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 ب  

 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

قالُوا ُسبَحانك ال علَم 
لَنا االّ ما علَّمتنا اّنك 

 انَت العليُم الحكيم

 

 صدق هللا العظيم
 

 24لبقرة / ا                                                                         
 
 
 
 

 إقرار المشرف
 



 ج  

اشــــن  عن ع ــــ ا  هــــلم الرةــــنلج الميةــــيمج   مــــ ن      مــــ  مق ــــر      
ل    م ب ض المننرات األةنة ج بكرة ال   ي الق ه بميقع الضبط لطـال  
الصف األيل الم يةط ( جرى  حت إشراف  ف  ك  ج ال رب ج األةنة ج / 

المنجةـ  ر فـ  ال رب ـج / جنم ج   نلى يه  جزء من م ط بنت   ل  رجج 
 طرائق   ر س ال رب ج الر نض ج.

 
 
 

 ال يق ع :
 عةم المشرف : ع .    نظم كنظم جيا  ال راج                                       

 ك  ج ال رب ج األةنة ج / جنم ج   نلى                                                    
                                                         /   /4002 

 
 ب نء   ى ال يص نت الم يافرة ارشح هلم الرةنلج ل م نقشج .  

                                          
                                                      

 ع. م.         ب   جنةم                                                         
 رئ س قةم ال راةنت ال   ن                                                        

 
 
 
 

 إقرار المقوم اللغوي
 



 د  

هلم الرةنلج الميةيمج   م ن      م  مق ر  ل   ـ م اشن  ع   قرعت     
ب ــــض المنــــنرات األةنةــــ ج بكــــرة ال ــــ  ي الق ــــه بميقــــع الضــــبط لطــــال  

صــف األيل الم يةــط ( قــ   مــت مراج  نــن مــن ال نح ــج ال  ي ــج بح ــ  ال
عصــبحت بلةــ ي    مــ   ــنل مــن األ طــنء يال  ب ــرات ال  ي ــج يال حي ــج 

 غ ر الصح حج . يألج ه يق ت.
 
 
 
 

 ال يق ع /                                                       
 المقيم ال  يي / ال ك يرة قةمج م حت حة ن                                                

 ك  ج ال رب ج األةنة ج / جنم ج   نلى                                                    
 قةم ال  ج ال رب ج                                                        

                                                            /   /4002  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إقرار لجنة المناقشة والتقويم
 



 ه  

ــــى هــــلم        ــــن    ــــن ع ضــــنء لج ــــج الم نقشــــج يال قــــي م اط     شــــن  ع  
الرةنلج يق   نقش ن الطنل  ف  مح ي ن نن يف من له  القج بنن ي   ق  ع نـن 
جــــ  رة بــــنلقبيل ل  ــــل  رجــــج المنجةــــ  ر  رب ــــج / طرائــــق  ــــ ر س ال رب ــــج 

 الر نض ج .
 
 

 التوقيع                                         التوقيع                                                  
 م.د أياد حميد رشيد                       أ.م . د إسماعيل محمد رضا                 

 عضوًا                                    عضوًا                                                 
                                       

 التوقيع                                        
 أ. د وداد محمد رشاد                                                                  

 يساً رئ                                       
 

 ص قت الرةنلج من مج س ك  ج ال رب ج األةنة ج / جنم ـج   نلـى بج ة ه الم  ق ة  ب نر ـخ                     
          /   /4002  

 
 

 ع. م.  .      ب   جنةم                                                             
 ال م                                                                        

                                                                    /   /4002 
 
 

 اإلهـداء



 و  

 إلى     
 …من فقدتك وأنا أحوج ما أكون إليك  
 …عطر الله ثراك ، وأنزل رحمته عليك  
 وسأبقى ذاكرًا لفضلك 

 خالتي العزيزة                                   
 إلى    

 من زرع في قلبي حب الناس
 والدي رحمه الله      

 إلى     
 برًا وإحسانًا …والدتي 

 إلى    
 حبًا ووفاًء  …زوجتي      
 إلى    

 أخوتي …سندي في الحياة 
 هناء …محمد  …صالح 

 إلى   
 بناتي …قرة عيني 

 ميس …هند  …هبه 
 إلى   

 أساتذتي …طواتي في طريق العلم العقول التي رسمت خ
 إلى   

 شكرًا وعرفانا …كل من ساعدني وتمنى لي الخير 
 أحمـد                                                                                                                                                  

 



 ز  

 
 شكر ي ق  ر

الحم   نر  كمن   ب   لجالل يجنـك ي ظـ م ةـ طن ك لـك الحمـ  حمـ ًا ط بـًن ك  ـرًا لك        
مـن  ـياف    مـك ي كـنفي مز ـ ك ميا ـن  ـنر  ال ـنلم ن يصـ   يةـ م يبـنرك   ـى ال ـير المبــ ن  
ةــ   األ ب ــنء يعمــنم المرةــ  ن ةــ   ن يشــل   ن محمــ  صــ ى اط    ــه يةــ م المصــطلى األمــ ن 

 …حنب ه المبنرك ن يال نب  ن لنم بإحةنن إلى  يم ال  ن ي  ى اله الطنهر ن يص
فقــ  ع ــم اط ةــبحن ه ي  ــنلى   م ــه   ــ  بإكمــنل هــلم ال راةــج يب ــين ممــن  ةــ حقين الشــكر 
يال قــ  ر . مشــرف  األةــ نل اللنضــل الــ ك ير  ــنظم كــنظم جــيا  الــلي كــنن   ــر  نصــح يمرشــ  

ـــع ب ق  مـــه اءراء الصـــنئبج يالم  يمـــنت الةـــ   ة إ لى جم  ـــل م صـــيرهن.يا   جـــنز هـــلم الرةـــنلج ب
عةن ل   ف  ال راةج يالـى  مـن ة ك  ـج ال رب ـج األةنةـ ج  لمـن قـ ميم مـن اه مـنم ير ن ـج   م ـج 
لــــى ا ــــ  الــــ ك ير صــــنلح منــــ ي لمــــن عبــــ ام مــــن مالحظــــنت ق مــــج حــــيل ميضــــي  الرةــــنلج  يا 

لــى ع ــ  المــ رس المةــن   م حمــ  منــ ي لمــن عبــ ام يمح ي ن نــن ي زي ــ ي بنلمصــن ر ال  م ــج يا 
لــى إ ارة م يةــطج الشــن اء لمــن  مــن مةــن  م يمشــيرة   م ــج ييقيفــه إلــى جــن ب  بنل صــ حج يا 
لــى فر ــق ال مــل المةــن   الةــ    ــنظم احمــ   كــن   عبــ يم مــن مةــن  ة فــ  إكمــنل ال جربــج يا 

لى زم الت يزمـالء ال راةـج لمـن عبـ يم مـن اه مـنم يمةـ ن  ة يالة    نل   ب  الرح م جالل . يا 
لى  لى  نئ    ليقيفنن إلى جن ب  ي حم نن يصبرهن ع  نء  راة   يال    يزيج   يعطلنل  يا  يا 
لى األةن لة ال براء ل ق منم ل م  يمنت  كل من ةن     بنلم  يمنت عي المصن ر عي الةؤال يا 
لــى زمالئــ  فــ  م  ر ــج ال شــنط الر نضــ  ي إلــى مك ــ  ال صــر ل طبن ــج  الــيار ة فــ  الرةــنلج يا 
يااة  ةـــنا ياألا ةـــ نن  بـــنس ياألا جمـــنل ع  ـــ  لمـــن عبـــ يم مـــن مةـــن  ة كب ـــرة فـــ  طبـــع 
ظننرهــــن بــــنلمظنر الالئــــق يااا ح ــــ ر صــــبح  لمــــن ق مــــه مــــن  ــــين فــــ  ا ــــرا   الرةــــنلج يا 

 …الرةنلج
 

 وأخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
 
 

 أحمــد                                                                      

 



 ح  

 
 مستخلص الرسالة باللغة العربية

 -: عنوان الرسالة
م ن      م  مق ر  ل    م ب ض المننرات األةنة ج بكرة ال   ي الق ه بميقع 

 الضبط لطال  الصف األيل الم يةط
 

 رةنلج ق منن                                          
 احمد مهدي صالح العبيدي

 4002 –جنم ج   نلى  – رب ج األةنة ج  ك  ج ال
 
 

 اش م ت الرةنلج   ى  مةج عبيا  
 الباب األول : يتضمن التعريف بالبحث

ــ م ب ــض المنــنرات       طــرق البنحــ  إلــى عهم ــج ع ــ ا  م نــن      مــ  بشــكل   مــ  صــح ح ل   
ـــ ع ـــج كـــرة ال ـــ   ب ـــ  لطـــال  الصـــف األيل الم يةـــط يللـــك ان ل ب فـــ  المـــ ارس  األةنةـــ ج بكـــرة ال 

 ال راق ج ف  المرح ج الم يةطج .
يارا  البنحــ  ال رك ــز   ــى ال يامــل ال لةــ ج يالش صــ ج ال ــ    ةــم بنــن الطــال   ــالل  م  ــج     

 ال    م يال   من الممكن ان  ةن  هم   ى ال جني  مع المننرات األةنة ج بشكل اك ر  قج.
ميقـع الضـبط ي   قـ  بل ـه م   ـر    ـ   يرًا منمـًن فـ   يق  ا  نر البنح  م   رًا  لةـ ًن اا يهـي     

 م  ـج الــ   م ي قةــم هــلا الم   ـر إلــى ا جــنه ن عحــ همن    ا  ـ  ( ياء ــر    ــنرج  ( يان اا جــنم 
ال ا         عن  رجـع األفـرا  عةـبن   جـنحنم عي فشـ نم إلـى قـ را نم . عمـن اا جـنم ال ـنرج     ـ  

 م عي فش نم إلى الحظ يالق ر ي ل  ر اء ر ن.عن  رجع األفرا  عةبن   جنحن
 
 
 
 



 ط  

 
 -أهداف البحث :

   ا  م نن  ل    م ب ض المننرات األةنة ج بكرة ال   لطال  الصف األيل الم يةط .-5
 ع  ا  مق نس ري ر لميقع الضبط ل  الءم مع المرح ج ال مر ج ل   ج البح  .-4
لمننرات األةنةـ ج بكـرة ال ـ  لطـال  الصـف األيل إ جن  ال القج ب ن ميقع الضبط ي   م ب ض ا-2

 الم يةط .
 -فروض البحث:

ل م نـــن  ال    مـــ   ـــل  ر فـــ   م  ـــج    ـــم ب ـــض المنـــنرات األةنةـــ ج بكـــرة ال ـــ  ا جـــنه  ميقـــع -5
 ال نرج  (. –الضبط   ال ا    

ـــ ا    -4 ـــ ن ا جـــنه  ميقـــع الضـــبط   ال ـــج ب ـــج م  ي  ـــنط لات  ال ج  ( ال ـــنر  – يجـــ   القـــج ار ب
 يمة يى األ اء المننري بكرة ال  .

ـــ ا    -2 ـــ ن ا جـــنه  ميقـــع الضـــبط   ال ـــج ب ال ـــنرج  ( فـــ  مةـــ يى األ اء  –يجـــي  فـــريق م  ي 
 المننري.

 ي  ضمن ع ضًن مجنات البح  ي  ر ف عهم المصط حنت.
 -دراسات نظرية ودراسات مشابهة: -الباب الثاني:

ــــى مجمي ــــج مــــن ال راةــــ      نت ال ظر ــــج لات ال القــــج بميقــــع الضــــبط يب ــــض  طــــرق البنحــــ  إل
ال صـــنئل ال مر ـــج ل   ـــج البحـــ  ا يالمنـــنرات األةنةــــ ج ق ـــ  البحـــ  ا يكـــللك ب ـــض ال راةــــنت 

 المشنبنج . 
جراءاته الميدانية: -الباب الثالث:  -منهج البحث وا 

البحـ  مــن  اة   م البنحـ  الم ن  ال جر ب  لمالءم ه عهـ اف يمشـك ج البحـ  ي كي ـت    ـج      
( طنلــ  مــن الصــف األيل الم يةــط  ــم  ا   ــنرهم بطر قــج  شــيائ ج  م  ــين مجمي ــج  جر ب ــج  20  

ياحــــ ة بــــ ين يجــــي  مجمي ــــج ضــــنبطج ح ــــ   ــــم  ب ــــ  للــــك ع ــــ ا  م نــــن  ل   ــــ م ب ــــض المنــــنرات 
ري ــر ( يحــ ة     م ــج يب ــ  للــك  ــم ع ــ ا   مق ــنس 51( عةــنب ع بياقــع  8األةنةــ ج بكــرة ال ــ  م  ــه  

لميقـــع الضـــبط ي طب قـــه   ـــى الطـــال  ل  شـــكل ا جـــنه ن لميقـــع الضـــبط عحـــ همن   ا  ـــ ( ياأل ـــر 
  ـــنرج ( يب ـــ  عجـــراء ال جـــن س يال كـــنفؤ بـــ ن اا جـــنه ن  ـــم   طب ـــق الم نـــن    ـــى اا جـــنه ن مـــن 
ن  ـــالل  رس ال رب ـــج الر نضـــ ج يب ـــ  ا  نـــنء مـــ ة ال جربـــج عجر ـــت اا  بـــنرات الب   ـــج ي ـــم م نلج نـــ

 احصنئ ًن. 



 ي  

 -الباب الرابع:
لقــــ   ضــــمن البــــن  الرابــــع  ــــرض ال  ــــنئ  ي ح   نــــن يم نقشــــ نن   ــــى ضــــيء جــــ ايل ال الــــج        

 اإحصنئ ج. 
 

 -الباب الخامس : االستنتاجات  والتوصيات:
 -االستنتاجات:

    الم نــــن  ال    مــــ  ةــــنهم فـــــ     ــــم ب ـــــض المنــــنرات األةنةــــ ج ا جــــنه  مـــــيقع الضبـــــط   -5
 ال نرج  ( . –ال ا    

ال ـــنرج  ( يمةـــ يى األ اء  –ه ـــنك  القـــج عر بنط ـــج بـــ ن  ا جـــنه  ميقـــع الضـــبط   الـــ ا    -4
 المننري  .

عن عصــحن  الضــبط الـــ ا    عفضــل مــن ح ـــ  مةــ يى األ اء المنــنري مـــن عصــحن  الضـــبط  -2
 ات الب   ج .ال نرج  يللك من  الل اللريق الم  ي ج ال   ظنرت ف    نئ  اا  بنر 

 -التوصيات :
ا  من  الم نن  ال    م  من قبل يزارة ال رب ج يللك لمن حققه ف      م ب ض المننرات -5

 ااةنة ج بكرة ال   يز ن ة ال شي ق ياا نرة.
 مكــن ا   ــنر فــرق الم رةــج لم   ــف األل ـــن  مـــن الطــال  عصــحن  ميقــع الضــبط            -4

 إمكن  ج ال   م يال طير    هم .اا جنم ال ا    ( يللك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ك  

 محتويات الرسالة
 رقم الصفحة الموضوع ت
 أ ال  يان 
 ب اء ج القرا  ج  
 ج إقرار المشرف 
 د إقرار المقيم ال  يي  
 هـ إقرار لج ج الم نقشج يال قي م  
 و اإه اء 
 ز شكر ي ق  ر  
 ي –ح  مة   ل الرةنلج بنل  ج ال رب ج  
 م –ك  مح ي نت الرةنلج 
 ن قنئمج الج ايل 
 س قنئمج األشكنل 
 س قنئمج المالحق 
 1 البن  األيل 
 2 ال  ر ف بنلبح  1
 2 المق مج يعهم ج البح  1-1
 3 مشك ج البح  1-2
 4 عه اف البح  1-3
 4 فريض البح  1-4
 4 مجنات البح  1-5
 4 المجنل البشري 1-5-1
 4 زمن  المجنل ال 1-5-2
 4 المجنل المكن    1-5-3

 5   ر ف المصط حنت 1-6
 



 ل  

 رقم الصفحة الموضوع ت
 6 الباب الثاني 
 7  راةنت  ظر ج 2-1
 8-7 ميقع الضبط 2-1-1
 9 ال نرج  ( –صلنت ليي الضبط  ال ا     2-1-2
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 2 الباب األول : التعريف بالبحث
 

 الباب األول
 -التعريف بالبحث :  -1
 -المقدمة وأهمية البحث :  1-1         

أن البحث مازال قائمًا ومستمرًا في  مايال اليت ال الحرمي  ميد ت يرر الأليرل وااسيالخد المسيت رم        
فييي   ليييد اخايييار افليييل الوسيييائل ال امخييي   رميييً  لاحرمييي  الرخاليييخ  والتأليييور ال امييي  واا سيييا    و ييي ا 

فييي  ال يييواح  ن البر خييي ة المخارخييي ة ال ألألخييي ة خسيييافر فييي  تميييوخن وافيييرار الرخالييي  افيييرارًا اخيييرًا مييين ما
 ال فسخ ( 

وحخيييث أن المخييياراأل  ييي  ااسييياع ليييت ال أا ل بييي  افيييبف مييين الليييرورا التفمخييير فييي  أفيييرار مييي خ     
ت اخميي  لامخيياراأل الرخالييخ  وبصييمل  يياع لت اييخل ب ييا المخيياراأل ااساسييخ  بميير  الخيير لأليي د الفيي  

 تبرأ ف  المرارع ال راقخ  ف  الف  ااول المتوسأل ااول المتوسأل  و لد الن ل ب  مر  الخر 
والفرار م خ  ت اخم  خاد اتبيا  ااسيع ال امخي  الفيحخح  في  ت ايخل تايد المخياراأل و ليد بتواخي      

اال تمييال المايي  ملييي  مراحييل ت ايييخل المخيياراأل الحرمخييي  ااساسييخ  واتبيييا   ألييواأل الت ايييخل الفييحخح  مييين 
ل  الف د مميا خسيخل فماخي  ااراء و ي ا ميا أصيار ألخي  ن مميال فيار  حخث االبتراء بالسخل والتررج م

( "أن التررج ف  ااراء خمون من السخل مل  الف د وب اء مل تررخد فا  التررخد السابل لي   9191
  (9)وان خت مر المررع أن تررخع المخاراأل الحرمخ  بفور  فحخح  خ    امتساد ال براأل"

لترمخييز فاي  اوا يد ااراء البير   فنيأل أم يياء فماخي  الت ايخل بيل لييرور  وخايد فيرل االقتفيار في  ا    
الترمخز فا  ال وامل ال فسخ  والص فخ  الت  ختسل بخا الأل د ف    ه المرحاي  والتي  مين المممين أن 

( حخييث  9191تسييافر ل فايي  التايياود مييد المخيياراأل بصييمل امميير رقيي   و يي ا مييا أميير فاخيي  ن الألالييد 
 (2)خز وبصمل اممر ارخ  فا  الحاالأل ال فسخ  ل فبخن"خنول " خاد الترم

 
 
 
 

                                                           

 .11، ص 1191بغداد، بيت الحكمة،  كرة اليد .(كمال عارف، سعد محسن ؛ 1)
 .91، ص1191، بغداد، مطبعة الشعب، علم النفس الرياضي الطالب نزار؛ مبادئ  (2)



 3 الباب األول : التعريف بالبحث
وقيير ا تييار الباحييث أحيير المتنخييراأل ال فسييخ  مال و ييو موقييد اللييبأل وخ تنيير ا يي  متنخيير خا ييد رورًا     

مخميييًا فييي  فماخييي  اليييت ال   "وخنسيييل  ييي ا المتنخييير ملييي  اتايييا خن أحييير ما ن را اييي  ( وا  ييير ن  يييارا  (  
فيياافرار اليي خن خرا ييون  ايياحخل  (9)ر أسييباد  ايياحخل أو فصيياخل فيي  الحخييا   وفايي  لييوءه خراييد اافييرا

وفصاخل مل  أسباد ختحماون مسيوولخاتخا  يل الي خن خميون موقيد الليبأل لرخي  را اخيًا  أميا الي خن خرا يون 
  ااحخل أو فصاخل ف  الحخا  مل  أسباد  اراخ   ل ال خن خمون موقد اللبأل لرخخل  اراخًا 

رحا  المتوسأل  من المراحل الرراسخ  المخم  لمو خا مرحا  ا تنالخ  ف  حخا  الألالد حخيث وت تبر الم   
" تتمخز بال رخر من التنخراأل الفسخولواخ  وال فسخ  الت  تومر بفور  بالن  فاي  حخيا  الفيرر في  المراحيل 

 (2نالتالخ  من فمره"
 
 
 
 -مشكلة البحث : 1-2
ميير  الخيير لييل تصييخر تألييورًا مبخييرًا فيي  المييرارع ال راقخيي   وخ ييور  ميين  يي ل  بيير  الباحييث الحيي  أن ل بيي    

 ليييد السيييباد فييير  م خيييا أن الب ييياء ااساسييي  لخييي ه الا بييي  فييي  المررسييي  ليييل خاييير ال  اخييي  المافخييي ة وفيييرل 
اال تميييال بيييالألرل ال امخييي  فييي  ت ايييخل المخييياراأل و افييي  فييي  الميييرار المتوسيييأل   ن ل بييي  مييير  الخييير فييي  

 رأ من الف  ااول المتوسأل المرارع ال راقخ  تب
ل ا ارتأى الباحث أفرار م خياج ت اخمي  ليب ا المخياراأل ااساسيخ  بمير  الخير لألي د الفي  ااول     

المتوسأل  وان ت ال   ه المخاراأل ختأمر ب ير  فواميل م خيا بخئي  وم خيا ميا  يو  فسي  ومين الم حي  أ  يا 
وامييل ال فسييخ   وميين   ييا أرار الباحييث م رفيي  ف قيي   خييتل فيي  اااييد ااحخييان بال وامييل البخئخيي   يياماخن ال 

 أحر المتنخراأل ال فسخ  مال و و موقد اللبأل بت اخل ب ا المخاراأل ااساسخ  بمر  الخر 
 
 

                                                           

 .89،ص1111، الموصل، مطبعة جامعة الموصل، س التربوياسس علم النف(االزرجاوي فاضل محسن؛ 1)
 .111،ص1111، القاهرة ، دار المعارف،  علم النفس الرياضي( محمد حسن عالوي ؛  2)



 4 الباب األول : التعريف بالبحث
 -أهداف البحث: 1-3

 -خخر  البحث مل  :
 أفرار م خاج ت اخم  لب ا المخاراأل ااساسخ  بمر  الخر لأل د الف  ااول المتوسأل   -9
 منخاع روتر لموقد اللبأل لخت ءل مد المرحا  ال مرخ  ل خ   البحث   أفرار -2
مخاييار ال  قيي  بييخن موقييد اللييبأل وت اييل ب ييا المخيياراأل ااساسييخ  بميير  الخيير لأليي د الفيي  ااول  -3

 المتوسأل   
 
 -فروض البحث : 1-4

موقيد الليبأل لام خاج الت اخم  تأمخر ف  فماخ  ت ال ب يا المخياراأل ااساسيخ  بمير  الخير التايا    -9
 ال ارا  (   –ن الرا ا  

ال يارا ( ومسيتوى  –توار ف ق  ارتباأل  األ رالل  م  وخي  بيخن اتايا   موقيد الليبأل ن اليرا ا   -2
 ااراء المخارا بمر  الخر  

ال يارا  ( في  مسيتوى ااراء المخيارا  –واور فرول م  وخ  بخن اتاا   موقد اللبأل ن الرا ا   -3
    

 
 
 
 -مجاالت البحث : 1-5

 أل د الففو  ااول  لامرحا  المتوسأل   -المجال البشري:
  90/9/2004ولناخ   4/99/2003لافتر  من  -المجال الزماني :
 ساح  مررس  متوسأل  الصخراء لاب خن  -المجال المكاني :

 
 
 
 



 5 الباب األول : التعريف بالبحث
 -تعريف المصطلحات : 1-6

 -التعلم :
 سييان و ييو فماخيي  تمخيي  السييتااباأل "ساسييا  ميين المتنخييراأل  يي ل  بيير  م خ يي  لت ييرخل سيياود اا     

  (9نت اسد المواق  الم تاف  الت  ت بر فن  برات  وت وِم  مد المحخأل "
 -المهارة :
" يي  ااراء الحرميي  اللييرورا اليي ا خخيير  مليي  تحنخييل اييرا م ييخن فيي  الرخاليي  الت ففييخ       

 (2)وفنًا لنوافر الم افس  "
 (3) ختخا واست مالخا ف  ول خاأل م تاف  وبصمل  ااف"وُت َر  أخلا "بأ خا المباأل ف  الحرم  وال

   ( Locus of control) -: )*(موقع الضبط

( لييي ا فيييأن م  مخيييا خبيييرو  Rotterاصيييتنأل م  يييل ت يييارخ  موقيييد الليييبأل مييين ت رخييي  روتييير  ن       
(  "مييرى صيي ور الفييرر أن باسييتألافت  الييتحمل فيي  ااحييراث  9195متصييابخًا وقيير فرفيي  ن ألا ييأل حسيين 

   (4)اراخ  الت  خممن أن تومر فخ  حخث خ نسل اافرار تب ًا ل لد المفخول مل  فئتخن "ال 
فئييي  اليييتحمل اليييرا ا : و يييل اافيييرار الييي خن خ تنيييرون أن ااحيييراث خيييتل اليييتحمل فخخيييا مييين را اخيييل وا خيييل -أ

 مسوولون فما خحرث لخل  
ل التحمل فخخا من ال ارج وال سيخألر  فئ  التحمل ال ارا : و ل اافرار ال خن خ تنرون ان ااحراث خت-د

 لخل فا    ه ااحراث والتأمخر فخخا 
       

 

 
 

                                                           

 11. ص 1198الموصل . مطبعة جامعة الموصل .  علم الحركة ) التعلم الحركي ( (. وجيه محجوب ؛ 1)
   191. ص  1199القاهرة . دار الفكر الحديث . 1ط . ديث .التدريب الرياضي الح(مفتي إبراهيم حماد ؛ 2)
 11. ص 1191الموصل . دار الكتب للطباعة والنشر .  علم الحركة.( وجيه محجوب ؛ 1)

( فمنهم من يرى انه يعني " مركز السيطرة " او " موقع  Locus of control)*( تختلف الترجمات العربية الحالية لمصطلح )
 Locus ofالخ غير أن جميع هذه التسميات تشير الى مفهوم واحد هو )… قع السيطرة " او " وجهة التحكم " الضبط " او " مو

control " الذي ترجم في البحث الحالي بـ " موقع الضبط  ) 
مجلة كلية ( طلعت حسن عبد الرحيم ؛ وجهة التحكم وتقبل اآلخرين لدى طالب الجامعة المحرومين وغير المحرومين من آبائهم، 4)

 .149، ص1198، العدد السادس ،  التربية  بالمنصور



 

