
 

131 

 

 ( 2016-12-30)  عشر الثالث العدد   – الثالثالمجلد   –ة يمجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياض

 (  144( الى )131بحث أ.د سندس محمد سعيد   أ.م.د شيماء عبد مطر   م.م عمر حمدي عبد الرحمن  الصفحات من ) 

 التربية البدنية وعلوم الرياضة كلية  

 

 

 

 
 

 ملخص البحث  

الطبطبى  يعلى  هاىة    ر اسىترايجيج  الرىرا ا النهةجى   ى هدف البحث الى التعرف علىى ث ى
 إلىىىى ثاتجىىىة  هىىىةا  البحىىىث  ون ع ىىىد البىىىة  بكىىىر  ال ىىىل  لىىىدف اىىىبع العىىى. الرابىىى  العل   العةلجىىى  
العى. الرابى  العل ى   ى  اىبع هن  ويكونت عية  البحث ,   الني يب   هشكل  البحث    التيريب 

ي  ثستردام نظةم الحقيبى  , و ( 2016 – 2015للعةم الد اس  )ثعدادي  ال ةعو  الة وذجج  للبةين 
إن اسىىىتردام إسىىىترايجيج  واسىىىتةت  البىىىة  ون    V)24(( اإلصىىىدا  SPSSاإل عىىىة ج  امجت ة جىىى  )

بكر  ال ل  لدف ال تعل ين النين ُيد سون باة  الطبطب  ىةلعةلج الررا ا النهةج  ي ا     يعل  هاة   
ة تع ىىىج  نتىىىة   هىىىنة  الد اسىىى  عةىىىد يعلىىىج  , واوصىىىجة ب ويتفوقىىىون علىىىى ال تعل ىىىين الىىىنين لىىى  ُيد  سىىىوا باىىى 

 ين  الايوهج  بكر  ال ل  لل بتد ةسج  ال اة ات امس

The effect of Strategy of Intellectual Maps  in learning  the right  

target skill with basketball 

Abstract 

The current research's goal  is to know  the  effect of Strategy of 

Intellectual Maps  in learning  right  target skill with basketball  for  the 

fourth-stage / scientific branch .  The researchers   have purposely chosen  

the experimental method   for  being considered  suitable to the nature 

and problem of research. The sample of research consists of  fourth- stage   

students / scientific  branch   represented in  Al-Mansour secondary  

school  for academic year 2015-2016 , It has been used SPSS  for issuing 

v24 . They  have concluded  that the use of  intellectual  maps  strategy  

helps contribute into learning  the skillfulness of  basketball 's  chest - 

handling   for the educated studying it and surpassing the educated who 

do not study it.  They have recommended to generalize  this study  when  

beginners learn front-line basic skills of basketball. 
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 الباب األول
 التعريف بالبحث .ـ 1
 مقدمة البحث وأهميته : 1ـ1

ةل رع  الفة ق     ن و ويطو  ال عر   االن ةنج  , وهة ي ىتلزم  ى  بيت يز ععرنة الحةل   
هىنا الت ىة ن نحىو  ضىو هنة  الحجة  هن هعة ف اصبحت اهرا البد هة  لكل هيت   هتطىو , و ى  

  ال يت عىىةت التريويىى  قىىةد   علىىى الىى  جيىىل التقىىدم العل ىى  لىى  يعىىد االسىىةلية التعلج جىى  ال تبعىى   ىى
علىى عىةي  ال  س ىةت التريويى  يكبىر   يية ي ه ير  التقىدم واالبىدان , ه ىة ييعىل ال  ى ولج  ال لقىة

اىرت الحةجى  ال لحى  لتح ىين اىرع التعلىج  ووسىة ل  للوصىوث إلىى ا  ىر هىنة ظيوهة بعد يىوم, م ىة  
ةةسىىىب  ه ىىىة يتطلىىىة اييىىىةد إسىىىترايجيجةت وارا ىىى  عىىىداد بىىىراه  يعلج جىىى  هوث الوسىىىة ل مفةيىىى  و ةعلجىىى  

 وا بى  هىنا التطىو  ال ىري   ى  هيىةث لا  ر  ةعلج     ال ىتعل    واسةلية يعلج ج  جديد  ذات يأ ير
 ةىةه  ويد ي ىاة للالتريج  البدنج  وعلوم الريةض  ويشير البحوث ال عةصر   إلىى ضىرو   الترطىجا 

د اسىةت  ىوث الىتعل  اليكةهىل يىةم , م ىة بىدثت  ىدي ة على اسةس التوازن بين نعف  ال خ هعة  ى  
الكل  لل خ واستردام يقةجةت   ج ج  يع ل على يةشجا اةقةت الةع. امي ن لل خ ويشكل ج ىرا  

