  ًصوي  إمر ئConstruct Visual  :)-   واي الصوي العي ل  ً ر  لم
مه  في الذا ي  ن ف لصوي  اإلمر ئً  عه  هو عخًو  إمر ء صوي  المري ًو ف  يًؤ

 . ملًم ه فممرص له صوي  ال م  واو همم  ل  مي  هعمً

ا ًعمًووا رمس   عمثًمي ا   ي رصيي   وًمًموا الب الرصًيً صواا األرخ 
لعمدوا عمب  العمفس ال ًي  والعكد  ر يع  رًمم  ًيوا صوي  لعج يره    ًو

                                                           

 . 12( ص  8000) مصر ، مطبعة جرير ، :  البرمجة اللغوية العصبية وفن االتصال الالمحدودابراهيم الفقي ؛  (1)
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عكدثوا  فًضوا ر ل  د  ًو أ موا ر يع  ًو الكي  ت لدع  ادواله    وًعكي وا ًو
عخذوا ديايات فوًي  مرمً  عم  .(1)ب م  ًيومُه رصوت ميعف    ًو

 (Kinesthetic النظام احلسي )   -ثالثًا : 
ك  تتت   ر  تتتعخدا الكقًقتتتي هو المعخًتتتل  اإلك تتت س يه اإلك تتت سالمتتت عج عتتتا  اإلدياك اتتتو

ر لملومت  هو عتذ ي مرت عي الفتوو فتي  اإلك ت سالممس هو المر عي مثل لمتس مخمتل مت ع  هو 
                                                            االك  س فهي:ام  امواع  ال ر   هو الرلوي ر لفيح هو الغضب.

 إك  س ( كقًقي Real Kinesthetic واو اإلك  س .:)  اآلمي رريود  الجو
ودد ً وا اذا اإلك  س داخمً   مثل   س هو كيايعه واذا عمدم  ً وا خ يجً

 ر ألل  داخل الملد . اإلك  س
  ( إك  س عذ يي Remember Kinesthetic واو عذ ي لًم  ر يد  جداس .:)

 مثم درل  مه فع عدعي إك    س مي رك ما ذا يعك.

  ( إك  س إمر ئي Constructed Kinesthetic  واو عمدم  هدول لك م .:)
إك   ك لو  مت علًش في المًيخ فأمت في اذه الك ل  عمرص رًئ س جدًداس  او

 ل  ً ر  له ها كد  لك.

وًعكدثوا رصوت ممخف   ءخ ص الك ًوا ا  الذًا ًعمًووا ر لهدو واالر
ل وا ااعم م  ا ري لمرلوي واالك  ًس عا االصوات  عمف وا رر ء وعم  ًو ًو

 .(2)يا  الرخصي واك  ً ه  و ا رلعه  م رل  موالصوي وديايا
قيؤواال ملًًا ًع مموا م  همف ه   ثًياس  ها إلبوهر ي اوفمد و ًيري   ًو

مدوا صلور  في القياء  وال ع ر  وعمًه فإا فه  اذا األ موب في  رصوي  ع لً  ًو
الرًئ  ًع مب الردء رم د  جدًد  وعف ًي دصًي له  وًمعهي رخمص  لعغ ً  
الموضوع ث  عمآل الفجوات ما خمل الخري  الخ ص  العي ععضما مر   ت  ملً ن 

                                                           

) سوريا ، دار الراية للنشر والتوزيع ، :  NLB البرمجة اللغوية العصبية وفن االتصال الالمحدود ابراهيم الفقي ؛  (1)
 . 26( ص  8002

،  للطباعة ونيةد خلالدار  مصر ،: ) افاق بال حدود  ) بحث في هندسة النفس البشرية (محمد التكريتي ؛  (8)
 . 22( ص 1224
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ي كواي داخمي رًا همف ه  رصوت ع لن واإلرداع واذا ً مح  مثل العف ًي له  رع ًو
والّ ملًوا ًفضموا المل لج  ما خمل إك  س ال م  واألري    ناآلخًيا واألفياد

 . الصوعً  والمم در ت
ما القموات الث مًو  )المغًو  والم  مً (ن  اثم اهم   األفياد الرصًيوا فمدًه  

المغ  الم عور   مه   القياء   القم   المغًو  الرصًي  مثل العلم  هو اإلدياك ما خمل
كروا  ع ر   لًيوا  االعج ا توال ع ر  فًعذ يوا م  دد  عروا ًو  إلبهفضل  امعر ا ًو

الغ لر  فًمدوا صلور  في  المك ضيات  هم  الذًا لدًه  القم   الرصًي  الم  مً  اي
عصويوا االغ لب في المغ  الم عور  ًو ومو   هفضل ر لمخ   ت و المس اياتن ًو

معرهوا ه ثي  ر  علم ل الوجوه ر هول  واألم  ا الرًئ  المكً    إلبخً له ن ًو
والممكس  والمخ   ت  ف لرصًيوا ًفضموا مل لج  الملموم ت ر للًوا  الجدًد .

هم  األفياد الكي ًوا فًلمموا رر ل هفضل ما خمل  . والعخ ً  ت والمم ذج
مًموا  فقداا العي ًو إذا   ا ام ك القمًل ما الكي   الخ يجً  هو  إلبمر عيا ن ًو

عمد القياء  ًًيدوا ع جًل  هي مثًي آخين وعمدم  ً عملوا لمك ضي  هو
والكي ًوا ًفضموا المل لج   الممكس تن وً وا دلًمه  المه   الرصًي  الملقد ن

ردو ها اذا ًيعر  ررد  ر لعلم  واإل والكي   ر للمل   .(1) دياكوالمر  . ًو
القري  المخً  عكعوي عمب  إاوما م كً  هد  ففي الدم غ الرريي مجد 

مم    خ ص  ر ألرص ي وال م  والكي   " هم   ما الم كً  الوسًفً  فًم ا عق ً  
القري  المخً  إلب مم    الكس واإلرص ي وال م  والكي   والير  وهجواء هخيى 

ا  ال ًل اللصري  م ؤول  عا عداعي الخوا ي واألف  ي ووس ئف الذا ي   وا 
ال ًي رر ل ر دولي ما القري  إلب م  عكت القري  وعمقب  لمملموم ت ًمًل إلب

مم    اإل ق   الك ي في دري  المخ الملموم ت ما مخعمف الممسوم ت الك ً  
وععضح مم ق  اإل ق   الخ ص  ر ليًؤ  في الفص القفوين ور ل م  ععمي و ر لقيب 

الكي ين وعمقل رل  الملموم ت  ما الر  الج مري في الفص الصدغي ور إلك  س
الك ً  إلب مصف ال ي  في الج مب المق رل هي إلب مصف ال ي  عمب  –الكي ً  

                                                           

(1) Hopfield ,N,J, and Kirby, J.R position location on topographical maps;(Effects of 

task factors, training and strategies Cognition ,and instruction)1994,p35. 
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الج مب المل  س ما الج   لمق   اإلث ي  )العمرًه(ن رر     ردًد  إم ه م  دا  اللقل 
مر ري م  هعص ره فق  فإا اإل مع المر ري ال ًعأعب له إال فًم   اعص لعمب 

 ف ألك  ًسف ت اذه األعص ب فق  ولًس رخص ئص الل ل  الخ يجين ًخعص رص
 رق  لهذا ع عمد ما ل  د ت الخ ص  ر ألعص ب الك ً  وع  العأ ًد عمب وجود 

 . (1) خمس   د ت ما اذا القرًل
 -:اهمية احلواس يف التعلم احلركي   5 – 1 – 2

 هد لمفتيد ورعلرًتي  واال تعقر لالعواصتل  هدا عمثتل  ألمهت ع لًت   هامًت الكواس ذات  علد
ر لممرهتت ت هو المثًتتيات الخ يجًتت  والداخمًتت  واال تتعج ر  لهتت   ويدتتدي  الفتتيد عمتتب الرتتل هم هتت مجتتد 

 .خ يجً س ه   داخمً س   ا ذلك المثًي  اإعم  ب كج  المثًي  يه صكًك ن ا عج ر 

 .(2)أعيو م  ً العلم  الكي يدوي الكواس في  ميواا عرد المجًد وذ ي

 حاسة السمع:  -:اوالً 
 إا  المتتتديس هو المتتتديب ختتتمل التتتديوس هو العتتتدًير ت ًل تتتي الفتتتيد العلمًمتتت ت المومتتت 
ختتتمل عتتتي  الممتتتوذج الكي تتتي همتتت   الفتتتيد الًي ضتتتين فًوضتتتح لهتتت  متتتا ختتتمل الرتتتيح هاتتت  
المتتتواكي الفمًتتت  فتتتي الكي تتت  هو المهتتت ي  المليوضتتت  همتتت مه ن ومتتت  ًجتتتب العي ًتتتو عمًتتته. فععمقتتتب 

تت  عصتتب ختت ص  المتتخ والتتذي ًقتتو   إلتتباألذا الموجتت ت الصتتوعً  العتتي رتتدويا  عمعقتتل عتتا  ًي
لصتتتوعً  لير هتتت  ر لصتتتوي  المليوضتتت  فع عمتتتل عممًتتت  العصتتتوي رتتتدويه عيجمتتت  اتتتذه الذرتتتذر ت ا

الكي تتي.  متت  ها  الرتتيح المصتت كب ً تت عد عمتتب إع تت ء وخمتت  اإلك تت س الكي تتي والرتتك ها 
 هداء الكي   ً  عد  ثًياس عمب عوضًح دًم مً ً  الكي  . هثم ءالصوت  وامخف   ايعف ع

 

                                                           

 (1) Riding, R.,and Cheema,I; Cognitive Styles an over view and Integration, 

, 1991) P.215.Educational Psychology:(  

) عموان ، الودار العلميوة الدوليوة ودار الثقافوة للنشور 1: ط النمو البدني والوتعلم الحركويمروان عبد المجيد ابراهيم ؛  (2)
 . 25( ص  8008والتوزيع ، 
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اتتتي متتتا األعضتتت ء الك تتتً  ها   األذا اتتتي جهتتت و ال تتتم  و  إلتتتب إرتتتيااً وهرتتت ي خمًتتتل 
 -:(1) علقًداس وله  وسًفع ا ام  األ ثي

مه   ا عم . 1 األصوات  ومض ت عصرً  ًديك ره  اإلم  ا إلبالموج ت الصوعً  وعكًو
 المخعمف  .

 . . ال ً ي  عمب العواوا2

 م  عقو  ك    ال م  رمقل االصوات الخ يجً  لمدم غ الذي ًعيجمه  ردويه الب ارً ء 
عا  ًي   م م  ما امر   جه و ال م  الذي ًقو  رعمرً  ي  ئل عصرً  رعيدد  ذي ملمب

ملًا كً  ًمقمه  اللصب ال ملي رلد ذلك الب الفصوص في الدم غ  اا كم ً  آلً ت 
ذرذر ت العي ع  عد عمب مال م  مهم  ما اجل اال عم ع الفل ل وعوفًي العمرًه المص كب ل

 . (2)العلم  الكي ي لممه يات الًي ضً 

 -حاسة البصر:  - :ثانيًا 

عق مهتت الك  تت  هامًتت  ف ئقتت  فتتي علمتتً  الكي تت ت  لهتتذه  إاوفتتي العلمتتً  رصتتوي  ع متت  فتت وا 
تتت  الكي تتت ت المخعمفتتت  كتتتًا عتتتؤدى  ممتتتوذج همتتت   الفتتتيد الًي ضتتتي اتتتي كتتتًا ًقتتتو  ومًمتتته هو  يًؤ

 إا    (3)" والصتويوالي توم ت  األفتم هو عتا  ًيت   هم متههولي لمكي    همموذجالمديب رلمل 
عصتوي  إدياكيًؤ  المعلم  لمكي   المياد علممه  ما اللوامل العي ً تع ً  المتعلم  متا خملهت  

الل متتت  متتتا  األجتتتواءها ًتتتديك  هًضتتت س هولتتتي لمسهتتتي الكي تتت  الجدًتتتد  ررتتت مه  اللتتت   ًو تتتع ً  
ذاالكي تتت  هو المهتتت ي ن  لعمتتتك لتتتيآ ر م رتتت ع ًكتتتعفسالكي تتت  الجدًتتتد   متتت  همتتته  متتت  دممتتت  رلمتتتل  وا 

قت  ر ًئت   هختيىمتي   همموذج المتعلم  ً تع ً  ها ً توا صتوي  متي   إافت Slow motionور ًي

                                                           

:) عمووان ,  دار وائوول للطباعووة والنشوور , 1, ط  علووم الوونفس الفسوويولوجي مبوواد  أساسووية خليوول أبووراهيم البيوواتي؛ (1)
 .121ص  ( 2002

 (  8001,  ) جامعة ديالى ، المطبعة المركزية ،  معالم الحركة الرياضية والنفسية والمعرفيةنبيل محمود شاكر ؛  (8)
 . 110ص

 

:)عمان, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, 1ط ن فسيولوجيا العمليات العقلية في الرياضةعبد الستار الضمد ؛  (2)
 . 21ص (2000
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كتتت ول  األولتتتبمتتتا الصتتتوي   إًضتتت ك س هختتتيى ه ثتتتي  تتت   عتتتا إلًهتتت الوصتتتول  دائمتتت س لمكي تتت  ًو  ًي
ت   إا  العدًيب والعمتًيا   الممتوذج التذي ًتياه المتعلم  هم مته والتذي ً تع ً  متا ختمل اتذه اليًؤ
 ً تع ً  األداء وكعب لو ع  ع ياي مر اد  المعلم  لمممتوذج فمتا الكي  ر ل مليف  الكي   هو 

رر مه  ال  مل إال  ما ختمل العتدًيب والعمتًيا ل تي ًتع  التعلم  الفلت ل واتو عتا  ًيت  ركًي  
في المر   المليو  هم مه لًكد  رلد ذلتك العلتدًل والعرتدًل فتي  تموك الفيد إًج رً س  ارعياك

وعملتتب ك  تت  الرصتتي دوياس  .(1) ال تت ئا الكتتي رصتتوي  ع متت  معًجتت  المم ي تت  اإلًج رًتت  الفل لتت 
متت  متتتا اللًا)الرتتتر   % متتا الي تتت ئل المقد 20 بفتتي المك فستتت  عمتتب العتتتواوا   الا متت  ًقتتتي 

 10 وعضمت المقم  ( عذاب الب مم    التدم غ الملمًت  رآلًت ت العتواوا   اذ عكتد  كتوالي 

% ما االرص ي عكد  فتي  90% ما عممً  االرص ي في اللًوا في كًا اا الم ر  الر دً  
ء التتدم غ معًجتت  ايعر  هتت  متت  ك  تت  الممتتس وم تتعقرمت الوضتت  وعمتتدم  ًممتتس اال فتت ل االرتتً 

 . (2)في الرًئ  ًعلمموا ارل د االرً ء ولومه  وعي ًره 

 -ثالثًا: احلس:

ا عصوي رصيي هو  تملي لمكي ت  لتدى الفتيد الًي ضتي لتًس   فًت س لقًت   الفتيد  إا  ع ًو
 إذاالًي ضتتي رمم ي تت  الكي تت  هو المهتت ي  لتتذلك ًستتل العصتتوي الرصتتيي وال تتملي غًتتي دتت ئمًا 

دياك ر لكي    ميعر ًا ر لمم ي   اللممً  له ن فإا اللضتمت المرتعي   ل  ً ا ام ك رلوي وا 
في اذه الكي   عكس ره  رملمب ها اللضتمت المرتعي   عرتلي رمتدى مت  عع مرته الكي ت  متا 

ألا واجتتتب اللضتتتمت ال ًقعصتتتي فقتتت  عمتتتب الكي تتت  ول تتتا هًضتتت س عمتتتب الكتتتس. وايعختتت ء  دتتتو 
ك للتتتد  اإلك تتت س رهتتت  روا تتت   هداء الكي تتت ن وذلتتت وممكتتتس ها رلتتت  المعرتتتًا ال ً تتتع ًلوا

 .وااليعخ ءاللضمت ورذلك ال ًم ا لمعب الرلوي ر لفي  هو ر لم ر  رًا الرد 
وممتتتت   تتتتر  ذ تتتتيه ًعضتتتتح إا  الكتتتتواس جمًلهتتتت  لهتتتت  التتتتدوي فتتتتي عممًتتتت  علمتتتت  المهتتتت يات 

ذلتتك مرًتتل مكمتتود عتتا )عيافًتتيو( " إا  المهتت ي  الكي ًتت  عع متتب متتا  ن ه تتدوالكي تت ت الًي ضتتً 
تيى همته ًم تا علمت  المهت يات الكي ًت   الفيد ها ً عقرل ملموم عه ما خمل هعضت ئه الك تً  ًو

                                                           

 . 25، ص  8008،  مصدر السابقالمروان عبد المجيد ابراهيم ؛  (1)
 . 110ص , 8001،  المصدر السابق ؛  نبيل محمود شاكر  (8)
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اإلديا ً  ما خمل علم  م وم عه  وخ صت  عمتدم  ال ععتداخل اتذه الم ومت ت فلمدئتذ ًم تا علمت  
 (1)المهم    ل"

 :احلركية املهارة  6 – 1 – 2  
األللتت ب الًي ضتتً  عمتتب التتيغ  ًا الم تتعوى فتتي جمًتت  ًتتعلعرتتي المهتت ي  عمصتتياس مهمتت س لعل

فأمهتتت  علتتتد د تتتم س يئً تتتً س فتتتي عممًتتت  التتتعلم   متتتا اختتتعمف دًمعهتتت  متتتا للرتتت  إلتتتب هختتتيى  لتتتذا "
والعتتدًيب الًي ضتتي و ممتت  هيعفتت  الم تتعوى اللتت   لعمتتك الملرتت  وها عكقًتت  المجتت ح الممرتتود فًهتت  

في هي للرت  ًجتب عمتب  ه    س ر لم عوى المه يي الجًد وما اجل إكياو المج ح  س ً وا ميعر 
 . (2)المعب ها ًي و عمب هداء المه ي  رر ل جًد"

ومجتتتتد ها اللدًتتتتد متتتتا الرتتتت كثًا والمخعصتتتتًا فتتتتي مخعمتتتتف المجتتتت الت عمتتتت ولوا موضتتتتوع 
المهتتت ي . فقتتتد عيفهتتت  وجًتتته مكجتتتوب رأمهتتت  " عيعًتتتب المجتتت مً  اللضتتتمً  وعمسًمهتتت  رمتتت  ًم تتتج  

  القت موان والمهت ي  مست   عخصصتي عتعقمص رته ر لجهتد وال تهول  وفت واالدعصت دوادف الكي   
 .(3)اللضمت ر رب ك فو عصري م عمي هو معق  "

الملري عا ميكم  العواف  اآللي  األداءرأمه  " جواي  كًا عيفه  د    لوا  صري في 
المعبن واي صف   إلًه في العمفًذ الكي ين واي مقً س لديج  الع ر  والعواف  العي ًصل 

 .(4)ًوصف ره  المعب الم اي"

لك االداء الكي ي الضيويي الذي ًهدف اريااً  فليف المه ي  " ر مه  ذ مفعي  هم  
   (5)"الب عكقً  غي  ملًا في الًي ض  العخصصً  وفق س لقواعد العم فس فًه 

                                                           

 .100ص(  8006,  المصدر السابق نبيل محمود شاكر؛ (1)
 . 22ص (1226, ب م , جامعة الموصل : ) أسس ومباد  كرة السلةفائز بشير حمودات ) وآخرون ( :  (8)
 . 62ص (8001:)عمان, دار وائل للطباعة والنشر ,1ط , نظريات التعلم والتطور الحركيوجيه محجوب؛  (2)
 (8010)بغداد, المكتبة الرياضية :8ط , نظرية االستعداد وتدريبات المناطق المحددة بكرة القدم قاسم لزام صبر؛ (4)

 .52ص
: ) القاهرة ، دار الكتاب الحديث ،  الرياضي التطبيقات العمليةالمرجع الشامل في التدريب مفتي ابراهيم حماد ؛  (6)

 . 141( ص  8012
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اي  ف ء  المعلم  في اداء واجب كي ي خ ص " المه ي  الكي ً  ها   م اد  عردرًا عو 
 .(1)"او مجموع  واجر ت كي ً  

 -:  (2)املهارات اهلجومية بكرة السلة  7 – 1 – 2

 ي  ال م  اللدًد ما المه يات الهجومً  كً  ًلعمد مج ح اي  ًجب اا ًمعمك العرو
عمب  ر إلض ف  الب ددياعهمك المه يات لع ب الم عًو ت الل لً  عمب امعم هفًي  ووصوله ال

ا عخدامه  ع مً ً  رديج  ع لً  ما ال ف ء  . ف لمه يات الهجومً  اي جواي المم ويات 
الع عً ً  في  ي  ال م ن كً  علعمد عمك المم ويات عمب مه ي  المعرًا في ا عخدا  

 .  لهجومً المه يات الهجومً  . وعمفًذ عمك المم ويات ًفرل عم م  في ك ل  ضلف المه يات ا

 -: اهمية املهارات اهلجومية بكرة السلة 1 – 7 – 1 – 2
اا المه يات اال   ً  في للر   ي  ال م  وخ ص  الهجومً  اي رمث ر  اللمود الفقيي 
لملر  . واعق ا المه يات الهجومً  ري  ا   ي لممج ح في الملر  ولمفوو ر لمر يا  ن  ذلمك 

ًم ا االععم د عمب موع واكد ما المه يات الهجومً  واعق مه  الرد ما االر ي  ام  الب امه ال
دوا ر دي المه يات وامم  الرد اا ً وا ال ل ف لجوء هوال وممه ًع وا ال ل . ف لمعب الذي 
ب او المك وي   ً ع ً  م ك ال ي  ول مه ال ًجًد العمًيي ال ًي  الددً  او ال ًجًد العصًو

ن  لذلك الرد اا ًؤدي المعب  ه مد س في فًيقه   س م جك اس ...الخ .ال ًم ا اا ًلعري عضو 
جب االر ي  ام  الب المعب المرعدئ  جمً  المه يات الهجومً  في للر   ي  ال م  . ًو

خ ص  الب اا المه ي  الكي ً  ألي للر  دد ًعلثي ما ًعلممه  في ر دئ االمي ول ا عمدم  
 . (3)ً ع ب عواف  ادائه  ًمعم ه   ول اللمي

                                                           

 . 121( ص 8011: ) بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1, ط مفاهيم في التربية الحركيةناهدة عبد زيد ،  (1)
) االسكندرية ، منشأة المعارف ،  :8ط  ) الهجوم ( 1كرة السلة تطبيقات عملية ؛  محمد عبد الرحيم اسماعيل (8)

 . 16( ص  8010
 . 121 -184( ص 8018ة المجتمع العربي ,  )عمان , مكتب :1ط , ة لعالم كرة السامجد محمد العتوم ؛  (2)



 41 السابقة تالباب الثاني............ الدراسات النظرية والدراسا

كًح وع يايا  ر  عمياي ًؤدي إلب اعق مه  وصلور  الصرر مه  هداء المه يات  علم  إا  ًيق 
 . (1)م ً مه  وعملب رخصً  ال  لب وددياعه اللقمً  دوياس اًج رً س في  يع  علم  اذه المه يات

 -: تصنيف املهارات اهلجومية بكرة السلة 2 – 7 -1 – 2

لقد صمفت المه يات الهجومً  ر ي  ال م  الب عد  عصمًف ت فممه  ما صمفه  الب 
 .(2)مه يات اجومً  ردوا  ي  ومه يات اجومً  ر ل ي  

 المه يات الهجومً  ردوا  ي  :   -1
 ( . ) وض  اال علداد   الجيي ما وض  اال علداد   العودف   االيع  و   الوثب

 المه يات الهجومً  ر ل ي  :  - 2
ب  ( . ) المك وي    م ك ال ي    العمًيي   العصًو

 -:  (2)صنف المهارات الهجومية الى  اما حسن سيد معوض فقد

كي  ت القدمًا    المك وي   ا عقر ل ال ي    العمًيي    م ك ال ي     العك   ر ل ي ) 
ب   الهجومً    ( .   العصًو

  -: (4)هجومية وقسمها الى اساسيةمهارات وقد سماها وليد مارديني 

كي  ت  ) ا عقر ل ال ي  (  اال عم ن  العمًيي  العك   ر ل ي  ن  المك وي   م ك ال ي   )
ب   الخداع في  ي  ال م (.  القدمًا  ن العصًو

عف  الر ك  م  عصمًف م يدًمي لممه يات الهجومً  .  ًو
 

                                                           

 The effects of cooperative learning teaching mode in basketball lessons ؛ المكتبة االفتراضية (1)

on the mental health of the college students ,( IEEE DOI ,  2011,)p 772    

 . 15ص ،  8010 ، المصدر السابق ؛ محمد عبد الرحيم اسماعيل (8)
 41(  ص  8002: ) القاهرة , دار الفكر العربي ,  1, ط كرة السلة للجميعحسن سيد معوض ؛  (2)
 11( ص  8018اليازوري , )عمان , دار :   كرة السلةوليد مارديني ؛  (4)
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 المنهاج ت الهجومية التي تم اختيارها وفقيتطرق الباحث الى بعض المهاراوسوف       
 الدراسي لوزارة التربية .

   -: املناولة الصدرية  -اوالُ : 

وع مب رمم ول  الفًي  ألمه  ا ثي المم والت رًوع  رًا جمً  الفي  وعؤدى ردف  ال ي  
االص ر  والي غًا ومدا  ًيل  ما ر لًدًا ما ام   الصدي واي المم ول  الم علمم  في 

جب اا ًعم ا المعب ما عأدًعه  رمجيد ا عم  ال ي  كعب لًخًل لميائي اا  ال وعًا ن ًو
 .(1)واك ا م عوى لعمًييا  رًا ال عف والفخذ  ا عم  ال ي  وعمًييا  في كي   واكد  عقًير ن

وما االموي الضيوًي  ام  مد و   الذياع ر ل  مل م  المع رل  ال مًم  لم ي  واا 
 .(2)عم كب ياكع  الًدًا عمد عم   المم ول  

م ا ا عخدا  المم ول  الصدًي  في اي  ف لفًي   م  ا ما المملب وروا    اي العب نًو
اا م عواه جًدا اذ اا الذي ًمع و ر لمم والت ال ًيل  والددًق  رًا المعرًا ًدل عمب 

ب الجًد وعلد اذه المم ول  ما ا ثي المم والت رًوع  خمل  المم ول  الجًد  عؤدي الب العصًو
 .(3)الملب لذا ًمرغي اع  ء اولًو  علمًمه  وخ ص  ر لمدايس

 -: الطبطبة  - ثانيًا :

ر ل ي  ن علعري ال ر ر  اكدى و  ئل العقد  ر ل ي  ن واي ال ًيق  الوكًد  لمعكيك 
ب والعمًيي  . (4)وال ر ر  جوء م مل وا   ي في اجو   ي  ال م  الب ج مب العصًو

وال ر ر  اي : العكيك ر ل ي  في اي اعج ه ن واي كي   معوافق  مم جم  رًا الذياع 
والي غ واالص ر  واليجمًا واللًمًا وال ي  وعلعري ال ر ر  ما اصلب المه يات الفمً  اداءا 

واي عدل عمب مدى العواف  اللضمي رًا اللًمًا ورقً  اعض ء الج   ن  م  نفي  ي  ال 

                                                           

 . 42-42, ص  المصدر السابق حسن سيد معوض ؛  (1)
 . 15ص  ( 8002: ) القاهرة , ب م ,  4, ط تعليم ناشئي كرة السلة مصطفى محمد زيدان ؛ (8)
 . 86-84, ص  المصدر السابقامجد محمد العتوم ؛  (2)
) األسكندرية , منشأة : 8, طوالخططية الهجومية في كرة السلة االساسيات المهارية  محمد عبدالرحيم اسماعيل ؛  (4)

 . 58( ص 8002المعارف , 
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واي  مح ذو كدًا ن اذا اك ا ا عخدامه اف د الفًي  رل ًم ا اا ً وا  رر  في امق ذه ن 
 . (1)ام  اذا ا ًص ا عخدامه ف مه ًضي ر لفًي 

وعلد ال ر ر  اكدى المه يات الهجومً  المهم  ر ي  ال م  ن ف ل ر ر  اي المه ي  االولب 
العي عمب المعرًا اعق مه  وذلك الا المعب الذي ال ً ع ً  اا ًؤدي ال ر ر  ر هول  
ًو ي ف مه ر لعأ ًد لا ً وا مه جم  ن ف ل ر ر  اي عممً  دف  ال ي  الب االي  ر كدى 

 . (2)الًدًا ألكدىه ملًا وايعدادا  ما االي  الًدًا ور عج 
م    مت  ر ر  ال ي  علعري موع  ما ا  لًب الملب  درل مد   عرًالمملً ت  ًو

ل االا القدي  عمب  معو  ي ال ول نام  االا ف ا ذلك اجك ف ن اذ ًع مب ما المعب ال ًو
ب ن وع  عد ال ر ر   العكيك لمم   م  ال ر ر  ن اذ امه  عخم  افضل السيوف لمعصًو

 ذلك عمب العغمب عمب السيوف الصلر  ن  م  امه  ع  عد عمب يرح الودت ما خمل 
 . (3)عمدًده 

  -التصويب من القفز :  -ثالثًا :

ب اا  مه ي  في  ي  ال م  ورم رك اال ثي ر لم ر  لممرعدئًا والمعرًا  ًلد العصًو
ب او اكدى المه يات العي ًم ا اا ًعديب عمًه  المعروا رأمف ه  " الصغ ي ن  والعصًو

ب  مم    ا علم  المعروا الصغ ي او المرعدؤو وم  ذلك  مم   ا اال موب المم  ب لمعصًو
ر عه  ول ا  ودت عدًيره  مثمياس  ن والهدف خمل العدًيب الث رت لا ًف ي المعروا في عصًو

ق  عمق ئً   .(4) "  ًؤدوا ر ًي

                                                           

 . 28, ص  المصدر السابق حسن سيد معوض ؛  (1)
 .85, ص  المصدر السابق امجد محمد العتوم ؛ (8)
 .841( ص 8002: ) عمان , الدار العلمية الدولية ودار الثقافة ,  1, ط  كرة السلةريسان خريبط ؛  (2)
 .25, ص   المصدر السابقمصطفى محمد زيدان ؛  (4)
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ب الددً  ن ام  اال  لًب االخيى اللدًد  فهي "  اا ادف الهجو  ر ي  ال م  او العصًو
 .(1) " مجيد ا  لًب م  عد  لموصول الب الهدف وع دًد الضير  الددًق  الب ال م 

ب إ"  لعري العصًو المه يات العي عم ل اعج ب المعرًا في  ل الم عًو ت  ىكدًو
اللمًي  وم عًو ت المم ف   ن ف لمعب ص كب م ر  الع جًل الل لً  ًم ل اعج ب اللدًد 

 .(2) " ما الق ئمًا عمب عممً  العدًيب

اا الهدف اليئً ي ما  ي  ال م  اي اص ر   م  الخص  ا ري عدد ما الميات خمل 
ب او الل مل المؤثي عمب معًج  المر يا   وما المر يا  نوام مد  ما اذا الهدف ًلعري العصًو
               ن ف ذا   مت جمً  المه يات الهجومً   ي  ال م  له  مفس القدي ما االامً  اال 

ًب ًأعي عمب يهس عمك المه يات فهو الميكم  المه ئً  لممه يات الهجومً  . لذا اا العصو 
ب الرغل الر غل لملدًد ما المديرًا والمعرًا كً   ااعم م   رًيا في  ًولومهاصرح العصًو

ب  ي وعلدًل دد  العصًو الجيع ت العدًيرً  او الواجر ت االض فً  في الريامج العدًيرً  لع ًو
 .(3) ل الل  عمب مداي

