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 االبداع الحركى وتنمية تعلم بعض المهارات االساسية لكرة السلة على 

 " االعداديةلتالميذ المرحلة  
                                                                      

 د .  عمرو عبد الاله عبد القادر 
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  ومشكلة البحث مقدمة
الدول المتقدمة بالتربية الرياضية اهتماما كبيرا لما لها من أهداف بناءة تساعد على  لقد اهتمت 

إعداد التلميذ إعدادا شامال متزناً لجميع جوانب شخصيته سواء كانت عقلية أو جسمية أو نفسية أو  

اجتماعية، حتى أنها أصبحت من المؤشرات العامة التي تدل على التقدم الحضاري للمجتمع وأصبح  

 .تطورها ضرورة من ضروريات الحياة وواجبا اجتماعيا هاما يجب أن نعمل على تحقيقه

إلي أن االتجاه الحديث في العملية التعليمية يدعونا إلي ايجابية   (م۲۰۰۹جابر عبد الحميد" )

الطالب في الحصول علي الخبرة التي يهيئها له الموقف التعليمي الذي ينقل محور االهتمام في  

العملية التعليمية من المعلم إلى الطالبة ليقف األخير موقفا أيجابيا نشطا في تحقيق األهداف التعليمية  

 ( 145: 7) .المطلوبة 

إلي أهمية تفاعل الطالبة في التعليم ، وأن هذا التفاعل يساهم   م(۲۰۰۱) رفعت محمودويوضح 

في زيادة تحصيل الطالبة بدرجة عالية ، كما أنه يساهم في إثارة دافعية الطالبة وتطوير الشخصية ،  

  .ي ذاته ويحسن من تفاعلهكما أنه يعطي قيمة للمادة المراد دراستها وتعلمها ويزيد من ثقة الطالبة ف

)12:19 ) 

أن التعلم الفعّال هو الذى يجعل التلميذ يبحث ويكتشف المعرفة  م( 2003عفت الطناوى )وتشير 

بنفسه، ال أن تقدم جاهزة له، بحيث يستطيع أن يرتقى بمداركه العقلية ويبنى معرفته، وهذا ما أكدته 

النظرية البنائية بأن التلميذ يبنى معرفته بنفسه تحت إشراف وتوجيه من قبل المعلم، حيث جاءت 

تدريس والتي استمدت إطارها النظري من نظرية بياجيه في النمو العقلي، حيث العديد من طرق ال

  (14:  28)  أمثلتها نموذج دورة التعلم .توجد العديد من طرق التدريس التي تعتمد عليها ومن 

حديثة تعتبر كل   استراتيجيات ظهرت عدة  أنهم( ۲۰۰۲)  "حسن زيتون ,كمال زيتون"ويذكر 

منها أساسا لعدد من الطرق المستخدمة في التدريس ، ومن هذه الفلسفات التعليمية الفلسفة البنائية  

 (  51:  13)   .والتي يشتق منها عدة طرق تدريسية ونماذج تعليمية متنوعة

وتعتبر دورة التعلم من طرق التدريس التي تركز على الجانب العملي الذى من خالله يتعلم  

والمعلم بحيث تجعل التلميذ محوراً في  الطالب الطالب، وتعتمد على األدوار المتكافئة لكل من 

وقد   العملية التعليمية، وذلك بجعله يكتشف ثم يبنى المفهوم ثم يطبق هذا المفهوم على فكرة جديدة،
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أنها تمتاز بمراعاتها  ف المقررات الدراسية المختلفة صممت هذه الطريقة في األصل من أجل تدريس 

                                                                     (213:  11)  مهارات التفكير للمتعلم بطريق جيدة .  وتنمىللقدرات العقلية للمتعلم 

 استراتيجية وبدأت  التدريس، في البنائية للنظرية عملية تطبيقات  هي التعلم دورة فاستراتيجيات 

 أربعة إلى تعديلها ثم ومن ،)الثالثية التعلم دورة  ( كاربلس بنموذج Learning Cycle التعلم دورة

 " Bybee "بايبي نموج إلى تطورت  ثم (،(4E’s   المعدلة التعلم دورة لتصبح مراحل

 ،  (7E’s)السباعية  التعلم دورة لتصبح تطويرها  تم وأخيراً  ، ( 5E’s) الخماسية التعلم دورة    

 واكتشاف تكوين في الطالب  عند  السابقة المعرفة تفعيل على تعمل تدريسية استراتيجية فهي

 والتفسير والتوسع واالستكشاف اإلثارة ( مراحل سبع من تتكون وهي  الجديدة العلمية المعرفة

 ( 204:  14() 2: 48 (                                  .التقويمو والفحص  المعلومات  وتبادل والتمديد 

 

 Seven E’s  السباعية  التعلم دورة استراتيجية مراحل ( 1) شكل

نور طه ابراهيم  ,  (36م()2018مايسة محمد عفيفي )وقد اوضحت نتائج دراسة كال من " 

على محمد  , (37م() 2011مجبل الجوعانى ), (16()م2012( حمدان االغا, (43م() 2016)

ان دورة التعلم السباعية المعدلة  ( 18م()2017)  رغد شاهر تركي, (29م() 2000عبدالمجيد )

(7E’s  تتيح الفرصة امام التالميذ للتفكير فى اكبر عدد ممكن من الحلول للمشكلة الواحدة مما يقود )

 التلميذ الى استخدام االبداع فى التفكير  .  

 تنمية قدرة التالميذ على التفكيران  م(2011فريدة بولسنان واسمهان بلوم )وقد اشارت 

اإلبداعي من اهم أهداف التربية عموما، بل إن البعض يرى أن تنمية قدرة التلميذ على التفكير  

بطريقة تعينه على الَتغلِب على مشاكل الحياة التي تواجهه تمثل الغاية النهائية للتربية ؛ لذا فان على 

تنعزل عن مجريات   التربية أن تكون متجددة الى أقصى درجة ممكنة في أهدفها و مناهِجها، حتى ال

األحداث، و أن تحاول من خالل عناصرها ووسائِطها المختلفة ، بناء الشخصية المبدعة التى تتابع  

 ( 31الجديد فحسب بل توثر فيه ، وتجد لنفسها مكانا في عالم االبداع .) 

ذا   فالشخص  التخيل؛ على بالقدرة  وثيقا اتصاال تتصل التي التفكير أنواع من نوع واإلبداع

 ويستطيع ناجحة، بطريقة المتنوعة األنشطة في وذهنيا جسميا يشارك اإلبداع من األعلى المستوى
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 .أشخاص  من أدوات  استخدام يتطلب  كما للمسائل، حله أثناء المعتادة أو المألوفة الطرق عن االبتعاد 

 ( 49)  جديدة وأفكار طرق وتطوير بارعين،

 التربية وإن التربوية، المؤسيسيات  في الرئيسيية األهداف من االبداعية المهارات  تعليم كان وإذا

 المبدعين خلق في تُسييِهم أن عليها يجب " العامة، التربية من يتجزأ ال هام جزء  والرياضيية البدنية

 لالرتقاء عليها نعول التي المفكرة للعقول المبكر التشييييخيص  أجل من اإلبداعية قابليتهم وإظهار

 (34)للبلد. العلمي التقدم في واإلسهام بالمجتمع

 تسيعى ما و رياضيية مهارات  و تمارين من تحتويه وما البدنية التربية مادة طبيعة إلى وبالنظر

 تُوفره من بما مميزا فضيياء تصييبح حتى والمعرفية الحركية والنفسييية البدنية الصييفات   من لتحقيقه

 والمواجهة التعاون روح على تقوم التي وخاصييية التحضييييرية،  واأللعاب  البدنية لألنشيييطة نوعت

 (29) .والتعبير واإلبداع

 تنميته وكيفية الطفل لدى اإلبداعي التفكير أهميةم( 2000)  عثمان عبلة  توضح الصدد  هذا وفي

 تأصيل على تساعد  التي المختلفة الفنية األنشطة خالل ومن ، واإليهامية الحرة، ألعابه خالل من

 المرونة على وتساعد  مفتوح ذات نسق األنشطة  فهذه المهمة، اإلبداعية الفكرية العادات  مجموعة

 ويعتبر، اآلخرين عن َوتميِزه تفرده إبراز على تعمل كما اإلبداعية، قدراته  وتنمية للطفل، الذهنية

 االبداعي التفكير تنمية على  تشجع التي الوسائل أهم من خاص  بشكل الدور لعب  و عام بشكل اللعب 

 ( 27) . االطفال لدى

من خالل عمل الباحث بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الرياضية   الباحث  الحظ فلقد 

تعلم بعض المهارات االساسية لكرة   ان َجامعة دمياط ، وإشرافه على العديد من المدراس االعدادية 

واداء نموذج للمهارة دون   علمي تعتمد على شرح المتلا المعتادةتتم عن طريق استخدام الطريقة السلة 

 . تالميذ ية وتباين المستويات بين الالنظر للفروق الفرد 

تعتبر من  طالبالعدم مراعاة الفروق الفردية في قدرات م( ان 1991عادل عبدالحفيظ ) واكد 

ال تعطى   المعتادةبجانب أن الطريقة ،   المعتادةأهم و اكبر نقاط الضعف الموجه إلى طرق التدريس 

اكثر ايجابيه   لتلميذ اال لالستكشاف واالبتكار والمبادأة من جانب الالعبين ، وخلق مواقف يكون اجم

 ( 23) ونشاطا .

التي تحتاج إلى تطبيق األساليب   األنشطةأحد  السلةأن كره  م(2001) وتشير سميه مصطفى  

   (22)  العلمية الحديثة لتحقيق أهدافها والتي منها األداء المهارى .

أن المشاركة النشطة  اكدت البحوث العلمية  ان  م(2003)  واكد ذلك حسن زيتون ، كمال زيتون

  واستخدام انشط للمعرفة .في التعليم تؤدى الى احتفاظ افضل للمعلومات ،وفهم افضل ، 

(14  :280 ) 
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التدريس الحديثة تشترك فى خاصية أساسيه   اساليب أن  م(1992)عبد الرحمن العيسوي واشار 

العملية التعليمية ، وتعويد التلميذ على التفكير العلمي المنطقي   ذ إيجابيا ونشطا فىيوهى جعل التلم 

 ( 34: 25)  وتنميه قدراته على تنظيم وترتيب الحقائق والمعلومات .

التدريس المختلفة  ومن خالل اطالع الباحث على معظم الدراسات والمراجع التي تناولت أساليب     

على كال من أسلوب االكتشاف الموجه    هيضم خالل مراحل(7E’s) السباعية  التعلم أن دورة  اتضح له

تي تعتمد على  مباشرة في التدريس والالوالتطبيق الذاتي وحل المشكلة وتلك األساليب من األساليب غير 

  ميذ التويؤكد الدور النشط ل يراعي الفروق الفردية ، ،    كمااكتساب الفرد المعرفة عن طريق خبرته

، ويناسب جميع األعمار والمستويات ، ويعطى مجاال واسعا لإلبداع واالبتكار ،  المختلفةعبر مراحله 

 .  مختلفةلكنولوجيا التعليم في مرحله ات وبجانب استخدام

أمام التالميذ للتفكير في اكبر عدد  الفرصةالتعلم البنائى يتيح  دورةأن   Duffy 1991ويؤكد دوفى 

مما يؤدى إلى تنميته لدى  االبتكاريممكن من الحلول للمشكله الواحدة مما يقودهم إلي استخدام التفكير 

                (12: 50التالميذ.    )

 المتعلمِ  كتقيد  صعوبات، لعدة التقليدي المنهج ظل فياالبداع الحركى   مهارات  تنميةوتتعرض   

السباعية   التعلم إستراتيجية دورة تعتبر و مواهبه، و طاقاته بإظهار له السماح وعدم إليه، كلةوالم  بالمهامِ 

(7E’s) وجه في للوقوف التالميذ  لدى المختلَفة المهارات  الى تنمية الهادفة التربية ستراتيجيات اال من 

 المجاالت.  جميع في المَستحدَثة المشكالت 

دورة التعلم  استراتيجية  استخدمت كما انه وفى حدود علم الباحث ال توجد دراسة عربية او أجنبية 

االبداع    مهارات تنمية تعلم بعض المهارات االساسية لكرة السلة وفى   ) (E'S7)السباعية المعدلة 

قيد البحث لتالميذ المرحلة االعدادية , مما دفع الباحث للتعرف على تأثير استراتيجية دورة  الحركى 

  مهارات وتنمية على تعلم بعض المهارات االساسية لكرة السلة على   (E'S7)التعلم السباعية المعدلة 

 لتالميذ المرحلة االعدادية. االبداع الحركي 

 هداف الدراسة:ا

تصميم برنامج تعليمى باستخدام استراتيجية دورة التعلم السباعية المعدلة   تهدف الدراسة إلي 

E'S7))  لتعرف علي: وذلك   االعداديةبالمرحلة الصف األول  لتالميذ 

( على تعلم   E'S7تأثير برنامج المقترح باستخدام استراتيجية دورة التعلم السباعية المعدلة )  .1

