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 -1التعريف بالبحث
 1-1المقدمة وأىمية البحث:
تطورت العممية التعميمية بشكؿ مستمر عبر ما يقدمو العمماء والباحثوف مف بحوث
ودراسات توصموا مف خالليا إلى عدة آراء ونظريات أغنت العممية التعميمية بطرائؽ وأساليب
مختمفة ألف اليدؼ األساسي والجوىري مف عممية التعمـ المياري ىو أف نحصؿ عمى األداء
الفني السميـ واإلنجاز الرياضي العالي في أقؿ وقت ممكف .
فالوحدة التعميمية التي تحتوي عمى عدد مف التماريف البد أف تتـ وفؽ برنامج عممي مقنف
لتطبيقيا وممارستيا مف حيث تسمسؿ التماريف وطرؽ تنفيذىا وتك ارراتيا وأوقات العمؿ والراحة

فييا  ،لكي يمارسيا الطالب بدافعية ونشاط أكثر مما ىو عميو  ،واف ال يتـ استخداميا
بشكؿ رتيب بحيث يبعث الممؿ والضجر في نفوسيـ  ”.إذ أف األسموب العممي الحديث الذي
ينادي بو خبراء التعمـ الحركي وطرائؽ التدريس ىو الدعوة إلى التنويع في األساليب

والطرائؽ التعميمية والتدريسية “( الرومي .) 97-96 ، 9999 ،

لذلؾ فقد ظيرت أنواع مختمفة مف جدولة التمريف وبأساليبيا المتنوعة لتحقيؽ األىداؼ
التعميمية بجيد ووقت اقؿ  ،ومنيا األسموب الموزع الذي تكوف فيو الراحة بيف التك اررات
أطوؿ مقارنة باألسموب المكثؼ فقد تكوف بقدر زمف أداء الميارة أو أطوؿ وحسب الميارة

المؤداة  ،أما األسموب المكثؼ فيو الذي يمارس فيو المتعمـ الميارة باستمرار بدوف فترة
راحة بيف تك ارراتيا أو فترة قصيرة جدًا مف الراحة وحسب الميارة التي يؤدييا المتعمـ .

وتعد عممية تنظيـ التمريف مف األمور الواجبة والميمة فػي العمميػة التعميميػة ذلػؾ ألنيػا

تسيـ في تحقيؽ تنوع في التمرينات المستخدمة وأساليب تنفيذىا  .فضالً عف تسييؿ

عممية تعمـ الميػارة مػع م ارعػاة صػعوبة الميػارة المطمػوب تعمميػا أو سػيولتيا مػف خػالؿ التػدرج
واتباع التنظيـ في أساليب التمريف عند أداءه لمميارات( .الدليمي )2 ، 2002 ،
وتعد كرة اليد مف األلعاب التي تمتاز بكثرة مياراتيا األساسية وتنوعيا  ،فضالً عف ارتباطيا

بالجانب المياري والبدني والخططي والنفسي  ،وعميو فقد زاد االىتماـ في تدريب ىذه
الميارات والعناصر لغرض اكتسابيا واتقانيا بدرجة عالية  ،مما دفع الكثير مف الباحثيف

لمقياـ بالبحوث والدراسات إليجاد أفضؿ وأنسب الطرائؽ لمنيوض بيا والوصوؿ إلى أفضؿ
المستويات.

ومادة كرة الي د ىي واحدة مف المواد التي يتضمنيا منياج قسـ التربية البدنية والرياضة في
كمية التربية  /المكال بجامعة حضرموت  ،والتي تشتمؿ عمى عدد مف الميارات األساسية
ينبغي عمى الطالب أف يتعمميا ويتقنيا بشكؿ جيد بغية رفع المستوى الرياضي واعداد الكوادر
العممية  ،ولتحقيؽ ذلؾ األمر البد مف وضع البرامج التعميمية والتدريبية بصورة مقنعة

معتمدةً عمى األسموب العممي في تخطيطيا وتنفيذىا مف اجؿ رفع المستوى وضماف تحقيؽ
األىداؼ التعميمية .لذا ظيرت العديد مف الوسائؿ الجديدة والحديثة التي يمكف مف خالليا
ومحتوى تطبيقيًا لنظرية مف
دفع العممية التعميمية والتدريبية التي يمثؿ كؿ منيا مضمونًا
ً
نظريات التعمـ الحركي الكثيرة والمتنوعة(.)Schmidt ، 1982، 175
وتأتي أىمية البحث مف كونو مجاالً لـ يطرقو الباحثوف في مجاؿ لعبة كػرة اليػد ويمكػف
أف تعد محاولة جادة في الوصوؿ إلى أفضؿ األساليب في تعمـ األداء الفنػي لػبعض الميػارات
األساسية بكرة اليد فضالً عف أنيا قػد تسػيـ فػي إضػافة جػزء يسػير إلػى الموضػوع النظػري فػي
مجاؿ جدولة التمريف .
 2-1مشكمة البحث:
تعد جدولة التمػريف مػف المواضػيع الحديثػة فػي مجػاؿ الػتعمـ الحركػي كونيػا تضػـ عػددًا
مف األساليب التعميمية الحديثػة المسػتخدمة فػي تعمػـ وتطػور الميػارات الحركيػة المختمفػة .ومػع
مػػا توصػػؿ إليػػو البػػاحثوف والدارسػػوف مػػف نتػػائج إيجابيػػة فػػي مجػػاؿ ط ارئػػؽ وأسػػاليب الػػتعمـ لكػػف
عممية التعمـ ما زالت بحاجة إلى معرفػة أسػاليب عمميػة جديػدة تمكػف المػتعمـ مػف الػتعمـ بشػكؿ
أفضػػؿ .ومػػف خػػالؿ خبػرة الباحثػاف الميدانيػػة فػػي تػػدريس المػواد العمميػػة ومنيػػا كػرة اليػػد الحظ ػا
أن ػػو ل ػػيس ىن ػػاؾ ني ػػج واض ػػا م ػػف قب ػػؿ أص ػػحاب االختص ػػاص والمدرس ػػيف ف ػػي تحدي ػػد أنس ػػب
األساليب والطرائؽ التعميمية في ىذا المجاؿ وخصوصػاً بعػد ظيػور مػا يسػمى بجدولػة التمػريف
ومػػع وجػػود أسػػاليب الجدولػػة الموزعػػة والمكثف ػة التػػي تيػػتـ بػػزمف األداء بأنواعػػو وزمػػف ال ارحػػة ،
فإف استخداميما في تعمـ بعض الميػارات األساسػية بكػرة اليػد بوصػفيا أحػد المقػررات الد ارسػية
المعتمدة في مناىج قسـ التربية البدنية والرياضة في كمية التربيػة  /المكػال بجامعػة حضػرموت

يثيػػر السػػؤاؿ الػػذي تتبمػػور فيػػو مشػػكمة البحػػث وى ػو  :أي مػػف التم ػرينيف المػػوزع أـ المكثػػؼ ىػػو
األفضؿ في تعمـ بعض الميارات األساسية بكرة اليد.
 3-1ىدفا البحث:
 9-3-9الكشؼ عف أثر استخداـ التمريف الموزع والمكثؼ في تعمـ بعض الميارات
األساسية بكرة اليد.
 2-3-9المقارنػػة فػػي االختبػػار ألبعػػدي بػػيف أثػػر اسػػتخداـ التم ػريف المػػوزع والمكثػػؼ فػػي تعمػػـ
بعض الميارات األساسية بكرة اليد .
 4-1فرضيتا البحث :
 9-4-9وجود فروؽ ذات داللة معنوية بيف االختباريف القبمي والبعػدي أثػر اسػتخداـ التمػريف
الموزع والمكثؼ في تعمـ بعض الميارات األساسية بكرة اليد .
 2-4-9وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة معنويػػة فػػي االختبػػار ألبعػػدي ألثػػر اسػػتخداـ التم ػريف المػػوزع
والمكثؼ في تعمـ بعض الميارات األساسية بكرة اليد .
 5-1مجاالت البحث:
 1-5-1المجال البشري  :طالب المستوى الثػاني فػي قسػـ التربيػة البدنيػة والرياضػة فػي كميػة
التربية /المكال بجامعة حضرموت في الجميورية اليمنية .
 2-5-1المجال الزماني :الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي 2006/2005
 3-5-1المجال المكاني  :ممعػب كػرة اليػد فػي قسػـ التربيػة البدنيػة والرياضػة فػي كميػة التربيػة
/المكال بجامعة حضرموت في الجميورية اليمنية .
 6-9تحديد المصطمحات:
 1-6-1جدولة التمرين:
-

عرفي ػػا (محج ػػوب) ا بأني ػػا تعم ػػـ مي ػػارات األلع ػػاب الرياض ػػية والبدني ػػة واتقاني ػػا ض ػػمف

وحدات تدريبية وتعميميػة متخصصػة ومتسمسػمة خػالؿ األسػبوع والشػير والموسػـ والتركيػز التػاـ

عمى كؿ وحدة تعميمية مف خالؿ تنفيذ محػاوالت التمػريف وتكرارىػا واالنتقػاؿ إلػى وحػدة تعميميػة
ثانية بزيادة التمرينات ا ( .محجوب )967 ، 2009 ،
 2-6-1التمرين الموزع:
 عرفػػو (محجػػوب) بأن ػػو ا التم ػريف الػػذي تك ػػوف فيػػو فواصػػؿ لم ارح ػػة بػػيف محػػاوالت التمػ ػريفلمميارة المطموبة لمتعمـ ا( .محجوب )975 ، 2009 ،
 عرفػو ( )Sageبأنػػو ا التمػريف الػػذي يتخممػػو فتػرات ارحػة متعاقبػػة وطويمػػة نسػػبيًا بػػيف فتػراتالتمريف ا )Sage , 1984 , 240( .
 3-6-1التمرين المكثف
عرفػ ػػو ( )Schmidtبأنػ ػػو التم ػ ػريف الػ ػػذي يكػ ػػوف فيػ ػػو زمػ ػػف ال ارحػ ػػة قمػ ػػيالً نسػ ػػبياً بػ ػػيف
محاوالت التمريف )Schmidt , 1991 , 274( .
وعرفو ( )Foster & Gallyبأنو التمريف الذي تكوف فيو فترات الراحة بيف التمريف
أقصر مف زمف التمريف أو تكوف فترات الراحة معدومة (Foster & .
)Gally, 1988,78

 -2اإلطار النظري والدراسات السابقة
 1-2اإلطار النظري:
 1-1-2مفيوم التمرين وأىميتو:
لقػػد تنػػاوؿ عػػدد كبيػػر مػػف العممػػاء مفيػػوـ التم ػريف وتعػػددت آ ارؤىػػـ حػػوؿ معنػػى التم ػريف حيػػث
يشػػير ( )Schmidtإلػػى أف التم ػريف ىػػو إنجػػاز أو أداء معػػيف أو واجػػب معػػيف يػػؤدى بصػػورة
متكررة لغرض تعمـ ميارة مكتسبة بصورة تامة )Schmidt, 1999, 172( .
أما ( )Haraفيعرؼ التمريف بأنو ا كؿ تعمـ منتظـ يكوف ىدفػو التقػدـ السػريع لكػؿ مػف الناحيػة
الجس ػػمية والعقمي ػػة وزي ػػادة ال ػػتعمـ الحرك ػػي (التكني ػػؾ) لإنس ػػاف ا ( .ى ػػارة  )98 ، 9975 ،كم ػػا
ويعرفػػو (قن ػواتي وعيسػػى) بأنػػو ا عبػػارة عػػف حركػػات عػػدة أو تك ػرار أداء حركػػي يػػؤدى بغػػرض

