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امللخص
هدف البحث الى الكشف عن اثر استخدام الواجبات الحركية اإلضافية والتغذية الراجعة الفورية في اكتساب مهارتي
املناولة والطبطبة بكرة السلة  ،تم استخدام املنهج التجريبي ملالمته وطبيعة البحث 0تكون مجتمع البحث من طالب الصف االول
املتوسط في متوسطة فلسطين للبنين للسنة الدراسية ( )2018-2019والبالغ عددهم ( )126طالبا يمثلون شعب(أ-ب-ج-د)  ،أما
عينة البحث فتكونت من ( )50طالبا يمثلون شعبتي (ب،ج) اختيروا بطريقة القرعة وبواقع ( )25طالبا يمثلون شعبة (ب) املجموعة
التجريبية االولى والتي أستخدمت اسلوب الواجبات الحركية االضافية وشعب (ج) بواقع ( )25طالبا دراسية املجموعة التجريبية
الثانية والتي أستخدمت اسلوب التغذية الراجعة الفورية ،تضمن املنهج املقرر لهذه املرحلة الدراسية بكرة السلة وشملت مهارات
(املناولة-الطبطبة) واستغرق املنهج التعليمي ( )4أسابيع ،تم تكافؤ مجموعتي البحث في (العمر  ,الطول  ,الوزن ) وفي مهارتي املناولة
والطبطبة بكرة السلة ،وبعد االنتهاء من تنفيذ املنهج التعليمي تم إجراء االختبار ألبعدي وجمع البيانات ومعالجتها إحصائيا واستنتج
الباحثون األتي:
 -1حقق أسلوب الواجبات الحركية (اإلضافية) تأثيرا ايجابيا في اكتساب مهارتي املناولة والطبطبة بكرة السلة0
 -2تفوقت املجموعة التجريبية األولى التي استخدمت الواجبات الحركية(اإلضافية) عند مقارنتها باملجموعة التجريبية الثانية
(أسلوب التغذية الراجعة الفورية) في اكتساب مهارتي املناولة والطبطبة بكرة السلة0
ويوص ي الباحثون:
-1ضرورة استخدام أسلوب الواجبات الحركية(اإلضافية) ملا له من تأثير ايجابي في اكتساب مهارتي املناولة والطبطبة بكرة السلة في
درس التربية الرياضية.
ثوختةي تويذينةوة
كاريطةري بةكارهيناني ثيويستة جوولةيةكاني زيادة لة فيدباكي راستةوخؤ بؤ بةدةست هيناني كارمةي
ثاسدان و تةث تةثة لة تؤثي سةبةتة
ئامانج لةم تويذينةوةية ئاشكراكردني كاريطةري بةكارهينان ثيويستة جوولةيةكاني زيادة لة فيدباكي راستةوخؤ بؤ
بةدةست هيناني كارمةي ثاسدان و تةث تةثة لة تؤثي سةبةتة,مةنهةجي ثراكتيكي بةكارهاتووة بةهؤي طونجاوي
بؤ تويذينةوةكة ,كؤمةلطةي تويذينةوةكة لة قوتابياني ثؤلي يةكةمي ناوةندي لة قوتابخانةي ناوةندي فةلةستين بؤ
كوران بؤ سالي خويندني ( )2018-2019وة ذمارةيان ( )126قوتابي كة لة طروثةكاني (أ-ب-ج -د)  ،بةالم
سةمثلي تةيذينةوةكة ذمارةيان ( )50قوتابي بوون هي ثؤلةكاني (ب،ج) دياري كران بة شيوةي تير ة ثشك واتة
( )25قوتابي كة نوينةراتي طروثي (ب) وةكة طروثي يةكةمي ثراكتيكي كة شيوةي ثيويستة جوولةيةكاني زيادة
بةكاريان هينا  ,وة طروثي (ج)كة( )25قوتابي طروثي ثراكتيكي دووةم كة شيوةي فيدباكي راستةوخؤيان
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 تةث تةثة) وة, مةنهةجي دياري كراو ب ؤ ئةم قؤناغةي خويندن بؤ تؤثي سةبةتة ثيكهاتبوو لة (ثاسدان، بةكارهينا
وة بؤ كارامةي، ) ك َيش,  دريذي,  وة هاوتايي لة توانا جةستةيي (تةمةن, ) هةفتةي خاياند4( مةنهةجةكة