 -: لعينة البحث  العمريةاملرحلة خصائص   8 –1 – 2

اا االعج ا ت اليئً ً  لمع وي في اذه الميكم  اي اجعً و ك ل  العم د  في 
العصيف الكي ي الذي   ا  م  الميكم  ال  رق  ن وما خمل سهوي الصف ت الجم ً  الرد 
ما االمعر ه الب العصيف الكي ي لهذه الميكم  وعد  اام له والذي ًسهي ر لم ر  لمرمًا 

علداد لمم عوى كً  عوجه رر ل يئً ي عمب الصف ت اليجولً  ر لعقد  في العلم  وفي اال 
 ع وًي القو  وال يع  والم  ول  والدد  الكي ً   ذلك الرج ع  وا عثم ي الق رمً ت والعغمب 
ذاعً  عمب المص عب ن وعملب اذه اللم صي دويا مهم  في الكصول عمب الم عوى واخعً ي 

ًا والرم ت فًسهي مًل الرم ت لمواول  االلل ب العي امواع االلل ب والفل لً ت الًي ضً  لمرم

                                                           

 .851,  ص  السابقالمصدر ؛  ريسان خريبط (1)
 .41,  ص  المصدر السابقمحمد عبدالرحيم اسماعيل ؛  (8)
 11, ص   المصدر السابقمحمد عبدالرحيم اسماعيل ؛  (2)
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عكع ج الب مجهود ج مي دمًل ن وع وا لمعم ًيا الًي ضً  المريمج  اامً   رًي  عمب اذه 
  س الميكم  ف لرر ب الذًا ال ًواولوا الًي ض  او اللمل الج مي مجد عمدا  الممو ضلًف

اض فً  وكي  ت غًي مم ق  وضلًف   وام  مً ت وا ئ  وضلف  في اللضمت واكً م  ركوم 
 .(1) م  غً ب الكي  ت اليرًق  لمرم ت

اا عم  الكي   ًمسي الب اذه الفعي   م  ًمسي الًه  عم  المفس ول ا ما وجه  مسي 
االداء  فيًي ضً  مً  مً ً  لذلك فهذه الفعي  عديس ام  ما خمل عمد  الميااق  وعأثًياعه  

فهذه الميكم  اي العي عمثل ميكم  الرموغ الث مً  واي ميكم     الكي ي هو العصيف الكي ي 
 ذلك ف ا اذه الميكم  اي ميكم  اجعً و العم دض ت    الثر ت والعقد  الفيدي االم  مي

  لموصول الب الم عوى الل لي  الكي ي واي ميكم  ا علداد وعف ا   والعأثًيات عمب العصيف
     لذا ًسهي ع وي القو  وال يع  والجمد وع وي الصف ت الكي ً    لير د  والميوم  والعواوا 

اا اذه الميكم  عع مب عمًيم  ر مم وجهدا م  الع وي العدًيجي في مع مر ت الرم ء و 
الكي ي ن واوله  مع مر ت الدد  والمه ي  واذا ًلمي اال عمياي الموجه في ع مم  العواف  

ن وفي اذا الودت ً وا رم ء االجهو  الداخمً  والكي  ت  هم واا م  ًفوت الر ب  الكي ي
ضه في ا ثي االلل ب الًي ضً   . (2) في اذا الودت ال ًم ا علًو

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 65ص   8006,  المصدر السابق؛ نبيل محمود شاكر  (1)
: )العراق , دار الكتب للطباعة والنشر / جامعة  8, ط التعلم الحركينجاح مهدي شلش وأكرم محمد صبحي ؛  (8)

 .822-822( ص  8000الموصل , 
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 الدراسات السابقة :  2 – 2

    . (1)( 2002جماهد محيد رشيد ,  )دراسة   1 – 2 – 2

تأثير اللعب المباشر على وفق تفضيل النمذجة الحسية في مستوى األداء واللعب   ))
 (( واالحتفاظ لمهارتي الضرب الساحق وحائط الصد بالكرة الطائرة

  -: إلى رسالةهدف ال

الك ً  في م عوى األداء  عأثًي الملب المر ري عمب وف  عفضًل الممذج  عمب العليف 
 والملب لمه يعي الضيب ال  ك  وك ئ  الصد ر ل ي  ال  ئي 

 -:عينة البحث 

طالب  وكانت عينة البحث ا عخد  الر ك  الممهج ) العجًيري ( ذات المجموع ت االير  

 (8002-8002المرحلة الثانية في كلية التربية الرياضية / جامعة ديالى للعام الدراسي )
ث  ع   الممذج  الك ً ال مب عمب وف  مقً س  اخعر يإذ ع     لر س (  40والر لغ عددا  ) 

ثم  مج مً  )ال ملً  والرصًي   إلبعق ًمه  رلد الكصول عمب المعًج  الم مور  
( 10(  مب ل ل مجموع  والمجموع  اليارل  اي الض ر   ورواد  )10والمم ً ( رواد  )

 .  مب

 -ما يلي : استنتج الباحث 

إا أل موري العلم  عا  ًي  الملب المر ري عمب وف  عفضًل الممذج  الك ً  والعلم   
 . المعر  عأثًي اًج ري في م عوى هداء مه يعي الضيب ال  ك  وك ئ  الصد ر ل ي  ال  ئي 

 

 

 
                                                           

 الحسية في مستوى األداء واللعب واالحتفاظ تأثير اللعب المباشر على وفق تفضيل النمذجةمجاهد حميد رشيد ؛  (1)
   (8002الرياضية , جامعة بغداد , كلية التربية أطروحة دكتوراه ,:) لمهارتي الضرب الساحق وحائط الصد بالكرة الطائرة
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 .(1)  (2002،  هديل عبد احلسني)دراسة   2 – 2 – 2
تأثير تمرينات وفق األنظمة التمثيلية )بصري و سمعي و حسي( في تعلم بعض مهارات )) 

 (( الطوق في الجمناستك اإليقاعي

العليف عمب هفضمً  األمسم  العمثًمً  في العلم  ررل  المه يات   -هدفت الرسالة الى :
 ألدا  ال و  للًم  الرك . 

 العجًيري ( ذات المجموع ت الثمث  و  متا عخد  الر ك  الممهج )   -عينة البحث : 
(   لر   82عًم  الرك  ما   لر ت  مً  العيرً  الًي ضً  / ج مل  رغداد والر لغ عدداا ) 

 وف  مس مه رواد  ال  لر ت عمب وف  مقً س األمسم  العمثًمً  وعصمًفها  مس  اخعر يع  اذا 
 الك ي( -ال ملي -)الرصيي (   لر ت ل ل مس  2)
  -نتج الباحث ما يلي : است 

ي م عوى هداء مه يات دًد الرك  ر لم ر   لمممه ج العلمًمي ف عمً  إًج رً  ما خمل ع ًو
 لمج مً  الرك .

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

تأثير تمرينات وفق األنظمة التمثيلية )بصري و سمعي و حسي( في تعلم بعض مهارات الطوق  ؛هديل عبد الحسين (1)
 (.8002)رسالة ماجستير, كلية التربية الرياضية, جامعة بغداد, :  في الجمناستك اإليقاعي
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 -:  السابقة الدراسات مناقشة 3 – 2

 (1جدول )

 (  وجه التشابه واالختالفأيبني ) 
عدد  المنهج العينة الدراسة

 الوحدات
 اهم االستنتاجات والتابعالمتغير المستقل 

عبدالرحمن 
 نبهان

طالب اعدادية 
) الصف  المعارف

الرابع ( محافظة 
 . ديالى

تمرينات مهارية على  ) المستقل : 15 التجريبي
 (. وفق النمذجة الحسية

بعض المهارات الهجومية ) التابع :
 ( .بكرة السلة

 ةالمطبق التمرينات المهاريةأَن 
في  ة  العف تعلى الطالب كان

تحسين الجانب المهاري 
للمجاميع التجريبية المختلطة 
الثالث )السمعية و البصرية و 

 الحسية(.
مجاهد 

 حميد
كلية التربية  طالب

/ جامعة الرياضية 
 ديالى .

اللعب المباشر على  المستقل : 80 التجريبي
 ةالحسي وفق تفضيل النمذجة

في مستوى األداء واللعب  التابع :
لمهارتي الضرب واالحتفاظ 

 الساحق وحائط الصد بالكرة الطائرة

إن ألسلوبي التعلم عن طريق 
اللعب المباشر على وفق 
تفضيل النمذجة الحسية والتعلم 
المتبع تأثير ايجابي في 
مستوى أداء مهارتي الضرب 
الساحق وحائط الصد بالكرة 

 الطائرة
ديل ه

 عبدالحسين
طالبات كلية التربية 

 الرياضية / جامعة
 بغداد

تمرينات وفق األنظمة المستقل :  10 التجريبي
 التمثيلية )بصري و سمعي و حسي(

بعض مهارات الطوق في  التابع :
 . الجمناستك اإليقاعي

للمنهاج التعليمي فاعلية 
إيجابية من خالل تطوير 
مستوى أداء مهارات قيد 
البحث بالنسبة لمجاميع 

 البحث.
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 السابقة أوجه اإلفادة من الدراسات

ال  رق     تالديا هامً عمب ما خمل اال مع عمب الديا  ت ال  رق  العليف  ع  .1
    .والمر  ل العي ع لجعه  عمك الديا  ت والعي مثمت ج مر  مليفً  مهم  لمر ك 

 المسًي  اللمو  عمب العليف ع  الي  ئل في المص دي عمب الر ك  ا مع خمل ما .2
 .  لمر ك  مهم  مليفً  إض ف  ر ل مم  رديا عه  الركو  عمك د مت العي والمسًي ت

ال  رق   الديا  ت عم ولعه  العي المخعمف  اللًم ت عمب إ معه ما الر ك  ا عف د .3
 . المم  ر  الركثً  والعص مً  ممه  هخذت العي والمجعمل ت اخعً يا  و ًيق 

 و الم  عد  والو  ئل  الركثً  واألدوات الركو  إجياءات عمب العليف ع  و ذلك  .4
 اال ع معً  العج يب إجياء و ًيق  الديا  ت عمك في الم عخدم  االخعر يات و ذلك
 . العج يب عمك وفوائد

 والي و  الرً م ت وعي  عمسً   ي  عمب ال  رق  الديا  ت خمل ما الر ك  عليف .5
 .الرً مً 

المعغًيات عم ا الر ك  ما الوصول الب رل  المص دي عا  ًي  دياء  ادرً ت  .6
 الم عقم  والع رل  الموجود  في الديا  ت ال  رق  ذات اللمد  ر لديا   الك لً  .

 ال  رق  الديا  ت في الموجود  والعوصً ت اال عمع ج ت ما الر ك  ا عف د وهخًيا .7
 . اللمل خمص  علعري والعي
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 الباب الثالث

 منهج البحث وإجراءاته امليدانية  - 3

 :منهج البحث    1 - 3
َّمنهجَّالبحثَّالمستخدمَّإن َّ َّمتغيراتَّالدراسةَّهيَّالتيَّتحدد المنهجَّفلذلكََّّ،َّطبيعة

ََّّالتجريبيَّهو َّلحل َّالبحثاألمثل َّالتجريبيَّأستخدموََّّ,َّمشكلة َّباستخدامَّ)َّالباحثَّالمنهج
كثرَّمنَّأهَّيمكنَّاستخدامَّن َّ"إَّفوزيةَّغرايبةَّوآخرونَّذكرتذَّإ(ََّّتصميمَّالمجموعاتَّالمتكافئة

منََّّالمتوخاةضبطَّالعواملَّودرجةَّالدقةََّّعلىَّوفقَّأهميةضابطةَّمجموعةَّمجموعةَّتجريبيةَّوَّ
 البحث.متهَّطبيعةَّئوذلكَّلمالَّ،(1)التجربة"

 التصميم التجريبي للبحث 

 
 ت

 
 المجموعات

 
 االنظمة

لخطوة ا الثالثةالخطوة  الثانيةالخطوة  الخطوة االولى
 الرابعة

الخطوة 
 االختبار البعدي المستقل المتغير االختبار القبلي الخامسة

 المجموعة 1
التجريبية 
َّاالولى 

االختبارات  النظام السمعي
 المهارية

المهارية التي تؤكد التمرينات 
على النظام التمثيلي السمعي 

 بزيادة زمن الشرح

االختبارات 
 المهارية

 
 
 الفرق

 بين 
َّاالختبارين

 
الفرق 
بين 
النظام 
التمثيلي 
 االفضل

لكل 
 مجموعة

 النظام البصري

 النظام الحسي

 المجموعة 2
التجريبية 
 الثانية

االختبارات  النظام السمعي
 المهارية

المهارية التي تؤكد التمرينات 
على النظام التمثيلي البصري 

 العرضبزيادة زمن 
 

االختبارات 
 النظام البصري المهارية

 النظام الحسي

 المجموعة 3
التجريبية 
 الثالثة

االختبارات  النظام السمعي
 المهارية

التي تؤكد  المهاريةالتمرينات 
على النظام التمثيلي الحسي 

 الداءبزيادة زمن ا

االختبارات 
 النظام البصري المهارية

 النظام الحسي

 
                                                           

)بأليد ، دبي وبئةةل بف  ةةي :  أسةةيبيا بب  ةةع بب فيةةل فةةل بب فةةوة باإلنيينيةةغ وب  سةةي يغفوزيةةغ ايبي ةةغ  ون؛ةةيو    (1)

 .82( ص8002وببنوزيع ، 
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 -جمتمع البحث وعينته: 2 -3 

َّمنَّالركائزَّالمهمةَّفيََّّاختيارَّإن َّ َّالبحثَّالعلميَّالرئيسةَّكونهالعينةَّركيزة َّاَََّّّعملية
 .(1)"َّتمثلَّمجتمعَّاألصلَّأوَّاألنموذجَّالذيَّيجريَّالباحثَّمجملَّومحورَّعملهَّعليه"

َّوا َّبطالبَّالمرحلة َّالمتمثلة َّالعمدية َّالبحثَّبالطريقة َّالباحثَّمجتمع اإلعداديةَّختار
َّالسلةَّالهجوميةَّالمهاراتَّن َّإَّإذ)الصفَّالرابع(َّ قيدَّالبحثَّهيَّمادةَّمنهجيةَّفيَّتلكََّّبكرة

َّعددهمَّ,المرحلة َّوالبالغ َّفيها َّالطالبَّمبتدئين َّيعد َّموزعطالبا ََّّ(135)َّكما َّوهم َّعلىوَّ, َّن
َّكاَّثالث َّالبحث.َّ)*((َّجَّب,َّأ,( تيَّآلشعبَّوهي َّمجتمع َّرقمَّلتمثل َّبالجدول َّمبين َََََّّّّّكما

(, 2 َّ3َّ.َّ) 
 (2جدول )

 ونسبهم المئوية طالب العينة في المجموعات التجريبيةيبين أعداد 

توزيع 
 المجموعات

 النسبة المئوية عدد العينة المستبعدون الطالبعدد 

 32.60 15 31 46 1مج ت 

 32.60 15 31 46 2مج ت 

 34.88 15 28 43 3مج ت 

 33.3 45 90 135 المجموع

  

 

 

                                                           

 .181ص  (1993) بغداد، دار الحكمة للطباعة،   : طرائق البحث العلمي ومنهجيهوجيه محجوب جاسم؛  (1)
 تم الحصول على قوائم األسماء الخاصة بالطالب من إدارة المدرسة . )*(
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 (3جدول )

 يبين أعداد الطالب المستبعدين من العينة وأسباب االستبعاد

 المجموع (3تجريبية) 2)تجريبية ) (1تجريبية ) أسباب االستبعاد

 24 8 8 8 عينة استطالعية

 14 3 6 5 نظام مشترك

 34 10 12 12 على وفق درجات المقياس باألنظمةالمتقاربين 

 4 1 1 2 مصابين

 8 4 2 2 ممارسين للعبة

 6 2 2 2 راسبين

 90 28 31 31 المجموع

 -:  العينة جتانس 1 – 2 – 3
التجربةَّولمنعَّالمؤثراتَّالتيَّتؤثرَّعلىَّلغرضَّمعرفةَّتجانسَّعينةَّالبحثَّقبلَّتنفيذَّ

َّالمتمثلةَّاالختباراتَّنتائج َّالعينة َّأفراد َّلدى َّالموجودة َّالفروق َّحيث َّمن
فقدَّتمَّإجراءَّالتجانسَّبينَّعينةَّالبحثَّلضبطَّالمتغيراتََّّالعمرَّ(ََّّ–كتلةَّالَّ–)َّالطولَّبـََّّ

 (َّ.4،َّكماَّمبينَّفيَّالجدولََّّ)َّعنَّطريقَّمعاملَّااللتواء
 (4جدول )

 العمر ( – كتلةال –) الطول  في متغيراتتجانس عينة البحث  يبين

الوسط  وحدة القياس المتغيرات ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل  الوسيط
 االلتواء

   +  0.34 167 5.89 167.67 سم الطول1َّ

 + 0.17 64 10.76 64.62 كغم الكتلة2َّ

 + 0.10 192 6.96 192.24 باألشهر العمر3َّ
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َّبين3)َّمنَّالجـدوليتـضحَََّّّ َّانحصرتَّما َّللقيـاسـاتَّاعـاله َّمعـاملَّااللتـواء َّانَّقيـم )ََََّّّّ
َّمماَّيدلَّعلىَّانَّالعينةَّقدَّتوزعتَّتوزيعا َّطبيعيا .َّ(3َََّّّ+َّ)

 -:  العينة تكافؤ 2 – 2 – 3
مهاراتَّقيدَّالللمجموعاتَّالثالثَّفيَََّّّ)االختباراتَّالقبلية(َّالعينةَّؤتكافقامَّالباحثَّب

َّ.َّ(5ول)الجدَّفيَّبينمالبحثَّكماَّ

َّ(5جدول )ال

 للمجموعات الثالث البحث عينة تكافؤيبين 

 المهارات
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 F قيمة

 المحسوبة

 F قيمة

 الجدولية

داللة 
 الفروق

 المناولة
 1.68 2 3.37 بين

0.43 

3.23 

 

 غير معنوي

 3.84 42 161.60 داخل

 الطبطبة
 1.29 2 2.58 بين

0.14 
 غير معنوي

 8.97 42 376.90 داخل

 التصويب
 0.82 2 1.64 بين

0.30 
 غير معنوي

 2.68 42 112.80 داخل

 (05.0) واحتمال نسبة خطأ(  42 -2عند درجة حرية )

َّالمهاراتَّالهجوميةَّاختباراتتكافؤَّعينةَّالبحثَّمنَّحيثَّضال َّعنَّإجراءَّعمليةَّف
وكماَّموضحََّّ(ركيحوََّّبصريوََّّ)سمعيَّالنمذجةَّالحسيةعلىَّوفقَّالقبليةَّبينَّكلَّمجموعةَّ

 . الفروقَّبينَّأفرادَّالعينةَّداللة(َّالذيَّيبين6َّفيَّالجدول)



 61 الباب الثالث .................... منهج البحث وإجراءاته امليدانية

 ( 6الجدول ) 

 بين أفراد العينة في اختبارات المهارات قيد البحثالفروق  داللةيبين  

 (  0.05خطأ )احتمال نسبة و   ( 12  -2 عند درجة حرية )

َّ

 ببيهييبت ببيإليييع
يصدي 
 ببن يي 

يإليوع 
 ببيي  يت

ديإلغ 
 بب ييغ

ينوسط 
 ببيي  يت

 (F)قييغ 
 ببي سو غ

( Fقييغ )
 إلدوبيغبب

دابغ 
 ببفيوق

 ببسي يغ

 ببي يوبغ
 1.26 2 2.53  ي 

0.27 

3.88 

غير 
 4.60 12 55.20 دب؛ل معنوي

 ببط ط غ

 2.78 2 5.57  ي 

0.25 
غير 
 11.15 12 133.84 دب؛ل معنوي

  ببنصويا

 0.86 2 1.73  ي 

0.28 
غير 
 3.00 12 36.00 دب؛ل معنوي

 بب صييغ

 ببي يوبغ
 1.11 2 2.23  ي 

0.25 

3.88 

غير 
 4.36 12 52.40 دب؛ل معنوي

 ببط ط غ
 5.69 2 11.39  ي 

0.83 
غير 
 6.85 12 82.24 دب؛ل معنوي

  ببنصويا
 1.06 2 2.13  ي 

0.38 
غير 
 2.80 12 33.60 دب؛ل معنوي

 بب سيغ

 ببي يوبغ
 0.56 2 1.13  ي 

0.13 

3.88 

غير 
 4.06 12 48.80 دب؛ل معنوي

 ببط ط غ
 3.35 2 6.70  ي 

0.29 
غير 
 11.42 12 137.14 دب؛ل معنوي

  ببنصويا
 0.92 2 1.85  ي 

0.28 
غير 
 3.26 12 39.20 دب؛ل معنوي
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 -خطوات االعداد لتطبيق التجربة :  3 – 3
َّالباحثَّ َّالبحثَّقام َّعلىَّعينة )َّ َّالتمريناتَّالمهارية (َّ َّالمستقل َّالمتغير لغرضَّتطبيق

 -بالخطواتَّاالتيةَّ:َّ
 .َّتحديدَّوتهيئةَّالوسائلَّواالجهزةَّواالدواتَّالمناسبة 
 .َّتحديدَّمتغيراتَّالبحث 
 .َّاعدادَّاجواءَّمناسبةَّألجراءَّالتجربة 
 .َّاجراءَّالتجاربَّاالستطالعية 
 َّالموضوعيةَّ(َّ.َّ–الثباتََّّ–اجراءَّالمعامالتَّالعلميةَّ)َّالصدق 
 .َّاعدادَّالتمريناتَّالمهارية 
 .َّاجراءَّاالختبارَّالقبلي 
 .َّتطبيقَّالتجربةَّالرئيسية 
 .َّاجراءَّاالختبارَّالبعدي 
 َّاستمارةَّتفريغَّوتبويبَّالبياناتَّ.َّادأعد

 -وسائل مجع املعلومات واالدوات املستخدمة يف البحث :     4  – 3

  -: مجع املعلوماتوسائل    1 - 4 - 3

 .َّالمصادرَّالعربيةَّواألجنبية 
 نترنت.ألشبكةَّالمعلوماتَّا 
 عينةَّالبحثََّّألفراد(*)َّالنمذجةَّالحسيةَّاستمارةَّمقياس. 
 المهاراتَّالهجوميةَّاختباراتنتائجَّتسجيلََّّاستمارة)**(َّ. 
 َّلخبراءَّوالمختصين.الشخصيةَّلالمقابالت 
 فريقَّالعملَّالمساعد)***(. 

                                                           

 (  4 انظر الملحق )  )*(
 ( 6 انظر الملحق )  )**(

 ( 3 انظر الملحق ) )***(
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 :يف البحث خدمةاملست واألدواتاألجهزة  2 - 4 - 3

 جهازَّلقياسَّالكتلة. 
 (ََّّلقياسَّالطولَّ.26شريطَّقياسَّجلدي)م 
 جهازَّحاسوبَّنوعَّالبتوب(DELLَّصينيَّالمنشأ). 
 وعَّكاميراَّفيديوَّن)َّ ( SONY.َّصينيةَّالمنشأ 

 َّصافرةَّنوع(FOX َّ)َّ(2)َّدعد. 

 َّ(2)عددَّواالرتفاعقانونيةَّمنَّناحيةَّالطولََّّالسلةأهدافَّكرة. 

 َّشاخصا َّ.َّ(22)شواخصَّعدد 

 .طباشير 

 .شريطَّالصق 
 (2)ساعةَّتوقيتَّالكترونيةَّصينيةَّالمنشأَّعدد. 

 قانونيَّمنَّناحيةَّالطولَّوالعرض.َّسلةَّملعبَّكرة 

 (22)عددََّّسلةَّكراتَّ. 

 -حتديد متغريات البحث :  5 – 3
َّ َّاطالع َّالعلميةبعد َّالمصادر َّمن َّالعديد َّواالجنبيةَّالباحثَّعلى والدراساتََّّالعربية

َّبموضوع َّالعالقة َّذات َّالخبرةََّّالدراسةَّالسابقة َّذوي َّمع َّالشخصية َّالمقابالت جراء وا 
تماما َّمعَّالسيدَّالمشرفَّوََّّوباالتفاق,ََّّآرائهمواستطالعَّ.ََّّ)*َّ(واالختصاص إلجراءاتَّالبحثََّّا 

َّ-تمَّتحديدَّ:ََّّولتحقيقَّاألهداف

َّمقياسَّالنمذجةَّالحسيةَّ.ََّّ-1َّ

َّالمهاراتَّالهجوميةَّعلىَّوفقَّمنهجَّوزارةَّالتربيةَّ.ََّّ–2َّ

َّقيدَّالبحثَّ.َّاختباراتَّالمهاراتَّالهجوميةََّّ-3َّ

ََّّالتمريناتَّالمهاريةَّ.َََّّّ–4َّ
                                                           

 .َّ( 2,  1)   انظر الملحقَّ)*َّ(
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 تفضيل النمذجة احلسية :تبار خا 1 – 5 - 3
َّ َّمقياس َّالباحث َّتبنى َّسهيل(لقد َّالنمذجةَّ(1))فراس َّتفضيل َّلعينةََّّلمعرفة الحسية

َّلمعرفةَّمالئمتهَّللمرحلةَّالعمريةَّللعينةَّ.َّوالختصينَّهَّعلىَّالسادةَّالخبراءعرضتمََّّالبحثَّثم
َّالخبراءَّعلىَّصالحيةَّالمقياسَّللعينة وهوََّّبتطبيقهقامَّالباحثَّوَّ،ََّّ)*(وقدَّأكدَّجميعَّالسادة

َّعنَّ ََّّاختبارعبارة َّالمفضلَّالتعرفَّعلىَّإلىيهدفَّالمقياسَّوَّمنَّنوعَّالورقةَّوالقلم َّالنظام
المناسبةَّللطالبَّعلىَّوفقَّظهورََّّاألنشطةَّاختيارلدىَّالطالبَّويساعدَّالمعلمَّعلىَّللتعلمَّ
َّاختيارات(َّفقرةَّكلَّفقرةَّتحتويَّعلىَّثالثة20َّ،َّويتكونَّاالختبارَّمنَّ)َّاالختبارفيََّّالنتيجة

 الثالث.َّاإلجاباتواحدةَّمنََّّإجابةاختيارََّّأيمنَّالمختبرََّّاإلجابةيتمَّتحديدَّ
َّتوَّوَّ َّتم ََّّاالستماراتزيع (َّ َّالطالب ََّّأفرادعلى َّيوم )َّ َّالبحث َّصادفالمَّاألحدعينة

وبعدهاَّتمَّجمعََّّإدارةَّالمدرسةَّ,خذَّالموافقةَّمنَّأبعدََّّالساعةَّالتاسعةَّصباحا 17/2/2613ََّّ
َّكال ََّّاالستمارات َّالطالب ََّّوتصنيف ََّّإجابتهوفق َّفقرات َّوفقَّاالختبارعلى مفتاحََّّعلى
َََّّّةالثالثَّالمفضلةَّاألنظمةالذيَّيتكونَّمنَّثالثَّفقراتَّ)َّأ،َّب،َّجَّ(َّوهيَّلتحديدََّّاالختبار

 (.َّركيالحوََّّالبصريَّوَّ)َّالسمعي

 :ات اهلجومية بكرة السلة ختبارات املهارإ 2 - 5 - 3
َّالهجومية َّالمهارات َّعرضَّاختبارات َّ)َّتم َّالبحث َّقيد َّوالطبطبةََّّالمختارة المناولة

ََّّوالتصويب َّلعينةَّالبحثَّبعدَّتحديدهاَّ(ََّّعلىَّالسادة الخبراءَّوالمختصينَّلبيانَّصالحيتها
َّا َّوقد .َّ َّالعلمية َّالمصادر َّمن َّصالحية َّعلى َّالخبراء َّالسادة لقياسََّّمعينةَّاختباراتتفق

 .َّ(7)ََّّلجدول،َّكماَّموضحَّباالمهاراتَّقيدَّالبحثَّللعينةَّقيدَّالدراسةَّ
َّ

َّ

                                                           

فراس سهيل ابراهيم ؛ تأثير اسلوبي فحص النفس واالكتشاف الموجه على وفق النمذجة الحسية في تطوير مهارتي َّ(1)
  . ( 2111) كلية التربية الرياضية ، جامعة بابل ،  اإلرسال والضرب الساحق بالكرة الطائرة

 ( 1انظر الملحق )   )*(
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 (7) جدول
الخبراء السادة رأي حسب  الهجوميةات النسب المئوية لترشيح اختبارات المهار  بيني 

 والمختصين

 النسبة المئوية التكرار  االختبارات  المهارة ت

َّ

1َّ

 

َّ

 المناولة 

 َّالصدرية

نحو الدوائر المتداخلة على الحائط من  ستالمهاا  أ. مناولة الكرة و 
  ( مجموع عشر مناوالت متتالية م )7.5فة مسا

7 70  % 

نحو الدوائر المتداخلة على الحائط من  ستالمهاا  ب. مناولة الكرة و 
 . ثانية ( 31مجموع المناوالت الصحيحة لمدة (م 3مسافة 

2 20% 

ثالثة علوية بصورة  مربعات ) 6ستالمها نحو ا  جـ. مناولة الكرة و 
أثناء  في  وثالثة بينية اسفل العلوية (  على الحائط افقية ،

 .  ثانية ( 31الصحيحة لمدة  التحرك )مجموع المناوالت

1 10% 

 الطبطبة  2

كراسي بمسافة  4العالي الطبطبة بتغيير االتجاه بين  ءأ. من البد
 م ذهاباً  وأياباً  .19.51

2 

 

20% 

 

شواخص  6العالي الطبطبة بتغيير االتجاه بين  ءب. من البد
 م ذهاباً  وأيابا ً 13.51لمسافة 

7 70 % 

كراسي  7العالي الطبطبة بتغيير االتجاه بين  ءجـ. من البد
 م ذهاباً  وأياباً  .15.91بمسافة 

1 10% 

 

 

3 

َّ

َّ

التصويب من 
 القفز

بالقفز من األمام يسار خط الرمية الحرة ثم االنتقال  صويبأ. الت
 رمية ( 15نصف دائرياً  إلى الوسط واليمين )مجموع 

8 80% 

م ثم االنتقال إلى  6بالقفز من الجانب وعلى بعد  صويبب. الت
 رمية ( 21)مجموع  الجانب اآلخر من على نفس  المسافة

1 10% 

بالقفز من أسفل السلة )مجموع الرميات الصحيحة  صويبجـ. الت
 ثانية ( 31لمدة 

 

1 10  % 
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 -:  بكرة السلة صفات اختبارات املهارات اهلجوميةامو  1 - 2 – 5 – 3

 -: (1) املناولة  – 1
ََّّاسم االختبار َّعلىَّالحائطَّمنَّمسافةََّّ-: َّالمتداخلة َّالدوائر َّنحو َّواستالمها َّالكرة مناولة

َّ.َّ(َّم5,7)

َّ.َّ(َّقياسَّمهارةَّالمناولةَّالصدريةَّالمباشرةَّنحوَّالهدفَّ) - الغرض من اإلختبار:

،َّحبلَّ(َّقانونية،َّشريطَّقياس،َّطباشير2َّحائطَّأملس،َّكرةَّسلةَّعددَّ) -االدوات الالزمة : 
َّغيرَّمطاط،َّمسمارَّلتحديدَّالمركزَّالمشتركَّللدوائرَّالثالث.

ََّّ((1أنظرَّالشكلَّرقمَّ)َّ): اإلجراءات

- َّ َّعلىَّحائطَّأملسَّبواسطة َّمتداخلة َّثالثَّدوائر َّالمطاطَّالطباشيرَّرسم والحبلَّغير
 والمسمارَّكمركزَّمشتركَّللدوائرَّالثالث.

