تأثري استخدام أسلوب الواجبات احلركية على تعلم مهارة التمريرة الصدرية يف كرة السلة
لتالميذ املرحلة املتوسطة بدولة الكويت

 أ.د /عبد الناصر جرب حسني
** مريم جميد نظري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمة ومشكلة البحث:

اصبحت العملية التعليمية بما يواجهها من تحديات العصر ومشكالته محور

األبحاث في مجال التعليم  ،فالبحث العلمي هو أداة المجتمع لحل مشاكله  ،وقد اختلفت
استراتيجيات األنظمة التعليمية في مواجهة تلك المشكالت طبقا للواقع التعليمي في دول

العالم المختلفة  ،وال يمكن ألي من هذه األنظمة التعليمية أن تتغلب على مشكالتها دون

العمل على تجديد ذاتها وايجاد نظام عصري للتعليم جديد في أهدافه ومحتواه وأساليبه
ووسائله  ،بما يمكن من إخضاع كافة العوامل البيئية المؤثرة في العملية التعليمية ومختلف
القدرات الذاتية للمتعلم وكافة الوسائل المعينة على التعليم لصالح العملية التعليمية حتى

يؤتى التعليم ثماره المنشودة

ويررر "محمووود دهوودي ةل ووة  2002م أن "الررتعلم مررن الموضرروعات الهامررة الترري

تشررغل المهتمررين بالعمليررة التعليميررة وعلمررا الررنف

للوصررول إلررى ااجابررة علررى العديررد مررن

األسررئلة المحي ررة للقررائمين بالعمليررة التعليميررة ،لمعرفررة كيررف يحرردث الررتعلم ومررا هرري مبادئرره
وقوانينه وما هي العوامرل التري تسراعد علرى الرتعلم الجيرد ،والعوامرل التري تعقبره والعديرد مرن

األس ررئلة المحير ررة له ررذه العملي ررة الت رري ت ررتم بش رركل معق ررد ،والت رري تعم ررل د ارس ررتها عل ررى ي ررادة
فهمنا لشخصية اانسان وتدعم نتائجها إطا اًر نظرياً يفهم على أساسه تكروين البنرا النفسري
لإلنسان ويساهم في ضبط وتوجيه وتعديل السلوك لألفراد من الناحية العملية)21 :12( .

ويش ررير اسوووب دهووود ال ووو م سوووالم 8991م إل ررى أن عملي ررات التعل رريم ف رري التر ي ررة

الرياضرية مررن أهرم الجوانررب فري العمليررة التعليميرة والتر ويررة والتري تتطلررب دائمراً البحررث عررن
 أستاذ ورئي

قسم المناهج وطرق التدري

بكلية التر ية الرياضية – جامعة أسوان.

** معلم تر ية بدنية بدولة الكويت.
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حلول منطقية لكل معوقاتها ومشكالتها ،باعتبار أن نجاح العمليرة التعليميرة والتر ويرة ككرل
مرهرون بمردي مرا يسرتخدمه القرائمون علرى هرذه العمليرة مرن أسراليب وطررق مختلفرة انجراح

عملية التعلم)192 :12( .

والموقررف التعليمرري يتكررون مررن عرردة عناصررر أساسررية تررؤثر ويت ر ثر بعضررها برربع

وعملية التواصل والتكامل فيمرا بينهمرا يرؤدي لنجراح العالقرات برين تلرك العناصرر مرع وجرود
طريقة وأسلوب للرر ط برين هرذه العوامرل ،حيرث أن عمليرة الرتعلم تنرتج مرن التفاعرل المتبرادل
بين المعلم والمتعلم من أجل إكساب المتعلمين المعومات والمهارات المرغوبة ،والتي ينبغي

تحقيقه ررا ف رري فتر ررة مني ررة مح ررددة ع ررن طرير ر وس رريلة هام ررة لنق ررل المعلوم ررات .ه ررذه الوس رريلة

هيطريقة وأسلوب التدري

المناسبة لعملية التعلم )222 :22( )92 :12( .

وتذكر كل من ميبفت دلى ة اجة ،نووا بهوبام م شول وت  2002 ،م أن أسرلوب

التدري

يقصد به "مجموعة األنماط التدريسية الخاصة بالمعلم والمفضرلة لديره" .وأنره علري

المعلم لكى يردفع طالبره ليتعلمروا فالبرد لره أن ينرتهج أسراليب معينرة  ،ولري

مرن الكرافي أن

يكون المعلم ملما بمادته فقط أو أن يكون فى ذهنه ما يريد أن يتعلمه الطالب ،ولكرن البرد
أن يخط ررط بعناي ررة لإلجر ر ار ات الت ررى س رروك يس ررتخدمها وك ررذلك األنش ررطة الت ررى يج ررب عل ررى

الطالب ممارستها  ،ومهما كان قدر الجهد والنشاط الذ يبذله المعلم فلن يحدث التعلم مرا

لررم يشررترك الطررالب اشررتراكاً إيجابيررا فررى خبررة الررتعلم  ،وهررذا يعنررى أن المعلررم البررد أن يكررون
ملما إلماما تاما بكيفية حدوث الرتعلم مرن جانرب الطرالب وكيرف ترؤثر الطريقرة أو األسرلوب

المختار على تعلم الطالب )72 : 12( .

ولك رري ي ررتمكن المعل ررم م ررن دف ررع طالب رره إل ررى ال ررتعلم فالب ررد ل رره م ررن اس ررتخدام ط رررق

وأسرراليب مختلفررة ومتعررددة ممررا يتطلررب مررن المعلررم أن يكررون ملمررا بكيفيررة حرردوث الررتعلم مررن

جانرب الطررالب  ،وكيرف تررؤثر الطررق واألسرراليب المسرتخدمة فرري سررعة تحقير الهردك مررن
عملية التعليم وهو إتقان وتثبيت األدا وكرذا تروفير الوسرائل والطررق المختلفرة الترى ت ارعرى

الفروق الفردية للطالب )92 :21( .
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كمررا يضرريف محموود محموود الشووحات 2002م علرري أنرره بررالرغم مررن كث ررة أسرراليب
التدري

وتعددها ،والتطور المستمر لها نتيجة الدراسات العلمية ،إال أن أسلوب األوامر ما

ال هررو المتبررع فرري ترردري

التر يررة الرياضررية  ،وفيرره يكررون المعلررم صرراحب الق ررار فرري كررل

العمليات المرتبطة (بالتخطيط – والتنفيذ – والتقويم للدر )  ،فالعبئ والمجهود األكبر يقرع

على عات المعلم مما يستنفذ مرن طاقاتره وبالترالي يحرول بينره و رين اابرداع والتمير فتكرون

عملية التدري

مباشرة  ،حيث تعتمد على أوامر المعلم واستجابة الطالب ()17 :29

وتشررير د ووواب دهووود ال ووب م 8991م أن أسررلوب الواجبررات الحركيررة يعررد مررن أهررم

أساليب التدري  ،حيث يوفر لكل مرن المردر والتلميرذ فتررات أطرول للمارسرة المسرتقلة وأن
هذا األسلوب فرصة كبيرة النشغال الجميع في العمل ،ويحدد نقطرة بدايرة للتلميرذ تسرمح لره
باالشررتراك فرري العمررل والنجرراح و يترريح فرصررة التقرردم والنمررا حيررث يسررمح للتالميررذ باختيررار

المسررتو الررذي يبرردأون منرره ،فررمذا مررا حقق روا المسررتو المطلرروب أصرربحت الفرصررة أمررامهم
لالنتقال للمستو األعلى و ذلك قد أتاح هذا األسلوب الفرصة للتلميرذ للممارسرة كرل حسرب
قد ارترره وامكاناترره و يررادة الشررعور فرري الثقررة بررالنف
حدوث التقدم)227 : 22(.

