مستخمص البحث
ييدؼ البحث الى التعرؼ عمى تأثير استخداـ األسموبي االكتشاؼ الموجو والمتشعب في
تحسيف تعمـ ميارة المناولة الصدرية بكرة السمة حيث استخدـ الباحث المنيج التجريبي لمالئمتو
وطبيعة مشكمة البحث وقد بمغت عينة البحث ( )33طالب قسموا الى ثالث مجاميع مجموعتييف
تجريبيتيف ومجموعة ضابطة حيث تستخدـ المجموعة التجريبية االولى االكتشاؼ الموجو

والمجموعة التجريبية الثانية االكتشاؼ المتشعب والمجموعة الضابطة االسموب االمري التقميدي
والجؿ تنفيذ خطوات البحث قاـ فريؽ العمؿ المساعد باشراؼ الباحث باجراء االختبار القبمي

لعينة البحث وبعدىا تـ تطبيؽ الوحدات التعميمية باستخداـ اسموبي االكتشاؼ الموجو والمتشعب
ثـ اجرى نفس الفريؽ المساعد االختبار البعدي وبعد عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا توصؿ

الباحث إلى أف جميع األساليب التدريسية فعالة في التدريس سواء كانت األساليب التقميدية التي
تعتمد عمى الشرح والعرض أـ األسموب الموجو واألسموب المتشعب لكف

تفوؽ المجموعة

التجريبية الثانية بأسموب االكتشاؼ المتشعب في تحسيف تعمـ ميارة المناولة الصدرية بكرة السمة
عمى المجاميع األخرى تمييا في ذلؾ المجموعة التجريبية االولى ثـ المجموعة الضابطة.
ABSTRACT
The research aims to identify the impact of the use of stylistic guided

discovery and http to improve the learning skill of handling chest
basketball, where the researcher used the experimental method for the

suitability and the nature of the research problem has reached the
research sample (30) students were divided into three groups Mjmuatien
experimental and control group where the use of the experimental group

the first discovery router and the second experimental group discovery
HTTP and the control group style Prince of traditional and for the
implementation of steps the research, the team assistant under the

supervision of a researcher to conduct pre-testing of the sample and
then was applied modules using my style guided discovery and http,
then performed the same team assistant post-test and after viewing the

results and analysis and discussion of the researcher that all methods

teaching effective in teaching both traditional methods which rely on to

demonstrate or oriented approach and style HTTP but exceed the
second experimental group in a manner of discovery HTTP in improving

the learning skill of handling thoracic basketball on the totals of other
followed by the experimental group first and then the control group.

1ـ التعريف بالبحث
1ـ  1مقدمة البحث وأهميته .
تعد التربية البدنية مف المياديف التي شيدت تطو ار كبي ار واسعاً في كافة المجاالت

الحتوائيا عمى الجوانب الصحية واالجتماعية واالقتصادية والتي تمس واقع المجتمع وطبيعة

اإلنساف ولمتربية البدنية روابط وثيقة بمجاالت وعموـ كثيرة مثؿ عمـ النفس والبايوميكانيؾ
والفسمجة واإلحصاء وغيرىا مف العموـ األخرى مما دفع المختصيف والباحثيف إلى إيجاد أساليب

جديدة وحديثة في تدريس ىذه المواد بغية الوقوؼ عمى أكثر ىذه األساليب فاعمية ومالئمة مع
الطالب وحسب أعمارىـ وقدراتيـ .
فقد ثبت في اآلونة األخيرة أف استخداـ األساليب الحديثة قد تفسح المجاؿ أماـ الطالب
جميعيـ لممشاركة في مختمؼ األنشطة الرياضية ولكافة المراحؿ العمرية والدراسية واف الميتميف

في العممية التعميمية والباحثيف بدءوا يقدموف أساليب التعمـ الحديثة بشكؿ متداخؿ وذلؾ مف

خالؿ المقارنة بيف أسموب وأخر أو أسموب واستراتيجية أو استخداـ أسموب جديد مدعوما بأداة
مساعدة أو ما يشابييا وذلؾ لتدعيـ األسموب وزيادة فاعميتو وزيادة الرغبة لدى الطمبة ألنيـ

سيجدوف فيو مخرج مف التكرار والروتيف المعتاد  .فمجموعة األساليب تعبر عف العالقة بيف
المعمـ والطالب وتثبت دور لكؿ منيا بحيث يكوف واضحاً وجميا لكي ال يحصؿ تداخؿ في
واجبات كؿ مف المعمـ والطالب فمعرفة الواجبات ىذا يعمؿ عمى خمؽ شيء مف النظاـ أثناء
الدرس ومف خاللو يتحقؽ اليدؼ الذي نصبوا أليو في الوحدة التعميمية حيث أف جوىر بعض

األساليب التدريسية ىو تزويد المتعمميف بالمعمومات المعرفية التي تخص الميارة مف حيث الشكؿ
الظاىري والتكنيؾ وكذلؾ اإلعادة والتكرار ليذه المعمومات داخؿ الوحدات التعميمية التي تخص
كؿ ميارة عمى حدة لكي يتعرؼ المتعمـ عمى كؿ ما يخص الميارة المراد تعمميا ولكي يحاوؿ أف

يطبؽ ما تمقاه مف معمومات أثناء أدائو لمميارة في الجزء التطبيقي مف الوحدة التعميمية واليدؼ
مف اإلعادة والتكرار ىو ترسيخ المعمومة لدى المتعمميف وكذلؾ مراعاة الفروؽ الفردية بيف

المتعمميف لكي نحاوؿ إيصاؿ اكبر حجـ مف المعمومات إلى اكبر عدد ممكف مف المتعمميف ألنو

إف تسير العممية التعميمية بالطريقة الصحيحة واف تواكب التطور الحاصؿ ما لـ يتـ األخذ بنظر

االعتبار الفروؽ الفردية وىذا بدوره يتطمب االىتماـ المعرفية (اإلدراكية) التي يمتمكونيا "اذ تعد

مف المفاىيـ المرتبطة بالعمميات اإلدراكية والتحويؿ والتخزيف والتفكير وىي ما يعرؼ بتجييز أو
تناوؿ المعمومات ( )Information processingوىي في الوقت نفسو مصدر لمفروؽ الفردية

فيي تصؼ وتمد وتحدد الطريقة التي تتـ بيا العمميات العقمية المعرفية " وىذا ما يركز عميو
الباحث في ىذه الدراسة والتي اشتممت عمى إدخاؿ أسموبيف تدريسييف ىما االكتشاؼ الموجو

واالكتشاؼ المتشعب عمى عينة بحثو واف األساليب تعتمد عمى المعمومات المعرفية التي تعطى
لممتعمميف ومدى قدرتيـ عمى تقبؿ ىذه المعمومات وترجمتيا إلى واقع أثناء األداء وىذا يحصؿ
فيو فرؽ بيف متعمـ وآخر مف حيث القدرة عمى الترجمة واالستفادة فاألساليب التدريسية لـ تأتي

اعتباطا وانما جاءت نتيجة عوامؿ عديدة أثرت في شخصية المتعمـ وطريقة تفكيره وترجمتو
لممعمومات وبمرور السنيف أصبحت خصائصو ثابتة نسبيا تميزه عف غيرة مف المتعمميف  ,لذلؾ

فقد ادخؿ الباحث عمى طالب معيد إعداد المعمميف في تعميـ ميارة المناولة الصدرية بكرة السمة

لما تمتمكو ىذه المعبة مف قاعدة جماىيرية وشعبية مف بيف المعاب األخرى فالعبو كرة السمة مف
المعاب الرياضية الفرقية وىي تتميز باإلثارة والتشويؽ ويرجع ذلؾ إلى الطبيعة المركبة لكرة السمة

بمتطمباتيا البدنية والميارية والخططية والذىنية العالية وما تمياز بو مف سرعة التحرؾ الجماعي

والفردي ولذلؾ تتطمب تطوير مياراتيا المتعددة لتحقيؽ مستوى مف األداء خاص في أثناء وقت

المباراة وضغوطيا المؤثرة وىذا يتطمب مف المتعمـ أف يكوف ممما ومتقننا لمميارات األساسية
بصورة صحيحة وبتكنيؾ جيد لذلؾ أدخؿ الباحث ىذه األساليب التدريسية لمحاولة رفع مستوى

األداء التكنيكي لممتعمميف في ميارة المناولة الصدرية بكرة السمة مف خالؿ تزويدىـ بالمعمومات
المعرفية ونقؿ ىذه المعمومات مف معمومات نظرية مكتسبة إلى واقع في األداء وىنا تكمف أىمية

البحث .
1ـ  2مشكمة البحث .
مف خالؿ متابعة الباحث لعممية تدريس التربية البدنية والرياضية في معيد أعداد المعمميف في
مدينة الرمادي ػ محافظة االنبار الحظ أف األسموب التدريسي السائد في تدريس كرة السمة ىو

األسموب

---------------------------------------------------------( )1حمدي عمي الفرماوي :األساليب المعرفية بيف النظرية والبحث ,ط ,1مكتبة االنجمو المصرية ,القاىرة,
 ,1994ص.493

أألمري الذي قد ال يفي بكؿ متطمبات تحقيؽ األىداؼ التعميمية والتربوية مف الدرس ويقمص إلى
حد ما مف القدرات الخاصة واإلبداعية لدى الطالب ويمؽ بالمسؤولية التنظيمية والتعميمية

واإلشرافية عمى المدرس  .مف ىنا البد مف التجدد في تدريس التربية البدنية وذلؾ بتجريب عدد

مف األساليب التدريسية الحديثة والتي تبرز إيجابية المتعمـ في الحصوؿ عمى المادة العممية التي

