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 مقدمة
في كيفية  و بل    ،يشهد العالم اآلن ثورة معلوماتية هائلة نتج عنها تغيرات كبيرة في نمط الحياة، ولم تكن المشكلة في تلك التغيرات

ويعد التعليم في جميع مراحله من أهم العوامل   إلى إعادة النظر في استثمار الموارد البشرية وإعدادها لعصر العولمة. بالضرورة  تقودنا  و مواكبتها،  
كبرى للتربية الرياضية  المهمة الفلقياس هذا التقدم،   المهمةبل مرآة الشعوب، وتعد التربية الرياضية إحدى المقاييس    ،المؤثرة في تطور الشعوب

لألفرادتال   البدني  األداء  تنمية  على  فقط  لتبل    ، قتصر  ذلك  توجيتتعدى  إلى  والنفسي   هصل  والعقلي  الصحي  بمستواهم   للنهوض  الجهود 
ذلك ألنه   ،ةن التعلم الحركي من الفروع المهمة في العملية التعليمية العامأل  (2011)  يوسف الزم ونايف زهديواالجتماعي.ويشير كاًل من  

بل يمتد ليشمل الجوانب المعرفية   ،يتناول حياة الفرد من الوالدة وحتى الممات، حيث أن التعلم الحركي ال يقتصر عند تعلم الحركة أو المهارة
ة أحد هذه االنشطة  وتعد كرة السل.(77:35رياضية. )ة  واالنفعالية والعصبية والعقلية واالجتماعية، وما في هذه الحياة من جوانب مختلفة وأنشط

  ، وبدونها  ةوتتصف بصعوبة األداء والحركة المستمرة بين العدو السريع بالكر   ،الرياضية، وهى تأتى بالمرتبة الثانية من حيث الشعبية بعد كرة القدم
ن يكون العب كرة السلة ذلك الرتباطها بموقف وتحركات المنافس، لذلك يجب أ ،وتخضع لمواقف مختلفة ومفاجأة، وال توجد فيها ظروف ثابتة

كما أن كرة السلة هي أحد األلعاب الرياضية التي يتم ممارستها في المدارس كنوع من ذو كفاءة حركية ومهارية عالية ومبنية على أسس علمية.
العملية التربوية التي ( بأنها "Harrison Joyce, 1996)،  أنواع الممارسات التي تتم في حصص التربية البدنية، وقد عرفها هاريسون جويس

إلى تحسين األ البدنيةتهدف  "العمليةLumpkin". وعرفتها لومبكين )لتحقيق ذلك  داء اإلنساني من خالل وسيط هو األنشطة   التي ( بأنها 
) النشاط خالل من واللياقة واالجتماعية والعقلية البدنية المهارات أفضل الفرد خاللها يكتسب  دراسةالباحث    وقد حاول(55:  39البدني".  

بغية سواء على المستوى المحلى أو الدولي   ،حديثةالدراسات  الجنبية و األعربية و المراجع  خالل الفي مجال التعليم والتعلم من  التطورات الحادثة  
  لنهوض بالعملية التعليمية من أجل مواكبة التطور الحاصل على المستوى العالمي. المساعدة على ا 

 وقد قسم الباحث الدراسة إلى خمسة  محاور وهى:
 المحور األول: الحركة.  ▪
 المحور الثاني: التعلم الحركي. ▪
 المحور الثالث:  التعلم من خالل الحركة.  ▪
 المحور الرابع: طرق تدريس كرة السلة .  ▪
 المحور الخامس: رؤية مقترحه لتقنيات التعلم الحركي في طرق تدريس كرة السلة.  ▪

 احلركة احملور األول
وكل ما يحدث وما   ،ن الحياة وبكل صورها المختلفة ماهي إال صورة للحركةذلك أل ،تمثل معرفة الحركة ضرورة حتمية ال يمكن االستغناء عنها

إلى أن حركة اإلنسان   (2008عفاف عثمان  )تشير  . و كة )اإلنسان، الحيوان، الكواكب، النجوم...الخ(نراه حولنا هو في الحقيقة نتيجة للحر 
وهى موجودة في كل مكان، وهى جوهرة الحياة، فهي ظاهرة طبيعية فطرية غريزية ومولودة معنا وتنمو بنمونا ،  عامل مشترك لكل نشاط بشرى 

 (7:14)وقد أودعها هللا في اإلنسان ليواجه بها متطلبات الحياة والبقاء. 
  .كيف حتدث احلركة؟األول: اجملال 

  ؛فسيولوجيا من خالل االتصال بين األعضاء الحسية واألعضاء الحركية  على أن الحركة تحدث  (2011يوسف الزم ونايف زهدي )يتفق كل من  
  ، فالوحدة األساسية العاملة التي تنتج الحركة تتألف من عصب يمتد من النخاع الشوكي ويدخل عدد من األلياف العضلية في األطراف أو الجذع

  (2004( ونبيلة عبد الرحمن )2002محمد جابر )ا يتفق كل من  فيم.  ( 68:35)   ويشكل العصب واأللياف العضلية ما يسمى )بوحدة الحركة(.
يتعامل مع القوة المؤثرة على األجسام    والذى  ،فهم حدوثها بعد البحث في جميع النواحي التشريحية والفسيولوجية البدنية على أن الحركة يمكن أن ي  

على أن الحركة   (2010ونجاح مهدى )( 2010ويتفق كل من يعرب خيون ). (108:28)، ( 35:22الحية سواء في حالة سكون أو حركة. )
ومن هناك تتفرع إلى  ،  كيتحدث عندما يرسل الدماغ إشارة كهربائية باستثارة األعصاب الحركية وتذهب اإلشارة عبر جذع الدماغ إلى الحبل الشو 

حتى  أنه    Richard A. Schmidt (2000) & creattly. B(1973) في حين يتفق كل من (. 30:29) ، ( 24:34) مجاميع العضالت.
يشترك كل الجسم  أن  أي  ،  إلخ  ..   تحدث الحركة يلزم عمل مشترك بين العضالت، األوتار، العظام والمفاصل، الدماغ واألعصاب، القلب، الرئتين

 (24:39()22:46( يبين حدوث الحركة.  )1شكل رقم ) لتحدث الحركة.
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ن انقباض وانبساط إإذ  ،وهي الجهاز الهيكلي الذي يكون الدعامة لألطراف، والجهاز العضلي ،هي المسؤولة عن حدوث الحركة ةأجهز  ةثالث
األطراف حركة  تحدث  العضالت  واالنبساط  ،بعض  االنقباض  بعملية  يقوم  لكي  للعضالت  األوامر  يعطي  الذي  العصبي   .والجهاز 

topig-Http://alaabayoumionine.g007.    على أن أي عمل حركي يحدث من ،  (1996كاثرين أنثوني وغازي ثيبودو)  ويتفق كل من
 ( 69:18)   ثلة باآلتي:خالل الحواس المتم

