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 ملخص البحث

في تقديم الخدمة الرياضية من خالل  استخدام استراتيجية التعلم  أهمية البحثتتجلى 

 .للمبتدئينلتصويب السلمي بكرة السلة وبيان تأثيره في تعلم مهارة اللدماغ المستند 

فعلى الرغم  من نجاح الطرائق الخاصة في التعلم  في تحقيق بعض   اما مشكلة البحث

وفقاً للتقنيات واالستراتيجيات الحديثة  وتساعد  تطويراالهداف اال انها تبقى بحاجة الى 

في اداء بعض المهارات  وقت والجهد ,ووجود ضعف لدى مبتدئينايضا في اقتصاداً في ال

دراسة هذه المشكلة من خالل  تطبيق  بكرة السلة ، لذلك ارتئت  الباحثاناالساسية 

م مهارة التصويب السلمي بكرة وتعرف تأثيرها في و تعل للدماغ الستراتيجية التعلم المستند

 السلة للمبتدئين .

 الفروق في االختبار البعدي  على تعرفال اما هدف البحث

الجانب النظري والدراسات السابقة واستراتيجية التعلم المستند للدماغ الى  وتطرق الباحثان

دراستين لدعم مهارة تصويب السلمي بكرة السلة , اما الدراسات السابقة فقد اشتملت على 

 البحث من الناحية العلمية .

لمنهج التجريبي , واختارت ا حث واجراءاته الميدانية فقد اتبع الباحثاناما منهجية الب

العينة بالطريقة العمدية ، وهم العبين مبتدئين المدرسة التخصصية الرياضية   الباحثان

يمثلون مجتمع البحث ومن  في مركز قضاء بعقوبة علماً انهملرعاية الموهبة الرياضية 

( مدارس 7( مدارس في العراق حيث كانت المدارس العاملة الفعلية منها )9مجموع )

( العب وبلغ عدد الالعبين 41ومعدل الالعبين المواظبين على التمرين في كل مدرسة )

 هولة اجراء الدراسة وقامت الباحثان( العب متعلم في تلك المدارس جميعاً وذلك لس99)

( العب متعلم وتم شطرهم عن 42ختيار العينة التجريبية والضابطة والبالغ عددهم)با

mailto:Sarahussen957@gmail.com
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طريق القرعة باالعتماد القياسات المورفولوجية واالعمار لالعبين حيث بلغ عدد كل 

باستبعاد )   % من المجتمع االصلي وقام الباحثان6،4سبة ( العبين يشكل ن6مجموعة )

االختبار ،وعند االنتهاء من اجراء االختبارات القبلية  ( العبين متعلمين ممن لم يخضر1

نفذت التجربة الرئيسية على افراد المجموعة التجريبية باستخدام  االستراتيجية المجموعة 

الضابطة فقد طبقت الطريقة التقليدية المتبعة و وبعد االنتهاء التجربة الرئيسية اجريت 

وسائل  واالجهزة االدوات المستعملة واالختبارات االختبارات البعدية ,وتضمن هذا الباب ال

 القبلية والبعدية فضال عن الوسائل االحصائية.

اظهرت استراتيجية التعلم المستند للدماغ على المجموعة التجريبية  ومن اهم االستنتاجات

 تحسناً واضحاً وكبيراً قياساُ بنتائج المجموعة الضابطة .

المنهج التعليمي باستراتيجية التعلم المستند للدماغ  استخدام   هي اما اهم التوصيات

 وتفعيلها في كرة السلة .

 

 

The effect of a brain-based learning strategy on learning the skill 

of peaceful shooting with basketball for beginners 

Prof. Dr. Nabil Mahmoud Shaker 

Sahar Hussein Khudair 

University of Diyala - College of Basic Education - Department 

of Physical Education and Sports Sciences 

Research Summary 

The importance of research in providing sports service is evidenced 

by the use of brain-based learning strategy and its effect on learning 

the skill of peaceful basketball shooting for beginners. 

As for the research problem, despite the success of special methods 

in learning in achieving some goals, it still needs to be developed 

according to modern techniques and strategies and also helps in 

saving time and effort, and the presence of weakness among 

beginners in performing some basic skills in basketball, so the 

researchers decided to study these The problem is through the 

application of the brain-based learning strategy and its effect on 

learning the skill of peaceful shooting with basketball for beginners. 

The aim of the research is to identify the differences in the post test 

The researchers touched on the theoretical side, previous studies, and 

the strategy of brain-based learning, the skill of pacifist correction 

with basketball, while the previous studies included two studies to 

support the research in scientific terms. 

As for the research methodology and field procedures, the 

researchers followed the experimental method, and the two 

researchers chose the sample by the intentional method, and they are 

junior players from the Specialized Sports School for the Care of 
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Sports Talent in the Baqubah district, knowing that they represent 

the research community and from a total of 9 schools in Iraq where 

the actual working schools were 7) Schools and the average number 

of players who attend training in each school are (14) players, and 

the number of players is (98) educated player in all of those schools 

for the ease of conducting the study. The researchers selected the 

experimental and control sample of (12) educated players, and they 

were divided by drawing lots. Morphological measurements and 

ages of the players, where the number of each group reached (6) 

players constituting 6.1% of the original community, and the 

researchers excluded (4) educated players who did not attend the 

test, and upon completion of the pre-tests, the main experiment was 

carried out on the members of the experimental group using the 

strategy The control group applied the used traditional method, and 

after completing the main experiment, the dimensional tests were 

conducted, and this section included the means and equipment The 

tools used, the pre and post tests, as well as the statistical methods. 

Among the most important conclusions, the brain-based learning 

strategy on the experimental group showed a clear and significant 

improvement compared to the results of the control group. 

The most important recommendations are to use the educational 

curriculum with a brain-based learning strategy and to activate it in 

basketball. 

