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ان للعملية التعليمية أھمية كبيرة في تنشئة األجيال وفي مختلف المراحل العمرية ولھذا فقد دأب الباحثون
والمفكرون على دراسة ھذا المجال بشمولية وعمق للتوصل الى أفضل األساليب التعليمية التي تساعد القائمين بالتعلم
في تنفيذ المناھج التعليمية بأكمل وجه للتوصل الى تعليم مؤثر .وتكمن أھمية البحث باستخدام تمرينات الرشاقة لتكون
بمثابة تمرينات مساعدة لعملية التعلم ،إما مشكلة البحث فتكمن في عدم استخدام مدرسي المدارس لتمرينات الرشاقة
عند تعليم المھارات كرة السلة.
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Effect of agility exercises in learning some Basic skills attack of basket ball.
To learning process very important to learn in different ege, and researchers and
competent in education interested to use a good methods, aim of research using egility
exercises, problem of research the teacher did not use the agility exercises in Program in
the learning units in the class when learning some of attacking skill in basket ball.

الباب األول
1ـ 1المقدمة وأھمية البحث:

أن للعملية التعليمية أھمية كبيرة في تنشئة األجيال بصورة سلمية وفي مختلف المراحل العمرية ،ولھذا فقد دأب
الباحثون والمفكرون على دراسة ھذا المجال بشمولية وعمق للتوصل إلى أفضل األساليب التعليمية التي تساعد
القائمين بالتعليم في تنفيذ المناھج التعليمية بأكمل وجه للتوصل إلى تعليم مؤثر.
ان الھدف األساس للعملية التعليمية ھو التعلم الصحيح الذي يساعد منذ البداية في الوصول الى افضل مستوى,
لذلك وجب على المدرسين والمدربين ان يأخذوا بأعتباراتھم مستوى وقابيلية المتعلم ونوع المھارة وصنفھا والوقت
المخصص واالمكانات المتوافرة من مالعب وادوات وتجھيزات والطريقة المراد استخدامھا للتعليم  ،ويتم ھذا التعلم
عن طريق اتقان المھارات الھجومية والدفاعية للعبة كذلك االھتمام بأنواع اإلعداد كافة سواء منھا النواحي البدنية أو
المھارية أو الخططية أو النفسية  ،الن ھذه النواحي مرتبطة الواحدة باألخرى ،ولكون اللياقة البدنية ھ ي إحدى
المتطلبات األساسية لالعب كرة السلة ولتأثيرھا المباشر على الناحية المھارية لالداء ،وتعد الرشاقة واحدة من صفات
اللياقة البدنية المھمة فھي صفة جامعة للكل وعليه وجب التأكيد عليھا بصورة خاصة ،لذا فقد تم استخدام بعض
تمرينات الرشاقة في تعلم المھارات الھجومية االساسية بكرة السلة لتكون بمثابة تمرينات مساعدة تسھل عملية التعلم
وتساعد على الدقة في اتقان المھارات وخصوصا لدى المتعلمين المبتدئين.

1ـ 2المشكلة:
تعد لعبة كرة السلة من األلعاب الجماعية المھمة المنتشرة في بلدان العالم لھا مبادئھا األساسية التي أصبح من
الضروري السعي للتوصل إلى أفضل صيغة لتعليم مھاراتھا األساسية الن جزء من نجاح الفريق يتوقف إلى حد كبير
على مدى اتقان افراده للمھارات األساسية للعبة ,وان مدرسي التربية الرياضية في المدارس لم يستخدموا التمرينات
الخاصة بالرشاقة والتي تخدم عملية التعلم وتساعد على اتقان المھارات االساسية الھجومية بكرة السلة ،وھنا تكمن
مشكلة ھذا البحث ،وعليه شرعت الباحثة بالبحث في ھذه المشكلة من خالل استخدام بعض تمرينات الرشاقة واثرھا
في تعلم بعض المھارات االساسية الھجومية بكرة السلة.

1ـ 3ھدفا البحث:
ـ اعداد التمرينات الخاصة بالرشاقة التي تساعد على تعلم بعض المھارات االساسية الھجومية بكرة السلة.
ـ معرفة اثر تمرينات الرشاقة بتعلم بعض المھارات االساسية الھجومية بكرة السلة.

1ـ 4فرض البحث:
 -لتمرينات الرشاقة اثر معنوي بتعلم بعض المھارات االساسية الھجومية بكرة السلة.

 5-1مجاالت البحث:
 1-5-1المجال البشري :طالب الصف الثاني المتوسط في متوسطة فلسطين للبنين.
 2-5-1المجال الزماني :للفترة من  2011/10/25ولغاية .2011/12/22
 3-5-1المجال المكاني :ساحة كرة السلة في متوسطة فلسطين للبنين.

