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  التعريف بالبحث  -1
  المقدمة واهمية البحث 1 -1 

ان التطور والتقدم  احلاصل يف كافة املستويات الرياضية وبقية العلوم يعود اىل التطور والتقدم يف األسـالي  املسـتمد ة يف التـدري      
القــاني ع ىلــع الع ليــة التعلي يــة ، ويطــور الرياضــة يف العــا  نــاي  ىــ  ، اذ نالحــا ان التعلــيخ يقســً وســطا  وافــرا   ــ  الهت ــام  ــ  و ــل 

ه  الهت ام بدرس الرتبية الرياضية بوصفه الل نة الوىل يف بناء الشمصية الرياضية بكافة جوان ها ، والرتكيز ىلـع الطالـ  واملـدرس واملـن
 الًي  ميثلون أساس الع لية التعلي ية .

رانيـــأ وأســـالي  لتلفــة للتـــدري  يع ـــل ىلـــع رفــا امللـــل ىـــ  الطـــالح النــاي  ىـــ  اســـتمدام أســـلوح واحـــد ان التنــويف يف اســـتمدام     
واملــدرس النــاج  هــو الــًب قيــد يط يــأ اكثــر  ــ  أســلوح ، ويهــتخ اراىــا   يــو  واواهــات التال يــً لن هــً  امليــو  والواهــات  ثــل 

 دوافا لستثار  الفرد .
ا ثـا    سـكنر و و   بـوجز و و   سـتاينوح واىل ان الطـالح ليسـتلي ون لع ليـة التعلـيخ بطريقـة او  وق ا العديد    املمتصع     

اسلوح واحد، ىليه ق  الرتكيـز ىلـع اةيـة  عرفـة  ـدرس الرتبيـة الرياضـية بعـدد  ـ  الطرانيـأ والسـالي  التدريسـية املمتلفـة لنـه بـدون 
 و .    143،  2004.   زهري ،  ذلك ي قع ودرايه ىلع التفاىل  ا الطل ة حمدود 

للفعاليـة وبعـد ذلـك ي ـدأ الـتعلخ  ـ   اهلا ـة   أسالي  الطريقة اجلزنيية ، حيث يتخ فيه حتديـد األجـزاء  اهلا ةويعد أسلوح األجزاء      
اليــة ويــكدب كوحــد  واحــد   مث األوــل  ىل أن يــتخ يعلــخ زيــا أجــزاء الفعاليــة وبعــد ذلــك يــرب  زيــا أجــزاء الفع اةيــةمث األوــل  اهلــاماجلــزء 

   احلركة وهًا السلوح  فيد  اجلزء السري اىل ان يصل اىل اجلزء الو الطالح  بتعليخاملعلخ  ي دأالًب  العكسي،وكًلك السلوح 
او الفعالية هو السلوح الًب ي دا بتعليخ املهار  و  املتدرج املطَورو ، والسلوح  267،  1989،  ىفافلكثري    املهارات املعقد . 

 و . 490، 1972حس  يسلسلها املنطقي   ى د الفتاح ، 
  القــو   ــ  فعاليــات الســاحة وامليــدان  املعقــد  الــى يتطلــ   ســتول  عــع  ــ  ىناصــر اللياوــة ال دنيــة وــًف الثقــل ويعــد فعاليــة       

  حم ـــد ،  . اإلجنـــاز الرو ـــي هلـــً  املســـابقة ، حيـــث يـــتهكخ هـــً  العناصـــر يف  ســـتول األداء وبالتـــا  يف  ســـتولوالرشـــاوة والتـــوازن و
 و . 331،  1990

 العكســـيوالســـلوح اهلا ـــة الطريقـــة اجلزنييـــة وهـــي   اســـلوح الجـــزاء   ـــ  ويتللـــع اةيـــة ال هـــث يف حماولـــة وريـــ   ال ـــة اســـالي     
 .           وًف الثقلو و عرفة ايه ا الفضل يف يعلخ فعالية املتدرج املطَوروالسلوح 

