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 المستخلص

ان تطور طرائق التدريس وتطور األساليب المستخدمة في تدريس التربية 

. الرياضية له اثر كبير في رفع مستوى الطلبة في الجانبين المهاري والتحصيلي

والتعلم أإلتقاني من األساليب الحديثة التي تعتمد على مراعاة الفروق الفردية في 

خاصة وذلك من خالل التسلسل مستوى وسرعة تعلم المتعلمين كل حسب قدراته أل

في لتعلم من السهل إلى ألصعب وعدم االنتقال إلى مادة جديدة ما لم يتم اتقان المادة 

األولى من قبل المتعلمين كافة بإعطائهم الوقت الكافي أو زيادة التكرارات حتى يتم 

على كل من  لذا اعتمد الباحثة في هذا البحث اختبار التعلم أإلتقاني وقياس اثره.إتقانها

التحصيل المعرفي واألداء المهاري في بعض مهارات كرة السلة محاولة منها الى 

لفت نظر القائمين على عملية التدريس الى األساليب والطرائق الجديدة التي لها اثر 

 .في تطوير الطالب مهارياً وتحصيلياً 

ة وروح وتتجلى أهمية البحث في محاولة إيجاد اسلوب تدريس يثير الدافعي

التعاون بين الطلبة فضالً عن مراعاة الفروق الفردية في المستوى وسرعة التعلم 

 .وذلك للنهوض بالمستوى العلمي والعملي لطلبتنا في المهارات قيد البحث

استخدمت الباحثة المنهج التجريبي لمالئمته مع طبيعة البحث وأهدافه،  

رحلة االولى في قسم التربية طالب من طالب الم( 04)وتكونت عينة البحث من 

طالب في كل مجموعة من ( 04)كلية التربية االساسية، وبواقع /الرياضية 

 .المجموعتين الضابطة والتجريبية

واستنتجت الباحثة ان لالسلوب أإلتقاني اثرا واضحا على تحسين التحصيل  

 .المعرفي وتطور االداء المهاري لدى المجموعة التجريبية

ثة باستخدام التعلم أإلتقاني في تدريس مهارات كرة السلة وأوصت الباح 

 .والمهارات االساسية في العاب اخرى فردية او جماعية

 

 

 

 



 

 

The Impact of mastering learning on the knowledge 

achievement and on the skillful performance to the students 

of the first stage / Department of Physical education 

basketball 
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Abstract 

The development in methods of teaching and the styles used in 

teaching physical education has great impact in developing the level of 

the students in the skillful and achieving aspect the mastering learning  is 

one of the modern styles which depends regarding the individual 

differences in the level and the speed  of  learning for the learners 

according to their own special abilities , through gradual stepping from 

the easy to the difficult material and there should not be any stepping to a 

new material without mastering the first material by all the learners , 

giving them enough time or increasing the repetitions until mastering . 

Therefore , the researcher adopts , in this study ,  the mastering  learning 

test and measuring its impact on the knowledge achievement and on 

skillful performance for some basic skills in basketball , as an attempt to 

draw the attention of those who are responsible for the teaching process 

to the new methods and styles which have impact on developing the 

student in the skillful and achievement aspects .  

The significance of the study lies in trying to find a teaching style 

stimulating the motivation an cooperative spirit among the students , in 

addition to taking care of the individual differences the level and the 

speed of  learning to improve the scientific and the practical levels of the 

students in the current studying skills . the experimental method is used 

for its suitability  for the nature and goals of the study . the sample of the 

study comprises (40) female and male students of the first stage / 

Department of Physical education / College of Basic Education, divided 

into two groups with (20) students in each  controlling and experimental 

groups . 

The researcher concludes that the mastering style has a clear 

impact on improving  the knowledge achievement and developing the 

skillful performance for the experimental group. 

 The researcher recommends using themastering learning style in 

teaching the skills of the basketball and the basic skills in the other 

individual and team games.  

 

 

 



 

 

تأثير التعلم أإلتقاني في التحصيل المعرفي واألداء المهاري لبعض المهارات 

 األساسية في كرة السلة

 بثينة عبد الخالق إبراهيم. د.م                                                               

 :التعريف بالبحث -

 : المقدمة وأهمية البحث -1-1

التعلمية في أساليب وطرائق  –شهد العالم تطوراً مذهالً في العملية التعليمية 

من خالل المثابرة تحقيق ألتعلم ولم يصل العالم إلى هذا المستوى في التقدم العلمي إال 

والعمل المتواصل والدراسات المفصلة لكل ما يتعلق بهذه العملية والبحث في أدق 

التربية الرياضية إحدى فروع تعد و، وطرائق تدريس، ا من مناهج وأساليبتفاصيله

العملية التعليمية المهمة في الحياة التي تعتمد بشكل كبير على االنجاز وما يحققه 

اليات الرياضية المختلفة في تحقيق مستويات متقدمة في التعلم الالعب في الفع

في التربية  عليملتي يواجهها القائمون على التا، ولعل التحديات والمصاعب  المهاري

دفعت بأصحاب الخبرة واالختصاص والعاملين في المجال الرياضي إلى الرياضية 

تسهم في تحسين مستوى التفكير الدائم إليجاد أفضل الطرائق واألساليب التي 

والتعلم أإلتقاني من األساليب الحديثة التي  ،هارات األساسية في مختلف األلعابالم

تعتمد على مراعاة الفروق الفردية في مستوى وسرعة تعلم المتعلمين كل حسب 

قدراته ألخاصة وذلك من خالل التسلسل في لتعلم من السهل إلى ألصعب وعدم 

خالل من  المهارة االولى وذلك المتعلم جديدة ما لم يتقن رةتعلم مهااالنتقال إلى 

ومما تقدم نجد إن زيادة التكرارات حتى يتم إتقانها إعطاء المتعلمين الوقت الكافي و

ية وانسيابية آلرار من اجل التعلم بالتعلم التقاني  احد أساليب التعلم التي تستخدم التك

ل الجهد في فادة من المتعلمين الجيدين لبذعالية مع مالحظة الفروق الفردية واالست

في تعلم المهام المقدمة لهم، واالستفادة من  انجاز ما هو محدد لهم ومساعدة زمالئهم

وقت التعلم الذي يتم تكيفه ليالئم قابليتهم فالطلبة ذوي المستويات الضعيفة قد يعطون 

من األلعاب التي تتعدد فيها  وكرة السلة .ستعداداً أكثر لتطوير إمكانياتهموقتاً اكبر وا

، لذا فهي تحتاج  الخططية المهارات األساسية فضالً عن الجوانب األخرى البدنية و

إلى أسلوب تعليمي يراعي فيها تعلم مهارتها األساسية بشكل متقن وألطول فترة 

م ساليب الحديثة المتمثلة بالتعلاألتتجلى أهمية البحث في استخدام احد إذ نية ممكنة زم

أإلتقاني ومعرفة تأثيره على تحسين التحصيل المعرفي وإتقان بعض المهارات 

 .األساسية في كرة السلة

 :مشكلة البحث -1-2

التربوية  بالرغم من االنفتاح المعرفي والتطور العلمي الذي تشهده المؤسسات

وظهور الكثير من طرائق وأساليب التعليم الحديثة ، ال انه  في العملية التعليمية



 

 

ساليب التقليدية القديمة التي ال تواكب هذا األطرائق واليالحظ استمرارية اعتماد 

التطور في العملية التعليمية ، هذا وقد الحظت الباحثة من خالل مشاهدتها لدروس 

بالمعلومات الخاصة بكرة ألسلة العملية  تردي المستوى المهاري وعدم إلمام الطلبة 

وبعد البحث والقراءة في مجموعة من طرائق وأساليب التدريس وجدت الباحثة 

أسلوب التعلم أإلتقاني ، الذي يعمل على مراعاة الفروق الفردية  والذي يعطي فرصة 

وقت متساوية في التعلم  كل حسب قدراته الخاصة وما يحتاجه كل متعلم من 

وبذلك يعطي هذه األسلوب صور متكافئة بحيث  إلى اإلتقان وتكرارات للوصول

، حيث تعتقد الباحثة ان استخدام هذا األسلوب يصل جميع المتعلمين لمرحلة اإلتقان

 .يزيد من تعلم وإتقان الطلبة للمهارات األساسية في كرة السلة 

تأثيره لذا فالبحث الحالي هو محاولة الستخدام أسلوب التعلم أإلتقاني ومعرفته 

 .على التحصيل المعرفي واألداء المهاري لبعض المهارات األساسية في كرة السلة

 :هدفا البحث  -1-3

التعرف على تأثير أسلوب التعلم أإلتقاني على التحصيل المعرفي لبعض  -1

 .المهارات األساسية في كرة السلة

بعض ل االداء المهاري التعرف على تأثير أسلوب التعلم أإلتقاني على إتقان -0

 .المهارات األساسية في كرة السلة

 :فرضا البحث -1-4

ات هناك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارات القبلية والبعدية في اختبار -1

األداء المهاري للمجموعتين الضابطة والتجريبية ولصالح االختبارات 

 .البعدية

الضابطة والتجريبية في  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين -0

االختبارات البعدية في التحصيل المعرفي واألداء المهاري ولصالح 

 .المجموعة التجريبية

 :مجاالت البحث -1-5

كلية / قسم التربية الرياضية/ طالب المرحلة األولى  :المجال البشري  -1-5-1

 0410  - 0412جامعة ديالى للعام الدراسي / ة التربية األساسي

 9/1/0410ولغاية  14/11/0412الفترة من    :المجال ألزماني  -1-5-2

ملعب كرة السلة والقاعات الدراسية في كلية التربية  :المجال المكاني  -1-5-3

 .األساسية جامعة ديالى

 

 

 

 



 

 

 1-6- تحديد المصطلحات:

 :التعلم التقاني  -1-6-1

المهارة والوصول إلى أسلوب تعليمي هدفه تمكن الطالب من إتقان أداء " 

مستوى من التعلم، بإعطائه الوقت المناسب للتعلم ومراعاة الفروق الفردية بين 

"المتعلمين
(1)

. 