الباب الثاني
2ـ 1التعلم والتعلم الحركي:
التعلم ھو " سلسلة من المتغيرات تحدث خالل خبرة معينة لتعديل سلوك االنسان وھو عملية تكييف
االستجابات لتناسب المواقف المختلفة التي تعبر عن خبراته وتالؤمھا مع المحيط ،وان التعلم سلوك يتغير بفضل
الخبرة وھو كل ما يكتسب الفرد من علوم وميول وقدرات واتجاھات وعواطف ومھارات حركية سواء كانت معتمدة
او معتمدة).(1
كذلك عرف على انه " مجموعة من العمليات التي تتم من خالل انتقال المعلومات من المعلم الى المتعلم").(2
اما التعلم الحركي فيعرف بأنه " مجموعة عمليات مرتبطة بالممارسة والخبرة والتي تؤدي الى تغيرات ثابتة نسبيا ً في
السلوك الدقيق).(3
وھو " تغير ثابت نسبيا ً ودائم في السلوك والحركي وھو تكيف للظروف نتيجة للخبرة والممارسة في ھدف أو واجب
او مھارة معينة).(4

2ـ 2مفھوم الرشاقة:
الرشاقة ھي احد عناصر اللياقة البدنية التي اليمكن فصلھا عن بقية العناصر ھي ذات صلة بھا جميعا ً حيث انھا
تحتاج الى قدر من القوة العضلية والتحمل والذي يتناسب مع النشاط البدني والمھاري الممارس ،كما للرشاقة عالقة
بالقدرات البدنية ذات العالق ة باالداء المھاري كالدقة والتوازن والتوافق كأساس لتحقيق مستوى عال من االداء
المھاري) .(5وان ھذه الميزة التي جعلت الرشاقة ذات طبيعة مركبة من حيث ارتباطھا بالصفات البدنية من جھة
والقدرات المھارية االخرى من جھة اخرى مما جعلت الباحثين يعتبرونھا قدرة مركبة أي قدرة بدنية مھارية وذلك
1

 وجيه محجوب واحمد البدري؛ اصول التعلم الحركي  ) :الموصل  :الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة،(2002،ص.112
 قاسم ل3زام ،اث3ر بع3ض طرائ3ق ال3تعلم ف3ي االكتس3اب وتط3ور مس3توى االداء ف3ي المغلق3ة والمفتوح3ة) :اطروح3ة دكت3وراه ،كلي3ة التربي3ة الرياض3ية ،جامع3ة بغ3داد،(1997،ص.11
 -3وجيه محجوب ،التعلم والتعليم والبرامج الحركية،ط) : 1عمان  ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع (2002،ص.80
4
 قاسم لزام؛مصدر سبق ذكره،ص.115
 -بسطويسي احمد ؛ اسس ونظريات التدريب الرياضي ) :القاھرة ،دار الفكر العربي ، (1999،ص 254ـ.255

لتضمنھا مكونات القوة العضلية وسرعة رد الفعل الحركي والسرعة الحركية والقدرة العضلية والدقة والتحكم
والتوافق).(1
والرشاقة تعرف بأنھا" القابلية على تغيير اتجاه وضع الجسم بسرعة والرجوع الداء حركة اخرى ،ويظھر ذلك جليا ً
في مجال األلعاب والفعاليات الرياضية التي تتطلب ھذا المزيج من االمكانيات").(2
كما تعرف انھا" القدرة على تغيير االتجاه بسرعة وفعالية خالل التحرك بسرعة كبيرة).(3

2ـ 3انواع الرشاقة:
تقسم الرشاقة الى قسمين:
اوالً.الرشاقة العامة"وتشير الى المقدرة على أداء واجب حركي يتسم بالتنوع واالختالف والتعدد وبدقة وانسيابية
وتوقيت سليم").(4
ثانيا ً.الرشاقة الخاص3ة"وھي المقدرة على أداء واجب حركي متطابق مع الخصائص والتركيب والتكوين الحركي
لواجبات المنافسة في الرياضة التخصيصية").(5

 4-2المھارات االساسية الھجومية بكرة السلة :
تعددت فلسفةالمدرسين والمدربين في االتجاه نحو االفضلية في تدريس وتدريب لعبة كرة السلة في االشارة الى
تدريس المھارات الھجومية او الدفاعية على الرغم من االھمية المشتركة لكال الجانبين في تحقيق النتائج .
فأن المھارات الھجومية ھي جزء من المھارات االساسية والتي تعد العامل المھم في تطويراي لعبة فضالًعن
االعداد البدني والخططي والنفسي والنظري  ,ان من اھم الحقائق العلميةالتي تميز االلعاب المنظمة ومنھا كرة السلة
ھوان التطور فيھا يعتمد على مدى اتقان واجادة المھارات االساسية في اللعبة ومنھا الھجومية (6) .وان تعدد التفاصيل
التفاصيل الھجومية في االداء الخططي الجماعي يفرض كم ا ً تدريبيا ً كبيراً مطلوب ا ً ممارسته في اثناء الوحدات
)التدرسية( والتدريبية وبطبيعة الحال فأنھا تفرض جھداً فكريا ً مضافا ◌ً بأتجاه أيجاد أفضل الحلول الخططية الھجومية
للتفاعل الصحيح مع مواقف اللعب والسيطرة عليھا فالھجوم السريع يتطلب تفوقا ً سريعا ً وعالي المستوى للمھارات
الھجومية) .(7ويشير مازن عبد الرحمن انه"اليوجد بين مھارات كرة السلة الھجومية او الدفاعية او الھجومية الدفاعية
ما ھو مھم وما ھو اھم اذ ان العب كرة السلة بحاجة الى كل المھارات االساسية طول وقت المبارات" (8).ولقد

