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 املشرف وترشيح جلنة الدراسات العلياإقرار                
 

 أشهد أَن اعداد الرسالة الموسومة بـ:

 احلركية واكتساب  تنمية بع  الددراتري برنامج تعليمي يفتأث))
 ((اخلاصة بكرة اليد االحتياجاتاملهارات اهلجومية لذوي 

 

التربية ( تمت تحت إشرافي في كلية عمار طاهر منديل المعدة من طالب الماجستير)
األساسية / جامعة ديالى . وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في التربية 

 الرياضية وألجله وقعت.

 

 التوقيع

 المشرف

 أ .د.  فرات جبار سعد هللا

 كلية التربية األساسيةـ جامعة ديالى

/     /3102 

 

 للمناقشةبناء على التعليمات والتوصيات المتوافرة ، نرشح هذه الرسالة 

 

 التوقيع

 أ.د نبيل محمود شاكر

 العلمية نمعاون العميد للشؤو

 كلية التربية األساسية جامعة ديالى

/     /3102 
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 إقرار املدوم اللغوي  
 

 

 

 أشهد أَن أعداد الرسالة الموسومة بـ:

املهارات  احلركية واكتساب  تنمية بع  الددراتري برنامج تعليمي يفتأث))
 ((اخلاصة بكرة اليد االحتياجاتاهلجومية لذوي 

 

 

( تمت مراجعتها من الناحية اللغوية عمار طاهر منديلالمعدة من طالب الماجستير)
 ةتحت إشرافي، وأصبحت بأسلوب علمي سليم خال من األخطاء والتعبيرات اللغوي

 غير الصحيحة، وألجله وقعت.

 

 

 

 

 

 التوقيع                         

 االسم                         

 اللقب العلمي                        

 الجامعة                        

                                                                /       /3102 
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 املناقشةو إقرار جلنة التدويم 
 

 نشهد أننا أعضاء لجنة المناقشة والتقويم آطلعنا على الرسالة الموسومة بــ:

 احلركية واكتساب  تنمية بع  الددراتري برنامج تعليمي يفتأث))
 ((اخلاصة بكرة اليد االحتياجاتاملهارات اهلجومية لذوي 

 نا ( في قسم الدراسات العليا وناقشعمار طاهر منديلالمقدمة من طالب الماجستير )

 الطالب في محتوياتها ، وفيما له عالقة بها، ونقر أنها جديرة بالقبول لنيل درجة 

 الماجستير في التربية الرياضية .

 

 التوقيع:                                                                       التوقيع:     

                                                                 : االسم                                                                           : االسم

 عضو اللجنة:                                                                     عضو اللجنة :  

 2023التاريخ:    /    /                                                               2023/   التاريخ:    / 

 التوقيع:

 االسم:

 رئيس اللجنة :

 2023التاريخ:    /    /

(   بجلسته المرقمة )ديالى ـ جامعة األساسية دق عليها مجلس كلية التربية اص

 . 2023/  والمنعقدة بتاريخ /

 

 التوقيع:                             

 حاتم  جاسم عزيز  .د. م أ                           

 ديالىجامعة  -األساسية عميد كلية التربية                          

 3102التاريخ     /    /                            
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  اإلهداءاإلهداء
 

هللا عليه صلى )سالم .. محمد إلإلى نبي الرحمة و ا

 (وسلم

 وطني الجريح الذي ينزف كل يوم... العراق العظيم

 من غاب عن عيني وهو في قلبي حاضر ... والدي

 والدتيميها ..إلى الغالية التي جعل هللا الجنة تحت قد

 ي تبهم ازري في الحياة  ......إخو من اشد

 يوالحنان ... زوجت محبةبالالقلب الدافئ 

 بالغ امتنانيضع مع مرة جهدي المتواأهدي ث
 

 

      

 

 
 

 

 

 عمار
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 متنانآشكر و
محمد  الصالة والسالم على سيدنا وشفيعنا وأفضل رب العالمين  الحمد هلل 

 وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
يسعدني ويشرفني أن أتقدم بالشكر والتقدير الجزيلين الى األستاذ الدكتور 

فرات جبار سعد هللا المحترم المشرف على الرسالة لجهوده المبذولة ورعايته 

ومساعدته القيمة وإبداء الرأي واالجابة عن أي آستفسار فقد ضحى الكريمة 

لرسالة الى هذه براحته واخذنا منه الوقت الكثير  في سبيل الوصول با

الصورة التي هي عليها اآلن فله مني خالص التقدير واالحترام وأدامه هللا 

 خدمة للعلم وطالبه.

وأتقدم بالشكر والتقدير الى لجنة المناقشة لما بذلوه من وقت وجهد في قراءة 

 الرسالة لهم مني خالص الشكر والتقدير. 

 مثلة باالستاذتاألساسية م وأتقدم بالشكر الجزيل الى عمادة كلية التربية

 المحترم له مني خالص االحترام والتقدير. جاسم عزيزالدكتور حاتم المساعد 

والشكر الجزيل الى لجنة السمنار المتمثلة باالستاذ الدكتور نبيل محمود شاكر 

واألستاذ المساعد الدكتوراياد حميد رشيد واألستاذ المساعد الدكتورة مها 

ه لي من مساعدة ومعلومات قيمة فلهم مني كل الشكر محمد صالح لما قدمو

 والتقدير وجزاهم هللا عني خير الجزاء.

الى أساتذة السنة التحضيرية األفاضل بصورة عامة  لكما أتقدم بالشكر الجزي

وأخص بالذكر األستاذ الدكتور فائق السامرائي واألستاذ الدكتور غازي 

و تاذ الدكتور ناظم كاظم جواد صالح واألستاذ الدكتور طالب جواد واألس

علي لما  ماجدة حميد كمبش والمدرس المساعد نزار المساعدوالدكتوراالستاذ 

 الدراسة.ة فترة ليقدموه لي من معلومات قيمة ط

ومن الواجب االخالقي والعلمي ان اتقدم بجزيل الشكر واالمتنان الى االستاذ 

 لما ابداه لي من دعم معنوي قبل واثناء مدة الدراسة الدكتور مثنى الجشعمي

مكتبة كلية التربية األساسية ومكتبة كلية التربية  والشكر موصول الى موظفي

الرياضية جامعة ديالى وجامعة بغداد والى موظفات قسم الدراسات العليا لهم 

 جميعاً جزيل الشكر والتقدير.

 لى إخواني وزمالئي في الدراسة كما يسعدني أن أتقدم بالشكر والتقدير ا

) لمياء , عبد الرحمن , عمر , باسم , صداح , صدام, محمد , علي خليفة . 

 محمود , اياد , سيف (  احمد , مصطفى , عبد الغفور, ،علي حميد 



   8 

 

احمد مهدي العبيدي و  لى األخوة األعزاء المدرس المدرسوشكر خاص إ

كبيرة لي طيلة مدة الدراسة فلهم مني المدرس المساعد قصي حاتم لمساندتهم ال

 خالص الشكر والتقدير.

والشكر موصول الى ادارة مدرسة  الطور األبتدائية  للبنين وادارة مدرسة 

ة للبنين ومعلمة التربية الخاصة الست بيداء ومعلم التربية بعقوبة األبتدائي

سبيل انجاح من معونه في لي  خالد وعينه البحث لما قدموه  الرياضية األستاذ

 البحث وفقهم هللا وجزاهم عني خير الجزاء .

اعد ) باسم و مصطفى و بيداء واتقدم بالشكر والتقدير الى فريق العمل المس

 .هللا  ( وفقهم وخالد

وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير واالحترام الى والدي ووالدتي اللذين لم يبخال 

ما وصلت وجلست أمامكم علّي بشيء وضحيا بكل شيء من اجلي ولوالهما ل

 في هذا المكان. لهم كل التقدير واالحترام وجزاهم هللا عني خير الجزاء.

 

 

 

 

 

 

 

 الباحث                                                                       
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 ملخص الرسالة        

 
 

 

 احلركية واكتساب  تنمية بع  الددراتري برنامج تعليمي يفتأث
 اخلاصة بكرة اليد االحتياجاتاملهارات اهلجومية لذوي 

 

 

 

 

 الباحث                                      المشرف                                

 عمار طاهر منديل                                 أ. د فرات جبار سعد هللا             

 

 

 الرسالة على خمسة ابواب : أشتملت

 : الباب األول

التربية الرياضية في  التطرق الى أهمية درس مهذا الباب التعريف بالبحث اذ تتضمن 
في توفير فرص متكافئة  من دور لما لهلى منهاج التربية الرياضية بتدائية واإلالمدارس ا

التعلم ( مع اقرانهم في الدراسة وتوفير بيئة رياضية  البحث ) بطيئي ةلطالب عين
 متكاملة يعبرون فيها عن قدراتهم الحركية والمهارية من خالل درس التربية الرياضية .
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 اما مشكلة البحث

تعلم من الهل يعاني التالميذ بطيئي تكمن مشكلة البحث في اإلجابة عن السؤال األتي )
إذ تم عمل استمارة تضمنت  والمهارات الهجومية بكرة اليد (ضعف في قدراتهم الحركية 

التربية الرياضية والتربية الخاصة ووزعت على عشرة من معلمي ومعلمات السؤال السابق 
 م ( منه8بنعم او ال , اذ أجاب ) اإلجابةمدارس قضاء بعقوبة المركز وكانت بعض  في 

الحركية والمهارات الهجومية بكرة اليد وبما يشكل  ) بنعم ( اي وجود ضعف في القدرات
األمر الذي يعزز من وجود مشكلة حقيقية لدى تلك الفئة وهذا  اإلجابات%( من  88نسبة )

 .ما دفع الباحث ان يجد الحلول المناسبة لها 

 البحث  : افهدا

لذوي  الهجوميةالمهارات  اكتسابالحركية و  قدراتال بعض يمي لتنميةاعداد برنامج تعل -1
 .بكرة اليد الخاصة االحتياجات

واكتساب  الحركية قدراتال البرنامج التعليمي في تنمية بعض التعرف على تأثير -2
 .بكرة اليد  لذوي األحتياجات الخاصة المهارات الهجومية

التعرف على نسبة التطور في بعض القدرات الحركية والمهارات الهجومية لذوي  -3
 االحتياجات الخاصة بكرة اليد.

التعرف على المجموعة االفضل في تنمية بعض القدرات الحركية واكتساب المهارات  -4
 الهجومية لذوي االحتياجات الخاصة .

 فرضا البحث :

الضابطة والتجريبية القبلية والبعدية لمجموعتي البحث  وجود فروق معنوية بين األختبارات -1
 لصالح األختبارات البعدية .
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 والتجريبية الضابطة البحث مجموعتي بين البعدية األختبارات في معنوية فروق وجود -2
 . التجريبية المجموعة  لصالح

 
 :مجاالت البحث 

 تعلم(.البطيئي من تالميذ الصف الرابع األبتدائي ) عينةالمجال البشري : 

 .18/1/2813  ولغاية  11/18/2812 من الفترة:  زمانيالمجال ال

 .البحث ) قيد الدراسة ( لعينةساحات المدارس   : مكانيالمجال ال

 

 -الباب الثاني : الدراسات النظرية والسابقة :      

الحركية  قدراتوالة والتعلم الحركي وتعريفه تطرق الباحث في هذا الباب الى التعلم بصورة عام
سابقة اما الدراسات الالمهارات الهجومية بكرة اليد .و وفئة بطيئي التعلم واسباب بطئ التعلم 

(  محمد زامل عبد الكريم) ودراسة   2882(  ثائر حسن رشيد)  فتناول الباحث دراسة
2811. 

 الباب الثالث :

جراءاته الميدانية ، وآستخدم الباحث المنهج  آحتوى الباب الثالث على منهج البحث وا 
االختبارين القبلي والبعدي في  جموعتين الضابطة والتجريبية ذواتوبتصميم المالتجريبي 

( تلميذ من الصف 28تحقيق مجريات البحث وأهدافه التي طبقت على عينة بلغ قوامها )
، واستدعى ذلك القيام بتجربة آستطالعية هدفت إلى تحديد مدى مالئمة  بتدائي الرابع اال

عض القدرات االختبارات والتمرينات لعينة البحث والتحقق من األسس العلمية لالختبارات لب
كما آستغرق تنفيذ البرنامج ثمانية أسابيع في المدة الواقعة بين الحركية والمهارية ، 

بآستخدام معالجات النظام  تم معالجة البياناتو  18/4/2813لغاية  11/2/2813
 .(spssاإلحصائي )
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 الباب الرابع :

شمل هذا الباب عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها للمتغيرات قيد الدراسة ، ومن خاللها تم 
 أهداف البحث والتحقق من فروضه . التوصل إلى تحقيق

 ستنتاجات والتوصيات :إلالباب الخامس : ا

 : ستنتاجاتإلا

الحركية واكتساب المهارات الهجومية  قدراتتأثير البرنامج التعليمي كان ايجابيًا في تنمية ال .1
 تعلم ( بكرة اليد .اللذوي األحتياجات الخاصة ) بطيئي 

الحركية  قدراتفي تنمية ال التمرينات المستخدمة كان له دور مباشران التكرار والتنوع في  .2
 والمهارات الهجومية بكرة اليد لعينة البحث .

الحركية  قدراتامج التعليمي كان مهمًا في تنمية الالفروق الفردية اثناء تنفيذ البرنان مراعاة  .3
 والمهارات الهجومية بكرة اليد .

 
 التوصيات      

لعينة من اهمية في لما لهذه ا )بطيئي التعلم ( بذوي األحتياجات الخاصة األهتمام وجوب .1

 دراسات اخرى  

 

دراسة تأثير برامج تعليمية اخرى لصفات ومهارات وفعاليات مختلفة لذوي األحتياجات  .2

 تعلم (.الالخاصة ) بطيئي 

 

تعلم من خالل اجراء تجارب في فعاليات مختلفة الالعمل على رفع كفاءة التالميذ بطيئي  .3

ن اهداف اخالقية اقرانهم األسوياء لما له م والتقليل من النقص الذي قد يشعرون به تجاه

 .وانسانية سامية 
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 قائمة المحتويات

 الصفحة املوضوع ت

 2 العنوان 

 2 القرانية األية 

 3 اقرار المشرف ولجنة الدراسات العليا 

 4 اقرار المقوم اللغوي 

 5 اقرار لجنة التقويم والمتابعة 

 6 األهداء 

 8-7 شكر وامتنان 

 22-9 ملخص البحث 

 22-23 قائمة المحتويات 

   20-29 قائمة الجداول 

  

 قائمة األشكال
20 

 22-20 قائمة المالحق 

 

  الباب األول 

 24 التعريف بالبحث 2

 25-24 مقدمة البحث وأهميته 2 - 2
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 25 مشكلة البحث 2 – 2

 26 أهداف البحث 3 – 2

 26 البحث افرض 4 – 2

 26 البحثمجاالت  5 – 2

 26 المجال البشري 2 - 5 – 2

 26 زمانيالمجال ال 2 - 5 – 2

 26 مكانيالمجال ال 3 – 5 – 2

 27 تحديد المصطلحات 6 – 2

 

 الصفحة الباب الثاني ت

 29 الدراسات النظرية والسابقة 3

 29 الدراسات النظرية 3-0

 29 البرنامج 3-0-0

 32-30 التعلم 3-0-3

 33-32 الحركيالتعلم  3-0-2

 34-33 خصائص التعلم الحركي 3-0-2-0

 37-34 القدرات الحركية 3-0-4

 40-37 الرشاقة 3-0-4-0

 42-40 التوافق الحركي 3-0-4-3
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 44-43 التوازن 3-0-4-2

 45-44 اليد بكرة الهجومية المهارات 3-0-5

 46 المناولة 3-0-5-0

 46 بكرة اليد كيفية تعليم المناولة 3-0-5-3

 47 من مستوى الرأس المناولة 3-0-5-2

 47 الكرات استالم 3-0-5-4

 47 استالم الكرة باليدين 3-0-5-5

 48 استالم الكرات العالية 3-0-5-6

 49-48 الطبطبة 3-0-5-7

 49 الخاصة االحتياجاتذوي  3-0-6

 50-49 مفهوم بطئ التعلم 3-0-7

 52-50 اسباب صعوبات التعلم 3-0-8

خصائص الطلبة الذين يعانون من صعوبات  3-0-9
 التعلم

52 

 52 الدراسات السابقة 3-3

 53-52 2002( دراسة ) ثائر حسن رشيد 3-3-0

 54-53 2022(  دراسة )محمد زامل عبد الكريم 3-3-3

 54 مناقشة الدراسات السابقة 2 -3-3

 54 في الدراسات السابقة اوجه التشابهه و األختالف 3-3-4

 54 الدراسة األولى 3-3-4-0



   26 

 

 55 الدراسة الثانية 3-3-4-3

 55 من الدراسات السابقةالمتحققة  الفائدة  3-3-5

 

 الصفحة الباب الثالث ت

 57 منهج البحث واجراءته الميدانية 2

 57 منهج البحث 2-0

 58-57 مجتمع البحث وعينته 3 -2

 59 تجانس العينة 2-3-0

 60 الوسائل المستخدمة في البحثاألجهزة واألدوات و  2 -2

 60 األجهزة واالدوات 2-2-0

 60 وسائل جمع المعلومات 3 - 2 – 2

 62 تحديد متغيرات البحث 4 - 2

 62 الحركية تحديد القدرات 2-4-0

 62 الحركية قدراتتحديد اختبارات ال 2-4-3

 63 الحركية القدرات ختباراتا مواصفات 2-4-2

 63 الرشاقة أختبار 2-4-2-0

 64 أختبار التوافق 2-4-2-3
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            42      الباب األول : التعريف بالبحث
 

 التعريف بالبحث : -1         
 :ته وأهمي البحث مقدمة 1-1         

من التربية العامة لما لها من اثر في تنمية قدرات  تعد التربية الرياضية جزءًا حيوياً        
الفرد ومواهبه بدنيًا وذهنيًا ونفسيًا ويتحقق هذا من خالل الممارسة الفعالة للنشاطات 

 بتدائية في المدارس اإل الرياضية الصفية و الالصفية ويهدف منهاج التربية الرياضية
والمهارات التي يحتاجها التالميذ من كتساب الخبرات إلالى استثمار االوقات المقررة 

خالل ممارسة الفعاليات الرياضية وااللعاب الترويحية وقد اولت الدول في خططها 
معرفة العلمية وربطها بالحياة وبرامجها عناية خاصة بقطاع التربية والتعليم وتوظيف ال

فرص متكافئة  فعااًل في توفير جتماعية من خالل جعل التعليم األساس يسهم اسهاماً إلا
  (بطيئي التعلم)حتياجات الخاصةإلميع التالميذ ومنهم شريحة ذوي امن التربية والتعليم لج

بعناية الباحثين ودراسة حاالتهم لذا يفترض ان عقود  عدة د حظيت هذه الفئة منذوق     
 تالميذلمكانيات المتاحة لإلثر من امكانيات المتاحة للتالميذ بطيئي التعلم هي اكإلتكون ا

ألسوياء من زمالئهم والمشاركة ذ ان مستوى الدافعية لديهم اقل منها عند اإاألخرين 
يجابية في النشاطات والفعاليات لكنهم يستطيعون تعلم المهارات البدنية والحركية إلا

 ولديهم القدرة على التوافق ولكن بوقت اطول من اقرانهم . 

ومما تجدر األشارة إليه ان اهم المحاور التي يجب االهتمام بها في مرحلة التعليم االساس 
مصاحبة لهم في معظم اوقاتهم فضاًل عن ان تلميذ للتالميذ هي القدرات الحركية كونها 

وقابليته على تعلم المهارات الرياضية الجديدة هذه المرحلة يتسم بحيوية حركية عالية 
 .اب الفردية والجماعية ومنها لعبة كرة اليد ولمختلف األلع

لذا أصبح من الضروري التفكير في العوامل التي تساهم في اكتساب المهارات وتطويرها    
أن هنالك عوامل غير  رى الباحثيو وخاصة المهارات الهجومية في لعبة كرة اليد . 

ذه العوامل هي القدرات ومن ه العوامل البدنية قد تؤثر على اكتساب المهارات الهجومية
 الحركية .
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تربوية  لبيئةوتوفيرها .  التي تمتاز بالتشويق والمتعةلعبة كرة اليد من األلعاب  اذ تعد
متكاملة كالتعاون والعمل الجماعي واحترام القوانين والمنافسة الشريفة . وكذلك هي ذات 

عن شمولها بالمنهاج المقرر للمدارس األبتدائية اعتبارا من  قيمة حركية وبدنية فضالً 
 بتدائي .إلاالصف الرابع 

وبما ان المهارات هي األساس في تعلم اي فعالية رياضية لذا تكمن اهمية البحث في      
وضع برنامج يساعد التالميذ بطيئي التعلم على تنمية بعض قدراتهم الحركية واكتساب 
المهارات الهجومية بكرة اليد ومعرفة تأثيره بوصفه محاولة لالسهام في االرتقاء بمستوى 

 جتماعية.إلوالنفسية وا المهاريةفي النواحي ومساواتهم باقرانهم  التالميذ بطيئي التعلم

 

 : مشكلة البحث    1-2   

أهتمام الباحث بدراسة ذوي االحتياجات الخاصة فئة )بطيئي التعلم( من خالل       
الفئة لغالبية المجتمع من جهه ه وعدم وضوح صفات هذه لخصوصية تلك الفئة من جه

على انهم ذوي عاهات او لديهم عوق جسمي اخرى , اذ ينظر اليهم من قبل معظم األفراد 
 او عقلي وهي نظرة خاطئة بالتأكيد .

الحركية والمهارات  قدراتحول وجود ضعف في بعض ال *قام الباحث بأجراء استطالع رأي
وزع  الباحث استمارة ي و لتالميذ الصف الرابع األبتدائ الهجومية بكرة اليد لفئة )بطيئي التعلم(

والتربية الخاصة في مدارس قضاء بعقوبة ( من معلمي ومعلمات التربية الرياضية 01على )
د ضعف في وجو ) بنعم ( اي ( منهم 8, اذ أجاب ) جابة بنعم او الوكانت اإل المركز
جابات , اإلمن  %( 81الحركية والمهارات الهجومية بكرة اليد وبما يشكل نسبة ) القدرات

يجاد الحلول المناسبة لدى تلك الفئة مما دفع الباحث إل وان ذلك يعني وجود مشكلة حقيقية
 لها .

 

 (3انظر ملحق ) *
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 البحث : افهدا  3 -1  

كتساب المهارات الهجومية لذوي عداد برنامج تعليمي لتنمية بعض القدرات الحركية واإ -0
 حتياجات الخاصة بكرة اليد.إلا
واكتساب المهارات  التعرف على تأثير البرنامج التعليمي في تنمية بعض القدرات الحركية -2

 حتياجات الخاصة بكرة اليد .إللذوي ا الهجومية
التعرف على المجموعة االفضل في تنمية بعض القدرات الحركية واكتساب المهارات  -3

 .بكرة اليد الهجومية لذوي االحتياجات الخاصة 
 
 :البحث فرضا   4 -1  

وجود فروق معنوية بين األختبارات القبلية والبعدية لمجموعتي البحث الضابطة  -0
 والتجريبية لصالح األختبارات البعدية .

البعدية بين مجموعتي البحث الضابطة  ختباراتألفي امعنوية فروق  وجود  -2
 . والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية 

 

 : مجاالت البحث   5 -0

  (.تالميذ الصف الرابع األبتدائي ) بطيئي تعلمعينة من  المجال البشري :   0-5-0

 . 01/1/2103ولغاية  01/01/2102الفترة من  : المجال الزماني  0-5-2

 . البحث ) قيد الدراسة ( ةعينلساحات المدارس :  مكانيالمجال ال  0-5-3
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 :تحديد المصطلحات    6 -1 

 بطيئ التعلم   - 
يطلق على الطفل الذي يكون غير قادر على مجاراة األخرين تعليميًا او تحصيليًا   

او كامنة بحاجة الى عملية  في موضوع دراسي وهذا يعود ألسباب ظاهرة
 (0).تشخيص

نه يجد صعوبة لسبب او ألخر في أاو هو طفل اعتيادي في اطاره العام األ   
الوصول الى المستوى الذي يصل اليه اقرانه األسوياء في المعدل وهو ال يصنف 

 .(2)ضمن فئة المتخلفين عقلياً 

 
 

                                                 

  .21ص (2111, عمان  ,: )دار وائل للنشر بطء التعلم وصعوباتة ؛نبيل عبد الهادي واخرون  (1)
 .5ص (0885:) اللجنة الوطنية للتربية الخاصة في العراق؛ وزارة التربية  (4)

 



 

 92  الباب الثاني : الدراسات النظرية والسابقة

 الدراسات النظرية والسابقة : -2
  الدراسات النظرية : 2-1
 البرنامج  2-1-1

البرنااا بصفب اااة فب بااا فببااا رافباااطفلببقرااا فالنشطااارطفلقبااااررالفماةن اااط فمال بقرااا لفالن قربرااا ف
ف.(1)فلالبانرح فلنغطر ففنرافزبنر فبحدداف

من رفااابف)بدررااا ف ااام م(فانااابفلفبشبمبااا فامشااابفن ااا طفب ااارطفقالف ااارغ فن ااا  فل اااد فلنحارااا ف
ف.ف(2)هد فماحدفل

كبااا فهااامفالحااا  ففااامففبااارابصفالااادرم فمالبااارابصفف(3)مالبرنااا بصفهااامفلالشطااا فالبر ااامب فل بااا فبااا ل
فالن قربر ففمفاةقاب فمالنقةزرمطف.