وتقرردير الررذات األمررر الررذي يررؤد إلررى

ويضرريف أشوووبب دنموووال دهووودالم ل 2999م إلررى أن الررتعلم ب سررلوب الواجبررات

الحركيررة يسرراعد علررى االستكشرراك والتجر ررة واالنطررالق واظهررار خلفيررة كررل طالررب ومقدرترره

حيررث يكررون الطررالب فررى هررذا األسررلوب أحر ار اًر فررى التطبير علررى أدا المهررارات كررل حسررب
مسررتواه ولهررذا فررمن أسررلوب الواجبررات الحركيررة يعتبررر أسررلوب تر ررو نفسررى ي ارعررى الفررروق
الفردية ويظهر المواهب التى تحتاج إلى رعاية وتوجيه)79 : 8 ( .
وتعتبر كرة السلة نشاطا رياضيا يعتمد على المهارات األساسية كقاعدة هامة

للتقدم وذلك الن المهارات األساسية لكرة السلة تعتبر من العوامل الجوهرية لنجاح الالعب
فضال عن الفري )22 :12 (.

وتتطلب المهارات الهجومية األساسرية فري كررة السرلة اسرتعداداً ولياقرة خاصرة لجر

أو أج ا من الجسم التي تشترك في األدا وذلك مع تمتع الالعب بدرجة عالية من اللياقة
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العامة حتى يمكن إنجا المهارة بالشكل الفني الصحيح بتواف وسالسة وب قل مجهود،وهذا
يعن ررى أن ت ررؤد المه ررارة بواس ررطة العض ررالت المطلوب ررة فق ررط  ،له ررذا يج ررب تخط رريط بر ررامج

ااعر ررداد الخر رراي بر ررالتركي علر ررى بنر ررا وتقوير ررة المجموعر ررات العضر ررلية المش ر رراركة فر رري أدا

المهارات األساسية للعبة) 12 :11( .

وتعد كرة السلة ضمن المقررات الدراسية بالمرحلة المتوسطة بدولة الكويت ومن

خالل عمل الباحث كمعلم تر ية بدنية الحظ ضعف مستوي أدا التالميذ لبع

األساسية في كرة السلة واالعتماد علي الطرق التقليدية في التدري
بالعر

المهارات

هو أسرلوب التدري

التوضيحى والذي يعتمد على مصدر واحد للمعرفرة وهو الشرح من جانب المعلم

يتبعه عر

للنموذج دون أدنى مشاركة فعلية للمتعلمين في الموقف التعليمي دون

التطرق او البحث عن اساليب تدريسية اخر قد تراعى الفروق الفردية بين الطالب،
وكذلك امكانية استغالل الوقت الكلى أثنا الدر

في الممارسة ور ما تستثير دافعيه

الطالب نحو التعلم مع مشاركة المتعلم االيجابية في العملية التعليمية ،لذا رأي الباحث
استخدام اسلوب الواجبات الحركية على تعلم مهارة التمريرة الصدرية فى كرة السلة لتالميذ

المرحلة المتوسطة بدولة الكويت ر ما يكونا أكثر فاعلية وأبقى أث اًر بالنسبة للعملية

التعليمية.

أمم ة البحث:
 -2قد يسهم فى تحسين العملية التعليمية و يادة فاعليتها وجعلها أكثر تاثي اًر
وايجابية.
 -1إثاره الدافعية نحو تعلم بع
بالتفاعل وااليجابية.

مهارات كرة السلة بشكل يسمح للمتعلمين

 -2تغيير الدور التقليدي للمعلم من مجرد ناقلة للمعلومات والمعرفة إلى تصميم
بيئات تعليمية فعالة و يادة دوره في التوجيه واارشاد.

مدب البحث:

يهرردك البحررث الحررالي التعرررك علرري ت ر ثير اسررتخدام أسررلوب الواجبررات الحركيررة علررى

تعلم مهارة التمريرة الصدرية فى كرة السلة لتالميذ المرحلة المتوسطة بدولة الكويت.
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فبوض البحث:

 -2توجررد فررروق ذات داللررة إحصررائية بررين متوسررطى درجررات القياسررين القبلررى والبعررد
للمجموعة التجريبية علرى تعلرم مهرارة التمريررة الصردرية فرى كررة السرلة ولصرالح القيرا

البعد .

 -1توجررد فررروق ذات داللررة إحصررائية بررين متوسررطى درجررات القياسررين القبلررى والبعررد
للمجموعة الضابطة على تعلرم مهرارة التمريررة الصردرية فرى كررة السرلة ولصرالح القيرا
البعد .
 -2توجر ررد ف ر ررروق ذات داللر ررة إحص ر ررائية بر ررين متوس ر ررطى درجر ررات القياس ر ررين البع ر ررديين
للمجمرروعتين التجريبيررة والضررابطة علررى تعلررم مهررارة التمري ررة الصرردرية فررى ك ررة السررلة
ولصالح المجموعة التجريبية.

مص لحات البحث:

أسولو ال دب وس :

مجموعررة مررن ااج ر ار ات التنفيذيررة الترري يتبعهررا المعلررم فرري تنفي ررذ المررادة التعليميررة
()222 :11
أسلو الواجبات الحبك ة:
ه ررو أح ررد أس رراليب التدريس ررية ال ررذي ي ارع ررى الف ررروق الفردي ررة ب ررين التالمي ررذ (مس ررتو

ضعيف – متوسط – ممتا ) ويوفر للمدر خطروات تعليميرة ذات مسرتويات بدايرة متعرددة
في درجرة الصرعوبة لكري تسرمح لكرل تلميرذ أن يخترار المسرتو الرذي يتناسرب مرع قد ارتره ثرم
يستمر في التقدم حتى يصل إلى الهدك)87 :1(.

الدباسات السابقة:

 -2دباسووة محموود بهوبام م سووالم ( )81()2000اسررتهدفت التعرررك علررى تر ثير الررتعلم

ب سررلوب الواجبررات الحركيررة علررى مسررتو بع ر المهررارات المسررتخدمة فرري الج ر
التطبيق ر رى لر رردر التر ير ررة الرياضر ررية لتالمير ررذ الصر ررف الثر ررانى ااعر ررداد  ،واسر ررتخدم
الباحررث المررنهج التجريبرري ،كمررا بلررم حجررم العينررة ( )82طالب راً ،وكانررت اهررم النتررائج
وجررود فررروق دالررة إحصررائية لصررالح المجموعررة التجريبيررة فرري جميررع المهررارات قيررد
البحررث ولصررالح القيررا البعررد  ،أسررلوب الواجبررات الحركيررة ذو فاعليررة وتر ثير فرري
تعلم المهارات الحركية.
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 -1دباسووووة سووووللنا ،موووواب لووووو Lou,e

2000( Schilling,Maryم) ()21

اسررتهدفت التعرررك علررى ت ر ثير ثالثررة مررن أسرراليب الترردري

علررى األدا الرياض رى

لطلبة الجامعات.واستخدم الباحرث المرنهج التجريبري ،كمرا بلرم حجرم العينرة ()212
طالباً ،وكانت اهم النتائج ان أسلوب الواجبات الحركيرة أفضرل األسراليب ثرم توجيره
األقران ثم األوامر.

 -2دباسووة أحموود يوسووش داشوووب2002( :م)(  ) 1اسررتهدفت التعرررك علررى مقارنررة
أسرلو ي التطبير الموجرره والتطبير الررذاتى متعردد المسرتويات علررى بعر

المهررارات

األساس ررية والص ررفات البدني ررة الخاص ررة للمبت رردئين ف رري كر ررة الس ررلة.واس ررتخدم الباح ررث

المررنهج التجريبرري ،كمررا بل ررم حجررم العينررة ( )02طالب راً ،وكان ررت اهررم النتررائج تف رروق
اسر ررلوب التطبي ر ر الموجر رره علر ررى ك ر رالً مر ررن (التطبي ر ر الر ررذاتي متعر رردد المسر ررتويات –
األوامر) في تعلم مهارة (المحاورة) وفي تنمية صفة (الرشاقة).

