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التعلم المهاري لفعالية الرمي

The skillful learn
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الباب األول
 0-0مقدمة البحث وأهميته
مما الشك فيه أن االهتمام بتعليم فعالية الرميي بالبددييية الهئاةيية مين ا ميئر المهمية

باعتبارها أحدى فعاليات الرمي المتميزة فيي العيالم لياا مين الضيرئري االهتميام بهيا ئً ئ يا

في مراحل التعليم ا ئلى ئالتقدم بها.

الن عملية تعلم المهارة تيتتي مين ًي ل اخيتًدام الميدرس ا خيلئث ا م يل فيي اليتعلم

لتحقيق التح يل التربئي من جهة ئحث الطالث المتعلم على مضاعفه جهده ليدافس ااته من
جهيية أئ االًييرين ميين زم ةييه ميين جهيية أًييرى ئبالتييالي يمكيين الح ييئل علييى جييئ ميين التحفييز

الفردي ئالجمالي بالدخبة لط ث الشعيه الئاحدة ئيكئن دئر الميدرس ًليق المئاييال االيجابيية

التي تعمل على رفع مختئى المدافخة فالبعض يكئن تدعيمه ااتيا من ًي ل رببتيه بالح يئل

على أفضل الرميات للئ ئل ل دجاز.

ئمن هدا تمكن أهمية البحث في اًتبيار أخيلئث المدافخيات المعرفية ميدى تيت يره عليى

تعلم مهارة الرمي بالبدديية الهئاةية لدى المتعلمين المبتدةين.

 2-0مشكلة البحث:
من ً ل ًبرة الباح ة في هاا المجيال ئعديد تيدريس فعاليية الرمايية ئلخيدئات عدييدة

ئجدت أن هداك أخياليث تخياعد فيي أدجيار الرميي ئمين هياه ا خياليث هيئ أخيلئث المدافخيات
الاي يزيد من دافعيية المتعلميين ئيخياعد الميدرس فيي الحكيم عليى ميدى ييدرة المتعلميين عليى

تطبيق المبادئ ا خاخية في المهارة التي تعلمئها.

فالتعليم ئفق هاا ا خلئث يًلق في الطالث رئر المبادرة ئتحمل المخؤئلية ئاالعتماد

على الدفس ئبالك تربى فيه ال فات الًلفية المطلئبة في المدافخة ئًارجها.
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ئميين ً ي ل هيياا المفهييئم ئجييدت الباح يية أن اخ يتًدام هيياا ا خييلئث يخيياعد فييي تعلييم

مخييتئى ا داا المهيياري ئالييك ميين ً ي ل تحديييد الئاجبييات المطلئبيية ئالقئاعييد الًا يية بعمليية

الرمي بالبدديية الهئاةية.

 3-0هدف البحث:
التعييرال علييى تييت ير أخييلئث المدافخييات علييى الييتعلم المهيياري لفعالييية الرمييي بالبدديييية

الهئاةية.

 4-0فرضية البحث:
-0هديياك فييرئق اات دالليية اح يياةية فييي الييتعلم المهيياري لفعالييية الرمييي بالبدديييية الهئاةييية
ئلمجمئعتي البحث الضابطة ئالتجريبية.

-2هدييياك تيييت ير ايجيييابي خيييلئث المدافخيييات عليييى اليييتعلم المهييياري لفعاليييية الرميييي بالبددييييية
الهئاةية.

 5-0مجاالت البحث:
المجال البشري -عيده من طالبات المرحلة ال ادية المدتضمات في درس الرماية المدهجي.
المجال الزمادي -الفترة الئايعة من  01/21الى .2112 /02 /23

المجال المكادي -ميدان الرماية في كلية التربية الرياضية للبدات الئزيرية -جامعة بغداد.
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-2الباب الثاني
الدراسات النظرية والمشابهة:
 0-2الدراسات النظرية:
أسلوب المنافسات:
هديياك ميين عييرال تمييرين المدافخيية علمييا أدييه ا داا الحركييي اليياي يدخييجم مييع مخيياره

الحركي ئمتطلبات المدافخة للفعالية التي يتً ص فيها الرياضي(.)1

ئييياكر عبييد علييي د يييال ئاًييرئن ( )0222أن تمريدييات المدافخيية تييتتي طبقييا لشييرئط

