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 : امُلقدمة وُمشكلة البحثـ 

 لتطلور   األملم  تسلع   لللل   واألملم   الشلعو   تقلدم  يف األساسلي   الدعامل   التعلليم  ميثل  

  التقليلد   األسللو  تعليمها  وبالنظ  إىل التعليم بشك  عام جند أنه رعتمد يف الكثري مل  م اللله علل     

 والللل  رقللع العللرب  األكللى ايلله عللل  املعلللم  ودول املللتعلم ايلله سلللى إىل لللد كللبري  للللا تسللع  الكللثري     

لليم تهلدإ إىل أي ركلوي    م  املؤسسات التعليمي  والرتبور  إىل تطور  التعليم بإجياد طل   ددرلدل للتع  

املتعلم ايه نشطًا وإجيابيًا  وأي ركوي امُلعلم مودهًا وم شدًا. للا ظه  الكثري مل  أسلاليرب وطل   اللتعلم     

اهلدإ منها هو دع  املتعلم هو حمول العمليل  التعليميل  بلداًل مل  املعللم  والرتكيل        ويف الفرتل االخريل  

لتعلاون،  وبنلا ع علل   لل  سلع  اولىا  والبلالثوي يف  لا          عل  اسرتاتيجيات التعلم النشط والتعلم ا

الرتبي  ال راضي  إىل إجياد مث  هله األساليرب والط   احلدرثل  يف تعللم املهلالات ال راضلي  تلا رلت  م       

 مع قدلات وإمكانيات املتعلم.  

تعنل    والل  التعليمي  احلدرث  واهلامه يف عملي  اللتعلم   االسرتاتيجياتوُرعد التعلم لإلتقاي م  

إىل تعللم   االنتقلا  اللتعلم واألدا  قبل     يف واآلليل  الوصو  باجملموع  املتعلم  إىل دلد  اإلتقاي والثبيل   

رتواصل    وال سوإ رتعلمها  ال مهالل أخ ى و ل  ألي م حمها تؤكد عل  اهم املتعلم لطبيع  املهم  

خل     اختبلالات وتقدرم   "مهالات"صغريل  أهداإ  تقسيم املنه  إىل ولدات تعليمي  ومعها م  خ 

باإلضلاا   يف نهارته مع تقدرم التغلر  ال ادع  املناسلب  لتحلحيأ أخطلا  امللتعلم       تعليم،ك  دلس 

التغلللرب عللل  الحللعوبات  بهللدإبالللدلس  األصللل،إتاللل  وقلل  مناسللرب للللتعلم و للل  داخلل  الوقلل    إىل

 ( 9:  14) م  خ   إتال  ا ص تعليمي  بدرله.  الف در

رعتملد يف جنالله علل  تقلدرم      لإلتقلاي ي اللتعلم  أ م(2000الفلال )  عبلد الوكيل    إبل اهيم  لك ور

ناسب  للملتعلم يف لالل  ودلود أرل  مشلك ت تعلو  وصلوله ملسلتوى         التعليم اجليد وتقدرم املساعدل امُل

لك  متعلم للوصو  إىل املستوى املطلو  م  اإلتقاي و ل  بعد التأكد مل    الكايفاإلتقاي مع تواري الوق  

  رقضيه املتعلم يف اللتعلم النشلط وبل  مسلتوى التححلي  اللل        ودود ع ق  إجيابي  ب  الوق  الل

 (46:  2) رح  إليه.

 دامع  مدرن  السادات. لكلي  الرتبي  ال راضي   لمدلس بقسم األلعا   *
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  أي اللتعلم لإلتقلاي رعتملد علل   موعل  مل  األسل         م(2001صلاد  )  حمملد  إمساعيل   ضيفوُر

أي تكوي وليث رستفيد املتعلم م  خىاته السابق  يف اوىات ال لق    : أي ركوي التعلم ت اكميًا منها

رتوقع أي رظه ه   الل النهائ،حاغ بط رق  إد ائي  تظه  السلوك أهداإ التعلم حمددل بوضوح وأي ُت

   للمللتعلم تللواري العدرللد ملل  البللدائ  التعليميلل   وكلللل   وجيللرب أي رعللد هلللا املللتعلم مقللدمًا  املللتعلم

 (257:  5. )تتابعًاأي ركوي احملتوى ُمو

دوه  األدا  هلللا النشلا      اه، ك ل السل ل راض   الفق  املهالات األساسي  تثاب  العمود  وُتعد

 لال  اهلجوم والدااع ا ص  إل از النقا  والفوز باملبالال. يف للف رقكما تتيأ 

 املهللالات األساسللي  أي  م(1998عبللد الع رلل  ألللد النملل   مللدل  صللا  سلليد )ورلللك  كللً  ملل  

إطلال قلانوي اللعبل  سلوا       يفتلؤدى   والل  ك  املف دات احل كي   ات الوادبلات املتتلفل      لك ل السل  ه

 ا رق لكاا  أشكا  املهالات األساسي  م  أهم العوامل     عد مدى إدادل أا اد أتو  كان  بالك ل أو بدونها

 إ  ال رودللد  بلل  املهللالات األساسللي  مللا هللو مهللم ومللا هللو أقلل  أهميلل     تللؤدى إىل النجللاح والتفللو  اللل 

 (17:  11لاد  ماس  إىل ك  مهالات اللعب  طوا  املبالرات. ) ألي ال عرب يف

أي جناح حتقيق اهلدإ رتوقف دائملًا علل  إتقلاي املهلالات      (م1988تال )خم لنف، حممودر ى كما 

مجيع ال عب  املهالل بحولل   وجيرب أي رؤد  تعتى الوسيل  لتنفيل اوطط اهلجومي  والدااعي  ال 

 (143:  7متقن  ودقيق  حت  ضغط املناا  واقًا لظ وإ املبالرات. )

ُرعتى تعلم وإتقاي املهالات األساسلي  يف لراضل  كل ل السلل  مل  أهلم العوامل          عل  ما تقدموبنا ع 

 ال  تساعد الف رلق علل  حتقيلق الفلوز  ليلث ال ميكل  تنفيلل أ  وادلرب خططل، هجلوم، أو دالاع،            

 ع  ط رق اإلتقاي اجليد هلله املهالات. إال

الثانيل  بنلات بالكليل     يف تلدلر  ملادل كل ل السلل  لطالبلات الف قل         البالثل  وم  خ   خلىل  

 البالثل  اللظ  اخنفاض مستوى األدا  املهال  للطالبات ع  املسلتوى املطللو  )املتوقلع(  وقلد ُت دلع      

 عللل  أسلللو  األواملل   غالبللًا تعتمللد  واللل   الللتعلم املسللتتدم هلللا االخنفللاض يف املسللتوى إىل ط رقلل   

قلوم  تليلث    اواصل  بالعمليل  التعليميل     مجيلع القل الات   باختا   قوم ايه املعلمتوهو األسلو  اللى 

قوم بتححيأ األخطلا  العامل  وتكل ال  لل  علدل مل ات لتل         تثم .. بالش ح وإعطا  النمو ج للمهالل 

األمل  اللل  ال ت اعل، ايله املعلملل  الفل و  الف درل  بل  الطالبلات  كملا أي ااعليلل            .الطالبلات تعلمهلا  ت

الطالب  يف أسلو  األوام  غلري متلوا ل بالقلدل الكلايف  باإلضلاا  إىل اولوإ مل  األدا  اولاطة للمهلالل           

  لطالبلات ل املل اد تعليمهلا  ات قد رؤدى إىل لدوث قحول يف وصلو  املعلوملات اواصل  باملهلال      األم  الل

  ئه  هلا.داأضعف مستوى  وبالتال،
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  للطالبلات الف درل    فل و  م اعلال ال  مادل كل ل السلل   بتدلر   اعند قيامه  علملا جيرب عل  امُلل

دااع  ومشجع  يف دلو رلثري     كما جيرب تهيئ  ظ وإ نفسي  يف القدلات ُمتشابهت  طالبت ا  رودد 

 اسللتق اليف كللثري ملل  األليللاي رللؤدى إىل عللدم  األدا  صللعوب ملل   وإوالتقبلل  للنشللا   اللاو االهتمللام

كملا جيلرب   بالنوال، الفني  ألدا  مث  هله املهلالات    كاايًا ًاإملام الطالباتاملعلومات األساسي  أو عدم إملام 

  للطالبللاتوتوضلليحها  صللعوبتهااملهللالل ومقللدال  يف تعللليم تسللتغ قها اللل م اعللال املللدل   علمللعللل  امُل

 األدا  املهال .أهمي  وض ولل األدا  بإتقاي إلسهامه يف لاع مستوى  مستوراتها وإب از اخت إعل  

 أي اختيلال األسللو  األمثل      تودلد  امل ادلع العلميل   عل  العدرد مل    البالث  وم  خ   إط ع

 ناسلرب  واللل  رت   ث  اللتعلم االجيلاب، بل  املهلالات املل اد تعلمهلا      أيف تعلم أ  مهالل هو الل  رضم  نق  

ساعد املهالات األساسي  ُرأدا  ي إتقاي أو  ومدى صعوب  املهالل امل اد تعلمها للطالبات مع املستوى العم  

كأللد   لإلتقلاي أي اللتعلم    البالثل  تلللا لأ  بشك  صحيأ  تطلبات النشا  ال راض،ُم عل  أدا   الطالب

رعمل  علل     ليلث املهلالات األساسلي  يف كل ل السلل       تعللم   يف  و تلأثري إجيلاب،   قلد ركلوي  أساليرب اللتعلم  

لالع مسلتوى    وبالتلال، علل  التححلي  واملمالسل       ورسلاعده  الطالبلات م اعال الفل و  الف درل  بل     

تلأثري اسلتتدام اللتعلم    " إلد ا  الدلاسل  احلاليل  للتعل إ علل       البالثداع   . األم  الل  املهال أدائه

   ."يف ك ل السل  لدى طالبات كلي  الرتبي  ال راضي  واحملاولل لإلتقاي عل  تعلم مهالت، التم ر 

 :هدف البحث ـ 

 مهالت، التم ر  واحملاوللتعلم  التعلم لإلتقاي عل  استتدام ريأثتعل  التع إ  رهدإ البحث إىل

 يف ك ل السل .