. -2دباسوووة أحمووود السووويد الموووواف (2002م)(  ) 1اس ررتهدفت التع رررك عل ررى تر ر ثير
اسررتخدام بع ر

أسرراليب الترردري

علررى مسررتو التحصرريل المهررار والمعرفرري فرري

الكررة الطررائرة لطررالب كليررة التر يررة الرياضررية  ،واسررتخدم الباحررث المررنهج التجريبرري،
كما بلم حجم العينة ( )92طالباً قسمت ثالث مجموعات  ،وكانرت اهرم النترائج ان

اس ررتخدام أس ررلو ي (الممارس ررة – التب ررادلى) أعل ررى نت ررائج وأكث ررر فاعلي ررة ف رري مس ررتو

التحصريل المعرفرى فري الكررة الطرائرة لطررالب الفرقرة األولررى بكليرة التر يررة الرياضررية
للبنين جامعة المنصورة عن استخدام أسلوب الواجبات الحركية المدعم بالفيديو.

ة ة واجباءات البحث:

منها البحث:

استخدم الباحث المنهج التجريبي لمالئمته طبيعة البحث وذلك بمستخدام التصميم

التجريبي لمجموعتين متكافئتين إحداهما تجريبية واألخر ضابطة بمتباع القيا
والبعد لكال المجموعتين.
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مج مع البحث :
يتمثل مجتمع البحث فى تالميذ المرحلة المتوسطة بمنطقة بدولة الكويت للعام

الدراسى 1220م 1227 /م والبالم عددهم  212تلميذ.
دينة البحث:

قام الباحث باختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية وقوامها ( )02تلميذ ،تمثل

نسبة مئوية قدرها  ٪12من إجمالي مجتمع البحث وقد تم تقسيم العينة إلي مجموعتين

إحداهما تجريبية قوامها ( )22ثالثون تلميذ وقد اتبع معهن استخدام اسلوب التعلم باالتقان
واألخر ضابطة قوامها( )22ثالثون تلميذ  ،واتبع معهم طريقة التدري
العر

التوضيحى) لتدري

نف

التقليدية ( اسلوب

المهارات قيد البحث

وسائل وأدوات جمع اله انات:

استعان الباحث لجمع المعلومات والبيانات الخاصة بالبحث بالوسائل التالية :

 -8االجهزة :

الو ن  :باستخدام مي ان طبي تم حساب الو ن بالكيلو جرام.-الطول  :باستخدام جها الرستاميتر تم قيا

الطول ألقرب سنتيمتر.

 -2األدوات المس ةدمة ل هيق الهبناما ال ل م :
 ساعة إيقاك. -شريط قيا

مرن (بالسنتيمتر).

 -ملعب كرة سلة.

 -1االة هوابات الوهدنيوة :ملحق ()2
قام الباحث بتحليل محتو بع

 -صفارة .

 -حبال.

 -كرة سلة .

 -أقماع بالستيك.

– حائط تدريب .

المراجع العلمية والدراسات السابقة المرتبطة بكرة

السرلة مثررل ( )11( )12( )28( )27( )21 ()9( )7( )0()1()2لتحديررد الصررفات البدنيررة
الخاصة بكرة السلة واالختبرارات التري تقيسرها والمرتبطرة برياضرة بكررة السرلة ثرم ترم وضرعها

فرري اسررتمارة اسررتبيان ملح ر ( )1وعرضررها علررى السررادة الخب ر ار ملح ر ( )2وذلررك للتعرررك
علررى الصررفات البدنيررة الخاصررة بك ررة السررلة واالختبررارات الترري تقرري
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تتناسررب مررع طبيعررة هررذا البحررث والمرحلررة السررنية قيررد البحررث ويوضررح الجرردول ( )2نتررائج
استمارة استطالع آ ار الخب ار للصفات البدنية التي تتناسب مع المرحلرة السرنية قيرد البحرث

وكذلك أهم االختبارات التي تقيسها.

م

جدو ()8
النسبة المئو ة واالمم ة النسه ة ل ل ص ة مل
الص ات الهدن ة وامم االة با ابت ال ى ق سها وفقا ألباء الةهباء ( ل= )88
الص ات الهدن ة

آباء الةهباء

8

قدبة دضل ة للذاديل

2

القدبة ال ضل ة للقدميل

%90.90

2

البشاقة

%90.90

1

السبدة

%90.90

انس االة بابات

اة باب دفع كبة ه ة " 1ب ل" ألقصى
مسافة ممكنة

اباء الةهباء
%90.90

الون ال ب ض مل النبات

%800

%800
%800

ال دو10م مل الهدء ال الى بالزمل
الجبى االب داد 80×2م

%90.90

الم امالت ال لم ة لالة بابات الهدن ة:

صدق ال مايز:

استعان الباحث بصدق التماي ايجاد معامل الصدق حيث قام الباحث بتطبي

االختبارات البدنية والمهارية المختارة على مجموعتين إحداهما ممي ة وهم ( )22ممار
للعبة كرة السلة واألخر غير ممي ة ( )22تالميذ من نف

مجتمع البحث وخارج عينة

البحث األساسية وذلك بهدك تقنين االختبارات المستخدمة وايجاد المعامالت العلمية

(الصدق) كما يوضحه جدول (.)1

جدو ()2
داللة ال بوق هيل المميزات و الغيب مميزات فى اة بابات القدبات الهدن ة (ل=)20

م
8
2
1
2

االة بابات

وحدة
الق اس

قدبة دضل ة للبجليل بالسم
قدبة دضل ة
بالسم
للذباديل
النان ة
بشاقة
النان ة
سبدة

م

مميزة

10.10

ع

1.21

دا

7.71 22.22 8.7.70 20.10 211.10

دا

1..8
1..1

دا
دا

81.17
1.11

2..9

غيب مميزة
ع
م

0..8
0.28

81..0
28.97
9.97

ت الجدول ة دند8..12 =0.07
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1.81

الداللة
ق مة (ت)
المحسوبة اإلحصائ ة

8.89
0.79

لصالح

المميزة

اجمللة العلمية لعلوم الرتبية البدنية والرياضية املتخصصة

يتضح من الجدول رقم( )1أن قيمة (ت) المحسوبة اكبر من قيمة (ت ) الجدولية

ولذا فمن ذلك يشير ب ن هذه االختبارات تفرق بين الممي ين وغير الممي ين مما يدل على
صدق االختبارات قيد البحث فى التميي بين المجموعة الممارسة وغير الممارسة .

 -1الصدق الذا ى :

قررام الباحررث بحسرراب الصرردق الررذاتى لالختبررا ارت قيررد البحررث وذلررك بميجرراد الجررذر

التر يعى لمعامل الثبات ،وهو يفيد فى تحديرد النهايرة العظمرى لمعرامالت الصردق التجريبرى
والص رردق الع رراملى ،بمعن ررى أن الح ررد األعل ررى لمعام ررل ص رردق االختب ررار ال يتج رراو ص رردقه

الذاتى  ،والجدول رقم( )2يوضح نتائج الصدق الذاتى الختبارات القدرات البدنية.
جدو ()1

م امالت الصدق الذا ى الة بابات القدبات الهدن ة ( ل = )80
م

م امل الصدق الذا ى

االة وهوووووووابات

8

القدبة ال ضل ة للذباديل

0.92

2

القدبة ال ضل ة للبجليل

0.9.

1

البشاقة

0.19

2

السبدة

0.92

مس وى الداللة دند ( 0.112 =)0.07

يتضررح مررن الجرردول رقررم ( )2أن معررامالت الصرردق الررذاتى قيررد البحررث ترواحررت مررا

بين  2889،2897وهى معامالت صدق عالية مما يدل على صدق تلك االختبارات.