 :التحصيل المعرفي -1-6-2

أو هو حصيلة الطالب . وهو مقدار ما يحققهُ الطالب من األهداف التعليمية" 

باختبارات التحصيل المعدة فعال من المحتوى التعليمي بعد دراسته ِ إياه ، ويقاس 

 (0)"لذلك المحتوى 

 -:الباب الثاني

 :الدراسات النظرية والسابقة -2

 :الدراسات النظرية 2-1

 :التعلم التقاني  -2-1-1

وهو باحث ( بنيامين بلوم)إن أسلوب التعلم أإلتقاني قد اقترح وصمم من قبل 

التعلم على نظريات التعلم األمريكية، ويعتمد هذا النوع من ( شيكاغو)في جامعة 

المتمثلة في إن الفروق الفردية في المحصلة ( بلوم)السلوكي من جهة وعلى فكرة 

النهائية للتدريس وهي نتيجة لكون بعض يتعلمون بشكل أسرع من اآلخرين، وان 

بعضهم األخر يحتاج إلى وقت أطول للتعلم وان فكرة بلوم تعتمد على أفكار وأعمال 

يرى إن التحصيل الدراسي يتأثر بكل من الوقت المخصص لتدريس  والذي( كارول)

مادة ما والوقت الذي يحتاجه لتعلم تلك المادة
(2)

ويعتمد التعلم أإلتقاني على مراعاة ، 

الفروق الفردية في مستوى وسرعة  تعلم الطلبة كل حسب قدراته ألخاصة وذلك من 

م االنتقال من مادة جديدة ما لم خالل التسلسل في التعلم من السهل إلى الصعب وعد

                                                 
(1)

استخدام أسلوب التعلم االتقاني والتبادلي وأثرهما في الطالق النفسية وتعلم عدد من رفيقة مؤيد سعيد؛  

المهارات األساسية ودقة االنجاز بكرة القدم للصاالت للطالبات، رسالة ماجستير غير منشورة،كلي التربية 

 .00،ص0449الرياضية جامعة الموصل،

(0)
وتأثيرها في التحصيل المعرفي واألداء المهاري في بعض فعاليات بثينة عبد الخالق إبراهيم؛ الحقيبة التعليمية  

 .02،ص(0442أطروحة دكتوراه  غير منشورة،جامعة بغداد كلية التربية الرياضية للبنات،)، العاب القوى

(2)
مطبعة )،جامعة ديالى كلية التربية الرياضية،1،طمفاهيم عامة في التعلم الحركي فرات جبار سعد هللا؛ 

 .100،ص(0442‘المتنبي



 

 

يتقن المادة األولى من قبل كافة الطلبة وذلك بإعطائهم الوقت الكافي وزيادة في 

التكرارات حتى يتم إتقان المهارة او المادة المتعلمة
(1). 

 :وللتعلم أإلتقاني تعريفات عديدة نوجز منها ما يلي

تحقيثثثق المثثثتعلم " نثثثه الثثثتعلأم أإلتقثثثاني علثثثى أ(  Blockبلثثثوك  ) حيثثثث عثثثرف 

أهثثداف ) مجموعثثة محثثددة مثثن األهثثداف األساسثثية التثثي تتنثثاول محتثثوى مثثادة التعلثثيم 

والتي تتثرجم إلثى أغثراض دقيقثة تقسثم إلثى وحثدات تعلأثم ، إذ يعطثى الطلبثة ( الدرس 

"مدة زمنيثة إلكمالهثا ، وبعثد ذلثك يجثري التقيثيم بواسثطة اختبثارات التشثخيص
(1)

فثي  

وهو أسلوب لرفع مسثتوى المتعلمثين تتمثثل فثي تحديثد (" 0440يألهو يد)حين عرفه 

األهثثداف التعليميثثة وتجزئثثة الوحثثدات إلثثى وحثثدات جزئيثثة ومثثن ثثثم تعلثثيمهم ثثثم إجثثراء 

اختبارات في نهاية كل وحدة ، ثم معالجة وضع المتعلمين الثذين لثم يصثلوا لاتقثان أو 

%" 24مسثتوى التعليمثي من األهداف التعليمية حتى يصلوا إلى ال% 24لم يحققوا 
(0)

 

وصثثول المثثتعلم إلثثى درجثثة إتقثثان المهثثارة ثثثم يثثتم ( " 0442نبيثثل محمثثود )ويعرفثثه 

االنتقال إلى تعلثم مهثارة أخثرى أكثثر تعقيثداً وصثعوبة وتراعثي هثذه الطريقثة الفثروق 

"الفردية بين األفراد الذين يحتاجون إلى تكرارات أكثر من اآلخرين
(2)

. 

األساسية لتعلم االتقانيالمبادئ  -2-1-2
(4)

: 

إتقان المادة الدراسية من قبل جميع المتعلمين إذا أعطى المتعلمين الوقت  -1

 . الكافي للتعلم

إن درجة تعلم الطالب هي تابع للوقت المتاح للتعلم ، إذ تزداد درجة التعلم  -0

 .بزيادة الوقت المتاح

التعليم ، فإذا كان إن درجة تعلم الطالب تعتمد على عامل أخرى مثل نوعية  -2

 .التعليم ممتازاً، فان الطلبة يحتاجون إلى وقت اقل إلتقان المادة الدراسية

                                                 
(1)

دار الكتب )،1،ططرائق تدريس التربية الرياضية واساليبهامحمود داود الربيعي وسعيد صالح حميدان؛  

 .102،ص(0411العلمية، بيروت،

(0)  Block J: An Exploration of Two Correction Procedure Used in Mastery 

Learning Approaches to Instruction; (Journal of Educational Psychology, 

No. 6. 1974).  
(2)

 190، ص 0440، دار الكتاب الجامعي ،اإلمارات ، العين ،  1ط،  مهارات التدريس الفعال.  يزيد ألهو يد 

(0)
جامعة ديالى، كلية التربية )، علم الحركة التطور والتعلم الحركي حقائق ومفاهيمنبيل محمود شاكر ؛ 

 .20،ص(0442األساسية،

(2)
 .120،صالمصدر السابق محمود داود الربيعي وسعيد صالح حميدان؛ 



 

 

إن درجة تعلم الطالب تعتمد على دافعية الطالب وعلى الدرجة التي يرغب  -0

 .الطالب في الدراسة ولمدة أطول لينهي الواجب التعليمي

ثل بعض المتغيرات ذي يم( مستوى الذكاء)ان التعلم المسبق وقدرة الطالب  -2

 ً  .الداللة التي تؤثر في تحصيل الطالب أيضا

إن التقويم البيني والتقويم الختامي يمثالن عنصرين مهمين  في إستراتيجية  -2

إتقان التعلم وكذلك تمثل معالجة التالميذ الذين لم يصلوا إلى إتقان عنصراً 

 .أساسياً في إستراتيجية إتقان التعلم

التعلم التقانيخطوات التدريس في 
(1)

: 

 :يمكن التدريس وفق نموذج بلوم باعتماد الخطوات اآلتية

تقسيم المادة الدراسية إلى سلسلة من الوحدات التعليمية تتضمن نشاطات لمدة  -1

 .أسبوع أو أسبوعين

 .تحديد األهداف التعليمية الخاصة بكل وحدة تعليمية بشكل سلوكي واضح ودقيق -0

 .األهداف التعليمية لكل وحدةوضع معايير للتمكن وفق  -2

 .تدريس  المهام التعليمية باستخدام المواد والطرائق االعتيادية للتعليم الجمعي -0

في نهاية الوحدة التعليمية لتحديد ما إذا كان ( تكوينية)إعطاء اختبارات تشخيصية  -2

 .قد تمكنوا من الوحدة أم ال( الطلبة)الطالب 

التعلم للطلبة الذين لم يصلو إلى درجة تقديم إجراءات خاصة لتصحيح أخطاء  -2

 .اإلتقان

 :الدراسات السابقة -2-2

(2006)نهى عناية الحسيناوي  2-2-1
(0)

. 

 : عنوان الدراسة

بكرة  الهجومية م بعض المهارات األساسيةيتأثير التعلم أإلتقاني والتعاوني في تعل)

 (السلة

 :أهداف الدراسة

م بعثثثض يأإلتقثثثاني والتعثثثاوني والتقليثثثدي فثثثي تعلثثثمعرفثثثة تثثثأثير اسثثثتخدام الثثثتعلم  -

 .بكرة السلة  الهجومية المهارات األساسية

 الهجوميثثة م بعثثض المهثثارات األساسثثيةيتحديثثد أفضثثلية األسثثاليب الثالثثثة فثثي تعلثث -

 .بكرة السلة 

                                                 
(1)

رائد عبد الستار يونس؛ اثر أسلوب التعلم االتقاني في تنمية التفكير اإلبداعي وتعلم عدد من المهارات  

رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة الموصل ، كلية التربية )بها،األساسية الهجومية بكرة السلة واالحتفاظ 

 .00،ص(0412األساسية،

(0)
بكثرة  الهجوميثة م بعثض المهثارات األساسثيةيتأثير التعلم أإلتقاني والتعثاوني فثي تعلث)؛  نهى عناية الحسيناوي 

 (.0442،اتالرياضية للبن ة،كلية التربي بغدادجامعة غير منشورة،،دكتوراه أطروحة( ) السلة



 

 

استخدمت الباحثة المنهج التجريبثي بتصثميم المجمثوعتين الضثابطة : منهجية الدراسة

 .االختبارين القبلي والبعديوالتجريبية ذات 

   :عينة الدراسة

كانت عينة البحثث مثن طالبثات المرحلثة الثانيثة مثن ثانويثة القثاهرة للبنثات فثي   

وبلثثا العثثدد الكلثثي لعينثثة البحثثث  ،(م 0442-0440) محافظثثة بغثثداد ، للعثثام الدراسثثي 

طالبثة (  124) والبثالا عثددهن   من مجتمع البحث ككل% 39طالبة التي تمثل ( 70)

طالبثة مقسثمة علثى (  24) طالبثات للتجربثة االسثتطالعية و (  14) ، وقسمت العينثة 

طالبثة لكثل مجموعثة ، وقثد وزعثت األسثاليب الثالثثة علثى ( 04)ثالثة مجثاميع بواقثع 

 .المجاميع عن طريق إجراء القرعة فيما بينهم 

 :االستنتاجات والتوصيات 

 استنتجت الباحثة ما يلي

دالثثة إحصثثائياً بثثين االختبثثارين القبلثثي والبعثثدي فثثي أسثثاليب الثثتعلم ظهثثور فثثروق  -

المستخدمه، مما يدل علثى وجثود تثأثير لتلثك األسثاليب وبنسثب متفاوتثة فثي تعلثيم 

 .بكرة السلة  الهجومية المهارات األساسية

) كان ألسلوب التعلم أإلتقاني تثأثيراً كبيثراً فثي رفثع مسثتوى تعلثم كثل مثن مهثارة  -

 .( التصويب من الثبات ، التصويب من القفز ،  الطبطبة

 :واوصت الباحثة ما يلي

ضثثثرورة اسثثثتخدام أسثثثلوبي الثثثتعلم أإلتقثثثاني والتعثثثاوني فثثثي المثثثدارس الثانويثثثة  -

 .لفاعليتهما بالنسبة ألعمار هذه المرحلة 

المدرسين والمدرسات علثى اسثتخدام أسثلوبي الثتعلم أإلتقثاني والتعثاوني فثي  حث -

 .د الدراسية ومن أهمها درس التربية الرياضية تدريس جميع الموا

(2010)رسل أحمد شهاب  2-2-1
(1)

. 