 مشكلة البحث 2 - 1
ال اهنـــا  يــل يف أأللـــ  األحيـــان  ىل التنفيــً التقليـــدب هلـــً   ســـكو  الرتبيــة الرياضـــيةختتلــع ى ليـــة ينفيـــً دروس الرتبيــة الرياضـــية يف    

  الـًب لميـن  الطالـ الدروس ، ويكاد ختلو األل  دروس الرتبيـة الرياضـية  ـ  اىطـاء دور للطالـ  ألـري الـدور التنفيـًب ألوا ـر املـدرس
 دورا  اقابيا  وواضها  ين ي ودرات التفكري لدل الطالح حلل املشكالت فضال  ى  اهنا يقلل    اةية دور الطال  يف الع لية التعلي ية

ك ا ان استمدام السلوح العل ي وخباصة التلرييب يعد هدفا   ه ا  لـدل املدرسـع العـا لع يف حقـل الرتبيـة الرياضـية ،للوصـو  اىل  ،
سـكو  بوصـفها ضـ   املـنه  املقـرر يف  لـتعلخ فعاليـة وـًف الثقـلوللهاجـة  خلسالي  الى حتقأ احس  النتاني  يف ى ليـة الـتعلافضل ا

و  يــ ز ىــد  املتــدرج املطــَوروالســلوح العكســي والســلوح  اهلا ــةاســلوح الجــزاء ســالي  الثال ــة  ل، و ــا وجــود االرتبيــة الرياضــية  
 ل هث :يساؤلت يك   فيها  شكلة ا

  ؟ يعل ا  يف فعالية وًف الثقل الثال ةسالي  لأهً  هل حتقأ 
   ؟ التعلخأفضل يف ى لية الثال ة أب    هً  األسالي 

 .وًف الثقل ومما يتض  ان  شكلة ال هث ي ز يف  عرفة يا ري استمدام  ال ة اسالي     الطريقة اجلزنيية يف يعلخ فعالية          
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 هدفا البحث  3 - 1
 :  الكشع ى  دف ال هث  ىليه
 املتـــدرجوالســـلوح العكســـي والســـلوح  اهلا ـــةيـــا ري اســـتمدام  ال ـــة اســـالي   ـــ  الطريقـــة اجلزنييـــة   اســـلوح الجـــزاء  1 - 3 - 1

 . وًف الثقلو يف يعلخ فعالية   املطَور
و يف املطــَور املتــدرجوالســلوح العكســي والســلوح  اهلا ــةاســلوح الجــزاء الثال ــة   يف اســتمدام الســالي الفــرو   دللــة 2 - 3 -1

 . وًف الثقليعلخ فعالية 
 فرضا البحث  4 -1 
 اهلا ــةاســلوح الجــزاء الثال ــة   الطريقــة اجلزنييــة فــرو  ذات دللــة  عنويــة بــع الست ــار الق لــي وال عــدب لالســالي ل يوجــد  1-4-1

 . ف الثقلوًو يف يعلخ فعالية املطَور املتدرجوالسلوح العكسي والسلوح 
اســلوح الجــزاء   الــى يــدرس باســالي  الطريقــة اجلزنييــة الــثال   بــع  توســطات اعــا يافــرو  ذات دللــة  عنويــة  يوجــد ل 1-4-2

 .يف الست ارات ال عدية  وًف الثقلو يف يعلخ فعالية املطَور املتدرجوالسلوح العكسي والسلوح  اهلا ة
 مجاالت البحث  5 - 1
 . 2012-2011لسكو  الرتبية الرياضية للعام الدراسي السنة الدراسية الوىل ا  ال شرب :  الح اع 1 - 5 - 1
 . 2012/   / ولغاية   2012/  اعا  الز اين :ابتدأ     /  2 - 5 - 1
 . لسكو  الرتبية الرياضيةاعا  املكاين : الساحة اخلاصة  3 - 5 - 1
 ةمنهجية البحث وإجراءاته الميداني - 3
 منهج البحث  1 - 3

   يعة  شكلة ال هث و استمدم ال احثون املنه  التلرييب ملالء ته         
 مجتمع البحث وعينته   2 -3