النبات:
نف

ايجاد معامل الثبات استخدم الباحث طريقة تطبي االختبارات واعادة التطبي على

العينة المستخدمة في الصدق (المجموعة غير الممي ة) وبفارق مني أسبوع وجدول

( )2يوضح ذلك .
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جدو ()2

م امل االب باط هيل ال ه قيل األو والنان ف االة بابات الهدن ة (ل=)80
االة هووابات

م

م امل االب باط

وحدة

الق اس

مس وى الداللة
دند 0.07

8

القدبة ال ضل ة للبجليل

السم

0.12

دا بحصائ ا

2

القدبة ال ضل ة للذباديل

السم

0.92

دا بحصائ ا

1

البشاقة

النان ة

0..9

دا بحصائ ا

2

السبدة

النان ة

0.11

دا بحصائ ا

مس وى الداللة دند ( 0.112 = ) 0.07

يتضح من الجدول رقم ( )2أن قيمة(ر) المحسوبة اكبر من قيمة (ر) الجدولية

مما يدل على ثبات تلك االختبارات .

االة با ابت المهاب ة ملحق ()2

قام الباحث بتحليل محتو بع

المراجع العلمية والدراسات السابقة المرتبطة بكرة

السر ر ر ر ررلة مثر ر ر ر ررل  )11( )12( )28( )27( )21 ()9( )7( )0()1()2(1للتعر ر ر ر رررك علر ر ر ر ررى

االختبررارات المهاريررة المرتبطررة بالمهررارات األساسررية (قيررد البحررث) وتررم وضررعها فرري اسررتمارة

استطالع أر الخب ار ملح ( )2ثم تم عرضها على ( ) 22من خب ار كرة السلة والمناهج
وط رررق الت رردري لتحدي ررد أنس ررب االختب ررارات المهاري ررة المرتبط ررة بالمه ررارات األساس ررية (قي ررد
البحررث) فرري رياضررة ك ررة السررلة والمناسرربة لعينررة البحررث وتررم حسرراب النسرربة المئويررة لهررذه

اآل ار  ،وهذا ما يوضحه جدول (.)2

جدو ()7

النسبة المئو ة واألمم ة النسه ة ل ل اة باب مل االة بابات المهاب ة وفقا ألباء الةهباء
ل=88

م

االة بابات المهاب ة

 8اة باب سبدة ال مب ب

أباء الةهباء
%800
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الم امالت ال لم ة لالة بابات المهاب ة:
م امل ال مايز:

استعان الباحث بصدق التماي ايجاد معامل الصدق حيث قام الباحث بتطبي

االختبارات والمهارية المختارة على مجموعتين إحداهما ممي ة وهم () 22ممار للعبة كرة
السلة واألخر غير ممي ة ( )22تالميذ من نف

مجتمع البحث وخارج عينة البحث

األساسية وذلك بهدك تقنين االختبارات المستخدمة وايجاد المعامالت العلمية (الصدق)
كما يوضحه جدول (.)0

جدو ()1

داللةال بوق هيل م وس ات دبجات المجمود يل المميزة وغيب
المميزة ف االة بابات المهاب ة ( ل = )80

سرعة التمريرة

دال

لصالح

االختبار

المجموعة غير
المجموعة
وحدة
المميزة
المميزة
القياس
ع
م
ع
م
الثانية 6..7 5.11 51.11 5..1 55.11

قيمة (ت) الداللة
المحسوبة اإلحصائية

ق مة ( ت ) الجدول ة دند مس وى 8..12 = 0.07

يتضح من الجدول الساب أن قيمة (ت) ااحصائية أكبر من قيمة (ت) الجدولية وذلك

يشير ب ن االختبارات تفرق بين الممارسات وغير الممارسات .
 -2الصدق الذا ى :

تم حساب الصدق الذاتى لالختبارات المهارية قيد البحث وذلك بميجاد الجذر
التر يعىلمعامل الثبات والجدول رقم ( )0يوضح الصدق الذاتى لالختبارات.
الصدق الذا

جدو ().

لالة بابات المهاب ة قيد البحث( ل = )80
م امل الصدق الذا ى

االة هووووووووووووواب
0.91

سبدة ال مب ب
مس وى الداللة دند (0.112 = )0.07
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يتضح من الجدول الساب

أن معامل الصردق الذاتى لالختبرارات المهارية قيد

البحرث تراوحت بين  2890 ،2892وهى معامالت صدق عالية مما يدل على صدق
االختبارات.

النبات:

ايجاد معامل الثبات استخدم الباحث طريقة تطبي االختبارات واعادة التطبير علرى
نف

العينة المستخدمة في الصردق (المجموعرة غيرر الممير ة) وبفرارق منري أسربوع وجردول

( )8يوضح ذلك.
جدو ()1

م امل االب باط هيل ال ه قيل األو والنان ف االة بابات المهاب ه (ل=)80
االة بابات
اة باب سبدة ال مب ب

وحدة الق اس

م امل االب باط

مس وى الداللة دند 0.07

النان ة

0.91

دا بحصائ ا

مس وى الداللة دند 0.112 = 0.07

يتض ررح م ررن الج رردول رق ررم ( )8أن مع ررامالت االرتب رراط ب ررين التطبير ر األول والث ررانى

ترواحررت مررا بررين  2882،2892وهررى معررامالت ارتبرراط دالررة إحصررائيا عنررد مسررتو 2821

مما يدل على ثبات تلك االختبارات.

 -7اس مابات سجيل الق اسات بالبحث :

أ-استمارة تسجيل البيانات المتعلقة بمعدالت النمو (السن _ الطول _ الو ن ).ملح ()0

ب -استمارة تسجيل نتائج االختبارات البدنية قيد البحث .ملح ()7
ج-استمارة تسجيل نتائج االختبارات المهارية قيد البحث .ملح ()8

الوحدات ال ل م ة باس ةدام أسلو الواجبات الحبك ة:

قام الباحث باستخدام أسلوب الواجبات الحركية وذلك للمجموعة التجريبية حيث

تضمن سير العمل وفقاً لهذا األسلوب ما يلى:

121

اجمللة العلمية لعلوم الرتبية البدنية والرياضية املتخصصة

 -8حديد األمداب المباد حق قها والم منلة ف ما يلى :
أ -تعلم الطالب بع مهارات كرة السلة وهى (التمريرة الصدرية)
ب -تعلم الطالب معلومات معرفية حول المهارات قيد البحث .
 -2أسس وضع الهبناما ال ل مى :
اعتمد الباحث عند وضع البرنامج التعليمى على بع

أ .مالئمة محتو البرنامج لمستو وقدرات أفراد العينة.

األس

التالية :

ب .توفر اامكانات واألدوات المستخدمة فى البرنامج قيد البحث.
ج .مرونة البرنامج وقبوله للتطبي العملى.

د .تدرج الخطوات التعليمية من السهل إلى الصعب ومن البسيط إلى المركب.
ه .مراعاة التك اررات المناسبة لتعلم المهارات قيد البحث.

و .مراعاة فترات الراحة البينية للوصول ب فراد العينة إلى الحالة الطبيعية.
 .م ارع رراة تق ررديم تعليم ررات وارش ررادات توض ررح النر رواحى الفني ررة الص ررحيحة لك ررل خط رروة
تعليمية لتالشى األخطا وتصحيحها.

