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ممخص البحث بالمغة العربية

اف التعميـ المبرمج قد أضاؼ لمعممية التعميمية الكثير  ,وقد اسيـ في اكساب المتعمميف الكثير مف المعارؼ
عف طريؽ عرض المعمومة عمى شكؿ كممات أو إشارات أو حروؼ مكبرة كمثيرات مميزة لتساعد المتعمـ عمى

اصدار استجابات مناسبة باإلضافة إلى استخداـ نظاـ فعاؿ لعرض المفاىيـ والتصحيح الفوري وتحميؿ المادة
العممية إلى عناصرىا األولية ثـ إلى أفكار رئيسية وأفكار ثانوية إضافة إلى ترتيب السموكيات وفؽ تسمسؿ

يؤدي إلى تحقيؽ اليدؼ السموكي كما تضمف تحديد نوع البرمجة ثـ كتابة اإلطارات التي تتناسب مع اليدؼ ,
وىنا تكمف أىمية البحث في استخداـ التعميـ المبرمج في تعمـ بعض الميارات االساسية بكرة السمة ومعرفة
دوره الفاعؿ في رفع مستوى التعمـ لدى المتعمميف  ,وكانت مشكمة البحث إف معظـ المشكالت الناتجة عف
التدريس المتبع مف قبؿ المدرسيف تنشأ لكوف عممية التدريس تؤدى جممة واحدة دوف االىتماـ بالتفاصيؿ,
وبناء المادة العممية بتحميميا إلى مكوناتيا األولية مف معمومات وحقائؽ وتعميمات ,األمر الذي ربما يؤدي

إلى ضعؼ األثر التعميمي ,وتأخر بعض المدرسيف في التحصيؿ الدراسي ,اذ اف الطريقة التدريسية غالبا ما
تكوف الطريقة األمرية لدى المدرس لذا ارتأى الباحثوف ادخاؿ طرؽ جديدة عمى عممية التعمـ حتى تحسف

وتسرع مف عممية التعمـ لدى الطالب في درس كرة السمة وكذلؾ االختصار بالجيد والوقت وكانت اىداؼ

البحث إعد اد منيج تعميمي وفؽ أسموب التعميـ المبرمج في تعمـ بعض الميارات األساسية بكرة السمة لدى
طالب كمية التربية الرياضية جامعة الكوفة والتعرؼ عمى تأثير استخداـ التعميـ المبرمج في تعمـ بعض

الميارات االساسية بكرة السمة لدى طالب كمية التربية الرياضية جامعة الكوفة وافترض الباحثوف وجود فرؽ

ذات داللة احصائية لمتعميـ المبرمج في تعمـ بعض الميارات االساسية بكرة السمة لدى طالب كمية التربية
الرياضية جامعة الكوفة واستخدـ الباحثوف المنيج التجريبي عمى طالب المرحمة االولى بكمية التربية الرياضية

جامعة الكوفة لمعاـ الدراسي  2014-2013والبالغ عددىـ ( )61بعد استبعاد الطالبات  ,وتـ تقسيـ عينة
البحث بصورة عشوائية الى مجموعتيف ,وتـ اختيار ( )20طالبا لكؿ مجموعة واستنتج الباحثوف اف استخداـ

اسموب التعميـ المبرمج اكثر فاعمية مف الطريقة التقميدية المتبعة في اكتساب بعض الميارات االساسية بكرة
ال سمة واوصى بضرورة استخداـ اسموب التعميـ المبرمج وىو احد االساليب الحديثة في برامج تدريس واعداد
طالب التربية الرياضية وخاصة في تدريس الميارات االساسية بكرة السمة واجراءات دراسات وبحوث مماثمة

عمى باقي الميارات االساسية بكرة السمة ولمراحؿ دراسية اخرى وتشجيع الطالب عمى استخداـ التغذية الراجعة
الذاتية اثناء االداء وزيادة تفاعميـ مع الدرس والمدرس وتدريب التدريسييف عمى انواع مختمفة مف اساليب

التدريس لغرض االرتقاء بالمستوى العممي لمتدريسييف.

The influence of the style of programmed instruction to learn some basic
skills of basketball with students of the Faculty of Physical Education, University
of Kufa
Dr. Haider Naji Habash - teacher. Ali Mahdi Hassan - ssistant teacher
Hamid Abdul Hadi Shahid
The programmed instruction has added to the educational process a lot, has
contributed to the Acquistion educated a lot of knowledge by presenting
information in the form of words or signs or enlarged letters distinctive
Kmthirat to help the learner to the issuance of appropriate responses in addition
to the use of an effective system to display concepts and correction and
immediate analysis of the scientific material to primary elements and then to the
main ideas of secondary and ideas as well as the order of the behaviors according
to the sequence leads to achieve the goal of behavioral also included identifying
programming type, and then writing frames that fit with the target, and here lies
the importance of research in the use of programmed instruction to learn some
basic skills of basketball and know its active role to raise the level of learning of
learners, and the research problem that most of the problems resulting from the
teaching practice by teachers arise because the teaching process, resulting in a
single sentence without attention to detail, and build scientific article analyzed
the initial components of the information and facts and generalizations, which
may lead to a weak effect educational, and delayed some teachers in academic
achievement, as the method of teaching is often the way Princess with the teacher
so the researchers felt the introduction of new methods to the learning process
even improve and accelerate the learning process of the students in a lesson
basketball as well as shortcut effort, time and research Goals preparation
curriculum education according to programmed instruction method to learn
some basic skills of basketball with students of the Faculty of Physical Education,
University of Kufa and identify the impact of the use of programmed instruction
to learn some basic skills of basketball with students of the Faculty of Physical
Education, University of Kufa, the researchers assumed the existence of
statistically significant education programmed difference in learning some of the
basic skills of basketball with students of the Faculty of Physical Education,
University of Kufa researchers experimental method was used on students first
stage, Faculty of Physical Education, University of Kufa for the academic year
2013-2014 totaling (61) after excluding students, was the research sample split
randomly into two groups, were selected (20) students per group, the researchers
concluded that the use of the style of programmed instruction more effective
than the traditional method used to acquire some basic skills of basketball and
recommended that the use of the style of programmed instruction, one of the
modern methods of teaching programs and the preparation of physical
education students, especially in the teaching of basic skills of basketball and
procedures for studies and research similar to the rest of the basic skills of
basketball and other stages of the study and encourage students to use feedback
self during the performance and increase their interaction with the lesson and
the teacher and the training of teachers on different types of teaching methods
for the purpose of upgrading science for teachers

 -1التعريؼ بالبحث

 1-1مقدمة البحث واىميتة
يشيد ىذا العصر تقدما كبي ار ومتسارعا في المعرفة والتقدـ العممي والتقني فػي مختمػؼ مجػاالت الحيػاة ,ومنيػا

المجاؿ الرياضي مما ادى ذلؾ الى التغيرات التػي شػممت التربيػة الرياضػية وطرائقيػا واسػاليبيا وطػرؽ تقويميػا
والتحوؿ مف التعميـ الى التعمـ أي مف المدرس الى الطالب ومف التخطيط الغير نظامي الػى التخطػيط النظػامي,

واف الكثيػػر مػػف العػػامميف فػػي التربيػػة الرياضػػية يعتقػػدوف اف مجػػاؿ تكنولوجيػػا التعمػػيـ يقتصػػر عمػػى الوسػػائؿ

التعميميػػة فقػػط ,اذ ظيػػرت العديػػد مػػف مػواد التعمػػيـ اإللكترونػػي المسػػتحدثة ومػػف اىػػـ ىػػذه الم ػواد مػػادة التعمػػيـ
المبرمج اذ تطورت مبادئو واتسع نطاؽ تكنولوجيػا الػتعمـ واصػبح اكثػر شػموال مػف ميػداف الوسػائؿ التعميميػة اذ
شمؿ تصميـ التعمـ وضرورة تحديد مستوى البداية لممتعمميف او تحديد االىػداؼ التعميميػة وتحميػؿ المحتػوى او

تحديد استراتيجيات التدريس مف طرؽ واساليب وادوات وطرؽ تقويميا.

