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مستخلص البحث
هدفت البحث الى اعداد وتنفيذ وحدات تعليمية على وفق أنمووذج ثيلوين (التحور الجمواع فو تعلو
بعض المهارات الهجومية المركبة بكرة السلة للطالب والتعرف على أثر أنموذج ثيلين (التحر الجماع
ف تعل بعض المهارات الهجومية المركبة بكرة السلة للطالب  ,اما فرضوا البحوث فهو هنوا فورو ذات
داللة احصائية بين نتائج االختبارات القبلية والبعدية لمجموعت البحث الضابطة والتجريبية ف تعل بعوض
المهارات الهجومية المركبة بكرة السلة للطالب وهنا فرو ذات داللوة احصوائية بوين مجمووعت البحوث
الضابطة والتجريبية ف نتائج االختبارات البعدية ف تعل بعض المهارات الهجوميوة المركبوة بكورة السولة
للطالب ,وقد استخدم الباحثون المنهج التجريب ذو المجموعين التجريبية والضابطة ذات االختبارين القبل
والبعد على عينه من  77طالب من طالب المرحلة الثانية ف قس التربية البدنية وعلووم الرياضوة ك كليوة
المعارف الجامعوة وقود تو اءوراخ االختبوارات المهاريوة بعودها تو تطبيوق المونهج الخواب بوأنموذج ثيلوين
(التحر الجماع ومن ث استخدمتا الباحثتان الوسائل االحصائية المالئمة الستخراج النتائج وعلى ضوخ
النتائج توصل الباحثتان الى عدد من االستنتاءات منها ان تطبيق انموذج ثيلين ( التحر الجماع كان له
الودور الواضووي فو تقوودم مسوتو الطوالب علوى الصووعيد المهوار  ,اذ اههوورت النتوائج تفووو المجموعووة
التجريبية على المجموعة الضابطة بشكل ملحوه ف كل من اختبارات المهارية وان استخدام انموذج ثيلين
(التحر الجماع كان له االثر الفعال ف ءعل الطالب (المجموعة التجريبية قادرين على الوتعل الوذات
من خالل ءعله المحور االساسو وععطوائه الفرصوة الكتسواب المعرفوة والمهوارة وتطويرهوا بأنفسوه
وبجهده الخاب  ,مع ءعل المدرس مشرف و مالحظ على سير العملية  ,وف ضوخ االستنتاءات توصو
الباحثتان بما يل اعتماد الوحدات التعليمية المعدة وفق انموذج ثيلين ف تعل المهوارات لودورها الفعوال فو
تعل المهارات والعمل على تطبيق انموذج ثيلين (التحور الجمواع فو تعلو بعوض المهوارات االساسوية
باأللعاب الجماعية أو الفرقية االخر كالكرة الطائرة وكرة اليد للطالب لما له من اثر ايجاب ف ذلك .
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The effect of Thelin's model on learning some complex offensive skills
in basketball for students
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A bstract
The study aimed to prepare and implement educational units according to
Thelin model (collective investigation) in learning some of the offensive skills
compounded with basketball for students and to identify the effect of Thelin
model (collective investigation) in learning some of the compound offensive skills
in basketball for students,As for the hypothesis of the research, there are
statistically significant differences between the results of the tribal and remote
tests for the two experimental and control groups in learning some compound
offensive skills in basketball for students, and there are statistically significant
differences between the two groups of control and experimental research in the
results of the post tests in learning some compound offensive skills in basketball
for students The two researchers used the experimental method with experimental
and control groups with two tests, pre and post tests on a sample of 77 students of
the second stage in the Department of Physical Education and Sports Sciences /
College of Knowledge University. Then the two researchers used the appropriate
statistical means to extract the results and in light of the results, the researchers
reached a number of conclusions, including that the application of Thelin model
(collective investigation) had a clear role in the progression of the students’ level
at the skill level, as the results showed the experimental group’s significantly
superiority over the control group in Both skill tests and the use of the Thelin
model (group investigation) It had an effective effect in making the students (the
experimental group) capable of self-learning by making them the main focus and
giving them the opportunity to acquire knowledge and skills and develop them by
themselves and with their own effort, while making the teacher a supervisor and
observer of the process. In light of the conclusions, the two researchers
recommend the following to adopt the educational units Prepared according to
Thelin model in learning skills for its effective role in learning skills and working
on the application of Thelin model (collective investigation) in learning some
basic skills in team or other team games such as volleyball and handball for
students because of its positive impact in that.
