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 :ملخص البحث 

هدفت الدراسة الى : التعرف على تأثير التعلم النشط على وفق النمذجة          

الصورية في تعلم مهارة المناولة الصدرية بكرة السلة لطالب االول المتوسط .وقد 

استعمل الباحثون المنهج التجريبي ذي المجوعتين التجريبية والضابطة وقد اشتمل 

الخطيب البغدادي والبالغ عددهم  مجتمع البحث على طالب االول المتوسط ، مدرسة

طالبا" من 21( طالبأ" بواقع 00( طالب وكانت عينة البحث مكونة من )262)

استعمل الباحثون الوسائل طالب من المجموعة الضابطة ،  21المجموعة التجريبية و

االحصائية االتية ،الوسط الحسابي ، االنحراف المعياري ، الوسيط ، معامل االلتواء 

ة المئوية ، قانون )ت( اإلحصائي لعينتين مستقلتين غير متساويتين، معامل ،النسب

وقد جاءت االستنتاجات في ضوء  االرتباط البسيط )بيرسون( ، اختبار )ت( اإلحصائي

 : الدراسة واهمها

للتعلم النشط على وفق النمذجة الصورية االثر الكبير في تعلم االداء الفني          

  -للمناولة الصدرية واهم التوصيات :

التعلم النشط  في تدريس مهارة المناولة الصدرية  بكرة السلة لكونه  استعمال.2 

 أسلوبا" ناجحا" ومؤثرا" وبنسب متفاوتة .

سية الصورية اإلضافية باستعمال التقنيات الحديثة في . االعتماد على النمذجة الح1

الصور الفوتوغرافية و الفديوية القسام األداء الفني للمهارة ،وابتكار وسائل من شأنها 

 مساعدة المتعلمين في استيعاب االداء الحركي واتقانه بأسهل الطرق وأسرعها .
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The Effect of Active Learning According to Image Modelling 

on the Learning of the Skill of Chest Pass in Basketball 

among First Intermediate School Students 

 

Prof. Dr.  Furat Jabbar Saadallah 

Asst. Prof. Dr. Dhahir Gannawi Mohammed 

Salam Mousa Shukur 

Abstract: 

     The study aims at finding out The Effect of Active Learning 

According to Image Modelling on the Learning of the Skill of 

Chest Pass in Basketball among First Intermediate School 

Students. The researcher has adopted the experimental approach 

of two groups; experimental and control. Moreover, the study 

society comprised of (161) first intermediate school students in 

Al-Baghdadi School. The sample of the study included (30) 

students who were distributed into (12) students in the 

experimental group and (18) students in the control group. 

Furthermore, the researcher delineated the following statistical 

tools; arithmetic mean, standard deviation, median, coefficient of 

torsion, percentage, the T-test of two independent, unequal 

samples, simple correlation coefficient (Pearson) and the 

statistical T-test. 

In the light of study material, the following conclusion was 

figured out: 

Active learning according to image modelling is of great effect on 

learning the artistic performance of chest pass. Whereas the most 

focal recommendations were: 

1. Using active learning in teaching the skill of chest pass in 

basketball for it is an effective and significant style in varied 

ratios. 

2. Relying on additional sensory-image modelling via the 

delineation of modern technologies in photographic and video 

images of the artistic performance of the skill as well as creating 
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tools which are going to assist learners in comprehending kinetic 

performance and mastering it in the easiest and quickest ways. 

 

 

 التعريف بالبحث: -9

 مقدمة البحث وأهميته: 9-9

قد شهد العالم في األعوام الماضية تطوًرا هائاًل في مجاالت الحياة كافة، وكان  

للمجالين التربوي والتعليمي نصيبًا كبيًرا منهُ، وذلك من خالل إيجاد طرائق وأساليب 

التطور الكبير في عالم التكنولوجيا واألجهزة تربوية وتعليمية ذات فاعلية، تتناسب مع 

الذكية، التي أصبحت في متناول يد أكثر المراحل العمرية من المجتمع، واتصالهم 

الكبير مع هذه األجهزة أصبح أمًرا واقعيًا وطبيعيًا، األمر الذي دفع بالعلماء 

 ة  التعلّم النشط.والمختصين أَْن يتوصلوا إلى طرق تربوية وتعليمية حديثة، ومنها طريق

يعدُّ التعلّم النشط من الطرق واالساليب الحديثة والفعالة في العملية التربوية  

والتعليمية، وتتمثل الغاية من نهج التعلّم النشط بمساعدة المتعلمين على اكتساب 

مجموعة من المهارات، والمعارف، واالتجاهات، والمبادئ، والقيم، إذ تعطي هذه 

يمية دورا" مهما" للمتعلم في المشاركة الفاعلة في االنشطة التعليمية وأَنَّ الطريقة التعل

أفراد أي مجموعة يختلفون فيما بينهم من حيث التفضيل الحسي لهم، الذي يَُعدُّ نوع من 

أنواع النمذجة الحسية، التي تنقسم الى: التفضيل السمعي، والحس حركي، والصوري، 

بدورها على النمذجة الصورية الثابتة )الصور(، أو النمذجة الصورية، وتنقسم 

والمتحركة )الفيديو(، ومن خاللها يقوم الشخص بمشاهدة سلوك األنموذج من خالل 

 الصور أو الفيديو.

وإِنَّ إتباع أالساليب األساسيّة من خالل استعمال التعلّم النشط على وفق النمذجة  

كل سريع ودقيق، وتكمن أهمية البحث الصورية قد يجعل الشخص يتعلم هذه المهارة بش

في استخدام التعلّم وعملية تصنيف المتعلمين بحسب النمذجة الصورية الثابتة 

والمتحركة حالة تعليمية مثالية لتعلّم مهارة المناولة الصدرية بُكرة السلة لطالب األَّول 

 متوسط.

