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المستخلص:
تكمن مشكلة البحث باإلجابة عن التساؤل اآلتي :هل للتمرينات على وفق أنماا الاتعل
أثاار فااي تنملااة التاادوير العّلااي وتعلا بعااج الم ااارات ال جوملااة بكاار الّااد لل ا
،
هدفت الدراسة الحاللة إِلى :إعداد تمرينات على وفق أنما التعل بكر الّد لل
ومعرفة تأثلر التمريناات علاى وفاق أنماا الاتعل فاي تنملاة التادوير العّلاي بكار الّاد
 ،والتعرف إِلاى أفلاللة أنماا الاتعل فاي تنملاة التادوير العّلاي وتعلا م اارتي
لل
المناولة والت ديف بكر الّد  ،وتمثلت فرضلة البحث باأنن للتمريناات علاى وفاق أنماا
.
التعل تأثلر ايجابي في تنملة التدوير العّلي بكر الّد لل
اساااتعمل الباحثاااان المااان ي التجريباااي لم بماااة بلعاااة البحاااث بأسااالو المجموعاااات
التجريبلة الث ث المتكافئة لكونه المن ي الم ب لحل مشكلة البحث وتحّلق أهدافه.
الصف الثاني المتوسط.
واشتملت علنة البحث على ( )01البًا من
وبعد معالجة النتابي التي حصال علل اا الباحثاان توإا إِلاى إِن للتمريناات علاى وفاق
أنما التعل التي بّات علاى المجموعاات التجريبلاة الاث ث لاانن ل اا أثار إيجاابي فاي
تنملة التدوير العّلي وتعل بعج م ارتي المناولة والت ديف في لر الّد .
في ضوء االستنتاجات التي توإل إلله الباحثان ،يوإي بلرور اساتعمال تمريناات
على وفق أنما التعل في درس التربلة الرياضلة ،وذلا لتناسابه ماع أعماار ال ا ،
ألجواء التنافس والمرح.
إذ يحتاج ال
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The effect of the exercises in the skills of mental training and
learning the skills of handling and footballing for students
Prof. Furat Jabbar Saadallah
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Emad Mohsen Khamis
Directorate of Education Diyala
Abstract:
The problem of research is to answer the following
question: Do exercises in accordance with learning patterns
affect the development of mental rotation and learn some of the
offensive skills of football for students? The aim of this study is
to prepare exercises according to the learning styles of football
for students, to know the effect of the exercises on learning
patterns in the development of the mental rotation of football for
students and to identify the preference of learning patterns in the
development of mental rotation and learning the skills of
handling and football. Exercises based on learning patterns have
a positive impact on the development of mental cycling for
students.
The researcher used the experimental method to suit the
nature of the research in the manner of the three equal
experimental groups as the appropriate method to solve the
research problem and achieve its objectives.
The research sample included (30) students from the
second grade students.
After processing the results obtained by the researcher
concluded that the exercise according to the learning patterns
applied to the three experimental groups had a positive impact in
the development of mental rotation and learn some of the skills
of handling and scoring in football.
In light of the conclusions reached by the researcher, it is
recommended to use exercises according to the learning patterns
in the lesson of physical education, so as to suit the age of
students, as students need the atmosphere of competition and
fun.
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-0المقدمة:
ش دت العمللة التعللملة ت ورًا لبلرًا أس في إخراج التعلل من إلغته التّللدية إلاى
إاالأ ألثاار فاعللااة فااي تكااوين الفاارد وتنملااة إمكاناتااه ولدراتااه فباار ت أسااالل الااتعل
الحديثااة فااي المجاااالت لافااة ومن ااا مجااال التربلااة الرياضاالة والتااي أسا مت فااي ت ااور
الع لة بلن المدرس والمتعل والواجبات التي يّومون ب اا وتأثلرهاا فاي ت اور وحتاى
يكتا للعمللااة التعللملااة النجااح ف بااد لماادرس التربلااة الرياضاالة ماان اساات دا أسااالل
تمكنااه ماان التوإاال إلااى األهااداف المااراد تحّلّ ااا مااع مراعاتااه ماادص إ ا حلة ه ا
األسالل ومن ث مدص ارتبا ا باألهداف التي يساعى إلل اا ومان اجال اساتثمار الولات
والج د والتصادًا بالتكاللف المادية ينبغي التأللاد علاى اختلاار الفعاللاة المناسابة لّابللاة
المتعل وعمر فل ً عن الوسابل المست دمة في بلئاة الاتعل لت اوير األداء مان خا ل
التمرينات البدنلة والم ارية والعّللة والتداخل في أسالل التعل أو التدريس.
ولااد ح ااي الااتعل الحرلااي فااي مجااال التربلااة الرياضاالة باهتمااا لبلاار نتلجااة للبحااوث
والدراسات ووسابل االتصال التي حملت لل ما يستجد مان ت اور فاي راباق أساالل
التدريس في ه ا المجال الحلاو  ،فاالتعل لاه أهملاة بالغاة لادص الفارد وفاي أ مجتماع
لااان ياااد علااى انااه ال يّتصاار علااى ساان او مرحلااة معلنااة باال هااو عمللااة مسااتمر
اللتسااا المعرفااة المبنلااة علااى ال باار والتجربااة ل اا ا فااان عمللااة الااتعل تصاااح
االلتسا والتكلف وتلع دورًا م ًما في تحديد سلوك المتعل وهاي األسااس فاي إتّاان
لة للوإاول
الم ارات األساسلة ال اإة بكل لعبة ول ل ت وير الناحلة الفنلة وال
بالمتعل إلى المستوص األفلل وه ا ما يسعى إلله المدرس.
وتعد أنما التعل واحد من المعايلر الم مة في التعلل المتمايز ،وأنن مان أنماا الاتعل
األلثاار شا ً
اموال :الاانمط البصاار  ،والاانمط الساامعي ،والاانمط الحرلااي بحس ا أنمااوذج
سو ان واينبرنر عا ( 9119رواشد وآخرون.)069 :9101 ،
ويعد التدوير العّلي من األسالل الجديد في مجاال تحدياد المساتويات واإلفااد العّللاة
لل لبة ,ويرص (مص فى حسلن باهي وسملر عبدالّادر ) أن "التدوير العّلي ذو أهملاة
في أداء الم ارات الرياضلة  ،ف و ال يمكن الرياضي من الوإاول إلاى حالاة عّللاة
تمنع دخول األفكار السلبلة والمشتتة إلى النشا الحرلي (باهي.)0222 ،
إِن ال اادف ماان تاادري م ااارتي المناولااة والت ااديف فااي لاار الّااد لغاار تعللم ااا،
وإتّان ا ،وتثبلت ا ،لكي تصابح آللاة األداء وياتمكن ال عا مان أداب اا بشاكل التصااد
فااي أثناااء المنافسااات ،وأنن ال اادف األساسااي ماان الناحلااة الفنلااة ل ا داء الم ااار يعنااي
التحك بالكر في موالف اللعبة جملع ا(شالر.)952 :9105 ،
ومن هنا تبر أهملة البحث في اسات دا تمريناات م ارياة علاى وفاق أنماا الاتعل فاي
تعلا م ااارتي المناولااة والت ااديف بكاار الّااد لنااتمكن ماان معرفااة تأثلرهااا اإليجااابي فااي
وت وير المنااهي المّارر ل ا المرحلاة و راباق
إحداث التعل الم لو لدص ال
م اارتي
تدريس ا وأسالل تنفل ها أيلًا لتكون نّ ة ان ق وأساس إللساا ال ا
المناولاااة والت اااديف التاااي تااايد دورًا لبلااارًا فاااي األداء الفناااي ل لعاااا والفعاللاااات
الرياضلة الم تلفة.
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 2-0مشكلة البحث:
ماان أساااس ن ريااة الت االط الساالل فااي الااتعل الحرلااي ،هااو إتبااا أسااالل تدريساالة
 ،والوإول ب إلى حاالت األداء الجلاد،
متنوعة تست د في رفع لفاء األداء لل
وان التعل الجلاد فاي يومناا ها ا ال يات إال مان خا ل برمجاة الاتعل وفاق أساس علملاة،
التي ينبغي ان يمتلك ا لل ال  ،وخ ل م ح ة البااحثلن الح اا أنن هنااك ت با بًا فاي
أداء م ارتي المناولة والت اديف ،فلا ً عان للاة اسات دا التمريناات علاى وفاق أنماا
التعل مما يمكن من با ل لصاارص ج اده فاي التادري والمنافساات ،وعاد االعتمااد
علاااى المعاااايلر النّللاااة فاااي تنملاااة هااا التمريناااات المعتماااد علاااى االساااتعاد وتااادوير
المعلومات العّللة بحس ال روف المحل ة ،ل ا ارتاأص الباحثاان دراساة ها المشاكلة
مان خا ل إعاداد تمريناات علاى وفاق أنماا الاتعل ومعرفاة تأثلرهاا فاي تنملاة التاادوير
العّلي وتعل م ارتي المناولة والت ديف لدص ال ا  ،وتكمان مشاكلة البحاث باإلجاباة
عن السيال اآلتي :هل للتمرينات على وفق أنما الاتعل أثار فاي تنملاة التادوير العّلاي
وتعل م ارتي المناولة والت ديف بكر الّد لل
 3-0أهداف البحث:
إعداد تمرينات م ارية.
.0
معرفة تأثلر التمرينات على وفق أنما الاتعل فاي تنملاة التادوير العّلاي وتعلا
.9
.
م ارتي المناولة والت ديف بكر الّد لل
التعاارف إِلااى أفلااللة أنمااا الااتعل فااي تنملااة التاادوير العّلااي وتعل ا م ااارتي
.0
المناولة والت ديف بكر الّد .
 4-0فرضية البحث:
للتمرينااات الم اريااة علااى وفااق أنمااا الااتعل تااأثلر ايجااابي فااي تنملااة التاادوير
.
العّلي وتعل م ارتي المناولة والت ديف بكر الّد لل
هناااك اخاات ف تااأثلر أنمااا الااتعل فااي تنملااة التاادوير العّلااي وتعل ا م ااارتي
.
المناولة والت ديف بكر الّد لل
مجاالت البحث:
المجاااا البشاار  :الصااف الثاااني المتوسااط متوساا ة ااارق باان ياااد للبناالن
بعّوبة محاف ة ديالى.
المجاا الزماني :للمد من  9102 01 0ولغاية .9102 9 0
المجاا المكاني :ساحة متوس ة ارق بن ياد للبنلن بعّوبة محاف ة ديالى.
 0–2منهج البحث:
تناااااا اسااااااتعمال الماااااان ي التجريبااااااي لم ءمتااااااه بلعااااااة البحااااااث بأساااااالو ثاااااا ث
مجموعاااات تجريبلاااة متكافئاااة لكوناااه المااان ي الم بااا لحااال مشاااكلة البحاااث وتحّلاااق
أهدافااااه ،إذ إِن التجرياااا يبحااااث عاااان السااااب وللفلااااة حدوثااااه ويكشااااف الع لااااات
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السااااببلة باااالن ال ااااواهر ف ااااو تغللاااار متعمااااد ماااان الباااااحثلن لعناإاااار معلنااااة وذلاااا
لمعرفااااة التغللاااارات اآلنلااااة والمزمنااااة التااااي تحاااادث ومحاولااااة شاااارح ا وتغللرهااااا
ضمن من ق علمي سلل (محجو .)093 :0220 ،
التصميم التجريبي للبحث
المتغيرات