Keywords: Thelin model, some compound offensive skills in basketball.
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الفصل االول
 -1التعريف بالبحث :
 1-1مقدمة البحث وأهميته :
يعد الطلبة عموما وطلبة الجامعات خصوصا ً اللبنة االساسوية لبنواخ المجتموع  ,باعتبواره المصودر
للطاقات الشابة الواعية القادرة على بناخ المجتمع بالشكل الذ يجعله مجتمعا متطورا .لوذا فوأن االهتموام
بمستو هذه الشريحة وععدادها اعدادا ءيدا يجب ان يكون من اولويوات ويوت ذلوك مون خوالل اسوتخدام
استراتيجيات وخطط مدروسة ترتق بالمستو العقل والعلم وتعتبر النمواذج احود اهو انوواخ الخطوط
التعليمية المبنية على اسس نظرية نفسية تضف للموتعل الخبورات واإلمكانوات العقليوة الفاعلوة التو مون
شانها تفعيل دور المتعل داخل المجتمع التعليم  ,وغالبا ما تركز النماذج  ,على الجانب العقل وأساليب
التفكير والحالة االنفعالية لد الطلبة  ,كما ان النماذج تقوم بنقل الممارسات والعلوم النظرية الى تطبيقيوة
كما هو الحال ف المجال الرياض حيث تلعب تلك النماذج دورا مهما ف تعل المهارة واالرتقاخ بها الى
مستويات اعلى عن طريق تزويده بالمعلومات وتوءيهه نحو اساليب التعل الصحيحة فضوالً عون تعزيوز
ذات المتعل وقدرته الداخلية للوصول الى حالة التعل ث االبداخ ف المهارة المتعلمة .
ويُعد انموذج ثيلين المسمى ايضا بالتحر الجماع احد اه النماذج التعليمية التو تنمو تفكيور
الطلبة عبر التركيز على تفاعالته داخل مجموعات صفية صغيرة محودثا بالتوال تغييورات ايجابيوة فو
نتائجه األكاديمية ،فهو يعمل على ءعل الطلبة يفكرون بمضمون الودرس ويعبورون عون آرائهو بشوكل
علم وديمقراط عن طريق التحاور فيما بينه خالل الدرس واحترام اداخ بعضه .
وتعد لعبة كرة السلة عحد األلعاب الجماعية التنافسية الت أخذت مكان الصدارة من حيوث انتشوارها فو
العال والت تحتو ف مضمونها عوددا ً مون المهوارات الهجوميوة المركبوة ,اذ تعود المهوارات الهجوميوة
المركبة من المهارات المهمة و الصعبة والت ال يستطيع الالعب اداخها بسهولة ,اذ انها تحتاج الى وقت
أطول ومجهود اكبر من اءل تعلمها واتقانها اذ ان تعلمها واتقانها يعود عنصورا ً فعواالً فو تحقيوق أفضول
النتائج ف المباريات.
ومن هنا تأت أهمية البحث ف دراسة أثر انموذج ثيلين تعل بعض المهارات الهجومية المركبوة بكورة
السلة للطالب
 2-1مشكلة البحث:
من خالل خبرة الباحثون المتواضعة وكونهما كانتا العبتين ف فريق الكلية ف مجال كرة السلة وكوذلك
كونهما تدريسيتين ذو اختصاب ونتيجة االطالخ على المصادر والرسائل واألطاريي وءدتا ان المهارات
الهجومية المركبة ف كرة السلة تعد من المهارات الصعبة ،والحظتا بأن الطالب يجدون صعوبة ف تعلو
واتقان تلك المهارات وان هذه الصعوبة قد تعود الى قلة استخدام النماذج الحديثوة والمتطوورة التو تسواعد
المتعل على األداخ الجيد للمهارة ومن خالل متابعة الباحثتوان آلليوات عمليوات التودريس والتعلوي لمختلو
المهارات فإنَ هنا الكثير من النماذج التعليمية الت طرحوت علوى السواحة العمليوة لو تسوتخدم وتجورب
خالل عمليات تعل االلعاب والمهارات الرياضية المختلفة  ،لذا ارتأت الباحثة تسليط الضوخ على انمووذج
ثيلين القائ على التحر الجماع بين المتعلمين وءعل المتعل اكثر نشواطا ومشواركة فو عمليوة الوتعل
ويعتمد على نفسه ف التعل و حل المشكلة الت تواءهه من دون االتكال على المعل لحلها وتحويل المعلو
الى مراقب ومصدر للمعلومات وبالتال يساعد المتعل ف تعل واتقان بعض المهارات الهجوميوة المركبوة
بكرة السلة .
1ـ 3هدفا البحث:
 -1اعداد وتنفيذ وحدات تعليمية على وفق أنموذج ثيلين (التحر الجماع ف تعل بعض المهارات
الهجومية المركبة بكرة السلة للطالب .
 -2التعرف على أثر أنموذج ثيلين (التحر الجماع ف تعل بعض المهارات الهجومية المركبة بكرة
السلة للطالب .
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 4-1فرضيتا البحث :
 -1هنا فرو ذات داللة احصائية بين نتائج االختبارات القبلية والبعدية لمجموعت البحث الضابطة
والتجريبية ف تعل بعض المهارات الهجومية المركبة بكرة السلة للطالب.
2و هنا فرو ذات داللة احصائية بين مجموعت البحث الضابطة والتجريبية ف نتائج االختبارات
البعدية ف تعل بعض المهارات الهجومية المركبة بكرة السلة للطالب .
 5-1مجالت البحث:
 1-5-1المجال البشري :عينة من طالب المرحلة الثانية ف كليه المعارف الجامعة -ك قس التربية البدنية
وعلوم الرياضة.
 2-5-1المجال الزماني :للمدة من  2021-10-23الى .2021-12-29
 3-5-1المجال المكاني  :القاعة الداخلية ف كليه المعارف الجامعة -قس التربية البدنية وعلوم
الرياضة.
 6-1تحديد المصطلحات:
 : 1-6- 1انمودج ثيلين " :هو عملية تفاعل اءتماع فيها تطرح قضية او موضوخ يستثير اهتمام
المتعلمين ويحفزه على التفكير ث يطلب منه عرض آرائه حوله واستقصاخ حلوله ومعالجة القضية
1
الت طرحت عليه ف اطار تحر ءماع وحركات بينية دينامية(
 2-6-1المهارات المركبة :ه الحركات الت تتكون من ارتباط او دمج مهوارتين او أكثور أ تتكوون مون
وحدتين حركيتين او اكثر وتؤد بشكل مركب اذ يتطلب من الالعبين عند أدائها القيام بحركات فو سلسولة
متعاقبة ومترابطة بشكل مركوب وتحتواج الوى وقوت أطوول ومجهوود اكبور عنود األداخ أكثور مون المهوارات
2
الفردية(.

