
 ..........أثر استخذام أسلىبي جذولة التورين ) املوارسة ( الثابث املىزع  واملتغري املىزع يف

957 

 

استخذام أسلىبي جذولة التورين ) املوارسة ( الثابث املىزع  واملتغري املىزع يف التعلن  أثر
 واالحتفاظ بعذد هن املهارات األساسية اهلجىهية بكرة السلة املصغرة

 **السيد عمر ناطق عبد القادر                             *أ.م.د نوفل فاضل رشيد
 التربية الرياضية/جامعة الموصل/العراق/كمية االلعاب الفرقيةفرع *
 Zangana_10@yahoo.com  /البريد االلكتروني:/كمية التربية الرياضية/جامعة الموصل/العراقطالب ماجستير**

 ( 7101  كانون الثاني 01......... القبول  7102 تشرين االول 72)االستالم 

 امللخص
 : ييدف البحث إلى

استخدام اسموبي جدولة التمرين )الممارسة( الثابت الموزع والمتغير الموزع في تعمم عدد من الميارات  أثرالكشف عن  -1
 األساسية  اليجومية بكرة السمة المصغرة .

مقارنة أثر استخدام اسموبي جدولة التمرين ) الممارسة( الثابت الموزع والمتغير الموزع في تعمم عدد من الميارات  - 2
 .ليجومية بكرة السمة المصغرة في االختبار البعدي األساسية  ا

الكشف عن نسب التطور بين مجموعتي البحث في التعمم واالحتفاظ بعدد من الميارات األساسية اليجومية بكرة السمة  - 3
 المصغرة . 

في االحتفاظ بعدد من   المقارنة بين أثر استخدام اسموبي جدولة التمرين )الممارسة( الثابت الموزع والمتغير الموزع -4
 الميارات األساسية  اليجومية  بكرة السمة المصغرة .

( تمميذًا يمثمون 54عينة البحث فقد تكونت من ) أما،  أستخدم الباحثان المنيج التجريبي لمالئمتو لطبيعة مشكمة البحث      
مع بقية التالميذ ، بذلك  ىمالتالميذ لعدم تكافؤ ، وبعد أن تم استبعاد عدد من ةشعبتين دراسيتين تم اختيارىم بطريقة عمدي

( تمميذًا لكل مجموعة ثم وزعت 15وبواقع )ن يتجريبيت ن يقسموا إلى مجموعت ( تمميذًا،33أصبح حجم العينة النيائي )
بعض أساليب جدولة الممارسة بطريقة القرعة . تم إجراء عمميات التكافؤ في متغيرات النمو )الكتمة والعمر والطول( و

استغرق تنفيذ البرنامج  المياقة البدنية والحركية ، فضاًل عن الميارات االساسية اليجومية . القدرات العقمية وبعض عناصر
وزعت خالليا الوحدات التعميمية بواقع وحدتين تعميميتين في األسبوع لكل مجموعة، وكان زمن  ،التعميمي سبعة أسابيع
 تية )الوسط الحسابيدم الباحثان الوسائل االحصائية اآلاستخكما   .ولمجموعتي البحثدقيقة  (45)الوحدة التعميمية 

لمعينات المرتبطة  ت ( اختبار )و النسبة المئوية ، و ،  .))بيرسون  معامل االرتباط البسيط و ،   االنحراف المعياري و ،
نسبة و ،    (δ-6)الدرجة المعيارية المعدلةو لمعينات غير المرتبطة المتساوية العدد،  ت ( اختبار)و  ،المتساوية العدد
 ( االحتفاظ
 -تي :يأواستنتج الباحثان ما 

جدولة التمرين المتغير الموزع  كان ليما تأثير فعال و  أسموبإن أسموب  جدولة التمرين )الممارسة( الثابت الموزع  و  -1
 ايجابي في تعمم الميارات األساسية بكرة السمة المصغرة قيد الدراسة ولكن بدرجات مختمفة.

جدولة التمرين)الممارسة(  المتغير الموزع عمى المجموعة  أسموبتفوق المجموعة التجريبية الثانية التي استخدمت  - 2
 ميارات قيد الدراسة.الالتجريبية الثانية التي استخدمت جدولة التمرين )الممارسة(  الثابت الموزع في جميع 

لدراسة من المجموعة بالميارات األساسية اليجومية بكرة السمة المصغرة قيد ا كانت المجموعة التجريبية الثانية أكثر احتفاظاً  .3
 ولى.األ التجريبية 

 كرة السمة  -الميارات األساسية  -المتغير الموزع  -الثابت الموزع   -جدولة التمرين الكممات المفتاحية: 
 

  7101 –( 66) –العدد  –( 71) –اجمللد  –جملة الرافدين للعلوم الرياضية )نصف سنوية(



 ..........أثر استخذام أسلىبي جذولة التورين ) املوارسة ( الثابث املىزع  واملتغري املىزع يف

962 

 

The impact of  using both styles of  exercise scheduling (practice) Constant-

distributed, distributed Variable in learning and Retention some of                       

basic offensive  skills  in mini basketball  

Mr. Omar. N.Abdul AL. Qader       Assist . Prof .D. Nawfal. F. Rashid 

Abstract 
-The aims of the study was :- 
- To explore the impact of using both styles of  exercise scheduling (practice) Constant-
distributed, distributed Variable in learning some basic offensive skills in mini basketball.  
- Comparing the impact of using both styles of  exercise-scheduling (practice) Constant-
distributed, distributed Variable in learning some basic offensive skills in mini basketball in 
the post test.  
- Comparison between the impact of using both styles of  practice scheduling Constant-
distributed distributed Variable in retention some basic offensive skills in mini basketball.  
- Experimental method was used to for its suitability to the  nature of the study , sample 
of the study consisted of (30) players , , which divided into two equal, each group consisted of 
(15) players for each group , equivalent was done for the sample in variables of groups  ( mass 
, length , age , some of motor and physical elements , some of the basic attacking skills in mini 
basketball . Programs period were (7) weeks , two learning units in a week for each group , 
time for each unit was (45) minutes . Data was treated statistically by using the { Arithmetic 
mean , standard deviation ,simple correlate (pearson), (T) test for the paired equal number  
and unpaired equal number  samples } . 
- The researchers concluded the following :- 
- It was positive, effective influence for the style used in the study (constant-distributed, 
distributed Variable in learning basic skills in mini basketball in different degrees.  
- Superiority for the second experimental group which used the exercise scheduling 
(practice) distributed Variable on the first experimental group which used the exercise-
scheduling (practice) constant- in all basic skills in the mini basketball under study.  
- The second experimental group have more retention of  the basic skills in the mini 
basketball than the first experimental group 

 -Basic Skills  -Distributed Variable -Distributed -Constant -Keywords: Exercise Scheduling 

Basketball  

 التعريف بالبحث -1
 -مقدمة البحث واىميتو : 1- 1

عالمنا اليوـ والثورة العممية التي سيطرت عمى كل مجاالت حياتنا االجتماعية  اف التحديات التي يواجييا            
والثقافية واالقتصادية تدفعنا إلى استخداـ اساليب حديثة في جميع المجاالت والسيما في التعميـ ، وبما اف المتعمـ ىو 

االىتماـ الشامل والدقيق في توفير  محور العممية التعميمية وتنمية قدراتو ىي الغاية في ىذه العممية التي تتطمب
مواقف تعميمية متنوعة تخدـ العممية التعميمية وتوفر فرص تحقيق األداء األمثل لمميارات الرياضية المختمفة التي 

" لذا ظيرت العديد مف الوسائل الجديدة والحديثة  ،تعكس قدرة المتعمـ عمى فيـ أجزاء الميارة أو الحركة ومكوناتيا 
ف مف خالليا دفع العممية التعميمية والتدريبية التي يمثل كل منيا مضمونا ومحتوػ تطبيقيًا لنظرية مف التي يمك

ويعتمد التعميـ والتعمـ عمى عوامل كثيرة (  ” Schmidt،  175،1982 )نظريات التعمـ الحركي الكثيرة والمتنوعة "
ومتنوعة منيا ما يتعمق بطبيعة المتعمـ وصفاتو ومميزاتو ، ومنيا ما يتعمق بأساليب ووسائل التعمـ ، ومنيا ما يتعمق 

تقنية بصنف الميارة ونوع الفعالية ) فردية أو جماعية ( وباستخداـ الوسائل التعميمية المساعدة ، واستخداـ وسائل ال
الحديثة في التعمـ ، ومف خالؿ تنظيـ أساليب التماريف التطبيقية واعتماد التصنيف العممي الصحيح لمميارات الحركية 
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وكيفية تعمميا بالطرائق التعميمية المناسبة لألخذ بيد المبتدغ أو الناشئ لموصوؿ إلى درجة إتقاف الميارات في 
تعد عممية التعميـ بشكل عاـ مف أىـ العمميات التربوية التي ( , إذ 22، 9222النجارؼ ، “ ) ياضية األلعاب الر 

أسموب  أفضلتحتاج إلى التخطيط العممي السميـ لكي يصل إلى أىدافيا ، وىي توصيل المعمومات إلى المتعمـ ب
ؿ إلى ممكف ، ويعتمد التعمـ الحركي عمى مدػ فاعمية األساليب المستخدمة في تعميـ الميارات الحركية لموصو 

المستوػ المقبوؿ في األداء ضمف الوقت المحدد ليا ، مما دفع العامميف في مجاؿ التعمـ الحركي إلى البحث عف 
 ( 2،  9222األساليب التعميمية الحديثة في تحقيق ىدؼ تعمـ الميارات الحركية . ) المفتي ، والكاتب ،  أفضل

د األساسية في تحقيق األىداؼ التربوية والتعميمية بالمدرسة ، ويعد درس التربية الرياضية احد القواع            
فالعناية بدرس التربية الرياضية يشكل الخطوة األولى والميمة التي بواسطتيا تجنى الفوائد الموجودة في المنياج 

لالزميف )عباس ، المقرر ، وألىمية درس التربية الرياضية في النظاـ التربوؼ البد مف إعطائيا  العناية واالىتماـ ا
2771 ،944. ) 
"و جدولة التمريف مف األساليب التعميمية الميمة و المستخدمة في العممية التعميمية ذلؾ ألنيا تسيـ في تنظيـ        

التمرينات المستخدمة وأساليب تنفيذىا ، فضال عف تسييل عممية التعمـ واالحتفاظ بالميارة مع مراعاة صعوبة الميارة 
 ( 9، 9229عمميا أو سيولتيا مف خالؿ التدرج وأتباع التنظيـ في أساليب التمريف عند أدائو" )الدليمي  المطموب ت

وتمتاز لعبة كرة السمة بإمكانية مزاولتيا مف قبل الجميع عمى مختمف مستوياتيـ االجتماعية وفئاتيـ العمرية     
وتشتمل لعبة كرة السمة عمى العديد مف الميارات المتنوعة فضاًل عف ارتباطيا بالجانب البدني والخططي والنفسي 

تقانيا بدرجة فقد زاد االىتما وبسبب األىمية الكبيرة لمميارات . ـ في تدريب وتعميـ ىذه الميارات لغرض اكتسابيا وا 
(  29-6عالية ,ونظرًا لكبر حجـ الكرة وكتمتيا فقد تـ إيجاد لعبة كرة السمة المصغرة لكي تناسب األعمار الصغيرة  ) 

معب اصغر والكرة أخف , ولكف المنفسياقوانيف المعبة األـ  لمعبة كرة السمة وقوانينيا ىي سنة ،" وىي لعبة مماثمة 
ذه ( .  وبما اف ىwww.al-batal.comـ   ) 9,42وزنا والسمة أقل ارتفاع إذ ترتفع السمة عف األرض مسافة 

أف يختار األفضل مف األساليب   لممعمـلذا البد  ، وىي مناسبة لقدراتيـ المعبة تمارس مف قبل صغار العمر
 غرض التوصل إلى التعمـ األفضل لمياراتيا المتنوعة. والتمرينات وأنواعيا وتوقيتاتيا  وجدولتيا ل

ي جدولة التمريف)الممارسة( الثابت الموزع والمتغير الموزع والتعرؼ أسموبومف ىنا جاءت أىمية البحث في استخداـ 
ف عدد مف الميارات االساسية اليجومية في  كرة السمة المصغرة لدػ تالميذ الصبعمى أفضميما في تعمـ واالحتفاظ 
 السادس االبتدائي واالحتفاظ بيا  .

