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 ملخص البحث

من وسائل ويعد اسلوب المجمعات التعليمية احد انواع اسلوب التعلم الذاتي      

التدريس الفعالة، لكون هذا االسلوب يعطي الحرية للمتعلم للمشاركة الفعالة 

  . وااليجابية خالل النشاط التعليمي، وبما يقوم به المتعلم من انشطة وعمليات علمية

إن لعبة كرة السلة كأي لعبة من األلعاب الجماعية التي لها مبادئها األساسية     

إتقانها على عوامل منها اتباع أساليب التعلم المناسبة والتي تحقق المتعددة، تعتمد في 

 اذ هدف البحث. األهداف المطلوبة مع االقتصاد بالجهد والوقت في عملية التعلم

التعرف على تأثير اسلوب المجمعات التعليمية في تعلم مهارتي الطبطبة العالية 

 .والتصويب من الثبات بكرة السلة

استخدام اسلوب المجمعات التعليمية اثر تأثيراً ايجابياً في تعلم  استنتج الباحث إن

مهارتي الطبطبة العالية والتصويب من الثبات بكرة السلة، وكذلك تفوق المجموعة 

التي استخدمت اسلوب المجمعات التعليمية على المجموعة التي استخدمت االسلوب 

 .المتبع

 

 

 

 

 



Educational complexes and their impact on learning my 

high and skills correction of consistency basketball 

Dr. Sinan Abbas Ali 

Research Summary 

     The style of one type of educational complexes style of 

self-learning and effective teaching methods, the fact that 

this technique gives freedom to the learner for effective 

participation and positive during the educational activity, 

including the activities of the learner and scientific 

processes. 

    The basketball game like any other game of the group 

games that have multiple basic principles, Mastery depend 

on factors such as follow the appropriate learning styles and 

that achieve the desired goals with the effort and time 

economy in the learning process. As the aim of the research 

to identify the impact of the style of educational complexes 

in learning my high and skills correction of consistency 

basketball. 

The researcher concluded that the use of educational 

complexes style had a positive effect on learning my high 

and skills correction of consistency basketball, as well as 

more than the group that used the style complexes 

educational group that used the technique used. 



 الباب االول

 :التعريف بالبحث-1

 :مقدمة البحث واهميته 1-1

يشهد عالمنا المعاصر سلسلة من التطورات العلمية والتكنولوجية في جميع     

المجاالت وعلى نحو لم يسبق له مثيل، وقد اولت الدول المتقدمة والمفكرون 

والتربويون اهتماماً كبيراً بالعملية التعليمية من خالل تحديث طرائق واساليب 

باستخدام افضل  والمنهج وكيفية تنفيذهرس والطالب بالمد رالتدريس واالهتمام المباش

 .االساليب التدريسية

اصبح الشغل الشاغل  وبأساليبها، واالرتقاء بها ان االهتمام بالعملية التعليمية    

للمؤسسات التربوية والتعليمية والعديد من الباحثين من اجل تسهيل عملية تقديم 

ة والمعرفية، مما تطلب كيفية المعلومة للمتعلم وتطوير قدراته البدنية والمهاري

االبتعاد عن تقديم المعلومة عن طريق المدرس حصراً او االبتعاد عن اعطاء الدور 

االكبر للمدرس في العملية التعليمية ، من خالل ايجاد اساليب تعليمية حديثة ينتقل 

فيها مركز النشاط في عملية التعليم من المدرس الى الطالب كونه محور العملية 

  .تعليميةال

ان ما تشهده العملية التعليمية  من تطور في مجاالت تقنيات وتخزين وتحليل ونقل     

وعرض المعلومات يدعوننا الى النظر بجديه الى نمط تعليمي يواكب التطورات 

الحاصلة في عصرنا والذي ينبغي فيها التحرر من قيود النمط التعليمي المتبع، إذ 

مي المرن مع تعاظم حجم المعلومات وتطور وسائل تعلمها، يتعاظم دور النمط التعلي

 .ومن هذه االنماط التعليمية هو اسلوب المجمعات التعليمية

ويعد اسلوب المجمعات التعليمية والذي هو احد انواع اسلوب التعلم الذاتي من     

الة وسائل التدريس الفعالة، لكون هذا االسلوب يعطي الحرية للمتعلم للمشاركة الفع

  .وااليجابية خالل النشاط التعليمي، وبما يقوم به المتعلم من انشطة وعمليات علمية



إن لعبة كرة السلة كأي لعبة من األلعاب الجماعية التي لها مبادئها األساسية     

المتعددة، تعتمد في إتقانها على عوامل منها اتباع أساليب التعلم المناسبة والتي تحقق 

بة مع االقتصاد بالجهد والوقت في عملية التعلم، لذلك تعددت األهداف المطلو

اإلجراءات التربوية والتعليمية التي يستخدمها المدرسون والمعلمون للعمل على 

 . زيادة دافعيه المتعلم لكونها إحدى العوامل الداخلية خالل مواقف التعلم المختلفة

عليمية لتعلم مهارتي وهنا تكمن أهمية البحث بتطبيق اسلوب المجمعات الت

في لعبة كرة السلة ، لكي يساعد هذا البحث في من الثبات  والتصويبالعالية الطبطبة 

تطوير أساليب التعلم لمادة كرة السلة، من خالل تطبيق العديد من األساليب للخروج 

من القوالب المتبعة والروتينية خالل الدرس خاصة وان االسلوب المختار يشكل 

أهمية تكمن باختالف فلسفة واستراتيجية هذا األسلوب وما له من أهمية في للباحث 

 .دفع عملية تعلم مهارات كرة السلة نحو األفضل في مثل هذه المرحلة الدراسية

 :مشكلة البحث1-2

تعد لعبة كرة السلة إحدى األلعاب الرياضية الجماعية التي تتطلب مقومات      

ة تتبلور من خالل تعاون أعضاء الفريق الواحد وأسس متعددة حصيلتها النهائي

 .إلحراز نتيجة جيدة من خالل التنافس مع الخصم

مختلفة عن االسلوب المتبع، والتي   بأساليبوعليه يعتقد الباحث بان التعليم  

تتضمن على مجموعة مهارات أساسية تتطلب من الطالب إن يتعلمها بشكل افضل 

رة على افضل ما يمكن والتي تسهم في نصيب وافر وأدق حتى يتمكن من أداء المها

في إنماء وتطوير المهارات لدى الطالب من خالل استغالل دافعيته وحماسه في 

 .اسلوب يصل به الى التفهم والحوار خالل اداء المهارات المتعلمة 

ومن خالل اطالع الباحث على تلك األساليب من حيث شروطها وواجباتها 

يرها، فان عدم التنوع في استخدام اساليب تعليمية جديدة ومنها واستخداماتها وتأث

حصول التقدم في ، سببت عدم المتبع باألسلوبواالكتفاء  المجمعات التعليميةاسلوب 

 .التعلم بشكل سريع

 