 

 مشكلة البحث: 9-2

الدراسات السابقة والمقابالت من خالل مالحظة الباحثون واطالعهم على  

الشخصية التي تم أجراؤها مع المدرسين والخبراء والمختصين، ال حظو أَنَّ هناك 

ضعفًا في المناولة الصدرية، ويعزوه إلى استعمال غالبية المدرسين األساليب التقليدية 

 باالعتماد الكامل على المدرس من دون إتاحة الفرص للطالب بالمشاركة بشكل فعال

 في أثناء تعلّم المهارات المختلفة.
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ونظًرا لما تقّدم أراد الباحثون  دراسة هذه  المشكلة، التي يمكن أَْن تتلخص في  

السؤال اآلتي: هل للتعلّم النشط على وفق النمذجة الصورية تأثير في تعلّم المناولة 

 الصدرية بُكرة السلة لطالب الصف األَّول متوسط.

 

 أهداف البحث:  9-3

 . تصنيف الطالب على وفق النمذجة الصورية.2

 . إعداد منهج تعليمي للتعلم النشط على وفق النمذجة الصورية.1

ف تأثير التعلّم النشط على وفق النمذجة الصورية في تعلّم المناولة  الصدرية 0 . تََعرُّ

 بكرة السلة  لطالب األَّول المتوسط.

 

 فرضيتا البحث: 9-4

على وفق النمذجة الصورية تأثير إِيجابي في تعلّم المناولة الصدرية . للتعلّم النشط 2

 بُكرة السلة لطالب األَّول المتوسط.

 ضلية عن األسلوب المتبع في تعلّم. للتعلّم النشط على وفق النمذجة الصورية أف1

 . المناولة الصدرية بُكرة السلة لطالب األَّول المتوسط في االختبار البعدي

 

 مجاالت البحث: 9-5

المجال البشري: عينة من الطالب )الصف األَّول المتوسط( في متوسط   2-5-2

 الخطيب البغدادي )ناحية كنعان(.

 20/2/1027ولغاية   10/20/1026الُمّدة من  :المجال الزماني 2-5-1

 ساحة وقاعات متوسط الخطيب البغدادي. :المجال المكاني 2-5-0
 

 الدراسات النّظرية: -2

 التعلّم النشط 1-2 

وتم تعريف التعلّم النشط على أَنَّهُ ذلك النّوع من التعلّم الذي يعمل فيه المتعلم  

على تكوين المعنى والتعاون مع اآلخرين ضمن أجواء يقبل فيها التركيز على استقبال  

المعرفة المستقاة من المعلم، ومحاضراته الكثيرة، واالهتمام بداًل من ذلك بالتأمل 

 ( 60: ص1006سعادة)واخرون(، واالكتشاف )

أو هو ُكّل ما يتضمن قيام الطالب بأنشطة وأعمال تتطلب التفكير والتأمل، إذ إِنَّ  

ُكّل إستراتيجية التعلّم النشط دائًما ما تتطلب أَْن يفكر الطالب في ُكّل ما يقّدم لَهُ من 

 ( 100: ص 1020)  علي، معلومات وأْن يتأملها

 اف التعلّم النشطأهد 1-1-9

 تشجيع الطلبة على اكتساب ِعدَّة مهارات للتفكير الناقد. .2
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 تشجيع الطلبة على القراءة الناقدة. .1

 دعم الثقة بالنفس لدى المتعلمين نحو ميادين المعرفة المتنوعة. .0

: 1006تشجيع الطلبة على طرح األسئلة المختلفة.) سعادة )وآخرون( ، .4

 ص(00

 

 النمذجة: 1-1

النمذجة هي عملية موجهة تسعى إلى تعليم الفرد كيف يسلك، وذلك من خالل      

وسائل اإليضاح، أو هي التغيير الذي يحدث في سلوك الفرد نتيجة لمالحظة سلوك 

األفراد اآلخرين، وغالبًا ما يتأثر سلوك الفرد بمالحظة سلوك اآلخرين، فاإلنسان يتعلم 

)أبو  غوب بها من خالل مالحظة سلوك اآلخرين.عدًدا من األنماط السلوكية المر

 ص(211: 1022أَسعد، 

 

 المناولة الصدرية: 1-0

أسهل المناوالت أداء، وأكثرها استعماال" في ُكرة السلة، تعد المناولة الصدرية  

وسميت بالصدرية البتداء مسار الُكرة المناولة من أمام صدر المناول وانتهائه إلى 

 المستلم.األمام من الصدر 

( بأَنَّها: "المناولة المباشرة والتي تنفذ من  12: ص1024ويعرفها )سلوان، 

 مستوى صدر المناول إلى مستوى صدر المستلم".

ويمكن استعمال المناولة الصدرية في أي مكان من الملعب وبوساطة أي العب،  

أَنَّ مستوى الفريق  فكل فريق يمتاز بالمناوالت السريعة والدقيقة بين الالعبين يدّل على

جيد، إذ إِنَّ المناولة الجيدة تؤدي إلى التصويب الجيد، وتعد هذه المناولة من أكثر 

المناوالت شيوًعا خالل اللعب، لذا ينبغي إعطاء أولوية تعليمها، والِسيََّما في 

 (14: ص1021العتوم ،  المدارس.)

 

 منهجية البحث وإجراءاته الميدانية: - 3

 بحث: منهج ال 3-9

تم استعمال المنهج التجريبي، لمالئمة طبيعة المشكلة، وتحقيق أهداف البحث،  

 واعتمد التصميم التجريبي ذا المجموعتين المتكافئتين التجريبية والضابطة.