ئيادئن الفعالية أئ اللعبة الرياضية التي يتً ص فيها الرياضي فهي تعتبر الئخيلة لتطيئير

المهارة لك ير من ا لعاث ئمدها ا لعاث التي تحتاج الى المطائلة ئالفعاليات التيي تعتميد عليى
الداحييية الفدييية فهييي تحييافت علييى الت يرابط الجيييد بييين مكئدييات التييدريث ئتطييئيره فهييي تؤهلييه

جخميا ئدفخيا ئتكديكيا ئفق شرئط المدافخة(.)2

أن تمريدييات المدافخيية تييئدي فييي شييكل المدافخيية الرياضييية ئلكدهييا تًتلييال عدهييا ميين

ً ي ل تييرئال التييدريث ئاخييتًدام القئاعييد القادئدييية للمدافخيية ئئضييع الرياضييي فييي تييرئال

المدافخيية بقييدر االمكييان ئتًتلييال طبيعيية هيياه التمريدييات ئأدئاعهييا تبعييا الًييت ال التمريديييات

الرياضية(.)3

( )1ه اا :أص ل اادر ب ،اام عب لي ااي ط اام
ص.99

( )2طاام

ا

ا

اا

ب س ::ا د:االص يطاا:مب

اا

2ب ب،يد اارب ي طا ااي ب ،ا ا ا ب،ا اا ،:ب 0991

ا ب ،اام ع ب : ،ا ي 0ب طغاامبم ي طاااي ب ،ا ا ب،ااا،:

 0999ص.99
( )3لط ااد ب،اا ا لدي اامب ب ،اام ع ب : ،ا ا دبو :ااة ب: ،ا ا د،دل ي 0ب ل:يا ااي د ا ادبل مب ب ،را ا ب،ا طا ا
 0991ص.34
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أنواع المنافسة:
يعتمد اختًدام المدافخة على دئع الدشاط الرياضي الاي يمارخه الفرد ئعليى المئاييال

التي يتطلبها هاا الدشاط بغيه تحقيق ا هداال المرجئة من الك فقد يتدافس التلميا مع دفخيه
أئ مع تلميا أًر حخيث متطلبيات ا داا أئ اللعبية ئييد اًتلفيت ا داا حيئل تقخييم المدافخيات

فقد يخمها هاره ()0295

()1

على أشكال معتمدا على دئع الفعالية ئهي-:

المدافخة الفردية ئتشمل (الرماية الخباحة الجمباز...الخ).

المدافخة الزئجية ئتشمل (التدس الم كمة الجئد ئ....الخ)

المدافخة الجماعية ئتشمل (كرة الخله كرة الطاةرة القدم ....الخ)

()2

ئهداك من يخيمها عليى أدهيا تشيمل متهيرين حييث يؤكيد أيليين ئدييع فيرج ()0229

()3

على أن المدافخة هي-:

مدافخة مباشرة :هي دزاع بين فردين أئ أك ر يداضلئن من أجل تحقيق هدال.

مدافخيية بييير مباشييرة :هييي مدافخيية يجتهييد ً لهييا الفييرد فييي تحقيييق هييدال مييع دفخييه أئ
باالعتماد على يدراته دئن االعتماد على شًص أًر.

المنافسة أسلوب من أساليب التعلم
أن اًتي يار المييدرس المدافخيية أخييلئبا فييي الييتعلم يييئدي الييى تحقيييق مضيياعفة الجهييد

للطالث فا المدافخة التي تحدث بين الطلبة محائله كل ئاحد مدهم االحراز التقدم المطلئث تعد

بحد ااتها عد ر تعزيزي لمبدأ االشارة في التعلم ئالخلئك(.)4

لالك اهتم مدرخئا التربية الرياضية باختًدام أخلئث المدافخات لما ليه أهميية فيي بيال أي يى
جهد من يبل الطاليث فيي ممارخية المهيارة المطلئبية فالجهيد المبيائل المرتكيز عليى المدافخية

()2ها :أص ل اادر ب ،ام عب ليااي طام
ص.249

ا

( )3ل ا ا ل دم ا ااع ا ا ا اص عط ا ا با ا ا ا بو،اا اا:ع ،

ا

ب 2ب ل:ياااي طغامبم ي اا:طع ب ،ا ا ب،ااا)0991( ،:
ا ااغ :دب،رطا اا :ب ب :ا اار م ي ي ا اا:ا ب،ياا اا:

ب 0991

ص.99
( )4ط اام

ص.324

ا ا ب،ل :ااي :ص

ا ا ب،ا ا ة د ط ال :ااي ب ،طد ااي دب ل ي :ااي طغ اامبم ي طال ااي ب،ع اادمب 0993
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بغية التفئق أدما هئ عامل يعد من

ميم طبيعة االدخان ئعلى هاا ا خاس فا المدافخة التي

يبالها الطالث أدما هي اتجاه تربئي خيلم(.)1

التأثير النفسي لتمرينات المنافسة:
أن ترئال المدافخة الرياضية تًتلال عن الترئال التي يمر بها المتعلم أ دياا اليدرس

ئعلى الربم من حرص المدرس على ًلق ا جيئاا المما لية لميا مئجيئد فيي المدافخية الئايعيية
من ً ل ئضع التمريدات التي تت ةم مع ترئال المدافخة الحقيقية أئ التجريبيية لياا البيد مين

أيجاد أخاليث تًدم المتعلم ئتكيفه ئفق ترئال المدافخة الفعلية اا يهتم أخلئث المدافخة في

االرتقاا بشً ية المتعلم من ً ل تدمية ئتطئير يدراته ئمهاراته ئيخاعده في امت ك خمات

ًلفية أرادية تؤ ر في جميع الئتاةال العقلية ئالدفخية(.)2

 2-2الدراسات المشابهة:
أوالا :دراسة عزة عبد الفتاح الشيسي (:)3()0220

يام الباحث بتجراا البحث المئخئم أ ر اختًدام أخيلئث المدافخيات فيي تعليم المهيارات

ا خاخية لكرة الخلة على التح يل الحركي ئتطئير ا داا الجماعي حييث تهير ًي ل دراخيته

أن تعلم المهارات ا خاخية بكرة الخلة أفضل بيا اخيتًدام أخيلئث المدافخيات مقاردديا بالطريقية
التقليدية فهئ يزيد من فاعلية الفريق ئتفئيقه في المباريات.

ثانيا :دراسة أحمد فكري محمد (:)4()0223

كان عدئان هاه الدراخة تت ير اخيتًدام أخياليث مًتلفية للتديافس فيي دفيع الجلية عليى

االتجاهات ئمختئى ا داا للداشةين ئيد دلت دتياة الدراخية عليى تطيئير اتجياه ئمخيتئى أداا

الداشةين بدفع الجلة باختًدام أخاليث التدافس المًتلفة أ داا عمليية التعلييم ئالتيدريث ئكيالك

أدى اختًدام التدافس بين أفراد المجمئعة الى تطئير االتجاهات دحيئ دفيع الجلية بدرجية أكبير

(1) Stones Eian inteoduction To educational psychology, Methuen, London,
1968, p. 211.
(2) http:// www. hayatnafs. com / monazat atnafs / sport competition,
description & Treat, htm.
( )3ا ع طاام ب ،اا:س ب: ،ا ص لاا ب:ا عمب ل :ا دع ب،ي :ا:اا:ا اا ا ا ب،يلاا :با بو:::ا ي طرا ع ب:،ا ي
ى ب ،د

ب،لي:

ر ب،د ر د د بومبء.

ص يليد ي ::ئر ي:ل:

دمر د بأ ا ب ،ط ي ب: ،

ي دي طاي ب ،دبم )0990( .ص.293

( )4لدياام ار ا م يدياامص لا ا ب :ا عمب ل:اا ،:ع يي  :ااي  ،اا:اة ا ا ماااع ب،ل ااي
لمبء ب : ،اائ لص يليد ااي :اا:ئر ي:ل :ا

ص.290

ااى ب ل:هاا:ا دي :ا د

دمر ااد بأ ا ا ب ،ط ااي ب : ،ا يب طغاامبمب ي طاااي ب ،ا دبمب 0994

224

مجلة الرياضة المعاصرة المجلد الحادي عشر العدد السادس عشر لسنة  2102م

من بيرها ئهكياا ئمين ًي ل الدراخيتين يخيتدت البياح ين أن اخيتًدام أخيلئث المدافخيات ليه

أهمية في عملية التعلم ئتطئير ا داا للمهارات الرياضية.