َّاقطارَّالدوائرَّالمتداخلةَّمرتبةَّمنَّالدائرةَّالصغيرةَّالىَّالدائرةَّالكبيرةَّوعلىَّالنحوَّاالتيَّ -

- (َّ َّالصغيرة َّالدائرة َّسم57قطر )ََّّ ،(َّ َّالمتوسطة َّالدائرة َّسم89قطر )ََّّ َّالدائرةَّ، قطر
 (َّسم81الحافةَّالسفلىَّللدائرةَّالكبيرةَّتبتعدَّعنَّاألرضَّبمسافةَّ)،ََّّ(َّسم171الكبيرةَّ)

 .َّ(َّمََّّمنَّالحائطَّاألملسَّوبشكلَّمواجهَّله5,7ضَّوعلىَّبعدَّ)رسمَّخطَّعلىَّاألرَّ، 

َّوصف األداء:

َّيديه.لبدءَّمباشرةَّوهوَّممسكَّالكرةَّبيقفَّالالعبَّخلفَّخطَّا -

 لكلَّالعبَّالحقَّفيَّأداءَّمناولةَّصدريةَّواحدةَّفقطَّللتدريبَّقبلَّاألداء. -

مناولةَّصدريةَّيبدأَّالالعبَّبمناولةَّالكرةَّعلىَّالدوائرَّالمتداخلةَّباستخدامَّاليدينَّمعا َّ) -
 (.مباشرة

                                                           

 177-175( ص 2114) : في المجال الرياضي االختبارات والقياس ةاالحصاءعلي سلو م جواد ؛  (1)
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 ة 7.50

 ةس 90

 ةس 150

 سة 98

 سة 45

  يئط أيفس

 ببهدف

 بأليض

 يسإلل

 ي كة
 انا يع كية

 ؛ط بب دء

 

 

 
 

 

 

 (: يوضح إ؛ن يي يهيية ببي يوبغ ببصدييغ ببي ي ية   و ببهدف.1)  كل

 

 

 

 متتالية(َّمناوالتَّصدريةَّمباشرةَّو11َّ)َّيستمرَّالالعبَّفيَّتكرارَّهذاَّاالداءَّل -

 علىَّالالعبَّعدمَّتجاوزَّالخطَّالمرسومَّعلىَّاالرض. -

َّ-إدارة اإلختبار:

 مسجلَّيقومَّبالنداءَّعلىَّاالسماءَّأوالَّوتسجيلَّنتائجَّالمناوالتَّثانياَّ. -

 .َّاالداءَّوالعدَّمحكمَّيقفَّقربَّالالعبَّللمحافظةَّعلىَّصحة -

َّحساب الدرجات:

 (َّدرجاتَّلكلَّمناولةَّصدريةَّمباشرةَّتصيبَّفيهاَّالكرةَّالدائرةَّالصغيرة.3تحتسبَّ) -

 (َّدرجتانَّلكلَّمناولةَّصدريةَّمباشرةَّتصيبَّفيهاَّالكرةَّالدائرةَّالمتوسطة.2تحتسبَّ) -

 (َّدرجةَّلكلَّمناولةَّصدريةَّمباشرةَّتصيبَّفيهاَّالكرةَّالدائرةَّالكبيرة.1تحتسبَّ) -

 (َّدرجة.31القصوىَّلالختبارَّ)َّالدرجة -

َّ

َّ
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 -:  (1)الطبطبة  – 2
ََّّاسم االختبار :-َّ(َّ َّبين َّاالتجاه َّبتغير َّالطبطبة َّالعالي َّالبدء َّشواخصَّلمسافة6َّمن )

َّ.َّ (َّمَّذهابا َّوأيابا 13,7َّ)

َّ(.َّحولَّمجموعةَّمنَّالعوائقَّكراسيَّمثالالطبطبةََّّمهارةَّقياس) -الغرض من االختبار: 

 األدوات الالزمة:

(َّ,َّمع2َّ)َّرقمَّضوعةَّحسبَّماَّهوَّموضحَّبالشكلستةَّكراسيَّموَّ,َّايقافكرةَّسلة,َّساعةَّ
(َّمَّفيَّحينَّان1,7َّمالحظةَّرسمَّخطينَّللبدايةَّوالنهايةَّيبعدَّعنَّالكرسيَّاالولَّبمسافةَّ)

َّ(َّسمَّ.251المسافةَّبينَّالكراسيَّقدرهاَّ)
 وصف االداء 

يقفَّالمختبرَّخلفَّخطَّالبدايةَّومعهَّالكرةَّ,َّعندَّسماعَّاشارةَّالبدءَّيقومَّبالجريَّالزجزاجيَّ
َّالعملَّذهابا ََّّلىبالكرةَّ,َّعالمستمرةََّّالطبطبةبينَّالكراسيَّمعَّ لىَّانَّإَّيابا َّوا ََّّانَّيؤدىَّهذا

َّيتجا (َّ َّالشكلَّرقم َّانظر َّالمسافة2ََّّوزَّخطَّالبداية َّفيه َّالذيَّقطع َّحيثَّيحسبَّالزمن )
المقررةَّبأسلوبَّاالداءَّالسابقَّذكرهَّمنذَّلحظةَّصدورَّاالمرَّبالبدءَّالىَّانَّيتجاوزَّالمختبرَّ

َّمحَّبالتدريبَّعلىَّاالختبارَّقبلَّاالداءَّ.َّهذاَّويسَّخطَّالبدايةَّبعدَّالذهابَّوالعودةَّ,َّوتارك

َّشروط االختبار

 .ََّّالطبطبةللمختبرَّالحقَّفيَّاستخدامَّايَّمنَّاليدينَّفيََّّ -1

 يجبَّلمسَّالكرةَّاثناءَّالمحاورةَّبطريقةَّقانونيةَّوذلكَّحسبَّشروطَّقانونَّاللعبة.ََّّ -2

 يسمحَّللمختبرَّبمحاولتينَّعلىَّاالختبارَّ,َّعلىَّانَّتحسبَّلهَّافضلهماَّ.َََّّّ -3

َّ
َّ

                                                           

تدريب  –الحديث في كرة السلة االسس العلمية والتطبيقية تعليم محمد محمود عبد الدايم ومحمد صبحي حسانين ؛  (1)
 131- 129( ص  2112)القاهرة , دار الفكر العربي , :  قانون –انتقاء  –قياس  –
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 ا

 أ

 ة 2.40 ة 2.40 ة 2.40 ة 2.40 ة 2.40 ة 1.50

1                   2                   3                   4                   5                   6       

 

 يوقت

 انا

 ( شواخص من البدء العالي.6بين ) بطبة الط (: يوضح اختبار مهارة2) شكل

يحسبَّالزمنَّالذيَّيؤديَّفيهَّالمختبرَّالعملَّالمطلوبَّمنَّلحظةَّاشارةَّالبدءَّ -التسجيل : 
وحتىَّتجاوزهَّلخطَّالبدايةَّويسجلَّلهَّالزمنَّالذيَّاستغرقهَّفيَّالمحاولتينَّالمخصصتينَّلهَّ

َّلهَّ,َّعلىَّانَّتحسبَّلهَّاقلهماَّ.ََّّ

َّ

َّ
َّ
َّ
 

   

 

 

 

 -: (1)التصويب  – 3
ََّّاسم االختبار َّاالنتقالَّنصفََّّ-: َّثم َّالُحرة َّيسارَّخطَّالرمية "التصويبَّبالقفزَّمنَّاألمام

َّ.َّدائريا َّالىَّالوسطَّواليمين
َّ)قياسَّمهارةََّّالتصويبَّبالقفز(.َّ -الغرض من االختبار: 

قانونية,َّهدفَّكرةَّسلة،َّ(2َّملعبَّكرةَّسلة,َّشريطَّقياس,َّكرةَّسلةَّعددَّ)َّ-األدوات الالزمة:
َّقلمَّماجك.

                                                           
: ) البصرة ,  مطابع التعليم  1ج واالختبارات في التربية البدنية والرياضية موسوعة القياساتريسان خريبط مجيد.؛  (1)

 333-333( ص1989العالي ، 
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َّ((3َّالشكلَّرقمَّ)َّ)أنظرَّاألجراءات:

- (َّ (َّسمَّكعالماتَّداللةَّعلى17َّيتمَّرسمَّثالثَّنقاطَّعلىَّشكلَّدوائرَّصغيرةَّقطرها
َّالمناطقَّالثالثَّالتيَّيتمَّمنَّخاللهاَّاداءَّاالختبارَّعلىَّالنحوَّاآلتي:

 (ََّّسم.31العالمةَّاالولىَّيسارَّنهايةَّخطَّالرميةَّالُحرةَّوعلىَّبعد) 

 َّوعلى َّالُحرة َّالرمية َّخط َّمنتصف َّالثانية َّ)َّالعالمة َّخط81َّبعد َّباتجاه َّسم )
 (َّرميةَّالثالثَّنقاطَّالتصويبَّالبعيدَّ)

 (ََّّسم.31َّالعالمةَّالثالثةَّيمينَّنهايةَّخطَّالرميةَّالُحرةَّوعلىَّبعد) 

 -وصف األداء:

يتخذَّالالعبَّوضعَّالوقوفَّفيَّالمكانَّالمحددَّخارجَّمنطقةَّالرميةَّالحرةَّوعلىَّجهةَّ -
َّ(َّومعةَّالكرة.ََّّالعالمةَّاألولىَّاليسارَّ)

َّدونَّانَّتلمسَّالكرةَّ - َّالسلةَّمباشرة َّوبأتجاه يؤديَّالالعبَّالتصويبَّبالقفزَّبيدَّواحدة
 لوحةَّالهدف.َّ

 (َّرميةَّيؤديهاَّبواقعَّثالثَّمجموعاتَّحيثَّكلَّمجموعةَّخمسَّرميات.17للالعبَّ) -

َّالىَّ - َّدائريا  َّنصف َّوينتقل َّمجموعة َّكل َّعقب َّبالقفز َّالتصويب َّمكان َّالالعب يترك
 الوسطَّواليمين.َّ

َّواحدةَّفقطَّللتدريبَّقبلَّاألداء.َّلكلَّالعبَّرميةَّ -

 :َّتعليمات االختبار

 (.ََّّالمكانَّالمحددَّعلىَّجهةَّاليسارَّومعهَّالكرةَّأخذَّالوضعَّالصحيحَّ) -

(َّرميات7َّ(َّرميةَّوبواقعَّثالثَّمجموعاتَّولكلَّمجموعةَّ)17للالعبَّالحقَّفيَّأداءَّ) -
 متتالية.َّ
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 (: يوضح إختبار مهارة التصويب من القفز.3شكل )

 العب مع كرة

 مسجل

 يعني التصويب

 محكم       

 سم 30

 زمالء لسحب الكرة

 سم 90

من الممكن لالعب أن يتخذ خطوة واحدة فقط قبل أداء التصويب بالقفز مع مالحظة  -
 عدم تجاوز العالمة المرسومة على األرض. 

 يعلن الرقم الذي يسجلة الالعب الذي يليه كضمان عامل المنافسة.  -

 بدبية با؛ن يي: 

 مسجل: يقوم بالنداء على األسماء أوالً وتسجيل نتائج الرميات ثانياً.  -

 محكم: يقف قرب الالعب ألعطائه الكرة ومالحظه صحة األداء.  -

  سيا ببديإليت: 

 (.  تدخل فيها الكرة السلة العب درجتان لكل رمية ناجحة )لتحتسب وتسجل ل -

 العب درجة واحدة لكل رميه تلمس فيها الكرة الحلقة لتحتسب وتسجل ل -
 والتدخل السلة. 

 حة والتدخل السلة. ال تحتسب درجات عندما تلمس الكرة اللو -

 (.  17درجة الالعب تساوي مجموع النقاط التي يحصل عليها في الرميات ) -

 ( درجة31الدرجة القصوى لألختبار ) -

 

 . 
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 -: النمذجة احلسيةفق املهارية على و تمريناتالإعداد  3 – 5 – 3

َّةالنمذجةَّالحسيفقَّمهاريةَّعلىَّوَّتمريناتَّعدادَّإقامَّالباحثَّبَّالبحثَّأهدافتحقيقَّل
وحدةََّّ(16)لتشملَّ(َّركيحوََّّبصريوََّّ)سمعيَّالثالثَّالخاصَّبالمجاميعَّالتجريبيةَّالمختلطة

ََّّ,َّ)*(تعليمية َّتعليميتين َّوحدتين َّ)َّسبوعيا َّإبواقع َّالتعليمية َّالوحدة َّدقيقة45مدة وقسمتََّّ,َّ(
َّالمناولة(َّوحداتَّتعليميةَّلمهارة4َّ)َّإذَّخصصتَّ,َّالمختارةَّالمهاراتالوحداتَّالتعليميةَّعلىَّ

(َّوحدات4َّ(َّوحداتَّتعليميةَّلمهارةَّالتصويبَّو)4و)الطبطبةَّ(َّوحداتَّتعليميةَّلمهارة4َّو)
َّاطالعوبعدََّّ,َّالمشتركَّاألداءتعليميةَّللمهاراتَّسابقةَّالذكرَّمشتركةَّلكيَّتكونَّقريبةَّمنَّ

َّ َّالعلمية َّالمصادر َّالخبراءَّواألخذالباحثَّعلى َّالسادة ََّّ)**(والمختصينَّبآراء الباحثََّّقام،
ةَّالمفرداتَّالتيَّتنفذَّعلىَّالمجاميعَّوصياغ,ََّّ)***(َّتمارينَّفيَّالوحداتَّالتعليميةباستخدامَّ

َّالثالث َّالمختلطة ََّّ,َّالتجريبية َّكذلك َّالثالثحدد َّللشعب َّالتعليمية َّالوحدات َّوأرقامَّعدد
 .َّ)****(َّالمستخدمةَّفيَّكلَّوحدةَّتعليميةالتمارينَّ

 -فيَّعمليةَّوضعَّالتمارين:َّاآلتيةمعَّمالحظةَّالنقاطَّالمهمةَّ

َّ.َّالعينةأنَّتكونَّالتمارينَّالمستخدمةَّمالئمةَّلمستوىَّ .1
أنَّيكــونَّهنــاكَّتــدرجَّفــيَّمســتوىَّصــعوبةَّالتمــارينَّالمســتخدمةَّفــيَّالوحــدةَّالتعليميــةَّ .2

 .َّالواحدةَّوضمنَّالمنهاجَّبالكامل
 .َََّّّأنَّتحققَّالتمارينَّالمستخدمةَّالغرضَّمنها .3
 .َّأنَّتراعيَّاستخدامَّاألجهزةَّواألدواتَّلتحسينَّالتعلمَّوزيادةَّالتشويق .4

ََّّ
َّ
َّ

                                                           

 ( .8انظر الملحق )  )*(
 .( 1انظر الملحق )  )**(

 .(7انظر الملحق )  )***(
 ( . 9انظر الملحق )  )****(
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 :االستطالعيةالتجارب  6 – 3
َّالباحثَّبإجراءَّالتجإلىَّأفضلَّطريقةَّلتنفيذَّإجراءاتَّالبحثَّالملتوصلَّل َّاربيدانيةَّقام

يقومَّبهاَّالباحثَّعلىَّعينةَّتكونَّخارجَّعينةَّالبحثََّّاختباراتهيَّعبارةَّعنَّوََّّاالستطالعية,
ََّّ,لهاَّةومشابهَّاألصلية ََّّإجراءوتم َّتجارب َّمجتمعََّّاستطالعيةثالث َّضمن َّمجموعة على

َّالتجارب َّمجموعة َّوتتكون َّعينته َّمن َّومستبعدة تمََّّطالبا ََّّ(24من)َّاالستطالعيةَّالبحث
َّ.عشوائيا ََّّاختيارهم

 األوىل: االستطالعيةالتجربة   1  - 6 – 3
َّالثال َّيوم َّفي َّاألولى َّاالستطالعية َّالتجربة َّبإجراء َّالباحث ََََََََََََّّّّّّّّّّّّالمصادفَّثاءقام

وكانَّالهدفَّمنهاََّّ(َّطالب8)َّالتيَّطبقَّفيهاَّاختبارَّالنمذجةَّالحسيةَّعلى11َّ/12/2612َّ
َّالطالبَّفيَّاالجاب َّالتعرفَّعلىَّوضوحَّفقراتَّالمقياسَّومدىَّقابلية َّعلىَّفقراتها معرفةَّة

َّالصعوباتَّوصدقَّالمقياس

 : الثانية االستطالعيةالتجربة   2  -6 - 3
َّأ َّالتجربة َّالباحث ََّّاالستطالعيةجرى َّعلى ََّّاالختباراتالثانية َّيوم َّفي َّاألربعاءالمهارية

مكانيةوذلكَّلمعرفةَّصالحيتهاََّّ(َّطالب8)َّعلى12/12/2612َّالمصادفَّ تطبيقهاَّعلىََّّوا 
 .عينةَّالبحثَّالحقا ََّّأفراد

 :الثالثة االستطالعيةالتجربة    3 - 6   - 3
الحسيةََّّالنمذجةالثالثةَّكوحدةَّتعليميةَّواحدةَّوفقََّّاالستطالعيةجرىَّالباحثَّالتجربةَّأ

(َّطالبَّواستخدمَّالباحثَّالنظامَّالتمثيليَّالسمعيََّّ 8على)َّ(حركيَّوَّبصريَّوَّ)سمعي
فيَّتلكَّالتجربةَّمنَّخاللَّالتركيزَّعلىَّالشرحَّومنَّبعدهَّالعرضَّواألداءَّوبأعدادَّمتفاوتةَّ

َّالثالثة َّاألنظمة ََّّبين َّيوم َّفي َّوذلك َّنظام َّلكل َّالمناسب َّالوقت ََّّالخميسلتحديد
13/12/2612. 
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َّومنَّخاللَّإجراءَّالتجاربَّاالستطالعيةَّالثالثَّتمَّالتعرفَّعلى:ََََّّّّ

َّ.(ََّّالثالثَّ)السمعيةَّوالبصريةَّوالحركيةلالنظمةََّّدراكياالاالختبارََّّمالئمة -1
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمالئمةَّالوقتَّالمخصصَّللوحدةَّالتعليميةَّلكلَّنظامَّمنَّاالنظمةَّالثالثَّ. -2

َّ.وسالمتهاَّالمستخدمةَّاألجهزةَّواألدواتالتحققَّمنَّدقةََّّ-3

والتعرفَّعلىََّّأدائهاوترتيبََّّومناسبتهاَّللعينةَّاختباراتَّالمهاراتَّالهجوميةَّمالئمةََّّ-4
 التطبيق.َّفيَّأثناءَّتواجهَّالعينةَّوالباحثَّالتيالصعوباتَّ

منَّذلكَّعندََّّلإلفادةالمختلفةَّعندَّتطبيقهاََّّاالختباراتحسابَّالوقتَّالذيَّتستغرقهََّّ-5
 للبحث.ََّّاألساسيةالتجربةََّّإجراء

 وكيفيةَّتسجيلَّالدرجات.َّاالختباراتتدريبَّالمساعدينَّعلىَّكيفيةَّتطبيقََّّ-6

 .االختباراتَّأداءمراعاةَّسالمةَّالمتعلمينَّعندََّّ-7

َّهايتعضوَّوموَّالمرشحةَّمنَّناحيةَّصدقهاَّوثباتهاََّّلالختباراتالمعامالتَّالعلميةََّّإيجادَّ-8

 لالختبارات:العلمية  األسس    7  - 3 
َّ َّالرئيسَّمن َّالهدف َّودقيقةََّّاالختباراتَّإجراءيعد َّحقيقية َّنتائج َّعلى َّالحصول هو

،َّلذلكََّّالقراراتَّالمناسبةَّاتخاذيتمََّّافيَّضوئهوََّّ,َّإصدارَّاألحكاميمكنَّللباحثَّمنَّخاللهاَّ
ََّّالمعامالتَّالعلميةَّالمتمثلةَّبإيجادقامَّالباحثَّ (َّالتيَّتعدََّّالموضوعيةوََّّالثباتوََّّالصدقَّ)بـ

 الجيد.َّاالختبارهمَّمميزاتَّأمنَّ

 :صدق االختبارات    1 – 7 - 3
َّاالختبار ََّّهوَّصدق َّمنََّّأوَّاالختبار"مدىَّصالحية َّوضع َّقياسَّما المقياسَّفي

َّوَّ(1)"أجله َّالباحثََّّاالختبار,صدقََّّمنَّعدةأنواعَّهناكَّ. َّقام الصدقَّبطريقةََّّباستخراجلذا
َّ َّالمحتوى ََّّأوصدق َّالبحثَّلالختباراتالمضمون َّقيد َّبالمهارات َّخاللََّّالخاصة َّمن وذلك

                                                           

( ص 2111:) القــاهرة ، مركــز الكتــاب للنشــر، 1، طالقيــاس واالختبــار فــي التربيــة الرياضــية ليلــى الســيد فرحــات؛  (1)
112. 
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ََّّاالختباراتعرضَّ َّالحسيةالمهارية َّالنمذجة َّتفضيل َّالخبراءََّّومقياس َّمن َّمجموعة على
َّوضعتََّّ)*(والمختصين َّما َّقياس َّعلى َّوقدرتها َّصالحيتها َّمدى َّعلى َّللحكم َّتنفيذها قبل

 .ََّّمتهاَّلمستوىَّأفرادَّالعينةءومدىَّمالَّ,ألجله

 : اتثبات االختبار  2 - 7 -3
علـــىَّالعينـــةَّنفســـهاََّّاالختبـــارهـــذاََّّأعيـــدمـــاَّعلـــىَّعينـــةَّثـــمََّّاختبـــارجـــريَّأذاَّإيعنـــيَّ"َّوَّ

هــيَّالنتــائجَّنفســهاَّفــيََّّاألولــىنَّالنتــائجَّالتــيَّظهــرتَّفــيَّالمــرةَّإوتحــتَّالظــروفَّنفســهاَّفــ
عــادةَّاالختبــارالباحــثَّطريقــةََّّوأســتخدمَّ.(2)المــرةَّالثانيــة" َّاالختبــارَّجــراءإوتــمََّّاالختبــار,َّوا 

المصــــادفَّالثالثــــاءَّيــــومََّّالمهاريــــةَّولمقيــــاسَّتفضــــيلَّالنمذجــــةَّالحســــيةلالختبــــاراتََّّاألول
َّبفاصــلَّزمنــي25َّ/12/2612َََّّّالثالثــاءاالختبــارَّنفســهَّفــيَّيــومََّّوأعيــد18/12/2612َّ

بالنســـبةَّلالختبـــاراتَّالمهاريـــةَّ,ََّّالب(َّطـــ8والمتكونـــةَّمـــنَّ)َّهانفســـَّعلـــىَّالعينـــةســـبعةَّأيـــامَّ
(14َّضــيلَّالنمذجــةَّالحســيةَّبعــدَّمــدةَّ)وكــذلكَّتــمَّإجــراءَّإعــادةَّاالختبــارَّبالنســبةَّلمقيــاسَّتف

وبعـدَّمعالجـةَّالبيانـات2/1/2613ََّّيومَّمنَّتاريخَّاالختبارَّاألولَّيـومَّاألربعـاءَّالمصـادفَّ
َّهـاجميعَّالمهـاراتَّن َّأالبسـيطَّ)بيرسـون(َّتبـينََّّاالرتبـاطمعاملََّّاستخداممنَّخاللََّّإحصائيا َّ

وبالنسـبةَّلمقيـاسَّتفضـيلَّالنمذجـةَََّّّ(0.89_0.82َّ)َّنبـيَّتتـراوحََّّتتمتعَّبدرجةَّثباتَّعالية
وقـدَّقـامَّالباحـثَّبإيجـادَّمعامـلَّالصـدقَّعـنَّطريـقَّ(0.87َّالحسيةَّفقدَّكانتَّدرجـةَّثباتـهَّ)

اســـتخدامَّمعامـــلَّالصـــدقَّالـــذاتيَّوهـــوَّ"َّصـــدقَّالـــدرجاتَّالتجريبيـــةَّلالختبـــارَّبالنســـبةَّالـــىَّ
َّ.(1)الدرجاتَّالحقيقيةَّالتيَّخلصتَّمنَّأخطاءَّالقياسَّ"

أمـاَّبالنسـبةَََّّّ(0.92 ,0.91 ,0.94لالختبـاراتَّالمهاريـةَّ)َّالـذاتيوقـدَّكـانَّمعامـلَّالصـدقَّ
َّ.(8كماَّمبينَّفيَّالجدولَّ)وَّ(0.93َّلمقياسَّالنمذجةَّالحسيةَّفقدَّكانَّمعاملَّالصدقَّالذاتيَّ)

َّ

                                                           

 (1) انظر ملحق )*(
) القاهرة :  المعامالت العلمية بين النظرية والتطبيق الصدق، الثبات، الموضوعية، المعاييرمصطفى حسين باهي؛  (2)

 . 5( ص 1999مركز الكتاب للنشر، 
 802( ص  1991: ) الموصل ، مطبعة جامعة الموصل ،  االختبار والتحليل بكرة القدمثامر محسن ) وأخرون ( ؛  (1)
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َّ
 (8الجدول )

 والمقياس لالختبارات المهارية والصدق الذاتي يبين معامل الثبات

 الداللة الذاتيمعامل الصدق  الثباتمعامل  االختبارات ت

 دال 0.92  0.84 المناولة  1

 دال 0.91 0.82 الطبطبة 2

 دال 0.94 0.89 التصويب 3

 دال 0.93 0.87 مقياس النمذجة 4

 (. 7( وبدرجة حرية )0.05( عند مستوى الداللة ) 0.76) لبيرسون القيمة الجدولية

 : االختباراتموضوعية  3 -7 -3
متهـــاَّءمــنَّموضــوعيةَّاالختبــاراتَّالمهاريــةَّالمســتخدمةَّومــدىَّمالَّبالتأكــدقــامَّالباحــثَّ

ألنَّوحــدةَّالقيــاسَّالمســتخدمةَّهــيَّ)الــزمنَّ,َّالدرجــة(َّوهــيَّوحــداتَّالََّّوذلــكَّ,لمســتوىَّالعينــة
المهاريةَّذاتَّموضـوعيةََّّاالختباراتَّن َّأالنتائجََّّأظهرتوََّّتخضعَّألراءَّالمحكمينَّالشخصيةَّ,َّ

الذاتيـــةََّّأوتـــائجَّالتقـــويمَّبالعوامـــلَّالشخصـــيةَّنَّتـــأثريتضـــحَّعـــدمََّّممـــاَّتقـــدومـــنَّخـــاللََّّ,عاليـــة
أوََّّكآرائـــهالعوامـــلَّالشخصـــيةَّللمختبـــرََّّإدخـــالللخبيـــر"َّالتحـــررَّمـــنَّالتعصـــبَّوالتحيـــزَّوعـــدمَّ

نَّتصــفَّالفــردَّكمــاَّهــوَّأتعصــبهَّفهــيَّتعنــيََّّأوالذاتيــةَّوميولــهَّالشخصــيةَّوحتــىَّتحيــزهََّّأهوائــه
َّ.َّ(1)نَّيكون"أالَّكماَّنريدهََّّموجودَّفعال َّ

َّ

                                                           

 .153, صالمصدر السابقمروان عبد المجيد؛  (1)
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 -تطبيق جتربة البحث :  8 – 3
 -:االختبار القبلي  1- 8 – 3
َّالبحثَّ)ََّّ َّقيد (ََّّالمناولةَّوالطبطبةَّوالتصويبَّتمَّإجراءَّاالختباراتَّالمهاريةَّالمختارة

َّالخبراء َّالسادة َّقبل َّمن َّتحديدها َّبعد َّالمدرسَّ,َّوذلك َّساحة َّالمصادفَّفي َّاالثنين َّيوم ة
َّاالَّ,18/2/2613َّ َّمستلزمات َّكافة َّتهيئة َّوتم َّالمساعد,ختبار َّالعمل َّفريق وقدََّّوحضور

َّراعىَّالباحثَّأثناءَّتنفيذَّاالختباراتَّماَّيأتيَّ:

َّ.َّشرحَّوتوضيحَّطريقةَّأداءَّاالختبارَّللعينةَّ.1

َّ.َّتطبيقَّاالختبارَّمنَّقبلَّأحدَّأفرادَّفريقَّالعملَّالمساعدَّ.2

َّ.َّإجراءَّاإلحماءَّالكافيَّللعينةَّقبلَّالبدءَّبالتنفيذَّ.3

َّلَّخاصةَّأعدهاَّالباحثَّلكلَّاختبارَّ.تسجي.َّتسجيلَّالنتائجَّفيَّاستمارات4َّ

 التجربة الرئيسية  2 – 8 – 3
(َّعلـىَّحركيَّ-َّبصريَّ-َّسمعيَّ)َّالنمذجةَّالحسيةوفقََّّعلىَّالمهاريةَّالتمريناتتمَّتنفيذَّ

ـــةَّالثالثـــ ـــانيَّللعـــامَّالدراســـَّةالمجـــاميعَّالتجريبي َّ(2613َّ–2612َّ)َّيفـــيَّالفصـــلَّالدراســـيَّالث
وكانَّزمـنَّالوحـدةََّّساحةَّإعداديةَّالمعارففي14/4/2613ََّّلغايةَّو26/2/2613ََّّللمدةَّمنَّ
 :.تي(َّدقيقةَّموزعةَّعلىَّالشكلَّاأل45التعليميةَّ)

َّ((َّدقيقةَّويتضمن15الزمنَّالكليَّللقسمَّالتحضيريَّ))َّالقسم التحضيري: .1

َّإعطـاءالطـالبَّبنسـقَّموحـدَّوأخـذَّغيابـاتهمَّبعـدَّذلـكََّّإيقـافَّإذَّيتمَّ:واإلحماءالمقدمة  .َّأ
 (َّدقائق.9َّوتكونَّمدةَّهذاَّالجزءَّ)َّكلهَّعضاءَّالجسمألَّتمارينَّعامة

الجســمَّالعاملــةََّّألجــزاءتمــارينَّخاصــةََّّإعطــاءويــتمَّفــيَّهــذاَّالجــزءََّّ:التمرينــات البدنيــة .َّب
أثنــــاءَّعمليــــةَّأداءََّّاألكبــــرَّفــــيوالتركيــــزَّعلــــىَّالعضــــالتَّالتــــيَّيقــــعَّعليهــــاَّالثقــــلََّّاألداءفــــيَّ

َّ(َّدقائق.6المهاراتَّقيدَّالوحدةَّالتعليميةَّوتكونَّمدةَّهذاَّالجزءَّ)
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َّهــامــنَّخــاللَّتطبيقالمهاريــةَّبالتمرينــاتَّفــيَّهــذاَّالقســمَّالعمــلَّيــتمَّ)  :يالرئيســالقســم  .2
 .(ََّّنجزئيي(َّدقيقةَّويتضمن25َّوتكونَّمدتهَّ)َّقيدَّالبحثَّاتمهارَّاللتعلمَّ

للطـالبَّمــنََّّالتفضـيالتَّالحســيةفــيَّهـذاَّالجـزءَّالتركيــزَّعلـىَّيـتمََّّ-:َّالجـزء التعليمــي . أ
النظـــامََّّواســـتخدامََّّ,َّاألولـــىَّالمختلطـــةالتجريبيـــةَّالنظـــامَّالســـمعيَّللمجموعـــةََّّاســـتخدامخـــاللَّ

النظــــامَّالحســــيَّللمجموعــــةََّّاســــتخدامالثانيــــةَّكــــذلكََّّالمختلطــــةَّالتجريبيــــةالبصــــريَّللمجموعــــةَّ
معَّمراعاةَّتعرضَّكلَّمجموعةَّتجريبيةَّلنظـامَّتمثيلـيَّيختلـفَّعـنََّّ,الثالثةَّالمختلطةَّتجريبيةال

وبالنسبةَّإلـىَّالمجموعـةَََّّّ,َّانتانَّاالخريالتجريبيَّتانالنظامَّالتمثيليَّالذيَّتتعرضَّلهَّالمجموع
التركيـزَّعلـىَّحاسـةَّالسـمعََّّاألولىَّتمَّفـيَّهـذاَّالجـزءَّمـنَّالوحـدةَّالتعليميـةَّالمختلطةالتجريبيةَّ