ت علىىىى اسىىىةس د اسىىى  ال ىىىخ البشىىىري بيةىىى   ويىىىين الةعىىى. امي ىىىر وهىىىن هىىىنة ي التقةجىىىةت التىىى  بةيىىى
كيىىر االبىىداع  ويقةجىىةت التفكيىىر ال تبةعىىد واسىىتردام ة فىى  الةعىىوج  وهةاىىة الرىىرا ا النهةجىى   والتفظوو 

العوااىىى.  ىىى  التعلىىىج  مىىىنلم  ىىىأن يلىىىم ال جىىىةدين اليديىىىد  يتىىىجا يرطىىىجا ال ةاىىىة  ويد ي ىىى  م ىىىبةن 
 (1)هتطلبةت ال خ البشري    يشغيل ال عر   وال علوهةت على الوج  االه ل ي

لوججىى  التعلج جىى   اىىى  و لتكةويعىىد اسىىترايجيج  الرىىرا ا النهةجىى  هىىن ث ىىدث االسىىترايجيجةت ا
وسىىيل  للىىتعل  مداىىةث ال علوهىىةت وااراجاىىة هىىن العقىىل م ىىة ي ىىةعد علىىى يرطىىجا اال كىىة  يرطىىجا 
 ةهىىل ويحتىىوي علىىى  ىىكل ابجعىى  هتفىىرن هىىن الشىىكل ال رمىىزي وهىىنة هىى  الطريقىى  التىى  ي ىىتردهاة 

  ال رتلفىىى  هىىى  العلقىىىل البشىىىري  ىىى  التفكيىىىر إذ يىىىت   يىىىا الكل ىىىةت وهعةنياىىىة بعىىىو   و يىىىا ال عىىىةن
بعضىىاة الىىبعل بىىةلفرون , وهىى  ي ىىتردم نعىىف  الىىدهة  امي ىىر وامي ىىن  تر ىى  هىىن مفة ىى  الىىتعل  
والرريط  النهةجى  ي ىةعد علىى الترطىجا والىتعل  والتفكيىر البةىة  وهى  يعت ىد علىى  سى  ومتةبى  مىل 

ياىىة اليةنىىة هةيريىىدة علىىى و قىى  وا ىىد  بطريقىى  هريبىى  ي ىىةعد علىىى الترميىىز والتىىنمر بحيىىث يي ىى   
 

, االسكةد ي  , دا  ال عر   اليةهعج  ,   التدريسية وتفصيل وظائف المخ البشري النماذج  : قبد   اد  ((1
    83, ص2009
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الكتىىةب  ال رتعىىر بكل ىىةت هعىىدود  هىى  جةنىىة الرسىى  ه ىىة ي ىىةعد علىىى  يىىا الشىىي  ال ىىراد يىىنمرة 
 برس   هعية   

بةستردام   هلحوظة   يطو ا   الت   ادت  الريةضج   املعةع  هن  وا د   ال ل   مر   ولعب  
  والت   ال اة ات امسةسج التطبي  العل   العحجا واةص     ع لج  التعل  الرةص بتعل  بعل  

   يعد الع ود الفقري للعب 

 هاة ات  وية ج  الفردي  للطلب  ، يراع  الفروع  النهةج   الررا ا ويك ن ثه ج  البحث    ثن
 يضف  مناة التعلج ج  لل ةد  الطةلة  ويشوع  النهن، ويةشجا اإلبدان على  يحفز ثناة   ة  التفكير،
 هاة   يوظجف على قد ي  وية    اليديد ، واآل ا  ام كة  يوليد  على يشيع   و ال تع ،  علياة 
 جيد   بشكل واإلارا  الرس 

 :مشكلة البحث    2ـ  1

 ىةوث البىة  ون اداىةث إسىىترايجيجةت  دي ى   ى  ارا ى  التىىد ي  يىتب   هى  التطىو  والتيديىىد 
هىن اىبث  ه ىتواه و الني يشادة العةل  ل رتل. الفعةلجةت وي ة يتةةسىة هى  قىد ات الطلبى  العقلجى  

يطو هىىة ي ة ىىجة هىى  يطىىو  ال يت ىى  التكةولىىوج  واالجاىىز  والحواسىىية النمجىى  التىى  اصىىبحت اليىىوم 
الشىىغل الشىىةمل ل  ىىل هىىنة الفيىى  الع ريىى  لىىنلم ااتىىة  البىىة  ون اسىىترايجيج  الرىىرا ا النهةجىى  التىى  

