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هدفت الدراسة :
التعرف على تأثير آستراتيجية (بديودي) في تعلم مهارة رمي واستالم الطوق مع اداء وثبة الخطوة في الجمناستك االيقاعي
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اس تتت دم الباحث تان امل تتنلت التجريال ت ملالءم ه تتا م تتع عبيع تتة امل تتكلة ،إذ تمث تتج مجتم تتع البب تتا بطالب تتات املرحل تتة الثالث تتة كلي تتة التربي تتة البدني تتة وعل تتوم الرياض تتة /
ً
ً
الجامعة املستنصرية  ،البالغ عددهن ( )33عالبة مقسمات ع وائيا بطريقة القرعة وقد تم اختيارالعينة التجريبيتة والاتابطة للببتا بطريقتة القرعتة يياتا ،
وبلغ عددهم ( )33عالبة وتم تقسيمهن الى مجموعتين تجريبية و ضابطة بواقع ( )15عالبات لكج مجموعة واستبعاد ()3ليمثلن العينة االستطالعية للببا ،
واستنتج الباحثان :
 -1إن آلستراتيجية ( بديودي) تأثيرها اإليجابي على تنمية مهارة الرمي واالستالم الطتوق متع اداء وثبتة الخطتوة لتدى اججموعتة التجريبيتة فتي االختبتارات القبليتة
والبعدية.
 -2إن آلست دام آستراتيجية (بديودي) قد وفرت املزيد من الوقت الت ي يم تن اإلفتادة منتت فتي تبقيت يهتداف التدر متن دون الجترن متن الوقت الت ي يم تن
آستغاللت في التصجيح والت رار يكثر.
 -3إن آلستتت دام التمتتارين الخااتتة باستتتراتيجية (بتتديودي) قتتد يضتتا عامتتج الت تتوي وا ثتتارة فتتي التتدر إذ ركتتز الباحثتتان علتتى لعتتج يهميتتة التمتترين الواحتتد
تظهر من خالل التنافس واملناق ة بين الطالبات.
يوص الباحثان :
 -1إعتماد آستراتيجية (بديودي) الت است دم ها الباحثة ملا يظهرتت من نتائج إيجابية في نتائج الببا .
 -2التنويتع فتتي آستت دام التمتتارين وعتتدم اإلعتمتاد علتتى التمتتارين الروتينيتة التت تلقتتي بظتالل امللتتج علتى الطتتالا ممتتا يت دي إلتتى عتتدم اإلنتدفا لتالداء وتطتتوير
املهارات .
 -3اإلهتمام بإختيار اآلستراتيجية وا سلوا املناسب لكج وحدة تعليمية حتى تبق الهدف املرلو بصورة صجيبة وسريعة .

ثوختةى تويَذينةوة
ئامانجي تو َيذينةوة:
 -1ئاشنابوونة لةسر كاريطةري ستراتيذيةتي (بديودي) لة ف َيربووني كارامةى هاو َيشتن و وةرطرتني
بازنة لةطةل ئةنجامداني بازدانى هةنطاو لة جمناستيكي ريتمي.
تو َيذةرةكان ريبازي وةسفيان بةكاره َيناوة لةبةر شياوى لةطةل سروشتي طرفتةكة .كؤمةلَطةى
سي يةمي كؤليذي ثةروةردةى جةستةيي وزانستة
تويَذينةوة بريتي بوو لةقوتابياني كض لةقوناغي
َ
هةرةمةكي
وةرزشيةكان  /زانكؤي موستنةسةرية ،ذمارةيان ( )33قوتابي بوون بةشكرابوون بةشيَوةى ِ
بةريَطةى تيروثشك
وريَككاري بؤ تويَذينةوةكة ِ
بة ِريَطةى تيروثشك ،نمونةى تويَذينةوةي ئةزموني ِ
هةلَبذ َيردران ،بؤ دوو كؤمةلة دابةشكران بة ِر َيذةى ( )15قوتابي بؤ هةر كؤمةلَةيةك و
دوورخستنةوةى ( )3قوتابي كة بؤ ئةزموني ثيَشوةختة بةكارهاتبوون.
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تويَذةرةكان ئةم دةرةنجامانةيان كرد بوو:
 -1ستراتيذيةتي (بديودي) كاريطةرى ئةريَني هةبوو لةسةر طةشةى كارامةى هاويَشتن و وةرطرتني
بازنة لةطة َل بازداني هةنطاو لةالي كؤمةلَةى ئةزمووني لةتاقيكردنةوةكاني ثيَشينةوثاشينة.
لي ببينين لة
 -2بةكارهيَناني سترا تيذيةتي (بديودي) كاتي زؤري بؤ طةراندينةوة كة
َ
دةكري سوودي َ
نري لة راست
بي ئةوةى ئةوةى دةربضي لةوكاتةى كة
دةكري بةكاربهيَ َ
َ
بةدةستهيَناني ئامانجةكاني وانة َ
كردنةوةو ودووبارةكردنةوةى زياتر.
 -3بةكارهيَناني راهيَنانةكاني تايبةت بة ستراتيذيةتي (بديودي) اليةني ووروذاندن و سةركيَشي لة
دةردةكةوى
وانةكة دروست كردووة ،تو َيذةران جةختيان كردؤتةوة لةوةى طرنطي يةك راهيَنان
َ
كي و طفتوطؤي نيَوان قوتابيان .
لةكاتي ثيَ ِ
شبر َ
تو َيذةران ِراسثاردةيان كردووة:
 -1ثشت بةستن بة ستراتيذيةتي (بديودي) كة بةكارهاتوة ئةنجامي ئةر َيني هةبووة لةئةنجامةكاني
تو َيذينةوةكة.
 -2هةمةضةشني لةبةكار ه َيناني راه َينانةكان و ثشت نةبةستن لةسةر راه َينانة ئاساييةكان كة قوتابي
توشي ب َيزاري دةكات بةمةش دةبيَتة هؤي نةبوني ثالَنةر بؤ ثةرةسةندني كارامةكان.
 -3بايةخ دان بة دياريكردني ستراتيذيةت و ش َيوازي طونجاو بؤ هةر يةكةيةكي ف َيركاري تاكو
ئامانجةكة وةدي د َيت بةش َيوةيةكي راست وخ َيرا.