أي تأثير جسم على جسم أو قوه داخلية تكون داخل الجسم    ة،( أن الحركة تحدث في حالة تأثير قوه خارجي2006)  ناهده عبد زيدوتؤكد  
على أن الحركة تحدث عندما تكون   ،(2013)    وسام صالح وسامر يوسففيما يتفق كل من  .  (32:26( بتأثير قوة من داخل الجسم. )ة)ذاتي

على أن   Williams & Herbert (1979ويتفق كل من ) . (8:39)   ا. ا أو خارجيً لمثير ما سواء كان داخليً  ةملحوظ ةهناك استجابة بدني
ونبض القلب    وهي تتمثل بالتنفس  ة،كل شيء في جسم اإلنسان هو شريك في حدوث الحركة حيث أن الحركة تحدث عن اإلنسان في أول لحظ 

الفرق بني احلركة الرياضية    اجملال الثاني:.(31:51حركة. )  وهو  مستمر  فالقلب ينبض وهي حركة والتنفس  ؛حتى في حالة السكون والنوم
 : ةرياضيالواحلركة غري 

 

http://alaabayoumionine.g007-topig/
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رياضية هو أن كل حركة انعكاسية ال إرادية ال على أن الفرق بين الحركة الرياضية وغير    (2013وسام صالح وسامر يوسف )يتفق كل من  
وكل حركة  .(8:33ومنعكس القبض ومنعكس الشد. )  ةمن حيث طبيعتها وتبدأ بالظهور عند الوالدة هي حركة غير رياضية مثل انتصاب القام

ية األساسية الفاصلة لكل مهاره، مثل المشي، القفز، الحجل، وهي حركات انتقالية، إرادية تمثل األساس للحركات الرياضية والمهار   ة فطري  ةأساسي
حيث تشير إلى أن الحركة  ( 2008) عفاف عثمان عثمانوهذا ما أكدته  كذلك الحركات غير االنتقالية مثل تحريك الجذع واألطراف و الرأس.

حركة مقصودة واعية تتضمن اشتراك مراكز التفكير وتحدث وفق   األولىيث تكون  ح  ،ن حركة إرادية وحركة ال إراديةيلدى اإلنسان تقسم إلى نوع
هي حركات تكون بطريقه غير    ةوالثاني  ،إرادة اإلنسان مثل المشي، الجري، الرمي، الثني، وكل هذه الحركات يمكن اعتبارها حركات رياضية

مثل   ،وتتم بطريقه آلية ال دخل للفرد فيها  ،فهي تنبع في المراكز المنعكسة في مخ اإلنسان  ،حيث ال دخل لإلنسان فيها  ،واعية وغير مقصودة
أن ما يميز الحركة الرياضية عن الحركة    (1979يرى بسطويسي أحمد )في حين  .( 11:14.)ةرياضي  ويمكن تصنيفها بأنها حركات غير  ،التنفس

بل تعتبر أشكال إيجابية   ،بيو ميكانيكية  تتعبر عن ظواهر متجانسة ومتكاملة ألقسام الحركة المرتبطة بها، وهي ليس  هو أن األولى  يةرياضال  غير
في الحركة    الم يكن موجود   وهذا ما  ،وتحتاج إلى مالحظة دقيقة ومتعددة من أجل استيعابها  ،حركية لتفاعل اإلنسان مع المحيط المتعايش معه

على أن الحركات الرياضية تخضع لشروط وقوانين من أجل    Rasch Phillip & Roger( 1979)يتفق كل من  و .(22:3غير الرياضية. )
 Hilgardفيما يشير كل من  .  (33:45رياضية. ) ال  غير   الحركة  وهذا غير مطلوب في  ،الوصول بالحركة واألداء الحركي إلى المستوى المطلوب

& Marguis (1988)  أما   ،رياضية هو أن األولى ذات هدف حركي أو مستوى حركيالرياضية والحركة غير  إلى أن الفرق بين الحركة ال
على أن    (2001من يوسف الزم ونايف زهدي )ويتفق كل  .(15:43حركي. )  مستوى   لها  وليس  هادفه  غير  حركة   فهي  الرياضية  غير  الحركة

وهي نتيجة اكتساب  ،ا الفرد ضمن تنظيم وقانون هن الحركات الرياضية هي تلك الحركات التي يؤديأ رياضية الالفرق بين الحركة الرياضية وغير 
ا الفرد ههي تلك الحركات التي يؤدي  ،رياضيةالفي حين أن الحركات غير    ،درجات الكفاءة عند تأدية واجب حركي يتميز بدرجه نسبية من الكفاءة

أن هناك فرق بين يتضح    من خالل ما سبقو .  (72- 71:35.)ةأساسي  حركات، وتعد  قوانين  أو  لتنظيم  تخضع  ال  وهي،  االعتيادية  في حياته
 بغض النظر عن األدلة والبراهين. ية،رياضال غير الحركة  الحركة الرياضية و 

 شروط وقوانني احلركة الرياضية:  اجملال الثالث:
على أنه من شروط وقوانين الحركة الرياضية أن تكون هذه   Debora & Chails (2000)شروط وقوانين الحركة الرياضية. اتفق كل من  

 من خالل ما يلى:وذلك  ة،الحركة محدد
 الفرد للتغلب على المقاومة.  هوتعني الفعل الذي يعطي :ةالقو  ▪
 كلما قل الزمن أصبحت الحركة أسرع.، فوهو الذي يحدد سرعة الحركة، وتكون العالقة عكسية  الزمن:  ▪
 (2011حسن السيد ابو عبدة ) وهذا ما أكده  ،  (22:41).  وتعني المظاهر الحركية التي تمثل جودة األداء التوافقي من عدمه  االنسيابية:   ▪

 هي:و  ،بشروط ر إلى أن الحركة الرياضية يجب أن تكون محددهيحيث يش
 لقياس سرعة الحركة.:  Timeالزمن   -أ

 وهي نوعان:  :Followاالنسيابية  -ب
 وهو الذي يسمح باستمرار الحركة. االنسياب الحر: ✓
 وهو الذي يعني قطع الحركة مع عدم وجود خلل بالتوازن العام للحركة.  االنسياب المقيد: ✓
 هو إمكانية التغلب على المقاومة.و  :Effortالجهد  -ج
 . (58-54:6وضع الجسم في الفراغ الخاص بالحركة.) : Spaceالفراغ  -د

بدون اإلخالل    ،رياضي إلى مستوى عال  أن الحركات الرياضية تخضع لشروط وقوانين من أجل الوصول بال  (2009كمال عبد الحميد )ويؤكد  
  من ( هو أول  1727  –  1642الذي عاش خالل الفترة )  Ishak Neuatenكمال عبد الحميد أن إسحاق نيوتن  بقوانين ممارسة الحركة.ويذكر  
يتضح مما سبق أن الحركة  . و (20:19والتي تشمل الجزء األساسي في علم الحركة وتحليل الحركات الرياضية.)  ،وضع قوانين الحركة الرياضية

 مما يلي: ومن خالل هذه القوانين نتمكن  ،الرياضية لها شروط وقوانين تحكمها
 رياضية. الالتمييز بين الحركة الرياضية والحركة غير  -1
 ساعد على تقليل اإلصابات. الم -2



   

         