مع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف تح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت أس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػس عممي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو (فس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيولوجية  ،وتشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػريحية ) ا .
(قنػواتي وعيسػػى )72 ، 9998 ،كمػػا أشػػارت (سػػرى) إلػػى انػػو ا وسػػيمة لتنميػػة الكفايػػة التوافقيػػة
والقػػوة الحيويػػة حتػػى يمكػػف أداء المتطمبػػات اليوميػػة لمحيػػاة بكفايػػة عاليػػة ا ( .سػػرى ،9968 ،
 )98ويعرفػػو (محجػػوب) بأنػػو ا اصػػغر وحػػدة تدريبيػػة والوسػػيمة الوحيػػدة فػػي الػػتعمـ الحركػػي ا .
(محجػػوب  )982 ، 2009 ،وعميػػو فإننػػا نػػرى بػػأف التم ػريف عبػػارة عػػف مجموعػػة مػػف الحركػػات
الرياض ػػية الت ػػي تك ػػرر بطريق ػػة معين ػػة وبش ػػكؿ م ػػنظـ ومتناس ػػؽ وف ػػي إط ػػار مح ػػدد ىادف ػػة إل ػػى
اكتساب الفرد األداء الحركي الصحيا (العودات ) 37 ، 2004 ،
ترجػػع أىميػػة التم ػريف إلػػى اإلعػػداد البػػدني العػػاـ والخػػاص واإلعػػداد الميػػاري س ػواء كػػاف ذلػػؾ
لممبت ػػدئيف أو المس ػػتويات العمي ػػا نظػ ػ ار لم ػػا تمت ػػاز ب ػػو م ػػف خص ػػائص لتييئػ ػة الرياض ػػييف ب ػػدنيا
ومياريًا  .وتكمػف أىميػة التمػاريف فػي اإلحمػاء وتنميػة عناصػر المياقػة البدنيػة لإعػداد الميػاري
والوصػػوؿ إلػػى التوافػػؽ اآلػػي حيػػث إف التم ػريف يؤىػػؿ الرياضػػي فػػي الجانػػب اإلداري والفكػػري
واكتسػاب ربػط أجػزاء الحركػة ومجاليػػا أي ىػو بمثابػػة نقػؿ الػتعمـ مػػف ميػارة إلػػى ميػارة أخػػرى .
(محجوب )68-67 ، 2009 ،
 2-1-2التمرين المكثف* :
يجب أف تكوف الممارسة وتحديػد مقػدار ال ارحػة خػالؿ بنػاء التمػريف مػف أىػـ اىتمامػات المػدرب
أثنػػاء وضػػع جدولػػة التم ػريف وتنظيمػػو خػػالؿ الوحػػدات التعميميػػة التم ػريف المكثػػؼ يعطػػي نسػػبة
ارحػػة قميمػػة نسػػبيا بػػيف محػػاوالت التم ػريف وعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ إذا كانػػت مػػدة ممارسػػة التم ػريف
تتطمػػب ( 30ثانيػػة) فيجػػب إعطػػاء وقػػت ارحػػة مقػػداره ( 5ثػواف) وربمػػا يمكػػف القػػوؿ بػػدوف وقػػت
راحة وذلؾ يطمؽ عميو أحيانا االستمرار في التمريف .
(البكػػري  ) 30 ، 2000،ويشػػير (الطػػائي) إلػػى أف األسػػموب المكثػػؼ ىػػو الػػذي تتخممػػو فت ػرات
ارحػػة قميمػػة فمػػثال إذا كانػػت قػػدرة األداء تسػػتغرؽ ( 60ثاني ػة) يعطػػى وقػػت لم ارح ػة مقػػداره (90

*

تشير بعض المصادر إلى تسميات أخرى لمتمريف المكثؼ وىي (المجمع  ،المتجمع) .

ث ػواف) أو ربم ػػا أكثػػر أو اق ػػؿ حس ػػب عالمػػات التع ػػب التػػي تظي ػػر عم ػػى الالعػػب وحس ػػب ن ػػوع
الميارة أو بدوف أوقات راحة ( .الطائي ) 98 ، 2000 ،
يػذكر ( )Schmidt, 2000بقولػو افتػرض بػاف لػديؾ ثػالث ميمػات مسػتقمة (أ  ،ب  ،ج) تريػد
تعمم ي ػػا خ ػػالؿ جمس ػػة التمػ ػريف وى ػػذه المي ػػاـ تختم ػػؼ بعض ػػيا ع ػػف بع ػػض م ػػثال ( ثالث ػػة الع ػػاب
مختمفػػة فػػي الجمبػػاز ) والقػػوؿ السػػائد لموضػػوع الجدولػػة ىػػو تخصػػيص كػػـ ثابػػت مػػف الوقػػت
لمػػتعمـ مػػف خػػالؿ التمػػرف عمػػى الميمػػة األولػػى قبػػؿ االنتقػػاؿ إلػػى الميمػػة الثانيػػة فسػػوؼ يبقػػى
المتعمـ مػدة مػف الوقػت فػي الميمػة الثانيػة قبػؿ االنتقػاؿ إلػى الميمػة الثالثػة أي أنػو يكمػؿ وقػت
التمػ ػريف ف ػػي قض ػػاء ميم ػػة واح ػػدة قب ػػؿ الب ػػدء ب ػػالتمريف عم ػػى الميم ػػة األخ ػػرى وى ػػذا م ػػا يس ػػمى
بػػالتمريف المكثػػؼ أي أنػػو نمػػوذج يشػػاىد خػػالؿ الػػتعمـ ومػػع محػػاوالت األفػراد فػػاف نفػػس الحركػػة
تتكرر مرة بعد أخرى  ( .البكري ) 39-30 ، 2000 ،
أما (محجوب) فيرى أف التمريف المكثػؼ ىػو األسػموب الػذي يمارسػو المػتعمـ باسػتمرار ،وثبػات
الميػػارة المطموبػ ػة لمػػتعمـ وبع ػػد برى ػة قص ػػيرة ج ػػدا لم ارح ػة أي أف الم ػػتعمـ يػػؤدي التمػ ػريف بوق ػػت
محدد وزيادة عدد محاوالت التمريف  ( .محجوب ) 295 ، 2000 ،
كما ويشير (خبوف) إلى أف التدريب المكثؼ يعني وجػود تكػ اررات وبػدوف وقػت ارحػة أو أوقػات
راحة قصيرة بيف مجاميع التك اررات  ( .خبوف ) 84 ، 2002 ،
 3-1-2التمرين الموزع* :
ىو ذلؾ التمريف الذي يعطي نسبة راحة أكثر بػيف محػاوالت التمػريف وقػد تكػوف نسػبتيا بمقػدار
وق ػػت أداء التمػ ػريف أو أكث ػػر فم ػػثال إذا كان ػػت م ػػدة الممارس ػػة ( 30ثاني ػػة) يعط ػػى وق ػػت لم ارح ػػة
مقدار( 30ثانية) أو قد تكوف أكثر مف ذلؾ بقميؿ( .الحميري )49 ، 9998 ،

*

تشير بعض المصادر إلى تسميات أخرى لمتمريف الموزع وىي (المتوزع  ،المتنوع) .

وي ػػذكر (محج ػػوب) بػ ػأف التمػ ػريف الم ػػوزع ى ػػو ال ػػذي تك ػػوف في ػػو فواص ػػؿ ال ارحػ ػة ب ػػيف مح ػػاوالت
التمريف مساوية أو اكبر مف الوقت المستغرؽ إلنجاز كؿ محاولة والتػي تعطػي ارحػة اكبػر فػي
حالة تتابع التمريف( .محجوب)295 ، 2000 ،
بينمػػا يػػرى (خيػػوف) بػػاف التػػدريب المػػوزع ىػػو ذلػػؾ التػػدريب الػػذي توجػػد فيػػو أوقػػات ارحػػة كافيػػو
بيف التك اررات( .خيوف )84 ،2002 ،
وىنالػػؾ بعػػض المالحظػػات يشػػير إلييػػا (خيػػوف) فيمػػا يتعمػػؽ بػػالتمريف المػػوزع فبالنسػػبة لتحديػػد
أوقات الراحة بيف التك اررات فاف ذلؾ عممية نسبية ويمكف وضػع التمػريف عمػى خػط لػو نيايتػاف
األولػػى لممكثػػؼ والثانيػػة لممػػوزع و كممػػا زادت أوقػػات ال ارح ػة بػػيف التك ػ اررات اتجػػو التػػدريب الف
يكوف موزعا والعكس صحيا والشكؿ ()9اآتي يوضا ذلؾ :
هكثف -------------------------------------------هوزع

الشكؿ ()9
يوضا أوقات الراحة بيف التك اررات وبيف التمرينيف
ويسػػتطيع الم ػػدرس أو المػػدرب أف يتالع ػػب بأوقػػات ال ارحػ ػة كػػأف تك ػػوف بػػيف محاول ػػة ومحاول ػػة
ثانية أو قد تكوف بيف كؿ ثالث محاوالت أو قد تكوف بيف كؿ خمس محاوالت.
وفي مقارنة بيف التمريف المكثؼ والتمريف الموزع يذكر (محجوب) ما يأتي:
 .9يوجد اختالؼ قميؿ جدا في التعميـ بيف التمػرينيف ولكػف جػداوؿ التمػريف المػوزع لػدييا فائػدة
قميمة.
 .2إف التم ػريف المػػوزع أفضػػؿ فػػي حالػػة كػػوف طمبػػات الطاقػػة عاليػػة وصػػعبة وطػػوؿ اإلنجػػاز
لمميمة يكوف عظيماً والميمة تكوف بدوف معنى وحافز المتعمـ يكوف منخفضاً.
 .3التم ػريف المكثػػؼ أفضػػؿ عنػػدما يكػػوف مسػػتوى الميػػارة لممػػتعمـ مرتفعػػا وعنػػدما تكػػوف فعاليػػة
الذروة حوؿ ميارة التعميـ األفضؿ مطموبة.

 .4فػػي حال ػػة الحصػػوؿ عم ػػى ب ارعػػة ف ػػي اقػػؿ وق ػػت فػػإف التمػ ػريف المكثػػؼ س ػػوؼ يػػؤثر بش ػػكؿ
معكوس .
 .5إنتاج التمريف الموزع يكوف عظيما  ( .محجوب ) 298 ، 2009 ،
 2-2الدراسات السابقة
 1-2-2دراسة ( رزوقي ) 2000 ،
"تأثير أسموب التمرين المتجمع والموزع في تعمم بعض الميارات األساسيية فيي الجمناسيتك
"
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عم ػػى مػػدى تػػأثير أسػػموب التمػ ػريف (المتجمػػع والمػػوزع) فػػي تعم ػػـ
بعػػض الميػػارات األساسػػية فػػي الجمناسػػتؾ والكشػػؼ عػػف أفضػػؿ األسػػموبيف فػػي تعمػػـ الميػػارات
األساسية عمى كؿ جياز مػف األجيػزة األربعػة والتوصػؿ إلػى األسػموب األفضػؿ مػع ميػارة مػف
الميارات عمى األجيزة األربعة .
ش ػػممت عين ػػة الد ارس ػػة ( )32طالب ػػة م ػػف طالب ػػات المرحم ػػة الثاني ػػة ف ػػي كمي ػػة التربي ػػة الرياضػ ػية
جامعػػة بغػػداد والمتمثمػػة بشػػعبتي ( أ  ،ب ) تػػـ اسػػتخداـ أسػػموب التم ػريف المتجمػػع مػػع شػػعبة
(ب) وأس ػػموب التمػ ػريف الم ػػوزع م ػػع ش ػػعبة (أ) وتض ػػمف البرن ػػامج ( )22وح ػػدة تعميمي ػػة وبواق ػػع
وحدتيف تعميميتيف في األسبوع الواحد .
واستخدمت الوسػائؿ اإلحصػائية اآتيػة( :الوسػط الحسػابي ،االنحػراؼ المعيػاري ،تحميػؿ التبػايف
 ،قيمػػة ( )Tواختبػػار معامػػؿ االخػػتالؼ  ،اختبػػار اقػػؿ فػػرؽ معنػػوي  ،وقػػانوف نسػػبة التطػػور) .
وتوصمت الدراسة إلى استنتاجات عديدة أىميا :
 .9إف أسػ ػػموب التم ػ ػريف المتجمػ ػػع يعػ ػػد أكثػػػر فاعميػ ػػة مػ ػػف أسػ ػػموب التم ػ ػريف المػ ػػوزع فػ ػػي تعمػ ػػـ
الميارات األساسية ( حصاف القفز  ،بساط الحركات األرضية والمتوازي) .
 .2إف أسػ ػػموب التم ػ ػريف المػ ػػوزع أفضػ ػػؿ مػ ػػف أسػ ػػموب التم ػ ػريف المتجمػ ػػع فػ ػػي تعمػ ػػـ الميػ ػػارات
األساسية عمى جياز عارضة التوازف .

 2-2-2دراسة ( الطائي ) 2000 ،
" اثيير اسييتخدام أسييموب الييتعمم المكثييف والمييوزع ىم ي مسييتو األداء والتطييور فييي فعالييية
الوثب الطويل واالحتفاظ بيا " .
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى الفػػروؽ فػػي نتػػائج مسػػتوى األداء والتطػػور فػػي فعاليػػة الوثػػب
الطويػ ػػؿ باسػ ػػتخداـ أسػ ػػموب الػ ػػتعمـ المكثػ ػػؼ والمػ ػػوزع واالحتفػ ػػاظ بيػ ػػا والتعػ ػػرؼ عمػ ػػى أفضػ ػػؿ
األساليب السابقة في تعمـ فعالية الوثب الطويؿ .
شػػممت عينػػة الد ارسػػة ( )30طالبػػا مػػف كميػػة التربيػػة الرياضػػية جامعػػة بغػػداد وزع ػوا إلػػى ثػػالث
مجموعػػػات وبواقػ ػػع ( )90طػ ػػالب لكػػػؿ مجموعػػػة حيػ ػػث تػػػـ تقسػ ػػيـ المجموعػ ػػة التجريبيػ ػػة إلػ ػػى
مجمػوعتيف ( مجموعػػة تسػػتخدـ أسػػموب الػػتعمـ المكثػػؼ ) و ( مجموعػػة تسػػتخدـ أسػػموب الػػتعمـ
المػػوزع ) وشػػعبة المجموعػػة الضػػابطة وىػػي تسػػتخدـ األسػػموب التقميػػدي  ،واسػػتخدمت الوسػػائؿ
اإلحصائية التالية :
(الوسػػط الحسػػابي  ،االنح ػراؼ المعيػػاري  ،قيمػػة ( ، )Tاختبػػار تحميػػؿ التبػػايف (  ، )Fاختبػػار
اقؿ فرؽ معنوي ( )LSDواختبار قياس االحتفاظ المطمؽ) .
وتوصمت الدراسة إلى االستنتاجيف اآتييف :
 .9إف تعمـ فعالية الوثب الطويؿ بأسموب التعمـ المكثؼ والموزع أفضؿ مف الطريقة التقميدية
 .2أفضؿ أسموب لتعمـ فعالية الوثب الطويؿ ىو أسموب التعمـ المكثؼ والموزع.
 3-2-2دراسة ( مجيد وآخران  ) 2002 ،بعنوان -:
” التدريب الموزع والمجمع وأثره في دقة التيديف بكرة السمة من الثبات والقفز “
 ىدفت الدراسة إلى-: -9التعرؼ عمى مدى تأثير طريقتي التدريب الموزع والمجمع عمى دقة التيديؼ مف الثبات.
 -2التعرؼ عمى مدى تأثير طريقتي التدريب الموزع والمجمع عمى دقة التيديؼ مف القفز.