tractAbs
Aim of study:
1-recognize the effect of the strategy (Bdiodi) in learning the skill of throwing and receiving
the ring with the performance of the step step in the gymnastic rhythmic
The researcher used the experimental approach to suit the nature of the problem. The
research society represented the third stage students of the Faculty of Physical Education and
Sports Sciences / Mustansiriya University, which are 33 students randomly assigned by
lottery method.
(15) female students per group and exclusion (3) to represent the
The researchers concluded:
1- The strategy (Bdiodi) has a positive impact on the development of the skill of
throwing and receiving ring with the performance of the step step in the experimental
group in tests tribal and remote.
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2- The use of the strategy (BDO) has provided more time to be used in achieving lesson
objectives without the embarrassment of the time that can be used in correction and
repetition more.
3- The use of exercises for the strategy (Biodi) has added the factor of suspense and
excitement in the lesson as the researchers focused on making the importance of one
exercise appear through competition and discussion
The researchers recommend:
1. Adopting the strategy of (Biodi), which was used by the researcher because of the
positive results in the results of the research .
2. Diversification in the use of exercises and not rely on routine exercises that cast a
shadow on the boredom of students, which leads to non-rush to perform and develop
skills .
3. interest in choosing the strategy and the appropriate method for each educational
unit to achieve the desired goal correctly and a secret
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التعريف بالبحث :
مقدمة البحث واهميته

تج ا الرياضة ملا تبملت من خصائص املمارسين واججبين فه املتناس لل ثيرين من االفراد  ،ك لك فه تعد من اكثر ا مور الت تجمع
املتنافسين فيما بينهم وه ا التنافس يتم بطريقة رياضية وضمن املدى الرياض ال ي يتأعر بإعار الروح الرياضة الت ته ا الناس وترتقي
بالالعبين إلى قمة الخل الرفيع ومن ه ه الرياضات الت تج ا الجزء ا كبر من يولئك الرياضيين هي رياضة الجمناستك  ،فه اللعبة
الجميلة ذات املتطلبات الرائعة من قوام لميج واداء سلس للمهارات بالرغم من اعوبة اداءها اال انها تستب العناء والجهد  ،وه ه اللعبة
ملا تتمتع بت من حركة سريعة وقوية ولب ان يتعلم الطلبة املهارات بالطريقة الصجيبة وبالوق املناسب خالل الدرو ول ن ان كثرة
املهارات يصعب على الطالبات تعلمها ومباولة يتقان مهارتها املتعددة من مهارات م تلاة في الطوق املميزة حيا تستعرض بها الالعبة مهاراتها
الانية واالنسجام والت وق الان والبدني اثناء االداء ،وإن ه ه املهارات ليس باملهارات السهلة فه تبتان إلى ال ثير من التدريب والت رار
حتى يتعلم الطالبات كياية يدائها وكياية الواول إلى درلة االتقان لتلك املهارات اجختلاة وه ه املهارات ت زن في الدماغ على شكج برامج
حركية تسيطر على حركة الجزء املس ول عن ادائها ول ن تتعرض املعلومات إلى لزء من الاقدان او النسيان وه ه املعلومات اذا ما لم يتم
ً
ً
يست كارها بعدة اوقات وبالطريقة املناسبة تامبج شيئا ف يئا حتى تامبج وتصبح عي النسيان فكان البد من توافر استراتيجيات تساعد
الطالب على حاظ االداء الصجيح دون الوقو بالخطأ على ما ي تسبت من معلومات في اثناء شرح وتوضيح املهارة الجديدة .
ومن هنا تظهر اهمية الببا وهي ين آستراتيجية (بديودي) تركز على يستغالل الوعي ال ي يتعلم من خاللت الطالب ومناق ة املهارات الت
يتعلمها كي يكون على دراية تامة في كياية ادائها وتعلمها وتستايد من حدة ذكائت او مقداره لكج فرد وه ا يجعج من عملية التعليم تراعي الاروق
الاردية ب دة وبتركيز اكبر.
1-1