الفصل الثاني
 -2منهجية البحث وإجراءاته الميدانية :
 1-2منهج البحث:
استخدم الباحثون المنهج التجريب وبتصمي المجموعتين الضوابطة والتجريبيوة ذات االختبوارين القبلو
والبعد لمالئمته طبيعة مشكلة البحث
 2-2مجتمع البحث وعينته:
تحدد مجتمع البحث من طالب المرحلة الثانية ف كلية المعارف الجامعة ك قس التربيوة البدنيوة وعلووم
الرياضة للعام الدراس ( 2022 -2021والبالغ عدده ( 82طالب ف الصفوف الدراسوية تو اختيارهوا
بالطريقة العمدية ,وقد اختارتا الباحثتان عينة البحث بالطريقوة العشووائية بأسولوب القرعوة اذ كانوت شوعبة
( Aه المجموعة التجريبية والبوالغ عودده ( 37طالوب وشوعبة ( Bهو المجموعوة الضوابطة والبوالغ
عدده ( 45طالب اما عينة التجربة االستطالعية فقد ت اختيارها من شعبة ( Bوالبالغ عدده ( 5طالب
.ليكون العدد الكل ( 77طالب .
 3-2الوسائل واالجهزة واالدوات المستخدمة:
 1-3-2الوسائل المستخدمة في البحث:
 -1المصادر والمراءع العربية واالءنبية.
 -2الخبراخ والمختصون.

