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منهج تعلٌمً وفق اإلٌقاع الحٌوي بدورته البدنٌة لتعلم المهارات
األساسٌة بكرة السلة وأثره على تطور بعض الصفات البدنٌة
لطالبات المرحلة المتوسطة بأعمار ()31-31سنة
م .د نجاة باقر مشكور الموسوي
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3131
مستخلص البحث باللغة العربٌة
وان عامل اختٌار نوع التمرٌن وانسجامه مع القدرات العقلٌة والبدنٌة والعمرٌة ومستوى نمو ونضج
العٌنة فضال عن خصائص العٌنة واللعبة تعد من األمور الهامة فً عملٌة التعلٌم .وبما أن اإلٌقاع
الحٌوي ٌؤثر فً حٌوٌة الفرد من خالل دوراته البدنٌة والتً تعد ذات اثر كبٌر فً عملٌة التعلم المهاري
وفً مجال الرٌاضة أصبح البد من تضافر جمٌع الجهود واكتمال جمٌع المستلزمات البشرٌة والمادٌة
واألخذ بنظر االعتبار جمٌع الوسائل التً تؤثر فً سٌر العملٌة التربوٌة والتعلٌمٌة مهما كانت بسٌطة،
ومن خالل ذلك ظهرت الكثٌر من البرامج واألسالٌب والوسائل المساعدة والخطط واألفكار التً وجدت
طرٌقها من خالل التطبٌق فً رفع المستوى للمتعلمٌن من خالل برامج التعلم والتدرٌب من ناحٌة وتسجٌل
النشاط الدوري الٌومً لهم عن طرٌق تحدٌد اإلٌقاع الحٌوي.وتناولت ألباحثه منهج تعلٌم لبعض المهارات
األساسٌة بكرة السلة ومن خالل استخدام مجموعة متنوعة من التمارٌن المهارٌة المالئمة لنوع للمرحلة
العمرٌة ومستوى العٌنة وتوظٌف نظرٌة اإلٌقاع الحٌوي فً دورته البدنٌة ،ولما لذلك من اثر فً تحسن
االستجابة البدنٌة وأثرها علة االدء المهاري .
Arabic search extract
Submitted by: m. Dr. Najat Baqir al-Moussawi Thanked
Curriculum

According to the bio-rhythm physical edition to learn the
basic basketball skills and its impact on the development of
some physical attributes to middle school aged students
((13-14 years
One factor choose the type of exercise and compatibility with the mental capacity and
physical health, age and the level of growth and maturity of the sample as well as the
properties of the sample and the game is one of the important things in the education
process. As the rhythm bio affect the vitality of the individual through its physical and
which are of significant impact in the process of learning skills and the field of sports
has become to be a concerted all efforts and complete all the requirements of human,
material and taking into account all the means by which affect the operation of the
educational process no matter how simple, and through it appeared a lot of programs,
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methods and aids, plans and ideas that found their way through the application in
raising the level for learners through the learning programs and training on the one
hand and recording activity periodic daily them by selecting rhythm biosphere. dealt
researcher curriculum for some basic skills basketball and through the use of a variety
of exercises technique appropriate to the type of stage age and the level of the sample
and employing the theory of rhythm dynamic in its physical, As a consequence the
impact of the improvement in the response and impact of physical illness Alade skill.

 -3التعرٌف بالبحث
 3-3المقدمة وأهمٌة البحث
إن التقدم الذي شهده العالم فً السنوات األخٌرة فً مجاالت العلوم المختلفة جعل التربٌة الرٌاضٌة
بجانب االنجاز واالداء ومستوى التعلم ترتبط ارتباطا ً وثٌقا ً باالكثٌر مان العلاوم والساٌما علام الفساٌولوجً
والتعلم الحركً  ...الذي ٌؤدي دوراً مهما ً فً عملٌة اختزال الزمن والجهد للوصول الى األهداف المرجوة
من عملٌة التعلم  .فكثٌر من المناهج التعلٌمٌاة التاً تصاان مان اجال الوصاول بااإلفراد الاى أفضال حااالت
التعلم و التً تسعى من خالل اختٌار زمن الوحدة التعلٌمٌة ومحتوى تمارٌنهاا فضاال الاى زمان اختٌاار اداء
الوحدة اضافة الى الوسائل واالدوات  ...والتً ٌهدف من ذلك كله هو تحقٌق االهداف المرجوة من المنهج
وبأسرع وقت وبأقل كلفة وجهد  ،وان عامل اختٌاار ناوع التمارٌن وانساجامه ماع القادرات العقلٌاة والبدنٌاة
والعمرٌة ومستوى نمو ونضج العٌنة فضاال عان خصاائص العٌناة واللعباة تعاد مان األماور الهاماة فاً
عملٌة التعلٌم  .وبما أن اإلٌقاع الحٌوي ٌؤثر فً حٌوٌة الفرد من خالل دوراته البدنٌة والتً تعد ذات اثر
كبٌر فً عملٌة التعلم المهاري وفً مجال الرٌاضة أصبح البد من تضافر جمٌاع الجهاود واكتماال جمٌاع
المستلزمات البشرٌة والمادٌة واألخاذ بنظار االعتباار جمٌاع الوساائل التاً تاؤثر فاً ساٌر العملٌاة التربوٌاة
والتعلٌمٌة مهما كانت بسٌطة ،ومن خالل ذلك ظهرت الكثٌر مان البارامج واألساالٌب والوساائل المسااعدة
والخطط واألفكار التً وجدت طرٌقهاا مان خاالل التطبٌاق فاً رفاع المساتوى للمتعلماٌن مان خاالل بارامج
التعلم والتدرٌب من ناحٌة وتسجٌل النشاط الدوري الٌومً لهم عن طرٌق تحدٌد اإلٌقاع الحٌوي.
وتناولت ألباحثه منهج تعلٌم لبعض المهارات األساسٌة بكارة السالة ومان خاالل اساتخدام مجموعاة
متنوعة من التمار ٌن المهارٌة المالئماة لناوع للمرحلاة العمرٌاة ومساتوى العٌناة وتوظٌاف نظرٌاة اإلٌقااع
الحٌوي فً دورته البدنٌة ،ولما لذلك من اثر فً تحسن االستجابة البدنٌة وأثرها علة االدء المهاري .

 3-3مشكلة البحث
ال ٌخفااى عاان الجمٌااع ان االنجااازات وفااً جمٌااع الفعالٌااات واأللعاااب الرٌاضااٌة هااً نتاااو جهااود
الباحثٌن وحركة البحث العلمً وفً جمٌع تخصصاات التربٌاة الرٌاضاٌة  ،وأصابح عامال الازمن وسارعة
الااتعلم فااً األلعاااب الرٌاضااٌة فااً اةونااة األخٌاارة الشاالل الشااايل أليلااب العاااملٌن فااً المجااال الرٌاضااً
وبخاصا ًاة فااً مجااال الااتعلم الحركااً  ،وبعااد االطااالع والمالحظااة ماان قباال الباحثااه بااان ايلااب المدرسااٌٌن
والمعنٌاٌن بشااؤون الرٌاضاة لهااذه المرحلااة العمرٌاة لااٌة لاادٌهم فكارة عاان اإلٌقاااع الحٌاوي لااذلك ٌضااعون
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البرامج التعلٌمٌة مان دون األخاذ بنظار االعتباار اإلٌقاعاات الحٌوٌاة للطالباات مماا ٌعطاً مفاجا ت خاالل
عملٌة التعلم وفً كثٌر من األحٌان ٌعزى المدرة أو المعنً أسباب انخفاض المستوى او عادم االساتجابة
للمناهج أن وجادت او العازوف عان ممارساة النشااط الرٌاضاً الاى أساباب نفساٌة أو أساباب أخارى لعادم
معرفته لتأثٌرات اإلٌقاعات الحٌوٌة فً الرٌاضً وخاصة اإلٌقاع البدنً.
وقااد الحظاات الباحثااة أن هنالااك ضااعفا ً وقصااوراً فااً معرفااة صااٌاية المناااهج التعلٌمٌااة ومحتااوى
التماارٌن والتااً تنسااجم مااع العٌنااة خاالل هااذه الفتاارة  ،وإن الباحثااه وفااً مجاال حاال هااذه المشااكلة البحثٌااة
عززتها من خالل بناء المنهج التعلٌمً على وفاق اإلٌقااع الحٌاوي مان خاالل أهام دورة مان دوراتاه وهاً
الاادورة البدنٌااة بمرحلتٌهااا الموجبااة والسااالبة التااً أصاابحت شااايالً لكثٌاار ماان العاااملٌن فااً حقاال الااتعلم
ومجاالت الحٌاة األخرى كافة ،وتكمن ياٌة توظٌف النظرٌة من اجل اإلجابة عن السؤالٌن اةتٌن:
 هل لالٌقاع الحٌوي دور فً سرعة تعلم المهارات االساسٌة بكرة السلة وارتفاع الصفات البدنٌة ؟
 هل هناك اختالف فً مساتوى تطاور االداء المهااري فاً تنفٌاذ المانهج التعلٌماً باٌن المرحلاة الساالبة
والموجبة ؟
ومن هنا تكمن مشكلة البحث والحاجة إلٌها بوضع الحلول أمام العاملٌن فً حقل النشاط الرٌاضاً
بسرعة التعلم ومعرفة مدى دور نظرٌة اإلٌقاع الحٌوي فً ذلك .