يوفر حالو الموقؼ التعميمي واشتراكو فعميا في العممية التعميمية واظيار فعاليتو وقدراتو مف خالؿ
التعرؼ عمى تفاصيؿ كاممة عف الميارة المراد تعميميا مف قبؿ المدرس وىذه المعمومات تعطى
عمى شكؿ أسئمة تكرر في كؿ وحدة تعميمية لغرض ترسيخيا في عقؿ المتعمميف وىذا ىو أسموب
االكتشاؼ بشقيو الموجو والمتشعب وىذيف األسموبيف عبارة عف أسئمة أحدىما يمثؿ إجابة واحدة

وىذه تحصر المتعمـ في زاوية واحدة بخصوص اإلجابة أمؿ أسموب االكتشاؼ المتشعب فيمكف
أف يجيب المتعمـ عمى السؤاؿ الموجو لو بأكثر مف إجابة واحدة وىذاف األسموباف مف وجو نظر
الباحث يعززاف الجوانب المعرفية التي تخص الميارة وتؤدي إلى تسييؿ عممية التعمـ بالنسبة

لممتعمميف  .لممعمومات مف خالؿ ترجمة المعمومات النظرية وتحويميا إلى واقع أدائي داخؿ
الممعب فالمتعمـ الذي يتعمـ الميارة وبدوف معرفة معمومات عف التكنيؾ الصحيح والشكؿ
الظاىري بؿ تؤدي فقط عف طريؽ تماريف يصفيا المدرس وبالطريقة األمرية فأف ذلؾ يودي إلى

قصور في الجانب المعرفي بالنسبة لممتعمـ والخاصة بالميارة لذلؾ ارتأى الباحث دراسة ىذه
المشكمة ووضع الحموؿ المناسبة ليا عف طريؽ إدخاؿ ىذيف األسموبيف الذيف يعداف مف األساليب

التدريسية التي تعتمد عمى تزويد المتعمميف بالمعمومات المعرفية التي تخدـ الجانب التكنيكي
باإلضافة إلى كونيا مف األساليب التدريسية الغير المباشرة والتي تعطي دور اكبر لممتعمـ في

عممية التعمـ وىذا حسب تصنيؼ موستوف لألساليب التدريس المباشرة والغير المباشرة.
1ـ  3هدافا البحث .

 .1التعرؼ عمى تأثير استخداـ األسموب االكتشاؼ الموجو في تحسيف تعمـ ميارة المناولة
الصدرية بكرة السمة .

 .2التعرؼ عمى تأثير استخداـ األسموب االكتشاؼ المتشعب في تحسيف تعمـ ميارة المناولة
الصدرية بكرة السمة .

1ـ  4فرضا البحث .
 .1ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف نتائج مجموعتي البحث التجريبيتيف والمجموعة
الضابطة في نتائج االختبارات القبمية والبعدية في ميارة المناولة الصدرية ولصالح نتائج

االختبارات البعدية .

 .2ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف نتائج مجموعتي البحث التجريبيتيف والمجموعة
الضابطة في نتائج االختبارات البعدية في ميارة المناولة الصدرية ولصالح نتائج

مجموعتي البحث التجريبيتيف.

1ـ  5مجاالت البحث .

1ـ 5ـ  1المجال البشري  :طالب المرحمة الرابعة في معيد أعداد المعمميف في مدينة الرمادي ػ

محافظة االنبار.

 1ـ 5ـ  2المجال ألزماني  :لممدة مف  2312/3/7إلى :2312/5/15
 1ـ 5ـ  3المجال المكاني  :القاعة الرياضية الداخمية المغمقة في مدينة الرمادي  ,محافظة

األنبار.
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الدراسات النظرية

 1- 2-2أسموب االكتشاف الموجه
يعتبر أسموب االكتشاؼ الموجو األسموب األوؿ الذي يعمؿ أو يؤدي إلى إشغاؿ التمميذ

في عممية االكتشاؼ  ,وجوىرة ىذا األسموب ىو العالقة الخاصة التي تنشئ بيف المعمـ والطالب
والتي مف خالليا تقود األسئمة المتتالية التي يوجييا المعمـ إلى التوصؿ إلى االستجابات التي

يقوـ بيا التمميذ والتي تتالءـ مع ىذه األسئمة .فقد عرفو محمد عزمي بأنو "األسموب األوؿ في

إشغاؿ التمميذ في عممية االكتشاؼ اذ يعمؿ عمى تطوير قناة الناحية الذىنية (تنشيط العمميات
الذىنية) وتنشيط العمميات الذىنية يتـ مف خالؿ االستفياـ والتفسير ثـ اإلجابة وىو مف األساليب

المفيدة جدا عند استخدامو كمقدمة لموضوع جديد اذ يعمؿ عمى إشغاؿ الطالب بصورة سريعة
ويخمؽ لديو الفضوؿ في معرفة خصائص الموضوع ( )1وىو برأي مفتي إبراىيـ وىو األسموب

الذي يضع المدرس مف خاللو عدد مف األسئمة والتحديات التي تمكف التالميذ مف التحرؾ بحرية

في موافقة التعمـ مف خالؿ مرجعيات وكفاءة عناصر الحركة ()2ويتفؽ كؿ مف عفاؼ عبد اهلل

وواسيا الجنابي في اف االكتشاؼ الموجو يجب عمى المعمـ عدـ ذكر اإلجابات أو الحموؿ بؿ

يدفع بالتمميذ إلى إلى وراء الحؿ أو االيجابة عف

--------------------------------------------------------

---

( )1محمد سعيد عزمي :أساليب تطوير وتنفيذ درس التربية الرياضية في مرحمة التعمـ االساسي بيف النظرية
والتطبيؽ  ,جامعة حمواف  ,القاىرة  , 1996 ,ص.51
( )2مفتي إبراىيـ حماد  :طرؽ التدريس العاب الكرات  ,دار أميرة لمطباعة  ,القاىرة  ,2333 ,ص.54

التساؤؿ ويكوف دور المعمـ اكتشاؼ المواىب وتوجيييا ( )1ويرى الباحث اف االكتشاؼ الموجو
اف المتعمـ يستعمؿ عقمو ويبذؿ الجيد في االستفادة القصوى مف خبرة السابقة ألجؿ لتغب عمى
العقبة التي تعترض طريقو وتعيؽ تقدمو ,بالنتيجة يستطيع أف يتكيؼ مع المشكمة بطريقو ايجابيو

مما يكسبو المزيد مف القدرات العقمية.

 خطوات تنفيذ أسموب اكتشاف الموجه:
أف أسموب االكتشاؼ الموجية او يقوـ عمى عدة مرتكزات ىي ()2
 .1طرح اسـ الميارة أو الظاىرة أو اسـ الحركة عمى الطالب.
 .2طرح األسئمة المتسمسمة كما تـ تصميميا عمى الطالب.
 .3انتظار عممية االستجابة مف قبؿ الطالب.
 .4دفع المتعمـ إليجاد الحموؿ مناسبة.
 .5إعطاء التغذية الراجعة المرتدة وتصحيح األخطاء.
 .6االنتقاؿ إلى السؤاؿ التالي.
وىنا خطوتاف أساسيتاف إلعداد درس التربية الرياضية ضمف أسموب االكتشاؼ الموجو:
 .1تحديد مادة الدرس ػ ػ تحديد موضوع الدرس.
 .2ترتيب خطوات الدرس وتشمؿ:

--------------------------------------------------------

 )1(--عفاؼ عبد اهلل الكاتب وأسيا الجنابي  :أثر أسموب االكتشاؼ الموجو في تعمـ مياررة السباحة الحرة ,بحث منشور  ,كمية التربية الرياضية  ,جامعة الموصؿ  , 2332,ص.4
( )2حسف ىادي عطية  :تأثير استخداـ أسموب االكتشاؼ الموجو لتعمـ بعض الميارات األساسية بكرة القدـ,
رسالة ماجستير  ,كمية التربية ألمرياضية  ,جامعة بغداد  ,2332 ,ص.46

ويشير محمود داود الربيعي أف أىداؼ أسموب االكتشاؼ الموجو ىي ()1
 .1اشغاؿ المتعمـ بفكرة معينة تشغؿ تفكيره بأستمرار.
 .2ايجاد العالقة بيف الحافز واالستجابة.
 .3دفع المتعمـ إلى اكتشاؼ اشياء متتالية توصمو إلى اكتشاؼ مفاىيـ معينة.
 .4جعؿ المتعمـ صبو ار يحاوؿ البحث والتفتيش.
 2 -2 -2أسموب االكتشاف المتشعب.
ناؿ االسموب المتشعب اىتماما كبي ار مف قبؿ الباحثيف لكونو يرتبط بالتفكير بشكؿ مباشر

وكبير أذ اف حؿ أي مشكمة يحقؽ بواسطة التفكير بأنماط مختمفة واألسموب المتشعب يعد نشاطا

ذىنيا معرفيا يتنظـ بشكؿ منيجي ويسير وفؽ إستراتيجية منظمة مخططة ىادفة "وىو عبارة عف

عمميات عقمية تحصؿ وفؽ تفكير منظـ ومتحرر مف االفتراضات الجامدة ()2

كما يشير نايؼ ألقاطمي عمى انو " يعد أحدى قنوات التفكير التي تتصؼ عادتا بالقدرات

والعمميات الذىنية لدى الفرد وباالستراتيجيات التي يتبعيا في حؿ المشكالت التي تواجيو" ()3

يتميز أسموب االكتشاؼ المتشعب عف بقية األساليب التدريسية بكونو يضع أماـ الطالب ميمة

