
 
   

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 جامعة ديالى        
 كمية التربية األساسية    

        

 
 
 

-التأملي و املزونح –التصلة  فاعليح األسلىب التدريثي لذوي

 يف تعلم تعض املهاراخ األساسيح تكزج اليد االندفاعي
 

 أطروحة مقدمة
 جامعة ديالى -إلى مجمس كمية التربية األساسية

 فيتطمبات نيل درجة دكتوراه فمسفة جزء من م وىي
 التربية الرياضية

 
 مقدم من 

 ابراىيم الدليمي حاتم شوكت
 بإشراف

 أ.م.د ماجدة حميد كمبش                 د فرات جبار سعد اهلل   أ.
 

 
 و1044                                                هــ                  4141

 



 
2 

 

 

 

 

ح  ــس  ب   حمن الرَّ  يمم هللا الرَّ
 

 

 وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ
 

 صَدَقَ اهلل العَظِيم
 (58)الشعراء: 

                                                  



3 
 ينإقرار المشرف

 بـ : ةالموسوم األطروحةأن إعداد ىذه نشيد 
 

 االندفاعي -التأملي واملزونح  –صلة الت لذوي التدريثي فاعليح األسلىب)
 ( يف تعلم تعض املهاراخ األساسيح تكزج اليد 

ــ أشــرافي فــي كميــة بتمــت  الــدليمي   ابــراىيم حــاتم شــوكت ) دكتوراهالتــي تقــدم بيــا طالــ  ال
 فــيدكتــوراه فمســفة جامعــة ديــالى وىــي جــزء مــن متطمبــات نيــل درجــة  – التربيــة األساســية
 التربية الرياضية.

 
 التوقيع                                            التوقيع         
 د فرات جبار سعد اهلل                     أ.م.د ماجدة حميد كمبشأ.

 كمية التربية االساسية                        كمية التربية الرياضية 
 جامعة ديالى                                 جامعة ديالى  
 3103/      /     التاريخ :                3103/      /  :    لتاريخا
 

 لممناقشة. وصيات المتوافرة نرشح ىذه األطروحةعمى التعميمات والت بناء  
 
 

 التوقيع                                                                   
 د نبيل محمود شاكرأ.                                                            

 معاون العميد لمدراسات العميا                                                          
 كمية التربية االساسية /جامعة ديالى                                                      

 3103/         /      : التاريخ                                                     
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 إقرار المقوم المغوي
 
 المحسحم  بـ : طرحة أن هذه األ 
 

 االندفاعي  -املزونح و التأملي –التصلة لذوي فاعليح األسلىب التدريثي 
 يف تعلم تعض املهاراخ األساسيح تكزج اليد

 
  

مــن األلطــال الم حيــ   مــخ لــا ٍ عمأصــبةم بلســمح   حتمــم مراتهت ــا مــن الااةيــ  الم حيــ  قــد 
 حقهم.حألتمه 

 
 
 
 
 

                                             
 التحقيع                                                

 رةمن ةميد االركخ إبراهيم أ.د :                                            
 المق  الهممخ: أستاذ                                     

 مكان الهم :كمي  التربي  لمهمحم اإلاسااي                    
 3103التاريخ:       /        /                                              
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 إقرار لجنة المناقشة والتقويم
   المحسحم  بـ:طرحةعمى األأااا أعضال لتا  المااقش  حالتقحيم أطمهاا 

يف  االندفاعي -التأملي واملزونح  –التصلة لذوي التدريثي  فاعليح األسلىب)
 إبراىيم حاتم شوكت)حقد ااقشاا الطال    تعلم تعض املهاراخ األساسيح تكزج اليد

فخ   دكتحراه فمسفما له عالق  ب ا ، حاقر أا ا تديرة لاي  درت   فخ مةتحيات ا حفخ(  الدليمي
 التربي  الرياضي  .

 
  التحقيع:                                      التحقيع:           
  ماا  عبحد الهابكخ أ.د                    صالح مةمحد غازيأ.د            
  عضح المتا                                   عضح المتا            
    3103التاريخ:   /   /                         3103/ التاريخ:   /              
 التحقيع:                                       التحقيع:           
 س ا عباس الزهيريأ.م.د    اتالل عباس الزهيري             أ.م.د            
  متاعضح ال                                   عضح المتا           
    3103التاريخ:   /   /                         3103التاريخ:   /   /            

 
 التحقيع:                                     

 ابي  مةمحد شاكرأ.د                                      
 متا رئيس ال                                     
 3103التاريخ:     /   /                                      

 
 تامه  ديالى - ساسيمن متمس كمي  التربي  األ صدقم األطرحة 

 
 الهميد                                                                   

 عزيز تاسم. م. د ةاتم أ                                                       
 /تامه  ديالى ساسي كمي  التربي  األ                                                      
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 إلهداءا

 أخً الشهٌد

 

 أخً فً أرض ِ أجدادي ترامى *** شهٌدا ً صان َ دٌنا ً واستقاما

 لمثواه العراُق غدا مقاما      ***     شهٌدا ً دون قبر ٍ أو مكان ٍ

 فلم ٌبلْغ شبابا ً واحتالما      ***  را ً له عمٌر بعمر ِالزهر ِ ِصغ

 ته سٌوُف الظلم ِ جورا ً *** وحبلُ الكفر ِ قد كسَر الرغاماءفجا

 على جثمانه زرعوا السهاما   ***    فأْردوه وكان األفُق ٌروي

 ٌكفنها أصٌلٌ لن ٌراما        ***     تكفنه الدماُء كأّن شمساً  

 لمْن ركَب الشهادة َ والُحساما   **رثٌتَك فً الكالم فأنت رمٌز *

 ٌطولُ الموَت مرات هٌاما   ***     فلْم أعلْم بأشجع َ منك ِشبال ً

 *** وقلبً فٌك َ قد فقد َ المناما      صفاءبكٌتك َ بالجراح ِ أخً 

 حزٌنا ً والُمدى ذكرى بقلبً *** صباك على جوامحها استراما

 لحزنــــــً مزمن بلغ الحماما   ***  فلوال أنت هلل شهٌــــــــــٌد 

 

 الباحث
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 الشكر والتقدير  
إال بـــاه عميـــه تحكمـــم حهـــح اهـــم المـــحلى حاهـــم الاصـــير،  خر  الهـــالمين حمـــا تـــحفيق الةمـــد ه       

اه عميــه حســمم( شــفيهاا يــحم  حةبيــ  اه مةمــد بــن عبــد اه )صــم ىحأصــمخ حأســمم عمــى ســيد اللمــق 
 .حأصةابه ال ر الميامين  بيته الطيبين الطاهرينالهرض عمى اه حعمى آ  

اال لمسيد المشرف األستاذ الدكتحر فرام تبـار سـهد من حات  الهرفان بالتمي  أتقدم بالشكر حالث    
مـن مالةظـام حتحتي ـام كااـم ليـر  حاالستاذ المساعد الدكتحر ماتـدة ةميـد كمـبش لمـا أبـدحه  اه 

 أعمى المرات .  ماليرًا حيماة  ما من الباري عز حت  أن يتزي عحن فخ ترصين هذا البةث متمايًا 
حيتقدم الباةث بك  مشـاعر الحفـال حاالمتاـان إلـى األسـتاذ الـدكتحر عبـاس فاضـ   الـدليمخ رئـيس     

حفقـه ، ة الدراسـ مـدتامه  ديالى لمدعم الكبير الذي قدمه، حالت حد المبذحل  فخ تذلي  الصها  طيمـ  
 ضى ااه سميع الدعال.اه لما ية  حير 

 –حأتقدم بالشكر حالثاال إلى األستاذ المساعد الدكتحر ةاتم تاسم عزيز عميد كمي  التربي  األساسـي   
ة الدراســ  فتــزاهم اه ليــر التــزال حأحفــره مــدتامهــ  ديــالى حقســم الدراســام الهميــا لرعــايت م لــخ طيمــ  

 داعيا ل م بالتقدم حاالزدهار.
تزي  إلى قسـم التربيـ  الرياضـي  فـخ كميـ  التربيـ  األساسـي /تامه  ديـالى متمثمـ  حأتقدم بالشكر ال    

بـرئيس القسـم األسـتاذ المسـاعد الـدكتحر ماتـدة ةميـد كمـبش لتفااي ـا فـخ تـذلي  الصـها  أمـام طــال  
 الدراسام الهميا، داعيا من المحلى أن يزيدها عطاًل.

لمســاعد الــدكتحر حر ابيــ  مةمــحد شــاكر حاألســتاذ ااألســتاذ الــدكت إلــى ثاــائخحافر شــكري ح بــحأقــدم     
الكبير فخ تقديم الاصية  الهممي   مة أتمام البةث حكرم مدالباةث طيم   بشرى عااد التميمخ لمؤازرة

 اه عاخ لير التزال. مالباةث بالمصادر ذام الهالق  بالبةث فتزاه محدعم 
اذ الــدكتحر اـاظم تــحاد اـ  إقـرار الهاــحان األسـتإلـى األســاتذة األفاضـ  فــخ لت ثاــائخح  يحأتقـدم بشـكر    

اتـــالل عبـــاس الزهيـــري حاألســـتاذ المســـاعد الـــدكتحر  ماـــا  عبـــحد الهابكـــخحاألســـتاذ الـــدكتحر كـــاظم  
، لتقـحيم الهمـ  ححضـع حاالستاذ المساعد الدكتحر ميسـال اـديم حاالسـتاذ المسـاعد الـدكتحر اسـي  تميـ  

 لير التزال.اللطحام األساسي  له، فتزاهم اه عاخ 
الـــى كميــ  التربيـــ  الرياضـــي  عميــدها حتدريســـي ا حطالب ـــا  أاســى أن أقـــدم تزيــ  الشـــكر حال     

لما أبـدحه مـن تحتي ـام ت اـخ  اللبرالإلى السادة  لمساعدت م الكبيرة فخ إتمام التترب  . حشكري
ميــ  التربيــ  األساســي  حمكتبــ  ك التربيــ أيضــا ت ــحد الهــاممين فــخ مكتبــ  كميــ   حأشــكر . البةــث

 . الرياضي  /تامه  ديالى لما قدمحه من تس يالم حتحفير المصادر الهممي  الةديث 
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عــداان حاالســتاذ الــدكتحر عبــد الســتار تاســم   حأتقــدم بالشــكر التزيــ  إلــى كــ  مــن األســتاذ الــدكتحر    
ــــــاس فاضــــــ  ــــــد الــــــرةمن ااصــــــر حاالســــــتاذ المســــــاعد الــــــدكتحر عب حاالســــــتاذ  حاالســــــتاذ الــــــدكتحر عب

االل  اصـير صـفال حاالسـتاذ المسـاعد الـدكتحرليث ابراهيم حاالستاذ المسـاعد الـدكتحر  الدكتحرالمساعد
اةــث طيمــ  لممهمحمــام القيمــ  حالثمياــ  التــخ أغاــم البلقــال غالــ   زهيــر حاالســتاذ المســاعد الــدكتحر 

 ال. ة األعداد لمبةث داعيا ل م من اه عز حت  بالمزيد من التقدم حالهطالدراس  حمد
لمســـاعد حاألســـتاذ المســـاعد الـــدكتحر قـــيس تيـــاد األســـتاذ احأقـــدم شـــكر حتقـــديري الكبيـــر إلـــى األلـــحة   

الدكتحر متاهد ةميد المدرس الدكتحر كام  عبحد الهزاحي حاالخ الكبير المدرس الدكتحر سـهد عبـاس  
 درس المســاعدشــ ا  اةمــد حالمــ التاــابخ  حالمــدرس الــدكتحر مةمــد حليــد اللشــالخ حالمــدرس المســاعد

حطالـ  الـدكتحراه االسـتاذ  حالمدرس المسـاعد هاـال ابـراهيم  سامر عزيز حالمدرس المساعد عمخ مةخ
  سهيد  لما بذلحه من ت حد كبيرة حثميا  فخ مساعدة الباةث حفق م اه لما يةبه حيرضاه. 

لمت حد المتميزة  الركخ  ابراهيم رةمن احأتقدم بحافر شكري حامتاااخ إلى األستاذ المساعد الدكتحر    
لرات ــا بشــك  عممــخ مـن الااةيــ  الم حيــ ، داعيــا مــن اه عــز حتــ  أن  فـخ تقــحيم األطرحةــ  ل حيــا، حا 

 يحفقه لما يةبه حيرضاه.   
ــــذين أغاــــحاخ حزمــــالل الدراســــ      حأتقــــدم بالشــــكر التزيــــ  إلــــى األســــاتذة فــــخ الســــا  التةضــــيري  حال

 األساتذة حاهم األلحة األعزال.  محا بالاصية  حالمهمحم  حكااحا اهمبالمهمحمام القيم  حال اي  حلم يبل
مـــ  المســـاعد حزمـــالل الدراســـ   م.م ةســـام إلـــى أعضـــال فريــق اله تقـــديم الشـــكر حالثاـــال خحال يفــحتا   

حم.م فـراس عبـد المـاهم حم.م ابـراس قصـخ ةـاتم لمـف حم.م  مةمد هيـدان ح م.م ضـيال ةمـحد محلـحد
 عـاد  عبـاس حم.معمـار تبـار  حم.م مةمـحد شـةاذة حم.م عمـر سـهد اةمـدعمخ لطيف حم.م عثمان 

لمـا قـدمحه مـن   آما  صبيح حم.مليزا رستم  سااريا تبار حم.م حم.م سةر ةر حم.ماةمدشاكر   حم.م
الطيبـ  حالتهـاحن الكبيـر  لمـرححح حقم ثمين حت د كبير فخ مساعدة الباةث فخ تافيذ التبارام البةث 

الذين كااحا لير مثا  لأللحة الرائه  حالساد الكبير داعيـا مـن البـاري عـز حتـ  أن ة الدراس  ح طيم  مد
كما  مسيرت م الهممي  لدم  لمهراق الهظيم .  يحفق التميع فخ ةيات م حا 

حالــحاتخ ا مــأطــا  اه فــخ عمرهحالــدي ححالــدتخ الهزيــزين إلــى أفــراد عــائمتخ  ثاــائخحأتقــدم بشــكري ح   
) مصــطفى ح ارحى ح يــارا ( لمــؤازرت م حدعم ــم  تتــخ ال اليــ  حأطفــالخحزح حالــحااخ )ةكمــم حعــالل (

 ة الدراس ، داعيا من الباري عز حت  ل م بالصة  حالسالم  حالمحفقي .ال ير مةدحد طيم  مد
حأليرا أتقدم إلى ك  من أعاااخ حلم تسهفاخ الذاكرة فخ ذكره، فخ إتمام بةثخ هذا من لال     

 .   من اه عز حت  لمتميع بالتحفيق حداعيا ،أح اصية  بالشكر التزي مهمحم  أح مصدر أح تحضيح 
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 ةممخص األطروح

 االندفاعي -التأملي واملزونح  –التصلة لذوي التدريثي  فاعليح األسلىب)
  يف تعلم تعض املهاراخ األساسيح تكزج اليد 

 انالمشرف
                       بش          أ.م.د ماجدة حميد كم              أ.د فرات جبار سعد اهلل

 الباحث
 الدليمي ابراىيم حاتم شوكت

 
 عمى لمس  أبحا  هخ : طرحة اشتممم األ

 :التعريف بالبحث البا  األول:
 :المقدمة وأىمية البحث

المرحاــ  (  –تضــمن فــخ التهــرف عمــى التااــ  المهرفــخ االدراكــخ عــن اســمحبخ )التصــم      
ــــلممخح) ــــرحق الفرديــــ  بــــين االاــــدفاعخ  - الت ــــخ تراعــــخ الف ( حهمــــا مــــن االســــالي  المهرفيــــ  الت

 .الطال 
فـــال بـــد مـــن اســـتلدام اســـالي  تهميميـــ  تراعـــخ االســـالي  المهرفيـــ  التـــخ يمتمك ـــا المتهممـــحن    

 ليتمكن ك  متهمم فخ تةقيق اقصى ما لديه حاستيها  متطمبام الدراس  بشك  افض  . 
يتماشـى مـع الطـال  اللـام لكحاـه مـن  ألاـه أسـمح  أفضـ   ان االسمح  التدريبخحرأى الباةث 

األســالي  الم مــ  المســتلدم  فــخ تــدريس التربيــ  الرياضــي ، ف ــح مــن األســالي  التيــدة لتهمـــيم 
ان هــذا األســـمح  يتـــيح الفرصـــ  أمـــام الطالـــ  ح الم ــارام حاألاشـــط  لهـــدد كبيـــر مـــن الطـــال  ، 
اهم  فـــخ لمـــق عالقـــ  تديـــدة مـــن الثقـــ  بـــين التلـــاذ القـــرارام اللاصـــ  بالـــدرس حبالتـــالخ المســـ

الطال  حالمدرس حزيادة قدرة الطال  عمى القيام بالحاتبـام اللاصـ  بالـدرس بمثـابرة حاسـتقاللي  
 .تس م فخ زيادة ثقته بافسه أحال حبالمدرس ثاايا
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 مشكمة البحث: 
ئء مااســب  تحافــق الةــظ الباةــث ان اتــائء األدال الم ــاري لمطــال  فــخ كــرة اليــد ال تةقــق اتــا   

فضــال عــن تلكيــدام البــاةثين  مــدرسطمــح إليــه كــ  مــن الطالــ  حالالمســتحى حالطمــحح الــذي ي
بمـــا يتااســـ  حقابميـــام الطمبـــ  حمســـتحاهم التهميميـــ  حالدارســـين عمـــى تاحيـــع اســـتلدام األســـالي  

لــذا يهتقــد الباةــث ان تصــايف المتهممــين حفقــا  التــدريبخ، حالتيــار الفهاليــام المالئمــ  لألســمح 
عمميـ   يسـ م فـخيمكـن ان  باألسـمح  التـدريبخ ألساليب م المهرفيـ  حتهمـيم م الم ـارام األساسـي 

 . التهمم
 البحث:  أىداف

 -ف عمى :تهرٌ ي دف البةث فخ 
االاــدفاعخ فــخ تهمــم بهــض  –المرحاــ  ح التــاممخ  –لــذحي التصــم  عياــ  البةــث تةديــد  .0

 .التدريبخ باألسمح  رام األساسي  بكرة اليدالم ا
إعــداد تمرياــام باألســمح  التــدريبخ لــبهض الم ــارام األساســي  بكــرة اليــد لطمبــ  المرةمــ   .3

 الثااي  كمي  التربي  الرياضي / تامه  ديالى.
 –المرحاــــــ ( ح)التــــــلممخ –فاعميــــــ  األســــــمح  التــــــدريبخ لــــــذحي )التصــــــم   عمــــــى تهــــــرف .3

 الم ارام األساسي  بكرة اليد. االادفاعخ ( فخ تهمم بهض
 فرضيات البحث: 1-4

االاـدفاعخ فاعميـ  ايتابيـ  فـخ  –المرحا  ح التـلممخ  -لألسمح  التدريبخ لذحي  التصم  .0
 تهمم بهض الم ارام األساسي  بكرة اليد.

تحتد فرحق بين الطال  حفقا ألسمحب م المهرفخ فخ تهمم بهض الم ارام األساسي   .3
 بكرة اليد.

 البحث: مجاالت
عالال    ج معالالث ا الال ل  ل/: طالال ا المرح الالث الة فيالالث ةالالل ر يالالث الاربيالالث الر   الاليث  : المجــال البشــري

 .2100/2102الدراسل 

 .2103/ 0/3ولغ  ث  2100/ 04/02من  المدة :المجال ألزماني
 ج معث ا  ل . / ق عث ررة اليد ةل ر يث الاربيث الر   يث : المجال المكاني

 

  رتبط سام الاظري  حالمالدرا البا  الثاني:
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، إذ ضم التاا  الاظري  رتبط التاا  الاظري حالدراسام الماشتم  هذا البا  عمى    
حاللصائص مم الةركخ ح األسالي  المهرفي  التهمم حالتهمم الةركخ ح مراة  التهمف حم 
 همم حأسالي  التالتخ تتصف ب ا األسالي  المهرفي  حتصايف األسالي  المهرفي  ح الرئيس  

الم ارام ح  األسمح  التدريبخ حمميزاته حعيحبهحتطبيق أهداف من ةيث   األسمح  التدريبخ
 . األساسي  بكرة اليد

تااحلم مةحر االسالي  المهرفي  حمةحر  ستينى درافقد اشتممم عم رتبط أما الدراسام الم   
 . االلها  الرياضي   تهمم الم ارام االساسي  لملتمف

جراءاتو الميدانيةمالبا  الثالث:  -:نيج البحث وا 
ما تي  البةث اذ استلدم الباةـث المـا ء التتريبـخ عمـى عياـ  مكحاـ  مـن تضمن ىذا البا    

( طـــال  مـــن المرةمـــ  الثاايـــ  فـــخ كميـــ  التربيـــ  01اربـــع متمحعـــام عـــدد افـــراد كـــ  متمحعـــ  )
ام المهرفيــ  حالم اريــ  حااللتبــار  حاألدحامالرياضــي  تامهــ  ديــالى حقــد اســتلدم الباةــث االت ــزة 

الهمميـــ  لاللتبـــارام المتمثمـــ  بالصـــدق حالثبـــام حالمحضـــحعي     حاألســـسحالتتـــار  االســـتطالعي  
 فضال عن الحسائ  االةصائي  . قام بإترالام البةث الميدااي ح 
 

 -:النتائج وتحميميا ومناقشتيا عرضالبا  الرابع :
خ تحصـ  الي ـا الباةـث مـن لـال  التـداح  التـ عمـى عـرض حتةميـ  الاتـائءاشتم  هذا البا    

 حاالشكا  حمن ثم عمد الباةث الى مااقشت ا .
 

  االستاتاتام حالتحصيام :الخامسالبا  
 :آلتي فخ ضحل الاتائء التخ تحص  إلي ا الباةث لرج باالستاتاتام ا  

 التصايف حفقا لألسالي  االدراكي  المهرفي  ذح فائدة ةقيقي  لهممي  التهمم .  -0
 

ـــذحي  -3 ـــم بهـــض الم ـــارام األساســـي  بكـــرة اليـــد ل ـــرة فـــخ تهم لألســـمح  التـــدريبخ أهميـــ  كبي
االاـــدفاعخ فـــخ تهمـــم بهـــض الم ـــارام األساســـي  بكـــرة  –المرحاـــ  ح التـــلممخ  –التصـــم  

 اليد.
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كــــان أفضــــ  تهمــــم باألســــمح  التــــدريبخ لــــذحي التــــلممخ فــــخ م ــــارة  المااحلــــ  حيميــــه  -3
   حاالادفاعخ .االسالي  الثالث  المرحا  حالتصم

 

كـــان أفضـــ  تهمـــم باألســـمح  التـــدريبخ لـــذحي المرحاـــ  فـــخ م ـــارة  التصـــحي  حيميـــه  -4
 االسالي  الثالث  التلممخ حاالادفاعخ حالتصم  .

 

كــان أفضــ  تهمــم باألســمح  التــدريبخ لــذحي التصــم  فــخ م ــارة اللــداع حيميــه عمــى  -5
 التحالخ االسمح  المهرفخ االادفاعخ حالمرحا  حالتلممخ .

 
 التوصيات: 5-2
 فخ ضحل الاتائء التخ تحص  إلي ا الباةث يحصخ بما يلتخ:   

اســــتلدام األســــمح  التــــدريبخ فــــخ تهمــــم بهــــض الم ــــارام األساســــي  بكــــرة اليــــد حلاصــــ   -0
 لممتهممين اللام .

الكشــف حالتفريــق بــين المتهممــين المتصــمبين حالمــراين حالتــلمميين حاالاــدفاعيين قبــ  البــدل  -3
 لمم ارام التديدة لما له اثر فخ عممي  التهمم .بهممي  التهمم 

اترال بةحث حدراسام مشاب   باستلدام اسـالي  تدريسـي  ألـرى حفـخ الهـا  حفهاليـام   -3
 فردي  حتماعي  .

ضرحرة تهرف مدرسخ التربي  الرياضي  عمى هذه االسالي  المهرفي  لمهرف  اظام  -4
المهرفي  لتس ي  حتثبيم حتسريع  استقبا  المهمحمام لممتهممين حاإلفادة من لصائص م

 عممي  التهمم .

إمكاايــ  إتــرال بةــحث حدراســام مشــاب   عمــى الطالبــام لمهرفــ  الفــرحق بــين الطالبــام  -5
 حالطال  حكيفي  استقبال م المهمحمام .

استلدام اسالي  تدريسي  تراعخ األسالي  المهرفيـ  التـخ يمتمك ـا المتهممـحن ليـتمكن كـ   -6
 ما لديه حاستيها  متطمبام الدراس  بشك  افض  .طال  من تةقيق اقصى 
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 الباب األول

 التعريف بالبحث -1
 :تهوأهمي مقدمة البحث 1-1

 آ اقػػػاالتػػػه هػػػيمىا ال جػػػاؿ ال  ا ػػػه    ػػػل  الكب ػػػ  (  تالتكنتلتج ػػػ)التطػػػت ال اليم  ػػػ  اف     
جم ػػػم  د دػػػمتم ليػػػا  ػػػه ج  ػػػ  ال جػػػادل ت نيػػػا اليمػػػـت ال  ا ػػػ   الػػػ    هػػػيم تطػػػت ا تا ػػػيا 

تالهػػػػػػػػبك   اعت ػػػػػػػػاما عمػػػػػػػػ  اح ػػػػػػػػة تالنظ  ػػػػػػػػال الدم  ػػػػػػػػ  ت ا ػػػػػػػػ  بيػػػػػػػػم ظيػػػػػػػػت  الدا ػػػػػػػػت 
 نيػػػا اليم ػػػم  ػػػف  أ ػػػامبهػػػكؿ تا ػػػ   ػػػه تػػػم ؽ ال يمت ػػػال التػػػه  أ ػػػي ل يال  ػػػ )ادنت نل( إ ال

 .ى ا التطت  إلدماثالباد  ف تال  ت  ف 
كا ػ  ت نيػا ال جػاؿ اليم ػهه  ظيػ ل  ال جػادلال   ط أ عمػ   ( التكنتلتجه) هكؿ التطت    

أى  ػػ   ػػه  احك ػػ تؿ تأ ػػال   جم ػػم  ط دػػل عمػػ  ال ػػاد   جيمػػل  ػػف ال ػػم ة ال  ػػؤ  أ كػػا 
م  ب ػػب  تادػػع م ػػ  التيمػػ ـ تنت جػػ  لكػػتف ال تيم ػػ ف د   ػػتج بتف لي م ػػ  التيمػػ ـ بط   ػػ   إما  

 تاإلم اك ػػ ال تيم ػػ ف تقػػم اتيـ الفك  ػػ   إ كان ػػالد  ػػتـ اد بالكهػػؼ عػػف الفػػ تؽ الف م ػػ  تىػػ ا 
ليػـ ت ػتد  ال الئػـمت    ػنفتف ت ػف  ػـ  ػتـ ا ت ػا  اح ػ أ ا ػياتالنف    تغ  ىا تالته عمػ  

 إل  اليمؼ ال طمت .
بػػالف تؽ ال تجػػتم   تػػ تبطال  تنػػ (  ػػف اح ػػال   التػػه  -ت يػػم اح ػػمت  ال ي  ه)الت ػػم     

ه   ػػم بػػ ف اح ػػ ام  ػػه ك ف ػػ  أماا الي م ػػال ال ي   ػػ  كػػالتفك   تدػػؿ ال هػػكالل تات ػػا  ال ػػ ا ال
 ه  ه ع م   تفاعؿ الهػ   تتيا مػو  ػ  ك     ف الم ا ال  اعم   ى ا اح مت  ال ي   أكمل

انػو  يػم أ ا ػا لمت   ػن بػ ف اح ػ ام تا ػتجابال ال نا ػب  ت ال يمت ال  ه  تاقؼ الد ػا  ال ت  ػ ه 
ال ت ػمبتف  ت ػ تف با ػتجابال تظيػ  ال  ػؿ ندػت الدمػتؿ ال اطيػ    ػاح  امإل  تمػؾ ال تاقػؼه  

البػػالف  ػػه ب ػػاطتيا ت دػػمث ىػػ ا عمػػ   التػػه ت تػػان بػػ ف ال ػػتا  تال طػػم ندػػت ال  ػػ   ال نائ ػػ 
د ػػا  التاقػػ  تىػػؤدا احهػػ ا    ػػيتف إلػػ  ال بػػتؿ ال طمػػؽ أت إلػػ  الػػ    ال طمػػؽ الػػ   د 

عػمم  تنػتع  ػف  إعطػاا  ميػـ ال ػم   عمػ  ه أ ا اح ػ ام الػ  ف  ت ػفتف بال  تنػ    هتبو غ ت 
 .(1)اد تجابال الي م   الته تتنا      تي م ال تقؼ 

                                                 
 .25 ه( 1986: ) ك  ال ك   ه  كتب  الطال  الجا يهه ق ااال  ه الت ب   تعمـ النفةإب اى ـ ع  ل  طاتع؛  (1)
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ال  تنػػػ (  اف الفػػػ م عنػػػم ا  -ال ي  ػػػه )الت ػػػم  لأل ػػػمت التطب  ػػػال الي م ػػػ    لأظيػػػتقػػػم    
 اب ػالب   ت ػيو  ػه   ػا ال غ ػ  تا ػد  تجيػؿ  نػو  ػ م   اح ػت      ه د ػبانو  يالجػ  

 ت ػػػػؼ بيػػػػمـ ال ػػػػم   عمػػػػ   يالجػػػػ  أ  قػػػػ ا  ب ن ػػػػا  ت ػػػػـ الهػػػػ   الػػػػ    ت ػػػػؼ بال  تنػػػػ  
 .(1)تاليطاا  ه  يالج  أ  ق ا   اح    اةأبمبمت ا     ي ن   ال   ائ  د    عم  

ادنم اعه(     ؿ ادم اح ػال   ال ي   ػ   ػه  جػاؿ -أ ا اح مت  التم مه ال ي  ه )التم مه   
 ت  ػػنتف  ادنػم اعه(  -م ا ػ  الفػ تؽ الف م ػػ ه إ  ب نػل الم ا ػال اف كػػؿ  ػف البيػم ف )التػػم مه

اقػؼ الد ات ػ  ت ػه أ ػال   تفاعمػو ادجت ػاعه ب  ائ   نف م   ه ك ف   تيا ؿ الف م  ػ  ال ت 
 ام   ف ى ا اح مت   ه م ا   اله      ػه  تاقػؼ   تمفػ   ػف د ػا  اد أ كان    ا  ت ح 

 .(2)الف م ت ا    ه  جاؿ التيمـ 
الػػ    ػػ ـ تت ػػ  لن ػػام  د كػػ  كػػؿ طالػػ  تتػػت      ػػم ا ػػت مـ البادػػث اد ػػمت  التػػم  به    

اف ىػػػ ا اح ػػػمت   يطػػػه الطالػػػ  الف  ػػػ   نهػػػاط تالتػػػم    عم ػػػو هالتقػػػل الكػػػا ه ل  ا  ػػػ  ال
الكا    لمتم    عم  ال يا   دف ق ا  بما الي ؿ أت الت   ف أت ادنتياا  نػو عائػم لمطالػ  ك ػا 
نالدػػظ اف كػػؿ طالػػ    ػػـت با ت ػػا   كانػػو بنف ػػو كػػه   ػػـت بػػمماا الد كػػ  تبيػػم ا ت ػػا  ال كػػاف 

بػػما الت ػػ  فه تعمػػ  ال يمػػـ اف   اقػػ  الطػػال  ت ػػ   ك ف ػػ   ػػتؼ   تػػا  أت  ت ػػ  قػػ ا ا لتقػػل 
تيػػا ميـ  ػػه ات ػػا ىـ قػػ ا  بػػما الي ػػؿ تكػػ لؾ قػػ ا  تقػػل الت ػػ  ف أت الفيال ػػ  ت ت ػػ  أ  ػػا قػػ ا ا 

  نا با.
لػػ ا  ػػاف ا ت ػػا  أ  ػػؿ اح ػػال   التيم   ػػ  التػػه تت ػػؿ إلػػ  تد  ػػؽ احىػػماؼ  ػػ    اعػػا      

باح ػػال   ال ي   ػػ  اإلم اك ػػ  تالتػػه تينػػه ك فيػػـت  هػػ   إلػػ   الفػػ تؽ الف م ػػ   تطمػػ  ادىت ػػاـ
 ط     أت أ مت  الفػ م  ػه التيا ػؿ  ػ  ال يمت ػال  ػف د ػث أ ػمتبو  ػه التفك ػ  تط   تػو  ػه 

نيػػػا تت ػػػح اف التيا ػػػؿ  ػػػ  إالفيػػػـ تالتػػػ ك  تتػػػ تبط بػػػالدكـ عمػػػ  احهػػػ اا تدػػػؿ ال هػػػكالل إ  
ت ػػػػن ؼ ال يمت ػػػػال تت ك بيػػػػا تتدم ميػػػػا ت ننيػػػػا عم ػػػػم   نيػػػػا  ا  ال يمت ػػػػال  يت ػػػػم عمػػػػ   ػػػػ  

 .(3) ىا عنم ال  ت  تا تمعاؤ 
                                                 

م ا   ت ت     دت ا  ال  ا ال  ه اإلما   ال م     الي اق   لم  دم  ال انت  : )  ال   اج ت  ه جا ي   ؛لطائهن م  م  اف ا (1)
  .25 ه( 1981ال ن اه 

نجالا عباة النى   ؛ ا   أ متبه ادكتهاؼ ل ت  ال جاؿ ال ي  ه التم مه   ابؿ ادنم اعه  ه تيمـ بي  ال يا ال  (2)
 .22 ه( 2116ئ  ه )أط تد  مكتت اهه جا ي  ب مام/كم   الت ب   ال  ا    لمبناله اح ا    بالك   الطا

 .163(ه 1994ه)ال اى   ه كتب  ادنجمتا ال      ه1هط اد ال   ال ي     ب ف النظ    تالبدثعمه د م  الف  ات  ؛ (3)
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تتيم ليب  ك   ال م إدم  احليا  الج اع   التنا  ػ   التػه ادتمػل  كػاف ال ػما    ػف د ػث    
انتها ىا  ه اليالـ تتطت ل  ف ليب  ل  اا تقل الف اغ إل  ليب  اتل ب   تدتاج إلػ   تطمبػال 

ي ػػػ  لمت ػػػمـ  ػػػه ل ػػػ ه تتيت ػػػم ىػػػ ه الميبػػػ  عمػػػ  ال يػػػا ال اح ا ػػػ   ك اعػػػم   بمن ػػػ  ت يا  ػػػ  عا
   ا  يا   ال ناتل  تاد تالـ تالت ػت   تال ػماعه لػ ا  جػ  تتج ػو ادىت ػاـ   تت  احمااه تد

ت انيػاه إل    ادؿ تيم يا  يه تدتاج إل  ب ؿ الك     ػف الجيػم تال  ا  ػ   ػه  ػب ؿ تيم يػ ا تا 
ال ي   ػػ  اإلم اك ػػ    كػػف اف  كػػتف لػػو مت  كب ػػ  ت اعػػؿ  ػػه تيمػػـ  اح ػػال   لػػ ا  ػػاف ا ػػت ماـ

ت اف  ى ه ال يا ال اح ا   . تا 
  ػػال عػػف  لػػؾ اف  ي  ػػ    ػػائ  احهػػ ا  الػػ  ف   ػػت م تف اح ػػال   ال ي   ػػ         

تع ال  تمفػػ  تباإل ػػا   إلػػ  أنيػػا تيػػم أ ا ػػا  يت ػػم عم ػػو  ػػه التنبػػؤ بم جػػ   ي تلػػ   ػػف المقػػ  بنػػ
ال متؾ ال     كف اف   ـت بو ىؤدا احه ا  ال  ف   تمفتف  ه أ ال بيـ ال ي   ػ   ػه أ نػاا 
 ػػتاجيتيـ لم تاقػػؼ ال  تمفػػ   ػػتاا أكانػػل  تاقػػؼ تيم   ػػ   ػػه  ػػفتؼ الم ا ػػ  أت  ػػه ا ت ػػا  

 .    ين  أت نتع اليالقال ادجت اع   الته ت تم ب ف احه ا 
تال  ت ػػ ف عمػػ  اف اح ػػال   ال ي   ػػ  تيػػم ب  ابػػ  تكت نػػال اف ىنػػاؾ اتفاقػػا بػػ ف البػػاد  ف   

ن ا ت يـ  ػه تف ػ   الفػ تؽ الف م ػ  بػ ف  نف    د تدمت بجان  تادم  ف جتان  اله     ه تا 
تيبػػػ  عػػػف الط   ػػػ   ه  اح ػػػال   ال ي   ػػػ   اح ػػػ ام لمك  ػػػ   ػػػف ال ت  ػػػ ال ال ي   ػػػ  تالتجمان ػػػ 

ا  ػػ  أنهػػطتو ال ي   ػػ  كػػالتفك   تالت  ػػؿ تالطػػ ؽ التػػه احك ػػ  تف ػػ ال لػػم  الفػػ م  ػػف اجػػؿ   
 . تناتؿ بيا دؿ  هكالتو تات ا  ق ا اتو

ت ف  الؿ  ا ت مـ  اف أى    البدث تك ػف  ػه التيػ ؼ عمػ   اعم ػ  اح ػمت  التػم  به لػ ت   
ا ػػ   بكػػ   ال ػػم حجػػؿ ادنػػم اعه  ػػه تيمػػـ بيػػ  ال يػػا ال اح  -ال  تنػػ  ت التػػم مه -الت ػػم 

تطت   تا   اا الي م   التيم     بإ جام ت ائؿ  اعم  تؤم  إل  إ ا   ع ؿ ال تيمـ   ا   ػاعم  ػه 
 .ا يتل  اكت ا  ال يمت ال تت ن نيا تا ت جاعي

 
 
 
 
 



 ............ التعريف بالبحثالباب األول...

 

25 25 

 مشكمة البحث: 1-2
 ت نيػاأك   ال م ىه إدم  احليا  الج اع   الته تتكتف  ػف ال يػا ال اح ا ػ   ت تػ   ػا      

ماا تىت ىمؼ أ اة  ػمعت لػو كػؿ  ػم ة الطال  ا تطاع الت تؿ إل  ال  تت  الج م  ف اح
قمػػػ  ا ػػػت ماـ اح ػػػمت  لتد  ػػػؽ أ  ػػػؿ النتػػػائله ت ػػػف  ػػػالؿ الي ػػػؿ تال تابيػػػ  ددػػػظ البادػػػث 

التم  به ال يت م عم  اح ال   ال ي      ه ع م   ت ػن ؼ ال تيم ػ ف ت  ػا ل ػما كيـ ال ي   ػ  
  ػال عػف تمك ػمال البػاد  ف تالما  ػ ف ت ه ل ت مب ف تال  ن ف تالتػم م  ف تادنػم اع  فت ا   ا

عمػػػػ  تنت ػػػػ  ا ػػػػت ماـ اح ػػػػال   ب ػػػػا  تنا ػػػػ  تقابم ػػػػال الطمبػػػػ  ت  ػػػػتتاىـ تا ت ػػػػا  الفيال ػػػػال 
ال الئ ػػػ  لأل ػػػمت  تالبدػػػث عػػػف اح ػػػال   التػػػه تن ػػػه تتػػػم   ال ػػػتيمـ إلػػػ  التفك ػػػ  تاد ػػػتنتاج 

الد ػػػػائؽ تتد  ػػػػؽ تيمػػػػـ أ  ػػػػؿه تلتجػػػػتم الفػػػػ تؽ الف م ػػػػ  بػػػػ ف اجػػػػؿ اكتهػػػػاؼ تاد تػػػػ ا   ػػػػف 
ال تيم  ف  ػه تنظػ ـ  ػا   تنػو ت ػم كته  ػف دػتليـ إ  اف لكػؿ  ػ م أ ػمتبو  ػه تنظػ ـ  ػا  دػتفظ 

ال هػكالل لػ ا  دػؿت  تبط  لؾ بػالدكـ عمػ  احهػ اا ت بو  ه  اك تو تط   تو  ه الفيـ تالت ك  
مت  ال ي   ػػػ  تتيمػػػػ  يـ ال يػػػػا ال اح ػػػػ ح ػػػػال بيـ تيم ػػػ ف ت  ػػػػا  يت ػػػم البادػػػػث اف ت ػػػػن ؼ ال

ؼ عمػ   اعم ػ    كف اف  طت  ع م ػ  الػتيمـه تىػ ا  ػا م ػ  البادػث إلػ   داتلػ  التيػ  التم  به 
 ال يػػا ال ػػه تيمػػـ بيػػ   ادنػػم اعه -ال  تنػػ  ت التػػم مه -اح ػػمت  التػػم  به لػػ ت  الت ػػم 

 اح ا    بك   ال م.
 ث:أهداف البح 1-3

 ػػه تيمػػـ بيػػ  ادنػػم اعه  – التػػم مهال  تنػػ  ت  –الت ػػم  لػػ ت  ع نػػ  البدػػث  دم ػػمت .1
 .تباح مت  التم  به ال يا ال اح ا    بك   ال م

لػػبي  ال يػػا ال اح ا ػػ   بكػػ   ال ػػم لطمبػػ  ال  دمػػ   إعػػمام ت   نػػال باح ػػمت  التػػم  به .2
 ال ان   كم   الت ب   ال  ا   / جا ي  م ال .

 –ال  تنػػػػػػ ( ت)التػػػػػػم مه –)الت ػػػػػػم   اح ػػػػػػمت  التػػػػػػم  به لػػػػػػ ت  اعم ػػػػػػ   عمػػػػػػ   ؼي ػػػػػػت .3
  ه تيمـ بي  ال يا ال اح ا    بك   ال م. ادنم اعه (
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 فرضيات البحث: 1-4
 اعم ػ  ا جاب ػ   ػه ادنػم اعه  –ال  تن  ت التػم مه  -الت م  التم  به ل ت   أل مت ل .1

 تيمـ بي  ال يا ال اح ا    بك   ال م.

 اح ا    ال يا ال بي  تيمـ  ه ال ي  ه ح متبيـ ت  ا   تؽ ب ف الطال  تتجم .2
 .ال م بك  

 
 مجاالت البحث: 1-5

جا يػػػ  م ػػػال  / ال جػػاؿ البهػػػ  : طػػػال  ال  دمػػػ  ال ان ػػػ   ػػه كم ػػػ  الت ب ػػػ  ال  ا ػػػ    1-5-1
 .2112-2111مياـ الم ا ه ل
 . 2113/ 1/3تل ا    2111 /14/12 ف   م ال جاؿ الن انه: ال 1-5-2
 .جا ي  م ال  /  ه كم   الت ب   ال  ا    / ال جاؿ ال كانه: قاع  ك   ال م 1-5-3
 
 تحديد المصطمحات: 1-6
 تىه: إ  احعمم  ف ال  طمدال الته تدتاج إل   احط تد ت مل  ه    
 

 اف ىػػ ا اح ػػمت   يطػػه الطالػػ  الف  ػػ  الكا  ػػ  لمتػػم    عمػػ  ال يػػا   :  األسللموب التللدريب 
دف قػػ ا  بػػما الي ػػؿ أت الت ػػ  ف أت ادنتيػػاا  نػػو عائػػم لمطالػػ  ك ػػا نالدػػظ اف كػػؿ طالػػ    ػػـت 
با ت ػػا   كانػػو بنف ػػو كػػه   ػػـت بػػمماا الد كػػ  تبيػػم ا ت ػػا  ال كػػاف  ػػتؼ   تػػا  أت  ت ػػ  قػػ ا ا 
لتقل بما الت   فه تعم  ال يمـ اف   اقػ  الطػال  ت ػ   ك ف ػ  تيػا ميـ  ػه ات ػا ىـ قػ ا  بػما 

 (1)ي ؿ تك لؾ ق ا  تقل الت   ف أت الفيال   ت ت   أ  ا ق ا ا  نا با ال
 
 

 

                                                 
 يػا ال اليجت  ػ  بكػ   ال ػم  تا ػت  ا  تقػل تمام  هام ال فته؛ تم    ا ت ماـ بيػ  أ ػال   التػم  ة عمػ  تيمػـ بيػ  ال (1)

 .49 ه( 2112التيمـ احكام  ه: )أط تد  مكتت اهه كم   الت ب   ال  ا   /جا ي  ب مامه 
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ىػػت أ ػػمت  أماا  ابػػل  ف ػػمو الفػػ م  ػػه تنظػػ ـ  م كاتػػو تت ػػن ؼ  فػػاى ـ :  األسللاليب المعرفيللة
 .(1)ب ئتو ال ا ج   

 
  ػػػم  ادت ػػػاؽ الػػػ      ػػػن الهػػػ    ػػػه تتظ فػػػو  المرونلللة : –األسلللموب المعرفللل  بالتصلللمب 

ال تط  ػػػػ  تال يت ػػػػمال الجا ػػػػم   احدكػػػػاـ إ ػػػػما ل  ػػػػه  تاقػػػػؼ  تنتعػػػػ   ػػػػف  ػػػػالؿ لم يمت ػػػػا
  ػا ح  ػ  ار ػ  فه أ ػا ال  تنػ   يػهتت  ات   الت     تالنفت   ف ال  ت  تالت مط   تعمـ ال

 .(2)تينه اليكة  ف  لؾ 
 

بػػ ف    ىػػت أ ػػمت   ػػ تبط بػػالف تؽ الف م ػػ  ال تجػػتم  االنللدفا(  : –األسللموب المعرف بالتلل مم  
اح  ام ت ه   ع  ا تجاباتيـ لم تاقؼ ال  تمف  ت ػم  مقػتيـ  ػه ا ت ػا  البػمائؿ التػه   ػم تنيا 

 (3)كم اة أت   ت  لدؿ ال هكم  الته  تاجيتنيا 

                                                 
 م  اف عبم التادم ك تش؛ الهيت  بال ال تعالق  اح مت  التم مه تادنم اعه لم  طمب  ال  دم  اإلعمام  : )  ال   (1)

 .18 ه(2111م   الت ب   ابف  همه مام/ك اج ت  ه جا ي  ب 
ال  تنػػػػ ( تعالقتػػػػو بدػػػػؿ ال هػػػػكالل: )  ػػػػال   اج ػػػػت  ه جا يػػػػ   - ج ػػػػم الكب  ػػػػه؛ اح ػػػػمت  ال ي  ػػػػه )الت ػػػػم  تى ػػػػ  (2)

 .41(  1989ب مام/كم   الت ب  ه 

 .21(  2111ه )نفة ال  م  م  اف عبم التادم ك تش؛  (3)
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 الباب الثاني
 :ظرية والمرتبطةالدراسات الن-2
 :النظريةالدراسات  2-1
 التعمم والتعمم الحركي: 2-1-1

تعحركػػع لي يػػم يويػػم أركسػػ  مث ثػػي   يتػػؿ  وييػػر أ طػػأير أ حثػػف ثػػ أؾ تع ػػرد يعػػد تعػػ ع ـ     
إلسثػػ ف يعػػد مكتػػر تعك لسػػ ح تعحيػػم ح جػػم اعػػو تعػػ ع ـن كيػػ  أتسػػ  أتعيج يػػب ورػػأرم ل يػػمن اذ تف ت

مكتػػر تثػػ يع و  أ ػػدرم ل ػػو تعػػ ع ـ تعػػذط يعػػد س يجػػم طويعيػػم ع  ػػ لوح تع ػػرد يػػب تعيج يػػب أتعويلػػم 
و ل وػػ را تعػػركف ت ثػػ س أتعع يػػؿ تعيوػػـ تعػػذط يحػػدد لػػع مط عحظػػم يػػف عحظػػ ح تعحيػػ من لعرل ػػ  

ن ألي ي ػػ  تعػػ ع ـ (8  يػػم  ع ػػيـ أ يػػريف تع  ييػػذ ل ػػو تع يػػ دمث( وأسػػ ثات ر لي8998لس يػػ ح يحيػػد  
ركػػز تعيػػدرس  لػػاذتلي ي ػػ ف   ي ػػ ف ذتح جأتسػػد ي و دعػػم لػػع لي يػػم تعػػدرس  مالأتع ع ػػيـ يػػ   يػػ  

يػػتو ل ػػو  ػػدريس تعػػدرس وطري ػػم ل رػػم لػػ ف تعوػػدؼ ت ثػػ س ع ػػدرس يويػػد لػػف سػػ ظرا عػػذعؾ 
ير تعػػػدرس تف ي ػػػب لػػػدم تل وػػػ رتح لػػػع أجػػػد ل ػػػو كػػػؿ يػػػدرس ع  رويػػػم تعري  ػػػيم لسػػػد  ح ػػػ

تع  ييػػذ  اتػػ رمتع يػػريف وطري ػػم  يكسػػ  يػػف  أمدت تعطري ػػم أت ثػػ أد أكي يػػم  كػػأيف تعػػدرس  الطػػ  
 اعو ليؿ لع ؿ يركز أ روأط.