والبحث عن مل هة هو جديد  تى ية ى  ويىد   الطةلىة الىى  يتةةسة ه  التطو  العقل  لانة الفي 
اسىىىىتردام ذهةىىىى  ويفكيىىىىرة لىىىىتعل  ال اىىىىة ات اليديىىىىد  ويأ ضىىىىل صىىىىو   ولوجىىىىود الفىىىىروع الفرديىىىى  بىىىىين 
ال تعل ين    يةظج  هة يروة وهة يد موة هن  ولا  إذ إن لكل  رد اسلوي     يةظج  هىة يحىتفب بى  

ويحليىل ال واقى. واريقى   ا اىة إذ يىريبا ذلىم بىةلحك  علىى     ذا ري  واريقت   ى  الفاى  والتىنمر
اال ىجة  واريقىى  التعىىرف علياىىة ويحليلاىة إذ إن هىىنا االسىىلوع ي تىىةز بةل بىةت الة ىىب  ل  ىىراد ملاىى   

هاىىىة   لىىىنا يعتقىىىد البة ىىىث ان يطبيىىى  الطىىىبع وو قىىىة  ل ىىىة ي تلكونىىى  هىىىن اسىىىةلية هعر جىىى  ويعلىىىج ا  
ردام الرىىرا ا النهةجىى  هىىن ال  كىىن ان ييعىىل ع لجىى  الىىتعل  ا  ىىر بكىىر  سىىل  بةسىىتالتعىىوية ال ىىل   
 وال د س    يأ يرا  وسرع  لل تعل 
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 :ف البحث  هد  3  ـ1

بكىر  ال ىل   الطبطبى  العةلجى هاىة   يعلى   ر اسىترايجيج  الرىرا ا النهةجى   ى التعرف علىى ث ى  1
 لدف ابع الع. الراب  العل   

 :البحث اضفر  4ــ 1

 ىىى  نتىىىة    (الضىىىةبط و التيريبجىىى  ) تين ىىىروع ذات داللىىى  ا عىىىة ج  بىىىين ال ي ىىىوع يوجىىىد   1
   بكر  ال ل  الطبطب  العةلج ل اة ت االاتبة ات القبلج  والبعدي  

 ىىىى  نتىىىىة   لضىىىىةبط ( او التيريبجىىىى  ل ي وعتين)يوجىىىىد  ىىىىروع ذات داللىىىى  ا عىىىىة ج  بىىىىين ا  2
  ل  بكر  ال الطبطب  العةلج ل اة ت  االاتبة ات البعدي 

 :مجاالت البحث    5  ـ1

ابب  العى. الرابى  العل ى   ى  اعداديى  ال ةعىو  الة وذججى   المجال البشري : 1  ـ5  ـ1
 ( 2016 – 2015الكرخ  للعةم الد اس   ) –بغداد  –للبةين 

    25/11/2015 ولغةي  19/10/2015  لل د  هن لزماني :المجال ا  2 ـ5 ـ1

 –هلعىىة مىر  ال ىل   ى  اعداديىى  ال ةعىو  الة وذججى  للبةىىين  المجـال المكـاني :  3 ـ5 ـ1
 الكرخ    -بغداد 

 الثاني الباب 

   .  منهجية البحث وإجراءاته الميدانية -2

 . منهج البحث  2-1

  الني يب   هشكل  البحث  التيريب  إلى ثاتجة  هةا  البحث  ون ع د البة  

 .  التصميم التجريبي 2 -2

ذ البة ث  ثيب       )التيريبج     يالتع ج   ذات  ال تكة ي   ضةبط والال ي وعتين  الُ حك   (  الضبا 
 القبل  والبعدي  ينةماتبة  ب
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 .مجتمع البحث وعينته   2-3

العىىى. الرابىىى  العل ىىى   ىىى  هيت ىىى  بح ىىى  بةلطريقىىى  الع ديىىى  هىىىن البىىى   ون  ىىىدد البىىىة  
( 270)عىىىدده  والبىىىةل  ( 2016 – 2015للعىىىةم الد اسىىى  )ثعداديىىى  ال ةعىىىو  الة وذججىىى  للبةىىىين 

عة   اةلة،  ىعبت  )ث ، ع( هىن بىين  ون د اسىج  ، ثاتىة  البىة   هق  ين بطبجعتا  على )سىت(  ىُ
( اةلىىة , م ىىة يىى  ثاتجىىة   ىىعب  90الشىىعة بةلطريقىى  العشىىوا ج  بوسىىةا  القرعىى  والبىىةل  عىىدده  )

)ع( عشىىىوا جة  لتكىىىون هي وعىىى  ييريبجىىى  و ىىىعب  ) ث ( هي وعىىى  ضىىىةبط  , ويىىى  ثسىىىتبعةد عىىىدد هىىىن 
( اىبع 7( ابع لعىدم ه ة سى  الريةضى  مسىبةع صىحج  و)8ع( وه  )  –ابع الشعبتين ) ث  