 1محسن عل عطية التعل انماط ونماذج حديثة  (:عمان ,دار صفاخ للنشر والتوزيع  2016,ب34
 2محمد حسن عالو  ،محمد نصر الدين رضوان ؛ االختبارات المهارية والنفسية ف المجال الرياض  ،ط( :1القاهرة ،
دار الفكر العرب  1987 ،ب 45
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 -3االختبارات الموضوعية
 2- 3-2االدوات واالجهزة المستخدمة
 -1ملعب كرة سلة وملحقاته
 -2ءهاز حاسوب الكترون نوخ  Dellعدد ( 1
 -3شريط قياس لقياس المسافات .
 -4شريط الصق
 -5ساعة توقيت يدوية .
 -6شواخص
 -7صافرة
 -8لوحات توضي المخططات.
 -9اقالم رصاب مع ممحاة .
 -10صور توضي طريقة االداخ الفن للمهارات المختارة ف البحث
 4 -2إجراءات البحث الميدانية :
 1-4-2تحديد االختبارات:
1
االختبار االول  :اختبار الو ( 7شواخص (
الغرض من االختبار  :قياس المهارات الهجومية المركبة .
األدوات الالزمة ملعب كرة سلة  7(،شواخص  ،وشريط الصق ,وساعة توقيت الكترونية ،وصافرة.
اإلءراخات  :تحدد نقطة البداية بالشاخص األول عند نقطة التقواخ الخوط الجوانب بخوط القاعودة مون ءهوة اليموين
للملعب.
 .1يحدد الشاخص الثان على بعد (2م عن الخط الجانب وعلى خط منتص الساحة.
يحدد الشاخص الثالث على بعد (7م عن الخط الجانب و (6.25م عن خط القاعدة.يحدد الشاخص الرابع عند نقطة تقاطع الخط الجانب بخط المنتص .يحدد الشاخص الخامس على بعد (2م عن الخط الجانب (2م عن خط المنتص .يحدد الشاخص السادس ف منتص خط القاعدة للساحة األمامية.يحدد الشاخص السابع عند نقطة المنتص لخط القاعدة وف الساحة الخلفية للملعب وه نقطة النهاية.وص األداخ:
 يق الالعب عند نقطة البداية وعلى ءهة اليمين للملعب . عند ع شارة البدخ بواسطة الصافرة يقوم الالعب بواالنطال مباشورة نحوو الشواخص الثوان بالطبطبوة بوالكرة ثوالشاخص الثالث ث على الرابع ث على الخامس ث الى السادس وقبل الوصول الوى الشواخص السوادس يقووم بمناولوة
الكرة على الالعب رق ( 1ث يقوم بالحجز والدوران ث استالم الكرة من نفس الالعب ثو االنطوال نحوو الالعوب
رق ( 2والذ يق على الخط الجانب ببعد (2م عن خط المنتص وف الساحة األمامية مون الملعوب ألداخ (5
مناوالت ث االنطال نحو الهدف ألداخ ( 5متابعوات بوالكرة ثو سوحب الكورة واالتجواه علوى الهودف الموءوود فو
الساحة الخلفية ألداخ التصويب السلم .
تعليمات االختبار:
 يكون أداخ االختبار بأسرخ ما يمكن . 1ايمان عبد الحسين  ،تأثير تمرينات تحمل القوة المميووزة بالسوورعة فو تطوووير بعووض المتغيوورات البدنيووة والمهاريووة الهجوميووة
المركبة بكرة السلة للنساخ  ،رسالة ماءستير  ،ءامعة بغداد  ،كلية التربية الرياضية للبنات  2010 ،ب72
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 يق المؤقت عند نقطة النهاية . يعطى لكل العب محاولة واحدة فقط .عدارة االختبار:
 مناد  :يناد على المختبرين فضال عن ععطاخ عشارة البدخ. مؤقت  :يقوم بحساب الوقت المستغر . حساب الدرءة  :يحسب الزمن من لحظة البدخ حتى عبور خط النهاية وعند الخطأ ف التهودي تضواف( 1ثانية الى وقت الالعب .
1
االختبار الثان  -:الطبطبة بين الحواءز والتصويب على السلة( .
الغرض من االختبار :تقيي سرعة الجر بالكرة ودقة التهدي .
االدوات الالزمة -:كرة سلة قانونية  ،هدف سلة قانون  ،حواءز عدد  ، 3ساعة توقيت الكترونية.
وص االداخ :يرس خط بداية ،توضع ثالثة حواءز متعامدة  ،المسافة بين كول حواءز واالخور  15قودما ً
والمسافة بين الحاءز االول وخط البداية  20قدما ً .
 يق الالعب خل خط البداية والكرة توضع على الخط وتكون يد الالعب على الركبتين وعنود اعطواخاالشارة للبدخ يقوم الالعب بالتقاط الكرة والطبطبة مع الجر بهوا بأقصوى سورعة ممكنوة بوين الحوواءز
الثالث وبعد المرور من الحاءز الثالث يقوم الالعب بتصويب الكورة علوى السولة وذلوك قبول ان يسوتأن
المرور مرة اخر للعودة الى خط البداية.
 اذا فشل الالعب ف اصابة السلة من اول تصويبه فانوة يسوتمر فو التصوويب حتوى يونجي فو اصوابةالهدف ث يستأن الجر مرة اخر بين الحواءز متجها نحو خط البداية.
 يستخدم التصويب أ نوخ من انواخ التصويبات .تعليمات االختبار:
 يجب على كل العب ان يطبطب بكلتا اليدين بالتبادل. يجب ان يكون التصويب وفق الشروط القانونية. يجب ان يكون طريق العودة عكس طريق البداية. يجب مراعاة الشروط القانونية للطبطبة. يمني كل العب محاولتين.التسجيل:
يحسب الزمن منذ اعطاخ الالعب االشارة للبدخ عند خوط البدايوة وحتوى يعوود فيقطوع هوذا الخوط  ،درءوة
الالعب ه عدد الثوان الت يستغرقها ف اداخ االختبار.
 2-4-2التجارب االستطالعية:
من التوصيات المهمة الت يوصو بهوا خبوراخ البحوث العلمو لغورض الحصوول علوى نتوائج دقيقوة
موثو بها أءراخ التجربة االسوتطالعية لوذا قوام البواحثون بأءرائهوا  ،وتأكيودا ً لخطووات البحوث العلمو
ولغرض الوقوف على دقة العمل الخاب بالبحث وصالحيته قامتا الباحثتان بتنفيذ االت :
 ءلسة علمية توضيحية مع أفراد فريق العمل المساعد ،ت فيها ععطاخ فكرة مختصرة عن موضوخ البحث. وتوضيي االختبارات الت ستعتمدها وكيفية تسجيل البيانات . 1محمد حسن عالو  ،محمد نصر الدين رضوان ؛ االختبارات المهارية والنفسية فو المجووال الرياضو  ،ط( :1القوواهرة ،
دار الفكر العرب  1987 ،ب58
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 ومن نتائج الجلسة تكونت صورة واضحة ألفراد فريق العمل المساعد عن طبيعة العملت و عءووراخ التجربووة االسووتطالعية اذ اءوور تجربووة اسووتطالعية ف و صووباح يوووم السووبت بتوواري
23ك10ك 2021لالختبارات المهارية المركبة وف نفس اليوم تو اءوراخ وحودة تعليميوة مختوارة ألنمووذج
ثيلين ف القاعة الداخلية المغلقة
 3-4-2االختبارات القبلية :
قام الباحثون بأءراخ االختبارات القبلية لعينة البحث والبوالغ عودده ( 77طالوب يووم االحود واالثنوين
بتاري (25-24ك10ك 2021قبل الشروخ بالتجربة الرئيسية مع ضبط كافة المتغيرات.
ولك يكون عمل الباحثون من خط شروخ واحد وبعد أن ت تقسي مجمووعت البحوث الضوابطة والتجريبيوة
وللتأكد من عدم وءود فرو معنوية بين المجموعتين قامتا الباحثتان بأءراخ التكوافؤ بيونه فو االختبوارات
القبليووة المتضوومنة االختبووارات المهاريووة العمليووة الخاصووة بكوورة السوولة والجوودول ( 1يبووين نتووائج التكووافؤ
ولمجموعت البحث الضابطة والتجريبية ف االختبارات القبلية .
الجدول ()1
يبين تكافؤ مجموعتي البحث في االختبارات المهارية القبلي
المجموعة التجريبية
المتغيرات
اختبار
الو (7
شواخص
الطبطبة
بين
الحواءز
والتصوي
ب
على السلة