 كرة السلة المقررة على لتالميذ الصف األول اإلعدادي.ل االساسية مهارات بعض ال

( على مستوى    E'S7تأثير برنامج المقترح باستخدام استراتيجية دورة التعلم السباعية المعدلة ) . 2

 لتالميذ المرحلة االعدادية.  االصالة(  –المرونة –)الطالقة االبداع الحركى  مهارات 
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 : فروض الدراسة

فروض   في ضوء اإلطار النظري للدراسة الحالية، والدراسات السابقة، قام الباحث، بصياغة

 الدراسة على النحو التالي: 

بعض تعلم  في  توجد فروق دالة إحصائيًا بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية .1

    مهارات مستوى وكرة السلة المقررة على لتالميذ الصف األول اإلعدادي ل االساسية مهارات ال

 . لصالح القياس البعدىاالصالة( –المرونة  –)الطالقة االبداع الحركى 

بعض في تعلم  توجد فروق دالة إحصائيًا بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة  .2

    مهارات ومستوى كرة السلة المقررة على لتالميذ الصف األول اإلعدادي ل االساسية مهارات ال

 . االصالة( لصالح القياس البعدى–المرونة  –)الطالقة االبداع الحركى 

بعض  تعلم   فيتوجد فروق دالة إحصائيًا بين القياسين البعديين للمجموعة التجريبية والضابطة  .3

    مهارات ومستوى كرة السلة المقررة على لتالميذ الصف األول اإلعدادي ل االساسية مهارات ال

 . للمجموعة التجريبية االصالة( لصالح القياس البعدى–  المرونة–)الطالقة االبداع الحركى 

 : مصطلحات البحث 

 (: E'S7دورة التعلم السباعية المعدلة) -

العلمية  في تكوين واكتشاف المعرفة التلميذ  عند  السابقة المعرفة تفعيل على  تعمل تدريسية استراتيجية    

واالسيتكشياف والتفسيير والتوسييع والتمديد وتبادل المعلومات وهى تتكون من سيبع مراحل االثارة   الجديدة

 . والتقويم

  Excitementمرحلة االثارة  -

 تهدف هذه المرحلة او الخطوة الى تحفيز الطلبة واثارة اهتمامهم بموضوع التعلم.

 Explorationمرحلة االستكشاف  -

الطلبة عن طريق توفير  تهدف هذه المرحلة الى ارضيياء الفضييول وحب االسييتطالع لدى 

 ً  .راكه واد  المفهوم الستيعاب معنى الخبرات لهم والتعاون معا

 Explanation مرحلة التفسير -

 تهدف هذه المرحلة الى شرح وتوضيح المفهوم المراد تعلمه. 

 Expansionمرحلة التوسيع  -

 تطبيقات جديدة للمفهوم التلميذ تهدف الى اكتشاف تطبيقات جديدة للمفهوم وفيها يكتشف 

 Extension التمديد  مرحلة -
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 الى المفهوم تمديد  يتم وفيما االخرى والمفاهيم المفهوم بين العالقة توضييييح الى وتهدف

 .جديدة موضوعات 

 Exchanging التبادل  مرحلة -

 ونتائج جهوده حصييلة التلميذ  ينشير وفيها .تغيرها او ات رالخب او االفكار تبادل الى وتهدف

 . الجماعي العمل مع فريق او منفرد  بشكل بحوثه

  Examination االمتحان مرحلة -

 تعلمها. تم التي والعمليات  رات والمها للمفاهيم الطلبة فهم تعلم تقييم الى وتهدف

(24:  457 -459 ) 

 :الحركي اإلبداع -    

 و (الحركية الطالقة)محدد، زمن خالل ، الحركية االسيتجابات  من عدد  أكبر انتاج على التلميذ  مقدرة هو

 .الحركية( األصالة( سنه في هو من على جديدة تعتبر و الحركية( المرونة( بالتنوع تتميز التي

   وحدة خالل الحركية االسييتجابات  من كبير عدد  انتاج على التلميذ  قدرة هي :الحركية الطالقة -

 .بزمالئه مقارنة زمنية معينة

 لحل مناسييييبة و متنوعة حركية اسييييتجابات  اداء على التلميذ  القدرة هي :الحركية المرونة -

 .المعترضة المشكالت 

 على تخفى شيائعة غير جديدة حركية باسيتجابات  القيام على التلميذ  قدرة هو :الحركية األصاالة -

 (73: 39) . نةس في هو من

  : الدراسات المرجعية

 على قائمة استراتيجية التى تهدف الى التعرف على تأثير م(2018دراسة مايسة محمد عفيفي ) -1

  السباحة في اإلنقاذ  مهارات  بعض  تعلم المفاهيم على وخرائط (es,7) السباعية التعلم دورة بين الدمج

 الى ائيعشوا  تقسيمهن تم طالبة 30 على عينة قوامها يبىالتجر المنهج  الباحث  استخدمت ، و

 الدمج باستخدام يسالتدر تفوق وكانت أهم النتائج ان واألخرى ضابطة يبيةتجر إحداهما مجموعتين

 ( 36) التقليدية. يقةبالطر يسالتدر علىالمفاهيم   وخرائطية السباع  التعلم دورة ني ب

إلى معرفة فعالية برنامج تعلمي بأسلوب  هدفت دراسة م( 2018عبابسة) حسام الدين واجرى -۲

سنة في   12-10االكتشاف الموجه في تنمية قدرات اإلبداع الحركي والرضا الحركي لدى الناشئين  

العب تم تقسيمهما   28رياضة الكاراتيه، استخدم الباحث المنهج التجريبي ، على عينة قومها 

داهما تجريبية و األخرى ضابطة ، وكانت اهم نتائج الدراسة تفوق بالتساوي الى مجموعتين إح 



 

 

-7 - 
المجموعة التجريبية التى استخدمت االكتشاف الموجه فى القدرات اإلبداع الحركي والرضا الحركي  

 ( 8) التى استخدمت الطريقة التقليدية. على المجموعة الضابطة

دراسة هدفت الى فحص فاعلية التدريس باستخدام دورة التعلم م( 2017)  رغد شاهر تركيواجرت  -3

السباعية في تنمية التحصيل واالتجاه نحو مادة األحياء لدى طالب الصف العاشر األساسي باألردن.  

( طالبا وطالبة وقسمت إلى مجموعتين،  118واستخدم الباحث المنهج التجريبى لعينة قوامها )

( طالبا وطالبة، وأظهرت نتائج الدراسة فاعلية  57والضابطة )( طالبا وطالبة 61التجريبية ) 

 ( 18) .التدريس باستخدام دورة التعلم السباعية في تنمية التحصيل واالتجاه نحو مادة األحياء 

(   (es,7بدراسة بهدف التعرف على تاثير استخدام دورة ابعاد التعلم  م(2016نور طه ابراهيم ) قام -4

طالبات ل توى تعلم بعض المهارات الحركية على جهاز الحركات االرضيةالبنائية المعدلة على مس 

من طالبات   طالبة  60المرحلة االعدادية ، واستخدم الباحث المنهج التجريبي على عينة مكونة من 

لها تأثير  ( البنائية المعدلة (es,7دورة ابعاد التعلم وكانت أهم النتائج ان الصف الثاني اإلعدادي 

إيجابي على المستوى بعض المهارات الحركية لمجموعة التجريبية مقارنة بطالبات المجموعة  

 ( 43) الضابطة .

 التعاوني التعلم استراتيجية أثر تقصي الى الدراسة هذه هدفت م( 2016دودو )  بلقاسم  -مراد عمارة -5

 تالميذ  لدى الرياضية و البدنية التربيةحصة  خالل الحركي، اإلبداعي التفكير مهارات  تنمية في

 تجريبية مجموعتين، إلى بالتساوي  موزعين وتلميذة تلميذ  70 قوامها عينة على، المتوسطة المرحلة

 في والتجريبية، الضابطة المجموعة بين احصائيا دالة فروق وجود  النتائج اظهرت  قد  و وضابطة،

 ( 39)  .التجريبية المجموعة لصالحاالبداع الحركى    مهارات 

التى تهدف التعرف على اثر اسلوب حل  م(2016)  اتسام المومنى –دراسة محمد المومنى   -6

المشكالت في تنمية القدرات االبداعية لدى طالبات الصف الخامس االبتدائي بمحافظة اربيل  

( طالبة وكانت من ابرز النتائج ان  50،استخدم الباحث المنهج التجريبي ، وتكونت العينة من ) 

رنة من طالبات المجموعة التجريبية مقا اسلوب حل المشاكل لة تاثير ايجابى على القدرات االبداعية

 ( 38) طالبات المجموعة الضابطة. 

البنائية  (  (es,7( دراسة تهدف الى استقصاء فاعلية توظيف استراتيجية  م 2012(حمدان االغا جرىا -7

الفلسطينى لدى طالب الصف الخامس األساسي   العامة العلوم مبحث  في الحياتية المهارات  فى تنمية

طالب  40تم تقسيمهم الى  طالبة 81مكونة من  واستخدم الباحث المنهج التجريبي على عينة 

توظيف وتوصلت الدراسة الى فاعلية طالب للمجموعة الضابطة  41للمجموعة التجريبية و

العلوم لدى طالب الصف الخامس  مبحث  في الحياتية المهارات  البنائية فى تنمية(  (es,7استراتيجية  

 ( 16) . االساسى
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بدراسة استهدفت التعرف على مدى تأثير استخدام أسلوب دورة م( 2012تغريد أحمد السيد ) تقام -8

التعلم في تدريس بعض المهارات األساسية الهجومية في كرة السلة على التحصيل المهاري وبقاء  

أثر التعلم، واستخدمت الباحث المنهج التجريبي لمجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة، وتم  

وكانت أهم النتائج تفوق المجموعة   ( طالبة60ية وبلغ قوامها ) اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائ

التجريبية التي استخدمت دورة التعلم المصاحبة لعرض األفالم التعليمية على المجموعة الضابطة  

بعض المهارات   التي استخدمت الطريقة التقليدية )الشرح اللفظي وأداء النموذج العملي( في اكتساب 

 ( 6) .األساسية الهجومية في كرة السلة واالحتفاظ بالتعلم

( على   (es,7الى معرفة اثر استخدام دورة التعلم المعدلة  م(2011دراسة مجبل الجوعانى )وهدفت  -9

التحصيل ومستوى الطموح لدى طالب الفصل الثانى لمرحلة المتوسطة فى مادة الرياضيات 

طالبا ووزعت بالتساوى على مجموعتى   60التجريبي على عينة قومها  واستخدم الباحث المنهج 

( ادى الى  (es,7الدراسة التجريبية والضابطة واسفرت النتائج على ان استخدام دورة التعلم المعدلة 

 ( 37) تنمية التحصيل ومستوى الطموح.

 التعرف الى باجراء دراسة تهدف(   2011انتصار احمد عثمان )  -لمياء حسن الديوان وقامتا  -1۰

تنمية بعض   االبداع الحركى  في واالمري والتبادلي الذهني العصف أساليب  استخدام تأثير على

 وتم االبتدائي الرابع الصف من ( تلميذة60واستخدمت الباحثتان المنهج التجريبى لعينة قوامها ) 

 الضابطة والثالثة/التبادلي الثانية/الذهني العصف االولى متساوية مجموعات  ثالثة الى تقسيمهم

االمري في االبداع   ثم التبادلي ثم الذهني العصف االمري وكانت من اهم النتائج تفوق اسلوب 

 ( 34)الحركي.

بأجراء دراسة تهدف الى معرفة تأثير استراتيجية تدرسيه م( 2000على محمد عبدالمجيد )  -11

مقترحه اعتمادا على نموذج التعلم البنائي واثرها على االبتكار الحركي لتالميذ المرحلة االبتدائية،  

تلميذا تم تقسيمها بالتساوى الى مجموعتين    76واستخدم الباحث المنهج التجريبى على عينه قوامها  

ى تجريبيه واسفرت النتائج عن صالحيه استخدام االستراتيجية البنائية  احدهما ضابطه واالخر

  (29)المقترحة ، ووجود فروق داله احصائيا لصالح القياس البعدى للمجموعة التجريبية .  

 البحث : إجراءات
 أوال : منهج البحث 

باسييييتخدام التصييييميم التجريبى ذو سييييتخدام الباحث المنهج التجريبى وبذلك لمالئمته لطبيعة البحث إ

 القياس القبلى البعدى لمجموعتين احداهما تجريبية واالخرى ضابطة .