-3الباب الثالث
منهج البحث واجراءاته:
 0-3منهج البحث:
تييم اخييتًدام أخييلئث البحييث التجريبييي ئباخ يلئث مجمييئعتي المتكييافةتين فييي معالجيية

مشكلة البحث ده أال أك ر م ةمة لطبيعة البحث ئمن أجل الئ ئل الى دتاة دييقة.

 2-3عينة البحث:
تكئدييت عيديية البحييث ميين مجتمييع البحييث المتم ييل بطالبييات المرحليية ال ادييية فييي كلييية

التربيية الرياضييية للبدييات بجامعيية بغييداد ئالبييال عييددهن ( )41طالبيية بئايييع شييعبتين (أ) ( .ج)

للعام الدراخي ( )2101 -2112ئيد تم اًتياره أحدى الشعبتين ئبالطريقة العشئاةية لت يب أ
المتكئدة من ( )21طالبة هي المجمئعة التجريبية ئشبعه (ج) المتكئدة مين ( )21طالبية هيي
المجمئعة الضيابطة ئليم تكين كلديا الشيعبتين ممين خيبق لهين أن تيدربن عليى الرميي بالبددييية

الهئاةية.

أن الخبث الاي دفع الباح ة الى اًتبار عيدة البحيث مين طالبيات المرحلية ال اديية هيئ

كئدهن يدرخن فعالية الرمي كدرس مدهجي مقرر.

 3-3أدوات البحث:
لقييد اخيييتًدمت الباح ييية أدئات البحيييث الم ةمييية ئالتييي تم ليييت فيييي اخيييتًدام البددييييية

الهئاةي يية ئا هييداال الكارتئدي يية المعتمييد عليهييا ميين يبييل االتحيياد ئالعتيياد ( 4 5ملييم) هيياا تييم

اخييتًدام الق يئادين االح يياةية التالييية لمعالجيية المتغي يرات الًيياص بالبحييث اح يياةيا -الئخ يط

الحخبي.

االدحراال المعياري

اًتبار T

 4-3خطوات أجراء البحث:
بعييد التتكييد ميين التجربيية االخييتط عية ئالتتكييد ميين

ي حية االًتبييار المهيياري ئديتييه

ئكفااتييه ئتقبييل عيديية البحييث لمفييردات االًتبييار يامييت الباح ية بييتجراا االًتبييارات القبلييية علييى
عيدة البحث حيث أجريت هاه االًتبارات في ميدان الرمايية الكياةن فيي كليية التربيية الرياضيية

للبديييات ئييييد اخيييتغريت الفتيييرة جيييراا االًتبيييارات القبليييية ييي ث أييييام حييييث تيييم اًتبيييار كلتيييا

المجمئعتين التجريبية ئالضابطة.
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ئبعييدها يامييت الباح يية بئضييع تمريدييات المدافخيية ضييمن المييده التعليمييي للمجمئعيية

التجريبييية فييي مييادة الرماييية بالبدديييية الهئاةييية للمرحليية ال ادييية فييي الكلييية اا تييم ادًييال هيياه
التمريدييات فييي القخييم (التحضيييري ئلمييدة ( )2أخييابيع مئزعييه علييى ئحييدة تعليمييية لكييل أخييبئع

ئبئايييع  21دييقيية لكييل ئحييده فييي ا خييبئع ئبييالك أ ييب مجمييئع الئحييدات التعليمييية الًا يية
بالمهارة ( )2ئحدات ضمن المده الًاص حخث االختفادة مدها بالدخبة للجزا المهياري لكيل
ئحده في اخيتًدام تمريديات تخياعد فيي تحقييق كافية متطلبيات التيدريث ئتكيييال الجخيم ئرفيع

يدراته البددية ئمختئى التكديك ئكالك رفيع رئر المدافخية ئالتشيئيق ئاالبتعياد عين المليل ئهياا
مما يزيد من رببه المتعلمين في تطبيق المهارة ئرفع مختئى التكديك العملية الرميي بالبددييية

الهئاةية حيث تم تئزيع الطي ث اليى أزئاج ليديافس كيل مدهيا ا ًير ئبالتبيادل ئاليك مين ًي ل
رفع الخ ر لفترة زمدية ئحخث يدره الطالث على التحمل ئًا ة أن ئزن الخ ر ( )4.5كغم

بعدها يتم تبادل ا دئار أما دئر المدرس فهئ احتخاث الفترة الزمدية التيي اخيتغريها كيل طاليث

فييي حمييل الخ ي ر ئتقيمييه علييى هيياا االخيياس ئهكيياا بالدخييبة للط ي ث االًييرين .ئب يالك يمكيين

تحخين مطائله حمل الخ ر.