ن
37

37

س
1.37

2.19

المجموعة الضابطة
ع

0.457

0.573

س

ن

1.46

45

2.17

45

ع
0.754

0.614

قيمة ت
المحسوبة

0.661

0.057

الداللة
اإلحصائية

غير معنوي

غير معنوي

 4-4-2التجربة الرئيسية:
قام الباحثون بوضع الوحدا ٍ
ت التعليمية الخاصة بأنموذج ثيلين للمجموعة التجريبيوة بتواري 30ك10ك2021
وموزعة على ( 8وحدات بواقع وحدة واحده باألسوبوخ اذ تو تطبيوق الخطووات الخاصوة بواألنموذج والتو
تتمثل بو
 -1اختيار موضوع التعلم:
يكون للمتعلمين الدور ف تحديد موضوخ التعل  ,ويُفضل ان يكون مرتبطا بحيواة المتعلموين او لوه صولة بهو ,
ويُعد هذا العمل تجسيدا للديمقراطية التو يُشودد عليهوا انمووذج ثيلوين .وهنوا سووف توضوي التدريسوية اهميوة
المهارة المتعلمة والمقررة للتدريس ضمن منهج الكلية بكورة السولة وكوذلك اهميوة ربطهوا بالمهوارات السوابقة
المتعلمة  ,وبعد ذلك يبدئ المدرس بشرح المهارة المطلوبة بشكل واف مع توضويي التكنيوك الصوحيي لواداخ
وعرضها من قبله ,ث يقوم التدريسو بالتنقول موع الطوالب علوى المحطوات لغورض االطوالخ علوى الوسوائل
التوضيحية المستعملة من اءل توضيي وايصال المادة وهذه المحطات ه -:
أ-المحطة االولى  :االطالخ على فلكس يوضي تسلسل االداخ المهار وذلك لالعب نموذج .
ب-المحطة الثانية  -:االطالخ على فلكس يوضي خطوات االداخ الصحيي المكتوبة بتسلسل واضي .
ج-المحطة الثالثة  :االطالخ على فلكس يوضي مراحل االداخ وتفاصيلها . ,
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د-المحطة الرابعة -:االطالخ على عرض ف ءهاز الالبتوب يوضي فيه تسلسل االداخ الصحيي للمهارة مع
وءود كتابة توضي ذلك .
 -2توزيع الطلبة بين مجموعات صغيرة:
بعد اختيار الموضوخ الخاب بالدراسة ,يبدأ المدرس بفصل المتعلمين على شكل مجموعات صغيرة ,
ويجب ان ال يزيد عدد افراد هذه المجموعات عن ( 6افراد .و يُفضل ان تكون اهتمامات افراد المجموعة
الواحدة متشابه وطريقة تفكيره مختلفة وذلك لضمان الحصول على افكوار ءديودة .وتووزخ االدوار علوى
افراد المجموعة كاالت :
* قائد المجموعة الذ يقوم بمهام شرح المهمة المراد القيام بها ادارة النقاش بين افراد المجموعوة وتوزيوع
الوقت .
* مسجل المجموعة الذ يقوم بتسجيل المالحظات .
* منسق المجموعة الذ يعمل كحلقة وصل ما بين المعل وافراد المجموعة.
* باحث المجموعة الذ يعمل على توفير المصادر.
 -3التخطيط التعاوني :سيقوم المدرس بطرح اسئلة عن المهوارة و فو كول سوؤال توءود ثالثوة اختيوارات
واحدة منها فقط صحيحة ,والمطلوب االءابة على هذه االسئلة بعد تجربتها عمليا ً ف الجانب التطبيق .
المحطة الخامسة  :يوءد فلكس معلق على الحائط فيه اسئلة المهارة وبنفس الوقوت يكوون المسوجل بتودوين
االسئلة واالءابات .
المحطة السادسة :يوضي المدرس بان هنا فلكس معلق على الحائط فيه نماذج مون التموارين عوددها (8
موضحة بالرس والشرح.
 -4تنفيذ خطة العمل  :يقوم كل افراد المجموعة باالشترا ف تنفيذ الخطة عن طريق البحث واالستقصاخ
العلم ,ويقوم افراد المجموعة بتطبيق التمرينات باالسوتعانة نظريوا بأحود المحطوات السوتة ,ويوت مناقشوة
ءميع اآلراخ للوصول الى نتائج باتفا افراد المجموعة مع قيام التدريس بتووفير االدوات المسواعدة التو
يحتاءها الطالب ف تنفيذ التمرينات .
 -5التحليل والتركيـب  :يقوم كل افراد المجموعة بتحليل النتائج وتركيوب موا تو التوصول اليوه بصوورة
مفاهي تمثل النواتج النهائية لعمله التعاون  ,ا قيام افراد المجموعة بمناقشة حل األسئلة ث وضع الحلول
المناسبة .
-6مرحلة عرض النتائج  :بعد ان يتفق ءميع افراد المجموعات على النتائج يت عرضها ومناقشوتها مون
ءميع الطلبة للوصول الى نتائج نهائية تحظى بتأييد الص بأءمعه.
-7مرحلة التقويم  :عملية التقوي يشتر فيها كل من المعل والمتعلمون ضمن مجموعاته من اءل تقيي
مووا ت و التوصوول اليووه وموود تحقيووق النتووائج ألهووداف الووتعل وتحديوود الصووعوبات وذلووك بنوواخ علووى نتووائج
المجموعات للتعرف على ا المجاميع كانت افضل ف االءابة على االسئلة من خالل التحور الجمواع .
ويشتمل التقوي على ءميع مراحل العمل ابتوداخ مون مرحلوة تحديود الموضووخ و انتهواخ بمرحلوة عورض
النتائج.
 5-4-2االختبارات البعدية:
قام الباحثون بأءراخ االختبارات البعدية بعد االنتهاخ من المنهج التعليم وذلك يوم الثالثاخ واالربعاخ بتاري
(29-28ك12ك 2021على مجموعتين البحث الضابطة والتجريبية والبالغ عدده ( 77طالوب فو القاعوة
الداخلية المغلقة ف قس التربية البدنية وعلوم الرياضة ك كلية المعارف الجامعة
 5-2الوسائل اإلحصائية :
لقد ت استخدام الحقيبة االحصائية .SPSS
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الفصل الثالث
-3عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:
 1-3عرض نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية في المتغيرات المبحوثة:
جدول ()2
يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ت المحسوبة بين االختبار القبلي واالختبار البعدي
للمجموعة التجريبية في المتغيرات المبحوثة
المتغيرات