 -مشكمة البحث :  2- 1
ىنالؾ عدد غير قميل مف األساليب التي يمكف أف ينظـ بيا التمريف في الوحدة التعميمية باالعتماد عمى           

كف مختمفة وتحت أساليب تنظيمية مختمفة. وتشير البحوث الحديثة إلى أمامبدأ تكرار الميارات الحركية في أوقات و 
أف مبدأ اإلعادة أو التكرار وحدىا ال تضمف تطور الميارة ولكنيا تحقق استمرارية في أداء السموؾ الحركي، واف 

مية لتنفيذ التمريف االكتماؿ في عممية التعمـ يمكف أف تعزػ إلى التصميـ الفعاؿ لمتمريف. واف ىذه المتغيرات التنظي
ىي متغيرات مؤثرة والواجب فيـ كيفية ومحتوػ تأثيرىا في التعمـ وكيفية التعامل معيا وىذا بحد ذاتو أمرا في غاية 
الصعوبة والتعقيد، لذا فقد قاـ الباحثاف بإجراء دمج بيف أسموبيف مختمفيف بحيث تظير عمى شكل أسموب واحد ىدفو 

ـ وبأقل وقت وجيد. ومف ىنا برزت مشكمة البحث في أيجاد أفضل األساليب التعميمية ىو تحقيق اكبر قدر مف التعم
ي جدولة التمريف الثابت الموزع والمتغير الموزع عمى أسموبالتي تحقق اكبر قدر مف التعمـ ، وذلؾ باستخداـ وتجريب 
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مـ واالحتفاظ بعدد مف الميارات يف في التعاألسموبتالميذ الصف السادس االبتدائي والتعرؼ عمى مدػ تأثير ىذيف 
 األساسية  اليجومية  بكرة السمة المصغرة ، وأييما االفضل بينيما؟

 -أىداف البحث : 1-3
 -ييدؼ البحث إلى:

ي جدولة التمريف )الممارسة( الثابت الموزع والمتغير الموزع في تعمـ عدد أسموباستخداـ  أثرالكشف عف  2-1-2 
 جومية بكرة السمة المصغرة . مف الميارات األساسية  الي

ي جدولة التمريف ) الممارسة( الثابت الموزع والمتغير الموزع في تعمـ عدد مف أسموبمقارنة أثر استخداـ   2-1-9
 الميارات األساسية  اليجومية بكرة السمة المصغرة في االختبار البعدؼ 

الحتفاظ بعدد مف الميارات األساسية  الكشف عف نسب التطور بيف مجموعتي البحث  في التعمـ وا 2-1-1
 اليجومية بكرة السمة المصغرة . 

ي جدولة التمريف )الممارسة( الثابت الموزع والمتغير الموزع  في االحتفاظ أسموبالمقارنة بيف أثر استخداـ  2-1-2
 بعدد مف الميارات األساسية  اليجومية  بكرة السمة المصغرة .

  فروض البحث   1-4
ود فروؽ ذات داللة معنوية  بيف نتائج االختبارات القبمية والبعدية في تعمـ عدد مف الميارات األساسية وج 2-2-2

 اليجومية بكرة السمة المصغرة ولمصمحة االختبارات البعدية ولمجموعتي البحث .
تعمـ عدد مف  ال توجد فروؽ ذات داللة معنوية بيف نتائج االختبارات البعدية بيف مجموعتي البحث في  2-2-9

 الميارات اليجومية بكرة السمة المصغرة .
وجود تبايف في نسبة التطور بيف مجموعتي البحث في التعمـ واالحتفاظ بعدد مف الميارات األساسية   2-1-1

 اليجومية بكرة السمة المصغرة . 
دد مف الميارات األساسية  ال توجد فروؽ ذات داللة معنوية بيف مجوعتي البحث  في اختبار االحتفاظ بع  2-2-1

 اليجومية  بكرة السمة المصغرة .
 
 -مجاالت البحث : 1-5
 المجاؿ البشرؼ: تالميذ الصف السادس االبتدائي في مدرسة الحضارة االبتدائية  لمبنيف  2-3-2
 .9229/ 7/   95  ولغاية   22/9222/ 1 ابتداًء مف لزماني:   االمجاؿ  2-3-9
 . المجاؿ المكاني: ممعب مدرسة الحضارة االبتدائية لمبنيف / في محافظة نينوػ  2-3-1
 -تحديد المصطمحات : 1-6
 يعرفو الباحثان اجرائيًا بأنو -جدولة التمرين الثابت الموزع : 1-6-1

يكوف ىناؾ فترات  الذؼ يتـ فيو أداء جميع تكرارات التمريف الواحد في اتجاه واحد أو مسافة واحدة بحيث  األسموب
راحة بيف التكرارات داخل التمريف الواحد تساوؼ زمف أداء التكرار الواحد او اكثر وحسب صعوبة التمريف وكما توجد 

 فترات راحة بيف تمريف وآخر في لعبة كرة السمة المصغرة .
 اجرائيًا بأنو  انيعرفو الباحث -التمرين المتغير  الموزع : 1-6-2



 ..........أثر استخذام أسلىبي جذولة التورين ) املوارسة ( الثابث املىزع  واملتغري املىزع يف

961 

 

الذؼ يتـ فيو أداء جميع تكرارات التمريف الواحد في اتجاىات أو مسافات مختمفة بحيث يكوف ىناؾ فترات  األسموب 
راحة بيف التكرارات داخل التمريف الواحد تساوؼ زمف أداء التكرار الواحد أو أكثر وحسب صعوبة التمريف, وكما توجد 

 فترات راحة بيف تمريف وآخر في لعبة كرة السمة المصغرة .
 كرة السمة المصغرة  1-6-3   

 29سنوات و  6أعمارىـ بيف   تقتربوىي لعبة مماثمة لمعبة كرة السمة، ولكنيا لألطفاؿ والناشئيف الذيف          
إذ ترتفع السمة  اً ، ولكف الممعب أصغر والكرة أخف وزنا والسمة أقل ارتفاعنفسيا سنة. وقوانينيا ىي قوانيف المعبة األـ

 (.www.albatal.comـ             )9,42سافةعف األرض م
 االطار النظري والدراسات المشابية -2
 -اإلطار النظري: 2-1 
  -جدولة التمرين الثابت : أسموب2-1-2

التكرارات المتعاقبة ألداء وتنفيذ ثابت حيث يخضع المتعمـ لمتغير واحد خالؿ مدة  يعرؼ التمريف الثابت بانو        
 أوبعد واحد  أوواحد تتكرر فيو الميارة عمى ممعب  أسموب(.أؼ التدريب عمى  32, 9224د ,ؤ التعميمية )داالوحدة 

يكوف اكثر مالئمة ونجاحًا مع مستمزمات تعمـ الميارة ، فيو التدريب عمى ميارة ما ،   األسموباتجاه واحد واف ىذا 
بناء برنامج حركي  أوة وىذا يعني التدريب عمى برنامج مف موقع ثابت وبالشروط نفسيا والمتطمبات الثابتة لمميار 

في كل مرة الستخدامو كما ىو)سمماف  إليوتسيل عممية خزنو في الذاكرة والرجوع  التيثابت ، لو كل أبعاده وأشكالو 
،9223 ،219 . ) 

اه واحد، وىو سمسمة مف اتج أوبعد  أوواحد تتكرر فيو الميارة عمى مسافة  أسموبويرػ الباحثاف اف التمريف الثابت 
 الممارسات التدريبية يخضع فييا المتعمـ الى متغير واحد فقط مف مجموع المتغيرات خالؿ الممارسة الواحدة.

 جدولة التمرين المتغير :  أسموب 2-1-3
عمى يعرؼ بأنو " تكرارات متعاقبة حيث يتطمب مف المتعمـ التييؤ الستقباؿ الظروؼ المتغيرة والتحرؾ          

يتـ التمرف عمى عدد كبير مف المتغيرات   األسموب( . وفي ىذا  61،  9229أساس ىذا التغير "  ) خيوف ، 
عمى عدة أبعاد ومسافات وزوايا  أوالممكنة لصنف الحركة الى التمرف عمى عدد مف العناصر تؤثر في ميارة واحدة 

كف وزوايا واتجاىات مختمفة أمالتأدية الميارة . ويستوجب تحت ظروؼ المباراة أف يتـ األداء  مف  عدة واتجاىات
في آف واحد وذلؾ بتطبيق عدد مف عدة متغيرات لالمتغير بالمراحل الالحقة إذ يخضع فيو المتعمـ   األسموبويفضل 

المتغير يعد مف األساليب الحديثة التي  موباألسذلؾ يرػ الباحثاف اف التمرف وفق ، ل  العناصر في ميارة واحدة
إتقاف الميارات األساسية بكرة السمة المصغرة وتجعل لممتعمـ القدرة عمى األداء  ميما اختمفت  فيتساعد المتعمـ 
 حاالت المعب .

 -جدولة التمرين الموزع :  أسموب 2-1-4
جدولة التدريب سواًء أكانت  أوى بجدولة التمريف تشكل فترات الراحة واحدة مف العناصر التي تدخل فيما يسم      

جدولة اليومية التي تحدد عدد الوحدات ال أوجدولة أسبوعية كتحديد عدد أياـ تدريب الميارات وعدد أياـ الراحة ، 
التدريبية اليومية بل وتحديد الوقت المكرس لتعمـ الميارات في تمؾ الوحدات مف حيث العالقة بيف طوؿ مدة العمل 

 2776طوؿ مدة الراحة التي تتخممو وبالشكل الذؼ يضمف بأف التعب الحاصل ال يؤثر في تعمـ الميارات  ) سبع ، و 
 ،45 . ) 
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خر أطوؿ قياسًا بالتمريف المكثف ) الطالب ، والويس آفالتمريف الموزع ىو التمريف الذؼ تكوف فيو الراحة بيف تمريف و 
تكوف متساوية لو فمثاًل إذا كانت مدة األداء  أوف أكثر مف فترة األداء (. أؼ أف فترات الراحة تكو  37،  2771، 

 ( .26،  9222) الطائي ،           .ثانية( أو ربما أكثر 42ثانية( فتكوف فترة الراحة ) 42لمتمريف تستغرؽ )
 -: كرة السمة المصغرة  5 -9-1

وفق عمى ناث وىي صورة معدلة مف لعبة الكبار حيث تـ تعديميا واإلكرة السمة المصغرة ىي لعبة الذكور        
احتياجات االطفاؿ الصغار واف الفمسفة بسيطة جدًا : وىي اف التدع االطفاؿ الصغار يمعبوف لعبة التتالئـ مع 

سمة عدؿ مف لعبة الكبار لكي تناسبيـ .واف اليدؼ مف لعبة كرة ال أوتطورىـ و نموىـ الجسدؼ والفكرؼ ، بل غير 
يتوجيوف  ومف ثـالمصغرة ىو اعطاء الفرصة لألطفاؿ وفي كل القدرات والطاقات واف يتمتعوا ويزيدوا مف خبراتيـ 

نحو المعبة بكل حماسة وىمة.  واف لعبة كرة السمة تمارس مع الكثير مف حاالت تصويب الكرة نحو اليدؼ )السمة( 
السمة المصغرة يكوف حجـ الكرة اصغر وارتفاع السمة واليدؼ ىي تكوف مرتفعة لمعظـ االطفاؿ .وفي لعبة كرة  التي

منخفض. واف لعبة كرة السمة  فييا الكثير مف القوانيف الفنية ، بينما في لعبة كرة السمة المصغرة  ىذه القوانيف قد تـ 
وىي اف يكوف عف ذلؾ فاف حكـ ىذه المعبة تقع عميو مسؤولية رئيسة  تقميميا وتمخيصيا الى الحد االدنى. فضالً 

 التيالتي ليس ليا عواقب  أوصديقًا وليس حاكمًا صارمًا ويجب اف يبدؼ التسامح فيما يخص المخالفات غير الميمة 
في ما يخص المعبة مف اختالفات قانونية فيود الباحثاف اف يدرجيا  أماال تعطي الكثير مف الفائدة لالعب المخالف. 

 :اآلتيةفي النقاط 
  االصابة(. أوخطاء أعند الضرورة )خمسة  إالال يوجد تبديل 
  ،االصابة(. أوعند الضرورة )خمسة اخطاء  إالكل العب يمعب فترتاف 
 .ال يفضل تعميـ الصبياف والبنات عمى دفاع المنطقة 
  سـ.( 942)ارتفاع الحمقة عف االرض 
  سـ.( 292× سـ 72)ابعاد البورد 
 ( والحجـ 322-غـ232تختمف الكرة في الوزف )سـ(.51-سـ46محيط الكرة ) يقترب إذغـ 
  .ال يوجد ثالث نقاط 

 الدراسات المشابية: 9-2
   ( 2312دراسة )الحيالي ،   2-2-1
 ”أثر دمج بعض أساليب جدولة الممارسة في التعمم واالحتفاظ باألداء الفني ومستوى االنجاز بفعالية رمي الرمح”

 -ىدفت الدراسة إلى :
المناىج التعميمية المتضمنة الدمج بجدولة الممارسة )الموزعة العشوائية( و )المكثفة العشوائية(  أثرالكشف عف  -2

 .الفني ومستوػ االنجاز برمي الرمحالمتبع( في تعمـ األداء   األسموبوالمنياج المقرر في الكمية )
ج التعميمية المتضمنة الدمج التي استخدمت المناى الثالثالمقارنة في االختبار البعدؼ بيف مجموعات البحث  -9

المتبع( في تعمـ  األسموببجدولة الممارسة )الموزعة العشوائية( و)المكثفة العشوائية( والمنياج المقرر في الكمية)
 األداء الفني ومستوػ االنجاز بفعالية رمي الرمح.