( اىىبع ب ىىبة الرسىىوع هىىن العىىةم ال ةضىى  ، ويىىنلم بلىى  عىىدد 5هىىن ال تغيبىىين عىىن الىىدوام ، و)
( اةلىىة هىىن الشىىعبيتين إلجىىرا ات التيريىى  20( اةلىىة ، ويىى  ااتجىىة  )20الطىىبع الُ  ىىتبعدين )

%( هىىىن هيت ىىى  51 18( اةلىىىة بة ىىىب  )50اإلسىىىتطب ج  ويىىىنلم بلغىىىت عيةىىى  البحىىىث الر ج ىىى  )
 (  25( اةلة وال ي وع  الضةبط  )25وا ال ي وع  التيريبج  )البحث لجكون

 .األجهزة واألدوات ووسائل جمع المعلومات   4 -2

نىون مىةنون يةبةنجى  العىة   مىةهرا  يىدو -( (LENOVO( نىون 1)  ةسب  الكترونج  البتوع عىدد )   
سىىىةع   -( يةبىىىةن  العىىىة  1( عىىىدد)Diamondجاىىىةز سجىىىةس الطىىىوث والىىىوزن نىىىون ) -( 1) عىىىدد 

( صىية  1ةز عىر  دايشىوع عىدد)جاى -( صىيةج  العىة  2لقجىةس الىزهن عىدد)يوقيت الكترونج   
 - ىريا سجىةس هتىري  -( 2صىة ر  عىدد ) - صىيةج  العىة   (1 ةسب  الكترونج  عدد )  -العة   

ج ج   قةنون  ه  هلعة مر  سل  -( س  5 ريا الص  هلون عر  ) - ( 25 رات سل  عدد )
ي ىىييل ثسىىت ة    ال عىىةد  العريجىى  وامجةبجىى   -( 28علىىة اقىىبم  سىى  هلونىى  عىىدد) - ه ىىتلزهةي 

   ( بك  ال علوهةت الدولج  امنترنيت   البجةنةت الرةم ا ةة  االاتبة 

 .  السالمة الداخلية للتصميم التجريبي 5 -3

 التجانس ببعض المتغيرات الدخيلة . 5-1 -3

بعىىىل ال تغيىىىرات الدايلىىى  التىىى  يىىى  ر علىىىى صىىىدع نتىىىة   بعىىىل اماتبىىىة ات باىىىدف ضىىىبا      
  -: (1الى إجرا  التيةن  لاة وم ة هبين    اليدوث ) ون ال  ترده  قيد البحث ع د البة  

 ( 1) جدول
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 ُيبين تجانس عينة البحث 

 ال تغيرات 
و د  
 القجةس 

 ن 
الوسا 
 الح ةب   

 الوسجا
امنحراف 
 ال عجة ي 

هعةهل 
 لتوا ام

 0.138- 4.94 58 58.96 50  غ   الوزن ) الكتلة( 

الطول الجسم  والذراع ممدودة  
 لألعلى  

 0.418- 7.661 207.5 206.92 50 س  

( ثن عيةىى  البحىىث هتيةن ىى   ىى  ال تغيىىرات ال شىىة  الياىىة  ىى  اليىىدوث 2يتبىىين هىىن اليىىدوث )     
 ( وإناة ض ن التوزي  الطبجع   3 +لكون سج  املتوا  مةنت هحعو   بين ) 

  .التكافؤ بالمتغيرات المبحوثة   2-5-3

للتحقى  يتطلة التع ج  التيريب     هنة  الد اسى  الضىبا ال  ىب  بةتىة   االاتبىة ات القبلجى       
بىىىىىمن هي ىىىىىوعت  البحىىىىىث علىىىىىى اىىىىىا  ىىىىىرون وا ىىىىىد قبىىىىىل البىىىىىد  بتةفيىىىىىن التيريىىىىى  ويطبيىىىىى  هفىىىىىردات 

إلىى إجىرا  التكىة    ى  نتىة   ااتبىة ات ال تغيىرات  ون االسترايجيج  قيد الد اس  ، وعلجى  ع ىد البىة  
يىىدوث ال بحو ى  التةبعى  ج جعاىىة بأسىتردام قىةنون )ت( للعيةىىةت ميىر ال ترابطى  ، وم ىىة ُهبىين  ى  ال

(2: )-  

 ( 2جدول )
 يبين تكافؤ مجموعتي البحث بالمتغيرات المبحوثة في األختبارات القبلية             

 وو د  القجةس  االاتبة 
 مج ضابطة  مج تجريبية

وبة 
حس

الم
ت 

 

جة 
در

(S
ig

)
 

اللة 
الد

 ع  + س   ن ع  + س   ن 

 1.291 2.6 25 1.358 2.52 25 ثانيه  الطبطبه العاليه 

0
.2

1
4

 