-1محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان؛ اختبارات االداء الحركي ط) :1القاھرة ،دار الفكر العربي،(1982،ص.277
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- Hockey ,R.v :Physical Fitness,the path way to health full living 4 ed, the c.v ,1981,p51.
3
- To wnson and (others): sport exercise and you, Holt Rinehart and Winston, n.y , 1975,P67.
4
مفتي ابراھيم حماد ؛ التدريب الرياضي الحديث تخطيط وتطبيق وقيادة،ط) :1القاھرة:دار الفكر العربي،(1998،ص.1585
مفتي ابراھيم حماد ؛ نفس المصدر،ص1586
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اختلف خبراء اللعبة في تصنيف المھارات الھجومية للعبة ويحدد رعد جابر وكمال عارف المھارات الھجومية كما
)(1
يأتي :
 -مسك الكرة واالستالم – المناوالت – الخداع – المتابعة الھجومية – الطبطبة – التصويب – الحجز

الباب الثالث
 -3منھج البحث واجراءته الميدانية
 1-3منھج البحث :
ان منھجية البحث العلمي ھي ان تبين لنا الطريقة التي يتبعھا الباحث في بحثه  ،اذ ان المنھج العلمي"اسلوب
التفكير والعمل يعتمده الباحث لتنظيم افكاره وتحليلھا وعرضھا بتالي الوصول الى نتائج وحقائق معقولة حول الظاھرة
موضوع الدراسة") 2(1وقد استخدمة الباحثة المنھج التجريبي لمالئمته طبيعة مشكلة البحث .

 2-3مجتمع وعينة البحث :
ان اختيار العينة ضرورة او ركيزة من مفردات البحث العلمي الرئيسية كونھا "تمثل مجتمع االصل أو
النموذج الذي يجري الباحث مجمل ومحور عمله عليه ") .(2تمثل مجتمع البحث بطالب المرحلة الثانية بمتوسطة
فلسطين للبنين في محافظة بغداد للعام الدراسي ،2012-2011والبالغ عددھم ) (111طالبا ً موزعين على ثالث
شعب)أ-ب-ج( ،وقد تم اختيار شعبة )ب(وعددھم)(38طالبا وبطريقة عشوائية باسلوب )القرعة( ‘وقد تم استبعاد
الطالب الراسبون والطلبة الذين ھم ضمن الفرق الرياضية داخل المدرسة او خارجھا والطالب اللذين حصلوا على
اجازات بسبب المرض،وبذللك بلغ العددالكلي لعينة البحث) (30طالبا ً وقد قسموا بطريقة عشوائية )القرعة(الى
مجموعتين تجريبية واخرى ضابطة وبمعدل) (15طالب لكل مجموعة ،وقد شكلت عينة البحث نسبة ) (%26من
مجموع مجتمع البحث االصلي البالغ ) (111طالبا ً.,اولغرض ضبط المتغيرات المؤثرة في التعلم فقد تم اجراء
التجانس في متغيرات العمر والطول والوزن ,كما مبين في الجدول).(1
الجدول ) ( 1
تجانس أفراد عينة البحث

1

 -رعد جابر وكمال عارف ؛المھارات الفنية بكرة السلة )،بغداد:مطبعة التعليم العالي ،(1987،ص.43

)(1

ربحي مصطفى عليان واخرون ،مناھج واساليب البحث العلمي  ،ط) : 1عمان  ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،(2000،ص. 53
)(2
وجيه محجوب؛ طرائق البحث العملي ومناھجة في التربية الرياضية  ،ط ) : 3بغداد ,دارالحكمة للطباعة والنشر ،(1993،ص181

ت

المتغيرات

وحدة القياس

الوسط الحسابي

الوسيط

االنحراف
المعياري

معامل االلتواء

1

العمر

سنة

14.250

15

1.835

0.895

2

الطول

سم

158.450

160

7.045

0.620

3

الوزن

كغم

56.025

58

7.265

0.705

يتبين من الجدول )  ( 1أن قيمة معامل االلتواء انحصرت بين )  ( 3 ±مما يدل على تجانس العينة .

 3-3وسائل جمع البيانات واالدوات واالجھزة المستخدمة :
لغرض تحقيق أجراءات البحث الميدانية أستخدمت الباحثة العديد من االجھزة واالدوات البحثية منھا:

 1-3-3االدوات والوسائل المستخدمة :
 المصادر العربية واالجنبية . استمارة لتقيم االداء)∗(.)(∗∗1

-المقابالت الشخصية.

 االختبارات المھارية -ملعب كرة سلة  ,كرات سلة قانونية عدد), (10صافرة,شريط قياس جلدي طوله ) (10م ,طباشير.

 2-3-3االجھزة المستخدمة:
 كمبيوتر)حاسبة الكترونية( ميزان طبي لقياس الوزن والطول ساعة توقيت الكترونية نوع )كاسيو(.∗ انظر ملحق ). (1
∗∗    .
أ.د عايدة حسين


  
تعلم حركي

  –   
كلية التربية الرياضية للبنات – جامعة بغداد

 -كاميرا فديو

 4-3فريق العمل:
تكون فريق العمل المساعد من:
 -جاسم محمد

مدرس التربية الرياضية بمتوسطة فلسطين

 -وسام محمد

مدرس التربية الرياضية بمتوسطة فلسطين

 5-3اجراءات البحث:
 1-5-3تحديد بعض المھارات الھجومية بكرة السلة :
استنادا الى منھج كرة السلة لمرحلة الثاني المتوسط قد حددت الباحثة وباالتفاق مع مدرس المادة مھارات كرة
السلة قيد البحث وھي ) المناولة الصدرية – الطبطبة العالية – التھديف السلمي(

 2 -5-3االختبارات المستخدمة :
قامت الباحثة وبعد االطالع على اراء اثنين من السادة الخبراء)•••( والمختصين واالختبارات والقياس من تحديد
االختبارات المناسبة لمھارات البحث .