 -تكونت عينة البحث مف (  )98طالباً يمثموف طالب السنة الدراسية األولػى فػي كميػة التربيػة

الرياضػية  /جامعػػة بغػػداد  ،تػػـ تقسػػيميـ إلػى مجمػػوعتيف متسػػاويتيف وبواقػػع (  ) 9طػػالب لكػػؿ

مجموعة.

 ت ػػـ اس ػػتخداـ الوس ػػائؿ اإلحص ػػائية اآتي ػػة ( الوس ػػط الحس ػػابي ،االنحػ ػراؼ المعي ػػاري ،اختب ػػار(ت) ،اختبار تحميؿ التبايف ،اقؿ فرؽ معنوي  ، L.S.Dنسبة التطور).
 استنتج الباحث ما يأتي-: .1ىنػػاؾ تػػأثي اًر ايجابي ػاً وفعػػاالً لممػػنيج التجريبػػي المسػػتخدـ والمنفػػذ بأسػػموبي التػػدريب المػػوزع
والمجمع في تطوير دقة التيديؼ بكرة السمة وبنوعيو المتحرؾ والثابت.

 .2السػػتخداـ التكػ ػ اررات فػػي تنفي ػػذ البرنػػامج وبأس ػػموبي التػػدريب الم ػػوزع والمجمػػع اث ػػر ف ػػي

عمميػػة تنظػػيـ وضػػبط فت ػرات ال ارحػػة بػػيف تكػرار وأخػػر وبالتػػالي تػػوفير فػػرص متسػػاوية ومتكافئػػة
ولجميع أفراد العينة في الحصوؿ عمى الخبرة.
 4-2-2دراسة ( احمد  ) 2003 ،بعنوان -:
” اثيير اسييتخدام أسييموب الييتعمم المكثييف والمييوزع ىمي تطييور مسييتو األداء فييي بعييض
ميارات التنس “
 ىدفت الدراسة إلى -: .9التع ػػرؼ عم ػػى الف ػػروؽ ف ػػي نت ػػائج مس ػػتوى األداء لمي ػػارة اإلرس ػػاؿ والضػ ػربتيف األم ػػاميتيف
والخمفية باستخداـ أسموب التعمـ المكثؼ والموزع.
اء المكث ػػؼ أو الم ػػوزع أو
 .2التع ػػرؼ عم ػػى أفض ػػؿ أس ػػموب تعميم ػػي م ػػف ى ػػذه األس ػػاليب سػ ػو ً
التقميدي.
 شػممت عينػػة البحػث (  ) 24طالبػػة يمثمػوف طالبػػات السػنة الد ارسػػية الثانيػة والثالثػػة فػي كميػػةالتربيػػػة الرياضػ ػػية  /جامعػ ػػة بابػػػؿ  ،تػ ػػـ تقسػ ػػيميف إلػ ػػى ثػ ػػالث مجػ ػػاميع تجريبيػ ػػة بواقػ ػػع ( ) 8
طالبات لكؿ مجموعة.
 اس ػػتخدـ الباح ػػث الوس ػػائؿ اإلحص ػػائية اآتي ػػة ( الوس ػػط الحس ػػابي  ،االنحػ ػراؼ المعيػ ػػاري ،اختبػ ػػار (ت) لمعينػ ػػات المرتبطػ ػػة  ،اختبػ ػػار تحميػ ػػؿ التبػ ػػايف باتجػ ػػاه واحػ ػػد  ،اقػ ػػؿ فػ ػػرؽ معنػ ػػوي
)L.S.D
 -استنتج الباحث ما يأتي-:

 -9إف مج ػػاميع البح ػػث ال ػػثالث ( األس ػػموب المكث ػػؼ واألس ػػموب الم ػػوزع والتقمي ػػدي ) ك ػػاف لي ػػا
تأثير معنوي في اكتساب تعمـ ميارات اإلرساؿ والضربتيف األمامية والخمفية.

 -2إف تعمـ ميارة اإلرساؿ والضربة األمامية والخمفيػة فػي لعبػة التػنس بأسػموب الػتعمـ المكثػؼ
أفضؿ مف األسموب الموزع والتقميدي المتبع في تدريس ىذه الميارات.
 -3إف أسموب التعمـ المكثؼ ىو األفضؿ في تعمـ الميارات المغمقة والمفتوحة.
 -4إف أسموب التعمـ الموزع أفضؿ مف األسموب التقميدي في تدريس ىذه الميارات.

 5-2-2دراسة ( محمد ) 2004 ،بعنوان:
” تأثير أسموبي التمرين المتيوزع والمتجميع فيي اكتسياب تعميم بعيض أنيواع مييارة التييديف
بكرة السمة “
 ىدفت الدراسة إلى-: .1معرف ػػة ت ػػأثير أس ػػموبي التمػ ػريف المت ػػوزع والمتجم ػػع ف ػػي اكتس ػػاب تعم ػػـ بع ػػض أنػ ػواع مي ػػارة
التيديؼ بكرة السمة لطمبة المرحمة األولى.

 .2معرفة األسموب األفضؿ في اكتساب تعمـ بعض أنواع التيديؼ .
 تكونػػت عينػػة البحػػث مػػف (  ) 57طالبػًا  ،يمثمػػوف طػػالب المرحمػػة األولػػى فػػي كميػػة التربيػػةالرياضية  /جامعة بغداد  ،قسموا إلى ثالث مجاميع وبواقع (  ) 99طالباً لكؿ مجموعة.

 اس ػػتخدـ الباح ػػث الوس ػػائؿ اإلحص ػػائية اآتي ػػة ( الوس ػػط الحس ػػابي  ،االنحػ ػراؼ المعي ػػاري ،اختبار (ت) لمعينات المرتبطة ،اختبار تحميؿ التبايف  ،اختبار اقؿ فرؽ معنوي (
.) ) L.S.D

 استنتج الباحث ما يأتي -: .9وج ػػود ف ػػروؽ معنوي ػػة ف ػػي مي ػػارة التي ػػديؼ ( الرمي ػػة الحػ ػرة  ،التي ػػديؼ الس ػػممي  ،التي ػػديؼ
بالقفز ) عند استخداـ أسموبي التمريف المتوزع والمتجمع بيف االختبارات القبمية والبعدية .

 .2ظي ػػر أف أفض ػػؿ أس ػػموب تعميم ػػي لمي ػػارة التي ػػديؼ وبأنواعي ػػا الثالث ػػة ى ػػو أس ػػموب التمػ ػريف
المتوزع.

 .3إف اسػػتخداـ التناسػػب بػػيف الجيػػد وال ارحػػة وبأسػػاليب متنوعػػة ذات تػػأثير إيجػػابي فػػي تعمػػـ
ميارة التيديؼ وبأنواعو الثالثة بكرة السمة .

 -4إف التكػ ػ اررات المتناسػ ػػبة مػ ػػع مسػػػتوى المتعممػ ػػيف ذات أىمي ػػة كبي ػ ػرة فػ ػػي التػػػأثير اإليجػ ػػابي
األمثؿ لتعمـ ميارة التيديؼ وبأنواعو الثالثة بكرة السمة .

 6-2-2دراسة ( الحسيني ) 2004 ،بعنوان :
” تيييأثير اسيييتخدام أسيييموبي التميييرين الميييوزع والمكثيييف فيييي بعيييض المت ييييرات المياريييية
والبدنية والوظيفية بكرة القدم “
 ىدفت الدراسة إلى -: .9معرفػػة المتغي ػرات المياريػػة والبدنيػػة والوظيفيػػة الناتجػػة مػػف ج ػراء اسػػتخداـ أسػػموبي التم ػريف
الموزع والمكثؼ .

 .2معرفػػة أي األسػػموبيف أفضػػؿ فػػي تعمػػـ وتطػػور المتغي ػرات المياريػػة والبدنيػػة والوظيفيػػة لػػدى
عينة البحث .
 -شػػممت عينػػة البحػػث (  ) 20طالب ػاً  ،يمثمػػوف طػػالب المرحمػػة المتوسػػطة بأعمػػار ( ) 94

سنة  ،تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف تجريبيتيف وبواقع (  ) 90طالب لكؿ مجموعة .

 اس ػػتخدـ الباح ػػث الوس ػػائؿ اإلحص ػػائية اآتي ػػة ( الوس ػػط الحس ػػابي  ،االنحػ ػراؼ المعي ػػاري ،معامػ ػػؿ االرتبػ ػػاط البسػ ػػيط ( بيرسػ ػػوف )  ،اختبػ ػػار (ت) لمعينػ ػػات المرتبطػ ػػة  ،والعينػ ػػات الغيػ ػػر
المرتبطة  ،معامؿ الصدؽ الذاتي ).

 استنتج الباحث ما يأتي -: .9أفضمية استخداـ أسموب التمريف المكثؼ في تعمـ ميارتي التيديؼ والمناولة.
 .2أفضمية استخداـ أسموب التمريف الموزع في تعمـ ميارتي الدحرجة واإلخماد.

 .3أفض ػػمية اس ػػتخداـ أس ػػموب التمػ ػريف المكث ػػؼ فػ ػػي تط ػػوير عناص ػػر الق ػػوة المميػ ػزة بالسػ ػػرعة
والطاولة والمرونة.

 .4أفضػػمية اسػػتخداـ أسػػموب التم ػريف المكثػػؼ فػػي تطػػوير عنصػػر المطاولػػة الػػذي أدى بػػدوره
إلػ ػػى تطػ ػػوير كفػػػاءة الجيػػػازيف الػػػدوري والتنفسػ ػػي ممػػػا أدى إلػ ػػى ارتفػػػاع الكفػػػاءة البدنيػ ػػة 170

 PWCوالحد األقصى الستيالؾ األوكسجيف .
 -3إجراءات البحث
 1-3منيج البحث

أستخدـ الباحثاف المنيج التجريبي لمالءمتو وطبيعة البحث0
 2-3مجتمع البحث وىينتو
تـ اختيار مجتمع البحث بالطريقة العمدية مف طالب المستوى الثػاني فػي قسػـ التربيػة
البدني ػػة والرياض ػػية بكمي ػػة التربي ػػة –المك ػػال ف ػػي جامع ػػة حض ػػرموت لمموس ػػـ الد ارس ػػي -2005

 2006والبالغ عػددىـ ( )32طالبػاا  ،أمػا عينػة البحػث فتكونػت مػف ( )24طالبػاا تػـ تقسػيميـ
إلػى مجمػػوعتيف تجػريبيتيف وبواقػػع ( )92طالبػػاا لكػػؿ مجموعػػة ،وتػػـ اسػػتبعاد ( )8طػالب الػػذيف
أجريت عمييـ التجربة االستطالعية.