 الثاني الباب
 

 دراسات نظرية ودراسات مشابهة   -2
 دراسات نظرية 2-1
 موقع الضبط 2-1-1
 الخارجي( – الداخليصفات ذوي )الضبط  2-1-2
 خصائص المرحلة العمرية لعينة البحث 2-1-3
 التعلم الحركي 2-1-4
 ومراحل تعلمها الحركيةالمهارة  2-1-5
 بكرة اليد األساسيةالمهارات  2-1-6
 المشابهةالدراسات  2-2
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 دراسات نظرية  2-1
  Locus of controlموقع الضبط   2-1-1

 ضألمعددا فد  ضب اضسداا ضبنفسدي  ميعد  مدم    نسدميا  مفهدم  ممعدا ضبطدمن مدم ضبمفدالي  ضب  ي دد   يعد      
مجددال م دد  شخصددي  ضألنفددال مضباضشدد يم مبهدداض  اسددف ضبع مددا  فدد   فدد ضبهامدد  ب اضسدد  ضبفددامد ضبفا يدد  

 (1)ضألخيايم.  ضبعق يمضبنفس مضلتممض مف خالل 
 ممعدا  ضتجداليمجميا ضب اضساا ضبت  تنامبا ممعدا ضبطدمن م دق تقسديمف نبدق نمنديم  م  متتفد     

مبداب   (External – control)  ضبخدااج ضبطدمن  مممعدا(   Internal – controlضبطدمن ضبد ضخ   ) 
يعد   م د مدم  سدما  ممد   منقدال   (2). ضالتجداليما ضبدق لدايم فأم جميا تعايفداا ممعدا ضبطدمن تشدي

تندددامل لددداض  مدددمضبطدددمن مدددم ضت دددا ضبتعايفددداا شددديمما   م امتدددا ضمل  بممعدددا Rotterتعايدددو امتدددا 
مصدا ا ضبتعييدي فداالفاض  ضبدايم   دملضألفداض  يخت فدمم فد  تعمدي  تمععداته    مضبمفهم  ضبدا  يفتدا"  

 يددداته  تعدددم  ضبدددق سددد مته  معددد اته   فددد ميماا ضبتددد  ت ددد   بددد يه  طدددمن  ضخ ددد  يعتقددد مم  م ضبتددد 
ضبتدد ميماا  م ضبمتافددأ  فدد   يدداته  تسددينا   ممعتددس ضالفدداض  ضبددايم بدد يه  طددمن خددااج  فيعتقدد مم 

 (3). مضبق ام يها عمى خااجي  تاب ظ مضبص ف  
 د ض  مضألفعدال ف  ضأل ضبسينا ماتمن مامتقا  ضبفا  مأم ب يف ضبق ا  م ق   نف  Rohnerامنا   ميقمل

ضمتقدا  ضبفدا  مدأم بيسدا ب يدف ضبقد ا   يداتمنضبخاص  م ياتدف ضبشخصدي  مممعدا ضبطدمن ضبد ضخ  م مينمدا 
 (4)مممعا ضبطمن ضبخااج .  م ياتفم ق ضبسينا  ف  ضأل  ض  مضألفعال ضبخاص  

سد م  مدم  ندمضا ضب ضبع ي ضنف يع  مم ضمعا  ضبشخصي  نا يؤ ا ف   م ق  Lefcourtبيفتماا  ميصفف
يسددمل بددف ماالسددتماضا م ددق عيدد   مضبعامددد مضم ضمتقددا  ضبفددا  مأنددف يسددتنيا ضبددت ت  فدد  ضمددما  ضبخاصدد  

   (5)مم ضبتمضفد مدا ضبميئ  ضبت  يعيش فيها.  يمتنفضب يا  مم  مم عها ميتمتا م ياتف ممم    
     

                                                           
(

العدد السادس  مجلة كلية التربية بالمنصور .الخارجي في البيئة المصرية .  –مس لوجهة التحكم الداخلي طلعت حسن عبد الرحمن ؛ تقنين مقياس جي  (1
 343. ص 1895.  5. ج

يات الرياالت فليحان سليمان: أساليب التنشئة االسرية وعالقتها بمركز الضبط والتحصيل الدراسي لدى الطلبة المراجعين لمركز االرشاد في كل  (2)
 14. ص 1881الحكومية في االردن . أطروحة دكتوراه غير منشورة . كلية التربية / ابن رشد . جامعة بغداد .  المجتمع

.  2002.  أسماء عبد محي ؛ مفهوم الذات وعالقته بموقع الضبط لدى العائدين من االسر . أطروحة دكتوراه . كلية التربية . ابن رشد . جامعة بغداد  (3)
 13ص

(4) Rohner :  Parental Acceptoce. Rejection The Development Of Chicken’s Locus Of 
Control , Journal of psychology (1980) p.15 

(5) Lefcourt , Herbret : Locus Of Control Current , Trends In Theory And Research .New 
Jersy . Hil solate . ( 1976 ) p. 77 
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ناتدف مع اضتدف )ضبعق يد   اجد  ضمتقدا  ضبفدا  مأمتا  ندفماو )ماس ( ماتدي ضبسدينا  ضبد ضخ   م دق    مع  

فدد  ضخفاعاتددف ضم نجا اتددف فدد  ضبسددع  الل ضفددف فدد  ضب يددا  مضم ماتددي  تسددم مضبجسددمي  مضالنفعابيدد  ( 
 (1) اج  ضمتقا  ضبفا   م ضبق ا مضالخايم ل  ضبسم  ف  نجا اتف ضم ضخفاعاتف.  لمضبسينا  ضبخااج  

ضبفدددا    متقدددا ضخ   ضبدددق  اجددد    ضبددد  – ضبخدددااج جمايدددل فأندددف يعدددي  مفهدددم  ماتدددي ضبطدددمن   مدددا     
 م  ياجدا ابد  ضبدق ممضمدل معدمى خااجيد  بيسدا طدمم  مقاملممسؤمبيتف ضبشخصي  مما ي    بفم 

 (2)سيناتف  م ت تمف. 
يعمدا مدم ضمتقدا  ضبفدا   متغيدام دق  ندف    ضبد ضخ  م ين  منصما فق  مافدا ماتدي ضبسدينا    ما     

ف مم ددق ضبمتغيدداضا ضبتدد  تمضجهدد  ميتمددا ابدد  نيمانددف مأمتددام سدد مت م ددقمق اضتددف معام ياتددف فدد  ضبسددينا  
ف . مماتددي ضبسددينا  ضبخددااج  لددم متغيددا يعمددا مددم ضمتقددا  ضبفددا  مسددينا  ضب ددظ سدد مت  ضبتنمددؤ منتددائ  

مضبظامو م ق متغياضا  ياتف مس مت  ميتما اب  مد   ع اتدف م دق ضبتنمدؤ منتدائ   مضالخايممضبص ف  
 (3)ف . س مت  

ممعددا ضبطددمن ضبدد ضخ   مأنددف   ضمتقددا  ضبفددا  ضم ب يددف ضبقدد ا  م ددق   Ruckmanام مينمددا يعدداو ايتمدد
ضبسددينا  فدد  ضأل دد ض  مضألفعددال ضبخاصدد  م ياتددف ضبشخصددي  . مممعددا ضبطددمن ضبخددااج  لددم ضمتقددا  

 (4)ضبفا   نف بيس ب يف ضبق ا  م ق ضبسينا  ف  ضأل  ض  مضألفعال ضبخاص  ف   ياتف ضبشخصي    
 يددد  معددد   ممعدددا ضبطدددمن  مدددا  ضخ يدددا   م خااجيدددا  ال يعنددد   نم ضألفددداض  ينقسدددممم نم ممطدددما ت      

مصددما  من قدد  نبددق ام  طددمن  ضخ دد   م ام  طددمن خددااج  . النددف ال تمجدد   نمددان نقيدد  مددم فئتدد  
ضبخااج (م فق  يتمم ضبفا   ضخ   ضبطدمن فد  معد" ضبممضعدو مخدااج  ضبطدمن  –ضبطمن )ضب ضخ   

 (5)ف  ممضعو  خاى   
 
 
 
 
 
 

 الخارجي( –صفات ذوي الضبط )الداخلي  2-1-2

                                                           

.  1881المستقبل ومركز السيطرة والرضا عن اهداف الحياة . اطروحة دكتوراه غير منشورة . كلية االداب . جامعة بغداد .  باسم فارس ؛ قلق (1)
 22ص

 310. ص  1881.  2. ع 23. مجلد العلوم التربويةجبريل موسى ؛ العالقة بين مركز التحكم وكل من التحصيل الدراسي والتكيف. دراسات .   (2)
 21. ص1898نصور ؛ مركز السيطرة والتعامل مع الضغوط النفسية . رسالة ماجستير غير منشورة . كلية االداب . جامعة بغداد . بثينة م  (3)

(4) Ruckman .R,M.Schermer: Relationship Between Self Establishment And Internal Conutrol For Men And Women. 

Psychological Reports.(1973) P106 
  22ص 2002.  مصدر سبق ذكرهأسماء عبد محي ؛  (5)
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لناب  مجممم  مم ضبخصائص ضبعام  ي   لا امتا بام  ضبطمن ضب ضخ   مبام  ضبطمن       

 ( 1. تما مميم ف  ضبج مل اع  )(1)ضبخااج 
 (1جدول رقم )

 الخارجي( –يبين صفات ذوي الضبط )الداخلي 
 ضبطمن ضبخااج  ا ضبطمن ضب ضخ   ا

ل نبق ميم ضبفشل  م ضبتاضجا ضب اضس  نبق يمي 1
 م   مابف ضبجه  ضبمناس 

يميل نبق ميم ضبفشل  م ضبتاضجا ضب اضس  نبق  1
 ضب ظ  م صعمم  ضبمهم 

 ضت ا ميال نبق ضبخطما 2 ضت ا ميال نبق ضالستقالبي  2

ب يف ع اضا جي   ف  ما يتع د م ل  3
 ضبمشتالا ضبت  تمضجهف

 ضبمشتالا ع اضتف م  م   ف   ل 3

  قتف ماضتف منخفط  4  قتف ماضتف مابي  4
 يميل نبق تجن  ضبمسئمبي  5 يت مل ضبمسؤمبي  5
 يميل ف  س متف نبق ضبق د مضالتتئا  6 يتمتا مص   نفسي  جي   6
 ضت ا ميال نبق ضالمتما  م ق ض خايم 7 ضت ا ميال نبق ضالمتما  م ق ضباضا 7

ل م ق يميل نبق مال ضبجه  ب  صم  8
 ضبمع مماا

 ضعل ضلتماما  ف  ضب صمل م ق ضبمع مماا 8

  عل ميال نبق ضبم اما  2 ضت ا ميال نبق ضبم اما  2
 ال يميل نبق ضبمشاات  ف  ضبنشان ضالجتمام  10 يشاا  ف  ضبنشان ضالجتمام  10
 يميل نبق ضالن فامي  11 يت ت  ف  ضنفعاالتف 11
 ل نبق عممل ضألما ضبمضعايمي 12 يميل نبق تأتي  ضباضا 12
 ضعل ميال نبق ضبتفاؤل 13 يغ   م يف ضبشعما مابتفاؤل 13

 يميل نبق نيجا  م ضئل ضبس م  غيا ضبناجل 14
ضعل ميال نبق نيجا  م ضئل ضبس م  من  ماما   14

 مخما  ضبفشل 
 يتأ ا مممضعو ض خايم فيما يقم  مف 15 يقام  طغن ضبجمام  فيما ال يقتنا مف  15

 
 

                                                           

 . 121. ص 1227.  مصدر سبق ذكرهالرياالت فليحان سليمان ؛  (1)
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 ( سنة للذكور. 13 – 12خصائص المرحلة العمرية لعينة البحث )    2-1-3
 -:(1)النمو الجسمي -

تتميددي لددا  ضبما  دد  منفددا  فدد  نمددم ضبنددمل مضبددميم ميددنعتس ض ددا ابدد  م ددق  تسدداا ضبتتفدديم مضبصدد ا 
 منمل ضبجاا مم ين ضألا ضو منمل ضبساعيم .

 يم ف  لا  ضبما    مف  ضبج مل   نا  نشاا  نبق متمسناا ضبنمل مضبم 
 

 ( 2جدول ) 
 يبين متوسطات الطول والوزن للمرحلة العمرية

 متمسن ضبميم تغ  متمسن ضبنمل س  ضبجنس ضبسم

 3741 14341 منيم سن  12
 3244 148421 منيم سن  13

 
ميال دددظ نم لدددا  ضبتغيددداضا ضبجسدددماني  مضبفسددديمبمجي  ضبسدددامق  تددداتمن مابع يددد  مدددم ضبمتغيددداضا ضبنفسدددي  

 ضبس متي  ضبت  تتميي مها لا  ضبما    . م 
 
 -العالقة بين النمو الجسمي والنمو النفسي :-

يمدد م  م لنابدد  مالعدد  مضطدد   مدديم معدد ل ضبنمددم م  ددا ابدد  م ددق ضبنددمض   ضبنفسددي  ممددم ابدد  م ددق 
سميل ضبم ال  م ضبنفل لييل ضبجس  ) ضألعل نطجا  مم يمالئف ( يج  نفسف غيا ماغم  فيدف مند ما 

يمددالؤ  فدد  تتددميم فايددد ب ممددااض  فدد  معدد" ضألنشددن  ضباياطددي . معدد  يشددعا مسددخاي  ضألعدداضم  ياغدد 
منظاضته  ضبيف م ق ضنف ) خائ (  م غيا مم مد مدف فد   م يصدمل مطدمض  نافعدا  بفايقدف. مينما ضبنفدل 

ميددا  م ضبشدا  ضبناطدد  جسددميا  يسددام   تقدد يا يمالئددف بنمددم  مضتتمددال ع اضتددف م ددق نتسددا  مفهممددا  نيجا
 (2)م قتف ن م نطجف ضبجسم  ممم    ضب ق  مابنفس. 

 
 
 -النمو االجتماعي واالنفعالي والعقلي :-

                                                           

 140. ص 1223 مصدر سبق ذكره.محمد حسن عالوي :  (1)
 146. ص 1222القاهرة . دار الفكر العربي .  النمو الحركي.أسامة كامل راتب :  (2)
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يتصدددو ضبنمدددم ضالجتمدددام  فددد  لدددا  ضبما  ددد  ممظدددالا ائيسدددي  تظهدددا فددد   تددد بو ضبفدددا  مدددا         

ض خدددايم  م نفدددما  مدددنه  . معددد  يمددد م ضبخجدددل م دددق معطددده  مسدددم  ضبتغيددداضا ضبمفاجئددد  فددد  ضبمظدددالا 
 (1)ضبجسمي م ميتق   ف  تصافاتف ميم س م  ضبتماا متصافاا ضبصغاا ميميل نبق تق ي  ضبتماا 

 ما ضبنمم ضالنفعاب   فيتأ ا مابتغياضا ضبجسمي  ضب ضخ يد  مضبخااجيد  متدي ض  ضبقد ا  م دق ضالنتمدا         
 (2)يضي  منفسف. مضبتاتيي مضبمال ظ  مص مم  ماطناض  ضنفعاب  م ساسي  ش ي   ب نق  ميي ض  ضمت

 مدددا ضبنمدددم ضبعق ددد   فدددأم ضب يدددا  ضبعق يددد  ضبمعافيددد  ب ماضلدددد تتندددما ن دددم  مددد ض  ضبفدددا  ب تتيدددو        
ضبصدد يل بميئتددف ضبمتغيددا  ضبمعقدد  . مبهدداض تمدد م  لميدد  ضبممضلدد   م ضبقدد اضا ضبتدد  تؤتدد  ضبفددامد ضبعق يدد  

 .(3)تسا  ضبمهااضا  م ضبمع مماا ضبمضسع  ميم ضألفاض  ضبمخت فيم. ميال ظ ييا   ضبق ا  م ق ضت
 
 -التعلم الحركي:   2-1-4

لددم تغيددا  ضئدد  فدد  ضبسدد م  ضب اتدد  نتيجدد  ضبتتدداضا مضبتصدد يل. مضم مفهددم  ضبددتع   ضب اتدد  جددا       
مددم مفهددم  ضبددتع   مصددما  مامدد م مضم ضبددتع   لددم   دد  فدداما م دد  ضبددنفس مبدداب  مدداا مضطدد ا  مالعدد  

ضم ضبفددداد مددديم ضبدددتع   مضبدددتع   ضب اتددد  لدددم نم ضالسدددتجام  فددد  مجدددال ضبدددتع   ضب اتددد  مع ددد  ضبدددنفس . م 
 (4)ضبتع   ضب ات  تتمم م ق شتل س م   ات  بمجاميا مط ي  تميا  ب مصمل نبق ل و معيم.

 -المهارة الحركية ومراحل تعلمها:     2-1-5
ضبددداغ  مدددم  تعتمدددا ضبمهددداا  منصددداض  مهمدددا  بتعددديم ضبمسدددتمى فددد  جميدددا ضألبعدددا  ضباياطدددي  م دددق     

ضختالو عيمتها مم بعم  نبق  خاىم باض  فأنها تع  عسما  ائيسيا  ف  مم ي  ضبدتع   مضبتد اي  ضباياطد  
مت مددددا  اتفددددا ضبمسددددتمى ضبعددددا  بت دددد  ضب عمدددد  م م ت قيددددد ضبنجددددا  ضبمنشددددم  فيهددددا يتددددمم مدددداتمن  ساسددددا  

مدد   م ياتددي م ددق مابمسددتمى ضبمهدداا  ضبجيدد  ممددم ضجددل ن دداضي ضبنجددا  فدد     بعمدد  يجدد  م ددق ضبال
 (5)  ض  ضبمهاا  مشتل جي . 

       
متما مم ي  تع   ضبمهااضا ضب اتي  ف   ال  ماض ل ائيسي  تاتمن فيمدا مينهدا متدؤ ا تدل منهدا فد    

ضألخاى متتأ ا مها. مع  تنامقدا راض  ضبع مدا   دمل لدا  ضبتقسديماا فقد  عسدمها تدل مدم مصدا  ممد  
 -نبق:(2)م مما ل مم  ضبمصيا(1)ضبخابد

                                                           

 81. ص 1228عمان . دار الميسرة للنشر .  التنشئة االجتماعية.سيكولوجية صالح محمد علي :  (1)
 143. ص 1223. مصدر سبق ذكرهمحمد حسن عالوي :  (2)
 283. ص 1275القاهرة . دار الفكر العربي .  األسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة.فؤاد البهي السيد:  (3)
 11. ص 2002العراق .مكتب الصخرة.  لتطبيق.التعلم الحركي بين المبدأ وايعرب خيون:  (4)
 32. ص1285جامعة الموصل .  أسس ومبادئ كرة السلة.فائز بشير حمودات ) وآخرون ( :  (5)
 271. ص1228. القاهرة . دار الكتب الجامعية .  3طالتدريب الرياضي نظريات وتطبيق.عصام عبد الخالق :  (1)
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 -مرحلة التوافق االبتدائي ) الخام ( للحركة :-1

 م تددل ما  دد  ج يدد   ت تددا  بمجهددم  التتسددامها نا تتميددي  اتدداا ضبالمدد  فدد  م ضيدد  تع مددف ب مهدداا  
 مع   ضالعتصا  مم   مجم  ضب ع  مظهما ضبقنا ضبفجائ  ف  ضنسيامي  ضب ات .

 -مرحلة التوافق الجيد ) الدقيق ( للحركة :-2
لدددا  ضبما  ددد  نبدددق تندددميا ضبشدددتل ضبخدددا  ضبمددد ضئ  ب  اتددد  مضبدددتخ ص مدددم ضبيمضئددد  فددد  ضب اتددد  تهددد و 

 مضبقنا مظهما ضالنسيامي  ف  ضب ات  ميتمم ضبالم  ف  لا  ضبما    ضت ا ت تما  ف  ضبمهاا .
 -مرحلة تثبيت المهارة ) التوافق الدقيق ( :-3

ابدد  متنددما ضبتمضفدددد ضبجيدد  ميسدددتما لدداض ضبتقددد   مفيهددا تصددمل ضبمهددداا  ضت ددا  عددد  ماسددمخا  مضسدددتقاضاض  م 
ضبنددمم  فدد  ضب اتدد   تددق ضبمصددمل نبددق ضبما  دد  ض بيدد  فدد  ضب اتدد . متمتدداي ضبمهدداا  لنددا ماالعتصددا  

 ضبعا  ف  ضبجه  مضبقم  ضالنسيامي  مضب ع  مال ياتي ف  تفتيا  م ق تفاصيل ضب ات .
 
 -المهارات األساسية بكرة اليد:   2-1-6

 (3)-تقس  ضبمهااضا ضب اتي  ضألساسي  متا  ضبي  نبق:
 مس  ضبتا .-1
 ضستال  ضبتا .-2
 منامب  ضبتا  .-3
 ضبنمنم  .-4
 ضبتصمي  .-5
 ضبخ ضا .-6

 مسيتناد ضبما   ضبق ضبمهااضا ضألساسي  عي  ضبم  .
 
 
 -المناولة من فوق مستوى الكتف:-1

اال  ف  بعم  تدا  ضبيد م متدؤ ى لدا  ضبمنامبد  مافدا ضبتدا  يع  لاض ضبنما مم ضت ا  نمضا ضبتماياضا ضستعم
فدمد مسدتمى ضبتتدو مماشدا  ممضسدن  ضبدااضا ضباضميد  ممسدام   ضبدااضا ضألخداى. متشدتل ضبدااضا ضباضميدد  
يضمي  عائم  مم مفصل ضبمافد.    ت فا ضبتا  نبدق ضألمدا  مدا  ماضم ضبتتدو مضمتد ض  ضبدااضا  مامدا  فد  

                                                                                                                                                                                                 

 245. ص 1222القاهرة . مركز الكتاب للنشر  ياضي والتكامل بين النظرية والتطبيق.التدريب الرعادل عبد البصيرعلي :  (2)
 60. ص 1282. مصدر سبق ذكره( كمال عارف. سعد محسن؛ 3)
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.  مدددا مطدددا ضبسددداعيم فيتمندددام بإمدددا  مضبخ دددو نا تتدددمم ضبسددداد ضألماميددد   اتددد  متامعددد  خ دددو ضبتدددا 

 (1)معاتس  ب ااضا ضباضمي    نا  ضبام .
  -الطبطبة:-2

مددم ضبمهددااضا ضبمهمدد  فدد  تددا  ضبيدد   يدد  تسددتخ   مندد ما ال نجدد     يميددل فدد  متددام مناسدد  نمدداا 
متؤ ى مهاا  ضبنمنم  م فا ضبتدا  ضبيف ضبتا  ممن ما ننفا  م ااس ضبمامق مبيس  مامنا سمى ضبه و. 

مأصاما ضبي  ضبمفتم   نبق ضألا" بتات  نبيها ما   اني  متؤ    ات  ضباسغ ممامنتف  ماض  ائيسديا  فد  
 فا ضبتدا  نبدق ضألا" متمجيههدا متد فا ضبتدا  نبدق ضألمدا  مخداا  ضبقد   ضبمما  د  ب يد  ضب ضفعد  م دق  م 

 (2)ضبالم  مضبنظا يتمم  ضئما  بإما . تتمم ضبتا   ضئم  ضب ات  ميم ضألا" مي 
 -التصويب من فوق مستوى الكتف:-3

ملدداض ضبنددما مددم ضبتصددمي  مشددامف نبددق  دد  تميددا بعم يدد  ضبمنامبدد  مددم فددمد مسددتمى ضبتتددو مددم نا يدد  
 ضأل ض  ضب ات  نال  م ضبتا  ف  ضبتصمي  ت فا ماتجا  ضبه و مقم  مسام   تما مم ضبمنامب .

ضبتصددمي  فدد   ابدد  ضبهجددم  ضبخددانو ممدد   مجددم  مدد ضفعيم متدداب  فدد   ابدد   ميددؤ   لدداض ضبنددما مددم
 (3)مجم   غا  مضسع  ميم ضبم ضفعيم يستغ ها ضبمهاج  مابتصمي  مم فمد مستمى ضبتتو.

 
 
 
 
 
 
 
 -دراسات مشابهة: 2-2

 (2002) (1)دراسة هناء عبد الكريم حسن 2-2-1
 طوير بعض المهارات األساسية بكرة اليد() تأثير منهاج مقترح لدرس التربية الرياضية في ت

                                                           

             32. ص 2001. الموصل . دار الكتب للطباعة .  كرة اليدضياء الخياط. نوفل محمد :  (1)
     32. ص1228ليبيا . دار المطبوعات. جامعة الفاتح .  رها األساسية.كرة اليد وعناصاحمد عريبي عودة :  (2))
 42. ص 1228. المصدر السابق احمد عريبي عودة:  (3)

 
هناء عبد الكريم ؛ تأثير منهاج مقترح لدرس التربية الرياضية في تطوير بعض المهارات األساسية بكرة اليد ، رسالة  (1)

 2002مين، جامعة ديالى، ماجستير غير منشورة، كلية المعل
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 -أهداف الدراسة:

 مددد ض  مدددنه  مقتدددا  بددد اس ضبتاميددد  ضباياطدددي  فددد  تندددميا معددد" ضبمهدددااضا ضألساسدددي  متدددا  ضبيددد  -1
 بنابماا ضبصفمو ضب اني  ب ما    ضبمتمسن .

بمدداا ضبتعدداو م ددق تددأ يا ضبمنهددا  ضبمقتددا  فدد  تنددميا معدد" ضبمهددااضا ضألساسددي  متددا  ضبيدد  بنا-2
 ضبصفمو ضب اني  ب ما    ضبمتمسن .

 
 -منهج الدراسة:

ضستخ ما ضبما    ضبمنه  ضبتجايم  بمال متدف  لد ضو ممشدت   ضبم د  متتمندا ميند  ضبم د  مدم     
 ( سن  ت  ضختياال  مابنايق  ضبعشمضئي . 14-13( نابم  مم ضبصو ضب ان  متمسن معما )42) 
 
 

 -االستنتاجات :
 ي  ضبتق ي ي  ف  تنميا ضبمهااضا ضألساسدي  م عمد  تدا  ضبيد  تاندا فام يتهدا نفيفد   م ضبنايق  ضبشت-1
. 
 قدددد ضبمنهدددا  ضبمقتدددا  بددد اس ضبتاميددد  ضباياطدددي  تندددماض   فطدددل مدددم ضبنايقددد  ضبمتمعددد  فددد  تددد ايس -2

 مع" ضبمهااضا ضألساسي  متا  ضبي .
باياطددي  مشددتل  فطددل نتيجدد  ييددا   ضبمعددا ضبفع دد  بددإ ض  ضب اتدد  ب نابمدد  خددالل  اس ضبتاميدد  ض-3

 الست ماا معا ضب اس ف  ضبم    ضبتع يمي .
 