 1-3أهداف البحث
 -0إعداد منهج تعلٌمً لبعض المهاارات االساساٌة بكارة السالة لطالباات المرحلاة المتوساطة وفاق اإلٌقااع
الحٌوي بدورته البدنٌة .
 -4التعاارف علااى الفااروق بااٌن نتااائج اختبااارات بعااض المهااارات االساسااٌة والصاافات البدنٌااة قباال وبعاادها
المنهج التعلٌمً للمجموعتٌن التجرٌبٌتٌن (المجموعة التجرٌبٌة األولى ضمن االٌقاع الموجب والمجموعة
التجرٌبٌة الثانٌة ضمن االٌقاع السالب) .
 -9التعرف على الفروق بٌن المجموعتٌن التجرٌبٌتٌن فً نتائج اختبارات بعض المهاارات االساساٌة بكارة
السلة والصفات البدنٌة بعد المنهج التعلٌمً.

 1-3فروض البحث
 -0وجود فرو ق معنوٌة بٌن نتائج اختبارات بعض المهارات االساسٌة والصفات البدنٌة قبل وبعاد المانهج
التعلٌمً للمجموعتٌن التجرٌبٌتٌن ولصالح االختبارات بعد المنهج التعلٌمً .
 -4وجااود فااروق معنوٌااة بااٌن المجمااوعتٌن التجاارٌبٌتٌن فااً نتااائج اختبااارات بعااض المهااارات االساسااٌة
والصاافات البدنٌااة بعااد الماانهج التعلٌمااً ولصااالح المجموعااة التجرٌبٌااة األولى(مجموعااة اإلٌقاااع الحٌااوي
الموجب).
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 5-3مجاالت البحث
 3-5-3المجال البشري :اشتمل المجال البشري على عٌنة البحث والمكونة من ( )41طالباة مان المرحلاة
المتوسطة .
 3-5-3المجال الزمانً :الفترة الواقعة من  4109/04/42وللاٌة 4109/9/ 42
 1-5-3المجال المكانً :متوسطة الكوثر األهلٌة للبنات حً الجادرٌة بمدٌنة بلداد .

 3-3معنى ومفهوم اإلٌقاع الحٌوي
"أن اإلٌقاع الحٌوي لفظة مركبة من كلمتٌن إيرٌقٌتٌن (بٌو  Bioومعناها الحٌااة ،ورذم Rhythm
ومعناها التكرار الدوري) وهو العلم الذي ٌدرة الدورات الحٌوٌة الممٌزة لطبٌعة الكائنات الحٌاة جمٌعهاا،
وقد أثبت العلماء ان اإلنسان ٌتأقلم لتأثٌرات اإلٌقاع الحٌوي الٌومً واألسبوعً والشهري والسنوي ومتعدد
السنوات للعوامل الطبٌعٌة ،إذ تتلٌر اساتجابات حاوالً ( )011وظٌفاة فساٌولوجٌة ألجهازة جسام اإلنساان،
وال ٌقتصر اإلٌقاع الحٌوي على مجرد تلٌرات فً مستوى كفاءة أجهزة الجسم على مدار الٌوم الكامال بال
ٌمتد لٌشمل فترات زمنٌة قد تطول أو تقصر ،وٌشمل اإلٌقاع الحٌوي تكوٌنات اإلنسان البٌولوجٌة والنفسٌة
واالجتماعٌة كافة"(". )0إذ إن حدوث اللٌل والنهار وحركاات الشامة والقمار واألجارام الساماوٌة والفصاول
األربعة  ...الخ تلك الظواهر الطبٌعٌة لم تكن عشاوائٌة بال إن لكال ظااهرة شاكالً منتظماا ً ومتقناا ً وموزوناا ً
فظاااهرة الل ٌاال والنهااار وتعاقبهمااا فاللٌاال للراحااة والنهااار للسااعً والعماال ،وكااذلك دوران األرض والشاامة
وتلك الظواهر تحدث بإٌقاعات مقننة وموزونة ولها أهدافها ،ومجاالت اإلٌقاع كثٌرة ومتعددة فالطبٌعة لهاا
إٌقاعاتها والحٌاة لها إٌقاعاتها والحركة لها إٌقاعاتها فاإلٌقاع ٌالزم اإلنسان والحٌاوان فاً حٌاتهماا الٌومٌاة
كاالنتقااال ماان حالااة النااوم إلااى الٌقظااة وبااالعكة وبصااورة موزونااة ومسااتمرة"(.)4كمااا ان لقٌقاااع الحٌااوي
تعارٌف متعددة منها :
إذ ٌعرفه العالم (كاسً " ) Kacyبأنه رد الفعل الحٌوي المتكرر للدورات البدنٌة والعقلٌة واالنفعالٌة
والحدسٌة والذي ٌظهر لدى الكائن الحً نتٌجة للمؤثرات البٌئٌة المحٌطة به وٌأخذ الشكل التموجً الدوري
المتصل"(. )9وعرفه علً البٌك وصبري عمر بأنه "التلٌرات الحٌوٌة المنتظمة ذات المدى القرٌاب والبعٌاد
والتً ٌزداد أو ٌقل النشاط البدنً والعقلً واالنفعالً عند اإلنساان ،وهاذه التلٌارات مرتبطاة باال شاك بكال
من البٌئة الداخلٌاة (الوراثٌاة) والخارجٌاة المحٌطاة باه"(..)2واإلٌقااع الحٌاوي مان وجهاة نظار األطبااء هاو
"األفعال الطبٌعٌة المسٌطر علٌها"(. )2ومن خالل هذه التعرٌفاات ٌمكان أن نتوصال إلاى أن النشااط الحٌاوي
(الباااٌلوجً) لجساام اإلنسااان ال ٌمكاان أن ٌسااتمر علااى وتٌاارة واح ادة حٌااث تتلٌاار حالتااه مااا بااٌن االرتفاااع
واالنخفاااض ماان خااالل دوراتااه األربااع األساسااٌة وهااً البدنٌااة واالنفعالٌااة والذهنٌااة والحدسااٌة فضاالً عاان
الدورات األخرى.
) (0الهام إسماعٌل شلبً :أساسٌات عامة فً الصحة العامة والتربٌة الصحٌة للرٌاضٌٌن ،جامعة حلوان ،كلٌاة التربٌاة الرٌاضاٌة للبناات،
القاهرة ،مصر ،4111 ،ص.024
) (4بسطوٌسً احمد :أسة ونظرٌات التدرٌب الرٌاضً ،دار الفكر العربً ،ط ،0القاهرة ،0333 ،ص.260
)(3
Kacy G: Biorhythms on the web http/ gulf. Uvic. Ca/ Ikacy/ applet. htm/ 1997, P.5.
) (2علً فهمً البٌك وصبري عمر :اإلٌقاع الحٌوي واالنجاز الرٌاضً ،دار المعارف ،اإلسكندرٌة ،0332 ،ص.02
)(5
File// A/ Biorhythms. Htm1 Psychic and spiritual Development index, crystalinks, main.
2001, P.1(Internet).
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 3-3دورات اإلٌقاع الحٌوي
إن اإلٌقاعات الدورٌة هً صفة أساسٌة جداً للفسٌولوجٌا اإلنسانٌة والسالوك اإلنساانً فهنالاك العدٌاد
من الدورات الباٌولوجٌة فً الكائنات الحٌة بعضها بسٌط جداً حتى أنه ٌمكان مان الساهل إدراكاه ،وبعضاها
معقد جداً كثٌر التفاصٌل وهذا التعقٌد قد دعا العلماء والمفكرٌن والباحثٌن إلى محاولة رسم طبٌعة الدورات
الكبٌرة لقنساان وهاً التاً ٌطلاق علٌهاا اإلٌقاعاات الحٌوٌاة".وكل خلٌاة لهاا عادد مان اإلٌقاعاات الحٌوٌاة،
وسلوك الخلٌاة ٌاؤثر بإٌقااع الخالٌاا األخارى ،وفاً النهاٌاة تشاارك مالٌاٌن مان هاذه اإلٌقاعاات فاً تشاكٌل
اإلٌقاع الحٌوي للفرد"(". )0وإن رواد اإلٌقاع الحٌوي الذٌن بادأوا بترساٌخ هاذه النظرٌاة ووضاعوا أساساٌات
لها والتوصل إلى المعرفة والدقة والوقوف على النتائج التً طبقوها على دراساتهم كاان دائماا ً ٌمٌلاون إلاى
النتائج نفسها ومن هنا نشأت نظرٌة اإلٌقاع الحٌوي والتً ٌنص مضمونها (أن اإلنسان ٌخضع فاً نشااطه
الباادنً واالنفعااالً والعقلااً لاادورات ثااالث ترددهااا ٌ 99 ،42 ،49وماا ً علااى التااوالً)"(" .)4وهنالااك دورة
رابعة أضٌفت للادورات الاثالث اكتشافت ماؤخراً وهاً الادورة الحدساٌة او البدٌهٌاة وطولهاا ٌ 92ومااً"(.)9
وهً موضحة فً الشكل (.)0

N

شكل ()3
ٌوضح الدورات االربعة البدنٌة ) (Pواالنفعالٌة ) (Eوالذهنٌة ) (Iوالحدسٌة ) (Nوالتً تبدأ منذ ٌوم الوالدة

