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نبعض ادلهاراث  أثر جدونت ادلمارست ادلىزعت بفرتاث راحت خمتهفت يف تعهم فه األداء
 األساسيت بكرة انسهت

 أ.د. جاسم دمحم نايف الرومي                                ريان سسير دمحم سميم الدوفاجي 
 كمية التربية البدنية وعموم الرياضة / جامعة السوصل

 لبحثممخص ا
التعخف عمى أثخ ججولة السسارسة السهزعة بفتخات راحة مختمفة في تعمم فن األداء ىجف البحث إلى  

, السشيج التجخيبي لسالءمتو شبيعة البحث اناستخجم الباحثلبعس السيارات األساسية بكخة الدمة ، و 
البالغ عجدىم  لبحث من شالب الرف االول الستهسط في متهسصة )الشزال(وتكهن مجتسع ا

( 48) عيشة البحثالهاقعة في حي البمجيات ، وبمغ عجد  2017/2018لمعام الجراسي  ,( شالبا193)
( 12%(، وتم تهزيعيم عمى اربع مجسهعات متداوية بهاقع )24,87شالبا وبشدبة مئهية بمغت )

شالب لكل مجسهعة ، وتم التكافؤ فيسا بين مجسهعات البحث االربعة في كل من الستغيخات )العسخ 
فن  تعممة في والصهل والكتمة وبعس القجرات العقمية وعجد من عشاصخ المياقة البجنية والحخكية السؤثخ 

ستخجم ترسيم السجسهعات التجخيبية الستكافئة ذات أ  و ( الدمةبعس السيارات األساسية بكخة االداء ل
واشتسمت وسائل جسع البيانات عمى السقابالت الذخرية واالستبيان  ، القبمي والبعجي يناالختبار 

 واالختبارات والسقاييذ والسالحظة العمسية .
عميسي الخاص بالسجرسة باالعتساد عمى )دليل مجرس التخبية الخياضية لمسخحمة بخنامج التال تصبيقتم و 

كسا تم تصبيق البخامج التعميسية الخاصة بججولة عمى السجسهعة الزابصة،  وزارة التخبية( - الستهسصة
ع ( وحجة تعميسية بهاق44وتكهنت البخامج التعميسية من ) ،السسارسة عمى السجسهعات التجخيبية الثالثة

)التيجيف استسخ  ( وحجة تعميسية لكل مجسهعة وبسعجل وحجتين تعميسيتين في كل أسبهع باستثشاء11)
 ( دقيقة. 45( وحجات تعميسية( ومجة كل وحجة تعميسية )3)

والبخنامج التعميسي الخاص  ججولة السسارسة السهزعة بفتخات راحة مختمفةوتهصل الباحثان إلى أن 
 ايجابيا في تعمم فن االداء لبعس السيارات االساسية بكخة الدمة.  أثخت بالسجسهعة الزابصة 
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Effect of scheduling the distributed practice with different rest periods 

in learning performance technique of some basic skills of basketball  

 

Prof.Dr. Jassim Mohammed Al Roomy        Ryan Samir Al – Sofaji   

 

College of Physical Education and Sports Science / University of Mosul  

 

The aim of the research was to identify the effect of scheduling the 

distributed practice with different rest periods in learning performance 

technique of some basic skills of basketball. The researchers used the 

experimental approach to suit the nature of the research. The research 

community consisted of 193 students in the intermediate year (2017/2018) in 

the district of Al-Baladiyat. The sample was 48 students with a percentage of 

24.87% In four equal groups (12) students per group, The four research 

groups were equal in each of the variables (age, height, mass, some mental 

abilities, and a number of physical and motor elements that affect the 

learning of the performance art of some basic basketball skills) and used the 

design of equal experimental groups with pre-testl and post-test. Means of 

data collection included Interviews, questionnaire, tests, measurement and 

scientific observation. The educational program for the school was applied 

to the control group (the Instructor’s guide of Physical Education for the 

intermediate stage - Ministry of Education) and the educational programs for 

scheduling the distributed practice were applied to the three experimental 

groups Educational programs included (44) educational unit by (11) units for 

each group and at a rate of two units each week (except scoring which 

continued (3) educational units) and the duration of each educational unit 

(45 minutes)  

The researchers found that the schedule of practice distributed with different 

rest periods   and the educational program of the control group  positively 

affected the learning performance technique of some basic skills of 

basketball. 

 

   :التعريف بالبحث-1
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   :السقدمة وأهسية البحث 1-1

البجنيدددة وعمدددهم يعدددج الدددتعمم الحخكدددي أحدددج العمدددهم التدددي اىدددتم بيدددا البددداحثهن فدددي مجدددال التخبيدددة  
 . جيج مسكن وقت في تعميم واكتداب الفخد لمسيارات الحخكية الججيجة وبأقل توألىسي الخياضة

ججولددة تهزيعددات حخكددة إلددى تصددخا العجيددج مددن البدداحثين مددن خددالل اسددتخجامات مختمفددة " وقددج 
س التخبية الخياضية، لحا فان ججولة و در  يلتسارين البجنية والسيارية فافي إثشاء أدائو  ياالستعمم وتشظيس

لهقدددت عمدددى متصمبدددات السيدددارة أو الفعاليدددة السدددخاد تعمسيدددا، وعمدددى ا ابدددج أن يعتسدددج ال ووتشظيسددد التسدددخين
فخة فددي بيئددة السددتعمم، وعددجد السحدداوالت التددي يكددخر االسخرددز، ومدددتهم الستعمسددين واتمكانددات الستدده 

 (Schmidt,1991,199)وفتخة الخاحة بين التكخارات ".فييا الستعمم التسخين 
 السبتددجئين تعمددم خددالل لمتسددارين وججولددة تشظدديمال بددج مددن اجددخاء  الددتعمممبددجأ  تحقيددق جددلأ ومددن

 تدددييل جددلعمددى اخددتالف انهاعيددا مددن ا ميددارات عددجةأو  واحددجة ميددارة كانددت سددهاء   الحخكيددة السيددارات
وقدج قدام العجيدج مدن السختردين فدي الدتعمم الحخكدي بتردشيف ,   لمتسدارين متشاسدق وتشظيم التعمم عسمية

