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 )إقرار املشرف(

 وترشيح لجنة الدراسات العليا:ـ   

)تأثري مترينات خاصة أشهد إن أعداد هذه الرسالة الموسومة بـــ    
األساسية بكرة بعض املهارات تعلم  يفواعتيادي  مبلعب مصغر 

 المقدمة (االبتدائيالسادس الصف   لتالميذ واالحتفاظ بها  اليد
في كلية  أشرافيجرت تحت  أمحد خليل( )حممدالماجستيرطالب  قبل من

قسم التربية الرياضية / جامعة ديالى ، وهي جزء من  التربية األساسية /
 الماجستير في التربية الرياضية . درجةمتطلبات نيل 

 

 ماجدة محيد كمبش د  ـأ                                            
 كلية التربية الرياضية جامعة ديالى/                                         

 2014/   /التاريخ :                                          
 بناءآ على التعليمات والتوصيات المتوافرة نرشح هذه الرسالة للمناقشة        
 

  فرات جبار سعد اهللد  -أ                                   
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   العليان العلمية والدراسات و معاون العميد للشؤ                                      
 /جامعة ديالىكلية التربية األساسية                              

                                                    /    /2014 
 )إقرار املقوم اللغوي(

تأثري مترينات خاصة مبلعب مصغر ) بـــالموسومة  أشهد أن هذه الرسالة      
 بها  واالحتفاظ بكرة اليدبعض املهارات األساسية تعلم يف واعتيادي 

واصبحت سليمة  ًلغويا اهمراجعت ًقد تمت ( االبتدائيالسادس  الصف لتالميذ
 من األخطاء اللغوية والتعبيرية غير الصحيحة وألجله وقعت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيع :                                    

 د. قاسم محمد اسود :المقوم اللغوي                                

 اللقب العلمي: مدرس                                       
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 قسم اللغة العربية كلية التربية األساسية/                                     

 2014/  /   التاريخ                                  
      

 

 )أقرار جلنة املناقشة والتقويم (

)تأثري  اطلعنا على الرسالة الموسومة بــــنشهد نحن أعضاء لجنة المناقشة والتقويم 
بعض املهارات األساسية  تعلميف  واعتيادي مترينات خاصة مبلعب مصغر

وقد ناقشنا  (االبتدائيالسادس  الصف بها لتالميذ واالحتفاظبكرة اليد 
 جديرة أنهانقر في محتوياتها وفيما له عالقة بها ، و  )حممد أمحد خليل ( الطالب

 لنيل درجة الماجستير في التربية الرياضية.

 

 عضو اللجنة                عضو اللجنة                             
  أ.م. د لقاء غالب ذياب                   انأ.م. د نهاد حممد علو    

جامعة ديالى/كلية التربية الرياضية للبنات     جامعة بغداد/كلية التربية الرياضية 
   

 رئيس اللجنة
 أ.د حممد عبد احلسني عطية

 كلية التربية الرياضية جامعة بغداد /

 بجلستهصدقت الرسالة من قبل مجلس كلية التربية األساسية / جامعة ديالى 
 2014المرقمة            في     /    / 
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 العميد                                                   
 عزيزأـ م ـ د حامت جاسم                                                                    

 ديالىكلية التربية األساسية / جامعة                                                     

 اإلهداء
نبي الرمحة ونور  إىل.. ونصح األمة ..  األمانةىل من بلغ الرسالة وأدى إ

 وسلمه العاملني سيدنا حممد صلى اهلل علي

 إىل روح أخي الشهيد علي..........رمحه اهلل

 تعشق رؤيته عيني وتسعد بلقاه جوارحي... أبيإىل من 

ها سر جناحي وحنانها بلسم جراحي إىل أغلى احلبايب ؤإىل من كان دعا
 بة..أمي احلبي

 من  اقربإىل من هم 
ً
من شاركني حضن األم وبهم  روحي. إىلأيل

 واخي . وإصراري. أخواتياستمد عزتي 

 .ًًعرفاناي ..الغالية تشريكة دربي زوجوإىل منبع عزميتي 

...أطفايل علي  قبساوحبهم الطفويل  حسباإىل من اختذت من هواهم 
 ويوسف.

 .ًواحرتاما ًتقديرال من ساهم وقدم يل العون إىل ...ك
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 )حممد(                                                      
 وامتنانشكر 

الحمد هلل الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وخلق األشياء ناطقه بشكره والصالة والسالم على     
الطيبين  ( وعلى أل بيت رسول اهلل وسلم هاهلل علي ىصل بن عبداهلل)أشرف خلق اهلل محمد 

 .الطاهرين وصحبه الميامين
التي  ماجدة حميد كمبشالدكتور  أقدم شكري وأمتناني إلى األستاذ  هلل من بعد الشكر والحمد    

بداء تعلى عملي ودراس أشرفت القيمة لكي أنهي بحثي بهذه الصورة فلها مني  المالحظاتي وا 
 .والتقدير االحترامكل 
عمادة كلية التربية األساسية  إلىومن واجب العرفان والتقدير يتقدم الباحث بالشكر واالمتنان     

 .)حاتم جاسم عزيز(المساعد الدكتور باألستاذ/جامعة ديالى متمثلة 
)نبيل الدكتور األستاذإلى  وامتنانيبي واجب االعتراف بالجميل أن أقدم شكري  رويجد    

)عبد تور( واألستاذ الدك)فايق السامرائيواألستاذ الدكتور  )فرات جبار(الدكتور  واألستاذ محمود(
واألستاذ  )غازي صالح(واألستاذ الدكتور  )مها محمد(واألستاذ الدكتور حمن ناصر(ر ال

أياد )واألستاذ المساعد الدكتور )قيس جياد(واألستاذ المساعد الدكتور )ماجدة حميد(الدكتور
كان لهم الدور الكبير  نالذي )نزار حسين(والمدرس )رافد مهدي(واألستاذ المساعد الدكتور  حميد(

في إتاحة الفرصة إلتمام دراستي العليا وتقديم يد العون والمساعدة والمشورة العلمية فجزاهم اهلل 
 خير الجزاء.

 لجهوده (جبار سعداهللفرات )بالجميل أقدم شكري وأمتناني إلى األستاذ الدكتور  واعترافا    
 اهلل عني خير الجزاء. فجزاهالبحث بالمعلومات العلمية القيمة  إلغناءالخيرة والمستمرة 

واألستاذ  )نبيل محمود(الدكتور األستاذ إلىويقتضي من الواجب أن أقدم شكري وأمتناني     
 )ليث إبراهيم(واألستاذ المساعد الدكتور )عبد الوهاب غازي(الدكتور واألستاذ )ناظم كاظم(الدكتور

)محمد واألستاذ الدكتور )بسمه نعيم(واألستاذ المساعد الدكتور  شاكر()حيدر والمدرس الدكتور
الذين لم يتوانوا عن إبداء المساعدة والمشورة العلمية جزأهم )ناظم احمد(الدكتور المدرسو  جواد(

 اهلل عني خير الجزاء.
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رس المدأمي  تلدهالذي لم  األخبشكري وأمتناني الى  أتقدمبالفضل يسعدني ان  واعترافا   
جنب طول  إلى جنباالتي بذلها مع الباحث  النبيلةللجهود والمواقف  أحسان عبد الكريم()الدكتور

فواهلل تبقى الكلمات  ،حثالبا يحتاجها ممدة الدراسة ومتابعته خطوة بخطوة ومساعدته في كل 
ال تفي بحقه، فجزاه اهلل عني خير الجزاء ووفقه في حياته العلمية  ألنهاعاجزة عن شكره 

إلى السادة الخبراء والمختصين الذين تمت  وامتنانيكما ويطيب لي ان أسجل شكري  والعملية.
 .فجزاهم اهلل خير الجزاء أراءهم استطالعمقابلتهم الشخصية والذين تم 

العليا ومكتبة كلية التربية األساسية ومكتبة  لدارساتاقسم  إلى واالمتنانالباحث بالشكر  مدويتق   
لتوفيرها  كلية التربية الرياضية /جامعة ديالى ومكتبة كلية التربية الرياضية /جامعة بغداد

للباحث وأسجل شكري وامتناني للمقوم اللغوي والمقوم العلمي ومترجم  الالزمةالمصادر والمراجع 
 والى لجنة المناقشة. (ندى محمد هندي) رسالمد  اإلنكليزيةالرسالة باللغة 

والى معلمين التربية االبتدائية مدرسة بعقوبة  ألدارهوكما يسرني أن اقدم شكري وامتناني    
 إلىبالشكر  وأتوجهالبحث  إنجاحد الذي كان لهم الدور الكبير في عالرياضية وفريق العمل المسا

 الجزاء. روانضباطهم فجزاهم اهلل عني خي هماللتزامعينة البحث 
محمد  مؤيد، خماس، )سردار،زمالء الدراسة األعزاء  إلى واالمتنانشكر لكما يتقدم الباحث با

 (.رشا ،هديلاحمد، غيد ،  أيسر، توفيق،
لمساعدة  )احمد مهدي(الدكتورالمدرس  إلى واالمتنانبجزيل الشكر  أتقدموال يفوتني ان    

لمساعدة للباحث في جلب الكرات والمدرس  )قحطان فاضل(المساعدللباحث والى المدرس 
 فجزاه اهلل عني خير الجزاء.لمساعدة لي   (محمد شهيد)المساعد

جالال واحتراما ًاواحني رأسي حب    بفضلة وأمي  اعترافاإلى والدي الكريمين ، أبي العزيز  وا 
إلى أخي وأخواتي لمساعدتهم  واالمتنانبالشكر  عمرها وأتوجهالغالية منبع المحبة أطال اهلل في 

 لمساعدتها لي أبيأمي الثانية عمتي اخت  إلىكمال دراستي واسجل شكري وأمتناني لي في أ
محمد هندي )يشكر الباحث عائلة المرحوم األستاذ الدكتور و كما  ،وعمتيواشكر جميع عمامي 

 .هم اهلل عني خير الجزاءاجز لمساعدتهم لي   (حسن
من كان خير  إلىر عن مشاعر الحب يقف الباحث عاجز اللسان عن التعبي أخرا وأخير وليس  

ان اقدم لهم ما أال  أمامهمال يسعني  العزيزةمدة الدراسة عائلتي وزوجتي  طيلةجليس وتحملوني 
 .وسندا عزامهم وفقني اهلل الية وحفظهم اهلل ودا

الحمد هلل والشكر هلل رب  امتناني الى كل من ساعدني وفاتني ذكر اسمه مع شكري و  وعذرا  
ل آ( و  وسلمه لى اهلل عليص)محمد  هالعالمين وصلى اهلل على سيدنا وشفعينا يوم العرض علي

  بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الميامين .
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 حممد                                                                     

 لص الرسالة باللغة العربيةستخم

املهارات  تعلم بعضيف واعتيادي مبلعب مصغر  خاصةتأثري مترينات 
 االبتدائيالسادس الصف لتالميذ  بكرة اليد واالحتفاظ بهااألساسية 

 الباحث
 حممد أمحد خليل

 املشرف
 محيد كمبش ةد ماجد –أ 

 - هي: أبواباشتملت الرسالة على مخسة 
 بالبحث.التعريف  - األول:الباب 

علمية  أسستنشئة جيل جديد على  فيالتعلم الحركي  أهميةتطرق الباحث إلى   
لى أهمية  ،متطورة تعلم المهارات بشكل صحيح ل في درس الرياضةالتجدد واالرتقاء وا 

وخاصة ه للمتعلمين ممالئ بيئةي لعبة ومنها لعبة كرة اليد من خالل توفير وأل
، وتأتي أهمية المهاراتفي تعلم  األساسيةاذ تعتبر من المراحل االبتدائية المرحلة 

المهارات األساسية تعلم  في واالعتيادي البحث في استخدام الملعب المصغر
 الخاصة في درس الرياضة ولتحقيق عملية تعلم جيده. ريناتوبتطبيق التم

 مشكلة البحث
وحكم للبطوالت المدرسية وجد أن هناك  ًاكونه مدرس من خالل مالحظة الباحث    
في الملعب االعتيادي  االبتدائيةلتالميذ المدارس  األساسية المهارات أداءفي  ًاضعف

مما جعل لعبة كرة اليد المشوقة والمثيرة مملة وصعبة وولدت نفور بعض التالميذ لذا 
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بعض  واعتيادي لتعلمخاصة بملعب مصغر  ريناتالباحث استخدام تم أىارت
 المهارات األساسية بكرة اليد.

 

 

 أهداف البحث 
بعض المهارات األساسية  لمعتفي  واعتيادي ن خاصة بملعب مصغريتمار  عدادإ -1

 االبتدائي.بكرة اليد لتالميذ السادس 
بعض  تعلمفي  واعتيادي التعرف على تأثير التمارين الخاصة بملعب مصغر -2

 .االبتدائيالمهارات األساسية بكرة اليد لتالميذ السادس 
االحتفاظ لبعض المهارات األساسية بكرة اليد لتالميذ  مقدارالتعرف على  -3

 السادس االبتدائي.
 فروض البحث 

 الثالث  بين االختبارات القبلية والبعدية لمجاميع البحث إحصائيةوجود فروق ذات داللة  -1
 بعض المهارات األساسية بكرة اليد . تعلم في
البعدية    الثالث في االختبارات مجموعات البحثبين  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  -2

 .بكرة اليد األساسيةفي تعلم بعض المهارات 
لدى عينة هناك تفاوت في مقدار االحتفاظ لتعلم بعض المهارات األساسية بكرة اليد3 - 
 .البحث

 جماالت البحث  
عينة من تالميذ الصف السادس االبتدائي للعام الدراسي  :البشريالمجال  1-5-1
 ( تلميذ.45والبالغ عددهم ) .(2014 -2013)
 .30/12/2013إلى 1/9/2013من  :الزمانيالمجال  1-5-2
  .االبتدائيةبعقوبة  ةمدرسة ساح :المكانيالمجال  1-5-3
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 الدراسات النظرية والدراسات السابقة الثاني:الباب 
التعلم والتعلم الحركي ومراحل التعلم  إلىتطرق الباحث من خالل هذا الباب     

مفهوم التمرينات الخاصة  الحركي واالكتساب واالحتفاظ وطرق قياس االحتفاظ
لى كرة اليد  إلىالباحث تطرق و  ،وأهميتها ،  المصغرةالملعب المصغر بكرة اليد وا 

يجاد والى المهارات األساسية بكرة اليد قيد البحث لى الدراسات السابقة وا   أوجه. وا 
 بينهما. واالختالفالتشابه 

 الباب الثالث: منهج البحث وإجراءاته امليدانية
عينة  أما المتكافئة،استخدم الباحث المنهج التجريبي واتبع تصميم المجموعات 

 تًم تقسيمهم ًخمسة واربعون تلميذاالبحث فكانت من تالميذ المرحلة االبتدائية وعددهم 
العمل بالتجربة الرئيسة للمدة تم  .ومجموعة ضابطة تجريبيتينثالث مجموعات  إلى
وبواقع  أسابيع ثمانية وبلغت مدتها (22/12/2013) ( ولغاية29/10/2013)من

وضم هذا الباب   ،ست عشرة وحدةوبلغ مجموع الوحدات التعليمية  تينوحدتين تعليمي
المساعدة ووسائل جمع المعلومات والتجربتين االستطالعيتين واالختبارات  األدوات

المستخدمة في البحث واألسس العلمية واالختبارات القبلية والبعدية واختبار االحتفاظ 
 استخدامها في البحث. التي تمً  اإلحصائيةوالوسائل 

 ومناقشتها هاوحتليلالباب الرابع: عرض النتائج 
 واألشكالفيه عرض وتحليل النتائج التي توصل اليها الباحث من خالل الجداول  تم  

 مناقشتها وفق المصادر العلمية. التي تم  
 الباب اخلامس: االستنتاجات والتوصيات 

 توصل الباحث الى بعض االستنتاجات والتوصيات التي يمكن إجمالها باآلتي:
 االستنتاجات:

تفاعل المتعلمين  إلى أدتان التمرينات الخاصة المستخدمة في الدراسة الحالية .1
بعض تعلم في  إيجابيبشكل  انعكسمما  األداءنحو  إقبالهممع الفعالية وزادت من 

 .بكرة اليد األساسيةالمهارات 
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مع قدرات  متناسباان الملعب المصغر وصغر المسافات بين المتعلمين كان .2
من مراحل التعلم وهي  األولية ةبدنية والمهارية كونهم في المرحلالمتعلمين ال

 .كتساباإل

تطبيقه على المجموعة  لذي تم  الى االعتيادي ا المصغران االنتقال من الملعب .3
اكبر لمهارة الطبطبة  ارقدمقيد البحث وب المهاراتتطور  إلى أدىالثانية  التجريبية
 في هذه المهارة. األولى التجريبيةمع المجموعة  بالمقارنة

الكرة  إلى  كتساب ثم االنتقاللإل األوليةمالئمة الكرة بحجم صفر في المراحل .4
المهارات بشكل صحيح  ألداءالمتعلمين  إمكانيةحجم واحد قد زاد من التي قياسها 

تقانها  قيد البحث.  حدوث التعلم للمهارات الى أدىالذي  األمروالتدرج بها  وا 
عة الضابطة قد كانت نتائجها اقل نسبة من المجموعتين التجريبتين .ان المجمو 5

بسبب التمرينات الخاصة كان لها دورا مؤثرا بشكل اكبر في تعلم المهارات قيد 
 البحث

 :التوصيات
 لهذه اليد بكرة األساسية المهارات تعلم في البحث قيد الخاصة التمرينات استخدام. 1

 .العمرية الفئة

 جراءا  و  االبتدائية المدارس في  العمرية ةالفئ لهذه المصغر الملعب استخدام .2
 . القياسات هذه وفق على التربية منتخبات وبطوالت المدرسية البطوالت

 المبتدئين للمتعلمين االعتيادي الملعب إلى به والتدرج المصغر الملعب استخدام .3
 نفس على وتعمل حديثا فتحت كونها اليد كرة في التخصصية المدارس في وخاصة

 .للبحث العمرية الفئه
 المهارات تعلم في مصغر ملعب على البحث متغيرات وتطبيق دراسات جراءإ .4

 .البنين لفئة اصغر ألعمار وكذلك بنات فئة وعلى اليد بكرة األساسية

 االبتدائية المدارس في األساسية المهارات تعلم في صفر حجم ذات الكرة ستخداما .5
 .واسع بشكل واستخدامها
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 الباب األول

 التعريف بالبحث -1

 :وأهميةالبحث مقدمة  1-1

وقد حظي التعلم  الحياة،يشهد عصرنا الحاضر تطورا كبيرا وسريعا في شتى مجاالت     
هذه النجاحات لم تكن وليدة وان  الخبرات،الحركي بنصيب وافر من النجاحات وتراكم 

نما بالتخطيط العلمي السليم. من خالل تطوير العملية التربوية  والتقصي  بالبحث الصدفة وا 
عن أفضل الوسائل والطرق للتوصل إلى تحقيق التعليم األفضل لأللعاب الرياضية لغرض 

ي ضوء اإلمكانيات لمين فالرياضية ومستوى قابليات المتع األلعابم ءإيجاد بدائل تعليمية تال
إلى تعلم المهارات الحركية لأللعاب واختيار أفضل الطرق التعليمية في التي تهدف فرة و االمتو 

استثمار الوقت والجهد وزيادة المحاوالت لتسريع عملية التعلم الحركي وكيفية استثمارها 
بالعبيهم م و بتالميذهاللعب .ألن هدف المعلمين والمدربين هو الوصول  أداءلتطوير مستوى 

 . أفضل مستوى في األداءإلى 
كرة اليد إحدى األلعاب الجماعية التي تشمل مجموعة من المهارات األساسية وتعتبر     

ولهذا يتوجب على  تعلمها، السهلة والصعبة وهناك ارتباط كبير بين نوع المهارة وكيفية
جديدة  وأساليبوابتكار طرق  بتعليم المهارات بشكل جيد هتماماالالمعلمين أو المدربين 

ذ تشير إ.  كرة اليد المصغرةالمهارات من قبل المتعلمين ومنها تعلم تساعد في عملية 
واللعب اذ يتم  الحركةفي  األطفالالمصادر أن كرة اليد المصغرة " ترضي احتياجات ورغبات 

، ومن المهم  األلعاببطريقه تجعلهم يتعلمون لعبة كرة اليد  من خالل العديد من  تنظيمها
وقت ممكن .ان  ألطولفي نشاط طوال الوقت وجعلهم يلعبون بالكرة  األطفال إبقاء جدا

الختيار  اإلمكانيةتعطيهم  إيجابيةحصول على تجربة المن اللعبة هو  األساسيالهدف 
 ببأسلو يمارسون اللعبة  مما يجعل المتعلمين . (1)الخسارة" أومهاراتهم وليس المهم الفوز 

الملعب المصغر بكرة مضمونه في  وهذا يشبه  البدنيةوقدراتهم  العمريةيتناسب مع مرحلتهم 

                                                           

Mini- handball p.2  (1)     Horth ,stein. International Handball Federation (2011).  Let's 
play     
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وحجم الكرة وزمن المباراة وكذلك مع التنس  السلةالملعب وارتفاع  أبعادفي تصغير  السلة
وذات ضغط منخفض  إسفنجيةمالعب صغيرة الحجم وكذلك كرات المصغر في استخدام 

 .مضارب صغيرة و  واطئ الة شبكال وارتفاع
ها أهميتها الخاصة ألنها ل االبتدائيةأن عملية التعلم في المدارس ومن الجدير بالذكر     

التعلم للمعارف  يه واستخدام األمثل لتسهيل عمليةبل هي األهم واألصعب في توج، األساس
اذ يعد درس التربية . ثارة والتشويق والحماسة والمثابرةوالخبرة التطبيقية من طابع المرح واإل

القابليات  توظيفالرياضية هو اللبنة األولى لتعلم المهارات المختلفة والتي يمكن من خاللها 
ولجميع الفعاليات خلق وعي رياضي ثانيآ  ثم أوالالمهارات واستثمار ذلك  تعلمفي عملية 
 . الرياضية

بكرة اليد  األساسيةبعض المهارات  لتعلم الملعب المصغر الباحث استخدام ارتأىلذلك     
 إمكانياتهميتناسب مع الصغار  متعلمينوتهيئة مناخ مناسب لل السادس االبتدائي، صفل

 والتشويق والمرح. األثارةالبدنية مما يستثير دافعية المتعلمين نحو تعلم المهارات في جو من 
 الملعب المصغر بكرة اليد تناولتالبحث كونه من البحوث التي  أهميةن هنا تكمن مو     
خاصة  اتتمرين عدادإ الى الباحث ذ عمدإبكرة اليد،  األساسية المهارات تعلمل المتعلمين دفعل

 األوليةفي المراحل كوسيلة مساعدة كرات صغيرة  استخداموكذلك  واعتيادي بملعب مصغر
 والتكراروأن يحصل المتعلم على اكبر زمن من اللعب بكرة اليد  األساسيةالمهارات  لتعلم

    لتحقيق عملية التعلم بشكل جيد .

 مشكلة البحث  1-2

تقانها وتوصيل المتعلمين إلى  إن        من أهداف العملية التربوية الرئيسية تعليم المهارات وا 
ومن خالل مالحظة الباحث الميدانية لكونه مدرس وحكم لمعظم  المهارى داءاألحالة 

بكرة  األساسيةبعض المهارات لالمهارات  داءأفي  ˝ضعفاالبطوالت المدرسية وجد أن هنالك 
وعدم مناسبة الملعب مع مرحلتهم العمرية في الملعب االعتيادي  االبتدائيةالمرحلة  اليد

نفور الى دت هذه اللعبة المشوقة والمثيرة مملة وصعبة وول مما جعلوقدراتهم البدنية والحركية 
الباحث الخوض في هذه المشكلة كونها محاولة علمية جديدة  أى، لذا ارت منهابعض التالميذ 

 واالعتيادي لتعلم لعبة كرة اليد من خالل استخدام تمارين خاصة بالملعب المصغر  تعلمفي 
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. الدول المتطورة والمهتمة باللعبةا هو مستخدم في بعض المهارات األساسية بكرة اليد وكم
حقيق نجاح كبير في لكي تصبح كرة اليد موضوع ترحاب في نفوس التالميذ وبالتالي تو 

 اللعبة.مسيرة 

 أهداف البحث  1-3

بعض المهارات  تعلمفي  اعتياديملعب و  خاصة بملعب مصغر اتنيتمر  عدادإ -1
 االبتدائي.لتالميذ السادس األساسية بكرة اليد 

بعض  تعلمفي  وملعب واعتيادي الخاصة بملعب مصغر اتنيالتعرف على تأثير التمر  -2
 االبتدائي.المهارات األساسية بكرة اليد لتالميذ السادس 

لمهارات األساسية بكرة اليد لتالميذ السادس لبعض ااالحتفاظ  مقدارالتعرف على  -3
 االبتدائي.

 فروض البحث  1-4

 الثالث  والبعدية لمجاميع البحثبين االختبارات القبلية  إحصائيةذات داللة وجود فروق  -1
 بعض المهارات األساسية بكرة اليد . تعلم في
  البعدية  مجموعات البحث الثالث في االختباراتبين  إحصائيةذات داللة وجود فروق  -2

 بكرة اليد.في تعلم بعض المهارات األساسية 
لدى عينة  بكرة اليدلمهارات األساسية بعض التعلم تفاوت في مقدار االحتفاظ هناك 3-  
 .البحث
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 البحث جماالت  1-5

دائي للعام الدراسي عينة من تالميذ الصف السادس االبت :البشريالمجال  1-5-1
 ( تلميذ.45، والبالغ عددهم )(2014 -2013)
 .30/12/2013 ولغاية 1/9/2013من  للفترة :المجال الزماني 1-5-2
 .االبتدائية ة بعقوبةمدرسة ساح :المجال المكاني 1-5-3
 
 املصطلحات تعريف  1-6

م ءعن ساحة صغيرة للعب كرة اليد المصغرة بما يتال ةهو عبار " الملعب المصغر : 1ـ6ـ1 
يساوي وقياسه  وهو اصغر من الملعب االعتيادي "، (1) "مع ملعب المدرسة االبتدائية

مساحة منطقة المرمى شبه دائريه ذات  أماأي ثلث حجم الملعب االعتيادي  متر (13×20)
متر 1،60متر العرض 2،40المرمى ، وقياس الهدف خط  متر من منتصف  5،4 أبعاد

 . (2) "االرتفاع

  
 

 

 

                                                           

    Sachse , Marcel (2011) . Teaching Mini Handball , A Lesson Guide . p. 23( 1)  

EHF (2004).Mini-handball ,Austria : Druck 8 Me did peter pfeifer,p18( 2)  
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 الباب الثاني
 -السابقة:الدراسات النظرية والدراسات  -2

 -الدراسات النظرية: 2-1

 التعلم والتعلم احلركي 2-1-1
في الحياة  أساسماء والباحثين على موضوع التعلم كونه مبدأ لالع اهتماملقد تركز      

شباعالتعلم واقدرها في تحقيق  إلىالفرد من أكثر الكائنات الحيه حاجة  ذ أن  إالبشرية   وا 
 .(1)رغباته 
الخارجية  بالبيئةباستمرار نتيجة احتكاكه  األفرادتحدث في حياة  أساسيةفالتعلم عملية      

لما  هومالئمة نفس البيئةعلى زيادة التكيف مع  تساعدهسلوكية جديدة  أساليبواكتسابه 
جديدة  أساليبمنذ والدته وهو يكسب كل يوم  األنسانتصاحب  العملية، وان هذه تتطلبها

 .(2)سلوكه القديمة، ونالحظ ذلك في تصرفاته الخاصة بمتطلبات حياته  أساليبويعدل من 
لذا فالتعلم يعني كل ما يكتسبه الفرد من معارف وأفكار واتجاهات وميول وقدرات      

متعمد  ام غير متعمداكان ذلك االكتساب  وعادات ومهارات حركية وغير حركية سواء
هو العملية التي من خاللها يستطيع الفرد تكوين  ". فمفهوم التعلم (3)وبطريقة سهلة أو معقدة 

 .(4) " التجربة أوالممارسة أو مهاراته عن طريق  ات جديدة أو تعديل قابلياتهمهار  قابليات أو
.وأكد (5) " المبنية على الخبرة والتجربة رفةللمع اكتساب"  بانه فقد عرفه )بسطويسي احمد(

عملية  أيضافي السلوك وهو  نسبياهو نتيجة تغيرات ثابتة  "بأن التعلم  (2002)وجيه 

                                                           
بكرة  األساسيةتأثير منهج باستخدام الحاسوب في تعلم األداء المهاري والمعرفي لبعض المهارات  توفيق حمادي ؛وسام  (1)

 .7،ص(2005ل ، كلية التربية الرياضية ،رسالة ماجستير ، جامعة باب ). القدم
 17ص، (2008جامعة ديالى ، ) ،1،ط مفاهيم عامة في التعلم الحركيفرات جبار سعد اهلل ؛  (2)
 .21(ص2013،)بغداد ، دار الكتب والوثائق ،  التعلم الحركيخليل أبراهيم الحديثي ؛  (3)
 (2000، غداد، دار الكتب للطباعة والنشرب ،: )وزارة التعليم العاليعلم النفس الرياضي؛ نزار الطالب، كامل لويس (4)

 .33ص
 .47، ص (1996دار الفكر العربي،  ،القاهرة)،  أسس ونظريات الحركة؛ بسطويسي أحمد (5)
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من  مجموعة"  فعرفه التعلم بأنه )قاسم لزام (أما .(1)" ماهره  بفعاليةالقدرة للقيام  اكتساب
 .(2) " المتعلم إلىالمعلومات من المعلم العمليات التي تتم من خالل انتقال 

في السلوك للفرد  نسبياهو التغير الثابت  " )نبيل محمود(كل من التعلم الحركي فعرفه  أما
تغير دائم "  أيضاوهم  .(3)" مهارات الحركية عن طريق الممارسةنتيجة اكتساب وتطوير ال

 .(4)" في السلوك الحركي نتيجة التكرار والتصحيح
هو العملية التي من خاللها يستطيع المتعلم تكوين سلوك حركي "وعرفته )ناهد عبد زيد 

 . (5)  "الل الممارسة والتدريبتغير في سلوكه الحركي من خ أوجديد 
هو مجموعة من العمليات التي تحدث بوساطة " ( ان التعلم الحركي1996)مفتي وأكده

 .(6)" تغير ثابت في قدرات ومهارات األداء  إلىالخبرات التي تؤدي  أوالتمرينات 
وتتفق عملية التعلم الحركي مع التدريب الرياضي في عملية انتقال المعلومات من المعلم   
في العملية  أساساالمتعلم كذلك التغيرات التي تحدث في السلوك الحركي والتي تنتج  إلى

الفرد المتعلم والالعب الصفات  سابتاكالتكرار كما تتفق على و التدريب  فضال عنالتعليمية 
لقدرات الحركية والمهارية ويعد التعلم الحركي احد فروع العملية التعليمية العامة التي البدنية وا

من التعلم كما  أنواعهالنشاط البشري بمختلف  ال يخلوحياة الكائن الحي منذ والدته اذ تميز 
 .(7)األنسانفي حياة  المهمة  األسسالتي تعد احدى تمثل عملية التعلم والتعليم  أنها

                                                           
 .80ص (2002، ر الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دا)األردن، 1ط ، التعلم والتعليم والبرامج الحركية؛ وجيه محجوب (1)
أطروحة ) ،؛ أثر بعض طرائق التعلم في االكتساب وتطوير مستوى األداء في المهارات المغلقة والمفتوحةقاسم لزام (2)

 .11ص ،(1997، جامعة بغداد ، كلية التربية الرياضية ،  دكتوراه
المطبعة المركزية  ،ديالى ) جامعة : 1ط ،علم الحركة التطور والتعلم الحركي حقائق ومفاهيم؛ رنبيل محمود شاك (3)
 .67ص (2005،
 .16(ص2010:)بغداد ، مطبعة الكلمة الطيبة ،2،ط والتطبيق المبدأالتعلم الحركي بين ؛ يعرب خيون (4)
 .186(ص2011، ،)بيروت، دار الكتب العلمية1،ط م في التربية الحركيةيمفاه؛ عبد زيد ةناهد (5)
 (1996،، دار الفكر العربي) القاهرة: المراهقة إلىالتدريب الرياضي للجنسين من الطفولة ؛ حماد إبراهيممفتي  (6)

 .130ص
تأثير التمارين المهارية الخاصة في تعلم اللكمات المستقيمة المضادة وعالقتها بنتيجة نزاالت الحسين ؛ مجيد عبد  (7)

 .24، ص(2009، كلية التربية الرياضية ،  رسالة ماجستير ، جامعة بغداد)،  بالمالكمة األشبال
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الطفولة المتأخرة وتعد المرحلة األساس في البناء الحركي ومن بمرحلة ال هذه تسمىو     
احسن مراحل التعلم الحركي وبصورة خاصة قابلية التصرف الحركي والفعالية الحركية 

 .والسرعة الحركية في حل الواجبات الهادفة وسيطرة الطفل الحركية والمهارة
الحركات وخاصة  الختفاءالمرحلة باالقتصادية والقوة والسرعة  بهذهحركة الطفل  وتتميز

 األلعابفي  جساماأل، كما يتحسن التوقع الحركي الذاتي وتوقع حركات استخدام الجذع
وبصورة  كبيرا، وبصورة عامة فان التطور الحركي لهذه المرحلة يكون ........المنظمة

حركات الجديدة حيث يتعلم األطفال مسار ال اكتسابخاصة تعلم الحركات الجديدة ، وسرعة 
 . (1)الحركات الجديدة بدون ان يتدرب عليها لفترة طويلة 

