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اثر استخدام األسلوب التدرييب يف تعلم بعض مهارات كرة السلة لطالبات 
 املرحلة املتوسطة

 
 صفاء ذنون االمام .أ.د ضمياء علي عبد اهلل  .أ.د نور فارس امحد .م.م

 املوصل جامعة
 الرتبية البدنية وعلوم الرياضة كلية قسم الرتبية البدنية وعلوم الرياضة/ الرتبية للبهات كلية

 03/8/0202؛ تاريخ قبهل الشذخ:  3/5/0202تاريخ تدميم البحث : 
 

 ملخص البحث :
 -يهدف البحث اىل:

 التعخف عمى اثخ األسمهب التجريبي في تعمم بعض مهارات كخة الدمة لظالبات السخحمة الستهسظة
 -وافتخضت الباحثات :

لستبع من قبل السجرس في تعمم تهجج فخوق ذات داللة احرائية بين االسمهب التجريبي واالسمهب ا
 بعض مهارات كخة الدمة ولرالح االسمهب التجريبي.

وقج استخجمت الباحثات السشهج التجخيبي لسالئسته وطبيعة البحث ، واشتسمت عيشة البحث عمى 
( 05( طالبة لمسجسهعة التجخيبية التي درست وفق االسمهب التجريبي و ) 05( طالبة ، وبهاقع )52)

جسهعة الزابظة  والتي درست وفق اسمهب الستبع من قبل السجرس. وتم اجخاء التكافؤ بين طالبة لمس
مجسهعتي البحث  في عجد من الستغيخات  العسخ والظهل والكتمة وبعض عشاصخ المياقة البجنية 
والحخكية. وتم وضع بخنامج تعميسي لسجة ثالث اسابيع لكل مهارة وبهاقع وحجة تعميسية اسبهعيا 

عتي البحث السجسهعة التجخيبية السدتخجمة االسمهب التجريبي والسجسهعة الزابظة لسجسه 
 ( دقيقة .     42السدتخجمة االسمهب الستبع من قبل السجرس وزمن كل وحجة تعميسية )

 -استخجمت الباحثات الهسائل اإلحرائية التالية:
لسختبظة والغيخ مختبظة وتم معالجة لمعيشات ا T.testالهسط الحدابي ، االنحخاف السعياري ، اختبار 

 -شتائج تهصمت الباحثات إلى االستشتاجات اآلتية:الوفي ضهء  .spssالبيانات باستخجام بخنامج 
أعهخت الشتائج تفهق السجسهعة التجخيبية التي استخجمت األسمهب التجريبي عمى السجسهعة 

 عمم بعض مهارات كخة الدمة.الزابظة التي استخجمت األسمهب الستبع من قبل السجرسة في ت
 -أما التهصيات فتسثمت بسا يأتي:

التأكيج عمى استخجام االسمهب التجريبي لفعاليته في عسمية تعمم السشاولة الرجرية والظبظبة -1
 والترهيب االمامي بكخة الدمة في تعمم بعض مهارات كخة الدمة.

 .استخجام االسمهب التجريبي في مهاد اخخى -0
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Research Summary  :  

 

The research aims to: 

Identify the effect of the training method on learning some basketball 

skills for intermidiate school girls  

The researchers assumed: 

That there statistically significant differences between the training method and 

the method used by the teacher in learning some basketball skills in favor of the 

training method. The researchers used the experimental method for its 

suitability and the nature of the research, and the research sample included (50) 

pupils , and by (25) students for the experimental group that studied according 

to the training method and (25) students for the control group who studied 

according to the method followed by the teacher. Equivalence was made 

between the two research groups in a number of variables of age, height, mass, 

and some elements of physical fitness and movement  . An educational program 

was developed for a period of three weeks for each skill and by one educational 

unit per week for the two research groups. The experimental group used the 

training method and the control group that used the method used by the teacher 

and the time of each educational unit (40) minutes. 

The researchers used the following statistical methods: 

Arithmetic mean, standard deviation, T. test for linked and unlinked samples 

and data were processed using spss software. 

In light of the research results, the researchers reached the following        

conclusions: 

The results showed the superiority of the experimental group that used the 

training method over the control group that used the method used by the school 

in learning some basketball skills. 

As for the recommendations, they were as follows:  

1- Emphasis on the use of the training method for its effectiveness in the 

process of learning chest handling, patting, and front correction with basketball 

in learning some basketball skills. 

2- Using the training method in other subjects. 
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  مشكلة البحث
 التعريف بالبحث        -1

  -السقجمة واهسية البحث :1-1

تعميسية التؾصل لمتجريذ السؤثخ , ويتفاعل مع التجريذ عجة يعج اليجف الخئيدي  لمعسمية ال    
متغيخات رئيدية وثانؾية مشيا طخائق التعمؼ والتعميؼ واستخاتيجيتيا واساليبيا ووسائل قياسات التعمؼ 
, وجسيعيا تذارك في تأثيخاتيا الستبايشة والسختمفة عمى العسمية التجريدية. كسا تتأثخ القخارات 

 التخبية الخياضية ومجى اندجاميا مع القخارات الخاصة لمستعمؼ.   التعميسية لسجرس

وان أساليب التجريذ التي يدتخجميا السجرس تعج مؽ اىؼ جؾانب العسمية التجريدية وكل أسمؾب 
لو دور معيؽ في اعجاد الستعمسيؽ مؽ الشاحية السعخفية والسيارية والبجنية واالنفعالية, حيث ان 

