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و ا )) َوَيْسأأأَ   لوَنَك َعأأنا الأأر 
أأي  أأْن أَْمأأرا َرب  وُ  ما قُأألا الأأر 
ْلأأأما إاال   أأأَن اْلعا َوَمأأأا أُوتايأأأُتْم ما

 َقلايالً((
 

 
 صدق الله العظيم

 (  51)االسراء : 
 



 -ج  -
 إقرار المشرفين

اثر استخدام االسللوبين المنفلرد والملزدوج    نشهد إن إعداد هذه الرسالة الموسومة بـ) 

 ( . لرياضية لتطوير بعض المهارات الهجومية بكرة السلةفي درس التربية ا

( طــد  مــت  شــت إشــرالنا لــ     ــة   سلل ر  للر مجيللدوالمعــدم مــن طبــة االبــة الما ســ  ر ) 

ارائـ   ـدر    -المع م ن /  امعة د الى ، وه   زء من م ا بات ن ة در ـة الما سـ  ر  رب ـة 

 ال رب ة الر اض ة .

 
 
 

  ال وط ع :     ال وط ع : 
 المشرف : أ.د ناظم  اظم  واد  المشرف : أ.د. ع    ر   مص ح  

  2002ال ار خ :     /   /       2002ال ار خ :     /   / 
 

 بناءا ع ى ال ع  مات وال وص ات المقدمة ، أرشح هذه الرسالة ل مناطشة

 
 
 

 الد  ور
 عبد الرزا  عبد اهلل ز دان العنب  

 رئ   طسم الدراسات الع  ا
  ة المع م ن  امعة د الى  

 /     /2002 



 -د  -

 إقرار المقوم اللغوي
اثلر  اسلتخدام   ( والموسـومة بــ )  س ر  لر مجيلد  أشهد بأن الرسالة مقدمة من الاالبة ) 

االسللللوبين المنفلللرد والملللزدوج فلللي درس التربيلللة الرياضلللية لتطلللوير بعلللض المهلللارات 
نها مصاغة بأسـ و  ( طد  رى مرا ع ها من ال الهجومية بكرة السلة ناش ة ال غو ة بإشرال  وا 

 ع م   خ و من األخااء النشو ة غ ر الصش شة وأل  ه وطعت .
 

 
 ال وط ع :

 د.  ون  هاشم م  د
  امعة د الى  -   ة المع م ن 

  2002ال ار خ :    /    / 
 

 إقرار المقوم الفكري
اثلر  اسلتخدام   وسـومة بــ ) ( والم س ر  لر مجيلد  أشهد بأن الرسالة مقدمة من الاالبة ) 

االسللللوبين المنفلللرد والملللزدوج فلللي درس التربيلللة الرياضلللية لتطلللوير بعلللض المهلللارات 
 .قد تمت مراجعتها من الناحية الفكرية تحت اشرافي، والجله وقعت(  الهجومية بكرة السلة

 
 
 

 ال وط ع :
 أ.م.د نب ة مشمود شا ر السعدي

  امعة د الى  -   ة المع م ن 
  2002:    /    / ال ار خ 

 



 -هـ  -
 إقرار  لجنة المناقشة والتقويم

ــا ع ــى هــذه الرســالة الموســومة  ــا اا عن  نشــهد نشــن أعضــاء ل نــة المناطشــة وال قــو م إنن
اثر استخدام االسلوبين المنفرد والمزدوج في درس التربية الرياضية لتطلوير بعلض   بـ ) 

 ( . المهارات الهجومية بكرة السلة
( وطد ناطشنا الاالبة بمش و ا ها ول ما   س ر  ر مجيدطبة االبة الما س  ر ) والمعدم من 

ارائــ   ــدر   ال رب ــة  -لــه عةطــة بهــا ونقــر إنهــا  ــد رم بــالقبوة لن ــة در ــة ما ســ  ر  رب ــة 
 الر اض ة .
 
 

 ال وط ع :      ال وط ع : 
 أ.م.د. نب ة عبد الوها     م.د. خالد ن م عبد اهلل

  عضو ال  نة      عضو ال  نة 
  2002ال ار خ :    /     /      2002ال ار خ :     /     / 

 
 

 ال وط ع :
 أ.م.د. نب ة مشمود شا ر

 رئ   ال  نة 
  2002ال ار خ :      /    / 

  امعة د الى -صدطت الرسالة من طبة م       ة المع م ن 

 
 أ . م. د.

 عبد الرزا  عبد اهلل ز دان العنب  
 العم د

   /     /2002 



 
 -و  -

 

 اإلهداء
 

لو كانت الكلمات تحكي عأن أمتنأان قلأب وفأي 
 لجعلت من اليم مدادا لكلماتي ولكن هل أفي ؟ 

أبا وأما سعيا وجاهدا وساندا فأوصالني هأدفي 
ال بكلمأأأات بأأأل بعمأأأل دةوب وعصأأأار  فكأأأر 

 …أصطفي أمي وأبي 

إلأأأى نجأأأوم فأأأي سأأأماء عمأأأري تضأأأيء أ أأأوتي 
 …وأ واتي  

ا إلأأأى تلأأأك الموجأأأة التأأأي ازرتنأأأي بروح أأأا شأأأكر
 …وامتنانا 

 
 أهدي ثمر  ج دي المتواضع

 
 
 سحر



 



 -ز  -
 شكر وتقدير

الشمــد هلل الــذي لــه مــا لــ  الســماوات ومــا لــ  األرآل ولــه الشمــد لــ  ا خــرم وهــو الش ــ م 
 ن الخب ر . والصةم والسةم ع ى س د المرس  ن مشمد ) ص ى اهلل ع  ه وس م (وع ـى للـه الا بـ

 وبعد … الااهر ن 
أما وطد  سر ل  اهلل عز و ة اعداد هذه الرسالة ،  دعون  وا   الولاء والعرلان بال م ـة 
أن أ قدم ب ز ة الش ر وخـال  امم نـان الـى امسـ اذ ن الياضـ  ن الـد  ور ع ـ   ر ـ  والـد  ور 

   هات مس مرم .ناظم  اظم المشرل ن ع ى الرسالة وذلك لما طدماه ل  من مةشظات ط مة و و 
 ما و سعدن  أن أطدم والر امش ـرام وال قـد ر الـى رئـ   واعضـاء ل نـة المناطشـة ع ـى مـا 

 أبدوه من  و  هات ع م ة زادت من رصانة البشث .
 امعة د ـالى ل ول رهـا لرصـة إ مـاة  -و سرن  أن أ قدم بالش ر إلى عمادم    ة المع م ن 

ــد  ور عــدنان الدراســة ، و قــد را واع ــزازا ل  هــود ا ل ــ  بــذلها الــد  ور نب ــة مشمــود الســعدي وال
ال بــوري والــد  ور خالــد ن ــم والــد  ور رعــد  ــابر والــد  ور شســ ن ع ــ  والــد  ور شــازم ع ــوان 

 والس د س وان صالح ع ى  ة ما طدموه من مساعدم ومشورم ع م ة .
ضـ  لـ  د ـالى و ما و ا   ل  أن أس ة عم   ش ري وام نـان  الـى مد ر ـة النشـاا الر ا

لـى إدارم مدرسـة الانو ـة امزدهـار  وأخ  بالذ ر الس د لا ـف   ـو  والسـ د عبـد الـرزا  عبـود وا 
دارم مدرسة الانو ة الشوراء ع ى  عاونهم و ذل ة الصعوبات أمام  .  وا 

لـى السـ د أ ـاد شم ـد  وأود أ ضا أن أش ر رئاسة طسم ال رب ة الر اض ة ل     ة المع م ن وا 
 ا ر . والس د ش در ش

ــ  النهضــة ل اباعــة  ــى الســ د أشمــد إشســان و ــة العــام  ن لــ  م   ــدم بالشــ ر إل  مــا أ ق
خراج الرسالة بالش ة الذي ه  ع  ه .  ل هودهم الرائعة والم م زم ل  ابع وا 

و سعدن  و شرلن  أن أطدم والـر ال قـد ر  وامش ـرام الـى لر ـ  العمـة ل هـودهم واخةصـهم 
والعون وهم ) أزهار شسن، ناهدم    ة ، سـ وى  ـاظم ، سـها عبـا  ال ب ر ل   قد م المساعدم 

 ، ع   سموم ، ول د    ة ، عدي مهدي ( .
و سرن  أن أ قدم بالشـ ر والعرلـان الـى الـد  ور  ـون  هاشـم مغنائـه الرسـالة بمةشظا ـه 

 النشو ة وال غو ة الدط قة . 
 

-   - 



ــة    ــة المع مــ ن  ــ  م  ب ــام  ن ل ــة    ــة ال رب ــة  -وأالمــن  هــود الع ــالى وم  ب ــة د   امع
 امعــة بغــداد ع ــى مــا أبــدوه مــن  - امعــة د ــالى ، وم  بــة    ــة ال رب ــة الر اضــ ة  -الر اضــ ة 

 مساعدم وا   ال عامة .
ومن با  الش  الولاء أ قدم بالش ر وامم نان الى زمةئ  اة  الدراسات الع  ا لما طـدموه 

 . ل  من دعم معنوي  ا  ة مدم الدراسة
 ما و ا   ل  أن أطدم ش ري وام نان  ل د  ور )خ  ة اسـماع ة ر  ـه( والسـت نغـم  عيـر 

 ع ى  هودهم الق مة ل   ر مة م خ  الرسالة بال غة امن   ز ة .
وأطدم ش ري و قد ري واع زازي الى من بيضة دعوا هم ورضـاهم عنـ  شققـت مـا أنـا ل ـه ) 

لــى )أخــو   والــدي ووالــد   ( . أمــد اهلل لــ  عمر همــا  ال ــذان ســاندان  لــ  مســ ر   الع م ــة . وا 
 وأخوا   ( . ل ش  عهم الدائم و زاهم اهلل خ را وولقهم  م عا . 

وأ ضرع الى اهلل عز و ة أن أ ون طد ول ت  ة ذي شـ  شقـه . ولـم أنـ  أشـدا  ممـن لهـم 
 ش  ع   وأل م  العيو عن ذلك ول  م ع من   ة الش ر وال قد ر . 

 
 
 
 
 

 الباشث



 -ط  -
 مل ص الرسالة

 العنوان
أثر است دام االسلوبين  المنفرد والمزدوج  في درس التربية 

 الرياضية لتطوير بعض الم ارات ال جومية بكر  السلة

 بحث تجريبي
 ( سنة 51 - 51على طالبات الصف الرابع اإلعدادي بأعمار ) 

 الباحث : سحر حر مجيد
 بإشراف : أ.د. علي تركي مصلح  

 أ.د. ناظم كاظم جواد              
 م2002 –هـ 5221

 أش م ت الرسالة ع ى خمسة أبوا  ه  : 
 البا  األوة :

ال عر ف بالبشـث اش ـوى هـذا البـا  ع ـى مقدمـة البشـث وب ـان اهم  ـه إذ  ـم ال عـرف ع ـى مـدى 
ال اور الشاصة ل  الم اة الر اض  بش ة عام وب ـرم السـ ة بشـ ة خـا  وب ـان ضـرورم  نم ـة 

بنـاء المهــارات األساســ ة ب ـرم الســ ة مب ــدئ ن باألعمـار المب ــرم ،  مــا  ـم  وضــ ح اهم ــة ا بــاع و 
امســال   الع م ــة لــ  اعــداد المــنه  ال ع  مــ  ، أمــا مشــ  ة البشــث ل ر  ــز لــ  عــدم اســ خدام 
امســال   الشد الـــة لـــ   ع ـــ م و اـــو ر المهـــارات اله وم ــة ب ـــرم الســـ ة لاالبـــات الصـــف الرابـــع 

دي ، ممـا خ ـ  وضـعا م  ـ ةءم واب عـة ال اـور الـذي  شـهده ال عبـة لـ  نواش هـا البدن ـة امعدا
 والمهار ة والخاا ة . 
 و هدف البشث الى : 

معرلة أالر اس خدام امس وب ن المنيرد والمزدوج ل   اـو ر بعـآل المهـارات اله وم ـة ب ـرم  -
 نة .( س51-51الس ة لدى االبات الصف الرابع اإلعدادي بأعمار ) 

معرلة أي من األس وب ن ألضة ب او ر بعآل المهارات اله وم ة ب ـرم السـ ة لـدى االبـات  -
 ( سنة .51-51الصف الرابع اإلعدادي بأعمار ) 

اعداد  مر نات خاصة بامس و  المنيرد و مر نات خاصة بامس و  المزدوج ل اـو ر بعـآل  -
 (سنة .51-51امعدادي بأعمار)المهارات اله وم ة ب رم الس ة لدى االبات الصف الرابع 

 
 -ي  -



 -و انت لروآل البشث :
و ود لرو  معنو ة ذات دملة اشصـائ ة بـ ن الم ـام ع الـالةث ) الضـاباة وال  ـر ب   ن (  -

 ولصالح الم موع  ن ال  ر ب   ن .
و ود لرو  معنو ة ذات دملة اشصائ ة ب ن امخ بـار ن القب ـ  والبعـدي ولصـالح امخ بـار  -

 البعدي.
 و ود لرو  معنو ة ذات دملة اشصائ ة ب ن امس وب ن ولصالح امس و  المزدوج . -

 -أما م امت البشث لشم ت :
 ( سنة .51-51الم اة البشري : االبات الصف الرابع امعدادي بأعمار )  -
 . 5/52/2005ولغا ة  2/50/2005الم اة الزمان  : ل ي رم من  -
 هار وم ع  الانو ة الشوراء .الم اة الم ان  : م ع  الانو ة امزد -

 البا  الالان  
 الدراسات النظر ة والمشابهة 

 ناوة هذا البا  الدراسات النظر ة ال    انت لها عةطة بالبشث اذ  ـم ال اـر  الـى ميهـوم 
امس و  المنيرد ، ميهوم امس و  المزدوج ، مهارم وامداء الماهر ، امعداد المهاري ل  الم اة 

ـــة ، مســـاهمة الر اضـــ  ، مرا ـــدرات المهار  شـــة ا  ســـا  امداء المهـــاري ، خاـــوات ا  ســـا  الق
امشسا  ل  امداء الماهر ، المهارات امساس ة ب رم الس ة ، لضة عن ذلك  م عـرآل دراسـات 

 مشابهة عرضا مو زا لدعم الرسالة من الناش ة الع م ة .
 البا  الالالث

 منه  ة البشث وا راءا ه الم دان ة 
ذا البا  ع ى المنه  المس خدم ل  البشث وهو المنه  ال  ر ب  .  ما  م اخ  ار اش وى ه

ع نة البشـث مـن االبـات الصـف الرابـع مـن الانو ـة الشـوراء ل بنـات والانو ـة امزدهـار ل بنـات لـ  
ــالى ش ــث  ــان م مــوع الع نــة ) ــى الــةث م موعــات ) 10مشالظــة د  ــم  قســ مهن ال ــة ،   ( االب

( االبـة ل ـة م موعـة ،  مـا  ضـمن هـذا 20م موعة ضـاباة ( وبواطـع )م موع  ن   ر ب   ن و 
البــا  ال  ربــة امســ اةع ة وامخ بــارات المخ ــارم ) اخ بــار المناولــة الصــدر ة ، اخ بــار الابابــة 
الم عر ة ، اخ بار ال هد ف اممام  ، اخ بار ال هد ف ال ـانب  ( ال ـ  شـددت  ياصـ ة  ـة منهـا 

رنــام  المق ــر  مــن طبــة الباشــث ،  مــا اســ خدم ) الوســا الشســاب  ، لــ  مــ ن الرســالة ، والب
(  وســـائة LSD( ، ط مـــة ) F( ، اخ بـــار )Tامنشـــراف المع ـــاري ، معامـــة امل ـــواء ، اخ بـــار )

 اشصائ ة لمعال ة الب انات .
 

 -ك  -



 البا  الرابع
 عرآل و ش  ة ن ائ  امخ بارات ومناطش ها 

ـــائ  ام ـــا  عـــرآل ن  ـــ  هـــذا الب ـــم ل ـــ    ـــارات ل م مـــوع  ن ال  ـــر ب   ن والضـــاباة ل خ ب
امخ بار ن القب   والبعدي ب داوة واش اة  وض ش ة ومن الم  ش  ة الن ائ  ومناطش ها بامسـ و  

 الع م  وبامع ماد ع ى المصادر الع م ة .
 البا  الخام 

 امس ن ا ات وال وص ات
 وصة الباشث الى امس ن ا ات  ع ى ضوء أهداف البشث ون ائ  المعال ات امشصائ ة لقد

 -ا   ة :
و ود لرو  معنو ة ذات دملة اشصائ ة ب ن ن ائ  امخ بار ن ) القب   والبعدي ( ولصـالح  .5

 امخ بار البعدي ل م موع  ن ال  ر ب   ن والضاباة ولةخ بارات  الة .
 مـــوع  ن و ـــود لـــرو  معنو ـــة ذات دملـــة اشصـــائ ة بـــ ن ن ـــائ  امخ بـــارات البعــــد ة ل م .2

 ال  ر ب   ن والضاباة ولصالح الم موع  ن ال  ر ب   ن ول م ع امخ بارات .
و ـــود لـــرو  معنو ـــة ذات دملـــة اشصـــائ ة بـــ ن ن ـــائ  امخ بـــارات البعد ـــة ل م مـــوع  ن  .1

 -ل   ــر ب   ن ولصــالح الم موعــة ال  ر ب ــة الالان ــة لــ  امخ بــار ن ) المناولــة الصــدر ة 
 الابابة الم عر ة ( .

عدم و ود لـرو  معنو ـة ذات دملـة اشصـائ ة بـ ن ن ـائ  امخ بـارات البعد ـة ل م مـوع  ن  .2
 ال هد ف ال انب  ( .  -ال  ر ب   ن ل  امخ بار ن ) ال هد ف اممام  

ظهور  اور ل م موعة الضاباة لـ  امخ بـارات البعد ـة وبنسـبة ط   ـة ط اسـا ل م مـوع  ن  .1
 ال  ر ب   ن.

المـزدوج (  ـأال ر ا  ـاب  لـ   اـو ر مسـ وى أداء  -سـ وب ن ) المنيـرد ل منه  المق ر  بام .1
( ســنة 51-51المهــارات اله وم ــة ب ــرم الســ ة لــدى االبــات المرش ــة الالانو ــة وبأعمــار ) 

 وبش ة  شق  شالة من امن از   ناس  والقاب  ات المو ودم شال ا . 
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 أ الر من الساب  ، وهذا ما  أ د من خةة ال اب   الم دان  .
ــة لغــرآل الوطــوف بشــ ة مباشــر  .2 ــة مخ  ي ــات عمر  ــى لئ ــى ا ــراء دراســات مشــابهة ع  ع 

المعوطات ال    وا ه مدرس  ال رب ـة الر اضـ ة لمـا لـذلك مـن أالـر هـام لـ   اـو ر القاعـدم 
 ال    ش ة المنا   امسا  الذي  بنى ع  ه هرم الر اض ة العراط ة وصوم الى القمة.

إ ــراء دراســات مشــابهة ع ــى االبــات الصــف الرابــع امعــدادي ل اــو ر المهــارات الدلاع ــة   .1
 ب رم الس ة .

  شالة من ال واصة ب ن ال وادر ال در س ة والع وم الصرلة من خةة عقد ندوات م اليـة خ  .2
لمدرس  ال رب ة الر اض ة م  اد منالذ  د دم ل  الشصوة ع ى المع ومات و اب قهـا ع ـى 

 المدار  وعدم اع ماد الص غ ال ق  د ة القائمة شال ا ل   در   مادم ال رب ة الر اض ة .
والمســ  زمات ال ــ   ســاعد مــدر  ال رب ــة الر اضــ ة لــ  المــدار  من ــا  ا  ــاد الوســائة  .1

مهامـه لـ   اب ـ  المـنه  المق ـر  ، مـع األخـذ بنظـر امع بـار اب عـة المةعـ  المو ــودم 
 خاصة وان هناك  مار ن  م ن  اب قها بمساشات ل ست  ب رم .
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 تعريف البحث. 1

  مقدمة البحث وأهميته. 1-1
شهد العالم في السنوات األخيرة تقدما ملحوظا في كافة مجاالت الحياة ، والتربية الرياضيية 
واحييدة مييه اييجا المجيياالت التييي شييهدت تيييورا كبيييرا فييي مختلييل المسييتويات ومعظييم األلعييا  

حركيية الرياضييية واييوال الييي المسييتويات الرياضييية نتيجيية لمييا ادمتيي  العلييوم المختلءيية فييي   ييرا  ال
 العليا .

وتعد كرة السلة مه األلعا  الءراية المشواة والمحببة للاغار والكبار لميا تحملي  ميه   يارة 
وسيير ة وتشييويي نتيجيية لتيييوير مسييتوب الا بيييه بييدنيا ومهاريييا وخيييييا ممييا جعيي  المعنييييه   

يلي  اتقياه  يالي للمهيارات األساسيية الءرديية ،  ج تت (1)ييلقوه  ليهيا لعبية الموااي  المتعيددة  
 مه جهة وتنسيي العم  مع أ ضا  الءريي الواحد مه جهة أخرب .

وبميا أه التقيدم ايد شيم  معظيم الءعالييات واأللعيا  الرياضيية فيسه كيرة السيلة كونهيا اللعبية 
والخييييية ال انييية التييي تمتلييا رايييدا مييه االاتمييام والشييعبية فقييد تيييورت فييي جوانبهييا المهارييية 

حيث يعد البنا  المهاري السليم المبكير المبنيي  ليي أسيم  لميية حدي ية أايم  وامي  ومتيلبيات 
 كرة السلة الحدي ة .

ولكي ترتقي الدو  في مجا  كرة السلة كاه ااتمامهيا منايبا  ليي أ يداد اا يدة اويية ميه 
الرافد الرئيسي في تزوييد ممارسي اللعبة وبس مار مبكرة مبتدئيه مه الرياضة المدرسية بس تباراا 

األندييية والمنتخبييات الوينييية واييوال بهييم الييي المسييتويات العليييا معتمييديه  لييي تعليييم وتيييوير 
المهارات ألساسية باستخدام أفض  اليرائي واألسالي  التعليمية مبتعديه  ه اليرائيي التقليديية   

نظييام التدريسييي التقليييدي أه تحقيييي المهييام العاييرية للتربييية الرياضييية يتيليي  الخييرو  مييه ال
والمعلومات القديمة المكررة مه مادر الي آخر ، فالمدارم المستقبلية للتربيية الرياضيية تنيادي 

 . (2)بتحديث وتيوير المنااج ومحتوااا وأسالي  تدريسها  
 ج تعتبيير األسييالي  المتبعيية مييه األسييالي  التدريبييية الحدي يية التييي تعتمييد البرمجيية النظرييية 

التدري  والجواني  التيبيقيية العمليية  ج يعتميداه  ليي التيدري  المخييي بييري  لميية  لمتيلبات
                                                           

1. Samuelson, Bob. Back to the Beginning . Avcom bublishing, Vo 1.8 W0.1, U.S.A : 1997 , P. 60 
، مكتبة وميبعة اإلشيعا  الءنيية، 1،ي اتجااات حدي ة في تدريم التربية البدنية والرياضية. مايءي السايح محمد : 2

 .   7، ص 1001
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مييه حيييث مكونييات الحميي  ) الشييدة والحجييم ( للواييو  بييالا بيه الييي اال ييداد البييدني والمهيياري 
 (1)المتكام  .

فيي أنهميا يسيا داه المنءيرد والميزدو  (  ه األسيلوبيه  1001فضا  ما جكرا ) ريساه ، 
ت فرديية ويسيا داه  ليي نميو ظياارة االاتاياد فيي الجهيد ومضيا ءة  لي تنميية ايءات وامكانيا

فا لييية اسييتخدام االجهييزة الوظيءييية أ نييا  المنافسييات مييع زيييادة ال بييات النءسييي وتجيياوز حاليية 
 (2)االحسام بالتع  .

ومه خا  ما تقدم تتضح أامية البحيث فيي   يداد مينهج باألسيلوبيه ) المنءيرد والميزدو ( 
لي تيوير بعض المهارات الهجومية بكرة السلة ، والتي يسم  الباحث أه تكيوه ومعرفة تس يراما  

اجا الدراسة بم ابة يد العوه لألخيوة التدريسيييه ميه أجي  االرتقيا  بالحركية الرياضيية المدرسيية 
 خدمة لعراانا العظيم. 

  مشكلة البحث. 1-1
ه نتييائج م مييرة  لييي  لييي الييرمم ممييا تواييلت  لييي  جهييود العلمييا  والخبييرا  والمختايييه ميي

العمليية التدريسيية معتميدة  ليي األسيالي  التقليديية فيي  مازاليتاعيد يرائي التدريم وأساليبها 
تعليم المهارات الحركية وتيويراا ، ومه خا  رؤييا  امية ليبيعية  خيرا  درم التربيية الرياضيية 

المستخدمة وا تمادايا  ليي اج االمنبعدم تنو  في المدارم ال انوية تبرز مشكلة أساسية تتعلي 
. واجا ناتج مه ضيعل ايدرة مدرسيي التربيية الرياضيية فيي التعامي  ميع العليوم  اليريقة التقليدية
تا م ويبيعييية التييييور العلميييي الحااييي  اليييجي تشيييهدا السييياحة ال ييييخليييي وضيييعا الحدي ييية وبميييا 

 الرياضية بشك   ام وكرة السلة بشك  خاص . 
الهجومية بكرة السلة وتوا   ليي فضا  ه وجود ضعل واضح في مستوب ادا  المهارات 

ييية التدريسييية الييي مراحيي  اسييالي  جديييدة يسييه  تيبيقهييا  مليييا للواييو  بالعملأننييا بحاجيية الييي 
ا أحيم الباحيث بهيج ضيية وتييوير الموااي  با ميار مبكيرة وميه انياالريا متقدمة وابراز الكءا ات

األسييلو  المييزدو  تمرينييات خاايية بالمشييكلة ، واييام با ييداد تمرينييات خاايية باألسييلو  المنءييرد و 
لتيييوير بعييض المهييارات الهجومييية فييي كييرة السييلة سييعيا متواضييعا فييي انجييا  العملييية التدريسييية 

 ومواكبة التيور العلمي لهجا اللعبة .
 

                                                           

 ، ديالي . 1001التدري  الرياضي ( ،  .  لي تركي مالح : محاضرات  لي يلبة الماجستير ) 1
 .11،ص 1001، ماه ، دار الشروي للنشر والتوزيع ، تخييي وتقويم التدري  الرياضي. ريساه خريبي مجيد :  2



 3 الباب األول

 أهداف البحث. 1-3
فيي تييوير بعيض المهيارات الهجوميية زدو  المنءرد والمي. معرفة أ ر استخدام االسلوبيه 1-3-1

 ( سنة .11-11بس مار )  اإل داديبكرة السلة لدب يالبات الال الرابع 
. معرفيية أي مييه األسييلوبيه أفضيي  بتيييوير بعييض المهييارات الهجومييية بكييرة السييلة لييدب 1-3-1

 ( سنة .11-11بس مار )  اإل دادييالبات الال الرابع 
   مرينييييات خاايييية باالسييييلو  المييييزدو  . ا ييييداد تمرينييييات خاايييية باالسييييلو  المنءييييرد وت1-3-3

-11البيات الايل الرابيع اال يدادي بس ميار)لتيوير بعض المهارات الهجومية بكرة السلة ليدب ي
 . (سنة11

  فروض البحث. 1-4
جيييييود فيييييروي معنويييييية جات داللييييية احايييييائية بييييييه المجييييياميع الييييي اث ) الضيييييابية . و 1-4-1

 والتجريبيتيه ( ولاالح المجمو تيه التجريبيتيه .
. وجييود فييروي معنوييية جات دالليية احاييائية بيييه االختبيياريه القبلييي والبعييدي ولاييالح 1-4-1

 االختبار البعدي.
 سلوبيه ولاالح االسلو  المزدو  .. وجود فروي معنوية جات داللة احاائية بيه اال1-4-3

  مجاالت البحث. 1-1
 ( سنة .11-11. المجا  البشري : يالبات الال الرابع اال دادي بس مار ) 1-1-1
 . 8/11/1001ولغاية  1/10/1001. المجا  الزماني : للءترة مه 1-1-1
 . المجا  المكاني : ملع   انوية االزداار وملع   انوية الحورا  .1-1-3
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  الدراسات النظرية والمشابهة .2
  الدراسات النظرية. 2-1
  االسلوب المنفرد. 2-1-1

يقصد باالسلوب المنفرد ان يكون التأثيير المسأتفدم منأي اأج اتتأاي تنميأب صأفب بدنيأب او 
  (1)مفاريب واحدة بحيث تكون تميع التمرينات المستخدمب تفدم الى تنميب هذي الصفب .