ح .م ارعرراة عررر

نمرروذج لكررل خطرروة تعليميررة بالبرنررامج عررن طري ر الوسرريلة التعليميررة

المستخدمة ( الكمبيوتر – الفيديو ) ،وكرذلك الصرور الموجرودة بورقرة معيرار األدا

لتقديم تغذية راجعة للمتعلم عن األدا .
 -1صم م مح وى المادة الدباس ة وفقاً ألسلو الواجبات الحبك ة:

لتصميم محتو المادة الدراسية وفقاً لألسلوب قيد البحث قام الباحث بتحليل

محتو مهارات كرة السلة قيد البحث والتى يتم تدريسها بالج الرئيسى بالوحدة التعليمية ،

وتحديد جوانب التعلم الخاي بها  ،وذلك بالرجوع إلى المراجع العلمية كذلك الدراسات

السابقة التى تناولت استخدام أسلوب الواجبات الحبك ة فى التر ية الرياضية وذلك لتصميم
أوراق بيان العمل ألسلوب التعلم باالتقان للمقرر المستهدك واختيار األدوات المناسبة فى

ضو األهداك العامة واألهداك التعليمية المحددة من حيث وضع المادة العلمية المتعلقة

بتعلم المهارات قيد البحث فيما يختي بطريقة األدا والخطوات التعليمية والنواحى
المعرفية وذلك حتى يتم الوصول إلى األسلوب األمثل لكيفية تصميم أوراق العمل قيد
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محتواها على مجموعة من أعضا هيئة التدري

البحث .تم عر

الرياضية فى مجال المناهج وطرق التدري

وكرة السلة والذين لديهم مدة خبرة ال تقل عن

(  ) 22سنوات ملح (  ، ) 2وقد أفادوا بمج ار بع
هذه التعديالت والعر

بكليات التر ية

التعديالت وقد قام الباحث بمج ار

عليهم مرة أخر ف فادوا بمناسبة هذا المحتو لموضوع البحث

 -2ة وات وضع و صم م الهبناما ال ل مى:
طري :

راعى الباحث عند تصميمه للبرنامج التعليمى التدرج من السهل إلى الصعب عن

 -1تقسرريم تعلررم كررل مهررارة إلررى م ارحررل رئيسررية طبقراً لعمررل أجر ا الجسررم داخررل المهررارة ،ثررم
وضع مجموعة من الخطوات التعليميرة البسريطة لكرل مرحلرة للوصرول إلرى أدا المهرارة
ككل.

 -1وضع بع

التدريبات البسيطة للمهارة سروا كانرت هرذه التردريبات فرديرة بردون كررة –

 -2وضع بع

التدريبات التى تراعى فيها النواحى الخططية للمهارة.

 -1وضررع بع ر

االختبررارات فررى صررورة ترردريبات لتنميررة الدقررة أثنررا أدا المهررارات ( قيررد

فردية بكرة – وجية – جماعية.

 -2مراعاة النواحى القانونية للمهارة داخل البرنامج.
البحث ).

 -0ر ط المهارات بعضها ببع

داخل البرنامج التعليمى.

حيث راعى الباحث عند بنا البرنامج التعليمى اآلتى:

أ -اختيررار الترردريبات المتشررابهة والتررى تتشررابه مررن حيررث التركيررب فررى وضررع الجسررم ومررد

الحركة وسرعة األدا الحركى وطبيعة أدائها داخل الملعب أثنا المباريات ومجموعات

التوافقات ،بحيث تكسب المتعلم الشكل األمثل لألدا .

ب -المستو الفنى (المهار ) ألفراد العينة األساسية قيد البحث.
اإل اب ال ام ل ن يذ أسلو الواجبات الحبك ة:
قام الباحث بتدري

الواجبات الحركية فى الج

جدول (.)22( ،)9

المهارات قيد البحث لطالب المجموعة التجريبية ب سلوب

الرئيسى بالدر  ،وتم تقسيم البرنامج التعليمى كما يوضح
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جدو ()9

اإل اب ال ام ل ن يذ للهبناما ال ل مى المق بح

التدري

م

المح وى

2

مدة تطبي الوحدة التعليمية

1

عدد األسابيع

2

عدد الدرو

2

العدد الكلى للدرو

1

من الدر الواحد

0

ال من الكلى للدرو

ال وز ع الزمن
شهر
 2أسابيع
در واحد

أسبوعيا

2

التعليمية

92ق
التعليمية

وقد تم توحيد التو يع ال مني للدر

202ق( 21ساعة )

لكال المجموعتان مع االختالك في طريقة

فقط .وكان التو يع ال مني للدر التعليمي الواحد على النحو التالي :

 اإل اب ال ام ل ن يذ األسلو ال قليدى :قام الباحث بتدري

المهارات لطالب المجموعة الضابطة باألسلوب التقليد

(الشرح وأدا النموذج) وذلك بالج

الرئيسى بالوحدة التعليمية  ،وفى هذا األسلوب قام

الباحث بشرح المهارة ثم أدا نموذج لها ثم إعطا األمر للطالب باألدا وف ما تم شرحه

وعمله ثم أدا الخطوات التعليمية وتكرارها ثم تصحيح األخطا واعطا التغذية الراجعة

والمعلم هو صاحب جميع الق اررات فى هذا األسلوب .
* الدباسات االس الد ة :

قام الباحث بمج ار الدراسة االستطالعية في الفترة من 1228/1/ 22إلى
 1228/1/28وذلك بهدك التعرك على االتى :

 األدوات واألجه ة المتوفرة ومد صالحيتها . -تحديد أماكن إج ار االختبارات والمقايي

.

 -التعرك على الصعوبات التي قد تواجه الباحث عند التنفيذ

 إيجاد المعامالت العلمية لالختبارات قيد البحث (االختبارات البدنية – االختباراتالمهارية).
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ال جببة االس الد ة النان ة:

قام الباحث بتجريب البرنامج التعليمي المقترح على عينة عشوائية عددها ()22

عشرة تالميذ من مجتمع البحث ومن خارج العينة األصلية ،وذلك فى يوم 1228/1/12م

وذلك بهدك التعرك على:

 مد مناسبة األجه ة واألدوات والمكان المستخدم لتنفيذ التجر ة. مد مناسبة محتو البرنامج التعليمي لقدرات العينة.و نا ً على نتائج الدراسة تبين للباحث كفاية األجه ة واألدوات لتنفيذ البرنامج،
بااضافة إلى مناسبة محتو البرنامج التعليمي لقدرات العينة.
جانس ال ينة :
قام الباحث بمج ار التجان

بين أفراد عينة البحث فى ضو المتغيرات التالية:

 -معدالت النمو ( السن – الطول  -الو ن )  ،وبع

القدرات البدنية ( الرشاقة-

القدرة العضلية للذراعين -القدرة العضلية للرجلين – السرعة)  ،واختبار األدا

المهار للمهارات "قيد البحث".
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جدو ()80

الم وسط الحساه والوس ط واالنحباب الم اب وم امل االل واء للمجمودة
ال جب ه ة والمجمودة الضاب ة فى الم غيبات قيد البحث ل= 10
وحدة
الم غيبات
م دالت النمو:

الق اس

المجمودة ال جب ه ة (ل =)10
الم وسط

الوس ط

االنحباب
الم اب

م امل

االل واء

المجمودة الضاب ة (ل=)10
الم وسط

الوس ط

م امل

االنحباب

االل واء

الم اب

السنة

82.81

88.87

0.20

2821-

88.82

88.80

0.28

ال و

السم

222...

827

7.17

0.81-

821.7

821

1.18

0.22

الوزل

ال جم

22.7.

28.70

..22

0.22

28.20

20.70

1.11

0.28

السل

2821

القدبات الهدن ة:
البشاقة

نان ة

28.78

22.8

8.12

8.12-

20.17

20.27

8.11

0.91

السبدة

نان ة

1.11

1.90

0.12

0.89-

1.11

1..0

0.11

0.09-

القدبة ال ضل ة

السم

28.8.

28

2.28

0.82

20..0

20

2.77

0.21

السم

281.11

200

70.12

0.12

228.11

207

18.29

0.10

نان ة

87.19

87.90

8.18

0.02-

81.2.