ة السيددارات إلددى عددجة ترددشيفات ومشيددا ترددشيف السيددارات السغمقددة والسيددارات السفتهحددة، فالسيددارة السغمقدد
ىدي التدي تكدهن فدي محديط ثابدت قابدل لمتشبدؤ، فدي حدين أن السيدارة السفتهحدة ىدي التدي يكدهن محيصيدا 

 غيخ ثابت وغيخ قابل لمتشبؤ.
عمددى مدددتهم دول  كبيددخا   تصددهرا  اقبدداال  و واحددجة مددن األلعدداب التددي شدديجت  دددمةلعبددة كددخة الوتعددج 

التدي ستشهعدة و الخصدط الشية و الفسيارات لعجد كبيخ من اوأخحت باالنتذار الدخيع الحتهائيا عمى العالم 
لغخض الجساعي مذهقة لمسذاىج ويسكن اعتبارىا من األلعاب التي تعسل عمى بث روح التعاون تكهن 

بسثابددة العسددهد ت عددج  دددمةوالسيددارات األساسددية فددي لعبددة كددخة ال ،الهصددهل إلددى السدددتهم الخياضددي العددالي
لددحا فيددي تتصمددب م، يعمددالت مددجة التسددخين عمددى مددجار فتددخاتالفقددخي وعددادة مددا تأخددح الهقددت األشددهل فددي 

 دمة. بالشدبة لمستعمسين في لعبة كخة ال ميسا   يذكل األداء السياري عامال   إذالكثيخ من الجيج والتفكيخ 
وقدددج تصخقدددت العجيدددج مدددن الجراسدددات الدددى ججولدددة السسارسدددة بأنهاعيدددا السختمفدددة ومشيدددا السهزعدددة 

( االرسدداالت الددديمة 1005،اذ تشاولددت دراسددة )ألبشددا  ،يددارات الخياضدديةوالسكثفددة مددع االخددتالف فددي الس
( فقددج تصخقددت الددى بعددس انددهاع التيددجيف 1002 ،)نرددخ ه وتصخقددت دراسددة ،بددالكخة الصددائخة والرددعبة
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( الى بعس السيارات االساسية السغمقدة والسفتهحدة 1051،محسهدفي حين تصخقت دراسة ) ،بكخة الدمة

  جسيع ىحه الجراسات لم تتصخا الى فتخة الخاحة بين تكخارات السسارسة السهزعة .    بكخة اليج ,ااّل أن 
 :مذكمة البحث 1-2

أي فتدخة راحدة ضدسن ججولدة السسارسدة السهزعدة ىدي األفزدل  تكسن مذكمة البحث فدي التدداؤل ايتدي:
 في تعمم فن االداء لبعس السيارات األساسية بكخة الدمة؟ 

  :البحث اهدف 1-3
ججولدة السسارسدة السهزعدة بفتدخات راحدة مختمفدة ألثدخ السقارنة بين االختبارين القبمي والبعدجي  1-3-1

دليدددل مدددجرس التخبيدددة  ،والسجسهعدددة الزدددابصة التدددي اسدددتخجمت )البخندددامج التعميسدددي الخددداص بالسجرسدددة
            الخياضددددددية لمسخحمددددددة الستهسددددددصة( فددددددي تعمددددددم فددددددن األداء لددددددبعس السيددددددارات األساسددددددية بكددددددخة الدددددددمة.

ججولدددة السسارسدددة السهزعدددة بفتدددخات راحدددة مختمفدددة أثدددخ السقارندددة فدددي االختبدددار البعدددجي بدددين  1-3-2
والسجسهعدددة الزدددابصة التدددي اسدددتخجمت )البخندددامج التعميسدددي الخددداص بالسجرسدددة( فدددي تعمدددم فدددن األداء 

 لبعس السيارات األساسية بكخة الدمة.
 :البحث افرض 1-4
ججولددة السسارسددة أثددخ عشهيددة بددين االختبددارين القبمددي والبعددجي بددين وجددهد فددخوا ذات داللددة م 5-4-5

مج التعميسددي الخدداص السهزعددة بفتددخات راحددة مختمفددة والسجسهعددة الزددابصة التددي اسددتخجمت )البخنددا
 تعمم فن األداء لبعس السيارات األساسية بكخة الدمة.بالسجرسة( في 

ججولدددة السسارسدددة السهزعدددة  أثدددخبدددين  وجدددهد فدددخوا ذات داللدددة معشهيدددة فدددي االختبدددار البعدددجي 5-4-1
بفتخات راحة مختمفة والسجسهعة الزدابصة التدي اسدتخجمت )البخندامج التعميسدي الخداص بالسجرسدة( 

 في تعمم فن األداء لبعس السيارات األساسية بكخة الدمة.
  :مجاالت البحث 1-5
                        البمجيات/السهصل(.متهسصة الشزال/) شالب الرف االول الستهسط :السجال البذري  1-5-1
  2018/ 2017الفرل الجراسي الثاني لمعام الجراسي  :السجال ألزماني 1-5-2

 .23/4/1052ولغاية  19/3/2018 مفتخة منل                                               
 السمعب الخاص بستهسصة الشزال.: السجال السكاني 1-5-3
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 :السرظمحاتتحديد  1-6
سدددمهب الدددحي تكدددهن فيدددو فتدددخات الخاحدددة بدددين ألندددو" اأب ي عدددخف :التسرررريا مالسسارسرررةز السرررو   1-6-1

  (.Gally & Foster,1988 ,108). ية او تديج عن فتخة السسارسة"او السسارسات مد
 ىددحه حددل السذداكل السياريددة الحخكيددةلشخيقددة اداء اقتردادية ومثمددى  بأنددو " ي عدخف األداء:فررا  1-6-2