 

 : التعريف بالبحث -1

تعددد البحددول والدراسددات العلميددة فددي االلعدداب الرياضددية مددن اساسدديات االرتقدداء          

بمستوى تعلم المهارات كونها حلقة علميدة تقتدرن بطدابع تجريبدي يسدهم فدي الحصدول علدى 

نتائج علمية موضوعية يكون الهدف منها كشف السلبيات حقائق جديدة ومتطورة من خالل 

وتعزيز اإليجابيات والتي في النهاية تساعد على إنجاح مهام المدرب او المعلم في البرنامج 

التدددريبي او التعليمددي ، وتعددد العمليددة التعليميددة فددي مددادة التربيددة البدنيددة وعلددوم الرياضددة 

لتعليميدددة الدددى المدددتعلم باسدددتخدام كافدددة مجموعدددة مدددن المنددداهج تهددددف إليصدددال المدددادة ا

االسددتراتيجيات والطرائددق واالسدداليب والوسددائل التعليميددة التددي تصددل بددالمتعلم الددى اعلددى 

 مراحل التعلم  للمهارات الحركية الرياضية المختلفة .

ان اسددتخدام اسددتراتيجيات التدددريي الحديثددة يهدددف الددى تطددوير ممارسددات المتعلمددين   

ممدا يسدهم فدي ترييدر دور الطالدب مدن دور سدلبي الدى دور ايجدابي داخدل الصدف وخارجده 

بشددكل عددام ، لددذلك اصددبحت اسددتراتيجيات الددتعلم تدددخل فددي تطبيددق الكثيددر مددن البددرامج 

والمناهج التعليمية والتدريسية كونها تساعد بشكل كبير فدي إيصدال المعلومدات الدى المدتعلم 

 مادة نظرية او عملية. بجهد ووقت اقل سوى كانت المادة المطلوب تعلمها
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 اما مشكلة البحث:

اعتمد كثير من المعلمين من خالل استخدام طرائقهم الخاصة في التعلم وبالرغم  من        

نجاحها في تحقيق بعض االهداف اال انها تبقى بحاجة الى تطوير وفقاً للتقنيات 

قد  انلجهد ، وكون الباحثواالستراتيجيات الحديثة  وتساعد ايضا في اقتصاداً في الوقت وا

كلة البحث في وجود ضعف لدى مارست مهنة التدريي وعلى ضوء ذلك تم تحديد مش

دراسة هذه  انالباحث  ب السلمي بكرة السلة ، لذلك ارتىفي اداء مهارة التصوي المبتدئين

التصويب مهارة و تعلم  للدماغالمشكلة من خالل  تطبيق وفقأ الستراتيجية التعلم المستند 

 بكرة السلة للمبتدئين . السلمي

 وقد هدف البحث الى:

الفروق في االختبار القبلي والبعدي لتعلم مهارة التصويب السلمي بكرة على تعرف ال -4

 السلة بين المجموعتين التجريبية والضابطة

البعدي لتعلم مهارة التصويب السلمي بكرة السلة في االختبار الفروق  على تعرفال -2

 المجموعتين التجريبية والضابطةبين 

 اما فروض البحث:

لمجموعتين التجريبية والبعدي بين اال توجد فروق معنوية في االختبار القبلي  -4

 والضابطة في تعلم مهارة التصويب السلمي بكرة السلة.

ال توجد فروق معنوية في االختبار البعدي بين المجموعتين التجريبية والضابطة في  -2

 لتصويب السلمي بكرة السلة.تعلم مهارة ا

 اما المجاالت البحث فكانت كالتالي:

 لرعاية الموهبة الرياضية المجال البشري: العبين مبتدئين من المدرسة التخصصية -4

 في ديالى

 2121\9\21الى  2149\44\49المجال الزماني: من  -2

 المجال المكاني: القاعة المرلقة في نادي ديالى -2

 

 دراسات النظرية:-5

 استراتيجية التعلم المستند للدماغ  2-4

هو التركيز على كيفية التي يتعلم بها الدماغ والتعلم القائم للدماغ يتضمن قبدول قواعدد        

( Jensen,2011) -معالجة الدماغ عمليا وتنظيميا وفقا لهذه القواعدد يكدون الدتعلم ذا معندى

مددن البحددول العلميددة مثددل: علددم  اسددتراتيجيات التعلدديم التددي تقددوم علددى المبدداد  المسددتمدة

االعصدداب وعلددم وظددائف االعضدداء وعلددم الوراثددة والعلددوم السددلوكية وعلددم الددنفي والعلددوم 

المعرفية التي تمثل فهمنا لكيفية عمل الدماغ في سياق التعليم
(4).

 

 Correction peaceful:   التصويب السلمي4 2-4-2

إن هددذا النددوع مددن اكثددر اونددواع شدديوعا ويددكدي فددي حالددة حركددة الالعددب فددي اتجدداه         

الهدف بسرعة ويمكن ان يكدى بدون طبطبة بعد تسلم الكرة وهو قريب من السدلة او يدكدى 

بعددد اداء الطبطبددة إذا كددان بعيددد عددن الهدددف، ويسددتخدم فيدده الالعددب الخطددوات القانونيددة 

لهدف، والمهم في هذا النوع هو التصويب على السلة مدن المسموح بها وجل االقتراب من ا

                                                           

)1)Jensen.E.(2011).What Is Brain-Based-Reseearch Brain-Based.workshop 

Events. www.jensenlearning.com p 1-2 

http://www.jensenlearning.com/
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اقرب مكان ممكن مع القفز لألعلدى لتحقيدق اكبدر ضدمان ممكدن إلصدابة الهددف مدع حمايدة 

الكرة من المنافي ، ووداء هذا النوع يجب ان ينهض بقدم اليسار ثم يهدب  علدى قددم اليمدين 

يسددار وعنددد وصددوله إلددى اعلددى ثددم يأخددذ خطددوة باليسددار ثددم يددنهض مددرة اخددرى علددى قدددم ال

ارتفاع يرمي الكرة نحو الهدف ، إما وضع اليد قبل الرمي فتكون إمدا تحدت الكدرة او خلدف 

الكرة ، وعندما تصل الكرة بمستوى الراس نتدر  يدد اليسدار عندئدذ تسدتقر الكدرة علدى اليدد 

ة ضدمان الرامية اليمنى ومن ثم تدفع نحو الهدف ويفضل في هدذا التصدويب اسدتخدام اللوحد

لدخول الكرة إلى السلة ويمكن ان تكدى بذراع اليمين او اليسار
 (4)

. 