مشكلة البحث:

ان املهارات الخااة بالطوق في الجمناستك االيقاعي تبتان الى تواف عالي عصال وخصواا عند است دام اداة الطوق مع الربط بمهارات
اخرى ,وان كثرة املسكات واحتوائها على مستويات متعددة اابح من الصعب ال عور واالحسا بالجركة وك لك تقدير املسافة والزمن اثناء
تأدية الوثبات والقازات مما يتطلب التواف الجركي من الج الواول الى االداء االمثج للمهارات ل الك تعد املعلومة الت ي تسبها الطالب هي
ا سا ال ي يبن عليها تقدمت في املهارات العملية وتطبيقها على يحسن ولت فالدماغ ي زن املعلومات عن عري املدخالت الجسية بصرية كان
ام سمعية وه ه املعلومة ت زن في الدماغ وتبوا على شكج معلومات ول ن ه ه املعلومات تتعرض ل ثير من التلف والاقدان بطريقة النسيان
واالضمبالل  ،وله ا آرتأت الباحثة إلى است دام يستراتيجية (بديودي) لتالفي م كلة فقدان املعلومة الت هي عبيعية الدماغ الب ري ول ن هناك
معلومات ال تنس ى وله ا ولدت ه ه االستراتيجية لتستغج ه ه النقطة وتبافظ على املعلومات قدر االماكن لدى الطالا ويست دامها في ا داء
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املثالي في الدر والعمج بها لتبقي املستوى ال ي يطمبون إليت ويبققون بت االهداف الت يتمنونها وه ا يتم من خالل رفع نسبة وبالتالي زيادة
مستوى الطالبات في در الجمناستك وتعلم املهارات بصورة اسر .
 2-1هدف البحث :
 -1التعرف على تأثير آستراتيجية (بديودي) في تعلم مهارة رمي واستالم الطوق مع اداء وثبة الخطوة في الجمناستك االيقاعي
 3-1فرض البحث - :
ولود فروق ذات داللة إحصائية لإلختبارت القبلية والبعدية ولصالح االختبارات البعدية للمجموعة التجريبية .
-1
 4-1مجاالت البحث:
 1-5اججال الب ري  :عالبات املرحلة الثالثة  /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  /الجامعة املستنصرية. .
-1
 2-5-1اججال الزماني  :من  2018 / 2 / 5ولغاية .2018 /4 /27
 3-5-1اججال املكاني  :قاعة الجمناستك  /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  /الجامعة املستنصرية.
 -3منهجية البحث وإجراءاته امليدانية :
 1-3منهجية البحث :
املنلت التجريال هو من املناهت العلمية كما لكج م كلة منلت خاص في حلها ,واست دم الباحثان املنلت التجريال بتصميم اججموعتين املتكافئتين الاابطة
والتجريبية الت تتناسب مع عبيعة امل كلة
 2- 3مجتمع البحث وعينته- :
تمثج مجتمع الببا بطالبات الصف الثالا للعام ( ) 2018_2017وبلغ مجمو افراد عينة الببا ()33عالبة وتم استبعاد ( )3عالبات للتجربة
االستطالعية وب لك بلغ عدد افراد عينة الببا ( ) 30عالبة قسمو بالطريقة الع وائية الى مجموعتين متساويتين اججموعة الاابطة بلغ عددها ( ) 15عالبة
واججموعة التجريبية بلغ عددها()15عالبة وكما موضح في لدول ( )1وبلغ نسبة العينة بمجموعها من مجتمع ا اج (.) 37.209%
ولغرض التأكد من تجانس وتكاف يفراد العينة وصجة التوزيع الطبيعي بين يفرادها آست دم الباحثان الوسط الجسابي واإلنبراف املعياري ومعامج
اإللتواء لنتائج املسح امليداني في قياسات (العمر البايولوجي والوزن والطول واإلختبارات املست دمة) ،كما مبين في الجدولين رقم ( )1و(.)2
الجدول ()1
تجانس عينة البحث
املتغيرات

وحدة القياس

الوسط الحسابي

االنحراف املعياري

الوسيط

معامل اآللتواء
3±

العمر

سنة

20.511

1.463

20,5

0.431

الوزن
الطول

كغم

59.88

2.032

59

0.772

سم

160.42

3.2

160

0.291

الجدول ()2
يمثل تكافئ عينة البحث في املتغيراملبحوث
االختبارات

وحدة
القياس

مهارة رمي واستالم الطوق
مع اداء وثبة الخطوة

درجة

ضابطة

تجريبية
س

ع

س

ع

3.638

0.443

3.631

0.448

قيمة T
املحسوبة
0.034

sig
0.974

الداللة
عشوائي

درلة الجرية تب مستوى داللة (( )5%ن.16 = )2-
ويوضح الجدول ( ) 2تكاف عينة الببا للمجموعتين الاابطة والتجريبية في املهارات املببوثة لغرض إلراء التجربة الرئيسة على اججموعتين .