 - 2011للسنة الدراسية   لسكو  الرتبية الرياضية السنة الدراسية الوىل مت استيار جمت ا ال هث بالطريقة الع دية     الح       
ىلــع في ــا اشــت لن ىينــة ال هــث و ، B –C-D شــع   دراســية    ــال و  ال ــا  ،  ــوزىع ىلــع  85   و وال ــالع ىــددهخ2012

و  15و  ال ا  ميثلون الشع  الدراسية الثال  مت استيارهخ بصـور  ىشـوانيية  ، ومت يـوزيعهخ ىشـوانييا  ىلـع  ـال  جمـا يا بواوـا    45  
و  ال ا   15و اع وىة التلري ية الوىل ويكونن       D    أص هن شع ة وبعد  جراء القرىة بع الشع  الثال ال ا  لكل جم وىة 

و  15و أص هن اع وىة التلري ية الثانية ويكونن       B   الطريقة اجلزنيية ، وشع ة   اهلا ةط أ ىليها أسلوح األجزاء سوف يو 
ســوف و و  ال ــا   15ري يــة الثالثــة ويكونــن  ــ    و أصــ هن اع وىــة التلCوشــع ة   العكســيىليهــا األســلوح ط ــأ ســوف يو  ال ــا  

 و ي ع ذلك .1واجلدو   ، و املطَور املتدرج ىليها األسلوح ط أي
 
 
 
 

 و 1اجلدو    
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 ي ع جم وىات ال هث واألسلوح التعلي ي وىدد أفراد العينة    جمت ا ال هث 
 وسائل جمع المعلومات  3 – 3

 ـ  املصادر العربية .
 ـ  الست ار والقياس .      

 ت ار  است يان .ـ  اس
  المستعملة األجهزة واألدوات  4 - 3
 المستعملةاالجهزة  1 - 3-4

 ـ   يزان  يب .
 و لقياس الز   بالدوانيأ والثواين . 2و ىدد    Casioـ  ساىة  يقاف الكرتونية نويف   

 المستعملةاالدوات  2 - 4 - 3
 .ا  و  رت  60شري  وياس بطو      ـ
 شري  لصأ  لون . ـ

 و . Maxifloوالم  اجيك   ـ  أ
 و .  5ـ  شواسص ىدد   

 . الر ي وطايفـ  جص ابيض لتمطي  
 و لقياس التوازن . 1. كر  السلة   ىدد   

 و 3كغخ  ىدد      7.260.  قل رجا  وزن 
 تجانس أفراد عينة البحث 5 - 3

 ض   املتغريات آليية :ـو بالتهقأ    وان  أفراد العينة ألجل  2011/  2/ 5وام ال احثون بتاريخ    
 ـ  الع ر الز ين  قاسا  الشهر .

 ـ  الطو   قاسا  بالسنت رت .
 ـ  الكتلة  قاسة بالكغخ    .

 العدد املت قي للعينة املست عدون ىدد الطالح اسلوح التعلخ اع وىة
 15 11 26 اهلا ةأسلوح األجزاء  1اع وىة التلري ية 

 15 15 30 العكسياألسلوح  2ة اع وىة التلري ي
 15 14 29 املطَور املتدرج األسلوح  3اع وىة التلري ية 

 45 40 85  اع ويف
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 و 2اجلدو    
 ي ع سالصة نتاني  حتليل الت اي  ألفراد العينة يف املتغريات  الع ر ، و الطو  ، والكتلةو

 املعاليخ      اإلحصانيية
 

 املتغريات

 
 ستالف صادر ال

حلرية
ت ا

رجا
د

 

وي ة  فو   توس  املربعات جم ويف املربعات
 احملسوبة

 الع ر / شهر
 

 0.34 178.42 356.84 2 بع اع وىات
 523.61 21991.73 42 داسل اع وىات

 0.89 34.28 68.57 2 بع اع وىات الطو  / سخ
 38.21 1605.20 42 داسل اع وىات 

 الكتلة / كغخ
 

 2.03 245.22 490.44 2  وىاتبع اع
 122.42 5141.95 42 داسل اع وىات

 و     3.23و =   42-2و وأ ام درجى حرية    0.05   ≥وي ة   فو اجلدولية ىند نس ة سطق  
 يت ع    اجلدو  أىال  ىدم وجود فرو  ذات دللة  حصانيية بع  الح جم وىات ال هث الثال  يف املتغريات  الع ر ، والطو  ،   