 -: (2)سلوب يراعى االلتاام بالتوتيفات اتآتيب وعند استخدام هذا اال
.  استخدام مبدأ التنوع وتطبيأ  ذلأع علأى طرااأ  التأدريت والتأدريب ووسأاالفما حيأث ان هأذا 1

 النوع من االسلوب يؤدي الى سرعب التعب .
 .   مراعاة مبدأ التموج ما بين االرتفاع واالنخفاض اج شدة الحمل .2
الوحأأأدات لتحقيأأأ  اهأأأدام محأأددة ميأأأل ايأأأادة  أأأدرة الريا أأأج علأأأى مكانيأأب اسأأأتخدام هأأأذي إ.  3

 اال تصاد  بالتفد وايادة التحمل النفسج اج مواتفب العمل البدنج لفترة طويلب .
يشتمل هذا االسلوب علأى وحأدات تسأاعد علأى تنميأب صأفات وامكانأات ارديأب والتأج تحأدد 

 تصأاد اأج التفأد وم أاعفب ااعليأب مستوى االعأداد البأدنج والمفأاري وعأادة مأا تنمأو اأاهرة اال
استخدام االتفاة الوايفيب ايناء المنااسات مع ايادة اليبات النفسج ويتم تتاوا حالأب االحسأات 

  (3)بالتعب بصورة متواايب مع نمو الصفات االخرى .
ويعتبر هذا االسلوب من اا ل االساليب لمعالتب اتااء من النوا ص التج يمر بفا الالعب 

 .(4)حصول  عم اج اداء مفارة محددة او تنميب صفب معينب اج حالب 
 . طراا  تشكيل االسلوب المنفرد 2-1-1-1

. ويستخدم التشكيل اليابت لتنميب صأفات معينأب وتكأرار  االسلوب االول )التشكيل الثابت (أ .  
 .  ( 5)تنفيذها بصفب داامب  من المنفاج المعد 

                                                           

المركأأب ( اأأج عأأدد مأأن  -. نواأأل محمأأد محمأأود الحيأأالج : أيأأر اسأأتخدام برنأأامتين تأأدريبيين باالسأألوبين ) المنفأأرد  1
 .24، ص 1111الصفات البدنيب الخاصب بكرة اليد ، اطروحب دكتوراي ، كليب التربيب الريا يب ، تامعب بغداد ، 

، 1111، القأاهرة ، دار الفكأر العربأج ، 1، ط التأدريب الريا أج واسسأت الفسأيولوتيببأد الفتأا: : . أبو العأال أحمأد ع2
 . 212ص

 .12، ص 2001، عمان ، دار الشرو  للنشر والتوايع ،  تخطيط وتقويم التدريب الريا ج. ريسان خربيط : 3
 ، ديالى. ، كليب التربيب الريا يب 2001دريب الريا ج ( ، . علج تركج : محا رات على طلبب الماتستير ) الت 4
 . 212، ص  1111،  مصدر سب  ذكري. أبو العال أحمد عبد الفتا: :  5
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صادر من نوع واحد وذي انتشار واسأع او علأى )حيث تبنى الوحدات على اسات استخدام م
اسات الوساال المتاحب امام المدرب بحيأث ان المنأاهف اأج االسألوب المنفأرد مسأتقلب طيلأب 

. اعلى سبيل الميال اذا و عت وحدة لتنميب مفارة التفديم بكرة السلب اأان (1)الفترة المحددة
مأأا هأأج دون تغييأأر عنأأد كأأل تكأأرار التمرينأأات واالدوات المسأأتخدمب وطريقأأب التأأدريب تبقأأى ك

لتنفيأأذ هأأذي الوحأأدة مأأع ايأأادة اأأج صأأعوبب الوحأأدة التدريبيأأب وبمأأا يخلأأ  حالأأب مأأن التواصأأل 
 لتطوير هذي المفارة .

ويقصد بالتشكيل المتغير تيبيت الصأفب المأراد تطويرهأا  االسلوب الثاني )التشكيل المتغير(.ب.  
مأيال اسأتخدام الطريقأب  (2)تخدمب اأج كأل وحأدة مع تغيير اج طراا  التدريب والوساال المسأ

 الكليب او التاايب او المختلطب اج التعليم .  
وان تطور الصفب سواء كانت من الناحيب المفاريب او البدنيب بما اأج ذلأع التصأرم الحركأج 
المراد تطبيقي يخ ع الى اشكال متغيرة بحيث نقرب  سما من الوحدات  التدريبيب الى مراحل 

ي  المشابفب لتو المباراة ، لكون المباراة هج حالب متغيرة تحكمفا اروم مختلفب تبعأا التطب
 لمتغيرات كييرة وهو يخل  تفاعل وبالتالج نتاج اا ل اج اداء الالعب .

. ويقصد بالتشكيل المركب استخدام انواع مختلفأب مأن  االسلوب الثالث )التشكيل المركب (ج. 
وسأاال مختلفأب للتأدريب أي عنأد اسأتخدام هأذا االسألوب لتطأوير طراا  التدريب والتعليم مع 

 (3)صفب بدنيب نستخدم طراا  تدريب مختلفب مع وسأاال مختلفأب للتأدريب اأج الوحأدة نفسأفا
ومن المؤكد ان استخدام الوساال المساعدة هج احدى المفام االساسأيب اأج بعأض الوحأدات 

او أ  اأج تحديأد  أدرة الالعأب ومسأتوى لتعقيد وايادة شأدة التأدريب ولكونفأا تعطأج صأورة 
تقييمي حيث يكون دااما اج حالب تصاعد ،اذ ان الوساال المسأتخدمب تخلأ  تأوا اا أل اأج 
ايادة التفاعل خالل الوحدة التدريبيب وبالتأالج نحقأ  هأدم الوحأدة التدريبيأب وهأج مأا يبغيأي 

 كل مدرب . 

                                                           

 . 12، ص  2001،  مصدر سب  ذكريريسان خربيط :  . 1
 . 212، ص  1111،  مصدر سب  ذكري. أبو العال أحمد عبد الفتا: ،  2
 . 22، ص مصدر سب  ذكري. محمد نوال محمود الحيالج :  3
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  االسلوب المزدوج. 2-1-2
يكون التثيير المستفدم مني اج اتتاي تنميب صفتين بدنيب او يقصد باالسلوب المادوج ان 

مفاريأأب بحيأأث تكأأون تميأأع التمرينأأات المسأأتخدمب تفأأدم الأأى تنميأأب هأأاتين الصأأفتين اأأج اطأأار 
 نفت الوحدة . 

  طرائق تشكيل األسلوب المزدوج. 2-1-2-1
الترتيأأب  هنأأاع طريقتأأان لترتيأأب و أأع هأأذي التمرينأأات تبعأأا الخأأتالم اهأأداافا منفأأا طريقأأب

 المتتالج والطريقب االخرى طريقب الترتيب المتوااي . 
. ونقصأأد بفأأا ان تقسأأم الوحأأدة الأأى تأأاأين مسأأتقلين تختلأأم اأأج  طريقةةة الترتيةةب المتتةةاليأ.   

اتتاهاتفأأا نحأأو تنميأأب صأأفب معينأأب وميأأال علأأى ذلأأع ان يشأأمل التأأاء االول علأأى تمرينأأات 
ينأأات لتنميأأب مفأأارة المناولأأب أو تمرينأأات لتنميأأب لتنميأأب مفأأارة الطبطبأأب والتأأاء اليأأانج تمر 

 السرعب والتاء اليانج لتنميب التحمل الالهوااج .
يتطلأأب ترتيأأب الوحأأدة ذات الترتيأأب المتتأأالج مراعأأاة  أأمان اسأأتعادة الشأأفاء ، واأأج نفأأت 
الو أأت االسأأتفادة مأأن ااعليأأب تأأثيير التمرينأأات المسأأتخدمب وتحقيأأ  اهأأداافا ،ولتحقيأأ  ذلأأع 

امالن اساسيان احدهما اختيار الترتيب المناسب لتحقي  االهأدام المطلوبأب واالخأر يراعى ع
. تبعا لحاتب كأل صأفب مأن الصأفات )  (1)تحديد الحتم المناسب لكل تاء من اتااء الوحدة 

البدنيب والمفاريب ( وبما يحتاتي الفري  مع مراعاة القأدرات المختلفأب والفأدم المعأد للوحأدة 
ليميب مسبقا خالل الوحدة التدريبيب ويؤير بشكل متأوااي اأج اسأتخدام الطا أب التدريبيب أو تع

 وايادة القدرة على تنفيذ الواتب الحركج .
. تفأدم هأذي الطريقأب الأى تنميأب اكيأر مأن صأفب بشأكل متأوااي  طريقة الترتيةب المتةواز ب. 

داد غيأأأر وتسأأأتخدم هأأأذي الطريقأأأب اأأأج بدايأأأب الموسأأأم التأأأدريبج ومأأأع الريا أأأيين ذوي االعأأأ
المتكامل او بعد االنقطاع عن التدريب لفترة طويلب كما تستخدم خالل اترة المنااسب الطويلأب 
ويمكأأن اي أأا اسأأتخدامفا كنأأوع مأأن التغييأأر السأأتعادة الشأأفاء بأأين الوحأأدات ذات االسأألوب 

 .( 2)المنفرد 

                                                           

 . 212، ص  1111،  مصدر سب  ذكري. أبو العال أحمد عبد الفتا: ،  1
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تأود وتعتبر هأذي الطريقأب مأن الطأر  المسأتخدمب بشأكل واسأع علأى الأرغم مأن خطورتفأا لو 
حالب انقطاع طويلب للريا ج الن تنميب صفات متعأددة اأج و أت واحأد وبمأا يؤهأل الريا أج 

 . (1)لتو المنااسب  د يؤدي الى تثييرات سلبيب تصل بع فا الى حاالت االصابب الحادة 
اال انفا مفيدة تدا اج مرحلب االعداد العام وخاصأب اذا أخأذ بناأر االعتبأار حالأب التأدرج اأج 

 لتدريبيب .الوحدات ا

 المهارة واألداء الماهر. 2-1-3
 تشأأأأأأكل الحركأأأأأأات تانبأأأأأأا مفمأأأأأأا اأأأأأأج حياتنأأأأأأا اليوميأأأأأأب ابع أأأأأأفا حركأأأأأأات مورويأأأأأأب

 Inherited Canticle  وبع فا حركات مكتسببLearned  يتم اكتسابفا عن طريأ  الممارسأب
ا كأأررت والتكأرار ، االحركأأب مافأأر عأأام اأأج حأأين المفأأارة هأأج صأأفب الحركأأب أي ان الحركأأب اذا مأأ

بمسأأار واحأأد وو أأت واحأأد واتتأأاي معأأين و أأوة معينأأب ولفأأا بدايأأب ولفأأا نفايأأب اعنأأد ذلأأع تسأأمى 
 )بالمفارة( .

وهج تعنج الحركب التج تعطأج انطباعأا للمشأاهد ان اداءهأا بسأيط امأا اذا اراد المشأاهد ان 
اهد يؤديفا عرم مدى صعوبتفا ومعنى ذلع انفأا تمأت بتناسأ  حركأج كبيأر دون ان يشأعر المشأ

بذلع وهذا ما نراي اج المصأنع عنأدما ينتأا العامأل المأاهر عمأل معأين اانأي ينتأاي بسأرعب ود أب 
 عاليب بينما نرى العامل المبتدئ يحتاج الى تفد وو ت اكبر النتاا نفت العمل .

ان المفارة مصأطل  متشأعب يعتمأد علأى طبيعأب وخلفيأب االختصأاص الأذي يعراأي وهأذا مأا 
تعاريم التج توردها المصادر العلميب امنفم من عرافا على " انفأا عبأارة يفسر طبيعب اختالم ال

او بثنفا " القدرة الفنيأب او النوعيأب علأى  (2)عن مفمب او عمل يعكت ااعليب عاليب اج االداء " 
كما عرات اي ا على انفا "  درة الفرد على احداث نتااف محددة با صى  در  (3)انتاا عمل ما " 

 ( 4) در من التفد والو ت "  من اليقب وا ل

                                                           

. علج تركج مصل  : محا رات على طلبب الماتستير ) التدريب الريا ج ( ، كليب التربيأب الريا أيب ، تامعأب ديأالى  1
 ،2001 . 

 .11ص 2002،بغداد ،مكتب الصخر للطباعب ، التعلم الحركج بين المبدأ والتطبي . يعرب خيون : 2
،  2000، بغأأأداد،مكتب العأأأادل للطباعأأأب اللياريأأأب، الحركأأأب)التعلم وتدولأأأب التأأأدريب(موسأأأوعب علأأأم . وتيأأأي محتوب:3

 .121ص
4   . Schmidt .A. Book,   III inios , 1991. P .4 
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وبثنفا " مقدرة الفرد على التوصل الأى نتيتأب مأن خأالل القيأام بأاداء واتأب حركأج با صأى 
درتب من االتقان مع بذل ا ل  درة من الطا ب اج ا ل امن ممكن ، وتدل على مدى كفاءة االاراد 

 .(1)اج اداء واتب حركج معين " 
اصأأيب الحركيأأب المركبأأب للفأأرد والتأأج تافأأر امكانأأات اأأج حأأين عرافأأا هيرتأأا علأأى انفأأا "الخ

وهج اي ا " كل ما يمكن ان يعبر ( 2)التواا  التيد بين التفاا العصبج واتفاة التسم الحركيب " 
 . (3)عني باالنتاا حيث يدل هذا االنتاا على الذي تعلمي الفرد وعلى مستوى اتادتي لما تعلمي "

لمفارة يطل  على الفرد وليت علأى الحركأب اأالفرد هأو وال بد من االشارة الى أن مصطل  ا
الماهر وليت الحركب االفرد الماهر يؤدي الحركب بسفولب وانسأيابيب وتحكأم بأالمتغيرات الخارتيأب 
التج يتعرض اليفا ومأن خأالل التطأر  لمففأوم المفأارة يتحأتم علينأا االخأذ بناأر االعتبأار اربعأب 

،التكيأم ( والتأج يتأب ان تتطأور اذا اراد الفأرد ان يطلأ  متغيرات هج )السأرعب ،الد أب ، الشأكل 
عليي كلمب ماهر وذلع الن المفارة تتطلب سرعب اج االداء والد ب هأج اسأات نتأا: المفأارة امأا 
الشكل ااني يميل ا تصاديب التفد وبدون ادنى شع يتب ان تؤدي الحركب المأاهرة با أل كميأب او 

 ستطيع تكييم االداء اج حاالت واروم غير متو عب .استفالع كااج واخيرا الشخص الماهر ي
 (4)تكيم× شكل × د ب × المفارة = سرعب 

  شروط المهارة. 2-1-3-1
 (5)اهم شروط الوصول الى المفارة هج

  ابليب الكاان الحج . .1
  ابليب الفرد على التعلم . .2
 الممارسب والتكرار . .3
 ان تؤدي بدون النار .  .4
 ت االمور والمسارات الحركيب .عدم االنتباي الكامل لمتريا .2
 يتب ان تكون المفارة مقرونب بالتوتيي والمعلومات التوابيب )التغذيب الراتعب (.  .2

                                                           

 .120ص 1112،القاهرة ،دار الفكر العربج  التدريب الريا ج الحديث ،تخطيط ،تنايم ، يادة. مفتج ابراهيم حماد : 1
 .121، ص 1112، مصر ، دار المعارم ،التدريب الريا ج ) ناريات وتطبيقات ( ال  : . عصام الدين عبد الخ 2
 . 40، ص 1112،القاهرة ،دار الفكر العربج  است وناريات الحركب. بسطويسج احمد :  3
 . 134-133، ص  2000،  مصدر سب  ذكري. وتيي محتوب :  4
 .101-12ص 1121صل ،مطبعب تامعب الموصل ، المو  علم الحركب )التعلم الحركج (. وتيي محتوب : 5
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  االعداد المهار  في المجال الرياضي. 2-1-4
يعد االعداد المفاري اج المتال الريا ج واحدا مأن اهأم اسأت البنأاء الصأحي  لالعبأين ، 

ي ونقصأد بأي كااأب االتأراءات المتخأذة بفأدم الوصأول الأى تثديأب وهو بميابب العمود الفقأري للعبأ
المفأأارات الحركيأأب بد أأب وتكاملفأأا تحأأت كأأل الاأأروم باسأأتخدام طرااأأ  تدريبيأأب وتعليميأأب مختلفأأب 

 حسب نوع المفارة.
ولغرض التعرم على مصطل  المفارة اج المتأال الريا أج ال بأد مأن االطأالع علأى بعأض 

( علأأى انفأأا "  أأدرة عاليأأب 1113المصأأطل  ، حيأأث عرافأأا )طلحأأب ، التعأأاريم التأأج تناولأأت هأأذا 
او هأج " الحركأات  ( 1) على االنتاا سواء كانت بشكل منفرد او داخل اريأ  او خصأم او بأدونفا"

التأأج يتحأأتم علأأى الالعأأب اداءهأأا اأأج تميأأع الموا أأم التأأج تتطلبفأأا اللعبأأب للوصأأول الأأى اا أأل 
ان المفأأارة اأأج المتأأال  (Mark . 1991) اأأج حأأين  ذكأأر . ( 2)النتأأااف مأأع اال تصأأاد بالتفأأد "

 .( 3) الريا ج يمكن ان تعرم على انفا
 . االداء الحركج للمتعلم1
 . مؤشرات نوعيب لالنتاا الحركج تدل على اتقان تنفيذي 2
 . االستخدام االكير مالءمب للسيطرة على الحركب وتناسقفا وبما يحق  اتقان واعاليب انتااها3

ت علأى انفأا "القأدرة علأى اسأتخدام الع ألب الصأحيحب اأج الو أت الصأحي  بأالقوة كما عرا
 . (4) الالامب الداء الحركب بالتدريب والتو يت المناسبين " 

من خالل ما تقأدم مأن تعأاريم خاصأب بمففأوم المفأارة اأج المتأال الريا أج اقأد اسأتطاع 
الفأرد علأى انتأاا واتأب حركأج الباحث ان يتوصأل الأى صأياغب تعريأم اترااأج لفأا وهأج )  أدرة 

 محدد بد ب وتواا  عالج المستوى ( .

                                                           

 .11، ص 1113، القاهرة ، دار الفكر العربج ،  الميكانيكا الحيويب. طلحب حسام الدين : 1
، القأاهرة ، مركأا الكتأاب  اسسأت العلميأب لكأرة الطأاارة وطأر  القيأات. محمد صبحج حسانين ، حمدي عبأد المأنعم : 2

 .12، ص 1111للنشر ، 
 ، مكتأب العأادل للطباعأب الفنيأب، ناريأات الأتعلم والتطأور الحركأج( ا تبسي وتيي محتأوب وخخأرون :  1111. مارع ) 3

 . 22، ص 2000
، االسأأكندريب ، منشأأثة المعأأارم ،  ، مفأأاهيم ، اتتاهأأات أسأأتالتأأدريب الريا أأج : . عصأأام حلمأأج ، محمأأد بريقأأع : 4

 . 131، ص 1111



 10 الباب الثاني

ان المفأارة مفمأا كانأأت مأن المسأتوى اأأج االداء ال يمكأن ان تصأل الأأى الحالأب المياليأأب او 
النموذتيأأب للفعاليأأب الريا أأيب المطلوبأأب النفأأا حالأأب متطأأورة تحكمفأأا اأأروم متغيأأرة يلعأأب ايفأأا 

 .( 1) اج تحديد طريقب االداء  مو ع الالعب والخصم الفدم االساسج
حيث ان القول الشااع بان االن ادى المفارة بشكل تيد او غير تيد وذلع الن المفارة اأج 

 ( 2)المتال الريا ج تتثير بالمتغيرات التج تحيط بفا كالفدم ومو ع الخصم والاميل . 
علأى اسأات اختلم الباحيون واصحاب الناريات اج تصأنيففم للمفأارة امأنفم مأن صأنففا 

  -:( 3) حتم الع الت المشاركب الى 
: وهج المفارات التج تتحرع بفا اتااء التسم اج متأال محأدد  مهارات العضالت الدقيقة .1

لتنفيذ استتابب د يقب اج مأدى حركأج  أي  وتعتمأد غالبأا علأى التوااأ  الع ألج العصأبج 
 بين اع اء التسم كالرمايب والمناولب اج العاب الكرة .

: وهأج المفأارات التأج تسأتخدم ايفأا متموعأات ع أليب كبيأرة  العضالت الكبيرةمهارات  .2
 و د يكون كل التسم مشتركا اج الحركب كاالرسال الساح  اج الكرة الطاارة .

ومنفم من صنففا على اسات الو ت المستغر  واو ات التو م ومدى ترابط اتأراء الحركأب 
 -:( 4)الى
ت المتكأررة بشأكل متشأابي ومسأتمر دون تو أم ملحأوا : وهأج المفأارا المهارات المسةتمرة .1

 –حيث يتداخل التاء النفااج من الحركب االولأى بأالتاء التح أيري للحركأب التاليأب  كأالتري 
 التتذيم . –السباحب 

: وهأأج المفأأارات التأأج تتكأأون مأأن حركأأب لفأأا بدايأأب وا أأحب ونفايأأب  المهةةارات المتقطعةةة .2
 وا حب كالرميب الحرة بكرة السلب .

: وهأأج المفأأارات التأأج تتصأأم بأأالترابط واالنسأأيابيب وعأأدم امكانيأأب  المهةةارات المتماسةةكة .3
 التتااب كالغطت والتمباا ورمج القرص .

                                                           

1 . BOATA I,OAX. LactiA de iducat,ia FizicA Sport, Bucurest, Romania, 2001, 36. 
 ، ديالى . 2001. علج تركج مصل  : محا رات على طلبب الماتستير ) التدريب الريا ج( ،  2
، القأاهرة ، دار الفكأر العربأج،  سيكولوتيب التربيب البدنيب والريا يب ) الناريب والتطبي  والتتريأب (. محمود عنان :  3

 .411، ص  1112
4 . Schmidt. A. Richard, Op. cit, 2000, P.6. 
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: وهج متموعب مفارات مرتبطب سأويب بقأوة مشأكلب مفأارات  المهارات المتسلسلة بالتدرج .4
ياليأب عناصأر مأن حركيب تديدة اكير تعقيدا ، ميل تبديل عتلأب سأرعب السأيارة والتأج ت أم 

 عتلب منام السرعب ( . –التبديل  – المفارات المنفصلب )دواسب البناين
  -: (1) اج حين هناع تقسيم اخر للمفارات الى

: وهأأج المفأأارات التأأج تكأأون ايفأأا البياأأب متنوعأأب وغيأأر  ابلأأب للتنبأأؤ  المهةةارات المفتو ةةة .1
 ع بمستقبل الحركب للخصم .خالل القيام بالعمل ميال المصارعب أي اني من الصعب التو 

: وهأأج المفأأارات التأأج تكأأون ايفأأا البياأأب يابتأأب و ابلأأب للتنبأأؤ وميالفأأا  المهةةارات المغلقةةة .2
 التمناستع والسباحب .

  -: (2)اما اج االلعاب الريا يب بشكل عام اتقسم المفارات الحركيب الى
 مفارات هتوميب : كالمناولب والتفديم بكرة السلب . .1
 :كمفارات الدااع عن الملعب بكرة السلب . مفارات دااعيب .2
 مفارات دااعيب هتوميب كمفارة حااط الصد اج الكرة الطاارة . .3
 مفارات باستخدام االداة :كالم ارب اج العاب الم رب . .4
 مفارات بدون استخدام اداة :كمفارة الخداع اج االلعاب المختلفب. .2

رتيب ويتحدد هذا التصنيم وا  اربع كما وتقسم اي ا الى مفارات سيطرة ذاتيب وسيطرة خا
  -:( 3) محددات هج

 الالعب والفدم اج حالب يبات كالرمايب على هدم يابت .   .1
 الالعب متحرع والفدم يابت كالتصويب السلمج اج كرة السلب . .2
 الالعب يابت والفدم متحرع ك رب كرة التنت بالم رب ايناء الحركب . .3
 ة بين الالعبين ايناء الحركب .الالعب والفدم متحركان كتمرير الكر  .4

واي ا صنفت المفارات على اسات عدد اع أاء التسأم واالطأرام المسأتخدمب اأج  االداء 
 -: (4)الى

                                                           

 .121، ص2000، مصدر سب  ذكري. وتيي محتوب:  1
 .24،ص1112، منشثة المعارم ،  الكرة الطاارة ) بناء المفارات الفنيب والخططيب (. اكج محمد محمد حسن :  2
 .301، ص 1113الفكر العربج ،  ، القاهرة ، دار الميكانيكا الحيويب الناريب والتطبي . طلحب حسام الدين :  3
 . 141، ص 2000،  مصدر سب  ذكري. وتيي محتوب : 4
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. وهأأج المفأأارات التأأج تطلأأب مشأأاركب كبيأأرة الع أأاء التسأأم وتتطلأأب  المهةةارات المعقةةدة .1
 تواا  عالج .

بيأأرة الع أأاء التسأأم وال . وهأأج المفأأارات التأأج ال تتطلأأب مشأأاركب كالمهةةارات البسةةيطة .2
 تتطلب درتب عاليب من التواا  .

 ممأأأأأا تقأأأأأدم يت أأأأأ  وتأأأأأود تصأأأأأنيفات مختلفأأأأأب للمفأأأأأارة وترتأأأأأع اهميأأأأأب وتأأأأأود هأأأأأذي 
 -: (1)التصنيفات الى 

 دورها كوساال تنايم او تبويب المفارات الحركيب المتباينب .  .1
تالم بأين المفأارات تساعد مدرب ومدرت التربيب الريا يب للتعرم على اوتي الشأبي واالخأ .2

 المتناولب واست تنميب تلع المفارات على ذلع االسات .
ويمكأأن القأأول ان الأأتعلم المفأأاري الي مفأأارة هأأو عمليأأب غيأأر مرايأأب اال ان نتأأااف الأأتعلم 
المفاري يمكن مالحاتفا من خالل تحسين مستوى االداء وان عمليب التعلم تكأون داخأل  التسأم 

التفأأاا العصأأبج والمأأا والأأذاكرة اللقيأأام بأأاداء مفأأارة اأأان الأأذاكرة والعقأأل ويشأأترع ايفأأا كأأل مأأن 
الخاصأأب بالمحأأاوالت السأأابقب تسأأتخدم اأأج اعأأادة الحركأأات البدنيأأب مأأرة يانيأأب وباسأأتمرار التأأدريب 
تتكأأون الأأذاكرة الحركيأأب الد يقأأب لأأالداء وهأأج بأأدورها يمكأأن اسأأترتاعفا لالسأأتخدام عنأأد الحاتأأب 

 . (2)اليفا
(  ان للمفأارة اهميأأب اأج تأأواير عنصأر االمأأان والو ايأب افأأج  1112،  ويشأير ) تومسأأون

وسيلب لمنأع حأدوث االصأابات الريا أيب االمفأارة ال تشأترع اقأط اأج الأتحكم البأدنج الأذي يتعأل 
التسأأم يأأؤدي مأأا يمليأأي عليأأي العقأأل ، ولكأأن اي أأا علأأى القأأدرة العقليأأب لقأأراءة المو أأم ومعراأأب 

 . (3)على تقليلفا االخطار المحيطب ومن يم العمل
ا ال عن ان المفارة هج واحدة من اهم عناصر التشوي  اأج اللعبأب وهأج العنصأر االكيأر 
تاذبيب وخاصب عندما تؤدى بشكل صعب وحاالت غيأر متو عأب ولكأون طبيعأب كأرة السألب تتطلأب 

ان مستوى عالج من الترابط بين الدااع والفتوم لصغر مساحب الملعب وحركب الالعبين لأذا نأرى 
نتا: أي مفارة  دااعيب كانت ام هتوميب تتطلب  درا عاليا مأن التنسأي  التيأد مأع الأامالء وان 

                                                           

 .21، ص 2000،  مصدر سب  ذكري. وتيي محتوب وخخرون : 1
 . 111، ص 1112، القاهرة ، المركا اال ليمج ،  المدخل الى ناريات التدريب. بيتر تومسن:  2
 . 1-2، ص المصدر الساب .  3
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اكير المفارات صعوبب هج التج ترتقأج الأى مسأتوى معأين مأن التنسأي  واأج موا أم صأعبب تأدا 
 كون نتاحفا ال يعتمد على العب واحد اقط .

 . مرا ل اكتساب االداء المهار . 2-1-2
الكتسأأاب االداء المفأأاري )التكنيأأع( اأأج يأأالث مراحأأل مرتبطأأب تأأؤير كأأل منفأأا تمأأر عمليأأب ا

 باالخرى ويمكن ايتاا هذي المراحل بأ:

   مر لة التوافق االولي لالداء ال ركي. 2-1-2-1
تبأأدأ هأأذي المرحلأأب مأأن لحاأأب اسأأتيعاب الريا أأج لفأأذي المفمأأب او الواتأأب الحركأأج المأأراد 

بعأأد  أشأأكل مقبأأول مأأن حيأأث مكوناتفأأا التوهريأأب أي انفأأا تبأأدتعلمأأي الأأى ان يأأتمكن مأأن اداافأأا ب
مشأأاهدة المأأتعلم للحركأأب واسأأتيعابي لفأأا وبالتأأالج تكأأوين التصأأور االولأأج عأأن سأأير الحركأأب غيأأر 

 المتكامل )يحوي على اخطاء( وهذا يعنج ان االداء المفاري اج هذي المرحلب يتصم :
تأارة وتوانيأي تأارة اخأرى ، ا أال عأن بانعأدام اال تصأاد اأج التفأد المبأذول تشأنف التسأم " 

.أي ال يحدث تطأاب  بأين (1) " انعدام انسيابيب الحركب ، وعدم د ب االداء و عم النتيتب المنتاة
 االداء والفدم المرسوم اج الدماغ .

وغالبأأا مأأا يطلأأ  علأأى هأأذي المرحلأأب بأأأ)المرحلب العقليأأب ( لمأأا تتطلبأأي الكييأأر مأأن النشأأاط 
 .( 2)يط لتحقي  االداء الصحي  للمفارةالعقلج ،للتركيا والتخط

ويتم التعلم اج هذي المرحلب تحت اروم سفلب ويابتب كما يتم االنتقال بأالتعلم مأن السأفل 
الى الصعب واالرتقاء بالشدة مع تصحي  االخطاء ، وان مدة التعلم تختلم من مفأارة الأى اخأرى 

والمسأتوى الحركأج ، ومو أم المأتعلم  ومن اعاليب الى اخرى " اذ تتعل  بصأعوبب تعلأم الحركأات ،
أي ان االداء النات  ممكن ان يأاتج بعأد تكأرارات  ليلأب اأج  (3)وكذلع طراا  التعليم المستعملب " 

حين يستغر  و تأا اكبأر اأج حأاالت اخأرى وهأذا يعنأج ان هنأاع تأداخال مفمأا بأين طريقأب الأتعلم 
وتأود توااأ  يخلأ  حالأب مأن التأرابط واأج االوليب وبين طريقب االداء الحركج للمفارة وذلأع لعأدم 

حاالت كييرة من هذا النوع ان لم يكن المدرب  ادرا علأى ايتأاد طأر  سأفلب للأربط بأين المفأارات 

                                                           

 . 13ص 1111االسكندريب ، 1،طتطبيقات( -التدريب الريا ج)نارياتل  : . عصام عبد الخا 1
،القأاهرة ، دار الفكأر 1، ط االعأداد النفسأج لتأدريب الناشأاين )) دليأل المأدربين واوليأاء االمأور((. اسامب كامل راتب : 2

 . 22، ص 1111العربج 
، 1121، دار الكتأأب للطباعأأب والنشأأر ،  ،الموصأأل2، ترتمأأب عبأأد علأأج نصأأيم ،ط الأأتعلم الحركأأج. كأأورت ماينأأل : 3

 . 122ص



 14 الباب الثاني

اقد يؤدي ذلع الى ابتعاد المتعلم عأن هأذا النأوع مأن الريا أب وتعتبأر هأذي المرحلأب مأن المراحأل 
 .اج التعلم المفمب تدا 

  لالداء ال ركي مر لة اكتساب التوافق الجيد. 2-1-2-2
تفأدم هأأذي المرحلأأب الأأى تطأوير الشأأكل البأأدااج للحركأأب التأج سأأب  اكتسأأابفا حيأأث يأأتمكن 

 الفرد من اداء الحركب بدون اخطاء تقريبا وينستم البناء الحركج مع الفدم من الحركب .
يطل  على هذي المرحلب بمرحلب الممارسب والتمرين حيث يتم التركيا على الممارسب بفدم 

ير المفارة وتحسينفا وتتميا هذي المرحلأب بعأدم اسأتطاعب الفأرد علأى مواتفأب تأدخل العوامأل تطو 
الخارتيب غير المنتارة مما يعي  تثديب الواتب الحركج بشأكل كامأل واأج الو أت نفسأي اأان هأذي  
المرحلب اكير تناسأقا وانسأيابيب وا تصأاديب اأج االداء مأن سأابقتفا حيأث يأتم التخلأج عأن التفأد 

ويتحق  ذلع بالتمرين والتكرار وبمرا بب المدرب للعمل على ( 1)وة الااادة عن الحاتب اج االداءوالق
تالاج االخطأاء وتاويأد المأتعلم بالتغذيأب الراتعأب اتصأب  الحركأب اكيأر د أب ويصأب  المأتعلم اكيأر 

ومدتأي تحكما اج االداء و " اج هذي المرحلب يافر دور المدرب اج تحديد مقدار التدريب لالعب 
المناسبب وكيفيب التدريب على المفارة المراد تطويرها باستخدام الطر  المختلفب للتعليم والتأدريب 

ومأن ال أروري ان يؤخأذ بناأر االعتبأار التأدريب باسأاليب مختلفأب  (2)لتطوير المفارات الحركيب "
ل تدريبيأأب وطرااأأ  ذات صأأيغب مأأن التأأداخل بأأين التوااأأ  والتحسأأت بأأالكرة واالعتمأأاد علأأى وسأأاا

مسأاعدة كمأا انأأي مأن ال أأروري تطأوير العناصأر التأأج تسأاعد علأأى خلأ  حالأب مأأن التأرابط بأأين 
 االداء الوايفج ومستلامات التواا  الحركج .