( تف تعػػػػ ع ـ تعحركػػػع  ػػػػأ تحػػػد لػػػػرأع ل ػػػـ تعػػػػس س أعػػػذعؾ وػػػػ ح 8008أيػػػذكر يعػػػػرد ليػػػأف    
أيػػف جوػػم ملػػرا سجػػد تف تعػػ ع ـ  عري  ػػع يػػف جوػػمتعحركػػع وع ػػـ تعػػس س تلو ػػم تعػػ ع ـ أت ػػح  

تعحركػػع أتعثػػ أؾ تعحركػػع يػػر وط تر و طػػ  كويػػرت يػػب تعػػ حكـ وعيػػؿ تعيجػػ ييب تعع ػػ يم أتف  ػػذت 
تعيحيطيػػػم  ت لرػػػ دتعػػػ حكـ عػػػ  لو ػػػم و عجوػػػ ز تععرػػػوع تعيركػػػزط أتعيحيطػػػع أكي يػػػم ليػػػؿ 

لػع يجػ ؿ  م ػدتؼ مؾ توتػتعجثـ أ ػأ ورػأرم رػحيحمن أ سػ  مجزت  حريؾ   جؿو  ل يم ل يم 
 (8 درتثم تع ع ـ تعحركع:

 .عإلسث فتعث أؾ تعحركع  اوع دلوـ  .8
   ثير تعث أؾ تعحركع س يجم ع لورتح تعث و م. .8
 .تآلسع أ ب تعث أؾ تعيث  و ع و الل ي د ل و لوـ أ ح يؿ تعث أؾ  .3

 

                                                 
(1)

 .24ؿ،( 1991: )انماْشج، داس انفكش انؼشتٙ، يُاْح ٔطشق ذذسٚظ انرشتٛح انثذَٛحػُاٚاخ يسًذ ازًذ فشج؛  
(2)

 .12ؿ ،(2002نقخشج نهطثاػح ٔانُؾش، : ) تغذاد، يكرة اانرؼهى انسشكٙ تٍٛ انًثذأ ٔانرطثٛكٚؼشب خٌٕٛ؛  
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 ث( تف تعػػػ ع ـ  ػػػػأ8987( أأجيػػػػ  يحجػػػأد 8959كػػػؿ يػػػػف ريزيػػػم تعوريػػػد  مشػػػ رأ ػػػد 
  وير و  ؿ تعلورم أيسعكس لع  ويير ت دت ن أ أ  ويػر يثػ ير لػع ثػ أؾ تع ػرد س يجػمث أؾ ي

لػػع تعحيػػ م  تآللػػريفتك ثػػ و  تعيعػػ رؼ أتععػػ دتح أتعيوػػ رتح يػػف تع عػػ يش تعيثػػ ير أتع   لػػؿ يػػب 
 .(8( 8 ثتعع يم

م ( تعػػ ع ـ و سػػ  ثتععي يػػم تع ػػع وي   ػػ    يسشػػ  تحػػد تالسشػػطhilgard,1977أيعػػرؼ  ي جػػ رد    
تأ ي ويػػر يػػف لػػوؿ تالثػػ ج وم عيأ ػػؼ تعيأتجوػػم نوشػػرط تال  رجػػب لرػػ لص  ػػذت تع ويػػر تعػػو 
لأتيػػػؿ لطريػػػم ن تأ لأتيػػػؿ تعس ػػػال نتأ تعػػػو حػػػ الح ل ر ػػػم ي عػػػرض عوػػػ  تعكػػػ لف تعحػػػع يتػػػؿ 

 .  (3 تع عد تأ تعع   ير تأ تعيرض ..تعخ ث
أؾ تعحركػػػع أ ػػػأ  كيػػػؼ ( وأسػػػ ث ويير ت وػػػح سثػػػوي  أدتلػػػـ لػػػع تعثػػػ 8005ألرلػػػ    ثػػػـ عػػػزتـ    

 ع ظػػرأؼ س يجػػم تعلوػػرم أتعيي رثػػم لػػع  ػػدؼ مأ أتجػػد مأ يوػػ رم يعيسػػمن أ ػػأ لي يػػم لر ػػيم ال
سيػػػ  سثػػ دؿ ل يوػػ  أال سشػػػ  د تععي يػػم أعكػػػف سوحػػظ   ات ر ػػػ  ل ػػب ع يوحظػػم ورػػػأرم يو شػػرم أتل

 .(4 عحدأث لي يم تع ع ـ تعحركع  أ ت دت  تعذط يحدث  ع ي ث ت ث ثعأس  لجو  أتعشرط 
أتع ع ـ  أ ثتع ويير لع  درتح تع رد لسد مدتل  تعيو رتح أيث دؿ وػ  يػف لػوؿ تع طػأر سثػوي     

 .(5 لع ت دت  كس يجم أيي رثم تع يريفث
 (6 ( يجيألم لر لص ععي يم تع ع ـ تعحركع  ع :8008أذكر يحيأد تعحي م     

 لي يم تع ع ـ  ع تك ث د تع درم ل و مس  ج حرك ح ي  رم. .8
  ع ـ س  ال يو شر يف تع يريف أتع جروم أتعلورم.تع .8
تعػػػ ع ـ ظػػػ  رم بيػػػر   و ػػػم ع يوحظػػػم أتع يػػػ س تعيو شػػػر  سػػػ  يعوػػػر لػػػف  ويػػػرتح دتل يػػػم  .3

  حدث لع تعث أؾ.
ظػػػػ  رم لػػػػع تعثػػػػ أؾ سػػػػ  ال تعػػػػ ع ـ  ػػػػأ تع ويػػػػرتح تعدتليػػػػم مأ تعت و ػػػػم سثػػػػوي  لػػػػع تع ػػػػدرم تع .4

 تعحركع ت دت (.
                                                 

(1)
  .9ؿ،( 1959: )انماْشج، انًكرثح االَدهٕ يقشٚح، عٛكٕنٕخٛح انرؼهىسيضٚح انغشٚة؛  

(2)
( 1911: )تغذاد، يطثؼح انرؼهٛى انؼاانٙ، ػهى انسشكح فٙ انرطٕس انسشكٙ يُز انٕالدج ٔزرٗ عٍ انؾٛخٕخحٔخّٛ يسدٕب؛  

 .26ؿ،
(3)

انؼشتٙ  يكرثح انًدًغ :) ػًاٌ،1،ط عٛكٕنٕخٛا انرؼهى ٔذطثٛماذّ انقفٛح اتٕ ؽؼٛشج؛ يسًذ ازًذ غثاس٘ ٔخانذ ثائش 

 .14(،ؿ2010نهُؾشٔانطثاػح،
(4)

 .35ؿ ،(2005: )خايؼح تغذاد، ب.و، انرؼهى ٔانرؼهٛى ٔذطثٛماذّ فٙ كشج انمذو أعظلاعى نضاو فثش ٔآخشٌٔ؛  

,4ed :( , human kentine,  rol and learning; Motor contShmidt,A.Richard, and Timothy lee-5

2005), P27. 
(6)

(، 2001:)اإلياساخ انؼشتٛاااح انًرساااذج، داس انكرااااب انداااايؼٙ، طشائاااك انراااذسٚظ ٔاعااارشاذٛدٛاذّيسًاااذ يسًااإد انسٛهاااح؛  

 .223ؿ
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 ويلػم تعيػ ع ـ عيأتجو ػ  تعيأت ػؼ تعيثػ  و يم وسجػ ح أيػف  تف تعودؼ تعرليس ع ػ ع ـ  ػأ  
تعيدرثػأف يػػف لػوؿ يػػسوجوـ تع ع ييػع تعيػػ تر  يثػػ لديو لػوؿ تع طوي ػػ ح تععي يػم ع ػػ ع ـ تع ػع 

أ أ ودأرا ثيث لد تعيػ ع ـ أيطػأرا سألػ  يويػ ن عػذت يجػد تف  كػأف تعأتجوػ ح تعيط ػأد  ع ييوػ  
 تا.يوليم ع درم تعي ع ـ أدتلعي   أيث أ 

ألػػع  ػػأ  ذعػػؾ ييكسسػػ  تع ػػأؿ تف تعػػ ع ـ تعحركػػع  ػػأ لي يػػم تك ثػػ د لوػػرتح حركيػػم ورػػأرم   
أتععيػػؿ ل ػػو  ر يووػػ  أ حثػػيسو  تػػـ تالح  ػػ ظ ووػػ  أ ػػأ تع طػػأر تعت وػػح سثػػوي  لػػع تعثػػ أؾ  ارتديػػم

أي  ػػذ ذعػػؾ  تعحركػػع س يجػػم تك ثػػ د تع ػػرد يجيألػػم يػػف تعلوػػرتح أتعيوػػ رتح تعحركيػػم تعجديػػدم
تعحركيم تع ع ييكف يوحظ و  لع حركػم جثػـ تعط عػد وك ي ػ  مأ لػع حركػم وعػض  ؿت لع يف 

 ت دت . متس   مجزتل 
 
 مراحل التعمم الحركي: 2-1-1-1
 ػػر وط لييػػ  ويسوػػ  أ ػػ تر كػػؿ يسوػػ   مث ثػػيم يػػر لي يػػم  ع ػػـ تعيوػػ رتح تعحركيػػم ويرتحػػؿ  ع ػػـ    

تعع يػ    ػد تجيعػأت ل ػو تف  سػ ؾ  ( وػأف ث8007أيشػير لػرتح جوػ ر ل و ت لػرا أ  ػأتر ووػ ن 
يرتحػػؿ  ع ػػـ يل   ػػم يػػف حيػػث تعشػػكؿ أتعي ػػيأف ييػػر ووػػ  تعػػ ع ـ تعحركػػعن أعكػػسوـ تل   ػػأت لػػع 

 .(8 أ ثيي و ث تعيرتحؿلدد   ؾ 
( تف  ع ػػـ تعيوػػ رتح تعحركيػػم تعجديػػدم    ػػيف 8006أذكػػر يحيػػأد لوػػد تعح ػػيـ لوػػد تعكػػريـ    

 (8 توث يرتحؿ ي دتل م :
 الأعو : لوـ أتث يع د تعيو رم .تعيرح م ت 

 . تعيرح م تعت سيم :  تويح تعيو رم 

 .تعيرح م تعت عتم : تعيم تالدت  تعيو رط 
أيف تطوع تعو حػث ل ػو   ثػيي ح يرتحػؿ تعػ ع ـ تعحركػع تعيل   ػم أتع ػع أ ػعح يػف  وػؿ    

لػددت أد ػم  كتػرت تع  ثيـ كػ سأت  مرح دتعع ي   ي  ؽ تعو حث يب تع  ثيـ تعتوتع ع يرتحؿ أتف 
 لع  ذت تع رسيؼ.

 
 

                                                 
(1)

 .49ؿ،( 2001: )دٚانٗ، يطثؼح انًرُثٙ، يفاْٛى ػايح فٙ انرؼهى انسشكٙفشاخ خثاس عؼذ هللا؛  
(2)

 .21(،ؿ2006انماْشج،يشكض انكراب نهُؾش، (: 1،طدُٚايٛكٛح ذذسٚظ انرشتٛح انشٚاضٛحيسًٕدػثذ انسهٛى ػثذ انكشٚى؛  
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(  د ت  ؽ كؿ يػف  ي يسػؿن شػس وؿن يحيػد لتيػ فن أي  ػع 8005أيذكر سويؿ يحيأد    
 (8 :تآل عاورت يـ ن أأجي  يحجأد( ل و  ذت تع  ثيـ أل و تعسحأ 

 تك ث د تع أتلؽ ت أعع ع يو رم تعحركيم. يرح م 
 .يرح م تك ث د تع أتلؽ تعجيد ع يو رم تعحركيم 
 م تعحركيم  تويح تع أتلؽ تعجيد(.رح م ا   ف تعيو ر ي 

 أوال.مرحمة اكتساب التوافق األولي لممهارة الحركية:
عػ ع ـ تعيوػ رم أ س وػع و ك ثػ د تع ػدرم ل ػو مدت  تعيوػ رم  ت أعػو ودم  ػذا تعيرح ػم وػ علطأتح    

وعػدـ  ذا تعيرح ػم ي ييػزن أيعسع مدت  تعيو رم تعحركيػم لػع  ػت أعوتعحركيم لع يرح  و  تع أتل يم 
 تال  ر د لع تعجود يي  ي دط اعو ثرلم حدأث تع عدن أ    ر عيث أا سأليم تعحركمن أيرا 

درتكػػػ ( ثتف  ػػػذا تعيرح ػػػم  وػػػدؼ اعػػػو تك ثػػػ د تعيػػػ ع ـ وػػػدتي ح تعػػػ ع ـ 8987يحيػػػد لتيػػػ ف   أتل
حث ث   .(8 ع يو رم أتعذط يثيو و عشكؿ تعل ـث ت أععو ع أتلؽ تعحركع  أتل

كيػػػف م ييػػػم  ػػػذا تعيرح ػػػم لػػػع مسوػػػ   شػػػكؿ حجػػػر ت ثػػػ س ت أؿ عػػػ ع ـ تعيوػػػ رم تعحركيػػػم أ    
أتل   سو ن أ ودؼ اعػو تك ثػ د تع ػرد يل  ػؼ تعيعػ سع أتع رػأرتحن ك ع رأر تعثػيععن تعورػرط 

 Magillأتعحركع( عيو رم ح و ييكف وػذعؾ  ػي ف تع ػرد ل ػو ت دت  أتعيي رثػمن عػذعؾ ي كػد  

يألػػذ وسظػػر تالل وػػ ر تعشػػرح أتععػػرض تعرػػحيذ أتع أكػػد يػػف أرػػأؿ  ( ل ػػو تعيػػدرس ثتف1998
 .(3 تعداللؿ أتع ع يي ح أتإلرش دتح اعو تعي ع ـ أتث يع وو ث

 (4 ( م ـ يأتر  ح يرح م تع أتلؽ تعل ـ أ ع:8005أ د حدد سويؿ يحيأد   
 حركملدـ  أتزف يررأؼ تع أم أتعجود يب ي ط و ح تع. 

 .تسعدتـ تالسثي ويم 

 س   ؿ ويف ت  ث ـ تعتوث ع حركم تع ح يرطن تعرليثعن تعل  يع(.تال  ألر 

  يكأف ي دتر تالث ج وم كويرت أذعؾ عكترم تعثي الح تععرويم يف تعدي غ اعو ت لر د
 تعحركيم لع تعجثـ.

 س يجم تعحرك ح تعير حوم. تعيوكرو ع عد  تإلحث س 

                                                 
(1)

( 2005: )خايؼاح دٚاانٗ، كهٛاح انرشتٛاح ايعاعاٛح، ػهى انسشكح انرطٕس ٔانرؼهى انسشكٙ زماائك ٔيفااْٛىَثٛم يسًٕد ؽاكش؛  

 .61ؿ،
(2)

 .134ؿ،( 1919: )انكٕٚد، داس انمهى، انسشكٙ ٔانرذسٚة انشٚاضٙانرؼهى يسًذ ػثذ انغُٙ ػثًاٌ؛ 

P.141.,McGraw, 1998)  ,: (BostonMotor learningMagill, A, Richard; -3 
(4)

 .61ؿ،( 2005،)َفغّ انًقذس َثٛم يسًٕد ؽاكش:  
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 ثانيا.مرحمة اكتساب التوافق الجيد لممهارة الحركية:
ودؼ  ذا تعيرح م اعو  طأير تعشكؿ تعل ـ تعودتلع ع حركم أذعؾ و ع ل ص يف تع أ ر     

تعع  ع تعزتلد أتعحرك ح تعج سويم أيألذ ت دت  تعيو رط لع تع حثف  دريجي  أ رحيذ 
 يف لوؿ لي يم تع دريد تعيس ظـ. ت لط  
 وايك سيػمث( 8005حيػأد عذعؾ  رسؼ يرح م تع أتلؽ تعجيد لع سو ي و ن كيػ  أيػذكر سويػؿ ي     
 تعحركيمن ليروذ  عألجزت ن أيرؿ اعو يث أا ل ؿ يف تع سظيـ ملط  مدت  تعحركم ودأف  دتع ر 

مكتػػر  ح تعزتلػػدم أتعيرػػ حوم عيرػػوذ ت دت شػػكؿ تعحركػػم ي س ثػػ   أتسثػػي وي  أ ل  ػػع يعػػ  تعحركػػ 
 .(8 يؽثتعل ـ اعو تعشكؿ تعد  تعشكؿت  ر ديم أي حثف تع أتلؽ تعع  ع تععروع يف 

 المهارة الحركية)تثبيت التوافق الجيد(: إتقانثالثا. مرحمة 
تعحركػم  حػح ظػرأؼ طويعيػم يػب  طػأر  أتل  ػ فتعجيػد  تع أتلؽ ودم  ذا تعيرح م وعد تك ث د    

لػع ت دت   تعيرح ػم تآلعيػمتع أتلؽ تعجيد أتث يرتر تع  ػدـ تعسػألع لػع تعحركػم ح ػو تعأرػأؿ اعػو 
  ذا تعيرح م و ال  ر د لع تعجود أتعد م لع ت دت . عذعؾ  ي  ز تعيو رم لع

 إل  ػ ف( لع  ػذا تعيرح ػم ييكػف تثػ لدتـ تعلطػأتح تع  عيػم 8008أيرط يحيد حثف لوأط    
 (8 أ توي و ن أ ع: تعحركيمتعيو رم 
 .ا   ف تعيو رم  حح تعظرأؼ تعيوثطم تعت و م 
  يح تعحركم أتث لدتـ تع أم . تويح تعيو رم تعحركيم وأتثطم تعزي دم تع دريجيم ع أ  
 .تويح تعيو رم تعحركيم يب تع ويير لع تالش رتط ح أتععأتيؿ تعل رجيم  
 .تويح تعيو رم لع تعظرأؼ تعرعوم  
 .مدت  تعيو رتح تعحركيم لع تعيس لثم تع جريويم 

 األساليب المعرفية: 2-1-2
سثػػ سيم( ح أعػػح    أيػػ   ػػزتؿ  حػػ أؿ   ثػػير   سػػ ؾ يػػدتلؿ أت ج  ػػ ح لديػػدم  ثػػ أكيمن يعرليػػم أتل

يك سيػػػم  ػػػوط  أ أجيوػػػ ن أيعػػػد تعيػػػدلؿ مأ تال جػػػ ا تعيعرلػػػع يػػػف م ػػػـ  ػػػذا تعيػػػدتلؿ  تعثػػػ أؾ أتل
أيرط ذ تعيعرلم يشير اعو ثجييب تععي ي ح تعس ثيم تع ع وأتثط و  ي وير تعيدلؿ مأ تعيعطػو 

 ػم ك إلدرتؾن ن اعو تف يث دلع تثػ لدتي  لػع تعيأت ػؼ تعيل  (3 تعحثع تتر ل أل  ع يع عجمث
                                                 

(1)
 .69ؿ ،(2005، )انًقذس انغاتكَثٛم يسًٕد ؽاكش؛  

(2)
 .10-69ؿ،( 2002: )انماْشج ، داس انفكش انؼشتٙ، 1، طٚة ٔانًُافغح انشٚاضٛحػهى َفظ انرذسيسًذ زغٍ ػالٔ٘؛  

(3)
اياام االزًااذ؛ ايعااانٛة انًؼشفٛااح ٔػاللرٓااا تااثؼا انًرغٛااشاخ انؾخقااٛح: )يدهااح انًؼهااى، يؼٓااذ انرشتٛااح انراااتغ نالَااشٔاس،  

 .5ؿ،( 2001انَٕٛغكٕ، االسدٌ، 
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تع  كيػرن تع حأيػؿن تع لػزيفن تالثػ دل   أتعيعرلػم( أ ػدلؿ لػع جييػب يػ  ييكػف تف يع  ػػ  
أتف كػػؿ ظػػ  رم عػػدجو تإلسثػػ ف  ػػع ظػػ  رم ثتإلسثػػ ف أيي رثػػ  لػػع حي  ػػ  تعيأييػػم ورػػ م ل يػػمن 

 .(8 ثيعرليم
ع تعيأت ػػػؼ لػػع  سظػػيـ تععو ػػ ح أيع عجػػم تعيع أيػػ ح لػػ ت لػػرتدتف تعطري ػػم تع ػػع يثػػ لديو     

ل سػػ   أتإلدرتكيػػمت ثػػ أد ي  ػػيف ل ل يػػم تع ػػرد تعيعرليػػم  ثأويػػ  تف  ػػذت مثػػ أو تعيل   ػػم  ثػػيو 
 .(8 ثيط ؽ ل ي  ت ث أد تعيعرلع

 
أل ػػػو تعػػػربـ يػػػف ظوػػػأر   ثػػػيرتح أ رػػػأرتح ي عػػػددم عألثػػػ عيد تعيعرليػػػمن تال تف يرػػػط ذ    

ل ـ تعس سن أالثػيي  لػع يجػ ؿ ل ػـ يف تعيرط ح ح تعحديتم سثوي  لع ثت ث أد تعيعرلع يعد 
 .(3 ثتعس س
ثي رػػد و  ثػػ عيد تعيعرليػػم مشػػك ؿ ت دت  تعي  ػػ م عػػدا تع ػػرد لػػع  سظػػيـ يػػ  يػػرتا أيػػ  يدركػػ     

 (.4 ثيف حأع ن ألع  سظيـ لورت   لع تعذتكرم ألع كي يم تث دل لو 
يحػددم  مسيػ طو  د دل ح يرػط ح ح ل ػـ تعػس س تع  سيػم أ شػير اعػ ثأتف ك يم مث أد ك سح   

يف تععيأييم تع ع  جعؿ تعشػلص يثػ جيد وطري ػم أتحػدم لػع يأ ػؼ أتحػدن أيثػ جيد وطري ػم 
 .(5 ثذتح لر لص يحددم لع يأ ؼ الر

تع ػػع  ػػدلأس  اعػػو  و  ثػػو دتف يػػ  يييػػز ت ثػػ عيد تعيعرليػػم مسوػػ   وػػ ـ وطري ػػم   كيرسػػ  أعػػيس    
لػع ت  ييػم أ ػأ تع  ريػؽ وػيف ي وػـأ تعػذك    ب يػم ميػريعيفن أ ػذت ي أدسػ  اعػو  وأث أدتع  كير 

  ػػػػذكر أتع ليػػػػؿ أتع  كيػػػػر أي وػػػػـأ ت ثػػػػ عيدأتع كػػػػ إلدرتؾتعػػػػذط يح ػػػػأط ل ػػػػو تععي يػػػػ ح تعع  يػػػػم 
تعيعرليمن لي وـأ تعذك   يعسع و عدرجػم ت أعػو ويثػ أا تعيوػ رم مأ ت دت  ويعسػو تسػ  ك يػ  زتدح 

ؼ يػػف تعيأت ػػؼ لوػػر ذعػػؾ لػػف يثػػ أا لػػ ؿ مأ يأ ػػ ت ليػػ ؿتعد ػػم أتعيوػػ رم لػػع مدت  ليػػؿ يػػف 

                                                 
(1)

، 13، انًدهاذ 2ٔػاللرٓاا تًفٓإو انرًااٚض انُفغاٙ: )يدهاح ػاانى انفكاش، انؼاذد ؛ ايعاانٛة انًؼشفٛاح اإلدساكٛاح ، َادٚحؽشٚف 

 .453ؿ،( 1912انكٕٚد، 

2-Messick.S; Personality consistencies in cognition an creativity, San Francisco, CA, 

jossey,bass, publishers: (theises,usa,1999),p127. 

دساعح يماسَح تٍٛ انطهثح انًرفإلٍٛ  -ايعانٛة انًؼشفٛح ٔػاللرٓا تسم انًؾكالخ يسًذ يسًذ يقطفٗ ػهٛاٌ؛ تؼا(3)

 .49ؿ،( 1911: )أطشٔزح دكرٕساِ، كهٛح اٜداب/اندايؼح انًغرُقشٚح، ٍٔانطهثح االػرٛادٚٛ

انازاكشج  (زاصو تذس٘ ازًذ انؼثٛذ٘ ؛اثش االعهٕتٍٛ االدساكٍٛٛ ذفضٛم انًُزخح انسغاٛح ٔذفضاٛم انغاٛطشج انًخثفاح فا4ٙ)

انسغٛح نهؼايهٍٛ فٙ يدال انمٛاط ٔانغٛطشج انُٕػٛح نهًؤعغاخ االَراخٛح :)اطشٔزح دكرٕساِ ،كهٛح اٜداب/ خايؼاح تغاذاد 

 . 34(،ؿ 2004،

:( global cognitive functioning, ins-Commentary active analytical VS passiveWallacw, M.A; -5

N.Y ,routlege,1995),P199. 
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يػػف تعػػذك   مأ تع ػػدرم تعع  يػػم أك يػػ  تسل ػػض يثػػ أا ت دت  مأ يثػػ أا تعد ػػم لػػع يأ ػػؼ 
يػػػػف تعيأت ػػػػؼ ك يػػػػ  كػػػػ ف ذعػػػػؾ دعػػػػيو ل ػػػػو  ػػػػعؼ تعػػػػذك   مأ تع ػػػػدرم تعع  يػػػػم لولػػػػ  عألثػػػػ عيد 

 وػ ـ و عطري ػم  عػذت لوػع تآللػراذ تف عكػؿ  طػد ل رػيم يييػزم أي و يسػم لػف تع طػد ثتعيعرليمن 
 .(8 ثمأ شكؿ تعسش ط تعيعرلع أعيس يح أتا

ث أييػػز ت ثػػ أد أتل ػػرؼ وأرػػ    ركيوػػ  رليثػػ  عأرػػؼ تالل ولػػ ح تع رديػػم  ػػيف ثػػي   ح    
تعػػ ع ـ أي  ػػيف  ػػذت تع ركيػػد لس رػػر رليثػػم يػػ تر ل يوػػ  تعيػػزتج أتعيشػػ لر أتعثػػ أؾ أتإلدرتؾ 

ط يعيػػػؿ ليػػػ  تع ػػػرد وشػػػكؿ يػػػسظـ لػػػع يويػػػم أت ثػػ أد تعشلرػػػع ع  ػػػردن أ ػػػأ ذعػػػؾ تعطريػػػؽ تعػػػذ
تع ع ـن أ س ؾ ثي  ف مث ثي  ف لع مث أد تع ع ـ تعشلرع ت أؿ مث أو  تعيعرلػع مط تعطري ػم 

 ع يػ  مط تععي يػ ح تع ػع يثػ عي و  ردت ل ػو  يويػم  اثػ رت يجيمتع ع يع  ػد مسوػ  يس ثػوم أتعت سيػم 
 .(8 تع ع ـث
يجيألػم يػف  يػف  حديػد وػ حتأف لػع يجػ ؿ ل ػـ تعػس سأيف لوؿ تعدرتث ح تععديدم  يكف تع   

ف بيػػػرا يػػػف ييػػػزا يػػػيت ثػػػ عيد تعيعرليػػػمن ل ػػػو لػػػف  حديػػػد لرػػػ لص أيييػػػزتح كػػػؿ مثػػػ أد 
ت ث عيد ت لران تف  حديد ت ثػ عيد تعيعرليػم أ حديػد   عػدا تعط عػد  ثػوـ ودرجػم كويػرم لػع 

  وـ أذعؾ يف لػوؿ يعرلػم مط ل و لف تث تي ر ط   مس ثوـيث لدم ت لرتد ل و لوـ ح ي م 
 ت ث عيد تع ع يث لديو  ت لرتد تع ع   دط  ل ؿ طري م لع تع ع يؿ يب تعيع أيم.

كيػػػػػػ  تف يعرلػػػػػػم ت ثػػػػػػ أد تعيعرلػػػػػػع يثػػػػػػ لدس  ل ػػػػػػو  حديػػػػػػد ثػػػػػػي ح ألرػػػػػػ لص تعط عػػػػػػد    
تعشلرػػػيمن أ ػػػذت وػػػدأرا يثػػػ لدس  ل ػػػو تع سوػػػ  و عثػػػ أؾ تعػػػذط ي ديػػػ  تعط عػػػد لػػػع يأ ػػػؼ يعػػػيف 

لع يأت ؼ يث  و يمن عذت ل  ث عيد تعيعرليم  ي  ز و عتو ح تعسثوع أ ػذت يعسػع مسوػ   مدت ا ي كرر
  و ػػم ع  وييػػػر اذ  سيػػأ أ  ويػػػر يػػب يػػػرأر تعػػزيف أتعلوػػػرم تع ػػع ييػػػر ووػػ  تعط عػػػد عػػذت لوػػػع بيػػػر 

( Moorكػػػػػػػػػػػؿ يػػػػػػػػػػػف  يػػػػػػػػػػػأر مشػػػػػػػػػػػ روثػػػػػػػػػػػوأعمن اذ  عػػػػػػػػػػػيسج يػػػػػػػػػػػدم أ  و ػػػػػػػػػػػم ع  عػػػػػػػػػػػديؿ أعكػػػػػػػػػػػف 
  ييػػػػز و ثػػػػ  رتر   ث( اعػػػػو تف ت ثػػػػ عيد تعيعرليػػػػم Cox( أ كػػػػأكسGoodenoughأ بأدتسػػػػؼ

   أتو  و  تعسثوع.

                                                 

1-Dunn, R.and Steven Son,J.M; Leachimg diverse college students to study with qburing- 

styles prescription: (thesis,wilson, 1997), P.339. 

: ; The information superhigh way and individualized learning and Rayner S Riding.R.J-2

(usa,humane kinetics.1995), P.368. 
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يعسػػع مسوػػ  ال   ويػػر وثػػرلم لػػع  اسيػػ أال يعسػػع  ػػذت مسوػػ  بيػػر   و ػػم ع  عػػديؿ مأ تع وييػػر 
 .(8 حي م تعط عد تعع ديمث

  عري  ح ت ث أد تعيعرلع:
 لرؼ ت ث أد تعيعرلع و عري  ح لدم يسو :   

( وأسػػ  ثمثػػػ أد ت دت  تعت وػػػح سثػػػوي  تعػػذط ي  ػػػ   تع ػػػرد لػػػع Kagan 8965ل ػػد لرلػػػ   ك كػػػ ف
( وأسػػ  يجيألػػم يػػف Witkin 8967 سظػػيـ يدرك  ػػ  أ رػػسيؼ ويل ػػ  تعل رجيػػمن ألرلػػ   أ كػػف 

 Coop لرػػ لص  ييػػز تع ػػرد يػػف حيػػث تعأظػػ لؼ تعع  يػػم أتإلدرتؾن ألرلػػ  كػػأد أثػػيكؿ

sigal& 8978) كؿ  أظيػػؼ تعيع أيػػ ح لػػع تعيأت ػػؼ وأسػػ  تال ثػػ ؽ تعػػذط يييػػز ت لػػرتد لػػع شػػ
 .(8 تعث أكيم تعيل   مث

 .(3 ( وأس ثمث عيد تع رد تع ع  ر وط و جويز أ س أؿ تعيع أي حث8998ألرل  لأتد    
تعشلص لػع يع عجػم تعيع أيػ ح أيػ     ػيس  تعطري ػم ثطري م ( وأس  8989ألرل  تعكويثع    

درتؾيف تس و ا أ ح يؿ   .(4 يف لي ي ح ل  يمث أ ذكر كؿ ي  ي رؿ وذعؾ أتل
( وأسػ  ثي  ػرؽ طػرؽ ع   كيػر أتعشلرػيم Habieb & Tarpin 8008ألرل  حويد أ ػ روف    

تع ع يييؿ ت لػرتد اعػو  طوي وػ  لسػدي  يأتجوػأف يأ  ػ  أتعدتلعيم أتع ع   ع ؽ وسأع تالث رت يجي ح 
 .(5 مأ طري   ي  و عيع عجم تعيع أي حث

( ل ػػد لرلػػ  ت ثػػ أد تعيعرلػػع وأسػػ  ثوسػػو Yuliang & Dean8004ميػػ  يأعيػػ سال أديػػف    
ت لػػػػػػػػرتد أتثػػػػػػػػ عدتدت وـ تعيييػػػػػػػػزم لػػػػػػػػع تإلدرتؾ أتع ػػػػػػػػذكر أتع سظػػػػػػػػيـ أتععي يػػػػػػػػ ح أتع  كيػػػػػػػػر أحػػػػػػػػؿ 

 .(6 تعيشكوحث
أيػػف كػػػؿ يػػػ    ػػػدـ ييكػػف تف يعػػػرؼ تعو حػػػث ت ثػػػ عيد تعيعرليػػم ل ػػػو مسوػػػ  ت ثػػػ عيد تع ػػػع     

م عػػػػيس لػػػػع لي يػػػػػم تإلدرتؾ مأ تعػػػػذتكرم مأ حػػػػػؿ ييكػػػػف وأتثػػػػط و  تعكشػػػػػؼ لػػػػف تع ػػػػرأؽ تع رديػػػػػ

                                                 

1-Witkin,H.A; Cognitive styles across cultures: (usa,human kinetics,1990),P 250.  
(2)

: ) سعاانح ياخغارٛش، كهٛاح اإلػذادٚحنذٖ طهثح انًشزهح  تاإلتذاعاالَذفاػٙ ٔػاللرّ  -نٛث ػٛاػ؛ ايعهٕب انًؼشفٙ انرأيهٙ 

 .13( ؿ2003انرشتٛح/اندايؼح انًغرُقشٚح، 
(3)

( 1991، كهٛااح انرشتٛااح /خايؼااح انغاإٚظ، اإلعااكُذسٚح: )خ فااٙ ػهااى انااُفظ انرشتاإ٘ ٔفااؼٕتاخ اناارؼهىلااشاساازًااذ ػاإاد؛  

 .19ؿ
(4)

انًشَٔح( ٔػاللراّ تسام انًؾاكالخ: )أطشٔزاح دكرإساِ، كهٛاح انرشتٛاح  -ْٔٛة يدٛذ انكثٛغٙ؛ ايعهٕب انًؼشفٙ )انرقهة 

 .31( ؿ1919ائنٗ/خايؼح تغذاد، 

: (2ed France,int User cognitive model for adaptive interfaces.F; Habieb, M.H & Tarpin, B-5

errationd con ference, 2001) P8. 

6-Yuliang, L & Dean ,G; Cognitive styles and distance education ; (Texas A& M university 

commerce, 2004)P19.  
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سيػػ  لػػع تعيجػػ ؿ تعري  ػػع الف ثػػ أؾ تع ػػرد تالس عػػ عع أتالج يػػ لع  تعيشػػكوح لحثػػد أتل
 أتعحركع ع  رد  أ تي دتد ع سش ط تعيعرلع.

 
 الخصائص الرئيسة التي تتصف بها األساليب المعرفية: 2-1-2-1

 : س ؾ لدم لر لص  ييز ت ث عيد تعيعرليم  ع    
 عكػػس لرأ ػػ  وػػيف ت لػػرتدن أعػػيس وػػيف تعت  لػػ ح ييػػ  يجعػػؿ لي يػػم  ي ثػػو  ييكسػػم أثػػو م  .8

 .(8 ثتعيج يب ويف مسأتع  ذا ت ث عيد تعيل   م ملرتدعذعؾ ل س  ي أ ب تف ي أزع 

ودرتثػم تع ػرأؽ  ث و ـ وأرؼ تعسش ط تعيعرلع ع  رد أعيس يح ػأا تعسشػ ط ذت ػ ن اذ  وػ ـ .8
وؿ يي رثػػػم تع ػػػرد عسشػػػ ط    تعيعرليػػػم يػػػف   كيػػػر أ ح يػػػؿ تع رديػػػم تع ػػػع   و ػػػأر يػػػف لػػػ

درتؾ أحػػؿ تعيشػػكوح أت لػػ ذ تع ػػرترتحن أ ػػذا تع ػػرأؽ عيثػػح لرأ ػػ  لػػع تعكػػـ وػػيف تع ػػرد  أتل
سي   ع لرأؽ لع مث أد أطري م تع  كير أتإلدرتؾ لسد تع ع يؿ يب يأت ؼ يعيسػم ييػ   أتل

 .(8  ثيعطع تع رد سيط  يييزت لع تع  كير أتإلدرتؾ

اذ  سظػػر ع شلرػػيم سظػػرم شػػيأعيم ثت ث ثػػيم لػػع تعشلرػػيم  أت وعػػ دعػػد يػػف تعجأتسػػد   .3
ك يػػػػم  ثػػػػوـ وسيػػػػأ لعػػػػ ؿ لػػػػع   ثػػػػير تعثػػػػ أؾ لػػػػع يأت ػػػػؼ تعحيػػػػ م تعيل   ػػػػم ألػػػػع جييػػػػب 
يج الح تعث أؾ تعيعرليم أتالج ي ليػم أتالس ع عيػم يسط  ػم لػع ذعػؾ يػف تع كػر تعجشػ  عع 

ـ ويعػػزؿ لػػف ت ثػػ عيد تعيعرليػػم الف تعثػػ أؾ تعك ػػعن أدرتثػػم تعشلرػػيم ال ييكػػف تف  ػػ 
 .(3 ثتالس ع عع تالج ي لع أتعحركع ع  رد محي س   أ تي دتد ع سش ط تعيعرلع

وأثػػػػ لؿ ع ظيػػػػم ييػػػػ  يثػػػػ لد ل ػػػػو  جسػػػػد كتيػػػػر يػػػػف ثت ثػػػػ عيد تعيعرليػػػػم   يػػػػ سييكػػػػف  .4
س تع يػ  اجػرت تحتعيشكوح تع ع  سشأ لف تل وؼ تعيثػ أي ح تعشػ  ليم تع ػع   ػأتر ووػ  

 .(4 ثتع ع  ع يد ودرجم كويرم ل و تع وم

  ييػػز و عتوػػ ح تعسثػػوع يػػب يػػرأر تعػػزيف اذ مسوػػ   سيػػأ أ  طػػأر يػػب تع  ػػدـ لػػع تععيػػر ييػػ   .5
يجع وػػػ  مكتػػػر ي  أيػػػم ع  وييػػػر أمكتػػػر يػػػيو ع توػػػ ح أتالثػػػ  رترن تف  ػػػذت تعتوػػػ ح تعسثػػػوع 

                                                 
(1)

 .95ؿ،( 1995يًَٕٛح اندثم اندذٚذ، : )انًٍٛ، ػهى انُفظ انًؼشفٙلاعى زغٍٛ فانر؛  
(2)

 .99ؿ،( 1995: )يقذس َفغّلاعى زغٍٛ فانر؛  

; Field dependence and interpersonal Witkin, H.A &Good enough D.R-3

:(romanina,bulletin,1977),p79. behaviors 

4-atehortua atehortua jose Nicolas ;estilos de pensamiento cognitive styles:an approach to 

4ed:(doaj,2010),p73.revista q autonomous learning in l2 adult students, 

 انًكرثح انؼهًٛح االفرشاضٛح انؼشالٛح((
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 عيووـ تعيعرليم تع سو  وردأد ملع ؿ ت لرتد تعيعرليم لع  أ  لوـ مثثيث لد ل و 
سوػػػػ  ييكسػػػػم ع  عػػػػديؿ مأ تع وييػػػػر يػػػػف لػػػػوؿ  طويػػػػؽ  لػػػػوؿ لي يػػػػ ح تعػػػػ ع ـ أتإلرشػػػػ د أتل

 .(8 ثتث رت يجي ح يأجوم أيسظيم

 ر وط وعو  ح ث ويم أتيج ويم يب ي ويرتح لديػدم ك عدتلعيػم أتعػذك   أتعسجػ ح ت كػ دييع  .6
 .(8 مأ تع كيؼ يب ظرأؼ تعحي م تعيل   م

( Bipolarتعيعرليػػم يل ػػب ب عوػػ   ثػػ عيد تع يػػ س تعتس ليػػم تع طػػد تف  يػػ س ت ثػػ عيد  .7
(ن اذ   وػػ يف Un bipolarلػػع حػػيف  ل ػػب ي ػػ ييس تع ػػدرتح عي ػػ ييس مح ديػػم تع طػػد 

لي ػأزع  ثتع درتح يب مدسػو يثػ أا اعػو مل ػو يثػ أا ييكػفن ميػ  لػع ت ثػ عيد تعيعرليػم
ي يػػ  ع  لػػم تعت عتػػم لػػع حػػيف ت لػػرتد اعػػو تػػوث للػػ ح   ييػػز ت أعػػو ولرػػ لص يع كثػػم  
 .  (3 ث ي  ؾ تع لم تعأثطو ثي ح يش ركم يف تع ل يف تعع ي  أتعدسع

 األساليب المعرفية بصفتها أساليب تعمم: 2-1-2-2
ت  ػذ  ػػذت تال جػػ ا تعسظػرط يػػف وعػػض تعوػ حتيف لػػع تعيجػػ ؿ تعيعرلػع أك عػػم يشػػ ريب تعوحػػأث   

( وشػػكؿ Learning stylesيد تعػػ ع ـ ( ألسػػدي  تثػػ لديأت يرػػط ذ مثػػ عARPAتعي  ديػػم  
ن أذعػػػؾ عكػػػػأف ت ثػػػػ عيد ( Cognitive stylesي ػػػرتدؼ يػػػػب يرػػػط ذ ت ثػػػػ عيد تعيعرليػػػم 

 ػػػػر وط وػػػػأدت  ت لػػػػرتد ل ػػػػو يويػػػػ ح يشػػػػ ووم ع يويػػػػ ح تع ػػػػع  ثػػػػ لدـ لػػػػع تعيجػػػػ ؿ  ثتعيعرليػػػػم
 .(4 ثتعيدرثع

لسد يػأتجو وـ عيأت ػؼ تعػ ع ـن  ع تال مث عيد  ع ـ يظور   ت لرتد  تف ت ث عيد تعيعرليم ي    
مثػ عيد تعػ ع ـ  سػ  يحػدد تعطري ػم تع ػع  ػ ـ ليوػ  تثػ ج وم  ك لم يف لل حأتف ت ث أد تعيعرلع 

تثػػػ لدتـ ي وػػػـأ مثػػػ عيد تعػػػ ع ـ وػػػدال يػػػف ي وػػػـأ ت ثػػػ عيد  مكػػػدتعط عػػػد ع يتيػػػرتح تعويليػػػمن ل ػػػد 
س ػػ ج عكػػؿ يػػف  ثد تعػػ ع ـ  ػػعتعيعرليػػم عكأسػػ  تشػػيؿ يػػف ي وػػـأ ت ثػػ عيد تعيعرليػػمن الف مثػػ عي

تعيعرليػػػػػػػم أتف ك سػػػػػػػح لػػػػػػػ دتح   ع ػػػػػػػؽ و ثػػػػػػػ  و ؿ تعط عػػػػػػػد  أت ثػػػػػػػ عيدلرػػػػػػػ لص تعشلرػػػػػػػيم 
لػػػػ دتح وثػػػػيطم تع ر يػػػػد وػػػػ عي وـأ تعػػػػذط   س أعػػػػ   حتععػػػػ دتح عيثػػػػثن تال تف  ػػػػذا (5 ثع يع أيػػػػ ح

                                                 
(1)

 .120ؿ ،(1992يطثؼح االَدهٕيقشٚح،  : )انماْشج،ػهى انُفظ انًؼشفٙإَس يسًذ انؾشلأ٘؛  
(2)

 .129ؿ ،(1992: )انًقذس َفغّإَس يسًذ انؾشلأ٘؛  
(3)

 .295ؿ ،( 2004)ػًاٌ، داس انًغٛشج نهطثاػح ٔانُؾش،  ،2ط:ػهى انُفظ انًؼشفٙػذَاٌ ٕٚعف انؼرٕو؛ 
(4)

 .6ؿ،( 1994، ح: )انماْشج، يكرثح االَدهٕ يقشٚايعانٛة انًؼشفٛح تٍٛ انُظشٚح ٔانثسثزًذ٘ ػهٗ انفشيأ٘؛ 

5-Reid, D.W; Affective style and impression formation reli ability validity and some 

inconsistencies personality and individual differences:(Romania,thesis,), P.285. 
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ن مسيػػ   ػػع لػػع  يو شػػرم عيوػػ دت تعػػ ع ـ يػػف كػػؼ مأ اط ػػ  سظريػػ ح تعع ػػـن اذ ال  ل ػػب 
 .(8 س ل دتح مأ طرتلؽ   كير   رؼ و ععيأييم أ  ييز و عتو ح تعسثوعثت ث 

 (2)تصنيف األساليب المعرفية: 2-1-2-3
 Rididity Vs.  Flexibility تعيرأسم –تع ر د  8

 Rrflective Vs. Impulsive تالسدل لع –تع أي ع  8

 Risk-Taking Vs Cautiousness تعحذر -تعيج زلم 3

 Leveling Vs Sharpening ؿتعر  -تعتو ح 4

 Inclusiveness Vs Exclusiveness تعيحدأديم -تعشيأعيم 5

 Seri list Vs Holist تعك ع -تع ث ث ع 6

 Divergence VS Convergence تع   روع -تع و لدط 7

 Systematic Vs Intuitive تعحدثع -تعيسظـ 8

 Perceptive Vs Receptive تالث  و عع -تالث يع وع 9

 Physiognomic Vs Literal تعحرلع-تع رتثع 80

  Scanning Vs Focusing تع د يؽ -تع حص 88

تالل يػػػػػػ د ل ػػػػػػو -تالثػػػػػػ  وؿ لػػػػػػف تعيجػػػػػػ ؿ 88
 تعيج ؿ

Field independence Vs filed 

dependence  

 Complexity Vs Simplicity تعوث طم تعيعرليم -تع ع يد تعيعرلع 83

 Consonance Vs Dissonance  س لر تعيعرلعتع -تال ث ؽ تعيعرلع 84

 Constricted Vs flexible control تع وط تعيرف-تع وط تعي يد 85
تآلعيػػػػػػػػم تع    ليػػػػػػػػم -تآلعيػػػػػػػػم تع    ليػػػػػػػػم تع أيػػػػػػػػم 86

 تع عي م
Strong Vs Weak autoimmunization 

تعثػػػػػػػػػػي دم تإلدرتكيػػػػػػػػػػم  -تعثػػػػػػػػػػي دم تع رػػػػػػػػػػأيم 87
 تعحركيم

Conceptual Vs perceptual motor 

prominence 

                                                 

1-yeh,s.w—chan,y.c—lo,jj:designing anadaptive web-based learning system based on 

students'cognitive styles identified online:education &computers:(Elsevier,2012),p72. 

 انًكرثح انؼهًٛح االفرشاضٛح انؼشالٛح ((
(2)

ذلٛك: انراا -شفٍٛٛ ذكاإٍٚ انًااذسكاخ ٔانفسااـانًؼاا تايعااهٕتٍٛيٛغاإٌ ػثااذ خهٛفااح عااهًاٌ؛ ذكاإٍٚ االَطثاػاااخ ٔػاللرٓااا  

 .53-52( ،ؿ2003ٜداب/ خايؼح تغذاد، )أطشٔزح دكرٕساِ، كهٛح ا
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 تعي  أيم ع ي حأص مأ ع لورتح -تع حيؿ 88
 بير تعأت عيم 

Tolerance for vs. resistance to 

ambiguous or unrealistic experiences  

 Integrative complexity/ abstraction تععي سيم( -تع ك ي ع تع جريد تع ركيد 89

concretion  
 Conceptualization  كأيف تعيدرك ح 80

 Constrast reactivity تع   ل يم يب تعي   ووح 88

 Conceptual differentiation تع ي يز تإلدرتكع 88

 Rrtention style مث أد تالث دل   83

 Category width تعرسؼتع رسيؼ تأ  ثعم 84

 Sensory modality preference يؿ تعسيذجم تعحثيم    85

 Compartmentalization ك يؿتع – وعد تع جزت 86

 Verbal  vs. lmaginal تع رأرط -تع  ظع 87

 Visual  vs. Auditory تعثيعع -تعيرلع 88

 Visual  vs. Haptic تع يثع -تعوررط 89

 .Sequential successive vs  ركيوع ي زتيف -   وعع  ع  وع 30

Simultaneous synthesis 

 Conceptual Articulation تع شكيؿ تعي   ييع 38

 المرونة(: –األسموب المعرفي )التصمب  2-1-2-4
تف  ػػػذت ت ثػػػ أد ثيوػػػ ـ ويػػػدا تال ثػػػ ؽ تعػػػذط يييػػػز تعشػػػلص لػػػع  أظي ػػػ  ع يع أيػػػ ح لػػػع    

يأت ػػػؼ ي سألػػػػم أيػػػسعكس ذعػػػػؾ لػػػػع ارػػػدترا عألحكػػػػ ـ تعي طرلػػػػم أتعيع  ػػػدتح تعج يػػػػدم أي  أيػػػػم 
ؾ لػع لػدـ تع ثػ يذ يػب تآللػريف ن أتعيرأسػم لوػع تع ويير أتعس أر يف تعويأض أتع ث طيم أكػذع

 .(8 و ع رأرم لكس ذعؾث
تع ػػػػع ييكػػػػف تع سوػػػػ  ودرجػػػػم  ث تعيرأسػػػػم( يػػػػف ت ثػػػػ عيد –أيعػػػػد ت ثػػػػ أد تعيعرلع تع رػػػػ د    

يع أعم يف تعد م وسأع تعث أؾ ع يأت ػؼ تعيل   ػم ثػأت  ك سػح  ػذا تعيأت ػؼ  ع يييػم مـ يوسيػم تـ 
رػس يف ت أؿ  ثػ أد ويسػح تف ت لػرتد يس ثػيأف ل ػوي ع  ػم ووػذت ت تج ي ليمن أتف تعدرتث ح تع

                                                 

1-alkhalifa,e.m;investing the interaction learner cognitive styles and two multi-media teaching 

:(lee,2009),p24.fifth leee internationalstyles: 

 انًكرثح انؼهًٛح االفرشاضٛح انؼشالٛح ((
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ي ثـ و ع ر د تع كرط تعذط ي جػ  تع ػرد وي   ػ ا اعػو  وسػع سيػط لكػرط يحػدد يأتجػ  وػ  
يأت ػػؼ تعحيػػ م تعيل   ػػم يويػػ   سألػػح أتل   ػػحن أي رػػؼ وسظػػ ـ شلرػػيم يو ػػؽ ي يتػػؿ و ػػعؼ 

ؼ يع  ػػدت وـ لػػف   ػػؾ تع ػػع يع س وػػ  أتعييػػؿ تعيرأسػػم لػػع  وػػأؿ ت لكػػ رن أت شػػل ص تعػػذيف  ل  ػػ
لر لسوػػ  يع أيػػ ح ك ليػػمن أ ػػذت ك ػػ  يعػػأد اعػػو  ػػعؼ تع ػػدرم تتعثػػريب ل ػػو ت شػػي   تع ػػع ال   ػػأ 

 ل و تع ح يؿ أتع ك يؿ لع مث أد تع  كير.
أي ثػػػـ تعرػػػسؼ تعتػػػ سع و عع  يػػػم تعطيعم تعيرسػػػم( أتعي رػػػأد ووػػػ   وييػػػر تعح عػػػم تعذ سيػػػم و وييػػػر   

ي رػػؼ تع ػػرد وسظػػ ـ شلرػػيم ي  ػػأح ي ييػػز و عيرأسػػم لػػع  وػػأؿ ت لكػػ رن أت شػػل ص تعيأ ػػؼن أ 
ذأط تعيع  دتح تعيل ع م عذعؾ تع ع يع  د   تع رد أثعم تعسزلم تعزيسيػم أتعثػريم سثػوي  لػع ت لػ ذ 

 .(8 تع رترتحث
( وأ ػػب  رػػأرا تعسظػػرط ع  رػػ د يو يػػ  و عوسػػ   Rokeqch أ ػػد ذكػػر يحيػػد أ يػػد لػػف     

تعي ػيأفن ل عشػلص ال يأرػؼ ي رػ و  ل ػػو مثػ س تسػ  يػ يف وط ل ػم يػف ت لكػػ ر مكتػر يػف 
أتعيع  ػػدتحن ل عي رػػ د ي رػػؼ و ع ثػػ طيم أو سظػػيـ يعرلػػع يو ػػؽ ع يع  ػػدتح أتعػػو يع  ػػدتح ن 

 (8 (  أري   ع شلص تعي ر د ي  يف:Rokeqchأع د لرض  
 تعييؿ تعثريب عرلض مط يس  شم   ع رض يب يع  دت  . .8
 تعيج الح تعجدعيم ل و مسو  تويض أتثأد ل ط.تعسظر اعو  .8
 ي  أيم تع ويير وشدم دأف تالث س د اعو ورت يف ك ليم. .3
 لدـ تالر ي ح اعو ت شل ص تعذيف يل   أف يع  لع يع  دت  . .4
 طرح يع  دتح ي س   م لع مثثو  تعيسط يم. .5
أيػػم يػػدلؿ لػػع حػػيف يػػرا تعشػػلص تعيػػرف لكػػس ذعػػؾن اذ يػػرا ليػػ  سظ يػػ  ي طػػأرت ذت سزلػػم ل   

 لع لو  ح جديدم كي  تس  حث س لع تالث ج وم ع أت ب تعي وير.
 