اداء عدد مف االختيارات ضمف موضوع الدرس واف الفارؽ الرئيسي بينو وبيف االكتشاؼ الموجو
ويشير فالح محمد "انو في حالة االسموب المتشعب يكوف االمر أكثر تعقيدا اذا أف مستوى

الواجب المناط لمطالب يكوف أعمى وأكبر و ايضا تطرح مف خاللو الميارة أو المادة التعميمية

المراد تعمميا عمى شكؿ سؤاؿ عاـ يثير مف خاللو التالميذ ويكوف الدور االكبر لمطالب ويقؿ
االعتماد عمى المعمـ" ()4
----------------------------------- ---------------------

---

( )1محمود داود الرربيعي وسعيد صالح محمد أميف  :طرائؽ تدريس التربية الرياضية وأساليبيا  ,ؾ ,1دار
الكتب العممية  ,بيروت  ,1971 ,ص.94
( )2استبرؽ مجيد عمي  :المعرفة ما وراء االدراكية باستراتيجيات حؿ المشكمة لدى طمبة الجامعة وعالقتيا

بالجنس والتخصص ونوع المشكمة  ,رسالة ماجستير  ,كمية التربية  ,ابف رشد  ,جامعة بغداد ,2333 ,
ص.51
( )3نايؼ قطامي وآخروف  :التفكير األبداعي  ,ط , 2منشورات جامعة القدس المفتوحة ,عماف ,1995 ,ص.3

( )4فالح محمد حسف  :أثمر استخداـ ثالث مستويات مف االستكشاؼ في تنمية حب االستطالع لمطالب
ومعاىد اعداد المعمميف أطروحة دكتوراه  ,كمية التربية  ,أبف رشد  ,جامعة بغداد  ,1994 ,ص.45

خطوات أسموب االكتشاف المتشعب ()1
 الحافز :يكوف عمى شكؿ سؤاؿ أو مشكمة أو حالة تنقؿ المتعمـ إلى حالة التبايف والتشتت
في االدراؾ بحيث يخمؽ الحاجة إلى البحث عف حموؿ ويتـ تصميـ الحافز بحيث تكوف

إيجاد االجابة المناسبة لو تتضمف ايجاد استجابات متعددة ومتشعبة.

 الفترة بيف الحافز واالستجابة (الوسيط) :خالؿ ىذه الفترة يقوـ المتعمـ بالبحث عف حموؿ
متنوعة تؤدي إلى حؿ لمسؤاؿ واف انشغاؿ المتعمـ ىذا يعني التركيز عمى عممية ادراكية
واحدة تساندىا افعاؿ اخرى عند الضرورة ويتـ تصميـ الحافز ألشغاؿ الدماغ في نتاج

متشعب في تمؾ العممية أو الفعؿ المعيف الذي يغمب عمية الطابع الذىني.

 االستجابة :أف البحث بيف الحافز واالستجابة في مرحمة الوسيط يؤدي إلى اكتشاؼ

متعددة ومتشعبة وانتاجيا  ,ىذه االفكار واالستجابات يمكف التعبير عنيا مف خالؿ

الحركات المكونة لمميارة المكتشفة .
ومن مميزات هذا االسموب هي ()2
 .1ينمي قوة المتعمـ ويشد انتباىو ويثير دوافعو ويجعمو متفاعال نشطاً مع الموقؼ التعميمي.
 .2يساعد ىذا األسموب عمى بناء المفيوـ الذاتي لمطالب عف طريؽ توفير الفرصة المناسبة
لممشاركة فيو مف خالؿ ىذه المشاركة يبذؿ قصار جيده ويحصؿ عمى فيـ واختبار

لقدرات نفسو مما يؤدي إلى تطوير المفاىيـ الذاتية لديو.

 .3يعود الطمبة عمى الترجيح بيف اآلراء المختمفة لموصؿ إلى الرأي الصائب والبدائؿ
واألفكار المتعددة التي تطرح عمييـ.

 .4يشير االسموب المتشعب تفكير طمبة ويجعميـ ينيمكوف في عمميات حقيقية خالصة

لموصوؿ إلى الحؿ أو الغرض الصحيح مما يقوي ممكة الخياؿ واإلبداع وىذا ينمي

تفكيرىـ األبداعي.

---------------------------------------- -----------------( )1موستف :تدريس التربية الرياضية ,ترجمة ,جماؿ صالح (وآخروف) ,الموصؿ ,دار الكتب لمطباعة,199 ,
ص .335
( )2محمد محمود خميفة  :ميارات التدريس الصفي  ,ط ,3دار الحرة لمنشر والتوزيع  ,عماف ,2339 ,
ص.146

أما عيوبه تتمخص في نقطة واحدة:
 .1اف يصبح األسموب غير مجدي اذا لـ يكف المعمـ يمتمؾ القدرة عمى حمؿ المشكالت ولديو
معمومات ومعرفة واسعة بالمبادئ واألسس العممية والقانونية في اختصاصو.

كما يؤكد محمد زياد إلى ان من شروط اسموب االكتشاف المتشعب هي (: )1
 .1زيادة القدرة التفكيرية عند الطالب.
 .2تنشيط العممية التربوية الصفية ومشاركة التالميذ إلنتاجيا .
 .3تطوير الفكر أالبتكاري لمطالب .
 .4تعميـ الطالب المفاىيـ وربط االفكار والميارات .
 .5تطوير ثقة الطالب بنفسو وبقدرتو عمى العطاء واإلنتاج .
 3 -2 -2المناولة الصدرية Chest Pass

تعد المناولة الصدرية المباشرة مف الميارات األساسية الميمة بصورة عامة والمناوالت بصورة

خاصة حيث أف ىذه المناولة تتطمب مف الالعب استخداـ كمتى اليديف وىي تمعب مف أماـ

منطقة الصدر وتسمى بالمناولة اليجوـ السريع وىي مف المناوالت الصعبة مف ناحية السيطرة
الدقيقة في االداء .

وتعد المناولة الصدرية األكثر شيوعا في لعبة كرة السمة حيث يشير مصطفى زيداف وجماؿ

رمضاف إلى "اف الكرة تمسؾ بكمتا اليديف واألصابع منبسطة عمى امتدادىا وعدـ مالمستيا راحة
اليد لمكرة واف تكوف في مواجية الصدر مباشرة ومف األمور الضرورية ىنا مد وبسط الذراع

بالكامؿ مف اجؿ المتابعة السميمة لمكرة واف تنسحب راحة اليديف عند اتماـ المناولة" (.)2وتسمى

المناولة الصدرية " بمناولة الفريؽ وتعتبر االساسية في لعبة كرة السمة لكونيا سيمة االداء

وتشترؾ في ادائيا عضالت الرسغ واألصابع والذراعاف والكتؼ والمرفؽ والساقيف ,ويمكف أف
تؤدي ىذه المناولة مف الثبات وبعد اخذ خطوة حسب حالة المعب ,وأف ىذه المناولة سميت

بالصدرية المباشرة لكوف مسار الكرة يكوف ومباشرةً

---------------------------------------------------------( )1محمد زياد حمداف  :تقيـ التعمـ اسسو وتطبيقاتو  ,ط , 1دار العمـ لمماليف  ,بيروت .75 ,1979 ,
( )2مصطفى زيداف وجماؿ رمضاف موسى  :تعميـ ناشئي كرة السمة  ,ط , 4دار الفكر العربي القاىرة ,
 ,2338ص.76

مف مستوى صدر المناوؿ إلى مستوى صدر المستمـ " ()1

شكل()1
المناولة الصدرية

ومن مزايا المناولة الصدرية هي .
 .1طريقة مسؿ الكرة في ىذه المناولة ىي نفس الطريقة التي تمسؾ بيا عند المناولة ,لذى
فيي تسمح بالمناولة دوف تعديؿ في مسؾ الكرة .
 .2اسرع انواع المناولة .
 .3اسيؿ انواع المناوالت مف حيث االداء وأكثرىا دقة .
 .4تسمح بالكثير مف الخداع إذا لزـ األمر .
 .5التدريب المستمر عمييا يسمح باستخداميا لمسافات تصؿ إلى اكثر مف خمسة متر.
 .6تسمح بالطبطبة بدوف التغير بطريقة مسؾ الكرة .
ويشير ) (Terryإلى "أف المناولة الصدرية تعتبر خير قياس لمعرفة مدى نجاح عممية
اليجوـ وكأداة فعالة لمسيطرة عمى أسموب اليجوـ ألمطموب (.)1
------------------------------------------------------( )1رعد جابر وكماؿ عارؼ  :الميارات الفنية بكرة السمة  ,دار الفكر العربي  ,القاىرة  ,1987 ,ص53

لذلؾ يرى الباحث أف تطوير المناولة الصدرية ىي الغاية االساسية والتي مف خالليا يتـ

استحواذ الفريؽ عمى الكرة ومحاولة ايصاليا إلى المكاف المناسب بأسرع وبأقؿ زمف ممكف

والمحافظة عمى تنفيذ خطط ومتطمبات المعبة بنجاح .
الباب الثالث
 -3منهجية البحث واجراءاته الميدانية .
 1 -3منهج البحث

استخدـ الباحث المنيج التجريبي ذو التصميـ التجريبي ذا المجموعات الثالثة وذلؾ

لمالئمتو وطبيعة مشكمة البحث.
 2-3عينة البحث .