 :ـ فروض البحث 

للمجموعلل  التج ربيلل    والبعللد  ي  القبللل،القياسلل متوسللط،بلل   تودللد الل و  داللله إلحللائياً  - 1

 متوسللط لحللا و يف كلل ل السللل  مهللالت، التم رلل  واحملللاوللمسللتوى يف ( الللتعلم لإلتقللاي  موعلل )

 .البعد  القياس

 الضللابط للمجموعلل   والبعللد  ي  القبللل،القياسلل متوسللط،بلل   تودللد الل و  داللله إلحللائياً   - 2

 متوسلط  لحلا  ويف ك ل السلل    واحملاوللمهالت، التم ر  مستوى  يف( الط رق  التقليدر   موع )

 .البعد  القياس

والضلابط    التج ربيل   ت للمجملوع  ي  البعدر القياس متوسط،ب   تودد ا و  داله إلحائيًا - 3

البعللد  للمجموعلل   القيللاس متوسلط لحللا  و يف كلل ل السللل  مهللالت، التم رلل  واحمللاولل مسلتوى   يف

 .التج ربي 
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 : البحث اتصطلحُمـ 

  :لإلتقان  التعلمـ  1

 اسللرتاتيجي  تللدلر  ُتسللتتدم للتعللليم باسللتتدام بللدائ  تعليميلل  وطلل        "هللو عبللالل علل   

وقلدلاتهم واسلتعداداتهم  ثيلث رلتم لحلو  كل  ملتعلم مل           تدلر  تتناسرب مع طبيعل  امللتعلم   

 (150 : 3). "يف اختبال ُرعقد يف نهار  ك  ولدل م  ولدات املق ل اأكث  %( 80)عل  املتعلم  

 : الدراسات السابقةـ 

 :  دلاسلل  بعنللواي  (22م( )1999) Martinez & Josephدوزرللف و مللالتين  أدلل ى كللً  ملل     - 1

امللنه    ايالبالثل  واسلتتدم   "املتميل  مللدخ  اللتعلم لإلتقلاي يف عمليل  التححلي        االسلتتدام تأثري "

أي  إىلالنتلائ      وأشلالت أهلم   موعلات م  إىل ألبعل   ّسُق ًاطالب (80) التج رى عل  عين  بلغ قوامها

 عملي  التححي . يفالتعلم لإلتقاي متي وا ع  اجملموعات األخ ى  استتدموااللر   الطلب 

تأثري بعض أساليرب التدلر  علل  تعللم بعلض    "بدلاس  عنوانها :  (1م( )2003)املتول، إب اهيم قام  - 2

علل  تعللم    التعلاون، التعلم لإلتقاي واللتعلم  بهدإ التع إ عل  تأثري استتدام   "مهالات ك ل القدم

بتحللميم  مللوعت  يلل ربيت   التجلل رىالبالللث املللنه   واسللتتدم  مهللالات كلل ل القللدمبعللض 

ملل  طلل   الف قلل  ال ابعلل  بكليلل  الرتبيلل  طالللرب  (25)ووالللدل ضللابط   وقللد بلللغ قللوام كلل  منهللا 

الللتعلم   اسللتتدمتا تلللأهللم النتللائ  تقللدم اجململلوعت  ال    وأوضللح  دامعلل  األزهلل  -ال راضللي  

تفللو  كلللل  الط رقلل  التقليدرلل   و  اسللتتدم  اللل عللل  اجملموعلل    التعللاون،لإلتقللاي والللتعلم  

أدا   باإلتقلاي علل  اجملموعل  الل  اسلتتدم  اللتعلم التعلاون، يف       اللتعلم   اسلتتدم   الل  اجملموع  

 .قيد البحث مهالات ك ل القدم

 التعلاون، أسللوب، اللتعلم    اسلتتدام تلأثري  "دلاسل  بعنلواي :    (8م( )2006) سلعد عبلد اجلليل    أد ى  - 3

واإلتقاي عل  اجلانرب املع يف واملهالى لسلبال  ال للف علل  اللبط  لطلبل  قسلم الرتبيل  ال راضلي          

اجلانلرب   واإلتقلاي علل    التعلاون، أسللوب، اللتعلم    اسلتتدام تأثري التع إ عل   بهدإ  "دامع  طنطا

 دامع  طنطلا  واسلتتدم  ال راضي   املع يف واملهالى لسبال  ال لف عل  البط  لطلب  قسم الرتبي 

بتحميم  موعت  ي ربيت  ووالدل ضابط   وقد بلغ قلوام كل  منهلا     التج رىالبالث املنه  

الىنلام   إىل أي أهلم النتلائ     وأشلالت  دامع  طنطلا   -قسم الرتبي  ال راضي  م  ط    طالرب (60)

سللو   أ  أاضل  مل   إجيابيلاً  واإلتقاي رلؤث  تلأثرياً   التعاون،التعلم  ،أسلوب باستتداماملقرتح  التعليم،

 .لسبال  ال لف عل  البط واملهالى  الفينيف التححي  املع يف واألدا   الط رق  التقليدر 
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أسلللو  اإلتقللاي يف تعلللم مجللل   اسللتتدامتللأثري "دلاسلل  بعنللواي :  (13م( )2010) عللل  غلل   أدلل ى - 4

بهلدإ التعل إ     "دامعل  طنطلا   -التم رنات احل ل لطلب  شعب  التدلر  بكلي  الرتبي  ال راضلي   

أسلو  اإلتقاي يف تعللم مجلل  التم رنلات احلل ل لطلبل  شلعب  التلدلر  بكليل           استتدامتأثري عل  

بتحميم  موعت  إللداهما    رىالتجالبالث املنه     واستتدمدامع  طنطا -الرتبي  ال راضي  

 أسللو  أهلم النتلائ   أي    أوضلح  وطاللرب    (20)ي ربي  واألخ ى ضابط  ليث بلغ قوام ك  منهلا  

 احلل ل  حتسل  يف أدا  مجلل  التم رنلات   للدوث  التعلم لإلتقاي اواص باجملموع  التج ربيل  أدى إىل  

 باجملموع  الضابط .بدلد  أكى م  أسلو  الط رق  التقليدر  اواص  قيد الدلاس 

 تللأثري اسللتتدام اسللرتاتيجي  الللتعلم  ''بدلاسلل  عنوانهللا :  (18م( )2010محللطف  نحلل  الللدر  )قللام  - 5

   وتهللدإ هللله ''لتلل  الللتمك  )اإلتقللاي( عللل  مسللتوى أدا  بعللض املهللالات األساسللي  يف كلل ل القللدم  

الدلاس  اىل التع إ عل  تأثري استتدام اسرتاتيجي  التعلم لت  التمك  )اإلتقاي( علل  مسلتوى أدا    

( 20)بعض املهالات األساسي  يف ك ل القدم  وقد استتدم البالث املنه  التج رى عل  عين  قوامهلا  

يمهم إىل  ملوعت  إللداهما   طالبًا بالف قل  الثانيل  بكليل  الرتبيل  ال راضلي  ببولسلعيد   تقسل       

 -طلل    وملل  أدوات البحللث: اختبللالات مهالرلل   (10)ي ربيلل  واألخلل ى ضللابط  قللوام كلل  منهمللا 

أسابيع  وم  أهم النتائ  ودود ا و  دال  إلحائيًا ب  القياس  البعلدر    (8)الىنام  التعليم، 

 األساسلللي  يف كللل ل القلللدم   للمجملللوعت  التج ربيللل  والضلللابط  يف مسلللتوى أدا  بعلللض املهلللالات   

لحا  اجملموع  التج ربي  الل  تسلتتدم الىنلام  التعليمل، باسلتتدام اسلرتاتيجي  اللتعلم لتل          

 التمك  )اإلتقاي(. 