لفاحاادفبن  اارفالنشطاارطفالب باا فالناامفباادمن  فنكاامطفببقراا فالنشطاارطفبأناابالبرناا بصفكباا فر اار ف
ف.(4)غررف  بق فلقننةرقف,فمفمفهقهفالح ل فن بحفب شزافبطفنحار فأهداف  فلف

ف
مفباا فشطاارطفب ااب فلننةرااقفماشااتفب اارطفراانأنف)اباا فبااطفمش اا فنااارفالب حاانففااأطفالبرناا بصفهاام

ف.(برم فالبن قمفم درانبفلنحار فاهدا فب رن ف
لقلكفاقافغا تفالبرنا بصفنغراتفف بقرا فالشطا فمهادف  ف,فمباطفطامفالنشطارطفل ا ف,ففنحارا فال اد ف

فالر فشط فبطفال  تفاطفررىفالنمرفبغر تفبرن بصفننةرقفالشط ف.
ف
ف
 
)فف:أستتداداا النمتتانظ ونظتتا الدتتحليب الم ستتوبة  تتم الديتتميا المنظتتومم ل دتتدري ف؛ب ااطة فشمرةاا ففم(فطاا  فالزبباامف1)

ف.20(فص2002بب طف,فالبؤ   فال ربر فلق قممفمالنكنقمشر ف,
(فف1991)فبركازفدرا ا لفالب اناب ف,فش ب ا فا ارمطفف:الدع يا  تم القترا ال تادا والعنترياف؛(فبدرر ف م مفببدفالمها تف2)

ف.119ص
ف.393صف(2002دارفالةكرفال ربمفلقطب ب ف,فف)ف:فالمعجا الوسيطف؛(فابراهرمفب طة فمأشرمطف3)
,فالاااا هرافف1)ط لمعتتتا يالألستتتوياا وا قالبرنتتتامج  تتتم الدربيتتتة الريالتتتية بتتتيا النظريتتتة والدطبيتتتف؛(فببااادفالحبرااادف ااار ف4)
ف.11(ص2002,

ف
ف
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 الدع ا: 2-1-2
فمركن  ففففف فب ب  فببقر  فالن قم فمنح طفأ   ر  ففر د فمنطمرر فنغررر فالةردفففمفنبط   قمك

مالبشنب فب مرافب ب ،فإقفاطفاإلن  طفر دفأكطرفالك ئن لفالحر فح ش فإل فالن قم،فكب فمانبف
أكطرفا نر  ب فم درافبق فالن قمفالقيفر دفننرش فطبر ر فلنة ب لفالةردفب فالبشنب فمالبرئ ف

،فف رفنبفب بنب رهفالركطفاة   فمال  ب فالب مفالقيفرحددففمفأيفلحا فبطفلحا لفالحر ا
،فمببقرن فالن قمف(8)آط رفببقر فن قرمفمنبررطفالنقبرقفبق فالار دالف(فبأنبل8991بن ر لفبحبدف)

شمانتفبنب دل ففمفببقر فالدر ففإقافركزفالبدر ففب بن طفقان رمفب فهب فأالفببقرن طفمالن ق
بط فبق فندرر فالدر فبطررا فش   فف طفال د فاة   فلقدر فرغرتفبطفن ارهفلقلكف
فابنب رالففمف فبدا فرض  فالدر فاط فنحضرر فبند فالرر ضر  فبدر فلقنربر  فك  مشتفبق 

نبكنبفبطفإط رافالنقبرقفإبط ءفالطررا فماة قمتفمكرةر فنكمرطفالدر فمأداءفالنبررطفبطررا ف
فإل فبب فف   فبركزفمنربمي.

 

(فالن قمفب نبفلال بقر فالنمفببانض ه فرن  فاحدفاالن ط فhilgard,1977مر ر فهرقش ردف)فف
فالنغررفال ف امفرنغررفبطفش  فاال نش ب فلبم  فالبماش  ف,ب رطفاالفنرش فش  ئصفهقا

فال فح اللفب  فامفبماب فالنضصف,ام ف, فالك ئطفالحمفبط فبماب ففطرر  فرن رضفل   رض 
ف.فف(2)الن تفامفال ا  ررفامفالبرضف..الخفل

فلزام)ففف ف   م فبأنبلنغررر2002مبرفب فنكر فف( فمهم فالحركم فال قمك ففم فمدائم فن بر  ط بل
لقارم فننرش فالشبرافمالبب ر  ففمفهد فأمفماشتفأمفب  رافب رن ،فمهمفببقر ففرضر فالف
فملكطفن حافآط ره ف فال بقر  فمالفن  هد فن ند فبقر   نب  فما  فبب  را فب مرا نشض فلقب حا 

ف.(3)مفاةداءفالقيفرحدنفن قب لمنن ئش  فمال رطفاة   مفلحدمنفببقر فالن قمفالحركمفه
ف
ف

                                                           

( 1991: ) لقاااة  د م    لر اا   ل،  اا د منااج و رقاادر ساالدرب ة سدبرااة ة بلنرااة ؛عنايااام مدماام  دماام  اا  ( 1)

 .42,ص

:) عمان, م ت ة 1,ط سركر رجرج ة سعلم رسقبرقجسه ة صفرة ؛ثائ   دمم غ ا ي وخالم مدمم   و ش،ي  ( 4)

 .12ص,(4212,  لمجمع  ل،    للنش و لط اعة

 ,(2002ب.م،  ،)جامعة  غدةدا  : لتطب قاتس ايسكاةسالالتقس  أسس التسلم واللتلم س وا ؛قاسم لزام صبر وآخرون( 3)

 .32ص
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فأدائبفالب  رالففف ففمر ند فببفبطفش  فالنطمرففمالن قمفهمفلالنغرررففمف درالفالةردفبند
ف.(8)فمفاةداءفكننرش فمبب ر  فالنبررطلفن بر 
ف
ف(2)(فبشبمب فش  ئصفل بقر فالن قمفهمف:2008مقكرفبحبمدفالحرق ف)ففف
فنن جفحرك لفب هرا.إببقر فالن قمفهمفاكن  تفالادرافبق ف .8
فالن قمفن نصفبب  رفبطفالنبررطفمالنشرب فمالشبرا. .2
الن قمفا هرافغررف  بق فلقب حا فمالار  فالبب  رفةنبفر برفباطفنغرارالفداشقرا فنحادنففامف .3

فال قمك.
اففاااااامفال ااااااقمكفناااااا نصفالاااااان قمفهاااااامفالنغراااااارالفالدائباااااا فأمفالط بناااااا فن اااااابر ففاااااامفالااااااادرافالااااااا هرف .4

 الحركم)اةداء(.

ف
فربكطفاال ندال ف فغررفبرئر  فداشقر  فلببقر  فهم مانة فالكطررفبطفالب حطرطفبق فاطفالن قم

)فالنكرارفدررتبقر  فبطفنن ئش  فمهمفنغرررففمفال قمكفالحركمفامف  بقر فاالداءفننرش فالن
 .(3)مالبب ر  (فمالنغقر فالراش  ف)الن حرح(فالب  حتفلنقكفالبب ر  ل

من نننصفبب ف ب فأطفالبشن رطففمفبش اللفبقمفالنة فالن قربمفمالن قمفالحركمففرنةامطف
فأمفحدمنف فاالن  طفم قمكب فبق فحر ا فهمفشدرد فب  فدشم فك  فهمفببقر  بق فاطفالن قم
نغرررفأمفن در ففمفهقافال قمكفالقيفرننصفبطف ر مفالك ئطفالحمفأ     فبن  طفب رطففرؤديف

 ب رن فنا رفب ك فالنغررففمفال قمك.فإل فحدمنفا نش ب 

مبطفش  فقلكفررىفالب حنفب طفالن قمفر ك فب نمىف درافالةردففمفاالداءفمربكطفب حا فف
طب لففمفاداءفالب  راففقلكفبطفش  فنغررف قمكفاالداءفالحركمفلغرضفالنم  فال فدرش 

ف.الحركر 

ف
                                                           

  ,4ed :( , human Motor control and learning; Shmidt,A.Richard, and Timothy lee(8) 

kentine, 2005), P27. 

 ،الجةامع )اإلمارات العرغية  المححةد ،  ار الاحةاب  :اطالئقالتل ري اللسلالت ج ات ؛  محمد محمو  الحيل ( 2)
 .223(, ص2008

 .13ص (  4214 غم م م    ل   ق للط اعة ,):  4, ط مرضرعجت في ة سعلم ة حدكي ؛قاسم لز م ص  ( 3)
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 الدع ا ال ركم : 2-1-3
اطفالطبر  فالش   فببة ممفالن قمفالحركمفكب فنة ب  فهمفن قمفالحرك لفب مرافب با ففففف

من نب فبق فحرك لفاالن  طفك فا فببا ففر ا فحركا لفال با فمالرر ضا ف.فم ادفاشاقلفطبر ا ف
حرك لفال ب فبنقفالشقرا فبة مب  فباطفالحرا افالنامفب  ا  فاالن ا طف,فمنطامرلفحركنابفبا ف

مرا فما ك ال فبن ددافمبنغررافبرطفالحارطفماالشارف.فمنارىفاطفالنغرارالفنطمرفحر نبففاأشقلف 
الكطرااراففاامفنااماحمفالحراا افافاارزلفح لاا فشدراادافننطقااتفاالهنباا مفب ل ااح فال  باا فبااطفشاا  ف
ادشاا  فب ااضفاالشااراءالف,فاقافطاارألفح لاا فبااطفالاامبمفالةاارديفامفالشباا بمف,)فالبؤ  اا لف

حراا افاالن اا طفبباا فراان ئمفمطبر اا فالبراحاا فالناامفالنربمراا ف(فبااطفاشاا فبماكباا ففالنغراارالففاامف
رباارفب اا ف,فمهااقافباا فا اارفب ااك فشقاامففاامفالباادار فمالبؤ  اا لفالنربمراا فمغررهاا ف,ففباارزلف
ب اامرافبناا هصفن مرضاار فلقبناا ءفالحركاامفمبباا فرن ااشمففاامفنمش اا لفالاادم فالحدرطاا ففاامفنربراا ف

رفبرابش اا فالبدر اار فبشنب  ن اا ف,فمنبناالفافضاا فالنمش اا لفلقطةاا ففاامفالبدر اا فمباادألفنطاامف
بغراا فالب اا هب ففاامفاباارازفب  لب اا فالماضااح فلقشراا فالشدراادفمهكااقافا اانط بلفمبةناارافمشراازاف
بماكباا فبااا رشريفبقااا ف اا ح فالنطااامرالفالنانرااا فمال بقراا فمل ااا فابااارزفبطاا  فبااا فم اااقلفالرااابف
الرر ضاا فالنن ف اار فبااطفب اانمر لفحركراا فرائ اا فنكاا دفن اا فالاا فح لاا فاالبشاا زففاامفب ااضف

ف.(1) فبش الن 
ف
مربكطفاطفنمشزفب ضفالن  رر فلقن قمفالحركمفلبشبمب فبطفال قب ءففمفبش  فالن قمففف

فالحركمف.
,فلبأنبفالنبمفب لادرالفبق فاالداءفالحركمفمهمفبشبمب ف1991حرنفبرفبف)ف بلف(ففففففففف

بطفال بقر لفالبرنبط فب لندررتفمالشبرافمالقيفرامدفال فنغرررالفط بن فن بر  ففمف  بقر فالةردف
ف(2)بق فاالداءفالب  ريف.ل

                                                           

ف.2003,ف(بم  فاةك دربر فال را ر فالرر ضر فف):فنبكة المع ومات الدوليةف؛ب د فف ض فح رطف(ف1)
 

 (2)فSchmidt A. Richard: Motor Learning and Performance, Human.ففف
 .Kinetics11, 2000, P. 84ففف
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ف قمكفالك ئن لفالحرفف ففمفنحدرد فلقغ ر  فب ب ل فدمرال فر  بده فرؤديفالن قم فف م فالبشنقة   
فبطرائ ف فالب ك ل فمح  فمالنةكرر فمالاةز فك لشري فال قمكر  فب ضفالبا هر فاكن  ت بق 
ففمف فماإل نبرار فل   فالبا ء فرحا  فبب  فال قمكر  فأ  لرب   فبق فن در  فر  بده  فكب  بشنقة ،

فف(1)الحر ا.

ملاااقلكفبااا لف(فاطفالااان قمفالحركااامفهااامفاحااادففااارم فبقااامفالااانة ف2002مراااقكرفر ااارتفشرااامط)ففف
ماضح فب   فالن قمفالحركمفب قمفالنة فالرر ضامفباطفش ا فمباطفش ا فأشارىفنشادفاطفالان قمف
الحركاامفمال ااقمكفالحركاامفراارنبطفارنب طاا فكبراارافباا فالاانحكمفب باا فالبشاا بر فال ضااقر فماطفهااقاف
الاانحكمفلاابفب  اا فب لش اا زفال  اابمفالبركاازيفمالبحرطاامفمكرةراا فبباا فاةب اا تفالبحرطراا ف

أهاادا ففاامفبشاا  فف شاا فنحررااكفأشاازاءفالش اامفمهاامفب اامراف ااحرح ،فمهناا كفط طاابة بقراا فة
ف(2)درا  فالن قمفالحركم:

فف مفإب  دفال قمكفالحركمفلإلن  ط. .8
فنة ررفال قمكفالحركمفننرش فلقشبرالفال  با . .2
 .ب دفبق فف مفمنحقر فال قمكفاآلطنم  فال قمكفالب نابقمفب البن .3

ف
 (3):يدميز بها الدع ا ال ركم الدمايائص  2-1-3-1
 ال ركم -االديال اإلدراكم -1

الحركر فإقفرنمفالنزمدفف–رنارفلقن قمفالحركمفبأنبفشطمافن  ئر ففمفالب ب فاالدراكر ففف
ب لب قمب لفبطفالبطررالفالب نابق فبن ق  فبطفالحرك لفالب رن فم بمفهقافاالن   ف

ف.الحركمف-ب الدراكم
ف
ف
ف

                                                           

ف(1999دارفالةكرفال ربم،ف،ف)الا هرا1طف،نظرية الدوائر المغ قة  م الدع ا ال ركم ؛فبقمفب طة فطبف(1)
ففففف.23ص
 (4224: )  غم مد م تب  لصخ   للط اعة و لنش د ة سعلم ة حدكي برن ة مبلأ رة سقبرر ؛ ي، ب خيون( 4)

 .14ص

, )  لم  ز  ل،    للتقنيام  ل،  ية  : ة سخقرق ألعلةل مدةكز مصجلد ة سعلرم ؛( دسين دممي  لطو ج  3)
 .5( ص1891 ل ويم , 
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 دس سل االسدجابة -2
مرنكمطفبطفاةنب طفال قمكر فالحركر فمبطفنن ب فالحرك لفالنمفن نبدففر  فك فف

فشزئر ففمفاال  فبق فاال نش ب لفالنمفنا رف ب فنقكفالنمفلمف ا نش ب فب مرا
فاكطرف فبن ق   فنرنبط فاط فبدمره  فربكط فهقه فاال نش ب ل فم     فب د. ن در

ف.ببمبر فلق قمكفالحركمفالب نبر
ف

 تدنظيا االسدجابا-3
مهمفالش  ر فالط لط فلقن قمفالحركمفاقفنبرطفأطفن ق  فاال نش ب لفالبدفلبف 

ف.بطفنبطفإشب لمفلقننارمفحن فنكمطفاال نش ب لفن شح 
ف

 الدغنية الراجعة -4
ر نطر فالةردفبطفطرر فالنغقر فالراش  فأطفرحددفننرش فنن ب فحركنبفمراممف 

فبن  ب ،فأمفنغرررالفلنن ب فاال نش ب ب ب فالنامرمفل قهفالننرش ،فمبق فأر فن در لف
ف

ف:فال ركية قدراتال   2-1-4
ن  طفبطفالبحرطففإقفننضبطفالاادرافبقا فإلالحركر فهمفالنمفركن ب  فافادرالاطفالففف

نحرركفالش امفبكة را فمباامافلبادافزبنرا فبن  اب ف,ففنشادفالةاردفالاقيفرنبنا فبب انمىفشرادف
فالحركرااا ف ااام فر ااا بدهفبقااا فاكن ااا تفالكطرااارفباااطفالب ااا رالفالحركرااا ف.فاااادرالباااطفال

ب ل اااة لفةن ااا ف اااة فلقحركااا فاإلن ااا نر فالنااامفناااؤدىفباااطف بااا فالكااا ئطففارضااا  ففم ااابرل
ف.(1)الحمفمش   فب لب نمر لفال  لر فل

                                                           

 . 12( ص8919: ) جام،ة  غم م د  يم مد مة د  علم ة حدكةوجيه مدجوب ؛ ( 8)

 .ف11(فص2000)فش ب  فالب رافف2,فطب  ففالدع ا ال ركمنش حفب ديف قشفمأكرمفبحبدف,ف( 2)
 

ف(2001ارفاةمائ فلقطب ب فمالن رف:ف)اةردطف,فدف1,فطفنظريات الدع ا والدطور ال ركم, مشربفبحشمتف( 3)
ف  .31ص
  ل ياضيةد  لت  ية  لية د ميالى جام،ة: )8ط د ة حدكي ة سعلم في عجمة مفج رم ؛ هللا س،م ج ا     م( 4) 

 .29ص( 2001
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(فبأن اا فل ااة لفراانمفن قب اا فبااطفالبحاارطف2000مبرف اا ف)فنشاا حفب ااديفماكاارمف ااقشف.ف
ففف(1)لقهفال ة فب  رافنراه فامفنن قب  كمطفهأيفبكن ب فمأب فاطفن

(فبأن  ف ة لفبكن ب فبطفالبحرطفمركمطفالنادررتفامف2000مبرف  ف)مشربفبحشمتف,
م ادفف(ف2)دراكرا فلإل بقر فالةردفالش بر فمالح ار فماالبب ر  فأ     فل  فمننطمرفبح تف 

فمفنحدردفانما فامفا   مفال ة لفالحركر ففاادفحاددفشا لر مففطمطاشنق فال قب ءفمالب ح
(gallahue(فال ة لفالحركر فب لنمازطفمالنماف فماةن ر بر فمالد  فمالر    فاب ف)   مف

لزام(ففحدده فبا لنماف فمالنامازطفمالر ا   فابا ف)ففارالفشبا رف(ففحادده فبا لنماف فمالنامازطف
حاانفالاا فب ااضفهااقهفال ااة لفمهاامففالر اا   فم اام فرنطاار فالب فل(3)فمالر اا   فمالد اا 
فالنمفنمفنر رح  فبطف ب فالشبراءف.فالنماف فمالنمازط

ف نرامفالقر  ا فالحركرا فمالقر  ا فالبدإطفالادرافالحركر فب طقحفرضمفبداشقبفب اطقحففف
كمن اا فأكطاارفان اا ب  فبااطفحراانفبااددفبكمن ن اا فإقفراارىفكاا ركفإطفالااادرافالحركراا فنضاامف
ن   فبكمن لفهمف)الامافال ضاقر ،فالشقادفال ضاقم،فالشقادفالادمري،فالبرمنا ،فالر ا   ،ف

نمافاا فالااقرا فمال اارط(ففاامفحاارطفراارىففالااادرافال ضااقر ،فال اارب ف،نمافاا فالااادمفمال اارطف،
مناا لفهاامفبشبق اا فبكمناا لفالن اا  فب باادافالنمافاا فباارطفالقر  اا فالحركراا فنضاامف ااب  فبك

فا  فالب طقح لفف الادمفمال رطف،مالنماف فبرطفالقرا فمال رطف،كب فانبفر دفالقر   فالبدنر
افال ضاااقر فمالشقااادفال ضاااقمفمالشقااادفرفالط طااا فباااطفحرااانفباااددفبكمن ن ااا فإقفبضااابن  فالااااد

ف.الدمري
ف
ف
ف
ف
ف.ف66ص(ف2000فالب رافش ب  )فف2فطب  ,ففال ركم الدع اف؛فبحبدفمأكرمف قشفب ديفنش ح(ف8)
ف(2008ف,فمالن رفلقطب ب فاةمائ فدار,ففاةردط:ف)ف8ط,ففال ركم والدطور الدع ا نظرياتف؛فبحشمتفمشرب(ف2)

ف.فف25ص
(ف2001فالرر ضااار ،فالنربرااا فكقرااا ف،فدرااا ل فش ب ااا :ف)8طف،فال ركتتتم التتتدع ا  تتتم عامتتتة مفتتتا ياف؛فاهللف ااا دفشبااا رففااارال(ف3)

ف.29ص

ف
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ف(4:) اةنرفالنا طفش  فبطفالبدنر فمالادرالفالحركر فالادرالفبرطفالنبررزفربكطفففففف

فالبةحاامصفال ااشصفر طاامفباا فمباا دافالحركاا فبكبراا فنااا  فالبدنراا فالااادرالفاط:ففامال
فباااا ر طمفمباااا دافالحركاااا فبنمبراااا فنااااا  ففأن اااا فالحركراااا فالااااادرالفاباااا .ففانشاااا زفابقاااا 

ف.فففحركر فب  رالفاد فالبةحمصفال شص

فحران,ففاالشارىفالبدنرا فالاادرالفبطفما نا ل  فش م رن  فبدنر ف درافلك فاط:ففط نر 
فاطفربكاااطفالفحرااان,ففالن بااارمفربكاااطفالفملاااقلكفبرنبطااا فأش ااازافامفش ااا زف ااادرافلكااا فاط

فالاااادرالفابااا .ففنحبااا فامفبرمنااا فلااابفالرر ضااامفقلاااكفبااا طفال ااارب فاشنبااا رفباااطفن اااند 
فال ارطرافمهمفماحدفمش  زفماحدافباق فنحلفمن ب فب ض  فب فبرنبط ففأن  فالحركر 
فالا بقراا لفحاام فماضااح فبؤ اارالفر طاامفحركراا فلقا بقراا لفماحاادفاشنباا رفاط.ففالحركراا 
فالااادرالفبااطفلقن براارففاااطفالر اا   فاشنباا رفن اانشدمفالب اا درفك فاا ففااأطفملااقلكفاالشاارى
ف.فففاالشرىفالحركر 

فالاااادرالفبااارطفاالرنبااا طفب  بااا فنشنبااارفاطفاردنااا فلااام,ففاالح ااا ئر فالن حرااا فباااط:ففط لطااا 
فب اااا ب لفاطفحاااارطففاااام,ففضاااا رة فاالرنباااا طفب اااا ب لفاطفلمشاااادن فبرن اااا ففرباااا فالبدنراااا 
ف.الحركر فاالشنب رالفبشبمب فبرطفاالرنب ط

فالبركازيفال  ابمفالش ا زففامفب ا ك فباطفر ا نمطفالاقرطفاال اش صفالحانا فلم:فراب  
فاال ااامر ءفبطااا فبدنرااا فباااادرالفرنبن ااامطفان ااامفلمشااادن (ففباقرااا  ففالبنشقةااامط)ففمالبحرطااام

فطررااا فالاا فماحاادافنااارافقلااكفبقاا فمبطاا  فالضاا  فبااطفن اا نمفالحركراا ف اادرن مفملكااط
ف.ففال مرافبمضحفباقر فالبنشقةمطفمركضفالب م

فدمطفبضاقر فبشبمبا لففامفبب  ارفناأطررفرر ضر فف  لر فايففمفب  ريفاداءفلك فاطل
فباادمفحاادمنفالاا فرااؤديفباا فغ لباا فطمرقاا فلباادافالناادررتففاامفاال اانبرارفماطف،فاالشاار 
فالبا مبا لفنادررب لفا انشدامفرن احففأنابف،لاقافال ضاقر فالبشبمبا لفببا فبرطفالنمازط

ف.(1)لفقلكفحدمنفلنشنتفالبدار فبنق
ف.فالبكنب فاةفنراضر فال را ر  (1)
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(فإلااا فإطفلفالاااادرالفالحركرااا فن ااادف1991مناااقكرفكااا فباااطف)نشااامىف اااقب طفمطنااا ءفال اااردف
إحدىفالرك ئزفاة   ر فالنمفرنم ا فبقر ا فاإلبادادفالب ا ريففامفاةن اط فالبشنقةا فإقف
طفاشااان  فب ااانمر لف نمشااادفب  ااا فبااارطفالاااادرالفالحركرااا فمب ااانمىفاةداءفالب ااا ريفما 

ببا ر ففاأطفابان كفالةاردفبقا فب انمىفبا  فباطفال    فنب  فلنم فالن  طفالرر ضامفال
الاااادرالفالحركرااا فإنبااا فراااد فبقااا فإطفهاااقافالةاااردفلدرااابفدرشااا فباااطفالاااادرافبقااا فبب ر ااا ف

.مالااادرالفالحركراا فن اار فبقاا فأن اا فلف اادرالفأمف ااة لف(1)الن اا طفالرر ضاامفبنشاا حفل
الةاردفبكن ب فبطفالبحرطفمركمطفالندررتفمالبب ر  فأ   ا فل ا فمننطامرفبح اتف  بقرا ف

.من اانطر فالااام فإلاا فإطفالااادرالفنشضاا فالاا ف اادراف(4)الش اابر فمالح اار ففماإلدراكراا فل
(ف4221أكادفبقرابف)فارالفشبا رفالةردففمفالنحكمفمال رطرافبق فاةداءفالحركمفمهاقافبا 

لف ااقهفالااادرالفنشضاا فإلاا ف اادرافالاانحكمففاامفالحركاا فمن نباادفبقاا فا اانطب رفاإلح اا  ف
فحركرااا  ففأمفحشبااا  ففطااامر  ففالحركااامففااامفالننةراااقفإقفك نااالفهاااقهفال اااة لفالن ااانشدمفش ااادا ف

ف.(3)كبررال

 :الرنا ة   2-1-4-1
اطفبة ااااممفالر ااااا   فباااااطفالبةاااا هرمفالنااااامفركطااااارفحمل ااااا فالنااااا شفباااااطف بااااا فالبااااا حطرطفففف

البدنراااا فمالحركراااا ففااااادرالمالبةكااااررطففاااامفالبشاااا  فالرر ضاااامفقلااااكفةرنب ط اااا فبااااب ضفال
مفالشباراءفهقهفال ة ففامفالة  لرا لفالنامفننطقاتفالم ام فالبةا شقفمرنةا فب اافمنا ر

مضا  فش ااببفامف ارب فنغررارفاةنشاا هف ادرافالةاردفبقاا فنغررارفابقا فاطفالر ا   فن ناامف
 اااماءفكااا طفقلاااكفب لش ااامفكقااابفامفاشااازاءفبنااابف اااماءفكااا طفبقااا فاةرضفامففااامفال اااماءف
مر اااب فبن ااارفالر ااا   فبقااا فشااازءفكبرااارفباااطفالنمافااا فال ضاااقمفكبااا فرن ااارضفب اااة ف

                                                           

  

ةأل مرة ة نسبرة  بعض ة قلدةت ة حدكرة ة سي سسهم في ةخسبجد نجشئ كدة  ؛نجوى سلمان وثناء  لسيم ( 8)
( 8998: )مجموعة  سائل  لماجستي  و لم تو  ه      لية  لت  ية  ل ياضية د مط ،ة  ل و م د  غم م د ة سلة
 . 23ص

 

 .55( ص2002: ) عمان د م   و ئل للنش  د  نظدرجت ة سعلم رة سقرد ة حدكي ؛وجيه مدجوب ( 2)

 . 29ص , 2001,   مصلد سبر ذكده ؛   م ج ا  س،م هللا ( 3)
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فرفب ااارب فمالن ااار فبااا لحقم فالحركراااا ش  ااا فلقش ااا زفال  ااابمفمالاااادرافبقااا فالنةكرااا
ف.البن  ب فمال رر  

بأطفالر    فهمف درافال بتفبق فنكرارفنغرارفمضا فالش امفامفلفرر  طفشرربطكب فرقكرفففف
احاااااادفاشزائاااااابفب ن اااااار بر فم اااااارب فننن  ااااااتفباااااا فبنطقباااااا لفالبما اااااا فالبنغرااااااراففاااااامفالن اااااا طف