الخطوة
األولى

المجموعات تصنيف
العينة

المجموعة
التجريبية

مقياس
أنماط
التعلم

الخطوة
الثانية
األنماط-
البصرية
السمعية-
-الحركية

الخطوة
الثالثة

الخطوة
الرابعة

الخطوة
الخامسة

المتغير
المستقل

االختبار
البعد
.0اختبار
التدوير
العقلي
 .2اختبار
مهارتي
المناولة
والتهديف
بكرة القدم

االختبار
القبلي
.0اختبار
التدوير
العقلي
 .2اختبار
التمرينات
مهارتي
المناولة
والتهديف
بكرة القدم

الخطوة
السادسة

الخطوة
السابعة

الفرق بين
الفرق بين
االختبار
المجموعات
القبلي
التجريبية
والبعد
للمجموعات في االختبار
البعد
التجريبية
الثالث.

 2–2مجتمع البحث وعينته:
المرحلااااة المتوساااا ة (الصاااااف
تاااا تحديااااد المجتمااااع األإاااالي والمتمثاااال ب اااا
الثااااني المتوساااط) فاااي مرلاااز للااااء بعّوباااة محاف اااة دياااالى ،إذ جااارص اختلاااار
مدرسة ( ارق بن ياد للبنلن) بال ريّة العمدية وذل ل سبا اآلتلة:
ابداء إدار المدرسة بتّدي العون والتس ل ت للباحث.

وجود عدد لافي من مدرسي التربلة البدنلة وعلو الرياضة.

تاااااوفلر الملعااااا أو السااااااحة ولااااا ل األدوات التاااااي يمكااااان أن تسااااااه فاااااي

إخراج البحث باألسلو األمثل.
إذ تنااااا تحدياااااد الصاااااف الثااااااني بال ريّاااااة العمدياااااة إذ لاااااان عااااادد الصااااافوف ل ااااا
المرحلااااااة شااااااعبتلن (أ ) ،وب ريّااااااة الّرعااااااة تاااااا اختلااااااار شااااااعبة ( ) لتكااااااون
المجموعااااااة التجريبلااااااة ،إذ بلااااااأ المجمااااااو الكلااااااي لعلنااااااة البحااااااث ( )01الاااااا
ماااااو علن بحسااااا أنماااااا الاااااتعل (الااااانمط البصااااار بعااااادد  09البًاااااا ،والااااانمط
السااامعي بعااادد  01ااا  ،والااانمط الحرلاااي بعااادد  2ااا ) بعاااد اساااتبعاد ال لباااة
غلااار الملتااازملن بالتجرباااة وال لباااة الااا ين لااالس لااادي رغباااة فاااي إجاااراء التجرباااة
وال لبة الراسبلن ،ولان عدده ( )2لبة.
ولغاار تجناا العواماال التااي تاايثر فااي نتااابي التجربااة تاا إجااراء تجااانس وتكااافي
العلناااة البحاااث ولماااا مبااالن فاااي الجااادول ( )0ولااا ل تااا للااااس اااول لااال العااا
باااااأدا الّلااااااس الشاااااري لة (شاااااريط الّلااااااس المعااااادني) ولااااا ل تااااا للااااااس الكتلاااااة
.
باست دا ملزان الكتروني دللق لمعرفة لتلة لل
لل
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الجدوا ()0
يبين تجانس العينة في قياسات الطوا والكتلة والعمر.
ت