0
.8

3
2

 

دال 
غير

 

     ( 0.05مستوى الداللة )         48=  2-( 2+ن1درجة الحرية )ن
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     ( اليدوث  هب ظ   هتكة ي     2هن  والضةبط (  )التيريبج   البحث  هي وعت   ثن  يتبين   )
سج    مةنت  إذ  وا د  اا  رون  على  وه ة  ج جعاة  قبلج   االاتبة ات  (  0.05<)  (Sig)نتة   

 (    0.05( وه توف دالل  ) 48ج جعاةعةد د ج   ري  ) 

  . االختبار المهاري   3-6-7

 -: (1) اختبار الطبطبة العالية -

  ال ريع  هن البد  العةل   الطبطب  العةلج :  االختباراسم 

   م(20ال ريع  ل  ة   ) الطبطب  العةلج سرع  : سجةس  الغرض من االختيار

  , ,  ريا سجةس    2قةنونج  عدد    سل   ات سل  , سةع  يوقيت الكترونج  , مر : هلعة مر     األدوات الالزمة
 صة ر  العطة  إ ة   البد  

 ع (   –م( ي  بن اطين للبداي  والةاةي  لتكن) ث 20: يرس  اطةن هتوازيةن ال  ة   بيةا ة )  اإلجراءات

االداء  على    طريقة  ال رسوم  )ث(  البداي   العةل  ال. اا  البد   هن  االستعداد  ال رتبر وض   يترن   :
ل رتبر يقوم بةلرمل بأستردام الطبطب  العةلج  ال ريع  ام   وهع  الكر  , وعةد اعطة  إ ة   البد  ل

 ويةلن ان ال  جطر ويأقعى سرع  ه كة   تى يقط  اا الةاةي  )ع(  

ثدا  االاتبىة  هةىن لحظى    ى ال رتبىر  : د جى  البعىة هى  الىزهن الىني ي ىتغرق    حساب النقـا 
)ع( ويعطى لل رتبر هحةولى  إعطة  إ ة   البد  عةد نقط  )ث(  تى يقط  اا الةاةي  عةد نقط  

 وا د   قا 

 

 

 

 
 ة س سةه  يوس. : يحديد ه تويةت هعجة ي  لبعل القد ات البدنج  وال اة ي  الايوهج  بكر  ال ل       ((1

  2000يةضج  , جةهع  بغداد ,  ( سة  ,  سةل  هةج تير )مير هةشو  (, ملج  التريج  الر 18و  17العراع بأع ة  )
   101, ص 
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 .االختبارات القبلية   3-6-10 

ل اىىة   التعىىوية يطبيىى  االاتبىىة ات ب  ىىةعد   ريىى  الع ىىل ال  ىىةعد إلىىى  ون البىىة   ع ىىد  
لل ي وعى  الضىةبط  ( 19/10/2015(ال وا ى  )اال ةينيوم) عيةى  البحىث بكر  ال ل  علىى   ال ل  

ضىىبا ال تغيىىرات  ون البىىة  ( و ىىةوث 20/10/2015( ال وا ى  )ال ب ىىة يىىوم ) ال اىىة ي  , واالاتبىة 
 هن  يث الوقت، وال كةن، هن اجل هب هتاة    االاتبة ات البعدي  

 .التجربة الرئيسية   3-6-11

( و ىىىدات 8( و ىىىديين يعىىىريفيتين و)2( و ىىىد  ويق ىىى ت م ىىىة يىىىأي  )10يكىىىون ال ةاىىىة  هىىىن )     
 22/10/2015ال وا    الر ج هن يوم   2016-2015  الد اس   للعةم    ال ل  ل اة   التعوية  

دسجقىىى  ومةنىىىت  45ومةنىىىت هىىىد  الو ىىىد  التعلج جىىى   19/11/2015 ال وا ىىى   الر ىىىج ولغةيىىى  يىىىوم 
  -يق ج ةياة م ة يأي  :

  الرةص    البدنج    والت ة ين  العةم  اإل  ة   يتض ن   ومةن  دسجق (  10)  وهدي   اإلعدادي  الق    -1
   الرةص  بةإل  ة 

  ضب    البحث   قيد   امسةسج   ال اة ات   يعل   إلى  يادف  دسجق  الني(  30)  وهدي   الر ج   الق    -2
 : ه ة جز ين إلى يق ج اة وي  ال اة ات  هنة لتعل  البزه  الت ة ين بعل  إعطة  عن