ف.(1)البب ر ل
ف

ب ن اا ف اادرافال بااتفبقاا فنغرراارفامضاا  فش ااببفامف ااربنبفامففلمهااقافباا فاكاادهفبحباامدفباامافمف
ف.(2)انش هبفبق فاالرضفامففمفال ماءفبد  فمان ر بر فمفمفالنم رلفالبن  تل

با طفالر ا   فهامف اة ففلكب فانة فك فبطفبحبدفح اطفبا ميفمبحبادفن ارفالادرطفرضاماطف
الناامازطف،فالااادرافبقاا ففب ااادافمبركباا فل اا فب  اا فمطرااا فب ااة لفاشاارىفبطاا فالد اا ف،فالنمافاا ف،

بطاا فالااامافال ضااقر فم اارب فردفالة اا فالحركاامفف ااة لفال اارطرافمالاانحكمف،فكباا فننضاابطفباادا
ف(3)مال رب فالحركر فمنن طرفكطررا فبب نمىفاالدراكفلقحرك فمالبما  فم  ب فالحما فالبشنقة 

اداءفف  لرا لفال فاطفالر ا   ففامفكارافالاادمفن نامف ادرافال باتفبقا فلفمر ررف  بمفال ة رف
كاارافالااادمفالبننمباا ف ااغررافك ناالفامفكبرااراففاامفانش هاا لفبشنقةاا فبطررااا ف اارر  فبة شئاا فباا ف

ب  نشدامفالكرافامفايفاداافندرربرا فمبادمطفقفرفاالنش هفب رب فمالم م فالبة شالادرافبق فنغرر
ف.(4)الكرافامفاالدمالل

ف

                                                           

 

ف.42ص(1922,ففلقن رفال رم فدار,ففبب ط):فالمرا قة الى الطفولة ما الددريب  م العامة النظرياتف؛فشرربطفرر  ط (1)
 .23صف(ف2010ف،فلقن رفالكن تفبركزف،فالا هراف)ف1طف،الددريب اساليب  م والدطوير القدا كرة ع اف؛فبمافمفبحبمد (2)
فح طفب ميف (3) فالدرطفرضماطفبحبد فن ر ففالا هراف)فاادبارات االداا ال ركم ؛مفبحبد ف, فالةكرفال ربم, (ف1929دار

 .112ص
 .ف212فصف(ف1921ف،فمالن رفلقطب ب فالكنتفدارفبطب  ف،فالبم  ف)ف2فطف:فالقدا كرةف؛فاشرمطفمفال ة رف  بم (4)
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ضا  فش اببفامف ارب فنغررارفب ن  ف درافال بتفبق فنغررارفامفلفمرقكرفب د فببدفالب رر
ف.(1)االنش هففمفاشزاءفش ببفامفكقبففمفال ماءفامفبق فاالرضل

البننمباااا ففاااامفة  لراااا لفالل بااااتفبقاااا فاداءفب ن اااا ف اااادرافالفمر رف اااا فزهراااارف   اااامفالش اااا تف
النشا هفب ارب فمالم ام فانش ه لفبشنقةا فبطرراا ف ارر  فمبة شئا فبا فالاادرافبقا فنغررارفا

ف.(2)الكرافامفايفاداافندرربر فامفبدمطفكرال نشدامف البة ش ءفب
ف

فف.من ررفالب  درفال فاطفهن كففنمبرطفبطفالر    
من نااامفالاااادرافبقااا فاداءفحركااامفبااا مفرن ااامفبااا لننم فمالن اااددفبد ااا ففالرنتتتا ة العامتتتة : -1

 مان ر بر فمفمفالنم رلفالبن  تف.
من ناامفالااادرافبقاا فاداءفالحركاا لفالب اا ب  فلطبر اا فاالداءففالرنتتا ة الاايتتة : -2

 .(3)فمفكرافالادمفبد  فمان ر بر فمفمفالنم رلفالبن  ت
 

ف.(4)مرا ب  فب طمر مفاحبدفح تفحشمفال ض لفال  بق ففمفاالداءفالحركمفال 
 الرنا ة الااية بالعلالت الكبيرة .   -1
 الرنا ة الااية بالعلالت المدوسطة .   -2
 الرنا ة الااية بالعلالت اليغيرة .   -3

 
 
 
 
 

                                                           

الااااااا هراف،فبركاااااازفف)ف1طفف:فالدتتتتتتدريب الريالتتتتتتم الدكامتتتتتتل بتتتتتتيا النظريتتتتتتة والدطبيتتتتتتقباااااا د فبباااااادفالب اااااارر؛ف( 1) 
 .144صفف(1999الكن تفلقن رف،ف

 .144صف(1999دارفالكنتفلقطب ب فمفالن ر،فف,البم  )فف:2فطف؛ففكرة القداف؛زهررف   مفالش  تفمفاشرمطف( 4) 

ف.ف23،فصففميدر سبق نكرهبحبمدفبمافمف؛ف (3) 
ف.200صفف(1999الا هراف،فدارفالةكرفال ربمف،فف:ف)ففاس  ونظريات الددريبب طمر مفاحبدف؛ف (2)
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ف.ف(1)مربكطفن نر فالر    فمفا  فلب فرأنم

 يعوبة دوا ق الواجب ال ركم .ففف -1
 لبط االداا ال ركم .   -2
 زما االداا ال ركم .    -3
ف

 :الدوا ق ف2-1-4-2
فالداشقر فب فف فالاما فبإبك نر لفالش  زفالحركمفبق فننارم فبارمن  فببقر  فالنماف فل فإطَّ

فلدىف فمب لشبرالفال  با  فالحركم فب شن  فالة   ف،منشنق فالاما فالبؤطرا فالش رشر  الاما
فف(2).ركزيفهمفاة   ففمفببقر فالنماف اةفرادفةطفالش  زفال  بمفالب

النماف فبأنبفلف درافالةردففمفال رطرافبق فبب فالش مفمأشزائبففمدر فر  رطفمر ر فف
البشنقة فب مرافب نرك ففمفأداءفماشتفحركمفمربطفهقهفاةشزاءفبحرك فان ر بر فقالف

ف(3)ش دفف   فإلنش زفالماشتفالحركمفل
فف

ف1993فح  نررطفبحبد)مأ  ر       ففال ( فبرطفك ب  ففن  من  ففرنطقتفالنماف فاطل
فال فأدائ  ففمفنحن جفالنمف،فالحرك لفأداءفربكطفحن فمال  بمفال ضقمفالش  زرط

فأطفال ففمرمكرمففالر مطفأ  رفم دف،فماحدفم لففمفالش مفأشزاءفبطفشزءفبطفأكطر
فال ب ففمفب   ففمارنب ط  فماةب  تفال ض لفما ئ فمد  ف  ب فبق فر نبدفالنماف 

فال فال  بر فاإل  رالفار   فلغرضفال  بمفالش  زفبطفش   فكة ر فر نقزمفمهقا.ف
فالش مفبطفاةشزاءفهقهفنحرركفمربب ف،فماحدفم لففمفالش مفأشزاءفبطفشزءفبطفأكطر
فرحن جفال  بمفالش  زفف طفلقلكف،فالحرك فلننةرقفنة بفالم لففمفبشنقة فانش ه لففم

                                                           
 

،ف2010،فبغدادف،فبكنتفالنمرف،ففاسدراديجيات وطرائق واساليب الددريب الريالمف؛ح رطفبقمفال قمفمفب برفف شرف(ف1)
 .211ص

ف د و لنش  للط اعة  لجام،ية  لم   د  لموصل جام،ة :) ة حدكي ة سعلم أصرل ؛  ل م ي و دمم مدجوب ( وجيه4)   
 .11ص( 4224          

 . 16 ص د 1911 ) م    ل تب للط اعة و لنش  ,جام،ة  لموصل(:   لنسجء ة بلني ةإلعلةل ؛ طه وياسين ياسين وميع( 3)   

 (1991,  لقاة   د  ل،     لر   م   ) 3ط : رة درجضرة ة بلنرة ة سدبرة في رة سقررم ة قرجب ؛ دسانين ص د  مدمم( 2)   

 .311ص



 

 33  الباب الثاني : الدراسات النظرية والسابقة

فماإلط رافالك فببقر فننمفإقف،فلقطة فالبشنقة فال  بر فالببرالفبق فن ب ف رطرافال 
ف(1ل)ف قرمفزبنمفنم رلفمف 
مر اااااااررفبناااااااقرفه  ااااااامفالشطراااااااتفمبقااااااامفالشرااااااا طفالااااااا فاطفهنااااااا كفببرااااااازالفلقحركااااااا فففف

ف.(2)النمافار فالشردافمهم

 ا ديادية اسداداا القوة .ف -1
 موازنة عم ية الند العل م .  -2
  ركة ديناميكية كبيرة .  -3
  ركة ديناميكية يغيرة .  -4
 المزظ النك م لكل ما ال ركديا النمونجيديا .  -5
 د ديد ال دود النهائية .  -6
 اجادة اللبط النهائم وكنلك ال ركة .  -7
 دكيب ديناميكية اال سا  ل  ركة .  -8
 امكانية اظهار االسددالل ال ركم الو دم .  -9

النامفهمفال ة فالحركرا فلفمرقكرفك امفببدفالربر مفمبمف فبشردفالبمل فب  طفالنماف ففف
نبكااطفال ااشصفبااطفاطفرناامل فانشاا زفش اادفباا فبب ناا فالاادبصفالبناادرجفلقط  اا فالبطقمباا ف
بنشاااازا فبباااا  فببناااا زا فلبشبمباااا فبضااااقر فل ق ااااق فبااااطفالحركاااا لفبكةاااا ءافب لراااا فمش اااامدف

فف(3)ا ن  در ل
ف

                                                           
 

    د  ل،     لر   م   ) 3ط د رة درجضرة ة بلنرة ة سدبرة في رة سقررم ة قرجب ؛ دسانين ص د  ( مدمم1)

 .311ص ( 1991  لقاة  

بب طفدارفالبن هصفلقن رف،فف)1طفف:ف واعد ال يا ة البدنية  م كرة القدابنقرفه  مفالشطرتفمبقمفالشر طف؛ف (4)
ف.32-31صف(2000

فالكناااااتفدارف،فالبم ااااا ف:)فالقتتتتتدا بكتتتتترة البتتتتتدنم االعتتتتتدادف؛فالبااااامل فبشرااااادفمبمفااااا فالربر ااااامفببااااادفكااااا ام(ف3)
 .42فصف(1922ف،فمالن رفلقطب ب 
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باا طفالنمافاا فببقراا فنن اار فمننااارمفالش اادفالببااقم فبااطف باا فالةااردفلفمر ااررفنشاا حفب ااديف ااقشف
فكقب فن ادلفالب ا رافالحركرا فزادلفالح شا فالا فالنمافا فباطفاشا فاداءفالحركا لفطبا  فلق د ف
ف.(1)بة بقر فاكطرل

 
 ويقسا الدوا ق الى اال ساا االدية :

  ق الااص .االدوا ق العاا والدو   -1
 : رنضاااااابطفالحركاااااا لفالرر ضاااااار فامفغراااااارفالرر ضاااااار فالناااااامفرؤدر اااااا ففالدوا تتتتتتق العتتتتتتاا

كااااا ففاااااردفشااااا  فحرك نااااابفالرمبرااااا فبطااااا ف)فالب ااااامف،فال ااااا مدف،فالنااااازم فبقااااا فال اااااقمف
 ،فالشريف،فالمطت(.ف

ف
  : رنطقااااااتفناااااادررب  فش  اااااا  فبقاااااا فناااااام فب اااااارطفبااااااطفال باااااا ففهااااااقامفالدوا تتتتتتق الاتتتتتتاص

فك لرر ضمفالقيفرب ر فرر ض فب رن ف.
 .لجسا ككل ودوا ق االطراب الدوا ق بيا اعلاا ا  -2

 فف:العيا(  -العيا( دوا ق )النراعيا  -دوا ق )القدا  -3
 

فBarrow(ف ان ففاادفاا ارلفدرا ا فبا رمف13-13ب لن ب فلنطمررفالنماف فلقبرحق فال بررا ف)ف
بننبا فنطامرفالنمافا فالحركامفببارفبرحقا فالطةملا فمالبراهاا فف1920ب مففMcGeeمبكفشمف

الشنبااا رفربااامفالكااارافةب ااادفب ااا ف فاطفهن لاااكفزرااا داففااامفب اااد فنبااامفالنمافااا فالحركااامفمرنطااامرف
فب ك فماضحف،فاقفننض ب فالادرافبق فالنماف فببادارفط ط فاض   فش  فببرف

ف(2)(ف ن فب لن ب فلقبنرط11ف-1)
ف

                                                           

ش ب اااااا فالبم اااااا ف،فدارفالكنااااااتفف)2طفف:فالتتتتتتدع ا ال ركتتتتتتمنشاااااا حفب ااااااديف ااااااقشفماكاااااارمفبحباااااادف اااااابحمف؛ف( 1)
ف.ف31صفف(2000لقطب ب فمالن رف،ف

اثتتتتر متتتتنهج مقدتتتترل  تتتتم دطتتتتوير القتتتتدرات البنديتتتتة وال ركيتتتتة ع تتتتى بر اااا ءفلطراااا ف ااااقب طفالبحباااامديف؛ف( 4)  
كقراااااا فالنربراااااا فارر ضاااااار ف.فش ب اااااا فبغاااااادادف،ففغراااااارفبن اااااامراف,،فاطرمحاااااا فدكناااااامراهف،مستتتتتتدويات ماد فتتتتتتة ل تتتتتتنكاا

ف.40،فصف2001
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 : الدوازا  2-1-4-3
فمالبحمنفففف فالنش رت فاا رل فاق ف, فاة   ر  فالحركر  فال ة ل فاحد فالنمازط ر د

ال  با فانبفالفربكطفاطفرؤديفالرر ضمفأيفحرك فرر ضر فب مراف قرب فاقافلمفررنبطف
الش مفامفن  د ففنزاطإحنة افبإلمرا دفب لنمازطفب لادرافبق فاف(1)ادائبفب ة فالنمازط

فب داف فرنأطر فمهم فحرك  فك  فمالنمازطفضرمريففم فلب فالبشنقة  فاةمض   ففم اشزائب
فلبركزفطا فالش مفمشطفالش قبر فاةرضر  ف  بقر لفبأنبفأرض  ففمر ر ف(2)بماب فبن  

فكبررافأمف غررافرنك زإفبا بدافالحركر فالب  رافقالفالماشب لفبق فالحركمفالنماف 
فالنمازط و (3)فلفبأنماببفالش مفحرك لفبق فالك بق فال رطرافكقلكف،فال ماءففمفأم

فدائب فالنمفاالنزاطف  بدافداش فالش مفطا فببركزفاالحنة افبطفبب رافالب رطفببة مبب
فهقافك طفكقب فب البنب رفنأشقفاطفمرشتف،فاالرضفبق فالش مفبطفشزءفركمطفب 

فاكبرفالش مفا نارارفك طفكقب فكبررا ففاالنزاطف  بدافببط ب فهمفالقيفالش مفبطفالشزء
ف.ف(4)الرا مفال  بمفال ضقمفالنحكمفبطفال قبر فامش بفبطفف النزاطفقلكفمبق 

فاال ن نركمفالنمازطفمر ر ف،فدرن بركمفمنمازطفآ ن نركمفنمازطلفهب فنمب طفف لنمازط
فبق فالبنزطفالم م فبط فط بلفمض ففمفانزانبفبق فالبح فا ففمفالش مف درافبأنب
فأب ف،فبنزطفمض ففمفال   ففإبا ءفأمفالنمازطفب رض فبق فالم م فأمفماحدهف دم

فناطبفبطفالنحركفأطن ءففمفاالنزاطفبق فالبح فا ففمفالادراففف مفالدرن بركمفالنمازط
ف.(3)فالنمازطفب رض فبق فك لب مفأشرىفناطبفإل 
 

                                                           

فش ب ا فدرا ل ف,فكقرا فالنربرا فاة   ار :)ف قتائق ومفتا ياع ا ال ركة والدطتور ال ركتم ف؛نبر فبحبمدف ا كرف (1)
ف.(فص2003

ف   مفلزامف برف,فالب درفال  ب ف.( 2)
فف،فالاقمفدارف،فالكمرلف،).29صف،فقكرهف ب فب درف؛فرضماطفالدرطفن رفمبحبدفب ميفح طفبحبد(ف3)

ف.ف114فصف(ف1924ففففف
ففنظريتات الجماعيتة االلعتاب  تم الفريق واعداد لبناا الع مية واالس  الداطيطف؛فزردفابمفبب  فالدرطفبب دف(4)

ف.214(صف2003ف،فلقطب ب فالب  ر فبن أاف)ف1فطففنطبرا ل،
فف،فالاقمفدارف،فالكمرلف)ف1طف،فاالبددائية والمر  ة الرياض لمر  ة ال ركية الدربيةف؛فبطب طفإبراهرمففرردا(ف3)

 .ف114فصف(ف1924ففففف
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ف(1):اةنر فب لببرزالفالنمازطفال فبمافمفبحبمدفمر رر
فالنمازط)فالحركر فالادرافهقهفننبرزف-1 فب لادرالفبا رن فببكرفببرففمفب لنبم(

ف.االشرىفالبدنر 
ف.فال برفزر دافب فب مفب ك فالحركمفالنمازطفرنح طف-2
ف.فالحركمفالنمازطفنبمفطمرففمفمالبن لفاالمالدفب نمىفرنا رتف-3
ف.فالبشنقة فال برفبراح فببرفبننامفغررفب ك فالنمازطفنبمفرنطمرف-4
ف12فببرفبندفالبن لفلدىفمالحركمفالط بلفبنمبربفالنمازطفنبمفنطمرفرنم  ف-3

ف.فل مالدفب لن ب فالنبمفر نبرفبرنب ف ن 
فب لار   لفرن ق فب فش   فالش ب نمفالبن ءفنبمفبطبر  فالنمازطفرنأطرف-1

فبط فاةشرىفالش بر فالار   لفرةض فنحمفبق فمالبحرط ل،فلأبراضفالش بر 
ففففاالطما ف ر   ل

فربكطفقلكفبطفمب لرغمف،فالنمازطفنبمفنطمرففمفكبررأفنأطررأفالمراط فب ب فرؤطرفف-1
ف.فمالبب ر  فب لندررتفنطمرره

 :المهارات الهجومية بكرة اليد 2-1-5
  :(2)دنقسا المهارات الهجومية بكرة اليد الى  سميا  
 .فمهارات  جومية بالكرة -
 الب كف. -
 البن مل ف. -
 اال ن مف. -
 الطبطب ف. -
 الن مرتف, -
 الشدا ف. -

                                                           

 .22مدموم مو    ؛ مصم  س ق ذ  ه ,ص (1)

,   لصراء مؤسسةم    ل تاب ,  غم م , ) : ة عج مرة ة رل كدة مرسرعة ؛ خميس و دمم قاسم جميل (4)

 .99ص (4211,   ي وم
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اال اان م,فف(فالب اا رالفاة   اار فإلاا فلالنااا طفالكااراف,1923إقف اان )ف اان رطفمفراادرم 
ف(1)النبررر,فالن مرتل.

 مهارات  جومية بدوا كرة . -
 البدءفمالنم  ف. -
 ال دمفمالشريف. -
 البرامغ فب لش مف. -
 الحشزف. -
فنغرررفم لفالشريف. -

ف
ف(فناااااااااا  فباااااااااطف ااااااااا برفبزرااااااااازبح اااااااااطكبااااااااا  فبااااااااا ر فم ااااااااا دف)مكاااااااااقلكف ااااااااان فف

ف(2)الب  رالفاة   ر فإل 
 ب كفالكرا .1
 الكرافففن ما  .2
 الكارافبن مل  .3
 الطبطب ف .4
 الن مرت .3
 الشدا  .1

فف
فففف فالنربر  فمزارا فبن  ج فضبط فالداشق  فال شمبر  فالب  رال فالب حن لق  فالراب ففم رنن م 

فمالطبطب ف.فمفاال ن مفالبن مل اةبندائمفمهمف
ف

ف

                                                           

ف(1)ف ;p :Handballstein Gerty and hanz fedehoff(Benin/sportverlag1983).87فففففف
 

ب  رالفالنبرررفبكراففالرؤر فالبزدمش فبق فب ضففبح طف)بن صفندرربمفبانرحفمأطرهففمفنطمرر  برفبزرزف( 4)
 .2003الردف(فر  ل فب ش نررف,فش ب  فدر ل ف)غررفبن مراف(ف
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 : مناولة الف 2-1-5-1
ن دفبن مل فالكرافبطفالب  رالفالب ب ففمفل ب فكرافالردف,ففبما طن  فربكطفالم م فال ففف

هد فالةرر فالبن ف فمالبن مل فالشردافالنا فاهبر فبطفببقر فالن مرتف,فمالةرر فالشردف
فر نطر مط فالكرا فبن مل  فرشردمط فافراده فالش مفالم م فالقي فهد  برالففبدافال 

من شر فاالهدا ف,فبك فالةرر فالقيفالفرشردفافرادهفالبن مل فف طففرصفم مل مفال ف
ف فمهقا ف, ف قرق  فالبن ف فنكمط فالةرر  فاالهدا ففب لنأكردهد  فبدد فبق  ف قبم فنأطرر لب

الب شق ف,فمبطفش  فح طفالبن مل فبرطفال ببرطفربكطفاحدانفالكطررفبطفالطغرالفبرطف
ف(1).هدا طفش ل  فن شر فالكطررفبطفاال ةم فالبداف رطفالنمفربكطفب

ف

ف:فكرة اليدبكيفية دع يا المناولة  2-1-5-2
بندفاداءفأيفبن مل فرشتفاطفركمطفالش مفغررفبن قتفمب ئ ف قر فال فاالب مف,فمطا ففف

الش مفبمزب فبق فالادبرطفالبةنمحرطفبةنح فبن  ب فب فطم فال بتفمب فانطن ءفالركبنرطف
ف,فمركمطفالش مففمفك ب فانزانبف.ف

ف فلب فال بتفالقيف ربرر فبأنش ه فال بتفشطما فرأشق فالبن مل  فننةرق فحرك فمبند منكمط
البن مل فب    فمان ر بر فبحرنفن نبرفحرك فالقرا ففمفحركن  فشق فالكراف,فمنأكردفدف ف
الكرافب لر غفماال  ب فمبب  بدافبة   فالش مفشبر   فمانش هف ررفالكرافنة بف,فمحن ف

فننمفببقر فالبن مل فبطررا ف حرح فرشتفنأكردفالنا طفاالنر ف:
  فالزبر ففمففاطفن ررفالكرافب دفالبن مل فمفب نمىفافامفبنقفبدءفبن ملن  فحن فرن قب  

ب نمىفكنةربفبب فرنرحفلبففر  فالن مرتفامفالبح مرافامفالبن مل فامفالشدا فب رب فب دف
فا ن ب  .ف

 اطفررابمففمفالبن مل فطبر  فالب نقمفم درنبفم ربنبفمانش هبف. 
 (2).ه فبرطفرديفالب نقمقلكفر بتفن طرفاطفنكمطفالبن مل فش لر فبطفالدمراطفالطف 

 
(ف2011ؤ   فال ة ءف,فبررمل,ف:)فدارفالكن تف,فبغدادف,فبفموسوعة كرة اليد العالميةشبر ف   مفمفاحبدفشبر ف؛ف (1)

 .101ص
 .102ف–ف101شبر ف   مفماحبدفشبر ف؛فنة فالب درف,صف (2)

ف
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ف:ففالمناولة ما مسدوى الرأ   2-1-5-3

ا نشداب ففمفل ب فكرافالردف,منؤديفهقهفالبن مل فاب ففر دفهقافالنم فبطفاكطرفانما فالبن ماللفف
فامف فالقرا فاالشرىف, فالقرا فالرابمفمب  بدا فبما ط  ففم فب نمىفالكن فبب  را فالكرا برف 
ب حتفالكرافبطفب نمىفال درفال فاال ة فمبب  بدافالقرا فالط نمفال فالشق ف,فطمفراقتف

لش  فالنمفنربمفالر  ف,فمن ك فالقرا فالرابمفالقرا فبدمراطفبة  فالبرف فلنمشبفالكرافال فا
زامر ف  ئب فبطفبة  فالبرف فطمفندف فالكرافال فاالب مفب فدمراطفالكن فمابندادفالقرا فال ف

ف(1)ب مففمفحرك فبن ب  فشق فالكراف.اال
 
 اسدالا الكرة :  2-1-5-4  
ر دفا ن مفالكرافبطفالب  رالفاال   ر فمالب ب ففمفل ب فكرافالردف,فمح طفا ن مفالكرافلبفففف

نأطررفارش بمففمفاداءفالب  رالفال حا فبطفبن مل فامفن مرتفل قافرشتفنأكردففح طفن قب  ف
فالكراف فما ن م فال بتفالببند ف, فالنمفربكطفاطفرا ففر   فمن حرحفاالشط ءفشبر    مادئ  

 ءففر  فلقبن ف فبطفطبإدفهمفاالفض فلغرضفال رطرافبق فالكرافب مرافشردافمبدمفب لر
ف ط   ف,فما ن مفالكرافبق فنمبرطف:ف

ف
 :   اسدالا الكرة باليديا  2-1-5-5

بااطفالشاادررفب لااقكرفأطفا اان مفالكاارافبكقناا فالراادرطفهاامفاةكطاارف اارمب  فإقفلفنب ااكفالكاارافمففففففف
أ  ب فالردرطفبةنمح فمنبدفبدمطف دفأمفنمنرفاإلب  برطفالماحادفبقا فاةشارفمفركامطفاإلب ا برطف
بنا ربرطفمبططفالردرطفبنا بق ،فمركامطفهنا كففارايفبارطفالكارافمبطاطفالرادرطفبحرانفن اك فالرادرطف

 اابحفلقكاارافبااأطفن ااانارففراابفبقاا فأطفركاامطفهناا كفارنشااا ءففاامفالااقرابرطفمفإنطناا ءف اااقر ففاامف با فر
ف.فف(1)بة  فالبرف فل

                                                           

 

ف (1) فب ر فا هر ففمكب   فا ب بر  فبح ط فش ب  فف:)فكرة اليدف؛  د ف، فمالن ر فلقطب ب  فالكنت دار
ف.ف14-ف13البم  فص

 .103شبر ف؛فب درف ب فقكرهف,صشبر ف   مفمفاحبدف (4)
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ف:ففاسدالا الكرات العالية  2-1-5-6
ف,ف ففم  ففب  فال بت فحزام فبب نمى فطرران   فب نمى فركمط فالنم فال  لر  فب لكرال مرا د

ف فال بتف, فنحلفحزام فركمطفب نمىفطرران   فالكرالفال  لر فمالبنشةض  فا ن م ملضب ط
ف:ففاآلنمحرح فبق فال بتفبراب لفب مراف 

فنمشربفالقرابرطفمالنارففمفاالنش هفالبنم  فم م فالكرافبنبف.ف -
 ننن رفا  ب فالردرطفمبدمطفن قتف. -
فمربن ف - فالكرا فرحبم فبطقط  فال ب بنرط فب  فمر ك ط فلب ض ب  فبمش رط فركمن ط االب  ب ط

 شرمش  ف.
 القرابرطفبطنرنرطف قر فبطفبة  فالبرف فالبن  صف مافابن  صفالكراف.نكمطف -
 حتفالقراب طفال فال درفح  فا ن مفالكرافمارش  فالادمفاالب بر فاقافك نلفم ة فال بتف -

 (1)ماالشرىفال فالشق ف.فلأب م ب فا ن مفالكرافبحرنفاحدىف دبربف
ف

ف:الطبطبة  2-1-5-7
همفنماف فبضقمفب بمفبرطفشبر فابض ءفالش مفمنؤديفب لردفبنن   فمان ش مفف

م رطرافدمطفن قتفامفنمنرف،فبق ف رطفاطفن ن ب ففمفالارم فمالبك طفالبن  تفكمف
الفنكمطف بب ففمفضر  فبش مدالفالةرر ف.فلفمكقلكفالفنشنق فالطبطب ففمفكرافالردفبطف

فا  تفبن فال ق فاالفان   فبطفالطبطب ففمفكرا فاب  ف. فالكرا فمقلكفل غرفحشم فب  فنمب    
فلحا لف فبط فلحا  فأي ففم فنمشب فام فالكرا فنحب  فحرنفال فماحدا فف م فالنكنركر  الن حر 

ف(1)الطبطب ل.