 1-3الدورة البدنٌة
تعنً الدورة البدنٌة أو اإلٌقاع البدنً" :كل ظاهرة لها عالقة بالحالة البدنٌة للفرد من طاقة ومهارات
حركٌة مختلفة ،هذا فضالً عن العناصر البدنٌة ،وهً أٌضا ً أقصاى طاقاة ٌمكان ان ٌباذلها الفارد"( ،)2وهاذه
الدورة تؤثر فً مستوى القوة البدنٌة والتوافق والنشاط الصحً ومكونات اللٌاقة البدنٌة ومقاومة األمراض
ووظائف أعضاء الجسام" .وٌرماز لقٌقااع البادنً باالحرف ) (Pوهاذه الادورة مساؤولة عان الحالاة البدنٌاة
لقنسان ومدتها (ٌ )49وما ً وتكون الحالة البدنٌة لقنسان منقسمة على قسامٌن حٌاث تقسام مادة هاذه الادورة
إلى مرحلتٌن مرحلاة إٌجابٌاة ومرحلاة سالبٌة وطاول كال مرحلاة هاو (ٌ)00.2اوم ،ففاً المرحلاة اإلٌجابٌاة
والتً ٌرمز لها بالرمز(ٌ ) P+كون اإلنسان فً أحسن حاالتاه البدنٌاة ،إذ نالحاظ هنالاك زٌاادة واضاحة فاً
صفة التحمل والقوة والمقاومة ضاد المارض وتحمال األلام وهاو أنساب وقات لممارساة الرٌاضاة والتادرٌب
والمنافسة والقٌام باألعمال النشطة ،أما فاً المرحلاة األخارى وهاً السالبٌة والتاً ٌرماز لهاا باالرمز ()P-
)ٌ(0وسف دهب علً (وآخرون) :موسوعة اإلٌقاع الحٌوي ،و ،0منشأة المعارف باإلسكندرٌة ،مصر .0332 ،ص.46
()2

Neubaver, a.c, & Freubenthaler, ll ultradian rhythms in cognitive performance: no cvidence
for a i.5h reythm. Biological psychology, 1995. P.11.
))3
http://www. Geocities. Com /Athens/ Acropolis/ Biotalk. htmi/ what are biorhythms/
2002/P.1.
) (2بسطوٌسً أحمد ،مصدر سبق ذكره ،ص.266

29
مجلة المثنى لعلوم التربٌة الرٌاضٌة

المجلد الثانً  /العدد الثانً4102 /

منهج تعلٌمً وفق اإلٌقاع الحٌوي..............

م.د نجاة باقر مشكور الموسوي
....................

ومدتها أٌضا ً (ٌ ) 00.2وم فنرى اإلنسان على العكة من المرحلاة األولاى اإلٌجابٌاة إذ نارى انخفااض فاً
مسااتواه الباادنً وظهااور التعااب علٌااه بساارعة وتتمٌااز هااذه المرحلااة بعاادم الثبااات الباادنً ومسااتوى الطاقااة
منخفض وتقلل شدة التدرٌب ،وفضالً عن ذلك توجد مرحلة ٌرمز لها بالرمز ( )P0وتوجد بٌن المارحلتٌن
الموجبااة والسااالبة وتساامى بمرحلااة الٌااوم الحاارو وتكااون إمااا بالسااالب او بالموجااب فااً عطائهااا"( .)0وهااً
موضحة فً الشكل (.)2
المرحلة
الموجبة
ٌ00.2و
م

PO

P-

الٌوم
ٌ00.2و
المرحلة
السالبة

P+
الٌوم

O

The Physical cycle

شكل ()3

ٌوضح الدورة البدنٌة لالٌقاع الحٌوي ومدتها (ٌ )31وما ً وفٌها تظهر المرحلتٌن االٌجابٌة والسلبٌة وكذلك الٌوم الحرج

 -1منهجٌة البحث وإجراءاته المٌدانٌة
 3-1منهج البحث
من أجل الوصول إلى نتائج ومؤشرات علمٌة ٌمكن تعمٌمها البد من اختٌار المنهج المناسب للبحث،
لذا فقد تم استخدام المنهج التجرٌبً لمالئمته طبٌعة المشكلة المراد حلها.

 3-1عٌنة البحث
أختارت الباحثه عٌنة البحث بالطرٌقاة العمدٌاة حٌاث تكونات مان ( )41طالباة يٌار ممارساة للنشااط
الرٌاضً وقد قسمت العٌنة للمجماوعتٌن( )01طالباات والمجموعاة الثانٌاة ضامت( )01طالباات وهان مان
المرحلة الثانً متوسط وٌشكلون نسبة قدرها (  )%02.19من مجموع طالبات المرحلاة الثانٌاة وهام مان
متوسطة ( الكوثر االهلٌة فً حً الجادرٌاة فاً مدٌناة بلاداد) وان سابب صالر العٌناة ٌعاود الاى طبٌعاة
البحث فً تحدٌد االٌقاع الحٌوي لهم بشكل متشابهه وعلٌه استبعدت الباحثة جمٌع الطالبات األخرٌات ممن
لم ٌكونوا ضمن نمط اإلٌقاع الحٌوي النهاري( 4قٌد الدراسة) ،وقد تراوحات اعماار عٌناة البحاث ماا باٌن (
 ) 02-09سنة ، ،حٌث أشرفت الباحثه بنفسها على متابعتهم والتأكد من تطبٌقهم لمفردات المنهاو التعلٌمً
لمقترح من قبلها.

()1

File// about Biorhythems. htm / copy right 2000-2001 by zlatko krzan / home – domov
webmaster infoheyoka kola webprodicion.
( )4لؤي كاظم  :تأثٌر منهج تأهٌلً على وفق اإلٌقاع الحٌوي بدورته البدنٌة فً بعض الصفات البدنٌة ومحددات الحركة والمتلٌرات
البٌوكٌمٌائٌة بعد استئصال اللضروف الهاللً لمفصل الركبة.اطروحة منشورة جامعة البصرة – كلٌة التربٌة الراضٌة 4112
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 3-3-1تقسٌم عٌنة البحث
بناا ًء علااى خصااائص عٌنااة البحااث اسااتخدمت الباحثاه التصاامٌم التجرٌبااً الااذي ٌطلااق علٌااه "أساالوب
المجموعات المتكافئة"(.)0
 المجموعة التجرٌبٌاة (األولاى) :تخضاع لممارساة المنهااو التعلٌماً المقتارح وفاق اإلٌقااع الحٌاويالموجب ضمن دورته البدنٌة ألفراد هذه المجموعة.
 المجموعااة الت جرٌبٌااة (الثانٌااة) :تخضااع لممارسااة المنهاااو التعلٌمااً المقتاارح وفااق اإلٌقاااع الحٌااويالسالب ضمن دورته البدنٌة ألفراد هذه المجموعة.
وللاارض التأكااد ماان تجااانة أفااراد العٌنااة وصااحة التوزٌااع الطبٌعااً بااٌن أفرادهااا اسااتخدمت الباحثااه
معامل االختالف لنتائج المسح المٌدانً فً قٌاسات (العمر – الطول – الوزن) ،حٌث ظهر ان قٌمة معامل
االختالف لعٌنة البحث تتراوح بٌن( %)04.22–2.34كما مبٌن فً جدول (.)0
جدول ()3
ٌبٌن األوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة وقٌم معامل االختالف لعٌنة البحث فً متغٌرات العمر  -الطول –الوزن
المتلٌرات
العمر
الطول
الوزن

وحدة القٌاة
سنة
سم
كلم

الوسط الحسابً
09.20
0.29
24.23

االنحراف المعٌاري
0.16
1.09
2.03

معامل االختالف%
2.62
2.23
2.34

وبلٌة التأكد من تكافؤ العٌناة فاً متلٌارات (العمار –الطاول – الاوزن) قبال إجاراء المانهج التعلٌماً
على عٌنة البحث (المجموعتٌن التجرٌبٌتٌن األولى والثانٌة) ،وكذلك فً مستوى المهاارات األساساٌة بكارة
السلة وبعض الصافات البدنٌاة وعناد مقارناة ( )Tالمحساوبة ماع نظٌرتهاا ( )Tالجدولٌاة عناد درجاة حرٌاة
( )02ومستوى داللة ( )1.12والباللة (  ،) 3.31وجد ان القٌم المحساوبة جمٌعهاا أصالر مان قٌماة
( ) Tالجدولٌة وهً مؤشر عدم وجود فروق معنوٌة بٌن المجموعتٌن التجرٌبٌتٌن فً هذه المتلٌرات وذلاك
ٌعنً ان العٌنة متكافئة وكما مبٌن فً الجداول ( .) 4

( )0ذوقان عبٌدات(وأخرون) :البحث العلمً – مفهومه – أدواته – أسالٌبه ،ط ،2دار الفكر للنشر والتوزٌع ،عمان0334 ،م ،ص.006
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جدول ()3
ٌبٌن األوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة وقٌم ( )Tالمحسوبة والجدولٌة للمجموعتٌن التجرٌبٌتٌن قبل
إجراء المنهج التعلٌمً فً متغٌرات العمر والطول والوزن وبعض المهارات االساسٌة بكرة السلة والصفات
البدنٌة
وحدة
القٌاة

المتغٌرات
العمر
الطول
الوزن
القوة الممٌزة بالسرعة لعضالت الرجلٌن  35ثانٌة
قٌاس السرعة االنتقالٌة  11متر
اختبار المرونة الثابته لعضالت الجذع
أختبار الرمٌة الحرة
أختبار دقة التمرٌر بالدفع (التمرٌرة الصدرٌة)

سنة
سم
كلم
عدد
ثانٌة
سم
درجة
نقاط

المجموعة التجرٌبٌة األولى المجموعة التجرٌبٌة الثانٌة
االنحراف
االنحراف الوسط
الوسط
المعٌاري
الحسابً
المعٌاري
الحسابً
1.26
09.36
0.62
09.00
1.62
0.22
1.09
0.22
9.63
29.49
2.03
29.00
1.23
2.26
0.4
6.10
4.26
01.40
4.49
01.92
1.62
0.12
1.2
4.10
1.22
9.32
0.04
9.12
0.19
2.24
0.32
6.13

أختبارالمحاورة (الطبطبة)
9.29
90.32
ثانٌة
قٌمة ( )Tالجدولٌة عند مستوى ( ) 3.31 ( )%5و ()3.22( )%3

99.23

4.62

*

قٌم ()T
المحسوبة
1.32
1.12
1.162
1.21
1.01
0.92
0.32
1.31
0.12

 1-1وسائل جمع المعلومات واألجهزة واألدوات المستخدمة فً البحث
 3-1-1وسائل جمع المعلومات
 -0المصادر والمراجع العربٌة واألجنبٌة.
 -4استمارات جمع المعلومات
 -9شبكة المعلومات الدولٌة ( )Internetاالنترنت.
 -2االختبارات والقٌاة.
 -2الكادر المساعد.