يهلهجية لمهصهل بالسيارة الخياضية الى اعمى مدتهم مسكن اوب  يهمكانيكيةاسذ بأمبشية عمى  الصخيقة
 ،. )احسدددج "والقدددهانين السشظسدددة لمسيدددارة فدددي حدددجود االمكاندددات الجددددسية لمخياضدددي وفدددي حدددجود المدددهائ  

1996 ،43 ) 
 إجراءات البحث:  -2
  :مشهج البحث 2-1

  لسالئستو لصبيعة البحث. التجخيبيالسشيج استخجم الباحثان 
  :البحث عيشةمجتسع و   2-2

الرف االول الستهسط في متهسصة )الشزال(, الهاقعة في  بشالمن البحث  مجتسعتكهن 
وبهاقع  2017/2018لمعام الجراسي ( شالبا 531البالغ عجدىم )في محافظة نيشهم و  حي البمجيات
تم تهزيع الذعب عذهائيا   عيشة البحث برهرة عسجيةم اختيار أربع شعب لتكهن ت، و خسدة شعب

( شالبا  بعج أن تم استبعاد عجد من 12كل مجسهعة ) ، وبمغ عجدالسهزعةعمى أساليب الججولة 
مئهية بمغت  ( شالبا  وبشدبة48الصالب من الذعب األربعة ، وبيحا يكهن السجسهع الكمي لمعيشة )

(14,21)%. 
  :الترسيم التجريبي 2-3

الباحث الترسيم التجخيبي الحي يصمق عميو )ترسيم السجسهعات الستكافئة ذات االختبارين  اعتسج
 (5القبمي والبعجي (. وكسا مهض  بالذكل )

 البعدياالختبار  الستغير السدتقل االختبار القبمي السجسوعة

فا األداء  تعمم األولى
لبعض السهارات 

فا األداء  تعمم االداءبفترة راحة مداوية لفترة  السسارسة السو عة جدولة
لبعض السهارات   بقميل االداءبفترة راحة أكبر ما فترة  السسارسة السو عة جدولة الثانية
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 األساسية بكرة الثالثة

 الدمة

 األساسية بكرة الدابق االداء ما فترة اكبربفترة راحة  السسارسة السو عة جدولة
 بسديرية تربية نيشوى لسشهاج الخاص ا الزابظة الدمة

 الترسيم التجريبي وضحي ز1الذكل م
 :وسائل جسع السعمومات 2-4
 تست مع السخترين في التعمم الحخكي وكخة الدمة.: الذخرية مةلسقابا 2-4-1
)تحجيج السيارات األساسية بكخة الدمة ، تحجيج القجرات العقمية ، تحجيج عشاصدخ : االستبيان  2-4-2

 تقهيم فن األداء)استسارة التقهيم(.المياقة البجنية والحخكية ، 
 :الكياسات واالختبارات 2-4-3
 قياس كل من الصهل والكتمة والعسخ لعيشة البحث.  2-4-3-1
   .(الحسخ اختبار االنتباه، باستخجام اختبار) 2 -2-4-3
 .(أحمد زكي صالحباستخجام اختبار) الحكاء , اختبار 3 -2-4-3
بعس فن االداء ل اختبار بعس عشاصخ المياقة البجنية والحخكية السؤثخة في تعمم 4 -2-4-3

 دمة.السيارات األساسية بكخة ال
 دمةلبعس السيارات األساسية بكخة ال فن االداءاختبار  2-4-3-5
  :دمةلسهارات األساسية بكرة الا فا االداء لبعضاستسارة تقويم  2-4-4

ا قام عمى السرادر العمسية واالستعانة بآراء الدادة السخترين , انبعج إشالع الباحث
عتساد عمى تقجيخ تباميارة من السيارات االساسية ولكل دمة لكخة ال فن االداءبترسيم استسارة تقهيم 

من الدادة  عمييا له حرتم الالجرجات الخاصة بكل قدم من أقدام البشاء الحخكي الظاىخي التي 
 الخبخاء.

    :السالحظة العمسية 2-4-5
من كمية  ثالثة مقهمهن من قبل  دمةبكخة ال فن االداءتم أجخاء السالحظة العمسية لتقهيم 

ولالختبارات القبمية والبعجية  دمةجامعة السهصل في اختراص كخة الالخياضية/ البجنية وعمهم  التخبية
                                           


 التربية البدنية وعموم الرياضة / جامعة السوصل.أ.د. هاشم احسد سميسان / كمية  -1
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 عمى أقخاص مجمجة ت  م  ق  ون   لعيشة البحث، وتست السالحظة العمسية عن شخيق ترهيخ العيشة فيجيهيا  

(CD ثم تم تهزيعيا عمى )بإعصاء درجة من السقهمين وكانت شخيقة التقهيم من قبل دادة السقهمين ال
فن )التحزيخي، الخئيذ، الختامي( وأجدائيا وعمى وفق استسارة تقهيم  الثالثة لمحخكة ( لألقدام100)

السالحظة و  12/3/2018السهافق  االثشينفي يهم اجخي  الحي لالختبار القبمي الدمة لكخة االداء
 في يهم الثالثاءعن اجخاء االختبار البعجي  فزال  ،  14/3/2018في يهم االربعاء السهافق  العمسية
 26/4/2018في يهم الخسيذ السهافق  السالحظة العمسيةو   24/4/2018السهافق 

 :تكافؤ مجسوعات البحث 2-5
بعرض القردرات متغيررات مالعسرر ا الظرول ا الكتمرة ا  فري األربعةبحث مجسوعات التكافؤ  2-5-1 

لسجسوعرات نترائج تحميرل التبرايا  ز يبريا1والجردول م زا بعض عشاصر المياقة والبدنية والحركيرة العقمية
 زالذكاء, االنتباه العسرا الظولا الكتمةام في الستغيرات البحث األربعة