 3-5-3مواصفات مفردات اختبارات المھارات الھجومية المبحوثة:
 1-3-5-3اختبار المناولة الصدرية)(1
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االختبارات والمقايس الرياضية كرة السلة كلية التربية الرياضية  -جامعة بغداد
االختبارات والمقايس الرياضية كرة السلة كلية التربية الرياضية  -جامعة بغداد

مؤيد اسماعيل ؛ التعلم االتقاني بأسلوبي التمرين العشوائي والمتسلسل وتأثيره في التعلم لبعض المھارات الھجومية بكرة السلة؛ اطروحة دكتوراه ؛ كلية
التربية الرياضية ؛ جامعة بغداد ؛ص .76
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 االدوات المستخدمة :ملعب كرة سلة , ,صافرة  ,طباشير ,شريط قياس ,كاميرا افديو. االجراءات  :رسم خطان متوازيان على االرض المسافة بينھما ) (10م يمثالن خط البدء والنھاية . وصف االداء :يأخد الالعب وضع االستعداد من البدء العالي خلف خط البدء )أ( ومعه الكرة وعند سماع اشارة البدءيقوم المختبر بالركض السريع مع الطبطبة العالية بالذراع المسيطرة حتى خط النھاية )ب( ,لكل مختبر مناولة
واحدة للتدريب قبل البدء ,يؤدي الالعب محاولة واحدة فقط  ,تعطى الدرجة من ) (10-1درجة.

 3-3-5-3اختبار التھديف السلمي .(3) :
 ھدف االختبار :قياس قدرة الالعب على االداء الصحيح للتھديفة السلمية. االدوات المستخدمة:ملعب كرة سلة ,كرة سلة ,كاميرا فديو. وصف االداء :يقوم الالعب بأداء الطبطبة من منتصف ملعب كرة السلة بأتجاه الھدف ألداءالتھديف السلمي  ,لكلمختبر محاولة واحدة للتدريب قبل البدء  ,تعطى للمختبر ) (3محاوالت ,يقوم الخبير بمشاھدة اداء الالعب
للمحاوالت الثالث )التھديفة السلمية( ثم تعطى الدرجة الحسن محاولة ألداء الالعب وتحتسب الدرجة من خالل
االستمارة المعدة لتقويم االداء  ,تحتسب الدرجة من الخطوة االولى والثانية ثم التھديف  ,تعطى الدرجة من )-1
 (10درجة.
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) (-فائز بشير حمودات ومؤيد عبد Iجاسم ؛كرة السلة،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة الموصل،دار الكتب للنشر،1978،ص.234

{ E NEE7VC KEE"$ EE!6y N EE7< b I GEEx3 l,b3EE)57
( 7 ) &EE4*2 &EEP  E (0.632) &EE^7 &EE% } &EE"? EE- =EE+T EE!6y aEEp+ &7EE#z EE!" bf |E
KEE I_ aEEx3$%  9EE ` E GEE-6- i*>EE)C &EEV27 aEE- ( N EE7< ` Ex ) EE ]*EE6 &EE^C% . (2) |% E} Y EEj3- EE"+% ( 0.05 ) &EE ~3EE#o%
<0EE#7 wEE7$  GEE-6- : >EE) [EE4*q EE EE#2 l% ( N EE7< &3EEj3- ) EE-T. (2 ) |% E } Y nEE7- EE"+% &EE   ` E x NP E C EE!6y N EE7
&EE"? E- =EE+T \ED EE!6y &7E#z SE? b3EE &E &3EEj3o [E7 &EEJ*' E!6y N E7< KEE I_ GEx3 l% (∗)EEV % |%f nE"H NEEP  nEC b3E)57
} . ( 2 ) |% } Y n7- EE"+% ( 0.05 ) & ~3#o% ( 7 ) &4*2 &P   ( 0.632 ) &^7 &%
} ( 2 ) |%
!3j3-% 7k% &J*' N 7< ` x n74
)

) ! "-

)3

 -

 4 56

 -

788

 -

1

*  !6

0.978

|

0.985

|

0.936

|

2

  00

0.995

|

0.997

|

0.925

|

3

( .9

0.965

|

0.990

|

0.991

|

* "& ) ( 0.05 ) & ~3#o% ( 7) &4*2 &P   ( 0.632 ) &% } ( N

 7-3االختبارات القبلية:
أجريت االختبارات القبلية لعينة البحث يوم االربعاء الموافق  2011/11/2وذلك على ملعب كرة السلة لمدرسة
فلسطين ،وقامت الباحثة بتثبيت الظروف الخاصة باالختبارات من حيث المكان والزمان واسلوب االختبار وفريق
العمل المساعد من اجل تحقيق الظروف نفسھا او ما يشابھھا قدر المستطاع عند اجراء االختبارات البعدية , ,وق3د
اعطي33ت ال33درجات ف33ي االختب33ار القبل33ي والبع33دي م33ن خبي33رين مختص33ين)**( ف33ي ك33رة الس33لة ,وكان33ت ال33درجات تحس33ب م33ن
) (10-1درجات وقد حسبت الدرجة النھائية لكل مھارة عن طريق حساب الوسط الحسابي لدرجات الخبيرين.