 

                                                                                               
 

 -التوصيات:
(  صددددص ضسددددممميا  بالاتقددددا  3ييددددا    صددددص ضبتاميدددد  ضباياطددددي  ب ما  دددد  ضبمتمسددددن  مممضعددددا )-1

 ستمى ضباياط  ب نابم  ممن ها ضبفاص  ضبتافي  بممااس  تاف  ضألنشن  ضباياطي .مابم
 ضست ماا معا ضب اس ضست مااض  لا فا  ت  ي قد ضألل ضو ضبتاممي  مضبتع يمي  ب ن م .-2
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تدددمفيا تدددا ا ت ايسددد  تددداف  ب م اسددد  الم تت يدددو م اسددد  ضبتاميددد  ضباياطدددي  بنشددداناا ضبخااجيددد  -3

 ا ضب ضخ  .سمو يؤ ا م ق نشانه
 
 
 ( 2001) (1)دراسة عبد اهلل مجيد حميد العتابي 2-2-2

 )موقع الضبط وعالقته بأساليب المعامله الوالديه لدى طلبة المرحلة الدراسية المتوسطة(
 -أهداف الدراسة:

ضبتعدداو م ددق ضتجددا  ممعددا ضبطددمن بدد ى ن مدد  ضبما  دد  ضب اضسددي  ضبمتمسددن  تمعددا  بمتغيددا  ضبجددنس -1
 ب اضسي .مضبما    ض

ضبتعدددداو م ددددق  سددددابي  ضبمعام ددددف ضبمضب يددددف تمددددا يدددد اتها ضألمنددددا  تمعددددا  بمتغيددددا  ضبجددددنس مضبما  دددد  -2
 ضبعماي .

ضبتعدداو م ددق ضبعالعدد  مدديم ممعددا ضبطددمن م سددابي  ضبمعام ددف ضبمضب يددف تمددا يدد اتها ن مدد  ضبما  ددد  -3
 ضب اضسي  ضبمتمسن .

 
 
 
 
 
 
 
 

 -حدود الدراسة:
 -تقتصا ضب اضس  م ق:

ضبما    ضب اضسي  ضبمتمسن  ب صدفيم ) ضألمل مضب ابد  ( فد  ضبمد ضاس ضبنهاايد  فد  ماتدي م يند   ن م 
 مغ ض  ) ضبتاخ مضباصاف  (.

                                                           
عبد هللا مجيد حميد؛ موقع الضبط وعالقته بأساليب المعامله الوالديه لدى طلبةة المرحلةة الدراسةية المتوسةطة، رسةالة ماجسةتير  (1)

 . 2001غير منشورة، كلية التربية ، ابن رشد، جامعة بغداد، 
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  2002-2000ب عا  ضب اضس  

 
 

 -االستنتاجات:
  م  غ مي   فاض  ضبعين  ام طمن  ضخ  .-1
  .ضباتما ام ميل ن م ضتجا  ممعا ضبطمن ضب ضخ   م اج  ضتما مم ضإلنا-2
  م  س م  ضب ي   ت ا  سابي  ضبمعام ف ضبمضب يف شيمما  مفقا  بمتغيا  ضبجنس مضبما    ضب اضسي .-3
  م ض ما   ت ا  يما  مم ضألمهاا ف  معام    منائه .-4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -التوصيات:
نمتانيددد  ضسدددتخ ض  مقيددداس ممعدددا ضبطدددمن مدددم عمدددل ضبماشددد يم ضبتامدددمييم فددد  ضبما  ددد  ضبمتمسدددن  -1

 مضإلم ض ي  ب تعاو م ق ضتجا  ممعا ضبطمن ب ى ضبن م .
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طاما  تاتيي ن ضاضا ضبم ضاس ف  مجابس ض ما  مضبمع ميم م دق ضألسدابي  ضبصد ي   فد  تاميد  -2

 ضألمنا .
تمجيف مسائل ضألمال  بتممي  ض ما  مضألمهداا مدم  لميد   سدابي  تعدام ه  مدا ضألمندا  ممدا يمتدم -3

 ق شخصياته  س ما  مضيجاما .رم تؤ   بف مم تأ يا م 
 
 
 
 

 -المقترحات:
 جاض   اضس   مل ممعا ضبطمن ممالعتف مأسابي  ضبمعام دف ضبمضب يدف ب ما  د  ضإلم ض يد  مضبجامعيد  -1

 مبتال ضبجنسيم.
  جاض   اضس  مما    ب  اضس  ضب ابي  ف  م افظاا  خاى.-2
  جاض   اضس  مما    ب  اضس  ضب ابي  ف  ميئ  ايفي .-3
 جدداض   اضسدد   ددمل ممعددا ضبطددمن ممالعتددف ممتغيدداضا  خدداى بدد  يتنامبهددا ضبم دد  ضب دداب م تابدداتا  -4

 ضبخ.…ممفهم  ضباضا مضبس م  ضبع مضن  مضبجنم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -مناقشة الدراسات المشابهة:
 

 -تشامه  ضب اضساا ما ضب اضس  ضب ابي  ف  :
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 ااضا ضألساسي  متا  ضبي .طعو فام ي  ضبناد ضبتق ي ي  ضبمتمع  ف  تع ي  ضبمه-1
  لمي   م ض  منه  م م  بتع ي  ت   ضبمهااضا.-2
  لمي   اضس  ضبمتغيا ضبنفس  ممعا ضبطمن ممالعتف ممتغياضا  خاى نفسي   م مهااي  .-3
  لمي  ضبما    ضبمتمسن  بتمنها ما    ضنتقابي  ف   يا  ضبناب .-4
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جراءاته : -3  -منهج البحث وا 
 -منهج البحث : 3-1

استتدم ا ااحث تتم اا تتتجر اادلمالحتته ا يع دتتب ثحالأتتا ااح تتم رفه احتتب  التتم الأمحتتب   لتتر  ح تتتب         
دغالالتتم  دأ تت  ر  تتحرث االتتمرث اا  تت    ا تتث م  تتث ر ي لتتا اادغالالتتماث ااتثدلتتا  تت  اا ث  تتا ت ستتجث 

 (1)رد سالمهث   
 (3ل رل )(2) ا ااحث م دص الا   اا ل ر ا اارا    ذاث االمدحثم ااقحاه رااحأ ي  رق  اسدم    

 (3جدول )
 يبين تصميم المجموعة الواحدة ذات االختبار القبلي والبعدي

اا م اا  اادص الا
 األراى

اا م اا 
 اا ثتالا

اا م اا 
 اا ثا ا

اا م اا 
 ااماحأا

 اا م اا اامث سا

1 

امدالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتثم 
ااأالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 
حثاثمالقتتتتتتتتتتتتتتتتا 

 أ  الا اا

االمدالثم 
 ااقحاه

 دغالم 
  سدقل

االمدالثم 
 ااحأ ي

اا مق حال  االمدحثمال   ت  
 حمق  درسث اا ملثث
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 -مجتّمع وعينة البحث :   3-2
تتب ااح تتم  تت  ثتتي  ااصتتس األرل اا درستتث اا تت امك اا درستتثا حتته  مكتت  ق تتثع        دكتتر   لد  

التتتتثم  درستتتتتثا االتتتتتج اع حثاثمالقتتتتتا ااأ  التتتتتا رذاتتتتت  (   مستتتتتا  التتتتتم دتتتتتا  امد12حأقرحتتتتا رااحتتتتتثا   تتتتت  هث )
امصثئصتتجث  تت   التتم ااتت راا ااصتتحث ه ردتترحم اي كثتتتثث  تت   التتم ) ااستتث ا راأل راث راادلجالتت اث ( 
ركتتث  االمدالتتثم حثاثمالقتتا ااأ  التتا   امدالتتثما   تتما   اتتى فستتثك اتجتتث د قتتق فوتتماا اا ماستتا اادتته القتترا حجتتث 

 (1)ااحث م . 
امدالثمهتث  لترائالث  حثمالقتا ااقم تا  ت  حتال  صت رس اا م اتا األراتى رحراقتب لتأحا  ف ث ااأالتا حق  دا        

( ثثاحث  حأ  ف  دتا  33( ثثاحث  ، رحا      فحما  ااأالتا )151( لأ  رااحثا     هث )5را       فصل )
 ( ثي  .1اسدحأث  ااثي  اا  ثمسال  اكم  ااال  حه  مك  لحث  حأقرحا ر   ها )

 -لعينة:تجانس ا   3-2-1
قتثا ااحث تم حتت لماع دلتثتك اتت ملثث فحتما  ااأالتتتا ااغتما  تتتب ا كثتالتا امدالتتثم اارستثئل اي صتتثئالا      

اا تثستحا المدالتتثم ااقتتماماث اامثصتا حتته  ر تترل ااح تتم راالت رل ف تتتثر الر تتي دلتثتك فحتتما  ااأالتتتا حتته 
  ملثث االمدحثماث .

 (4جدول )
 التصويب (–الطبطبة  –ارات المهارية ) المناولة يبين تجانس درجات أفراد العينة في االختب

 اا أثالثث             
 اي صثئالا                

 اا دغالماث

اارسث 
 اا سثحه ك  

االت ماس 
 اا أالثمي

 ع ±

 اارسالث
 ر

 أث ل 
 االادراع
 )ل(

  لا ااأالتا

  اماه مثمله

 اا تثراا
 3415 .1 343 1.42 مثمله

15 15 

 .341- 15 2.. 1.43  اماه

 ااثحثحا
 3425 15 341 1543 مثمله
 341- 11 343 1143  اماه

 اادصرال 
 34.1- 13 343 .114 مثمله
 3452- 13 243 1341  اماه
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(   تث التت ل  اتى دلتتثتك 3)± ( ا  قال تتا  أث تل االادتتراع ات صتمث حتتال  3الدحتال    تتث لتثع حتته االت رل )
 ف ير.  ملثث فحما  ااأالتا حه االمدحثماث

 

 -تكافؤ العينة :   3-2-2
اامتتتثمله  (  تتت   التتتم اا ستتتدر  -قتتتثا ااحث تتتم حتتت لماع دكتتتثحع الدلتتتثهه  رقتتتب اا تتتحث ) ااتتت اماه     

اا جثمي رذات  حثستدم اا امدالتثم)ث( اي صتثئه اأالتدتال   دستثرالدال   ستدقادال  ايمدحتثم ااقحاته ا جتثماث 
   (5اا تثراا رااثحثحا راادصرال  ك ث  حال  حه اال رل مقا )

 
 (5جدول )

الخاارجي ( فاي نتاائج اختياارات المهاارات األساساية -يبين تكاافؤ اتجاا ي موقاع الضابط )  الاداخلي 
 المختارة القبلية وقيمة )ت( المحتسبة والجدولية وداللتهما اإلحصائية . 

 ااقالثك االمدحثماث
االدلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتثر 

     اامثمله
 ااأالتا

 االدلثر
     اا اماه 

 ااأالتا
 قال ث ث
 اا  دسحا

 قال ا ث
 اال راالا

 اا الاا
 اي صثئالا

 ل± ك   ل± ك  
اادراحق 
رسم ا 
 اا تثراا

    
 اا ماث

1.42 343 

15 

1.43 .42 

15 

3415 

1413 

  لرائه

  لرائه 3421 343 1143 341 1543  ث ااثحثحا
 قا 

  لرائه 3431 243 1341 343 .114 تقثث اادصرال 

 
 ( 23ا  مالا )( ر مل3435د ث  سدر   الاا )
( ا  قال تتا )ث( اا  دستتحا فصتتغم  تت  قال تتا )ث( اال راالتتا حتته ل التتب االمدحتتثماث 5الدحتتال   تت  االتت رل )

اامتتثمله( -ااقحاالتتا   تتث التت ل  اتتى  تت ا رلتتر  حتتمرق  أترالتتا حتتال  ادلتتثهه  رقتتب اا تتحث   )  ااتت اماه
 ه.راللالم هذا ااى اادكثحع حه اا سدر  اا جثمي حال  االدلثهال  حه االمدحثم ااقحا
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 -أدوات البحث :   3-3
اغتتما د قالتتق التتماعاث ااح تتم اا ال اتالتتا حقتت  دتتا  االستتدأثتا حتتثأللج   راأل راث راارستتثئل اا ستتث         

 -اآلدالا :
 اا صث م ااأمحالا راأللتحالا . -1
 .)*(فماع اامحماع راا مدصال   -2
 اسد  ثم  اسدحالث  . -3
  قالثك  رقب اا حث . -.
 االمدحثماث رااقالثسثث . -5
 (.2اكدمرتالا     )سث ا درقالث ا -1
 (..كماث ال      ) -1
 (.2صتث الق ملحالا رفثراق ر جم     ) -3
 (.5لرا مص     ) -3

 ه س كم  ال   مسرا  اى اال ام . -13
 )**(حمالق ااأ ل اا سث    -11
 اارسثئل اي صثئالا . -12
 -خطوات اإلعداد للتجربة : 3-4
 اا صرل  اى اا راحقثث اامس الا . -1
 د  ال  ف راث ااح م . -2
 (..ب اا حث االدتثس   ب اا م اا ااأ مالا اأالتا ااح م  ا ق )ف  ا   قالثك مردم ا رق -3
 (.3 ما اا قالثك اا أ   اى اامحماع راا مدصال  اا صرل  اى تسحا اد ثق  ا ق ) -.
 ا  ا  دأاال ثث اا قالثك ر ملا دص الي حقمادب . -5
 د  ال  االمدحثماث اامثصا حقالثك حأا اا جثماث األسثسالا حكم  ااال  ااأالتا . -1
 (.5ث  اى اامحماع راا مدصال  اا صرل  اى تسحا اد ثق  ا ق ) ما االمدحثما -1

                                                           

 (1،0) )*( ملحق
 محمد مهدي صالح / ماجستير تربية رياضية / مدرس معهد إعداد المعلمين .  )**(
 ناظم أحمد عكاب / بكالوريس تربية رياضية / مدرس متوسطة الشهداء.   
 خالد عبد الرحيم جالل / بكالوريس تربية رياضية / مدرس متوسطة الشهداء .   
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 ( . 5،.الماع اادلثتك راادكثحع حال  اا ل ر دال  ل رل )  -3
ر تتتتب اار تتتت اث اادأاال التتتتا اامثصتتتتا حدأاتتتتالا حأتتتتا اا جتتتتثماث االسثستتتتالا حكتتتتم  ااالتتتت  ردر الأجتتتتث  اتتتتى  -3

 (.1،1اا تجثج اادأاال ه ر ما اا تجثج  اى اامحماع ، اا ي ق ) 
اللث  األسك ااأا الا اا قالثك رايمدحثماث اا جثمالا .فلماع  -13  اادلمحا االسدثي الا را 
 
 
 -خطوات أعداد مقياس موقع الضبط :    3-5

الأدحم ف  ا   قالثك مردم ا رقب اا حث األ ا  اا ثتالا حه ااح م رهتذا الد ت   حأت ر التماعاث .ححأت       
حث رلتتت  اتتتتب  تتت  اا تتتمرمي ف تتت ا  اثتتتيل ااحث تتتم  اتتتى األ حالتتتثث راا قتتتثالالك اادتتته دمتتتص  رقتتتب اا تتت

اا صترل  اتى  )*( قالثك ا رقب اا حث الدتثس   ب اا م اا ااأ مالا ألحما   التدب ر م ب  اتى اامحتماع
تسحا اد ثق . رالقص  ح   ا  اا قالثك هه ا ث   صالثوا حقماث اا قالثك ح ستار  را تي رستجل ر  جترا 

 االجث . رقثا ااحث تم ح  ت ا   قالتثك مردتم ا رقتب  دتثسحث   ب اا م اا ااأ مالا ااده الما  دثحالق اا قالثك 
 اامثمله (. –اا حث ااذي المدك  حه فسثسب ااتلمي  اى  رقتب اا حث ) اا اماه 

 -رق  مر ه حه صالثوا اا قماث  ثالاه :
 .(1)ف  الكر    در  اا قم  را  ث  رصمال ث  ر حثلما   -1
 .(2)ف  دكر  اا قم   مدصم  حق م  ث دس ي حب اا ثاا اا  مرسا  -2
 .(3)ف  دكر  اا قم   أحم     صالغا اا ث م  -3
 .(.)ف  دكر  اا قم   أحم     اا ر رل اا ح رم  -.

( حقم  حلكاجث األراه  الم الد  اث كل حقم  ايلثحا  االجث حثاحت الل 33رحه  رع ذا  دا  صالثوا )     
  . اماه حث اا) ف ،   (  الم ال  ل ااح الل )ف(  رقب اا حث اامثمله رااح الل ) (  رقب اا

 
 -صالحية فقرات المقياس :   3-5-1

                                                           

 (1)*( ملحق )
 . 151ص  1999.الكويت .مكتبة الفالح . مدخل إلى مناهج البحث(أبو عالم .رجاء محمود؛ 1) 
 . 039ص  0222.عمان . دار المسيرة للنشر والتوزيع 1.طمناهج البحث في التربية وعلم النفسسامي ملحم ؛  (0)
 . 129.ص  1999(. بغداد. شركة أياد للطباعة الفنية  علم النفس االجتّماعي )االتجاهات والحياةياسين طه طاقة؛  (5)
 . 019. ص  1929. القاهرة . مكتبة زهراء الشرق .  علم النفس االجتّماعينبيل عبد الفتاح حافظ. واخرون ؛  (1)
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اغتتتما اادأتتتمس  اتتتى  تتت   صتتتي الا اا قتتتماث رهتتته د   تتتل   اا قتتتماث حتتته اا قالتتتثك ااصتتت ا اا تتتما       
 .(1)قالثسجث 
(  اتتى  ل ر تتا  تتت  3( حقتتم  حصتتالغدجث األراالتتتا  ا تتق )33حقتت  دتتا   تتما اا قتتماث ااحتتتثا   تت  هث )    

حالتتا ر اتتا ااتتت ك ادقتترالا  تت   صتتي الا اا قتتماث رستتي ا صتتالثودجث حتته  لتتثل اادم  )*(اامحتماع راا مدصتتال 
تت  ااحث تتتم  اتتى ااتستتتحا اا ئرالتتا رحتستتتحا  %   فذ فتتتب  اتتتى ااحث تتم اا صتتترل 33ر يع دجتتث . رقتتت  ا د  

 ( .  1. ك ث  حال  حه اال رل )(2)% ح ك م    فماع اا  ك ال   15 اى تسحا 
 (6جدول )
 قياس موقع الضبط حسب النسبة المئويةيبين أراء المحكمين في صالحية فقرات م

 ااتسحا اا ئرالا اا أثم ر  اا راحقر      اا قماث اا قماث ث

1 1-2-3-13-11-13-22-
21-23-33 

13 13 3 133% 

2 .-1-3-11-13-15-11-
23-21 

3 3 1 33% 

3 5-1-3-1.-13-2.-25-
21-23 

3 3 2 33% 

. 12-23 2 1 3 13% 
( 23-12ردأتتتت الل حأتتتتا اا قتتتتماث حقتتتت  دتتتتا   تتتتذس حقتتتتمدال  رهتتتته ) رحتتتته  تتتترع  كتتتتا اامحتتتتماع دتتتتا   تتتتذس

 ( حقم  .23% رحذا  فصحي     حقماث اا قالثك )33ا صراج ث  اى فقل    تسحا 
 
 
 -إعداد تعليمات المقياس :   3-5-2

                                                           

 .522.ص  1999.عمان . دار الفكر للنشر والتوزيع . القياس والتقويم في العملية التدريسية(عودة أحمد سلمان ؛ 1)
 . ترجمة محمد أمين المفتي . وأخرون . القاهرة . دار ماكروهيل عليميتقييم تعلم الطالب التجميعي والت(بلوم .س وأخرون ؛ 0)
 .101. ص 1995.

 ( 1)*( ملحق )
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دأتت  دأاال تتثث اا قالتتثك ح  ثحتتا ااتت االل ااتتذي السدملتت  حتتب اا ستتدلال  ف تتتثع استتدلثحدب ا قتتماث اا قالتتثك      
ا تت ا هث ف  دكتتر  حستتالثا ر  جر تتا ، ك تتث دتتا  ااد كالتت   اتتى ايلثحتتا  تت  ل التتب اا قتتماث اتتذا مر تته  تتت  

ح قتتا ر ر تتر الا ح التتم دأحتتتم  تت   رقتتس اا ستتتدلال  رايلتتثم  ااتتى  تتت ا رلتتر  الثحتتثث صتتت ال ا  فر 
مثثئا أل  اا قماث دأحم    رلجثث تلتم المداتس حالجتث األحتما  ركتذا  ثات   ت  اا ستدلال   ت ا ذكتم 

قاالل    ااد  الم اا  د  ل اأث ل اا مورحالا االلد  ث الا  تب   تثل الر تي كال التا ايلثحتا اس ب    فلل ااد
 (..ك ث حه اا ا ق )

 
يجاد الدرجة الكلية :   3-5-3  -تصحيح المقياس وا 

رالقصتتت  حتتتب ر تتتب استتتدلثحا اا   تتترص  اتتتى كتتتل حقتتتم   تتت  حقتتتماث اا قالتتتثك ر تتت   تتتا ل تتتب هتتتذر      
 ( حقم .23ثم  رق  دا  دص الي االسد  ثماث  اى فسثك )اا ملثث ياللث  اا ملا ااكاالا اكل اسد   

( اكتتتل ثثاتتت   اتتتى كتتتل حقتتتم   تتت   √رقتتت  دتتتا  دصتتت الي اا قالتتتثك ح ستتتث   تتت   ايلثحتتتثث  ي تتتا )      
 مثمله (.-حقماث اا قالثك ادكر   ل رل ايلثحثث ااتجثئالا هه ااده د    ادتلثر ااثثا  )  اماه

( ثثاتت   تت  ااصتتس األرل اا درستتث 33 تتم ااحتتثا   تت  هث )رحأتت  دصتت الي  ملتتا اا قالتتثك اأالتتتا ااح   
 ( ثثا  ت ر  رقب اا حث اا اماه . 15( ثثا  ت ر  رقب اا حث اامثمله رادلثر )15كث  ادلثر )

 
 -االختبارات المستخدمة في البحث :   3-6

دتته الأتت  امدالتتثم االمدحتتثماث  تت  اامثتتراث اا ج تتا حتته ااح تترم ااأا التتا رذاتت  اقالتتثك اا دغالتتماث اا     
ددأاتتتق حثاح تتتم حثالمدحتتتثم   هتتتر  ل ر تتتا  تتت  ااد  مالتتتتثث دأثتتتى اا تتتم  حجتتت س اادأتتتمس  اتتتى ق مادتتتب فر 

 .(1)اسدأ ا ادب فر ك ثالدب 
تداللا يثيل ااحث م ألوا  اا صث م ااأا الا اا درحم  ااده ددأاتق حح  تب حقت  دتا  امدالتثم  ت    ت      

ألمتذ رمائجتا  ترل )*(       اامحماع راا مدصال   ( رااده دا   م جث  اى5االمدحثماث اا قتتا  ا ق )
( رقتتت  1 تتت   صتتتي الدجث ر يع دجتتتث رامدالتتتثم األح تتتل  تجتتتث اد قالتتتق فهتتت اس ااح تتتم ك تتتث حتتته لتتت رل )

 .(1)%33ا د    ااحث م  اى تسحا اد ثق 
                                                           

 .015. ص 1993. القاهرة . دار الفكر العربي .القياس والتقويم في التربية الرياضيةمحمد صبحي حسانين؛  (1)
 (.0ملحق ) )*(
 .101. ص  1995 مصدر سبق ذكره( بلوم.س، واخرون ؛ 1)
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 (7جدول )
 يبين نسبة اتفاق أراء الخبراء والمختصين لالختبارات المهارية المرشحة.

دصتالس اا جثماث 
 تسحا االد ثق ااج س    االمدحثم ث األسثسالا

 اا تثراا
 %133 قالثك اادراحق رسم ا اا تثراا 1

قالتتتثك ستتتم ا ااد  مالتتتم راالستتتديا  تتت  اا ستتتدر   2
 %3 (  دم3ااأثاه )

 ااثحثحا
قالتتتتتتتتثك  ستتتتتتتتدر   جتتتتتتتتثم  ااثحثحتتتتتتتتا رااملتتتتتتتتثقا  1

 %33 ( دم33)

 %23 قالثك  جثم  ااثحثحا 2

 اادصرال 
 %33 صرال قالثك  قا ااد 1

قالتتثك  قتتا اادصتترال   اتتى اا م تتى  تت   ستتثحا  2
 ( دم1)

23% 

 
   ميل  ث حالتب اال رل ف ير دا  امدالثم االمدحتثماث اا تذكرم  ا صتراجث  اتى تستحا االد تثق اا ثارحتا 

. 
 
 -إعداد المنهاج التعليمي :   3-7

حأتتا اامحتتماع راا مدصتتال  حأت  اثتتيل ااحث تتم  اتتى ااك التتم  تت  اا صتث م ااأا التتا اا دتترحم  رفماع       
حه  لثل اادأاا رااد مال  اامالث ه رذا  ايسد ث      رمائجا ردرلالجثدجا ر ت  متيل محتم  ااحث تم  )*(

 ، قثا حإ  ا    در  اا تجثج اادأاال ه احأا اا جثماث األسثسالا حكم  ااال . 
تتتمال  ادثتتترالم  تتتيم  جتتتثماث فسثستتتالا دتتتا  امدالثمهتتتث  تتت 3.اتتتذا دتتتا  ا تتت ا  )     تجتتتثج ر ام  اادمحالتتتا .  ( د  

 ( ر    دأاال الا.11( د  مال  اكل  جثم   ر  ا  اى )11الد    اا تجثج )
 -ردا  األمذ حتلم اال دحثم  ت  اادمثالث حه ر ب اا تجثج اادأاال ه  ث الاه :      

                                                           

 (0ملحق ) *()
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 دا  ا د  ث    م اث  تجثج ر ام  اادمحالا . -1
 التم  التراجا رقت مادجا .  م اتا ت ترها ف  دما ه   درالثث اا تجثج مصثئص اا م اا ااأ مالا  ت   -2

. 
 الدتثس   ب اي كثتالثث اا درحم  راأل راث . -3
 الما ه  ح ف ااد مج حه دثرالم اا جثماث األسثسالا قال  ااح م . -.
 الما ه اارقث اا مصص اا مك . -5
 اادمكال   اى اال ع اامئالسه حه اا مك. -1
 ع اامئالستته  تت  ااتت مك رحراقتتب دأاتتالا حأتتا اا جتتثماث ااأحتتا كتتم  ااالتت   تت  ثمالتتق ااد  مالتتتثث حتته االتت -1

 ( د  ثمال  حه كل  صا د مالسالا .  3)
 
 -التجربة االستطالعية :   3-8

ا  الماع اادلمحا السدثاب حالجث ااحث م ق م  رصي الا   ث السث  ر حته اادلمحتا  ت  ف راث رحمالتق       
امدحتثم    ل رامدحثماث رهته   االتا  ج تا فرصتى حجتث اا مدصتر  حته ااح تم ااأا ته حجته   دلمحتا فر

 (1)الكر  ك ق  ا ادلمحا رامدحثم فكحم  
راغما ااد ك         ر رح حقماث  قالثك  رقب اا حث ر ت   ر ترح اادأاال تثث رااصتأرحثث      

اادتته درالتتب اا ستتدلال  اديحالجتتث ركتتذا  اد  التت  اارقتتث ااتتذي دستتدغمقب ايلثحتتا  تت  اا قالتتثك . اتتذا قتتثا 
 اتتى  التتتا حاتت   11/2333/.رايمدحتتثماث اا جثمالتتا حدتتثمال  ااحث تتم حتت لماع دلمحتتا استتدثي الا اا قالتتثك 

( ثثاتتتت  دتتتتا  امدالتتتتثمها  لتتتترائالث   تتتت  متتتتثمج  التتتتتا ااح تتتتم رقتتتت  دتتتتا  دثحالتتتتق اا قالتتتتثك 33 تتتت   فحما هتتتتث )
 -راالمدحثماث اا جثمالا  اى ت ك ااأالتا    الل اادرصل ااى :

 اا قالثك رق  كثتث دأاال ثث اا قالثك را  ا رسجاا حثاتسحا ااثي .  أمحا     ر رح دأاال ثث*
 أمحتتتا  تتت   ر تتترح  حتتتثماث اا قالتتتثك رحجتتتا ااثتتتي  اجتتتث ، رقتتت  د  كتتت  ااثتتتي   تتت  حجتتتا  حتتتثماث  *

 اا قالثك ألتجث كثتث را  ا .
قتا  قال 25-23 أمحا اارقث ااذي دسدغمقب ايلثحا    اا قالثك ، رق  كث  رقث ايلثحا الدتمارح  ت  *
. 