 :ف البحثهد1-3

ية اسلوب المجمعات التعليمية في تعلم مهارتي الطبطبة العال تأثيرالتعرف على -1

 .بكرة السلة  الثباتوالتصويب من 

 ض البحثفر1-4

في تعلم مهارتي الطبطبة والتصويب المجمعات التعليمية تأثير ايجابي  ألسلوب -1

 .بكرة السلة من الثبات 

 :مجاالت البحث1-5

جامعة ديالى  –طالب المرحلة االولى كلية التربية الرياضية : المجال البشري1-5-1

 2112 – 2112للعام الدراسي 

           22/1/2112ولغاية  22/11/2112للمدة من : المجال الزماني1-5-2

 .جامعة ديالى –القاعة الداخلية لكلية التربية الرياضية : المجال المكاني1-5-3

- :تحديد المصطلحات1-6

وحدة تعليمية صغيرة تسمح للمتعلم بالتعلم الذاتي " -: المجمعات التعليمية 1-6-1

."وقدراته لتحقيق اهداف تعليمية محددةحسب سرعته في التعلم 
(1)

 

 الباب الثاني

 :الدراسات النظرية والدراسات السابقة -2

 :الدراسات النظرية 2-1

 :مفهوم التعلم الذاتي2-1-1

                                                           
(1)

 .141ص، 1291، الكويت، دار التعلم، مجلة تكنولوجيا التربيةحسين الطوبجي؛ التدريس عن طريق وحدات صغيرة متكاملة،  



يعد التعلم الذاتي من االتجاهات الحديثة التي اخذت منحى جديد في التعلم وينصح     

قاً من مبادئ نظريات التعلم التي تعزز معظم الخبراء على استخدامها وذلك انطال

لدى المتعلم فهم وتطوير االداء بشكل متقن، ان مفهوم التعلم الذاتي هو اعتماد المتعلم 

على نفسه في الحصول على المعلومات والوصول اليها بالطريقة التي تناسبه 

دة من وتناسب امكانياته، اذ يطلع المتعلم على كل ما يناسبه من معلومات لالستفا

لكن الذي يهمنا من التعلم الذاتي ذلك . تتصل به موضوعات تتصل بالمنهج او ال

التعلم الذي يكون موجهاً نحو تحقيق االهداف التعليمية وبذلك يتعلم الطالب تحت 

.توجيه المدرس واشرافه
(1)

 

إن التعلم الذاتي يسمح لكل طالب بالعمل بالسرعة التي تسمح بها قدراته وان     

مفردات التعلم كمستويات القراءة ومستوى صعوبة التمارين يجب ان تتناسب مع 

وان يقوم الطالب بنفسه باختيار المواقف . مستوى انجاز كل طالب وحسب قدرته

لمهارات المطلوبة ويتفق المفهومان معاً التعليمية المتنوعة الكتساب المعلومات او ا

وللمدرسين دور . الكبيرة او المتوسطة  لألعدادوليس من ان التدريس يوجه الفرد 

.كبير في الحصول على المعرفة بصورة ايجابية
(2)

تعلم الذاتي يعد واحد من اهم وال 

سهم في ي االساليب التعليمية التي تتيح توظيف مهارات التعلم بفاعلية عالية مما

ومعرفياً ووجدانياً وتزودهم بالمعلومات والخبرات التي  تطوير المتعلمين مهارياً 

 .يمكن من خاللها استيعاب معطيات العصر الجديد

انه نمط من انماط التعلم الذي يعلم فيه المتعلمون كيف " على  ويعرف التعلم الذاتي   

مهارات التعلم الذاتي واتقانها يتعلمون ما يريدون هم بأنفسهم ان يتعلموه فامتالك 

يسهمان في تمكنهم من التعلم في االوقات كلها وطول العمر وهذا ما يعرف بالتربية 

."المستمرة
(2)
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 .122، ص1292، جامعة الملك سعود، دار الفرقان، الجديد في تعليم العلومنشوان يعقوب حسين؛  
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 :اسلوب المجمعات التعليمية 2-1-2

اول من ابتكر المجمعات التعليمية في اوال الستينات في القرن ( فالنجين) يعد        

الوحدة النمطية او النسقية او الرزم ) العشرين وقد سمي مجمع بعدة تسميات منها 

الى ان توصل العلماء ( التعليمية وحقائب التعليم الفردي او التعليم بالوحدات الصغيرة

بالتعلم ة تعليمية صغيرة تسمح للطالب الى تسمية المجمعات التعليمية التي هي وحد

الذاتي حسب قدرته وامكانيته الذاتية من اجل تحقيق اهداف تعليمية متعددة وقد تكون 

.محددة حسب طبيعة ونوع المادة التعليمية وعمر الطالب وقدرته وقابليته العقلية
(1)

  

على عناصر إن المجمع التعليمي وحدة تعلم تشمل موضوعاً محدداً، يحتوي        

وهي االغراض السلوكية المحددة واالنشطة التعليمية ومعايير " التعلم المختلفة 

."التقويم والمراجع المختلفة
(2)

 

ويركز المجمع التعليمي علمياً على زيادة تفاعل الطالب ومشاركته ويتضمن     

التعليمية الى تمكن الطالب من تحقيق االهداف المحددة للمادة انشطة تعليمية متنوعة 

.درجة االتقان حسب خطة منظمة
(2)

  

من هنا يتضح لنا ان المجمع التعليمي عبارة عن وحدة تعليمية تشمل موضوعاً     

محدداً وتحتوي على عناصر للتعلم قد تكون مختلفة ومتعددة هدفها االساسي زيادة 

تفاعل الطالب ومشاركته الفعالة في االنشطة التعليمية المتنوعة التي يوفر المجمع 

 .عالي وبإتقانيمي المحددة للمادة التعليمية التعليمي للوصول الى الهدف التعل

إن الفلسفة الكامنة وراء تقديم المجمعات التعليمية للطالب مبنية على اساس وجود     

الفروق الفردية في التعلم وان لكل طالب شخصية خاصة به وله قدرة تعلم تميزه عن 

                                                           
(1)

، 2112، وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب، سلطة عمان، 1، طانماط التعليمتوفيق احمد مرعي، محمد محمود الحيلة؛  

 .111ص
(2)

 Robert.M;the what why and How of cooperative Learning the social studies Vol.(12) on (5). 