 : مجتمع وعينة البحث :ثانيا  

 بمدرسيييية  الصييييف األول اإلعدادي  قام الباحث باختيار عينة البحث بالطريقة العشييييوائية، من تالميذ  

(  50، حيث بلغ عددهم )بالفصييل الدراسييى االول    م2020-2019للعام الدراسييي    الكفراوى التجريبية

( تلميذاً ، 25منهم )  ضابطة وقوام كال  واألخرى  تجريبيةوتم تقسيمهم إلييييى مجموعتين إحداهما  تلميذاً 
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وقد قام  الباحث  بإيجاد التجانس لمجتمع البحث ،    االسييتطالعيةالدراسييات   ( تلميذاً إلجراء20وعدد )

مهيارات  وومسييييتوي األداء المهياري  النمو والمتغيرات البيدنيية في متغيرات   تلمييذا(  60والبيالغ عيدده )

االعتيدالي وذليك ميا تحيت المنحنى   وقوعيهللتيأكيد من    االصييييالية(  -المرونية-)الطالقية  االبيداع الحركى  

 (1يوضحه جدول )

 70ن =                           تجانس مجتمع البحث( 1جدول )                                      

 

( قيمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة معامل االلتواء للعينة الكلية   1يتضح من الجدول ) 

ومستوي األداء المهارى  للبحث في متغيرات النمو) السن ، والطول ، والوزن ( والمتغيرات البدنية  

  يقع بين ، وأن معامل االلتواء لهذه المتغيرات االصالة(   -المرونة-)الطالقة االبداع الحركى  مهارات و

 ، مما يدل علي أن عينة البحث متجانسة في هذه المتغيرات .( 3  ±)أي ينحصر بين  (1.97- /0.02-)

 تكافؤ أفراد العينة:
  ومستوي األداء المهاريالنمو والمتغيرات البدنية البحث في متغيرات  عينتي تكافؤتم التأكد من    

وذلك من خالل حساب متوسط الفروق بين    االصالة( -المرونة-)الطالقة االبداع الحركى  مهارات و

 (. 2المجموعتين )التجريبية والضابطة( كما يوضحه جداول )

 داللة الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في متغيرات (  2جدول ) 

 50ن =             (االبداع الحركى –االداء المهارى  -اللياقة البدنية-)النمو                       

 المتغااااايرات  م
درجة  

 القياس 

المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري
 الوسيط 

معامل  

 االلتواء 

1 

ت  
را

غي
مت

مو 
الن

 

913 0.58 139.22 الشهر السن   20.7  

 1.07 130 7.85 132.25 سم الطول  2

 1.07 38 1.42 37.7 كجم الوزن  3

4 

ت
را

غي
مت

ال
 

ية 
دن

لب
ا

 

 1.67- 1.40 0.179 1.375 متر  القدرة العضلية للرجلين 

 1.97- 3.2 0.92 3.16 متر  القدرة العضلية للزراعين  5

 0.30 5.74 1.08 5.82 ثانية  سرعة  6

.668 ثانية  الرشاقة  7  0.99 8.50 -0.02  

53.9 سم المرونة 8  1.65 3.6 0.492 

9 

ت  
را

غي
مت

ال

ية 
ر
ها

لم
 ا

 

.424 درجه  التصويب من اسفل السلة   1.55 5 0.87- 

 0.914 4 2.46 4.89 درجه  الرمية الحرة  10

 -1.20 16.2 2.02 15.40 ثانية  سرعه المحاورة 11

 1.20 15.5 4.17 17.66 ثانية  سرعه التمرير 12

13 

ى 
رك

ح
 ال

ع
دا

الب
ا

 

 0.47 6.5 0.63 6.60 درجة  الطالقة الحركية 

5.5 0.52 5.37 درجة  الحركية المرونة  14  -0.75  

 0.228- 11.10 1.05 11.02 درجة  االصالة الحركية  15

2.52 2.97 22.99 درجة  ككل  االبداع الحركىمهارات  16  0.44 

 المتغييييييرات م
درجة  

 القياس

 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية
 الفروق 

قيمة 

 ع م ع م )ت( 

1 

ت  
را

غي
مت

مو
الن

 

 1.87 0.28-  0.49 139.36 0.58 139.08 الشهر السن 

 0.41 0.90 7.11 132.3 7.80 133.2 سم الطول  2

 0.10 0.08 1.51 38.1 1.4 37.3 كجم الوزن  3

4 

ت  
را

غي
مت

ال

ية
دن

الب
 

 1.52 0.15-  0.191 1.45 0.27 1.30 متر القدرة العضلية للرجلين 

 1.92 0.22-  0.94 3.32 0.91 3.10 متر القدرة العضلية للزراعين  5

45.9 ثانية  سرعة  6  1.08 5.70 1.4 0.24 0.71 

 1.50 0.50-  1.20 8.91 0.79 8.41 ثانية  الرشاقة  7
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 2.01( = 0.05يمة )ت( الجدولية عند مستوي معنوية )ق

بين المجموعة التجريبية    (0.05) ( عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى  2يتضح من الجدول )  

ومستوي األداء المهاري    والضابطة في متغيرات النمو) السن ، والطول ، والوزن ( والمتغيرات البدنية

 ، مما يدل علي تكافؤهما في هذه المتغيرات .االصالة(   -المرونة-)الطالقة الحركى االبداع مهارات و

 ت ا: وسائل جمع البيان ثالثا
 إستند  الباحث  لجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بهذا البحث إلى الوسائل واألدوات التالية:

 البحث:  فياألجهزة واألدوات المستخدمة 

 الرستاميتر لقياس طول الجسم مقدراً بالسنتيمتر.جهاز  -

 جهاز حاسب الى   -                 ميزان طبى لقياس الوزن بالكيلو جرام. -

 شريط قياس ) لقياس المسافة ( -    ساعة إيقاف ) لقياس الزمن (                       -

 ( 1مرفق )  : المهاريةو  البدنية االختبارات

 البدنية :االختبارات  -

 العضلية للزراعين( القدرةكجم( )لقياس  1دفع كرة طبية )  -

 العضلية للرجلين(  القدرةالوثب العريض من الثبات  )لقياس   -

 ( المرونةثنى الجذع من الوقوف  )لقياس  -

 االنتقالية( السرعةمتر  ) لقياس  30عدو  -

 الجرى الزجزاجى  ) لقياس الرشاقة(                       -

 االختبارات المهارية : 

 )لقياس المحاورة(.                             االتجاهمع تغيير  المحاورةاختبار سرعة  -

 اختبار السرعة فى تمرير الكرة )لقياس التمرير( .        -

 اختبار التصويب من خط الرمية الحرة ، اختبار التصويب من الوثب )لقياس التصويب( -

 سفل الحلقة )لقياس التصويب(اختبار التصويب من ا -

 (2:  مرفق )االصالة( -المرونة-)الطالقة االبداع الحركى  مهارات اختبار

 فرعية اختبارات  ثالث  االختبار من هذا م( ويتكون2003اختبار لمياء الديوانى ) على االعتماد  تم

 القدرات  قياس إحدى  منها كل ويتناول  ( سنة ،12- 8بأعمار)  لألطفالاالبداع الحركى    لقياس

.283 سم المرونة  8  1.70 4.09 1.58 0.25 0.74 

9 

ت  
را

غي
مت

ال

ية
ر
ها

لم
ا

 

 1.17 0.54-  1.75 4.69 1.45 4.15 درجه  التصويب من اسفل السلة 

 1.38 0.99 2.38 4.76 2.56 5.05 درجه  الرمية الحرة  10

 0.98 0.60 2.04 15.10 2.12 15.70 ثانية  سرعه المحاورة  11

 1.42 1.7-  4.36 18.51 3.89 16.81 ثانية  سرعه التمرير  12

13 

ع 
دا

الب
ا

ى
رك

ح
ال

 

 1.47 0.18 0.58 6.51 0.61 6.69 درجة  الطالقة الحركية 

 1.18 0.19-  0.54 5.47 0.55 5.28 درجة  المرونة الحركية  14

 1.26 0.38 1.15 10.83 0.98 11.21 درجة  االصالة الحركية  15

 0.43 0.37 2.84 22.81 3.1 23.18 درجة  االبداع الحركى مهارات  16
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 من يطلب  إذ  ، الحركية واألصالة الحركية والمرونة الحركية الطالقة وهي األساسية اإلبداعية

 نقاط بجمع المختبر درجة محدد، بحيث تعطى زمن خالل االستجابات  من عدد  أكبر يقدم المختبر أن

 ( 114). الحركية  ) األصالة و المرونة ، الطالقة ) الثالثة االختبار

 : االستطالعية االولى الدراسة

 م4/10/2019وحتى م م29/9/2019 من الفترة فى اإلستطالعية الدراسة بإجراء الباحث  قامت 

 المعامالت  الجراء األسياسيية البحث  عينة خارج ومن البحث، مجتمع من تلميذ  (20) قوامها عينة على ،

 االبداع الحركى   ومهارات لالختبارات البدنية والمهارية   )الثبات  – الصدق(  العلمية

 : معامل الصدق -  

االبيداع الحركى    مهيارات مهيارات  والمهياريية و تم حسيييياب معياميل الصييييدق لالختبيارات البيدنيية       

حيث تم ترتيب درجات االختبارات ترتيبا تنازليا لتحديد الربيع األعلى   الطرفية  المقارنةباسييتخدام صييدق 

كما يتضيح من خالل جدول   T- testوالربيع األدنى وتم حسياب داللة الفروق بينهما باسيتخدام اختبار ت 

(3 : ) 

 في متغيرات  الربيع االعلى والربيع االدنىداللة الفروق بين (  3جدول )

 20ن =        (االبداع الحركى مهارات  - االداء المهارى – البدنية)                       

( أن جميع قيم )ت( المحسوبة أكبر من )ت( الجدولية في القدرات البدنية، مما  3يتضح من جدول ) 

، ومما يدل على    الربيع االعلى والربيع االدنىيشير إلى وجود فروق إحصائية ذات داللة معنوية بين 

 0وقدرتها على التمييز صدق اإلختبارات 

 معامل الثبات :  -

قييد (  مهيارات االبيداع الحركى    –االداء المهيارى  -)البيدنييةختبيارات المتغيرات  إللحسيييياب معياميل الثبيات  

، بفيارق زمني ثالثية أييام ، علي عينية من   تطبيقيهوإعيادة   االختبيارتطبيق  طريقية  البحيث اسييييتخيدم البياحيث 

 (  4جدول )موضح في  وكما ه( تلميذ من مجتمع البحث وخارج عينة البحث 20)

 (المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري بين التطبيق االول والتطبيق  4جدول ) 

 20ن =  (االبداع الحركى  مهارات –االداء المهارى   -)البدنيةإلختبارات المتغيرات   الثاني

 لمتغييييييرات ا م
درجة  

 القياس

 الربيع االدنى الربيع االعلى 
 الفروق 

قيمة 

 ع م ع م )ت( 

1 

ية 
دن

الب
ت 

را
غي

مت
ال

 

 3.90 0.65 0.50 1.10 0.65 1.75 متر القدرة العضلية للرجلين

 3.38 0.71 0.41 3.06 0.48 3.77 متر القدرة العضلية للزراعين 2

 8.92 1.88-  0.51 6.38 0.39 5.50 ثانية  سرعة  3

 10.04 2.39-  0.44 9.41 0.32 7.02 ثانية  الرشاقة  4

 6.84 5.5 1.22 2.30 1.16 7.80 سم المرونة  5

6 

ت  
را

غي
مت

ال

ية
ر
ها

لم
ا

 
 7.03 4.5 1.57 2.15 1.11 6.65 درجه  التصويب من اسفل السلة 

 11.34 5.9 0.94 2.10 1.26 8.00 درجه  الرمية الحرة  7

 6.42 5.65-  1.58 17.15 1.88 12.50 ثانية  سرعه المحاورة  8

 9.79 9.89-  2.76 20.29 1.29 10.4 ثانية  سرعه التمرير  9

10 

ع 
دا

الب
ا

ى
رك

ح
ال

 

 3.6 0.83 0.31 6.11 0.35 6.94 درجة  الطالقة الحركية 

 3.19 0.7 0.33 5.08 0.29 5.78 درجة  المرونة الحركية  11

 2.38 1.19 0.75 10.52 0.68 12.71 درجة  االصالة الحركية  12

 2.77 2.52 2.88 22.71 3.14 25.23 درجة  االبداع الحركى  13
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 0.444( = 0.05قيمة )ر( الجدولية عند مستوي معنوية ) 

تراوح ما بين  تان قيم معامالت االرتباط بين التطبيق األول والتطبيق الثاني (  4يتضح من جدول )

اكبر من معامالت االرتباط الجدولية عن   ة المحسوب ( وان جميع معامالت االرتباط 0.96، 0.62) 

قيد  االبداع الحركى  مهارات  و والمهارية  مما يدل على ثبات اختبارت المتغيرات البدنية .(05) مستوى

 البحث .

 
 -:(E'S7)السباعية المعدلة  دورة التعلممقترح باستخدام استراتيجية  تعليمى امجتصميم برن :رابعا

 : البرنامجهدف 
السييييبياعيية المعيدلية    دورة التعلم  اسييييتراتيجييةالى التعرف على تياثير  يهيدف البرنيامج التعليمي المقترح  

(E'S7)   مسييتوى  و تعلم مهارات كرة السيييلة المقررة على تالميذ الصيييف األول اإلعدادي  مسيييتوىعلى

 .  االصالة(–المرونة –)الطالقة االبداع الحركى  مهارات 

 :البرنامجاسس وضع  -2
  (E'S7) السيباعية المعدلة    دورة التعلم  اسيتراتيجية  للدراسيات التى اسيتخدمت بمسيح مرجعى   قام الباحث 

 نور طه ابراهيم (, 9م( )۲۰۰۰)  حساااام الدين نبيهمنها دراسييية  للوصيييول الى اسيييس وضيييع البرنامج  

 هالة كامل قاساام ( ، 36)م(2018) عفيفى محمد مايسااة،   (17م( )۲۰1۳)  رشااا ناح ،  (43م()2016)

 والتي تمثلت في الخطوات التالية :  ,(44)م(۲۰1۳)

 . مرئية( –)ورقية  توفير البيانات التوضيحية -

عرض أسييئلة تؤدي إلى الشييعور أو الحاجة إلى البحث والتنقيب ، أو مادة تعليمية غير مكتملة أو   -

للحل تؤدي بالتلميذة إلى التدرج في غير منظمة أو معلومات متناقضية ، وقد تم صيياغتها كمفاتيح  

 اكتشاف النتيجة النهائية )الحركة( .