 و ممَا يد  ىلع وان  أفراد العينة يف يلك املتغريات .الكتلة
 قذف الثقلالمؤثرة في تعلم فعالية  تكافؤ في عناصر اللياقة البدنية 6 - 3
ل احثون أسلوح املس  الشا ل لعناصر اللياوة ال دنية بعد   الىهخ ىلع املصادر ذات العالوة اوضويف ال هث   حم د ، أستمدم ا      

و ، اســـتملص ال ـــاحثون جم وىـــة  ـــ  ىناصـــر اللياوـــة ال دنيـــة املـــك ر  يف يعلـــخ    1984و  و    حم ـــد و حم ـــد ،  199، ص 1984
جمـــا  العـــاح الســـاحة وامليـــدان وىلـــخ التـــدري  وىلـــخ احلركـــة و رانيـــأ التـــدري  وويـــاس  فعاليـــة وـــًف الثقـــل وىرضـــها ىلـــع املمتصـــع يف

 و وهي كآليت :ـ  2واست ارات  لهأ   
القو  العضلية   القو  النفلارية لال راف العليا ، القو  النفلارية لال راف السفلع ، القو  امل يز  بالسرىة لال راف العليـا  .1

 ال راف السفلع و.، القو  امل يز  بالسرىة ل
 السرىة   السرىة احلركية ـ السرىة النتقالية ـ سرىة الستلابة و. .2
 الرشاوة . .3
 املرونة . .4
 التوازن   الثابن ـ املتهرك و . .5
 التوافأ . .6

و فــاكثر واوتصــرت ىلــع هــً   % 75بعــد حتليــل اســتلابات اخلــ اء واملمتصــع هلــً  العناصــر والــى حصــلن ىلــع نســ ة ايفــا        
 ناصر الكثر يكرارا  وهي : الع
 ـ  القو  النفلارية لال راف العليا . 

 ـ  السرىة احلركية .
 ـ الرشاوة .

 ـ التوازن الثابن.
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و لستيــار الست ــار األنســ   3 ــا جم وىــة  ــ  الست ــارات لكــل ىنصــر يف صــور  اســت يان  لهــأ    بإىــدادهامث وــام ال ــاحثون      
ًكور  ، وى و وبعـد أن أبـدل املمتصـع اسـتلابالخ ىلـع  1رضها ىلع املمتصـع يف جمـا  الرتبيـة الرياضـية  لهـأ    لقياس العناصر امل

 الست ارات وام ال احثون بتهليل الستلابات وىلع هًا األساس مت استيار الست ارات آليية : ـ 
 ـ ر ي الكر  الط ية    وضا اجللوس لقياس القو  النفلارية لال راف العليا.

 سرىة حركة الًرايف حو  السلة  لقياس السرىة احلركية . ـ
  رت لقياس الرشاوة . 9ـ الركض الزكراك بع الشواسص 

 ـ الوووف ىلع الكر  لقياس التوازن الثابن .
 و ي ع ذلك :  3واجلدو     و 2011/ 1/ 13 مت التكافك بع جم وىى ال هث هبً  الست ارات بتاريخ  

 و 3اجلدو    
 نتاني  حتليل الت اي  إلفراد العينة يف الست ارات است ارات العناصر اللياوة ال دنيةي ع 

 املعاليخ اإلحصانيية
 

اس الست ارات
القي

د  
وح

 

 
  صادر الستالف

حلرية
ت ا

رجا
د

 
جم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويف 

 املربعات
 توســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 املربعات
وي ــــــــــــــــــــــــــــــــــة ف 