ف(2)ف: بتف ماءفش  فالم م فامفالركضفباقمطبا فلا نمطفالق ب فف نبفر بحفل
ف.فأف.فطتفالكرافبرافماحدافطمفب ك  فط نر فبردفماحدافامفب لردرط

                                                           

 . 122, مصم  س ق ذ  ه ,ص    مفماحبدفشبر فر شب( 1)

،فف2002.فنرشب ف  دفبح ط،بغدادف:فبطب  فالبرن ءف:القانوا الدولم بكرة اليد.  االنح دفالدملمفلكرافالردف( 4)
 . 22-21ص
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تف.فطتفالكرافب  نبرارفبردفماحداف)الطبطب (فامفدحرش فالكرافبق فاالرضفب  نبرارفبردففففف
فقلكفبردف فب د فنب كفالكرا فب لردرطف.ح لب  فام فماحدا فبرد فط نر  فالنا ط   فأم فب ك   فطم ماحدا

فامفب لردرطففرشتفاطفنق تفش   (فشطمالفامف3(فط نر فأمفب دفأشقفب فالفرزردف)3)ماحدا
فط .فف3لبدافالفنزردفبطفحبق  ف

 
 نوا األ دياجات الااية :   2-1-6

فنا  فبطفاب فببدفالةن ح(ف13صفف1991ر ر فببدفالبطقتفالاررطمف)
الش   فبأن ملفاملئكفاالفرادفالقرطفرنحرفمطفبطفالب نمىفال  ديففقميفاةحنر ش للف

فامفالبنم طففمفش  ر فب فبطفالش  ئصفامففمفش نتفب فامفاكطرفبطفشمانتفال ش ر 
ف(1).ال فالدرش فالنمفنحنمفاحنر ش مفال فشدب فش   فل

حن فبأن  فلففئ فقميفالبفنم  النربر فالش   فالنمفمر دفبطرئمفالن قمفاحدىففئ لف
ب   فالشةر فالنمفالفنرش فال ف بتفماضحفما هرفملكن  فن مدفال ف بتفإلالن قربر فامفا

فمأ بحف فب ب   فبم     فاحن فبمضم فبطرئمفالن قم ك بطفمشةمفملر لفبط فأيفبرضفم د
فب ةفرادف فماضح فب ك  فاةهنب م فحرنفبدأ ف, فالش    فب لنربر  فالب نغقرط فلدىفشبر  بألمف  

ف فال  فرننبمط فم دفالقرط فل م فال  شر  فمالبرابص فالنربمر  فالشدب ل فنادرم فب د  فالةئ  هقه
ا نط رلفهقهفالةئ فاننب هفكطررفبطفال قب ءفمالبنش  رطف مفبش اللفبشنقة فبط فف,فالنربر ف

فو علم النفس المعرف فالنربميالة رملمشمف,فمبقمفالنة ف,فمبقمفالنة ف
ف.(2)

ف

 مفهوا بطيئم الدع ا :  2-1-7
اطفرن ر فبق فأيفبش  فامفبة ممفن دفاحدىفالنا طفبن طفاةهنب مفلدىفأيفب حنفررردف

ففبقبم فالبة ممف،فهمفامال  فرمفرفلبفاةط رفال قبمفف،الن ر فبق فالب ن فالد ر فل قا بب 
ف فبحطب فلحرك  فالض بط فماشبفف،الشرد ف د فنشده فبش   فأي ف أط ف أنب فالن قم فبطرئم فبش  

                                                           

االردطف,فببا طفف,رفالةكار,فدافال اجتات الاايتةدكن وجيا الدع ا لنوا ف؛بن فبحبدفالشزارففماب فببدفالةن حف( 1)
ف.11صف(2012

فالب ااررافدار,ففبباا ط)فف1ط,فففواألنفعاليتتة األجدماعيتتة التتدع ا يتتعوبات نووف؛فرم اا فالماحاادفبباادف ااقرب ط(ف2)
ف.ف19صف(2011,
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مف,فنب طفال قمكر فالبشنقة فلدىفاةفرادفبطرئمفالن قأ فالد ر فل  مب لففمفن ررةبفمالم 
ف.مفرب فرقمفب ضفهقهفالن ررة ل

ف) فب نب طف( فداال ف220.فص1913حرنف دبلف) فالقرطفرا رمطفنب بدا  فلهم ف فن ررة   ف )
فمفال اقر فمب نمىفادائ مفالة قمفنربمر  فبرطفأبك نر ن 

فاحبد ف رد ف)فمر رر ف1990بطب ط فالف29, فالقرط فهم فالن قم فبطرئم فاةطة   فأط فال  )
فر نطر مطف فمال فش رشب فام فالدرا م فالة   ففم فالبن ح  فالشبرال فبط فاة نة دا ر نطر مط

 برطفبأبراضفبرمتفالم م فال فب نمىفزب ئ مفب فا نب  دفالب   رطفباقر  فمش بر  فمالب 
(فن ررة  فلبطرئمفالن قمف114,ف2000  د ف)م دمففؤادفابمفحطتفمفآب  ففال ب فمالب رف.

فال ففئ  ففم ف  حبب فردش  فال درد فالن مر  فبط فلمن   فمر نبرمنب فالن قم فبط فال شز قرطفر نم
(فهمفاضطراتفب بمفنة مففمفبش  فف bestاب فب لف)ف.ففرحن شمطفال فالنربر فالش   

ف دفنكمطفنن جفل   زفرمتففمفالش الن قمف دفنحدنففمفأيفبرحق فبطفبراح فببرفالةردف,
فن  ئ فركمط فم د فالبركزي ف  فال  بم فالن رضفف فام فب البراضفالبشنقة  فالةرد فا  بل بط

ف(1)ا ب تفل  فب   فب لنضصفمالنبمف.لقحمادنفامف دفر مدفال ف
ف
 : اسباب يعوبات الدع ا  2-1-8

بق فب ضفا ب ب  ففبطفش  فب ضفالدرا  لفلبة ممف  مب لفالن قمفربكطفاة ندال 
منشنق فاة ب تفبأشن  فاةنش ه لفالب رفر فل  ف ماءفك نلفطبر فامفنربمر فامفنة ر ف

فامفبرئر فامفمراطر ف.
ف.(2)فآلنر قشرصفاة ب تففمفالبش اللفامربكطفن

القيفر بتفبطقفالن قمففمفالدم فالن بر ف ر نادفاطفالةارفهمفال  ب فالرئر :  الفقر –أف
فمرؤطرفالةارفبق فاةطة  فبطررانرطف:فك ل ندفبط  ف

 .ب ض   ف ح فالطة ف 
 فناقر ف درنبفبق فالن قمف

 .ف22 قرب طفببدفالماحدف؛فالب درفال  ب ف,فصف(ف1)
(فف2010)فبب طف,فدارفالةكر,ففبطيئو الدع ا , ايائيها النفسية ودع مها(فلمك ندفه ررديف؛فنرشب ف,فبحبمدفبمضفاهللف  لمف:ف2)

 .فف21ف-23ص
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حرنفر بتفالةارفالحرب طفال اقمفماةش  مفالقفرؤطرففمفالن  ر فبق فبق فأداءفالطقب ف
مرشدفالطة ففمفاة رافالغنر فطر   فبشنقة فل  نك   فكب فانبفرح  فبق فبمادفك فر ف
فالب  ر ف فةكن  ت فالبن  ب  فمالكنت فمالن قرم فالق ت فبق  فرح   فف م فبنطقب نب لنقبر 

ف فشقةرنب فلنح رط فال  ب  فلرض ب  فباقب فرندرت فمبقلك فببرمرفالن قربر  فن قبب ب د 
ففر  ف فبق  فالةاررا فاة را ففم فالطة  فرح   فال فقلك فبط فال ك  فمبق  ال نمال
ك فر لر رشفحر افك بق ف,فحرنفاطفالط تفالةاراءفالفرشدمطفالطر فاة نك  فر ففبطف

فبرحق ففم فن قب م فب د  فرح نما فماط فبامل م فر اقما فاط فببكالب نحر  فمالةا  ف, رفرا
فالبن  ب ف فالارم  فرشق  ف د فملكنب فالن قم فببطق فال بت فهم فب لضرمرا فلر  بطبر نب
ماةحما فالنمف دفن   فبدار فبطءفالن قمفمب فقلكفف لةارفلر فال بتفالمحردففمفبطءف

فالن قمف.
ففت فال ماب ففنكاا ا راد األسرة. فبط فاة را فمافراد فالمالدرط فقك ء فب نمى فر نبر :

رفبق فن قمفالطة ف.فف ةب ءفالبطاةمطفركمنمطفبنحب رطفلننبر فطةشرىفالنمفنؤفالبحنبق فا
بة م فرر ضفاةطة  فبام فأطة ل مف,ففربدامطفبن قرمفمندررتفأطة ل مف ب فأطفرقنحاماف

مرامبمطفبن قرمفأبميفبكط ففمفالاراءافمالح  تف,فمب قهفالطررا فردربمطفاطة ل مفبق ف
فزر دافب د فالن قم.

 .: اآلدمالعوامل الدربوية ودنمل ف–جف
 .الةرم فالةردر ف 
 .البن  جفالماحدف 
  اشن  فطر فالندرر. 
 .بدمفش هزر فغرف فالندرر فلح ش لفالن برقف 
 ناصفب  رالفالب قبرطفالندرربر ف.ف 
 . ا  لرتفالنن ئ فاةشنب بر فبطفدال فماهب  فمنش ه فمبا تفمنبرزفبرطفاالشمافمغرره 

ف:فاآلدمالعوامل البيئية ودنمل ف–دف
 .بدمفمشمدفالن زرزفمالنغقر فالراش  ففمفبرئ فالطة فالدرا ر ف 

 .بدمفن شر فاةنش زفب ب فك طف)فالش دفالببقم ف(ف 
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 .ضرب لفالرأ ف 
 .الب ددالفاةبنر فمبدمفمشمدفالد ءفال  طةمف 

ف
 ايائص الط بة النيا يعانوا ما يعوبات الدع ا :  2-1-9

 ع وجود بعلها عند  ؤالا الط بة .موجز ل ايائص المدو  يما ي م 
 ال   فالب رفر فالبحدمداف. 
 القاكرافالض رة ف. 
 ف.بدمفالادرافبق فالن بررفبطفاةفك ر

 
 : السابقة الدراسات 2-2
 (1).2002(   سا رنيد ثائر)  دراسة   2-2-1 
 األساسية والمهارات وال ركية البدنية اليفات بعض دطوير  م ددريبم منهج دحثير)ف

ف(فالدع ا بطيئم لد مين
ف

 : الدراسة أ داب
فن برقفلدىفالحركمفاةداءففمفاةملمر فقالفمالحركر فالبدنر فال ة لفب ضفبق فالن ر  .1

 .فالن قمفبطرئم
فن برقفلدىفاة   ر فمالب  رالفمالحركر فالبدنر فال ة لفب ضفلنطمررفندرربمفبن صفابداد .2

 .فالن قمفبطرئم
فن برقفلدىفاال   ر فمالب  رالفمالحركر فالبدنر فال ة لفب ضفنطمررففمفالبن صفنأطرر .3

 .فالن قمفبطرئم
ف
ف
ف
 األساسية والمهارات وال ركية البدية اليفات بعض دطوير  م ددريبم منهج دحثير)ففح طفر ردفط ئر(ف1)

ف.2002فالرر ضر فالنربر فكقر ف,فدر ل فش ب  ,فغررفبن مراففب ش نررفر  ل (ففالدع ا بطيئم لد مين
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 : الب ث  روض
فقالفاة   ر فمالب  رالفمالحركر فالبدنر فال ة لفب ضفنطمررففمفر  مفالبن ص -1

 .فالحركمفاةداءففمفاةملمر 
فب ضفاشنب رالففمفمالب ديفالابقمفاةشنب ررطفبرطفاح  ئر فدالل فقالففرم فهن ك -2

 .فالن قمفبطرئمفن برقفلدىفاة   ر فمالب  رالفمالحركر فالبدنر فال ة ل
فالنشرربر فلقبشبمبنرطفالب در فاالشنب رالفبرطفاح  ئر فدالل فقالففرم فهن ك -3

ف.فمالض بط 
 : والدوييات األسدنداجات
ف:فاال ننن ش ل

فلن برقفالابقر فب ةشنب رالفمالب  ريفمالحركمفالبدنمفالب نمىففمفنا رتفهن ك -1
ففالبشبمبنرط

فلقبشبمبنرطفمالب در فالابقر فاةشنب رالفنن ئصفبرطفب نمر فدالل فقالففرم فا مر -2
فمالحركر فالبدنر فال ة لفلب ضفالنشرربر فالبشبمب فمل  لحفمالض بط فالنشرربر 
ف.فاة   ر فمالب  رال

ف
 (1).2011(  الكريا عبد زامل م مد)  دراسةفف2-2-2

 ال ركم والدوا ق األدراك دنمية  م النادم الدع ا بحس وب والموزع المكثب الدمريا دحثير)ف
ف(.فالدع ا لبطيئم
ف:فالدراسة ا داب
فمالنماف فاةدراكفننبر ففمفالقانمفالن قمفبأ قمتفالبكط فالنبررطفنأطررفبق فالن ر  -1

ف.فالن قمفلبطرئمفالحركم
فمالنماف فاةدراكفننبر ففمفالقانمفالن قمفبأ قمتفالبمز فالنبررطفنأطررفبق فالن ر  -2

 .فالن قمفلبطرئمفالحركم
ف

 والدوا ق األدراك دنمية  م النادم الدع ا بحس وب والموزع المكثب الدمريا دحثير)ففالكررمفببدفزاب فبحبد (1)
ف.2011ر  ل فب ش نررفغررفبن مراف،كقر فالنربر فاة   ر ف،فش ب  فدر ل ف،فف(فالدع ا لبطيئم ال ركم
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فلبطرئمفالحركمفمالنماف فةدراكفننبر ففمفاةبنر در فالطررا فنأطررفبق فالن ر  -3
ففالن قم

 : الدراسة ا رل
فمالنماف فلأدراكفمالب ديفالابقمفاةشنب ررطفبرطفاح  ئر فدالل فقالففرم فنمشدف.1

ف.فاةمل فالنشرربر فالبشبمب ففمفالحركم
فمالنماف فلأدراكفمالب ديفالابقمفاةشنب ررطفبرطفاح  ئر فدالل فقالففرم فنمشدف.2

ف.فالط نر فالنشرربر فالبشبمب ففمفالحركم
ف

ف:فاة ننن ش ل
فزر داففمفكبررفارش بمفاطرفلبفالقانمفالن قمفبأ قمتفالبمز فالنبررطفا نشدامفاطف.1

فمالب ديفالابقمفاةشنب ررطفنن ئصففمفماضحفمهقافاةداءفب نمىفمننبر فالنقبرقالفاداءفف بقر 
فف.
ففمفف   فنأطررفلب(ففالقانمفالن قمفبأ قمتفمالبكط فالبمز )ففالنبررطفا نشدامفاطف.2

ف.فالبحنفبرنبفلدىفبشنقة فمبن تفالحركمفمالنماف فاةدراكفننبر 
ف
ف:ال  با فالدرا  لفبن    ف2-2-3
فبن  فاةمل فنن مللفدرا ن طفبن  فأمردفال  با فالدرا  لفبطفبددفبق فالب حنفاط  فب د

فالدرا  فمك نل,ففمال  تفنبررن لفا نشدامفحم فمالط نر فمالبكط فالبمز فالنبررطفا نشدام
فالن  ببفأمشبفب ضفرأنمفمفرب فاشرىفبنغررالففمفمبن  ب بفالبنغررالفب ضففمفبنب رن 

ف:فمالح لر فال  با فالدرا  لفبرطفماةشن  
 : السابقة الدراسات  م الدنابهه  و األادالب اوجه 2-2-4
ف: األولى الدراسة 2-2-4-1

ففمفاةملمر فقالفمالب  رر فالبدنر فال ة لفب ضفبق فالن ر فاالمل فالدرا  فهدفل
فننبر ففمفن قربمفبرن بصفنأطررفبق فالن ر فالح لر فدرا نن فهدفلففرب فالحركمفاةداء

 .فالردفبكرافال شمبر فالب  رالفمن قمفالحركر فال ة ل
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ف.فمالض بط فالنشرربر فالبشبمبنرطفقمفالنشرربمفالبن صفا نشدامفحرنفبطفالدرا نرطفن  بب
فبق فالح لر فدرا نن فشرلففرب فمالط لنفمالط نمفاةم ف ةم فبق فال  با فالدرا  فشرل
ف.فالراب فال  فن برق
فبق فالح لر فالدرا  فاشررلففرب (ف21)ففك نلفال رن فحشمففمفال  با فالدرا  فاشنقةل

ف.فنقبرق(ف20)
ف
 : الثانية الدراسة 2-2-4-2

ففمفالب نشدمفالبن صفب فرنة فب فمهقافالنشرربمفالبن صففر  فا نشدمفالط نر فلقدرا  فب لن ب 
فالبشبمب لفن برمفال  با فالدرا  ففإ نشدبلفالن برمفحرنفبطفماشنقةلفالح لر فدرا نن 
ف.فبشبمبنرطفقمفن برمفالح لر فدرا نن فا نشدبلففرب فالط ن
فالدرا  فبرن فب فرنة فمهقافالن قمفبطرئمفبطفبرن فبق فبحط  فاشرلفال  با فالدرا  
فالقكمرفالح لر فدرا نن فا نشدبلففرب فاإلن نففإ نشدبلفال رن فشن ففمفماشنقةلفالح لر 

ف.
فالح لر فالدرا  فبددفك طففادفال رن فحشمففمفال  با فالدرا  فب فالح لر فالدرا  فنب رنل

ف.نقبرقا(ف24)فال  با فالدرا  فك نلففرب فنقبرق(ف20)
فحركر فاشنب رالفالح لر فدرا نن فنن مللففرب فبكر فب رفمفاشنب رفال  با فالدرا  فنن ملل
ف.فبانن فمب  رر 

ف
 : السابقة الدراسات ما المد ققة الفائدة 2-2-5
ف.فالنارر فالب دافشب فبطفاة نة داف.1
ف.فال  با فالدرا  لففمفالب نشدب فاالح  ئر لفبطفاة نة داف.2
ف.اهبرن  فمنحدردفالبحنفب كق فبقمراف.3
ف.البحنفاشراءالففمفال قرب فال قبر فالشطمالفانب  ففمفالب حنف  بدلف.4
ف.الدرا  فلطبر  فالبن  تفال قبمفالبن صفنحدردففمفاال نة داف.3
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  منهج البحث واجراءاته الميدانية: -3
 منهج البحث 3-1

ان المشكلة المزمع دراستها هي التي تحدد المنهج الالزم استخدامه في البحث الذي    
ينتهجها الفرد حتى يصل إلى فالمنهج هو " الطريقة التي يؤدي الى تحقيق اهداف البحث 

لذلك فان اختيار المنهج المناسب لطبيعة المشكلة هو من االمور المهمة   (1)هدف معين"
في اتمام البحث وخطوة اولى على الطريق السليم لحل المشكلة ولما كان هدفنا هو التعرف 

تخدم الباحث على تأثير البرنامج التعليمي وهذا التعرف ال يتحقق اال بالتجربة لذلك اس
الذي  بأسلوب المجموعتين المتكافئتين ذوات االختبارين القبلي والبعدي المنهج التجريبي

( بانه" محاولة للتحكم في جميع المتغيرات والعوامل االساسية باستثناء 1001,يعرفه)الشوك
 .(1)متغير واحد يقوم الباحث بتطويقه او تغييره بهدف تحديد وقياس تأثيره العلمي"

وكذلك " كون البرنامج التجريبي اكثر الوسائل كفاية في الوصول الى معرفة موثوقة   
 .(4). وألن من اهم ما يميز النشاط العلمي الدقيق هو استخدام التجربة"(3)بها
 
 مجتمع البحث وعينته: 3-2

وحسب  )بطيئي التعلم( م تالميذ الصف الرابع االبتدائي فئةه االصلان مجتمع    
األحصائيات التي حصل عليها الباحث من مديرية تربية محافظة ديالى ) قسم التربية 

 اس( مدر  8موزعين على) تلميذ  (33)الخاصة ( تبين ان عدد التالميذ بطيئي التعلم يبلغ 
"ذلك الجزء من المجتمع الذي  والبحث فه مجتمعاما  بعقوبة المركز  مدن عدد منفي 

  (5)مثل المجتمع تمثياًل صحيحًا"يالقواعد والطرق العلمية بحيث يجري اختياره وفق 

                                                           

 .19ص (1991، العربي عمان، دار الفكر ) 1ط : في التربية الرياضية المعاصرةالمناهج  ؛ اكرم خطابية( 1)

 

( 2002)بغداد ،ب، م، :ضيةدليل الباحث لكتابة االبحاث في التربية الريا ،رافع صالح فتحي ؛نوري الشوك( 2)

 .85ص

ترجمة محمود نبيل واخرون، )القاهرة، : مناهج البحث العلمي في التربية وعلم النفس ؛ديوبلود فان دالين( 3)

 .201( ص1952المصرية، كلية االنجلوا 

 (1993بغداد، دار الحكمة للطباعة والنشر، ):2ط ،طرائق البحث العلمي ومنهاجه ؛وب جاسمجوجيه مح( 2)

 .23ص

 .42ص(1995مديرية الكتب للطباعة، , جامعة الموصل ): طرائق البحث العلمي؛ وجيه محبوب( 8)
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. (1)على اساس "انها تحقق اغراض الدراسة التي يقوم بها الباحث" عمدياً فتم اختيارها 
 منهم اثنين استبعد الباحث ( تلميذ في مدرسة )الطور االبتدائية(11من) تفتكون

والمجموعة  لرسوبه للعام الدراسي السابق ول لعدم رغبته في المشاركة والثانياال
( حيث تم اختيار  بعقوبة االبتدائية ( تالميذ في مدرسة )10الضابطة مكونة من)

 -:آلتيةطريقة العمدية لألسباب اعينة البحث بال
 مع الباحث. والتربية الخاصة التربية الرياضية و معلمات علميتعاون االدارة وم -1
 . البحث اصدق تمثيلينة تمثل مجتمع كون ان الع -1
 وجود الساحات واألدوات المناسبة ألجراء التجربة الرئيسية . -3
 .البيئة الثقافية واالقتصادية للتالميذ واحدة   -4

 
 ( 1جدول )ال

تعلم ( في ال ئيبطي وهم طالب التربية الخاصة ) ةتعينو  االصلمجتمع يبين حجم 
 2013_2012للموسم الدراسي  بعقوبة المركز

 

 النسبة المئوية العدد 

 % 100 33 االصلمجتمع 

 % 20 عينة البحث

 % 10 المجموعة التجريبية

 % 10 المجموعة الضابطة

 % 7 المجموعة االستطالعية

                                                           

 . 111، ص (1855الفكر العربي ،عمان ،دار ) :البحث العلمي ؛ذوقان عبيدات واخرون( 1)
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 : تجانس العينة 3-1-1
لغرض التحقق من تجانس عينة البحث قام الباحث ببعض االجراءات لضبط    

المتغيرات على الرغم من ان العينة المختارة هي من مرحلة دراسية واحدة واعمار متقاربة 
وكذلك لمنع المؤثرات التي قد تؤثر على نتائج التجربة من حيث الفروق الفردية ألفراد 

 العينة.
لذا استخدم الباحث الوسائل االحصائية عن طريق الوسط الحسابي واالنحراف المعياري   

( لمعرفة واقع االختالف من 2والوسيط ومعامل االلتواء للمتغيرات المذكورة في الجدول )
 عدمه.