 :إجراءات البحث ـ 

 :منهج البحث  :ـ أواًل 

 -القبلل،  ) و القيلاس  التحميم التجل رى     و ل  باستتداماملنه  التج رى  البالث استتدم 

 لطبيع  هلا البحث. هملناسبتواألخ ى ضابط    ي ربي  ت  إلداهماجملموعالبعد ( 

 : عينة البحثجمتمع و:  ثانيًاـ 

 :جمتمع البحث  ـ 1

 مدرن  الساداتدامع   -بكلي  الرتبي  ال راضي   الثاني الف ق   طالبات يف تمع البحث  رتمث 

 )الفح  الدلاس، الثان،(. م2014/م2013 اجلامع،لعام ل
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 :عينة البحث  ـ 2

ليلث بللغ علدد      بالط رق  العشوائي  الكلي  )األساسي   االستط عي (   اختيال عين  البحث 

 : إىل  موعت   و  تقسيمه   طالب (40) البحث األساسي  أا اد عين 

تعلم املهالات  يف )التعلم لإلتقاي(خضع  ألسلو    طالب (20): وعددها  اجملموع  األوىل )التج ربي ( *

 .قيد البحث

وأدا   اللفظلل،خضللع  ألسلللو  الشلل ح  واللل   طالبلل (20): وعللددها  اجملموعلل  الثانيلل  )الضللابط ( *

 .تعلم املهالات قيد البحث يف( التقليد )األسلو   العمل،النمو ج 

مل  نفل   تملع البحلث      الثانيل  الف قل    طالبات م  طالبات( 10)بعدد   البالث  وقد استعان

 (10)بعللدد  االسللتعان  أرضللًا(  كمللا   امُلميلل ل)اجملموعلل  غللري  ايمثلللولوخللالج عينلل  البحللث األساسللي  

مي ل(  و لل  حلسلا    )اجملموع  امُل ايمثلول ال ابع الف ق   طالبات خالج ُمجتمع البحث م  م  طالبات

 املستتدم  يف البحث.ل ختبالات  الثبات( -عام ت العلمي  )الحد  امُل

 (50) ليث   إجياد التجان  لعينل  البحلث الكليل  )األساسلي   االسلتط عي ( والبلالغ علدده        

الوزي(  املتغريات البدني  اواص  ب راضل  كل ل السلل       -الطو   -طالب   و ل  يف متغريات النمو )الس  

 .(1)   و ل  ما روضحه ددو مهالت، التم ر  واحملاولل يف ك ل السل 

 (1ددو  )

 التوصيف اإللحائ، لعين  البحث الكلي  األساسي  واالستط عي  

 يف املتغريات قيد البحث

 املتغريات

 ولدل  

 القياس

 املتوسط 

 احلساب،

 الوسيط

 االحن اإ 

 املعيال 

 عام  ُم

 االلتوا 

 متغريات 

 النمو

0.38 0.95 18.1218.00 السن  الس 

 0.53 4.71 159.00 159.83 سم الطو 

 0.56 4.86 57.00 57.90 كجم الوزي

املتغريات 

 البدني 

 0.34- 5.62 21.00 20.37 سم بالس ع   امُلمي لالقول 

 1.86 0.74 6.08 6.54 الثاني  الس ع  االنتقالي 

 1.33 1.85 32.59 33.41 الثاني  ال شاق  

 0.76 2.37 8.00 8.60 سم امل ون  

املهالات 

 األساسي 

 1.07 3.86 60.00 61.38الدلد  التم ر ل الحدلر 

 1.15 1.70 17.00 17.65الثاني  احملاولل 

 50ي = 
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  االسلتط عي ( قلد   األساسلي  ألال اد عينل  البحلث )   أي معلام ت االلتلوا     (1)رتضأ م  ددو  

مهلالت، التم رل     - اواصل  بكل ل السلل     امللتغريات البدنيل    -يف )متغريات النمو  (3 ±)ب  ما  احنح ت

   يف هله املتغريات. القياساتاعتدالي  توزرع مما رد  عل   ( واحملاولل يف ك ل السل 

 :وسائل وأدوات مجع البيانات  :ثالثًا ـ 

 : التالي واألدوات الوسائ  إىل جلمع البيانات واملعلومات  البالث استندت 

 : بالبحث املراجع والدراسات املرتبطة ـ 1

(  18(  )13) ( 12) ( 8(  )1)   االطل ع علل  امل ادلع والدلاسللات امل تبطل  توضلوع هللا البحللث      

 و ل  ل ستفادل منها يف تعضيد نتائ  البحث احلال،.   (22)

 :األجهزة واألدوات املستخدمة يف البحث  ـ 2

 بالكيلو د ام.لقياس الطو  بالسنتيمرت والوزي  Restmeter دهاز ال رستاميرت *

 قوائم وثرب عال،.( 5)عدد  * ألبع  لواد  ألعا  قوى. (4)عدد  *

 ش رط قياس للمساا  باألمتال. * ساع  إرقاإ. * ك ل سل . *

 مسط ل مدلد  لقياس امل ون  بالسنتيمرت. * لائط أمل . * منضدل. *

 لاسرب آل، وشاش  ع ض. *طباشري.                   * مقعد خشى.                 * سبولل. *

 (1مرفق ) :استمارات تسجيل البيانات  ـ 3

 جلمع البيانات اواص  بعين  البحث لتف رغها ومعاجلتها إلحائيًا. استمالات  إعداد 

 : قابلة الشخصية امُل ـ 4

 قللاب ت شتحللي  مللع  موعلل  ملل  السللادل اوللىا  يف  للا  لراضلل  كلل ل           إدلل ا  عللدل مُ 

  و لل  السلتط ع آلائهلم للو      (2)م الق   ل  (2)  و لا  طل   التلدلر  وعلدهم     (2)سل  وعددهم ال

 )علللدد الوللللدات التعليميللل   مللل  ليلللث : الىنلللام  التعليمللل، باسلللتتدام أسللللو  اللللتعلم لإلتقلللاي   

  حتدرد تدلربات ك  مهالل وتوزرعها علل  الوللدات التعليميل      السل  ملهالت، التم ر  واحملاولل يف ك ل

ناسلب  االختبلالات املهالرل  لقيلاس مسلتوى      وحتدرد زم  ك  د   داخ  الولدل التعليمي (  وملدى مُ 

 األدا  املهال  ألا اد عين  البحث.
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 :االختبارات املستخدمة يف البحث  ـ 5

 ( 3مرفق ) :كرة السلة االختبارات البدنية اخلاصة برياضة  (أ

  االط ع علل  بعلض الدلاسلات السلابق  وامل ادلع العلميل  املتتححل  الل  تناولل  امللتغريات           

  (20(  )19(  )16(  )15(  )11(  )9(  )4)البدني  اواصل  ب راضل  كل ل السلل  واالختبلالات الل  تقيسلها        

 االختبالات البدني  التالي  : البالث وم  خ    ل  استتلح  

 اختبال الوثرب العمود  لقياس القدلل العضلي  لل دل . *

 مرت م  بدار  متح ك  لقياس الس ع  االنتقالي .( 30)اختبال العدو  *

 اختبال اجل   املتع ج لبالو لقياس ال شاق . *

 اختبال ثين اجللع م  وضع اجللوس الطور  لقياس امل ون . *

 (4مرفق ) : مهارتي التمرير واحملاورة يف كرة السلةات اختبار( ب

 لا    يفلدلاسات السابق  وامل ادع العلمي  املتتحح  باالط ع عل  العدرد م  ا  البالث  قام

اختبللالات مهللالت، التم رلل    لتحدرللد  (21(  )20(  )17(  )16(  )15(  )9(  )6(  )4)كلل ل السللل   لراضلل  

للوقلوإ   - (2) م الق  .( خىا  يف  ا  لراض  كل ل السلل   3  ع ضها عل  )ثم   واحملاولل يف ك ل السل 

  وقد أشال السادل اولىا  تناسلب    ألدا  املهال  ألا اد عين  البحثعل  مدى ُمناسبتها لقياس مستوى ا

 تل  االختبالات ألا اد عين  البحث.