وعػ ػػف طريػ ػػؽ القرعػ ػػة تػ ػػـ اختيارالمجموعػ ػػة التجريبيػ ػػة األولػ ػػى بتنفيػ ػػذ أسػ ػػموب التم ػ ػريف

المكثؼ بينما تقوـ المجموعة الثانية بتنفيذ أسموب التمريف الموزع ،
 3-3تكافؤ مجموىتي البحث
تمت عممية التكافؤ بيف مجموعتي البحث لضبط المتغيرات اآتية :

 1- 3 – 3التكافؤ بالعمر الزمني مقاساً بالشير
 2 – 3 – 3التكافؤ بالطول مقاساً بالسنتيمتر
 3 – 3 – 3التكافؤ بالكتمة مقاساً بالكيمو غرام
 4 – 3 – 3التكافؤ ببعض العمميات العقمية

باالعتماد عمى المصادر العممية تـ تكافؤ مجموعتي البحث في (اختبار (رأفف) لمذكاء)

( )RAVEN,1986,6-66واختبار (بورديف  -انفي موؼ) المعدؿ لالنتباه ( خاطر وألبيؾ
 )49219978،ومقياس (التصور العقمي الرياضي المعرب) ( راتب .)933-939،2000،

وقد تـ إجراء ىذه االختبارات والمقاييس في لمفترة مف  2006/3/4ولغاية .2006/3/8

 5-3-3التكافؤ ببعض ىناصر المياقة البدنية والحركية

تـ تحميؿ محتوى المصادر العممية لتحديد بعض عناصر المياقة البدنيػة والحركيػة المػؤثرة فػي
ال عف االختبػارات الخاصػة بيػا وتػـ اختيػار العناصػر البدنيػة والحركيػة اآتيػة
الكرة الطائرة فض ً
:

 .1القييوة االنفجارييية لفط يراف العميييا  :تػػـ قياسػػيا بوسػػاطة اختبػػار رمػػي الكػرة الطبيػػة زنػػة (3
كغـ) مػف وضػع الجمػوس عمػى كرسػي مػف الثبػات أبعػد مسػافة (.عثمػاف .2 )936 ، 9990 ،
القييوة االنفجارييية لفطيراف السييفم  :تػػـ قياسػػيا بوسػػاطة اختبػػار الوثػػب الطويػػؿ مػػف الثبػػات .
(حسانيف وعبد المنعـ . )997 ، 9997 ،
 .3مرونة العمود الفقري  :تـ قياسيا بوساطة اختبار ثني الجذع لألماـ األسػفؿ مػف الوقػوؼ
( حسانيف .)32719995،

الرشيييياقة :تػػػـ قياس ػػيا بوس ػػاطة اختب ػػار الػػػركض المك ػػوكي ( )90×4مت ػػر (.حسػػػانيف،9995،

 )369وق ػػد ت ػػـ إجػ ػراء ى ػػذه االختب ػػارات والمق ػػاييس ي ػػومي الس ػػبت واالثن ػػيف المػ ػوافقيف  99و

. 2006 /3/93ولمتأكػد مػف تكػػافؤ مجمػوعتي البحػػث اسػتخدـ الباحثػػاف اختبػار (ت) لوسػػطيف
حسابييف غير مرتبطيف  .والجدوؿ ( )9يبيف ذلؾ .

الجدول ()1
يبين نتائج اختبار (ت) بين مجموىتي البحث في مت يرات (العمر  ،الطول  ،الكتمة  ،الذكاء  ،مظاىر
االنتباه  ،التصور العقمي الرياضي،ىناصر المياقة البدنية والحركية المؤثرة في كرة اليد)

ت
المت يرات

وحدة

المجموىة التجريبية

المجموىة التجريبية

قيمة (ت)

القياس

األول

الثانية

المحسوبة*

س-

+ع

س-

+ع

1

العمر

شير

259911

5991

261930

5925

09919

2

الطول

سم

16895

6928

16598

7932

09928

3

الكتمة

كم

63961

4956

62984

5917

09370

4

الذكاء

درجة

399183

59489

419032

49121

09893

5

مظاىر االنتباه /حدة االنتباه

درجة

106912

109915

111921

79181

19292

6

تركيز االنتباه

درجة

79521

39501

89122

39113

09425

7

توزيع االنتباه

درجة

89162

39143

89965

29941

09619

8

التصور العقمي الرياضي /البعد البصري

درجة

149917

29163

159131

29134

09233

9

البعد السمعي

درجة

149681

29315

159113

29164

09452

10

البعد الحس -حركي

درجة

159132

29184

159095

29251

09039

11

البعد االنفعالي

درجة

159138

29422

149863

29125

09283

12

القوة االنفجارية لفطراف العميا

م

7980

1928

7939

0998

09843

13

القوة االنفجارية لفطراف السفم

م

2951

0926

2943

0918

09842

14

مرونة العمود الفقري

سم

2976

0997

2924

1909

19184

15

الرشاقة

ثا

11978

2936

11919

2907

09623

* قيمة (ت) الجد ولية ىند نسبة خطأ > ( )0905وأمام درجة حرية (2907 = )22

 6-3-3التكافؤ ببعض الميارات األساسية بكرة اليد
تـ اختيار الميارات األساسية بكرة اليد (التمرير واالستالـ ،سرعة طبطبة الكرة  ،دقة
التصويب) وتـ اختيار عدد مف االختبارات المقننة ليا ووضعيا الباحثاف في استبياف (
الممحؽ  ) 9وتـ عرضيا عمى مجموعة مف المختصيف وبمغت نسبة االتفاؽ بينيـ ( ) %80
فأكثر  ،إذ يشير (بموـ وآخروف) إلى اانو عمى الباحث الحصوؿ عمى نسبة اتفاؽ()%75
فأكثر مف أراء المحكميفا(.بموـ وآخروف . )926 ،9983،وتـ إجراء االختبارات الخاصة
بيذه الميارات األساسية في يوـ الثالثاء الموافؽ  ، 2006/3/29ثـ قاـ الباحثاف بإجراء

عممية التكافؤ بيف مجموعتي البحث في الميارات األساسية المختارة باستخداـ اختبار(ت)
لوسطيف حسابييف غير مرتبطيف والجدوؿ ( )2يبيف ذلؾ .
الجدول ()2
يبين نتائج اختبار (ت) بين المجموىتين التجريبيتين في تعمم بعض الميارات األساسية بكرة اليد
الميارات

وحدة

المجموىة التجريبية

المجموىة التجريبية

قيمة (ت)

القياس

األول

الثانية

المحسوبة*

س-

+ع

س-

+ع

1

التمرير واالستالم

ثا

959048

69148

949983

69271

09024

2

سرىة طبطبة الكرة

ثا

119895

19088

119506

19660

09650

3

دقة التصويب

درجة

269138

59230

279333

49754

09560

* قيمة (ت) الجد ولية ىند نسبة خطأ > ( )0.0.وأمام درجة حرية (9 2907 = )22

وقد أسفسث نتائج اختباز(ث) في الجدولين ( )2 1 9عن وجىد فسوق ذاث داللت غيس
معنىيت في متغيساث (الطىل  1العمس  1الكتلت  1الركاء  1مظاهس االنتباه  1التصىز العقلي
السياضي  1بعض عناصس اللياقت البدنيت والحسكيت  1بعض المهازاث األساسيت بكسة اليد)
مما يدل على تكافؤ مجمىعتي البحث في هره المتغيساث .
 4-3وسائل جمع المعمومات
استخدـ الباحثػاف ( المقػابالت الشخصػية واسػتمارة االسػتبياف واالختبػارات والمقػاييس ) كػأدوات
لجمع المعمومات0
 5-3التصميم التجريبي
اس ػػتخدـ الباحث ػػاف التص ػػميـ التجريب ػػي ال ػػذي يطم ػػؽ عمي ػػة اس ػػـ تص ػػميـ المجموع ػػات المتكافئ ػػة
العش ػوائية االختيػػار ذات المالحظػػة القبميػػة والبعديػػة والمحكمػػة الضػػبط ( فػػاف دالػػيف ،9984،

 )398-384ويمكف تنفيذ ىذا التصميـ عمى النحو الموضا بالشكؿ (. )2

المجموىات
التجريبية األول
التجريبية الثانية

المت ير المستقل

االختبار القبمي

االختبار ألبعدي

التمرين المكثف+المنياج

بعض الميارات

المقرر بالقسم

التمرين الموزع +المنياج

األساسية بكرة اليد

المقرر بالقسم

بعض الميارات

األساسية بكرة اليد

الشكل ()2

يوضح التصميم التجريبي المستخدم في البحث

 -6-3البرنامج التعميمي
مػػف خػػالؿ اطػػالع الباحثػػاف عمػػى المصػػادر العمميػػة تػػـ وضػػع برنػػامجيف تعميميػػيف األوؿ
تض ػػمف البرن ػػامج التعميم ػػي عم ػػى وف ػػؽ أس ػػموب التمػ ػريف المكث ػػؼ ف ػػي ح ػػيف تض ػػمف البرن ػػامج
التعميمي الثػاني أسػموب التمػريف المػوزع  ،ومػف ثػـ تػـ عػرض ىػذيف البرنػامجيف عمػى مجموعػة

مػػف المختصػػيف لبيػػاف رأييػػـ فػػي مػػدى صػػالحية البرنػػامجيف المػػذكوريف وقػػد تػػـ االتفػػاؽ عمػػى
صالحية البرنامجيف التعميميػيف مػف قبػؿ المختصػيف كافػة بعػد أف تػـ األخػذ بكافػة المالحظػات
العممية التي أبدوىا و( المحمؽ  ) 2يوضا وحدة تعميمية لكؿ مف البرنامجيف.
 1-6-3الخطة الزمنية لمبرنامجين التعميميين
يتكػػوف كػػؿ برنػػامج تعميمػػي مػػف ( )9وحػػدات تعميميػػة نفػػذت عمػػى مػػدى ( )9أسػػابيع بواقػػع

وحدة تعميمية واحدة في األسبوع مدتيا ( )90دقيقة وبواقع ( )3وحدات تعميمية لكؿ ميارة0
 2-6-3التجربة االستطالىية لمبرنامجين التعميميين

ق ػػاـ الباحث ػػاف ب ػػإجراء تجرب ػػة اس ػػتطالعية لك ػػؿ برن ػػامج تعميم ػػي م ػػف اج ػػؿ الوص ػػوؿ إل ػػى
أفضػػؿ طريقػػة لمحص ػػوؿ عمػػى نتػػائج دقيق ػػة قبػػؿ تنفي ػػذ البرنػػامجيف التعميميػػيف عم ػػى عينػػة م ػػف

طػػالب المسػػتوى الثػػاني والبػػالغ عػػددىـ ( )8طػػالب وبواقػػع ( )4طػػالب لكػػؿ برنػػامج وذلػػؾ فػػي


 - 9أ .د احمد سعيد الدباغ  :كمية التربية الرياضية  /جامعة الحديدة

 -2أ  .د عبد هللا المشيداني :كمية التربية الرياضية /جامعة بغداد /معار إلى جامعة حضرموت

 -3أ  .د صالح عطية كاظـ :كمية التربية الرياضية /جامعة الموصؿ /معار إلى جامعة حضرموت

 -4أ  .د عامر محمد سعودي :كمية التربية الرياضية  /جامعة الموصؿ  /معار إلى جامعة حضرموت
 -5أ .مشارؾ.د.قتيبة احمد شياب  :كميو التربية الرياضية /جامعة الحديدة

 -6أ.مشارؾ.د .أياد محمد عبدا هلل:كمية التر بية الرياضية/جامعة الموصؿ /معار إلى جامعة حضرموت
 -7أ.مشارؾ.د.مسمـ بدر الصياح كمية التربية الرياضية/جامعة الحديدة
 -8أ.مشارؾ.د.حسيف العرساف كمية التربية الرياضية  /جامعة الحديدة
 -9السيد محمد مبروؾ مرعي  :مدرب منتخب حضرموت

 -90السيد سالميف مبارؾ بف عبدات  :مدرب منتخب حضرموت

يػ ػػوـ األربع ػ ػػاء الموافػ ػػؽ  2006/3/22ألس ػ ػػموب التمػ ػ ػريف المكثػ ػػؼ وف ػ ػػي يػ ػػوـ األح ػ ػػد المواف ػ ػػؽ
 2006/3/26ألسموب التمريف الموزع وكاف اليدؼ مف ىذه التجربة ىو :

 -9التأكد مف صالحية فقرات البرنامجيف التعميمييف .
 -2معرفة الصعوبات والمشاكؿ التي تواجو الباحثاف.

 -3مػػدى صػػالحية ومالئمػػة عػػدد تك ػ اررات ك ػػؿ أسػػموب وفت ػرة أو زمػػف ال ارحػػة بػػيف التكػ ػ اررات
ومدى استجابة الطالب ليذيف األسموبيف.

وقد حققت التجربة االسػتطالعية اليػدؼ الػذي أقيمػت مػف اجمػو ،إذ اسػتفاد الباحثػاف مػف

العديد مف المالحظات التي حدثت خالليا مثؿ (عػدد التكػ اررات وفتػرة ال ارحػة بػيف التكػ اررات أو
بيف مجموعة تمريف ومجموعة ،واالستجابة الجيدة مف قبؿ الطالب ....وغيرىا ) .