َّمـنَّخـاللَّالشـرحَّكلـهَّذلـكاألداءَّوَّالمهاريَّوكيفيـةََّّلألداءوذلكَّمنَّخاللَّالتأكيدَّعلىَّالشرحَّ
ـاَّ،ََّّد(3َّ)َّاألداءد(َّوزمـن2ََّّد(َّوزمـنَّالعـرضَّ)5َّ)كانَّزمنَّالشرحَّلتلـكَّالمجموعـةََّّإذََّّ, أم 

علــىَّحاســةَّالبصــرَّمــنَّخــاللََّّالثانيــةَّفقــدَّتــمَّالتركيــزَّالمختلطــةبالنســبةَّللمجموعــةَّالتجريبيــةَّ
د(5ََّّ)كـــانَّزمـــنَّالعـــرضََّّ,َّإذَّالنمـــوذجَّأوالـــذيَّيقـــومَّبـــهَّالموديـــلََّّلـــألداءَّالمهـــاريَّالعـــرض

ــا،ََّّد(3َّ)َّاألداءد(َّوزمــن2ََّّ)َّاألداءوزمــنَّشــرحَّ فقــدََّّالثالثــةَّالمختلطــةَّالتجريبيــةَّالمجموعــةَّأم 
د(َّوزمــنَّشــرح5ََّّ)األداءَّكــانَّزمــنََّّإذالحركــةََّّأجــزاءبكــلََّّاألداءَّواإلحســاسَّىتــمَّالتركيــزَّعلــ

َّ.(َّدقيقة16َّتكونَّمدةَّالجزءَّالتعليميَّ)َّوبهذاَّ,َّد(3َّ)لألداءد(َّوزمنَّالعرض2ََّّ)األداء
الخاصـةَّبالمهـاراتَّقيـدَّالمهاريةََّّريناتفيَّهذاَّالجزءَّممارسةَّالتميتمَّوََّّالجزء التطبيقي:. . ب

المـدرسََّّقبـلَّالمهـاريَّمـنَّألخطـاءَّاألداءجـراءَّالتصـحيحاتَّإيـتمََّّإذالطـالبَّقبـلَّالبحثَّمـنَّ
تـمَّخاللهـاَّتطبيـقََّّ.َّ(َّدقيقـة15التغذيةَّالراجعةَّللطالبَّوتكونَّمـدةَّهـذاَّالجـزءَّ)َّإعطاءكذلكَّ

عليميــةَّتمرينــاتَّخاصــةَّبالمهــاراتَّقيــدَّالبحــثَّ,َّاذَّتــمَّتطبيــقََّّثــالثَّتمرينــاتَّفــيَّكــلَّوحــدةَّت
(4َّ(َّدقيقــةَّ,َّحيــثَّخصصــتَّ)15(َّخمــسَّدقــائقَّويكــونَّبــذلكَّالمجمــوعَّ)5مــدةَّكــلَّتمــرينَّ)

(4َّ(َّاالربـــعَّوحـــداتَّالثانيـــةَّلمهـــارةَّالطبطبـــةَّو)4االربـــعَّوحـــداتَّاالولـــىَّلمهـــارةَّالمناولـــةَّوَّ)
 (َّوحداتَّاالخيرةَّللمهاراتَّمشتركةَّ.4وحداتَّالثالثةَّلمهارةَّالتصويبَّو)االربعَّ

ــ 3 عطــاءَّثــمَّإَّواالســترخاءتمــارينَّالتهدئــةََّّإعطــاءويــتمَّفــيَّهــذاَّالقســمََّّ-:القســم الختــاميـ
(7َّوتكـونَّمـدةَّهـذاَّالقسـمَّ)َّ,َّنهـاءَّالوحـدةَّالتعليميـةا َّبعضَّالنصائحَّوالتوجيهاتَّللطـالبَّوَّ

َّ.(ََّّدقائق
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 ( 9جدول )
الواحدة وأوقاتها والنسب المئوية خالل المنهج التعليمي  التعليميةأقسام الوحدة  يبين

 التجريبية  اتللمجموع

الوقت خالل الوحدة  تعليميةأقسام الوحدة ال ت
 / د التعليمية

الوقت خالل المنهج 
 / د التعليمي

 النسبة المئوية
% 

 % 33.33 د  240 د  15 القسم التحضيري 1

 % 20 د 144 د 9 المقدمة واالحماء  أ

 % 13.33 د 96 د 6 التمرينات البدنية ب

 % 55.55 د 400 د 25 القسم الرئيسي 2

 %22.22 د 160 د 10 التعليمي الجزء أ

 % 33.33 د 240 د 15 التطبيقي الجزء ب

 % 11.11 د 80 د 5 قسم الختاميال 3

 % 8.88 د 64 د 4 لعبة صغيرة أ

 % 2.22 د 16 د 1 االنصراف ب

 % 100 د 720 د 45 المجموع

 و )مسعيي النمذجة احلسيةوفق على  التمرينات املهاريةتطبيق   1 – 2 – 8 –3 
 :(ركيح و بصري
َّوبإشـراف)*(مـنَّقبـلَّالمـدرسَّالمخـتصَّللمـادةَّالباحـثَّاأعـدهَّالتـيَّالتمرينـاتَّالمهاريـةتمَّتنفيذَّ
وكمــــاََّّالــــثالثَّالمختلطــــةَّالتجريبيــــةوعــــاتَّعلــــىَّالمجمَّالمهاريــــةَّالتمرينــــاتنفــــذتََّّإذالباحــــثَّ

 (.4موضحَّفيَّالشكلَّ)
َّ.َّ(ََّّ)َّالتأكيدَّعلىَّالنظامَّالسمعيَّاألولىالمجموعةَّالتجريبيةَّالمختلطةَّ .1
 .َّ)َّالتأكيدَّعلىَّالنظامَّالبصريَّ(َّالمجموعةَّالتجريبيةَّالمختلطةَّالثانيةَّ .2
َّ.َّ(ََّّركي)َّالتأكيدَّعلىَّالنظامَّالحََّّثالثةالمجموعةَّالتجريبيةَّالمختلطةَّال .3

                                                           
 بسة يديس ببييدة ببي؛نص. )*(

 . نصية ن د ببسنيي .1



 86 الباب الثالث .................... منهج البحث وإجراءاته امليدانية

 (ركيح وبصري و )سمعي  الحسية تفضيل النمذجةتحديد 

       َّ

َّتقسيم العينة

         

َّالتمرينات المهاريةالقبلي و ختبار تكافؤ العينة عن طريق اال

                      

 للمهاراتالبعدية  ختباراتاال

 

 الفرق بين األنظمة في المجاميع الثالث

 (4شكل )ال

( على مجاميع ركي)سمعي و بصري و ح وفق النمذجة الحسية على تطبيق التمرينات المهارية يوضح 
 البحث الثالث

 .أتيي ما االعتبارخذ الباحث بنظر أقد و      

 (3مجموعة )ال (2مجموعة )ال (1مجموعة )ال

 سمعي

 بصري

 ركيح

 سمعي

 بصري

 ركيح

 سمعي

 بصري

 ركيح

ؤكد على النظام التمثيلي ت
 السمعي بزيادة زمن الشرح

ؤكد على النظام التمثيلي ت
 البصري بزيادة زمن العرض

ؤكد على النظام التمثيلي ت
 األداءالحسي بزيادة زمن 



 81 الباب الثالث .................... منهج البحث وإجراءاته امليدانية

للمجـاميعَّالتجريبيـةََّّالتمرينـاتَّالمهاريـةبتنفيـذََّّالتربيةَّالرياضيةَّفيَّالمدرسـةقامَّمدرسَّ .1
َّالمختلطةَّالثالث.

عطــاءالتركيــزَّمــنَّالباحــثَّعلــىَّمــدرسَّالمــادةَّبــأنَّيقــومَّبتصــحيحَّ .2 التغذيــةََّّاألخطــاءَّوا 
 بشكلَّمنفردَّوبشكلَّجماعيَّللمجاميعَّالتجريبيةَّالثالث.َّأيالحاجةَّلهاََّّوفقالراجعةَّ

َّفيَّأثنـاءظرفَّيطرأََّّأيوَّأََّّتصادفَّعطلةَّرسميةَّفيَّحالَّوحدةَّتعليميةَّأيةتعويضَّ .3
 .)*(التمريناتَّالمهاريةمدةَّتطبيقَّ

  - : البعدي االختبار  3 – 8 – 3
في16َّ/4َّ/2613ََّّالمصادفََّّالثالثاءَّالبعديةَّفيَّيومَّختباراتالاجراءَّإقامَّالباحثَّب

َّالمعارف َّإعدادية ََّّساحة ََّّنتهاءالاوذلكَّبعد َّتنفيذ َّتعليميةََّّوحداتوبَّالتمريناتَّالمهاريةمن
 القبليةَّ.َّختباراتالاوقامَّالباحثَّبتوفيرَّالظروفَّنفسهاَّالتيَّتمتَّبهاََّّ,َّ(َّوحدة 16 )َّبلغت

 - اإلحصائية:الوسائل   9 – 3
فيَّالمعالجاتََّّ(spss)َّاإلحصائيةالبرنامجَّالجاهزَّفيَّالحقيبةََّّباستخدامالباحثََّّقامَََََّّّّّ

 وهي.َّاإلحصائية
َّالوسطَّالحسابيَّ. -1
 المعياريَّ.َّاالنحراف -2
 الوسيطَّ. -3
 معاملَّااللتواءَّ. -4
 .(َّبيرسونَّ)البسيطََّّاالرتباطمعاملَّ -5
 للعيناتَّالمترابطة.َّ( T) اختبارَّ -6
 .(ANOVA)َّتحليلَّالتباين -7

 

                                                           

 .َّالموافقة من ادارة المدرسةبعد أخذ َّتم تعويض العطل والمناسبات في االسبوع الذي يليهاَّ)*(



 لباب الرابعا
 

 .عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها  - 4
ختبار وا حنرافات املعياريةإلنتائج األوساط احلسابية وا وحتليلعرض  1 - 4
(T.test ) املناولة والطبطبة ت اأداء مهارلألنظمة الثالثة ولكل جمموعة يف(

 .ومناقشتهاختبارين القبلي والبعدي إليف اوالتصويب ( 
ختبار وا حنرافات املعياريةإلنتائج األوساط احلسابية واوحتليل عرض  1 -1 - 4
(T.test )املناولة والطبطبة ت اأداء مهار يف جملموعة النظام السمعي(

 .ومناقشتهاختبارين القبلي والبعدي إليف اوالتصويب ( 
ختبار وا حنرافات املعياريةإلنتائج األوساط احلسابية واوحتليل عرض  2 - 1 – 4
(T.test) املناولة والطبطبة والتصويب ت اأداء مهار يف جملموعة النظام البصري(
 .ومناقشتهاختبارين القبلي والبعدي إليف ا( 
ختبار وا حنرافات املعياريةإلنتائج األوساط احلسابية واوحتليل عرض    3 - 1 - 4
(T.test )يف )املناولة والطبطبة والتصويب ( أداء  يف جملموعة النظام احلسي
 .ومناقشتها ختبارين القبلي والبعديإلا

( Fختبار )احلسابية واإلحنرافات املعيارية ونتائج األوساط اوحتليل عرض  2 – 4
) (  للنظام األفضل  يف كل جمموعة يف أداء مهارات ANOVAلتحليل التباين )

 .البعدية ( يف اإلختباراتاملناولة والطبطبة والتصويب 
األوساط احلسابية واإلحنرافات املعيارية للنظام األفضل وحتليل عرض  1 – 2 – 4

 يف كل جمموعة من جماميع البحث.
للنظام  (ANOVA)لتحليل التباين  (F)نتائج آختبار وحتليل عرض   2 - 2 – 4

يف  )املناولة والطبطبة والتصويب (األفضل يف كل جمموعة يف أداء مهارات 
 ومناقشتها.  اإلختبارات البعدية 
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 الباب الرابع
  -:  ومناقشتها وحتليلها النتائج عرض – 4

 بعرض النتائج التي توصل إليها وتحليلها ومناقشتها للتعرف على واقع قام الباحث
بصري الو  يسمعال ) التمرينات المهارية على وفق النمذجة الحسية والمتمثلة بالنظامتأثير 

 .في كل مجموعة من مجاميع البحث المهارات الهجومية بكرة السلةفي تعلم بعض  ي(حسالو 
إذ تم تحليل النتائج في ضوء القوانين اإلحصائية المستخدمة في البحث والمناسبة 
لهذه البيانات لكي يتم تحقيق فرضيات البحث في ضوء اإلجراءات الميدانية التطبيقية التي 

 .هذه البيانات, ومن ثم مناقشتها وفق المراجع العلمية إلىالباحث للتوصل  أستخدمها

 واختبرراراملعياريررة  واالحنرافرراتنتررائج األوسرراط احلسررابية وحتليررل عرررض 1- 4
(T.test) ( املناولررة والطبطبررة لألنظمررة الثالثررة ولكررل جمموعررة يف أداء مهررارات

 ومناقشتها :القبلي والبعدي  الختبارينا يف (والتصويب
 ةداللررر اتذ فرررروق وجرررود)  للبحرررث والتررري ترررن  علرررى األولرررىلغررررض اختبرررار ال رضرررية      

التمرينات المهارية علرى وفرق النمذجرة الحسرية  القبلية والبعدية لتأثير االختبارات بين إحصائية
بكررة  الهجوميرةالمهرارات ( في تعلم بعرض  ركيحال بصري وال وسمعي ال  )ام نظوالمتمثلة بال

للعينررررات  (T.test)الباحررررث اختبررررار أسررررتخدمحيررررث  . ( التجريبيررررة الررررث ث لمجرررراميعول السررررلة
القبلررري  االختبرررارينالمتنررراظرة والمتسررراوية العررردد لمعرفرررة إن كانرررت ال رررروق معنويرررة برررين نترررائج 

( ولكررل مجموعررة مررن المجموعررات  المناولررة والطبطبررة والتصرروي  فرري أداء مهررارات ) لبعرردياو 
لنمذجرة الحسرية عرة علرى وفرق اكذلك تم عرض األشكال البيانية لكرل مجمو   التجريبية الث ث.

 .( في كل مجموعة)سمعي و بصري و حركي
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 واختباراملعيارية  واالحنرافاتنتائج األوساط احلسابية  وحتليل عرض 1 -1 - 4
(T.test) املناولة والطبطبة أداء مهارات ) يفالنظام السمعي  جملموعة

 : قبلي والبعدي ومناقشتهاال الختبارينا يف (والتصويب

 (10 جدول ) 
أداء مهارات  في( للمجموعة )السمعية( T.test) واختبارالمعيارية  واالنحرافاتالحسابية  األوساطيبين 

 والبعديالقبلي  الختبارينفي ا ( المناولة والطبطبة والتصويب)
 المجموعة
 )السمعية(

 ( T ) ف  ع ف  -س ألبعدياالختبار  االختبار القبلي المهارات
 المحسوبة

( T ) 

 الجدولية
داللة 
 ع± -س ع± -س الفروق

 
 

 سمعي
 

 المناولة
11.40 1.51 19.20 0.89 7.80 1.87 9.39   

 

 

2.78   
 

 

 معنوي
 

 الطبطبة
 معنوي 6.57 1.49 4.38 2.37 17.46 3.45 21.84

 

 التصويب
 معنوي 10.61 1.09 5.20 1.14 9.40 0.83 4.20

 

 
 

 
 بصري

 المناولة
11.80 1.30 13.59 2.34 1.79 2.49 1.60   

 
2.78 

 

 
 

 غير
 معنوي

 الطبطبة
 معنوي 4.94 1.29 2.85 2.82 17.57 3.59 20.42

 

 التصويب
غير  0.95 2.34 1.00 2.12 6.00 0.70 5.00

 معنوي

 
 
 
 حسي

 المناولة
10.80 1.30 14.60 2.60 3.80 3.11 2.72  

 

2.78 

 

 غير
 معنوي

 الطبطبة
 معنوي 4.45 1.15 2.31 3.37 18.41 2.93 20.72

 

 التصويب
غير  1.51 2.07 1.40 2.70 6.60 0.83 5.20

 معنوي

 (0.05نسبة الخطأ ) واحتمال( 4عند درجة حرية )
 

( للمجموعرررة األولرررى المتمثلرررة بالنظرررام السرررمعي 01مرررن النترررائج المعروضرررة فررري الجررردول )    
الختبرررارات مهرررارات )المناولرررة والطبطبرررة والتصررروي ( للمتعلمرررين ذوي النظرررام )السرررمعي( بلغرررت 
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( علرى التروالي وبانحرافرات 4.41( )40.34( )00.41األوساط الحسابية ل ختبرارات القبليرة )
حرررين بلغرررت األوسررراط الحسرررابية ( علرررى التررروالي فررري 1.38( )8.48( )0.80معياريرررة قررردرها )

( 1.32( علررى التروالي وبانحرافررات معياريررة )2.41( )04.41( )02.41ل ختبرارات البعديررة )
 ( على التوالي.0.04( )4.84)
( 4( عنرد درجرة حريرة ) 01.10( )1.84( )2.82هي علرى التروالي ) سوبة( المحtوان قيم ) 

ممرا يردل علرى وجرود فرروق  الجدوليرة ,وهي أكبر مرن قيمرة )ت(  (1.18واحتمال نسبة خطأ )
 معنوية لصالح االختبارات البعدية.

( 00.31والمتعلمرررين ذوي النظرررام )البصرررري( بلغرررت األوسررراط الحسرررابية ل ختبرررارات القبليرررة )  
( علررى 1.41( )8.82( )0.81( علررى الترروالي وبانحرافررات معياريررة قرردرها )8.11( )41.44)

( 1.11( )04.84( )08.82الحسررابية ل ختبررارات البعديررة )الترروالي فرري حررين بلغررت األوسرراط 
 ( على التوالي.4.04( )4.34( )4.84على التوالي وبانحرافات معيارية )

( فرري 1.18( واحتمررال نسرربة خطررأ )4( عنررد درجررة حريررة )4.24هرري ) سرروبة( المحtوان قرريم )
فرروق معنويرة برين , ممرا يردل علرى وجرود وهري أكبرر مرن قيمرة )ت( الجدوليرة الطبطبة  اختبار

 (0.11فكانرت )التصوي  و  المناولة , أَما االختبارين القبلي والبعدي ولصالح االختبار ألبعدي
, وهررذا يعنرري عرردم وجررود فررروق وهرري أصررغر مررن قيمررة )ت( الجدوليررة  ( علررى الترروالي1.28)

 معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي.
( 01.31والمتعلمرررين ذوي النظرررام )الحسررري( بلغرررت األوسررراط الحسرررابية ل ختبرررارات القبليرررة )  
( علررى 1.38( )4.28( )0.81( علررى الترروالي وبانحرافررات معياريررة قرردرها )8.41( )41.44)

( 1.11( )03.40( )04.11الترروالي فرري حررين بلغررت األوسرراط الحسررابية ل ختبررارات البعديررة )
 ( على التوالي.4.41( )8.84( )4.11فات معيارية )على التوالي وبانحرا

( في 1.18( واحتمال نسبة خطأ )4( عند درجة حرية )4.48هي ) سوبة( المحtوان قيم )
, مما يدل على وجود فروق معنوية بين وهي أكبر من قيمة )ت( الجدولية الطبطبة  اختبار

 (4.44التصوي  فكانت )المناولة و  أَما,  االختبارين القبلي والبعدي ولصالح االختبار ألبعدي
, وهذا يعني عدم وجود فروق وهي أصغر من قيمة )ت( الجدولية( على التوالي 0.80)

 ( .5) الشكلوكما موضح في  معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي .
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 النظام السمعي

 
 النظام البصري

 
 النظام الحسي

 ( 5الشكل ) 
 ( االولىيوضح االوساط الحسابية لالختبارين القبلي والبعدي للمهارات قيد البحث في ) المجموعة 
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تبار القبلي والبعدي للمجموعة السمعية يف املهارات مناقشة نتائج االخ 4-1-1-1
 - اهلجومية :

( الررررذي يبررررين األوسرررراط الحسررررابية واالنحرافررررات 01مررررن خرررر ل مررررا عرررررض فرررري الجرررردول )     
 للمجموعة )السمعية( لمستوى أداء مهارات )المناولرة والطبطبرة ( T.test )المعيارية واختبار 

 ( في االختبارين القبلي والبعدي.والتصوي 
(, 8ددهم )وأظهرررت النتررائج معنويررة ال ررروق بالنسرربة للمتعلمررين ذوي النظررام )السررمعي( وعرر     

َن هذا التحسن جاء نتيجة فاعلية األسالي  التعليميرة المسرتخدمة مرن إويعزو الباحث ذلك إلى 
خ ل شرح ت اصيل األداء ال ني ألنواع المهارات قيد البحرث مرن لردن مردرم المرادة ور تظهرر 
ه أهميررة الوسررائل السررمعية عنررد اسررتخدام الكلمررة فرري أثنرراء الحركررة وتصررحيح األخطرراء والتوجيرر

فعررن طريقهررا يقررارن المررتعلم بشرركل شرر وي بررين مررا يجرر  أن يررتم ومررا يررتم فعرر   ويسررتوعبه عقليررا  
 .(0)ستكمال التوافق الحركي ومن ثم اإلسراع بالعملية التعليميةروا  

( رمرررن أن 4113حمررره سرررعيد ) وهرررذه النترررائج جررراءت متطابقرررة مرررع دراسرررة  كررره زال كاكرررة     
ظهرور هرذا  المعلومات المعطاة من المدرم المشرف على المجموعة السمعية كانت فعالة فري

َن طريقررررة إيصررررال المعلومررررات بررررين المرررردرم والمررررتعلم فرررري جميررررع إالتطررررور بشرررركل ملمرررروم إذ 
ة أشكالها سواء أكانت هذه المعلومات مسرموعة أم منطوقرة هري مرن الوسرائل المهمرة فري عملير

 .(4)التعلم لدى المتعلمر
( متعلمررين 8أَمررا المتعلمررون ذوو النظررام )البصررري( فرري المجموعررة ن سررها والبررال  عررددهم )    

فكانت نتائجهم معنوية في اختبار الطبطبة , ويعرزو الباحرث هرذا التطرور إلرى فاعليرة التمرارين 
التصرروي  فقررد ظهرررت النتررائج ي المناولررة و , أَمررا فرري اختبررار  ت التعليميررةالمسررتخدمة فرري الوحرردا

, ويعررزو الباحرث ذلررك إلررى أن الوقررت األوفررر فرري  غيرر معنويررة للمتعلمررين ذوي النظررام البصررري
الشرررررح كرررران للمتعلمرررررين ذوي النظررررام السررررمعي كرررررذلك صررررعوبة األداء ال نرررري للتصررررروي  إذ إَن 

ى أكثرر دقرة, صعوبة األداء المهاري ألية مهارة تحتاج إلى وقت كاٍف إليصالها للمرتعلم وبمعنر
يتطلررر  إيصرررال المهرررارات الصرررعبة إلرررى التركيرررز علرررى النظرررام التمثيلررري الخرررا  برررالمتعلم لكررري 

                                                           

 .47( ص2112) بغداد, دار البراق للطباعة والنشر,: 2ط , موضوعات في التعلم الحركي لزام صبر؛قاسم  (1)
 .89ص,  المصدر السابق؛  كه زال كاكة سعيد (2)
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يكرررون للمرررتعلم اإلدراك الكامرررل بت اصررريل الحركرررة كلهرررا ر إَن األحاسررريم تلعررر  دورا  مهمرررا  فررري 
التوافق الحركي للمهرارة والتنسريق برين الجهراز العضرلي والعصربي ممرا يروفر اإلحسرام بالجهرد 

َن التعرررررف علررررى المعالجررررة يسررررهم فرررري سررررهولة وانسرررريا  األداء  والمقاومررررة عنررررد أداء المهررررارة وا 
 Bullock) كررررذلك ات قررررت النتررررائج مررررع دراسررررة ب لرررروك و خرررررون  , (1)"الحركرررري للمهررررارة

&Goggin1995) ر فرري أَن أفررراد مجموعررة الررتعلم الل ظرري أظهرررت ت وقررا  علررى أفررراد مجموعررة
 . (4)التعلم البصرير

( متعلمررين 8أَمررا المتعلمررون ذوو النظررام )الحسرري( فرري المجموعررة ن سررها والبررال  عررددهم )     
فكانت نتائجهم معنوية في اختبار الطبطبة , ويعرزو الباحرث هرذا التطرور إلرى فاعليرة التمرارين 

التصرروي  فقررد ظهرررت النتررائج و  ي المناولررةالمسررتخدمة فرري الوحرردات التعليميررة, أَمررا فرري اختبررار 
عنويررة ويعررزو الباحررث عرردم معنويررة النتررائج إلررى أَن المتعلمررين مررن ذوي النظررام الحسرري غيررر م

دراكهم لها نتيجة اإلحسام بالحركة من خ ل األداء ال علري للحركرة  يكون استقبالهم للحركة وا 
لذا ومن خ ل استخدام النظام التمثيلي السمعي ألفراد المجموعة المختلطة األولرى نجرد أن   ,

ام التمثيلي الحسري لرم يأخرذوا وقرتهم الكرافي فري اسرتقبال المهرارة. ولكرون تلرك المهرارة ذوي النظ
َن أصررررحا  هررررذا النظررررام يمتررررازون بالميررررل إلررررى الحركررررة أكثررررر مررررن إ تتطلرررر  وقتررررا  فرررري األداءر

, وهرذا لرم يمنرع مرن (8)النظامين السمعي والبصرري ولرديهم ذاكررة جيردة فري أثنراء تطبيرق األداءر
معنويررة فرري االختبررارات األخرررى نتيجررة التمرينررات التعليميررة والترري تضررمنت فرري ظهررور فررروق 

 جوانبها التطبيقية أسالي  ومثيرات حسية سمعية بصرية.
 
 
 
 

                                                           

الضياء للطباعة  : )النجف األشرف, دار1, طعلم النفس الرياضي محمد جسام عرب و حسين علي كاظم؛ (1)
 .212ص (2118والتصميم, 

)2)Blalock  , K,& Gog gin  , N, (1995): The effects of visual and verbal teaching cues in 

leaning a discreet  fine motor skills  ,J, of  sport Exercise Psychology  , NASPSPA 

Abstracts  , V, 17  , P, 28. 

 .21, ص2111, المصدر السابقجوزيف أوكانور ؛  (3)



 32 الباب الرابع.... عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها

 واختبراراملعياريرة  واالحنرافراتنترائج األوسراط احلسرابية وحتليرل عرض 1-2- 4
(T.testجملموعرررة )  والطبطبرررة املناولرررة أداء مهرررارات ) يفالنظرررام البصرررري

 :القبلي والبعدي ومناقشتها الختبارينيف ا( والتصويب
 ( 11)  جدول

 اتأداء مهار  في ( للمجموعة )البصرية(T.test) واختبارالمعيارية  واالنحرافاتالحسابية  األوساطيبين 
 القبلي والبعدي الختبارينفي ا( المناولة والطبطبة والتصويب)

 المجموعة
 )البصرية(

 T ) )    ف ع  ف  -س االختبار ألبعدي االختبار القبلي المهارات
 سوبةالمح

 

   ( ( T 
 الجدولية

داللة 
 ع± -س ع± -س الفروق

 
 
 

 معيس

 10.80 المناولة 
 

1.48 15.00 1.00 4.20 1.30 7.20  
 

2.78   

 معنوي

غير  2.54 1.96 2.22 1.41 20.39 2.32 22.61 الطبطبة
 معنوي

غير  2.45 1.10 1.20 1.64 5.80 1.14 4.60 التصويب
 معنوي

 
 
 

 بصري

  8.37 1.87 7.00 2.40 18.60 1.14 11.00 المناولة 
 

2.78 
 

 معنوي
 

 معنوي 8.06 1.02 3.68 2.65 17.45 2.98 21.13 الطبطبة
 

 معنوي 8.62 1.14 4.60 1.30 9.20 0.89 4.80 التصويب
 

 
 
 
 حسي

  3.97 1.64 2.90 1.48 14.20 1.58 11.30 المناولة 
 

2.78 
 

 معنوي
 

 معنوي 3.76 1.25 2.10 2.46 18.44 2.51 20.54 الطبطبة
 

غير  2.45 1.10 1.20 1.67 6.60 1.34 5.40 التصويب
 معنوي

 (.0.05( واحتمال نسبة الخطأ )4عند درجة حرية )
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( للمجموعة الثانية المتمثلة بالنظام البصري 00من النتائج المعروضة في الجدول )
الختبارات مهارات )المناولة والطبطبة والتصوي ( للمتعلمين ذوي النظام )السمعي( بلغت 

( على التوالي وبانحرافات 4.11( )44.10( )01.31ل ختبارات القبلية )األوساط الحسابية 
( على التوالي في حين بلغت األوساط الحسابية 0.04( )4.84( )0.43معيارية قدرها )

( 0.11( على التوالي وبانحرافات معيارية )8.31( )41.82( )08.11ل ختبارات البعدية )
( 4( عند درجة حرية )4.41هي ) سوبة( المحtقيم )وان   . ( على التوالي0.41( )0.40)

مما  وهي أكبر من قيمة )ت( الجدولية , في اختبار المناولة (1.18واحتمال نسبة خطأ )
اما  . ولصالح االختبار ألبعدي لبعديواالقبلي  يدل على وجود فروق معنوية بين االختبارين

وهي أصغر من قيمة )ت(  ( على التوالي4.48( )4.84الطبطبة والتصوي  فكانت )
 .لبعديواالقبلي  وجود فروق معنوية بين االختبارينعدم مما يدل على  الجدولية ,

( 00.11بلغت األوساط الحسابية ل ختبارات القبلية ) والمتعلمين ذوي النظام )البصري(
( على 1.32( )4.23( )0.04( على التوالي وبانحرافات معيارية قدرها )4.31( )40.08)

( 2.41( )04.48( )03.11التوالي في حين بلغت األوساط الحسابية ل ختبارات البعدية )
( tوان قيم ) . ( على التوالي0.81( )4.18( )4.41على التوالي وبانحرافات معيارية )

( واحتمال نسبة 4( عند درجة حرية )3.14( )3.11( )3.84هي على التوالي ) سوبةالمح
مما يدل على وجود فروق معنوية  قيمة )ت( الجدولية ,وهي أكبر من  (1.18خطأ )

 ولصالح االختبار ألبعدي.
( 00.81والمتعلمين ذوي النظام )الحسي( بلغت األوساط الحسابية ل ختبارات القبلية )

( على 0.84( )4.80( )0.83( على التوالي وبانحرافات معيارية قدرها )8.41( )41.84)
( 1.11( )03.44( )04.41الحسابية ل ختبارات البعدية ) التوالي في حين بلغت األوساط

( tوان قيم ) . ( على التوالي0.14( )4.41( )0.43على التوالي وبانحرافات معيارية )
( واحتمال نسبة خطأ 4( عند درجة حرية )8.41( )8.24هي على التوالي ) سوبةالمح

مما يدل على وهي أكبر من قيمة )ت( الجدولية , ( في اختباري المناولة والطبطبة 1.18)
أَما اختبار ,  ولصالح االختبار ألبعديتبارين القبلي والبعدي وجود فروق معنوية بين االخ

وجود فروق معنوية بين االختبارين القبلي عدم , مما يدل على ( 4.48) فكانتالتصوي  
 ( .6) الشكلوكما موضح في  والبعدي
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 النظام السمعي

 
 النظام البصري

 
 النظام الحسي

 ( 2الشكل ) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ( قيد البحث في ) المجموعة الثانية يوضح االوساط الحسابية لالختبارين القبلي والبعدي للمهارات
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يف املهارات  البصريةمناقشة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة  4-0-4-0
 -اهلجومية: 

( الذي يبين األوساط الحسابية واالنحرافات 00ما عرض في الجدول ) من خ ل     
للمجموعة )البصرية( لمستوى أداء مهارات )المناولة والطبطبة  (T.test)المعيارية واختبار 
 ختبارين القبلي والبعدي.والتصوي ( في اال

سمعي( وعددهم معنوية ال روق بالنسبة للمتعلمين ذوي النظام )العدم وأظهرت النتائج      
 المستخدمة ريناتويعزو الباحث ذلك إلى أن التمفي اختباري الطبطبة والتصوي  ,  (8)