 وة دواي كؤتايي هاتني بةرنامةكة تاقي كردنةوةي دواتريان بؤ ئةنجامدرا، ) تةث تةثةي تؤثي سةبةتة, (ثاسدان
دواي كؤ كردنةوةي داتاكان توانرا ضارةسةر بكريَت بة شيوةي ئامار لة ئةنجامدا ئةم دةرئةنجامانةمان دةست
:كةوت
 شيوةي ثيويستة جوولةيةكان(زيادة) كاريطةري ثؤزةتيفانةي هةبوو لة سةر بةدةست هيناني كارامةي ثاسدان-1
.و تةث تةثة لة تؤثي سةبةتة
 ثيَشكةوتني طرو ثي ثراكتيكي يةكةم كة ثيويستة جوولةيةكان(زيادة) كاتيك جياوازي لةطةل طروثي دووةم-2
.(شيوةي فيدباكي راستةوخؤ)كرا بؤ بةدةست هيناني كارامةي ثاسدان و تةث تةثة لة تؤثي سةبةتة
-:ثيشنياري تويذةران
ثيويستة شيوةي ثيويستة جوولةيةكان(زيادة) بةكار بيت لةبةر ئةوةي كاريطةري ثؤزةتيفانةي هةية بؤ.بةدةست هيناني كارامةي ثاسدان و تةث تةثة لة تؤثي سةبةتة
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Abstract
The aim of the research was to discover the effect of the use of additional motor duties and immediate
feedback in the acquisition of the handling skills and plutonium of the basketball. The experimental method was
used for its relevance and the nature of the research. The research community consists of students of the first grade
intermediate in Palestine for boys for the academic year 2018-2019, 126 students representing the people of A-B-CD, and the sample of the research consisted of (50) students representing the divisions (B, C) were chosen by lot by
25 students representing Division B, the first experimental group, Additional motor duties and (C) by (25) students
study group experimentation Which included the method of immediate feedback, included the curriculum for this
stage of basketball and included skills (handling - Tabtaba) and took the educational curriculum (4) weeks, the
groups were equalized in the research (age, height, weight) and handling skills and Tabtba basketball After the
completion of the curriculum, the test was performed on a periodic basis and data collection and processing were
conducted.
The
researchers
concluded
that:
1 - The method of motor duties (additional) have a positive impact in the acquisition of skills handling and plucking
basketball
2 - The first experimental group that used the kinetic duties (additional) when compared to the second experimental
group (the method of instant feedback) in the acquisition of skills handling and plump basketball.
The
researchers
recommend:
1 - the need to use the method of motor duties (additional) because of its positive impact in the acquisition of skills
handling and plucking basketball in the lesson of physical education.