 

 منهج البحث واجراءته الميدانية:-3

 منهج البحث: 3-1

ان طبيعددة المشددكلة هددي التددي تحددتم نددوع المددنهج البحددث المسددتخدم مددن قبددل الباحثددان  وندده 

اتباع مجموعة من القواعدد الطريق الذي يكدي الى الكشف عن الحقيقة في العلوم من خالل 

االساسية التي تهيمن على سيد الفعل وتحدد عملياته للوصول الى نتيجة معينة 
(2)

 

 مجتمع البحث وعينته  2-2

 من اهم موجبات اختيار العينة هي اهداف البحدث واجراءاتده  
(2)

لدذلك فأنده  الباحثدان قدد  

ذي يقددر متطلبدات حصدوله علدى يحدد نوع وحجم العينة كم حيث مالئمتهدا البحثيدة وهدو الد

المعلومات التي تحقق غرضه   
(1)

 

عند اختيار العينة يجب على الباحثان ان يتأكد بأنها تمثل المجتمع تمثيالً دقيقاً وصادقاُ لذلك 

لرياضدية  فدي لرعايدة الموهبدة  الباحثدان وبالطريقدة العمديدة المدرسدة التخصصدية ا اختاره

( مددارس فدي العدراق 9يمثلون مجتمع البحث ومن مجموع )مركز قضاء بعقوبة علماً انهم 

( مدددارس ومعدددل الالعبددين المددواظبين علددى 7حيددث كانددت المدددارس العاملددة الفعليددة منهددا )

( العددب مددتعلم فددي تلددك 99( العددب وبلددغ عدددد الالعبددين )41التمددرين فددي كددل مدرسددة )

تيددار العينددة التجريبيددة المدددارس جميعدداً وذلددك لسددهولة اجددراء الدراسددة وقامددة الباحثددان باخ

( العددب مددتعلم وتددم شددطرهم عددن طريددق القرعددة باالعتمدداد 42والضددابطة والبددالغ عددددهم)

( العبدين يشدكل 6القياسات المورفولوجية واالعمار لالعبين حيث بلدغ عددد كدل مجموعدة )

( العبددين متعلمددين ممددن لددم 1باسددتبعاد ) مددن المجتمددع االصددلي وقددام الباحثددان %6،4نسددبة 

ختبار ,وممن لم تتوفق قياساتهم الجسمية لقرين من العينة الثانية علما ان الباحثدان يحظر اال

اعتمدة كذلك على مستوى االداء المعرفي للعينتين  والمسدتوى الدراسدي للمتعلمدين كمكشدر 

للتوازن في مستوى االداء بينهما من خالل ايجاد مستوى مقارنة بينهما وذلك بتبويدب فئدات 

 .ابل في مستوى التحصيل المعرفي للمجموعتينكقرين وقرين مق

 وسائل جمع المعلومات واودوات واوجهزة   2- 2

 وسائل جمع المعلومات:  2-2-4

 المصادر العربيّة واوجنبية. -

 شبكة المعلومات )االنترنت(. -

                                                           

 .72، ص مصدر سبق ذكره( مصطفى محمد زيدان : 4)

 .76,ص4979. الكويت, وكالة المطبوعات , 3( عبد الرحمن بدوي :منهج البحث العلمي, ط2)

جابر عبد الحميد, احمد خيري : مناهج البحث في التربية وعلم النفي . القاهرة , دار النهضة العربية  (2)

 .12,ص 4972,

 442,ص  4999عبد الرحمن  عدس وآخرون: البحث العلمي .عمان ,دار الفكر العربي, (1)
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 استمارة تسجيل نتائج اختبارات المهارات اوساسيّة -

 المقابالت الشخصية للخبراء والمختصين -

 االختبار والقياس. -

 فريق العمل المساعد. -

 

 : األدوات المستخدمة في البحث3-3-5

 اودوات اآلتية: استخدم الباحثان 

 ملعب ُكرة السلة قانوني. -

 (. 46كرات سلة قانونية عدد )  -

 (. 41شواخص عدد )  -

 صافرة. -

 شري  قياس -

 شري  الصق -

 صور توضيحية  -

 اقالم  -

 

 اوجهزة المستخدمة في البحث 3-3-3

 .DVDكاميرا تصوير فيديو، واقراص  -

 cera+ hpجهاز كومبيوتر  -

 ساعة توقيت. -

 ميزان طبي لقياس الوزن -

 

 إجراءات البحث الميدانية4 -3

 اختبار التصويب السلمية:

  :قياس دقة التصويب السلمي .الغرض من االختبار 

 :ملعب كرة السلة , هدف كرة السلة ,صافرة اعطاء اشارة البدء. االدوات الالزمة 

  :( محاوالت41يمنح كل العب)عدد المحاوالت 

  : تحسب الالعدب نقطدة واحددة عدن كدل حالدة تصدويب نداجح واعلدى حساب الدرجات

 نقاط يمكن ان يجمعها الالعب

 يستخدم هذا االختبار للجنسين كليهما كما في الشكل اآلتي: مالحظة: - 

 التجربة االستطالعية: 3-4-5

     (2121\ 9 \22)اجدددرة الباحثدددان التجربدددة االسدددتطالعية االولدددى يدددوم االحدددد الموافدددق     