 المتغييييييرات م
درجة  

 القياس 

 تطبيق الثان ال   التطبيق االول
 ( ر قيمة ) الفروق 

 ع م ع م

1 

ت
را

غي
مت

ال
 

ية
دن

لب
ا

 

 0.91 0.2-  0.368 1.17 0.215 1.15 متر القدرة العضلية للرجلين

 0.93 0.10-  0.48 3.10 0.58 3 متر القدرة العضلية للزراعين 2

89.5 1.11 6.06 ثانية  سرعة  3  0.51 0.17 0.96 

48.7 1.05 7.91 ثانية  الرشاقة  4  0.95 0.08 0.87 

 0.75 0.11-  1.14 3.96 1.11 3.85 سم المرونة  5

6 

ت 
را

غي
مت

ال

ية
ر
ها

لم
ا

 

 0.84 0.1 1.24 4.61 1.17 4.71 درجه  التصويب من اسفل السلة 

 0.81 0.5 1.84 5.9 2.26 5.14 درجه  الرمية الحرة  7

 0.90 0.19-  1.88 15.18 1.92 15.37 ثانية  سرعه المحاورة  8

 0.69 0.14 2.76 16.5 3.33 16.19 ثانية  سرعه التمرير  9

10 

ع 
دا

الب
ا

ى 
رك

ح
ال

 

 0.96 0.07-  0.62 6.41 0.71 6.34 درجة  الطالقة الحركية 

 0.94 012-  0.52 5.43 0.58 5.31 درجة  المرونة الحركية  11

 0.89 0.25-  1.15 11.12 0.98 10.75 درجة  االصالة الحركية  12

 0.62 42.-  2.97 22.84 2.88 22.4 درجة  االبداع الحركى  13
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إذا كان هناك أكثر من اسييتجابة ممكنة يجب أن يكون المعلم مسييتعدة بمفتاح لخر ليرشييد المتعلم    -

 إلى اختيار واحد فقط ويترك الباقي بتقديم مفتاح أو سؤال إضافي .

 تحقيقها في الخطوة السابقة .كل خطوة تبني علي االستجابة التي يتم  -

    في حالة االنحراف عن عملية االكتشييياف يكرر السيييؤال أو المفتاح الذي يسيييبق االسيييتجابة غير -

 الصحيحة وذلك من قبل المعلم .

   في حالة االسيييتمرار في االسيييتجابة غير الصيييحيحة يتدخل المعلم ويقدم سيييؤاال لخر يمثل خطوة   -

 مساعدة للتعلم . صغيرة

األسييئلة    ميذ تغذية مرتدة مسييتمرة بكلمة نعم أو إيماء بالرأس أو كلمة صييح أو يواصييليعطي لتل  -

 التي توضح له أنه على الطريق الصحيح .

 ال يعطي المعلم للمتعلم اإلجابة إطالقا . -

 يمكن استخدام السلوك اللفظي مثل : هل تابعت إجابتك ؟ أو هل تحب أن تفكر أكثر ؟  -

 البحث. التلميذة بأنه عند فشله في اكتشاف المطلوب منه فإن لديه قدرات تمكنه منبند لتذكير  -

 توجيهات لتزويد التلميذ بها . -

 تعليمات لتوضيح متى يطلب منه إعادة المحاولة. -

 اعداد الوسائط التكنولوجية المستخدمة في البرنامج – 3
 ( 3مرفق ) -السلة:اعداد الدليل المصور للمهارات االساسية لكرة  -

 Powerعن طريق اسييتخدام برامج   والتعريف بكرة السييلة  للمهارات الهجومية الدليل المصييورتصييميم  

Point النقياط الفنيية للمهيارة ميدعميه بيالصييييور   -)اهميية المهيارة  على   المهيارات  شييييريحيةبحييث تشييييميل

 االخطاء الشائعة(. -كيفية اداء المهارة  -التوضيحية

 - مقاييس برج السييلة –مقاييس الملعب  -التعريف بكرة السييلة على )نشييئه كرة السييلةوتشييمل شييريحة  

اكثر الفرق تتويجيا    –قواعيد الوقيت    –الحكيام    –عيدد الالعبين في الملعيب واالحتيياط  –احتسيييياب النقياط  

  عالميا واولمبيا(

وتم تحيدييد الجزء      basketball skills   YouTubeمن موقع   لمهيارات    ديويينسييييض بعض مقياطع الف  -

  RealPlayer trimmer      .(51)  (52)المطلوب من كيل مقطع بياسييييتخيدام برنيامج  ي بليرتريمر  

(53) (54) (55) 
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لنظيام االنيدروييد للهياتف اليذكى   Playمن متجر    Slow Motion Video Editorتنزييل تطبيق      -

Smart Phon .(4مرفق )لتحكم في سرعة عرض الفيديو 

 -محتوى البرنامج : -4

 - :(E'S7)السباعية المعدلة  دورة التعلمل للبرنامج التعليمى الخطوات االجرائية -

 مرحلة اإلثارة )التنشيط( : -
 الميذ التتحفيز   التعريف بكرة السيلة( بهدف) الدليل المصيور الخاص بتوزيع   الباحث   قاموفي هذه المرحلة  

برياضيييية كرة السييييلة كأحد االلعاب الجماعية وعن كيفية لعب كرة السييييلة   مواهتمامه  موإثارة فضييييوله

والجوانب القانونية للعبة كرة السيييلة ويتم ذلك عن  مهارات كرة السيييلة  ومواصيييفات ملعب كرة السيييلة  و

المهارة المراد تعلمها عن اهميتها وانواعها وكيفية ادائها بجانب طرح اسييييئلة للتالميذ عن   الحوارطريق  

 تعرف علية ما مدى عن تكشييف والتي التالميذ  إليها توصييل التي االسييتجابات   بانتزاع الباحث  تقوم ثم

 التالميذ  متلكهاي التي المعلومات  حصييييلةوذلك للوقوف على  ،كرة السيييلة   حول معلومات   من التالميذ 

مرحلة  إلى بهم تؤدي التي الجديدة المعلومات  مع لتالميذ  السييييابقة المعلومات  ربطب للباحث   ليتسيييينى

 االستكشاف.

 مرحلة االستكشاف : -
الستيعاب كيفية   توفير الخبرات لهمبإرضاء الفضول وحب االستطالع   الباحث  قاموفي هذه المرحلة 

تالميذ وكل مجموعة   6مجموعات كل مجموعة  4توزيع التالميذ  الى عن طريق  ميذ التاللدى األداء 

معها جهاز تابلت لمشاهدة كيفية اداء المهارة عن طريق عرض مقطع الفيديو الخاص بالمهارة  

 الباحث  قوموي  وتوضيح النقاط الفنية ،كتشاف الشكل النهائي للمهارة ال مختلفة وذلك عرض  بسرعات و

 من عدد  أكبر توليد  وبين المجموعات االربعة عن النقاط الفنية للمهارة وكيفية ادائها   األسئلة طرحب

 حل و ومالحظتهم، التالميذ  بتشجيع الباحث  قوموي   ،الصحيح لألداء للوصول شتى طرق وإيجاد  االفكار

 وتوضيحه، شرحه مع استكشافي نشاط بكل المرتبطة المفاهيم ميتقد  حيث  تواجههم، التي المشكالت 

  . واألفكار المالحظات  وتسجيل البعض، بعضهم مع المناقشات  بتبادل لتالميذ  الباحث  سمحوي

 مرحلة التفسير )التوضيح( : -
الدليل  توزيع  من خالل  قيد البحث بتوضييييح وشيييرح المهارة المراد تعلمها   الباحث   قاموفي هذه المرحلة  

ومحاولة  ادائها   وكيفيةالمهارة وانواعها    ألهميةتعطى لتلميذ رؤية اوضح   الخاصة بالمهارة التى  المصيور

 .ة المؤثرة في المهارة تسليط الضوء على النقاط الفني

 مرحلة التوسع : -
 مواقف في بناؤها تم التي والمهارات  المفاهيم لتطبيق التالميذ  بتشيييجيع في هذه المرحلة الباحث  قوميو

اخرى من نفس    ألنواع  التعلم  من للمزيد  كوسييلة سيابقا المكتسيبة والخبرات  المعلومات  واسيتخدام جديدة

  والبراهين والمبررات   الواقعية االسييييتنتاجات  ، بحيث يقوم التالميذ بتقديمالمهارة التى تم تعلمها من قبل 
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التمريرة الصيدرية والتمريرة المرتدة اال في   تشيابهمثل    النقاط الفنية في  فى توضييح الفرق بين المهارتين

،بجانب  فروق فنية بين الرمية الحرة والتصييويب من الوثب اال الوثب فقط   ال يوجد مسييار الكرة فقط وانه  

مثل اسييتخدام التمريرة المرتدة للتغلب على المدافع    المهارتين اثناء اللعب   سييتخداما توضيييح االختالف فى

محاورة المرتفعة و اسيييتخدام ال  فوق الراس للتغلب على المدافع قصيييير القامة  والتمرير من طويل القامة

   .اما المحاورة المنخفضة لحماية الكرة من المدافع لألمامللتقدم 

 مرحلة التمديد : -
وكيفية الدمج   بلمن ق  التى تم تعلمهابين المهارة والمهارات   العالقة توضيحب  الباحث   قاموفي هذه المرحلة 

رؤيتهم من مهارة احادية الى  لتالميذ لتوسييييع المثيرة األسيييئلة بتوجيهوذلك   لعمل جملة مهارية ،  بينهم

، مع االهتمام بالمهارات الحركية التى تسيييبق المهارة  تتكون من ثالث مهارات على االقل جملة مهارية  

مثيل بيداخلهيا    عنيد مسييييك الكرة بعيد االنتهياء من مهيارة المحياورة و االنيدمياج بيأنواعيهمثيل مهيارة التوقف  

 الخلفى عند استالم الكرة واالرتكاز األمامي عند تمرير الكرة. االرتكاز مهارة 

 مرحلة التبادل : -
 او االفكيار تبيادلل  تعياونيية مجموعات  خالل من المييذ التباإلشييييراف على  البياحث  قاموفي هذه المرحلية 

 التصييورات  اسييتبدال و جماعية ،أو منفرد  بشييكل ونتائجهم جهودهم حصيييلة ونشيير  تغيرها او الخبرات 

 . الصحيحة العلمية بالتصورات  الخاطئة

 .مرحلة االمتحان )التقويم( : -

 للتأكد  في كل مرحلة من مراحل البرنامج  المرحلي   التقويمالباحث أسيييلوبين من التقويم أحدهما   اتبع      

على التفكير   تالميذ تحث ال التى  الذي اشيتمل على األسيئلة،و المناسيب  بالشيكل مرحلة كل خطوات  ذ تنف من

وأسيئلة أخرى تربط بين النقاط الفنية للمهارات الهجومية ، واما  ثاره اهتمامهم ،ا علىواالسيتنتاج وتعمل  

  تطبيقاوذلك عن طريق اختبارات المهارات الهجومية لكرة السييييلة    النهائيفهو التقويم    األخر األسييييلوب 

 ً من اثر اسييتخدام  المهاري  المسييتوىبنتائج القياس القبلي لمعرفة مدى التحسيين والتغير في   ومقارنته  بعديا

 . البرنامج التعليمى المقترح

 للبرنامج التعليمى:  التخطيط الزمنى-5

( أسيييابيع  بواقع وحدة تعليمة في األسيييبوع ،  8قام الباحث بإعداد البرنامج التعليمي بحيث يشيييتمل على )

  وقيد تم توحييد التوزيع الزمنى للبرنيامج لكال المجموعتيان مع االختالف،  ( دقيقية90زمن الوحيدة التعليميية )

 الواحد على النحو التالى : التعليميفى طريقة التدريس فقط . وكان التوزيع الزمنى للدرس 

 ( التوزيع الزمنى للدرس 17جدول )

 التوزيع الزمنى  عناصر الدرس  م
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 ق 10 االحماء  1

 ق 20 االعداد البدنى 2

 ق 50 الجزء الرئيسى ) النشاط التعليمى والتطبيقى (  3

 ق 10 الختامىالجزء  4

 

 : أسبوع لكل التعليمي المحتوى يلى وفيما
 

     بالكرة.+ االحساس والتحكم  المحاورة العالية مهارة + تعليم كرة السلة بنشهالتعريف  :األول االسبوع - 

             وقفة  + مهارة المحاورة المنخفضة تعليمالتعريف بمقاييس ملعب كرة السلة +  : الثانى االسبوع  -

 الكرة.االحساس والتحكم +االستعداد الهجومية                          

 تعلم مهارة    +مسك واستالم الكرة  مهارة تعليمالتعريف بمقاييس برج السلة +  : الثالث االسبوع  - 

 . واستالم الكرة)المنخفضة والعالية( بمسك المحاورة  دمج مهارات  + التوقف                         

     دمج مسك + التمريرة الصدرية  مهارة عليمت بكيفية احتساب النقاط +التعريف  : الرابع االسبوع -   

 . دمج مهارة المحاورة مع التمريرة الصدريةواستالم الكرة مع التمريرة الصدرية +                      

 +  المرتدةالتمريرة  مهارة عليم+ ت الالعبين في الملعب واالحتياطالتعريف عدد  : الخامس االسبوع  -

 المرتدة المحاورة مع التمريرة دمج مهارة  +تعليم مهارة التمرير من فوق الراس                            

 ومن فوق الراس.                            