تـ اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية وىي ممثمة بطالب معيد إعداد المعمميف في محافظة

االنبارػ الرمادي لمعاـ الدراسي (2311ػ  )2312وقد أخذت العينة عمى طالب المرحمة الرابعة
قسـ التربية الرياضيو والبالغ عددىـ ( )36طالب وتـ اختيار ( )6طالب بالطريقة العشوائية
لغرض إجراء التجربو االستطالعية وتـ استبعادىـ مف عينو البحث الرئيسية ,حيث أصبحت

العينة الرئيس تتكوف مف ( )33طالباً ونسبتيـ بحيث تكوف نسبة ( )%83.33مف مجتمع
األصؿ ,وقد قسمت عينة البحث عمى ثالث مجموعات كؿ مجموعة مكونة مف ( )13طالب

وقد قسمت عف طريؽ القرعة حيث تمثؿ المجموعة األولى ىي التجريبية األولى والتي تطبيؽ
أسموب االكتشاؼ الموجو الجموعة والثانية ىي التجريبية الثانية والتي تطبؽ أسموب االكتشاؼ

المتشعب والمجموعة الثالثة وىي الضابطة والتي تطبؽ األسموب االمري.
 3 -3التصميم التجريبي

اتبع الباحث التصميـ ذات المجموعات الثالث (مجموعتيف تجريبيتيف ومجموعة
ضابطة) عشوائية االختيار ذات االختبار القبمي والبعدي وتتمخص في قياـ الباحث باختيار

مجموعتيف تجريبيتيف ومجموعة ضابطة عشوائيا ويجري االختبار القبمي لممجموعات الثالث ثـ

يدخؿ المغير التجريبي لممجموعة التجريبية األولى والثانية واجراء االختبار ألبعدي لممجموعات
الثالث وتحسب الفروؽ بيف
-------------------------------------------------------(1) Terry v . Krause, back atbball skills and Drills Easterr Washining tan Unin
Leisuvr Press ,1991 , p.19.

االخت باريف وبيف المجموعات إليجاد تأثير المتغير التجريبي بالنسبة لممجموعتيف ويمكف
بأخذ التصميـ األتي كما موضح في الجدوؿ(.)1
الجدول ()1
يوضح التصميم التجريبي لمبحث
قبمي

مستقل

بعدي

المالحظات

مجاميع البحث
المجموعة التجريبية األولى

T1

X

T2

 T1اختبار قبمي

المجموعة التجريبية الثانية

T1

X

T2

 Xمتغير تجريبي

T1

المجموعة الضابطة

T2

X

 T2اختبار بعدي

 4 -3تكافؤ مجموعات البحث .
مف األمور اليامة التي ينبغي عمى الباحث إتباعيا ىي إرجاع الفروؽ إلى العامؿ
التجريبي وعمى ىذا األساس ال بد اف تكوف مجموعات البحث التجريبيتيف والضابطة متكافئة في
ميارة المناولة الصدرية وقد استخدـ الباحث عدد مف الوسائؿ اإلحصائية منيا الوسط الحسابي

واالنحراؼ المعياري وتحميؿ التبايف كما ىو مبيف فقي الجدوؿ(.)2

جدول ()2
يبين المعالم اإلحصائية وقيمة ( )Fلمتغيرات البحث
المعالم
اإلحصائية

المتغيرات
المناولة

الصدرية

المجموعة التجريبية المجموعة التجريبية المجموعة
الثانية

األولى

قيمة

الضابطة

س

 Fالداللة

المحسوبة

+ع

س

+ع

س

+ع

12.11

1.38

12.46

1.24 1.12 12.94 1.96

غير

دالة

إحصائيا

* قيمة ( )Fالجدولية ( )3.35عند مستوى الداللة ( )3.35وبدرجة حرية ( )2=1-3و(-33
)27=3
وبما اف قيمة ( )Fالمحسوبة ( )1.24أصغر مف قيمة ) (Fالجدولية ( )3.35أماـ درجة

حرية ( )2=1-3و()27=3-33

ومستوى الداللة ( )3.35وبذلؾ تكوف الفروؽ غير دالة

إحصائيا مما يدؿ عمى تكافؤ مجاميع البحث في ميارة المناولة الصدرية.
 5 -3األجهزة واألدوات ووسائل جمع المعمومات
 1 -5 -3األجهزة المستخدمة


كام ار فيدو (( )Sonyعدد . )2



حاسبة الكترونية .



حاسبة الكترونية البتوب .



ساعة توقيت (عدد .)2

 2 -5 -3أدوات البحث


شواخص عدد (.)23



صافرة عدد (. )3



شريط الصؽ .



شريط قياس متري .




كرات سمة عدد (. )23
ممعب كرة سمة .

 3 -5 -3وسائل جمع المعمومات .


المصادر العربية واألجنبية .



المقابالت الشخصية .



استمارة استبياف .



الشبكة العالمية االنترنيت .

 6 -3اختبار المناولة الصدرية (. )1
 اسم االختبار:
اختبار مناولة الكرة واستالميا نحو الحائط مف مسافة 2773ـ
------------------------------------------- -------------

---

()1عمي سموـ جواد الحكيـ  :االختبارات والقياس واالحصاء في المجاؿ الرياضي  ( :جامعة القادسية 2334 ,
)  ,ص. 178-177

 الغرض مف االختبار :

قياس سرعة مناولة الكرة ( الصدرية المباشرة ) واستالميا .

 األدوات الالزمة :
 -حائط أممس  ,شريط قياس  -كرة سمة عدد ( )2قانونية  -ساعة توقيت الكترونية -

طباشير  -صافرة إلعطاء إشارة البداية و النياية .
 اإلجراءات  :أنظر الشكؿ()2

 -رسـ خط عمى الحائط األممس وعمى بعد ( )93سـ مف سطح األرض .

 رسـ خط البدء بصورة موازية لمحائط عمى األرض وعمى بعد ( )2773ـ منو. وصف األداء :
 -يقؼ الالعب خمؼ خط البدء مباشرة وىو ممسؾ بيده الكرة .

 إعطاء إشارة البدء لالعب الذي يقوـ بمناولة الكرة ( مناولة صدرية ) بسرعة نحو الحائطاألممس واستالميا بعد ارتدادىا .

 يستمر الالعب في تكرار ىذا األداء ( )13مناوالت متتالية . يجب عدـ لمس الكرة األرض خالؿ المناوالت العشرة . -عدـ تجاوز الالعب خط البدء أثناء األداء .

 مسموح بمالمسة الكرة لمحائط األممس عند ارتفاع فوؽ الخط المرسوـ عميو احتساب الدرجات :تحتسب وتسجؿ لالعب الزمف الذي استغرقو في أداء االختبار منذ لحظة مالمسة الكرة

لمحائط في المناولة األولى الناجحة حتى مالمسة الكرة لمحائط حتى المناولة العاشرة الناجحة .

شكل ()2
يبين اختبار المناولة الصدرية ( المباشرة )
 7 -3التجربة االستطالعية

التجربة االستطالعية ىي "عبارة عف دراسة تجريبية أولية يقوـ بيا الباحث عمى عينة

صغيرة قبؿ قيامو ببحثو بيدؼ اختيار أساليب البحث وأدواتو" ()1

ويجب أف تتوافر فييا الشروط نفسيا والظروؼ التي تكوف فييا التجربة الرئيسية ما أمكف ذلؾ لذا
قاـ الباحث بإجراء التجربة االستطالعية في القاعة المغمقة بالرمادي عمى عينة مكونة مف ()6

وكاف ذلؾ بتاريخ  2312 / 3 /11تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية مف مجتمع البحث األصمي وتـ
استبعادىـ مف العينة الرئيسية طالب مف خارج عينة البحث .وكاف الغرض مف إجراء التجربة

ىو:
 .1التعرؼ عمى الصعوبات والمشاكؿ التي قد تواجو الباحث .
 .2معرفة مدى مالئمة االختبار واألجيزة واالداوت المستخدمة بالبحث .
 .3معرفة الوقت الالزـ لتنفيذ االختبارات .
 .4معرفة كفاءة فريؽ العمؿ المساعد .
---------------------------------------- ----------------

---

( )1محمد صبحي حسانيف وحمدي عبد المنعـ :األسس العممية لكرة الطائرة وطرؽ القياس ,ط( ,2مركز الكتاب
لمنشر ,القاىرة) ,1997 ,ص.234

 8 -3إجراءات البحث الميدانية
 1 -8 -3االختبارات المهارية القبمية
قاـ الباحث بإجراء االختبار المياري لممجموعتيف التجريبيتيف األولى والثانية والمجموعة
الضابطة لميارة (المناولة الصدرية) في يوـ الثالثاء المصادؼ ( )2312 /3/13حيث تـ اختبار
المجموعتيف التجريبيتيف األولى والثانية والمجموعة الضابطة حيث إف طالب ىذيف المجموعتيف

يمثموف طالب المرحمة الرابعة شعبة(أ) والتي عددىا( )23طالب قسموا إلى مجموعتيف وتـ
تقسيميـ بطريقة عشوائية حيث جرت االختبارات في القاعة المغمقة في مدينة الرمادي وجرت

ا الختبارات مف قبؿ فريؽ العمؿ المساعد وبإشراؼ الباحث ولكؿ مجموعة عمى حدة .وبعدىا
اجري اختبار المجموعة الضابطة والتي تمثؿ طالبيا المرحمة الرابعة شعبة(ب) في المعيد بعد

أف تـ أخذ( )6طالب منيـ بطريقة عشوائية ألجراء التجربة االستطالعية وتـ استبعادىـ مف عينة

البحث وقد جرت االختبارات القبمية عمى( )13طالب وىـ يمثموف المجموعة الضابطة وتـ إجراء
االختبارات بنفس الظروؼ التي جرت فييا اختبارات المجموعتيف التجريبيتيف األولى والثانية.