 (2جدول )ال
 والعمر كتلةنة البحث في مؤشرات الطول واليبين تجانس عي

وحدة  المتغيرات ت
 القياس

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل  الوسيط
 االلتواء

 0.37 145 11.3 147.14 سم الطول 1
 0.41 38 16.2 41033 كغم كتلةال 2
 -0.63 10.42 1.33 10 سنة العمر 3

 
 

ات النمو ) الطول , العمر ( ان عينة البحث متجانسة في مؤشر 3يظهر من الجدول )
( ما يدل على ان 3)±معامل االلتواء جميعها محصورة بين ( , أذ كانت قيم كتلة, ال

 .الدرجات توزعت توزيعًا اعتدالياً 
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 :األجهزة واألدوات والوسائل المستخدمة في البحث 3-3
 :األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث 3-3-1

 يمكن تعريف األجهزة واألدوات المستخدمة بأنها " الوسيلة او الطريقة التي      
 (1)يستطيع الباحث بها  حل مشكلة بحثه سواء كانت أدوات ام بيانات ام أجهزة"

دوات والوسائل لغرض تحقيق إجراءات البحث الميدانية تم االستعانة باألجهزة واألو 
 -:آلتية المساعدة ا

 (.1( عدد )3كرات يد رقم ) -
 ( .8) ( عدد1كرات يد رقم ) -
 كاميرا تصوير رقمية نوع سوني يابانية الصنع . -
 (.DELLالب توب نوع ) -
 .10شواخص عدد  -
 اطواق. -
 صافرة. -
 موانع. -
 عارضة اتزان خشبية . -
 سلم أرضي. -
 حبال. -

 وسائل جمع المعلومات: 3-3-2
 المصادر العربية واالجنبية. -
 استمارة استبيان. -
 المعلومات الدولية ) االنترنت(.شبكة  -
 . الخبراء والمختصين -
 االختبارات والمقاييس .  -

 

                                                           

 .111ص (1855الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر، ) : طرائق البحث العلمي ومناهجه؛ وجيه محجوب ( 1)
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 تحديد متغيرات البحث: 3-4
 الحركية: قدراتتحديد ال 3-4-1

الحركية استطلع الباحث أراء الخبراء والمختصين بهذا المجال  قدراتبغيت تحديد أهم ال  
حركية  قدرات( 4أذ اشتملت االستمارة على ) ،ومن خالل تصميم استمارة ألستطالع أرائهم 

( وفي ضوء النتائج 3( خبراء ومختصين وكما موضح في ملحق رقم )10عرضت على )
كية لحصولها على اقل نسبة ( تم استبعاد صفة الدقة الحر 3كما مبين في الجدول رقم )

 (1)تياره للمؤشرات"" أذ ان للباحث الحق في اختيار النسبة التي يراها مناسبة عند أخ مئوية 
  

 (3الجدول )
 يبين النسب المئوية للصفات الحركية حسب رأي الخبراء

 ال نعم نسبة االتفاق الصفات الحركية ت
   %90 الرشاقة 1
  ×    %50 الدقة 2
   %80 التوافق 3
   %80 التوازن 4

 
 الحركية: قدراتتحديد اختبارات ال 3-4-2
يعد اختيار االختبارات من الخطوات المهمة في البحوث العلمية وذلك لقياس   

المتغيرات التي تتعلق بالبحث فاالختبار" هو مجموعة من التمرينات تعطى للفرد 
ولتحديد اهم القدرات الحركية  (1)بهدف التعرف على قدراته أو أستعداده أو كفايته"

استطلع الباحث أراء الخبراء والمختصين من خالل تصميم استمارة ألستطالع آرائهم 

                                                           

   1, ط القياس في التربية الرياضية وعلم النفس الرياضيمحمد حسن عالوي وحمد نصر الدين رضوان؛ ( 1)

 .111ص(, 1858) القاهرة , دار الفكر العربي  
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اذا اشتملت االستمارة على ثالثة اختبارات لكل من القدرات الحركية االتية ) الرشاقة 
 ( . 5, التوافق , التوازن ( وكما مبين في ملحق رقم )

  
 

 ( 4جدول )ال
 االختبارات المرشحة من قبل السادة الخبراء والمختصينيبين 

 القبول النسبة المئوية االختبارات الصفات الحركية ت
 × %10 الجري متعدد الجهات الرشاقة 1

 × %20 اختبار بارو
  %70 الجري المكوكي

 × %10 (8اختبار الجري على شكل) التوافق 2
 × %10 (8اختبار الحبو على شكل )
  %80 اختبار الدوائر المرقمة

 × %20 اختبار الوقوف بالقدم على العارضة التوازن 3
 × %10 اختبار الوقوف بمشط القدم على مكعب

  %70 األتزان فوق لوح الجهاز
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 : الحركيةالقدرات  ختباراتا مواصفات 3-4-3
 االختبار أن إذ مهمة خطوة دراستها المراد للعينة اختبار وضع أهمية إن    

 (1)."دقيقة علمية وصيغ ضوابط وفق معين عمل أداء على الفرد قدرة قياس هو"  
 

 (1): الرشاقة اختبار 3-4-3-1
 4x10  المكوكي الجري:  األختبار اسم

 .الرشاقة قياس:  األختبار من الغرض
 (.م10) بينهما المسافة متوازيان خطان,  ايقاف ساعة:  األدوات

 :االداء مواصفات
 سرعة بأقصى بالجري يقوم البدء أشارة سماع وعند البداية خط خلف المختبر يقف
 بنفس البداية خط ليتخطى اخرى مرة يعود ثم قدميه بكلتا ليتجاوزه المقابل الخط على

 .وأياباً  ذهاباً  م 10 مسافة يقطع المختبر ان اي العمل هذا يكرر ثم األسلوب

 
 الرشاقة اختبار يوضح( 1) رقم شكل

 
 

 .101( ص1000،دار الكتب للطباعة والنشر ،: )بغداد  البحث العلمي ومناهجه ؛ وجيه محجوب (1) 
  .339ص (1995, العربي الفكر دار :) القاهرة. الرياضية التربية في والتقويم القياس حسانين؛ صبحي محمد( 1)
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  (1): الحركي التوافق أختبار  3-4-3-2
  المرقمة. الدوائر اختيار:  االختبار اسم

 . والعينين الرجلين توافق قياس: االختبار من الهدف
( سم 30)دائرة كل قطر االرض على رسم ، توقيت ساعة: المستخدمة االدوات
  صافرة
 :االختيار اجراء
 بالقدمين بالوثب المختبر يقوم االشارة سماع وعند( 1) رقم بدائرة المختبر يقف     
 .سرعة باقصى ذلك ويتم(  8)  رقم دائرة الى وبالتعاقب(  1)  رقم الدائرة الى معاً 

 .الثمانية الدوائر خالل االنتقال في يستغرقه الذي الزمن للمختبر يسجل:  التسجيل
 

 
 

 (1) الشكل
 (المرقمة الدوائر) التوافق اختبار يوضح

 
 

 .415ص,1999, السابق المصدر ؛ حسانين صبحي محمد  (1)
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 (1):التوازن اختبار 3-4-3-3
 :الجهاز لوح فوق األتزان:  األختبار أسم

 .الثابت األتزان قياس: األختبار من الغرض
 عارضة على باألتزان يقوم حيث اللوحة ظهر على المختبر يقف: األداء مواصفات

 اللوحة طرفي أحد مالمسة فور االختبار ينتهي حيث ممكن وقت أكثر الى الجهاز
 . األرض
 الجهاز عارضة على باألتزان فيه األحتفاظ في ينجح الذي للمختبر يسجل: التسجيل

 

  
 

 (3) الشكل
 التوازن اختبار يوضح

 
 
 
 .448ص ،السابق المصدر ؛ حسانين صبحي محمد( 1)
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 المهارات الهجومية بكرة اليد :تحديد  3-5
للصف الرابع األبتدائي باألعتماد على منهج  تم تحديد المهارات الهجومية بكرة اليد

) المناولة واالستالم , الطبطبة ( التربية الرياضية للمدارس األبتدائية والمهارات هي 
 .  
 
 
 تحديد أختبارات المهارات الهجومية بكرة اليد: 3-5-1

إنَّ اختيار االختبارات وتحديدها ليست بالعملية السهلة إذ يجب ان يكون     
االختبار على وفق اسس علمية دقيقة من اجل تحقيق الغرض الذي وضعت من 

بمثابة تكتيكات  فهو من وسائل القياس مهمة، إذ ان االختبار هو " وسيله اجله
انة تتضمن مجموعة من عداد أستمارة استبإقام الباحث ب علة هذاو (1)للقياس"

األختبارات التي تقيس بعض المهارات الهجومية بكرة اليد وبعد جمع األستمارات 
وتفريغها أستخرجت النسبة المئوية التفاق الخبراء وبناًء عليه تم قبول األختبارات 

 (.5التي حصلت على أعلى نسبة مئوية وكما مبينة في الجدول رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
: ) موصلل، دار الكتلب للطباعلة  1، ط مبادئ علم التدريب الرياضيي:وقاسم حسن حسين ؛عبد علي نصيف (1)

 .176( ص1855والنشر، 
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 ( 5الجدول )

الخبراء على االختبارات الخاصة ببعض المهارات  تفاقل  النسبة المئوية يبين
 خبراء. 10الهجومية وفقًا لرأي 

 النسبة المئوية األختبارات المهارات الهجومية ت

 
 
1 
 

 
 

 المناولة واألستالم

أختبار قياس وسرعة المناولة على الحائط 
 م3لمسافة 

%80 

أختبار قياس وسرعة المناولة على الحائط 
 م5لمسافة 

%20 

 
 
2 

 
 

 الطبطبة

اختبار السرعة الحركية لطبطبة الكرة باتجاه 
باليد المميزة ذهابًا وأيابًا لمسافة  مستقيم

 م(30)

%60 

أختبار طبطبة الكرة المستمر بأتجاه متعرج 
 م(15لمسافة )

%20 

ألتجاهات أختبار مستوى الطبطبة المستمر 
 متعددة

%20 
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 . مواصفات اختبارات المهارات الهجومية بكرة اليد 3-5-1
 

 (1).امتاراولة على الحائط لمسافة ثالثة أختبار قياس وسرعة المن 3-5-1-1
 قياس توافق وسرعة المناولة على الحائط. : الهدف من االختبار

 , حائط مستوي. األدوات المستخدمة : كرة يد , ساعة الكترونية
 طريقة األداء :

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

التسجيل : تحتسب عدد التمريرات في الزمن المحدد ) تحتسب عدد مرات استالم 
 الكرة (.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (4شكل )ال

 يوضح اختبار المناولة واألستالم 
 
 

 .114( ص 1980) دار الفكر العربي, ،  القياس في كرة اليد :محمد صبحي حسانين ؛كمال عبد الحميد (1)
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 (1): السرعة الحركية لطبطبة الكرة باليد المميزة اختبار 3-5-2-2
 الهدف من األختبار : قياس سرعة طبطبة الكرة باليد المميزة .

( م لبداية ونهاية األختبار , ساعة ايقاف , 30األدوات المستخدمة : تحدد مسافة )
 كرة يد .

وصف األداء : يقف الالعب خلف خط البدء وممسكًا الكرة بيده وعند سماع اشارة  
البدء يقوم الالعب بالجري مع تنطيط الكرة باليد المميزة في خط مستقيم حتى يصل 

 الى خط البداية .
 ه والتسجيل : يسجل الزمن بأقل وقت للالعب .التوجي

( 10يعطى محاولتان وتسجل افضلهما ويراعى وجود فاصل بين المحاولتين مدته )
 دقائق .

 

 
 

 (5شكل )ال
 بخط مستقيم يوضح اختبار الطبطبة 

 
 .419( ص1010, 1)اربيل , ط : األحصاء و األختبار في المجال الرياضي ؛لؤي غانم الصميدعي واخرون ( 1)
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 التجربة االستطالعية: 3-6
ان تتوافر فيها  ويجب تعد التجربة االستطالعية " تجربة مصغرة للتجربة الرئيسة  

رئيسة ما أمكن ذلك حتى يتسنى الشروط نفسها والظروف التي تكون فيها التجربة ال
" أو هي دراسة تجربة اولية على عينة صغيرة قبل قيام الباحث  (1)ذ بنتائجها"خاال

وهي أيضًا " تجربة أو اختبار يكون  (1)بتجربته بهدف أختيار اساليب البحث وأدواته"
 (3)كمقدمة  لتجربة واختبار اكبر."

 
 التجربة االستطالعية االولى: 3-6-1

الموافق يوم  11/1/1013قام الباحث بإجراء التجربة االستطالعية االولى بتاريخ    
رفة مدى صالحية األختبارات للقدرات الحركية لمع الساعة العاشرة صباحاً األثنين 

 للصفتواضع( )ال على مجموعة من تالميذ مدرسة والمهارات الهجومية قيد البحث
( سنوات، تم اختيارهم عشوائيًا من 10تالميذ بعمر)( 7الرابع ابتدائي والبالغ عددهم)

 مجتمع البحث.
 اذ هدفت التجربة الى :

 . معرفة مدى مالئمة األختبارات الحركية والمهارية لمستوى العينة 
 . معرفة الصعوبات التي قد تواجه الباحث في التجربة الرئيسية وتجاوزها 
  في البحث .اختبار مدى صالحية األجهزة واالدوات المستخدمة 
 . التعرف على الوقت المستغرق في اجراء األختبارات 

 
 
 

                                                           

بغداد،  )االختبارات ومبادئ االحصاء في المجال الرياضي :احمد بسطويسي ؛قيس ناجي عبد الجبار( 1) 

  87ص (1856 ،مطبعة التعليم العالي

مطبعة بيت  ،الموصل  ): االختبارات والقياس في التربية الرياضية ؛حسن المندالوي )واخرون(قاسم ( 6) 

 .165ص (1858 ،الحكمة

(3)Julia,Swannel;  The Oxford moden English Dictionary  : ( clarendon 

press, G.B. 1993) P.810 
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  التجربة االستطالعية الثانية: 3-6-2
صباحًا قام  العاشرة في تمام الساعةالموافق يوم الخميس   1013-1-14في يوم   

امكانية  لمعرفة مدىعلى نفس المجموعة  لثانيةبأجراء التجربة االستطالعية االباحث 
وكان  قبل الباحثالمعد من  البرنامج التعليمينات في لتمريل التالميذ من تطبيق

 -الهدف من اجراء التجارب االستطالعية هو:
 

  للتمرينات الحركية والمهارية .مدى تجاوب افراد عينة البحث 
  تمرين على الوقت الذي يستغرقه كل التعرف. 
  واالدوات المستخدمة وكفايتها.التعرف على مدى صالحية االجهزة 
  ومتطلباتهم خالل اجراء التجربة الرئيسية فريق العمل المساعد يةمكاناالتأكد من. 
فمن خالل إجراء التجارب االستطالعية تأكد للباحث صالحية االختبارات جميعها    

ية كفا فضاًل عن فهم واستيعاب العينة لالختبارات كلها ومفردات البرنامج التعليمي كذلك
 فريق العمل المساعد.

 
 االسس العلمية لالختبارات : 3-7

لغرض التعرف على صالحية االختبارات ومعرفة بيان مالءمتها ألفراد العينة وعلى    
الرغم من ان االختبارات وردت في اكثر من مصدر علمي اال ان الباحث لم يكتف بذلك" 

اي  التعلم لمرحلة الرابع االبتدائي يئيسوف تستخدم لتالميذ بط اتكون ان هذه االختبار 
 .معرفة صالحيتها لعينة البحث الحالي
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 صدق االختبار: 3-7-1

وللحصول على صدق  (1)ان الصدق "هو ان يقيس االختبار ما وضع لقياسه"   
االختبار قام الباحث بعرض االختبارات على مجموعة من الخبراء والمختصين لبيان 
رأيهم حول مدى صدق االختبارات للغرض الذي وضعت من اجل قياسه وبعد جمع 
االستمارات وتفريغها تبين للباحث وجود نسبة اتفاق عالية بينهم وبذلك تحقق الصدق 

قام الباحث بإيجاد معامل الصدق عن طريق استخدام  ذلكوكرات الظاهري لالختبا
معامل الصدق الذاتي وهو " صدق الدرجات التجريبية لالختبار بالنسبة الى الدرجات 

 . (1)الحقيقية التي خلصت من أخطاء القياس "

 ثبات االختبار: 3-7-2
فهو  يعطي يقصد بثبات االختبار انه" لو اعيد تطبيق االختبار على االفراد انفسهم 

او " تطبيق األختبار على مجموعة واحدة من  (3)النتائج نفسها او نتائج متقاربة"
وحتى يتسنى للباحث التأكد من ثبات االختبار  (4)األفراد مرتين في يومين مختلفين " 

( ايام اذ تم تطبيق 7) استخدم طريقة االختبار واعادة االختبار وبواقع زمن قدره
و اعيدت معالجة النتائج احصائيًا باستخدام  11/1/1013 ماالختبار االول يو 

معامل االرتباط البسيط )بيرسون( لمعرفة مدى ثبات االختبارات وبعد الكشف في 
( عن داللة معامل االرتباط وجد ان القيمة المحسوبة لكل اختبار هي اكبر 4الجدول)

( والتي 3( ودرجة حرية )0,05من القيمة الجدولية عند مستوى الداللة)
 ( وهذا يدل على ان جميع االختبارات تتمتع بدرجة ثبات عالية.1.447تساوي)

 

                                                           

)عمان، دار الميسرة للنشر والتوزيع  1ط :القياس والتقويم في التربية وعلم النفس ؛سامي محمد (1) 

 .213( ، ص2000والطباعة، 

(  1991: ) الموصل ، مطبعة جامعة الموصل ،  االختبار والتحليل بكرة القدمثامر محسن ) وأخرون ( ؛  (6)

 . 802ص 

 1ط : الرياضيةاالسس العلمية والطرائق االحصائية لالختبارات والقياس في التربية  ؛مروان عبد المجيد (3)

 .10( ص1999)عمان دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 

(4 ) Tuckman , Brucew . Conducting research, 2 nd edition, New yourk, Harcout 

Brace  dovanvich , Inch, 1979,P.162. 
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 ((6جدول ال

 يبين معامل الثبات ومعامل الصدق الذاتي لألختبارات المبحوثة
معامل الصدق  معامل الثبات وحدة القياس االختبارات ت

 الذاتي
م )اختبار 10×4الجري المكوكي  1

 الرشاقة(
 0.843 0.712   ثانية

االتزان فوق لوح الجهاز )اختبار  2
 التوازن(

 0.939 0.882 ثانية

 0.946 0,895 ثانية اختبار الدوائر المرقمة )اختبار التوافق( 3
المناولة واالستالم على حائط من  4

 (ثانية30م( ولمدة )3مسافة )
 0.964 0.931 درجة

اختبار السرعة الحركية لطبطبة الكرة  5
( ذهابًا و ايابًا 10المميزة لمسافة)باليد 

 )اختبار الطبطبة(

 0.913 0.835 ثانية

 
 -موضوعية االختبار: 3-7-3

فرها في االختبار اذ يمكن عد االختبار موضوعيًا" اذا اوهي من الشروط الواجب تو 
كان يعطي نفس النتائج مهما اختلف المصححون اي النتائج ال تتأثر بذاتية 

وبما ان االختبارات المستعملة في البحث واضحة وغير  (1)شخصيته"المصحح او 
مبهمة وبعيدة عن التقويم الذاتي اذ ان التسجيل يتم باستعمال وحدات الزمن وعدد 
مرات النجاح فضاًل عن ان فريق العمل كان من ذوي االختصاص في التربية 

 ية.الرياضية وبذلك تعد االختبارات المستعملة ذات موضوعية عال
 
 

                                                           

 :الرياضي القياس في التربية الرياضية وعلم النفس ،محمد نصر الدين رضوان ؛محمد حسن عالوي (1)

 .913ص ،( 1955،دار الفكر العربي ، القاهرة ) 2ط
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 إجراءات البحث الميدانية: 3-8
 االختبارات القبلية: 3-8-1

ان االختبارات القبلية هي إحدى وسائل التقويم والقياس "والتشخيص والتوجيه في    
المناهج و البرامج لجميع المستويات والمراحل العمرية فهي تقوم بدور المؤشر 

. اذ تم اجراء (1)وضوعية"بوضوح الى التقدم والنجاح في تحقيق االهداف الم
االختبارات القبلية على عينتي البحث قبل البدء بتنفيذ البرنامج التعليمي المعد من 

وقد قام الباحث بتهيئة االدوات وطريقة اجراء  11/1/1013قبل الباحث بتاريخ 
 :اآلتيلعمل المساعد وقد تم من خاللها االختبارات وفريق ا

 
الحركية والمهارات الهجومية بصورة مفصلة قبل اجراء شرح اختبارات الصفات  -1

 االختبار.
 تم تطبيق االختبارات حتى يتمكن افراد العينة من فهمها وصحة تطبيقها -1
 تم تسجيل النتائج طبقًا للشروط والمواصفات المحددة لكل اختبار. -3

 
 -تكافؤ العينة: 3-8-2

من االمور المهمة التي ينبغي على الباحث اتباعها هي ارجاع الفروق الى العامل    
والتجريبية  الضابطةالتجريبي وعلى هذا االساس البد ان تكون مجموعتا البحث 

 أاحث ببرنامجه التعليمي لجمتكافئتين في متغيرات البحث قيد الدراسة وقبل بدء الب
ن المجموعتين اذ" ينبغي على كل باحث تكوين الى تحقيق مبدأ التكافؤ بين هاتي

االقل فيما يتعلق في المتغيرات التي لها عالقة  علىمجموعات متكافئة 

                                                           

 اللياقة البدنية مكوناتها. االسس النظرية. االعداد البدني طرق ؛كمال عبد الحميد ومحمد صبحي حسنين (1)

 .241( ص1991،: )القاهرة، دار الفكر  1ط ،القياس
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المجموعتين الضابطة  بين المناسبة حصائيةوقد استعملت الوسائل اال(1)بالبحث"
 .( 7وكما مبين في جدول) والتجريبية

 
 (7الجدول )

والمهارات  والضابطة في الصفات الحركيةيبين تكافؤ المجموعتين التجريبية 
 الهجومية بكرة اليد

 المتغيرات ت
الحركية 

و 
 المهارية

وحدة 
 القياس

المجموعة 
 التجريبية

المجموعة 
 الضابطة

قيمة )ت( 
 المحتسبة

قيمة 
)ت( 
 الجدولية

الداللة 
 األحصائية

  ع -س ع -س

 غير 1.10 1.52 3.46 15.43 1.81 13.54 ثانية الرشاقة 1
 معنوي

 غير  0.71 0.43 3.16 0.7 3.35 ثانية التوافق 2
 معنوي

 غير  1.51 1.05 19.05 0.88 18.39 ثانية التوازن 3
 معنوي

مناولة  4
 واستالم

 غير  0.639 2.17 12.5 2.02 13.1 درجة
 معنوي

 غير  0.454 1.09 15.96 5.2 16.72 ثانية الطبطبة 5
 معنوي

 
 
 
 

                                                           

مكتبة ،القاهرة  )2 )ترجمة( محمد نبيل واخرون، ط : منهاج البحث في التربية وعلم النفس ؛ فان دالين (2)

 .21ص (1958 ،االنجلو المصرية للطباعة والنشر
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 البرنامج التعليمي المستخدم: 3-8-3
من اجل تحقيق اهداف البحث قام الباحث بإعداد برنامج تعليمي لتنمية الصفات    

الحركية وتعلم المهارات الهجومية وبواقع ثالث حصص اسبوعيًا مدة الحصة 
( دقيقة وحسب الجدول الموضوع من قبل ادارة مدرسة الطور االبتدائية 40الواحدة)

حث  بتحديد التمرينات وصياغة وبعد االطالع على المصادر العلمية قام البا
 :اآلتيالمفردات مع مالحظة 

 مراعاة عوامل امن وسالمة التلميذ خالل الحصة. -1
 ان تحقق التمرينات الغرض منها. -1
 ان تكون هذه التمارين مالئمة لمستوى العينة. -3

 
ولمدة  وقد تم تنفيذ البرنامج التعليمي المعد من قبل الباحث للمجموعة التجريبية 

ولغاية يوم االربعاء  17/1/1013يوم االحد المصادف ثمانية اسابيع ابتداًء من 
اد اعي عطلة بمناسبة 3/1013/ 11و 10وتم تأجيل وحدتين  يومي  18/4/1013

( دقائق 10وقد وزع زمن كل وحدة تعليمية كما يلي )نوروز وتم تعويضها الحقًا 
( دقائق للقسم الختامي وقسمت 5الرئيسي و)( دقيقة للقسم 15للقسم التحضيري و)

الوحدة التعليمية على وفق اقسام الوحدة الثالث وهي القسم التحضيري والرئيسي 
( دقيقة والمتمثلة بدرس التربية 40والختامي حيث كانت مدة الوحدة الواحدة )

تعليمي الرياضية في المدارس األبتدائية وبلغ مجمل الوقت الكلي بالدقائق للبرنامج ال
( دقيقة للقسم 300( دقيقية للقسم التحضيري و)140( دقيقة فقط وبواقع )930)

( دقيقة للقسم الختامي في حين بلغ مجمل الوقت الكلي لتمارين 110الرئيسي و )
( دقيقية للجانب المهاري وكما مبين بالجدول 191( دقيقية و)188القدرات الحركية )

 ( .8رقم )
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 (8الجدول )

 زمن تطبيق تمرينات الصفات الحركية والمهارات الهجوميةيبين 
 المجموع الكلي زمن الحصة الواحدة القسم

 دقيقة 240 دقائق 10 القسم التحضيري
 دقيقة 600 دقيقة25  القسم الرئيس
 دقيقة 120 دقائق5  القسم الختامي

 دقيقة 970 دقيقة 40 الكلي الزمن
 
 االختبارات البعدية : 3-8-4

بعد االنتهاء من تنفيذ البرنامج التعليمي تم اجراء االختبارات البعدية لعينة البحث     
المهارات الهجومية التي وصلت اليه  اكتسابس مستوى نمو الصفات الحركية و لقيا

قد حرص الباحث على تثبيت و  11/4/1013ف المصاد حدلعينة وذلك يوم االا
واالجهزة واالدوات وطريقة تنفيذ االختبارات نفسها من حيث المكان والزمان الظروف 

وفريق العمل المساعد من اجل خلق نفس االجواء التي تم فيها تطبيق االختبارات 
 القبلية.