ومدددى ومالءمتهددا لعينددة للتعددرف علددى سددالمة وصددالحية االختبددارات واالدوات  المقترحددة 

البحدث و البحث والمعوقدات التدي قدد تحددل ,والتعدرف علدى وقدت التمدارين المسدتعملة فدي 

امكانيددة عمددل الفريددق المسدداعد وفهمهددم لطريقددة العمددل والددزمن المناسددب لعمددل االختبددارات 

 ومنها يمكن للباحثة تطبيق التجربة  ..
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 االختبارات القبلية: 3-4-3

، إذ 9/2121/     27تَمَّ إجراء االختبارات القبلية على عينة البحث المصادف يوم الخمديي

الساعة التاسعة صباحا وعلى القاعة المرلقة  لنادي ديالى الرياضي اجري االختبار في تمام 

وبحضور الكادر المساعد
)*(
، وتم تثبيت الظروف ُكلّها الخاصة باالختبارات، وقد تَمَّ شدرح  

االختبارات قبل التطبيق حتّى يدتمكن افدراد العيندة مدن فهدم االختبدارات، ومحاولدة تطبيقهدا، 

وتدم تهيئدة كافدة مسدتلزمات االختبدار, وقدد تَدمَّ تسدجيل  إلحمداء،واخذ الوقت الكافي إلجراء ا

 نتائج االختبارات بحسب التعليمات المحددة لكل اختبار,  وكانت كما يلي:

 (1جدول رقم )

يبين نتائج االختبار القبلي وتكافئ للمجموعتين التجريبية والضابطة للمهارات االساسية  

 بكرة السلة 

 

 المهارة

 

عدد 

 العينة

 

وحدة 

 القياس

 قيمة )ي( َس المجموعة

 المحسوبة
 

قيمة)ي( 

 الجدولية

 

الداللة 

 التجريبية ضابطة  االحصائية
 تجريبية ضابطة

التصويب 

 السلمي
6 

 درجة

 
 غير دالة 3.75 18 18 2.16 2.16

 

الضدابطة و ومن الجدول اعاله يتضح بأن هنالك داللدة غيدر معنويدة بدين اداء المجمدوعتين 

ان  انالتجريبية وهو ما يككد ان العينتين فدي مسدتوى واحدد ومتكافئتدان وبدذلك يمكدن للباحثد

تشرع في اجراءات بحثها استناداً الى البيانات اعاله علمدا ان الداللدة االحصدائية والمقارندة 

بدين قيمدة )ي( الجدوليدة والمحسدوبة فدي االحصداء ال معلمدي تكدون عكدي المعلمدين بحيدث 

 .ن العالقة دالة اذا كانت القيمة المحسوبة اقل من الجدوليةتكو

 المنهج التعليمي 2-1-1

لرعايدة  بعد اطالع الباحثان على مفردات و اسي التدريب المتبعة في المدرسة التخصصية

فددي بعقوبددة و بعددد استحصددالها علددى موافقددات اصددولية الالزمددة شددرعة  الموهبددة الرياضددية

( 2121 \9\4ج التعليمي المعد مدن قبلهدا فدي يدوم الثالثداء الموافدق)الباحثان بتطبيق البرنام

في تمام الساعة التاسعة صدباحا و علدى قاعدة ندادي ديدالى الرياضدي قامدت بتطبيدق الوحددة 

( العبين مبتدئين في فترة االعداد الخاص بعد 6التعليمية على عينة البحث و البالغ عددهم )

 \9\29الدى   2121 \9\4ان تطبيق البرنامج لفتدرة مدن )اجراء االختبار القبلي بيومين و ك

( دقيقة 61وحدة تعليمية كان زمن الوحدة الواحدة )42( حيث قامة الباحثان بتطبيق  2121

( وحدات تعليمية في االسبوع وعلى مدى اربع اسدابيع وعلدى قاعدة ندادي ديدالى  2و بواقع )

الوحدة التعليمية بجراء االحمداء الفدراد الرياضي في تمام الساعة التاسعة صباحا حيث تبدا 

( دقيقدة حيدث 11( دقيقة و بعد االحماء يكدون الجدزء الرئيسدي )42العينة مجتمعين لمدة  ) 

يتم عرض تمرينات من قبل الكادر المساعد علدى الالعبدين و المختدارة مدن قبدل الباحثدان و 

سدتمر افداد العيندة الضدابطة في كل وحدة تعليميدة و لعددة مدرات بينمدا اتمرينين التي ادخلت 

على التعلم باالسلوب المعتاد و بعدها يتم عرض المهدارة المخصصدة لكدل وحددة تعليميدة و 

 ( دقائق تم اعطاء تمرينات تهدئة و استرخاء .2في الجزء الختامي و الذي مدته )

 االختبارات البعدية  2-1-2
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 (اسددابيع قامددت بدداجراء1( وحدددة تعليميددة علددى مدددار)42بددرجراء ) قامددت الباحثددان  

( فددي تمددام السدداعة التاسددعة   2121 \ 9\21الموافددق ) االختبددار البعدددي فددي يددوم االربعدداء

صددباحا و علددي قاعددة نددادي ديددالى المرلقددة مراعيددة ضددب  ظددروف االختبددار بشددكل قريددب 

العدداد الجيدد مدن جيدث الزمدان و للتطابق مع ظروف االختبار القبلي مع نفدي الكدادر مدع ا

 المكان و االدوات.  