 : عنوان الدراسة

 (.أثر استخدام التعلم أإلتقاني في تعلم واحتفاظ لبعض مهارات التصويب بكرة اليد)

 :أهداف الدراسة

التعرف على أثر استخدام أسلوب التعلم أإلتقاني في تعلم واحتفاظ بعض مهارات  .1

 . التصويب بكرة اليد 

التعرف على الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبارات  .0

البعدية في تعلم واحتفاظ بعض مهارات التصويب بكرة اليد لدى أفراد عينة 

 .البحث
                                                 

(1)
( ) أثثر اسثتخدام الثتعلم أإلتقثاني فثي تعلثم واحتفثاظ لثبعض مهثارات التصثويب بكثرة اليثد)؛  رسل أحمد شثهاب 

 (.0414،الرياضية ة،كلية التربي بغدادجامعة غير منشورة،رسالة ماجستير،
 

 



 

 

استخدمت الباحثة المنهج التجريبثي بتصثميم المجمثوعتين الضثابطة : منهجية الدراسة

 .والتجريبية ذات اختبار قبلي وبعدي

كليثثة / مثثن طالبثثات المرحلثثة الثانيثثة طالبثثة ( 24)تكونثثت العينثثة مثثن  :عينةةة الدراسةةة

وقامثثت الباحثثثة باختيثثار العينيثثة , التربيثثة الرياضثثية م جامعثثة بغثثداد قسثثم التثثدريس

 .طالبة لكل مجموعة( 24)ية عن طريق القرعة بواقع بالطريقة العشوائ

 :االستنتاجات والتوصيات 

 واستنتجت الباحثة ما يلي

إن تأثير استخدام أسلوب التعلم أإلتقاني كان له تأثير إيجابي في تعلم وإتقان مهارة  .1

 .التصويب من القفز لألمام والقفز عالياً لدى أفراد المجموعة التجريبية 

تعلم أإلتقاني تكيفات بدنية مهارية مما ساهم برفع درجة إتقان خلق أسلوب ال .0

مهارة التصويب وانعكس على نتائج االختبارات البعدية بقيم ساهمت بوجود 

 . فروقات بين االختبارات القبلية والبعدية لدى أفراد المجموعة التجريبية  

 :واوصت الباحثة ما يلي

ي المحاضرات في تعلم مهارات ضرورة استخدام منهج التعلم أإلتقاني ف .1

التصويب في كرة اليد لما له من تأثير إيجابي في تعلم واحتفاظ هذه المهارات ، 

وزيادة عدد الوحدات التعليمية بدروس كرة اليد التي تحقق من خالل التشجيع 

 .وإعطاء الدرجات لألداء المهاري الجيد 

ة المهارات األساسية في كرة إجراء دراسات مشابهة ألسلوب التعلم أإلتقاني لبقي .2

 .اليد على طالب كلية التربية الرياضية بهدف استكمال مهارات اللعبة 
 

 :منهج البحث وإجراءاته الميدانية  -3

 :منهج البحث 3-1

اسثثثتخدمت الباحثثثثة المثثثنهج التجريبثثثي المالئثثثم لطبيعثثثة المشثثثكلة ويعتبثثثر المثثثنهج       

محاولثثة للثثتحكم فثثي جميثثع المتغيثثرات والعوامثثل األساسثثية باسثثتثناء " التجريبثثي هثثو 

متغير واحد حيثث يقثوم الباحثث بتطويعثه أو تغييثره بهثدف تحديثد وقيثاس تثأثيره علثى 

."المتغير أو المتغيرات التابعة
 (1)

وعند اختيار التصميم التجريبي وضع فثي االعتبثار  

وجود المتغير المستقل وهو التعلم أإلتقاني ، والمتغيرين التابعيين، التحصيل المعرفثي 

واألداء المهاري لذا اختثارت الباحثثة التصثميم التجريبثي ذا الضثبح المحكثم باالختبثار 

تصثثميم التجريبثثي ذو ألبعثثدي فقثثح فيمثثا يخثثص متغيثثر التحصثثيل المعرفثثي واختثثارت ال

الضثثبح المحكثثم باالختبثثارين القبلثثي و ألبعثثدي فثثي مثثا يخثثص متغيثثر األداء المهثثاري، 

ويوضح الشكل 
(1)

  ً  .رسماً توضيحياً للتصميمين التجريبيين معا

                                                 
،كلية جامعة بغداد )،الرياضيةدليل البحاث لكتابة األبحاث في التربية نوري إبراهيم الشوك ورافع صالح الكبيسي ؛  (1)

 85ص(4002التربية الرياضية،



 

 

 (1)الشكل 

 التصميمين التجريبيين

 الخطوات         

 المجاميع

 الخطوة

 األولى
 الخطوة الثانية

 الخطوة

 الثالثة

 الخطوة

 الرابعة

 الخطوة

 الخامسة

المجموعة 

 الضابطة

 اختبار مهاري قبلي
 المتبعةالطريقة

 االختبارين الفرق بين بعدي اختبار مهاري

 المهاريين القبلي والبعدي
الفرق بين االختبارات 

البعدية كل من االختبار 

 ألتحصيلي والمهاري

 اختبار تحصيلي بعدي----- 

المجموعة 

 التجريبية

 اختبار مهاري قبلي
 األتقاني التعلم

 االختبارين الفرق بين بعدي اختبار مهاري

 اختبار تحصيلي بعدي------  المهاريين القبلي والبعدي

 

 :   مجتمع وعينة البحث   3-2  

يعد اختيار مجتمع وعينة البحث من أهم األولويات التي تقع على عاتق 

الجزء الذي يمثل مجتمع األصل أو النموذج الذي يجري هي " الباحث وذلك أن العينة

"الباحث عليه مجمل ومحور عمله
(0)

تم تحديد مجتمع البحث من طالب المرحلة  

جامعة ديالى للعام الدراسي  –قسم التربية الرياضية –كلية التربية األساسية –األولى 

طالباً في ( 21( )أ)بواقع شعبتين ،حيث كان عدد الطالب في شعبة  0410 -0412

) طالبا  وبذلك بلا مجتمع البحث الكلي ( 24( )ب)حين بلا عدد الطالب في شعبة 

ً وتم اختيار العينة بالطريقة العشوائية وعن طريق القرعة تم اختيار (  21 طالبا

 المجموعتين الضابطة والتجريبية وكما يأتي

 .ة أطالبة من شعب(  04) تمثل التجريبية وتضم :المجموعة األولى

 .طالبة من شعبة ب(  04) تمثل الضابطة وتضم  :المجموعة الثانية

الراسثثثبين : )وقامثثثت الباحثثثثة باسثثثتبعاد بعثثثض مثثثن الطلبثثثة لألسثثثباب اآلتيثثثة

طالبثثاً وهثثي ( 04)وبثثذلك بلثثا عثثدد العينثثة ( والمثثؤجلين ، المعلمثثين، الممارسثثين للعبثثة

 .من مجتمع البحث%(  22.26)تمثل نسبة

 :ووسائل جمع المعلوماتاألجهزة واألدوات  -3-3

 :األجهزة واألدوات المستخدمة -3-3-1

  ساعة توقيت إلكترونية نوع(KENKO ) 

  أقالم و أوراق وطباشير. 

  مساند و صافرة. 

  ملعب كرة السلة. 

  حاسب اآللي نوعhp ) . ) 

  ( . 12)كرات سلة عدد 

  شريح الصق لتحديد المسافات. 

 
                                                 

 .120ص(0440بغداد،دار الكتب للطباعة والنشر ،)،  البحث العلمي ومناهجهوجيه محجوب ؛  (4)



 

 

- :وسائل جمع المعلومات -3-3-2

  المصادر العربية واألجنبية. 

  شبكة االنترنيت. 

  االختبار والقياس. 

 فريق العمل المساعد. 

 :االختبارات المستخدمة -3-4

باالعتمثثاد علثثى المنهثثاج المتبثثع مثثن قبثثل وزارة التعلثثيم العثثالي والبحثثث العلمثثي 

وبعثثد اطثثالع الباحثثثة علثثى الكثثورس األول لكليثثات التربيثثة األساسثثية للمرحلثثة األولثثى 

- :المنهج المقرر لهذه المرحلة ، تم التوصل لتحديد المهارات اآلتية

 .مهارة ألمناولة الصدرية  – 1 

 .مهارة ألمناولة المرتدة – 0 

 .مهارة ألطبطبة من الجري  – 2 

 ( .الرمية الحرة ) مهارة التصويب من الثبات  – 0 

 .ة السلميةبمهارة التصوي – 2 

ار مناولة الكرة واستالمها نحو الحائحاختب :اسم االختبار  -3-4-1
(1)

: 

 .واستالمها( الصدرية المباشرة) ةقياس سرعة مناولة الكر :الغرض من االختبار

، ساعة ( 0)حائح أملس ، شريح قياس ، كرة سلة قانونية عدد  :األدوات الالزمة

 .توقيت الكترونية، طباشير، صافرة إلعطاء إشارة البدء والنهاية

سم من سطح ( 94)رسم خح على الحائح األملس وعلى بعد  :اإلجراءات 

م منه (0.64)رسم خح البدء بصورة موازية للحائح على األرض وعلى بعد .األرض

 (.0)وكما مبين في الشكل

 : وصف األداء 

 يقف الالعب خلف خح البدء مباشرة وهو ممسك بيده الكرة. 

 ( المناولة الصدرية) إعطاء إشارة البدء لالعب الذي يقوم بمناولة الكرة

 .بسرعة نحو الحائح األملس واستالمها بعد ارتدادها

  مناوالت متتالية( 14)يستمر الالعب في تكرار هذا األداء لممم. 

 يجب عدم لمس الكرة األرض خالل المناوالت العشرة. 

 عدم تجاوز الالعب خح البدء أثناء األداء. 

 فاع فوق الخح المرسوم عليهمسموح بمالمسة الكرة للحائح األملس عند ارت. 

                                                 
  (2)ينظر الملحق 
التربية جامعة القادسية كلية )،االختبارات والقياس واالحصاء في المجال الرياضيعلي سلوم جواد الحكيم؛ (1)

 .166،ص(0440الرياضية،



 

 

تحسب وتسجل لالعب الزمن الذي استغرقه في أداء االختبار منذ  :حساب الدرجات

لحظة مالمسة الكرة للحائح في المناولة األولى الناجحة حتى مالمسة الكرة للحائح 

 .حتى المناولة العاشرة الناجحة

 (0)شكل 

 

 

 

 

 

 

 

المرتدة مناولة الزميل من الركض اختبار المناولة: اسم االختبار -3-4-2
(1)

. 

 اداء المناولة المرتدةاختبار : الغرض من االختبار

 .طباشير.كرة سلة ، ملعب كرة السلة :االدوات المستخدمة

 :االجراءات

  م داخل ملعب كرة 12رسم خطين متوازيين ببعد اربع امتار بينهما على طول

 .السلة

  المتوازيين لكل العب رسم خح بدء في بداية الخطين. 

 : وصف االداء

  يتخذ الالعب ومعه الكرة وضع االستعداد من البدء العالي خلف خح البدء

 .وكذلك االعب االخر الذي اليحمل الكرة

  للالعبين للبدء بالهرولة ومناولة الالعب الكرة لزميل إعطاء إشارة البدء

 .متر( 12)واستمرار الهرولة واداء المناولة لنهاية المسافة 

 وذلك من  تعطى ثالث محاوالت لكل العبين وتحتسب افضل المحاوالت

 .خالل عدد المحاوالت الصحيحة في كل مرة

 .درجات  14تحتسب افضل محاوله بين الثالث  ولكل محاوله  :حساب الدرجات

( 2)اختبار من البدء العالي الطبطبة بتغير االتجاه بين  :اسم االختبار  -3-4-3

شواخص
2

: 

 .قياس سرعة الطبطبة بتغير االتجاه :الغرض من االختبار 

                                                 
1

سامر احمد العتبي ، االحماء الخاص وتأثيره في تطوير بعض المهارات الهجومية بكرة السلة، رساله ماجستير غير منشوره ، (  

 .100جامعة بابل ، كلية التربيه الرياضية ، ص
2

 .162، المصدر السابق، ص علي سلوم جواد الحكيم 



 

 

، ( 0)ملعب كرة سلة، ساعة توقيت الكترونية ، كرات سلة عدد  :األدوات الالزمة

 .م كخح للبدء،صافرة 1.2طباشير،شريح الصق بطول 

 : اإلجراءات 

  رسم األبعاد الخاصة بهذا االختبار من حيث مواقع الشواخص الستة عند خح

 :وعلى النحو األتي البدء

  م ثم تحديد نقطتين عند 1.2وضع الشريح الالصق على األرض والذي طوله

 (.أ ، ب)طرفيه ولتكن 

  م وبشكل مواجه لخح البدء1.24يبعد الشاخص األول عن خح البداية مسافة. 