  مر لة اتقان وتثبيت االداء ال ركي. 2-1-2-3
هج المرحلب التأج تشأمل سأير الأتعلم مأن مرحلأب التوااأ  التيأد حتأى المرحلأب التأج يأتمكن 

المتعلم من اداء الحركب بنتا: تحأت تميأع الاأروم وحتأى تحأت المتطلبأات الصأعبب وغيأر  ايفا
الأا( كمأا يتأب ان يحأل الواتأب اأج المنااسأات ….المتعود  عليفا ) كالتو ، الملعأب ، االدوات 

 .(3)وتحت اروم صعبب مع  مان انستام البناء الحركج والتكنيع مع هدم وغرض الحركب

                                                           

 .141ص 1114،الكويت. دار القلم ، 2،ط التعلم الحركج والتدريب الريا ج. محمد عيمان :  1
 .21،ص1111،  مصدر سب  ذكري. اسامب كامل راتب : 2
 . 112، ص 1121، مصدر سب  ذكري. كورت ماينل :  3
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ر مأأن التعلأأيم الأأى التأأدريب ، بحيأأث ينقأأل اهتمامأأي مأأن كيفيأأب اداء وان دور المأأدرب يتغيأأ
الالعب للمفأارة الأى العوامأل التأج تأؤير اأج اداء المفأارة وتطبيقفأا ، كمأا يقأوم بتشأتيع الالعأب 
على تنفيذ مفام التأدريب واالعتمأاد علأى الأنفت تحأت مختلأم الاأروم ويأداع بأي نحأو التتربأب 

 لمفام وتقييم النتااف .والتحليل ويرا ب مستوى تنفيذ ا
ومأأأن ابأأأرا صأأأفات الالعأأأب خأأأالل هأأأذي المرحلأأأب ان يأأأتمكن مأأأن اداء المفأأأارة بتفأأأد ا أأأل 
وبمستوى متميا ، كما انأي يمتأاا بقدرتأي علأى الأربط بأين عأدة مفأارات اأج و أت واحأد ويتتأاوا 
الحأأاالت المعقأأدة التأأج يمكأأن ان تحأأدث بسأأبب المتغيأأرات التأأج تحصأأل اأأج اللعأأب مأأن الخصأأم 

 لاميل .وا
وال بأأد مأأن االشأأارة الأأى ان الوصأأول لفأأذي المرحلأأب المتقدمأأب مأأن الأأتعلم ال تعنأأج ان الأأتعلم 
المفاري  د انتفى ، ولكنفا تعنج اني  د تم اال تراب من هذي الحدود ، وان التعلم يتب ان يستمر 

 .( 1)اذا ما وصلنا الى تلع الحدود
وتفسأير متطلبأات االداء الحركأج اأج هأذي  ويرى الباحث  رورة االستمرار اج عمليب التعلم

المرحلب ، ناأرا للتطأور المسأتمر اأج االداء المفأاري والخططأج والتأدريبج التأج تشأفدها السأاحب 
 الريا يب باستخدام الوساال والتقنيات الحدييب .

   خطوات اكتساب القدرات المهارية. 2-1-2
لقأدرات المفاريأب يقأوم المأدرت شر: وعرض المفارة : اج أول مرحلب من مراحل اكتساب ا .1

بشأأر: المفأأارة بشأأكل د يأأ  مؤكأأداز علأأى كأأل تأأاء مأأن أتأأااء التسأأم المشأأارع اأأج الواتأأب 
الحركج أي يعطج للطالب تصورا كامال عأن اسداء ، وبعأدها يقأوم المأدرت بعأرض الحركأب 
أو أي طالأأب مأأاهر يقأأدم انموذتأأا للحركأأب المطلوبأأب " مأأن الطبيعأأج أنأأي كلمأأا صأأغر سأأن 

الب كلما كان مأن اسا أل أن يقأوم المأدرت بأاداء النمأوذج بنفسأي مأن أتأل ان يكأون الط
 (2)اداء النموذج بالشكل المطلوب ، ولكج يشاهدها ويففمفا ويؤديفا الطالب بشأكل تيأد " 

( مرات وحسب نوع الفعاليب  2-3وهكذا يكرر الطالب االداء عددا من المرات تتراو: بين ) 
. 

                                                           

 .12، ص 1112،  مصدر سب  ذكري. بيتر تومسون:  1
، البصأرة ، دار الكتأب والويأاا  ، المبادئ االساسيب اج طر  تدريت التربيب الريا أيب. عدنان تواد خلم وخخرون :  2

 . 122، ص  1121
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خطوة اسولى للتنفيذ مأن  بأل الطالأب هأو أداء المفأارة بشأكل تمرينأات تمارين اساسيب : ال .2
 أساسيب تعتمد على االداء اقط وا  الخطوات اتآتيب عن تعليم مفارة الطبطبب ميال :

 أ. اداء الطبطبب من الو وم .
 ب. اداء الطبطبب من الحركب .

 ج. اداء الطبطبب بين الشواخص .
 .بثشكال مختلفب د . اداء الطبطبب 

فب لحركات اللعب : هنأا يقأوم المأدرت باختيأار تمرينأات تكأون طريقأب اداافأا تمارين مشاب .3
نصأم الملعأب  3 أد  3مشابي بشكل كامل لألداء الحركج أيناء المنااسأات . مأيال اللعأب 

 كل الملعب . 4 د  4أو اللعب 

  مساهمة اال ساس في االداء الماهر. 2-1-1

  ما المقصود باال ساس. 2-1-1-1
ن احد االست المفمب التج تعتمد عليفا العمليات العقليأب وهو)االحسأات( عندما نتحدث ع

ال بأأد ان نتعأأرم علأأى معنأأى االحسأأات الأأذي " هأأو تلأأع العمليأأب التأأج يأأتم عأأن طريقفأأا اكتشأأام 
ويقتصأأر دور االحسأأات علأأى تاويأأدنا بالمعلومأأات بينمأأا يقأأوم ( 1)المييأأرات وتحديأأدها وتقأأديرها " 

مات وان هذي المعلومات التأج ذكأر عنفأا الكييأر مأن المختصأين بانفأا الدماغ بتفسير هذي المعلو 
 خمت حوات اساسيب اج حين ذكر البعض " بوتود سبع حوات اساسيب لالنسان "  .

االحسأات  –التأواان  –الشأم  –التذو   –اللمت  –السمع  –وهذي الحوات هج ) البصر 
نبفأأات الحسأأيب حواسأأنا ينتقأأل ايأأر هأأذي ان عمليأأات االحسأأات تأأتم عنأأدما تييأأر الم( 2)بالحركأأب ( 

المنبفات عن طري  اعصاب حسيب هج االعصاب المأوردة الأى المراكأا العصأبيب اأج المأا وهنأا 
البد من ترتمب هذي االشارات الأى حأاالت شأعوريب تعأرم باالحساسأات ، ااالحسأات " هأو االيأر 

الحأأت اأأج الأأدماغ  النفسأأج الأأذي ينشأأا مباشأأرة مأأن تنبيأأي حاسأأب او ع أأو حأأات وتأأاير مراكأأا
 .  (3)كاالحسات بااللوان واالصوات والحرارة والبرودة " 

  اقسام اال ساس. 2-1-1-2
                                                           

 .12، ص1111، ترتمب عادل عا الدين وخخرون،القاهرة، دار ماكتروهل،مقدمب اج علم النفت . خرنوم وتينف:  1
 . 12، ص اب المصدر الس. خرنوم و تينف :  2
 .111، ص  1111، مصر ، دار المعارم ،  12، ط أصول علم النفت. احمد عات رات  :  3
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 :(1)تقسم االحساسات الى ياليب انواع هج 
 احساسات داخليب )حشويب (كاالحسات بالتوع والعطش وااللم . . 1
 .احساسات خارتيب المصدر كاالحساسات البصريب ،السمعيب ، التلديب  . 2
 .احساسات ع ليب او حركيب تنشا من تثيير اع اء خاصب اج الع الت واالوتار والمفاصل  . 3

  اهمية اال ساس في المجال الرياضي. 2-1-1-3
يلعب االحسات دورا كبيأرا اأج تطأوير االداء المفأاري افأج كأرة السألب تلعأب حاسأب اللمأت 

سأات بأالكرة مأن خأالل حاسأب اللمأت ميأل دورا كبيرا اكييرا ما تعطى تمارين لتنميب وتطأوير االح
تمارين ال غط على الكرة باطرام االصابع ،طب الكرة باطرام االصابع ، دوران الكرة حول التذع 
،دوران الكأأرة بأأين السأأا ين وغيرهأأا وهأأذي التمأأارين تقأأود لخلأأ  حالأأب تأأرابط وتوااأأ  وسأأيطرة علأأى 

 الكرة دون اقدانفا ايناء اللعب . 
ورا اج مساعدة المأتعلم علأى تحليأل الحركأب وافأم الصأورة الصأحيحب حاسب البصر تلعب د

 لالداء ،ويتم ذلع من خالل مشاهدة عرض المفارة او االاالم السينماايب او الصور . 
اذ يتم نقل الصورة الحركيب الى الدماغ )الذي يعتبر المركأا االساسأج للحركأب ( ويأتم النقأل 

 بواسطب االعصاب الحسيب .
ان الالعأأب يسأأتعمل هأأذي الحاسأأب اأأج االداء الحركأأج لكأأن هأأذي المعلومأأات حاسأأب السأأمع 

المتثتيب من هذي الحاسب تكون محدودة نسبيا اج الحركات الذاتيب وتسمع اصأوات خاصأب كالأذي 
. حيث تنقل التثييرات السمعيب الى الدماغ والتج تصب  لحنا للحركب سأواء  (2)يحدث اج التتذيم

وسأأيقى والتأأج تلعأأب دورا مفمأأا اأأج ترتيأأب وتناأأيم االداء الصأأحي  بالصأأوت او الصأأفقب او الم
 والم بوط للمفارة الحركيب . 

وهأأج بأأنفت الو أأت تولأأد حالأأب مأأن االيقأأاع اأأج االداء بكييأأر مأأن اسلعأأاب الريا أأيب يمكأأن 
معراب حركب واتتاي الالعب من خالل سماع صوت الكرة او صأوت التوتيأي ، ومأن هأذا المنطلأ  

 ي لديي مشكلب اج السمع اليمكن ان يكون ريا يا متمياا  ياسا الى االسوياء .نرى الشخص الذ

 المهارات االساسية بكرة السلة. 2-1-2

                                                           

 . 122، ص 1113، بغداد ، دار الحكمب للطباعب ،  علم النفت الريا ج. ناار الطالب ، كامل لويت :  1
 .31،ص2000لطباعب الفنيب ، ، بغداد ، مكتب عادل ل ناريات التعلم والتطور الحركج. وتيي محتوب وخخرون :  2
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لكل لعبب سواء كانت ار يب ام ارديب، مفارات ومبادئ اساسيب يتم من خاللفا الوصول الأى 
 تثديب اللعبب بشكل متكامل وا  القوانين واالست الخاصب بفا.

السلب واحدة من االلعاب الفر يب المنامب التج تعتمد اج اداافا على مدى اتقأان ولعبب كرة 
 المفارات االساسيب . 

( بان المفارات االساسيب هج " متموعب أنامب وأسأاليب االنتقأال 1123حيث اشار ) اااا 
 . (1)والحركب بالكرة أو بدونفا وكذلع تعنج تثديب ) التكنيع والتكتيع(  لفا " 

باحث ان المفأارات االساسأيب بكأرة السألب تعأد الدعامأب االساسأيب التأج تبنأى عليفأا ويرى ال
اللعبب وتحق  أا ل النتااف ، وبدونفا ال يسأتطيع الالعأب تنفيأذ الخطأط والواتبأات الموكلأب اليأي 
بشكل تيد ايناء المباريات وأن " اتمل االشياء التج تخص اللعبب هج الطريقب التج يستفيد منفا 

 .( 2)من المفارات اج اللعب"  الالعب
ا اًل عأن ان كأرة السألب مأن اسلعأاب الفر يأب ذات الخصوصأيب المتميأاة التأج تمتلأع  يمأب 
عاليب اج التربيب وتعمل على صقل إمكانيب الفرد وتغرت القيم  النبيلب وهأج كغيرهأا مأن االلعأاب 

 دااعيب.تتثلم من متموعب مفارات اساسيب مقسمب الى مفارات هتوميب وأخرى 
اذ تعأأد المفأأارات الفتوميأأب ) هأأج محأأور هأأذي الدراسأأب(  وهأأج " وسأأيلب لتخطأأج دااعأأات الخصأأم 

 .(3)والوصول الى السلب وأحراا اسهدام" 
وسيتطر  الباحث الأى بعأض المفأارات الفتوميأب التأج تأم اختيارهأا واأ  المأنفف المركأاي 

 .(4)لواارة التربيب ) للمدارت اليانويب اج القطر( 

 ناولــــة الم .2-1-2-1

تعد المناولب واحدة مأن اهأم المفأارات االساسأيب بكأرة السألب ، وهأج الوسأيلب الوحيأدة لنقأل 
الكرة ايناء المباراة ، وتحتل مكانب ممياة ومفمب ايناء  اللعب، وتعرم على انفا "عمليب نقل الكرة 

                                                           

 .31، ص1123، تامعب الموصل، مديريب مطبعب التامعب، أست ومبادئ كرة السلب. اااا بشير حمودات وخخرون: 1
، ترتمأأب علأأج تعفأأر سأأماكي ، الموصأأل ، مطأأابع دار  كأأرة السأألب ، اساسأأيات للتفأأو . نيأأل ليسأأات وديأأع موتأأا :  2

 .12، ص1111الحكمب، 
فتج: تثيير استخدام بعض اساليب التدريت على تعلم بعض المفارات الفتوميب بكرة السألب واسأتيمار . وداد محمد الم 3

 . 21، ص 2000و ت التعلم االكاديمج، اطروحب دكتوراي ، كليب التربيب الريا يب ، تامعب بغداد،
، 1121لطباعأأب والنشأأر،، الموصأأل،دار الكتأأب ل 2، ط 1،ج طأأر  تأأدريت التربيأأب الريا أأيب.عبأأات احمأأد السأأامرااج: 4

 .311ص
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مأن اتأل الى اماكن مختلفأب اأج الملعأب حيأث يمكأن عأن طريقفأا الحصأول علأى موا أم متميأاة 
 .(1)تحقي  نسب اا ل للتصويب ويتو م على سالمتفا نتيتب المباراة " 

كما تعرم بثنفا "عمليب توصأيل الكأرة مأن اأرد سخأر اأج الفريأ  الواحأد مأن اليبأات أو مأن 
 .(2)الحركب " 

ومن ال روري على كل العب كرة سلب إتادة هذي المفارة بشكل تيد مأن اتأل بنأاء هتأوم 
ان الفري  الذي يتيد المناوالت بشكل د يأ  وسأريع يصأعب التغلأب عليأي وذلأع نات  لفريقي، اذ 

لتمكني من توصيل الكرة الى ا رب مكان من الفدم اج اسرع وا أل و أت وتسأتيل النقأاط، وتأثتج 
( ان " المناولب المقننب هج اسات كل لعبب  Bobأهميب المناوالت بعد مفارة التصويب اذ يؤكد ) 

اط ، وان المناولأب تأأثتج اهميتفأا بعأد التفأأديم مباشأرة بالنسأأبب لمفأارات كأأرة تنتفأج بتسأتيل النقأأ
 .(3)السلب " 

ويرى الباحث بثن المناوالت هج سأال: ذو حأدين اذا اسأجء اسأتخدامفا اانفأا تأثتج بنتأااف 
عكسأأيب ، إذ تعطأأج ارصأأب لالعأأب الخصأأم لقطأأع الكأأرة واالسأأتحواذ عليفأأا وتحويأأل الفريأأ  مأأن 

ع، أمأأا اذا أحسأأن اسأأتخدامفا اثنفأأا تعأأد وسأأيلب سأأفلب وناتحأأب لتطبيأأ  خطأأط الفتأأوم الأأى الأأداا
 اللعب بنتا: اذ تعد مفتا: لنتا: الفري  وتفو ي.

، بيأد واحأدة ومنفأا مأا تأؤدى باليأدينوالمناوالت اج كرة السلب انواع عديدة منفأا مأا تأؤدى 
موا أم اللعأب التأج تواتأي ولكل العب السفتي الخاصب باستخدام نوع المناولب والتأج تعتمأد علأى 

 الالعب بوتود خصم او عدم وتودي ايناء المباراة وبعد المسااب بينأي وبأين اميلأي وطأول الخصأم
. 

 (4)وتقسم المناوالت التج تؤدى بيد واحدة الى: 
 المناولب من الطبطبب(  -المناولب المرتدة –المناولب الخطاايب  –) المناولب من مستوى الكتم 

 (5)مناوالت التج تؤدى باليدين اتقسم الى: أما ال

                                                           

 .24، ص1112، منشثة المعارم ،الفتوم بكرة السلب. محمد عبد الرحيم اسماعيل:  1
، دليأل المعلمأين وأوليأاء طر  تأدريت العأاب الكأرات وتطبيقفأا بأالمرحلتين االبتداايأب واالعداديأب. مفتج ابراهيم حماد:  2

 .222ص، 2000، القاهرة، دار الفكر العربج ،1اسمور، ط
3 . Bob cousy , Frank power . Basketball conceptes and Teaching. Allyand Bavon . inc, 

Boston, 1970, P. 65. 
 . 20-12، ص 1111، الموصل، دار الكتب للطباعب والنشر ،  كرة السلب. مؤيد عبد اهلل ، اااا بشير:  4
 . 12-12، ص 1111،  المصدر المساب .  5
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مناولأب الداعأب البسأأيطب(  –المناولأب مأن اأو  الأأرأت  –المناولأب المرتأأدة  –) المناولأب الصأدريب 
ولكون الباحث  د استخدم المناولب الصدريب باليدين اج اختباراتي اقد حرص علأى بيأان مميااتفأا 

 وأهميتفا.

  -: المناولة الصدرية 
لب الصدريب واحدة من انواع المناوالت الرايسيب بكرة السلب ، اذ يكيأر اسأتخدامفا تعد المناو 

 خالل المباراة وذلع لسفولب اداافا ، وعادة ماتسمى بأ ) مناولب الفري (.
سأأميت هأأذي المناولأأب بالمناولأأب الصأأدريب سن اداءهأأا يأأتم بخأأط مسأأتقيم مأأن مسأأتوى صأأدر 

ستوى صدر الالعب المناول الأى مسأتوى صأدر الالعأب الالعب ))اتتاي مسار الكرة  يكون من م
 .(1)المستلم(( 

تؤدى هذي المناولب بعد مسع الكأرة بحيأث تكأون االصأابع منتشأرة علأى الكأرة ومتتفأب الأى 
االمأأام والع أأدان يينيأأان بااويأأب  اامأأب وعموديأأان علأأى االرض ، يأأتم سأأحب الكأأرة الأأى الصأأدر 

يقوم بعمل داارة امام التسم ، ويتم بمد الذراعين الى  واستمرار الحركب بحيث تافر وكثن الالعب
االمام وارد المراقين وداع الكرة بقوة برسغ الكفين وأخيرًا باالصابع مع تحديد اتتأاي الكأرة و وتفأا 
كما يمكن اخذ خطوة بعد داع الكرة إل ااب  وة لداع الكرة بتقديم أحأد السأا ين علأى اتآخأر حيأث 

( و د تؤدى هذي المفأارة 1م الخلفيب الى القدم اسماميب كما اج الشكل )ينتقل يقل التسم من القد
 من اليبات او الحركب.

 
 
 
 
 

 
 
 ( 1شكل )

 يو   اداء المناولب الصدريب
                                                           

، 1120، القأأاهرة، الفنيأأب للطباعأأب والنشأأر،كأأرة السأألب للناشأأاينن اأأواي، محمأأد عبأأد العايأأا بأأن سأأالمي: . احمأأد أمأأي 1
 .21ص
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وتعتبأأر المناولأأب الصأأدريب خيأأر  يأأات لمعراأأب مأأدى نتأأا: عمليأأب الفتأأوم، وكأأثداة اعالأأب 
 .(1)للسيطرة على اسلوب الفتوم المطلوب

 .(2)اات هذي المناولب ومن اهم ممي
 م. 2-2انفا تستعمل للمسااات القصيرة من  .1
 والمستلم.تستخدم عندما ال يوتد خصم بين المناول  .2
 تعد اسفل انواع المناوالت . .3
يسأأفل اداء مفأأارات اخأأرى ميأأل )الطبطبأأب والتفأأديم( دون تغييأأر اأأج و أأع المسأأع بعأأد  .4

 م ايقب المفاتم من  بل الخصم.
ن تطأأوير المناولأأب الصأأدريب مأأن اتأأل اسأأتحواذ الفريأأ  علأأى الكأأرة أن الغايأأب االساسأأيب مأأ

ومحاولب ايصالفا الى المكان المناسأب بث أل امأن والمحاااأب علأى تنفيأذ خطأط ومتطلبأات اللعبأب 
 بنتا:.

 .الطبطبة .2-1-2-2
تعتبر الطبطبب الوسيلب الفتوميب الفعالب لالنتقأال مأن مكأان الأى خخأر داخأل الملعأب وذلأع 

 يسأأم  بالمشأأج او التأأري بأأالكرة وعليأأي يتأأب  ان يتقنفأأا العأأب كأأرة السأألب سن  أأانون اللعبأأب ال
( ان الطبطبب  " هج المفارة االولى التأج علأى الالعبأين  1121بشكل تيد حيث أكد ) رعد تابر 

اتقانفا وذلع الن الالعب الذي ال يستطيع ان يطبطب بسفولب وبمواانأب ، اثنأي التثكيأد لأن يكأون 
 .(3)مفاتمًا" 

( Cooper  ،1112المعروم ان هذي المفارة تأؤدى باسأتخدام يأد واحأدة و أد عأرم) ومن 
 .(4)الطبطبب على انفا "عمليب ارتداد الكرة بيد واحدة وباتتاي االرض من  بل الالعب" 

                                                           

1 . Jerry V.krause , Baskatball skills and Drills, Eastern washington Unin, Leisure 

press,1991,P.19. 
، 1، ط اد المعلمأين والمعلمأاتدمأين المركأاي ومعاهأد اعأكرة السلب لفروع التربيب الريا يب اج معاهد المعل. ب . م :  2

 .22، ص1111بغداد، مديريب مطبعب واارة التربيب ،
 .22، ص1121، بغداد، مطبعب التعليم العالج،المفارات الفنيب بكرة السلب. رعد تابر، كمال عارم: 3

4 . Cooper A. John and sidentop Darly; The Theory of Science of Basketball,2nd 

Edition, Philadelphia, Leu and febger, 1975, P.39. 
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وتعرم اي ًا بثنفا " عمليب داع الكرة الأى االرض بثحأد اليأدين باتتأاي معأين وارتأدادها مأن 
( على انفا " التحرع بتنطأيط 1120، كما عرافا ) حسن السيد معوض، (1)االرض سحد اليدين " 
 .(2)الكرة اج أي اتتاي " 

تعتمد مفارة الطبطبب على اللمت والتحست دون النار الى الكرة ويعنج بأذلع انفأا تحتأاج 
الأأى توااأأ  ع أألج عصأأبج بأأين مفاصأأل وع أأالت التسأأم بأأين ) االصأأابع والرسأأغ والمأأراقين 

 والعينين( . والرتلين والتذع
وتعد الطبطبب يانج طر  التحرع بالكرة ايناء اللعب بعد مفارة المناولب وتليفا اج االا أليب 

(3) . 
وتافر أهميب الطبطبب مأن خأالل موا أم اللعأب المختلفأب اذ تسأتخدم للأتخلص مأن الأدااع 

ارصأأب  ال أأاغط واالتتأأاي الأأى المكأأان المناسأأب لغأأرض المناولأأب او التفأأديم، وتسأأتخدم العطأأاء
للفريأأ   المفأأاتم للقيأأام بخطأأب هتوميأأب معينأأب عأأن طريأأ  اسأأتدراج المأأدااعين بالطبطبأأب لتأأرع 
موا عفم الدااعيب واستغالل يغرات الدااع، كمأا تسأتخدم الطبطبأب اأج الأد اا  اسخيأرة عنأدما يأراد 

  تل و ت المباراة .
يأ  اذا اسأجء اسأتخدامفا وبالرغم من أهميب هذي المفارة اال انفا  د تصب  وبأااًل علأى الفر 

 حيث يسفل على الدااع  طعفا او الرتوع بسرعب سخذ الموا ع الدااعيب .
 (4)طريقب اداء الطبطبب  
 تتم بالداع المتتابع للكرة وتوتيففا الى االرض بواسطب اصابع اليد . -
 اصابع اليد يتب ان تكون متباعدة وذلع للسيطرة على اكبر مساحب من الكرة لتوتيففا . -
 صابع اليد المطبطبب يتب ان نشير الى االمام اج اتتاي حركب الكرة .ا -
حركب رسغ اليد المطبطبب ومقدار ارد وينج الذراع هأج اسأات الأتحكم اأج ارتفأاع الكأري اينأاء  -

 الطبطبب.
حركب الداع باالصابع وتتابع ينج ومد الرسغ والذراع يتب ان تكأون بثنسأيابيب وتوااأ  بحيأث  -

 مرتبطب باسصابع. تبدو الكرة وكثنفا

                                                           

 .22، ص1111، بغداد، مطبعب واارة التربيب ، كرة السلب.عبد الحكيم الطااج وخخرون:  1
 .20، ص1120، دار الفكر العربج، كرة السلب للتميع. حسن سيد معوض:  2
 .22، ص1111اهرة، دار الفكر العربج،، القكرة السلب للمدرب والمدرت. مصطفى محمد ايدان:  3
 .20، ص مصدر الساب . ال 4
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يراعج اهميب دوام النار الى االمام اينأاء الطبطبأب . " ال يعتبأر الالعأب محأاورا ممتأاا اال اذا  -
اسأأتطاع الأأتحكم اأأج توتيأأي الكأأرة دون لصأأ  ناأأري عليفأأا، بأأل ال بأأد وان يأأرى الملعأأب وهأأو 

 .(1)يحاور حتى يستطيع انتفاا ارصب للتمرير او االندااع ناحيب السلب " 
الطبطبب باليد اليمنى تو ع الذراع اليسرى امام التسم مع ينج الكأوع وذلأع للعمأل علأى عند  -

حمايأأب الكأأرة مأأن المأأدااع والعكأأت عنأأد الطبطبأأب باليأأد اليسأأرى ، تقأأوم الأأذراع اليمنأأى بأأنفت 
 العمل.