درجة  مردر التبايا الستغيرات
 الحرية

مجسو  
 السربعات

متوسط 
 السربعات

قيسة مفز 
 السحدوبة

 العسخ)شيخ(
 6,351 10,110 1 بين السجسهعات

5,341 
 1,111 516,100 44 داخل السجسهعات

 الصهل)سم(
 4,133 51,236 1 بين السجسهعات

0,511 
 11,156 5105,351 44 داخل السجسهعات

 الكتمة)كغم(
 5,613 4,356 1 بين السجسهعات

0,040 
 40,411 5125,000 44 داخل السجسهعات

 االنتباه)درجة(          
 5,655 4,211 1 بين السجسهعات

0,554 
 54,511 611,211 44 داخل السجسهعات

 0,134 5,513 1,451 1 بين السجسهعات الحكاء)درجة(

                                                                                                                              

 أ.د. عرام دمحم عبد الرضا / كمية التربية البدنية وعموم الرياضة / جامعة السوصل. –2   
 كمية التربية البدنية وعموم الرياضة / جامعة السوصل.أ.م. د.  مؤيد عبد الر اق حدو /  -3   
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 1,211 510,100 44 داخل السجسهعات

 الدرعة االنتقالية 
 0,625 0,021 0,062 3 بيا السجسوعات
 0,033 1,466 44 داخل السجسوعات

القوة االنفجارية 
 لعزالت الرجميا

 0,129 0,722 2,167 3 بيا السجسوعات
 5,580 245,500 44 داخل السجسوعات

القوة االنفجارية 
 الذراعيالعزالت 

 0,089 0,032 0,079 3 بيا السجسوعات
 0,364 16,013 44 داخل السجسوعات

القوة السسيزة بالدرعة 
 لعزالت الذراعيا

 0,043 0,056 0,167 3 بيا السجسوعات
 1,307 57,500 44 داخل السجسوعات

 السرونة
 

 0,025 0,354 1,063 3 السجسوعاتبيا 
 14,438 635,250 444 داخل السجسوعات

 2,838= ز44, 3م وأمام درجة حريةز 05,0م <عشد ندبة خظأ قيسة مفز الجدولية   
كرررة ببعض السهررارات األساسررية فررا االداء لرر ي تعمررمفرر مجسوعررات البحررث األربعررةتكررافؤ  2-5-3

لمسجسوعات التجريبية الثالثة  تحميل التبايا األحادينتائج يبيا نتائج  ز2الجدول م .الدمة
 في تعمم فا االداء لبعض السهارات االساسية بكرة الدمة والسجسوعة الزابظة

 انمهاراث ث

 
وحدة 

 انقياس
درجت  مصدر انتباين

 انحريت
مجمىع 

 انمربعاث
متىسط 

 انمربعاث
قيمت )ف( 

 انمحسىبت

 0,119 3,068 9,204 3 انمجمىعاثبين  درجت استقبال ومسك انكرة 1
 25,812 1135,732 44 داخم انمجمىعاث

 0,234 5,235 15,804 3 بين انمجمىعاث درجت انمناونت انصدريت 2
 22,327 982,401 44 داخم انمجمىعاث

 0,080 2,103 6,308 3 بين انمجمىعاث درجت انمناونت انمرتدة 3
 26,356 1159,654 44 داخم انمجمىعاث

 0,033 0,991 2,973 3 بين انمجمىعاث درجت (انطبطبت)انمحاورة  4
 30,061 1322,677 44 داخم انمجمىعاث
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 0,110 2,858 8,573 3 بين انمجمىعاث درجت انتهديف من انثباث 5

 26,035 1145,543 44 داخم انمجمىعاث
 23232ز=44,  3درجة حرية م وأمامز 05,0م <عشد ندبة خظأ قيسة مفز الجدولية   

فخوا ذات داللة غيخ معشهية بين أفخاد السجسهعات  يتبين وجهد( 1، 5ين )من الججول
، مسا يجا عمى التكافؤ بين مجسهعات  كافة تغيخاتالتجخيبية الثالثة والسجسهعة الزابصة في الس

 .البحث االربعة
 :متغيرات البحث وكيفية ضبظها 2-6
 :السدتقمة لمبحثالستغيرات  2-6-1
 األداء) السجسهعة التجخيبية االولى( ةالسسارسة السهزعة بفتخات راحة مداوية لفتخ ججولة  -1
 ) السجسهعة التجخيبية الثانية( بقميل السسارسة السهزعة بفتخات راحة اكبخ من فتخة األداءججولة  -2
 السجسهعة التجخيبية الثالثة(السسارسة السهزعة بفتخات راحة اكبخ من فتخة األداء الدابق ) ججولة  -3
 .)السجسهعة الزابصة( دليل مجرس التخبية الخياضية( ،)البخنامج التعميسي الخاص بالسجرسة -4
  :الستغيرات التابعة لمبحث 2-6-2

 .دمةلبعس السيارات األساسية بكخة الفن االداء تعمم 
  :األجهزة واألدوات السدتخدمة  2-7
حاسبة  ، (8عجد ) CD ، (SONYآلة ترهيخ فيجيهية نهع ) ، )الكتمة(ميدان الكتخوني لكياس )   

 (50مدصخة ذات شهل)قياس ، شخيط ،  كغم (800زنة )واحجة شبية ة كخ  ، ساعة تهقيت ،  يجوية
  سم

 (. (3صافخات عجد ) , أدوات مداعجة )شهاخز،  (15كخات سمة عجد )،  (15بهرد سمة عجد )
 :التعميسية البرامج  2-8 
 :التعميسي لمسجسوعة الزابظة البرنامج  2-8-1
)البخندددامج التعميسدددي ووالجراسدددات الددددابقة  الددددمةبعدددج االشدددالع عمدددى السردددادر الخاصدددة بكدددخة   

الدى االسدتبيان الدحي  باتضدافة االخاص بالسجرسة, دليدل مدجرس التخبيدة الخياضدية لمسخحمدة الستهسدصة(
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مسجسهعدة الزدابصة لالتعميسدي  البخندامجبكتابدة  ثدانقدام الباح ، ددمةكدخة التم تهزيعو والخداص بسيدارات 