:التعريف بالبحث-1
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 1-1املقدمة وأهمية البحث:
اجمع كثير من العلماء عل ان الطالب ال يستجيبون لعملية التعليم بنفس الطرائق وانههه ال بههد مههن اسههتعمال طرائههق عديههدة
ومختلفههة لبنههاء وتطههوير ق ههدرات املعرفيههة والبدنيههة واملهاري ههة للطههالب  .وفههي مجههال طرائ ههق التههدر س التربيههة الرياض ههية يبههد املههدرس ببح ههث
ع ههن الواجب ههات الحركي ههة االض ههافية املتاامن ههة م ههع التم ههارين املهاري ههة بك ههرة الس ههلة وتحلي ههل الفعالي هة الرياض ههية للو ههول ال ههى أفض ههل النت ههائج
.ومث ههال عذ ههى ل ه فعالي ههة ( الوث ههب الع ههالي كنش هها أساو ه ي م ههثال ) يق ههوم الطال ههب بالوث ههب إل ههى أعذ ههى عذ ههى الق ههدم الح ههرة ( ق ههدم االرتق ههاء ) 10
مه هرات ( واج ههب أض ههافي أول ) بلنمه هها يق ههوم بالوث ههب لةمه ههام عذ ههى ق ههدم االرتقه ههاء مس ههافة  5م ( واج ههب أضه ههافي ث ههان ) ث ههم يعه ههود ع ههد له ه إله ههى
مجموعت ههه .اوف ههي فعالي ههة ك ههرة الي ههد م ههثال التص ههويب عذ ههى اله ههدف ( ك ههرة الي ههد اش هها رئل ه ي ) يق ههوم الطال ههب ب ههالجري ال ك ه ا ب ههين عالم ههات
إرشههادية ( واجههب إضههافي ) ثههم يعههود إلههى مجموعتههه ،لههذا فههان العالقههة بههين الواجههب الرئل ه ي وبههين الواجههب االضههافي عالقههة هامههة جههدا(عذي
والبريفكااي2018،ص. )76
ان الت ههدر س الح ههديث يتوق ههف عذ ههى معرف ههة ردود االفع ههال م ههن اج ههل الت ههدخل االا ههي مواكب ههة لل ههتعلم ف ههي ههل مراح ههل تعلم ههه0وان
استخدام التغذية الراجعة الفورية تع ز عملية التعلههيم  ،ممهها يجعههل املههتعلم أكعههر اسههتعدادا للههتعلم فههي درس التربيههة الرياضههة 0كمهها ااههها
تصحح وتقوي ثقة املتعلم بنفسه عند اداءه الصحيح  ،من هنا تكمن أهمية البحث في محاولة تجريبية باسههتخدام التمههارين االضههافية
للواجب الرئل ي من الدرس والتغذية الراجعة في اكتساب مهارتي املناولة والطبطبة بكرة السلة لطالب الصف االول متوسط
 2-1مشكلة البحث:
تعتبههر الواجبههات الحركيههة االضههافية تمههارين تع ي يههة للواجههب الحر ههي الرئل ه ي فههي درس التربيههة الرياضههية  ،وعذههى االكعههر يكههون
اس ههتخدامها ف ههي الج ه ء التطبيق ههي م ههن ال ههدرس  ،لك ههن الكثي ههر م ههن مدرو ه ي التربي ههة الرياض ههية ومدرو ه ي ح ههدي ي ال ب ههرة  ،يجهل ههون اهميت ههه ف ههي
ال ههدرس  ،وقلي ههل م هها اش ههاهد اس ههتخدامه ف ههي العملي ههة التعليمي ههة  ،مقارن ههة باس ههتخدام التغذي ههة الراجع ههة الفوري ههة  ،م ههن هن هها ب ههرزت مش ههكلة
البحث في اإلجابة عذى التساؤل األتي ؟
 هل الستخدام الواجبات الحركية (اإلضافية) والتغذية الراجعة الفورية اثر في اكتساب مهارتي املناولة والطبطبة بكرة السلة ؟ 3-1هدفا البحث  :يهدف البحث للكشف عن :
 1-3-1اثر استخدام الواجبات الحركية اإلضافية والتغذية الراجعة الفورية في اكتساب مهارتي املناولة والطبطبة بكرة السلة 0
 4-1فرضا البحث:
 1-4-1ال توجههد فههروق ات داللههة معنويههة بههين مجم ههوعتي البحههث فههي االختبههارين القبذههي والبع ههدي فههي اكتسههاب مهههارتي املناولههة والطبطب ههة
بكرة السلة 0
 2-4-1ال توجد فروق ات داللة معنوية بين مجموعتي البحث لالختبار البعدي في اكتساب مهارتي املناولة والطبطبة بكرة السلة 0
 5-1مجاالت البحث :
 :1-5-1املجال البشري  -:طالب الصف االول متوسط في متوسطة فلسطين للبنين
 : 2-5-1املجال ال مااي  :للمدة من ()2018/11/2018-15/10/22
 :3-5-1املجال املكااي -:ساحة مدرسة متوسطة فلسطين للبنين /الساحل االيسر /محافظة نلنوى0
 -6-1تحديد املصطلحات:
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 1-6-1الواجب الحركي االضااافي" :هههو أداء معههين يقههوم بههه التالميههذ بصههورة مسههتقلة عههد االنتهههاء مههن النشهها الرئل ه ي  ،أي أن التالميههذ
ال يعودون مباشرة عد أداء العمل ولكن يقومون بأداء واجب أضافي واحد"(0عذي،والبريفكااي ،2018،ص)76
 2-6-1التغذيااة الراجعااة الفوريااة " :تعنههي اعطههاء املعلومههات الههى الالعههب حههول نتيجههة ههل اسههتجابه يريههدها فههور ههدورها وت ه ود املههتعلم
باملعلومات لتع ي السلو او تطويره او تصحيحه" (خيون،2002،ص0)98
 2-2الدراسات السابقة:
 1-2-2دراسااة االطااوو واإلمااام  " :)2003اثااراسااتخدام أنمااال التعلاايم بااالنمولر ال ااي والرمااضو فااي تطااوير عا