ايناء الطبطبب العاليب يتب ان يكون مكان تنطيط الكرة خارج القدم المتقدم وبالنسبب للطبطبب  -
 منخف ب يكون مكان تنطيط الكرة بتانب التسم وذلع لحمايب الكرة من المدااع .ال

الطبطبأأأب  -الطبطبأأأب الواطاأأأب -وتوتأأأد عأأأدة انأأأواع مأأأن الطبطبأأأب هأأأج ) الطبطبأأأب العاليأأأب
 .  (2)الطبطبب بتغيير السرعب (  –الطبطبب بتغيير االتتاي  -بالدوران

 اج االختبارات لذلع سيتم التطر  اليفا. ولكون الباحث  د استخدم الطبطبب بتغير االتتاي
 الطبطبب بتغيير االتتاي 

هأأج احأأد انأأواع الطبطبأأب التأأج تسأأتخدم بشأأكل كبيأأر اينأأاء المبأأاراة ومنفأأا يسأأتطيع الالعأأب 
المفاتم من تغيير اتتاي الطبطبب من يد الأى اخأرى مأع تغييأر سأير اتتأاي الالعأب لغأرض خأداع 

عيدًا عني وي ع تسمي بين الكرة والمدااع وبذلع يكون الطري  واتتياا المدااع واالحتفاا بالكرة ب
سالكًا أمامي للتقدم بالكرة بثتتاي الفدم او سخذ مو ع اا ل بعيدًا عن المدااع وكما مو أ  اأج 

 ( .2الشكل )
وبشكل عام اثن الطبطبب بتغير االتتاي تعنج " تغيير الطبطبب واالتتاي من يد الى يد أخرى 

 (3)خخر ". ومن اتتاي الى 
 
 
 
 

 

                                                           

 .23،ص1120،  مصدر سب  ذكري. حسن السيد معوض:  1
 .12-22: ص المصدر الساب . ب.م:  2
 .11، صالمصدر الساب . ب.م:  3
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 ( 2شكل ) 
 يو   أداء الطبطبب بتغيير االتتاي
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  التهديف. 2-1-2-3
تعد مفارة التفديم واحأدة مأن أهأم المفأارات االساسأيب التأج ترتكأا عليفأا اسلعأاب الفر يأب 
بشكل عام ، وكرة السلب بشكل خاص كونفا من اكير االلعاب استخدامًا لفأذي المفأارة مقارنأب مأع 

 االخرى. االلعاب
وبفأأأذا يفتأأأرض ان تثخأأأذ الحيأأأا االكبأأأر مأأأن الوحأأأدات او الترعأأأات التدريبيأأأب وأن يسأأأعى 
المأأدربون  اأأج االسأأاليب التدريبيأأب التأأج يسأأتخدمونفا الأأى اعطأأاء التفأأديم الحصأأب االكبأأر مأأن 

 االهتمام .
االتفأأديم هو"عمليأأب داأأع الكأأرة باتتأأاي الفأأدم علأأى شأأكل حركأأب رمأأج باسأأتخدام ذراع او 

 .(1)ن"ذراعي
( علأى انفأا" محاولأب اعليأب تأادة لالعأب المفأاتم الدخأال الكأرة 1110كما عرافا ) خالد ، 

الى هدم الخصم مستيمرًا اج ذلع  ابليتي البدنيب والفنيب والذهنيب والنفسيب  أمن اطأار القأانون 
 .(2)الدولج " 

سلب الخصم  ان الغرض االساسج من لعبب كرة السلب هو اصابب اكبر عدد من االهدام اج
، ونتيتأأب لتطأأور  انأأواع الأأدااع ا أأاًل  عأأن تطأأوير  أأانون اللعبأأب داأأع الفريأأ  الأأى ايتأأاد طأأر  

 واساليب عديدة للتفديم من موا ع ومسااات مختلفب .
كمأأا تعتبأأر تميأأع المفأأارات االساسأأيب والتفأأود الفنيأأب والبدنيأأب التأأج يبأأذلفا الفريأأ  عديمأأب 

 صيد الفري .الفاادة مالم تتوج بفدم يايد من ر 
 -: ( 3)ولغرض تعلم مفارة التفديم هناع نقاط  روريب يتب مراعاتفا وهج

 اعلى مستوى من التركيا ايناء االداء. .1
المواابب المستمرة على اداء مفارة التفديم كونفا تعتمد على التكرار المستمر الذي يخلأ   .2

 اليقب بالنفت والتج يحتاتفا المفدم بشكل اساسج.
م اأأروم المبأأاراة ) مأأن الحركأأب واليبأأات والقفأأا ، وبمأأدااع وبدونأأي ومأأن التفأأديم بمختلأأ .3

 المناط  المختلفب( ومن الراحب والتعب.
                                                           

 .143، ص1121، مصدر سب  ذكري. رعد تابر، كمال عارم:  1
االت التصويب بكرة السلب، رسالب ماتسأتير ، كليأب التربيأب الريا أيب ، تامعأب . خالد محمود عايا: دراسب تحليليب لح 2

 .1، ص1110بغداد، 
. هالل عبد الكريم : اير برنامف تدريبج باستخدام اسألوب التأدريب الأدااري اأج تنميأب بعأض المفأارات الفتوميأب بكأرة  3

 .13، ص1112السلب، رسالب ماتستير ، كليب التربيب الريا يب ن تامعب بغداد، 
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ان مفأأارة التفأأديم تعأأد واحأأدة مأأن اهأأم واصأأعب المفأأارات التأأج يتأأب ان يتقنفأأا الالعأأب ، 
ريأ  وعلى هذا االسات يقات مستوى اداء الالعب خالل اترات المباراة أي على  أوء عطأاء الف

 ومدى اتادتي لفذي المفارة تتحدد نتيتب المباراة .
وبفذا يصب  التفديم المفارة االساسأيب االولأى التأج يمكأن للفريأ  عأن طريقفأا أن يحقأ  

 .(1)الفوا اج المباراة 
ان للتفديم بكرة السلب انواعا وطر ا مختلفب ، تختلأم مأن حالأب الأى أخأرى تبعأًا لمتغيأرات 

  رب وبعد الالعب عن الفدم ومستوى تدخل الخصم وحالب اللعب .اللعبب، أي بمعنى اخر 
اقد ذهب البعض الى تقسيم نوع التفديم بكرة السلب على اسات كيفيب دخأول كأرة للفأدم 

 : ( 2)الى
 التفديم المباشر.  .1
 التفديم غير المباشر. .2

 -:( 3)ومنفم من  سمفا على اسات طريقب االداء الى 
 التفديم من اليبات . .1
 يم من القفا .التفد .2

 -:(4)ومنفم من  سمفا على اسات مستوى االداء الى
 التفديم من مستوى الصدر) التصويبي الصدريب(. .1
 التفديم من مستوى الكتم. .2
 التفديم من او  الرأت. .3

 -كما يقسمي الباحث على اسات المسااب الى: 
 التفديم البعيد المحتسب بيالث نقاط . .1
 . التفديم القريب المحتسب بنقطتين .2
 التفديم من الرميب الحرة المحتسب بنقطب واحدة . .3

 -باال ااب الى تقسيم خخر على اسات مو ع الالعب من الفدم: 
                                                           

. خالد نتم عبد اهلل: التصويب البعيد اج كرة السلب وعال تي بنتيتب المباراة، رسأالب ماتسأتير، كليأب التربيأب الريا أيب  1
 .11،ص1122، تامعب بغداد، 

 .23،  ص مصدر سب  ذكري. مؤيد عبد اهلل، اااا بشير:  2
 . 43-31، ص مصدر سب  ذكري. نيل ليسات و ديع موتا :  3
 . 122-112، صمصدر سب  ذكريحسن السيد معوض، .  4
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 التفديم اسمامج. .1
 التفديم التانبج. .2

التفأأديم النصأأم  -وهنأأاع تقسأأيمات خاصأأب حسأأب حأأاالت اللعأأب ) التفأأديم مأأن االرتكأأاا
 .(1)الا ( … التفديم السمج -التفديم الخطااج -التفديم من القفا -االرتكااي

ان تميع انواع التفديم تشترع اج غأرض واحأد اال وهأو اصأابب الفأدم لأذلع ال يمكأن ان 
 نميا أحد انواع التفديم على اتآخر.

ولكج يكون البحث يخ ع لتقويم مقأنن اقأد اتتأي الباحأث الأى اتبأاع اسألوب التفأديم مأن 
 ا النوع من التفديم.فذا سيتم التطر  الى هذلاليبات اج اختباراتي 

 التهديف الثابت 

يعد التفديم من اليبات من ا دم انواع التفديم وابسطفا وكييرًا ما يستخدم اأج يومنأا هأذا  
وخاصأأب مأأن   بأأل النسأأاء ، واأأج اينأأاء الرميأأات الحأأرة، ومنأأاط  التفأأديم المتوسأأطب ، وعنأأدما 

مكيأم ويخصأص لأي و أت كبيأر  يكون الالعب خاليًا مأن المرا بأب لأذا يتأب التأدريب عليأي بشأكل
التفأديم وذلع سن تعليم هذي المفارة يساعد على تعلم االنواع االخرى مأن التفأديم ويقصأد بأي "

 .(2)اج حالب يبات التسم واستقراري " 
يؤدى التفديم من اليبات بيد واحدة ، اذ تكون الكرة مراوعأب بكأم الأذراع الراميأب ومسأندة 

ت  لياًل ويكأون الناأر مركأاًا علأى النقطأب التأج ت أمن دخأول الكأرة بالكم االخرى اعلى امام الرأ
اج حلقب السلب وعنأد بأدء التفأديم تبأدأ الحركأب مأن مفصأل الركبأب وانتفأاء بأداع الكأرة بواسأطب 

 ( .3رسغ اليد مع مراعاة متابعب االصابع لحركب الكرة كما مو   اج شكل )
 
 

 
 
 
 

                                                           

 .132-121، صالمصدر الساب .  1
.  أأياء افأأد احمأأد: تأأثيير اسأأاليب تنايميأأب لتمأأارين الأأتعلم علأأى بعأأض المفأأارات االساسأأيب بكأأرة السأألب ، اطروحأأب  2

 .31، ص2001دكتوراي، كليب التربيب الريا يب ، تامعب بغداد، 
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 (3شكل )

 ت يو   اداء التفديم الياب
عند تعليم هذي المفارة يتب التثكيد على التواا  والتناس  وربأط حركأب مأد مفاصأل التسأم 

 وصواًل الى االمتداد الكامل الى ان تترع الكرة يد الرامج.
 -: (1)ونارًا سهميب هذي المفارة هناع نقاط على الرامج مراعاتفا عند االداء

 سيطرة الرامج على الكرة. .1
 امب والتيدة للتفديم بالنسبب الى الفدم.اختيار المنطقب المال  .2
 التركيا التيد ايناء االداء. .3
 يتب ان تتابع الذراع بعد رميفا لتوتيففا الى المسار الصحي . .4
 انطال  الكرة الى الفدم على شكل  وت وتقدير مستوى هذا القوت . .2
صأأابع دوران الكأأرة يكأأون معاكسأأًا التتأأاي الفأأدم وهأأذا يتحقأأ  عأأن طريأأ  داأأع الكأأرة باال .2

 )الوسط والسبابب اج نفايب الرمج(.

 الدراسات المشابهة. 2-2
( والموسأأومب بأأأ" مقارنأأب ااعليأأب الترعأأات ذات االتتأأاي  1113. دراسأأب ) علأأج البيأأع ، 2-2-1

 (2)المنفرد والترعات ذات االتتاي المركب " 
االمكانيأات هدات الدراسب الى اعداد برنامتين تدريبيين لتطأوير الصأفات البدنيأب الخاصأب و 

الوايفيب للناحيب الحيويب للسأباحين واافأار اخأتالم الفاعليأب بأين الترعأات ذات االتتأاي الواحأد 
 والترعات ذات االتتاي المركب.

                                                           

 .12،  صمصدر سب  ذكري. ب.م.  1
 .112، ص1113، االسكندريب، دار المعراب التامعيب، تخطيط التدريب الريا ج. علج افمج البيع:  2
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( سأباحًا ذوي مسأتويات عاليأب  سأمت الأى متمأوعتين 24أتري البحث على عينأب  وامفأا)
دمت المتموعتان ناامًا تدريبيًا موحدًا تتريبيتين ، و د اتريت التتربب  اج اترة االعداد ، واستخ

وكأأان هنأأاع تمأأاياًل بالنسأأبب لألحتأأام والوسأأاال التدريبيأأب ، كأأان االخأأتالم اقأأط، ان المتموعأأب 
التتريبيأأب اسولأأى  اسأأتخدمت الترعأأات التدريبيأأب ذات االتتأأاي المنفأأرد امأأا المتموعأأب التتريبيأأب 

 تاي المركب.اليانيب اقد استخدمت الترعات التدريبيب ذات االت
 -ومن اهم االستنتاتات التج توصل اليفا الباحث هج :

 هنالع تفو  بشكل وا   للصفات البدنيب الخاصب للمتموعب التتريبيب اسولى. .1
 عدم امكانيب افور الصفات البدنيب الخاصب للمتموعب التتريبيب اليانيب بشكل وا  . .2
 سولى.هناع تفو  اج نتااف المسابقب للمتموعب التتريبيب ا .3
 عدم أحداث تغيير اج نتااف مستوى الالعبين للمتموعب التتريبيب اليانيب. .4
( والموسأأومب بأأأ"اير اسأأتخدام برنأأامتين 1111. دراسأأب ) نواأأل محمأأد محمأأود الحيأأالج، 2-2-2

 المركب( اج تطوير عدد من الصفات البدنيأب الخاصأب بكأرة اليأد" -تدريبيين باالسلوبين ) المنفرد

(1) . 
دراسب الى اعداد برنامتين تدريبيين لتطأوير الصأفات البدنيأب الخاصأب لالعبأج كأرة هدات ال

المركأب( لتطأوير الصأفات الخاصأب لالعبأج كأرة اليأد  –اليد والكشم عن اا أل اسألوب) المنفأرد 
 اج  محاااب نينوى .

( العبأًا يميلأون العبأج المركأا التأدريبج،  سأمت الأى 22اتري البحث علأى عينأب  وامفأا) 
وعتين تتأأريبيتين ، المتموعأأب التتريبيأأب اسولأأى اسأأتخدمت االسأألوب المنفأأرد والمتموعأأب متمأأ

اليانيب اسأتخدمت االسألوب المركأب، كأان االخأتالم ان اسسألوب المنفأرد يركأا علأى صأفب بدنيأب 
واحدة من خالل الترعب التدريبيب اما االسلوب المركب اثني يركا على اكير من صفب بدنيب خالل 

 لتدريبيب الواحدة .الترعب ا
 -ومن اهم االستنتاتات التج توصل اليفا الباحث هج:

وتأأود اأأرو  معنويأأب بأأين نتأأااف االختبأأار القبلأأج ونتأأااف االختبأأار البعأأدي للمتمأأوعتين  .1
التتريبيتين اج االختبارات تميعفا التج استخدمفا ، وهذا ناتف عن تثيير البرامف التدريبيأب 

 المعدة.

                                                           

المركأب( اأج تطأوير عأدد مأن  -. نوال محمد محمأود الحيأالج: ايأر اسأتخدام برنأامتين تأدريبين باالسألوبيين) المنفأرد 1
 .1111يب ، تامعب بغداد، الصفات البدنيب الخاصب بكرة اليد، أطروحب دكتوراي ، كليب الترب
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المركأب( اأج اختبأار التحأرع اسمأامج  -يب بأين االسألوبين ) المنفأردعدم وتود ارو  معنو  .2
 والخلفج لقيات صفب الرشا ب.

افأأأرت اأأأرو  معنويأأأب بأأأين االسأأألوبين ولصأأأال  االسأأألوب المركأأأب اأأأج اختبأأأار الأأأركض  .3
 م لقيات مطاولب السرعب.222بالمواتفب والافر ولمسااب 

م لقيأأات صأأفب 1000ركأأض  افأأرت اأأرو  معنويأأب لصأأال  اسسأألوب المنفأأرد اأأج أختبأأار .4
 المطاولب.

( والموسومب بأ" اير برنأامتين تأدريبيين بثسألوبج 2001. دراسب )معتا يونت الطااج ، 2-2-3
 (1) التمارين المركبب وتمارين اللعب اج بعض الصفات  البدنيب والمفاريب بكرة القدم"
االولأأى بثسأألوب هأأدات الدراسأأب الأأى اعأأداد برنأأامتين تأأدريبيين لتطأأوير االسأأت الخططيأأب 

التمارين المركبب واليانيب بثسلوب تمارين اللعب اللأذان يطأوران اكيأر مأن صأفب بدنيأب او مفاريأب 
اج و ت واحد ويؤيران بدورهما باالعأداد الخططأج ، وأسأتند الباحأث علأى مكونأات حمأل التأدريب 

 اج تخطيط البرنامتين لتحقي  اهدام البرامف التدريبيب النموذتيب.
ث على عينب من العبج منتخب شأباب وتربيأب محاااأب نينأوى بكأرة القأدم وكأان أتري البح

( العبًا ،  سموا الأى متمأوعتين تتأريبيتين ، المتموعأب التتريبيأب اسولأى اسأتخدمت 32عددهم)
 اسلوب التمارين المركبب والمتموعب اليانيب استخدمت اسلوب تمارين اللعب.

 -الباحث هج :ومن أهم االستنتاتات التج توصل إليفا 
البرنأأامف التأأدريبج بثسأألوب التمأأارين المركبأأب أدى الأأى تطأأوير الصأأفات البدنيأأب والمفاريأأب  .1

 المعنيب بالدراسب كااب .
البرنامف التدريبج بثسلوب تمارين اللعب أدى الى تطوير الصفات البدنيب والمفاريب المعنيب  .2

 بالدراسب كااب .
ريبيب اليوميب والدورة الصغرى والأدورة المتوسأطب التدريب باسست الخططيب اج الوحدة التد .3

 يؤدي الى تطوير الصفات البدنيب والمفاريب المعنيب بالدراسب .
إعداد برنامف تدريبج علمج ونموذتج ولمدة أربعب اسأابيع بوا أع سأت وحأدات تدريبيأب اأج  .4

دنيأأب االسأأبوع بثسأألوب التمأأارين المركبأأب أو تمأأارين اللعأأب يأأؤدي الأأى تطأأوير الصأأفات الب
 والمفاريب المفنيب بالدراسب .

                                                           

. معتا يأونت الطأااج: ايأر برنأامتين تأدريبين بثسألوبج التمأارين المركبأب وتمأارين اللعأب اأج بعأض الصأفات البدنيأب  1
 .2001والمفاريب بكرة القديم ، أطروحب دكتوراي ، كليب التربيب الريا يب ، تامعب الموصل،
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  هجية البحث وإجراءاته الميدانيةمن. 0

  منهج البحث. 0-1
من أهم الخطوات التي يستند عليها نجاح البحث هو اختيار المننه  المئمنم لحنل المةن ل  

. وبمننا أن البحننث (1)فننالمنه  هننو رالطريلنن  التنني ينتهجهننا اللننرد حتننم ينننل الننم هنند  م ننين ر 
بي نن  أم مةنن ل  علمينن  تسننتوجة الدراسنن  ال لمنني  نند حنندد ال دينند مننن المننناه  التنني تننتئ م وط

 والبحث ، مما اعطم حري  للباحث في اختيار المنه  الذم ينسجم مع مة ل  بحثه .
وعليه استخدم الباحث المنه  التجريبي النذم يلنوم علنم ر ت ينر م تمند وملنبوط للةنروط 

وبأسنلوة التننميم  (2)ر المحددة لحدث ما ، ومئحظ  الت يرات الناتج  من الحدث ذاته وتلسنيرها
التجريبي حيث ت ون المجموعتان التجريبي  واللابط  ر مت افمتين في  ل ال وامنل التني  ند تن ثر 

( يولن  1والجندول ) (3)في الت ير التابع باسنتثنا  عامنل واحند هنو الت نرت للمت ينر المسنتلل ر 
 ذلك . 

 ( 1الجدول )
 يول  التنميم التجريبي

 المجموعات
الخطوة 
 االولم

خطوة ال
 الثاني 

الخطوة 
 الثالث 

 الخطوة الخامس  الخطوة الراب  

 اللابط 
االختبار 
 اللبلي

االسلوة 
 التلليدم

االختبار 
 الب دم

اللرق بين االختبنار اللبلني 
اللنننننننننرق بنننننننننين  والب دم

االختبننار الب نندم 
للمجموعنننننننننننننننات 
الثئثننننننننن  فنننننننننني 

 االدا  المهارم

التجريبي  
 االولم

االختبار 
 اللبلي

االسلوة 
 منلردال

االختبار 
 الب دم

اللرق بين االختبنار اللبلني 
 والب دم

التجريبي  
 الثاني 

االختبار 
 اللبلي

االسلوة 
 المزدوج

االختبار 
 الب دم

اللرق بين االختبنار اللبلني 
 والب دم

 

                                                           

 . 19، ص 1991، عمان ، دار الل ر ، 1، ط المناه  الم انرة في التربي  الريالي بي  : . أ رم خطا 1
، منةنأة الم نار   االسن ندري ، مبادئ البحث ال لمي في التربي  البدني  والريالني  :. حسن الةاف ي وسوزان مرسي  2

 . 17، ص1991، 
 . 139، ص 1991، مطب   جام   ب داد 1، ج تربي مناه  البحث في ال. عبد الجليل الزوب ي ، محمد ال نام : 3
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 عينة البحث. 0-2
ت نند عيننن  البحننث لننرورة مننن لننروريات البحننث ال لمنني ثذ يجننة علننم الباحننث ان يختننار 

لبحث بحيث تمثل هذه ال ين  المجتمع االنلي تمثيئ د يلا . فال ينن  ت نني ر طريلن  جمنع عين  ا
البيانننات والم لومننات مننن وعننن ال نانننر وحنناالت محنندده يننتم اختيارهننا بأسننلوة م ننين مننن جميننع 

 . (1)عنانر ملردات ومجتمع الدراس  وبما يخدم ويتناسة وي مل علم تحليق هد  الدراس  ر
للبننات فني محافظن  دينالم والتني اتننلت ثانوين  الالمندار  عين  بحثنه منن اختار الباحث 

 ( مدرسنن 07دد المنندار  )ات تربينن  ريالنني  ومل ننة  ننرة سننل  خننارجي ثذا  ننان عننبوجننود مدرسنن
ثانوينن  مدرسنن  و للبنننات الحننورا  وباللرعنن  تننم اختيننار مدرسنن  ثانوينن  بهننذه الموانننلات ثانوينن  

 . للبناتاالزدهار 
ختيننار ةنن بتين مننن ثانوينن  االزدهننار وةنن ب  مننن ثانوينن  الحننورا  . ثذ بلنن  وباللرعنن  تننم ا
( طالب  ب د استب اد الطالبات المرلم والراسبات والعبات منتخة التربي  03مجموع أفراد ال ين  )

( طالبن  ل نل ةن ب  ، لتننب  نسنب  ال ينن  النم 23وفريق المدرسن  ، بحينث بلن  عندد الطالبنات )
%(علمننا ثن مجمننوع طالبننات الننن  الرابننع االعنندادم  09.71االعنندادم ) مجمننوع طالبننات الرابننع

 ( طالب  .112للمدرستين ) 
 نننام الباحنننث بتلسنننيم عينننن  بحثنننه النننم ثنننئث مجموعنننات بالطريلننن  ال ةنننوامي  ) اللرعننن  ( 

 و اآلتي:
 ( طالب  .23وعددهن ) –طبلت المنه  باالسلوة المنلرد  –أوال:المجموع  التجريبي  االولم 

 ( طالب  .23وعددهن ) –طبلت المنه  باالسلوة المزدوج  –نيا:المجموع  التجريبي  الثاني  ثا
 ( طالب  .23وعددهن ) *طبلت المنه  التلليدم –ثالثا:المجموع  اللابط  

( يول  توزيع ال ين  علم المجموعات ومجموعهم ال لي ونسبتهم المموي  النم عندد 2والجدول )
 عدادم .طالبات الن  الرابع اال

                                                           

، عمنان ، دار 1، ط مناه  واسالية البحنث ال لمني النظرين  والتطبينق. ربحي منطلم عليان ، عثمان محمد غنيم :  1
 . 109،ص  2333نلا  للنةر والتوزيع ، 

 (1. أنظر ملحق ) *
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 (2جدول )
 يول  توزيع ال ين  علم المجاميع ومجموعهم ال لي ونسبتهم المموي 

 ال نندد المجاميع
 23 المجموع  التجريبي  االولم ) االسلوة المنلرد (
 23 المجموع  التجريبي  الثاني  ) االسلوة المزدوج (

 23 المجموع  اللابط  ) االسلوة التلليدم (
 03  ين مجموع  افراد ال

 112 المجموع ال لي للن  الرابع االعدادم للمدرستين
 %09.71 النسب  المموي  لل ين  

 تجانس عينة البحث. 0-2-1
ألجل التونل الم مستوى واحد ومتساوم ل ين  البحث ولتجنة المت يرات التي  د ت ثر فني 

الباحنث بنأجرا  التجننان  نتنام  البحنث منن حينث اللنروق اللردين  الموجننودة بنين الطالبنات ،  نام 
علنننم عينننن  بحثنننه بأخنننذ المت ينننرات ) ال منننر ، الطنننول ، النننوزن ( وب ننند ذلنننك جنننرت الم الجنننات 

( 0االحنامي  لهذه المت يرات عن طريق  انون م امل االلتوا  حيث  انت الليم محنورة بين )+
ع البحننث ممننا ينندل علننم حسننن توزيننع ال يننن  وانتةننارها اعتننداليا داخننل  ننل مجموعنن  مننن مجننامي

 ( تول  ذلك .0،7،1الثئث ، والجداول )
 
 ( 0جدول )

 يول  تجان  المجموع  التجريبي  االولم في المت يرات ) ال مر، الطول ،الوزن (

 ت
 الم الجات االحنامي 

 المت يرات
وحدة 
 الليا 

 ل** ع+ و*    

 3.11 2.11 190 191.9 الةهر ال مر 1
 3.11 2.11 100 102.9 سم الطول 2
 3.91 7.09 12.1 10.11   م الوزن 0
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 ( 7جدول )
 يول  تجان  المجموع  التجريبي  الثاني  في المت يرات ) ال مر، الطول ،الوزن (

 ت
 الم الجات االحنامي 

 المت يرات
وحدة 
 الليا 

 ل** ع+ و*    

 3.21 2.11 190.1 190.0 الةهر ال مر 1
 3.10 2.07 102 102.1 سم الطول 2
 3.21 1.1 11 17.1   م الوزن 0

 
 ( 1جدول )

 يول  تجان  المجموع  اللابط  من حيث ) ال مر، الطول ،الوزن (

 ت
 الم الجات االحنامي 

 المت يرات
وحدة 
 الليا 

 ل** ع+ و*    

 3.12 1.00 190 190.7 الةهر ال مر 1
 3.11 2.99 101 107.1 سم الطول 2
 3.39 0.19 10.1 10.0   م الوزن 0

  تكافؤ عينة البحث.  0-2-2
لم رف  الت اف  بنين مجموعنات البحنث النثئث فني االدا  المهنارم حينث ان الت ناف  ةنرط اساسني 
ومهم في المنه  التجريبي وحتنم يسنتطيع الباحنث ان ي نزم منا حندث منن فنروق فني نتنام  االختبنارات 

تبنناين ( لم رفنن  اللننروق بننين ) تحليننل  Fالب دينن  الننم ال امننل التجريبنني ) المسننتلل ( فلنند طبننق اختبننار 
المجموعات الثئث لئختبارات ) المناول  ، الندري  ، الطبطب  المت رج ، التهندي  االمنامي ، التهندي  
الجانبي ( واظهرت نتام  االختبارات جمي ها عدم وجنود فنروق دالن  م نوين  بنين المجموعنات النثئث اذ 

( ومسنتوى 11،  2الجدولي  تحنت درجن  حرين  )  ( F( المحتسب  هي أن ر من  يم  )  Fأن  يم  ) 
 ( يدل علم نح  االختيار ال ةوامي .0( والجدول )3.31دالل  )

                                                           

 و : ت ني المنوال . *
 ل : ت ني م امل االلتوا  . **
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 (0جدول )
 يبين ت اف  عين  البحث في اختبارات المهارات االساسي 

 مندر التباين المت يرات
مجموع 
 المرب ات

درج  
 الحري 

متوسط 
 المرب ات

 F يم  
 المحتسب 

مستوى 
الدالل  
3.0. 

 اختبار المناول  الندري 
 1.111 2 2.01 بين للمجموعات

 غير دال 3.70
 2.099 11 110.29 داخل المجموعات

 اختبار الطبطب  المت رج 
 3.130 2 3.212 بين المجموعات

 غير دال 3.312
 9.930 11 131.99 داخل المجموعات

 اختبار التهدي  الجانبي
 3.9 2 1.0 بين المجموعات

 غير دال 3.39
 9.01 11 111.21 داخل المجموعات

 اختبار التهدي  االمامي
 3.9 2 1.0 بين المجموعات

 غير دال 3.312
 11.1 11 90.9 داخل المجموعات

 (0.11( بل ت ) 3.31( وتحت مستوى دالل  )11.2( الجدولي  تحت درج  حري  ) F يم  )
  االجهزة واالدوات المستخدمة. 0-0

 رين  االجهنزة واالدوات المسنتخدم  بأنهنا ر الوسنيل  أو الطريلن  التني يسنتطيع بهنا يم ن ت
  (1)الباحث حل مة ل  بحثه مهما  انت أدوات أو بيانات أو أجهزة ر 

 واستخدم الباحث االدوات التالي  :
 .   المنادر ال ربي  واالجنبي 
 .  الملابئت الةخني(*)  
 .  استمارة استطئع آرا  الخبرا(**) 
 . (2)فريق ال مل 

                                                           

 .100، ص1999، المونل ، مديري  دار ال تة للطباع  والنةر  طرامق البحث ال لمي ومناهجهيه محجوة: . وج 1
 ( . 1. أنظر الملحق )  *
 (  . 0. أنظر الملحق )  **
 . أزهار حسن / مدرس  تربي  ريالي  في ثانوي  الحورا  .1 . ت ون فريق ال مل من 2

 التربي  الريالي  للبنات .  لي  –. سها عبا  / طالب  ماجستير 2   
 . سلوى  اظم / مدرس  تربي  ريالي  في ثانوي  االزدهار .0   
 . ناهدة جليل / مدرس  تربي  ريالي  في ثانوي  االزدهار .7   
  لي  التربي  الريالي  / ديالم . –. وليند جليل / مدر  ساح  وميدان 1   



 الباب الثالث

 

01 

 . ةريط  يا  بالسنتمتر 
  ( ميزان لليا  الوزن نوعSeca. ) 
 ( 23 رات سل  عدد. ) 
 . ةواخص 
  ( 2ساعات ايلا  ال تروني  لليا  الو ت عدد . ) 
 ( حاسب  ال تروني  نوعCasio  ) 
 . االختبارات واللياسات 

 . تحديد االختبارات المستخدمة في البحث. 0-7
ديد االختبارات ليست بال ملي  السهل  ثذ يجة أن ي ون االختيار وفق أس  ان اختيار وتح

علمي  د يل  من أجل تحليق ال رت الذم ول ت من أجله ثذ أن االختبار هو روسيل  هام  من 
. وب ند اطنئع الباحنث علنم عندد منن المننادر  (1) وسامل الليا  وأننه بمثابن  ت تي نات لللينا ر

راسته فلد تم جمع عدد منن االختبنارات الخانن  بالمهنارات الهجومين  ب نرة المتوفرة التي تت لق بد
السننل  حيننث تننم عننرت هننذه االختبننارات علننم مجموعنن  مننن الخبننرا  المختنننين وذلننك مننن خننئل 

 ( يولع ذلك .1والجدول ) (*)استمارة استطئع الرأم
 (1جدول )

 ي  ل ل اختبار يبين االختبارات المختارة والهد  من االختبار والنسب  الممو 

 الت رار الهد  من االختبار االختبار المختار
النسب  
 المموي 

 %11 19  يا   درة المختبر علم سرع  تمرير واستئم ال رة اختبار المناول  الندري 

 اختبار الطبطب  المت رج 
 ينننا  سنننرع  الطبطبننن  بنننين مجموعننن  منننن الةنننواخص 

 %90 23 (0عددها)

 %72 13  يا  مهارة المختبر في التهدي  األمامي علم الهد  اختبار التهدي  االمامي
 %72 13  يا  مهارة المختبر التهدي  الجانبي علم الهد  اختبار التهدي  الجانبي

 

                                                                                                                                                                                     
 ي  الريالي  / ديالم . لي  الترب –. عدم مهدم / مدر  جمناستك 0   

، 1999، دار ال تنة للطباعن  والنةنر ، 1،ط مبادئ علم التندرية الريالني. عبد علي نني  ،  اسم حسن حسين :  1
 .117ص

 ( .2أنظر الملحق ) *
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 مواصفات االختبارات المستخدمة في البحث

  (1)اختبار المناولة الصدرية. 0-7-1
 ال رت من االختبار : 

 المناول  واالستئم . يا   درة المختبر علم سرع  
 االدوات الئزم  :

 ارت مسطح  ،حامط مسط  وامل  ،ساع  ايلا  ،  رة سل  .
 موانلات االدا  :

( سنم منن الحنامط ، 213(ا ندام )9يل  المختبر خل  خط مرسوم علم االرت وعلم ب د )
اولنن  فنني عننند سننماع اةننارة البنند  يلننوم المختبننر بالمناولنن  الننم الحننامط علننم ان ت ننون هننذه المن

المختبر وباسرع ما يم ن ، ثم يلوم باستلبال ال رة ب د ارتدادها من الحنامط لي ناود  ندرمستوى 
 ت رار ال مل الم  ان ي دم عةر مناوالت سليم  

 ةروط االختبار : 
 يجة ادا  المناوالت من خل  الخط المرسوم علم االرت . .1
يجننة اوال اسننتلبالها ثننم م نناودة غيننر مسننموح بلننرة ال ننرة ب نند ارتنندادها مننن الحننامط ،اذ  .2

 مناولتها .
 مسموح بمئمس  ال رة للحامط عند أم ارتلاع . .0
فنني حالنن  سننلوط ال ننرة علننم االرت اثنننا  االدا  للمختبننر ان ي نناود االسننتحواذ  علننم ال ننرة  .7

واالستمرار في االدا  من خل  الخط علم اال تحسة سوى المناوالت النحيح  التي ت نون 
 بر الم الحامط ثم الم المختبر مباةرة دون مئمس  ال رة االرتمسارها من المخت

 يسم  للمختبر بمحاولتين علم االختبار علم ان تحسة له االفلل . .1
 التسجيل:

يحسة زمن االدا  لئختبار من لحظن  مئمسن  ال نرة للحنامط فني المناولن  االولنم الناجحن  
اجحنن  هننذا ويحسننة الننزمن بننالثواني وعةننر وحتننم مئمسنن  ال ننرة الحننامط فنني المناولنن  ال اةننرة الن

الثانينن  علننم ان تسننجل للمختبننر المحنناولتين المنننرح لننه بهمننا مننع مئحظنن  ان تحسننة للمختبننر 
 المحاول  التي يسجل فيها زمنا ا ل من المحاولتين اللتين  ام بهما .