 
 الوسائل األحصائية: 3-9

 ( لمعالجة البيانات إحصائيا:SPSSقام الباحث باستخدام البرنامج اإلحصائي )
 الوسط الحسابي. -1
 االنحراف المعياري. -1
 النسبة المئوية. -3
 االرتباط البسيط )بيرسون(. -4
 .)متساوية العدد( للعينات المستقلة T-TESTاختبار  -5
 نسبة التطور -3
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  الباب الرابع 
 نتائج ومناقشتها:الوتحليل  عرض -4
 التجريبية تينلمجموعاختبارات القدرات الحركية لنتائج  وتحليل عرض 4-1

 : والضابطة ومناقشتها
 عرض وتحليل نتائج اختبارات القدرات الحركية للمجموعة التجريبية : 4-1-1
وفرررر   ونسرررب التطرررور القبلرررا والب رررد  ختبررراريناالعررررض نترررائج  4-1-1-1 

 األوساط الحسابية الختبارات القدرات الحركية للمجموعة التجريبية وتحليلها:
 (9الجدول)

وفر  االوساط الحسابية ونسبة يبين قيم االوساط الحسابية واالنحرافات الم يارية 
 الحركية قدراتالتطور لالختبارين القبلا والب د  للمجموعة التجريبية فا ال

 وحدة المتغيرات ت
 القياس

الفر             الب د  ختباراأل القبلا ختباراأل
 بين

 االوساط

نسبة 
 ع س   ع س   التطور%

 %37.18 -3.67 2.17 9.87 1.81 13.54 ثانية التوافق 1

 %28.11 1.31 0.71 4.66 0.7 3.35 ثانية التوازن 2

 %36.52 4.92- 1.28 13.47 0.88 18.39 ثانية الرشاقة 3

 
( قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وفرق 9يتضح لنا من الجدول )  

األوساط الحسابية ونسبة التطور في االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية 
الحركية قيد البحث . إذ كان الوسط الحسابي في االختبار القبلي  قدراتألختبارات ال

ان الوسط الحسابي في ( في حين ك1.81( واالنحراف المعياري )13.54للتوافق )
 (.2.17( واالنحراف المعياري )9.87االختبار البعدي )
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( واالنحراف المعياري 3.35وكان الوسط الحسابي في االختبار القبلي للتوازن )   
( واالنحراف 4.66( في حين كان الوسط الحسابي في االختبار البعدي )0.7)

 (.0.71 المعياري )
( واالنحراف المعياري 18,39وكان الوسط الحسابي في االختبار القبلي للرشاقة )   
( واالنحراف 13.47( في حين كان الوسط الحسابي في االختبار البعدي )0.88)

 (.1.28المعياري )
( 3.67-وكان الفرق في األوساط الحسابية لالختبارين القبلي والبعدي للتوافق )  

 (%37.18ونسبة التطور كانت)
( 1.31وكان الفرق في األوساط الحسابية لالختبارين القبلي والبعدي للتوازن )  

 (%28.11ونسبة التطور كانت)
( 4.92-وكان الفرق في األوساط الحسابية لالختبارين القبلي والبعدي للرشاقة )  

 يوضح يوضح ذلك. ( 6رقم )( والشكل %36.52ونسبة التطور كانت)
 

 
 
 (6الشكل)

 الحركية للمجموعة التجريبية قدراتلا لتطور المئوية نسباليوضح 
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الحركية  قدراتولغرض معرفة داللة الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي في ال  
قيد البحث ، استخدم الباحث القوانين اإلحصائية المناسبة لمعالجة البيانات وحسب 

                                                      (. 10ما مبين في الجدول )
                           

 (10الجدول )
يبين قيم االوساط الحسابية للفرو  وانحرافات الفرو  عن وسطها الحسابا وقيمة 

 (T  المحسوبة والجدولية وداللة الفرو  بين االختبارين القبلا والب د  فا )
 للمجموعة التجريبيةالحركية قدرات ال

وحدة  المتغيرات ت
 القياس

 ع ف س  ف
 

الداللة  قيمة)ت(*
 الجدولية المحسوبة احصائية

 معنوي 2.26 8.68 1.33 3.67 ثانية التوافق 1

 معنوي 11.51 0.35 1.33 ثانية التوزان  2

 معنوي 9.92 1.56 4.91 ثانية الرشاقة 3

   (9)ودرجة حرية ( 0...)داللة  ( الجدولية عند مستوىtقيمة ) *
( قيم األوساط الحسابية للفروق ومجموع مربعات انحرافات 11يتضح لنا من الجدول ) 

( المحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين Tالفروق عن متوسط تلك الفروق وقيمة )
 الحركية قيد البحث . قدراتاالختبارين القبلي والبعدي الختبارات ال

( ومجموع 3.67أذ بلغت قيمة الوسط الحسابي للفروق في أختبار التوافق الحركي )   
( المحسوبة T( وبلغت قيمة )1.33مربعات انحرافات الفروق عن متوسط تلك الفروق )

(عند مستوى داللة 2.26( الجدولية والبالغة )T( والتي قيمتها اكبر من قيمة )8.68)
يعني وجود فروق ذات داللة معنوية بين االختبارين ( ، وهذا 9ودرجة حرية ) (0.05)

 القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي.
( ومجموع مربعات 1.33وبلغت قيمة الوسط الحسابي للفروق في أختبار التوازن ) 

( المحسوبة T( وبلغت قيمة )0.35انحرافات الفروق عن متوسط تلك الفروق )
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(عند مستوى داللة 2.26( الجدولية والبالغة )Tمة )( والتي قيمتها اكبر من قي11.51)
( ، وهذا يعني وجود فروق ذات داللة معنوية بين االختبارين 9ودرجة حرية ) (0.05)

 القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي.
( ومجمتتوع مربعتتات 4.91وبلغتتت قيمتتة الوستتط الحستتابي للفتتروق فتتي أختبتتار الرشتتاقة )   

( 9.92( المحستوبة )T( وبلغتت قيمتة )1.56متوسط تلك الفروق )انحرافات الفروق عن 
 (0.05)(عنتتد مستتتوى داللتتة 2.26( الجدوليتتة والبالغتتة )Tوالتتتي قيمتهتتا اكبتتر متتن قيمتتة )

( ، وهتتذا يعنتتي وجتتود فتتتروق ذات داللتتة معنويتتة بتتين االختبتتارين القبلتتتي 9ودرجتتة حريتتة )
 والبعدي ولصالح االختبار البعدي.

 
 والبعدية القبلية االختبارات في الحركية القدرات اختبارات نتائج مناقشة 4-1-1-2

 -: التجريبية للمجموعة

( ان قيم االوساط الحسابية لالختبار القبلي للمجموعة  .1و  9)  ليبين الجدو     
( Tذ تبين ان قيمة )امختلفًا تمامًا عن االختبار البعدي ،  للقدرات الحركيةالتجريبية 

(  9.92،  11.01،  8..8 ) قيد البحث قدرة من القدرات الحركيةالمحسوبة لكل 
( يعني ان هناك  2.26( الجدولية التي تساوي )  Tعلى التوالي هي اكبر من ) 

بين االختبار القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي . ونجد ان جميع  معنوية اً فروق
احث التطور الحاصل في قيد البحث سجلت نسبة تطور جيدة ويعزو الب القدرات
البرنامج التعليمي المعد من قبل الباحث الى مدى فاعلية استعمال تمرينات  القدرات

وصلت الى نسبة تطور  التوافق. فنسبة التطور في  الطالبادى الى زيادة قدرة 
فقد  رشاقة% ( وأما ال28.11 (وصلت الى نسبة تطور  ازن( والتو % 31.18)

 %( .02..3  ( سجلت تطورًا وصل الى

 -:  يأتي ما الى الفروق تلك اسباب الباحث ويعزو    

التطبيق العلمي للتمرينات والتي ادخلت في البرنامج التعليمي مما دل على   - 1
مدى اهمية هذه التمرينات المتنوعة في تنمية بعض القدرات الحركية المهمة التي 

( " لتنمية  .2.1،وهذا ما اشار اليه ) محمود موافي ،  اليدفي كرة  الطالبيحتاجها 
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هذه القدرة الحركية ) التوافق ( العامة  ميةيجب التدرج بت الالعبالتوافق عند 
، ويذكر  (1)والبسيطة والسهلة ثم المركبة في مرحلة بدء المزاولة او مرحلة التأسيس " 

ظم تعمل على تنظيم عمليات ( " ان عملية التدريب المن 3..2) ابو العال احمد ، 
التوافق العصبي العضلي وتحسينها بما يحقق تنظيم عمل الوحدات الحركية ودقة 
تقدير المقاومة التي تواجه العضلة وتعبئة العدد المناسب من الوحدات الحركية التي 

ان تكرار التمرين واعطاُه الوقت الكافي في الشرح . (2)تشارك االنقباض العضلي" 
يساعد الالعب على االدراك الكامل بتفاصيل الحركة كلها وهذا ما اكدُه )  واالداء

إَن األحاسيس تلعب دورًا مهمًا في التوافق ( "  9..2محمد جسام وحسين علي ، 
الحركي للمهارة والتنسيق بين الجهاز العضلي والعصبي مما يوفر اإلحساس بالجهد 

َن التعرف على المعالجة يسهم في سهولة وانسياب  والمقاومة عند أداء المهارة وا 
 . (3)"األداء الحركي للمهارة

، حيتتتث أن   التتتى التمرينتتتات ( تررروا ن) الويعتتتزو الباحتتتث التطتتتور الحاصتتتل فتتتي  - 2
الفتتروق الظتتاهرة أعتتاله تبتتين فاعليتتة مفتتردات المتتنهج ومتتا تضتتمنته متتن أنشتتطة حركيتتة 

 التتتتدرجمتنوعتتتة ستتتاعدت علتتتى تطتتتوير هتتتذه الصتتتفة فضتتتال عتتتن مراعتتتاة الباحتتتث لمبتتتدأ 
والتكتتتترار ومستتتتاعدتهم فتتتتي رستتتتم الفرحتتتتة علتتتتى وجتتتتوههم متتتتن ختتتتالل  تتتترس البهجتتتتة ،  

م عنصتر متن عناصتر تعلتم الحركتة وبتدونها أهت )) وألهمية هذه الصفة فان تطورهتا يعتد
يصتتتتتتعب أداء حركتتتتتتات االنتقتتتتتتال والتحتتتتتترك وحركتتتتتتات التتتتتتتحكم وعمومتتتتتتا فتتتتتتان التالميتتتتتتذ 
الرياضتيين وتالميتتذ المرحلتتة االبتدائيتتة التتذين يمارستتون حركتتات متنوعتتة ويوضتتعون فتتي 

                                                           

: ) القاهرة ، مركز الكتاب للنشر ،  1، ط علم كرة القدم والتطوير فا اساليب التدريبمحمود موافي ؛  (1)
 . 88( ص  .2.1

: ) القاهرة ، دار الفكر  2، ط فسيلوجية اللياقة البدنيةابو العال احمد عبد الفتاح واحمد نصر الدين السيد ؛  (2)
 . 188( ص  3..2العربي ، 

: )النجف األشرف, دار الضياء للطباعة 1, طعلم النفس الرياضا محمد جسام عرب و حسين علي كاظم؛ (3)
 ..21ص (9..2والتصميم, 
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مواقتتتف حركيتتتة مختلفتتتة يمكتتتنهم تكتتتوين قتتتدرات اتتتتزان بقتتتدر قليتتتل متتتن الصتتتعوبة علتتتى 
التالميتتذ التتذين ال يتعرضتتون لمواقتتف حركيتتة مختلفتتة وال يمارستتون أنواعتتا العكتتس متتن 

متعتتتددة متتتن الحركتتتات فضتتتال عتتتن ذلتتتك أن صتتتفة التتتتوازن تتطتتتور بالتتتتدريب كمتتتا أنهتتتا 
  .(1) ((تتحسن بزيادة العمر 

وكذلك  البرنامجالى تمرينات  ) الرشاقة (ويعزو الباحث التطور الحاصل في  - 3
ما أكدُه ) عصام عبد الخالق ،  وهذاالسهل الى الصعب  التدرج في التمارين من

( " انه كلما زادت رشاقة الفرد استطاع بسرعة تحسين مستواُه على ان ال  0..2
ننسى المبدأ التربوي االساسي التدرج من البسيط الى المركب أذ يجب على الفرد ان 

والتي  في البرنامج التعليميان تنفيذ التمرينات و  . (2)يحللها الى مكوناتها البسيطة " 
ويتفق هذه  القدرات الحركيةتعتمد على اساس التدرج في التدريب قد ادت الى تطوير 

( " ان الحركة تتطور بالتدريب الرياضي  1981مع ما اشار اليه ) وجيه محجوب ، 
ة اضافة الى يالمنتظم نتيجة لتطور المستوى الذهني والفكري وتطور الصفات الحرك

 .(3)ما مخزون في الدماغ من تجارب حركية "زيادة 

 

 

 

 

                                                           

 . 101( ص  0222عمان ، دار الشروق ،  ) 1، ط ال اب الحركة ؛ريسان خريبط مجيد  (1)

(  0..2: ) القاهرة ، منشأ المعارف ،  2، ط تطبيقات –التدريب الرياضا نظريات عصام عبد الخالق ؛  (2)
 . 188ص

 1.1( ص  1981) جامعة بغداد ،  2، ج  التطور الحركا من الوالدة حتى الشيخوخةوجيه محجوب ؛  (3)
. 
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 لمجموعة الضابطة:ل اختبارات القدرات الحركية نتائج وتحليل عرض 4-1-2
القبلررا والب ررد  وفررر  األوسرراط الحسررابية  الختبررارينعرررض نتررائج ا 4-1-2-1

 :الحركية للمجموعة الضابطة وتحليلها قدراتونسبة التطور الختبارات ال
 (11الجدول )

يبين قيم االوساط الحسابية واالنحرافات الم يارية وفر  االوساط الحسابية ونسبة 
 الحركية قدراتالتطور لالختبارين القبلا والب د  للمجموعة الضابطة فا ال

 وحدة المتغيرات ت
 القياس

الفر             القياس الب د  القياس القبلا
 بين

 االوساط

نسبة 
 ع س   ع س   التطور%

 %4.46 0.66 3.31 14.77 3.46 15.43 ثانية التوافق 1

 %4.81 0.16 0.55 3.32 0.43 3.16 ثانية التوازن 2

 %4.84 0.88 1.23 18.17 1.05 19.05 ثانية الرشاقة 3

 (9) حرية ودرجة( 0...) داللة مستوى عند الجدولية( t) قيمة* 
 
( قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وفرق 11يتضح لنا من الجدول ) 

األوساط الحسابية ونسبة التطور في االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة 
الحركية قيد البحث . إذ كان الوسط الحسابي في االختبار القبلي  قدراتألختبارات ال

الوسط الحسابي في  ( في حين كان3.46( واالنحراف المعياري )15.43للتوافق )
 (.3.31( واالنحراف المعياري )14.77االختبار البعدي )

( واالنحراف المعياري 3.16وكان الوسط الحسابي في االختبار القبلي للتوازن )  
( واالنحراف 3.32( في حين كان الوسط الحسابي في االختبار البعدي )0.43)

 (.0.55المعياري )
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( واالنحراف المعياري 19.05تبار القبلي للرشاقة )وكان الوسط الحسابي في االخ  
( واالنحراف 18.17( في حين كان الوسط الحسابي في االختبار البعدي )1.05)

 (.1.32المعياري )
( 0.66وكان الفرق في األوساط الحسابية لالختبارين القبلي والبعدي للتوافق )  

 (%4.46ونسبة التطور كانت)
( 0.16الحسابية لالختبارين القبلي والبعدي للتوازن )وكان الفرق في األوساط   

 (%4.81ونسبة التطور كانت)
( 0.88وكان الفرق في األوساط الحسابية لالختبارين القبلي والبعدي للرشاقة )  

 يوضح يوضح ذلك. (7رقم )( والشكل %4.84ونسبة التطور كانت)
 

 
 (7الشكل)

 الحركية للمجموعة الضابطة قدراتالمئوية لليوضح النسب 

   

 

ولغرض معرفة داللة الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي في الصفات الحركية قيد 
انات وحسب ما البحث ، استخدم الباحث القوانين اإلحصائية المناسبة لمعالجة البي

 (.12)مبين في الجدول 

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

 الرشاقة التوازن التوافق

 التوافق

 التوازن

 الرشاقة
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 (12الجدول )

يبين قيم االوساط الحسابية للفرو  وانحرافات الفرو  عن وسطها الحسابا وقيمة 
 (T  المحسوبة والجدولية وداللة الفرو  بين االختبارين القبلا والب د  فا )

 الحركية للمجموعة الضابطة قدراتال

وحدة  المتغيرات ت
 القياس

 ع ف س  ف
 

الداللة   قيمة)ت(*
 الجدولية المحسوبة األحصائية

  ير معنوي 2.26 1.52 1.36 0.65 ثانية التوافق 1

  ير معنوي 0.66 0.72 0.15 ثانية التوازن 2

  ير معنوي 2.07 1.32 0.87 ثانية الرشاقة 3

 (9) حرية ودرجة (0...) داللة مستوى عند الجدولية( t) قيمة *
 
ومجمتتتتوع مربعتتتتات ( قتتتتيم األوستتتتاط الحستتتتابية للفتتتتروق 12يتضتتتتح لنتتتتا متتتتن الجتتتتدول ) 

( المحستتتوبة والجدوليتتتة وداللتتتة Tانحرافتتتات الفتتتروق عتتتن متوستتتط تلتتتك الفتتتروق وقيمتتتة )
 الحركية قيد البحث . قدراتالفروق بين االختبارين القبلي والبعدي الختبارات ال

 
( ومجمتوع 0.56أذ بلغت قيمة الوسط الحسابي للفروق في أختبار التوافق الحركي )  

( T( وبلغتتتتتت قيمتتتتتة )1.36الفتتتتتروق عتتتتتن متوستتتتتط تلتتتتتك الفتتتتتروق )مربعتتتتتات انحرافتتتتتات 
(عنتد 2.26( الجدوليتة والبالغتة )T( والتتي قيمتهتا اصتغر متن قيمتة )1.52المحستوبة )

 يتتر  ( ، وهتتذا يعنتتي وجتتود فتتروق ذات داللتتة9ودرجتتة حريتتة ) (0.05)مستتتوى داللتتة 
ولصتالح االختبتار البعتدي للمجموعتة الضتابطة  معنوية بين االختبارين القبلتي والبعتدي

. 
( ومجمتتتتتوع 0.15أذ بلغتتتتتت قيمتتتتتة الوستتتتتط الحستتتتتابي للفتتتتتروق فتتتتتي أختبتتتتتار التتتتتتوازن )  

( T( وبلغتتتتتت قيمتتتتتة )0.72مربعتتتتتات انحرافتتتتتات الفتتتتتروق عتتتتتن متوستتتتتط تلتتتتتك الفتتتتتروق )
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(عنتد 2.26( الجدوليتة والبالغتة )T( والتتي قيمتهتا اصتغر متن قيمتة )0.66المحستوبة )
 يتتر  ( ، وهتتذا يعنتتي وجتتود فتتروق ذات داللتتة9ودرجتتة حريتتة )( 0.05) داللتتةمستتتوى 

 معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي.
( ومجمتتتتتوع 0.87أذ بلغتتتتتت قيمتتتتتة الوستتتتتط الحستتتتتابي للفتتتتتروق فتتتتتي أختبتتتتتار الرشتتتتتاقة )  

( T( وبلغتتتتتت قيمتتتتتة )1.32مربعتتتتتات انحرافتتتتتات الفتتتتتروق عتتتتتن متوستتتتتط تلتتتتتك الفتتتتتروق )
(عنتد 2.07( الجدوليتة والبالغتة )Tقيمتهتا اصتغر متن قيمتة ) ( والتتي2.26المحستوبة )

 يتتر  ( ، وهتتذا يعنتتي وجتتود فتتروق ذات داللتتة9ودرجتتة حريتتة ) (0.05)مستتتوى داللتتة 
 معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي.

 
مناقشة نتائج اختبارات القدرات الحركية في االختبارات القبلية والبعدية   4-1-2-2

 -الضابطة: للمجموعة 

( ان قيم االوساط الحسابية لالختبار القبلي للمجموعة  12و  11)  ليبين الجدو     
ذ تبين ان قيمة اتمامًا عن االختبار البعدي ،  ال يختلف للقدرات الحركية الضابطة

(T المحسوبة لكل )( 1..2،  ....،  1.02 ) قيد البحث قدرة من القدرات الحركية
 وهذا يعني وجود(  2.26( الجدولية التي تساوي )  Tمن )  اصغرعلى التوالي هي 

قيد البحث  القدراتبين االختبار القبلي والبعدي. ونجد ان جميع  معنوية ير  فروق
وصلت الى نسبة تطور  التوافق. فنسبة التطور في ضئيلة سجلت نسبة تطور

فقد سجلت  رشاقة% ( وأما ال8.81 (وصلت الى نسبة تطور  ازن( والتو % .8.8)
 %( .8.88  ( تطورًا وصل الى

اال انه لم يظهر احصائيًا  هفقد حدث تطور في( والتوا ن والرشاقة التواف )ففي اختبار
بين القدرات اذ نالحظ عند مقارنة االوساط الحسابية بين االختبارين القبلي والبعدي 

يعزو . و عشوائية قيد البحث قد تطورت على الر م من ان الفروق كانت  الحركية
التي طبقت على المجموعة الضابطة كانت تؤدى  التمارينالباحث سبب ذلك الى ان 

ال تعتمد على االسس  علمالم يطبقهاالتي  التعليميةبصيغة عشوائية وكذلك ان الوحدة 
نها ان تساعد في تقدم مستوى أالتي من ش التعليميةالعلمية الصحيحة في العملية 

بالتدرج في التمارين من السهل الى  المدرسينفضاًل عن قلة اهتمام بعض  الطالب
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الصعب ، " لذا عدم العناية باختيار التمرينات التي تحقق الهدف من التدريب يؤخر 
وصول الالعبين الى مستوى االداء المطلوب خالل المدة الزمنية المحددة للتدريب 

( " الى ان التدرج  1999لخشاب واخرون ، . وهذا ما اكدُه ايضًا ) زهير قاسم ا(1)"
صبح قاعدة مهمة في التدريب وان التدرج أللوصول الى احسن مستوى من االداء 
  -: (2)يعني سير خطة التدريب وعلى وفق االتي

 التدرج من البسيط الى المركب. - 2 التدرج من السهل الى الصعب   -1

ن التمرينات المتبعة من قبل المعلم وكذلك يعزو الباحث عدم وجود الفروق يعود الى ا
( أن تشابه  2.11ال تشبه نوع الفعالية وهذا ما اكده ) اياد حميد وحسام محمد ، 

تمرينات البرنامج التعليمي قدر االمكان مع نوعية الفعالية او اللعبة التي يمارسها 
ل مساعدة الالعب او المتعلم وزيادة صعوبة االداء الحركي في كل تمرين ، كلها عوام

 -: (3)في تنمية صفة الرشاقة اذ ان تنمية الرشاقة تتم عن طريق
 ممارسة المهارات االساسية بأشكال حركية وتوافق وبشكل اكثر صعوبة . -1
وبذلك ينشط تمرينات معاكسة وتنشيط وتدريب المجموعة العضلية المقابلة  -2

 المقابلة .التوافق الحركي بين تلك المجموعات العضلية والمجموعات 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .88ص  ( 8880 ) القاهرة ، دار الفكر العربي ،، االسس العلمية في تدريب كرة اقدم ؛حنفي محمود مختار  (1)

 . 88، ص  8888،  المصدر الساب  ؛زهير قاسم الخشاب واخرون  (2)

) جامعة ديالى ، كلية التربية االساسية  اتجاهات مستقبلية فا التدريب الرياضا ؛حميد وحسام محمد اياد  (3)
 .11ص(  2.11، 
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نتائج اختبارات القدرات الحركية للمجموعتين التجريبية والضابطة  عرض  8-1-3
 وتحليلها:فا االختبار الب د  

 ( 31الجدول) 

( المحسوبة والجدولية  Tاالوساط الحسابية واالنحرافات الم يارية وقيمة ) 
 قدراتومستوى الداللة لالختبارات الب دية للمجموعتين التجريبية والضابطة فا ال

 الحركية

 وحدة المتغيرات ت
 القياس
 

 المجموعة
 الضابطة

 المجموعة
 التجريبية

 قيمة)ت(
 المحسوبة

 قيمة
 )ت(

 الجدولية

 
 الداللة

 ع -س ع -س
 معنوي 2.1 3.93 2.17 9.87 3.31 14.77 ثانية التوافق 1

 معنوي 4.74 0.71 4.66 0.55 3.32 ثانية التوازن 2

 معنوي 8.33 1.28 13.47 1.23 18.17 ثانية الرشاقة 3

 (18( ودرجة حرية)0.05( الجدولية تحت مستوى داللة )tقيمة )
 
( قتتتتتيم األوستتتتتاط الحستتتتتابية واالنحرافتتتتتات المعياريتتتتتة للمجمتتتتتوعتين 13يبتتتتتين الجتتتتتدول)   

إذ  ( المحستوبة،Tالضابطة والتجريبية في القياسين البعديين للصفات الحركيتة وقيمتة )
( وبتتتانحراف 14.77التوافتتتق للمجموعتتتة الضتتتابطة) قتتتدرةبلغتتتت قيمتتتة الوستتتط الحستتتابي ل

(، أمتتتتا للمجموعتتتتة التجريبيتتتتة فقتتتتد بلغتتتتت قيمتتتتة الوستتتتط الحستتتتابي 3.31معيتتتتاري قتتتتدره)
( وهتي 3.93( المحستوبة)Tبلغتت قيمتة ) ( وقد2.17( وبانحراف معياري قدره)9.87)

والبالغتة ( 18)( ودرجتة حريتة 0.05( الجدوليتة تحتت مستتوى داللتة )Tاكبر متن قيمتة)
(، وهتتذا يتتتدل علتتتى وجتتتود فتتتروق ذات داللتتة معنويتتتة بتتتين المجمتتتوعتين الضتتتابطة 2.1)

 والتجريبية في هذه الصفة ولصالح المجموعة التجريبية.
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( وبتانحراف 2.32التتوازن للمجموعتة الضتابطة) قتدرةل إذ بلغت قيمة الوسط الحسابي  
(، أمتتتتا للمجموعتتتتة التجريبيتتتتة فقتتتتد بلغتتتتت قيمتتتتة الوستتتتط الحستتتتابي 0.55معيتتتتاري قتتتتدره)

وهتي  (4.74( المحستوبة)T( وقد بلغتت قيمتة )0.71( وبانحراف معياري قدره)4.66)
والبالغتة  (18)( ودرجتة حريتة 0.05( الجدولية تحت مستتوى داللتة )فاكبر من قيمة)

(، وهتتذا يتتتدل علتتتى وجتتتود فتتتروق ذات داللتتة معنويتتتة بتتتين المجمتتتوعتين الضتتتابطة 2.1)
 والتجريبية في هذه الصفة ولصالح المجموعة التجريبية.