أي إن إدراك المهارات من المتعلم على النظام التمثيلي البصري  تلتلك المجموعة أعتمد
َن المتعلمين في تلك المجموعة هم من إيق المشاهدة )عرض النموذج( وبما يكون عن طر 

النظام السمعي لم يكن استقبالهم للمعلومات على وفق نظامهم الم ضل.ر تدخل ذوي 
المعلومات الحسية جميعها على شكل تيارات من ومضات كهربائية)سيال عصبي( التي تنتج 
من إثارة األعصا  وعلى طول مسارات حسية معينة فالدماغ ال يرى الموجات الضوئية وال 

ات مخصصة من األعصا  تعالج الومضات الكهربائية يسمع الموجات الصوتية ولكن وحد
التي تكونها بواسطة موجات ضوئية وصوتية إلى ما يدركه الدماغ على أنه بصر 

  .(0)وصوتر
ويعرزو الباحرث ظهرور مثرل اما بالنسربة لمهرارة المناولرة فقرد كانرت هنالرك فروقرا  معنويرة 

 . الوحدات التعليميةفاعلية التمارين المستخدمة في هذه ال روقات إلى 

( متعلمرين 8أَما المتعلمون ذوو النظام )البصري( في المجموعة ن سها والبال  عرددهم )
الوحرردات  المسررتخدمة فرري رينرراتيعررزو الباحررث ذلررك إلررى كررون التمفكانررت نتررائجهم معنويررة . و 

هرم  تمت بأسلو  المشاهدة )عرض النمروذج( وبمرا أَن المتعلمرين فري تلرك المجموعرة التعليمية
مررن ذوي النظررام البصررري, لررذا كرران اسررتقبالهم للمعلومررات علررى وفررق نظررامهم الم ضررل  ر فرري 
الررتعلم بصرروره عامررة فرران ركيررة الحركررات المختل ررة حررين ترركدى كنمرروذج أمررام المررتعلم كنمرروذج 
حرري أي يقررروم العررر  أو مررردر  بعمررل نمررروذج للحركرررة أمرررام المررتعلم أو عرررن طريرررق األفررر م أو 

لمرتعلم للحركرة المرراد تعلمهرا مرن العوامرل التري يسرتطيع المرتعلم مرن خ لهرا إَن ركية ا الصور.
                                                           

دار الميساار؛ للنشاار  , :) عمااان2ط , الااتعلم المسااتند الااى الاادما  ناديااا سااميح الساالطي ومحمااد عااود؛ الريماااوي؛ (1)
 .157ص (2118, والتوزيع
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 ام كررذلك إدراك األجررزاء المهمررة مررنإدراك تصررور أولرري لمظهررر الحركررة الجديرردة فرري شرركلها العرر
ذا مررا قمنررا بعمررل النمرروذج الجديرردةالحركررة  . كمررا اَنرره يحررت ظ بانطبرراع تلررك الحركررة أو المهررارة وا 

يئرة فران المررتعلم يسرتطيع أن يكرون صررورة مررة أخررى أكثررر إيضراحا  مررن مررة أخررى وبطريقررة بط
وقد أكرد يعرر  خيرون أنره رعنردما تكرون هنراك صرورة واضرحة فري  .(0)الصورة األولى للحركةر 

وهرررذه النترررائج جررراءت مطابقرررة لدراسرررة هرررديل عبرررد  (4)عقررل المرررتعلم فاننرررا نتوقرررع أداءا  صرررحيحا  ر
ركيرررة المرررتعلم للمهرررارة تسررراعده علرررى معرفرررة مسرررار الحركرررة ( ر إَن 4112اإللررره عبرررد الحسرررين )

 .  (8)واإلحسام الصحيح بالجسم أي ضبط األداء ال ني لها ر

( متعلمرين 8أَما المتعلمون ذوو النظام )الحسري( فري المجموعرة ن سرها والبرال  عرددهم )
احرث ذلرك ويعرزو الب فري مهرارة التصروي  فري االختبرارات البعديرة.غير معنوية فكانت نتائجهم 

إلى أَن التمارين المسرتخدمة تمرت بأسرلو  المشراهدة )عررض النمروذج( وهرذا لرم يكرن لره ترأثيرا 
يمتراز أصرحا  النظرام التمثيلري و  مرن ذوي النظرام التمثيلري الحسري.رفعال لكون المتعلمين هرم 

 الحسي بميلهم إلى الحركة أكثر من النظرامين السرمعي والبصرري ولرديهم ذاكررة جيردة فري أثنراء
فكانررت نتررائجهم معنويررة فرري االختبررارات المناولررة والطبطبررة  تي   أمررا فرري مهررار (4)تطبيررق األداءر

الوحردات المسرتخدمة فري  مرينات المهاريرةويعزو الباحث ذلك التطور إلى كون أن الت البعدية.
 كانت ذات تأثير إيجابي. التعليمية

 

 

 

 

 

                                                           

 .82، ص   2112،  1, طالمصدر السابق مروان عبد المجيد ابراهيم ؛ (1)
 192, ص  2112, المصدر السابق يعرب خيون ؛  (2)

 .41, صالمصدر السابقهديل عبد اإلله عبد الحسين ؛  (3)
 .212, ص المصدر السابق محمد جسام عرب وحسين علي كاظم, (4)
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النظرام  جملموعرة (T.testاملعياريرة واختبرار ) واالحنرافراتنترائج األوسراط احلسرابية وحتليل عرض  4-1-3
 -:ومناقشتها القبلي والبعدي  الختبارينا يف (املناولة والطبطبة والتصويبأداء مهارات ) يفاحلسي 

 ( 12الجدول ) 
ت اأداء مهار  في( للمجموعة )الحسية( T.test) واختبارالمعيارية  واالنحرافاتاألوساط الحسابية 
 القبلي والبعدي الختبارينا في (المناولة والطبطبة والتصويب)

 المجموعة
 )الحسية(

 المهارات
 

  ألبعدي االختبار القبلي االختبار
 ف  -س

 
 ع  ف

   ( ( T 
 سوبةالمح

 

   ( ( T 
 الجدولية

داللة 
 الفروق

-س
-س ع± 

 ع± 

 
 سمعي
 
 

 المناولة
11.20 1.79 14.00 1.22 2.80 0.84 7.48  

 

 

 2.78 

 

 

 معنوي
 

 الطبطبة
غير  2.60 2.35 2.73 1.50 19.03 3.38 21.77

 معنوي

 التصويب
غير  2.31 2.12 3.25 1.92 7.85 0.55 4.60

 معنوي

 بصري

 المناولة
10.00 1.58 14.80 2.39 4.80 2.68 4.00  

 

 

 2.78 

 

 معنوي
 

 الطبطبة
غير        1.95 2.84 2.47 1.28 17.69 3.77 20.17

 معنوي

 التصويب
غير   2.67 1.34 1.60 1.92 6.80 0.84 5.20

 معنوي

 حسي

 المناولة
10.60 1.14 18.00 1.73 7.40 1.51 10.91  

 

 

 2.78 

 

 معنوي
 

 الطبطبة
 معنوي 10.77 0.90 4.33 2.73 16.34 2.94 20.67

 

 التصويب
 معنوي 9.49 0.71 3.00 1.14 8.40 0.89 5.40

 

 (0.05نسبة الخطأ ) واحتمال( 4عند درجة حرية )
( للمجموعررة الثالثررة المتمثلررة بالنظررام الحسرري 04مررن النتررائج المعروضررة فرري الجرردول )

( للمتعلمرررين ذوي النظرررام )السرررمعي( بلغرررت  الختبرررارات مهرررارات )المناولرررة والطبطبرررة والتصررروي  
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( علرى التروالي وبانحرافرات 4.11( )40.44( )00.41الحسابية ل ختبرارات القبليرة )األوساط 
( علرررى التررروالي فررري حرررين بلغرررت األوسررراط الحسرررابية 1.88( )8.83( )0.42معياريرررة قررردرها )

( 0.44( علررى التروالي وبانحرافررات معياريررة )4.38( )02.18( )04.11ل ختبرارات البعديررة )
( 4( عنرد درجرة حريرة )4.43هري ) سروبة( المحtوان قيمرة ) . ( على التروالي0.24( )0.81)

ممررا وهرري أكبررر مررن قيمررة )ت( الجدوليررة , فرري اختبررار المناولررة  (1.18أ )واحتمررال نسرربة خطرر
امررا اختبررار الطبطبررة والتصرروي   يرردل علررى وجررود فررروق معنويررة ولصررالح االختبررار ألبعرردي .

 (1.18( واحتمرررال نسررربة خطرررأ )4عنرررد درجرررة حريرررة )( علرررى التررروالي 4.80( )4.11فكانرررت )
وجود فروق معنويرة برين االختبرارين عدم مما يدل على .  وهي أصغر من قيمة )ت( الجدولية

 . القبلي والبعدي
تعلمرررين ذوي النظرررام )البصرررري( بلغرررت األوسررراط الحسرررابية ل ختبرررارات القبليرررة  ا الممرررأ 

( 8.44( )0.83قررررردرها )( علرررررى التررررروالي وبانحرافرررررات معياريرررررة 8.41( )41.04( )01.11)
( 04.31( علررررى الترررروالي فرررري حررررين بلغررررت األوسرررراط الحسررررابية ل ختبررررارات البعديررررة )1.34)
( علرررررررى 0.24( )0.43( )4.82معياريرررررررة ) ( علرررررررى التررررررروالي وبانحرافرررررررات1.31( )04.12)

( 4عنرررد درجرررة حريرررة ) فررري اختبرررار المناولرررة (4.11هررري ) سررروبة( المحtوان قيمرررة ) . التررروالي
ممرا يردل علرى وجرود فرروق  وهي أكبر مرن قيمرة )ت( الجدوليرة , (1.18واحتمال نسبة خطأ )

 لطبطبررة والتصرروي اأَمررا  , معنويررة بررين االختبررارين القبلرري والبعرردي ولصررالح االختبررار ألبعرردي
ممررا يرردل علررى  وهرري أصررغر مررن قيمررة )ت( الجدوليررة ( علررى الترروالي4.14)( 0.28فكانررت )

 .وجود فروق معنوية بين االختبارين القبلي والبعديدم ع
بلغررررت األوسرررراط الحسررررابية ل ختبررررارات القبليررررة  لمتعلمررررين ذوي النظررررام )الحسرررري(ا أمررررا

( 4.24( )0.04( علرررررى التررررروالي وبانحرافرررررات معياريرررررة قررررردرها )8.41( )41.14( )01.11)
( 03.11ل ختبررررارات البعديررررة )( علررررى الترررروالي فرررري حررررين بلغررررت األوسرررراط الحسررررابية 1.32)
( علرررررررى 0.04( )4.48( )0.48( علرررررررى التررررررروالي وبانحرافرررررررات معياريرررررررة )3.41( )01.84)

( عنرررررد 2.42( )01.44( )01.20هررررري علرررررى التررررروالي ) سررررروبة( المحtوان قيمرررررة )  . التررررروالي
ممررا يرردل  وهرري أكبررر مرن قيمررة )ت( الجدوليرة , (1.18( واحتمرال نسرربة خطرأ )4درجرة حريررة )

 ( .7) الشكلوكما موضح في على وجود فروق معنوية ولصالح االختبار ألبعدي . 
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يف املهارات اهلجومية  احلسيةمناقشة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة  4-0-8-0
 : 

( الررررذي يبررررين األوسرررراط الحسررررابية واالنحرافررررات 04مررررن خرررر ل مررررا عرررررض فرررري الجرررردول )    
للمجموعرررة )الحسرررية( لمسرررتوى أداء مهرررارات )المناولرررة والطبطبرررة  (T.testالمعياريرررة واختبرررار )

 االختبارين القبلي والبعدي.والتصوي ( في 
 ( 8عرررددهم )وأظهرررت النترررائج معنويررة ال رررروق بالنسرربة للمتعلمرررين ذوي النظررام )السرررمعي( و     
فاعليرررة التمرررارين المسرررتخدمة فررري الوحررردات  ويعرررزو الباحرررث ذلرررك إلرررى ,اختبرررار المناولرررة فررري 

غيرررر أَمرررا فررري اختبررراري الطبطبرررة والتصررروي  فقرررد جررراءت نترررائج االختبرررار ألبعررردي   .التعليميرررة
علرررى  تلتلرررك المجموعرررة أعتمرررد المسرررتخدمة رينررراتأن التم و الباحرررث ذلرررك إلرررىويعرررز  معنويرررة,

َن المتعلمررين فرري تلررك المجموعررة مررن ذوي النظررام السررمعي لررم إأي  , الحسرريالنظررام التمثيلرري 
نهم ويتميرررز ذوو النظرررام السرررمعي برررأ" .وفرررق نظرررامهم الم ضرررليكرررن اسرررتقبالهم للمعلومرررات علرررى 
 .(1)ة والحوار ويتذكرون ما يسمعوه أكثر مما يشاهدوهريتعلمون أكثر من خ ل المناقش

معنويررررة فرررري غيررررر  نتررررائج كانررررت الف (8وعررررددهم) أَمررررا المتعلمررررون ذوو النظررررام )البصررررري(     
َن المتعلمررين كررانوا مررن ذوي النظرررام إو الباحررث ذلرررك إلررى ويعررز , الطبطبررة والتصرروي ي اختبررار 

البصرررري يعتمرررد أصرررحا  ذلرررك النظرررام فررري بحرررثهم وتحلررريلهم فررري الغالررر  علرررى الركيرررة وتكررروين 
َن أفراد تلك المجموعة لم يأخرذوا وقرتهم الكرافي فري تكروين إمدركاتهم من خ ل النظر لذا نجد 

ا  في تلك النتائج إذ عرزا وهو النظام البصري ونجد ت اوت مدركاتهم على وفق نظامهم الم ضل.
 المناولررة أَمررا فرري اختبررار الباحررث ذلررك إلررى ال ررروق ال رديررة فرري األداء المهرراري بررين المتعلمررين,

راد تلررك المجموعررة ويعررزو الباحررث ذلررك إلررى أَن أفرر فقررد جرراءت نتررائج االختبررار ألبعرردي معنويررة,
دقرررة فرري خرررزن المعلومرررات.ر إذ كلمررا كانرررت المعلومرررات  أكثررركرررانوا  تبررراراالخ اوالسرريما فررري هررذ

 .(4)المخزونة في الذاكرة بدقة عالية كلما سهل استدعاكهار
( إذ كانرت النترائج معنويرة فري االختبرارات 8أَما المتعلمون ذوو النظام )الحسري( وعرددهم )    

ي وهرو نظرامهم ويعرزو الباحرث ذلرك التحسرن إلرى أن المتعلمرين مرن ذوي النظرام الحسر البعدية,
 التمثيلي الم ضل الستقبال المعلومات.

                                                           

 .212, ص المصدر السابق محمد جسام عرب وحسين علي كاظم, (1)

 .74( ص1888: ) العين, ) ب, م( , 1ط , تعلم التفكير مفاهيم وتطبيقات فتحي جروان ؛ (2)
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يعرردا التطبيررق العملرري األداء الحركرري مررن أحسررن الوسررائل التعليميررة العلميررة المسررتخدمة  "     
َن التأثير المباشر في التوافق الحركري ال يمكرن أن يحردث نتيجرة  عند تعليم أية مهارة حركية وا 

َن  والممارسة اإليجابية للمهارات الحركيرة, عليمالتهضم المعلومات فقط بل من خ ل طريقة  وا 
االشتراك ال علي للمتعلم في محاولة أداء الحركرة يكسربه بعرض الخبررة للعمرل الحركري الحقيقري 

ويعرررزو الباحرررث ذلرررك ,(1)"أي اإلحسرررام بالعمرررل واإلحسرررام بالسررريطرة علرررى الجسرررم عنرررد األداء
فررررَت فرصرررة كافيرررة لححسرررام بالحركرررة ومررردة التررري بررردورها و  المهاريرررةالتحسرررن إلرررى التمرينرررات 

لمهرررارات, ومرررن ثرررم لم ئمرررة للتكررررار, ممرررا جعرررل التصرررور الحرررم حركررري يترسررر  كرررأثر حسررري 
أنعكررم ذلررك علررى شرركل خررزين مررن المعلومررات مرتبطررة بالجانرر  الحركرري و يسررهل علررى ال رررد 

ميرل الحسريين كذلك يمكن عزو ذلك الت وق في النتائج ر إلرى  عملية استدعاء تلك المعلومات,
. وهرذه النترائج جراءت متطابقرة مرع (4)إلى الحركرة والرى قروة الرذاكرة مقارنرة  بالنظرامين ا خررينر

( ر فالحسررريون هرررم أكثرررر اسرررتنباطا مرررن التجرررار  والتكررررارات 4113دراسرررة مهنرررد عبرررد الحسرررن )
وهرذا مرا يميرزهم عمومرا  وجعلهرم يسرجلون  التي وفرها برنرامج اسرتراتيجيات معالجرة المعلومرات,

يررررى الباحرررث بررران النظرررام  .(8)نسررربا  عاليرررة جررردا  مرررن التطرررور فررري االختبرررارات المهاريرررة الث ثرررةر
الحسرري يقرردم معلومررات حررول أشرركال المررواد المختل ررة وأحجامهررا وأن ذلررك يسرراعد علررى عمليررة 

 النظررام الحسررير  رون بررأن( إذ يرر0228الررتعلم , وهررذا مررا يككررده )نررزار الطالرر  وكامررل لررويم 
تقرردم  وازنالترر وأجهررزة ها سررطح يررةونوع أحجامهرراالمررواد المختل ررة و  القرردم معلومررات حررول أشرركي

المختل ررة  جسررمالترري تشررمل الميررل والرردوران حررول محرراور ال نيررةالبد رينرراتمعلومررات مهمررة للتم
  .(4)ر
 

 وبهذا تحقق الفرض االول

                                                           

 .45( ص2112,) المصدر السابق قاسم لزام صبر؛ (1)
 .49, صالمصدر السابقمحمد التكريتي ؛   (2)

اسااتراتيجية معالجااة المعلومااات وأثرهااا فااي المعالجااة المعرفيااة والجانااب ؛ نااد عبااد الحساان عبااود منصااور الخزاعاايمه (3)
والمعرفااي بكاار؛ القاادم وفااق األنظمااة التمثيلية)الساامعي, البصااري, الحسااي(,) أطروحااة دكتااورا  , كليااة التربيااة  المهاااري

 . 112ص )2119الرياضية, جامعة بغداد, 
 . 124( ص1883: ) بغداد , دار الحكمة للطباعة ,  علم النفس الرياضي؛ زار مجيد الطالب وكامل طه لويس ن  (7)



 22 الباب الرابع.... عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها

لتحليرل  (F)وآختبرار  حنرافات املعياريةعرض نتائج األوساط احلسابية واإل  2 - 4
) املناولرة ت اأداء مهراريف كل جمموعرة يف   للنظام األفضل ( ANOVA)التباين 

 : ةختبارات البعدياإليف  والطبطبة والتصويب (
 ةداللررر ا  ذواتهنررراك فروقررر ختبرررار ال رضرررية الثانيرررة للبحرررث التررري ترررن  علرررى أَن )لغررررض     

البعدية بين النظام األفضل في كل مجموعرة مرن المجراميع التجريبيرة  في اإلختباراتإحصائية 
لتحليرل ( F)ختبرار(  . اسرتخدم الباحرث االث ث في تعلم بعض المهرارات الهجوميرة بكررة السرلة 

لمعرفررة النظررام األفضررل مررن بررين االنظمررة األفضررل فرري كررل مجموعررة مررن  (ANOVA) التبرراين
 مجاميع البحث التجريبية الث ث, في أداء مهارات ) المناولة والطبطبة والتصوي  ( .

ضل يف كل عرض األوساط احلسابية واإلحنرافات املعيارية للنظام األف 1 – 2 - 4  
 : جمموعة من جماميع البحث

 ( 11جدول )ال 
 لمهارات ) المناولة والطبطبة والتصويب ( بكر؛ السلة األوساط الحسابية واالنحرافات المعياريةيبين 

 : للنظام األفضل في كل مجموعة

 المتغيرات       
 المهارات

 المجموعة
 

 ع± -س النظام االفضل

 
 المناولة

 0.89 19.20 السمعي السمعية

 2.40 18.60 البصري البصرية

 1.73 18.00 الحسي الحسية

 
 الطبطبة

 2.37 17.46 السمعي السمعية

 2.65 17.45 البصري البصرية

 2.73 16.34 الحسي الحسية

 
 التصويب

 1.14 9.40 السمعي السمعية

 1.30 9.20 البصري البصرية

 1.14 8.40 الحسي الحسية
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( للنظام ANOVA( لتحليل التباين )Fختبار )إنتائج وحتليل عرض   4 – 4 – 4
األفضل يف كل جمموعة يف أداء مهارات )املناولة والطبطبة والتصويب ( يف 

 . اإلختبارات البعدية ومناقشتها
ات داللرررة هنررراك فرررروق ذ ) بحرررث التررري ترررن  علرررى أنَ لغررررض اختبرررار ال رضرررية الثانيرررة لل   

التجريبيرة  إحصائية في االختبارات البعدية بين النظام األفضل في كل مجموعرة مرن المجراميع
لتحليررل ( F)( أسررتخدم الباحررث اختبررار بكرررة السررلة الهجوميررةث فرري تعلررم بعررض المهررارات الررث 

لمعرفررة النظررام األفضررل مررن بررين األنظمررة األفضررل فرري كررل مجموعررة مررن  (ANOVA) التبرراين
مجررراميع البحرررث التجريبيرررة الرررث ث, فررري أداء مهرررارات )المناولرررة والطبطبرررة والتصررروي (  بكررررة 

 السلة.
 
 (14الجدول )

المهارية للنظام األفضل  لالختبارات( ANOVA( لتحليل التباين )F) اختبارنتائج يبين 
 في االختبار البعدي في كل مجموعة

 المهارات
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 f   قيمة

 المحسوبة

 f قيمة
 داللة الفروق الجدولية

 المناولة
 2.9 2 5.21  بين

1.94 
  
 
 
 3.99 

 

 معنوي  غير
 3.21 12 39.71 داخل

 الطبطبة 
 2.18 2 7.19 بين

 2.41 12 9.75 داخل معنوي غير 1.31

 التصويب
 1.71 2 2.91 بين

 1..0 07 02.71 داخل معنوي غير 1.89

 (0.0.نسبة خطأ ) واحتمال( 12 -2عند درجة حرية)
 

ات داللة إحصائية بين األنظمة التمثيلية األفضل هناك فروق ذ لتعرف فيما إذا كانتل    
( في االختبارات المهارية واستكماال لحجراءات  ركيسمعي وبصري وح ) للمجاميع الث ث

اإلحصائية لجأ الباحث إلى اعتماد قانون تحليل التباين للتعرف على ال روق بين كل 
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تحليل التباين تساعدنا على قيام الداللة مجموعة على وفق األنظمة  إذ إَنر طريقة 
 .(0)اإلحصائية لل روق في األداء بين عينات تم أداكها في ظروف موحدةر

( نترررررائج تحليرررررل التبررررراين ل ختبرررررارات المهاريرررررة ل نظمرررررة التمثيليرررررة 04ويوضرررررح الجررررردول )    
ويررة بررين ( وبينررت النتررائج عرردم وجررود فررروق معنركرريل الث ثررة )السررمعي والبصررري والحاألفضرر

( Fة )النظام األفضل في كل مجموعة مقارنة  بالنظام األفضل في المجاميع األخرى, ألن قيمر
( واحتمررال نسرربة  04 -4عنررد درجررة حريررة ) ( الجدوليررةF)مررن قيمررة  اصررغركانررت المحسرروبة 

علرى ( التصروي )المناولة والطبطبرة و ( المحسوبة الختبارات F) إذ كانت قيم ,  (1.18خطأ )
( F) تهرا بقيمرة عنرد مقارنمعنويرة التي لم تكن ذات داللرة و  (1.23) (1.80)( 1.34) التوالي

 .  الجدولية
 لالختبرارات( ANOVA( لتحليرل التبراين )F) اختبرارنترائج  مناقشة 7-2-2-1

 :  للمهارات قيد البحث للنظام األفضل يف كل جمموعةالبعدية 
مرررن  أصرررغرهررري  ( المحسررروبةF)( أَن قررريم 04يتبرررين مرررن النترررائج المعروضرررة فررري الجررردول)    
ات داللة معنويرة برين األنظمرة األفضرل , مما يدل على عدم وجود فروق ذ( الجدولية F) مةقي

ويعرزو الباحرث عردم ظهرور فروقرات  (ركيرةالث ث )السمعية والبصررية والحللمجاميع التجريبية 
اسررتقبلت المعلومررات  ات داللررة معنويررة للنظررام األفضررل فرري كررل مجموعررة كررون كررل مجموعررةذ

أي أَن النظام األفضل فري المجموعرة المختلطرة  , وتعلمت على وفق نظامها التمثيلي الخا 
للمهرارات فري زمرن الشررح  زيرادة  األولى المتمثل بالنظام السمعي تم التركيز عليه, ومن خر ل

ذين برررزوا لمررا للشرررح مررن دور مهررم والسرريما علررى ذوي النظررام السررمعي الرر ةالتعليميررالوحرردات 
علرررى أقررررانهم مرررن ذوي األنظمرررة األخررررى رإَن شررررح النرررواحي ال نيرررة والشررركلية للمهرررارة الحركيرررة 
واتجاه مسارها وأقسامها الحركية وع قة القوانين الميكانيكيرة وتأثيرهرا فيهرا تسراعد علرى تسرريع 

للمتعلمررين  لررذلك كرران الت رروق واضررحا  .  (4)وتقريرر  المهررارة الحركيررة إلررى مرردارك وذهررن المررتعلمر
ألن اسررتقبالهم  مرن ذوي النظرام السرمعي علررى المتعلمرين مرن ذوي النظررامين البصرري والحسري,

 للمعلومات تم عن طريق حاسة السمع وهي الحاسة الم ضلة لديهم.
                                                           

 .348-349( ص1895، ، مكتبة األنجلو المصرية ) القاهر؛:  التقويم والقياس النفسي والتربويرمزية الغريب؛  (1)
  المبادئ األساسية لتعلم المهارات الحركية في الجمناستك الفني)بنين وبنات(شيماء عبد مطر ويعقوب يوسف؛  (2)

 .31( ص2111: )بغداد, مكتب النور للطباعة والنشر1,ط
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وفيما يخ  النظام األفضل في المجموعة المختلطة الثانية المتمثل بالنظام البصري 
لما لعرض المهارة من  في الوحدات التعليمية اتلمهار لعرض زيادة زمن الفتم التركيز على 

رعن طريق الوسائل البصرية يتم اكتسا  المتعلم  دور مهم والسيما لذوي النظام البصري
التصور البصري للمهارة الحركية الجديدة وبصورة صحيحة من خ ل أن يقارن بين ما يج  

م الوسائل المستخدمة بشرط أن يكون العرض أن يتم وما تم فع   ويعد تقديم النموذج من أه
لذين كان ت وقهم واضحا  على أقرانهم من ذوي األنظمة ا (0)صحيحا  من قبل النموذجر

 التمثيلية األخرى.

أمَا فيما يخ  النظام األفضل في المجموعة المختلطة الثالثة المتمثل بالنظام الحسي     
ألن ذوي النظام  ,في الوحدات التعليمية  اتلمهار ل زيادة زمن األداء الحركي فتم التركيز على

التمثيلي الحسي يعتمدون على اإلحسام بالحركة بكل جوانبها ويعولون كثيرا  على التطبيق 
يعد التطبيق العملي ل داء الحركي الذي يشمل التدري  واالختبارات ر العملي للحركة

 .(4)المستخدمة عند تعليم أية مهارة حركيةروالمنافسات من أحسن الوسائل التعليمية العلمية 

ألن أفراد كل نظام  , وكل ما تم ذكره يوضح عدم ت وق نظام أفضل على األنظمة األخرى   
أفضل قد استقبلوا المعلومات المتمثلة بالمهارات قيد البحث كل وفق نظامه الم ضل, لذلك 

. وهذا يت ق مع ما يراه  ام  خركانت نس  تعلمهم متقاربة ولم تظهر أفضلية لنظام على نظ
( إن ر بناء األنشطة وال عاليات في خطة المنهج يج  أن 4100)سليم عمر وأكرم يوسف 

يت ق مع طبيعة كل حاسة وييسر لها التعلم بطريقتها وأسلوبها ف  ينبغي عرض المعلومة 
وال ما البصرية بالوصف الل ظي , وال التوقف في المعلومة السمعية على مشهد بصري 

يحتاج الممارسة باالكت اء باألسلو  اإللقائي , ومن الجميل أن تتوسع  لية المنهج في دليل 
المعلم توسعا يقدم للمعلم نماذج عملية وواقعية لكل ما يشبع وي عل الحوام على مختلف 

كانت معدة بشكل يتناس   . كما يرى الباحث إن التمرينات المهارية (8)رأنماطها ومستوياتها 

                                                           

 .47ص , (2112,) المصدر السابق قاسم لزام صبر؛ (1)

 .45ص , (2112,) نفس المصدر قاسم لزام صبر؛ (2)

) عمان , دار :  1ط , التعلم والحواس الوصول الى أقصى درجات التعلم بإشباع الحواسسليم عمر وأكرم يوسف ؛  (3)
 .124( ص2111الفكر ,
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مع المرحلة العمرية للعينة ر رغم كل ما يكمل من المنهج توفيره إال أنه مرتبط بالمستوى 
العمري للط   , ومن هنا ال بد أن يكون تدفق المنهج وترابطه وتسلسله عبر المراحل 

ايير ة أو مرحلة تعد لما بعدها , وفق معتسلس  محكما واضح المعالم كل سن العمرية
 . (0)منهجية قوية ر

 ءأثنا في الباحث االتي اعتمده تمريناتالتنوع في ال تأثيريعزو الباحث سب  ذلك إلى كما     
الشكل  حيثالمساعدة من  عليميةالت األدوات نمجموعة م استعمالو  اتللمهار  ليمالتطبيق الع

العملية  ناألمر الذي جعل م مهاريةال التمريناتأثناء تطبيق  بها واللون لغرض االستعانة
 يالتخل  من حالة الملل والضجر التأثناء التطبيق , مما ساعد على  وممتعةمشوقة  التعليمية

جوانبها عن التشويق  في تبتعد التيالمتبعة و  لتمريناتعند استعمال ا لمقد يتعرض إليها المتع
 هاراتهاأو اللعبة لتعلم م عاليةال نحو  علمإلثارة دوافع المت دةعتمرينات توجد ر إذ   واإلثارة

لتعلم  المناس الهدف  حالتعلم الحركي ووضو   فر  لهي تسهي لتمريناتوممارستها ومن هذه ا
الدافع شرط ضروري  ألن   (4)ر المتعلمفض  عن التوازن في إشباع حاجات    تطويرهاالمهارة و 

ال  يالجيد الذ األداءكلما اقتر  من  ياقو  علملدى المت فعكان الدا كلما إذ   على التعلم صولللح
التمرينات المهارية وتنوعها  تنظيمر أنفي  تأكيدهوهذا ما تم  جهد ووقت كبيرين   إلى يحتاج

لدى  ثيريساهم في إض اء جو جديد ي ةتدريبية مساعد أدواتمع استعمال  اوزيادة عدد محاوالته
مشاعر  هتثير لدي نهذه التمرينات وتكرارها دون أ اءالمتعلم نوعا من المتعة واالندفاع نحو أد

 . (8)رجرالملل أو الض
 

 وبهذا تحقق الفرض الثاني

                                                           

 . 129: ص نفس المصدرسليم عمر وأكرم يوسف  ؛  (1)
مطبعة دار الضياء للطباعة  النجف األشرف ،: ) مختارات في التعلم الحركي ؛ ناهد؛ عبد زيد الدليمي (2)

 .28ص (2111والنشر،
األسلوبان االمري والتدريبي لذوي الحرج الموقفي وتأثيرهما في تعلم بعض المهارات األساسية بعارضة  ؛بان عدنان (3)

 .171، ص2114جامعة بغداد, كلية التربية الرياضية، فني، أطروحة دكتورا ،التوازن واالحتفاظ بها في الجمناستك ال
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 الباب اخلامس
 االستنتاجات والتوصيات -5

  االستنتاجات  1-5
 :اآلتية االستنتاجات إلىمن خالل عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها تم التوصل 

 
في تحسين الجانب المهاري للمجاميع  ة  العف تكان المستخدمة المهاريةالتمرينات َن إ -1

 (.ركيةثالث )السمعية و البصرية و الحالتجريبية المختلطة ال

إن طريقة عرض النموذج للمهارات ساهم بشكل كبير في تعلم المجموعة البصرية  -2
الحركة واإلحساس الصحيح ألن رؤية المتعلم للمهارة تساعده على معرفة مسار 

 .بالمهارة

إن التطبيق العملي لألداء الحركي من أحسن الوسائل التعليمية المستخدمة عند تعليم  -3
 أي مهارة حركية.