العشوائية( و )المكثفة العشوائية( الكشف عف أثر المناىج التعميمية المتضمنة الدمج بجدولة الممارسة )الموزعة  -1
 المتبع( في االحتفاظ باألداء الفني ومستوػ االنجاز برمي الرمح . األسموبوالمنياج المقرر في الكمية )



 ..........أثر استخذام أسلىبي جذولة التورين ) املوارسة ( الثابث املىزع  واملتغري املىزع يف

963 

 

التي استخدمت المناىج التعميمية المتضمنة الدمج  الثالثالمقارنة في اختبار االحتفاظ بيف مجموعات البحث  -2
المتبع( باألداء  األسموبعشوائية( و )المكثفة العشوائية( والمنياج المقرر في الكمية )بجدولة الممارسة )الموزعة ال

 الفني ومستوػ االنجاز برمي الرمح .
 بكل مف األداء الفني ومستوػ االنجاز برمي الرمح . الثالثالتعرؼ عمى نسبة االحتفاظ لممجموعات  -3

 تو لطبيعة مشكمة البحث .أستخدـ الباحث المنيج التجريبي لمالءم -منيج البحث :
تكوف مجتمع البحث مف طالب السنة الدراسية األولى في كمية التربية لرياضية/ جامعة الموصل  -عينة البحث :

( 6) الى( طالبا موزعيف 272الذيف اختيروا بطريقة عمدية والبالغ عددىـ )(  9222-9222)لمعاـ الدراسي 
( شعب تمثل المجموعتيف التجريبيتيف األولى والثانية 1( بواقع )6)شعب وتـ اختيار عينة البحث مف الشعب الػ

( طالبًا وتـ توزيعيـ بصورة عشوائية .                   واستنتج 52والمجموعة الضابطة والبالغ عددىـ )
 -الباحث ما يأتي:

  األسموبقرر في الكمية )أثرت أساليب جدولة الممارسة )الموزعة العشوائية و المكثفة العشوائية( والمنياج الم -2
 المتبع ( ايجابيا في تعمـ األداء الفني ومستوػ االنجاز برمي  الرمح.

جدولة الممارسة )المكثفة العشوائية( في االختبار   أسموبتفوقت المجموعة التجريبية الثانية التي استخدمت -9
وعة التجريبية األولى التي استخدمت البعدؼ في كل مف األداء الفني ومستوػ االنجاز برمي الرمح عمى المجم

جدولة الممارسة )الموزعة العشوائية( والمجموعة الضابطة التي استخدمت المنياج التعميمي المقرر   أسموب
 المتبع( .  األسموب)
 (  2332دراسة ) المياحي ،  2-2-2

 “األساسيةتوزيعات متنوعة ألساليب تنظيم التمرين وأثرىا في تعمم بعض ميارات التنس ” 
 -ىدفت الدراسة إلى :

.التعرؼ عمى مستوػ تعمـ بعض ميارات التنس األساسية مف خالؿ تأثير استخداـ أربع توزيعات ألساليب تنظيـ 2
 التمريف .

 تنظيمي تعميمي مؤثر في مستوػ تعمـ بعض ميارات التنس األساسية.  أسموب.الكشف عف أفضل 9
 ج التجريبي لمالءمتو لطبيعة مشكمة البحث .أستخدـ الباحث المني -منيج البحث : 
( طالبًا، يمثموف طالب المرحمة المتوسطة) الصف الثاني المتوسط(  42تكونت عينة البحث مف )  -عينة البحث :

 ( طالبًا لكل مجموعة. 23، إذ تـ تقسيميـ إلى أربع مجاميع تجريبية وبواقع ) 
معامل االرتباط و الوسيط، و االنحراؼ المعيارؼ، و الوسط الحسابي، استخدـ الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية ) -

اختبار تحميل و ( لمعينات المرتبطة، tاختبار )و معامل الصدؽ الذاتي، و معامل االلتواء، و البسيط )بيرسوف(، 
 ( .L.S.Dاختبار اقل فرؽ معنوؼ )و معادلة نسبة التطور، و التبايف، 

 -استنتج الباحث ما يأتي :-
زيعات المتنوعة ألساليب تنظيـ التماريف األربعة المختارة ) المتسمسل ، والعشوائي، والمتسمسل المترابط، .إف التو 2

 اكتساب تعمـ بعض ميارات التنس األساسية . فيوالدمج بيف المتسمسل والعشوائي ( قد أثرت 
 التمريف المتسمسل عمى بقية األساليب في تعمـ ميارة اإلرساؿ بالتنس .  أسموب. تفوؽ 9
 التعمـ واألداء . في. إف الختالؼ نوع الميارة وصنفيا وانتمائيا لمفعالية لو تأثير 1
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 -:إجراءات البحث -3
 -:منيج البحث  3-1

 .أستخدـ المنيج التجريبي لمالئمتو لطبيعة مشكمة البحث 
  -:وعينتومجتمع البحث  3-2

تّكوف مجتمع البحث مف تالميذ الصف السادس االبتدائي في مدرسة الحضارة االبتدائية لمبنيف لمعاـ الدراسي 
  32عينة البحث فقد تكونت مف أما . ةتمميذًا تـ اختيارىـ بصورة عمدي(  57 ) ، والبالغ عددىـ9222-9229

مع  ىـعمديو، وبعد أف تـ استبعاد عدد مف التالميذ لعدـ تكافؤ شعبتيف دراسيتيف تـ اختيارىـ بطريقة  تمميذًا يمثموف 
تالميذ التجارب  .التالميذ الراسبوف  .التالميذ التاركوف لمدراسة (بقية أفراد العينة والتالميذ المستبعدوف ىـ

يبيتيف تمميذًا، قسموا إلى مجموعتيف تجر  ( 12) بذلؾ أصبح حجـ العينة النيائي ،االستطالعية وعينة الثبات.(
 تمميذًا لكل مجموعة ثـ وزعت أساليب جدولة الممارسة بطريقة القرعة عمى ىذه المجاميع ، والجدوؿ ( 23)  وبواقع

 .يبيف مواصفات العينة (  2) 
 ( 1)رقم  الجدول

 يبين عدد أفراد عينة البحث حسب المجموعات التجريبية وأساليب التدريس المستخدمة
 عينة البحث المستبعدون  العدد الكمي الممارسةأسموب  المجاميع الشعبة
 23 22 94 الثابت الموزع األولى أ
 23 22 94 المتغير الموزع الثانية ب
 12 99 32   المجموع

 المجموعات تصميـ( أسـ عميو يطمق الذؼ التجريبي التصميـ الباحثاف استخدـ :  التجريبي التصميم 3-3  
كما  (225، 2762، داليف فاف (  الضبط المحكمة البعدية و القبمية المالحظة ذات االختيار العشوائية المتكافئة

 :تيآلموضح في الشكل ا
 ( 2) رقـ  الشكل
 لمبحث التجريبي التصميم يوضح

 االختبار المجاميع
 االختبار المستخدمة األساليب القبمي

 ألبعدي
اختبار 
 االحتفاظ

 + + الثابت الموزع أسموب + المجموعة التجريبية االولى

 + + المتغير الموزع أسموب + الثانية المجموعة التجريبية

 
 :وسائل جمع البيانات   3-4
 .المصادر العممية-
 .االستبياف-
 .المقابمة-
  .االختبار والقياس-
 االختبارات  3-4-1
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 ، والحركية البدنية المياقة عناصر تحديد في المختصيف السادة وأراء العممية المصادر محتوػ  تحميل اسُتخدـ
 .واختباراتيا المصغرة السمة كرة في األساسية والميارات

تحديد عناصر المياقة البدنية والحركية المؤثرة في تعمم بعض الميارات األساسية بكرة السمة   3-4-1-1  
 -:المصغرة واختباراتيا 

عمى محتويات المصادر العممية المختمفة في ىذا المجاؿ، تـ تحديد عناصر المياقة البدنية  بعد اإلطالع 
قد سبق استخداميا لقياس ىذه العناصر مف قبل  التيوالحركية الخاصة بكرة السمة المصغرة وترشيح اختبارات ثابتة ، 

عمى عدد مف السادة الخبراء والمختصيف  وعرضيا الباحثيف في كرة السمة المصغرة ، ثـ تـ وضعيا في صورة استبياف
( بيدؼ تحديد واختيار عناصر المياقة البدنية والحركية المؤثرة في تعمـ بعض 1الممحق(في مجاؿ التربية الرياضية 

الميارات األساسية في كرة السمة المصغرة واختباراتيا ، وبعد جمع االستبيانات تـ حذؼ قسـ مف ىذه العناصر 
حصمت عمى نسبة  التيؽ السادة المختصيف ، وعميو تـ ترشيح العناصر اآلتية واختباراتيا وحسب نسبة اتفا

بمـو وآخروف( "إلى أنو عمى الباحث الحصوؿ عمى  (راء السادة المختصيف إذ يشيرأكثر مف آ % ( 62.69)اتفاؽ
،وآخروف،“فأكثر مف آراء الخبراء  % ( 53) الموافقة بنسبة والعناصر التي رشحت واختباراتيا  ( 294،  2761)بمـو
 :كانت كاألتي 

كغـ مف الجموس  عمى (1)تـ قياسيا باختبار رمي كرة طبية زنة  /( القوة االنفجارية لعضالت األطراؼ العميا 2
 .) 257،  2765حمودات وجاسـ،  ( .كرسي ألبعد مسافة

              ( 165، 2765)حسانيف ،  تـ قياسيا باختبار القفز العمودؼ مف الثبات /طراؼ السفمى (  القوة االنفجارية لعضالت األ9
ثانية لكل   (22) تـ قياسيا باختبار الحجل ألكبر مسافة لمدة /القوة المميزة بالسرعة لعضالت األطراؼ السفمى ( 1

 (6، 2777)باىي،         .رجل عمى حدا
                                                           ثانية .(22)مي شناو لمدة أماتـ قياسيا باختبار استناد  /القوة المميزة بالسرعة لعضالت األطراؼ العميا ( 2
 ) 964،  2757حسانيف ،(
ـ واألسفل مف الوقوؼ عمى ماتـ قياسيا باختبار ثني الجذع إلى األ /المرونة لمعمود الفقرؼ وعضالت الفخذيف ( 3

 ) 161،  2756لبيؾ،اخاطر و  )   صندوؽ   مدرج
   (162 ،2773حسانيف ، )   مف الوضع الطائر  ـ(20تـ قياسيا باختبار ركض ) /السرعة االنتقالية ( 4
  .(146، 2773،)حسانيف    8)عمى شكل رقـ  )لبارو تـ قياسيا باختبار جرؼ الزكزاؾ ) /الرشاقة ( 5  
 -:تحديد الميارات األساسية في كرة السمة المصغرة واختباراتيا   3-4-1-2 

المناولة ، و ،ىي )الطبطبة التيبعد الرجوع إلى منياج مادة كرة السمة تـ تحديد الميارات األساسية اليجومية     
صورة استبياف عمى بالتصويب( بعدىا تـ ترشيح مجموعة مف االختبارات التي تقيس ىذه الميارات وعرضيا  و 

لغرض تحديد االختبارات الميارية المناسبة  (1الممحق مجموعة مف السادة الخبراء والمختصيف في التربية الرياضية  )
  %( 62.93) االختبارات اآلتية عمى نسبة اتفاؽ لقياس تمؾ الميارات ، وبعد جمع االستبيانات وتفريغيا حصمت

 فأكثر.
 