 وا جة     ر ة    ال اة    بشرح  ال د س  سجةم   يتض ن  الني  دسجق (  10)  وهدي   التعليمي  الجانب  ث
  االستعةن    يتض ن  م ة   الطبع   ثهةم  لل اة    العحجا  امدا   عر    يتض ن   ، منلم  ويفعيلجة  
     ال اة   يعل  هد  ايل  اليدا  على  هعلق  مةنت  والت  ال عد  النهةج  بةلررا ا

  يتض ن   دسجق   (30)  هدي   ومةنت   الرط   هن  ال ةن   اليةنة   وهو  -:التطبيقي  الجانب  ع 
  ال اة    يردم  هتةوع   يعلج ج   ي ة ين  بةستردام  التعلج    اليةنة       الطبع   يعل    هة   يطبي 

  ابث   هن  ال  ت ر   الراجع   التغني   اان   لع لج   امدا   هرا ق   عن  ،  ضب    الو د   يلم      ال تعل  
  ااتجة هة   ي   التعلج ج   الو دات       استرداهاة  ي   الت   الت ة ين ملاة  ثن   ، عل ة    النهةج   الرريط 

 الو دات  يطبي   منلم  الععة   إلى  ال ال  هن  بةلتد    يطبجقاة   آلج        الربرا   آل ا   و قة
   التعلج ج 
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  بتاد    الرةص   البدنج   الت ة ين  هن  هي وع   يتض ن  دقة    (5)  وهدي   الرتةه   الق    -3
  بةلررا ا  الرةص   الواجبةت   ببعل   الطبع    ضب  عن يكلجف  يرويحج   لعب   إعطة   ه   الطبع 
   هاة   مل هن ي  ذمرهة الت  الو دات  السج ة     و س اة النهةج 

 . االختبارات البعدية  2-6-12

ب  ىةعد   ريى  الع ىل  ون البىة   يطبي  هفردات ال ةا  التعلج   ، ع ىد  بعد االنتاة  هن  
يىىىوم  وذلىىىم عيةىىى  البحىىىث علىىىى ل اىىىة   التعىىىوية ال ىىىل    بعىىىديال يطبيىىى  االاتبىىىة ال  ىىىةعد إلىىىى 

( ال وا ىىىىىىىىىىى   ةىىىىىىىىىىىينيىىىىىىىىىىىوم )االو ،  لل ي وعىىىىىىىىىىى  التيريبجىىىىىىىىىىى  (22/11/2015( ال وا ىىىىىىىىىىى  )اال ىىىىىىىىىىىد )
   الظروف القبلج  نف اة هن  يث الوقت وال كةن و ري  الع ل ال  ةعد  بت بيت  (23/11/2015)

 .الوسائل اإلحصائية  2-7

نظةم         ثستردام  )ي   امجت ة ج   اإل عة ج   اإلصدا   SPSSالحقيب    ))24(V    ،
(statistical package for social sciences) قج   ال وي  آلجة    ةع مل هن 

 الثالث  الباب  

 -عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:  -3

ــائج   3-1 ــةمهــارة اختبــارات عــرض نت ــة لمجمــوعتي  القبليــة الطبطبــة العالي والبعدي
 -وتحليلها :البحث التجريبية والضابطة  

 ىىىى  االاتبىىىىة ات القبلجىىىى  والبعديىىىى   هاىىىىة   الطبطبىىىى  العةلجىىىى يعىىىىر  البة ىىىىث هعةليىىىى  نتىىىىة        
 -(:3( وُهبين    اليدوث )1لل ي وعتين التيريبج  والضةبط  وم ة هوضا    الشكل )
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 ( 3جدول )

والداللة االحصائية لنتائج اختبار   (Sig)واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة ودرجة ُيبين األوسا  الحسابية 
 لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة  القبلية والبعدية الطبطبة العاليةمهارة 

 ن  مجموعة ال
 االاتبة  ثلبعدي االاتبة  القبل  

 ن ف ف  
 )ت( 

 المحسوبة 

 د ج 

(Sig)  الل
الد

 ن + س   ن + س   

 داث  0.000 51.656 0.694 7.17 0.287 14.6 0.7 21.77 25 التيريبج  

 داث  0.000 17.044 1.247 4.25 0.614 17.87 0.861 22.118 25 الضةبط  

 (الثانيةوحدة القياس )       (  0.05مستوى الداللة )    (1 –ن )درجة الحرية      

 

 ( 1شكل )

 الطبطبة العالية يوضح األوسا  الحسابية القبلية والبعدية لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة في نتائج اختبار مهارة  