إن المهااارات الحركيااة يااتم تعلمهااا عاان طريااق ارنتباااه والتكاارار لماارات عدياادة ولاا من   -4
 .ويعد ذلك السبب المباشر في تعلم المجموعة الحسيةطويل، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 501 الباب اخلامس .......... االستنتاجات والتوصيات

 التوصيات: 5-2
 

 -البحث الحالي يوصي الباحث بما يأتي: الستنتاجات استكماالا 
 

للطالب, كذلك  تفضيل النمذجة الحسيةضرورة تعريف المدرسين والمدربين على  -1
 العبين ووضع مناهج تعليمية وتدريبية على وفق درجات األنظمة التمثيلية لهم.لل

 إجراء دراسة مشابهة للدراسة الحالية على الطالبات . -2

لمعرفة الفروق بين كال الجنسين في النتائج  بين البنين والبنات مقارنةدراسات  إجراء -3
 . دراكيار أسلوبهموارختالفات في 

على عينات أخرى  إدراكية أساليبإجراء دراسات مشابهة للدراسة الحالية باستخدام  -4
 مختلفة وفعاليات رياضية مختلفة.

نظمة ألا يولكن على عينات من ذو جراء دراسات مشابهة للدراسة الحالية إ -5
 المشتركة.
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 المصادر العربية

 القران الكريم 

  مصر ، مطبعة  البرمجة اللغوية العصبية وفن االتصال الالمحدودابراهيم الفقي ؛ (
 ( . 0000جرير ، 

  البرمجة اللغوية العصبية وفن االتصال الالمحدود ابراهيم الفقي ؛ NLB  سوريا (
 .( 0002، دار الراية للنشر والتوزيع ، 

 المكتبة االفتراضية ؛ The effects of cooperative learning teaching 

mode in basketball lessons on the mental health of the college 

students ,( IEEE DOI ,  2011,)    
  عمان , مكتبة المجتمع العربي ,  7. ط عالم كرة السلة امجد محمد العتوم ؛ (:

0070 . ) 
  :وتأثيرهما في تعلم  الموقفيوالتدريبي لذوي الحرج  ياالمر  األسلوبانبان عدنان

   الفني،  ناستكبعض المهارات األساسية بعارضة التوازن واالحتفاظ بها في الجم

 .(  0001التربية الرياضية، كليةبغداد,  جامعة، دكتوراه أطروحة) 
   سيكولوجيا التعلم وتطبيقاته الصفيةثائر احمد غباري وخالد محمد ابو شعيرة ؛ 

 ( . 0070العربي ,  : ) عمان , مكتبة المجتمع 7ط
  سورية  ،   ترجمة محمد الوالد: التخطيط اللغوي العصبي جوزيف أوكانور؛ ( ،

 ( . 2008منشورات دار عالء   الدين ، 
  يمان عبد اهلل زيد : فاعلية التدريب البصري على بعض جيهان محمد فؤاد وا 

والقدرات البصرية في الكرة الطائرة ، ) بحث في مجلة بحوث  المتغيرات المهارية
التربية الشاملة ، المجلد الثاني ، جامعة الزقازيق ، كلية التربية الرياضية ، 

0002 . ) 
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 احمد العبيدي. اثر األسلوبين اإلدراكيين تفضيل النمذجة الحسية  دريب حازم
مجال التقييس والسيطرة  فيين وتفضيل السيطرة المخية في الذاكرة الحسية للعامل

،  اآلداب كلية دكتوراه , جامعة بغداد: أطروحة )النوعية للمؤسسات اإلنتاجية
0002 ). 

  القاهرة  , دار الفكر العربي ,  1, ط كرة السلة للجميعحسن سيد معوض ؛ ( :
0002 . ) 

  بيروت , مؤسسة الرسالة للنشر 7, ط  الطب محراب اإليمانخالص جلبي ؛ ( : 
 ( . 7211والتوزيع , 

  عمان ,  7, ط  علم النفس الفسيولوجي مبادئ أساسية خليل أبراهيم البياتي؛ (:
 . ( 0000دار وائل للطباعة والنشر , 

  عمان , دار المسيرة  0, ط التعلم اسسه وتطبيقاتهرجاء محمود ابو عالم ؛ ( :
 ( . 0070للنشر والتوزيع , 

  القاهرة، مكتبة األنجلو النفسي والتربوي  التقويم والقياسرمزية الغريب؛ (،

 . (7212المصرية،
  موسوعة القياسات واالختبارات في التربية البدنية والرياضيةريسان خريبط مجيد.؛  

 ( .1989: ) البصرة ,  مطابع التعليم العالي ،  1, ج
   عمان , الدار العلمية الدولية ودار الثقافة ,  7, ط  كرة السلةريسان خريبط ؛ ( :

0002 . ) 
  التعلم والحواس الوصول إلى أقصى درجات التعلم سليم عمر وأكرم يوسف ؛

 (0077) عمان , دار الفكر , 7: ط بإشباع الحواس
  شوقي سليم حماد؛ (برمجة العقلNLP)عمان , دار  البرمجة اللغوية العصبية( ,

 . (  0001لعلمية للنشر والتوزيع  ,البازوري ا
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  المبادئ األساسية لتعلم المهارات الحركية في شيماء عبد مطر ويعقوب يوسف؛
 (0070: )بغداد, مكتب النور للطباعة والنشر7,ط  الجمناستك الفني)بنين وبنات(

  عمان , دار 7, ط فسيولوجيا العمليات العقلية في الرياضةعبد الستار الضمد ؛ (:
 . (0000الفكر للطباعة والنشر والتوزيع , 

  ، القاهرة : مركز األسس الفسيولوجية لألنشطة الحركية علي جالل الدين  ( :
 (. 0070الكتاب للنشر , 

  العراق   االختبارات والقياس ةاالحصاء في المجال الرياضيعلي سلو م جواد ؛ ( ,
 ( . 0002, ب م , 

 جامعة الموصل  أسس ومبادئ كرة السلةمودات ) وآخرون ( ؛ فائز بشير ح (   ,
  ,7212. ) 

 ( 7222: ) العين, ) ب, م( , 7ط تعلم التفكير مفاهيم وتطبيقات, فتحي جروان ؛ 

  العراق , ب , م ,  7, ط مفاهيم عامة في التعلم الحركيفرات جبار سعد اهلل ؛ ( :
0001 . ) 

   7, ط التدريب المعرفي والعقلي لالعبي كرة القدمفرات جبار وهافال خورشيد ؛   :
 ( . 0077) عمان  ،  دار دجلة ، 

  فراس سهيل ابراهيم ؛ تأثير اسلوبي فحص النفس واالكتشاف الموجه على وفق
) كلية  النمذجة الحسية في تطوير مهارتي اإلرسال والضرب الساحق بالكرة الطائرة

 (  . 0077التربية الرياضية ، جامعة بابل ، 
  أساليب البحث العلمي في العلوم االجتماعية واإلنسانيةفوزية غرايبة  وآخرون؛  ,

 ( .0001) األردن ،  دار وائل للنشر والتوزيع ، 
 0, ط نظرية االستعداد وتدريبات المناطق المحددة بكرة القدم قاسم لزام صبر؛ (:

 ( .0070بغداد , المكتبة الرياضية
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  بغداد , دار البراق  0, ط موضوعات في التعلم الحركيقاسم لزام صبر ؛ ( :
 ( . 0070للطباعة والنشر ,  

  , تأثير تمرينات مركبة على وفق البرمجة اللغوية العصبية في  كه زال كاكة سعيد
: )  تطوير االنسيابية والنقل الحركي ألداء بعض المهارات األساسية بالكرة الطائرة

رة , كلية التربية الرياضية , جامعة السليمانية .  أطروحة دكتوراه غير منشو 
0001 ) . 

  القاهرة ، مركز 7، طالقياس واالختبار في التربية الرياضية ليلى السيد فرحات؛ (:
 ( .0007الكتاب للنشر، 

   القاهرة ،  االسس العلمية والعملية للتمرينات والتمرينات الفنيةليلى زهران ؛ ( ,
 . ( 7210دار الفكر العربي ، 

  تأثير اللعب المباشر على وفق تفضيل النمذجة الحسية في مجاهد حميد رشيد ؛
مستوى األداء واللعب واالحتفاظ لمهارتي الضرب الساحق وحائط الصد بالكرة 

 . ( 0002الطائرة : ) أطروحة دكتوراه ,جامعة بغداد , كلية التربية الرياضية  ,
  القاهرة ، الهيئة العامة 7، جس والتربيةمعجم علم النفمجمع اللغة العربية ؛ (:

 ( .7212لشؤون المطابع االمرية ، 
 النجف 7, طعلم النفس الرياضي محمد جسام عرب و حسين علي كاظم؛( :

 (.0002األشرف, دار الضياء للطباعة والتصميم, 
  لقاهرة، : )االقياس والتقويم في التربية البدنية والرياضيةمحمد صبحي حسانين؛

 . (7222الفكر العربي، دار 
  والخططية الهجومية في كرة  االساسيات المهاريةمحمد عبدالرحيم اسماعيل ؛

 ( . 0002: ) األسكندرية , منشأة المعارف ,  0, طالسلة 
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   القاهرة , ,  ) كرة السلة تطبيقات عملية )الهجوم ( محمد عبدالرحيم اسماعيل ؛
 ( 0077دار الفكر العربي .

  الحديث في كرة السلة االسس محمد محمود عبد الدايم ومحمد صبحي حسانين ؛
, )القاهرة  , دار  قانون –انتقاء  –قياس  –تدريب  –العلمية والتطبيقية تعليم 

 ( . 0070الفكر العربي , 
  األسس العلمية والطرق اإلحصائية لالختبارات  والقياس في مروان عبد المجيد ؛

 ( .7222, )عمان ، دار الفكر للنشر ،  التربية الرياضية
  عمان ، الدار 7: ط النمو البدني والتعلم الحركيمروان عبد المجيد ابراهيم ؛ (

 .(  0000العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع ، 
  المعامالت العلمية بين النظرية والتطبيق الصدق، الثبات، مصطفى حسين باهي؛

 ( .7222) القاهرة  , مركز الكتاب للنشر ،  الموضوعية، المعايير
  (  0001: ) القاهرة , ب م , 2ط,  تعليم ناشئي كرة السلةمصطفى محمد زيدان ؛ 
  الرياض ،  مطبعة دار األمل ،   البرمجة اللغوية العصبيةمعاذ اهلل محمد؛ ( ,

0002) . 
  التطبيقات العمليةالمرجع الشامل في التدريب الرياضي  ؛مفتي ابراهيم حماد  :    

 .(  0072) القاهرة ، دار الكتاب الحديث ، 
 إستراتيجية معالجة المعلومات وأثرها في ؛ مهند عبد الحسن عبود منصور الخزاعي

والمعرفي بكرة القدم وفق األنظمة  المعالجة المعرفية والجانب المهاري
التمثيلية)السمعي, البصري, الحسي(,) أطروحة دكتوراه , كلية التربية الرياضية, 

 ( .0001جامعة بغداد, 
 0,ط التعلم المستند إلى الدماغ؛ ناديا سميح السلطي ومحمد عودة الريماوي:     

 . (0002) عمان دار الميسرة للنشر والتوزيع,
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   النجف ، دار الضياء  7: ط اساسيات في التعلم الحركيزيد ؛ ناهدة عبد (
 . ( 0001للطباعة والتصميم ، 

 بيروت ، دار الكتب العلمية ، 7ناهدة عبد زيد ، مفاهيم في التربية الحركية : ط (
0077 . ) 

 دار  ،مطبعة ألشرفا النجف) ، الحركيالتعلم  في مختارات: الدليمي زيدعبد  ناهدة
 (0077والنشر، اعةالضياء للطب

  7:, ط علم الحركة التطور والتعلم الحركي حقائق ومفاهيمنبيل محمود شاكر ؛  ( :
 ( . 0002جامعة ديالى ، المكتبة المركزية  ، 

   جامعة ديالى  معالم الحركة الرياضية والنفسية والمعرفيةنبيل محمود شاكر ؛ (  ,
 ( . 0001، المطبعة المركزية ، 

   العراق , دار  0, ط التعلم الحركينجاح مهدي شلش وأكرم محمد صبحي ؛( :
 ( . 0000الكتب للطباعة والنشر ,  جامعة الموصل , 

   النجف ،  0: ط مبادىء التعلم الحركينجاح مهدي شلش ومازن عبد الهادي ؛ (
 ( . 0070دار الضياء للطباعة والتصميم ، 

  بغداد , دار الحكمة  علم النفس الرياضي: نزار مجيد الطالب وكامل طه لويس ( :
 (7222للطباعة , 

   : بغداد ,  مكتبة  0, ج طبيعة اإلنسان في ضوء فلسفة بافلوفنوري جعفر (
 ( . 7211التحرير , 

  )هديل عبد الحسين, تأثير تمرينات وفق األنظمة التمثيلية )بصري ـ سمعي ـ حسي
الجمناستك اإليقاعي ) رسالة ماجستير , كلية في تعلم بعض مهارات الطوق في 
 (. 0002التربية الرياضية , جامعة بغداد , 
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  بغداد ، دار الحكمة  طرائق البحث العلمي ومنهجيهوجيه محجوب جاسم؛ (  ,
 ( .7222للطباعة ،  

   بغداد ,  وزارة التربية  ,  التعلم وجدولة التدريب الرياضيوجيه محجوب ؛ ( ,
0000 . ) 

  عمان , دار وائل 7,  ط نظريات التعلم والتطور الحركييه محجوب؛ وج (:
 . ( 0007للطباعة والنشر ,

  يامنه عبد القادر االسماعيلي ؛ انماط التفكير ومستويات التحصيل الدراسي) عمان
 .(  0077، دار اليازوري العلمية للنشر ، 

  ( 0070, )عمان , دار اليازوري ,  كرة السلةوليد مارديني ؛ 
  بغداد ، مطبعة الكلمة 0, ط التعلم الحركي بين المبدأ والتطبيقيعرب خيون ؛ ( :

 ( . 0070الطيبة ، 
   يعقوب يوسف عبد الزهرة ؛ تأثير منهج تعليمي مقترح لبعض أنواع التصويب بكرة

ماجستير غير حسي( , رسالة  -بصري -اليد على وفق األنظمة التمثيلية )سمعي
 ( .0070كلية التربية الرياضية , جامعة بغداد ,   (منشورة

  عمان ، دار المسيرة للنشر  7؛ النظرية المعرفية في التعلم ، طيوسف قطامي (
 .(  0072والتوزيع ، 

The effects of visual and verbal Blalock  , K,& Gog gin  , N:  -

J, of  ,  discreet  fine motor skillsteaching cues in leaning a 

, NASPSPA Abstracts, 1995   sport Exercise Psychology 

 ) In A.F Kasdin ( ed .Domjan,M,(2000) .Learning overview  -

..New york : Oxford yniversity presseneyelopedia of psychology  

   

 Learning  styles / teaching  styles: & Dunn , K . J  Dunn , R . S . ,  -

 . Educational  Leadership , 1979 
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 The  V A K Inventory  of  Learning  PreferencesFleming , N. D :  -

. C S  383 , Military  Academy . 1988  

 

: Cognitive and learning styles of Glickstein , E . & Gibson , V  -

limited English proficient and English proficient high school 

, Doctoral dissertation , The George Washington students 

University , 1976 

 

- Hopfield ,N,J, and Kirby, J.R position location on topographical 

maps;(Effects of task factors, training and strategies Cognition 

,and instruction)1994 

 
Ken Atkins , basketball offenses plays , human K inetics ,2004  -  

 

: The roll of  theories in  & Medina , D . I Murphy , G . L .  -

. Psychological  Review , 1995 conceptual coherence 

 

-Riding, R.,and Cheema,I; Cognitive Styles an over view and 

., 1991Educational PsychologyIntegration,  :( 

 

-Schofield , N . J . , & Kirby  , J . R  :  Position  Location  on 

topographical  maps .  Effects  of  task  factors  , training  , and 

strategies  .  Cognition and Instruction , 12 (1) , 1994  

 

Motor Control and Schmidt, A. Richard, and Timothy lee ;  -

, :(  4.th, Edition: (Human Ken tics, 2005Learning 

 

. Milton Keynes : Open  : Learning how to learnSmith , R . M  -

University . 11 , 1984 . 

 What are perceptual modalities and how do theyWislock,R.F ,  -

:( New Directions for Adult and Continuing contribute to learning

Education,1993 )  P 59 
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 (1الملحق )

االختبارات المستخدمة في ترشيح سهموا في تحديد المتغيرات والخبراء الذين أ السادة اسماء

 البحث

 
 ت

 
الدرجة 
 العلمية

 
 االسم

 
 االختصاص

 
 مكان العمل

تحديد 
صالحية 
 المقياس

    ترشيح
االختبارات  

 المهارية

 تحديد
 التمرينات
 المهارية

كلية التربية  كرة سلة اسعد عبد العزيز  أ . د 1
الرياضية / جامعة 

 بغداد

  
 

 

------ 

اختبارات  ثائر داود سلمان أ . د  2
 وقياس

كلية التربية 
 الرياضية / جامعة

 بغداد

  

------- 

 
 

ة التربية كلي تعلم / سلة جمال صبري أ . د 3
الرياضية / جامعة 

 بابل

  

------- 

 

------ 

تدريب / كرة  سلمان نصيف  أ . د 4
 سلة

كلية التربية 
الرياضية / جامعة 

 بغداد

  

------- 

 

------ 

عايد حسين عبد  أ . د 5
 االمير

ة التربية كلي تدريب /سلة
الرياضية / جامعة 

 بابل

  

------- 

 

------ 

علم النفس  علي يوسف أ . د 6
 الرياضي

كلية التربية 
الرياضية / جامعة 

 بغداد

 

------ 

  

علم النفس  صالح محمود غازي أ . د 7
الرياضي / 

 كرة قدم

كلية التربية 
الرياضية / الجامعة 

 المستنصرية

 

------- 
 
 

 
 

علم النفس  التميميياسين  أ . د 8
 الرياضي

ة التربية كلي
الرياضية / جامعة 

 بابل

 

------ 

  

علم النفس  االء زهير  أ .م. د 9
 الرياضي

كلية التربية 
الرياضية / جامعة 

 ديالى

 

---- 

  

علم النفس  احمد رمضان أ .م. د 11
الرياضي / 

 كرة قدم

كلية التربية 
الرياضية / جامعة 

 ديالى

 

------- 

 
 

 

علم النفس  بشرى عناد محمود أ .م. د 11
 العام

كلية التربية 
/ جامعة  الساسيةا

 ديالى

 

---- 

  

علم النفس  بيداء كيالن محمود أ .م. د 12
 الرياضي

كلية التربية 
الرياضية / جامعة 

 بغداد

 

---- 
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تدريب / كرة  جواد رزوقي وهيب أ .م. د 13
 سلة

كلية التربية 
 الرياضية / جامعة

 بغداد

  

------ 

 

------ 

علم النفس  حيدر عبد الرضا  أ .م. د 14
 الرياضي

ة التربية كلي
الرياضية / جامعة 

 بابل

 

---- 

  

تعلم  حركي /  سهى عباس  أ .م. د 15
 كرة سلة

كلية التربية 
الرياضية / جامعة 

 ديالى

 
 

 

---- 

 

---- 

علم النفس  عبدهللا هزاع الشافعي أ .م. د 16
 الرياضي

كلية التربية 
الرياضية / جامعة 

 بغداد

 

----- 

  

اختبار وقياس  فارس سامي يوسف أ .م. د 17
 / كرة سلة

كلية التربية 
الرياضية / جامعة 

 بغداد

  

------ 

 

------ 

علم النفس  كامل عبود أ .م. د 18
 الرياضي

كلية التربية 
الرياضية / جامعة 

 ديالى

 

---- 

 
 

 
 

تدريب / كرة  مهند عبد الستار دأ .م.  19
 سلة

كلية التربية 
الرياضية / جامعة 

 بغداد

  

------ 

 

------ 

تدريب / كرة  وسن حنون أ .م. د 21
 السلة

كلية التربية 
الرياضية / جامعة 

 بغداد

  

------ 

 

------ 

طرائق  ظاهر غناوي م . د  21
تدريس / كرة 

 سلة

كلية التربية 
/ جامعة  الساسيةا

 ديالى

  

---- 

 

---- 
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 (2ملحق)

 ( مقابلتهمتمت  نالذيالسادة الخبراء والمختصين أسماء  ) 

 االختصاص مكان العمل  االسم اللقب ت

 تعلم حركي كلية التربية الرياضية / جامعة بغداد يعرب خيون أ . د 1

 علم الحركة ديالى كلية التربية االساسية / جامعة نبيل محمود شاكر أ . د 2

 علم النفس التربوي كلية التربية االساسية / جامعة ديالى مهند محمد عبد الستار أ . د 3

 علم النفس الرياضي كلية التربية الرياضية / الجامعة المستنصرية صالح محمود غازي أ . د 4

 التربويعلم النفس  كلية االداب / جامعة بغداد خليل ابراهيم رسول أ . د 5

 علم النفس الرياضي كلية التربية االساسية / جامعة ديالى احمد رمضان د . م أ . 6

 تعلم حركي كلية التربية الرياضية / جامعة ديالى بسمة نعيم محسن أ . م . د 7

 علم النفس التربوي كلية التربية االساسية / جامعة ديالى بشرى عناد محمود د . م أ . 8

 علم النفس التربوي قسم علم النفس / الجامعة المستنصرية حيدر سكر د . م أ . 9

 تعلم حركي كلية التربية الرياضية / جامعة ديالى سهى عباس عبود أ . م . د 11

 طرائق تدريس كلية التربية الرياضية / جامعة ديالى ماجدة حميد كمبش أ . م . د 11

 تعلم حركي الرياضية / جامعة ديالى كلية التربية مجاهد حميد رشيد أ . م . د 12

 طرائق تدريس كلية التربية االساسية / جامعة ديالى ظاهر غناوي م . د 13

 اختبارات كلية التربية الرياضية / جامعة ديالى محمد وليد م . د 14

15 
م . 

 مدرس
 احمد مهدي صالح

طالب دكتوراه تربية رياضية / جامعة ديالى / 

 االساسيةكلية التربية 
 طرائق تدريس

16 
م . 

 مدرس
 طرائق تدريس اعدادية المعارف للبنين / محافظة ديالى محمد مهدي صالح
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 ( 3ملحق ) 

 عليميةفي إجراء االختبارات والوحدات الت بهم أسماء فريق العمل المساعد الذي تمت االستعانة

 مكان العمل واالختصاص االسم ت

1 
 احمد مهدي صالح    

 

دكتورا تربية رياضية / كلية التربية االساسية طالب 

 /جامعة ديالى

2 

 
 محمد مهدي صالح

ماجستير تربية رياضية / مدرس في اعدادية المعارف 

 للبنين

 عصام عبد الستار 3
بكالوريوس تربية رياضية / مدرس في اعدادية المعارف 

 للبنين

 صداح ابراهيم السيد ولي 4
 االساسيةكلية التربية  رياضية/طالب ماجستير تربية 

 /جامعة ديالى

 صدام محمد احمد 4
 الساسيةكلية التربية ا طالب ماجستير تربية رياضية/

 /جامعة ديالى

 مصطفى جواد حسين 5
 الساسيةكلية التربية ا طالب ماجستير تربية رياضية/

 /جامعة ديالى
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 (4الملحق ) 
 النمذجة الحسية ) لفراس سهيل (تحديد صالحية مقياس  انةاستب

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 كلية التربية االساسية /  جامعة ديالى 
 الدراسات العليا / الماجستير 

 م/ استبانه
 األستاذ الفاضل..............المحترم

 تحية طيبة .....
تأثير تمرينات مهارية على وفق النمذجة يروم الباحث القيام بإجراء بحثه الموسوم ب)        

( .علما ان العينة هم طالب بكرة السلة للمبتدئين الحسية في تعلم بعض المهارات الهجومية
 ) الصف الرابع (المرحلة االعدادية 

ونظرا للمكانة العلمية المرموقة التي تتمتعون بها وما تمتلكونه من خبرة ودراية في مجال 
والتربوي . يرجى بيان رأيكم حول صالحية مقياس النمذجة الحسية الخاص علم النفس الرياضي 

 بالمجال الرياضي المرفق طيا بما يتالءم مع طبيعة العينة.

ويعرف األسلوب المعرفي النمذجة الحسية  بأنه أسلوب يعكس الفروق بين األفراد في توافقهم مع 
ل البعد األول باألسلوب أللفظي الذي يدفع العالم الخارجي وهذا األسلوب ذو ثالثة أبعاد ، يتمث

األفراد إلى خزن المعلومات على شكل رموز لفظية ، ويتمثل البعد الثاني باألسلوب الحركي الذي 
يدفع األفراد إلى خزن المعلومات على شكل حركة أو نشاط أما البعد الثالث فيتمثل باألسلوب 

 على شكل صور .المرئي الذي يدفع اإلفراد إلى خزن المعلومات 

  -المرفقات : 

 اختبار النمذجة الحسية الخاص بالمجال الرياضي .

 /واللقب العلمي اسم الخبير 

  الباحث                                       /واالختصاص مكان العمل
نبهان اسماعيل   نالرحمعبد                                              التوقيع/
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 النمذجة الحسية الخاص بالمجال الرياضي للدكتور ) فراس سهيل (مقياس 

 الفقرة ت

 طلَب منك أن توضح خطة لعب لفريق معين خالل مدة قصيرة فماذا تعمل ؟ 1
 على الورقة إليضاحها لالعبين . ةترسم ألخط -أ

 تخبر الالعبين بالخطة مستخدمًا اإلشارات واألرقام.  -ب
 ميدانيًا.تجعلهم يطبقونها  -ج

 أنت غير متأكد من معنى إحدى مصطلحات التربية الرياضية ماذا تفعل ؟ 2
 هل ستقوم بترديد المصطلح أكثر من مرة وتختار المعنى  -أ

حساسك به. -ب  اإلجابة عن معنى المصطلح حسب خيالك وا 
 . بكتابة عدة معاني لهذا المصطلح واختيار واحدة منها  -ج

 

 بلدك للمشاركة ببطولة ما مع زميل لك هل تفضل ؟أبلغت بسفرة خارج  3
 أن تتصل به هاتفيا لتخبره عنها . -أ

 تجعله يشاهد مكان البلد المضيف على الخارطة. -ب
 تحدد وتخطط معه األماكن التي ستزورونها .  -ج

 
4 

 طلب منك أن تجري إحماءًا لزمالئك في الفريق قبل يوم من التمرين ؟
 اإلحماء من دون الحاجة إلى أوامر من المدرب .تقوم بإجراء  -أ

 .CDتشـاهد طريقة إلجـراء إحماء مماثـل من خالل قرص  -ب
 . تقوم بإجراء اإلحماء بعد سماعك توجيهات من المدرب -ج

5 
 

 طلب منك أن تكون مرشدًا كشفيًا لزمالئك لوصولهم إلى مكان معين ماذا تفعل ؟
 وصول إليه .تأخذهم إلى المكان المراد ال -أ

 تقوم أواًل بعرض صور المكان المراد الوصول إليه.  -ب
 تعطيهم فكرة موجزة عن المكان .  -ج

6 
 
 

 احضر مدربك جهازًا جديدًا للتدريب على مهارة ما ؟
 تريد من المدرب أن يخبرك عن تفاصيل عمل الجهاز المراد شراؤه . -أ

 تشغيل الجهاز لالستمتاع به وهو يعمل . -ب
 تفضل أن يكون الجهاز عصريا وجذابا -ج
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 عندما تريد أن تتعلم مهارة جديدة فان اسلوب تعلمك المفضل هو ؟ 7
 تشاهد ذلك باألدلة البصرية , كالصور والمخططات . -أ

 تستمع إلى شخص ماهر فيها يوضح لك كيفية أداء المهارة . -ب
 تحاول أن تؤدي المهارة بنفسك .  -ج

 مباراة فماذا تفضل أن يعمله لك الطبيب ؟أصيبت قدمك في  8
 أن يخبرك بماذا أصيبت قدمك . -أ

 أن يريك صورة لقدم مصابة بمثل إصابتك. -ب
 أن يجعلك تمشي قليال على قدمك المصابة لتستشعر اصابتك. -ح

 طلب منك في الكلية أن تتعلم استعمال برنامج جديد على الحاسوب فماذا تفضل ؟ 9
 المفاتيح وتجرب العمل على البرنامج .تستخدم لوحة  -أ

 تتصل هاتفيا بصديق له خبرة في هذا المجال وتسأله عن كيفية استخدامه . -ب
 تطلب من األستـاذ عمل البرنامـج أمامـك وتشاهد ما قام به . -ج

 تريد الـذهاب إلى احد أصدقائـك ال تعرف عنوانه فهل تفضل ؟ 11
 مخطط على الورقة. أن َيرسم لك العنوان على شكل -أ

 أن يخبرك باالتجاهات التي تدلك على العنوان . -ب
 أن يأتي صديقك بنفسه ويأخذك إلى داره. -ج

 بغض النظر عن السعر ماذا يؤثر على قرار شرائك لمجلة رياضية ؟ 11
 انك استعملت نسخة منها قبل ذلك.-أ

 أخبرك بها صديقك . -ب
 طريقة طبعها الجذابة . -ج

 يؤثر على قرارك في الذهاب لمشاهدة مباراة احد األندية الكبيرة ؟ماذا  12
 سمعت عنها من خالل المذياع. -أ

 شاهدت مباريات لهذا النادي عن طريق التلفاز. -ب
 قربك من مكان إقامة المباراة بحيث يكون بمقدورك الذهاب لمشاهدتها. -ج

 التدريبية  أن يستعمل ؟هل تفضل المدرب الذي يقوم بإلقاء محاضرته  13
 أفالم , مخططات , صور. -أ

 التدريبات الميدانية. -ب
 الحوار والمناقشة مع احد الخبراء المعروفين. -ج
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 تفضل أن تقضي معظم الوقت في مهرجان رياضي بالنشاطات اآلتية ؟ 14
 النظر إلى القاعة ومشاهدة كل شخص موجود فيها. -أ

 شخصية أو أكثر من الموجودين.االستماع أو التكلم مع  -ب
 استقبال المدعوين والقيام ببعض النشاطات االجتماعية. -ج

 أنت ضمن فريق المشاركين بالعرض االفتتاحي لبطولة كبيرة فهل تفضل أن تكون ؟ 15
 من الذين يقومون بالعرض . -أ

 مسؤوال عن المؤثرات الضوئية. -ب
 عن اختيار المعزوفات الموسيقية المصاحبة للعرض. مسؤالا   -ج

 عندما تكون غاضبًا فان ردة فعلك األولية هي ؟ 16
 توبيخ من هم حولك. -أ

 عدم استطاعتك النظر الى من هم حولك  . -ب
 ضرب من هم حولك . -ج

 عند الفوز بمباراة مهمة هل تفضل ؟ 17
 االستماع إلى التصفيق المدوي للجمهور . -أ

 أداء حركات تمثيلية تعبيرا عن الفرح. -ب
 النظر الى الجمهور لالستمتاع بكيفية احتفاله بالفوز .-ج