 :تي ت التي رشحت واختباراتيا كانت كاآلوالميارا  
  .تـ قياسيا باختبار المناولة الصدرية مف الحركة /اختبار المناولة الصدرية -2
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أمتار  (22)تـ قياسيا باختبار الطبطبة بخط مستقيـ بيف شاخصيف المسافة بينيما  /اختبار الطبطبة بخط مستقيـ -9
يابً  ذىاباً   .اوا 
 .تـ قياسيا باختبار الطبطبة عمى الجانبيف وخط الوسط /اختبار الطبطبة العالية -1
 .ثانية (23) تـ قياسيا باختبار التيديف مف أسفل السمة لمدة / اختبار التيديف مف أسفل السمة -2
  .تـ قياسيا باختبار التصويب الجانبي القريب /اختبار التصويب  الجانبي -3
خر وخط آشواخص والمسافة بيف كل شاخص و  (2) تـ قياسيا باختبار / اختبار الطبطبة بتغيير االتجاه -4

 ) 52، 9222لشمرؼ،ا(متر                                                (2.3)البداية
 ( يوضح مواصفات واجراءات تمؾ االختبارات 2) والممحق 

 -:األسس العممية لالختبارات البدنية و الميارية  1-3
ف االختبارات البدنية والميارية التي تـ ترشيحيا مف قبل السادة المختصيف ىي اختبارات مقننة وحسب المصادر إ

مالئمة ىذه االختبارات البدنية و الميارية العممية في مجاؿ كرة السمة المصغرة ، ولغرض التأكد مف صالحية و 
 أمالمجاميع عينة البحث ، فقد تـ التحقق مف صدؽ االختبارات مف خالؿ استخداـ صدؽ المحكميف والصدؽ الذاتي 

 قة تطبيق االختبار وا عادة تطبيقو.الثبات فقد تـ استخداـ طري
 -:تكافؤ مجاميع البحث  3-6 

) “ينبغي عمى الباحث تكويف مجموعات متكافئة في األقل فيما يتعمق بالمتغيرات التي ليا عالقة بالبحث ” 
لذا تـ التحقق مف تكافؤ مجموعتي البحث لضبط المتغيرات باستخداـ اختبار ) ت ( ،  (176، 2762فاف داليف،

وىي تعد  9229/ 2/1ولغاية  9229/  9/  96وقد تـ إجراء عمميات التكافؤ لممدة مف .لمعينات غير المرتبطة 
 - :بمثابة قياس قبمي ولمجموعتي البحث ، وشممت عممية التكافؤ المتغيرات اآلتية

 )الكتمة والعمر والطول(التكافؤ في متغيرات  3-6-1  
    (9) تـ إجراء عممية التكافؤ بيف أفراد عينة البحث في متغيرات الكتمة والعمر والطوؿ ، وكما مبيف في الجدوؿ

   (9) رقم الجدول
 (الكتمة والعمر والطول )يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم ت المحسوبة لمتغيرات

 وحدة القياس المتغيرات ت

المجموعة التجريبية 
 األولى

المجموعة التجريبية 
قيمة  ت   الثانية

 ع -س ع -س المحسوبة

 3.114 6.2532 23.222 22.3422 23.622 كغم الكتمة 1
 3.365 6.9542 224.244 4.4169 223.244 شير العمر 2
 1.329 21.5122 224.422 5.1262 229.244 سم الطول 3
  9,23=  (28) م درجة حريةأماو     3,35 ≥ قيمة ت الجد ولية عند نسبة خطأ *

الكتمة والعمر  (معنوية بيف مجموعتي  البحث في متغيرات النمو ذات داللة غيروجود فروؽ  (9) مف الجدوؿيتبيف 
 .وىذا يشير إلى تكافؤ مجموعتي  البحث في تمؾ المتغيرات ، )والطوؿ 
تـ إجراء عممية التكافؤ بيف أفراد عينة البحث في اختبارات بعض القدرات  :التكافؤ في القدرات العقمية 3-6-2

                                (1)العقمية، وكما مبيف في الجدوؿ
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  (3) رقم الجدول
 لبعض القدرات العقمية لمجموعتي البحث بين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم ت المحسوبة

 العقميةالقدرات  ت

المجموعة التجريبية 
 االولى 

المجموعة التجريبية 
 الثانية

 قيمة  ت  المحسوبة
- 
  - ع س

 ع س

 3.875 9.621 92 9.422 91.211 االنتباه  -1
 3.111 6.621 93.511 5.256 94.244 الذكاء -2

 2,35(  =28م درجة حرية )أماو   3,35 ≥قيمة ت الجد ولية عند نسبة خطأ  *    
وجود فروؽ ذات داللة غير معنوية بيف مجموعتي  البحث في اختبارات بعض  (1) يتبيف مف الجدوؿ         

 .القدرات العقمية ،وىذا يشير إلى تكافؤ مجموعتي  البحث في تمؾ القدرات العقمية
 -:بعض عناصر المياقة البدنية والحركية في كرة السمة المصغرةالتكافؤ في 3-6-3 

والحركية ، وكما مبيف في  تـ إجراء عممية التكافؤ بيف أفراد عينة البحث في اختبارات بعض عناصر المياقة البدنية
 (2)الجدوؿ

 (4)رقم الجدول 
 عناصر المياقة البدنية والحركية المختارةيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم ت المحسوبة لبعض 

وحدة  العناصر البدنية والحركية ت
 القياس

المجموعة التجريبية 
 االولى 

المجموعة التجريبية 
قيمة  ت   الثانية

 - المحسوبة
 - ع س

 ع س

 1.345 2.942 2.214 2.921 2.126 ثا السرعة االنتقالية 1
 3.896 4.294 93.244 2.525 92.422 سم القوة االنفجارية لألطراف السفمى 2
 1.828 2.274 92.329 2.752 92.552 ثا الرشاقة 3
 1.676 2.529 9.644 2.247 1.924 م القوة االنفجارية لمذراعين 4
 3.766 2.227 1.629 2.273 1.526 م يمين /القوة المميزة بالسرعة لمساقين 5
 3.531 2.319 1.723 2.252 1.542 م يسار /القوة المميزة بالسرعة لمساقين 6
 3.138 2.235 4.211 2.249 4.244 تكرار القوة المميزة بالسرعة لمذراعين 7
 1.315 4.252 9.122 4.622 3.222 درجة المرونة 8
 2,35(  =28)م درجة حرية أماو   3,35 ≥قيمة ت الجد ولية عند نسبة خطأ   *    

وجود فروؽ ذات داللة غير معنوية بيف مجموعتي  البحث في اختبارات عناصر ( 2) يتبيف مف الجدوؿ 
 .المياقة البدنية والحركية ،وىذا يشير إلى تكافؤ مجموعتي  البحث في تمؾ العناصر
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  -:التكافؤ في بعض الميارات األساسية بكرة السمة المصغرة 3-6-4
التكافؤ بيف أفراد عينة البحث في اختبارات بعض الميارات األساسية المختارة بكرة السمة المصغرة ، تـ إجراء عممية 

  (3)وكما مبيف في الجدوؿ
 (5)رقم لجدولا

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم ت المحسوبة  لبعض الميارات األساسية  اليجومية بكرة السمة 
 المصغرة

وحدة  االساسيةالميارات  ت
 القياس

المجموعة التجريبية 
 االولى 

المجموعة التجريبية 
قيمة  ت   الثانية

 ع -س ع -س المحسوبة

المناولة الصدرية من  2
 3.483 23.296 27.915 3.222 25.927 درجة الحركة

 1.954 2.252 6.944 2.365 5.424 ثا الطبطبة بخط مستقيم 9
 1.512 2.475 22.222 2.413 7.292 ثا الطبطبة بتغيير االتجاه 1
 2.333 2.222 22.222 2.219 22.649 ثا الطبطبة العالية 2
 1.449 2.552 9.922 2.514 9.422 درجة التيديف من أسفل السمة 3
 1.435 24.453 33.322 25.212 24.462 درجة القريب التيديف الجانبي 4

 2,35(  =28م درجة حرية )أماو   3,35 ≥قيمة ت الجد ولية عند نسبة خطأ  *
ذات داللة غير معنوية بيف مجموعتي  البحث في  االختبارات الميارية المختارة  وجود فروؽ  ( 3)يتبيف مف الجدوؿ

 .،وىذا يشير إلى تكافؤ مجموعات البحث في تمؾ الميارات
 -:البرنامج التعميمي 3-7

مف خالؿ اإلطالع عمى المصادر العممية والدراسات السابقة المتخصصة بمعبة كرة السمة المصغرة وكرة السمة مف 
 ) 2779)سماكو ، ( 2772)الدراجي، )2772سالـ،) (2762عبد الدايـ، (كتب ورسائل ماجستير واطاريح ومنيػا 

 2777جي،وحمودات ألديػوه()2777,)الطػائي(2775زيػداف()2775سػميماف،)(2772مػيدؼ،  ()2772)معوض،
تـ وضع   ,(9221المعاضيدؼ،() 9221، السمطاني) (9221)مجيػد،  (9222الحمػداني، )( 9222الشػاروؾ،)

البرنامج التعميمي عمى وفق التماريف التي يستخدميا المدرس في الدرس وأساليب جدولة الممارسة المختارة لتعميـ 
عمى مجموعة مف السادة  السمة المصغرة وتـ عرضيا في استبياف ليذا الغرضبعض الميارات األساسية بكرة 

لبياف رأييـ في مدػ صالحية ىذه البرنامج التعميمي وتعديل ما   ) 3الممحق(المختصيف في مجاؿ التعمـ الحركي
يوضح نماذج  (1)قيرونو مناسبا مف حيث المدة الزمنية لمبرنامج والوحدات التعميمية والتماريف والتكرارات والممح

 .لموحدات التعميمية المقترحة 
 -:الخطة الزمنية لمبرنامجين التعميميين    3-8
وحدة   (21)وحدة تعميمية لألسموبيف  التعميمييف لمجموعتي البحث وبواقع (94) تضمنت البرنامجيف التعميمييف 

أسابيع ، وزعت خالليا الوحدات التعميمية بواقع وقد استغرؽ تنفيذ البرنامج التعميمي سبعة ، تعميمية لكل مجموعة
  .دقيقة ، ولمجموعتي البحث (23) وحدتيف تعميميتيف في األسبوع لكل مجموعة ، وكاف زمف الوحدة التعميمية
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 -:تنفيذ التجربة الرئيسة لمبحث   3-8
التي واجيت  بعد إجراء التجارب االستطالعية عمى عينات مف مجتمع البحث وتالفي المعوقات والصعوبات 

وعمى مجموعتي البحث   92/2/9229ولغاية  6/1/9229امتدت مف التيالباحثاف ، تـ إجراء التجربة الرئيسة 
 تي آلوكا
 -:االختبارات القبمية و البعدية  3-9

 تيرات البحث المختارة عمى النحو اآلتـ إجراء االختبارات القبمية و البعدية لمتغي 
 :االختبارات القبمية  3-9-1
تـ إجراء االختبارات القبمية لمميارات األساسية والعناصر البدنية والحركية ومتغيرات النمو   2/1/9229-9بتاريخ  

 .والقدرات العقمية المختارة  ،ولمجموعتي البحث
 :االختبارات البعدية  3-9-2

لمميارات األساسية المختارة في يومي األحد واالثنيف تـ إجراء االختبارات البعدية  12/2/9229-97بتاريخ
 .،ولمجموعتي البحث

 -: الوسائل اإلحصائية  3-13
 -:تضمنت الوسائل اآلتية  التي   SPSSاستخدـ الباحثاف البرنامج اإلحصائي 

 .الوسط الحسابي -
 .االنحراؼ المعيارؼ  -
 .))بيرسوف  معامل االرتباط البسيط  -
 .النسبة المئوية -
 .المتساوية العددلمعينات المرتبطة  ت ( اختبار ) -
 .لمعينات غير المرتبطة المتساوية العدد ت ( اختبار ) -
 .(Kirkendll & Johnson.1987.29)   (δ-6)الدرجة المعيارية المعدلة  -  
 (.29، 9229خيوف، )                                       .نسبة االحتفاظ    -
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 -عرض النتائج ومناقشتيا:  -4
 عرض النتائج                2-2

                       عرض ومناقشة نتائج االختبارين القبمي والبعدي لمصغرة ولمجموعتي البحث 4-1-1
 (6)رقم الجدول

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم ت المحسوبة لالختبارين القبمي والبعدي لبعض الميارات 
 كرة السمة المصغرة ولمجموعتي البحثاألساسية  اليجومية ب

وحدة  الميارات ت
 القياس

نوع 
 االختبار

 

 المجموعة التجريبية الثانية المجموعة التجريبية االولى

-س  ع  قيمة ت  
 المحسوبة

نوع 
-س االختبار  ع  قيمة ت  

 المحسوبة

ال مناولة الصدرية من  1
 درجة الحركة

25.92 قبمي
7 3.222  

5.967 

27.91 قبمي
5 23.296  

33.14 بعدي 5.135
37.45 بعدي 2.721 2

2 29.712 

 ثا الطبطبة بخط مستقيم 2
  2.365 5.424 قبمي

4.  
683 

  2.252 6.944 قبمي
 2.653 4.492 بعدي 2.526 4.254 بعدي 4.312

  2.413 7.292 قبمي ثا الطبطبة بتغيير االتجاه 3
3.627 

22.22 قبمي
2 2.475  

 2.611 6.422 بعدي 2.929 5.762 بعدي 4.773

22.64 قبمي ثا الطبطبة العالية 4
9 2.219  

11.53
3 

22.22 قبمي
2 2.222  

13.97
 2.761 5.424 بعدي 2.715 6.252 بعدي 9

 درجة التيديف من أسفل السمة 5
  2.514 9.422 قبمي

9.936 

  2.552 9.922 قبمي
13.98
 2.521 3.311 بعدي 2.772 3.211 بعدي 5

6
 درجة التيديف الجانبي القريب -

24.46 قبمي
2 25.212  

4.834 

33.32 قبمي
2 24.453  

52.35 بعدي 7.445
57.24 بعدي 5.723 4

2 5.457 

 2.14(  =14م درجة حرية )أماو   3,35 ≥قيمة ت الجد ولية عند نسبة خطأ *
يتبيف وجود فروؽ ذات داللة معنوية بيف المتوسطات الحسابية لالختباريف القبمي و البعدؼ  (4)مف الجدوؿ 