 3-6-3االختبارات القبمية

تػػـ إج ػراء االختبػػارات القبميػػة الخاصػػة بالميػػارات األساسػػية بك ػرة اليػػد عمػػى مجمػػوعتي البحػػث
التجريبيتيف في يوـ الثالثاء الموافؽ . 2006/3/29
 4-6-3التجربة الرئيسية لمبحث (تنفيذ البرنامجين التعميميين)
تػػـ البػػدء بتنفيػػذ البرن ػامجيف التعميمي ػيف عمػػى مجمػػوعتي البحػػث التج ػريبيتيف ابتػػداء مػػف يػػوـ

الثالثػػاء الموافػػؽ  2006/3/28وتػػـ االنتيػػاء مػػف تنفيػػذ البرن ػامجيف التعميمي ػيف فػػي يػػوـ الثالثػػاء
الموافؽ . 2006/5/23

إف الوحدات التعميمية متشابية في القسـ التحضيري والقسـ الختامي أما االختالؼ فكاف في

الجزء التطبيقي مف القسـ الرئيسي بيف أسموبي التمريف المكثؼ والموزع حيث طبؽ األسموبيف
وكما يأتي:
 1-4-6-3المجموىة التجريبية األول

يؤدي الطالب التماريف الخاصة بالميارة المراد تعمميا وعمى وفؽ عدد التك اررات المثبتة أماـ
كؿ تمريف وتكوف ىناؾ فترة راحة قصيرة جداً بيف التك اررات ثـ يتـ االنتقاؿ إلى التمريف

الثاني  ،مع إعطاء فترة راحة قصيرة يتـ خالليا شرح التمريف الثاني بصورة موجزة
 2-4-6-3المجموىة التجريبية الثانية

يؤدي الطالب التماريف الخاصة بالميارة المراد تعمميا وعمى وفؽ عدد التك اررات المثبتة أماـ
كؿ تمريف وبعد االنتياء مف أداء التكرار يتوقؼ الطمبة إلعطائيـ فترة راحة مساوية أو تزيد
عف فترة أداء التمريف  ،ثـ يتـ االنتقاؿ إلى التمريف الثاني  ،ويقوـ أحد الباحثاف بتوضيا

مختصر ألداء التمريف الثاني مع تصحيا األخطاء في وقت الراحة بيف التماريف  ،حيث أف
جميع التماريف ليا عدد مساوي مف التك اررات .

 5-6-3االختبارات البعدية

تـ إجراء االختبارات البعدية الخاصػة بالميػارات األساسػية بكػرة اليػد عمػى مجمػوعتي
البحث التجريبيتيف في يوـ الثالثاء الموافؽ . 2006/5/30
 7-3الوسائل اإلحصائية
 -9الوسط الحسابي .
 -2االنحراؼ المعياري .
-3اختبار (ت) لوسطيف حسابييف غير مرتبطيف .

 -4اختبار(ت) لوسطيف حسابييف مرتبطيف ( .التكريتي والعبيدي )390-903 ، 9999 ،
 -4ىرض النتائج ومناقشتيا
 1-4ىرض النتائج
 1-1-4ىرض نتائج المقارنة بين االختبارين القبمي والبعدي لممجموىية التجريبيية األولي
التي استخدمت أسموب التمرين المكثف في تعمم بعض الميارات األساسية بكرة اليد
الجدول ()3
يبين نتائج اختبار (ت) بين االختبارين القبمي والبعدي لممجموىة التجريبية األول التي
استخدمت أسموب التمرين المكثف في تعمم بعض الميارات األساسية بكرة اليد
وحدة

ت
الميارات

االختبار القبمي

القياس

س

-

االختبار البعدي

+ع

س

-

+ع

قيمة (ت)

المحسوبة
*

1

التمرير واالستالم

ثا

959048

69148

919309

39178

*29211

2

سرىة طبطبة الكرة

ثا

119895

19088

109915

09641

*29931

3

دقة التصويب

درجة

269138

59230

339833

19946

*59328

* معنوي عند نسبة خطأ > ( )0905وأمام درجة حرية ( )11قيمة (ت) اجلدولية = 2920

 2-1-4ىرض نتائج المقارنة بين االختبارين القبمي والبعدي لممجموىية التجريبيية الثانيية
التي استخدمت أسموب التمرين الموزع في تعمم بعض الميارات األساسية بكرة اليد
الجدول ()4
يبين نتائج اختبار (ت) بين االختبارين القبمي والبعدي لممجموىة التجريبية الثانية التي
استخدمت أسموب التمرين الموزع في تعمم بعض الميارات األساسية بكرة اليد

ت

الميارات

وحدة

القياس

االختبار القبمي

المحسوبة*

-

+ع

1

التمرير واالستالم

ثا

949982

69271

879138

39605

*49644

2

سرىة طبطبة الكرة

ثا

119506

19660

99790

19537

*39037

3

دقة التصويب

درجة

279333

49754

309833

39950

*29336

س

-

االختبار ألبعدي

قيمة (ت)

س

+ع

* معنوي عند نسبة خطأ > ( )0905وأمام درجة حرية ( )11قيمة (ت) اجلدولية = 2920

 3-1-4ىرض نتائج المقارنة في االختبار ألبعدي بين مجموىتي البحث التجريبيتين في
تعمم بعض الميارات األساسية بكرة اليد
الجدول ()5
يبين نتائج اختبار (ت) في االختبار البعدي بين المجموىتين التجريبيتين في تعمم بعض
الميارات األساسية بكرة اليد
ت

وحدة
الميارات

القيا

المجموىة التجريبية األول

المجموىة التجريبية
الثانية

س

س

1

التمرير واالستالم

ثا

919309

39178

2

سرىة طبطبة الكرة

ثا

109915

09641

99790

3

دقة التصويب

درجة

339833

19946

309833

-

-

قيمة (ت)

المحسوبة

+ع

*

*29878

+ع

س

879138

39605
19537

*29312

39950

*29260

* معنوي عند نسبة خطأ > ( )0905وأمام درجة حرية ( )22قيمة (ت) اجلدولية = 2907

 2-4مناقشة النتائج
 1-2-4مناقشيية نتييائج المقارنيية بييين االختبييارين القبمييي والبعييدي لممجمييوىتين التجييريبيتين
في تعمم بعض الميارات األساسية بكرة اليد
يتبيف مف نتائج الجدوليف ( )3و( )4أف ىناؾ فروقا ذات داللة معنوية بيف االختباريف القبمي

والبعدي لممجموعتيف التجريبيتيف في تعمـ بعض الميارات األساسية بكرة اليد وىذا يحقؽ صحة
الفرض األوؿ لمبحث .

ويعزو الباحثاف سبب ذلؾ إلى فاعمية البرنامجيف التعميمييف الخاصيف بأسموبي التمرينيف المكثؼ
والموزع والذيف طبقا عمى المجموعتيف التجريبيتيف وما يحتويو كؿ برنامج مف شرح وعرض

واعطاء إرشادات وتعميمات خاصة بكؿ تمريف مف تماريف البرنامجيف مف حيث عرضو وعدد
تك ارراتو وزمف الراحة بيف كؿ تكرار وآخر  ،وىذا التقدـ في نتائج التعمـ نتج عف استخداـ

أسموبي التمرينيف المكثؼ والموزع في ىذا البحث  ،فكانت عممية الممارسة لمتمرينيف منظمة
تنظيمًا جيدا طبقاً لمجيد الذي قاـ بو الباحثاف والجيد الذي أداه الطالب في أثناء الوحدات

فاستثمر الوقت بشكؿ مثالي تقريبًا ووظفا األدوات واإلمكانات المتوفرة في تحقيؽ
ا
التعميمية ،
أىداؼ الوحدات التعميمية المختمفة .

لميارت كرة اليد ( التمرير واالستالـ ،سرعة طبطبة
ا
إف التكرار الحاصؿ في الوحدات التعميمية

الميارت
ا
الكرة  ،دقة التصويب ) والتماريف المساعدة أدت إلى حصوؿ ىذا التقدـ في التعمـ ليذه
 ،إذ يذكر (شمش و محمود) ا إف الممارسة وبذؿ الجيد بالتدريب والتك اررات المستمرة ضرورية
في عممية التعمـ  ،والتدريب عامؿ مساعد وضروري في عممية تفاعؿ الفرد مع الميارة والسيطرة

عمى حركاتو وتحقيؽ التناسؽ بيف الحركات المكونة لمميارة في أداء متتابع سميـ وزمف مناسبا .

(شمش و محمود )930-929 ، 2000 ،
إذ أف أسموبي التمرينيف المكثؼ والموزع يعتمداف عمى تكرار األداء المياري و أف التكرار
عممية فعالة في اكتساب التعمـ وتطويره  ،ويذكر (  )Schmidt and Graigأف تكرار األداء
الحركي ىو متطمب يحتاجو األشخاص لموصوؿ إلى مستويات عالية مف التعمـ

الحركي )Schmidt and Graig , 2000, 21(.كما يذكر (شمش و محمود) أنو ا يجب
ممارسة وتكرار الميارة مرة تمو المرة لكي يسيطر المتعمـ عمى حركاتو بحيث يؤدييا بشكؿ

صحيا وسميـ ا(.شمش ومحمود )40 ،2000،ويشير( محجوب ) ا أف مف الشروط الواجب
توافرىا لحصوؿ عممية التعمـ ىو الممارسة عمى الميارة ا ( محجوب .) 98 ، 9989 ،
ويؤكد ( خاطر  ،وآخروف ) ا أف التكرار المعزز (الممارسة) تساعد الالعب عمى إتقاف

الحركات الفرعية التي تمثؿ في مجموعيا الميارة المطموب تعمميا  ،ويحقؽ التناسؽ بيف ىذه
الحركات مما يجعؿ أدائيا في تتابع صحيا وزمف مناسبا

(خاطر ،وآخروف  .) 95 ، 9978،فضالً عف ذلؾ فأف المجموعتيف التجريبيتيف قد تعرضتا لنفس
ظروؼ التعمـ مف حيث عدد التك اررات وزمف األداء  ،كما أف األسموبيف المستخدميف كانا جديديف

عمى الطالب مما أدى إلى إبعاد عامؿ الممؿ عنيـ وبث فييـ روح المشاركة الفعمية  ،وكذلؾ فأف
نجاح األداء في المحاوالت األولى لمميارات ومعرفة الطالب لنتيجة أدائيـ سواء عف طريؽ
التغذية الراجعة التي حصموا عميو مف المدرس أو التغذية الراجعة الداخمية ( الذاتية ) زاد مف

حماسيـ ودافعيتيـ لالستمرار في األداء مما أنعكس ذلؾ عمى تطوير الميا ارت األساسية بشكؿ

ايجابي وفعاؿ ا إذ أف االىتماـ بزيادة المحاوالت التك اررية وتزويد المتعمـ بأنماط مختمفة مف
التغذية الراجعة وااللتزاـ والحث والتشجيع والتنويع في األداء يساعد المبتدئيف عمى تعمـ واكتساب

الميارات األساسية ا ( .) United state professional tennis ،1984 ،124

ونتيجة ليذيف األسموبيف والتماريف الممارسة فييما جعمت المعمومات المكتسبة في الوحدة
التعميمية في عممية تنشيط دائـ ومستمر  ،إذ يذكر (ويتنج) إف مف فوائد جدولة التمريف ىو جعمو
المعمومات المكتسبة نشيطة في أثناء القياـ بعممية اختزاف الميارة في الذاكرة قصيرة المدى .

(ويتنج )206 ، 9989 ،وتتفؽ ىذه النتائج مع ما توصؿ إليو (الطائي )2000 ،و (مجيد
وآخراف )2002 ،و (أحمد )2003،و (محمد. )2004،

 2-2-4مناقشة نتائج المقارنة في االختبار البعدي بين المجموىتين التجريبيتين في تعميم
بعض الميارات األساسية في كرة اليد .
يتبيف مف الجدوؿ ( )5أف ىناؾ فروؽ ذات داللة معنوية في االختبار ألبعدي بيف

المجموعتيف التجريبيتيف في تعمـ بعض الميارات األساسية بكرة اليد وىذا يحقؽ صحة الفرض
الثاني لمبحث  ،فقد تفوقت المجموعة التجريبية الثانية التي نفذت البرنامج التعميمي الذي تضمف
أسموب التػمريف الموزع عمى المػػجموعة التجريبية األولى التي نفذت البرنامج التعميمي الذي

تضمف أسموب التػمريف المكثؼ في مػػيارتي ( التمرير واالستالـ وسرعة طبطبة الكرة ) ويعزو
الباحثاف سبب ذلؾ إلى فاعمية أسموب التمريف الموزع والذي يتميز بوجود فترات راحة بيف تكرار
وأخر فأنو يساعد المتعمميف عمى التركيز واالنتباه والحصوؿ عمى أنماط مختمفة مف التغذية

الراجعة عف أدائيـ  ،كما يساعدىـ في الحصوؿ عمى التصور الذىني والذي يساعد في تحقيؽ

المزيد مف الفيـ لطبيعة أداء الميارات في مواقؼ المعب  ،فضالً عف ذلؾ فأف عينة البحث ىـ

م ف المبتدئيف مما يجعؿ ىذا النوع مف التمريف منػػاسب ليـ ،ويػؤكد (  ” ) Archerأف التدريب
السريع ال يؤدي إلى زيادة في التعمـ “

( .) Archer، 1954، 47ويضػػيؼ ( عالوي )

” بأف التكرار السريع في أداء الميارة الحركية ينطوي عمى خطورة تثبيت األخطاء الحركية “ (
عالوي .) 992 ، 9978 ،

إال أف أسموب التمريف الموزع يعطي فترة راحة بيف التماريف تسما لممتعمـ أف يستوعب الواجب
الحركي ويبعده عف عامؿ التعب والممؿ الذي قد يصيبو إذا حجبت عنو فترة الراحة  ،فضالً عف

أف أسموب التمريف الموزع يعطي فرصة لممتعمـ لتعزيز االكتساب المبكر الذي يشكؿ األساس
السميـ لتعمـ الميارات الذي يحدث في المستقبؿ نتيجة تكرار التماريف .