 تطبيقات التعلم احلركى يف طرق تدريس كرة السلة               

  

  

 س الحركة وذلك بخضوعها لهذه الشروط والقوانين. تقويم وقيا -3
 التعلم احلركي احملور الثاني

   Motor  Learning-التعلم الحركي-ا مصطلح  هالنشاط الرياضي نشاط حركي بالدرجة االولى وعملية التعلم في الرياضة يطلق علي
مقابل تعلم  ،الباحثين التفريق بين التعلم الحركي )تعلم المهارات الحركية(و الرياضية وقد حاول بعض  أا تعلم المهارات الحركية  وتتضمن أساسً 

قل من العمليات العقلية العليا  أاالعتقاد بأن التعلم الحركي ال يحتاج إال إلى قدر    أساسعلى  ،  المعارف والمعلومات والمعاني )التعلم النظري(
 النفس   علماء  من  الكثير  وقد قامسهام العمليات العقلية العليا.  إا من  درجة عالية جدً   إلىن التعلم النظري يحتاج  أفي حين    ،)كالتفكير مثال(

  لم القياسات هذه إن   إال الحركي، والتعلم الحركية النواحي   على المختلفة القياسات بإجراء - الثانية العالمية الحرب قبيل  - العالم   في التجريبيين
  األداء  قياس  نحو  موجهة  الحركية  القياسات  كانت  بل  الرياضي،   المجال  في  وخاصة  الحركي،  األداء  دراسة  إلى  األول  مقامال  في  تهدف  تكن

 األجهزة   من  الكثير  ظهرت  القرن   هذا   من  والستينات   الخمسينات  وفي. الرجع  زمن  قياس  خاصة  وبصفة  الصناعة،  في   أو  المهني  الحركي
  مجال   في  استخدامها  إن   إال  المهاري،  أو  الحركي   بالمحال  المرتبطة  النفسية  المكونات  من  العديد  لقياس  استخدامها  تم   التي  المعقدة  واألدوات 

  عقب   بدأت  منظمة  بصورة  الرياضي  النفس  علم   في   القياس  لظهور  الحقيقة  بداية  بأن   القول  ويمكن  .الستينات  أوائل   في  جاء  الرياضية   التربية
 ( 41-40  :42)  .م1965 عام International society of sports psychology الرياضي النفس لعلم  الدولية الجمعية تكون 

 اجملال األول: مفهوم ومبادئ التعلم احلركي:
 والتعلم  إن الطبيعة الخاصة بمفهوم التعلم الحركي كما نفهمها هي تعنى تعلم الحركات بصورة عامة بما فيها الحركات الرياضة.

  وغير   المنشطة،  العقاقير  تأثير  أو  التعب  أو  للنضج   نتيجة  وليس  الممارسة،  أو  للتدريب  كنتيجة  الحركي  السلوك  أو  األداء  في  غيرالت  هو  الحركي
"عملية التغير في السلوك الحركي للفرد   . وهو أيًضا(44:   37. )معيناً  وقتياً  تأثيراً  الحركي  السلوك أو األداء  على  تؤثر التي  العوامل من ذلك

جة للنضج أو التعب أو تعاطي المنشطات وغير ذلك من العوامل التي تؤثر يوالممارسة، وال تكون نت  و التي تنتج أساسا من خالل التدريب
  تؤدي  التي  والخبرة  للتدريب  مالزمةال  العمليات  من  مجموعة"  هو  الحركي  التعلم  بأن  القول  يمكن  . كما(21:    42).  وقتيا على السلوك الحركي"

على أن طبيعة حركات العمل أخذت منذ   ( 2006نبيل منير )(وتشير دراسة  12- 11:  38) .   "المهارى   األداء  على  القدرة  في  دائم   تغير  إلى
خر،  متعددة ومتغيره بين الحين واآل  وأشكاال  االخليقة مفهومها في الحياه التي عاشها اإلنسان، وتطورت حركاته مع تطور حياته فأخذت صور 

ويعد التعلم الحركي سلسلة من    ،نوأول شيء سجله العلماء في هذا المجال هو اكتشاف اللغة التي أسهمت في التعبير عن األشياء لدى اإلنسا
ستجابات لتناسب المواقف المختلفة التي تعبر عن خبراته االلتعديل سلوك اإلنسان، وهو عملية تكيف    ةمكتسب  ةالمتغيرات تحدث خالل خبر 

التربية الحركية تتعدى مفهوم إكساب األطفال المهارات   أن   ( Sayre, N. & Gallagher, J. 2001. 42)وقد ذكر  وتالئمه مع المحيط.
ن اإلطار المعرفي للنشاط الحركي ثري بمختلف الخبرات اإلدراكية والمعرفية, فمن خالل الحركة ينمي  إالحركية أو تنمية األنماط الحركية, إذ  

واالتجاهات لألبعاد  وإدراكه  اإلبداعية،  وقدرته  ومفاهيمه،  مالحظاته  بكل كاإل  ،الطفل  المعرفة  ويكتسب  والزمان,  والمكان،  بالتوازن,  حساس 
( حينما Patricia Louise Bowes, 2009. وهذا ما أكده )مستوياتها فيتعود على السلوك المنطقي وحل المشكالت وإصدار أحكام تقويمية

ويذكر في المهارات الحركية أو التعلم الحركي.  أشار أن التميز في عملية التعلم يشمل جوانب متعددة، مثل التميز في األداء، وكذلك التميز
 ومن هذه المبادئ: تم صورة أساسية يجب مراعاتها ليتحقق الهدف من العملية التعليمية على أن للتعلم الحركي مبادئ أ (1987) كرت ماينل

 : ويعني وضوح المهارة المراد تعلمها من قبل المتعلمين. الوضوح -1
 ويعني سهولة المهارة المراد تعلمها من قبل المتعلمين. السهولة: -2
 لى الصعب. إ: ويعني التدرج بالمهارة من السهل  التدرج -3
 : ويعني اتقان المهارة المراد تعلمها قبل مغادرتها. االتقان -4
 ثناء تعلمهم المهارة. أدخال المتعة للمتعلمين إ: ويعني التشويق واالثارة -5
 .لمتعلمينمراعات الفروق الفردية بين ا -6
 داء المهارة الجديدة.ألى تجربة إجميع المتعلمين يخضعون ف: التجربة والمعرفة واالستعداد -7
 .( 179-20:152) مراعاة الظروف الزمانية والمكانية عند تعلم مهارة جديدة.وتكون ب: عوامل البيئة -8
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 اجملال الثاني: مراحل التعلم احلركي: 
على أن الفرد يتعلم المهارات الحركية وينتقل في األداء غير الجيد إلى األداء   (2013)وسام صالح وسامر يوسف  يتفق كل من  

 :وهي ،ولكن هذا االنتقال يتم خالل ثالث مراحل ،الجيد
المتعلم إلى معرفة طبيعة النشاط ولكي يصبح أكثر   فيهاوالتي يسعى    ، وهى المرحلة األولى في مراحل التعلم الحركي  المرحلة المعرفية:  -1