واف التعميـ المبرمج قد أضاؼ لمعممية التعميمية الكثير  ,وقد اسيـ فػي اكسػاب المتعممػيف الكثيػر مػف المعػارؼ

عف طريؽ عرض المعمومة عمى شكؿ كممات أو إشارات أو حروؼ مكبرة كمثيػرات مميػزة لتسػاعد المػتعمـ عمػى
اصدار استجابات مناسبة باإلضافة إلى استخداـ نظاـ فعاؿ لعػرض المفػاىيـ والتصػحيح الفػوري وتحميػؿ المػادة

العممية إلى عناصػرىا األوليػة ثػـ إلػى أفكػار رئيسػية وأفكػار ثانويػة إضػافة إلػى ترتيػب السػموكيات وفػؽ تسمسػؿ

يؤدي إلى تحقيؽ اليدؼ السموكي كما تضمف تحديد نوع البرمجة ثـ كتابة اإلطارات التي تتناسب مػع اليػدؼ ,
وبيذا يصبح المدرس أماـ مسػؤوليات جديػدة أىميػا مسػؤولية معرفػة كيفيػة بنػاء المػادة التعميميػة ومػا يتطمبػو
ذلؾ مف خبػرة فػي القػدرة عمػى تحميػؿ وتصػميـ المقػرر الدراسػي إلػى وحػدات أو أجػزاء صػغيرة ,بحيػث يأخػذ كػؿ
عنصر مف عناصر الوحدة أو الدرس التعميمي موضعو المناسب في التتابع والوقػت الػالزـ لػو فػي كيفيػة تقػديـ

المادة العممية والتتابع وتخميص المادة الدراسية مف الفقرات الزائدة.

وىنا تكمف أىمية البحث في استخداـ التعمػيـ المبػرمج فػي تعمػـ بعػض الميػارات االساسػية بكػرة السػمة ومعرفػة

دوره الفاعؿ في رفع مستوى التعمـ لدى المتعمميف.

 2-1مشكمة البحث

إف معظـ المشكالت الناتجة عف التدريس المتبع مف قبؿ المدرسيف تنشأ لكوف عمميػة التػدريس تػؤدى جممػة

واحػػدة دوف االىتمػػاـ بالتفاصػػيؿ ,وبنػػاء المػػادة العمميػػة بتحميميػػا إلػػى مكوناتيػػا األوليػػة مػػف معمومػػات وحقػػائؽ

وتعميمات ,األمر الذي ربما يؤدي إلى ضعؼ األثر التعميمي ,وتأخر بعض المدرسيف في التحصيؿ الدراسي ,اذ
اف الطريقة التدريسػية غالبػا مػا تكػوف الطريقػة األمريػة لػدى المػدرس لػذا ارتػأى البػاحثوف ادخػاؿ طػرؽ جديػدة

عمى عممية الػتعمـ حتػى تحسػف وتسػرع مػف عمميػة الػتعمـ لػدى الطػالب فػي درس كػرة السػمة وكػذلؾ االختصػار

بالجيد والوقت.

 3-1اىداؼ البحث
 -1اعداد منيج تعميمي وفؽ أسموب التعميـ المبرمج في تعمـ بعض الميػارات األساسػية بكػرة السػمة لػدى
طالب كمية التربية الرياضية جامعة الكوفة.

 -2التعػػرؼ عمػػى تػػأثير اسػػتخداـ التعمػػيـ المبػػرمج فػػي تعمػػـ بعػػض الميػػارات االساسػػية بكػػرة السػػمة لػػدى

طالب كمية التربية الرياضية جامعة الكوفة.

 4-1فرض البحث

 يوجد فػرؽ ذات داللػة احصػائية لمتعمػيـ المبػرمج فػي تعمػـ بعػض الميػارات االساسػية بكػرة السػمة لػدىطالب كمية التربية الرياضية جامعة الكوفة.

 5-1مجاالت البحث
 1- 5-1المجاؿ البشري :طالب كمية التربية الرياضية  /جامعة الكوفة /المرحمة االولى.
 2-5-1المجاؿ الزماني 2013/10/1 :ولغاية .2014/3/15

 3-5-1المجاؿ المكاني :القاعة الرياضية المغمقة في كمية التربية الرياضية جامعة الكوفة.

-2الدراسات النظرية

 1-1-2مفيوـ التعميـ المبرمج
إف التطػػور المسػػتمر لممعرفػػة العمميػػة والزيػػادة الكبيػػرة فػػي إعػػداد الطمبػػة والػػنقص الشػػديد فػػي أعػػداد المدرسػػيف

جعمت الكثير مف الدوؿ تستخدـ طريقة في التعمـ تمكف الدارس اف يتعمـ بنفسو تبعا لسرعتو وامكاناتو الخاصة

 ,حيث تؤكد االتجاىػات التربويػة عمػى أىميػة الػتعمـ الػذاتي الػذي ينقػؿ العمميػة التعميميػة مػف االىتمػاـ بالمػادة

الدراسية إلى االىتمػاـ بالطالػب ليػتعمـ حسػب ميولػو واسػتعداداتو وقدراتػو  ,ويكػوف دور المعمػـ مرشػدا وموجيػا
لممتعمـ  ,وفي نفس الوقت يعد التعمـ المبرمج أوؿ محاولة في ىذا المجاؿ تقدـ لمتعمـ وسيمة يستطيع المػدرس
مف خالليا التخمص مف األعماؿ الروتينية ويوفر لديو الوقت ألداء أنشطة أكثر ميارية وىذا مػا يسػمى بػالتعمـ

المبرمج  ,حيث أنو "نوج مف التعمـ اآللي يػؤدي إلػى اسػتيعاب الػدارس لمموضػوع المطمػوب دراسػتو عػف طريػؽ

تقسيمو إلى خطوات أو عناصر صغيرة مرتبة ومتتابعة وبوجد بينيا عالقات تيدؼ إلى تجنػب الػدارس األخطػاء

(.)1

ويرى (عبد الحميد شرؼ) بأنو " اكتساب الخبرات نتيجة التفاعؿ بيف المتعمـ والبرنامج في غياب المػدرس" (.)2

وتذىب (لمياء الديواف) إلى انو " نوع مف برامج الػتعمـ الػذاتي التػي يسػير فييػا المتعممػوف مػف إطػار إلػى خػر

بالترتيب نفسو  ,لكف كؿ متعمـ بعمؿ حسب سرعتو الذاتية  ,وال بد مف تييئة المادة التعميمية واعدادىا أعػدادا

خاصا وتعرض في صورة (كتاب مبرمج  ,الة تعميمية  ,اجيزة عرض)(.)3

 1احوذ الضيذ عثذ الحويذ  ٠تعهم انرواسم وانعالقاث ،ط ،1القاهرج ،دار الٌهضح العرتيح ،1791 ،ص 3
 2عثذ الحويذ شرف  ٠تكنونوجيا انتعهيم في انتربيت انرياضيت ،ط ،1القاهرج ،هركز الكتاب للٌشر  ،0222،ص121
 3لوياء حضي الذيىاى  ٠أسانيب فاعهت في تدريس انتربيت انرياضيت ،ط ،1الثصرج ،هطثعح الٌخيل ،0227 ،ص 00

ويقصػػد بػػالتعمـ المبػػرمج " اسػػتخداـ برنػػامج واجػراءات تكػػوف فيمػػا بينيػػا برنامجػػا فػػي الػػتعمـ الػػذاتي  ,أي وضػػع

خطػػة ممكنػػة لعمػػؿ منسػػؽ أو سمسػػمة مػػف العمميػػات المعػػدة سػػمفا لتشػػكؿ فػػي مجموعيػػا عمميػػة تعميميػػة واحػػدة
متكاممة تفدـ لممتعمـ لتوصمو إلى أغراض سموكية محددة"

()4

.