( وحدددجات تعميسيدددة وبهاقدددع 11الدددحي تكدددهن مدددن)ددددمة الخددداص بدددتعمم بعدددس السيدددارات األساسدددية بكدددخة ال
ما عجا ميدارة التيدجيف فقدج اسدتسخت ثدالث وحدجات  ، ةيار في األسبهع الهاحج لكل م تينتعميسي تينوحج

واحتدددهت كدددل وحدددجة تعميسيدددة عمدددى )القددددم  ، لمهحدددجة التعميسيدددة الهاحدددجة ( دقيقدددة45) وبهاقدددع ،تعميسيدددة 
كحلك )القدم الخئيذ( الدحي  ،التحزيخي( الحي يذسل السقجمة وأخح الغياب واتحساء والتسارين البجنية

 ، وتدم عدخضو)القددم الختدامي( ويذدسل تسدارين التيجئدة ،يحهي عمى الجدء التعميسدي والجددء التصبيقدي
(  دددمةكددخة ال ،شخائددق التددجريذ  ،الددتعمم الحخكددي مجسهعددة مددن السخترددين فددي مجددال )عمددى البخنددامج 

بعدج إجدخاء  البخندامجمدع الدبعس مدشيم، تدم االتفداا عمدى صدالحية ىدحا  الذخردية وبعج إجدخاء السقابمدة
 ن.ه التعجيالت التي أقخىا السختر

  :التجريبية الثالثة البرامج التعميسية لسجسوعات البحث  2-8-2
وكددخة  عمدى السرددادر العمسيددة والجراسددات الدددابقة فدي مجددال الددتعمم الحخكددي انل اشددالع الباحثددمدن خددال
، ددمة فدي كدخة ال ينالبداحثأحدج خبدخة  عنفزال    ،برهرة خاصة  السسارسةبرهرة عامة وججولة الدمة 

السسارسددة ججولددة  سدداليب )أضددسن  البددخامج التعميسيددة لسجسهعددات البحددث التجخيبيددة  الثالثددة تددم وضددع 
البخندامج عمدى نفدذ السفدخدات الخاصدة ب البدخامج التعميسيدة توقج احته  السهزعة بفتخات راحة مختمفة ( 

التعميسي لمسجسهعة الزابصة مع مخاعاة االختالف في شخيقة تهزيع التسارين وفتخات الخاحدة بيشيدا بعدج 
عمددى السخترددين فددي )الددتعمم  البددخامج التعميسيددة لسجسهعددات البحددث التجخيبيددة الثالثددةذلددك تددم عددخض 

مدددع العجيدددج مدددشيم تدددم إجدددخاء  )*(( وبعدددج السقدددابالت الذخرددديةددددمةكدددخة ال،  شخائدددق التدددجريذ ،الحخكدددي
 .البخامج التعميسيةوتم االتفاا عمى صالحية , أشاروا إلييا  التعجيالت التي

 التعميسية  لمبرامجالخظة الزمشية   2-8-3
السجسهعات  عمى وحجة تعميسية لألساليب التعميسية مهزعة( 44التعميسية ) البخامجتزسشت      

وقج استغخا ل بخنامج تعميسي. كلتعميسية  ة( وحج11)بهاقع و  التجخيبية الثالثة والسجسهعة الزابصة
 حجتين، وزعت خالليا الهحجات التعميسية بهاقع و خسدة اسابيع ونرفالتعميسية  البخامجتشفيح 
ىحه  ينالباحثأحج ( دقيقة وشبق 45هعة ومجة كل وحجة تعميسية )في األسبهع لكل مجس تينتعميسي

                   . بخامجال



 

 

 

 

 
 
 
 

511 

 

 احباث ادلؤمتر انعهمي اندويل انرابع ادلشرتك انثاوي 

 "ادلستجداث احلديثت يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتووي"   

 )اجملهد اخلامس(  2020كاوىن االول  16-17

 
 االختبارات القبمية والتجربة الرئيدة واالختبارات البعدية  2-10
 االختبارات القبمية 2-10-1

لبعس تم اجخاء االختبارات القبمية الخاصة بترهيخ فن االداء )البشاء الحخكي الظاىخي (  -1
في يهم االثشين  لسجسهعة الزابصةة الثالثة واالتجخيبي اتمسجسهعالسيارات االساسية بكخة الدمة ل

بأداء محاولة واحجة  ينالباحثأحج قام اذ  ،فخيق العسل السداعجعجة وبسدا 12/3/2018السهافق 
ألداء بآلة ترهيخ اوتم  ،السيارات  فكخة عن كيفية أداء لكل ميارة لتكهن لجييممام الصالب أ

لعيشة البحث عن شخيق السالحظة العمسية  لدمةبكخة افن االداء ترهيخ فيجوية بعج ذلك تم تقهيم 
أعصيت لمدادة السكيسين العمسيين في يهم االربعاء التي  CD) ) التقشية باستخجام أقخاص مجمجة

 .14/3/2018السهافق 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 أ. د. طالل نجم عبد هللا    - 1  م*ز
 دمحم عبد الرضاأ. د. عرام    -2
 أ.م.د. خالد عبد السجيد عبد الحسيد   -3
 أ.م.د. نوفل فاضل رشيد      -4
 م.د. صباح جاسم دمحم  -5

 :التجربة الرئيدة   2-10-2
يهم  لسجسهعة الزابصةة الثالثة واالتجخيبي اتلسجسهعاالتعميسية عمى  بخامجتم البجء بتشفيح ال

  .الهاحج لكل مجسهعة في األسبهع تينتعميسيحجتين وبهاقع و  19/3/2018السهافق  االثشين 
في  لسجسهعة الزابصةة الثالثة واالتجخيبي اتمسجسهعلج التعميسية بخاموتم االنتياء من تشفيح ال

 .2018/  4/  23السهافق  ثشينيهم األ
  :االختبارات البعدية 2-10-3 

االداء )البشاء الحخكي الظاىخي ( لبعس تم اجخاء االختبارات البعجية الخاص بترهيخ فن  
في يهم الثالثاء  لسجسهعة الزابصةة الثالثة واالتجخيبي اتمسجسهعالسيارات االساسية بكخة الدمة ل