                                                           

(1) Julia ,Swannel  ; The Oxford Modren English Dictionary Clarendon Press,G.B.1993 P810 . 
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 أمحا      يع ا االمدحثماث ا سدر  ااأالتا، رق  كثتتث ل التب االمدحتثماث  يئ تا ا ستدر  ااثاحتا *
. 
 دلثر  األمثثع ااده د  م  ت  دت الذ االمدحثم، راا دك  هتث  فمثثع دذكم .*
  قالقا . 35-33 أمحا اارقث ااذي السدغمقب دت الذ االمدحثم رق  كث  رقث دت الذ االمدحثماث    *
قالتتثك ك تتثع  حمالتتق ااأ تتل اا ستتث    تت   التتم حجتتا ثحالأتتا االمدحتتثماث رثمالقتتا قالتتثك األ اع اا جتتثمي، *

 رق  كث  حمالق ااأ ل ك رعا      الم دثحالق اا قالثك راالمدحثماث . 
 
 -األسس العلمية للمقياس ولالختبارات :   3-9

 -الصدق :*
اى ااص ق االثهمي . ح   صت ق اق  ا د    ااحث م حه اسدمماج ص ق اا قالثك راالمدحثماث      

 .(1)اا قالثك الأته   لر   اا قالثك حرص ب ف ا  اقالثك  ث ر ب اقالثسب 
(   ف  القتتتالك االمدحتتتثم  تتتث ر تتتب اقالثستتتب ح أتتتتى ف  االمدحتتتثم  1333ركتتتذا  ال تتتالس ) ااكتتتت مي   

 .(2)جث  ااصث ق القالك اارلال ا ااده ال  ا اتب القالسجث رال القالك لالئث  فمم ح ال   تجث فر حثي ثحا ا
رقتتت  دتتتا   تتتما اا قالتتتثك  اتتتى  تتت    تتت  اا مدصتتتال  حأاتتتا ااتتتت ك   

ادقتتت الم  تتت   د   التتتل حقتتتماث  )*(
اا قالثك ااص ا اا ما  قالثسجث . ركذا  دا   ما االمدحثماث  اى اامحماع راا مدصال  حتثادأاا راادت مال  

 . رق   حث ص ق اا قالثك راالمدحثماث    ميل اد ثق اامحماع .)**(اامالث ه 
 
 
 -الثبات :*

ا  االمدحتتثم اا ثحتتث هتتر   االمدحتتثم ااتتذي الأثتته ت تتك ااتداللتتا اذا  تتث ف ثتتى فك تتم  تت   تتم         
 .(1)ات ك ااأالتا رد ث ت ك االمرس  

                                                           

  150ص 1999.عمان . مكتبة دار الثقافة للنشر  مبادئ القياس والتقويم في التربيةالظاهر . زكريا محمد . واخرون ؛  (1)
. الكويثت . مكتبثة الفثالح  0ط  العلمثي فثي التربيثة الرياضثية والعلثوم اةسثالمية مناهج البحثثالكندري . عبد هللا ومحمد أحمد ؛  (0) 

 131ص1999للنشر والتوزيع .
 (1ملحق ) )*(
 (0ملحق ) )**(
 .095ص 1995.بغداد. دار الحكمة للطباعة والنشر  علم النفس الرياضي(نزار الطالب وكامل لويس؛ 1) 
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اذ دتتا  فاللتتث   أث تتل اا حتتثث اا قالتتثك حثمالقتتا ا تتث   االمدحتتثم اذ دتتا  اادثحالتتق األرل اا قالتتثك  اتتى     
ركتتذا  دتتا  دثحالتتق االمدحتتثماث اا جثمالتتا  اتتى ت تتك  11/2333/.( ثثاتت  التترا 33 التتتا  كرتتتا  تت  )

ااأالتا رحه ت ك ااالرا اا م  األراى .  ا ف الت  دثحالتق اا قالتثك راالمدحتثماث اا تم  اا ثتالتا اتت ك ااأالتتا 
رحتتته لتتتل لتتتمرس  دلتتتثحجا  التتتم اللتتتالم  حالتتت اث ر  11/11/2333حأتتت    تتته ستتتحأا فالتتتثا حدتتتثمال  

ال كت  ا ث دتتب  اتى ت تتك ااأالتتا حأتت   تمرم ستتحأا فالتثا  اتتى   فتتب ا أمحتتا  حتثث االمدحتتثم  33فمتمر  
. رقتتت  دتتتا  استتتدمماج  أث تتتل اا حتتتثث اا قالتتتثك حإاللتتتث   حتتتثث كتتتل حقتتتم   تتت  حقتتتماث (2)االمدحتتتثم األرل  

 ( 2اا قالثك حه اادثحالق األرل راا ثته رذا  حثسدم اا  محب كثي )كث
 (.3ك ث  حال  حه اال رل )

 (8جدول )
الخارجي (  -وقع الضبط بعد إعادة االختبار لالتجا ين )الداخلييبين ثبات فقرات مقياس م

 (2باستخدام مربع كاي )كا

 مقا اا قم  ث
 2كث اامثمله اا اماه

 اا  دسحا
 2كث

 اال راالا
 الاا 
 2ا 1ا 2ا  1ا  اا مرق

1 1-3-13-1.-15-13-
22-23-21-21 

 ص م 3 3 3 3

343. 

  لرائه

2 
2-3-.-5-1-1-3-11-

12-13-11-11-13-
23-21-2.-25-23 

  لرائه .343 3431 3431 3431 3431

 (  3435( ر سدر   أترالا )1د ث  ملا  مالا )
( اا  دستحا الأتته  ت ا رلتر  2( اال راالا اكحم    قال ا  محب كتثي )كتث2ح ث ا    قال ا  محب كثي )كث

 .   ث الأته  حثث اا قالثك(3)حمرق حال  االمدحثم األرل راا ثته ا قماث اا قالثك   
رقتتتت  دتتتتا  استتتتدمماج  حتتتتثث االمدحتتتتثماث اا جثمالتتتتا  تتتت  ثمالتتتتق استتتتدم اا  أث تتتتل االمدحتتتتثث ااحستتتتتتتالث )    

 ( . 3حالمسر  ( راكل امدحثم ك ث حال  حه اال رل ) 
 

                                                           

 .11.ص 1999. مصدر سبق ذكرهذوقان عبيدات . واخرون ؛  (0)
 .135. ص 1999. مصدر سبق ذكره العساف . صالح بن حمد ؛  (5)  
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 ( 9جدول ) 
 بيبن معامل االرتباط االختبارات المهارات األساسية المختارة

  أث ل اا حثث االمدحثماث ث
 3435 اا تثراا 1
 3431 حثحاااث 2
 3432 اادصرال  3

 
 -الموضوعية :*

ح ملتا اادصت الي  (1)ردأته    ا امديس اا ق مال  حه اا كا  اى لهع  ث فر  اتى  ر ترل  أتال  
حثاتسحا اا قالثك الكر  حأ   اادكمام اكل حقمر ر س  االدلثر  ا تل ب  ت   اادكتماماث اكتل ادلتثر ادلتكل 

ا  تت  ااحتت الل ) ف ( دأتتته االدلتتثر اامتتثمله رااحتت الل ) ( دأتتته االدلتتثر ااتجتتثئه اا تتم   التتم دكتتر  ايلثحتت
 االدلثر اا اماه اكل حقمر .

تت   اتتتى ف راث قالتتثك را تتت ا  التتم التتتدا  دستتلالاجث حر تتت اث  ف تتث حثاتستتحا ايمدحتتتثماث حجتته فال تتتث دأد  
 الا . اا    /  ث راا سثحا / سا رااأ   / تقثث  راذا  حث  اا قالثك راالمدحثماث الدس ث  ح ر ر الا  ثا

 -االختبارات القبلية :   11 -3
 ا  االمدحثماث ااقحاالا هه ا    رسثئل اادقرالا رااقالثك راادلتمالص راادرلالتب حته اا تتثهر رااحتما ر     

ال التتب اا ستتدرالثث راا ما تتل ااأ مالتتا حجتته دقتترا حتت رم اا علتتم حر تترح ااتتى اادقتت ا رااتلتتثح حتته د قالتتق 
 .(2)األه اس اا ر ر ا  

 13/11/2333( ثثاتت  حتته التترا 33ماع االمدحتتثماث ااقحاالتتا اأالتتتا ااح تتم ااحتتثا   تت  هث )رقتت  دتتا  التت    
حتتتته ستتتتث ا اا  مستتتتا رحأتتتت  د حالتتتتث االتتتتمرس اا دأاقتتتتا حثالمدحتتتتثم  تتتت   التتتتم اا  تتتتث  راا كتتتتث  راأل راث 

 اا سدم  ا رثمالقا اادت الذ رحمالق ااأ ل اا سث   .
 -إجراءات تطبيق المنهاج :   11 -3 

                                                           

 . 51ص  1999. القاهرة . مركز الكتاب للنشر  1. ط المعامالت العلمية بين النظرية والتطبيقمصطفى باهي ؛  (1)
.القثاهرة . 1. طداد البثدني طثرق القيثاساللياقة البدنية مكوناتهثا . اسسثس النظريثة . اةعثكمال عبد الحميد ومحمد صبحي حسنين؛ (0)

 012ص1992دار الفكر العربي 
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(  صتا حته 2( فستثحالب حراقتب )3( را ت   )1( ر ت   دأاال التا  ا تق )11جثج اا دقت ا ) اق  د    اا ت  
 (  قالقا اا صا اارا    .5.األسحرل رحرقث ق م  ) 

( د  تمال   تجتث  11( د  تمال  ادأاتالا اا جتثماث األسثستالا اا مدتثم  . ال  تل )  3.ردكر  اا تجر    )      
 ( د  مال  ا جثم  اادصرال  . 11حثحا ر ) ( د  مال  ا جثم  ااث11ا جثم  اا تثراا ر )
تتمال  ) تتثمال  اا ثحقتتا حتته اا تتتثهر اادأاال تته )5 تت   كتتل د   (  قالقتتا 2.3(  قتتثئق حالصتتحي حتتذا  رقتتث ااد  

(  قالقتتا راارقتتث اا مصتتص ادأاتتالا 33راارقتتث اا مصتتص اكتتل  جتتثم   مدتتثم  حتته اا تجتتثج اادأاال تته ) 
 (  قثئق .5قا رقث كل  جثم  )(  قال15اا جثماث حه اار    اادأاال الا اارا    )

تتثمال  حتته االتت ع اادثحالقتته  تت  ااقستتا اامئالستته  التتم الكتتر  رقتتث ااقستتتتا اامئالستته)        التتم دثحتتق ااد  
تتمال  13(  قالقتتا  قستت ا ااتتى ) 25 تتثمال  رحدتتم  االتدقتتثل  تت  د   (  قتتثئق لتت ع دأاال تته التتمح اا جتتثماث رااد  

 رقث دثحالق ااد  ثمال  اا جثمالا . (  قالقا هر15آلمم.  رالكر  رقث اال ع اادثحالقه ) 
( ااثحثحتا  1( اا تثراتا رد  تمال  مقتا )  1رق  اسدم ا حه اار ت   اادأاال التا األراتى ااد  تمال  مقتا )       

تتمال  مقتتا )  تتثمال  مقتتا )  1رد   (  تت  كتتل  جتتثم  رهكتتذا 2( اادصتترال  رحتته اار تت   اا ثتالتتا استتدم  ث ااد  
(  التم مدحتث ااد  مالتتثث حلتكل دصتث  ي  ت  ااستجل  11مقتا ) حثاتسحا احتثقه اار ت اث ااتى  ت  د  تثمال 

تتثمال   تتثمال   لتتثحب ا تتثالث اااأتت  ه د   تتثمال  فسثستتالا ه د   ااتتى ااصتتأ  في استتدأ ل اادساستتل اآلدتته ) د  
 اأ  ( .
رحأتتتت  د  التتتت  االمدحتتتتثماث ر قتتتتمماث اا تجتتتتثج اادأاال تتتته راامثتتتتث ااد مالستتتتالا قتتتتثا  تتتت مك اادمحالتتتتا         

 -)  ااتتتت اماه    رقب اا تتتتحثته  تتتتتر  ادلثهتتتتت  ال  اتتتتتاذالتتتتثم  راتم اا مدتتتتتا ااح تتتتت التتتتت كتا حد مالتتتتتاامالث التتتت
اامتتثمله( را ل ر تتا دلمالحالتتا را تت   . رذاتت   ستت  اا تجتتثج اا ر تترل اجتتا رح لتتماس ااحث تتم ر ستت  
 مرك اادمحالتتتا اامالث تتتالا اا مصصتتتا اجتتتا حتتته لتتت رل ااتتت مرك األستتتحر ه رهتتته اا صتتتا اا ثا تتتا التتتر ه 

 ل فسحرل .ااسحث راأل      ك
 -االختبارات البعدية:   3-12 

حأتتت   .13/1/233( ثثاتتت  التتترا 33دتتتا  التتتماع االمدحتتتثماث ااحأ التتتا اأالتتتتا ااح تتتم ااحتتتثا   تتت  هث )      
 15/11/2333  تته حدتتم    ثتالتتا فستتثحالب  اتتى دثحالتتق اا تجتتثج اادأاال تته  التتم حتت فث اادلمحتتا حدتتثمال  

 اامالث الا اا مصصا اجا. رحه ت ك  مرك اادمحالا  .1/233/.راتدجث حدثمال  
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ر مص ااحث م  اى د حالث ت تك االتمرس اادته استدم  ث حته االمدحتثم ااقحاته  ت   التم اا  تث       
 راا كث  راأل راث اا سدم  ا رثمالقا اادت الذ رحمالق ااأ ل اا سث   .

 
 -الوسائل اإلحصائية :   3-13
  (1)اارسث اا سثحه   -1
 
 
 (2)االت ماس اا أالثمي -2

                                              
 
 
 
 (3)اارسالث  -3
 
 
 
   (.) أث ل االادراع  -.
 
 (1)االمدحثث ااحسالث ) حالمسر (  -5
 

                                                           

، جامعثثة الموصثثل التطبيقثثات اةحصثثاوية واسثثتخدامات الحاسثثوب فثثي بحثثوث التربيثثة الرياضثثيةوديثثع ياسثثين ن حسثثن محمثثد عبثثد .  (1)
 . 133ص 1999،
 . 020وديع ياسين، المصدر السابق ،ص(0)
 .125وديع ياسين، المصدر السابق ، ص(5)
-091، ص  1993بيروت. مكتبثة الفثالح .  1.ط القياس والتقويم النفسي والتربويالكفاني،ممدوح عبد المنعم وعيسى عبد هللا .  (1)

520 . 
. جامعة الموصل. مؤسسة دار الكتثب للطباعثة مبادئ اةحصاء واالختبارات البدنية والرياضيةالطالب نزار  ومحمود السامراوي.  (1)

 . 91ص 1999والنشر . 

 1ن+

0 

3 
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   (2)(2 محب كثي ) كث -1
 
 
 
 (3)امدحثم )ث( ااأالتثث اا سدقاا اا دسثرالا ااأ    -1

              
 
 
 
 
 (.)رق حال  رسثال   سثحالال  اأالتدال   مدحثال  .امدحثم )ث( اي صثئه ا الاا اا م  -3
 

 
 
 

 ك  س = اارسث اا سثحه اا مرق
 س =  ل ر ا  محأثث ات ماحثث اا مرق     درسث دا  اا مرق  2 ر ح

    =     األحما  
 (Biserial correlation) (1) أث ل االمدحثث اا تثئه -3
 
 

                                                           

 . 135. ص مصدر سبق ذكرهالعساف صالح بن حمد ؛  (0)
جامعثة اةسثكندرية . مطبعثة اةشثعاف الفنيثة  1.ط المفاهيم والمعالجات اسساسثية فثي اةحصثاءالشر نوبي سعد الدين أبو الفتوح ؛  (5)
 . 122.ص 0221.
 . 119.ص  0221( الشرنوبي سعد الدين ابو الفتوح ،المصدر السابق . 1)
 193ص1991. الكويت مكتبة الفالح .  اةحصاء الوصفي واالستداللي في العلوم النفسية والتربويةمحمود عبد الحليم ؛  (1)

 رت
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    الم ال  ل ك  ف = اارسث اا سثحه ايدلثر اا اماه 

 ص    = اارسث اا سثحه ايدلثر اامثمله         
 ل = االت ماس اا أالثمي اا ل ر ا ااكاالا               
 ف = تسحا االدلثر اا اماه ااى اا ل رل ااكاه               
   = تسحا االدلثر اامثمله ااى اا ل رل ااكاه               
 ص = امد ثل اا ت تى              

 
 (2) أترالا  الاا االمدحثث  -13
 
 
 
 

 ث = امدحثم ) ث ( ا ماسا  أترالا االمدحثث            
 م =  أث ل االمدحثث            
 =  محب  أث ل االمدحثث  2م          
   =  لا ااأالتا            

 (3)ااتسحا اا ئرالا -11
 
 

                                                           

جاسم محمد نايف ؛ فاعلية التّمارين التحضيرية العامة والخاصة في تعليم تكنيث  ركثض الموانثع . رسثالة ماجسثتير، كليثة التربيثة  (0)
 101ص  1919جامعة بغداد،  –الرياضية 

 21ص 1999.  مصدر سبق ذكره( وديع ياسين ، حسن محمد عبد ؛ 5)
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 عرض وتحليل ومناقشة النتائج  -4
لتحقيقققل الير قققية الولققق  ولمرراقققة تقققتعير المنـققققج الترليمقققل علقققق  ات قققا ل موقققققع ال قققب           
يقة الخار ل ( أستخدم الباحث أختبقار     ( اححاقائل للرينقا  المتنقالرع لمرراقة مرنو  –الداخلل 

اليققرول بققيخ ااختبققارا  القبليققة والبرديققة ات ققا  موقققع ال ققب    الققداخلل (  مققا مبققيخ اققل ال ققدول   
01   .) 

 ( 01جدول )
يبين فروق األوساط الحسابية بيين اختتبيارين اللبليا والب يدج ومجميوع مربيا انحرافياق ال يروق 

لمتتييارال ختجيياق موقييا ال ييبط وقيميية ) ق( المحتسييبة والجدولييية لاتتبيياراق المسارييية األساسييية ا
 )الداتلا( .
 المعالجات    
 اإلحصائية        

 

 االختبارات

وحدة 
 القياس

 حجم
 العينة

 ف 2مج ح َس ف
 قيمة )ت( 
 المحتسبة

 قيمة )ت(
 الجدولية

 معنوية 
 الفروق

عدد  المناولة
 مرا 

01 
3.4 0011 0..1 

0..1 

 مرنوي

 مرنوي 0.10 0413.1 3.1 عا ال ب بة
 مرنوي 1..0 .0.1 1.1 نقا  لتاويبا

 (03ودر ة حرية   1011تح  مستوى دالة 
( إلقق  أخ قيمققة    ( المحتسققبة  انقق  ا بققر مققخ قيمققة   01تشققير البيانققا  اححاققائية اققل ال ققدول   

   ( ال دوليقققة اقققل  ميقققع المـقققارا  و ققق ا يرنقققل إخ  نقققات اقققرول مرنويقققة بقققيخ ااختبقققاريخ القبلققققل 
 ااختبارا  البردية لموقع ال ب  اات ا   الداخلل( .والبردي ولاالح 

ويرزو الباحث و ود اليرول المرنوية اقل مسقتوى الداا المـقاري إلق  المنـقاع الترليمقل الق ي       
ققاريخ المنااسققة المو ققودع  ققمخ المنـققاع حيققث  سققا م اققل زيققادع التشققويل واحعققارع و لققت مققخ خققفل تمل

" انققا اسققتملرار الداا ليتققرا  أ ققول باسققتخدام أسققلوب المنااسققا  ( 0111يؤ ققد   احمققد عبققد الخققالل 
 (0 الريا ية يساعد عل  راع المستوى البدنل و المـاري للربة  رع اليد " 

                                                           

ر والمهاار  يا  ةارة الياد    أحمد عبد الخاالق   أرار اساتخدام وقات درس التربياة الريالاية عوا  مساتوا اددا  البادن  (1) ماتتمر
    06ص  1111  دولة اإلمارات المتحدة   جامعة اإلمارات   البحوث العربية واقع الريالة العربية وطروحاتها المستقبوية 
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 ما إخ الترليم عخ  ريل اللرب أمر يبرث السقرور والمترقة لقدى ال قفب اقل  ق   المرحلقة الرمريقة 
( 0111ل ريقققة ويؤ قد  لققققت   عبقد الرقا ل محمقد أحمققد ويخلقل عنقد م الدااريقة لزيقادع القترلم بـق   ا

حيققث أشققار إلقق  " إخ الققترلم عققخ  ريققل اللرققب  ققو السققار و ققو احمتققا  وعققخ  ريققل  لققت سققي وخ 
الرائد ن  ًا حر يًا ومـا ريا متمليزًا "
 0) . 

ا  الساسقية ولمرراة مرنوية اليرول بيخ ااختباريخ القبلل والبردي ال نتائج اختبارا  المـار       
المختارع ات قا  موققع ال قب  الخقار ل اسقتخدم الباحقث اختبقار   ( اححاقائل للرينقا  المتنقالرع 

 (.00 ما مبيخ ال ال دول  
 (00جدول )

يبين فروق األوساط الحسابية بيين اختتبيارين اللبليا والب يدج ومجميوع مربيا انحرافياق ال يروق 
 اق األساسية المتتارال ختجاق موقا ال بط )التارجا(. وقيمة )ق( المحتسبة والجدولية لاتتبار 

 المعالجات
 اإلحصائية        

 

 االختبارات

وحدة 
 القياس

 حجم
 العينة

 ف 2مج ح َس ف
 قيمة )ت( 
 المحتسبة

 قيمة )ت(
 الجدولية

 معنوية 
 الفروق

عدد  المناولة
 مرا 

01 
4.4 1.1.4 0..2 

0..1 

 مرنوي

 مرنوي 0.11 2.2.3 2.0 عا ال ب بة
 مرنوي 3..0 .010 3.1 نقا  التاويب
 (  03ودر ة حرية   1011تح  مستوى دالة 

( إل  إخ قيمة   ( المحتسبة  ان  أ بقر مقخ قيمقة   ( 00تشير البيانا  اححاائية ال ال دول  
ال دوليققة اققل  ميققع المـقققارا  و قق ا يرنققل أخ  نقققات اققرول مرنويققة بقققيخ ااختبققاريخ القبلققل والبرقققدي 

 االح ااختبارا  البردية لموقع ال ب  اات ا  الخار ل . ول
ويرققزو الباحققث و ققود اليققرول المرنويققة اققل مسققتوى الداا المـققاري أي ققا إلقق  تققتعير المنـققاع       

الترليمقققل وت بيققققا بشققق ل علمقققل اقققحيح متقققدرع مقققخ السقققـل إلققق   الاقققرب . ا قققًف عقققخ الدوا  
( "إخ 0110ئققة الرمريققة حيققث يؤ قققد    السققامرائل عبققار المسققتخدمة لممارسققة اللربققة علققق  واققل الي

استخدام الدوا  ال درر التربية الريا ية عامل مـم اقل إ عقار نقواحل النشقا  البقدنل مقخ القدرر 

                                                           

  43ص 1110  عجمان   مطبعة العامر      ةرة اليد لوناشئينعبد العاط  محمد أحمد  (1)
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ومسقققاعدتـا اقققل تنميقققة اححسقققار الحر قققل واححسقققار بالتوقيققق  وراقققع  يقققااع الداا الحر قققل لل لبقققة 
" 0). 

لمو ودع بش ل تملاريخ  مخ المنـاع الترليمل أعر بقال  اقل عمليقة  ما إخ لأللراب الاغيرع ا      
ققاريخ النم يققة . وقققد أ ققد        نققاا  الترلققيم لنـققا ت ققوخ مشققوقة وبريققدع عققخ الملققل والرتابققة اققل التمل

( نققًف عقخ محمقد  ميقل عبقد الققادر " إخ اسقتخدام اللرقاب الاقغيرع اقل التقدريب 2112عبد ال ريم 
 .(2 لفرتيا  بالمستوى الينل والبدنل والنيسل لفعب "يرد عامًف مـمًا 

ومخ خفل عرض النتائج ومناقشاتـا لـر إخ المنـاع الترليمل قد أعر ال مسقتوى الداا للمـقارا  
الساسية المختارع . و لت مخ خفل اليرول المرنوية التل لـر  بقيخ ااختبقارا  القبليقة و البرديقة 

 الخار ل (. –اخلل ات ا ل موقع ال ب    الد
ولتحقيل الير ية العانية بإي اد الرفقة بيخ ااختبارا  المـاريقة الساسقية المختقارع ب قرع اليقد وبقيخ  

(  مققا مبققيخ اققل  Biserial correlationموقققع ال ققب  اسققتخدم الباحققث  مرامققل اارتبققا  العنققائل  
 (.  02ال دول  

 (01جدول )
 يبين م امل اخرتباط الثنائا وقيمة م نوية دخلة اخرتباط المحتسبة والجدولية ودخلتسا

 اإلحصائية لاتتباراق المسارية واتجاها موقا ال بط .