 : الدراسة االستطالعية :رابعًا ـ 

عللل  عينلل  الدلاسلل    م27/02/2014إىل  23  إدلل ا  الدلاسلل  االسللتط عي  خلل   الفللرتل ملل     

الف قل    طالبلات  مل   طالبلات  (10) بلغ قوامها اجملموع  األوىلاالستط عي  ال  ُقسم  إىل  موعت   

  ( امُلميلل ل)اجملموعلل  غللري  ايمثلللولملل  نفلل   تمللع البحللث وخللالج عينلل  البحللث األساسللي    الثانيلل 

(  امُلميل ل )اجملموعل    ايمثللو ل ال ابعل  الف قل    طالبات م طالبات  (10)بينما بلغ قوام اجملموع  الثاني  

 : وكاي اهلدإ منها

 .التأكد م  تواا  املعام ت العلمي  )الحد  والثبات( ل ختبالات املستتدم  يف البحث *

 .البحثالتحقق م  مدى ص لي  األدوات واألده ل املستتدم  يف  *

 .التحقق م  مدى مناسب  املكاي املتحص إلد ا  التج ب  األساسي  *



  ل 9ل   

 التعلم لإلتقان على تعلم مهارتي التمرير واحملاورة يف كرة السلة لدى طالبات كلية الرتبية الرياضية""تأثري استخدام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تدلررب املساعدر  عل  كيفي  تطبيق وتسجي  نتائ  االختبالات املستتدم  يف البحث. *

 التحقق م  مناسب  أولا  العم  للطالبات م  ليث الوضوح والفهم واالستيعا . *

 .أثنا  إد ا  االختبالات لت ايها يف الدلاس  األساسي التع إ عل  األخطا  احملتم  ظهولها  *

 : وقد أسف ت نتائ  الدلاس  االستط عي  ع  التحقق م 

 .تواا  املعام ت العلمي  )الحد  والثبات( ل ختبالات املستتدم  يف البحث *

 .ص لي  األدوات واألده ل املستتدم  يف البحث *

 .التج ب  األساسي ُمناسب  املكاي املتحص إلد ا   *

 استيعا  املساعدر  لط رق  أدا  االختبالات البدني  واملهالر  املستتدم  يف البحث. *

 ُمناسب  أولا  العم  للطالبات م  ليث الوضوح والفهم واالستيعا . *

 :املعامالت العلمية لالختبارات البدنية واملهارية قيد البحث  ـ 1

 :صدق االختبارات البدنية واملهارية قيد البحث ( أ

و لل  بتطبيقهلا     ر ا  لسا  صد  االختبالات البدني  واملهالر  ع  ط رق إجياد صلد  التمل  

مل  نفل   تملع     الثانيل  الف قل    طالبلات  مل   طالبات (10)بلغ قوام اجملموع  األوىل   عل   موعت 

بينما بلغ قوام اجملموعل  الثانيل     ( امُلمي ل)اجملموع  غري  ايمثلولالبحث وخالج عين  البحث األساسي  

داللل  الفل و    روضأ ( 2)(  وددو  امُلمي ل)اجملموع   ايمثلول ال ابع الف ق   طالبات م طالبات ( 10)

 .ب  اجملموعت  يف االختبالات البدني  واملهالر 

 

 

 

 

 

 



  ل 10ل   

 التعلم لإلتقان على تعلم مهارتي التمرير واحملاورة يف كرة السلة لدى طالبات كلية الرتبية الرياضية""تأثري استخدام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2ددو  )

  مي لمي ل وغري امُلدلدات اجملموعت  امُلدالل  الف و  ب  متوسط، 

 قيد البحث واملهالر  يف االختبالات البدني 

االختبالات البدني  واملهالر 

ولدل 

القياس

   اجملموع

 لمي امُل

   اجملموع

الف   ب  مي ل غري امُل

املتوسط 

 قيم  

 (ت)

احملسوب 
 ع± س/ ع± س/

 الوثرب العمود  

 العضلي  لل دل لقياس القدلل 

 * 7.51 5.26 3.79 21.14 26.403.11 سم

مرت م  بدار  متح ك   (30) العدو

 لقياس الس ع  االنتقالي 

 * 7.86 1.31 0.85 6.83 0.80 5.52 الثاني 

 اجل   املتع ج لبالو 

 لقياس ال شاق 

 * 6.28 2.36 2.26 34.10 1.35 31.74 الثاني 

 ثين اجللع م  وضع اجللوس 

 الطور  لقياس امل ون 

 * 6.14 2.52 2.64 8.97 1.13 11.49 سم

 التم ر  بالداع اختبال 

 لقياس التم ر ل الحدلر 

 * 18.61 19.58 4.31 62.15 5.97 81.73الدلد 

 اجل   املتع ج بالك ل اختبال 

 لقياس احملاولل

 * 8.89 4.53 2.43 17.80 2.61 13.27الثاني 

 2.101( = 0.05(  مستوى معنور  )18قيم  )ت( اجلدولي  عند د . ح ) *

بل  متوسلط،    (0.05)مسلتوى معنورل    عنلد  ودود ا و  دال  إلحلائيًا   (2) رتضأ م  ددو 

 يف االختبلالات البدنيل  واملهالرل      امُلميل ل لحلا  اجملموعل      وامُلميل ل وغلري   امُلمي لدلدات اجملموعت  

 وبالتللال،  خمتلفلل  املسللتوى  قيللد البحللث  ممللا رللد  عللل  أنهللا تسللتطيع التمييلل  بلل  اجملموعللات         

 اه، اختبالات صادق  ايما وضع  م  أدله.

 : ثبات االختبارات البدنية واملهارية قيد البحث( ب

   إجيللاد معللام ت ثبللات االختبللالات البدنيلل  واملهالرلل  باسللتتدام ط رقلل  تطبيللق االختبللال    

م  نفل    الثاني الف ق   طالبات م  طالبات (10)قوامها بلغ عل  عين   Test-Retest دل تطبيقهوإعا

نتلائ    البالثل   ت(  وقلد اعتلى  امُلميل ل  تمع البحث وخالج عينل  البحلث األساسلي  )اجملموعل  غلري      

بإعلادل تطبيلق     تثابل  التطبيلق األو   ثلم قامل     امُلمي لاالختبالات اواص  بالحد  للمجموع  غري 

عللام ت االلتبللا  بلل  روضللأ ُم (3)االختبللالات حتلل  نفلل  الظلل وإ وبللنف  التعليمللات  ودللدو    

 التطبيق  األو  والثان،.

 10=  2= ي 1ي



  ل 11ل   
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 (3ددو  )

 ُمعام ت االلتبا  ب  التطبيق  األو  والثان، ل ختبالات قيد البحث  

 االختبالات البدني  واملهالر 
ولدل 

 القياس

 التطبيق الثان، األو التطبيق 
 (ل)قيم  

 احملسوب 
 ع± س/ ع± س/

 الوثرب العمود  

 لقياس القدلل العضلي  لل دل 

 * 0.88 3.48 21.50 3.79 21.14 سم

 مرت م  بدار  متح ك   (30)العدو 

 لقياس الس ع  االنتقالي 

 * 0.92 0.70 6.42 0.85 6.83 الثاني 

 اجل   املتع ج لبالو 

 ال شاق لقياس 

 * 0.89 1.94 33.78 2.26 34.10 الثاني 

 ثين اجللع م  وضع اجللوس 

 الطور  لقياس امل ون 

 * 0.95 2.55 9.02 2.64 8.97 سم

 التم ر  بالداع اختبال 

 لقياس التم ر ل الحدلر 

 * 0.85 3.90 62.90 4.31 62.15 الدلد 

 اجل   املتع ج بالك ل اختبال 

 لقياس احملاولل

 * 0.81 2.11 17.05 2.43 17.80 الثاني 

 0.632( = 0.05) معنور  مستوى  (8( اجلدولي  عند د . ح )لقيم  ) *

أي قليم معلام ت االلتبلا  بل  التطبليق  األو  والثلان، ل ختبلالات         (3)رتضأ مل  دلدو     

  وهله القيم دال  إلحائيًا عند مستوى (0.95 - 0.81)البدني  واملهالر  قيد البحث قد ت اول  ما ب  

 مما رد  عل  ثبات هله االختبالات.( 0.05)دالل  

  :أسلوب التعلم لإلتقان الربنامج التعليمي املقرتح باستخدام :  خامسًاـ 

  االط ع عل  الدلاسات السابق  ال  تناول  إعداد الىام  التعليمي  باستتدام أسلو  اللتعلم  

 خطوات إعداد الىنام  التعليم، : وأس   البالث لإلتقاي  وم  خ    ل  استتلح  

 : أهدف الربنامجحتديد  ـ 1

عللل  ل املقلل لو  كل ل السللل  مهللالت، التم رلل  واحملللاولل يف  إتقللاي ط رقل  أدا   إىلرهلدإ الىنللام   

 مدرن  السادات.  دامع   ل بكلي  الرتبي  ال راضي  الف ق  الثاني  طالبات

 10ي = 



  ل 12ل   
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ويتفرع من اهلدف العام األهداف التالية 

 : أهداف معرفيةأ( 

 . هالت، التم ر  واحملاولل يف ك ل السل ملأي تتع إ الطالب  عل  املعلومات واملعالإ اواص   *

 . هالت، التم ر  واحملاولل يف ك ل السل ملأي تتع إ الطالب  عل  ط رق  األدا  الفين الححيأ  *

 : أهداف مهاريةب( 

 : يفواملتمثل    ك ل السل  األساسي  يفبعض املهالات  أي تتق  الطالب  ط رق  أدا 

 .التم ر ل الحدلر  *

 .احملاولل *

 : وجدانيةأهداف ج( 

 . الثق  واالعتماد عل  النف أي تكتسرب الطالب   *

 .  أي ُرنم  لدى الطالب  الدااعي  واإلقبا  عل  التعلم *

 : الربنامج وضع أسس ـ 2

 :عليم، قب  تطبيقه عل  عين  البحث األس  التالي  عند وضع الىنام  الت البالث لاع  

 أي رتناسرب حمتوى الىنام  مع أهدااه. *

 .يف التعلم الحعرب ىلم اعال مبدأ التدلج م  السه  إ *

 .بامل ون  وتواري البدائ  يف ع ض املادل العلمي  للطالبات )أا اد العين (أي رتمي  الىنام   *