االختبار القبلي

االختبار البعدي

ع

ع

س

س

سف

عف

قيمة t

الداللة

المحسوبة االحصائية

اختبار
الـ ()7

95,45

7,935

82,76

4,855

12,70

6,990

9.435

معنو

شواخص
الطبطبة
بين
الحواءز

62,94

9,370

49,42

6,125

13,53

7,849

8.952

معنو

والتصويب
على السلة

بلغت قيمة ت الجدولية ( 1.742تحت مستو داللة  0.05ودرءة حرية 36
يبين الجودول ( 2االوسواط الحسوابية واالنحرافوات المعياريوة وقيموة ت المحسووبة لداللوة الفورو بوين
المتوسووطات الحسووابية فو االختبووار القبلو واالختبووار البعوود  ,اذ اههوورت النتووائج ان قووي ت المحسوووبة
الختبار الو ( 7شواخص واختبار الطبطبة بين الحواءز والتصويب على السلة كانت اعلوى مون قيموة ت
الجدولية والبالغة ( 1.742تحت مستو داللة  0.05ودرءة حرية  36بمعنى توءود فورو معنويوة بوين
االختبار القبل واالختبار البعد للمتغيرات المبحوثة ولصالي االختبار البعد  ,ويعزوا البواحثون الفورو
المعنو للمجموعة التجريبية بين االختبارين القبل والبعد الى االلية الت يتمحور عليها انمووذج ثيلوين
(التحر الجماع الذ طبقتاه الباحثتان على مجموعة البحث و الذ يجعل من المتعلمين محور العملية
التعليمية ويتيي الفرصة امام المتعلمين للمشاركة والتفاعل موع بعضوه مون خوالل تعبيوره عون افكواره
وينم لديه روح التعواون مموا يوؤد ذلوك الوى زيوادة حماسوه واسوتثارة الدافعيوة فويه مموا يوؤد الوى
(1
االشترا الفعال ف عملية التعل وعدم االكتفاخ بتلق المعلومة فقط .وهذا موا تؤكوده( نسورين عبود
((ان أنموذج ثيلين او ما يسمى بالتحر الجماع يسوتثير الحماسوة لود التالميوذ ويشوجعه نحوو تقصو
الحقائق والمعلومات  ,كما يزيد مون دافعيوة التالميوذ نحوو الموادة التعليميوة ويسوتثير التنوافس بوين مجواميع
المتعلمين للحصول على درءات اعلى  ,وكذلك العمايرة "ان وضع الطالب ف مواق او اءواخ تعليميوة
وتوفير البيئة الفعالة يستثيره لتحقيق االداخ االفضول وذلوك يوأت مون خوالل مسواعدته فو الحصوول علوى
2
المعلومات والمهارات والخبرات بشكل علم مدروس ومخطط له بصورة صحيحة (
( 1نسرين عبد حبيب ,أثر انموذج ثيلين ف تحصيل مادة العلوم واستبقائه لد تالميذ الص
ماءستير  ,كلية التربية ابن رشد ,ءامعة بغداد 2012 ,ب104
) Magill, A. , Richard, Motor learning , Boston Hill , 1998,p2302

الخامس االبتدائ (:رسالة
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كما ان انموذج ثيلين (التحر الجماع يعتمد ايضا على تنوخ المثيورات التو توؤد الوى زيوادة تفاعول
المتعلمين للحصول على اداخ افضل للمهارة .
 2-3عرض نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة في المتغيرات المبحوثة:
جدول ()3
يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ت المحسوبة بين االختبار القبلي
واالختبار البعدي للمجموعة الضابطة في المتغيرات المبحوثة
المتغيرات

االختبار القبلي

االختبار البعدي

ع

ع

س

اختبار الـ
()7
شواخص
الطبطبة
بين
الحواجز 63,10
والتصويب
على السلة
94,80

س

سف

عف

الداللة
قيمة t
المحسوبة االحصائية

8,825

88,87

6,976

5,92

6,115

4.550

معنو

9,513

55,86

6,801

7,23

7,553

4.495

معنو

بلغت قيمة ت الجدولية ( 1.724تحت مستو داللة  0.05ودرءة حرية 44
يبين الجدول ( 3االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ت المحسوبة لداللة الفرو بين
المتوسطات الحسابية ف االختبار القبل واالختبار البعد  ,اذ اههرت النتائج ان قي ت المحسوبة
الختبار الو ( 7شواخص واختبار الطبطبة بين الحواءز والتصويب على السلة كانت اعلى من قيمة ت
الجدولية والبالغة ( 1.724تحت مستو داللة  0.05ودرءة حرية  44بمعنى توءد فرو معنوية بين
االختبار القبل واالختبار البعد للمتغيرات المبحوثة ولصالي االختبار البعد  ,ويعزوا الباحثون تلك
الفرو المعنوية ف االختبارات المهارية قيد البحث الى مفردات المنهج المستخدم من قبل التدريس اذ ان
المنهج المستخدم كان مخططا ومدروسا وفق أسس علمية صحيحة مما اد الى تحقيق الفاعلية االدائية
للطالب ومن ضمن األسباب ايضا خبرة مدرس المادة واسلوبه الخاب ف ايصال المعلومة وذلك عن
طريق الشرح الواف والعرض الواضي والتطبيق
 3-3عرض نتـائج االختبـارات البعديـة للمجمـوعتين الضـابطة والتجريبيـة فـي االختبـارات المهاريـة قيـد
البحث وتحليلها ومناقشتها :
الجدول ()4
يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ت المحسوبة بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبارات
البعدية للمتغيرات المبحوثة
المتغيرات
اختبار الـ ( )7شواخص
الطبطبة بين الحواجز والتصويب
على السلة