 3-1-1األجهزة واألدوات المستخدمة فً البحث
 -0جهاز الرستامٌتر لقٌاة الطول.
 -4جهاز المٌزان الطبً لقٌاة الوزن إٌطالً المنشأ (.)Person – Peas
 -9جهاز الحاسوب نوع ( )Pentium IIIIوملحقاتها.
 -2أقراص لٌزرٌة ( )C.Dعدد ( )2نوع .Sony
 -2حاسبة إلكترونٌة ٌابانٌة المنشأ نوع كاسٌو (.)Casio
 -6كامٌرا تصوٌر فٌدٌو نوع ( )Song Digitalعدد (ٌ )4ابانٌة الصنع.
 -04فٌلم آلة تصوٌر فٌدٌوٌة ( 2( )Sonyملم) عدد (.)2
 -2ساعة توقٌت إلكترونٌة نوع كاسٌو ٌابانٌة الصنع عدد (.)0
 -2كرات سلة العدد (.)01
 -3شواخص بالستٌكٌة العدد (.)04
 -01صافرة.
 -00مصاطب وابسطة رٌاضٌة.
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 1-1تحدٌد نمط اإلٌقاع الحٌوي للطالبات
للااارض تحدٌاااد نماااط اإلٌقااااع الحٌاااوي بالنسااابة للطالباااات قٌاااد الدراساااة ،اساااتللت الباحثاااة احااادى
االستمارات المصاممة فاً احادى البحاوث الساابقة( ،)0وتحتاوي علاى مجموعاة مان األسائلة والتاً تخاص
عامل الزمن وكذلك نمط اإلٌقاع الحٌوي الذي تقع فٌاه الطالباة ساواء أكاان هاذا الانمط (صاباحً ،نهااري،
مسائً) ،وقامت الباحثه بتوزٌع هذه االساتمارات علاى الطالباات المرحلاة الثاانً متوساط لمدرساة (الكاوثر
األهلٌة فً حً الجادرٌة فً مدٌنة بلداد ) والبالغ عاددهم ( )099طالباة لمعرفاة نماط اإلٌقااع الحٌاوي مان
خالل عامل الزمن ،وبعد جمع استمارات االستبٌان ظهرت النسبة األكبر والتً تقع ضمن اإلٌقااع الحٌاوي
(النهاري) التً ستعنً بها الدراسة.

 5-1القٌاسات واالختبارات المستخدمة فً البحث
 3-5-1القٌاسات المورفولوجٌة (الجسمٌة)
قامت الباحثه بإجراء القٌاسات التالٌة-:
أ -الطول .ب -الوزن.
 -3أختبار القوة الممٌزة بالسرعة لعضالت الرجلٌن(( )3نصف دبنً) (من وضع الوقوف) ( )35ثانٌة
 -4قٌاة السرعة االنتقالٌة  21متر
 -9قٌاة المرونة الثابته لعضالت الجذع

 5-1أختبارات المهارات األساسٌة

()1

 -0أختبار الرمٌة الحرة ): (Foul shot
 -4أختبار دقة التمرٌر بالدفع (التمرٌرة الصدرٌة) :
 -1أختبار المحاورة (الطبطبة) : Dribble
 6-1 -1التجارب األستطالعً

 0لؤي كاظم  :مصدر سبق ذكره ص 092
) )4لؤي كاظم  :مصدر سبق ذكره ص 062
( )4محمد مطر عراك :تقوٌم بعض القابلٌات البدنٌة والقدرات المهارٌة والفسٌولوجٌة علاى وفاق تصانٌفات بدنٌاة مختلفاة لالعباً كارة
القدم ،أطروحة دكتوراه ،كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ،جامعة بابل.4112 ،ص.23
9فائز بشٌر حمودات ،مؤٌد عبد هللا جاسم  ،0322 :نفة المصدر السابق ،ص (.)401 – 413
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ولمعرفة الوسائل واالختباارات المساتخدمة ومادى صاالحٌتها فضاالً عان البرناامج التعلٌماً وفاق
اإلٌقاع الحٌوي وما ٌحتوي من تمارٌن وعدد التكرارات وعدد المجامٌع والراحة وفتراتهاا باٌن التكارارات
والمجامٌع وألهمٌتها قامت الباحثه بالتجاربه األستطالعٌة وعلى النحو األتً-:
قامت الباحثه بتارٌخ  4109 / 0 / 9-4وفً ملعب مدرساة(الكوثر االهلٌاة فاً حاً الجادرٌاة فاً
مدٌنااة بلااداد ) وفااً تمااام الساااعة (  )3صااباحا وعلااى (  ) 2ماان عٌنااة البحااث حٌااث فااً الٌااوم االول ماان
التجربة تم اداء االختبارات البدنٌة وحسب التسلسل التالً :
 -3أختبار القوة الممٌزة بالسرعة لعضالت الرجلٌن(( )3نصف دبنً) (من وضع الوقوف) ( )35ثانٌة
 -4قٌاة السرعة االنتقالٌة  21متر
 -9قٌاة المرونة الثابته لعضالت الجذع
وفً الٌوم التالً قامت الباحثه باجراء وحدة تعلٌمٌة على نفة العٌنة من اجل التاكد مان قابلٌاة العٌناة علاى
اداء المنهج التعلٌمً

 2-1األختبارات القبلٌة
قامت الباحثه بإجراء االختبارات القبلٌة على فترتٌن ،الفترة األولى والخاصة بالمجموعة التجرٌبٌة االولاى
(ضمن االٌقاع الموجب) اختبرت فً  ، 4109 / 0/6-2أما بالمجموعة التجرٌبٌاة الثانٌاة (ضامن اإلٌقااع
السالب) فكانت أختباراتها القبلٌة فً  4109/ 0 /2-2وشملت االختبارات ما ٌلً:
اوال :االختبارات البدنٌة :
 -3أختبار القوة الممٌزة بالسرعة لعضالت الرجلٌن(( )3نصف دبنً) (من وضع الوقوف) ( )35ثانٌة
 -4قٌاة السرعة االنتقالٌة  21متر
 -9قٌاة المرونة الثابته لعضالت الجذع
ثانٌا  :اختبارات المهارات االساسٌة بكرة السلة :
 -0الرمٌة الحرة
 -4المناولة الصدرٌة
 -9الطبطبه

 9 -1المنهاج التعلٌمً (التجربة الرئٌسٌة)
قامت الباحثه بأعداد برنامج المنهج التعلٌمً المقترح لتطوٌر بعض المهارات االساسٌة بكرة السلة
والصفات البدنٌة معتمدة فً ذلك على المصادر والمراجع والبحوث والدراساات العربٌاة واألجنبٌاة وقامات
الباحثه بتنفٌذ وتطبٌق المنهج التعلٌمً على المجموعتٌن التجارٌبٌتٌن (الموجباة والساالبة) للطالباات  ،الاذي
اسااتلرق الماانهج التعلٌمااً ماادة ( ) 01أساابوع للمجمااوعتٌن التجاارٌبٌتٌن  ،واشااتمل الماانهج التعلٌمااً لكاال
) )0محمد مطر عراك :السابق ذكره  ،ص.23
) )4محمد مطر عراك :مصدر سبق ذكره  ،ص.23
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مجموعة علاى ( )91وحادة تعلٌمٌاة  ،وبواقاع ( )9وحادات تعلٌمٌاة فاً االسابوع ،ومادة كال وحادة تعلٌمٌاة
( )61دقٌقااة وكمااا هااو مبااٌن فااً الملحااق (( )0نماااذو ماان الماانهج التعلٌمااً )الخاااص بالوحاادات التعلٌمٌااة