 
 
 

                                                 
(1)

نًذاسط انثإَٚاح انًشَٔح( ٔػاللرّ تانمذسج ػهٗ اذخار انمشاس نذٖ يذٚش٘ ا –صُٚة فانر عانى؛ ايعهٕب انًؼشفٙ )انرقهة  

 .29ؿ ،(1991ٔيذٚشاذٓا: )سعانح ياخغرٛش، كهٛح انرشتٛح/خايؼح انثقشج، 
(2)

 .10، ؿ(1919)، انًقذس انغاتكْٔٛة انكثٛغٙ؛  يدٛذ 
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 االندفاعي(: -األسموب المعرفي)التأممي 8-1-2-5
أتحػػػد يػػػف ت ثػػػ عيد تعيعرليػػػم تعيويػػػم تع ػػػع ثتالسػػػدل لع(  -يعػػػد ت ثػػػ أد تعيعرلػػػع  تع ػػػأي ع   

 .(8 ثيب تعيع أي ح ييز ويف ت لرتد تعك أليف أبير تعك أليف لع لي يم تع ع يؿ 
ل ع رد تعذط عدي  اي  ع تالسدل ع تعثريب يييؿ اعو اردتر مأؿ تث ج وم  طرم ل و ذ س  لسػد  ث  

حؿ تعيشكوح ويسي  تع رد ذأ تإلي  ع تعي أيؿ ي ـأ ويع عجم أ  أيـ يل  ؼ تعودتلؿ أتع ح ػؽ يػف 
 .(8 ثتالث ج وم  وؿ ردأر  

تف ثتالسػػدل لع(  -م تعيأييػػم ت ثػػ أد تعيعرلع تع ػػأي عتع طوي ػػ ح تعع ييػػم لػػع تعحيػػ  مظوػػرحأ    
ت لػػرتد تع ػػأي ييف يكأسػػ  مكتػػر    ػػو يػػف تالسػػدل لييف لػػع تل يػػ ر تعوػػديؿ تعلػػ ط  الف ذعػػؾ يػػر وط 

ي كػػدأف ج سػػد تعد ػػم لػػع تالل يػػ ر يػػف دأف تف يعيػػرأت م ييػػم كويػػرم  أ سوػػـعػػديوـ وعػػدـ تعك  يػػم 
لػرتد تالسػدل لييف لػ ف تع  ػؽ يسشػأ عػديوـ يػف لػوؿ  أ عػ  وـ ت  ميػ ع أ ح تعذط يثػ ور   تع ػرترن 

لوػػػـ يركػػػزأف ل ػػػو تع ػػػع   ع ػػػؽ وػػػ عوط  لػػػع   ػػػديـ تالثػػػ ج ومن أ ػػػذت يعسػػػع لػػػدـ ك ػػػ ي وـن عػػػذعؾ 
 .(3 ث رسم و ع أي ييفت لط   ي  ل ي ر أيج زلأف ويعدالح مل و يفج سد تعثرلم لع تال

  ميتػػػػػ ؿتعوػػػػػ حتيف لػػػػػع  ػػػػػذت تعيجػػػػػ ؿ  لػػػػػدد يػػػػػف لػػػػػفس ػػػػػو  (8998 ل  ػػػػػؿ زتيػػػػػؿأيػػػػػرا     
Kagan8964 أ )Messer 8970  أ )Drak 8970  ن اذ الحػػػظ)Kagan )لػػػع وحػػػث ث

 وػػػؿ تل يػػػ ر وػػػديؿ  تع أيػػػؿتف وع ػػػوـ يكػػػرس أ  ػػػ  طػػػأيو لػػػع  ت ط ػػػ ؿتجػػػرط ل ػػػو ليسػػػم يػػػف 
سوػـيعػيفن   ؾ ن ويسيػ   سػػتإلج وػػميجػػرأف   أييػ  عليػ رت وـ أ ػػد ي   ع ر ػي  وـ  وػػؿ تعشػرأع لػع  أتل
 اذتتـ يوحتأف   ػيو لييػ   ت ثل مأيجيوأف ل و  مذ  سوـلر يم  دلؿ   أؿيعي أف أل    مط  ؿ
الن أل ػو  ػذت ت ثػ س ثػييح تعيجيألػم ت أعػو و ع ػأي ييف أتعت سيػم  مـرػحيحم  مجػأو وـك سح 

 .(4 ثت و م سثوي  و ل وؼ تالل ي رتح ت ط  ؿو السدل لييفن أ د أجدأت تف  ذا تعلر لص عدا 
تالسػػػػدل لع( وأسػػػػ  ي رػػػػؿ ودرجػػػػم ييػػػػؿ  - تع ػػػػأي ع تإلدرتكػػػػع( ت ثػػػػ أد Kaganيرػػػػؼ  أ     

تعشلص عوث ج وم وثرلم أد م لع يو ـ  ح أط ل و يأت ؼ تعشؾ ألدـ تع عييفن أيػرتا مي ػ  
 وػػػؿ تالثػػػ ج وم لػػػع يوػػػ ـ حػػػؿ تعيشػػػكوح ذأتح تالثػػػ ج و ح  تع ػػػأسعوأسػػػ  ي رػػػؿ و عييػػػؿ اعػػػو 

                                                 
(1)

االَذفاػٙ( تانرسقٛم انذساعٙ نذٖ ذاليٛز انًشزهح االترذائٛح فٙ انكٕٚد: )يدهاح  -انرأيهٙلاعى انقشاف؛ ػاللح ايعهٕب) 

 .201ؿ،( 1911، 15، انًدهذ 3الخرًاػٛح، انؼذد انؼهٕو ا
(2)

 .136ؿ،( 1914: )انماْشج، يكرثح االَدهٕ يقشٚح، ػهى انُفظ انرشتٕ٘آيال فادق ٔفؤاد أتٕ زطة؛  
(3)

االَاذفاػٙ( ٔػاللراّ تانماذسج ػهاٗ اذخاار انماشاس ناذٖ يإ فٙ  -انُؼًٛٙ؛ ايعاهٕب انًؼشفٙ)انرًهاٙيُٓذ يسًاذ ػثاذ انغاراس 

 .11( ،ؿ1995هٛح اٜداب/خايؼح تغذاد، سعانح ياخغرٛش، كانذٔنح: )
(4)

فاضم صايم اندُاتٙ؛ انرفكٛش انُالذ نذٖ طهثح خايؼح تغذاد ٔػاللراّ تاعاانٛثٓى انًؼشفٛاح: )أطشٔزاح دكرإساِ، كهٛاح انرشتٛاح  

 .53ؿ،( 1992اتٍ سؽذ/خايؼح تغذاد، 
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لر ػيم  طػرم لػع  مأؿرد تعذط عدي  ييؿ عوث ج وم تالسدل ليػم ي  ػرح تعيشكأؾ ليو ن ل ع 
وػػدأف  أيػػؿ لػػع يػػدا رػػدؽ تع ر ػػيمن أيكػػأف وػػذعؾ مكتػػر تح يػػ ال  اج وػػمذ سػػ ن مأ تسػػ  ي ػػرر 

لػع تع ػػرأؽ  يػ   ػأرف وػ ع رد تعػذط عديػ  طويعػم  دلعػ  ع  أيػؿ  اذتإلس ػ ج تثػ ج وم بيػر رػحيحم 
 كاج وػػػميػػػدم وك ػػػ  من أيألػػػذ و عحثػػػو ف سأليػػػم يػػػ  ي ػػػررا وػػػيف تع ر ػػػي ح تعل رػػػم وػػػ عح أؿ تععد

تع ػػرترتح لػػع يأت ػػؼ لػػدـ تع أكػػد  تف ت لػػرتد تعػػذيف ي ػػأسأف لػػع ت لػػ ذث( Kaganأك ػػ  من أيع  ػػد 
يكأسأت  أي ييف لع حيف ت لرتد ذأط تعثػرلم لػع ت لػ ذ تع ػرترتح لػع يأت ػؼ   رػؼ وعػدـ تع أكػد 

 .(8 ثيكأسأت تسدل لييف
تع أيػػؿ ل ػػو جػػأدم ت دت  مكتػػر يػػف ت  ي يػػ  وثػػرلم ت دت  لػػع حػػيف ي جػػ   أيسرػػد ت  يػػ ـ   

تالسػدل لع  -ن أل ػو  ػذت ييتػؿ ت ثػ أد تع ػأي علع ت دت تع رد تعيسدلب اعو تعثرلم دأف تعد م 
ن مط تف ت ثػػػ أد تع ػػػأي ع تإلجرتليػػػموعػػػديف يس رػػػ يف مأ بيػػػر ي ػػػرتوطيف يػػػف تعس حيػػػم تععي يػػػم ث

 ت ل ػؿمأ  ت حثػفتالسدل لع دأف تف يعسع  ذت لكػرم تع    ػؿ سحػأ  ي  وؿ مأ ي  د ت ث أد
و ػدر يػ  يعسػع تف كػؿ وعػد  ييػم لػع ظػؿ شػرأط أيعطيػ ح يعيسػمن  الػرعوعد ل و حثػ د وعػد 

تعسظػػر لػػع طويعػػم  ػػذت ت ثػػ أد  ايعػػ فأ ػػذت يػػ  دلػػ  اعيػػ  كتيػػر يػػف تعوػػ حتيف أسػػ دأت و ػػرأرم 
 .(8 ثأدأرا لع جي ؿ تع ع ـ أحؿ تعيشكوح

 -ع يػػػػ س ت ثػػػػ أد تعيعرلػػػػع تع ػػػػأي ع مدتم( أزيػػػػو ا لػػػػوؿ درتثػػػػ  وـ Kaganتو كػػػػر  ع ػػػػد  ث  
ل يوػػػػ   أمط ػػػػؽ مدأتح تع يػػػػ س لػػػػع  ػػػػذت تعيجػػػػ ؿ مشػػػػوريػػػػف  ت دتم ػػػػذا  أمرػػػػوححتالسػػػػدل لع 

ل ع ػأي يأف يوػدلأف اعػو تعأرػأؿ اعػو (ن أوشػكؿ لػ ـ MFFTتعيأعألػم  ت شػك ؿتل و ر يط و ػم 
تعسظر لف تعزيف تعيلرص عوـ ويسي  يودؼ تالسدل ليأف اعو تعأرػأؿ تعح أؿ تعر لوم ووض 

 أ ػػػح دأف تال  يػػػ ـ ودرجػػػم رػػػأتد مأ لطػػػأ تعح ػػػأؿ تعيل ػػػ رم الف  يوػػػـ وأ رػػػراعػػػو تعح ػػػأؿ 
تعشػػػػ بؿ  ػػػػأ تال  رػػػػ د و عأ ػػػػح أل يػػػػ  لػػػػأف ييػػػػزم تع ػػػػأي ييف  ػػػػع تعحػػػػؿ تعرػػػػحيذ حػػػػيف ييػػػػزم 

 .(3 ثتالسدل لييف  ع تال  ر د و عأ ح
وسػػػع تع ػػػرد الثػػػ رت يجي ح أت ػػػحم أيحػػػددم  ثػػػ لدا لػػػع تعأرػػػأؿ اعػػػو تعحػػػؿ تعرػػػحيذ تف   ث  

ع يشك م تع ع  عػرض ل يػ  أ ػ دط اعػو سػأت ال  ع ػـ جديػد أتعػذيف يل  ػأف لػع حػؿ تعيشػك م رويػ  
                                                 

(1)
لرٓاا تسام انًؾاكالخ دساعاح يماسَاح تاٍٛ انطهثاح انًرفإلٍٛ ازًذ يسًإد يقاطفٗ ػهٛااٌ؛ تؼاا ايعاانٛة انًؼشفٛاح ٔػال 

 .51ؿ،( 1919ٔانطهثح االػرٛادٍٚٛ: )أطشٔزح دكرٕساِ، كهٛح اٜداب/اندايؼح انًغرُقشٚح، 
(2)

ٔزٛذج زغٍٛ ػهٗ؛ دساعح يماسَح يعهٕتٍٛ يؼشفٍٛٛ نهماادج ٔانًُرًاٍٛ نًُظًراٙ انطهثاح ٔانؾاثاب: )سعاانح ياخغارٛش، كهٛاح  

 .51ؿ ،(1995يؼح تغذاد، انرشتٛح/خا
(3)

 .54،ؿ( 2006: )انًقذس انغاتك؛ َدالء ػثاط انضْٛش٘ 
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ال يثػػػػ لديأف تثػػػػ رت يجي ح أت ػػػػحم مأ يوليػػػػم ع يشػػػػك من أ ل  ػػػػؼ تثػػػػ رت يجي ح حػػػػؿ 
لوػػػػ  أيثػػػػ أا رػػػػعأو و  أتع ع ييػػػػ ح تع  ظيػػػػم حػػػػأؿ تعيشػػػػكوح وػػػػ ل وؼ يح ػػػػأا تعيشػػػػك م أسأ 

تالسػػدل عن  -تعيشػػك من كيػػ  أ ل  ػػؼ وػػ ل وؼ لرػػ لص تع ػػرد تعيعرليػػم أيسوػػ  ت ثػػ أد تع أيػػؿ
 .(8 ثتف ال  أجد تث رت يجي ح يعدم  ر ذ عحؿ جييب تعيشكوحثأل ي  ييكف تع أؿ 

و يػػػم ع حثػػيف ثػػ أؾ حػػػؿ تحػػد تعشػػرأط تعثتالسػػػدل لع  ػػأ  –تف ت ثػػ أد تعيعرلػػع تع ػػأي ع    
 .(8 ثتعيشكوح اذ تف يعظـ تعط وم عديوـ طرؽ يييزم لع حؿ تعيشكوح

وػػ ع رأؽ تع رديػم تعيأجػأدم وػػيف ت لػرتد لػػع ثتالسػدل لع  –أيػر وط ت ثػ أد تعيعرلػػع تع ػأي ع     
ثرلم تالث ج وم يب تع عرض ع يل طرن أب عو  ي   كػأف تثػ ج و ح تعيسػدلعيف وػيف ت لػرتد بيػر 

دـ د ػم  سػ أؿ تعوػدتلؿ تعي ديػم عحػؿ تعيأت ػؼن ألػع حػيف يي ػ ز ت لػرتد تعػذيف ييي ػأف عحيحم عر
وػػ   وػػؿ ساعػػو تع أيػػؿ و حػػص تعيعطيػػ ح تعيأجػػأدم لػػع تعيأت ػػؼ أ سػػ أؿ تعوػػدتلؿ وعس يػػم أتع ح ػػؽ ي

 .(3 ثاردتر تالث ج و ح
ص تع ع   ييػز ووػ  أمش رح تعدرتث ح أت دوي ح تعع ييم مي   اعو لدد يف تعثي ح أتعلر ل  

 (4 تعشلريم تع أي يم أ ع:
 تعح ي م لع تعيأت ؼ تعي سألم. ادرتؾتإلدرتؾ تعع عع ع أت ب تعيحيط ل و  .8
تعييػػػؿ اعػػػو تع ػػػأسع لػػػع يأتجوػػػم تعيشػػػك م مأ تعيأ ػػػؼ ألػػػدـ تع ثػػػرع لػػػع حػػػؿ تعيشػػػكوح  .8

 أت ل ذ تع رترتح.
 م مأ تعيأ ؼ.تعثعع اعو جيب تكور  در ييكف يف تعيع أي ح تعي ع  م و عيشك  .3
 أ ب تكور لدد ييكف يف تالل رت  ح أتعودتلؿ تعييكسم عحؿ تعيشك م. .4

 تع ي ـ وعي ي ح  ح يؿ أي  رسم د ي م ع ودتلؿ تعيأ ألم عحؿ تعيشك م مأ تعيأ ؼ. .5

تع ركيػػز ل ػػػو م ييػػػم ت لػػػ ذ تع ػػػرترتح تعرػػػ لوم أتعك ػػأ م ووػػػض تعسظػػػر لػػػف تعأ ػػػح تعػػػذط  .6
  ث ور     ؾ تع رترتح.

 .ت لط  لع    م تعأ أع .7

 تعلأؼ يف تع شؿ. .8

                                                 
(1)

 -يسًذ ازًذ يسًذ ٔاتشاْٛى غُاٛى؛ اعارشاذٛدٛاخ أداء يٓااو زام انًؾاكالخ ناذٖ انطاالب رٔ٘ ايعاهٕب انًؼشفاٙ انراشٔ٘ 

 .166ؿ،( 2002، االَذفاع( : ) يدهح انؼهٕو انرشتٕٚح، خايؼح لطش، كهٛح انرشتٛح، انؼذد ائل 
(2)

 .462ؿ ،(1914: )انًقذس انغاتكآيال فادق ٔفؤاد أتٕ زطة؛  
(3)

 .13ؿ ( ،1995)،انًقذس انغاتكَٕس يسًذ انؾشلأ٘؛  
(4)

 .31ؿ ،(1995، )انًقذس انغاتكانُؼًٛٙ؛ يُٓذ يسًذ ػثذ انغراس  
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 مي  تعلر لص تعشلريم تالسدل ليم لوع تععكس يف ذعؾ.
 أساليب التعمم: 2-1-3
 أ أتير ػػ ث ػػع لوػػ رم لػػف سظريػػم تععو ػػ ح وػػيف تعيع ػػـ أتع وييػػذ أتعأتجوػػ ح تع ػػع ي أيػػأف ووػػ    

 (8 ل و تع  ييذ أيث أا  ع ي ث
يع لع تععيؿ أسج حػ  لػع يح أعػم تعأرػأؿ اعػو أيعرل  ل لر ل  ؿ ث ع تعيسوال تعع ـ أتعسظ   

 (8 تعح  لؽ تعع ييمث
ألرل وػػ  ل ػػ ؼ لوػػد تعكػػريـ ث ػػع يجيألػػم يػػف تععو ػػ ح تع ػػع  سشػػأ وػػيف تعيػػدرس أتعط عػػد    

تعري  ػػػػػيم  ت سشػػػػػطمث ثػػػػػ لد تعيػػػػػ ع ـ ل ػػػػػو تعسيػػػػػأ أتك ثػػػػػ د تعيوػػػػػ رتح لػػػػػع  حتععو ػػػػػ أ ػػػػػذا 
 (3 أ ع يو ث

أتوط  ػػػ دط اعػػػو تال رػػػ ؿ تعجيػػػد يػػػب  ػػػثيجيألػػػم  أتلػػػد أ  وأسوػػػ أيعرلوػػػ  سشػػػأتف تعرػػػ  ر    
 (4 تعي ع ييفث

العالقةةة التةةي تنشةةأ بةةين المةةدرس والطالةةب ويقةةوم المةةدرس ب تباعهةةا  وأسوػػ أيعرلوػػ  تعو حػػث   
 لالرتقا ء بعممية التعمم عند المتعممين.

 مفهوم األسموب التدريسي وأهدافه: 2-1-3-1
رويم تعري  يم أيسو  أالدم يجيألم يػف ت ثػ عيد تع ػع ع د حدتح  طأرتح لدم لع يج ؿ تع    

لكر مأ رمط عي  يأجأد يف تعيعػ رؼ أأجوػ ح تعسظػرن كيػ  تف  ػذا ت ثػ عيد   ط شكؿ  حدي  
سو  أعيدم تعظػرأؼ أتعح جػ ح   د ت ثب يدت   لوؿ تعثسيف يف حيث تععي يم ععي يم تع دريسن أتل

 ػػع  طيػػذ لي يػػم تع ع ػػيـ اعػػو  ح ي وػػ  يػػف جوػػم تالج ي ليػػم تع ػػع  ع ػػدح يػػف جوػػم أت  ػػدتؼ تع
ل ػػػو تل وػػػ ر تف لي يػػػم تع ع ػػػػيـ لػػػع تعثػػػ وؽ ك سػػػح  ػػػػي م لػػػع ظوػػػأر يجيألػػػم يػػػػف ثملػػػران 

 .(5 ثت ث عيد أتع ع س  ح تعكتير أتععديد يف تعيع أي ح اعو تعطود
ي  يم كأسوػ  عر عـ يكف تع دريس لع تعت  ل ح تعودتليم ليو ل يي  أعـ يكف يسظر اعو تع رويم ت   

ألػػع تآلأسػػم ثـ يكػػف  سػػ ؾ ح جػػم اعػػو الػػدتد لػػ ص ع  يػػ ـ ووػػذا تعيثػػ أعيمن يوسػػم لسيػػمن أعػػذت عػػ
                                                 

(1)
 .312( ،ؿ2001ُؾش، : )انماْشج، يشكض انكراب نهانمٛاط انًؼشفٙ انشٚاضٙنٛهٗ انغٛذ فشزاخ؛  

(2)
 34(، ؿ1911: )تٛشٔخ، داس انؼهى نًالٍٚٛ، يؼدى ػهى انُفظفاخش ػالم؛  

(3)
 .12( ،ؿ1990: )اإلعكُذسٚح، يُؾأ انًؼاسف، انرذسٚظ نهرؼهى فٙ انرشتٛح انثذَٛح ٔانشٚاضٛحػفاف ػثذ انكشٚى؛  

(4)
ٔيغاارٕٖ ايداء ٔاالَدااص نفؼانٛااح لازف انثماام: )سعااانح  ايكاادًٚٙ َؾإاٌ انقاافاس؛ اثاش ايعااهٕتٍٛ انرثاادنٙ ٔانرمهٛااذ٘ فاٙ ٔلااد اناارؼهى 

 .16ؿ،( 1993ياخغرٛش، كهٛح انرشتٛح انشٚاضٛح/خايؼح انًٕفم، 
(5)

زاااذى ؽاإكد هتااشاْٛى؛ ذااأثٛش اعاارخذاو أعااهٕتٙ انرااذسٚظ االيااش٘ ٔانرضااًٍٛ فااٙ اعاارثًاس ٔلااد دسط انرشتٛااح انشٚاضااٛح  

انٛذ نطالب ائل يرٕعظ: )سعاانح ياخغارٛش، كهٛاح انرشتٛاح انشٚاضاٛح/خايؼح دٚاانٗ، ٔاكرغاب تؼا انًٓاساخ ايعاعٛح تكشج 

 .26ؿ ،(2001
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ت ليػػرم  طػػأرح طرتلػػؽ تع ػػدريس أمثػػ عيو  ل ػػو مسوػػ  ح  ػػم تعأرػػؿ وػػيف تعيػػسوال تعي  ػػرح 
 .(8 ث دريث  أ سييم لي يم تع ع ـ س ثو 

تعيث سدم اعو ل  يم ل ييم يوسيػم ييكػف  أيعرؼ تع دريس وأس  ثحري م يف تعلورتح أتعيو رتح  
 .(8 أيأت  و  تعث أكيمث أم دتلو يي رث و  وطري م  سثجـ أدأتلب تعيجيألم 

تع وييػػذن أسحػػف  مذ ػػ فتعيع أيػػ ح اعػػو  ايرػػ ؿأيػػذكر وعػػض تع روػػأييف وػػ ف تع ػػدريس لي يػػم   
رشػػ داسييػػؿ اعػػو تف تع ػػدريس  ػػأ لي يػػم    لػػؿ أ أجيػػ  تعيع ػػـ  ال وػػد تف يكػػأف ن أ ػػأ ي وػػـأ أتل

ألويػ  أ ح يػؿ  تعيدرثػعد ي   ألي ي  ي لطػو لي يػم شػرح تعيع ػـ ع يػ دم تعع ييػم أ ػرت م تعك ػ د 
لس رػػػرا ي  ػػػيس  تعيوػػػ رتح تعأتليػػػم ع ح يػػػؽ تعػػػ ع ـ تاليجػػػ وع تعػػػذط يوػػػدأ ل يػػػ  ثػػػ أؾ تع  ييػػػذن 

درتؾ كتيػػر يػػف أتل  أمث ثػػي     ط ػػد تف ي ػػـ تعيػػ ع ـ وسظريػػ ح تعػػ ع ـ أتع ع ػػيـ  ثأطويعػػم تع ػػدريس
تعي ػػػػ ييف تعل رػػػػم عع ػػػػـ تعػػػػس س تعسيػػػػأ أل ػػػػـ تعػػػػس س تع روػػػػأط أتالل وػػػػ رتح أتعي ػػػػ ييس أتعػػػػ ع ـ 

 .(3 ثأتع رأؽ تع رديم ويسوي  أكي يم تث لدتيو  لع ش و يأت ؼ تع ع ـ
سظ يػػػ  يشػػػ يؿ ل ػػػو يجيألػػػم يػػػف تعسشػػػ ط ح تعو دلػػػمن أي  ػػػيف  ػػػذت تعسظػػػ ـ  أييكػػػف الػػػدتد  

 لس رر توتم  ع:
  ـ.تعيع .8
 تعي ع ـ. .8
 تعيسوال تعدرتثع. .3

 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

: )خايؼاح انثقاشج، يطثؼاح كفاٚاخ ذذسٚغٛح فٙ طشائاك ذاذسٚظ انرشتٛاح انشٚاضاٛحػثاط ازًذ فانر ٔػثذ انكشٚى يسًٕد؛  

 .103،ؿ(1991داس انسكًح، 
(2)

 .13،ؿ( 1991) َفظ انًقذس انغاتك،ػثاط ازًذ فانر ٔػثذ انكشٚى يسًٕد؛  
(3)

)يكاح انًكشياح، داس صْاشاٌ نهُؾاش ٔانرٕصٚاغ،  1: ططشائك انراذسٚظ ٔاعارشاذٛدٛاذّػثذ انسٙ ازًذ ٔفٕص٘ فانر تُدش؛  

 .10ؿ ،(1991
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عػ  ف  ػذا تععس رػر كؿ لسرر ي اف   أ ذا تععس رر  ي  ز ول ري و  تعديس ييكيمن اذ   
أال يكأف تع دريس لع ال تال و سظيـ تععو  ح ويف تعيع ػـ ثسج ح تععي يم تع ع يييمن  م ي ـدأرا لع 

ثػػػػػػ أؾ يح ػػػػػػؽ ت  ػػػػػػدتؼ  تعػػػػػػدرس عوػػػػػػرض تع أرػػػػػػؿ اعػػػػػػو لػػػػػػوؿأتعط عػػػػػػد أتعيػػػػػػ دم تعدرتثػػػػػػيم 
 .(8 ثتعيط أوم

عذت ل د  سألح مث عيد تع دريس وشكؿ ل ـ أ دريس تع رويم تعري  يم وشػكؿ لػ ص أ طػأرح ث  
يي  مدا اعو تث لدتـ مكتر يف مث أد عس ؿ تعيع أي ح اعو تعطود عي يكف تعيدرثيف وأتثػطم 

 .(8 ث ذا ت ث عيد يأتجوم تع رأؽ تع رديم
  ألػذ( لوػع 8005تع ػدريس لػع تع رويػم تعري  ػيم كيػ  يرت ػ     ثػـ عػزتـ  مي  م ػدتؼ مثػ عيد   

شكو أوعدت يل  ؼ لػف بيػرا يػف ت ثػ عيد ثػأت  لػع يجػ ؿ تعػ ع ـ تعحركػع مأ تع ػدريدن اذ تف 
 (3 م ـ م دتلو   ع:

  عرؼ مث عيد تع دريس وريوم ل يم أل رم. .8
 أيم تع ع  عيؿ وو  تعيدرثم.كي يم س ؿ تعيع أي ح ح و   دط اعو  ح يؽ تعو ي ح تع رو .8
 تث لدتـ تعأث لؿ تعع ييم ليي  ي رؿ و ح يؽ ربو ح تعطود أح ج  وـ. .3
 تل ي ر تسثد تعطرؽ أت ث عيد ع دريس تع رويم تعري  يم. .4
 يث لدم تعيدرس ل و لوـ مأج  تعسش ط تعحركع تعل رم و ع يـ كؿ تعحرك ح تعيل   م. .5
 ييع ع  وييذ أ  ثيرا.يث لدم تعيدرس ل و  ح يؿ تعث أؾ تع ع  .6

ف عكػػػػؿ مثػػػػ أد أتجوػػػػ  يعيسػػػػ  لػػػػع  طػػػػأير تعط عػػػػد يػػػػف تعس حيػػػػم تعودسيػػػػم أتالج ي ليػػػػم ا .7
 أتالس ع عيم أتعيعرليم.

 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

 .11، ؿ(1911: )استذ، داس اييم نهُؾش ٔانرٕصٚغ، أعانٛة ذذسٚظ انرشتٛح انشٚاضٙػهٙ انذٚش٘ ٔازًذ تطاُٚح؛  
(2)

 .19ؿ ،(1911: )انًقذس َفغّػهٙ انذٚش٘ ٔازًذ تطاُٚح؛  
(3)

 .119ؿ ،(2005: )خايؼح تغذاد، كهٛح انرشتٛح انشٚاضٛح،  يٕضٕػاخ فٙ انرؼهى انسشكٙلاعى نضاو فثش؛  
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 شروط اختيار األسموب التدريسي: 2-1-3-2
لػػػع تل يػػػ ر ت ثػػػ أد مأ يجيألػػػم ت ثػػػ عيد ع  أرػػػؿ اعػػػو  مث ثػػػ ( 8994أ ػػػب  يأثػػػ ف    

 (8 يعيسم  ع: م دتؼ
 وي  ع  دريس لع تعأحدم تع ع يييم تع  ديم.تع  

 .حديد ت ث أد ت كتر يوليم كذعؾ تعسش ط تعيدرثع  

  تع ع  شكؿ يجيألم تعدرأس. أتع ع عي حتع ع يييم  تعأحدتح حديد 

  تع دريثع. عألث أدتعودؼ يف تعأحدم تع ع يييم أيدا يوليم تع ع عي ح مأ تعيو رم 

 دريثع  طأيرا. حديد سأع تعث أؾ تعذط يأد تع  

  يػب يأ ػأع تعػدرس أتع ح ػؽ يػف ي ط وػ ح تعيػ ع ـ أتح ي ج  ػ  ث رشػد  ت  ػدتؼيط و م
 اعو تل ي ر ت ث أد تعيس ثد.

 لػوؿ   ع ييوػ تع ػع يػف تعييكػف  تعري  يم ع يو رتح أسش ط ح ت عع دتعيل   م  ت سأتع
 تعيط أوم. ت  دتؼمث عيد يل   م أ ع يد لع ذعؾ ل و 

ليػػف تعيح يػػؿ تثػػ لدتـ مكتػػر يػػف مثػػ أد  ع ييػػع لػػع ثلػػف يأثػػ ف لكػػرم ح ي يػػم ن  جػػ   ذعػػؾ   
كػ ف تعوػدؼ  طػأير تالس ظػ ـ أتع س ثػؽ أتعد ػم  لػاذتتعدرس أ ذت يع يػد ل ػو  ػدؼ ذعػؾ تعحػدثن 

ن أعزيػػ دم تع  ػػػدـ لػػػع ت يػػػرطل عيس ثػػػد تثػػ لدتـ ت ثػػػ أد  تإلحيػػػ  أتالثػػ ج وم تع أريػػػم أ سظػػيـ 
اعو تث لدتـ ت ث أد تع دريوعن أرويػ  تعح جػم اعػو  حيػؿ يثػ أعي ح مكتػر أ طأيرا س جأ ت دت  

لػػع تع وذيػػم تعرتجعػػم س جػػأ اعػػو تثػػ لدتـ ت ثػػ أد تع وػػ دعع أ كػػذتن أووػػذت تعشػػكؿ ثػػأؼ سػػرا تف 
 .(8 ثتعدرس ي  يف مث عيد  ع يييم لدم تعورض يسو  تسج ز م دتؼ كتيرم

 أساليب موستن التدريسية: 2-1-3-4
يأثػػ ف تف يرػػيـ لػػددت يػػف ت ثػػ عيد تعحديتػػم لػػع يجػػ ؿ تع ػػدريس أيسظيوػػ ن أ ػػد تثػػ ط ع    

رتلػػو ليوػػػ  تع ػػػدرم ل ػػو  ح يػػػؽ ت  ػػػدتؼ تعيط أوػػػم لػػع درس تع رويػػػم تعري  ػػػيم أ ع تعيو ريػػػمن 
أتعيعرلمن أتعس ثيمن أتالج ي ليم( أ د  ّيف كؿ مثػ أد يػف   ػؾ ت ثػ عيد لأتيػؿ  ح يػؽ   ػؾ 

 ي  يب تعودؼ تعيط أد  ح ي   لػع كػؿ حرػم يػف حرػص درس ت  دتؼ أوشكؿ سثوع تسثج

                                                 
(1)

ٛاح نثٛفاح  افش ْاؽى هعًاػٛم؛ ايعهٕب انرذسٚغٙ انًرذاخم ٔأثشِ فٙ انرؼهى ٔانرطٕس ياٍ خاالل انخٛااساخ انرُظًٛٛاح انًكاَ 

 .44ؿ،(2002ذؼهى انرُظ: )أطشٔزح دكرٕساِ، خايؼح تغذاد كهٛح انرشتٛح انشٚاضٛح، 
(2)

: : ذشخًاح خًاال فاانر ٔآخاشٌٔ: )انًٕفام، يطثؼاح اندايؼاح، ذاذسٚظ انرشتٛاح انشٚاضاٛحيٕعكا يٕعرٍ، عاسج اؽٕٔخ؛  

 .5ؿ،( 1999
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تع رويم تعري  يم يوليم مي   يب  درتح تعي ع ييف أيث أي  وـ أملي ر ـن أرس و  كيػ  
 (8 ي ع:
  ت يرطت ث أد. 

 تع دريوع ت ث أد. 

 ت ث أد تع و دعع 

 .مث أد تع ع ـ و عيرتجعم تعذت يم مأ لحص تعس س 

 ) مث أد تع  ييف تالح أت. 

 . مث أد تالك ش ؼ تعيأج 

 .مث أد تالش   ؽ 

 .ت ث أد تعي شعد 

  تع ردط. تعورس يالمث أد 

 .مث أد تعيو درم 

 .مث أد تع دريس تعذت ع 

ي لػػػذ  و حديػػػد تع ػػػرد تعػػػذطتف  ػػػذا ت ثػػػ عيد ي رتوطػػػم لػػػع مدت   طأر ػػػ  أي ييػػػز كػػػؿ مثػػػ أد    
ذ مأ كو يػػ  يعػػ ن أتف عكػػؿ مثػػ أد تح لػػع تععي يػػم تع دريثػػيم ثػػأت  تكػػ ف تعيع ػػـ تـ تع  ييػػتع ػػرتر 

مثػ أد  أعوػذت ال يكػأف  سػ ؾتعيك سم تعل رم و  لع تع أرؿ اعو يجيألم يعيسم يف ت  دتؼ 
يػػػب  ت  ييػػػمتف كػػػؿ مثػػػ أد ي ثػػػ أا لػػػع  ثن اذ سجػػػدت ل ػػػؿمأ  ت حثػػػفيعػػػيف يعػػػد وحػػػد ذت ػػػ  

 ييػػػذ ألػػػع  طػػػأرا لػػػع  طػػػأير تععو ػػػم وػػػيف تعيع ػػػـ أتع  اثػػػو ي   ت ثػػػ عيد ت لػػػرا أعكػػػؿ يسوػػػ  
 .(8 ثأسيأا

 األسموب التدريبي: 2-1-4
يف ت ث عيد تعيويم تعيث لديم لع  ػدريس تع رويػم تعري  ػيمن لوػأ ثيعد ت ث أد تع دريوع     

ععػػػدد كويػػػر يػػػف تعطػػػود ن أ ػػػد رػػػيـ عزيػػػ دم  أت سشػػػطميػػػف ت ثػػػ عيد تعجيػػػدم ع ع ػػػيـ تعيوػػػ رتح 
تعيلرػػػػص ع طويػػػػؽ  ػػػػذا  تعأ ػػػػحـ لوػػػػر زيػػػػ دم تع   لػػػػؿ وػػػػيف تعطػػػػود أتعيوػػػػ رتح تعي ديػػػػم عوػػػػ

ليػػؿ  إللػػ دمأيعطػػع ت ثػػ أد تع ػػدريوع تع ررػػم تعح ي يػػم ع ط عػػد تعيوػػ رتح أتع ػػدريد ل يوػػ ن 
تعيوػػ رتح يػػرتح لديػػدم أ ػػذت يػػسعكس ل ػػو  ػػدرم تعط عػػد ل ػػو ا  ػػ ف  ػػذا تعيوػػ رتح ل ػػو لػػف 

                                                 
(1)

 .111،ؿ(1999)،  انًقذس انغاتكٍ ٔ اؽٕٔخ؛ ريٕع 
(2)

 .45ؿ(، 2002 )،انًقذس انغاتكاؽى هعًاػٛم؛  افش ْ 
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متسػ   تع طويػؽ ن  أ رػحيذ ت لطػ   ع طػود تعيع أيػ حتع ررم تعك ليم ع يػدرس ع  ػديـ 
تعط عػػػد ال لػػػ ذ تع ػػػرترتح تعل رػػػم و عػػػدرس أو ع ػػػ عع  ميػػػ ـكيػػػ  تف  ػػػذت ت ثػػػ أد ي ػػػيذ تع ررػػػم 

تعيث  يم لع ل ؽ لو م جديدم يف تعت م ويف تعط عد أتعيدرس أزي دم  درم تعط عد ل و تع ي ـ 
 أو عيػػػػدرس و عأتجوػػػػ ح تعل رػػػػم و عػػػػدرس ويتػػػػ ورم أتثػػػػ  وعيم  ثػػػػوـ لػػػػع زيػػػػ دم ت  ػػػػ  وس ثػػػػ  مأال

 .(8 ثت سي 
ألػػع  ػػذت ت ثػػ أد ي ػػـأ تعيػػدرس وجيػػب تعطػػود أ سظػػييوـ و عشػػكؿ تعػػذط يػػرتا يس ثػػو  أي ػػـأ    

ن أيجػػػػػػد ل يػػػػػػ  مي ػػػػػػ  تف يوػػػػػػيف ع طػػػػػػود طري ػػػػػػم تع ػػػػػػدريس ت سيػػػػػػأذجوشػػػػػػرح تعيوػػػػػػ رم أليػػػػػػؿ 
ر تعيثػػ لديمن أل يػػ   أ ػػيذ تع ػػرترتح تع ػػع ثػػ س  ؿ اعػػو تعط عػػد لػػع يرح ػػم تع طويػػؽ أيػػ  تعػػدأ 

 ألؽ تعث أؾ تعأت عع.ل و تع ررؼ  وأ ييمتعرليس تعذط ي ـأ و  أيجعؿ تعجييب يشعر 
 (8 يرتحؿ: توثألسد  ح يؿ  ذت ت ث أد سجد تس  يس ثـ اعو   

 المرحمة األولى: مرحمة ما قبل الدرس)االستعداد(:
 ػػػع اعػػػو تعيػػػدرس لػػع ت لػػػ ذ تع ػػػرترتح يػػب يعرلػػػم تل يػػ ر تعيوػػػ رتح تع ػػع     سػػ  يكيػػػف متػػر   

يػب  تعيوػ رممي ػ  يػ ـ شػرح  تعيرح متث لدتـ  ذت ت ث أد مأ  ث لد ل و تث لدتي ن ألع  ذا 
يػػػف تعيػػػدرس مأ يػػػف تعط عػػػد يل ػػػ را تعيػػػدرس و الث  ثػػػ ر يػػػف تعطػػػود لػػػف مط  مسيػػػأذج  ػػديـ 

 شع  ي ع ؽ وعرض تعدرسن أوعد ذعؾ ي ـأ و أزيب أر م تعيع يير ل و تعطود.
 

 حمة الدرس)األدا ء(:المرحمة الثانية: مر 
 سػػ  يػػ ـ تس  ػػ ؿ تعػػدأر اعػػو تعط عػػد لػػع ت لػػ ذ تع ػػرترتح تعل رػػم و عػػدرس يػػب  طويػػؽ تعيوػػ رم     

تع ػػع تل  ر ػػ  تعيػػدرسن أتف دأر تعيػػدرس لػػع تعػػد  لؽ ت أعػػو ع  طويػػؽ  ػػأ يرت وػػم تعطػػود أ ػػـ 
ع يوػػ رتح   ػػ سوـا يػػ دأف تعيوػػ رتح تعيأجػػأدم ل ػػو أر ػػم تعيعػػ ييرن ليرت ػػد تعطػػود أيحػػدد يػػدا 

 أل ي  تف يكأف ج  زت لع مط عحظم ع  دلؿ عيث لدم مط ط عد يح  ج ع يث لدم.
 المرحمة الثالثة: مرحمة ما بعد الدرس)التقويم(:

متسػ   ل ػرم تع طويػؽ مأ وعػد تس وػ   ل ػرم ت دت  مأ تع طويػؽن اذ يػ ـ  لع  رحذ ملط   تعط عد   
شػرح  الػ دم سويو ح عوـ مأ ع رحيذ لطػأ شػ لب مأ تع إللط  جيب تعطود و ع شكيؿ تعيس ثد 
 ذعؾ. ت يرت   و  اذتيوثط ع يو رم أليؿ مسيأذج عو  

                                                 
(1)

 .49ؿ،( 2002 ،) انًقذس انغاتكٔداد سؽاد انًفرٙ؛  
(2)

 .24(،ؿ2001،،ٔعٛهح :)ػًاٌ ،داس انًُاْح نهُؾش ٔانرٕصٚغ طشائك انرذسٚظ ،يُٓح، اعهٕبػثًاٌ ؛ االزًذ ،سدُٚح 
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 :وعيوبه أهداف األسموب التدريبي ومميزاته 2-1-4-1
يح ػػؽ جي ػػم يػػف ت  ػػدتؼ تعيويػػمن اذ  تع ػػدريوعت ثػػ أد  شػػأس  شػػأف ت ثػػ عيد ت لػػرا لػػ ف   

ثأيشػػػو   ودتيػػػم تالثػػػ  وؿ ع ط عػػػد أت ثػػػ ع سطػػػ ؽ دأرانتف تعرػػػ م تعيييػػػزم عوػػػذت ت ثػػػ أد  ػػػع 
 وػػػأدت تثػػ أد تعيػػػدرد لػػػع تلػػػرتج تعأحػػػدم تع دريويػػػم نحيػػػث سوحػػػظ تف تعيػػػدرد يثػػػيذ عولوػػػيف 

أيػػف م ػػـ م ػػدتؼ  ػػذت ت ثػػ أد  ن (8 تع كػػرترتح تعيس ثػػوم تعيس ثػػوم ع ػػدرت وـ أتيك سيػػ  وـ تعودسيػػم ث
 (8 ي  يأ ع:
 أحم ع .ي ع ـ تعط عد تع رترتح تعييس 

 .يث طيب تعط عد تععيؿ وي ردا ع  رم يف تعأ ح 

  ح تعيلرص أتعيثيأح.  يف تعأ  ت لي ؿي ع ـ تعط عد تسج ز 

  تعيودلم. ت لي ؿيث طيب تعط عد  ح يؽ وعض 

 .ي ع ـ كي يم    ع مأ  ث ـ تع وذيم تعرتجعم 

  ع أز.أتع شؿ أ ع ـ ي عم تعسج ح أت تإلحو طي ع ـ كي يم تع ع يؿ يب تعث أط مأ 
 أما أهم مميزات األسموب التدريبي فهي:   

 .ييكف تث لدتي  يب يجيألم كويرم يف تعطود 
 .يث لد ل و اظو ر تعيو رتح تع رديم أتإلودتع 

 .يعطع أ    ك لي  ع طود عيي رثم تع ع عيم 

 .يع ـ تعطود كي يم ت ل ذ تع رترتح تعرحيحم 

  يل  رأس .ييكف تعط عد يف يش  دم تعيدرس لع تعأ ب تعذط 

  ألؽ يسظأر  أتلد تعدرس.ل و تععيؿ ورأرم تث  وعيم 

 
 

 مي  ليأد ت ث أد تع دريوع لوع:
 .لع  ذت ت ث أد ال  كأف تعثيطرم ل و حرك ح تع ع عيم د ي م 

 أ    طأيو يف تعدرس. يألذ 

  أمدأتح مجوزميح  ج اعو. 

                                                 
(1)

داس انفكش  :)انماْشج،1،ط شتٛح انشٚاضٛحرنانرذسٚظ فٙ اانًدٛذ ؛ ػثذ إَس زغٍ ٔػهٙ يسًذ ازًذ ياْش 

 .115(،ؿ2001انؼشتٙ،
(2)

 .51(،ؿ2005:)ػًاٌ ،داس انفكش،2،ط طشق انرذسٚظ انؼايحٔنٛذ ازًذ؛ خاتش ، 
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  اعػو طػود عػديوـ تع ي ـ و طويؽ  ذت ت ثػ أدن اذ يح ػ ج  ت لي رال ييكف ك لم
 ل  يم جيدم لع   ؾ تع عوم.

 تطبيق األسموب التدريبي: 2-1-4-2
تف ت ثػػ أد تع ػػدريوع رػػيـ أأ ػػب عزيػػ دم حركػػم كػػؿ ط عػػد أ ػػألير تعأ ػػح تعكػػ لع عيي رثػػم   

تعسش ط أتع دريد ل ي ن أ ذت ت ث أد ي ط د تعكتير يف تع كرترتح لع تععيؿ أكذعؾ تعيزيد يػف 
 أت جوػزم أت دأتح ذت ت ث أد  أ يذ حدأد تعي عػد  عيف يو ـ تعيدرس لتع وذيم تعرتجعمن أ 

ن أ أ ػػػػيذ تع ػػػػرترتح تعييسأحػػػػم ع ط عػػػػد وػػػػ عجز  تع طوي ػػػػع أتالع ػػػػزتـ و عح ػػػػ ظ ل ػػػػو تعيثػػػػ عي م
 أثوي و . ت دأتح

ثتف  ػذت ت ثػ أد يعطػع تعط عػد تع ررػم تعك ليػػم ع  ػدريد ل ػو تعيوػ رم الف  ػرتر وػد  تععيػػؿ   
 وس ثػ ريف مأ تالس وػ   يسػ  ل لػد ع ط عػد كيػ  سوحػظ تف كػؿ ط عػد ي ػـأ و ل يػ ر يك سػ  مأ تع ي

مأ ي لػػذ  ػػرترت عأ ػػح وػػد  تع يػػريفن  يل ػػ رتعحركػػم أوعػػد تل يػػ ر تعيكػػ ف ثػػأؼ  وػػأدت كػػع ي ػػـأ 
أل و تعيع ـ تف يرت د تعطػود أيػرا كي يػم  عػ ي وـ لػع ت لػ ذ ـ  ػرتر وػد  تععيػؿ أكػذعؾ  ػرتر 

(8 مأ تع ع عيم أي لذ مي    رترت يس ثو ثأ ح تع يريف 
 

 المهارات األساسية بكرة اليد: 2-1-5
 عد كرم تعيد سش ط  ري  ػي  يع يػد ل ػو تعيوػ رتح ت ث ثػيم ك  لػدم   يػم ع   ػدـن ثػأت  كػ ف    

ذعؾ ل و يث أا تعولويف مأ تع ريؽن ألع  ذت تعلرأص س أؿ تف سجػ ح تع ريػؽ ي أ ػؼ ل ػو 
أتل  ػػ ف تعولوػػيف ع يوػػ رتح ت ث ثػػيمن أ ػػذت ي ط ػػد تع ػػدريد عثػػ ل ح طأي ػػم تع ػػدريد تعيثػػ ير 
 .(8 أتعربوم تعح ي يم تإللوصلع يس خ يحيط  

تف عكػػػؿ سشػػػ ط ري  ػػػع لرأرػػػيم لػػػع طويعػػػم ألػػػدد تعيوػػػ رتح تعري  ػػػيم تع ػػػع  كػػػأف ذعػػػؾ    
( س ػو لػف 8989يحيػد  أليػؽ تعػأعي ع  تعسش ط مأ تع عوم تعري  ػيم ويػ  ليوػ  كػرم تعيػدن أيعػرؼ 

  ػػ سز جيػػػرح شػػػ  يف أ تدجػػػ ر ليػػػدر أؼ( تعيوػػػ رتح تعحركيػػم لػػػع كػػػرم تعيػػػد وأسو ثكػػػؿ تعحركػػػ ح 
 .(3 تع أتلد تع  سأسيمث م و عتعو دلم أتال  ر ديم ع يجوأد يب 

ـ   تعيأييم ثأت  تعحي م تعري  ػيم متعيو رم يف تعك ي ح تعش لعم أتعكتيرم تالث عي ؿ لع حي  س    
من ث أ كػػأف وع ػػو  يأرأتػػم أوع ػػو  حركػػ ح ي ع يػػم ك  ػػؾ تع ػػع سثػػ لديو  لػػع بيػػر تعري  ػػي

                                                 
(1)

 .51ؿ (،2002)، انًقذس انغاتكٔداد سؽاد انًفرٙ؛  
(2)

 .12ؿ،( 2001: )انًٕفم، خايؼح انًٕفم، كشج انٛذضٛاء انخٛاط َٕٔفم يسًذ انسٛانٙ؛  
(3)

 .21ؿ،( 1919: )انكٕٚد، ؽشكح يطاتغ انغالو، كشج انٛذفٛك انٕنٛهٙ؛ يسًذ ذٕ 
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تعيجػػ ؿ تعري  ػػع ل ػػو شػػكؿ يوػػ رتح أتع ػػع   ط ػػد تعكتيػػر يػػف تعلوػػرم أتع ػػدريد  جػػؿ 
 .(8  ع يو  أتل   سو ث

( وأسوػػ  ثجييػػػب تعحركػػ ح تعوجأييػػم تعو دلػػم أتال  رػػ ديم تع ػػػع 8990لرلوػػ   حػػ ـز ل ػػأتف أ    
وشػكؿ  ػ سأسع لػع تعيأت ػؼ تعي عػددم تع ػع   ط ووػ  ععوػم كػرم تعيػد أذعػؾ ع أرػأؿ ي ديو  تعولد 

 (8 تعس  لالث محثفاعو 
 ييػػم عوػػ  وػػدأف يوػػ رتح ل عولػػد تعيعػػد وػػدسي  أيثػػ أتا  تعوػػدسع ألطػػط تع عػػد ال تإللػػدتدتف  ث  

أف يػػػف تع ػػػأم مأ تعيط أعػػػم مأ تعثػػػرلم وػػػدثػػػأت   ايك سي  ػػػ ت ػػػؿ يو ريػػػ  ال يػػػ يكف يػػػف تثػػػ ووؿ 
بيػػر تعيػػػ يكف يو ريػػػ   عػػد لطػػػط تع عػػػد  دتعثػػيطرم ل ػػػو تعكػػرم لػػػوؿ حرك  ػػػ ن كيػػ  تف تعولػػػ

 .(3 و عسثوم اعي  ح ي  يرعد  ح ي   ن ل يثح  س ؾ لطط ععد ودأف ا   ف يو رطث
 ػػ ـن أذعػػؾ الف  ميػػروثػػرلم أتل  ػػ ف  مدتلوػػ تف تعحػػديث لػػف تعيوػػ رتح ت ث ثػػيم أتع ػػدرم ل ػػو    

 عػػد يػػف تععأتيػػؿ تعجأ ريػػم عسجػػ ح تعولػػد أيػػف تػػـ تع ريػػؽ عػػذعؾ ثوكػػرم تعيػػد تعيوػػ رتح ت ث ثػػيم 
يد ي أ ػػػؼ وشػػػكؿ يو شػػػر ل ػػػو ربوػػػم تع عػػػد أ حيثػػػ  أت  س لػػػ  و ع ػػػدر  ا   سوػػػ لػػػ ف تع ػػػدرم ل ػػػو 

تع ػػدريو ح تعيل   ػػم ع يوػػ رتح  وػػ ـ وػػ ع ركيز ل ػػو  حثػػف مدت   تعيسػػ ظـ يػػب تع ركيػػزن أذعػػؾ الف
 .(4 ثروذ تعربوم أتع ركيز يف ج سد تعولد ميرت   ي تح ت ث ثيم أ س   تعيو ر 
عكػػؿ ععوػػم ثػػأت  ك سػػح لرديػػم تـ لر يػػم يوػػ رتح مث ثػػيم يػػ ـ يػػف لوعوػػ  تعأرػػأؿ اعػػو  أديػػم    

تعل رػػػم ووػػػ ن أععوػػػم كػػػرم تعيػػػد  ػػػع كوػػػ  ع  أت ثػػػستع عوػػػم وشػػػكؿ ي ك يػػػؿ ل ػػػو ألػػػؽ تع ػػػأتسيف 
ع عوػمن أ ػد  ووػ  أتع ػع  عػد ويت وػم تععيػأد تع  ػرطتع ر يم عو  يو رت و  ت ث ثيم تعل رػم  ت عع د

ورػػدد  حديػد  ػػذا تعيوػ رتحن اذ رػػسؼ  شػػ  يف  أت جسويػػم طر ػح تععديػػد يػف تعيرػػ در تععرويػم 
كيػ  ن تعيو رتح ت ث ثيم اعو تع   ط تعكػرم أتالثػ وـ أتعيس أعػم أتع رػأيد (5  (8983أليدرأؼ 

ن مسأتلػ  أتع يريػر أمسأتلػ  أتع رػأيد أمسأتلػ اعػو تالثػ وـ أ   (6  (8985رس و   كي ؿ ل رؼ 

                                                 
(1)

: )انمااْشج ، يشكاض انكرااب نهُؾاش، عاٛكٕنٕخٛح انرشتٛاح انثذَٛاح ٔانشٚاضاٛح انُظشٚاح ٔانرطثٛاك انًٛاذاَٙيسًٕد ػثذ انفرااذ؛  

 .15ؿ ،(1991
(2)

عاٛح فاٙ كاشج انٛاذ: )سعاانح ياخغارٛش، كهٛاح انرشتٛاح انشٚاضاٛح/خايؼح زاصو ػهٕاٌ ؛ هٚداد دسخاخ يؼٛاسٚح نهًٓاساخ ايعا 

 .39ؿ،( 1990تغذاد، 
(3)

 .62ؿ ،(1912: )انماْشج، يطاتغ داس انؾؼة، كشج انٛذ نهدًٛغيُٛش خشخٛظ هتشاْٛى؛  
(4)

 .12، ؿ( 2001)، يقذس عاتكضٛاء انخٛاط َٕٔفم يسًذ انسٛانٙ؛ 

: (usa,Berlin sortrerlag, 1983), P7.llHandbaStin gertu & Hanz fedehoff; -5 
(6)

 .39ؿ،( 1915: )انًٕفم، يطثؼح خايؼح انًٕفم، كشج انٛذكًال ػاسف  اْش؛  
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 (8 (8008أ  ػػي   تعليػػػ ط أسألػػؿ يحيػػػد  (8 (8989لػػع حػػيف رػػػس و   يحيػػد  أليػػػؽ 
  جأييم أدل ليم.اعو يو رتح مث ثيم 

ع  عػػرؼ ل ػػو يوػػ رتح تع عوػػم أجػػد تف  ت جسويػػمأوػػ عرجأع اعػػو تعيرتجػػب ثػػأت  تععرويػػم يسوػػ  مأ    
 :(3 ع يو رتح  عتآل س ؾ ت      ل و تع  ثيـ 

 .تعيو رتح تعوجأييمن أ  ثـ اعو:8
 تعوجأييم و عكرم ن أ د ت  ؽ ل و ذكر   ثوعم لشر يرجع  أ  كأف يف: حم.تعيو رت
 يف تع حرؾ تـ تالر ك ز. -يف تعجرط -تعيس أعم يف تعتو ح 

 يف تعأتد. أمحي س  -يف تعجرط -تالث وـ يف تعتو ح 

  و عثػػػ أط -وػػػ عجرط -وػػ ع حرؾ تػػػـ تالر كػػ ز -يػػػ مي و عأتػػػد  -تع رػػأيد و عأتػػػد ل عيػػ- 
 و عطيرتف.

 تعطوطوم 

 و عيو رتح. -تعلدتع و عجثـ 

 تعوجأييم ودأف كرمن أ د ذكر   تحد لشر يرجع  يف يرتجب كرم تعيد أ ع: حد.تعيو رت
 .حجز تعيدتلب 

 .تعلدتع 

 .تالسطوؽ ع وجـأ تعل طؼ 

 .تعجرط تعي  ج  الث ووؿ تع طب 

 من أيسو :.تعيو رتح تعدل لي8
م.يو رتح تعيدتلب  د تعيو جـ تعوير يث حأذ ل و تعكرم أت  ؽ ل و ذكر ػ  ثػوعم لشػر يرجعػ  

 أ شيؿ ل و:
   ع ل ػػػػؼ وييػػػػؿ( أذعػػػػؾ  -وييػػػػؿ عأليػػػػ ـ-ع جػػػػ سع -ع ل ػػػػؼ -عأليػػػػ ـتعحركػػػػ ح تعدل ليػػػػم

 تع ث يـ أتالث وـ(. -تعيرت وم -تع وطيم -وودؼ تعيو جيم

 .تع أ ؼ 

 .تعحجز 

                                                 
(1)

 32(، ؿ1919، )انًقذس انغاتكيسًذ ذٕفٛك انٕنٛهٙ؛  
(2)

 .1(،ؿ 2001،) انًقذس انغاتكضٛاء انخٛاط َٕٔفم يسًذ انسٛانٙ؛  
(3)

 .11(،ؿ 2001،) انًقذس َفغّنٙ؛ ضٛاء انخٛاط َٕٔفم يسًذ انسٛا 
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 لب  د يو جـ يث حأذ ل و تعكرم أ شيؿ:د.يو رتح تعيدت
 تعيس أالح. ال  م 

 تع رأيو ح. ال  م 

 .تعلدتع 

 .تعدل ع  د تعطوطوم 

تعلػػػدتع( وكػػػرم تعيػػػد  -تع رػػػأيد -أثػػػي س أؿ تعو حػػػث تعيوػػػ رتح  يػػػد تعدرتثػػػم أ ػػػع  تعيس أعػػػم   
 وشع  يف تع  ريؿ ععو  و  ويأ أع تعوحث.