ذ يتمتع الفرد برفقة الزمالء واالندماج معهم إوتعد هذه المرحلة من أجمل مراحل النمو      
، كما تمتاز بالنمو وظهور الخصائص مشاركة الفعلية بالعمل والمبادرةووجود االندفاع نحو ال

 . (2)الجنسية الثانوية وتحديد العالقات االجتماعية بين البنين والبنات 
 واإلخالصالجماعات  إلىفترة انتماء  "ماعي في هذه المرحلة تتميز بأنهاالنمو االجت أما    

، كبيرايظهر هذه الجماعات ل الشديد لها ويحاول الطفل أن يثبت وجوده وأهميته عن طريق
، وقدرته على النمو تتوقف بدرجه كبيرة على درجة قبول الجماعات التي ينتمي  قادرا، قويا

 . (3) " لشخصهاليها وتقدير 
( ان شخصية الطفل تنمو في هذه المرحلة الى 2003 ،وتضيف )عفاف احمد عويس    

، لذلك وجب على المدرسة ان لوب الخاص الذي سيتخذه حين الرشددرجة قريبة من األس
تعمل على إكسابهم االتجاهات السليمة خاصة االتجاهات الجماعية في العمل والنقد الذاتي 

 .(4)وحب النظام وغيرها 

 
                                                           

 .51، ص 2005،  ؛ مصدر سابقمحمود شاكر نبيل (1)
الشعبية لتنمية بعض الصفات البدنية والمهارات الحركية  باأللعابمنهاج تعليمي مقترح  ؛ تأثيرمظفر صالح محسن (2)

  .37، ص (2008، كلية التربية الرياضية ، جامعة بغداد ، رسالة ماجستير )، سنة (11بعمر ) االبتدائيةلتالميذ المرحلة 
لوان ، مركز الكتاب للنشر ، : ) جامعة ح 2، ط  الرياضيةطرق التدريس في التربية ؛ ناهد محمود سعد ونيللي رمزي (3)

 . 119( ص2004
، والتوزيع ر الفكر للطباعة والنشر، دا: )جامعة القاهرة1، ط النمو النفسي للطفل؛ عفاف احمد عويس (4)

 .245(ص2003
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 :ـ(1) ومن مميزات هذه المرحلة
ـ تصل القابلية الحركية إلى مستوى عال كتطور قابلة التعلم الحركي لألوالد والبنات مع 1

 تصرفات الحركية الجديدة.سرعة تعلم ال
لة للتعلم الحركي في عمر ـ تعد هذه المرحلة القمة األولى في التطور الحركي وكأحسن مرح2

 .الطفولة
 قياساـ إن الزيادة السنوية في تطور الركض السريع والقفز العريض والرمي تكون سريعة 3

 .الرمين الجنسين فتكون قليلة عدا بعمر المدرسة المبكر أما الفروق بي
ـ تحسن التوجيه الحركي وضبط الحركات مع االقتصاد بالطاقة وتحسين واضح في البناء 4

 الحركي وعمل الجذع .
 .تعلم التكنيك الرياضي بشكل اكبر ـ إمكانية زيادة5

 مراحل التعلم احلركي  2-1-1-1

يمر التعلم الحركي للمهارة الجديدة بمراحل رئيسية تبدأ بالتعرف على المهارة الجديدة ثم     
 ما ينلكل من) اكدقد  (2)( 2005لية الحركة وقد أكد )نبيل آمرحلة أداء الحركة ثم مرحلة 

 -: النحو االتيوجيه محجوب(على هذا التقسيم وعلى  ،إبراهيم، مفتي نايل ومحمد عثمانوش

 -(:األوليالتوافق  اكتسابق الخام )مرحلة التواف أوال:

حينما يكون الالعبون  تقريبالتعلم المهارة وتنتهي  األولىتبدأ هذه المرحلة من الخطوات     
 اعتباردون وضع  األوليةالمهارة في صورتها  أداءالمقدرة على  اكتسبواأو التالميذ قد 

 أولمستوى نوعية الحركة ، ويتم توصيل معلومات المهارة الجديدة عن طريق الشرح الشفوي 
كليهما بحيث  أوعن طريق المعلومات البصرية أو السمعية  أوالنموذج العملي من المدرس 

المتعلم كمية كبيرة من  إعطاءيحدث استيعاب الواجبات الحركية المطلوبة مع مراعاة عدم 
فترة قصيرة وعدم كفاية الفترة الزمنية وكذلك عدم مراعاة الترتيب السليم في المعلومات في 

 توصيل المعلومات والشرح الخاطئ للمعلومات.
                                                           

 .53، ص2005 السابق،المصدر  شاكر؛نبيل محمود  (1)

 . 68،ص  2005،  المصدر السابقنبيل محمود شاكر ؛   (2)
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 (1)المرحلة:ومن مميزات هذه 
 انعدام توازن مصروف القوى والجهد مع متطلبات المهارة. -1
 االنسيابية.انعدام  -2
 للحركة.الثالثة  األقسامتأخير االنتقال بين  -3
 األجهزة.مناسب مع التعامل غير ال -4
 ضعف التوقع الحركي لقلة المعلومات الموجودة في الذاكرة الحركية . -5
 في كل مرة . األداءعدم النجاح في  -6
المبكر بالتعب نتيجة للعمل العضلي الكبير الذي تشترك فيه عضالت ليس  اإلحساس -7

 المهارة.لها دور في 

 -التوافق الجيد للمهارة الحركية(: اكتسابمرحلة التوافق الدقيق ) ثانيا:

تقانالمهاري الذي تعلمه الالعب لجعله أكثر دقة  األداءلتطوير  تأتيوهذه المرحلة       وا 
 األداءالتمرينات التي تطور  أداءومع تكرار  األولىوهذه المرحلة متداخلة مع المرحلة 

اكثر دقة وتكيف على مرحلة يؤدي فيها المهارة بصورة  إلىالمهاري نجد الالعب يصل 
 .(2)السليم للمهارة  األداء

تطوير الشكل الخام البدائي للحركة والتخلص من الزوائد في  إلىتهدف هذه المرحلة      
في  تحكماالحركة والقطع وظهور االنسيابية في الحركة ويكون الالعب في هذه المرحلة أكثر 

 .(3)المهارة 

 

 

                                                           
 .85، ص1985،  1،ج التعلم الحركي وعلم الحركةوجيه محجوب ؛   (1)
- 31، ص(1997، منشأة المعارف اإلسكندرية)، ( طيةطوالخ؛ كرة الطائرة )بناء المهارات الفنية زكي محمد حسن  (2)

32. 
، (1999، مركز الكتاب للنشر، القاهرة)، التدريب الرياضي والتكامل بين النظرية والتطبيق؛ عادل عبد البصير علي  (3)

 .245ص
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 (1)-المرحلة:ومن مميزات هذه 
 المجال الحركي المجدي . إلىالوصول  -1
 خر.ا إلىتتميز الحركة باالنسيابية واالنتقال من قسم حركي  -2
 توقف. أوفي الحركة فترات تقطع  ال توجد -3
 السابقة.الحركي يكون ذا أقواس وليس بزوايا كما كان عليه في المرحلة  األداء -4

 -:المرحلة اآلليةإتقان المهارة الحركية أو : مرحلة تثبيت التوافق الجيد ثالثا

 جميعامن مراحل التعلم الحركي التي يسعى المتعلمين الرياضيين  األخيرةوهي المرحلة     
ينتقل المتعلم من مرحلة التوافق  للحركة وفيها لياآلللوصول اليها وتسمى بمرحلة التوافق 

هارة الحركية في ظروف ومتطلبات الم أداءالجيد حتى المرحلة التي يتمكن فيها المتعلم 
وتمكن المتعلم والرياضي الموهوب في هذه المرحلة عن طريق  .سابقالم يتعود عليها  ةصعب

الحركي  األداءاعلى درجات  إلىللوصول  األخطاء إصالحالتمرين والتدريب المستمر 
مكانية تعلم على الم تمازبشكل اوتماتيكي وتحت ظروف صعبة ومتغيرة ، وكما ي أدائها وا 

ان  إلى اإلشارة، والبد من احد وتجاوز الحاالت المعقدةفي وقت و  عدة مهاراتربط بين ال
الوصول لهذه المرحلة المتقدمة من التعلم ال يعني ان التعلم المهاري قد انتهى ولكنه يعني 

تلك  إلىانه قد تم االقتراب من حدود النهاية وان التعلم يجب ان يستمر اذا ما وصلنا 
 .(2)لحدودا

 .(3) -المرحلة:ومن مميزات هذه 
في مسار الحركة فيصبح المسار الحركي على شكل  نهائيااختفاء الزوايا الحادة  -1

 نموذجية. أقواس
  .الحركة وتوافق عصبي عضلي مميز أجزاءثبات واستقرار حركي مع توافق كبير مع  -2
 .النسياب الحركي في اكمل صورة لهموالتوقع وا اإليقاع -3

                                                           
 ،(ب للطباعة والنشر، جامعة الموصلدار الكت)، 2، طترجمة عبد علي نصيف 1987 ،التعلم الحركي؛ ما ينلكورت   (1)

 .166-164ص
 .16، ص(1996،  اإلقليميالقاهرة ، المركز  )، نظريات التدريب إلىالمدخل بيتر تومسون ؛  (2)
، (2000عمان ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ، :) 1، ط أسس علم الحركة في المجال الرياضي؛  إبراهيممروان  (3)

 .215ص
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 .كبير كاملة على الحركة مع إحساس حركي وسيطرةعزل  -4
 مميز.إمكانية األداء تحت ظروف مضادة خارجية وداخلية بمستوى  -5

 .(1) -: االكتساب 2-1-2
ان مصطلح االكتساب هو من المصطلحات المرتبطة بالعملية التعليمية في مرحلتها      
على الحركة وأدائها بشكلها البسيط يعني التعلم واالكتساب جزء  األولوان التعرف  األولية

من التعلم ، وقد أشار الباحثون في مجال علم النفس بأن التعلم قد يحدث في ثالث مراحل 
بأن تلك المراحل الثالثة  أوضحوام رض منها ، إال أنه  غومع انهم حددوا كل مرحلة وال

مستقلة بعضها عن بعض . فقد تحدث المراحل  أو ًاتماممتداخلة وال  يحدث بصورة منفصلة 
، خل بعضها مع البعض وقد ال تتداخلتعليمية فقد تتدا ةلحضالثالثة في أي وقت وفي أي 

 ورة عن جوانب لظاهرة واحدة هباعليس ثالث ظواهر متميزة ومنفصلة بل هي  انهاأي 
 -هي: الثالثةالتعلم . والمراحل 

  االكتساب األولى:المرحلة  
  االختزان  الثانية:المرحلة 
  المرحلة الثالثة: االستعادة 

ن أالبحوث والدراسات المتخصصة بأن أول مرحلة لتعلم الكائن الحي البد  وأوضحت  
علمها ويطلق على هذه المرحلة مرحلة االكتساب تالمادة التي سي يعابفي است أوالتتمثل 

عملية التعلم التي يتمثل خاللها الكائن وهكذا يعني ان يشير االكتساب في تلك المرحلة من 
ريب ...... وبذلك قد دثناء فترة التأالسلوكية  تهالحي السلوك الجديد كي يضاف إلى حصيل
معينة التي لها تأثير على المراحل التالية  واستجابةينمو خالل مرحلة ارتباط بين مثير معين 

تليها مرحلة االستعادة وهي مرحلة  وهي مرحلة الحفظ والتذكراالختزان للتعلم وهي مرحلة 
 .لومات المختزنةعاستخراج الم

ان التعلم يعني اكتساب وتحسين وتثبيت واستعمال  "( 1987 ما ينلوفد ذكر )كورت      
( ان اكتساب المهارة هي احدى عمليات 1991Schmidtويضيف ) .(2) "المهارات الحركية 

                                                           
 .65 -64،ص 1996،  مصدر سبق ذكرة بسطويسي احمد ؛ (1)

 .152ص ،سابقمصدر ؛ ما ينلكورت  (2)
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، وتعتمد األداءكثير في السلوك الحركي ويعكس مقدار  أوالتعلم الحركي وهو تغير قليل 
 -:(1) وهينقاط عملية االكتساب على عدة 

يصال دالئل المهارةالشرح والعرض للمت -1  .علم وا 
 الراجعة.التغذية  -2
 .التمرينتوزيع وجدولة  -3

 .(Arnold Rack 1981عن ) نقالفي حين يضيف )ليث حبيب حسين( 
مر عمن أجل العمل على اكتساب المهارات وتطويرها يجب على المدرب ان يراعي  "

 واألدواتالمالعب والتجهيزات  فضال عنالالعب التدريبي والزمن والمستوى المهاري عنده 
 .(2) " والوقت الالزم والمتوفر لتطوير المهارة

 :ـ (3)هاري وتثبيته وأهمها( قواعد االكتساب األداء الم1992ويذكر)عصام الدين عبد الخالق 
تقانها في بداية ال -1 جزء الرئيسي من الوحدة يجب ان يكون اكتساب المهارات الحركية وا 

بدنية ونفسية جيدة وغير متعب مما يساعده  ة، حيث يكون الالعب في حالالتدريبية
 .وقدراته انتباههعلى تركيز 

، فإذا كان لتدريبل ما من الهدف المباشر يتحدد عدد مرات تكرار األداء لتأدية حركة  -2
، في حين يشترط أن تكون قليالمهارة معينة فالتكرار يكون الغرض رفع المستوى ل

 التكرارات أكثر في حالة تثبيت المهارة.
يجب إتقان المهارة الحركية وتثبيتها تحت الظروف المختلفة لخطط اللعب حيث   -3

 .سبة واستخدامها في الوقت المناسبكية المناالحر  اختيار المهارةيجب على الرياضي 
ال تنتهي عملية التدرب المهاري بتثبيت األداء الحركي فكلما تحسنت الحالة البدنية  -4

 انخفاضايسبب  مؤقتالالعب تحسن أداءه المهاري في حين إن توقفه عن التدريب ل
 .النسيان وانخفاض اللياقة البدنيةفي مستوى األداء المهاري بسبب 

                                                           

, 3rd, Human ken tics.p149. .Motor control and learningSchmidt A. Richard (1991)  (1) 
للضربتين األمامية والخلفية  اإلنجازالفني ودقة  األداءالتطبيقية في تعلم  األساليبتأثير بعض ليث حبيب حسين ؛  (2)

 .63، ص(1996رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، كلية التربية الرياضية ، )،بالتنس 
 . 169، ص(1992مصر ، دار المعارف ، )،  نظريات تطبيقاتالتدريب الرياضي عصام عبد الخالق ؛  (3)
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المهاري ، من خالل رفع المتطلبات  األعدادفي  تدريجيايكون رفع متطلبات التدريب  -5
 .التدريبات وقواعد األداء الحركي الخاصة بكثافة

تقانها في تحديد تسلسل المهارات الحركية بما يضمن تعلم المهارا -6 ن آت المتشابهة وا 
 ، وتتوالى حسب صعوبتها. واحد

 فضالاستخدام التغذية الراجعة كونها من العمليات السهلة الكتساب األداء المهاري ،  -7
 بأداءقارنة أداءه العقلي عن كونها معلومات نافعة للرياضي تجعل من الممكن م

 لألداء إتقانلالستجابات المثلى في عملية  وصوال، بهدف االستجابة الحركية معياري
 .المهاري

 االحتفاظ 2-1-3
العملية التعليمية ،" فالعملية  إنتاجفي  والمؤثرةيعد االحتفاظ من أهم العوامل المساهمة     

ال واننا . (1)التعليمية تكون ذات قيمة كبيرة اذا استطاع الطالب تذكر ما تعلمه لمدة طويلة "
دون استعادة ما يرتبط بالموقف التعليمي من خبرات ماضية وعلية  شيئاان نتعلم  نستطيع

حدوث تعديالت في  إلىهناك صلة وثيقة بين التعلم واالحتفاظ ، فالتعلم يشير  فإن
 ال يمكنتعلم يتضمن احتفاظ ، اذ الالناتجة من الخبرة واالحتفاظ وبذلك فإن  ياتالسلوك

حتفاظ لإلاذا لم تكن هناك قدرة  شيءتعلم  يمكنوالاالحتفاظ بالمعلومات من دون تعلم 
ى أداء الواجب الحركي بدرجة مقبولة من الدقة والكفاية وبعد مدة فاالحتفاظ هو " القدرة عل

. كما انه " العملية التي من خاللها استدعاء معلومات الماضي  (2)التدريب" زمنية خالية من
  .(3)الستخدامها في الحاضر "

المهارة التي يستطيع الفرد  أوهو كمية المعلومات الخاصة بالحركة  وأكد )محمد هليل(   
ويعد  المهارات ، أوتذكرها واسترجاعها بعد فترة انقطاع معينة عند أداء هذه الحركات 

                                                           
 .119، ص2000،  مصدر سابق؛ نزار الطالب وكامل لويس (1)
 . 245، ص(2002عمان ، دار الفكر للطباعة والنشر ، )، 2: ط علم النفس التربوي أسس؛ (وأخرونمحي الدين توق ) (2)
، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة عمان)، 1ط : النظرية والتطبيق –؛ علم النفس التربوي ( وأخرونعدنان يوسف ) (3)
 .290ص ،(2005، 
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، أما يعرب خيون فيوضح عملية (1)االحتفاظ أفضل قياس واقعي حقيقي عن مستوى التعلم 
ظ يمكنه إن ، ويذكر ان االحتفاة على التذكر واسترجاع المعلوماتاالحتفاظ " بأنها القدر 

بعد عملية  أيامايعكس التعلم وان اضمن قياس للتعلم الحركي هو بعد إعطاء وترك المتعلم 
من قياس  قريباالتعلم ثم يعود ويتم قياس األداء فكلما كان القياس لألداء بعد فترة االحتفاظ 

. (2)" ومؤثرا عاالفالتعلم  كان وبالتالي كبيراألخر أداء بعد فترة التدريب والتعلم كان االحتفاظ 
االحتفاظ هو " قدرة الفرد على تذكر المعلومات والمهارات التي  إلى( 2007ويشير )نبيل 

لزام(  . ويضيف )قاسم(3)ونقلها لتعلم المهارة الجديدة "  دراكهاأو تعلمها واالستفادة منها 
 تعريف لالحتفاظ " براعة استمرار االحتفاظ بالمهارة لفترة زمنية بدون تدريب ".

الدراسات والبحوث بان تذكر الفعاليات الحركية هو اسهل بكثير من تذكر  تأثبتلقد     
ان درجة التعلم هي اعلى في الفعاليات الحركية منها في  إلىالفعاليات الفكرية ، ويعود ذلك 

البحوث بأن المهارات الكبيرة التي  تشار أفقد   أيضات الفكرية ليس هذا فقط بل الفعاليا
الجسم يمكن االحتفاظ بها بشكل افضل من تلك المهارات التي  أجزاءيشترك فيها معظم 

 الجسم )المهارات الصغيرة(. أجزاءبعض  أدائهايتطلب 
في درجة االحتفاظ ،  إيجابيا دوراكما ان التنظيم والتوحيد الذي تتصف به المهارات تلعب 

، يتحقق التعلم فيها بشكل اسرع واسهل أجزائهاتنظيم جيد في تعاقب تم بفالمهارات التي ت
 .(4) األمر الذي يقود الى تحقق قدرات أكبر في االحتفاظ بها

 

 

 

                                                           
تأثير التداخل بين وداخل الوحدات التعليمية للتمرينات المكثفة والموزعة في احتفاظ تعلم بعض ؛ محمد حسن هليل (1)

 .21، ص (2003،  جامعة بغداد ، كلية التربية الرياضية) أطروحة دكتوراه، ،  مهارات التنس
 .42، ص(2002العراق ، مكتب الصخرة للطباعة ، )،التعلم الحركي بين المبدأ والتطبيق  ؛يعرب خيون (2)
، (2007،  األساسيةجامعة ديالى ، كلية التربية )،1ط:  ؛ معالم الحركة الرياضية والنفسية والمعرفيةنبيل محمود شاكر  (3)

 .160ص
 . 202ص  – 197ص، 2012، 2، ط السابقالمصدر ؛ قاسم لزام (4)
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  قياس االحتفاظ 2-1-3-1
 (1)-االحتفاظ:هناك ثالث طرق لقياس     
  المطلق:قياس االحتفاظ-  

وهو ابسط اختبارات االحتفاظ حيث يقاس معدل األداء بعد فترة االحتفاظ مباشرة وال 
تحتاج إلى معادلة لتحديد هذا القياس ، إذ بعد فترة إجراء االختبار البعدي نكرر 

من هذا االختبار تسمى نتيجة االحتفاظ  المستخدمة والقيمةاالختبار البعدي نفسه 
 وهي نتيجة مباشرة .

  تفاظ:االحنسبة- 
% ثم تعود وتقيس 100في هذا النوع نعطي ألخر محاوالت للفترة التدريبية نسبة 

 ة.ياألداء بعد فترة االحتفاظ ونحول هذا الفرق إلى نسبة مئو 
  التوفير 

أو  Platoان هذه الطريقة تحدد عدد التكرارات الالزمة للوصول إلى هضبة األداء 
اب عدد التكرارات الضرورية للوصول ، أي يتم احتسالمستوى المعياري المطلوب

ر بعد فترة التعلم )قبل بمستوى المتعلم بعد فترة االحتفاظ بنفس المستوى عند االختبا
 .(االحتفاظ

 اختبارات االحتفاظ  2-1-3-2

االختبارات إلى  هذه" هناك عدد كبير من االختبارات التي تقيس االحتفاظ وقد سميت       
 اختبارات رئيسية وأخرى فرعية أو ثانوية.

 .(2)وهناك بعض من االختبارات هي " 
  اختبار التذكر(Recall:)-   تعلمه  إن هذا االختبار يقيس قدرة الفرد على تذكر ما تم

 .من حيث الكم والنوع سابقا
 ( اختبار التميزRecognition:)-  إن اختبارات التميز هي تلك االختبارات التي

 واالستجابات.يتطلب من الفرد فيها التميز بين المثيرات 
                                                           

 .42،ص2002،  مصدر سابقيعرب خيون ؛  (1)
 .203، ص2012، 2، طمصدر سابققاسم لزام،  (2)
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 ( اختبار إعادة التعلمRelearning:)-  هي اختبارات تستخدم بشكل كبير وشائع في
المهارات الحركية إذ يعيد الشخص المتعلم وبعد فترة راحة معينة )محددة( المهارة 

وقد يستخدم في هكذا قياس الوقت الذي استغرقه الطالب )المتعلم  -سابقامها التي تعل
في تعلم المهارة (. أي إن االحتفاظ هنا يقاس من خالل الوقت الذي يتطلبه ذلك 

محاوالت الل عدد ألداء تلك المهارة بنفس كفاءة تعلمها األولى . أو من خال الشخص
تي يوفرها عند إعادة التعلم لتلك المهارة المراد ، أو عدد المحاوالت الالتي يتطلبها ذلك

 .عند المتعلم احتفاظهاقياس 

 التمرينات:مفهوم  2-1-4

 قدراتهتشكيل وبناء الجسم وتنمية  إلىوالحركات التي تهدف  األوضاعهي مجموعه من  "   
الرياضي والوظيفي  األداءللوصول بالرياضي ألعلى مستوى ممكن من  المختلفةالحركية 

 . (1) " والعلمية التربوية األسسوفي مجاالت الحياة المختلفة معتمدة على 
عبارة عن بعض الحركات البدنية التي  "التمرينات بأنها  وضح)علي الديري( في أما     

والتشريحية  والفسيولوجيةوالمبادئ العلمية  التربوية األسستوضع وفق قواعد خاصة فيها 
وجمال  ةوسهول سالسةمرات متتالية في  أومرة واحدة  أماالحركات  هذهوالطبيعية وتؤدي 

 .(2)"لإلنسانودقة بحيث تتناسب وطبيعة التكوين الجسماني 
خالل  ن  ألم  إمعلوم الزمن والتكرار وال تحدث عملية التعلم  أداء" هو  أيضاوالتمرين    

 .(3)"تعلم  ال يوجدتطوير المهارة وبدونها  إلىالتمرين وهو الذي يؤدي 
كل تعلم منتظم يكون هدفه التقدم السريع لكل من  "ويرى )عباس السامرائي( ان التمرين هو 

 .(4)"التعلم الحركي )التكنيك( الجسمية والعقلية وزيادة الناحية

                                                           
 .342،ص (1990القاهرة ، دار الفكر العربي ، ):  العلمية والفنية للجمباز والتمرينات األسس(؛ وأخروننبيله خليفة ) (1)
 .21(ص1987،  األمل، مطبعة دار األردن: ) 1، ط التمرينات وطرق تدريسها أصولعلي الديري ؛  (2)
 .111(ص2012)بغداد ، دار البراق للطباعة والنشر ،2، ط موضوعات في التعلم الحركي صبر؛قاسم لزام  (3)
)جامعة الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر  2،ط طرق التدريس في التربية الرياضيةعباس احمد السامرائي ؛  (4)
 .29ص (2000،
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واجب معين بصورة متكررة لغرض تعلم  أومعين  إنجاز أو أداء( Schmidt) يصفهوالتمرين 
 األداءويأخذ مداه في تطوير  فعاالوألجل ان يكون التمرين  .(1)ةمهارة مكتسبة بصورة تام

 -: (2)لممارسة التمرين التعليمي وهما  أساسينالمهاري يجب مراعاة مبدأين 
 عدد المراتمقدار التمرين : ان تعلم المهارات الحركية وتطويرها يأتي من خالل الزيادة في 

 .التي يتكرر فيها التمرين
 األخطاءبها والدافعية وتجنب  ىالتي سيؤد والكيفيةنوعية التمرين : وتعني هدف التمرين 
 والتصور الشامل لبيئة التمرين وحاالته. 

 -اخلاصة:التمرينات  2-1-4-1
وتنمية ضرورية ألنها تعمل على البناء المباشر للمستوى الرياضي الخاصة  تعد التمرينات    

 .المختلفةفي مجاالت الحياة  قيق أفضل مستوى ممكن في األداءالقدرات الحركية لتح
التمرينات الخاصة من الوسائل الرئيسية لتنمية المستوى الرياضي  "وتجدر االشارة الى ان    

الرياضية لتطوير حالة التدريب قبل وخالل فترة المنافسات وخاصة  واأللعابفي الفعاليات 
 الفنيةالتي تعتمد على النواحي  واأللعابالقوى  وألعابالمنظمة  واأللعابفي العاب المطاولة 

 .(3)" ة على العالقة الجيدة بين مكونات التدريب وتطويرهاوتعمل بصورة خاصة في المحافظ
بحمل المنافسات وكذلك التغلب على عامل الخوف  اإلحساسوتعمل هذه التمرينات على "   

 .(4) "والتردد الذي يحدث في المنافسات بالثقة والقضاء على التشكك  واإلحساس
تمرينات بدنية الغرض  "( بأنها 1984رفها )بسطويسي وعباس والتمرينات الخاصة ع      

، وتعرفها )ليلى (5)"منها تنمية المهارات الرياضية كذلك فهي تأخذ جزء من شكل الحركة 
التمرينات البدنية ذوات الهدف الخاص وهي عبارة عن تمرينات تهدف  "( بأنها 1997زهران 

 الرياضية وهي عامل مساعد  األنشطةخلف أنواع إلعداد وتنمية المهارات الحركية الخاصة لم
                                                           

, third Edition , Human  Motore control and lerningSchmidt. A ,Richerd and Timothy D.lee  
)1(

kentics . (1999).p. 172.                                                                                                     
 

 168(ص2000، )بغداد ، مكتب العادل للنشر والتوزيع،التعلم وجدولة التدريبوجيه محجوب ؛  (2)
 .76،ص(بغداد : مطبعة جامعة بغداد) ،ترجمة عبد علي نصيف 1979 . علم التدريب الرياضي؛  هاره (3)

 .226ص ،(2004الطيف للطباعة ، ).  العلمية في التدريب الرياضي األسسعبد اهلل الالمي ؛  (4)
 (1988، مطبعة جامعة الموصل ،، )الموصل طرق التدريب في المجال الرياضي؛ احمد وعباس بسطويسي احمد (5)

 .62ص
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 .(1)"في نوع النشاط الرياضي الذي تخصص فيه’ عداد الالعب وتنمية مستواهيهدف إل
لشروط  طبقافي مواقف اللعب  ىالتمارين من التمرينات التنافسية التي تؤد هذهوتعتبر "     

والمنافسات  عداداإلتعتبر الوسيلة لتطوير شكل التدريب خالل فترة  أنهاوقانون اللعبة ، كما 
 األخرىوسائل التدريب  إلى قياسا وكامال فعاالالرياضية وان تأثيرها يكون  األلعابلكثير من 

 .(2)" فبذلك تحافظ على الترابط الجيد بين مكونات التدريب وتطويرها

 -:اخلاصة التمرينات أهمية 2-1-4-2
المهاري ان كان  عدادواإلالبدني العام والخاص  عداداإلكبرى في  أهميةللتمرين      

 -: (3)التمرين في انه  أهميةالمستويات العليا ، اذ تكمن  أوللمبتدئين 
 يسهم بقدر كبير في رفع مستوى اللياقة البدنية. -1
 .تعلم على النظام والدقة في العملقيمته التربوية لتعويد المله   -2
صالحاالحتفاظ بصحة القوام يساعد على   -3  والتشوهات.العيوب  وا 
 يمكن ممارسته لجميع مراحل النمو سواء من ناحيتي الجنس والسن. -4
 .الحركية األنشطةالبدني العام والخاص لجميع  عداداإلالتمرين في  أهميةتكمن  -5
 .األخرى األلعابمن  لإلصابة ˝تعرضا واألقلالحركية  األنشطةيعد من اكثر  -6

 -التمرينات:هدف  2-1-4-3
 -: (4)تي باآل األهدافتتمركز 
 للحركة.يوجد ثبات مطلق  ، وذلك من خالل مسارها وزمنها والثبات شكل الحركة  -1
 .المتعلم أولالعب لالحسي  دراكاإلتوسيع عناصر  -2
 .الكلي لها األداء إلىالمهارة للتوصل  أجزاءربط  -3
 بينها.ربط المهارات فيما  -4
 .للراحةوسيله  -5

                                                           
 .40(ص1997،) القاهرة ، دار الفكر العربي ،  العلمية والعملية للتمرينات الفنية األسسليلى زهران ؛  (1)
 .324، ص(2001 والنشر،دار الكتب للطباعة  الموصل:) .كرة اليد؛ ضياء الخياط ونوفل محمد (2)
 .168،  ص المصدر السابق  ؛وجيه محجوب (3)
  .117،ص( 2008،)النجف، دار الطباعة والتصميم 1: طأساسيات في التعلم الحركي؛ ناهدة عبد زيد (4)
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 (.االتوماتيكية) األلية إلىالوصول  -6
 .األداءيتعلم المتعلم من خاللها  وسيله من الوسائل التي -7

 -:(1) املصغرةكرة اليد  2-1-5   
فلسفة مضمونها هو لعب  أنهاعلى  لألطفالكرة اليد  أويجب فهم كرة اليد المصغرة     

 اأنه  أي  األطفالالفلسفة يجب ان تضم في حسابها غريزة اللعب لدى  هذهو بالكرة  األطفال
 األساليبتحتوي على  األخرىتتضمن المرح والسعادة والمعايشة من ناحية ولكن من الناحية 

لتدريس الرياضة في سن المدرسة االبتدائية . لذلك فإننا نرى ان كرة اليد  التعليمية المنهجية
 بشكل خاص للمهرجانات الرياضية. أيضاذلك ألندية كرة اليد وك للمدرسةالمصغرة تصلح 

 األداءلما تتميز به من سرعة وقوة وجدية في  األطفالفان كرة اليد هي لعبة تجذب انتباه     
 ومزاولتها.مما يشجعهم على االشتراك في لعبها  األهدافجانب تسجيل عدد كبير من  إلى
ويسعى االتحاد الدولي لنشر اللعبة من خالل زيادة عدد الممارسين الصغار منها لما    

المهاري وتثبيته  األداءتتميز به هذه المرحلة السنية من خصائص مميزة حيث يسهل تقليد 
بصورة جيدة ، وكذلك اكتساب العادات الخلقية والتربوية والتي يستمر اثرها مع الالعب طوال 

، وبذلك يعمل على خلق جيل جديد من الالعبين متكامل من الناحية  الرياضية فترة حياته
رتقاء بالمستوى المهاري والخططي وبالتالي اإل إلى النهايةالفنية والخلقية بما يؤدي في 

 المستويات الرياضية. إلىالوصول 

 -: (2) أهداف كرة اليد املصغرة 2-1-5-1
اكبر عدد ممكن من الالعبين والالعبات في مزاولة هذا النوع من النشاط  اشتراك -1

 )زيادة قاعدة الممارسة(.
في هذه المرحلة السنية التي تتميز بزيادة الطاقة بما يعدهم  األطفالستغالل طاقة إ -2

 وتربويا.واجتماعيا  وصحيابدنيا 

                                                           

EHF (2004). Mini – Handball. Austria : Druck & Media peter pfeiferp1.   (1) 
 

   312119  http : // www. bramjnet.com /vb3 / showthread .php ?t =   (2)  
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  مبكرا.تكوين عالقة بين المبتدئ واللعبة  -3
 .ماعيه بين المبتدئينن عالقات اجتتكوي -4
 .األطفالتنمية دافعية التدريب لدى  -5
 .الحركي بالمكان اإلحساستنمية  -6
 للدخول في مراحل التعلم التالية.  وعصبيا بدنياتهيئة المبتدئ  -7

 -امللعب املصغر بكرة اليد: 2 -2-1-5
ممارسة لعبة مماثلة لكرة  يبدؤواان  األطفالاستحدثت كرة اليد المصغرة حتى يستطيع       

من الملعب، لعدد  شيءكل  ، وبالتالي البد من تصغيراستطاعتهمقدر  اليد ولكن على
ووزن الكرات حتى تتناسب مع وكذلك حجم  األهداف، حجم الالعبين، عالمات الملعب

 .بعضها
ارتفاع ، وكذلك يكون ملعب كرة  1.60×عرض  2.40حيث يصبح قياس المرمى       

 سته، خط الرمية الحرة على بعد متر 13متر والعرض 20لتالي الطول المصغرة كااليد 
رة متر من خط المرمى ، خط الدائ 5على بعد  الجزائيةمن خط المرمى خط الرمية  امتار

 .متر من خط المرمى أربعة امتار ونصفعلى بعد 
حارس مرمى مع ثالثة بدالء  عن فضال العبين +اربعة عدد الالعبين فيكون  أما     

ويمكن تقسيم الملعب الرسمي لكرة اليد والذي  العبين،د الفريق ثمانية وبالتالي يكون عد
 .(1)ثالثة مالعب لكرة اليد المصغرة  إلىمتر عرض  وعشرونمتر طول  اربعونقياسه 
تطويري صحي يجب  –محيط تعليمي  بالحقيقةأن اللعب بشكلها المصغر هو  " الذ    

يعد  اوالمدارس لذ األنديةاالهتمام به من قبل كافة من يتعلق بهم األمر لبناء مستقبل في 
قرار اللعب بطريقة الكرة المصغرة يرتكز على )المراحل العمرية( وأن مستوى اللعب ليس 

ويعرف الباحث الملعب  .(2) " العبي الفئة العمرية المعينةهو الحقيقة األهم ولكن المهم 
للمتعلمين مما يساعدهم في تعلم  العمرية للمرحلة مناسبمصغر  ملعب هوالمصغر 

                                                           
 .247-245(ص1996، ) عجمان ، مطابع العامري ، كرة اليد للناشئينمحمد عبد العاطي ؛ (1)
 .7، ص(2009الينابيع ،دار  ،دمشق )،1،ط أساليب العاب كرة القدم المصغرةموفق مجيد المولى ؛  (2)
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والتي يمكن  الصعب إلى السهل من تدرجالو التحرك والتطبيق سهولة المهارات من خالل 
 .اليدلتعلم مهارات كرة الة وممتعة لترغيب وجذب المبتدئين ع  وسيلة تعليمية فاستخدامها ك

 قيد البحث:كرة اليد ب األساسيةاملهارات  6 -2-1  
اللعبة  هي حجر األساس الذي تبنى عليهفي أية لعبة من األلعاب  ألساسيةامهارات ال      

ويتوقف على درجة إتقانها نجاح الالعب أو الفريق لتحقيق النجاح ، وكرة اليد كأية لعبة من 
لها مهاراتها األساسية التي تعد بمثابة السلسلة المترابطة والمكملة الواحدة لألخرى  األلعاب

،لذلك فإن القدرة على اإلتقان الصحيح للمهارات األساسية ستصل بالالعب الى ما هو 
الدقة واإلتقان والتكامل في أداء المهارات  إلىمطلوب أي الوصول بالالعب والفريق 

كرة اليد بحيث يمكن أن يؤديها الالعب بصورة الية متقنة تحت أي  األساسية جميعها للعبة
 ظرف من ظروف المباراة المختلفة .