االختبار البعدؼ اذ كانت قيـ )ت( المحسوبة لممجموعة  لمصمحةلمجموعتي البحث في االختبارات الميارية المختارة و 
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( وىي اكبر مف  2.612،  7.724،  22.311 ،  1.495،  2.462،  3.745التجريبية االولى عمى التوالي )
 ( 9.22(  والبالغة ) 22ـ درجة حرية )أماو 2.23   ≥قيمة ) ت ( الجدولية عند نسبة خطأ 

 22.757 ، 2.552،  2.129،  3.213)المجموعة التجريبية الثانية فقد بمغت قيـ )ت( المحسوبة عمى التوالي  أما
          (  والبالغة 22ـ درجة حرية )أماو 2.23 ≥وىي اكبر مف قيمة )ت( الجدولية عند نسبة خطأ  (5.223، 22.763، 
 (9.22 . ) 

يف المستخدميف )الثابت الموزع والمتغير الموزع ( في تعميـ األسموباعمية ويعزو الباحثاف ىذه الفروؽ المعنوية إلى ف
ف المحاوالت التكرارية الكثيرة في الوحدة التعميمية الواحدة إتمؾ الميارات األساسية في كرة السمة المصغرة، إذ 

كاف ليا األثر الكبير في تعمـ  الميارات قيد الدراسة ، فضاًل عف ذلؾ فاف التنويع بالتماريف والوقت  لالسموبيف
والتمريف  ير ىذه الميارات ، إذ يعد الممارسةكبير في عممية تطو  أثرالمخصص لمممارسة  كل ىذه األمور كاف ليا 

)أف  )محجوب  وير الميارات الحركية ، ويذكر )فعاؿ وايجابي في حصوؿ عممية تعمـ وتط أثروسيمة تعميمية ذات 
  .(26، 2765محجوب ،  ) )مف الشروط الواجب توافرىا لحصوؿ عممية التعمـ ىو التمريف عمى الميارة 

تساعد الالعب عمى إتقاف الحركات الفرعية التي تمثل في  أف التكرار المعزز التمريف ) (خاطر ، وآخروف  (ويؤكد  
المطموب تعمميا ،ويحقق التناسق بيف ىذه الحركات مما يجعل أداءىا في تتابع صحيح وزمف مجموعيا الميارة 

مف حيث نفسيا ظروؼ التعمـ ل,  كما اف المجموعتيف قد تعرضت  ) 23،  2765خاطر ، وآخروف ، (   (مناسب
عدد التكرارات وزمف األداء ،فضاًل عف أف ىذه المعبة تعد جديدة عمى التالميذ مف حيث حجـ الكرة ووزنيا وارتفاع 

زاد مف حماسيـ  حمقة اليدؼ  مما أدػ إلى إبعاد عامل الممل عنيـ وبث فييـ روح المشاركة الفعمية كل ذلؾ 
ف االىتماـ إى تطوير الميارات األساسية بشكل ايجابي وفعاؿ" إذ ودافعيتيـ لالستمرار في األداء مما أنعكس ذلؾ عم

بزيادة المحاوالت التكرارية وتزويد المتعمـ بأنماط مختمفة مف التغذية الراجعة وااللتزاـ والحث والتشجيع والتنويع في 
 Associate United،   124 .1984)األداء يساعد المبتدئيف عمى تعمـ واكتساب الميارات األساسية "       

state professional tennis  ) , 
ا وسيمة مؤثرة فضاًل عف ذلؾ تعزػ ىذه الفروؽ الى فاعمية أساليب جدولة التمريف المستخدمة في الدراسة بوصفي

ف التدريب المنظـ والمستخدـ إفي مرحمة التمريف مف خالؿ تنظيـ التكرارات وبتنويعات مختمفة ، إذ ومنيجًا تعميميًا 
أساليب جدولة التمريف)الممارسة( مف حيث عدد التكرارات ووقت الراحة وتسمسل التماريف جعل التدريب فعااًل في 

ومؤثرًا ، فضاًل عف المتعة والتغيير الذؼ حققو مف خالليا ، كما أف ىذه األساليب أدػ إلى زيادة التمريف الفعمية عف 
 عف ) الحركة والنشاط في الدرس . ويؤكد ) إسماعيل ( نقالً طريق اإلعادة والتكرار األمر الذؼ أدػ إلى زيادة 

أف التدريب المنظـ ينتج عنو زيادة في قابمية المتعمـ ، فنتيجة ألداء التماريف لعدة أياـ أو ” ادينكتف وادجيرتوف (  
 2774سماعيل ، إ“  ) أسابيع أو أشير ، فأف ذلؾ يؤدؼ إلى تطبع أجيزة الجسـ عمى األداء األمثل لتمؾ التماريف  

 ،76 .) 
يف )جدولة التمريف الثابت الموزع ،  جدولة التمريف المتغير الموزع( يتميزاف بوجود فترات راحة األسموبكما اف ىذيف 
خر وىذا يساعد المتعمميف عمى التركيز واالنتباه والحصوؿ عمى أنماط مختمفة مف التغذية الراجعة عف آبيف تكرار و 

في الحصوؿ عمى التصور الذىني الذؼ يساعد في تحقيق المزيد مف الفيـ لطبيعة أداء  أدائيـ ، كما يساعدىـ
ذا النوع مف التمريف الميارات في مواقف المعب ، فضاًل عف ذلؾ فأف عينة البحث ىـ مف المبتدئيف مما يجعل ى

 مناسبة ليـ .
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بكرة السمة المصغرة ولمجموعتي عرض نتائج االختبارات البعدية لبعض الميارات األساسية  اليجومية  4-2
 البحث 

 ( 7)  رقم الجدول
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم ت المحسوبة لبعض الميارات األساسية  اليجومية بكرة السمة 

 المصغرة في االختبار ألبعدي ولمجموعتي البحث
 
 
 
 ت

وحدة  الميارات
 القياس

المجموعة التجريبية 
 االولى

المجموعة التجريبية 
قيمة  ت   الثانية

 ع -س ع -س المحسوبة

  1.235 29.712 37.452 2.721 33.142 درجة المناولة الصدرية من الحركة 1
 3.539 2.653 4.492 2.526 4.254 ثا الطبطبة بخط مستقيم 2
 1.737 2.611 6.422 2.929 5.762 ثا الطبطبة بتغيير االتجاه 3
 *2.445 2.761 5.424 2.715 6.252 ثا الطبطبة العالية 4
 1.251 2.521 3.311 2.772 3.211 درجة التيديف من أسفل السمة 5
 *3.119 5.457 57.242 5.723 52.354 درجة التيديف الجانبي القريب 6

 2,35(  =28م درجة حرية )أماو   3,35 ≥قيمة ت الجد ولية عند نسبة خطأ *
وجود فروؽ ذات داللة معنوية بيف مجموعتي البحث في  الميارات اآلتية ) الطبطبة العالية ,  (  5) يتبيف مف الجدوؿ  -

 9.223المجموعة التجريبية الثانية اذ بمغت قيـ ) ت( المحسوبة عمى التوالي ) لمصمحةالتيديف الجانبي القريب( و 
 (. 2,35 )والبالغة ( 28)ـ درجة حرية أماو   2.23 ≥الجد ولية عند نسبة خطأ  )ت(ف قيمة ( وىي اكبر م 1.227،

وجود فروؽ ذات داللة غير معنوية بيف مجموعتي البحث في  الميارات اآلتية )المناولة  نفسو الجدوؿكما يتبيف مف  -
التيديف مف أسفل السمة ( اذ بمغت قيـ ) ت( و الطبطبة بتغيير االتجاه ، و الطبطبة بخط مستقيـ ، و الصدرية مف الحركة ، 
الجد ولية عند نسبة خطأ  )ت(( وىي اصغر مف قيمة 2.932،   2.515،  2.327،  2.923المحسوبة عمى التوالي )

 .( 2,35 ) والبالغة (28)ـ درجة حرية أماو   2.23 ≥
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ..........أثر استخذام أسلىبي جذولة التورين ) املوارسة ( الثابث املىزع  واملتغري املىزع يف

973 

 

 ( 8)  رقم الجدول
( ومقدار التطور والنسبة المئوية لمتطور لبعض الميارات األساسية  يبين األوساط الحسابية ) القبمية والبعدية 

  اليجومية بكرة السمة المصغرة لممجموعة التجريبية االولى
 المعالـ اإلحصائية              

 األساليب    
 س

النسبة المئوية  مقدار التطور
 بعدؼ قبمي لمتطور %

 25.943 6.232 33.142 25.927 المناولة الصدرية من الحركة
 22.634 2.21- 4.254 5.424 الطبطبة بخط مستقيم
 29.3 2.22- 5.762 7.292 الطبطبة بتغيير االتجاه
 96.342 1.166- 6.252 22.649 الطبطبة العالية

 75.291 9.311 3.211 9.422 التيديف من أسفل السمة

 95.212 23.249 52.354 33.322 التيديف الجانبي القريب

( األوساط الحسابية ) القبمية والبعدية( ومقدار التطور والنسبة المئوية لمتطور لمميارات المختارة 6يتبيف مف الجدوؿ )
 .( 75.291 - 29.3بيف )جموعة التجريبية االولى اذ تقترب نسب التطور لدػ الم

 
 ( 9)  رقم لجدولا

الميارات المختارة لممجموعة يبين األوساط الحسابية)القبمية والبعدية( ومقدار التطور والنسبة المئوية لمتطور في 
 التجريبية الثانية 

 المعالـ اإلحصائية              
 األساليب    

 س
النسبة المئوية  مقدار التطور

 بعدؼ قبمي لمتطور %

 92.267 22.211 37.452 27.915 المناولة الصدرية من الحركة
 27.642 2.429- 4.492 6.944 الطبطبة بخط مستقيم
 21.739 2.222- 6.422 22.222 الطبطبة بتغيير االتجاه
 12.252 1.276- 5.424 22.222 الطبطبة العالية

 232.3 1.111 3.311 9.922 التيديف من أسفل السمة

 52.999 19.56 57.24 24.462 التيديف الجانبي القريب

 
( األوساط الحسابية ) القبمية والبعدية( ومقدار التطور والنسبة المئوية لمتطور لمميارات المختارة 7يتبيف مف الجدوؿ )

 (. 232.3  - 21.739لدػ المجموعة التجريبية الثانية اذ تراوحت نسب التطور مابيف )
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 األساسية اليجومية بكرة السمة المصغرة مناقشة نتائج االختبارات البعدية لبعض الميارات 4-3
( انو توجد فروؽ ذات داللة  غير معنوية بيف مجموعتي البحث  في اغمب الميارات ،  5يتبيف مف الجدوؿ ) 

(  يتبيف أف مجموعتي البحث قد حققتا تطورًا نسبيًا قياسًا بنتائج  7،  6اال انو مف خالؿ مالحظة الجدوليف ) 
المتغير الموزع( كانت    أسموباستخدمت ) التيولكف مف المالحع أف المجموعة التجريبية الثانية  االختبارات القبمية،

 الثابت الموزع (. أسموباستخدمت )  التيأفضل مف المجموعة التجريبية االولى 
ويعػزو الباحثػاف سػػبب ىػذه األفضػمية إلػػى اف المػتعمـ فػي التمػػريف المتغيػر يتعػرض الػػى عػدة متغيػرات فػػي آف 
واحد أؼ تنظيـ التكػرارات وتنوعيػا فػي كػل محاولػة وا عطػاء المػتعمـ خبػرات متعػددة ومتغيػرات مختمفػة كالزاويػة والسػرعة 

 اً حركي اً سموب  المتغير الموزع يجعل المتعمـ يولد برنامجظروؼ جيدة لمتعمـ ، فأ والمسافة، وىذا األمر ساعد في تييئة
لمتكػػػرار االوؿ  ويركػػػز عمييػػػا وينقييػػػا مػػػف األخطػػػاء وىػػػذا سػػػاعده فػػػي التركيػػػز والحصػػػوؿ عمػػػى تغذيػػػة راجعػػػة ، فيػػػذه 

نتقػػاؿ مػػف ف االإخػػر، إذ كػػرار قبػػل االنتقػػاؿ إلػػى التكػػرار اآلالتكػػرارات تجعػػل المػػتعمـ يولػػد برنامجػػًا حركيػػًا مناسػػبًا لكػػل ت
آلنػي فإعػادة أخػر يػؤدؼ إلػى االنشػغاؿ بالبرنػامج الحركػي آلػى إو مػف ارتفػاع أخػر أمسافة إلى أخرػ او مف اتجاه الػى 

توليػػد خطػػة أداء الميمػػات الحركيػػة فػػي كػػل مػػرة ينتقػػل فييػػا المػػتعمـ ألداء الميمػػات تػػؤدؼ إلػػى تثبيػػت عمميػػة الػػتعمـ فػػي 
  وسػائل متنوعػة او مثيػرات وباسػتخداـ متغيػر او متنػوع بشػكل التدريب يـتنظ إف "  (Moorackenالذاكرة . ويؤكد )