  م وهكذا بقية الشواخص  0.04يبتعد الشاخص األول عن الشاخص مسافة

 .م12.24البدء والشاخص السادس  بحيث تكون المسافة بين خح

 :وصف االختبار

  يتخذ الالعب ومعه الكرة وضع االستعداد من البدء العالي خلف خح البدء عند

 (.أ)النقطة

  إعطاء إشارة البدء لالعب الذي يقوم بالركض مع الطبطبة بتغير االتجاه بين

( السادس)ثم يدور الالعب يقوم بالركض حول الشاخص الخير ... الشواخص

( ب)ويستمر بطبطبة الكرة بتغير االتجاه مع الركض حتى يقطع خح النهاية

 .ومعه الكرة

 لكل العب محاولة واحدة فقح 

 مسجل يقوم البدء على األسماء أوالً وتسجيل النتائج ثانياً  :إدارة االختبار 

 .إعطاء إشارة البدء مع التوقيت ومالحظة األداء -

عب الزمن الذي يستغرقه منذ لحظة إعطائه إشارة البدء تحسب لال :حساب الدرجات 

 (.ب)وحتى يقطع خح النهاية عند نقطة 

(رميات 14)اختبار التهديف من خلف خح الرمية الحرة  :اسم االختبار  -3-4-4
1
. 

 .قياس دقة التهديف للرمية الحرة : الغرض من االختبار

 (.0)كرة سلة عدد ملعب كرة سلة ، هدف كرة سلة ،  :األدوات الالزمة

 :وصف االختبار

 يتخذ الالعب وضع الوقوف ومعه الكرة خلف منتصف خح الرمية الحرة. 

  رميات متتالية( 2)يقوم كل العب بأداء مجموعتين تتكون من. 

 من حق الالعب التهديف على السلة بأي طريقة مناسبة. 

 لكل العب محاولة واحدة فقح. 

 .مسجل  يقوم بالنداء على األسماء أوالً لتسجيل نتائج الرميات :إدارة االختبار 

                                                 
1

 .169نفس المصدر، صعلي سلوم جوادجواد الحكيم ،  



 

 

 المختبر

 شاخص

 الكرة

 .ومحكم يقف جانب الالعب العطاءه الكرة ومالحظة صحة األداء والعد

 : حساب الدرجات 

  (.الكرة تدخل السلة)تحتسب وتسجل درجة واحدة عند كل رمية ناجحة 

  (.فاشلة)ال تحتسب لالعب أي درجة عندما ال تدخل الكرة السلة 

  (.14)درجة الالعب مجموع النقاط التي يحصل عليها في الرميات  المم 

اختبار التهديفة السلمية :اسم االختبار -3-4-5
(1)

. 

 .قياس مهارة التهديفة السلمية :الهدف من االختبار

 :مواصفات األداء

يقف المختبر على قوس دائرة منطقة الرمية الحرة ثم يبدأ باالنطالق الخذ 

الموضوعة على كف القائم بعملية االختبار ويؤدي التهديفة السلمية ثم يعود الكرة 

الداء التهديفة السلمية الثانية بعد دورانه من وراء الشاخص الموضوع على قوس 

 (.2)الدائرة وهكذا لعشر محاوالت وكما مبين بالشكل 

 .يسجل عدد المحاوالت الناجحة :التسجيل

 (3)الشكل 

 

 

 

                                     

 

 

  

 

 

 :التجربة االستطالعية الخاصة باالختبار المهاري -3-5

تم إجراء التجربة االستطالعية على عينة عشوائية من مجتمع البحث خارج 

المرحلة األولى كلية طالب من طالب ( 6)العينة األصلية في البحث ومكونة من 

 14/11/0412المصادف ( االحد)التربية األساسية، قسم التربية الرياضية ، يوم 

 :وكان الهدف من التجربة مايلي 

 .م التعرف على مدى مالئمة االختبارات المهارية ألفراد العينة 

                                                 
،رسالة ماجستير ،غير منشورة بناء بطارية اختبار مهارية لالعبي كرة السلة المصغرةإيالف احمد دمحم؛ (1)

 .29،ص(0440جامعة الموصل ،كلية التربية الرياضية،)،
 



 

 

 .م التعرف على الوقت المستغرق ألداء االختبارات 

 . م التأكد من صالحية األدوات والوسائل المساعدة 

 .م التعرف على كفاية فريق العمل المساعد 

 .م معرفة المعوقات والصعوبات التي تحيح بإجراء االختبار 
 

 : خطوات األعداد الختبار التحصيل المعرفي  -3-6

اعتمدت الباحثة علثى الخطثوات العلميثة إلعثداد اختبثارات التحصثيل المعرفثي 

  :ص بالمهارات قيد البحث ، إذ قامت باألتي الخا

 :ـ  تحديد الغرض من االختبار  1

 .قياس التحصيل المعرفي للمهارات قيد البحث ألفراد العينة 

 ( :محتوى االختبار)ـ  تحديد المادة التعليمية  2

اعتمثثدت الباحثثثة المثثادة التعليميثثة الخاصثثة بالمهثثارات قيثثد البحثثث والمقثثررة 

 .لفصل الدراسي األول للدراسة في ا

ـ  تحليل محتةوى المةادة التعليميةة وصةياتة وتحديةد األهةداف التعليميةة واألهةداف  3

 :السلوكية 

قسثم التربيثة  –التربية األساسية لمنهج الموضوع للمرحلة األولى لكليات وفقا ل

الرياضثثية واعتمثثادا علثثى المثثادة التعليميثثة قامثثت الباحثثثة بتحديثثد المهثثارات فثثي ضثثوء 

مفردات المنهاج في الكلية وبعد ذلك تم تحليثل محتثوى المثادة التعليميثة الخاصثة إذ إن 

أولى الخطوات التي قامت بها الباحثثة هثي تحديثد األهثداف التعليميثة لغثرض تحويلهثا 

إلى أهداف سلوكية

 .المفروض من المنهج تحقيقها 

فثثي ضثثوء وفثثي ضثثوء األهثثداف السثثلوكية تثثم تحديثثد عثثدد الفقثثرات االختباريثثة 

األهداف التعليمية لكل محتثوى المهثارات وقثد عرضثت األهثداف التعليميثة واألهثداف 

السثثلوكية علثثى ذوي الخبثثرة واالختصثثاص
**
لالطثثالع علثثى أرائهثثم حثثول صثثياغتها  

ومدى صالحيتها وقد تم إجراء بعثض التعثديالت البسثيطة علثى بعثض الفقثرات وهثي 

 .كمعيار لصدق االختبار

 ( :جدول مواصفات ) ارية ـ الخارطة االختب 4

اعتمادا ( 1)قامت الباحثة بإعداد خارطة اختباريه رئيسة للمهارات قيد البحث جدول 

على األهمية النسبية للمهارات بالمنهج ، اعتمادا على رأي الخبراء ، كما حددت 

وحددت ( التذكر، الفهم ،التطبيق)الباحثة المستويات المعرفية المالئمة لالختبار وهي 

 .سبة كل مستوى على ضوء الفقرات المعدة من قبل الباحثة ن

 

                                                 
  (. 2)ملحق 

 (0)ملحق ** 



 

 

 (1)جدول  

 (الخارطة االختبارية)جدول المواصفات 

 المحتوى التعليمي

 (األداء الفني)

 المجموع التطبيق الفهم التذكر المستوى

 % 100 %20 % 40 %40 األهمية النسبية

 5 1 2 2 %20 المناولة الصدرية

 5 1 2 2 %20 المناولة المرتدة

 5 1 2 2 %20 الطبطبة

 5 1 2 2 %20 التصويب من الثبات

 5 1 2 2 %20 التصويبة السلمية

 25 5 10 10 %100 المجموع

 

 :ـ صياتة الفقرات االختبارية  5

تم صياغة فقره اختباريه لكل هدف سلوكي وكان نوع الفقرات هو االختيار  

فقرة اختباريه وعند التصحيح  02مكون من من متعدد وبذا كان االختبار ألتحصيلي 

 .يعطى درجة واحدة لاجابة الصحيحة وصفر لاجابة الخاطئة او المتروكة

- ( :التحليل المنطقي )صالحية الفقرات  -6

أن افضثل وسثيلة للتأكثد مثن صثالحية الفقثرات هثي قيثام عثدد مثن ( أيبل)يذكر 

الخبراء والمختصين بتقرير صالحيتها لقياس الصفة التي وضعت من اجلهثا 
(1)

اذ تثم  

توزيع الفقرات على مجموعة من الخبراء المختصين فثي العبثة وقثد حصثلت الفقثرات 

ت الطفيفة عليها اذ تجاوزت النسبة كافة على موافقة الخبراء مع اجراء بعض التعديال

 .وهي نسبة مقبولة غالبا%( 24)المئوية لجميع الفقرات نسبة

 :التجربة االستطالعية األولى لالختبار المعرفي   -3-7

بعثثد أن تثثم بنثثاء االختبثثار ألتحصثثيلي فثثي ضثثوء مسثثتلزمات التجربثثة وضثثمن 

بثثثق االختبثثثار خطثثثوات األهثثثداف التعليميثثثة كثثثان البثثثد مثثثن إجثثثراء تجربثثثة أوليثثثة إذ ط

ألتحصيلي على عينثة اسثتطالعية مثن طثالب المرحلثة األولثى كليثة التربيثة الرياضثية 

طالبثثثا وتثثثم إعطثثثاء محاضثثثرتين تذكريثثثة مثثثن مثثثدرس المثثثادة ( 044)والبثثثالا عثثثددهم 

للمهثثارات قيثثد البحثثث فثثي ضثثوء المنهثثاج الموجثثود والمعتمثثد وقثثد اجثثري االختبثثار 

 : تبار هو وكان الغرض من االخ 16/11/0412بتاريخ

 :ايجاد معامل صعوبة الفقرة وسهولتها  -1

بعد تصحيح اإلجابات تثم حسثاب معامثل الصثعوبة ، ووجثد انثه يتثراوح مثابين 

لجميثثع الفقثثرات ، وعليثثه تكثثون فقثثرات االختبثثار المعرفثثي المعثثد مثثن (  4.24، 4.24)

( بلثوم)ى قبل الباحثة ليس بدرجة عالية من الصعوبة وال هي سهلة إلى حد كبير إذ ير

                                                 
(1)

 Eble ,R- L; Essential of educational Measurement,2
nd

  Edition , New ,york , prentie – Hill , 1972 , p . 