 .الطالبات )أا اد العين (الف و  الف در  ب   أي ُر اع، *

 . الطالباتمستو   معالىنام   رتناسربأي  *

 .لدى الطالبات للبعد ع  املل  لالشعول بالتشورق والس و الىنام  م اعال أي حيقق *

 .التعليم،لتحقيق العائد   دااعيته باستثاللتا رسمأ  الطالباتأي تتحد  حمتورات الىنام  قدلات  *

 . اعال تواري املكاي واإلمكانيات املناسب  لتنفيل الىنام ُم *

 االهتمام بالتغلر  ال ادع  ليث أنها تشك  عائد املعلومات لدى الطالبات. *



  ل 13ل   

 التعلم لإلتقان على تعلم مهارتي التمرير واحملاورة يف كرة السلة لدى طالبات كلية الرتبية الرياضية""تأثري استخدام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : وفق أسلوب التعلم لإلتقان الربنامج حمتوى ـ 3

 : الشرح والنموذج( أ

 بالش ح اللفظ، لط رق  أدا  املهالات األساسي  قيد البحث  وأدا  منو ج عمل، هلا. البالث قام  

 : احلاسب اآللي( ب

بتواري بعلض مقلاطع الفيلدرو للمهلالات األساسلي  قيلد البحلث  والل  تعلى عل             البالث قام  

  هالت، التم رل  واحمللاولل يف كل ل السلل     ملط رق  األدا  األمث  هلا  وبعض الحول املسلسل  بشك  تتابع، 

 وكلل  بعض الحول الثابت  لع ضها عل  الطالبات )أا اد العين (.

 : أوراق العمل( ج

  توضلأ شلك    هالت، التم ر  واحملاولل يف ك ل السلل  ملبتواري  موع  م  الحول   البالث  قام

علل    دل   كل   القدم  وال كبت  واجللع والللاع  يف ك  مهالل  كما   حتدرلد املواصلفات الفنيل  ل   

يف  لا  لراضل  كل ل     اولىا  السلادل   ع ض الحولل املبدئي  ألولا  العم  عل   موع  م  و لده  

ناسلبتها ملسلتوى أال اد عينل  البحلث  وقلد أشلالوا بحل لي  أولا          مدى ُم ويف ال أ  ايها  بدا إل السل 

 (5)م اق  العم  للتطبيق وتناسبتها ملستو  اا اد العين .

 : الزميلة القائدة( د

إىل األدا    لتوديهه  ئه عل  زم لدا  كقاديف األ اإلتقايلدلد    وصل ال ت، الطالبات  توزرع 

 .يف املهالات قيد البحث الححيأ

 ميك  لك  طالب  ال دلوع إىل إللدى أو كل  الوسلائ  السلابق  ملع إمكانيل  تكل ال ال دلوع           ملحوظ  : *

 إليها واقًا حلاد  ك  طالب  و ل  مل اعال الف و  الف در  ب  الطالبات.

 : حتديد األسلوب التعليمي امُلستخدم يف التدريس ـ 4

 :اجملموعة التجريبية أ( 

 استتدم  طالبات اجملموع  التج ربي  أسلو  التعلم لإلتقاي )الش ح والنمو ج  احلاسلرب اآللل،   

  ليللث رللتم تكلل ال مهللالت، التم رلل  واحملللاولل يف كلل ل السللل  أولا  العملل   ال ميللل  القائللدل( يف تعلللم 

 . البالث استتدام الوسائ  السابق  واقًا حلاد  ك  طالب   و ل  حت  إش اإ وتوديه 



  ل 14ل   

 التعلم لإلتقان على تعلم مهارتي التمرير واحملاورة يف كرة السلة لدى طالبات كلية الرتبية الرياضية""تأثري استخدام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : اجملموعة الضابطةب( 

  اسللتتدام األسلللو  التقليللد  )الشلل ح اللفظلل، وأدا  النمللو ج العمللل،( يف الللتعلم مللع طالبللات  

اجملموعللل  الضلللابط   كملللا   م اعلللال توليلللد مضلللموي الوللللدات التعليميللل  والتلللدلربات امُلعطلللال  

 وامُلساعدر . البالث   التدلر  للمجموعت  داخ  اليوم الدلاس، حت  إش اإ وللمجموعت   

 :اخلطة الزمنية للربنامج للمجموعتني  ـ 5

  البالثل   قامل نا ع عل  آلا  السادل اوىا  يف  ا  لراض  كل ل السلل  و لا  طل   التلدلر        ُب

ثيلث    (7)  وللمجموع  الضابط . م الق  (6)للمجموع  التج ربي . م اق بإعداد الىنام  التعليم، 

 . واقلًا للتطل  الدلاسلي  بالكليل      يف األسلبوع  عليميل ( )ولدل تبواقع و ابيعأس مثاني  (8) : عل  اشتم 

 .دقيق ( 90)تعليمي  وزم  الولدل التعليمي  ات ولد (8)أ  أي الىنام  رشتم  عل  

 ث ثل  وللدات تعليميل   ومهلالل احمللاولل      ( 3)ليث سيتم تعلليم مهلالل التم رل ل الحلدلر  يف     

 :دقيق  عل  النحو التال،  (90) الولدل التعليمي مخس  ولدات تعليمي   وقد   تقسيم زم  ( 5) يف

 ( دقائق.10اإلمحاء )
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 اجملموعة التجريبية

 اجل   التعليم، للمهالل. دقائق (15)

 التطبيق العمل، للمهالل مع إص ح األخطا . دقيق  (45)

 التقييم الف د . دقيق  (15)

 اجملموعة الضابطة

 الش ح اللفظ، وأدا  النمو ج العمل،  والتطبيق العمل، للمهالل مع إص ح األخطا .

 ( دقائق.5اخلتام )

 :تدريبات الربنامج التعليمي  ـ 6

(  4)كل ل السلل     لا  لراضل     يفامل ادع العلمي  املتتححل   باالط ع عل  بعض   البالث  قام

  مهالت، التم ر  واحملاولل يف ك ل السلل  تدلربات  لتحدردو ل    (21(  )19(  )17(  )16(  )15(  )9(  )6)

  للوقوإ عل  أنسرب تل  التدلربات (2)خىا  يف  ا  لراض  ك ل السل . م اق  (3)ثم   ع ضها عل  

ملستوى أا اد عين  البحث  وقد لدد السادل اوىا  التدلربات ال  تتناسرب ملع مسلتوى أال اد العينل      

 .(4) كما روضحها اجلدو     توزرعها عل  الولدات التعليمي   وقد (8)م اق 



  ل 15ل   

 التعلم لإلتقان على تعلم مهارتي التمرير واحملاورة يف كرة السلة لدى طالبات كلية الرتبية الرياضية""تأثري استخدام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (4ددو  )

 توزرع التدلربات املهالر  عل  ولدات الىنام  التعليم،

 املهالات                                              

 األسبوع  

 احملاولل التم ر ل الحدلر 

  (2(  )1)تدلررب  (1)الولدل التعليمي   األو 

 (2)الولدل التعليمي   الثان،

 (4(  )3)تدلررب 

 (2(  )1)م ادع  تدلررب 

 

 (3)الولدل التعليمي   الثالث

 (6(  )5)تدلررب 

 (4)إىل ( 1) م ادع  التدلربات م 

 

 

 (8(  )7)تدلررب   (4)الولدل التعليمي   ال ابع

  (5) الولدل التعليمي  اوام 

 (10(  )9)تدلررب 

 (8(  )7)م ادع  تدلررب 

  (6)الولدل التعليمي   السادس

 (12(  )11) تدلررب

 (10(  )9) م ادع  تدلررب

  (7)الولدل التعليمي   السابع

 (14(  )13)تدلررب 

 (12(  )11)م ادع  تدلررب 

 (14)إىل  (7) م ادع  التدلربات م   (8) الولدل التعليمي  الثام 

 :تقييم األداء نهاية كل وحدة تعليمية  ـ 7

 ث ثل  ُمحلاوالت أدا  للمهلالل املتعلمل       (3)ال، إد ا  تقييم ا د  للطالبات مل    البالث عمدت 

لحلو  الطالبل  علل      البالثل  يف نهار  ك  ولدل تعليميل  للتأكلد مل  اتقلاي الطالبلات هللا  والتضل         

 األق  كش   ل نتقا  للتدلربات املهالر  اجلدردل.  )حماولت ( صحيحت  عل

 : ت تطبيق البحثخطوا :سادسًا ـ 

  : القياسات القبلية ـ 1

قيللد البحللث  تغرياتامللل يفوالضللابط   التج ربيلل  البحللث  إدلل ا  القياسللات القبليلل  جململلوع  

بإجيلاد التكلااؤ بل   ملوع  البحلث       البالثل    ليث قام  م03/2014/ 6  5األلبعا  واومي   ،روم

 -املللتغريات البدنيلل  اواصلل  ب راضلل  كلل ل السللل   -الللوزي  -الطللو   -)السلل  )التج ربيلل   الضللابط ( يف 

 روضأ  ل . (5)   وددو (مهالت، التم ر  واحملاولل يف ك ل السل 



  ل 16ل   

 التعلم لإلتقان على تعلم مهارتي التمرير واحملاورة يف كرة السلة لدى طالبات كلية الرتبية الرياضية""تأثري استخدام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (5ددو  )