 عندما تتكلم مع حكم مباراة حول حالة تحكيمية احتسبها ضدك هل يتولد لديك شعور بقيامك باألفعال أدناه ؟ 18
 تحرك يداك وبعض أعضاء جسمك أكثر من المعتاد -أ

 انخفاض في حدة صوتك.ارتفاع أو  -ب
 تغمض عيونك أو تغير تعابير وجهك . -ج

 تريد أن تتذكر انجازًا رياضيًا حققته فانك سوف تختار ؟ 19
 أن ترجع إلى أرشيف مصور وثق هذا االنجاز. -أ

 أن يذكرك صديقك به أو تتذكره من خالل شريط تسجيل.-ب
 أن تتخيل هذا االنجاز ذهنيًا .  -ج

 راغي في ؟اقضي أوقات ف 21
 االستماع إلى الموسيقى , أو الكالم بالهاتف مع صديق. -أ

 المشي لمسافة طويلة , أو القيام ببعض التمارين الرياضية. -ب
 قراءة كتاب أو مجلة , أو مشاهدة التلفاز -ج
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 ( 5الملحق ) 
 المهارية بكرة السلةاهم االختبارات  ترشيحاستبانة 

 العلمي وزارة التعليم العالي والبحث
 جامعة ديالى    

 كلية التربية االساسية 
 الدراسات العليا / الماجستير 

 م/ استبانه
 األستاذ الفاضل..............المحترم

 تحية طيبة .....
ــــ       ـــه الموســـوم ب تأأأأثير تمرينأأأات مهاريأأأة علأأأى وفأأأق  )يـــروم الباحـــث اعـــداد بحث

ونظـرا  (بكأرة السألة للمبتأدئين النمذجة الحسأية فأي تعلأم بعأض المهأارات الهجوميأة
تفضـلكم بترشـيح اهـم االختبـارات  يرجـىإلى ما تتمتعون به من خبرة وكفاءة علمية لـذا 

بمــا ترونــه مناســبا وتوضــيح مــدى صــالحيتها ومالءمتهــا لطبيعــة  مهــارةلكــل المهاريــة 
(  √أي مالحظة لم يرد ذكرها باالستمارة ووضع عالمـة )  أو اضافة البحث مع ابداء

 م ما ترونه مناسبا.اما
 . طالب المرحلة االعدادية / الصف الرابعمع العلم ان عينة البحث 

 شاكرين تعاونكم معنا . 
 اسم الخبير/ 

 اللقب العلمي/
 االختصاص/
 مكان العمل/

 التوقيع/
 الباحث

 عبد الرحمن نبهان اسماعيل
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 ((المهارية بكرة السلة اهم االختبارات  ترشيح)) استمارة 
 االختبارات المرشحة  المهارات الهجومية  ت 

 االشارة
 

 املناولة الصدرية     1

ـــة علـــى   -أ ـــدوائر المتداخل ـــة الكـــرة واســـتالمها نحـــو ال مناول
م )مجمــــوع عشــــر منــــاوالت  7..0الحــــائط مــــن مســــافة 

 متتالية(

 

مناولـــة الكـــرة واســـتالمها نحـــو الـــدوائر المتداخلـــة علـــى  -ب
م )مجمــوع المنـــاوالت الصـــحيحة  3الحــائط مـــن مســـافة 

 ثانية( 37لمدة 

 

مربعــات )ثالثــة علويــة  6مناولــة الكــرة واســتالمها نحــو  -ج
بصـــــورة افقيـــــة ، وثالثـــــة بينيـــــة اســـــفل العلويـــــة ( علـــــى 

الصحيحة لمـدة  الحائط اثناء التحرك )مجموع المناوالت
 ثانية 37

 

 
 
 
 
2 

 

 

 
 الطبطبة 

كراسـي  4من البدء العالي الطبطبة بتغييـر االتجـاه بـين  -أ
 م ذهابًا واياباً  7..05لمسافة 

 

 6مـــــن البـــــدء العـــــالي الطبطبـــــة بتغييـــــر االتجـــــاه بـــــين  -ب
 م ذهابًا واياباً  7..03شواخص لمسافة 

 

كراسي  0االتجاه بين من البدء العالي الطبطبة بتغيير  -ج
 م ذهابًا واياباً  57..0لمسافة 

 

 
 
 
 
3 

 

 

 

 
التصويب من 

 القفز

التهــديف بــالقفز مــن االمــام يســار خــط الرميــة الحــرة ثــم   -أ
 .0االنتقال نصف دائريًا الـى الوسـط واليمـين )مجمـوع 

 رمية (

 

م ثم االنتقال  6التهديف بالقفز من الجانب وعلى بعد  -ب
 07اآلخر من على نفس المسافة )مجموع الى الجانب 

 رمية(

 

ــــات  -ج ــــالقفز مــــن اســــفل الســــلة )مجمــــوع الرمي التهــــديف ب
 ثانية( 37الصحيحة لمدة 

 

 



 121 املالحق............

 (  1ملحق ) 

 استمارة تسجيل الدرجات

  -: ( املناولة الصدريةمهارة ) اختبار 

 قياس مهارة املناولة الصدرية

07م المجموع 5م  8م  0م  6م  .م  4م  3م  0م  0م  االسم  
 الثالثي

 ت

             
 

-: (الطبطبة مهارة ) اختبار   

 قياس مهارة الطبطبة

المحاولة الثانية زمن المحاولة االولىزمن    ت االسم الثالثي 
    

 

 -: ( التصويب من القفزمهارة ) اختبار 

 قياس مهارة التصويب من القفز

م

15 
م

14 
م

13 
م

12 
م

11 
م

11 
م

9 
م

8 
م

7 
م

6 
م

5 
م

4 
 م

3    
 م

2 

  

 م

1 
 ت االسم الثالثي
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 ( 7ملحق ) 

 استمارة استبيان

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

 …تحية طيبة 

 تأأأثير تمرينأأات مهاريأأة علأأى وفأأق النمذجأأةيــروم الباحــث بأعــداد بحثــه الموســوم بـــ )
( ونظـــرًا لمـــا الحسأأأية فأأأي تعلأأأم بعأأأض المهأأأارات الهجوميأأأة للمبتأأأدئين بكأأأرة السأأألة 

كـم حـول مجموعـة مـن ائر آتفضلكم بإبداء  ىرجيعلمية لذا  درايةتتمتعون به من خبرة و 
ضـافة مـا تجدونـه مناسـبًا  ومالمتهـاالتمارين وتوضـيح مـدى صـالحيتها  لعينـة البحـث وا 
هـــــم طـــــالب المرحلـــــة ان عينـــــة البحــــث  علمـــــاً  . لغــــرض اســـــتخدامه فـــــي هــــذا البحـــــث

 ( االعدادية ) الصف الرابع

 بشكل خاص . السلةشاكرين تعاونكم معنا خدمةا لتطوير الحركة الرياضية ولكرة 

 -أسـم الخـبير :

 -:الشهادة واللقب

 -االختصـاص :

 -الجامعة / الكلية:

 -التوقيــــع :

 طالب الماجستير                                                             
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 عبد الرحمن نبهان اسماعيل                                                      
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 ( 8ملحق ) 
 على الوحدات التعليمية هاريةتوزيع التمرينات امل

 ( شعبة أ –اجملموعة التجريبية االوىل  )

 الرابع ( –الثالث  –الثاني  –االسبوع ) االول 

رقم 
 الوحدة

تمارين الجزء  التاريخ االسبوع
 الرئيسي

زمن 
 الوحدة

زمن 
الجزء 
 الرئيسي

زمن 
 التمرين
 الواحد

 الراحة

 02االربعاء  االول االولى

 /0 /0212 

          المناولة رين اتم
 (1  ،0 ،2 ) 

 22 4 , 4 د 04  د 44

 ثانية

 /04/0االحد االول الثانية

 0212 

        

        المناولة رين اتم
 (4  ،4 ،6 ) 

 22 4 , 4 د 04 د 44

 ثانية

 02االربعاء  الثاني الثالثة

 /0  /

0212 

        المناولة رين اتم

 (2  ،8  ،9 ) 
 22 4 , 4 د 04 د 44

 ثانية

/  2االحد     الثاني الرابعة

2 /0212 

        المناولةرين اتم
 (12  ،11  ،10 ) 

 22 4 , 4 د 04 د 44

 ثانية

 6االربعاء  الثالث الخامسة
 /2 /0212 

        الطبطبة رين اتم
 (1  ،0 ،2 ) 

 22 4 , 4 د 04 د 44

 ثانية

    االحد   لثالثا السادسة
12  /2 

/0212 

        تمارين الطبطبة 
 (4  ،4 ،6 ) 

 22 4 , 4 د 04 د 44

 ثانية

 12االربعاء  الرابع السابعة

 /2  /

0212 

        تمارين الطبطبة 
 (2  ،8  ،9 ) 

 22 4 , 4 د 04 د 44

 ثانية

   االحد    الرابع الثامنة
12  /2 

/0212 

        تمارين الطبطبة 
 (12  ،11  ،10 ) 

 22 4 , 4 د 04 د 44

 ثانية
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 (الثامن  – السابع – السادس –اخلامس )

رقم 
 الوحدة

زمن  تمارين الجزء الرئيسي التاريخ االسبوع
 الوحدة

زمن 
الجزء 
 الرئيسي

زمن 
 التمرين
 الواحد

 الراحة

 التاسعة
 
 

االربعاء  الخامس

02  /2 
 /0212 

        تمارين التصويب 

 (1  ،0 ،2 ) 
 22 4 , 4 د 04  د 44

 ثانية

االحد     الخامس العاشرة
04  /2 

/0212 

        تمارين التصويب 
 (4  ،4 ،6 ) 

 22 4 , 4 د 04 د 44

 ثانية

الحادية 
 عشر

االربعاء  السادس
02  /2 
 /0212 

        تمارين التصويب 
 (2  ،8  ،9 ) 

 22 4 , 4 د 04 د 44

 ثانية

الثانية 
 عشر

االحد     السادس
21  /2 

/0212 

        تمارين التصويب 
 (12  ،11  ،10 ) 

 22 4 , 4 د 04 د 44

 ثانية

الثالثة 
 عشر

االربعاء  السابع

2  /4  /

0212 

اعادة التمارين السابقة 
 مع ربط المهارات

 22 4 , 4 د 04 د 44

 ثانية

الرابعة 
 عشر

االحد     السابع
2  /4 
/0212 

اعادة التمارين السابقة 
 مع ربط المهارات

 22 4 , 4 د 04 د 44

 ثانية

الخامسة 
 عشر

االربعاء  الثامن
12  /4 
 /0212 

اعادة التمارين السابقة 
 مع ربط المهارات

 22 4 , 4 د 04 د 44

 ثانية

السادسة 
 عشر

االحد     الثامن
14  /4 

/0212 

اعادة التمارين السابقة 
 مع ربط المهارات

 22 4 , 4 د 04 د 44

 ثانية
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 (بشعبة  – لثانيةاجملموعة التجريبية ا )

 الرابع ( –الثالث  –الثاني  –االسبوع ) االول 

رقم 
 الوحدة

تمارين الجزء  التاريخ االسبوع
 الرئيسي

زمن 
 الوحدة

زمن 
الجزء 
 الرئيسي

زمن 
التمرين 
 الواحد

 الراحة

الخميس  االول االولى
01/0/0212 

تمارين المناولة           
 (1  ،0 ،2 ) 

 22 4 , 4 د 04  د 44

 ثانية

         04 االحد االول الثانية

 /0  /0212 

تمارين المناولة         
 (4  ،4 ،6 ) 

 22 4 , 4 د 04 د 44

 ثانية

 08الخميس  الثاني الثالثة

/0   /0212 

تمارين المناولة         
 (2  ،8  ،9 ) 

 22 4 , 4 د 04 د 44

 ثانية

/  2االحد     الثاني الرابعة

2 /0212 

تمارين المناولة        
 (12  ،11  ،10)  

 22 4 , 4 د 04 د 44

 ثانية

/  2الخميس  الثالث الخامسة

2  /0212 

 تمارين الطبطبة        
 (1  ،0 ،2 ) 

 22 4 , 4 د 04 د 44

 ثانية

 12االحد     لثالثا السادسة

 /2 /0212 

 تمارين الطبطبة        
 (4  ،4 ،6 ) 

 22 4 , 4 د 04 د 44

 ثانية

 14الخميس  الرابع السابعة

 /2 /0212 

 تمارين الطبطبة        
 (2  ،8  ،9 ) 

 22 4 , 4 د 04 د 44

 ثانية

 12االحد     الرابع الثامنة

 /2 /0212 

 تمارين الطبطبة 
 (12  ،11  ،10) 

 22 4 , 4 د 04 د 44

 ثانية
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 الثامن ( –السابع  –السادس  –)اخلامس 

رقم 
 الوحدة

زمن  تمارين الجزء الرئيسي التاريخ االسبوع
 الوحدة

زمن 
الجزء 
 الرئيسي

زمن 
التمرين 
 الواحد

 الراحة

 التاسعة
 
 

الخميس  الخامس

01  /2 
 /0212 

 تمارين التصويب        

 (1  ،0 ،2 ) 
 22 4 , 4 د 04  د 44

 ثانية

االحد     الخامس العاشرة
04  /2 

/0212 

 تمارين التصويب        
 (4  ،4 ،6 ) 

 22 4 , 4 د 04 د 44

 ثانية

الحادية 
 عشر

الخميس  السادس
08   /2 

0212 

 تمارين التصويب        
 (2  ،8  ،9 ) 

 22 4 , 4 د 04 د 44

 ثانية

الثانية 
 عشر

االحد     السادس
21  /2 

/0212 

 تمارين التصويب        
 (12  ،11  ،10 ) 

 22 4 , 4 د 04 د 44

 ثانية

الثالثة 
 عشر

الخميس  السابع

4  /4  /

0212 

اعادة التمارين السابقة 
 مع ربط المهارات

 22 4 , 4 د 04 د 44

 ثانية

الرابعة 
 عشر

االحد     السابع
2  /4 
/0212 

اعادة التمارين السابقة 
 مع ربط المهارات

 22 4 , 4 د 04 د 44

 ثانية

الخامسة 
 عشر

الخميس  الثامن
11/4 /

0212 

اعادة التمارين السابقة 
 مع ربط المهارات

 22 4 , 4 د 04 د 44

 ثانية

السادسة 
 عشر

االحد     الثامن
14  /4 

/0212 

اعادة التمارين السابقة 
 مع ربط المهارات

 22 4 , 4 د 04 د 44

 ثانية
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 (جشعبة  – لثالثةاجملموعة التجريبية ا )

 الرابع ( –الثالث  –الثاني  –االسبوع ) االول 

رقم 
 الوحدة

زمن  تمارين الجزء الرئيسي التاريخ االسبوع
 الوحدة

زمن 
الجزء 
 الرئيسي

زمن 
التمرين 
 الواحد

 الراحة

االربعاء  االول االولى
02  /0 
 /0212 

تمارين المناولة           
 (1  ،0 ،2 ) 

 22 4 , 4 د 04  د 44

 ثانية

الخميس  االول الثانية

01  /0 
/0212 

تمارين المناولة         

 (4  ،4 ،6 ) 
 22 4 , 4 د 04 د 44

 ثانية

االربعاء  الثاني الثالثة
02  /0 
 /0212 

تمارين المناولة         
 (2  ،8  ،9 ) 

 22 4 , 4 د 04 د 44

 ثانية

    الخميس الثاني الرابعة
08  /0 

/0212 

تمارين المناولة        
 (12  ،11  ،10 ) 

 22 4 , 4 د 04 د 44

 ثانية

االربعاء  الثالث الخامسة
6  /2 /

0212 

 تمارين الطبطبة        
 (1  ،0 ،2 ) 

 22 4 , 4 د 04 د 44

 ثانية

  الخميس لثالثا السادسة
2  /2 
/0212 

 تمارين الطبطبة        
 (4  ،4 ،6 ) 

 22 4 , 4 د 04 د 44

 ثانية

االربعاء  الرابع السابعة
12  /2 
 /0212 

 تمارين الطبطبة        
 (2  ،8  ،9 ) 

 22 4 , 4 د 04 د 44

 ثانية

   الخميس الرابع الثامنة
14  /2 

/0212 

 تمارين الطبطبة        
(01  ،00  ،01 ) 

 22 4 , 4 د 04 د 44

 ثانية
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 الثامن ( –السابع  –السادس  –)اخلامس 

رقم 
 الوحدة

زمن  تمارين الجزء الرئيسي التاريخ االسبوع
 الوحدة

زمن 
الجزء 
 الرئيسي

زمن 
التمرين 
 الواحد

 الراحة

 التاسعة
 
 

االربعاء  الخامس
02  /2 
 /0212 

 تمارين التصويب        
 (1  ،0 ،2 ) 

 22 4 , 4 د 04  د 44

 ثانية

   الخميس الخامس العاشرة
01  /2 

/0212 

 تمارين التصويب        
 (4  ،4 ،6 ) 

 22 4 , 4 د 04 د 44

 ثانية

الحادية 
 عشر

االربعاء  السادس
02  /2 
 /0212 

 تمارين التصويب        
 (2  ،8  ،9 ) 

 22 4 , 4 د 04 د 44

 ثانية

الثانية 
 عشر

   الخميس السادس
08  /2 

/0212 

 تمارين التصويب        
 (12  ،11  ،10 ) 

 22 4 , 4 د 04 د 44

 ثانية

الثالثة 
 عشر

االربعاء  السابع
2  /4  /

0212 

اعادة التمارين السابقة 
 مع ربط المهارات

 22 4 , 4 د 04 د 44

 ثانية

الرابعة 
 عشر

الخميس     السابع
4  /4 
/0212 

اعادة التمارين السابقة 
 مع ربط المهارات

 22 4 , 4 د 04 د 44

 ثانية

الخامسة 
 عشر

االربعاء  الثامن
12  /4 
 /0212 

اعادة التمارين السابقة 
 مع ربط المهارات

 22 4 , 4 د 04 د 44

 ثانية

السادسة 
 عشر

الخميس    الثامن
11  /4 

/0212 

اعادة التمارين السابقة 
 مع ربط المهارات

 22 4 , 4 د 04 د 44

 ثانية
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 741 

 المناولةتعلم مهارة / الهدف التعليمي      ليمية  نموذج لوحدة تع      للبنين المعارفع / المدرسة / 
 التعاونتنمية روح  /الهدف التربوي              44 /عدد الطالب الصف / الرابع االعدادي          

  /التاريخ                     الوحدة / االولى 

أقسام 
 التقويم األدوات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت الوحدة

الجزء 
 التمهيدي

     د 71

 المقدمة
 د 4

 وقوف الطالب ، الحضور ، التحية الرياضية 
التأكيد على   

الضبط 
 والنظام

 اإلحماء
هرولييية اعتياديييية هرولييية  –السيييير االعتييييادي  د 1

 برفع الركبتين عاليًا ثم سير اعتيادي . 

   

التمرينات 
 البدنية

 
 
    تمارين تمطية ) للذراعين والجذع والرجلين ( د 6

التأكيد على   
صحة 
 التمرين

الجزء 
 الرئيسي

    المناولة الصدرية بكرة السلة  د 51

النشاط 
 التعليمي

تعليميييية شيييرح طريقييية اداء تميييارين الوحيييدة ال د 71
ميييين قبيييي   بييييالتركيز علييييى االنظميييية التمثيلييييية

 مدرس المادة . 

   

النشاط 
 التطبيقي

(  ميييييين مهييييييارة  4،  5،  7تمييييييرين رقييييييم )  د 71
 المناولة الصدرية 

 كرات سلة 
 اخصشو ،

تصحيح 
 االخطاء

الجزء 
 الختامي

    لعبة صغيرة / االنصراف . د 1
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 741 

 المناولةتعلم مهارة / الهدف التعليمي      ليمية  نموذج لوحدة تع      للبنين المعارفع / المدرسة / 
 التعاونتنمية روح  /الهدف التربوي              44 /عدد الطالب صف / الرابع االعدادي          ال
  /التاريخ                    لثانيةالوحدة / ا 

أقسام 
 التقويم األدوات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت الوحدة

الجزء 
 التمهيدي

     د 71

 المقدمة
 د 4

 وقوف الطالب ، الحضور ، التحية الرياضية 
التأكيد على   

الضبط 
 والنظام

 اإلحماء
هرولييية اعتياديييية هرولييية  –السيييير االعتييييادي  د 1

 برفع الركبتين عاليًا ثم سير اعتيادي . 

   

التمرينات 
 البدنية

 
 
    تمارين تمطية ) للذراعين والجذع والرجلين ( د 6

التأكيد على   
صحة 

 التمرين 

الجزء 
 الرئيسي

    المناولة الصدرية بكرة السلة  د 51

النشاط 
 التعليمي

تعليميييية تميييارين الوحيييدة الشيييرح طريقييية اداء  د 71
ميييين قبيييي   بييييالتركيز علييييى االنظميييية التمثيلييييية

 مدرس المادة . 

   

النشاط 
 التطبيقي

(  ميييييين مهييييييارة  6،  1،  4تمييييييرين رقييييييم )  د 71
 المناولة الصدرية 

كرات سلة  
 اخصشو ،

تصحيح 
 االخطاء

الجزء 
 الختامي

    لعبة صغيرة / االنصراف . د 1
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 المناولةتعلم مهارة / الهدف التعليمي      ليمية  نموذج لوحدة تع      للبنين المعارفع / المدرسة / 
 التعاونتنمية روح  /الهدف التربوي              44 /عدد الطالب صف / الرابع االعدادي          ال
  /التاريخ                     لثالثةالوحدة / ا 

أقسام 
 التقويم األدوات التنظيم الحركية الفعاليات والمهارات الوقت الوحدة

الجزء 
 التمهيدي

     د 71

 المقدمة
 د 4

 وقوف الطالب ، الحضور ، التحية الرياضية 
التأكيد على   

الضبط 
 والنظام

 اإلحماء
هرولييية اعتياديييية هرولييية  –السيييير االعتييييادي  د 1

 برفع الركبتين عاليًا ثم سير اعتيادي . 

   

التمرينات 
 البدنية

 
 
    تمارين تمطية ) للذراعين والجذع والرجلين ( د 6

التأكيد على   
صحة 

 التمرين 

الجزء 
 الرئيسي

    المناولة الصدرية بكرة السلة  د 51

النشاط 
 التعليمي

تعليميييية شيييرح طريقييية اداء تميييارين الوحيييدة ال د 71
ميييين قبيييي   بييييالتركيز علييييى االنظميييية التمثيلييييية

 مدرس المادة . 

   

النشاط 
 التطبيقي

(  ميييييين مهييييييارة  1،  1،  1تمييييييرين رقييييييم )  د 71
 المناولة الصدرية 

كرات سلة  
 اخصشو ،

تصحيح 
 االخطاء

الجزء 
 الختامي

    لعبة صغيرة / االنصراف . د 1
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 المناولةتعلم مهارة / الهدف التعليمي      ليمية  نموذج لوحدة تع      للبنين المعارفع / المدرسة / 
 التعاونتنمية روح  /الهدف التربوي               44/عدد الطالب صف / الرابع االعدادي          ال
  /التاريخ                    لرابعةاالوحدة /  

أقسام 
 التقويم األدوات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت الوحدة

الجزء 
 التمهيدي

     د 71

 المقدمة
 د 4

 وقوف الطالب ، الحضور ، التحية الرياضية 
التأكيد على   

الضبط 
 والنظام

 اإلحماء
هرولييية اعتياديييية هرولييية  –السيييير االعتييييادي  د 1

 برفع الركبتين عاليًا ثم سير اعتيادي . 

   

التمرينات 
 البدنية

 
 
    تمارين تمطية ) للذراعين والجذع والرجلين ( د 6

التأكيد على   
صحة 

 التمرين 

الجزء 
 الرئيسي

    المناولة الصدرية بكرة السلة  د 51

النشاط 
 التعليمي

تعليميييية شيييرح طريقييية اداء تميييارين الوحيييدة ال د 71
ميييين قبيييي   بييييالتركيز علييييى االنظميييية التمثيلييييية

 مدرس المادة . 

   

النشاط 
 التطبيقي

(  ميين مهييارة  75،  77،  71تمييرين رقييم )  د 71
 المناولة الصدرية 

كرات سلة  
 اخصشو ،

تصحيح 
 االخطاء

الجزء 
 الختامي

    لعبة صغيرة / االنصراف . د 1
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 الطبطبةتعلم مهارة / الهدف التعليمي      ليمية  نموذج لوحدة تع      للبنين المعارفع / المدرسة / 
 التعاونتنمية روح  /الهدف التربوي              44 /عدد الطالب صف / الرابع االعدادي          ال
  /التاريخ                    لخامسةالوحدة / ا 

أقسام 
 التقويم األدوات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت الوحدة

الجزء 
 التمهيدي

     د 71

 المقدمة
 د 4

 وقوف الطالب ، الحضور ، التحية الرياضية 
على التأكيد   

الضبط 
 والنظام

 اإلحماء
هرولييية اعتياديييية هرولييية  –السيييير االعتييييادي  د 1

 برفع الركبتين عاليًا ثم سير اعتيادي . 

   

التمرينات 
 البدنية

 
 
    تمارين تمطية ) للذراعين والجذع والرجلين ( د 6

التأكيد على   
صحة 

 التمرين 

الجزء 
 الرئيسي

    بكرة السلة  الطبطبة د 51

النشاط 
 التعليمي

تعليميييية شيييرح طريقييية اداء تميييارين الوحيييدة ال د 71
ميييين قبيييي   بييييالتركيز علييييى االنظميييية التمثيلييييية

 مدرس المادة . 

   

النشاط 
 التطبيقي

(  ميييييين مهييييييارة  4،  5،  7تمييييييرين رقييييييم )  د 71
  الطبطبة

كرات سلة  
 اخصشو ،

تصحيح 
 االخطاء

الجزء 
 الختامي

    .لعبة صغيرة / االنصراف  د 1
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 الطبطبةتعلم مهارة / الهدف التعليمي      ليمية  نموذج لوحدة تع      للبنين المعارفع / المدرسة / 
 التعاونتنمية روح  /الهدف التربوي               44/عدد الطالب  لصف / الرابع االعدادي         ا
  /التاريخ                   لسادسةالوحدة / ا 

أقسام 
 التقويم األدوات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت الوحدة

الجزء 
 التمهيدي

     د 71

 المقدمة
 د 4

 وقوف الطالب ، الحضور ، التحية الرياضية 
التأكيد على   

الضبط 
 والنظام

 اإلحماء
هرولييية اعتياديييية هرولييية  –السيييير االعتييييادي  د 1

 برفع الركبتين عاليًا ثم سير اعتيادي . 

   

التمرينات 
 البدنية

 
 
    تمارين تمطية ) للذراعين والجذع والرجلين ( د 6

التأكيد على   
صحة 

 التمرين 

الجزء 
 الرئيسي

    بكرة السلة  الطبطبة د 51

النشاط 
 التعليمي

تعليميييية الوحيييدة الشيييرح طريقييية اداء تميييارين  د 71
ميييين قبيييي   بييييالتركيز علييييى االنظميييية التمثيلييييية

 مدرس المادة . 

   

النشاط 
 التطبيقي

(  ميييييين مهييييييارة  6،  1،  4تمييييييرين رقييييييم )  د 71
  الطبطبة

كرات سلة  
 اخصشو ،

تصحيح 
 االخطاء

الجزء 
 الختامي

    لعبة صغيرة / االنصراف . د 1
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 714 

 الطبطبةتعلم مهارة / الهدف التعليمي      ليمية  نموذج لوحدة تع      للبنين المعارفع / المدرسة / 
 التعاونتنمية روح  /الهدف التربوي               44/عدد الطالب صف / الرابع االعدادي          ال
  /التاريخ                  السابعةالوحدة /  

أقسام 
 التقويم األدوات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت الوحدة

الجزء 
 التمهيدي

     د 71

 المقدمة
 د 4

 وقوف الطالب ، الحضور ، التحية الرياضية 
التأكيد على   

الضبط 
 والنظام

 اإلحماء
هرولييية اعتياديييية هرولييية  –السيييير االعتييييادي  د 1

 برفع الركبتين عاليًا ثم سير اعتيادي . 

   

التمرينات 
 البدنية

 
 
    تمارين تمطية ) للذراعين والجذع والرجلين ( د 6

التأكيد على   
صحة 

 التمرين 

الجزء 
 الرئيسي

    بكرة السلة  الطبطبة د 51

النشاط 
 التعليمي

تعليميييية شيييرح طريقييية اداء تميييارين الوحيييدة ال د 71
ميييين قبيييي   بييييالتركيز علييييى االنظميييية التمثيلييييية

 مدرس المادة . 

   

النشاط 
 التطبيقي

(  ميييييين مهييييييارة  1،  1،  1تمييييييرين رقييييييم )  د 71
  الطبطبة

كرات سلة  
 اخصشو ،

تصحيح 
 االخطاء

الجزء 
 الختامي

    لعبة صغيرة / االنصراف . د 1
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 الطبطبةتعلم مهارة / الهدف التعليمي      ليمية  نموذج لوحدة تع      للبنين المعارفع / المدرسة / 
 التعاونتنمية روح  /الهدف التربوي               44/عدد الطالب صف / الرابع االعدادي          ال
  /التاريخ                  لثامنةالوحدة / ا 

أقسام 
 التقويم األدوات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت الوحدة

الجزء 
 التمهيدي

     د 71

 المقدمة
 د 4

 وقوف الطالب ، الحضور ، التحية الرياضية 
التأكيد على   

الضبط 
 والنظام

 اإلحماء
هرولييية اعتياديييية هرولييية  –السيييير االعتييييادي  د 1

 برفع الركبتين عاليًا ثم سير اعتيادي . 

   

التمرينات 
 البدنية

 
 
    تمارين تمطية ) للذراعين والجذع والرجلين ( د 6

التأكيد على   
صحة 

 التمرين 

الجزء 
 الرئيسي

    بكرة السلة  الطبطبة د 51

النشاط 
 التعليمي

تعليميييية شيييرح طريقييية اداء تميييارين الوحيييدة ال د 71
ميييين قبيييي   بييييالتركيز علييييى االنظميييية التمثيلييييية

 مدرس المادة . 

   

النشاط 
 التطبيقي

(  ميين مهييارة  75،  77،  71تمييرين رقييم )  د 71
  الطبطبة

كرات سلة  
 اخصشو ،

تصحيح 
 االخطاء

الجزء 
 الختامي

    لعبة صغيرة / االنصراف . د 1
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 التصويبتعلم مهارة / الهدف التعليمي     ليمية  نموذج لوحدة تع      للبنين المعارفع / المدرسة / 
 التعاونتنمية روح  /الهدف التربوي               44/عدد الطالب صف / الرابع االعدادي          ال
  /التاريخ                 لتاسعةالوحدة / ا 

أقسام 
 التقويم األدوات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت الوحدة

الجزء 
 التمهيدي

     د 71

 المقدمة
 د 4

 وقوف الطالب ، الحضور ، التحية الرياضية 
التأكيد على   

الضبط 
 والنظام

 اإلحماء
هرولييية اعتياديييية هرولييية  –السيييير االعتييييادي  د 1

 برفع الركبتين عاليًا ثم سير اعتيادي . 

   

التمرينات 
 البدنية

 
 
    تمارين تمطية ) للذراعين والجذع والرجلين ( د 6

التأكيد على   
صحة 

 التمرين 

الجزء 
 الرئيسي

    بكرة السلة  تصويبال د 51

النشاط 
 التعليمي

تعليميييية طريقييية اداء تميييارين الوحيييدة الشيييرح  د 71
ميييين قبيييي   بييييالتركيز علييييى االنظميييية التمثيلييييية

 مدرس المادة . 