555  



 

 

،  4.04) فيثثه تتثثراوح مثثابين  إن االختبثثار الجيثثد هثثو الثثذي تكثثون معامثثل الصثثعوبة

4.24).
(1)

 

 : االسس العلمية للمقياس -2

للمقثاييس  أهميثة كبيثرة فثي ( االسس العلميثة) تشكل الخصائص السايكومترية 

الكشثثف عثثن قثثدرة المقيثثاس علثثى قيثثاس مثثا وضثثع مثثن اجلثثه 
(0)

ومثثن اجثثل اسثثتخراج  

االسثثس العلميثثة للمقيثثاس تثثم اسثثتخراج صثثدق االختبثثار مثثن خثثالل اسثثتخراج معامثثل 

 .التمييز واالتساق الداخلي للفقرات وكما يلي

 :القوة التميزية للفقرات  -أ

تشثثثير القثثثدرة التميزيثثثة للفقثثثرة فثثثي االختبثثثار ألتحصثثثيلي إلثثثى قثثثدرة الفقثثثرات 

بثثين الطلبثثة ذوي التحصثثيل العثثالي فثثي إجابثثاتهم االختباريثثة علثثى التمييثثز أو التفريثثق 

والطلبثثثة اللثثثذين يظهثثثرون ضثثثعفا فثثثي االختبثثثار ككثثثل اذ اسثثثتخدمت الباحثثثثة طريقثثثة 

المجموعتين المتطرفتين مثن خثالل اسثتخراج الفثروق بثين المجمثوعتين العليثا والثدنيا 

ة وهثي تمثثل نسثب( 20)لكل فقرة من فقرات المقياس اذ بلغت افراد عدد كل مجموعثة 

من عدد افراد العينة الكلي وقد طبثق االختبثار علثى عينثة مثن طلبثة المرحلثة %( 06)

وقثثد تثثم اسثثتبعاد  0410 – 0412االولثثى فثثي كليثثة التربيثثة الرياضثثية للعثثام الدراسثثي 

( 4.42)هثا اكثثر مثن أالغير معنوي والتي بلا نسبة خط الفقرات ذات التمييز الضعيف

وكمثثثثا مبثثثثثين فثثثثثي ( 00، 04، 12، 16، 11، 6، 2، 0)والفقثثثثرات المحذوفثثثثثة هثثثثثي 

 ( .0)الجدول

يبين الفروق بين المجموعتين العليا والدنيا ( 2)الجدول  

(معامل التمييز)للمقياس المعرفي   

 درجة الحرية المحسوبة t ت
نسبة 

 الخطا
 المحسوبة t ت الداللة

درجة 

 الحرية
 الداللة نسبة الخطا

 تير معنوي 125. 52 1.543- 14 معنوي 009. 52 2.656 1

 معنوي 002. 52 3.135- 15 معنوي 000. 52 4.323 2

 تير معنوي 535. 52 622.- 16 معنوي 001. 52 3.271- 3

 تير معنوي 082. 52 1.748 17 تير معنوي 459. 52 743.- 4

 تير معنوي 1.000 52 000. 18 تير معنوي 890. 52 138.- 5

 معنوي 000. 52 6.050 19 معنوي 035. 52 2.132 6

 معنوي 000. 52 8.601 20 تير معنوي 644. 52 462. 7

 تير معنوي 236. 52 1.191 21 معنوي 000. 52 5.514 8

 معنوي 011. 52 2.575 22 معنوي 004. 52 2.889 9

 تير معنوي 321. 52 995.- 23 معنوي 000. 52 7.566 10

 معنوي 004. 52 2.895 24 تير معنوي 728. 52 348. 11

 معنوي 021. 52 2.330- 25 معنوي 000. 52 4.084 12

      معنوي 000. 52 11.666 13

                                                 
(1)  Bioom,penjaamin,sadother;Hand book of Formative and summative Evaluation of 

student Learning'.NewYork:mc Grow hill. 66.  
(

 . 124ص ،0444النشر،،دار الفكر للطباعة و1ط،علم النفي االجتماعيخليل عبد الرحمن المعايطة ؛  (0



 

 

  

- :معامل االتساق الداخلي -ب

أن معامل التمييز بين المجموعتين العليا والدنيا يقثيس قثوة تمييثز كثل فقثرة وال 

يحثثدد مثثدى تجثثانس الفقثثرات فثثي قياسثثها للظثثاهرة السثثلوكية ، لثثذلك يسثثتخدم معامثثل 

االتسثثاق الثثداخلي ، إذ انثثه يقثثدم لنثثا الثثدليل علثثى تجثثانس الفقثثرات 
(1)

ومعامثثل االتسثثاق  

"جات كل فقثرة والدرجثة الكليثة للمقيثاسهو معامل االرتباط بين در" الداخلي 
(0)

وقثد  

استخدمت الباحثة معامل االتساق الداخلي في تحليل فقرات المقياس أي حساب صثدق 

عثن طريثق أيجثاد ( الدرجثة الكليثة للمقيثاس )فقرات المقياس باستخدام المحك الداخلي 

اسثتخراج النتثائج  العالقة االرتباطية بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس اذ تثم

طالبا وقد تم حذف الفقثرات الغيثر معنويثة والتثي ( 044)لعينة االسس العلمية والبالغة 

،  01، 12،  12،  10،  11،  2، 0)والفقثثرات هثثي ( 4.42)زاد نسثثبة خطائهثثا عثثن 

 .يبين ذلك( 2)والجدول ( 02

العالقة بين درجة كل يظهر االتساق الداخلي لفقرات المقياس من خالل استخراج ( 3)الجدول

 فقرة والدرجة الكلية للمقياس

 الداللة نسبة الخطا االرتباط ت الداللة نسبة الخطا االرتباط ت

 تير معنوي 155. 082.- 14 معنوي 000. (**)217. 1

 معنوي 018. (*)136.- 15 معنوي 000. (**)308. 2

 تير معنوي 425. 046.- 16 معنوي 001. (**)193.- 3

 معنوي 003. (**)173. 17 تير معنوي 077. 102.- 4

 تير معنوي 633. 028. 18 تير معنوي 896. 008.- 5

 معنوي 000. (**)349. 19 معنوي 000. (**)507. 6

 معنوي 000. (**)426. 20 معنوي 000. (**)426. 7

 تير معنوي 248. 067. 21 معنوي 000. (**)329. 8

 معنوي 012. (*)145. 22 معنوي 000. (**)210. 9

 تير معنوي 222. 071.- 23 معنوي 000. (**)366. 10

 معنوي 006. (**)158. 24 تير معنوي 431. 046. 11

 معنوي 049. (*)114.- 25 معنوي 000. (**)260. 12

     معنوي 000. (**)524. 13

 

 :الثبات  -2

يقصثثد بالثبثثات مثثدى االتسثثاق بثثين البيانثثات التثثي تجمثثع عثثن طريثثق تطبيثثق 

االختبار أو المقياس على اإلفراد أنفسهم وتحت الظروف نفسها قثدر اإلمكثان 
(1)

فقثد .  

(  4.22) استعملت الباحثة طريقة تطبيق االختبار واعادة تطبيقثه وبلثا معامثل الثبثات 

                                                 
(1)

كلية التربية الرياضية جامعة )أطروحة دكتوراه ، : حازم علوان منصور؛ بناء مقياس لمفهوم الذات وتقنينه لدى العبي كرة اليد  

 . 29ص  0441بغداد ، 
(

، كلية التربية ابن أطروحة  دكتوراه علي مهدي كاظم ؛ بناء مقياس مقنن لسمات شخصية طلبة المرحلة اإلعدادية في العراق ، (0

 . 212ص 1990رشد، جامعة بغداد،
 . 02ص (  0444األردن ، دار المسيرة ، : )  مناهج البحث في التربية وعلم النفسسامي دمحم ملحم ؛  (1)



 

 

) الثبثثات يعثثد جيثثد عنثثدما يتثثراوح مثثابين إن معامثثل ( 1922رودي الثثدوران )إذ يؤكثثد 

.فأكثر وانه يمكن االعتماد عليه ( 4.94 – 4.22
(0)

 

 :الشكل النهائي لالختبار المعرفي 

بعد تحليل البيانات إحصائيا أصبح االختبار جاهزا بصورته النهائية والتي  

احدهم ، ولكل فقرة ثالث بدائل (2ملحق )فقرات اختباريه ( 12)تمثل مجموع فقراته 

تمثل اإلجابة الصحيحة ، أما طريقة التصحيح فتعطى درجة واحدة لاجابة الصحيحة 

 .يوضح الصورة النهائية لالختبار( 1)وصفرا لاجابة الخاطئة أو المتروكة والملحق 

 :  نيتقاإلأة االستطالعية الخاصة بالتعلم التجرب 14ـ  3

القيام بتجربة استطالعية على عينة بعد االنتهاء من إعداد المقياس المعرفي تم 

كلية / طلبة من طالب المرحلة األولى ( 2)عشوائية مماثلة لعينة البحث وعددها 

جامعة ديالى ومن خارج عينة البحث في / قسم التربية الرياضية/ التربية االساسية

 :دف من التجربة االستطالعية األتيوكان اله 04/11/0412يوم األربعاء المصادف 

 .التعرف على مدى مالئمة المنهج المعد وفق التعلم االتقاني ومستوى العينة م 

 .م معرفة مدى مالئمة المكان واألدوات المستخدمة لتطبيق التجربة 

 .م معرفة متوسح الزمن المستغرق للتطبيق 

   :االختبار القبلي

( 04)ا القبلي لعينة البحث والبالا عدده( المهاري)وتم إجراء اختبار األداء 

لكل مجموعة في يوم األحد ( 04)طالباً في المجموعتين الضابطة والتجريبية بواقع 

وعلى ملعب كرة السلة في كلية التربية األساسية وبحضور  14/11/0412المصادف 

يبين ( 0)ف المتعلقة باالختبار والجدولفريق العمل المساعد  وتم تهيئة وضبح الظرو

  .بية والضابطة تكافؤ مجموعتي البحث التجري

يبين الفروق في االختبار القبلي بين المجموعتين التجريبية والضابطة في متغيرات (4)الجدول

 (التكافؤ)الدراسة 

 الداللة نسبة الخطا المحسوبة(t) ع س   مجموعات المتغيرات

 مناولة صدرية
 65695. 8.7000 التجريبية

 تيرمعنوي 064. 1.911
 48936. 8.3500 الضابطة

 الطبطبة
 1.46539 9.6000 التجريبية

 تير معنوي 082. 1.789
 1.36111 8.8000 الضابطة

 الرمية الحرة
 60698. 2.5000 التجريبية

 تير معنوي 201. 1.301
 83351. 2.2000 الضابطة

 مناولة مرتدة
 1.14708 8.5000 التجريبية

 تير معنوي 294. 1.064
 1.50350 8.0500 الضابطة

 تصويب بالقفز
 67082. 2.8500 التجريبية

 تير معنوي 828. 219.
 76777. 2.8000 الضابطة
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 :المنهج التعليمي

  أسابيع ، وبواقع وحدتين تعليميتين أسبوعياً ( 14)استغرق المنهج التعليمي . 