وأزمنتها ،وقد تم تنفٌذ المنهج التعلٌمً بعد انتهاء الدوام الرسمً .وقامت الباحثه باستخدام برناامج خااص
الستخراو االٌقااع الحٌاوي أساتخدمته ضامن البرناامج التعلٌماً المقتارح مساتعٌنة باأهم دورة مان دوراتاه
والتااً تخااص الرٌاضااٌٌن إال وهااً الاادورة البدنٌااة ) (physical cycleبعااد أدخااال المعلومااات الخاصااة
بالطالبات وهً تأرٌخ مٌالدها بالٌوم والشهر والسنة معتمداً فً ذلك على هوٌة األحوال المدنٌة للطالبات ،
وقد راعت الباحثه تد رجها ضمن المنهج من السهل الى الصعب ومن البساٌط الاى المعقاد ماع مراعااة مبادأ
التدرو بالتكرارات ومستوى الراحة ومحتوى التمارٌن كما راعت الباحثه مدى صعوبة الخاصة بالتمارٌن
المستخدمة فضالً فً الوحدة التعلٌمٌة.
وقامت الباحثه باجراء تمارٌن األحماء بشكل متشابهه لكال المجموعتٌن قبل كل وحادة تعلٌمٌاة بماا
ٌنسااجم ونااوع المهااارة المااراد تعلمهااا ،وقااد اتسااخدمت تمااارٌن التمطٌااة فااً األحماااء وبشااكل ثاباات لكااال
المجموعتٌن وعلى طول فترة المنهج التعلٌمً وقد خصصت له زمنا بلغ (  41-02دقٌقة)
وتم البدء بالمنهج التعلٌمً بالمجموعة التجرٌبٌة األولى (ضمن االٌقاع الموجب) فً الفترة الواقعة
من  4109 / 0/2وللاٌة  ، 4109/ 9 /40ولالٌام (االحد والثالثاء والخمٌة)
أما المنهج التعلٌمً الخاص بالمجموعة التجرٌبٌة الثانٌة ضمن إالٌقاع السالب فاستخدمت الباحثاه
نفة تسلسل األجراءات الخاصة بالمنهج بالدورة الموجبة باستثناء تنفٌذها باالمنحى الساالب ونفاذت الباحثاه
المنهج للفترة الواقعة من  4109/ 0/3وللاٌة  ، 4109/ 9/49ولالٌام (السبت واالثنٌن واالربعاء )
وقد قام الباحثه بمراعاة ما ٌلً أثناء تطبٌق المنهج التعلٌمً :
 -0تم تنفٌذ المنهج التعلٌمً على المجموعتٌن التجرٌب ٌتٌن (األولاى ضامن االٌقااع الموجاب والثانٌاة ضامن
االٌقاع السالب) تحت أشراف الباحثه وبمساعدة الكادر المساعد.
 -4تم تنفٌذ المنهج التعلٌمً على المجموعتٌن التجرٌبٌتٌن والمتضمن (ثالث) من الادورات البدنٌاة لقٌقااع
الحٌااوي والتااً تشاامل باادورها ( )01دورات أساابوعٌة صاالرى وبواق اع ( )9وحاادات تعلٌمٌااه فااً الاادورة
األسبوعٌة الواحدة.
 -2بلغ مجموع زمن الوحدات التعلٌمٌه للمجموعتٌن التجرٌبٌتٌن (  ) 9611دقٌقة ،مقسمة بواقع (0211
) دقٌقة لكل مجموعة.



Printd with a free and easy biorhythm calculator freeware.
http//www. whitestranger. com/biorhythm/order.2007.
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 31-1األختبارات البعدٌة
بعد األنتهاء من تطبٌق المنهج التعلٌمً علاى المجماوعتٌن التجارٌبٌتٌن ،قامات الباحثاه باإجراء االختباارات
البعدٌااة علااى فتاارتٌن ،الفتاارة األولااى والخاصااة بالمجموعااة التجرٌبٌااة االولااى (ضاامن االٌقاااع الموجااب)
اختبرت فً ٌومً  ، 4109/ 9 /42-49أما بالمجموعة التجرٌبٌة الثانٌة (ضمن اإلٌقاع السالب) فكانات
أختباراتها البعدٌة فً ٌومً  4109/ 2/ 46-42وأعتمدت الباحثه التسلسل واإلجراءات نفسها التاً
أجراها فً االختبارات القبلٌة ألدائها فً االختبارات البعدٌة .

33-1الوسائل اإلحصائٌة
للرض معالجة البٌانات التً حصلت علٌها الباحثه فقدت أستخدمت الوسائل اإلحصائٌة التالٌة:
 الوسط الحسابً. األنحراف المعٌاري. معامل األختالف(.)0 قانون النسبة المئوٌة أختبار ) (Tللعٌنات المترابطة. -أختبار ) (Tللعٌنات المستقلة.

()4

وقااد تاام معالجااة البٌانااات بجهاااز الكومبٌااوتر وفااق البرنااامج األحصااائً  SPSS VER11عاادا
معامل األختالف وقانون أقل فرق معنوي فقد تم استخراجهما من المصدر المذكور انفاً.

 -3عرض ومناقشة النتائج
3-1عررض ومناقشرة نترائج االختبررارات والقٌاسرات لربعض المهررارات االساسرٌة بكررة السررلة
والصفات البدنٌة قبل وبعد المنهج التعلٌمً للمجموعة التجرٌبٌة االولى

) (0مروان عبد المجٌد أبراهٌم :األحصاء الوصفً واألستداللً ،ط ،0عمان ،دار الفكر للطباعة والنشر التوزٌع4111 ،م ،ص.420
) (4مروان عبد المجٌد أبراهٌم :نفة المصدر السابق ،ص.932
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جدول ()1

ٌبٌن األوساط الحسابٌة لألختٌارٌن القبلً والبعدي وفرق األوساط الحسابٌة واألنحراف المعٌاري للفروق وقٌمة ت
المحسوبة والجدولٌه لبعض المهارات األساسٌة والصفات البدنٌة للمجوعة التجرٌبٌة االولى

ت
0
4
9
2
2
6

األختبارات

وحدة
القٌاة

القوة الممٌزة بالسرعة لعضالت الرجلٌن
قٌاة السرعة االنتقالٌة  21متر
قٌاة المرونة الثابته لعضالت الجذع
أختبار دقة الرمٌة الحرة
أختبار دقة (التمرٌرة الصدرٌة)
أختبارالمحاورة (الطبطبة)

عدد
ثانٌة
سم
درجة
نقاط
ثانٌة

األختبار القبلً
الوسط الحسابً
6.10
01.92
4.10
9.12
6.13
90.32

األختبار
البعدي
الوسط
الحسابً
2.33
2.42
2.03
6.9
00.4
49.2

فرق األوساط
الحسابٌة

الخطاء
المعٌاري

قٌمة
(ت)
المحسوبة

4.32
4.0
4.02
9.42
2.00
2.22

1.26
0.10
1.22
0.40
0.23
4.23

**9.26
4.12
*4.29
*4.62
*4.21
*4.36

القٌمة الجدولٌة عند مستوى ( )%5بلغت ( )3.36و( )%3بلغت ()1.35
ٌبٌن من الجدول ( )9فً اختبار القوة الممٌزة بالسرعة بلغ الوسط الحسابً لالختبار القبلً ( )6.13أما
فً األختبار البعدي بلغ الوسط الحسابً ( )2.99أما قٌمة (ت) المحسوبة بللت ( )**1.16وهً أكبر من
القٌمة الجدولٌة عند مستوى داللة ( )1.10ودرجة حرٌة ( )3وهذا ٌدلل على وجود فروق معنوٌة ولصالح
األختبار البعدي.
فً اختبار قٌاة السرعة االنتقالٌة (ٌ21اردة) بلغ الوسط الحسابً لالختبار القبلً ( )31.11أما فً
األختبار البعدي بلغ الوسط الحسابً ( )2.31أما قٌمة (ت) المحسوبة بللت ( )3.12وهً اصلر من
القٌمة الجدولٌة عند مستوى داللة ( )1.12ودرجة حرٌة ( )3وهذا ٌدلل على عدم وجود فروق معنوٌة بٌن
األختبارٌن القبلً والبعدي.
فً اختبار المرونة الثابته بلغ الوسط الحسابً لالختبار القبلً ( )3.13أما فً األختبار البعدي بلغ الوسط
الحسابً ( )1.39أما قٌمة (ت) المحسوبة بللت ( )*3.21وهً أكبر من القٌمة الجدولٌة وعند مستوى
داللة ( )1.12ودرجة حرٌة ( )3وهذا ٌدلل على وجود فروق معنوٌة ولصالح األختبار البعدي.
فً اختبار الرمٌة الحرة بلغ الوسط الحسابً لالختبار القبلً ( )1.15أما فً األختبار البعدي بلغ الوسط
الحسابً ( )6.1أما قٌمة (ت) المحسوبة بللت ( )*3.62وهً أكبر من القٌمة الجدولٌة وعند مستوى
داللة ( )1.12ودرجة حرٌة ( )3وهذا ٌدلل على وجود فروق معنوٌة ولصالح األختبار البعدي.

20
مجلة المثنى لعلوم التربٌة الرٌاضٌة

المجلد الثانً  /العدد الثانً4102 /

منهج تعلٌمً وفق اإلٌقاع الحٌوي..............

م.د نجاة باقر مشكور الموسوي
....................