 االختبارات
معامل 
االرتباط 
 الرنائ 

قيمة معنوية 
داللة االرتباط 
 المحتسبة )ر(

قيمة )ر( 
الجدولية 

لمعنوية داللة 
 االرتباط

 عينةعدد ال
معنوية 
 االرتباط

 1041 403 .101 المناولة
41 

 مرنوي
 مرنوي 1041 0011 1001 ال ب بة
 مرنوي 1041 0.4. 1012 التاويب
 1011تح  مستوى دالة 

                                                           

  البصارة   دار الحةماة    ةفايات تدريسية ي  طرائاق تادريس التربياة الريالايةلةريم   السامرائ  عباس والسا مرائ  عبد ا (1)
   01-06ص  1111

هنااا  عبااد الةااريم   تااارير منهااار مقتاارح لاادرس التربيااة الريالااية ياا  تطااوير بعااا المهااارات ادساسااية بةاارة اليااد   رسااالة  (2)
  05ص  2662جامعة ديال    –ماجستير   ةوية المعومين 
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( إلققق  مرامقققل اارتبقققا  العنقققائل اختبقققارا  المـقققارا  الساسقققية  02تشقققير البيانقققا  اقققل ال قققدول   
اخلل والخققققار ل( . ومققققخ خققققفل إي ققققاد قيمققققة مرنويققققة دالققققة المختققققارع ات ققققا ل موقققققع  ال ققققب  الققققد

اارتبا  المحتسبة وال دوليقة لـقر إخ قيمقة مرنويقة دالقة اارتبقا  المحتسقبة ل ميقع المـقارا  ا بقر 
 مخ القيمة ال دولية . 

و  ا يحقل اليقرض العقانل ويؤ قد و قود عفققة إحاقائية  ا  دالقة مرنويقة بقيخ موققع ال قب       
 الخار ل ( وبيخ مستوى الداا المـاري . –خ   الداخلل لفت ا ي
( مرنويقة اليقرول بقيخ نتقائج ااختبقارا  البرديقة 04ولتحقيل الير ية العالعة يو ح ال دول         

الخققار ل ( حيققث اسققتخدم الباحققث اختبققار    ( اححاققائل  –ات ققا ل موقققع ال ققب    الققداخلل 
 للرينا  المستقلة المتساوية الردد.

 (01جدول )
يبن األوساط الحسابية واخنحرافاق الم يارية وقيم )ق( المحتسبة والجدولية ودخلتسما 

 التارجا( –اإلحصائية لاتتبار الب دج ختجاها موقا ال بط )الداتلا 

 االختبارات
وحدة 
 القياس

عدد  االتجاه الداخو 
 العينة

االتجاه 
عدد  الخارج 

 العينة
قيمة )ت( 
 المحتسبة

)ت( قيمة
 الجدولية

 معنوية
 الفروق

 ع± سَ  ع± سَ 

 المناولة
عدد 
 المرات

01.0 0..3 

01 

0..1 0.1. 

01 

2.1 

0..1 

 معنو 

 معنو  4.1 1.12 04.2 .0.1 00.1 را الطبطبة

 معنو  3.1 0.21 20.3 .0.2 23.2 نقاط التصويب

 ( .2( ودر ة حرية  1.11تح  مستوى دالة  
( لفختبارا  البردية ات ا ل موققع ال قب        04يانا  اححاائية ال ال دول  تشير الب      

الخقار ل ( إلقق  و قود اقرول مرنويققة حيقث إخ قيمقة   ( المحتسققبة أ بقر مقخ قيمققة   (  –القداخلل 
ال دولية ال  ميع ااختبارا  ولاالح اات ا  الداخلل . و  ا يتيل مع الير ية العالعقة التقل تشقير 

الخقققار ل ( اقققل مسقققتوى الداا  –ود اقققرول مرنويقققة بقققيخ ات قققا ل موققققع ال قققب    القققداخلل إلققق  و ققق
 المـاري .
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ويققرى الباحققث بقققتخ  نالققت سقققببًا مـمقققًا أدى إلقق  تحسققيخ مسقققتوى الداا المـققاري لفت ققا يخ        
 قور بقالت رار الخار ل ( و و عملية الت قرار اقل التمقاريخ المـاريقة حيقث  "إخ الحر قة تت –الداخلل 

ققققريخ نتي ققققة لت ققققور المسققققتوى القققق  نل والي ققققري وت ققققور الاققققيا  البدنيققققة  المنققققتلم و المسققققتملر للتمل
   (0 والحر ية ا ًف عخ زيادع ما مخزوخ ال الدماغ مخ ت ارب مر بة"

( علققققق  "أخ مقققققخ الميقققققروض علققققق  المدرسقققققيخ أو المقققققدربيخ تشققققق يع 2111ويؤ قققققد   شقققققم         
 .(2 بر عدد مم خ مخ محاوا  التمريخ قدر المست ا " المترلميخ عل  أداا ا 

 مقققا يرقققزو الباحقققث اليقققرول المرنويقققة التقققل لـقققر  اقققل ااختبقققارا  البرديقققة ولاقققالح اات قققا        
الداخلل إل  الايا  ال اتية ال يدع التل يحملـا أاقحاب ال قب  القداخلل والتقل تربقر عقخ أيمقانـم 

( أاققحاب ال ققب  ..01قيققل أ قدااـم . اقققد واققت    يرتقل بققدراتـم ال اتيققة اققل الواقول إلقق  تح
الداخلل بتنـم " يميلوخ إل  ب ل ال ـود للحاقول علق  نتقائج أا قل و قم أ عقر مقيًف إلق  المعقابرع و 

 .(4 إرادع قوية لتحقيل الن اح "
 
 
 
 
 

                                                           

 1151جامعااة باااداد    -2ر-عواام الحرةااة والتطااور الحرةاا  ل نسااان ماان الااوالدة حتاا  ساان الشاايخوخةجياام محجااوب   و (1)
 102-101ص

. Second Edition tlumumkentics 2000 P206.And Performance Schmidt “Arichord “  
Motor TearningCraigAwisbery.(2)  

(4) Jarty ,Braint, j And Grubel; Measurement And Evaluation For Physical Educators . 
Second edition INe .1987. p 370. 



 
 
 
 
 
 

 الباب الخامس
 االستنتاجات والتوصيات -5

 االستنتاجات 5-1
 التوصيات 5-2
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 االستنتاجات والتوصيات-5
 
 االستنتاجات   5-1

 -في ضوء نتائج البحث توصل الباحث إلى االستنتاجات التالية :
داء فاعلية المنهاج التعليمي المعد من قبل الباحث لتأثيره الواضح في ارتفاع مستوى األ -1

ثارة روح المنافسة واللعب .  للمهارات األساسية المختارة وا 
 .هنالك عالقة ارتباط معنوية بين تعلم بعض المهارات األساسية المختارة وبين موقع الضبط -2
إن أصحاب الضبط الداخلي افضل من حيث مستوى األداء المهاري من أصحاب الضبط  -3

 ظهرت في نتائج االختبارات البعدية. الخارجي وذلك من خالل الفروق المعنوية التي
الحظ الباحث إن تكرار التمارين واألدوات المساعدة وتمارين األلعاب الصغيرة وتمارين  -4

المنافسة  كان لها اثر كبير في خلق روح اإلثارة والتشويق وزيادة الميل نحو تعلم المهارات 
 األساسية المختارة .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33 الباب الخامس : االستنتاجات والتوصيات  

 التوصيات   5-2
اعتماااد المنهاااج التعليمااي ماان قباال وزارة التربيااة  وذلااك لمااا حسساا  ماان تطااور فااي مسااتوى األداء  -1

 وزيادة التشويق واإلثارة .
 إعداد مناهج تعليمية لباقي األلعاب لنفس المرحلة الدراسية ولمراحل دراسية أخرى . -2
طبيق درس التربية التأكيد على مدرسي التربية الرياضية باستخدام األدوات المساعدة أثناء ت -3

 الرياضية ألهميتها في تطوير المهارات .
نظرًا إلمكانية التعلم والتطور عند الطالب أصحاب موقع الضبط االتجاه الداخلي يمكن اختيار  -4

 فرق المدرسة منهم لمختلف األلعاب.
طالب دراسة العالقة بين موقع الضبط وتعلم المهارات لباقي األلعاب ولمراحل دراسية مختلفة لل -5

 والطالبات .
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 ,  9191. الكويت , مكتبه الفالح ,  مدخل إلى مناهج البحثأبو عالم , رجاء محمود ح ؛  -
  936ص      
 احمد عبد الخالق تمام ؛ اثر ترشيد استخدام وقت درس التربية الرياضية على مستوى  -

       مؤتمر البحوث العربية واقع الرياضة العربيةاألداء البدني والمهاري في كرة اليد .         
 ،              9111، دولة اإلمارات العربية المتحدة ،  جامعة اإلمارات , وطموحاتها المستقبلية         
 . 46ص         
 . ليبيا ، دار المطوعات، جامعة الفاتح  كرة اليد وعناصرها األساسيةاحمد عريبي عودة ؛  -

  31، ص 9119،         
 وعالقته بموقع الضبط لدى العائدين من األسر . أطروحة  أسماء عبد محي ؛ مفهوم الذات  -

 . 93، ص  2002جامعة بغداد ،  –دكتوراه ، كلية التربية . ابن رشد        
 . 964، ص  9111. القاهرة ، دار الفكر العربي  ،  النمو الحركيأسامة كامل راتب ؛  -
 يمي للطالب في المدارس أفنان در وزه ؛ مركز الضبط للعلم وعالقته بالتحصيل األكاد -

 مجلة النجاح لألبحاث )                                                اإلعدادية  لوكالة الغوث الدولية في منطقة نابلس . فلسطين ،        
، ص  9117، جامعوووة النجووواح الوطنيوووة ) نوووابلس   ،  7، العووودد 2المجلووود  اإلنسوووانية   العلووووم       
99       
 . الموصل ، مطبعة جامعة  أسس علم النفس التربويأال زير حاوي . فاضل محسن ؛         

 . 69، ص  9119الموصل ،         
 الرياالت . فليحان سليمان ؛ أساليب التنشئة األسرية وعالقتهما بمركز الضبط والتحصيل   -

 مجتمع الحكومية في األردن . الدراسي لدى الطلبة المراجعين لمراكز اإلرشاد في كليات ال       
 .   96، ص  9114أطروحة دكتوراه ، كلية التربية ، ابن رشد ، جامعة بغداد ،         
 كفايات تدريسية في طرائق تدريس التربية السامرائي عبد الكريم والسا مرائي عباس ؛  -

 .69-60، ص 9119. البصرة،دار الحكمة، الرياضية        
 ،  9.ط المفاهيم والمعالجات األساسية في اإلحصاءدين أبو الفتوح ؛ الشر نوبي . سعد ال -

 . 970-941، ص  2009جامعة اإلسكندرية ،مطبعة اإلشعاع الفنية ،         
 . عمان ، مكتبة     مبادئ القياس والتقويم في التربيةالظاهر.زكريا محمد .) وأخرون  ؛  -

 .932ص  9111دار الثقافة للنشر        
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. الريوا  ، شوركة العبيكوان  المودخل إلوى البحوث فوي العلووم السولوكيةاف .صالح بن حمود ؛ العس -

 . 396،ص  9191للطباعة والنشر ، 
 ،  9. ط  القياس والتقويم النفسي والتربويالكناني . ممدوح عبد المنعم وعيسى عبد اهلل ؛  -

 .  216، ص  9116بيروت ، مكتبة الفالح ،          
 مناهج البحث العلمي في التربية الرياضية والعلوم اهلل ومحمد احمد ؛ الكندري عبد   -

 . 966، ص  9111، الكويت ، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ،  2ط  اإلسالمية         
 ، بغداد ، مطبعة  9. ط  منهج الدراسة المتوسطةالجمهورية العراقية . وزارة التربية ؛   -

 .  9119وزارة التربية ،          
 باسم فارس ؛ قلق المستقبل ومركز السيطرة والرضا عن أهداف الحياة . أطروحة  -

 . 22، ص  9114دكتوراه ، كلية األدب ، جامعة بغداد ،         
 بثينة منصور ؛ مركز السيطرة والتعامل عم الضغوط النفسية . رسالة ما جستير ، كلية  -

 .   29، ص  9191األدب ، جامعة بغداد ،          
 . ترجمة محمد أمين  تقييم تعلم الطالب التجميعي والتعليميبلوم . س ) أتخرون   ؛  -

 . 929. ص  9193المفتي )أتخرون   ، القاهرة ، دار ماكروهيل ،         
 جاسم محمد نايف ؛ فاعلية التمارين التحضيرية العامة والخاصة في تعليم تكنيك رك      -

 . 924، ص9194كلية التربية الرياضية / جامعة بغداد .  –اجستير الموانع . رسالة م        
 دراسات جبريل موسى ؛ العالقة بين مركز التحكم وكل من التحصيل الدراسي والتكيف .  -

 . 34، ص  9114،  2، ع  23، مجلد  العلوم التربوية          
 مجلة دراسات .  خير الدين عويس ؛ مقياس مركز التحكم المتسابقي الميدان والمضمار -

 . 223، ص  9116، المجلد العاشر ، العدد السادس ، جامعة حلوان ،  وبحوث         
 . عمان ، دار  البحث العلمي . مفهومة . أدواته . أساليبهذوقان عبيدان )و آخرون  ؛  -

 .  994، ص  9199الفكر للنشر والتوزيع ،         
 عة بحوث التربية البدنية والرياضية موسو ريسان خريبط . عبد الرحمن مصطفى ؛  -

 . 2009، دار المناهج للنشر والتوزيع ،  6، ج 9. ط بالوطن العربي في القرن العشرين         
 ، عمان ، دار المسيرة للنشر  9. ط  مناهج البحث في التربية وعلم النفسسامي ملحم ؛  -

 . 261، ص  2000والتوزيع ،        
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 . عمان ، دار المسيرة للنشر والتوزيع    وجية التنشئة االجتماعيةسيكولصالح محمد علي ؛  -

 . 99، ص 9119،        
 ،  2009. الموصل . دار الكتب للطباعة ،  كرة اليدضياء الخياط . نوفل محمد ؛        -  

 . 32ص      
 الخارجي  –طلعت حسن عبد الرحيم ؛ تقنين مقياس جيمس لوجهة التحكم الداخلي    -

 ، العدد السادس ، الجزء    مجلة كلية التربية بالمنصورفي البيئة المصرية .        
 . 363،   ص 9196الخامس          

 .  التدريب الرياضي والتكامل بين النظرية والتطبيقعادل عبد البصير علي ؛       -   
 . 206،ص 9111القاهرة ، مركز الكتاب للنشر ،      
 ،  9114. عجمان ، مطبعة العامري ، كرة اليد للناشئين  د أحمد ؛عبد العاطي محم   -
 . 27ص     
 ، القاهرة ، دار الكتب 3. ط التدريب الرياضي نظريات وتطبيقعصام عبد الخالق ؛  -

 .279، ص9119الجامعية ،         
 نشر . عجمان ، دار الفكر لل القياس والتقويم في العملية التدريسيةعودة أحمد سليمان ؛  -

 . 370، ص 9119والتوزيع ،         
 ، 9196. جامعة الموصل  أسس ومبادئ كرة السلةفائز بشير حمودات ) وآخرون   ؛  -

 . 31ص        
 . القاهرة ، دار الفكر  األسس النفسية للنمو من الطفولة الى الشيخوخةفؤاد البهي السيد ؛  -

 .293، ص9176العربي ،         
 . 49،ص 9191. بغداد ، بيت الحكمة ،  كرة اليدحسن ؛ سعد م -كمال عارف -
 اللياقة البدنية مكوناتها . األسس النظرية . كمال عبد الحميد ومحمد صبحي حسنين ؛  -

 . 217، ص9117، القاهرة ، دار الفكر العربي ،  9. ط اإلعداد البدني طرق القياس        
 . 913، ص9113، دار المعارف ،  . القاهرة علم النفس الرياضيمحمد حسن عالوي ؛  -
 . القاهرة ، مركز الكتاب للنشر ،  مدخل في علم النفس الرياضيمحمد حسن عالوي ؛  -

 .903، ص 9119         
 . القاهرة ، دار الفكر العربي  القياس والتقويم في التربية الرياضيةمحمد صبحي حسنين ؛  -
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 . 293، ص 9116،        
 . الكويت  حصاء الوصفي واالستداللي في العلوم النفسية والتربويةاإلمحمود عبد الحليم ؛  -

 . 912، ص9194مكتبة الفالح ،         
 ، مركز الكتاب للنشر 9.ط المعامالت العلمية بين النظرية والتطبيقمصطفى باهي ؛  -

 .36ص 9111         
  9199فكر الحديث ، القاهرة ، دار ال9.ط التدريب الرياضي الحديثمفتي إبراهيم حماد ؛  -

         ،990 . 
 . القاهرة . مكتبة زهراء  علم النفس االجتماعينبيل عبد الفتاح حافظ ) وآخرون  ؛  -

 . 269،ص9171الشرق ،         
 . 71، ص 9174. بغداد ، مطبعة الشعب ،  مبادئ علم النفس الرياضينزار الطالب ؛  -
 .   اء واالختبارات البدنية والرياضيةمبادئ اإلحصنزار الطالب ومحمود السامرائي ؛  -

 . 99،  9199جامعة الموصل ، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ،         
 . بغداد ، دار الحكمة للطباعة والنشر ،  علم النفس الرياضينزار الطالب وكامل لويس ؛  -

 . 273، ص  9113         
 ية الرياضية في تطوير بع  المهارات هناء عبد الكريم ؛ تأثير منهاج مقترح لدرس الترب -

 . 69، ص 2002األساسية بكرة اليد . رسالة ماجستير ، كلية المعلمين ، جامعة ديالى ،         
 التطبيقات اإلحصائية واستخدامات الحاسوب في بحوث    وديع ياسين وحسن محمد عبد ؛  -

 . 966، ص  9111. جامعة الموصل ،  التربية الرياضية        
 الموصل ، مطبعة جامعة الموصل ، علم الحركة ) التعلم الحركي  . وجيه محجوب ؛  -

 . 93، ص9196          
 .  علم الحركة والتطور الحركي لإلنسان من الوالدة حتى سن الشيخوخةوجيه محجوب؛  -

 . 942-949، ص  9197جامعة بغداد ،  2ج       
  14، ص 9191تب للطباعة والنشر ، الك. الموصل ، دار  علم الحركةوجيه محجوب ؛  -
 ،  2000. جامعة بغداد ، دار الكتب للطباعة ،  البحث العلمي ومناهجهوجيه محجوب ؛  -

 . 217ص           
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 25 المالحق

 ( 1ملحق ) 
 خبراء علم النفس

الدرجة 
 العلمية

 العنوان االختصاص االسم

كلية التربية / الجامعة  علم النفس التربوي عبد الخالق رؤوف إبراهيم أ.د
 المستنصرية

 علم النفس التربوي شذى عبد الباقي العجيلي أ.د
كلية التربية /ابن رشد / 

 جامعة بغداد

 الطفولة والمراهقة عبد الخضر ناصر السواد أ.د
كلية التربية / الجامعة 

 المستنصرية

كلية التربية /ابن رشد /  الطفولة والمراهقة ليلى عبد الرزاق نعمان أ.د
 جامعة بغداد

/  التربية االساسيةكلية  تربوي ونفسي إرشاد سامي مهدي صالح أ.م.د
 ديالىجامعة 

 تربوي ونفسي ادإرش صالح مهدي صالح أ.م.د
كلية التربية / الجامعة 

 المستنصرية

 قياس وتقويم صفاء طارق حبيب أ.م.د
كلية التربية /ابن رشد / 

 جامعة بغداد
 كلية التربية / جامعة بغداد تربوي ونفسي إرشاد عالء الدين كاظم عبد اهلل أ.م.د

/  التربية االساسيةكلية  تربوي ونفسي إرشاد ليث كريم احمد أ.م.د
 جامعة ديالى

كلية التربية / الجامعة  تربوي ونفسي إرشاد يحيى داود سلمان الجنابي أ.م.د
 المستنصرية

 
 
 
 



 25 المالحق

 ( 2ملحق ) 
 خبراء كرة اليد

الدرجة 
 العلمية

 العنوان االختصاص االسم

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

 تعلم / كرة يد ينصير صفاء محمد عل أ.م.د
كلية التربية الرياضية / 

 جامعة ديالى

 تدريب / كرة يد عبد الوهاب غازي أ.م.د
كلية التربية الرياضية / 

 جامعة بغداد

كلية التربية الرياضية /  علم نفس / كرة يد حازم علوان أ.م.د
 جامعة بغداد

كلية التربية الرياضية /  تدريب / كرة يد اياد حميد رشيد م.د
 جامعة ديالى
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 ( 3ملحق ) 
 استبيان استمارة

 المحترم ……………………………………. الفاضل  األستاذ
 تحية طيبة :
مـــنهع تعليمـــي مقتـــرب لتعلـــيم بعـــس المهـــاراد االساســـية بكـــرة اليـــد دارســـة حـــول )  إجـــراءفـــي النيـــة 

اس لموقـع الضـبط مقيـإعـداد ويتطلـب ذلـ   وعالقته بموقع الضبط لطالب الصف االول المتوسـط (
النظـري علـى  أساسـهمع المرحلـة المتوسـطة ويسـتخدم الباحـث مقيـاس روتـر الـذي يرتكـز فـي  يتالءم

الشخصـية  أبعـادوطبقـا  لهـذا فـمن موقـع الضـبط : هـو بعـد مـن  (الخارجي –الداخلي  ) موقع الضبط
ي تحــدث فــي عــدد مــن الــذين يعتقــدون أن ســلوكهم وقــدراتهم نتيجــة التــدعيماد التــ فــاألفراد، اإلنســانية

نهمجوانب حياتهم  الـذين يعتقـدون أن سـلوكهم  األفـرادمسؤولون عنها ضبطا  داخليا  . في حـين أن  وا 
وقــدراتهم فــي عــدد مــن جوانــب حيــاتهم نتيجــة لتــدعيماد قــوى وتــمايراد خارجــة عــنهم ضــبطا  خارجيــا  

 .اآلخرينكالصدفة والحظ والقدر وسلطة 
نه علمية في هذا المجال يرجو الباحث بيان رأيكم حول الفقراد من ونظرا  لما تتمتعون به من مكا

 حيث :
 غير صالحة ( –صالحية الفقرة ) صالحة 
 تعديل الصياغة اللغوية

 ذكر ما ترونه من مالحظاد
 مع شكرنا وتقديرنا

 
 أسم الخبير :
 االختصاص :

 التوقيع :
 الجامعة / الكلية :

 الباحث                                                                     
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 المفرداد د
 المجال صالحيتها

 صالحة
غير 
 صالحة

 خارجي داخلي

     الحظ السيئ هو السبب في أخطائي أ 1
     إن أخطائي تعود لسوء تصرفي ب

2 
     درجاتي تتمار بسهولة األسئلة وصعوبتها أ
     ذي يحدد درجاتيالجهد الذي أبذله في الدراسة هو ال ب

     إن سلوكي يتمار كايرا  بتوجيهاد اآلخرين أ 3
     سلوكي هو نتيجة ألرادتي المستقلة ب

     عدم استيعابي للموضوع بسبب المدرس أ 4
     عدم انتباهي أاناء الدرس هو السبب في عدم استيعابي ب

5 
     األحداث التي يمر بها البلد مقدرة عليه  أ
     األحداث التي يمر بها البلد من صنع الناس في هذا البلد ب

     نجاحي في االمتحان بسبب متابعة والدي أ 6
     دراستي وجهودي هي سبب نجاحي في االمتحان  ب

7 
     إن ما يحدث لي من خير أو شر يمتي من اآلخرين أ
     إن ما يحدث لي من خير أو شر هو من أفعالي ب

     الحظ والصدفة لها دور مهم في قراراتي أ 8
     أتخذ قراراتي بكامل إرادتي ب

9 
أفضل طريقة لحل المشكلة هي تركها للزمن وعدم  أ

 التفكير فيها
    

     أفضل حل المشكلة مباشرة وعدم تركها ب

11 
     أعتمد على الحظ في االمتحان أ
     أعتمد على نفسي في االمتحان ب

     الحظ يساعد الفريق على الفوز في المباراة أ 11
     ال يتمكن الفريق من الفوز إذا لم يتمرن ب

 



 25 المالحق

 المفرداد د
 المجال صالحيتها

 صالحة
غير 
 صالحة

 خارجي داخلي

     السعادة تتوفر عند امتال  الفرد لما يحتاجه أ 12
     سالسعادة تتوفر عندما نحصل على محبة واحترام النا ب

13 
     إذا كان قدري أن امرس فال يمكنني رد القدر أ
     صحتي جيدة ألنني أهتم بنفسي ب

14 
صعوبة األسئلة هي السبب في عدم حصولي على درجة  أ

 جيدة
    

     عدم دراستي بشكل جيد هي السبب في ضعف درجتي ب

     يتحدد قدري ومصيري منذ والدتي أ 15
     دري هو من صنعيإن مصيري وق ب

16 
     ال أستطيع حل مشاكلي بدون مساعدة اآلخرين  أ
     يمكنني أن أتحاشى حدوث أي مشكلة لي  ب

     حظي السيئ يجعل اآلخرين يكرهونني أ 17
     اجعل من يكرهني صديقا  لي  أنيمكنني  ب

18 
     المال والحظ لينجح في حياته إلى اإلنسانيحتاج  أ
     بجهوده اإلنسانالحياة الناجحة يبنيها  ب

     تغييره يوال يمكننما قدر لي سيحدث  أ 19
     أفعاليال أومن بالقدر وأنا المسؤول عن  ب

     على المدرس أكار من الطالب تعتمدالمعرفة  أن أ 21
     األساسسعي الطالب للحصول على المعرفة هو  أن ب

21 
     تحدث رغما عنيانفعاالتي  أن أ
     على انفعاالتي أسيطر أنيمكنني  ب

     مشكالد العائلة تمنعني من الدراسة أ 22
     من الدراسة رغم كل الظروف المحيطة بي  أتمكن ب
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 المفرداد د
 المجال صالحيتها

 صالحة
غير 
 صالحة

 خارجي داخلي

     أرغب بالعيش في مدينة كبيرة أ 23
     بالعيش في مدينة ريفيةأرغب  ب

24 
     إن حظي يمنعني من تحقيق أمنياتي أ
     إن قدراتي تمكنني من تحقيق أمنياتي ب

     يضايقني اآلخرون دون أن يصدر مني سوء أ 25
     أتجنب أذى اآلخرين بحسن التصرف ب

     كايرا  ما أغير وجهة نظري أمام الجماعة أ 26
     ن وجهة نظري إال عند قناعتيال أتنازل ع ب

27 
     ليسد لدي فكرة عن وضعي في المستقبل أ
     لدي فكرة واضحة عما سمكون عليه في المستقبل ب

     أقوم بمفعال ال أريد القيام بها  أ 28
     أرفس القيام بمفعال ال تتفق وقناعتي ب

29 
     سةازدحام الطريق هو السبب في تمخري عن الدرا أ
     أصل المدرسة بالوقد المحدد ألنني أنهس باكرا   ب

     أتر  الخيار لعائلتي لكي تحدد لي مهنة المستقبل أ 31
     إن المهنة التي سمتخذها هي شمن خاص بي  ب
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 (4ملحق )
 استمارة استبيان

 -عزيزي الطالب :
قع الضبط إزاء المواقف واألحداث التي يمر الفرد االستبيان الذي أمام  يحاول أن يحدد اتجاه مو 

وان هذه العباراد ال تحتوي على إجاباد خاطئة أو صحيحة بل يجب أن تعبر عن آراء ومشاعر 
 الطلبة نحو المواقف المطلوبة .