المتغلرات

0
9
0

ال ول س
الكتلة لغ
العمر الش ر

الوسط
الحسابي
053
4045
04045

االنحراف
المعلار
5441
0440
4432

الوسلط

المنوال

053
44
044

061
45
044

معامل
االلتواء
1404
1442
1402

لّاااد أت ااارت النتاااابي تجاااانس العلناااة عااان رياااق ان فاااا معامااال االلتاااواء عااان
( )0±ويعااد ه ا ا ميشاارًا جل ادًا إذ للمااا لاناات ه ا الّاال لريبااة ماان الصاافر او إاافر
دل ذلااا علاااى ان التو ياااع اعتااادالي أو لريااا مناااه وبااا ل تكاااون العلناااة متجانساااة
على وفق نتابي معامل االلتواء (حمود .)062 :9112 ،
 3–2وسائل جمع المعلومات واألجهزة واألدوات المستعملة:
 0–3–2وسائل جمع المعلومات:
اعتمد الباحثان في جمع البلانات على ما يلي:
شبكة المعلومات الدوللة (االنترنت).
المصادر العربلة واألجنبلة.
االختبارات والمّايلس.
استبانة آراء ال براء الم تصلن بالم ارات األساسلة بكر الّد .
فريق العمل المساعد.
 2–3–2األدوات واألجهزة المستعملة في البحث:
ملع لر لد لانوني.
لرات لد لانونلة عدد ( )01المنشأ (إلني).
شريط للاس.
شواخص عدد (.)01
ساعة توللت نو ( )DIAMONDياباني المنشأ.
فانل ت لع عدد (.)01
إافر عدد (.)4
سبور أو جدار ميشر.
شريط الإق.
لاملرا فلديو نو ( )Sonyعدد ( )0ياباني المنشأ.
لاملرا إور نو ( )Nikonعدد ( )0ياباني المنشأ.
حاسو (لمبلوتر) نو ( )HPأمريكي المنشأ.
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 4–2إجراءات البحث الميدانية:
 0–4–2تحديد المتغيرات واالختبارات المستعملة في البحث:
بعاااد ا ااا البااااحثلن علاااى المصاااادر العلملاااة والمراجاااع ال اإاااة باااالتعل الحرلاااي
لاااا للتعااارف علاااى إمكانلاااات للااااس المتغلااارات تااا
ولااار الّاااد وآراء الم تصااالن أي ً
تحدياااد أهااا االختباااارات التاااي تمثااال أنماااا الاااتعل فاااي تنملاااة التااادوير العّلاااي ولااا ل
م ارتي المناولة والت ديف المستعملة.
 0–0–4–2مقياس أنماط التعلم:
لّااااد تبنااااى الباحثااااان مّلاااااس (فاضاااال شااااالر حساااان ولااااري عبااااد ساااااجر:9116 ،
 )04لمعرفااة تفلاالل أنمااا الااتعل لعلنااة البحااث ثاا عاار علااى عاادد ماان الساااد
ال باااااراء والم تصااااالن) الااااا ين عااااار علااااال مّلااااااس أنماااااا الاااااتعل للمرحلاااااة
العمرياااة ولاااد أبااادوا تأللاااده علاااى مااادص إااا حلة المّلااااس للعلناااة ،وتااا تو يعاااه
علاااى ال باااراء ولاااد هااادف المّلااااس التعااارف إلاااى أفلاااللة الم اااارات المسااات دمة
واألفلااال للاااتعل لااادص الم تبااارين وتلااامن ( )02فّااار تمثااال ث ثاااة أنماااا م ماااة
ت اااص مجاااال البحاااث وهاااي (الااانمط البصااار والااانمط السااامعي ،والااانمط الحرلاااي)
وبمعااادل ( )6فّااارات لكااال نماااط وعناااد جماااع لااال فّااارات المّلااااس لكااال ناااو يكاااون
مجماااو فّااارات المّلااااس والبالغاااة ( )02فّااار ولاااد و عااات فّااارات المّلااااس علاااى
النحو اآلتي:
األسااااالو البصااااار فّراتاااااه ( )6واألسااااالو الحرلاااااي فّراتاااااه ( )6واألسااااالو
السمعي فّراته (.)6
 2-0-4-2اختبار التدوير العقلي:
بعاااد ا ااا البااااحثلن علاااى مجموعاااة مااان الرساااابل واأل ااااريح وبعاااد ا ااا علاااى
اغلاااا المصااااادر والمراجااااع العلملااااة التااااي تتعلااااق بمحااااور البحااااث إذ لااااا باختلااااار
عااااادد مااااان االختباااااارات المّنناااااة ،وجااااارص عرضااااا ا علاااااى عااااادد مااااان ال باااااراء
والم تصااالن ألخااا آراب ااا حاااول مااادص م بماااة وإااا حلة االختباااار األفلااال من اااا
لتحّلااااق أهااااداف البحااااث ،وتلاااامنت هاااا االختبااااارات (اختبااااار المحالااااا العّللااااة
والتااادوير العّلاااي واختباااارات فلناااا) ،ولاااا الباحثاااان باختلاااار اختباااار (فلبناااا) الااا
حصاااال علااااى نساااابة اتفاااااق ( )%20420ماااان لباااال الساااااد ال بااااراء والم تصاااالن،
لما هو مبلن في الجدول ()9
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الجدوا ()2
يبين اختبارات التدويرالعقلي
نو االختبار
اختبار المحالا العّللة
والتدوير العّلي
اختبارات فللنا

عدد ال براء

آراء ال براء
نع

النسبة المئوية االختبار الم تار

00

9

02402

ال يصلح

00

2

20420

يصلح

 3–0–4–2تحديد المهارات األساسية:
اعتمااااد الباحثااااان بتحديااااد الم ااااارات األساساااالة ال اإااااة بكاااار الّااااد علااااى مناااااهي
المرحلاااااااة المتوسااااااا ة لاااااااو ار التربلاااااااة ( ،) 9106التاااااااي تتلااااااامن المناولاااااااة،
والت ديف.
 4–0–4–2تحديد االختبارات المستخدمة في البحث:
بعااااد اختلااااار االختبااااار ماااان ال ااااوات الم مااااة فااااي جملااااع البحااااوث العلملااااة التااااي
تتعلااق بمحااور البحااث فاالختباااار هااو مجموعااة ماان التمريناااات تع ااي للفاارد ب ااادف
تن نعرُّ ف لدراته أو استعدادات أو إمكانلاته (حسانلن.)900 :0225 ،
بعاااد ا ااا البااااحثلن علاااى اغلااا المصاااادر والمراجاااع العلملاااة التاااي تعلاااق بمحاااور
البحث إذ لا باختلار عدد من االختبارات المّننة.
وجااارص عرضااا ا علاااى عااادد مااان ال باااراء والم تصااالن ألخااا آراب ااا حاااول مااادص
م بمة وإ حلة االختبار األفلل من ا لتحّلق أهداف البحث.
الجدوا ()3
يبين األهمية النسبة لالختبارات بحسب رأ السادة الخبراء
عدد
االختبار
ت الم ار
ال براء
2
المناولة نحو هدف إغلر يبعد مسافة (.) 91
2
المناولة إلى ملل يبعد مسافة (.) 01
 0المناولة
2
المناولة المرتد على جدار لمد ( )01ثانلة.
2
الت ديف نحو مرمى مّس على مربعات.
الت ديف على مست ل ت المتداخلة على
2
 9الت ديف
الجدار.
2
الت ديف على هدف إغلر.