الصاافات البدنيااة

واملهارات األساسية بكرة السلة للطالبات في معهد إعداد املعلمات"
ه ههدفت الدراس ههة للتع ههرف عذ ههى اث ههر اس ههتخدام أنم هها التعل ههيم ب ههالنمو ج الي ههي والرمه ه ي ف ههي تط ههوير عه ه

الص ههفات البدني ههة وامله ههارات

األس اسية بكرة السلة للطالبات فههي معهههد إعههداد املعلمههات0اسههتخدم الباحثههان املههنهج التجريبههي ملالئمتههه طبيعههة البحههث  0وتكونههت عينههة
الدراسة مههن ( )40طالبههة 0وتو ههلت الدراسههة إلههى أن نمههط التعلههيم باألسههلوبين لههه فاعليههة فههي تطههوير عه

مهههارات كههرة السههلة لههدى عينههة

البحث0
 2-2-2دراس ااة الحاي اك  " :)2004أث ااراس ااتخدام إس ااتر اتيجية ال ااتعلم التع اااولي ف ااي ت اادرلذ ك اارة الس االة علا ا مفه ااوم أل ااذات ب ع اااد
الثالثة لدى طلبة كلية التربية الرياضية و اتجاهاتهم نحو مادة كرة السلة"
تهدف الدراسة إلى التعرف عذى أثر اسههتخدام إسههتراتيجية الههتعلم التعههاواي فههي تههدر س كههرة السههلة عذههى مفهههوم ألههذات بأ عههاده
الثالثههة لههدى طلبههة ليههة التربيههة الرياضههية واتجاه ههاتهم نحههو مههادة كههرة السههلة  .لتحقيههق ل ه تههم اختيههار عينههة الدراسههة املكونههة م ههن ()49
طالبهها وطالبههة ( 18طالبهها و  31طالبههة) مههن املنههجلين فههي مسههاق كههرة السههلة  .وقههد تههم اسههتخدام اسههتراتيجية الههتعلم التعههاواي ملههدة ثمانيههة
أس ههابيع  .وم ههن أج ههل اختب ههار فرض ههيات الدراس ههة ت ههم اس ههتخدام مقي ههاس تن ه ي ملفه ههوم أل ههذات ( .)Tennessee self-concept scaleوت ههم
تطبي ههق املقياس ههين عذ ههى الطلب ههة كقي ههاس قب ههل إج هراء الدراس ههة ف ههي الفص ههل الدراو ه ي الث ههااي ( )2002-2003وأس ههفرت اه ههم نت ههائج التحلي ههل
اإلحص ههاعي ع ههن وج ههود ف ههروق ات دالل ههة إحص ههائية ب ههين أفه هراد املجموع ههة التجريبي ههة واملجموع ههة الض ههابطة عذ ههى مقي ههاس مفه ههوم أل ههذات
بأ عاده الثالثة (ألذات البدنية  ،ألذات الش صية  ،ألذات االجتماعية) وعذى مفهوم ألذات الكذي ولصالح املجموعة التجريبية .

 -3إجراءات البحث -:
 1-3م اانلب البح ااث -:ت ههم اس ههتخدام امل ههنهج التجريب ههي ملالئم ههة لطبيعه ههة البح ههث  ،حي ههث اعتم ههد عذ ههى تص ههميم املجموع ههات املتكاف ه ههة ات
االختبار القبذي والبعدي 0
2-3مجتمااا البح ااث وعي ت ا  -:تك ههون مجتم ههع البحههث م ههن ط ههالب الصههف االول املتوس ههط فههي متوس ههطة فلس ههطين للبنههين للس ههنة الدراس ههية
( )2019-2018والبالغ عددهم ( )126طالبا يمثلههون شههعب(أ-ب-ج-د)  ،أمهها عينههة البحههث فتكونههت مههن ( )63طالبهها يمثلههون شههعبتي (ب ،
ج) اختيروا بطريقة القرعة  ،تم استبعاد مجموعة من الطالب وعددهم ( ) 13طالبا من شعبتي (ب  ،ج) و ل لعههدم انتظههام دوامهههم ،
وعدد من الطالب املعوقين ،وا بحت العينة الفعلية ( )50طالبا  ،عد ل تم توز ع العينة الى مجمههوعتين بواقههع ( )25طالبهها يمثلههون
شههعبة (ب) املجموعههة التجريبيههة االولههى والتههي اسههتخدمت اسههلوب الواجبههات الحركيههة االضههافية  ،وشههعب (ج) بواقههع ( )25طالبهها يمثلههون
املجموعة التجريبية الثانية والتي استخدمت اسلوب التغذية الراجعة الفورية0
 3-3تكااافم مجمااوعلب البحااث ف ااي مهااارتي املناولااة والطبطب ااة بكاارة الساالة  :ت ههم اسههتخالص مجموعههة م ههن اختبههارات للتمريههرة والطبطب ههة
(بطههرس )2004 ،وعرض ههها فههي ههورة اسههتبيان عذ ههى مجموع ههة مههن امل تص ههين فههي مج ههال طرائ ههق التههدر س والقي ههاس والتقههويم وك ههرة الس ههلة
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(ملح ههق  ، )1به ههدف تحدي ههد أه ههم االختب ههارات للمه ههارات األساس ههية قي ههد الدراس ههة  ،و ان ههت حص ههيلة را ه ههم بنس ههبة اتف ههاق ( )% 100عليه هها ،
واالختبارات املهارية هي :
 .1املناولة الصدرية :وتم قياسها باختبار دقة املناولة الصدرية عذى عد  4أمتار .
 . 2الطبطب ه ههة املس ه ههتقيمة  :وت ه ههم قياس ه ههها باختب ه ههار الطبطب ه ههة املس ه ههتقيمة ملس ه ههافة  16مت ه هرا  .وامللح ه ههق ( )2يوض ه ههح موا ه ههفات و ج ه هراءات
االختبارات مهارتي املناولة والطبطبة بكرة السلة0والجدول ( )1يبين ل 0
الجدول )1
يبين داللة الفروق مجموعلب البحث في مهارتي املناولة والطبطبة بكرة السلة0
املجموعة

وحدة
القياس

املجموعة التجريبية األول
±ع

س

املجموعة التجريبية الثانية
±ع

س

قيمة ت)
املحتسبة

املهارة
املناولة الصدرية

درجة

29،500

0،444

29،800

الطبطبة املستقيمة

ثانية

7،180

0،497

7،144

0،745

0،409

0،257

0،255

*معنوو عند لسبة خطاء ≤  ) 0.05وأمام درجة حرية  ) 48علما أن قيمة ت) الجدولية = )201
 4-3الخطط التدرلسية ب سلوبي البحث :
ً
اوال /القسم اإلعدادو  ،يشمل:
أ-املقدمة  :ويتم فيها الحضور الى الساحة وتنجيل الغياب وترديد تحية البدء بالدرس ويتم لل

له بدقيقتين.