 ،ترهيخ األداء بآلة ترهيخ فيجوية و تم  ،ة فخيق العسل السداعجعجوبسدا 24/4/2018السهافق 
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لعيشة البحث عن شخيق السالحظة العمسية التقشية باستخجام  لدمةبكخة افن االداء بعج ذلك تم تقهيم 
أعصيت لمدادة السكيسين العمسيين في يهم الخسيذ السهافق التي ( CD)أقخاص مجمجة 

26/4/2018. 
 :الوسائل اإلحرائية  2-11
 .( في معالجة الشتائجSPSS) ةيأ ستخجمت الحقيبة االحرائ 
 :الشتائجومشاقذة عرض -3

 لمسجسوعات التجريبية الثالثة الفروق بيا االختباريا القبمي والبعدي عرض نتائج 3-1
  الدمة:بكرة االساسية  فا االداء لبعض السهاراتتعمم في  والسجسوعة الزابظة 
لمسجسوعات التجريبية الثالثة والسجسوعة  يبيا نتائج الفروق بيا االختباريا القبمي والبعدي ز3الجدول م 

 الدمة بكرة االساسية  االداء لبعض السهارات فافي تعمم  الزابظة

 السهارات ت م
وحدة 
 الكياس

قيسة متز  االختبار البعدي االختبار القبمي
 +  -س +  -س السحدوبة

 *13,623 0,220 16,230 4,115 11,101 درجة استكبال ومدك الكرة 5 5ت
 *11,610 5,154 11,666 4,011 11,111 درجة السشاولة الردرية 1
 *11,110 5,111 16,111 4,212 54,441 درجة السشاولة السرتدة 1
 *11,102 5,110 11,201 1,121 54,516 درجة زالظبظبةمالسحاورة  4
 *12,142 5,115 16,431 4,216 54,000 درجة التهديف ما الثبات 1

 *14,411 1,126 11,222 1,122 14,566 درجة استكبال ومدك الكرة 5 1ت
 *16,613 5,113 12,000 1,410 11,415 درجة السشاولة الردرية 1
 *12,531 5,115 11,142 4,201 51,014 درجة السشاولة السرتدة 1
 *11,233 5,401 12,011 4,156 51,603 درجة زالظبظبةمالسحاورة  4
 *11,160 1,400 12,432 6,065 54,124 درجة التهديف ما الثبات 1

 *11,511 1,150 12,165 1,151 14,100 درجة ومدك الكرةاستكبال  5 1ت
 *11,004 0,313 12,260 1,536 11,201 درجة السشاولة الردرية 1
 *13,123 5,551 12,101 1,221 51,121 درجة السشاولة السرتدة 1
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 *11,314 5,031 60,016 6,513 54,531 درجة زالظبظبةمالسحاورة  4
 *16,034 1,024 13,142 1,136 51,311 درجة التهديف ما الثبات 1

 *12,543 5,663 14,666 661و4 14,021 درجة استكبال ومدك الكرة 5 ض
 *11,161 5,506 16,360 4,012 11,011 درجة السشاولة الردرية 1
 *13,514 1,133 14,451 4,313 54,664 درجة السشاولة السرتدة 1
 *15,111 5,012 11,201 1,401 51,142 درجة زالظبظبةمالسحاورة  4
 *13,210 0,211 11,011 1,212 51,123 درجة التهديف ما الثبات 1

 2,20ز وأن قيسة متز الجدولية= 11=  1 - 12ز وأمام درجة حرية م 05,0م <*معشوي عشد ندبة خظأ 

والسجسوعة السجسوعات التجريبية الثالثة  بيا عرض نتائج الفروق في االختبار البعدي 3-2
 الدمةبكرة  فا االداء لبعض السهاراتفي تعمم  الزابظة

السجسوعات التجريبية الثالثة  بيا في االختبار البعدي نتائج تحميل التبايايبيا  ز4الجدول م
 الدمةبكرة االساسية  فا االداء لبعض السهاراتفي تعمم  والسجسوعة الزابظة

 السهارات ت
 

وحدة 
 الكياس

مجسو   درجة الحرية مردر التبايا
 السربعات

متوسط 
 السربعات

قيسة مفز 
 السحدوبة

 32,362 97,086 3 بين السجسهعات درجة استكبال ومدك الكرة 1
8,868* 

 3,649 160,560 44 داخل السجسهعات
 12,922 38,765 3 بين السجسهعات درجة السشاولة الردرية 2

9,951* 
 1,299 57,134 44 داخل السجسهعات

 35,603 106,808 3 بين السجسهعات درجة السشاولة السرتدة 3
12,931* 

 2,753 121,149 44 داخل السجسهعات
 35,715 107,145 3 بين السجسهعات درجة (الظبظبةمالسحاورة  4

20,044* 
 1,782 78,402 44 داخل السجسهعات

 44,202 132,605 3 بين السجسهعات درجة التهديف ما الثبات 5
14,316* 

 3,088 135,856 44 داخل السجسهعات
 2,838ز مفز الجدولية = 44 ا 3ز وأمام درجتي حرية م05,0م <* معشوي عشد ندبة خظأ 
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السجسوعات  بيا مقارنة الفروق بيا األوساط الحدابية في االختبار البعدييبيا  ز5الجدول م

 الدمةبكرة االساسية  فا االداء لبعض السهاراتفي تعمم  التجريبية الثالثة والسجسوعة الزابظة
 -1ت ض 3ث 2ث 1ث انمجمىعاث ث

 2ت
 -1ت
 3ت

 -1ت
 ض

 -2ت
 3ت

 -2ت
 ض

 -3ت
 ض

 