فً أختبار دقة التمرٌر بالدفع (التمرٌرة الصدرٌة) بلغ الوسط الحسابً لالختبار القبلً ( )6.19أما فً
األختبار البعدي بلغ الوسط الحسابً ( )33.3أما قٌمة (ت) المحسوبة بللت ( )*3.21وهً أكبر من
القٌمة الجدولٌة عند مستوى داللة ( )1.12ودرجة حرٌة ( )3وهذا ٌدلل على وجود فروق معنوٌة ولصالح
األختبار البعدي.
فً اختبار المحاورة (الطبطبة) بلغ الوسط الحسابً لالختبار القبلً ( )13.92أما فً األختبار البعدي بلغ
الوسط الحسابً ( )31.1أما قٌمة (ت) المحسوبة بللت ( )*3.96وهً أكبر من القٌمة الجدولٌة وعند
مستوى داللة ( )1.12ودرجة حرٌة ( )3وهذا ٌدلل على وجود فروق معنوٌة ولصالح األختبار البعدي.
وترى الباحثة ان المنهج التعلٌمً وما احتواه من عدد من التمرٌنات التً تنسجم مع قابلٌة وامكانٌة العٌنة
قٌد الدراسة وان عملٌة تسلسلها بشكل تدرٌجً ساهم فً عملٌة تطور مهارات والمهارات االساسٌة
فضال عن ان ما احتواه من تكرارات ساعد على زٌادة خزٌن الذاكرة ومقارنة البرامج المعدة من قبل
الجهاز العصبً المركز ي واعطاء حلول بمستوى افضل مما كن علٌه مستوى الالعبٌن قبل تنفٌذ المنهج
التعلٌمً .
كما تعزو الباحثة ان التلٌر فً نمط التمارٌن من خالل ما عدته من تدرٌبات فضال عن استخدام المنهج
ضمن االٌقاع الحٌوي للعٌنة ضمن دوراتها البدنٌة الموجبة ٌتضح كان له االثر فً عملٌة زٌادة قدرة العٌنة
على التعلم وارتفاع مستوى الصفات البدنٌة قٌد الدراسة .
وترى زٌنب عبد الرحٌم خضٌر عن فتحً جروان 4112
ان المرحلة العمرٌة ( 06-02سنة ) لدٌها القدرة والريبة لحب الظهور والمنافسة واظهار المواهب لجلب
االنتباه ()0
لذا ترى الباحثة هو ٌعد احد اسباب التفوق وتطور العٌنة فً االختبارات البعدٌة فً المهارات االساسٌة
بكرة السلة فضال عن عامل التشوٌق واالثارة وارتفاع اٌقاع االجهزة الوظٌفٌة لعٌنة البحث والتً تنص
علٌه نظرٌة االٌقاع الحٌوي .

 0زٌنب عبد الرحٌم خضٌر  :بناء وتقنٌن اختبارات لقٌاة بعض القدرات االبداعٌة العامة والخاصة (الحركٌة) لدى طالبات الصف
الرابع االعدادي فً مركز محافظة البصرة  .أطروحة دكتوراه ،كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ،جامعة البصرة.4112 ،ص 011
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يٌر ان الباحثة ترى اسباب عدم حدوث فروق فً اختبار السرعة لعٌنة التجرٌبٌة الثانٌة هو امر فً ياٌة
المنطقٌة كون صفة السرعة هً من الصفات البدنٌة الموروثة فضال عن مدة المنهج ساهمت فً تحسن
السرعة كون العٌنة هً يٌر ممارسة وان عملٌة التعلم والتطور سرعان ما ٌؤثر بها وتظهر عالمات النمو
وارتفاع المستوى علٌها .
3-1عرض ومناقشة نتائج االختبارات والقٌاسات لبعض المهارات االساسٌة بكرة السلة والصفات
البدنٌة قبل وبعد المنهج التعلٌمً للمجموعة التجرٌبٌة الثانٌة
جدول ()1
ٌبٌن األوساط الحسابٌة لألختبارٌن القبلً والبعدي وفرق األوساط الحسابٌة واألنحراف المعٌاري للفروق وقٌمة ت
المحسوبة والجدولٌة لبعض المهارات األساسٌة والصفات البدنٌة للمجوعة التجرٌبٌة الثانٌة

ت

األختبارات

 3القوة الممٌزة بالسرعة لعضالت الرجلٌن

األختبار

األختبار

وحدة

القبلً

البعدي

القٌاس

الوسط

الوسط

الحسابً

الحسابً

فرق
األوساط
الحسابٌة

الخطاء
المعٌاري

قٌمة
(ت)
المحسوبة

عدد

5.26

2.62

3.93

1.21

*3.32

ثانٌة

31.33

2.11

3.22

1.91

3.13

سم

3.12

1.29

1.23

3.31

**1.12

1

أختبار دقة الرمٌة الحرة

درجة

1.92

5.1

3.13

1.15

*3.91

5

أختبار دقة (التمرٌرة الصدرٌة)

نقاط

5.13

9.3

1.62

3.13

*3.21

6

أختبارالمحاورة (الطبطبة)

ثانٌة

11.59

11.11

1.35

1.93

**1.52

3

السرعة االنتقالٌة  11متر

 1قٌاس المرونة الثابته لعضالت الجذع

القٌمة الجدولٌة عند مستوى ( )%5بلغت ( )3.36و( )%3بلغت ()1.35
ٌبٌن الجدول ( )2فً اختبار القوة الممٌزة بالسرعة بلغ الوسط الحسابً لالختبار القبلً ( )5.26أما فً
األختبار البعدي بلغ الوسط الحسابً ( )2.62أما قٌمة (ت) المحسوبة بللت ( )*3.32وهً أكبر من
القٌمة الجدولٌة عند مستوى داللة ( )1.12ودرجة حرٌة ( )3وهذا ٌدلل على وجود فروق معنوٌة ولصالح
األختبار البعدي.
فً اختبار قٌاة السرعة االنتقالٌة (ٌ21اردة) بلغ الوسط الحسابً لالختبار القبلً ( )31.33أما فً
األختبار البعدي بلغ الوسط الحسابً ( )2.11أما قٌمة (ت) المحسوبة بللت ( )3.13وهً أصلرمن
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القٌمة الجدولٌة عند مستوى داللة ( )1.12ودرجة حرٌة ( )3وهذا ٌدلل على عدم وجود فروق معنوٌة بٌن
االختبارٌن القبلً والبعدي.
فً اختبار المرونة الثابته بلغ الوسط الحسابً لالختبار القبلً ( )3.12أما فً األختبار البعدي بلغ الوسط
الحسابً ( )1.29أما قٌمة (ت) المحسوبة بللت ( )**1.12وهً أكبر من القٌمة الجدولٌة عند مستوى
داللة ( )1.10ودرجة حرٌة ( )3وهذا ٌدلل على وجود فروق معنوٌة ولصالح األختبار البعدي.
فً اختبار الرمٌة الحرة بلغ الوسط الحسابً لالختبار القبلً ( )1.92أما فً األختبار البعدي بلغ الوسط
الحسابً ( )5.1أما قٌمة (ت) المحسوبة بللت ( )*3.91وهً أكبر من القٌمة الجدولٌة عند مستوى داللة
( )1.12ودرجة حرٌة ( )3وهذا ٌدلل على وجود فروق معنوٌة ولصالح األختبار البعدي.
فً أختبار دقة التمرٌر بالدفع (التمرٌرة الصدرٌة) بلغ الوسط الحسابً لالختبار القبلً ( )5.13أما فً
األختبار البعدي بلغ الوسط الحسابً ( )9.3أما قٌمة (ت) المحسوبة بللت ( )*3.21وهً أكبر من القٌمة
الجدولٌة عند مستوى داللة ( )1.12ودرجة حرٌة ( )3وهذا ٌدلل على وجود فروق معنوٌة ولصالح
األختبار البعدي.
فً اختبار المحاورة (الطبطبة) بلغ الوسط الحسابً لالختبار القبلً ( )11.59أما فً األختبار البعدي بلغ
الوسط الحسابً ( )11.11أما قٌمة (ت) المحسوبة بللت ( )**1.52وهً أكبر من القٌمة الجدولٌة عند
مستوى داللة ( )1.10ودرجة حرٌة ( )3وهذا ٌدلل على وجود فروق معنوٌة ولصالح األختبار البعدي.
على الريم من ان المجموعة التجرٌبٌة الثانٌة خضعت لمنهج تعلٌمً فً المهارات االساسٌة بكرة السلة
ولكن كان ضمن االٌقاع السالب فً دورتهم البدنٌه ولكن ٌتضح ان جمٌع االختبارات والقٌاسات احدثت
فروق معنوٌة بٌن االختبارٌن القلبً والبعً ولصالح البعدي باستثناء اختبار صفة السرعة .
وترى الباحثه ان ذلك ٌعود الفترة الزمنٌة التً لٌست بالقصٌرة والباللة (  01أسبوعا )  .كما البد من ان
التكرار والتوجٌه فً تصحٌح االخطاء له اثر كبٌر فً تصحٌح المناهج التً ٌصويها الجهاز العصبً
فضال عن ان طبٌعة التمارٌن ومحتوها والذي ٌتسم بكرة السلة بالمتابعة المستمره .
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كما ٌذكر محمد عنٌسً  4112عن  Heuerان التمرٌن والتكرار ٌولد بناءات متوالٌة وانها مرتبطة مع
التصور الحركً "

()0

كما ترى الباحثة ان التمرٌن ضمن االٌقاع السالب لم ٌؤثر على تقدم عٌنة البحث فان جمٌع القٌاسات كانت
فً تطور باستثناء صفة السرعة وهً تعد من الصفات الموروثة والتً ٌصعب اكتسابها ولكن من خالل
نتائج وقٌم االوساط الحسابٌة ٌالحظ هناك تحسن طفٌف فً صفة السرعة وهو ناتج عن التمارٌن
ومحتواها والزمن الكلً للمنهج التعلٌمً والذي اثر بجانب اٌجابً على مستوى العٌنة قٌد الدراسة فً
المجموعة التجرٌبٌة الثانٌة .