81.17

8.11

0.82-

للبجليل
القدبة ال ضل ة
للذباديل
سبدة ال مب ب
واالس قبا

يتضح من جدول رقم ( )22تجان

أفراد عينة البحث حيث أن معامالت االلتوا

انحصرت ما بين  2 -،2 +مما يدل أنها تقع داخل المنحنى االعتدالى الذ كلما اقترب

من الصفر كان التو يع اعتدالي  ،مما يدل على أن العينة متجانسة وتمثل مجتمعا

اعتداليا طبيعيا.

افؤ أفباد ال ينة :
نفر ر

قررام الباحررث بررمج ار التكررافؤ بررين المجمرروعتين التجريبيررة والضررابطة فررى ضررو

المتغير ررات وه ررى :مع رردالت النم ررو (الس ررن -الط ررول -ال ررو ن) ،وبعر ر
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البدنيررة (القرردرة العضررلية للرررجلين – القرردرة العضررلية للررذراعين – الرشرراقة – السرررعة)

ومستو األدا المهار للمهارات قيد البحث تكافؤ المجموعرات ،والجردول رقرم ()21
يوضح التكافؤ بين المجموعتين فى ضو المتغيرات "قيد البحث".
جدو ()88

داللة ال بوق هيل المجمود يل ال جب ه ة والضاب ة فى م غيبات البحث (ل = )10
وحدة
القياس

المتغيرات
م دالت النمو:
السل

المجموعة التجريبية
(ن =).1
ع
م

المجموعة الضابطة
(ن=).1
ع
م

الداللة
قيمة (ت)
المحسوبة اإلحصائية

السنة

88.81

0.20

88.82

0.28

0.09

غيب دا

ال و
الوزل
القدبات الهدن ة :
القدبة دضل ة للبجليل

السم
ال جم

822...
22.7.

7.17
..22

821.70
28.20

1.18
1.11

8.81
0.12

غيب دا
غيب دا

بالسم

28.8.

2.28

20..0

2.77

0.20

غيب دا

القدبة دضل ة للذباديل
البشاقة
السبدة
سبدة ال مب ب االس قبا

بالسم
النان ة
النان ة
النان ة

18.29 228.11 70.12 281.11
8.11 20.17 8.12 28.78
0.11
1.11
0.12
1.11
8.11 81.2. 8.18 87.19

0.78
8.77
8.07
0.91

دا
دا
دا
دا

غيب
غيب
غيب
غيب

قيمة (ت) الجدولية عند مستوى (5.7.1 = )1.11

يتضح من الجدول رقم ( )22يتضح عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين

المجموعتين التجريبية والضابطة فى كل متغيرات البحث مما يشير إلى تكافؤ
المجموعتين.

ة وات ن يذ البحث:
الق اس القهلى:
تم إج ار القيا

القبلى على عينة البحث األساسية للمجموعتين التجريبيتين والبالم

عددهم( )02تلميذا فى االختبارات المهارية وذلك من يوم 1228/1/12م.
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ن يذ ال جببة األساس ة:
تم تنفيذ البرنامج التعليمي على المجموعتين التجريبيتين بحيث تؤد

كل مجموعة

البرنامج باألسلوب المتبع لها عن المجموعة األخر وذلك ابتدا من يوم السبت المواف
 1228 / 1 / 11م وانتهت يوم السبت المواف

1228/2 /28م لمدة ار ع أسابيع

بمعدل در أسبوعيا لكل مجموعة و من الدر (92ق )
الق اس الب دى:

بعد االنتها من تنفيذ البرنامج  ،تم تطبي االختبارات المهارية وذلك يوم االحد
المواف 1228/2 / 29م للمجموعتين التجريبية والطابضة وتسجيل القياسات البعدية.

الم الجات اإلحصائ ة المس ةدمة:

قام الباحث باستخدام المعالجات ااحصائية باستخدام البرنامج ااحصائي(spss

( v20التالية :

 -1االنحراك المعيار .
 -2معامل االرتباط .
- 0الدرجة المقدرة .

 -1المتوسط الحسابى .
 -2اختبار (ت).
 -1نسبة التحسن .

دبض الن ائا ومناقش ها و سيبما:

 -2داللة الفرروق االحصرائية برين متوسرطي درجرات كرل مرن القياسرين القبلري والبعرد
للمجموعة التجريبية في تعلم مهارةالتمريرة الصدرية فى كرة السلة .
داللة ال بوق هيل م وس

جدو ()82

الق اسيل القهل والب د للمجمودة ال جب ه ة

ف اة بابات ب ض مهابات كبة السلة (ل=)10

سبدة
ال مب ب

نان ة

م

ع

م

ع

87.19

8.18

88.10

0.99

821

ق مة (ت ) الجدول ة دند مس وى (8.199 = )0.07
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2.09

11.8.

87.81

دا

لصالح

وحدة
االة بابات
الق اس

الق اس القهلى

الق اس الب دى

مببع
الداللة
ق مة (ت)
مجموع م وسط
انحبافات
ق
المحسوبة اإلحصائ ة
ال بوق ال بو
ال بوق

الق اس
الب دى
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يتضح من الجدول رقم( )21ما يلى  :ان قيمه (ت) المحسوبة اكبر من قيمه

(ت) الجدولية مما يشير انه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى القياسيين
القبلى والبعد فى مستو األدا مهارات كرة السلة البحث قيد البحث للمجموعة التجريبية
لصالح القيا

البعد .

األمر الذ يعطى انعكاساً على أن البرنامج التعليمى المستخدم ب سلوب الواجبات

الحركية متعدد األشكال يؤثر ت ثي اًر إيجابياً على تعلم المهارات الهجومية فى كرة اليد (قيد

البحث) ،حيث يرجع الباحث هذه اايجابية فى الت ثير إلى طبيعة أسلوب الواجبات
الحركية وما يمتا به من مراعاته للفروق الفردية بين المتعلمين وأن المتعلم هو الذ

يختار مستو البداية حسب قدراته وميوله واستعداداته وهو الذ يقوم بتقويم أدائه واصالح
أخطا ه بنفسه من خالل ورقة المعيار وكذلك التغذية الرجعية الفورية وتقديم المعلومات
عن طري ورقة المعيار وتدعيم أسلوب الواجبات الحركية بالفيديو والكمبيوتر ساعد على

تقديم خبرات حية وقوية الت ثير ،أدت إلى يادة بقا أثر التعلم وساعدت المتعلم على
سرعة الفهم واادراك للمهارات الحركية المراد تعلمها وكانت من أهم عوامل التحفي للمتعلم

فى محاولة تعلم وت دية ما يشاهده.

ومذا ما يؤكدي كل مل أهو النجا دز الديل 2007م ( )8أن التعلم ب سلوب

الواجبات الحركية يسمح لكل متعلم باختيار مستو البداية الذ
يوفر المدر

يتناسب مع قدراته حيث

خطوات تعليمية ذات مستويات متعددة ومتدرجة فى الصعوبة لينتقى منها

المتعلم ما يتناسب مع قدراته كخطوة أولى يخطو منها إلى الواجب التالى حتى يصل إلى

تحقي متطلبات الواجب األخير و ذلك تراعى الفروق الفردية مما يؤد

إلى نتائج أفضل

فى عملية التعلم وهذا ما تناشده االتجاهات التر وية الحديثة من خالل التعلم الذاتى الذ

ينقل محور االهتمام إلى المتعلم باعتباره المستفيد األول من العملية التعليمية.
وتتف هذه النتائج مع نتائج دراسة كل من اسب دهد ال

م 8991م ( ، ،) 22

محمد بهبام م سالم 2000م (  ، ) 81محمد محمد الشحات 2002م (  ، ) 89أحمد

يوسش داشوب 2002م ( . ) 1
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 -2داللررة الفررروق االحصررائية بررين متوسررطى درجررات القياسررين القبلررى والبعررد للمجموعررة
الضابطة فى تعلم مهارة التمريرة الصدرية فى كررة السرلة لتالميرذ المرحلرة المتوسرطة بدولرة

الكويت صالح القيا

البعد .
جدو ()81

داللة ال بوق هيل م وس

الق اسيل القهل والب د للمجمودة الضاب وووووة

ف اة بابات ب ض مهابات كبة السلة(ل=)10

االة بابات
سبدة

ال مب ب

وحدة

الق اس القهلى

الق اس الب دى

مجموع

م وسط

الق اس

م

ع

م

ع

ال بوق

ال بوق

النان ة

81.2.