(L.S.D) 
 -س -س -س -س انمهاراث

استكبال  5
 ومدك الكرة

16,230 11,222 12,165 14,666 0.998 
 *2ت

1,471 
 *3ت

2,224* 
 *1ت

0,473 
 *3ت

3,222* 
 *2ت

3,695* 
 1,576 *3ت

السشاولة  1
 الردرية

11,666 120000 12,260 16,106 
0,334 

 *2ت
1,194* 

 *3ت
1,360* 

 *1ت
0,86 

 *3ت
1,694* 

 *2ت
2,554* 

 0,940 *3ت

 السشاولة 1
 السرتدة

16,111 11,142 12,101 14,451 
1,196 

 *2ت
1,751* 

 *3ت
2,137* 

 *1ت
0,555 

 *3ت
3,333* 

 *2ت
3,888* 

 1,368 *3ت

السحاورة  4
 زالظبظبةم

11,201 12,011 60,011 11,206 
0,222 

 *2ت
2,222* 

 *3ت
1,999* 

 *1ت
2* 
 *3ت

2,221* 
 *2ت

4,221* 
 1,101 *3ت

التهديف ما  1
 الثبات

16,431 12,432 13,142 11,011 
2,001* 

 *2ت
2,751* 

 *3ت
1,472* 

 *1ت
0,75 

 *3ت
3,473* 

 *2ت
4,223* 

 1,449 *3ت

 زجدولة السسارسة السو عة بفترة راحة مداوية لفترة االداءلسرمحة السجسوعة التجريبية األولى م *1ت
 زجدولة السسارسة السو عة بفترة راحة اكبر ما فترة االداء بقميللسرمحة السجسوعة التجريبية الثانية م *2ت
  ة راحة اكبر ما فترة االداء الدابقز الثالثة مجدولة السسارسة السو عة بفتر  لسرمحة السجسوعة التجريبية* 3ت

 الشتائج مشاقذة 3-3  
 لمسجسوعات التجريبية الثالثة والبعدي القبمي االختباريا بيا الفروق  نتائج مشاقذة 3-3-1  
 .الدمة بكرة االساسية السهارات االداء لبعض فا تعمم في والسجسوعة الزابظة   

داللة معشهية بين االختبارين القبمي  اتأن ىشاك فخوقا  ذاألداء فن بالخاص  (3يتبين من الججول )
لمسجسهعات التجخيبية الثالثة  الدمة والبعجي في تعمم فن االداء لبعس السيارات االساسية بكخة

 مبحث. لالفخض االول  وىحا يحقق ،ولسرمحة االختبار البعجي والسجسهعة الزابصة
التعميسية السدتخجمة والستسثمة بد )ججولة السسارسة سبب ذلك إلى تأثيخ البخامج  انويعدو الباحث

وججولة السسارسة السهزعة بفتخة راحة اكبخ من فتخة االداء  األداء،السهزعة بفتخة راحة مداوية لفتخة 
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والبخنامج التعميسي الخاص  ،وججولة السسارسة السهزعة بفتخة راحة اكبخ من فتخة االداء الدابق ،بقميل

دليل مجرس التخبية الخياضية لمسخحمة  ،)البخنامج التعميسي الخاص بالسجرسة بالسجسهعة الزابصة
في تعمم فن االداء لبعس السيارات االساسية بكخة الدمة, وذلك لخرهصية البخامج  الستهسصة(

السدتخجمة في ىحه السجسهعات الحي يتصمب فتخات راحة بين التكخارات وبين التسارين خالل الهحجة 
او اكثخ من بقميل هاحجة ، وىحه الخاحة تكهن مداوية لهقت األداء أو أكثخ من وقت االداء التعميسية ال

في تعمم فن االداء لبعس  مسا انعكذ ايجابيا   ،ذلك وحدب نهع وعجد السسارسات وفتخات الخاحة 
تعميسية عن التختيب والتشظيم لمتسارين التي تحتهييا كل وحجة فزال  ،السيارات االساسية بكخة الدمة 

)السسارسة( عمى الهحجات التعميسية وكيفية استثسار أوقات الخاحة في كل  وكيفية تهزيع ىحه التسارين
 اتوحجة بذكل مثالي من خالل ججولة السسارسة السهزعة بفتخات راحة مختمفة ، كحلك عسمية التكخار 

والتكخارات السدتسخة ضخورية إن السسارسة وبحل الجيج بالتجريب  "إذ  ، الحاصمة في كل وحجة تعميسية
في عسمية التعمم ، والتجريب عامل مداعج وضخوري في عسمية تفاعل الفخد مع السيارة والديصخة عمى 

" )شمر  حخكاتو وتحقيق التشاسق بين الحخكات السكهنة لمسيارة في أداء متتابع سميم وزمن مشاسب
ز )السسارسة( يداعج الالعب عمى "أن التكخار السعد  عن فزال  ( 130-129  ،2000ومحسهد ، 

إتقان الحخكات الفخعية التي تسثل في مجسهعيا السيارة السصمهب تعمسيا, ويحقق التشاسق بين ىحه 
 (15، 1978الحخكات مسا يجعل أداءىا في تتابع صحي  وزمن مشاسب ".)خاشخ، وآخخون، 

دليل مجرس التخبية  ،جرسة)البخنامج التعميسي الخاص بالسالسجسهعة الزابصة التي شبقت  اما 
بذخح السيارات وعخضيا وبعج ذلك تم تصبيقيا من  ينالباحثأحج قام  ،الخياضية لمسخحمة الستهسصة(

قبل افخاد السجسهعة عسميا  ولكافة مخاحل االداء الفشي ولكل ميارة , فزال  عن احتهاء الهحجات 
احة وحدب البخنامج التعميسي, مسا ادم الى التعميسية عمى التسارين وما يتخمميا من تكخارات وفتخات ر 

 بكخة الدمة.    تعمم فن االداء لبعس السيارات االساسية
السجسوعات التجريبية الثالثة والسجسوعة  بيا مشاقذة نتائج الفروق في االختبار البعدي 3-3-2

 :الدمة بكرة االساسية السهارات لبعض االداء فا تعمم في الزابظة
السجسهعات بين في االختبار البعجي داللة معشهية  ات( أن ىشاك فخوقا  ذ5،  4) ينيتبين من الججول

في ميارات)استكبال ومدك الكخة , السشاولة الرجرية , السشاولة  التجخيبية الثالثة والسجسهعة الزابصة
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وىحا  , ولسرمحة السجسهعات التجخيبية الثالثة السختجة , السحاورة )الصبصبة(, التيجيف من الثبات (