ويعرؼ (فخر الديف القال) التعميـ المبرمج عمى انػو " سمسػمة مػف العمميػات التػي تعطػى لمػدارس كمثيػرات يعمػؿ

الدارس بيا بسرعتو الذاتية فيقوـ باستجابة حتى يصؿ إلى نياية البرنامج (.)5

ويذىب (محمود الربيعي) "بأنو طريقة حديثا في التعميـ والتدريب تؤكد عمػى الػتعمـ الػذاتي لمطالػب وتعتمػد عمػى
مبدأ االستجابة والتعزيػز وتكػوف المػواد والمواضػيع الدراسػية فييػا مقسػمة إلػى سمسػمة خطػوات صػغيرة متتابعػة

تتدرج بالطالب مف األمور السيمة إلى الصعبة ومف البسيطة إلى األكثر تعقيدا (.)6

-3منيج البحث واجراءاتو الميدانية

 1-3مػػنيج البحػػث:اسػػتخدـ البػػاحثوف المػػنيج التجريبػػي بطريقػػة (المجمػػوعتيف المتكػػافئتيف) والػػذي يعػػػد
"األقرب واألكثر صدقا لحؿ العديد مف المشكالت العممية" ( ,)7كونو يتالءـ وطبيعة مشكمة البحث .

 2-3مجتمع البحث وعينتو

تـ تحديد مجتمع البحث بطالب المرحمة االولى بكميػة التربيػة الرياضػية جامعػة الكوفػة لمعػاـ الدراسػي -2013

 2014والبالغ عددىـ ( )61بعد استبعاد الطالبات  ,وتـ تقسيـ عينػة البحػث بصػورة عشػوائية  ,اذ تػـ اختيػار
شعبة (ب) لتكوف عينة ضابطة وشعبة (ج) لتكوف عينة تجريبية ,وتـ اختيار ( )20طالبا لكػؿ مػف المجموعػة
الضابطة والتجريبية بالطريقة العشوائية مف كؿ شعبة  ,بحيث اصبح عدد العينة ( )40طالبا.

وقد تـ إجراء عمميتي التجانس والتكافؤ في المتغيرات التػي يحتمػؿ أف تػؤثر فػي البرنػامج وىػي (الػوزف والعمػر

والطوؿ)

جدوؿ ( )1يوضح تجانس أفراد العينة في المتغيرات السابقة الذكر

ـ .ضابطة

ـ .تجريبية

معامؿ

المتغيرات

وحدة القياس

س

وسيط

ع

الوزف

كغـ

62.2

61

4.6

0.78

العمر

سنة

19.4

19

1.3

0.92

الطوؿ

سـ

158.35

159

2.5

-0.78

الوزف

كغـ

61.7

61

3.2

0.66

العمر

سنة

19.6

19.2

1.4

0.86

الطوؿ

سـ

158.2

157

3.8

0.95

االلتواء

 4صلواى عاشىر الزتيذي  ٠اتجاهاث تربويت عانميت معاصرة  ،هٌشىراخ جاهعح الجثل العرتي  ،ليثيا  ، 1779 ،ص .31
 5فخر الذيي القال  :تقنياث انتعهيم وانوسائم انتعهيميت  ،جاهعح دهشق  ،هطثعح االتحاد  ، 1779 ،ص .30
 6هحوىد داود الرتيعي  ،و صعذ صالح هحوذ أهيي االتجاهاث انحديثت في تدريس انتربيت انرياضيت  ،أرتيل  ،هطثعح هٌارج  ، 0212،ص 37

،
 7هحوذ حضي عالوي ،أصاهح كاهل راتة؛ انبحث انعهمي في انتربيت انرياضيت وعهم اننفـس انرياضي  ،القاهرج  ،دار الفكر
العرتي 1777 ،م  ،ص019

يوضػػػح الجػػػدوؿ ( )1تجػػػانس أفػػػراد العينػػػة فػػػي متغيػػػرات الدراسػػػة إذ انحصػػػر معامػػػؿ االلتػػػواء لممتغيػػػرات فػػػي
المجموعتيف بيف ( 1+و  ) 1-مما يدؿ عمى أف أفراد العينة متجانسة في متغيرات (الوزف والعمر والطوؿ)
جدوؿ ( )2يوضح التكافؤ لممجموعتيف في المتغيرات السابقة الذكر
ـ .ضابطة

المتغيرات

ـ .تجريبية

(ت) المحتسبة

الداللة
غير داؿ

س

ع

س

ع

الوزف  /كغـ

62.2

4.6

61.7

3.2

0.49

العمر  /سنة

19.4

1.3

19.6

1.4

0.26

غير داؿ

الطوؿ  /سـ

158.35

2.5

158.2

3.8

0.67

غير داؿ

الجػػدوؿ ( )2يوضػػػح تكػػػافؤ مجمػػوعتي الدراسػػػة فػػػي المتغيػػرات (الػػػوزف والعمػػػر والطػػوؿ) إذ كانػػػت قيمػػػة (ت)
المحتسػػبة ليػػذه المتغي ػرات ىػػي ( 0.49و  0.26و  )0.67عمػػى الت ػوالي وىػػي قػػيـ أقػػؿ مػػف قيميػػا الجدوليػػة

البالغة ( )2002عند درجػة حريػة ( )38ومسػتوى داللػة ( )0.05ممػا يػدؿ عمػى عػدـ وجػود فػرؽ معنػوي بػيف
المجموعتيف في ىذه المتغيرات.

 3-3األدوات واألجيزة المستخدمة في البحث

 .1المصادر العممية والدراسات السابقة والمشابية.
.2

ميزاف طبي.

.3

شريط قياس .

.5

كرات سمة عدد .3

جياز حاسوب نوع البتوب ()dell

.4

 4-3تحديد الميارات األساسية بكرة السمة المستخدمة بالبحث:
مف خالؿ اطالع الباحثوف عمى المراجع العممية والبحوث السابقة  ,ولغرض التعرؼ عمى أىـ الميارات
األساسية بكرة السمة

 ,تـ إعداد

استمارة استبياف لغرض تحديدىا  ,وتـ عرضيا عمى ( )15خبي ار

ومختصا( ) في مجاؿ لعبة كرة السمة مف أجؿ تحديد أىـ الميارات االساسية  ,وذلؾ بوضع عالمة (√) في

المدرج ىي
المدرج مف ( , )10-0عمما إف أعمى درجات
مربع الدرجة المختارة لكؿ مف (الميارات) وعمى
ّ
ّ
( )10وأدناىا ىي ( , )1والصفر يعني عدـ وجود األىمية  ,عمى أف يراعى إبداء أي مالحظة يجدىا المختص
ميمة ولـ ترد في االستمارة  ,كما مبيف في الممحؽ( .)2

وبعد أف تـ جمع االستمارات وتفريغ البيانات ومعالجتيا إحصائياً تـ قبوؿ الميارات التي حصمت عمى أىمية
نسبية أكثر مف ( % ) 53.33مف درجة األىمية  ,وتـ استبعاد الميارات ( التيديؼ السممي ومسؾ الكرة ) ,
واستخرجت النسبة عمى أساس نصؼ الدرجة القصوية المستحصؿ عمييا مف حاصؿ ضرب المدى (× )10

عدد الخبراء ( + )15نصؼ المدى ( , )5فيكوف المجموع ( )80وىي الجزء مف(  )150ونسبتيا(

.)%53.33

()8

والجدوؿ ( )7يبيف الدرجات الكمية بحسب األىمية والنسب المئوية لمميارات االساسية.