هانز جيرد شتاين وأدجار فيدرهوف عرفاها بأنها  نقآل عنمحمد توفيق الوليلي  قد عرفهاو    
. كما (1) " الهادفة واالقتصادية للمجهود مع أتباع القواعد القانونية للعبة" كل الحركات 
بأنها " جميع الحركات الهجومية الهادفة واالقتصادية التي يؤديها الطالب  (عرفها)حازم علوان
  .(2)أحسن النتائج "  إلىتتطلبها لعبة كرة اليد وذلك للوصول  عدة مواقفبشكل قانوني في 

تقان      ومن الجدير بالذكر أن الحديث عن المهارات األساسية والقدرة على أدائها بسرعة وا 
بكرة اليد تعد من العوامل الجوهرية لنجاح الالعب  األساسيةأمر مهم وذلك ألن المهارات 

ومن ثم الفريق ، لذلك ينبغي على الالعبين جميعهم أداؤها بالمستوى المطلوب ألن الالعب 
تنفيذ واجبه في أثناء اللعب وألهمية المهارات الحركية لكرة اليد  ال يستطيعهاريآ غير المعد م

تباع خطوات التعليم الصحيح من ا  الوقت األطول في التعلم و  إلىوتعددها لذلك فإنها تحتاج 
 .(3)الصعب  إلىمن السهل  االبتداءحيث 

                                                           
 .28( ص1989: ) الكويت ، مطبعة السالم ، 1، ط كرة اليد تعلم تدريب تكنيكمحمد توفيق الوليلي ؛  (1)
: ) رسالة ماجستير ، كلية التربية الرياضية ،  درجات معيارية للمهارات األساسية في كرة اليد إيجادحازم علوان ؛  (2)

 .39( ص1990جامعة بغداد ، 
 .60، ( ص1989، )الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ،  كرة اليد؛ كمال عارف وسعد محسن (3)
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لوقت ارسين يقضون معظم دالمتجعل للمهارات األساسية في كرة اليد أهمية كبيرة  ذ أن  إ    
عطاء حصة أكبر لها في  في التدريس على أداء هذه المهارات وتعلمها بالشكل الصحيح وا 

المختلفة  وأساليبهاعلى أساس أنها المهارات بتدريبها التطبيقية  التجريبيةالبرنامج )المناهج( 
 .(1)يمكن أن تحقق في حد ذاتها من األعداد البدني وخطط اللعب 

، فقد تقسيمات عدة  إلىتقسيمها  ًوتحتوي لعبة كرة اليد على العديد من المهارات لذا تم    
من  عالياالفرقية كلها تتطلب مستوى  األلعابمحسن أن بين كل من كمال عارف وسعد 

البناء الجسمي والمهاري ، وهذا ينطبق على كل فرد من أفراد الفريق المنافس ، فالالعب 
الفنية جميعها ال يمكنه تطبيقها إال إذا تعاون مع بقية أعضاء فريقه لتنفيذ  الذي يتقن النواحي

هي  الحقيقةخطه معينه متفق عليها ، وهو بهذا يستغل قدراته جميعها لتنفيذ ذلك وهذه 
، وكرة اليد كأية لعبة من األلعاب الكبيرة لها ( Rlein and Geilenberأساس النجاح )

المهارات  هذهمهارتها الحركية األساسية التي تعد بمثابة العمود الفقري لها ويمكن تحديد 
   -باالتي :

  اآلتي: إلىفقد قسمها كمال عارف وسعد محسن    
 .مسك الكرة  -1
 استقبال الكرة.  -2
 مناولة الكرة.  -3
 الطبطبة. -4
 التصويب. -5
 (2)الخداع.  -6

و) ياسر  (3)( 1995كذلك قسم كل من)محمد خالد عبد القادر وياسر محمد حسن الدبور 
. المهارات الفردية (5)، و)ضياء الخياط ونوفل الحيالي( (4)(1996محمد حسن البور 

اختيار  ً، وقد اتفق الباحث مع هذه التقسيمات وتمهالهجومية بالكرة بالتقسيم السابق نفس
                                                           

 .620( ص1982: ) القاهرة ، مطابع دار الشعب ،  كرة اليد للجميعمنير جرجس إبراهيم ؛  (1)
 .60، ص 1989،  مصدر سابق؛ سعد محسنكمال عارف و  (2)
 .84ص ،(1995القاهرة ، مجموعة الدبب ، )، الهجوم في كرة اليدمحمد خالد عبد القادر وياسر محمد ؛  (3)
 .26 -25، ص(1996، منشاة المعارف ،  اإلسكندرية )، كرة اليد الحديثة؛ ياسر محمد حسن البور (4)
 .17 -14ص، 2001، المصدر السابق؛ ضياء الخياط ونوفل الحيالي (5)
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ث الى هذه وفق منهاج وزارة التربية للمرحلة االبتدائية سوف يتطرق الباح األساسيةالمهارات 
 -:قيد البحث المهارة

 واالستالم بكرة اليد: املناولة  2-1-6-1
تمرير الكرة من  ًبلعبة كرة اليد فبواسطتها يتم استخداماالمهارات وأكثرها  ىالمناولة هي احد   

إلى الهدف وتعرف بأنها " مهارة تفيد الربط بين الالعب وزمالئه  وصوالالعب إلى آخر 
 .(1)المهاجمين بواسطة الكرة 

وتسجيل األهداف عكس  عدة مرات" وبواسطة المناولة يمكن الوصول إلى هدف الخصم 
 ًةفان فرص وصولهم إلى هدف الفريق المنافس تكون قليل المناولةأفراده  ال يجيدالفريق الذي 

بين  المناولةعلى عدد األهداف المسجلة من خالل حسن  إيجابيوهذا بالتأكيد له تأثير غير 
بين صفوف المدافعين والتي من خاللها  التغيراتالالعبين إذ يمكن إحداث الكثير من 

 .(2) "األهدافتسجيل الكثير من 

 (3)املناوالت بكرة اليد  أنواع
  -السوطية وتشمل : المناولة -1

 .المناولة السوطية من فوق الرأس –أ 
 :المناولة السوطية من مستوى الرأس وتشمل  -ب
  .من االرتكاز -1
  .من الركض -2
 .المناولة السوطية من مستوى الحوض والركب -ج

    .مناولة الدفع الجانبي  -2    
  .المرتدة المناولة -3    
  .من القفز مناولةال -4    

                                                           
 .370، ص مصدر سابق محمد توفيق الوليلي ؛ (1)
 .37(ص1998،  الجأ: ) مالطا ، شركة  كرة اليد وعناصرها األساسيةاحمد عريبي عودة ؛  (2)
 .88، ص1989،  مصدر سابق؛ كمال عارف وسعد محسن (3)
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  .الرسغية وتشمل المناولة -5    
  .من خلف الرأس –أ      
  .من خلف الظهر –ب      
 .الى الخلف –ج      

 بكرة اليدالطبطبة   2-1-6-2  

الطبطبة واحدة من المهارات المهمة واألساسية بكرة اليد ، ويستخدمها الالعب في مواقف     
وتستخدم مهارة  "الى الهدف  خالياحين يكون الطريق  أوكثيرة منها في التفوق العددي 

تنطيط الكرة لكسب مسافة في حالة انفراد المهاجم بحارس المرمى حيث يراعي السرعة 
كما تؤدي حركة تنطيط الكرة للوصول الى دائرة الهدف للتصويب القصوى في تنطيط الكرة 

الثالث  وأفي حالة عدم القدرة على التمرير لزميل مراقب وذلك لتحديده بمدة الثالث ثوان 
هارة في غير ما يذكر حيث ان تنطيط الكرة يسهم في مخطوات ويفضل عدم استخدام هذه ال

 . (1)"إبطاء الهجوم ويعطي الفرصة للفريق المنافس ألخذ المكان الصحيح للدفاع 
وسيطرة دون  نسجامبإباليد  ىالجسم جميعها وتؤد أعضاءتوافق عضلي عصبي بين " فهي 

 سبباان تستعمل في الظرف المناسب والمكان المناسب لكي ال تكون  ةتصلب أو توتر شريط
بأصابع اليد المفتوحة  األرضع مجهودات الفريق، وتؤدي المهارة بدفع الكرة على افي ضي

الكرة ليتسنى نقلها في الوقت المناسب مع و بين الساحة  موزعالترتد ثانية ويكون نظر الطالب 
مع  طردياالطبطبة بحيث تتناسب  أثناءفي  وارتفاعهاا الكرة مراعاة المسافة التي تدفع اليه

 .(2)"سرعة حركة الطالب 

 بكرة اليدالتصويب   2-1-6-3
تصويبها وبما أن عدد  أوسواء في مناولة الكرة  جداالسريعة  األلعابتعد كرة اليد من      

 أهميةاألهداف هو الحد الفاصل في حسم المبارة ، وجب على الفرق إعطاء مهارة التصويب 
 األخرى .  األساسيةخاصة تنفرد بها عن باقية المهارات 

                                                           
 (2004دار الفكر العربي ، القاهرة ، )، 2، ط كرة اليد للجميع التدريب الشامل والتميز المهاريي؛  إبراهيممنير جرجيس  (1)

 .137، ص
 .116 - 113، ص1989،  مصدر سابق؛ كمال عارف وسعد محسن (2)
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لتصويب أهمية قصوى في التأثير على نتيجة المباراة وعلى نجاح المهارات الهجومية لو 
وهذه المهارة تتطلب درجة عالية من الدقة ويتم تعلمها من  " .(1)الفردية منها والجماعية 

للتصويب  تمهيداخالل مهارتي المناولة واالستقبال ويعد التدريب الجيد على مهارة المناولة 
الناجح على الهدف ، وتتأثر هذه الفعالية بالسرعة والمسافة واالتجاه فكلما اكتسب الكرة قوة 

 توجيهأن حركة رسغ اليد وقصر المسافة تساعد على زيادة  على فضالأكبر زادت سرعتها 
التتويج النهائي لجميع تكوينات اللعب " على المرمى هو والتصويب  .(2)"التصويب ودقته

 .(3)"ويشكل الحد الفاصل بين الفوز والهزيمة 

 الدراسات السابقة  2ـ2

 . (4)(2004 ،األمريدراسة ) نصر حسني عبد  1ـ2ـ2
مهارتي الطبطبة  أداء)) تأثير منهج مقترح باستخدام الوسائل المساعدة في تعلم 

 والتهديف بكرة السلة المصغرة ((.
عداد منهج مقترح باستعمال وسائل مساعدة في تعلم مهارتي الطبطبة إ:ـ  إلى الرسالةهدفت 

الوسائل  استعمالوالتهديف لالعبي كرة السلة المصغرة ، وكذلك التعرف على تأثير 
 المساعدة في تعلم مهارتي الطبطبة والتهديف لالعبي كرة السلة المصغرة .

المتكافئة وكانت عينة  المجموعاتأستخدم الباحث المنهج )التجريبي( ذو  :ـبحثعينة ال
 ًالعبا(26)الالعبينالبحث من العبي كرة السلة المصغرة للنادي البلدي الرياضي اذ بلغ عدد 

 إلىتقسيمهم  ًذ تمإفي المشاركة في التجربة  أمورهم أولياءمنهم لعدم موافقة ( 2تم استبعاد )
 ( العب .12مجموعتين تجريبية وضابطة وكانت عدد الواحدة منها )

أن استخدام الوسائل المساعدة تساعد الالعبين )الصغار( خاصة :ـ  ما يليأستنتج الباحث 
على الحضور واالندفاع في أداء التمرين ، وأن استخدام الوسائل المساعدة )الوسائل 

                                                           
سمة القلق المتعدد األبعاد وعالقتها بدقة أداء مهارتي المناولة والتصويب في لعبة كرة اليد االء زهير مصطفى ؛  (1)
 .36، ص(2004رسالة ماجستير ، كلية التربية الرياضية ، جامعة ديالى ، )،
 .247ص ،(2002المعارف ،  مشآةمصر ،  : ) 2، طللصغار والكبار األلعابخبرات في الين وديع فرج ؛  (2)
 .36،ص( 1997القاهرة ، دار المعارف ،  ). ترجمة كمال عبد الحميد ، كرة اليد؛ هانز جيرت شتاين وارجار فيدرهوف (3)
تعلم أداء مهارتي الطبطبة والتهديف بكرة تأثير منهج مقترح باستخدام الوسائل المساعدة في نصر حسين عبد األمير ؛  (4)

 (.2004، )رسالة ماجستير ، كلية التربية الرياضية ، جامعة بابل ،  السلة المصغرة
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المهارات المبحوثة  اكتسابالموضوعة للبحث( في العملية التعليمية أثرت بشكل كبير في 
من المجموعة الضابطة ، وكذلك ظهور  لدى المجموعة التجريبية مما جعل تعلمها أفضل

المنهج التعليمي المستخدم على المنهج المتبع في مستوى األداء الفني  لتأثير ةافضلي
 )التكنيك( ولصالح المجموعة التجريبية .

 .(1)( 2005دراسة )صاحب عبد احلسني حمسن ، 2ـ2ـ2
عض المهارات تعلم ب في واالعتيادي)تأثير منهج تعليمي باستخدام التنس المصغر 

 .األساسية في التنس (
لتعلم بعض  واالعتياديالتنس المصغر  باستخدامإعداد منهج تعليمي :ـ إلىهدفت الرسالة 

المهارات األساسية للتنس وكذلك التعرف على اثر المنهج التعليمي في تعلم بعض المهارات 
 .واالعتياديستخدام التنس المصغر األساسية با

أستخدم الباحث المنهج )التجريبي ( بأسلوب المجموعتين المتكافئتين ، وكانت عينة البحث:ـ 
، وتم تقسيمهم الى ( تلميذ30عددهم )بتدائية والبالغ المرحلة االعينة البحث تالميذ 

( تلميذ ، أعطيت المجموعة التجريبية الثانية 15مجموعتين تجريبيتين عدد كل واحده )
نفس المنهج  أعطيتباستخدام التنس المصغر والمجموعة التجريبية األولى  المنهج التعليمي
 .التنس االعتيادي )التقليدي( خدامباستالتعليمي ولكن 

التي  وأهدافهأن المنهج التعليمي المطبق قد حقق أحد أغراضه :ـ  ما يلياستنتج الباحث 
الضربة الخلفية  – األماميةمن خالل تعلم مهارات التنس الثالث ) الضربة  أجلهاوضع من 

 .(األرسال –
 
 
 
 مناقشة الدراسات السابقة: 2-3

 .الدراسة الحاليةذات العالقة بموضوع  واألدبياتطالع على العناوين اإل .1
                                                           

تأثير منهج تعليمي باستخدام التنس المصغر واالعتيادي في تعلم بعض المهارات ؛ صاحب عبد الحسين محسن  (1)
 (.2005التربية الرياضية ، جامعة بابل ،  ،) أطروحة دكتوراه ،كلية األساسية في التنس
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المنهجية التي قامت عليها التعرف على  ًتم طالع على الدراسات السابقةاإلخالل من  .2
 مهما معرفيا جانبامثلت  الدراسات والتيوالمشاكل التي عالجتها تلك تلك الدراسات 

 للباحث.
تم التعرف على إجراءات البحوث واألدوات البحثية، والوسائل المساعدة، وطريقة  .3

 التجارب االستطالعية وفوائد تلك التجارب. جراءإ
 تم التعرف على الوسائل اإلحصائية التي استخدمتها تلك الدراسات والتي تناسبت مع .4

 حجم العينات وعددها.
تعرف الباحث من خالل الدراسات السابقة على طرق تنظيم وعرض البيانات والرسوم  .5

 البيانية.
على المنهج المستخدم والعينات المختلفة التي تناولتها  اطالعهأفاد الباحث من  .6

 الدراسات وطريقة اختيارها والمجتمعات التي أخذت منها والتصاميم البحثية.
والتوصيات المتوافرة في الدراسات السابقة والتي  االستنتاجاتالباحث من  دااف وأخيرا .7

 تعد خالصة العمل.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1جدول )

 يبين بعض نقاط التشابه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة
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المتغير  المنهج العينة الدراسة

المستقل 

 والتابع

 أهم االستنتاجات

 

دراسة نصر 

حسين عبد 

 األمير

 

 

العب 26

 2استبعد 

وتم تقسيمهم 

 إلى

مجموعتين 

تجريبية 

 وضابطة

استخدم الباحث 

المنهج 

التجريبي ذات 

ذو تصميم 

 المجموعتين

 المتكافئة

 تأثير منهج

مقترح 

باستخدام 

 الوسائل

 المساعدة 

 الالعبين تساعد المساعدة الوسائل استخدام أن .1

 في واالندفاع الحضور على خاصة( الصغار)

 المساعدة الوسائل استخدام وأن التمرين، أداء

 التعليمية العملية في( للبحث الموضوعة الوسائل)

 المبحوثة المهارات اكتساب في كبير بشكل أثرت

 أفضل تعلمها جعل مما التجريبية المجموعة لدى

 الضابطة المجموعة من

دراسة 

صاحب 

عبد الحسين 

 محسن

تكونت عينة 

البحث من 

 تلميذ30

 إلىمقسمه 

مجموعتين 

واحده كل 

15 

 المنهج

ذات  التجريبي

ذو تصميم 

 المجموعتين

 المتكافئة

منهج تعليمي 

باستخدام 

التنس 

المصغر 

 واالعتيادي

أن المنهج التعليمي المطبق قد حقق أحد  -1

من خالل  أجلهاالتي وضع من  وأهدافهأغراضه 

 – األماميةتعلم مهارات التنس الثالث ) الضربة 

 (األرسال –الضربة الخلفية 

 

 

 دراسةال

 الحالية

 محمد احمد

 خليل

 

عينة تكونت 

البحث من 

تلميذ ( 45)

مقسمة الى 

ثالث 

مجاميع كل 

 15واحده 

 تلميذ

استخدم الباحث 

المنهج 

التجريبي 

بتصميم 

المجموعة 

التجريبية 

 الواحدة

تمرينات 

خاصة بملعب 

 مصغر 

 الدراسة في المستخدمة الخاصة التمرينات ان .1

 الفعالية مع المتعلمين تفاعل الى أدت الحالية

 بشكل أثرت مما األداء نحو األقبال من وزادت

 بكرة األساسية المهارات بعض تعلم في إيجابي

 اليد

 بين المسافات وصغر المصغر الملعب ان .2

 المتعلمين قدرات مع متناسبا كان المتعلمين

 مناألولية   المرحلة في كونهم والمهارية البدنية

 االكتساب وهي التعلم مراحل
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 الباب الثالث
  امليدانية وإجراءاتهمنهج البحث  -3
 منهج البحث  3-1
إن طبيعة المشكلة وأهداف البحث وفرضياته هي التي تحدد المنهج المالئم الذي     

 ذا المجموعات الثالث المتكافئة  يستخدمه الباحث وعليه استخدم الباحث المنهج التجريبي
محاوله لضبط كل العوامل " المنهج التجريبي هو ًباته ، إذ إنلمالئمته طبيعة البحث ومتطل

األساسية في المتغيرات أو المتغيرات التابعة في التجربة ما عدا عامل واحد يتحكم فيه 
على المتغير أو المتغيرات  تأثيرهعلى نحو معين بقصد تحديد وقياس  ويغيرهالباحث 
 .(1)"التابعة

أي قياس تصميم المجموعات الثالث ، ذات االختبار القبلي والبعدي  لذا استخدم الباحث    
 (.2) وكما مبين في الجدولالمجموعة قبل وبعد التجربة 

 المتبع التجريبي التصميم يبين (2جدول )                      

 
  

                                                           
:) جامعة بغداد ،كلية التربية الرياضية  دليل البحاث لكتابة األبحاث في التربية الرياضيةنوري إبراهيم ، رافع صالح ؛  (1)

 .59(ص2004، 

 
 المجموعات 

 

 الخطوة   الخطوة الثالثة الخطوة الثانية الخطوة األولى
 الرابعة 

 الخطوة 
 الخامسة  

 الخطوة 
 االختبار    السادسة

 القبلي    
 الختبارا  المستقلالمتغير 

 البعدي   

 المجموعة  
 التجريبية  

 األولى   

 االختبارات
 المهارية   

 تمرينات خاصة
 بملعب مصغر 

 االختبارات  
 المهارية  

 
 

 الفرق    
 بين     

 يناالختبار
 القبلي   
 والبعدي  

 
 
 الفرق   

 بين   
 المجموعات
 في االختبار

 البعدي  

 
 

 ارات باخت
 المجموعة   االحتفاظ

 التجريبية  
 الثانية  

 االختبارات 
 المهارية 

 تمرينات خاصة
 بملعب اعتيادي  

 االختبارات  
 المهارية  

 المجموعة  
 الضابطة 

 

 االختبارات
 المهارية 

 المنهج المتبع 
 من قبل المعلم

 االختبارات
 المهارية  
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 -:وعينتهجمتمع البحث  3-2
، وأن دقيقا تحديداعينة البحث على الباحث ان يحدد المجتمع األصلي  اختيارعند "     

 .  (1) "تقتصر دالئل نتائج البحث على المجتمع الذي اختير منه البحث 
  للعام  االبتدائيمجتمع البحث وهم تالميذ الصف السادس  اختيارعمد الباحث على

 في المديرية العامة لتربية ديالى / بعقوبة المركز . (2014ـ 2013الدراسي )
 التابعة لمديرية تربية ديالى/بعقوبة  االبتدائيةالمدارس  عدادإف الباحث على ًتعر

التي حصل عليها  اإلحصائياتمدرسة( حسب  26المركز وبلغ عدد المدارس )
 .)*(ابعة والمت اإلحصاءالباحث من قسم 

  فر الشروط الكافية اتعرف الباحث على المدارس التي يصلح قيام التجربة فيها وتو
من  (عمل مساعدوفريق  وتجهيزات، وأدوات، مبلطة، من)ساحات للقيام بالتجربة

وبلغ عدد المدارس  )**( بعقوبةخالل مديرية النشاط الرياضي والكشفي في مركز 
 مدارس(.10)

 الختيار عينة البحث:ـ األتية باإلجراءاتعلى ذلك قام الباحث  ًاوبناء
 ولألسبابللصف السادس  ،العمديةبالطريقة  بعقوبة االبتدائية ةتم اختيار مدرس -1

 .األتية
 قربها من سكن الباحث مما يؤمن وصولُه الى مكان التجربة . –أ 

وكافة مستلزمات التجربة بما فيها ساحة مناسبة لرسم  واألدوات األجهزةتوفر  –ب 
 .بكرة اليد ألداء التجربةملعبين المصغر واالعتيادي 

 المدرسة وتفاعلها مع تجربة الباحث  إدارةتعاون  –ت
 وجود فريق عمل مساعد متمثل بالسادة )معلمين التربية الرياضية( في المدرسة. –ث

                                                           
 .220،ص2000، عمان ، دار الميسرة،  1،ط مناهج البحث في التربية وعلم النفسسامي محمد ملحم ؛  (1)

مقابلة شخصية قام بها الباحث مع انتصار إسماعيل طاهر ،مسؤولة اإلحصاء والمتابعة /المديرية العامة  )*(
 الساعة العاشرة صباحا. 2013/ 9/  22لتربية ديالى يوم األحد المصادف 

ية مقابلة شخصية قام بها الباحث مع مسؤول الرياضة المدرسية /مديرية النشاط الرياضي والكشفي ،لترب )**(
 الساعة الحادية عشر صباحا. 2013/ 9/  24محافظة ديالى يوم  الثالثاء المصادف  
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حيث  االبتدائي)ثالث صفوف( للصف السادس  التالميذ وجود عدد كافي من – ح
المهارات ً إنحيث  (، جب ( موزعين على ثالث شعب )أ،84بلغ عدد التالميذ )

 .األساسية بكرة اليد قيد البحث هي مادة منهجية في تلك المرحلة
 ًتممجموعات البحث ففي تحديد  )القرعة( العشوائي األسلوبالباحث على استخدام  ـ عمد2

التي طبقت التمارين الخاصة بملعب مصغر  األولى( المجموعة التجريبية بشعبة ) أختيار
لمجموعة ا (جوشعبة ) ،(1الكرة حجم ) إلىطيلة مدة التعلم وانتقلت من الكرة حجم صفر 

االعتيادي وبقيت  إلىالتي طبقت التمارين الخاصة بملعب مصغر ثم انتقلت  التجريبية الثانية
طبقت منهج المعلم على الملعب   وشعبة)أ( المجموعة الضابطة، (1على نفس الكرة حجم )

للمجموعة الواحدة  العينةعدد  وكان( ، 1الكرة حجم ) وبنفساالعتيادي طيلة مدة التعلم 
  . ( تلميذ15)
استبعاد التالميذ الذين لم  ًوتم المدرسة،استبعاد التالميذ الراسبين والمشاركين في فريق  ًتم .3 

وكما موضح في  وكذلك عينة التجربة االستطالعية اختبارات البحث جراءإعند  يحضروا
 (.3الجدول )
ونسبهم  النهائية والعينةبعدون تالمس العينة أفرادعدد توزيع المجموعات و ( يبين 3جدول )
  المئوية

 الشعبة  المجموعات
عدد 
 التالميذ

 النسبة المئوية عدد العينة المستبعدون

 مجموعة
 1تجريبية 

 %55.55 15 12 27 ب

مجموعة 
 2تجريبية 

 %53.57 15 10 28 ج

مجموعة 
 3ضابطة 

 %51.72 15 14 29 أ

 %53.61 45 36 84 المجموع   
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 املستخدمة يف البحث  واألجهزةوسائل مجع املعلومات واألدوات  3-3
 -وسائل مجع املعلومات: 3-3-1

  المصادر العربية واألجنبية 
  األنترنيتشبكة المعلومات 
 المكتبة االفتراضية العراقية 
 المقابالت الشخصية للخبراء والمختصين)*( 
 تسجيل االختبارات  استمارة 
 فريق العمل المساعد)**( 
  استمارات استطالع أراء الخبراء 
 المالحظة والتجريب 
  تفريغ وتبويب البيانات استمارةإعداد.)***( 

 -املستخدمة يف البحث:األجهزة واألدوات  3-3-2
 .)قانوني(متر 13×20ملعب كرة اليد المصغر قياس  -1
  (.2)قانوني عددمتر1،60×  2،40هدف كرة اليد المصغر قياس  -2
  )قانوني(.متر20× 40ملعب كرة اليد االعتيادي  -3
  (.2)قانوني عددمتر3×2هدف كرة اليد االعتيادي  -4
  (10)عدد كرات يد حجم صفر -5
 (10حجم واحد )عددكرات يد  -6
 ـ كرات سلة 7
  (12)عددأطواق، طباشير ،(12)عددشواخص  -8
 مصاطب. خشبي،صندوق  -9

 متر( 40قياس )شريط  -10
                                                           

 (2أنظر الملحق ) )*(
 (3أنظر الملحق ) )**(

 (8انظر الملحق ) )***( 
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 Foxصافرة  -11
  شأنالم ةصيني Sony H90 ار يكام -12
 (2ساعه توقيت عدد ) -13
 (HPجهاز كمبيوتر نوع ) -14

  البحث امليدانية إجراءات 3-4
تطبيق التجربة بعد التخطيط المسبق وتهيئة كافة مستلزمات التجربة عن طريق  ًتم     

 -:اآلتي تحديد خطوات العمل بالشكل 
  استحصال الموافقات الرسمية 
  تحديد أدوات ومستلزمات تطبيق التجربة 
 عداد وتخطيط الملعب المصغر واالعتيادي إ 
 المناولةمجموعة من التمرينات الخاصة في بعض المهارات األساسية ) عدادإ – 

 .التصويب( –ة بالطبط
  الخاصة لمعرفة مدى  اتاالختبارات والتمرين إلىإجراء التجارب االستطالعية

 .عينة البحث إلى تهامالئم
  الموضوعية ( –الثبات  –استخراج األسس العلمية لالختبارات )الصدق 
 قيد البحث بالمهاراتالبحث الثالث  اتإجراء االختبارات القبلية لمجموع. 
 ين التجريبيتينالتجربة الرئيسية على المجموعت تطبيق.  
 بالمهارات قيد البحث البحث الثالث  اتلمجموع إجراء االختبارات البعدية. 
  للمجاميع قيد البحث.إجراء اختبار االحتفاظ 

 -األساسية بكرة اليد :حتديد املهارات  3-4-1
المهارات األساسية بكرة اليد وفق منهاج وزارة التربية للمرحلة  باختيارقام الباحث      

 :كاآلتيوهي  (1)( االبتدائي)للصف السادس  االبتدائية

                                                           
)بغداد ، مطبعة وزارة  1: ط دليل معلم التربية الرياضية ) المرحلة االبتدائية (عبد الرزاق كاظم وأخرون ؛  (1)

 .77( ص 2010التربية ، 
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 المناولة -1
 الطبطبة -2
 التصويب. -3

 -االختبارات بكرة اليد:حتديد  3-4-2
عداد إلى إ، عمد الباحث وفق منهاج وزارة التربيةألساسية بعد ان حددت المهارات ا      

لعرض االختبارات المهارية األساسية بكرة اليد على السادة الخبراء والمختصين  )*( استبانة
لبيان صالحيتها لعينة البحث بعد تحديدها من المصادر العلمية فاالختبار هو ) قياس  )**(

 .(1)وصيغ علمية دقيقة (قدرة الفرد على أداء عمل معين وفق ضوابط 
 مئويةاختبارات لكل مهارة وذلك ألجل الحصول على نسبه  ةحيث وضع الباحث ثالث     

التفاق الخبراء على مجموعة االختبارات المختارة لكي يتم تطبيقها في التجربة الرئيسية ، 
ا من االتفاق وكم مئويةحيث أعتمد الباحث االختبارات التي حصلت على أعلى نسبة 

 (4)موضح في الجدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (4انظر الملحق رقم ) )*(
 (1)انظر الملحق رقم  )**(

 .224ص (1993دار الحكمة للطباعة والنشر،  )بغداد ،،ومناهجهطرائق البحث العلمي وجيه محجوب؛  (1)
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 .المرشحة من قبل الخبراء والمختصين لالختبارات( يبين النسب المئوية 4جدول )   

 النسبة   التكرار  االختبارات               األساسية المهارات  ت 
 المئوية

 

 1 

 
 المناولة   
 واالستالم  

 لمسافةمناولة على الحائط وسرعة ال قياس اختبار -أ
 ثا 30التكرار خالل  متر /وحدة القياس3

17 85% 

  الخارجية لخطالتمرير على الحدود  اختبار -ب
 الرمية الحرة 

1 5% 

 الكرباجي قياس التوافق وسرعة دقة التمرير  -ج
 /وحدة القياس الثانية التكرارمن الكتف على حائطين.