سمؾب واحج في التعميؼ ليذ بالزخورة ان يؤدي الى تعمؼ جسيع الستعمسيؽ اعتساد السجرس عمى أ
بشفذ السدتؾى, ومؽ ىشا يجب عمى السجرس ان يدتخجم العجيج مؽ أساليب التعمؼ مؽ اجل تؾفيخ 

 (36, 2007مؾاقف تعميسية متشؾعة ومشاسبة الكبخ عجد مؽ الستعمسيؽ .  )الذحات ,

ية مالئسا لبيئة تعميسية فييا السيارات والقيؼ والسعارف كسا اصبح دور مجرس التخبية الخياض
لتسكؽ الستعمؼ مؽ اكتداب التفكيخ االبجاعي العمسي ليكؾن ىجفا تخبؾيا تدعى التخبية الحجيثة 
لتحقيقو, لحا يتظمب مؽ مجرس التخبية الخياضية تظؾيخ اساليب وطخائق التجريذ لمؾصؾل الى 

 االىجاف والستغيخات التعميسية.

ا يجب عميشا استخجام أساليب حجيثة في عسمية التجريذ لمؾصؾل بالستعمؼ الى مدتؾى متقجم مؽ لح
الكفاءة والفعالية ويجب ان يخاعي الفخوق الفخدية بيؽ الستعمسيؽ واعظاءىؼ الفخصة في التعمؼ 

 حدب قجراتيؼ وقابمياتيؼ.

في تعمؼ بعض ميارات كخة وتكسؽ أىسية البحث في معخفة مجى اثخ استخجام األسمؾب التجريبي 
 الدمة لظالبات السخحمة الستؾسظة

 -مذكمة البحث:1-2

لقج تشؾعت أساليب التجريذ وبحلػ يتؼ اختيار األسمؾب الحي يخكد عمى الستعمؼ كسحؾر      
 أساس في تعمؼ الفعاليات ومسارسة الشذاطات اثشاء الجرس .

يذ وتشغيسو مؽ خالل استخجام اساليب ان اليجف مؽ استخجام انؾاع مختمفة مؽ هيكمية التجر 
تجريدية متشؾعة, الحرؾل عمى معمؾمات ليا فائجة في خمق افكار ججيجة وخظط فشية تجريدية 
ومفاهيؼ تجخيبية في التعمؼ والتعميؼ, وتؾضيح العالقة بيؽ دور السجرس والظالب ومجى انذغاليؼ 

 في التعميؼ. 
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يدية متعجدة وججت الباحثات مؽ الزخوري الشيؾض ونغخا لقمة استخجام التجريديؽ أساليب تجر 
 بأساليب التجريذ لمؾصؾل بالظالبات الى مدتؾى افزل في التعمؼ .

وتكسؽ مذكمة البحث في ىحا الدؤال ىل يؤثخ األسمؾب التجريبي في تعمؼ بعض ميارات كخة 
 الدمة لظالبات السخحمة الستؾسظة.

 -هدف البحث:1-3

 -ٌهدف البحث الكشف عن:

اثر استخدام األسلوب التدرٌبً فً تعلم بعض مهارات كرة السلة لطالبات المرحلة  1-3-1

 المتوسطة

 -فرضٌة البحث :1-4

توجد فروق ذات داللة احصائٌة بٌن االسلوب التدرٌبً واالسلوب المتبع من قبل  1-4-1

 المدرس فً تعلم بعض مهارات كرة السلة ولصالح االسلوب التدرٌبً.

 -بحث :مجاالت ال 1-5

مدٌرٌة تربٌة \مدرسة الشام \طالبات الصف الثانً متوسط  -المجال البشري : 1-5-1

 نٌنوى

 2112\1 \23لغاٌة 2111\ 12\11المدة من  -المجال الزمانً :1-5-2

 ساحة متوسطة الشام للبنات -المجال المكانً : 1-5-3

 -مصطلحات البحث : 1-6 

اجرائٌا: اسلوب توضٌحً ٌعتمده مدرس التربٌة  االسلوب التدرٌبً عرفته الباحثات 1-6-1

  الرٌاضٌة وبمشاركة المتعلم فً القرارات الخاصة لعملٌة التنفٌذ.

                     

 -الدراسة السابقة : -2-2 

 ( 2016دراسة )عبج الحق ودويكات وقظب, 2-2-1

رضية في " اثخ استخجام اسمهبي االمخي والتجريبي عمى بعض مهارات الحخكات األ 
 الجسباز الفشي لجى طالبات كمية التخبية الخياضية في جامعة الشجاح الهطشية".

 هدفت هذه الدراسة التعرف الى:

اثر استخدام اسلوبً التدرٌس االمري والتدرٌبً على بعض مهارات الحركات األرضٌة فً 

 الجمباز الفنً لدى طالبات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة فً جامعة النجاح.

( طالبة تم 31استخدم الباحثان المنهج التجرٌبً وكانت عٌنة البحث مكونة من ) وقد

 توزٌعهم على مجموعتٌن متساوٌتٌن ومتكافئتٌن. 