 

 الوسائل االحصائية  3-4-6 

. الوسط الحسابي1
(1)

: 

س 
-
 =مج القيم 

 عددها         

. النسبة المئوية5
(5)

 :           ×411 

 

. مان _ وتني )ي( للعينتين مستقلتين .2
(2)

 

 (  _ ر 4+4)ن4+ن 2ن 4=ن1ي

 

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:-4

عرض وتحليل النتائج االختبارات القبلية والبعدية للمهارات االساسية بكرة السلة  1-4

 للمجموعتين التجريبية والضابطة ومناقشتها

 (5جدول رقم )

يبين االوساط الحسابية وقيمة )ي( المحسوبة والقيمة الجدولية في االختبارات القبلية 

 والبعدية للمهاره األساسية بكرة السلة للمجموعتين التجريبية والضابطة

ومن الجدول اعاله نتائج المهارة االساسية بكرة السلة التي تبدا من التصويب          

في االختبار القبلي,   (2.16)السلمي ان الوس  الحسابي في المجموعة الضابطة قد كان 

وكانت قيمة )ي( المحسوبة   (4)اما في االختبار البعدي  قد سجلت  المجموعة الضابطة 

في االختبار ( 2.16, بينما حققت الوس  الحسابي للمجموعة التجريبية ايضا ) 34,5))

القبلي , اما في االختبار البعدي حيث كانت القيمة الوس  الحسابي للمجموعة التجريبية 

وهذا ( 3.75( فيما كانت الجدولية قد سجلت )1,5( وقد بلرت قيمة )ي( المحسوبة  )6,8)

                                                           

التطبيقات اإلحصائية واستخدامات الحاسوب في بحوث التربيةة وديع ياسين التكريتي، حسن محمد العبيدي؛  (4)

 .412( ص4999: )جامعة الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر، الرياضية

 .74، ص4999، مصدر سبق ذكرهوديع ياسين التكريتي وحسن محمد العبيدي؛  (2)

,القاهرة  .   1( محمد نصر الدين رضوان : االحصاء االستداللي في علوم التربية البدنية وعلوم الرياضة ,ط2)

 .262م, ص2112دار الفكر العربي  , 

 

 المهارة

 

وحدات

 قياس

 

عدد 

 العينة

 

 

َس للمجموعة 

 الضابطة

 

 

 قيمة )ي(

المحسوبة  

للمجموعة 

 الضابطة

 

قيمة)ي( 

 الجدولية

 

الداللة 

 االحصائية

 

 

 َس للمجموعة

 التجريبية

 

 

 قيمة )ي(

المحسو

  بة

للمجموع

 ة

 تجريبية

قيمة)ي( 

 الجدولية

 

الداللة 

االح

 صائية

 القبلي

 

 بعدي
 قبلي

 

 بعدي

التصويب 

 السلمي
 درجة

6 

 
 دال 3,75 1,5 6,8 2,16 دال 3,75 34,5 4 2,16

 مج س

 ن
 الجزء

 الكل
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ة في ادا المجموعتين التجريبية والضابطة هذا في االختبار يشير الى وجود عالقة معنوي

 القبلي والبعدي.

في مهارة التصويب السلمي المتقدمة في الجدول فقد كان هنالك تفوق في مستوى          

االداء في المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة من خالل معنوية العالقة بينهما 

 بشكل واضح في مستوى االداء .  تفوق االوساط الحسابية لها

وعليه يتم رفض الفرضية الصفرية التي مفادها )التوجد فروق معنوية في االختبار القبلي 

والبعدي بين المجموعتين التجريبية والضابطة لتعلم مهارة التصويب السلمي بكرة السلة(  

مجموعتين التجريبية واعتماد الفرضية البديلة وذلك لوجود فروق معنوية في مستوى اداء ال

 والضابطة في االختبار القبلي والبعدي ولمصلحة االختبار البعدي 

بكرة السلة  لمهارة التصويب السلمينتائج االختبارات البعدية وتحليل العرض .1-2

 للمجموعتين التجريبية والضابطة ومناقشتها:

 (3جدول رقم )

يبين االوساط الحسابية وقيمة )ي( المحسوبة والقيمة الجدولية في االختبارات البعدية  

 للمهارات األساسية بكرة السلة للمجموعتين التجريبية والضابطة 

 

 المهارة

عدد 

 العينة

وحدة 

 القياس

 َس المجموعة

 قيمة )ي(

 المحسوبة

 

قيمة)ي( 

 الجدولية

 

الداللة 

 التجريبية ضابطة  االحصائية

التصويب 

 السلمي

6 

 

 درجة

 
 دال 3.75 1.5 6.8 4

 

من التصويب السلمي حيث كانت  ةاعاله تتضح قيم االوساط الحسابية والمهار ومن الجدول

( فيما كان الوس  الحسابي للمجموعة 6,8القيمة الوس  الحسابي للمجموعة التجريبية )

 (.1,5وظهرت قيمة )ي( المحسوبة )  (4)الضابطة 

المتقدمة في الجدول فقد كان هنالك تفوق في مستوى االداء في المجموعة  اما المهاره

التجريبية على المجموعة الضابطة من خالل معنوية العالقة بينهما تفوق االوساط الحسابية 

 لها بشكل واضح في مستوى االداء . 

ق معنوية في مستوى التوجد فرو وعليه يتم رفض الفرضية الصفرية  والتي مفادها )

 مهارة التصويب السلمياداء المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي لتعلم 

بكرة السلة( واعتماد الفرضية البديلة وذلك لوجود فروق معنوية في مستوى اداء 

 المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار القبلي والبعدي ولمصلحة االختبار البعدي .