( 18.17إذ بلغتتتتتت قيمتتتتتة الوستتتتتط الحستتتتتابي لصتتتتتفة الرشتتتتتاقة للمجموعتتتتتة الضتتتتتابطة)  
قيمتتتتة الوستتتتط  (، أمتتتتا للمجموعتتتتة التجريبيتتتتة فقتتتتد بلغتتتتت1.23وبتتتتانحراف معيتتتتاري قتتتتدره)

( T( وقتتتتتتتتتد بلغتتتتتتتتتت قيمتتتتتتتتتة )1.28( وبتتتتتتتتتانحراف معيتتتتتتتتتاري قتتتتتتتتتدره)13.47الحستتتتتتتتتابي )
( 0.05( الجدوليتتتة تحتتتت مستتتتوى داللتتتة )T( وهتتتي اكبتتتر متتتن قيمتتتة)8.33المحستتتوبة)

(، وهتتذا يتتدل علتتى وجتتود فتتروق ذات داللتتة معنويتتة 2.1والبالغتتة ) (18)ودرجتتة حريتتة 
 فة ولصالح المجموعة التجريبية.بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في هذه الص

 
 :فا األختبار الب د  القدرات الحركية للمجموعتيننتائج ناقشة م 4-1-4

( يتبتتين لنتتا نتتتائج القياستتين القبلتتي والبعتتدي الختبتتارات 13متتن ختتالل الجتتدول )       
ويعتتتزو الباحتتتث ظهتتتور الفتتتروق المعنويتتتة الحركيتتتة للمجموعتتتة التجريبيتتتة ,  قتتتدراتال

لقدرات التوافق والتتوازن والرشتاقة إلتى استتخدام التمرينتات المهاريتة متن الستهل إلتى 
الصعب فضاًل عن أن التمرينات المستتخدمة كانتت مشتابهة لت داء المهتاري أذ إن 

 .(1)لتنمية التوافق الحركي اعتبارات عدة هي
 لصعب .التدرج في التدريب من السهل إلى ا -1
إن تشتتابه تمرينتتات التوافتتق الحركتتي قتتدر االمكتتان متتع نوعيتتة الفعاليتتة أو اللعبتتة التتتي  -2

التمرينتتتتات المركبتتتتة وزيتتتتادة صتتتتعوبة األداء و استتتتتخدام يمارستتتتها الالعتتتتب أو المتتتتتعلم 

                                                           
 

 .64ص( 8002للطباعة والتصميم ,  العراق ,الطباء ) 1ط : أساسيات في التعلم الحركي ؛ناهدة عبد زيد الدليمي  (1)
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الحركتتتي فتتتي كتتتل تمتتترين كلهتتتا عوامتتتل مستتتاعدة فتتتي تنميتتتة صتتتفة الرشتتتاقة إذ إن تنميتتتة 
 .(1)الرشاقة تتم عن طريق

 .ارسة المهارات االساسية بأشكال حركية وتوافق وبشكل اكثر صعوبةمم-1
تمرينتتتات معاكستتتة لتنشتتتيط وتتتتدريب المجموعتتتات العضتتتلية المقابلتتتة وبتتتذلك ينشتتتط -2

 التوافق الحركي بين تلك المجموعات العضلية والمجموعات المقابلة .
الحركية الى التمرينات والتي تضمنت  قدراتويعزو الباحث التطور الحاصل في ال   

التكرار والممارسة الفعلية لها اثناء الوحدات التعليمية وهذا مااكده)وجيه محجوب 
( بأنها صفات مكتسبة من المحيط ويكون التدريب او الممارسة أساسًا لها ...2,

  (2)وتتطور بحسب قابلية الفرد الجسمية والحسية واألدراكية "
اضحا تأثير التمرينات في تطوير الصفات الحركية من خالل الفروق وكذلك ظهر و    

المعنوية التي ظهرت في االختبارات البعدية ، وهي أيضا من الصفات الحركية المهمة 
("إن أي .199لالعب كرة اليد ولكل رياضي ، وهذا ما يشير إليه )قاسم حسن حسين 

صة التوافق العضلي حيث يتطلب نشاط رياضي يتعلق باألجهزة الوظيفية للرياضي وخا
تكيفات كثيرة ومنها التكيف العصبي العضلي والتكيف يحدث بواسطة جرعات الحافز 
والتدريب والتكيف عن كل نوع من أنواع التدريب حيث يؤدي زيادة استعداد الجسم أو 

فق األجهزة العضوية على نوع التدريب واالستعداد والتكيف يؤدي إلى زيادة قابليات التوا
 .(3)لكل حركة أو مهارة "

ويتتترى الباحتتتث إن التمرينتتتات ستتتاهمت فتتتي زيتتتادة قتتتدرة الطتتتالب علتتتى األداء المهتتتاري    
الصتتتحيح نتيجتتتة لتطتتتور التوافتتتق الحركتتتي ، وهتتتذا يتفتتتق متتتع متتتا أشتتتار إليتتته )علتتتي ستتتلوم 

( " إن أكثتتر األخطتتاء التتتي يقتتع فيهتتا المبتتتدئون هتتو عتتدم القتتدرة علتتى التوافتتق عنتتد 8..2

                                                           

, جامعة ديالى , المطبعة  اتجاهات مستقبلية في التدريب الرياضي ؛إياد حميد رشيد وحسام محمد هيدان ( 1)

 .77,ص0211المركزية ,

 .77( ص0221)األردن , دار األوائل للطباعة والنشر   1ط : نظريات التعلم والتطور الحركي ؛وجيه محجوب  (0)

 . 18( ص.199: )  الفسيولوجيا مبادئها وتطبيقاتها فا المجال الرياضاقاسم حسن حسين ؛ ( 3)
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الحركات وذلك بإشراك عضالت  يتر مطلوبتة عنتد أداء الحركتات فيتستبب ذلتك فتي أداء 
 . (1)أحداث اضطرابات في الحركة فتخرج بصورة مرتبكة "

سبب تفوق المجموعة التجريبيتة علتى الضتابطة فتي القتدرات الحركيتة  ويعزو الباحث  
أكثتتر متتن جتتزء ومتتن بينهتتا التوافتتق إلتتى استتتخدام تمتتارين حركيتتة ومتنوعتتة يتتتم استتتخدام 

متتن أجتتزاء الجستتم إذ إن للتوافتتق أهميتتة " عنتتدما يقتتوم الفتترد بحركتتات تتطلتتب استتتخدام 
أكثر من عضو من أعضاء الجسم في وقت واحتد وخاصتة أذا كانتت االعضتاء تعمتل 

ستاهمت بشتكل كبيتر تمرينتات الن استتخدام وا   (2)في أكثتر متن أتجتاه فتي نفتس الوقتت "
المجموعتتتتة التجريبيتتتتة أذ أنتتتته " يمكتتتتن اعتبتتتتار فتتتتي تطتتتتور صتتتتفة الرشتتتتاقة لتتتتدى طتتتتالب 

عضتتتتلية ت الرشتتتتاقة قتتتتدرة حركيتتتتة ألنهتتتتا تتضتتتتمن فتتتتي رأي كثيتتتتر متتتتن البتتتتاحثين مكونتتتتا
وبمتتتتتا إن أ لتتتتتب التمرينتتتتتات  (3)والستتتتترعة وستتتتترعة رد الفعتتتتتل والدقتتتتتة والتتتتتتحكم والتوافتتتتتق"

المستتتخدمة فتتي الوحتتدات التعليميتتة تحتتتاج إلتتى صتتفة التتتوازن إذ أنهتتا تتتدخل فتتي أ لتتب 
المهتتارات أو الحركتتات االساستتية كتتالجري بتتالكرة أو الوقتتوف بهتتا ال بتتد إن يكتتون جستتم 
الالعتب فتتي وضتع متتتوازن نوعتا متتا إذ إن " التتتوازن متن العناصتتر الحركيتة التتتي يجتتب 

وهتو  (8)مراعاتها عند تعليم وتدريب أي مهارة كونته االستاس التذي تقتوم عليته المهتارة "
 يبية . ما سبب في تفوق المجموعة التجر 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 . .18( ص8..2علي سلوم جواد ؛ مصدر سبق ذكره . )  ( 1)
, القاهرة, , دار الفكر العربي  0, ط االختبارات والقياس فا التربية الرياضية ؛محمد صبحي حسنين  (2)

 .180, ص 1..2
 .118, ص المصدر نفسه ؛محمد صبحي حسنين ( 3)
     . 373, ص 0212,  0, عمان , دار وائل للنشر , ط مبادئ التدريب الرياضي ؛مهند حسين البشتاوي  (4)
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 نتائج اختبارات المهارات الهجومية ل ينة البحث وتحليلها ومناقشتها : عرض 8-2 

  عرض نتائج اختبارات المهارات الهجومية للمجموعة التجريبية وتحليلها . 4-2-1

المهارات  عرض نتائج األختبارين القبلا والب د  ونسب التطور ألختبارات 4-2-1-1
 الهجومية للمجموعة التجريبية وتحليلها :

 (14الجدول)
يبين قيم االوساط الحسابية واالنحرافات الم يارية وفر  االوساط الحسابية ونسبة التطور 

 كرة اليدبتجريبية فا المهارات الهجومية لالختبارين القبلا والب د  للمجموعة ال

 

 وحدة المتغيرات ت
 القياس

الفر             القياس الب د  القبلاالقياس 
 بين

 االوساط

نسبة 
 ع س   ع س   التطور%

المناولة  1
 واالستالم

 %26.81 4.8 1.85 17.9 2.03 13.1 درجة

 %42.9 5.02 2.95 11.7 5.2 16.72 ثانية الطبطبة 2

 (9) حرية ودرجة( 0...) داللة مستوى عند(.2.2) الجدولية( t) قيمة*  

( قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وفرق 14يتضح لنا من الجدول )  
األوساط الحسابية ونسبة التطور في االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية 
ألختبارات المهارات الهجومية قيد البحث . إذ كان الوسط الحسابي في االختبار القبلي 

( في حين كان الوسط 2.02( واالنحراف المعياري )13.1م )لمهارة المناولة واألستال
 (.1.85( واالنحراف المعياري )17.9الحسابي في االختبار البعدي )

( واالنحراف 16.72كان الوسط الحسابي في االختبار القبلي لمهارة الطبطبة )و 
واالنحراف ( 11.7( في حين كان الوسط الحسابي في االختبار البعدي )5.2المعياري )
 (.2.95المعياري )
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وكان الفرق في األوساط الحسابية لالختبارين القبلي والبعدي لمهارة المناولة 
 (%26( ونسبة التطور كانت)4.8واالستالم )

( 5.02وكان الفرق في األوساط الحسابية لالختبارين القبلي والبعدي الطبطبة )
 (.%42.9ونسبة التطور كانت)

 
 ( 8شكل ) 

 للمجموعة التجريبيةتطور للمهارات الهجومية نسب اليوضح 
  

 

ولغرض معرفة داللة الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي في المهارات الهجومية  
بيانات وحسب قيد البحث ، استخدم الباحث القوانين اإلحصائية المناسبة لمعالجة ال

 .(15ما مبين في الجدول )
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 (15)الجدول 

(  Tيبين قيم االوساط الحسابية للفرو  وانحرافات الفرو  عن وسطها الحسابا وقيمة ) 
 المحسوبة والجدولية وداللة الفرو  بين االختبارين القبلا والب د  فا المهارات الهجومية

 للمجموعة التجريبية

وحدة  المتغيرات ت
 القياس

 ع ف س  ف
 

 الداللة قيمة)ت(*
 الجدولية المحسوبة

المناولة  1
 واالستالم

 معنوي 2.26 5.04 3.01 4.8 درجة

 معنوي 5.09 3.17 5.02 ثانية الطبطبة 2

 (9) حرية ودرجة( 0...) داللة مستوى عند الجدولية( t) قيمة*     
 
( قتتتتيم األوستتتتاط الحستتتتابية للفتتتتروق ومجمتتتتوع مربعتتتتات 15يتضتتتتح لنتتتتا متتتتن الجتتتتدول )  

( المحستتتوبة والجدوليتتتة وداللتتتة Tالفتتتروق وقيمتتتة )انحرافتتتات الفتتتروق عتتتن متوستتتط تلتتتك 
 الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي الختبارات المهارات الهجومية قيد البحث .

( 4.8أذ بلغتت قيمتتة الوستتط الحستتابي للفتتروق فتتي أختبتتار مهتتارة المناولتتة واألستتتالم )  
( Tوبلغت قيمتة )( 3,01ومجموع مربعات انحرافات الفروق عن متوسط تلك الفروق )

(عنتتد 2.26( الجدوليتتة والبالغتتة )T( والتتتي قيمتهتتا اكبتتر متتن قيمتتة )5.04المحستتوبة )
( ، وهتذا يعنتي وجتود فتروق ذات داللتة معنويتة 9ودرجة حرية ) (0.05)مستوى داللة 

 بين االختبارين القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي.
( ومجمتتتوع 5.02ر مهتتتارة الطبطبتتتة )وبلغتتتت قيمتتتة الوستتتط الحستتتابي للفتتتروق فتتتي أختبتتتا

( T( وبلغتتتتتت قيمتتتتتة )3.17مربعتتتتتات انحرافتتتتتات الفتتتتتروق عتتتتتن متوستتتتتط تلتتتتتك الفتتتتتروق )
(عنتتد 2.26( الجدوليتتة والبالغتتة )T( والتتتي قيمتهتتا اكبتتر متتن قيمتتة )5.09المحستتوبة )

( ، وهتذا يعنتي وجتود فتروق ذات داللتة معنويتة 9ودرجة حرية ) (0.05)مستوى داللة 
 القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي . بين االختبارين
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 االختبارات في اليد بكرة الهجومية المهارات اختبارات نتائج مناقشة  4-2-1-2

 -: التجريبية للمجموعة والبعدية القبلية

ان قيم االوساط الحسابية لالختبار القبلي للمجموعة ( 15،  14يبين الجدول )     
مختلفًا تمامًا عن االختبار البعدي ، اذ اليد في لعبة كرة  الهجوميةللمهارات التجريبية 

( هي 5.09،  5.04) قيد البحث على التوالي مهارة( المحسوبة لكل  Tتبين ان قيمة ) 
( هذا يعني ان هناك فروقًا معنوية بين 2.26 )  ( الجدولية التي تساوي Tاكبر من ) 

المهارات ) قيد وعة التجريبية . ونجد ان جميع االختبار القبلي والبعدي ولصالح المجم
تنمية ويعزو الباحث ذلك الى الزيادة الحاصلة في ، سجلت نسبة تطور جيدة  البحث ( 
الذي ارتفع لديهم بعد اداء التمرينات وبالتالي اداء الى  للتالميذ القدرات الحركية مستوى
وصلت الى  ناولة واالستالمفي مهارة الم . فنسبة التطور المهارات الهجومية تعلم
 .%( 42.9صلت الى نسبة )فقد و  الطبطبةمهارة أما في %( 26.81)

 -ويعزو الباحث اسباب تلك الفروق الى ما يأتي :     

 -المناولة واالستالم وبعزو الباحث التطور الحاصل في المهارات الهجومية ) - 1
 2.11الى التطور الحاصل في القدرات الحركية وهذا ما أكدُه ) هاشم ياسر،  ( الطبطبة

( " ينصح كثير من الخبراء والمختصين في مجال علم التدريب الى ضرورة تطوير 
االداء المهاري من خالل تطوير القدرات الحركية الخاصة بكل فعالية الن اداء الحركات 

ينتج عنها في النهاية  نبشكل مترابط بأ الرياضية يتطلب قدرات حركية خاصة تؤدى
   (1)الحصول على اداء مهاري صحيح"

ان التغيير في طبيعة التمرين او طريقة اداءة او الهدف منة يساعد في زيادة  – 2
 هنحو التعلم ، وذلك مايرا ل قبالالمتعة والتسلية عند االداء  ، مما يشجع الطالب 

( " أن شروط نجاح تعلم المهارات األساسية أن يكون التعلم في  1991)حسن معوض 

                                                           
،) عمان ،  تمرينات خاصة لتطوير دقة االداء الحركي والمهاري لالعبي كرة القدم ؛هاشم ياسر حسن  (1)

 . 31( ص 0211مكتبة المجتمع العربي ، 
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قالب مسابقة ما أمكن وان تكون مسلية فيها تغيير وتعبير وال تكرر بالشكل والطريقة 
 .(1) نفسيهما فالتغيير الطبيعي له أثر في إقبال الطالب نحو التعلم "

ثر المهم والمباشر في تطوير المهارات ، الن ان التكرار في التمرينات كان له اال – 3
التكرار يؤدي الى تصحيح مسار االداء الحركي للوصول الى افضل انجاز ، وهذا ما 

 هذا ويقابل التكرار طريق عن يتصاعد التعلم" أن ( إذ 1991يتفق معه )قاسم لزام 
 .(2)انجاز"  او قيمة أعلى الى المتعلم يصل ان الى الصحيح للمسار االدراك التكرار

كما ان الستخدام األجهزة واالدوات المساعدة خالل التمرينات االثر المهم في  – 8
( " ان المبادئ االساسية  1..2 م ويذكر ) ضياء الخياط ، ونوفل الحياليلعملية التع

المهمة والواجب مراعاتها خالل العملية التدريبية والتعليمية هي توافر االدوات واالجهزة 
المساعدة التي تعمل على سرعة التعلم من خالل الشعور بالقدرة والثقة بالنفس وفي 

لمصاحب تنمية وتطوير االداء من الناحية الحركية والمهارية فضال عن التشويق ا
لالعب من خالل االداء مع وجود اداة مساعدة لها تأثيرها االيجابي والفعال لتطوير 

 .(3) هذه المهارات االساسية"
 

 

 
 
 
 
 

                                                           

 .88ص( 1991 العربي، الفكر دار القاهرة،:) 2ط ،للجميع السلة كرة معوض؛ سيد حسن (1)

 والمفتوحة، المغلقة المهارات في االداء مستوى وتطور االكتساب في التعلم طرائق بعض اثر لزام؛ قاسم (2)
 .38(،ص1991بغداد، جامعة الرياضية، التربية كلية الرياضية، التربية كلية دكتوراه، )اطروحة

 . 13( ص 1..2) الموصل ، دار الكتب للطباعة ،  كرة اليدالحيالي؛  ونوفل الخياط ضياء (3)
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 عرض نتائج اختبارات المهارات الهجومية للمجموعة الضابطة وتحليلها . 8-2-2
 عرررض نتررائج األختبررارين القبلررا والب ررد  ونسرربة التطررور ألختبررارات 4-2-2-1

 المهارات الهجومية للمجموعة الضابطة وتحليلها :
 

 (16الجدول)

يبين قيم االوساط الحسابية واالنحرافات الم يارية وفر  االوساط الحسابية ونسبة 
لالختبارين القبلا والب د  للمجموعة الضابطة فا المهارات الهجومية فا  التطور

 كرة اليد

 وحدة المتغيرات ت
 القياس

الفر             القياس الب د  القياس القبلا
 بين

 االوساط

نسبة 
 ع س   ع س   التطور%

المناولة  1
 واالستالم

 %4.58 0.6 2.23 13.1 2.17 12.5 درجة

 %7.33 1.17 1.12 14.79 1.09 15.96 ثانية الطبطبة 2

 (9) حرية ودرجة( 0...) داللة مستوى عند (.2.2)الجدولية( t) قيمة 

( قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وفرق األوساط .1الجدول )يتضح لنا من  
الحسابية ونسبة التطور في االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة ألختبارات 
المهارات الهجومية قيد البحث . إذ كان الوسط الحسابي في االختبار القبلي لمهارة المناولة 

( في حين كان الوسط الحسابي في 2.17واالنحراف المعياري )( 12.5واألستالم )
 (.2.23( واالنحراف المعياري )13.1االختبار البعدي )

( واالنحراف المعياري 15.96وكان الوسط الحسابي في االختبار القبلي لمهارة الطبطبة )  
لمعياري ( واالنحراف ا14.79( في حين كان الوسط الحسابي في االختبار البعدي )1.09)
وكان الفرق في األوساط الحسابية لالختبارين القبلي والبعدي لمهارة المناولة  (.1.12)
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وكان الفرق في األوساط الحسابية  (%4.58( ونسبة التطور كانت)0.6واالستالم )
 (.%7.33( ونسبة التطور كانت)1.17لالختبارين القبلي والبعدي لمهارة المناولة)

 
 

 
 (9الشكل)

 لمهارات الهجومية للمجموعة الضابطةا لتطور المئويةالنسب 

 

 

 

ولغرض معرفة داللة الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي في المهارات الهجومية 
قيد البحث للمجموعة الضابطة ، استخدم الباحث القوانين اإلحصائية المناسبة 

 (.17لمعالجة البيانات وحسب ما مبين في الجدول )
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 (17الجدول)

يبين قيم االوساط الحسابية للفرو  وانحرافات الفرو  عن وسطها الحسابا وقيمة 
 (T  المحسوبة والجدولية وداللة الفرو  بين االختبارين القبلا والب د  فا )

 المهارات الهجومية فا كرة اليد للمجموعة الضابطة

وحدة  المتغيرات ت
 القياس

 ع ف س  ف
 

 الداللة قيمة)ت(*
 الجدولية المحسوبة األحصائية

المناولة  1
 واالستالم

  ير معنوي 2.26 1.5 1.26 0.6 درجة

  ير معنوي 2.01 1.86 1.17 ثانية الطبطبة 2

 (9) حرية ودرجة( 0...) داللة مستوى عند( .2.2)الجدولية( t) قيمة   
 
 ( قتتتتيم األوستتتتاط الحستتتتابية للفتتتتروق ومجمتتتتوع مربعتتتتات17يتضتتتتح لنتتتتا متتتتن الجتتتتدول )  

( المحستتتوبة والجدوليتتتة وداللتتتة Tانحرافتتتات الفتتتروق عتتتن متوستتتط تلتتتك الفتتتروق وقيمتتتة )
 الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي الختبارات المهارات الهجومية قيد البحث .

( 0.6أذ بلغتت قيمتتة الوستتط الحستتابي للفتتروق فتتي أختبتتار مهتتارة المناولتتة واألستتتالم )  
( وبلغتتتت قيمتتتة 1.26عتتتن متوستتتط تلتتتك الفتتتروق ) ومجمتتتوع مربعتتتات انحرافتتتات الفتتتروق

(T( المحستتتتتتتوبة )والتتتتتتتتي قيمتهتتتتتتتا 1.5 )اصتتتتتتتغر ( متتتتتتتن قيمتتتتتتتةT الجدوليتتتتتتتة والبالغتتتتتتتة )
( ، وهتذا يعنتي عتدم وجتود فتروق 9ودرجتة حريتة ) (0.05)(عند مستتوى داللتة 2.26)

 ذات داللة معنوية.
( ومجمتوع 1.17أذ بلغت قيمة الوسط الحسابي للفروق فتي أختبتار مهتارة الطبطبتة )  

( T( وبلغتتتتتت قيمتتتتتة )1.86مربعتتتتتات انحرافتتتتتات الفتتتتتروق عتتتتتن متوستتتتتط تلتتتتتك الفتتتتتروق )
(عنتد 2.26( الجدوليتة والبالغتة )Tمتن قيمتة ) اصتغر( والتتي قيمتهتا 2.01المحستوبة )

( ، وهتتذا يعنتتي عتتدم وجتتود فتتروق ذات داللتتة 9ودرجتتة حريتتة ) (0.05)مستتتوى داللتتة 
 معنوية.
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اختبارات المهارات الهجومية في االختبارات مناقشة نتائج  4-2-2-2

 -القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة : 

ان قيم االوساط الحسابية لالختبار القبلي للمجموعة ( 11،  16يبين الجدول )     
عن االختبار البعدي ، اذ  يختلف اليد الفي لعبة كرة  للمهارات الهجومية الضابطة

( 2.02،  1.5) قيد البحث على التوالي مهارة( المحسوبة لكل  Tتبين ان قيمة ) 
فروقًا  عدم وجود( هذا يعني 2.26 )  ( الجدولية التي تساوي Tر من ) صغهي ا

 المهارات ) قيد البحث ( معنوية بين االختبار القبلي والبعدي. ونجد ان جميع 
وصلت الى  واالستالم في مهارة المناولة . فنسبة التطور،  ضئيلةسجلت نسبة تطور 

 .%( 1.33صلت الى نسبة )فقد و  الطبطبةمهارة أما في %( 4.58)

شكلية التمرينات المستخدمة مع المجموعة الضابطة وعدم فاعليتها ادت الى  – 1
       تطور بسيط وبشكل اقل فعالية من تمرينات المجموعات التجريبية وهذا ما اكدة 

التمرين له اهمية كبرى حيث انه الوسيلة االساسية ( " ان اختيار  1983) سليمان 
 .(1) لالرتقاء او تطوير القدرات والمهارات الحركية "

ان استخدام الكرة المناسبة للمرحلة العمرية ساعد في زيادة التحكم بالكرة , مما  – 2
" الثقة بالنفس من العوامل المهمة التي تساعد  ساهم في زيادة ثقة الالعب بأدائه

 .(2) ى نجاح االداء المهاري "عل

عدم من السهل الى الصعب ادى الى  والتدرج بهاتكرار التمرينات عدم ان  – 3
وهذا ما اكدُه ) وجيه محجوب واحمد البدري ، ارسة مزيادة التشويق واالثارة للم

 واالدراك التكرار منها عديدة بعوامل يتأثر الحركية المهارات تطوير " أن ( 2..2

                                                           

 . 28( ص  1983؛ ) الموصل ، مطبعة الجامعة ,  المدخل الى التدريب الرياضاسليمان علي حسن ؛  (1)

 . 120( ص  8..2: ) القاهرة ، الهالل للطباعة والتجارة ،   كرة اليد للجميعمنير جرجيس ابراهيم ؛  (2)
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 واالثارة التشويق عامل عن فضالً  السابقة الحركية والتجارب العقلية والقدرات المقارنة
 .(1)الصعب "  الى السهل من بالمهارات والتدرج والممارسة

عرض نتائج اختبارات المهارات الهجومية للمجموعتين التجريبية  4-2-3
 والضابطة فا االختبار الب د  وتحليلها :

 (18الجدول)

( المحسوبة والجدولية  Tاالوساط الحسابية واالنحرافات الم يارية وقيمة ) يبين 
الضابطة فا المهارات ومستوى الداللة لالختبارات الب دية للمجموعتين التجريبية و 

 كرة اليدبالهجومية 

 وحدة المتغيرات ت
 القياس
 

 المجموعة
 الضابطة

 المجموعة
 التجريبية

 قيمة)ت(
 المحسوبة

 قيمة
 )ت(

 الجدولية

 
 الداللة

 ع -س ع -س
المناولة  1

 واالستالم
 معنوي 2.1 5.23 1.85 17.9 2.23 13.1 درجة

 معنوي 4.09 2.95 11.7 1.12 15.79 ثانية الطبطبة 2

 (.18( ودرجة حرية)0...قيمة )ت( الجدولية تحت مستوى داللة )
 
( قتتتتتيم األوستتتتتاط الحستتتتتابية واالنحرافتتتتتات المعياريتتتتتة للمجمتتتتتوعتين 18يبتتتتتين الجتتتتتدول)   

( Tالبعتتتتتتتديين للمهتتتتتتتارات الهجوميتتتتتتتة وقيمتتتتتتتة ) االختبتتتتتتتارينالضتتتتتتتابطة والتجريبيتتتتتتتة فتتتتتتتي 
المحستتتتتوبة، إذ بلغتتتتتت قيمتتتتتة الوستتتتتط الحستتتتتابي لمهتتتتتارة المناولتتتتتة واألستتتتتتالم للمجموعتتتتتة 

جريبيتة فقتد بلغتت (، أمتا للمجموعتة الت2.23( وبانحراف معيتاري قتدره)13.1الضابطة)
( T( وقتتد بلغتتت قيمتتة )1.85( وبتتانحراف معيتتاري قتتدره)17.9قيمتتة الوستتط الحستتابي )

                                                           
 .13،ص(2..2والنشر، للطباعة الجام ة دار الموصل،: )الحركا الت لم اصول البدر ؛ احمد محجوب، وجيه (1)
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( 0.05( الجدوليتتتة تحتتتت مستتتتوى داللتتتة )T( وهتتتي اكبتتتر متتتن قيمتتتة)5.23المحستتتوبة)
(، وهتتتتتذا يتتتتتدل علتتتتتى وجتتتتتود فتتتتتروق معنويتتتتتة بتتتتتين 2.1والبالغتتتتتة ) (18)ودرجتتتتتة حريتتتتتة 

 المهارة ولصالح المجموعة التجريبية. المجموعتين الضابطة والتجريبية في هذه
( 15.78إذ بلغتتتتتتت قيمتتتتتتة الوستتتتتتط الحستتتتتتابي لمهتتتتتتارة الطبطبتتتتتتة للمجموعتتتتتتة الضتتتتتتابطة)

(، أمتتتتا للمجموعتتتتة التجريبيتتتتة فقتتتتد بلغتتتتت قيمتتتتة الوستتتتط 1.12وبتتتتانحراف معيتتتتاري قتتتتدره)
( T( وقتتتتتتتتتتد بلغتتتتتتتتتتتت قيمتتتتتتتتتتتة )2.95( وبتتتتتتتتتتتانحراف معيتتتتتتتتتتاري قتتتتتتتتتتتدره)11.7الحستتتتتتتتتتابي )
( 0.05( الجدوليتتتة تحتتتت مستتتتوى داللتتتة )Tمتتتن قيمتتتة) ( وهتتتي اكبتتتر4.09المحستتتوبة)

(، وهتتتتتذا يتتتتتدل علتتتتتى وجتتتتتود فتتتتتروق معنويتتتتتة بتتتتتين 2.1( والبالغتتتتتة )18ودرجتتتتتة حريتتتتتة )
 المجموعتين الضابطة والتجريبية في هذه المهارة ولصالح المجموعة التجريبية.