ئيد حددت الباح ة الهدال من البردام التعليمي الاي يتم ل بتعليم ا داا الفدي للرمي

بالبدديييية ئاليياي هييئ أخيياس التقييئيم بييين المجمئعيية التجريبييية ئالضييابطة كييالك تييم اخييتًدام

اختمارة التقئيم التي ح لت على التقئيم االيجابي للًبراا عدد عرضها عليهم(.)1

ئعديد ادتهيياا فتييرة تدفيييا البرديام المتقييرر يامييت الباح يية بيتجراا االًتبييار البعييدي عيين

طريق االختعادة باراا الًبراا من ائي االًت اص في فعالية لرمي بالبدديية الهئاةية للتئ يل

الى دتاة مئضئعيه ئالحتخاث الدرجة الدهاةية فراد العيدة(.)2

-4الباب الرابع
عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:

( )1ر يااي ا اا:

بو:اا ،:ع ب ،م  :ا ي

ص لا ا طا ا

ط،:ط مس ي ب،لدبئ يب ،::ي ي:ل:
( )2غ دل  :ق ي:ل:
ط:ل لل:م ي:ل:

طي :

غ
:

ي.

ااى ي :ا د بومبء ب ،ا دب لاا ، :ا ،:ااي ب ،ي ا

ي د ع  0991ص.91

ي.
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ال جل معرفة ميدى تحقييق فرضيية البحيث ئميدى تيت ير البرديام المتقيرر عليى تطيئير

مهارة الرمي بالبدديية الهئاةية للمجمئعة التجريبية يامت الباح ة بعيرض الدتياة ئتحليهيا مين

ً ل اختًدام الطرق االح اةية التي تت ةم مع طبيعة البحث في االًتبيارين القبليي ئالبعيدي

حيث تم التئ ل الى الدتاة التالية.

 0-4عرض النتائج وتحليها:
يبين الجدئل ( )0دتاة االًتبار القبلي لمهارة الرميي بالبددييية الهئاةيية حييث أتهيرت

الدتاة عدم ئجئد فرق معدئي ئهاا يدل على تجادس أفراد العيدة يبل االًتبار.
جدئل ()0

يبين ا ئخاط الحخابية ئاالدحراال المعياري ئييمة ( )Tالمحتخبة ئالجدئلية للمجمئعة

التجريبية ئالضابطة ل ًتبار القبلي لمختئى ا داا الفدي لفعالية الرمي بالبدديية الهئاةية
للتجربة االختط عية.

المجاميع الئخييييييييط االدح يراال ييميييييية  Tييمييييييية  Tدرجييييييييية مخييييتئى الدتيجة
الحخابي المعياري
1.90
تجريبية 0.52
1.90
0.30
ضابطة

المحتخبة الجدئلية
0.33

21.120

الحرية

الداللة

32

%5

الفيييييييييرق
عشئاةي

أمييا دتيياة االًتبييار القبلييي ئالبعييدي لعيديية البحييث لمهييارة الرمييي بالبدديييية فقييد أتهييرت

ئجييئد داللييه معدئييية عالييية ئل ييال المجمئعيية التجريبييية فييي مخييتئى ا داا الفدييي للبدديييية

الهئاةية حيث كان الئخط الحخابي في االًتبار القبلي للمجمئعة التجريبية  0 /52ئاالدحيراال

المعياري .0/90

أمييا مجمئعيية االًتبييار البعييدي فقييد كييان الئخييط الحخييابي  2 /22ئاالدح يراال المعييياري 1/92

ئعدد اختًدام ) (Tالمحتخبة البالغة  2 /33فقد كادت أكبر من ييمة ) (Tالجدئلية البالغة

 2 /120تحييت درجيية حديييه  32ئمخييتئى داللييه  %5أي أن الفييرق اا معدئييية عالييية ئل ييال

االًتبار البعدي.