 2 -8 -3التجربة الرئيسية
قبؿ البداية في تطبيؽ دروس التربية الرياضية الخاصة بميارة المناولة الصدرية قاـ
الباحث بإجراء حصتيف تدريسيتيف تعريفيتيف لمتعرؼ عمى أسموب االكتشاؼ الموجو واالكتشاؼ

المتشعب مف قبؿ الطالب وفي يوـ االثنيف المصادؼ ( )2312/3/19قاـ الباحث بالبدء بتطبيؽ

التجربة الرئيسية حيث اشتمؿ المنيج عمى( )12وحدة تعميمية ثـ إدخاؿ األسموبيف قيد الدراسة
عمى ىذه الوحدات في الجزء التعميمي مف القسـ الرئيسي مف الوحدة التعميمية حيث كانت عدد

الوحدات وحدتيف في األسبوع الواحد وبواقع( )6أسابيع وقد جرى تطبيؽ المنيج في القاعة المغمقة
في مدينة الرمادي وساحة معيد إعداد المعمميف في الرمادي حيث كانت المجموعة التجريبية

األولى تدرس بأسموب االكتشاؼ الموجو والمجموعة التجريبية الثانية تدرس بأسموب االكتشاؼ

المتشعب أما المجموعة الضابطة فتدرس باألسموب أألمري المتبع مف قبؿ المدرس .أما

بخصوص المجموعة التجريبية األولى فبعد شرح الميارة المراد تعمميا وبعد عرضيا مف قبؿ

المدرس يقوـ المدرس بطرح األسئمة المعدة مف قبؿ الباحث والتي تخص التكنيؾ والشكؿ

الظاىري لمميارة المراد تعمميا بحيث تكوف ىذه األسئمة محددة كؿ سؤاؿ يحدد بإجابة واحدة فقط

 .وتكوف عدد األسئمة التي تطرح في كؿ تعميمية حسب الوقت المخصص لمجزء التعميمي مف

القسـ الرئيسي وكذلؾ الحاؿ مع المجموعة التجريبية الثانية فبعد شرح الميارة وعرضيا اما
الطالب يقوـ المدرس بطرح األسئمة عمى الطالب وكذلؾ تكوف عدد األسئمة المطروحة حسب

الوقت المتبقي مف الجزء التعميمي مف القسـ الرئيسي لكف يكوف السؤاؿ ىنا بأسموب االكتشاؼ

المتشعب بحيث أف السؤاؿ يكوف لو اكثر مف إجابة واحدة صحيحة .أما بخصوص المجموعة
الضابطة فيكوف تعمميا لمميارات بأسموب المدرس المتبع مف قبمو .وىكذا استمر تطبيؽ ىذا

المنيج وبأشراؼ مف قبؿ الباحث عمى كؿ خطوات التجربة الرئيسية وقد انتيى الباحث مف تنفيذ

المنيج يوـ ( )2312/4/25وكاف ىذا أخر يوـ في التجربة بعدىا تـ تحديد يوميف ألجراء
االختبارات البعدية.

 3 -8 -3االختبارات المهارية البعدية .

بعد االنتياء مف تنفيذ تجربة البحث الرئيسة تـ إجراء االختبارات البعدية لممجموعتيف

التجريبيتيف والمجموعة الضابطة يوـ االثنيف المصادؼ ( )2312/4/33في الساعة العاشرة

صباحاً وقد جرت االختبارات لمجاميع البحث كميا عمى القاعة المغمقة في مدينة الرمادي مف

قبؿ فريؽ العمؿ المساعد.

 11 -3الوسائل اإلحصائية
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 1-4عرض النتائج وتحميمها
 1-1-4عرض نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية األولى وتحميمها
جدول ()3
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وفروق األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية
وقيمة (ت) المحسوبة بين االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية األولى
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* قيمة (ت) الجدولية ( )27262عند مستوى داللة ( )3735وبدرجة حرية ()9=1-13
يتبيف مف الجدوؿ أعاله الوسط الحسابي لميارة المناولة الصدرية لالختبار القبمي تبمغ
( )12713ثانية واالنحراؼ المعياري ( )1738ولالختبار ألبعدي بمغ وعمى التوالي ( )13753ثانية

وانحراؼ معياري ( )1738وفرؽ األوساط الحسابية ( )1799وفرؽ االنحراؼ المعياري ()1713
وبمغت قيمة (ت) المحسوبة ( )5768والجدولية ( )2726تحت مستوى الداللة ( )3735وبدرجة

حرية (.)9
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 2-1-4عرض نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية الثانية وتحميمها
جدول ()4

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وفروق األ وساط الحسابية واالنحرافات المعيارية
وقيمة (ت) المحسوبة بين االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية االولى
المعالم
اإلحصائية
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* قيمة (ت) الجدولية ( )27262عند مستوى داللة ( )3735وبدرجة حرية ()9=1-13
يتبيف مف الجدوؿ أعاله الوسط الحسابي لميارة المناولة الصدرية لالختبار القبمي تبمغ

( )12746ثانية واالنحراؼ المعياري ( )3796ولالختبار ألبعدي بمغ وعمى التوالي ( )13777ثانية
وانحراؼ معياري ( )5777وفرؽ األوساط الحسابية ( )1768وفرؽ االنحراؼ المعياري ()3787
وبمغت قيمة (ت) المحسوبة ( )6722والجدولية ( )2726تحت مستوى الداللة ( )3735وبدرجة

حرية (.)9

 3-1-4عرض نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة الضابطة وتحميمها
جدول ()5
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وفروق األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية
وقيمة (ت) المحسوبة بين االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة الضابطة
المعالم
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* قيمة (ت) الجدولية ( )27262عند مستوى داللة ( )3735وبدرجة حرية ()9=1-13
يتبيف مف الجدوؿ أعاله الوسط الحسابي لميارة المناولة الصدرية لالختبار القبمي تبمغ

( )12749ثانية واالنحراؼ المعياري ( )1732ولالختبار ألبعدي بمغ وعمى التوالي ( )11762ثانية

وانحراؼ معياري ( )1738وفرؽ األوساط الحسابية ( )1735وفرؽ االنحراؼ المعياري ()1743

وبمغت قيمة (ت) المحسوبة ( )3والجدولية ( )2726تحت مستوى الداللة ( )375وبدرجة

حرية(.)9

 4-1-4عرض نتائج االختبارات البعدية لممجموعتين التجريبيتين والمجموعة الضابطة
وتحميمها
جدول ()6
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات البحث المختارة لممجموعة التجريبية
األولى والمجموعة التجريبية الثانية والمجموعة الضابطة وقيمة (ف) المحسوبة
المعالم
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* قيمة (ؼ) الجدولية ( )3735عند مستوى داللة ( )3735وبدرجة حرية ()27=3-33
يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ (ؼ) المحسوبة بيف نتائج االختبارات البعدية بيف مجاميع
البحث في متغيرات الرئيسية كانت ( )3712وعند مقارنتيا بقيمة (ؼ) الجدولية التي كانت

( )3735وتحت عند مستوى داللة ( )3735وبدرجة حرية ( )2=1-3و( )27=3-33وجد أنيا
اصغر مما يدؿ عمى أف الفروؽ غير دالة إحصائيا.

 5-1-4عرض نتائج مقدار التطور لممجموعة التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية
والمجموعة الضابطة وتحميمها
جدول ()7
يبين األوساط الحسابية لألختبارت القبمية والبعدية والنسبة المئوية لمقدار التطور بين مجاميع
البحث
المعالم

اإلحصائية

المجموعة

التجريبية المجموعة

األولى

الثانية

المتغيرات

س

س

مقدار

قبمي
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التطور قبمي
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1
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يتبيف مف الجدوؿ أعاله نسب التطور في نتائج االختبارات البعدية مف نتائج االختبارات

القبمية حيث كانت الزيادة في نسبة التطور لصالح المجموعتيف التجريبيتيف في المناولة الصدرية
وكما يأتي :
 نسبة التطور في ميارة المناولة الصدرية بالنسبة لممجموعة التجريبية األولى كانت
( )%13722أما بالنسبة لممجموعة التجريبية الثانية فكانت ( )%13756فيما بمغت نسبة
التطور لممجموعة الضابطة (. )%13723

 2-4مناقشة النتائج
 1-2-4مناقشة نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية األولى
مف خالؿ جدوؿ ( )3يتبيف وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف نتائج االختبارات القبمية والبعدية
لمميارة (المناولة الصدرية) ولصالح نتائج االختبارات البعدية لممجموعة التجريبية األولى ويعزو

الباحث سبب ذلؾ إلى أف خصوصية أسموب االكتشاؼ الموجو في كونو يعتمد عمى استثارة
العمميات العقمية لدى المتعمميف مف خالؿ ما تتضمنو األسئمة المطروحة الخاصة بالميارات

المراد تعمميا مف استفياـ باتجاه واحد يجبر المتعمـ عمى استخداـ مجموعة مف العمميات العقمية (

كاإلدراؾ والتفكير والتصوير) وغيرىا وبالتالي نقؿ المتعمـ مف دور المقمد لمنموذج المعطى لو مف
قبؿ المعمـ في الطريقة التقميدية ( الشرح والعرض) إلى دور المكتشؼ لمتكنيؾ الصحيح لمحركة

وذلؾ مف خالؿ اقتراف عممية التعمـ بعممية التفكير والتي تأتي مف ادراؾ تاـ لكؿ جزء مف أجزاء

الميارة نتيجة لتفكير المتعمـ إثناء عممية االكتشاؼ الموجو أي حصر تفكير المتعمـ في اتجاه