جدوؿ ( )3يبيف الدرجات الكمية بحسب األىمية النسبية لمميارات األساسية بكرة السمة
ت

المتغيرات

درجة االىمية

األىمية النسبية

الداللة

(*) يٌظر هلحق ()0

) )8عايد كرمي الكناين :مقدمة يف اإلحصاء وتطبيقات  ,spssط ,1النجف ,دار الضياء للطباعة والتصميم ,0221 ,ص.111

1

التمريرة الصدرية

140

%93.33

مقبوؿ

2

التمريرة المرتدة

138

%92

مقبوؿ

3

الطبطبة العالية

118

%78.66

مقبوؿ

4

الطبطبة الواطئة

101

%67.33

مقبوؿ

5

التصويب مف الثبات

98

%65.33

مقبوؿ

6

التيديؼ السممي

54

%36

غير مقبوؿ

7

مسؾ الكرة

22

%14

غير مقبوؿ

مف الجدوؿ ( )3نالحظ اف بعض الميارات االساسية التي تـ عرضيا عمى الخبػراء قػد حصػمت عمػى أىميػة

نسبية اكبر مف ( )53.33وىي النسبة المقبولة لقبوؿ المتغير  ,لذا تـ اختيار الميارات التي حصمت عمػى

نسبة مقبولة.

 .1التمريرات (الصدرية ,المرتدة).
.2الطبطبة (الواطئة والعالية).
.3التصويب مف الثبات.

 4-4تحديد االختبارات المالئمة لقياس الميارات االساسية بكرة السمة قيد البحث:
تػػـ اسػػتخالص مجموعػػة مػػف اختبػػارات الميػػارات االساسػػية التػػي تػػـ تحديػػدىا وعرضػػيا فػػي صػػورة اسػػتبياف

(الممحؽ  )3عمى مجموعة مف المختصيف في مجاؿ طرائؽ التدريس والتعمـ الحركي واالختبارات والمقاييس
في كرة السمة (الممحػؽ  )2بيػدؼ تحديػد أىػـ االختبػارات لمميػارات األساسػية قيػد الدراسػة ,وكانػت حصػيمة
رائيـ بنسبة اتفاؽ اكثػر مػف ( )% 53لػذا لجػأ البػاحثوف الػى تحديػد االختبػارات الخاصػة بقيػاس الميػارات

األساسية المحددة مف قبؿ الخبراء وىي:

 -1اختبار المناولة الصدرية والمرتدة

()9

الغرض مف االختبار :قياس قدرة المختبر عمى سرعة تمرير واستالـ الكرة

األدوات :أرض مسطحة وممسة ,ساعة إيقاؼ ,كرة السمة
مواصفات األداء:

يقؼ المختبر خمؼ خط مرسوـ عمى األرض وعمػى بعػد ( )9أقػداـ (270سػـ) مػف الحػائط  ,عنػد سػماع إشػارة
البدء يقوـ المختبر بتمرير الكػرة إلػى الحػائط (بالطريقػة التػي يريػدىا) عمػى أف يكػوف ىػذا التمريػر فػي مسػتوى

المختبر وبأسرع مػا يمكػف ثػـ يقػوـ باسػتقباؿ الكػرة بعػد ارتػدادىا مػف الحػائط ليعػاود تكػرار العمػؿ إلػى أف يػؤدي
عشر تمريرات سميمة.
الشروط:

 -1يجب أداء جميع التمريرات مف خمؼ الخط المرسوـ عمى األرض.
 -2ال يسمح بضرب الكرة بعد ارتدادىا مف الحائط إذ يجب أوال استقباليا ثـ معاودة تمريرىا.
 -3يسمح بمالمسة الكرة لمحائط وعند أي ارتفاع.

 1هحوذ هحوىد عثذ الذاين  ،هحوذ صثحي حضٌيي  ،الحذيث في كرج الضلح  ،األصش العلويح والتطثيقيح –تعلين –
تذرية  -قياس  -اًتقاء – قاًىى  ،دار الفكر العرتي ،ط ، 1777 ، 0ص101

 -4فػػػي حالػػػة سػػػقوط الكػػػرة عمػػػى األرض أثنػػػاء األداء يسػػػمح لممختبػػػر أف يعػػػاود االسػػػتحواذ عمػػػى الكػػػرة

واالستمرار في األداء مف خمؼ الحائط عمى أف تعد سوى التمريرات الصحيحة التي يكػوف مسػارىا مػف المختبػر
إلى الحائط ثـ إلى المختبر مباشرة دوف مالمسة الكرة األرض.

 -5يسمح لممختبر بمحاولتيف لالختبار عمى أف تحسب لو أفضميا

التسجيؿ :يحسب زمف أداء االختبار مف لحظة مالمسػة الكػرة الحػائط فػي التمريػرة األولػى الناجحػة وحتػى

مالمسة الكرة الحائط في التمريرة العاشرة الناجحة.

اختبار الطبطبة العالية والواطئة (المحاورة) (:)10

.2

الغرض مف االختبار :قياس سرعة المحاور حوؿ مجموعة مف العوائؽ (كراسي مثالً)

األدوات:

كػػرة السػػمة  ,سػػتة كراسػػي موضػػوعة حسػػب مػػا ىػػو عميػػو أف يرسػػـ خطػػي البدايػػة والنيايػػة ,يبعػػد عػػف الكراسػػي
بمسافة ( )5قدـ ( 150سـ)  ,في حيف إف المسافة بيف الكراسي قدرىا ( )8قدـ (240سـ).

مواصفات األداء:يقؼ المختبر خمؼ خػط البدايػة ومعػو الكػرة  ,فعنػد سػماع إشػارة البػدء يقػوـ بػالجري الزكزاكػي

بيف الكراسي مع المحاورة المستمرة بالكرة عمى أف يؤدي ىذا العمؿ ذىاباً وايابا إلى أف يتجاوز خط البداية.
الشروط:

 -1يسمح بالتدريب عمى االختبار قبؿ األداء.

 -2لممختبر الحؽ في استخداـ أي مف اليديف في المحاورة.

 -3يسمح لممختبر بمحاولتيف عمى االختبار ,عمى أف تحسب لو أفضميا.

 -4يجب لمس الكرة أثناء المحاورة بطريقة قانونية ,وذلؾ حسب شروط قانوف المعبة.
التسػجيؿ :يحسػػب الػػزمف الػػذي يػػؤدي فيػػو المختبػػر العمػػؿ المطمػػوب مػػف لحظػػة إشػػارة البػػدء وحتػػى تجػػاوزه خػػط

البداية بعد أداء االختبار ,ويسجؿ لو الزمف الذي استغرقو في المحاولتيف المخصصتيف لو عمػى أف تحسػب لػو

اقميا في الزمف.

اختبار التيديؼ مف خمؼ خط الرمية الحرة.

.3

 الغرض مف االختبار -قياس دقة التيديؼ لمرمية الحرة.

 األدوات الالزمة -ممعب كرة السمة ,ىدؼ كرة السمة ,كرة السمة عدد(.)2

وصؼ األداء

يتخذ الالعب وضع الوقوؼ ومعو الكرة خمػؼ منتصػؼ خػط الرميػة الحػرة يقػوـ كػؿ العػب بػأداء مجمػوعتيف كػؿ

مجموعة تتكوف مف ( )5رميات متتالية مف حؽ الالعب التيديؼ عمى السػمة بأيػة طريقػة متناسػقة لكػؿ العػب

محاولة واحدة فقط.

إدارة االختبار :مسػجؿ يقػوـ بالنػداء عمػى األسػماء أوال لتسػجيؿ نتػائج الرميػات ويقػؼ بجانػب الالعػب إلعطائػو

الكرة ومالحظة صحة األداء والعد .

حساب الدرجات :تحتسب وتسجؿ درجة واحدة عند كؿ رمية ناجحة (كرة تدخؿ السمة)



ال تحتسب لالعب أي درجة عندما ألتدخؿ الكرة السمة (فاشمة)

 10علي صلىم :االختباراث وانقياس واإلحصاء في مجال انرياضت ،القادصيح الطيف للطثاعح والٌشر ، 0221 ،
ص197



درجة الالعب مجموع النقاط التي يحصؿ عمييا في الرميات الػ(. )10

األسس العممية لالختبارات المعدة لقياس بعض الميارات االساسية بكرة السمة .