 ا ودراية بالحركة. إدراكً 
وهي المرحلة الثانية من مراحل التعلم الحركي، وفيها يتم تعلم أساسيات المهارة والتركيز على صقلها وتهذيبها، باإلضافة    المرحلة الترابطية:  -2

 إلى إتقان التوقيت الصحيح الذي تحتاجه المهارة.
يتم التوصل إلى المرحلة الثالثة بعد وقت طويل من الممارسة والتدريب، ويستطيع المتعلم في هذه المرحلة أداء  و  الستقاللية:مرحلة ا -3

 ( 22- 20:39) .األخطاء منمع عدد قليل   ةالمهارة بثبات ودق
 التوالي: على  وهي ،ثالث مراحلقسم إلى نإلى أن مراحل التعلم الحركي ت (1984فيما يشير محمد يوسف )

التي تعمل على تحقيق أكمل استعداد للمرحلة األصلية، وعلى هذه المرحلة تتوقف فرص األداء  المرحلة األولى  وهي    المرحلة اإلعدادية:  -1
 واالقتصادي للمرحلة األصلية.  ،الناجح

 الوصول إلى تحقيق غرض الحركة مباشرة. علىوتركز هذه المرحلة  المرحلة األصلية:  -2
وهي الوصول إلى حالة االتزان من ناحية ديناميكية الحركة، والوصول إلى السكون النسبي وفي بعض الحركات تعتبر   ية:المرحلة النهائ -3

 ( 19-17:33) المرحلة النهائية حالة أو شروع في حركة جديدة، وهذا ما يحدث في )الربط الحركي(. 
ية  لفة للمهارة الحركية أثناء تعليمها فمن خالل خصائص كل مرحلة سن   ، أنه البد من تحليل المراحل المخت(2009)  ويذكر كمال عبد الحميد

ن تعلم المهارة الحركية الجديدة وتقنينها وتطبيقها يتم من  إيجب االهتمام بالعوامل التي تساعد على التعلم الحركي، حيث    ،كانت أو تعليمية
 الثالث التالية: خالل المراحل  

 :يالتوافق األولمرحلة  المرحلة األولى: -1
 :مرحلتينوتعنى مرحلة التوافق العام للحركة وتشمل  
 أو المدرب.  علمحيث يتم عرض نموذج للحركة من قبل الم  ،مرحلة تقديم النموذج -أ

 حيث يتم تقديم المهارة الحركية عن طريق الشرح اللفظي ويفضل أداء النموذج مع الشرح اللفظي.  ،مرحلة الشرح   -ب
 المرحلة الثانية: مرحلة التوافق الدقيق للحركة: -2

الجيد التوافق  اكتساب  الحركة تحت ظروف مبسطة وثابتة  ،وتعني مرحلة  التمرين على  إلى تصحيح    ،حيث يتحقق ذلك بمتابعة  باإلضافة 
 اء.األخط

 : مرحلة تثبيت الحركة وإتقانها المرحلة الثالثة: -3
 . (33-31:19ويتم ذلك من خالل متابعة واستمرار التدريب على الحركة وتصحيح األخطاء تحت ظروف متغيره تشبه إلى حد ما المنافسة.)

وقد تم   .Gentileوجنتل    Fittsوفيتس     Meinelتقسيمات لكل من ماينل    ةبأنه تم استعراض ثالث  1995تشير عفاف عبد الكريم  فيما  
 ( يوضح مراحل التعلم الحركي1جدول رقم ) تقسيم هذه التقسيمات على الشكل التالي:

 Gentileتقسيم جنتل  Fitts تقسيم فيتس  Meinelتقسيم ماينل 

التوافق البددددائي    المرحلةةة األولى: -
 للحركة.

األولةةةةةةةةةةى: -  الةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةرحةةةةةةةةةةلةةةةةةةةةةة 
 المرحلة المبكرة، مرحلة التفكير. 

األولةةةةةةةةى: -   الةةةةةةةةمةةةةةةةةرحةةةةةةةةلةةةةةةةةة 
 اإللمام بمضمون الحركة

اإلصدالح وسدقل  المرحلة الثانية: -
 التوافق الدقيق.

الةةةةةةةثةةةةةةةانةةةةةةةيةةةةةةةة:  -    الةةةةةةةمةةةةةةةرحةةةةةةةلةةةةةةةة 
 المرحلة المتوسطة أو المشركة.

الةثةةةةةانةيةةةةةة: - الدتدثدبديدددددددت    الةمةرحةلةةةةةة 
 والتنويع

الةةةةةةثةةةةةةالةةةةةةثةةةةةةة:  -  الةةةةةةمةةةةةةرحةةةةةةلةةةةةةة 
 التثبيت والمطابقة. 

  الةةةةةةةثةةةةةةةالةةةةةةةثةةةةةةةة:الةةةةةةةمةةةةةةةرحةةةةةةةلةةةةةةةة   -
 المرحلة النهائية أو االستقاللية.
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 ( أن تعلم المهارة الحركية يمر بثالث مراحل، وهي  1995كما ترى عفاف عبد الكريم )   
 مرحلة التعرف على المهارة ومحاولة أدائها: ويتم في هذه المرحلة عرض نموذج للمهارة وما يجب أن يقوم به المتعلم ألدائها. - 1
 التوجيه لألداء الصحيح: وهنا يتم التأكيد على النواحي الفنية للمهارة، مع تصحيح األخطاء وتكرار األداء.مرحلة  - 2
 مرحلة الوصول إلى الهدف: ويتم فيها تثبيت األداء الصحيح عن طريق تكرار األداء الصحيح للمهارة.  - 3

 على أن الفرد يكتسب المهارة من خالل ثالثة مظاهر وهي:  Dagrou, E, Gauvin,1. & Halliwell,w.1992ويتفق كل من 
 .COGNITIVEالمظهر المعرفي  
 .ASSOCIATIVEالمظهر الترابطي  
 .AUTONOMOUSالمظهر االستقاللي  

ومما سبق يتضح أن التعلم الحركي يمر بمراحل من أجل تعلم المهارة الحركية، وقد يختلف بعض العلماء في عدد المراحل أو تسميتها أو  
 (. 23- 40:20درجة صعوبتها، ولكن الكل يتفق على أنه البد من مرور المهارة الحركية بمراحل لكى يتم تعلمها. )

 في دراسات التعلم الحركي:المجال الثالث: االتجاهات الحديثة 
شباب أولت معظم الدول المتقدمة ومؤسساتها العلمية اهتماًما بالًغا بالتعلم الحركي وخاصة فيما يخص األطفال والمدارس تدرًجا إلى أعمار ال

ت التربية الرياضية وقد تبنته أقسام  باعتبارهم الرافد الجيد لأللعاب في المستويات العليا، واالهتمام بمجال التعلم الحركي ا دخل حديثا في كليا
 علوم الحركة باعتباره أحد األهداف النظرية والتطبيقية المرتبطة بمقرراتها من ميكانيكا حيوية وتحليل حركي.