 

 مجتمع البحث وعينته: 3-2

اشتمل مجتمع البحث على طلبة الصف األَّول المتوسط في متوسطة الخطيب  

(، 262، والبالغ عددهم )1027- 1026البغدادي في ناحية كنعان للعام الدراسي 
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وتم اختيار  مجمع بحثه بالطريقة العمدية،  ، موزعين على النحو االتي )أ، ب، ج، د (

 سلة قيد البحث هي َماّدة منهجية في تلك المرحلة.إذ إِنَّ مهارة المناولة الصدرية  بُكرة ال

أَّما عينة البحث فتم اختيارها على وفق اختبار النمذجة الحسية الخاصة بالمجال  

الرياضي للباحث )فراس سهيل( إذ تَمَّ اختيار الطلبة الذين يتمثلون بالنظام البصرّي، 

وتم اختيار شعبتين عن طريق ( طالبًا من شعبة )أ( و)ب(، 00وبلغ عدد أفراد العينة )

( طالبا وشعبة )ب( 21القرعة وتمثلت شعبة ) أ( بالمجموعة التجريبية وشملت )

 .( من مجتمع البحث21.60ون بنسبة )( طالبًا ويتمثل21بالمجموعة الضابطة وشملت )

 

 تجانس العينة وتكافؤها: 3-2-9

لغرض التأكد من مؤشرات النمو للطالب لمعرفة تجانس عينة البحث ،تم إجراء  

 عملية التجانس بمتغيرات الطول، والكتلة، والعمر على عينة البحث، 
 

 (9الجدول )

 تغيرات )الطول، والكتلة، والعمر(يبين تجانس عينة البحث في م

  

 ت
 المتغيرات

وحدة 

 القياس

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الوسيط

معامل 

 االلتواء

 0.610 20.00 0.66 20.46 سنة العمر 2

 2.112- 254.00 1.61 251.10 سم الطول 1

 0.427- 40.00 0.26 41.56 كغم الكتلة  0

، وهذا يدّل على أَنَّ الدرجات موزعة توزيًعا 0±قيم معامل االلتواء محصورة ما بين   

 اعتداليًا.

 

بإجراء التكافؤ للعينة باالختبارات القبلية لمجموعتي البحث قام الباحثون و  

 (.1الجدول ) الضابطة والتجريبية في متغير: )والمناولة الصدرية(، كما مبين في
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 (2الجدول )

ة في يبين تكافؤ العينة باالختبارات القبلية لمجموعتي البحث التجريبية والضابط

 متغير: )المناولة الصدرية،(

 المتغيرات
المجموعة 

 التجريبية

المجموعة 

 الضابطة
قيمة )ت( 

 المحسوبة

قيمة 

)ت( 

 الجدولية 

الداللة    

 االحصائي
 ع س ع س 

المناولة 

 الصدرية
20.00 0.41 

21.6

6 
1.14 0.601 1.041 

غير 

 معنوي

  (11وبدرجة حرية ) 0.05*قيمة )ت( الجدولية عن مستوى داللة 

 المعلومات واالدوات واألجهزة:وسائل جمع   0 -0

تم اعتماد وسائل مساعدة من تصوير فيديوي وصور فوتوغرافية ومفردات الدراسة 

العملية لمهارة )المناولة الصدرية ( كنموذج للعمل واعتماد المصادر الحديثة والعملية 

ونقلها إلى صور للحركات االساسية ألداء المهارة فأصبح لدى المجموعة التجريبية 

 ، وتم حجب هذه ألدوات عن المجموعة الضابطة صور فوتوغرافية وصور فيديوية  

 

 التجربة االستطالعية:  3-4

على عينة من  10/20/1026تم إجراء التجربة االستطالعية في يوم االحد الموافق 

ف وضوح فقرات 1مجتمع البحث البالغ عددهم ) ( طالب، وكان الغرض منها تََعرُّ

ف على المقياس، ومدى قابلية الطالب في اإلجابة عن   فقراتها، وايضا" تََعرُّ

 الصعوبات التي تواجه الباحث في أثناء تنفيذ اختبارات المهارات األساسيّة.

 

 االختبارات المستعملة في البحث: 3-5

 اختبار تفضيل النمذجة الحسية: 0-5-2

لمعرفة تفضيل النمذجة الحسية لعينة  لقد تبنى الباحثون مقياس )فراس سهيل( 

المقابالت الشخصية التي تم اجرؤها  مع الخبراء والمختصين تم  البحث، من خالل

 التأكد من مالئمة  وصالحية المقياس لعينة البحث .

 اختبارات المناولة الصدرية: 0-5-1

تم باختبار افراد المجموعتين التجريبية والضابطة باختبار مهارة المناولة        

عليمي على كيفية المسكة الصحيحة الصدرية ولذلك بعد عمل عرض التوضيحي والت
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للكرة و الوضع الصحيح للجسم ، واألداء الفني للمهارة لكي يكون جميع المختبرين 

 بوضعية واحدة حسب الشروط االختبار

 

    :اختبار المناولة

 م(.5مناولة الُكرة واستالمها نحو الدوائر على الحائط من مسافة ) :اسم االختبار

 ياس مهارة المناولة الصدرية المباشرة نحو الهدف.الغرض من االختبار: ق

 وصف األداء:

 لكل العب الحق في أداء مناولة صدرية واحدة فقط للتدريب قبل األداء. -

يبدأ الالعب بمناولة الُكرة على الدوائر المتداخلة باستعمال اليدين مًعا )مناولة  -

 صدرية مباشرة(.

 مناوالت صدرية مباشرة ومتتالية.( 20يستمر الالعب في تكرار األداء لـ ) -

 

 حساب الدرجات:

( درجات لكل مناولة صدرية مباشرة تصيب فيها الُكرة الدائرة 0تحتسب ) -

 الصغيرة.

 تحتسب درجتان لكل مناولة صدرية مباشرة تصيب فيها الكرة المتوسطة. -

تحتسب درجة واحدة لكل مناولة صدرية مباشرة تصيب فيها الُكرة الدائرة  -    

 (277،ص 1004علي سلو م جواد ، الكبيرة.)

 

 األسس العلميّة لالختبارات: 3-6

 : صدق االختبار:ال أو

تم  بحساب الصدق الذاتي وهو جذر الثبات الختبار المناولة الصدرية، واختبار  

 النمذجة.