 -صدؽ االختبارات :

اعتمػػد البػػاحثوف عمػػى صػػدؽ المحكمػػيف (الصػػدؽ المنطقػػي)  ,إذ يمكػػف التحقػػؽ مػػف صػػدؽ االختبػػار بعػػرض

االستبياف عمى عدد مف المختصيف (الممحؽ  )2في ىذا المجاؿ  ,وقػد حصػؿ عمػى نسػبة اتفػاؽ أكثػر مػف(75
 )%مف قبؿ السادة الخبراء عمى االختبارات التي تـ استخداميا.

 -ثبات االختبارات :

تـ استخداـ طريقة اعادة االختبار لمتعرؼ عمى حتمية ثبات االختبارات لعينة مؤلفة مف ( )10طالب مف شعبة

(ب) لػػـ يػػتـ ادخػػاليـ ضػػمف التجربػػة الرئيسػػية وتػػـ اختبػػارىـ يػػوـ الخمػػيس الموافػػؽ 2012/11/15حيػػث تػػـ
اسػػتخراج معامػػؿ االرتبػػاط (بيرسػػوف) بػػيف نتػػائج االختبػػاريف لمميػػارات (التمريػػرة الصػػدرية ,والمرتػػدة ,الطبطبػػة

العالية والواطئػة ,التيػديؼ) إذ بمغػت قيمػة ثبػات االختبػارات عمػى التػوالي (, 0.87, 0.86 , 0.78 , 0.88
. )0.84

 موضوعية االختبارات :اعتمد الباحثوف عمى التقويـ الموضوعي لممقوميف بالنسبة لمميارات االساسػية بكػرة السػمة ولكػؿ محاولػة عمػى

درجة التقييـ المحددة وبيذا قمؿ الباحثوف مف درجة التحيز والتعصب والعوامؿ الشخصية لممقػوميف عمػى درجػة

التقييـ لكؿ مختبر.

 6-3إعداد برنامج التعميـ بأسموب التعميـ المبرمج:

اعد الباحثوف البرنامج التعميمي باستخداـ أسموب التعميـ المبرمج  ,اذ تـ وضع الوحدات التعميمية وتقسػيماتيا

ووضػع مكوناتيػا والتػي تقسػـ الػى ثػالث أقسػاـ رئيسػية ولكػػؿ قسػـ منيػا غػرض يػدفع الػى القسػـ االخػر ليصػػؿ
بالمتعمـ الى اليدؼ المطموب ,وتـ عرضو عمى مجموعة مػف الخبػراء مػف ذوي الخبػرة واالختصػاص فػي طرائػؽ
التػػدريس فػػي مجػػاؿ التربيػػة الرياضػػية ,,ففػػي برنػػامج التعمػػيـ المبػػرمج يجػػب مراعػػاة أف يتكػػوف مػػف عػػدد مػػف

اإلطارات التعميمية المتتابعة لذا يعد االطار ىو الخطوة او الوحدة األساسية التػي يتركػب منيػا البػرامج إذ تقسػـ
المادة التعميمية لمميارة في اإلطار عمى شكؿ معمومة ثـ تصاغ عمى شكؿ سؤاؿ يتطمػب اإلجابػة عنػو (بػنعـ او
ال) ويجػػب إخفػػاء اإلجابػػة عػػف الطالػػب اذا كانػػت اإلجابػػة صػػحيحة ينتقػػؿ المػػتعمـ إلػػى اإلطػػار الػػذي يميػػو وذلػػؾ

بتوضيح تصحيح أجابتو عمما ال يسمح لممػتعمـ باإلجابػة أكثػر مػف مػرة واحػده فقػط أمػا إذا أخطػأ فعميػو الرجػوع
إلى اإلطار نفسو واعادة قراءتو وفيمو ومحاولة اإلجابة مرة اخرى.

 5-3التجربة االستطالعية:

أجرى الباحثوف التجربة االستطالعية يوـ  2013/11/15فػي القاعػة الرياضػية لكميػة التربيػة الرياضػية عينػة
مكونة مف ( )10طالب مف خارج عينة البحث كاف اليدؼ مف التجربة:

 -1تييئة المستمزمات الخاصة باالختبار القبمي وتدريب فريؽ العمؿ المساعد عمى مياميـ.

 -2معرفة الصعوبات الميدانية التي قد تواجو الباحثوف خالؿ تطبيؽ االختبار القبمي والبعدي .
 -3معرفة الوقت الالزـ لتطبيؽ مفردات البرنامج المقترح.

 6-3االختبار القبمي:

تـ إجراء االختبار القبمي لعينة البحث (الضابطة والتجريبية) البالغ عددىا ( 20طالبا) لكؿ مجموعة في يوـ
األحد المصادؼ  2013/11/22في القاعة المغمقة لكمية التربية الرياضية جامعة الكوفة ,وقد ثبت الباحثوف

الظروؼ المتعمقة باالختبار مف ناحية الزماف والمكاف واألدوات المستخدمة وطريقة التنفيذ وفريؽ العمؿ
المساعد ,مف اجؿ العمؿ عمى توفيرىا في االختبار البعدي  ,قاـ الباحث بقياس مستوى أداء الميارات

األساسية بكة السمة المحددة في الدراسة .

 7-3تطبيؽ المنيج التعميمي:

بدأ تطبيؽ البرنامج (التجربة) يوـ االحد الموافؽ  2013/11/24وبمعدؿ وحديف تعميمتيف باألسبوع وبواقع
( 4ساعات) في األسبوع ,وحسب منيج مادة كرة السمة لممرحمة االولى في الكمية ,ولمدة ( )8أسابيع وبواقع
( )16وحدة تعميمية و بمساعدة فريؽ العمؿ المساعد

()11

 ,حيث قاـ الباحثوف بتطبيؽ المنيج التعميمي

المبرمج عمى المجموعة التجريبية حيث تقوـ عينة البحث بمشاىدة المادة التعميمية المخصصة ليذا األسموب

وىي األسئمة الخاصة بالميارات عف طريؽ أوراؽ موضوعة عمى الطاولة ويقوـ بمشاىدة المحتوى لكؿ وحدة
تعميمية ثـ يبدأ باإلجابة بنعـ أو ال وبعد ذلؾ يتأكد مف تمؾ اإلجابة مف خالؿ اإلجابة الصحيحة وال ينتقؿ
الطالب الى الوحدة التعميمية األخرى إال بعد اجتياز الوحدة التعميمية األولى وفي حالة عدـ االجتياز يحصؿ

عمى تغذية راجعة مف خالؿ االطالع عمى الجواب الصحيح ومف ثـ اإلجابة مرة أخرى.

 8-3االختبار البعدي:

قػػػػاـ البػػػػاحثوف بقيػػػػاس مسػػػػتوى الميػػػػارات األساسػػػػية بكػػػػرة السػػػػمة قيػػػػد الدراسػػػػة يػػػػوـ الخمػػػػيس الموافػػػػؽ
2013/1/24تمت االختبارات والقياسات بنفس الطريقة التي جرت فييا االختبارات القبمية.

 9-3الوسائؿ اإلحصائية:

()12

تـ استخداـ الوسائؿ اإلحصائية اآلتية

الوسط الحسابي ,االنحراؼ المعياري ع ,قانوف (ت) لمعينات المستقمة والمترابطة ,معامؿ االلتواء.