8.11

82...

0.90

807

1.70

مبب ات

ق مة

انحبافات

(ت)

811.12

1.11

ال بوق

المحسوبة

الداللة

اإلحصائ ة
دال

ق مه (ت) الجدول ة دند مس وى دالله (8.199=)0.07

يتضح من الجدول رقم ( )22ما يلى:

أن قيمه(ت) المحسوبة أكبر من قيمة (ت)الجدولية مما يشير انه توجد فروق
في مستو األدا مهارات كرة السلة

إحصائية بين متوسطي القياسين القبلي و والبعد

لمهارات كره السلة " قيد البحث" للمجموعة الضابطة لصالح القيا

والبعد .

ويع و الباحث التقردم الحادث لطالب المجموعة الضابطة فى تعلم مهارات كرة

السلة قيد البحث إلى استخدام األسلوب التقليد

حيث يقروم فيه المعلم بشررح طريقة أدا

المهارة وأدا نموذج عملى لها واعطا التغذية المرتدة فى الوقت المناسب  ،ويتف ذلك
مع ما أشرار إليه كل من

بسماديل ف حى دهد الغنى (2001م)( ،)7دالء الديل

محمدى دهدالحميد (2009م) ( ، )82دنمال مص ى دنمال ومشام محمد دهدالحل م

ومينم دهدالمجيد محمد (2001م) ( )22محمد محمد الشحات(2002م) ( ،)2حيث
أشارت أهم نتائج د ارسراتهم إلى أن األسرلوب التقليد

له ت ثير إيجابى على تعرلم مهارات

األنشطة الرياضية ألفراد المجموعة الضابطة قيد أبحاثهم  ،وذلك لوجود معلم يقوم بالشرح

اللفظى والنموذج ويعطى التغذية الراجعة  ،و ذلك يكون قد تحق الفر
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لصالح
القيا
البعد

اجمللة العلمية لعلوم الرتبية البدنية والرياضية املتخصصة

 -2داللر ررة الفر ررروق االحصر ررائية بر ررين متوسر ررطى درجر ررات القياسر ررين البعر ررديين للمجمر رروعتين

التجريبي ررة والض ررابطة عل ررى تعل ررم مه ررارة التمرير ررة الص رردرية كر ررة الس ررلة قي ررد البح ررث لتالمي ررذ
المرحلة المتوسطة بدولة الكويت لصالح المجموعة التجر ية.
جدو ()82

ال بوق هيل م وس

ف

سبدة

النان ة

ت

ال مب ب

الق اس

اة بابات ب ض مهابات كبة السلة (ل=)10

المجمودة ال جب ه ة

المجمودة الضاب ة

(ل=)10

(ل=)10

م

ع

م

88.10

0.99

82...

ع
0.90

ق مة (ت)

المحسوبة
1.90

الداللة

اإلحصائ ة
دا

لصالح

االة با اب

وحدة

الق اسيل الب دييل للمجمودة ال جب ه ة والمجمودة الضاب ة

ق مة (ت) الجدول ة دند مس وى (8.112 = )0.07

من الجدول الساب رقم ( )21يتضح ما يلى :

قيمه (ت) المحسوبة اكبر من قيمه (ت) الجدولية مما يشير انه توجد فروق ذات

داللة إحصائية بين متوسطات القياسين البعدين لكل من المجموعتين التجريبية و

الضابطة فى مستو األدا المهار لمهارات كره السلة و لصالح المجموعة التجريبية.

ويع و الباحث هذا التقدم الحادث ألفراد المجموعة التجريبية عن المجموعة

الضابطة فى فى تعلم المهارات االساسية قيد البحث إلى أن أسلوب الواجبات الحركية

تضمن في البنية األساسية له التركي على األدا السليم والجودة العالية ولي

سرعة

أشار
ا
األدا أثنا عملية التعلم مما أظهر تقدماً فى المستو المهار  ،ويتف ذلك مع ما
اليه أشبب دنمال دهدالم ل 8999م إلى أن التعلم ب سلوب الواجبات الحركية يساعد
على االستكشاك والتجر ة واالنطالق واظهار خلفية كل طالب ومقدرته حيث يكون

الطالب فى هذا األسلوب أح ار اًر فى التطبي على أدا المهارات كل حسب مستواه ولهذا
فمن أسلوب الواجبات الحركية يعتبر أسلوب تر و نفسى يراعى الفروق الفردية ويظهر

المواهب التى تحتاج إلى رعاية وتوجيه)79 : 8 ( .
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أوالً :االس ةالصات:

فى ضو نتائج البحث توصل الباحثان إلى االستخالصات التالية :

 .2ال ررتعلم باس ررتخدام أس ررلوب الواجب ررات الحركي ررة ل رره تر ر ثير إيج ررابى عل ررى المتغير ررات
المهارية فى مهارات كرة السلة قيد البحث لطالب المجموعة التجريبية .

 .1الررتعلم باسررتخدام األس رلوب التقليررد لرره ت ر ثير إيجررابى علررى المتغيرررات المهاريررة فررى
مهارات كرة السلة قيد البحث لطالب المجموعة الضابطة .

 .2الررتعلم باسررتخدام أسررلوب أسررلوب الواجبررات الحركيررة كرران أكثررر فاعليررة مررن الررتعلم
باألسلوب التقليد على المتغيرات المهارية فى مهرارات كررة السرلة قيرد البحرث ممرا

يشير إلى فعاليته فى عملية التعلم .

نان اً  :ال وص ات :

فى ضو ما أسفرت عنه نتائج البحث يوصى الباحثان بما يلى :

 .2اسرتخدام أسرلوب الواجبررات الحركيرة فررى تعلرم مهررارات كررة السررلة بالوحردة التعليميررة
لتالميذ المرحلة المتوسطة بدولة الكويت .

 .1استخدام أسرلوب الواجبرات الحركيرة فرى تعلرم مهرارات األنشرطة الرياضرية بمختلرف
المراحل التعليمية .

 .2ت رردريب معلم ررى التر ي ررة الرياض ررية بم ارح ررل التعل رريم المختلف ررة عل ررى كيفي ررة اس ررتخدام
أسلوب الواجبات الحركية

 .2إج ار أبحاث مشابهة لمعرفة مد ت ثير استخدام أسلوب الواجبات الحركيرة وذلرك
على عينات وأنشطة رياضية أخر لمراحل تعليمية مختلفة على متغيرات أخر .