وقد تم إجراء عملية التكافؤ بين مجموعتي البحث في متغيرات الدراسة جميعھا وتم استخدام إختبار) ت (
للعينات غير المتناظرة والمتساوية بالعدد وظھر عدم وجود فروق ذات داللة معنوية بين المجموعتين الضابطة
والتجريبية نظرا ً لكون قيم ) ت ( المحتسبة جميعھا كانت أصغر من قيمة ) ت ( الجدولية البالغة )  ( 2.05عند
درجة حرية ) (28وبمستوى داللة )  ( 0.05مما يؤكد التكافؤ بين المجموعتين ويعد ھذا ھو القياس القبلي وكما مبين
في الجدول).(3
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الحكم الثاني  :وسام محمد مدرس التربية الرياضية بمتوسطة فلسطين
)**(
اختصاص كرة السلة كلية التربية الرياضية – جامعة بغداد
أ.م.د ھدى حميد
كلية العلوم السياسية  -جامعة النھرين
م.م ايمن صارم شكيب اختصاص كرة السلة
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 8-3المنھج التعليمي :
قامت الباحثة بوضع التمرينات الخاصة بالرشاقة ضمن المنھج التعليمي لمادة كرة السلة لصف الثاني المتوسط
 ,وقد ٌنفذ المنھج التعليمي المقترح على المجموعة التجريبية كما موضح في ملحق ) ،(2اما المجموعة الضابطة فقد
طبقت منھج المدرسة المتبع )التقليدي( كما موضح في ملحق ), (3
اذ تم ادخال ھذه التمرينات في القسم التحضيري الخاص بالتھيئة واالحماء ,وبواقع ) (15دقيقة لكل وحدة تعليمية ,
وقد قسم المنھج الى ) (12وحدة تعليمية وبواقع وحدتين تعليميتين في االسبوع ,وبمعدل اربع وحدات تعليمية لكل
مھارة  ,وكان زمن كل وحدة تعليمية ) (45دقيقة  ,وقد نفذ البرنامج في يوم االربعاء الموافق  2011-11-9والى
غاية يوم األربعاء الموافق , 2011-12-21وكانت مدة المنھج شھر ونصف اي بواقع ) (6اسابيع.

9-3االختبارات البعدية:
تم اجراء االختبارات البعدية لعينة البحث يوم الخميس الموافق  2011/12/22ولقد اجريت االختبارات بنفس
شروط االختبارات القبلية وتحت ظروف ومواصفات مشابھة .

 10-3الوسائل االحصائية)*(
قامت الباحثة بأستخدام الوسائل االحصائية المناسبة للحصول علي النتائج التي يھدف اليھا البحث وكما يأتي :
الوسط الحسابي – االنحراف المعياري – الوسيط – قانون النسبة المئوية – معامل االلتواء – معامل االرتباط
البسيط لبيرسون  -اختبار )  ( Tللعينات المترابطة  -اختبار )  ( Tللعينات غير المترابطة .

* تم االعتماد على المصادر التالية :
 وديع ياسين التكريتي ؛ وحسن محمد العبيدي  :التطبيقات االحصائية في بحوث التربية الرياضية ) :الموصل  ،دار الكتب للطباعة والنشر  (1996 ،ص ، 71ص  ، 156ص . 279
 -ممدوح عبد المنعم الكناني ؛ وعيسى جابر ؛ القياس والتقويم النفسي والتربوي  ،ط ) : 1بيروت ،مكتبةالفرح  (1995 ،ص . 302- 294