                                                           

 1997، ال ويت ، دار الل ر ال ربي،1، ط الليا  في  رة السل . محمد نبحي حسانين ، محمد محمود عبد الدايم :  1
 .111-109ص
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 المح م                                    

 المسجل                  حامط                                 
                            
  دم                   الئعة 9                           

 
 
 ( 7ة ل )

 اختبار المناول  الندري يول  
  (1)اختبار الطبطبة. 0-7-2

 ال رت من االختبار : 
  يا  سرع  الطبطب  حول مجموع  من الةواخص .

 االدوات الئزم  : 
( ةواخص مع مئحظن  رسنم خطنين للبداين  والنهاين  يب ند عنن 0 رة سل  ، ساع  ايلا ،)

( أ ندام  9(م في حين ان المساف  بين الةواخص  ندرها )1.1( أ دام. )1الةاخص االول مساف  )
 ( سم .273)

 موانلات االدا  : 
ي  نةنارة البند  يلنوم بنالجرم الز زايل  المختبر خل  خط البداي  وم نه ال نرة عنند سنماع ا

بين الةواخص مع الطبطب  المستمرة بال رة علم ان ي دم هذا ال مل ذهابا وايابا الم ان يتجاوز 
خط البداي  . حيث يحسة الزمن الذم  طع فيه المساف  الملررة باسلوة االدا  السابق ذ ره منذ 

 لبداي  ب د الذهاة وال ودة .لحظ  ندور االمر بالبد  الم ان يتجاوز المختبر خط ا
 ةروط االختبار :

 للمختبر الحق في استخدام أم من اليدين في الطبطب  . .1
 يجة لم  ال رة اثنا  الطبطب  بطريل   انوني  وذلك حسة ةروط  انون الل ب  . .2
 يسم  للمختبر بمحاولتين علم االختبار علم ان نحسة له االفلل. .0

  -التسجيل :
                                                           

 .111-110، ص  المندر السابق. 1
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م فيه المختبر ال مل المطلوة من لحظ  اةارة البد  وحتم تجناوزه يحسة الزمن الذم ي د
لخننط البداينن  ب نند ادا  االختبننار ويسننجل لننه الننزمن الننذم اسننت ر ه فنني المحنناولتين المخننننتين 

 له،علم ان تحسة له افللهما من الزمن .
 
 
 
 
 
 

 
 ( 1الة ل )

 اختبار الطبطب  المت رج يول  
 (1) اختبار التهديف االمامي. 0-7-0

 ال رت من االختبار : 
 يا  مهارة الئعة في التهدي  نحو السل  من م ان محدد من الجه  اليسرى لهد   نرة 

 السل  .
 االدوات الئزم  : 

  رة سل  ، هد   رة سل  .
 موانلات االدا  :

مباةرة وذلك من منطلن   الحرةينوة الئعة ال رة من الم ان المحدد خارج منطل  الرمي  
منع الندامرة وهني نلطن  محنددة علنم يسنار السنل  ويجنة تحديند  الحنرةند تلاطع خط الرمي  تلع ع

 هذه المنطل  ب ئم  ترسم علم االرت .
يم ن للمختبر ان ي دم التهدي  بيند واحندة او باليندين م نا منع مئحظن  ان ينتم التهندي  

اولن  ينتم ادا هنا فني ( مح11مباةرة علم السل  دون ان تلمن  ال نرة لوحن  الهند  ، وللمختبنر )
ثئث مجموعات ) ل مجموع  خم  رميات ( مع مئحظ  ان يترك المختبر م ان التهدي  علة 

                                                           

 . 107-100، ص  المندر السابق. 1
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 ننل مجموعنن  وينتلننل دامريننا او ت طننم اللرننن  لمختبننر اخننر يننودم اول مجموعاتننه وه ننذا ، هننذا 
 ويسم   بل االدا  ب مل ب ت الرميات علم سبيل التجرية .

 ةروط االختبار :
 م التهدي  من الم ان المحدد . يجة ان يت .1
 ( رمي  .11للمختبر الحق في ) .2

 التسجيل :
 تحسة درجتان ل ل تهديل  )محاول  ( ناجح  تدخل فيها ال رة في السل  . .1
 تحسة درج  واحدة ل ل تهديل  )محاول  ( تلم  فيها ال رة الحلل  وال تدخل السل  . .2
ل السننل  هننذا ويسننجل للمختبننر ال نندد ال تحسننة درجننات عننندما تلمنن  ال ننرة اللوحنن  وال تنندخ .0

ال لنني للنندرجات فنني الخمنن  عةننر محاولنن  أم ان الحنند اال نننم للنندرجات علننم االختبننار 
 ( درج  .03ت ون )

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( 0الة ل )

 اختبار التهدي  االمامييول  
  (1)اختبار التهديف الجانبي. 0-7-7

  -ال رت من االختبار :
ق ادا  تهننديلات نحننو السننل  مننن م ننان محنندد علننم احنند  يننا  مهننارة التهنندي  عننن طرينن
 جانبي الهد  باللرة من ر ني المل ة 

                                                           

 .100-101، ص المندر السابق.  1
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 االدوات : 
  رة سل  ، هد   رة سل  

  -موانلات االدا  :
ينوة المختبر من الم ان المحدد علم جانبي الهد  باللرة من ر ني المل ة وعلنم ب ند 

لحننق فنني التهنندي  باسننتخدام ينند واحنندة او ( م مننن مر ننز السننل  وللمختبننر ا0(  نندما )23 نندره )
 ثنم ينتلنل للجاننة اآلخنر ألدا  عةنرة تهنديلات أخنرىباليدين علم ان يلوم بادا  عةنر تهنديلات 

 هذا ويسم  للمختبر  بل االدا  بان ي دم ب ت الرميات علم سبيل التجرية.
 ةروط االختبار :

  دما من مر ز السل  (. 23يجة ان يتم التهدي  من الم ان المحدد لذلك )علم ب د  .1
(عةننر تهننديلات مننن  ننل جانننة أم ان ال نندد ال لنني للتهننديلات علننم 13ينن دم المختبننر )  .2

 (عةرون تهديل  .23الجانبين )
  -التسجيل:

 تحسة درجتان ل ل تهديل  )محاول ( ناجح  تدخل فيها ال رة في السل  . .1
 ل  وال تدخل السل  تحسة درج  واحدة ل ل تهديل  )محاول  (تلم  فيها ال رة الحل .2
. ال تحسننة درجننات للتهننديلات التنني تلمنن  فيهننا ال ننرة اللوحنن  وال تنندخل السننل  هننذا ويسننجل 0

للمختبر ال دد ال لي للدرجات في ال ةرين محاولن  التني  نام فيهنا )عةنرة علنم  نل جاننة( 
 (درج  73أم ان الحد اال نم للدرجات ي ون )

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 1ة ل )
 الجانبي اختبار التهدي يول  
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  التجربة االستطالعية. 0-1
ب د ان تم اختيار االختبارات الئزمن  لللينام بالبحنث  نام الباحنث بناجرا  تجربن  اسنتطئعي  

علم عين  من مجتمع البحث ولي  من ال ين  االساسي  لتجرب  البحث 11/9/2331يوم االثنين 
 ( طالبات من ث/الحورا  ة ب  )ة(.13حيث تم اختيار )

 همت التجرب  االستطئعي  في التونل الم :و د اس
 م رف  الو ت الئزم الدا  االختبار .  .1
 التأ د من نح  تطبيق االختبارات ومدى مئ م   ل منها بالنسب  للطالبات . .2
 تدرية المساعدين علم استخدام االدوات واالجهزة و يلي  التسجيل والليا  . .0
ربنن  االسننتطئعي  ل ننرت تئفيهننا عننند اجننرا  تحدينند االخطننا  والم و ننات التنني ترافننق التج .7

 التجرب  االساسي . 
 التأ د من نئحي  االجهزة واالدوات المستخدم  في الليا  . .1

  االسس العلمية لالختبارات. 0-0

  صدق االختبار. 0-0-1
والجننل اسننتخراج ننندق  (1)ي نند االختبننار ننناد ا اذا  ننان ر يلنني  مننا يسننتهد   ياسننه ر 

عن طرينق الجنذر التربي ني  Index  of  Aeliability باع طريل  الندق الذاتي االختبارات تم ات
لم امل ثبات االختبار و د ظهر ان االختبارات تتمتع بدرج  نندق ذاتني عالين  و منا هنو مولن  

 ( .9في الجدول )
 ( 9جدول )

 يبين م امل الندق الذاتي لئختبارات
 م امل الندق الذاتي االختبارات ت
 3.99 المناول  الندري اختبار  1
 3.91 اختبار الطبطب  المت رج  2
 3.97 اختبار التهدي  االمامي 0
 3.90 اختبار التهدي  الجانبي 7

 

                                                           

 .117،ص1991اللاهرة ،م تب  االن لو المنري  ، ، التلويم والليا  النلسي  والتربوم. رمزي  ال رية :1
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 ثبات االختبار. 0-0-2
ونلند به ر ان ي طي االختبار نل  النتام  اذا اعيد االختبار علم نل  ال ين  وفي نلن  

الثبنات بطريلن  اعنادة االختبنار حينث طبنق االختبنار  اسنتخدم الباحنث لحسناة م امنل (1)الظرو ر
( طالبات من ث/الحورا  للبنات ة ب  )ة( وهنن  منن مجتمنع البحنث ولني  منن ال ينن  13علم )

حيننث يةننير ) محمنند 27/9/2331االساسنني  لتجربنن  البحننث حيننث طبلننت االختبننارات يننوم االثنننين 
طبيلننه علننم نلنن  ال يننن  ب نند مننرور ( ران لم رفنن  ثبننات االختبننار ي نناد ت1991ننبحي حسننانين ،

وحنناول الباحننث جاهنندا ان يجننرم االختبننارين فنني الظننرو   (2)سننب   ايننام علننم االختبننار االول ر 
نلسها وب د الحنول علم نتنام  االختبنارين  نام الباحنث بايجناد م امنل ارتبناط بينهمنا باسنتخدام 

 ( يبين ذلك .9والجدول ) انون االرتباط البسيط )بيرسون (. 
 ( 9دول )ج

 يبين م امل ثبات االختبارات
 م امل ثبات االختبار االختبارات ت
 3.91 اختبار المناول  الندري  1
 3.90 اختبار الطبطب  المت رج  2
 3.12 اختبار التهدي  االمامي 0
 3.90 اختبار التهدي  الجانبي 7

 

  موضوعية االختبار. 0-0-0
فني االختبنار الجيند هنو ةنرط المولنوعي  والنذم  من الةروط المهم  التي يجنة ان تتنوفر

  (3)ن ني به رعدم اختئ  الملدرين في الح م علم ةي  ما او علم مولوع م ين ر .

                                                           

الموننل ، مطنابع الت لنيم ال نالي ، ربي  الريالني االختبارات والليا  والتلويم في الت.  اسم حسن المندالوم واخرون : 1
 .09، ص 1993

 .199، ص1991، اللاهرة ، دار الل ر ال ربي،  1، ج0،ط الليا  والتلويم في الترب  البدني . محمد نبحي حسانين:2
للنةننر  ، اللنناهرة ، مر ننز ال تنناة 1،ط الم ننامئت ال لمينن  وال ملينن  بننين النظرينن  والتطبيننق. منننطلم حسننين باهي: 3

 .07، ص1999
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ان االختبارات التي استخدمها الباحث هي اختبارات بسيط  ووالح  وملهوم  وب يندة عنن 
مننرات النجنناح .لننذلك  االح ننام الةخننني  . اذ ي ننون التسننجيل باسننتخدام وحنندات الزمن/ث،وعنندد

 ت ون هذه االختبارات ذات مولوعي  عالي  .

 اجراءات البحث . 0-1
 بل البد  بتطبيق االختبارات  ام الباحث باجرا  ب ت االمور التنظيمين  الخانن  بمجرينات 
البحننث حيننث تننم اختيننار ثئثنن  ةنن ة بطريلنن  اللرعنن  )ةنن بتين تجريبينن  واالخننرى لننابط ( مننن 

 ة باللرع  ايلا.المدرستين المختار 
وب د تحليق التجان  والت اف  وزع الباحث االسالية علم المجاميع الثئث بطريلن  اللرعن  
.ثننم تننم اعننداد  اممنن  خاننن  باسننما   ننل مجموعنن  مننن المجنناميع الننثئث ثننم اجننرا  االختيننارات 

 –ت رجنن  اختبننار الطبطبنن  الم –المهارين  اللبلينن   والتنني ةننملت علننم )اختبننار المناولنن  الننندري  
 .اختبار التهدي  الجانبي( –اختبار التهدي  االمامي 

  االختبارات القبلية لعينة البحث. 0-1-1
ننباحا فني   29/9/2331تم اجرا  االختبارات اللبلي  ل ين  البحنث ينوم السنبت المنناد  

ت مل بنني المدرسننتين المختننارة اذ تننم تسننجيل  ياسننات الطننول والننوزن وب نند ذلننك اجننرا  االختبننارا
المهارينن  المختننارة ب ننرة السننل  وبمسنناعدة فريننق ال مننل واجريننت االختبننارات علننم افننراد ال ينننن  

 التجريبي  واللابط .

 *المنهج المقترح. 0-1-2
ان هد  التربي  الريالي  في المرحل  الثانوي  هو االرتلا  بمستوى االدا  الحر ني للطلبن  

ة المهننارم والخططنني والبنندني والتنندرية مننن خننئل انةننط  ريالنني  لتحليننق التطننور فنني الجاننن
   (1)عليها.

ب نند اطننئع الباحننث علننم ا ثننر المنننادر ال لمينن  المتننوفرة فنني مجننال الننت لم الحر نني وعلننم 
التدرية وطرامق التدري  و نرة السنل  واالسنت ان  بخبنرات المةنرفين وب نت السنادة الخبنرا  ، نام 

للنن  بننالنمو والتطننور الحر نني لهننذه المرحلنن  الباحننث باعننداد المنننه  حيننث راعننم فيننه االمننور المت 

                                                           

 . 0/7– 1/7أنظر المئحق  *
 .201،ص 1991، المونل دار ال تة للطباع  والنةر،1،ج2، ط طرق تدري  التربي  الريالي .عبا  السامرامي: 1
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منن  (1) ذلك علم و ت الندر  وتلسنيماته بااللناف  النم المهنارات والل الينات المولنوع  مر زينا
 بل وزارة التربي  بااللاف  الم االجهزة واالدوات المتوفرة ثنم تنم عرلنها علنم مجموعن  منن ذوم 

ب نندها  ننام  .مننع المرحلنن  ال مرينن   همتنن رروا نننئحي  المنننه  الملتننرح ومئو نن *االختننناص
الباحث بتنلينذ المننه  الم ند باالسنلوبين )المنلنرد والمنزدوج( علنم المجمنوعتين التجنريبيتين ب ند 
 ذلك تم اجرا  االختبارات الب دي  وذلك باعادة ملردات االختبارات اللبلي  علنم عينن  البحنث ذاتهنا

. 

 ب ت المئحظات الخان  بالمنه  الملترح
 ةهرين ونن   المنه  الملترح         مدة -
 عةرة اسابيع  مدة المنه  الملترح باالسابيع          -
 عةرون وحدة عدد الوحدات الت ليمي  ال لي )ل ل مجموع  ( -
 وحدتان  عدد الوحدات الت ليمي  في االسبوع  -
 الثئثا  –السبت       االيام  -

                                                                                      9/12/2331 اي  ول2/13/2331بدا تنليذ المنه  بتاريخ 
 ( د يل  ملسم  الم    71زمن الوحدة الت ليمي  ) -

 ( د13. اللسم االعدادم  )1
 ( د03. اللسم الرميسي   )2

 ( د1النةاط الت ليمي ) -
حتوى نةاط الدر  في االسلوة التندريبي وفني ( د  )ان زمن م21النةاط التطبيلي )  -

  (2)د( 71د من زمن الدر  البال   21الجز  التطبيلي هو 
 ( د1.اللسم الختامي )0

                                                           

 .011، ص المندر السابق.  1
 ( .1أنظر ملحق ) *
 .11، ص 1990ار االمل للنةر، ،عمان ، د اسالية تدري  التربي  الريالي . علي الديرم ، احمد بطاني  :  2
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 (13جدول )
 يول  ا سام الوحدة الت ليمي  وزمنها ومجمل الوحدات الت ليمي  

 والنسب  المموي  ال سام الوحدة

 ا سام الوحدة الت ليمي 
الوحدة الت ليمي  

 بالد يل 
مجمل الوحدات الت ليمي  

 ( وحدة/د يل 23الن)
النسب  المموي  ال سام 

 الوحدة الت ليمي 
 22.22 233 13 اللسم االعدادم
 00.00 033 03 اللسم الرميسي
 11.11 133 1 الجز  الت ليمي 
 11.11 133 21 الجز  التطبيلي
 11.11 133 1 اللسم الختامي

( د يلن  233( د يل  حينث بلن  اللسنم االعندادم )933 تا  دره )است رق تطبيق البرنام  و 
( 00.00( د يلن  ونسنب  )033( من مجمل الو ت ال لي . واللسنم الرميسني بلن  )22.22ونسب  )

( د يلنن  ونسننب  133مننن مجمننل الو ننت ال لنني حيننث تلننمن هننذا اللسننم الجننز  الت ليمنني ةنن ل )
لجز  علم عنرت ب نت المهنارات الهجومين  ( من مجمل الو ت ال لي حيث احتوى هذا ا11.11)

( د يلن  133ب رة السل  الواجة تطويرها لمن البرنام  الت ليمي . اما الجز  التطبيلي فلد بلن  )
( مننن مجمننل الو ننت ال لنني وةننمل هننذا الجننز  علننم تطبيننق التمننارين الخاننن  11.11وبنسننب  )

( 133مننا الجننز  الختننامي البننال  )بتطننوير المهننارات الهجومينن  باالسننلوة المنلننرد او المننزدوج . ا
( من الو ت ال لي وتلمن هذا الجز  علنم تمنارين 11.11د يل  من مجمل الو ت ال لي ونسب  )

 ( يول  ذلك .9التهدم  او رفع الجهد واالننرا  والة ل )

 

 

 

 
 

 ( يول  درجات أ سام الوحدات الت ليمي 9ة ل )

11% 56% 

 الجزءالتطبيقي

 الجزء 11%

 التعليمي

22% 
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  االختبارات البعدية لعينة البحث .0-1-0
اجنننرى الباحنننث  المنلنننرد والمنننزدوجب ننند االنتهنننا  منننن تطبينننق المننننه  الملتنننرح باالسنننلوبين 

االختبارات الب دي  ل ين  البحث ) المجموعتين التجريبيتين والمجموع  اللابط  (في يوم االثننين 
و د حرص الباحث علم توفير تين المختارة علم مل ة المدرسنباحا و  13/12/2331المناد  
   والمتطلبات التي تم فيها االختبار اللبلي ل ين  البحث . اف  الظرو 

 الوسائل االحصائية.  0-9
 مج س                                    

       (1)  ………………………………………  ---------. الوسط الحسابي      َس = 1
 ن                                        

 2َس ( -مج ) س                                        

 (2)  ………………………………  --------------. االنحراف المعياري  ع =      2
 ن                                              

 
 مجموع الدرجتين اللتين تتوسطان الدرجات                    

 (3) .……………………… ------------------------------------------. الوسيط =   0
 اعدي او تنازليبعد ترتيب القيم تص                           2                                          
 

 مج ص× مج س                                                                
 ن                                                                       

 (4) ..……… --------------------------------------------. معامل االرتباط البسيط ر = 7

 [2)مج ص( -2[] مج ص2)مج س( - 2)بيرسون(              ]مج س          
 ن                         ن                                                     

 
 الجــــــــــــزء                          

 (5)....................................………… 133×  --------------. النسبة المئوية = 1

 ال نننننل                    
 

                                                           

التطبيلات االحنامي  في استخدام الحاسوة فني بحنوث التربين  . وديع ياسين الت ريتي ، محمد حسن عبيد ال بيدم :  1
 . 132، ص1999، المونل ، دار ال تة للطباع  والنةر ،  الريالي 

 .11، ص 1991، منةورات جام   دمةق ،  ، دمةق الليا  والتلويم في التربي  الحديث . امطانيو  مخاميل :  2
 . 00، ص  المندر السابق.  3
 .01، ص1991، اللاهرة ، مر ز ال تاة للنةر، الم امئت ال لمي  بين النظري  والتطبيق. منطلم حسين باهي :  4
النةننر والتوزيننع ، ، االردن ، دار األمننل للطباعنن  و  أسننالية تنندرية التربينن  الريالنني . علنني الننديرم ، احمنند بطانينن  :  5

 جام   اليرموك .

 مج س ص  
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 َس ف                                                   
                          (1) .…………………………  --------------للعينات المتناظرة  ت =   T. اختبار 0

 ف  2مج ح                                               
 (           1 -ن ) ن                                               

 س ف = الوسط الحسابي للفروق
 = مجموع مربعات انحرافات الفروق عن  2مج ح

 ك الفروقمتوسط تل            
 ن = عدد االفراد

  
 

 متوسط مربعات بين المجموعات                                     
 (2) ………………… ---------------------------------) تحليل تباين ( =  F. اختبار1

 متوسط المربعات داخل المجموعات                                   
 

 متوسط المربعات داخل المجموعات× 2                                
9 .L.S.D   (3) .……………… --------------------------------------- الجدولية   =  ت 

 ن                                                      
 
 (4) .................................……. معامل الصدق الذاتي =   معامــــــل الثبـــــــــــات 9
 
 

 معدل الوسط الحسابي القبلي -معدل الوسط الحسابي البعدي                         
 (5)…… 133×  ---------------------------------------------------------. نسبة التطور = 13

 معدل المتوسط الحسابي القبلي                                      
                                       

              
 الوسيط ( -الوسط × )  0                                      

 (6) ..…………………… -----------------------------.   ل )  معامل األلتواء( = 11

 االنحراف المعياري                                        

                                                           

 . 219، ص  مندر سبق ذ ره. وديع ياسين الت ريتي ،  1
 .  293. ص  مندر سبق ذ ره. وديع الت ريتي ،  2
 .  013. ص المندر السابق.  3
، اللناهرة ، م سسن   اللينا  فني التربين  وعلنم الننل  الريالني. محمد حسن عئوم ، محمند نننر الندين رلنوان :  4

 . 010، ص 1999وز اليوس  ، ر 
. سيد جم   أبو خمي  : دراس  لب ت النواحي البدني  والنلسي  للم و ين جسنديا ، اطروحن  د تنوراه ،  لين  التربين   5

 . 123، ص  1991الريالي  ، جام   حلوان ، 
، اللنناهرة ، م تبن  اللننئح  اللينا  والتلننويم النلسني والتربنوم. ممندوح عبند المننن م ال نناني ، عيسنم عبنند ا  جنابر :  6

 .297، ص 1991للنةر والتوزيع ، 
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 عرض وتحليل نتائج االختبارات ومناقشتها. 8

بعددا راددارخ رات ددخرص راتنفدد  بختباددت رستخبددنارص ر ددخ نل رابناددر راافددخ    دد  راددااانص 
 راتنم االتخبنارص .

خرن راافدخ    دد  راددااانص راتددنم اددال بددنسكا رافدعب خاكددن رافددعخب  خككددن  دد  كخر تدد  
 . (1)نا ستاهته راااانص ختاك ستخالف خ نئ  راقانل كن رتخب

( ا عاتنص Tخاغاض كعا   تخنئج رستخبنارص راكهناا  اعات  رابار ر ختام رابنار رتخبنا )
راكخارب   ا خأكا كن خأثاا راكتهج راكقخاح بن  خبان ) راكباا خراك اخج ( اخ دخاا بعدض راكهدنارص 

ن راقب د  خرابعدا  راهاخكا  بكاة را    خقا ااص راتخنئج     خاخا  داخ  كعتخاد  بدان رستخبدناا
خافددناا راكاكددخ خان راخاددااباخان . ككددن قددنم رابناددر بخيددد راتخددنئج  دد  اددارخ  خر ددكن  بانتادد  

 سايناهن ا قنائ خكن ثم كتنق   راتخنئج اغاض راخخف  را  خاقا  رهارف رابار .

  اختبار المناولة الصدرية. 8-1
رستخبدناان راقب د  خرابعدا  ( بدان 9( خرا دك  )11كن تال  راقدام راكخيدا   د  رااداخ  )

ا كاكخ خان راخاااباخان خراينب   خبان بدنن هتدنك  اخقدن رنهااد  اكادنكاد رابادر  د  رسخ دن  
، 14.41،  14.84راا نبا  خرستاار نص راكعاناا  رت ب غ راخ   راا نب     رستخبدنا راقب د  ) 

  رستخبددنا  رابعددا  ب غددص (   دد  راخددخرا  خ دد 1.4،  1.1،  1.4( خبددنتاارف كعاددنا  )  14.91
 ( خبنتاار ددددددددددددددددددددنص كعاناادددددددددددددددددددد   14.24،  11.21، 19.99رسخ ددددددددددددددددددددن  راا ددددددددددددددددددددنبا  )

 (     راخخرا  . 1،  1.1،  1.9)
( T( ا عاتنص راكخارب د  رت ب غدص قاكد  )Tخاكعا   كعتخا  راباخ  ر ختام رابنار رتخبنا )

( راااخااد  خادص Tكن قاكد  )(     راخخرا  خه  ركبا  1.11،  12،  9.19راكاخ ب  ا عاتنص )
( خهتر اا    د  خادخا  داخ  1.29( خرابناغ  )2.21( خك خخى اسا  )19=1– 12ااا  ااا  )

 كعتخا  بان رستخبناان راقب   خرابعا  ا عاتنص خافناا رستخبنا رابعا .
 
 (11ااخ  )

                                                           

، ر  دددكتااا ، ارا راكخدددب ا  بن ددد   1،    را انقددد  راباتاددد  خراخددداااب رااانيددد  خر  دددارا رابددداتكخ ددد   هكددد    .  1
 .11،ص1911خرات ا،
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خراااخاا      ( راكاخ ب  T ابان راخ   راا نب  خرستاارف راكعانا  خاج راعات  خقاكخ  ) 
 رستخبناان راقب   خرابعا  ا كانكاد راثالر    رتخبنا راكتنخا  رافااا 

 راخ نئ  رسافنئا  
 راكانكاد

 راقب  
 ل-ل        +

 رابعا 
 ل-ل        +

اام 
 راعات 

 Tقاك  
 راكاخ ب 

  Tقاك  
 راااخاا *

كعتخا  
 رستخبنا

 9.19 12 1.9 19.99 1.4 14.84 راخااب  رسخا 
1.29 

 ار  كعتخ 
 ار  كعتخ  12 12 1.1 11.21 1.1 14.41 راخااب  راثنتا 
 ار  كعتخ  1.11 12 1.2 14.24 1.4 14.91 راينب  

 ( 2.21( خك خخى اسا  ) 19* خاص ااا  ااا  )
 راخ   راا نب  ) راقب   (   
 راخ   راا نب  ) رابعا  (   
 

 
 
 
 
 
 
 

            
 1خااابا              1نب                  خااابا  ي            

 ( 9 ك  ) 
 اخيا ك خخى رسخ ن  راا نبا     رستخبناان راقب   خرابعا 

 ا كانكاد راثالر    رتخبنا راكتنخا  رافااا  
خاعددخا تاددك رادد   ن  ادد  راكددتهج راددت  ر ددختام رت رن كاددنكاد راباددر كن دد  قددا اققددص هددا هن  دد  

( راد  كدن خيدكت  12( خرا ك  ) 11خ  ، خاع خ رابنار هتر راخ خا راخريا    راااخ  ) راخأثاا راكعت
راكددتهج كددن خكددناان كهناادد  كختخ دد  خك ددخق  خيددعص اكدد  كاكخ دد  ااددر خددم رتخاناهددن ب ااقدد    كادد  

  ن اص أ ارا راعات      خ خاا كهناة راكتنخا  رافااا  .
 