نية،  ( أن التعلم الحركي علم ذو اتجاهات حديثة ومتنوعة، فهو جزء من حياة اإلنسان سواًء كان من الناحية البد1990)  Sanders.sويذكر  
(. وقد تناولت العديد من الدراسات  االتجاهات الحديثة، والمتنوعة  34:52أو الحركية، أو العقلية أو الوجدانية، أو الخلقية أو البصرية ... إلخ. )

 للتعلم الحركي، ومنها:
ي لدى فئة األصاغر". واستنتج ( "التعلم الحركي وعالقته بالتصور العقلي الحسي الحرك2015دراسة شموم بالل وعبيدات محمد أمين ) 

 الباحث أن البرنامج التدريبي المستخدم أدى إلى تطوير التعلم الحركي.
( "أثر التدريبات المتناظرة واأللعاب الصغيرة في تطوير بعض مظاهر صعوبات التعلم الحركي لدى  2013دراسة سامر يوسف متعب ) 

 رياض األطفال".
ت المتناظرة واأللعاب الصغيرة والمنهج المتبع من قبل المعلمة في رياض األطفال ذو تأثير إيجابي في تطوير  واستنتج الباحث منها أن التدريبا

 مظاهر صعوبات التعلم )القدرات الحركية( لدى األطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم الحركي.
 Wulf et al (2014)   "Additive benefits of autonomy support and enhanced expectanciesدراسة وولف وآخرون   

for motor learning" 
 "الفوائد اإلضافية لدعم االستقاللية وتعزيز توقعات التعلم الحركي".

أعظم دقة للرمي. أيضا، كانت    AS / EEدعم االستقاللية وتعزيز التوقعات لهم مزايا إضافية للتعلم، في كل االختبارات، أظهرت مجموعة  
 . Cأعلى من المجموعة الضابطة  EEو ASدرجات دقة 

وآخرون     بنجامينز   learning strategies in basketball players and its" (Benjaminse et al 2015)دراسة 
implications for ACL injury prevention: a randomized controlled trial." 

 قتها بإصابات الرباط الصليب األمامي: دراسة عشوائية مقننة"."استراتيجيات التعلم الحركي لالعبي كرة السلة وعال 
حركة وأظهرت النتائج أن الذكور استفادوا بصورة واضحة من التغذية الراجعة البصرية. وقد تحتاج اإلناث إلى تغذية راجعة مختلفة لمعرفة نمط  

يوم. إضافة لتعليمات الفيديو أو تغذية راجعة لنظم التدريب   الصحيح. يمكن التأكد من تفضيالت التعلم حسب الجنس في الممارسة يوما بعد
ويحسن    العادية عند تعليم الرياضيين أنماط الحركة اآلمنة وتوفير التغذية المرتدة الفردية قد يؤدي نتائج قريبة من المثلى على المدى الطويل

 برامج الوقاية من إصابات الرابط الصليبي األمامي.
(  12  –  8( " تأثير برنامج مقترح للتربية الحركية في نمو بعض المهارات الحركية لبطيء التعلم ) 2015سين )دراسة رياض جمعة ح 

 سنة ".
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وأوصى الباحث بتطبيق البرنامج المقترح في فترات التربية الرياضية المخصصة للمعهد لما له من فائدة في تطور الحركة واستغالل ذلك في  
 الحتياجات الخاصة في تلك المرحلة العمرية المبنية على أسس علمية. رفع المهارة الحركية لذوي ا

 سنوات". 9-6(: "تأثير أسلوب التربية الحركية على اإلبداع الحركي لألطفال من  2010دراسة حبيب أحمد عبده أحمد الصنوي ) 
الحركي على المجموعة الضابطة التي طبق عليها   وأشارت االستنتاجات إلى أن تفوق المجموعة التجريبية التي طبق عليها برنامج اإلبداع

 البرنامج التقليدي بالنسبة في متغيرات الطالقة واألصالة والتخيل. 
 ( "انعكاسات األلعاب الصغيرة على تعلم المهارات الحركية لمرحلة التعليم المتوسط في الجزائر"2009دراسة ساسي عبد العزيز ) 

 ب الصغيرة دور كبير في التعلم ولها نتيجة على تحسين المهارات الحركية.وقد أظهرت نتائج البحث أن لأللعا
 ( وآخرون  سميث   Smith et al  (2014  "Learning angles through movement: Critical actions forدراسة 

developing understanding in an embodied activity  " 
 لفهم األنشطة المتجسدة"."تعلم الزوايا من خالل الحركة: طرق مهمة 

هذه الدراسة،  غالبا ما يبدأ تعليم الزوايا، بأمثلة مألوفة في العالم الحقيقي، ولكن االنتقال لمزيد من األفكار المجردة يمكن أن يكون تحدًيا. في  
حكم فيها برنامج كينيكت لويندوز. من طالب الصف الرابع أتموا دراسة الزاوية بطريقة مبنية على الجسم باستخدام الحركة التي يت 23نفحص 

 لقد وجدنا أن تطوير عالقة قوية بين الجسم والزاوية كان مفيدا للتعلم. 
 ( "تحسين الصحة العامة من خالل البرامج الحركية في مرحلة الطفولة المبكرة".2002)  Clersida et alدراسة كالرا سيدا وآخرون   

 ة العامة لصالح المجموعة التجريبية التي استخدمت البرامج الحركية. وأسفرت الدراسات عن تحسن واضح في الصح
 (: "تأثير برنامج التربية الحركية للحد من اإلصابات وتعديل القوام للتالميذ.2015دراسة سكينة كامل حمزة ) 

 االبتدائية.وبرنامج التربية الحركية المقترح، أدى إلى تقليل اإلصابات لدى تالميذ المرحلة 
 التعلم من خالل احلركة احملور الثالث

ة الحركية  تؤكد العديد من الدراسات على ان الحركة تكون دائما وسيلة ممتازة للتنمية المعرفية والنفسية والصحية والتعاون، كما هي وسيلة للتنمي 
لذا فإن هنالك عملية داخلية تحدث ويكون نتيجتها التغيير والمهارية. والتعلم الحركي هو تغيير يحدث في األعصاب نتيجة لتراكم الخبرات،  

الحاصل في السلوك الحركي.وهناك أسس فسيولوجية للتعلم الحركي من خاللها يجرى تشكيل الحركات اإلرادية لدى الفرد تحت تحكم الوعي  
لم، وعلى مدى اهتمام المتعلم، وعلى مناسبة طرق  "االشتراك النشط للوعي". وتتوقف فاعلية التعلم على فهم معنى وأهمية الحركات محل التع

 secondالتعلم المستخدمة لخصائص األطفال العمرية.ويرتبط نمو األنشطة الحركية في اإلنسان ارتباطًا وثيقًا بوظائف جهاز اإلشارة الثاني" 
signaling system"( النموذج  )تقديم  العرض  طريقتي  استخدام  ينبغي  لذلك    "demonstration method المعلومات( وطريقة   ،