ب-اإلعداد العام (اإلحماء):ويهدف الى استعداد الجسم لتقبل محتويات الههدرس ويتضههمن تمههارين التهي ههة العامههة وتشههمل تمههارين السههير
والهرولههة وتم ههارين عامههة لكاف ههة أعضههاء الجس ههم وكههذل تم ههارين االسههتعداد الب ههداي والغههرض منه هها اشههترا عض ههالت الجسههم تقريب هها وه ههذه
التمارين سيطة وجماعية وتتم في()5دقائق.
ج-اإلعداد ال اص (التمرينات البدنية):ويتضمن تمارين خا ة ات عالقة بمضمون محتوى الدرس والهدف منها تهي ة الجسم.
ً
ثانيا /القسم الرئيس ب:
أ -النشا التعليمي :يقوم مدرس التربية الرياضية بالشرح اللفظههي للواجههب الحر ي(املهههارة) وعرضههها املهههارة الحركيههة  ،ويكههون موحههد فههي
كال االسلوبين 0
ب -النشا التطبيقي  :في أسلوب الواجبات الحركية (االضههافية) (املجموعههة التجريبيههة االولههى) ا يقههوم امله درس بإضههافة تمههرين او اكعههر
عذى التمرين املهاري (الواجههب الحر ههي الرئل ه ي فههي الههدرس) بهههدف بههذل جهههد اضههافي وتع يه النشهها واالبتعههاد عههن الوقههوف فههي املجموعههة
لفت هرات طويل ههة (الراح ههة الس ههلبية) اثن ههاء ممارس ههة التم ههرين ،فض ههال ع ههن ل ه ازال ههة املل ههل وكع ههرة التوق ههف ف ههي مجموع ههة الفري ههق  ،فم ههثال ع ههد
5

تنفيههذ تمههرين املناول ههة الصههدرية يقههوم الطال ههب بههالرك

الس ههر ع ملسههافة 10م ومههن ث ههم الرجههوا م ه ي الههى مجموعتههه  ،وق ههد يكههون الواج ههب

االض ههافي وتم ههرين واح ههد او اثنه ههين ف ههي ان واح ههد م ههثال( واجه ههب يخ ههدم الس ههرعة االنتقاليه ههة وواج ههب اض ههافي ث ههااي يخه ههدم الرش ههاقة)  ،ام هها فه ههي
املجموعههة التجريبيههة الثانيههة (اسههلوب التغذيههة الراجعههة الفوريههة) يقههوم املههدرس بتقههديم التغذيههة الراجعههة للطههالب عههد ههل اداء وتقههديم
النص ههائح واالرش ههادات ح ههول االداء االمث ههل  ،ومث ههال عذ ههى ل ه ع ههد تنفي ههذ املناول ههة الص ههدرية يتلق ههل الطال ههب نتيج ههة للعم ههل ال ههذي ق ههام ب ههه
مباشرة من دون عمل او اشا حر ي  ،وينتظر في مجموعته حتى يأتي دوره لتنفيذ الواجب مرة ثانية  0واستخدم البههاحثون االسههلوب
االمري في مجموعتي البحث  ،اي املدرس عليه قرارات التخطيط والتنفيذ والتقويم 0
 -3القسم الختامي :يتضمن تمارين التهدئة واالسترخاء واستخدام لعبة ههغيرة كههذل تقههديم املالحظههات تربويههة ثههم العههودة الههى الصههف
ومدة القسم  5دقائق .و انت مدة التجربة ( )4اسابيع بدات بتاريخ  2018/10/29وانتهت تجربة البحث بتاريه 0 2018/11/19
 5-3االختبارات القبلية والبعدية ملجموعلب البحث :
أوال :االختب ا ااارات القبلي ا ااة :تمه ه ههت بت ه ههاريخ  2018/10/28عذه ه ههى مجمه ه ههوعتي البح ه ههث فه ه ههي اختبه ه ههارات مه ه ههارة املناوله ه ههة الصه ه ههدرية والطبطبه ه ههة
املستقيمة0
ً
ثانيا :االختبارات البعدية:
عههد تنفيههذ ال طههط التدر سههية وملههدة ( )4أسههابيع أجريههت مباشههرة االختبههارات البعديههة بتههاريخ  2018/11/26وبهنفس ظههروف
و جراءات االختبارات القبلية .
 6-3الوسائل اإلحصائية :تم تحليل البيانات بنظام التحليل اإلحصاعي ( )spssلالختبارات اآلتية:
 -4عرض النتائج ومناقشتها:
 1-4عرض الفرضية األول :
" ال توجههد فههروض ات داللههة معنويههة بههين مجمههوعتي البحههث فههي االختبههارين القبذههي والبعههدي فههي اكتسههاب مهههارتي املناولههة والطبطبههة بكههرة
السلة "والجدولين ( )3،2يبين ل 0
الجدول )2
يبين األوسال الحسابية واالنحر افات املعيارية وقيمة ت) املحسوبة بين االختبارين القبلي والبعدو للمجموعة التجريبية
األول في اكتساب مهارتي املناولة والطبطبة بكرة السلة
املهارقيمة ت)
االختبار البعدو
االختبار القبلي
وحدة
املجموعة
املهارة