أوالً  :المباجوع باللغة ال ببيوة :

املـــراجــــع

 -1أهووو النجووا أحموود دووز الووديل ( 2007م).الترردري فرري التر يررة الرياضررية (الطرررق –
األساليب – االستراتيجيات ) ،مكتبة شجرة الدر ،المنصورة،
 -2أهووو النجووا أحموود دووز الووديل(2000م) :االتجاهررات الحديثررة فررى طرررق ترردري التر يررة
الرياضية ،مطبعة األصدقا  ،المنصورة.،
111

اجمللة العلمية لعلوم الرتبية البدنية والرياضية املتخصصة

 -1أحمد السيد الموافى(2002م) :تر ثير اسرتخدام بعر أسراليب التردري علرى مسرتو
التحصيل المهار والمعرفى فى الكرة الطائرة لطرالب كليرة التر يرة الرياضرية،
رسالة دكتوراة ،كلية التر ية الرياضية ،جامعة المنصورة،
 -1أحموووووود أموووووويل فوووووووزى (2001م)  :كر ر ررة الس ر ررلة للناش ر ررئين  ،المكتب ر ررة المصر ر ررية ،
ااسكندرية .
شهل(2080م) " :ت ثير تدريبات المنافسة علي تنمية بع المهارات
 -1أحمد مص
الهجومية لد ناشئ كرة السلة "  ،رسالة ماجستير  ،جامعة طنطا .
 -1أحمووود يوسووووش داشوووووب :مقارن ررة أس ررلو ى التطبير ر الموج رره والتطبير ر ال ررذاتى متع رردد
المس ر ررتويات عل ر ررى بعر ر ر المه ر ررارات األساس ر ررية والص ر ررفات البدني ر ررة الخاص ر ررة
للمبترردئين فررى ك ررة السررلة ،رسررالة دكترروراة  ،كليررة التر يررة الرياضررية ببورسررعيد،
جامعة قناة السوي  1221 ،م.
 -1بسماديل ف حى دهد الغنوى (2001م) :تر ثير اسرتخدام الرتعلم التعراونى علرى مسرتو
االدا فررى كررة السررلة لررد تالميررذ الحلقررة الثانيررة مررن التعلرريم االساسررى ،رسررالة
ماجستير ،كلية التر ية الرياضية ،جامعة طنطا.
 -1أشبب دنمال دهد الم لو (8999م):تر ثير الرتعلم ب سرلوب الواجبرات الحركيرة علرى
األدا المهرار فرى در التر يرة الرياضرية لتالميرذ المرحلرة ااعداديرة ،رسررالة
ماجستير  ،كلية التر ية الرياضية للبنين ،جامعة ال قا ي .،
 -1دهد ال ز ز أحمد النموب  ،مودحت صوالح سويد (8991م)  :كررة السرلة  ،العاشرر مرن
رمضان .دار األساتذة للنشر والتو يع .
 -11دنمووووال مصوووو ى دنمووووال ومشووووام محموووود دهوووودالحل م وميوووونم دهدالمجيوووود محموووود
(2001م)  " :تص ررميم موق ررع إنترن ررت تعليم رري وأثر رره عل ررى بعر ر المتغير ررات
المهاري ررة والمعرفي ررة والوجدانيرررة لرياض ررة سر ررالح الش رري لطلبر ررة كلي ررة التر يرررة
الرياضية جامعة المنيا "  ،بحث منشرور  ،مجلرة أسريوط لعلروم وفنرون التر يرة
الرياضررية  ،العرردد الثالررث والعشرررون  ،الج ر ال اربررع  ،عرردد نصررف سررنو ،
كلية التر ية الرياضية  ،جامعة أسيوط  ،نوفمبر.
 -11د وواب دهوود ال ووب م حسوول(8991م) :طرررق الترردري فررى التر يررة البدنيررة والرياضررة،
منش ة المعارك ،ااسكندرية.
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 -12دوووالء الووووديل محمووودى دهدالحميوووود (2009م)  " :تر ر ثير برن ررامج مقت رررح باأللعر رراب
االكترونية على تعلم بع مهارات كرة السرلة وتنميرة االبتكرار الحركرى لرد
تالميذ المرحلة االبتدائية "  ،رسالة دكتوراه  ،كليرة التر يرة الرياضرية  ،جامعرة
المنيا .
 -11فا مووة دهوود المقصووود (8990م)  " :أثررر اسررتخدام أسررلوب دوائررر المحطررات علرري
بع العناصر الخاصة والمستوي المهاري لكررة السرلة " ،مجلرة علروم وفنرون
الرياض ررة  ،المجل ررد الثر راني ،الع رردد الثال ررث  ،كلي ررة التر ي ررة الرياض ررية للبن ررات ،
جامعة حلوان .
 -11فا مة محمود أهوو دهودول السويد (2080م)  " :فاعليرة اسرتخدام اسرتراتيجية الرتعلم
لإلتقان علي مستوي أدا التصويب من السقوط فري كررة اليرد "  ،مجلرة علروم
وفن ررون الرياض ررة  ،المجل ررد ( ، )20كلي ررة التر ي ررة الرياض ررية للبن ررات  ،جامع ررة
حلوان .
 -11محبوس محمد قنديل محمود بهوبام م شوحا ه  ،أحمود فوؤاد الشواذل 8991( ،م):
أساسيات التمرينات البدنية  .منش ة المعار ك  ،ااسكندرية ،
 -11محمد بهبام م سالم(2000م) ت ثير التعلم باستخدام أسرلوب الواجبرات الحركيرة علرى
مسر ررتو بع ر ر المهر ررارات المسر ررتخدمة فر ررى الج ر ر التطبيقر ررى لر رردر التر ير ررة
الرياضية لتالميذ الصف الثانى ااعرداد  ،نظريرات وتطبيقرات ،مجلرة علميرة
متخصصة فى علوم التر ية البدنية والرياضرة ،كليرة التر يرة الرياضرية للبنرين،
جامعة االسكندرية ،العدد .،27
 -11محموووود دهوووود الووووبح م بسووووماديل 8997( .م)  :الهج رروم فررري ك ر ررة السر ررلة ، ،منش ر ر ة
المعارك  ،ااسكندرية.
 -11محمد محمد الشحات : ) 8991( .كرة السلة  ،مكتبة األيمان  .المنصورة..
 -11محمد محمد الشحوات (2002م) :ت ثير استخدام بع أساليب التردري علري تعلرم
بع المهارات األساسرية فري رياضرة الهروكي لطرالب كليرة التر يرة الرياضرية
جامعة المنصورة  .المجلة العلمية  ،الرياضرة علروم وفنرون  ،المجلرد السراد
عشر  ،العدد الثاني  ،جامعة حلوان .
 -21محموود محمووود دهوود الوودائم  ،محموود صووبح حسووانيل(8999م) :الحررديث فرري ك ررة
السلة  ،ط ، 1دار الفكر العر ي  ،القاهرة .،
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 -21محمود دهدي ةل ووه (2002م) :ت ثير استخدام أسلو ين مرن أسراليب التردري علرى
بعر المهررارات األساسررية والصررفات البدنيررة للمبترردئين فرري المالكمررة  .رسررالة
دكتوراه  ،كلية التر ية الرياضيرة بنين بورسعيد  ،جامعة قناة السوي . ،
 -22مص ى محمد ز دال (899.م) :موسوعة تدريب كرة السرلة  ،دار الفكرر العر ري ،
القاهرة ،
 -21ميبفت دل ة اجه نوا بهوبام م شول وت (2002م) : ،طررق التردري فري التر يرة
الرياضية  ،الج الثراني ر التردري للتعلريم والرتعلم  ،مكتبرة ومطبعرة ااشرعاع
الفنية  ،ااسكندرية .
 -21اسوب دهوود ال و م (8991م) :تر ثير اسررتخدام أسرلوب الواجبررات الحركيرة علررى تعلررم
بع ر مهرارات كررة القردم األساسرية لتالميرذ المرحلرة ااعداديرة ،مجلررة بحرروث
التر رية الرياضيرة ،المجلد الواحد والعشرون ،العدد الرابع والعشرون ،ديسرمبر،
كلية التر ية الرياضية بنين ،جامعة ال قا ي .

نانيواً  :المباجوع األجنهيوة :
25- Bruce Joyce & Marsha Weil (1996): Models of Teaching ,
London , Allyn and Bocon , No.329
26- Schilling, L.,Mary, L., The effect of three styles of teaching on
the university students sports performance , http: //
cricir.sys.edu/ pluels,2000.
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