"(، إلى جانب التكرار أثناء عمليات التعلم الحركي. إال إن الدور الحاسم في التمكن والقدرة على أداء الحركات verbal informationاللفظية"
طه النوعية في التركيبات "البني ". ويعد تكرار األداء الحركي شرطًا أساسيًا في تشكيل أنماmotor skillاإلرادية يعود إلى المهارة الحركية "

 neuro –structures of cerebral hemisphere and subcorticalالعصبية في نصفي كرة المخ والمراكز العصبية تحت قشرة المخ "
neuro –centeres" النوعية  األنماط  هذه  تشكيل  ويمثل مصدر   "specific typesالعم الحسية  العصبية  المستقبالت  أحاسيس  في  يقة " 

"proprioreceptors( .وهناك أسس علمية يجب أن تؤخذ بعين االعتبار 41:  40"، الجارية في الجهاز الحركي أثناء أداء الحركات اإلرادية)
  بنى في بداية العملية التعليمية وأثناها، فمنها ما يخص الطالب، ومنها ما يخص الحركة أو المهارة المراد تعلمها، وهي أسس علمية للحركة ي

التغذية   -استيعاب الواجبات الحركية   -الدافعية للتعلم  -المشاركة الفعلية في العملية التعليمية  –عليها التعلم  من خالل الحركة وهي: اللغة  
لعب في  ( أنه طالما تم التأكيد على الدور الحيوي للحركة وال2009المستوى الحركي في بداية العملية التعليمية.وتؤكد نيفيل بينت )  -الراجعة

"العرف مرحلة التعليم وتطوير القدرات الناتجة عن أعمال "مونتيسورى" وايزاكس وشتايند وغيرهم، كما أن القاعدة االيدلوجية التي يتم وصفها ب  
علم من خالل  (.إن أيدولوجية الت36-33:30السائد" هي التي تكون إطار المبادئ العامة المعنية بالتعليم وخاصة في مرحلة الطفولة المبكرة. )

غباتهم الحركة تأتى من عدة مبادئ، من بينها أن األفراد يحتاجون إلى الحركة واللعب لكى يعبروا من خاللها عن احتياجاتهم المتزايدة وتحقيق ر 
لفردية وهذا ما يفرض وهذا يتشكل بالتالي بالمنهج الذى تم تقديمه لهم فيما بعد، باإلضافة إلى ذلك يتم تطبيق هذا المنهج وفقًا لالهتمامات ا

 Hakim Et All  (2010 . )وجود عالقة مباشرة بين اللعب والحركة من جهة، والتعلم من جهة أخرى، وهذا ما أثبتته دراسة هاكيم, وآخرون 
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  ( وآخرون   هاكيم   Hakim et al "The Effect og traditionl Games in Fundamental Motor skill(  2010دراسة 
Development 7-9 year Old Boys Department of Exercise and physical Sciences ." 

سنوات".وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن األلعاب التقليدية كانت أكثر    9- 7"تأثير األلعاب التقليدية في تعلم المهارات الحركية لألطفال من سن  
 لتقليدية تعتبر مالئمة لتطور مستويات النمو الحركي لدى األطفال.فاعلية من النشاطات اليومية حيث أشارت الدراسة إلى أن األلعاب ا

(  8-7( "تأثير األلعاب الصغيرة في تطوير أهم القدرات البدنية والحركية ألطفال بعمر )2( بعنوان )2009دراسة أسعد عبد الرازق ) 
ح والسرور أثر بشكل إيجابي وكبير في فاعلية أداء التالميذ، سنوات".أشارت النتائج إلى أن استعمال األلعاب الصغيرة التي تتميز بطابع المر 

الثاني   التربية للصف  البدنية والحركية موضوع البحث، وأن لأللعاب الصغيرة تطورًا أفضل من منهج  القدرات  األمر الذى أدى إلى تطوير 
علم المهارات الحركية فحسب بل يمتد ليشمل علوم أخرى  ( أن التعلم من خالل الحركة ال يقف عند ت1999االبتدائي.كما يشير مفتى إبراهيم )

( مرات، أداء  3(خطوات أو الوثب )5مثل تعلم الحساب عن طريق الحركة، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، أداء الرقم بالحركة مثل المشي )
مادة العلوم من خالل الحركة مثل وضع األصابع    حركات معينة بعد األرقام التي يقف عليها المتعلم، رسم األرقام بأجزاء الجسم، كذلك تعلم

األنشطة  خالل  من  األفراد  تحية  مثل  الحركية  التربية  خالل  من  االجتماع  علم  تعلم  كذلك  القلب،  ضربات  لعد  بالرسغ  الشريان  على 
لحركية ال يقتصر على  (  على أن التعلم عن طريق الحركة والتربية ا 1998) Ozonoff & Cathcar(.ويتفق كل من18-15:25اإليقاعية.)

 األسوياء بل يمتد لشمل بطئ التعلم، وهذا يأتي من كون التعلم عن طريق الحركة له األثر الفعال والواضح أكثر من غيره من األساليب حتى 
 (. 13:48عند األشخاص ذوى االحتياجات الخاصة، وهذا ما أثبتته الدراسات ومن بينها دراسة. )

- 8( بعنوان: "تأثير برنامج مقترح للتربية الحركية في نمو بعض المهارات الحركية لبطيء التعلم )2015دراسة: رياض جمعة حسين ) 
 ( سنة".  12

كة  وأسفرت الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيًا لصالح المجموعة التي طبق عليها البرنامج المقرح، وأن البرنامج له الفائدة في تطور الحر 
 وى االحتياجات الخاصة. ورفع المهارة الحركية لذ

( في هذا الصدد على أن التعلم من خالل الحركة يعتبر تربية عن طريق الحركة الرياضية فهي تعرف الفرد بنفسه 2011ويؤكد حسن السيد )
جتماعي وهو  وبجسمه ومن خالل ذلك تنمى لدية اللياقة والمفاهيم والقيم، ال على المستوى الحركي فقط، بل يشمل المستوى االنفعالي واال

للتربية الرياضية. ) ( إلى أن التعلم من خالل الحركة والممارسة 2000(. كما يشير وجية محجوب وآخرون )43:6مفهوم أقرب ما يكون 
 (.63:31اليومية يفضل أن يكون عن طريق التجربة وتشمل على "الحركة، اللمس، االستكشاف النشط في العالم، المشاريع العلمية، التجارب". )

( أن التعلم عن طريق الحركة باإلضافة لكونه ينمى المهارة فإنه كذلك يساعد على تنمية بعض عناصر الذكاء  2000ويرى محمد السيد خليل )
 ( وهذا ما أثبتته دراسة كامرون عبد الرحمن.                           20:21الحركي والمكاني وتنمية اإلدراك البصرى. )

حركية في تنمية بعض عناصر الذكاء الحركي ومهارات   – ( بعنوان: "تأثير منهج باأللعاب الحسى  2015د الرحمن ) دراسة: كامرون عب 
اإلدراك البصرى لدى أطفال ما قبل المدرسة ". وقد حقق البرنامج تفوقًا في عناصر الذكاء الحركي واإلدراك البصرى. ويشير كل من يوسف 

علم عن طريق الحركة ال يختص بمهارة معنية أو حركة معينة وال يختص بفئة عمرية معينة بل أن التعلم  ( إلى أن الت2011الزم ونيف زهري )
 (. 78:35من خالل الحركة هو عملية شاملة لجميع المهارات واألعمار )