 المناولة: 2-5-1-1
يػػػف م ػػػـ تعيوػػػ رتح ت ث ثػػػيم و عوػػػم كػػػرم تعيػػػد أتع ػػػع لػػػف طري وػػػ  يػػػ يكف ث  عػػػد يوػػػ رم تعيس أعػػػم  

تعولػػد يػػف تالس  ػػ ؿ أتع حػػرؾ لػػع تعي عػػد ع أرػػأؿ اعػػو  ػػدؼ تع ريػػؽ تعيسػػ لسن أ ػػع ال   ػػؿ 
 محثػػفم ييػػم لػػف يوػػ رم تع رػػأيدن أييكػػف تعأرػػأؿ اعػػو يريػػو تعيسػػ لس يػػرتح لديػػدم اذت يػػ  

تعػذط ال يجيػد  ػذا تعيوػ رمن لػأف لررػم تعأرػأؿ اعػو  تعولوأف يس أعم تعكرم ل و لكس تع ريػؽ
 لػوؿيريو تعيس لس  كأف   ي ػم أل يػ  ييكػف محػدتث توػرتح كتيػرم وػيف رػ أؼ تعيػدتلعيف يػف 

 .(8 ثت  دتؼتعيس أعم تعجيدم أ ذت يعكس كترم 
يػػػف حيػػػث تع ػػػأم أتعثػػػرلم أتعد ػػػم تعيط أوػػػم تحػػػد م ػػػـ مثػػػو د   ػػػأؽ ث عػػػد تعيس أعػػػم تعرػػػحيحم    
يؽ لع كرم تعيػدن ل ع ػدرم تعع عيػم ل ػو يس أعػم تعكػرم أس  وػ  وػيف تعيوػ جييف يعػد مل ػؿ أثػي م تع ر 

ع     ـ أتع ع أف ويف تعيو جييف يي  ي يف  ػدرم تع ريػؽ ل ػو  س يػذ  رػأرا تعلططػع تعوجػأيع 
متسػػ   تعيوػػ رتمن ل سجػػ ح تعوجػػـأ لػػع كػػرم تعيػػد تعحديتػػم ي ط ػػد  ػػرأرم  يػػ ـ تعولوػػيف ويس أعػػم لػػع 
عكػػػرم و عد ػػػم أتع ػػػأم أتعثػػػرلم تعيط أوػػػم ع ػػػأييف أرػػػأعو  اعػػػو تعيكػػػ ف تعرػػػحيذ  وػػػؿ تف  كػػػأف ت

 .(8 ثلر م ع طب مأ تع ش يح يف  وؿ اللوع تع ريؽ تعيس لس
 عد تعحديث ي ط د يف تعولد تعد م تعي س  يم لع يس أعم تعكرم ل ػو لػف ثػرل و ن عتف ت    

عم يسو   رأريم جدت لع تع عػد تعحػديث عكػرم تعيػدن عذت ل ف تعيس أالح تع ريرم ألرأر  تعثري
أ سػػ  يجػػد تف ال سسثػػو م ييػػم تعيسػػ أالح تعطأي ػػم أل ل ي وػػ  لػػع تعأرػػأؿ اعػػو  ػػدؼ تعيسػػ لس 

تف سجػ ح تعيس أعػم ثػأت  تع رػيرم تـ تعطأي ػم ال ثأل رم اذت ي  تث لديح لع تعأ ح تعيس ثػدن 

                                                 
(1)

 .31ؿ،( 1991: ) يانطا ؽشكح اندا، كشج انٛذ ٔػُافشْا ايعاعٛحازًذ ػشٚثٙ ػٕدج؛  
(2)

: )اإلعاكُذسٚح، يُؾاأ انًؼااسف،  ذاذسٚة -ذطثٛماخ انٓدٕو فٙ كشج انٛذ ذؼهٛىػًاد انذٍٚ ػثاط ٔيذزد يسًٕد ػثذ انؼال؛  

 .20ؿ،(2001
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لػد تعيسػ أؿ أ در ػ  ل ػو ر يػم يع يد ل و ثرل و  أد  و  لحثد وؿ ل و أ عيم تعو
 .(8 ثزيول  أكذعؾ  در   ل و  أ ب حركم تعولويف يف كو تع ري يف

 تف د م تعيس أعم  عد ي ي ث  ع دالعم ل و:   
  تعيو رط عولد. تإللدتديث أا 

  تع  كيػػػر تعلططػػػع تعثػػػ يـ عولػػػد تعيسػػػ أؿ و ل يػػػ را تعيس أعػػػم تعيس ثػػػوم أتع أ يػػػح تعػػػد يؽ
 .أتعزييؿ تعيس ثد

  تع  كير تعلططع تعيس ثػد عولػد تعيثػ  ـ يػف لػوؿ تح وعػ  تعكيػ ف تعيس ثػد أتعأ ػح
 تعيس ثد.

  ع: م ث ـتوتم  تعيد ل و   ثـ تعيس أالح لع كرم   
 مأال: تعيس أالح تع ع  ث عيؿ لع تعيث ل ح تع ريرم أ ع:

 تعيس أعم تعير دم 
 .يس أعم تعدلب ع ج سد 
 .يس أعم تع ث يـ 

 الح تع ع  ث عيؿ لع تعيث ل ح تعي أثطم أ ع:ت سي : تعيس أ 
 .تعيس أعم يف لأؽ يث أا تعك ؼ 
 .تعيس أعم يف يث أا تعك ؼ 

 ت عت : تعيس أالح تع ع  ث عيؿ لع تعيث ل ح تعطأي م أ ع:
 تعيس أعم يف لأؽ تعرمس 
أ أجد مسأتع ملرا يف تعيس أالح تع ػع  ثػ عيؿ يػف  وػؿ ذأط تعيثػ أي ح تعع يػ  ألػع حػ الح    
 (8 ث رم أ ع:ل

 .تعيس أعم اعو تعل ؼ و رؾ تعكرم 
 .تعيس أعم يف ل ؼ تعرمس 
 .تعيس أعم يف ل ؼ تعظور 
 .تعيس أعم يف تع  ز 
 .تعيس أعم و عيد تعيثرا أتعييسو 

                                                 
(1)

 .29ؿ(، 2001 )،انًقذس انغاتكسًذ انسٛانٙ؛ ضٛاء انخٛاط َٕٔفم ي 
(2)

 .30ؿ(، 2001 )،انًقذس انغاتكضٛاء انخٛاط َٕٔفم يسًذ انسٛانٙ؛  
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 التصويب: 2-1-5-2
تف تعودؼ يف مدت  تعولويف ع يوػ رتح أتعجأتسػد تعلططيػم تعوجأييػم  ػأ  ثػجيؿ ت  ػدتؼن    

يريو تع ريؽ تعيس لس وأكتر لدد يػف ت  ػدتؼ لػوؿ  ار ومتعذط يسجذ لع  أتع ريؽ تع  لز  أ
تعحػػد تع  رػػؿ وػػيف تع ػػأز أتعلثػػ رم وػػؿ تف تعيوػػ رتح ألطػػط  ثتعيوػػ رتمن عػػذت  عػػد يوػػ رم تع رػػأيد

عػػػػـ  س وػػػع أ  ػػػأج لػػػع تعسو يػػػػم  مذتتعيل   ػػػػم  رػػػوذ لدييػػػم تعجػػػدأا  وأسأتلوػػػ تع عػػػد تعوجأييػػػم 
 .(8 ثوو ع رأيد تعس جذ ل و تعيري

ثثػأت  لػع يس أعػم تعكػرم مأ  رػأيوو ن أويػ  تف لػدد أ عد كرم تعيد يف ت عع د تعثريعم جػدت     
ت  دتؼ  أ تعحد تع  رؿ لػع حثػـ تعيوػ رتم أجػد ل ػو تع ريػؽ الطػ   يوػ رم تع رػأيد م ييػم 

 .  (8 ل رم  س رد لف و  ع تعيو رتح ت ث ثيم ت لراث
يف تعد م أي ـ  ع يو  يف لوؿ يوػ ر ع تعيس أعػم أتالثػ وـ  أ ذا تعيو رم   ط د درجم ل عيم   

وعػػػد تع ػػػدريد تعجيػػػد ل ػػػو يوػػػ رم تعيس أعػػػم  يويػػػدت ع  رػػػأيد تعسػػػ جذ ل ػػػو تعيريػػػون أ  ػػػأتر  ػػػذا 
لك ي  تك ثوح تعكرم  أم تكور زتدح ثػرل و  ل ػو لػف تف ثتع ع عيم و عثرلم أتعيث لم أتال ج ان 
 .(3 ثلد ل و زي دم  أجي  تع رأيد أد   حركم رثغ تعيد أ رر تعيث لم  ث 

عكػؿ اللػد يػ  يييػزا يػف  أمرػوذث ذت أ د  طأر تعيث أا تع سع ع  رػأيد وشػكؿ كويػر جػدت    
يك سي  ػػ مثػػ أد لػػ ص وػػ  لػػع تع رػػأيد ل ػػو تعيريػػو ي س ثػػد يػػب  درت ػػ   تعودسيػػم أتعيركػػز  أتل
 .(4 ثعتعذط يشو  ن أتع ع  ظور يف لوؿ حركم تعذرتليف أتعرج يف أتعجذ

 (5 ع:ف تف   ب  يف مروعم م ث ـ أكي  يأ تف جييب مسأتع تع رأيد ييك   
 م. وع  عيك ف تعيرأد أيسو :

 .تع رأيد تعوعيد 
 .تع رأيد تع ريد 
 .تع رأيد يف تعزتأيم 
 .تع رأيد يف تعأثط 

                                                 
(1)

 .29ؿ(، 2001 )،انًقذس انغاتكػًاد انذٍٚ ػثاط ٔيذزد يسًٕد ػثذ انؼال؛  
(2)

: )انمااْشج، يشكاض  ذطثٛمااخ –ٚااخ انمٛااط ٔانرمإٚى ٔذسهٛام انًثااساج فاٙ كاشج انٛاذ َظش كًال انذٍٚ ػثذ اناشزًٍ دسٔٚاؼ؛ 

 .11ؿ،( 2002انكراب نهُؾش، 
(3)

 .241ؿ،( 2002)يقش، يُؾأ انًؼاسف،  2:طخثشاخ فٙ اينؼاب نهقغاس ٔانكثاسانٍٛ ٔدٚغ فشج؛  
(4)

ٍٛ، : )خايؼح اإلعكُذسٚح، كهٛح انرشتٛح انشٚاضٛح نهثُانٓدٕو فٙ كشج انٛذيسًذ ػثذ انمادس زًٕدج ٔٚاعش يسًذ زغٍ دتٕس؛  

 .111ؿ،( 1995
(5)

 .40ؿ(، 2001 )،انًقذس انغاتكضٛاء انخٛاط َٕٔفم يسًذ انسٛانٙ؛  
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 د. وع  عحركم تعيرأد أيسو :
 .تع رأيد يف تعتو ح 
 .تع رأيد يف تعحركم 
 عألل و(. -ي ـتع رأيد يف تع  ز  عأل 
 ع ج سد(. -تع رأيد يف تعث أط  عألي ـ 
 .تع رأيد يف تعطيرتف 

 ج. وع  عيث ر تعكرم أيسو :
 . تع رأيد تعأتط 
 .تع رأيد تعع عع 
 .تع رأيد تعير د 
 .تع رأيد واث  ط تعكرم 

 د. وع  عأ ب تعذرتع تعرتييم أيسو :
 .تع رأيد يف لأؽ يث أا تعك ؼ 
 .تع رأيد يف يث أا تعك ؼ 
  رأيد يف يث أا تعركوم.تع 

أعكػػع يكػػأف تع رػػأيد مكتػػر سج حػػ  لػػ ف تعولػػد تعجيػػد  ػػأ تعػػذط يػػدرؾ جيػػدت مط سػػأع يػػف     
مسػػأتع تع رػػأيد ت س ػػم تعػػذكر تسثػػد اعػػو ح عػػم تع عػػد أيحػػ أؿ تثػػ ووعو  عرػػ عح  ويػػ  ي ػػيف 

  ثجيؿ تإلر وم أتعحرأؿ ل و  دؼ يح ؽ ويريو تعيس لس.
 الخداع: 2-1-5-3
ولوػػع تعوجػػـأ تعلػػدتع و ل وػػ را أثػػي م   يػػم أ ػػرأريم ع ػػ ل ص يػػف تل  ػػم اللوػػع يثػػ لدـ ع  

تع ريػػػؽ تعيسػػػ لسن أيعػػػد يػػػف تعيوػػػ رتح تعحركيػػػم تعو يػػػم أتع ػػػع يع يػػػد سج حوػػػ  ل ػػػو يػػػدا ا  ػػػ ف 
مثػ أد ذأ  ػأتير لعػ ؿ لػع ت دت  تعلططػع تع ػردط عولػدن ثتعولد  دت  ع يو رتحن ل علدتع 

ف لوؿ يرح  يف   دي  وثرلم ل ل من ت أعػو  شػيؿ ل ػو حركػم لػدتع أي دي  تعولد كيو رم ي
رب يػػ سثػػوي  عجػػذد تس وػػ ا تعيػػدتلب  وػػوط أت ػػحم  ػػ دا وأتثػػطم تعيوػػ جـ  لػػع  يثػػ ير  ل ػػو  أتل

تعحركػم تعح ي يػم لػع  وػأدت اذ ي ػـأ تعيوػ جـ  حرك  ن مي  تعيرح م تعت سيػم ل ػ ـ وعػد ت أعػو يو شػرم
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تف يرتلػػػػع تعولػػػػد لسػػػػد ت دت     ػػػػ ف تعيرح  ػػػػ ف بيػػػػر تال جػػػػ ا تعيربػػػػأد ليػػػػ  أيجػػػػد 
 .(8 ثوثرلم   أؽ ثرلم رد لعؿ تعولد تعيدتلب مدتلوي يس ر  يفن أي ـ 

وعػ دأيث لدـ تعلدتع كتيرت لع ععوم كرم تعيد اذ يعد أثي م س جحم عحػرؼ     حركػ ح تعولػد  أتل
 يوػػػػ رم تعي سألػػػػم ت شػػػػك ؿد ي  سػػػػ  عوػػػػذا تعتعيسػػػػ لس و  جػػػػ ا يوػػػػ ير أل شػػػػؿن أك يػػػػ  كػػػػ ف تعولػػػػ

 تعأرأؿ اعو تعودؼ ورأرم ثو منتعيس لس أ  ارو ؾأيث لديو  ورأرم ذكيم ك ي  تث ط ع 
يػػف تعأثػػ لؿ تعيويػػم أتع ع عػػم لػػع ج ػػد تس وػػ ا تعيسػػ لس اعػػو تال جػػ ا تعلػػ ط  مأ ثيعػػد تعلػػدتع أ  

 .(8 ثت ث ثيملف تعحركم  اوع داتع يويد عحركم ي  وورض 
اذ ي أ ػؼ ل ػو سجػ ح  ػذا تعيوػ رم  ثكرم تعيد  عد لع ت ث س يوػ رم حركيػم يو رم لعتعلدتع    

 درم تعولد تعحركيم يف ثرلم لع حركم تع ػدييف اعػو تعيرأسػم لػع حركػ ح تعجػذع اعػو رشػ  م 
لع لي ي ح تع ؼ أتعدأرتف أتعأتػد ل عيػ  أتعووػأطن عػذعؾ لوػع يوػ رم  ثػ سد ورػأرم ك يػم اعػو يػ  

تح حركيػػػم مث ثػػػيم أكػػػذعؾ يػػػ  أرػػػؿ تعيػػػ  يػػػف يرأسػػػم أرشػػػ  م أرػػػؿ تعيػػػ  تعولػػػد يػػػف يوػػػ ر 
 .(3 ثأ أتلؽ

  
أ عد تعيو رتح تعلدتليم يف تل د يجيأل ح تعيو رتح اذ مسو    رؼ و ع ركيػد ل ػ تر ل ػو    

ييكس  يف تعي  وعمن ل لؿ  أتزس  أو ع  عع  يكف تعيوػ جـ يػف مدت   تعيدتلب أ  ع  لع يأ ؼ ال
تعلػدتع  دن أتعيوػ جـ تعػذط يجيػاس  جي ػ ثػ يي  دأف ي ػ ي م ييػ  يزيػد يػف تعيو رم تعح ي يم تدت ت 

 وايوػ ـ أ ذعؾ تعولد تعذط يل ع سأتي ا لع ت دت  أيػوطف بيػر يػ  يظوػر يػف حركػ حن لي ػـأ 
ليؿ ي ن أعكس  ويجػرد ظوػأر تثػ ج وم تعيػدتلب عوػذت تععيػؿ يػ دط  وأدت و ي ي   أتل س ل تعيس لس 

 ن أعكع  كأف تعحرك ح تعلدتليم ي ترم يجد ل ػو تعولػد تف يكػأف ليو  جأيي  يو يرت  ي ي
ي يكسػػػػ  أيي  ػػػػؾ تعكتيػػػػر يػػػػف تعيوػػػػ رتح تعحركيػػػػم تعلدتليػػػػم ح ػػػػو ييكسػػػػ  يػػػػف تثػػػػ لدتـ تعحركػػػػم 

اذ تف ثتعرحيحم أتعيس ثوم ع يأ ػؼ تعوجػأيع أتع ػع  يكسػ  يػف  لطػع تع عػد تعيػدتلب وثػوأعمن 
لع عيم ل عيػم ألرأرػ  متسػ    تعولد يف تف يكأف ذتكويرم  يكف  تي وؾ ترأم يو ريم لدتليم

 .(4 ث س يذ تعأتجو ح تعلططيم تعوجأييم

                                                 
(1)

 .50، ؿ(2001 )،يقذس عاتكػًاد انذٍٚ ػثاط ٔيذزد يسًٕد ػثذ انؼال؛  
(2)

كهٛاح  اعايح فثٛر يقطفٗ؛ ذأثٛش اعرخذاو ٔعٛهح ذؼهًٛٛح يمرشزح نرطٕٚش ذؼهى يٓاسج انخذاع تكشج انٛذ: )سعاانح ياخغارٛش، 

 .34ؿ،( 2005انرشتٛح انشٚاضٛح/خايؼح انثقشج، 
(3)

 .50، ؿ(2001)، يقذس عاتكضٛاء انخٛاط َٕٔفم يسًذ انسٛانٙ؛  
(4)

 .155، ؿ(1995 )،غاتكانًقذس انيسًذ خانذ ػثذ انمادس زًٕدج ٔٚاعش يسًذ زغٍ دتٕس؛  
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 (8  ع: أيف مسأتع تعلدتع   
 مأال: لدتع ودأف تث لدتـ تعكرم ن أيف مشك ع :

 .ويير ثرلم تعجرط يف ي أثطم اعو ثريعم أو ععكس  

 . تعجرط ثريع  تـ تع أ ؼ تعي  ج 

  ج ا اعو الر. ويير ت ج ا تعولد يف ت 

 ت سي : لدتع و ث لدتـ تعكرمن أيف مشك ع :
 . لدتع وثيط 

 .لدتع يركد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

 .51، ؿ(2001)، غاتكانًقذس انضٛاء انخٛاط َٕٔفم يسًذ انسٛانٙ؛  
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 :المرتبطةالدراسات  2-2
 (1)(1191دراسة وهيب مجيد الكبيسي) 2-2-1

 المرونة وعالقته بحل المشكالت( -)األسموب المعرفي التصمب
 هدفت الدراسة إلى:

 تعيرأسػػػػػػم( أتل وػػػػػػ رتح حػػػػػػؿ تعيشػػػػػػكوح  –ع رػػػػػػ د وسػػػػػػ   ي يػػػػػػ س عألثػػػػػػ أد تعيعرلع ت
 (.حتإلث رت يجي  - أعيد تعح أؿ - أعيد ت شك ؿ -تعي  يسم تالث دالؿ

  حػػؿ تعيشػػكوح تع ػػع   يثػػو  تعيرأسػػم( أ  -أد تعيعرلع تع رػػ دايجػػ د تععو ػػم وػػيف ت ثػػ
 تالل و رتح.

 منهج الدراسة وعينته:
( ط عػػد أط عوػػم يػػف 438م تعوحػػث ل ػػو  تثػػ لدـ تعو حػػث تعيػػسوال تعأرػػ عن أتشػػ ي ح ليسػػ   

 ثح ك ي ح ج يعم وودتد
 أهم استنتاجات الدراسة:

 تعيرأسػػػم( أحػػػؿ  - سػػػ ؾ لو ػػػم تر وػػػ ط  ػػػعي م جػػػدت وػػػيف ت ثػػػ أد تعيعرلػػػع  تع رػػػ د
 تعيشكوح.

  ي  ػػأؽ ط وػػم تعج يعػػم تعيرسػػأف ل ػػو زيولوػػـ تعي رػػ ويف لػػع تالثػػ دالؿ أ أعيػػد ت لكػػ ر
 أتعح أؿ بير تعيأعألم.

  يثػػ لدـ تعط وػػم تعي رػػ وأف لػػددت مكتػػر يػػف تالثػػ رت يجي ح عأرػػأؿ اعػػو تعي وػػـأ ي  رسػػم
 وزيولوـ تعيرسأف ع أرأؿ اعو تعي وـأ س ث .

  ال يل  ػػػؼ ط وػػػم تعج يعػػػم تعيرسػػػأف لػػػف زيولوػػػـ تعط وػػػم تعي رػػػ ويف لػػػع  أعيػػػد ت لكػػػ ر
 أتعح أؿ تعيأعألم.

 كأر.ط وم تعج يعم تإلس ث مكتر  ر و  يف زيولوف تعذ 
 ي  أؽ تعط وم تعذكأر لف زييو وـ يف تعط عو ح لع  أعيد تعح أؿ بير تعيأعألم.

 
 

                                                 
(1)

انًشَٔح ٔػاللرّ تسم انًؾكالخ: )أطشٔزح دكرٕساِ، كهٛاح انرشتٛاح اتاٍ  -ْٔٛة يدٛذ انكثٛغٙ؛ ايعهٕب انًؼشفٙ انرقهة 

 (.1919سؽذ/خايؼح تغذاد، 
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 (1)(2006دراسة نجال ء عباس الزهيري) 2-2-2
) اثر أسموبي االكتشاف لذوي المجال المعرفي التأممي مقابل االندفاعي في تعمم 

 واحتفاظ بعض المهارات األساسية بالكرة الطائرة(
 ى:هدفت الدراسة إل

  تتر مثػ أد تالك شػ ؼ تعيأجػ  لػع  ع ػـ وعػض تعيوػ رتح ت ث ثػيم وػ عكرم تعطػ لرم  عرؼ
  .تع أي ع أتالسدل لع أتالح   ظ وو عذأط تعيج ؿ

 تتػػر ت ثػػ أد تعي شػػعد لػػع  ع ػػـ وعػػض تعيوػػ رتح ت ث ثػػيم وػػ عكرم تعطػػ لرم عػػذأط   عػػرؼ
  .تع أي ع أتالسدل لع أتالح   ظ ووتعيج ؿ 

 د تالك شػػ ؼ مكتػػر يوليػػم لػػع  ع ػػـ وعػػض تعيوػػ رتح ت ث ثػػيم وػػ عكرم مط سػػأع يػػف مثػػ عي
تعطػػ لرم عػػذأط تعيجػػ ؿ تع ػػأي ع أتالسػػدل لع أتالح  ػػ ظ ووػػ  تثػػ س دت اعػػو تعيجػػ ؿ تعيعرلػػع 

 تع أي ع أتالسدل لع.
 منهج الدراسة وعينته:

 ـ تعيػػسوال تع جريوػػع أتشػػ ي ح ليسػػم تعوحػػث ل ػػو ط عوػػ ح تعرػػؼ تعرتوػػب لػػ متثػػ لديح تعو حتػػ
ألػػػؽ ت ثػػػ أد  ل ػػػويجػػػ ييب  جريويػػػم  مروػػػب ( ط عوػػػم  ػػػـ   ثػػػييوف ل ػػػو78لػػػدد ف   أتعوػػػ عغ
تالسػػدل لع وأثػػ أوع تالك شػػ ؼ تعيأجػػ  أتالك شػػ ؼ تعي شػػعدن ل ػػو لػػف يجيػػأل يف  -تع ػػأي ع

   وط يف.
 أهم استنتاجات الدراسة:

 أتعي شػػعد   ػػأؽ تعيجيػػأل يف تع جػػريوي يف يػػف تع أي يػػ ح تعي ع يػػ ح و الك شػػ ؼ تعيأجػػ  
 ل و تع أتعع لع  ع ـ يو رم تإلرث ؿ ل و و يم تعيج ييب ت لرا.

  الك شػ ؼ ح أتع أي ي ح تعي ع ي ح وأث أد م  أؽ تعيجيأل يف تع جريوي يف يف تالسدل لي
 تعيأج  أل و تع أتعع لع  ع ـ يو رم تالث  و ؿ ل و و يم تعيج ييب ت لرا.

 ي ي ح أتالسدل لي ح تعي ع ي ح وأث أد تالك شػ ؼ   أؽ تعيجيأل يف تع جريوي يف يف تع أ
 تعيأج  أل و تع أتعع لع  ع ـ يو رم تإللدتد ل و و يم تعيج ييب ت لرا.

 
 

                                                 
(1)

َدالء ػثاط انضْٛش٘؛ اثش أعهٕتٙ االكرؾاف نزٔ٘ انًدال انًؼشفٙ انرأيهٙ يماتم االَذفاػٙ فٙ ذؼهى ٔازرفا  تؼا  

 .(2006ٛح نهثُاخ/خايؼح تغذاد، ٛح تانكشج انطائشج: )أطشٔزح دكرٕساِ، كهٛح انرشتٛح انشٚاضانًٓاساخ ايعاع
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 :مناقشة الدراسات المرتبطة 2-2-3
أتعير وطػػم تع ػػع  يكػػف يػػف  تعيشػػ ووميػػف لػػوؿ تطػػوع تعو حػػث ل ػػو تععديػػد يػػف تعدرتثػػ ح    

 س أعػػح ت ثػػ عيد تعيعرليػػم تإلدرتكيػػمن أتحػػدم يسوػػ   س أعػػح  يفيسوػػ  درتثػػ  مأردتعحرػػأؿ ل يوػػ ن 
عػػػػذأط تع رػػػ د أتعيرأسػػػػم لػػػع يجػػػ ؿ ل ػػػػـ تعػػػس س تع روػػػػأط ألػػػ رج تعيجػػػػ ؿ  ت ثػػػ عيد تعيعرليػػػم

أ ع ػػػػػـ تعيوػػػػػ رتح  تالسػػػػػدل لع-عػػػػػذأط تع أيػػػػػؿ   س أعػػػػػح ت ثػػػػػ عيد تعيعرليػػػػػم أت لػػػػػرا تعري  ػػػػػع
 .ت ث ثيم وكرم تعط لرم لع تعيج ؿ تعري  ع

 ألهداف:ا
( م لػػػع تعيجػػ ؿ تعري  ػػػع درتثػػػم سجو تف م ػػدتؼ تعدرتثػػػ ح تعثػػػ و م عألثػػ عيد تعيعرليػػػ .8

لػػػؽ أ  ل ػػػو ك سػػػح    ػػػيف تع عػػػرؼ ل ػػػو  ػػػأتير تعيػػػسوال تع ع ييػػػع ل ػػػو تععيسػػػم تعي ثػػػيم
درتثػػم أ ػػأ يشػػ و   ػػدؼ تعو حػػث لػػع تعتالسػػدل لع  –ي يػػ س ت ثػػ أد تعيعرلػػع تع ػػ ي ع 

لػػع تععيسػػم أكػػذعؾ تع عػػرؼ ل ػػو تع ػػرأؽ تع رديػػم وػػيف تعيػػسوال  ل ػػو ل ل يػػم  عػػرؼتعلػػع 
عرلػػػم ل ل يػػػم ت ثػػػ أد تع ػػػدريوع عػػػذأط تالل وػػ رتحن ويسيػػػ  تعدرتثػػػم تعح عيػػػم  ػػػدلح اعػػػو ي

 تالسدل لع لع تع ع ـ.-تع أي عتعيرأسم أ -تع ر د
 سألػػػػػح م ػػػػػدتؼ تعدرتثػػػػػ ح تعثػػػػػ و م تع ػػػػػع  س أعػػػػػح ت ثػػػػػ أد تعيعرلػػػػػع ن ل ػػػػػد  س أعػػػػػح  .8

أت ثػػػػػ أد تعيعرلػػػػػع أووػػػػػذت  لػػػػػم  ػػػػػأتير    لػػػػػؿ ت ثػػػػػ عيد تع دريثػػػػػيمدرتثػػػػػم سجو ( يعر 
تعدرتثػػم تعح عيػػمن ويسيػػ  درتثػػم  أ يػػد(  س أعػػح تععو ػػم وػػيف ت ثػػ أد تعيعرلػػع   شػػ ووح

 تعيث لدـ لع تعوحث.

تل   ػػػػح تعدرتثػػػػ ح تعي ع  ػػػػم و  ثػػػػ عيد تعيعرليػػػػم يػػػػب تعدرتثػػػػم تعح عيػػػػم اذ  ػػػػـ تثػػػػ لدتـ  .3
 سي   ـ تث لدتـ مث أويف يعرلييف لع تعدرتثم تعح عيم.مث أد يعرلع أتحد ليو ن وي

تل   ػػح تعدرتثػػ ح تعثػػ و م لػػع تثػػ لدتيو  ع طرتلػػؽ أت ثػػ عيد تع دريثػػيم أتع ع يييػػمن ل ػػد  .4
تثػػػ لديح سجػػػو  لػػػع درتثػػػ و  مثػػػ أد تالك شػػػ ؼن ويسيػػػ  تثػػػ لدـ تعو حػػػث لػػػع درتثػػػ   

 .تع دريوعتعح عيم ت ث أد 
 المنهج المستخدم :

لػع تثػ لدتـ تعيػسوال تع جريوػع و ثػ تس   درتثػم  تعح عيػم يػب درتثػم  سجػو ( مح تعدرتث ش وو    
  أ يد( تعذط تث لدـ تعيسوال تعأر ع.
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 عينة البحث:
  تعدرتثػػ ح تعثػػ و م مجػػرح وحتوػػ  ل ػػو ليسػػ ح يل   ػػم لدرتثػػم  سجػػو ( تشػػ ي ح ليس وػػ .8

يس  وػػػ  ل ػػػو ط وػػػم تشػػػ ي ح ل درتثػػػم  أ يػػػد ( ويسيػػػ  ل ػػػو ط عوػػػ ح تعيرح ػػػم تإللدتديػػػمن
 تعك ي ح أ ع س س تععيسم تعيث لديم لع تعدرتثم تعح عيم.

 ش ووح تعدرتثم تعح عيم يب درتثم كػؿ يػف  أ يػد( اذ ك سػح تععيسػم يػف جػسس تعػذكأرن  .8
 .تإلس ثأتل   ح لف ليسم درتثم  سجو ( أتع ع ك سح  شيؿ جسس 

تععيسػمن اذ تثػ لديح  ػذا  ( لػع   ثػيـ عيم يب درتثم كؿ يف  سجػو تل  ؼ تعدرتثم تعح .3
  ثػيـ تععيسػم اعػو  كػ فتعدرتثػم تعح عيػم يػب درتثػم  تعدرتثم ليسم  جريويم أ  وطمن ويسي 

 يج ييب  جريويم ل ط.

 نوع المعبة 
م  يػد تعدرتثػم أ ػع ععوػم تعري  ػ متع عوػلػع سػأع   سجػو (تعدرتثم تعح عيم يب درتثم  تل   ح    

 . كرم تعط لرمععوم سح  سجو ( لك درتثم كرم تعيدن ويسي  
 

 مدى االستفادة من الدراسات السابقة:
ل د تعو حث يف تعدرتثػ ح تعثػ و م لػع  سظػيـ لطػأتح تعدرتثػم ألػع  سظػيـ تععيسػم أ  ثػييو  ت    
ألػػؽ ل ػػرتح ت ثػػ عيد تعيعرليػػم ن أ ك ل  ػػ  أ ج سثػػو  أكي يػػم  رػػييـ تعجػػدتأؿ تإلحرػػ ليم ل ػػو 

 رتح أتثػػػػػ لدتـ ت جوػػػػػزم أت دأتح تعيس ثػػػػػوم أتثػػػػػ لدتـ أأثػػػػػ ل و  أكػػػػػذعؾ لػػػػػع  طويػػػػػؽ تالل وػػػػػ
 تعدرتث ح كيردر يف ير در تعدرتثم تعح عيم.
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 الباب الثالث
جراءاته الميدانية:-3  منهج البحث وا 
 بحث:منهج ال 3-1
 ددا اج اة  ددلت اجيددموميث فدد   وأهاافدد يعددا ايايددلم اج ددمالئ اج  طددع  ددك ة يعددث   دد  ث اج  ددث   

اج  ث اجع   ، ف مالئ اج  ث هو "ذجك اجامظديع اج اداايم  دك اجاماادث اجع  يدث أو هدو اجيةدوات 
 .(1)اجف ميث اجا  يا  الل اج ل ث ج م     ث  عيمث"

عمفدث هئ   ط دث و فليدث فيد  كدا  ومد  يوىدم إجد   ويعا اج مالئ اجاجمي    ا أ ثم اج مل   
هدو "  لوجدث جيد ة  دم اجعوا دم اةالاديث  اج دؤثمة فد  اج اػيددم   وثدو   الدل، فدلج مالئ اجاجمي د 

يددا  ع  دد  اج ل ددث ويػيددمو ك دد  م ددو  عدديا  مات اجال عددث فدد  اجاجم ددث كدداا كل ددم  وا ددا  أو اج اػيدد
 . ػيمات اجال عثاج اقيلس اأثيمو ك   اج اػيم أو  قىا ا ايا و 

وقددا اادداياع اج ل ددث اج ددمالئ اجاجمي دد  إذ يعددا أفيددم  ددل ي  ددا إا لكدد  ج وىددوم إجدد  ماددلطئ    
، اقيقددث فالددو اج ددمالئ اجو يددا اجددذخ ي  مدد  اقيا ددلم اج قيقدد  جفددموو اجع قددلت  لجادد ب أو اةثددم

 .ذات اقيا لم اجق    واج عاخاجاجمي يث وايالم اج ل ث اى يع اج جل يك 
 

 م التجريبي لمبحثالتصمي

االختبار  العينة األساليب المعرفية
 القبمي

المتغير 
 المستقل

االختبار 
 الفروق البعدي
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 المتصمبين
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 اختبار التصويب
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الفرق بين 
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: ) ػدددااا، جل عدددث  ػدددااا،  يدددث اجميليددديثاجيدددم اج  دددلث فددد   ال دددث ا  دددلث اجام مدددومخ إ دددماهيع اج دددوك ومافدددك ىدددلج  اج  ياددد    (1)

 .51ص،( 2004
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 : *ا لبحث الميدانية إجراءات 3-2
 : ا لثحث ة مجتمع وعينال 3-2-1
ك اةىددم، إذ "  ددا اة ددوم اجواجددب  ماكلاالددل فدد  اج  ددث اجع  دد  ايايددلم كيمددث ا ثددم  جا دد   

اما ة اجعيمث اما لةدل وثيقدل  ة يعدث اج جا دك اج دأيوذ  مد   ومالدل ا ثدم اججدمث اجدذخ ي ثدم  جا دك 
 .(1)اةىم اجذخ يجمخ اج ل ث  ج م و  وم ك    ك ي "

جدددذا ايادددلم اج ل دددث  جا دددك اج  دددث واجدددذخ ا ثدددم  ةددد ب اج م  دددث اجثلميدددث فددد    يدددث اجام يدددث    
( ةلج ددل  قادد يا 256( واج ددلجع كددااهع )2011/2012اجاماادد  )اجميليدديث/جل عث ايددلج  ج عددلع 

 اددا عاا  ددع ث )و( اج ا ث ددث  ةلج ددلت اج م  ددث  اددت  ددعب واجددذيا ي ث ددوا  جا ددك اج  ددث ك دد 
كدااهع  واج دلجعاجذخ يجدمخ اج ل دث ك  د  ك يالدل  اةم وذج، أ ل كيمث اج  ث واجا  ا ثم اجثلميث 

وأ ددددل كيمددددث  ( ) أ و ب  قادددد يا إجدددد   ددددع ايا كددددث ةميقددددث اجقم  ( ةلجددددب ايايددددموا ك ددددواطيل80)
( ةلجددب  قادد يا 80اجاجددلمب اقادداة كيث اجددذخ يجددمخ اج ل ددث ك  دد  ك يالددل واج ددلجع كددااهع )

 يث:ب اج م  ث اجثلميث جسأا لب اقا، ك  ل اا اج ل ث ايالم ة إج   ع ايا ) ج و ا (
س ف  اج م  دث اجثلميدث فد  يعاوا   ااطيا ف  جع ث  مة اجيا وه   لاة  مالجيث  قممة اام  .1

   يلت اجام يث اجميلييث ف  اجعما .
 اوافم اةاوات اجا  ي الجالل اج ل ث ف  اة ي  اج  ث. .2
 اعلوا ك لاة وااميا    يث اجام يث اجميلييث/جل عث ايلج   ك اج ل ث. .3

  ا اجة ب  ا كيمث اج  ث وهع: ا  وقا ااا عا اج ل ث كاا
  (.4ع هذو اج اللمات  ا ق م و  ع كااهع)ا إذ ا   جالع اع اجة ب اجماا و 

  اددددم يا  لجدددداواع) ثيمو اجػيددددلب( واجددددذيا اػي ددددوا كددددا أااث اقيا ددددلماتاجغيددددم اجةدددد ب   
 .( ةلجب32، إذ   ع كااهع )واجو اات اجاع ي يث

  اجة ب اج  لمايا ج ع ث  مة اجيا واج  لم يا فد  اجفدم  اجميليديث مظدما جافدو   اداواهع
  ذجددك اددع اث يددت كل ددم اجي ددمة اجاددل قث  ومدد  يددؤثم فدد  مادددلطئ كددا  ددلق  اجةدد ب، وك دد

 ( ةلجب.4اج  ث و  ع كااهع)

                                                 

:  ددايم إجدد   مددلهئ اج  ددث اجع  دد  فدد  اجام يددث واجع ددوع ا ماددلميثك ددا اع ك ددا اجددم  ا اج مددامخ و   ددا ك ددا اجدداايع   (1)
 .107ص،( 1999)اج ويت،  ة عث اجف ح ج م م واجاوميك، 

 ( .5)   م مقع*    



 الباب الثالث.............. منهجية البحث وإجراءاته امليدانية 

 

66 66 

اقمددافلك (  -ج  ج ددوكايا )اجاددأ    ل  ( ةلج دد40كيمددث اجاة يدد  اجمالددلط )و دذجك   ددع كدداا أفددماا    
      إذ اقددددام اجمادددد ث اج طويددددث ج عيمددددث ( ةلج ددددل  ج اجددددلمب اقادددداة كيث 40و) ،اج مومددددث( -)اجاىدددد ب

 .(1)اججاومو  ل   يا ف   اةىم%(  ا  جا ك 31,24 )
 (1جدول)

 العدد الكمي والنهائي ألفراد العينة مع النسبة المئوية
 النسبة المئوية العدد النهائي العدد المستبعد العدد الكمي الشعبة

 %7881 24 24 44 أ
 %7881 24 24 44 ب
 %7881 24 24 44 ج
 %7881 24 24 44 د

 %31824 84 84 164 المجموع

 أ. المجموعة التجريبية األولى:
( فددد    يدددث اجام يدددث اجميليددديث أ  ا ومدددت هدددذو اج ج وكدددث  دددا ةددد ب اج م  دددث اجثلميدددث  دددع ث)   

ادع اع دي الع  ل  ( ةلج 20و ا  ج وع) (اج اى  يا) ا  ل  ( ةلج 10/جل عث ايلج  واج لجع كااهع )
 .اجيااع(  لةا وب اجاامي   -يباجاىو  -اج اللمات اةالايث   مة اجيا )اج ملوجث

 ب. المجموعة التجريبية الثانية:
( فددد    يدددث اجام يدددث اجميليددديث أ  ا ومدددت هدددذو اج ج وكدددث  دددا ةددد ب اج م  دددث اجثلميدددث  دددع ث)   

اددع اع ددي الع  ل  ( ةلج دد20 ددا )اج ددمميا( و ددا  ج ددوع) ل  ( ةلج دد10/جل عددث ايددلج  واج ددلجع كددااهع )
 اجيااع(  لةا وب اجاامي  . -اجاىويب -اج ملوجثاج اللمات اةالايث   مة اجيا )

 
 ج. المجموعة التجريبية الثالثة:

( فدد    يددث اجام يددث اجميليدديث ب  ا ومددت هددذو اج ج وكددث  ددا ةدد ب اج م  ددث اجثلميددث  ددع ث)   
ادع اع دي الع  ل  ( ةلج د20 دا )اجادأ  ييا( و دا  ج دوع) ل  ( ةلج د10/جل عث ايدلج  واج دلجع كدااهع )

 اجيااع(  لةا وب اجاامي  . -اجاىويب -الايث   مة اجيا )اج ملوجثاج اللمات اة
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 د. المجموعة التجريبية الرابعة:
( فدد    يددث اجام يددث اجميليدديث ب  ا ومددت هددذو اج ج وكددث  ددا ةدد ب اج م  ددث اجثلميددث  ددع ث)   

اددددع  ل  ( ةلج دددد20( و ددددا  ج ددددوع)اقمددددافلكييا ددددا ) ل  ( ةلج دددد10/جل عددددث ايددددلج  واج ددددلجع كددددااهع )
 اجيااع(  لةا وب اجاامي  . -اجاىويب -اع ي الع اج اللمات اةالايث   مة اجيا )اج ملوجث

 تجانس العينة في مؤشرات النمو: 3-2-2
  ط ددث ، وج مددك  اجعيمددث اجاجمي يددث ج   ددث جػددمو اجاأ ددا  ددا أا  ؤ ددمات اجم ددو جددا  أفددماا     

اج وجددواة ، اة ددب اجددلمس  اجعيمددث         اج ددؤثمات اجادد  اددؤثم ك دد  ماددلطئ اجاجم ددث  ددا  يددث اجفددمو 
 )كا ةمي   م م  اجاوميك اجة يع ( إذ اااياع اج ل دث قدلموا  عل دم اقجادواث ج ؤ دمات اجم دو

 .  و اػيمات اج  ث (، اجع مم ، اج ا ث) اجةو 
 (2جدول)

 متغيرات البحثيبين تجانس العينة في 

 المؤشرات ت
 وحدة
 القياس

 الوسط
 الحسابي

 الوسيط
 رافاالنح

 المعياري

 معامل
 االلتواء

 0.620- 5.32 178 176.9 عا الطول 1

 0.102 10.65 75 75.36  ػع لكتمةا 2

 0.581- 0.91 21 20.52 امث العمر 3

أا كيمدددث اج  دددث  اجلمادددث فددد   ؤ دددمات اجم دددو إذ  لمدددت قددديع  عل دددم ( 2ي ددديا اججددداوم )      
( 3)±هدد  ج يعالددل قدديع   ىددومة  دديا ( و  0.581-، 0.102، 0.620-اقجاددواث ك دد  اجاددواج )

( ام ذجددك ك دد  أا اجددامجلت  ومكددث 3±إذ امدد  "    ددل  لمددت قدديع  عل ددم اقجاددواث   ىددومة  دديا)
أ ل أذا ماات أو مقىت كدا ذجدك فدلا  عمد  ذجدك أا همدلك كي دل  دل فد  ايايدلم  لاوميعل اكاااجي

 .(1)اجعيمث" 
 
 
 

                                                 
: ) اجقلهمة، اجقيلس واجاقويع ف  اجام يث اجميلييث وك ع اجمفس اجميلي ميواا     ا  اا ك وخ و   ا مىم اجايا  (1)

 .151ص،( 2000اام اجف م اجعم  ، 
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 األجهزة واألدوات ووسائل جمع المعمومات: 3-3
ات اج  دددث "هددد  اجوادددلطم اجاددد   دددا ي جالدددل ياددداةيك اج ل دددث ج دددك اج يلمدددلت و دددم اج  ددد  ث أاو 

 .(2)جا قي  أهااف اج  ث  ال ل  لمت ا ك اةاوات  ا  يلملت وكيمث وأجالمة"
 وسائل جمع المعمومات: 3-3-1

 اج ىلام واج ماجك اجعم يث واةجم يث 
 اج قل  ث اج يىيث* 
 مومث(اج - قيلس اةا وب اج عمف )اجاى ب  

    اقمافلك ( - قيلس اةا وب اج عمف )اجاأ 

 آماث اجي ماث واج ياىيا 

 وافميػالل اج يلملت واج ع و لت ااا لمة ااجيم 
 اجاجلمب اقااة كيث 
  واجقيلالتاقيا لمات 
 األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث: 3-3-2

 عب  مة يا   

 أهااف  مة يا 

 (50 مية قيلس  ةوم) ع 
 (ع50قىقث  ث ثث أجواا  ةوم) أ مةث   ومث 

 ىلفمة 

 الكث اوقيت 

   يماا ة  

 مية قيلس  

  اع 40×40أهااف اقث قيلس 

 *فمي  اجع م اج الكا 

                                                 
 ،(1995قدددلهمة ، اام اجف دددم اجعم ددد  ، : ) اج 3ة 1، جاجقيدددلس واجاقدددويع فددد  اجام يدددث اجميليددديث    دددا ىددد     ادددلميا    (2)

 .273ص
*(     9) 
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 :تحديد متغيرات البحث 3-4
 :المرونة( -األسموب المعرفي)التصمب مقياس 3-4-1
اجفمايدث  ديا  جقيدلس اجفدمو  ا اما  اج مومث(  -)اجاى ب ةا و  قيلس  أااةياة ب اج  ث    

، ومظدددما جاوافددد  هدددذا اج قيدددلس اجدددذخ ىددد   )وهيب ا اما يدددثاج عمفيدددث  اةادددلجيب ا ددد أاجةددد ب 
إذ يا ددوا  ددا  وك دد   عددو ةدد ب   يددلت جل عددث  ػددااا ثاجعماقيدد جيددا اج  يادد ( ك دد  اج يطددث 

ث اج ل ث  أااة   ث  عا اا قلع  اوميك ااا لمات جا ايا  دا    ط د اكا او، اجذخ فقمة  (56)
اج قيددلس ج عيمددث، إذ اددع كميدد  ك دد   ج وكددث  ددا اجي ددماث واج ياىدديا فدد   جددلم ك ددع اجددمفس 

واجدذيا ااداعلا  الدع اج ل دث  عو    ظلاالع ك ي   ا اجمل يدث اج ػويدث  وا اوا وةماط  اجااميس
قددا اج عددوا ك دد  اا اقيا ددلم ي  ددا اكا ددلاو فدد  اج  ددث اج ددلج   عددا ااددايماج اجىددا  واجث ددلت 

 اوا أجماث أخ اػييم ك ي  مظما ج  ط ا  جة يعث اج  ث اج لج .  ااج م يا 
 أ دلعف  اى ي  ، إذ اع ويدك  قيدلس  ادامج ي لاد   ( جي مت )وقا اكا ا اج ل ث ةميقث    

، وقدددا (إة قدددل أوافددد ، ق أوافددد وكدددا الل، ق  اج وافقدددث،  ددديا أوافددد   ددداة،  أوافددد  دددم فقدددمة وه )
 (  عاع اج وافقث إة قل.1( ج  وافقث   اة إج  )5)أكةيت اجامجلت  اب هذا اجاامج  ا 

 
 :االندفاعي( –األسموب المعرفي )التأممي  مقياس 3-4-2
اجمطيادددث جقيدددلس اةاددد وب اج عمفددد   اةااةاج أجوفدددث جدددد) لج لا(  اة ددد لميعدددا ايا دددلم  مدددلظمة     

اجمي يددل ياددأجف  ك ددم  وقفددل  ددا أم ددكاقمددافلك ( و  دد م كددلع فددلا اقيا ددلم يا ددوا  –)اجاددأ    
 ا ددل الث  أيددم ىددوم  ث ج دد ث  ددأجوف  لجمادد ث ج  ف ددوص وث ددلا ددم  وقددف  ددا ىددومة  عيلميدد

ج ىومة اج عيلميث  لااثملث  د   ادية  يا دف كدا اجىدومة اج عيلميدث، و دا هدذو اجىدوم اجادت 
 هملك ىومة وا اة 

 اةيةدلثكداا اج ال دث  دا ق دم اج ف دوص ي ادب  إا دلع ةل قث ا ل ل ج ىومة اج عيلميث ، و عا 
 م  واقدف اقيا دلم، إذ  كا جإلجل ثاجوقت اج ااػم   أييلاجا  وقك فيالل اج ف وص وي اب 

يدداع اىددميف اج ف وىدديا إجدد  اددأ  ييا وامددافلكييا  مددلثا ك دد   اددلب وادديةيا، واددية اجددم ا 
فدو  اجوادية  أيةلطد  لا كاا  إذا، إذ يعا اج ف وص امافلكيل اةيةلثاج ااػم  وواية كاا 

                                                 


 (4ملحق) 


 (5ملحق) 
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  اوا  دددلا كددداا أيةلطددد إذام دددا ااددداجل ا  اوا اجوادددية،   دددل ويعدددا اج ف دددوص اأ  يدددل  و دددلا
اج  ددث اكا ددا اج ل ددث ايا ددلم  أهدداافا قيدد   اجواددية، و ددا اجددم  اجواددة وم ددا اادداجل ا  فددو 

اقمدافلك ( اجدذخ ويدع  )اد  لا  - ملظمة اة  لم اج أجوفث جقيلس اةا وب اج عمفد  )اجادأ   
 وقفددل ايا لميددل و دددوقفيا اجددمي ييا و دددلا ج ددم  وقدددف  (14ا ددوا  دددا )ك ددا اجوا ددا  يدددو ( إذ ي

ايا فددل  إقق ايا ددف  فأمالددلاج ددااطم اجادد ك اج لقيددث  أ ددلث لميددث  ددااطم ا دداه ل هددو اج ددم اجىدد ي  
  ايةل كا اج م اجى ي .

فدد   جددلم ك ددع اجددمفس وةماطدد  اجادداميس  لفددث   لجددذ م اا اجي ددماث واج ياىدديا اججددايمو ددا    
اادداعلا  الددع اج ل ددث قددا اج عددوا ك دد  اا ايا ددلم  مددلظمة اة دد لم اج أجوفددث واجددذخ أكدداو  واجددذيا

)ادد  لا ك ددا اجوا ددا  يددو ( ي  ددا اكا ددلاو فدد  اج  ددث اج ددلج   عددا ااددايماج اجىددا  واجث ددلت 
 ة يعث اج  ث اج لج .اث أخ اػييم ك ي  مظما ج  ط ا  اج م يا اوا أجم 

 رة اليد:تحديد المهارات األساسية بك 3-4-3
اع ا ايا  اللمات  مة اجيا اةالايث قيا اج  ث وف   فماات  دلاة  دمة اجيدا اج مالجيدث اج قدممة    

 جة ب اج م  ث اجثلميث ف    يلت اجام يث اجميلييث ف  اجعما ، وه  :
 .اج ملوجث واقاا ع .1
 .اجاىويب .2
 .اجيااع .3
اج قدددل  ت اج يىددديث  دددك ذوخ و ػيدددث ا ايدددا أهدددع اةمدددواع ج  الدددلمات اج دددذ ومة و عدددا أجدددماث    

اقياىلص و ماجعث اج ىلام اجع  يث واوجي  اجادلاة اج  دمفيا قدلع اج ل دث  اادجيم أهدع مدوع 
 .ج م  اللمة وك   وف  مأخ ذوخ اقياىلص

واادددايماج اجماددد ث  إ ىدددلطيلو ددا اجدددم اادددا  لم اجيةدددوات ادددع افميددع اج ع و دددلت و علججاالدددل    
مادد ث  ددميةث اا ا ددوا  أك دد وع اج الددلمة اجادد   ىدد ت ك دد  اج طويددث ج ددم مددوع، إذ اددع اكا ددلا مدد

 .(3هذو اج اللمات اجا   ققت ذجك   ل   يا ف  اججاوم) وأمواع، أ ثم%( أو 75)
 
 
 

                                                 


 (7ملحق) 


 (7ملحق) 
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 (3الجدول)
 نسبة االتفاق لممهارات األساسية بكرة اليد

 الخبراء عدد النسبة المئوية أنواع المهارات ت
 19 %95 اج ملوجث واقاا ع  1
 19 %95 ويب اجاى 2
 18 %90 اجيااع 3

 المهارات األساسية بكرة اليد:اختبارات تحديد  3-4-3-1
وفدد  يددوا ة وىدديع ك  يددث ك دد  قيددلس قددامة اجةلجددب ك دد  أااث ك ددم  عدديا " اقيا ددلم هددو   
، و دا يد م اقةد ع ك د  اج ىدلام اجع  يدث ادع اج ىدوم ك د  ايا دلمات اقديس أااث (1)"اقيقث

  جا ايدا اج الدلمات اقالاديث اادا لمثث ف  اج  ث، إذ ى ع اج ل ث اادا لمة اج اللمات اج اايا 
، واددع كميددالل ك دد   ايا ددلمات ج ددم  الددلمة  ددا اج الددلمات قيددا اج  ددث وويددك ادداث اجدد  ادد عث

جسأيدذ  داماطالع  دوم ام دي  اقيا دلمات اج  ط دث اجاد  ويدك   ج وكث  ا اجي ماث واج ياىديا
يجدلا اجماد ث اج طويدث ج دم ايا دلم  ا اج الل اقيا لم، واع ج ك اق اا لمات ثدع افميدع اج يلمدلت واد

%( أو أ ثدددم، 80و مالدددل ادددع ايايدددلم ايا دددلم وا دددا ج دددم  الدددلمة إذ  لمدددت ماددد ث اقافدددل  اادددلوخ)
 .( ي يا اقيا لمات اجا   ى ت ك   هذو اجما ث4واججاوم)

 (4الجدول)
 االختبارات المستخدمة في البحث

ة النسب نواع االختباراتأ ت
 المئوية

عدد 
 الخبراء

 17 %85 اختبار قياس التوافق وسرعة المناولة عمى الحائط 1
 18 %94 اختبار التصويب عمى أهداف معمقة 2
 24 %144 اختبار قياس زمن الخداع 3

 
 

                                                 
(7)

محمدحسه عالوي واسامت كامل راتب ؛البحث العلمً فً التربٍت الرٌاضٍت وعلم النفس الرٌاضً :)دار الفكر العربً  

 .47(,ص7666,القاهرة,


 (6ملحق) 


 (6-6ملحق) 


 (7ملحق) 
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 المستخدمة في البحث:المهارية االختبارات مواصفات  3-4-4
 (1)لحائط:اختبار قياس التوافق وسرعة المناولة عمى ا أوال:

 : قيلس اجاواف  وامكث اج ملوجث ك   اج لطة.الهدف من االختبار
 :  مة يا ،  لطة  ااوخ، الكث إيقلف.األدوات

( أ الم  دا اج دلطة ويقدوع اج كدب كمدا ا  دلمة  4أو 3: يقف اج كب ك    عا )طريقة األداء
 ثل.(60 ا اج  اا وقامو )   ا  ا اجم  ا ميم اج مة ك   اج لطة وااا مام اجا ميم ة ثم كاا 

و  دددل  : ا ادددب كددداا اجا ميدددمات فددد  اجدددم ا اج  اا)ي ادددب كددداا  دددمات اادددا ع اج دددمة(التسججججيل
 .(2 وي  ف  اج  م ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1الشكل ) 
 يوضح سرعة المناولة

 
 
 
 
 

                                                 
 .492، ص(2001 )،اج ىام اجال   ييلث اجييلة وموفم    ا اج يلج   (1)
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 (1) ( متر:9( كرات من خط ألج)14التصويب من الثبات )ثانيا: 
 ب.: اقث اجاىويالغرض من االختبار -

 (.2( اع كاا )40   40(  مات يا +  م علت اقث  قيلس)10: ) األدوات

 م عيا ج اىدويب ك يال دل ا داه ل ك دوخ واسيدم ادف   وك د   ب: ييالم اج كطريقة األداء -
( أ ادددلم   اددد ل  ددددلج مة ، وكمدددا إكةدددلث ا  ددددلمة 9قةدددم وا دددا ، يقدددف اج كددددب ي دددف يدددة أجددددد)
ثددع ي اددك  ددمة أيددم  ويىددوب ك دد   ، ددا اج ددم عيا )ىددلفمة( يقددوع اج كددب  لجاىددويب ك دد  ا

اج م دك اسيدم  عددا اد لع ا  دلمة وياددا م ه دذا  اد  يماالدد   دا اج دمات اجع ددم ) ي دس  ددمات 
 ك    م  م ك( .