 ثانيًا: ثبات االختبار: 

تم بحساب ثبات االختبار قيد البحث عن طريق إعادة االختبار، ثمَّ استعمل  

( 7معامل االرتباط بين نتائج االختبارات، وكانت الُمّدة الفاصلة بين نتائج التطبيق )

أيام، تَمَّ إجراء تطبيق األَّول لالختبار المناولة الصدرية ومقياس النمذجة الحسية  

على العينة نفسها المكونة  17/20/1027وأعيد تطبيقه بتأريخ  10/20/1027بتأريخ 

 (0( طالب كما مبين في الجدول )7من )

 (3جدول )

 .معامل الثبات والصدق الذاتي لالختبارات المهارية والمقياس

الداللة معامل الصدق  معامل الثبات االختبارات ت  
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 االحصائية  الذاتي

 معنوي 0.11 0.15 النمذجةمقياس  2

 معنوي  0.11 0.16 المناولة  1

 ثالثًا: الموضوعية:

بما أَنَّ وحدات القياس المستعملة في االختبارات هي: الزمن والدرجة وهي  

وحدات ال تخضع آلراء المحكمين لشخصية إذا ما قام بتحكيم الفرد المختبر أكثر من 

 في البحث هي ذات موضوعية عالية  حكم.، إذ فإِنَّ االختبارات المستعملة

 

 تطبيق تجربة البحث: 3-2

 االختبار القبلي  0-7-2

تَمَّ إجراء االختبارات القبلية على عينة البحث المصادف يوم االثنين  

 ، إذ أجري االختبار في ساحة المدرسة.7/22/1026

 

 المنهج التعليمي: 0-7-1 

الخاص بتدريس َماّدة ُكرة السللة المخصلص بعد أَْن تأكد الباحثون من أَنَّ المنهج  

للذلك فقلد قلام الباحلث  ،لطالب األَّول المتوسط ينص على أَْن يلتعلم المهلارات األساسلية

، وأخلللذ بتهيئلللة مسلللتلزمات وأدوات خاصلللة 20/1026/ 11بتطبيلللق تجربتللله بتلللاريخ 

ّول باللعبلة، ثلمَّ تللم إجلراء محاضللرات توضليحية لمدرسلي التربيّللة الرياضلية للصللف األَ 

المتوسلط، وهلم أفلراد فريلق العملل المسلاعد، لتوضليح طريقلة تطبيلق العمليلة التعليميلة 

باستعمال إستراتيجية التعلّم النشط على وفق النمذجلة الصلورية، واسلتمرت المحاضلرة 

ُمّدة يومين، شمل اليوم األَّول شرح إستراتيجية التعلّم النشط، واليلوم الثلاني شلمل شلرح 

وايضا" قلام الباحلث بلإجراء محاضلرات  لنمذجة الصورية وتوضيحها،كيفية استعمال ا

توضيحية لعينة البحث اللذي شلملت الشلرح والتوضليح لمهلارة المناوللة الصلدرية  قبلل 

وقللد  تطبيلق تجربلة البحلث، وقلد كانلت المحاضللرات خلارج الوحلدات التعليميلة للطلبلة،

دقيقة(  45ُكّل وحدة تعليمية )( وحدة تعليمية، وكان زمن 26طبق المنهج التعليمي في )

 مقسمة على النحو اآلتي:

  

 دقيقة(، ويتضمن: 25. القسم التحضيري: )الزمن الكلي للقسم التحضيري )9

أ. المقّدمللة واإلحمللاء: إذ يللتم إيقللاف الطللالب بتنسلليق موحللد، بعللد ذلللك إعطللاء تمرينللات 

 دقائق(.  5عامة ألعضاء الجسم كافة، وتكون ُمّدة هذا الجزء )

ب. التمرينات البدنية: يتم في هذا الجزء إعطاء تمرينات خاصة ألجزاء الجسلم العامللة 

في األداء، والتركيز على العضالت التلي يقلع عليهلا الثقلل األكبلر فلي أثنلاء عمليلة أداء 

 ( دقائق.20المهارات وتكون ُمّدة هذا الجزء )
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مهارية من خالل تطبيقها، لتعلّم . القسم الرئيسي: يتم في هذا القسم العمل بالتمرينات ال1

 دقيقة( ويتضمن جزئين : 15المهارة قيد البحث، وتكون مدته )

تبعلد علن  أ. الجزء التعليمي: يكون المجال المكاني لهذا الجزء هي غرفة صلف خاصلة

متر، هيئها الباحث للعينة لعرض وتوضيح المهارة المراد تعلمها ، في البداية  5الساحة 

( طلالب ، 0( على عينة البحث، ُكّل جهازين عللى )tabletة العرض )يتم توزيع أجهز

( جهاز، يتم عن طريقها مشاهدة التمارين التي صلورها الباحلث 1إذ بلغ عدد األجهزة )

لهم على عينة من غير عينلة البحلث، وملن خلالل ذللك تتكلون فكلرة اوليلة علن المهلارة 

، إذ يللتم عللرض أكثللر مللن فضللال" عللن تمارينهللا المخصصللة ضللمن الوحللدة التعليميللة

أنمللوذج، لتوضلليح المهللارة بشللكل مفصللل، بعللد ذلللك يقللوم المعلللم بتوجيلله مجموعللة مللن 

األسئلة تتضمن هذه األسئلة سؤااًل واضًحا عن ُكّل جزء من أجزاء المهارة، وذلك يعني 

أَنَّ مجموعللة األسللئلة مللع أجوبتهللا تكللون المختصللر الصللحيح والمتكامللل للمهللارة، وقللد 

 لم  في أثناء توجيه لهذه األسئلة ما يأتي:راعى المع

 

 أَْن يربط ُكّل سؤال بمفهوم حركي واحد، ومحدد، وواضح لهم. 