  دقيقثة علثى وفثق المقثرر الدراسثي (  94) بلا زمن الوحدة التعليمية الواحثدة

 . للكلية 

  س  اعتمثثدت الباحثثثثة علثثثى مفثثثردات المثثثنهج التعليمثثي المتبثثثع مثثثن قبثثثل مثثثدرأ

ضثثمن مفثثردات المثثادة التعليميثثة، فضثثالً عثثن  المثثادة فثثي الكليثثة ، والمقثثرر

 . تطبيقي فقح المصادر والبحوث العلمية ، وكان التغير في القسم ال

 (1ملحق )طبقت مفردات المنهج التعليمي على وفق أسلوب التعلأم أإلتقاني 

سلوب على المجموعة التجريبية، اما المجموعة الضابطة فكانت تتعلم باأل

 . المتبع من قبل مدرس المادة

 : خطوات تنفيذ منهج التعلم أإلتقاني

مجموعة التعلم أإلتقاني وضعت الباحثة خطوات رئيسة وذلك للعمل بها مع 

 :وهي 

 .فروق الفردية بين أفراد المجموعةاستخدام مبدأ المجاميع الصغيرة التي تالئم ال :أوالا 

وهنثثا قُسثثمت المجموعثثة التجريبيثثة إلثثى ثثثالث مجثثاميع صثثغيرة وذلثثك حسثثب        

 (ضعيفة ومتوسطة وفوق المتوسطة)مستواهم في األداء 

ا  المجاميع الصغيرة تعتمد على نوع الخطأ ويتم عبر أداء استخدام مبدأ :ثانيا

المجموعة المهارات المطلوبة التي يتم تحديد األخطاء التي تقع فيها أفراد العينة 

وعندما يتم تصنيفهم بحسب نوع الخطأ مما يسهل إعطاء كل مجموعة جرعات 

 .تدريبية تتناسب  مع مستوى الذي هي عليه

ا  انطالقا من مبدأ الفروق :اك الطلبة المتميزين في التعلماستخدام مبدأ إشر :ثالثا

الفردية سيظهر بعض أفراد العينة بمستوى متميز في األداء يمكن أن يكونوا 

مساعدين لألفراد الذين هم دون المستوى المطلوب، ومما يعد عامالً تحفيزياً 

 .للوصول إلى مستوياتهم

ا  من المهم استخدام المساعدين في :لتعلماستخدام مبدأ المساعدين في عملية ا :رابعا

عملية التعلم ألننا سنقوم باستخدام مبدأ المجموعات الصغيرة التي تحتاج إلى عدد 

اكبر من المساعدين ويدعونا لتصنيف حسب نوع الخطأ الستخدام المساعدين في 

 .العمل لتحسين أداء أفراد العينة ومساعدتهم للوصول إلى مستوى اإلتقان

ا  استخدام مبدأ الوحدات التعليمية اإلضافية لتقليل وتالفثي الفثروق الفرديثة فثي  :خامسا

ظهرت الفروق الفرديثة بثين المتعلمثين ممثا دفثع الباحثثة إلثى إضثافة عثدد مثن . األداء 

الوحثثدات التعليميثثة للمتعلمثثين ذوي المسثثتويات ألضثثعيفة والمتوسثثطة وذلثثك لالرتقثثاء 



 

 

يثثزون فثثي األداء ، وللوصثثول بهثثم إلثثى مرحلثثة بمسثثتواهم بمسثثتوى أقثثرانهم الثثذين يتم

 .اإلتقان الستعمالها عند ألحاجة لها

ا  في نهاية الوحدة التعليمية لتحديد ما ( تكوينية)استخدام اختبارات تشخيصية : سادسا

قد تمكن من الوحدة أم ال ، ويعد االختبار التكويني محكاً ( الطلبة)إذا كان الطالب 

ب والذي من خالله يمكن التعرف على مستوى المتمكنين لقياس درجة إلتقان للطال

 %(.24)إذ إن درجة اإلتقان هي / وغير المتمكنين

 :االختبارات البعديه لألداء المهاري 

على مدى  (التعلم أإلتقاني)المنهج التعليميبعد االنتهاء من تطبيق مفردات 

لعينة البحث يوم ( اريالمه)أسابيع تم إجراء االختبارات البعديه في األداء (  14)

وقد تم مراعاة اإلجراءات ذاتها المستخدمة في  19/1/0410.االحد المصادف

االختبار القبلي من حيث وقت ومكان إجراء االختبارات واألدوات المستخدمة 

وطريقة التنفيذ وفريق العمل المساعد وذلك لتالفي المتغيرات التي تؤثر في نتائج 

 .االختبارات 

 :البعديه للتحصيل المعرفي  االختبارات

بعد االنتهاء من االختبار ألبعدي لألداء المهاري طبق في اليوم التالي االختبثار 

ألتحصثثثثيلي المعرفثثثثي ، حيثثثثث اجثثثثري للمجموعثثثثة الضثثثثابطة والتجريبيثثثثة وحسثثثثب 

االختبثثارات التثثي أعثثدت مسثثبقا حيثثث صثثححت االختبثثارات وفثثق مفتثثاح اإلجابثثة إذ 

 .عن اإلجابة الخاطئة أو المتروكة (صفر)ة الصحيحة وعن اإلجاب( 1)أعطيت درجة 

  :الوسائل اإلحصائية 

 :الستخراج( spss)استخدمت الباحثة الحقيبة االحصائية 

 .النسبة المئوية .1

 الوسح الحسابي .0

 االنحراف المعياري .2

 الوسيح .0

 معامل االلتواء .2

 للعينات المرتبطة ( t)اختبار  .2

 للعينات الغير المرتبطة( t)اختبار  .6

 

 

 

 

 

 



 

 

- :الباب الرابع 

- :عرض وتحليل ومناقشة النتائج-4

يتضمن هذا الباب عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها لالختبارات القبلية 

والبعدية لعينة البحث من خالل الوسائل اإلحصائية التي توضح الفروق بين مجاميع 

  .مجاميع البحث والنتائج التي تم التوصل إليها بعد تطبيق التجربة على تلك ال

- :عرض وتحليل نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية  -4-1

 (5)الجدول

 الجدول يبين الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في متغيرات الدراسة

 المتغيرات
 االختبار القبلي

االختبار 

 t ع ف س  ف البعدي
نسبة 

 الخطأ
 الداللة

 ع س   ع س  

 معنوي 0.00 6.85 0.718 1.10- 0.410 9.8 0.656 8.70 المناولة صدرية

 معنوي 0.003 3.405 1.576 1.2 0.788 7.9 1.465 9.6 الطبطبة

 معنوي 0.001 4.07 0.933 0.85- 0.875 3.35 0.606 2.5 الرمية الحرة

 معنوي 0.000 5.248 1.618 1.9- 0.940 10.4 1.147 8.5 المناولة المرتدة

 معنوي 0.001 3.847 0.988 0.85- 0.656 3.7 0.670 2.85 التصويب بالقفز

 

يظهر ان الفروق معنوية بين االختبار القبلي واالختبار ( 2)من خالل الجدول 

البعدي للمجموعة التجريبية  لمتغيرات البحث كافة اذ ان نسبة الخطأ قد تراوحت 

- :وكما يلي ( 0.05)مستوى الداللة  وهي اقل من( 0.003و   0.000)بين

  نالحظ انه هناك فروق بين االختبارين القبلي والبعدي للمناولة الصدرية قد

 (.0.05)وهي اقل من مستوى الداللة ( 0.000)بلغت نسبة الخطأ 

  وان الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي لمهارة الطبطبة قد بلغت نسبة

 (.0.05)ستوى الداللة والبالا وهي اقل من م( 0.003)خطأها 

  اما الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي لمهارة الرمية الحرة قد بلغت نسبة

 (.0.05)وهي اقل من مستوى الداللة والبالا ( 0.001)خطأها 

  والفروق بين االختبارين القبلي والبعدي لمهارة المناولة المرتدة قد بلغت نسبة

 (.0.05)ن مستوى الداللة والبالا وهي اقل م( 0.000)خطئها 

  وكان الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي لمهارة التصويب من القفز قد

 (.0.05)وهي اقل من مستوى الداللة والبالا ( 0.001)بلغت نسبة خطئها 

 

مما تقدم نرى ان ألسلوب التعلم أإلتقاني األثر في تطور األداء المهاري 

عزو الباحثة هذا التطور كون التعلم أإلتقاني يعتمد على كثرة للمهارات قيد البحث وت

التكرارات في األداء ومراعاة الفروق الفردية ومساعدة الطالب ذوي المستويات 



 

 

محمود الربيعي وسعيد صالححيث يؤكد .الجيدة للطالب الضعيفين المستوى
(1 )

ان 

 األداءانسيابية  إلىالتعلم أإلتقاني احد الطرائق التي تستخدم التكرار للوصول بالمتعلم 

كما يعمل على مالحظة الفروق الفردية ويستفيد من المتعلمين الجيدين في تنفيذ المهام 

 .المحدد لهم ومساعدة زمالئهم في تعلم تلك المهام

 

 -:بعدي للمجموعة الضابطة عرض وتحليل نتائج االختبار القبلي وال -4-2
 

 يبين الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة (6)الجدول 

 المتغيرات
 االختبار البعدي االختبار القبلي

 الداللة نسبة الخطأ t ع ف ف س  
 ع س   ع س  

 معنوي 0.002 3.62 0.864 0.7- 0.686 9.05 0.489 8.35 ناولة صدريةالم

 تير معنوي 0.107 1.01 1.333 0.9 0.502 8.4 1.361 8.8 الطبطبة

 تير معنوي 0.349 0.960 1.164 0.25- 0.825 2.45 0.833 2.2 الرمية الحرة

 معنوي 0.008 2.96 2.033 1.35- 0.940 9.4 1.503 8.05 المناولة المرتدة

 تير معنوي 0.577 0.567 0.788 0.1 0.656 2.7 0.767 2.80 التصويب بالقفز

يظهر الفروق بين االختبار القبلي واالختبار البعدي ( 2)من خالل الجدول 

 0.002)للمجموعة الضابطة لمتغيرات البحث كافة اذ ان نسبة الخطأ قد تراوحت بين

 .وهي كما يالي(  0.577و  

  لمناولة الصدرية قد ن االختبارين القبلي والبعدي لهناك فروق بينالحظ انه

 (.0.05)وهي اقل من مستوى الداللة ( 0.002)بلغت نسبة الخطأ 

  وان الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي لم مهارة الطبطبة قد بلغت نسبة

 (.0.05)من مستوى الداللة والبالا  اكبروهي ( 0.107)خطئها 

 مهارة الرمية الحرة قد بلغت نسبة ين االختبارين القبلي والبعدي لاما الفروق ب

 (.0.05)من مستوى الداللة والبالا  اكبروهي ( 0.349)خطئها 

 مهارة المناولة المرتدة قد بلغت ين االختبارين القبلي والبعدي لوان الفروق ب

 (.0.05)وهي اقل من مستوى الداللة والبالا ( 0.008)نسبة خطئها 

 مهارة التصويب من القفز قد ين االختبارين القبلي والبعدي للفروق بوان ا

 (.0.05)من مستوى الداللة والبالا  اكبروهي ( 0.577)بلغت نسبة خطئها 

 

على تعلم مهارتي المناولة  تأثيرالمتبع  لألسلوبونرى من خالل ما سبق ان 

الصدرية والمناولة المرتدة بينما لم يكن له التأثير على تعلم باقي المهارات قيد البحث 

المهاري  األداءوترى الباحثة ان تطور ( الطبطبة ،الرمية الحرة، التصويب بالقفز)
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 .124،صالمصدر السابق محمود داود الربيعي وسعيد صالح حميدان؛ - 



 

 

على  عتمدكون تعلم هاتين المهارتين يفي مهارتي المناولة الصدرية والمناولة المرتدة 

الفردي  األداءبين الطلبة عكس المهارات الباقية التي تعتمد على  األداءالمشاركة في 

المساعدة  ، حيث ان من أهمأِ األعمالللطالب وبذا تنعدم المشاركة والتفاعل بين الطلبة

يأة والشعور المتعلأِم تمكينه من لجذب انتباه وجعله عنصراً فاعالً في  العمل بحرأ

الحلول في  اآلخرين الختيار أفضل لتعليمية من خالل التعاون مع المتعلأِمينالعملية ا

المشاكل التي يواجهها للتعلم
(1)

. 