إذ يذكر ( )Shoddyا أنو مف الممكف تعزيز االكتساب المبكر عف طريؽ الممارسات الموزعة
لمواجبات الحركية ا ( .لطفي )550 ، 9972 ،

كما يعطي التمريف الموزع الفرصة لمتقميؿ مف آثار التداخؿ الذي يتولد أثناء التمريف  ،إذ أف لكؿ
تمريف آثار سمبية وايجابية ومف الممكف أف تتداخؿ ىذه اآثار مع آثار الممارسة الالحقة األمر
الذي يؤدي إلى تراكـ اآثار السمبية وتداخميا مع ما يمكف أف يتحقؽ في الممارسة القادمة و أف
طوؿ فترة الراحة بيف التك اررات يعطي فرصة لمتخمص أو تجنب ىذه التداخالت ( .ألبنا 2009 ،

)67 ،

ويعزو الباحثاف تفوؽ أسموب التمريف الموزع إلى أف فترة التوقؼ بيف تكرار وآخر يعطي فرصة
لممتعمـ لمراجعة أدائو ذىنياً مما يجعؿ المتعمـ أكثر تركي ًاز عمى أداء ميارتي التمرير واالستالـ

وسرعة طبطبة الكرة  ،وىذا يتفؽ مع ما جاء بو (الطالب والويس) ا بأف التماريف الموزعة تعطي
مجاالت لممتعمـ لمراجعة الفعالية الحركية ذىنيًا ا (.الطالب والويس )69 ، 2000 ،وبما أف
العينة مبتدئة لذلؾ كانت بحاجة إلى وقت راحة ألف العمؿ عمى ميارتي التمرير واالستالـ

ال جديدًا
وسرعة طبطبة الكرة تحتاج إلى تكرار ثـ إعطاء فترة مف الراحة إال أف األداء ليس سي ً

بالنسبة لممتعمميف وىناؾ صعوبة في التطبيؽ ولـ يتعرض الطالب لألداء سابقًا  ،وألف ىناؾ فترة

راحة جعمت الطال ب يؤدوف بشكؿ أكثر دقة وتوازف في األداء مع استعادة الجسـ لوضعو

الطبيعي  .وعميو فإف فترة الراحة تعطي المتعمميف الوقت الكافي لجمع قدراتيـ واستعداداتيـ لمقياـ
باألداء الكامؿ لألداء القادـ والتفكير بالمسار الحركي السميـ مف البداية وحتى النياية  .ويذكر

(العيسوي) ا بأف فترات الراحة الموجودة في التمريف الموزع تبعد الممؿ والتعب والنسياف عف
المتعمـ وأنيا تثبت ما يتعممو الفرد ىذا إلى جانب تجدد نشاط المتعمـ بعد فترات االنقطاع واقبالو
عمى التعمـ باىتماـ أكبر ا ( .العيسوي  )36 ، 2003 ،وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسات (

رزوقي  ) 2000 ،و ( محمد  ) 2004 ،و (الحسيني  ) 2004 ،كما يظير مف الجدوؿ ( ) 5
أف ىناؾ فروؽ ذات داللة معنوي ة في االختبار ألبعدي بيف المجموعتيف التجريبيتيف  ،فقد تفوقت
المجموعة التجريبية األولى التي نفذت البرنامج التعميمي الذي تضمف أسموب التػمريف المكثؼ
عمى المػػجموعة التجريبية الثانية التي نفذت البرنامج التعميمي الذي تضمف أسموب التػمريف
الموزع في مػػيارة ( دقة التصويب ) ويعزو الباحثاف سبب ذلؾ إلى سيولة أداء ميارة التصويب
وعدـ الحاجة إلى بذؿ مجيود بدني كبير وانما التركيز عمى دقة التصويب عمى اليدؼ المرسوـ

عمى الحائط وعميو فأف فترات الراحة القصيرة نسبيًا التي أعطيت لممجموعة التجريبية التي نفذت

أسموب التمريف المكثؼ مقارنة بفترات الراحة الكبيرة التي أعطيت لممجموعة التجريبية التي نفذت
أسموب التمريف الموزع لـ تؤثر سمبيا عمى الدقة وانما كانت عامؿ ايجابي لمعينة لتصحيا

األخطاء مف قبؿ المدرس في خالؿ المحاضرات األولية و لممراجعة الذاتية مف قبؿ أفراد ىذه

المجموعة فيما بعد وباألخص عندما يشاىد الطالب ويعمـ النتائج التي يحصؿ عمييا بعد كؿ
محاولة تصويب مما أدى أف يكوف لدى أفراد ىذه المجموعة التجريبية الدافعية لتعمـ واجادة دقة

التصويب  .ويذكر (عثماف) ا بأف العممية التعميمية تتطمب اشتراؾ الفرد المتعمـ بإيجابية  ،كما
أنيا تتطمب وجود الدافع المتطور  ،أي الدوافع التي تنمو مف خالؿ النجاح في أداء الواجبات
الحركية ا ( .عثماف)930 ، 9987 ،ويتفؽ ذلؾ مع ما ذكرتو (فرج) ا إف الدوافع تعد الفرد
المتعمـ  ،وتنمي مجموعة مف الفروض لما ىو متوقع وىذا التوقع يسما لو باالنتباه إلى المثير

المعنى الذي يقوده إلى االتجاه الصحيا ا ( .فرج )250 ، 9983 ،ويشير (محجوب) أيضًا إلى

أف التمريف المكثؼ أفضؿ عندما يكوف مستوى الميارة لممتعمـ مرتفعًا وعندما تكوف فعالية
الذروة حوؿ ميارة التعميـ األفضؿ مطموبة  (.محجوب)298 ، 2000 ،

وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتػائج د ارسػات ( رزوقػي  ) 2000 ،و ( احمػد  ) 2003 ،و (الحسػيني

)2004 ،
 -5االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات
 .9-9-5حققت المجموعتيف التجريبيتيف المتيف نفذتا أسموبي التمريف المكثؼ والموزع تقدما في
تعمـ بعض الميارات األساسية بكرة اليد.
 .2-9-5تفوقت المجموعة التجريبية الثانية التي نفذت أسموب التمريف الموزع عمى المجموعة

التجريبية األولى التي نفذت أسموب التمريف المكثؼ في تعمـ ميارتي التمرير واالستالـ وسرعة

طبطبة الكرة.
 .3-9-5تفوقت المجموعة التجريبية األولى التي نفذت أسموب التمريف المكثؼ عمى المجموعة
التجريب ية الثانية التي نفذت أسموب التمريف الموزع في تعمـ ميارة دقة التصويب عمى اليدؼ.
 2-5التوصيات
 .9-2-5التأكيد عمى استخداـ أسموب التمريف المكثؼ في تعمـ ميارتي التمرير واالستالـ
وسرعة طبطبة كرة اليد
 .2-2-5التأكيد عمى استخداـ أسموب التمريف الموزع في تعمـ ميارة دقة التصويب عمى

اليدؼ بكرة اليد .

 .3-2-5ويقترح الباحثان ما يأتي :
 .9إجراء بحوث باستخداـ أساليب أخرى مف جدولة التمريف (المتسمسؿ والعشوائي والثابت
والمتغير) وعمى بعض الميارات األساسية بكرة اليد.

 .2إجراء بحوث باستخداـ أساليب الدمج في جدولة التمريف ولمختمؼ األلعاب الرياضية
المصادر العربية واألجنبية
 -9احمد ،مازف عبد اليادي (  ” :) 2003اثر استخدام أسموب التعمم المكثف والموزع
ىم تطور مستو األداء في بعض ميارات التنس “ بحث منشور  ،مجمة عموـ
التربية الرياضية  ،المجمد الثاني  ،ا لعدد األوؿ  ،كمية التربية الرياضية  ،جامعة بابؿ .
 -2البكري  ،لؤي حسيف شكر ( . )2000تأ ثير استخداـ جدولة التمريف العشوائي
والمتجمع في تعمـ بعض الميارات األساسية بالريشة الطائرة ،رسالة ماجستير غير

منشورة ،جامعة بغداد ،بغداد.

 -3بموـ  ،بنياميف  ،وآخروف ( : )9983تقييـ تعمـ الطالب التجميعي والتكويني ( ،ترجمة)
محمد أميف المفتي وآخروف  ،ماكروىيؿ  ،القاىرة .

 -4البنا  ،ليث محمد داود ( . )2009أثر استخداـ جدولة الممارسة اليومية لموحدة

التعميمية في اكتساب واحتفاظ فف األداء ودقة بعض اإلرساالت السيمة والصعبة بالكرة

الطائرة  ،رسالة دكتوراه غير منشورة  ،جامعة الموصؿ  ،الموصؿ .

 -5التكريتي  ،وديع ياسيف  ،والعبيدي  ،حسف محمد ( : )9999التطبيقات اإلحصائية

واستخداـ الحاسوب في بحوث التربية الرياضية  ،دار الكتب لمطباعة والنشر – جامعة

الموصؿ  ،الموصؿ .

 -6حسانيف  ،محمد صبحي ( : )9995القياس والتقويـ في التربية البدنية والرياضة  ،ط2
 ،ج ، 2دار الفكر العربي  ،القاىرة .

 -7حسانيف  ،محمد صبحي  ،وعبد المنعـ  ،حمدي ( : )9997األسس العممية لمكرة

الطائرة وطرؽ القياس والتقويـ (بدني  ،مياري  ،معرفي  ،نفسي  ،تحميمي)  ،مركز

الكتاب لمنشر  ،القاىرة

 -8الحسيني ،مصطفى صبحي احمد خضر (  ”:) 2004تأثير استخدام أسموبي
التمرين الموزع والمكثف في بعض المت يرات الميارية والبدنية والوظيفية بكرة القدم
“ رسالة ماجستير غير منشورة  ،كمية التربية الرياضية  ،جامعة بغداد .
 -9الحميري  ،ميسر مصطفى إسماعيؿ (  : ) 9998تأثير برنامج تمييدي -تعميمي
باستخدام أسموبي التمرين المكيثف والموزع فيي اكتساب بعيض ميارات التنس
المنفصمة واالحتفاظ بيا  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كمية التربية الرياضية ،
جامعة بغداد .

 -90خاطر  ،احمد محمد وألبيؾ  ،عمي فيمي ( : )9978القياس في المجاؿ الرياضي ،
دار المعارؼ  ،القاىرة .

 -99خاطر  ،احمد محمد وآخروف ( : )9978دراسات في التعمم الحركي في التربية
الرياضية  ،دار المعارؼ  ،القاىرة .

 -92خيوف  ،يعرب ( : )2002التعمـ الحركي بيف المبدأ والتطبيؽ  ،مكتبة الصخر لمطباعة
 ،بغداد  ،العراؽ .

 -93الدليمي ،ناىدة عبد زيد ( . )2002تأثير التداخؿ في أساليب التمريف عمى تعمـ وتطور
مستوى أداء ميارتي اإلرساؿ الساحؽ والضرب الساحؽ بالكرة الطائرة  ،رسالة دكتوراه
غير منشورة جامعة بغداد  ،بغداد .

 -94راتب  ،أسامة كامؿ ( : )2000تدريب الميارات النفسية – تطبيقات في المجاؿ
الرياضي  ،ط ، 9دار الفكر العربي  ،القاىرة .

 -95رزوقي  ،ىدى إبراىيـ ( . )2000تأثير أسموب التمريف المتجمع والمتوزع في تعمـ
بعض الميارات األساسية في الجمناستؾ  ،رسالة دكتوراه غير منشورة جامعة بغداد ،
بغداد.

 -96الرومي  ،جاسـ محمد نايؼ (  ( ) 9999أ ) ” :اثير برنامجي األلعياب الص يرة
والقصص الحركية في بعض القدرات البدنية والحركية ألطفال الرياض “ أطروحة
دكتوراه غير منشورة  ،كمية التربية الرياضية  ،جامعة الموصؿ.
 -97سرى  ،فضيمة حسيف (  . ) 9968التمرينات األساسية ،مطابع عابديف ،اإلسكندرية.
 -98شمش،نجاح ميدي ومحمود،أكرـ محمد صبحي ( :)2000التعمـ الحركي ،ط،2دار
الكتب لمطباعة والنشر،مطبعة جامعة الموصؿ ،الموصؿ .

 -99الطائي ،نغـ حاتـ حميد ( . )2000اثر استخداـ أسموب التعمـ المكثؼ والموزع عمى
مستوى األداء ،والتطور في فعالية الوثب الطويؿ واالحتفاظ بيا ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،جامعة بغداد ،بغداد.

 -20الطالب  ،نزار والويس  ،كامؿ ( . ) 2000عمـ النفس الرياضي  ،دار الحكمة لمطباعة
والنشر  ،بغداد .
 -29عثماف ،محمد عبد الغني ( . )9987التعمـ الحركي والتدريب الرياضي ،ط ، 9دار
القمـ  ،الكويت .

 -22عثماف  ،محمد عبد الغني ( :)9990موسوعة العاب القوى ( تكنيؾ  ،تدريب ،تعمـ ،
تحكيـ )  ،دار القمـ  ،الكويت .