 ( ثواا  عا اجىلفمة.3: يمومة ث لت إ ا  اجقا يا ، ويىوب اج كب ي م )القواعد -
و  دل  ويد   ث اايدم اج م دك اج  داا: يعة  اج كب امجث ك    م اىدوي   ىد ي التسجيل

 .( 3ف  اج  م )
 

 
 
 

 متر      9                         
 
 
 
 

 ( 2الشكل )
 يوضح أختبار دقة التصويب

 
 

                                                 
: ) 1ة ، ااميب -اة يقلت اجالجوع ف   مة اجيا اع يعاج لفع    اجعلمس أ و ميا و  ا ت    وا ك ا ك لا اجايا ك ل – (1)

 .227ص،( 2007،اام اجف م اجعم   ،اجقلهمة 
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 :ثالثا: اختبار الخداع
(1)  

 .: قيلس م ا اجيااعالهدف من االختبار
 (.2: الكث اوقيت اج اموميث،  مات يا كاا )األدوات

(  ادم فد   ديا 1قف اج يا م   ا ل  لج مة ي ف ية اج اايدث اجدذخ ةوجد  )ي: األداءمواصفات 
( اددع  ددا يددة اج اايددث، وي دداأ 1,20( اددع وك دد   عددا )50ي ددف يددة ةوجدد ) أ ل دد يقددف اج دداافك 

 قا دد  اجياددلم  ةيةددو   أيددذ ددا اج ة دد  فيددؤاخ اج كددب اجيددااع اج اددية وذجددك   إ ددلمةاقيا ددلم 
( ثدددع اجيةدددوة اجثلجثدددث  قا ددد  اجيادددلم 2 مددد  جدددي س اجدددااطمة)( ثدددع يةدددوة  قا ددد  اجي1جدددي س اجدددااطمة )
 (.4(اع و  ل  وي   لج  م)35( وقةم  م ااطمة)3جي س اجااطمة )

 ويعة  ج م قكب ث ث   لوقت وياجم ج  اقم وقت  ا اج  لوقت اجث ث.
 :إدارة االختبار

 .يقف اج ة   ي ف ية اج اايث ويعة  ا لمة اج اايث 

 ( ك   ي يا اج يا م وياجم اجوقت ج م   لوجث.يقف اج اجم )اج ؤقت 

  يج ددس اج    ددوا  ددا ياددلم اج يا ددم وا ددوا  ال دداالع  ماق ددث اةااث اجىدد ي  ج م ددث 
اجدددث ث و دددا  قالدددع  اجددداواطماايدددم  اةمواجقددداع   يدددث ي دددس اج كدددب اج يا دددم  قا يددد  

 اج  لوجث غيم اجى ي ث. إكلاةاجة ب  ا اج اجم 

 

اج اايددث و ادد  اددمك اجقدداع اجياددلم ج كددب اج يا ددم  إ ددلمةااث  ددا يقددلس وقددت اة :حسججاب ألوقججت
 .( يوي  ذجك4واج  م ) اجااطمة اجثلجثث

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(7)

 .46ص ,(2775,)المصدر السابق: اسامت صبٍح مصطفى 

 .اج    وا: أ.ع.ا جيث إ ماهيع جلاع، ع.ع  الع    ا هيااا 
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 طن55                                  

                            سم 7,57                 طن35                                                   

                                                                                                           

                                                                                           م خط الثذايح1                            

                                                          

 
 (3الشكل ) 

 يىضح أختثار قياص سهل أداء الخذاع

 : التجارب االستطالعية 3-5
أثمدلث  فد  ك ا اج ل ث إج  أجماث ث ث اجلمب اااة كيث جي لا كاع  ىوم أخ قىوم   

 : لسا وه   أجمطياثامفيذ اجاجم ث 
 التجربة االستطالعية األولى:

اعددا اجاجم ددث اقادداة كيث "اددامي ل ك  يددل ج  ل ددث ج وقددوف  مفادد  ك دد  اجادد  يلت واقيجل يددلت    
اجادد  يلت واج عوقددلت اجادد  ، وجاعددمف (1)جاجم ددث جافلايالددل  ادداق  "اجادد  اقل  دد  فدد  أثمددلث أجددماث ا

اج ل ددث اجاجم ددث اقادداة كيث اةوجدد   أجددم ا فيالددل  واد  لميددثي  ددا اا امافدد  اجاجم ددث اجمطياددث 
( 20)اج مومث( ك   كيمث اج لجع كدااهع -، ج  قيلس اج عمف )اجاى ب ك فمي  اجع م اج الكا

                                                 
)
: ) الموصل , مطابع التعلٍم العالً ,  االختباراث والقٍاس والتقوٌم فً التربٍت الرٌاضٍت )واخرون( ؛ قاسم المندالوي  (7 

 . 776ص,( 7667
 (    9اج) 
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هدددذو  وأجميدددتاج قيدددلس   الدددل كدددا ا جل دددث  اج يفيدددث اجاددد  يددداع ( وادددع اويدددي ا ةلج دددل  دددا  دددع ث)
 -)اجاىددددد بأا وب( إذ ادددددع اادددددايااع اقادددددا لمة اج عددددداة جقيدددددلس 16/2/2012اجاجم دددددث  ادددددلمي )

 : لسا اجاجم ث    ظلت كاة وه   وأفممت ا اما  اج مومث( 
 اجوقت اجذخ ي  ا اا يااػمق  اقيا لم اج عمف  واماوح  ل يا ك   اعمف 

 اقيقث(. 30 - 20)    
 يفيث اوميك اقاا لمة واااياا الل. ك   اعمف  
 اج عمف  ج قيلس اقا وباجفالع واقاايعلب ك    اعمف. 

 التجربة االستطالعية الثانية:
اقمدافلك ( ك د   -اجاجم ث اقااة كيث اجثلميث ج  قيلس اج عمف )اجاأ     إجماثقلع اج ل ث    

 اج يفيددث اجادد  يدداع ا جل ددث  الددل كددا( واددع اويددي  ج  ددا  ددع ث) ( ةلج ددل20)عكيمددث اج ددلجع كددااه
( إذ اددع ااددايااع اقاددا لمة اج عدداة جقيددلس 19/2/2012اج قيددلس وأجميددت هددذو اجاجم ددث  اددلمي )

 اقمافلك ( ا اما   وأفممت اجاجم ث    ظلت كاة وه   لسا : -أا وب)اجاأ   
 اج قيلس اجوقت اج لف  جإلجل ث كا. 
 اط ث اجا  يةم الل اجة ب واد  لميث ا فياللاةك    اعمف. 
 .ا  ويوح اج قيلس واد  لميث فال   ج عيمث  

 التجربة االستطالعية الثالثة:
 عدددددا اا ادددددع ام دددددي  اقيا دددددلمات اج اللميدددددث اجيلىدددددث  لج  دددددث قدددددلع اج ل دددددث  دددددإجماث اجم دددددث    

جمطياددددث وقا ااددداة كيث ثلجثددددث  ددددلا اجػددددمو  مالددددل  عمفدددث اج عوقددددلت اجادددد  اىددددلاف اجاجم ددددث ا
اجاجم ث اقااة كيث ه  "اامي ل ك  يل ج  ل ث ج وقوف ك   اجاد  يلت واقيجل يدلت اجاد  اقل  د  

اجاجم ددث اقادداة كيث اجثلجثددث  ددك فميدد  اجع ددم  أجميددت، جددذا (1)أثمددلث أجددماث اقيا ددلمات جافلايالددل"
 ل.( ك   اجعيمث اقااة كيث مفاال21/2/2012اج واف ) اجث ثلث اج الكا يوع

 
 
 

                                                 
: )ك ددلا، اام اج دد م اجع  يددث واجةددم  ا  ىددلطيث ج يا ددلمات واجقيددلس فدد  اجام يددث اجميليدديث اةاددس ددمواا ك ددا اج جيددا   (1)

 .14ص،( 1999ج م م واجاوميك، 
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 العممية لممقاييس واالختبارات المستخدمة في البحث: األسس 3-6
 -)التججأممي المرونججة( -)التصججمب ينالمعججرفي ينألسججموباالعمميججة لمقيججاس  األسججس 3-6-1

 :االندفاعي(
 :المقياسين صدق 3-6-1-1

 ا، إذ إ(1)ىا  اقيا لم هو "قدامة اقيا دلم ك د  قيدلس اج د ث اجدذخ ويدك جقيلاد  فعد "    
، فلقيا دلم أو اج قيدلس ةج د هل قيدلس  دل ويدك م ي ديم إجد  اجامجدث اجاد  يعا داىا  اقيا دل

اجىددلا  هددو اجددذخ يقدديس  اقددث  لفيددث اجظددلهمة اجادد  ىدد ع جقيلاددالل وق يقدديس  دديطل  دداق  مالددل أو 
 ل يدددلفث أجيالدددل، وفي دددل ييدددص اجىدددا  اجدددذخ اادددايا   اج ل دددث فددد  هدددذا اج  دددث هدددو اجىدددا  

س  ا  ا ثيم اقيا لم جموا   اججلمب اج قلس ج  ث  وا  يدم  دواا اقيا دلم وهو "قيلاجظلهمخ 
وكملىمو ا  ي   مةقيدل جا ايدا اجوظدلطف واججوامدب اج ا ث دث فيد  وماد ث  دم  مالدل إجد  اقيا دلم 

 .(2) أ    "
،   ددااث    ظددلاالع ك دد   ج وكددث  ددا اجي ددماث واج ياىدديا جددذا فقددا ومكددت اقاددا لمات    

 يدد  وج عمفددث ىدد  يا  فدد  ا قيدد  اجػددمو اجددذخ ويددك  ددا اج دد  و ىددم اج قيلادديا وآماطالددع ك
 .( 5و  ل   يا  لججاوم ) %(90ك   ما ث اافل  )

 ثبات المقياسين: 3-6-1-2
يعم  ث لت اج قيلس "امجث اجا لادك واجاقدث اجاد  ي  دا جوادي ث اجقيدلس اج ادايا ث اا اقديس    

اقيا ددلم جا قيدد  اجث ددلت إذ "اعددا  اكددلاة ل ددث ةميقددث ، واادداياع اج(3)اجظددلهمة  ويددوع اجقيددلس"
هذو اجةميقث  ا أ ثم اجةم  اااع لق وه  اع م كا اااقمام اجمادلطئ اجاد  يقدا الل اقيا دلم أو 

 قيدددلس اةاددد وب اج عمفدددد  ، إذ قدددلع اج ل دددث  اة يددد  ، (4)اج قيدددلس ك دددم فلىدددم م مددد   عددديا"
                                                 

( 2003: )ك دددددلا، اام اج ادددددمة ج م دددددم واجاوميدددددك واجة لكدددددث، مظميدددددث و  لمادددددث –اىددددد يع اجددددداع ع    دددددوا    دددددا اج ي دددددث   (1)
 .387ص،
 .28ص ،(1999: )اجقلهمة،  م م اج الب ج م م، اج عل  ت اجع  يث  يا اجمظميث واجاة ي  ىةف   ايا  له   (2)
 ( 5-4     مقع) 
 ( 1     مقع) 
)اجقددددددلهمة، اام اجف ددددددم اجعم دددددد ،  1  ةةددددددم  اقمدددددديا اقيا ددددددلمات واجقيددددددلس فدددددد  اجام يددددددث اجميليدددددديثجادددددديا فم ددددددلت  جي دددددد  ا (3)

 .64ص،(2001
( 2002، اجداام اجع  يدث اجاوجيدث ج م دم واجاوميدك، اةماا: )  لائ اجقيدلس واجاقدويع فد  اجام يدثم ميل    ا اجظلهم وآيموا   (4)

 .140ص
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 (            اب اج ا ث ددددددددددث   ددددددددددع ث )ةلجدددددددددد (20ك دددددددددد  كيمددددددددددث   ومددددددددددث  ددددددددددا ) اج مومددددددددددث(–)اجاىدددددددددد ب 
ة يمددث ادع إكددلاة اة يقدد   عددا  ددموم  ددا، و عددا اة يدد  اقيا ددلم ك دد  اجع2012/ 2/  16 ادلمي   

، وكمددا اىدد ي  ا جل ددلت فدد  اجاة يقدديا اةوم واجثددلم  2012/  2/  29 اددلمي    ل   دد( يو 14)
جدددلت اجاة يقددديا اةوم وا ايدددا اج اىددد  يا واج دددمميا ادددع  ادددلب  عل دددم اما دددلة  يمادددوا  ددديا ام 

وهذا يام ك د  اا هدذا اج قيدلس يا ادك  امجدث ( 0.81وجا اج ل ث اا  عل م اقما لة ) واجثلم 
 ث لت جياة.

فددلاا اج ل ددث اقمددافلك (  -أ ددل ج اددلب  عل ددم اجث ددلت ج قيددلس اةادد وب اج عمفدد  )اجاددأ       
جةدم  ااداع لق وهد  اع دم كدا ةميقث إكلاة اقيا لم، إذ "اعا هذو اجةميقث  دا أ ثدم ا اااياع

، إذ قددلع اج ل ددث (1)اادداقمام اجماددلطئ اجادد  يقددا الل اقيا ددلم أو اج قيددلس ك ددم فلىددم م مدد   عدديا"
اجاجم دددث اقاددداة كيث ( ك ددد  كيمدددث اقمدددافلك   – اجادددأ    اة يددد   قيدددلس اةاددد وب اج عمفددد  )

اة يددد  اقيا دددلم ، و عدددا 19/2/2012( ةلجدددب  ادددلمي   20  ومدددث  دددا )( اج جاجثلميدددث  دددع ث )
، وكمددا اىدد ي  4/3/2012 اددلمي    يو ددل (14ك دد  اجعيمددث اددع إكددلاة اة يقدد   عددا  ددموم فاددمة )

ا جل ددلت فدد  اجاة يقدديا اةوم واجثددلم  وا ايددا اقمددافلكييا واجاددأ  ييا اددع  اددلب  عل ددم اما ددلة 
ا  لججداوم و  دل   دي (0,84 يماوا  يا امجلت اجاة يقيا اةوم واجثلم  و لا  عل دم اجث دلت )

(5). 
 (5جدول ) 

 يبين معامل الثبات  لممقاييس المعرفية
 معامل الثبات معامل الصدق المقاييس ت
 %0,81 %90 اج مومث(– قيلس )اجاى ب  1

 %0,84 %90 ( اقمافلك – قيلس )اجاأ     2

 موضوعية المقياسين: 3-6-1-3
اج مومددددث(  -عدددمفييا )اجاىددد ب ددددا  ويدددوكيث  قيلاددديا اةادددد و يا اج  ج ا قددد  اج ل دددثك دددا   

اقمددافلك (  ددا يدد م كددمو اقيا ددلميا ك دد   ج وكددث  ددا اجي ددماث واج ياىدديا  -و)اجاددأ   

                                                 
 .140ص،( 2002 )، اماج ىمفس  م ميل    ا اجظلهم وآيموا  (1)
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فددد   جدددلم ك دددع اجدددمفس اجعدددلع وك دددع اجدددمفس اجميليددد  وذجدددك ج اأ دددا  دددا  دددا  ويدددوح اع ي دددلت 
 اقيا لم وةميقث ا االب اجامجث.

 ة في البحث:األسس العممية لالختبارات المهارية المستخدم 3-7-2
اا اجالاف اقالس  ا أجماث اقيا لمات هو اج ىوم ك   مادلطئ  قيقيدث، جدذا قدلع اج ل دث     

 عدددل  ت اجىدددا  واجث دددلت واج ويدددوكيث ج يا دددلمات اج اللميدددث اج ادددايا ث فددد  اج  دددث   إيجدددلا
 واجا  اعا  ا أهع  ل ي يم اقيا لم اججيا.

 صدق االختبارات: 3-7-2-1
)ىدا  ىدا  اج ج وكدلت اج ايلاة عل م اجىدا  كدا ةميد  اادايااع  جلا إيقلع اج ل ث    

، إذ قدددلع اج ل ددددث  لاددددايااع ايا دددلم)ت(  يجددددلا اجفددددمو   ددديا  ج وكددددث  ددددا  اج دددما ة    ددددك (
( ةددد ب وهدددع  دددا اج  لماددديا 10ةددد ب اج م  دددث اجما عدددث اياىدددلص  دددمة يدددا واج دددلجع كدددااهع )

ثلميدث  دا غيدم اج  لماديا ج ع دث  دمة اجيدا، وقدا ( ةد ب  دا اج م  دث اج20ج ع ث  دمة اجيدا و ديا )
 اج اللميدث  أظالمت اجمالطئ وجوا فمو   عمويث  يا اج ج وكايا   دل يدام ك د  ىدا  اقيا دلمات

 .(6و  ل   يا ف  اججاوم)
 (6الجدول)

 صدق االختبارات المهارية

 وحدة االختبارات ت
 القياس

 الداللة قيمة )ت( غير الممارسين الممارسين
 الجدولية المحسوبة ع± س   ع± س   ئيةاالحصا

1 

اختبار قياس 
التوافق 
وسرعة 

المناولة عمى 
 الحائط

 2.71 7.82 31 4.15 39 تكرار

2.448 

 معنوي

2 

اختبار 
التصويب 
عمى أهداف 

 معمقة

 معنوي 2.29 3.16 2 2.36 5 درجة

اختبار قياس  3
 معنوي 4.57 4.14 1.52 4.22 182 ثانية زمن الخداع

 .(28( ودرجة حرية )4.45قيمة )ت( عند مستوى داللة )      
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  االختبارات: ثبات 3-7-2-2
اة يقدد   ددمة ثلميددث  أكيدداث ددلت اقيا ددلم يعمدد  "اا يعةدد  اقيا ددلم اجماددلطئ مفاددالل اقمي ددل إذا     

، جدددذا قدددلع اج ل دددث  لادددايماج  عل دددم اجث دددلت (1)ك ددد  اج ج وكدددث مفادددالل وا دددت مفدددس اجظدددموف"
كدددلاةاج اللميدددث  ةميقدددث اقيا دددلم  ج يا دددلمات اجةدددم  اج ادددايا ث  أادددالماقيا دددلم وهددد   دددا  واد

ج عمفدث  عل ددم اجث ددلت واادداياع   ثدمة فدد  اج جددلم اجميليدد  إذ قدلع اج ل ددث  اة يدد  اقيا ددلمات 
مفاددالل ك دد  اج ج وكددث مفاددالل  ددا ةدد ب اجاجم ددث اقادداة كيث  ددمايا  ااددلجيايا افىدد الع ادداث 

كلاادددد ( 21/2/2012وذجددددك  اددددلمي ) أيددددلع   إيجددددلاثددددع قددددلع اج ل ددددث  ،(28/2/2012 اددددلمي  ) واد
وقدا ، اجع قث  يا مالطئ اقيا لميا ف  اج مة اةوج  واجثلميدث  لادايااع  عل دم اقما دلة  يمادوا 

اجماددددلطئ اا اقيا ددددلمات اج اللميددددث ا اددددلم  امجددددث كلجيددددث  ددددا اجث ددددلت و  ددددل   دددديا فدددد   أظالددددمت
 .(7)اججاوم

  بارات:االخت موضوعية 3-7-2-3
إّا اقيا ددلمات اجادد  ااددايا الل اج ل ددث ااادد ت  لج ويددوكيث واجويددوح  ددا  يددث اجاع ي ددلت    

واجىددددديلغث واج دددددموة . فلج ويدددددوكيث ه "كددددداع ادددددايم اج ل دددددث وآماطددددد  و عاقاااددددد  فددددد  مادددددلطئ 
)اقيا دددلم"

2
. و لمدددت اقيا دددلمات  فالو دددث  دددا جددداا أفدددماا اجعيمدددث و عا ددداة ك ددد  أاوات قيدددلس (

 ددا يدد م ماددلطئ ا ددك اقيا ددلمات اددع ااددجي الل  و دداات اجددم ا /ثددل واجعدداا مقددلة  وايدد ث   قا
 (.7و  ل   يا ف  اججاوم)كمو اقيا لميا ك    ج وكث  ا اجي ماث واج ياىيا 

 (7الجدول)
 االختبارات المهارية وموضوعية ثبات

 االختبار ت
 الداللة قيمة ر 

 الموضوعية  ثباتال االحصائية
 معنوي 4895 4891 ياس التوافق وسرعة المناولة عمى الحائطاختبار ق 1
 معنوي 4894 4888 اختبار التصويب عمى أهداف معمقة 2
 معنوي 4893 4882 اختبار قياس زمن الخداع 3

                                                 
)ك لا، اام واطم ج م م  1: ةاجقيلس واجاقويع اجمفا  واجام وخ  يا اجمظميث واجاة ي ج  اجى لاخ و لهم وجا م يك  قك ا ا (1)

 .188ص ،(2004واجاوميك، 
)

: ) اج ويت ،   ا ث اجف ح  2ة،     ملهئ اج  ث ف  اجام يث اجميلييث واجع وع ا ا  يثعبد هللا الكندري ومحمد احمد ؛  (2
 .( 1999ج م م ، 


 (7ملحق ) 
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 (18( ودرجة حرية )4.45عند مستوى داللة )(4863الجدولية )قيمة )ر(          
 :الميدانية إجراءات البحث 3-8
 –)التجأممي والمرونجة(  -فيذ اختبارات المقياسجين المعجرفيين )التصجمبتن 3-8-1

 االندفاعي(:
 -اج مومددددددث( و)اجاددددددأ    -قددددددلع اج ل ددددددث  اة يدددددد  ايا ددددددلم اج قيلادددددديا اج عددددددمفييا )اجاىدددددد ب   

-اقمدافلك ( ك دد  كيمددث اج  ددث اجاجمي يددث، إذ قدلع  اة يدد   قيددلس اةادد وب اج عمفدد  )اجاىدد ب
و قيدددددلس اةاددددد وب  (5/3/2012يدددددوع اقثمددددديا  ادددددلمي  )  (أ  اج مومدددددث( ك ددددد  ةددددد ب  دددددع ث)

( فدد  6/3/2012 اددلمي ) ( يددوع اجث ثددلثب  اقمددافلك ( ك دد  ةدد ب  ددع ث)–اج عمف )اجاددأ    
اجقلكدددلت اجامااددديث ج  يدددث اجام يدددث اجميليددديث/جل عث ايدددلج ، و  ادددلكاة فميددد  اجع دددم اج ادددلكا ، 

 :ج ل ث كما اة ي  اج قيلايا  ل يأا وماك  ا
 .اوميك اقاا لمات اجيلىث  لج قيلايا  ك ق ع ج م  يا م 

 .قلع اج ل ث   مح اع ي لت اقيا لم    م واي  و يلا ةميقث ا جل ث كمالل 

 .اوجي  اج يا م   ال ث اج يلملت اج ة و ث  لقاع واج ع ث ف  اج قم اج يىص جال ل 

 .اجاأ ا  ا فالع ج يك أفماا اجعيمث ج يا لم وةميقث ا جل ث 

 لع فميددددد  اجع دددددم اج ادددددلكاقددددد   اادددددجيم وقدددددت ا جل دددددث ج ةلجدددددب فددددد  ايا دددددلم اجقيدددددلس 
 اقمافلك (. –اج عمف )اجاأ    

 ج ك اقاا لمات اجيلىث  لقيا لم. وفمي  اجع م اج الكا قلع اج ل ث  

  اج قيلاديا  لاايماج اجمالطئ اجماللطيث ج  قيلايا اج عمفييا ك   أالس  فدلاي اج ل ثثع قلع    
 .  جل يك اجمي يث وه  )اج اى  يا واج مميا واجاأ  ييا واقمافلكييا( ت اجمالطئ أم كوأظالم 

 االختبارات القبمية: 3-8-2
 (اةم عدثو اة اع ي يث اعميفيث جج يدك أفدماا اجعيمدث، )اج جدل يك اجاجمي يدث   إكةلثقلع اج ل ث    

اجيااع( واج يفيدث اج ة دوب )اج ملوجث، اجاىويب،   اللمة ك   وذجك  ا اجم اا ياعمف اجة ب
 ددددددد عث )ب( ويدددددددوع اجث ثدددددددلث ج( 5/3/2012يدددددددوع اقثمددددددديا  ادددددددلمي  )ف دددددددلا    الدددددددل أااث اج الدددددددلمة

، ثددع قددلع اج ل ددث  ددإجماث اقيا ددلمات اجق  يددث ج  الددلمات اةالادديث  ددع ث)أ(ج( 6/3/2012 اددلمي )
اددلكاة م يددم ج ددم  ددا  ددع ث ) أ( و ددع ث )ب(   ( 3/2012/  7  ددمة اجيددا قيددا اج  ددث  اددلمي ) 
                                                 


 (6ملحق ) 
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ك     عب  مة اجيا فد    يدث اجام يدث اجميليديث /جل عدث ايدلج ، و  ادلكاة فميد   ا ا اجااميايي
 :أا  ل ث كما امفيذ اقيا لمات  ل ياجع م اج الكا و أ ماف اج ل ث، وماك  اج

 اج مع. ا   لث ةااثاجعيمث اجوقت اج لف   إكةلث 

 وأاوات أجالمة ا   لفث  اا م لت اقيا لمات االيطث. 
   اجعيمث  وم  يفيث امفيذ  فماات اقيا لمات اج اللميث. ةفماااج مح اجواف 

 )كمو اقيا لم أ لع اجة ب  ا ق م ا ا أفماا فمي  اجع م اج الكا )اجم وذج. 
  جالذا اجػمو. أكاتااجيم اجمالطئ  ا ق م اج قو يا ف  ااا لمات 
 جريبية:تكافؤ مجاميع البحث في متغيرات البحث الت 3-8-3

ج ا قدد   ددا ا ددلفؤ أفددماا اجعيمددث فدد   اػيددمات اج  ددث قيددا اجامااددث )اج الددلمات اةالادديث   ددمة     
اجيدددا، اج ملوجدددث، اجاىدددويب، اجيدددااع( ادددع اادددايااع ايا دددلم ا  يدددم اجا دددليا ك ددد  مادددلطئ اقيا دددلم 

ت وكدداع اجق  دد  ج  جددل يك اجاجمي يددث اةم عددث ج اعددمف ك دد  ا ددلفؤ هددذو اج جددل يك فدد  هددذو اج الددلما
وجددوا فددمو   يددمالع  ددا  ددأمالل اا اددؤثم ك دد  ك  يددث اجدداع ع و لجاددلج  اددؤثم ك دد  اجماددلطئ اج قيقيددث 
ج   ددث، و لمدددت قي دددث )ف( اج  ادددو ث اىدددػم  دددا قي ددث )ف( اججاوجيدددث   دددل يؤ دددا ك ددد  ا دددلفؤ 

 (.8اجعيمث ف  اج اللمات اةالايث   مة اجيا قيا اج  ث ف  هذو اجامااث و  ل   يا ف  اججاوم)
 
 (8الجدول)

 تكافؤ العينة في المهارات األساسية قيد البحث

 مصدر المهارات
 التباين

 مجموع
 متوسط درجة الحرية المربعات

 المربعات
 قيمة ف
 المحسوبة

 قيمة ف
 الجدولية

 الداللة
 االحصائية

 المناولة
 2.55 3 7.67 بين المجموعات

4.32 

2.83 

 غير معنوي
 7.83 36 282.1 داخل المجموعات

 التصويب
 4.467 3 4.2 بين المجموعات

 غير معنوي 4.148
 4.617 36 224.2 داخل المجموعات

 الخداع
 4.449 3 4.146 بين المجموعات

 غير معنوي 1.15
 4.442 36 1.51 داخل المجموعات
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 :التجربة الرئيسة 3-8-4
 ادد وب اجاددامي   لاددايااع اة ا ميمددلت  إكددااا ددا اجددم ا قيدد  أهددااف اج  ددث، قددلع اج ل ددث    

( و ددداات اع ي يدددث ج الدددلمة 5( و ددداة اع ي يدددث  مالدددل)20اةم عدددث، وايددد ا )اجاجمي دددث وج  جدددل يك 
( 5يددااع، و)( و دداات اع ي يددث ج الددلمة اج5ب، و)( و دداات اع ي يددث ج الددلمة اجاىددوي5اج ملوجددث و)

، اةادد وعادديا فدد  و دداات اع ي يددث   ددام ث جج يددك اج الددلمات قيددا اج  ددث و واقددك و دداايا اع ي ي
اجوقدددت اج  ددد  ج و ددداات  ا، و دددلل يكأاددد ة( اقيقدددث، أخ  واقدددك ك دددم 90و ددداة  دددم و ددداة اع ي يدددث )

 دددداماث  واةيددددذ( اقيقددددث، و عددددا اةدددد ع اج ل ددددث ك دددد  اج ىددددلام اجع  يددددث 1800اجاع ي يددددث هددددو)
، قددددلع اج ل ددددث  ويددددك اجا ميمددددلت و ةميقددددث اجا ددددميا اج اا اددددم اجادددد  امفددددذو اج جددددل يك اجي ددددماث

 اجمي يث اةم عث.اج
 واا ك اج ل ث اجيةوات اسايث:

  ق ددم اج دداث  اة يدد  اجو دداات اجاع ي يددث اددع إكةددلث و دداة اعميفيددث ج ةدد ب ةيددذ ف ددمة كددا
 اةا وب اجاع ي   و يفيث امفيذ اجع م.

 .إكةلث اج لاة اجاع ي يث مفاالل وج  جل يك اجاجمي يث اةم عث 

   وا ا.امفيذ اجو اات اجاع ي يث  ا ق م ااميا 

 .اا ا ق  اجا ميملت اج ويوكث اجػمو  مالل 

 .اا ا وا هذو اجا ميملت   ط ث و ااو  اجعيمث 

 لةا وب اجاامي   ك   اج جل يك اجاجمي يث اةم عدث فد  اجفىدم اجثدلم   اجاجم ثوجقا اع امفيذ    
( وك دددد  20/5/2012( وجػليددددث )11/3/2012( وج  دددداة  ددددا )2012-2011ج عددددلع اجاماادددد )

اجاع ي يددث  ومكددل مة اجيددا فدد    يددث اجام يددث اجميليدديث/جل عث ايددلج ، و ددلا م ددا اجو دداة   عددب  دد
 :ك   اجم و اقا 

 ( اقيقث وياي ا:15اجقاع ا كاااخ:و اا  )أوق: 
أ.اج قا ددددث وا   ددددلث اجعددددلع: وفيالددددل يدددداع ايددددذ اجػيددددلب وااليطددددث اةاوات اج م ددددث  مجددددلح اجو دددداة 

كةلث ا ميملت كل ث ج  ( اقلط .10ج يك أكيلث اججاع و اا  )اجاع ي يث واد
ب.ا   لث اجيلص: وياع في  إكةلث ا ميملت يلىث  لج اللمة قيدا اجدامس واةجدماث واجعيد ت 

 ( اقلط .5اجعل  ث ةااث هذو اج اللمة  ك اج مات و اا )
                                                 

 ( 1     مقع) 
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 ( اقيقث ويقاع إج  قا يا:70ثلميل: اججمث اجمطيا : و اا  )
اج الدلمة  دا ق دم اج دامس ثدع كدمو اج الدلمة  دا ق دم اةم دوذج أ.اجقاع اجاع ي  : وياع في   دمح 

 ( اقيقث.10جاويي  ةميقث اةااث ج  اللمة  ىومة ى ي ث و اا )
جددددماث اجاىدددد ي لت  ب.اجقاددددع اجاة يقدددد : ويدددداع فيدددد    لماددددث أااث اج الددددلمة  ددددا ق ددددم اجةدددد ب واد

كةلث اجاػذيث اجماجعث و اا )  ( اقيقث.60ةيةلث اةااث  ا ق م اج امس واد
 ( اقلط :5ثلجثل: اجقاع اجيال  : و اا  )

مالدلث  وياع في  إكةلث ا ميمدلت اجاالاطدث واقاداميلث  دك إكةدلث  عدو اجاوجيالدلت     ج ةد ب واد
 .اجو اة اجاع ي يث

 :الرئيسة التجربةتنفيذ  3-8-5
)اةاد وب  اج ل ث ، إذ مفذ اةا وب اجاع ي   و إ ماف اجاجم ثقلع اج امس اج ياص  امفيذ    
 : لسا ك   اج ج وكلت اةم عث جا وا  جاامي  (ا

 ( اةا وب اجاامي   -اج ج وكث اجاجمي يث اةوج : )اج اى  يا .1
 اةا وب اجاامي  ( -اج ج وكث اجاجمي يث اجثلميث: )اج مميا .2
 اةا وب اجاامي  ( -اج ج وكث اجاجمي يث اجثلجثث: )اجاأ  ييا .3
 اةا وب اجاامي  ( -ااج ج وكث اجاجمي يث اجما عث: )اقمافلكيي .4

 وقا ايذ اج ل ث  مظم اقكا لم  ل يأا :
  مفا  ج  جل يك اةم عث. لع اج امس  امفيذ اجاجم ثقي .1
 اجيااع(   مة اجيا. -اجاىويب –اع يع اج جل يك اجاجمي يث اةم عث  اللمات )اج ملوجث  .2
كةلث اجاػذيدث اجماجعدث اجفمايدث واجج لكيدث ج  جد .3 ل يك اجاجمي يدث يقوع اج امس  لجاى ي  واد

 اةم عث.
 ف كة ث ما يث أو أخ ظمف ةلمئ.و اة اع ي يث اىلا اعويو أخ .4

 االختبارات البعدية: 3-8-6
ج ددددددع ث )ب( و اددددددلمي   (21/5/2012قددددددلع اج ل ددددددث  ددددددإجماث اقيا ددددددلمات اج عايددددددث  اددددددلمي )    
اقماالددلث فدد  قلكددث   يددث اجام يددث اجميليدديث /جل عددث ايددلج  وذجددك  عددا  ( ج ددع ث )أ(22/5/2012)

اج اا م ج اة ث ثث أ الم، وقا قلع اج ل ث  اوفيم اجظدموف مفادالل اجاد  ا دت  اجاجم ث ا امفيذ 
 الل اقيا لمات اجق  يث،  ا  يدث اجوقدت واج  دلا واةجالدمة واةاوات وفميد  اجع دم اج ادلكا  دا 
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فد  اع دع  اقمدافلك  -اج مومدث و اجادأ    -اةا وب اجادامي   جدذوخ اجاىد باجم  عمفث فلك يث 
  عو اج اللمات اةالايث   مة اجيا.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4الشكل)
 خطوات إجراءات البحث الميدانية

 
 
 

 (ةلجب 80 جا ك اج  ث) 
 
 
 (ةلجب40كيمث اج  ث )
 

 
 اجاجلمب اقااة كيث

 ةلج ل  ا  م  ع ث (20 عاا ) ا( – ا  ع ث)ج ك   كيمث 
 

 
  
 عمف                         اقيا لمات اج اللميثاج قيلس اج عمف                    اج قيلس اج 

 اقمافلك  –اج مومث                  اجاأ    -اجاى ب           
 

 
 جا ايا اجعيمث اجاجمي يثاقمافلك ( -اج مومث( و)اجاأ    -أجماث ايا لم ج  قيلايا اج عمفييا )اجاى ب

 

 
 اج جل يك اجاجمي يث اةم عث

 ا(اقمافلكيو  -اجاأ  يوا -ااج ممو  -)اج اى  وا
 

 

 اقيا لمات اجق  يث) اللميث(
 

 
 اجاامي    لةا وب جاجم ثاامفيذ 

 

 
 ) اللميث( اقيا لمات اج عايث
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 الوسائل اإلحصائية:  3-9
(، إذ اددددددع ااددددددايااع اجواددددددلطم SPSSاادددددداياع اج ل ددددددث اج قي ددددددث ا  ىددددددلطيث ج ع ددددددوع اجمظميددددددث) 

 (1)ا  ىلطيث اسايث:
   اجواة اج ال 
 اجواية 
  م اقجاواث عل 
 اقم ماف اج عيلمخ 
 )عل م اقما لة اج اية ) يماوا  
 ايا لم(T) ج عيملت اجػيم  االويث اجعاا 

 (ايا لمTج عيملت اج ما ةث ) 
 ا  يم اجا ليا 
 (ايا لم اقم فم   عموخL.S.D) 
 اجما ث اج طويث 

                                                 
: اجاة يقددلت ا  ىددلطيث واادداياا لت اج لاددوب فدد    ددوث اجام يددث اجميليدديثوايددك يلادديا اجا ميادد ،  اددا    ددا اجع يدداخ   (1)

 .121ص ،(1999)جل عث اج وىم، اام اج اب ج ة لكث واجم م، 
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 الباب الرابع
 عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها -4
بع بأل ناررف  رري بو تررا ب  عرر ن ائرراالخ بارئنررا بن بوانبرري لبونارر   وب  ررا 4-1  

 ل ااقشئتا لئحبببتا بألساسبف
عرر ن ائرراالخ بارئنررا بن بوانبرري لبونارر   وب  ررا بع بأل ناررف  رري  تررا    4-1-1

 بو االوف لئحبببتا ل ااقشئتا
بارئنا بن بوانبي لبونا   وب  ا بع بأل ناف  ي  تا    ع ن ائاالخ 4-1-2
 لئحبببتا ل ااقشئتا ئصلبببو

ع ن ائاالخ بارئنا بن بوانبي لبونا   وب  ا بع بأل ناف  ي  تا    4-1-3
 لئحبببتا ل ااقشئتا ر بعبو

 فوب  را بع بأل نارف  ري بو ترا ب  بألساسرب فع ن ائراالخ بارئنرا ب  بونا بر 4-2
 ااقشئتال  لئحبببتا

   بو االوررفوب  ررا بع بأل ناررف  رري  تررا   فعرر ن ائرراالخ بارئنررا ب  بونا برر 4-2-1
 ل ااقشئتا لئحبببتا

ئصرلبب وب  را بع بأل نارف  ري  ترا   بو فع ن ائراالخ بارئنرا ب  بونا بر 4-2-2
 ل ااقشئتا لئحبببتا

 ررر بعوب  ررا بع بأل ناررف  رري  تررا   بو فعرر ن ائرراالخ بارئنررا ب  بونا برر 4-2-3
 ل ااقشئتا بببتالئح
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 :اع ن بوائاالخ لئحبببتا ل ااقشئت -4
  ري بو ترا ب  بألساسربفل ع ن ائاالخ بارئنا بن بوانبري لبونار   وب  را بع بأل نارف4-1  

 :لئحبببتا ل ااقشئتا
البيررث والقيقرر  حررف لرريا ت ومررل احررق ف  الب يررث  أهررفا إلررت قيق رر   لغرر ا الولررو    

ا لحع لجررا النقرر  خ ال رر   لا قبرر  ات الحر   ررا بلرر ة ال ررف الححررق فحا الحن حررب اإليلرر   االوحرر    
عمررت  اإليلرر   اتر  البيررثذ إم قرر  قيم رر  وحن  اررا هررمم النقرر  خ لحع تررا وا رر  ال رر و  وف  قررر  

األ بعراذ تقرف قرر  احرق  اج األوحر ا اليحرر ب ا وتر  الحنورو  العمحر  الررف    بر ف حجر ح   البيررث 
جح   ا  قبر  ات وبعرفه  قر  احرق فا  ا قبر  لتج لمحجحوعر ت الح قبارا وا ني ات ت الحع    ا ل

لحع تا ف لا ال  و  ب ف ا  قب  ات القبم ا والبعف ا للر  حرر  ة ولمحجر ح   األ بعراذ وحرف  ر  قر  
احرررق فا   ررر نوف قيم ررر  القبررر  ف ل ج لحع لجرررا نقررر  خ ا  قبررر  ات البعرررف  لمحجررر ح   األ بعرررا تررر  

وف  قررر  برر ف هررمم الحجرر ح  ذ ولمقعرر   عمررت  اإليلرر   ا  عمررت ال رر و  حررر  ات البيررث لمقعرر  
ا رر  ج لقعرر   L.S.Dالررقعم  برر ف الحجرر ح   القج  ب ررا األ بعررا احررق ف  الب يررث  رر نوف ل أتمررم ا

ت   حعنو  ب ف حج ح   البيثذ وبغ ا إعا ء قلو  وامر  عرف حرفح قيق ر  تر وا البيرث 
الحرملو ة للر  حجحوعرا  اإليل   احعا  ت الوح     ق  ع ا وقيم      حن  اا النق  خ  وت 

 عمت يفة.
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 رري  تررا   بو االوررف عرر ن ائرراالخ بارئنررا بن بوانبرري لبونارر   وب  ررا بع بأل ناررف  4-1-1
     :لئحبببتا ل ااقشئتا

 (9بو  لل)
ن بوانبي لبونا   قبم بأللساط بوحسانبف لبااح ب ا  بو ابا بف ل  ق بأللساط لباح ب ائتا  ي بارئنا ب

 وب  ا بع بأل ناف  ي  تا   بو االوف نك   بوب 

 لح   بو  ا بع
 قباس

بارئنا  
س  بارئنا  بونا   بوانبي

 ع ف ف
 بو اوف قب ف  

 باحصابف
 بو  لوبف بو حسلنف ع± س   ع± س  

 73.34 7.47 4.83 3.34 37.83 2.82 33 قل ا  القلمب

2.26 

 حعنو 
 حعنو  72.77 7.82 7 3.79 43.3 2.28 33.3 قل ا  الح ونا
 حعنو  76.23 7.25 6.4 2.97 43.4 2.66 34 قل ا  القأحم 
 حعنو  77.38 3.78 2.83 3.75 36.83 2.78 34 قل ا  ا نفت ع 

 0(9( ل   ف ح بف)0.5.قب ف   بو  لوبف ئح   سئلى  اوف )
اترر ت الحع    ررا وترر   األوحرر ا واني ات قررر   رر   األوحرر ا اليحرر ب ا وا ني  ج 9 برر ف الجررفو  ل   

و  حررا لتج الحيحرروبا لا قبرر   ف القبمرر  والبعررف  لمحجرر ح   البي  ررا األ بعررا ترر  حررر  ة الحن ولررا 
ج 33بلررر ة ال رررفذ تقرررف بمغرررت   حرررا األوحررر ا اليحررر ب  تررر  ا  قبررر   القبمررر  لحجحوعرررا القلرررمب ل

ج وبررررر ني ا  37.83   البعرررررف  لج وبمرررررس الوحرررررا اليحررررر ب  لا قبررررر2.82وبررررر ني ا  حع ررررر    ل
جذ وبمغررت 47ذ7ج وبرر ني ا  ترر و   ررف م ل4.83ج وبمغررت   حررا ترر   األوحرر ا ل3.34حع رر    ل

ج 3.35ج وهر  البر  حرف   حرالتج الجفول را قيرت ححرقوح ف لرا ل73.34  حا لتج الحيحوبال
حن ولررا ج وهررما  عنرر  وجرروف ترر و  حعنو ررا ترر  ا قبرر   حررر  ة ال2.26ج والب لغررا ل9وف جررا ي  ررال

 بل ة ال ف ولل ل  ا  قب   البعف .
 ح ونرررالحجحوعرررا ال لحرررر  ة الحن ولرررا وبمغرررت   حرررا األوحررر ا اليحررر ب  تررر  ا  قبررر   القبمررر     

ج 43.3ج وبمرررررررس الوحرررررررا اليحررررررر ب  لا قبررررررر   البعرررررررف  ل2.28ج وبررررررر ني ا  حع ررررررر    ل3.33ل
جذ 7.82و   رررف م لج وبررر ني ا  تررر  7ج وبمغرررت   حرررا تررر   األوحررر ا ل3.79وبررر ني ا  حع ررر    ل

ج وهرر  البرر  حررف   حررالتج الجفول ررا قيررت ححررقوح ف لررا 72.87وبمغررت   حررا لتج الحيحرروبال
ج وهررما  عنرر  وجرروف ترر و  حعنو ررا ترر  ا قبرر   حررر  ة 2.26ج والب لغررا ل9ج وف جررا ي  ررال3.35ل

 الحن ولا بل ة ال ف ولل ل  ا  قب   البعف .
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   القبمررر  لحرررر  ة الحن ولرررا لحجحوعرررا القرررأحم  وبمغرررت   حرررا األوحررر ا اليحررر ب  تررر  ا  قبررر     
ج وبرر ني ا  39.4ج وبمررس الوحررا اليحرر ب  لا قبرر   البعررف  ل2.66ج وبرر ني ا  حع رر    ل34ل

جذ وبمغرررت 7.25ج وبررر ني ا  تررر و   رررف م ل6.4ج وبمغرررت   حرررا تررر   األوحررر ا ل2.97حع ررر    ل
ج 3.35حرقوح ف لرا لج وهر  البر  حرف   حرالتج الجفول را قيرت ح76.23  حا لتج الحيحوبال

ج وهررما  عنرر  وجرروف ترر و  حعنو ررا ترر  ا قبرر   حررر  ة الحن ولررا 2.26ج والب لغررا ل9وف جررا ي  ررال
   بل ة ال ف ولل ل  ا  قب   البعف .

وبمغررت   حررا األوحرر ا اليحرر ب  ترر  ا  قبرر   القبمرر  لحررر  ة الحن ولررا لحجحوعررا ا نررفت ع       
ج وبر ني ا  36.83حا اليح ب  لا قبر   البعرف  لج وبمس الو 2.78ج وب ني ا  حع     ل34ل

جذ وبمغررت 3.78ج وبرر ني ا  ترر و   ررف م ل2.83ج وبمغررت   حررا ترر   األوحرر ا ل3.75حع رر    ل
ج 3.35ج وهر  البر  حرف   حرالتج الجفول را قيرت ححرقوح ف لرا ل77.38  حا لتج الحيحوبال

  ا قبرر   حررر  ة الحن ولررا ج وهررما  عنرر  وجرروف ترر و  حعنو ررا ترر2.26ج والب لغررا ل9وف جررا ي  ررال
 بل ة ال ف ولل ل  ا  قب   البعف . 

ج أورر ت النقر  خ القر  قر  ع مرر  وقيم مرر  اف هنر   ت و ر  مات ف لرا 9حف  ا  الجفو ل   
 -القرررأحم  -الح ونرررا -إيلررر   ا بررر ف ا  قبررر   ف القبمررر  والبعرررف  ولمحجررر ح   األ بعرررال القلرررمب

ة ال ف ولل ل  ا  قب   البعف  حر  ا رقا  نحرب الرقعم  بر ف ا نفت ع ج ت  حر  ة الحن ولا بل  
 رف  القج براوحرف  را   القرف  ب  أألحرموبيرث حربب هرمم ال ر و  إلرت اف  الحج ح  ذ و عزو الب

ل   رررا وقرررأ    ا جررر ب  حرررف ي رررث الرررزحف الح لررري والقنوررر   والقن  رررم تررر  قعمررر  حرررر  ة  تاورررر  
القغم ررا ال اجعرا جر ءت حنحرجحا حر  إحررق اق ج ا الحن ولراذ واف ار ح وعر ا الحرر  ة وقحمحرمر  و 

الررقعم ذ لحرر  اف القررف ج لحجحوعررا الحيرر و ت ترر  األحررموب الحقبرر   ؤلررف و  بررت األفاء ترر  مهررف 
ج إم  رمل   اف 2332الحقعم  ححر   عرزز حرف قعمر  األفاء الحرر   ذ وهرما حر   ؤلرفم  عر ب   روفل

ت ال برر ت هررو القاررو  الي لرر  الاب عرر  القررف ج ترر  الررقعم  حررف ا لقحرر ب إلررت الررقعم  ولررو  إلرر
 ج7للمقعم  الي ل  

حررر  ة الحن ولررا  عز ررل الب يررث الي لرر  لررفح أترر اف الحجرر ح   القج  ب ررا األ بعررا ترر   اف الررقعم   
ة القح  نر ت والرم  قر  قاب قرل حرف  بر  ع نرا البيرث الححرق ف  اروا  حرف القف  ب   األحموب إلت

عمحر  حقرف ج حرف  أحر  والقر  قر  ع مرر  عمرت  قج بات ر  ال تتما عف الا  قا الق  ومع

                                                 
 .37يذج 2332ذ لحلف  ح ب   وف؛   ع ب ج7ل
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اف  ررررق  قعمرررر  األفاء الحررررر    اللرررري   وحررررف  رررر  قلررررع ب األفاء  ألجرررر الحررررر  إلررررت اللررررعب 
الحقعم  إلت ححقوح ج ف حف القعم ذ تمرا عرف القلر ا  تر  عحم را األفاء قيرت  إ ل  لحي ولا 

هررما حرر  ألررفم لرر  حررف   حرر  حقغ رر ات عف ررفة ققلرر  ب لقررف ج بلررعوبقر  حررقعا  نقرر  خ ج ررفة و 
ج إم ملررر ا  اف العنلررر  الررر     تررر  قارررو   الف رررا الي ل رررا  7983يحرررف وعبرررف عمررر  نلررر  ل

حجحوعررا حررف قح  نرر ت الحقارر برا  بإعارر ءهررو  أفا ررر ومرربا الحررر  ات الي ل ررا وا حررقح ا  ترر  
 .ج7لت  أ ن ء قن  م الويفات القف  ب ا 

ج ت  اف  المعرب 7988   ا وعبف الل    غزا  لو ق   الب يث ح  ح  مل م ل  حف م  ء ال   
اليف ث ت  ل ة ال ف  قامب حف الاعب الف ا الحقن ه ا ت  قح   اقل تما عرف حر عقر  لقرأح ف 

 .ج2لولو  الل ة إلت الحل ف اللي    ب  اف قلوف ع ما لمقا  حف الحن ت  
 ب الحع ت ررا ترر  ا  قبرر   النقرر  خ ق ررو  الحجرر ح   األ بعررا ل تررا الححررق فحا ل حرر ل وأوررر ت   

ترر  قيق رر  العا ررا ب نررر  وبرر ف عحم ررا الررقعم  وملرر   األحرر ل بهررمم  أهح رراالبعررف  ححرر   ررف  عمررت 
الحع ت ررررا لررررفح إلررررت قعررررفف  األحرررر ل بحررررف  ررررا  قلررررو اقر  إم ألررررف عررررفن ف  وحرررر   اف قعررررفف 

مات  أل رر حاالحع ت ررا وعا قررر  ب لح رر ه    األحرر ل بالقلررو ات النو  ررا القرر  قع مررت لح رررو  
ذ إم ا قربا األحرموب ج3لالعا ا ل  حق اق ج  ت الحع ت ا والق م ات الحع ت ا والقيل  الحع تر  

ن  مر ت الحع ت را ت  أحرموب قعمحرر  حر  الحق األت افالح وناج ب ل  و  ب ف  –الحع ت لالقلمب 
ارررا برررمل   ررر  حررر  حرررف ي رررث حرررفح  رررف قر  عمرررت ا نقبررر م إلرررت الح  ررر ات الح قبالحقررروات ة تررر  حو 

الحو رر  وعررز  الح  رر ات الحاررققا لنارر ار  واحررقج ب قر ذ لررمل  ترر ف األحررموب الحقلرر  برر لح ف 
 األتلر    قح رزوف بقرف قر  عمرت تلر  الحارقق ت وعزلرر  عرف  أنرر ل نت نق  جر  حعنو ا بحبب 
 .ج4لعمت حع لجقر  لمحعموح ت واحقج ب قر   إ ج ب الر حا والجوه  ا حح   نعل  

وباررل  حقحرر و  ححرر  افح إلررت قعمرر  حررر  ة  ل تررا حح ررزاتمل ررا  ا نقبرر م الل حرر   حررف وررر  إم  
 الحن ولا بال  حعنو .