واظهرت نتائج  الدراسة انه توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً اثر األسلوب االمري      

البات التربٌة الرٌاضٌة على تعلم بعض مهارات الحركات األرضٌة فً الجمباز الفنً لدى ط

 بٌن القٌاسٌن القبلً والبعدي

وكذلك تبٌن  انه توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً اثر األسلوب التدرٌبً على تعلم  

بعض مهارات الحركات األرضٌة فً الجمباز الفنً لدى طالبات التربٌة الرٌاضٌة بٌن 

 القٌاسٌن القبلً والبعدي. 
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 -ا ٌأتً :وقد توصلوا الباحثٌن الى م

استخدام أسالٌب التدرٌس المختلفة فً التربٌة الرٌاضٌة والتً تسهم فً تحسٌن العملٌة -1

 التعلٌمٌة 

االستفادة من البرنامج المقتنرح باستخدام اسلوبً التدرٌس االمري والتدرٌبً فً عملٌة -2

 تعلٌم المهارات .

 اجخاءات البحث : -3

 السشيج التجخيبي لسالئسة وطبيعة البحث . استخجمت الباحثات -مشهج البحث : 3-1

تسثل مجتسع البحث وعيشتو مؽ طالبات الرف الثاني في  -مجتسع البحث وعيشته : 3-0
 134( والبالغة عجدىؽ )2019-2018مجيخية  تخبية نيشؾى  لمعام الجراسي ) \متؾسظة الذام

فكانت شعبة )أ( السجسؾعة (طالبة ,مؾزعات عمى اربعة شعب تؼ اختيار شعبتيؽ بظخيقة القخعة 
(طالبة , تؼ استبعاد 36( طالبة وشعبة )ب( السجسؾعة الزابظة وعجدىا )36التجخيبية وعجدىا )

  -عجد مؽ الظالبات لألسباب االتية:

 ( طالبات بدبب عجم انتغاميؽ بالجوام6) -1

 ( طالبات مشتخب كخة الدمة 5) -2

 ( طالبات راسبات5) -4

 االستظالعية  ( طالبات لمتجخبة6) -5

( طالبة لمسجسؾعة 25( طالبة تؼ تقديسيؽ الى مجسؾعتيؽ )50وبيحا اصبحت عيشة البحث )    
 ( طالبة لمسجسؾعة الزابظة. 25التجخيبية, و )

 الترسيم التجخيبي لمبحث: 3-3

اختارت الباحثات مؽ الترسيؼ التجخيبي ذو الزبط السحكؼ وىؾ ترسيؼ السجسؾعتيؽ الزابظة  
 -( يؾضح ذلػ:4والذكل ) .بيةوالتجخي

 

  االختبارات

 االختبار القبمي

 متغيخ السدتقل

 األسمهب التجريدي

 متغيخ تابع

 السجسهعات االختبار البعجي

 التجخيبية

 

 السشاولة الرجرية

 الظبظبة

 الترؾيب االمامي

 أسمؾب التجريبي
 السشاولة الرجرية

 الظبظبة

 لستبع مؽ قبل السجرسةاالسمؾب ا الزابظة الترؾيب االمامي

 ( يؾضح الترسيؼ التجخيبي لمبحث4الذكل )
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 تكافؤ مجسهعات البحث: 3-4

مؽ متظمبات الترسيؼ التجخيبي ىؾ إيجاد التكافؤ بيؽ مجسؾعتي البحث لغخض الحج مؽ العؾامل 
 الجخيمة وعميو أجخيت عسمية التكافؤ في عجد مؽ الستغيخات اآلتية:

 خ(العسخ الدمشي )باألشي-1

 الظؾل)سؼ(-2

 الكتمة)كغؼ(-3

بعض عشاصخ المياقة البجنية والحخكية. استخجمت الباحثات أسمؾب تحميل السحتؾى لمسرادر -4
العمسية التي تشاولت أىؼ عشاصخ المياقة البجنية والحخكية واختبارات ىحه العشاصخ السؤثخة في تعميؼ 

( , )حدانيؽ, 2002دمة ومشيا )كساش,السشاولة الرجرية والظبظبة والترؾيب االمامي بكخة ال
( ,و تؼ عخض جسيع ىحه الستغيخات عمى عجد مؽ الخبخاء 2004(, ) الحكيؼ,  2004

( في عمؼ التجريب الخياضي والقياس والتقؾيؼ,  ولعبة كخة الدمة لغخض 1الستخرريؽ السمحق )
سشاولة الرجرية والظبظبة تحجيج أىؼ عشاصخ المياقة البجنية والحخكية الخاصة والسؤثخة في تعمؼ ال

 ( يؾضح ذلػ. 1والترؾيب االمامي. والججول )

  

يبين التكافؤ في متغيخات العسخ والظهل والكتمة واختبارات عشاصخ المياقة البجنية  (1الججول )
 والحخكية لسجسهعتي البحث.