واحد في اإلجابة وتؤكد ىبة عبد العظيـ"أف أسموب االكتشاؼ الموجو يعمؿ عمى نقؿ محور

االىتماـ مف المعمـ إلى المتعمـ مما يدفعو إلى استخالص جوانب وخبرات التعمـ بنفسو كما يوفر
لو المعمومات ذات صمة بموضع االكتشاؼ الموجو"()1
ويتصؼ استخداـ اسموب االكتشاؼ الموجو في تدريس ميارات كرة السمة قيد البحث
لمفعالية فيما يختص بتحصيؿ المعرفي ليذه الميارات وىذا ما يؤكده سيؼ الديف فيمي " انو ال

يوجد تعمـ حقيقي ما لـ يتعامؿ المتعمـ مع المعمومات التي يكتسبيا ويمثميا ويعدؿ فييا إثناء
األداء" ()2
 3-2-4مناقشة نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية الثانية
مف خالؿ جدوؿ ( :)4يتبيف وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف االختبارات القبمية والبعدية

لمميارة ( المناولة الصدرية) ولصالح االختبارات البعدية لممجموعة التجريبية الثانية ويعزو الباحث

سبب ذلؾ أف أسموب االكتشاؼ المتشعب يدفع المتعمـ الكتشاؼ المعمومات لنفسو بدال مف أف
يستمدىا مف المعمـ لذلؾ فيو اقدر عمى استدعاءىا وقت الحاجة ألييا ألنيا أكثر ثباتا وشموال

وكذلؾ فأف أسموب االكتشاؼ المتشعب يعطي لممتعمـ فرصة اكبر وحرية اكبر في اإلجابات
مقارنةً مع األسموب الذي سبقو وىذا ما يؤكده محمود عناف حيث يشير إلى أف "اإلدراؾ لتكنيؾ
الميارة بالشكؿ الصحيح يمعب دو ار ىاما في اكتشاؼ أكثر مف إجابة عف السؤاؿ الذي يواجيو

المتعمـ ألف ذلؾ يتطمب مف المتعمـ إلى إف يدرؾ دائما عناصر الموقؼ الذي يواجيو حتى
يستطيع أف يتغمب دائما عمى الظروؼ المتغيرة واف التفكير الصحيح اليكوف إال بعد إدراؾ

صحيح لكافة عناصر الموقؼ ط(. )3

كما اف عممية التعمـ مف خالؿ أسموب االكتشاؼ المتشعب تكوف اكثر فعالية وتشويؽ واثارة

مف التعمـ بالطريقة التقميدية ( العرض والشرح ) ألف المتعمـ يشعر بقيمة عممية المتعمـ لكونو قد

ساىـ فييا وقد وجد أف مساىمتو ىي منتجة وكانت حصيمتيا اكتشافو لمميارة مما زاد مف دافعية
المتعاـ نحو التعمـ بيذا األسموب وترجيح كفة التعمـ بو عمى كفة التعمـ بالطريقة االعتيادية التي

لطالما كاف دور المتعمـ فييا ىو المتمقي فقط وىذا ما يؤكده احمد سعد الديف والذي يرى "أف

التعمـ باالكتشاؼ

--------------------------------------------------------

---

( )1ىبة عبد العظيـ محمد :اثر استخداـ إستراتيجية مقترحة لتدريس وحدة دراسية في التربية الرياضية عمى
معدؿ النمو في التحصيؿ واإلدراؾ لدى تالميذ الصؼ الثالث االبتدائي  ,رسالة ماجستير  ,كمية التربية الرياضية
 ,جامعة اإلسكندرية ,1992,ص,97
( )2سيؼ الديف فيمي  :مراكز مصادر التعمـ ػ ضرورة تربوية  ,صحيفة التربية  ,العدد الثاني  ,يناير ,1983
( )3محمود عناف :التعمـ والدافعية بالرياضة  ,القاىرة ,جامعة حمواف ,2334 ,ص,56

المتشعب يزيد مف دافعية المتعمـ نحو التعمـ لما يوفره مف تشويؽ واثارة يشعر بيا المتعمـ إثناء
اكتشافو لممعمومات بنفسو " ()1

 3-2-4مناقشة نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة الضابطة
مف خالؿ جدوؿ ( :)5يتبيف وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف نتائج االختبارات القبمية
والبعدية لمميارة (المناولة الصدرية) ولصالح نتائج االختبارات البعدية ويعزو الباحث سبب ذلؾ

إلى نوعية التماريف التعميمية المستخدمة مف قبؿ المدرس خالؿ تطبيؽ المنياج التعميمي المتبع
وىذا التطور الذي ظير مف خالؿ المعالجات اإلحصائية لمنتائج يؤكد عمى فاعمية و المنيج
التعميمي لمميارات قيد الدراسة كذلؾ فاف ىذا التطور االيجابي مف وجو نظر الباحث قد تؤثر
بعممية تنظيـ المنياج االعتيادي المتبع (أسموب العرض والشرح) وذلؾ كونو يحتوي عمى

مجموعة مف التماريف الخاصة باإلعداد المياري لميارة المناولة الصدرية كرة السمة والتي كانت
منسجمة مع مستوى المتعمميف وأعمارىـ وقابميتيـ وأيضا لممحتوى والوقت المستمر في الوحدات

التعميمية مما أظير بوضوح تقدـ في المستوى مف خالؿ النتائج التي ظيرت في االختبارات

االختبار ألبعدي بالمقارنة مع النتائج التي ظيرت في االختبار القبمي "أف نجاح المتعمميف يتوقؼ

عمى عممية التعمـ المستمر واتقاف المتعمميف الميارات األساسية وىذا يتطمب التعمـ لساعات
طويمة " ()2
 4-2-4مناقشة نتائج االختبارات البعدية لممجموعتين التجريبيتين والمجموعة الضابطة
مف خالؿ النتائج المعروضة في جدوؿ ( )6فقد ظير أف ىنالؾ تباينا في التعمـ بيف

المجاميع الثالث وداخميا في ميارة (المناولة الصدرية ) ويعزو الباحث ىذا التبايف بالدرجة

األساسية إلى خصوصية الميارة مع االسموب المتبع سواء كاف أسموبي االكتشاؼ موجو أو

متشعب او األسموب أألمري وعمى الرغـ مف إف قيمة (ؼ) المحسوبة بيف المجاميع قد ظيرت

أصغر مف قيمة (ؼ) الجدولية وىذا يدؿ عمى أف الفروؽ غير دالة إحصائيا وفي ميارة المناولة
قد اعتمدت عمى عنصر الزمف وكما ىو معموـ فاف قصر الزمف في االختبارات البعدية بالمقارنة

مع االختبارات القبمية وىذا يدؿ عمى تطور المجموعات في الميارة قيد الدراسة ألف كمما قؿ زمف

أداء الميارة ىذا يدؿ عمى تطور مستوى المتعمـ وىذا ما يؤكده كميفور"أف الميارات اليجومية

األساسية بكرة السمة تكوف ناجحة وفعالة
---------------------------------------------------------( )1احمد سعد الديف :موضوعات تيـ المتعمـ وتساعده في تطوير عممو ,منتدى عموـ التربية والتعميـ,
( )2عبد الدايـ محمد محمود ومحمد صبحي حسانيف  :الحديث في كرة السمة األسس العممية والتطبيقية ,ط,1
دار الفكر العربي ,القاىرة ,1999 ,ص,16

عندما يؤدى بسرعة وليس بقوة وىي ذات دقة والسرعة ىنا تعني سرعة إيصاؿ الكرة إلى الزميؿ
أو إلى ساحة المنافس أو إلى الحمؽ بأقصر وقت لكي تكوف فعالة" ()1
وبالذىاب إلى جدوؿ ( )7الخاص بنسب التطور والخاص بالميارة قيد الدراسة فقد ظير أف

المجموعة التجريبية الثانية ذات األسموب االكتشاؼ المتشعب قد كانت اكثر تطو ار في المناولة

الصدرية بالمقارنة مع المجموعة التجريبية األولى والمجموعة الضابطة ويعزو الباحث سبب ذلؾ

التفوؽ لألسموب المتشعب إلى كونو يعطي حرية أكثر لممتعمـ في اكتشاؼ اإلجابة عمى الرغـ
مف إف أسموب االكتشاؼ الموجو في ىذه الميارة مقاربا إلى حد ما في مقدار التطور مع أسموب

االكتشاؼ المتشعب وىذا يدؿ عمى أف األسموبيف المستخدميف في ىذا البحث قد احدثا تطو ار
ممموسا وفعاال في تطوير الميارة المناولة الصدرية  ,ويعزو الباحث سبب ذلؾ إلى أف أسموبي
االكتشاؼ تعد مف األساليب التدريس تعتمد عمى العالقة بيف المتعمـ والمعمـ والتي تؤكد عمى

جعؿ الطالب محور العممية التعميمية وذلؾ مف خالؿ إعطائو الفرصة في اتخاذ بعض الق اررات
الخاصة بالعممية التعميمية المتأتية مف خالؿ مشاركة المعمـ إثناء طرح األسئمة مف قبؿ المعمـ

والتفكير واعطاء اإلجابة مف قبؿ (المتعمـ) وبالتالي فاف ىذه الشراكة في عممية االكتشاؼ تعتمد

بشكؿ أساسي عمى امتزاج خبرة المتعمـ التي تظير مف خالؿ صياغتو لألسئمة الخاصة بالميارة

المراد تعمميا مف إمكانيات الطالب وقدراتو الفكرية والتي تنعكس في الجانب التطبيقي عمى قدرات
المتعمـ الميارية وبالتالي إنجاح العممية التعميمية إذا إننا نعمـ إف نجاح العممية التعميمية يعتمد
بشكؿ كبير عمى التفاعؿ بيف المعمـ والمتعمـ واليدؼ وىذا ما يؤكده صبحي حمداف أبو جاللة"

الذي يعتقد اف عممية التدريس تعد موقفا يتميز بالتفاعؿ بيف المعمـ والمتعمـ ولكؿ منياـ دور

الذي يمارسو مف اجؿ تحقيؽ أىداؼ معينة لذلؾ أصبحت عممية التدريس ىي خبرات تعميمية
يخطط ليا المعمـ وينفذىا مف أجؿ مساعدة المتعمميف عمى تحقيؽ أىداؼ تعميمية معينة " ()2

------------------------------------------------------(1) Clifford or Leebrowncl : Basket ball For girl and Women , Me grow hill book
,

company N, Y ,1954 , P , 71

( )2صبحي حمداف أبو جاللة  :التعميـ تمقيف أـ مشاركة  ,منتديات المعرفة .