 ارة المحاورة مع دمج مه +الرمية الحرة  مهارة تعليم المباراة +التعريف بحكام  : السادس االسبوع  -

 الحرة. مهارة التوقف مع الرمية                            

 التصويب من الوثب + دمج مهارت  مهارة عليمت بقواعد الوقت +التعريف   : السابع االسبوع -

 من الوثب.مع التصويب المحاورة والتمرير                            

   اتقان مهارات كرة السلة قيد البحث + اكثر الفرق تتويجا عالميا واولمبيا بالتعريف  : الثامن االسبوع -

 .   عن طريق جمل حركية                       

 التجربة االستطالعية الثانية :
وليس من العينية   من نفس مجتمع البحيث   تلمييذ ( 20بيأجراء تجربية اسييييتطالعيية على عيدد )  قياميت البياحيث 

 وكان الهدف من التجربة االستطالعية :االساسية للبحث 

الدليل المصييور تالميذ الجهزه التابلت وتشييغيل الفيديو بسييرعات مختلفة ، االطالع على  اسييتخدام ال -أ 

 مهارات كرة السلة .الخاص ب
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عند تنفيذ التجربة من حيث   معلى القيام بدوره الب التربية العملىمن ط فريق العمل المسياعد تدريب  -ب 

 البرنامج. التعرف علي التدريبات المستخدمة في

عند تنفيذ التجربة. وأسييفرت النتائج الخاصيية  عوبات التي يمكن أن تواجه الباحث التعرف على الصيي -ج 

 بالتجربة االستطالعية على التأكد من :

 على األداء بشكل أقرب إلى األداء الصحيح.تالميذ قدرة ال -أ

 .معلى القيام بدوره دينكفاءة المساع -ب 

 سالمة األجهزة واألدوات وصالحيتها. -ج 

 جراء ت االساسية :إلتنفيذ ا

  :القبليةالقياسات 

      والتحصييييييل المعرفى خالل الفترة الزمنيية من   مسييييتوي اإلداء المهياريجراء القيياسييييات القبليية فى  إتم 

 م .2019/ 10/ 17م الى 2019 /10/ 13

 تطبيق تجربة البحث االساسية : 

  15              م  الى يوم2019  /10/  20سيييياسييييية فى الفترة من يوم  ألقلم الباحث بتطبيق تجربة البحث ا

وقد تم تطبيق تجربة البحث على ,  )فترتين(دقيقة   90اسيبوعيا لمدة   مرةسيابيع  أ(  8بواقع )  ،م 2019/  12/

 بتنفيذ البرنامج التقليدى . قامما المجموعة الضابطة فقد , أالمجموعة التجريبية 

 المجموعة الضابطة : 

الشييرح اللفظى واداء النموذج العملى ( فى اليوم التالى خضييعت المجموعة الضييابطة للبرنامج التقليدى ) 

 من تطبيق المجموعة التجريبية وقد تم مراعاة االسس العلمية السليمة اثناء التطبيق .

 وعة التجريبية : مالمج

( 8) سييييتراتيجيية دورة التعلمإخضييييعيت المجموعية التجريبيية الى البرنيامج التعليمى واليذى يحتوى على  

 المرة الواحدة , وقد تم مراعاة االسس العلمية السليمة . فيدقيقة ( 90)اسابيع مرة اسبوعيا لمدة 

 القياسات البعدية :

المعرفى خالل   واإلختبارسييياسيييية فى المتغيرات المهارية  ألتم اجراء القياسيييات البعدية فى عينة البحث ا

 م  .2019/  12/ 23م الى 2019/ 12/  22الفترة الزمنية من 

 المعالجات اإلحصائية : 

 استخدم الباحث المعالجت االحصائية األتية :
   المتوسط الحسابى .    -1

 االنحراف المعيارى . -2
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     .  معامل اإللتواء  -3

 .معامل االرتباط  -4

     .  االدنى(–الربيع )االعلى  -5

 . (ختبار ) ت ا -7   
 . ( Effect Sizeحجم التأثير ) -8     

 

 

 : ومناقشة النتائج عرض 
 : النتائج أوال : عرض 

  مهاراتالفي للمجموعة التجريبية  ةوالبعدي يةالقبل اتالقياس اتداللة الفروق بين متوسط( 5جدول )

 قيد البحثاالبداع الحركى  االساسية لكرة السلة ومهارات

 25=  2=ن 1ن                )2η(ونتائ  حجم التأثير باستخدام مربع ايتا                               

 2.06=   0,05قيمة ت الجدولية عند مستوى 
 

 
 ( 2شكل )

 

  سيطات بين متو  0.05ند مسيتوى  وجود فروق دالة إحصيائيا ع  (2)( , وشيكل  5يتضيح من الجدول )

 الحركي و مهارات اإلبداع  مسيتوى األداء المهارىفي    للمجموعة التجريبية  القبلية والبعدية  ات القياسي

وأن قيم )ت( المحسيييوبة   ،، لصيييالح القياسيييات البعدية  قيد البحث    االصيييالة(–المرونة  –)الطالقة 

( وهيذا ييدل على حجم 0.854( و)0.15) ( بين²η)وتراوحيت قيم  (.16.81( و)3.02) تراوحيت بين

 (.Huge)ضخم  ( إلىLargeتأثير )كبير 
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 القياس

 القياس البعدى  القياس القبلى
 الفروق 

قيمة  

 )ت( 

 

(η2 ) ع م ع م 

1 

تغ
لم

ا
ت  

را
ي

ية 
ر
ها

لم
ا

 

 0.854 16.81 7.28-  1.55 11.43 1.45 4.15 درجه  التصويب من اسفل السلة 

 0.587 8.28 5.62-  2.12 10.67 2.56 5.05 درجه  الرمية الحرة  2

 0.441 6.16 4.46 1.89 11.24 2.12 15.70 ثانية  سرعه المحاورة  3

 0.15 3.02 3.81 2.88 13 3.89 16.81 ثانية  سرعه التمرير  4

5 

ى 
رك

ح
 ال

ع
دا

الب
ا

 

 0.773 12.8 2.56-  0.71 9.25 0.61 6.69 درجة  الطالقة الحركية 

 0.835 15.64 2.66-  0.62 7.94 0.55 5.28 درجة  المرونة الحركية  6

 0.717 11.03 3.75-  1.3 14.96 0.98 11.21 درجة  االصالة الحركية  7

 0.710 8.87 8.97-  3.73 32.15 3.1 23.18 درجة  االبداع الحركى  8
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مستوى في  ة ضابطللمجموعة ال ةوالبعدي يةالقبل اتالقياس اتداللة الفروق بين متوسط( 6جدول )

  قيد البحثاالبداع الحركى   مهارات واألداء المهارى 

 25=  2=ن 1ن                )2η(ونتائ  حجم التأثير باستخدام مربع ايتا                               

 2.06=    0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى 

 ( 3شكل )
ات  ين متوسطب 0.05( وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى 3( , وشكل )6يتضح من الجدول ) 

  و مهارات اإلبداع الحركيمستوى األداء المهارى ة في ضابط قبلية والبعدية للمجموعة الالقياسات ال

قيد البحث ، لصالح القياسات البعدية ، وأن قيم )ت( المحسوبة تراوحت    االصالة(–المرونة  –)الطالقة 

 متوسط( وهذا يدل على حجم تأثير )0.461( و)0.06( بين ) ²η(. وتراوحت قيم)6.41( و) 1.81بين )

Medium( إلى ) كبيرLarge .) 

في  ة ضابطالو التجريبيةتين للمجموع البعدية متوسطات القياساتداللة الفروق بين ( 7جدول )

  قيد البحثاالبداع الحركى  تمهاراو مستوى األداء المهارى 

 25=  2=ن 1ن                )2η(ونتائ  حجم التأثير باستخدام مربع ايتا                               
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 قيمة )ت(  الفروق 

(η2 ) 

 ع م ع م
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ت  
را

غي
مت

ال

ية 
ر
ها

لم
ا

 

 0.316 4.71 2.31-  1.63 7 1.75 4.69 درجه  السلة التصويب من اسفل 

 0.306 4.61 3.08 2.25 7.14 2.38 4.06 درجه  الرمية الحرة  2

 0.11 2.44 1.42 1.98 13.68 2.04 15.10 ثانية  المحاورة سرعه  3

 0.06 1.81 1.95 3.01 16.65 4.36 18.51 ثانية  سرعه التمرير  4

5 

ى 
رك

ح
 ال

ع
دا

الب
ا

 

 0.461 6.41 1.13-  0.64 7.64 0.58 6.51 درجة  الطالقة الحركية 

 0.403 5.70 0.97-  0.61 6.44 0.54 5.47 درجة  المرونة الحركية  6

 0.296 4.50 1.55-  1.22 12.38 1.15 10.83 درجة  االصالة الحركية  7

 0.270 4.22 3.65-  3.14 26.46 2.84 22.81 درجة  االبداع الحركى  8

 المتغييييييرات م
درجة  

 القياس

 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية 
 الفروق 

قيمة  

 )ت( 
(2η ) 

 ع م ع م

1 

ت  
را

غي
مت

ال

ية 
ر
ها

لم
ا

 

 0.648 9.42 4.43 1.63 7 1.55 11.43 درجه  التصويب من اسفل السلة 

 0.387 5.51 3.53 2.25 7.14 2.12 10.67 درجه  الرمية الحرة  2

 0.276 4.28 2.44 1.98 13.68 1.89 11.24 ثانية  سرعه المحاورة  3

 0.272 4.24 3.65 3.01 16.65 2.88 13 ثانية  سرعه التمرير  4

5 

ى 
رك

ح
 ال

ع
دا

الب
ا

 

 0.574 8.05 1.61 0.64 7.64 0.71 9.25 درجة  الطالقة الحركية 

 0.591 8.33 1.5 0.61 6.44 0.62 7.94 درجة  المرونة الحركية  6

 0.501 6.95 2.58 1.22 12.38 1.3 14.96 درجة  االصالة الحركية  7

 0.397 5.63 5.69 3.14 26.46 3.73 32.15 درجة  االبداع الحركى  8
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 2.06=   0,05قيمة ت الجدولية عند مستوى 

 

 
 ( 4شكل )

  ات بين متوسط  0.05حصائيا عند مستوى  ( وجود فروق دالة إ 4( , وشكل )7يتضح من الجدول )
  الحركي اإلبداع مهارات و مستوى األداء المهارى ة في ضابطالتين التجريبية و للمجموع البعديةالقياسات 
، وأن قيم   للمجموعة التجريبية د البحث ، لصالح القياسات البعديقي  االصالة(–المرونة –)الطالقة 

( وهذا يدل 0.648( و)0.276( بين )²η(. وتراوحت قيم)9.42( و)4.24)ت( المحسوبة تراوحت بين )
 (.Huge( إلى )ضخم  Largeعلى حجم تأثير )كبير  

 

   :  مناقشة النتائج :  ثانيا
( 05.  0عند مستوى الداللة )  ود فروق دالة احصائيا  وج  الى  (2وشكل )  ,(  5ويتضح من الجدول )

القياس  البعدية  بين  القياسات  لصالح  التجريبية  للمجموعة  والبعدية  القبلية  األداء  مهارات  في  ات  مستوى 

 .  قيد البحث   االصالة(–المرونة  – )الطالقة المهارى ومهارات التفكير اإلبداعي الحركي 

تطبيق إلى  النتيجة  تلك  الباحث  التعليمى  ويعزو  استراتيجية    البرنامج  باستخدام  التعلم  المقترح  دورة 

المعدلة   إطارات توالذي    E'S7))السباعية  وبترتيب منطقي في  متكاملة  بطريقة  المعلومات  بتقديم  تميز 

تراعي مبادئ ونظريات التدريس الفعال من حيث إنها تراعي القدرات العقلية للمتعلمين كما إنها تحث علي  

ول إلى المعرفة مما يجعل دور المتعلم فعاال في العملية التعليمية كما إنها  تعلم التفكير والبحث في الوص

أكثر متعة التعلم  وانتباه واثارة مما يجعل عملية  أكثر تشويقا  المتعلم  كما تساعد على خلق جو    ،  تجعل 