خروف ( ويضيف ) صالح وآ(.Mooracken  .W O, 193 - 201) "خرآ الى تكرار  مف التعمـ في تاثيراً  اكثر ىو
( " الى اف زيادة التنويع والتغيير في التمريف سوؼ يؤدؼ الى زيادة التعمـ , كما اف التمػريف  9224نقاًل عف ) داؤود، 

لػذا فػاف التمػريف المتغيػر يزيػد مػف  الزيػادة فػي تعمػيـ الواجػب الحركػي .المتغير يزيػد مػف التحصػيل والػتعمـ عػف طريػق 
مح لمفػػرد باسػػتخداـ ماتعممػػو فػػي اعمػػاؿ مشػػابية لػػـ يحػػاوؿ القيػػاـ بيػػا مػػف قبػػل مرونػػة الحركػػة وتوافػػق االداء ممػػا يسػػ

 او التنػوع منػو اليػدؼ تعميمي )المتغير الموزع( تكنيؾ  األسموب ىذا اف نجد ليذا (.547، 2766)صالح واخروف، .
يتطمب مف    األسموبف ىذا إإذ  الحركة لصنف الممكنة المتغيرات مف كبير عدد عمى فيو التمرف  ويتـ بالنظاـ التغير

، اذ يػتـ فيػو التمػرف عمػى أبعػاد ومسػافات  المتعمـ التييؤ الستقباؿ الظروؼ المتغيرة او التحرؾ عمى أساس ىػذا التغيػر
خػػر، وىػػذا مػػف اسػػباب تفػػوؽ المجموعػػة التػػي مػػع وجػػود فتػػرات راحػػة بػػيف تكػػرار وآ لتأديػػة الميػػارة عػػدة وزوايػػا واتجاىػػات
 جميػع اعطػاء اليػتـ )الممارسػة( أنػو جدولة التمػريف المتغيػر المػوزع  أسموبايجابيات  ، ومف األسموباستخدمت ذلؾ 

نمػا ثابػت مسػار فػي التكػرارات  قػد الػذؼ والضػجر الممػل عامػل يبعػد ممػا مختمفػة، وارتفاعػات ومسػافات باتجاىػات وا 
ف اخػتالؼ المسػافات واالتجاىػات واالرتفاعػات وتنوعيػا يبعػد إ، إذ  الواحػدة الميػارة تكػرارات كثرة مف المتعمـ بو يصاب

عامػػل الممػػل عنػػد المتعممػػيف ويزيػػد مػػف حماسػػيـ ودافعيػػتيـ نحػػو أداء التمػػاريف المياريػػة ، إذ يعػػد الدافعيػػة مػػف العوامػػل 
مػتعمـ نحػو الميمة في عممية الػتعمـ ، ويشػير )الحميػرؼ( )إلػى أف مػف الشػروط األساسػية لمػتعمـ ىػو وجػود دافػع يػدفع ال

الموضػػػوع الػػػذؼ يتعممػػػو فالرغبػػػة أو الحػػػافز ىػػػي اسػػػتثارة داخميػػػة عضػػػوية تجعػػػل المػػػتعمـ مسػػػتعدًا لمقيػػػاـ بالنشػػػاط دوف 
 (.24، 2776)الحميرؼ ،  اإلحساس بالضيق أو التوتر( 
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 ي البحث .عرض نتائج اختبار االحتفاظ ببعض الميارات األساسية اليجومية بكرة السمة المصغرة  لمجموعت 4-4
 (13)  رقم الجدول

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم ت المحسوبة لبعض الميارات األساسية  اليجومية بكرة السمة 
 المصغرة في اختبار االحتفاظ ولمجموعتي البحث

 
 
 
 ت

وحدة  الميارات
 القياس

المجموعة التجريبية 
 االولى

المجموعة التجريبية 
قيمة  ت   الثانية

 ع -س ع -س المحسوبة

 1.682 22.742 35.362 9.433 39.936 درجة المناولة الصدرية من الحركة 1
 3.512 2.233 5.426 2.592 5.312 ثا الطبطبة بخط مستقيم 2
 1.132 2.475 6.724 2.726 6.356 ثا الطبطبة بتغيير االتجاه 3
 4.273 2.595 6.261 2.252 7.222 ثا الطبطبة العالية 4
 1.734 2.432 3 2.611 2.311 درجة التيديف من أسفل السمة 5
 5.912 3.752 52.925 2.622 42.464 درجة التيديف الجانبي القريب 6

 2,35(  =28م درجة حرية )أماو   3,35 ≥قيمة ت الجد ولية عند نسبة خطأ  
وجود فروؽ ذات داللة معنوية بيف مجموعتي البحث في  الميارات اآلتية ) الطبطبة العالية ,  ( 22) يتبيف مف الجدوؿ  -

الجد  )ت(( وىي اكبر مف قيمة  5.912،   2.951التيديف الجانبي القريب( اذ بمغت قيـ ) ت( المحسوبة عمى التوالي )
 .( 9,23) والبالغة   ( 28)ـ درجة حرية أماو   2.23 ≥ولية عند نسبة خطأ 

وجود فروؽ ذات داللة غير معنوية بيف مجموعتي البحث في  الميارات اآلتية )المناولة  نفسو كما يتبيف مف الجدوؿ -
التيديف مف أسفل السمة ( اذ بمغت قيـ ) ت( و الطبطبة بتغيير االتجاه ، و الطبطبة بخط مستقيـ ، و الصدرية مف الحركة ، 

الجد ولية عند نسبة  )ت(( وىي اصغر مف قيمة 1.734،   1.132،  3.512،  1.682التوالي )المحسوبة عمى 
 (. 9,23والبالغة   ) ( 28)ـ درجة حرية أماو   2.23 ≥خطأ 
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 (11) رقم جدول
يبين األوساط الحسابية ) البعدية  واالحتفاظ ( ومقدار الفقدان والنسبة المئوية لالحتفاظ  في الميارات قيد الدراسة 

 لمجموعتي البحث 

 المجاميع   
 
 
 الميارات

 المتغير الموزع(  أسموبالتجريبية الثانية ) الثابت الموزع(  أسموبالتجريبية األولى )

 -س
 بعدي

 -س
 االحتفاظ

مقدار 
 الفقدان

النسبة 
المئوية 
 لالحتفاظ
 % 

 -س
 بعدي

 -س
 االحتفاظ

مقدار 
 الفقدان

النسبة 
المئوية 
لالحتفاظ
% 

39.93 33.142 المناولة الصدرية
6 1.229 94.39

6 37.452 35.362 9.267 96.49
9 

85.95 2.236 5.312 4.254 الطبطبة بخط مستقيم
6 4.492 5.426 2.292 86.61

3 

93.32 2.376 6.356 5.762 الطبطبة بتغيير االتجاه
8 6.422 6.724 2.944 97.31

3 

93.73 2.344 7.222 6.252 الطبطبة العالية
8 5.424 6.261 2.245 94.22

2 
التيديف من أسفل 
88.31 2.4 2.311 3.211 السمة

3 3.311 3 2.311 93.36
6 

التيديف الجانبي 
42.46 52.354 القريب

4 6.67 87.43
3 57.242 52.925 6.921 89.62

6 
األوساط الحسابية لالختبار البعدؼ واختبار االحتفاظ فضاًل عف مقدار الفقداف   (22يتبيف مف الجدوؿ ) 

 التيوالنسبة المئوية لالحتفاظ، اذ أظيرت نتائج اختبار )المناولة الصدرية( أف المجموعة التجريبية األولى 
( وبمغت النسبة المئوية لالحتفاظ  1.229الثابت الموزع( قد حققت مقدارًا مف الفقداف بمغ )  أسموباستخدمت)

المتغير الموزع( حققت مقدارًا مف   أسموباستخدمت) التي%(، في حيف اف المجموعة التجريبية الثانية 72.174)
ظيرت نتائج اختبار )الطبطبة بخط مستقيـ( % (، وأ74.277) ( وبمغت النسبة المئوية لالحتفاظ9.267الفقداف بمغ )

% 63.734( وبمغت النسبة المئوية لالحتفاظ)2.236-أف المجموعة التجريبية األولى حققت مقدارًا مف الفقداف بمغ )
( وبمغت النسبة المئوية لالحتفاظ 2.292(، في حيف حققت المجموعة التجريبية الثانية مقدارًا مف الفقداف بمغ  )

،. واظيرت نتائج اختبار )الطبطبة بتغيير االتجاه( أف المجموعة التجريبية األولى حققت مقدارًا مف %(64.422)
%(، في حيف اف المجموعة التجريبية الثانية بمغ  71.296( وبمغت النسبة المئوية لالحتفاظ )2.376-الفقداف بمغ )

% ( . واظيرت نتائج اختبار )الطبطبة  75.221)( وبمغت النسبة المئوية لالحتفاظ 2.944-مقدار الفقداف لدييا )
( وبمغت النسبة المئوية لالحتفاظ 2.344-العالية( أف المجموعة التجريبية األولى كاف مقدار الفقداف لدييا )

( وبمغت النسبة المئوية 2.245-% ( ،في حيف اف المجموعة التجريبية الثانية بمغ مقدار الفقداف لدييا )71.516)
%( .واظيرت نتائج اختبار ) التيديف مف اسفل السمة( أف المجموعة التجريبية األولى كاف  72.999)لالحتفاظ 
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%(، في حيف اف المجموعة التجريبية الثانية بمغ 66.122( وبمغت النسبة المئوية لالحتفاظ )2.4مقدار الفقداف لدييا)
%(. وأظيرت نتائج اختبار) التيديف 72.144( وبمغت النسبة المئوية لالحتفاظ )2.311مقدار الفقداف لدييا )

( وبمغت النسبة المئوية لالحتفاظ 6.67الجانبي القريب( أف المجموعة التجريبية األولى كاف مقدار الفقداف لدييا )
( وبمغت النسبة المئوية 6.921%(. في حيف اف المجموعة التجريبية الثانية بمغ مقدار الفقداف لدييا )65.221)

 (. 67.494لالحتفاظ )
 مناقشة نتائج اختبار االحتفاظ ببعض الميارات األساسية اليجومية بكرة السمة المصغرة  . 4-5            
( وجود فروؽ ذات داللة معنوية في نتائج اختبار االحتفاظ بيف مجموعتي البحث  في  22يتبيف مف الجدوؿ )    

ميارات )الطبطبة العالية، التيديف الجانبي القريب( كما يتبيف ايضًا وجود فروؽ ذات داللة غير معنوية في نتائج 
الطبطبة بتغيير و الطبطبة بخط مستقيـ ، و لة الصدرية، اختبار االحتفاظ بيف مجموعتي البحث في ميارات )المناو 

التيديف الجانبي القريب(، ومف خالؿ الجدوؿ و ( ثانية، 23التيديف مف أسفل السمة لمدة )و الطبطبة العالية، و االتجاه ،
ف المتغير الموزع( في الدرس كانت افضل م  أسموباستخدمت ) التي( تبيف اف المجموعة التجريبية الثانية 22)

المجموعة التجريبية االولى في نسبة االحتفاظ .ويعزو الباحثاف سبب ىذا التفوؽ الى الميزات التي يتمتع بيا ىذا 
اذ اف التكرار الكثير والممارسة المستمرة عمى الميارات بمسافات وارتفاعات واتجاىات وزوايا مختمفة ساعد   األسموب

يح مف الجسـ واإلحساس بالمكاف الصحيح اليصاؿ الكرة في كل تكرار، المتعمـ عمى التعود عمى استخداـ الجزء الصح
في ق متعددة مف المعالجة األمر الذؼ يؤدؼ إلى ترميز وتمييز المعمومات ائفضاًل عف انيا جعمت المتعمـ  يستخدـ طر 

أثناء أداء الميارة أو الميارات المتعممة مما يعطي الفرصة لمعرفة أوجو التشابو واالختالؼ بيف الميارات المتعممة ، 
وىذا ضرورؼ وميـ لتثبيت المعمومات في الذاكرة طويمة األمد ،كما أف تكرار الميمة لمدة زمنية معينة وبتكرارات كثيرة 

المتعمـ وىذه الصورة تستخدـ مف قبل المتعمـ لتعديل أو تطوير الحركات الالحقة ًا أو صورًا مخزونة في ذاكرة أثر يترؾ 
سيؤدؼ إلى تحوؿ المعمومة مف الذاكرة قصيرة األمد إلى الذاكرة طويمة األمد مما عدة مرات إف تكرار الميارة ل، إذ 

تكرار يؤدؼ إلى انتقاؿ يجعل سيولة استحضار واسترجاع ىذه المعمومة في أؼ لحظة ، ويذكر) محجوب( ) أف ال
تختص بيا الذاكرة  التيالمعمومات إلى الذاكرة طويمة األمد وىذا التكرار يعمل عمى تنظيـ المادة الموجودة في الدماغ 