 أَْن يتبع مبدأ التدرج في األسئلة من السهل إلى الصعب. .2

 أَْن يتيح لهم الفرصة بالمشاركة. .1

     

المهلارة عللى شلكل وفي نهاية عملية التعليم بإستراتيجية التعلّم النشط تعني تكلوين       

أسلئلة وأجوبللة تطلرح فللي القسلم التعليمللي عللى الطلبللة بحيلث تتضللمن اإلجابلة عللن ُكللّل 

وإذ يقلوم الطلبلة بإعطلاء مجموعلة ملن الحللول،  سؤال تعلّم خطوة من خطوات المهلارة

ولتسهيل عملية التعليم والتعلّم، فقد سعى الباحث إلى تعليم الطلبة بالطريقة الجزئية أّواًل 

 الطريقة الكليّة. ثمَّ 

وفي نفس الوقت هناك مدرس تربية رياضية اخر متواجلد فلي السلاحة يقلوم بشلرح      

المهللارة المللراد تعلمهللا للطللالب الللذي لللم يختللارهم المقيللاس لكللونهم ال يفضلللون الجانللب 

 البصري .  

الباحث  ب. الجزء التطبيقي: يتم في هذا الجزء ممارسة التمرينات المهارية الذي اعدها 

الخاصللة بالمهللارات قيللد البحللث ، بعللد عرضللها علللى السللادة المشللرفين ،واالخللذ بلل راء 

الخبراء المختصين بكرة السلة عن طريق المقابالت الشخصية التي تم اجراؤها الباحث 

دقلائق(، ،  5معهم ، إذ يتم تطبيق ثالثة تمرينات في ُكّل وحدة تعليمية، ُمّدة ُكّل تمرين )

لتغذية الراجعة لهم من خالل )النمذجة الصورية الثابتلة( بلذلك تكلون ملدة كذلك إعطاء ا

 ( دقيقة .25هذا الجزء )
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في هذا الجزء يتم إعطاء بعض تمرينات التهيؤ واالسترخاء، ثمَّ  . الجزء الختامي:0

إعطاء بعض النصائح والتوجيهات للطالب وإنهاء الوحدة التعليمية، وتكون ُمّدة هذا 

    ئق(.دقا 5الجزء )

 

 االختبارات البعدية: 3-2-3

في  1027/ 2/ 21تم إجراء االختبارات البعدية في يوم الخميس المصادف   

 ساحة متوسطة الخطيب البغدادي .

 -الوسائل اإلحصائية: استعمل  الباحث الوسائل االحصائية االتية : 0-1

.النسبة 5االلتواء . . معامل 4. الوسيط 0. االنحراف المعياري 1. الوسط الحسابي 9

 . قانون )ت( اإلحصائي لعينتين مستقلتين غير متساويتين6المئوية 

 . اختبار )ت( اإلحصائي1. معامل االرتباط البسيط )بيرسون( 7

 

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها: -4

عرض نتائج المجموعة التجريبية في اختبارات المهارات األساسيّة بين  4-2

 بلي والبعدي وتحليلها ومناقشتها:االختبارين الق

 (4الجدول )

 بعدي قبلي المتغيرات

 ع س ع س 

المناولة 

 الصدرية
20.02 0.41 12.15 1.76 

 

(، 20.02أَنَّ الوسط الحسابي الختبار والمناولة الصدرية بلغ، ) (4يتبين من الجدول )

الحسابي لالختبار ( لالختبار القبلي، فِي حين بلغ ألوسط 0.41وبانحراف معياري )

 . (1،76(، وبانحراف معياري  )12.15البعدية )

                                  

 (5جدول )

 ( المحسوبةt) ع ف س ف المتغيرات
(2t )

 الجدولية

الداللة 

 اإلحصائية

المناولة 

 الصدرية
 معنوي 1.10 21.10 2.41 7.75

(t( الجدولية تحت مستوى داللة )وبدرجة 0.05 )( 22حرية.) 
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( أَنَّ الوسط الحسابي لفروق اختبار مهارة المناولة 5يتبين من الجدول ) 

( المحسوبة t( ، ويلحظ أَنَّ قيمة )2.41(، وبانحراف معياري )7.15الصدرية كانت )

( عند درجة 1.10الختبار المناولة الصدرية هي أعلى من الدرجة الجدولية البالغة )

 وجود فروق معنوية لصالح االختبار البعدي. (، وهذا يدّل على22حرية )

 

مناقشة نتائج المجموعة التجريبية في اختبار المهارات األساسيّة بين  4-2-2

 االختبارات القبلية والبعدية:

ويعزو الباحثون سبب هذا التطور إلى استعمال التعلّم النشط على وفق النمذجة  

للتعلّم لعينة البحث على وفق نظامهم التمثيلي الصورية، إذا تَمَّ استعمال هذه الطريقة 

ا زاد من فعالية هذه الطريقة .  البصرّي، ِممَّ

، هذا ما يحقق الفرض األَّول إلستراتيجيات التعلّم النشط على وفق النمذجة الصورية 

 .تأثير إِيجابي في تعلّم المهارات األساسيّة بُكرة السلة لطالب األَّول المتوسط 

تائج المجموعة الضابطة في اختبار المناولة الصدرية بين االختبار عرض ن 4-1-2

 القبلي والبعدي وتحليلها ومناقشتها:

 (6الجدول )

الوسط الحسابي واالنحراف المعيارية الختبار المناولة الصدرية للمجموعة الضابطة 

 بين االختبارات القبلية والبعدية

 المتغيرات
 بعدي قبلي

 ع س ع س

المناولة 

 الصدرية
21.66 1.14 24.77 1.02 

 

(، 21.66( أَنَّ الوسط الحسابي الختبار والمناولة الصدرية، بلغ  )6يتبين من الجدول )

(، لالختبار القبلي، فِي حين بلغ الوساط الحسابي 1.14وبانحراف معياري بلغ )

 (.1.02(، وبانحراف معياري )24.77لالختبار البعدية  )

 

 (2الجدول )

 للمجموعة الضابطةقيمة ت المحسوبة والجدولية الختبار المناولة الصدرية 

 ع ف س ف المتغيرات
(t )