حاول أن تقرأ العباراد بعناية ودقة وان تجيب بممانة فإذا كاند العبارة تنطبق علي  فضع عالمة )   
   ). أمام االتجاه المناسب . مع عدم ذكر االسم 

 والماال التالي يوضح نموذج اإلجابة 
 الفقراد االتجاه د

 الناجحون عادة أمناء وصادقون  أ 1
 النجاب في الحياة ال يعتمد دائما  على األمانة   ب

 
                                               

 
 
 
 

 باحثال                                            
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 المفرداد االتجاه د

1 
 الحظ السيئ هو السبب في أخطائي  أ
 إن أخطائي تعود لسوء تصرفي  ب

 درجاتي تتمار بسهولة األسئلة وصعوبتها  أ 2
 الجهد الذي أبذله في الدراسة هو الذي يحدد درجاتي  ب

 آلخرينإن سلوكي يتمار كايرا  بتوجيهاد ا  أ 3
 المستقلة إلرادتيسلوكي هو نتيجة   ب

4 
 عدم استيعابي للموضوع بسبب المدرس  أ
 عدم انتباهي أاناء الدرس هو السبب في عدم استيعابي  ب

 األحداث التي يمر بها البلد مقدرة عليه   أ 5
 األحداث التي يمر بها البلد من صنع الناس في هذا البلد  ب

6 
 نجاحي في االمتحان بسبب متابعة والدي  أ
 دراستي وجهودي هي سبب نجاحي في االمتحان   ب

 إن ما يحدث لي من خير أو شر يمتي من اآلخرين  أ 7
 إن ما يحدث لي من خير أو شر هو من أفعالي  ب

 الحظ والصدفة لها دور مهم في قراراتي  أ 8
 أتخذ قراراتي بكامل إرادتي  ب

9 
 ضل طريقة لحل المشكلة هي تركها للزمن وعدم التفكير فيهاأف  أ
 أفضل حل المشكلة مباشرة وعدم تركها  ب

 أعتمد على الحظ في االمتحان  أ 11
 أعتمد على نفسي في االمتحان  ب

11 
 الحظ يساعد الفريق على الفوز في المباراة  أ
 ال يتمكن الفريق من الفوز إذا لم يتمرن  ب

 إذا كان قدري أن امرس فال يمكنني رد القدر  أ 12
 صحتي جيدة ألنني أهتم بنفسي  ب



 56 المالحق

 المفرداد االتجاه د

13 
 صعوبة األسئلة هي السبب في عدم حصولي على درجة جيدة  أ
 عدم دراستي بشكل جيد هي السبب في ضعف درجتي  ب

 يتحدد قدري ومصيري منذ والدتي  أ 14
 من صنعيإن مصيري وقدري هو   ب

 ال أستطيع حل مشاكلي بدون مساعدة اآلخرين   أ 15
 يمكنني أن أتحاشى حدوث أي مشكلة لي   ب

16 
 حظي السيئ يجعل اآلخرين يكرهونني  أ
 يمكنني أن اجعل من يكرهني صديقا  لي   ب

 يحتاج اإلنسان إلى المال والحظ لينجح في حياته  أ 17
 إلنسان بجهودهالحياة الناجحة يبنيها ا  ب

18 
 ما قدر لي سيحدث وال يمكنني تغييره  أ
 ال أومن بالقدر وأنا المسؤول عن أفعالي  ب

 إن المعرفة تعتمد على المدرس أكار من الطالب  أ 19
 إن سعي الطالب للحصول على المعرفة هو األساس  ب

 إن انفعاالتي تحدث رغما عني  أ 21
 نفعاالتييمكنني أن أسيطر على ا  ب

21 
 مشكالد العائلة تمنعني من الدراسة  أ
 أتمكن من الدراسة رغم كل الظروف المحيطة بي   ب

 إن حظي يمنعني من تحقيق أمنياتي  أ 22
 إن قدراتي تمكنني من تحقيق أمنياتي  ب

23 
 يضايقني اآلخرون دون أن يصدر مني سوء  أ
 أتجنب أذى اآلخرين بحسن التصرف  ب

 كايرا  ما أغير وجهة نظري أمام الجماعة  أ 24
 ال أتنازل عن وجهة نظري إال عند قناعتي  ب
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 المفرداد االتجاه د

25 
 ليسد لدي فكرة عن وضعي في المستقبل  أ
 لدي فكرة واضحة عما سمكون عليه في المستقبل  ب

 أقوم بمفعال ال أريد القيام بها   أ 26
 ال تتفق وقناعتيأرفس القيام بمفعال   ب

 ازدحام الطريق هو السبب في تمخري عن الدراسة  أ 27
 أصل المدرسة بالوقد المحدد ألنني أنهس باكرا    ب

28 
 أتر  الخيار لعائلتي لكي تحدد لي مهنة المستقبل  أ
 إن المهنة التي سمتخذها هي شمن خاص بي   ب
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 (5ملحق )
 استمارة استبيان

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

منهع تعليمي مقترب لتعليم بعس المهاراد األساسية بكرة اليـد وعالقتـه في النية إجراء دراسة حول )
( ونظــرا  لمــا تتمتعــون بــه مــن خبــرة وكفــاءة علميــة لــذا بموقــع الضــبط لطــالب الصــف األول المتوســط

علـى االختبـاراد المرفقـة طيـا  . واختيـاركم لالختبـار األنسـب لقيـاس المهـارة  باإلطالعنرجو تفضلكم 
ً  .   يوضع عالمة )   ( أمام االختبار المناسب ويمكنكم إضافة أي اختبار آخر ترونه مناسبُا

   …شاكرين تعاونكم معنا
 
 

 -أسـم الخـبير :
 -االختصـاص :

 -التوقيــــع :
 -الجامعة / الكلية :

 
 
 
 
 

 طالب الماجستير                                                           
 أحمد مهدي صالح                                                          

 
 
 
 
 



 55 المالحق

 المالحظاد األهمية االختبار د تصنيف المهاراد

 المناولة
   قياس التوافق وسرعة المناولة 1

االستالم من المستوى قياس سرعة المناولة و  2
 العالي

  

 الطبطبة
( 31قياس مستوى مهارة الطبطبة والرشاقة ) 1

 م
  

قياس مستوى مهارة الطبطبة والتحمل  2
 الدوري التنفسي

  

 التصويب
   قياس دقة التصويب 1
   قياس قوة ودقة التصويب 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االختبارات المرشحة من قبل الخبراء
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 -رة المناولة:مها اختبار

 . التوافق وسرعة المناولة على حائط  الهدف من االختبار : قياس
 ( . حائط مستوي .2عدد ) إلكترونيةالمستخدمة : كرة يد ، ساعة  األدواد
 -: األداءطريقة 

 واستمرارالحائط  إلىيقوم بتمرير الكرة  اإلشارة( متر عن الحائط وعند 3يقف الطالب على بعد )  
 (.1( اا كما في الشكل )31عدد ممكن في زمن محدد قدره ) كارألالتمرير 

 -التسجيل:
 تحسب عدد التمريراد في الزمن المحدد ) تحسب عدد مراد استالم الكرة (

 
 ( 1شكل ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -مهارة الطبطبة : ختبارأ
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 قياس مستوى مهارة الطبطبة . -الهدف من االختبار :  
 ( ، كرة يد .2( ، ساعة توقيد الكترونية عدد )5الم عدد )أع -المستخدمة : األدواد
 -: األداءطريقة 

( م 3عن خط البداية ) األولبصورة عامودية وبخط مستقيم يبعد  األرسعلى  إعالمتابيد خمسة 
 (.2( م كما في الشكل )3والمسافة بين علم وأخر )

بطبطبة الكرة مع الركس على  بالبدء يقوم الطالب الشارةيقف الطالب خلف خط البداية وعند 
ياباذهابا   األعالمشكل متعرج بين   حتى عبور خط النهاية . وا 

  -التسجيل :
يابايحسب الزمن المسجل ذهابا    من لحظة البدء حتى تخطي الطالب لخط النهاية . وا 

 
 ( 2شكل ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -مهارة التصويب : اختبار
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 تصويب قياس دقة ال -: الهدف من االختبار
 إلى( م ام يقسم المرمى 2×3كرة يد، مرمى كرة يد مرسوم على حائط )  -: المستخدمة األدواد

( م عن المرمى كما في 9يبعد ) األرستسعة مستطيالد لقياس دقة التصويب ويرسم خط على 
 ( . 3الشكل ) 
  -: األداءطريقة 

 -اة ما يمتي :يقوم الطالب بالتصويب من خلف الخط بخطوة االرتكاز مع مراع
(  61×  111)  أبعادهاوالتي تمال زوايا المرمى والتي تبلغ ( 9,7,3,1المستطيالد )  إصابة-

 سم ينال أربع درجاد .
( والتي تمال المنطقة فوق رأس حارس المرمى وبين قدميه والتي تبلغ 8،2المستطيلين ) إصابة-

 ( سم ينال االث درجاد .61×111أبعادها ) 
)  أبعادها ( والتي تمال منطقة مدى ذراعي حارس المرمى والتي تبلغ 6,4طيلين )المست إصابة-

 ( سم ينال درجتين . 81×  111
)             أبعادها( يمال منطقة صدر وجذع حارس المرمى والتي تبلغ 5المستطيل ) إصابة-

 ( سم ينال درجة واحدة .81×111
 جاءد الكرة خارج ذل  ينال صفرا  . إذا-
 ي كل طالب عشرة رمياد ولكل طالب محاولة واحدة فقط.يؤد-

 ( 3شكل ) 
       

 
1 2 3 

 

  

6 5 4 

7 8 9   
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 استبيان مفردات / المنهاج التعليمي
 المحترم ……………………………………………. الفاضل  األستاذ 

 …تحية طيبة 
يم بعس المهاراد األساسية بكرة اليـد وعالقتـه منهع تعليمي مقترب لتعلفي النية إجراء دراسة حول )

( ونظــرا  لمــا تتمتعــون بــه مــن خبــرة وكفــاءة علميــة لــذا بموقــع الضــبط لطــالب الصــف األول المتوســط
مجموعـــة مـــن التمـــارين لتعلـــيم بعـــس المهـــاراد االساســـية بكـــرة اليـــد علـــى  بـــاإلطالعنرجـــو تفضـــلكم 

يســـي مـــن الـــدرس وبيـــان مـــدى صـــالحيتها لطـــالب الصـــف االول المتوســـط تســـتخدم فـــي القســـم الرئ
 …ومالءمتها لمستوى العينة وابداء مالحظاتكم العلمية القيمة مع التقدير شاكرين تعاونكم معنا

 -مالحظة :
 . األسبوع( حصة في  2وبواقع )  أسابيعفترة تطبيق المنهاج التعليمي امانية -1
 الحصة الدراسية فقط (.( دقيقة ) الجزء الرئيسي من  25زمن تطبيق المنهاج ) -2
   -التي تناولها المنهاج : األساسيةالمهاراد -3
 المناولة من فوق مستوى الكتف.-أ

 الطبطبة.-ب
 التصويب من فوق مستوى الكتف .-ج
 أي مالحظاد لم يرد ذكرها. إضافةالتمرين الذي تراه مناسبا  . مع  أمام(  ضع عالمة )-4
، تمـارين مشــابهة لحـاالد اللعــب،  أساســية) تمـارين  اآلتـي تـم ترتيـب التمرينــاد بطريقـة تتضــمن-5

 تمارين لعب ( .
 -اسم الخبير:
 -االختصاص:

 -التوقيع:
 -الجامعة/ الكلية :

                                                                 
 ب الماجستيرطال                                                                   

لحي صااحمد مهد                                                                    



 
4
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 خطة دروس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطة      
 األهداف البدنية والمهارية                                      األهداف التربوية والتعليمية                                     الوحدة التعليمية األولى               

 تنمية مهارات المناولة والطبطبة والتصويب                      -1                                          تعويدهم على الضبط والنظام           -1طالب          اليوم :            03ب : المدرسة: متوسطة الشهداء         عدد الطال
 تنمية القوة العضلية للذراعين -1                                        تعويدهم على الثقة بالنفس                -1      سنة    التاريخ :      10-11الصف : األول المتوسط            متوسط العمر : 

 تنمية المرونة -0                                            تعويدهم على التعاون                 -0دقيقة                   أسم الفعالية    : كرة اليد       األسبوع : األول     54الوقت : 

 المالحظات األدوات المستخدمة التنظيم النشاط البدني والمهاري الوقت نوع النشاط

الجزء 
 اإلعدادي

 د 14
 X 

X 
X     

X 
X 
X   

X 
X 
X   

X 
X 
X   

  

 على النظام التأكيد   تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد التحية الرياضية د 0 المقدمة

 د 5 اإلحماء
السير والهرولة مع أداء تمارين القفز لألعلى مع الصافرة والهرولة للخلف ثم لألمام مع 

 الصافرة

X X X X  X  X X X X  
X                           X 
X                           X 
X                           X 

 X X X  X X  X X X X 

 
على وجود المسافات بين الطلبة  التأكيد

 واألداء يصحح مع الصافرة .

التمرينات 
 البدنية

 د 8
 تمارين للذراعين : الوقوف الذراعين جانباً ثم دوران الذراعين لألمام والخلف .

 تمارين للجذع : الوقوف فتحاً مع ضغط الذراعين لألسفل بثالث عدات والرابعة لألعلى .
 قوف مسك القدمين من األسفل مع مد الركبتين .تمارين الساقين: من الو

X 
X 
X     

X 
X 
X   

X 
X 
X   

X 
X 
X   

 
 التأكيد على دوران الذراعين ممدودة 
التأكيد على الضغط لألسفل بالنسبة 

 للذراعين
 التأكيد على عدم ثني الركبة .

 

الجزء 
 الرئيسي

 د 14
    

النشاط 
 التعليمي

 المهارية شرح وعرض التمرينات د 13
XXX  1 
XXX    

XXX 
XXX 

 (5كرات يد عدد)
 (5خص عدد)شوا

هدف كرة يد 
مرسوم على 

 الحائط.

 

النشاط 
 التطبيقي

 د 14

 ( لمهارة المناولة واالستالم .1تمرين رقم ) -1
 ( لمهارة الطبطبة .1تمرين رقم ) -1
 ( لمهارة التصويب .1تمرين رقم ) -0

2 
XXX     

 

 
 

XXX     

 
ألداء السليم للمهارات مع التأكيد على ا

 تصحيح األخطاء

الجزء 
 الختامي

 د 4

  
XXX  3 

 
XXX 

   

 التأكيد على االلتزام بقواعد اللعبة   لعبة صغيرة ) الدوران حول رئيس الفرقة ( . د 0 

 تمارين تهدئة وترديد التحية الرياضية . د 1 

X 
X 
X     

X 
X 
X   

X 
X 
X   

X 
X 
X   

 

 ى النظام واالنصراف بهدوء .التأكيد عل
 
 

 

  

X 

X 

X 

X 



 
4
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 خطة دروس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطة
 األهداف البدنية والمهارية                                      األهداف التربوية والتعليمية                                    الوحدة التعليمية الثانية                 

 تنمية مهارات المناولة والطبطبة والتصويب                      -1                         تعويدهم على الضبط والنظام         -1طالب          اليوم :            03رسة: متوسطة الشهداء         عدد الطالب : المد
 تنمية القوة العضلية للذراعين -1                          تعويدهم على الثقة بالنفس           -1التاريخ :               سنة 10-11الصف : األول المتوسط            متوسط العمر : 

 تنمية المرونة العضلية -0                    تعويدهم على التعاون                      -0دقيقة                   أسم الفعالية    : كرة اليد       األسبوع : األول     54الوقت : 

 

نوع 
 النشاط

 المالحظات األدوات المستخدمة التنظيم النشاط البدني والمهاري الوقت

الجزء 
 اإلعدادي

  د 14
  

 

 التأكيد على النظام  تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد التحية الرياضية د 0 المقدمة

 د 5 اإلحماء
اء تمارين القفز لألعلى مع الصافرة والهرولة للخلف ثم لألمام السير والهرولة مع أد

 مع الصافرة
التأكيد على وجود المسافات بين   

 الطلبة واألداء يصحح مع الصافرة .

التمرينات 
 البدنية

 د 8

 تمارين للذراعين : الوقوف الذراعين جانباً ثم دوران الذراعين لألمام والخلف .
تحاً مع ضغط الذراعين لألسفل بثالث عدات والرابعة تمارين للجذع : الوقوف ف

 لألعلى .
 تمارين الساقين: من الوقوف مسك القدمين من األسفل مع مد الركبتين .

 التأكيد على دوران الذراعين ممدودة   
التأكيد على الضغط لألسفل بالنسبة 

 للذراعين
 التأكيد على عدم ثني الركبة .

الجزء 
 الرئيسي

  د 14
  

 

لنشاط ا
 التعليمي

 شرح وعرض التمرينات المهارية د 13
XXX  1 
XXX    

XXX 
XXX 

 (5كرات يد عدد)
 (5خص عدد)شوا

هدف كرة يد 
مرسوم على 

 الحائط.

 

النشاط 
 التطبيقي

 د 14
 ( لمهارةالتمرير.1تمرين رقم ) -5
 ( لمهارة الطبطبة .1تمرين رقم ) -4
 ( لمهارة التصويب .1تمرين رقم ) -6

2 
XXX     

 
 

 

XXX     

 
التأكيد على األداء السليم للمهارات 

 مع تصحيح األخطاء

الجزء 
 الختامي

  د 4

 
XXX  3 

 
XXX 

  
 

 التأكيد على االلتزام بقواعد اللعبة    لعبة صغيرة. د 0 

 تمارين تهدئة وترديد التحية الرياضية . د 1 
التأكيد على النظام واالنصراف   

 بهدوء .
  
 



 
4
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 روس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطةخطة د
 األهداف البدنية والمهارية                                       األهداف التربوية والتعليمية                                        الوحدة التعليمية الثالثة            

 تنمية المهارات المختارة بكرة اليد  -1                                 تعويد الطالب على المنافسة الشريفة     -1لب          اليوم :           طا 03المدرسة: متوسطة الشهداء         عدد الطالب : 
 تنمية القوة العضلية للرجلين  -1                                     تعويدهم على حب النظام             -1سنة    التاريخ :            10-11الصف : األول المتوسط            متوسط العمر : 

 تنمية مرونة الجذع  -0                                     تعويدهم على التعاون                -0دقيقة                   أسم الفعالية    : كرة اليد       األسبوع : الثاني     54الوقت : 

 

ع نو
 النشاط

 المالحظات األدوات المستخدمة التنظيم النشاط البدني والمهاري الوقت

الجزء 
 اإلعدادي

  د 14
 

  

 التأكيد على النظام  تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد التحية الرياضية د 0 المقدمة

 د 5 اإلحماء
ة للخلف ثم لألمام السير والهرولة مع أداء تمارين القفز لألعلى مع الصافرة والهرول

 مع الصافرة
 

 
التأكيد على وجود المسافات بين 

 الطلبة واألداء يصحح مع الصافرة .

التمرينات 
 البدنية

 د 8

 تمارين للذراعين : الوقوف الذراعين جانباً ثم دوران الذراعين لألمام والخلف .
لرابعة تمارين للجذع : الوقوف فتحاً مع ضغط الذراعين لألسفل بثالث عدات وا

 لألعلى .
 تمارين الساقين: من الوقوف مسك القدمين من األسفل مع مد الركبتين .

 

 

 التأكيد على دوران الذراعين ممدودة 
التأكيد على الضغط لألسفل بالنسبة 

 للذراعين
 التأكيد على عدم ثني الركبة .

الجزء 
 الرئيسي

  د 14
 

  

النشاط 
 التعليمي

 مهاريةشرح وعرض التمرينات ال د 13
XXX  1 
XXX    

XXX 
XXX 

 (5كرات يد عدد)
 (5عدد) صشواخ

هدف كرة يد 
مرسوم على 

 الحائط.

 

النشاط 
 التطبيقي

 د 14
 ( لمهارة المناولة واالستالم .0تمرين رقم ) -7
 ( لمهارة الطبطبة .0تمرين رقم ) -8
 ( لمهارة التصويب .0تمرين رقم ) -9

2 
XXX     

 
 
 

XXX     

 
اء السليم للمهارات التأكيد على األد

 مع تصحيح األخطاء

الجزء 
 الختامي

  د 4

 
XXX  3 

 
XXX 

 

  

 التأكيد على االلتزام بقواعد اللعبة    لعبة صغيرة ) الدوران حول رئيس الفرقة ( . د 0 

 تمارين تهدئة وترديد التحية الرياضية . د 1 
 

 
التأكيد على النظام واالنصراف 

 بهدوء .
  
 

 



 
4
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 التربية الرياضية للمرحلة المتوسطةخطة دروس 

 األهداف البدنية والمهارية                                األهداف التربوية والتعليمية                                              الوحدة التعليمية الرابعة            
 تنمية مهارات المناولة والطبطبة والتصويب                      -1                     تعويد الطالب على الطاعة               -1اليوم :                  طالب    03المدرسة: متوسطة الشهداء         عدد الطالب : 

 تنمية القوة العضلية للذراعين -1                                   تعويدهم على  االحترام    -1سنة    التاريخ :            10-11الصف : األول المتوسط            متوسط العمر : 
 تنمية المرونة -0                    تعويدهم على الثقة بالنفس                -0دقيقة                   أسم الفعالية    : كرة اليد       األسبوع :الثاني      54الوقت : 

 

نوع 
 النشاط

 المالحظات األدوات المستخدمة التنظيم اط البدني والمهاريالنش الوقت

الجزء 
 اإلعدادي

  د 14
   

 التأكيد على النظام  تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد التحية الرياضية د 0 المقدمة

 د 5 اإلحماء
السير والهرولة مع أداء تمارين القفز لألعلى مع الصافرة والهرولة للخلف ثم لألمام 

 ع الصافرةم
التأكيد على وجود المسافات بين   

 الطلبة واألداء يصحح مع الصافرة .

التمرينات 
 البدنية

 د 8

 تمارين للذراعين : الوقوف الذراعين جانباً ثم دوران الذراعين لألمام والخلف .
تمارين للجذع : الوقوف فتحاً مع ضغط الذراعين لألسفل بثالث عدات والرابعة 

 لألعلى .
 رين الساقين: من الوقوف مسك القدمين من األسفل مع مد الركبتين .تما

 التأكيد على دوران الذراعين ممدودة   
التأكيد على الضغط لألسفل بالنسبة 

 للذراعين
 التأكيد على عدم ثني الركبة .

الجزء 
 الرئيسي

  د 14
   

النشاط 
 التعليمي

 شرح وعرض التمرينات المهارية د 13
XXX  1 
XXX    

XXX 
XXX 

 (5كرات يد عدد)
 (5خص عدد)شوا

مستطيالن متداخالن 
مرسومان على 

 الجدار

 

النشاط 
 التطبيقي

 د 14
 ( لمهارة التمرير.5تمرين رقم ) -13
 ( لمهارة الطبطبة .5تمرين رقم ) -11
 ( لمهارة التصويب .5تمرين رقم ) -11

2 
XXX     

 
 

 

XXX     

التأكيد على األداء السليم للمهارات  
 صحيح األخطاءمع ت

الجزء 
 الختامي

  د 4

 
XXX  3 

 
XXX 

   

 التأكيد على االلتزام بقواعد اللعبة    لعبة صغيرة. د 0 

 تمارين تهدئة وترديد التحية الرياضية . د 1 
التأكيد على النظام واالنصراف   

 بهدوء .
  
 



 
4
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 خطة دروس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطة

 األهداف البدنية والمهارية                                      األهداف التربوية والتعليمية                              خامسة                    الوحدة التعليمية ال
 تنمية مهارات المناولة والطبطبة والتصويب                      -1                                 تعويد الطالب على التعاون    -1طالب          اليوم :            03المدرسة: متوسطة الشهداء         عدد الطالب : 

 لعضلية للذراعينتنمية القوة ا -1                              تعويدهم على النظام              -1سنة    التاريخ :            10-11الصف : األول المتوسط            متوسط العمر : 
 تنمية المرونة -0                            تعويدهم على الشجاعة            -0دقيقة                   أسم الفعالية    : كرة اليد       األسبوع : الثالث      54الوقت : 

 

نوع 
 النشاط

 ظاتالمالح األدوات المستخدمة التنظيم النشاط البدني والمهاري الوقت

الجزء 
 اإلعدادي

  د 14
   

 التأكيد على النظام  تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد التحية الرياضية د 0 المقدمة

 د 5 اإلحماء
السير والهرولة مع أداء تمارين القفز لألعلى مع الصافرة والهرولة للخلف ثم لألمام 

 مع الصافرة
التأكيد على وجود المسافات بين   

 ألداء يصحح مع الصافرة .الطلبة وا

التمرينات 
 البدنية

 د 8
 تمارين للذراعين :

 تمارين للجذع : 
 تمارين الساقين: 

 التأكيد على دوران الذراعين ممدودة   
التأكيد على الضغط لألسفل بالنسبة 

 للذراعين
 التأكيد على عدم ثني الركبة .

الجزء 
 الرئيسي

  د 14
   

النشاط 
 التعليمي

 وعرض التمرينات المهاريةشرح  د 13
XXX  1 
XXX     

XXX 
XXX (5كرات يد عدد) 

 (5خص عدد)شوا

ن متداخالن مستطيال
 مرسومان على الجدار

 

النشاط 
 التطبيقي

 د 14
 ( لمهارة التمرير .4تمرين رقم ) -10
 ( لمهارة الطبطبة .4تمرين رقم ) -15
 ( لمهارة التصويب .4تمرين رقم ) -14

2 
XXX     

 
 

 

XXX     

لتأكيد على األداء السليم للمهارات ا 
 مع تصحيح األخطاء

الجزء 
 الختامي

  د 4

 
XXX  3 

 
XXX   

   

 التأكيد على االلتزام بقواعد اللعبة    لعبة صغيرة. د 0 

 تمارين تهدئة وترديد التحية الرياضية . د 1 
التأكيد على النظام واالنصراف   

 بهدوء .
  