3
0
0
2

النسبة
المئوية
%33433
%00400
%00400
%22422

0

%00400

1

%1

نع

 4–2التجربة االستطالعية:
بعااااااد تحديااااااد اختبااااااار أنمااااااا الااااااتعل واالختبااااااارات للم ااااااارات (المناولااااااة،
والت ااااديف) ،لااااا الباحثااااان بااااسجراء التجربااااة االساااات علة علااااى علنااااة التجربااااة
االسااااات علة بعاااااد تحدياااااد األدوات المسااااات دمة وت لئت اااااا وت لئاااااة فرياااااق العمااااال
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المسااااعد ،وتوضااالح وشااارح االختباااار لكااال ناااو مااان أناااوا االختباااارات والم اااار
المااااراد للاساااا ا علااااى أفااااراد العلنااااة بوضااااوح تاااا إجااااراء التجربااااة يااااو االثناااالن
الصااااف الثاااااني ماااان مدرسااااة ااااارق باااان
الموافااااق  9102 01 0وهاااا اااا
مااان
يااااد مااان خاااارج علناااة البحاااث ،وتااا إجاااراء تجرباااة اسااات علة ثانلاااة لل ااا
للتمريناااااات المسااااات دمة فاااااي
علناااااة البحاااااث شاااااعبة (أ) ،وعااااادده ( )01ااااا
البحث.
وت توإل الباحثلن بعد إجراء التجربة االست علة إلى:
إ حلة االختبارات المست دمة وم ءمت ا لعلنة البحث.
.0
تف علنة ل ختبارات للد البحث وت بلّ ا بشكل جلد.
.9
لفاء فريق العمل المساعد في ت بلق االختبارات.
.0
مدص م بمة التمرينات على وفق أنما التعل لمستوص العلنة.
.4
معرفة مدص م بمة التمرينات باخت ف أولات الوحدات التعللملة.
.5
التألد من لفاء المدرس لشرح وتوضلح التمرينات.
.6
معرفة الصعوبات والمشالل عند تنفل التمرينات.
.3
 5–2إجراءات البحث الرئيسة:
 0-5-2تطبيق مقياس أنماط التعلّم:
لغر تصنلف علنة البحاث علاى األنماا (البصار  ،السامعي ،الحرلاي)،
ت ت بلق مّلااس أنماا الاتعل  ،بحسا إجاابت عان مّلااس األنماا فاي ياو األربعااء
الموافق .9102 01 01
 2–5–2االختبارات القبلية:
لغاااار عاااازو النتااااابي التااااي ت اااار بعااااد ت بلااااق التمرينااااات إلااااى المتغلاااار
المساااتّل ،تااا إجاااراء االختباااارات الّبللاااة علاااى المتغلااارات التابعاااة للاااد البحاااث ،وتااا
إجااااااراء اختبااااااار التاااااادوير العّلااااااي فااااااي يااااااو األحااااااد الموافااااااق ،9102 01 04
وأجريااااات اختباااااارات م اااااارتي المناولاااااة والت اااااديف فاااااي ياااااو االثنااااالن الموافاااااق
 ،9102 01 05عل ًمااااا أنن لافااااة االختبااااارات لااااد تاااا ت بلّ ااااا فااااي ساااااحة مدرسااااة
ااااارق باااان ياااااد بعّوبااااة ديااااالى ،ولااااد ساااابق ت بلااااق االختبااااارات للااااد البحااااث
إجاااراء محاضااار تعريفلاااة ب بلعاااة االختباااارات وأهملت اااا وضااارور ت بلّ اااا بدلاااة
ومصداللة عاللتلن.
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الجدوا ()4
يبين تكافؤ عينة البحث في االختبارات القبلية في التدوير العقلي ومهارتي المناولة
والتهديف
المتغلرات
التدوير
العّلي
المناولة

الت ديف

المصادر
SSB
SSW
المجمو
SSB
SSW
المجمو
SSB
SSW

االنحرافات
24295
2054649
2954463
1429
024932
914022
14635
024604
914012

درجة التباين
9
93
92
9
93
92
9
93
92

للمة F

التباين
44200
014912

14020

14146
14304

141644

14002
14393

14465

عااان رياااق الجااادول ( )4ن حاااَ أنن للماااة ) (Fفاااي االختباااار الّبلاااي لم اااار هاااي
(ِ )14513مما يدل على تكافي العلنة ،ون حَ أنن للمة ) (Fفي االختباار الّلاي لم اار
المناولة في لر الّد هي (ِ ،)1416مما يدل على تكاافي العلناة ،ون حاَ أنن للماة )(F
في االختبار الّبلي لم ار المناولة في لر الّاد هاي (ِ ،)14465مماا يادل علاى تكاافي
العلنااة ،لّااد بلغاات الّلمااة الفابلااة المحسااوبة ( )14060وهااي أنإااغر م ان الّلمااة الفابلااة
الجدوللة البالغة ( )0405عند درجة حرية ( ،)9493ومستوص داللة (.)1415
 3-5-2التجربة الرئيسة:
بعاااااد إجاااااراء االختباااااارات الّبللاااااة لعلناااااة البحاااااث لاااااا الباحثاااااان بت بلاااااق
التمرينااااات المعااااد ماااان لبلااااه لمااااد ( )2أسااااابلع وبوالااااع ( )9وحااااد فااااي األساااابو
اعتبااااارًا ماااان تاااااري  9102 01 90ولغايااااة  9102 09 91فااااي مدرسااااة ااااارق
باااان ياااااد بعّوبااااة ديااااالى ،إذ لااااا الباحثااااان بت بلااااق فااااي لاااال وحااااد تعللملااااة مااااع
إع ااااء تمااارينلن أو ث ثاااة لكااال م اااار ماااع مراعاااا التّلاااد بالولااات الم صاااص لكااال
تمرين.
ولانااات التمريناااات التاااي أعااادها الباحثاااان لت اااوير المتغلااارات للاااد البحاااث جااازء مااان
الّسااا الربلساااي للااادرس المعتماااد مااان لااادن إدار المدرساااة ألفاااراد العلناااة ضااامن
مااااان لااااادر (  )45دللّاااااة ،يجااااار فلاااااه شااااارح تمريناااااات الم صصاااااة للجرعاااااة
التعللملاااة ال اإاااة باااالمتغلر البحثاااي ومااان ثااا عااار نماااوذج للتمااارين مااان لبااال
المااااادرس لتوضااااالح ريّاااااة األداء بصاااااور إاااااحلحة ،إذ يجااااار إع ااااااء ()01
دللّة تمرينات في لل وحد تعللملة،ـ وبحس التفاإلل اآلتلة:
استغرق من ي التمرينات مد ( )2أسابلع ،بوالع وحدتلن أسبوعلًا.
عدد الوحدات التعللملة ( )02وحد .
من الوحد التعللملة هو ( 45دللّة).
الزمن الكلي للوحدات التعللملة ( )201دللّة.
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عااادد الوحااادات التدريبلاااة فاااي األسااابو الواحاااد هاااي وحااادتان تااادريبلتان أو
تعللملتان.
إتباااا مااان ي التااادرج مااان السااا ل إلاااى الصاااع  ،ومااان البسااالط إلاااى المرلااا
والمعّد.
مراعا مستوص المرحلة العمرية.
مراعا مبدأ التكرار في التمرينات.
ت بلااااق ( )0تمرينااااات فااااي الّساااا الربلسااااي فااااي لاااال وحااااد تعللملااااة الاااا
منه ( 01د).
تنااا تّسااال الجااازء الربلساااي إلاااى تعللماااي ( 01د) يااات فلاااه شااارح التمريناااات
الث ثة و( )91دللّة ت بلق أداء التمرينات الث ثة في الوحد التعللملة.
مجمو التمرينات الم ارية ( )41تمرينًا.
ولد ألد الباحثان ضرور مراعا النّا اآلتلة :
بعد إجراء االختبارات الّبللة لا الباحثان بسعداد التمرينات ال اإة بالبحث
.0
على وفق مت لبات األداء بعد تّسل أفراد العلنة ضمن أنما التعل .
إع اء التغ ية الراجعة اآلنلة ل داء لكل ال .
.9
أداء ال ال ألثر تكرار خ ل الولت المحدد للتمرين الواحد أو أداء
.0
التكرارات المحدد بزمن ألل.
مراعا مبدأ التدرج بسع اء التمرينات من الس ل إلى الصع .
.4
مراعا التنو بسع اء التمرينات خ ل الوحد تعللملة لي ال يشعر ال
.5
بالملل.
مراعا ان تكون الراحة ايجابلة بلن التمرينات.
.6
 4-5-2االختبارات البعدية:
بعاااد االنت ااااء مااان ت بلاااق تمريناااات المعاااد تااا إجاااراء االختباااارات البعدياااة ماااع
مراعاااا تاااوفلر تاااروف الزمانلاااة والمكانلاااة التاااي اساااتعملت فاااي االختباااارات الّبللاااة
ولفريااااق العماااال المساااااعد نفسااااه ،إذ اجاااار اختبااااارات التاااادوير العّلااااي فااااي يااااو
األحااااااد الموافااااااق  ،9102 09 90وتاااااا إجااااااراء اختبااااااارات م ااااااارتي المناولااااااة
والت اااديف فاااي ياااو االثنااالن الموافاااق  9102 09 94فاااي مدرساااة اااارق بااان يااااد
بعّوبة محاف ة ديالى.
 6–2الوسائل اإلحصائية:
لا الباحثان باست دا الوسابل اإلحصابلة المناسبة لمعالجة البلانات إحصابلًا:
 .0النسبة المئوية.
 .9الوسط الحسابي
 .0االنحراف المعلار .
 .4الوسلط.
-00-