 3-3الوسائل واألجهزة واألدوات املستخدمة في البحث - :
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 1-3-3الوسائل املستخدمة في البحث - :
 -1املصادر العربية وا لنبية.

 2-3-3األجهزة املستخدمة في البحث - :
الا توا نو (  )Lenovo ideapad 310اينية الصنع .
-1
كاميرا نو ( كانون ) اينية املن أ عدد (. )1
-2
شريط الا ملون .
-3
شريط قيا .
-4
اعواق عدد.15
-5
اافرة نو (  ) Foxعدد (. )2
-6
ساعة توقي ال ترونية اينية الصنع عدد (.)2
-7
عصابة للعينين عدد.15
-8
 4-3اإلجراءات امليدانية - :
 1-4-3بعد ان تم التأكد من تكاف عينة الببا  ,ستقوم الباحثة بعد ذلك بأعداد قاعة مجهزة با دوات وااللهزة املطلوبة ال لراء االختبارات امليدانية
لغرض تطبي تمرينات الخااة باإلدراك الجس حركي في تعلم مهارة رمي واستالم الطوق مع اداء وثبة الخطوة في الجمناستك اإليقاعي.
 2-4-3التجربة االستطالعية :
ين التجربة االستطالعية هي دراسة تجريبية يولية يقوم بها الباحا على عينة اغيرة قبج قيامت بببثت بهدف اختيار اساليب الببا وادواتت
اضافة إلى ذلك فأن الباحا يستطيع التعرف على املعوقات الت قد توالهت خالل الراءات ببثت التطبيقية  ,ن التجربة االستطالعية هي تدريبا
عمليا للباحا للوقوف على السلبيات وااليجابيات الت تقابلت اثناء الراء االختبارات لتااديها .
 التجربة االستطالعية للتمارين املستخدمة في البحث:قام الباحثان بإلراء التجربة االستطالعية الثانية بتأريخ  2018/2/22املصادف يوم الخميس ،وكان الغاية من إلراء ه ه التجربة هي كاآلتي- :
 التعرف على إمكانية إلراء التمارين وف تقسيماتها املهارية. التعرف على مدى مالءمة التمارين مع عينة الببا . التعرف على الزمن املستغرق لكج تمرين في الوحدة التعليمية الواحدة. التعرف على قدرة وكااية الكادر املساعد. 3-4-3اإلختبارات القبلية :
قام الباحثان بإلراء االختبارات القبلية للمجموعتين التجريبية والاابطة البالغ عددها ( )30عالبة لكج مجموعة ( )15عالبة  ،وتم
يلراء االختبارات القبلية بتأريخ ( ) 2018/2 / 25املصادف االحد  ،وقد تم يلراء ه ه االختبارات على قاعة كلية التربية البدنية وعلوم
الرياضة ،وتم شرح ا ختبارات املست دمة على عينة الببا بصورة وافيت قبج ال رو با ختبارات من لدن العينة وتم الراء االختبار
القبلي على وف الخطوات االتية :
_اعداد لوحة الداللة با رقام من 1الى . 20
_ تصوير اللوحة رقم (.)1
_ اداء املهارة من الطالبة االولى ب كج متسلسج.
_ تصوير اللوحة رقم ( )2ثم الطالبة التالية وه ا .
وبعد االن هاء من تصوير االختبارات فديويا لميعها ,قام الباحثة بتبويلها الى اقراص ليزرية ,وتوزيعها على الخبراء لغرض التقويم
ووضع الدرلات لكج عالبة ,ومقارن ها بنتائج االختبارات البعدية ,لغرض معرفة النتائج النهائية ,لتعلم كج عالبة .
 4-4-3التجربة الرئيسة ( املنهج التعليمي ) :