 ثانية. 30خالل 

2 10% 

 

2 

 

 

 الطبطبة   
 

  األقرب/الزمن اختبار التنطيط المستمر للكرة - أ
 للثانية

1 5% 

 متعرج بار تنطيط الكرة المستمر باتجاه اخت -ب
 ذهابا وايابا./وحدة القياس الزمن  (15من مسافة )

18 90% 

 .الكرة باليد المميزة لتنطيط السرعة الحركيةاختبار .ج
/وحدة القياس ( م لبداية ونهاية االختبار30تحديد مسافة )

 .الزمن االقرب للثانية

1 5% 

 

 3 

 

 

 التصويب    

 نقاط،/وحدة القياس بكرة اليد التصويباختبار دقة  -أ
 عدد.

15 75% 

 .نقاطم(6اختبار دقة التصويب من مسافة ) -ب
 عدد المحاوالت.

3 15% 

 عدد  نقاط مسافة.تبار دقة التصويب من ابعد اخ –ج 
 محاوالت

2 10% 
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 -اليد:مواصفات اختبارات املهارات األساسية بكرة 
 -: (1) واالستالماملناولة  -1

 .م3أختبار قياس وسرعة المناولة على الحائط لمسافة  -االختيار:اسم 

  .قياس توافق وسرعة المناولة على الحائط -االختبار:من  اهلدف

  .)كرة يد، جدار، ساعة إيقاف( -األدوات:

( م عن الحائط وعند األشارة يقوم بتمرير 3يقف التلميذ على بعد ) -داء :األطريقة 
 ( ثا.30الكرة الى الحائط واستمرار التمرير ألكثر عدد ممكن في زمن محدد قدره )

دد )يحتسب عدد مرات استالم تحتسب عدد التمريرات في الزمن المح -طريقة التسجيل :
 .(1، كما مبين بالشكل )(الكرة

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

                                     
 (1شكل )

 المناولة واالستالم يوضح اختبار

 

 

                                                           
( 2010)أربيل ،  1، ط الرياضياإلحصاء واالختبار في المجال لؤي غانم الصميدعي )وأخرون ( ؛  (1)

 . 418ص
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 -: (1)الطبطبة  -2
 ًمتراعشر  خمسةمتعرج من مسافة   باتجاه الكرة المستمر اختبارتنطيط -أسم االختبار :

 .وإياباذهابا 

 قياس مستوى مهارة الطبطبة  -اهلدف من االختبار :

 (5عدد، يد، شاخص  توقيت كرة)ساعة  -املستخدمة:األدوات 

واألخر ثالثة تثبيت خمسة شواخص في خط مستقيم المسافة بين الواحد  -وصف األداء :

 امتار

ياباو  ذهابايقوم الالعب بالطبطبة مع الركض بين الشواخص  -التوجيه والتسجيل : ويسجل  ًا 
   (.2)للثانية( كما في الشكل ) األقربالزمن 

 

        

 

 

 

 

 (2شكل )                                          
 ذهابا وايابا متر (15يوضح اختبار تنطيط الكرة المستمر باتجاه متعرج من مسافه )       

 -: (2)التصويب  -3
  دقة التصويب بكرة اليد -: االختبارأسم 

  قياس دقة التصويب بكرة اليد -: االختباراهلدف من 

بحيث يكون  م،( 3×2)هدف كرة يد مرسوم على حائط بأبعاد ) املستخدمة:األدوات 
مستطيالت ويرسم خط  تسعة إلىويقسم  باألرضالشكل للقائمين مالمس بخط تالقي الجدار 

 (.3من الهدف المرسوم كما في الشكل رقم ) تسعة امتاربطول 

                                                           
 .113( ص2011) بغداد ،  1، ط ؛ موسوعة كرة اليد العالميةأحمد خميس وجميل قاسم  (1)
 .436 -425،ص 2010، 1، ط المصدر السابقلؤي غانم الصميدعي )وأخرون ( ؛  (2)
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يقوم بالتصويب من خلف الخط بخطوه االرتكاز مع تسجيل من تصيب  -:طريقة األداء 
درجات  4(سم ينال 100×60) وأبعادها( والتي تمثل الزوايا 9،7،3،1كرته المستطيل رقم )

( درجات ،والذي 3(سم ينال )100×60) وأبعادهاالزوايا ( وتمثل 8،2الذي يصيب ) أما، 
(سم ينال 100×80) وأبعادها( والذي يمثل منطقة ذراعي حارس المرمى 6،4يصيب )

درجتين ، والذي تصيب كرته المستطيل األوسط والذي يمثل صدر وجذع الالعب والذي تبلغ 
 .يعطى صفر درجهخارج المرمى  واذارجه واحده سم ويستحق د (100×80أبعاده )

 
       
 

1 2 3 
 

  

6 5 4 

7 8 9   

 (3شكل )
 قياس دقة التصويب بكرة اليد

 اخلاصة:عداد التمارين إ 3-4-3

أعداد التمارين قيد البحث حسب مصدر  ق أهداف البحث العلمي قام الباحثلتحقي     
 بآراءألخذ ل )*(استبيان  استمارةعد الباحث  ،(1)لكرة اليد الميني  األوربياالتحاد الدولي 

في االتية وقد راعى الباحث النقاط  )**(وتوجيهات الخبراء والمختصين في مجال كرة اليد 
 -التمرينات :عداد إ

  الحركيةالتعلم للمهارات  مبدأ خطواتتراعي . 
  نموهم.ة مرحل قدراتهم، ميولهم،تراعي محتويات التمارين من حيث 

                                                           

EHF (2004).Mini-handball ,Austria : Druck 8 Me did peter pfeifer.p.5-32 (1)  
 (5)انظر الملحق رقم  )*(

(1)الملحق رقم  رانظ )**(
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  الصعب . إلىتراعي مبدأ التدرج من السهل 
  الرياضية.تراعي الوقت المخصص لدرس التربية 
 . تركزت التمارين في الجزء الرئيسي من الدرس 
 . استخدمت التمارين للمجموعتين التجريبيتين 
  باالكتسابللتعلم  ثارةواإلان استخدام هذه التمارين يحسن التشويق. 

  ستطالعيةاال اربالتج 3-4-4
تدريب عملي "بمثابة وهي  االستطالعيةخبراء البحث العلمي بأهمية إجراء التجربة يؤكد      

 (1)التي تقابله أثناء إجراء االختبار لتفاديها " واإليجابياتللباحث للوقوف على السلبيات 
 ينتجربتجراء إولغرض التعرف على المعوقات عند تنفيذ التجربة الرئيسية قام الباحث ب

  -وكما يأتي : استطالعيتين

 -:اخلاصة باالختبارات املهارية األوىل االستطالعيةالتجربة  3-4-4-1

في  2013/ 13/10 الموافق األحدستطالعية األولى يوم جراء التجربة االإقام الباحث ب     
 عينةخارج  بعقوبة االبتدائية من التالميذ من مدرسة ةعلى عين صباحاتمام الساعة التاسعة 

األولى ما  االستطالعيةالتجربة وكان الهدف من  ميذتال عشرةلغ عددهم االبالرئيسة البحث 
  -:يأتي
 للعينه . االختباراتمعرفة مدى مالئمة  -1
قيد  االختباراتمعرفة وتحديد الصعوبات والمشكالت التي قد تواجه الباحث عند تنفيذ  -2

 البحث.
 . االختباراتتحديد الوقت المستغرق في تنفيذ  -3
 التأكد من كفاءة فريق العمل المساعد ، وما يحتاجه خالل التجربة . -4
 البحث.ة المستخدمة في صالحية األدوات واألجهز  اختبار -5
 المهارية بكرة اليد. االختباراتالتعرف على مدى تفهم التالميذ واستيعابهم لمفردات  -6

                                                           
،)الموصل :مطابع التعليم  االختبارات والقياس والتقويم في التربية الرياضيةقاسم حسن مهدي وأخرون ؛  (1)

 .107(،ص1990العالي ،
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لنتائج التجربة  التعرف على الصعوبات والمعوقات ووضع الحلول المناسبة لها -7
 .االستطالعية األولى
  -استنتج الباحث: االستطالعيةومن خالل التجربة 

 البحث.في  المستخدمة واألجهزةصالحية األدوات  ـ1
 قيد البحث. االختباراتفي تنفيذ  )*(كفاءة فريق العمل المساعد ـ 2
 اجراء المعامالت العلمية من صدق وثبات وموضوعية.ـ 3
 :األسس العلمية لالختبارات  3-4-4-1-1
القياس الجيد هو توافر معامالت الصدق والثبات  أوان من أهم خصائص االختبار     

وتنظيم االختبارات  ةدار إذلك عند استخدام االختبار مع مالحظة معامل  والموضوعية فيتم  
العلمية لالختبارات المختارة وكما  األسس إيجاد إلى، وعلية سعى الباحث (1)والقياس بدقة 

 يلي :ـ
 صدق االختبار :

، وللحصول على صدق  (2)"  لقياسهان الصدق " هو ان يقيس االختبار ما وضع     
لبيان  (**)االختيار قام الباحث بعرض االختبارات على مجموعة من الخبراء والمختصين 

دى صدق االختبارات للغرض الذي وضعت من اجل قياسه وبعد جمع رأيهم حول م
االستمارات وتفريغها تبين للباحث وجود نسبة اتفاق عالية بينهم وبذلك تحقق الصدق 

 .)صدق المحتوى او المضمون( عينة البحث دومالءمتها إلى أفراالظاهري لالختبارات 
 ثبات االختبار:

على العينة  االختبارهذا  أعيدما على عينة ثم  اختبارجري أذا إ " ثبات االختبار يعني   
هي النتائج نفسها في  األولىن النتائج التي ظهرت في المرة إنفسها وتحت الظروف نفسها ف

                                                           
 (3)انظر الملحق رقم  )*(
 .22، ص 2004، مطبعة الطيف ، االختبارات والقياس في المجال الرياضيعلي سلوم جواد ؛ (1)
 .203، ص 2000:  المصدر السابقسامي محمد ؛  (2)
 .(1)انظر الملحق رقم  (**)
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عادته ألنها من ا  ، أذ استخدم الباحث إليجاد معامل الثبات بطريقة االختبار و (1)" المرة الثانية
جراء االختبار في يوم إً ، وتمفي البحوث التجريبية اراالختبأنسب الظروف المتبعة في ثبات 

 االحد رة ثانية بعد )سبعة( أيام في يومم هاالختبار نفس وأعيد 13/10/2013 الموافق االحد
معالجة البيانات  ًميذ ، وتم( تالعشرةعلى نفس العينة المؤلفة من ) 20/10/2013 الموافق
 (.5من خالل استخدام معامل االرتباط البسيط )بيرسون( وكما مبين في الجدول ) إحصائيا

 (5الجدول )
 يبين معامل الثبات لالختبارات المهارية

 الداللة معامل الثبات االختبارات ت

 دال     0.83 المناولة  1

 دال   0.85    الطبطبة 2

 دال 0.78       التصويب 3

 (.8( وبدرجة حرية )0.05( عند مستوى الداللة )0.63الجدولية)القيمة           

 االختبار:موضوعية 

التحيز أو  بعيدة عن "كانت  ألنهافي البحث اتسمت بالموضوعية  ًتمإن االختبارات التي    
وأهوائه الذاتية وميوله الشخصية  كآرائهالتعصب وعدم إدخال العوامل الشخصية للمختبر 

كون ين أ ال الكما نريدهموجود فع ووحتى تحيزه أو تعصبه فهي تعني أن تصف الفرد كما ه
 "(2). 

                                                           
:  المعامالت العلمية بين النظرية والتطبيق )الثبات ، الصدق، الموضوعية، المعايير(مصطفى حسين باهي؛  (1)

 .5(، ص1999)القاهرة، مركز الكتاب للنشر، 
: )عمان 1،ط األسس العلمية والطرق اإلحصائية لالختبار والقياس في التربية الرياضيةمروان عبد المجيد ؛  (2)

 .153(ص1999، دار الفكر للطباعة ، 
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ومعتمدة على أدوات قياس واضحة الن  العينةمن قبل أفراد  ًةوكانت االختبارات مفهوم    
وكونها  ،، المسافة/سم ،العدد/ نقاط( /ثانتائج تلك االختبارات تم تسجيلها بوحدات )الزمن

 .تقيس قياس كمي اختبارات مقننة

اخلاصة مبجموعة خمتارة من التمرينات  الثانية االستطالعية التجربة 3-4-4-2
 -:اخلاصة

األولى  االستطالعية التجربةة نعلى نفس عي الثانية االستطالعيةأجرى الباحث التجربة      
   14/10الموافق  يوم االثنينوذلك  بعقوبة االبتدائيةسة من مدر ميذ تال عشرةمن  والمكونة

/2013. 
 :ذ استهدف التجربة ما يأتيإ
 . العينةالتعرف على مالئمة التمرينات لمستوى  -1
 التمرينات.معرفة الصعوبات والمشكالت عند تنفيذ  -2
 معرفة الوقت المناسب لتنفيذ كل تمرين.-3
 القبلي:االختبار  3-4-5

 واالختبارات الخبراء والمختصين في كرة اليدة من قبل الساد االختباراتتحديد  ًبعد أن تم     
عينة البحث لتقويم األداء المهاري لمجاميع  القبلية  االختباراتجراء إقام الباحث ب )*(والقياس 

وفي  27/10/2013 ،حداال ، التصويب( ، وذلك يومالطبطبة، المناولةالثالث ) لالختبارات
وللمجموعتين التجريبيتين  ، االبتدائيةعلى ساحة مدرسة بعقوبة و  صباحا التاسعة الساعةتمام 

وفريق  االختباراتجراء إلمجموعة الضابطة، وقد قام الباحث بتثبيت الظروف وطريقة وا
 البعدية االختباراتالعمل المساعد من أجل تحقيق الظروف نفسها قدر اإلمكان عند إجراء 

 . اختبارلشروط ومواصفات محددة لكل  طبقا )**( تسجيل النتائج استمارةالباحث  ًوعد

 

 
                                                           

 (1أنظر الملحق رقم ) )*(
 (8انظر الملحق رقم ) )**(
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 -العينة:تكافؤ  4-6 -3
 ةفي االختبارات المهاري والضابطةالتكافؤ للمجموعتين التجريبيتين والمجموعة  جراءإ ًتم    

التصويب( بكرة اليد وعلى ضوء االختبار القبلي  لغرض  –الطبطبة –واالستالم  المناولة)
ذ " ينبغي إالعامل التجريبي قبل بدء الباحث بتطبيق التمرينات الخاصة  إلىالفروق  إرجاع

فيما يتعلق في المتغيرات التي لها  األقلعلى كل باحث تكوين مجموعات متكافئة على 
 .(6كما مبين بالجدول )و  (1)عالقة بالبحث "

 (6ل )جدو 
 تكافؤ المجموعات في متغيرات البحثيبين                        

 مصدر   المهارات   ت
 التباين 

 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

 المعنوية
 الحقيقية 

 نوع 
 الداللة

 
1 

 المناولة  
 واالستالم 

 بين     
 المجموعات

2.178 2 1.089  
310. 

 
735. 

 غير 
 معنوي

 داخل   
 المجموعات

147.467 42 3.511 

 
2 
 

 
 الطبطبة  

 بين    
 المجموعات

7.507 2 3.753  
691. 

 
507. 

 غير
 معنوي

 داخل    
 المجموعات

228.205 42 5.433 

 
3 
   

 
 التصويب

 بين    
 المجموعات

6.711 2 3.356  
228. 

 
797. 

 غير
 معنوي

 داخل    
 المجموعات

618.267 42 14.721 

 (05.0) اصغر او يساوي  معنوي )*(      

 
                                                           

 )القاهرة ،4ط )ترجمة( محمد نبيل )وأخرون( ، 1985،منهاج البحث في التربية وعلم النفسفان دالين ؛  (1)
 . 47(صاألنجلو المصرية للطباعة والنشرمكتبة 
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 التجربة الرئيسة  3-4-7
 بآرائهموالمختصين واألخذ  تحديد التمارين الخاصة من قبل السادة الخبراء ًبعد ان تم     

الموافق  الثالثاءي يوم حيث كان موعد بدء التجربة ف)*( االستبيان استمارةيق عن طر 
بعقوبة مدرسة  في ساحة  22/12/2013الموافق  األحدمنها يوم  واالنتهاء 29/10/2013

 المنفذةاستخدام مجموعة من التمارين الخاصة بكرة اليد وكان عدد التمارين  ً، تم االبتدائية
الباحث مستوى التالميذ  مراعياالصعب  إلىمن السهل  ًة( تمرين متدرج38قيد البحث )
قد فيها تكرار بعض من التمارين و  ًالمهارات وكانت أخر ثالث وحدات تم تعلم وقدراتهم على

( ثمانيةولمدة ) ةتعليمي ة( وحد16طبقت خالل ) اختارها الباحث حسب الهدف المطلوب
  .األسبوعية حسب جدول الحصص للدروسوبواقع وحدتين تعليميتين في األسبوع و  أسابيع

بالكرة الصغيرة  األولى أسابيع االربعةخالل  األولىمع المجموعة التجريبية العمل  ًتم إذ    
طبقت جميع الوحدات  ( ،1الثانية بالكرة رقم ) أسابيع واالربعة، *(*)حجم )صفر( ذات

بكرة اليد ،حيث كان التدرج في هذه المجموعة بالكرة  (***)التعليمية بالملعب المصغر
التالميذ باستخدام مبدأ التدرج في  إلىتسهيل عملية التعلم والملعب ثابت وذلك من اجل 

 المركب . إلىالصعب ومن البسيط  إلىالتعلم من السهل 
 بالملعب  األولى أسابيعاالربعة العمل مع المجموعة التجريبية الثانية خالل  ًتم

جميع  طبقت الثانية بالملعب االعتيادي بكرة اليد ، أسابيع االربعةالمصغر بكرة اليد و 
( ،حيث كان التدرج في هذه المجموعة بالملعب والكرة 1الوحدات التعليمية بالكرة رقم )

التالميذ باستخدام مبدأ التدرج في التعلم  إلىوذلك من اجل تسهيل عملية التعلم  ةثابت
 المركب . إلىمن السهل الصعب ومن البسيط 

 بع من قبل بالمنهج المت   يعأساب( الثمانيةالعمل مع المجموعة الضابطة خالل ) ًتم
 .( لجميع الوحدات التعليمية1رقم )علم بالملعب االعتيادي بكرة اليد والكرة مال

كان مدة كل تمرين  طبقت التمارين على المجموعتين التجريبيتين لتحقيق هدف البحث ،    
لكل تمرين من الثالث  ودقيقتين كانت موزعتين الى نصف دقيقة الى الراحه دقائق ستة

                                                           
 (5)أنظر الملحق رقم  )*(
 (6)انظر الملحق رقم  (**)
(7)انظر الملحق رقم (***)
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تمارين في الوحدة التعليمية  ةبواقع ثالث تمارين ونصف دقيقية لالنتقال من تمرين الى اخر
الذي هو جزء من القسم الرئيسي الذي تركز فيه   دقيقة (عشرون)وهو وقت النشاط التطبيقي
منهج  يتأعطالمجموعة الضابطة فقد  أما( دقيقه خمسة وعشرونعمل الباحث وكانت مدته )

.وكما موضح )*(( دقيقة اربعونمعلم التربية الرياضية وبذاك فقد بلغ زمن الوحدة التعليمية )
  -: االتيعلى النحو 

 ( دقائق واشتمل عشرةومدته ) -:القسم التحضيري -1
وأخذ فيها الوقوف بنسق من قبل التالميذ  ً( دقائق يتمخمسةومدته ) -واألحماء : مةدالمق -أ

عطاءو الغيابات ،  السفل لغرض  إلىالجسم من األعلى  أجزاءوهروله لجميع  حماءإتمارين  ا 
 للقسم الرئيسي. التهيئة

 .دقائق (خمسة) اومدته تمارين بدنيةتمارين  إعطاء -التمارن البدنية : -ب
 .وهي التي تم فيها تطبيق التجربة ( دقيقةخمس وعشروندته )وم -:القسم الرئيسي -2

  -قسمين : إلىوهو مقسم 
من قبل المعلم  التعليميةالمنفذة في الوحدة  المهارةيتم من خالله شرح  -التعليمي:النشاط  -أ

 دقائق.( خمسةومن ثم عرضها لتوضيح طريقة األداء بصورة صحيحة ومدته )
 ةخالله تطبيق التمارين الخاصة من قبل التالميذ بواقع ثالث ًيتم -:النشاط التطبيقي -ب

 ( دقيقةعشرين( دقائق وبذلك يبلغ مدة النشاط التطبيقي )ستةتمارين مدة كل تمرين )
 لألداء المهاري من قبل المعلم .مع تصحيح األخطاء  )دقيقتين( النتقال من تمرين الى اخر

لعبة صغيرة لغرض  إعطاءفي هذا القسم  ً( دقيقة يتمخمسمدته ) -:القسم الختامي -4
بين التالميذ، الوقوف بنسق  والحماسة  والتشويق األثارةبث و  ، اءضعألتصعيد الجهد 

 .(7)وكما مبين في الجدول  الصف إلىالوحدة التعليمية واالنصراف  وأنهاء
 
 
 
 
 

                                                           
 (9انظر الملحق رقم ) )*(
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 (7جدول )
 التعليمي للمجموعتينالمنهج والنسب المئوية خالل  الواحدة التعليميةيبين أقسام الوحدة 

 .التجريبيتين
الوقت خالل الوحدة  الوحدة التعليمية أقسام ت

 التعليمية / د
الوقت خالل المنهج 

 التعليمي / د
 النسبة المئوية

% 
 القسم التحضيري 1

 د 10
 % 12,5 د 80 د 5 األحماءالمقدمة 

 % 12,5 د 80 د 5 التمرينات البدنية
 القسم الرئيسي 2

 د 25
 % 12,5 د 80 د 5 الجانب التعليمي

 % 50 د 320 د 20 التطبيقيالجانب 
 القسم الختامي 3

 د 5
 % 10 د 64 د 4 لعبة صغيرة
 % 2,5 د 16 د 1 االنصراف

 % 100 د 640 د 40 المجموع

 

  البعدية االختبارات 4-8 -3
 23بتاريخ  االثنين ،يوم عينة البحث لمجاميع  البعدية  االختباراتجراء إعمد الباحث ب     

في الباحث   مراعيا، أسابيع( ثمانية( وحدة تعليميه بفترة )ست عشرة) أداءبعد  12/2013/
جراءات مجذلك   القبلية وفريق العمل المساعد. االختباراتيع الظروف والشروط وا 

  االحتفاظ اختبار 9 -4 -3
الخاص بالمهارات األساسية قيد البحث بعد مرور سبعة أيام  االحتفاظجراء اختبار إتم      

قيد البحث  ميعللمجا 30/12/2013المصادف االثنين  البعدية في يوم االختباراتأجراء من 
والمجموعة الضابطة ، وحرص الباحث على الوقوف على مستوى لتجريبيتين المجموعتين ا

خالل مدة اليد التعلم الحقيقي للمهارات بعدم ممارسة الطالب األداء المهاري للعبة كرة 
الظروف نفسها التي  تهيئةعن  الضفاالحتفاظ الواقعة بين االختبار البعدي واختبار االحتفاظ 
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 باراختحتفاظ عن طريق نتائج اال استخراجفيها االختبارات القبلية والبعدية وتم  جريتُأ
  .النسبي )مقدار الفقدان(االحتفاظ 

 : اإلحصائيةالوسائل  5  -3
 وهي:( في المعالجات اإلحصائية spssالحقيبة اإلحصائية )قام الباحث باستخدام 

 الوسط الحسابي. .1
 االنحراف المعياري. .2
 الوسيط .3
 معامل االرتباط البسيط )بيرسون(. .4
 ( للعينات المترابطة.Tاختبار) .5
 .االحادي (ANOVAتحليل تباين )  .6
 .LSDفرق معنوي قيمة اقل  .7
 .النسبة المئوية .8

 .(الفقدانمقدار االحتفاظ )قانون  .9
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 الباب الرابع
  -:  ومناقشتها وحتليلها النتائج عرض – 4

قام الباحث بعرض النتائج التي توصل اليها ومناقشتها للتعرف على تأثير     
واالحتفاظ بها  األساسيةالمهارات  تعلمفي  واعتيادي التمرينات الخاصة بملعب مصغر

 اإلحصائيةتحليل النتائج في ضوء القوانين  ًذ تمإ، االبتدائيبكرة اليد لتالميذ السادس 
المستخدمة بالبحث والمناسبة لهذه البيانات لكي يتم تحقيق فرضيات البحث في ضوء 

ومن  هذه البيانات إلىالميدانية والتطبيقية التي أستخدمها الباحث للتوصل  اإلجراءات
للمجموعتين  البيانية األشكالعرض  ًثم مناقشتها وفق المراجع العلمية، كذلك تم

 التجريبيتين والمجموعة الضابطة قيد البحث.
االختبارات املهارية القبلية والبعدية للمجموعتني عرض نتائج  1 - 4

 (.8)موضح باجلدول  اوكمالتجريبيتني واجملموعة الضابطة وحتليلها 
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 ( 8جدول )
( المحسوبة للمقارنة بين االختبارات القبلية والبعدية ولمجمعتي البحث Tة )قيميبين 

 التجريبيتين والمجموعة الضابطة في االختبارات المهارية قيد البحث بكرة اليد.
 اتالمجموع
 

 ( T ) ع  ف ف  -س البعدياالختبار  االختبار القبلي المهارات
 المحسوبة

 المعنوية
 الحقيقية

 نوع 
 ع -س ع -س داللة 

 
المجموعة 
التجريبية 

 األولى

 المناولة
 واالستالم

12.20
0 

1.69
8 

15.66
6 

9759. 3.466  1.45
7 

9.213   

0.000 

 

 معنوي
 

 الطبطبة
13.00

0 

2.40
7 

9.952 8918. 3.048 2.43
1 

4.857 0.000 
 

 معنوي
 

 التصويب
18.93

3 

3.63
4 

25.60
0 

1.594 6.666 2.60
9 

 معنوي 0.000 9.895
 

 
المجموعة 
التجريبية 

 الثانية

 المناولة
 واالستالم

 

11.66
6 

2.16
0 

13.80
0 

2.596 2.133 1.45
7 

5.670 0.000 
 

 معنوي

 الطبطبة 
13.96

5 

2.53
2 

9.368 7295. 4.596 2.30
0 

 معنوي 0.000 7.737
 

 التصويب
 

18.00
0 

4.50
3 

23.40
0 

2.797 5.400 2.66
7 

 معنوي 0.000 7.841

المجموعة 
 الضابطة

 
 
 

 المناولة
 واالستالم

11.86
6 
 

1.72
6 

12.46
6 

1.807 0.600 0.50
7 

4.583 0.000 

 

 معنوي

 الطبطبة
13.71

2 

2.02
1 

12.49
2 

1.951 1.220 0.66
4 

 معنوي 0.000 7.116
 

 التصويب

18.33
3 
 

3.26
5 

19.60
0 

2.922 1.266 0.70
3 

 معنوي 0.000 6.971

 (.0.05) اصغر او يساوي  معنوي )*(     
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والوسط نحرافات المعيارية الحسابية واإل األوساط( قيم 8يتضح لنا من الجدول )
ونسبة ( المحسوبة Tوانحراف الفروق عن وسطها الحسابي وقيمة ) الحسابي للفروق

 والمجموعةبيتين التجري تينفي االختبارين القبلي والبعدي للمجموعونوع الداللة  الخطأ
( التصويب -الطبطبة  –المناولة واالستالم )المهارات بكرة اليد لبعض  والضابطة

 -وعلى النحو االتي : 

 -:األوىلاجملموعة التجريبية  -1
 - واالستالم:المناولة مهارة  –أ

بلغت في االختبار  للمناولة واالستالمالحسابية  األوساطقيم  ًذ تبين انإ     
( في حين بلغت في االختبار البعدي 1.698نحراف معياري قدرُه )إوب( 12.20القبلي)

فبلغ  للفروق الوسط الحسابي( أما 0.975) نحراف معياري قدرهُ إ( وب15.666)
 (T)( وقيمة 1.457)( في حين بلغ انحراف الفروق عن وسطها الحسابي (3.466
( مما 0.05)( وهي اصغر من 0.000المعنوية الحقيقية ) وكانت  (9.213) المحتسبة

  .البعدي الختبارالصالح و يدل على وجود فروق معنوية 
 -الطبطبة :  مهارة –ب

( 13.000بلغت في االختبار القبلي) الطبطبةالحسابية  األوساطقيم  ًذ تبين انإ    
( 9.952البعدي )( في حين بلغت في االختبار 2.40نحراف معياري قدرُه )إوب
( في حين  3.048فبلغ ) الوسط الحسابي للفروقأما  (0.891نحراف معياري قدرُه )إوب

 (4.857( المحتسبة )T( وقيمة )2.431بلغ انحراف الفروق عن وسطها الحسابي )
مما يدل على وجود  (0.05)( وهي اصغر من 0.000وكانت المعنوية الحقيقية )

  .البعدي الختبارالصالح و فروق معنوية 
 - التصويب: مهارة – ت
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( 18.933بلغت في االختبار القبلي) التصويبالحسابية  األوساطقيم  ًان َذ تبينإ    
( 25.600( في حين بلغت في االختبار البعدي ) 3.634وبانحراف معياري قدرُه )
( في حين 6.666فبلغ ) الوسط الحسابي للفروق أما (1.594وبانحراف معياري قدرُه )

 (9.895( المحتسبة )T( وقيمة )2.609نحراف الفروق عن وسطها الحسابي )إبلغ 
مما يدل على وجود  (0.05)( وهي اصغر من 0.000وكانت المعنوية الحقيقية )

 (.4وكما مبين في الشكل ) .البعدي الختبارالصالح و فروق معنوية 

 
 (4شكل )

والبعدي في  الحسابية بين االختبارين القبلي األوساطيوضح المقارنة بين قيم 
 األولىبكرة اليد وللمجموعة التجريبية  األساسيةالمهارات 

 
 -اجملموعة التجريبية الثانية: -2
 - واالستالم:المناولة  مهارة –أ

الحسابية للمناولة واالستالم بلغت في االختبار  األوساطقيم  ًذ تبين انإ     
( في حين بلغت في االختبار 2.160نحراف معياري قدرُه )إ( وب11.666القبلي)

فبلغ  الوسط الحسابي للفروقأما ( 2.596نحراف معياري قدرُه )إ( وب13.800البعدي )
( T( وقيمة )1.457نحراف الفروق عن وسطها الحسابي )( في حين بلغ ا 2.133)

12 
13.0007 

18.9333 

15.6667 

9.952 

25.6 

0

5

10

15

20

25

30

 التصويب الطبطبة المناولة 

   القبلي

   البعدي
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مما  (0.05)ن ( وهي اصغر م0.000وكانت المعنوية الحقيقية )( 1.326المحتسبة ) 
  .البعدي الختبارالصالح و يدل على وجود فروق معنوية 

 
 
 

 -الطبطبة : مهارة   –ب
( 13.965)القبلي االختبار في بلغت الطبطبة الحسابية األوساط قيم ًان تبين ذإ    

( 9.368) البعدي االختبار في بلغت حين في( 2.532) قدرهُ  معياري وبانحراف
 حين في(  4.596) فبلغ الوسط الحسابي للفروقأما ( 0.729) قدرهُ  معياري وبانحراف

( 7.737) المحتسبة( T) وقيمة( 2.300) الحسابي وسطها عن الفروق انحراف بلغ
مما يدل على وجود  (0.05)( وهي اصغر من 0.000وكانت المعنوية الحقيقية )

  .البعدي الختبارالصالح و فروق معنوية 
 -التصويب :  – ت

( 18.000)القبلي االختبار في بلغت لتصويبل الحسابية األوساط قيم ًان تبين ذإ    
( 23.400) البعدي االختبار في بلغت حين في(  4.503) قدرهُ  معياري نحرافإوب
 حين في( 5.400) فبلغ الوسط الحسابي للفروقأما ( 2.797) قدرهُ  معياري نحرافإوب
 (7.841) المحتسبة( T) وقيمة( 2.667) الحسابي وسطها عن الفروق انحراف بلغ

مما يدل على وجود  (0.05)( وهي اصغر من 0.000وكانت المعنوية الحقيقية )
 (.5مبين في الشكل )وكما  .البعدي الختبارالصالح و فروق معنوية 
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 (5شكل )

والبعدي في  الحسابية بين االختبارين القبلي األوساطيوضح المقارنة بين قيم 
 لثانيةبكرة اليد وللمجموعة التجريبية ا األساسيةالمهارات 

 -اجملموعة الضابطة: -3
 - واالستالم:المناولة مهارة  –أ

الحسابية للمناولة واالستالم بلغت في االختبار  األوساطقيم  ًان َذ تبينإ   
( في حين بلغت في االختبار 1.726نحراف معياري قدرُه )إ( وب11.866القبلي)

بلغ ف الوسط الحسابي للفروقأما ( 1.807نحراف معياري قدرُه )إ( وب12.466البعدي )
( T( وقيمة )0.507( في حين بلغ انحراف الفروق عن وسطها الحسابي )0.600)