 ( 11ااخ  ) 
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 خرابعاا  اعات  رابار خت ب  راخ خا ابن رسخ ن  راا نبا  راقب ا 
 راانف     رتخانا راكتنخا  رافااا 

 راكانكاد
راخ   راا نب  االتخبنا 

 راقب  
راخ   راا نب  االتخبنا 

 رابعا 
 ت ب  راخ خا

 % 11.1 19.99 14.84 راخااابا  رسخا 
 % 11.8 11.21 14.41 راخااابا  راثنتا 

 % 1.1 14.24 14.91 راينب  
 

  1ااابا  خ
 1خااابا  
 ينب   

 
 
 
 
 

 
 بعا                                         قب                         

 (  12 ك  ) 
 اخيا ك خخى رسخ ن  ا ا نبا   ا كانكاد راثالر اكال رستخبناان راقب   خرابعا  

    رتخبنا راكتنخا  رافااا  
 ختهددن ر كثددا ر ددختاركنل  دد  راكبددنارة ، ختاددك  تهددن ااددر خ ددك  هددته راكهددناة أهكادد  كبادداة ك

" ر ال را ا  خأ ه هن ا خفخ  را  هاف راباا  راتفم ختاك سن راكاة خ اا ب ك  ر ال كدن 
 .(1)راال ب "

                                                           

،  1،   كاة را    اباخل راخابا  رااانيا     كعنها راكع كان راكاك ا  خكعنها ر ارا راكع كان خراكع كنصب.م   . 1
 .11،ص191991بغارا ، كاااا  ك بع  خ راة راخابا  اقم/
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 يالل  ن ر ختارم راخ نئ  راك ن اة كث  )راانئ  راك خخ  خخكااتنص  اهدن ركثدا كدن كداة 
(   د  " يداخاة راتدن   تفدا راختخادد  د  1949اخن ، خ كا (  اار اؤكا )  اتنن اخرا خآتد

 .(1)راخاااب"
خكددن رادد  كعا دد  كعتخادد  رابدداخ  بددان كخخ دد نص تخددنئج رتخبددنا راكتنخادد  رافددااا   دد  

( ) خا ا  خبنان ( ، اادر رهدا خادخا  Fرستخبنا رابعا  ا عاتنص ،  قا ر ختام رابنار رتخبنا) 
( F( خهد  أكبدا كدن قاكد  )98.14( راكاخ ب  )  F  ) اخ  كعتخا  بان راكانكاد رتر كنتص قاك

 ( اخيا تاك.19( خراااخ  )9.11( خرابناغ )2.21راااخاا  خاص ك خخى اسا  )
 (19ااخ  )

 ( راكاخ ب  خراااخاا  ا كانكاد راثالث  Fابان تخنئج خا ا  راخبنان  خقاكخ ) 
    رستخبنارص رابعاا  ا كتنخا  رافااا 

 كفاا راخبنان
ل كاكخ 

 راكابعنص
ااا  
 راااا 

كخخ   
 راكابعنص

 Fقاك  
 راكاخ ب 

 Fقاك  
 راااخاا 

كعتخا  
 رستخبنا

 42.911 1 142.41 بان راكاكخ نص
98.14 9.11 

ار  
 1.91 11 198.91 ارت  راكاكخ نص كعتخ 

  19 198.94 راكاكخل
  2.21( خك خخى رااسا   11.1 تا ااا  ااا  )

نص راخ  اار  اهن خ خا ك اخر ااأ رابنادر راد  راادنا قاكد  أقد  خاكعا   ر ي  راكاكخ 
( رن قام تخنئج راباخ  ه  ركبدا كدن قاكد  18( ، ككن كخيا    راااخ  )L.S.D ا  كعتخ  )

(L.S.D  ككددن اعتدد  هتناددك  اخقددنل كعتخادد  بددان راكاددنكاد راثالثدد ، رت تاددا رابدداخ  بددان ر خ ددن )
( خهدد  أكبددا كددن قاكدد  1.91 خادد  خراثنتادد  كنتددص بكقددارا )راا ددنبا  ا كاكددخ خان راخاددااباخان ر

(L.S.D(  رابناغدد )94(  تددا ااادد  ااادد  )2.94 ) ( خافددناا راكاكخ دد  2.21) خك ددخخى اسادد
 راخااابا  راثنتا  .

كددتاك رهددا رابددا  بددان رسخ ددن  راا ددنبا  بددان راكاكخ دد  راخااابادد  ر خادد  خرايددنب   
هددتر اددا    دد  خاددخا  ددا  كعتددخ  خافددناا راكاكخ دد  ( خ L.S.D( خهدد  أكبددا كددن قاكدد  )1.29)

 راخااابا  ر خا .

                                                           

، رابفدداة، ك بعدد  راخع ددام راعددنا  ،  دد   ددا  خددااال راخابادد  رااانيددا راكبددنائ رس ن ددا  .  دداتنن اددخرا خآتدداخن    1
 .191، ص1949
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   اان رها  ا  رسخ ن  راا نبا  بدان راكاكخ د  راخاااباد  راثنتاد  خرايدنب   بكقدارا 
( ككن اا      خاخا  ا  كعتخ  خافناا راكاكخ   L.S.D( خه  أاينل أكبا كن قاك  )8.21)

 راخااابا  راثنتا .
 (18ااخ  )

 ( راكاخ ب  خكعتخا  رابا  بان رسخ ن  راا نبا  ا كانكاد L.S.Dاك )ابان ق
 راثالر    رستخبنارص رابعاا  ا كتنخا  رافااا 

 راخ نئ  رسافنئا 
 راكانكاد

 ا  رسخ ن  
 راا نبا  ) ثن (

 2.21رااسا   L.S.D تخنئج راباخ 

 ** 1.91 11.21- 19.99 1م-1م
2.94 

 كعتخ  افناا راثنتا 
1.29 14.4 - 19.99 9م – 1م

 كعتخ  افناا ر خا  **
8.21 14.24 - 11.21 9م-1م

 كعتخ  افناا راثنتا  **
 (  1.91( ب غص )  2.21( خك خخى اسا  )  94(  تا ااا  ااا  )  L.S.D** قاك  ) 

( رهدداص راتخددنئج خبددخ  راكاكخ دد  راخااابادد  راثنتادد    دد  راكاكددخ خان 18 دد  راادداخ  )
ر خادد  خرايددنب   ، خاعدد خ رابناددر هددتر راخبددخ  رادد   ن  ادد  رس دد خب راكدد اخج راددت  راخااابادد  

ر ددختاكخ  راكاكخ دد  راخااابادد  راثنتادد  ، رت اعكدد  هددتر رس دد خب   دد  رتخفددنا راخقددص راخدداااب  
اار اخككن راكاب  كن ر  نخ كهناخان    تبل راخراب راااك  خبناخنا  خ ارا  داا راخكدارارص ، 

( " كن أا  أن اأتت راخكاان ككنتخ     راخع م سبا كن راارخ كادنخسص Singer 1980خقا أكا ) 
خكاراا  كثااة اخترام خخ خاا راراخف راكاا   بناخكاان خختخاعهن اغاض رسبخعنا  دن رات دأ ككدن 

 .(1)ا ن ا     خ خاا راكهناة " 
راك دد  تددال    يددالل  ددن رن هددتر رس دد خب ا اددا كددن كخعدد  راكددخع م خخ ددخاق  خاقيدد    دد 

راخكدداان بن خبددناه اتخقدد  كددن كهددناة رادد  أتدداى خكددن ااكدد  رادد  رتدداى " ا عددب رس اددنب بناااكدد  
 .(2)خراار د اهن اخا كباا     ك ا  خع م راكهناة خرخقنتهن"

 ناخكاان راك اخج " ا اا كن كعتخا  راااكنص خر خاعنبهن خراخكاا  باتهن خهته رااناد  خع د  
. ككدن أن هدتر رس د خب ات د  اناد  كدن راختدن ل  د   دا   (1)بن ا ااكد  " ثبنخن خا ختن خر خاعن

 خقب  رسارخ خهتر كن ا ع  راا  ك  كااب .

                                                           

  1. Singer , N. Robert(1980) ,op.clt, p 382. 
 .41،ص1941، ك بع  انكع  راكخف  ،   م راااك  ) راخع م راااك (خاا  كااخب  . 2
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ركن راكاكخ   راخااابا  رسخاد  راخد  ر دختاكص رس د خب راكتبداا  قدا افد ص   د  خ دخا 
تدخالف ر  د خب راين اكت  رقد  ت دبانل قان دنل بناكاكخ د  راخاااباد  راثنتاد  خااادد تادك تخااد   

راكخبد    خ دخاا كهدناة راكتنخاد  رافدااا ، رت اعدا ر  د خب راكتبداا كدن رس دنااب راكخبعد   تدا 
خع دم كهدناة اااداة سكخ دنب كبنائهدن ر خااد  خراعكد    د  رخقنتهدن، رت اداص رابنادر   د  خكددارا 

اخددنج رادد  راخكددناان بفددخاة ك ددخكاة خب ددك  كخ   دد  خخددااج بنافددعخب  ختاددك  ن " راكددخع م ا
 .(2)كانخسص كخكااة ستان  راكهناة بتانح"

أكن راكاكخ   راينب    قا ررهاص راتخنئج خاخا  اخ  كعتخا  خبت ب  خ خا خاكتهن ق ا   
قان نل بناكاكخ خان راخاااباخان رسخاد  خراثنتاد  خاعدخا  دبب تادك راد  رس د خب راخق ادا  راكخبدد 

 دد  راددخع م خ ددام ر ددختارم ر ددنااب كختخ دد  رت رن "  دد  رتددارج رادداال خراخقددخف  تددا تكدد  خراددا 
راختخاددد  دد  را ددا  خرس ددنااب راك ددختاك  اخفدد تن رادد  تخددنئج ركثددا  ددكخاا  خخاقادد  رس ددارض 

 (3)راك  خب  " 

 اختبار الطبطبة المتعرجة.. 8-1
( ابن رستخبناان راقب   خرابعدا  ا كاكدخ خان 11كن تال  راتخنئج راكخيا     راااخ  )

( خبدددان أن هتدددنك  اخقدددنل رنهااددد  ا كادددنكاد  ددد  ر خ دددن  11اباخان خرايدددنب   خرا دددك  )راخادددا 
، 11.81راا نبا  خر تاار نص راكعانااد ، رت ب غدص قاكد  ر خ دن  راا دنبا   د  رستخبدنا راقب د )

 (     راخخرا . 1.91،  1.41،  9.11( خبأتاارف كعانا  )  11.99، 11.11
( 19.41، 14.14،  11.14خ دددد  راا ددددنب  ا كاددددنكاد ) خ دددد  رستخبددددنا رابعددددا  ب ددددغ را

 (     راخخرا  . 1.19،  9.11،  1.94خبأتاارف كعانا  ) 
  T(  ا عاتنص راكخارب   رت ب غص قاكد  )Tخاكعا   كعتخا  راباخ  ر ختام رابنار رتخبنا )

(  T) (   دد  راخددخرا  خهدد  أكبددا كددن قاكدد   4.1،  1.9،  1.4( راكاخ ددب  ا كاددنكاد راددثالر )
( ، خهدتر ادا  1.29( خرابناغد  )2.21( خك خخى اسا  ) 19= 1-12راااخاا  خاص ااا  ااا  )

  دد  خاددخا  دداخ  كعتخادد  بددان رستخبددناان راقب دد  خرابعددا   ا عاتددنص خافددناا ر تخبددنا رابعددا  
 خا كانكاد راثالر .

                                                                                                                                                                                     

1 . Shea and Zimy,(1983): Equated by schmidt, 2000,p.235. 
2 . Schmidt, A. Richard, (1991) Ibid, p206. 

 .182، صكفاا  ب  تكاه.  اتنن اخرا خآتاخن   3
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 (11ااخ  )
( راكاخ ب  خراااخاا     T  ) ابان راخ   راا نب  خرستاارف راكعانا  خاام راعات  خقاكخ

 رستخبناان راقب   خرابعا  ا كانكاد راثالر    أتخبنا را ب ب  راكخعاا 
 راخ نئ  رسافنئا 

 راكانكاد
 راقب  

 َل         +ل
 رابعا 

 َل         +ل
اام 
 راعات 

 Tقاك  
 راكاخ ب 

 Tقاك 
 راااخاا 

كعتخا  
 رستخبنا

 1.4 12 1.94 11.14 9.11 11.81 راخااب  رسخا 
1.29 

 ار  كعتخ 
 ار  كعتخ  1.9 12 9.11 14.14 1.41 11.11 راخااب  راثنتا 

 ار  كعتخ  4.1 12 1.19 19.41 1.91 11.99 راينب  
 ( 2.21( خك خخى اسا )19خاص ااا  ااا )

 

 راخ   راا نب  ) راقب   ( 
 راخ   راا نب  ) رابعا  ( 

 
 
 
 
 
 
 

      
 

 1خااابا                 1خااابا                    ينب          
 (  11 ك  ) 

 اخيا ك خخى رسخ ن  راا نبا     رستخبناان راقب   خرابعا  ا كانكاد راثالر    رتخبنا 
 را ب ب  راكخعاا  

( خرا ددك  14خاعد خ رابناددر هدته رابدداخ  راكعتخاد  خت ددب  راخ دخا راخريددا   د  راادداخ ) 
كددن  -كددن راااكدد  -بخغاددا رسخاددنه  -راخر ئدد   -ن را ب بدد  راكختخ دد  ) راعناادد ( رادد  خكددناا11)

راثبنص( راك ختاك     راكتهج، " بخفف رن را ب بد  كدن رفدعب راكهدنارص رابتاد  رارخل  د  كداة 
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را دد   ، خهدد   ددالح تخ ادداان، رتر أا ددن ر ددختاركهن ر ددناص راباادد  ، خرتر ر دد خ ر ددختاركهن 
 ارت  راك عب . (2)خاكختهن " را ااق  راخاااة ا خااك بناكاة "  (1) أتهن ترا بناباا  "

 (14ااخ  ) 
 ابان ر خ ن  راا نبا  راقب ا  خرابعاا  اعات  رابار خت ب  راخ خا راانف  

    أتخبنا را ب ب  راكخعاا 

 راكانكاد
راخ   راا نب  االتخبنا 

 راقب  
راخ   راا نب  االتخبنا 

 رابعا 
 ت ب  راخ خا

 %12.1 11.14 11.81 ااب  رسخا راخ
 %11.9 14.14 11.11 راخااب  راثنتا 
 %11 19.41 11.99 راينب  

 
 1خااابا    
 1خااابا    
 ينب    

 
 
 
 
 
 

                           
 بعا                               قب                          

 (  11 ك  ) 
 نبا   ا كانكاد راثالر اكال رستخبناان راقب   خرابعا      اخيا ك خخى رسخ ن  ا ا 

 رتخبنا را ب ب  راكخعاا  

                                                           

 .42، ص1942، راقنهاة ارا رابكا راعاب  ،  كاة را    ا اكادا ن  اا كعخض . 1
 .41،ص1991، رس كتااا  ، كت نة راكعناض بنس كتااا  ،راهاخم    كاة را   كاكا  با راااام ر كن ا    . 2
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خكددن رادد  كعا دد  كعتخادد  رابدداخ  بددان كخخ دد نص تخددنئج رتخبددنا را ب بدد  راكخعاادد   دد  
( ) خا ا  خبنان( ، رت رها خاخا  داخ   Fرستخبنا رابعا  ا عاتنص خقا ر ختام رابنار رتخبنا) 

( راكاخ دددب   F( اخيدددا تادددك رت كنتدددص قاكددد ) 11راكادددنكاد رادددثالر ، خرااددداخ  ) كعتخاددد  بدددان 
(  2.21( خك ددخخى اسادد )11،  1( خهدد  أكبددا كددن قاكهددن راااخاادد   خاددص ااادد  ااادد  )12.19)

 ( . 9.11خرابناغ  )
 (11ااخ )

 ( راكاخ ب  خراااخاا  ا كانكاد راثالر    رستخبنارصFكن تخنئج راخبنان خقاكخ )
 ا  ا  ب ب  راكخعاا رابعا

 كفاا راخبنان
كاكخل 
 راكابعنص

ااا  
 راااا 

كخخ   
 راكابعنص

 Fقاك  
 راكاخ ب 

 Fقاك  
 راااخاا 

كعتخا  
 رستخبنا

 42.94 1 112.11 بان راكاكخ نص
12.19 9.11 

ار  
 1.19 11 911.11 ارت  راكاكخ نص كعتخ 

  19 881.49 راكاكخل
 (  2.21ى اسا  ) ( خك خخ 11،  1 تا ااا  ااا )

ككن اا      خاخا  اخ  كعتخا  بان راكادنكاد  د  رتخبدنا را ب بد  راكخعااد  ، خاكعا د  
(  L.S.Dأ ي  راكانكاد راخ  اار  اهن خ خا ااأ رابنار را  راانا قاكد  أقد   دا  كعتدخ  ) 

 ( .14ككن كخيا    راااخ ) 
باخان ر خادد  خراثنتادد  قددا ب ددغ ااددر تاددا  ددا  رسخ ددن  راا ددنبا  بددان راكاكددخ خان راخادداا

( 2.21( خأاخكن  ت أ )94(  تا ااا  ااا  )1.1( خرابناغ )L.S.D( خه  ركبا كن قاك  )1.4)
 خافناا راكاكخ   راثنتا .

( 1.41ككددن رهددا  ددا  رسخ ددن  راا ددنبا  بددان راكاكددخ خان راخااابادد  ر خادد  خرايددنب  )
 دا  كعتدخ  افدناا راكاكخ د  راخاااباد   ( خهدتر ادا    د  خادخاL.S.Dخه  أكبا كدن قاكد  ) 

 رسخا  .
( 9.81 دد  اددان رهددا  ددا  رسخ ددن  راا ددنبا  بددان راكاكددخ خان راخااابادد  راثنتادد  خرايددنب   )

( ككددن اددا    دد  خاددخا  ددا  كعتددخ  افددناا راكاكخ دد  L.S.Dخهدد  رايددنل ركبددا كددن قاكدد  ) 
 راخااابا  راثنتا .
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 (14ااخ  ) 
 ب  خكعتخا  رابا  بان رسخ ن  راا نبا  ا كانكاد راثالر    ( راكاخ L.S.Dابان قاك  ) 

 رستخبنارص رابعاا  ا  ب ب  راكخعاا 
 رابانتنص رسافنئا  

 راكانكاد
 ا  رسخ ن  
 راا نبا ) ثن (

تخنئج 
 رابا 

 (L.S.D )   2.21رااسا 

 **1.4 14.14 -11.14 1م-1م
1.1 

 كعتخ  افناا راثنتا 
 كعتخ  افناا رسخا  **.1.8 19.41-11.14 9م-1م
 كعتخ  افناا راثنتا  **9.81 19.41-14.14 9م-1م

 ( 1.21( ب غص ) 2.21( خك خخى اسا  )  94(  تا ااا  ااا  ) .L.S.D** قاك  ) 

( خبان خبخ  راكاكدخ خان راخادااباخان رسخاد  14كن تال  راتخنئج راكخيا     راااخ  )
  ، خاعد خ رابنادر تادك راد   ن  اد  راكخغادا راخااابد  ، رت ار د  خراثنتا      راكاكخ   رايدنب

رس دد خبان كبدداأ راخددااج  دد  ر  ددنخ راخكدداان كددن را دده  رادد  رافددعب ،بن يددن    ادد  خكددارا هددته 
راخكناان    راكتهج راكعا، ككن اع  را نابنص ركثا خاككن خ دا اة بدناكاة خرقد  ت دأ خ قدارتن اهدن 

بناكاة خركخ دنب راخخر د  رااادا رادت  اخكاد  " بدأن اكدخن تدنا  كدن  تخاا  ا اناة را نل را ناب 
 .(1)راخ تج خ ناة كن اخت ص راال ب كن راااكنص را رئاة، خ اا راياخاا  "

بن يددن    ادد  كنخيددكت  راكددتهج راكعددا بنس دد خب راكتبدداا خرس دد خب راكدد اخج كددن خقتددان 
خدارص اراد  كتن دب  بدان راخكدارارص ا اكد  خرااراد  اكد  خكداان اادر اداص رابنادر   د  ر  دنخ  

خراخكددناان بااددر خكددخن كن ادد  س ددخعناة را ددبنخ خبكعتدد  آتددا ااددخل ر اهدد ة خر  يددنخ ا عكدد  
 را باع .   

 يددالل  كددن خيددكت  راكددتهج راخااابدد  كددن خكددناان ختن  ددا  ااددر ادداى رابناددر رن هددته 
خاقاد  هداف راداال  د   راخكناان خكخن كابب  خك خق ، سن  نك  راكتن  د  اد  اخا كبادا  د 

 خع م خخ خاا راكهنارص راااكا  .
أكددن راكاكخ دد  رايددنب    قددا أرهدداص راتخددنئج خاددخا  دداخ  كعتخادد  ترص اسادد  رافددنئا  
خت ددب   خ ددخا اكتهددن ق ا دد  قان ددنل بددناكاكخ خان راخاددااباخان خاااددد تاددك  ادد  أن راكدداال  دد  

اخن باكا  ا خكناان خخاااا اخقص ر ارخ  ر   خب راخق اا  اع   راخكاان بنس خكنا     تباخ 

                                                           

 .11، ص1998،راقنهاة،ارا رابكا راعاب  ،رااااا    رس ارا راكهنا  خرات    اال ب كاة راقامربارهام راكبخ    .1
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راك   خ خارص راارا  بان راخكارارص خراخكناان " رن راخكناان رااانيدا  راكباكاد  اهدن أثدا كبادا  د  
 .(1)خ خاا رسارخ "

هتر خاااد خبخ  راكاكخ   راخااابا  راثنتا    د  راكاكخ د  راخاااباد  رسخاد  خرايدنب   
اخكددناان راك اخادد  خعكدد    دد   اددناة  ددا   رختددنت راقددارا بأ خبددنا رن ككددن اارهددن رابناددر رادد  رن ر

راكخع م قا كدنال ادنسص ك دنبه  راد  اناد  را عدب كدن تدال  كد ج كهدناخان  د  راخكداان راخرادا 
اار خعك      ختكا  راخخر   راااك  ااى راباا " راخاااب رات  ا خهاف راال بان خايعهم    

ككددن خخع دد  قددخة ا كددخع م  (2)ار تخددنئج ر يدد  بدد  خككخددن ة "كخرقددف  ددباه  بكخرقددف را عددب، اادد
خرا كنح ا  بخ خاا راقااة خراكبنخة خرابار   راكهناا  خهدتر كدن ااخناد  راال دب  د  كخرقدد را عدب 

 رااقاقا .

 أختبار التهديف األمامي. 8-9
ان ( بان ر تخبناان راقب   خرابعدا  ا كاكدخ خ19كن تال  راتخنئج راكخيا     راااخ  )

راخادددااباخان خرايدددنب   ، رت خادددا أن هتدددنك  اخقدددنل رنهااددد  ا كادددنكاد  ددد  ر خ دددن  راا دددنبا  
( 11.4،  11.8،  11.4خرستاار ددنص راكعاناادد  ، رت ب ددغ راخ دد  راا ددنب   دد  رستخبددنا راقب دد  )

(     راخخرا  خ   رستخبدنا رابعدا  ب دغ راخ د  راا دنب  9.1،  9.9،  8.4خبأتاارف كعانا   )
(   د  راخدخرا  أتردا  1.14،  9.1،  9.1( خبنتاارف كعادنا  )14.4، 12.1، 19.11كانكاد )ا 

 ( .19را ك  )
( راكاخ دددب  T( رت ب غدددص قاكددد  ) Tخاكعا ددد  كعتخاددد  رابددداخ  ر دددختام رابنادددر رتخبدددنا) 

 ( راااخااددد  خادددص اااددد  اااددد T(   ددد  راخدددخرا  خهددد  أكبدددا كدددن قاكددد  )491291.1ا كادددنكاد )
( ككددن اددا    دد  خاددخا  ددا  كعتددخ  بددان 1.29( خرابناغدد )2.21 ددخخى اسادد  )( خك 19=12-1)

 ر تخبناان راقب   خرابعا  ا كانكاد خافناا ر تخبنا رابعا  .

                                                           

 .142،ص1941، راكخف  ، ك نبد راخع ام راعنا  خرابار راع ك ،9،  راخع م راااك  .  با     تفاف   1
 .191، ص كفاا  ب  تكاه.  اتنن اخرا خآتاخن،  2
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 (19ااخ  )
( راكاخ ب  خراااخاا      Tابان راخ   راا نب  خرستاارف راكعانا  خاام راعات  خقاكخ   ) 

 راثالر  تخبنا راخهااف رسكنك  رستخبناان راقب   خرابعا  ا كانكاد
 راخ نئ  رسافنئا 

 راكانكاد
 راقب  

 ل +َ َل      
 رابعا 
 ل+َ َل       

اام 
 راعات 

 Tقاك  
 راكاخ ب 

 Tقاك  
 راااخاا 

كعتخا  
 رستخبنا

 4 12 9.1 19.11 8.4 11.4 راخااابا  رسخا 
1.29 

 ار  كعتخ 
 ار  كعتخ  12 12 9.1 12.1 9.9 11.8 راخاابا  راثنتا 

 ار  كعتخ  1.1 12 1.14 14.4 9.1 11.4 راينب  
 (2.21( خك خخى اسا  )19خاص ااا  ااا )

خهتر اا      رن كانكاد رابار قا اققص هاف راكتهج راك ب  "رن اكد  ر د خب راككنتد   
خبت ددب كتخ بدد  ككددن كخيددا  دد   (1)راتنفدد   دد  راخخفدد  رادد  كاكخ دد  كعاتدد  كددن رسهددارف"

 ( .18( خرا ك  )12)راااخ 
 راخ   راا نب  ) راقب   (    

 راخ   راا نب  ) رابعا  ( 
 

 
 
 
 
 
 

 1خااابا                    1ينب               خااابا            
 

 (  19 ك  ) 
 اخيا ك خخى رسخ ن  ا ا نبا      رستخبناان راقب   خرابعا  ا كانكاد 

 كنك  راثالر    رتخبنا راخهااف رس
                                                           

انكعدد  بغددارا ،  –، بغددارا ،خ راة راخع ددام راعددنا  خراباددر راع كدد   خددااال راخابادد  رااانيددا ناا خآتدداخن  اكددن  فدد.  1
 .4، ص 1991
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 (12ااخ  )
 ابان رسخ ن  راا نبا  راقب ا  خرابعاا  اعات  رابار خت ب  راخ خا

    رتخبنا راخهااف رسكنك 

 راكانكاد
راخ   راا نب  االتخبنا 

 راقب  
راخ   راا نب  االتخبنا 

 رابعا 
ت ب  
 راخ خا

 %18.9 19.11 11.4 راخااب  رسخا 
 %44.9 12.1 11.8 راخااب  راثنتا 

 %91.1 14.4 11.4 ينب  را

 
 1خااابا    
 1خااابا    
 ينب    

 
 
 
 
 
 

 بعا                               قب                                 
 (    18 ك  ) 

 اخيا ك خخى رسخ ن  ا ا نبا   ا كانكاد راثالر اكال رستخبناان راقب   خرابعا      
 رتخبنا راخهااف رسكنك  

  كعا   كعتدخ  رابداخ  بدان كخخ د نص تخدنئج رتخبدنا راخهدااف رسكدنك   د  رستخبدنا خ ا
( )خا اد  خبدنان( ،  ت أرهداص راتخدنئج خادخا  داخ    Fرابعا ، ااأ رابنار  ا  ر دختارم رتخبدنا)
( راااخاا   F( خه  ركبا كن قاك  ) 9.89( راكاخ ب )Fكعتخا  بان راكانكاد ، رت ب غص قاك  )

( اخيددا 11( خراادداخ  )9.11( خرابناغدد  )2.21( خك ددخخى اسادد  ) 11،  1اادد  )خاددص ااادد  ا
 تاك.
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 (11ااخ  )
 ( راكاخ ب  خراااخاا  ا كانكاد  Fابان تخنئج خا ا  راخبنان خقاكخ ) 

 راثالر    رستخبنارص رابعا  ا خهااف رسكنك 

 كفاا راخبنان
كاكخل 
 راكابعنص

ااادددددددددددددددددد  
 راااا 

  F كخخ   راكابعنص
  ب راكاخ

F 
 راااخاا 

كعتخا  
 رستخبنا

 91.111 1 148.19 بان راكاكخ نص
9.89 9.11 

ار  
 9.11 11 114.11 ارت  راكاكخ نص كعتخ 

  19 182.49 راكاكخل
 ( 2.21( خك خخى اسا  ) 11،  1 تا ااا  ااا )

خكدددن أاددد  كعا ددد  ر يددد  راكاكخ دددنص خ دددخارل اادددأ رابنادددر راددد  أاادددنا قاكددد  أقددد   دددا  
 ( اخيا تاك11( خراااخ )L.S.D)كعتخ 

 (11ااخ  )
( راكاخ ب  خكعتخا  راباخ  بان ر خ ن  راا نبا  ا كانكاد راثالر    L.S.Dابن قاك  ) 

 رتخبنارص رابعاا  ا خهااف رسكنك 
 رابانتنص رسافنئا        
 راكانكاد

 ا  رسخ ن  راا نبا  
 ) اا راتقن (

تخنئج 
 راباخ 

 (L.S.D)   2.21رااسا 

 2.91 12.1-19.11 1م-1م
1.2 

   خرئ 
 كعتخ  افناا رسخا  ** 9.11 14.4-19.11 9م-1م
 كعتخ  افناا راثنتا  ** 8.1 14.4-12.1 9م-1م

 (  1.44( ب غص )  2.21( خك خخى اسا  )94(  تا ااا  ااا  )  .L.S.D** قاك  ) 

خاددد  خراثنتاددد  كنتدددص بكقدددارا رت رن قاكددد  رابدددا  كدددن رسخ دددن  راا دددنبا  ا كاكدددخ خان  رس 
( خك دخخى اساد  94(  تدا اااد  اااد  )1.2( رابناغد  )L.S.D( خه  أفغا كدن قاكد  ) 2.91)
( ككددن اددا    دد   ددام خاددخا  دداخ  كعتخادد  بددان رس دد خبان ) راكتبدداا خراكدد اخج ( اخ ددخاا 2.21)