 الستغيخات
وحجة 
 القياس

قيسة ت  السجسهعة الزابظة السجسهعة التجخيبية
 _+ع -س _+ع -س السحدهبة

 0.684 3.671 166.65 2.174 165.7 شيخ العسخ

 0.856 2.517 154.97 3.542 153.64 سؼ الظؾل

 1.12 1.53 52.724 2.69 51.365 كغؼ الكتمة

 0.315 0.521 3.226 0.784 3.142 م دفع كخة طبية بالحراعيؽ

 0.492 0.274 1.295 0.362 1.342 سؼ الؾثب الظؾيل مؽ الثبات

 0.724 0.468 4.684 0.472 4.820 ثا م 20كض ر 

 1.149 2.763 4.856 2.943 4.643 سؼ ثشي الجحع مؽ الؾقؾف

 1.257 1.628 14.122 1.262 13.794 ثا الخكض الستعخج

 
( ان االوساط الحدابية لمسجسؾعة التجخيبية في كل مؽ متغيخات )العسخ, 1تبيؽ مؽ الججول )

م , ثشي الجحع  20بالحراعيؽ , الؾثب الظؾيل مؽ الثبات, ركض  الظؾل, الؾزن, دفع كخة طبية
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, 1.342, 3.142, 51.365, 153.64, 165.7مؽ الؾقؾف , الخكض الستعخج (كانت )
, 2.69, 3.542, 2.174( عمى التؾالي وبانحخاف معياري )13.794, 4.643, 4.820
 ( عمى التؾالي . 1.262, 2.943, 0.472, 0.362, 0.784

ؽ مؽ الججول األوساط الحدابية لمسجسؾعة الزابظة كانت)العسخ, الظؾل, الؾزن, دفع كسا تبي
م, ثشي الجحع مؽ الؾقؾف, الخكض  20كخة طبية بالحراعيؽ, الؾثب الظؾيل مؽ الثبات, ركض 

. 4.856, 4.684, 1.295, 3.226, 52.724, 154.97, 166.65الستعخج( كانت )
, 0.274, 0.521, 1.53, 2.517, 3.671اري )( عمى التؾالي وبانحخاف معي14.122
, 0.856, 0.684(السحدؾبة )T( عمى التؾالي وعيخت قيسة )1.628, 2.763, 0.468
( عمى التؾالي وىي اصغخ مؽ قيسة 1.257, 1.149, 0.724, 0.492, 0.315, 1.12

(T( الججولية )عشج ندبة خظأ 2.07 )≤ (وىحا يجل عمى ان الفخوق كانت غيخ مع05.0 )  شؾية
 بيؽ السجسؾعتيؽ, مسا  يجل عمى تكافؤ مجسؾعتيؽ البحث في ىحه الستغيخات.

 -متغيخات البحث: 3-5

 األدوات السدتخجمة 3-5-1

 كخات سمة -

 شخيط الصق -

 كخة طبية -

 ورقة الفعاليات لألسمؾب التجريبي -

 -وسائل جسع البيانات: 3-5-0

 السرادر العخبية واألجشبية.. •

 .التي حجدىا الخبخاءاالختبارات. •

 -اجخاءات البحث السيجانية: 3-6

 -التجخبة االستظالعية:3-6-1

عمى ست طالبات مدتبعجيؽ وذلػ  2018\12\18تؼ اجخاء التجخبة االستظالعية بتاريخ  
 بيجف:

 تحجيج ميعاد تظبيق البخنامج ودراسة صالحية اإلمكانيات الستاحة . -

ؾب التجريبي السقتخح لعيشة البحث ومجى فيؼ واستجابة وكحلػ التأكج مؽ مجى مشاسبة االسم-
الظالبات لمسيارات و التقديؼ الدمشي لمؾحجة التعميسية السشاولة الرجرية  والظبظبة والترؾيب 

 االمامي السدتخجمة بالبحث 

 -االختبار القبمي: 3-6-0
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سشاولة الرجرية بكخة واالختبارات السيارية  لم 12/2018/ 19تؼ أجخاء االختبار القبمي بتاريخ 
 قبل تشفيح البخنامج التعميسي . 2018/ 26/12الدمة والظبظبة والترؾيب االمامي, بتاريخ 

  -تشفيح البخنامج التعميسي: 3-6-3

( 2تؼ وضع مشيج تعميسي لمسشاولة الرجرية والظبظبة والترؾيب االمامي بكخة الدمة والسمحق )
ل أسبؾع وبؾاقع وحجة تعميسية اسبؾعيا لمسجسؾعتيؽ يبيؽ ذلػ لسجة ثالث اسابيع  ميارة  لك

التجخيبية االولى السدتخجمة )اسمؾب التجريبي( والزابظة السدتخجمة )االسمؾب الستبع مؽ قبل 
( دقيقة لكل وحجة ,وتؼ عخض السشياج عمى الخبخاء والسختريؽ السمحق 40السجرس( وبدمؽ )

 .-ميسي عمى وفق االسمؾبيؽ:( قامت مجرسة السادة* بتشفيح البخنامج التع1)

 السجسهعة التجخيبية االسمهب التجريبي 3-6-0-1

تؼ تشفيح البخنامج بأسمؾب التجريبي حيث قامت السجرسة بؾضع خظة الجرس الستكؾنة مؽ التساريؽ 
قخارات(  9البجنية العامة و الخاصة بالسيارات, وتشتقل السجرسة مجسؾعة مؽ القخارات التشفيحية)

وىي )الؾضع االبتجائي الحي يبجا بو العسل او السيارة ,ومكانو او نغامو, ووقت  الى الظالب
بجايتو ونيايتو, وتؾقيتو, وايقاعو الحخكي, الدي والسغيخ ,القاء األسئمة التؾضيحية(, أما التقؾيؼ 

 فيقع عمى عاتق السجرس بعج االنتياء مؽ الجرس .