1991.p39 
(3)

 بيروت، لبنان، دار الكتب  ،1طمحمود داود الربيعي وسعيد صالح حمد أمين؛ طرائق تدريس التربية الرياضية وأساليبها ، 

 224-222ص ،2111العلمية،    



ستغالل ذلك التعلم باقي اقرانه وله عادات وصفات متميزة عن غيره، لذلك البد من ا

 .لكي يعمل الطالب على تنمية قدراته وقابليته وفق مميزاته الشخصية

:متضمنات الوحدة التعليمة للمجمعات التعليمية 2-1-3
(1)

 

 .وتكوت محددة وواضحة ومصوغة سلوكياً : االهداف التعليمية السلوكية -أ

والتمييارين التييي ينيياط هييي مجموعيية االجييراءات والقييرارات : االنشطططة التعليميططة -ب

بالمتعلم تنفيذها وهذه االنشطة يجب ان تلبي تحقييق االهيداف السيلوكية وتكيون منتميية 

 .للمادة الدراسية ومناسبة للمتعلم من حيث امكانية قيامه بتنفيذها

تظهر مدى استيعاب المتعلم للمادة الدراسية وبالتيالي : االسئلة والتمارين التقويمية-ج

ق االهداف وهذه االسئلة والتمارين تبيدأ ميع الوحيدة التعليميية وتنتهيي قدرته على تحقي

معهييا فهييي التقييييم المسييتمر والنييامي الييذي يظهيير مييدى قييدرة المييتعلم علييى التقييدم فييي 

المجمييع التعليمييي وتكييون االجابييات النموذجييية لألسييئلة والتمييارين مرفقيية مييع المجمييع 

 .التعليمي

 .اً لمعرفة مدى بلوغه االهداف التعليمية للوحدةيقوم المتعلم باختبار نفسه ذاتي-د

تحديد مدى بلوغ الميتعلم االهيداف االساسيية للمجميع التعليميي وقيد يكيون االختبيار -ـه

البعدي هو نفسه االختبار القبلي، وهنياك بعيا المجمعيات التيي ترفيق معهيا نشياطات 

ا التربيويين اثرائية عالجية وذليك للطيالب االقويياء وللطيالب الضيعفاء ويفضيل بعي

وضيييع اختبيييار ميييدخلي قبيييل المجميييع التعليميييي وذليييك لتقيييدير احتياجيييات المتعلميييين 

 .ومعلوماتهم القبلية من اجل تنظيم المجمع التعليمي وبنائه على ما تظهيره االختبيارات

 .يوضح لوحة خطة تنفيذ المجمع التعليمي( 1)والشكل 
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 252-252، صالمصدر السابق؛ أمين حمد صالح وسعيد الربيعي داود محمود 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)شكل 

التعليمييوضح لوحة خطة تنفيذ المجمع 
(1)

 

- :المهارات االساسية بكرة السلة 2-1-4

ان نجيا  أي فرييق فيي لعبيية كيرة السيلة يعتميد علييى االهتميام بالمهيارات األساسييية     

للعبة بنوعيها الهجومي والدفاعي، وان معرفية المهيارات األساسيية وإتقانهيا هيي التيي 

مين النيواحي العلميية تساعد المدرس في تحقييق الهيدف واإلحاطية بكيل جوانيب اللعبية 

والعملية وذليك لالرتقياء بالمسيتوى الفنيي واليذي يهيدف اليى خدمية الفرييق والوصيول 

 .لتحقيق الهدف المنشود

                                                           
(1)

 252ص السابق، المصدر أمين؛ حمد صالح وسعيد الربيعي داود محمود 
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فالمهارات األساسية هي كل الحركات الضرورية الهادفية التيي تيؤدي لغيرض  

الالعيب ال يمكين ان " بيان ( Ropps)معين في إطار قانون اللعبة وهذا ما أشيار الييه 

يلعب كرة السلة ما لم يكن قد تعلم أداء مهيارات اللعبية األساسيية إذ يقيول نحين نقضيي 

"ثالثة أرباع الوقت تقريباً في التدريب على المهارات األساسية 
(1)

. 

مرحلة تعليم المهارات األساسية تعد أهيم " لذا يرى مصطفى محمد زيدان بان  

الفريق واالرتقاء بيه نحيو اإلجيادة واالمتيياز مراحل تعليم اللعبة واسبقها لرفع مستوى 

"
(2)

. 

- : الطبطبة2-1-5

هيي " تعد الطبطبية إحيدى المهيارات األساسيية المهمية بكيرة السيلة، فالطبطبية 

المهييارة األولييى التييي علييى الالعبييين إتقانهييا وذلييك الن الالعييب الييذي ال يسييتطيع أن 

"ماً يطبطب بسهولة وبموازنة، فانه بالتأكيد لن يكون مهاج
(3)

. 

عملية دفع الكرة إلى األرض بإحيدى الييدين وباتجياه معيين وارتيدادها مين " فالطبطبة 

" األرض إلحدى اليدين
(4)

. 

وللطبطبة أنواع عديدة يمكن تقسيمها كاآلتي
(5)

: 

 :الطبطبة العالية .1

ويسييتخدم هييذا النييوع ميين الطبطبيية عنييدما تسيينح الفرصيية لالعييب خييالل اللعييب 

 .بأقصى سرعة باتجاه هدف الخصمبالتقدم بالكرة 

 :الطبطبة الواطئة .2

وتسييتخدم خييالل التوقييف وحماييية الكييرة ميين الخصييم عنييدما يكييون قريبيياً ميين 

 .الالعب لتحاشي محاولة قطعها

 :الطبطبة بتغيير السرعة .3

 . وتستخدم للتخلص من مراقبة الخصم خالل قيام الالعب بالطبطبة

 
                                                           

)1)
Adolph, F, Rupps :Championship Basketball, prentic Hall ING, Niy, 1984. P.24. 

(2 )
 .21ص ،1299القاهرة، دار الفكر العربي، ،كرة السلة للمدرب والمدرسمصطفى محمد زيدان؛  

(3 )
 .92، ص1291، بغداد، مطبعة التعليم العالي، الفنية بكرة السلةالمهارات رعد جابر وكمال عارف؛  

(4 )
 .66ص ،1221بغداد، مطبعة وزارة التربية، ،كرة السلةعبد الحكيم الطائي وآخرون؛  

(5 )
 .22-21ص :نفس المصدررعد جابر وكمال عارف؛  



 :الطبطبة بتغيير االتجاه .4

للتخلص من مراقبة الخصم خيالل القييام بالطبطبية لكيي يحيتف   وتستخدم ايضاً 

 .بالكرة بعيداً عن الخصم ويضع جسمه دائماً بين الكرة والخصم

 :التصويب  5 – 1 – 2

عملييية دفييع الكييرة باتجيياه الهييدف علييى شييكل حركيية رمييي " التصييويب هييو 

"باستخدام ذراع أو ذراعين 
(1)

. 

يتييوج جميييع العمليييات التييي تحييد  بكييرة الهييدف األساسييي الييذي " والتصييويب  

للتييي عيين طريقهييا يمكيين ألساسييية األولييى ميين حيييث األهمييية والسييلة إذ يعييد المهييارة ا

"تحقيق االنتصار في المباراة 
(2)

. 

والتصييويبة الحييرة هييي إحييدى التصييويبات التييي لهييا أهمييية كبييرى فييي الفييوز 

ويبات اليذي يسيتطيع فييه بالمباراة أو خسيارتها ، وهيي النيوع الوحييد مين أنيواع التصي

المصوب أن يصوب الكرة من دون مضايقة من الخصم 
(2)

  . 