 دالل  الف و  ب  متوسطات القياسات القبلي  جملموع  البحث 

 التج ربي  والضابط  يف املتغريات )قيد البحث(

 املتغريات قيد البحث

ولدل 

 القياس

 اجملموع  التج ربي  اجملموع  الضابط 

 الف   ب 

 املتوسط 

 (ت) قيم 
احملسوب 

 ع± س/ ع± س/

متغريات 

 النمو

 0.79 0.14 0.92 18.25 18.110.84 السن  الس 

 0.81 0.81 4.80 160.38 5.15 159.57 سم الطو 

 0.55 0.49 4.22 57.67 4.60 58.16 كجم الوزي

املتغريات 

 البدني 

 0.56 0.56 4.76 20.14 5.13 20.70 سم بالس ع  امُلمي لالقول 

 0.80 0.14 0.94 6.75 0.79 6.61 الثاني  الس ع  االنتقالي 

 1.03 0.49 2.51 33.68 2.20 33.19 الثاني  ال شاق 

 0.90 0.41 2.46 8.33 2.05 8.74 سم امل ون 

املهالات 

 األساسي  

 0.59 0.62 5.58 62.45 4.81 63.07الدلد  التم ر ل الحدلر 

 0.83 0.27 1.51 17.82 1.69 17.55الثاني  احملاولل 

 2.024( = 0.05(  مستوى معنور  )38قيم  )ت( اجلدولي  عند د . ح ) *

بلل   (0.05)مسللتوى معنورلل  عنللد داللل  إلحللائيًا غللري ودللود الل و   (5)رتضللأ ملل  دللدو   

القياسات القبلي  جملموع  البحث التج ربي  والضابط  يف املتغريات قيد البحث  مما رد  علل  تكلااؤ   

 .  اجملموعت  يف هله املتغريات

 : التجربة األساسية تطبيق ـ 2

  التج ربيلل  موعلل اجمل عللل التعليملل، باسللتتدام أسلللو  الللتعلم لإلتقللاي   ىنللام  التطبيللق   

علل  اجملموعل     والىنام  التعليم، باستتدام األسلو  التقليد  )الش ح اللفظ، وأدا  النمو ج العمل،(

   (9) م الق ل   مل  الل م   أعضلا  هيئل  التلدلر  بشلعب  كل ل السلل  بالكليل           (2)الضلابط  ُتسلاعدل   

  تطبيق الىنلام    كما  م01/05/2014 اومي إىل روم  م09/03/2014 األلدالفرتل م  روم  و ل  خ  

 تبع  مع اجملموع  التج ربي .املتبع مع اجملموع  الضابط  حت  نف  الظ وإ والش و  امُل

 20=  2= ي 1ي



  ل 17ل   

 التعلم لإلتقان على تعلم مهارتي التمرير واحملاورة يف كرة السلة لدى طالبات كلية الرتبية الرياضية""تأثري استخدام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : القياسات البعدية ـ 3

 البحللث  إدلل ا  القياسللات البعدرلل  جململلوع   التج بلل  األساسللي    ملل  تطبيللقنتهللا  االبعللد 

   م5/05/2014  4 و لل  رلوم، األللد واالثلن       يف املهلالات األساسلي  قيلد البحلث     التج ربي  والضابط 

 ها إد ا  القياسات القبلي .اي  إد ا  القياسات البعدر  حت  نف  الظ وإ ال  مت   م اعالوقد 

 : عاجلات اإلحصائيةامُل : سابعًاـ 

باألسلاليرب    واستعان  ( مُلعاجل  البيانات إلحائيًاSPSS) ،الىنام  اإللحائ  البالث  استتدم

 (ت)  اختبللال عاملل  االلتللوا ُم  الوسلليط   االحنلل اإ املعيللال،  املتوسللط احلسللاب) اإللحللائي  التاليلل  :

   نسللب  التحسلل  بواسللط  النسللرب املئورلل   عاملل  االلتبللا  البسلليط لبريسللويُمحلسللا  دالللل  الفلل و   

 .(0.05)مستوى معنور  مستوى الدالل  اإللحائي  عند   البالث  وقد التض

  :عرض ومناقشة النتائج ـ 

 : عرض ومناقشة نتائج  الفرض األول :أواًل ـ 

 (6ددو  )

 دالل  الف و  ب  متوسطات القياسات القبلي  والبعدر  للمجموع  التج ربي  

 مهالت، التم ر  واحملاولل يف ك ل السل يف مستوى 

 املتغريات املهالر  

 قيد البحث

ولدل 

 القياس

 القياس البعد  القبل،القياس 
 الف   ب 

 املتوسط 

 (ت) قيم 

 احملسوب 
  نسرب

 التحس  %

 ع± س/ ع± س/

 % 35.66 * 22.07 22.27 4.33 84.72 5.58 62.45 الدلد  التم ر ل الحدلر 

 % 19.47 * 12.72 3.47 1.17 14.35 1.51 17.82 الثاني  احملاولل

 1.729( = 0.05(  مستوى معنور  )19قيم  )ت( اجلدولي  عند د . ح ) *

ودود ا و  دالل  إلحلائيًا بل  متوسلطات القياسلات القبليل  والبعدرل          (6)رتضأ م  ددو  

  ولحلا  متوسلطات   يف مستوى مهالت، التم رل  واحمللاولل يف كل ل السلل     لطالبات اجملموع  التج ربي  

 . القياسات البعدر 

 20ي = 



  ل 18ل   

 التعلم لإلتقان على تعلم مهارتي التمرير واحملاورة يف كرة السلة لدى طالبات كلية الرتبية الرياضية""تأثري استخدام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 (1شك  )

  التج ربي  لمجموع ل القبلي  والبعدر متوسطات القياسات 

 يف مستوى مهالت، التم ر  واحملاولل يف ك ل السل 

حتس  القياسات البعدر  ع  القياسلات القبليل  لطالبلات اجملموعل       (1) وشك  (6)روضأ ددو  

 .مهالت، التم ر  واحملاولل يف ك ل السل مستوى التج ربي  يف 

السللبرب يف هلللا التحسلل  إىل أي أسلللو  الللتعلم لإلتقللاي واجمللل  لطالبللات اجملموعلل   البالثلل وت دللع 

أولا  العملل    } مثلل  : مهللالت، التم رلل  واحملللاولل يف كلل ل السللل  التج ربيلل  أكثلل  ملل  وسلليط لللتعلم  

صلول ثابتل (  الشل ح والنملو ج       -صول مسلسل  بشك  تتابع،  -احلاسرب اآلل، )مقاطع ايدرو تعليمي  

 وكلل  هللله الوسللائط املتتلفلل  للللتعلم عمللل  عللل  حتسلل  مسللتوى أدا  الطالبللات     {القائللدل ال ميللل  

ا  كملا أي  مل والوصلو  إىل دلدل  اإلتقلاي يف أدائه    تعلم مهالت، التم ر  واحملاولل يف ك ل السلل  يف مستوى 

  وللدل    إدلاكه ع  ط رق د   التقيليم يف نهارل  كل    -شعوله  بال ضا تا لقق  م  إجناز أو تقدم 

زاد م  دااعيته  للتعلم  باإلضاا  إىل أي تنّوع وسائط التعلم يف أسلو  التعلم لإلتقلاي لاعل     -تعليمي  

 األس  النفسي  للطالبات وبالتال، عل ز ثقل  الطالبل  بنفسلها وقلدلاتها  مملا زاد مل  إجيابيل  الطالبل           

 يف التعلم وم  ثم زرادل ااعلي  العملي  التعليمي . 

املعالإ املتتلف  رتم بأكث  مل    اكتسا أي  (م2002) عبد احلميد ش إإليه شال أورتفق  ل  مع 

 ( 73:10) .أكث  م  لاس  م  لواس اجلسم وباستتدامتطط له ديدعا  نظام ُم واقوسيل  



  ل 19ل   

 التعلم لإلتقان على تعلم مهارتي التمرير واحملاورة يف كرة السلة لدى طالبات كلية الرتبية الرياضية""تأثري استخدام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي ركوي لدى املعلم أساليرب متعلددل لتل     الض ول إنه م  مSinger (1995 )سنج   رضيفكما  

 (14:  23) .التعليم،تعلم واملوقف م  بينها ما ركوي مناسرب لسلوك امل االختيالرستطيع 

أولا  العملل  داخلل  أسلللو  اإلتقللاي اللللى   ايلله  هلللا التحسلل  إىل اسللتتدام البالثلل كملا تعلل و  

  باإلضلاا  الل،  موعل     مهلالت، التم رل  واحمللاولل يف كل ل السلل       أدا لط رق  توضيأ النقا  الفني  

تدلد  الحعوب  ال  هدا  ال، التسلس  والتلدلج يف تعلليم كل  مهلالل مل  املهلالات قيلد        ت ُمالتدلربا

هللا    البحث  اضً  ع  التك ال لك  مت ر   وعدم االنتقا  م  مت ر  آلخ  االجمل بعد إتقاي التم ر  األو 

مل    زمي تهلا توى إىل مسل   حل  الطالبل  تيف إتقلاي األدا  لتل     الطالبلات نااسل  بل    باإلضاا  إىل دو امُل