 قبل السجرسالسجسهعة الزابظة األسمهب الستبع من  3-6-0-0

أما بالشدبة لمسجسؾعة لزابظة فقج تؼ تشفيح البخنامج الخاص بو باستخجام األسمؾب الستبع مؽ 
قبل مجرسة السادة, فتزسشت الخظة مجسؾعة مؽ التساريؽ البجنية العامة والخاصة بالسيارات, 

ؼ فيقع عمى فتشفح الظالبات الخظة عسميا وبرؾرة جساعية بشاءا عمى أوامخ السجرسة أما التقؾي
 (اسابيع.3عاتق السجرسة بعج االنتياء مؽ الجرس واستغخق البخنامج لسجة) 

 االختبار البعجي 3-6-4

تؼ أجخاء االختبار البعجي لالختبارات السيارية لمسشاولة الرجرية والظبظبة والترؾيب االمامي 
 .2019/ 23/1بكخة الدمة بتاريخ 

( لسعالجة spssنات بشغام التحميل اإلحرائي )تؼ تحميل البيا الهسائل اإلحرائية: 3-7
 البيانات: 

 الؾسط الحدابي. .1

 االنحخاف السعياري. .2

 ( لمعيشات السختبظة.T.tsetاختبار ) .3

 ( لمعيشات غيخ السختبظة.T.tsetاختبار )        -4

 عخض الشتائج ومشاقذتها -4
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عخض نتائج االختبارات القبمية والبعجية لمسشاولة الرجرية والظبظبة والترهيب  4-1-1
 االمامي بكخة الدمة لمسجسهعة التجخيبية:      

                                     

(األوساط الحدابية واالنحخافات السعيارية لالختبارات القبمية والبعجية لسشاولة 0الججول )
لظبظبة والترهيب االمامي بكخة الدمة لمسجسهعة التجخيبية السدتخجمة االسمهب الرجرية وا

 التجريبي

 

 الهسائل اإلحرائية
 

وحجة 
 القياس

 االختبار البعجي االختبار القبمي

قيسة)ت( 
 السحدهبة

الجاللة 
 ع±  _س ع±  _س اإلحرائية

 االختبارات السهارية

 *معشؾي  4.853 0.546 14.723 0.664 8.642 درجة السشاولة الرجرية

 *معشؾي  5.376 0.742 5.824 0.142 9.523 ثا الظبظبة

 *معشؾي  8.385 0.842 20.648 0.541 8.442 درجة الترؾيب االمامي

 

 

 

 *صفاء عباس /مجرسة تخبية رياضية/متؾسظة الذام لمبشات

 

ة لمسجسؾعة التجخيبية عيخ ( ان االوساط الحدابية لمسشاولة الرجري2تبيؽ مؽ الججول رقؼ )
( عمى 0.546(والبعجي)0.664( وبانحخاف معياري لمقبمي)14.723( والبعجي )8.642لمقبمي)

( عشج 2.07(الججولية )T( وىي اكبخ مؽ قيسة )4.853(السحدؾبة )Tالتؾالي وعيخت قيسة )
جفعشا لقبؾل (  وىحا يجل عمى معشؾية الفخوق بيؽ افخاد السجسؾعتيؽ, مسا ي05.0) ≥ندبة خظأ 

 الفخضية البجيمة.

( ان االوساط الحدابية لمظبظبة لمسجسؾعة التجخيبية عيخ 2كحلػ تبيؽ مؽ الججول رقؼ )
( عمى 0.742(والبعجي)0.142( وبانحخاف معياري لمقبمي)5.824( والبعجي )9.523لمقبمي)

( عشج 2.07(الججولية )T( وىي اكبخ مؽ قيسة )5.376(السحدؾبة )Tالتؾالي وعيخت قيسة )
( وىحا يجل عمى معشؾية الفخوق بيؽ افخاد السجسؾعتيؽ, مسا يجفعشا لقبؾل 05.0) ≥ندبة خظأ 

 الفخضية البجيمة.

( ان االوساط الحدابية لمترؾيب االمامي لمسجسؾعة التجخيبية 2كحلػ تبيؽ مؽ الججول رقؼ )
( 0.842(والبعجي)0.541( وبانحخاف معياري لمقبمي)20.648( والبعجي )8.442عيخ لمقبمي)

( 2.07(الججولية )T( وىي اكبخ مؽ قيسة )8.385(السحدؾبة )Tعمى التؾالي وعيخت قيسة )
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(  وىحا يجل عمى معشؾية الفخوق بيؽ االختباريؽ القبمي والبعجي 05.0) ≥عشج ندبة خظأ 
 لمسجسؾعة التجخيبية ولرالح االختبار البعجي.

بعجية لسشاولة الرجرية والظبظبة والترهيب عخض نتائج االختبارات القبمية وال 4-1-0
 االمامي بكخة الدمة لمسجسهعة الزابظة:                                           

 
األوساط الحدابية واالنحخافات السعيارية لالختبارات القبمية والبعجية لسشاولة  (3الججول)

هعة الزابظة السدتخجمة السمهب الرجرية والظبظبة والترهيب االمامي بكخة الدمة لمسجس
 الستبع من قبل السجرس

 

 الهسائل اإلحرائية
 

وحجة 
 القياس

 االختبار البعجي االختبار القبمي

قيسة)ت( 
 السحدهبة

الجاللة 
 ع±  _س ع±  _س اإلحرائية

 االختبارات السهارية

 *معشؾي  2.745 0.742 10.795 0.284 8.423 درجة السشاولة الرجرية

 *معشؾي  2.643 0.611 7.162 0.542 9.705 ثا الظبظبة

 *معشؾي  7.421 0.714 16.362 0.657 6.555 درجة الترؾيب االمامي

 
( ان االوساط الحدابية لمسشاولة الرجرية لمسجسؾعة الزابظة عيخ 3تبيؽ مؽ الججول رقؼ )

( عمى 0.742بعجي)(وال0.248( وبانحخاف معياري لمقبمي)10.795( والبعجي )8.423لمقبمي)
( عشج 2.07(الججولية )T( وىي اكبخ مؽ قيسة )2.745(السحدؾبة )Tالتؾالي وعيخت قيسة )

(  وىحا يجل عمى معشؾية الفخوق بيؽ افخاد السجسؾعتيؽ, مسا يجفعشا لقبؾل 05.0) ≥ندبة خظأ 
 الفخضية البجيمة.