 نواع التهديف بكرة السلة".  حركية ( في تعلم ودقة بعض أ  –( بعنوان: "تأثير تمرينات اإلدراك ) الحسى  2014دراسة: أريان بهاء الدين ) 
 بية.وقد أسفرت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيًا في اختبارات الرمية الحرة والتهديف األمامي والتهديف الجانبي لصالح المجموعة التجري

لعاب الصغيرة ال تقف عند  ومما سبق يمكن القول ان برامج الحركة سواء كانت تربية حركية أو تعلم حركي أو تعلم من خالل الحركة أو األ
حدود تعلم المهارات وإتقانها، بل تمتد لتشمل اإلصابات الرياضية، وهذا ما يدخل ضمن إطار الطب الرياضي، وهذا ما أثبتته دراسة سكنية  

 كامل حمزة.  
القوام للتالميذ " وقد أسفرت نتائج   ( بعنوان: "تأثير برنامج التربية الحركية للحد من اإلصابات وتعديل2015دراسة: سكنية كامل حمزة )  

 الدراسة عن أن برنامج التربية الحركية المقترح أدى إلى تقليل اإلصابات لدى التالميذ المرحلة االبتدائية.
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العقلية ( حيث تشير إلى أن التعلم عن طريق الحركة يحقق أهدافا متعددة وهي اللياقة البدنية والحركية و 2006وهذا ما أكدته ناهد الدليمي)
مختلفة.  والوجدانية والخلقية والمتغيرات المرتبطة، ثم يحقق نتيجة نهائية وهي النمو الشامل المتكامل للفرد والذي يشمل كل أنواع اللياقات ال

(34:26 .) 
 طرق تدريس كرة السلة احملور الرابع

 اجملال األول: طرق التدريس: 
  تتعدد طرق التدريس التي يستخدمها المعلم لتحقيق أهداف التعليم حيث أن هناك العديد من الطرق التي تؤدي الى تنوع االستخدام سواًء ما 

( إلى أن تعدد طرق التدريس 2008يرتبط منها بالمعلم ذاته أو التلميذ أو المناهج أو األنشطة أو اإلمكانيات.وتشير عفاف عثمان عثمان )
فها أمر طبيعي في ظل تعدد األسباب و اختالفها التي تجعل اختيار هذه الطرق هي األنسب من غيرها وذلك تبعا الختالف األفراد و واختال

ما    الظروف والفلسفة التعليمية السائدة، كذلك تختلف الطريقة باختالف الهدف المراد تحقيقه، ويمكن تقسيم طرق تعليم المهارات الحركية إلى
 يلى:

 الطريقة الكلية.  - 1
 الطريقة الجزئية.  - 2
 الطريقة الجزئية الكلية.  - 3
 الطريقة الكلية المتدرجة.  - 4
 الطريقة الجزئية المتدرجة. - 5
 طريقة المحاولة والخطأ.  - 6
 طريقة االستجابة للنداء. - 7
 طريقة المحاضرة. - 8
 ( 173-172:15الطريقة الجزئية بالتسلسل الخلفي. ) - 9

( أن هناك اعتبارات يجب مراعاتها عند اختيار طريقة التدريس وهى:)الطالب. المعلم. البيئة التعليمية. الوقت.  1996ويذكر جوسية هارسون )
( أن اختيار طريقة التدريس مهمه صعبه تعتمد على عدة عناصر منها)الهدف من  2010(. فيما يؤكد نجاح مهدي )33:53محتوى المادة(. )

(. ويعتبر المعلم هو أفضل من يختار ووحده الذى يمكن أن 18:29تعلم. نوع المهارة. مدى معرفة المتعلم. اإلمكانيات المتاحة. )الدرس. الم
قيت  يحدد الطريقة المناسبة.وبما أن لعبة كرة السلة من األلعاب التي تتطلب أداء مهارى جيد ومعظم مهاراتها يجب أن تؤدى بسرعة وإحكام وتو 

حركة بالكرة يجب أن تكون بخفة وتحكم، كل هذه التداعيات لها األثر والدور في اختيار طريقة التدريس، يضاف إلى ذلك اختالف  مضبوط، وال
ي  الفئه العمرية حيث أن لكل فئة طريقة تتناسب معها. وقد اختلف العلماء والمختصين في تحديد الطريقة المناسبة لتعليم مهارة ما فيرى عل

لذلك ينبغي     Second Signaling system( أن تعلم أي مهارة حركية يرتبط ارتباطا وثيقا بوظائف جهاز اإلشارة الثاني2011جالل الدين ) 
(  2002(.فيما يشير وجية محجوب )41:16استخدام طريقتي العرض)نموذج( وطريقة الشرح إلى جانب التكرار أثناء عمليات التعلم الحركي. )

الصعبة يسمح باستخدام الطريقة الجزئية وتجزئة الحركة إلى أجزاء منتهية منطقية. إال أنه من المفضل عند تعلمها   على أنه عند تعلم المهارات
الحسى   الترابط  يبقى  حيث  الكلية.  الطريقة  استخدام  البيني    – لألطفال  متصال.    –حركي  الصعبة  الحركة  أجزاء  عناصر  لجميع  الداخلي 

( أن التدريس الجيد يتطلب استخدام طرق متنوعة. ولكن أفضل طريقة للتدريس هي التي يتم فيها 2007(.ويرى عصام الدين متولى )23:31)
الصناعية.   األقمار  في  نشاهدها  التي  واألدوات  اآللي  والحاسب  البصرية  أو  السمعية  كالوسائل  التدريس  في  المستحدثة  الوسائل  استخدام 

(32:12 ( نجاح مهدى  يشير  فيما  طر 2010(.  أن  إلى  ويحاول  (  الخطأ  يكتشف  المتعلم  ذلك ألن  مثالية  طريقه  هي  المحاولة والخطأ  يقة 
ربط  إصالحه، وهذا ما يتطلبه التعلم الحركي، وهو التكرار إلى حيث الوصول إلى مرحلة ثبات وآلية المهارة، وتتميز هذه المرحلة بالقدرة على

( بها.  والتعرف  الحركة  وتوجيه  بعضها  التربية  Mosston  (1981أشار    (.وقد78:29الحركات مع  في  التدريس  طرق وأساليب  أن  إلى   )
 ة.الرياضية قد تنوعت وتطورت مما أتاح للمدرس المجال الستخدام أكثر من طريقة وأسلوب لنقل المعلومات إلى الطلبة لمراعات الفروق الفردي

حيث تؤكد أنه ال يمكن القول بأنه توجد طريقة مثلى ( لتنهى الخالف الذى يدور حول أفضل طريقة،  2008وجاءت عفاف عثمان عثمان )
  لتعليم كافة المهارات الحركية، ألن المهارات تختلف من حيث الشكل والتكوين والصعوبة، وأن اختيار أي طريقة من طرق التدريس يتداخل مع
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قدرات تعلم ومهارات واحتياجات فريدة من نوعها   (إن المعلمين على وعي تام بأن كل طالب لدية 173:15الوضع التعليمي والبيئة التعليمية. )
في نفس الوقت، فن في قدرة المعلم على اختيار الطريقة    -فن وعلم  -يجب التركيز عليها وأن تؤخذ بنظر االعتبار، ويمكن اعتبار التعلم  