مما  (0.05)( وهي اصغر من 0.000وكانت المعنوية الحقيقية ) (4.583المحتسبة )
  .البعدي الختبارالصالح و يدل على وجود فروق معنوية 

 -الطبطبة :  –ب
( 13.712بلغت في االختبار القبلي) الطبطبةالحسابية  األوساطقيم  ًذ تبين انإ    

( 12.492( في حين بلغت في االختبار البعدي )2.021وبانحراف معياري قدرُه )
( في حين 1.220فبلغ ) الوسط الحسابي للفروقأما ( 1.951وبانحراف معياري قدرُه )

 (7.116( المحتسبة )T( وقيمة )0.664بلغ انحراف الفروق عن وسطها الحسابي )

11.6667 

13.9653 

18 

13.8 

9.3687 

23.4 

0

5
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 التصويب الطبطبة  المناولة 

   القبلي

 البعدي
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مما يدل على وجود  (0.05)( وهي اصغر من 0.000وكانت المعنوية الحقيقية )
   .البعدي الختبارالصالح و فروق معنوية 

 - التصويب : – ت
( 18.333بلغت في االختبار القبلي) لتصويبلالحسابية  األوساطقيم  ًذ تبين انإ    
( 19.600( في حين بلغت في االختبار البعدي )3.265نحراف معياري قدرُه )إوب
( في حين 1.266فبلغ ) الوسط الحسابي للفروقأما  (2.922نحراف معياري قدرُه )إوب

 (6.97( المحتسبة )T( وقيمة )0.703بلغ انحراف الفروق عن وسطها الحسابي )
مما يدل على وجود  (0.05)( وهي اصغر من 0.000وكانت المعنوية الحقيقية )

 (.6وكما مبين في الشكل ) .البعدي الختبارافروق معنوية لصالح 
 

 
 (6شكل )

والبعدي في  الحسابية بين االختبارين القبلي األوساطيوضح المقارنة بين قيم 
 الضابطة بكرة اليد وللمجموعة  األساسيةالمهارات 

 
 البحث .جملاميع  ةوالبعدي ةالقبلي املهاريةمناقشة نتائج االختبارات  2- 4

11.8667 

13.7127 

18.3333 

12.4667 12.4927 

19.6 

0

5

10
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 التصويب الطبطبة المناولة 

 القبلي

 البعدي
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ختبارات القبلية ( الى وجود فروق معنوية بين اال8تشير النتائج في الجدول )    
والمجموعة الضابطة ، ويعزو الباحث الفروق  تينالبحث التجريبيعات و موالبعدية لمج

 الى : تينالتجريبي تينالمعنوية التي ظهرت في المجموع
كببان لببب دور واضببح فببي تحفيببز المتعلمببين  الببذي اسببتخدمب الباحببث لملعببب المصببغرا -

المتعلمبببين  اكتسببابلمسببافات القريبببة بببين التالميببذ قببد سبباعدت فببي ا ًان ذإ ،علببى األداء
 المهبببارة  ببببأداءوذلبببك الن المتعلمبببين قببباموا  التصبببويبواالسبببتالم ومهبببارة  لمهبببارة المناولبببة

، مما ولد حالة من التشويق والمنافسبة بيبنهم ويدكبد هبذا من خالل التمرينات  عدد بأكبر
 مهمببا عببامال(" أن اسببتخدام التمببارين المشببوقة فببي التببدريب يعببد 1993) محمببد جميببل ،

 تبان اسببتخدام الملعببب المصببغر ومناسببب ،(1)العببب" للالرتفبباع بالمسببتوف الفنببي والبببدني ل
والحمباس لبدرس التربيبة الرياضبية  بباألداءللمرحلة العمرية قد ولد لبدف المتعلمبين الرةببة 
والذي الحظب الباحبث مبن خبالل  بأنفسهموحب فعالية كرة اليد مما عزز ثقة  المتعلمين 

" الثقببة بببالنفس مببن العوامببل المهمببة التببي  األداء أثنبباءسببرعة تعلببم المهببارات والببربط بينهببا 
، كبببذلك ولبببدت الثقبببة لبببدف المتعلمبببين حالبببة مبببن (1)المهببباري "  األداءاح تسببباعد علبببى نجببب

" الن قابليبباتهم االنببدفاع واالنسببجام مببع لعبببة كببرة اليببد علببى الملعببب المصببغر لتناسبببب مببع 
ولة عببن توجيببب د الببدوافع تكمببن فائببدتها وتفاعلهببا فببي مجببال الببتعلم مببن خببالل كونهببا مسبب

إلببى زيببادة االنتببباه عنببد المببتعلم، والتعببرف بشببكل السببلوك نحببو الفعاليببة، كمببا أنهببا تببددي 
 .(2)" جيد على المواقف المختلفة

 إلى أدفالخاصة في القسم الرئيسي والتخطيط المدروس  إن استخدام التمرينات -
 اكتسابفي المنهاج  التعليمي هو  األساسي" الهدف إذ ان  وتعلمها المهارات  اكتساب

تقانها وتطويرها   اكتسابالن التعلم هو الطريقة التي فيها  مسبقاالمهارات الجديدة وا 
 أوالممارسة  أوالقدرات سواء كان ذلك نتيجة للخبرة  أوالمهارات  أوالمعلومات 

 .(3)التدريب"
                                                           

 .155(، ص1993: )بيروت، دار الجبل، التربية الرياضية الحديثة محمد جميل؛ (1)
 . 125( ص  2004: ) القاهرة ، الهالل للطباعة والتجارة ،   كرة اليد للجميعمنير جرجيس إبراهيم ؛  (1)
 .56( ص2005، ) مطبعة جامعة بغداد، موضوعات في التعلم الحركيقاسم لزام صبر؛   (2)
:)القاهرة ، مركز الكتاب للنشر  سيكولوجية التربية البدنية والرياضة والتطبيق الميدانيممدوح عبد الفتاح ؛  (3)
 .479(،ص1997،
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التمرينات بشكل  أداءطريقة من الملعب المصغر الى االعتيادي و  االنتقال ان –
تسلية و  بمتعولد و واكتساب المهارات  تعلم في همتساعدقد  مسابقات بين المتعلمين 

من ظهور حالة من  على الرةمنحو التعلم ،  قباللإلوشجع التالميذ ،  األداءعند 
بسبب اتساع المسافات بين المتعلمين  باألداءنسبي  ءالتعب على المتعلمين  وبط

كل هذا الجهد  ال تتطلبالمهارة والتي كانت  ألداءوالذي تتطلب منهم بذل جهد اكبر 
( " أن شروط نجاح 1997)حسن معوض هذا يتفق مع بالملعب المصغر  األداءعند 

 تعلم المهارات األساسية أن يكون التعلم في قالب مسابقة ما أمكن وان تكون مسلية
فيها تغيير وتعبير وال تكرر بالشكل والطريقة نفسيهما فالتغيير الطبيعي لب أثر في 

 .(4) إقبال الطالب نحو التعلم "
المتعلمبببين  أداء ان تحتبببوي التمرينبببات التببي اعبببدها علبببى  علببى الباحبببث  حبببرصلقببد   -

  تعلبببمالمهبببم والمباشبببر فبببي  األثبببركبببان لببب  المهبببارات اذ  ألداء اتالتكبببرار عبببدد مبببن  ألكبببر
، وهببذا مببا يتفببق  للمهببارات الحركببي مسببارالتصببحيح  إلببىلمهببارات ، الن التكببرار يببددي ا

(  علببى " إن التكببرار يعببد أساسببا للببتعلم وتحديببد عببدد 1983)أمببين أنببور وأسببامة كامببل  معببب
مببرات تكببرار األداء للحركببة يعببد أمببرا مهمببا ، فهببو يعتمببد علببى فطنببة المببدرس وخبرتببب إلببى حببد 

 .(1) "د عدد التكرارات المثلى بعيد في تحدي
المتغير  تأثير إلىيعود التجريبيتين  بين المجموعتين الحاصلالمعنوي ن الفرق ا -

والوسائل  ألدواتاوعة من جممم ااستخدتطلبت التي و  الخاصةالتجريبي وهو التمرينات 
، شواخص أطواق)وهي  عملية التعلمتعزيز التعليمية و  الوحدات نجازال المساعدة

( ، كرات يد حجم واحد ، كرات يد حجم صفرصناديق، مصاطب، كرات طبية صغيرة
المهمة  ساسيةاأل( " ان المبادئ 2001اذ يذكر )ضياء الخياط ، ونوفل الحيالي 

 واألجهزة األدواتوالواجب مراعاتها خالل العملية التدريبية والتعليمية هي توافر 
"استخدام ( 1999وتضيف ابتهاج) .(2) المساعدة التي تعمل على سرعة التعلم "

                                                           
 .44ص ،ذكرة مصدر سبقحسن سيد معوض؛  (4)
 .151(ص1983الفكر العربي،  القاهرة، دار)  :الحركيةالتربية  كامل؛أمين أنور، أسامب  (1)
 .436،ص 2001، مصدر سبق ذكره؛  ضياء الخياط ،نوفل الحيالي (2)
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ويجعل الفرد  إيجابيافي عملية التعلم يجعل التعليم فيها التعليمية المختلفة  الوسائل
وحركاتب فتكون العملية التعليمية اكثر واسرع  أوضاعبالمتعلم قادرًا على تصحيح 

 .(3)"تأثيرا
 والبعدية للمجموعة الضابطةاالختبارات القبلية نتائج ان  (8الجدول )من  بينت    

 :  إلىويعزو الباحث ذلك الفرق وعتين التجريبيتين ماقل من المجكانت 
وعدم  األداء أثناءوكبر المساحات لمجموعة الضابطة كبر حجم الملعب على اان  -

والذي في نفس الملعب االعتيادي مدة التعلم  مراعاة قابليات وقدرات المتعلمين وبقائها
وكذلك كبر حجم الكرة المستخدمة لهذه هذه الفئة العمرية  إلىيعتبر ملعبا كبيرا بالنسبة 

الى مسك تحتاج  اليد مهارات كرة ًألنحولها  األصابعالفئة وصعوبة مسكها وانتشار 
لكي يسهل في مهارتي  المناولة والتصويب  خصوصاوالسيطرة عليها  بأحكام الكرة 

 أثناءخروج اليد المهارة السيما  ألداءتطبيق المراحل الفنية و  توجيههاعلى المتعلم 
توجيهها نحو المسار لغرض  التصويب وهي حاملب الكرة ومسيطر عليها  واالمناولة 
حيث  ن(  "أنب يجب أن تتناسب األدوات م1977اذ تذكر ثناء عبد الباقي ) الصحيح 

                                      .(1) "عامل معها شكلها وحجمها مع مراحل السن والجنس التي تت
وعدم مراعاة  التي طبقتها المجموعة الضابطة كانت تمرينات تقليدية التمرينات ان -

وهذا ما بينتب نتائج االختبارات ويدكد ذلك  على المتعلمين في التعلم  ًالمسافات في اثر
ان اختيار التمرين لب أهمية كبيرة ، إذ انب الوسيلة األساسية  ("1983)سليمان علي ،

" ( 1978)حنفي محمود،ويضيف .(2)تطوير القدرات والمهارات الحركية "  أولالرتقاء 
 الالعبين وصول يدخر التدريب من الهدف تحقق التي التمرينات باختيار العناية عدم
 .(3)"  المطلوب األداء مستوف إلى

                                                           
مهارات التمرير والضربة الساحقة في تأثير استخدام بعض الوسائل التعليمية في تعليم احمد عبد العال ؛ ابتهاج  (3)

، جامعة حلوان ، القاهرة،  2، )مجلة علوم وفنون الرياضة ، العدد  الكرة الطائرة لتلميذات المرحلة اإلعدادية
 .9(،ص1999

، )رسالة  بنات اإلعداديةالالزمة لدرس التربية الرياضية في المدارس  اإلمكاناتتوفر  ؛ن يحسنثناء عبد الباقي  (1)
 .46(ص1977ماجستير ، كلية التربية الرياضية للبنين ، جامعة حلوان ، 

 .28،ص(1983الموصل ، مديرية مطبعة الجامعة ،) : المدخل إلى التدريب الرياضيسليمان علي حسن ؛( 2)
 .17،ص( 1978القاهرة ، دار الفكر العربي ،  )، األسس العلمية في تدريب كرة القدمحنفي محمود مختار ؛ ( 3)
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( مباشرة قد ولد صعوبة لدف المتعلمين في السيطرة عليها 1استخدام الكرة حجم )ان  -
مهارتي  المناولة والتصويب  لألداءفي عملية تعلم المراحل الفنية  األمر الذي ابطئ

ذات حجم صفر وعدم التدرج في تعلم عدم استخدام الكرة الصغير ويعزو الباحث ذلك ل
 زهير قاسماذ يشير )لهاتين المهارتين  المتعلمين أداء على مستوفكان لب اثر  المهارات
أحسن مستوف من األداء أصبح قاعدة  إلى" ان التدرج للوصول  (وأخرونالخشاب 

 ، وبذلك تحقق الفرض االول. (4)مهمة في التدريب"
 
واجملموعة  تنيالتجريبيوعتني لمجل ةالبعدي اتنتائج االختبار عرض 4-3

 ومناقشتها.وحتليلها الضابطة 
 وعتنيمجلل ةالبعدي اتوحتليل ومناقشة نتائج االختبار عرض  4-3-1

 ( بكرة اليد .بطة ملهارة )املناولة واالستالمواجملموعة الضا تنيالتجريبي
والمجموعة  تينالبحث التجريبي تيلغرض معرفة معنوية الفروق بين مجموع       

الضابطة في االختبار البعدي لمهارة )المناولة واالستالم( بكرة اليد استخدم الباحث 
 ( .9وكما مبين بالجدول )تحليل التباين   (F) اختبار

 (9جدول )
 مهارة  ختبارفي ا نتائج تحليل التباين ولمجاميع البحث في االختبارات البعديةيبين 

 بكرة اليد )المناولة واالستالم(
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

المعنوية 
 الحقيقية 

نوع 
 الداللة

 معنوي 0.000 10.606 38.756 2 77.511 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
153.467 42 3.654 

 (0.05معنوي اصغر او يساوي ))*(        

                                                           
: ) الموصل ، دار أبن األثير  قانون –اختبارات  –كرة القدم مهارات زهير قاسم الخشاب ومعتز يونس ،  (4)

 .16(،ص2005للطباعة والنشر ، 



 87                                  الباب الرابع.......عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها        

 

وجببود فببروق معنويببة فببي االختبببارات البعديببة لمجموعببات  أعببالهجببدول اليتضببح مببن     
حيبث كانبت قيمبة  المناولبة واالسبتالمفبي مهبارة  والمجموعبة الضبابطةتين التجبريبي البحث

(F( المحسببوبة )10.606 )( 0.000وبلغببت المعنويببة الحقيقيببة )اقببل مببن مسببتوف  وهببي
 ( مما يدل على وجود تلك الفروق.0.05)

المناولبة مهبارة  تعلبمفبي ن تكمن معنوية الفبروق ببين المجباميع البثالث ولمعرفة أي
كمببببا مبببببين فببببي جببببدول و  (L.S.Dاسببببتخدم الباحببببث قيمببببة اقببببل فببببرق معنببببوي ) واالسببببتالم

(10.) 
 
 
 

 (10)جدول 
ونوع الداللة ألفضلية الفروق بين مجاميع البحث في  والمعنوية الحقيقيةيبين قيم المتوسطات 

 مهارة )المناولة واالستالم( 

 األوساطفرق  األوساط تالمجموعا تالمجموعا
المعنوية 
 نوع الداللة   الحقيقية

مجموعه  
 1تجريبه

مجموعة  
 2تجريبية

 معنوي 0.011     1.8667)*(  13.8000 15.6667

مجموعة 
 1تجريبة 

 مجموعة  
 معنوي 0.000 (*) 3.20000 12.4667 15.6667  3 الضابطة

مجموعة 
 2تجريبية

مجموعة 
 3 ضابطة

 غير معنوي 0.063 1.3333 12.4667 13.8000

 (0.05)*( معنوي اصغر او يساوي )             
( بببببين 1.8667ان اعلببببى فببببرق معنببببوي كببببان ) أعببببالهجببببدول المببببن  يتضببببح لنببببا

اعلببى فببرق معنببوي  ًنإ، األولببىوالثانيببة ولصببالح المجموعببة  األولببىالمجموعببة التجريبيببة 
ولصبببببالح  والمجموعبببببة الضببببابطة األولببببى( بببببين المجموعبببببة التجريبيببببة 3.20000كببببان )

فبال يوجبد  والضبابطة الثانيبةالمجموعبة التجريبيبة ببين  أمبا،   األولبىالمجموعة التجريبيبة 
 . (1.3333)الفرق بينهما  فرق معنوي اذ بلغت قيمة 
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 األولىالتجريبية  المجموعةوجود فرق معنوي بين  (10)تبين نتائج الجدول 
 األولىوالمجموعة الضابطة ولصالح المجموعة التجريبية والمجموعة التجريبية الثانية 

لمناولة واالستالم والتي استخدمت الملعب المصغر طيلة مدة التعلم في مهارة ا
بالكرة حجم )صفر( وانتقلت في الشهر  ولاألواالكتساب ومارست التمارين في الشهر 

 :إلى. ويعزو الباحث تلك الفروق  (1الثاني بالكرة حجم )
مكانياتهممع المرحلة العمرية للمتعلمين  وتناسبب_ استخدام الملعب المصغر   وا 

عن الملل  ُةثارة والتشويق بعيدوقياساتهم الجسمية وكذلك احتواء التمارين على اإل
(" ان اللعب في المناطق المحددة يعمل على 2009والرتابة وهذا ما أكده )قاسم لزام،

يساعد في عدم هدر الوقت إذ لالعبين للإلمكانيات المتاحة  األمثلاالستخدام 
المخصص للتعلم كذلك صغر الملعب وخطوطب القريبة وقرب الخصم يساعد على 

المحتملة والمستجدة في التدريب مما يساعد على مواجهة الالعب للكثير من الحاالت 
مكانياتهمتطوير قدراتهم  عن عنصر التشويق واألثارة والمتعة  فضالالبدنية والمهارية  وا 

في التدريب وتنفيذ الواجبات  جيدا أسلوبابوصفب  األسلوبالذي يولده اللعب بهذا 
ات المختلفة في الملعب للمساح األمثلالمختلفة لذلك الالعب ويعتاد على االستخدام 

، وأن تقليل (1)الالعبين " ءدألمما يددي الى تطوير الجوانب المهارية والبدنية والنفسية 
في  تالمناولة ساعد إداء أثناءالمصغر  بالملعبالمسافات في تطبيق التمرينات 

( "ان التدريب داخل 1989 وأخرون) رون كينود  أيضا أكدهاكتساب المهارة وهذا ما 
 .(2)المناطق المحددة المسافة ينمي ويعلم الالعبون الدقة في المناولة"

ر وادراك المسافة المناسبة بين التلميذ غ_ ان كثرة نجاح المناوالت في الملعب المص
دور مهم في سرعة تعلم  لبالمناولة  أثناء"ادراك المسافة  التعلمعلى  تساعد بوزميل

تقاو   .(3)المهارة" نا 
                                                           

)بغداد، دار الكتب والوثائق ،                   1ط ، االستعداد وتدريبات المناطق المحددة بكرة القدم ةنظريقاسم لزام؛  (1)
 .137(، ص 2009

، ترجمة ، وليد طبرة،)بغداد ،  1989: الطريقة األوربية الحديثة في تدريب كرة القدمرون كينوود وأخرون ؛  (2)
 .24مطبعة سلمى الفنية( ص

: )القاهرة ، مطبعة دار الفكر  لسلةالقياس في كرة كرة امحمد محمود عبد الدايم ، محمد صبحي حسنين ؛  (3)
 .75( ص1998العربي ،
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الصعب من خالل التدرج بالكرة من حجم  إلى_ التدرج في تعلم المهارة من السهل 
المصغر في  بالملعبفي التعلم  حجم صفر( واستغالل الكرة 1حجم ) إلى)صفر(

اليد  أصابعبالكرة وانتشار  اإلحساسلب دور مهم في زيادة  األولية الوحدات التعليمية
" الثقة ًإذ تعد بأدائببنفسب و  الطالبزيادة ثقة الى  أدتقد  والسيطرة عليها  حول الكرة

وبالتالي  .(4) المهاري " األداءبالنفس من العوامل المهمة التي تساعد على نجاح 
لديهم القابلية على تعلم  األعمارالمتعلمين " وذلك الن الالعبين بهذه  اتليقاب ثارتستا

، ويدكد كل  (5)السرعة" أو التوجيبالحركات وخاصة الحركات التي تحتاج الى دقة في 
يكون  ووزنا حجمامن شتاين وفيدرهوف على ان " التدريب باستخدام كرات اصغر 

 . (1)"األداءلغرض التركيز على دقة  فعاال
وحتليل ومناقشة نتائج االختبارات البعدية للمجوعتني  عرض 3-2 - 4

 . التجريبيتني واجملموعة الضابطة ملهارة )الطبطبة( بكرة اليد 
البحث التجريبية والمجموعة  تيلغرض معرفة معنوية الفروق بين مجموع     

  (F)اختبار تخدم الباحث ( بكرة اليد اسالطبطبةالضابطة في االختبار البعدي لمهارة )
 ( .11وكما مبين بالجدول )تحليل التباين 

 (11جدول )
 مهارة  ختبارفي ا نتائج تحليل التباين ولمجاميع البحث في االختبارات البعديةيبين  

 بكرة اليد (الطبطبة)
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

المعنوية 
 الحقيقية

 نوع الداللة

 بين
 المجموعات

 معنوي 0.000 24.183 41.387 2 82.773

داخل 
 المجموعات

71.877 42 1.711 

                                                           
 . 125ص ، 2004، مصدر سابقمنير جرجيس إبراهيم ؛  (4)
 .283، ص1987، 2، طمصدر سابق ؛ كورت ما ينل (5)
 .117، ص 1997،  المصدر السابقهانز جيرن شتاين وادجارفيدرهوف   (1)
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   (0.05)*( معنوي اصغر او يساوي )        
وجببود فببروق معنويببة فببي االختبببارات البعديببة لمجموعببات  أعببالهجببدول اليتضببح مببن     

( Fحيبببث كانببببت قيمببببة ) الطبطبببببةفببببي مهبببارة  التجببببريبيتين والمجموعبببة الضببببابطة البحبببث
اقبببببل مبببببن مسبببببتوف  وهبببببي( 0.000وبلغبببببت المعنويبببببة الحقيقيبببببة ) (24.183المحسبببببوبة )

 ( مما يدل على وجود تلك الفروق.0.05)
استخدم  الطبطبةمهارة  تعلمفي ن تكمن معنوية الفروق بين المجاميع الثالث ولمعرفة أي

 (12كما مبين في جدول ) (L.S.Dالباحث قيمة اقل فرق معنوي )
 
 

 (12جدول رقم )
ونوع الداللة ألفضلية الفروق بين مجاميع البحث في  المعنوية الحقيقيةو يبين قيم المتوسطات 

 مهارة )الطبطبة(

 األوساطفرق  األوساط تالمجموعا تالمجموعا
المعنوية 
 نوع الداللة   الحقيقية

مجموعه  
 1تجريبه

مجموعة  
 غير معنوي 0.229 0.58333 9.3687 9.9520 2تجريبية

مجموعة 
 1 تجريبية

مجموعة   
 معنوي 0.000 2.54067)*(  12.4927 9.9520 3 الضابطة

مجموعة 
 2تجريبية

مجموعة 
 معنوي 0.000 3.12400)*(  12.4927 9.3687 3 ضابطة

 (0.05)*( معنوي اصغر او يساوي )    
( ببببين 0.58333 ان اعلبببى فبببرق معنبببوي كبببان ) أعبببالهجبببدول المبببن  يتضبببح لنبببا

، ان اعلبى فبرق ة التجريبيبة الثانيبةوالثانيبة ولصبالح المجموعب األولبىالمجموعة التجريبية 
 المجموعبببببة الضبببببابطةو  األولبببببى( ببببببين المجموعبببببة التجريبيبببببة 2.54067معنبببببوي كبببببان )

( ببببين 3.12400، ان اعلبببى فبببرق معنبببوي كبببان ) األولبببىولصبببالح المجموعبببة التجريبيبببة 
 الثانية.والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية لمجموعة الثانية واالمجموعة التجريبية 
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تين التجريبي تينالمجموع بين معنوي فرق وجود (12) الجدول نتائج تبين
 والتي الطبطبة مهارة فيالثانية  التجريبية المجموعة ولصالح الضابطة والمجموعة

وفي الشهر الثاني استخدمت الملعب  األولاستخدمت المعلب المصغر في الشهر 
 ،مدة التعلم على الكرة حجم واحد وطبقت التمارين الخاصة  طيلةاالعتيادي وبقيت 

 : الى الفروق تلك الباحث ويعزو
فعال في الدور لعملية التعلم كان لب ال ومدروس وفق تخطيط دقيق_ تطبيق التمرينات 

( بأنب " التخطيط الصحيح 2000لمهارة ، إذ ترف )فاتن إسماعيل ،المتعلمين ل اكتساب
والموجب في استخدام وتنظيم تمرينات التعلم وكيفية ممارستها ألنب يرتبط في تأثيره في 

 .(1)التعلم ، فالبد من عدم إضاعة الوقت "
 عند تطبيق التمرينات اتالى التكرار يرجع التطور الذي حدث في مهارة الطبطبة ان _ 

مساحات جديدة للحركة  أعطىواالنتقال من الملعب المصغر الى الملعب االعتيادي 
اكبر عدد من  منحت التالميذ للمهارة وبالتالي  أدائهم أثناءوحرية اكبر للمتعلمين 

( "إن من المفروض على 2000)شمت، بالي أشار، وهذا يتفق مع ما ات للمهارة كرار الت
اكبر عدد ممكن من محاوالت  أداءلمتعلمين على المدرسين او المدربين تشجيع ا

 . (2)التمرين قدر المستطاع"
عملية التعلم  أثناءمن الملعب المصغر الى الملعب االعتيادي  األداء_ التغير في 

فرصة للمتعلمين من ممارسة أكثر  أعطىمما  الطبطبةعلى اكتساب مهارة  ساعد
في  دورمالئمة حجم الكرة المستخدمة لتعلم مهارة الطبطبة كان لب لمهاره الطبطبة و 

السيطرة  إمكانية، اذ كلما كبر حجم الكرة قل ارتدادها وزادت المتعلمين المهارة اكتساب
مثيرات او وسائل مساعده  وباستخدام" ان تنظيم التدريب بشكل متنوع او متغير  عليها

او تنظيم التدريب بشكل ثابت دون أي تغير من في التعلم والتدريب  تأثيراهو اكثر 
 التدريب عمليات تنظم ان يجب( "1997حسن، محمد ياسر) يدكد إذ، (3)"األخرتكرار 

                                                           
:  التمرينات في التعلم ونقل أثره الى بعض المهارات األساسية بكرة الطائرةأثر تداخل أساليب فاتن أسماعيل ؛  (1)

 .19(، ص2000)رسالة ماجستير ، كلية التربية الرياضية ، جامعة بغداد ، 
  Motor Learning and performanceSchmidt, A .Richard , craing A. wrisherg (2000).    

:Human ken tics. p. 206 . (2)  
 ،السلةالمساعدة في تعلم بعض المهارات الهجومية بكرة  األدوات باستخدامأثر التمرين المتنوع  حنون؛وسن  (3)
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 ذلك ويتمُ  إنجاز، أفضل لتحقيق للمهارات أداء افضل اكتساب لالعبل تضمن بحيث
 .(4)"المهارات تكرار تنظم التي التدريبات خالل من
 
 
وحتليل ومناقشة نتائج االختبارات البعدية للمجوعتني  عرض  4-3-3

 ( بكرة اليد . التصويبملهارة ) التجريبيتني واجملموعة الضابطة 
البحبببببث التجريبيبببببة والمجموعببببببة  تيلغبببببرض معرفبببببة معنويببببببة الفبببببروق ببببببين مجمببببببوع     

 (F)اختببار( بكرة اليد اسبتخدم الباحبث  التصويبالضابطة في االختبار البعدي لمهارة )
 ( .13وكما مبين بالجدول )تحليل التباين 

 (13جدول )
 مهارة  ختبارفي ا نتائج تحليل التباين ولمجاميع البحث في االختبارات البعديةيبين     

 بكرة اليد (التصويب)
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

المعنوية 
 الحقيقية

 نوع الداللة

بين 
 المجموعات

 معنوي 0.000 21.920 138.200 2 276.400

داخل 
 المجموعات

264.800 42 6.305 

 (0.05)*( معنوي اصغر او يساوي )       
وجببود فببروق معنويببة فببي االختبببارات البعديببة لمجموعببات  أعببالهجببدول اليتضببح مببن     

( Fحيبببث كانبببت قيمبببة ) التصبببويبفبببي مهبببارة  التجبببريبيتين والمجموعبببة الضبببابطة البحبببث
اقبببببل مبببببن مسبببببتوف  وهبببببي( 0.000وبلغبببببت المعنويبببببة الحقيقيبببببة )( 21.920المحسبببببوبة )

 ( مما يدل على وجود تلك الفروق.0.05)

                                                                                                                                                                          

 .75(ص1998 الرياضية،كلية التربية  بغداد، منشورة،)رسالة ماجستير ةير 
 .22، ص1996، مصدر سابق ياسر محمد حسن دبور ؛ (4)
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 الطبطبببةمهببارة  تعلببمفببي ن تكمببن معنويببة الفببروق بببين المجبباميع الببثالث ولمعرفببة أيبب    
 (.14)كما مبين في جدول (L.S.Dاستخدم الباحث قيمة اقل فرق معنوي )

 
 
 
 
 

 (14)جدول 
ونوع الداللة ألفضلية الفروق بين مجاميع البحث في  الحقيقية المعنويةويبين قيم المتوسطات 

 مهارة )التصويب( 

 األوساطفرق  األوساط تالمجموعا تالمجموعا
المعنوية 
 نوع الداللة   الحقيقية

مجموعه  
 1تجريبه

مجموعة  
 2تجريبية

 معنوي  0.021 2.20000)*(  23.4000 25.6000

مجموعة 
 1 تجريبه

مجموعة   
 معنوي 0.000 6.00000)*(  19.6000 25.6000 3 الضابطة

مجموعة 
 2تجريبية

مجموعة 
 معنوي 0.000 3.80000)*(  19.6000 23.4000 3 ضابطة

 (0.05)*( معنوي اصغر او يساوي)       
( ببين المجموعبة 2.20000ان اعلى فرق معنبوي كبان ) أعالهمن جدول  يتضح لنا    

، ان اعلببببى فببببرق معنببببوي كببببان  األولببببىوالثانيببببة ولصببببالح المجموعببببة  األولببببىالتجريبيببببة 
ولصببالح المجموعببة  المجموعببة الضببابطةو  األولببى( بببين المجموعببة التجريبيببة 6.0000)

التجريبيبببة ( بببين المجموعبببة 3.80000، ان اعلببى فبببرق معنببوي كبببان ) األولبببىالتجريبيببة 
 .الثانيةالضابطة ولصالح المجموعة التجريبية المجموعة و  الثانية

التجريبيتين  ينالمجموعت( وجود فرق معنوي بين 14تبين نتائج الجدول )
والتي  التصويبفي مهارة  األولىالضابطة ولصالح المجموعة التجريبية  والمجموعة

بالكرة  األولاستخدمت الملعب المصغر طيلة مدة التعلم ومارست التمارين في الشهر 
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ويعزو الباحث تلك الفروق  .(1)حجم )صفر( وانتقلت في الشهر الثاني بالكرة حجم 
 : إلى

هادفة تم  وألعاب منظمةخاصة لتعليمي المطبق على تمرينات _ احتواء المنهج ا
ان التنوع والتغيير في تطبيق التمرينات و اختيارها بما يخدم الجزء الرئيسي من الدرس 

اكتساب وتعلم مهارة  إلى أدتالخاصة بالملعب المصغر كان من العوامل التي 
لب  التصويب كان  إلىمن خالل صغر المساحة وادراك التالميذ المسافة التصويب 

التصويب " ادراك المسافة المطلوبة للتصويب لب دور  ةمهار تعلم  األثر الواضح في
 .(1)المهارة" انقتا  و مهم في سرعة تعلم 

من خالل  اإلحساسمهارة التصويب وزيادة  تعلم_ ان للكرة ذو حجم )صفر( دور في 
قدرة التالميذ على سهولة المسك للكرة ومناسبة مع حجم كفهم " ان المعرفة الحسية 

 .(2)في تطوير المهارة" أهميةذات 
 األعدادالمهارات الخاصة واعتباره مهم في مراحل  تعلمان للملعب المصغر دور في  -

وهذا  األداءيعد المتعلم بصوره جيده قد يدثر على مستوف ُلم  اأذ ألنبلدف المتعلمين 
وري حيث يذكر بأنب " الذي ال يمكن زوالب  الحمرةيتفق مع ما ذكره علي بن صالح 

عندما يكتسبها الالعب ويتقنها يكون من  أنهابسهولة هو المهارات الخاصة للعبة حيث 
الصعب زوالها لذا فهي تعتبر افضل استثمار لكل الجهود المبذولة لخدمة الالعب 

 .(3)المهاري " أدائبرتقاء لمستوف واإل
 وللمجاميع البعدية االختبارات بين فروق بوجود تحقق قد الثاني الفرض يكون وبذلك
 .في تعلم بعض المهارات األساسية بكرة اليد كافة البحثية

 
 
 
 

                                                           
 .61(ص1995)اإلسكندرية ، منشاة المعارف باإلسكندرية ، الهجوم في كرة السلةمحمد عبد الرحيم إسماعيل ؛  (1)
 .91( ص1984) بغداد ،مطبعة جامعة بغداد ، علم النفس الرياضي في التربية الرياضيةكامل طب الويس ؛  (2)
 .327(ص1994منشورات جامعة خان يونس،  ، ) بنغازي، علم التدريبعلي بن صالح الحمر وري ؛  (3)
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عرض وتحليل نتائج مقدار االحتفاظ الفقدان للمجموعتين التجريبيتين  4-4

 .(15وكما مبين بالجدول ) والمجموعة الضابطة للمهارات قيد البحث
 (15جدول )

 البعدية والوسط الحسابي لالحتفاظ ومقدار لالختبار يبين األوساط الحسابية 
 الفقدان للمهارات قيد البحث وللمجاميع كافة

 المهارة
 

 مقدار الفقدان الحتفاظاختبار ا البعدياالختبار  المجموعة

 

مجموعه  المناولة واالستالم
 1تجريبية

15.66 15.45 0.26 

مجموعه 
 2تجريبة

13.80 13.45 0.35 

مجموعه 
 ضابطة

12.46 11.90 0.56 

 الطبطبة
 

مجموعه 
 1تجريبية

9.95 10.20 0.25 

مجموعه 
 2تجريبية

9.36 9.65 0.24 

مجموعه 
 ضابطة

     12.49 13.03 0.54 

 التصويب

 

مجموعه 
 1تجريبية

25.60 25.25 
 

0.41 

مجموعه 
 2تجريبية

23.40 22.25 0.45 
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مجموعه 
 ضابطة

19.60 19.06 0.54 

  المناولة لمهارة  األولىللمجموعة التجريبية  ( إن نتائج مقدار الفقدان15يبين الجدول ) 
( بينما 0.41رة التصويب فكانت )امه أما( 0.25ولمهارة الطبطبة )( 0.26كانت )

( ولمهارة 0.35كانت قيم مقدار الفقدان للمجموعة التجريبية الثانية ولمهارة المناولة )
لضابطة مقدار الفقدان للمجموعة ا أما (،0.45( ولمهارة التصويب )0.24الطبطبة )

 .(0.54( ولمهارة التصويب )0.54ولمهارة الطبطبة )( 0.56)ولمهارة المناولة كانت 
 فروقا هناك أن   الحسابية  فتبين  األوساطعرض  قيم  ًتم، (15) الجدولمن خالل   

 االختبارات ولصالحواالحتفاظ للمهارات قيد البحث  البعدية الختباراتل األوساطقيم  في
 الفروق هذه سبب الباحث عزووي المجاميع، بين االحتفاظمقدار  اختالف مع البعدية

 تقدم إظهار على ساعدت إذ ، عدادهاإبالخاصة التي قام الباحث  اتالتمرين تأثير إلى
 مختلفة، بنسب ولكن التجريبيتينتين عو مالمج لدف واالحتفاظ التعلم مستوف في واضح
 انب فضال واستيعابها العينة لمستوف مالئمة تكان الخاصة ريناتالتم أنعلى  يدل وهذا
 المناهج تنفيذ عند" ومنظم، سليم بشكل تنفيذه وتم صحيحة علمية أسس على بني قد

 أكده ما وهذا .(1)"كثيرا يتحسن للطالب العام األداء فان فعال بشكل
 التعلم في تطورا يكون أن البد التعلم لعملية الطبيعية الظواهر إن   من("2002-ظافر)
 .(2) "والتعليم للتعلم السليمة األسس خطوات يتبع المدرس دام ما

 ً( إلى أن" نسبة االكتساب للتعلم تعتمد على الكيفية التي تم2002ويشير)يعرب خيون 
التعاطي معها من قبل المتعلم للوصول إلى هذه الدرجة من االكتساب العالي للتعلم 
وان القدرة على التذكر واسترجاع المعلومات تعني االحتفاظ وان االحتفاظ يعكس التعلم 

 "(3)  . 