حمتوى الوللدات التعليميل  وأولا  العمل      وأرضًامل لل  اإلتقاي يف األدا     وصل ال ت،القادل  الطالبات

  ولتجنللرب املللل  قاملل  ملتابعلل  عمليلل  الللتعلم الطالبللات انتبللاه  دلللباواصلل  باجملموعلل  التج ربيلل  

 اتكقادل داخ  نف  اجملموعل  زمي ته األدا  السليم أس ع م   م تعل ال ت، الطالباتبتوزرع   البالث

يف األدا    اإلتقلاي و ل  بهدإ وصو  اجلميلع إىل دلدل      مل رح  أا ادها يف األدا  إىل دلد  اإلتقاي ال 

يف مهلالت، التم رل    دا  لتحسل  مسلتو  األ   املئورل   النسلب    ولعل   ئه داأمما ساعد عل  حتس  مستوى 

 .كى دلي  عل،  ل أعد ُر%(  35.66%(  ) 19.47)بلغ   ال و ك ل السل  واحملاولل يف

رتعلموي بط رق  أاض  عندما  الطلب أي بعض  (م2000الفال )عبد الوكي  إب اهيم  رلك ليث 

وبعضللهم رللتعلم أاضلل  ملل  خل   تنظلليم امل لظللات  كمللا أي التكلل ال يف إطللال   قيللاد  ركونلوا يف دول  

 (232:  2)لإلتقاي.  هامًا مشو  رعتى عامً 

م( 2006) سلعد عبلد اجلليل       (1م( )2003)املتول، إب اهيم ألد ورتفق  ل  مع نتائ  دلاسات 

دوزرف و مالتين (  18م( )2010  محطف  حممد نح  الدر  )(13م( )2010عل  محطف، غ   )  (8)

Martinez & Joseph (1999 )وال  تشري إىل أي استتدام أسلو  التعلم لإلتقاي يف التعلليم أثل     (22)م

 تأثريًا إجيابيًا يف مستوى أدا  املتعلم  لبعض املهالات احل كي  يف األنشط  ال راضي  املتتلف .       

 وم  خ   العل ض السلابق للنتلائ  ومناقشلتها رتضلأ حتقلق ال ض البحلث األو  اللل  رلنص            

داله إلحلائيًا بل  متوسلط، القياسلي  القبلل، والبعلد  للمجموعل  التج ربيل           تودد ا و "عل  : 

 ) موعلل  الللتعلم لإلتقللاي( يف مسللتوى مهللالت، التم رلل  واحملللاولل يف كلل ل السللل  ولحللا  متوسللط        

 ."القياس البعد 



  ل 20ل   

 التعلم لإلتقان على تعلم مهارتي التمرير واحملاورة يف كرة السلة لدى طالبات كلية الرتبية الرياضية""تأثري استخدام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :عرض ومناقشة نتائج  الفرض الثاني : ثانيًا ـ 

 (7ددو  )

 دالل  الف و  ب  متوسطات القياسات القبلي  والبعدر  للمجموع  الضابط  

  يف مستوى مهالت، التم ر  واحملاولل يف ك ل السل 

 املتغريات املهالر  

 قيد البحث

ولدل 

 القياس

 القياس البعد  القياس القبل،
 الف   ب 

 املتوسط 

 (ت) قيم 

 احملسوب 
  نسرب

 التحس  %

 ع± س/ ع± س/

 % 19.33 * 13.72 12.19 3.94 75.26 4.81 63.07 الدلد  التم ر ل الحدلر 

 % 8.55 * 4.80 1.50 1.39 16.05 1.69 17.55 الثاني  احملاولل

 1.729( = 0.05(  مستوى معنور  )19قيم  )ت( اجلدولي  عند د . ح ) *

ودود ا و  دالل  إلحلائيًا بل  متوسلطات القياسلات القبليل  والبعدرل         ( 7)رتضأ م  ددو  

  ولحلا  متوسلطات   التم رل  واحمللاولل يف كل ل السلل      يف مسلتوى مهلالت،  لطالبات اجملموع  الضلابط   

 . القياسات البعدر 

 

 

 

 

 

 

 

 (2شك  )

  الضابط  لمجموع ل متوسطات القياسات القبلي  والبعدر 

  التم ر  واحملاولل يف ك ل السل يف مستوى مهالت، 

 20ي = 



  ل 21ل   

 التعلم لإلتقان على تعلم مهارتي التمرير واحملاورة يف كرة السلة لدى طالبات كلية الرتبية الرياضية""تأثري استخدام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حتس  القياسات البعدر  ع  القياسات القبليل  لطالبلات اجملموعل      (2)وشك   (7)روضأ ددو  

 .يف مستوى مهالت، التم ر  واحملاولل يف ك ل السل الضابط  

السبرب يف هلا التحس  إىل جناح املعلم  القائم  بالتدلر  يف أسلو  األوام  باختا   البالث وتع و 

ك  الق الات  وبلهلا  هود كبري يف عملي  الش ح وتوضيأ اوطوات التعليمي  والنقا  الفني  للمهلالل  

م  السله    املتعلم  وأدا  منو ج هلا لتوضيأ ط رق  األدا   وكلل  تدلدها بطالبات اجملموع  الضابط 

 إىل الحعرب يف عملي  التعلم.

إىل أي أسلاس األسللو  التقليلد  هلو الع قل        م(1994عفلاإ عبلد الكل رم )   وا  هلا الحدد تشري 

املباش ل ب  تنبيهات املعلم واستجاب  املتعلم  اإشالل األم  م  قب  املعللم تسلبق كل  ل كل  مل  قبل        

مله املعللم  وبللل  رتتلل املعللم مجيلع القل الات عل          ى احل ك  لسلرب النملو ج اللل  رقد   املتعلم وُتؤَد

 (  90:  12املكاي واألوضاع احل كي  والبد  والتوقي  ووق  انتها  الفرتل املتحح  للتعلم وال ال . )

تعتمد  وال الط رق  التقليدر  ال ميك  إغفاهلا السبرب يف هله النتيج  إىل أي  البالث كما ت دع 

للمهالات األساسي  املطللو  تعلمهلا  ثلم تقلدرم  موعل  مل         العمل،لنمو ج وأدا  ا اللفظ،عل  الش ح 

تدلد  م  السله  إىل الحلعرب ومل  البسليط إىل امل كلرب وممالسل  وتكل ال أدا  املهلالل مل           التدلربات امُل

إىل اللتعلم بحلولل سلليم      أدىمما  .. أثنا   ل   م  قب  املعلم  وتححيأ األخطا  وتوديههالطالبات 

 .املهال األدا   عملي  تعلم يفتأثريًا إجيابيًا  أث ت هله الط رق وم  ثم   للمهالل الفينطابق  لألدا  ُم

   الطالبلات أثلال دااعيل   مجاع،التعلم بشك   أرضًا إىل أي التحس  قد ر دع اهل أي البالث وت ى 

هلالات بأاضل  شلك     امل ر رلؤد     مملا دعلله  خل ى علل  األ   تفو  كل  ملنه   زإلب ا  للتناا  ايما بينه

علل  العمليل  التعليميل  بالكليل       اتالقائمل  إىل أي التقلدم يف مسلتوى األدا    هلا  البالثعل  تكما   ممك 

علل  هلله   الطالبلات  تعلود   وبالتلال،    تدلرسله  يف العملل، وأدا  النملو ج   اللفظل، رعتمدي علل  الشل ح   

 .املواد الدلاسي  األخ ىيف معظم تعلم الكثري م  املهالات احل كي   يفالط رق  

 سلعد عبلد اجلليل      (1م( )2003)املتلول،  إبل اهيم أللد   ورتفق  ل  مع نتائ  دلاسات ك  مل   

 ملالتين  (  18م( )2010  محطف  حممد نح  الدر  )(13م( )2010عل  محطف، غ   )  (8م( )2006)

 ط رقلل  التقليدرلل  واللل  تشللري إىل أي اسللتتدام ال  (22)مMartinez & Joseph (1999 )دوزرللف و

يف التعلم ال  تعتمد عل  الش ح اللفظ، وأدا  النملو ج العملل، أثل ت إجيابيلًا يف مسلتوى أدا  امللتعلم        

 لبعض املهالات احل كي  يف األنشط  ال راضي  املتتلف .