 -5االستنتاجات والتوصيات
 1 -5االستنتاجات
-1يؤدى التدريس بأسموب االكتشاؼ الموجو وأسموب االكتشاؼ المتشعب واألسموب التقميدي إلى
تحسيف التعمـ لميارات كرة السمة قيد البحث لدى أفراد العينة إال أف التدريس بأسموبي االكتشاؼ

قد تفوؽ عمى األسموب التقميدي.
 -2تفوؽ المجموعة التجريبية الثانية بأسموب االكتشاؼ المتشعب في تحسيف تعمـ ميارة المناولة
الصدرية بكرة السمة عمى المجاميع األخرى تمييا في ذلؾ المجموعة التجريبية االولى ثـ

المجموعة الضابطة .

 -3أف جميع األساليب التدريسية فعالة في التدريس سواء كانت األساليب التقميدية التي تعتمد
عمى الشرح والعرض أـ األسموب الموجو واألسموب المتشعب  .والدليؿ وجود نسب التطور لدى
المجموعة التي درست في األسموب التقميدي (الشرح والعرض) عمى أنيا لـ تكف بمستوى

المجموعتيف التجريبيتيف األولى والثانية مف حيث تعمميا .
2-5

التوصيات

 -1ضرورة تدريس طالب قسـ التربية الرياضية في معيد أعداد المعمميف بالطرؽ الغير المباشرة

في التدريس مثؿ االكتشاؼ الموجو واالكتشاؼ المتشعب حيث إنيا تعمؿ عمى إشراؾ المتعمـ في

عممية التعمـ وىو ما يساىـ في إكسابيـ الخبرات التربوية الكاممة واعدادىـ لمواجو مشكالت

التدريس .

 -3ضرورة أعداد دورات وندوات لمقائميف عمى التدريس والتوجيو في التربية الرياضية لمراحؿ
معاىد إعداد المعمميف وتوعيتيـ بأىمية استخداـ طرؽ تدريسية مختمفة ومتنوعة في أنشطة التربية

الرياضية وتدريبييـ عمى كيفية استخداميا .
 -4ضرورة أجراء العديد مف الدراسات باستخداـ أسموبي االكتشاؼ الموجو واالكتشاؼ المتشعب
في تدريس ميارات وأنشطة أخرى ولمراحؿ سنية مختمفة ولكال الجنسيف .
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 محمد محمود عبد الدايـ  :ومحمد صبحي حسانيف  :الحديث بكرة السمة األسس العممية
والتطبيقية  ,ط , 1دار الفكر العربي  ,القاىرة .1999 ,

 محمود عناف  :التعمـ والدافعية بالرياضة  ,القاىرة  ,جامعة حمواف .2334 ,

 مصطفى حسف باىي  :اإلحصاء التطبيقي في مجاؿ البحوث التربوية والنفسية
واالجتماعية والرياضية  ,ط , 1القاىرة  ,مركز الكتاب لمنشر .1999 ,

 مصطفى زيداف وجماؿ رمضاف موسى  :تعميـ ناشئي كرة السمة  ,ط , 4دار الفكر
العربي القاىرة 2338 ,

 موستف وشوورت  :تدريس التربية الرياضية  ,ترجمة  ,جماؿ صالح ( وآخروف ) ,
الموصؿ  ,دار الكتب لمطباعة .1991 ,

 ىبة عبد العظيـ محمد  :اثر استخداـ إستراتيجية مقترحة لتدريس وحدة دراسية في التربية
الرياضية عمى معدؿ النمو في التحصيؿ واإلدراؾ لدى تالميذ الصؼ الثالث االبتدائي ,

رسالة ماجستير  ,كمية التربية الرياضية  ,جامعة اإلسكندرية .1992,

 وديع ياسيف التكريتي ومحمد حسف ألعبيدي  :التطبيقات االحصائية في استخداـ
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المصادر األجنبية
 Clifford or Leebrowncl : Basket ball For girl and Women , Me
grow hill book company N. Y .1954 .

Terry v . Krause, back atbball skills and Drills Easterr Washining

tan Unin Leisuvr Press ,1991.

ممحق ()1
األسئمة الخاصة باألسموبين في تعميم مهارة المناولة الصدرية
الموضوع العام :كرة السمة
الغرض الخاص  ://اكتشاف مهارة المناولة الصدرية بكرة السمة اكتشافا موجها
س ://1كيؼ يتـ أداء المناولة الصدرية بيد واحدة أـ بكمتا اليديف ؟
ج ://يتـ مف خالؿ استعماؿ المعب كمتا يديو .
س ://2في أي مستوى تمعب المناولة الصدرية ؟
ج ://تمعب مف أماـ منطقة الصدر.



س ://3ىؿ المناولة الصدرية ميارة ىجومية أـ دفاعية ؟
ج ://تعتبر مف الميارات اليجومية .
س ://4ىؿ المناولة الصدرية ىي ميارة سيمة أـ ميارة صعبة مف حيث األداء ؟
ج ://تعتبر مف أسيؿ أنواع المناوالت .
س ://5كيؼ يتـ أداء المناولة مف حيث التكنيؾ ؟
ج ://يتـ مف خالؿ مسؾ الكرة بكمتا اليديف واألصابع منبسطة عمى امتدادىا وعدـ مالمسة راحة

اليد لمكرة وأف تكوف في مواجية الصدر مباشرةً .

س ://6ما ىي أىـ األمور الضرورية عند أداء المناولة الصدرية ؟
ج ://مف األمور الضرورية في المناولة الصدرية مد وبسط الذراع بالكامؿ .
س ://7لماذا يتـ مد وبسط الذراع بالكامؿ أثناء المناولة الصدرية ؟
ج ://لغرض ضماف توجيو الكرة وكذلؾ ضماف انسيابية الحركة .
س ://8ما ىي العضالت الرئيسة في الجسـ التي تشترؾ في أداء المناولة الصدرية ؟
ج ://تشترؾ في أدائيا عضالت الرسغ واألصابع والذراعيف والكتؼ والمرفؽ والرجميف.
س ://9لماذا تسمى ىذه المناولة بالمناولة الصدرية ؟
ج ://ألف مسار الكرة يكوف مباشرةً مف مستوى الصدر المناوؿ إلى صدر المستمـ .
س ://13ما ىي أقصى مسافة تصؿ ليا المناولة الصدرية ؟
ج ://أقصى مسافة ىي مف ( 6ػ )8ـ .
س ://11ما ىي أسرع أنواع المناولة ؟
ج ://المناولة الصدرية ىي مف أسرع أنواع المناوالت .
س ://12ما ىي أكثر أنواع المناوالت مف حيث الدقة ؟
ج ://المناولة الصدرية أكثر أنواع المناوالت دقة .

س ://13لماذا تؤدى المناولة الصدرية بمستوى أعمى مف الوسط وأدنى مف الرأس ؟
ج ://حتى يتمكف المستمـ مف تسمميا بسيولة ونظ اًر لعدـ وجود المنافس .
س ://14كيؼ يكوف وضع األصابع عمى الكرة أثناء تأدية المناولة الصدرية؟
ج ://تكوف األصابع منتشرة عمى الكرة واإلبياميف في وضع ساند لمكرة ويشكؿ زاوية حادة مع
األصابع ويكوف وضع األصابع قريبة مف الصدر .
س ://15كيؼ يكوف وضع الركبتيف والجذع أثناء أداء المناولة الصدرية ؟
ج ://يجب ثني الركبتيف والجذع قميال أثناء األداء .
س ://16كيؼ يكوف وضع المرفقيف أثناء األداء .
ج ://جعؿ المرفقيف قريبيف مف جانب الجسـ .
س ://17كيؼ تكوف وضع الذراعيف أثناء أداء المناولة الصدرية ؟
ج ://تكوف بحركة واحدة ورسـ دائرة بالكرة أماـ الجسـ أماما بحيث تنتيي بدفع الكرة باستخداـ

الرسغيف واألصابع مع المد التاـ لمذراعيف .

س ://18ما ىي وضع الذراعيف والرجميف بعد ترؾ الكرة مف أداء المناولة الصدرية ؟
ج ://بعد ترؾ الكرة وذلؾ باستمرار مد الذراعيف والرسغيف واألصابع أماما مع تقدـ أحدى

الرجميف أماما .