                                                           
( 1999دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ، عمان،:) نظرية ممارسة -تصميم التعليممحمد محمود الحيلة ؛ ( 1)

 .65ص
األسلوب التدريسي المتداخل في التعلم والتطور من خالل الخبرات التنظيمية ظافر هاشم إسماعيل الكاظمي ؛  (2)

 .102(ص2002: )أطروحة دكتوراه ،كلية التربية الرياضية ،جامعة بغداد،  المكانية لبيئة تعليم التنس
 .42،ص2002، مصدر سبق ذكرهيعرب خيون ؛  (3)
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" فالمهارة التي تتصف بتنظيم عالي يتحقق التعليم فيها بشكل أسرع وأسهل      
وبذلك يكون قد تحقق الفرض الثالث  .(4)وبالتالي تحقق قدرات اكبر في االحتفاظ بها "

 للبحث.
 
 

                                                           
 .308ص ،ذكرةمصدر سبق  لزام؛قاسم  (4)



         98                           الباب الخامس......االستنتاجات والتوصيات

 

 

 الباب اخلامس
 االستنتاجات والتوصيات -5

 االستنتاجات 1-5
إلى  حصائيًا وتحليلها ومناقشتها توصل الباحثبعد إجراء التجربة ومعالجة النتائج إ

 :االستنتاجات اآلتية
الى تفاعل  أدتان التمرينات الخاصة المستخدمة في الدراسة الحالية  .1

 إيجابيأثرت بشكل مما  األداءنحو  األقبالالمتعلمين مع الفعالية وزادت من 
 بكرة اليد األساسيةبعض المهارات في اكتساب 

مع قدرات  متناسباان فات بين المتعلمين كان الملعب المصغر وصغر المسا .2
من مراحل التعلم وهي  في المراحل األولية  المتعلمين البدنية والمهارية كونهم

 .االكتساب
تطبيقه على  ًتم االعتيادي والذي إلى المصغران االنتقال من الملعب  .3

أكبر  رالمهارت قيد البحث وبقد تعلم إلى أدىالثانية قد  التجريبيةالمجموعة 
 هذه المهارة. في األولى التجريبيةمع المجموعة  بالمقارنةلمهارة الطبطبة 

الكرة  إلىثم االنتقال لالكتساب  األوليةمالئمة الكرة بحجم صفر في المراحل  .4
تقانهاالمهارات بشكل صحيح  ألداءالمتعلمين  إمكانيةحجم واحد قد زاد من   وا 

قيد  لمهاراتفي حدوث االكتساب والتعلم ل ًمهما ًادور  أدتالتدرج بها قد و 
  .البحث

ان المجموعة الضابطة قد كانت نتائجها بنسب اقل من المجموعتين  .5
التجريبيتين بسبب ان التمرينات كان لها دورا مؤثرا بشكل اكبر في تعلم 

 المهارات قيد البحث.
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 -التوصيات : 2-5 
 : يأتيفي ضوء النتائج التي توصل اليها الباحث يوصي بما   

بكرة اليد  األساسيةفي تعلم المهارات قيد البحث استخدام التمرينات الخاصة   .1
 لهذه الفئة العمرية.

في المدارس  استخدام الملعب المصغر لهذه الفئه العمرية التأكيد على  .2
لهذه  ًاوفقو  مدرسية وبطوالت منتخبات التربيةالبطوالت ال جراءا  و االبتدائية 
 .القياسات 

الملعب االعتيادي للمتعلمين  إلىبه  النتقالالمصغر وااستخدام الملعب  .3
 حديثاالمبتدئين وخاصة في المدارس التخصصية في كرة اليد كونها فتحت 

 وتعمل على نفس الفئه العمرية للبحث.
 في تعلممصغر وتطبيق متغيرات البحث على ملعب  بحوث مشابهة جراءإ .4

اصغر لفئة  ألعمارذلك وك بكرة اليد وعلى فئة بنات األساسيةالمهارات 
 .البنين

في المدارس  األساسيةاستخدام الكرة ذات حجم صفر في تعلم المهارات  .5
 .أوسعبشكل االبتدائية واستخدامها 
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 املصادر العربية   
 الكريم القرآن 
سمة القلق المتعدد األبعاد وعالقتها بدقة أداء مهارتي ؛ االء زهير مصطفى 

التربية الرياضية  ، كلية)رسالة ماجستير ،المناولة والتصويب في لعبة كرة اليد
 (.2004، ، جامعة ديالى

تأثير استخدام بعض الوسائل التعليمية في تعليم ؛ احمد عبد العالابتهاج  
مهارات التمرير والضربة الساحقة في الكرة الطائرة لتلميذات المرحلة 

، جامعة حلوان ، القاهرة، 2علوم وفنون الرياضة ، العدد  مجلة) ،اإلعدادية
1999) 

 (.2011)بغداد،  1، ط؛ موسوعة كرة اليد العالميةخميس وجميل قاسم أحمد 
، الجأ، شركة مالطا: )كرة اليد وعناصرها األساسية؛ احمد عريبي عودة 

1998.) 
الفكر العربي،  دار ،: )القاهرةالتربية الحركية؛ ، أسامه كاملأنورأمين  

1983.) 
 مشآة، : )مصر 2ط، للصغار والكبار األلعابخبرات في ؛ الين وديع فرج 

 (.2002، المعارف
: )دار الفكر العربي، ، القاهرةأسس ونظريات الحركة؛ بسطويسي أحمد 

1996.) 
، طرق التدريب في المجال الرياضي؛ بسطويسي احمد وعباس احمد 

 (.1988)الموصل ، مطبعة جامعة الموصل ،
، اإلقليمي، )القاهرة ، المركز نظريات التدريب إلىالمدخل ؛ بيتر تومسون 

1996.) 
الالزمة لدرس التربية الرياضية في  اإلمكاناتتوفر  ؛نيحسنثناء عبد الباقي 

، كلية التربية الرياضية للبنين، ، )رسالة ماجستيربنات اإلعداديةالمدارس 
 .(1977، جامعة حلوان
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: ) رسالة درجات معيارية للمهارات األساسية في كرة اليد إيجاد؛ حازم علوان 
 (.1990، بغداد، كلية التربية الرياضية ، جامعة ماجستير

لقاهرة، دار الفكر العربي، :)ا 2، طذكرة مصدر سبقحسن سيد معوض؛  
1997). 

القاهرة، دار ) ،األسس العلمية في تدريب كرة القدم؛ حنفي محمود مختار 
 .(1978، الفكر العربي

 (.2013، والوثائق)بغداد، دار الكتب  ،التعلم الحركي؛ خليل أبراهيم الحديثي 
: الحديثة في تدريب كرة القدم األوربيةالطريقة ؛ وأخرونرون كينوود   

 (.)ترجمة، وليد طبرة، بغداد، مطبعة سلمى الفنية1989
، )منشأة (والخطيطةكرة الطائرة )بناء المهارات الفنية ؛ زكي محمد حسن 

 (.1997، المعارف اإلسكندرية
:  قانون – تاختبارا –كرة القدم مهارات ، زهير قاسم الخشاب ومعتز يونس 

 (.2005للطباعة والنشر ،  األثير)الموصل ، دار أبن 
، دار عمان: )1ط ،مناهج البحث في التربية وعلم النفس؛ سامي محمد ملحم 

 (.2000الميسرة، 
 
الموصل، مديرية ) :التدريب الرياضي إلىالمدخل  ؛سليمان علي حسن 

 .(1983 ،مطبعة الجامعة
التنس المصغر  باستخدام؛ تأثير منهج تعليمي عبد الحسين محسن صاحب 

 دكتوراه)أطروحة  ،في تعلم بعض المهارات األساسية في التنس واالعتيادي
 ، جامعة بابل(.،كلية التربية الرياضية

)الموصل، دار الفكر للطباعة  ،كرة اليد؛ ضياء الخياط ونوفل الحيالي 
 (.2001، والنسر

التدريسي المتداخل في التعلم  األسلوب؛ الكاظميظافر هاشم إسماعيل   
: )أطروحة والتطور من خالل الخبرات التنظيمية المكانية لبيئة تعليم التنس

 (.2002جامعة بغداد،  كلية التربية الرياضية ، دكتوراه ،
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، والتطبيقالتدريب الرياضي والتكامل بين النظرية ؛ عادل عبد البصير علي 
 (.1999 للنشر،مركز الكتاب  )القاهرة،

)جامعة  2ط ،طرق التدريس في التربية الرياضية؛ عباس احمد السامرائي 
 .(2000 ،موصل ، دار الكتب للطباعة والنشرال
، .) الطيف للطباعة العلمية في التدريب الرياضي األسس؛ عبد اهلل الالمي 

2004.) 
 (االبتدائيةدليل معلم التربية الرياضية ) المرحلة ؛ عبد الرزاق كاظم وأخرون 

 ( .2010ة وزارة التربية ، ع)بغداد ، مطب 1: ط
، 1: ط النظرية والتطبيق –؛ علم النفس التربوي ( وأخرونعدنان يوسف ) 

 (.2005)عمان ، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة ، 
مصر، دار ،) تطبيقاتالتدريب الرياضي نظريات ؛ عصام عبد الخالق 

 (.1992، المعارف
، دار الفكر : )جامعة القاهرة1، طالنمو النفسي للطفل؛ عفاف احمد عويس 

 (.2003للطباعة والنشر والتوزيع ، 
، )بنغازي، منشورات جامعة خان وري؛ علم التدريب الحمرةعلي بن صالح  

 (.1994يونس، 
، مطبعة دار األردن) : 1، طالتمرينات وطرق تدريسها أصول؛ علي الديري 

 (.1987، األمل
)مطبعة الطيف  ،االختبارات والقياس في المجال الرياضي ؛علي سلوم جواد 
،2004.) 
التمرينات في التعلم ونقل أثره الى بعض  أساليبأثر تداخل ؛ فاتن أسماعيل  

: )رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية، المهارات األساسية بكرة الطائرة
 (.2000، بغدادجامعة 

)ترجمة( محمد : 1985، منهاج البحث في التربية وعلم النفس؛ فان دالين 
 (.المصرية للطباعة والنشر األنجلو:)القاهرة ،مكتبة 4( ،طوأخروننبيل )
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، : )جامعة ديالى 1ط ،مفاهيم عامة في التعلم الحركي؛ فرات جبار سعد اهلل 
2008.) 

 والقياس والتقويم في التربية الرياضية االختبارات؛ وأخرونقاسم حسن مهدي  
 (.1990مطابع التعليم العالي ،، )الموصل :
؛ أثر بعض طرائق التعلم في االكتساب وتطوير مستوى األداء في قاسم لزام 

، كلية التربية ، جامعة بغداددكتوراه، )أطروحة المهارات المغلقة والمفتوحة
 الرياضية(.

 (.2005 ة بغداد،عالحركي، )مطبعة جام؛ موضوعات في التعلم قاسم لزام 
‘ :)بغداد، دار البراق للطباعة 2، طموضوعات في التعلم الحركي؛ قاسم لزام 

2012.) 
 1، ط االستعداد وتدريبات المناطق المحددة بكرة القدم ةنظري؛ قاسم لزام  

 (. 2009)بغداد، دار الكتب والوثائق ،
مطبعة  ،التربية الرياضية ) بغداداضي في ؛ علم النفس الريكامل طه الويس 

 .(1984 ،جامعة بغداد
، الموصل، دار الكتب للطباعة والنش، )كرة اليد؛ كمال عارف وسعد محسن 

1989.) 
، )دار الكتب 2، )ترجمة عبد علي نصيف، طالتعلم الحركي؛ ما ينلكورت   

 (.1987، للطباعة والنشر، جامعة الموصل
 واالختبار في المجال الرياضي اإلحصاءلؤي غانم الصميدعي )وأخرون (؛  

 (.2010)أربيل ،  1، ط
الفني  األداءالتطبيقية في تعلم  األساليب؛ تأثير بعض ليث حبيب حسين 

، )رسالة ماجستير، جامعة ضربتين األمامية والخلفية بالتنسلل اإلنجازودقة 
 (.1996، بغداد، كلية التربية الرياضية

)القاهرة، دار الفكر  ،العلمية والعملية للتمرينات الفنية األسس؛ ليلى زهران 
 (.1997، العربي
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الكويت ، مطبعة : )1، ط كرة اليد تعلم تدريب تكنيك؛ محمد توفيق الوليلي 
 (.1989، السالم

 .(1993 الجبل،دار  بيروت،) :الحديثةالرياضية  ةالتربي ؛محمد جميل 
الوحدات التعليمية للتمرينات  تأثير التداخل بين وداخلمحمد حسن هليل ؛  

، ) أطروحة دكتوراه، المكثفة والموزعة في احتفاظ تعلم بعض مهارات التنس
 (. 2003، كلية التربية الرياضية ، جامعة بغداد

)القاهرة ،  ،الهجوم في كرة اليد؛ محمد خالد عبد القادر وياسر محمد 
 (.1995مجموعة الدبب ، 

، منشاة اإلسكندريةالهجوم في كرة السلة )؛ محمد عبد الرحيم إسماعيل 
 .(1995،باإلسكندريةالمعارف 

 (.1996،، )عجمان، مطابع العامريكرة اليد للناشئين ؛محمد عبد العاطي 
:  القياس في كرة السلة؛ ود عبد الدايم، محمد صبحي حسنينمحمد محم 

 .75( ص1998،لقاهرة، مطبعة دار الفكر العربي)ا
 
) دار المسيرة للنشر :ممارسةنظرية  -تصميم التعليم؛ محمد محمود الحيلة 

 .( 1999 عمان،والتوزيع والطباعة، 
عمان ، دار :) 2: ط علم النفس التربوي أسس؛ ( وأخرونمحي الدين توق ) 

 (.2002، الفكر للطباعة والنشر
الخاصة في تعلم اللكمات  تأثير التمارين المهارية؛ مجيد عبد الحسين 

، )رسالة بالمالكمة األشبالالمستقيمة المضادة وعالقتها بنتيجة نزاالت 
 (. 2009، جامعة بغداد ، كلية التربية الرياضية ، ماجستير

، )عمان، 1، طأسس علم الحركة في المجال الرياضي؛ إبراهيممروان  
 (.2000، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع

لالختبار والقياس في  اإلحصائيةاألسس العلمية والطرق ؛ المجيدمروان عبد  
 (.1999: )عمان ، دار الفكر للطباعة ، 1،ط التربية الرياضية

 )الثبات،المعامالت العلمية بين النظرية والتطبيق ؛ مصطفى حسين باهي 
 (.1999)القاهرة، مركز الكتاب للنشر،  :المعايير(الصدق، الموضوعية، 
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الشعبية لتنمية  باأللعاب؛ تأثير منهاج تعليمي مقترح محسنمظفر صالح  
بعمر  االبتدائيةبعض الصفات البدنية والمهارات الحركية لتالميذ المرحلة 

، جامعة بغداد ، ماجستير ، كلية التربية الرياضية، )رسالة سنة(11)
2008.) 

: )  المراهقة التدريب الرياضي للجنسين من الطفولة الى؛ حماد إبراهيممفتي  
 (.1996القاهرة ، دار الفكر العربي ،

 سيكولوجية التربية البدنية والرياضة والتطبيق الميداني؛ ممدوح عبد الفتاح 
 (.1997،:)القاهرة، مركز الكتاب للنشر

، القاهرة، مطابع دار الشعب: ) كرة اليد للجميع؛ منير جرجس إبراهيم 
1982. ) 

، يللجميع التدريب الشامل والتميز المهار  كرة اليد؛ إبراهيممنير جرجيس  
 (. 2004: )دار الفكر العربي ، القاهرة ، 2ط

دار  ،: )دمشق1ط ،أساليب العاب كرة القدم المصغرة؛ موفق مجيد المولى 
 (.2009،الينابيع

دار الضياء  ،)النجف 1: ط في التعلم الحركي أساسيات؛ ناهدة عبد زيد 
 .(2008، للطباعة والتصميم

 العلمية،دار الكتب  ، )بيروت،1ط ،مفاهيم في التربية الحركية؛ عبد زيد ناهد 
2011.) 

 2، ط  طرق التدريس في التربية الرياضيةناهد محمود سعد ونيللي رمزي ؛  
 ( 2004: ) جامعة حلوان ، مركز الكتاب للنشر ، 

 1،ط علم الحركة التطور والتعلم الحركي حقائق ومفاهيم؛ نبيل محمود شاكر 
 (.2005:)جامعة ديالى ،المطبعة المركزية ،

، )جامعة 1: ط؛ معالم الحركة الرياضية والنفسية والمعرفيةنبيل محمود شاكر 
 (.2007،  األساسية، كلية التربية ديالى

قاهرة ال):  العلمية والفنية للجمباز والتمرينات األسس(؛ وأخروننبيله خليفة ) 
 .(1990، ، دار الفكر العربي
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: )وزارة التعليم العالي  علم النفس الرياضي؛ نزار الطالب ، كامل لويس 
 (.2000، غداد ، دار الكتب للطباعة والنشر،ب

الوسائل المساعدة في  باستخدامتأثير منهج مقترح ؛ األميرنصر حسين عبد  
، )رسالة ماجستير، تعلم أداء مهارتي الطبطبة والتهديف بكرة السلة المصغرة

 .( 2004، جامعة بابل ، التربية الرياضيةكلية 
 الرياضية التربيةدليل البحاث لكتابة األبحاث في ؛ نوري إبراهيم، رافع صالح 

 (.2004، عة بغداد ،كلية التربية الرياضية:) جام
ترجمة عبد علي نصيف، بغداد: )مطبعة . علم التدريب الرياضي؛  هاره 

 (.1979، جامعة بغداد
. ترجمة كمال عبد الحميد ،  كرة اليد؛ وارجار فيدرهوفهانز جيرت شتاين  

 (. 1997)القاهرة ، دار المعارف ، 
ر الفكر ، دااألردن: )1، طالتعلم والتعليم والبرامج الحركية ؛وجيه محجوب 

 (.2002، للطباعة والنشر والتوزيع
  .1985، 1،جالتعلم الحركي وعلم الحركة؛ وجيه محجوب 
، مكتب العادل للنشر ، )بغدادوجدولة التدريبالتعلم ؛ وجيه محجوب 

 .(2000والتوزيع،
:)بغداد، دار الحكمة للطباعة وجيه محجوب؛ طرائق البحث العلمي ومناهجه 

 (.1993والنشر، 
تأثير منهج باستخدام الحاسوب في تعلم األداء  ؛وسام توفيق حمادي  

رسالة ماجستير، ). بكرة القدم األساسيةالمهاري والمعرفي لبعض المهارات 
 .(2005 ،جامعة بابل، كلية التربية الرياضية

المساعدة في تعلم بعض  األدوات باستخدامأثر التمرين المتنوع  ؛وسن حنون  
،) رسالة ماجستير غير منشورة ، بغداد ، كلية  المهارات الهجومية بكرة السلة

 (.1998التربية الرياضية ، 
، ، منشاة المعارفاإلسكندرية، )اليد الحديثة كرة؛ ياسر محمد حسن البور 

1996.) 
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، )العراق ، مكتب الصخرة التعلم الحركي بين المبدأ والتطبيق يعرب خيون؛ 
 (.2002للطباعة ، 

:)بغداد ، مطبعة 2،ط والتطبيق المبدأالتعلم الحركي بين ؛ يعرب خيون 
 (.2010الكلمة الطيبة ،
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 (1امللحق )
والتمرينات  االختبارات اخلرباء الذين اسهموا يف حتديد  أمساء

 املستخدمة يف البحث

الدرجة  ت
 العلمية

 االسم

 

تحديد االختبارات  مكان العمل االختصاص
للمهارات 
بكرة  األساسية

 اليد

 التمرينات

جامعة ديالى /كلية  االختبارات  جواد ناظم كاظم  أ . د 1
 التربية الرياضية

 
 

جامعة بغداد/كلية  تدريب كرة اليد عبد الوهاب غازي أ . د 2
 التربية الرياضية

  

جامعة ديالى /كلية    اختبارات  عبد الرحمن ناصر أ . د  3
 التربية الرياضية

 
 

بايوميكانيك كرة  كاظم  وداد  أ . د 4
   يد

جامعة بغداد /كلية 
  التربية الرياضية

  

 انتصار عويد  أ . د 5
 

جامعة بغداد/كلية    تعلم حركي
 التربية الرياضية

       

بايوميكانيك  مها محمد صالح  أ . د  6
  /كرة يد 

جامعة ديالى /كلية  
 التربية الرياضية

  

 عبد الكريم قاسم ا.د 7
 غزال

جامعة الموصل/كلية  قياس وتقويم
 التربية الرياضية

 
 

بايوميكانيك/كرة  محمد خليل محمد أ.د 8
 يد

جامعة الموصل /كلية 
 التربية الرياضية

        

جامعة الموصل/كلية  تدريب/ كرة يد نوفل محمد الحيالي أ.م. د 9
 التربية الرياضية

  

كنعان محمود عبد  ا.م.د 10
 الرزاق

جامعة الموصل/كلية  تدريب/كرة يد
 التربية الرياضية
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كرة /تعلم حركي  نصير صفاء  أ.م. د  11
 يد 

الجامعة المستنصرية  
 /كلية التربية الرياضية

  

جامعة ديالى /كلية   تدريب كرة يد  جاسم ليث أبراهيم   أ.م. د 12
 التربية الرياضية

 
 

علم نفس كرة  عودهاحمد عريبي   أ.م. د  13
 يد 

 الجامعة المستنصرية/ 
 كلية التربية الرياضية

  

 احمد خميس   أ.م. د  14
 راضي

جامعة بغداد/كلية   تدريب كرة يد 
 التربية الرياضية

  

جامعة ديالى /كلية   اختبارت   حيدر شاكر مزهر  م.د  15
 التربية الرياضية

  

كلية / جامعة ديالى  اختبارت   بشار غالب   م.د  16
 التربية الرياضية

  

   جامعة في السويد تدريب يد  سلمان علي فالح دم.  17

جامعة ديالى /كلية    تدريب كرة يد  حسام محمد هيدان  م.د   18
 التربية الرياضية 

  

 الجامعة المستنصرية  تدريب كرة يد  عزيزحيدر غازي   م  19
 /كلية التربية الرياضية

  

 المستنصريةالجامعة   تدريب كرة يد  حردان عزيز   م  20
 / كلية التربية الرياضية
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 ( 2امللحق )  

 ) أمساء السادة اخلرباء واملختصني الذين متت مقابلتهم (

 االختصاص مكان العمل  االسم اللقب ت

 علم الحركة / جامعة ديالى األساسيةكلية التربية  نبيل محمود شاكر أ . د 1

  تدريب / كرة يد  بغداد/جامعة الرياضيةكلية التربية  عبد الوهاب غازي أ . د 2

 تدريب /كرة يد كلية التربية الرياضية/جامعة بغداد كمال عارف محسن ا.د 3

 تدريب /كرة يد بغداد جامعة/الرياضية التربية كلية إسماعيل سعد محسن أ.د 4

  إحصاء /جامعة ديالى األساسيةكلية التربية  فايق السامرائي  أ.د  5

 تعلم حركي ديالى/جامعة ةألساسياكلية التربية  فرات جبار سعد هللا أ.د 6

 علم النفس التربوي / جامعة ديالى األساسيةكلية التربية  مهند محمد عبد الستار أ . د 7

 اختبارات فسلجة بغدادالتربية الرياضية/ جامعة  كلية محمد جواد الحسني  . دأ 8

 تدريب رياضي  كلية التربية الرياضية/ جامعة ديالى  سعدون عبد الرضا  م  9

 تعلم حركي  ديالى كلية التربية الرياضية / جامعة  بسمه نعيم محسن  دم  -1 10

  عماد يحيى    11
النشاط الرياضي والكشفي /مديرية  مديرية

  النشاط المدرسي
  مشرف رياضي

 انتصار إسماعيل طاهر  12
مسؤولة اإلحصاء والتخطيط مديرية تربية 

 ديالى
 / احصاءموظفة
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 ( 3امللحق )
يف إجراء االختبارات  بهماالستعانة أمساء فريق العمل املساعد الذي متت 
 التعليميةوالوحدات 

 مكان العمل واالختصاص االسم ت

 أحسان عبد الكريم عواد 1
 األساسيةطالب دكتورا تربية رياضية / كلية التربية 

 /جامعة ديالى

 ناظم احمد عكاب 2
 األساسيةطالب دكتورا تربية رياضية / كلية التربية  

 /جامعة ديالى

 محمد توفيق حسن 3
 األساسيةرياضية / كلية التربية  تربية ماجستيرطالب 

  /جامعة ديالى

 خماس كريم خماس 4
 األساسيةرياضية / كلية التربية  تربية ماجستيرطالب 

 /جامعة ديالى

 االبتدائية بعقوبةمعاون مدرسة     ناصرمؤيد شفيق  5

 معلم مدرسة  بعقوبة االبتدائية     محمود عمار حسن  6

 معلم مدرسة بعقوبة االبتدائية    محمد علي يحيى 7

 مدرس تربية رياضية     حمزة عمران  فراس 8

 مصور    خليل احمد خليل  9
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 (4امللحق)
 استبانة تحديد اهم االختبارات المهارية بكرة اليد

 جامعة ديالى    
 األساسيةكلية التربية  
 الدراسات العليا / الماجستير 

 استبانةم/ 
 

 األستاذ الفاضل.......................  المحترم
 تحية طيبة .....

تأثيير تمرينأات خاصأة بملعأب ) بحثه  الموسهوم بهه  اختيار اختباراتيروم الباحث      
واالحتفأأاظ بهأأا  بكأأرة اليأأد   األساسأأيةبعأأا المهأأارات  تعلأأم فأأي واعتيأأادي مصأأغر 
ونظرا إلى ما تتمتعون ب  من خبرة وكفهاةة لمميهة  (السادس االبتدائيالصف  لتالميذ 

لذا نرجو تفضمكم بترشيح اهم االختبارات لكل مههارة بمها ترونه  مناسهبا وتوضهيح مهد  
أي ميحظههة لههم يههرد ذكرههها باالسههتمارة  أبههداةصههيحيتها وميةمتههها لطبيعههة البحههث مهه  

 ما ترون  مناسبا.  أمام(  √ووض  ليمة ) 
 شاكرين تعاونكم معنا .                   

 اسم الخبير/
 المقب العممي/
 االختصاص/
 مكان العمل/

 التوقي /
 

 الباحث                   
 محمد أحمد خليل                                                                                           
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 االختبارات املهارية بكرة اليد () استمارة ترشيح اهم 

 

 

 ت
  اإلشارة      المرشحةاالختبارات               المهارات الهجومية

 

 

 

 

1 

 
 

 
 المناولة واالستالم

 . اختبار التوافق وسرلة التمرير  –أ  
 

 

ب  اختبار التمرير لمى الحدود الخارجية لخط     
 الرمية الحرة .

 

ودقة التمرير الكرباجي  قياس التوافق وسرلة -ج
 من الكتف لمى حائطين.

 

 

 

 

 

2 

 
 
 
 

 الطبطبة

ممعب  .اختبار التنطيط المستمر لمكرة  –أ  
(م ، يتم اختبار اليد المفضمة بالتنطيط ويكرر 14×26)

 .وتؤد  بالدوران حول الممعب دورة كاممة األخر لميد 

 

اختبار تنطيط الكرة المستمر باتجاه متعرج من  –ب 
 ( م. 15مسافة ) 

 

اختبار السرلة الحركية لتنطيط الكرة باليد     –ج 
 .( م لبداية ونهاية االختبار30تحديد مسافة )0المميزة

 

 

 

 

 

3 
 

 
 

 التصويب

اختبار دقة التصويب بكرة اليد .هدف مرسوم لمى  –أ 
( مستطييت ويرسم خط 9الحائط ويقسم الهدف الى )

 .( م9بطول )

 

  .( م 6اختبار دقة التصويب من مسافة )  –ب 
 

 

  .اختبار دقة التصويب من ابعد مسافة  –ج 
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 (5امللحق ) 

 استبانة حتديد أهم التمارين اخلاصة بكرة اليد
 جامعة ديالأأأأأأأأأأأأأأأى 

 كلية الربية األساسية 
 الدراسات العليا / الماجستير 

 استبانةم / 

 المحترم  .................األستاذ الفاضل 

 ................. تحية طيبة

 مصغر)تثيير تمرينات خاصة بملعب يروم الباحث ألداد بحثة الموسوم بهه       
 بها لتالميذ  واالحتفاظبكرة اليد  بعا المهارات األساسية  تعلمفي  واعتيادي
لما تتمتعون ب  من خبرة وكفاةة لممية لذا نرجو  ونظرا (االبتدائيالسادس الصف 
 وميئمتهابإبداة أرائكم حول مجمولة من التمارين وتوضيح مد  صيحيتها  تفضمكم
 في هذا البحث . استخدامهالغرض 

 شاكرين تعاونكم معنا

 أسم الخبير/
 المقب العممي/ 

 / االختصاص
 مكان العمل / 

 التوقي 
 الباحث                                                                

 يلمحمد أحمد خل                                                                 
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 ( التمرينات اخلاصة5ملحق )

 رسم التمرين شرح التمرين

 (:1) رقم تمرين

 الكرة بجلب العب كل يقوم  ثنائي تمرين
  الملعب من األخر الجانب في الموجودة

 الكرات من عدد اكبر تجلب المجموعة التي

 )مسك الكرة(الفائزة هي تعتبر

 

 

 

 

 (:2) رقم تمرين

-3 من مكونه مجموعة:  الكرات نقل تمرين

 كره بتحريك العب كل يقوم العبين 5

 التالية الحلقة إلى األقرب الحلقة من واحدة

 حالما اللعبة ببدء التالي األعب يقوم ثم

) مسك ومناولة . السابق األعب يده يضرب

 الكرة(

 
 

 (: 3) رقم تمرين

 على االعبون يقف:  الكرة مسك  تمرين

 يبعد وسطي خط جانبي على أزواج شكل

 ان يجب ، بعبوره لهم يسمح والمتر1

 الخلف الى الكرة يأخذ ان العب كل يحاول

)مسك . الخصم قبل من لمسه يتم ان دون

 الكرة(
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 رسم التمرين شرح التمرين

 (:4) رقم تمرين

 يقوم ان يجب: بين الشواخص متعرجةطبطبة 

او  ، أعمده حول الكرة طبطبة ب الالعب

الى نهاية الملعب بعدها الرجوع الى  شواخص 

 )الطبطبة( .نفس المكان

 

 

 

  

 (:5) رقم تمرين

 مالقه مجاميع التمرين أساس:  األرقام تمرين

 ،   رقم العبين كل يمتلك العبين أربعة من

  الالعبان على يجب  أرقامهم مناداة عند

 محدد المنطقة ال بينهما ما في الكرة مناولة

 وبعدها الهدف على والتصويب بشاخص

 )مناولة واستالم(.المجموعة مكان الى الرجوع

 

 

 (:6) رقم تمرين

 ثنائي كل أزواج على مبني   التمرين هذا

 الملعب حول بالركض  احدهم يقوم كرة يمتلك

 األخر األعب يقوم ان يجب الكرة طبطبة مع

 )طبطبة(. لمجاراته ’جهده ببذل
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 رسم التمرين شرح التمرين

 (:7) رقم تمرين

 ان يحاول العب كل:  معينه لمسافه الرمي

 في نجح ،فاذا محدده لمسافه الكرة يرمي

 استخدام يمكن فأنه المسافة لتلك الكرة إيصال

 )المناولة( م.قد كرة ، سلة كرة مثل اكبر كرة

 

 (:8) رقم تمرين

 العب كل على يجب:  الهدف تصويب تمرين

 بالكرة( شواخص) محدد أهداف يضرب ان

 نقطه تحقق ضربه وكل محدد خط من

 النقاط صاحب األعب هو الفائز والالعب

 )التصويب( . األكثر

 

 

 الالعبون يقف:  الكرات تبادل(:9) رقم تمرين

 في متساوية أبعاد على متساوية مجاميع في

 الالعبين فيقوم البداية إعالن مع تبدأ ، الملعب

 مع المناولة يتبادل  مجموعتهم اسم تعلن الذين

 المقابلة األخرى المجموعة من األخر الالعب

 )مناولة واستالم( .لهم

 

 

 

 

 



 121                                                                       المالحق................
 