الطبطب  العةلجى  مىةن ( يتبين ثن ال ي وع  التيريبج     نتة   هاة   3هن هب ظ  اليدوث )    
( ، 0.287+،  14.6( ويعىىدية  )0.7 +،  21.77وسىىطاة الح ىىةب  واإلنحىىراف ال عجىىة ي قبلجىىة  )
( بقج ىىىىى  )ت( 0.694،  7.17االاتبىىىىىة ين ) نتىىىىىة  ويلىىىىى  هتوسىىىىىا وإنحىىىىىراف الفىىىىىروع  ج ىىىىىة بىىىىىين 
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( 0.05( عةىىد ه ىىتوف داللىى  )0.05) <( Sig( ود جىى  )51.656ال ترابطىى  )ال ح ىىوي  للعيةىىةت 
 ( ه ة يعة  دالل  الفرع اإل عة   لعةلا نتة   االاتبة  البعدي  24ود ج   ري  )

ة الوسىا الح ىةب  واإلنحىراف ال عجىة ي لل ي وعى  الضىةبط  قبلجىة  )     ( 0.861+،  22.118ثهىا
االاتبىىىىة ين  نتىىىىة  هتوسىىىىا وإنحىىىىراف الفىىىىروع  ج ىىىىة بىىىىين  ( ، ويلىىىى 0.614 +،  17.87ويعىىىىدية  )

 <( Sig( ود جىىىىىى  )17.044( بقج ىىىىىى  )ت( ال ح ىىىىىىوي  للعيةىىىىىىةت ال ترابطىىىىىى  )1.247،  4.25)
( ه ة يعة  دالل  الفرع اإل عة   لعةلا 24( ود ج   ري  )0.05( عةد ه توف دالل  )0.05)

 نتة   االاتبة  البعدي  

بـــين مجمـــوعتي  الطبطبـــة العاليـــةالبعديـــة لمهـــارة االختبـــارات عـــرض نتـــائج  :3-2
   -البحث وتحليلها:

 ج ىىىة بىىىين هي ىىىوعت   الطبطبىىى  العةلجىىى ي عىىىر  البة ىىىث نتىىىة   االاتبىىىة ات البعديىىى  ل اىىىة   
 -(:4( وُهبين    اليدوث )2هوضا    الشكل )   ة هةالبحث )التيريبج  والضةبط ( و 

 ( 4جدول )

الداللة بين مجموعتي البحث التجريبية  و  (Sig)المحسوبة ودرجة المعيارية وقيمة )ت( بين األوسا  الحسابية واالنحرافات يُ 
 البعدية  الطبطبة العاليةوالضابطة في اختبارات مهارة 

 االاتبة  
 )ت(   ال ي وع  الضةبط   ال ي وع  التيريبج  

 ال ح وي  

 د ج 

(Sig)  الل
الد

 ن  + س   ن  ن  + س   ن  

 داث  0.000 24.11 0.614 17.87 25 0.287 14.6 25 الطبطب  العةلج  

 (لثانية(         وحدة القياس )ا0.05مستوى الداللة )      48=  2-2)+ ن1درجة الحرية )ن   
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 التربية البدنية وعلوم الرياضة كلية  

 
 ( 2شكل )

 مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في نتائج مهارة الطبطبة العاليةيوضح األوسا  الحسابية البعدية بين 

ااتبة  هاىة   الطبطبى  العةلجى  مىةن وسىطاة ( ثن نتة   ال ي وع  التيريبج     4ُيب ب هن اليدوث )    
ة ال ي وعىى  الضىىةبط   قىىد مىىةن وسىىطاة ( 0.287 +،  14.6الح ىىةب  واإلنحىىراف ال عجىىة ي  بعىىدية  ) ، ث هىى 

بقج ىىىىى  )ت( ال ح ىىىىىوي  للعيةىىىىىةت ميىىىىىر ، (0.614 +،  17.87واإلنحىىىىىراف ال عجىىىىىة ي  بعىىىىىدية  )الح ىىىىىةب  
( ه ىة يعةى  48( ود جى   ريى  )0.05( عةد ه توف دالل  )0.05) <( Sig( ود ج  )24.11ال ترابط  )

 التيريبج    ولعةلا ال ي وع دالل  الفروع  ج ة بين الةتة   

القبليــة  المهارات األساســية الهجوميــة بكــرة الســلةمناقشة نتائج اختبارات :  4-2-7
 -والبعدية بين مجموعتي والبعدية فيما بينهما :

هي وعت  البحث التيريبج  والضةبط  قد    هتعل  ( ، يتبين ثن  3وث )اهن هراجع  اليد 
هة   عن  البعدي   االاتبة ات  نتة    البحث     قيد  ال بث  لل اة ات  ال اة ي  التعل   لديا   يح ن 

اليد  هراجع   وهن   ، القبلج   االاتبة ات  نتة    علج      )ا ةنت  ثن  4وث  يتبين   ،   هتعل   ( 
يفوقوا على   التيريبج  قد  البعدي  ،  ال ي وع  الض  هتعل  ال ي وع   نتة   االاتبة ات  ةبط     