(. والى ذلؾ أشار )البيمي واخراف(  262، 9222) محجوب،              ، وأف ىكذا تنظيـ يسيل عممية التذكر ( 
ة  تساعدنا عمى تذكر عناصر السموؾ المرغوب بو عمى شكل سمسمة مف الخطوات )البيمي في اف الممارسة المتغير 

 (922، 2775واخراف،
خرًا ىو اف ما يكتسبو الطالب في المرحمة األولى مف التعمـ ينعكس ايجابيًا او سمبيًا عمى ويضيف الباحثاف تفسيرًا آ

خرييف فاف االحتفاظ أفضل مف المجموعتيف اآلبصورة  مستوػ االحتفاظ ولما كاف االكتساب في الوحدة التعميمية
مف تمؾ المجموعتيف ايضًا . وىذا يتفق مع ما ذكره )توؽ وعدس( " انو في مجاؿ الميارات الحركية  أفضلسيكوف 

وطرؽ عمل األشياء تبيف اف االحتفاظ يتناسب ايجابيًا مع المستوػ األولي لتمؾ الميارة وتطورىا وىذا يعني انو 
 احتفاظ واستذكار جيديف بعد مرور زمف ما عمى التعمـ فاف ىناؾ حاجة الف يتـ التعمـ بشكل جيد "  لضماف

 ( . 949،  2762) توؽ ، وعدس ، 
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 :االستنتاجات والتوصيات  -5
 -:االستنتاجات   5-1
جدولة التمريف المتغير الموزع  كاف ليما تأثير  أسموبإف أسموب  جدولة التمريف )الممارسة( الثابت الموزع  و  -2

 .فعاؿ و ايجابي في تعمـ الميارات األساسية بكرة السمة المصغرة قيد الدراسة ولكف بدرجات مختمفة
استخدمت أسموب جدولة التمريف)الممارسة(  المتغير الموزع عمى  التيتفوؽ المجموعة التجريبية الثانية  -9

 استخدمت جدولة التمريف )الممارسة(  الثابت الموزع في جميع ميارات قيد الدراسة. التيالمجموعة التجريبية الثانية 
مصغرة قيد الدراسة مف كانت المجموعة التجريبية الثانية أكثر احتفاظا بالميارات األساسية اليجومية بكرة السمة ال -1

 المجموعة التجريبية االولى.
 :التوصيات  5-2
التأكيد عمى استخداـ أسموب جدولة التمريف المتغير الموزع  في تعميـ بعض الميارات األساسية المستخدمة في  -2

 .الدراسة في كرة السمة المصغرة لدػ تالميذ الصف السادس االبتدائي 
ضػػرورة إجػػراء بحػػوث مشػػابية لمعرفػػة تػػأثير اسػػتخداـ أسػػموب جدولػػة التمػػريف )الممارسػػة( المسػػتخدمة فػػي الدراسػػة  -9

 .خرػ أوالعاب رياضية وعمى عينات مختمفة 
 المصادر 

تأثير أساليب تػدريبية لتنمية القػوة االنفجارية لمرجميف والذراعيف في ( : ”  2774اسماعيل ، سعد محسف )  .1
 أطروحة دكتوراه غير منشورة ، كمية التربية الرياضية ، جامعة بغداد  “دقة التصويب البعيد بالقفز عاليًا في كرة اليد 

طارية اختبار ميارية لالعبي كرة السمة المصغرة , رسالة (: بناء ب9222لشمرؼ , إيالؼ احمد دمحم عيسى )ا .2
 ماجستير غير منشورة جامعة الموصل , الموصل.

اإلحصاء التطبيقي في مجاؿ البحوث التربوية والنفسية واالجتماعية  ( 2777) باىي ، مصطفى حسيف  .3
 ، مركز الكتاب والنشر ، القاىرة 1والرياضية ، ط

ترجمة دمحم أميف المفتي  , تقييـ تعمـ الطالب التجميعي والتكويني ( 2761)  س وآخروف  .بنياميف  بمـو ، .4
 .القاىرة  ,دار ماكرو وىيني  وآخروف ،

. مكتبة الفالح لمنشر و  2ط”   عمـ النفس التربوؼ و تطبيقاتو( ”2775البيمي ، دمحم عبد هللا و آخروف ) .5
 رات العربية المتحدة .ماالتوزيع . األ

( "أساسيات عمـ لنفس التربوؼ"، دار جوف ويمي لمطباعة والنشر، 2762ف، وعدس، عبد الرحمف )توؽ، محي الدي .6
 نيويورؾ .

،دار الفكر العربي  2، ط 2ج  ""التقويـ والقياس في التربية البدنية  (2757: ) حسانيف ،دمحم صبحي .7
 .،القاىرة

، دار الفكر العربي ،  9، ط 9ج “لبدنية التقويـ والقياس في التربية ا( : ”  2765حسانيف ، دمحم صبحي )  .8
 .القاىرة

، دار الفكر العربي، 3، ط1القياس والتقويـ في التربية البدنية والرياضية، ج (2773: )حسانيف، دمحم صبحي .9
 القاىرة
في تحديد كفاءة األداء  فاعمية المستوييف البدني و الميارؼ  (9222الحمداني، سعد فاضل عبد القادر) .11

 .لالعبي كرة السمة وحسب مراكز المعب، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية الرياضية، جامعة الموصل
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 كرة السمة ، مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر ، الموصل( 2765)حمودات ، فائز بشير وجاسـ ، مؤيد عبد هللا .11
تعميمي باستخداـ اسموبي التمريف المكػثف  -تأثير برنامج تمييدؼ( ” 2776الحميرؼ ، ميسر مصطفى إسماعيل ) .12

رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية الرياضية ،  “والموزع فػي اكتساب بعػض ميارات التنس المنفصمة واالحتفاظ بيا 
 جامعة بغداد ، العراؽ 

ساليب جدولة الممارسة في التعمـ واالحتفاظ أثر دمج بعض أ( ” 9229الحيالي، سيف الديف عبد الرحيـ بشير ) .13
 ، رسالة ماجستير غير منشورة،كمية التربية الرياضية،جامعة الموصل، العراؽ ”باألداء الفني ومستوػ االنجاز بفعالية رمي الرمح

 روت دار المعارؼ ، بي “دراسات في التعمـ الحركي في التربية الرياضية ( ”  2765خاطر ، احمد دمحم وآخروف )  .14
 ."القياس في المجاؿ الرياضي" ، دار المعارؼ ، مصر  (2756)خاطر ، احمد دمحم وألبيؾ ، عمي فيمي .15
 ."التعمـ الحركي بيف المبدأ والتطبيق" ، مطبعة الصخرة ، بغداد (9229)خيوف ، يعرب .16
ي التمريف المتغير والثابت في التعمـ واالحتفاظ ببعض أسموبتاثير التعمـ االتقاني ب( ”9224د، سوزاف سميـ )ؤ دا .17

 ، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية الرياضية، جامعة بغداد ،العراؽ .”ميارات الجمناستؾ الفني
تأثير التداخل في أساليب التمريف عمى تعمـ وتطور مستوػ أداء ميارتي اإلرساؿ  (9229)الدليمي ، ناىده عبد زيد .18

 .ق والضرب الساحق بالكرة الطائرة، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية الرياضية ، جامعة بغداد الساح
، مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر، جامعة 2كرة السمة ، ط (2777)الديوه جي، مؤيد عبد هللا وحمودات، فائز بشير .19

 .الموصل
 .، دار الفكر العربي، القاىرة1ة ، طموسوعة تدريب كرة السم (2775) زيداف، مصطفى دمحم .21
التمريف المتنوع باستخداـ األدوات المساعدة في تعمـ بعض الميارات اليجومية  أثر( ”2776الساعدؼ، وسف حنوف ) .21

 ،رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة بغداد، بغداد، العراؽ.”بكرة السمة
 .بيروتمع كرة السمة ، مؤسسة دار المعارؼ،  (2772)سالـ، مختار .22
التعمـ الميارؼ باستخداـ طرائق التدريب المتجمع و المتوزع تحت نظـ تدريب وظروؼ  (2776)عامر رشيد سبع ، .23

 .جيد مختمفة ، أطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كمية التربية الرياضية
اء الميارؼ لالعبي بعض المتغيرات الوظيفية والنفسية وعالقتيا بفاعمية األد (9221)السمطاني، عظيمة عباس عمي .24

 .كرة السمة ، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية الرياضية، جامعة بغداد
 .طرائق وأساليب التدريس المعاصرة ، األردف ، أربد ، عالـ الكتب الحديث   (9223)محمود داود ,سمماف  .25
بداللة المستوػ البدني والقياسات الجسمية لالعبي كرة  التنبؤ بمستوػ األداء الميارؼ  (2775) سميماف، ىاشـ احمد .26

 .سنة، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية الرياضية، جامعة بغداد (24-22)السمة الناشئيف بأعمار
 .الرشد التدريبي في كرة السمة الحديثة، مطابع دار الحكمة، بغداد (2779)سماكة، عمي جعفر .27
تأثير المطاولة اليوائية في عدد مف المتغيرات البدنية و الميارية ومعدؿ  :(2000)هللا، الشاروؾ، نبيل دمحم عبد  .28

 .سرعة النبض في فترة االستشفاء لالعبي كرة السمة ، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية الرياضية، جامعة الموصل
بكرة القدـ"، المؤتمر العممي الرابع لكميات  التدريب الثابت والمتنوع في التيديف( ”2766صالح، جماؿ وآخروف ) .29

 التربية الرياضية، جامعة بغداد، العراؽ. التربية الرياضية في العراؽ، كمية
بناء بطارية اختبار لبعض الميارات اليجومية األساسية بكرة السمة   لطالبات  (2777الطائي، زياد طارؽ سميماف) .31

 .غداد، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية الرياضية، جامعة الموصلكمية التربية الرياضية لمبنات في جامعة ب
استخداـ أسموب التعمـ المكثف عمى مستوػ األداء والتطور في فعالية الوثب  أثر"(9222)الطائي، نغـ حاتـ حميد .31

 جامعة بغداد ,كمية التربية الرياضية  ,رسالة ماجستير غير منشورة  ،"الطويل واالحتفاظ بيا 
 .دار الحكمة لمطباعة والنشر، بغداد "عمـ النفس الرياضي " (2771)الطالب ، نزار و الويس، كامل .32
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التوافق النفسي لدػ طمبة المرحمة المتوسطة وعالقتيا بالتحصيل الدراسي" ، مجمة  (2771)عباس ، كامل عبد الحميد .33
 . (22)التربية والعمـ ، جامعة الموصل ، العدد

"أثر برنامج مقترح لتنمية الميارات األساسية لمناشئيف بكرة السمة" ، مجمة بحوث  (2762محمود)عبد الدايـ، دمحم  .34
 .مؤتمر الرياضة لمجميع

، 9( "الحديث في كرة السمة"، االسس العممية والتطبيقية، ط2777عبد الدايـ، دمحم محمود وحسانيف، دمحم صبحي، ) .35
 دار الفكر العربي، القاىرة، مصر.

، ترجمة دمحم نبيل نوفل وآخروف، مكتبة 3مناىج البحث في التربية وعمـ النفس العاـ، ط (2762) ديوبولد فاف داليف،  .36
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 (1)رقم  الممحق

جراءات االختبارات الميارية لكرة السمة المصغرة  مواصفات وا 
 االختبار األول

 اختبار المناولة الصدرية مف الحركة -: اسم االختبار

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (9)رقـ الشكل 

 اختبار المناولة الصدرية مف الحركةيوضح 

 سم250

 البداية النهائية 

 حائط أملس

1 

2 

3 

4 

5 

 -:الهدف من االختبار

 قياس مهارة المناولة الصدرية من الحركة.

 -:األداءمواصفات 

( وكمىا وىو 1المناوالت من الحركة على  الىدوائر وحسىل التسلسى  لىم الإىودة إلى  الىدائرة رقىم   بأداءالبدء يقوم المختبر  إشارةعند 

 .(10)موضح في الشك 

 -:التسجيل

مإدلىة المئويىة تجمى  مى  الدرجىة المإياريىة ال التىييتم احتسال النتيجة بالزمن أوالً بإد استخراج الدرجة المإياريىة المإدلىة المئويىة 

( درجىة ويىتم اسىتخراجها مىن 100والدرجىة النهائيىة لتختبىار وىي  (.9وىي  المستخرجة من عدد المناوالت الناجحة. علماً بىان أعلى  درجىة 

   (δ-6)خت  مإادلة 
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 االختبار الثاني
 اختبار الطبطبة بخط مستقيـ -: اسم االختبار

 قياس ميارة الطبطبة بخط مستقيـ -:اليدف من االختبار
 -:مواصفات األداء

شاخصيف المسافة يقف المختبر عند خط البداية وعند سماع إشارة البدء ينطمق بسرعة لطبطبة الكرة بخط مستقيـ بيف 
يابا  وكما ىو موضح في الشكل) 22بينيما )  ( ثـ يعود إلى خط البداية.  22( أمتار ذىابا وا 
 يسجل زمف األداء منذ إشارة البدء إلى اجتياز خط النياية. -:التسجيل

 
 

                    ▲                           ▲                        
 (متر22ا لمسافة بيف الشاخصيف)                                                                     

 
 ( 3) رقم الشكل
 اختبار الطبطبة بخط مستقيميوضح 

 االختبار الثالث
 االتجاهاختبار الطبطبة بتغيير  -: اسم االختبار

 ( متر.2.3أربعة شواخص والمسافة بيف كل شاخص وأخر وخط البداية ) 
 قياس ميارة الطبطبة بتغيير االتجاه  -اليدف من االختبار:
يقف المختبر عند خط البداية وعند سماع اشارة البدء ينطمق بسرعة لطبطبة الكرة بيف الشواخص  -مواصفات األداء:

 يعود إلى خط البداية. ( ثـ29وكما ىو موضح في الشكل)
 يسجل زمف األداء منذ إشارة البدء إلى اجتياز خط النياية. -التسجيل:

 
 (4الشكل )

 اختبار الطبطبة بتغيير االتجاهيوضح 
 
 
 
 
 

 البداية

                          النهاية
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 االختبار الرابع
 الطبطبة عمى الجانبيف وخط الوسط (       اختبار الطبطبة العالية) -: اسم االختبار

 -اليدف من االختبار:
 قياس ميارة الطبطبة العالية.