مجلة الفتح  ...................................................................العدد الثامن والسبعون .حزيران لسنة 9102
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq

 .5معامل االلتواء.
 .6اختبار ( )T-Testللعلنات المتناتر .
 .3اختبار تحللل التباين ).(F
 L.S.D .2للعلنات غلر المتساوية.
 -3عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:
لا الباحثان بعر النتابي التي توإل إلل ا ومنالشت ا على مدص تأثلر تمرينات علاى
وفق أنما التعل في تنملاة التادري العّلاي ،وتعلا بعاج م اارتي المناولاة والت اديف
الصف الثاني المتوسط في لال مجموعاة مان مجموعاات البحاث ،إذ
بكر الّد ل
جارص تحللاال النتاابي فااي ضاوء الّااوانلن اإلحصاابلة المسااتعملة فاي البحااث ،والمناساابة
ل البلانات ،لكاي تتحّاق فرضالات البحاث فاي ضاوء اإلجاراءات الملدانلاة الت بلّلاة
التي استعمل ا الباحثان للتوإل إِلى ه البلانات ،ومن ث منالشت ا على وفق المراجاع
العلملة.
 0-3عااارض نتاااائج اختباااارات التااادوير العقلاااي ومهاااارتي المناولاااة والتهاااديف فاااي
االختبارات القبلية والبعدية لعينة البحث:
 0-0-3عاارض نتااائج اختبااارات التاادوير العقلااي ومهااارتي المناولااة والتهااديف فااي
االختبارات القبلية والبعدية للمجموعات التجريبية ومناقشتها:
لغااار تن نعااارُّ ف الفاااروق فاااي التااادوير العّلاااي علاااى وفاااق متغلااار الااانمط (البصااار ،
والسمعي ،والحرلي) ل ختبارين الّبلي والبعد تن استعمال اختباار ) (t-testللعلناات
المتناتر  ،والجدول ( )5يبلن ذل .
الجدوا ()5
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) (tالمحسوبة والجدولية
وداللة الفروق بين االختبارين القبلي والبعد للمجموعة التجريبية األولى
(البصريّة) في متغيرات البحث
االختبار القبلي
ع
س
َ

االختبار البعد
س
َ

سف
َ

عف

الداللة
قيمة t
قيمة t
المحسوبة الجدولية اإلحصائية

المتغيرات
التدوير
538.1 0355 00031 483311 0813181 083181 83831
العقلي
23210
003.31 132.1 3306. 03381
5366.
المناولة 23021 23511
التهديف 083014 13336 63183 03311 003833 038.1 53.51
ع

معنو
معنو ّ
معنو

تبلن مع لات الجدول أع أنن الّلماة التابلاة المحساوبة لانات أنلبار مان الّلماة التابلاة
الجدوللة عند درجة حرية ( )00ومساتوص داللاة (ِ ،)1415مماا يعناي رفاج الفرضالة
الصفرية ،أ إِن هناك فروق ذات داللة معنوية فاي التادوير العّلاي وم اارتي المناولاة
والت اااديف بااالن االختباااارين الّبلاااي والبعاااد ولمصااالحة االختباااار البعاااد  ،ويمكااان
ذو الاانمط البصاار ااوروا لاادر أنلباار فااي التاادوير العّلااي
االسااتنتاج أنن ال ا
وم ارتي المناولة والت ديف.
-09-
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الجدوا ()6
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) (tالمحسوبة والجدولية
وداللة الفروق بين االختبارين القبلي والبعد للمجموعة التجريبية الثانية
(السمعية) في متغيرات البحث
االختبار القبلي
ع
س
َ

االختبار البعد
ع
س
َ

سف
َ

عف

الداللة
قيمة t
قيمة t
المحسوبة الجدولية اإلحصائية

المتغيرات
التدوير
43401
326
52 063201 023211 43211 .3.11
العقلي
23262
المناولة 83021 13232 03211 03131 43511 03821 23611
التهديف 013252 13365 43111 030411 23511 03.61 53511

معنو
معنو ّ
معنو

تبلن مع لات الجدول أع أنن الّلمة التابلة المحساوبة لانات أنلبار مان الّلماة التابلاة
الجدوللاة عناد درجااة حرياة ( )2ومسااتوص داللاة (ِ ،)1415مماا يعنااي رفاج الفرضاالة
الصفرية ،أ إِن هناك فرولًا ذات داللة معنوية فاي التادوير العّلاي وم اارتي المناولاة
والت اااديف بااالن االختباااارين الّبلاااي والبعاااد ولمصااالحة االختباااار البعاااد  ،ويمكااان
ذو النمط السمعي وروا أيلًا لادر أنلبار فاي التادوير العّلاي
االستنتاج أنن ال
وم ارتي المناولة والت ديف.
الجدوا ().
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) (tالمحسوبة والجدولية
وداللة الفروق بين االختبارين القبلي والبعد للمجموعة التجريبية الثالثة
(الحركية) في متغيرات البحث
االختبار القبلي
ع
س
َ

االختبار البعد
ع
س
َ

سف
َ

عف

الداللة
قيمة t
قيمة t
المحسوبة الجدولية اإلحصائية

المتغيرات
التدوير
23621 032
21 23231 013021 3361 .3621
العقلي
23365
المناولة 63048 13366 23251 03661 438.5 23041 23621
التهديف 043344 13366 53251 03541 003025 23141 538.5