 -23عالوي  ،محمد حسف (  ” : ) 9978سيكولوجية التدريب والمنافسات “ ط ، 4دار
المعارؼ  ،القاىرة .
 -24العودات  ،جبريؿ أجريد محمد (  ” : ) 2004اثر استخدام بعض أساليب جدولة
التمرين في تعمم األداء الفني وتحسين اإلنجاز لبعض مسابقات الرمي “ أطروحة
دكتوراه غير منشورة  ،كمية التربية الرياضية  ،جامعة الموصؿ .

 -25العيسوي  ،عبد الرحمف محمد (  : ) 2003سيكولوجية التعمم والتعميم  ،ط ، 9دار
أسامة لمنشر  ،عماف.
 -26فاف داليف  ،ديوبولد ( : )9984مناىج البحث في التربية وعمـ النفس (،ترجمة)محمد
نبيؿ نوفؿ وآخروف  ،ط،3مكتبة االنجمو المصرية  ،القاىرة .

 -27فرج  ،عنايات محمد احمد ( .)9983مناىج وطرؽ تدريس التربية الرياضية ،ط،9
القاىرة.
 -28قنواتي ،حامد محمد وعيسى ،محمود محمد (  .) 9998التربية البدنية لمتعميـ األساسي
 ،مكتبة الرشيد .

 -29لطفي  ،عبد الفتاح ( . )9972طرؽ تدريس التربية الرياضية والتعمـ الحركي  ،دار
الكتب الجامعية  ،اإلسكندرية .
 -30مجيد  ،ريساف خريبط وآخريف(  . )2002التدريب الموزع والمتجمع وأثره في دقة

التيديؼ بكرة السمة مف الثبات والقفز  ،مجمة ديالى الرياضية  ،المجمد الثالث  ،العدد

الثالث كمية التربية الرياضية  ،ديالى .
 -39محجوب ،وجيو (. )9989عمـ الحركة (التعمـ الحركي) ،مطابع دار الكتب لمطباعة
والنشر ،الموصؿ.

 -32محجوب  ،وجيو ( . )2000تعمـ وجدولة التدريب  ،دار عادؿ لمطباعة والنشر ،
بغداد.
 -33محجوب  ،وجيو (( . )2009موسوعة عمـ الحركة) التعمـ و جدولة التدريب الرياضي
 ،دار وائؿ لمنشر  ،عماف .

 -34محمد  ،محمد صالا (  : ) 2004تأثير أسموبي التمرين المتوزع والمتجمع في
اكتساب تعمم بعض أنواع ميارة التيديف بكرة السمة  ،بحث منشور  ،مجمة التربية
الرياضية  ،المجمد الثالث عشر  ،العدد األوؿ ،كمية التربية الرياضية  ،جامعة بغداد.
 -35ىاره  .) 9975( ،أصوؿ التدريب  ،ترجمة عبد عمي نصيؼ  ،مطبعة التعميـ العالي ،
الموصؿ .
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بسم هللا الرحمن الرحيم

استبيان لتحديد أىم االختبارات الميارية لبعض
الميارات األساسية بكرة اليد

األستاذ الفاضل ……………………………المحترم

تحية طيبة :
يروم الباحثان القييام بد راسية تييدف إلي

(التعيرف ىمي اثير اسيتخدام أسيموبي التميرين

الموزع والمكثف في تعمم بعض الميارات األساسية بكرة اليد ) .
وبالنظر لما تتمتعون بو من خبرة في ىذا المجال ،لذا يرج تفضمكم بتحديد اختبار
واحد لكل ميارة من الميارات األساسية الثالثة بكرة اليد (التمرير واالستالم ،تنطيط الكرة،
التصويب ).
شاكرين تعاونكم المخمص.
مع التقدير
المرفقات
بعض االختبارات الميارية

الباحثان

االختبارات الميارية
أوال  :التمرير واالستالم
 .1التمرير ىم الحدود الخارجية لخط الرمية الحرة :
اليدف من االختبار :قياس سرعة التمرير واالستقباؿ.
األدوات:كرة يد ،ساعة إيقاؼ.
طريقة األداء :يقؼ الالعبوف موزعيف ابتداء مف أحد خطي الجانػب إلػى خػط الجانػب اآخػر عمػى
الحػػدود الخارجيػػة لخػػط الرميػػة الح ػرة الشػػكؿ (، )98ي ػتـ تبػػادؿ تمريػػر الك ػرة مػػف العػػب إلػػي آخػػر
(ذىاباً وعودة ) إلى أف يتـ الالعبوف عشريف دورة ذىاباً وايابا بالكرة .
التسجيل :يحسب الزمف المسجؿ لمعشريف دورة.

متوسط مستويات الالىبين في اختبار التمرير ىم الحدود الخارجية لمرمية الحرة .
الزمن في حالة
ستة الىبين

أربعة الىبين

تالميذ

 150ثانية

 120ثانية

شابات

 140ثانية

 110ثانية

سيدات

 130ثانية

 110ثانية

شباب

 130ثانية

 95ثانية

رجال

 120ثانية

 90ثانية

الجنس المستو

التوافق وسرىة التمرير :
اليدف من االختبار  :قياس التوافؽ وسرعة التمرير عمى حائط .
األدوات :كرة يد ،حائط مستو ،ساعة إيقاؼ.
طريقة األداء :يقؼ الالعب عمى بعد ( )3أمتار أو ( )4أمتار مف الحائط يقوـ الالعب
بتمرير الكرة إلى الحائط واستمرار التمرير ألكثر عدد ممكف مف الزمف المحدد الشكؿ ()99

الشروط :يتـ تحديد الزمف المحدد عمى مسافة ( )3أمتار أو ( )4أمتار وفقاً لما يأتي :
لمتالميذ :عمى مسافة ( )3أمتار ،يكوف التمرير لمدة ( )30ثانية .

لمشابات  :عمى مسافة ( )3أمتار ،يكوف التمرير لمدة ( )30ثانية .
لمسيدات :عمى مسافة ( )3أمتار ،يكوف التمرير لمدة ( )60ثانية .
لمشباب :عمى مسافة ( )4أمتار ،يكوف التمرير لمدة ( )60ثانية .

لمرجاؿ :عمى مسافة ( )4أمتار ،يكوف التمرير لمدة ( )60ثانية .
التسجيل  :تحسب عدد التمريرات في الزمف المحدد (يحسب عدد مرات استالـ الكرة )
متوسطات مستويات اختبار التوافق وسرىة التمرير
الجنس والمستو

المسافة بين الالىب والحائط
3

زمن األداء
30

متوسط األداء
20

شابات

3

30

60

سيدات

3

60

25

شباب

4

55

55

رجال

4

60

60

وحدة القياس

المتر

الثانية

مرات استالم

تالميذ

أوال :
اختبار الطبطبة المستمر لمكرة :
اليدف من االختبار  :قياس ميارة الطبطبة .
األدوات :كرة يد ،ساعة إيقاؼ ،ممعب ( ) 41X26متر.
طريقة األداء :يقؼ الالعب في أحد أركاف الممعب ( )41X26مت ًار ويقوـ برمي الكرة بإحدى
اليديف باستمرار ،مع الدوراف حوؿ الممعب دورة كاممة ( ػ ػػ)

الشروط :يتـ أداء االختبار باليد المستخدمة بالتصويب ،ثـ يكرر نفس األداء باليد األخرى.
التسجيل :يحسب الزمف المسجؿ في أداء كاممة حوؿ الممعب.
متوسطات زمن الطبطبة المستمر بالكرة
اليد المستخدمة في التصويب

اليد األخر

الجنس والمستو

 16.-ثانية

 1695ثانية

شابات

 16.-ثانية

 1695ثانية

سيدات

 15.-ثانية

 1595ثانية

شباب

 14.-ثانية

 1495ثانية

رجال

 13.-ثانية

 1395ثانية

تالميذ

ثانياً :

 -الطبطبة المستمرة في اتجاه متعرج :

(الجري في زكزاؾ) المسافة ( )30متر .

اليدف من االختبار  :قياس ميارة الطبطبة .

األدوات  :خمسة شو أخص ،ساعة إيقاؼ ،كرة يد
طريقيية األداء :تثبػػت خمسػػة شػوا خػص عمػػى األرض فػػي خػػط مسػػتقيـ المسػػافة بػػيف كػػؿ اثنػػيف
( )3أمتار ،ويرسـ خط البداية والنياية عمى مسافة ( )3أمتار مف الشاخص األوؿ .
يفػػؽ الالعػػب خمػػؼ خػػط البدايػػة ،عنػػد اإلشػػارة بالبػػدء يقػػوـ الالعػػب بطبطبػػة الك ػرة مػػع الجػػري
عمى شكؿ متعرج بيف الشواخص ذىابا وايابا الشكؿ ( )25حتى يعبر خط النياية .

التسيييجيل :يحسػػب الػػزمف المسػػجؿ ذىابػػا وايابػػا مػػف لحظػػة البػػدء حتػػى تخطػػي الالعػػب لخػػط
النياية.

متوسطات أزمنة اختبار الطبطبة المستمرة في اتجاه متعرج
الجنس والمستو

متوسط زمن األداء

تالميذ

 9.-ثانية

شابات

 9.-ثانية

سيدات

 8.-ثانية

شباب

 8.-ثانية

رجال

 795ثانية

أوال:
أ – اختبار دقة التصويب:
اليدف من االختبار :قياس دقة التصويب في كرة اليد .
طريقيية األداء :رسػػـ مرمػػى ك ػرة يػػد عمػػى جػػدار أمػػامي عمػػى شػػكؿ قػػائميف وعارض ػة ()4X2
أمتػػار بحيػػث يكػػوف الشػػكؿ الػػذي يمثػػؿ القائمػػة مالمس ػاً لخػػط تالقػػي الجػػدار و أرضػػية الممعػػب
.ثـ يقسـ المرمى لقيػاس دقػة التصػويب فػي كػرة اليػد إلػى تسػع مسػتطيالت كمػا فػي الشػكؿ رقػـ

( )94ويرسـ خط عمى األرض يبعد ( )9أمتار مف ىذا الشكؿ . )63 : 22( ،
يقػػوـ الالعػػب بالتصػػويب مػػف خمػػؼ الخػػط بخطػػوة االرتكػػاز مػػع م ارعػػاة أف الػػذي تصػػيب كرتػػو
المسػػتطيالت ( )9171319والتػػي تمثػػؿ زوايػػا المرمػػى األربعػػة والتػػي تبمػػغ أبعادىػػا ()410060

س ػػـ  .ين ػػاؿ الدرج ػػة النيائي ػػة وى ػػي أرب ػػع درجات.أم ػػا ال ػػذي تص ػػيب كرت ػػو ( )812والت ػػي تمث ػػؿ
المنطقة فوؽ رأس حارس المرمى وبيف قدميو والتي تبمغ أبعادىا ( )410060سـ .

يناؿ ثالث درجات ،والػذي تصػيب كرتػو المسػتطيالت ( )4،6والتػي تمثػؿ منطقػة مػدى ذ ارعػي

حػػارس المرمػػى والتػػي أبعادىػػا ( )410080سػػـ ينػػاؿ درجتػػيف ،والػػذي تصػػيب كرتػػو المسػػتطيؿ
المتوسط والذي يمثػؿ منطقػة صػدر وجػدع حػارس المرمػى والػذي تبمػغ أبعػاده ( )410080سػـ
يستحؽ درجة واحدة ،واذا جاءت الكرة خارج ذلؾ يناؿ الالعب صف ًار.

يؤدي كؿ العب بعد إتماـ التسخيف الالزـ عشر محاوالت .

شكل رقم ()94

ثانياً :

 اختبار دقة التصويب ىم المرم من مسافة ( )6أمتار :اليدف من االختبار  :قياس دقة التصويب .

األدوات:
 -عدد ( )6كرات يد قانونية .

 عدد ( )4مربع دقة التصويب ( )4X040سنتمت ار . يعمؽ مربعات كؿ في أحد الزاويتيف العمويتيف لممرمى
 يثبت مربعات كؿ في إحدى الزاويتيف السفميتيف لممرمى .
طريقة األداء  :يقؼ الالعػب فػي المنطقػة المواجيػة لممرمػى مباشػرة خمػؼ خػط ( )6أمتػار ،
ويوجػػو الك ػرات الواحػػدة بعػػد األخػػرى إلػػى داخػػؿ أي مػػف المربعػػات العميػػا والسػػفمي  ،بحيػػث يػػتـ
تصويب ثػالث كػرات إلػى أي مػف الػزاويتيف العمػويتيف أو كمتييمػا والػثالث كػرات األخريػات إلػى
أي مف الزاويتيف السفميتيف أو (كمييما) .

 ي ارع ػػى أف تم ػػرر الكػ ػرة م ػػف داخ ػػؿ المربع ػػات بالتص ػػويب غي ػػر المرف ػػوع بالنس ػػبة لممربع ػػاتالعميا وغير مدحرجة عمى األرض بالنسبة لممربعات السفمي .
 يػػتـ التصػػويب مػػف الثب ػػات أو الحركػػة عمػػى أف تص ػػؿ إلػػى خػػط س ػػتة أمتػػار بحيػػث يك ػػوفمالمسًا لألرض لحظة خروج الكرة مف اليد المصوبة.