 -مواصفات األداء:
عند إشارة البدء يبدأ المختبر بأداء الطبطبة مف زاوية الممعب باتجاه خط المنتصف ثـ يستدير لقطع الممعب 
مف عمى خط المنتصف ومف ثـ االستدارة لتكممة الطبطبة الى نياية الممعب مف عمى خط الجانب وكما ىو موضح 

 (.21في الشكل)
 -لتسجيل:ا

( مف النياية منذ إشارة البدء وحتى الوصوؿ إلى خط 2.22يحتسب زمف قطع المسافة بالثانية وألقرب )
 النياية.

 
 

 
  

 (5الشكل ) 
 اختبار الطبطبة العاليةيوضح 
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 االختبار الخامس
 ( ثانية.23اختبار التيديف مف أسفل السمة لمدة ) -: اسم االختبار
  -اليدف من االختبار:

 قياس قابمية  التيديف مف أسفل السمة.
 -مواصفات األداء:

( ثانية وعند انتياء 23يقف المختبر أسفل السمة وعند إشارة البدء يبدأ الالعب بالتيديف مف أسفل السمة ولمدة )
 الوقت تحتسب عدد المحاوالت الناجحة.

 وحتى الوصوؿ إلى نياية الوقت. يحتسب زمف التيديف منذ إشارة البدء -:التسجيل
 

 االختبار السادس
 التيديف الجانبي القريب. -: اسم االختبار

ييدؼ االختبار إلى قياس ميارة التصويب مف الجانب مف مكاف يحدد عمى احد جانبي  -اليدف من االختبار:
 ( متر (1اليدؼ )مف مسافة تبعد مف نقطة مركز اليدؼ إلى احد الجانبيف قدرىا )

( متر عف مركز اليدؼ , ويحق لممختبر التصويب 1تحدد مكاف عمى جانبي اليدؼ تبعد )  -اصفات األداء:مو 
( تصويبات مف احد جوانب السمة بعد ذلؾ ينتقل إلى 15باستخداـ يد واحدة أو اليديف معًا عمى أف يقـو بأداء )

 ( تصويبات أخرػ .15الجانب األخر ألداء )
 -شروط االختبار:

 ـ .  1يجب أف تكوف المسافة لمبنيف  -2
 يحق لممختبر أف يؤدؼ بعض التصويبات قبل البدء باالختبار عمى سبيل التجربة   -9
 يجب أف يتـ التصويب مف المكاف المحدد لذلؾ .  -1
 ( تصويبو لمجانبيف .30( تصويبات مف كل جانب وبيذا يصبح عدد التصويبات )15يؤدؼ المختبر ) -2
  -التسجيل :

 .  ثالثة  درجاتتحسب لكل تصويبو ناجحة تدخل الكرة فييا السمة  -2
 تحسب لكل تصويبو تممس فييا الكرة اليدؼ)الحمقة( وال تدخل السمة درجتاف. -9
 تحسب لكل تصويبو تممس فييا الكرة لوحة اليدؼ وال تدخل السمة درجة واحدة. -1
 التحسب درجات التصويب التي ال تالمس فييا الكرة لوحة اليدؼ. -2

)خمسة عشر مف كل جانب (  ف تصويبو التي قاـ فييا المختبر بيذا يمكف تسجيل العدد الكمي لمدرجات في الثالثو و 
 ( درجة.72أؼ أف الحد األعمى لمدرجات يكوف )
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  (2)رقم الممحق 
 الثابت الموزع (  أسموبنموذج لموحدة التعميمية لممجموعة التجريبية األولى  )

 

 األدوات: شواخص ـ كرات ـ صافرة ـ ساعة توقيت (                      15عدد الطالب ) : االولىالوحدة التعميمية 
األىداف التعميمية: تعمم ميارة المناولة 

 الصدرية بكرة السمة المصغرة
 المدرسة : الحضارة االبتدائية ( دقيقة45الزمن ) 

 المالحظات التنظيـ الميارات والفعاليات الحركية الوقت نوع النشاط
    د 22 القسـ اإلعدادؼ

تييئة االدوات ، وقوؼ الطالب ، تسجيل  الحضور ،  د 2 المقدمة
 أداء التحية الرياضية

 التأكيد عمى النزوؿ بيدوء الى الممعب. - 

 اإلحماء
 

ىرولة مع رفع  –ىرولة الى الجانبيف  –ىرولة  –سير  د 4
 –قفز الى االعمى  –ىرولة مع الصافرة  –الركبتيف 

 وقوؼ  –سير 

          
    
    

                 

 
 التأكيد عمى النظاـ أثناء  اإلحماء. -

    د 12 القسـ الرئيسي
         شرح ميارة  المناولة الصدرية بكرة السمة المصغرة د 5 النشاط التعميمي

  
 عمى انتباه   واصغاء الطالب. التاكيد -

النشاط 
 التطبيقي

 
 
 

 د 91
 
 

*  يقـو الطالب بعمل المناولة الصدرية عمى 2ت
 ـ.2الحائط بدوف دوائر مف  مسافة 

*يقـو الطالب بعمل المناولة الصدرية عمى دائرة 9ت
 ـ . 2.32( سـ ومف مسافة مقدارىا 32قطرىا )

 
* يقـو الطالب بعمل المناولة الصدرية عمى ثالثة 1ت

دوائر الواحدة بجانب األخرػ مف الحركة  ومرقمة               
 متر. 2.3( مف مسافة  2-9-1) 
 
 
 
 
* يقـو الطالب بعمل المناولة الصدرية باتجاه نقطة 2ت

 متر 9موجودة عمى الحائط مف مسافة 

 حائط      
       *

  * 
 

 
          * 

             
 * 

 

 
 
 
 التاكيد عمى االداء الصحيح  لمتماريف.  -

   لعبة صغيرة تخدـ الميارة د 3 الختامي القسـ
 
 

 نظاـ اثناء  المعبة التاكيد عمى ال -
 
 التاكيد عمى المرح والسرور. -
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 الثابت الموزع  األسموبالتطبيقي ب نموذج ألزمنة الجزء
 ( ثانية 1362الزمن الكمي  ) 
 دقيقة 22.42بما يعادل  

 عدد التكرارات التمارين

زمن 
التكرار 
الواحد/ 
 ثانية

الزمن 
الكمي 
لمتكرارات/ 
 ثانية

زمن الراحة 
بين 
التكرارات/ 
 ثانية

زمن الراحة 
الكمية/ 
 ثانية

زمن الراحة بين 
 التمارين/ ثانية

 123 96 4 133 4 25 1ت 

 123 96 4 133 4 25 2ت 

 123 144 6 153 6 25 3ت 

 123 96 3 133 4 25 4ت

 ثا 483 ثا 432  ثا 453   المجموع
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 ثانيةنموذج لموحدة التعميمية لممجموعة التجريبية ال
 المتغير الموزع (  أسموب)  

 األدوات: شواخص ـ كرات ـ صافرة ـ ساعة توقيت (     15عدد الطالب ) الوحدة التعميمية : االولى
األىداف التعميمية: تعمم ميارة المناولة 

 الصدرية بكرة السمة المصغرة
 المدرسة : الحضارة االبتدائية ( دقيقة45الزمن ) 

 المالحظات التنظيـ الميارات والفعاليات الحركية الوقت نوع النشاط
    د 22 القسـ اإلعدادؼ

تييئة االدوات ، وقوؼ الطالب ، تسجيل  الحضور ، أداء  د 2 المقدمة
 التحية الرياضية

 التأكيد عمى النزوؿ بيدوء الى الممعب. - 

 اإلحماء
 

ىرولة مع رفع  –ىرولة الى الجانبيف  –ىرولة  –سير  د 4
 –سير  –قفز الى االعمى  –ىرولة مع الصافرة  –الركبتيف 
 وقوؼ 

          
    
    

                 

 
 التأكيد عمى النظاـ أثناء  اإلحماء. -

    د 12 القسـ الرئيسي
         شرح ميارة  المناولة الصدرية بكرة السمة المصغرة د 5 النشاط التعميمي

  
 التاكيد عمى انتباه   واصغاء الطالب. -

 النشاط التطبيقي
 
 
 

 د 91
 
 

* رسـ خط عمودؼ عمى الحائط ويقـو الطالب بعمل  1ت
 2المناولة الصدرية عمى جانبي الخط العمودؼ مف مسافة 

 متر.
 
يقـو الطالب بعمل المناولة الصدرية عمى دائرة قطرىا  *2ت
ـ ،والمحطة  2( سـ  المحطة االولى مف مسافة مقدارىا 32)

 ـ .9ـ و المحطة الثالثة 2,3الثانية مف مسافة مقدارىا 
* يقوـ الطالب بعمل المناولة الصدرية باتجاه نقطة محددة 3ت

ـ كل طالب مرسومة عمى الحائط( وتبعد  نقطة  أما) نقطة  
( ـ في المحطة االولى ثـ تزداد 2عف الطالب مسافة قدرىا )

( ـ، ثـ تزداد في المحطة 2.3في والمحطة الثانية وتصبح )
 ( ـ.9الثالثة وتصبح )

 
ب بعمل المناولة الصدرية عمى ثالثة دوائر يقـو الطال  4ت

( مف  1-9-2الواحدة بجانب األخرػ مف الحركة  ومرقمة ) 
 (  .2-9متر ثـ العودة الى الدائرة رقـ ) 2مسافة 

 

  
 
 
 التاكيد عمى االداء الصحيح  لمتماريف.  -

  لعبة صغيرة تخدـ الميارة د 3 الختامي القسـ
 
 

 عمى النظاـ اثناء  المعبة . التاكيد -
 
 التاكيد عمى المرح والسرور. -
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 المتغير الموزع  األسموبنموذج ألزمنة الجزء التطبيقي ب
 ( ثانية 1362الزمن الكمي  ) 
 دقيقة 22.42بما يعادل  

 عدد التكرارات التمارين

زمن 
التكرار 
الواحد/ 
 ثانية

الزمن 
الكمي 
لمتكرارات/ 
 ثانية

زمن الراحة 
بين 
التكرارات/ 
 ثانية

زمن الراحة 
الكمية/ 
 ثانية

زمن الراحة بين 
 التمارين/ ثانية

 123 96 4 133 4 25 1ت 

 123 96 4 133 4 25 2ت 

 123 144 6 153 6 25 3ت 

 123 96 3 133 4 25 4ت

 ثا 483 ثا 432  ثا 453   المجموع
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 (3) رقم ممحق

 أسماء الخبراء والمختصين

 

 الخبراء السادة ت
 العناصر
 البدنية
 والحركية

 الميارات
 

 القدرات
 العقمية

 الوحدات
 التعميمية

 
 العمل جية

 الرياضية التربية كمية – الموصل جامعة * *   سعودؼ دمحم أ.د عامر  .2
 الرياضية التربية كمية – الموصل جامعة * *   الرومي نايف دمحم أ.د جاسـ  .9
 الرياضية التربية كمية – الموصل جامعة * *   اسمر خضر أ.د دمحم  .1
 الرياضية التربية كمية – الموصل جامعة * *  * يونس عالوؼ  ثيالـ د.أ  .2
 الرياضية التربية كمية – الموصل جامعة *  * * سميماف احمد ىاشـ د.أ  .3
 الرياضية التربية كمية – الموصل جامعة    * هللا عبد دمحم أ.د أياد  .4
 الرياضية التربية كمية – الموصل جامعة * *   ألبنا داؤود أ.ـ . د ليث  .5
 الرياضية التربية كمية – الموصل جامعة * * * * يحيى أ.ـ . د زىير  .6
 الرياضية التربية كمية – تكريت جامعة * * * * الودود أ.ـ . د عبد  .7
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