 



 
4
4

 

 
 ضية للمرحلة المتوسطةخطة دروس التربية الريا

 األهداف البدنية والمهارية                                            األهداف التربوية والتعليمية                            الوحدة التعليمية السادسة                 
 تنمية المهارات المطلوبة بكرة اليد -1                                     تعويد الطالب على الثقة بالنفس      -1           طالب          اليوم : 03المدرسة: متوسطة الشهداء         عدد الطالب : 

 تنمية السرعة  -1                                      تعويدهم على  التنافس الشريف    -1سنة    التاريخ :            10-11الصف : األول المتوسط            متوسط العمر : 
 تنمية المرونة -0                                           تعويدهم على النظافة           -0دقيقة                   أسم الفعالية    : كرة اليد       األسبوع : الثالث    54الوقت : 

 

نوع 
 النشاط

 المالحظات األدوات المستخدمة نظيمالت النشاط البدني والمهاري الوقت

الجزء 
 اإلعدادي

 د 14
    

   تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد التحية الرياضية د 0 المقدمة

    تمارين السير والهرولة   د 5 اإلحماء

التمرينات 
 البدنية

 د 8
 تمارين للذراعين : 

 تمارين للجذع : 
 تمارين الساقين:

   

الجزء 
 الرئيسي

 د 14
    

النشاط 
 التعليمي

 شرح وعرض التمرينات المهارية د 13
XXX  1 
XXX     

XXX 
XXX (5كرات يد عدد) 

 (5خص عدد)شوا

مستطيالن مرسومان 
 على الجدار

 

النشاط 
 التطبيقي

 د 14

 ( لمهارة التمرير.6تمرين رقم ) -16
 ( لمهارة الطبطبة .6تمرين رقم ) -17
 ( لمهارة التصويب .6تمرين رقم ) -18

2 
XXX     

 
 
 

XXX     

التأكيد على األداء السليم للمهارات  
 مع تصحيح األخطاء

الجزء 
 الختامي

 د 4

  
XXX  3 

 
XXX   

   

    لعبة صغيرة ) الدوران حول رئيس الفرقة ( . د 0 

    تمارين تهدئة وترديد التحية الرياضية . د 1 
  
 
 
 
 



 
0
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 توسطةخطة دروس التربية الرياضية للمرحلة الم
 األهداف البدنية والمهارية                                  األهداف التربوية والتعليمية                                     الوحدة التعليمية السابعة                  
 تنمية مهارات المناولة والطبطبة والتصويب                      -1                         عويد الطالب على االحترام       ت -1طالب          اليوم :            03المدرسة: متوسطة الشهداء         عدد الطالب : 

 تنمية القوة العضلية للذراعين -1                              تعويدهم على التعاون          -1سنة    التاريخ :            10-11الصف : األول المتوسط            متوسط العمر : 
 تنمية المرونة -0                               تعويدهم على الشجاعة       -0دقيقة                   أسم الفعالية    : كرة اليد       األسبوع : الرابع     54الوقت : 

 

نوع 
 النشاط

 المالحظات المستخدمة األدوات التنظيم النشاط البدني والمهاري الوقت

الجزء 
 اإلعدادي

 د 14
    

   تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد التحية الرياضية د 0 المقدمة

    تمارين السير والهرولة  د 5 اإلحماء

التمرينات 
 البدنية

 د 8
 تمارين للذراعين :

 تمارين للجذع : 
 تمارين الساقين: 

   

الجزء 
 الرئيسي

 د 14
    

اط النش
 التعليمي

 شرح وعرض التمرينات المهارية د 13
XXX  1 
XXX     

XXX 
XXX (5كرات يد عدد) 

 (5خص عدد)شوا

حصانان خشبيان مع 
 طوقين.

 

النشاط 
 التطبيقي

 د 14

 ( لمهارة التمرير.7تمرين رقم ) -19
 ( لمهارة الطبطبة .7تمرين رقم ) -13
 ( لمهارة التصويب .7تمرين رقم ) -11

2 
XXX     

 
 
 

XXX     

التأكيد على األداء السليم للمهارات  
 مع تصحيح األخطاء

الجزء 
 الختامي

 د 4

  
XXX  3 

 
XXX   

   

    لعبة صغيرة. د 0 

    الرياضية.تمارين تهدئة وترديد التحية  د 1 
  
 
 
 
 
 



 
0
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 خطة دروس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطة
 األهداف البدنية والمهارية                                  األهداف التربوية والتعليمية                                                   الوحدة التعليمية الثامنة     

 تنمية المهارات المطلوبة بكرة اليد  -1                                   تعويد الطالب على المحبة            -1طالب          اليوم :            03المدرسة: متوسطة الشهداء         عدد الطالب : 
 تنمية السرعة -1                                   تعويدهم على النظافة                 -1سنة    التاريخ :            10-11الصف : األول المتوسط            متوسط العمر : 

 تنمية المرونة -0                                  تعويدهم على التعاون                 -0أسم الفعالية    : كرة اليد       األسبوع : الرابع             دقيقة           54الوقت : 

 

نوع 
 النشاط

 المالحظات األدوات المستخدمة التنظيم النشاط البدني والمهاري الوقت

الجزء 
 اإلعدادي

  د 14
 

  

   تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد التحية الرياضية د 0 مقدمةال

    تمارين السير والهرولة  د 5 اإلحماء

التمرينات 
 البدنية

 د 8
 تمارين للذراعين : 

 تمارين للجذع : 
 تمارين الساقين: 

 
  

الجزء 
 الرئيسي

  د 14
 

  

النشاط 
 التعليمي

 شرح وعرض التمرينات المهارية د 13
XXX  1 
XXX     

XXX 
XXX (5كرات يد عدد) 

 (5خص عدد)شوا

حصانان خشبيان مع 
 كرتان طبيتان

 

النشاط 
 التطبيقي

 د 14
 ( لمهارة التمرير.8تمرين رقم ) -11
 ( لمهارة الطبطبة .8تمرين رقم ) -10
 ( لمهارة التصويب .8تمرين رقم ) -15

2 
XXX     

 
 
 

XXX     

 
التأكيد على األداء السليم للمهارات 

 ع تصحيح األخطاءم

الجزء 
 الختامي

  د 4

 
XXX  3 

 
XXX       

 
  

    لعبة صغيرة. د 0 

 الرياضية.تمارين تهدئة وترديد التحية  د 1 
 

  

  
 
 
 



 
0
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 خطة دروس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطة
 األهداف البدنية والمهارية                                         بوية والتعليمية       األهداف التر                                    الوحدة التعليمية التاسعة      

 ات المطلوبة بكرة اليد تنمية المهار -1                                   تعويد الطالب على الطاعة            -1طالب          اليوم :            03المدرسة: متوسطة الشهداء         عدد الطالب : 
 تنمية القوة العضلية للذراعين -1                                 تعويدهم على المنافسة الشريفة         -1سنة    التاريخ :            10-11الصف : األول المتوسط            متوسط العمر : 

 تنمية الرشاقة  -0                               تعويدهم على الشجاعة                   -0: كرة اليد       األسبوع : الخامس   دقيقة                   أسم الفعالية    54الوقت : 

 

نوع 
 النشاط

 المالحظات األدوات المستخدمة التنظيم النشاط البدني والمهاري الوقت

الجزء 
 اإلعدادي

 د 14
  

  

   خذ الغياب وترديد التحية الرياضيةتهيئة األدوات وا د 0 المقدمة

 د 5 اإلحماء
السير والهرولة مع أداء تمارين القفز لألعلى مع الصافرة والهرولة للخلف ثم لألمام 

 مع الصافرة
 

  

التمرينات 
 البدنية

 د 8

 تمارين للذراعين : الوقوف الذراعين جانباً ثم دوران الذراعين لألمام والخلف .
لوقوف فتحاً مع ضغط الذراعين لألسفل بثالث عدات والرابعة تمارين للجذع : ا

 لألعلى .
 تمارين الساقين: من الوقوف مسك القدمين من األسفل مع مد الركبتين .

 

  

الجزء 
 الرئيسي

 د 14
  

  

النشاط 
 التعليمي

 شرح وعرض التمرينات المهارية د 13
XXX  1 
XXX     

XXX 
XXX (5كرات يد عدد) 

ن مع حصانان خشبيا
 طوقان .

 

 

النشاط 
 التطبيقي

 د 14

 ( لمهارة التمرير.9تمرين رقم ) -14
 ( لمهارة الطبطبة .9تمرين رقم ) -16
 ( لمهارة التصويب .9تمرين رقم ) -17

2 
XXX     

 

 
 

XXX     

 
XXX  

 
XXX 

التأكيد على األداء السليم للمهارات 
 مع تصحيح األخطاء

الجزء 
 الختامي

 د 4

  
XXX  3 

 
XXX       

 
  

    لعبة صغيرة. د 0 

    الرياضية.تمارين تهدئة وترديد التحية  د 1 
  
 
 



 
0
13

 
 

 

 خطة دروس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطة
 األهداف البدنية والمهارية                             األهداف التربوية والتعليمية                                                   الوحدة التعليمية العاشرة          

 تنمية المهارات المطلوبة بكرة اليد  -1                                    تعويد الطالب على النظام            -1طالب          اليوم :            03المدرسة: متوسطة الشهداء         عدد الطالب : 
 تنمية السرعة -1                              تعويدهم على النظافة                      -1سنة    التاريخ :            10-11سط العمر : الصف : األول المتوسط            متو

 تنمية المرونة -0                                   تعويدهم على التعاون                -0دقيقة                   أسم الفعالية    : كرة اليد       األسبوع : الخامس   54الوقت : 

 

نوع 
 النشاط

 المالحظات األدوات المستخدمة التنظيم النشاط البدني والمهاري الوقت

الجزء 
 اإلعدادي

 د 14
    

   تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد التحية الرياضية د 0 المقدمة

    تمارين السير والهرولة  د 5 اإلحماء

التمرينات 
 البدنية

 د 8
 تمارين للذراعين :

 تمارين للجذع :
 تمارين الساقين:

   

الجزء 
 الرئيسي

 د 14
    

النشاط 
 التعليمي

 شرح وعرض التمرينات المهارية د 13
XXX  1 
XXX     

XXX 
XXX (5كرات يد عدد) 

حصان خشبي مع 
 واحدة.كرة طبية 

 

 

النشاط 
 التطبيقي

 د 14

 لمهارة التمرير. (13تمرين رقم ) -18
 ( لمهارة الطبطبة .13تمرين رقم ) -19
 ( لمهارة التصويب .13تمرين رقم ) -03

2 
XXX 

 
 

 

XXX 

 
XXX  

 
XXX 

التأكيد على األداء السليم للمهارات 
 مع تصحيح األخطاء

الجزء 
 الختامي

 د 4

  
XXX  3 

 
XXX       

 
 

  

     لعبة صغيرة. د 0 

     الرياضية . تمارين تهدئة وترديد التحية د 1 
  
 
 
 
 



 
0
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 خطة دروس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطة
 األهداف البدنية والمهارية                              األهداف التربوية والتعليمية                                     الوحدة التعليمية الحادية عشر                

 تنمية المهارات المطلوبة بكرة اليد  -1                              تعويد الطالب على الشجاعة              -1طالب          اليوم :            03عدد الطالب :         المدرسة: متوسطة الشهداء 
 تنمية القوة  -1                         ى االحترام                        تعويدهم عل -1سنة    التاريخ :            10-11الصف : األول المتوسط            متوسط العمر : 

 تنمية الرشاقة  -0                              تعويدهم على المنافسة                     -0دقيقة                   أسم الفعالية    : كرة اليد       األسبوع : السادس  54الوقت : 

 

نوع 
 النشاط

 المالحظات األدوات المستخدمة التنظيم النشاط البدني والمهاري الوقت

الجزء 
 اإلعدادي

 د 14
    

   تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد التحية الرياضية د 0 المقدمة

    تمارين السير والهرولة   د 5 اإلحماء

التمرينات 
 البدنية

 د 8
 تمارين للذراعين : 

 :  تمارين للجذع
 تمارين الساقين: 

   

الجزء 
 الرئيسي

 د 14
    

النشاط 
 التعليمي

 شرح وعرض التمرينات المهارية د 13
XXX  1 
XXX     

XXX 
XXX 

 (5كرات يد عدد)
أربع مستطيالت 
مرسومات على 

 الجدار
 

 

النشاط 
 التطبيقي

 د 14

 ( لمهارة التمرير.11تمرين رقم ) -01
 ( لمهارة الطبطبة .11تمرين رقم ) -01
 ( لمهارة التصويب .11تمرين رقم ) -00

2 
XXX 

 
 
 

XXX 

 
XXX  

 
XXX 

التأكيد على األداء السليم للمهارات 
 مع تصحيح األخطاء

الجزء 
 الختامي

 د 4

  
XXX  3 

 
XXX       

   

     لعبة صغيرة. د 0 

     تمارين تهدئة وترديد التحية الرياضية . د 1 
  
 
 
 
 



 
0
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 ة للمرحلة المتوسطةخطة دروس التربية الرياضي
 األهداف البدنية والمهارية                             األهداف التربوية والتعليمية                                  ر                     الوحدة التعليمية الثانية عش

 تنمية المهارات المطلوبة بكرة اليد  -1                                   تعويد الطالب على المحبة            -1        طالب          اليوم :    03المدرسة: متوسطة الشهداء         عدد الطالب : 
 تنمية السرعة -1                               تعويدهم على التعاون                    -1سنة    التاريخ :            10-11الصف : األول المتوسط            متوسط العمر : 

 تنمية الرشاقة  -0                                       تعويدهم على النظام              -0دقيقة                   أسم الفعالية    : كرة اليد       األسبوع : السادس  54الوقت : 

 

نوع 
 النشاط

 المالحظات دوات المستخدمةاأل التنظيم النشاط البدني والمهاري الوقت

الجزء 
 اإلعدادي

 د 14
    

   تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد التحية الرياضية د 0 المقدمة

    تمارين السير والهرولة   د 5 اإلحماء

التمرينات 
 البدنية

 د 8
 تمارين للذراعين : 

 تمارين للجذع : 
 تمارين الساقين: 

   

الجزء 
 الرئيسي

 د 14
    

النشاط 
 التعليمي

 شرح وعرض التمرينات المهارية د 13
xxx    xxx    xxx

 1
 

x       x         x 
  

النشاط 
 د 14 التطبيقي

 ( لمهارة التمرير.11تمرين رقم ) -05
 ( لمهارة الطبطبة .11تمرين رقم ) -04
 ( لمهارة التصويب .11تمرين رقم ) -06

xxx        2          I 
xxx                    I 
xxx                    I 

التأكيد على األداء السليم للمهارات 
 مع تصحيح األخطاء

الجزء 
 الختامي

 د 4

 3 
 
 
 

  

     لعبة صغيرة. د 0 

     تمارين تهدئة وترديد التحية الرياضية . د 1 
  
 
 
 



 
0
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 خطة دروس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطة
 األهداف البدنية والمهارية                                   األهداف التربوية والتعليمية                                    عشر               الوحدة التعليمية الثالثة 

 تنمية المهارات المطلوبة بكرة اليد  -1                    تعويد الطالب على الشجاعة        -1طالب          اليوم :            03المدرسة: متوسطة الشهداء         عدد الطالب : 
 تنمية القوة  -1                   تعويدهم على النظافة                -1سنة    التاريخ :            10-11الصف : األول المتوسط            متوسط العمر : 

 تنمية المرونة -0           تعويدهم على المنافسة                       -0: كرة اليد       األسبوع : السابع       دقيقة                   أسم الفعالية 54الوقت : 
 

نوع 
 النشاط

 المالحظات األدوات المستخدمة التنظيم النشاط البدني والمهاري الوقت

الجزء 
 اإلعدادي

 د 14
    

   رديد التحية الرياضيةتهيئة األدوات واخذ الغياب وت د 0 المقدمة

    تمارين السير والهرولة   د 5 اإلحماء

التمرينات 
 البدنية

 د 8
 تمارين للذراعين : 

 تمارين للجذع : 
 تمارين الساقين: 

   

الجزء 
 الرئيسي

 د 14
    

النشاط 
 التعليمي

 شرح وعرض التمرينات المهارية د 13
0xxx                  I 

xxx                    I 
xxx                    I 

 (5كرات يد عدد)
مستطيل مرسوم 

 على الجدار
 

 

النشاط 
 التطبيقي

 د 14
 ( لمهارة التمرير.10تمرين رقم ) -07
 ( لمهارة الطبطبة .10تمرين رقم ) -08
 ( لمهارة التصويب .10تمرين رقم ) -09

1xxx                 I 

xxx                    I 
xxx                    I 

التأكيد على األداء السليم للمهارات 
 مع تصحيح األخطاء

الجزء 
 الختامي

 د 4
 3X ●    

X     ● 
X      ●  

   

     لعبة صغيرة. د 0 

     تمارين تهدئة وترديد التحية الرياضية . د 1 
  
 
 
 
 
 



 
0
19

 
 

 

 خطة دروس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطة
 األهداف البدنية والمهارية                                  األهداف التربوية والتعليمية                                                   بعة عشرالوحدة التعليمية الرا

 تنمية المهارات المطلوبة بكرة اليد  -1                                         تعويد الطالب على الصبر       -1طالب          اليوم :            03المدرسة: متوسطة الشهداء         عدد الطالب : 
 تنمية السرعة -1                                         تعويدهم على المحبة             -1سنة    التاريخ :            10-11الصف : األول المتوسط            متوسط العمر : 

 تنمية الرشاقة  -0                                         تعويدهم على التعاون            -0دقيقة                   أسم الفعالية    : كرة اليد       األسبوع : السابع    54الوقت : 

 

نوع 
 النشاط

 المالحظات األدوات المستخدمة التنظيم النشاط البدني والمهاري الوقت

الجزء 
 إلعداديا

  د 14
   

   تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد التحية الرياضية د 0 المقدمة

    تمارين السير والهرولة   د 5 اإلحماء

التمرينات 
 البدنية

 د 8
 تمارين للذراعين : 

 تمارين للجذع : 
 تمارين الساقين: 

   

الجزء 
 الرئيسي

  د 14
   

النشاط 
 التعليمي

 لتمرينات المهاريةشرح وعرض ا د 13
XXX      XXX    1 
XXX      XXX       

 (5كرات يد عدد)
مستطيل مرسوم 

 على الجدار
 

 

النشاط 
 التطبيقي

 د 14
 ( لمهارة التمرير.15تمرين رقم ) -53
 ( لمهارة الطبطبة .15تمرين رقم ) -51
 ( لمهارة التصويب .15تمرين رقم ) -51

XXX     XXX   2 
XXX      XXX      

على األداء السليم للمهارات التأكيد 
 مع تصحيح األخطاء

الجزء 
 الختامي

  د 4
3X ●    

X     ● 
X      ●  

   

     لعبة صغيرة. د 0 

     تمارين تهدئة وترديد التحية الرياضية . د 1 
  
 
 
 
 
 



 
0
19

 
 

 

 خطة دروس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطة
 األهداف البدنية والمهارية                          األهداف التربوية والتعليمية                                              الوحدة التعليمية الخامسة عشر           
 تنمية المهارات المطلوبة بكرة اليد  -1                                     تعويد الطالب على الشجاعة        -1طالب          اليوم :            03المدرسة: متوسطة الشهداء         عدد الطالب : 

 تنمية القوة -1                               تعويدهم على النظافة                     -1سنة    التاريخ :            10-11الصف : األول المتوسط            متوسط العمر : 
 تنمية الرشاقة  -0                              تعويدهم على التنافس الشريف           -0أسم الفعالية    : كرة اليد       األسبوع : الثامن        دقيقة                54الوقت : 

 

نوع 
 النشاط

 المالحظات األدوات المستخدمة التنظيم النشاط البدني والمهاري الوقت

الجزء 
 اإلعدادي

 د 14
    

   تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد التحية الرياضية د 0 المقدمة

    تمارين السير والهرولة   د 5 اإلحماء

التمرينات 
 البدنية

 د 8
 تمارين للذراعين : 

 تمارين للجذع : 
 تمارين الساقين: 

   

الجزء 
 الرئيسي

 د 14
    

النشاط 
 التعليمي

 شرح وعرض التمرينات المهارية د 13
0X ●    

X     ● 
X      ●  

X ●    
X     ● 

X      ●  (5كرات يد عدد) 
 جدار

 

 

النشاط 
 التطبيقي

 د 14
 ( لمهارة التمرير.14تمرين رقم ) -50
 ( لمهارة الطبطبة .14تمرين رقم ) -55
 ( لمهارة التصويب .14تمرين رقم ) -54

2    XXX 

XXX        
XXX        

التأكيد على األداء السليم للمهارات 
 يح األخطاءمع تصح

الجزء 
 الختامي

 د 4
 3X ●    

X     ● 
X      ●  

X ●    
X     ● 

X      ●  

  

     لعبة صغيرة. د 0 

     تمارين تهدئة وترديد التحية الرياضية . د 1 
  
 
 
 
 
 



 
0
14

 
 

 

 خطة دروس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطة
 األهداف البدنية والمهارية                                 األهداف التربوية والتعليمية                                              الوحدة التعليمية السادسة عشر    

 تنمية المهارات المطلوبة بكرة اليد  -1                                 تعويد الطالب على التعاون              -1طالب          اليوم :            03المدرسة: متوسطة الشهداء         عدد الطالب : 
 تنمية السرعة -1                                             تعويدهم على الثقة           -1سنة    التاريخ :            10-11الصف : األول المتوسط            متوسط العمر : 

 تنمية المرونة -0                                           تعويدهم على النظام           -0سم الفعالية    : كرة اليد       األسبوع : الثامن    دقيقة                   أ 54الوقت : 

 

نوع 
 النشاط

 المالحظات األدوات المستخدمة التنظيم النشاط البدني والمهاري الوقت

الجزء 
 اإلعدادي

 د 14
    

   تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد التحية الرياضية د 0 المقدمة

    تمارين السير والهرولة   د 5 اإلحماء

التمرينات 
 البدنية

 د 8
 تمارين للذراعين : 

 تمارين للجذع : 
 تمارين الساقين: 

   

الجزء 
 الرئيسي

 د 14
    

النشاط 
 التعليمي

 شرح وعرض التمرينات المهارية د 13
0X ●    

X     ● 
X      ●  

X ●    
X     ● 

X      ●  (5كرات يد عدد) 
 جدار

 

 

النشاط 
 التطبيقي

 د 14

 ( لمهارة التمرير.16تمرين رقم ) -56
 ( لمهارة الطبطبة .16تمرين رقم ) -57
 ( لمهارة التصويب .16تمرين رقم ) -58

2  
     XXX 

XXX        
XXX        

 

التأكيد على األداء السليم للمهارات 
 تصحيح األخطاءمع 

الجزء 
 الختامي

 د 4
 0 X ●    

X     ● 
X      ● 

   

     لعبة صغيرة. د 0 

     تمارين تهدئة وترديد التحية الرياضية . د 1 
  
 
 



 المنهاج التعليمي
 

96 

 تمارين المناولة

 مالئمة التمارين ت
غير   

 المالحظات مالئمة

1 

يقسمما البة ممة ألمم  جر ممت معمم ممات م. مما  ممرتين   يقممما 
الال مممممم  ا مل جممممممل المعمم ممممممة التممممممل  حم ت مممممما ال ممممممر  
 تمرير ال ر  ألم  الال م  ا مل جمل المعمم مة المقا ةمة 
مالرعمممإ ألمم  مةممع معمم تممب من مم ا  القسمم ة ألمم   قيممة 

 ن     الال  ي

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

2  

يقسمما البة ممة ألمم  جر ممت معمم ممات م. مما  ممرتين   يقممما 
الال مممممم  ا مل جممممممل المعمم ممممممة التممممممل  حم ت مممممما ال ممممممر  
 تمرير ال ر  ألم  الال م  ا مل جمل المعمم مة المقا ةمة 

 ميقتقل مةع ال ر  أل  المعمم ة المقا ةة 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 المنهاج التعليمي
 

07 

 تمارين المناولة

 مالئمة لتمارينا ت
غير   

 المالحظات مالئمة

3 

يقسمما البة ممة ألمم  جر ممت معمم ممات م. مما  ممرتين   يقممما 
الال مممممم  ا مل جممممممل المعمم ممممممة التممممممل  حم ت مممممما ال ممممممر  
 تمريممر ال ممر  ألمم  المعمم ممة الم.ا سممة لممب مالرعمممإ ألمم  

 مةع معمم تب من  ا  القس ة أل   قية الال  ين
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

4 

بة ممة ألمم  جر ممت معمم ممات م. مما  ممرتين   يقممما يقسمما ال
الال مممممم  ا مل جممممممل المعمم ممممممة التممممممل  حم ت مممممما ال ممممممر  
 تمريممر ال ممر  ألمم  المعمم ممة الم.ا سممة ما قتقممال مةممع 

 ال ر  أل  المعمم ة الم.ا سة  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 



 المنهاج التعليمي
 

01 

 تمارين المناولة

 مالئمة التمارين ت
غير   

 المالحظات مالئمة

5 

بة ممة ألمم  جر ممت معمم ممات م. مما  ممرتين   يقممما يقسمما ال
الال مممممم  ا مل جممممممل المعمم ممممممة التممممممل  حم ت مممممما ال ممممممر  
 تمريممممممر ال ممممممر  ألمممممم  الع ممممممة الم.ا سممممممة ما قتقممممممال ألمممممم  

 المعمم ة المقا ةة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

9 

يقسمما البة ممة ألمم  جر ممت معمم ممات م. مما  ممرتين   يقممما 
ر  الال مممممم  ا مل جممممممل المعمم ممممممة التممممممل  حم ت مممممما ال مممممم

 تمريممممر ال ممممر  ألمممم  المعمم ممممة المقا ةممممة ما قتقممممال ألمممم  
 المعمم ة الم.ا سة لب  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 



 المنهاج التعليمي
 

02 

 تمارين المناولة

 مالئمة التمارين ت
غير   

 مالئمة
 المالحظات

0 

يقسمما البة ممة ألمم  جر ممت معمم ممات م. مما  ممرتين   يقممما 
الال مممممم  ا مل جممممممل المعمم ممممممة التممممممل  حم ت مممممما ال ممممممر  

يممر ال ممر  ألمم  المعمم ممة العاق يممة لممب ميقتقممل مةممع  تمر 
 معمم تب  

 
 
 
 
 
 
 
 

   

8 

يقسمما البة ممة ألمم  جر ممت معمم ممات م. مما  ممرتين   يقممما 
الال مممممم  ا مل جممممممل المعمم ممممممة التممممممل  حم ت مممممما ال ممممممر  
 تمريمممر ال مممر  ألممم  المعمم مممة العاق يمممة ما قتقمممال مةمممع 

 المعمم ة العاق ية   أل ال ر  
 
 
 
 
 
 
 

   

 



 المنهاج التعليمي
 

03 

 

 ارين المناولةتم

غير    مالئمة التمارين ت
 مالئمة

 المالحظات

6 

يقسا البة ة ألم  جر مت معمم مات م. ما  مرتين   يقمما 
الال ممممم  ا مل جمممممل المعمم مممممة التمممممل  حم ت ممممما ال مممممر  
 تمريمر ال مر  ألم  المعمم مة المقا ةمة لمب ما قتقمال ألم  
المعمم ممة العاق يممة ألمما ا ماميممة ألمما العاق يممة جا ماميممة 