 

 :الدراسات السابقة 2-2

 :عنوان الدراسة(  1991) انتصار طالب عبد العزيز دراسة  2-2-1

اثر األسلوبين التدريبي والمراجعة الذاتية في تعليم مهارتي الطبطبة والرمية الحرة " 

 " بكرة السلة

 :هدف الدراسةوكان 

التعرف على أثر األسلوبين التدريبي والمراجعة الذاتية في تعليم مهارتي الطبطبة  -

 .والرمية الحرة بكرة السلة

 .التعرف على أفضل أسلوب في تعليم مهارتي الطبطبة والرمية الحرة بكرة السلة -

                                                           
(1 )

 .142ص :المصدر السابقرعد جابر وكمال عارف؛  
(2  )

مجلية التربيية الرياضيية، . ، اقتبسه سلوان صالح؛ تحليل وتقويم الحيازة وعالقتها بنتائج مباريات كرة السلة(1296)خالد نجم عبد هللا 

 .16، ص1226، 12جامعة بغداد، العدد 
(2)

 .  66،ص1292 ، الجامعة مطبعة مديرية ، الموصل جامعة ، الموصل ، السلة كرة ومبادئ اسس ؛ واخرون حمودات بشير فائز 



 لباب الثالثا

- :منهج البحث واجراءاته الميدانية-3

 :منهج البحث3-1

البحث مشكلة واهدافاختار الباحث المنهج التجريبي لمالئمته     
1)
  

 باألسلوبولما كان البحث الحالي يهدف الى مقارنة اسلوب المجمعات التعليمية     

المتبع، لذا اختار الباحث أحد تصاميم البحث التجريبي ذي مجموعتين تجريبية 

التعليمية، وتتعلم الثانية وضابطة، تتعلم االولى باستعمال اسلوب المجمعات 

 .(1)المتبع، وكما موضحة في جدول  باألسلوب

 (1)جدول 

 يبين التصميم التجريبي للبحث ذي االختبارين القبلي والبعدي

 المهاري لألداءاالختبار البعدي  اساليب التعلم المهاري لألداءاالختبار القبلي  المجموعة

 التجريبية
العالية مهارة الطبطبة 

 والتصويب من الثبات 

المجمعات 

 التعليمية

العالية  مهارة الطبطبة 

 والتصويب من الثبات

 الضابطة
العالية مهارة الطبطبة 

 والتصويب من الثبات
 االسلوب المتبع

العالية مهارة الطبطبة 

 والتصويب من الثبات

 

- :مجتمع البحث وعينته2-2

- :مجتمع البحث 3-2-1

جامعة ديالى  –تمثل مجتمع البحث بطالب المرحلة االولى كلية التربية الرياضية     

، وقام الباحث باستبعاد طالباً ( 112)، والبالغ عددهم 2112 -2112للعام الدراسي 

 :يأتيبعا الطلبة من مجتمع البحث وكما 



 .الراسبون والمؤجلون-1

 .الممارسون للعبة-2

 .المتغيبون عن المحاضرات-2

( 142)وبعد استبعاد الطلبة المشمولين بالفقرات اعاله اصبح مجتمع البحث       

 .طالباً 

- :عينة البحث 3-2-2

تم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية من مجتمع البحث بعد استبعاد        

والبالغ عدد ( أ)القرعة الختيار شعبتين دراسيتين هما  وبأسلوبالفقرات اعاله، 

بالطريقة  وتم اخيار عينة البحث (. 21)والبالغ عدد طالبها ( ج)وشعبة ( 21)طالبها 

من مجتمع البحث ( 22.169)طالباً ليكون نسبة ( 22)العشوائية المنتظمة  اذ بلغت 

 (.2)طالباً، كما في جدول ( 142)والبالغ عددهم 

 (2)جدول 

 لنسبة المئويةيبين مجتمع البحث وعينته المختارة وا

 المتغيرات

 

 

العدد 

 الكلي

عدد 

الطالب 

الذين تم 

 استبعادهم

عدد افراد 

المجتمع 

 المتبقي

عدد 

طالب 

شعبتي      

 أ، ج

 عدد افراد العينة
النسبة 

 المئوية
 الضابطة التجريبية 

مجتمع 

 البحث
112 21 142 61 16 16 22.169 

 

 

 

 



  -:تكافؤ العينة3-2-3

مستوى األداء  فيلمجموعتين الضابطة والتجريبية ل اً تكافؤ أجرى الباحث       

ساويتين لالختبار القبلي اإلحصائي لعينتين مت( ت ) المهاري وذلك باستخدام اختبار 

  كما مبين في الجدولقيد الدراسة و العالية والتصويب من الثبات ةلمهارتي الطبطب

(2). 

 ( 2) جدول 

للمجموعتين الضابطة  التكافؤيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية في اختبارات 

 في االداء المهاري اإلحصائية لةدالالو ونسبة الخطأالمحتسبة ( ت)والتجريبية وقيمة 

 القياس االختبارات
 ت ةقيم المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 المحتسبة

نسبة 

 الخطأ

 الداللة

 
 ع± س   ع± س  

الطبطبة 

 العالية
 7.612 7.420 7.246 1.276 7.233 1.117 ثا

غير 

 معنوي

التصويب 

 من الثبات
 7.103 7.211 7.655 7.012 7.619 7.015 نقاط

غير 

 معنوي

 2.742=  ( 37) ودرجة حرية (  7.75) تحت مستوى داللة    الجدولية ( t)قيمة 

الجدولية في ( ت)المحتسبة أصغر من قيمة ( ت)إن قيمة (  2) يتبين من الجدول      

مما يدل على عدم وجود فروق معنوية بين المجموعتين الضابطة  اختبارات التكافؤ

 .بينهماالمهاري االداء مستوى في  والتجريبية

 :األجهزة واألدوات المستخدمة والوسائل المساعدة3-2-4

تمت االستعانة بأدوات بحثية كثيرة  لغرض تحقيق إجراءات البحث الميدانية، 

 :ومختلفة لضمان الحصول على بيانات صحيحة ودقيقة لتنفيذ متطلبات البحث ومنها

 :األجهزة  4 – 2 – 3

  الب توبحاسبة.  

  ساعة توقيت نوعCasio. 



 جهاز عرض داتا شوا. 

 :األدوات المستخدمة  5 – 2 – 3

 ملعب كرة سلة قانوني. 

  قانونية نوع ( 11)كرات سلة عدد(Sura.) 

 شريط قياس متري. 

 شريط الصق ملون. 

 شواخص. 

 صافرة. 

 :الوسائل المساعدة  6 – 2 – 3

 مصادر عربية وأجنبية ومصادر انترنيت. 

 االختبارات والقياس. 

 فريق العمل المساعد
()

. 

 :إجراءات البحث  3 – 3

 :تحديد مهارات كرة السلة  1 – 3 – 3

الطبطبة العالية والتصويب من الثبات والمقررة ضمن اختار الباحث مهارتي  

 .منهج المرحلة االولى لكلية التربية الرياضية

- :االختبارات المستخدمة في البحث 3-4

يعد اختيار االختبارات من الخطوات المهمة في البحو  العلمية وذلك لقياس      

هو مجموعة من التّمرينات تعطى للفرد " المتغيرات التي تتعلق بالبحث فاالختبار 

" بهدف التعرف على قدراته أو استعداداته أو كفايته
(1)

واختار الباحث االختبارات  .