س ://19ىؿ ممكف أف تستخدـ الخداع في أداء المناولة الصدرية ؟
ج ://تسمح بكثير مف الخداع أذا لزـ ذلؾ .
س ://23لماذا يتـ مد كامؿ الذراعيف بعد ترؾ الكرة أثناء أداء المناولة الصدرية ؟
ج ://ألف ىذا االمتداد يساعد عمى أعطاء قوة لمكرة أثناء أداء المناولة الصدرية واعطاء توجيو
الكرة في مسارىا الصحيح .
س ://21أيف يكوف مركز ثقؿ الجسـ أثناء أداء المناولة الصدرية أذا كانت القدماف واحدة متقدمة
عمى األخرى ؟

ج ://ثقؿ الجسـ ينتقؿ مف القدـ الخمفية إلى القدـ األمامية أثناء المناولة الصدرية .
س22أيف يكوف مركز ثقؿ الجسـ أثناء المناولة الصدرية أذا كانت القدماف في وضع متواز؟
ج ://إذا كاف القدماف في وضع متواز قبؿ المناولة فيكوف ثقؿ الجسـ موزعا عمى القدميف
بالتوازف وينتقؿ ثقؿ الجسـ معيا .
س ://23في أي شكؿ يمكف أف تعتبر المناولة الصدرية مناولة ناجحة وممتازة ؟
ج ://عندما تؤدى المناولة بسرعة وليس بقوة مع مراعاة الدقة عند التوجيو وكذلؾ مراعاة الزميؿ
ىؿ ىو ثابت أـ متحرؾ.
الموضوع العام  ://كرة سمة
الغرض الخاص  ://اكتشاف مهارة المناولة الصدرية اكتشافا متشعبا .
س ://1ما ىي االحتماالت الواردة في وقفة االستعداد لميارة المناولة الصدرية بكرة السمة؟
ج ://1الالعب في وضع الوقوؼ يمسؾ الكرة باالصابع فقط وقريبة مف الصدر وىنالؾ انثناء
في الركبتيف والجذع والقدميف متجاورتيف وجعؿ الكوعيف قريبيف مف الجسـ .

ج :// 2الالعب في وضع الوقوؼ يمسؾ الكرة باالصابع فقط وبدوف مالمسة راحة اليد لمكرة
والكرة قريبة مف الصدر وىنالؾ انثناء في الركبتيف والقدميف واحدة اماـ االخرى وجعؿ الكوعيف

قريبة اماما خمفا في جانب الجسـ .
س ://2اي مف اوضاع الجسـ المختمفة (اجزاء الجسـ ) في وضع البداية ممكف اف يعيؽ حركة
االعب وبالتالي يؤثر عمى نجاح عممية المناولة الصدرية ؟
ج :// 1عدـ اخذ وضع بداية ثابت اثناء االستعداد لممناولة مع اختالؼ في توازف الجسـ مما
يؤدي الى عدـ ايصاؿ الكرة الى الزميؿ بصورة صحيحة .

ج ://2مسؾ الكرة واستقرار الكرة في راحة اليديف بدوف مسكيا باالصابع وعدـ وضع االبياـ
خمؼ الكرة .

ج ://3ابعاد الكوعيف عف جانب الجسـ اثناء التييؤ لمناولة الكرة .
ج ://4عدـ وضع الكرة اماـ الصدر وانزاؿ الذراعيف لالسفؿ بصورة مبالغ بيا .

س ://3ماىي اىـ االمور التي يجب اف تؤخذ بنظراالعتبار قبؿ اداء المناولة الصدرية لمكرة؟
ج ://1قبؿ تمرير الالعب الكرة يجب اف يتاكد مف استعداد زميمو الستقباليا .
ج ://2تجنب تمرير الكرة عند زيادة عدد المدافعيف .
ج ://3تمرر الكرة دائما بشئ مف القوة ولكف دوف المبالغة وذلؾ حتى يسيؿ عمى الزميؿ
استالميا .
ج ://4يجب جعؿ ىدؼ المناولة الصدرية بيف يدي زميمو وبذلؾ يسيؿ عمى مسؾ الكرة بسرعة
والمناولة عمى منطقة الصدر لممستمـ .
س ://4ماىي االحتماالت الواردة لعممية المناولة الصدرية لمكرة ؟
ج ://1ممكف اف تتـ المناولة الصدرية بيف زميميف قريبيف مف بعضيما البعض لغرض ايصاؿ
الكرة الى سمة المنافس .
ج ://2ممكف اف تستخدـ المناولة الصدرية لغرض الخداع والتمويو عمى المنافس .
ج ://3ممكف اف تؤدى المناولة الصدرية في حالة اليجوـ المرتد عمى مرمى المنافس .
ج ://4تستخدـ المناولة الصدرية في حالة تدوير الكرة حوؿ منطقة الزوف لممنافس لغرض خمؽ
ثغرة في دفاعات المنافس.

س://5ماىي االشياء التي مف خالليا يمكف اف تؤدي المناولة الصدرية بالشكؿ الصحيح؟
ج ://1تمسؾ الكرة بكمتا اليديف واالصابع منبسطة عمى امتدادىا .
ج ://2عدـ مالمسة راحة اليد لمكرة .
ج ://3اف تكوف الكرة في مواجية الصدر مباشرة .
ج ://4مد وبسط الذراع بالكامؿ مف اجؿ المتابعة السميمة .
ج ://5سحب راحتا اليد عند اتماـ المناولة .
س :// 6ما ىي االمور التي يجب توفرىا اثناء اداء المناولة الصدرية لغرض جعميا ذات فاعمية
عالية ؟

ج ://1اف تؤدى بسرعة وليس بقوة .
ج ://2اف تكوف المناولة ذات دقة باتجاه المسار المراد ايصاليا لو .
ج ://3تكوف بمستوى الصدر لكي تساعد المستمـ بالتحكـ عند استالميا .
ج ://4اف تؤدى في الوقت المناسب والمكاف المناسب .
س ://7ما ىي الصفات التي يجب عمى الالعب اف يمتمكيا اثناء المناولة الصدرية ؟
ج ://1اف يتمتع بامكانية عالية وممتازة .
ج ://2اف يكوف مدركا لقانوف المعبة بحيث اليتخطى قواعد المعبة .
ج ://3اف يكوف الالعب ذكي الف ضبط المناولة الصدرية يعني انجاح اليجوـ .
ج ://4اف يكوف الالعب صاحب نظرة عالية في داخؿ الساحة بحيث يحقؽ وجود العب مياجـ
خاؿ مف الرقابة وفي وكاف مالئـ لمتصويب .

س ://8بماذا تختمؼ المناولو الصدريو عف بقية انواع المناوالت؟
ج :// 1طريقة مسؾ الكرة في ىذه الطريقو ىي نفس الطريقو التي تمسؾ بيا عند التصويب ولذا

تسمح بالتصويب دوف تعديؿ في الكرة.
ج ://2ىي اسرع انواع المناوالت.

ج ://3ىي اسيؿ انواع المناوالت مف حيث االداء واكثرىا دقو.
ج ://4تسمح بكثير مف الخدع اذا لزـ االمر .
ج ://5التدريب المستمر عمييا يسمح باستعماليا لمسافات تصؿ الى 23ـ .
ج ://6تسمح بالطبطبة دوف تغير في طريقة مسؾ الكرة .
س ://9ماىي النقاط الواجب اتباعيا اثناء المناولة الصدرية؟
ج ://1اف استخداـ المناولة الصدرية في الظرؼ المناسب حتى يحقؽ الغرض منيا.
ج ://2اف يحذر ارتكاب المخاطرات اثناء المناولة الصدرية بمعنى استخداـ المناولو المضمونة

ويتذكر دائما اف امتالؾ الكرة امر ميـ جدا وانو لف يستطيع احراز االىداؼ بدوف الكرة.

ج ://3ال ترسؿ المناولة الصدريو وكانيا رسالة مرسمة بالتغراؼ حيث يمكف اف تنظر في اتجاه

ما ثـ تمرر في اتجاه اخر كما يمكنؾ اف تستخدـ الخدع فييا.

ج ://4ارساؿ المناولة الصدرية الى المستمـ باتجاه الجانب البعيد مف الالعب المدفع.
ج ://5احرص عمى تغير مكانؾ بعد المناولو الف ذلؾ يعني احتماؿ تخمصؾ مف المدافع.
ج ://6داوـ عمى متابعة الكرة بالذراعيف واحتفظ براحتي اليديف بعيدا عف الكرة.
ج  ://7تستخدـ لمسافات قصيرة مف()8-6ـ وتستخدـ بشرط عدـ وجود خصـ بيف المناوؿ
والمستمـ .
س ://13ماىي آلية التكنيؾ الصحيح لممرحمة النيائية لممناولو الصدرية اي بعد خروج الكرة مف
يد الالعب؟
ج :// 1تنتيي بحركة الدفع بالمد الكامؿ لمذراعيف خمؼ الكرة بتاشير الرسغيف اماما وجانبا وذلؾ

الضافة فوة دفع اخرى .

ج ://2تقديـ احدى الساقيف لالماـ قميال .
ج ://3نقؿ ثقؿ الجسـ مف القدـ الخمفيو الى القدـ االماميو.
س://11م ا ىي االخطاء التي يمكف اف تحدث اثناء اداء المناولو الصدريو التي مف خالليا
ممكف اف تفقد المناولو اىميتيا؟
ج://1عدـ مسؾ الكرة بالصورة الصحيحة .
ج ://2دفع الكرة الى الزميؿ بقوة عالية جدا .
ج ://3ارتكاب مخالفات قانونيو اثناء اداء المناولة الصدريو مثؿ المشي الغير قانوني والالعب
مازاؿ ماسكا لمكرة وبعد ذلؾ اعطاءىا الى الزميؿ .

ج ://4عدـ ثني الجذع والساقيف اثناء أداء المناولة .
ج ://5وجود منافس بيف الالعب المرسؿ والالعب المستمـ .