 .يسوده التعاون بين المعلم والتالميذ واتاحة فرصة المشاركة للجميع   تعليمى

  . ديفی ، تی وجونسون ،دی  إليه "  ذلك مع ما أشار  "   Duffy , T    & .Jonassen , Dويتفق 

م( من أن نموذج التعلم البنائي يتيح الفرصة أمام المتعلمين للتفكير في اكبر عدد ممكن من الحلول 2004)

 (. 72:50حدة )للمشكلة الوا
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)  د وفى هذا الصد  الدليمى  ناهد  الحركي  م(2012اشارت  التعلم  التعلم خالل ان عملية   خالل دورة 

 و ، سلبي متلقي  يكون ان للمتعلم يسمح ال أنه عن فضال القلق و التوتر من خالية مريحة أجواء في تحدث 

 والتنفيذ، االختيار في التفكير  حرية للتلميذ  منحت  كما ، "اإلبداع  يزيد  و الفعلية المشاركة على يحثه إنما

 جديدة و مختلفة  بطرق و بيسر الحركية للمهارات  التالميذ  أداء  في ساهم مما الحركي الواجب  أداء  في و

.(42  :57 -58 ) 

ادت الى زياده استيعاب   E'S7)ويرى الباحث ان استخدام استراتيجية دورة التعلم السباعية المعدلة ) 

وعرض وتوضيح اجزاء الجسم اثناء   المهارة، بجانب العمل على صقل  الحركية المهارةالتلميذ لمفردات 

اداء المهارة والتركيز على االجزاء المهمة فى االداء المهارى بجانب تنظيم المعلومات بصورة منطقية  

 التالميذ  مدركات  توسيعبجانب   ،متسلسلة من العام إلى الخاص مما أدى إلى زيادة فى المستوى المهارى

 والسعي لديهم التفكير بمهارات   االرتقاء  مما ساهم في،  منهم   اآلخرين وتقبلها مع نظرهم وجهات  بتبادل

 للتلميذ  وتسمح ، الخوف عن بعيدا تواجههم التي المهارية للمشكالت   ومتنوعة كثيرة حلول عن للبحث 

ومستوى    مما ساهم الى زيادة في  بطالقة عنها والتعبير   مألوفة غير بطريقة والمواقف الحركات  بإبداع

 .  االصالة(–المرونة –)الطالقة االبداع الحركى  مهارات 

(  37م() 2011)  مجبل الجوعانى  (،8م() 2018)حسام الدين عبابسةكال    نتائج دراسات ويتفق ذلك مع  

ابتسام محمد ( ,  26م ( )2001)  عبدالحافظ يوسف الصديق  ،    (43م() 2016)  نور طه ابراهيم  من،  

 .( 36)  م(2018)  عفيفى محمد مايسة(, 17)م( ۲۰1۳) رشا ناح  على( , 1م( ) 2003) فارس

 ومما سبق يتضح تحقق صحة الفرض األول الذي ينص علي : 

" توجد فروق دالة إحصائيًا بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في تعلم بعض المهارات 

االبداع الحركى     مهارات االساسية لكرة السلة المقررة على لتالميذ الصف األول اإلعدادي ومستوى  

 . االصالة( لصالح القياس البعدى"–المرونة  –)الطالقة 

دالة إحصائيا عند مستوى  3وشكل )( ,  6يتضح من الجدول )  بين متوسطات    0.05( وجود فروق 

المهارى   األداء  مستوى  في  الضابطة  للمجموعة  والبعدية  القبلية  الحركي القياسات  اإلبداع  مهارات    و 

 قيد البحث ، لصالح القياسات البعدية.  االصالة(–المرونة  –)الطالقة 

ويرجع الباحث تلك الفروق والتأثير اإليجابى لنتائج القياس البعدى للمجموعة الضابطة إلى أن الطريقة  

المتبعة   والتقليدية   ) النموذج  وأداء  الشرح  التعليمية  التى  )  بالمادة  للمهارات )تهتم  الفنى  األداء  (  مراحل 

، من المهارات االساسية لكرة السلةدريس  يكون للمعلم الدور األساسى فى الطريقة التقليدية المتبعة فى تو

إعطاء   ثمالمراد تعلمها  إعطاء فكرة واضحة عن كيفية األداء الصحيح وكذلك عمل نموذج للمهارة    خالل

المركب  إلى  البسيط  الصعب ومن  إلى  السهل  المتدرجة من  التدريبات  األخطاء    مجموعة من  وتصحيح 

فى مهارات االساسية لكرة    المجموعة الضابطة  تالميذ اء  والتوجيه األمر الذى أدى إلى تحسن مستوى أد 

  التفكير االبداع الحركى. ات السلة ومن ثم مهار
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يؤدى إلى  ألوامر(،  ا  )أسلوب   باستخدامأن التدريس  (،  م2000ولخرون) أشارت زكية إبراهيم كامل  و

                      المباشر للمعلومات أثناء عملية التعلم.  واالسترجاعواألداء المتكرر  للممارسةزيادة مستوى الفرد نتيجة 

                                                                                                (20  :80 ) 

 المباشرة التعليمية األساليب  من باألوامر التعلم أسلوب  بأن م( 2004) حسن فكرى وفى هذا الصدد اشار

 على بالسيطرة المعلم يشعر حيث   المتعلم إلى المعلم من المهارات  واكتساب , المعلومات  وصول لسرعة

 . التعليمية خالل الوحدة المحيطة البيئة ظروف ضبط ويستطيع,التعليمى الموقف

                                                                                                (32 :128 ) 

  ( 41)  م(2002)  مهدى محمود سالم  ،(  46)م(  1997)  وفيقة سالموهذا يتفق مع ما أشار إليه كال من  

  ومن خاللها يسهل التعليم تعود عليها الطالب خالل مراحل التعليم المختلفة،    التقليدية فى   على أن الطريقة

المتعلم   ذه المهمة، وفيها يتم تعديل سلوكتحصيل بعض المقررات النظرية والتطبيقية لقيام المعلم به  عليهم

 ين حتى يحدث التكيف فى المواقف الجديدة.بالممارسة والتمر

من   كل  دراسات  إليه  توصلت  ما  مع  النتائج  هذه  دراسةوتتفق  مع  ذلك   ه عبدالالعمرو    ويتفق 

،30م() 2018)  )  ( محمد  محمد  )2012أحمد  )(3م(  أحمد  سيد  إيمان   ,2006( ,  4م(  محمد (  سالى 

)  ،  (21)م(  2005عبداللطيف ) أن    (40)م(  2014مصطفى محمود عوض  إلى  نتائجهم  حيث أشارت 

 الطريقة التقليدية حققت تقدم للمجموعة الضابطة فى مستوى األداء المهارى قيد أبحاثهم .

 ومما سبق يتضح تحقق صحة الفرض األول الذي ينص علي : 

في تعلم بعض المهارات   الضابطة" توجد فروق دالة إحصائيًا بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة  

االبداع الحركى     مهارات االساسية لكرة السلة المقررة على لتالميذ الصف األول اإلعدادي ومستوى  

 االصالة( لصالح القياس البعدى" –المرونة  –)الطالقة 

دالة إحصائيا عند مستوى  4( , وشكل )7يتضح من الجدول )  بين متوسطات    0.05( وجود فروق 

ية للمجموعتين التجريبية والضابطة في مستوى األداء المهارى ومهارات التفكير اإلبداعي  القياسات البعد 

 لصالح القياسات البعدي للمجموعة التجريبية.  االصالة(  قيد البحث –المرونة –الحركي )الطالقة 

استخدام  الى    ةالتجريبية  تلك الفروق والتأثير اإليجابى لنتائج القياس البعدى للمجموع   لباحث ا  ويعزو    

  تالميذ مرور الب  والذي أنتج عملية مهارية معرفية نشطة،  E'S7))دورة التعلم السباعية المعدلة  استراتيجية  

 والمهار ة المراد تعلمها،  المفهومخاللها  متنوعة تكتشف من استكشافيةبخبرات تعليمية 

العقلي  يمارس  المتعلم  بجانب ان   التنظيم والترتيب والتحويل الذي  نوعا من النشاط  يتمثل في إعادة 

لتنفيذ مجموعة من النشاطات األدائية العملية  ثم االنتقال  وتكاملها    احتوائها المتعلم على مادة التعلم قبل    يدخله

 .ى لهذه المهارةمن ثبات ووضوح المعن المراد تعلمها لتزيد ات االساسية لكرة السلة لمهار

 يعمل قد  مما بالحديثة،  القديمة الخبرات  ربط الى التجريبية المجموعة تالميذ  ويرجع الباحث تفوق 

 خطوات  وفق  التعلم أن كما المتنوعة، األفكار من أكبر عدد  توليد  وبالتاليألخرى   معرفة من التنقل على
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 الفهم على مبني معنى،  ذي تعلم حدوث  على ساعد  قد   E'S7)استراتيجية دورة التعلم السباعية المعدلة )

 .المباشرة الخبرات  خالل منوالمهارات  المعلومات  اكتساب  فيتم الحفظ، وليس

 إيجابية على  تعتمد  التعلم استراتيجيات  أن م(  2008) كوجك كوثر" إليه أشارت  ما مع هذا ويتفق 

 إلى تهدف التى  التدريسية واإلجراءات  التربوية الممارسات  جميع وتشمل التعليمى  الموقف فى المتعلم

 الحصول فى ذاته على  المتعلم واعتماد  والتجريب  والبحث  التعلم يتم حيث  وتعظيمه  المتعلم دور تفعيل

 التعليمية األنشطة على قائم  تعلم وهو واالتجاهات، القيم وتكوين المهارات  واكتساب  المعلومات  على

 الفاعلة المتعلم مشاركة على تعتمد   التى المستهدفة السلوكيات  عنها وينتج المتعلم يمارسها التى المختلفة

 ( 152:  33.) التعلمى التعليمى الموقف فى واإليجابية

تتيح مشاهدة المهارة و   بالمادة العلمية مثل مقاطع فيديو التى  وياتى تنوع مصادر المعلومات الخاصة

إليضاح    slow Motionوشرح الباحث للنقاط الفنية أثناء مشاهدة الالعبين واستخدام العرض البطئ   

اط الفنية الدقيقة التسلسل الحركى للمهارة ككل ، مما أعطى لالعب تصور كامل للمهارة وكيفية أدائها والنق 

 التى   في الدليل المصورتركز اهم النقاط الفنية للمهارة    بجانب النص المكتوب والصور التى  التى تميزها ،

ساهمت على فهم واستيعاب الطالب االداء الفني الصحيح وتتبع مسار الحركة للمهارات التي يدرسونها، 

والكرة  بشكل فنى ومستوى أداء عالي وتحكم رائع في الجسم     المهارات وبالتالي أصبح الطالب يؤدون  

وشعورهم بفهم وإدراك كل ما يتعلق بالمهارة    تالميذ ر في زيادة الثقة بالنفس لدى المما كان له عظيم األث

 من مفاهيم.  

للبرنامج التعليمى المقترح باستخدام استراتيجية دورة التعلم السباعية   الدال االثر الباحث  يرجع كما 

 لسلوكادعم  ال  الذى وفر  االصالة(–المرونة  –)الطالقة  الحركي    اإلبداع على مهارات   E'S7)المعدلة )

 العملية محور كانوا التالميذ  الن االبتكار، بنمو يسمح  الذي المالئم المناخ  وتوفير  التالميذ  لدى اإلبداعي

 من  م(2009) طلبة ابتهاج أكدته ما التعلم ، وهذا أثناء موجها ومشرفا و مرشدا األستاذ  وكان ، التعلمية

 الخيالية و الحرة االلعاب  خالل من للطفل العقلي تكون بتنمية الجانب  للتلميذ  اإلبداعية  المهارات  تنمية أن

 ( 2) .له اإلبداعي الجانب  قدراته وإبراز عن التعبير على تشجيعه و الحركية  األلعاب  و والتمثيلية

دورة التعلم من طرق التدريس التي تركز    ان استراتيجية  م (2001حسن محمد حويل )  وهذا ما اكده

على الجانب العملي الذى من خالله يتعلم الطالب، وتعتمد على األدوار المتكافئة لكل من الطالب والمعلم  

بحيث تجعل الطالب محوراً في العملية التعليمية، وذلك بجعله يكتشف ثم يبنى المفهوم ثم يطبق هذا المفهوم 

وقد صم  فكرة جديدة،  الدراسية على  والمقررات  المناهج  تدريس  أجل  الطريقة في األصل من  هذه  مت 

العقلية للمتعلم وتعمل على تنمية مهارات   للقدرات  أنها تمتاز بمراعاتها  للمتعلم    االبداعيةالمختلفة حيث 

 ( 213:  15ق جيدة . )بطر
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(  36)م(2018عفيفي ) مايسة محمد  (،  8) م(2018)  حسام الدين عبابسة  ويتفق ذلك مع دراسة كال من 

،( عبدالمجيد  محمد  عمارة (،  29) م(2000على  االغا،  (39)   م(2016)دودو   بلقاسم  - مراد    حمدان 