جدئل ()2

يبين ا ئخاط الحخابية ئاالدحراال المعياري لقيمة  Tالمحتخبة ئالجدئلية في االًتبار القبلي
ئالبعدي لمجاميع البحث في مختئى ا داا الفدي لفعالية الرمي بالبدديية الهئاةية.
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المجاميع

االًتبار

االًتبار

ييميييييية  Tييمييية  Tدرجيييية مختئى الدتيجة

القبلي

البعدي

المحتخبة الجدئلية الحرية الداللة

ع
س
ع
س
التجريبية 1.92 2.22 5.90 0.52
الضابطة 1.44 0.24 1.90 0.30

2.33

2.120

32

%5

معدئي

0.93

2.120

32

%5

عشئاةي

أمييا المجمئعييية الضيييابطة فقييد كيييان الئخيييط الحخيييابي (س) لهييا فيييي االًتبيييار القبليييي

( )0.30ئاالدحراال المعياري ( )%90في حيين تهير فيي االًتبيار البعيدي أن الئخيط الحخيابي

( )0.24ئاالدحييراال المعييياري ( )%44ئعدييد اخييتًراج ييميية ) (Tالجدئلييية البالغييية ()2.120
تحت درجة حريية ( )32ئاحتميال ًطيت ( ) %5حييث تهير أن الفيرق كيان عشيئاةي هياا ئمين
أجل معرفة معدئية الفرئق بين ا ئخياط الحخيابية فيان الجيدئل رييم  3يبيين دتياة المجمئعية
الضابطة ئالتجريبية في االًتبار البعدي حيث بل الئخط الحخابي (س) للمجمئعية التجريبيية

( )2.22ئاالدح يراال المعييياري ( )%92أمييا المجمئعيية الضييابطة فقييد بل ي الئخييط الحخييابي لهييا
( )0.24ئاالدحراال المعيياري (ع)  %44ئبعيد اخيتًدام ) (Tالمحتخيبة ئالبالغية ( )2.44تهير
أدهييا أكبيير ميين ييميية ) (Tالجدئلييية ئالبالغية ( )2.120تحييت درجيية حرييية ( )32ئاحتمييال ًطييت
 %5ئهاا يدل على ئجئد فرق معدئي ئل ال المجمئعة التجريبية.
جدئل ()3

يبين ا ئخاط الحخابية ئاالدحرافات المعيارية ئييمة  Tالمحتخبة ئالجدئلية ل ًتبار البعدي
لمجاميع البحث في مختئى ا داا الفدي للرمي بالبدديية الهئاةية.

المجاميع الئخييييييييط االدح يراال ييميييييية  Tييمييييييية  Tدرجييييييييية مخييييتئى الدتيجة
الحخابي المعياري
1.92
تجريبية 2.22
1.44
0.24
ضابطة

المحتخبة الجدئلية

الحرية

الداللة

2.120

32

%5

2.44

الفيييييييييرق
معدئي

 2-4مناقشة النتائج:
فييي ضييئا المعالجييات االح يياةية لدتيياة البحييث التييي تييم التئ ييل أليهييا فييان مدايشيية

الدتاة تتهر ما يلي:
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جييدئل ( )0يتهيير عييدم ئجييئد فييرئق معدئييية اات داللييه اح يياةية بييين المتئخييطين

الحخابين في دتاة ا داا المهاري للرمي بالبدديية الهئاةية في االًتبار القبلي ئهاا يدل عليى
تجادس أفراد العيدة يبل بدا التجربة.

أما جدئل ( )2فهئ يئض ئجئد فرق اات دالله اح اةية بين المتئخطين الحخابين

فييي دتيياة االًتبييار لمخييتئى ا داا الفدييي لمهييارة الرمييي بالبدديييية القبلييي ئالبعييدي للمجمئعيية

ئالتجريبية ئل ال االًتبار البعدي حيث كادت ييمة ) (Tالمحتخبة أكبر من ييمتها الجدئليية

ئباحتمال ًطت  %5ئهاا يدل على أن تميارين المدافخية تخياعد تطيئير مهيارة الرميي بالبددييية

الهئاةية.