 المحسوبة

(t )

 الجدولية

الداللة 

 اإلحصائية

المناولة 

 الصدرية
 معنوي 1.22 4.41 0.06 0.55
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(، وبللانحراف معيللاري  0.55( أَنَّ الوسللط الحسللابي بلللغ  )7يتبللين مللن الجللدول ) 

( المحسلوبة t(، ويالحلظ أَنَّ قيملة )4.41( المحسلوبة )tفي حين بلغت قيمة )(، 0.06)

( عنلد درجللة 1.22الختبلار المناوللة الصللدرية هلي أعللى مللن درجلة الجدوليلة البالغللة )

 (، وهنا يؤكد وجود فروق معنوية لصالح االختبار البعدي. 27حرية )

ولة الصدرية بين االختبار مناقشة نتائج المجموعة الضابطة في اختبار المنا 4-0-2

 القبلي والبعدي:

( المحسوبة أكبر من القيّمة الجدولية يتضح لنا أَنَّ هناك فروقًا tبما أَنَّ قيمة ) 

ذات داللة إحصائية بين االختبارين القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي والكن 

تحقق للمجموعة الضابطة ليس بالمستوى المطلوب ، نستنتج من ذلك أَنَّ اإلنجاز الذي 

جاء نتيجة التزام المجموعة بالوحدة التعليمية وانضباطها من خالل االشتراك في األداء 

وتكراره، أسوة في المجموعة التجريبية في القسم التطبيقي للدرس، فضاًل عن تأثير 

 الطريقة االعتيادية التي يتبعها معهم المدرس.

للمجمللللللوعتين الضللللللابطة والتجريبيللللللة عللللللرض نتللللللائج االختبللللللارات البعديللللللة  4-0

 الختبارالمناولة الصدرية بُكرة السلة وتحليلها ومناقشتها:

 

 (8الجدول )

األوساط الحسابية لالختبارات البعيدة للمجموعتين الضابطة والتجريبية الختبار 

 المناولة الصدرية بُكرة السلة.

 المتغيرات

المجموعة 

 الضابطة

المجموعة 

 التجريبية
(t )

 المحسوبة

(t )

 الجدولية

الداللة 

 اإلحصائية
 ع س ع س

المناولة 

 الصدرية
 معنوي 1.041 7.44 1.76 12.15 1.02 24.77

 

( أَنَّ قيمللة الوسللط الحسللابي للمجموعللة الضللابطة لمهللارة المناولللة 1يتبلين مللن الجللدول )

( فلي 1.02)( ، في حين بلغ االنحراف المعياري للمجموعة نفسلها  24.77الصدرية )

(، وبلللغ االنحللراف 12.15الوقللت نفسلله بلللغ الوسللط الحاسللبي للمجموعللة التجريبيللة  )

وأَنَّ  (7.44( المحسللوبة بلغللت )tوأَنَّ قيمللة ) (1.76المعيللاري للمجموعللة التجريبيللة  )

( t( المحسوبة أَكبر من قيمة )t(، وهذا يؤكد أَنَّ قيمة )1.041( الجدولية بلغت )tقيمة )

ا يدّل على وجود فروق معنوية لصلالح المجموعلة 11ند درجة حرية )الجدولية ع (، ِممَّ

 التجريبية.
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مناقشللة نتللائج االختبللارات البعديللة للمجمللوعتين الضللابطة والتجريبيللة الختبللار 4-0-2 

 :المناولة الصدرية بُكرة السلة

الصلدرية ( المحسلوبة الختبلار مهلارة المناوللة t( أَنَّ قيملة )1يتبين من الجدول ) 

(، وهذا 0.05( ومستوى داللة )11( الجدولية تحت درجة حرية )tهي أعلى من قيمة )

يدّل على وجود فروق معنوية بين المجموعتين لالختبارات البعدية ولصلالح المجموعلة 

سبب هذا التطلور للمجموعلة التجريبيلة إللى اسلتخدام اللتعلّم  ونالتجريبية، ويعزو الباحث

هذه الطريقة للتعلم لعينة البحث على  عمالذجة الصورية، إذ تَمَّ استلنمالنشط على وفق ا

ا زاد من فعالية هذه اإلستراتيجية، ألَنَّ اللتعلم النشلط  وفق نظامهم التمثيلي البصريّة، ِممَّ

ملن أَْن يكلون  ّل جهده في األنشلطة الصلفية بلدالعبارة عن طريقة تعجل الطالب يبذل كُ 

ومات من غيره، إذ إِنَّ التعلّم النشلط يشلجع الطلالب عللى التفاعلل فرًدا سلبيًا يتلقى المعل

والمشاركة ضمن العمل في مجموعات، وطلرح علدد ملن األسلئلة المتنوعلة التلي تنملي 

أفكلللارهم وتكسلللبهم مهلللارات التفكيلللر االبتكلللاري، وأيًضلللا تشلللجعهم عللللى كيفيلللة حلللل 

 المشكالت وكيفية صنع القرار.

  

خللالل النمللاذج تحقللق لللدى الطللالب عامللل التشللويق  أَنَّللهُ مللن حثونويللرى البللا 

واإلثارة، وميل الطالب نحو الّدرس، فالصور الرياضية وسط مرئلي للبعض المهلارات 

تعلّلم عللى تجسليد المعلاني وشلد االنتبلاه للدى الملتعلم، وتسلاعد المعللم عللى زملن شلرح 

ريبية على وفق المهارة، وهذا أدى إلى اإلسهام في التطوير الحاصل في المجموعة التج

نظامهم البصرّي، ألَنَّلهُ ملن خلالل األنملوذج فلي اللّدرس اقتربلت المفلاهيم المجلردة إللى 

يللة مللن أذهللان الطلبللة، فالصللور كللاَن دورهللا نقللل المعللاني واألفكللار بشللكل أكثللر فعال

ة في الدروس التقليدية للمجموعة الضابطة، وأيًضلا للنملاذج عملااليعازات اللفظية المست

كاَن لها دور فعال في عملية إيصال المعاني من خالل علرض كاملل للمهلارة  المتحركة

 . مرحلة البدء إلى مرحلة االنتهاءمن 

 

 االستنتاجات والتوصيات  -5

 -االستنتاجات : 5-9

هناك فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين نتائج االختبار القبلي والبعدي ولصالح -2

 التجريبية .االختبار البعدي للمجموعة 

للتعلم النشط على وفق النمذجة الصورية تأثير كبير في تعلم المناولة الصدرة بكرة -1

 .السلة 

 

 -التوصيات : 5-2
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استعمال التعلم النشط  في تدريس مهارة المناولة الصدرية  بكرة السلة لكونه  .2

 أسلوبا" ناجحا" ومؤثرا" وبنسب متفاوتة .