الباب الرابع

 -4عرض النتائج وتحليلھا ومناقشتھا :
 1-4عرض وتحليل نتائج اختبار)  ( T.testللمجوعتين التجريبية والضابطة في االختباريين القبلي
والبعدي :
لغرض معرفة معنوية الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي في االختبارات المھارية وللمجموعتين التجريبية
والضابطة قامت الباحثة بأستعمال )  (t.testللعينات المتناظرة وكما مبين في الجدول ). (4
فمن النتائج المعروضة في ھذا الجدول يظھران قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري في مھارة )المناولة
الصدرية( بأالختبار القبلي وللمجموعة التجريبية كانت ) (2.80و ) (0.521ولالختبار البعدي ) (0.435) (7.50أما
قيمة )ت( المحتسبة فكانت ) ، (33.645وھي اكبر من القيمة الجدولية ) (2.14وبدرجة حرية ) (14وتحت مستوى
داللة ) (0.05مما يدل وجود فروق معنوية لصالح االختبار البعدي .
اما المجموعة الضابطة فأن قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري في مھارة ) المناولة الصدرية ( بأختبار
القبلي كانت)(2.65و) (0.510والالختبار البعدي ) (5.80و)(1.55أماقيمة )ت( المحتسبة فكانت ) ،(15.446وھي
اكبر من القيمة الجدولية ) (2.14وبدرجة حرية ) (14وتحت مستوى داللة ) (0.05مما يدل وجود فروق معنوية
لصالح االختبار البعدي .
أما نتائج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري في مھارة) الطبطبة العالية( بأالختبارالقبلي وللمجموعة التجريبية
كانت) (2.35و) (0.395ولالختبارالبعدي) (7.80و) (0.725أما قيمة )ت(المحتسبة فكانت ) ،(25.755وھي اكبر
من القيمة الجدولية ) (2.14وبدرجة حرية ) (14وتحت مستوى داللة ) (0.05مما يدل وجود فروق معنوية لصالح
االختبارالبعدي .
أما المجموعةالضابطة فأن نتائج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري في مھارة)الطبطبة العالية( بأالختبارالقبلي
كانت) (2.50و) (0.425ولالختبار البعدي) (5.35و) (1.052أماقيمة )ت( المحتسبة فكانت ) (16.432وھي اكبر
من القيمة الجدولية ) (2.14وبدرجة حرية ) (14وتحت مستوى داللة ) (0.05مما يدل وجود فروق معنوية لصالح
االختبار البعدي .
بينما نتائج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري في مھارة )التھديف السلمي( بأالختبار القبلي وللمجموعة
التجريبية كانت ) (2و) (0.455ولالختبارالبعدي ) (6.29و) (0.844أما قيمة )ت( المحتسبة فكانت )، (21.240
وھي اكبر من القيمة الجدولية ) (2.14وبدرجة حرية ) (14وتحت مستوى داللة ) (0.05مما يدل وجود فروق
معنوية لصالح االختبارالبعدي .

في حين ان نتائج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري في مھارة)التھديف السلمي( بأالختبارالقبلي وللمجموعة
الضابطة كانت ) (1.92و) (0.535ولالاختبار البعدي ) (4.85و) (1.065أما قيمة )ت( المحتسبة فكانت
) ،(11.895وھي اكبر من القيمة الجدولية ) (2.14وبدرجة حرية ) (14وتحت مستوى داللة ) (0.05مما يدل وجود
فروق معنوية لصالح االختبار البعدي .
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الجدول )(4
يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحتسبة لالختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية والضابطة في
االختبارات المھارية

المجموعة التجريبية


االختبارات
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االختبار القبلي
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3

درجة
* قيمة )ت( الجدولية تبلغ )  ( 2.14تحت مستوى داللة )  ( 0.05وبدرجة حرية ) ( 14

12

2-4عرض وتحليل نتائح اختبار)  (t.testلالختبارات المھارية وللمجموعتين التجريبية والضابطة في
االختبار البعدي :
لغرض المقارنة بين نتائج االختبارات البعدية وللمجموعتين الضابطة والتجريبية ولمعرفة ايھما االفضل تم استخدام اختبار
)ت( بين العينيتيين المستقلتيين لمعرفة الفروق بينھما وكما مبين في الجدول).(5
الجدول ) (5
يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) ت ( المحتسبة لإلختبارالبعدي وللمجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبارات
المھارية بكرة السلة
المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

±ع

س

±ع

المتغيرات

وحدة
القياس

س

المناولة الصدرية

درجة

7.50

0.435

الطبطبة العالية

درجة

7.80

0.725

5.35

التھديف السلمي

درجة

6.29

0.844

4.85

•

قيمة)ت(
المحتسبة

الداللة

5.80

1.55

3.953

معنوي

1.052

7.184

معنوي

1.065

4.285

معنوي

قيمة )ت( الجدولية ) (2.05عند درجة حرية ) (28وبمستوى داللة )(0.05

ويلحظ من الجدول ) (5لالختبارات البعدية وللمجموعتين التجريبية و الضابطة أن ھناك تأثيرا ً معنويا ً في ) اختبار
المناولة الصدرية ( وللمجموعتين  ،ويظھر ھذا واضحا ً من خالل فروق األوساط الحسابية لالختبارين  ،إذ بلغ الوسط
الحسابي للمجموعة التجريبية ) ، (7.50بينما بلغ الوسط الحسابي للمجموعة الضابطة ) ، (5.80أما قيمة )ت( المحتسبة فبلغت
) (3.953وھي أكبر من القيمة الجدولية البالغة ) (2.05وبدرجة حرية ) (28وتحت مستوى داللة ) ، (0.05مما يدل على
فروق معنوية لصالح االختبار البعدي وللمجموعة التجريبية التي عدت األفضل تأثيرا ً في التعلم .
وجود
ٍ

كما يلحظ أن ھناك تأثيرا ً معنويا ً في ) اختبارالطبطبة العالية ( وللمجموعتين  ،ويظھر ھذا واضحا ًمن خالل فروق
األوساط الحسابية لالختبارين  ،إذ بلغ الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية ) ، (7.80بينما بلغ الوسط الحسابي للمجموعة
الضابطة ) ، (5.35أما قيمة اختبار ) ت ( المحتسبة فبلغت ) (7.184وھي أكبر من القيمة الجدولية البالغة ) (2.05وبدرجة
فروق معنوية بين المجموعتين ولصالح االختبار البعدي
حرية ) (28وتحت مستوى داللة ) ، (0.05مما يدل على وجود
ٍ
وللمجموعة التجريبية التي عدت األفضل تأثيرا ً في التعلم .