 .ه لكونها مقننة ومطبقة في البيئة العراقيةالتالية والخاصة بالمهارات اعال

                                                           
()

 :تكون فريق العمل المساعد من 

  كلية التربية الرياضية/ جامعة ديالى / د .م.أ –سها عباس عبود. 

  كلية التربية الرياضية/ جامعة ديالى / د .م –رافد علي داود. 

  كلية التربية الرياضية/ جامعة ديالى / م .م –نزار علي جبار. 

  لرياضيةكلية التربية ا/ جامعة ديالى  / م.م –تحرير علوان. 
 .212ص ،1222القاهرة، دار الفكر العربي ، ، القياس والتقويم في التربية الرياضيةمحمد صبحي حسانين؛  (1)



: الطبطبة المستقيمة : اسم االختبار  3-4-1
(1)

 

 .قياس سرعة الطبطبة بشكل مستقيم :  الغرض من االختبار

 .كرة السلة ، ساعة إيقاف، ملعب كرة سلة : األدوات المستخدمة

( م  11) اليذي يبعيد  يرسم خط للبداية ثم يوضع حاجز على خط النهايية : اإلجراءات 

 .عن خط البداية 

يقف الالعب وبيده الكرة خلف خط البداية  وعند إعطاء اإلشارة للبيدء :  وصف األداء

يقوم الالعب بالطبطبة  مع اليركا بأقصيى سيرعة ممكنية إليى األميام وعنيد وصيوله 

 .إلى الحاجز يقوم باالستدارة حوله والعودة إلى خط البداية مرة أخرى 

 .يقوم المحكم بتسجيل الزمن الذي استغرقه الالعب في األداء :  التسجيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.الرمية الحرة : اسم االختبار 3-4-2
(2)

 

 .الحرة قياس دقة مهارة الرمية : الغرض من االختبار 

 .كرة سلة ، هدف كرة سلة : االدوات المستخدمة 

                                                           
(1)

 11-11 بأعمار الناشئين السلة كرة لالعبي الجسمية والقياسات البدني األداء بداللة المهاري بالمستوى التنبؤ.  سليمان احمد هاشم 

 .32ص. 1992، الرياضية التربية كلية: بغداد جامعة.دكتوراه أطروحة. سنة
(2)

، 1292مطابع التعليم العالي، ،البصرة  ،1ج. موسوعة القياسات واالختبارات في التربية البدنية والرياضية؛ ريسان خريبط مجيد  

 222-221ص

 خط البداية  م 08

 شاخص

 (2)شكل 

 المحاورة بالكرة بخط مستقيم حول شاخص واحد 

 المختبر 



 بيأداءيؤدي المختبر الرميات مين خليف خيط الرميية الحيرة وليه الحيق  :طريقة االداء 

رمية وباستخدام أي طريقة من طرق التصويب وتؤدي الرمييات العشيرة بشيكل ( 11)

 .مجموعات كل مجموعة من خمس رميات في شكل قوس دائرة 

 : ء شروط االدا

 .رمية ( 11)لكل مختبر الحق في اداء 

 .ان يتم الرمي من خلف خط الرمية الحرة 

وبغيا ( دخول الكرة فيي السيلة)تحسب درجة واحدة لكل اصابة صحيحة : التسجيل 

 . النظر عن كيفية دخولها ويحسب صفراً اذا لم يحقق ذلك

 . درجات( 11)الحد االقصى هو : مالحظة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- :اجراءات البحث الميدانية 3-5

البحث قام الباحث بتنظيم عينة البحث وتدوين اسمائهم وتهيئة  بإجراءاتقبل البدء     

االدوات المستعملة ضمن المنهج التعليمي المتبع، اذ تم شر  وعرض كيفية اجراء 

 .االختبارات القبلية

 

 

 المختبر 

 (3)شكل 

 الرمية الحرة 



- :القبلية االختبارات 3-5-1

المهاري لمهارتي الطبطبة العالية  باألداءتم اجراء االختبارات القبلية الخاص     

، اذ اجريت االختبارات في القاعة 21/11/2112-62والتصويب من الثبات بتاريخ 

مباشر من االساتذة انفسهم  وبأشرافجامعة ديالى  –الداخلية لكلية التربية الرياضية 

المعنيين بتدريس مادة كرة السلة مع الباحث في االيام المحددة لدرس كرة السلة 

 .  لمجموعتي البحث

- :مجموعتي البحثتنظيم عمل  3-5-2

قسييمت عينيية البحييث إلييى مجمييوعتين مجموعيية التجريبييية بأسييلوب المجمعييات 

(  16) التعليميية والمجموعيية التجريبييية باألسييلوب المتبييع ميين قبييل المييدرس وبواقييع 

لكل مجموعة ، إذ تم أتباع خطوات المنهج التعليمي المتبع في الكليية مين حييث " طالبا

المستعملة وبواقع وحدتين تعليميتيين عدد الوحدات التعليمية ووقت الدروس واألدوات 

دقيقية ، اذ تيم تقسييم ( 97)إن زمين الوحيدة التعليميية هيو " في األسبوع الواحيد ، علميا

الوحييدة التعليمييية وحسييب مييا اشييارت اليييه بعييا المصييادر العلمييية فييي مجييال طرائييق 

التدريس
(1)

 
(2)

، ( امي القسم التحضيري ، القسم الرئيس ، القسم الخت) الى ثالثة اقسام 

أمييا القسييم الييرئيس فقييد ( األحميياء العييام والخيياص )اذ يشييمل القسييم التحضيييري علييى 

فيي ي حييي ن اشييتمل ( دالئييل المهييارة ، القسييم التعليمييي ، القسييم التطبيقييي ) اشييتمل علييى 

 ( .تهدئة عامة ، تغذية راجعة ، األنصراف ) القسم الختامي عل ى 

المجمعات التعليمية حسب ة التي استخدمت اسلوب يالمجموعة التجريب - أ

 -:الخطوات االتية

للعبة كرة السلوكية حددت االهداف التعليمية : االهداف التعليمية السلوكية -

السلة والمهارات االساسية لها بشلك عام ومهارتي الطبطبة العالية والتصويب 

 .شكل خاص كونها مهارتي قيد البحثمن الثبات ب

                                                           
 .  129م ، ص2222بغداد ، دار الكتب للطباعة والنشر ،  ، نظريات وطرائق التربية الرياضية؛ ( وآخرون ) محمود داود  (1)
لمو اا، ، دار الكتااب للطباعااة ا ، االتجاهااات الحدي ااة ااا  طاارق تاادريا التربيااة الرياضاايةغسااان محمااد  ااادق ، ااطمااة ال اشاام  ؛  (2)