-4عػػرض نتػػائج قيػػاس مسػػتوى الميػػارات األساسػػية بكػػة السػػمة قيػػد الدراسػػة وتحميميػػا

ومناقشتيا

 1-4عرض نتائج مستوى الميارات األساسية بكة السمة قيد الدراسة لممجموعة الضابطة لالختباريف
القبمي والبعدي

الجدوؿ رقـ ( )4يبيف األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) الجدولية والمحتسبة
لالختباريف القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة في المتغيرات قيد الدراسة

المجموعا

االختبار

االختبار القبمي

االختبار البعدي

قيمة ت

 11فريق العول الوضاعذ :أ.م.د هحوذ ياصر ههذي -كليح الترتيح الرياضيح -جامعة الكىفح.
م.م حضٌيي جوعح -كليح الترتيح الرياضيح -جامعة الكىفح.
( )12وديع ياصيي هحوذ التكريتي وحضي هحوذ العثيذي .هصذر صثق ركرٍ ،ص .120

قيمة ت

الداللة

ت

المجموعة

الضابطة

س

ع

س

ع

المحتسبة

التمريرة الصدرية

8.23

1.36

7.46

1.49

2.96

التمريرة المرتدة

10.24

1.78

9.98

1.23

1.63

الطبطبة العالية

11.76

2.94

10.99

1.99

2.55

الطبطبة الواطئة

13.28

2.41

12.89

2.78

1.59

3.4

0.47

4.24

0.11

0.59

التصويب مف
الثبات

الجدولية
معنوي
غير
معنوي
2.09

معنوي
غير

معنوي
غير

معنوي

قيمة (ت) الجدولية عند درجة حرية ( )19ومستوى داللة ( )0.05تساوي()2.09

يبيف الجدوؿ رقـ ( )4نتائج االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة ألفراد عينة البحث  ,إذ كانػت قيمػة
الوسط الحسابي لمتمريرة الصدرية في االختبار القبمي لممجموعة الضابطة ( )8.23وبانحراؼ معياري ()1.36

أما في االختبار البعدي فقػد كػاف الوسػط الحسػابي ( )7.46واالنحػراؼ المعيػاري ( )1.49وبعػد تطبيػؽ اختبػار
(ت) لمعينات المترابطة بيف االختباريف القبمي والبعدي ظير اف قيمػة (ت) المحتسػبة ( )2.96وىػي قيمػة أكبػر

مف قيمتيا الجدولية البالغة ( )2.09عند درجة حرية ( )19ومستوى داللة ( )0.05مما يدؿ عمى وجود فػرؽ
معنوي بيف االختباريف القبمي والبعدي ولصالح االختبار البعدي لممجموعة الضابطة ,

وكانػػت قيمػػة الوسػػط الحسػػابي لمتمريػػرة المرتػػدة فػػي االختبػػار القبمػػي لممجموعػػة الضػػابطة ( )10.24وبػػانحراؼ

معياري ( )1.78أما في االختبار البعدي فقد كاف الوسط الحسابي ( )9.98واالنحراؼ المعياري ( )1.23وبعػد

تطبيؽ اختبار (ت) لمعينػات المترابطػة بػيف االختبػاريف القبمػي والبعػدي ظيػر اف قيمػة (ت) المحتسػبة ()0.63

وىي قيمة أصػغر مػف قيمتيػا الجدوليػة البالغػة ( )2.09عنػد درجػة حريػة ( )19ومسػتوى داللػة ( )0.05ممػا

يدؿ عمى عدـ وجود فرؽ معنوي بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة.

وكانػػت قيمػػة الوسػػط الحسػػابي لمطبطبػػة العاليػػة فػػي االختبػػار القبمػػي لممجموعػػة الضػػابطة ( )11.76وبػػانحراؼ

معيػاري ( )2.94أمػػا فػػي االختبػار البعػػدي فقػػد كػػاف الوسػط الحسػػابي ( )10.99واالنحػراؼ المعيػػاري ()1.99

وبعػػد تطبيػػؽ اختبػػار (ت) لمعينػػات المترابطػػة بػػيف االختبػػاريف القبمػػي والبعػػدي ظيػػر اف قيمػػة (ت) المحتسػػبة

( )2.55وىي قيمة أكبر مف قيمتيا الجدولية البالغة ( )2.09عند درجة حرية ( )19ومستوى داللػة ()0.05
مما يدؿ عمى وجود فرؽ معنوي بيف االختباريف القبمي والبعدي ولصالح االختبار البعدي لممجموعة الضابطة.

وكانت قيمػة الوسػط الحسػابي لمطبطبػة الواطئػة فػي االختبػار القبمػي لممجموعػة الضػابطة ( )13.28وبػانحراؼ

معيػاري ( )2.41أمػػا فػػي االختبػار البعػػدي فقػػد كػػاف الوسػط الحسػػابي ( )12.89واالنحػراؼ المعيػػاري ()2.78

وبعػػد تطبيػػؽ اختبػػار (ت) لمعينػػات المترابطػػة بػػيف االختبػػاريف القبمػػي والبعػػدي ظيػػر اف قيمػػة (ت) المحتسػػبة

( )1.59وىػػي قيمػػة أصػػغر مػػف قيمتيػػا الجدوليػػة البالغػػة ( )2.09عنػػد درجػػة حريػػة ( )19ومسػػتوى داللػػػة
( )0.05مما يدؿ عمى عدـ وجود فرؽ معنوي بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة.

وكانت قيمة الوسط الحسابي لمتصػويب مػف الثبػات فػي االختبػار القبمػي لممجموعػة الضػابطة ( )3.4وبػانحراؼ

معياري ( )0.47أما في االختبار البعدي فقد كاف الوسط الحسابي ( )4.24واالنحراؼ المعياري ( )0.11وبعػد
تطبيؽ اختبار (ت) لمعينػات المترابطػة بػيف االختبػاريف القبمػي والبعػدي ظيػر اف قيمػة (ت) المحتسػبة ()0.59

وىي قيمة أصػغر مػف قيمتيػا الجدوليػة البالغػة ( )2.09عنػد درجػة حريػة ( )19ومسػتوى داللػة ( )0.05ممػا

يدؿ عمى عدـ وجود فرؽ معنوي بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة.

 2-4عرض نتائج مستوى الميارات األساسية بكة السمة قيد الدراسة لممجموعة التجريبية لالختباريف القبمي
والبعدي

الجدوؿ رقـ ( )5يبيف األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) الجدولية والمحتسبة
لالختباريف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في المتغيرات قيد الدراسة.

المجموعات

المجموعة
التجريبية

االختبار القبمي

االختبار البعدي

قيمة ت

قيمة ت

س

ع

س

ع

المحتسبة

الجدولية

التمريرة الصدرية

8.81

1.25

7.10

1.12

2.97

معنوي

التمريرة المرتدة

10.69

1.34

8.34

1.13

3.79

معنوي

الطبطبة العالية

11.55

2.35

9.50

1.23

2.27

الطبطبة الواطئة

13.94

2.37

11.35

2.24

2.66

معنوي

التصويب مف الثبات

3.89

0.34

5.57

0.87

4.56

معنوي

االختبار

2.09

الداللة

معنوي

قيمة (ت) الجدولية عند درجة حرية ( )19ومستوى داللة ( )0.05تساوي()2.09
يبيف الجدوؿ رقـ ( )5نتائج االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية ألفراد عينة البحث  ,إذ كانت قيمػة
الوسػػػط الحسػػػابي لمتمريػػػرة الصػػػدرية فػػػي االختبػػػار القبمػػػي لممجموعػػػة التجريبيػػػة ( )8.81وبػػػانحراؼ معيػػػاري

( )1.25أما في االختبار البعدي فقد كاف الوسط الحسابي ( )7.10واالنحراؼ المعيػاري ( )1.12وبعػد تطبيػؽ
اختبػػار (ت) لمعينػػات المترابطػػة بػػيف االختبػػاريف القبمػػي والبعػػدي ظيػػر اف قيمػػة (ت) المحتسػػبة ( )2.97وىػػي

قيمة أكبر مف قيمتيا الجدولية البالغة ( )2.09عند درجة حرية ( )19ومستوى داللة ( )0.05ممػا يػدؿ عمػى
وجود فرؽ معنوي بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية ولصالح االختبار البعدي ,

وكانػت قيمػة الوسػط الحسػابي لمتمريػرة المرتػدة فػي االختبػار القبمػي لممجموعػة التجريبيػة ( )10.69وبػانحراؼ

معياري ( )1.34أما في االختبار البعدي فقد كاف الوسط الحسابي ( )8.34واالنحراؼ المعياري ( )1.13وبعػد
تطبيؽ اختبار (ت) لمعينػات المترابطػة بػيف االختبػاريف القبمػي والبعػدي ظيػر اف قيمػة (ت) المحتسػبة ()3.79

وىي قيمة أكبر مف قيمتيا الجدولية البالغة ( )2.09عند درجة حرية ( )19ومستوى داللػة ( )0.05ممػا يػدؿ
عمى وجود فرؽ معنوي بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية ولصالح االختبار البعدي.