ا نرفت ع ج تقرف أورر ت النقر  خ وجروف تر و   -اح  ت  حجحوعق  األحموب الحع ت  لالقأحم    
ولرا بلر ة حعنو ا ت  ا  قب   ف القبم  والبعف  ولل ل  ا  قب   البعف  تر  ا قبر   حرر  ة الحن 

                                                 
 .258ذي ج7983:لبغفافذ فا  اللقب لماب عا والنا ذ7.اعم  القف  ب ال   م   ح  يحف يح ف وعبف عم  نل  ؛ ج7ل
 .33يذ ج7988لالحول  ذ فا  اللقب لماب عا والنا ذ  :ل ة ال ف م  ء ال   ا وعبف الل    غزا ؛ ج2ل
 296يذ ج2372لعح ف ذ فا  الح ح ة لماب عا والنا ذ 3: ات عم  الن   الحع   عفن ف  وح ؛ ج3ل 
 .298ي ذج2372ذ لحلف  ن   العفن ف  وح ؛  ج4ل
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األحرررموب ا نرررفت ع  برررر ا نفت ب وا حرررقج با الحقحررر عا لمح  ررر ات ححررر   حجحوعررراال رررفذ إم  قح رررز 
األحرررموب القرررأحم  إلرررت  القررر و   حجحوعررراذ ب نحررر   ح ررر  ج7ل جعمرررر  ع مرررا   قلررر ب األ اررر ء 

مر  إلرت قع أفحذ والرم  ج2لوالق ل   بال  عح   حح   ق  حرف ايقح ل را الق ر   ب حرقج ب ت   ا را 
ف عحم ررا قلرن   ع نررا البيررث عمرت أحرر   األحرر ل ب  تررحرر  ة الحن ولررا بارل  ج ررفذ وححرر  ققرف  

 الحع ت ا هو حف األا  ء الم و  ا وال   حا لقيف ف الل  ت الحح زة لمحقعمح ف وب لقر ل  ح اعر ة
القر  قعررف لررما الغرر ا وب لقر ل  يلررو  عحم را الررقعم  بحر عا وا رر    و  ال  ف ررا تر  القج برراال ر

 جرف وبف ا ع ل ا.
عرر ن ائرراالخ بارئنررا بن بوانبرري لبونارر   وب  ررا بع بأل ناررف  رري  تررا    4-1-2
 لئحبببتا ل ااقشئتا: ئصلبببو

 (.1بو  لل)
قبم بأللساط بوحسانبف لبااح ب ا  بو ابا بف ل  ق بأللساط لباح ب ائتا  ي بارئنا بن بوانبي لبونا   

 ك   بوب وب  ا بع بأل ناف  ي  تا   بوئصلبب ن

 لح   بو  ا بع
 قباس

بارئنا  
 بوانبي

بارئنا  
س  بونا  

 ع ف ف
 بو اوف قب ف  

 باحصاالبف
 الجفول ا بو حسلنف ب±     ب±    

 9.93 3.57 7.63 3.63 4.23 7.73 2.6 ف جا القلمب

2.26 

 حعنو 
 حعنو  5.774 7.22 2.23 3.99 4.93 7.35 2.7 ف جا الح ونا
 حعنو  5.79 7.28 2.73 3.97 4.83 3.67 2.7 ف جا القأحم 
 حعنو  73.73 3.56 7.93 3.94 4.73 3.63 2.8 ف جا ا نفت ع 

 0(9( ل   ف ح بف)0.5.قب ف   بو  لوبف ئح   سئلى  اوف )
ج     األوح ا اليح ب ا وا ني ات ت الحع    ا وتر   األوحر ا واني ات قرر  73 ب ف الجفو  ل    

حيحوبا لا قب   ف القبم  والبعف  لمحج ح   البي  ا األ بعا تر  حرر  ة القلرو ب و  حا لتج ال
ج 2.6ل ال ررفذ تقررف بمغررت   حررا األوحرر ا اليحرر ب  ترر  ا  قبرر   القبمرر  لحجحوعررا القلررمببلرر ة 

ج وبر ني ا  حع ر    4.23ج وبمس الوحا اليح ب  لا قبر   البعرف  ل7.73وب ني ا  حع     ل
جذ وبمغت   حرا لتج 3.57ج وب ني ا  ت و   ف م ل7.63   األوح ا لج وبمغت   حا ت3.63ل

                                                 
 .298يذج 2372ذ ل حلف  الح ب ال عفن ف  وح ؛ ج7ل
 .298يذج 2372ذ ل الح ب  حلف العفن ف  وح ؛  ج2ل
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ج وف جررررا 3.35ج وهرررر  البرررر  حررررف   حررررالتج الجفول ررررا قيررررت ححررررقوح ف لررررا ل9.93الحيحرررروبال
بل ة ال رف  قلو بج وهما  عن  وجوف ت و  حعنو ا ت  ا قب   حر  ة ال2.26ج والب لغا ل9ي  ال

 ولل ل  ا  قب   البعف .
لحجحوعرررا الح ونرررا  قلرررو بالاألوحررر ا اليحررر ب  تررر  ا  قبررر   القبمررر  لحرررر  ة  وبمغرررت   حرررا    

ج وبر ني ا  4.93ج وبمرس الوحرا اليحر ب  لا قبر   البعرف  ل7.35ل ج وب ني ا  حع    2.7ل
جذ وبمغررت 7.22ج وبرر ني ا  ترر و   ررف م ل2.23ج وبمغررت   حررا ترر   األوحرر ا ل3.99حع رر    ل

ج 3.35  حرف   حرالتج الجفول را قيرت ححرقوح ف لرا لج وهر  البر5.774  حا لتج الحيحوبال
 قلرو بالج وهرما  عنر  وجروف تر و  حعنو را تر  ا قبر   حرر  ة 2.26ج والب لغرا ل9وف جا ي  ال

 بل ة ال ف ولل ل  ا  قب   البعف .
لحجحوعررررررا  قلررررررو بالوبمغررررررت   حررررررا األوحرررررر ا اليحرررررر ب  ترررررر  ا  قبرررررر   القبمرررررر  لحررررررر  ة      

ج 4.83ج وبمرررس الوحرررا اليحررر ب  لا قبررر   البعرررف  ل3.67حع ررر    لج وبررر ني ا  2.7القرررأحم ل
جذ 7.28ج وبر ني ا  تر و   رف م ل2.7ج وبمغرت   حرا تر   األوحر ا ل3.97وب ني ا  حع     ل

ج وهررر  البررر  حرررف   حرررالتج الجفول رررا قيرررت ححرررقوح ف لرررا 5.79وبمغرررت   حرررا لتج الحيحررروبال
وجرروف ترر و  حعنو ررا ترر  ا قبرر   حررر  ة  ج وهررما  عنرر 2.26ج والب لغررا ل9ج وف جررا ي  ررال3.35ل
 بل ة ال ف ولل ل  ا  قب   البعف .  قلو بال

لحجحوعررررررا  قلررررررو بالوبمغررررررت   حررررررا األوحرررررر ا اليحرررررر ب  ترررررر  ا  قبرررررر   القبمرررررر  لحررررررر  ة      
ج 4.73ج وبمررس الوحررا اليحرر ب  لا قبرر   البعررف  ل3.63ج وبرر ني ا  حع رر    ل2.8ا نررفت ع ل

ج وبررررر ني ا  تررررر و   رررررف م 7.933مغرررررت   حرررررا تررررر   األوحررررر ا لج وب3.94وبررررر ني ا  حع ررررر    ل
ج وهرررر  البرررر  حررررف   حررررالتج الجفول ررررا قيررررت 73.73جذ وبمغررررت   حررررا لتج الحيحرررروبال3.56ل

ج وهررما  عنرر  وجرروف ترر و  حعنو ررا ترر  2.26ج والب لغررا ل9ج وف جررا ي  ررال3.35ححررقوح ف لررا ل
 بل ة ال ف ولل ل  ا  قب   البعف .  قلو بالا قب   حر  ة 

ولرو  عحم را الرت لمحجر ح   األ بعرا تر  ا  قبر   البعرف   او عزو الب يث ال ر و  الحعنو ر    
إلرررت قلرررن   ع نرررا البيرررث يحرررب ا  قرررا ق ل ررر ه   أفتالرررقعم  إلرررت األحررر ل ب الحع ت رررا القررر  

ترر  عحم ررا قعمرر    القررف  ب  األحررموبالحع ت ررا والي ل ررا تمررا إلررت ت عم ررا  تلمحررر  اواحررق ع بر  
ب لقح  نرر ت باررل  لب رر  حررف  اإليحرر    لررا حررر  ة القلررو ب القرر  قاررو ت بحرربب الحررر  ات و 

باررل  حنررقو  وحقررف ج بحعنررت انررل  جررب العحرر   أفتب لححرر تا والحلرر ف والقرر   اإليحرر   ررا  
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حرف  را  القلن ر  اللري   والف را الحقن ه راذ وهرما حر   أنواعرللو ب بل تا قعم  حر  ة القعمت 
حرحررر  لحرررر  ة القلرررو ب  أح حررر  ج  قعرررف الف رررا عنلررر ا 7995ل  لرررف و  حررر  حيحرررف  حيحرررفألرررفم 

 .ج7لالن ج  و جب فوا  الي  و عم ل 
أورررر ت النقررر  خ ق رررو  ل ترررا الحجررر ح   الحلرررن ا يحرررب األحررر ل ب الحع ت رررا األ بعرررا والقررر  و    

قارررر   الحلرررر ف  إلررررت اف أ  حررررف األحرررر ل ب الحع ت ررررا الححررررق فحا حررررقيق  نقرررر  خ ا ج ب ررررا ترررر  
  والق للرررر  حع ت ررررا والحر   ررررا   قب اررررر  الو  رررر  بعحم ررررا الررررقعم  والررررمل ء العرررر ا  قبرررر  ات ال

ا عمرت اب عررا الحرحرا القر  حرر قو  برر  األتر افذ إم  ارر   عرفن ف  وحر   قرر قبا لمحقعمحر ف اعقحر ف
األحرر ل ب الحع ت ررا بعا رر ت حررمب ا أو ا ج ب ررا حرر  حقغ رر ات عف ررفة ل لفاتع ررا والررمل ء والنجرر ح 

ذ وهرررما حررر  أور قرررل النقررر  خ ج2ل فا عمرررت اب عرررا الحرحررر ت القررر   قرررو  برررر  ال ررر ف اعقحررر األلررر ف ح 
 ب  قا  ف جا قأ    األح ل ب الحع ت ا ت  يفوث عحم ا القعم  لحر  ة القلو ب بل ة ال ف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .723جذي7995 بذ:لالق ه ة ذحجحوعا الفالرجو  بل ة ال فو  ح  حيحف فبو ؛ فيحف   لح ج7ل
 .298يذج 2372ذ لح ب الحلف  ال عفن ف  وح ؛ ج2ل
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عرر ن ائرراالخ بارئنررا بن بوانبرري لبونارر   وب  ررا بع بأل ناررف  رري  تررا    4-1-3
 شئتا:لئحبببتا ل ااق ر بعبو

 (11بو  لل)
قبم بأللساط بوحسانبف لبااح ب ا  بو ابا بف ل  ق بأللساط لباح ب ائتا  ي بارئنا بن بوانبي لبونا   

 وب  ا بع بأل ناف  ي  تا   بور بع نك   بوب 

 بو  ا بع
 بارئنا  بونا   بارئنا  بوانبي

 ع ف س ف
 الف لا قب ف  

 الجفول ا الحيحوبا ب±     ب±     ا يل   ا
 3.29 3.25 3.26 3.247 7.38 3.24 7.54 القلمب

2.26 

  اال  

 حعنو  73.24 3.72 3.49 3.74 7.23 3.22 7.69 الح ونا
 حعنو  73 3.72 3.37 3.38 7.79 3.74 7.56 القأحم 
 حعنو  6.36 3.74 3.28 3.77 7.35 3.28 7.64 ا نفت ع 

 0(9( ل   ف ح بف)0.5.قب ف   بو  لوبف ئح   سئلى  اوف )
ج  رررررر   األوحرررررر ا اليحرررررر ب ا وا ني اترررررر ت الحع    ررررررا وترررررر   األوحرررررر ا 11 برررررر ف الجررررررفو  ل     

واني ات قرررر  و  حرررا لتج الحيحررروبا لا قبررر   ف القبمررر  والبعرررف  لمحجررر ح   البي  رررا األ بعرررا تررر  
حجحوعرررا حرررر  ة ال رررفاب بلررر ة ال رررفذ تقرررف بمغرررت   حرررا األوحررر ا اليحررر ب  تررر  ا  قبررر   القبمررر  ل

ج 7.38ج وبمررس الوحررا اليحرر ب  لا قبرر   البعررف  ل3.24ج وبرر ني ا  حع رر    ل7.54القلررمبل
ج وبررررر ني ا  تررررر و   رررررف م 3.26ج وبمغرررررت   حرررررا تررررر   األوحررررر ا ل3.247وبررررر ني ا  حع ررررر    ل

حررررف   حررررالتج الجفول ررررا قيررررت  الررررغ ج وهرررر  3.29جذ وبمغررررت   حررررا لتج الحيحرررروبال3.25ل
وجرروف ترر و  حعنو ررا ترر   ج وهررما  عنرر 2.26ج والب لغررا ل9 ررالج وف جررا ي  3.35ححررقوح ف لررا ل
 .ولل ل  ا  قب   البعف  بل ة ال ف ال فابا قب   حر  ة 

وبمغرررت   حرررا األوحررر ا اليحررر ب  تررر  ا  قبررر   القبمررر  لحرررر  ة الحن ولرررا لحجحوعرررا الح ونرررا     
ج 7.23ج وبمرررررررس الوحرررررررا اليحررررررر ب  لا قبررررررر   البعرررررررف  ل3.22ج وبررررررر ني ا  حع ررررررر    ل7.69ل

ج وبرررررر ني ا  ترررررر و   ررررررف م 3.49ج وبمغررررررت   حررررررا ترررررر   األوحرررررر ا ل3.74وبرررررر ني ا  حع رررررر    ل
ج وهرررر  البرررر  حررررف   حررررالتج الجفول ررررا قيررررت 73.24جذ وبمغررررت   حررررا لتج الحيحرررروبال3.72ل

ج وهررما  عنرر  وجرروف ترر و  حعنو ررا ترر  2.26ج والب لغررا ل9ج وف جررا ي  ررال3.35ححررقوح ف لررا ل
 ولل ل  ا  قب   البعف . بل ة ال ف ال فابا قب   حر  ة 
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لحجحوعررررررررا  ال ررررررررفابوبمغررررررررت   حررررررررا األوحرررررررر ا اليحرررررررر ب  ترررررررر  ا  قبرررررررر   القبمرررررررر  لحررررررررر  ة      
ج 7.79ج وبمررس الوحررا اليحرر ب  لا قبرر   البعررف  ل3.74ج وبرر ني ا  حع رر    ل7.56القررأحم ل

ج وبرررررر ني ا  ترررررر و   ررررررف م 3.37ج وبمغررررررت   حررررررا ترررررر   األوحرررررر ا ل3.38وبرررررر ني ا  حع رررررر    ل
ج وهرر  البرر  حررف   حررالتج الجفول ررا قيررت ححررقوح 73وبمغررت   حررا لتج الحيحرروبال جذ3.72ل

ج وهررما  عنرر  وجرروف ترر و  حعنو ررا ترر  ا قبرر   2.26ج والب لغررا ل9ج وف جررا ي  ررال3.35ف لررا ل
 بل ة ال ف ولل ل  ا  قب   البعف .  ال فابحر  ة 
لحجحوعررررررررا   ررررررررفابالوبمغررررررررت   حررررررررا األوحرررررررر ا اليحرررررررر ب  ترررررررر  ا  قبرررررررر   القبمرررررررر  لحررررررررر  ة      

ج 7.35ج وبمس الوحا اليح ب  لا قب   البعرف  ل3.28ج وب ني ا  حع     ل7.64ا نفت ع ل
ج 3.74ج وبر ني ا  تر و   رف م ل3.28ج وبمغت   حا ت   األوحر ا ل3.77وب ني ا  حع     ل

ج وهررر  البررر  حرررف   حرررالتج الجفول رررا قيرررت ححرررقوح ف لرررا 6.36وبمغرررت   حرررا لتج الحيحررروبال
ج وهررما  عنرر  وجرروف ترر و  حعنو ررا ترر  ا قبرر   حررر  ة 2.26ج والب لغررا ل9ف جررا ي  ررالج و 3.35ل

 بل ة ال ف ولل ل  ا  قب   البعف .  ال فاب
 أعارررررتالقررررر  قررررر  قاب قرررررر   ال ررررر و  الحعنو رررررا إلرررررت اف الويرررررفات القعم ح ررررراو عرررررزو الب يرررررث    

وات  برر احخ ي ل ررا الحقعمحرر ف ت لررا لب رر ة  حررق فا  الحررر  ات فا رر  الحرر يا ححرر  عررزز ملرر  قرر
ل  رر ة وحقنوعرراذ تمررا عررف اليلررو  عمررت ترر ي ل  رر ة  حررقعح   القلن رر  الح رر ل ذ وحررف  رر  
اليلو  إلت ت ي احق ح   هما القلن   بلو ة آل ا وحققنا لما نجف اف الع نا ل نت ج رفة تر  

 عحم ا ال فاب لقوات  همم الب احخ الي ل ا الحا حا لمحوا   الح قم ا.
بقلررر ا ات حقعرررففة حرر  ح اعررر ة الحررر عا تررر   أعا رررتهرررمم القح  نررر ت الحقنوعرررا القرر  لررمل  اف    

 األي ر فوالاوا ي و ق  بوجوف حفات   لروف تر  بعرا  األفواتقن  م هما القي   ح  احق فا  
حقي لرر  حرر   بررا هررمم الحررر  ة بحررر  ات ذ تحرر ا عحرر   ررفاب  رر  حن ولررا أو  آ رر   بقرر  وترر  و ررت 

حرر  اب عررا الحو رر    ررقاء  أتمرر باررل   أفا ررر    حرر عف عمررت عحرر   ررفاب حرر  القلررو ب ححرر
ج   عرررف ال رررفاب حرررف الحرررر  ات 7982ل وحرررعف حيحرررف  الحرررر   ذ وهرررما حررر  ألرررفم لحررر   عررر   

الي ل ا الرجوح ا الحرحا و حق ف  لوح ما لمق مي حرف الحنر ت ذ عمحر  اف نجر ح الاعرب تر  
الحررر  ات الي ل ررا لمعبررا لرر ة  إقق نررلوحررفح  ال ررفاب  عقحررف عمررت   بم  قررل الي ل ررا ول   قررل البفن ررا
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الاعررب ال ررفاب با ا رر  حقعررففة وبلررو ة مل ررا لمحرر  احررقا ب ح  ج ررا حن تحررل  أققررفال ررفذ ولمحرر  
 .ج7لوالقغمب عم ل 

هررو حيررو  العحم ررا القعم ح ررا ولررمل   ررزفاف نارر ال  القررف  ب   األحررموبلررمل  اف الا لررب ترر     
عبررف اللرر    ايحررف و  عمررت الحررر  ة وهررما حرر  ألررفم عبرر   تمررا عررف إعارر ء ت لررا ل ت ررا لمقررف  ب

عمت اف  الا  قا القف  ب ا  ف لححت وومعت لز ر فة ي لرا لر  قمح رم وقروت   الو رت ج7997ل
اللررر ت  لحح  حرررا الناررر ا والقرررف  ب عم رررل وهرررمم الا  قرررا ققامرررب الحز رررف حرررف القلررر ا ات والعحررر  

 .ج2لتا النق جا عف ا نج ز ولمل  ققامب الحز ف حف القغم ا ال اجعا بال  حع  
القارو  تر  ل ترا األحر ل ب الححرق فحا تر   أتر زتاف عحم ا قلن   األح ل ب الحع ت را  رف    

ح قبارررا بررر ف األحررر ل ب الحع ت رررا ويلرررو  عحم رررا الرررقعم   أل رررفةالبيرررث ححررر   ؤلرررف عمرررت عا رررا 
لحع ت ررا ققح رررز ج  اف األحرر ل ب ا2372لقح زهرر  ب ل برر ت النحررب  وهرررما حرر  ألررفم عررفن ف  وحررر  ل

قنحررو وققاررو  حرر  الققررف  ترر  العحرر  ححرر   أنررر ب ل برر ت النحررب  حرر  حرر و  الررزحف إم  عنرر  ملرر  
 ج3لح ا لم ب ت وا حقق ا   وأل   جعمر  أل   حق وحا 

 
 فوب  را بع بأل نارف  ري بو ترا ب  بألساسرب فع ن ائراالخ بارئنرا ب  بونا بر 4-2

 ل ااقشئتا: لئحبببتا
تر   ا نرفت ع  –القرأحم  الح ونرا و  -القرف  ب  القلرمب األحموب ت عم ا عمت برف  قع     

قعمرر  الحررر  ات األح حرر ا بلرر ة ال ررف   ررف البي ررر قرر  احررق  اج ال رر و  لا قبرر  ات البعف ررا لمحررر  ات 
 :اآلق ا حب يثولح  حب ف ت  الب حق فا    نوف قيم   القب  ف ذ  الحف وحا

 
 
 
 

                                                 
 .287جذي7982:لبغفافذ ب ت اليلحا ذ ل ة ال ف ؛وحعف حيحف لح   ع    ج7ل
:لحابعا فا  اليلحاذج حعررررررا ل    ت قف  حرررررر ا ترررررر  ا ا رررررر  الق ب ررررررا ال   مرررررر اعبررررررف اللرررررر    الحرررررر ح ا  ؛ايحررررررف و  عبرررررر   ج2ل

 .82جذي7997البل ةذ
 .298ي جذ 2372ل ذالحلف  الح ب  وح ؛  عفن ف ج3ل
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وب  ررا بع بأل ناررف  رري  تررا   بو االوررف  فونا بررعرر ن ائرراالخ بارئنررا ب  ب 4-2-1
 ل ااقشئتا: لئحبببتا

 (12بو  لل)
بوئنابن نبن بو   لعا  ل برل بو   لعا  لقب ف )ف( بو حسلنف وب  ا بع بأل ناف  ي بارئنا ب  

 بونا بف و تا   بو االوف نك   بوب 

  ص   بو تا  
 بوئنابن 

   لع 
 بو  ناا 

    ف 
 بوح بف

  ئلسط
 بو  ناا  

قب ف ف 
 بو حسلنف

قب ف ف 
 بو  لوبف

 اوف 
 بوف لق

 الحن ولا

 77.86 3 275.6 نبن بو   لعا 

 حعنو  2.83 8.62
 برل 

 8.33 36 333 بو   لعا 

   575.6 بو   لع

ج الحعرررر ل  اإليلرررر   ا لقيم رررر  القبرررر  ف لمحجرررر ح   األ بعررررا ترررر  ا  قبرررر   72 برررر ف الجررررفو  ل    
ج 275.6  ة الحن ولرررا بلررر ةذ تقرررف بمغرررت   حرررا حجحررروب الح بعررر ت بررر ف الحجحوعررر ت لالبعرررف  لحرررر

جذ وبمغرررررررت   حرررررررا حجحررررررروب الح بعررررررر ت فا ررررررر  77.86ج وحقوحرررررررا ح بعررررررر تل3وبف جرررررررا ي  رررررررال
ج وبمغررررررررت   حررررررررا ل ج 8.33ج وحقوحررررررررا ح بعرررررررر تل36ج وبف جررررررررا ي  ررررررررال333الحجحوعررررررر ت ل

ج وهررما  ررف  عمررت وجرروف 2.83لغررالج وهرر  البرر  حررف   حررا ل ج الجفول ررا والب 8.62الحيحرروبا ل
ذ ولقيف رف أ  الحجر ح   الحن ولرا بلر ة ال رف حرر  ة ب ف الحج ح   األ بعا ت  ا قبر   ات و  حعنو 

 .ج73أتم ذ ق  احق فا  ا  قا ا   ت   حعنو  ولح  حب ف ت  الجفو ل
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 (13  لل)
 بوب  نبن بو  ا بع بأل ناف ( ألقل   لق  اال   ي برئنا   تا   بو االوف نك  L.S.Dائاالخ )

 
قيمة   االوساطفرق  االوساط الحسابية المجاميع

L.S.D 

 داللة الفروق

 المرونة –التصلب 

 
3708. - 4.03 2.5  

 

 

 

 

9.99 

 معىىيغير 

 التأملي -التصلب 

 
لصالح  معىىي  2.6 4.04 -.3708

 التأملي

 االندفاعي -التصلب 

 
 غير معىىي 1 .3608 -.3708

 التأملي -ونة المر

 
 غير معىىي 0.1 4.04 – 4.03 

 االندفاعي -المرونة 

 
معىىي لصالح  3.5 .3608 - 4.03

 المرووت

 االندفاعي - التأملي

 
معىىي لصالح  3.6 .3608 - 4.04

 التأملي

(( اال  عا   سئلى  اوف  ).0.5) 
ترر  ا قبرر   حررر  ة الحن ولررا  رر  ترر   حعنررو  ج الحعرر ل  اإليلرر   ا   قبرر   أ73ل برر ف الجررفو    

بل ة ال ف لمحج ح   القج  ب ا األ بعاذ تقف أورر ت النقر  خ وجروف تر و  حعنو را للر ل  حجحوعرا 
 القأحم  حق و ا عمت الحج ح   ال اث األ  ح لا نفت ع ذ القلمبذ والح وناج.

حررقعم  إلررت ال األحرموب الحع ترر  هررو الرم  فترر  و عرزو الب يررث حرربب هرمم ال رر و  إلررت ت عم ررا   
أفاء أتم  وب  لا بحر  ة الحن ولاذ تأنن  نجف اف حجحوعا لالقرأحم  فج القج  ب را ل نرت أتمر  
حجحوعررا ترر  قعمرر  هررمم الحررر  ة والحرربب ترر  ملرر  انحررج   اب عررا الحررر  ة حرر   لولرر ا البعررف 

قرر  ا نررفت ع ج إم اف حررر  ة الحن ولررا حررف الحررر  ات ال -القررأحم  حررف األحررموب الحع ت لالقررأحم 
قيقررر ج إلرررت الف رررا تررر  أفا رررر  بارررل  عررر    ف أ   ارررأ تررر  أفا رررر  حرررو    حررر  عمرررت أح حرررل 
ال   رر  الرجررو  عمررت ال   رر  الحنرر ت  ولررمل  قيقرر ج حررف الاعررب الق ل ررز وملرر  لمحرر ا ة عمررت 
عحم ا القيل  ت  اقج م  اللر ة والرت أ   عرب وبرأ  ا ق ر ب  نرو  الاعرب حن ولرا اللر ةذ وعم رل 

إلرررت ا  ق ررر ء  ف أ  ارررف حرررواء لررر ف علرررب   أو عمرررم   حعنررر م تقرررفاف الق ل رررز ت نرررل حررر يق ج 
وب لق ل   ؤ   حمب  عمت األفاءذ لمل  تر ف الاعرب  يقر ج أ مر  إلرت الرقيل  تر  القو  رت والرت 
حعا ا نقب م  إم اف حن ولا الل ة ه  القوال  ب ف الحر جح فذ وهما األفاء ال ن   ارح  القنور   
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والررررم   عقحررررف ب ألحرررر   عمررررت  ج7لو  مرررر  الورررر و  لعحرررر  ال   رررر  الجحرررر ع   الححررررقح  لمرجررررو 
احرررقح ا  المعرررب تررر  حن ولرررا اللررر ة واحرررقاحر  ولرررو  إلرررت قيق ررر  الررررف  لرررمل  قيقررر ج حرررر  ة 
الحن ولرررا وا حرررقا  إلرررت ا نقبررر م الواحررر  عمرررت حج  ررر ت حرررف ححررر تا الحن ولرررا واقج هرررر  ووجررروف 

العواحررر  قيقررر ج إلرررت نوررر ة واحرررعا إلرررت حررر يا المعرررب  الحنررر ت  والقررر ب حرررف الح حرررتذ لررر  هرررمم
وأعمررر ء ال   ررر  وال   ررر  الحنررر ت ذ إم لررر  هرررمم الحقامبررر ت قيقررر ج إلرررت  عرررب  حقررر ز ب لقرررأن  
والقرر و  ترر  اق رر م   ا اقررل الح قم ررا و   حقرر ز ب لقحرر ب ترر  قلرر ت قل وب لقرر ل  هررما  نابرر  عمررت 

ا نفت ع ج وهمم حر   ؤلرفم  أ  حيحرف  -أحم حوال  ت البعف القأحم  ت  األحموب الحع ت  لالق
ج  اف اب عا ق ل   القأحم  ف  حق ز بحر مر  إلرت عرف  القحر ب تر  إعراف 7997البح م  وآ  وفل

اإلج با والق ل   ت  اليمو   ب  اإلعاف عنر  ح  القع حر  تر  إج برا ت حر  إما ل نرت   ا را ا  
مرر  حررر  ة الحن ولرراذ إم  قرر   ال  لررا لمحررقعم  اف ل حررموب القررف  ب  فو  حررر  ترر  قعذ و ج2لا لرر  ب

اف  ن   الو ت الل ت  واف هما األحرموب  رؤف  إلرت إ جر ف وا ر  جف رفذ تررو  روت  و وتر  جف رفة 
ت  عحم ا القعم  و قول  إلت حجحوعا ح قم ا حف األهفا ذ إم اف  حح  حف همم األهرفا  لرل 

ب قحررر ب ناررر   ال ررر ف تررر  هرررما األحرررموبذ عا رررا برررأفاء الحرررر  ات ب نحررر  القحررر  اآل ررر  لرررل عا رررا 
ولمل  للوف اف الا لرب تر  هرما األحرموب  قمقرت القغم را ال اجعرا حرف الحرف   حب ار ة وهرما حر  

ج  اف الا لررب  قاررو  باررل  حميرروو 7997أارر   أل ررل عبرر   الحرر ح ا   وعبررف اللرر    حيحرروف ل
 .ج3لعنفح   قمقت القغم ا ال اجعا الحب ا ة حف الحف   

  حقملوف   لا  إما ل ف األت اف الحقعمح ف      ح  ع ا  م  ت  ح ايمل األولت  يق  قاو  إف القع  
قمقت قل ا ات لمقعم  ح  قغم ا  اجعا ذ و ف  الحجحوع ت ل  اف   ب ات لب  ة ذ  لول   

 امألفاء ت  ح اي  القعم  األولت أا  ت الحل ف  إلت أف  القغم ا ال اجعا قز ف حف قيحف ا
أ م اللو ة األول ا لمي لا و م  ب ن حج   ي ل    حن حب   لاحقج با و ن مم وبعف القعم    إف

 (4)مل   ق  ف النق جا ح  الرف  الحب ت أو الب ن حخ الحق   . 
                                                 

 . 63يذ ج2338ل ذ الحلف  الح ب عبف الوه ب غ ز  يحوف   ذ ج7ل
ج 7997لفبررر ذ حلقبرررا ال ررراح لمناررر  والقوز رررر ذ  7: الوقاب ق قرررعمررر  الرررن   الق برررو  البحررر م  وآ ررر وف؛  عبرررف اهحيحرررف  ج2ل
 .763يذ

؛ لج حعررا البلرر ةذ فا  لقف  حرر ا ترر  ا ا رر  قررف    الق ب ررا ال   مرر االل   رر ت اعبرر   ايحررف لرر ل  وعبررف اللرر    حيحرروف ؛ ج3ل
 .734يذج 7997اليلحاذ 

, fourth edition, Motor Learning and Performance(4) Richard A. Schmidt Craig A. Weisberg.  
Human Kinetics, 2008.p99.              
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  اف قح  ن ت المعب الح لبا قمعب فو ا ه ح  ت  قيق   قعمر  الحرر  ات الي ل را وعرف ا  قرر    
 .ج7لت الزا فة الت يف حع ف  و قم  حف ورو  الي ل    قيحف القوات

ا نرر ء ترر  قرروف  فو ا حرحرر  ترر  قعمرر  الحررر  ات الي ل ررا ال   مرر ا حررواء  واف حعورر  اليرروا     
 قعمحر  او القف  ب عم ر  وه  ققفا   وقاق   حع  ل ق  القاو  الي ل  الحم   .

تمل   حر    الاعرب ب لغ  بحاحا اليوا  ويفقر  ذ  قأ  اقعم  الحر  ات الي ل ا   قأ    ام    
 إ حررر  ة حع نررا  جررب اف  ررف لر  اف الرر  ج ررفا يقررت عمررت جوانبررر  وف   قررر  ذ وا ف ا  حرر  هررو 

تلمح  ل نرت اليروا  الحرحع ا والبلر  ا والير  ي ل را حرم حا لر ف ا ف ا   اإليح ح تق جحا 
 .ج2لف  ق  وب لق ل  ل نت الحح  حا لي يا والقعم  تع    

 ئصرلببوب  را بع بأل نارف  ري  ترا   بو فرئنرا ب  بونا برع ن ائراالخ با 4-2-2
 ل ااقشئتا: لئحبببتا

 (14بو  لل)
رئنا ب  بوئنابن نبن بو   لعا  ل برل بو   لعا  لقب ف )ف( بو حسلنف وب  ا بع بأل ناف  ي با

 نك   بوب  بونا بف و تا   بوئصلبب

  ص   بو تا  
 بوئنابن 

   لع 
 بو  ناا 

    ف 
 بوح بف

 سط ئل 
 بو  ناا  

قب ف ف 
 بو حسلنف

قب ف ف 
 بو  لوبف

 اوف 
 بوف لق

 ئصلبببو

 3.967 3 2.9 نبن بو   لعا 

غ    2.83 7.234
 حعنو 

 برل 
 3.783 36 28.2 بو   لعا 

   37.7 بو   لع

  ج الحع ل  اإليل   ا لقيم   القب  ف لمحج ح   األ بعا ت  ا  قب   البعرف74 ب ف الجفو  ل   
ج وبف جررا 2.9لحرر  ة القلرو ب بلر ة ال رفذ تقرف بمغرت   حرا حجحروب الح بعر ت بر ف الحجحوعر ت ل

جذ وبمغرررررت   حررررا حجحررررروب الح بعرررر ت فا ررررر  الحجحوعررررر ت 3.967ج وحقوحرررررا ح بعرررر تل3ي  ررررال
ج وبمغرررررررت   حرررررررا ل ج الحيحررررررروبا 3.783ج وحقوحرررررررا ح بعررررررر تل36ج وبف جرررررررا ي  رررررررال28.2ل
ج وهررما  ررف  عمررت وجرروف ترر و  2.83ول ررا والب لغررالج وهرر  الررغ  حررف   حررا ل ج الجف7.234ل

                                                 
(9)

 9999عمان ,دار وائل للىشر ,: (  9, ط فسيىلىجيا التدريب الرياضيمهىد حسيه البشتاوي واحمد محمىد اسماعيل ؛ 

 .999(,ص
(9)

(  9999: ) بغداد , دار الكتب والىثائق ,  تطبيقاث البىميكاويك في التدريب واالداءالحركيصريح عبد الكريم الفضلي ؛  

 . 989.ص 
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ذ ولقيف رف أ  الحجر ح   بل ة ال رف قلو بال حر  ة ب ف الحج ح   األ بعا ت  ا قب   اغ   حعنو 
برررر ف الحجرررر ح    حجحوعررررا مو الوحررررا اليحرررر ب  ا لبرررر  اتمرررر  ا ق رررر   عررررف ا  رررر أتمرررر  قرررر  

 . ج75 ل ولح  حب ف ت  الجفو  القج  ب ا ا  بعا
 (15  لل)

 نك   بوب  نبن بو  ا بع بأل ناف ئصلبب ي برئنا   تا   بو بونا بفلبااح ب ا  بالساط بوحسانبف ائاالخ 
 االنحراف المعياري  الوسط الحسابي المجاميع

 9.99 4.23 التصلب

 9.88 4.93 المرونة

 9.89 4.83 التأملي

 9.89 4.73 االندفاعي

 
ا قب   حر  ة القلرو ب البعف ا ت  وا ني ات ت ليح ب ا نق  خ ا وح ا اج 75 ب ف الجفو ل    

بر ف الحجر ح    الحر ن ف ق رو  حجحوعرالمحج ح   القج  ب ا األ بعاذ تقف أور ت النقر  خ  بل ة ال ف
 .ا نفت ع ج ذالقأحم  األ بعا لالقلمبذ والح وناذ

فتر  الحررقعم  إلررت هررو الررم   ل رر و  إلرت ت عم ررا األحررموب القرف  ب و عرزو الب يررث حربب هررمم ا   
أفاء أتم  وب  لا بحر  ة القلو بذ تأنن  نجف اف حجحوعا لالح ن فج القج  ب ا ل نت أتمر  
حجحوعررا ترر  قعمرر  هررمم الحررر  ة والحرربب ترر  ملرر  انحررج   اب عررا الحررر  ة حرر   لولرر ا البعررف 

 ررا ترر  لرر ة ال ررف أهح لحررر  ة القلررو ب ف  إالح ونرراج إم  -الحرر ف حررف األحررموب الحع ت لالقلررمب
  ح الب يث أف نج ح القلو ب هو نج ح ال     لل  ت  إي از النقر  خ الج رفةذ وهرما  املب  ة 

. وأف القلرو ب هرو  الي لرا النر   را لل ترا الجرروف الحر   را وال اا را القر  ج7لح  ألفم للح  ج
احررق فحت لولررو   عررب إلررت ومرر  القلررو ب تررإما تارر  ترر  إيرر از الرررف  تررإف جح رر  قمرر  

هب حررفح تمررا  عررف تقررفاف ال   رر  وقيولررل حررف الرجررو  إلررت الررفت ب لحرر  أف حررر  ة الجررروف قررم
القلررو ب القرر   عاررقر  لرر   عررب والحق رر ج هررر  القرر  قبررث  وح اليح حررا ترر  الحبرر  اة وقرررفت  

                                                 
(1)

 .733ذ ي7996اليلحاذ ج حعا بغفافذ ذ ب ت  لق ب ل ة ال فلح   الف ف ع    ا ه ذ حعف حيحف إحح ع  : 
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الاعبرر ف لبرررم  الحز ررف حرررف الجررروف لقيق ررر  ال رروز وال   ررر  الررم   ج رررف  عبرروم القلرررو ب قلررروف 
 . ج7لل لب  ة وقعف همم الل  ت حف أه  أحب ب ال وز حعنو  قل ع ل ا و ققل بن ح

حف الحر  ات الق  قيق ج إلرت الف را تر  أفا رر  بارل  عر    ف أ   ارأ وحر  ة القلو ب      
ترر  أفا ررر  حررو    حرر  عمررت أح حررل ال   رر  الرجررو  عمررت ال   رر  الحنرر ت  ولررمل  قيقرر ج حررف 

وبرأ   قلرو ب اللر ة الرت الح حرت اقجر م الاعب الق ل ز ومل  لمحر ا ة عمرت عحم را الرقيل  تر 
ا ق  ب  نرو  الاعرب قلرو ب اللر ةذ وعم رل ت نرل حر يق ج إلرت ا  ق ر ء  ف أ  ارف حرواء لر ف 
علررب   أو عمررم   حعنرر م تقررفاف الق ل ررز وب لقرر ل   ررؤ   حررمب  عمررت األفاءذ لررمل  ترر ف الاعررب 

  هررمم الحقامبرر ت قيقرر ج إلررت إم لرر ا نقبرر م ذ يقرر ج أ مرر  إلررت الررقيل  ترر  القو  ررت والررت حررعا 
 ف  قح رررزوف بقرررف قر  عمرررت تلررر  الحقارررقق ت وعزلرررر  عرررف ا تلررر   الر حرررا والجوه  رررا ححررر   عبررر

قر  واف ا تررر اف حرررف مو  الح ونرررا الحع ت رررا  رررنعل  ا ج بررر  عمرررت حعررر لجقر  لمحعموحررر ت واحرررقج ب
 نابر   ب لقر ل  هرماو ال    ف ة ت  اق  م الق ا ات ت  همة الحوا   حف مو  القلرمب الحع تر   

ج وهررمم حرر   ؤلررفم  أ  الح ونررا -عمررت حوالرر  ت البعررف الحرر ف ترر  األحررموب الحع ترر  لالقلررمب
اما اف ا ترررر اف مو البعررررف الحرررر ف لررررف ر   الحقررررف ة عمررررت الق ل رررر  ج  2373لعررررفن ف  وحرررر  العقررررو 

 ذ ج2ل  ف لحواجررا الحوا رر  الجف رفة والحاررلات الحقغ ر ة والقررف ة عمررت قغ ر  الق ل رر  نيرو يرر  حعرر
وهرررو  أل ررر  األحررر ل ب الحا حرررا  ذالقلرررو ب حرررر  تررر  قعمررر  حرررر  ة  ا    فو  اف ل حرررموب القرررف  بو 

اليقرر  لقررف    الحررر  ات لعررفف لب رر  حررف لررف   الق ب ررا ال   مرر ا ترنرر   ترر ي ل  رر ة ترر  هررما 
عرف وح  فا  جوه  الق ب ا هو العح  تا ي جا لب  ة إلرت الار ح الححررب واإل مر ح. و  اح مالق

األحررموب األو  ترر  حجحوعررا األحرر ل ب الررم   قامررب حررف القمح ررم اق رر م  هررو  ا حررموب القررف  ب 
بعررا حررف القرر ا ات  ررا  الويررفة القف  ب رراذ إف الويررفة القف  ب ررا ترر  هررما األحررموب قررؤف  إلررت 
 إ ج ف وا   جف ف  قو  ت ل القمح م ب لقف  ب ل   تقرا عمرت أفاء الحرر  ة وانحر  عمرت عحم را اق ر م
الق ا ات محف ال قر ات القحرعا وبارل  حرم   وحرف و  وتر  هرما األحرموب  قغ ر  حيرو  حمحرما 

  ق ررر م قرررو  الحعمررر  بحرررن  ال قرررا لمقمح رررماإليرررفاث وقناررر  عا رررا جف رررفة بررر ف الحعمررر  والقمح رررم إم  
  القرر ا ات الحن حرربا إ نرر ء أفاء الواجررب الي لرر  ب نحرر   ررقعم  القمح ررم ا حررققال ا ترر  اق رر م القرر ا

 .ج3ل وبال   نحج  ح  أفاء الواجب الي ل 
                                                 

(9)
 . 732ج ذي7996ذل الح ب  الحلف لح   الف ف ع    ا ه ذ حعف حيحف إحح ع  :  

ج2ل
 .989,ص (9999)عمان , دار الميسرة للطباعت والىشر, 9: طعلم الىفس المعرفي عدوان يىسف؛ 

 .99,ص(9999 (: 9,طمصدر السابقالعبد الحليم عبد الكريم؛  محمىد ج3ل
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 ررر بعوب  ررا بع بأل ناررف  رري  تررا   بو فعرر ن ائرراالخ بارئنررا ب  بونا برر 4-2-3
 ل ااقشئتا: لئحبببتا

 (16بو  لل)
رئنا ب  بوئنابن نبن بو   لعا  ل برل بو   لعا  لقب ف )ف( بو حسلنف وب  ا بع بأل ناف  ي با

 وب نك   ب بونا بف و تا   بور بع

  ص   بو تا  
 بوئنابن 

   لع 
 بو  ناا 

    ف 
 بوح بف

  ئلسط
 بو  ناا  

قب ف ف 
 بو حسلنف

قب ف ف 
 بو  لوبف

 اوف 
 بوف لق

 ر بعوا

 3.397 3 3.297 نبن بو   لعا 

 حعنو  2.83 3.34
 برل 

 3.329 36 7.346 بو   لعا 

   7.337 بو   لع

ل   ا لقيم   القب  ف لمحج ح   األ بعا ت  ا  قب   البعرف  ج الحع ل  اإلي76 ب ف الجفو  ل   
ج وبف جررا 3.297بلر ة ال ررفذ تقرف بمغرت   حرا حجحرروب الح بعر ت بر ف الحجحوعر ت ل ل رفابلحرر  ة ا
جذ وبمغرررررت   حرررررا حجحررررروب الح بعررررر ت فا ررررر  الحجحوعررررر ت 3.397ج وحقوحرررررا ح بعررررر تل3ي  رررررال

ج 3.34وبمغرت   حرا ل ج الحيحروبا لج 3.329ج وحقوحرا ح بعر تل36ج وبف جا ي  ال7.346ل
برر ف  اج وهررما  ررف  عمررت وجرروف ترر و  حعنو رر2.83  حررف   حررا ل ج الجفول ررا والب لغررالوهرر  البرر

ولقيف رف أ  الحجر ح   أتمر  قر  احرق فا   ذبلر ة ال رف  فابال حر  ة الحج ح   األ بعا ت  ا قب  
 .ج77ج ولح  حب ف ت  الجفو لL.S.Dا  قا ا   ت   حعنو ل
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 (17  لل)
 نك   بوب  نبن بو  ا بع بأل ناف ل   لق  اال   ي برئنا   تا   بور بع( ألقL.S.Dائاالخ )

 
 داللة الفروق lsdقيمة   فرق االوساط االوساط الحسابية المجاميع

 المرونة –التصلب 

 
1038 – 102. 0.171  

 

 

 

0.15 

معنوي لصالح 

 تصلبال

 التاملي -التصلب 

 
معنوي لصالح  0.111 1019 – 1038

 صلبالت

 االندفاعي -التصلب 

 
 غير معنوي 0.021 1035 – 1038

 التاملي -المرونة 

 
 غير معنوي 0.01 1019 – .102

 االندفاعي -المرونة 

 
معنوي لصالح  0.15 1035 – .102

 ندفاعياال

 االندفاعي -التاملي 

 
معنوي لصالح  0.16 1035 – 1019

 ندفاعياال

(  اال  )( 0.5.عا   سئلى  اوف) 
  رفابج الحعر ل  اإليلر   ا   قبر   ا ر  تر   حعنرو  تر  ا قبر   حرر  ة ال77 ب ف الجفو ل     

خ وجروف تر و  حعنو را للر ل  حجحوعرا تقف أورر ت النقر  بل ة ال ف لمحج ح   القج  ب ا األ بعاذ 
ذ وهرما  عنر  ذ والح ونراجا نرفت ع القر حم  ذحق و ا عمرت الحجر ح   الر اث األ ر ح ل الحقلمب ف

اب بلر ة ال رف هر  حجحوعرا اف أتم  حجحوعا حرف حجر ح   البيرث األ بعرا تر  قعمر  حرر  ة ال رف
جذ إم اف ال ررفاب  حررق ف  ل  رر ا ترر  لرر ة الح ونررا -القلررمبحررف األحررموب الحع ترر  ل الحقلررمب ف

بعرر فال ررف إم  عررف وحرر ما ن جيررا ليرر     ف الاعررب الاعررب الحنرر ت  ب قجرر م حغرر   ذ ولمحرر  لرر وا 
الحنررر ت   إ بررر  و حرررق فحر  بلرررو ة مل رررا لمحررر  احرررقا ب  األارررل  حققنررر  لررررمم الحرررر  ة الحقنوعرررا 

و عرف ال رفاب حرف الوحر    الحرحرا وال ع لرا تر  جمرب انقبر م  الولو  إلت الرف  بلو ة حرماذو 
 عف الي لا األح ح ا. إبع فمالحن ت  إلت ا قج م ال  ائ أو القحر ف لي لا ح  بغ ا 

 إيلر   احرنجف وررو  تر و  مات ف لرا  تأنن وب لعوفة إلت الجفاو  ال  لا بحر  ة ال فاب    
جذ و عزو الب يث الحربب تر  الح ونا -لحلميا البعف الحقلمب ت  األحموب الحع ت لالقلمب

ذ تر ف الحرر  ة قيقر ج حف حوالر  ت  حقملرر  البعرف الحقلرمب مل  إلت ح  قيق جل حر  ة ال فاب 
بعرررف  رررز والقو  رررت اللررري   ولرررمل  قيقررر ج إلرررت الف رررا وهرررما  نحرررج  حررر  حوالررر  ت الإلرررت الق ل

 حق ز ب لف ا ولمل  ت ف الحر  ة قيق ج أ مر   الحقلمب  لوف أفاء أو عح  الا ي الحقلمب
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إلت ح عا الي لالح عا  ف ال ع ذ ال ا  اذ القف ة عمت قغ    اقج م الي لاجتما عرف الرقيل  
ور و  المعبراذ تأي  نر   يقر ج الاعرب إلرت قغ  ر  اقجر م اللر ة لوحر ما يحب حقامب ت بب لل ة و 

ل فاب الحن ت  حواء ت  الحن ولا أو القلرو ب ولرمل  تررو  يقر ج بارل  عر   إلرت الحر عا تر  
ايحرررف عرررواف   حقررر ز البعرررف الحقلرررمب تررر   ألرررفماألفاء نق جرررا حررر عا حج  ررر ت المعررربذ وهرررما حررر  

ب لعقم ا ال ارنا ام  ررق  ب لعقم را الحب ار ة ذوتر  احرموب  جالح ونا -األحموب الحع ت  لالقلمب
قعرر حمر  حرر  الحقن  مرر ت الحع ت ررا الحقرروت ة ترر  حو رر  حرر  حررف ي ررث حررفح  ررف ه  عمررت ا نقبرر م 

 .ج7ل ز  الح   ات الحاققا لنا ار  واحقج ب قر  الت الح   ات الح قباا بمل  الحو   وع
 ا حررموب القررف  ب  حررر  ة ال ررفاب بلرر ة ال ررف إم  عررف   ترر  قعمرر  ا رر م حررر م   القررف  ب  ول حررموب   

 عحرر  الحررر  ات حرر ات عف ررفة وهررما  ررنعل  عمررت  ررف ة الا لررب إلعرر فةال  لررا اليق ق ررا لما لررب 
لمحرررف   لققرررف   الحعموحررر ت وقلررري    عمرررت إققررر ف هرررمم الحرررر  ات تمرررا عرررف ال  لرررا الل ت رررا

 قرر   ال  لررا لما لررب  ق رر م القرر ا ات  اف هررما األحررموبالقاب رر ذ و  أ نرر ءترر  لمارراب  األ ارر ء
الححررر هحا تررر   مررر  عا ررر ت جف رررفةذ ت ل قرررا بررر ف الا لرررب والحرررف    وب لقررر ل ال  لرررا ب لرررف   

وز رر فة  ررف ة الا لررب عمررت الق رر   ب لواجبرر ت ال  لررا ب لررف   بح رر ب ة واحررققال ا قحررر  ترر  ز رر فة 
 .ج2ل ققل بن حل أو  وب لحف     ن   

األ رر ح و عررزو الب يررث ملرر   ج نررب األحرر ل بقعم  إلررت ترر  الرر   قررأ   م حررر م القررف  ب ول حررموب  
إلرررت ومررر  الا لرررب تررر  جرررو القرررف  ب وبررر لقل ا  تمرررا عرررف وجررروف الزح ررر  الرررم   عرررف بح  بررررا 

ج  اف القنر ت  حر  الزح ر  تر  الرقعم  7974حيحرف  م  رال أل رلالحن ت ذ و ق   هرما حر  حر  ار   
بحرررفح ققفحرررل  وأارررع  مبنقررر  خ عحمرررل وحوازنقرررل بزحا رررل   مأارررع حرررؤ  ا للونرررل عنلررر ا حي رررزا واف 

 .ج3ل عف  وة وفاتع  لمقعم   وقأ  م
الحررر  ات .ام اف  اوالحيرر و ت القل ا  ررا ترر  ق ءف رر لاحررموب القررف  ب  واف هررمة النقرر  خ قعررزا   

ح قعم  ا فاء ال ن  لمحر  ات عف ا    الحي و ت القل ا  ا  عقحرف عمرت  اروات قبرفا حرف الار  
والعرر ا لمحررر  ة الحامرروب قعمحررر  وبعررفه  القحرر  ف عمررت الحررر  ات  لرروف عمررت اررل  حيرر و ت 

ق حر  وق برت ا فاء  قل ا  ا .واف الز  فة القف  ج ا لحجحوعا الحي و ت ت  القحر  ف القلر ا    رف
                                                 

 .43يذج 7997: لاإلحلنف  ا لمنا  والقوز  ذ   اءات ت  عم  الن   الق بو  ولعوب ت القعم ايحف عواف ؛ ج7ل
القرف    عمرت قعمر  بعرا الحرر  ات الرجوح را بلر ة الحرما واحرق ح   و رت  أحر ل باحق فا  بعرا  قأ   وفاف  ا ف الح ق ؛  ج2ل

 .32يذج 2333 ا ال   م ا/ج حعا بغفافذ : لأا ويا فلقو امذ لم ا الق باألل ف ح القعم  

 .72يذج 7974لاللو تذ فا  العم  لماب عا والنا ذ 7: جعم  الن   القعم ح حيحف  م  ا ب ل ت؛  ج3ل
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 ف  إم الحقعمحر ف االقغم ا ال اجعرا الرت ت  مهف الحقعم  حح   عزز القعم  وا فاء. وق ات  ل  همة 
 احق فا  القغم ا ال اجعا حف اأنر  أف قناا عحم ا القعم  وقز ف حف ححقوح الفاتع ا لمقعم  .

اف الررفو  الررم  قمعبررل القغم ررا ال اجعررا ترر  القعمرر    نامرر  حررف حبرر فئ النو  رر ت ا  قب ا ررا      
ولل الحر ب  والحمول ا الق  قؤلف عمت يق قا أف ال  ف  قو  بقغ    حمولل عنفح   ع   نق  خ حم

لمقغم رررا ال اجعررراذ وأنرررر  قعحررر  عمرررت احرررق   ة  ألقعز رررز ذ لحررر  قؤلرررف قمررر  النو  ررر ت عمرررت الرررفو  
فاتع ررا الحررقعم ذ وقوج ررل ا   قررل نيررو الررقعم ذ لحرر  أنررر  قحررر  ترر  ق ب ررت الحعموحرر ت وق حرر  ر  

 .(1)وب لق ل  قح عف عمت  ت  ححقوح األفاء ت  الحرح ت القعم ح ا الايقا
 

                                                 

(1) Brinko K. (1993). The practice of giving feedback to improve teaching: What is effective 
The Journal of Higher Education. 64, no, 574-593. 
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 االستنتاجات والتوصيات: -5
 االستنتاجات: 1 -5
 :آلتيةفي ضوء النتائج التي توصل إلييا الباحث خرج باالستنتاجات ا  
 

 لعممية التعمم .ذو فائدة حقيقية الدراكية المعرفية التصنيف وفقا لألساليب ا  -1

 

لألسلللموب التلللدريبي كىميلللة كبيلللرة فلللي تعملللم بعلللر الميلللارات ا ساسلللية بكلللرة اليلللد للللذو   -2
االنلللدفافي فلللي تعملللم بعلللر الميلللارات ا ساسلللية بكلللرة  –المرونلللة و التللل ممي  –التصلللمب 

 اليد.

 
التلللل ممي فللللي ميللللارة  المناولللللة ويميللللو با سللللموب التللللدريبي لللللذو  تعمللللم  كفضلللللكللللان  -3

 ثة المرونة والتصمب واالندفافي .االساليب الثال

 

المرونلللة فلللي ميلللارة  التصلللويب ويميلللو با سلللموب التلللدريبي للللذو   تعملللم كفضللللكلللان  -4
 االساليب الثالثة الت ممي واالندفافي والتصمب .