 . 221م ، ص1922والنشر ، 



قراءات والشر  والعرض والتمارين االجراءات وال: االنشطة التعليمية -

الخاصة بمهارتي قيد البحث التي تناط بالمتعلم والمناسبة له من حيث امكانية 

 .تنفيذها

في هذا المحور ظهر مدى استيعاب الطالب : االسئلة والتمارين التقويمية -

للمادة الدراسية وقدرته على تحقيق االهداف اذ تبدأ مع الوحدة التعليمية 

 .ها بالتقييم المستمر لالداء الطالب للمهارةوتنتهي مع

 .قيام الطالب باختبار نفسه ذاتياً لمعرفة مدى بلوغه لالهداف التعليمية للوحدة -

 .االختبار البعدي البعدي الذي هو نفسه االختبار القبلي تطبيق  -

 .اذ استخدمت االسلوب المتبع: المجموعة الضابطة  - ب

 البعدية االختبارات 3-5-3

وحيييدات تعليميييية لكيييل مهيييارة وهيييو المقيييرر ضيييمن المييينهج (  0) بعييد إكميييال 

البعديية  االختبياراتجامعية دييالى ، تي م أجيراء / التعليمي ف ي كليية التربيية الرياضيية 

و  20الخاصة باألداء الفنيي لمهيارتي الطبطبية العاليية والتصيويب مين الثبيات بتياريخ 

الظيروف مشيابهة مين حييث المكيان  ، وقد حرص الباحيث أن تكيون م2713/ 1/  29

القبلية إذ تم تنفيذ الخطوات نفسها  االختباراتوالوقت وبمساعدة المدرسين أنفسهم في 

 .القبلية  االختباراتالتي تم تنفيذها خالل 

 الوسائل اإلحصائية 3-6

(SPSS)اسييتخدم الباحييث الحقيبيية اإلحصييائية 
(1)

لمعالجيية البيانييات والحصييول علييى  

 .النتائج

 

 

 

 
                                                           

(1)
-213، ص2229ألشرف، دار الضياء للطباعة والنشر، ، النجف ا 1،ط SPSSمقدمة في اإلحصاء وتطبيقاتعايد كريم الكناني؛  

251. 



 الباب الرابع

 :وتحليل ومناقشة النتائجعرض   – 4

 :عرض النتائج  1 – 4

يييأتي عييرض مييا توصييل إليييه البحييث الحييالي ميين نتييائج فييي ضييوء األهييداف  

والفروض مع تفسير لتلك النتائج تفسيراً علمياً في ضوء اإلطيار النظيري والدراسيات 

 .السابقة للتحقق من صحة الفروض

كيل مين االختبيارات القبليية والبعديية لكيل مجموعية  إذ تناول هذا الباب عرض 

من المجاميع اليثال ، ومين خيالل عيرض األوسياط الحسيابية واالنحرافيات المعياريية 

وحجم العينة في جداول توضييحية وذليك لسيهولة مالحظية الفيرو قيات ومقارنية نتيائج 

صييل إليهييا العمليييات اإلحصييائية لغييرض الوصييول إلييى النتييائج النهائييية، والتييي تييم التو

 .وفق المنظور العلمي الدقيق وكما مبين في الجداول الالحقة

األوسياط الحسيابية واالنحرافيات المعياريية فيي االختبيارين ( 2)ويبين الجدول 

اسيييلوب والمسيييتخدمة  التجريبييييةالقبليييي والبعيييدي للمهيييارات قييييد البحيييث للمجموعييية 

 .المجمعات التعليمية

 (2)جدول   

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية في االختبارين القبلي والبعدي 

 التجريبيةللمهارات قيد البحث للمجموعة 

الوسائل 
 اإلحصائية
 

 المتغيرات

 االختبار البعدي االختبار القبلي

 ع ± س   ع ± س  

 1.216 6.964 1.222 1.111 طبطبة عالية

من  تصويب
 الثبات

1.912 1.612 6.212 1.122 

 

يظهيير أن قيميية الوسييط الحسييابي (  2)ميين خييالل النتييائج المعروضيية فييي الجييدول     

بيييانحراف معيييياري قيييدره ( 1.111)لمهيييارة الطبطبييية العاليييية فيييي االختبيييار القبليييي 



بانحراف معيياري ( 6.964)، بينما بلغ الوسط الحسابي في االختبار البعدي (1.222)

الثبيات فيي االختبيار القبليي قيد بليغ الوسيط الحسيابي  ، ومهارة التصويب من(1.216)

، (6.212)، بينميييا فيييي االختبيييار البعيييدي (1.612)، وبيييانحراف معيييياري (1.912)

 (.1.122)وانحراف معياري 

 

 (6)جدول

ومستوى الداللة في  الخطأونسبة ( t)وقيمة  والخطأ المعيارييبين فرق االوساط 

 التجريبيةاالختبارين القبلي والبعدي للمهارات قيد البحث للمجموعة 

 الوسائل اإلحصائية
 

 المتغيرات

وحدة 
 القياس

 ه  س  ف
 tقيمة 

 المحتسبة
نسبة 
 الخطأ

 الداللة

 معنوي 1.111 4.292 1.162 1.216 ثا طبطبة عالية

 معنوي 1.111 16.241 1.229 2.421 درجة تصويب من الثبات

 2.131 ( =15)ودرجة حرية ( 7.75)الجدولية ومستوى داللة ( t)قيمة 

اظهرت نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية والتي استخدمت     

( t)اسلوب المجمعات التعليمية فرقاً في االوساط الحسابية والخطأ المعياري وقيمة 

، وبخطأ ( 1.216)االوساط في مهارة الطبطبة العالية ونسبة الخطأ، اذ بلغت فروق 

)      اما مهارة التصويب من الثبات كانت، (1.111) ونسبة خط  ( 1.162)معياري 

وهذا ما يدل على ان ، (1.111) ، ونسبة خطا (1.229)، وخطأ معياري ( 2.421

 .مستوى الداللة معنوي لمجموعة البحث التجريبية 

 

 

 

 



 (1)جدول 

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية في االختبارين القبلي والبعدي 

 الضابطةللمهارات قيد البحث للمجموعة 
 الوسائل اإلحصائية

 
 المتغيرات

 االختبار البعدي االختبار القبلي

 ع ± س   ع ± س  

 1.122 1.121 1.246 1.216 طبطبة عالية

 1.121 2.421 1.622 1.912 تصويب من الثبات

 

يظهيير أن قيميية الوسييط الحسييابي (  1)ميين خييالل النتييائج المعروضيية فييي الجييدول     

بيييانحراف معيييياري قيييدره ( 1.216)لمهيييارة الطبطبييية العاليييية فيييي االختبيييار القبليييي 

بانحراف معيياري ( 1.121)، بينما بلغ الوسط الحسابي في االختبار البعدي (1.246)

الثبيات فيي االختبيار القبليي قيد بليغ الوسيط الحسيابي  ، ومهارة التصويب من(1.122)

، (2.421)، بينميييا فيييي االختبيييار البعيييدي (1.622)، وبيييانحراف معيييياري (1.912)

 (.1.121)وانحراف معياري 

 