ان التمرينات التي استخدمتها قد اسهمت في تنشي  عمل الدماغ وتقوية  انالباحث  يرا كما

( الذي يوكد ان  افضل 2111في ذلك مع )ابراهيم الفقي،  انالذاكرة ويتفق الباحث

التمرينات الرياضية المنظمة التي تستهدف الدماغ بصورة منتظمة يزيد من مستويات 

اليا باالنتشار والتراب  والتواصل معا بطرق جديدة وهي الطرق الترذية العصبية وتبدا الخ

الكامنة وراء عملية التعلم اي تعلم حقيقة جديدة او مهارة جديدة وتخزينها الستعمالها 
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الحقا 
(4)

( الذي يككد 2111.  ويتفق ذلك ايضا مع ما جاء به )نبيل عبد الهادي واخرون، 

وساطة توظيف مساحة اكبر من شبكة ترابطات  ان التجهيز االعمق للمادة المتعلمة ب

المعاني داخل الذاكرة مما ييسر التذكر واالسترجاع الالحق للمادة المتعلمة فتذكر 

المعلومات يعتمد بدرجة كبيرة وعالية على طريقة التعامل مع المعلومات داخل الدماغ 

مات كلما كان التذكر و خالل عملية التعلم وكلما كان المستوى عميقا في معالجة تلك المعلو

االحتفاظ بالمعلومات كبير 
(2)

من الظواهر الطبيعية لعملية التعلم هو البد ان يكون  ".  

هنا  تطوير في التعلم مادام المدرس يتبع خطوات اوسي السليمة للتعلم والتعليم ولكي 

الصحيح  تكون بداية التعلم سليمة فالبد من توضيح الشرح والعرض والتمرين على اوداء

"والتركيز عليه لحين ترسيخ وثبات اوداء 
(2)

     

اَنَّ عملية التعلّم بوصفها مجموعة من العمليات مرتبطة بالممارسة  انالباحث يعزوو

والخبرة، والتي تكدي إلى ترير ثابت في السلو ، إذ إِنَّ للمعلم او المدرس تأثيًرا فعااًل في 

عملية التعلّم والتعليم، فكالهما عنصران اساسيان في تعلّم الفرد، وهذا ما اكدته )ناهدة 

نَّ عملية التعلّم هي سلو  يترير بالخبرة والتجربة، وهو ُكّل ما ( من اَ 2142الدليمي، 

يكتسبه من علوم، وميول، وقدرات، واتجاهات، ومهارات حركية سواء متعمدة ام غير 

متعمدة
(1)

. 

ويككد )فرات جبار( على ان عملية تعلم مهارة ما ال يمكن تحقيقها بمجرد الدافع        

تها وتكرارها ادائها لكي يسيطر المتعلم على حركاته بحيث لتعلمها فق ، ولكن يجب ممارس

يكديها بشكل صحيح وسليم، فالعب كرة السلة ال يتعلم كيف يصوب على الهدف بمجرد ان 

يشاهد النموذج وانما يتعلم االعب كل مهارات اللعبة بعد الشرح اللفظي والنموذج االول ثم 

لمدرب الذي يوضح دائما الفرق بين يمارس المهارة عدة مرات تحت اشراف وتوجيه ا

االداء الخاطئ والصحيح
 (2)

. 

( عملية التعليم بأَنَّها:  سلسلة من المتريرات 4999وايًضا عرف )وجيه محجوب،  

تحدل خالل خبرة معينة لتعديل سلو  اإلنسان، وهي عملية تكيف االستجابات لتناسب 

المواقف التي تعبر عن خبراته وتالئمه مع المحي  
(6)

. 

 

 مناقشة النتائج 4-3

التمرينات الخاصة التي طبقتها في القسم الرئيسي اثرت وبشكل مباشر وفاعل في تعلم  -4

مهارة التصويب السلمي بموضوع البحث واسهمت في تعلم مستوى فضالً عن رفع 

مستوى قابلية االفراد المجموعة التجريبية على االداء وبما يخص المهارة الرابعة في 

                                                           

,  2111, مصددر , مطبعددة جريددر ,  حدددودلبرمجددة اللرويددة العصددبية وفددن االتصددال الالمابددراهيم الفقددي : ا (4)

 .49ص

 .249, ص 2111, عمان , دار وائل للنشر ,  بطئ التعلم وصعوباتهنبيل عبد الهادي واخرون :  (2)

ظافر هاشم اسماعيل : االسلوب التدريسي المتداخل وتأثيره في التعلم والتطور بوساطة الخيدارات التنظيميدة  (0)

 .412, ص 2112دكتوراه , جامعة برداد , كلية التربية الرياضية , المكانية لبيئة تعليم التني , اطروحة 

( 2142: )عمدان، دار المنهجيدة للنشدر والتوزيدع، 4، طأساسيات فةي الةتعل م الحركةيناهدة عبد زيد الدليمي؛  (1)

 .29ص

  .11ص( 2142: )عمان، الرضوان للنشر والتوزيع، 4ط أساسيات في التعل م الحركيفرات جبار سعدهللا؛  (2)

 .42( ص4999: )الموصل، مطابع دار الكتب للطباعة، علم الحركة )التعل م الحركي(وجيه محجوب؛  (6)
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قدرة افراد العينة على تقليص زمن االداء للمهارة  موضوع البحث ويظهر ذلك جلياً في

المذكورة من خالل تقليص الجهد المبذول وتشذيب الحركات الزائدة عند االداء حيث يذكر) 

(   في ان المرحلة االخيرة من مراحل التعلم للمهارة الحركية  وعن  4992عالوي ,

روف يمكن اتقان اداء الفرد طريق التعليم على اداء المهارة الحركية وتحت مختلف الظ

للمهارة الحركية مع االقتصاد بالجهد والتناسق بين حركات الجسم 
(4)

 . 

ان التمرينات في الوحدة التعليمية الواحدة جرى تنفيذها حسب كل مرحلة من مراحل  -2

 )استراتيجية التعلم المستند للدماغ(.

 الموضوع الممكنة . تشتمل هذه المرحلة على فكرة عامة عنمرحلة االعداد:  

يقصد باالكتساب تشكيل ترابطات جديدة , , ويمكن ان يحدل االكتساب مرحلة االكتساب:  

 من خالل المحاضرة والمنافسة واستعمال اودوات البصرية ومثيرات البيئية

تكشف هذه المرحلة عن تراب  الموضوعات، وتدعم تعميق الفهم لدى  مرحلة التفصيل:

ذلك من خالل ادماج المتعلمين في االنشطة الصفية من اجل فهم اعمق ،  المتعلم,  , ويتم

وترذية راجعة ,وكلما زادت الخبرات والترذية الراجعة اصبحت توعية الشبكات العصبية 

 افضل.