الت  وضعت ال تعل     نهةج  ررا ا الالويعزو البة ث ظاو  هنة  الةتة   إلى ثسترداه   إسترايجيج   
ب وق. يعلج   يعل   سةه  بتةظج  البةج  ال عر ج  ، وإعةد  يةظج  ام كة  بريا البةج  ال عر ج   
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وال عر      التطبي  الع ل  لل اة ات االسةسج     وال لوك الحرم  هن ابث إست  ة  ال علوهةت 
بكر  ال ل  الت  يتطلة ال رع  االنتقةلج  والحرمج  والدق  ال كةنج  بح ة االاتبة ات وهنا الريا  
بةلتحك  بةل رع  والدق  ال ةةسب  لتحقي  الادف هن ال اة   والت  اظارياة نتة   االاتبة ات والت  

ج  ارا ا ال فةهج  وهض وناة الني ثعطى دو  للتقوي  بعد اآلدا  ه ة  ةن لدو  ثستردام إسترايجي 
سةعد على على دع  ع لج  االسترجةن لب كة  وال علوهةت    يحقي  الواجة الحرم  على ثي   
هن  لكل  س حت  والت   لل تعل ين  الفردي   الفروع  هراعة   اعوصيتاة     عن  وج   ضب  

لداالج  لديا  وي كيةا  هن   ن است  ة  نظةم ال قة ن   ج ة  ال تعل ين بتفعيل التغني  الراجع  ا
بين هة ي  وهة يية ان يت  لانا الواجة الحرم  ال ت  ل بةل اة   ال عروض  عليا  وهحةولتا   
الحري       لا   ه ة ات  و    على  با   الرةص   النهةج   الرط   برس   االن وذ   لنلم  للوصوث 

ال تع  والتشوي  يو ر  بةاتزاث    ااتجة هة ه ة  ال اة ي  التطبي   النايج         ااتبة  االهكةنجةت 
 اال كة  ال ريبط  بو د  هدف يردم ذلم الغر  التطبجق   

على  القةبلج   يطو   سوف  ال اة    عن  ال علوهةت  يوا ر  ثن  ي  هحيوع  وجج   ي مد  إذ 
 (1)تد ية ي   التعل  لل اة ات الحرمج  ث  ر هن النين ل  يتو ر لديا  هعلوهةت واسع  قبل ال

التفكير  ية ج   ضرو    على  التريوي   ال  ي رات  هن  م ير  ث دت  ي  إبراهج   وليد  وينمر 
يد ي   دي       ثسةلية  وإيبةن  جديد   هةةه   إعداد  ابث  هن  الطلب   عةد  ال رتلف   بأنواع   

 (2) هرتل. ال بة ث ي  

 الباب الرابع  
 االستنتاجات والتوصيات  - 4

   االستنتاجات 1 – 4

اسىىتردام إسىىترايجيج  الرىىرا ا النهةجىى  ي ىىةعد علىىى ية جىى  التفكيىىر اإلبىىداع  لىىدف هتعل ىىى  ثن  -1
ة    ال اة ات االسةسج  الايوهج  بكر  ال ل  ويتفوقون على ال تعل ين النين ل  ُيد  سوا با 

 
   143ص ،  2001, ع ةن ، دا  وا ل للةشر ،  التعلم وجدولة التمرين الرياضيوجج  هحيوع :  ( (1
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إن اسىىتردام إسىىترايجيج  الرىىرا ا النهةجىى  ي ىىا   ىى  يعلىى  هاىىة   ال ةةولىى  العىىد ي  بكىىر  ال ىىل   -2
ة  لدف  ال تعل ين النين ُيد سون باة ويتفوقون على ال تعل ين النين ل  ُيد  سوا با 

إن استردام إسترايجيج  الررا ا النهةج  ي ا     يعل  هاة   الطبطب  العةلجى  بكىر  ال ىل  لىدف   -3
ة   ال تعل ين النين ُيد سون باة ويتفوقون على ال تعل ين النين ل  ُيد  سوا با 

   التوصيات 2  – 4

 يع ج  نتة   هنة  الد اس  عةد يعلج  ال اة ات امسةسج  الايوهج  بكر  ال ل  لل بتدثين   -1
بةلت ريةةت    -2 النهةج   الررا ا  ثسترايجيج   هفردات  يوظجف  على   ن  التأ يد  الضرو ي  هن 

 التطبجقج  عةد يعلج  ال اة ات االسةسج  الايوهج  بكر  ال ل   
البد هن التأ يد على يو ير ال  تلزهةت التعلج ج  الت  يتطلباة ثستردام ثسترايجيج  الررا ا    -3

 النهةج  بةلتعل  ال اة ي    د وس التريج  البدنج    
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