 وم  خ   الع ض السابق للنتلائ  ومناقشلتها رتضلأ حتقلق ال ض البحلث الثلان، اللل  رلنص          

ال و  دالله إلحلائيًا بل  متوسلط، القياسلي  القبلل، والبعلد  للمجموعل  الضلابط            تودلد  "عل  : 

) موع  الط رق  التقليدرل ( يف مسلتوى مهلالت، التم رل  واحمللاولل يف كل ل السلل  ولحلا  متوسلط          

 ."القياس البعد 



  ل 22ل   

 التعلم لإلتقان على تعلم مهارتي التمرير واحملاورة يف كرة السلة لدى طالبات كلية الرتبية الرياضية""تأثري استخدام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :عرض ومناقشة نتائج  الفرض الثالث  :ثالثًا ـ 

 (8ددو  )

  ب  متوسطات القياسات البعدر  للمجموعت  التج ربي  والضابط دالل  الف و  

  يف مستوى مهالت، التم ر  واحملاولل يف ك ل السل 

 املتغريات املهالر  

 قيد البحث

ولدل 

 القياس

 اجملموع  التج ربي  اجملموع  الضابط 
 الف   ب 

 املتوسط 

 (ت) قيم 

 احملسوب 
  نسرب

 التحس  %

 ع± س/ ع± س/

 % 12.57 * 11.31 9.46 4.33 84.72 3.94 75.26 الدلد  التم ر ل الحدلر 

 % 10.59 * 6.55 1.70 1.17 14.35 1.39 16.05 الثاني  احملاولل

 1.684( = 0.05(  مستوى معنور  )38قيم  )ت( اجلدولي  عند د . ح ) *

ودود ا و  دال  إلحائيًا ب  متوسطات القياسلات البعدرل  جململوعت      (8) ددو  م  رتضأ

  ولحلا  متوسلطات القياسلات    التم ر  واحملاولل يف ك ل السل  يف مستوى مهالت،التج ربي  والضابط  

 البعدر  للمجموع  التج ربي .

 

 
 
 
 
 
 

 (3شك  )

 ت  التج ربي  والضابط  لمجموعل متوسطات القياسات البعدر 

  مستوى مهالت، التم ر  واحملاولل يف ك ل السل  يف

 20=  2= ي 1ي



  ل 23ل   

 التعلم لإلتقان على تعلم مهارتي التمرير واحملاورة يف كرة السلة لدى طالبات كلية الرتبية الرياضية""تأثري استخدام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حتسلل  القياسللات البعدرلل  لطالبللات اجملموعلل  التج ربيلل  علل     ( 3) وشللك  (8)روضللأ دللدو  

 .يف مستوى مهالت، التم ر  واحملاولل يف ك ل السل لمجموع  الضابط  لالقياسات البعدر  

 اهلتم سللو  اللتعلم لإلتقلاي    أب التعليمل، الىنلام   السبرب يف هلله النتيجل  إىل أي    البالث وتع و 

م اعلال الفل و  الف درل     و  للطالبلات  احل ك،ضاح الوادرب رإ ،بعدل دوانرب لتحس  عملي  التعلم وه

  تبععا لس ع  اسلتجابته   يف تعلمهالطالبات تعلم ثيث كاي تقدم ل  وتواري الوق  الكايف لالطالباتب  

 كل   لل  قلد سلاهم بشلك  كلبري        نملا ج. اللاتي   وأرضعا ودود مؤث ات بح ر  محالب  يف الحول أو ال

  سلاعد علل   ومل  ثلم   أدائه  املهال  بال ضا ع  الطالبات إىل شعول هلا يف زرادل الدااع للتعلم  مما أدى 

  .دائها بنجاحأ  اولوحم الحعب  اجلدردلمام املهالات أعل، التحد    وبقدلته  بأنفسه  تع ر  ثقته

إىل إنه ال رودد أسلو  واللد مل  أسلاليرب التلدلر  ميكل  أي       م(1994عفاإ عبد الك رم )وتشري 

عل    باسلتم ال علل  املعللم الكلف  أي رعل إ ورقلدم اجلدرلد       جيلرب  ساهم يف تنمي  شامل  للمتعلم  لللا  ُر

  (197:  12) حددل.لتحقيق أهداإ ُم ال متلقيًا يع  موقف املتعلم إجيابيًا ال أساليرب التدلر  

 هللله النتيجلل  إىل أي اسللتتدام أسلللو  الللتعلم لإلتقللاي لقللق مبللدأ التللدلج   البالثلل كمللا ت دللع 

يف العم  م  م لل  ألخ ى  ا  تستطيع الطالب  أي تنتق  م  تدلررب إىل آخ  إالجمل بعد إتقلاي التلدلررب   

قلد اتسلم بالتشلورق    لتم رل  واحمللاولل يف كل ل السلل      هلالت، ا ملالسابق  كما أي أسلو  ع ض األدا  الفين 

 والبعد ع  املل   باإلضاا  إىل تك ال األدا  لك  مهالل مل  املهلالات قيلد البحلث أدى إىل التقلدم بإجيابيل        

 يف عملي  التعلم بشك  أاض .

 سلعد عبلد اجلليل      (1م( )2003)املتلول،  إبل اهيم أللد   ورتفق  ل  مع نتائ  دلاسات ك  مل   

 ملالتين  (  18م( )2010  محطف  حممد نح  الدر  )(13م( )2010عل  محطف، غ   )  (8م( )2006)

الللتعلم  التلأثري اإلجيللاب، ألسللو   والل  تشللري إىل أي   (22)مMartinez & Joseph (1999 )دوزرلف  و

لإلتقاي أاض  م  الط   التقليدر  ال  تعتمد علل  الشل ح اللفظل، وأدا  النملو ج العملل، يف مسلتوى       

 أدا  املتعلم  لبعض املهالات احل كي  يف األنشط  ال راضي  املتتلف .  

وخ   الع ض السابق للنتائ  ومناقشتها رتضأ حتقق ا ض البحث الثاللث اللل  رلنص علل  :     

 داله إلحائيًا ب  متوسلط، القياسلي  البعلدر  للمجملوعت  التج ربيل  والضلابط         تودد ا و "

يف مسللتوى مهللالت، التم رلل  واحملللاولل يف كلل ل السللل  ولحللا  متوسللط القيللاس البعللد  للمجموعلل        

 ."التج ربي 



  ل 24ل   

 التعلم لإلتقان على تعلم مهارتي التمرير واحملاورة يف كرة السلة لدى طالبات كلية الرتبية الرياضية""تأثري استخدام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :والتوصيات  ـ االستنتاجات

 : االستنتاجاتأواًل : ـ 

 : التالي  االستنتاداتإىل   البالث  توصل..  ولدود عينتهيف ضو  هدإ البحث 

لطالبلات  مسلتوى مهلالت، التم رل  واحمللاولل يف كل ل السلل        أسلو  التعلم لإلتقلاي أثل  إجيابيلًا علل       - 1

 اجملموع  التج ربي . 

مسلتوى مهلالت، التم رل     األسلو  التقليد  )الش ح اللفظ، وأدا  النمو ج العمل،( أث  إجيابيًا علل    - 2

 لطالبات اجملموع  الضابط .  واحملاولل يف ك ل السل  

مستوى مهلالت، التم رل    أسلو  التعلم لإلتقاي كاي أكث  تأثريًا وإجيابي  م  األسلو  التقليد  عل   - 3

 مما رد  عل  ااعليته.واحملاولل يف ك ل السل  

 :ثانيًا : التوصيات ـ 

 . بالكلي  ك ل السل  تدلر  مادلم لإلتقاي يف أسلو  التعل استتدام - 1

قل لات  أسلو  التعلم لإلتقاي والتع إ عل  أث ه يف حتس  مسلتوى األدا  يف العدرلد مل  املُ    استتدام - 2

 األخ ى بالكلي .  العملي

 م  أهداإ. هلتعلم لإلتقاي وما حيققع  ا للقائم  بالتدلر عقد دولات تدلربي  وولش عم   - 3

ركلوي ايهلا موقلف الطاللرب      والل  عقد دولات تدلربي  وولش عم  ع  أساليرب التدلر  احلدرثل    - 4

 .مل  عليه اقطملا ُر ولي  مستقبً  تفاعليًا ًاإجيابي

 

 

 

 

 

 



  ل 25ل   

 التعلم لإلتقان على تعلم مهارتي التمرير واحملاورة يف كرة السلة لدى طالبات كلية الرتبية الرياضية""تأثري استخدام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :قائمة املراجع ـ 

 :املراجع العربية  :أواًل ـ 

  بعض مهلالات كل ل القلدم   تأثري بعض أساليرب التدلر  عل  تعلم  م( :2003إب اهيم ألد املتول، ) - 1

 لسال  دكتولاه غري منشولل  كلي  الرتبي  ال راضي  للبن   دامع  للواي.

  2   إعلداد وإنتلاج ب  يلات الوسلائط املتعلددل التفاعليل        م( :2000إب اهيم عبد الوكيل  الفلال )   - 2

 الدلتا لتكنولوديا احلاسبات  طنطا.

  مكتبل  شلج ل   "الط     األساليرب  االسلرتاتيجيات "لتدلر  ا م( :2004أبو النجا ألد ع  الدر  ) - 3

       الدل  املنحولل.                                            

 تأثري ب نلام  لتلدلررب اللياقل  العضللي  ولياقل  اإلطالل         م( : 1999أسامه ألد عبد الع ر  النم  ) - 4

   لسللال  مادسللتري  األساسللي  لكلل ل السللل   عللل  ُمعللدالت منللو الحللفات البدنيلل  واملهللالات     

 غري منشولل  كلي  الرتبي  ال راضي  للبن   دامع  للواي.

  دال الفكلل  نظ رللات وتطبيقللات  -طلل   تللدلر  ال راضلليات  م( : 2001إمساعيلل  حممللد صللاد  )  - 5

 الع ب،  القاه ل.
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