التعلم  جوانب مختلف في النشط التعلم تأثير حول الدراسات من مزيد إجراء .1

  وخصوصا في مجال التربية الرياضية.

االعتماد على النمذجة الحسية الصورية اإلضافية باستعمال التقنيات الحديثة في  .0

توفير واستعمال الصور الفوتوغرافية و الفديوية وبأقسام لألداء الفني للمهارة ،وابتكار 

عدة المتعلمين في استيعاب االداء الحركي واتقانه بأسهل وسائل معينة من شأنها مسا

 الطرق وأسرعها .

 إمكانية تعميم هذا البحث على باقي المهارات في لعبة كرة السلة.  .4

 استعمال البحث مع عينات أخرى مختلفة في الجنس والفئة العمرية . .5

 

 :المصادر العربية 

 (، 1022أحمد عبد الطيف ابو سعد:) عمان. االنسانيتعديل السلوك، 

 (،)عمان. عالم كرة السلة(:1021امجد محمد العتوم )واخرون، 

 (،)التعلم النشط بين النظرية والتطبيق(:1006جودة احمد سعادة )واخرون ، 

 عمان .

 (، 1020محمد السيد علي:) اتجاهات وتطبيقات حديثة في مناهج وطرائق
 ،عمان .التدريس 

  (:)بغداد . اساسيات لعبة كرة السلة،(1024سلوان صالح جاسم )واخرون ، 

 

 نموذج لخطة درس التربية الرياضية

 خطة درس التربة الرياضية للمرحلة المتوسطة  

 الوحدة التعليمية ) االولى (  

 كرة سلة مهارة المناولة \اسم الفعالية 

 المدرسة / متوسطة الخطيب البغدادي  

 االهداف التعليمية/ تعلم مهارة المناولة 

 الصف / االول _المتوسط                                                         

 تعويد الطالب على الضبط وااللتزام                        -2االهداف التربوية/

  دقيقة                                                                                      45الوقت / 

 تعويد الطالب على التعاون-1

اليوم/  الثالثاء                                                                                           

 اثارة روح المنافسة الشريفة -0

                                                                                                1/22/1026التاريخ/ 
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 طالب 44عدد الطالب /

 24-20متوسط العمر/

 

 
أقسام 

 الوحدة
 الفعاليات والمهارات الحركية الوقت

 التقويم األدوات التنظيم

جزء 

 التمهيدي

 د 25
 

   

 المقدمة

 د 1

 وقوف الطالب ، التحية الرياضية 

التأكيد   

على 

الضبط 

 والنظام

 اإلحماء

هرولة اعتيادية  –السير االعتيادي  د 0

هرولة برفع الركبتين عالياً ثم سير 

 اعتيادي . 

   

التمرينات 

 البدنية

 

 

 د20

تمرين الذراعين )الوقوف ( رفع 

 الذراعان عاليا )عدتان(

الجذع )الوقوف ،الذراعان تمرين 

 عاليا (ثني الجذع اسفل .)عدتان (

تمرين الرجلين )الوقوف، تخصر( 

 فتح الرجلين جانبا 

(2-1) 

 

 

 

 

 

 

التأكيد 

على 

صحة 

 التمرين 

الجزء 

 الرئيسي

 د 15
 المناولة الصدرية بكرة السلة 

   

النشاط 

 التعليمي

المجموعة التجريبية: عرض -أ د 20

على جهاز المهارة وشرحها 

 Tablietال

المجموعة الضابطة: يتم عرض -ب

المهارة وشرحها من قبل المدرس 

 في الساحة 

   

 

  

 

النشاط 

 التطبيقي

 د 25
(  من مهارة  0، 1، 2تمرين رقم )

 المناولة الصدرية 

كرات  

سلة 

 ،شواخص

تصحيح 

 االخطاء

الجزء 

 الختامي

 د 5
 لعبة صغيرة / االنصراف .
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 مقياس النمذجة الحسية الخاص بالمجال الرياضي للدكتور ) فراس سهيل (
 الفقرة ت

 طلَب منك أن توضح خطة لعب لفريق معين خالل مدة قصيرة فماذا تعمل؟ 2

 أ. ترسم ألخطة على الورقة إليضاحها لالعبين .

 ب. تخبر الالعبين بالخطة مستخدًما اإلشارات واألرقام. 

 ج. تجعلهم يطبقونها ميدانيًا.

 أنت غير متأكد من معنى إحدى مصطلحات التربية الرياضية ماذا تفعل؟ 1

 أ. هل ستقوم بترديد المصطلح أكثر من مرة وتختار المعنى 

 ب. اإلجابة عن معنى المصطلح حسب خيالك وإحساسك به.

 ج. بكتابة عدة معاني لهذا المصطلح واختيار واحدة منها. 

 أبلغت بسفرة خارج بلدك للمشاركة ببطولة ما مع زميل لك هل تفضل؟ 0

 أ. أن تتصل به هاتفيا لتخبره عنها.

 ب. تجعله يشاهد مكان البلد المضيف على الخارطة.

 ج. تحدد وتخطط معه األماكن التي ستزورونها . 