معنو
معنو ّ
معنو

تبلن مع لات الجدول أع أنن الّلماة التابلاة المحساوبة لانات أنلبار مان الّلماة التابلاة
الجدوللة عند درجة حرياة ( ،)3ومساتوص داللاة (ِ ،)1415مماا يعناي رفاج الفرضالة
الصفرية ،أ إِن هناك فروق ذات داللة معنوية فاي التادوير العّلاي وم اارتي المناولاة
والت اااديف بااالن االختباااارين الّبلاااي والبعاااد ولمصااالحة االختباااار البعاااد  ،ويمكااان
ذو النمط الحرلي وروا أيلًا لادر أنلبار فاي التادوير العّلاي
االستنتاج أنن ال
وم ارتي المناولة والت ديف.
 2-3مناقشة نتائج االختبارين القبلي والبعد للمجموعات الثالث:
عند مراجعة الجداول ( )2 ،3 ،6نلحَ وجود فروق ذات داللة إحصابلة فاي
نتااابي االختبااارات للمناولااة ،والت ااديف المحااادد بكاار الّااد باالن االختبااارين الّبلاااي
والبعد ولمصلحة االختبار البعد للمجموعات الث ث لعلنة البحث.
إِن وضاااوح األهاااداف وتنفلااا ها ب ريّاااة سااالوللة ذات مغااازص وفاعللاااة فاااي
الت بلق" ،وشلا األسلو السلل في التعلل عان رياق الشارح والعار  ،وأسااللبه،
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والتدريبات على الم اار  ،وتزوياد الماتعل بالتغ ياة الراجعاة وغلرهاا تزياد مان والعلاة
المتعل وتحثه على األداء الصحلح برغبة واندفا "(إسماعلل.)019 :9119 ،
ل ا ل ف اسِن اسااتعمال الوس اابل التعللملااة فااي ت ااوير أنااوا م ااارتي المناولااة
والت ااديف أس ا فااي تفعلاال عمللااة الااتعل  ،لمااا نلحااَ أنن أإااحا األجسااا الرشاالّة
والرياضاالة ها الا ين يتمتعااون بللالااة ذهنلااة وجساامانلة عاللااة ،إذ يفلاالون الااتعل عاان
ريق الممارسة العمللة ،والتجري  ،والتحرك ،والتعبلر الجسامي ،وإمكانلاة اساتعمال
حواسااه الم تلفااة ،وهنااا يشاالر (غاااردنر) إِلااى أنن "الّاادر علااى الااتحك بنشااا الجس ا
وحرلاته بشكل بديع وهو م ار الش يملك ا الرياضلون بم تلاف ألعاب اا ،ولكال فارد
نصااال مااان هااا الم اااار  ،والشااا ص السااالل يملكااان الّااادر علاااى الاااتحك بجسااامه،
وبرشالته ،وتو انه ،وتناسّه ،وأنن التمرين المتواإل لد يزيد من ه الّدرات ،ولكان
من ااا مااا ي اار عاان بعااج األفااراد ،حتااى لباال أن كن يباادأ بااالتمرين ل عبااي لاار الساالة
المتفااوللن مااث ً  ،تما ًمااا لمااا ت اار براعااة بعااج األفااراد فااي الحسااا لباال أن كن يتعلمااوا
الحسا " (الكلالي.)06 :9100 ،
ويعزو الباحثان أنن المتعل ال يمتلا ذلااء وموهباة حرللاة وجساملة عاللاة
يكون لديه حلول سريعة وآنلاة الت ااذ الّارار المناسا فاي اللح اة المناسابة ،وها ا ماا
ألد (ذولان عبلدات) "أنن الا لاء الحرلاي هاو الّادر علاى اساتعمال الجسا أو أجازاء
منه في حل مشكلة ،أو أداء الحرلة ،أو م ار رياضالة ،أو أداء عمللاة إنتاجلاة والّلاا
في بعج األعمال ،والتعبلر عن األفكار واألحاسلس بواس ة الحرلاات .إِن المتعلمالن
الاا ين يتمتعااون ب اا ا الاا لاء يتفولااون فااي األلعااا البدنلااة ،وفااي التنساالق المربااي –
الحرلااي ،ولاادي الّاادر علااى ممارسااة الرياضااة البدنلااة أو ممارسااة فنااون الاارلص
والتمثلل يتمتع أإحا ه ا ال لاء بّدرات جسملة  -حرللة فابّة ،ويعتمد علاى تفاعال
تكوينات أو لدرات جسملة – حرللة وعوامل بلئلة" (حبش.)933 :910 ،
 2-3عرض نتائج االختبارات البعدية للمجموعات التجريبية الثالث ومناقشتها:
الجدوا ()8
يبين قيمة ) (Fالمحسوبة والجدولية وداللة الفرق في االختبارات البعدية
المتغيرات
التدوير
العقلي

المناولة

التهديف

الصادر

انحرافات

درجة التباين

التباين

SBB

33136.5

2

065333.

SSW

2213622

2.

830.4

Total

550336.

22

0.33500

SBB

.3825

2

33203

SSW

063146

2.

13524

Total

2338.0

22

43510

SBB

31325

2

053203

SSW

253146

2.

13228

Total

553226

22

063040

للمة ) (Fالجدوللة عند مستوص الداللة ( )1415ودرجة حرية= (.)0405
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ماان الجاادول ( )2ن حااَ أنن الّلمااة الفابلااة المحسااوبة بلغاات ( )994992وهااي
أنلبر من الّلمة الفابلة الجدوللاة البالغاة ( )0405عناد درجاة حرياة ( ،)9493ومساتوص
بااالن األنماااا
داللاااة ( ،)1415أ إِن هنااااك فرولًاااا ذات داللاااة معنوياااة لااادص ال ااا
(البصرية ،والسمعلة ،والحرللة) فاي االختباار البعاد  ،ويتبالن أنن للماة ) (Fالجدوللاة
في االختبار البعد لم ار المناولة هاي ( ،)6452وهاي داللاة معنوياةِ ،مماا يادل علاى
ت ور العلنة في م ار المناولة على وفق أنماا الاتعل  ،ويتبالن أنن للماة ) (Fالجدوللاة
في االختباار البعاد لم اار الت اديف هاي ( ،)064020وهاي داللاة معنوياةِ ،مماا يادل
على ت ور العلنة فاي م اار الت اديف لتاأثلر التمريناات علاى وفاق أنماا الاتعل  ،ومان
أنجل التحّلق من مسارات ه الفروق ،ومعرفة بلعة التمايزات بلن ا جارص اساتعمال
ذو الانمط البصار ها أفلال مان ألاران ذو
اختبار  ،LSDإذ ت ر أنن ال ا
النمط السمعي والحرلاي فاي التادوير العّلاي ،وأنن ذو الانمط السامعي ها أفلال فاي
التدوير العّلي من ألران ذو النمط الحرلي.
الجدوا ()2
يبين اختبار  LSDللموازنة بين الطالب في التدوير العقلي ومهارتي المناولة
والتهديف على وفق متغير النمط لالختبار البعد
المتغيرات

التدوير
العقلي

المناولة

التهديف

النمط

الوسط
الحسابي

العدد

قيمة الفروق

البصر ّ

0831833

02

البصر ّ – السمعي= *53083

السمعي

023211

01

الحركي

013025

8

البصر ّ

5366.

02

السمعي

43511

01

الحركي

438.5

8

البصر ّ

003833

02

السمعي

23511

01

الحركي

003025

8

البصر ّ – الحركي= *.3258
السمعي – الحركي= 23..5
البصر ّ – السمعي= *0306.
البصر ّ – الحركي= *13.22

قيمة
L.S.D

لمصلحة
البصر ّ
 33253لمصلحة
البصر ّ
لمصلحة
البصر ّ
 138..لمصلحة
البصر ّ

السمعي – الحركي= 133.5
البصر ّ – السمعي= *23333
البصر ّ – الحركي= 13.18
السمعي – الحركي= *03625