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

س
82,76

خ
4,855

س
88,87

49,42

6,125

55,86

قيمة ت
المحسوبة

الداللة
اإلحصائية

خ
6,976

3,497

معنو

6,801

3,505

معنو

بلغت قيمة ت الجدولية ( )1,683تحت مستوى داللة ( )0,05ودرجة حرية ()75
يبووين الجوودول ( 4االوسوواط الحسووابية واالنحرافووات المعياريووة وقيمووة ت المحسوووبة لداللووة الفوورو
بووين المجموووعتين التجريبيووة والضووابطة فوو االختبووارات البعديووة للمتغيوورات المبحوثووة اذ اههوورت
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النتووووائج ان قيمووووة ت المحسوووووبة الختبووووار الووووو ( 7شووووواخص واختبووووار الطبطبووووة بووووين الحووووواءز
والتصووويب علووى السوولة كانووت اكبوور موون قيمووة ت الجدوليووة والبالغووة ( 1.683تحووت مسووتو داللووة
( 0.05ودرءووة حريووة ( 75وهووذا يشووير الووى وءووود فوورو معنويووة بووين المجموووعتين التجريبيووة
والضووابطة فوو ءميووع المتغيوورات المبحوثووة ولصووالي المجموعووة التجريبيووة وتعووزوا الباحثووان ذلووك
الن الموونهج التعليموو الووذ اعوود للمجموعووة التجريبيووة كووان لووه أثوور كبيوور وواضووي علووى نتووائج تلووك
المجموعووة ف و ازديوواد مقوودار الووتعل المهووار ممووا يوودل علووى مالئمتووه لهووذه العينووة وذلووك الن انموووذج
ثيلووين (التحوور الجموواع كووان لووه اثوور كبيوور فوو عمليووه الووتعل حيووث ان مراحوول هووذا االنموووذج
اعطووت الفرصووة للطووالب حتووى يكونوووا مسووؤولين ومشوواركين الووى حوود كبيوور ف و عمليووه الووتعل اضووافه
الووى التنوي وع بالتمووارين و تعوواون افووراد المجموعووة ف و تنفيووذها سوواعد علووى اداخ العموول بصووورة ءديووة
 ،اذ يضووع علووى كاهوول المتعلمووين مسووؤولية النجوواح فوو تأديووة هووذه التمووارين  ،فإحسوواس المتعلمووين
بووأنه يعملووون واءووبه بصووورة تعاونيووة وءماعيووة  ،وكووذلك شووعور كوول مووتعل بأنووه مسووؤول عوون
انجوواز واءبووه تجوواه مجموعتووه يسوواه فوو زيووادة الووتعل بصووورة اكبوور ،باإلضووافة الووى دور التغذيووه
الراءعووة بكوول مراحوول انموووذج ثيلووين فوو تحسووين مسووتو االداخ اذ تعتبوور عاموول مهوو فوو عمليووه
الووتعل اذ تعموول علووى تعووديل الحركووة ف و مرحلووة الووتعل وهووذا مووا اتاحووه المنهوواج المعوود وفقووا ألنموووذج
ثيلوووين (التحووور الجمووواع وهوووذا موووا اكوووده فووووز (( 1ان معرفوووه الموووتعل بنتوووائج اسوووتجابته مووون
المبووا دئ المهمووة لحوودوث الووتعل اذ يتطلووب بعوود االنتهوواخ موون ا نشوواط وءووود تغذيووه راءعووه تخبوور
المتعل بنتائج نشاطه ألثاره دافعيته وتحفيزه على مواصلة التعل .

الفصل الرابع
-4االستنتاجات والتوصيات:
 1-4االستنتاجات :
 -1ان تطبيق انموذج ثيلين ( التحر الجماع كان له الودور الواضوي فو تقودم مسوتو الطوالب علوى
الصعيد المهار  ,اذ اههرت النتائج تفو المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة بشكل ملحوه فو
كل من اختبارات المهارية .
 -2استخدام انموذج ثيلين (التحر الجماع كان له االثر الفعال ف ءعل الطالب (المجموعة التجريبيوة
قادرين علوى الوتعل الوذات مون خوالل ءعلهو المحوور االساسو وععطوائه الفرصوة الكتسواب المعرفوة
والمهارة وتطويرها بأنفسه وبجهده الخاب  ,مع ءعل المدرس مشرف و مالحظ على سير العملية.
 2-4التوصيات :
 - 1اعتموواد الوحوودات التعليميووة المعوودة وفووق انموووذج ثيلووين فو تعلو المهووارات لوودورها الفعووال فو تعلو
المهارات.
 -2العمل على تطبيق انمووذج ثيلوين (التحور الجمواع فو تعلو بعوض المهوارات االساسوية باأللعواب
الجماعيووة أو الفرقيووة االخوور كووالكرة الطووائرة وكوورة اليوود للط والب لمووا لووه موون اثوور ايجوواب ف و ذلووك .

 1فوز فايز وربح مصطفى ,تكنولوءيا التعل ،النظرية والممارسووة .ط(1عمووان :دار الصووفاخ للنشوور والتوزيووع2010،
ب218
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المصادر
 -1ايمان عبد الحسين  ،تأثير تمرينات تحمل القوة المميزة بالسرعة ف تطوير بعوض المتغيورات البدنيوة
والمهارية الهجومية المركبة بكرة السلة للنساخ  ،رسالة ماءستير  ،ءامعة بغداد  ،كليوة التربيوة الرياضوية
للبنات 2010 ،
 -2فوز فايز وربح مصطفى ,تكنولوءيوا الوتعل ،النظريوه والممارسوه .ط(1عموان:دار الصوفاخ للنشور
والتوزيع. 2010،
;  -3محسن عل عطية التعل انماط ونماذج حديثة  (:عمان ,دار صفاخ للنشر والتوزيع 2016,
 -4محمد حسن عالو  ،محمد نصر الدين رضوان ؛ االختبارات المهارية والنفسية ف المجال الرياض
 ،ط( :1القاهرة  ،دار الفكر العرب 1987 ،
 -5نسرين عبد حبيب ,أثر انموذج ثيلين ف تحصيل مادة العلوم واستبقائه لد تالميوذ الصو الخوامس
االبتدائ (:رسالة ماءستير  ,كلية التربية ابن رشد ,ءامعة بغداد2012 ,
6- Magill, A. , Richard, Motor learning , Boston Hill , 1998
ملحق()1
الهدف التعليم  :تطوير مهارة الحجز والخداع والتتابع بكرة السلة باستخدام نموذج ثيلين.
الهدف التربو  :تنمية روح التعاون ونكران الذات بين الطالبات.
األدوات  :ملعب كرة سلة مع ملحقاته.
الزمن  90 :د.
أقسام الوحدة
التعليمية