 كهناة راخهااف رسكنك  بكاة را   .
راا دنبا  ا كاكدخ خان راخاااباد  ر خاد  خرايدنب   ككن ررهاص تخنئج رابا  بدان رسخ دن  

( ككددن اددا    دد  خاددخا  ددا  كعتددخ  خافددناا راكاكخ دد  L.S.D( خهدد  أكبددا كددن قاكدد  ) 9.11)
 راخااابا  ر خا  راخ  ر ختاكص رس  خب راكتباا    خ خاا كهناة راخهااف رسكنك  .
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راخاااباددد  راثنتاددد    ددد  ادددان رهددداص تخدددنئج رابدددا  بدددان ر خ دددن  راا دددنبا  ا كاكدددخ خان
( ككن اا      خاخا  ا  كعتخ  افدناا L.S.D( خه  أكبا كن قاك  ) 8.1خراينب   بكقارا )

 راكاكخ   راخااابا  راثنتا  راخ  ر ختاكص رس  خب راك اخج اخ خاا كهناة راخهااف رسكنك .
، باتكدن كن تال  كن خقام اخيا خبخ  راكاكخ خان راخاااباخان     راكاكخ د  رايدنب   

ام ارها خبخ  خريا خكباا  اا رس دنااب راخاااباد    د  رستدا  د  رتخبدنا راخهدااف رسكدنك  
خاااد تاك را  خاخا  تفا راخ خا  بهته راكهناة ككن اع د   تكدن ريدن ان  د  رتادن  رستخبدنا 

( را  رن " رفنب  راهداف خبدر اخح رااكدنل  1942 ك  ااا ، رت ا اا )ا ن را اا كعخض، 
(   د  رن راخهدااف اعخبدا كدن 1221، ككن ركدا ) يدانخ ،(1) ااد راباا      اناة كاهخاه " خخ

 .(2)ركثا راكهنارص راخ  ا خكخد بهن راال بخن تال  راخكاان ، خ اكثاخن كن راكارن   اهن
ككن ر    راكتهج رخاخا  اهته راكهناة بأ خبناهن خخابد   د  قنئكد  راكهدنارص رس ن دا ، رت 

راكهنارص  راخ  خ ب  كن قب  راباا  راكهنام خكدخن خ دنئ  خايدااا  اخاقاد  رت دب  رن "اكاد
اتر ااب رن اكخن رخقنتهن     ااا   ناا  كن رااق ، خترارل  هكا   (3)راباص  ا خهااف راتناا"

كهناة راخهااف رت اؤكا راكاابخن     رن اتفص اهن  خاة كبااة كن راخقص "راخهااف هدخ راكبداأ 
 .(4)رات  اع ا  كعرم راكاابان خقخنل أكثا كن  ااه " رس ن  

بنسيددن   رادد  كددن خيددكت  راكددتهج كددن خكددارارص  اادداة ا خهددااف   دد  راهدداف كددن كخرقددد 
كتخ ب  خانسص كختخ   ) كن راثبنص خراااك  خك ن نص خ دال كخبناتد  (  دن اص را نابدنص   د  

ة راخهددااف   دد   ددا  راكخرربدد    دد  خ ددخاا هددته راكهددناة " رن أ   دداا ا ددخ اد رن اااددا كهددنا 
 .(5)راخكاان  راكتخرم رافااا خبأ خكارا" 

                                                           

 .111، ص1942، ارا رابكا راعاب ، راقنهاة ،  كاة را    ا اكادا ن را اا كعخض   .  1
ارص رس ن ددا  بكدداة را دد   ، أ اخادد  يددانخ  هددا راعدد رخ    خددأثاا ر ددنااب ختراكادد   خكددناان راددخع م   دد  بعددض راكهددن 2

 .91، ص1221ك ا  راخابا  رااانيا  ، انكع  بغارا ن  –اكخخاره 
. اقنخ  بارهلل      خأثاا كتهج خاااب  كقخاح اخ خاا را ا   رستخقنااد   د  أارخ بعدض راكهدنارص راهاخكاد  راكاكبد   3

 .12، ص 1221نص، انكع  بغارا ،بكاة را    ، ا نا  كنا خاا ، ك ا  راخابا  رااانيا  ا بت
 .118، ص1942، كفاا  ب  تكاه. ا ن را اا كعخض،  4
 .111، صراكفاا را نب .  5
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 اختيار التهديف الجانبي 8-8

( بدددان رستخبدددناان راقب ددد  11( خرا دددك  )19كدددن تدددال  راتخدددنئج راكخيدددا   ددد  رااددداخ  )
خرابعددا  اكاددنكاد راباددر ، رت رهدداص خاددخا  دداخ  رنهاادد  بددان ر خ ددن  راا ددنبا  خرستاار ددنص 

( خبددنتاارف 14.91،  14.11،  14.11اكعاناادد  ،  بدد  رستخبددنا راقب دد  ب ددغ راخ دد  راا ددنب  )ر
 (     راخخرا  .8،  1.4،  1.9كعانا  )

 ( خبددنتاارف كعاددنا  19.9،  14.1،  18ركددن  دد  رستخبددنا رابعددا  ب ددغ راخ دد  راا ددنب )
 (     راخخرا .9.4،  9.4،  8)

( ا عاتدنص  Tا راقب   خرابعا  ر ختام رابنار رتخبنا ) خاكعا   كعتخا  رابا  بان رستخبن
(   دد  راخددخرا ،  1.11، 12.11،  1.48( راكاخ ددب  ا كاددنكاد) Tراكختددنراة ، رت ب غددص قاكدد ) 

( 2.21( خك ددخخى اسادد  )19=1-12( راااخاادد  خاددص ااادد  ااادد  ) Tخهدد  ركبددا كددن قاكدد  ) 
بددان رستخبددناان راقب دد  خرابعددا  خافددناا ( خهددتر اددا    دد  خاددخا  دداخ  كعتخادد  1.29خرابناغدد  )

 رستخبنا رابعا .
 
 ( 19راااخ  ) 

 ( راكاخ ب  خراااخاا  Tابان راخ   راا نب  خرستاارف راكعانا  خاام راعات  خقاكخ  ) 
 ا كانكاد راثالر    رتخبنا راخهااف راانتب 

 
 راخ نئ  رسافنئا 

 راكانكاد
 راقب  

 َل        + ل
 رابعا 

 + ل  َل    
اام 
 راعات 

T 
 راكاخ ب 

T 
 راااخاا 

كعتخا  
 رستخبنا

 1.84 12 8 18 1.9 14.11 راخااابا  رسخا 
1.29 

 ار  كعتخ 
 ار  كعتخ  12.11 12 9.4 14.1 1.4 14.11 راخااابا  راثنتا 

 ار  كعتخ  1.11 12 9.4 19.9 8 14.91 راينب  

 (2.21( خك خخى اسا )19خاص ااا  ااا  )
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 راخ   راا نب  ) راقب   ( 
 راخ   راا نب  ) رابعا  ( 

 
 
 
 
 
 
 

      
 1خااابا                         1ينب                          خااابا           

 (    11 ك  ) 
 اخيا ك خخى رسخ ن  ا ا نبا  بان رستخبناان راقب   خرابعا  ا كانكاد 

 راخهااف راانتب  راثالر     رتخبنا 

( راددد  راخكدددناان  14( خرا دددك  ) 18خاعددد خ رابنادددر تادددك راخ دددخا راخريدددا  ددد  رااددداخ  )
راكهناا  راكختخ   خراتنف  بناخهااف راانتب  راخ  خيكتهن راكدتهج راكعدا خراخد  كدنن اهدن رسثدا 
  رساانب     ركخ نب تبارص اااة   ن اص     خ دخاا هدته راكهدناة ، ككدن اداص رابنادر   د

 خ با  رسارخ را  ام راتنا  كن ر ت نخ خختبات راخراب راكهنا  اعات  رابار .
ختاددك سن كهددناة راخهددااف رااددنتب  خعخبددا كددن رفددعب رتددخرل راخهددااف خراخدد  خعخكددا   دد  

 .(1)راخهااف راكبن ا اخن رن خكل را خا  خ اهن ااك  راال ب رتخبنه  ك       راا ق  

                                                           

 .114، ص1942،  كفاا  ب  تكاها ن را اا كعخض، .  1
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 (18ااخ  )
اا نبا  راقب ا  خرابعاا  اعات  رابار خت ب  راخ خا راانف     رتخبنا راخهااف ابان رسخ ن  ر

 راانتب 
 ت ب  راخ خا راخ   راا نب  االتخبنا رابعا  راخ   راا نب  االتخبنا راقب   راكانكاد

 % 89.9 18 14.11 راخااابا  رسخا 
 % 14.9 14.1 14.11 راخااابا  راثنتا 

 % 14 19.9 14.91 راينب  
 
 1خااابا    
 1خااابا    
 ينب    

 
 
 
 
 
 
 

 بعا                                      قب                                
 (    14 ك  ) 

 اخيا ك خخى رسخ ن  ا ا نبا  ا كانكاد راثالر اكال رستخبناان راقب   خرابعا  
    رتخبنا راخهااف راانتب  

ا ددد  كعتخادد  رابدداخ  بدددان كخخ دد نص تخددنئج رتخبدددنا راخهددااف رااددنتب   ددد  خكددن رادد  كع
( ) خا ا  خبنان( رت رها خاخا Fرستخبنا رابعا  اكانكاد رابار،  قا ر ختام رابنار رتخبنا ) 

( F( خه  أكبا كدن قاكد ) 14.1( راكاخ ب  )F اخ  كعتخا  بان راكانكاد ، اار كنتص قاك ) 
 ( اخيا تاك.11خراااخ  ) 9.11( خرابناغ  2.21) راااخاا  خاص ك خخى اسا 
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 (11ااخ  )
 ( راكاخ ب  خراااخاا  ا كانكاد راثالر  Fابان تخنئج خا ا  راخبنان خقاكخ ) 

    رستخبنارص رابعاا  ستخبنا راخهااف راانتب 

 كفاا راخبنان
كاكخل 
 راكابعنص

 ااا  راااا 
كخخ   
 راكابعنص

F 
 راكاخ ب 

F  
 راااخاا 

خا  كعت
 رستخبنا

 184.81 1 894.98 بان راكاكخ نص
14.1 9.11 

ار  
 18.41 11 418.8 ارت  راكاكخ نص كعتخ 

  19 1988.98 راكاكخل
 (2.21( خك خخى اسا  ) 11،  1 تا ااا  ااا )

خهددتر اددا    دد  خاددخا  دداخ  كعتخادد  بددان راكاددنكاد راددثالر ، خاكعا دد  ر يدد  راكاكخ ددنص 
( رت خاددا رن قاكدد  رابددا  بددان L.S.Dرادد  رااددنا قاكدد  رقدد   ددا  كعتددخ  ) خ ددخارل ااددأ رابناددر 

( خهددد  رفدددغا كدددن 1.1رسخ دددن  راا دددنبا  ا كاكدددخ خان راخادددااباخان رسخاددد  خراثنتاددد  ب دددغ ) 
(ككن اا       دام 2.21( خك خخى اسا  )94(  تا ااا  ااا  )1.81( رابناغ  ) L.S.Dقاك )

 تباا خراك اخج    خ خاا كهناة راخهااف راانتب .خاخا  ا  كعتخ  بان رس  خبان راك
ككن ررهاص تخنئج رابا  بدان رسخ دن  راا دنبا  ا كاكدخ خان راخاااباد  رسخاد  خرايدنب   

( ككدن ادا    د  2.21( خك دخخى اساد  )94(  تدا اااد  ) L.S.D( خه  ركبدا كدن قاكد ) 8.1)
 خاخا  ا  كعتخ  افناا راكاكخ   راخااابا  رسخا .

ن رهدددداص تخددددنئج رابددددا  بددددان رسخ ددددن  راا ددددنبا  ا كاكددددخ خان راخااابادددد  راثنتادددد  باتكدددد
(  ككددن اددا    دد  خاددخا  ددا  كعتددخ  افددناا   L.S.D( خهدد  ركبددا كددن قاكدد  ) 4.9خرايددنب  )

 ( اخيا تاك .14راكاكخ   راخااابا  راثنتا  خراااخ  )
 (14ااخ )

 خ ن  راا نبا  ا كانكاد راثالر ( راكاخ ب  خكعتخا  راباخ  بان رس  L.S.Dابان قاك  ) 
    رستخبنارص رابعاا  ا خهااف راانتب 

 2.21رااسا   L.S.D تخنئج رابا   ا  رسخ ن  راا نبا  )  اا راتقن ( راكانكاد
 1.1 14.1-18 1م-1م

1.81 
   خرئ 

 كعتخ  افناا رسخا  **8.1 19.9-18 9م-1م
 تا كعتخ  افناا راثن **4.9 19.9-14.1 9م-1م

 (  9.91( ب غص )  2.21( خك خخى اسا  ) 94(  تا ااا  ااا  )  .L.S.D** قاك  ) 
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خقام اخيا خبخ  راكاكخ خان راخاااباخان     راكاكخ د  رايدنب   ، باتكدن  كن تال  كن
ام ارها خبخ  خريا  اا رس نااب راخااابا  راكخبع      رستاى    رتخبنا راخهااف راادنتب  

اد   ن  اد  راخكدناان راك دختاك   د  راكدتهج خراخد   دن اص   د  ختكاد  رسا دنل خاااد تادك ر
بناكهناة ، ككن  ن ا ر ارا راكاكخ خان راخاااباخان   د   هدم كخ  بدنص هدته راكهدناة خرق دنكهن ، 
ككن رن راخهااف كن ك ن نص كتخ ب  خ خران كختخ د   دن اص   د   ادناة را دعخا بناك دن   ككدن 

  خ دخاا ك دخخى اقد  راخهدااف راادنتب  اادر رن " اقد  راااكدنص خخخقدف   د  ا  رسثا راكباا  د
 .(1)كاى را عخا بناككنن"

(     رن " راارك راك ن   رثتنخ راخهااف اد  اخا كهدم  د   دا   1991ككن اؤكا ) كاكا،
 .(2)خع م خرخقنن راكهناة " 

ن كتخ بد   راص بنسين   را  كنخيدكت  راكدتهج كدن خكدارا راخهدااف   د  راهداف كدن ركدنك
كددن تبدداة راكددخع م  دد  راددخاكم بددناكاة خبناخددنا   اددناة راثقدد  بددناتبل ، رت رن " راثقدد  بددناتبل كددن 

 .(3)راعخرك  راكهك  راخ  خ ن ا     تانح  ك ا   راخهااف " 

 
 

                                                           

 .984،ص1948، ك بع  انكع  بغارا، ككختنص رافبنص راااكا قن م ا ن ا ان خآتاخن  .  1
  كهدنارص كداة را د   ، اار د  خاااباد  ادخع م كهدنارص ) راخكااداة خراكادنخاه خراخفدخاب(، . كاكا  با راااام ر دكن ا   2

، 1991ا نا  كنا خاا كت خاة ، كاكخ   ا نئ  راكنا خاا    ك ا  راخابا  رااانيا  ، ارا راكخب خراخثنئ ، بغارا،
 .121ص

راكبنااددنص، ا ددنا  كنا ددخاا ، ك ادد  راخابادد  . تناددا تاددم  بددارهلل  راخفددخاب رابعاددا  دد  كدداة را دد   خ القخدد  بتخددنئج  3
 .12، ص 1944رااانيا ، انكع  بغارا ،
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 . االستنتاجات والتوصيات  5
  االستنتاجات. 5-1

 بناءا على ما أوردته المعالجات االحصائية ونتائج البحث استنتج الباحث ما يأتي :
وجود فروق معنوية ذات داللة احصائية بين نتائج االختبارين ) القبلي والبعدي ( ولصاال   .1

 لالختبارات كافة .و جريبيتين والضابطة لمجموعتين التلاالختبار البعدي 
لمجماااوعتين لوجاااود فاااروق معنوياااة ذات داللاااة احصاااائية باااين نتاااائج االختباااارات البعاااادية  .2

 التجريبيتين والضابطة ولصال  المجموعتين التجريبيتين ولجميع االختبارات .
ين وجاااود فاااروق معنوياااة ذات داللاااة احصاااائية باااين نتاااائج االختباااارات البعدياااة للمجماااوعت .3

 -للتجااريبيتين ولصااال  المجموعااة التجريبيااة ال انيااة فااي االختبااارين ) المناولااة الصاادرية 
 الطبطبة المتعرجة ( .

عدم وجود فاروق معنوياة ذات داللاة احصاائية باين نتاائج االختباارات البعدياة للمجماوعتين  .4
 التهديف الجانبي ( .  -التجريبيتين في االختبارين ) التهديف االمامي 

تطور للمجموعة الضابطة فاي االختباارات البعدياة وبنسابة ةليلاة ةياساا للمجماوعتين ظهور  .5
 التجريبيتين.

الماددو  ( تاأ ير ايجاابي فاي تطاوير مساتو  أداء  -للمنهج المقترح باالسالوبين ) المنرارد  .8
( ساانة 18-15المهااارات الهجوميااة بكاارة الساالة لااد  طالبااات المرحلااة ال انويااة وبأعمااار ) 

 حالة من االنجاد تتناسب والقابليات الموجودة حاليا .  وبشكل يحقق
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  التوصيات. 5-2

 يوصي الباحث بما يأتي :
العماال علااى اسااتخدام مرااردات الماانهج المقتاارح كونهااا ذات طبيعااة سااهلة ومشااوةة وباادون  .1

ها تعطي للطالبة حالة من االطمئنان وبشكل تجعلها تتعلق بالدرس معوةات ، اضافة الى أن
 السابق ، وهذا ما تأكد من خالل التطبيق الميداني .أك ر من 

اجااراء دراسااات مشااابهة علااى فئااات عمريااة مختلرااة للاارا الوةااوف بشااكل مباشاار علااى  .2
المعوةات التي تواجه مدرسي التربياة الرياضاية لماا لاذل  مان أ ار هاام فاي تطاوير القاعادة 

 .وصوال الى القمةةية التي تشكل المنطلق االساس الذي يبنى عليه هرم الرياضية العرا
إجااراء دراسااات مشااابهة علااى طالبااات الصااف الرابااع االعاادادي لتطااوير المهااارات الدفاعيااة   .3

 بكرة السلة .
خلق حالة من التواصل بين الكوادر التدريسية والعلوم الصرفة من خالل عقد ندوات مك راة  .4

مات وتطبيقهاا علاى لمدرسي التربية الرياضية اليجاد منافذ جديدة في الحصول على المعلو 
 المدارس وعدم اعتماد الصيغ التقليدية القائمة حاليا في تدريس مادة التربية الرياضية .

ايجاااد الوسااائل والمسااتلدمات التااي تساااعد ماادرس التربيااة الرياضااية فااي الماادارس النجاااح  .5
مهاماه فاي تطبياق المانهج المقتارح ، ماع اظخاذ بنظار االعتباار طبيعاة المالعاب الموجااودة 

 اصة وان هنا  تمارين يمكن تطبيقها بمساحات ليست كبيرة .خ
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 المصادر العربية
، اف ررطمه ، داه افي رره  افجد ررد  رر  اد ررداد افتاررطهي لافب  رر  فق رر   رره  اف ررداابررهام ا افتي:رر    .1

 .1991افعهب  ،
، اف ررطمه ،داه افي رره 1،  اف:ررده   افه ط رر  لاالرري افيلرر لفلج  أبررل افعررق اعتررد  بررد افي:ررط     .2

 .1990افعهب ،
، اف رطمه ، افيش ر  ف  بط ر   ره  افلر   ف شطير  ناعتد أت ن  رليي، تعترد  برد افعي ري برن لرقت    .3

 .1997لافشيه،
 . 1909صه ، داه افتعطهف ، ، ت 12،   أصلل   ا افشيياعتد  يت هاجح    .1
، :هجترررر   ررررطدل  رررري افررررد ن لآبهلن،اف ررررطمه ، داه  ت دترررر   رررر    ررررا افررررشييآهشررررلف ل: ررررش    .5

 .1900تط جهلمل،
، 1  طيرر  ن    دف ررل افترردهب ن لالف ررط( ادتررله  اد ررداد افشيلرر  ف:ررده   افشالررطت   طتررل ها:رر    .6

 . 1990اف طمه  ، داه افي ه افعهب  
 . 1990،  تطن ، داه افي ه ، 1،   افتشطم  افتعطصه     اف:هب   افه ط   أ ها ب طب    .0
، دتير  ، تشيرلهات جطتعر  دتير  ،  اف  طي لاف: ل ا  ر  اف:هب ر  افعد  ر ات طش لي تبط  ل    .9

1990 . 
 ه  افل   فيهلع اف:هب   افه ط       تعطمد افتع ت ن افته ريي لتعطمرد ا رداد افتع تر ن    . ا   .9

 .1991، بغداد، تد ه   ت بع  لياه  اف:هب   ،1،   لافتع تطت
 . 1996،اف طمه  ،داه افي ه افعهب   الي لشظه طت افعه  بل ل ل  اعتد    .17
 . 1996افته ي ادق  ت  ،  ، اف طمه  ، افتدبل افى شظه طت اف:ده  ب :ه :لتلن   .11
 –، بغرداد ،لياه  اف:ع ر ا افعرطف  لافبعرع افع تر   :رده ي اف:هب ر  افه ط ر  جتطل صطفح لآبهلن   .12

 . 1991جطتع  بغداد ، 
، ادلر شده    ه ط   تبطدئ افبعع افع ت     اف:هب   افبدش   لافعلن افيط ع  للليان تهل ،  .13

 . 1995، تشيأ  افتعطهف ، 
 .1997، داه افي ه افعهب ،  ه  افل   ف جت ععلن ل د تعلض   .11
بطفد تعتلد  ي ي، دهال  :ع      فعطدت اف:صل   ب ه  افلر  ، هلرطف  تطجلر: ه ،    ر  اف:هب ر   .15

 .1997افه ط    ، جطتع  بغداد، 
بطفد شجا  بد اهلل  اف:صل   افبع د     ه  افل   ل قق:  بش: ج  افتبطها ، هلطف  تطجل: ه،       .16

 .1996:هب   افه ط    ، جطتع  بغداد، اف
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،    تشطم  لالطف   افبعع افع ت  افشظه ر  لاف: ب ر هبع  تص يى    طن ،   تطن تعتد غش ا  .10
 . 2777،  تطن ، داه صيط( ف شيه لاف:لي ع ، 1 

 .1990، بغداد، ت بع  اف:ع  ا افعطف ،افتاطهات افيش   ب ه  افل  ه د جطبه،  تطل  طهف   .19
 .1995،اف طمه  ،ت :ب  ادش  ل افتصه   ،اف: ل ا لاف  طي افشيل   لاف:هبلي    هتي   افغه  .19
، تطن ، داه افيرهل  ف شيره لاف:لي رع ، :ب    ل: رل ا اف:رده   افه ط ر ه لطن به ب  تج د    .27

2771 . 
، تشيرأ  افتعرطهف ،  اف ره  اف رط ه    بشرط( افتارطهات افيش ر  لافب   ر   ي   تعتد تعتد علن    .21

1999. 
لرر د جتعرر  أبررل بترر ي   دهالرر  فرربعض افشررلاع  افبدش رر  لافشيلرر   ف تعررلق ن جلررد ط ، ا هلعرر   .22

 . 1991د :لهاه ،      اف:هب   افه ط    ، جطتع  ع لان ، 
  ط(  اد اعتد  :أ  ه الطف   :شظ ت   ف:تطه ن اف:ع ا   ى بعض افتاطهات ادلطل   ب ه  افل    .23

 .2771فه ط    ، جطتع  بغداد، ، ا هلع  د :لهاه،      اف:هب   ا
 . 1993، اف طمه  ، داه افي ه افعهب  ،  افت  طش  ط افع ل   افشظه   لاف: ب     ع  علطا افد ن .21
، افتلصل،داه اف :  ف  بط    2،   1،ج  ه  :ده ي اف:هب   افه ط    بطي اعتد افلطتها     .25

 .1990لافشيه،
، ت بعرر  جطتعرر  بغررداد 1، ج تشررطم  افبعررع  رر  اف:هب رر  بررد افج  ررل افيلبعرر  ، تعتررد افغشررطا    .26

1991 . 
 .1991، بغداد، ت بع  لياه  اف:هب   ، ه  افل    بد افع  ا اف ط   لآبهلن   .20
 .1990صل، ت طبع اف:ع  ا افعطف  لافبعع افع ت ،، افتل 3،   اف:ع ا افعه   بد     شص ف   .29
، داه اف :ر  ف  بط ر  1،  تبطدئ   ا اف:ده   افه ط ر  بد     شص ف ، قطلا علن عل ن    .29

 .1999لافشيه ، 
، افبصه  ، داه افتبطدئ ادلطل       ه  :ده ي اف:هب   افه ط    دشطن جلاد ب ف لآبهلن    .37

 . 1999اف :  لافل ط   ، 
، تصرره ، داه افتعررطهف ه   افه ط رر    شظه ررطت ل: ب  ررطت   اف:ررد صررطا افررد ن  بررد افبررطف     .31

،1992 . 
 . 1999ادل شده   ، 9،  : ب  طت  -اف:ده   افه ط   شظه طت صطا  بد افبطف     .32
، ادلرر شده   ،  اف:ررده   افه ط رر    ألرري ، تيررطم ا ، ا:جطمررطت صررطا ع ترر  ، تعتررد به  ررع    .33

 . 1990تشيأ  افتعطهف ، 
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 1996، تطن ، داه ادتل ف شيه،  الطف   :ده ي اف:هب   افه ط       افد هي ، اعتد ب طش      .31
. 

 د طفى. ، 2771تعط هات   ى   ب  افتطجل: ه   ا اف:ده   افه ط   ،       :ه   تص ح .35
 .1993، داه افتعه   افجطتع  ، ب    اف:ده   افه ط  ، ادل شده  :     ات  افب ك   .36
، جطتعررر  افتلصرررل، تد ه ررر  ت بعررر  ألررري لتبرررطدئ  ررره  افلررر   رررط ي بيررر ه عترررلدات لآبرررهلن   .30

 .1993افجطتع ، 
، افتلصرل ،  ادب:برطهات لاف  رطي لاف: رل ا  ر  اف:هب ر  افه ط ر  قطلا علن افتشددلي لابرهلن   .39

 . 1997ت طبع اف:ع  ا افعطف  
 .1991، ت بع  جطتع  بغداد،ت لشطت افصيطت افعه    بهلن  قطلا علن عل ن لآ .39
، افتلصررل ، داه اف :رر  ف  بط رر  2، :هجترر   بررد   رر  شصرر ف ،   افرر:ع ا افعه رر  ررلهت تط شررل   .17

 .1990 لافشيه ،
ف ط(  بداهلل      :أ  ه تشا  :ده ب  ت :ه  ف: ل ه افله   ادش: طف ر   ر  أدا( بعرض افتارطهات  .11

افاجلت   افته بر  ب ره  افلر   ، هلرطف  تطجلر: ه ،    ر  اف:هب ر  افه ط ر   ف بشرطت، جطتعر  بغرداد 
،2771 . 

،   ر  اف:هب ر  ل  را افرشيي افه ط ر  اف  رطيتعتد علن  قلي ، تعترد شصره افرد ن ه رلان    .12
 .  1999اف طمه  ، تؤلل  هلي اف للف ، 

، اف ررطمه  ، داه افي رره  1، ج3،  اف  ررطي لاف: ررل ا  رر  اف:هب رر  افبدش رر    تعتررد صرربع  علررطش ن .13
 .1995افعهب ، 

، اف رطمه  االي افع ت   ب ه  اف ط ه  ل ه  اف  رطيصبع  علطش ن ، عتدي  بد افتشعا   تعتد .11
 . 1990، ته ي اف :ط  ف شيه ، 

، اف ل رت، داه 1،  اف  رطي  ر   ره  افلر   تعتد صبع  علطش ن ، تعتد تعترلد  برد افردا ا    .15
 . 1991افي ه افعهب ،

 .1995، تشيأ  افتعطهف ،افاجلا ب ه  افل  تعتد  بد افهع ا التط  ل   .16
 . 1991،اف ل ت. داه اف  ا ، 2،  اف:ع ا افعه   لاف:ده   افه ط  تعتد   تطن    .10
تعترررد  برررد افرررهع ا الرررتط  ل   تارررطهات  ررره  افلررر   ، دهالررر  :جه ب ررر  فررر:ع ا تارررطهات  اف:ته ررره   .19

لافتعطلهه لاف:صرل   ، هلرطف  تطجلر: ه تشيرله  ، تجتل ر  هلرط ل افتطجلر: ه  ر     ر  اف:هب ر  
 .1991لافل ط  ، بغداد،افه ط    ، داه اف :  

، اف رطمه  ،  ل  لفلج   اف:هب   افبدش   لافه ط      افشظه   لاف: ب   لاف:جه ر   تعتلد  شطن    .19
 . 1995داه افي ه افعهب ، 
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 . 1999افشيه ، ، افتلصل، داه اف :  ف  بط   ل  ه  افل  تؤ د  بد اهلل ،  ط ي بي ه   .57
ت :برر   ،1،  ا:جطمررطت عد  رر   رر  :ررده ي اف:هب رر  افبدش رر  لافه ط رر  تصرر يى افلررط ح تعتررد    .51

 . 2771لت بع  اإليعطع افيش  ، 
 .1999، اف طمه ، داه افي ه افعهب ، ه  افل   ف تده  لافتدهيتد ي دان  تص يى تع .52
، اف رطمه  ، ته رري  1،  افتعرطتقت افع ت ر  لافعت  ر  بر ن افشظه ر  لاف: ب ر تصر يى علرن بطم   .53

 .1999اف :ط  ف شيه 
تع:ي  لشي اف ط    ا ه بهشطتج ن :ده ب ن بأل لب  اف:تطه ن افته بر  ل:ترطه ن اف عر   ر  بعرض  .51

افصررريطت افبدش ررر  لافتاطه ررر  ب ررره  اف رررد ا، أ هلعررر  د :رررلهاه ،    ررر  اف:هب ررر  افه ط ررر  ، جطتعررر  
 .2771افتلصل،

، اف ررطمه  ،داه افي رره  اف:ررده   افه ط رر  افعررد ع ، :ب رر   ، :شظرر ا ، ق ررطد تي:رر  ابررهام ا عتررطد   .55
 . 1999افعهب  

: ن ادب:دا  ر  لاد داد ر ، دف رل    ه  :ده ي افعط  اف هات ل: ب  ارط برطفتهع تي:  ابهام ا عتطد .56
 .2777، اف طمه ، داه افي ه افعهب  ،1،  افتع ت ن لألف ط( ااتله

، اف رطمه   اف  طي لاف: رل ا افشيلر  لاف:هبرليتتدل   بد افتشعا اف شطش  ،   لى  بد اهلل جطبه    .50
 .1995، ت :ب  افيق  ف شيه لاف:لي ع ، 

، اال شده  ، داه اف :ر   1،      افه ط   لاا داد افبدش اف  طق  افبدش   لاف:ده تللى  ات     .59
 .1901ف  بط   لافشيه،

 . 1993، بغداد ، داه افع ت  ف  بط   ،    ا افشيي افه ط  شياه اف طف  ،  طتل فل ي  .59
  افته ر  -ن بطدلر لب ن   افتشيرهد شل ل تعتد تعتلد افع طف    أ ه الر:بداا بهشرطتج ن :رده ب   .67

فصرريطت افبدش رر  افبطصرر  ب رره  اف ررد ، ا هلعرر  د :ررلهاه ،    رر  اف:هب رر  افه ط رر   ،  رر   رردد تررن ا
 . 1999جطتع  بغداد ، 

، ، :هجتر    ر  جعيره لرتط   ، افتلصرل  ه  افل   ، الطل طت ف :يل ش ل ف لطي لد ك تل:ط    .61
 .1991ت طبع داه افع ت ، 

ده   افرردا هي  رر  :شت رر  بعررض مررقل  بررد اف رره ا ، ا رره بهشررطت  :ررده ب  بطلرر:بداا الرر ل  اف:رر .62
افتاررطهات افاجلت ررر  ب ررره  افلررر  ، هلرررطف  تطجلرر: ه ،    ررر  اف:هب ررر  افه ط ررر   ن جطتعررر  بغرررداد، 

1999. 
، بغررداد،ت :  افعررطدل ف  بط رر   تللررل     ررا افعه رر  اف:ع ا لجدلفرر  اف:ررده   لج رر  تعجررل    .63

 . 2777اف  يه  ،
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، غداد ، ت :   رطدل ف  بط ر  افيش ر ، ب شظه طت اف:ع ا لاف: له افعه  لج   تعجل  لآبهلن    .61
2777. 