 
فللي ميللارة الخللداه ويميللو فملل   التصللمببا سللموب التللدريبي لللذو  عمللم ت كفضلللكللان  -5

 . مرونة والت مميوالاالندفافي لتوالي االسموب المعرفي ا
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 التوصيات: 5-2
 في ضوء النتائج التي توصل إلييا الباحث يوصي بما ي تي:   

بكللللرة اليللللد وخاصللللة  ا ساسلللليةالتللللدريبي فللللي تعمللللم بعللللر الميللللارات  ا سللللموباسللللتخدام  .1
 لممتعممين الخام .

واالنللدفافيين لبللل البللدء  لمتعممللين المتصللمبين والمللرنين والتلل مميينالكشللف والتيريللن بللين ا .2
 بعممية التعمم لمميارات الجديدة لما لو اثر في فممية التعمم .

وفلي العلاب وفعاليلات  كخلر  ات مشابية باستخدام اسلاليب تدريسليةاجراء بحوث ودراس  .3
 فردية وجمافية .

معرفة نظام ل معرفيةرياضية فم  ىذه االساليب الضرورة تعرف مدرسي التربية ال .4
لمعمومات لممتعممين واإلفادة من خصائصيم المعرفية لتسييل وتثبيت وتسريع استقبال ا

 فممية التعمم .

بحللوث ودراسللات مشللابية فملل  المالبللات لمعرفللة اليللرون بللين المالبللات  إجللراء إمكانيللة .5
 والمالب وكييية استقباليم المعمومات .

لمتعمملون ليلتمكن كلل المعرفيلة التلي يمتمكيلا ا ا ساليبترافي  استخدام اساليب تدريسية .6
 مالب من تحقين الص  ما لديو واستيعاب متممبات الدراسة بشكل افضل .
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 (1ممحق )
 المستخدمة في البحث الذين أسهموا في تحديد المتغيرات أسماء األساتذة المختصين والخبراء 

 الدرجة
 مكان العمل االختصاص االسم العممية

 جامعة بغداد /كمية التربية الرياضية لمبنات عمم النفس الرياضي خالدة ابراهيم احمد ا.د
 الجامعة المستنصرية /كمية التربية ارشاد نفسي لح مهدي صالحصا ا.د
 جامعة ديالى /كمية التربية الرياضية قياس وتقويم عبد الرحمن ناصر راشد ا.د
 جامعة تكريت /كمية التربية الرياضية طرائق التدريس عدنان جواد الجبوري ا.د
 ل /كمية التربية االساسيةجامعة الموص عمم النفس الرياضي عكمة سميمان الحوري ا.د
 جامعة بغداد /كمية التربية الرياضية لمبنات طرائق تدريس منال عبود عبد المجيد ا.د
 جامعة ديالى /كمية التربية الرياضية قياس وتقويم ناظم كاظم جواد ا.د
 ةجامعة بابل /كمية التربية الرياضي عمم النفس الرياضي ياسين عموان التميمي ا.د
 الجامعة المستنصرية /كمية التربية ارشاد نفسي يى داود الجنابييح ا.د
 جامعة ديالى /كمية التربية االساسية عمم النفس الرياضي احمد رمضان احمد ا.م.د
 جامعة بابل /كمية التربية الرياضية كرة اليدعمم التدريب/ احمد يوسف متعب ا.م.د
 جامعة ديالى /كمية التربية االساسية كرة اليدعمم التدريب/ اياد حميد رشيد ا.م.د
 جامعة ديالى /كمية التربية الرياضية عمم النفس الرياضي /كرة اليد أالء زهير الربيعي ا.م.د
 جامعة بغداد /كمية التربية الرياضية لمبنات طرائق التدريس/كرة اليد اقبال عبد الحسين نعمة ا.م.د
 ةعة الموصل  / كمية التربية االساسيجام طرائق التدريس امال نوري بطرس ا.م.د
 جامعة ديالى /كمية التربية االساسية عمم النفس بشرى عناد مبارك ا.م.د
 جامعة صالح الدين/كمية التربية االساسية طرائق التدريس/كرة اليد حامد مصطفى بمياس ا.م.د
 رياضيةجامعة بابل /كمية التربية ال عمم النفس الرياضي حيدر عبد الرضا ا.م.د
 جامعة ديالى /كمية التربية الرياضية عمم النفس الرياضي مها صبري حسن ا.م.د
 الجامعة المستنصرية /كمية التربية قياس وتقويم نبيل عبد الغفور ا.م.د
 جامعة ديالى /كمية التربية الرياضية تعمم حركي /كرة اليد نصير صفاء محمد ا.م.د
 جامعة بغداد /كمية التربية الرياضية لمبنات تدريس طرائق نجالء عباس الزهيري ا.م.د
 جامعة ديالى /كمية التربية الرياضية كرة اليدعمم التدريب/ ليث ابراهيم جاسم ا.م.د
 جامعة صالح الدين /كمية التربية الرياضية عمم النفس الرياضي /كرة اليد سعيد نزار سعيد م .د
 جامعة ديالى /كمية التربية الرياضية ضيعمم النفس الريا كامل عبود العزاوي م.د
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 (2ممحق رقم )
 أسماء السادة الخبراء الذين أجريت معهم المقابالت الشخصية

 الدرجة
 مكان العمل االختصاص االسم العممية

 جامعة تكريت /كمية التربية الرياضية طرائق التدريس عدنان جواد الجبوري ا.د
 جامعة ديالى /كمية التربية الرياضية قياس وتقويم ناظم كاظم جواد ا.د
 الجامعة المستنصرية /كمية التربية ارشاد نفسي صالح مهدي صالح ا.د
 جامعة بغداد /كمية التربية الرياضية لمبنات طرائق تدريس منال عبود عبد المجيد ا.د
 األساسيةجامعة الموصل /كمية التربية  عمم النفس الرياضي عكمة سميمان الحوري ا.د
 األساسيةجامعة ديالى /كمية التربية  عمم النفس الرياضي احمد رمضان احمد ا.م.د
 األساسيةجامعة ديالى /كمية التربية  كرة اليدعمم التدريب/ اياد حميد رشيد ا.م.د
 جامعة ديالى /كمية التربية الرياضية عمم النفس الرياضي /كرة اليد أالء زهير الربيعي ا.م.د
 جامعة بغداد /كمية التربية الرياضية لمبنات طرائق التدريس/كرة اليد عبد الحسين نعمةاقبال  ا.م.د
 األساسيةجامعة ديالى /كمية التربية  عمم النفس بشرى عناد مبارك ا.م.د
 األساسيةجامعة صالح الدين/كمية التربية  طرائق التدريس/كرة اليد حامد مصطفى بمياس ا.م.د
 جامعة ديالى /كمية التربية الرياضية مم النفس الرياضيع مها صبري حسن ا.م.د
 الجامعة المستنصرية /كمية التربية قياس وتقويم نبيل عبد الغفور ا.م.د
 جامعة بغداد /كمية التربية الرياضية لمبنات طرائق تدريس نجالء عباس الزهيري ا.م.د
 /كمية التربية الرياضية جامعة ديالى كرة اليدعمم التدريب/ ليث ابراهيم جاسم ا.م.د
 جامعة صالح الدين /كمية التربية الرياضية عمم النفس الرياضي /كرة اليد سعيد نزار سعيد م .د
 جامعة ديالى /كمية التربية الرياضية عمم النفس الرياضي كامل عبود العزاوي م.د
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 (3ممحق )
 المرونة(  -استبانة لممقياس المعرفي)ألتصمب 

 التعميم العالي والبحث العمميوزارة 
 جامعة ديالى           

 كمية التربية األساسية      
خاصتة  –استبانة استتطالع رأي الخبتراء والمختصتين فتي مجتال عمتم التنفس الرياضتي 

 المرونة ( اإلدراكي . -بالمقياس المعرفي ) التصمب  –
 األستاذ الفاضل , األستاذة الفاضمة ....... تحية طيبة

كتتتم ضتتمن إجتتتراءات بح تتت  ئحتتاتم شتتتوكت إبتتتراهيم ( استتتطالع  رايتتود الباحتتتتتتث )       
( المرونة ( و ) التأممي االندفاعي –الموسوم ) فاعمية األسموبين المعرفين ) التصمب 

في تعمم بعض المهارات األساسية في كرة اليد (.ونظرا لما يتطمبت  البحتث العممتي متن 
لالستتفادة العمميتة ونظترا لمتا نعهتدم فتيكم متن صتتدق االستتعانة فتي مجتال تخصصتاتكم 

بتداء  راءكتم ومقترحتاتكم حتول صتالحية  وموضوعية ,لتذا يأمتل الباحتث تعتاونكم معت  وا 
المرونتتة( و التتتي كتتان الباحتتث قتتد حصتتل عميهتتا -كتتل فقتترة متتن الفقتترات لقياس)التصتتمب

 متتتن مقتتتاييس روكتتتيش ووارنتتتر و كاتيتتتل و ومرستتتي , و كتتتذلك متتتن دراستتتات و بحتتتوث
 سابقة في هذا الميدان  .

( تحتتتت حقتتتل صتتتالحة ان √و االن بتتتين يتتتديك مجموعتتتة متتتن الفقتتترات وضتتت  عالمتتتة )
ارتتتأيتم أنهتتا صتتالحة لقيتتاس متتا وضتتعت متتن اجتتل قياستت  , و ان كانتتت  يتتر صتتالحة 
لمقيتتاس فتتأرجو وضتت  العالمتتة نفستتها تحتتت حقتتل  يتتر صتتالحة , امتتا ان ارتتتأيتم اعتتادة 

 م ذلك في حقل المالحظات .صيا ة الفقرة , فأرجو ان يت
 عمى تعاونكم ... االمتنانولكم فائق الشكر و 

 اسم الخبير:
 المقب العممي :
 مكان العمل :

 طالب الدكتورام                                                       التوقي  : 
 وكت إبراهيمحاتم ش                                                                
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 في البحث( المرونة  - التصلب)مقياس األسلوب المعرفي 

 
 المالحظات ال تصمح تصمح الفقرات ت

    ال أحب تغيير قراراتي مهما كانت األسباب 1
    اعتقد أن قراراتي هي الصواب وعمى اآلخرين األخذ بها 2
اشعر أن الزمن الحاضر يزخر بالشقاء فان المستقبل هو  3

 ل عمي المعو 
   

اعتقد أن معظم الناس الذين يخالفوني في الرأي شواذ  4
 وأنهم ال يحبون االعتراف بذلك

   

    اعتقد أن الك ير من الناس يستحقون السخرية 5
    أميل إلى التمسك بآرائي إذا اختمفت م  اآلخرين  6
يصعب عمي االنسجام م  األشخاص الذين يختمفون  7

 الحياة معي في النظرة إلى
   

    أفضل تنفيذ أرائي دونما مناقشة 8
أرى أن رجل الصناعة واألعمال أك ر أهمية إلى المجتم   9

 من األستاذ الجامعي والفنان 
   

اعتقد أن عمى المرء أن يبدو مختمفا عن اآلخرين لذلك  11
 ينبغي أن ال يجاريهم

   

    اشعر أن أك ر الناس ال يدركون ما في صالحهم 11
أرى أن من الطبيعي أن ال تغتفر مخالفة الصديق مهما  12

 كانت األسباب
   

أجد من الصعوبة عمي أن أتوقف عن النقاش حين  13
 انغمس في مناقشة حامية

   

أرى أن من الحكمة أن ال يغير الشخص أسموب تعامم   14
 م  اآلخرين

   

أض  لنفسي م ال عميا واني اشعر ان  يجب عمى  15
 خرين أن يفعموا الشيء نفس اآل

   

أخشى الناس الذين يحاولون التعرف حقيقة شخصيتي كي  16
 ال يخيب رجاؤهم وتوقعهم

   

تعممت كراهية عدد من الناس بسبب ما يحممون  من  17
 اآلراء
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 ت

 
 المالحظات ال تصمح تصمح الفقرات

لحياة فعمي  أرى ان  إذا أراد اإلنسان أن يحقق رسالت  في ا 18
 أن يخاطر ليكسب أو يخسر كل شيء

   

    أتجاوز أخطاء  يري مهما كانت الظروف ال 19
    اعتقد أن  راء معظم زمالئي  ير ناضجة 21
    ليس هناك من جديد تحت الشمس 21
لو استعرضت تاريخ اإلنسانية لما وجدت  ير قمة من  22

 المفكرين والعظماء
   

    الناس يقولون ما ال يفعمونأنا متأكد أن  23
    أفضل أن أكون مختمفا عن زمالئي في كل شيء 24
    اعتقد أن معظم الناس ال يتناولون أمورهم بجدية كافية 25
    يخيل لي أن الناس يقولون عني أشياء مهينة 26
اعتقد أن الشخص الكفؤ هو من تكون لدي  حمول جاهزة  27

 لكل مشكمة 
   

    ك يرا عن االستفسار عن النقاط الغامضة امتن  28
أرى أن من الطبيعي أن يكون الشخص متمسكا بالتقاليد  29

 االجتماعية الصارمة
   

    أحس ك يرا بان الناس الغرباء يتطمعون إلي بنظرات  اقبة 31
من الصعب أن أعيد النظر في قراراتي إذا وجد ما يبرر  31

 ذلك
   

    مخموق عاجز وبائسأرى أن اإلنسان  32
    أفضل عمل األشياء بمفردي دون طمب مساعدة اآلخرين 33
    يصعب عمي تغيير رأي كونت  في مسألة معينة  34
ليس من السهل أن اترك عمال اعتدت عمي  ألزاول عمال  35

  خر
   

أرى أن أك ر األفكار التي تجد طريقها إلى النشر في  36
  من الورق الذي تطب  عمي  العصر الحاضر ال تساوي

   

    استطي  اإلجابة بسرعة وسهولة عمى كل األشياء 37
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 الفقرات

 المالحظات ال تصمح تصمح

اعتقد أن هناك حال واحدا صحيحا لمعظم  38
 المشكالت

   

ال اميل الى الشخص الذي يحاول ا بات وجه  نظرم  39
 دائما

   

    ذا يشعرني باهميتياحب الناس المهمين الن ه 41
اعتقد ان سبب الحروب والصدمات بين االمم تعود  41

 الى الطبيعة البشرية
   

    يخيل لي انني ال اساوي شيئا في بعض االحيان 42
    ال ار ب في تغير اصدقائي ومعارفي 43
ارتبك في حياتي اليومية عندما يحدث لي شيئا  ير  44

 متوق 
   

سم االعمال التي اقوم بها بالتنوع ال افضل ان تت 45
 والتغيير

   

اشعر دائما ان النقد مغرض و ير مستحب الن   46
 يقمل من قيمة الشخص الناقد

   

    افكر دائما في احداث الماضي بدال من الحاضر  47
أرى من الطبيعي ان يعتقد كل شخص بين عائمت   48

 افضل من أي عائمة اخرى
   

ري في المناقشات إن اكرر ما اقول اجد من الضرو  49
 عدة مرات ألطمئن إلى إن  يري فهمني

   

اعتقد إنني اك ر دقة في معرفة الصواب والخطأ من  51
 معظم الناس

   

    أض  نفسي في مستوى أعمى من اآلخرين 51
    ال أحب تغيير نمط حياتي مهما كانت األسباب 52
    أفضل ان يكون الجمي  تحت سيطرتي 53
    اعتقد ان جمي  ارائي صحيحة 54
ان اختيار الشخص أصدقاءم من الذين يشبهون  في  55

 معتقدات  هو افضل أساليب الحياة
   

    اعمم إنني اقوم بإعمالي بدفة اك ر من معظم الناس 56
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 (4ممحق)
 المرونة( بعد التعديل المغوي  -في )التصمبمقياس األسموب المعر 

 

 يالى جامعة د   
 كمية التربية األساسية

 الدكتورام -الدراسات العميا 
 أعزائي الطمبة :
 تحية طيبة .....

نض  بين أيتديكم مجموعتة متن الفقترات التتي تعكتس بعتض اآلراء والمعتقتدات التتي يهتتتتتدف        
أهميتة مواقفكم الحقيقية الصادقة بشأنها , لمتا لتذلك متن  خالل إجاباتكم عنها , تعرف الباحث من

كبيرة لمبحث العممي بشكٍل خاص وتطوير المجتم  بشكٍل عام , كتونكم تم متون شتريحة اجتماعيتة 
 مهمة ومستوى متقدمًا من الوعي والمعرفة.

كتتتم ومتتتواقفكم ئوصتتتراحة وأمانتتتة فتتتي التعبيتتتر عتتتن  راونظتتترا لمتتتا نعهتتتدم فتتتيكم متتتن موضتتتوعية       
كتتم ئئتتة بقتتدر متتا تعبتتر عتتن  رايحة وأختترى خاطالحقيقيتتة اتجاههتتا , عممتتا بأنتت  ال توجتتد إجابتتة صتتح

 نحو هذم المواقف.
 

 لتعاونكم ...... امتنانيم  خالص شكري و 
 

 م ال عن كيفية اإلجابة :
أمام كل فقرة من الفقرات خمسة بدائل ) اختيارات ( يرجى قراءة كل فقرة بعناية  م إدالء        

 ي يعكس وجهة نظرك .( تحت البديل الذ√رأيكم فيها وذلك بوض  عالمة ) 
 

 اسم الطالب :
 المرحمة الدراسية :
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 في البحث(المرونة  -التصلب )مقياس األسلوب المعرفي 

 
 ت

 الفقرات
اوافق 
 بشدة

 اوافق
بين 

الموافقة 
 وعدمها

 ير 
 موافق

 ير موافق 
 اطالقا

      تغيير قراراتي مهما كانت األسباب اكرم  1
      واب وعمى اآلخرين األخذ بهااعتقد أن قراراتي هي الص 2
اشعر أن الزمن الحاضر يزخر بالشقاء فان المستقبل  3

 هو المعول عمي 
     

اعتقد أن معظم الناس الذين يخالفوني في الرأي شواذ  4
 وأنهم ال يحبون االعتراف بذلك

     

      اعتقد أن الك ير من الناس يستحقون السخرية 5
      بآرائي إذا اختمفت م  اآلخرين أميل إلى التمسك  6
يصعب عمي االنسجام م  األشخاص الذين يختمفون  7

 معي في النظرة إلى الحياة
     

      أفضل تنفيذ أرائي دونما مناقشة 8
أرى أن رجل الصناعة واألعمال أك ر أهمية إلى  9

 المجتم  من األستاذ الجامعي والفنان 
     

رء أن يبدو مختمفا عن اآلخرين لذلك اعتقد أن عمى الم 11
 ينبغي أن ال يجاريهم

     

      اشعر أن أك ر الناس ال يدركون ما في صالحهم 11
أرى أن من الطبيعي أن ال تغتفر مخالفة الصديق مهما  12

 كانت األسباب
     

أجد من الصعوبة عمي أن أتوقف عن النقاش حين  13
 انغمس في مناقشة حامية

     

أرى أن من الحكمة أن ال يغير الشخص أسموب تعامم   14
 م  اآلخرين

     

أض  لنفسي م ال عميا واني اشعر ان  يجب عمى  15
 اآلخرين أن يفعموا الشيء نفس 

     

أخشى الناس الذين يحاولون التعرف حقيقة شخصيتي  16
 كي ال يخيب رجاؤهم وتوقعهم

     

سبب ما يحممون  من تعممت كراهية عدد من الناس ب 17
 اآلراء
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 ت

 
اوافق  الفقرات

 بشدة
 اوافق

بين 
الموافقة 
 وعدمها

  ير موافق
 ير 
موافق 
 اطالقا

أرى ان  إذا أراد اإلنسان أن يحقق رسالت  في الحياة  18
 فعمي  أن يخاطر ليكسب أو يخسر كل شيء

     

      تجاوز أخطاء  يري مهما كانت الظروفامتن  عن  19
      اعتقد أن  راء معظم زمالئي  ير ناضجة 21
      ليس هناك من جديد تحت الشمس 21
لو استعرضت تاريخ اإلنسانية لما وجدت  ير قمة من  22

 المفكرين والعظماء
     

      أنا متأكد أن الناس يقولون ما ال يفعمون 23
      أفضل أن أكون مختمفا عن زمالئي في كل شيء 24
      اعتقد أن معظم الناس ال يتناولون أمورهم بجدية كافية 25
      يخيل لي أن الناس يقولون عني أشياء مهينة 26
اعتقد أن الشخص الكفؤ هو من تكون لدي  حمول  27

 جاهزة لكل مشكمة 
     

      امتن  ك يرا عن االستفسار عن النقاط الغامضة 28
يكون الشخص متمسكا أرى أن من الطبيعي أن  29

 بالتقاليد االجتماعية الصارمة
     

أحس ك يرا بان الناس الغرباء يتطمعون إلي بنظرات  31
  اقبة

     

من الصعب أن أعيد النظر في قراراتي إذا وجد ما  31
 يبرر ذلك

     

      أرى أن اإلنسان مخموق عاجز وبائس 32
اعدة أفضل عمل األشياء بمفردي دون طمب مس 33

 اآلخرين
     

      يصعب عمي تغيير رأي كونت  في مسألة معينة  34
ليس من السهل أن اترك عمال اعتدت عمي  ألزاول  35

 عمال  خر
     

أرى أن أك ر األفكار التي تجد طريقها إلى النشر في  36
 العصر الحاضر ال تساوي  من الورق الذي تطب  عمي 

     

      رعة وسهولة عمى كل األشياءاستطي  اإلجابة بس 37
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 ت

 
 الفقرات

اوافق 
 بشدة

 اوافق
بين 

الموافقة 
 وعدمها

  ير موافق
 ير 
موافق 
 اطالقا

اعتقد أن هناك حال واحدا صحيحا لمعظم  38
 المشكالت

     

الشخص الذي يحاول ا بات وجه  نظرم  ابتعد عن 39
 دائما

     

      بأهميتي احب الناس المهمين الن هذا يشعرني 41
اعتقد ان سبب الحروب والصدمات بين االمم تعود  41

 الى الطبيعة البشرية
     

      يخيل لي انني ال اساوي شيئا في بعض االحيان 42
      وعدم تغيرهم ومعارفي أصدقائياحاول االحتفاظ ب 43
ارتبك في حياتي اليومية عندما يحدث لي شيئا  44

  ير متوق 
     

      بالتنوع والتغيير تتسماالعمال التي  ابتعد عن 45
اشعر دائما ان النقد مغرض و ير مستحب الن   46

 يقمل من قيمة الشخص الناقد
     

      افكر دائما في احداث الماضي بدال من الحاضر  47
أرى من الطبيعي ان يعتقد كل شخص بين عائمت   48

 افضل من أي عائمة اخرى
     

د من الضروري في المناقشات إن اكرر ما اج 49
 اقول عدة مرات ألطمئن إلى إن  يري فهمني

     

اعتقد إنني اك ر دقة في معرفة الصواب والخطأ  51
 من معظم الناس

     

      أض  نفسي في مستوى أعمى من اآلخرين 51
      تغيير نمط حياتي مهما كانت األسباب ابتعد عن 52
      ون الجمي  تحت سيطرتيأفضل ان يك 53
      اعتقد ان جمي  ارائي صحيحة 54
ان اختيار الشخص أصدقاءم من الذين يشبهون   55

 في معتقدات  هو افضل أساليب الحياة
     

اعمم إنني اقوم بإعمالي بدفة اك ر من معظم  56
 الناس
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 (5ممحق)
 االندفاعي( -استبانة لممقياس المعرفي)التأممي

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 جامعة ديالى 

 كمية التربية األساسية 
خاصتة  –استمارة استطالع رأي الخبتراء والمختصتين فتي مجتال عمتم التنفس الرياضتي 

 االندفاعي ( اإلدراكي . -بالمقياس المعرفي ) التأممي  –
 األستاذ الفاضل , األستاذة الفاضمة ....... تحية طيبة 

 كم ضمن إجراءات بح   الموسوم ئيم ( استطالع  رااحتتتث ) حاتم شوكت إبراهيود الب
المرونتتتة ( و ) التتتتأممي االنتتتدفاعي ( فتتتي  –) فاعميتتتة األستتتموبين المعتتترفين ) التصتتتمب 

 تعمم بعض المهارات األساسية في كرة اليد (.
ة ونظتتترا لمتتتا يتطمبتتت  البحتتتث العممتتتي متتتن االستتتتعانة فتتتي مجتتتال تخصصتتتاتكم لالستتتتفاد

ل الباحتث تعتاونكم معت  العممية ونظترا لمتا نعهتدم فتيكم متن صتدق وموضتوعية ,لتذا يأمت
بداء  را  كم ومقترحاتكم حول صالحية المواقف م  البحث.ئوا 

 اسم الخبير:
 المقب العممي :
 مكان العمل :

 التوقي  : 
 

 طالب الدكتورام                                                            
 حاتم شوكت إبراهيم                                                           

 م 2112                                                               
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 ( .M.F.F.Tيوضح اختبار مناظرة األشكال المألوفة ) 
 المطبق من قبل الباحث
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 تصحيح اختبار مناظرة األشكال المألوفة  مفاتيح
 

 4الموقف أالختباري األول تتتتتتتتتتتتتتتتتت الصورة رقم 
 2الموقف أالختباري ال تتتاني تتتتتتتتتتتتتتت الصورة رقم 
 4الموقف أالختباري التتت الث تتتتتتتتتتتتتتت الصورة رقم 

 4رقم  الموقف أالختباري التتتراب  تتتتتتتتتتتتتتت الصورة
 4الموقف أالختباري الختتامس تتتتتتتتتتتتتتت الصورة رقم 
 6الموقف أالختباري الستتادس تتتتتتتتتتتتتتت الصورة رقم 
 6الموقف أالختباري الستتتاب  تتتتتتتتتتتتتتت الصورة رقم 
 7الموقف أالختباري ال امتتتن تتتتتتتتتتتتتتت الصورة رقم 

 2تتتتتتتتتتتتتتت الصورة رقم الموقف أالختباري التتتتاس  
 3الموقف أالختباري التتتعاشر تتتتتتتتتتتتتتت الصورة رقم 

 6الموقف أالختباري الحادي عشر تتتتتتتتتتتتتتت الصورة رقم 
 5الموقف أالختباري ال اني عشر تتتتتتتتتتتتتتت الصورة رقم 
 7الموقف أالختباري ال الث عشر تتتتتتتتتتتتتتت الصورة رقم 
 6الموقف أالختباري الراب  عشر تتتتتتتتتتتتتتت الصورة رقم 
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  M.F.F.Tاستمارة اإلجابة عن اختبار مناظرة األشكال المألوفة 
 :االسم
 الوقت المستغرق: :الشعبة

  رقم الصورة الموقف االختياري ت

  الموقف األول 1

  الموقف ال اني 2

  الموقف ال الث 3

  الراب الموقف  4

  الموقف الخامس 5

  الموقف السادس 6

  الموقف الساب  7

  الموقف ال امن 8

  الموقف التاس  9

  الموقف العاشر 11

  الموقف الحادي عشر 11

  الموقف ال اني عشر 12

  الموقف ال الث عشر 13

  الموقف الراب  عشر 14
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 (6ممحق)
 األساسية استبانة لتحديد المهارات

 جامعة ديالى        
 كمية التربية األساسية    

 الدكتورام  -الدراسات العميا 
 استمارة استبانة

 المحترم  111111111111111111111111111111111األستاذ الفاضل 
 111تحية طيب  

فاعميةةةةةة األسةةةةةموبين المعةةةةةرفين يتتتتتروم الباحتتتتتث أعتتتتتداد أطروحتتتتتت  الموستتتتتومة بتتتتتت )   
االنةةدفاعي( فةةي تعمةةم بعةةا المهةةارات األساسةةية  -ة( و)التةةأمميالمرونةة-ا)التصةةم 
( ونظتترًا لمتتا تتمتعتتون بتت  متتن خبتترة وكفتتاءة عمميتتة لتتذا نرجتتو تفضتتمكم بإبتتداء بكةةرة اليةةد

مهتتارات ( عمتتى ال, ووضتت  عالمتتة ) المهتتارات األساستتية رائكتتم حتتول االطتتالع عمتتى 
 لعينة البحث . بةمناس اي ترونهتال

 1111خدمة لتطوير الحركة الرياضية ولكرة اليد بشكل خاص شاكرين تعاونكم معنا 
ا فتتي االستتتمارة متت  مالحظتتة : متتن الممكتتن أبتتداء أي مالحظتتة ضتترورية لتتم يتترد ذكرهتت

 . الشكر واالعتزاز
 أسم الخبير :
 المقب العممي:
 االختصاص:
 مكان العمل :
 التاريخ     :
 التوقي      :

 طالب الدكتورام                                                               
 حاتم شوكت إبراهيم                                                             

 م 2112                                                                   
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 بكرة اليد تحديد المهارات األساسية
 

 الحظاتالم ال تصمح تصمح المهارة ت
    الطبطبة 1
    المناولة واالستالم 2
    الخداع 3
    الحجز 4
    الدفاع 5
    التصويب 6
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 (7ممحق)
 لتحديد اختبار المناولة استبانه

 جامعة ديالى        
 كمية التربية األساسية    

 الدكتورام  -الدراسات العميا 
 استمارة استبانة

 المحترم  111111111111111111111111111111111ل األستاذ الفاض
 111تحية طيب  

فاعميةةةةةة األسةةةةةموبين المعةةةةةرفين يتتتتتروم الباحتتتتتث أعتتتتتداد أطروحتتتتتت  الموستتتتتومة بتتتتتت )   
االنةةدفاعي( فةةي تعمةةم بعةةا المهةةارات األساسةةية  -المرونةةة( و)التةةأممي-ا)التصةةم 
رجتتو تفضتتمكم بإبتتداء ( ونظتترًا لمتتا تتمتعتتون بتت  متتن خبتترة وكفتتاءة عمميتتة لتتذا نبكةةرة اليةةد

( عمتتى االختبتتار  رائكتتم حتتول االطتتالع عمتتى االختبتتارات المرشتتحة, ووضتت  عالمتتة ) 
وتوضتتيح متتدى صتتالحيتها ومالءمتهتتا لعينتتة  مهتتارة المناولتتةالتتذي ترونتت  مناستتبًا لقيتتاس 

 البحث .
 1111شاكرين تعاونكم معنا خدمة لتطوير الحركة الرياضية ولكرة اليد بشكل خاص 

ا فتتي االستتتمارة متت  متتن الممكتتن أبتتداء أي مالحظتتة ضتترورية لتتم يتترد ذكرهتتمالحظتتة : 
 . الشكر واالمتنان

 أسم الخبير :
 المقب العممي:
 االختصاص:
 مكان العمل :
 التاريخ     :
 التوقي      :

 طالب الدكتورام                                                               
 حاتم شوكت إبراهيم                                                             

 م 2112                                                                   
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 اختبارات المناولة ت

 األهمية النسبية

1 2 3 4 5 

1 
اختبتتتتتتار قيتتتتتتاس التوافتتتتتتق وستتتتتترعة المناولتتتتتتة عمتتتتتتى 

 الحائط

     

 )ذهاب فقط( لميمين واليسار المناولة من الجري 2

     

 المناولة من الجري)ذهابا وعودة( لميمين واليسار 3
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

4 
المناولتتتة متتتن الجري)ذهابتتتا وعتتتودة( باتجتتتام واحتتتد 

 فقط

     

5 
اختبتتتتتتار المناولتتتتتتة الستتتتتتوطية عمتتتتتتى دائتتتتتترة قطرهتتتتتتا 

 (سم مرسومة عمى حائط71)

     

6 

قطتتتتتر اختبتتتتتار المناولتتتتتة الستتتتتوطية عمتتتتتى دائتتتتترتين 
(ستتتتتتتم مرستتتتتتتومتان عمتتتتتتتى حتتتتتتتائطين 71الواحتتتتتتتدة )
 متعامدين

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

7 
اختبتتتتتار المناولتتتتتة متتتتتن الجتتتتتري لالنتقتتتتتال لمهجتتتتتوم 

 الخاطف
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 (8ممحق)
 استبانة لتحديد اختبار التصوي 

 جامعة ديالى         
 كمية التربية األساسية    

 الدكتورام  -الدراسات العميا 
 استمارة استبانة

 المحترم  111111111111111111111111111111111األستاذ الفاضل 
 111تحية طيب  

فاعميةةةةةة األسةةةةةموبين المعةةةةةرفين يتتتتتروم الباحتتتتتث أعتتتتتداد أطروحتتتتتت  الموستتتتتومة بتتتتتت )   
االنةةدفاعي( فةةي تعمةةم بعةةا المهةةارات األساسةةية  -المرونةةة( و)التةةأممي-ا)التصةةم 
ة عمميتتة لتتذا نرجتتو تفضتتمكم بإبتتداء ( ونظتترًا لمتتا تتمتعتتون بتت  متتن خبتترة وكفتتاءبكةةرة اليةةد

( عمتتى االختبتتار  رائكتتم حتتول االطتتالع عمتتى االختبتتارات المرشتتحة, ووضتت  عالمتتة ) 
وتوضيح متدى صتالحيتها ومالءمتهتا لعينتة  مهارة التصويبالذي ترون  مناسبًا لقياس 

 البحث .
 1111شاكرين تعاونكم معنا خدمة لتطوير الحركة الرياضية ولكرة اليد بشكل خاص 

ا فتتي االستتتمارة متت  مالحظتتة : متتن الممكتتن أبتتداء أي مالحظتتة ضتترورية لتتم يتترد ذكرهتت
 . الشكر واالمتنان

 أسم الخبير :
 المقب العممي:
 االختصاص:
 مكان العمل :
 التاريخ     :
 التوقي      :

 طالب الدكتورام                                                               
 حاتم شوكت إبراهيم                                                              

 م 2112                                                                   
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 أنواع التصويب ت

 األهمية النسبية

1 2 3 4 5 

 اختبار التصويب من ال بات. 1

     

 قة.اختبار التصويب عمى أهداف معم 2

     

3 
 عمى ماختبار التصويب عمى هدف مرسو 

 الحائط.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 اختبار التصويب بالو ب عاليا. 4

     

 اختبار التصويب عمى دوائر متداخمة. 5

     

6 

 (9اختبار التصويب عمى مرمى مقسم إلى )
 ( م.9مستطيالت من مسافة )
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 (9ممحق)
 عدفريق العمل المسا

 مكان العمل المق  العممي االسم ت
 كمية التربية الرياضية/جامعة ديالى مدرس مساعد حسام محمد هيدان 1

فراس عبد المنعم عبد  2
 الرزاق

 كمية التربية الرياضية/جامعة ديالى مدرس مساعد

 /جامعة ديالىالرياضيةكمية التربية  مدرس مساعد قصي حاتم خمف 3
 كمية التربية الرياضية/جامعة ديالى س مساعدمدر  نبراس عمي لطيف 4
 كمية التربية الرياضية/جامعة ديالى مدرس مساعد عمر سعد احمد 5
 كمية التربية الرياضية/جامعة ديالى مدرس مساعد ضياء حمود مولود 6

 /جامعة ديالىساسيةكمية التربية اال مدرس مساعد عادل عباس ذياب 7

 كمية التربية الرياضية/جامعة ديالى مساعدمدرس  ع مان محمود شحاذة 8
 كمية التربية الرياضية/جامعة ديالى مدرس مساعد عمار جبار عباس 9
 كمية التربية الرياضية/جامعة ديالى مدرس مساعد سامر عزيز 11
 كمية التربية الرياضية/جامعة ديالى مدرس مساعد عمي محي 11
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 (11ممحق)
 التمرينات

 المناولة () تمرينات 
 

 (:5تمرين رقم )

 

 .سيٙ انكشج فٙ انٕٓاء ٔذغهًٓا : كم غانة يغ راذّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2تمرين رقم )

 .ذًشٚش انكشج ٔذغهًٓا يغ انجذاس نكم غانة
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 (:3تمرين رقم )

 دٔساٌ انكشج دٕل انجغى ٔذغهًٛٓا يٍ ٚذ إنٗ أخشٖ نكم الػة يغ َفغّ .

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 (:4ين رقم )تمر

ذًشٚش انكشج تٍٛ انشجهٍٛ ٔذغهًٛٓا يٍ ٚذ إنٗ أخشٖ تؼذ فرخ انشجهٍٛ نكم الػة يغ 

  َفغّ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:5تمرين رقم )  

 سيٙ انكشج فٙ انٕٓاء ٔذغهًّٓا تٍٛ غانثٍٛ أٔ أكصش.
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 (:6تمرين رقم )

 ذًشٚش انكشج ٔذغهًّٓا ػهٗ انجذاس نالػثٍٛ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:1تمرين رقم )

 ذًشٚش انكشج ٔاعراليٓا تٍٛ الػثٍٛ أٔ أكصش.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:1تمرين رقم )

ٚمف انطالب ػهٗ شكم يجًٕػح دائشٚح ، ٔٚمف أدذ انطهثح فٙ انٕعػ ٔفٙ ٚذِ    

 انكشج نٛؼطٛٓا يُأنح نكم الػة فٙ انذائشج شى ٚثذل انطانة انز٘ فٙ انٕعػ.
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 (:1تمرين رقم )

ٚمف انطالب تشكم َغك ٔٚمف أدذ انطهثح أيايٓى ٔٚرثادل انرًشٚش ٔانرغهّى يغ كم    

 غانة شى ٚثذل انطانة انز٘ إياو انًجًٕػح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:51تمرين رقم )

ذشكٛم يجًٕػرٍٛ تشكم سذم نًٛشس انطانة األٔل فٙ انًجًٕػح انكشج إنٗ انطانة    

 انز٘ أيايّ ٔٚشجغ خهف يجًٕػرّ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:55تمرين رقم )

 انرًشٍٚ أػالِ َفغّ ٔنكٍ انطانة ُٚرمم خهف انكشج إنٗ انًجًٕػح انًماتهح.
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 (:52تمرين رقم )

ٚمف انطالب ػهٗ شكم يجًٕػح دائشٚح ُٔٚمم انطالب انكشج تُٛٓى ُٔٚرمم انطانة    

 خهف انكشج ػُذيا ُٚأنٓا. ًٔٚكٍ أٌ َغرخذو كشذٍٛ تذل انٕادذج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   (:53تمرين رقم )
بشطل صحيح ومتواصل خذ خطوة الى االمام والداء التمرين تكون التمريرة بعد أ 

بين الالعبين فان الالعب المستلم يجب ان يقف بوضع , الساقين واحدة لالمام 
واالخرى للخلف, بحيث تكون الساق الخلفية هي المعاكسة للذراع الرامية وذلك 

الرمي الجيدة وبعد استالم الكرة يقوم الالعب باخذ خطوة   للحصول على وضعية
 لالمام بالساق الخلفية ثم يمرر الكرة.

 
 

 

    

 أ ب                                                        

 

 خطوة                    خطوة                                 
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  :(54تمرين رقم )
َفظ انرًشٍٚ انغاتك ، ٔنكٍ ٚمٕو انالػة ترًشٚش انكشج تؼذ اخز شالز خطٕاخ شى   

ٚشجغ إنٗ انًكاٌ انز٘ تذأ يُّ ، نٛمٕو انالػة األخش تاعرالو انكشج ٔيٍ شى ٚأخز 

 شالز خطٕاخ ، ًٔٚشس انكشج تُفظ انطشٚمح إنٗ انالػة األٔل ٔٚشجغ انٗ يكاَّ.

 

  

 

 أ  يسار يمينأ             مناولة     استالم                                      
 مناولة              يمين يسار                                               

 

 

 

 

 

 

 

 (:55تمرين رقم )

ػهٗ خػ ٔادذ ٔيؼٓى كشج ٔادذج ٚثذأ انرًشٍٚ ترًشٚشِ شالشح الػثٍٛ أ،ب،ض ٚمفٌٕ    

ػة أ إنٗ ب انز٘ ٚغرهى انكشج ٔٚذٔس ػهٗ عاق االسذكاص ًٔٚشس انكشج إنٗ يٍ انال

انالػة ض انز٘ ٚغرهى انكشج  ٔٚؼٛذْا إنٗ ب نٛغرهًٓا ب ٔٚذٔس ًٔٚشسْا إنٗ 

 انالػة أ ْٔكزا ٚغرًش انرًشٍٚ.

 
  

  

                                                2                               1 

 أب                             ج                                                        

                                                3                          4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػثٍٛ أ،ب.يالدظح:ًٚكٍ ذثذٚم انالػة انٕعػ كم شالز دلائك يغ كم يٍ انال
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  (:56تمرين رقم )
 

تًغافاخ يرماستح ، ٔيؼٓى كشج ٔادذج  شالز الػثٍٛ أ،ب،ض ٚمفٌٕ ػهٗ شكم يصهس   

 ٔاالعرالو يٍ انصاتد أٔال كافحإَٔاع انرًشٚشاخ انمصٛشج ٔٚرثادنٌٕ انكشج تاعرؼًال 

 ٔيٍ شى أداء انرًشٍٚ يٍ انذشكح.

 

        

 ب                                        

 أ                       
 ض                                          
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 ( تمرينات التصوي )  
 

 (:51تمرين رقم )

و( ٔٚذأل انطانة انرصٕٚة داخم انذائشج يٍ انصثاخ يٍ 1دائشج ػهٗ انجذاس تمطش)

 و(.3يغافح    )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:51م )تمرين رق

و( يٍ 4و( ٔٚذأل انطانة انرصٕٚة يٍ يغافح )1دائشج ػهٗ انجذاس تمطش )  

 انذشكح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:51تمرين رقم )

ٕٚظغ غٕق ػهٗ دصاٌ خشثٙ ٔٚذأل انطانة انرصٕٚة يٍ انصثاخ يٍ يغافح   

 و(.6)
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 (:21تمرين رقم )

كشج انٛذ ٔٚصٕب انطانة داخم  عى( فٙ انضٔاٚا انؼهٛا نٓذف55َعغ دٔائش تمطش )  

 و( يٍ انصثاخ.6انذٔائش يٍ يغافح )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:21ذًشٍٚ سلى )

 انرًشٍٚ أػالِ َفغّ ٔنكٍ انطانة ٚصٕب يٍ انذشكح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:22ذًشٍٚ سلى )

و( يٍ 6َعغ كشج غثٛح ػهٗ دصاٌ خشثٙ ٔٚذأل انطانة انرصٕٚة يٍ يغافح )   

 انصثاخ.
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 (:23ن رقم )تمري

عى( فٙ انضٔاٚا انغفهٗ نٓذف كشج ٚذ ٔٚصٕب انطانة داخم 55َعغ دٔائش تمطش )   

 و( يٍ انصثاخ.6انذٔائش يٍ يغافح )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:24تمرين رقم )

 انرًشٍٚ أػالِ َفغّ ٔنكٍ انطانة ٚصٕب يٍ انذشكح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:25تمرين رقم )

و( يٍ 6انطانة انرصٕٚة يٍ يغافح ) َعغ كشج غثٛح ػهٗ دصاٌ خشثٙ ٔٚذأل   

 انذشكح.
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 (:26تمرين رقم )

ٚشكم انطالب دائشج ٔٚمف أدذْى ٔعطٓا ٔٚذأل انطالب ذصٕٚة انكشج َذِٕ    

 ْٕٔ ٚذأل انٓشب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:21تمرين رقم )

و( َٔعغ ػهٗ انخػ  6َشعى شالشح خطٕغ يرٕاصٚح انًغافح تٍٛ خػ ٔأخش )  

شاخ غثٛح ٔٚمف انطالب ػهٗ انخطٍٛ اٜخشٍٚ شى ٚثذأ انطالب ترصٕٚة انٕعطٙ ك

 كشاذٓى َذٕ انكشاخ انطثٛح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:21تمرين رقم )

و( ٔذٕظغ ٔعػ انذائشج كشج غثٛح 15ٚمف انطالب ػهٗ شكم دائشج لطشْا )   

 ٔٚذأل انطهثح انرصٕٚة َذْٕا .
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 (:21تمرين رقم )

ٔشة ػال ، ٔٚمف انالػثٌٕ فٙ يشكض انجُاح االٚغش ، ٔكم  ٚغرخذو جٓاصاٌ     

الػة يؼّ كهشج ، ٔٚمف الػة شاتد نكم لطاس نهخاسض تًذاراج خػ انجاَة نٛغرمثم 

انكشج يٍ أل الػة فٙ انمطاس شى ًٚشسْا يشج اخشٖ ٔٚمٕو تانرصٕٚة ػهٗ انًشيٗ 

ٖ انذٕض اعفم ، ٚرى ذثادل انرصٕٚة تانٕشة انؼانٙ يٍ فٕق انؼاسظح ٔيٍ يغرٕ

اسذفاع انؼاسظح يُاعثا نكال َٕػٙ انرصٕٚة ٔٚشاػٗ  انؼاسظح ، كًا ٚجة اٌ ٚكٌٕ

 . اٚعا ذثادل انًجًٕػرٍٛ

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:31رين رقم )تم

انرذسٚة ػهٗ انرصٕٚة يٍ انغمٕغ االيايٙ ، ٚمف انالػة ٔتٛذِ انكشِ نٛثذاء    

انرًشٍٚ تذشكح انغمٕغ انٗ االياو ػهٗ انثغاغ انز٘ ايايّ ، ٕٚظغ انثغاغ فٙ انثذاٚح 

 نرشجٛغ انالػة ػهٗ دشكح انغمٕغ ٔنرفاد٘ االصاتاخ فٙ تٛذاٚح انرًشٍٚ.
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 (:35تمرين رقم )

ذًشٍٚ نهرذسٚة ػهٗ انرصٕٚة يٍ انغمٕغ انجاَثٙ ػهٗ جٓح انزساع انشايٛح أ    

 ػكظ جٓح انزساع انشايٛح. 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 (:32تمرين رقم )

انرصٕٚة يٍ انمفض نالياو: ٚمغى انالػثٍٛ انٗ يجًٕػرٍٛ أ،ب ٚمفٌٕ اياو خػ     

انرغؼح ايراس ، ٔذكٌٕ تذٕصج كم الػة فٙ انًجًٕػح أ كشج ٔكًا يٕظخ فٙ انشكم 

انالػة االٔل يٍ  ، ٚثذاء انرًشٍٚ ترًشٚشج يٍ لثم انالػة االٔل يٍ انًجًٕػح أ انٗ

انًجًٕػح ب ،ار ٚمٕو تاعرالو انكشج ٔذًشٚشْا انٗ َفظ انالػة انز٘ ذذشن نالياو 

 نٛغرهى انكشج ٔٚؼًم شالز خطٕاخ ٔٚمفض نالياو نٛصٕب.

 

 

 

 أ                                      

 

 ب                                        
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 ات الخداع ()تمرين 
 (33تمرين رقم )

ٚمغى انالػثٍٛ انٗ يجًٕػرٍٛ أ،ب ٚمف تًُٛٓا يذافغ عهثٙ ، ٔٚمٕو انالػة االٔل    

يٍ انًجًٕػح أ تاداء دشكح انخذاع تانجغى يغ اعرخذاو انكشج ٔانًشٔس يٍ انجاَة ، 

شى ذُطٛػ انكشج ٔذًشٚشْا انٗ انالػة االٔل فٙ انًجًٕػح ب ٔاخز يكاَّ خهف 

 ػح ب تُفظ انؼًم ْٔكزا ٚغرًش انرًشٍٚ. انًجًٕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:34تمرين رقم )

ٚمغى انالػثٍٛ انٗ يجًٕػرٍٛ أ،ب يغ ٔجٕد الػة يذافغ ٚمف اياو انًجًٕػح ب    

ٔٚمٕو انالػة االٔل يٍ انًجًٕػح أ ترًشٚش انكشج انٗ انالػة االٔل يٍ انًجٕػح 

خطٕاخ ًِٕٔٚ تانرصٕٚة يٍ يغرٕٖ انكرف فٙ  ب نٛغرهى انكشج ، ٔٚؼًم شالز

انخطٕج االخٛشج ، اال اَّ ٔتؼذ دشكح انًذافغ انًخذٔػح ٚمٕو تانطثطثح ٔانذخٕل انٗ 

 ايراس نهرصٕٚة. 6يُطمح انـ 

 

 

 

 

 أ                                           

 

 ب                               
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 (:35تمرين رقم )

َفظ انرًشٍٚ انغاتك اال اٌ انالػة االٔل يٍ انًجًٕػح ب ، تؼذ اٌ ٚغرهى انكشج    

ٔٚأخز انخطٕاخ انصالشح شى انمفض نهرًّٕٚ تانرصٕٚة يٍ انمفض ػانٛا ، اال اَّ ًٚشس 

انكشج يٍ خهف انشأط نالػة االٔل يٍ انًجًٕػح أ انز٘ لطغ تاذجاِ انجاَة 

 االٚغش.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:36تمرين رقم )

ٚمف الػثاٌ تانًٕاجٓح ػهٗ يُطمح انًشيٗ ادذًْا يذافغ يؼّ كشج ٔاالخش      

و ، ًٚشس انًذافغ انكشج نهًٓاجى انز٘ ٚغرهى ْٕٔ فٙ دانح  9يٓاجى خاسض يُطمح انـ 

 دشكح ٔٚمٕو تذشكح خذاع عٕاء تانرصٕٚة أ تانجغى ٔٚرخطٗ انًذافغ ٔٚصٕب.
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 (:31تمرين رقم )

ٚمف انالػثٌٕ ػهٗ شكم دائشج ، ذغرخذو كشذٍٛ ٔٚرى ػًم خذاع تانرًشٚش أ   

 تانرصٕٚة يٍ انذشكح شى ذًشٚشْا انٗ انضيٛم انًجأس.

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:31تمرين رقم )

ٚمف انالػثٌٕ كًا فٙ انشكم ، ًٔٚشس انالػة انًغرذٕر ػهٗ انكشج انٗ انضيٛم    

فٙ انًجًٕػح انًماتهح شى ٚجشٖ نٛذجض انًذافغ ٔٚمٕو انالػة انًغرمثم نهكشج تانخذاع 

 شى انرصٕٚة.
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 (:31تمرين رقم )

فٙ انشكم )أ( ٚجش٘ انالػة انًغرذٕر ػهٗ انكشج فٙ اذجاِ انًشيٗ شى ًٚشس    

كم نهضيٛم انجاَثٙ انز٘ ٚغرمثم انكشج ٔٚمٕو تانرصٕٚة ػهٗ انًشيٗ ، ايا فٙ انش

ٛجش٘ انجُاح تانكشج شى ًٚشسْا فٙ يشكض انهؼة انخهفٙ االًٍٚ انز٘ ٚرذشن ف)ب( 

 فٙ اذجاِ انًشيٗ شى ًٚشسْا نهخهفٙ االٚغش انز٘ ٚمٕو تانرصٕٚة.

 

 

 

 

 

 

 انشكم)أ(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      انشكم)ب(                                       
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 (:41تمرين رقم )

ٚمٕو انالػة انًغرذٕر ػهٗ انكشج ترًشٚشْا انالػثٌٕ كًا فٙ انشكم )أ( ، ار ٚمف     

انز٘ ٚمٕو تؼًم خذاع ٔٚجش٘ ذجاِ انًشيٗ ، انالػة االيايٙ  جانٗ انالػة انذائش

انًًشس شى ًٚشس انكشج نّ االٔعػ "الػة انذائشج" ٚغرمثم انكشج ٔٚجش٘ ػكظ صيٛهّ 

يشج أخشٖ ٔٚمٕو االخٛش تانرصٕٚة ، ايا تانشكم )ب( ًٚشس نالػة انخهفٙ نهجُاح 

ٚجش٘ انالػة انخهفٙ ذجاِ انجُاح  َفغّ انٕلدنز٘ ٚغرمثم ٔٚجش٘ نهذاخم ٔفٙ ا

 نٛغرمثم كشج خهفٛح يٍ صيٛهّ انًرذشن تانكشج ٔٚمٕو تانرصٕٚة ػهٗ انًشيٗ.

 

 

 

 

 

 

 انشكم)أ(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  انشكم)ب(
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 (:45تمرين رقم )

ٚمف انالػثٌٕ كًا فٙ انشكم )أ(، ٔانالػة االيايٙ االٔعػ ) الػة انذائشج(     

ٛخادع ٙ انجُاح االٚغش، انجُاح االٚغش نًٚشس نهخهفٙ االٚغش ٔٚجش٘ نٛذجض انماغغ ف

نهجُاح انماغغ ،انالػة انًغرمثم االخٛش ٚمٕو  ًٛشسفٔٚمطغ ، ايا انالػة انخهفٙ 

تانرصٕٚة ػهٗ انًشيٗ ، ايا فٙ انشكم )ب(انًٓاجى انخهفٙ االٔعػ ًٚشس انكشج انٗ 

انالػة انخهفٙ االًٍٚ انز٘ ٚجش٘ تانكشج فٙ اذجاِ انمائى فٙ َفظ انٕلد ٚمٕو انجُاح 

ًٍ ٔٚغرمثم يُّ تذجض انماغغ ،ٚمطغ انًٓاجى انخهفٙ االٔعػ يٍ خهف انخهفٙ االٚ

 انكشج نًٛشسْا انٗ انالػة انذاجض فٙ دشكح انًراتؼح ، ٔٚمٕو االخٛش تانرصٕٚة.

 

 

 

 

 انشكم )أ(                               

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           انشكم )ب(
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 (:42تمرين رقم )

ٚمف انالػثٌٕ كًا فٙ انشكم )أ(ًٚشس انجُاح انكشج انٗ انالػة انخهفٙ شى ٚجش٘     

نذجض انماغغ ، ٔٚمٕو انالػة انخهفٙ تانًشٔاغح شى انجش٘ فٙ اذجاِ انجُاح 

نذاجض فٙ دشكح انًراتؼح ، ايا فٙ انشكم نهرصٕٚة ٔنكُّ ًٚشس انكشج انٗ انجُاح ا

ٛمٕو الػة انذائشج ترًشٚش انكشج انٗ انالػة انخهفٙ شى ٚجش٘ نهخاسض فٙ اذجاِ ف)ب( 

انجُاح ٔٚجش٘ انالػة انخهفٙ تانكشج ذجاِ انجُاح فٙ َفظ انهذظح ٚمٕو انجُاح 

او انذجض تذجض انماغغ ، ًٚشس انالػة انخهفٙ انكشج انٗ الػة انذائشج انماغغ يٍ اي

 ، انًغرمثم االخٛش ٚمٕو تانرصٕٚة. 