 1-1عرض ومناقشة نتائج االختبارات والقٌاسات البعدٌة فً بعض المهارات االساسٌة
بكرة السلة والصفات البدنٌة بٌن المجموعتٌن التجرٌبٌتٌن
جدول () 5
ٌبٌن األوساط الحسابٌة واألنحرافات المعٌارٌة وقٌمة (ت) المحسوبة والجدولٌة لبعض المهارات
األساسٌة بكرة السلة والصفات البدنٌة فً االختبارات البعدٌة للمجموعتٌن التجرٌبٌتٌن االولى والثانٌة
التجرٌبٌة االولى

التجرٌبٌة الثانٌة

قٌمة

وحدة

الوسط

األنحراف

الوسط

القٌاس

الحسابً

المعٌاري

الحسابً

عدد

2.99

3.31

2.62

1.65

3

قٌاس السرعة االنتقالٌة  11متر

ثانٌة

2.31

3.22

2.11

1.62

1.353

1

قٌاس المرونة الثابته لعضالت الجذع

سم

1.39

1.22

1.29

1.19

*3.312

1

اختبار دقة الرمٌة الحرة

درجة

6.1

1.53

5.1

3.33

**5133

5

اختبار دقة(تمرٌره صدرٌة)

نقاط

33.3

3.33

9.3

3.6

3.65

6

اختبار المحاورة (الطبطبة)

ثانٌة

31.1

3.11

11.11

1.65

**1.21

ت

3

المعالجات اإلحصائٌة االختبارات

القوة الممٌزة بالسرعة لعضالت
الرجلٌن

األنحراف

(ت)

المعٌاري

المحسوبة
*3.65

القٌمة الجدولٌة عند مستوى ( ) 3.31 ( )%5و ()3.22( )%3
 0محمد عنٌسً  :تأثٌر منهج تعلٌمً مقترح باستخدام التصور العقلً فً تعلم بعض المهارات االساسٌة بكرة السلة  .أطروحة دكتوراه،
كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ،جامعة البصرة 4112 ،ص 34
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ٌبٌن الجدول ()2
فً أختبار القوة الممٌزة بالسرعة بلغ الوسط الحسابً ( )2.99واالنحراف المعٌاري ( )3.31للمجموعة
التجرٌبٌة االولى  ،أما المجموعة التجرٌبٌة الثانٌة بلغ الوسط الحسابً ( )2.62واالنحراف المعٌاري
( )1.65أما قٌمة (ت) المحسوبة فقد بللت ( )*3.65وهً أكبر من القٌمة الجدولٌة عند مستوى داللة
( )1.12ودرجة حرٌة ( )02وهذا ٌدلل على وجود فروق معنوٌة ولصالح المجموعة التجرٌبٌة االولى .
فً أختبار السرعة االنتقالٌة (ٌ21اردة) بلغ الوسط الحسابً ( )2.31واالنحراف المعٌاري ()3.22
للمجموعة التجرٌبٌة االولى  ،أما المجموعة التجرٌبٌة الثانٌة بلغ الوسط الحسابً ( )2.11واالنحراف
المعٌاري ( )1.62أما قٌمة (ت) المحسوبة فقد بللت ( )1.353وهً أصلر من القٌمة الجدولٌة عند
مستوى داللة ( )1.12ودرجة حرٌة ( )02وهذا ٌدلل على عدم وجود فروق معنوٌة بٌن المجموعتٌن
التجرٌبٌتٌن.
فً أختبار المرونة الثابته بلغ الوسط الحسابً ( )1.39واالنحراف المعٌاري ( )1.22للمجموعة
التجرٌبٌة االولى  ،أما المجموعة التجرٌبٌة الثانٌة بلغ الوسط الحسابً ( )1.29واالنحراف المعٌاري
( )1.19أما قٌمة (ت) المحسوبة فقد بللت ( )*3.312وهً أكبر من القٌمة الجدولٌة عند مستوى داللة
( )1.12ودرجة حرٌة ( )02وهذا ٌدلل على وجود فروق معنوٌة ولصالح المجموعة التجرٌبٌة االولى .
فً أختبار دقة الرمٌة الحرة بلغ الوسط الحسابً ( )6.1واالنحراف المعٌاري ( )1.53للمجموعة
التجرٌبٌة االولى  ،أما المجموعة التجرٌبٌة الثانٌة بلغ الوسط الحسابً ( )5.1واالنحراف المعٌاري
( )3.33أما قٌمة (ت) المحسوبة فقد بللت ( )**5133وهً أكبر من القٌمة الجدولٌة عند مستوى داللة
( )1.10ودرجة حرٌة ( )2وهذا ٌدلل على وجود فروق معنوٌة ولصالح المجموعة التجرٌبٌة االولى .
فً أختبار دقة التمرٌر بالدفع (التمرٌرة الصدرٌة) بلغ الوسط الحسابً ( )33.3واالنحراف المعٌاري
( )3.33للمجموعة التجرٌبٌة االولى  ،أما المجموعة التجرٌبٌة الثانٌة بلغ الوسط الحسابً ()9.3
واالنحراف المعٌاري ( )3.6أما قٌمة (ت) المحسوبة فقد بللت ( )3.65وهً أصلر من القٌمة الجدولٌة
عند مستوى داللة ( )1.12ودرجة حرٌة ( )02وهذا ٌدلل على عدم وجود فروق معنوٌة بٌن المجموعتٌن
التجرٌبٌتٌن .
فً اختبار المحاورة (الطبطبة) بلغ الوسط الحسابً ( )31.1واالنحراف المعٌاري ( )3.11للمجموعة
الضابطة ،أما المجموعة التجرٌبٌة بلغ الوسط الحسابً ( )11.11واالنحراف المعٌاري ( )1.65أما قٌمة
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(ت) المحسوبة فقد بللت ( )**1.21وهً أكبر من القٌمة الجدولٌة عند مستوى داللة ( )1.10ودرجة
حرٌة ( )02وهذا ٌدلل على وجود فروق معنوٌة ولصالح المجموعة التجرٌبٌة االولى .
ٌتضح ان جمٌع االختبارات والقٌاسات احدثت فروق ولصالح المجموعة التجرٌبٌة االولى باستثناء (
اختبار ٌ 21اردة واختبار مهارة التمرٌر ) لم تحدث فٌها فروق بٌن المجموعتٌن .
وتعزو الباحثة ان الفروق المتحققه فً االختبارات للمهارات االساسٌة بكرة السلة والصفات البدنٌة
ولصالح المجموعة التجرٌبٌة االولى ٌدلل على مستوى تأثٌر المتلٌر التجرٌبً (المنهج التعلٌمً )
وصٌايته بشكل صحح هدف العملٌة التدرٌبٌة برفع وتطوٌر االداء من خالل المزاوجه بٌن الجانب
المهاري وحركة وواجبات التمرٌن المؤدى ومشابهته الى طرٌقة اللعب فضال عن انسجام تنفٌذ الوحدات
التعلٌمٌة ضمن االٌقاع البدنً فً منحناه الموجب والذي اثر وبشكل نسبً على احداف الفروق لصالح
هذه المجموعة .
كما ٌذكر قاسم حسٌن صالح  0324كما وٌمكن القول أن تطوٌر المهارات من خالل منهج مستند على
االسة العلمٌة فً بداٌة المراحل االولى للتعلم ٌوفر حالة من الفهم الجٌد للمهارة والمتلٌرات المصاحبة
لها وأستٌعابها بشكل أسرع مع معرفة كٌفٌة األداء والتً ال ٌوفرها األنموذو التقلٌدي نتٌجة السرعة فً
اداء

المهارات.

 - 5االستنتاجات والتوصٌات
0-2

االستنتاجات  :استنتجت الباحثة ما ٌلً :

 -0ان المنهج التعلٌمً المعد من قبل الباحثة كان له االثر االٌجابً فً تطور بعض المهارات االساسٌة
بكرة السلة لكال المجموعتٌن االولى والثانٌة .
 -4ان المنهج التعلٌمً المعد من قبل الباحثة كان له االثر االٌجابً فً تطور بعض الصفات البدنٌة لكال
المجموعتٌن االولى والثانٌة .
 -9وجود فروق بٌن االختبارات القبلٌة والبعدٌة فً المهارات االساسٌة وبعض الصفات البدنٌة ولصالح
االختبارات البعدٌة وللمجموعتٌن التجرٌبٌتٌن .
 -2هناك فروق بٌن المجموعتٌن التجرٌبٌتٌن فً االختبارات البعدٌة ولصالح المجموعة التجرٌبٌة االولى
فً المهارات االساسٌة بكرة السلة وبعض الصفات البدنٌة .

22
مجلة المثنى لعلوم التربٌة الرٌاضٌة

المجلد الثانً  /العدد الثانً4102 /

منهج تعلٌمً وفق اإلٌقاع الحٌوي..............

م.د نجاة باقر مشكور الموسوي
....................