 

 -:عرض وتحليل نتائج االختبارين البعديين للمجموعتين الضابطة والتجريبية -4-1

(7)الجدول   

والتجريبية الضابطة تينللمجموع ينيبين الفروق بين االختبارين البعدي  

 الداللة نسبة الخطأ المحسوبة( t) ع س   مجموعات المتغيرات

 المناولة صدرية
 0.410 9.8 التجريبية

 معنوي 0.000 4.194
 0.686 9.05 الضابطة

 الطبطبة
 0.788 7.9 التجريبية

 معنوي 0.022 2.392
 0.502 8.4 الضابطة

 الرمية الحرة
 0.875 3.35 التجريبية

 معنوي 0.002 3.346
 0.825 2.45 الضابطة

 المناولة المرتدة
 0.940 10.4 التجريبية

 معنوي 0.002 3.363
 0.940 9.4 الضابطة

 التصويب بالقفز
 0.656 3.7 التجريبية

 معنوي 0.000 4.814
 0.656 2.7 الضابطة

 االختبار المعرفي
 1.046 11.4 التجريبية

 معنوي 0.001 3.590
 1.316 10.05 الضابطة

يظهر الفروق بين المجموعتين التجريبية و الضابطة في ( 6)من خالل الجدول 

  0.000)االختبار البعدي في متغيرات البحث كافة اذ ان نسبة الخطأ قد تراوحت بين

 .وهي كما يالي(  0.022و 

  نالحظ انه هناك فروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة لم المناولة

وهي اقل من مستوى الداللة ( 0.000)بلغت نسبة الخطأ الصدرية اذ 

(0.05.) 

 طبطبة اذ بلغت نسبة جموعتين التجريبية والضابطة للوانه هناك فروق بين الم

 (.0.05)وهي اقل من مستوى الداللة ( 0.022)الخطأ 

 لرمية الحرة اذ بلغت مجموعتين التجريبية والضابطة لوهناك فروق بين ال

 (.0.05)وهي اقل من مستوى الداللة ( 0.002)نسبة الخطأ 
                                                 

1
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 لمناولة مجموعتين التجريبية والضابطة لموقد ظهرت هناك فروق بين ال

 (.0.05)وهي اقل من مستوى الداللة ( 0.002)المرتدة اذ بلغت نسبة الخطأ 

 تصويب بالقفز قد بلغت جموعتين التجريبية والضابطة لملوان الفروق بين الم

 (.0.05)هي اقل من مستوى الداللة و( 0.000)نسبة الخطأ 

 اذ  ختبار المعرفةلمجموعتين التجريبية والضابطة الوانه هناك فروق بين ا

 (.0.05)وهي اقل من مستوى الداللة ( 0.001)بلغت نسبة الخطأ 
 

ومن خالل ما تقدم أعاله نالحظ ان هناك فروق معنوية  ( 6)من خالل الجدول 

المهارات قيد البحث وتعزو الباحثة تفوق تعلم لصالح المجموعة التجريبية في 

المجموعة التجريبية كونها  دُِرَست باستخدام التعلم أإلتقاني حيث كان لهذا األسلوب 

في التدريس األثر الواضح في تفاعل الطلبة فيما بينهم وتعاونهم على تعليم بعضهم 

ضعيفة )المقسمة  في التعلم وحسب المجاميع أخرىالبعض لالنتقال من مجموعة إلى 

بحيث يصل جميع الطلبة للمستوى الجيد من خالل التكرارات في ( ، متوسطة ، جيدة

فضالً عن دافعية الطالب عليه  األداءفي  مستوياتهماألداء المهاري الذي يعتمد تطور 

، حيث تؤكد المهاري األداءفي المجموعة الجيدة  إلىلالنتقال من المجموعة الضعيفة 

انلمياء الديو
(1)

ان الهدف الرئيسي من التعلأم اإلتقاني هو أن يصل التلميذ إلى  

مستوى من التحصيل  واالداء المهاري ال يصل إليه عادة تحت ظروف التعلأم السائدة 

حيث إن وظيفة المعلم فيه هي إعطاء التسهيالت . في الصف المدرسي التقليدي

ليب التي تمكأنهم من إتقان ما للتالميذ لتذليل الصعوبات وايجاد الوسائل واألسا

 .يتعلأمون

 :الباب الخامس

 :االستنتاجات والتوصيات

 :االستنتاجات

من خالل المعالجات اإلحصائية وتحليل نتائج البحث ومالحظة الباحثة  استنتجت 

  -:ما يلي

ان لألسلوب المتبع تأثير في تطور األداء المهاري للمناولة الصدرية  -1

 .فضال عن تحسين التحصيل المعرفي والمناولة المرتدة، 

ان للتعلم أإلتقاني تأثير مباشر على تحسين التحصيل المعرفي وتطور األداء  -0

 .المهاري في المهارات قيد البحث

                                                 
1
 www.lamya.yoo7.com/t680-topic.........لمياء الديوان ، التعلم التقاني  - 
 



 

 

تفوقت المجموعة التجريبية التي درست بالتعلم أإلتقاني على المجموعة  -2

معرفي الضابطة التي درست باألسلوب المتبع وذلك في كل من التحصيل ال

 . واألداء المهاري للمهارات قيد البحث

المجموعة  أفرادساهم التعلم أإلتقاني في خلق روح التعاون واإليثار بين  -0

التجريبية تجلى في مشاركة الطلبة الجيدين في رفع مستوى زمالئهم األقل 

 .  مستوى

ة الباحثة دافعية الطلبة في المجموعة التجريبية لالنتقال من المجموع الحظت -2

 . األدنى إلى المجموعة األعلى في المجاميع التي اعتمدها التعلم أإلتقاني

 :التوصيات 

- :توصي الباحثة بما يلي

 .استخدام التعلم أإلتقاني في تعلم المهارات األساسية في كرة السلة  -1

اختبار التعلم أإلتقاني واستخدمه  في تعلم األداء المهاري تحسين التحصيل  -0

 .األلعاب األخرى سواء كانت جماعية أو فردية المعرفي في 

حث المدرسين على استخدام أساليب جديدة في التعلم تعتمد على الطالب  -2

 .ودافعيته ومشاركته في التعلم

لتوفير عامل التعاون بين الطلبة المتفوقين في تعليم زمالئهم  ضرورة مشاركة -0

 .فظال عن توفير الوقت  الطلبة والدافعية في التعلم للوصول لاتقان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المصادر

 

إيالف احمد دمحم؛بناء بطارية اختبار مهارية لالعبي كرة السلة المصغرة،رسالة ماجستير  -

 .29،ص(0440جامعة الموصل ،كلية التربية الرياضية،)،غير منشورة ،

المعرفي واألداء بثينة عبد الخالق إبراهيم؛ الحقيبة التعليمية وتأثيرها في التحصيل  -

أطروحة دكتوراه  غير منشورة،جامعة بغداد )المهاري في بعض فعاليات العاب القوى، 

 (.0442كلية التربية الرياضية للبنات،

أطروحة : حازم علوان منصور؛ بناء مقياس لمفهوم الذات وتقنينه لدى العبي كرة اليد  -

 .  0441كلية التربية الرياضية جامعة بغداد ، )دكتوراه ، 

،دار الفكر للطباعة 1علم النفي االجتماعي،ط ؛خليل عبد الرحمن المعايطة -

 .0444والنشر،

رائد عبد الستار يونس؛ اثر أسلوب التعلم االتقاني في تنمية التفكير اإلبداعي وتعلم عدد  -

رسالة ماجستير غير )من المهارات األساسية الهجومية بكرة السلة واالحتفاظ بها،

 (.0412الموصل ، كلية التربية األساسية،منشورة،جامعة 

أثر استخدام التعلم أإلتقاني في تعلم واحتفاظ لبعض مهارات )؛ رسل أحمد شهاب  -

رسالة ماجستير،غير منشورة،جامعة بغداد ،كلية التربية ( ) التصويب بكرة اليد

 (.0414الرياضية،

وأثرهما في الطالق النفسية رفيقة مؤيد سعيد؛ استخدام أسلوب التعلم االتقاني والتبادلي  -

وتعلم عدد من المهارات األساسية ودقة االنجاز بكرة القدم للصاالت للطالبات، رسالة 

 .0449ماجستير غير منشورة،كلي التربية الرياضية جامعة الموصل،

، ترجمة سعيد صباريني ،  أساسيات القياس والتقويم في تدريس العلومرودي الدوران ؛  -

 ( 1922ردن ، دائرة التربية ،األ: ) وآخرون 

، دار الكتاب الجامعي ،اإلمارات ، العين  1ط،  مهارات التدريس الفعال. زيد ألهو يدي  -

 ،0440 . 

سامر احمد العتبي ، االحماء الخاص وتأثيره في تطوير بعض المهارات الهجومية بكرة  -

 .لرياضيةالسلة، رساله ماجستير غير منشوره ، جامعة بابل ، كلية التربيه ا

األردن ، دار المسيرة ، : )  مناهج البحث في التربية وعلم النفسسامي دمحم ملحم ؛  -

0444 .) 