 (9)جدول

ومستوى  الخطأونسبة ( t)وقيمة  الحسابية والخطأ المعياري للفرقيبين االوساط 

 الضابطةدي للمهارات قيد البحث للمجموعة الداللة في االختبارين القبلي والبع

 الوسائل اإلحصائية
 

 المتغيرات

وحدة 
 القياس

 ه  س  ف
 tقيمة 

 المحتسبة
نسبة 
 الخطأ

 الداللة

 معنوي 1.116 2.216 1.149 1.126 ثا طبطبة عالية

 معنوي 1.111 22.246 1.211 4.622 درجة تصويب من الثبات

 2.131( = 15)ودرجة حرية ( 7.75)الجدولية ومستوى داللة ( t)قيمة 

اظهرت نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة والتي استخدمت     

ونسبة الخطأ، ( t)االسلوب المتبع فرقاً في االوساط الحسابية والخطأ المعياري وقيمة 

وبخطأ معياري  ،(1.126)ي مهارة الطبطبة العالية اذ بلغت فروق االوساط ف

، اما في مهارة التصويب من الثبات كانت (1.116  أونسبة خط ( 1.149)



، وهذا ما يدل على ان (1.111) ونسبة خطأ ( 1.211)، وخطأ معياري (4.622)

 . الضابطةمستوى الداللة معنوي لمجموعة البحث 

 (2) جدول 

للمجموعتين الضابطة  االختبار البعدييبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية في 

 لمهاريالمحتسبة ونسبة الخطأ والداللة اإلحصائية في االداء ا( t)والتجريبية وقيمة 

 القياس االختبارات
 t ةقيم المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 المحتسبة

نسبة 

 الخطأ

 الداللة

 
 ع± س   ع± س  

الطبطبة 

 العالية
 معنوي 7.774 3.151 7.193 1.757 7.216 6.064 ثا

التصويب 

 من الثبات
 معنوي 7.773 3.252 7.121 5.431 7.193 6.312 نقاط

 2.742= ( 37) ودرجة حرية (  7.75) تحت مستوى داللة    الجدولية ( t)قيمة 

ان االوساط الحسابية للمجموعة التجريبية في مهارة الطبطبة ( 2)بين جدول     

                المحتسبة (t)، وقيمة (1.216)، بانحراف معياري (6.964)العالية كانت 

، بانحراف (1.121)، في حين المجموعة الضابطة بلغ الوسط الحسابي (2.121) 

التصويب من الثبات فبلغ الوسط الحسابي ، اما في مهارة (1.122)معياري 

، وللمجموعة الضابطة (1.122)، بانحراف معياري (6.212)للمجموعة التجريبية 

المحتسبة لمهارة الطبطبة ( t)، اما قيمة (1.121)، بانحراف معياري (2.421)

 (.2.222)، ولمهارة التصويب من الثبات ( 2.121)العالية 

- :مناقشة النتائج 4-4

مناقشة نتائج االختبار القبلي والبعدي لمهارتي الطبطبة العالية والتصويب من  4-4-1

- :المجمعات التعليمية ألسلوبالثبات 



في ضوء النتائج التي حصلنا عليها من خالل عرض وتحليل نتائج فرق االوساط     

لمهارتي الطبطبة  المهاري لألداءالمحتسبة ( t)الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة 

العالية والتصويب من الثبات يتبين وجود فروق معنوية بين نتائج االختبارات القبلية 

 .والبعدية ولصالح مجموعة اسلوب المجمعات التعليمية

اذ يعزو الباحث سبب ذلك الى فاعلية اسلوب المجمعات التعليمية في تعلم المهارات     

ب بقيمة االنجاز الذي يحققه طبقاً لهدف معين مناط به تعطي شعوراً للطال ألنهاالحركية 

.ومحدد وفي فترة زمنية محددة وقصيرة
(1)

 

المجمعات التعليمية الذي يتضمن وجود وسائل واجهزة  ألسلوبإن استخدام الباحث     

ذهنياً من خالل متابعتها بشكل جزئي وفق عرض تساعد الطالب على فهم وادراك المهارة 

المتوفرة ضمن المجمع التعليمي الذي يحتوي على عدة وسائل عرض  اساليب العرض

يمكن للطالب اختيار الوسيلة المناسبة التي تتناسب مع امكانياته وقدراته العقلية والبدنية 

والتي يرغب من خاللها مشاهدة ومالحظة كيفية اداء المهارات وتسجيل المالحظات، هذه 

ليمي، ساعدت الطالب على بناء البرامج الحركية الطريقة المستخدمة ضمن المجمع التع

لكال المهارتين بشكل صحيح وغير مشوش خطوة بخطوة، اذ الوسيلة التعليمية فعالة عند 

تقديمها للمادة العلمية للطالب المستقبل وجعلها جزءاً من سلوكه ينبغي ان تناسب االهداف 

ادة العلمية المعروضة من خاللها السلوكية وتعمل على تحقيقها وان تكون متوافقة مع الم

وهذا لن يأتي اال من خالل مراعاة الوسيلة لميول الطالب وان يستمتع الطالب من خاللها 

الى قدرة المدرس على استخدامها وتوظيفها داخل  باإلضافةبتحصيل المادة العلمية، 

.الموقف التعليمي
(2)

 

ان اهم ما يميز الوسائل التعليمية هو السما  (  1229عفاف  عبد المنعم، )حيث ترى     

للطالب ان يعمل بمفرده حتى يتمكن من التعبير عن قدراته بحرية كاملة دون ان يعيق اداء 

زمالئه، كما تفتح امام المدرس افاق واسعة للتنويع والتغيير بسهولة لتحقيق اغراض 

.واهداف الدرس
(2)

 

                                                           
(1)

 622 - 624س ، ص. ، القاهرة، مكتبة االنجلو المصرية، باستراتيجيات التعليم واساليب التعلممجدي عزيز ابراهيم؛  
(2)

 .22ص س،. ب ، الكويت، دار الكتاب الحديث،تكنولوجيا التعليمالغريب زاهر، اقبال بهبهاني؛  
(3)

 .111،ص 1229، االسكندرية، منشأة المعارف، ‘ االمكانات في التربية البدنيةعفاف عبد المنعم؛  



 الباب الخامس

- :االستنتاجات والتوصيات -5

- :االستنتاجات 5-1

إن الستخدام اسلوب المجمعات التعليمية تأثيراً كبيراً وفعاالً في تعلم مهارتي  -1

 .الطبطبة العالية والتصويب من الثبات بكرة السلة

 تفوق المجموعة التي استخدمت اسلوب المجمعات التعليمية على المجموعة التي -2

 .استخدمت االسلوب المتبع

إن استخدام اسلوب المجمعات التعليمية ساعد الطالب على اكتشاف قدراته -2

وقابلياته البدنية والمهارية والمعرفية كما وفرا الوقت الالزم للحصول على االداء 

 .الناجح

 :التوصيات 5-2

 .ية بكرة السلةالتركيز على اسلوب المجمعات التعليمية في تعلم المهارات االساس -1

االستفادة من اسلوب المجمعات التعليمية في استثمار الوقت المبذول في العملية  -2

 .التعليمية

              ضرورة استخدام المجمعات التعليمية المدعومة باالجهزة والصور مثل -2

 .وغيرها في تعلم المهارات االساسية بكرة السلة( الحاسوب) 