الزمن

الفعاليات والمهارات

القس األعداد
المقدمة

15د
2د

أخذ الحضور وتهيئة األدوات

اإلحماخ العام

3د

التمارين البدنية

5د

اإلحماخ الخاب

5د

القس الرئيس
الجانب التعليم

60د
20د

عحماخ عام لكافة عضالت الجس
وتهيئة االءهزه الداخلية للعمل

التنظي
--------#

#

تمارين خاصة لكافة أءزاخ الجس

تمارين اإلحساس بالكرة

يبدأ المدرس بشرح مهارة الحجز
والخداع والتتابع في كرة السلة بشكل
وافي مع توضيح التكنيك الصحيح
لألداء وعرضها من قبلة ثم يقوم
التدريسي بالتنقل مع الطالب لغرض
االطالع على الوسائل التوضيحية
المستعملة لغرض توضيح وإيصال
المادة ومنها أ-المحطة االولى -:
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#
#
********

المالحظات
التأكيد على
الهدوخ
التأكيد على
مشاركة ءميع
المتعلمات
باألحماخ
تأكيد على تأدية
تمارين
االحساس من
قبل المتعلمات
ءميعهن

وجــــود فلكــــس
يحتــــوي علــــى
االسئلة
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االطالع على فلكس يوضح تسلسل
االداء المهاري وذلك لالعب نموذج
ب-المحطة الثانية  -:االطالع على
فلكس يوضح خطوات االداءالصحيح
مكتوبة بتسلسل واضح .
ج-المحطة الثالثة  -:االطالع على
فلكس يوضح مراحل االداء
وتفاصيلها على شكل خريطة مفاهيم .
د-المحطة الرابعة -:االطالع على
عرض في جهاز الالبتوب يوضح فيه
تسلسل األداء الصحيح للمهارة مع
وجود كتابة توضح ذلك .
بعد شرح المدرس للمهارة يقوم
بتوزيع الطالب لمجموعات صغيرة ال
تزيد عن خمس طالب مع توزيع
المهام عليهم ثم يقوم المدرس بطرح
االسئلة
س/1ماهي الطرق التي يتم بها اداء
التتابع
س/2كيف تمسك الكرة عند اداء
الرمية
س/3تكون القدمين عند اداء الرمية
س /4كيف يتم دفع الكرة عند اداء
الرمية
بعــد ذلــك تعــرض التمــارين الموجــودة
على فلكس من قبل المدرس ثم يختــار
منها الطالب لالداء .

تق الطالبة قريبا من السلة تقوم بأداخ
ست متتابعات مع الهدف ث استالم
الكرة واالنطال نحو الهدف الثان من
الملعب بأداخ الطبطة العالية وعند
وصولها الى منتص الملعب تقوم
بحركة الخداخ للطالبة الواقفة
ألءتيازها والتصويب السلم -قفز
الجانب التطبيق

40د
8د

تقف الطالبات على شكل رتلين داخل
الملعب ثم االنطالق بالطبطبة إلى
منتصف الملعب ثم مناولة الكرة
للزميلة وعمل الحجز واستالم الكرة
والدوران من حول الشواخص ثم اداء
159

يقـــوم المســـجل
في كل مجموعة
بتسجيل االسئلة
يتم االجابة عن
االسئلة في
نهاية الوحدة
التعليمي
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التصويب سلمي

8د

8د

8د

القسم الختامي
8د

التأكيد على
االداخ الصحيي
للتمرين

تقف الطالبات على شكل رتلين داخل
الملعب ثم االنطالق بالطبطبة إلى
منتصف الملعب وعمل الخداع من من
امام الشاخص ثم اداء التصويب
الثابت-القفز
تقف الطالبات خلف خط الساحة
الخلفية للملعب توضع ثالثة شواخص
على بعد (2م) من مكان وقوف
الطالبات يقف طالبة على خط الرمية
الحرة – تقوم الطالبات باداء مهارة
الطبطبة بتغير االتجاه بين الشواخص
وعند الوصول الى الطالبة تقوم
بحركة الحجز والدوران ومن ث
التصويب من الثبات -سلم -قفز
تقف الطالبات خلف خط الساحة
الخلفية للملعب تقوم بأداخ الطبطبة
بأقصى سرعة نحو الهدف ألداخ خمس
متتابعات مع الهدف ث اداخ التهدي
من الثبات ومن ث االنطال نحو
الهدف الثان ألداخ خمس متتابعات مع
الهدف واداخ التصويب من الثبات
تقوم كل مجموعووة بالنقوواش فيمووا بيوونه
وحل االسئلة بعد ذلووك يووت النقوواش بووين
المجوووواميع وعوووورض النتووووائج امووووام
التدريس للتوصل للجواب النهائ
 اعطاخ تمرين لتهدئة الجهد اخذ الحضور اداخ تحية االنصراف -ارءاخ االدوات

15د

160

*************
#

التأكيد على
التركيز واالنتباه
واالداخ الصحيي

التأكيد على
الهدوء وان
يكون العمل
بموجب االدوار