 

 

جامعة )،االختبارات والقياس واالحصاء في المجال الرياضيعلي سلوم جواد الحكيم؛ -

 (.0440القادسية كلية التربية الرياضية،

المرحلة اإلعدادية في العراق علي مهدي كاظم ؛ بناء مقياس مقنن لسمات شخصية طلبة  -

 .1990، كلية التربية ابن رشد، جامعة بغداد،أطروحة  دكتوراه ،

،جامعة ديالى كلية التربية 1،طمفاهيم عامة في التعلم الحركيفرات جبار سعد هللا؛  -

 .)0442‘مطبعة المتنبي)الرياضية،

 www.lamya.yoo7.com/t680-topic.........لمياء الديوان ، التعلم التقاني  -

طرائق تدريس التربية الرياضية محمود داود الربيعي وسعيد صالح حميدان؛  -

 (.0411دار الكتب العلمية، بيروت،)،1،طواساليبها

جامعة ديالى، )، علم الحركة التطور والتعلم الحركي حقائق ومفاهيمنبيل محمود شاكر ؛ -

 (.0442كلية التربية األساسية،

م بعض المهارات يتأثير التعلم أإلتقاني والتعاوني في تعل)؛ نهى عناية الحسيناوي  -

أطروحة دكتوراه،غير منشورة،جامعة بغداد ،كلية ( ) بكرة السلة الهجومية األساسية

 (.0442التربية الرياضية للبنات،

دليل البحاث لكتابة األبحاث في التربية نوري إبراهيم الشوك ورافع صالح الكبيسي ؛  -

 (.0440غداد ،كلية التربية الرياضية،جامعة ب)،الرياضية

 (.0440بغداد،دار الكتب للطباعة والنشر ،)،  البحث العلمي ومناهجهوجيه محجوب ؛  -

- Bioom,penjaamin,sadother;Hand book of Formative and 

summative Evaluation of student Learning'.NewYork:mc Grow hill 

-   Block J: An Exploration of Two Correction Procedure Used in 

Mastery Learning Approaches to Instruction; (Journal of 

Educational Psychology,  

- Eble ,R- L; Essential of educational Measurement,2
nd

  Edition , 

New ,york , prentie – Hill , 1972 

- www.almaaref.org/books/.../books/.../lesson16.htm 

 

 

 

 



 

 

 المالحق

 (1)ملحق 

 نموذج لوحدة تعليمية باألسلوب أإلتقاني

 

 : اليوم  (20)عدد الطالب  األولى: الوحدة التعليمية 

 :التاريخ  سنة( 11)متوسط العمر  دقيقة( 45)الزمن 

 األول: األسبوع  دقيقة( 00)الزمن  األولى: المرحلة

 األهداف التعليمية                                                 ألهداف التربويةا      

تعلم وإتقان مهارة التمريرة الصدرية بكرة            الشعور بالمسؤولية واالعتماد على النفس    .1

 السلة

 .على االنضباط وااللتزام البتعويد الط  .2

األدوات  التنظيم     والفعاليات الحركيةالمهارات  الوقت األقسام

 المستخدمة
 المالحظات

القسم 

 اإلعدادي
     د25

 د 5 المقدمة   
تهيئة األدوات ، وقوف الطالب ، تسجيل  

 الحضور ، أداء التحية الرياضية

 ×  ×  ×  ×  × 

 
 

التأكيد على أداء  -

 التحية  

 بصوت عالي   

  

 اإلحماء  

 

 د10

هرولة  –هرولة جانبيه  –هرولة  –سير 

هرولة مع الصافرة  –مع رفع الركبتين 

تمارين   –سير  –قفز إلى األعلى  –

 احماء من الحركة 

         × 

    ×          × 

   ×            × 

   ×           × 

                × 

 

 

التأكيد على النظام  -

 أثناء اإلحماء

 

 التمرينات  

 البدنية   

 

 د10

مع ثني الركبتين رفع ( الوقوف ) 

 ( عدات4" .. )وخفض الذراعين اماما

فتل الجذع " ( البروك ، ذراعان جانبيا) 

 ( عدات4.. )للجانبين بالتعاقب 

مد الرجلين ( الجلوس على االرباع ) 

 ( عدات4.. )لالمام بالتعاقب 

 ×   ×  ×  × 

 ×   ×  ×  × 

 ×   ×  ×  × 

 

 

 

التاكيد على حركة  -

 الرجلين 

     د60 القسم الرئيسي 

 

 

النشاط 

 التعليمي

 

 

 د10

شرح طريقة أداء مهارة المناولة 

 .الصدرية وكل تفاصيلها

 

عرض المهارة من المدرس مع تقديم 

 .نموذج

     ×  ×  ×  ×

× 

                      ×

× 

                      ×

× 

 
 التأكيد على انتباه    -

 وإصغاء الطالب  

 

النشاط 

 

 د50

 .تقسيم الطالب إلى أربع مجاميع

تطبيق التمريرة الصدرية على الحائط  -

X        أx ب 

 

 كرة

 السلة

التأكيد على مد  -

 الذراعين 



 

 

 من الثبات( م3)من مسافة  التطبيقي 

تطبيق التمريرة الصدرية على مربع  -

 مرسوم على الحائط من مسافة

 

 من الثبات( م3) 

بين زميلين تطبيق التمريرة الصدرية  -

 .من الثبات( م 6)على مسافة 

تطبيق التمريرة الصدرية بين زميلين  -

 .بأخذ خطوة( م 6)على مسافة 

تقديم التغذية الراجعة بين التمارين من 

 .قبل المدرس

X       جx بصورة كاملة وحركة      د

 الرجلين

  تكوينياختبار 

التمريرة الصدرية على دائرة مرسومة 

سم ، 06على الحائط نصف قطرها 

سم، 00ترتفع عن األرض بمقدار 

 .م7المسافة بين الجدار والمختبر 

  

تطبيق االختبار لمعرفة 

درجة االتقان التي 

وصل اليها الطالب، 

درجة االتقان هي 

 .فما فوق% 10

 

القسم  

 الختامي 

 د5
اإلرشاد التربوي ،  -تمارين تهدئة  

 التشجيع ، الوقوف أداء التحية الرياضية

 ×××××××× 

 

 

 

 

التأكيد على أداء  -

 التحية   

 من قبل جميع الطالب  

 

 (2)ملحق

 ((األهداف السلوكية لالختبار))

 .أن يميز المسافة المطلوبة ألداء المناولة الصدرية -1

 .للمناولة الصدريةأن يميز الوضع االبتدائي  -0

 .أن يعرف حركة الذراعين عند أداء المناولة الصدرية -2

 .أن يعرف سبب استخدام المناولة المرتدة -0

 .أن يميز كيف تؤدى المناولة المرتدة -2

 .أن يدرك المسافة بين الممرر والمستلم في المناولة المرتدة -2

 .أن يعرف سبب استخدام الطبطبة -6

 .أن يدرك كيفية استخدام الطبطبة -2

 .أن يتعرف على أنواع الطبطبة -9

 .أن يميز لماذا يستخدم التصويب من الثبات -14

 .أن يميز الوضع االبتدائي في التصويب من الثبات -11

 .أن يعرف سبب استخدام التصويبة السلمية -10

 .أن يميز عدد خطوات التصويبة السلمية -12

 .االستعانة بالمستطيل خلف السلةأن يدرك إن التهديف بالتصويبة السلمية يتم  -10

 .أن يعرف إن الالعب األيمن يقفز من الجهة اليمنى -12

 



 

 

 (3)ملحق

 ((اختبار التحصيل المعرفي))

 

 .  ارسم دائرة حول االختيار الصحيح ألجابتك:  مالحظة 

 

 :تؤدى المناولة الصدرية بين الالعبين ولمسافة -1

 م14  -   2    –أ 

 م 12  -  14  -ب

 م0   -  12   -ج

 :الوضع االبتدائي للمناولة الصدرية تكون الكرة ممسوكة -0

 .   أمام الصدر والمرفقان متجهان لألسفل –أ 

 .   أمام الصدر والمرفقان متجهان لجانب  -ب

 .   أمام الصدر والمرفقان متجهان لألمام   -ج    

 :في المناولة الصدرية يدُور الالعب الكرة أمام الصدر -2

 .   من األعلى لألمام ثم األسفل –أ 

 .   من األسفل لألمام ثم األعلى  -ب

 .   من األمام لألسفل ثم األعلى   -ج    

 :تستخدم التمريرة المرتدة في حالة -0

 .   بعد المستلم عن الممرر –أ 

 .   وجود منافس بين الممرر والمستلم  -ب

 .  المسافة كبيرة بين المستلم والممرر -ج    

 :تؤدى التمريرة المرتدة  -2

 .   بيد واحدة أو بكلتا اليدين –أ 

 .   بيد واحدة  -ب

 .  بكلتا اليدين -ج    

 :تكون المسافة  في المناولة المرتدة بين الرامي ومنطقة ارتداد الكرة -2

 .ضعف المسافة بين مكان االرتداد والمستلم  –أ 

 .نصف المسافة بين مكان االرتداد والمستلم -ب

 .ثلث المسافة بين مكان االرتداد والمستلم  -ج

 :تستخدم الطبطبة في عدة حاالت هي -6

 .   االنتقال من مكان ألخر بالكرة –أ 

 (.   المنافس)االنتقال وتفادي المدافع   -ب

 .   كلتا الحالتين السابقتين   -ج    

 :كيف يتم استخدام الطبطبة اثنا اللعب -2

 .   لجسم وحماية الكرة باليد األخرىيكون التنطيح قرب ا –أ 

 .يكون التنطيح بعيدا عن الجسم وحماية الكرة باليد األخرى  -ب

 .   يكون التنطيح بين القدمين وحماية الكرة باليد األخرى   -ج    



 

 

 :هناك نوعين رئيسيين من الطبطبة هي -9

 .   العالية والواطئة –أ 

 .   القريبة والبعيدة  -ب

 .  يعة والبطيئةالسر -ج    

 :يستخدم التصويب من الثبات في عدة حاالت هي  -14

 .   تدريب الناشئين وتدريب المتقدمين –أ 

 .   تدريب المتقدمين وأداء الرمية الحرة -ب

 .  تدريب الناشئين وأداء الرمية الحرة في المباريات -ج    

 :يكون الوضع االبتدائي في التصويب من الثبات -11

 .   يم إحدى القدمين ويكون انثناء بالمرفق لليد المصوبة وتسند اليد األخرى الكرةتقد –أ 

 .   الوقوف الرجلين فتحاً مع انثناء بالركبتين والتصويب بيد ممدودة -ب

 .  ثني الركبتين ومد اليدين للتصويب مع ميل الجذع لألمام -ج    

 :تستخدم التصويبه السلمية في الحاالت هي -10

 .   في حالة الهجوم السريع ومحاولة المناولة السريعة –أ 

 .   في حالة تحرك الالعب بسرعة اتجاه الهدف للتصويب -ب

 .  في حالة ترك الالعب بسرعة ومناولة الكرة بسرعة -ج    

 :تكون التصويبة السلمية بخطوات محددة -12

 .   ثالث خطوات ثم التهديف –أ 

  .  خطوتين ثم التهديف -ب

 . خطوة واحدة ثم القفز والتهديف -ج    

 :يستحسن في التصويبة السلمية -10

 .   التصويب المباشر على السلة بدون استخدام اللوح –أ 

 .   التصويب غير المباشر على السلة باستخدام المستطيل خلف السلة -ب

 .  حةالتصويب غير المباشر على السلة باستخدام الزاوية الخارجية للو -ج    

 :في التصويبة السلمية يقوم الالعب األيمن باالقتراب من السلة -12

 .   من الجهة اليمنى –أ 

 .   من الجهة اليسرى -ب

 .  من المنتصف -ج    

 

 

 (4)ملحق

 قائمة باسماء الخبراء

 مكان العمل االسم واللقب العلمي ت

 الرياضيةجامعة ديالى كلية التربية  ناظم كاظم جواد.د.ا .1

 جامعة ديالى كلية التربية الرياضية سها عباس.د.م.ا .2

 جامعة ديالى كلية التربية الرياضية سحر حر.د.م .3

 محاضررفي كلية التربية األساسية دمحم عبد الشهيد .4



 

 

 

 (5)ملحق

 أسماء فريق العمل المساعد

 مكان العمل تحصيل الدراسي االسم ت

 طالبة دكتوراه تربية رياضيةماجستير  جنان حسين .1

 كلية التربية األساسيةفي محاضر  ماجستير تربية رياضية ماجد حيدر  .3

 كلية التربية األساسية ماجستير تربية رياضية نصير حميد  .4

 