 احملسوبة

 ر ي كر    ية جلوس
 

  رت
 

 1.27 0.57 1.15 2 بع اع وىات
 0.45 19.07 42 داسل اع وىات

 سرىة حركية للًرايف
 

  انية
 

 0.62 14.15 28.31 2 بع اع وىات
 22.64 950.93 42 داسل اع وىات

زكزاك بع الشواسص 
 وم9 

 0.72 0.25 0.50 2 بع اع وىات  انية
 0.35 14.68 42 داسل اع وىات

 0.63 0.48 0.97 2 بع اع وىات  انية التوازن
 0.76 31.92 42 داسل اع وىات

 و  3.23و =  42-2حرية   ىو وأ ام درج  0.05وي ة   فو اجلدولية ىند نس ة سطق  
ممــا يــد  ىلــع  ىــدم وجــود فــرو  ذات دللــة  حصــانيية بــع  ــالح اع وىــات الــثال  يف الست ــارات ال دنيــة ويت ــع  ــ  اجلــدو  اىــال 

 الثال  يكافك اعا يا ال هث
 التصميم التجريبي  7 - 3

ستمدم ال ـاحثون التصـ يخ التلـرييب الـًب يطلـأ ىليـه اسـخ   يصـ يخ اع وىـة العشـوانيية الستيـار ذات الست ـار الق لـي ي سوف      
 و 112،  1981وال عدب       الزوبعي والغنام ، 

 و يوض  ذلك 1والشكل  
 
 

 الست ار ال عدب                هلا ةأسلوح األجزاء ا    لست ار الق لي       ا              1اع وىة التلري ية 
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 الست ار ال عدب                       العكسيأألسلوح    الست ار الق لي                     2اع وىة التلري ية 

 لست ار ال عدب                 املطَور املتدرجسلوح أأل    الست ار الق لي                   3اع وىة التلري ية 

 و 1الشكل   
 التعليمي  المنهاج 8 -3

و ، مت وضا منوذج لوحد  يعلي ية  2009و و   فرهاد ،  2004بعد ا اليف ال احثون ىلع املصادر العل ية كـ :   حازم ،       
ل ومت ىرضها ىلع املمتصع يف جما   رانيأ التدري  والتعلخ احلركي وىلخ للوسانيل التعلي ية لتعلخ املراحل الفنية لفعالية وًف الثق

 و للتاكد     دل  الني ة الوسانيل التعلي ية ملستول الطالح واووات الوحدات التعلي ية ويوزيعها بشكل جيد. 4التدري   لهأ   
و حيث وام  درس  اد  الساحة  2011/ 4 / 16ولغاية  2011/ 3/  26مت ال دء باملنهاج التعلي ي لل هث يف الفرت        

و وحدات يعلي ية لتعلخ فعالية وًف الثقل بواوا وحديع يعلي يتع يف الس ويف يو ي  8الرياضية بتنفيً    وامليدان يف كلية الرتبية
لل ل وىتع يف القسخ و دويقة وكانن الوحدات التعلي ية  تشاهبة  90  الحد واخل ي  و وكان ز   الوحد  التعلي ية الواحد    

 .الىدادب واخلتا ي وكان الستالف يف القسخ الرنيي 
 التجارب االستطالعية 9 - 3
 التجربة االستطالعية لالختبارات المهارية  1 - 9 - 3

ن العينـة و وكانـ 2011/ 12/2   السـ ن يف يوم وًف الثقلأجرل ال احثون التلربة الستطالىية لالست ارات املهارية لفعالية       
ىية لالست ـارات املهاريـة    جمت ا ال هث وسارج ىينة ال هث األساسية ، وكان اهلدف    التلربة الستطال ا  و  الب18 كونة     

 : ا يلي
  عرفة  دل استيعاح الطالح لالست ارات املهارية . .1
 التقكد    صالحية األدوات املستمد ة . .2

 التعليمية التجربة االستطالعية للوحدات  2 - 9 -3
و وكانـن العينـة  13/2/2011    الحـديف يـوم  وـًف الثقـلأجرل ال احثون التلربة الستطالىية للوحـدات التعلي يـة لفعاليـة       

 ـــ  جمت ـــا ال هـــث وســـارج ىينـــة ال هـــث األساســـية ، وكـــان اهلـــدف  ـــ  التلربـــة الســـتطالىية للوحـــدات  ا  و  البـــ 16 كونـــة  ـــ     
 التعلي ية  ا يلي :