6
وهي التجربة االساسية الت سيقوم الباحثان بتطبيقها لجج او التواج إلى الطرق الت تساعد في حج م كلة الببا املوسومة .ولتبقي يهداف
الببا العلم قام الباحثان بإعداد منلت تعليم على وف آستراتيجية (بديودي) وتامن ه ه االستراتيجية عدة خطوات(: )1
 .1التنب  :يقدم فيها املعلم الظاهرة حول املاهوم املراد تعليمت للطلبة لكي يتنب وا بنتيجة الظاهرة ب كج فردي وتبرير تنب اتهم .
 .2املناق ة  :يطلب من الطلبة فيها املناق ة في مجموعات للم اركة في افكارهم من خالل مجموعاتهم الخااة والتأمج معا .
 .3التاسير  :املطلوا من الطالب هو الواول الى حج تعاوني حول الظاهرة وتبادل نتائجهم مع اججموعات االخرى من خالل مناق ة
الصف بأكملت .
 .4املالحظة  :بعد ذلك يعمج الطلبة التجارا على شكج مجموعات ويسجلون مالحظاتهم الت شاهدوها اذ يالحظ الطلبة التغييرات الت
حدث ويقوم املعلم هنا يتوليههم للقيام باملالحظات املتعلقة باملااهيم املس هدفة .
 .5املناق ة  :يطلب من تعديج تنب اتهم من خالل املالحظات الاعلية في الخطوة السابقة وه ا يطلب من الطلبة مهارات التبليج واملقارنة
ونقد زمالئهم في اججموعات .
 .6التاسير :يوالت الطلبة هنا كبج املناق ات املولودة بين املالحظات والتنب ات ولعمج ذلك يبدي الطلبة يبج التناقاات الت قد تولد
ضمن معتقداتهم .
وتامن ( )8وحدات تعليمية ،بواقع وحدة تعليمية واحدة في ا سبو مدة الوحدة الواحدة ( 75دقيقة ) ،وقسم الوحدات التعليمية على تعليم
املهارة اجختارة للببا بصورة تدريجية  ،إذ تم تطبي لميع الوحدات تعليمية على وف آستراتيجية ( بديودي) وبلغ عدد التمارين املست دمة ()5
تمارين للمهارة الخااة بالببا وبعد اعال الباحثان على املصادر العلمية وا خ بآراء السادة الخبراء واجختصين ،قام الباحثان بأست دام تمارين
الوحدات التعليمية  ،مع مالحظة النقاط اآلتية في عملية وضع التمارين :
 -1ين تكون التمارين املست دمة مالئمة ملستوى العينة .
ْ
ين يكون هناك تدرن في مستوى اعوبة التمارين املست دمة في الوحدة التعليمية الواحدة وضمن املنهان بالكامج .
-2
ْ
 -3ين تبق التمارين املست دمة الغرض منها :
وتم تناي املنلت التعليم على اججموعة التجريبية في الاصج الدراس االول للعام (  )2018 -2017للمدة من (  )2018/2/25ولغاية (
 )2018/4/12في قاعة الجمناستك في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة وبلغ زمن الوحدة التعليمية ( 75دقيقة ) وتم تناي التمارين في القسم
الرئيس من الوحدة التعليمية.
 −تمارين االدراك الحس حركي املستخدمة في البحث

 1يوسف محمود قطامي :استرتيجيات التعلم والتعليم المعرفية  ,عمان ,دار المسيرة للنشر والطباعة,2016,ص384_383

7
رمـ ــي واس ـ ــتالم الط ـ ــوق .1رسم خط البداية ثم خط يبعد عنت
مع اداء وثبة الخطوة 100سم واخر يبعد عنت  120سم تقوم
الطالبة برمي الطوق على ه ه الخطوط
خالل4-3ثا وهي معصوبة العينين
.2رمي الطوق لألمام االعلى واداء وثبة الخطوة
االولى واستالم الطوق فيها خالل-4-3ثا
.3من وضع الوقوف تقوم للطالبتان تقومان
برمي الطوق وفي وق واحد الى زميل ها الت
تقف في الجهة املقابلة لها الستالم الطوق
خالل3ثا بعدها تبتعد املسافة بينها ويقج زمن
الرمي
.4تبديد خط البداية واخر يبعد عنت 100سم
تقوم الطالبة بالوقوف على خط البداية ورمي
الطوق على الخط الثاني خالل  2ثا وهي
معصوبة العينين
.5يراف تمارين رمي الطوق تمارين االحسا
بالطوق وك لك تقدير املسافة والزمن
والتواف بين ه ه العوامج الثالثة حيا ت دي
الطالبة التمرين االول برمي الطوق بالوثبة
االولى واستالمت بالوثبة الثانية والنظر يكون
لألمام اثناء الرمي اياا لتقدير املسافة والزمن
ال ي يستغرقت اداء ه ا التمرين

120

100

100

 5-4-3آستراتيجية ( بديودي ) - :
عبق الباحثة آستراتيجية (بديودي) على اججموعة التجريبية في الاصج الدراس االول للعام الدراس (  )2018 - 2017للمدة من ( )2018/2/25
ولغاية (  ، )2018/4/12قاعة الجمناستك كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة الجامعة املستنصرية  ،وقد تم تطبي اآلستراتيجية في القسم الرئيس
من الوحدة التعليمية وكان تقسيم الوحدة التعليمية على ال كج اآلتي:
-1
ي-

القسم التحضيري  :الزمن ال لي للقسم التبايري ( )10دقيقة ويتامن :
املقدمة  :إذ يتم ييقاف التالمي بنس موحد ويخ الجاور وتكون مدة ه ا الجزء ( )5دقائ .