جسؾعة الزابظة عيخ ( ان االوساط الحدابية لمظبظبة لمس3كحلػ تبيؽ مؽ الججول رقؼ )
( عمى 0.611(والبعجي)0.542( وبانحخاف معياري لمقبمي)7.162( والبعجي )9.705لمقبمي)

( عشج 2.07(الججولية )T( وىي اكبخ مؽ قيسة )2.643(السحدؾبة )Tالتؾالي وعيخت قيسة )
ؾعة (  وىحا يجل عمى معشؾية الفخوق بيؽ االختباريؽ القبمي والبعجي لمسجس05.0) ≥ندبة خظأ 

( ان االوساط الحدابية 3التجخيبية ولرالح االختبار البعجي كحلػ تبيؽ مؽ الججول رقؼ )
( وبانحخاف 16.362( والبعجي )6.555لمترؾيب االمامي لمسجسؾعة الزابظة عيخ لمقبمي)

( 7.421(السحدؾبة )T( عمى التؾالي وعيخت قيسة )0.714(والبعجي)0.657معياري لمقبمي)
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(  وىحا يجل عمى معشؾية 05.0) ≥( عشج ندبة خظأ 2.07(الججولية )T) وىي اكبخ مؽ قيسة
 الفخوق بيؽ االختباريؽ القبمي والبعجي لمسجسؾعة الزابظة ولرالح االختبار البعجي

 

عخض نتائج االختبارات البعجية لسشاولة الرجرية والظبظبة والترهيب االمامي بكخة  4-1-3
 ظة:                                           الدمة لمسجسهعتين التجخيبية والزاب

 
يبين األوساط الحدابية واالنحخافات السعيارية لالختبارات البعجية لسشاولة الرجرية  (4الججول)

 والظبظبة والترهيب االمامي بكخة الدمة لمسجسهعتين التجخيبية والزابظة

 

 الهسائل اإلحرائية
 

وحجة 
 القياس

 لسجسهعة الزابظةا السجسهعة التجخيبية

قيسة)ت( 
 السحدهبة

الجاللة 
 ع±  _س ع±  _س اإلحرائية

 االختبارات السهارية

 *معشؾي  4.741 0.742 10.795 0.546 14.723 درجة السشاولة الرجرية

 *معشؾي  3.631 0.611 7.162 0.742 5.824 ثا الظبظبة

 *معشؾي  2.982 0.714 16.362 0.842 20.648 درجة الترؾيب االمامي

 

( ان الؾسط الحدابي لمسشاولة الرجرية لمسجسؾعة التجخيبية لالختبار 4تبيؽ مؽ الججول رقؼ )
(,والؾسط الحدابي لمسجسؾعة الزابظة  0.546(, وبانحخاف معياري ) 14.723البعجي عيخ )

 4.741(السحدؾبة )T(,وعيخت قيسة )0.742(, وبانحخاف معياري )10.795لالختبار البعجي)
(  وىحا يجل عمى معشؾية 0.05) ≥( ,عشج ندبة خظأ 2.01(الججولية )T( وىي اكبخ مؽ قيسة )

 الفخوق بيؽ مجسؾعتي البحث.

( ان الؾسط الحدابي لمظبظبة لمسجسؾعة التجخيبية لالختبار البعجي 4كحلػ تبيؽ مؽ الججول )
الزابظة لالختبار  (, والؾسط الحدابي لمسجسؾعة0.742( ,وبانحخاف معياري )5.824عيخ )
( وىي  3.631(السحدؾبة )T(, وعيخت قيسة ) 0.611( ,وبانحخاف معياري )7.162البعجي)

(  وىحا يجل عمى معشؾية الفخوق 0.05) ≥( ,عشج ندبة خظأ 2.01(الججولية )Tاكبخ مؽ قيسة )
 بيؽ مجسؾعتي البحث.

سجسؾعة التجخيبية لالختبار ( ان الؾسط الحدابي لمترؾيب االمامي لم4كحلػ تبيؽ مؽ الججول )
(, والؾسط الحدابي لمسجسؾعة الزابظة 0.842( ,وبانحخاف معياري )20.648البعجي عيخ )

(السحدؾبة T(, وعيخت قيسة ) 0.714( ,وبانحخاف معياري )16.362لالختبار البعجي)
(  وىحا يجل 0.05) ≥( ,عشج ندبة خظأ 2.01(الججولية )T( وىي اكبخ مؽ قيسة )2.982)
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مى معشؾية الفخوق بيؽ مجسؾعتي البحث لرالح السجسؾعة التجخيبية في تعمؼ بعض ميارات ع
 كخة الدمة..