 

4 

 تجري إحماًءا لزمالئك في الفريق قبل يوم من التمرين؟ طلب منك أن

 أ. تقوم بإجراء اإلحماء من دون الحاجة إلى أوامر من المدرب .

 .CDب. تشـاهد طريقة إلجـراء إحماء مماثـل من خالل قرص 

 ج. تقوم بإجراء اإلحماء بعد سماعك توجيهات من المدرب .

5 

 

 ئك لوصولهم إلى مكان معين ماذا تفعل؟طلب منك أن تكون مرشًدا كشفيًا لزمال

 أ. تأخذهم إلى المكان المراد الوصول إليه .

 ب. تقوم أواًل بعرض صور المكان المراد الوصول إليه. 

 ج. تعطيهم فكرة موجزة عن المكان . 

6 

 

 

 احضر مدربك جهاًزا جديًدا للتدريب على مهارة ما؟

 الجهاز المراد شراؤه .أ. تريد من المدرب أن يخبرك عن تفاصيل عمل 

 ب. تشغيل الجهاز لالستمتاع به وهو يعمل .

 ج. تفضل أْن يكون الجهاز عصريا وجذابا.

 عندما تريد أن تتعلم مهارة جديدة فإِنَّ أسلوب تعلمك المفضل هو؟ 7

 أ. تشاهد ذلك باألدلة البصرية ، كالصور والمخططات .

 أداء المهارة .ب. تستمع إلى شخص ماهر فيها يوضح لك كيفية 

 ج. تحاول أن تؤدي المهارة بنفسك . 

 أصيبت قدمك في مباراة فماذا تفضل أن يعمله لك الطبيب؟ 1
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 أ. أن يخبرك بماذا أصيبت قدمك .

 ب. أن يريك صورة لقدم مصابة بمثل إصابتك.

 أن يجعلك تمشي قليال على قدمك المصابة لتستشعر اصابتك. -ح

 تتعلم استعمال برنامج جديد على الحاسوب فماذا تفضل؟طلب منك في الكلية أن  1

 أ. تستخدم لوحة المفاتيح وتجرب العمل على البرنامج .

 ب. تتصل هاتفيا بصديق له خبرة في هذا المجال وتسأله عن كيفية استخدامه .

 ج. تطلب من األستـاذ عمل البرنامـج أمامـك وتشاهد ما قام به .

 أصدقائـك ال تعرف عنوانه فهل تفضل؟تريد الـذهاب إلى احد  20

 أ. أن يَرسم لك العنوان على شكل مخطط على الورقة.

 ب. أن يخبرك باالتجاهات التي تدلك على العنوان .

 ج. أن يأتي صديقك بنفسه ويأخذك إلى داره.

 بغض النظر عن السعر ماذا يؤثر على قرار شرائك لمجلة رياضية؟ 22

 بل ذلك.أ.انك استعملت نسخة منها ق

 ب. أخبرك بها صديقك .

 ج. طريقة طبعها الجذابة .

 ماذا يؤثر على قرارك في الذهاب لمشاهدة مباراة احد األندية الكبيرة؟ 21

 أ. سمعت عنها من خالل المذياع.

 ب. شاهدت مباريات لهذا النادي عن طريق التلفاز.

 لمشاهدتها.ج. قربك من مكان إقامة المباراة بحيث يكون بمقدورك الذهاب 

 هل تفضل المدرب الذي يقوم بإلقاء محاضرته التدريبية  أن يستعمل؟ 20

 أ. أفالم ، مخططات ، صور.

 ب. التدريبات الميدانية.

 ج. الحوار والمناقشة مع احد الخبراء المعروفين.

 تفضل أن تقضي معظم الوقت في مهرجان رياضي بالنشاطات اآلتية؟ 24

 ومشاهدة كل شخص موجود فيها.أ. النظر إلى القاعة 

 ب. االستماع أو التكلم مع شخصية أو أكثر من الموجودين.

 ج. استقبال المدعوين والقيام ببعض النشاطات االجتماعية.

 أنت ضمن فريق المشاركين بالعرض االفتتاحي لبطولة كبيرة فهل تفضل أن تكون؟ 25

 أ. من الذين يقومون بالعرض .

 المؤثرات الضوئية.ب. مسؤوال عن 

 ج.  مسؤاًل عن اختيار المعزوفات الموسيقية المصاحبة للعرض.

 عندما تكون غاضبًا فان ردة فعلك األولية هي؟ 26

 أ. توبيخ من هم حولك.

 ب. عدم استطاعتك النظر الى من هم حولك  .

 ج. ضرب من هم حولك .
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 عند الفوز بمباراة مهمة هل تفضل؟ 27

 التصفيق المدوي للجمهور .أ. االستماع إلى 

 ب. أداء حركات تمثيلية تعبيرا عن الفرح.

 ج.النظر الى الجمهور لالستمتاع بكيفية احتفاله بالفوز .

عندما تتكلم مع حكم مباراة حول حاللة تحكيميلة احتسلبها ضلدك هلل يتوللد للديك شلعور  21

 ؟بقيامك باألفعال أدناه

 المعتادأ. تحرك يداك وبعض أعضاء جسمك أكثر من 

 ب. ارتفاع أو انخفاض في حدة صوتك.

 ج. تغمض عيونك أو تغير تعابير وجهك .

 تريد أن تتذكر انجاًزا رياضيًا حققته فانك سوف تختار؟ 21

 أ. أن ترجع إلى أرشيف مصور وثق هذا االنجاز.

 ب.أن يذكرك صديقك به أو تتذكره من خالل شريط تسجيل.

 .  ج. أن تتخيل هذا االنجاز ذهنيًا

 اقضي أوقات فراغي في؟ 10

 أ. االستماع إلى الموسيقى ، أو الكالم بالهاتف مع صديق.

 ب. المشي لمسافة طويلة ، أو القيام ببعض التمرينات الرياضية.

 ج. قراءة كتاب أو مجلة ، أو مشاهدة التلفاز
 