 
فرا  يبيرة والضرابطةر للمجمروعتين التج مناقشة نتائج المهرارات الهجوميرة  4-2-4

 :االختبار الب د 
البعتتتدي الختبتتتارات المهتتتارات االختبتتتار نتتتتائج يتبتتتين لنتتتا  ( 18متتتن ختتتالل الجتتتدول )       

يعتتتتتزو الباحتتتتتث هتتتتتذه الفتتتتتروق المعنويتتتتتة الهجوميتتتتتة بكتتتتترة اليتتتتتد للمجموعتتتتتة التجريبيتتتتتة اذ 
للمهتتارات إلتتى البرنتتامج المستتتخدم حيتتث أحتتتوى علتتى التكتترارات المالئمتتة للفئتتة العمريتتة 

ا أنعكتتس ايجابيتتًا الوحتتدات التعليميتتة وستتاعدت فتتي الستتيطرة والتتتحكم بتتالكرة وهتتو متتفتتي 
وكذلك أن استتخدام التمرينتات فتي هتذا والطبطبة  المناولة واالستالم اتعلى أتقان مهار 

ويتتذكر  كمتتال درويتتأ  " بتتأن التنتتوع  إذ إنالبرنتتامج ستتاعدت فتتي تعلتتم مهتتارة المناولتتة 
الدافعيتتتة الستتتتمرارية االداء كمتتتا يمنحتتته فتتترص مواجهتتتة بتتتالتمرين يجتتتدد النشتتتاط اللعتتتب و 

  .(1)مواقف اللعب المتغيرة التي تحدث في المنافسة " 
ويعزو الباحتث هتذه النتيجتة إلتى إن المجموعتة التجريبيتة استتخدمت االستس العلميتة    

فتتتي تعلتتتم واتقتتتان المهتتتارات االساستتتية متتتن ختتتالل التعريتتتف والشتتترح وعتتترض وممارستتتة 
                                                           

 الكتاب :)مركز3ط. تطبيقات –نظريات – السس الفسيولوجية لتدريب كرة اليدا ؛كمال درويش واخرون  (1)

 . 30( ص1991والنشر,القاهرة 
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ان األستتتس العلميتتتة المتبعتتتة فتتتي تعلتتتم المهتتتارات الحركيتتتة يكمتتتن فتتتي اتبتتتاع المهتتتارة أذ 
 -:الخطوات االتية

 تعريف المهارة  -1
 الشرح والعرض  -2
 الممارسة على المهارة ) التمرينات (  -3
فتتي تعلتتم المهتتارات متتن ختتالل استتتخدام مهتتارتين فتتي ان  فضتتاًل عتتن أستتتثمار الوقتتت      

جموعة التجريبيتة للتتأثر فتي تطتور التتعلم متن ختالل واحد كلها أثر إيجابيًا في تفوق الم
ت متتن ختتالل " استتتخدام جدولتتة لتنظتتيم ممارستتة التمتتارين وتستتهيل التتتعلم واستتتثمار الوقتت

أو أكثر أو عدة أنتواع متن التمتارين بزيتادة القتدرة علتى التكيتف تداخل ممارسة مهارتين 
 (1)وبمتطلبات مقاربة لحالة اللعب وفي مواقع جديدة "

باالضافة الى ذلك فأن مهارة الطبطبة تحتاج الى الى توافقات عضلية          
عصبية عالية باالضافة الى التناسق الحركي بين حركة الكرة وحركة جسم الالعب , 
وهذا يتفق مع ما ذكره قاسم حسن حسين حيث يذكر " يجب التركيز على تدريب 

ضعه في برامج التدريب ان استخدام التوافق  التوافق الحركي والترابط الحركي وو
الحركي لفترة طويلة و بتكرار متواصل سيؤدي الى التعود على اطار المسار الحركي 

 .(0) والزماني المثالي "

 

 

                                                           
  الطائرة بالكرة االساسية المهارات بعض الى اثره ونقل التعلم في التمرينات أساليب أثر ؛ العزاوي إسماعيل فاتن( 1)

 .19ص(  0222 ، بغداد جامعة ، الرياضية التربية كلية ، منشورة غير ماجستير رسالة) 

 الحكمة دار مطابع: الموصل) ، الرياضي المجال في وتطبيقاتها هاومبادئ الفسيولوجيا ؛ حسين حسن قاسم (0)

 . 47ص ،  (1991، والنشر للطباعة
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 األستنتاجات والتوصيات -5
 األستنتاجات : 5-1

الحركية واكتساب المهارات  قدراتتأثير البرنامج التعليمي كان ايجابيًا في تنمية ال .1
 الهجومية لذوي األحتياجات الخاصة ) بطيئي تعلم ( بكرة اليد .

 قدراتفي تنمية ال التمرينات المستخدمة كان له دور مباشران التكرار والتنوع في  .2
 الحركية والمهارات الهجومية بكرة اليد لعينة البحث .

 قدراتالتعليمي كان مهمًا في تنمية ال البرنامجان مراعاة الفروق الفردية اثناء تنفيذ  .3
 الحركية والمهارات الهجومية بكرة اليد .

األدوات واألجهزة المستخدمة في بشكل يتناسب مع التمرينات وقدرات التالميذ ان  .4
 الحركية والمهارات الهجومية بكرة اليد . قدراتادى الى تنمية ال

التعلم ) من السهل الى  ان اختيار التمرينات بالشكل الذي يتناسب مع قانون .5
 ة بكرة اليد.الحركية والمهارات لهجومي قدراتساعد على تنمية الالصعب( 

 
 التوصيات  5-2

بذوي األحتياجات الخاصة لما لهذه العينة من اهمية في دراسات األهتمام  وجوب .8

 اخرى  .

 

ومهارات وفعاليات مختلفة لذوي  قدراتدراسة تأثير برامج تعليمية اخرى ل .2

 تعلم (.الألحتياجات الخاصة ) بطيئي ا

 

 قدراتبنات ( في ال –الخاصة ) بنين  اجراء دراسات مقارنة بين ذوي األحتياجات .3

 الحركية والمهارية أللعاب مختلفة .

 

تعلم ( لما له من فوائد بدنية ونفسية الاألهتمام بدرس التربية الرياضية لفئة ) بطيئي  .4

 وترويحية .

 

و من خالل اجراء تجارب في فعاليات تعلم الالعمل على رفع كفاءة التالميذ بطيئي  .5

قليل من النقص الذي قد يشعرون به تجاه اقرانهم األسوياء لما له مختلفة والتالعاب 

 من اهداف اخالقية وانسانية سامية .
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 القرأن الكريم 

 ( 8991) القاهرة ، دار الفكر العربي،المعجم الوسيطفى وأخرون ؛ ابراهيم مصط. 

 بغااداد  . ترجمااس دااعد محداان،القااونوا الاا ولر  اااد  الياا ؛  االتحاااد الاادولي لكاارة اليااد ,
 . 2002مطبعس الميناء :

  قياو  -تا ديب -الوظيفر فر اد  الق م تخطيط -الت ديب ال  نر ؛امر اهلل احمد البدااطي ،
 . 2008المنصورة ، دار الجامعس الجديدة للنشر، 

    تانلوجيااو الااتعلم لااحوج الاوجااو  الخو اا ؛ منااى محمااد الجاا ار وامااع دبااد الفتااا ، 
 ( .دمان ،االردن 2082دار الفكر )

  مركا  دراداا   :التعلايم فار القادا الااو ج والع اديا بدريس شاويي دباد الوهاا  ؛ (
 (. 8991المدتقبع , جامعس اديوط 

  8999، القاهرة ، دار الفكر العربي ،  اس  ونظديو  الت ديببدطويدي احمد ؛. 

    سييولوجواوالتجيي وتطليقاتو اقيييلتج يي و ثاار ر اد ااا ي اارلد محرلااا  ش ااا ا اا   اا  ر 

 .(0111 ج ع ال ر ي للنشرمالط رعة,:) ع رن,  كت ة ال1,ط

  ( تاثييد مان ت تا دي ر فار تطاويد  عاا ال افو  ال  يا  والادايا  ثائر رشيد حدان
( ردااالس ماجدااتير , جامعااس ديااالى ,كليااس  والم ااودا  ااسوسااي  لتلميااح  طيعاار الااتعلم

 .2002التربيس الرياضيس 
   مؤدداس الصافاء , بيارو  ,  الي  العولميا موسوع  اد   ؛جماع يادم واحمد خماي ,

2088.. 
 (8991:)القاهرة، دار الفكر العربي،  2حدن ديد معوض؛ كرة الدلس للجميع، ط 
  ياادة التقنياا   ، نادوة التخطيط الع ا  مدااا  م او د التعلايم؛حدين حمدي الطوبجي

 . 8918ي  ، التربويس في البالد العربيس ،المرك  العربي للتقنيا  العربيس ، الكو 

   استداتيجيو  وطداعق واسوليب الت ديب الديوضارحدين دلي العلي و دامر فاخر ؛ 
 .2080بغداد ، مكت  النور ،  ،

  دنفااي  ش اا ت   تاارل   اعلااة ال ل  ااة رااي داااليا قاار  ا ااا  ل) القاار ر  ل تال الفكاار

 ( 1791ال ر ي ل 
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  الاتعلم  ايا النظديا  والتط ياق اعو و   ؛ثاثر احمد غبااري  وخالد محمد ابو شعيرة 
 .2080س المجتمع العربي ,دمان , ,مكتب

  دماان النظديو  العوما  فار التا ديب ماا الطفولا  الاا المدا قا ريدان خريبط ؛ ،  ،
 .8991دار الشروق للنشر ، 

   دماان النظديو  العوم  فر الت ديب ماا الطفولا  الاا المدا قا ريدان خاريبط ؛ ،  ،
 .8991 دار الشروق للنشر ،

  لكتا  للطبادااس و ، الموصاع، دار ا2، ط  ااد  القا م ؛ هيار يادام الخشاا  و اخارون
 .8999النشر، 

  داااامر د يااا  محدااان )مااانتر تااادريبي مقتااار  وأثااارز فاااي تطاااوير الرؤياااا الم دوجاااس دلاااى
بعااض  متااارا  التمرياار بكاارة اليااد ( ردااالس ماجدااتير , جامعااس ديااالى )غياار منشااورة ( 

2002. 

  تااااا  ، الموصاااااع ، مطبعاااااس دار الك 2، ط  ااااااد  القااااا مداااااامي الصااااافار و اخااااارون ؛
 . 8911للطبادس والنشر ، 

  , لل  رن علي دسن   ال احل الى التاليا الريرضاي   ) ال  لال ل  ط  اة الجر  اة

(1711 ) 

  منتديا  غرابيع . ؛   ا  المعلومو  ال ولي 

 ( 0111ل تال الكتا للط رعة ل  ض رء ال  رط من رل الش رلي  قر  ال ا ) ال  لل 

   أدااتخدام النمااانظ ونلاام التااحليب المحدااوبس فااي  ؛مصااطفى جويفااع  وطااالع ال دبااي
ياااااااس للعلاااااااوم والتكنلوجياااااااا ) دماااااااان , المؤدداااااااس العرب:التصاااااااميم المنلاااااااومي للتااااااادري  

،2001). 

   م  د س ق حادهطلحس حدام الدين واخرون ؛ . 

  8، ط  التاوماااي  ااايا النظديااا  والتط ياااقالتااا ديب الديوضااار داااادع دباااد البصاااير؛  ،
 .8999ة ، مرك  الكتا  للنشر ، القاهر 

   مويع األكاديميس العرايياس الرياضايس :    ا  المعلومو  ال ولي  ؛دادع فاضع حدين
 ,2002. 
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  ال دنومت فر التد ي  الديوضاي   ايا النظديا  والتط ياق لاساويو   ؛دبد الحميد شرب
 (.2002, القاهرة , 8)ط والمعوقيا

 القااهرة،دار الفكار 8،طنظدي  ال واعد المغلق  فار الاتعلم الاداار؛ دلي مصطفى طه(
 .(8999العربي،

  ع رت الاين ع رس ا   زيا   الت ط ط ماعلة ال ل  ة ل نرء ماعاات الفريق ري

 .(0112شأ  ال  رلف للط رعة ل )  ن 1اعل رب الج رع ة نظريرت  دط  قرتل  ط 

   ر ر ل تال الفكار : )القامناهجليطرقلقدريسلتج ربو لتجتدنو عنريرت  ش ا اد ا ررج

 . (1771ال ر يل 

    جر  اة تيارلى ل قل اة 1ل ط م اهوطلعام لفي لتجي وتطلتجكر ي  ررات ج رل ل ا هللا( :

 . (0111التر  ة الريرض ةل 
 1رريا  إ را  م عث رن   التر  ة الشرق ة ل ردلة الريرض مال ردلة اع تاا  ة ل ط  (

 .( 1711الك يت ل تال القلم ل 

  ( : يادااااام حدااااان حداااااين ؛ الفدااااايولوجيا مبادئتاااااا وتطبيقاتتاااااا فاااااي المجااااااع الرياضاااااي
8990) 

   جر  اة أسيسلتجي وتطليتج وتيوطليقاتو اقييلفي ل يرملتج يد  رلم لزا  لا ر مخحارمن( :

 .( 0112 غااتل ب. ل 

    غااات تال ال ارال للط رعاة  0, ط موضيوعا لفي لتجي وتطلتجكر ي  رلم لزا  لا ر  :

,0110 . 
 القرأن الكريم 
   الموصااع ،  االعاا ا  ال اا نر  اااد  القاا مكااالم دبااد الربيعااي وموفااق مجيااد المااولى ؛ ،

 .8911لكت  للطبادس والنشر ، دار ا

   ااااد  اليااا  ؛داااعد محدااان اداااماديع  وكمااااع داااارب لااااهر  س دار الكتااا  للطبادااا
 . (والنشر ، جامعس الموصع

  ااا و  و ااخت ود فر المجوي الديوضر ،لؤي غانم الصميددي واخرون 
 (2080, 8)اربيع , ط،
  القااهرة  اخت اودا  اال ا  الاداارمحمد حدن دالوي ومحماد نصار الادين رضاوان ؛ ،

 .8919، دار الفكر العربي ، 
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 ( تااحثير التماارين المكثااب والمااو   بحداالو  الااتعلم الااناتي فااي  ش ااا زا اال ع ااا الكااريم
, رداااااالس ماجدااااتير غيااااار منشاااااورة   (تنميااااس األدرال والتوافاااااق الحركاااااي لبطيئااااي الاااااتعلم

 .2088،كليس التربيس األداديس  ،.جامعس ديالى 
 ال ر  اة ال تشاا ل:)اإل ارلات طرتئي لتج يدريسليتسي رتقوتواقي    ش ا  ش  ت الش لاة 

 . (0111تال الكترب الجر  يل 

  8، ط  قواعاا  الليوقاا  ال  نياا  فاار اااد  القاا ممناانر هاشاام الخطياا  ودلااي الخياااط ؛ ،
 .2000دمان دار المناهر للنشر ، 

  ن ار جاارج ة ا اارا  م   قاار  ال ااا للج  ااع  : ) القاار ر  ل الاااجا للط رعااة مالتجاارل  ل 

جامعاس  , الاتعلم الاداار اقاوعق ومفاو يمالاداا  و علام  ؛نبيع محمود شااكر(  0111
 . 2002 ديالى

 2متنااد حدااين البشااتاوي ؛ مبااادب التاادري  الرياضااي , دمااان , دار وائااع للنشاار , ط  ,
2080 

  اياااد مااان ت مقتااادر فااار تطاااويد القااا دا  ال ن يااا  ميداااء لطياااب داالمان المحماااودي ؛
اطروحاس دكتاوراز ، كلياس التربياس ارياضايس .  )والاداي  علا مساتويو  مختلفا  للاحاو 

 .(2001جامعس بغداد ، 
   دار وائاااع للنشااار: دماااان  ه اااط  الاااتعلم و اااعو وت ؛نبياااع دباااد التاااادي واخااارون( :

2000).   

  جامعااااس البصاااارة  2, طبعااااس  الااااتعلم الادااااار ؛نجااااا  متاااادي شاااال  وأكاااارم محمااااد (
2000). 

   جامعاس الموصاع ، 2، ط  الاداارالتعلم نجا  متدي شل  واكرم محمد صابحي ؛ ،
 . 2000كت  للطبادس والنشر ، دار ال

     تألهمو لتجنستو لجتوضلتج درت لتجكر و لتج ي لقسي طلفي لنج ى لل رن مثنرء الس ا

: ) ج  عاة للار ل ال رجسات ر مالااقت لاي  راي قل اة التر  اة تخ تارلناشئل يرملتجسيت 

 . ( 1771 ط  ة الرمات ل  غاات ل الريرض ة ل 

  ر ام يرلاار دساان   د ريناارت حرلااة لتطاا ير ت ااة اعتاء الشرقااي مال ااارلد لجع ااي 

 ( 0111قر  القا  ل) ع رن ل  كت ة ال جت ع ال ر ي ل 

    ( .1717شك ة ل ال: ) جر  ة  غاات ل   ت  عتطلتجكر  مج ه  شج ب 
    ع اارن ل تال ما اال للنشاار ل  نظريييا لتجيي وتطليتج اييورلتجكر يي مج ااه  شجاا ب ( :

0110) . 
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    األردن , دار األوائااااع  8ط :نظديااااو  الااااتعلم والتطااااود الادااااار ؛وجيااااه محجااااو(
    .( 2008ر للطبادس والنش

  وجياااااه محجاااااو ، احماااااد البااااادري؛ اصاااااوع الاااااتعلم الحركاااااي: )الموصاااااع، دار الجامعاااااس
 (2002للطبادس والنشر،

  8912. اللجنس الوطنيس للتربيس الخاصس في العراق؛ و ارة التربيس. 

   موياااع األكاديمياااس العرايياااس الرياضااايس  :  ااا ا  المعلوماااو  ال وليااا  ؛خياااون يعااار، 
2001 . 

   الصا ر  للط رعاة  : )  غاااتل  كتااتج وتطلتجكر  لبونلتجمتدأليتج اتو ي رب ح  ن

 . (0110مالنشرل 
- Schmidt A. Richard: Motor Learning and Performance, Hum- 

   Kinetics11, 2000, P. 84 
 

  -- -Shmidt,A.Richard, and Timothy lee; Motor control and 
learning ,4ed :( , human(1) kentine, 2005), P27. 

 
 - stein Gerty and hanz fedehoff; Handball: 

(Benin/sportverlag1983)p7  
 

  -Tuckman , Brucew . Conducting research, 2 nd edition, New 
yourk, Harcout Brace  dovanvich , Inch, 1979,P.162. 

 
-Julia,Swannel;  The Oxford moden English Dictionary  : 
 ( clarendon press, G.B. 1993) P.810 
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 (1ملحق )ال
يبين اسماء الخبراء و االساتذة الذين عرضت عليهم استبانة األختبارات والمهارات 

 الهجومية 
اللقب  ت

 العلمي
 مكان العمل األختصاص االسم

كلية التربية الرياضية  كرة يد ظاهركمال عارف  أ.د 1
 جامعة بغداد

كلية التربية الرياضية  يد كرة تدريب / سعد محسن اسماعيل أ.د 2
 جامعة بغداد

كلية التربية الرياضية  اختبارات  ناظم كاظم جواد أ.د 3
 جامعة ديالى

كلية التربية الرياضية  طرائق طارق عبد الرحمن أ.د 4
 جامعة بغداد

كلية التربية الرياضية  يدكرة تدريب /  اياد حميد رشيد أ.م.د 5
 جامعة ديالى

كلية التربية الرياضية  يدكرة تدريب /  احمد خميس راضي أ.م.د 6
 جامعة بغداد

كلية التربية الرياضية  تعلم / كرة يد محمد فاضل مصلح م.د 7
 جامعة ديالى

التربية الرياضية كلية  اختبارات/مبارزة بشار غالب شهاب م.د 8
 جامعة ديالى

كلية التربية الرياضية  اختبارات محمد وليد شهاب م.د 9
 جامعة ديالى

كلية التربية الرياضية  كرة يد فؤاد متعب حسين م.م 11
 جامعة بغداد
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 (2ملحق رقم )
 كتاب تسهيل مهمة
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 (3ملحق رقم )

 
 استطالع رأي م / استبانة

 
نظرًا لما تتمتعون به من خبرة وكفاءة في مجال التربية الخاصة ) بطيئي تعلم ( يروم 
الباحث األستفادة من رأيكم حول السؤال التالي ) هل يعاني التالميذ بطيئي التعلم من 

 ضعف في قدراتهم الحركية والمهارات الهجومية بكرة اليد ( راجين منكم األجابة 
 مع الشكر والتقدير.) نعم ( او ) ال (  م حقل وضع اشارة )    ( اماب

 
 

  
  نعم
  ال

 
 
 

 الباحث                                                                   
 التوقيع                                                       عمار طاهر منديل

 االسم 
 االختصاص
 مكان العمل

 التاريخ 
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 (4ملحق رقم)

 الحركية قدراتاختبارات ال تحديد يبين استبانة
 م / استبانة

 
 

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

 قدراتتأثير برنامج تعليمي في تنمية بعض اليروم الباحث اعداد بحثه الموسوم  )    
( ونظرًا لما  بكرة اليد المهارات الهجومية لذوي األحتياجات الخاصة الحركية وأكتساب

 قدرة تتمتعون به خبرة وكفاءة علمية لذا نرجوا تفضلكم بترشيح األختبار المناسب لكل
حركية وتوضيح مدى مالئمته لطبيعة البحث مع ابداء أي مالحظة لم يرد ذكرها 

 باألستمارة ووضع عالمة
 بار المناسب .)    ( امام األخت 
 

تعلم ( للصف الرابع   العلمًا ان عينه البحث ذوي األحتياجات الخاصة ) بطيئي 
 األبتدائي.

 
 

 الباحث                                                                    
 منديل   رعمار طاه                                                               

 اسم الخبير /   
 األختصاص /  
 مكان العمل /  

 التوقيع /     
 التاريخ/     
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 (5ملحق )ال

 الحركية قدراتأختبارات ال استبانة يبين
 

 األشارة االختبارات الحركية قدراتال ت
1 
 
 
 

 
 
 

 الرشاقة

 الجري متعدد الجهات -1
 

 اختبار بارو -2
 

 الجري المكوكي -3
 

 

2  
 

 التوافق

 8الجري على شكل اختبار -1
 
 8اختبار الحبو على شكل -2
 
 اختبار الدوائر المرقمة-3
 

 

3  
 

 التوازن

 أختبار الوقوف بالقدم على العارضة-1
 
أختبار الوقوف بمشط القدم على -2

 مكعب
 
 األتزان فوق لوح الجهاز-3
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 (6ملحق رقم)

 يبين استبانة اختبارات المهارات الهجومية بكرة اليد

 استبانة م /
 األستاذ الفاضل ............................................... المحترم 

 تحية طيبة ...
تأثير برنامج تعليمي في تنمية بعض يروم الباحث اعداد بحثه الموسوم  )     

(  بكرة اليد الحركية وأكتساب المهارات الهجومية لذوي األحتياجات الخاصة قدراتال
ونظرًا لما تتمتعون به من خبرة وكفاءة علمية لذا نرجوا تفضلكم بترشيح األختبار 
المناسب لكل مهارة وتوضيح مدى مالئمته لطبيعة البحث مع ابداء أي مالحظة لم 

 يرد ذكرها باألستمارة ووضع عالمة )     ( امام األختبار المناسب .
تعلم ( للصف الرابع الصة ) بطيئي علمًا ان عينه البحث ذوي األحتياجات الخا  

 األبتدائي .
 
 
 

 الباحث                                                                      
 عمار طاهر منديل                                                                                          

 اسم الخبير /   
 / األختصاص  
 مكان العمل /  

 التوقيع /     
 التاريخ/     
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 (7ملحق رقم)
 يبين اختبارات المهارات الهجومية بكرة اليد

  
  

 األشارة اسم األختبار المهارات الهجومية ت
اختبار قياس وسرعة المناولة على الحائط لمسافة  .1 المناولة واألستالم 1

 م. 3
 

اختبار قياس وسرعة المناولة على الحائط لمسافة  .2
 م. 5

 

 

 اختبار السرعة الحركية لطبطبة الكرة البيد المميزة  .1 الطبطبة 2
 م  31لمسافة باتجاه مستقيم 

 

اختبار طبطبة الكرة المستمر باتجاه متعرج لمسافة  .2
 م 15

 
  اختبار مستوى الطبطبة المستمر ألتجاهات متعددة  .3
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 (8رقم ) ملحق
 يبين فريق العمل المساعد

 
 مكان العمل االسم  ت
 ديالى مديرية تربية معلمة / عدنان غيدان بيداء 1
 مديرية تربية ديالى معلم / وليد حسين خالد 2
 طالب ماجستير باسم جبار منصور 3
 طالب ماجستير / حكم دولي مصطفى جواد حسين 4
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