 مشاقذة الشتائج 4-0

مشاقذة نتائج االختبارات القبمية والبعجية السشاولة الرجرية والظبظبة والترهيب  4-0-1
 االمامي لمسجسهعة التجخيبية

( يتزح وجؾد فخوقا معشؾية بيؽ االختباريؽ 2ول )مؽ خالل الشتائج التي تؼ عخضيا في الجج
القبمي والبعجي لمسشاولة الرجرية والظبظبة والترؾيب االمامي لمسجسؾعة التجخيبية ولرالح 
االختبار البعجي, تعدو الباحثات أن أسباب ىحه الفخوقات يعؾد إلى فاعمية استخجام االسمؾب 

األداء. وان اشخاك الظالبات في مؾاقف تعميسية التجريبي والحي أدى إلى تحقيق مدتؾى جيج في 
متشؾعة يديج مؽ فخص زيادة التعمؼ السعخفي واالداء وترحيح االخظاء والحي يديؼ في زيادة 

 الجافعية نحؾ التجخبة واالبتعاد عؽ االسمؾب التقميجي في التعمؼ.   

والظبظبة والترهيب مشاقذة نتائج االختبارات القبمية والبعجية السشاولة الرجرية  4-0-1
 االمامي لمسجسهعة الزابظة

( يتزح وجؾد فخوقا معشؾية بيؽ االختباريؽ 3مؽ خالل الشتائج التي تؼ عخضيا في الججول )
القبمي و البعجي لسشاولة الرجرية والظبظبة والترؾيب االمامي لمسجسؾعة الزابظة ولرالح 

ية استخجام االسمؾب االعتيادي الستبع في االختبار البعجي,  وتعدو الباحثات سبب ذلػ إلى فعال
تعميؼ الظالبات السشاولة الرجرية والظبظبة والترؾيب االمامي مؽ حيث نجاح السجرسة في أعجاد 
تساريؽ في الجدء التظبيقي ساعج في تعمؼ وإتقان ىحه السيارات , بعج أن قامت بذخح تمػ 

 عؽ ان التقييؼ السدتسخ اتجاه الظالبات السيارات وأدائيا بالذكل السظمؾب أمام الظالبات فزال
 وإصالح األخظاء بذكل سخيع يذعخ الظالبات باالطسئشان ألداء السيارة.

مشاقذة نتائج االختبارات البعجية لمسشاولة الرجرية والظبظبة والترهيب االمامي  4-0-3
 لمسجسهعتين التجخيبية والزابظة

( يتزح وجؾد فخوقا معشؾية بيؽ السجسؾعتيؽ 4مؽ خالل الشتائج التي تؼ عخضيا في الججول )
التجخيبية والزابظة في االختبارات البعجية لمسشاولة الرجرية والظبظبة والترؾيب االمامي 
ولرالح السجسؾعة التجخيبية , وتعدو الباحثات ذلػ سبب ذلػ الى فاعمية استخجام االسمؾب 

خبية الخياضية مؽ خالل اتخاذ بعض التجريبي حيث يعظي لمظالبات دورا أساسيا في درس الت
قخارات الجرس ويداعجىا عمى اعيار السيارات الفخدية واالبجاع عشج أداء السيارة  واالعتساد عمى 

 نفديا وىحا بجوره يداىؼ في زيادة دافعية الظالبات لمتعمؼ والتجخبة. 

 االستشتاجات والتهصيات  -5
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 -االستشتاجات :5-1

 -تي :تؾصمت الباحثات إلى ما يأ

أعيخت الشتائج تفؾق السجسؾعة التجخيبية التي استخجمت األسمؾب التجريبي عمى السجسؾعة  - 1
 الزابظة التي استخجمت األسمؾب الستبع مؽ قبل السجرس في تعمؼ بعض ميارات  بكخة الدمة.

 -التؾصيات : 5-2

 -تؾصي الباحثات بسا يأتي :

 عاليتو في تعمؼ بعض ميارات كخة الدمة .التأكيج عمى استخجام االسمؾب التجريبي لف-1

 استخجام االسمؾب التجريبي في مؾاد اخخى . -2

 
  -املصادر :

(: القياس والتقؾيؼ في التخبية البجنية الخياضية, دار الفكخ 2004حدانيؽ, دمحم صبحي ) -1
 العخبي, مرخ.

لسجال الخياضي, (: االختبارات والقياس واالحراء في ا2004الحكيؼ, عمي سمؾم جؾاد ) -2
 مظبعة الظيف العخاق.

(:نحؾ مفيؾم ججيج لمتجريذ السؾاد واألنذظة , العمؼ وااليسان لمشذخ 2007الذحات , دمحم )-3
 والتؾزيع , القاىخة .