التسيييجيل  :تحس ػػب ع ػػدد الرمي ػػات الت ػػي تم ػػر فيي ػػا الكػ ػرة م ػػف المربع ػػات العمي ػػا والس ػػفمي وى ػػي
مستوفية لكؿ الشروط الموضحة ،
 تح ػػوؿ ع ػػدد الرمي ػػات الت ػػي ت ػػدخؿ المرم ػػى إل ػػى درج ػػات م ػػف واق ػػع الج ػػدوؿ والمع ػػد ل ػػذلؾمعدالت دقة التصويب ىم المرم من مسافة ( )6أمتار
ىدد األىداف الناجحة
1
2
3
4
5

الدرجة
5
10
14
17
20

الممحق (  – 2أ )

الوحدة التعميمية لممجموىة التجريبية التي تستخدم أسموب التمرين المكثف *

النشاط التطبيقي ( )45 - 40دقيقة
تسمسل
التمرين

زمن أداء
كيفية أداء التمرين

التمرين

لممجموىة (انظر

لمرة

المرفق جي)

واحدة

الزمن الكمي  41 . 15 :دقيقة

ىدد تكرار
التمرين

فترة

مجموع

مجموع زمن

مجموع

فترة الراحة

الزمن

الراحة بين

زمن أداء

فترات الراحة

زمن

بين التمارين

الكمي (ثا)

تكرار

تكرارات

بين

تكرارات

(ثا)

وآخر (ثا)

التمرين

التكرارات

التمرين مع
فترات

(ثا)

الراحة
مجموىتين تؤديان
التمرين في وقت واحد

1

30

8

5

240

35

275

60

335

وتتكون كل مجموىة
من ( )6طالب
مجموىة واحد تتكون
من

2

40

8

5

320

35

355

60

415

( )12طالب
مجموىتين تؤديان
التمرين في وقت واحد

3

40

8

5

320

35

355

60

415

وتتكون كل مجموىة
من ( )6طالب
مجموىتين تؤديان
التمرين في وقت واحد

4

30

8

5

240

35

275

60

335

وتتكون كل مجموىة
من ( )6طالب
مجموىتين تؤديان
التمرين في وقت واحد

5

40

8

5

320

35

355

60

415

وتتكون كل مجموىة
من ( )6طالب
( )3مجموىات تؤدي
التمرين في وقت واحد

6

30

8

5

240

35

275

60

335

وتتكون كل مجموىة
من ( )4طالب
مجموىتين تؤديان
التمرين في وقت واحد

7

50

8

5

400

35

435

-

435

وتتكون كل مجموىة
من ( )6طالب
 2685تا
-

المجموع

-

-

-

-

-

2325

360
= 44945
د



التمرين الموزع  :ىو التمرين الذي يؤدي تكراراتو بفترة راحة  ،وىميو أىط الباحثان فترة راحة ( )5ثواني بين تكرار

وآخر .

الممحق (  – 2ب )

ال وحدة تعميمية لممجموىة التجريبية التي تستخدم أسموب التمرين الموزع *

النشاط التطبيقي ( ) 45 - 40دقيقة
تسمسل
التمرين

زمن أداء
كيفية أداء التمرين

التمرين

لممجموىة (انظر

لمرة واحدة

المرفق جي)

(ثا)

الزمن الكمي  41 . 15 :دقيقة

ىدد تكرار
التمرين

فترة الراحة

فترة الراحة

الزمن

مجموع

مجموع زمن

مجموع

الكمي (ثا)

بين تكرار

زمن أداء

فترات الراحة

زمن

بين التمارين

وآخر (ثا)

تكرارات

بين

تكرارات

(ثا)

التمرين

التكرارات

التمرين مع

240

35

فترات
الراحة
مجموىتين تؤديان
1

التمرين في وقت

30

8

5

275

60

335

واحد وتتكون كل
مجموىة من ()6
طالب
مجموىة واحد
2

تتكون من

40

8

5

320

35

355

60

415

( )12طالب
مجموىتين تؤديان
3

التمرين في وقت

40

8

5

320

35

355

60

415

واحد وتتكون كل
مجموىة من ()6
طالب
مجموىتين تؤديان
4

التمرين في وقت

30

8

5

240

35

275

60

335

واحد وتتكون كل
مجموىة من ()6
طالب
مجموىتين تؤديان
5

التمرين في وقت

40

8

5

320

35

355

60

415

واحد وتتكون كل
مجموىة من ()6
طالب
( )3مجموىات
6

تؤدي التمرين في

30

8

5

240

35

275

60

335

وقت واحد وتتكون
كل مجموىة م ن
( )4طالب
مجموىتين تؤديان
7

التمرين في وقت

50

8

5

400

35

435

-

435

واحد وتتكون كل
مجموىة من ()6
طالب
 2685تا
-

المجموع

-

-

-

-

-

2325

360
= 44945
د



التمرين الموزع  :ىو التمرين الذي يؤدي تكراراتو بفترة راحة  ،وىميو أىط الباحثان فترة راحة ( )5ثواني بين

تكرار وآخر.

الممحق (  – 2ج )
نوورج للوحذة التعليويت التي تن تنفيزها هن قبل كلتا الوجووعتين التجريبيتين

القسم
القسن
التحضيري

النشاط

السهن

الوقذهت
إحواء عام

5د
10د

إحواء خاص

15د

الجسء التعليوي

-10
15د

الفعالياث
تسجيؿ الحضور
 .9ىرولة مع تماريف تمطيو عضالت الرجميف.
 .2تماريف إحماء لمذراعيف والجذع والرجميف.
.9
.2

متارين متطيه للجسم ختص املهارة.
متارين مرونة للذراعني واألكتاف .

شرح وعرض ميارة التمرير مف فوؽ الكتؼ
يتـ تطبيؽ الميارة التي تـ تعميميا في الجزء التعميمي عمى وفؽ التماريف0

التمريف األوؿ:مجموعتيف مف الالعبيف كؿ مجموعة تتكوف مف (  )6طالب المسافة

بينيما ألتقؿ عف 95ـ الالعب الذي لديو الكرة يمررىا إلى الالعب المقابؿ األوؿ في
الفريؽ المقابؿ ويركض ليقؼ في الفريؽ المقابؿ وىكذا يعمؿ الالعب المستمـ لمكرة
وعمى المدرس أف يالحظ أف التمرير واالستالـ يتـ مف الحركة وتبادؿ المواقع0

التمريف الثاني:مجموعتيف مف الالعبيف كؿ مجموعة مف ( )5طالب متقابمتيف ولكؿ

مجموعة يقؼ الالعب السادس إلى الجانب والالعب الحائز عمى الكرة يسمـ الكرة إلى

الالعب الواقؼ لمجانب ويتسؿ منو الكرة ثـ يمررىا إلى الالعب األوؿ في المجموعة
المقابمة ويركض ليقؼ خمؼ المجموعة المقابمة وىكذا الالعب الثاني يمرر مع

الالعب الذي بجانبو وىكذا يستمر التمريف0

النمريف الثالث:مجموعتيف كؿ مجموعة( )6العبيف العباف يقفاف في الوسط لكؿ
مجموعة ومعيما الكرة يمرراف إلى الالعب الذي يقؼ في يساره ويبدؿ مكانة مع

الالعب الذي في يمينو وىذا الالعب الذي في اليسار يمرر الكرةالى الالعب الجديد

القسن الرئيس

-40
45د

الذي حؿ في الوسط وىكذا يمرر الالعب الجديد الكرة إلى يساره ويبدؿ مكانة مع

الالعب الذي في ي مينو أما الالعب الذي في اليسار يؤدى التمريف مف الثبات0

التمريف الرابع :نفس التمريف السابؽ إال أف الالعب الذي في الوسط عندما يمرر الكرة

إلى الالعب في اليسار يبدؿ مكانة مع المجموعة المجاورة والالعب األوؿ مف

الجسء
التطبيقي

المجموعة المجاورة يكوف في الوسط في المجموعة األولى أما العبي اليسار فيكونوف

ثابتيف في اماكنيـ0

التمريف الخامس :مجموعتيف كؿ مجموعة تتكوف مف ( )6العبيف يشكموف دائرة احدىما
يقؼ في الوسط ويمرروف الكرة إلى الالعب في داخؿ الدائرة مف الدوراف بعكس عقرب

الساعة ويحدد المدرس نوع التمريرات ووقت التمريف0

التمريف السادس :مجموعتيف كؿ مجموعة مف ( )6العبيف احدىما معو الكرة واآخريف

يقفوف إلى يميف ويسار الالعب ماسؾ الكرة المسافة بيف العب وأخر  6ـ وبيف

الالعب الماسؾ الكرة والالعب الذي عمى يمينو أو الذي عمى يساره كذلؾ ()6ـ ويمرر

الكرة إلى الالعب الذي عمى يمينو ثـ الذي عمى يساره ثـ يستمـ الكرة ويمررىا إلى
الالعب الثاني الذي عمى يمينو ثـ إلى الالعب الثاني الذي عمى يساره وىكذا إلى

أخرالعب يستمر التمريف إلى عدده مرات وحسب مايقرره المدرس

القسن الختاهي

5د

تمارين تيدئة وتنفس

أثر استخدام أسموبي التمرين الموزع والمكثف في تعمم بعض الميارات
األساسية بكرة اليد

ييدؼ البحػث إلػى الكشػؼ عػف اثػر اسػتخداـ أسػموبي التمػرينيف المػوزع والمكثػؼ فػي

تعمػػـ بعػػض المي ػػارات األساسػػية بكػ ػرة اليػػد  ،وتكون ػػت عينػػة البح ػػث مػػف ( )24طال ػػب مػػف ط ػػالب
المسػػتوى الثػػاني قس ػػـ التربيػػة البدني ػػة والرياضػػية فػػي كمي ػػة التربيػػة – المك ػػال بجامعػػة حض ػػرموت ،
واسػ ػػتخدـ الباحثػ ػػاف المػ ػػنيج التجريبػ ػػي لمالئمتػ ػػو وطبيعػ ػػة البحػ ػػث وتػ ػػـ تقسػ ػػيـ عينػ ػػة البحػ ػػث إلػ ػػى

مجمػوعتيف تجػريبيتيف وبواقػػع ( )92طالػػب لكػؿ مجموعػػة وتػػـ إجػراء التكػافؤ بػػيف المجمػػوعتيف فػػي
متغيرات (العمر و الكتمة و الطوؿ و الذكاء ومظػاىر االنتبػاه والتصػور العقمػي الرياضػي وبعػض
عناصر المياقة البدنية والحركية الموثرة فػي تعمػـ بعػض الميػارات األساسػية بكػرة اليػد ) واسػتخدمت

المقابمػ ػػة الشخصػ ػػية واالس ػ ػػتبياف واالختبػ ػػارات والمق ػ ػػاييس كوسػ ػػائؿ لجمػ ػػع المعموم ػ ػػات وتػ ػػـ وض ػ ػػع
برنػامجيف تعميميػػيف يتضػػمف األوؿ البرنػامج التعميمػػي عمػػى وفػػؽ أسػموب التمػريف المكثػػؼ والثػػاني
يتضػمف البرنػامج التعميمػي عمػى وفػؽ أسػموب التمػريف المػوزع ويتكػوف كػؿ برنػامج مػف ( )9وحػػدات
تعميميػػة طبقػػت عمػػى مػػدى ( )9أسػػابيع ومػػدة كػػؿ وحػػدة ( )90دقيقػػة واسػػتخدـ الباحثػػاف ( الوس ػػط
الحسػػابي  ،االنحػ ػراؼ المعي ػػاري واختبػػار (ت) لوس ػػطيف مػ ػرتبطيف  ،تحميػػؿ التب ػػايف باتج ػػاه واح ػػد ،

اختبػار اقػؿ فػرؽ معنػوي) كوسػائؿ إحصػػائية لمعالجػة البيانػات وتوصػؿ الباحثػاف إلػى أف األسػػموبيف
حقق ػػا تق ػػدما ف ػػي ال ػػتعمـ لط ػػالب المس ػػتوى الث ػػاني ف ػػي المي ػػارات األساس ػػية بكػ ػرة اليد(قي ػػد البح ػػث)،
وتفوقػػت المجموعػػة التجريبيػػة الثانيػػة التػػي نفػػذت أسػػموب التم ػريف المػػوزع عمػػى المجموعػػة التجريبيػػة

األولػػى التػػي نفػػذت أسػػموب التم ػريف المكثػػؼ فػػي تعمػػـ ميػػارتي التمريػػر واالسػػتالـ وسػػرعة طبطبػػة
الك ػرة  ،ف ػػي حػػيف تفوق ػػت المجموع ػػة التجريبيػػة األول ػػى التػػي نف ػػذت أس ػػموب التم ػريف المكث ػػؼ عم ػػى

المجموعة التجريبيػة الثانيػة التػي نفػذت أسػموب التمػريف المػوزع فػي تعمػـ ميػارة دقػة التصػويب عمػى
اليدؼ.