8
ا -اإلحماء  :ويتم في ه ا الجزء إعطاء اإلحماء من الهرولة وتمارين خااة لزاء الجسم العاملة في االداء والتركيز على العاالت الت يقع عليها
الثقج ا كبر في يثناء عملية يداء املهارات قيد الوحدة التعليمية وتكون مدة ه ا الجزء ( )15د .
 -2القسم الرئيس ي  :ويكون مدتت ( )70دقيقة .
ي  -الجزء التعليمي  :يتم في ه ا الجزء وال ي مدتت (  ) 20دقيقة التركيز على آستراتيجية (بديودي) من خالل آستغالل الوق كلت في شرح املهارات
ً
والتمارين ،إذ يقوم املدر ب رح كج مهارة على حدا وإعطاء ا مثلة العملية لها كي تكون للمتعلم اورة صجيبة لها ويكون ذلك ال رح مستندا
على ماهوم على آستراتيجية (بديودي) والتركيز على كج مهارة بتااايلها الدقيقة ول ن بصورة منتظمة وم تصرة للوق من دون إهدار للوق في
ه ه املدة اجخصصة لل رح التعليم .
ا -الجزء التطبيقي  :ويتم في ه ا الجزء ممارسة التمارين الخااة باملهارات قيد الببا من الطالبات إذ يتم إلراء التصجيبات خطاء ا داء
املهاري من لدن املدر ك لك آستغالل الوق وعدم ترك الطالبة من دون عمج من خالل التمارين وتكون مدة ه ا الجزء (  ) 50دقيقة
 -3القسم الختامي :ويتم في ه ا القسم إعطاء تمارين ال هدئة وا سترخاء  ،ثم إعطاء بعض النصائح والتوليهات للطالبات وإنهاء الوحدة
التعليمية  ،وتكون مدة ه ا القسم (  ) 5دقائ .
 6- 4- 3اإلختبارات البعدية - :
ً
بعد ين ّيتم الباحثان تطبي التجربة على عينة الببا من خالل تطبي التمرينات االدراك الجس حركي وفقا آلستراتيجية ( بديودي ) الت يعدها
ً
يبتداء من يوم (  ) 2018 / 2 / 25ولغاية يوم ( ، ) 2018 /4/ 12تم يلراء االختبارات البعدية للمجموعتين التجريبية
الباحثان  ،على مدار (  ) 8يسابيع
في يوم ( )2018 /4 /15املصادف يوم االحد لألختبارات املهارية وقد حرص الباحثان على اتبا اإللراءات ناسها والظروف امل ابهة في ا ختبارات
القبلية والبعدية وتوفير االدوات املناسبة والكادر املساعد ناست.
 5-3الوسائل اإلحصائية-:
ملعالجة البيانات الت حصج عليها الباحا فقد آست دم الوسائج اإلحصائية ا تية:
-

الوسط الجسابي.

-

ا نبراف املعياري.

-

معامج اإللتواء.

-

قانون النسب املئوية.

-

يختبار ( )Tللعينات املستقلة .

 يختبار ( )Tللعينات غير املستقلةوقد ٌعولج البيانات بجهاز الكومبيوتر على وف البرنامج اإلحصائي (.)SPSS VER 20
 -4عرض وتحليل النتائج ومناقشتها :
 1-4عرض نتائج اإلختبارات املهارية القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية وتحليلها:
الجدول ()3
األوساط الحسابية واألنحر افات املعيارية وقيمة (  ) Tلألختبارت املهارية القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية
املتغيرات

وحدة
القياس

مهارة رمي
واستالم
الطوق مع
اداء وثبة
الخطوة

درلة

البعدي

القبلي
±

3.638

0.443

±

7.592

0.461

ف

3.953

ف هـ

0.642

درجة حرية تحت مستوى داللة (( )5%ن . )15( = ) 1-
 2-1-4مناقشة نتائج اإلختبارات املهارية لإلختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية- :

قيمة T
املحسوبة

17.407

sig

0.000

الداللة

معنوي

9
ً
يظهرت نتائج االختبار ين هناك فروقا ذات داللة احصائية في ا ختبار البعدي لعينة الببا في املهارة اجختارة للببا ويعزو الباحثان الى ين ه ه
املهارة تبتان است دام نو من املرونة والتوزان والتواف واالداء الجركي السلس مع شد لعاالت الجسد ن ا عتماد على الجانب البدني يكون
متنو ومطلوا التوازن في لميع املهارات الخااة بلعبة الجمناستك االيقاعي  .وه ه املهارة تتطلب املرونة والتواف الجركي بين االداة والجسم
وك لك التوازن اثناء رمي واستالم الطوق واداء الوثبة حيا ان التوازن ال ي يم ن الطالبة من االداء الصجيح دون الوقو في الخطأ وك لك فأن
ً ً
التوازن(( يسهم في رفع مستوى يداء العديد من الجركات وا وضا يذ ي دي دورا كبيرا في الربط بين يلزاء الت

ً
ً
يلة الجركية فت سبها لماال ورونقا)

( )1إذ ان تركيز الباحثان كان على اداء الجركات بطريقة صجيبة وتصجيح الخطأ إن ولد وتبليج املهارة للطالبات وتاصليها كي يكون هناك تصور
كامج ووافي للمهارة املببوثة وادائها ب كج ليد .
 1-2-4عرض نتائج اإلختبارات املهارية لإلختبارات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة وتحليلها:
الجدول ( )4
الوسط الحسابي واإلنحر افات املعيارية وقيمة ( )Tاملحسوبة لإلختبارات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة في األختبارات املهارية
املتغيرات