نتائج تعلم متميزة.ويرى الباحث أن اختيار الطريقة    المثلى التي من خاللها يسير عملية التعليم، وعلم عندما يراعي فيه مبادئ يتم تنفيذها لتحقيق
سبيل   يعتمد على صعوبة المهارة والفئه العمرية للمتعلم. حيث أن المهارات الصعبة ال يمكن للفئات الصغيرة أن تتعلمها بالطريقة الكلية، على

 ئية وذلك لتجزئة المهارة ليتمكن الطلبة من اتقانها. سنه، يستوجب استخدام الطريقة الجز  12- 8التصويب السلمي لفئة   -المثال وليس الحصر 
 اجملال الثاني: أحدث األجهزة واألدوات يف تدريب وتعليم كرة السلة:

 
 

 

Vertimax 
Youth Waist 

Harness 
 

 .يستهدف رفع مستوى الوثب لدى العبي كرة السلة

 

Smart Sensor 
Basketball   المسددتشددعرات بالكرة  يعمل تطبيق الحاسددب اآللي مع

ليعطي تغذية راجعة فورية صدددددددددوتية ومرئية على أي 
 :جهاز يعمل بنظام أندرويد عن

 التصويب ززاوية -
 التصويب سسرعة  -
 رعة وشدة المحاورةسس -
 .قدر اللولبة في الكرة أثناء التصويبمم -

 

94Fifty Smart 
Basketball 

App 

 

Resistance 
System 

السدددددددددددرعة والقوة المميزة بالسدددددددددددرعة يسدددددددددددتهدف زيادة 
 .لالعبي كرة السلة باستخدام المقاومة

 

Stackhouse 
STASSTR 

Strap 
 

 .يستهدف زيادة الرشاقة والتدرب على عمل القدمين
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Speed Training 
Resistance Umbrella 

 
 .لرجلينلتستهدف زيادة القوة العضلية 

 

Plyometric boxes 

 .القوة االنفجارية للرجلينتستهدف زيادة 

 

Reaction time 
measure 

 .يستخدم في قياس زمن االستجابة

 

Novel (Emed) 
 القدم مناطق على القوةيسدتخدم في قياس 

 .األداء أثناء

 

MedGraphic 
(VO2000) 

 واسددددددددددددددتهالك الحيويددددة السددددددددددددددعددددة قيدددداس
 .الكربون  أ كسيد وثاني األكسجين

 مقرتحة لتقنيات التعلم احلركي يف طرق تدريس كرة السلةرؤية  احملور اخلامس

تعلم  بناًء على ما سبق توضيحه من الدور المتميز للتعلم الحركي الذى يختص بنوع من المهارات الحركية المتعلمة، أي المهارات التي تتطلب ال
ديثة، وهذا ما ينطبق على كرة السلة باعتبار حركاتها وليست الموروثة أو التي تحدث عن طريق النضج، وكذلك وجود األجهزة واألدوات الح

مستوى ليست وراثية بل حركات مهارية متعلمة، واستناًدا إلى الفرق الحاصل بين ما توصل إليه العالم اعتماًدا على تلك األسس والمقومات وبين  
دريب كرة السلة في ضوء االتجاهات المعاصرة وتجارب التعليم في العراق، تستطيع الدراسة أن تعرض رؤية مستقبلية فيما يتصل بتدريس وت

 بعض الدول. 
 مالمح الرؤية المقترحة لتقنيات التعلم الحركي في طرق تدريس كرة السلة، في العراق: 

 انطلقت مالمح الرؤية من مجموعه من المسلمات، لعل من أهمها: 
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انعدام الفرص للمدرسين والمدربين في بناء معارفهم ومهاراتهم في ما يخص التعلم الحركي والتعلم من خالل الحركة وكذلك التربية   - 1
 الحركية.

 عدم االهتمام بالبحوث العلمية، سواء العالمية أو العربية الخاصة بالتعلم الحركي وطرق تدريس كرة السلة.  - 2
 الخاصة بإنتاج األدوات الحديثة الخاصة بتعليم وتدريب كرة السلة. عدم التواصل مع الجهات  - 3
عدم وجود مدارس خاصة لغرض التدريب أو التدريس فيما يخص التعلم الحركي، سواء ما يخص المدرس والمدرب أو ما يخص الطالب  - 4

 أو الالعب. 
 عدم اهتمام الجانب اإلعالمي بالنشاطات الخاصة بكرة السلة.  - 5

 على ما سبق، فقد اشتملت الرؤية المقترحة على المحاور اآلتية:وتأسيًسا 
المحور األول: تقديم الفرص للمدرسين والمدربين لبناء معارفهم ومهاراتهم فيما يخص التعلم الحركي والتعلم من خالل الحركة والتربية  

 الحركية وذلك على شكل دورات تأهيلية للكادر التدريسي والتدريبي.
 الثاني: االهتمام بالبحوث العالمية والعربية الخاصة بالتعلم الحركي في طرق تدريس كرة السلة. المحور  
المحور الثالث: ضرورة تواصل الجهات المسؤولة مع الشركات المنتجة لألجهزة واألدوات الخاصة بتعليم وتدريب كرة السلة، بما يتالءم  

 والتطور الحاصل في العالم. 
الرابع: إنشاء مدارس خاصة لتأهيل المدرسين والمدربين، لتكوين ثقافة يجعل من مكوناتها التعلم الحركي وكيفية توظيفه من أجل  المحور   

 تدريس كرة السلة. 
المحور الخامس: التعرف على أهم التجارب العالمية العملية في مجال التعلم الحركي واالستفادة من ذلك في تدريس كرة السلة وباقي   

 االنشطة.
 المحور السادس: تفعيل دور التكنولوجيا في المؤسسات التعليمية واالستفادة من إمكانياتها في التعلم الحركي وتوظيفه في عملية التدريس  

 والتدريب لألنشطة الرياضية. 
لكرة السلة،    -الدوري األمريكي-ذلك    المحور السابع: تفعيل دور اإلعالم لما له من أثر كبير في تطوير برامج كرة السلة وخير دليل على 

 حيث االهتمام الواضح من قبل الجانب اإلعالمي مما أثر إيجابا  في جميع جوانب النشاط.
 المعالجات اإلحصائية: 

العملية لم يقتصر الباحث في دراسته على األبحاث الخاصة بالجانب التعليمي، بل أمتد ليشمل مجاالت عدة، حيث أن االتجاهات الحديثة في  
  التعليمية تتطلب الخوض في مختلف المجاالت لكى يتحقق الهدف المنشود من الدراسة. وقد تم تقسيم البحوث والمراجع والمجالت العلمية إلى

 المحاور والمجاالت التالية ،وكل مجال حسب نسبته المئوية. 
 قائمة املراجع
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