ت مممممن حر ممممة الال مممم   رمممم ل ةائممممر  محر ممممة ال ممممر   جي
 جقب  لإلماا

 
 
 
 
 
 

   

17 

يقسا البة ة ألم  جر مت معمم مات م. ما  مرتين   يقمما 
الال ممممم  ا مل جمممممل المعمم مممممة التمممممل  حم ت ممممما ال مممممر  
 تمرير ال ر  أل  المعمم ة المقا ةة لمب ألما العاق يمة ألما 

 أنالمقا ةممممة مت مممممن حر ممممة الال مممم  مةممممع ال مممممر  جي 
  ة الال   مال ر  ت مقان ةائرية حر 
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04 

 تمارين المناولة

 مالئمة التمارين ت
غير   

 المالحظات مالئمة

11 

يقسمما البة ممة ألمم  جر ممت معمم ممات م. مما جر ممت  ممرات   
يقممع جممماا  ممل معمم ممة جائممة المعمم ممة مي مممن مجمممع 
المعمم مممات  رممم ل رتمممل ميمممتا ت ممماةل تمريمممر ال مممر   مممين 

رجتممب مالال مم  المم ي يمممرر ال ممر  ألمم  جائمة المعمم ممة مج
 القائة يرعت أل  مةع المعمم ة  

 
 
 
 
 
 

   

12 

يقسمما البة ممة ألمم  جر ممت معمم ممات م. مما جر ممت  ممرات   
يقمممع جمممماا  مممل معمم مممة جائمممة المعمم مممة مم.مممب ال مممر  
مي مممممن مجمممممع المعمم ممممات  رمممم ل قسمممم  ميممممتا ت مممماةل 
التمريممممر  ممممين جائممممة المعمم ممممة مالال  ممممين  ممممةمن ت ييممممر 

 جما ق ا  
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05 

 تمارين المناولة

 مالئمة التمارين ت
غير   

 المالحظات مالئمة

13 

يقسمما البة ممة ألمم  جر ممت معمم ممات م. مما  ممرتين  يقممما ا مل 
جل المعمم ة التل  حم ت ا ال ر   ت اةل التمرير ممت الال م  
الال مم  جممل المعمم ممة المعممامر  لممب مالحر ممة ألمم  ا ممماا لحممة 

لرعمممإ  ممقلط البريقممة ألمم  المةممع متسممةيا ال ممر  ألمما م.ممين ألمما ا
 الرعمإ مةع معمم ات ا  

 
 
 
 
 
 

   

14 

يقسا البة ة أل  جر ت معمم ات م. ا جر ت  رات   تقع 
 ل معمم تين متقا ةتين  ر ل قس  مت تةامل الال  ين 
 ين  ل معمم تين   ر ل مت.ا ط ميقما الال   ا مل 

 ر   تمرير ال ر   ر ل جل المعمم ة التل  حم ت ا ال
مت.ا ط مت الال    ميةب جل المعمم ة المقا ةة لب من  ا 

  القس ة ل قية الال  ين
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09 

 تمارين المناولة

 مالئمة التمارين ت
غير   

 المالحظات مالئمة

15 

تمممرين  ةمم  رمم ل ل. ممة ثمم ير  حيممب يقترممر الال  مممن 
 متمممممر مت ممممممن ال مممممر   قمممممة   ممممم  27 مر مممممت مسممممماحتب 

يحممامل جن يمممط   مما  قيممة الال  ممين م  يسممم  لال  ممين 
المممممرم  مممممن المر ممممت م ممممل   مممم  يمممممط ال ممممر  يثمممم   
جريقممام مممت  ميةممب ثمماح  ال ممر  مي ممةج  تمريممر ال ممر  مممت 

  ميةب حت  يمط عميت الال  ين  
 
 
 
 
 

   

19 

تمممرين  ةمم  رمم ل ل. ممة ثمم ير  حيممب يقترممر الال  مممن 
المعمممم تين  تمريممر متممر ت ممةج جحممة  27 مر ممت مسمماحتب 

ال مممر  جيمممما  يق ممما ممممت حسممما   مممةة المقمممام ت متحمممامل 
المعمم ممة ا مممرع جبممت ال ممر  م قممةنا ت ممةج المعمم ممة 
ا مممممممرع  المقاملممممممة محسمممممما   ممممممةة المقممممممام ت لتلممممممم  
المعمم ة التل ي ممن  مةة ققمالت ال مر  جي ما ج ألمر ممن 

 ا مرع 
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00 

 تمارين الطبطبة

 مالئمة التمارين ت
ر  غي 

 المالحظات مالئمة

1 

يقسمما البة ممة ألمم  جر ممت معمم ممات م. مما جر ممت  ممرات   
يقمممما الال ممم  ا مل جمممل  مممل معمم مممة  ب ب مممة ال مممر  

( متمممر ألممما 15 ممم راإ اليممممين قحمممم رمممام   ةممم   .مممة  
ال.ممممة   مممال ر  ب ب مممة جيممممام متسمممةيا ال مممر  ألممم   ميةمممب 
مالرعمإ مةع معمم تمب من م ا  القسم ة ل قيمة الال  مين 

  

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

   

2 

يقسا البة ة أل  جر .ة معمم ات م. ا جر ت  رات   
يقما الال   ا مل جل  ل معمم ة  ب ب ة ال ر  

( متر ألا 15  راإ اليسار قحم رام   ة   .ة  
ال.مة   ال ر  ب ب ة جيمام متسةيا ال ر  أل   ميةب 
مالرعمإ أل  مةع معمم تب من  ا  القس ة ل قية 

 ين  الال  
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08 

 تمارين الطبطبة

 مالئمة التمارين ت
غير   

 المالحظات مالئمة

3 

يقسمما البة ممة ألمم  جر ممت معمم ممات م. مما جر ممت  ممرات   
يقمممما الال ممم  ا مل جمممل  مممل معمم مممة  ب ب مممة ال مممر  

( متمممر ألممما 15 ممم راإ اليممممين قحمممم رمممام   ةممم   .مممة  
الرمام   ال.مة   .ة مقاملة ال ر  أل   ميةب  .ة   مر

 من  ا  القس ة ل قية الال  ين  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

4 

يقسا البة مة ألم  جر .مة معمم مات م. ما جر مت  مرات   
يقمممما الال ممم  ا مل جمممل  مممل معمم مممة  ب ب مممة ال مممر  
 رمم ل   مم ا  مممن  ممين رممما ممم   مم راإ اليمممين  نا ممام 

يا ام ألا الرعمإ مةع معمم تب   ما 
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06 

 ين الطبطبةتمار 

 مالئمة التمارين ت
غير   

 المالحظات مالئمة

5 

يقسا البة مة ألم  جر .مة معمم مات م. ما جر مت  مرات   
يقمممما الال ممم  ا مل جمممل  مممل معمم مممة  ب ب مممة ال مممر  
 رمم ل   مم ا  مممن  ممين رممما ممم   مم راإ اليسممار  نا ممام 

يا ام ألا الرعمإ مةع معمم تب   ما 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

9 

ة ألم  جر .مة معمم مات م. ما جر مت  مرات   يقسا البة م
يقمممما الال ممم  ا مل جمممل  مممل معمم مممة  ب ب مممة ال مممر  
 ر ل    ا  من  ين رمما مم  مت ا مة  عاق يمام  م راإ 

يا ام ألا الرعمإ أل  مةع معمم تب    اليمين  نا ام ما 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 تمارين الطبطبة
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 مالئمة التمارين ت
غير   

 تالمالحظا مالئمة

0 

يقسا البة مة ألم  جر .مة معمم مات م. ما جر مت  مرات   
يقمممما الال ممم  ا مل جمممل  مممل معمم مممة  ب ب مممة ال مممر  
 ر ل    ا  من  ين رمما مم  مت ا مة  عاق يمام  م راإ 

يا ام ألا الرعمإ مةع معمم تب   اليسار  نا ام ما 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

8 

   يقسا البة مة ألم  جر .مة معمم مات م. ما جر مت  مرات
يقمممما الال ممم  ا مل جمممل  مممل معمم مممة  ب ب مممة ال مممر  
 رمممم ل   مممم ا  مممممن  ممممين رممممما ممممم  مت.امممممة  مت ا ممممة  
يا ممام ألمما مقاملممة ال ممر  ألمم   عاق يممام  مم راإ اليمممين  نا ممام ما 
 ميةمممب  قمممة ا قت مممان ممممن المممماقت ا ميمممر مال.ممممة  ألممم  

 مةع معمم تب  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 تمارين الطبطبة
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81 

 مةمالئ التمارين ت
غير   

 المالحظات مالئمة

6 

يقسمممما البة ممممة ألمممم  جر .ممممة معمم ممممات  ممممل معمممممم تين 
متقا ةتين مم. ما جر مت  مرات   يقمما الال م  ا مل جمل 
 ل معمم ة  ب ب ة ال مر  ألم  الع مة المقا ةمة  مسماجة 

( متممر ألمما يقممامل ال ممر  ألمم   ميةممب  .ممة مثممملب ألمم  15 
ل ت مماةل مممب الق ايممة من مم ا يسممتمر التمممرين حتمم  ي تممم

 المماجت   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

17 

يقسا البة مة ألم  جر .مة معمم مات م. ما جر مت  مرات   
يقممما الال مم  ا مل  ب ب ممة ال ممر  ألمم  الع ممة المقا ةممة 

( متممممر ألمممما يقممممامل ال ممممر  ألمممم   ميةممممب  .ممممة 15 مسمممماجة  
مثملب أل  مب الق اية من  ا  القسم ة ل ماجل الال  مين 

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 تمارين الطبطبة
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82 

 مالئمة التمارين ت
غير   

 المالحظات مالئمة

11 

يقسمممما البة ممممة ألمممم  جر .ممممة معمم ممممات  ممممل معمممممم تين 
متقا ةتين مم. ا  رتين   يقما الال   ا مل   ب ب مة 
ال ممر  ليسممةم ا ألمم  الال مم  المقا ممل جممل اللريمم  ا مممر 
ميممم ن  مةمممع المعمم مممة ميقمممما الال ممم  الممم ي اسمممتةا 

ال.مةيمممممة حتممممم  يمممممتا ت ممممماةل المماجمممممت  مممممين  ال مممممر   مممممقلط
 اللريقين   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

12 

سمممما البة ممممة ألمممم  جر .ممممة معمم ممممات  ممممل معمممممم تين يق
متقا ةتين م م. ما  مرتين  يقمما الال م  ا مل  ب ب مة 
ال مممر  ليسمممةم ا ألممم  الال ممم  الم.ممما ط لمممب جمممل اللريممم  
ا مممر ميقممما الال مم  المم ي اسممتةا ال ممر   ممقلط ال.مةيممة 

 حت  يتا ت اةل المماجت  ين اللريقين  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 تمارين الطبطبة
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83 

 مالئمة التمارين ت
غير   

 المالحظات مالئمة

13 

يقسممممما البة مممممة ألممممم  جر .مممممة معمم مممممات م مممممل معمم مممممة  
م. مما جر ممت  ممرات   ميقممما الال  مممن المم ين م. مما ال ممر  
جمل  ممل معمم ممة  محاملممة اعتيما   ميةممب  ب ب ممة ال ممر  
 ممم راإ اليممممين جم اليسمممار مالحر مممة  ممممي اتعممما  ألممما يقمممما 

  ميةب  قلط المحاملة  

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

  

14 

يقسمما البة ممة ألمم  جر .ممة معمم ممات  ممل معمم ممة م. مما 
 ممر   م يقممما الال مم  المم ي م.ممب ال ممر   الب ب ممة  مم راإ 
اليممممممممين جم اليسمممممممار ممبمممممممارة   مالئمممممممب حتممممممم  يمسممممممم ا 

( 27جيحةمممن محةممب منمم ا ي مممن ممممن مر ممت مسمماحتب  
 متر  

   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

  

 الطبطبةتمارين 
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84 

 مالئمة التمارين ت
غير   

 المالحظات مالئمة

15 

يقسا البة ة أل  جر .ة معمم ات مم. ا جر مت  مرات   
يقمممما الال ممم  ا مل جمممل  مممل معمم مممة  ب ب مممة ال مممر  

( متمممر ألممما 3حتممم  يثمممل ألممم  ممممب ي .مممة  مممن العمممةار  
يثم  ال ر  قحم العةار ميستةم ا ألاقية لي.مة ب ب مة 

 ميةمممب الممم ي ي مممةج قلمممط ال.ممممل  جيممممام ليسمممةا ال مممر  ألممم 
 ميرعت مةع معمم تب  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

19 

يقسا البة مة ألم  جر .مة معمم مات م. ما جر مت  مرات   
يقما الال   ا مل  ب ب ة ال ر  حت  يثل ألم  ممب 

( متممممر ألمممما يثممممم  ال ممممر  قحممممم 3ي .ممممة  ممممن العممممةار  
  العةار ميستةم ا ألاقية ألا يمررنما  .مة اسمتالم ا م ارمر 
 أل   ميةب ليقما  قلط ال.مل ميرعت مةع معمم تب  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

   تمارين التصويب
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 مالئمة التمارين ت
غير   

 المالحظات مالئمة

1 

يقسا البة ة أل  معممم تين م. ما  مرتين يقلممن  رم ل 
( متمممر ميرسممما 0رتمممل  مةمممع ممممب ي .مممة  مممن العمممةار  

ما  ةممم  العمممةار نمممةع مقسممما ألممم  تسممم.ة مر .مممات ميقممم
الال مممممم  ا مل  الت ممممممةيع ةامممممممل المر .ممممممات مالرعمممممممإ 
مةممع معمم تممب مل ممل مر ممت ةرعممة ممتةلممة  ممن المر ممت 

 ا مر   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

2 

يقسا البة ة أل  معممم تين م. ما  مرتين يقلممن  رم ل 
رتممل ألمما يقممما الال مم  ا مل مممن  ممل معمم ممة  ب ب ممة 

ر ( متمم9ال ممر  حتمم  يثممل ألمم  مممب ي .ممة  ممن العممةار  
ألمما يقممما  ت ممةيع  ةمم  ال ممةع مقسمما ألمم  تسمم.ة ججسمماا 
ل ممل جسمما ةرعممة ألمما يسممتةا ال ممر  ميمررنمما ل ميةممب ليقممما 

  قلط ال.مل ميرعت مةع معمم تب  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 تمارين التصويب  
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89 

 مالئمة التمارين ت
غير   

 المالحظات مالئمة

3 

يقسمما البة ممة ألمم  معمممم تين   رمم ل رتممل م. مما  ممرتين 
يقممع جائممة  ممل معمم ممة جممر  مممب ي .ممة  ممن العممةار م 
( متممر ميرسمما  ةمم  العممةار نممةع مقسمما ألمم  تسمم.ة 9 

مر .ات ل ما ةرعمات ممتةلمة ميقمما الال م  ا مل   مل 
معمم ممة  تمريممر ال ممر  ألمم  جائممة معمم تممب ألمما يممر   
ليسممممتةا ال ممممر  ميثممممم  قحممممم ال ممممةع ألمممما يسممممتةا ال ممممر  

يرعمممت مةمممع ميمررنممما ألممم   ميةمممب ليقمممما  مممقلط ال.ممممل م 
 معمم تب  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

4 

يقسمما البة ممة ألمم  معمممم تين  رمم ل رتممل  م. مما  ممرتين 
( متمممر ميرسممما 9يقلممممن مةمممع ممممب ي .مممة  مممن العمممةار  

 ةمم  العممةار مسممتبيالن متممةامالن يحمممل ال  يممر رجمما 
( ميقممممما الال مممم  المممم ي م.ممممب ال ممممر  2( مالثمممم ير  1 

لقسمممم ة  التثمممممي  مالرعمممممإ مةممممع معمم تممممب من مممم ا  ا
 ل اجل الال  ين   
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 مالئمة التمارين ت
غير   

 المالحظات مالئمة

5 

يقسمما البة ممة ألمم  معمممم تين يقلمممن  رمم ل رتممل م. مما 
 ممرتين يقممما الال مم  ا مل  ب ب ممة ال ممر  حتمم  يثممل 

( متممر ألمما يثممم  قحممم 9ألمم  مممب ي .ممة  ممن العممةار  
مان  ةممم  العمممةار يحممممل مسمممتبيالن متمممةامالن مرسمممم 

( ألمممما يسممممتةا ال ممممر  2( مالثمممم ير رجمممما  1ال  يممممر رجمممما  
 ميقامل ا أل   ميةب مي.مة مةع معمم تب  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

9 

يقسمما البة ممة ألمم  معمممم تين  رمم ل رتممل م. مما  ممرتين  
يقممع جممماا  ممل معمم ممة م ةمم  مممب ي .ممة  ممن العممةار 

( متممممممممر جائممممممممة المعمم ممممممممة ميرسمممممممما  ةمممممممم  الحممممممممائب 9 
( مالثمم ير 1بيالن متممةامالن يحمممل ال  يمر رجمما  مسمت
( ألا يقمما الال م  ا مل جمل المعمم مة  مقاملمة 2رجا  

ال ر  أل  جائة المعمم ة ألما يمر   ليسمتةم ا ميثمم  
قحممممم المسممممتبيل ميقممممامل ال ممممر  ألمممم   ميةممممب المممم ي يةيممممب 

 من  ا  القس ة ل اجل الال  ين  
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 مالئمة مارينالت ت
غير   

 المالحظات مالئمة

0 

يقسمما البة ممة ألمم  معمممم تين   رمم ل رتممل م. مما  ممرتين 
( متمر  من الحثمان المرم ل 9يقلمن  ة  ممب ي .مة  

الممم ي تمممممت جمجمممب جبمممما  ممسمممم ة ممممن ج مممل    مممين 
عالسمممممين مةمممممع الحثمممممان ميقمممممما الال ممممم   الت مممممةيع 
 مالرعمإ مةع معمم تمب مي.يمة ال مرات    ممن ماجلممن

 مةع الحثان المر ل    

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

8 

يقسمما البة ممة ألمم  معمممم تين  رمم ل رتممل م. مما  ممرتين  
( متمر  من الحثمان المرم ل 9يقلمن  ة  ممب ي .مة  

المممم ي تممممممت جمجممممب  ممممر  ب يممممة  ميقممممما الال مممم  ا مل 
 التثمممممممممي  قحممممممممم ال ممممممممرات الب يممممممممة مالرعمممممممممإ مةممممممممع 

رات معمم تب ميقع    من مةع الحثمان لعةم  ال م
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 مالئمة التمارين ت
غير   

 المالحظات مالئمة

6 

يقسمما البة ممة ألمم  معمممم تين   رمم ل رتممل م. مما  ممرتين 
ألمما يقممما الال مم  ا مل  ب ب ممة ال ممر    مم ا  مممن  ممين 

( متمممممر  ممممممن 9رمممممما مممممم  حتممممم  يثمممممل ممممممب ي .مممممة  
ثمم  الحثان المر ل ال ي تممت جمجب جبما  ألما ي

 قحم ا بما  ميرعت مةع معمم تب  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

17 

يقسمما البة ممة ألمم  معمممم تين  رمم ل رتممل م. مما  ممر  ألمما 
يقممما الال مم  ا مل  مقاملممة ال ممر  ألمم   ميةممب مالحر ممة 

( متممر  مممن 9ألمم  ا ممماا حتمم  يثممال ألمم  مممب ي .ممة  
الحثمممان المرممم ل الممم ي تمممممت جمجمممع  مممر  ب يمممة ألممما 

 ين قحم ال ر  الب ية  يثم  جحة الال  
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 مالئمة التمارين ت
غير   

 المالحظات مالئمة

11 

 ممممر  متقممممع  ممممل  معمممممم تين م. ممممايقسمممما البة ممممة ألمممم  
( متممممر مقمممممت  ممممر  17معمم ممممة  ةمممم  ةائممممر  جبرنمممما  

ب يممممة مسممممب الممممةائر  ميحممممامل الال  مممممن أثمممما ة ال ممممر  
 الب ية 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

12 

يقسممما البة مممة ألممم  ألممممان معمم مممات  رممم ل رتمممل م. ممما 
جر ت  رات حيب يمتا ت ماةل التمريمرات  مين جمل    مين 
مممن  ممل معمممم تين متعمممامرتين حتمم  يثممال ألمم  ممممب 

( متممر ميرسمما  ةمم  العممةار مر ممت 9ي .ممة  ممن العممةار  
حيممب يممتا التثمممي  ألمم  ةامممل المر ممت مال.مممة   ممقلط 

 البريقة   
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 مالئمة التمارين ت
غير   

 المالحظات مالئمة

13 

يقسمما البة ممة ألمم  معمممم تين ت مممن أحممةانما جممل حالممة 
نعما ما مرع جمل حالمة ةجماإ ميعمم  مقاملمة ال مر  جم 
ب ب ت ا لةتثمي   ة  مستبيل مرسما  ةم  العمةار 

 مة ( متر  من العمةار ألما تقمما المعمم 9من مب ي .ة  
 المةاج.ة  ال عما  قة جبت ال ر    

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

14 

يقسمممما البة ممممة ألمممم  معمممممم تين يرممممتر من  ة. ممممة حيممممب 
ي من جحة اللريقين مةاج.ام ما مر م اعممام حيمب يعمم  
المقاملمممة مالب ب مممة مالتثممممي   ةممم  مسمممتبيل مرسمممما 

( ةجيقممة 2.5( متممر ملمممة   9 ةمم  العممةار مممن مسمماجة  
  لةلريممم  ا ممممر  مممقلط المجمممت لقمممرع جي ألممما تقتقمممل ال مممر 

 اللريقين سعل جنةاع ج ألر  
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 مالئمة التمارين ت
غير   

 المالحظات مالئمة

15 

( متمر 27يقسما البة مة الم  جمريقين جمل مر مت مسماحتب  
( متمر  من 17يلثةب  مب ميقع الال  من  ة   .ة  

سمممممما الممممممما   ممممممب ليممممممتا مممممممب المقتثممممممع  ممممممل جممممممل الق
التثمممي   ةمم  ال ممرات الب يممة المممممم ة  ةمم  مممب 

 المقتثع  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

19 

يقسا البة ة أل  جريقين ممن ح  اللريم  الم ي  حم تمب 
ال مممر  مقاملت ممما جم ب ب ت ممما حتممم  يثمممم ما  ةممم  نمممةع 

( متر ميحمامل اللريم  الألماقل 9من مساجة   تقل  ن  
 الت ةيع  ة  نةع اللري   جبت ال ر  ليقما نم جيمام 

 ا مر   
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 تطبيق مفردات المنهاج ضمن خطة درس التربية الرياضية
 

 الملرةات المجت جع ان الةرط ت

1 

  ة 15 الع ن اإل ةاةي
 تقظيا البة ة ة 3 المقةمة -ج

 السير مال رملة ة 4 اإلحمان - 
 تمارين  ةقية لت يئة الع إ ما براع ة 8 ةقيةالتمريقات ال  - 

2 

   الع ن الرئيسل

ررح التمارين مالم ارات ا ساسية مبريقة  ة 17 القراب الت.ةيمل -ج
 جةائ ا 

 ة 15 القراب التب يقل - 

تب ي  التمارين الماثة  الم ارات منل 
( ةجائ  5ألالب تمريقات مة   ل تمرين  

ب ب ة مآمر تمرين لةمقاملة مآمر لة
 لةتثمي  

 تمارين ت ةئة مت ل. ة ث ير   ة 5 الع ن المتامل  3
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st Abstract 

“Preparing a curriculum for teaching some basic skills and its 

relation with the site of control in handball for the first class in 

the secondary school “ 

 
Study submitted by : 
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………………………………………………………………………………………………………… 

The study comprises five chapters : 

Chapter one :  

      It includes the introduction of the study . the researcher handles the 

importance of preparing curriculum in scientific form for teaching some 

basic skills in hand ball for the first class in secondary school since 

teaching it begins from the first class in secondary school in Iraq . 

Then he wants to concentrate on personal and psychological factors of the 

students during the learning process which may help them in responding 

with the basic skills more precisely . 

       The researcher choose one of the psychological may play a significant   

role in the learning process . 

       This variable is divided into two dimensions , one of them is Internal 

and the other is External . the Internal dimension means that the success 

and failure of the individuals are caused by their own abilities while the 

External one means that the success and failure are caused by chance , fate 

and the effect of others . 

Aims of the study  

1- Preparing a curriculum  to teach some basic skills in hand ball to the 

students of the first class in secondary school .  

2- Preparing the router balance of the control site to fit the stage of age 

of the study sample . 

3- Finding a relation between the site of control and learning some basic 

skills in hand ball for the students  of the first class in secondary        

school . 

 

Assumptions of the study .  

- The teaching curriculum has an effect in the teaching process of 

some basic skills in hand ball for the two dimensions of the control site 

( Internal and External )  



 2

n

d 
- There is a correlation with an abstract indication between  the two 

dimensions of the control site ( Internal and External ) and the level of 

skillful . performance in hand ball . 

- There are abstract differences between the two dimensions of the 

control site ( Internal and External ) in the skillful performance . 

 

more over this chapter comprises the domains of the study and defining 

the important terms . 

 

Chapter two : Reviewing literature : 

   In this chapter the researcher tackles some previous studies that have 

some thing to do with the control site , stage of age of the sample , the 

basic skills being observed and also some similar studies . 

 

Chapter three : methods and procedures :  

   The researcher in this study uses the experimental method because it is 

suitable for the aims and problem of the study the sample contains 30 

students of the first class in the secondary stage , they are chosen 

randomly to compose one experimental group without a controlling  one . 

After that a  

curriculum have been mode for teaching so me basic skills in hand ball for 

weeks and 16 times of teaching . then Router balance is prepared for the 

control site and of flied to the students to form two dimensions for the 

control site ( Internal and External ). After making a correspondence  and 

equality between the two dimensions , the curriculum have been applied 

through sport teaching lessons . Having finished the period of experiment , 

the second test are made and then hand led statistically .  

 

Chapter four :  

   This chapter contains displaying , analyzing and discussing the results of 

the study in accordance with statistical tables . 

 

Chapter five : conclusions and recommendations  
Conclusions :  

1- The teaching curriculum contributes a great deal in learning some 

basic skills for the two dimensions of the control site ( Internal and 

External )  

2-There is a correlation between the two dimensions of the control site      

( Internal and External ) and the level of skilful performance in hand ball . 



 3

rd 2- These who have Internal control are better in their performance than 

those who have External control through their abstract differences 

which appear later in test results . 

 

Recommendation  

1- Depending on the teaching curriculum by the ministry of Education 

because of its effect in learning some basic skills in hand ball and 

increasing fancy and interesting  

3- It is possible to choose the school teams for different games , from 

those of the Internal control site because of the possibility of learning 

and developing found in them . 

 

  

 
 

 

 

 