ويلحظ أيضا ً أن ھناك تأثير معنوي في )اختبار التھديف السلمي ( بين المجموعتين  ،ويظھر ھذا واضحا ً من خالل
فروق األوساط الحسابية لالختبارين  ،إذ بلغ الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية ) (6.29بينما بلغ الوسط الحسابي للمجموعة
الضابطة ) ، (4.85أما قيمة ) ت ( المحتسبة فبلغت ) (4.285وھي أكبر من القيمة الجدولية البالغة ) (2.05وبدرجة حرية
فروق معنوية بين المجموعتين ولصالح االختبار البعدي وللمجموعة
) (28وتحت مستوى داللة ) ، (0.05مما يدل على وجود
ٍ
التجريبية التي عدت األفضل تأثيرا ً في التعلم .

4ـ 3مناقشة النتائج:
يتضح من النتائج المعروضة في الجدول) ،(4ان ھنالك فروقا ذات داللة احصائية في االختبارات المھارية قيد الدراسة
بكرة السلة ولصالح االختبار البعدي ولكلتا المجموعتين التجريبية والضابطة  ،وأن التقدم الحاصل بين افراد المجموعة
الضابطة في االختبارات المھارية بكرة السلة )المناولة الصدرية ـ الطبطبة العالية ـ التھديف السلمي(  ،كان سببه فاعلية منھج
المدرسة المتبع اذ كان له االثر الفعال في دفع مستوى تعلم المھارات اذ ان " المناھج التعليمية او التدريبية يقاس نجاحھا بمدى
التقدم الذي يحققه الطالب او الالعب في نوع النشاط الممارس من خالل المستوى المھاري والبدني والفسيولوجي وھذا يعتمد
على التكيف الذي حققه الفرد مع المناھج الذي يطبقه").(17
اما بالنسبة الى التقدم الحاصل بين افراد المجموعة التجريبية في االختبارات المھارية قيد الدراسة ،تعزو الباحثة ھذا التقدم الى
تأثير المنھج التعليمي المعد من قبل الباحثة والذي تضمن ادخال تمرينات الرشاقة ضمن الجزء التحضيري من الوحدة
التعليمية.
اما من خالل مالحظة النتائج المعروضة في الجدول ) (5يتضح لنا ان ھنالك تفوقا ً واضحا ً للمجموعة التجريبية على المجموعة
الضابطة في االختبارات المھارية قيد الدراسة جميعھا ،وتعزو الباحثة ھذا التفوق الى تاثير تمرينات الرشاقة التي تم وضعھا
ضمن المنھاج التعليمي ،وھذا مايحقق فرض البحث الذي وضعته الباحثة اثر تمرينات الرشاقة بتعلم بعض المھارات االساسية
الھجومية بكرة السلة ،اذ ان البرنامج التعليمي المنظم على اسس علمية صحيحة يؤدي الى تعلم المھارات بشكل ادق واسرع
من المنھاج غير المنظم ،حيث اتفقت نتائج ھذا البحث مع ما توصلت اليه دراسة )عبد العزيز النمر(1989
"في ان االھتمام بصفة الرشاقة يعد من االمور االساسية النھا مكون بدني اساسي بكرة السلة ،كذلك تتفق ھذه الدراسة مع
دراسة )عصام عبد الخالق ومفتي حماد( الى ان تمرينات الرشاقة تسھم بقدر كبير في اكتساب واتقان المھارات الحركية بكرة
السلة).(19)(18

الباب الخامس
 -5االستنتاجات والتوصيات:
5ـ 1االستنتاجات:
.1ان النتائج التي أفرزتھا االختبارات أثبتت صالحية المنھج المقترح وكذلك منھج المدرسة المتبع وفاعليتھم في التأثير
االيجابي في التعلم بمھارات البحث المختارة.
 .2ان لتمرينات الرشاقة المضافة الى المنھج المقرر لمادة كرة السلة و للمجموعة التجريبية اثر ايجابي على تعلم الطلبة
,وظھر ھذا واضحا من خالل فرق االوساط الحسابية بين المجموعتين ولصالح المجموعة التجريبية.

17

 محمد علي القط،وظائف أعضاء التدريب الرياضي،مدخل تطبيقي ،ط) :1القاھرة،دار الفكر العربي،(1999،ص1218
عصام عبد الخالق ؛ التدريب الرياضي نظريات وتطبيقات ،ط) :7االسكندرية :منشأة المعارف  ،(1993،ص4619
 -مفتي ابراھيم حماد ،التدريب الرياضي للجنسين) ،القاھرة:دار الفكر العربي،(1996،ص.108

5ـ 2التوصيات:
وعلى ضوء ما تقدم من االستنتاجات توصي الباحثة:
 .1ضرورة استخدام تمرينات الرشاقة في تعلم المھارات الھجومية بكرة السلة لزيادة اتقان تلك المھارات وللمساعدة في
ارتفاع االداء المھاري للطلبة على اعتبار المھارات الھجومية صعبة االتقان .
 .2التركيز على تمرينات الرشاقة التي تكون قريبة او شبيھة بالمھارة المعطاة ألن ذلك يساعد على تسھيل عملية تعلم تلك
المھارة .
 .3ضرورة اجراء دراسات مشابھة على مھارات لم يتم تناولھا من قبل الباحثة وعلى فعاليات اخرى.