بدر مبارك  ,  (45)  م (2003)حمد  أوهبه عبدالمحسن    (,47)   م (2001يسرى طه محمد )  ،(16() 2012(

 (  5)  م (2011طرخم )

 ويتضح مما سبق تحقق الفرض الثالث الذي ينص علي  :

توجد فروق دالة إحصائيًا بين القياسين البعديين للمجموعة التجريبية والضابطة في  تعلم بعض    "

مهارات االبداع المهارات االساسية لكرة السلة المقررة على لتالميذ الصف األول اإلعدادي ومستوى  

 "للمجموعة التجريبية  االصالة( لصالح القياس البعدى–المرونة  –)الطالقة الحركى 

 والتوصيات  اإلستخالصات

 : ستخالصات إلا : أوال  
 ما يلى :   الباحث  إستنتج فى ضوء أهداف البحث وفى حدود العينة وما تم التوصل إلية من نتائج 

سيياهمت بطريقة    E'S7)اسييتراتيجية دورة التعلم السييباعية المعدلة )  باسييتخدام  البرنامج التعليمي -

المهارات االسيييياسييييية لكرة السييييلة المقررة على لتالميذ الصييييف األول  في  تعلم بعض  ايجابية  

 .  االصالة(–المرونة –)الطالقة فى تنمية مهارات االبداع الحركى قيد البحث , وكذلك  اإلعدادي

في  تعلم بعض المهارات سيييياهم بطريقة ايجابية  " الشييييرح وأداء النموذج "   التقليدياالسييييلوب  -

فى تنمية  ررة على لتالميذ الصييف األول اإلعدادي قيد البحث , وكذلك االسيياسييية لكرة السييلة المق

 . االصالة(–المرونة –)الطالقة مهارات االبداع الحركى 

  تأثيراً كثر أكانت   E'S7)التعلم السييباعية المعدلة )  دورة  اسييتراتيجية  باسييتخدامالبرنامج التعليمي   -

من  بعض المهارات االسياسيية لكرة السيلة المقررة على لتالميذ الصيف األول اإلعدادي قيد البحث 

 ثيره .أوت  هاالسلوب التقليدى ) العرض والشرح ( مما يدل على فاعليت

  تأثيراً كثر أكانت   E'S7)التعلم السييباعية المعدلة )دورة    اسييتراتيجية  باسييتخدامالبرنامج التعليمي   -

مما يدل   التقليديمن االسييلوب    االصييالة(–المرونة  –)الطالقة تنمية مهارات االبداع الحركى  فى

 ثيره .أعلى فاعليته وت

 : التوصيات ثانيا  : 
 فى ضوء ما توصل  إليه نتائج البحث يوصى الباحث  باآلتى:      

تعلم بعض المهارات فى   E'S7)السيييباعية المعدلة )سيييتراتيجية دورة التعلم إاالهتمام باسيييتخدام   -

 حدى االستراتيجيات التدريسية الحديثة .إباعتبارها  االساسية لكرة السلة

تنمية مهارات االبداع   فى  E'S7)السيييباعية المعدلة )سيييتراتيجية دورة التعلم  إاالهتمام باسيييتخدام   -

 .االصالة(–المرونة –)الطالقة الحركى 
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تكسييب الموقف التعليمى   التيبالطرق التدريسييية  إعداد المعلمين مجال  فياهتمام المتخصييصييين   -

 الحيوية والنشاط.

ثناء تنفيذ درس التربية الرياضيية  أ فين يوفر المعلم المناخ التعليمى الجيد داخل الدرس  أضيرورة   -

 بين التالميذ بعضهم البعض . اإليجابيما يدعم التفاعل ب

السييييبياعيية المعيدلية  دورة التعلم   اسييييتراتيجييةلى كيفيية  تيدرييب طالب التربيية العلميية بيالكلييات ع -

((E'S7 مختلف الرياضات واالستفادة بها خالل عملية التعليم  في. 

 المراجع العربية واالجنبية 

 :المراجع العربية  :أوال  
تنمية القدرة على حل المشيييكالت   دورة التعلم فى اسيييتخدام: فعالية   م(  2003ابتساااام محمد فارس )  -1

والتحصيييل الدراسييى المرحلة الثانوية فى مادة علم النفس " رسييالة ماجسييتير غير منشييورة ,  

  جامعة القاهرة. –معهد الدراسات والبحوث التربوية 

للنشيييير  المسيييييرة درا ،عمان، الروضيييية لطفل الحركية : المهارات (2009محمود طلبة ) ابتهاج  -2

 .والطباعة 

ثرها  أو  المسيابقات تدريس بعض  فيدورة التعلم   اسيتراتيجية اسيتخدام:   م(  2012)  أحمد محمد محمد  -3

، المجلة العلمية لبحوث التربية البدنية    على مسيييتوي التحصييييل لدى تالميذ المرحلة االبتدائية

 والرياضة، كلية التربية الرياضية، جامعة بنها .

أسيييلوب تحليل المهمة فى تعليم بعض مهارات الكرة   اسيييتخدام: " اثر  م (2006إيمان سااايد احمد  )  -4

رة لطالبات الفرقة االولى بكلية التربية الرياضييية جامعة اسيييوط " رسييالة ماجسييتير غير  ئالطا

 منشورة , كلية التربية الرياضية , جامعة اسيوط  .

ة التعلم فى تدريس الرياضيييات  فاعلية إسييتخدام نموذج دور :  م(2011بدر مبارك طرخم الشاامرانى )  -5

بالمملكة   االبتدائيلدى تالميذ الصيييف الخامس   اإلبداعيفى تنمية التحصييييل ومهارات التفكير  

 .جامعة القاهرة   –العربية السعودية " رسالة ماجستير غير منشورة معهد الدراسات التربوية 

علم في تدريس بعض المهارات األساسية  تأثير استخدام أسلوب دورة الت  :  (م2012) تغريد أحمد السيد  -6

، مجلية علوم الريياضيييية وبقياء أثر التعلم  المهيارىالهجوميية في كرة السييييلية على التحصييييييل 

 وتطبيقات التربية البدنية، كلية التربية الرياضية، جامعة المنيا . 

:اتجياهيات وتجيارب معياصييييرة في تقويم أداء الطياليب والميدرس ، دار    م(۲۰۰۹جاابر عباد الحمياد )  -7 

  الفكر العربي، القاهرة.

فعالية برنامج تعلمي بأسييلوب االكتشيياف الموجه في تنمية قدرات    م(:2018) عبابسااة  حسااام الدين -8 

سيينة في رياضيية الكاراتيه، رسييالة   12-10اإلبداع الحركي والرضييا الحركي لدى الناشييئين  

  دكتوراة ، معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضة ، جامعة محمد بوضياف .
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  تيأثير أسييييلوب التعلم البنيائي على المجيال المعرفي: "    م(۲۰۰۵حساااااام الادين نبياه عباد الفتاا  )  -9
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  مجلة علوم الرياضية, كلية التربية الرياضية, جامعة المنيا.
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http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=250743
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=250743
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=250743
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 كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة.-العلمية لعلوم وفنون الرياضة
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 ( 1)مرفق رقم 

 والمهارية  االختبارات البدنية

 اوال : االختبارات البدنية 

 متر من البدء المنطلق 30اختبار العدو  -1

 

 :غرض االختبار

الجسرررم وسررررعة رد  قياس السررررعة الىصررروى في الجري تحت تروف متايرس بالنسررربة للىصرررور الذاتي لو ن  

 الفعل.

 األدوات الالزمة:

 م 5م وعرضها ال يىل عن  50مضمار أللعاب الىوى أو منطىة فضاء طولها ال يىل عن  -

 ساعة إيىاف. 2عدد  -

 اإلجرراءات:

متر من الخط   20تحردد منطىرة إجراء االختبرار بةالثرة خطوط خط بردايرة أول وخط بردايرة ثران على بعرد  -

 تر من الخط الةاني. 30نهاية على بعد األول. وخط 

 حارس إلجراء االختبار.  2تخطط المنطىة عدد  -

 وصف األداء: 

 يبدأ االختبار بأن يتخذ كل مختبر وضع االستعداد خلف الخط األول.  -

عندما يعطي األذن بالبدء، يىوم المختبر بالجري بسرررررعة تيايدية تصررررل إلى أقصررررى مدى لها عند خط   -

 ني.البدء الةا

 يخصص لكل مختبر مراقب يتخذ مكانه عند الخط الةاني ويىف المراقب رافعًا يده ألعلى. -
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 عندما يىطع المختبر خط النهاية يىوم الميىاتي بإيىاف الساعة وحساب اليمن. -

 تعليمات االختبار: 

 يؤدي كل متسابىين االختبار معًا لضمان توافر عامل المنافسة. -

 يجري في الحارس المخصصة له.على كل مختبر أن  -

 يتخذ المختبر وضع البدء العالي عند الخط األول. -

 ق للراحة.5يعطى كل مختبر محاولتين بين كل محاولة واألخرى  -

 إدارة االختبار:

 آن بالبدء: يىوم بإعطاء إشارس البدء. -

إشررررررررررررررارس برذراعره عنردمرا يىطع المختبر  مراقرب لخط البردء الةراني: ويكون مهمرة كرل مراقرب إعطراء  2عردد  -

 خط البدء الةاني.

ميىاتي: ويىوم كل منهما بتسرررررررررجيل اليمن الذي يسرررررررررتارقه المختبر من الخط الةاني وحتى خط   2عدد    -

 النهاية.

 حساب الدرجات:

 من الةانية.  10/1يسجل اليمن ألقرب  -

  يحتسب للمختبر أحسن  من يسجله في المحاولتين. -

 

 

 اختبار الوثب العريض من الثبات -2

 

 قياس الىدرس العضلية للرجلين في الوثب لألنام  . الغرض من االختبار:

 األدوات : 

 



 

 

-3۲ - 
 ارض مستوية ال تعرض الفرد لالنيالق. -

 شريط قياس . -

 يرسم على األرض خط بداية وتىسم مسافة الوثب بالسنتيمتر . -

 
 مواصفات األداء  

البردايرة والىردمران متبراعردان قليال براتسررررررررررررررراع الحوض والرذراعران عراليرا، تمرجح  يىف المختبر خلف خط    -

الذراعان أمام أسررررررفل خلفا مع ثني الركبتين نصررررررفا وميل الجذع أمامًا ، من هذا الوضررررررع تمرجح الذراعان  

أمرانرا وبىوس مع مرد الرجلين على امترداد الجرذع ودفع األرض برالىردمين في حرالرة الوثرب أمرانرا أبعرد مسررررررررررررررافرة 

 مكنة لألمام .م

 :لشروطا

 الوقوف عند البدء أمام خط البداية مع عدم لمسه . -

 االرتىاء والهبوط بالىدمين معا. -

 تحسب المسافة بين خط االرتىاء )البدء( حتي أخر أثر للىدمين على األرض  -

 التسجيل :

 تسجل المسافة  من خط االرتىاء حتى أخر اثر لمكان الهبوط . -

 ع من الوقوفذاختبار ثني الج  -3

 الغرض من االختبار:

 قياس مدى مرونة الجذع في حركات الةني لألمام من وضع الوقوف. 

 



 

 

-33 - 
 األدوات الالزمة:

سرررررررم. مىسرررررررمة بخطوط إلى وحدات كل وحدس  20مقياس مدرج من الخشرررررررب أو مسرررررررطرس طولها حوالي   -

 سم.10سم ويفضل أن تكون حدود هذا التدريج في مدى 1تساوي 

 مىعد أو كرسي أو منضدس مسطحة تتحمل و ن المختبر بدون حدوث أي اهتيا . -

 اإلجراءات:

يةبت المقياس )المسرررطرس( بحافة المىعد أو المنضررردس بحيث يكون منتصرررف المقياس أعلى حافة المىعد    -

 أو المنضدس والنصف اآلخر أسفل الحافة.

حافة المىعد على أن تكون انحرافات الدرجات التي   يالحظ أن نىطة التدريج )صررفر( تكون في مسررتوى   -

 تىع في النصف العلوي بالسالب والتي تىع في النصف السفلي بالموجب.

 وصف األداء:

يتخذ المختبر وضرررررررع الوقوف على حافة المىعد أو المنضررررررردس بحيث تكون الىدمان مالمسرررررررتان لجانبي    -

 المقياس.

تضرررع األصرررابع أمام المقياس. ومن هذا الوضرررع يحاول المختبر يىوم المختبر بةني الجيع أمامًا أسرررفل    -

ثني الجيع ألقصرررررى مدى ممكن بىوس وببطء. مع مالح ة أن تكون أصرررررابع اليدين في مسرررررتوى واحد وأن 

 تتحرك ألسفل موا ية للمقياس. 