ترمي هذه المرحلة إلى تكوين الذاكرة من اجل تقوية التعلم ، ّمما يسهل   تكوين الذاكرة: 

االستدعاء واالسترجاع للمعلومات خالل مدة  مرتبة , وتتأثر عملية تكوير الذاكرة 

باالسترخاء والراحة الكافية والترذية الراجعة ونوع الترابطات ومستوى النضج والتعلم 

 السابق.

هذه المرحلة الى استعمال التعلم الجديد بهدف تعزيزه الحقاً : تكدي التكامل التوظيفي

والتوسع فيه.
(2)

 

يقوم الالعبين المبتدئين بعملية الرب  واسترجاع المعلومات بين التمارين السابقة والتدرج 

في عملية التعلم اي من السهل الى الصعب اما مرحلة )التكامل( تكون ترذية راجعة لما 

مارين التي تساعد على تثبيت االداء المهاري عن طريق التكرار ما سبق من خالل اعطاء ت

 جرى تعليمه في المراحل السابقة.

وبناء على ما توصلت اليه الباحثان من نتائج ودالئل علمية مسندة باورقام والحقيقية  -2

توجد لمستويات االداء يمكن للباحثان رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة ) 

وق معنوية في مستوى اداء المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار القبلي فر

 والبعدي.

توجد فروق معنوية في مستوى اداء المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار القبلي 

 والبعدي وتعلم مهارة التصويب السلمي بكرة السلة( .

 لتنفيذ المهارة يستطيعون بوساطة الذين لديهم فكرة واضحة عن الجوانب الرئيسة ان  -1

مقارنة استجاباتهم باوداء اومثل ومن ثم التخلص من اوخطاء او االستجابات غير  -2

الصحيحة 
(2)

  

 االستنتاجات والتوصيات-2

                                                           

محمد حسن عالوي , ابو العال احمد عبد الفتاح : فسيولوجيا التدريب الرياضي , القاهرة . دار الفكر العربي (  4)

 71, ص  4991,

حي  –الندف االشرف  \بين المثير واالستجابة , دار الضياء فراس كسوب راشد الوطيفي :العمليات العقلية 2

 411عدن, الطبعة االولى .ص 

السدعودية، الريداض، معهدد إعدداد القدادة، مطدابع  علةم الةنفا الرياضةي يحي كاظم النقيب؛ يحيى كاظم النقيب:  2

 .221-222،ص4991اويوبي، 
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 االستنتاجات 2-1

فددي ضددوء النتددائج التددي حصددلة عليهددا الباحثددان عددن طريددق التجربددة الميدانيددة، واسددتعمالها 

 اإلحصائية المالئمة في الوصف واالستدالل عنها خلصت االستنتاجات اآلتية:اوساليب 

إِنَّ تطبيددق مفددردات المددنهج التعليمددي المتبددع مددن قبددل  الباحثددان باسددتعمال إسددتراتيجية  .4

 التعلم المستند للدماغ والتمرينات الخاصة  اسهم في تعليم بُكرة السلة.

لدى المجموعدة التجريبيدة تحسدناً واضدحاً اظهرت استراتيجية الدتعلم المسدتند للددماغ ع .2

 وكبيراً قياساُ بنتائج المجموعة الضابطة .

ان التمرينددات الخاصددة واسددتراتيجية الددتعلم المسددتند الدددماغ كددان لهددا دور فاعددل لكددون  .2

 اللعبة والمهارة تحتاج الى االدرا  واالنتباه وسرعة في االداء

 

 التوصيات: 2-5

 لة إليها الباحثان، توصي بما يأتي: في ضوء االستنتاجات التي توص 

استخدام  المنهج التعليمي برستراتيجية التعلم المستند للدماغ  وتفعيلها في تعلم  .4

 التمرينات في كرة السلة 

يمكن االستفادة من تطبيق المقياسين على عينات اخرى وكذلك يمكن االستفادة من  .2

 مدى المقياسين في استعمالهما على فعاليات للتعرف على 

من الممكن عقد ندوات ودروس تدريبية تخص المدرسية ونقاشات الررض منها  .2

توجيههم الى ضرورة التنويع في عملية التعلم وباستعمال االستراتيجيات الحديثة و منها 

التعلم الستند للدماغ وان تكون مرافقة او بديلة عن االسلوب االمري او المتبع من قبل في 

 المدرس.

 

 :والمصادرالمراجع 

 المصادر العربية

 .72مصطفى محمد زيدان : مصدر سبق ذكره ، ص .4

 .4979. الكويت, وكالة المطبوعات , 2عبد الرحمن بدوي :منهج البحث العلمي, ط .2

جابر عبد الحميد, احمد خيري : مناهج البحث في التربية وعلم النفي . القاهرة , دار  .2

 .4972النهضة العربية ,

 . 4999آخرون: البحث العلمي .عمان ,دار الفكر العربي,عبد الرحمن  عدس و .1

وديع ياسين التكريتي، حسن محمد العبيدي؛ التطبيقات اإلحصائية واستخدامات  .2

الحاسوب في بحول التربية الرياضية: )جامعة الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر، 

4999.) 