المصادر العربية واالجنبية
 بسطويسي احمد؛ اسس ونظريات التدريب الرياضي ) :القاھرة ،دار الفكر العربي . (1999، جالل كامل الدوسكي ؛ االنماط الجسمية وعالقتھا بمستوى اللياقه البدنية وبعض المھارات االساسية بكرة السلة ،رسالةماجستير ،جامعة صالح الدين ،كلية التربية الرياضية 2000،
 ربحي مصطفى عليان واخرون ،مناھج واساليب البحث العلمي  ،ط): 1عمان  ،دار صفاء للنشر والتوزيع .(2000، فائز بشير حمودات ومؤيد عبد Rجاسم ؛كرة السلة،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة الموصل،دار الكتبللنشر.1978،

 عصام عبد الخالق ؛ التدريب الرياضي نظريات وتطبيقات ،ط) :7االسكندرية :منشأة المعارف .(1993، مازن عبد الرحمن حديث ؛اثر تنمية الصفات البدنية في اداء المھارات االساسية الھجومية بكرة السلة  ،اطروحةدكتوراه،جامعة بغداد،كلية التربية الرياضية1985،
 محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان؛ اختبارات االداء الحركي ط) :1القاھرة ،دار الفكر العربي.(1982، محمد علي القط،وظائف أعضاء التدريب الرياضي،مدخل تطبيقي ،ط) :1القاھرة،دار الفكر العربي.(1999، -مفتي ابراھيم حماد .التدريب الرياضي الحديث تخطيط وتطبيق وقيادة،ط) :1القاھرة:دار الفكر العربي.(1998،

 مفتي ابراھيم حماد ،التدريب الرياضي للجنسين) ،القاھرة:دار الفكر العربي.(1996، -ممدوح عبد المنعم الكناني ؛ وعيسى جابر ؛ القياس والتقويم النفسي والتربوي  ،ط ) : 1بيروت ،مكتبةالفرح .(1995 ،

 مؤيد اسماعيل؛ التعم االتقاني بأسلوبي التمرين العشوائي والمتسلسل وتأثيره في التعلم لبعض المھارات الھجومية بكرة السلة ,اطروحة دكتوراه  ,جامعة بغداد ,كلية التربية الرياضية .2006 ,
 نيل ليسياس وديك موتا ؛ كرة السلة اساسيات التفوق ،ترجمة:علي سماكة ،جامعة بغداد.1996 ، وديع ياسين التكريتي ؛ وحسن محمد العبيدي  :التطبيقات االحصائية في بحوث التربية الرياضية ) :الموصل  ،دار الكتبللطباعة والنشر .(1996 ،
 وجيه محجوب ،التعلم والتعليم والبرامج الحركية،ط):1عمان  ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.( 2002، وجيه محجوب؛ طرائق البحث العملي ومناھجة في التربيةوالرياضية) ,ط :3بغداد ،دارالحكمة للطباعة والنشر.(1993،- Hockey ,R.v :Physical Fitness,the path way to health full living 4th ed, the c.v,1981.
- To wnson and (others): sport exercise and you, Holt Rinehart and Winston, n.y , 1975.

ملحق )(1
))استمارة تقيم االداء((
ت

اسم المھارة

.1

المناولة الصدرية

.2

الطبطبة العالية

اقسم المھارة
ـ مسك الكرة باليدين امام الصدر
 المرفقين للداخل دفع الكرة بواسطة المرفقين والرسغين واالصابع الى صدر المستلموبسرعة
 راحتي اليدين لالسفل ومن ثم للجانبين انثناء بسيط في الركبتين خطوة باحدى الساقين بأتجاه المناولةـ النظر الى األعلى )داخل الساحة(
ـ طبطبة الكرة لالمام بأتجاه االرض
ـ دفع الكرة بواسطة مد المرفق والرسغ واالصابع بأنسيابية

القويم من
)1ـ(10درجات

.3

التھديف السلمي

ـ ارتفاع الكرة بمستوى الخصر قبل ارتدادھا لالرض
 انثناء قليل في الركبة وارتفاع الورك اثناء الطبطبةـ الجسم عاليامع ميل خفيف لألمام
ـ الخطوة االولى طويلة )اطول من الثانية(
ـ مسك الكرة بأصابع اليد
ـ المرفق يكون منثنيا بأتجاه السلة بالتھديف من االمام
ـ الساق القائدة تكون مثنية بشكل طبيعي من االمام من مفصل الركبة
ـ مد المرفقين مداً كامالً باتجاه الھدف
ـ االرتقاء على الساق المعاكسة لليد المصوبة

ملحق )(2
انموذج لوحدة تعليمية )المجموعة التجريبة(
الھدف التعليمي /تعليم مھارة المناولة الصدرية
الصف  :الثاني المتوسط
التاريخ

االھداف التربوية  /غرس روح التعاون بين الطالب
 2011 / 11 / 14 :االثنين

الوقت
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 :الثاني المتوسط
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االھداف التربوية  /غرس روح التعاون بين الطالب
 2011 / 14 /14 :االربعاء

التاريخ

الوقت :
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