مجمعات التعليمية في كافة المؤسسات التعليمية لخدمة الجانب ضرورة استخدام ال -4

 .التعليمي والوصول الى أفضل المستويات من االداء

في  االساسية المهارات تعلم في التعليمية المجمعات اسلوباستخدام  على التركيز -2

 .كرة اليد والكرة الطائرة وكرة القدم

 



 المصادر

  وزارة التربية 1الحيلة؛ انماط التعليم، طتوفيق احمد مرعي، محمد محمود ،

 .2112والتعليم وشؤون الشباب، سلطة عمان، 

  حسين الطوبجي؛ التدريس عن طريق وحدات صغيرة متكاملة، مجلة

 .،1291تكنولوجيا التربية، الكويت، دار التعلم، 

 ؛ التعلم الذاتي مفهومه، مميزاته، خصائصه،  مجلة حسين حمدي الطوبجي

تكنولوجيات التعلم، تصدر عن المركز العربي للرسائل التعليمية، الكويت، 

 . السنة االولى، العدد االول

  اقتبسه سلوان صالح؛ تحليل وتقويم الحيازة (1296)خالد نجم عبد هللا ،

الرياضية، جامعة بغداد،  مجلة التربية. وعالقتها بنتائج مباريات كرة السلة

 .1226، 12العدد 

  رعد جابر وكمال عارف؛ المهارات الفنية بكرة السلة، بغداد، مطبعة التعليم

 .1291العالي، 

  ريسان خريبط مجيد ؛ موسوعة القياسات واالختبارات في التربية البدنية

 .1292، البصرة ، مطابع التعليم العالي،1ج. والرياضية

 قبال بهبهاني؛ تكنولوجيا التعليم، الكويت، دار الكتاب زاهر الغريب ، ا

 .س. الحديث، ب

 عايد كريم الكناني؛ مقدمة في اإلحصاء وتطبيقاتSPSS النجف  1،ط ،

 ،2112األشرف، دار الضياء للطباعة والنشر، 

 ،بغداد، مطبعة وزارة التربية،  عبد الحكيم الطائي وآخرون؛ كرة السلة

1221. 

 صود؛ التدريس بأسلوب التضمين وتداخله مع أسلوبي عصام نجدت قاسم مق

التمرين العشوائي والمتسلسل وأثره في تعلم الطالب بعا مهارات كرة 

السلة واالحتفاظ به، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد ، كلية التربية 

 .2114الرياضية، 



 ة، منشأة المعارف، ، االسكندري‘ عفاف عبد المنعم؛ االمكانات في التربية البدنية

1229. 

  غسان محمد صادق ، فاطمة الهاشمي ؛ االتجاهات الحديثة في طرق تدريس

 .م 1299التربية الرياضية ، لموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ، 

  فائز بشير حمودات واخرون ؛ اسس ومبادئ كرة السلة ، الموصل ، جامعة

 . 1292الموصل ، مديرية مطبعة الجامعة ، 

 ي عزيز ابراهيم؛ استراتيجيات التعليم واساليب التعلم، القاهرة، مكتبة االنجلو مجد

 .س . المصرية، ب

  محمد صبحي حسانين؛ القياس والتقويم في التربية الرياضية ، القاهرة، دار الفكر

 .1222العربي ،

  ؛ نظريات وطرائق التربية الرياضية ، بغداد ، دار ( وآخرون ) محمود داود

 .2111لطباعة والنشر ، الكتب ل

  محمود داود الربيعي وسعيد صالح حمد أمين؛ طرائق تدريس التربية الرياضية

 .2111،بيروت، لبنان، دار الكتب  العلمية، 1وأساليبها ،ط

 ،القاهرة، دار الفكر العربي،  مصطفى محمد زيدان؛ كرة السلة للمدرب والمدرس

1299 . 

 العلوم، جامعة الملك سعود، دار الفرقان،  نشوان يعقوب حسين؛ الجديد في تعليم

1292. 

  هاشم احمد سليمان ؛ التنبؤ بالمستوى المهاري بداللة األداء البدني والقياسات

أطروحة دكتوراه، .سنة  16-14الجسمية لالعبي كرة السلة الناشئين بأعمار 

 .1221كلية التربية الرياضية ،: جامعة بغداد

 Adolph, F, Rupps :Championship Basketball, prentic Hall 

ING, Niy, 1984. 

 Robert.M;the what why and How of cooperative Learning the 

social studies Vol.(12) on (5). 1991. 
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 الخطة التدريسية وفق اسلوب المجمعات التعليمية

 د 97: الزمن:      التاريخاالولى     : الوحدة التعليمية

 الهدف تعلم مهارة الطبطبة العالية بكرة السلة

االجهزة  التفاصيل الزمن اقسام الوحدة التعليمية

 واالدوات

 القسم االعدادي

 :المقدمة

 الجانب التعليمي

 االختبار التشخيصي القبلي

 د15

 د 3

 د 12

 

 

ام  لمعرفة المستوى االولي للطالب وهل يشاركون في المجمع

 ال

مشاهدة الطالب لتفاصيل المهارة من خالل استخدام جهاز 

 الحاسوب والداتا شو في القاعة الدراسية 

 

 القسم الرئيسي

التهيئة واالحماء لألداء 

 الجانب التطبيقي

 (1)نشاط 

 

 (2)نشاط 

 

 (3)نشاط 

 

 (4)نشاط 

 

 

 االختبار التشخيصي البعدي

 د 17

 د 17

 د 67

 د 12

 

 د 13

 

 د 12

 

 د 13

 

 

 د 17

 

 الهرولة حول ملعب كرة السلة مع اداء بعض التمارين

 تطبيق تمارين خاصة بمهارة الطبطبة العالية

 تمرين الطبطبة في المكان( 1)تمرين 

 تمرين الطبطبة بذراع اليمين واليسار ( 2)تمرين 

 الطبطبة حول منطقة الرمية الحرة( 3)تمرين 

 وسطالطبطبة على الجانبين وخط ال( 4)تمرين 

 الطبطبة حول ملعب كرة السلة( 5)تمرين 

 ذهاباً واياباً ( 17)الطبطبة بين الشواخص لمسافة ( 6)تمرين 

 الطبطبة بالدوران حول الشاخص( 1)تمرين 

الطبطبة بخط مستقيم بين شاخصين المسافة ( 0)تمرين 

 .امتار ذهابا وإيابا( 17)بينهما 

 %07اجتازوا لمعرفة مدى استفادة الطالب من المجمع وهل 

 

 

 

 

 

كرات 

 سلة

 

 شواخص

  تمارين تهدئة وانصراف د 5 القسم الختامي

 

 

 

 