ئيبين جدئل ريم ( )3أن الئخيط الحخيابي ئاالدحيراال المعيياري ئييمية ) (Tالمحتخيبة

ئالجدئلية ل ًتبار البعدي للمجمئعتين التجريبية ئالضيابطة حييث كاديت ييمية ) (Tالمحتخيبة

أكبر من ) (Tالجدئلية ئهاا يدل على ئجيئد فيرئق معدئيية ل يال المجمئعية التجريبيية ئهيئ
مييا ي بييت

ييحة الفرضييية ئالتييي تشييير الييى تييت ير أخييلئث المدافخييات علييى تعليييم اداا الرمييي

بالبدديية الهئاةية ئكان خبث تحخين التعلم يعئد الى اختًدام بعض التمريدات المدافخية التيي

لها تت ير على عملية الخيطرة ئتحمل ئزن الخ ر ئبالتالي المحافتة على ا داا ا م يل لتليك

المهارة ئًا ية فيميا يتعليق بتميرين رميي الكيرة الطبيية ئالتميارين الًا ية بيالتئافق ئالمطائلية

ئالقئة ئالمرئدة للخايين ئلجاع فعملية تطبيق التمرين بشكل تدافخي يحفز الطالث على ا داا
بالشييكل ا م ييل ئيبعييد عدييه الملييل ئالتقيياعس فييي تطبيييق المهييارة ميين ًي ل بييث رئر التشييئيق

ئاال ارة ئعملية التفاعل مع زم ةه داًل ال ال.

-5الباب الخامس
االستنتاجات والتوصيات:
 0-5االستنتاجات:
فييي ضييئا دتيياة االًتبييارات للبحييث ئمدايشيية الدتيياة تييم التئ ييل الييى االخييتدتاجات

التالية-:

أئال -:لقيييد حققيييت المجمئعييية الضيييابطة ئالمجمئعييية التجريبيييية الليييئاةي درخييين فعاليييية الرميييي
بالبدديية الهئاةية تعلم.
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اديا -:أن المجمئعة التجريبية حققت مختئى تعلم أفضل من المجمئعية الضيابطة ئهياا يعيئد
الى اختًدام أخلئث المدافخات في تعلم فعالية الرمي بالبدديية الهئاةية.

 2-5التوصيات:
أئال :ضرئرة اختًدام أخلئث المدافخات في ا دشطة ال فية ئال

يفية لغيرض ًليق ا جيئاا

ال حية التي تخاعد على بث رئر التشئيق ئالعمل الجاد دئن ملل.

ادييا :ضيرئرة التدئييع فيي اخييتًدام أدمياط ئأخياليث التيدريس بمييا يًيدم الفعاليية ئميدى تطييئر
ئرفع يابلية الط ث على ا داا أال م ل لمهارة الرمي بالبدديية الهئاةية.

المصادر
المصادر العربية
-0أبييئ الع ي أحمييد :التييدريث الرياضييي ئا خييس الفخ ييئلئجية ط 0جامعيية حل يئان دار الفكيير
العربي .0229

-2أحمد فكري محمد :أ ير اخيتًدام أخياليث مًتلفية للتديافس فيي دفيع الجلية عليى االتجاهيات
ئمختئى أداا الداشةين :مجمئعة رخاةل ماجختير ئدكتئراه فيي التربيية الرياضيية بغيداد
مطبعة الرئاد .0223
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-3أيليييين ئدييييع فيييرجً :بيييرات فيييي ا لعييياث لل يييغار ئالكبيييار ئاالخيييكددرية مدشيييات المعيييارال
.0229

-4عبد علي الجخمادي :عليم اليدفس ئتطبيقاتيه التربئيية ئاالجتماعيية بغيداد-مطبعية الًليئد-
.0224

-5عبد علي د يال ئياخم حخين :مبادئ علم التدريث الرياضيية ط -0بغيداد-مطبعية التعلييم
العالي .0222

-2عزة عبد الفتار الشيخي :أ ر اختًدام أخلئث المدافخات في تعليم المهارات ا خاخية بكرة
الخلة على التح يل الحركي ئتطئير.

ا داا الجمييياعي :مجمئعييية رخييياةل ماجخيييتير ئدكتيييئراه فيييي التربيييية الرياضيييية مطبعييية اليييرئاد
.0220

-9كريمة فياض :أ ير بعيض ا خياليث التدريخيية عليى مخيتئى ا داا الفديي ئاالدجياز لفعاليية
الرمي بالبدديية الهئاةية رخالة ماجختير بير مدشئرة .0222

-2هيياره :أ ييئل التييدريث (ترجميية عبييد علييي د يييال) ط 2المئ ييل مطبعيية التعليييم العييالي
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