 

 رسم التمرين شرح التمرين

 (:10)رقم تمرين

 كل ، مجاميع على التمرين هذا يعتمد

 ، العبين ثالثة من متكونه مجموعه

 ثم األعلى إلى الكرة( أ) الالعب يرمي

  الالعب إلى بالمناولة ويقوم الكرة يلتقط

ومن ثم يناول الكرة الى الالعب  ( ب)

 بقية التمرير مع يتم وهكذا)ج(

 )مناولة واستالم( .الالعبين

 

 

  

 (:11) رقم تمرين

 كل مربعات على مجاميع اربع تقف

 في ويقف الملعب من زاويه في مربع

 المجاميع من أي ليعلن  المعلم   الوسط

 . بالطبطبة مكانها تغير ان عليها

 )الطبطبة(

 

 
 

 (:12) رقم تمرين

 بالطبطبة كرته يدور ان األعب على

 في والموزع الموجود الشواخص بين

 يقوم الصافرة سماع  إثناء ، الملعب

 إلى ويصل الكرات حملالالعب ب

والتصويب على  لهم المحدد المنطقة

 )طبطبة وتصويب(. الهدف
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 رسم التمرين شرح التمرين

 (13) رقم تمرين

 ويجلبها الكرة على يحصل ان يجب العب كل

 بأداء ويقوم الملعب من األخر الجانب من

 خطواه ثالث أداء و المشي مثل معينه حركات

) تعلم اداء ثالث  مكانه الى يرجع حتى

 خطوات (

 

 

 (:14) رقم تمرين

 بداية من الكرة واالستالم بالمناولة العبان يقوم

 تزيد ال وان الملعب نصف إلى الملعب خط

 يقوم ثم، متر 2 على وأخر العب بين المسافة

 بعد عبور خط الوسط بالطبطبة الالعبين احد

 .الهدف على التصويب وبعدها

 )مناولة واستالم وطبطبة وتصويب(

 

 

 
 

 (:15) رقم تمرين

 التمرين هذا يعتمد:  اليد أصابع عد تمرين

 الكرة بطبطبة العب يقوم ، ثنائيان على

 التي األصابع يعد ان يحاول توقف وبدون

 األعب يلف المعلم من إشارة  ثم زميله يرفعها

بين  الدور تبديل علية ويصوب الهدف مواجها

 )طبطبة وتصويب(.الالعبين
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 رسم التمرين شرح التمرين

 (:16) رقم تمرين

 محاولة مع حلقه بينهما  متقابالن العبان يقف

 ان شرط البعض بعضهم مع الكرة رمي

 . الحلفة داخل واحدة مرة األرض تالمس

 )مناولة مرتدة (

 

 

 

 

 (:17) رقم تمرين

 العب كل يحاول ان يجب  الطبطبة تمرين

 الحلقات من مجموعة طول على الكرة بطبطة

 واحده مرة للكرة الطبطبة تكون ان على

 والتصويب الحلقات نهاية حتى الحلقة داخل

 )الطبطبة (ا . الهدف على

 

 

 (:18) رقم تمرين

 الكرة يمرر(  أ)  الالعب:  الثالثية التمريرة

 ذلك بعد( ب) الالعب مع مزدوجة تمريره

 مزدوجة تمريره ويمرر( ب) الالعب يستدير

 من التمرين يبدأ وهكذا( ج) الالعب مع

وعند الوصول الى منطقة  الملعب منتصف

)مناولة واستالم .على الهدف يصوبالمرمى 

 وتصويب(
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 رسم التمرين التمرينشرح 

 (:19) رقم تمرين

 قائد يقف:  دائرة شكل على التمرير

 كل إلى الكرة ويمرر الوسط في المجموعة

 ان العب لكل ويمكن دائرة شكل على العب

 الخارجية الدائرة في زمالئه على الكره يمرر

 على القريب األعب الكرة إلى وصول وعند

 مراكز وتبادل يصوب الهدف

 )مناولة واستالم وتصويب(.الالعبين

 

 

 (:20) رقم تمرين

 ، ثنائي التمرين أساس: والتمرير الموازنة

 الكرة ويمرر مصطبة على العب كل يقف

 يجب العب كل التمريرات بين ما زميله الى

 بسرعة المصطبة يلمس ان بسرعة يحاول ان

 )مناولة واستالم(. بيده

 

 

 
 

 (:21) رقم تمرين

 كل على يجب:  حلقات خالل من التصويب

 حلقات خالل الكرة رمي يحاول ان العب

 االرتفاع تغير ويمكن الملعب في معلقه

 )تصويب(. مرة كل في الحلقات ومسافة
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 رسم التمرين شرح التمرين

 (:22) رقم تمرين

 على أجسام يوقعوا ان الالعبون يحاول

 شواخص، ، صناديق ، قناني) مثل المصطبة

 )تصويب((. الهدف على التصويب

 

 

 

 

 

 (:23) رقم تمرين

 العب كل يقوم ممرات اربع الى الساحة تقسم

 األول الممر في يبدأ ان وعليه ’كرته بطبطبة

 إلى ينتقل ان عليه الكرة على السيطرة فقد فاذا

 أخرى كرة يستخدم ان ويمكن الثاني الممر

 لفتره األول الممر في يبقى ان ’يمكنه فمن

 9)طبطبة. أطول

 

 (:24) رقم تمرين

 من الكرةب وايطبطب ان الالعبين على يجب

 خصم العب يقف ، المعلب من اخر الى جانب

 الفائز هو يهرب فمن الكرة يضرب ان محاوال

 . الخصم الالعب إلى ينظم كرته تضرب ومن

 )طبطبة(
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 رسم التمرين شرح التمرين

 (:25) رقم تمرين 

( أ) من بهم الخاصة الكرات بنقل فريقان يقوم

 العب من الكرة تمرير طريق عن( ب)  الى

 األسرع الفريق فمن يمكن ما بأسرع اخر الى

 )مناولة استالم(.

 

 

 

 (:26) رقم تمرين

 أ ، ب أ،( ) دائرة شكل) حلقه في فريقان يقف

 يمرر ان الفريق على يجب(  الخ أ ، ب ،

 بينما ، يمكن ما بأسرع الحلقة حول الكرة

 أيضا الكرة يمرر ان( ب) فريق يحاول

 اسرع(  ب) فريق يكون وان المعاكس باالتجاه

 )مناولة واستالم( .(أ) من

 

 

 (:27) رقم تمرين

 ، الملعب وسط في المصاطب ترتيب يتم

 خط تحديد ويتم ثقيلة كرات عليها وتوضع

 عدد مع الالعبين من الفريقين عليه يقف أساس

 الكرات إيقاع محاولين الكرات من متساوي

 كرات إيقاع يستطيع فمن الثقيلة

 )تصويب(.اكثر

 

   

 

 



 127                                                                       المالحق................
 

 

 رسم التمرين شرح التمرين

 (: 28) رقم تمرين 

 في الوزن خفيفة كرة توضع:  الكرة تحريك
 يدفعوا ان الفريقين يحاول الملعب وسط
 التصويب طريق عن الخصم خط الى الكرة
 . الخارجية الخطوط من الكرة على بدقه

 .)تصويب(

 

 

  

 (:29) رقم تمرين

 صندوق خلف( أ) فريق من العب يختبئ

 يضرب ان( ب) فريق من العب فيحاول

 ان عليه أصابه فاذا المختبئ الالعب

مناولة واستالم ). اخر بالعب يستبدل

 تصويب(و

 

 

 (:30) رقم تمرين

 بعضهم األخر الى كرة برمي العبين يقوم

)مناولة . الدور أو الوقت نفس في البعض

 واستالم(
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 رسم التمرين شرح التمرين

 (:31) رقم تمرين 

 بمواجهة العبان يقف ثنائي: تمرين

 يقوم ، األخر خلف الالعب يقف الحائط

 على الكرة برمي الخلف من الالعب

 األخر الالعب يحاول بينما الحائط

 )مناولة واستالم(. إمساكها

 

 

 

 (:32) رقم تمرين

 الكرة بطبطبة يقوموا ان الالعبين على

 على التصويب وبعدها اللوح نهاية الى

 )طبطبة وتصويب(.الهدف

 

 

 (:33) رقم تمرين

 خالل يركضوا ان الالعبين على يجب

 البعض بعضهم الكرة يمررون بينما ممر

وعند الوصول الى منطقة الهدف يصوب 

 )مناولة واستالم وتصويب(.الهدف على
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 رسم التمرين شرح التمرين

 (:34) رقم تمرين 

 حلقه منيمشي  ان الالعبين على يجب

 في الكرة يطبطبون بينما أخرى الى

 التصويب النهاية وفي  الجانبية الحلقات

 .من منطقة الرمية الحرة الهدف على

 )طبطبة وتصويب(

 

 

 

 

 (:35) رقم تمرين

 الكرة ويمررون دائرة في الالعبون يقف

 الوسط في الالعبون أما لبعضهم

)سرعة . التمريرات يوقفوا ان فيحاولون

 المناولة(

 

 

 (:36) رقم تمرين

ال  بالكرة يلعبوا ان المهاجمين على يجب

 فتحه هناك تصبح حتى ممكنه مده طول

 الكرة ضرب من وتمكنوا السلسلة في

 منطقة  وسط في الموجودة الثقيلة

)المناولة مع الزميل ومن ثم .المرمى

 التصويب(
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 رسم التمرين شرح التمرين

 (:37) رقم تمرين 

 فيها تمرر مرة كل في نقطه ربح يتم

 لوح على واقف العب الى الكرة

.)المناولة مع الهدف منطقة في( مصطبة)

 الزميل ومن ثم التصويب(

 

 

 

 

 

 (:38) رقم تمرين

 فيها يتم مرة كل في هدف تسجيل يتم

)المناولة مباشرة الخصم صندوق ضرب

 مع الزميل ومن ثم التصويب(

 

 

 

 

 

 

 

 



 131                                                                       المالحق................
 

 

 (6ملحق )

 غم275-225سم ، 48-46حجم  الكرة حجم صفر املستخدمه قيد البحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 132                                                                       المالحق................
 

 

 (7ملحق )

مرت عرض ،واهلدف بارتفاع 13مرت طول ، 20امللعب املصغر يف كرة اليد ذو قياسات 
 مرت 2,40مرت وبعرض،  1,60

 

 

 



 133                                                                       المالحق................
 

 

  (8ملحق )
 وجملاميع الثالث. استمارات تغريغ البيانات لالختبارات قيد البحث

)االختبار القبلي  ثانيه 30اختبار التوافق وسرعة التمرير الوقت المحتسب 

 واختبار االحتفاظ(والبعدي 

 الثالثي  اسم التلميذ                التسلسل 
 

 30عدد المناوالت خالل 
 ثا

    1  
 

 

    2   
 

 

    3  
 

 

    4  
 

 

    5 
 

  

    6  
 

  

    7 
 

  

    8 
 

  

    9 
 

  

   10 
 

  

   11   
 

  

   12 
 

  

   13  
 

 

   14  
 

 

   15   



 134                                                                       المالحق................
 

 

المحتسب  متر الوقت(15) مسافةالمستمر باتجاه متعرج من  الكرة اختبارطبطبة

 (االختبار القبلي والبعدي واختبار االحتفاظ).الثانية إلى األقرب وإياباذهابا 

 التسلسل 
 

 الزمن المحتسب ذهابآ وايابآ اسم التلميذ                 

    1 
 

  

    2 
 

  

    3 
 

  

    4 
 

  

    5 
 

  

    6 
 

  

    7 
 

  

    8 
 

  

    9 
 

  

   10 
 

  

   11 
 

  

   12 
 

  

   13 
 

  

   14 
 

  

   15 
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 ختبار دقة التصويب لكل تلميذ عشرة محاوالت ويحسب العدد للمحاوالت استمارة تفريغ البيانات ال          

                                               

 (9ملحق رقم )

    
 ت

 1محاوله  اسم التلميذ       
 رقم  المربع

 2محاوله 
 رقم

 المربع 

 3محاوله 
 رقم 

 المربع

 4محاوله 
 رقم 

 المربع

    5محاوله
 رقم 

 المربع

 6محاوله 
 رقم 

 المربع

 7محاوله 
 رقم 

 المربع

 8محاوله
 رقم 

 المربع

 9محاوله
 رقم 

 المربع

 10محاوله
 رقم 

 المربع

 المجموع

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             
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 التعليميةالوحدات 

 
 
 
 
 

الوحدات التعليمية على المجموعتين التجريبيتين  االولى والثانية  نفستم تطبيق 
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 االبتدائية للمرحلةخطة درس التربية الرياضية 
 التربوية األهداف                           التعليمية األهداف                                                                     األول األسبوع التعليمية األولى             ةالوحد

                                      على الضبط والنظام التالميذ  تعويد - 1  بالكرة        اإلحساس تعلم التالميذ -1         10/2013 /29 التاريخ:                                                  االبتدائيالصف السادس 
                                         تنمية روح التعاون والرغبة بالتعلم -2                     (مناولةو مسك )                           الثالثاء  اليوم:                دكرة اليالفعالية: سم ا  ( دقيقة           40)   الوقت: 

أقسام الوحدة 
 التعليمية

 المالحظات األدوات المستخدمة  التنظيم  الرياضية واألنشطةالفعاليات             الوقت 

القسم   
 اإلعدادي

  د10
 

 الرياضية لتحيةا الغيابات أداءاألدوات وأخذ تهيئة 
 

 

 

   
        × 

  وااللتزام على النظام التأكيد 
سالمة الحرص الشديد على 

  التالميذ
 المقدمة   

 
 د 4

  
 اإلحماء   

 
 د 4

     لألماممع حركة الذراعين  الهرولة___ والهرولةالسير 
اليسار مع  ثملذارع اليمين با األرض،الهروله مع مس والخلف

 مع الصافرة . لألعلىالصافرة ، القفز 

  
 

   

التأكيد على وجود مسافات بين  
السير والهرولة  ءأثنا التالميذ

 الصفارة.واألداء الصحيح مع 

 اتالتمرين
 البدنية

 
 
 د 4
 

 (هعد2..)مد وثني الذراعين ..( عرضا،االنثناء الوقوف، فتحآ)
 عدات(4)فتل الجذع للجانبين بالتعاقب ..  (، تخصر فتحاالوقوف، )
     (عدات4)ثني ومد الرجلين بالتعاقب ...  (فتحاالوقوف ،)

  
 على صحة التمرينات التأكيد

  د25 القسم الرئيسي
وعرضها من قبل التلميذ من قبل المعلم المهارة شرح وعرض 

    النموذج
 

 

     

 
 
 

 
  

النشاط 
 التعليمي

 
 د 5

 
النشاط 

 التطبيقي

 
 
 د20 

 )تكرار التمرين خمس مرات لكل تلميذ(-(1تمرين رقم )
 تكرار التمرين ثالث مرات لكل تلميذ(  )-(2تمرين رقم )
 )تكرار التمرين خمس مرات لكل تلميذ( – (3تمرين رقم )

 (5)انظر الملحق 
 

  10عدد 1يد حجم ات كر 
كرات يد ميني حجم صفر 

 10عدد
 10عدد  أطواق

 10مصاطب صغيرةعدد

على والتأكيد  األخطاءتصحيح 
 التمرينات بدقة أداء

  د 5 القسم النهائي
 الرئيسي.في القسم  التالميذ ها تعلمملعبة صغيرة تخدم 

   
  نظام بهدوء  االنصراف 

 
 د 4

 / االنصراف أداء التحية الرياضية د1
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 االبتدائية للمرحلةخطة درس التربية الرياضية 
 التربوية األهداف                           التعليمية األهداف                                                                      األول األسبوع         الثانية ةالوحدة التعليمي

                            تعويد التالميذ على الضبط والنظام  -1          واالستالممهارة المناولة واكتساب تعلم  -1      2013/ 11/ 3التاريخ :                                        بتدائياالصف السادس ال
                             لتعلما تنمية روح التعاون والرغبة في -2         والتصويبمهارة الطبطبة واكتساب  تعلم -2                    حداألاليوم :          دكرة اليم الفعالية :اس  ( دقيقة      40الوقت :  )  

أقسام الوحدة 
 التعليمية

 المالحظات األدوات المستخدمة  التنظيم  الرياضية واألنشطةالفعاليات  الوقت 

القسم   
 اإلعدادي

  د10
 

  الرياضية  التحية ءغياب، أداالتهيئة األدوات وأخذ 

  
 

   
          × 

 النظام وااللتزامالتأكيد على  
سالمة الحرص الشديد على 

 د 2 المقدمة    التالميذ

 الهرولةوالخلف ، لألمامالسيروالهروله،الهروله مع حركة الذراعين  د 4 اإلحماء   
الصافرة ،رفع  عاليسا رم ثممين ياع البالذر األرضمع مس 
 مع الصافرة. عالياالركبتين 

 

     

التأكيد على وجود مسافات بين  
السير والهرولة  ءأثنا التالميذ

 الصفارة.واألداء الصحيح مع 

 اتالتمرين
 البدنية 

 

 .عده(2)اسفل....وخفضها  عاليا(رفع الذراعين فتحاالوقوف ،) د 4
عاقب تفتل الجذع للجانبين بال (الذراعان خلف الرأسقوف ،وال)

 .(عدات 4).......
ثني ومد الرجلين بالتعاقب  (أماما،الذراعان قوف،فتحآوال)

 (عدات 4)....

     
    

  
 التأكيد على صحة التمرينات 

  د 25 القسم الرئيسي
وعرضها من قبل التلميذ لم من قبل المع المهارةشرح وعرض  

     النموذج

 

          

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
النشاط 
 التعليمي

 
 د 5 

 
النشاط 

 التطبيقي

 
 د20

 
 _ )تكرار التمرين ستة مرات لكل تلميذ((4تمرين رقم )
        )تكرار التمرين ستة مرات لكل تلميذ(–( 5تمرين رقم )
 مفتوح( رر تكرا) لعب ح-(6تمرين رقم )

 (5)انظر الملحق 

   12شواخص عدد  
 10عدد 1كرات يد حجم 

حجم صفر  ميني كرات يد
 10عدد 

والتأكيد على  األخطاءتصحيح 
 التمرينات بدقة أداء

  د 5 القسم النهائي
 في القسم الرئيسي  التالميذ  هما تعلملعبة صغيرة تخدم 

   
 نظاماالنصراف بهدوء و

 
 د 4 

 داء التحية الرياضية /االنصراف أ د1
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 االبتدائية للمرحلةخطة درس التربية الرياضية 
 التربوية األهداف                          التعليمية األهداف                                                                    األسبوع الثاني          الثالثة  التعليمية ةالوحد

                                                تعويد التالميذ على الضبط والنظام -1      واالستالمتعلم واكتساب مهارة المناولة  -1         2013/ 5/11  التاريخ :                                           االبتدائيالصف السادس 
                                                       لتعلما تنمية روح التعاون والرغبة في -2    والتصويبمهارة الطبطبة واكتساب  تعلم -2                     الثالثاءاليوم :            دكرة اليم الفعالية :سا( دقيقة          40ت :  ) الوق 

أقسام الوحدة 
 التعليمية

 المالحظات األدوات المستخدمة  التنظيم  اضيةالري واألنشطةالفعاليات  الوقت 

       القسم   
 اإلعدادي

  د10
 

 الرياضية. التحية  أداء الغيابتهيئة األدوات وأخذ 

 
 
     

          ×   

 النظام وااللتزامعلى  التأكيد 
سالمة  الحرص الشديد على

 د 2  المقدمة   التالميذ

 اإلحماء  
 
  

والخلف  لألماملسير والهرولة،الهروله مع حركة الذراعين ا د 4 
اليسار مع الصافرة ،رفع  ثمبذراع اليمين  األرضمع مس  الهرولة،

 على الصافرة  لإلمام عالياالركبتين 

  

       

التأكيد على وجود مسافات بين  
السير والهرولة  ءأثنا التالميذ

 الصفارة.يح مع واألداء الصح

 اتالتمرين
 البدنية

 ...تمرين حرالبقعة.القفز الموزون على  )الوقوف ( د 4 
 الرابعةعدات(وفي 3) األسفل إلىضغط الجذع  (فتحاف ، وقوال)

 رفع الجذع لألعلى.
 عدات( 4مد وثني الساقين بالتعاقب ......) األربع)الجلوس(على 

     

     

  

  د25 الرئيسي القسم
من قبل  وعرضهاالمعلم من قبل  المهارةطريقة أداء شرح وعرض 
    التلميذ النموذج

    
 

 

         

 
 
 

  

 
النشاط 
 التعليمي

 
 د5

 
النشاط 

 التطبيقي

 
 د 20

 )تكرار التمرين اربع مرات لكل تلميذ(.-(7تمرين رقم )
   . رين ثمان مرات لكل تلميذ()تكرار التم –( 8تمرين رقم )
 ) تكرار التمرين سبعة مرات لكل تلميذ(.-(9تمرين رقم )

 (5)انظر الملحق 

 10عدد 1كرات يدحجم 
 كرات يدميني حجم صفر عدد

 ،  8، كرات سلة عدد   10
 12شواخص عدد

والتأكيد على  األخطاءتصحيح 
التمرينات بدقة أداء  

  د 5 القسم النهائي
 في القسم الرئيسي   لتالميذا هما تعلمدم لعبة صغيرة تخ

   
 د  4  مونظابهدوء النصراف ا

 أداء التحية الرياضية / االنصراف. د1 
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 االبتدائية للمرحلةخطة درس التربية الرياضية 
 التربوية األهداف                          التعليمية األهداف                                                                     الثاني األسبوع        ةالتعليمية الرابع ةالوحد

                                              تعويد التالميذ على الضبط والنظام -1    واالستالمتعلم واكتساب مهارة المناولة  -1         11/2013/ 10 التاريخ:                                          االبتدائيلصف السادس ا
              لتعلما تنمية روح التعاون والرغبة في -2 التصويب   مهارة الطبطبة واكتساب  تعلم -2                       األحد اليوم :           دكرة اليم الفعالية :اس    ( دقيقة     40الوقت :  ) 

أقسام الوحدة 
 يةالتعليم

 المالحظات األدوات المستخدمة  التنظيم  الرياضية واألنشطةالفعاليات  الوقت 

القسم   
 اإلعدادي

  د10
 

  ةالتحية الرياضيأداء  ئة األدوات وأخذ الغيابتهي

  
  

    
          × 

 النظام وااللتزامالتأكيد على  
سالمة  الحرص الشديد على

 د2   المقدمة    التالميذ

 اإلحماء   
 
 

 الهرولةوالخلف ، لإلمامالسير والهرولة،الهروله مع حركة الذراعين  د4  
اليسار مع الصافرة ،رفع الركبتين  ثمبذراع اليمين  األرضمع مس 

 على الصافرة لإلمام عاليا

   

      

التأكيد على وجود مسافات بين  
ير والهرولة الس ءأثنا التالميذ

 الصفارة.واألداء الصحيح مع 

 اتالتمرين
 البدنية 

 

 عدات(2) مد وثني الذراعان .... (ان انثنآ،الذراع فتحاالوقوف ،) د4  
 عدات(.4ل الجذع للجانبين بالعاقب .....)فت ،تخصر( فتحا)الوقوف ، 

       عدات(4)ثني ومد الرجلين بالتعاقب .... (الوقوف فتحا)
  

  

  د25 القسم الرئيسي
وعرضها من قبل من قبل المعلم المهارة طريقة أداء شرح وعرض 
 التلميذ النموذج

 

     

 
 
 

 
النشاط   

 التعليمي
 
 د 5

النشاط 
 التطبيقي

 
 د 20

 
 )تكرار التمرين خمس مرات لكل تلميذ( -(10تمرين رقم )
      كرار التمرين ثمان مرات لكل تلميذ()ت –( 11تمرين رقم )
 )تكرار المرين خمس مرات لكل تلميذ(  -(12تمرين رقم )

 (5)انظر الملحق 

 10حجم عدد1كرات يد  
كرات يد ميني حجم صفر 

  10عدد 
 شواخص  

والتأكيد على  األخطاءتصحيح 
 التمرينات بدقة أداء

  د 5 القسم النهائي
 القسم الرئيسي   فيلتالميذ ا هما تعلملعبة صغيرة تخدم 

   
 د4   مونظابهدوء نصراف اال

 أداء التحية الرياضية / االنصراف  د1
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 االبتدائية للمرحلةخطة درس التربية الرياضية 
 التربوية األهداف                           التعليمية األهداف                                                                      األسبوع الثالث          الخامسة عليمية الت ةالوحد

                                             تعويد التالميذ على الضبط والنظام -1   واالستالمتعلم واكتساب مهارة المناولة  -1        2013/ 11/ 12 التاريخ:                                            االبتدائيالصف السادس 
                                                     لتعلما تنمية روح التعاون والرغبة في -2     تصويب مهارة الطبطبةواكتساب  تعلم -2                    الثالثاء:   اليوم         دكرة اليم الفعالية :اس    ( دقيقة         40الوقت :  )  

أقسام الوحدة 
 التعليمية

 المالحظات األدوات المستخدمة  التنظيم  الرياضية واألنشطةالفعاليات  الوقت 

القسم   
 اإلعدادي

  د10 
 

 الرياضية لتحية ا أداء،  تهيئة األدوات وأخذ الغياب

  
  

    
          × 

 النظام وااللتزامالتأكيد على  
سالمة  علىالحرص الشديد 

 د 2   المقدمة    التالميذ

 اإلحماء   
 
 

 الهرولةوالخلف ، لإلمامالسير والهرولة،الهروله مع حركة الذراعين  د 4 
اليسار مع الصافرة ،رفع الركبتين  ثمبذراع اليمين  األرضمع مس 

 على الصافرة لإلمام عاليا

  

     

وجود مسافات بين التأكيد على  
السير والهرولة  ءأثنا التالميذ

 الصفارة.واألداء الصحيح مع 

 اتالتمرين
 البدنية 

 

 أمامآ،خلفآ)تمرين حر( كالطاحونة)الوقوف(دوران الذراعين بالتبادل  د4 
 عدات(.4)البروك ،تخصر( فتل الجذع بالتعاقب ......)

       دات(.ع4ثني ومد الرجلين ...) لإلمام(الذراعين الوقوف)
        

  

  د25 القسم الرئيسي
وعرضها من قبل  من قبل المعلم  المهارةطريقة أداء شرح وعرض 
    التلميذ النموذج

      
 

 

     
  

 
 
 

  

 
النشاط 
 التعليمي

 

 
 د 5
 
 

 
النشاط 

 التطبيقي
 

 
 د 20

 
 التمرين اربع مرات لكل تلميذ() تكرار  -(13تمرين رقم )
 ) تكرار التمرين اربع مرات لكل تلميذ( –( 14تمرين رقم )
 ) تكرار مفتوح لعب حر( – (15تمرين رقم )

 (5)انظر الملحق 
 

 10حجم عدد1كرات يد  
كرات يد ميني حجم صفر 

  10عدد 
 10عدد شواخص  

والتأكيد على  األخطاءتصحيح 
التمرينات بدقة أداء  

  د 5 النهائيالقسم 
 الرئيسي في القسم  التالميذ هما تعلملعبة صغيرة تخدم 

   
 د4  نظاماالنصراف بهدوء و

 أداء التحية الرياضية / االنصراف د 1
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 االبتدائية للمرحلةخطة درس التربية الرياضية 

 التربوية األهداف                     التعليمية  األهداف                                                                    األسبوع الثالث           سادسةالتعليمية ال ةالوحد
                                                        ميذ على الضبط والنظامتعويد التال -1      واالستالمتعلم واكتساب مهارة المناولة  -1       2013/ 17/11  التاريخ:                                           االبتدائيلصف السادس ا
                                                        ملتعلا تنمية روح التعاون والرغبة في -2    والتصويبمهارة الطبطبة واكتساب  تعلم -2                      األحدوم : الي        دكرة اليم الفعالية :اس ( دقيقة            40الوقت :  )  

أقسام الوحدة 
 التعليمية

 المالحظات األدوات المستخدمة  التنظيم  الرياضية واألنشطةالفعاليات  الوقت 

القسم   
 اإلعدادي

  د10
 

 الرياضية  ، أداء التحيةالغيابتهيئة األدوات وأخذ 

   
 

    
          × 

 النظام وااللتزامالتأكيد على  
 سالمة الحرص الشديد على 

 د2  المقدمة    التالميذ

 اإلحماء   
 
 

 الهرولةوالخلف ، لإلمامالسير والهرولة،الهروله مع حركة الذراعين  د 4 
اليسار مع الصافرة ،رفع الركبتين  ثمبذراع اليمين  األرضمع مس 

 على الصافرة لإلمام عاليا

 

     

التأكيد على وجود مسافات بين  
السير والهرولة  ءأثنا التالميذ

 الصفارة.واألداء الصحيح مع 

 اتالتمرين
 البدنية 

 

للخلف ( ضغط الذراعين عرضا االنثناء، فتحا)الوقوف ، د4 
 عدات(.4ومدها...)
 تعدا10والثبات  لألسفل( ضغط الجذع  الطويل ضما)الجلوس 

 عدات(4)ثني ومد الرجلين بالتعاقب .... (الوقوف فتحا)
     

  

  د25 القسم الرئيسي
وعرضها من قبل من قبل المعلم  المهارةطريقة أداء شرح وعرض  

    التلميذ النموذج
    
 

 

     

   

 
النشاط 
 التعليمي

 

 
 د 5
 
 

 
النشاط 

 التطبيقي
 
 

 
 د 20

 
 ) تكرار التمرين ثمان مرات لكل تلميذ(-(16تمرين رقم )
     ستة مرات لكل تلميذ( ن)تكرار التمري – (17تمرين رقم )
 )تكرار التمرين تسعة مرات لكل تلميذ( – (18تمرين رقم )

 (5)انظر الملحق 
 

  10عدد 1كرات يد حجم  
كرات يد ميني حجم صفر 

 10عدد
 20عدد  أطواق

 

والتأكيد على  األخطاءتصحيح 
التمرينات بدقة أداء  

  د 5 القسم النهائي
 الرئيسي في القسم  التالميذ  هما تعلملعبة صغيرة تخدم 

   
 د 4   نظامنصراف بهدوء واال

 أداء التحية الرياضية / االنصراف د1
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 االبتدائية للمرحلةخطة درس التربية الرياضية 
 التربوية األهداف                       التعليمية األهداف                                                                    األسبوع الرابع         السابعة لتعليميةالوحدة ا

                                                      تعويد التالميذ على الضبط والنظام - 1  واالستالمتعلم واكتساب مهارة المناولة  -1         2013/ 11/ 19 التاريخ:                                          ائياالبتدالصف السادس 
                                                            لتعلما تنمية روح التعاون والرغبة في -2   واكتساب مهارة التصويب           تعلم -2                    الثالثاءاليوم :            داليكرة سم الفعالية :ا   ( دقيقة       40الوقت :  )  

أقسام الوحدة 
 التعليمية

 المالحظات األدوات المستخدمة   التنظيم الرياضية واألنشطةالفعاليات  الوقت 

القسم    
 اإلعدادي

  د10
 

 أداء التحية الرياضية.، الغيابتهيئة األدوات وأخذ 

  
 

    
          × 

 النظام وااللتزامالتأكيد على  
سالمة  الحرص الشديد على

 د2   المقدمة    التالميذ

 اإلحماء   
 
 

 الهرولةوالخلف ، لإلماموله مع حركة الذراعين لسير والهرولة،الهرا د 4  
اليسار مع الصافرة ،رفع الركبتين  ثمبذراع اليمين  األرضمع مس 

 على الصافرة لإلمام عاليا

 

      

التأكيد على وجود مسافات بين  
السير والهرولة  ءأثنا التالميذ

 الصفارة.واألداء الصحيح مع 

    اتينالتمر
 البدنية 

 

 عدات(4( مد وثني الذراعان .....)انتنا،الذراعان  فتحاالوقوف ،) د 4 
ل الجذع للجانبين بالعاقب فت ،تخصر( فتحا)الوقوف ، 

 عدات(.4......)
 عدات(.4)ثني ومد الرجلين بالتعاقب .... (الوقوف فتحا)

        

  

  د25 القسم الرئيسي
وعرضها من قبل من قبل المعلم  المهارة ءطريقة أداعرض شرح و  

     التلميذ النموذج
 

 

     

 
 
 

 
   

النشاط 
 التعليمي

 

 
 د 5
 
 

 
النشاط 

 التطبيقي

 
 د 20

 
 )تكرار مفتوح لعب حر( -(19تمرين رقم )
    )تكرار التمرين سبعة مرات لكل تلميذ( –( 20تمرين رقم )

 )تكرار التمرين عشرة مرات لكل تلميذ( -(21رقم ) تمرين
 (5)انظر الملحق 

 12عدد  1كرات يد حجم  
كرات يد ميني حجم صفر 

 ، 6عدد  أطواق، 10عدد 
 مصاطب صغيرة .