(:اثخ استخجام اسمؾبي 2016عبج الحق , عساد ودويكات , بجر رفعت وقظب , رونج كسيل ) -4
حخكات األرضية في الجسباز الفشي لجى طالبات كمية االمخي والتجريبي عمى بعض ميارات ال

 التخبية الخياضية , جامعة الشجاح الؾطشية , قدؼ التخبية الخياضية

(: المياقة البجنية لالعبيؽ في كخة القجم , دار الفكخ العخبي 2002كساش, يؾسف الزم ) -5
 لمظباعة والشذخ والتؾزيع , عسان , األردن.
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 اء الدادة الخبخاء واالستذاريين الحين تست االستعانة بخبخاتهم(أسس1السمحق )

 ت
أسساء الخبخاء ولقبهم 

 العمسي

االختراص 
 الجقيق

 العشهان الهعيفي
   

1 2 3 

1 
أ.د طالل نجؼ عبج هللا 

 الشعيسي

 

 

طخائق 
  تجريذ

 

 

 

 

 

جامعة السؾصل / 
كمية التخبية 

 الخياضية

 

  * 

 *   يجيأ.د أياد دمحم شيت الدب 2

 *   أ.م.د أفخاح ذنؾن يؾنذ 3

 أ.د ىاشؼ احسج سميسان 4

 

 قياس وتقؾيؼ

 *  

5 
أ.د إيثار عبج الكخيؼ 

 السعساري 
* *  

  *  م .د أياد عمي محسؾد 6

 .م.د مؾفق سعيج الجباغ 7
 

تجريب 
 رياضي

 

   

   * أ.م.د غيجاء سالؼ ذنؾن  8

   * أ.م.د مكي دمحم عبج الجبار 9

  * * م. عسار دمحم خميل 10

 تعمؼ حخكي م. رشا قيجار 11
جامعة السؾصل / 
 كمية التخبية لمبشات

 * * 

 نهع االستذارة * 

 استبيان اختبارات عشاصخ المياقة البجنية-1

 استبيان االختبارات السيارية لمسيارات األساسية بكخة الدمة-2

 استبيان خظة الجرس       -3
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 بدم هللا الخحسن الخحيم

 (0السمحق )                                            

 جامعة السهصل       

 كمية التخبية لمبشات   

 قدم التخبية البجنية وعمهم الخياضة

هارات كخة استبيان لجشة السخترين حهل صالحية خظة اسمهب التجريبي في تعمم بعض م
 الدمة لظالبات السخحمة الستهسظة

 

 األستاذ الفاضل................................................................السحتخم

تخوم الباحثات إجخاء البحث السؾسؾم" اثخ استخجام األسمؾب التجريبي في تعمؼ بعض ميارات كخة  
ا تتستعؾن بو مؽ خبخة ودراية في مجال البحث العمسي الدمة لظالبات السخحمة الستؾسظة "ونغخا لس

 وطخائق التجريذ يخجى بيان صالحية خظة االسمؾب التجريبي 

 

 ولكم مشا فائق الذكخ والتقجيخ.............................

 االسم الثالثي :

 المقب العمسي:    

                                    االختراص:                                                   

 التاريخ:                                                                                                        

 التهقيع:                           

 

 االمام اء ذنهن الباحثات : م.م نهر فارس احسج     أ.د ضسياء عمي عبج هللا         أ.د صف
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 نسهذج لهحجة تعميسية باستخجام األسمهب التجريبي

 الهحجة التعميسية: األولى
 دقيقة 42الدمن: 

 تعميم الظالبات السشاولة الرجرية بكخة الدمة الهجف التعميسي:

  1/0219/ 0التاريخ: 
 الهجف الدمهكي : تعهيج الظالبات عمى التعاون والتشافذ
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 ياتورقة الفعال

 طالبة 05 -األربعاء   عجد الظالبات : 0/1/0219 -الثاني متهسط         اليهم والتاريخ: -الرف :

 األسمهب التجريبي

 السشاولة الرجرية بكخة الدمة -كخة الدمة :

 -التهضيحات :

 الكخات مهجهدة داخل ساحة كخة الدمة -1

 اعج الكخات بعج االنتهاء من التظبيق الى مكانها -2

 قة في أداء السهارةمخاعاة الج -3

 -السهسات :

م( عمى الحائط 4-3قف مسدكا بالكخة امام الحائط ومخر الكخة واستمسها باستسخار من مدافة ) -1
 د(0)

 م(7-5( من مدافة مختمفة )1اعج رقم ) -2

 ( بارتفاعات مختمفة0اعج رقم ) -3

  ( السشاولة الرجرية مخة لألمام ومخة لجهة اليسين ومخة لجهة اليدار3اعج رقم ) -4

 مخات(12م( عن الحائط )7مخر السشاولة الرجرية بكخة الدمة عن مكان تبعج ) -5

 م(10-9( من مدافات كبيخة )5اعج رقم ) -6

 ( مشاولة صجرية لجهة اليدار مخة والى اليسين مخة أخخى )بالتبادل(6اعج رقم ) -7

الحائط ( من الحائط وقم بتسخيخ الكخة عمى 4-3قف انت وزميمك الهاحج بعج االخخ عمى بعج ) -8
 مخات(12والعهدة لمخمف ليتقجم   زميمك ويدتمم الكخة ثم يسخرها عمى الحائط )

م( وتبادل تسخيخ الكخة وتدمم الكخة من الثبات 6-4قف انت وزميمك الهاحج امام االخخ والسدافة ) -9
 د(5ثم الحخكة )

 مختلفة ( المناولة الى الجهة اليسار مرة والى اليمين مرة أخرى وبارتفاعات9اعد رقم ) -11
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 نسهذج لهحجة تعميسية باستخجام األسمهب االعتيادي الستبع

 األولى -الهحجة التعميسية:   
 تعميم الظالبات السشاولة الرجرية بكخة الدمة .  -دقيقة     الهجف التعميسي:42-الدمن:

              1/0219/ 0 -التاريخ:
 تشافذالتعهيج الظالبات عمى التعاون و  -الهجف الدمهكي :

 

 