النتيجة

لمصلحة
البصر ّ
03126
لمصلحة
الحركي

للمة  L.S.Dعند مستوص داللة ( )1415وبدرجة حرية (.)92
 3-3مناقشة نتائج االختبارات البعدية للمجموعات الثالث لمهارات كرة القدم:
عند مراجعة الجدوللن ( )01 ،2ت رت النتابي دالة بلن المجموعات الاث ث
فااي االختبااارات الم اريااة الااث ث ،وفااي ضااوء ها النتااابي يتحّااق الفاار الثاااني فااي
االختبااارات ،إذ ت ا رفااج الفرضاالة الصاافرية ،ويعاازو الباحثااان لااون لاال مجموعااة
اسااتعملت األساالو التعللمااي األفلاال الا يناسااب ا ،وبالتااالي ارتفااع مسااتوص اسااتّبال
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المعلومااات للمجموعااات الااث ث ،إذ ساااعد الااتعل باسااتعمال أنمااا الااتعل (البصاارية)
للمجموعااة التجريبلااة األولااى فااي تحساالن عمللااة الااتعل ل ا المجموعااة التااي تمتااا
بالمتعلملن ال ين يمتا ون عن ريق اساتعمال حاساة البصار فاي الدرجاة األسااس فاي
تعل الم اار مان الجانا التعللملاة" ،ويت لا ت بلاق الا لاءات المتعادد فاي التادري
والتعل أن كن تراعي نوعلة ال لاء لدص لل فرد ،وتشاجلعه ،وتنملتاه ،فالا لاءات المتعادد
ال تمثل فحس مجاالت م تلفة في المحتوص الدراسي ،ولكان نمااذج للاتعل أيلًاا ،لماا
تع ى الن رية للراشدين ن ر جديد لحلاات  ،واختلاار ماا لاانن لادي مان لادرات فاي
فولت  ،وتنملته عن ريق التدريبات والممارسات" (المفتي.)055-050 :9114 ،
أنمااا بالنساابة السااتعمال أنمااا الااتعل أساا فااي تحساالن عمللااة التعلاال ل اا
المجموعة التي تمتا باالمتعلملن مان ذو أنماا الاتعل  ،و"إِن الاتعل المتماايز يراعاي
األنما الم تلفة للتعل  ،مثل( :بصر  ،سمعي ،حرلاي) ،وهاو فاي الولات نفساه نعمال
علااى مراعااا  ،وإشاابا  ،وتنملااة الملااول واالتجاهااات الم تلفااة للمتعلماالنِ ،ممااا يعااز
مستوص الدافعلة ،ويرفع مستوص التحد لدي للتعل " (حلدر عبدالر اق.)9109 ،
ل ل إِن التعرف إِلى أنماا الاتعل الث ثاة (البصار  ،والسامعي ،والحرلاي)
وللاس ا ا ماان األمااور الم مااة فااي العمللااة التعللملااة ،ول ا ل العمللااة التربويااة الحديثااة
إليصااال محتااوص وإجااراءات الااتعل الحااديث إِلااى لافااة ال لبااة ،وبال ريّااة المناساابة
لل ال ا أو للمّاارر الواحااد ،إذ يساااعد ذلاا علااى وضااع المناااهي التعللملااة ،واختلااار
الوسابل واألسالل المتنوعة من أنجل تن نعرُّ ف للف يحصل التعامل ماع الفاروق الفردياة
للمتعلملن ،وتلبي حاجات الم تلفاة ،والتحاول مان الاتعل السالبي إِلاى الاتعل اإليجاابي،
ال يع ي أثر إِيجابي للمتعل في المشارلة والحصول على المعلومة ،ولاد "لاانن فاي
الماضي الترللز على المعل مرل ًزا للعمللة التعللملة ،ولكان التوجل اات الحديثاة تادعو
للترللااز علااى المااتعل وحاجاتااه ،وأنما ااه المفلاالة ،واتجاهاتااه ،وتعالاات األإااوات
المنادياااة بلااارور مراعاااا الفاااروق الفردياااة عناااد الت ااالط للعمللاااة التعللملاااة بكافاااة
عناإرها ،فّد ألدت الكثلر مان الدراساات علاى أهملاة مراعاا أنماا الاتعل المفلالة
تتزاياد فاي تال الادعو إِلاى
 ،ول ل فسِن الحاجة لف ا أنماا تعلا ال ا
لدص ال
التعل الجماعي داخل الصفوف غلر المتجانساة ،فّاد يجاد المعلا أنما ًاا متنوعاة داخال
غرفاااة الصاااف ،ف نااااك المتعلماااون البصاااريون ،والسااامعلون ،والحرللاااون" (العللاااة،
.)4 :9109
ويعزو الباحثان ه الفروق بلن أنما التعل لكل واحاد من اا خاإالة ت تلاف
ماان األخاارص ،ويشاالر (األ يرجاااو ) إِلااى "أنن اساات دا إسااتراتلجلات متنوعااة تساااعد
المااتعل علااى خاازن المعلومااات والوإااول إِلااى الااتعل الحّلّااي بشااكل جلااد ،وس ا ولة
اسااترجاع ا أنن عمللااة الااتعل الحّلّااي متاارابط مااع االحتفااات الجلااد" (األ يرجاااو ،
 ،)003 :0220إذ إِن لكل شكل من أشكال أنما التعل ل ا خاإلة ي تلف تأثلرها فاي
عمللااة الااتعل  ،إذ إِن ااا مرتب ااة بصااور مباشاار مااع البرنااامي الحرلااي المرسااو فااي
الدماغ ،إذ إِن االلتسا والتعل هو الدماغ ،فكلما لانت الصور المرلباة جلاد وخاللاة
من األخ اء لانن األداء مثاللًا ،وللما تكررت التمرينات التاي تادع البرناامي المرساو
في الدماغ أإبحت موجود ف ي الا الر المرلباة ال ويلاة األماد ،وبالتاالي واالحتفاات
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ب ااا لمااد ويلااة نساابلًا ،وه ا ا ِممااا أدص إِلااى اخاات ف باالن األنمااا الااتعل الااث ث فااي
االختبارات ،ول ل في مدص االحتفات.
 -4االستنتاجات والتوصيات:
 -0-4االستنتاجات:
بعد عر النتابي وتحللل ا تن التوإل إِلى االستنتاجات اآلتلة:
إِن للتمريناااات علاااى وفاااق أنماااا الاااتعل التاااي بّااات علاااى المجموعاااات
.0
التجريبلة الث ث لانن ل ا أثر إيجابي في تنملاة التادوير العّلاي وتعلا م اارتي المناولاة
والت ديف في لر الّد .
إِن التدرج في استعمال التمريناات مان السا ل إِلاى الصاع أسا فاي تعلا
.9
.
م ارتي المناولة والت ديف وتنملة التدوير العّلي بكر الّد لل
 2-4التوصيات:
في ضوء االستنتاجات التي توإل إلله الباحث ،يوإي بما يأتي:
ضرور استعمال تمرينات على وفق أنما التعل في درس التربلة الرياضالة،
.0
ألجواء التنافس والمرح.
 ،إذ يحتاج ال
وذل لتناسبه مع أعمار ال
.
استعمال أنما التعل في تعل م ارات أخرص بكر الّد لل
.9
ضرور استعمال أنماا الاتعل فاي درس التربلاة الرياضالة فاي تنملاة التادوير
.0
العّلي وتعل بعج الم ارات ال جوملة لبعج األلعا الرياضلة.
المصادر:
الصااف التاسااع فااي أربااد
 .0إباراهل رواشااد (وآخاارون)ا أنمااا الااتعل لادص ا
وأثرهااا علااى تحصاالل فااي الكلملاااء( :المجلااة األردنلااة فااي العلااو التربويااة ،مااي،6
العدد.)9101 ،4
 .9حلادر عبادالر اق ،معالج بان حسان الحللسايا أثار اساتعمال التادريس المتماايز

الصااف السااادس

علااى التحصاالل الدراسااي فااي مّاارر اللغااة االنجللزيااة لاادص ا
االبتدابي( :رسالة ماجستلر ،جامعة أ الّرص ،لللة التربلة.)9109 ،
 .0حلاادر ناااجي حاابش ،علااي م ااد حساان ،سااامر م ااد إااالح سملس ا ا الاا لاء