وحدة
القياس

مهارة رمي
واستالم
الطوق مع
اداء وثبة
الخطوة

درلة

االختبارالقبلي

االختبارالبعدي

±

3.631

0.448

±

5.50

1.63

ف

1.541

ف هـ

0.647

قيمة T
املحسوبة

6.735

الداللة

sig

0.000

معنوي

درلة حرية تب مستوى داللة (( )5%ن . )15( = )1-
 2-2-4مناقشة نتائج االختبارات املهارية للمجموعة الضابطة لإلختبارات القبلية والبعدية - :
من خالل مرالعة نتائج الجدول ( ) 5ظهر لنا ين هناك فروق ذالت داللة إحصائية معنوية لنتائج االختبارات القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي
ً
للمجموعة الاابطة ويعزو الباحثان الى تلك النتائج إلى ين التمارين الت قام مدرسوا املادة بإعطائها قد يظهرت فروقا في االداء لديهم ورفع من
ً
ً
مستواهم املهاري خالل مدة التجربة ويياا فإن عملية الت رار في االداء خالل تلك املدة رفع من مستواهم املهاري  ،ول ن نلجظ يياا ان تلك الاروق
ً
لم ت ن كبيرة لدا مقارنة بما ظهر لنا في نتائج اججموعة التجريبية وكما سنلجظت من خالل املقارنة فيما بين نتائج اججموعتين لإلختبارات البعدية
للمهارات املببوثة إذ يعزو الباحثان قلة التطور ه ا إلى إن علمية التعليم املتبعة ال تستطيع مواكبة العدد ال بير للطلبة في ال عبة الواحدة ك لك اغر
ً
ً
مساحة امل ن اجخصص لالداء واعوبة املهارات نوعا يصبح مدر املادة مجبورا على ين يعطي ت رارات قد التاي بالجالة إلى ظهور التطور ال بير لدى
الطالا وي ير ( الزيود ) إلى (( إن املعلم في الصاوف املزدحمة يكون يقج قدرة في التأثير على سلوكيات عالبت والع س صجيح بالنسبة للصاوف املدرسية
غير املزدحمة )) ). (2

 1-3-4عرض ومناقشة نتائج االختبارات املهارية للمجموعتين التجريبية والضابطة لإلختبارات البعدية:
الجدول ()5
الوسط الحسابي واإلنحر افات املعيارية وقيمة ( )Tاملحسوبة لإلختبارات البعدي بعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة في االختبارات
املهارية
املتغيرات

وحدة

املجموعة التجريبة البعدي

املجموعة الضابطة البعدي

قيمة T

Sig

 - 1محمد عبد المنعم الشافي :فن الحركات االرضية ,ط , 1القاهرة  ,مطابع االهرام التجارية 1971ص . 58

 -2نادر فهمي الزيود ( وآخرون )  :التعلم والتعلم الصفي  ،ط  ( ، 4عمان  ،دار الفكر  ، ) 1999 ،ص . 187

الداللة
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القياس
مهارة رمي
واستالم
الطوق مع
اداء وثبة
الخطوة