 : تعليمات االختبار

 والرقبة.يؤدى االختبار بدون تصلب في عضالت الذراعين والجيع  -

  يؤدى االختبار من وضع فرد الركبتين. -

 يكون ثني الجيع ألسفل ببطء وقوس ومحاولة تحىيق أقصى مدى ممكن من الةني ألسفل.-

 من األفضل إعطاء المختبر محاولتين أو ثالث كوسيلة لإلحماء والتدريب على االختبار. -
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 المقياس.يجب على المختبر توجيه ن ره إلى أسفل  -

تبين أن ثني الجيع ألسررفل بىوس وبسرررعة يحىق نتائج أفضررل ولذلأ يجب أن يةبت المختبر    -

 ثواني. 3-2في وضعه النهائي 

 : إدارة االختبار

 لمراقبة األداء وحساب الدرجات:  

 حساب الدرجات:

  درجة المختبر هي أقصى نىطة على القياس يصل إليها المختبر. 

 

 

 جم( ال قصي مسافة1كرة وزنها )اختبار رمي  -4
 

 قياس الىدرس العضلية للذراع . الغرض من االختبار:

 جم( ، قطاع للرمي ، شريط قياس.1كرس يد و نها )  األدوات :

 الخلف.خط يىوم المختبر برمي الكرس من  يرسم قطاع للرمي يحد في أوله : اإلجراءات

 من خلف خط الرمي يىوم الطالب برمي الكرس ألقصي مسافة ممكنة . مواصفات األداء :
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 الشروط :

 القياس العمودي من مكان سىوط الكرس وخط الرمي . -

  لكل طالب ثالث محاوالت يسجل له أفضلها. -

 يستخدم الطالب يده المفضلة . -

 التسجيل :

 تحسب المسافة من خط الرمي حتي مكان سىوط الكرس .

 ثانيا : االختبارات المهارية 

 هالحر الرميهاختبار  -1

 

     . الحرة الرمية س مهاره ا: قي الغرض من االختبار   -ا 

 : كره سله ، هدف كره سله .  االدوات  -ب

، وللمختبر ان يقوم   الحرة الرمية : يتم اداء الرميات من خلف خط  مواصفات االداء  -ج

بعض   بأداءطريقه من طرق التصويب  ، هذا ويسمح  أيباستخدام  الحرةالرميات  بأداء

 الرميات قبل االداء على سبيل التجريب . 

 :شروط االختبار

 .يجب أن يتم التصويب من المكان المحدد لذلأ -1

 .( رميات 10للمختبر الحق في ) -2

 - :التسجيل

 .)محاولة( ناجحة تدخل فيها الكرة السلة تحتسب درجتان لكل تصويبة -۱

 .تحتسب درجة لكل تصويبة )محاولة( تلمس فيها الكرة الحلقة وال تدخل السلة -۲

 .ال تحتسب درجات عندما تلمس الكرة اللوحة وال تدخل السلة -3

 هذا ويسجل للمختبر العدد الكلي للدرجات في العشر محاوالت. -4
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 2- اختبار التصويب من اسفل السلة 

 

:قياس مهاره التصويب من اسفل السله مباشره .الغرض من االختبار  -أ  

: كره سله ، هدف كره سله ، ساعه ايقاف .  االدوات -ب  

يقف المختبر اسفل السله مباشره وهو ممسك بالكره ، عند سماع االشاره يقوم  مواصفات االداء :  -ج

ثانيه.   30اوده التصويب لمده بالتصويب على السله ثم استعاده الكره بسرعه لمع  

الشروط:  -د  

 للمختبر الحق فى التصويب باى طريقه يريدها .

 على المختبر ان يعاود االستحواذ على الكره عقب كل محاوله تصويب ليعود التصويب  

 - :التسجيل

 .)محاولة( ناجحة تدخل فيها الكرة السلة تحتسب درجتان لكل تصويبة -۱

 .تحتسب درجة لكل تصويبة )محاولة( تلمس فيها الكرة الحلقة وال تدخل السلة -۲

 .ال تحتسب درجات عندما تلمس الكرة اللوحة وال تدخل السلة -3

 .ث  30هذا ويسجل للمختبر العدد الكلي للدرجات في  -4

  

 اختبار سرعة المحاورة   -3

 

 الهدف من االختبار : 

 قياس سرعة المحاورة حول مجموعة من العوائق 

   -األدوات المستخدمة:

 كرات سلة ، ساعة إيقاف ، ستة كراسى بدون ظهر 

   -:مواصفات األداء 

يرسم على أرض الملعب خط يمثل البداية ثم توضع الكراسى متتالية فى خط مستقيم بحيث يبتعد الكرسى  

 م 1.50األول عن خط البداية  

 الكرسيم والمسافة الكلية من خط البداية إلى أقصى حد 2.50تكون المسافة بين كل كرسى و اآلخر

 م .   14.0السادس 

الخط مباشرة وعند إشارة البدء يلتقط الالعب الكرة من  يقف الطالب خلف خط البداية والكرة على

األرض ويقوم بالمحاورة مع االتجاه نحو اليمين من على الكرسى األول ويستمر فى المحاورة بين  

 الكراسى بطريقة الزجزاج ذهابا وإيابا فقط حتى يعود إلى خط البداية  
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 تعليمات االختبار:  

 اورة تستخدم الطريقة القانونية فى المح

 بأعلى من اليدين  النطيطيمكن 

 والكرسي يجب أن يكون جسم الالعب بين الكرة 

 لكل العب محاولتان تحتسب لهما أفضلهما

 يسمح بالتدريب بقل بدء االختبار 

 التسجيل :

يحسب الزمن الذى استغرقه الالعب بالثوانى وعشر الثانية من لحظة إصدار إشارة البدء حتى العودة 

 ط البداية . مرة أخرى إلى خ
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اختبار التمرير السريع  رابعا :  

 الهدف من االختبار : 

 قياس قدرة المختبر على سرعة تمرير واستالم الكرة 

 األدوات المستخدمة: 

 أرض مسطحة ، حائط مسلح وأملس ، ساعة إيقاف ، كرة سلة  

 مواصفات األداء :

سم من الحائط ، عند سماع إشارة البدء يقوم   270يقف المختبر خلف خط مرسوم على األرض على بعد 

المختبر بتمرير الكرة إلى الحائط على أن يكون هذا التمرير فى مستوى رأس المختبر وبالطريقة التى 

وبأسرع ما يمكن ، ثم يقوم باستقبال الكرة بعد ارتدادها من الحائط ليعاود تكرار العمل إلى أن  يريدها  

 يؤدى عشر تمريرات سليمة 

 تعليمات االختبار:  

 يجب أداء جميع التمريرات من خلف الخط المرسوم على األرض .

 معاودة تمريرها . غير مسموح بضرب الكرة بعد ارتدادها من الحائط، إذ يجب أوال استقبالها ثم

 مسموح بمالمسة الكرة للحائط عند أى ارتفاع . 

فى خالة سقوط الكرة على األرض أثناء األداء ، للمختبر لن يعاود االستحواذ على الكرة واالستمرار من 

 خلف الخط

 يسمح للمختبر بمحاولتين على أن تحسب أفضلهما 

 التسجيل : 

الكرة للحائط فى التمريرة األولى الناجحة وحتى مالمسة   يحسب زمن أداء االختبار من لحظة مالمسة

 الكرة للحائط فى التمريرة العاشرة .

يحسب للمختبر المحاولة التى يسجل فيها زمن أقل مع مالحظة  –يحسب الزمن بالثوانى وعشر الثانية 

 أن االختبار يتطلب حساب زمن أداء عشر تمريرات ناجحة
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 ( 2مرفق )

 الحركية  االبداعية القدرات اختبارات

 الحركية  الطالقة اختبار

 المانع اختبار : االول االختبار

 . الحركية الطالقة اختبار  : االختبار من الهدف

 سنة(  12الى  8)من   االعمار مستوى

 : كاالتي وهي مختلفة بارتفاعات موانع ستة : المستخدمة االدوات

 . ( م1.5عرضة ) - م ( 1طولة )   : االول المانع

 . ( م1عرضة )-( م1.5طولة )  : الثاني المانع

 م(. 3)  وعرضه م(1.5) الثاني وطولم(  1)  االول قائمه طول : الثالث المانع

 م( 3)    ضلعه طول االضالع متساوي مثلث  شكل على : الرابع المانع

 م(. 2)  سم( وعرضه50)  طوله : الخامس المانع

 م(. 1) الثالث  وضلعه م( 1.5)  القائم ضلعه طول الزاوية قائم مثلث  : السادس المانع

 حسب  المذكورة الموانع وتوضع م(14) طوله االرض  على مستقيما خطا نرسم : االداء مواصفات

 بطرق المختبر يتحرك االشارة وعند  م(2) ولخر مانع بين والمسافة المرسوم الخط يمين  على تسلسلها

 ،  قفز ) مختلفة

 في المحدد  السير خط وفق اخر الى مانع من استطاعته وحسب  . ( الض ....، عبور ، سير ، دحرجة

 مواصفات 

 يعمل انه أي السادس المانع من باالداء  العودة تكون مانع اخر على االداء من االنتهاء وبعد  . االداء

 دوران 

 . االداء وقت  لتكملة وهكذا اخرى مرة الموانع لمواجه

  المجموعة عن بعيدا االداء مكان يكون ان ويجب  فرد  من الكثر االختبار كان اذا :االختبار تعليمات

 . المختبر به يقوم ما يرى ان المجموعة افراد  من فرد  أي يستطيع ال بحيث  المختبرة

 . دقيقة (2 ) وقدره لالختبار المخصص  الوقت  ضمن الحركية االستجابات  عدد  تحتسب  : التسجيل

 . تكرارها عدد  عن النظر بغض  واحدة فئة الى تنتمي استجابة لكل واحدة درجة للمختبر تعطى : التقويم
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 الحركية  المرونة اختبار

 الكرة اختبار : الثاني االختبار

 الحركية  المرونة ختبار ا : االختبار من الهدف

 سنة(  12الى  8)من   االعمار مستوى

 الدائرة محيط على يقفون ( تلميذ 25( كرة سلة )15) يتسع  صندوق – السلة كرة : المستخدمة االدوات

 الدائرة محيط عن الكرات  ابتعاد  دون للحيلولة الصندوق الى واعادتها الكرات  الستالم كشواخص  ليكونوا

 المختبرين  مجموعة قبل من  االختبار الداء المقرر الكلي الزمن على تؤثر ال كي

 وبالقرب  وسطها في المختبر م( يقف2.5قطرها ) نصف االرض  على دائرة نرسم : االداء مواصفات

 جسمه اجزاء من جزء باي الكرة برمي المختبر  يبدأ الصافرة سماع وعند  ، الكرات  صندوق منه

 لرمي محاولة اية من انتهائه حال اخرى كرة المختبر  يتسلم ان بشرط حسب استطاعته مختلفة وبطرق

 . الكرة

 : االختبار تعليمات

 ال بحيث  المختبرة المجموعة عن بعيدا االداء مكان يكون ان يجب  فرد  من الكثر االختبار كان اذا -1

 . المختبر به يقوم ما يرى ان المجموعة افراد  من فرد  أي يستطيع

 . مرة من اكثر الكرة رمي طريقة من تكرر ال ان حاول -2

 الكرات  من عدد  اكبر ترمي ان حاول كرات  عدة الصندوق في : قائال المختبرين الباحث  يخاطب  -3

 . دقائق (4 ) خالل الكرات  ضرب  في جسمك اجزاء من جزء أي مستخدما مختلفة بطرق

 . دقائق (4 ) وقدره لالختبار المخصص  الوقت  ضمن الحركية االستجابات  عدد  تحتسب  : التسجيل -4

 في  متشابهة كانت  وان حتى ايؤديه ان المختبر استطاع محاولة كل عن واحدة درجة تعطى :التقويم -5

 الصدر بمستوى االمام  الى يديه بكلتا الكرة يرمي ان ذلك ومثال . واحدة فئة ضمن تدخل أي التصنيف

 الض .... الورك بمستوى االمام الى  يديه بكلتا الكرة يرمي او

  الحركية االصالة اختبار

 الشواخص  اختبار : الثالث االختبار

 الحركية  االصالة اختبار  : االختبار من الهدف

 سنة(  12الى  8)من   االعمار: مستوى

 ( اطواق. 4و)  شواخص  (6: ) المستخدمة  االدوات

 :كاالتي   توزع  م(22( طوله االرض  على مستقيما خطا نرسم : األداء مواصفات
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 للون مغاير بلون النهاية  خط ويرسم  م(2(يبتعد  الذي البداية لخط مغاير بلون االول المترين على يرسم

 في

 واحد  كل بين والمسافة الشواخص  وضعت  كما االرض  على االطواق توضع ، المسافة من  م(2( اخر

 الض( ...... الشاخص  عبور ، دحرجة ، سير ، قفز ) مختلفة بطرق المختبر يتحرك  االشارة وعند    م(2 (

 فعلى االطواق اما ، االداء  مواصفات  في المحدد  السير خط وفق اخر الى شاخص  من استطاعته وحسب 

 المختبر 

 . طريقة وباية جسمه حول الطوق تدوير يحاول ان

 االختبار  تعليمات

 ق(. 3) وقدره لالختبار المخصص  الوقت  ضمن الحركية االستجابات  عدد  تحتسب  : التسجيل

 . تكرارها عدد  عن النظر بغض  واحدة فئة الى تنتمي استجابة لكل واحدة درجة للمختبر تعطى : التقويم
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 ( 3مرفق )

 الدليل المصور للمهارات االساسية لكرة السلة
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