وكانػت قيمػة الوسػط الحسػابي لمطبطبػة العاليػة فػي االختبػار القبمػي لممجموعػة التجريبيػة ( )11.55وبػانحراؼ

معياري ( )1.35أما في االختبار البعدي فقد كاف الوسط الحسابي ( )9.50واالنحراؼ المعياري ( )1.23وبعػد
تطبيؽ اختبار (ت) لمعينػات المترابطػة بػيف االختبػاريف القبمػي والبعػدي ظيػر اف قيمػة (ت) المحتسػبة ()2.27

وىي قيمة أكبر مف قيمتيا الجدولية البالغة ( )2.09عند درجة حرية ( )19ومستوى داللػة ( )0.05ممػا يػدؿ
عمى وجود فرؽ معنوي بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية ولصالح االختبار البعدي.

وكانت قيمػة الوسػط الحسػابي لمطبطبػة الواطئػة فػي االختبػار القبمػي لممجموعػة الضػابطة ( )13.94وبػانحراؼ

معيػاري ( )2.37أمػػا فػػي االختبػار البعػػدي فقػػد كػػاف الوسػط الحسػػابي ( )12.35واالنحػراؼ المعيػػاري ()2.24

وبع ػد تطبيػػؽ اختبػػار (ت) لمعينػػات المترابطػػة بػػيف االختبػػاريف القبمػػي والبعػػدي ظيػػر اف قيمػػة (ت) المحتسػػبة
( )2.66وىي قيمة أكبر مف قيمتيا الجدولية البالغة ( )2.09عند درجة حرية ( )19ومستوى داللػة ()0.05

مما يدؿ عمى وجود فرؽ معنوي بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية ولصالح االختبار البعدي.

وكانت قيمة الوسط الحسابي لمتصويب مف الثبات في االختبار القبمػي لممجموعػة الضػابطة ( )3.89وبػانحراؼ

معياري ( )0.34أما في االختبار البعدي فقد كاف الوسط الحسابي ( )5.57واالنحراؼ المعياري ( )0.87وبعػد
تطبيؽ اختبار (ت) لمعينػات المترابطػة بػيف االختبػاريف القبمػي والبعػدي ظيػر اف قيمػة (ت) المحتسػبة ()4.56

وىي قيمة أكبر مف قيمتيا الجدولية البالغة ( )2.09عند درجة حرية ( )19ومستوى داللػة ( )0.05ممػا يػدؿ
عمى وجود فرؽ معنوي بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية ولصالح االختبار البعدي.

ويعزو الباحثوف ىذه النتائج الى فاعمية اسموب التعميـ المبرمج المستخدـ مع افراد المجموعة التجريبية
والذي استمر لمدة ثمانية اسابيع بواقع ( )16وحدة تعميمية  ,عند الرجوع الى الجدوؿ( )4نجد اف المجموعة

الضابطة حصؿ ليا تطو ارً في االختبار ألبعدي عف االختبار القبمي في كؿ مف ميارة ( التمريرة الصدرية
والطبطبة العالية) والسبب في ذلؾ اف العينة حصمت عمى كمية مناسبة مف التك اررات الخاصة باداء كؿ مف

ىذه الميارات وىذا ادى الى تطورىا بوجود التغذية الراجعة المالئمة في االسموب التقميدي اذ اف الميارة التي

ال تحتاج الى دقة عالية يكفي الحصوؿ فييا عمى تك اررات مالئمة تتيح لكؿ فرد مف افراد العينة التطور فييا اذ
اف التطور ىنا يعتمد عمى تقوية البرامج الحركية المتعمقة بتبادؿ العمؿ بيف الحواس واالجيزة العصبية

العضمية دوف الحاجة الى الدقة في االداء وىذا ظير واضحاً في اوساط االختبار البعدي لمميارات اعاله مشي ارً
الى حدوث فرؽ معنوي لممجموعة الضابطة في االختبار البعدي.

اما ميارات (المناولة المرتدة والطبطبة الواطئة والتيديؼ) فيي مف الميارات الدقيقة التي تحتاج في تقيميا

الى دقة االداء فضالً عف احتياجيا الى القوة والسرعة وتوافؽ عمؿ االجيزة العصبية والعضمية واجيزة الحس
المختمفة لذا لـ تظير ىنالؾ فروؽ واضحة في االختبار البعدي ويعزو الباحثوف ذلؾ الى اف المنيج المتبع لـ

يؤكد عمى تقوية كافة الجوانب المتعمقة بالميارات لذا كانت ىذه الميارة غير مكتممة في عممية الوصوؿ بيا

الى مرحمة عالية مف التطور.

ويتضح مف النتائج المعروضة أف المجموعتيف الضابطة والتجريبية قد استفادتا مف استخداـ المنيجيف
التعميمييف ( التقميدي والتعميـ المبرمج) لتطوير الميارات االساسية بكرة السمة قيد البحث والفرؽ واضح بيف

األوساط الحسابية ليما في االختبارات البعدية وىـ كانوا مبتدئيف تماماً ولـ يمارسوا لعبة كرة السمة سابقا ,
والسبب يعود الى التدرج في الوحدات التعميمية التعريفية وىذا ما أكده ( ظافر  ) 2002في أف " مف

الظواىر الطبيعية لعممية التعمـ ىو ال بد أف يكوف ىناؾ تطو ارً في التعمـ ما داـ المدرس يتبع خطوات األسس

السميمة لمتعمـ والتعميـ  .ولكي تكوف بداية التعمـ سميمة فال بد مف توضيح الشرح والعرض والتمريف عمى
أألداء الصحيح والتركيز عميو لحيف ترسيخ وثبات أألداء "
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ومما زاد في اكتساب التعمـ وتطوره ىو استخداـ مبدأ التنويع في التمرينات التطبيقية  ,ويعد التنويع والتداخؿ

في التماريف ىو اقتراب أساسي لتعميـ الميارات الحركية ويعد الحجر األساس في ممارسة الرياضات واأللعاب
 .وأكد ذلؾ (  ) Magill 1998في " أف تنويع خبرات التمريف وتنظيميا في فترات التمريف والتنوع في الحركة
سوؼ يزيد مف اكتساب الخبرة التعميمية مف خالؿ اشتقاؽ خبرات تمريف متغيرة تزيد مف قدرة أداء الميارة

بشكؿ أفضؿ ".
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2. Magill , A. Richard , 1998 , Op . Cit. P.230 .

وىذا ما ساعد المتعمـ في تسريع تعممو واستثمار الوقت والجيد في مدة التعميـ المحددة والذي أظيرتو

المجموعتيف الضابطة والتجريبية .

 3-4عرض نتائج مستوى الميارات األساسية بكة السمة قيد الدراسة لممجموعتيف الضابطة والتجريبية
لالختبار البعدي.

الجدوؿ رقـ ( )7يبيف األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) الجدولية والمحتسبة لالختبار
البعدي لممجموعتيف الضابطة والتجريبية في المتغيرات المدروسة.