الجسمي الحرلي وع لته بالرضا الحرلي لم ار المناولاة والت اديف ل عباي منت ا
جامعاة الكوفااة بكاار الّااد للصاااالت( :مجلااة علااو التربلااة الرياضاالة ،جامعااة الكوفااة،
لللة التربلة للبنات ،العدد.)9105 ،5
 .4ساااااعد شاااااالر حماااااود ا مبااااااد علااااا اإلحصااااااء وت بلّاتاااااه فاااااي المجاااااال
التربو واالجتماعي( :األردن :دار الثّافة.)9112 ،
 .5تافر هاش إسماعلل ،األسلو التدريساي المتاداخل وتاأثلر فاي الاتعل والت اور
عن ريق ال لارات التن لملة المكانلة لبلئة النفس( :أ روحة دلتورا  ،جامعة بغاداد،
لللة التربلة الرياضلة.)9119 ،
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 .6غسااان عاادنان جملاال الكلاااليا ال ا لاء الجساامي الحرلااي وع لتااه بالثّااة بااالنفس
وبعااج الم ااارات األساساالة بكاار الّااد للناشاائلن دون  06ساانة( :رسااالة ماجسااتلر،
جامعة ديالى ،لللة التربلة الرياضلة.)9100 ،
 .3فاضااال شاااالر حسااان ولاااري عباااد سااااجرا أساااالل التعلااال التاااي يفلااال ا لباااة
الكللة التّنلة( :بغداد :مجلة اآلدا  ،العدد .)9116 ،32
 .2فاضل محسان األ يرجااو ا أساس علا الانفس الترباو ( :الموإال ،دار الكتا
لل باعة والنشر.)0220 ،
 .2م نحمااد أماالن المفتاايا الا لاءات المتعاادد – الن ريااة والت بلااق( :الماايتمر العلمااي
السااادس عشاار ،تكااوين المعلاا  ،المجلااد األنول ،الّاااهر  ،الجمعلااة المصاارية للمناااهي
و اارق التاادريس ،جامعااة عاالن شاامس ،دار ال ابعااة ،فااي المااد ماان  99-90يوللااو،
 )9114ص.055-050
 .01محماااد إااابحي حساااانلنا الّلااااس والتّاااوي فاااي التربلاااة الرياضااالة( :الّااااهر ،
دار الفكر العربي )0225 ،ص.900
 .00مص فى حسلن باهي ،سملر عبدالّادر جادا سلكولوجلة التفوق الرياضاي تنملاة
الم ارات العّللة( :الّاهر  ،مكتبة الن لة العربلة.)0222 ،
 .09مص فى حسلن باهي ،سملر عبدالّادر جادا سلكولوجلة التفوق الرياضاي تنملاة
الم ارات العّللة( :الّاهر  ،مكتبة الن لة العربلة.)0222 ،
 .00معاالج باان حساان الحللساايا أثاار اسااتعمال التاادريس المتمااايز علااى التحصاالل
الصااف السااادس االبتاادابي( :رسااالة
الدراسااي فااي مّاارر اللغااة االنجللزيااة لاادص ا
ماجستلر ،جامعة أ الّرص ،لللة التربلة.)9109 ،
 .04نبلااال محماااود شاااالرا علاااو الحرلاااة( :جامعاااة دياااالى ،م بعاااة جامعاااة دياااالى،
.)9105
 .05هباة عبدالمجلااد جمعااة العللاةا اثاار برنااامي مّتارح لاااب علااى أنماا الااتعل لتنملااة
م ارات التفكلر الرياضي لدص البات الصف الرابع األساسي بمحاف ة غز ( :رساالة
ماجستلر ،جامعة الزاهر ،لللة التربلة.)9109 ،
 .06وجلااااه محجااااو ا رابااااق البحااااث العلمااااي( :بغااااداد ،دار الحكمااااة لل باعااااة
والنشر.)0220 ،
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الملحق
أنموذج الوحدات التعليمية
المهارة أو الفعالية  :تعلم مهارة األدوات المستخدمة  :كرات
المدرسة:
قدم قانونية ،وشاخص.
الدحرجة بكرة القدم
متوسطة طارق بن
زياد
الهدف المعرفي  :تعلم مهارة
الصف والشعبة :
األسبوع :األوا
الدحرجة بكرة القدم للطالب.
الثاني (ب)
الهدف النفس حركي  :إشاعة
اليوم :الثالثاء
عدد الطالب 31 :
روح التنافس بين الطالب.
طالبا
التأريخ  2108 /01/06 :الهدف الوجداني  :أن يتعلم
الوقت 45 :دقيقة
الطالب األداء الصحيح
للمهارة.

إحماء عام

4د

إحماء
خاص

6د

القسم اإلعداد
01د

أقسام
الدرس

أجزاء
الدرس

الزمن

القسم الرئيسي
 31د

الجزء
التعليمي

الجزء
التطبيقي

المهارات والفعاليات الحركية

التشكيالت

تهيئاااااة األدوات واخااااا الغيااااااب
وترديد صيحة بداية الدرس.
السااااااير االعتياااااااد  -مرجحااااااة
الاااااااا راعين أمامااااااااا وجانبااااااااا -
التصاافيق أمااام وخلااف الجساام -
هرولاااااة اعتيادياااااة  -تمرينااااااات
مختلفاااة مااان الهرولاااة  -زحلقاااة
جانبياااااة  -الساااااير االعتيااااااد -
الوقوف.
إحماااااء بااااالكرات وحسااااب نااااوع
التمرينااااات المعطاااااة فااااي هاااا
الوحااااادة والمتمثلاااااة بتمريناااااات
اإلحسااااس باااالكرة مااان الهرولاااة
والثبااااات ،وتمرينااااات المناولااااة
واالستالم مع الزميل.




وضع األدوات في الملعب وشرح
المهااااااارات الخاصااااااة بالوحاااااادة
 01د التعليميااااة وتطبيقهااااا ماااان قباااال
المدرس ومن ثام أدائهاا مان قبال
احد الطالب.
يقف الالعبون علاى شاكل قااطرة
وماااع كااال العاااب كااارة قااادم عناااد
 6د اإلشارة يبادأ الالعاب األوا باأداء
مهاااارة الدحرجاااة ولمساااافة  5م
التمرين (.)0
يقف الالعبون علاى شاكل قااطرة
 6د وماااع كااال العاااب كااارة قااادم عناااد
اإلشارة يبادأ الالعاب األوا باأداء
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التقويم
التأكياااااااااد علاااااااااى
النظام.
التأكيد علاى وجاود
مسااااااااافات بااااااااين
الطاااااااالب أثنااااااااء
السااااير والهرولااااة
واألداء الصااااااحيح
مع الصفارة.

التأكيااد علااى األداء
السليم للمهارة ماع
تصاااحيح األخطااااء
حاا حدوثها.
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القسم الختامي
5د

6د

العاب
صغيرة

2د

تمرينات
التهدئة

2د

االنصراف

0د

مهااارة الدحرجااة ولمسااافة  01م
مع مراعاة عدم النظر إلاى الكارة
واسااتخدام كافااة أنااواع الدحرجااة
التمرين (.)2
يقااف الالعبااون علااى شااكل خااط
مستقيم وماع كال العاب كارة قادم
وعناااد اإلشااااارة يبااادأ الالعبااااون
بدحرجااة الكاارة إلااى األمااام ومااع
اإليعااااز مااان قبااال المااادرب يبااادأ
الالعبااااون بتغيياااار االتجااااا إلااااى
الخلاااااف أو اليماااااين أو اليساااااار
التمرين (.)3
التأكيد على
االلتزام بقواعد
اللعبة.

سباق نقل الكرات
الاااادوران حااااوا الملعااااب ،رفااااع
ال ارعين إلى األعلى وخفضهما،
التااا كير ناااوع المهاااارة وطريقاااة
أدائها.
جماااااااااااااع الكااااااااااااارات واألدوات
المستخدمة واالنصراف.
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التأكيد على النظام
واالنصراف
بهدوء.