س

±ع

س

±ع

املحسوبة

درجة
7.592

0.461

5.50

1.63

6.662

0.000

معنوي

درجة حرية تحت مستوى داللة (( )5%ن . )16( = ) 2-
 2-3-4مناقشة نتائج االختبارين البعدي بعدي ملتغيرات البحث املهارية للمجموعتين التجريبية والضابطة:
ً
يما من الناحية املهارية ومن خالل الجدول (  )6الخاص باإلختبارات البعدية للمجموعتين الاابطة والتجريبية في آختبارات الببا يتبين ولود فروقا
معنوية ذات داللة إحصائية في نتائج االختبار البعدي بين اججموعتين الاابطة والتجريبية في اختبار املهارة اجختارة ولصالح اججموعة التجريبية ويعزو
الباحثان ذلك إلى إعتماد التمرينات املعدة من قبلهما وإلى االستراتيجية الت آست دمها في يثناء الدر وكياية توزيع التمارين فيها وعمج الطالبة على
ً
يدائها بصورة صجيبة وتصجيح ا خطاء الت تبدث بطريقة سريعة ودقيقة ملعالجة الخطأ الاعلي لدى كج عالب  ،فاال عن الت رار املناسب لألداء
من ّ
لدن الطالا من خالل وحدة الدر مما زاد من خبرة الالعبين في تعلم املهارة وخزن البرنامج الجركي الخاص باملهارات وبم تلف الجاالت الت تبدث
ً
في اللعب فقد حرص الباحثان على لعج التمارين تطب ويت للها نو من النقاش حول الطريقة الصجيبة الداء ومن ثم لعج االداء بعد تبسنت قليال
يجري بين الطالا وا داء بمجاميع متنافسة كي تكون هناك سرعة في االداء فالتنافس يجبر الطالبات على عدم التمهج وتاييع الوق في الدر وتعلم
ً
االداء بصورة اسر  ،وك لك ال يم ن يياا اإلكتااء باالداء السريع بمعزل عن االداء الدقي ل ا كان من اهداف الوحدات هو تبقي الواول إلى
ا داء الجيد لدى الطالبات وفي كافة النواحي في املهارة في االداء من السرعة والدقة واإلتقان الجيد للمهارات في وم تلف الظروف املتغيرة  ،إذ ان آلتقان
املهارات من االهمية العظمى في اداء مهارات اخرى ترتبط به ه املهارة اجختارة  ،وقد عمل الباحثة على لعج الت رار كافي لكج عالبة فه ا من املهمات
الت ال بد من اإلهتمام بها على ولت الخصوص فالت رارات تبلور عملية التعلم وتصج بالطالب إلى اإلماكنات املطلوبة منت ك لك فعملية ال رح
والواف للمهارة وعرضها كان ذات اهمية كبرى في الوحدات التعليمية فه الركن االسا ال ي يبدي املتعلم في اإلعتماد عليها حتى يصج إلى درلة
ً
ً
تعلم مثلى وياهم كياية يداء تلك املهارات ول لك يهتم الباحثة في ه ه النقطة إهتماما خااا كي تكون وقود التقدم في عملية التعلم لدى الطالبات ((
ً
إذ ال يتوقف واول الالعب إلى التكامج الان والدقة في االتقان في االداء للمهارات االساسية على عدد مرات ت رار التمرين فقط ول ن يياا على فهم
الالعب لطريقة يداء املهارة من الناحية الانية )) ( ، )1وتبلورت ه ه املعطيات بالعناية الدقيقة في يختيار التمرينات املست دمة له ا الغرض باإلعتماد
على ا سس العلمية الصجيبة في العملية التعلمية خالل مدة تناي التجربة الرئيسة والت من شأنها ين تساعد في تطوير مستوى الطالبات حيا ين ((
العناية بأختيار التمرينات الت تبق الهدف  ،تسهم بواول الالعبين إلى مستوى ا داء املطلوا من خالل مدة زمنية اججددة للتدريب )) ( . )2
 -5اإلستنتاجات والتوصيات- :
 1-5اإلستنتاجات- :
على ضوء النتائج التي ظهرت في الباب الرابع توصل الباحثان إلى اإلستنتاجات اآلتية - :
 -1إن آلستراتيجية ( بديودي) تأثيرها اإليجابي على تعلم مهارة رمي واستالم الطوق في الجمناستك االيقاعي لدى اججموعة التجريبية في االختبارات القبلية
والبعدية.
 -2إن آلست دام آستراتيجية (بديودي) قد وفرت املزيد من الوق ال ي يم ن اإلفادة منت في تبقي يهداف الدر من دون الجرن من الوق ال ي
يم ن آستغاللت في التصجيح والت رار يكثر.
 -3إن آلست دام تمارين االدراك الجس حركي وف استراتيجية (بديودي) قد يضا عامج الت وي وا ثارة في الدر إذ ركز الباحثان على لعج يهمية
التمرين الواحد تظهر من خالل التنافس واملناق ة بين الطالبات.
 2-5التوصيات- :
 -1إعتماد آستراتيجية (بديودي) الت است دم ها الباحثة ملا يظهرتت من نتائج إيجابية في نتائج الببا .

 - 1حنفي محمود مختار وآخرون  ،مصدر سبق ذكره  ،ص.101
 - 2حنفي محمود مختار وآخرون  ،المصدر السابق  ،ص. 17
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 -2التنويع في آست دام التمارين وعدم اإلعتماد على التمارين الروتينية الت تلقي بظالل امللج على الطالا مما ي دي إلى عدم اإلندفا لالداء وتطوير
املهارات .
 -3اإلهتمام بإختيار اآلستراتيجية وا سلوا املناسب لكج وحدة تعليمية حتى تبق الهدف املرلو بصورة صجيبة وسريعة .
 -4يلراء ببوث ودراسات م ابهة على فئات وعينات م تلاة وعلى العاا وفعاليات يخرى ك لك.
 -5تعميم نتائج الببا على لميع عالا الكليات في العراق .
املصادر
• ذوقان عبيدات ويخرون؛ الببا العلم – ماهومت – يدواتت – يساليبت ،ط( 4عمان ،دار الا ر للن ر والطباعة والتوزيع.)1992 ،
• عبداملعطي مبمد عساف واخرون ،التطورات املنلجية وعملية الببا العملي  ،ط( ، 2عمان  ,دار وائج للن ر والتوزيع .) 2009,
• علي سلوم لواد  :االختبارات واالحصاء في املجال الرياض ي  ,القادسية ,لامعة القادسية .2004 ,
• مبمد ابراهيم ,اباح السيد :دليل الجمبازالفني (انسات) ,ط, 1امل تبة ,املصرية  ,االس ندرية .2007,
• مبمد عبد املنعم ال افي :فن الحركات االرضية ,ط , 1القاهرة  ,مطابع االهرام التجارية .1971
• معن عبد ال ريم لاسم ,نغم م يد  :اثر است دام تمرينات خااة لتطوير التوازن الثاب واملتبرك ومستوى االداء املهاري على عارضة
التوازن  ,مجلة الر افدين للعلوم الرياضية -مجلد .2012-)16(,
• نادر فهم الزيود ( وآخرون )  :التعلم والتعلم الصاي  ،ط  ( ، 4عمان  ،دار الا ر .) 1999 ،
• يوسف مبمود قطامي :استرتيجيات التعلم والتعليم املعرفية  ,عمان ,دار املسيرة للن ر والطباعة2016,