 .4999 وديع ياسين التكريتي وحسن محمد العبيدي؛ مصدر سبق ذكره، .6

محمد نصر الدين رضوان : االحصاء االستداللي في علوم التربية البدنية وعلوم  .7

 م.2112,القاهرة  . دار الفكر العربي  ,   4الرياضة ,ط

ابراهيم الفقي : البرمجة اللروية العصبية وفن االتصال الالمحدود , مصر , مطبعة  .9

 .2111جرير , 

 .2111وصعوباته , عمان , دار وائل للنشر , نبيل عبد الهادي واخرون : بطئ التعلم  .9

ظافر هاشم اسماعيل : االسلوب التدريسي المتداخل وتأثيره في التعلم والتطور  .41

بوساطة الخيارات التنظيمية المكانية لبيئة تعليم التني , اطروحة دكتوراه , جامعة 

 .2112برداد , كلية التربية الرياضية , 
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: )عمان، دار المنهجية 4يات في التعلّم الحركي، طناهدة عبد زيد الدليمي؛ اساس .44

 (.2142للنشر والتوزيع، 

: )عمان، الرضوان للنشر 4فرات جبار سعدهللا؛ اساسيات في التعلّم الحركي ط .42

 (.2142والتوزيع، 

وجيه محجوب؛ علم الحركة )التعلّم الحركي(: )الموصل، مطابع دار الكتب للطباعة،  .42

4999.) 

ابو العال احمد عبد الفتاح : فسيولوجيا التدريب الرياضي , محمد حسن عالوي ,  .41

 . 4991القاهرة . دار الفكر العربي ,

 \فراس كسوب راشد الوطيفي :العمليات العقلية بين المثير واالستجابة , دار الضياء .42

 حي عدن, الطبعة االولى . –الندف االشرف 

اضي, السعودية، الرياض، يحي كاظم النقيب؛ يحيى كاظم النقيب: علم النفي الري .46

 .4991معهد إعداد القادة، مطابع اويوبي، 

 المصادر االجنبية

17.  .) )1-Schmidt ,A. Richard and Timothy ,D. Lee ; Motor Control 

and Learning . 3rd. Ed.: )Human ken tics, 1999( P.173 

18. ) )2-Jensen.E.(2011).What Is Brain-Based-Reseearch Brain-

Based.workshop Events. www.jensenlearning.com p 1-
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 ) الوحدة التعليمية الثالثة  للمجموعة التجريبية (

 الهدف التعليمي : تعليم التصويب السلمي كرة السلة          تخصصية         المدرسة :

                                                      (                           6عدد الالعبين  : )

 الهدف التعليمي : التشجيع على حب االحترام المتبادل

( دقيقة                                                                     62زمن الوحدة : )

 ( +صافرة+شواخص.. 4االدوات : كرات سلة عدد ) 

 التاريخ: 

 

الوحدة  اقسام

 التعليمية

 

 الزمن

 

 التفاصيــــــــــــل

 

 التنظيم

 

 المالحظات

( 
ي
ير
ض
ح
لت
 ا
سم

لق
ا

1
2

)
 

 

 المقدمة

 

 د5

الوقوف نسقاً واحداً ، واخذ الحضور ، وتهيئة االدوات ، 

 اداء 

 التحية الرياضية 

xxxxxxxxxxxxxx 

            ☻ 

التأكيد على 

الوقوف 

 الصحيح

 

االحماء 

 العام

 

 د3

 

المشي والهرولة حول الساحة الجري الجانبي والدوران  

 للجه االخرى عند سماع الصافرة 

x  x x x x x x 

x        ☻     x       

     x 

 

 

احماء 

 خاص

 

 د12

 اعطاء بعض التمارين  دوران الذراعين  لالمام والخلف 

وفتل الجذع  للجانبين وايضا تمارين الرشاقة والقوة 

 والمرونة

 

 
التأكيد على 

اهمية 

المجاميع 

العضلية 

 المشتركة

( 
ي
س
ئي
لر
 ا
سم

لق
ا

4
2

)
 

 

الجزء 

 التعليمي

 

 د12

 

 مرحلة االعداد

 

 

 :  اعطاء معلومات عامة عن 

مهارات وتصور ذهني لمواضيع ذات 

 صلة

 

xxxxxxxxxx 

                     x 

x               ☺   

   x                   

xxxxxxxxxxx         

  

 

 

طرح 

االسئلة 

بشكل 

مسموع 

 : شرح اولي  للمهارة و يقوم المعلم  االكتساب-5 وواضح

بعمل المهارة مع طالب او اكثر 

للتعرف على مدى اكتساب وفهم  

 واالستذكار للمهارة

 :زيادة التفصيل في شرح المهارة  االسهاب-3

 من قبل المدرس وتعليم المهارة

 

تكوين  -4

 الذاكرة

 من خالل توجيه األسئلة 

الخاصة بالمهارة واختبار اكثر من 

والتكلم مع طالب غير الي تم اختبارهم 

اثناء اداء المهارة  المبتدئين

 وتصحصح االخطاء  لتنمية الذاكرة

التكامل  -2

 الوظيفي

 إلى ترابط  وتوصل مبتدئين

الصحيح  للمهارة من خالل تنشيط 

 عملياتهم 

الفكرية  والتغذية الراجعة، ومالحظة 

 استجاباتهم الصحيحة..........

 

 

الجزء 

 التطبيقي

 

 د32

تقسيم الالعبين  وتطبيبق المهارة   وتطبيق التمرينات  

على افراد العينة  وتصحيح االخطاء اثناء االداء وتكرار 

 التمين اكثر من مرة  

 

 

 (   41تمرين )

 (44(    تمرين )9تمرين)

     

     
 

 

 

 

 

 

       

 

 

تكون هناك 

تغذية راجعة 

تقويمية في 

نهاية الجزء 

 التطبيقي
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( 
ي
ام
خت
 ال
سم

لق
ا

2)
 

 

التمارين 

 الترويحية

 

 د3

 

هرولة خفيفة ثم أداء تمارين تهدئة واسترخاء لعضالت 

 الجسم

xxxxxxxxxxxxx 

☻ 
 

 

تحية 

 االنصراف

 

 د5

 

 الوقف بشكل رتل واحد ، أداء تحية االنصراف

xxxxxxxxxxxxxxx 

 

☻ 

 

االنصراف 

باإليعاز 

 الرياضي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