القياس

س

±ع

س

±ع

املناولة الصدرية

درجة

29,500

4,440

42,250

3,581

*10,881

الطبطبة املستقيمة

ثانية

7,180

0,479

4,546

0,477

*17,211

*معنوو عند لسبة خطاء ≤  ) 0.05وأمام درجة حرية  ) 24علما أن قيمة ت) الجدولية = )2،06
الجدول )3
6

املحتسبة

يبين األوسال الحسابية واالنحر افات املعيارية وقيمة ت) املحسوبة بين االختبارين القبلي والبعدو للمجموعة التجريبية
الثانية في اكتساب مهارتي املناولة والطبطبة بكرة السلة
املجموعة

االختبارالقبلي

وحدة
القياس

املهارة

قيمة ت)

االختبارالبعدو

املحتسبة

س

ع±

س

ع±

املناولة الصدرية

درجة

29,800

2,745

38,350

4,228

*4,607

الطبطبة املستقيمة

ثانية

7,144

0,409

4,965

0,730

*8,150

*معنوو عند لسبة خطاء ≤  ) 0.05وأمام درجة حرية  )24علما أن قيمة ت) الجدولية = )2،06

 2-4عرض الفرضية الثانية:
" ال توج ههد فه ههروض ات دالل ههة معنويه ههة ب ههين مجمه ههوعتي البح ههث لالختبه ههار البع ههدي فه ههي اكتس ههاب مهه ههارتي املناول ههة والطبطبه ههة بك ههرة السه ههلة
والجدول ( )4يبين ل 0
الجدول )4
املهارات األساسية بكرة

يبين األوسال الحسابية واالنحر افات املعيارية وقيمة ت) املحسوبة بين مجموعلب البحث في ع
السلة في االختبارالبعدو
مجموعة

وحدة
القياس

مهارة

املجموعة التجريبية األول

املجموعة التجريبية الثانية

قيمة ت)
املحتسبة

س

ع±

س

ع±

املناولة الصدرية

درجة

42,250

3,581

38,350

4,228

*2,445

الطبطبة املستقيمة

ثانية

4,546

0,477

4,965

0,730

*2,224

*معنوو عند لسبة خطاء ≤  ) 0.05وأمام درجة حرية  ) 48علما أن قيمة ت) الجدولية = )201
أظهرت النتائج املعروضة في الجدول ( )4عن وجود فروق ات داللة معنوية بين مجمههوعتي البحههث وملصههلحة املجموعههة التجريبيههة التههي
اسههتخدمت اس ههلوب الواجبههات الحركي ههة (االضههافية) ف ههي اكتسههاب مه ههارتي املناولههة والطبطب ههة بكههرة الس ههلة ,إ بلغههت قيم ههة (ت) املحس ههوبة
مله ههارتي املناول ههة الص ههدرية والطبطب ههة املس ههتقيمة عذ ههى الت ههوالى ( )2,224 -2,445وه ااي اكب ههر م ههن قيم ههة (ت) املحس ههوبة الجدولي ههة عن ههد اس ههبة
خطأ ≤( ،)0,05وأمام درجة حرية ( )48والبالغة ( .) 2،01و ع ى البههاحثون سههبب له الههى ان أسههلوب الواجبههات االضههافية ههان لههها األثههر
الكبير في تعلم مهههارتي املناولههة والطبطبههة املسههتقيمة لكعههرة الواجبههات الحركيههة التههي ههان هههدفها رفههع مسههتوى القههدرات البدنيههة والحركيههة

7

وزيههادة النشهها فههي الج ه ء التطبيقههي  ،حيههث اعطههي ههل واجههب مهههاري يتبعههه واجههب بههداي قبههل رجههوا الطالههب الههى مجموعههة فرقتههه 0االمههر
الذي ادى ل الى تنمية القدرات البدنية والحركية والتي بههدورها سههاهمت فههي تنميههة مهههارتي املناولههة والطبطبههة بكههرة السههلة  ،فضههال عههن
له

ان ههت الواجبههات االض ههافية بمثابههة ح ههاف وداف ههع ايجههابي نح ههو ممارسههة التم ههارين املهاري ههة شههغف  ،كم هها ههجعت التم ههارين االض ههافية