 التعلي ي. املنهاجالتقكد     دل صالحية  .1
 التعلي ي . املنهاجالتعرف ىلع الوون الًب يستغروه  .2

 االختبار القبلي  10 - 3
و يف    2011/  2/  15   يوم الثال اء  الثال  ال هث ات ل وىلل لفعالية وًف الثقلأجرين الست ارات الق لية لإلجناز         
و حماولت وحس  القـانون الـًب يـنص فيـه    3، وود أىطين لكل  ال     ية الرياضية/ جا عة دهوكاخلاصة بسكو  الرتبالساحة 

و  ، بعـد  220،  2001وآسـرون ، صـري  و حماولت      3و  تسابأ يعطي لكل  تسابأ    8 ذا كان ىدد الالى ع أكثر      
 ذلك مت حساح أفضل حماولة لكل  ال     احملاولت الثال  .
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 تنفيذ التجربة الرئيسة  11 - 3
 
 االختبار البعدي  12 -3
الساحة و يف   2011/  4/  18مت  جراء الست ارات ال عدية لعينة ال هث بعد النتهاء    ينفيً ال نا   التعلي ي يف يوم            

و  3دوات نفسـها مت  ىطـاء كـل  الـ    الرتبيـة الرياضـية / جا عـة دهـوك وحتـن نفـ  اللـروف الز انيـة واملكانيـة وبـاألاخلاصةبسكو  

      . حماولت ،  بعد ذلك مت حساح أفضل حماولة لكل  ال     احملاولت الثال 
 الوسائل اإلحصائية  13 - 3

 و و نها : SPSS نلام التهليل اإلحصانيي   ال سوف يستمدم ال احثون         
 الوس  احلسايب  .1
 الحنراف املعيارب  .2
 است ار   ت و.   .3
 حتليل الت اي    ف و .4
              و                                          370ـ  340،  2004  صالح الدي  ،        و  L . S .Dاول فر   عنوب   .  5

 املصادر :
اثر استخدام اسلوب فحص النفس في تعلم اداء عدد من انواع التصويب بكرة و :   2004زهري حيىي حم د ىلي   .1

 . و الثا   والثال ون ، جا عة املوصلالعدد  العاشر،جملة الرافدي  للعلوم الرياضية ـ اعلد  حبث  نشور ،   ، لةالس
   ، دار الكت  اجلا عية ، السكندرية. طرق تدريس التربية الرياضية والتعلم الحركيو :   1972ى د الفتاح لطفي   .2

  نشق  املعارف ، السكندرية . تربية البدنية والرياضية "طرق التدريس في الو :  1989ىفاف ى د الكرمي  .3
   ط عة التعليخ العا  ،  مناهج البحث العلمي في التربية الرياضيةو :   1981ى د اجلليل الزوبعي وحم د امحد الغنام   .4

 بغداد.
 القلخ ، الكوين .  ، دار  تحكيم ( –تعليم  –تكنيك  –موسوعة العاب القوى )تدريب و :   1990حم د ىث ان   .5
  ، دار   SPSSاالساليب االحصائية في العلوم االدارية ) تطبيقات باستخدام و :   2004صالح الدي  اهليى   .6

 وانيل للط اىة والنشر ، ى ان .

 و . 2001صري  ى د الكرمي وآسرون ؛ القانون الدو  للعاح القول للهوا  :   بغداد ،  ط عة اجلا عة ،  .7
فع ؛ ا ر استمدام الوسانيل التعلي ية املتعدد  يف يعلخ ف  اداء  سكات املصارىة الرو انية ، جملة الرافدي  فرهاد ىلي  صط .8

 و 2009ـ  51ـ العدد  15للعلوم الرياضية ـ اعلد 

:    دينــة نصــر ، دار الفكــر العــريب ،  3حم ــد حســ  ىــالوب ورضــوان، حم ــد نصــر الــدي  ؛ است ــارات الداء احلركــي  ،   .9
 و 1984

 و . 1984:   القاهر  ، دار املعارف ،   2حم د ص هي ،حسنع  ؛ التقومي والقياس يف الرتبية الرياضية ،   .10
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