   

النشاط 
 التطبيقي

(  ميييييين مهييييييارة  4،  5،  7تمييييييرين رقييييييم )  د 71
 التصويب

كرات سلة  
 اخصشو ،

تصحيح 
 االخطاء

الجزء 
 الختامي

    لعبة صغيرة / االنصراف . د 1
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 711 

 التصويبتعلم مهارة / الهدف التعليمي     ليمية  نموذج لوحدة تع      للبنين المعارفع / المدرسة / 
 التعاونتنمية روح  /الهدف التربوي               44/عدد الطالب صف / الرابع االعدادي          ال
  /التاريخ                   لعاشرةالوحدة / ا 

أقسام 
 التقويم األدوات التنظيم الحركيةالفعاليات والمهارات  الوقت الوحدة

الجزء 
 التمهيدي

     د 71

 المقدمة
 د 4

 وقوف الطالب ، الحضور ، التحية الرياضية 
التأكيد على   

الضبط 
 والنظام

 اإلحماء
هرولييية اعتياديييية هرولييية  –السيييير االعتييييادي  د 1

 برفع الركبتين عاليًا ثم سير اعتيادي . 

   

التمرينات 
 البدنية

 
 
    تمارين تمطية ) للذراعين والجذع والرجلين ( د 6

التأكيد على   
صحة 

 التمرين 

الجزء 
 الرئيسي

    بكرة السلة  تصويبال د 51

النشاط 
 التعليمي

تعليميييية شيييرح طريقييية اداء تميييارين الوحيييدة ال د 71
ميييين قبيييي   بييييالتركيز علييييى االنظميييية التمثيلييييية

 مدرس المادة . 

   

النشاط 
 التطبيقي

(  ميييييين مهييييييارة  6،  1،  4تمييييييرين رقييييييم )  د 71
 التصويب

كرات سلة  
 اخصشو ،

تصحيح 
 االخطاء

الجزء 
 الختامي

    لعبة صغيرة / االنصراف . د 1

 
 



 املالحق............

 
 

 711 

 التصويبتعلم مهارة / الهدف التعليمي     ليمية  نموذج لوحدة تع      للبنين المعارفع / المدرسة / 
 التعاونتنمية روح  /الهدف التربوي               44/عدد الطالب صف / الرابع االعدادي          ال
  /التاريخ              لحادية عشرالوحدة / ا 

أقسام 
 التقويم األدوات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت الوحدة

الجزء 
 التمهيدي

     د 71

 المقدمة
 د 4

 وقوف الطالب ، الحضور ، التحية الرياضية 
التأكيد على   

الضبط 
 والنظام

 اإلحماء
هرولييية اعتياديييية هرولييية  –السيييير االعتييييادي  د 1

 برفع الركبتين عاليًا ثم سير اعتيادي . 

   

التمرينات 
 البدنية

 
 
    تمارين تمطية ) للذراعين والجذع والرجلين ( د 6

التأكيد على   
صحة 

 التمرين 

الجزء 
 الرئيسي

    بكرة السلة  تصويبال د 51

النشاط 
 التعليمي

تعليميييية شيييرح طريقييية اداء تميييارين الوحيييدة ال د 71
ميييين قبيييي   بييييالتركيز علييييى االنظميييية التمثيلييييية

 مدرس المادة . 

   

النشاط 
 التطبيقي

(  ميييييين مهييييييارة  1،  1،  1تمييييييرين رقييييييم )  د 71
 التصويب

سلة كرات  
 اخصشو ،

تصحيح 
 االخطاء

الجزء 
 الختامي

    لعبة صغيرة / االنصراف . د 1

 
 



 املالحق............
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 التصويبتعلم مهارة / الهدف التعليمي     ليمية  نموذج لوحدة تع      للبنين المعارفع / المدرسة / 
 التعاونتنمية روح  /الهدف التربوي               44/عدد الطالب صف / الرابع االعدادي          ال
  /التاريخ               لثانية عشرالوحدة / ا 

أقسام 
 التقويم األدوات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت الوحدة

الجزء 
 التمهيدي

     د 71

 المقدمة
 د 4

 وقوف الطالب ، الحضور ، التحية الرياضية 
التأكيد على   

الضبط 
 والنظام

 اإلحماء
هرولييية اعتياديييية هرولييية  –السيييير االعتييييادي  د 1

 برفع الركبتين عاليًا ثم سير اعتيادي . 

   

التمرينات 
 البدنية

 
 
    تمارين تمطية ) للذراعين والجذع والرجلين ( د 6

التأكيد على   
صحة 

 التمرين 

الجزء 
 الرئيسي

    بكرة السلة  تصويبال د 51

النشاط 
 التعليمي

تعليميييية طريقييية اداء تميييارين الوحيييدة الشيييرح  د 71
ميييين قبيييي   بييييالتركيز علييييى االنظميييية التمثيلييييية

 مدرس المادة . 

   

النشاط 
 التطبيقي

(  ميين مهييارة  75،  77،  71تمييرين رقييم )  د 71
 التصويب

كرات سلة  
 اخصشو ،

تصحيح 
 االخطاء

الجزء 
 الختامي

    لعبة صغيرة / االنصراف . د 1
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 المناولة  تعلم مهارة / الهدف التعليمي     ليمية  نموذج لوحدة تع     للبنين المعارفع / المدرسة / 
 والطبطبة والتصويب         44/عدد الطالب       الصف / الرابع االعدادي      
 التعاونتنمية روح  /الهدف التربوي     الوحدة  / الثالثة عشر            التاريخ /   
 

أقسام 
 التقويم األدوات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت الوحدة

الجزء 
 التمهيدي

     د 71

 المقدمة
 د 4

 وقوف الطالب ، الحضور ، التحية الرياضية 
التأكيد على   

الضبط 
 والنظام

 اإلحماء
هرولييية اعتياديييية هرولييية  –السيييير االعتييييادي  د 1

 برفع الركبتين عاليًا ثم سير اعتيادي . 

   

التمرينات 
 البدنية

 
 
    تمارين تمطية ) للذراعين والجذع والرجلين ( د 6

التأكيد على   
صحة 

 التمرين 

الجزء 
 الرئيسي

    بكرة السلة  لمناولة والطبطبة والتصويبا د 51

النشاط 
 التعليمي

تعليميييية طريقييية اداء تميييارين الوحيييدة الشيييرح  د 71
ميييين قبيييي   بييييالتركيز علييييى االنظميييية التمثيلييييية

 مدرس المادة . 

   

النشاط 
 التطبيقي

( لكي  مين المناولية والطبطبية  5تمرين رقيم )  د 71
 والتصويب

كرات سلة  
 اخصشو ،

تصحيح 
 االخطاء

الجزء 
 الختامي

    لعبة صغيرة / االنصراف . د 1
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 المناولة  تعلم مهارة / الهدف التعليمي     ليمية  نموذج لوحدة تع     للبنين المعارفع / المدرسة / 
 والطبطبة والتصويب         44/عدد الطالب       الصف / الرابع االعدادي      
 التعاونتنمية روح  /الهدف التربوي     الوحدة  / الرابعة عشر            التاريخ /   
 

أقسام 
 التقويم األدوات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت الوحدة

الجزء 
 التمهيدي

     د 71

 المقدمة
 د 4

 وقوف الطالب ، الحضور ، التحية الرياضية 
التأكيد على   

الضبط 
 والنظام

 اإلحماء
هرولييية اعتياديييية هرولييية  –السيييير االعتييييادي  د 1

 برفع الركبتين عاليًا ثم سير اعتيادي . 

   

التمرينات 
 البدنية

 
 
    تمارين تمطية ) للذراعين والجذع والرجلين ( د 6

التأكيد على   
صحة 

 التمرين 

الجزء 
 الرئيسي

    بكرة السلة  المناولة والطبطبة والتصويب د 51

النشاط 
 التعليمي

تعليميييية طريقييية اداء تميييارين الوحيييدة الشيييرح  د 71
ميييين قبيييي   بييييالتركيز علييييى االنظميييية التمثيلييييية

 مدرس المادة . 

   

النشاط 
 التطبيقي

( لكي  مين المناولية والطبطبية  1تمرين رقيم )  د 71
 والتصويب

كرات سلة  
 اخصشو ،

تصحيح 
 االخطاء

الجزء 
 الختامي

    لعبة صغيرة / االنصراف . د 1
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 المناولة  تعلم مهارة / الهدف التعليمي     ليمية  نموذج لوحدة تع     للبنين المعارفع / المدرسة / 
 والطبطبة والتصويب         44/عدد الطالب       الصف / الرابع االعدادي      
 التعاونتنمية روح  /الهدف التربوي     الوحدة  / الخامسة عشر            التاريخ /   
 

أقسام 
 التقويم األدوات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت الوحدة

الجزء 
 التمهيدي

     د 71

 المقدمة
 د 4

 وقوف الطالب ، الحضور ، التحية الرياضية 
التأكيد على   

الضبط 
 والنظام

 اإلحماء
هرولييية اعتياديييية هرولييية  –السيييير االعتييييادي  د 1

 برفع الركبتين عاليًا ثم سير اعتيادي . 

   

التمرينات 
 البدنية

 
 
    تمارين تمطية ) للذراعين والجذع والرجلين ( د 6

التأكيد على   
صحة 

 التمرين 

الجزء 
 الرئيسي

    بكرة السلة  المناولة والطبطبة والتصويب د 51

النشاط 
 التعليمي

تعليميييية طريقييية اداء تميييارين الوحيييدة الشيييرح  د 71
ميييين قبيييي   بييييالتركيز علييييى االنظميييية التمثيلييييية

 مدرس المادة . 

   

النشاط 
 التطبيقي

( لكي  مين المناولية والطبطبية  1تمرين رقيم )  د 71
 والتصويب

كرات سلة  
 اخصشو ،

تصحيح 
 االخطاء

الجزء 
 الختامي

    لعبة صغيرة / االنصراف . د 1
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 المناولة  تعلم مهارة / الهدف التعليمي     ليمية  نموذج لوحدة تع     للبنين المعارفع / المدرسة / 
 والطبطبة والتصويب        44 /عدد الطالب       الصف / الرابع االعدادي      
 التعاونتنمية روح  /الهدف التربوي     عشر            التاريخ /   لسادسةالوحدة  / ا 
 

أقسام 
 التقويم األدوات التنظيم الفعاليات والمهارات الحركية الوقت الوحدة

الجزء 
 التمهيدي

     د 71

 المقدمة
 د 4

 وقوف الطالب ، الحضور ، التحية الرياضية 
التأكيد على   

الضبط 
 والنظام

 اإلحماء
هرولييية اعتياديييية هرولييية  –السيييير االعتييييادي  د 1

 برفع الركبتين عاليًا ثم سير اعتيادي . 

   

التمرينات 
 البدنية

 
 
    تمارين تمطية ) للذراعين والجذع والرجلين ( د 6

التأكيد على   
صحة 

 التمرين 

الجزء 
 الرئيسي

    بكرة السلة  المناولة والطبطبة والتصويب د 51

النشاط 
 التعليمي

تعليميييية طريقييية اداء تميييارين الوحيييدة الشيييرح  د 71
ميييين قبيييي   بييييالتركيز علييييى االنظميييية التمثيلييييية

 مدرس المادة . 

   

النشاط 
 التطبيقي

( لك  من المناولة والطبطبة  77تمرين رقم )  د 71
 والتصويب

كرات سلة  
 اخصشو ،

تصحيح 
 االخطاء

الجزء 
 الختامي

    لعبة صغيرة / االنصراف . د 1
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 )مترينات التصويب(
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1التمرين رقم)
 تعلم مهارة التصويب -الهدف:
 -التنظيم:

يقف الطالب على شكل قطارين مواجهين للهدف عند طرفي خط 
الطالب االول من كل مجموعة  الرمية الحرة ومع اشارة المدرس يبدء

بالتصويب على الهدف ومن ثم متابعة الكرة وتسليمها إلى أحد 
 الطالب من مجموعته والرجوع الى اخر المجموعة وهكذا .

 

 

 

 (2التمرين رقم)
 تعلم مهارة التصويب -الهدف:
 -التنظيم:

يقف الطالب على شكل قطارين على جانبي السلة ويقوم الطالب 
مجموعة بالتصويب من القفز ومن ثم متابعة الكرة االول من كل 

وتسليمها إلى أحد الطالب من مجموعته والرجوع الى اخر المجموعة 
 وهكذا .

 
 (3التمرين رقم)

 تعلم مهارة التصويب -الهدف:
 -التنظيم:

يقف الطالب على شكل مجموعتين عند الخط النهائي للملعب ويقوم 
بالطبطبة باتجاه خط الرمية الحرة الطالب االول من كل مجموعة 

ومن ثم الدوران ومواجهة السلة واداء التصويب من القفز ومن ثم 
متابعة الكرة وتسليمها إلى أحد الطالب من مجموعته والرجوع الى 

 اخر المجموعة وهكذا .
 



 املالحق............
 

731 

  
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 (4التمرين رقم)
 تعلم مهارة التصويب -الهدف:
 -التنظيم:

يقف الطالب على شكل مجموعتين متجاورتين عند الخط النهائي 
 , للملعب ويقابلهم مجموعتين متجاورتين عند طرفي خط الرمية الحرة

االول من كل مجموعة على الخط النهائي للملعب يقوم  طالبال
خط عند طرفي االول من كل مجموعة  طالببمناولة الكرة الى ال

 الرمية الحرة ليقوم بالتصويب من القفز .
 
 

 (5التمرين رقم)
 تعلم مهارة التصويب -الهدف:
 -التنظيم:

يقف الطالب على شكل مجموعتين متجاورتين عند الخط النهائي  
بالطبطبة  من كل مجموعةيقوم الطالب االول حاملين كرات  للملعب
  . واداء التصويب من القفز قوس الرمية الحرة ثم مواجهة السلةحول 

 
 

 (6التمرين رقم)
 تعلم مهارة التصويب -الهدف:
 -التنظيم:

خط منتصف  يقف الطالب على شكل مجموعتين متجاورتين عند
الملعب يقوم الطالب االول من المجموعة االولى بمناولة الكرة الى 
الطالب االول من المجموعة الثانية المتقدم قلياًل عن مجموعته ثم 
يقطع باتجاه السلة واستالم الكرة داخل قوس الثالث واداء التصويب 

 من القفز . 
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 (8التمرين رقم) 
  تعلم مهارة التصويب -الهدف:
 -التنظيم:

 

 (8التمرين رقم) 
 تعلم مهارة التصويب -الهدف:
 -التنظيم:

 

  

 (7التمرين رقم)
 تعلم مهارة التصويب -الهدف:
 -التنظيم:

يقف الطالب على شكل مجموعتين متجاورتين عند طرفي خط 
يقوم الطالب االول من المجموعة االولى بمناولة الكرة  الرمية الحرة

ثم التقدم قلياًل ومن ثم االول من المجموعة االولى بمناولة الكرة 
 استالم الكرة مرة ثانية واداء التصويب من القفز . 

 
 

 (8التمرين رقم)
 تعلم مهارة التصويب -الهدف:
 -التنظيم:

خارج قوس الثالث يقف الطالب على شكل مجموعتين متجاورتين 
يقوم  ,مجموعتين متجاورتين عند الخط النهائي للملعبنقاط ويقابلهم 

االول من المجموعة االولى بمناولة الكرة الى الطالب االول  طالبال
والدوران  يقوم بالطبطبة للجانبمن المجموعة المقابلة الذي بدوره 

 التصويب من القفز . أداء ومن ثم ومواجهة السلة
 

 (9التمرين رقم)
 تعلم مهارة التصويب -الهدف:
 -التنظيم:

خط منتصف  عنديقف الطالب على شكل مجموعتين متجاورتين 
الملعب يقوم الطالب االول من كل مجموعة االولى باداء مهارة 
الطبطبة باتجاه السلة وعند دخوله قوس الثالث نقاط يقوم بالتوقف 

 واداء التصويب من القفز .
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 (11التمرين رقم)
 تعلم مهارة التصويب -الهدف:
 -التنظيم:

يقف الطالب على شكل اربع مجموعات مجموعتين على قوس 
الثالث نقاط عند طرفي خط الرمية الحرة ومجموعتين على جانبي 

باستالم الكرة واداء  المجموعتيناليمن وااليسر وتقوم هذه السلة ا
 . التصويب من القفز

 
 

 

 

 (11التمرين رقم)
 تعلم مهارة التصويب -الهدف:
 -التنظيم:

يقف الطالب على شكل مجموعتين متجاورتين عند الخط النهائي  
بالطبطبة  من كل مجموعةيقوم الطالب االول حاملين كرات  للملعب

حول شاخص موجود أمام كل مجموعة ثم مواجهة السلة  واداء 
 التصويب من القفز .

 

 (12التمرين رقم)
 تعلم مهارة التصويب -الهدف:
 -التنظيم:

يقف الطالب على شكل مجموعتين متجاورتين عند الخط النهائي 
عند طرفي خط طالب واحد أمام كل مجموعة للملعب ويقابلهم 

االول من كل مجموعة على الخط النهائي  طالبال , الرمية الحرة
ليقوم بالتصويب الذي يقابله  طالبللملعب يقوم بمناولة الكرة الى ال

بينما الطالب الذي سلم له الكرة يقطع من  ثم متابعة الكرة  من القفز
 وهكذا . ويصوب خلفه ليستلم ايضًا كرة من المجموعة التي تجاوره



 املالحق............
 

921 

 (  التمرينات املهارية) 
 ) مترينات املناولة (

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9تمرين رقم)

 المناولة الصدريةمهارة تعلم  -الهدف:

 -التنظيم:

يقف الطالب على شكل نصف دائرة وامامهم طالب قائد يقوم 
 استالمها للطالب بالتناوب.و  بمناولة الكرة

 (2تمرين رقم)

 المناولة الصدرية. مهارةتعلم  -الهدف:

 -التنظيم:

االشارة يبدأ الطالب  ومع 2-2-1شكل يقف الطالب على 
شكل نجمة  بمناولة الكرة للطالب المقابل وتنتهي المناوالت بتكوين

 الى زميله المجاور. الكرة ال يناول الطالبن على شرط ا

 (3تمرين رقم) 

 المناولة الصدرية. مهارةتعلم  -الهدف:

 -التنظيم:

( امتار 5بينهما)المسافة  يقف الطالب على شكل خطين متقابلين
ويقوم الطالب االول بتمرير الكرة للطالب المقابل بينما يقوم 

 . الطالب االخر بمناولة الكرة الى االخر بشكل قطري وهكذا
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 (4التمرين رقم)

 المناولة الصدرية مهارة تعلم -الهدف:

 -التنظيم:

يقف الطالب على شكل خطين متقابلين ولكن الطالب من الخط 
االول ال يقابله طالب من الخط الذي امامهم وانما بشكل قطري 
ويقوم الطالب االول من المجموعة مناولة الكرة الى الطالب 

 وهكذا. المقابل في الخط األخر بشكل متعرج

 (5التمرين رقم)

 تعلم المناولة الصدرية. -الهدف:

 -التنظيم:

وقوف الطالب على شكل قطارين متقابلين والطالب االول من 
القطار االول يحمل كرة ويقوم بمناولة الكرة الى الطالب االول 
 من القطار المقابل ويتحرك للخلف والوقوف اخر الطالب

 بالمجموعة نفسها وهكذا.

 (6تمرين رقم)

 المناولة الصدريةمهارة تعلم  -الهدف:

 -التنظيم:

والطالب من القطار  وقوف الطالب على شكل قطارين متقابلين
االول يحمل كرة ويقوم بمناولة الكرة الى الطالب من القطار 

 ةوالوقوف اخر طالب بالمجموع المقابل والتحرك باتجاه الكرة
 المقابلة وهكذا.
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 (7رقم) ينتمر 

 المناولة الصدريةمهارة تعلم  -الهدف:

 -التنظيم:

وقوف  الطالب على شكل مربع وكل ضلعين متقابلين لديهم كرة 
 ويقومون بمناولة الكرة بحيث ال تتقاطع الكرات مع بعضها.

 (8تمرين رقم)

 تعلم المناولة الصدرية. -الهدف:

 -التنظيم: 

الطالب االول يقف الطالب على شكل خطين متجاورين يقوم 
الذي يحمل الكرة بمناولة الكرة الى زميله االول من المجموعة 

 الى اخر مجموعة نفسها وهكذا. المجاورة والتحرك

 

 (1التمرين رقم) 

 المناولة الصدرية.مهارة تعلم  -الهدف:

 -التنظيم:

الطالب الى اخر المجموعة  نفس التمرين السابق ولكن تحرك
 المجاورة. 

 



 املالحق............
 

932 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (91تمرين رقم)

 ولة الصدرية.االمن مهارة تعلم -الهدف:

 -التنظيم:

نهاية الملعب بمجموعات متجاورة ولكن  يقف الطالب على خط
الصدرية بالتحرك  مجموعتين لهم كرة ويقوم الطالب بأداء التمريرة

 .والرجوع على الخط الجانبي للملعب ذهابًا الى اخر الملعب

 (99تمرين رقم)

 المناولة الصدرية. مهارة تعلم -الهدف:

 -التنظيم:

يقف الطالب على شكل ثالث مجموعات متجاورة عند خط نهاية  
الوسط ويقوم هذا  الملعب والكرة عند الطالب االول من المجموعة

الطالب بمناولة الكرة الى الطالب االول من المجموعة على جهة 
خطوات والتحرك لألمام ثم اعادة الكرة الى  اليمين الذي سبقه بثالث

ومن ثم مناولتها الى الزميل على  الطالب نفسه بالمجموعة الوسط
 .جهة اليسار

 (92التمرين رقم)

 تعلم المناولة الصدرية. -الهدف:

 -التنظيم: 

يقف الطالب ثالث مجاميع عند خط نهاية الملعب والكرات عند  
 باقي للخلف عن مستوى المجموعة الوسط التي ترجع قليال

المجموعات ويقوم الطالب االول من المجموعة الوسط الحامل للكرة 
بمناولة الكرة الى الطالب االول من المجموعةعلى جهة اليمين 
الذي والتحرك باتجاه الكرة والدوران من خلف الطالب المستلم للكرة 

 ذا.الثالثة وهك  المجموعة بدوره يناول الى الطالب المتحرك من
 



 املالحق............
 

933 

 

 ( مترينات الطبطبة) 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 (9تمرين رقم)
 تعلم مهارة الطبطبة -الهدف:
 -التنظيم:

يقف الطالب على شكل خطين اي مجموعتين متقابلتين المجموعة 
االولى لديها كرات ومع اشارة المدرس تقوم هذه المجموعة بأداء مهارة 

االشارة الثانية تقوم هذه المجموعة بمناولة الكرة الطبطبة بالمكان ومع 
 الى المجموعة المقابلة لتأدية هذه المهارة وهكذا.

 
 (2تمرين رقم)

 تعلم مهارة الطبطبة -الهدف:
  -التنظيم:

  نفس التمرين السابق ولكن باليد اليسرى.
 

 (3تمرين رقم)
 تعلم مهارة الطبطبة -الهدف:
 -التنظيم:

يقف الطالب على شكل اربع مجاميع عند الخط النهائي 
 للملعب الطالب االول من كل مجموعة بيده كرة وعند اشارة 

المدرس يقوم الطالب بأداء مهارة الطبطبة باليد اليمنى مع 
المشي وعند االشارة الثانية يقف الطالب بنفس المكان 

الب واالستمرار بالطبطبة ومع االشارة الثالثة يعاود الط
الطبطبة بالمشي الى نصف الملعب والرجوع باليد اليسرى 

 بنفس االلية.
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 (4تمرين رقم)
 تعلم مهارة الطبطبة -:الهدف

 -التنظيم:
يقف الطالب على شكل اربع مجموعات عند خط نهاية 
الملعب وامام كل مجموعة عند خط منتصف الملعب شاخص 

بأداء الطبطبة والدوران حول الشاخص والرجوع يقوم الطالب 
 الى نفس المجموعة ومناولة الكرة الى اخر المجوعة نفسها.

 
  (5تمرين رقم)

 تعلم مهارة الطبطبة -:الهدف
 -التنظيم:

 نفس التمرين السابق ولكن باليد اليسار.
 

  (6تمرين رقم)
 تعلم مهارة الطبطبة -الهدف:
 -التنظيم:

ل دوائر الملعب الثالث وعمل ثالث وضع اربعة شواخص حو 
 مجاميع لكن مجموعة كرات وتبدأ بالطالب االول بأداء مهارة 

 الدائرة.الطبطبة بين الشواخص على محيط 
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 (7تمرين رقم)
 تعلم مهارة الطبطبة -الهدف:
 -التنظيم:

يقف الطالب على شكل مجموعات عند اركان الملعب خالل مجوعتين 
لمجموعة االولى اشواخص يقوم الطالب االول من  4متقابلتين بينهم 

والثانية باداء مهارة الطبطبة بين الشواخص متجهان الى المجموعة 
 المقابلة ومناولة الكرة والوقوف اخر المجموعة وهكذا.

  (8تمرين رقم)

 مهارة الطبطبة تعلم -الهدف:

 -التنظيم:

يقف الطالب على شكل مجموعتين عند اركان الملعب القطرية وامام كل 
 مجموعة اربع شواخص الى نصف الملعب يقوم الطالب االول من كل

بين الشواخص اربعة ثم الدوران  االتجاه مجموعة بأداء الطبطبة بتغيير
المجموعة عند  يسارباتجاه  الدائرة المركزية ثم  تكملة الطبطبة حول

الخط الجانبي للملعب ايضًا هناك اربع شواخص واداء مهارة الطبطبة 
  وحولها ثم الرجوع الى المجموعة وتسليم الكرة والوقوف اخر المجموعة.

 (1)رقم تمرين

 الطبطبة مهارة تعلم -:الهدف

 -:التنظيم

 شكل على السلة اسفل للملعب النهائي الخط خلف الطالب وقوف
 الطالب يقوم المدرس اشارة وعند كرات ونحملي االوائل مجموعة والطالب

 خط على والرجوع الثالثة الملعب دوائر حول مهارة الطبطبة بأداء االول
 كرات يحملون ال الذين الطالب الى الكرة وتسليم المجموعة الى الجانب
 ينطلق االولى الدائرة الى التمرين بداية في الطالب االول وصول وبمجرد
 . وهكذا الثاني الطالب
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 (91تمرين رقم)
 تعلم مهارة الطبطبة -الهدف:
 -التنظيم:

وقوف الطالب على خط النهاية للملعب عند تقاطع خط رمية الثالث 
نقاط ويقوم الطالب االول من المجموعة بأداء مهارة الطبطبة على خط 

ثالث حواجز ثم تكون الطبطبة على خط الزون رمية الثالث نقاط بين 
  بين ثالث شواخص ايضًا والرجوع الى المجموعة ومناولة الكرة

 (99تمرين رقم)
 تعلم مهارة الطبطبة -الهدف:
 -التنظيم:

وقوف الطالب على شكل مجموعة على يمين الملعب عند خط قاعدة 
ل بأداء مهارة الملعب بحوزتهم كرات مع اشارة المدرس يقوم الطالب االو 

الطبطبة حول ثالث حواجز على الخط الجانبي ثم الدوران حول دائرة 
نصف الملعب ثم تكملة الطبطبة على الخط النهائي واداء الطبطبة بين 

 شاخصين ثم مناولة الكرة الى الطالب في نفس المجموعة.
  (92تمرين رقم)

 تعلم مهارة الطبطبة -الهدف:

 -التنظيم:

يمين الملعب عند نهاية خط القاعدة على شكل  وقوف الطالب على
        كل مجموعة مجموعة وامامهم شكل قطري مجموعة اخرى وامام

شواخص على طول الخط الجانبي للملعب يقوم الطالب بأداء مهارة ( 6)
الطبطبة بين الشواخص ثم تكملة الطبطبةعلى الخط النهائي للملعب ثم 

 ية والوقوف اخر المجموعة.الى المجموعة الثان تسليم الكرة
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The study  comprises five chapters : 

Chapter One :- Introduction of the Study 

The study is concerned with the high position that features the 

game of basketball in the World, in addition to the developments 

achieved in the motor learning field , the new styles that take care of 

the individual differences , other sciences that are linked with in the 

learning process to develop the aspects of preparing this game which 

are ( the physical,  motor, skillful, planning, cognitive and 

psychological ) . This is to be done through setting teaching curricula 

and exercises that develop the above mentioned  preparing aspects.  

 The researcher also tackles to the age groups and the way they 

should be taught through founding modern teaching styles that suit 

these groups , and this is to be done through setting up skillful 

exercises according to modeling sensory to develop the skillful 

performance of some offensive skills . Moreover , the researcher talks 

about the significance of the offensive skills using modern styles that 

take care of the individual differences. Thus,  the significance of the 
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study lies in recognizing the effect of these exercise according to 

modeling sensory on learning some offensive skills for the beginners 

in basketball. 

Problem of the Study:- 

The problem of the study is recognized through the observance 

of the researcher , as he is a teacher and a coach for Diyala Directorate 

of Education Team , to the weakness of skillful ability of the players 

in basketball game . The researcher also recognizes that the followed 

teaching curriculum does not pay attention to the representational 

learner system through which the learner receives the information nor 

using the representational system in the lesson plan .  

The Two Aims of the Study :- 

1.  Setting up group of skillful exercises for some basic offensive 

skills  in basketball for the students of the preparatory stage ( 

fourth stage ) according to modeling sensory  

2. Recognizing the effect of the exercises in preferring the 

modeling sensory (audio, visual and sensual ) on learning some 

basic offensive skills  in basketball for the students of the 

preparatory stage ( fourth stage ), which are ( passing , dribbling 

and shooting), in each group of the study groups . 

The Assumption of the Study :- 

 There  are  differences with incorporeal relation between 

the post tests and pretests in the effect of the 
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representational systems (audio, visual and sensual ) on 

learning some basic offensive skills  in basketball for the 

students of the preparatory stage ( fourth stage) , which are 

( passing , dribbling and shooting), in the three groups of 

the study. 

Domains of the Study: 

1. Human Domain: Sample from students of the preparatory stage           

( fourth stage). 

2. Time Domain :The period from   3-10-2012   until 2-5-2013 

3. Place Domain :The playing yard of AlMaarif Preparatory School 

for boys 
 

 

Chapter Two : Theoretical and similar studies: 

In the first part of this chapter, the researcher handles the 

theoretical studies of the motor learning , the style of preferring  

modeling sensory and the representational systems and the under 

discussion offensive skills . Then , the researcher talks about some 

similar studies , discussing the similarities and differences with the 

current study. 

Chapter Three : Method and Field Procedures of the study  

This chapter includes the method and the field procedures of the 

study. The researcher used the experimental method designing equal , 

while the sample of the study included (45) students , from the (male) 

students of the preparatory stage, divided into three experimental . The 
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sample was deliberately chosen. The main experiment implemented 

during the period from (20
th

 of Feb.2013 until 14
th

 of Apr.2013). It 

took eight weeks with two teaching sets a week and the total of the 

teaching sets became (16) sets. 

This chapter also includes the helping apparatus and tools , 

means of collecting information , the three pioneer experiments, tests 

used in the study , the scientific bases of the tests, the post tests and 

pretests , and finally the statistical means used in processing the data. 

 

Chapter Four : Presenting , Analyzing and discussing the results 

This chapter includes the displaying and analyzing the  results 

achieved by the researcher through tables and figures , then the 

discussing these results . 

Chapter Five :Conclusions and Recommendations 

This chapter included conclusions and recommendations. 

The most important conclusions are : 

1- The teaching exercises ,that are implemented on the students, 

are 

effective in developing the skillful aspect for the mixed three 

groups (audio, visual and sensual ). 

2- The method of presenting sample of the skills contributes 

greatly in the learning of the visual  group because watching the 

skill by the learner helps the latter in recognizing the path of the 
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movement and the right sense of the body , in other words , 

mastering the skillful performance of the movement. 

The most important recommendations are : 

1- The necessity of introducing the representational systems to the 

teachers , coaches and students . And setting teaching and 

training curricula according to the stages of their 

representational systems. 

2- Implementing similar study on female students  

3- Implementing comparative studies between males and females 

to recognize the differences between the two sexes in results 

and recognizing the differences in their knowledge styles. 

4- Implementing similar studies using other knowledge styles on 

different samples and different sport games. 

 

 

 