المجموعات

س

ع

س

ع

المحتسبة

الجدولية

التمريرة الصدرية

7.46

1.49

7.10

1.12

0.96

التمريرة المرتدة

9.98

1.23

8.34

1.13

2.63

الطبطبة العالية

10.99

1.99

9.50

1.23

1.68

الطبطبة الواطئة

12.89

2.78

11.35

2.24

2.59

معنوي

التصويب مف الثبات

4.24

0.11

5.57

0.87

2.78

معنوي

االختبار

المجموعة

الضابطة

المجموعة الضابطة

لمجموعة التجريبية

قيمة ت

قيمة ت

الداللة
غير

معنوي
معنوي
2.02

غير

معنوي

قيمة (ت) الجدولية عند درجة حرية ( )38ومستوى داللة ( )0.05تساوي()2.02

يبيف الجدوؿ رقـ ( )7نتػائج االختبػار البعػدي لممجمػوعتيف الضػابطة والتجريبيػة ألفػراد عينػة البحػث  ,إذ كانػت
قيمة الوسط الحسػابي لمتمريػرة الصػدرية فػي االختبػار البعػدي لممجموعػة الضػابطة ( )7.46وبػانحراؼ معيػاري

( )1.49أما في االختبار البعدي لممجموعة التجريبية فقػد كػاف الوسػط الحسػابي ( )7.10واالنحػراؼ المعيػاري
( )1.12وبعد تطبيؽ اختبار (ت) لمعينات المستقمة بيف المجمػوعتيف الضػابطة والتجريبيػة ظيػر اف قيمػة (ت)
المحتسبة ( )0.96وىػي قيمػة أصػغر مػف قيمتيػا الجدوليػة البالغػة ( )2.02عنػد درجػة حريػة ( )38ومسػتوى

داللػػة ( )0.05ممػػا يػػدؿ عمػػى عػػدـ وجػػود فػػرؽ معنػػوي بػػيف المجمػػوعتيف الضػػابطة والتجريبيػػة فػػي االختبػػار
البعدي.

وكانػػت قيمػػة الوسػػط الحسػػابي لمتمريػػرة المرتػػدة فػػي االختبػػار البعػػدي لممجموعػػة الضػػابطة ( )9.98وبػػانحراؼ

معياري ( )1.23أما فػي االختبػار البعػدي لممجموعػة التجريبيػة فقػد كػاف الوسػط الحسػابي ( )8.34واالنحػراؼ

المعياري ( )1.13وبعد تطبيػؽ اختبػار (ت) لمعينػات المسػتقمة بػيف المجمػوعتيف الضػابطة والتجريبيػة ظيػر اف
قيمػة (ت) المحتسػبة ( )2.63وىػي قيمػة أكبػر مػف قيمتيػا الجدوليػة البالغػة ( )2.02عنػد درجػة حريػػة ()38

ومسػػتوى داللػػة ( )0.05ممػػا يػػدؿ عمػػى وجػػود فػػرؽ معنػػوي بػػيف المجمػػوعتيف الضػػابطة والتجريبيػػة ولصػػالح
المجموعة التجريبية.

وكانت قيمػة الوسػط الحسػابي لمطبطبػة العاليػة فػي االختبػار البعػدي لممجموعػة الضػابطة ( )10.99وبػانحراؼ

معياري ( )1.99أما فػي االختبػار البعػدي لممجموعػة التجريبيػة فقػد كػاف الوسػط الحسػابي ( )9.50واالنحػراؼ
المعياري ( )1.23وبعد تطبيؽ اختبار (ت) لمعينات المسػتقمة بػيف المجمػوعتيف الضػابطةة والتجريبيػة ظيػر اف
قيمة (ت) المحتسبة ( )1.78وىي قيمة أصغر مػف قيمتيػا الجدوليػة البالغػة ( )2.02عنػد درجػة حريػة ()38

ومستوى داللة ( )0.05مما يدؿ عمى عدـ وجود فرؽ معنػوي بػيف المجمػوعتيف الضػابطة والتجريبيػة ولصػالح

المجموعة التجريبية.

وكانت قيمة الوسط الحسػابي لمطبطبػة الواطئػة فػي االختبػار البعػدي لممجموعػة الضػابطة ( )12.89وبػانحراؼ

معياري ( )2.78أما في االختبار البعدي لممجموعة التجريبية فقػد كػاف الوسػط الحسػابي ( )11.35واالنحػراؼ
المعياري ( )2.24وبعد تطبيػؽ اختبػار (ت) لمعينػات المسػتقمة بػيف المجمػوعتيف الضػابطة والتجريبيػة ظيػر اف

قيمػة (ت) المحتسػبة ( )2.59وىػي قيمػة أكبػر مػف قيمتيػا الجدوليػة البالغػة ( )2.02عنػد درجػة حريػػة ()38

ومسػػتوى داللػػة ( )0.05ممػػا يػػدؿ عمػػى وجػػود فػػرؽ معنػػوي بػػيف المجمػػوعتيف الضػػابطة والتجريبيػػة ولصػػالح
المجموعة التجريبية.

وكانت قي مة الوسط الحسابي لمتصويب مف الثبات في االختبار البعدي لممجموعة الضػابطة ( )4.24وبػانحراؼ
معياري ( )0.11أما فػي االختبػار البعػدي لممجموعػة التجريبيػة فقػد كػاف الوسػط الحسػابي ( )5.57واالنحػراؼ
المعياري ( )0.87وبعد تطبيػؽ اختبػار (ت) لمعينػات المسػتقمة بػيف المجمػوعتيف الضػابطة والتجريبيػة ظيػر اف

قيمػة (ت) المحتسػبة ( )2.87وىػي قيمػة أكبػر مػف قيمتيػا الجدوليػة البالغػة ( )2.02عنػد درجػة حريػػة ()38

ومسػػتوى داللػػة ( )0.05ممػػا يػػدؿ عمػػى وجػػود فػػرؽ معنػػوي بػػيف المجمػػوعتيف الضػػابطة والتجريبيػػة ولصػػالح
المجموعة التجريبية.

ويعزو الباحثوف ىذه النتائج إلى فاعمية اسموب التعميـ المبرمج والذي ساعد المتعمميف في تسريع تعمميـ
واستثمار الوقت والجيد في مدة التعميـ المحددة والذي أظيرتو المجموعتيف الضابطة والتجريبية  ,أما عف

التفوؽ وتميز المجموعة التجريبية التي نفذت المنيج التعميمي باستخداـ التعميـ المبرمج عف المجموعة

ا لضابطة التي استخدمت أسموب التعميـ التقميدي المتبع في عممية تعميـ الميارات االساسية بكرة السمة ,

فاظير تفوؽ استخداـ أسموب التعميـ المبرمج  ,وذلؾ بسبب اف التعميـ المبرمج ىو "اكتساب الخبرات نتيجة
التفاعؿ بيف المتعمـ والبرنامج في غياب المدرس" ( .)15وىذا ما اكدتو (الديواف) إلى انو " نوع مف برامج التعمـ
الذاتي التي يسير فييا المتعمموف مف إطار إلى خر بالترتيب نفسو  ,لكف كؿ متعمـ بعمؿ حسب سرعتو

الذاتية  ,وال بد مف تييئة المادة التعميمية واعدادىا أعدادا خاصا وتعرض في صورة ( .)16وكذلؾ بسبب "

استخداـ برنامج واجراءات تكوف فيما بينيا برنامجا في التعمـ الذاتي  ,أي وضع خطة ممكنة لعمؿ منسؽ أو
سمسمة مف العمميات المعدة سمفا لتشكؿ في مجموعيا عممية تعميمية واحدة متكاممة تفدـ لممتعمـ لتوصمو إلى

أغراض سموكية محددة"
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 -5االستنتاجات والتوصيات

 1-5االستنتاجات :مف خالؿ مناقشة النتائج استنتج الباحثوف األتي:
 -1اف استخداـ اسموب التعميـ المبرمج أكثر فاعمية مف الطريقة التقميدية المتبعة في اكتسػاب بعػض الميػارات
االساسية بكرة السمة

2-5التوصيات :يوصي الباحثوف باآلتي
-1استخداـ اسموب التعميـ المبرمج وىو احد االساليب الحديثة في برامج تدريس واعداد طالب التربية

الرياضية وخاصة في تدريس الميارات االساسية بكرة السمة.
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 ،ص .31
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-2اجراءات دراسات وبحوث مماثمة عمى باقي الميارات االساسية بكرة السمة ولمراحؿ دراسية اخرى.
-3تشجيع الطالب عمى استخداـ التغذية الراجعة الذاتية اثناء االداء وزيادة تفاعميـ مع الدرس
والمدرس.

-4تدريب التدريسييف عمى انواع مختمفة مف اساليب التدريس لغرض االرتقاء بالمستوى العممي

لمتدريسييف.
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