 -2ان تنفٌذ المنهج فً االٌقاع الحٌوي للمجموعه التجرٌبٌة الثانٌة بفترته البدنٌة كان له االثر فً زٌادة
التعلم وتطور الجانب البدنً ولكن بشكل طفٌف عن المجموعة التجرٌبٌة الثانٌة من الناحٌة الموضوعٌة .
 -6ريم تنفٌذ المنهج التعلٌمً فً مرحلة االٌقاع بفترته البدنٌة السلبٌة للمجموعة الثانٌة ولكن هً االخرى
اخذت نصٌب وافر من التحسن فً الجانب المهاري والبدنً .
4-2

التوصٌات  :اهم ما توصً به الباحثه ما ٌلً :

 -0التأكٌد على استخدام المنهج التعلٌمً المقترح من الباحثه لما أظهرته النتائج من تطور لعٌنة البحث.
 -4التأكٌد واالهتماام بانتقااء التماارٌن فاً المنااهج التعلٌمٌاة بشاكل ٌنساجم ومساتوى العٌناة مان الجاناب
البدنً والمهاري والعقلً .
 -9توصً الباحثه بزٌادة الدراسات حول نظرٌة اإلٌقاع الحٌوي من خالل أهم دورة من دوراتها إال وهً
(الدورة البدنٌة) والسٌما ما ٌرتبط بجانب التعلم
 -2ضرورة إجراء بحوث ودراسات أخرى على المراحل المتوسطة الهمٌة المرحلاة فاً عملٌاة االنتقااء
الرٌاضً فً الدورات االخرى العقلٌة واالنفعالٌة .
المراجع والمصادر العربٌة
 الهام إسماعٌل شلبً :أساسٌات عامة فً الصحة العامة والتربٌاة الصاحٌة للرٌاضاٌٌن ،جامعاة حلاوان،
كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ،القاهرة ،مصر.4111 ،
 لؤي كاظم  :تأثٌر منهج تأهٌلً على وفق اإلٌقاع الحٌوي بدورته البدنٌة فً بعض الصفات البدنٌة
ومحددات الحركة والمتلٌرات البٌوكٌمٌائٌة بعد استئصال اللضروف الهاللً لمفصل الركبة.اطروحة
دكتوراه منشور .جامعة البصرة4112.
 بسطوٌسً احمد :أسة ونظرٌات التدرٌب الرٌاضً ،دار الفكر العربً ،ط ،0القاهرة.0333 ،
 ذوقاااان عبٌااادات(وأخرون) :البحاااث العلماااً – مفهوماااه – أدواتاااه – أساااالٌبه ،ط ،2دار الفكااار للنشااار
والتوزٌع ،عمان.0334 ،
 زٌنب عبد الرحٌم خضٌر  :بناء وتقنٌن اختبارات لقٌاة بعض القدرات االبداعٌة العامة والخاصة
(الحركٌة) لدى طالبات الصف الرابع االعدادي فً مركز محافظة البصرة  .أطروحة دكتوراه ،كلٌة
التربٌة الرٌاضٌة ،جامعة البصرة.4112 ،
 علااً فهمااً البٌااك وصاابري عماار :اإلٌقاااع الحٌااوي واالنجاااز الرٌاضااً ،دار المعااارف ،اإلسااكندرٌة،
.0332
 قٌة ناجً عبد الجبار وبسطوٌسً أحمد :االختبارات والقٌاة ومبادئ اإلحصاء فً المجال الرٌاضً،
جامعة بلداد ،مطبعة التعلٌم العالً.0322 ،
 فائز بشٌر حمودات ،مؤٌد عبد هللا جاسم  :كرة السلة ،جامعة الموصل  ،دار الكتب للطباعة والنشر،
.0322
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 محمد م طر عراك :تقوٌم بعض القابلٌات البدنٌة والقدرات المهارٌة والفسٌولوجٌة علاى وفاق تصانٌفات
بدنٌة مختلفة لالعبً كرة القدم ،أطروحة دكتوراه ،كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ،جامعة بابل.4112 ،
 مروان عبد المجٌد إبراهٌم :اإلحصاء الوصفً واالستداللً ،ط ،0عمان ،دار الفكر للطباعة والنشر
التوزٌع.4111 ،
 محمد عنٌسً  :تأثٌر منهج تعلٌمً مقترح باستخدام التصور العقلً فً تعلم بعض المهارات االساسٌة
بكرة السلة  .أطروحة دكتوراه ،كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ،جامعة البصرة .4112 ،
 محمد عثمان :التعلم الحركً والتدرٌب الرٌاضً ،ط ،4الكوٌت ،دار القلم ،0332 ،ص.694
 منى عبد الستار هاشم جواد :عالقة اإلٌقاع الحٌوي بدورتٌه البدنٌة والذهنٌة بانجاز ركض المسافات
القصٌرة والمتوسطة فً العراق ،أطروحة دكتوراه ،جامعة بلداد ،كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ،4114 ،ص.06
 موفق شفٌق أحمد مفارو :تاأثٌر برناامج تادرٌبً مقتارح وفاق اإلٌقااع الحٌاوي علاى المساتوى الرقماً
وبعض المتلٌرات الفسٌولوجٌة لدى السباحٌن ،رسالة ماجستٌر ،الجامعة األردنٌة ،كلٌة الدراسات العلٌا فً
الجامعة األردنٌة.0333،
ٌ وسف دهب علً (وآخرون) :موسوعة اإلٌقاع الحٌاوي ،و ،0منشاأة المعاارف باإلساكندرٌة ،مصار،
.0332
المصادر األجنبٌة :
 Files: /A Biorhythms: htm / Psychic and spiritual development index/ Crystalinks
Mawpage/ 2001 P.2 (Internet).
 File: // A:/ Biorhythm History. htm/ RETRO/ History. soft wars Dssighs/2001. P.1-2,
(Internet).
–  File// about Biorhythems. htm / copy right 2000-2001 by zlatko krzan / home
domov webmaster infoheyoka kola webprodicion
 File:// A/ about biorhythm, bioritumu. htm, copy right 2000-2001 by Zlatko hrizon,
domoy home(Internet).
 Files: /A Biorhythms: htm / Psychic and spiritual development index/ Crystalinks
Mawpage/ 2001, (Internet).
 http://www. Bioching. Com/bioching/book/chap -html/ How do Biorhythms work for
us in our Daily lives? 2002.
 http://www. Geocities. Com /Athens/ Acropolis/ Biotalk. htmi/ what are biorhythms/
2002.
 Kacy G: Biorhythms on the web http/ gulf. Uvic. Ca/ Ikacy/ applet. htm/ 1997, P.5.
 Neubaver, a.c, & Freubenthaler, ll ultradian rhythms in cognitive performance: no
cvidence for a i.5h reythm. Biological psychology, 1995. P.11.
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ملحق رقم ()3
نماذج من المنهج التعلٌمً المقترح بكرة السلة
االسبوع االول
الوحدةالتعلٌمٌة :االولى والثانٌة والثالثة
هدف الوحدة التعلٌمٌة  :االحساس بالكرة ومهارة االستالم
القسم
ت
الرئٌسً

زمن االداء

الفعالٌات والتمارٌن والمهارات االساسٌة
* الكرة وراء الرأس  1قف منتصبا وأمسك الكرة بالٌدٌن من خلف
الرأس 1أترك الكرة وصفق بكفٌك أماما عند االشارة ثم حاول مسح
الكرة مرة اخرى من وراء الظهر قرب الحزام وقبل سقوطها على
االرض.
* اجلس على االرض ووجهك مواجها للجدار الواقع ع بعد مترٌن
بٌن الطالبات أرمً الكرة على الجدار عشر مرات مع التركٌز على
نقطة بكلتا الٌدٌن وعند ارتدادها حاول مسكها ثانٌة مع التأكٌد
على الوضع الصحٌح للمناولة والمسك.
* تمارٌن االحساس بالكرة -السٌر والتحسس بوزنها من خالل
الرمً لالعلى واللقف.
*تقف الطالبات على شكل دائرة كبٌرة داخل الملعب وٌحملون
كرات تقوم الطالبات بمناوله الكرة الى الطالبة فً المنتصف حٌث
تقوم باستالمها ومناولتها مرة اخرة الى نفس الطالبة (التاكٌد على
سرعة زمن االداء)
* وضع( سبع كرات) على االرض بٌن كل كرة واخرى مسافة 3م
وتقف الطالبات على بعد 5م عن الكرات وعند سماع اشارة البدء
تنطلق الطالبات وٌؤدي وضع االستعداد ومسك الكرة ومناولة
الكرات الى الزمٌالت الذٌن امامهم وعلى بعد 1م واعادة الكرة
ومن ثم اعادة التمرٌن .
* الطبطبة من الوقوف مع الجلوس التدرٌجً ثم النهوض
التدرٌجً وانت مستمر بالطبطبة داخل الدائرة المحددة بجانب
اللطالبة.

( )5دقٌقة
زمن اداء كل
تمرٌن

الراحة بٌن
تمرٌن
وآخر

 )1دقٌقة

مالحظات :
-0
-4
-9
-2

االحماء ٌسبق كل وحدة تعلٌمٌة بشكل ٌناسب اهداف وتمارٌن كل وحدة تعلٌمٌة .
زمن االحماء ٌمتد بٌن  41-02دقٌقة
ٌشمل االحماء على التهٌئة العامة للمفاصل والعضالت واالجهزة الوظٌفٌة وكذلك على التهٌئة الخاصة
للعضالت الخاصة .
تحدٌد القسم الختامً الى االعداد للوحدة التعلٌمٌة التالٌة من خالل تمارٌن التمطٌة والمرونة ولمدة
(2دقائق)
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