ايضا عذى املمارسة والعمل املستمر دون التوقف لفترات زمنية كبيرة في مجموعة الصف مقارنههة بمجموعههة التجريبيههة الثانيههة (اسههلوب
التغذي ههة الراجع ههة الفوري ههة) وي ههذكر ((ال ي هها و خ ههرون )2009،إن اض ههافة الواج ههب اإلض ههافي ف ههي ههل تم ههرين مه ههاري ف ههي الجه ه ء التطبيق ههي
له ه درس التربي ه ههة الرياض ه ههية  ،يع ه ههد م ه ههن العوام ه ههل الهام ه ههة ل ي ه ههادة فاعلي ه ههة ال ه ههدرس (ال ي ه هها و خ ه ههرون،2009،ص0) 73كم ه هها يض ه ههيف (عذ ه ههي
والبريفكههااي  )2018،ان الواجههب االضههافي هههو أداء معههين يقههوم بههه التالميههذ بصههورة مسههتقلة عههد االنتهههاء مههن املهمههة التعليميههة الرئلسههية ،
أي أن التالمي ه ههذ ال يعه ه ههودون مباشه ه ههرة عه ه ههد أداء العمه ه ههل اله ه ههى مجمه ه ههوعتهم  ،ولكه ه ههن يقومه ه ههون به ه ههأداء واجه ه ههب به ه ههداي أضه ه ههافي واحه ه ههد او اكعه ه ههر
"(0عذي،والبريفكااي ،2018،ص0)78
بلنما يتلقل طالب املجموعة التجريبية الثانية فقط نتيجة اداءه وينتظر في مجموعته الى حين يأتي دوره في اداء التكرار
الثااي مما يولد امللل لديه لكعرة اعداد الطالب في املجموعة الواحدة 0

-5االست تاجات والتوصيات:
 1-5االست تاجات:
 -1حقق أسلوب الواجبات الحركية(اإلضافية) تأثيرا ايجابيا في اكتساب مهارتي املناولة والطبطبة بكرة السلة0
 -2حقق أسلوب التغذية الراجعة الفورية تأثيرا ايجابيا في اكتساب مهارتي املناولة والطبطبة بكرة السلة0
-3تفوقت املجموعة التجريبية األولى التي استخدمت الواجبات الحركية(اإلضافية) عند مقارنتها باملجموعة التجريبية الثانية(أسلوب
التغذية الراجعة الفورية) في اكتساب مهارتي املناولة والطبطبة بكرة السلة0

 2-5التوصيات :
ضرورة استخدام أسلوب الواجبات الحركية(اإلضافية) ملا له من تأثير ايجابي في اكتساب مهارتي املناولة والطبطبة بكرة السلة فيدرس التربية الرياضية0
تنميههة االتجاهههات االيجابيههة ملدرو ه ي التربيههة الرياضههية نحههو اسههتخدام أسههاليب التههدر س الفعالههة ملهها تحققههه مههن نتههائج ايجابيههة فههي درسالتربية الرياضية0
-إجراء دراسات مشابهة للبحث الحالي عذى فعالية أخرى ومهارات أخرى بكرة السلة ولالناث 0

املصادرالعربية:
 -1االط ههوي ،ولي ههد وع ههدي وال بي ههدي ،ق ه ي ح ههازم( :)2009طرائ ههق ت ههدر س التربي ههة الرياض ههية ،لي ههة التربي ههة االساس ههية  ،دار اب ههن
األثير للطباعة والنشر ،جامعة املو ل ،العراق0
 -2االطوي ،وليد وعدي  ،واالمام ،فاء نون( :)2003اثههر اسههتخدام انمهها التعلههيم بههالنمو ج اليههي والرمه ي فههي تطههور عه
الصههفات البدنيههة واملهههارات االساسههية بك ههرة السههلة لطالبههات معهههد اعههداد املعلم ههات ،املههؤتمر العلمههي لكليههة التربيههة الرياضهية
،الجامعة االردنية ،عمان ،االردن0
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 -3بط ههرس  ,م ههال ن ههوري :)2004( ,أث ههر اس ههتخدام أس ههلوبي التض ههمين واألم ههري ونم ههو يي م ههن املج ههاميع الص ههغيرة ف ههي تحقي ههق ع ه
أهداف درس التربية الرياضية  ,أطروحة دكتوراه غير منشورة  ,لية التربية الرياضية  ,جامعة املو ل  ,العراق0
 -4الحاي ه ه  ،ه ههادق خاله ههد ( : )2004أثه ههر اسه ههتخدام إسه ههتراتيجية اله ههتعلم التع ه ههاواي فه ههي ته ههدريب كه ههرة السه ههلة عذه ههى مفهه ههوم أل ه ههذات
واتجاه ههات طلب ههة لي ههة التربي ههة الرياض ههية عن ههد العام ههة  ،م ههؤتمر التربي ههة الرياض ههية  ،الرياض ههة نم ههو ج الحي ههاة املعا ههرة  ،ع ههدد
خاص  ،عمان  ،األردن .
 -5خلق ههة ،ام ههال ن ههوري بط ههرس( :)2004اث ههر اس ههتخدام أس ههلوب التض ههمين واألم ههري ونم ههو جين م ههن املج ههاميع الص ههغيرة ف ههي تحقي ههق
ع أهداف درس التربية الرياضية ،اطروحة دكتوراه غير منشورة  ،لية التربية الرياضية ،جامعة املو ل0
 -6ال يهها  ،ض ههياء قاسههم  ،عذ ههي ،وليههد وع ههدي ،عبههدي  ،ط ههالل نجههم( :)2009طرائ ههق تههدر س التربي ههة الرياضههية لي ههة التربي ههة
الرياضية  ،دار ابن األثير للطباعة والنشر ،جامعة املو ل ،العراق.2009 ،
-7