، افتلصرل ، تد ه ر  داه اف :ر  ف  بط ر  لافشيره   ها   افبعرع افع تر  لتشطمجر لج   تعجل    .65
1999 . 

 . 1995ل ،ت بع  جطتع  افتلصل ، افتلص  ا افعه    اف:ع ا افعه    لج   تعجل   .66
 . 1999تلصل،ت بع  جطتع  افتلصل، اف   ا افعه    اف:ع ا افعه    لج   تعجل    .60
لداد تعتد افتي:   :أ  ه ال:بداا بعض الرطف   اف:رده ي   رى :ع را بعرض افتارطهات افاجلت ر   .69

ب ه  افل   لال: تطه لقت افر:ع ا اد رطد ت ، ا هلعر  د :رلهاه ،    ر  اف:هب ر  افه ط ر   ، جطتعر  
 . 2777بغداد،

اف: ب  طت ادعصط       ال:بداا افعطلل     لد ع  طل ن اف: ه :  ، تعتد علن  ب د افعب دي .69
 .1999، افتلصل ، داه اف :  ف  بط   لافشيه ،     بعلع اف:هب   افه ط   

 .2772، بغداد ،ت :  افصبه ف  بط  ، اف:ع ا افعه   ب ن افتبدأ لاف: ب   عه  ب لن    .07
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 ( 1ملحق ) 

 قائمة بأسماء الخبراء الذين تم اجراء المقابالت الشخصية معهم
 

اللقب  ت
 العلمي

 االختصاص االسم

 جامعة بغداد. -كلية التربية الرياضية –كرة السلة  مهدي نجم عبد اهلل أ . د. 1
 جامعة بغداد. -كلية التربية الرياضية -تدريب كرة سلة رعد جابر باقر أ . د. 2
 جامعة بغداد -كلية التربية الرياضية للبنات –كرة السلة  مؤيد عبداهلل جاسم أ . د. 3
 جامعة بغداد –كلية التربية الرياضية للبنات  -طرائق تدريس فاطمة الهاشمي أ . د. 4
 جامعة بغداد –كلية التربية الرياضية للبنات  -طرائق تدريس وداد المفتي أ . د. 5
 جامعة بغداد. –كلية التربية الرياضية  –تعلم حركي  قاسم لزام أ . د. 7
 جامعة بغداد –كلية التربية الرياضية  -طرائق تدريس ظافر هاشم أ . د. 6
 جامعة بغداد. –كلية التربية الرياضة  -كرة سلة اسعد عبدالعزيز أ. م . د. 8
 لىجامعة ديا -كلية المعلمين -تعلم حركي نبيل محمود شاكر أ. م . د. 9
 جامعة بغداد -كلية التربية الرياضية -فسلجة التدريب حسين علي أ. م . د. 11
 جامعة ديالى -كلية التربية الرياضية -كرة سلة قاسم نصيف أ. م . د. 11
 جامعة بغداد -محاضر كلية التربية الرياضية للبنات -طرائق تدريس عبدالرزاق الطائي أ. م . د. 12
 جامعة بغداد –كلية التربية الرياضية  -بايوميكانيك بدالكريمصريح ع أ. م . د. 13
 جامعة بغداد  -كلية التربية الرياضية -كرة السلة -بايوميكانيك خالد نجم عبداهلل م. د. 14
جامعةة  -كليةة التربيةة الرياضةية للبنةات –كرة السلة  -تعلم حركي انتصار عويد م.د. 15

 بغداد
 



 66 المالحــــــق 

 ( 2ملحق) 
 المتخصصين والخبراء الذين استعان بهم الباحث في اختيار االختبارات قائمة بأسماء

 االختصاص االسم اللقب العلمي ت

االكاديمي دكتوراه  1
 العلوم االستاذ

جامعةةةة  -كليةةةة التربيةةةة الرياضةةةية -فسةةةيولوجيا التةةةدريب الرياضةةةي ريسان خريبط
 بغداد

 جامعة بغداد. -الرياضيةكلية التربية  –كرة السلة  مهدي نجم عبداهلل أ. د. 2
 جامعة بغداد. -كلية التربية الرياضية -تدريب كرة سلة رعد جابر باقر أ. د. 3
 جامعة بغداد -كلية التربية الرياضية -تاريخ التربية منذر هاشم الخطيب أ. د. 4
 جامعة ديالى -كلية التربية الرياضية -طرائق تدريس عدنان الجبوري أ. د. 5
 جامعة بغداد -كلية التربية الرياضية للبنات -علم النفس دة رسنناه أ. د. 7
 جامعة بغداد -كلية تربية رياضية بنات  -طرائق تدريس  وداد محمد رشاد أ.د. 6
 جامعة ديالى  -كلية المعلمين  -تعلم حركي  نبيل محمد شاكر أ.م.د. 8
 جامعة الموصل -ة الرياضية كلية التربي -اختبارات كرة سلة  هاشم احمد سلمان أ.م.د. 9
 جامعة بغداد –كلية التربية الرياضة  -كرة سلة اسعد عبد العزيز أ. م. د.  11
 جامعة بغداد –كلية التربية الرياضية  -اختبارات وقياس ثائر داود أ. م. د.  11
 جامعة بغداد -كلية التربية الرياضية  -كرة سلة مكرم السعدون أ. م. د.  12
 جامعة ديالى -كلية التربية الرياضية -كرة سلة قاسم نصيف . د. أ. م 13
 جامعة ديالى –كلية التربية الرياضية  -تعلم حركي نصير صفاء أ. م. د.  14
 جامعة بغداد –كلية التربية الرياضية  -تعلم حركي احمد المسالمة أ. م. د.  15
 جامعة بغداد -كلية التربية الرياضية للبنات محاضر -طرائق تدريس عبد الرزاق الطائي أ. م. د.  17
 جامعة بغداد  -كلية التربية الرياضية -كرة السلة -بايوميكانيك  خالد نجم عبد اهلل م.د. 16
 كلية التربية الرياضية جامعة الموصل -كرة سلة  نبيل محمد عبد اهلل م.د. 18
 جامعة بغداد -ياضية كلية التربية الر  -تدريب كرة سلة  سلوان صالح م.د. 19
 جامعة بغداد -كلية التربية الرياضية -تدريب كرة يد حازم علوان م. د. 21
 جامعة بغداد -كلية التربية الرياضية -تدريب كرة سلة هالل عبد الكريم م. د. 21
 جامعة بغداد -كلية التربية الرياضية  -كرة سلة  مهند عبد الستار م . 22
 جامعة ديالى -كلية المعلمين  -يب كرة يد تدر  اياد حميد م. 23
 جامعة بغداد -كلية التربية الرياضية للبنات  -كرة سلة  عظيمة عباس م. 24
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 ( 3الملحق ) 

 استمارة استطالع اراء المختصين والخبراء لتحديد االختبارات االنسب لعينة البحث
 
 

 المحترم………………………… االستاذ الفاضل
 تحية طيبة وبعد

 
 –جامعةةة ديةةالى  –قةةوم الباحةةث ) سةةحر حةةر مجيةةد( طالةةب الماجسةةتير فةةي كليةةة المعلمةةين ي

بةةأجراء بحثةةم الموسةةوم ا اثةةر اسةةتخدام االسةةلوبين المنفةةرد والمةةزدو  فةةي درس التربيةةة الرياضةةية 
 لتطةةةةةوير بعةةةةة  المهةةةةةارات الهجوميةةةةةة بكةةةةةرة السةةةةةلة   علةةةةةى عينةةةةةة مةةةةةن طالبةةةةةات الثانويةةةةةة 

متعون بم من خبرة علمية وميدانية يرجى تفضلكم بوضع عالمةة     ) ) المرحلة الرابعة( ولما تت
X.امام االختبار االنسب لعينة البحث ) 

 
 

 وتقبلوا فائق التقدير واالحترام
 
 

 الباحث
 سحر حر مجيد
 

 
 التوقيع:
 الخبير:

 اللقب العلمي :
 التاريخ:    /      /
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 االختبارات المهارية المرشحة المهارات
وحدة 
 سالقيا

االشارة 
X 

 المالحظات

المناولةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 الصدرية

   ثانية مناولة الكرة نحو هدف مرسوم على الحائط
   ثانية مناولة على الحائط باقصى سرعة واقل زمن 15
   ثانية مناوالت على الحائط باقصى سرعة واقل زمن 11

   النقاط التهديف االمامي التهديف
   النقاط التهديف الجانبي

   النقاط ديف من على خط الرمية الحرةالته
   ثانية الطبطبة بين اربعة حواجز الطبطبة

   ثانية الطبطبة بين ستة حواجز
   ثانية الطبطبة بين ثمانية حواجز
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 ( 4ملحق ) 
 استمارة استطالع اراء المختصين والخبراء لالطالع على المنهج المقترح

 
 حترمالم………………………… االستاذ الفاضل
 تحية طيبة وبعد

 
بةأجراء  –جامعةة ديةالى  –يقوم الباحث ) سحر حر مجيةد( طالةب الماجسةتير فةي كليةة المعلمةين 

بحثةةم الموسةةوم ا اثةةر اسةةتخدام االسةةلوبين المنفةةرد والمةةزدو  فةةي درس التربيةةة الرياضةةية لتطةةوير 
عة فةي مجةال اللعبةة بع  المهارات الهجومية بكرة السلة   ونظرًا لما تتمتعون بةم مةن خبةرة واسة
 سعى الباحث لالستعانة بكم وذلك باالطالع على المنهج الموضوع وابداء رأيكم 

 وتقبلوا فائق التقدير واالحترام
 

                                                                 
 
 

 الباحث
 سحر حر مجيد

 
 التوقيع:
 الخبير:

 اللقب العلمي:
 /التاريخ:    /   
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 يبين نماذج  من الوحدات المقترحة¼ ملحق 
 باالسلوب المنفرد لتطوير المهارات                      الشهر : االول                         المجموعة التجريبية االولى 

 االسبوع : االول             الوحدة / الثانية                                               الهجومية بكرة السلة                
 ( د 54الوقت : )           السبت 6/81/1118اليوم والتاريخ                                                      

 األهداف التعليمية :       األهداف التربوية :
 . . التقدم بمهارة الطبطبة العالية8    تعويد الطالبات على الضبط وااللتزام . .8
       بث روح التعاون بين الطالبات . .1
 بث روح المنافسة الشريفة بين الطالبات . .3

نوع 
 النشاط

الوقت 
 بالدقائق

 التنظيم المهارات والفعاليات الهدف التعليمي

 المالحظات

ار
كر
ت

 

 الراحة بين
وقت 
االداء 
رار الكلي

تك
رين 

تما
ال

 

الجزء 
 االعدادي

 د81
 د81

 االحماء
 ارين البدنيةالتم

      

الجزء 
 الرئيسي

 د 31

 د 4
 
 د 14

 النشاط التعليمي
 

 النشاط التطبيقي

 
 
اداء الطبطبةةةةةةة مةةةةةةن  -

 وضع الجسر.
اداء الطبطبةةةةةةة مةةةةةةن  -

 وضع الجلوس الطويل.
الطبطبة السريعة الى  -

نصف ملعب كرة السةلة 
ثةةةم دحرجةةةة الكةةةرة الةةةى 
الزميلةةةةةةةةةة  المقابلةةةةةةةةةة 
 والرجوع خلف الفرقة.

يةةةةر الطبطبةةةةة مةةةةع ت  -
االتجةةةال اليةةةد المحةةةاورة 
 حسب اشارة المدرس.

تمةةةةةةةةةةةرين الكةةةةةةةةةةةرة  -
واالرقةةةةام) تحمةةةةل كةةةةل 
طالبةةةة رقةةةم معةةةين فةةةي 

توضةةةةع كةةةةرة  -فرقتهةةةةا
امةةةام كةةةل فرقةةةة ينةةةادي 
المةةةةةدرس علةةةةةى رقةةةةةم 
معةةةةةين تقةةةةةوم الطالبةةةةةة 
بةةةةةةةةةالرك  السةةةةةةةةةريع 
والتقاط الكةرة ثةم القيةام 
بالطبطبةةةةة الةةةةى نهايةةةةة 
السةةةاحة والعةةةةودة الةةةةى 
 خلف الفرقةة بعةد اعةادة

 الكرة الى مكانها(.

  
 
3 
 
1 
 
1 
 
 
 

 
1 
 

 
8 
 

 
 
 ثا31
 
 ثا31
 
 د8

 
 
 

 
 ثا31
 

 
 ثا31
 

 
 
 ثا31
 
 ثا31
 
 د1

 
 
 

 
 د8

 
 

 
 
 د5.4
 
 د3

 
 د7

 
 
 

 
 د4.4
 

 
 د4

 
 
 

الجزء 
 الختامي

 د 4

 لعبة ص يرة   د 4
 االنصراف

     



 11 المالحـــــق

 يبين نماذج  من الوحدات المقترحة 1/5ملحق 
 باالسلوب المنفرد لتطوير المهارات                          المجموعة التجريبية االولى 

 الوحدة : العاشرة                                                الهجومية بكرة السلة                          الشهر : الثاني
 االسبوع : االول                  
( 54السبت                      الوقةت : ) 3/88/1118اليوم والتاريخ                   

 د 
 األهداف التعليمية :        األهداف التربوية :

 . تعليم مهارة التهديف من الحركة .8    تعويد الطالبات على الطاعة واالحترام . .8
 . التقدم بمهارة المناولة الصدرية .1   بث روح الشجاعة وحب الوطن بين الطالبات . .1
 . التقدم بمهارة الطبطبة العالية .3      قيادة .تنمية روح ال .3

نوع 
 النشاط

الوقت 
 بالدقائق

 الهدف التعليمي
المهارات 
 والفعاليات

 التنظيم

 المالحظات

ار
كر
ت

 

 الراحة بين
وقت 
االداء 
رار الكلي

تك
رين 

تما
ال

 

الجزء 
االعدادي 

 د81
 د81

 االحماء
 التمارين البدنية

      

الجزء 
 لرئيسيا

 د31

 د4
 
 د14

 النشاط التعليمي
 

 النشاط التطبيقي

 
 
التهةةديف مةةن  -

الحركةةةةةةةةةة بعةةةةةةةةةد 
اسةةتالم الكةةرة مةةن 

 الزميل.
 
 
التهةةديف مةةن  -

القفةةز مةةن منةةاطق 
 مختلفة.

 

المناولةةةةةةةةةةةةةةة  -
والجةةةةري عكةةةةس 
اتجةةةةال الكرة)كمةةةةا 

 في الشكل(.

 

 
الطبطبةةةةةةةةةةةةةةةة  -

والدوران النصفي 
 )نصف الساحة(.

 
 

  
 
 
3 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 

 
 
5 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
31

 ثا
 
 
 

 
31

 ثا
 
 
 
 

 
 
31

 ثا

 
 
 

 د8
 
 
 

 
 د8

 
 
 
 
 ثا31
 
 
 

 
 
 
 د 5

 
 
 
 
81.4

 د
 
 
 
 
 د5.4
 
 
 
 

 
 
 د6

الجزء 
 الختامي

 د 4

 لعبة ص يرة  د 4
 االنصراف

     

 



 13 المالحـــــق

 يبين نماذج  من الوحدات المقترحة 3/5ملحق 
 طوير المهارات باالسلوب المنفرد لت                          المجموعة التجريبية االولى 

 الوحدة : الثامنة عشر                                        الهجومية بكرة السلة                          الشهر : الثالث
 االسبوع : االول                          
 ( د 54الوقت : )                  السبت   8/81/1118اليوم والتاريخ      

 األهداف التعليمية :       التربوية :األهداف 
 . التقدم بمهارة الطبطبة بت يير االتجال .8    تنمية روح المحبة واالخاء بين الطالبات . .8
 . التقدم بمهارة المناولة الصدرية .1      تنمية الثقة بالنفس  . .1
 اثارة روح المنافسة . .3
 

نوع 
 النشاط

الوقت 
 بالدقائق

 الهدف التعليمي
 المهارات
 والفعاليات

 التنظيم

 المالحظات

ار
كر
ت

 

 الراحة بين
وقت 
االداء 
رار الكلي

تك
رين 

تما
ال

 

الجزء 
 االعدادي

 د81
 د81

 االحماء
 التمارين البدنية

      

الجزء 
 الرئيسي

 د31

 د 4
 
 د 14

 النشاط التعليمي
 

 النشاط التطبيقي

 
 
الطبطبةةةةةة بةةةةةين  -

 الحواجز المختلفة.
 
ات وقوف الطالب -

فةةةةةةةي مجمةةةةةةةوعتين 
متوازيةةةةةةةةة يقةةةةةةةةوم 
المةةةةدرس بدحرجةةةةة 
الكةةرة علةةةى االر  
تنطلةةةةةق الطالبتةةةةةان 
ومةةةن يحصةةةل علةةةى 
الكةةةرة يتوجةةة  الةةةى 
الهةةةةةدف بالطبطبةةةةةة 
بينمةةا الثانيةةة تكةةون 

 دفاع.
 
المناولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  -

والجةةةةةةةري عكةةةةةةةس 
 اتجال الكرة.

 
 
 

  

 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 

 
 د8
 
 
31

 ثا
 

 
 
 
 
 
 
 د8

 
 

8.4

 د
 
 
 د 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 د 1.4
 
 
 د88
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 د4.4

الجزء 
 الختامي

 د 4
 د 4

 لعبة ص يرة  
 االنصراف

     

 



 15 المالحـــــق

 يبين نماذج  من الوحدات المقترحة 5/5ملحق 
 باالسلوب المزدوج لتطوير المهارات                        المجموعة التجريبية الثانية 

 الهجومية بكرة السلة                    الشهر : االول    الوحدة : االولى                                           
 االسبوع :  االول          
 ( د  54الوقت : )   الثالثاء 1/81/1118اليوم والتاريخ      

 األهداف التعليمية :       األهداف التربوية :
 ة .. تعليم مهارة الطبطبة العالي8    تعويد الطالبات على الضبط وااللتزام . .8
 . تعليم مناولة المهارة الصدرية .1    تعويد الطالبات على نكران الذات  . .1
 تنمية روح الشجاعة . .3

نوع 
 النشاط

الوقت 
 بالدقائق

 التنظيم المهارات والفعاليات الهدف التعليمي

 المالحظات

ار
كر
ت

 

 الراحة بين
وقت 
االداء 
رار الكلي

تك
رين 

تما
ال

 

الجزء 
 االعدادي

 د81
 د81

 االحماء
 التمارين البدنية

      

الجزء 
 الرئيسي

 د31

 د4
 د14

 النشاط التعليمي
 النشاط التطبيقي

 
الطبطبةةةةةةةة الةةةةةةةى خةةةةةةةط  -

المنتصف والرجوع ثم 
المناولةةة الةةى الزميلةةة 

 وهكذا.

 
اداء الطبطبةةةة والةةةدوران  -

خلةةف الشةةاخن وعنةةد 
الوصةةةةةول الةةةةةى خةةةةةط 
المنتصةةةةةةةةف تةةةةةةةةة دي 
المناولةةة الطويلةةة الةةى 

 الزميلة.
وقوف الطالبةات كمةا فةي  -

تةة دي الطالبةةة  -الشةةكل
أ المناولةةةةةةةة الةةةةةةةةى ب 
وتةةةرك  سةةةريعا  الةةةى 
االمةةام واسةةتالم الكةةرة 
وتةةة دي الطبطبةةةة مةةةن 
خلةةةةف الشةةةةاخن ثةةةةم 
تعيةةةد الكةةةرة بالمناولةةةة 
الطويلةةةة الةةةى الطالبةةةة 
الثانية والرجوع خلةف 

 الفرقة.

  
3 
 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 ثا31
 
 
 
 
 
 ثا31
 
 
 
 
 
 

 ثا 31

 
 د8
 
 
 
 
 
 د8
 
 
 
 
 

 
 د 9
 
 
 
 
 

 د1.4
 
 
 
 
 
 

 د7.4

الجزء 
 الختامي

 د4

 لعبة ص يرة   د 4 
 االنصراف

     

 



 14 المالحـــــق

 تبين نماذج  من الوحدات المقترحة 4/5ملحق 
 باالسلوب المزدوج لتطوير المهارات              المجموعة التجريبية : الثانية 

 الهجومية بكرة السلة                    الشهر : الثاني      الوحدة : التاسعة                                        
 االسبوع : االول          
 ( د 54الوقت )             الثالثاء   31/81/1118اليوم والتاريخ              

 األهداف التعليمية :       األهداف التربوية :
 التهديف . . التقدم بمهارة8    تنمية روح الشجاعة وحب الوطن . .8
 . التقدم بمهارة الطبطبة العالية .1     تنمية روح المنافسة الشريفة  . .1
 . التقدم بمهارة المناولة الصدرية .3    تنمية روح المحبة واالخاء بين الطالبات . .3

نوع 
 النشاط

الوقت 
 بالدقائق

 الهدف التعليمي
المهارات 
 والفعاليات

 التنظيم

 المالحظات

ار
كر
ت

 

 بين الراحة
وقت 
االداء 
رار الكلي

تك
رين 

تما
ال

 

الجزء 
 االعدادي

 د81
 د81

 االحماء
 التمارين البدنية

      

الجزء 
 الرئيسي

 د31

 د4
 
 د14

 النشاط التعليمي
 

 النشاط التطبيقي

 
 

الطبطبةةةةةة حةةةةةةول  -
محةةةةةيط الةةةةةدوائر 
الةةةةةةةةةةثالث فةةةةةةةةةةي 
الملعةةةةةةةةةةب ثةةةةةةةةةةم 

 التهديف.
 

تةةةةةة دي الطالبةةةةةةة  -
المناولةةةة الةةةى ب 

ال وتةةةرك  باتجةةة
الكرة وتستلم مةن 
خلةةةف الطالبةةةة ب 
ثةةةةةةةةةةةم تةةةةةةةةةةة دي  
الطبطبةةةةةةةة مةةةةةةةن 
خلةةةةف الشةةةةاخن 
ثةةةم اداء المناولةةةة 
الطويلةةةةةةةةة الةةةةةةةةى 
الزميلة والرجوع 
سةةةةةةةريعا  خلةةةةةةةف 

 الفرقة.
المناولةةةةةةةة بةةةةةةةين  -

الةةةةةةزميلتين مةةةةةةن 
الحركةةةةةةةةةةة ثةةةةةةةةةةم 

 التهديف

  

 
3 
 

 
 
 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 

 
 
31

 ثا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31

 ثا
 

 
 
 د8

 
 
 
 
 
 د8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 د88.4
 
 
 
 
 
 د 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 د5.4

الجزء 
 الختامي

 د 4

 لعبة ص يرة  د 4
 االنصراف

     

 
 



 16 المالحـــــق

 يبين نماذج  من الوحدات المقترحة 6/5ملحق 
 المجموعة التجريبية : االولى             باالسلوب المزدوج لتطوير المهارات                   الشهر : الثالث

 الهجومية بكرة السلة                               االسبوع : االول                         الوحدة : السابعة عشر
 ( د54الوقت : )                   الثالثاء  17/88/1118اليوم والتاريخ               

 األهداف التعليمية :       األهداف التربوية :
 رة الطبطبة بت يير االتجال .. تعليم مها8      تنمية روح القيادة . .8
 . التقدم بمهارة التهديف من الحركة .1    زيادة الثقة بالنفس وتحمل المس ولية  . .1
 . التقدم بمهارة المناولة الصدرية3     تعويدهن على الضبط وااللتزام . .3

نوع 
 النشاط

الوقت 
 بالدقائق

 التنظيم المهارات والفعاليات الهدف التعليمي

 المالحظات

ار
كر
ت

 

 الراحة بين
وقت 
االداء 
رار الكلي

تك
رين 

تما
ال

 

الجزء 
 االعدادي

 د81
 د81

 االحماء
 التمارين البدنية

      

الجزء 
 الرئيسي

 د31

 د4
 د14

 النشاط التعليمي
 النشاط التطبيقي

 
تةةةةةة دي الطالبةةةةةةة  -

الطبطبةةةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةةين 
الشةةةةةةةةةةواخن ثةةةةةةةةةةم 
التهةةةةةديف كمةةةةةا فةةةةةي 

 الشكل.
 
وقةةةوف الطالبةةةات  -

ضةةةةةة  فةةةةةةي كمةةةةةةا مو
الشكل تقوم الطالبةة أ 
بدحرجة الكرة الى ب 
بينما تقوم الطالبةة ب 
بمناولةةة صةةدرية الةةى 
جةةةةةا اثنةةةةةاء الةةةةةرك  
تستلم الطالبة أ الكةرة 
مةةةةةةةةن جةةةةةةةةا تقةةةةةةةةوم 
بالطبطبة ثم التهةديف 
والرجةةةةةةةةوع خلةةةةةةةةف 

 الفرقة.
وقةةةوف الطالبةةةات  -

كمةةةةةةا موضةةةةةة  فةةةةةةي 
الشةكل  تقةةوم الطالبةةة 
أ بمناولة صدرية الى 
ب والةةرك  السةةريع 

لةةةةةةةى االمةةةةةةةام ثةةةةةةةم ا
االسةةةةةةةةةةةةةةةةةتالم واداء 
الطبطبةةةة مةةةن خلةةةف 
الشةةةةةةاخن ثةةةةةةم اداء 
المناولةةةة مةةةع جةةةا ثةةةم 
الطبطبةةةةةة  ومناولةةةةةة 
الكةةةةرة الةةةةى الطالبةةةةة 

 الثانية.

  
3 
 
 
 
 

 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
31

 ثا
 
 
 
 
 
 د8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 د8
 

 
 د8
 
 
 
 
 

8.4

 د

 
 د7.4
 
 
 
 
 

 د81.4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 د7
 

الجزء 
 الختامي

 د4

 لعبة ص يرة  د4
 االنصراف

     

 



 17 المالحـــــق

 ( يبين أنموذج من الوحدة التعليمية 4ملحق ) 
 المجموعة الضابطة                          باالسلوب التقليدي لتطوير المهارات                       الشهر : الثاني

 االسبوع : االول                    الوحدة : العاشرة                                     الهجومية بكرة السلة           
الوقةةةةةةةةةةةةت :                    السبت  3/88/1118اليوم والتاريخ                  

 ( د54)
 األهداف التعليمية :       األهداف التربوية :

 . التقدم بمهارة المناولة الصدرية .8      تنمية روح القيادة . .8
 . التقدم بمهارة الطبطبة العالية .1   ية  .زيادة الثقة بالنفس وتحمل المس ول .1
     تعويدهن على الضبط وااللتزام . .3

نوع 
 النشاط

الوقت 
 بالدقائق

 المالحظات  التنظيم المهارات والفعاليات الهدف التعليمي

الجزء 
 االعدادي

 د81
 د81

 االحماء
 رين البدنيةالتما

   

الجزء 
 الرئيسي

 د31

 د4
 د14

 النشاط التعليمي
 النشاط التطبيقي

 
يةةةةتم تقسةةةةيم طالبةةةةات 
الصةةةةةف الةةةةةى أربةةةةةع 

 فرق:
: المناولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 8ف

الصةةدرية مةةن الثبةةات 
مةا فةي بين الطالبات ك

الشةةةةةةةكل والرجةةةةةةةوع 
السةةريع خلةةف الفرقةةة 

 ة .المقابل
 
الطبطبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  :1ف

السةةةريعة الةةةى نصةةةف 
ملعةةب كةةرة السةةلة ثةةم 
دحرجةةةةة الكةةةةرة الةةةةى 
الزميلةةةةةةةة  المقابلةةةةةةةة 
والرجةةةةةةةةةوع خلةةةةةةةةةف 

 . الفرقة
تةةةة دي الطالبةةةةة : 3ف

الطبطبةةةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةةين 
 .الشواخن 

 

المناولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة : 5ف
والجري عكةس اتجةال 
الكرة)كمةةةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةةةي 

 الشكل(.
 
 

 
 
 
 

              ×××    ××× 

 
 
 
 

التأكيد على النظةام وعةدم 
 اثارة الضوضاء .

 
 
 
 

يقةةوم المةةدرس باالشةةراف 
امةةةةةةل علةةةةةةةى الفةةةةةةةرق الك

وتصةةةةةةةةةةةحي   االربعةةةةةةةةةةةة
 االخطاء ان وجدت .

 
 

التاكيةةد علةةى الهةةدوء عنةةد 
االنتقةةةال مةةةن فرقةةةة الةةةى 

 خرى .أ

الجزء 
 الختامي

 د4
 د4

 
 لعبة ص يرة
 االنصراف

 

 