السجسهعة التجخيبية الثالثة التي نفحت  كان الفخا السعشهي لسرمحةفقج ، يحقق الفخض الثاني لمبحث 
البخنامج التعميسي الخاص )بججولة السسارسة السهزعة بفتخة راحة اكبخ من فتخة االداء الدابقة)اكبخ 

ذلك الى شخيقة تهزيع فتخات الخاحة فالسجسهعة التي تسيدت بأشهل فتخة  انويعدو الباحثفتخة راحة(( 
كان الفخا السعشهي لسرمحة السجسهعات التجخيبية الثالثة عشج مقارنتيم مع كسا  ،راحة ىي األفزل 

ذلك  انويعدو الباحث،  لبعس السيارات االساسية بكخة الدمةاألداء السجسهعة الزابصة في تعمم فن 
ي تكهن فيو فتخات الخاحة كافية بين تكخار ، أججولة السسارسة السهزعة بفتخة راحة مختمفة  إلى فاعمية

   اذ ،أكبخ لمستعمسين الستعادة الذفاء والخجهع بالجدم الى الحالة الصبيعية  وأخخ بحيث تعصي فخصة
، إذ إن لكل تسخين يعصي التسخين السهزع الفخصة لمتقميل من آثار التجاخل الحي يتهلج أثشاء التسخين  "

آثارا سمبية وإيجابية ومن السسكن أن تتجاخل ىحه ايثار مع آثار السسارسة الالحقة األمخ الحي يؤدي 
إلى تخاكم ايثار الدمبية وتجاخميا مع ما يسكن أن يتحقق في السسارسة القادمة وأن شهل فتخة الخاحة 

 أن " فتخةو ( 67، 2001)البشا،  " تبين التكخارات يعصي فخصة لمتخمز أو تجشب ىحه التجاخال
 تخكيدا   أكثخ الستعمم يجعل مسا ذىشيا   أدائو لسخاجعة لمستعمم فخصة يعصي وآخخ تكخار بين التهقف
كسا " أن االستثسار الرحي  والفعمي لهقت التعمم السخرز لمهاجبات  السيارات واالختبارات عمى

فتخات العسل والخاحة الحي يتسيد بو ىحا األسمهب قج  الحخكية واتيقاع الرحي  والتصبيق السالئم بين
( , 58-57، 2006)العالف، أثخ وبرهرة فاعمة في التصبيق الرحي  في األداء برهرة مسيدة "

 .(246، 2005)صبخ، ان زيادة مقجار الخاحة بين محاوالت التسخين يحدن التعمم بذكل كبيخ" كسا "
 
 :التوصياتو  االستشتاجات-4
 :االستشتاجات 4-1
والبخندددامج التعميسددددي الخدددداص بالسجسهعددددة  ت ججولددددة السسارسددددة السهزعدددة بفتددددخات راحددددة مختمفددددةأثدددخ -5

 دليددل مددجرس التخبيددة الخياضددية لمسخحمددة الستهسددصة( ،)البخنددامج التعميسددي الخدداص بالسجرسددة الزددابصة
 ايجابيا في تعمم فن االداء لبعس السيارات االساسية بكخة الدمة.  
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)ججولدة السسارسدة السهزعدة بفتدخة راحدة اكبدخ مدن التي استخجمت الثالثة السجسهعة التجخيبية تفهقت -2

عمدى  فدي تعمدم فدن االداء لدبعس السيدارات االساسدية بكدخة الددمة)اكبخ فتخة راحدة((  فتخة االداء الدابقة
مددن فتددخة االداء نفددحت )ججولددة السسارسددة السهزعددة بفتددخة راحددة اكبددخ  السددددجسهعة التجخيبيددة الثانيددة التددي

بقميددل( والتددي بددجورىا تفهقددت عمددى السجسهعددة التجخيبيددة االولددى التددي نفددحت )ججولددة السسارسددة السهزعددة 
 .السجسهعة الزابصة, وجسيعيم تفهقها عمى لبعجي افي االختبار  بفتخة راحة مداوية لفتخة االداء(

نتدائج ايجابيدة فدي تعمدم فدن االداء كمسا زادت فتخة الخاحة في ججولة السسارسدة السهزعدة كمسدا حققدت -1
 بكخة الدمة. لبعس السيارات االساسية

  :التوصيات 4-2
لدددبعس السيدددارات األداء فدددن تعمدددم ججولدددة السسارسدددة السهزعدددة بفتدددخات راحدددة مختمفدددة فدددي اسدددتخجام -5

 االساسية بكخة الدمة.
التأكيددج عمددى اسددتخجام البخنددامج التعميسددي والخدداص بالسجسهعددة التجخيبيددة الثالثددة والتددي اسددتخجمت -1

 كبخ في تعمم فن االداء لبعس السيارات االساسية بكخة الدمة.أفتخات راحة 
 السرادر

 ، دار الفكخ العخبي، القاىخة.1(: أسذ ونظخيات الحخكة، ط1996حسج، بدصهيدي )أ .1
 في التعميسية لمهحجة اليهمية التسخين ججولة استخجام أثخ(: 2001) اؤودد دمحم ليث البشا، .2

 ماجدتيخ رسالة ،الصائخة بالكخة والرعبة الديمة االرساالت ودقة أداء فن واحتفاظ اكتداب
 .العخاا السهصل، السهصل، جامعة الخياضية، التخبية كمية مشذهرة، غيخ

 .القاىخة السعارف، دار الحخكي، التعمم في دراسات(: 1978) وآخخون  احسج خاشخ، .3
 البرددخة، جامعددة الحخكددي، الددتعمم(: 2000) صددبحي دمحم أكددخم ومحسددهد،شددمر، نجدداح ميددجي   .4

 .  العخاا البرخة،

 الخياضية، التخبية كمية في شبعة الحخكي، التعمم في مهضهعات(: 2005) لدام قاسم صبخ، .5
 .العخاا بغجاد، جامعة
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