خيون  ،يعرب ( : )2002التعلم الحر ي بين املبدأ والتطبيق,مكتب الص رة للطباعة والنشر .،غداد0

امللحق  )1يوضح أسماء السادة الخبراء واملختصين
ت

االسم الثالثي

اللقب

االختصاص الدقيق

مكان العمل

-1

د0قتيبة زكي التك

أستال

طر ائق تدرلذ

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة –

-2

د0هاشم احمد سليمان

استال

قياس وتقويم

-3

د0ثيالم يولذ عالوو

جامعة املوصل
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة –
جامعة املوصل
أستال

قياس وتقويم

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة –
جامعة املوصل

-4

د0طالل نجم عبدهللا

طر ائق تدرلذ

أستال

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة –
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امللحق )2
يوضح االختبارات املهارية املناولة الصدرية والطبطبة املستقيمة ) بكرة السلة
9

االختبار األول :
.1
.2
.3
.4
.1
.2
.3

اسم االختبار  :اختبار دقة املناولة الصدرية
الهدف من االختبار  :قياس دقة املناولة الصدرية بكرة السلة.
األدوات املستخدمة  :كرة السلة  ،حائط يرسم عليه ( ) 3دوائر متداخلة ات مرك واحد مشتر نصههف قطرههها عذههى الترتلههب مههن
ال ههدائرة الص ههغيرة إل ههى املتوس ههطة ث ههم الكبي ههرة ( )40-80-120س ههم م ههع مالحظ ههة س ههم ال ط ههو ( )2.5س ههم والحاف ههة الس ههفذى لل ههدائرة
الكبيرة ترتفع عذى األرض بمقدار ( )90سم خط عذى االرض وعذى عد ( )4متر من الحائط ومواجه له .
موا ههفات االختبههار  :عنههد اداء االختبههار يقههف الطالههب خلههف خههط الرمههي عذههى األرض وبيههده الكههرة وعنههد سههماا إشههارة البههدء يقههوم
الطالب بالتمرير بكلتا اليدين عذى الدوائر الثالث محاولة ا ابة الهدف .
شرو االختبار :
يتم االختبار من خلف ال ط املرسوم عذى األرض .
يتم اداء االختبار بكلتا اليدين (التمرير الصدرية) .
يحق للطالب ان تأخذ خطوة عند ادا ها التمرير عذى شر ان ال تجتاز ال ط .
للطالب الحق ان تؤدي ( )10محاوالت .
طريقة التنجيل :
تحتسب املحاولة التي تصلب الدائرة الصغيرة ( )5نقا واملتوسطة ( )3نقا والكبيرة بنقطة واحدة .
فههي حالههة إ ههابة الكههرة ألح ههد خطههو ال ههدوائر الههثالث يحص ههل الطالههب عذههى ال ههدرجات امل صصههة لل ههدائرة التههي أ ههابت الكههرة ال ههط
الذي يمثل حدودها عذى ال طو داخل مقايلس الدائرة .
الحد االق ى للدرجات التي يمكن الحصول عليها هو ( )50درجة .

االختبار الثالي:
-

-

اسم االختبار  :اختبار الطبطبة املستقيمة
الهدف من االختبار  :قياس مهارة الطبطبة بخط مستقيم
األدوات املستخدمة  :كرة السلة  ،ساعة إيقاف الكترونية  ،شاخص  ،خطين البعد بينهما ( )8أمتار .
موا فات االداء  :يقف الطالب عذى خط البداية وبيده الكرة وعند سههماعها إشههارة البههدء تقههوم عمليههة الطبطبههة وبسههرعة متجههها
إلى األمام باتجاه الشاخص املوجود عذى عد ( )8أمتار من خط البداية وعنههد و ههولها الشههاخص تقههوم باالسههتدارة حولههه والعههودة
إلى خط البداية مرة اخرى وعند اجتياز ال ط تقوم املحكمة بإيقاف ساعة التوقيت التي ان قد بدأ مههع بدايههة إشههارة البههدء ويههتم
حساب ال من القرب ()0.01
طريقة التنجيل  :يسمح للطالب بمحاولتين عذى االختبار  ،عذى أن تحتسب لها أفضل محاولة (أقل زمن)
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