والتأكيد على  اإلخطاءتصحيح 
 التمرينات بدقة أداء

  د 5 القسم النهائي
  يسي.الرئفي القسم لتالميذ ا هما تعلملعبة صغيرة تخدم 

   
 د 4  نظامالنصراف بهدوء وا

 التحية الرياضية / االنصراف أداء د 1
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 االبتدائية للمرحلةخطة درس التربية الرياضية 
 التربوية األهداف                       التعليمية األهداف                                                                   األسبوع الرابع            ةالتعليمية الثامن ةالوحد  
                                                          تعويد التالميذ على الضبط والنظام -1تعلم واكتساب مهارة الطبطبة           -1           24/11/2013التاريخ :                                               االبتدائيصف السادس ال  
                                                         لتعلما تنمية روح التعاون والرغبة في -2واكتساب مهارة التصويب          تعلم -2                          األحداليوم :            دكرة اليالفعالية :اسم        ( دقيقة      40الوقت :  )   

أقسام الوحدة 
 التعليمية

 المالحظات األدوات المستخدمة  التنظيم  الرياضية  واألنشطةالفعاليات  الوقت 

القسم   
 اإلعدادي

  د10
 

 أداء التحية الرياضية .، الغيابتهيئة األدوات وأخذ 

  
 

    
          × 

 النظام وااللتزامالتأكيد على  
سالمة  الحرص الشديد على

 د 2  المقدمة    التالميذ

 اإلحماء   
 
 

 الهرولةوالخلف ، لإلمامالسير والهرولة،الهروله مع حركة الذراعين  د4 
اليسار مع الصافرة ،رفع الركبتين  ثمبذراع اليمين  األرضمع مس 

 على الصافرة لإلمام عاليا

 

     

سافات بين التأكيد على وجود م 
السير والهرولة  ءأثنا التالميذ

 الصفارة.واألداء الصحيح مع 

 اتالتمرين
 البدنية 

 

 والخلف لإلمامدوران الذراعين  (جانبا ن)الوقوف، فتحا، الذراعا  د 4 
 عدات(.4)فتل الجذع....... (جانبا،الذراعان  فتحا )الوقوف،

 6والثبات ....)مع مد الركبتين  األسفلمسك القدمين من  (الوقوف)
 عدات(.

      

  

  د25 القسم الرئيسي
وعرضها من قبل من قبل المعلم  المهارةطريقة أداء شرح وعرض 
    التلميذ النموذج.

     

   
 

 
 
 

 
   

النشاط 
 التعليمي

 
 د 5

 
النشاط 

 التطبيقي

 
 د 20

 
  عشرة مرات لكل تلميذ( نتمريتكرار ال) -(22تمرين رقم )
    )تكرار مفتوح لعب حر( –( 23تمرين رقم )
 )تكرار مفتوح لعب حر( – (24تمرين رقم )

 ( 5) انظر الملحق 

 10عدد  1كرات يد حجم  
كرات يد حجم ميني صفر 

  10عدد 
  8شواخص عدد 

 مصاطب

والتأكيد على  اإلخطاءتصحيح 
التمرينات بدقة أداء  

  د 5 القسم النهائي
 في القسم الرئيسي  التالميذ  هما تعلملعبة صغيرة تخدم 

   
 د 4   نظاماالنصراف بهدوء و

 أداء التحية الرياضية /االنصراف د1
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 االبتدائية للمرحلةخطة درس التربية الرياضية 
 التربوية األهداف                             التعليمية األهداف                                                                 األسبوع الخامس          ةالتعليمية التاسع ةالوحد  
                                                   يذ على الضبط والنظامتعويد التالم -1 ساب مهارة المناولة واالستالم  تعلم واكت -1      2013/ 26/11 التاريخ:                                              االبتدائيالصف السادس   
                                                      لتعلما تنمية روح التعاون والرغبة في -2 تساب مهارة التصويب             واك تعلم -2                  الثالثاءيوم :  ال            دكرة الي( دقيقة            اسم الفعالية :40الوقت :  )   

أقسام الوحدة 
 التعليمية

 المالحظات األدوات المستخدمة  التنظيم  والفعاليات الرياضية األنشطة  الوقت 

القسم   
 اإلعدادي

  د10 
 

  ، أداء التحية الرياضية تهيئة األدوات وأخذ الغياب

  
 

    
          × 

 النظام وااللتزاملتأكيد على ا 
سالمة الحرص الشديد على 

 د 2  المقدمة    التالميذ

 اإلحماء   
 
 

 الهرولةوالخلف ، لإلمامالسير والهرولة،الهروله مع حركة الذراعين  د 4 
اليسار مع الصافرة ،رفع الركبتين  ثمبذراع اليمين  األرضمع مس 

 على الصافرة لإلمام عاليا

   

     

التأكيد على وجود مسافات بين  
السير والهرولة  ءأثنا التالميذ

 الصفارة.واألداء الصحيح مع 

 اتالتمرين
 البدنية 

 

عدات( 3ضغط الذراعين للخلف ) ،الذراعان انثنآ( فتحا)الوقوف ، د 4 
 الصدر. أمامصفقة  والرابع

 عدات4فتل الجذع .( ف الرأسذراعان خلال فتحا، )الوقوف،
 عدات(4)...بالتعاقب.ثني ومد الرجلين  (الوقوف فتحا)

       

  

  د25 القسم الرئيسي
وعرضها من قبل من قبل المعلم  المهارةطريقة أداء شرح وعرض 
     التلميذ النموذج.

 

     
 

 
 
 

 
     

النشاط 
 التعليمي

 
 د 5
 
 

 
النشاط 

 التطبيقي

 
 د 20

 
 )تكرار التمرين عشرة مرات لكل تلميذ( -(25تمرين رقم )
 عشرة مرات لكل تلميذ( ن)تكرار التمري –( 26)تمرين رقم 

 سبعة مرات لكل تلميذ( نتكرار التمري_ ) (27تمرين رقم )
 (5)انظر الملحق 

 12عدد  1كرات يد حجم  
 6كرات سلة عدد 
 10شواخص عدد 

 مصاطب 

والتأكيد على  اإلخطاءتصحيح 
التمرينات بدقة أداء  

  د 5 القسم النهائي
 في القسم الرئيسي  التالميذ  هما تعلملعبة صغيرة تخدم 

   
   نظاماالنصراف بهدوء و

  
 د 4
 / االنصراف الرياضيةأداء التحية  د1
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 االبتدائية للمرحلةخطة درس التربية الرياضية 
 التربوية األهداف                                   التعليمية األهداف                                                             الخامس األسبوع       لعاشرة التعليمية ا ةالوحد  
                                                      تعويد التالميذ على الضبط والنظام -1تعلم واكتساب مهارة المناولة واالستالم      -1          2013/ 1/12 التاريخ:                                         االبتدائيالصف السادس   
                             لتعلما تنمية روح التعاون والرغبة في -2هارة التصويب               واكتساب م تعلم -2                     األحداليوم :             دكرة الياسم الفعالية : ( دقيقة         40الوقت :  )  

أقسام الوحدة 
 التعليمية

 المالحظات األدوات المستخدمة  التنظيم  الرياضية واألنشطةالفعاليات  الوقت 

القسم   
 اإلعدادي

  د10
 

  اضية.التحية الري الغياب أداءتهيئة األدوات وأخذ 

  
    

          × 

 النظام وااللتزامالتأكيد على  
سالمة الحرص الشديد على 

 د 2  المقدمة    التالميذ 

 اإلحماء   
 
 

 الهرولةوالخلف ، لإلمامالسير والهرولة،الهروله مع حركة الذراعين  د4 
بتين اليسار مع الصافرة ،رفع الرك ثمةبذراع اليمين  األرضمع مس 

 على الصافرة لإلمام عاليا

   

      

التأكيد على وجود مسافات بين  
السير والهرولة  ءأثنا التالميذ

 الصفارة.واألداء الصحيح مع 

 اتالتمرين
 البدنية 

 
 

جانب )الوقوف( بالقفز فتح وضم الرجلين مع رفع الذراعين  د4 
 عدات(.4)وخفضها

ثني الجذع لألمام والثبات  عاليا(الذراعين لطويل ضماا)الجلوس 
 عدات(6)

         

  

  د25 القسم الرئيسي
وعرضها من قبل من قبل المعلم  المهارة طريقة أداء شرح وعرض 

     التلميذ النموذج
   
 

 

      
    
 

 
 
 

 
    

النشاط 
 التعليمي

 
 د 5
 
 

 
النشاط 

 التطبيقي

 
 د 20

 
 )تكرار التمرين عشرة مرات لكل تلميذ( -(28تمرين رقم )
 حر( )تكرار مفتوح لعب  –( 29)تمرين رقم 

 تكرار التمرين عشرين مرة لكل تلميذ() -(30تمرين رقم )
 (5)انظر الملحق 

 12عدد 1كرات يد حجم  
 صندق خشبي 

 كرة طائرة 
والتأكيد على  اإلخطاءتصحيح 

التمرينات بدقة اءأد  

  د 5 القسم النهائي
 الرئيسي القسم  فيالتالميذ  هما تعلملعبة صغيرة تخدم 

   
 د4  نظاماالنصراف بهدوء و

 أداء التحية الرياضية/االنصراف د1
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 االبتدائية للمرحلةخطة درس التربية الرياضية 
 التربوية األهداف                                 التعليمية األهداف                                                             ادسالس األسبوع     الحادية عشر  التعليمية ةالوحد 
                                                                تعويد التالميذ على الضبط والنظام -1واالستالم     تعلم واكتساب مهارة المناولة -1      2013/ 3/12  التاريخ:                                               االبتدائي الصف السادس 
                                                                  لتعلما تنمية روح التعاون والرغبة في -2 تصويب      الطبطبة واكتساب مهارة تعلم -2                الثالثاءاليوم :             دكرة الياسم الفعالية :       ( دقيقة      40الوقت :  )   

أقسام الوحدة 
 التعليمية

 المالحظات األدوات المستخدمة  التنظيم  الرياضية واألنشطةالفعاليات  الوقت 

القسم   
 اإلعدادي

  د10
 

 لتحية الرياضية،أداء ا تهيئة األدوات وأخذ الغياب

  
 

    
          × 

 النظام وااللتزامالتأكيد على  
سالمة  الحرص الشديد على

 د 2  المقدمة    التالميذ

 اإلحماء   
 
 

 الهرولةوالخلف ، لألمامالسير والهرولة،الهروله مع حركة الذراعين  د4  
رفع الركبتين اليسار مع الصافرة ، ثمبذراع اليمين  األرضمع مس 

 على الصافرة لإلمام عاليا

 

     

التأكيد على وجود مسافات بين  
السير والهرولة  ءأثنا التالميذ

 واألداء الصحيح مع الصفارة .

 اتالتمرين
 البدنية 

 
 

 عدات(4،الذراعان انثنآ( مد وثني الذراعان .... ) فتحا)الوقوف ، د4 
 عدات(.4،تخصر( فتل الجذع للجانبين بالعاقب .....) فتحا)الوقوف ، 

              عدات(4( ثني ومد الرجلين بالتعاقب ....)الوقوف فتحا)

  

  د25 القسم الرئيسي
من قبل  وعرضهاالمعلم من قبل المهارة طريقة أداء شرح وعرض 
    التلميذ النموذج.

      
 

 

      

 
 
 

   

 
النشاط 
 التعليمي

 

 
 د 5
 
 

 
النشاط 

 التطبيقي

 
 د 20

 
 )تكرار التمرين عشرين مرة لكل تمرين ( -(31تمرين رقم )
   )تكرار التمرين اربع عشرة مرة لكل تلميذ( –( 32تمرين رقم )
 )تكرار التمرين عشرين مرة لكل تلميذ( -(33تمرين رقم )

 (5)انظر الملحق 

 12عدد 1ت يد حجم كرا 
 التمرين  ألداءجدار 

 مصاطب .
والتأكيد على  اإلخطاءتصحيح 

 التمرينات بدقة أداء

  د 5 القسم النهائي
 الرئيسي في القسم التالميذ  هما تعلملعبة صغيرة تخدم 

   
 د4   نظاماالنصراف بهدوء و

 أداء التحية الرياضية / االنصراف د1
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 االبتدائية للمرحلةخطة درس التربية الرياضية 
 التربوية األهداف                                   التعليمية  األهداف                                                             السادس األسبوع       الثانية عشر  ةالوحدة التعليمي 
                                                                تعويد التالميذ على الضبط والنظام -1تعلم واكتساب مهارة المناولة واالستالم     -1        12/2013 /8  التاريخ:                                              االبتدائيالصف السادس  
                                                                لتعلما تنمية روح التعاون والرغبة في -2  تصويب     ةمهارة الطبطبواكتساب  تعلم -2                     األحداليوم :           دكرة اليم الفعالية :اس     ( دقيقة          40الوقت :  )  

أقسام الوحدة 
 التعليمية

 المالحظات األدوات المستخدمة  التنظيم  الرياضية والناشطةالفعاليات  الوقت 

القسم   
 اإلعدادي

  د10 
 

 ، أداء التحية الرياضية تهيئة األدوات وأخذ الغياب

  
   

    
          × 

 النظام وااللتزامالتأكيد على  
سالمة على  الحرص الشديد

 د2  المقدمة  التالميذ

 اإلحماء   
 
 

 الهرولةوالخلف ، لألمامالسير والهرولة،الهروله مع حركة الذراعين  د4 
اليسار مع الصافرة ،رفع الركبتين  ثمبذراع اليمين  األرضمع مس 

 على الصافرة لألمام عاليا

    

    

د مسافات بين التأكيد على وجو  
السير والهرولة  ءأثنا التالميذ

 الصفارة.واألداء الصحيح مع 

 اتالتمرين
 البدنية 

 
 

 ...تمرين حرالبقعة.)الوقوف ( القفز الموزون على  د4 
رفع  الرابعةعدات(وفي 3) األسفل( ضغط الجذع الى فتحا)الوقوف ، 

 الجذع لألعلى.
 عدات(4عاقب ......)مد وثني الساقين بالت األربع)الجلوس(على 

       

  

  د25 القسم الرئيسي
وعرضها من قبل من قبل المعلم  المهارةطريقة أداء شرح وعرض 
     التلميذ النموذج.

 
      

  

    

 
 
 

 
    

النشاط 
 التعليمي

 
 د 5
 
 

 
النشاط 

 التطبيقي

 
 د 20

 
 رار التمرين خمسة عشر مرة لكل تلميذ()تك -(34تمرين رقم )
 )تكرار مفتوح لعب حر( –( 35)تمرين رقم 

 )تكرار مفتوح لعب حر( – (36تمرين رقم )
 ( 5)انظر الملحق 

 12عدد  1كرات يد حجم  
  أطواق

 كرة سلة 
والتأكيد على  اإلخطاءتصحيح 

التمرينات بدقة أداء  

  د 5 القسم النهائي
 القسم الرئيسي   فيالتالميذ  همما تعللعبة صغيرة تخدم 

   
 د4    نظاماالنصراف بهدوء و

 أداء التحية الرياضية /االنصراف د  1
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 االبتدائية للمرحلةخطة درس التربية الرياضية 
 التربوية األهداف                                التعليمية  األهداف                                                                السابع األسبوع الثالثة عشر   ةالوحدة التعليمي 
                                                         تعويد التالميذ على الضبط والنظام -1تعلم واكتساب مهارة المناولة واالستالم         -1       2013/ 12 /10  التاريخ:                                        االبتدائيالصف السادس  
                        لتعلما تنمية روح التعاون والرغبة في -2    التصويب      ةمهارة الطبطبواكتساب  تعلم -2                    الثالثاءاليوم :          دكرة الياسم الفعالية :         ( دقيقة 40الوقت :  )  

أقسام الوحدة 
 التعليمية

 المالحظات األدوات المستخدمة  التنظيم  الرياضية  واألنشطةعاليات فال                 الوقت 

القسم   
 اإلعدادي

  د10
 

  التحية الرياضية ءالغياب، أداتهيئة األدوات وأخذ 

    
 

    
          × 

 النظام وااللتزامالتأكيد على  
سالمة لشديد على الحرص ا

 د2   المقدمة    التالميذ

 اإلحماء   
 
 

 الهرولةوالخلف ، لألمامالسير والهرولة،الهروله مع حركة الذراعين  د4 
اليسار مع الصافرة ،رفع الركبتين  ثمبذراع اليمين  األرضمع مس 

 على الصافرة لألمام عاليا

     

    

د على وجود مسافات بين التأكي 
السير والهرولة  ءأثنا التالميذ

 الصفارة.واألداء الصحيح مع 

 اتالتمرين
 البدنية 

 
 

 عدات(4)مد وثني الذراعان .....آ(،الذراعان انثن فتحاالوقوف ،) د4 
 عدات(.4للجانبين .....) فتل الجذع(،تخصر  فتحاالوقوف ، )

       عدات(.4)قب ....ثني ومد الرجلين بالتعا )الوقوف فتحا(

  

  د25 القسم الرئيسي
من قبل  وعرضهاالمعلم من قبل  المهارةطريقة أداء شرح وعرض 
    التلميذ النموذج.

 
     

 

      
 

 
 
 

 
   

النشاط 
 التعليمي

 
 د 5
 
 

 
النشاط 

 التطبيقي

 
 د 20

 
 فتوح لعب حر()تكرار م -(37تمرين رقم )
        ) تكرار مفتوح لعب حر( –( 38تمرين رقم )
 )تكرار التمرين سبعة مرات لكل تلميذ( -(4)تمرين رقم 

 (5) أنظر الملحق 

 12عدد  1كرا ت يد حجم  
 مطاطب،

 12شواخص عدد 
والتأكيد على  األخطاءتصحيح 

التمرينات بدقة أداء  

  د 5 القسم النهائي
 القسم الرئيسي   فيالتالميذ  هتعلمما لعبة صغيرة تخدم 

   
 د4   نظاماالنصراف بهدوء و

 الرياضية / االنصراف ةأداء التحي د 1
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 االبتدائية للمرحلةخطة درس التربية الرياضية 

 التربوية األهداف                                       التعليمية األهداف                                                              السابع األسبوع     الرابعة عشر التعليمية  دةالوح 
                                                            نظامتعويد التالميذ على الضبط وال -1 مهارة المناولة واالستالم       تعلم واكتساب -1      2013/ 15/12  التاريخ:                                            االبتدائيالصف السادس  
                                                               لتعلما تنمية روح التعاون والرغبة في -2   التصويب     ةمهارة الطبطبساب واكت تعلم -2                      األحداليوم :         دكرة الياسم الفعالية :       ( دقيقة       40الوقت :  )  

أقسام الوحدة 
 التعليمية

 المالحظات األدوات المستخدمة  التنظيم  الرياضية واألنشطةالفعاليات  الوقت 

القسم   
 اإلعدادي

  د10
 

  ،أداء التحية الرياضية  تهيئة األدوات وأخذ الغياب

  
 

    
          × 

 النظام وااللتزامأكيد على الت 
لى سالمة الحرص الشديد ع

 د2   المقدمة    التالميذ

 اإلحماء   
 
 

 الهرولةوالخلف ، لألمامالسير والهرولة،الهروله مع حركة الذراعين  د 4 
اليسار مع الصافرة ،رفع الركبتين  ثمبذراع اليمين  األرضمع مس 

 على الصافرة لألمام عاليا

     

    

التأكيد على وجود مسافات بين  
السير والهرولة  ءأثنا التالميذ

 الصفارة.واألداء الصحيح مع 

 اتالتمرين
 البدنية 

 
 

 والخلف لألمام(دوران الذراعين جانبا،الذراعان  فتحا)الوقوف ، د 4 
 عدات(.4(فتل الجذع.......)جانبا،الذراعان  فتحا)الوقوف ، 

 6...)والثبات.مع مد الركبتين  األسفلالوقوف(مسك القدمين من )
 (.عداة

       

  

  د25 القسم الرئيسي
وعرضها من قبل من قبل المعلم  المهارةطريقة أداء شرح وعرض 
     التلميذ النموذج

 
     

 

      
 

 
 
 

 
     

النشاط 
 التعليمي

 

  
 د 5 
 
 

 
النشاط 

 التطبيقي
 

 
 د 20

 
 )تكرار التمرين سبعة مرات لكل تلميذ( -(10رقم )تمرين 
    )تكرار التمرين عشرة مرات لكل تلميذ( – (16رقم )تمرين 

 )تكرار التمرين ثمان مرات لكل تلميذ( -(17) تمرين رقم
 (5)أنظر الملحق 

 10عدد  1كرات يد حجم  
 أطواق

يد على والتأك األخطاءتصحيح 
التمرينات بدقة أداء  

  د 5 القسم النهائي
 في القسم الرئيسي  التالميذ  هما تعلملعبة صغيرة تخدم 

   
 د4   نظاماالنصراف بهدوء و

 أداء التحية الرياضية / االنصراف د1
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 االبتدائية للمرحلةخطة درس التربية الرياضية 
 التربوية األهداف                                  التعليمية األهداف                                                                  الثامن  ألسبوعا    الخامسة عشر التعليميةة الوحد 
                                                             تعويد التالميذ على الضبط والنظام -1  ارة المناولة واالستالم      مه تعلم واكتساب -1    12/2013/ 17  التاريخ:                                           االبتدائيلصف السادس ا 
                          لتعلما تنمية روح التعاون والرغبة في -2  تصويب      ال ةمهارة الطبطبساب واكت تعلم -2                 الثالثاءاليوم :         دكرة الياسم الفعالية :        ( دقيقة     40الوقت :  )   

أقسام الوحدة 
 التعليمية

 المالحظات األدوات المستخدمة  التنظيم  الرياضية واألنشطةالفعاليات  الوقت 

القسم   
 اإلعدادي

  د10
 

 أداء التحية الرياضية، الغيابتهيئة األدوات وأخذ 

    
    

          × 

 النظام وااللتزامالتأكيد على  
سالمة الحرص الشديد على 

 د 2   المقدمة   التالميذ

 اإلحماء   
 
 

 الهرولةوالخلف ، لألمامالسير والهرولة،الهروله مع حركة الذراعين  د 4   
اليسار مع الصافرة ،رفع الركبتين  ثمبذراع اليمين  األرضمع مس 

 على الصافرة املألم عاليا

   

     

التأكيد على وجود مسافات بين  
السير والهرولة  ءأثنا التالميذ

 الصفارة.واألداء الصحيح مع 

 اتالتمرين
 البدنية 

 
 

 أمامآ،خلفآ)تمرين حر( كالطاحونة)الوقوف(دوران الذراعين بالتبادل  د 4   
 عدات(.4لتعاقب ......))البروك ،تخصر( فتل الجذع با

       عدات(.4ثني ومد الرجلين ...) لألمام)الوقوف(الذراعين 

  

  د25 القسم الرئيسي
وعرضها من قبل من قبل المعلم  المهارة أداءطريقة شرح وعرض 
     التلميذ النموذج

 
      

 

      
 

 
 
 

 
   

النشاط 
 التعليمي

 
 د 5 
 
 

 
النشاط 

 التطبيقي

   
 د 20 

 
 ) تكرار التمرين عشرة مرات لكل تلميذ( -(18)تمرين رقم 

  )تكرار التمرين عشرة مرات لكل تلميذ( -( 21رقم )تمرين 
 )تكرار مفتوح لعب حر( -(24) تمرين رقم

 (5)أنظر الملحق 

 10عدد  1كرات يد حجم  
 أطواق

 شواخص
على والتأكيد  األخطاءتصحيح 

التمرينات بدقة أداء  

  د 5 القسم النهائي
 في القسم الرئيسي  التالميذ  هما تعلملعبة صغيرة تخدم 

   
 د4   نظاماالنصراف بهدوء و

 أداء التحية الرياضية /االنصراف د1
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 االبتدائية للمرحلةخطة درس التربية الرياضية 

 التربوية األهداف                                   التعليمية األهداف                                                                الثامن بوعاألس   لسادسة عشر التعليمية ا ةالوحد 
                                                                 تعويد التالميذ على الضبط والنظام -1     ة المناولة واالستالم   اب مهارتعلم واكتس -1     12/2013/ 22  التاريخ:                                             االبتدائيالصف السادس  
                                                                 لتعلما تنمية روح التعاون والرغبة في -2   التصويب     ةبمهارة الطبطتساب واك تعلم -2                    األحداليوم :            دكرة الياسم الفعالية :       ( دقيقة      40الوقت :  )   

أقسام الوحدة 
 التعليمية

 المالحظات األدوات المستخدمة  التنظيم  الرياضية واألنشطةالفعاليات  الوقت 

القسم   
 اإلعدادي

  د10 
 

 أداء التحية الرياضية ،أخذ الغيابتهيئة األدوات و

  
 

    
          × 

 النظام وااللتزامالتأكيد على  
سالمة الحرص الشديد على 

 د2   المقدمة   التالميذ

 اإلحماء   
 
 

 الهرولةوالخلف ، لألمامالسير والهرولة،الهروله مع حركة الذراعين  د 4   
اليسار مع الصافرة ،رفع الركبتين  ثمبذراع اليمين  األرضمع مس 

 على الصافرة لألمام عاليا

    

    

التأكيد على وجود مسافات بين  
السير والهرولة  ءأثنا التالميذ

 الصفارة.واألداء الصحيح مع 

 اتالتمرين
 البدنية 

 
 

 عدات(4) ....( مد وثني الذراعان ،الذراعان انثنآ فتحاالوقوف ،) د 4   
 عدات(4)فتل الجذع للجانبين........ (،تخصر  فتحاالوقوف ، )

      عدات(4)ثني ومد الرجلين بالتعاقب .... )الوقوف فتحا(

  

  د25 القسم الرئيسي
وعرضها من قبل  لمعلممن قبل ا المهارة أداءطريقة شرح وعرض 
      التلميذ النموذج

 
      

       

     
   

 
 
 

 
   

النشاط 
 التعليمي

 
 د5
 
 

 
النشاط 

 التطبيقي

 
 د20

 
 )تكرار التمرين عشرين مرة لكل تلميذ( -(31)تمرين رقم 
      )تكرار التمرين خمسة عشر مرة لكل تلميذ( -(34)تمرين رقم 
 )تكرار مفتوح لعب حر( -(38) تمرين رقم

 ( 5)أنظر الملحق 

 1ات يد حجم كر 
 أطواق

 مصاطب
 صندوق خشبي

والتأكيد على  األخطاءتصحيح 
 التمرينات بدقة أداء

  د 5 القسم النهائي
 الرئيسي في القسم  التالميذ هما تعلملعبة صغيرة تخدم 

   
 د4   نظاماالنصراف بهدوء و

 أداء التحية الرياضية /االنصراف  د1

 



Ministry of Higher Education and Scientific research                                      

Diyala University                                                                                                              

College of Basic Education                                                       

 

 

The Effect of Special Exercises in Mini and Normal 

court on Learning Some Basic Skills and Maintaining 

  them in Handball for Sixth Class Primary School 

Pupils 

 

A Thesis Submitted by 

Muhammed Ahmed Khaleel 

To the Council of the College of basic Education /Diyala 

University in Partial Fulfillment of the Requirements for the 

Degree of Master in Sport Education 

 

Supervised by 

Prof. Majida Hameed Kambash,Ph.D. 

  

 

 

2014 A.D.                                                                    1435 A.H. 

 

 



Abstract 

The thesis includes the following chapters:                               

Chapter one: The Introduction                                                   

     In this chapter the researcher has dealt with the importance of 

the motor learning in raising new generation on scientific and 

developed bases. He has also dealt with the importance of the  

modernization and the promotion of sport classes and games to 

acquire and learn skills properly such as handball game. This is 

achieved through providing an appropriate environment for 

learners, particularly, the primary school which is considered a 

basic stage in learning skills. The importance of the research lies 

in using mini-court as well as normal court for learning some 

basic skills and applying the special exercises in sport lessons to 

achieve new learning process.                                                        

The Problem of the Study                                                            

     The researcher has observed weakness in the performance of 

primary school pupils in the normal court which made the 

interesting and exciting game boring and difficult. For this 

specific reason the researcher intends to use special exercises in 

mini and normal court for learning some basic skills in handball. 

                  

Aims of the Study                                                                          

     The researcher aims at:                                                              

1.setting special exercises in mini and normal court for learning 

some basic skills in handball for sixth primary school pupils.      

                    



2. identifying the effect of special exercises in mini and normal 

court on learning some basic skills in handball for sixth primary 

school pupils.                                                                                 

 3.identifying the maintenance rate of some basic skills in 

handball for sixth primary school pupils.                                      

The Hypotheses                                                                             

It is hypothesized that:                                                                   

1.there are statistical differences between  the pre-test and post-

test of the three study groups  in learning some basic skills in 

handball.                                                                                          

2.there are statistical differences between the three study groups 

in the post test in learning some basic skills in handball.               

3.there is difference between in the maintenance rate in learning 

some basic skills in handball.                                                         

Fields of the Study                                                                        

1.5.1 Sample subjects: the sample is represented by (45) pupils 

of sixth class primary school for the study year (2013-2014).      

     

1.5.2Date:from (1/9/2013) to (10/4/2014).                                    

       

1.5.3 Place: The court of Baquba Primary school                         

                                                     

Chapter Two: Theoretical and Previous Studies                       

     In this chapter the researcher has introduced the concept of 

learning, motor learning and its stages as for acquiring and 

maintaining the basic skills and the methods of measurement. In 

addition, it introduces the concept of the special exercises and 



its importance, the mini-court and mini handball and to the basic 

skills under research. The chapter also has dealt with the review 

of previous studies and the point of similarities and differences 

between them.                                                                                

Chapter three: the Procedures                                                    

    The researcher has used the experimental method and has 

followed the equivalent groups design. The study sample is 

represented by primary school pupils which are (45)pupils 

divided into three groups, two experimental and one control. 

The work on the major experimental group started from (29/10  

/2013) to (22/12/2013)and lasts for (8) weeks including two 

learning units. The whole units of the study are (16) units. This 

chapter also has included the instruments used in gathering 

information, the two pilot experiments the tests used in the 

study, the scientific bases and the two tests(pre-test and post-

test) the maintenance tests and the statistical means used in the 

study.                                                                                               

Chapter Four: The Results, Discussion and analysis               

       

     This chapter is concerned with analyzing and discussing the 

results which the researcher has reached to using tables and 

shapes. The discussion and analysis are based on scientific 

sources.                                                                                           

Chapter Five: Conclusions and Recommendations                   

     The researcher has reached to the following conclusions:       

1.The special exercises used in the current study has led to the 

interaction of learners with the activity and, consequently, 

improved the performance and affected on acquiring some basic 

skills.                                                                                              



2.The mini-court and small spaces between learners are 

appropriate for the learners' physical abilities being in the 

primary stage of learning which is acquisition.                              

3.The transition from the mini-court to the normal court, which 

has been applied on the second experimental group has led to 

developing the skills in the study, particularly the dribbling skill 

in comparison with the first experimental group of this skill .       

4.The appropriacy of the zero-size ball in the primary stages of 

acquisition then the transition to the one-size ball, has increased 

the ability of learners to perform and master skills properly. The 

transition, also played a role in the acquisition and learning 

skills of the study.                                                                           

5.The results of the control group are lower than those of the 

two experimental groups because of the special exercises which 

have an effective role in learning the skills under research.          

                                                                 

Recommendations                                                                         

    The researcher has recommended the following:                      

1.Using special exercises, which are used in the study, for 

learning basic skills in handball which are appropriate for the 

age of the sample of the study.                                                       

2.The emphasis on using the mini-court for this age level and 

conducting schools and educational teams championships 

according to the measurements of the study.                                 

 3.Using the mini-court and gradually the transition to the 

normal court for beginning learners, particularly ,in the 

specialized handball schools recently established and which 

work with the same age level of the current study.                       

                         



4.Making similar studies and applying the variables of the study 

used in the mini-court for learning basic skills in handball and 

applying them on girls and on younger aged boys.                        

 5.Using zero-size ball in learning basic skills in primary 

schools.                                                                                         

 

  