 

 

 

 

 

 الشكل )أ(                                 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشكل )ب(
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 (:43تمرين رقم )

ايراس داخم انًشيٗ ، ًٚكٍ  9انـ ٚمٕو انالػثٌٕ تانخذاع ٔانرصٕٚة يٍ ػهٗ خػ   

اعرخذاو إَاع يخرهفح يٍ انرصٕٚة، كًا ًٚكٍ انرصٕٚة داخم انًشيٗ انًغرمٛى أ 

 فٙ ٔجٕد داسط يشيٗ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:44تمرين رقم )

 .ٚمٕو انالػة تاالَطالق ٔانكشج فٙ دٕصذّ ٔػًم دستم ٔاداء انخذاع شى انرصٕٚة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:45تمرين رقم )

ٚمٕو انالػثٍٛ تانرماغغ ٔانكشج تذٕصج ادذ انالػثٍٛ ٔانالػة انز٘ ٚصم انٗ    

 انشاخص ٚمٕو تاداء يٓاسج انخذاع ٔػكظ دشكح انشاخص شى انرصٕٚة.

 

 

 

 

 

 

 



 املالحق.............

 

513 

 (:46تمرين رقم )

يٍ ذذد انًاَغ شى  ٔظغ ياَغ إياو انالػثٍٛ دٛس ٚمٕو انالػة تانشكط ٔانُضٔل   

اعرالو انكشج يٍ انضيٛم شى ٚطثك يٓاسج انخذاع ٔذكٌٕ ػكظ دشكح انشاخص شى 

 انرصٕٚة ٔذؤد٘ يٍ يشكض انغاػذ األًٍٚ.

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:41تمرين رقم )

انالػة تانشكط ٔانُضٔل يٍ ذذد انًاَغ شى  ٔظغ ياَغ إياو انالػثٍٛ دٛس ٚمٕو   

اعرالو انكشج يٍ انضيٛم شى ٚطثك يٓاسج انخذاع ٔذكٌٕ ػكظ دشكح انشاخص شى 

 انًُأنح انٗ انضيٛم شى انرصٕٚة ٔذؤدٖ يٍ يشكض انٕعػ.
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 )التمارين المركبة (
 (:41تمرين رقم )

ٍ ػُذ سكُٙ انًهؼة كًا فٙ انشكم ٔٚمٕو انالػة ٚمف انالػثٌٕ فٙ يجًٕػرٛ   

ترًشٚش انكشج نذاسط انًشيٗ ٔانجش٘ العراليٓا تؼذ يُرصف انًهؼة ٔٚمٕو تؼًم 

 ذُطٛػ ٔانرصٕٚة ػهٗ انًشيٗ.
                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:41تمرين رقم )

ٚمٕو الػثا انخػ انخهفٙ االًٍٚ ٔاالٚغش تانجش٘ العرالو انكشج تانرثادل يٍ انالػة    

ٚمٕيا تؼًم خذاع نهًذافغ ٔانرخطٙ ٔانرصٕٚة  نًٕجٕد فٙ يشكض انخهفٙ االٔعػ ارا

 ؼٍٛ .                                                                                   ػهٗ انًشيٗ ، ٔٚرى ذثادل انالػثٍٛ تؼذ انرصٕٚة نٛمفا يكاٌ انًذاف
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 (:51تمرين رقم )

انرصٕٚة يٍ انغمٕغ انجاَثٙ يغ ٔجٕد الػة يذافغ : ٚمغى انالػثٍٛ انٗ    

ًٕػح ب يجًٕػرٍٛ أ،ب ٚمف الػثٕ انًجًٕػح أ فٙ انضأٚح تًُٛا ٚمف الػثٕ انًج

 فٙ انٕعػ اياو خػ انرغؼح ايراس .

ٚثذا انرًشٍٚ ترًشٚشج يٍ لثم انالػة االٔل فٙ انًجًٕػح أ انٗ انالػة االٔل فٙ 

انًجًٕػح ب نٛغرهى انكشج ٔٚؼًم شالز خطٕاخ نهًشأغح ٔانخذاع نٛصٕب فٙ 

 انخطٕج االخٛشج يٍ انغمٕغ انجاَثٙ .

فٙ تذاٚح انرًشٍٚ ٔيٍ شى ٚذافغ  ا  ٚكٌٕ دفاػّ عهثٛاٌ انالػة انًذافغ  -يالدظح :

 تاٚجاتٛح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:55تمرين رقم )

انرذسٚة ػهٗ انرصٕٚة يٍ انطٛشاٌ ٔانغمٕغ يٍ انضأٚح ، ٔذكٌٕ انكشج فٙ     

تذاٚح انرًشٍٚ يغ انالػة االٔل يٍ انًجًٕػح أ نٛمٕو ترًشٚشْا انٗ انالػة االٔل 

ض انذفاع انمشٚة نٛمٕو انالػة االٔل يٍ ب تاعرالو انكشج يٍ انًجًٕػح ب ، شى ٚذج

، شى ًٚشسْا انٗ انالػة االٔل يٍ انًجًٕػح ض ، شى ٚرمذو نذجض انذفاع انمشٚة يٍ 

ض شى ٚمٕو انالػة االٔل يٍ انًجًٕػح ض ، تاعرالو انكشج ٔٚرمذو تاذجاِ دائشج انًشيٗ 

  عمٕغ. –ذصٕٚة  –غٛشاٌ  –تؼًم شالز خطٕاخ شى لفض 
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 (:52تمرين رقم )

ٚمف انالػثٌٕ كًا فٙ انشكم ٔٚمٕو كم الػة يؼّ كشج ترُطٛػ انكشج شى انرصٕٚة     

ايراس ، شى ٚكشس ْزا انؼًم تؼذ اعرالو  6انٗ ػاليح يًٛضج ػهٗ انذائػ يٍ يغافح 

 انكشج ػهٗ انذائػ فٙ انجٓح االخشٖ.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:53تمرين رقم )

ٚمٕو انالػثاٌ انًرٕاجذاٌ فٙ اياكٍ انظٓٛشٍٚ تانجش٘ ٔانرثادل ، شى ٚغرهًاٌ      

ٚمٕيا تذشكح خذاع نهًذافغ  نالػة فٙ يشكض صاَغ االنؼاب ،ارانكشج تانرثادل يٍ ا

 ٔانرخطٙ تانرصٕٚة.

كان يتم تبادل الظهيرين لمكان المدافعين ويأخذ المدافعان الكرة ويقفان م

 الظهيرين .
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 (:54تمرين رقم )

نالػة  ٚمٕو انالػة )أ(تانجش٘ تانكشج ٔػًم دشكح خذاع تانرصٕٚة شى انرًشٚش   

)ب( انز٘ تذٔسِ ٚمٕو تذشكح خذاػٛح تانرصٕٚة شى انرًشٚش نالػة )ض( انز٘ تُفظ 

 انًشيٗ. انؼًم ًٔٚشس نالػة )د( انز٘ ُٚٓٙ تانرصٕٚة ػهٗ

 

 

 

 

                                                                                     

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:55تمرين رقم )

انرصٕٚة يٍ يشكض ٚغرُذ انجُاح يٍ انظٓٛش ٔٚمٕو تذشكح خذاع تانرصٕٚة شى 

 انجُاح.
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 (:56تمرين رقم )

ٚمف انالػثٌٕ تانكشاخ فٙ يجًٕػرٍٛ كم يجًٕػح فٙ يشكض انجُاح يغ ذٕاجذ     

الػثٍٛ يذافؼٍٛ ػهٗ خػ انًشيٗ . ٔٚمف الػة فٙ يشكض يٓاجى خهفٙ اًٍٚ ٔاخش 

ى خهفٙ اٚغش نٛغرمثم كم يًُٓا انكشج يٍ صيٛهّ فٙ يشكض انجُاح فٙ يشكض يٓاج

ٔانز٘ ٚخشض نٛغرمثم ػهٗ خػ انشيٛح انذشج شى ٚمٕو تذشكح خذاع نهًذافغ تانذٔساٌ 

 تانجغى شى انرصٕٚة فٙ االذجاِ االخش. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:51تمرين رقم )

نًذافغ يؼّ كشج ػهٗ خػ ايراس ٔانالػة ا 9ٚمف انالػة انًٓاجى خاسض يُطمح انـ    

أيراس، ًٚشس انًذافغ انكشج نهًٓاجى انز٘ ٚغرهى انكشج ْٕٔ فٙ دانح دشكح نٛمٕو  6انـ

 تؼًم خذاع عٕاء تانرصٕٚة نٕ تانجغى ٔٚرخطٗ انًذافغ ٔٚصٕب ػهٗ انًشيٗ.
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 (:51تمرين رقم )

ًٚشس انكشج َادٛح انًٍٛٛ نالػة ٚمٕو انالػة االٔل تؼًم دشكح تانرصٕٚة شى      

نالػة االخش ْٔكزا درٗ ذصم انكشج  انرانٙ ، انز٘ ٚمٕو تذٔسِ تؼًم خذاع ٔانرًشٚش

 الػة انز٘ ٚمٕو تانرصٕٚة ػهٗ انًشيٗ. ألخش

 

 

 

 

 

                                                                                     

                       

 

 

 

 

     

                       

 (:51تمرين رقم )

ايراس ٔانالػة انًذافغ يؼّ كشج ػهٗ خػ  9ٚمف انالػة انًٓاجى خاسض يُطمح انـ    

أيراس، ًٚشس انًذافغ انكشج نهًٓاجى انز٘ ٚغرهى انكشج ْٕٔ فٙ دانح دشكح نٛمٕو  6انـ

 نجغى ٔٚرخطٗ انًذافغ ٔٚصٕب ػهٗ انًشيٗ.تؼًم خذاع عٕاء تانرصٕٚة نٕ تا
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 (:61تمرين رقم )

ٚمف الػة فٙ يشكض يٓاجى خهفٙ اًٍٚ ٔاخش فٙ يشكض يٓاجى خهفٙ اٚغش     

نٛغرمثم كم يًُٓا انكشج يٍ ٔيٛهّ فٙ يشكض انجُاح، انز٘ ٚخشض نٛغرمثم انكشج ػهٗ 

كح خذاع تانذٔساٌ تانجغى شى انرصٕٚة فٙ اذجاِ خػ انشيٛح انذشج ، شى ٚمٕو تذش

 االخش. 
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 (11ممحق)
 

 ( الرموز) 
 

 معنى الرمز شكل الرمز ت
 العب  1
 مساعد  2
 حركة الالعب بدون كرة  3
 مناولة  4
 حاجز  5
 تصويب  6
 كرة يد  7
 مداف   8
 خداع  9
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 (12ممحق)
 
 
 
 
 
 

 الوحدات التعليمية 
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 المالحظات األدوات المستخدمة التنظٌم النشاط البدنً والمهاري الوقت نوع النشاط

الجزء 
 اإلعدادي

 د 15
  

 
X     

 
 
X   

 
 

X   

 
 
X   

  

 ة الرٌاضٌةالغٌاب وتردٌد التحٌ إجراءتهٌئة األدوات و د 5 المقدمة
  

 . التأكٌد على النظام

 .السٌر والهرولة مع أداء تمارٌن القفز لألعلى مع الصافرة والهرولة للخلف ثم لألمام مع الصافرة د 5 ماإلحماء العا

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

 X X X  X X  X X X X 

 

واألداء  البتأكٌد وجود المسافات بٌن الط
 ٌصحح مع الصافرة .

 اإلحماء
 الخاص

 د 5

 مام والخلف .الى االالذراعٌن جانباً ثم دوران الذراعٌن وللذراعٌن : الوقوف  اتتمرٌن
 ألعلى .للجذع : الوقوف فتحاً مع ضغط الذراعٌن لألسفل بثالث عدات والرابعة ل اتتمرٌن   
 مسك القدمٌن من األسفل مع مد الركبتٌن .والساقٌن: من الوقوف  اتتمرٌن            

X 
X 
X     

X 
X 
X   

X 
X 
X   

X 
X 
X   

 

 تانن ممدواالذراعودوران التأكٌد 
 تأكٌد الضغط لألسفل بالنسبة للذراعٌن

 تأكٌد عدم ثنً الركبة .
 

 الجزء
 الرئٌس

 د09

 النشاط 

 التعلٌمً
 هاشرح التمرٌنات المهارٌة وعرض د 19

1 ××× 
   ×××  

××× 
××× 

 (4كرات ٌد عدد)
 (4شواخص عدد)

 

                                                     

 النشاط 

 التطبٌقً
 د 69

 ( لمهارة المناولة .1تمرٌن رقم )تطبٌق  - 1
 . ةالمناوللمهارة ( 2تمرٌن رقم )  تطبٌق-2              

 . المناولةلمهارة ( 3تمرٌن رقم )تطبٌق  -3                                     
 . المناولة( لمهارة 4تمرٌن رقم )تطبٌق -4

2 ××× 
   ××× 

 

 
تأكٌد األداء السلٌم للمهارات مع تصحٌح 

 . األخطاء

الجزء 
 الختامً

 د5

 . تأكٌد االلتزام بقواعد اللعبة   لعبة صغٌرة. د 3

 د 2
 تهدئة وتردٌد التحٌة الرٌاضٌة . اتتمرٌن

X 
X 
X     

X 
X 
X   

X 
X 
X   

X 
X 
X   

 

 تأكٌد النظام واالنصراف بهدوء .

X 

X 

X 
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 .تنمٌة المرونة -3                                               .تعوٌدهم على التعاون -3                                                                                      قة              دقٌ 09الوقت :   

 المالحظات األدوات المستخدمة التنظٌم النشاط البدنً والمهاري الوقت نوع النشاط

الجزء 
 اإلعدادي

 د 15
  

 
X     

 
 
X   

 
 
X   

 
 
X   

  

 الغٌاب وتردٌد التحٌة الرٌاضٌة إجراءتهٌئة األدوات و د 5 المقدمة
  

 . التأكٌد على النظام

 .السٌر والهرولة مع أداء تمارٌن القفز لألعلى مع الصافرة والهرولة للخلف ثم لألمام مع الصافرة د 5 ماإلحماء العا

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

 X X X  X X  X X X X 

 

واألداء  البتأكٌد وجود المسافات بٌن الط
 ٌصحح مع الصافرة .

اإلحماء 
 الخاص

 د 5
 مام والخلف .الى االم دوران الذراعٌن الذراعٌن جانباً ثوللذراعٌن : الوقوف  اتتمرٌن

 مسك القدمٌن من األسفل مع مد الركبتٌن .والساقٌن: من الوقوف  اتتمرٌن            

X 
X 
X     

X 
X 
X   

X 
X 
X   

X 
X 
X   

 

 تانن ممدواالذراعودوران التأكٌد 
 تأكٌد الضغط لألسفل بالنسبة للذراعٌن

 تأكٌد عدم ثنً الركبة .
 

 الجزء
 الرئٌس

 د09

 النشاط 

 التعلٌمً
 هاشرح التمرٌنات المهارٌة وعرض د 19

1 ××× 
   ×××  

××× 
××× 

 (4كرات ٌد عدد)
 (4شواخص عدد)

 
. 

                                                     

 النشاط 

 التطبٌقً
 د 69

 ( لمهارة المناولة .4تمرٌن رقم )تطبٌق  - 1
 . المناولةلمهارة ( 5تمرٌن رقم )  قتطبٌ-2              

 . المناولةلمهارة ( 6تمرٌن رقم )تطبٌق  -3                                     
 . المناولة( لمهارة 0تمرٌن رقم )تطبٌق -4

2 ××× 
   ××× 

 

 
تأكٌد األداء السلٌم للمهارات مع تصحٌح 

 . األخطاء

الجزء 
 الختامً

 د5

 . تأكٌد االلتزام بقواعد اللعبة   لعبة صغٌرة. د 3

 د 2
 تهدئة وتردٌد التحٌة الرٌاضٌة . اتتمرٌن

X 
X 
X     

X 
X 
X   

X 
X 
X   

X 
X 
X   

 

 تأكٌد النظام واالنصراف بهدوء .

X 

X 

X 
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 األهداف البدنية والمهارية                         عليمية       هداف التربوية والتاأل                                                             ثالثةالوحدة التعليمية ال      
                      .االستالمالمناولة و رةهام علٌمت -1                                       .تعوٌدهم على الضبط والنظام -1                                     اسم الفعالٌة :  تعلٌم مهارة المناولة باألسلوب التدرٌبً                       

 .ضلٌة للذراعٌنتنمٌة القوة الع -2                                          .تعوٌدهم على الثقة بالنفس 2                                                                                                                           
 .تنمٌة المرونة -3                                               .تعوٌدهم على التعاون -3                                                                                      دقٌقة               09الوقت :   

 المالحظات األدوات المستخدمة التنظٌم هاريالنشاط البدنً والم الوقت نوع النشاط

الجزء 
 اإلعدادي

 د 15
  

 
X     

 
 
X   

 
 
X   

 
 
X   

  

 الغٌاب وتردٌد التحٌة الرٌاضٌة إجراءتهٌئة األدوات و د 5 المقدمة
  

 . التأكٌد على النظام

 .رولة للخلف ثم لألمام مع الصافرةالسٌر والهرولة مع أداء تمارٌن القفز لألعلى مع الصافرة واله د 5 ماإلحماء العا

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

 X X X  X X  X X X X 

 

واألداء  البتأكٌد وجود المسافات بٌن الط
 ٌصحح مع الصافرة .

اإلحماء 
 الخاص

 د 5

 مام والخلف .الى االالذراعٌن جانباً ثم دوران الذراعٌن وعٌن : الوقوف للذرا اتتمرٌن
 للجذع : الوقوف فتحاً مع ضغط الذراعٌن لألسفل بثالث عدات والرابعة لألعلى . اتتمرٌن   

. 

X 
X 
X     

X 
X 
X   

X 
X 
X   

X 
X 
X   

 

 تانن ممدواالذراعودوران التأكٌد 
 تأكٌد الضغط لألسفل بالنسبة للذراعٌن

 تأكٌد عدم ثنً الركبة .
 

 الجزء
 الرئٌس

 د09

 النشاط 

 التعلٌمً
 هاشرح التمرٌنات المهارٌة وعرض د 19

1 ××× 
   ×××  

××× 
××× 

 (4كرات ٌد عدد)
 (4شواخص عدد)

 
. 

                                                     

 النشاط 

 التطبٌقً
 د 69

 لمهارة المناولة .( 0تمرٌن رقم )تطبٌق  - 1
 . المناولةلمهارة ( 8تمرٌن رقم )  تطبٌق-2              

 . المناولةلمهارة ( 0تمرٌن رقم )تطبٌق  -3                                     
 . المناولة( لمهارة 19تمرٌن رقم )تطبٌق -4

2 ××× 
   ××× 

 

 
تأكٌد األداء السلٌم للمهارات مع تصحٌح 

 . األخطاء

الجزء 
 الختامً

 د5

 . تأكٌد االلتزام بقواعد اللعبة   لعبة صغٌرة. د 3

 د 2
 تهدئة وتردٌد التحٌة الرٌاضٌة . اتتمرٌن
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X 
X     
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 تأكٌد النظام واالنصراف بهدوء .

X 

X 
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 األهداف البدنية والمهارية                         هداف التربوية والتعليمية       األ                                                             الرابعةالوحدة التعليمية       
                      .االستالمالمناولة و رةهام علٌمت -1                                       .تعوٌدهم على الضبط والنظام -1                                     اسم الفعالٌة :  تعلٌم مهارة المناولة باألسلوب التدرٌبً                       

 .تنمٌة القوة العضلٌة للذراعٌن -2                                          .تعوٌدهم على الثقة بالنفس 2                                                                                                                           
 .نةتنمٌة المرو -3                                               .تعوٌدهم على التعاون -3                                                                                      دقٌقة               09الوقت :   

 المالحظات األدوات المستخدمة التنظٌم النشاط البدنً والمهاري الوقت نوع النشاط

الجزء 
 اإلعدادي

 د 15
  

 
X     

 
 
X   

 
 

X   

 
 
X   

  

 الغٌاب وتردٌد التحٌة الرٌاضٌة إجراءتهٌئة األدوات و د 5 المقدمة
  

 . التأكٌد على النظام

 .داء تمارٌن القفز لألعلى مع الصافرة والهرولة للخلف ثم لألمام مع الصافرةالسٌر والهرولة مع أ د 5 ماإلحماء العا

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

 X X X  X X  X X X X 

 

واألداء  البتأكٌد وجود المسافات بٌن الط
 افرة .ٌصحح مع الص

اإلحماء 
 الخاص

 د 5

 مام والخلف .الى االالذراعٌن جانباً ثم دوران الذراعٌن وللذراعٌن : الوقوف  اتتمرٌن
 للجذع : الوقوف فتحاً مع ضغط الذراعٌن لألسفل بثالث عدات والرابعة لألعلى . اتتمرٌن   
 مد الركبتٌن .مسك القدمٌن من األسفل مع والساقٌن: من الوقوف  اتتمرٌن            

X 
X 
X     

X 
X 
X   

X 
X 
X   

X 
X 
X   

 

 تانن ممدواالذراعودوران التأكٌد 
 تأكٌد الضغط لألسفل بالنسبة للذراعٌن

 تأكٌد عدم ثنً الركبة .
 

 الجزء
 الرئٌس

 د09

 النشاط 

 التعلٌمً
 هاشرح التمرٌنات المهارٌة وعرض د 19

1 ××× 
   ×××  

××× 
××× 

 (4كرات ٌد عدد)
 (4واخص عدد)ش

هدف كرة ٌد مرسوم 
 .على الحائط

                                                     

 النشاط 

 التطبٌقً
 د 69

 ( لمهارة المناولة .19تمرٌن رقم )تطبٌق  - 1
 . المناولةلمهارة ( 11تمرٌن رقم )  تطبٌق-2              

 . المناولةلمهارة ( 12تمرٌن رقم )تطبٌق  -3                                     
 . المناولة( لمهارة 13تمرٌن رقم )تطبٌق -4

2 ××× 
   ××× 

 

 
تأكٌد األداء السلٌم للمهارات مع تصحٌح 

 . األخطاء

الجزء 
 الختامً

 د5

 . تأكٌد االلتزام بقواعد اللعبة   لعبة صغٌرة ) الدوران حول رئٌس الفرقة ( . د 3

 د 2
 تهدئة وتردٌد التحٌة الرٌاضٌة . تاتمرٌن
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X 
X     
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 تأكٌد النظام واالنصراف بهدوء .
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X 
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 ف البدنية والمهاريةاألهدا                         هداف التربوية والتعليمية       األ                                                             لخامسةالوحدة التعليمية ا      
                      .االستالمالمناولة و رةهام علٌمت -1                                       .تعوٌدهم على الضبط والنظام -1                                     اسم الفعالٌة :  تعلٌم مهارة المناولة باألسلوب التدرٌبً                       

 .تنمٌة القوة العضلٌة للذراعٌن -2                                          .تعوٌدهم على الثقة بالنفس 2                                                                                                                           
 .تنمٌة المرونة -3                                               .تعوٌدهم على التعاون -3                                                                                         دقٌقة            09الوقت :   

 المالحظات األدوات المستخدمة التنظٌم النشاط البدنً والمهاري الوقت نوع النشاط

جزء ال
 اإلعدادي

 د 15
  

 
X     

 
 
X   

 
 
X   

 
 

X   

  

 الغٌاب وتردٌد التحٌة الرٌاضٌة إجراءتهٌئة األدوات و د 5 المقدمة
  

 . التأكٌد على النظام

 .السٌر والهرولة مع أداء تمارٌن القفز لألعلى مع الصافرة والهرولة للخلف ثم لألمام مع الصافرة د 5 ماإلحماء العا

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

 X X X  X X  X X X X 

 

واألداء  البتأكٌد وجود المسافات بٌن الط
 ٌصحح مع الصافرة .

اإلحماء 
 الخاص

 د 5

 مام والخلف .الى االعٌن الذراعٌن جانباً ثم دوران الذراوللذراعٌن : الوقوف  اتتمرٌن
 للجذع : الوقوف فتحاً مع ضغط الذراعٌن لألسفل بثالث عدات والرابعة لألعلى . اتتمرٌن   
 مسك القدمٌن من األسفل مع مد الركبتٌن .والساقٌن: من الوقوف  اتتمرٌن            
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X   

X 
X 
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 تانن ممدواالذراعودوران التأكٌد 
 كٌد الضغط لألسفل بالنسبة للذراعٌنتأ

 تأكٌد عدم ثنً الركبة .
 

 الجزء
 الرئٌس

 د09

 النشاط 

 التعلٌمً
 هاشرح التمرٌنات المهارٌة وعرض د 19

1 ××× 
   ×××  

××× 
××× 

 (4كرات ٌد عدد)
 (4شواخص عدد)

 
 

                                                     

 النشاط 

 قًالتطبٌ
 د 69

 ( لمهارة المناولة .13تمرٌن رقم )تطبٌق  - 1
 . المناولةلمهارة ( 14تمرٌن رقم )  تطبٌق-2              

 . المناولةلمهارة ( 15تمرٌن رقم )تطبٌق  -3                                     
 . المناولة( لمهارة 16تمرٌن رقم )تطبٌق -4

2 ××× 
   ××× 

 

 
اء السلٌم للمهارات مع تصحٌح تأكٌد األد
 . األخطاء

الجزء 
 الختامً

 د5

 . تأكٌد االلتزام بقواعد اللعبة   لعبة صغٌرة. د 3

 د 2
 تهدئة وتردٌد التحٌة الرٌاضٌة . اتتمرٌن
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 تأكٌد النظام واالنصراف بهدوء .
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X 
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 األهداف البدنية والمهارية                         هداف التربوية والتعليمية       األ                                                             السادسةالوحدة التعليمية       
       التصوٌب . رةهام علٌمت -1                                       .وٌدهم على الضبط والنظامتع -1                                     باألسلوب التدرٌبً                      لفعالٌة :  تعلٌم مهارة التصوٌب اسم ا 

 .تنمٌة القوة العضلٌة للذراعٌن -2                                          .تعوٌدهم على الثقة بالنفس 2                                                                                                                           
 .مٌة المرونةتن -3                                               .تعوٌدهم على التعاون -3                                                                                      دقٌقة               09الوقت :   

 المالحظات األدوات المستخدمة التنظٌم النشاط البدنً والمهاري الوقت نوع النشاط

الجزء 
 اإلعدادي

 د 15
  

 
X     

 
 
X   

 
 

X   

 
 
X   

  

 الغٌاب وتردٌد التحٌة الرٌاضٌة إجراءتهٌئة األدوات و د 5 المقدمة
  

 . التأكٌد على النظام

 .رولة مع أداء تمارٌن القفز لألعلى مع الصافرة والهرولة للخلف ثم لألمام مع الصافرةالسٌر واله د 5 ماإلحماء العا

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

 X X X  X X  X X X X 

 

واألداء  البتأكٌد وجود المسافات بٌن الط
 حح مع الصافرة .ٌص

اإلحماء 
 الخاص

 د 5

 مام والخلف .الى االالذراعٌن جانباً ثم دوران الذراعٌن وللذراعٌن : الوقوف  اتتمرٌن
 للجذع : الوقوف فتحاً مع ضغط الذراعٌن لألسفل بثالث عدات والرابعة لألعلى . اتتمرٌن   
 ألسفل مع مد الركبتٌن .مسك القدمٌن من اوالساقٌن: من الوقوف  اتتمرٌن            
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X 
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X   

X 
X 
X   

X 
X 
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 تانن ممدواالذراعودوران التأكٌد 
 تأكٌد الضغط لألسفل بالنسبة للذراعٌن

 تأكٌد عدم ثنً الركبة .
 

 الجزء
 الرئٌس

 د09

 النشاط 

 التعلٌمً
 هاشرح التمرٌنات المهارٌة وعرض د 19

1 ××× 
   ×××  

××× 
××× 

 (4عدد) كرات ٌد
 (4شواخص عدد)

هدف كرة ٌد مرسوم 
 .على الحائط

                                                     

 النشاط 

 التطبٌقً
 د 69

 . التصوٌب( لمهارة 10تمرٌن رقم )تطبٌق  - 1
 . التصوٌبلمهارة ( 18تمرٌن رقم )  تطبٌق-2              

 . التصوٌبلمهارة ( 10تمرٌن رقم )تطبٌق  -3                                     
 . التصوٌب( لمهارة 29تمرٌن رقم )تطبٌق -4

2 ××× 
   ××× 

 

 
تأكٌد األداء السلٌم للمهارات مع تصحٌح 

 . األخطاء

الجزء 
 الختامً

 د5

 . تأكٌد االلتزام بقواعد اللعبة   لعبة صغٌرة ) الدوران حول رئٌس الفرقة ( . د 3

 د 2
 تهدئة وتردٌد التحٌة الرٌاضٌة . اتمرٌنت
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X     
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 تأكٌد النظام واالنصراف بهدوء .

X 

X 

X 
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 ألهداف البدنية والمهاريةا                         هداف التربوية والتعليمية       األ                                                            السابعةالوحدة التعليمية       
                      .لتصوٌب ا رةهام علٌمت -1                                       .تعوٌدهم على الضبط والنظام -1                                     باألسلوب التدرٌبً                       الفعالٌة :  تعلٌم مهارة التصوٌباسم  

 .تنمٌة القوة العضلٌة للذراعٌن -2                                          .تعوٌدهم على الثقة بالنفس 2                                                                                                                           
 .تنمٌة المرونة -3                                               .تعوٌدهم على التعاون -3                                                                                      دقٌقة               09الوقت :   

 المالحظات األدوات المستخدمة التنظٌم النشاط البدنً والمهاري الوقت نوع النشاط

الجزء 
 عدادياإل

 د 15
  

 
X     

 
 
X   

 
 
X   

 
 
X   

  

 الغٌاب وتردٌد التحٌة الرٌاضٌة إجراءتهٌئة األدوات و د 5 المقدمة
  

 . التأكٌد على النظام

 .السٌر والهرولة مع أداء تمارٌن القفز لألعلى مع الصافرة والهرولة للخلف ثم لألمام مع الصافرة د 5 ماإلحماء العا

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

 X X X  X X  X X X X 

 

واألداء  البتأكٌد وجود المسافات بٌن الط
 ٌصحح مع الصافرة .

اإلحماء 
 الخاص

 د 5

 مام والخلف .ى االالالذراعٌن جانباً ثم دوران الذراعٌن وللذراعٌن : الوقوف  اتتمرٌن
 للجذع : الوقوف فتحاً مع ضغط الذراعٌن لألسفل بثالث عدات والرابعة لألعلى . اتتمرٌن   
 مسك القدمٌن من األسفل مع مد الركبتٌن .والساقٌن: من الوقوف  اتتمرٌن            

X 
X 
X     

X 
X 
X   

X 
X 
X   

X 
X 
X   

 

 تانن ممدواالذراعودوران التأكٌد 
 ضغط لألسفل بالنسبة للذراعٌنتأكٌد ال

 تأكٌد عدم ثنً الركبة .
 

 الجزء
 الرئٌس

 د09

 النشاط 

 التعلٌمً
 هاشرح التمرٌنات المهارٌة وعرض د 19

1 ××× 
   ×××  

××× 
××× 

 (4كرات ٌد عدد)
 (4شواخص عدد)

هدف كرة ٌد مرسوم 
 .على الحائط

                                                     

 النشاط 

 التطبٌقً
 د 69

 . التصوٌب( لمهارة 29تمرٌن رقم )تطبٌق  - 1
 . التصوٌبلمهارة ( 21تمرٌن رقم )  تطبٌق-2              

 .التصوٌبلمهارة ( 22تمرٌن رقم )تطبٌق  -3                                     
 . التصوٌب ا( لمهارة 23تمرٌن رقم )تطبٌق -4

2 ××× 
   ××× 

 

 
تأكٌد األداء السلٌم للمهارات مع تصحٌح 

 . األخطاء

الجزء 
 الختامً

 د5

 . تأكٌد االلتزام بقواعد اللعبة   لعبة صغٌرة. د 3

 د 2
 تهدئة وتردٌد التحٌة الرٌاضٌة . اتتمرٌن
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X     
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X   

X 
X 
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 تأكٌد النظام واالنصراف بهدوء .
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 األهداف البدنية والمهارية                         هداف التربوية والتعليمية       األ                                                            لثامنةية االوحدة التعليم      
                      .تصوٌب ال رةهام علٌمت -1                                       .تعوٌدهم على الضبط والنظام -1                                     باألسلوب التدرٌبً                      لفعالٌة :  تعلٌم مهارة التصوٌب اسم ا 

 .تنمٌة القوة العضلٌة للذراعٌن -2                                          .هم على الثقة بالنفستعوٌد 2                                                                                                                           
 .تنمٌة المرونة -3                                               .تعوٌدهم على التعاون -3                                                                                      دقٌقة               09الوقت :   

 المالحظات األدوات المستخدمة التنظٌم النشاط البدنً والمهاري الوقت نوع النشاط

الجزء 
 اإلعدادي

 د 15
  

 
X     

 
 
X   

 
 

X   

 
 
X   

  

 الغٌاب وتردٌد التحٌة الرٌاضٌة إجراءتهٌئة األدوات و د 5 المقدمة
  

 . التأكٌد على النظام

 .السٌر والهرولة مع أداء تمارٌن القفز لألعلى مع الصافرة والهرولة للخلف ثم لألمام مع الصافرة د 5 ماإلحماء العا

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

 X X X  X X  X X X X 

 

واألداء  البد المسافات بٌن الطتأكٌد وجو
 ٌصحح مع الصافرة .

اإلحماء 
 الخاص

 د 5

 مام والخلف .الى االالذراعٌن جانباً ثم دوران الذراعٌن وللذراعٌن : الوقوف  اتتمرٌن
 للجذع : الوقوف فتحاً مع ضغط الذراعٌن لألسفل بثالث عدات والرابعة لألعلى . اتتمرٌن   
 مسك القدمٌن من األسفل مع مد الركبتٌن .وقٌن: من الوقوف السا اتتمرٌن            

X 
X 
X     

X 
X 
X   

X 
X 
X   

X 
X 
X   

 

 تانن ممدواالذراعودوران التأكٌد 
 تأكٌد الضغط لألسفل بالنسبة للذراعٌن

 تأكٌد عدم ثنً الركبة .
 

 الجزء
 الرئٌس

 د09

 النشاط 

 التعلٌمً
 هاشرح التمرٌنات المهارٌة وعرض د 19

1 ××× 
   ×××  

××× 
××× 

 (4كرات ٌد عدد)
 (4شواخص عدد)

هدف كرة ٌد مرسوم 
 .على الحائط

                                                     

 النشاط 

 التطبٌقً
 د 69

 . التصوٌب( لمهارة 23تمرٌن رقم )تطبٌق  - 1
 . التصوٌبلمهارة ( 24تمرٌن رقم )  تطبٌق-2              

 . التصوٌبلمهارة ( 25تمرٌن رقم )تطبٌق  -3                                     
 . التصوٌب ا( لمهارة 26تمرٌن رقم )تطبٌق -4

2 ××× 
   ××× 

 

 
تأكٌد األداء السلٌم للمهارات مع تصحٌح 

 . األخطاء

الجزء 
 الختامً

 د5

 . تأكٌد االلتزام بقواعد اللعبة   لعبة صغٌرة. د 3

 د 2
 تهدئة وتردٌد التحٌة الرٌاضٌة . اتتمرٌن

X 
X 
X     

X 
X 
X   

X 
X 
X   

X 
X 
X   

 

 تأكٌد النظام واالنصراف بهدوء .

X 

X 

X 
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 األهداف البدنية والمهارية                         هداف التربوية والتعليمية       األ                                                            لتاسعةالوحدة التعليمية ا      
                      .تصوٌب ال رةهام علٌمت -1                                       .تعوٌدهم على الضبط والنظام -1                                     باألسلوب التدرٌبً                       الفعالٌة :  تعلٌم مهارة التصوٌباسم  

 .تنمٌة القوة العضلٌة للذراعٌن -2                                          .تعوٌدهم على الثقة بالنفس 2                                                                                                                           
 .تنمٌة المرونة -3                                               .تعوٌدهم على التعاون -3                                                                                        دقٌقة             09الوقت :   

 المالحظات األدوات المستخدمة التنظٌم النشاط البدنً والمهاري الوقت نوع النشاط

زء الج
 اإلعدادي

 د 15
  

 
X     

 
 
X   

 
 
X   

 
 

X   

  

 الغٌاب وتردٌد التحٌة الرٌاضٌة إجراءتهٌئة األدوات و د 5 المقدمة
  

 . التأكٌد على النظام

 .السٌر والهرولة مع أداء تمارٌن القفز لألعلى مع الصافرة والهرولة للخلف ثم لألمام مع الصافرة د 5 ماإلحماء العا

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

 X X X  X X  X X X X 

 

واألداء  البتأكٌد وجود المسافات بٌن الط
 ٌصحح مع الصافرة .

اإلحماء 
 الخاص

 د 5

 مام والخلف .الى االٌن الذراعٌن جانباً ثم دوران الذراعوللذراعٌن : الوقوف  اتتمرٌن
 للجذع : الوقوف فتحاً مع ضغط الذراعٌن لألسفل بثالث عدات والرابعة لألعلى . اتتمرٌن   
 مسك القدمٌن من األسفل مع مد الركبتٌن .والساقٌن: من الوقوف  اتتمرٌن            

X 
X 
X     

X 
X 
X   

X 
X 
X   

X 
X 
X   

 

 تانن ممدواالذراعودوران التأكٌد 
 ٌد الضغط لألسفل بالنسبة للذراعٌنتأك

 تأكٌد عدم ثنً الركبة .
 

 الجزء
 الرئٌس

 د09

 النشاط 

 التعلٌمً
 هاشرح التمرٌنات المهارٌة وعرض د 19

1 ××× 
   ×××  

××× 
××× 

 (4كرات ٌد عدد)
 (4شواخص عدد)

هدف كرة ٌد مرسوم 
 .على الحائط

                                                     

 النشاط 

 التطبٌقً
 د 69

 . التصوٌب( لمهارة 26تمرٌن رقم )تطبٌق  - 1
 التصوٌبلمهارة ( 20تمرٌن رقم )  تطبٌق-2                        

 . التصوٌبلمهارة ( 28تمرٌن رقم )تطبٌق  -3                              
 .التصوٌب ا( لمهارة 20تمرٌن رقم )تطبٌق -4

2 ××× 
   ××× 

 

 
تأكٌد األداء السلٌم للمهارات مع تصحٌح 

 . األخطاء

الجزء 
 الختامً

 د5

 . تأكٌد االلتزام بقواعد اللعبة   لعبة صغٌرة ) الدوران حول رئٌس الفرقة ( . د 3

 د 2
 تهدئة وتردٌد التحٌة الرٌاضٌة . اتتمرٌن

X 
X 
X     

X 
X 
X   

X 
X 
X   

X 
X 
X   

 

 صراف بهدوء .تأكٌد النظام واالن

X 

X 

X 
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 األهداف البدنية والمهارية                         هداف التربوية والتعليمية       األ                                               عاشرة الوحدة التعليمية ال      
                      .تصوٌب ال رةهام علٌمت -1                                       .تعوٌدهم على الضبط والنظام -1                                     باألسلوب التدرٌبً                      لفعالٌة :  تعلٌم مهارة التصوٌب اسم ا 

 .تنمٌة القوة العضلٌة للذراعٌن -2                                          .تعوٌدهم على الثقة بالنفس 2                                                                                                                           
 .تنمٌة المرونة -3                                               .ونتعوٌدهم على التعا -3                                                                                      دقٌقة               09الوقت :   

 المالحظات األدوات المستخدمة التنظٌم النشاط البدنً والمهاري الوقت نوع النشاط

الجزء 
 اإلعدادي

 د 15
  

 
X     

 
 
X   

 
 

X   

 
 
X   

  

 ةالغٌاب وتردٌد التحٌة الرٌاضٌ إجراءتهٌئة األدوات و د 5 المقدمة
  

 . التأكٌد على النظام

 .السٌر والهرولة مع أداء تمارٌن القفز لألعلى مع الصافرة والهرولة للخلف ثم لألمام مع الصافرة د 5 ماإلحماء العا

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

 X X X  X X  X X X X 

 

واألداء  البتأكٌد وجود المسافات بٌن الط
 ٌصحح مع الصافرة .

اإلحماء 
 الخاص

 د 5

 مام والخلف .الى االالذراعٌن جانباً ثم دوران الذراعٌن وللذراعٌن : الوقوف  اتتمرٌن
 للجذع : الوقوف فتحاً مع ضغط الذراعٌن لألسفل بثالث عدات والرابعة لألعلى . اتتمرٌن   

 مسك القدمٌن من األسفل مع مد الركبتٌن .والساقٌن: من الوقوف  اتتمرٌن            

X 
X 
X     

X 
X 
X   

X 
X 
X   

X 
X 
X   

 

 تانن ممدواالذراعودوران التأكٌد 
 تأكٌد الضغط لألسفل بالنسبة للذراعٌن

 تأكٌد عدم ثنً الركبة .
 

 الجزء
 الرئٌس

 د09

 النشاط 

 التعلٌمً
 هاالتمرٌنات المهارٌة وعرضشرح  د 19

1 ××× 
   ×××  

××× 
××× 

 (4كرات ٌد عدد)
 (4شواخص عدد)

هدف كرة ٌد مرسوم 
 .على الحائط

                                                     

 النشاط 

 التطبٌقً
 د 69

 . التصوٌب( لمهارة 20تمرٌن رقم )تطبٌق  - 1
 . التصوٌبلمهارة ( 39تمرٌن رقم )  تطبٌق-2                       

 .التصوٌبلمهارة ( 31تمرٌن رقم )تطبٌق  -3                               
 . التصوٌب( لمهارة 32تمرٌن رقم )تطبٌق -4

2 ××× 
   ××× 

 

 
تأكٌد األداء السلٌم للمهارات مع تصحٌح 

 . األخطاء

الجزء 
 الختامً

 د5

 . تأكٌد االلتزام بقواعد اللعبة   رئٌس الفرقة ( . لعبة صغٌرة ) الدوران حول د 3

 د 2
 تهدئة وتردٌد التحٌة الرٌاضٌة . اتتمرٌن

X 
X 
X     

X 
X 
X   

X 
X 
X   

X 
X 
X   

 

 تأكٌد النظام واالنصراف بهدوء .

X 

X 

X 
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 األهداف البدنية والمهارية                         هداف التربوية والتعليمية       األ                                                       حد  ششرالوحدة التعليمية اال      
                      .خداع ال رةهام علٌمت -1                                       .تعوٌدهم على الضبط والنظام -1                                     باألسلوب التدرٌبً                      لفعالٌة :  تعلٌم مهارة الخداع اسم ا 

 .ة العضلٌة للذراعٌنتنمٌة القو -2                                          .تعوٌدهم على الثقة بالنفس 2                                                                                                                           
 .تنمٌة المرونة -3                                               .تعوٌدهم على التعاون -3                                                                                      دقٌقة               09الوقت :   

 المالحظات األدوات المستخدمة التنظٌم والمهاري النشاط البدنً الوقت نوع النشاط

الجزء 
 اإلعدادي

 د 15
  

 
X     

 
 
X   

 
 
X   

 
 
X   

  

 الغٌاب وتردٌد التحٌة الرٌاضٌة إجراءتهٌئة األدوات و د 5 المقدمة
  

 . التأكٌد على النظام

 .والهرولة للخلف ثم لألمام مع الصافرة السٌر والهرولة مع أداء تمارٌن القفز لألعلى مع الصافرة د 5 ماإلحماء العا

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

 X X X  X X  X X X X 

 

واألداء  البتأكٌد وجود المسافات بٌن الط
 ٌصحح مع الصافرة .

اإلحماء 
 الخاص

 د 5

 مام والخلف .الى االالذراعٌن جانباً ثم دوران الذراعٌن وللذراعٌن : الوقوف  اتتمرٌن
 للجذع : الوقوف فتحاً مع ضغط الذراعٌن لألسفل بثالث عدات والرابعة لألعلى . اتتمرٌن   
 مسك القدمٌن من األسفل مع مد الركبتٌن .والساقٌن: من الوقوف  اتتمرٌن            

X 
X 
X     

X 
X 
X   

X 
X 
X   

X 
X 
X   

 

 تانن ممدواالذراعودوران التأكٌد 
 تأكٌد الضغط لألسفل بالنسبة للذراعٌن

 تأكٌد عدم ثنً الركبة .
 

 الجزء
 الرئٌس

 د09

 النشاط 

 التعلٌمً
 هاشرح التمرٌنات المهارٌة وعرض د 19

1 ××× 
   ×××  

××× 
××× 

 (4كرات ٌد عدد)
 (4شواخص عدد)

هدف كرة ٌد مرسوم 
 .لحائطعلى ا

                                                     

 النشاط 

 التطبٌقً
 د 69

 . الخداع( لمهارة 33تمرٌن رقم )تطبٌق  - 1
 .  الخداعلمهارة ( 34تمرٌن رقم )  تطبٌق-2              

 . الخداعلمهارة ( 35تمرٌن رقم )تطبٌق  -3                                     
 .الخداع ( لمهارة36تمرٌن رقم )تطبٌق -4

2 ××× 
   ××× 

 

 
تأكٌد األداء السلٌم للمهارات مع تصحٌح 

 . األخطاء

الجزء 
 الختامً

 د5

 . تأكٌد االلتزام بقواعد اللعبة   لعبة صغٌرة. د 3

 د 2
 تهدئة وتردٌد التحٌة الرٌاضٌة . اتتمرٌن

X 
X 
X     

X 
X 
X   

X 
X 
X   

X 
X 
X   

 

 ٌد النظام واالنصراف بهدوء .تأك

X 

X 

X 
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 األهداف البدنية والمهارية                         هداف التربوية والتعليمية       األ                                                         ثانية ششرالوحدة التعليمية ال      
                      .الخداع  رةهام علٌمت -1                                       .تعوٌدهم على الضبط والنظام -1                                     ٌبً                      باألسلوب التدرخداع اسم الفعالٌة :  تعلٌم مهارة ال 

 .تنمٌة القوة العضلٌة للذراعٌن -2                                          .تعوٌدهم على الثقة بالنفس 2                                                                                                                           
 .تنمٌة المرونة -3                                               .تعوٌدهم على التعاون -3                                                                                      دقٌقة               09الوقت :   

 المالحظات األدوات المستخدمة التنظٌم النشاط البدنً والمهاري الوقت نوع النشاط

الجزء 
 اإلعدادي

 د 15
  

 
X     

 
 
X   

 
 
X   

 
 

X   

  

 غٌاب وتردٌد التحٌة الرٌاضٌةال إجراءتهٌئة األدوات و د 5 المقدمة
  

 . التأكٌد على النظام

 .السٌر والهرولة مع أداء تمارٌن القفز لألعلى مع الصافرة والهرولة للخلف ثم لألمام مع الصافرة د 5 ماإلحماء العا

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

 X X X  X X  X X X X 

 

واألداء  البتأكٌد وجود المسافات بٌن الط
 ٌصحح مع الصافرة .

اإلحماء 
 الخاص

 د 5

 مام والخلف .الى االالذراعٌن جانباً ثم دوران الذراعٌن وللذراعٌن : الوقوف  اتتمرٌن
 ث عدات والرابعة لألعلى .للجذع : الوقوف فتحاً مع ضغط الذراعٌن لألسفل بثال اتتمرٌن   
 مسك القدمٌن من األسفل مع مد الركبتٌن .والساقٌن: من الوقوف  اتتمرٌن            

X 
X 
X     

X 
X 
X   

X 
X 
X   

X 
X 
X   

 

 تانن ممدواالذراعودوران التأكٌد 
 تأكٌد الضغط لألسفل بالنسبة للذراعٌن

 تأكٌد عدم ثنً الركبة .
 

 الجزء
 الرئٌس

 د09

 النشاط 

 التعلٌمً
 هاشرح التمرٌنات المهارٌة وعرض د 19

1 ××× 
   ×××  

××× 
××× 

 (4كرات ٌد عدد)
 (4شواخص عدد)

هدف كرة ٌد مرسوم 
 .على الحائط

                                                     

 النشاط 

 التطبٌقً
 د 69

 . الخداع( لمهارة 36تمرٌن رقم )تطبٌق  - 1
 . الخداعلمهارة ( 30تمرٌن رقم )  تطبٌق-2              

 .الخداعلمهارة ( 38تمرٌن رقم )تطبٌق  -3                                     
 . الخداع( لمهارة 30تمرٌن رقم )تطبٌق -4

2 ××× 
   ××× 

 

 
تأكٌد األداء السلٌم للمهارات مع تصحٌح 

 . األخطاء

الجزء 
 الختامً

 د5

 . تأكٌد االلتزام بقواعد اللعبة   صغٌرة.لعبة  د 3

 د 2
 تهدئة وتردٌد التحٌة الرٌاضٌة . اتتمرٌن

X 
X 
X     

X 
X 
X   

X 
X 
X   

X 
X 
X   

 

 تأكٌد النظام واالنصراف بهدوء .

X 

X 

X 
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 األهداف البدنية والمهارية                         ية والتعليمية       هداف التربو األ                                                     ثالثة ششر  الوحدة التعليمية ال      
                      .خداع ال رةهام لٌمعت -1                                       .تعوٌدهم على الضبط والنظام -1                                     باألسلوب التدرٌبً                       خداعاسم الفعالٌة :  تعلٌم مهارة ال 

 .لذراعٌنتنمٌة القوة العضلٌة ل -2                                          .تعوٌدهم على الثقة بالنفس 2                                                                                                                           
 .تنمٌة المرونة -3                                               .تعوٌدهم على التعاون -3                                                                                      دقٌقة               09الوقت :   

 المالحظات األدوات المستخدمة لتنظٌما النشاط البدنً والمهاري الوقت نوع النشاط

الجزء 
 اإلعدادي

 د 15
 X 

X 
X     

X 
X 
X   

X 
X 
X   

X 
X 
X   

  

 الغٌاب وتردٌد التحٌة الرٌاضٌة إجراءتهٌئة األدوات و د 5 المقدمة
  

 . التأكٌد على النظام

 .لهرولة للخلف ثم لألمام مع الصافرةالسٌر والهرولة مع أداء تمارٌن القفز لألعلى مع الصافرة وا د 5 ماإلحماء العا

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

 X X X  X X  X X X X 

 

واألداء  البتأكٌد وجود المسافات بٌن الط
 ٌصحح مع الصافرة .

اإلحماء 
 الخاص

 د 5

 مام والخلف .الى االالذراعٌن جانباً ثم دوران الذراعٌن وراعٌن : الوقوف للذ اتتمرٌن
 للجذع : الوقوف فتحاً مع ضغط الذراعٌن لألسفل بثالث عدات والرابعة لألعلى . اتتمرٌن   
 مسك القدمٌن من األسفل مع مد الركبتٌن .والساقٌن: من الوقوف  اتتمرٌن            

X 
X 
X     

X 
X 
X   

X 
X 
X   

X 
X 
X   

 

 تانن ممدواالذراعودوران التأكٌد 
 تأكٌد الضغط لألسفل بالنسبة للذراعٌن

 تأكٌد عدم ثنً الركبة .
 

 الجزء
 الرئٌس

 د09

 النشاط 

 التعلٌمً
 هاشرح التمرٌنات المهارٌة وعرض د 19

1 ××× 
   ×××  

××× 
××× 

 (4كرات ٌد عدد)
 (4شواخص عدد)

 هدف كرة ٌد 

                                                     

 النشاط 

 التطبٌقً
 د 69

 .الخداع( لمهارة 30تمرٌن رقم )تطبٌق  - 1
 . الخداعلمهارة ( 49تمرٌن رقم )  تطبٌق-2              

 . الخداعلمهارة ( 41تمرٌن رقم )تطبٌق  -3                                     
 . الخداع( لمهارة 42تمرٌن رقم )تطبٌق -4

2 ××× 
   ××× 

 

 
تأكٌد األداء السلٌم للمهارات مع تصحٌح 

 . األخطاء

الجزء 
 الختامً

 د5

 . تأكٌد االلتزام بقواعد اللعبة   لعبة صغٌرة ) الدوران حول رئٌس الفرقة ( . د 3

 تهدئة وتردٌد التحٌة الرٌاضٌة . اتتمرٌن د 2
X 
X 
X     

X 
X 
X   

X 
X 
X   

X 
X 
X   

 

 تأكٌد النظام واالنصراف بهدوء .

 

X 

X 

X 
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 األهداف البدنية والمهارية                         هداف التربوية والتعليمية       األ                                                     رابعة ششرالوحدة التعليمية ال      
                      .خداع ال رةهام علٌمت -1                                       .تعوٌدهم على الضبط والنظام -1                                     لتدرٌبً                      باألسلوب ا الفعالٌة :  تعلٌم مهارة الخداعاسم  

 .تنمٌة القوة العضلٌة للذراعٌن -2                                          .تعوٌدهم على الثقة بالنفس 2                                                                                                                           
 .تنمٌة المرونة -3                                               .تعوٌدهم على التعاون -3                                                                                      دقٌقة               09الوقت :   

 المالحظات األدوات المستخدمة التنظٌم النشاط البدنً والمهاري الوقت نوع النشاط

الجزء 
 اإلعدادي

 د 15
  

 
X     

 
 
X   

 
 
X   

 
 

X   

  

 الغٌاب وتردٌد التحٌة الرٌاضٌة ءإجراتهٌئة األدوات و د 5 المقدمة
  

 . التأكٌد على النظام

 .السٌر والهرولة مع أداء تمارٌن القفز لألعلى مع الصافرة والهرولة للخلف ثم لألمام مع الصافرة د 5 ماإلحماء العا

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

 X X X  X X  X X X X 

 

واألداء  البتأكٌد وجود المسافات بٌن الط
 ٌصحح مع الصافرة .

اإلحماء 
 الخاص

 د 5

 مام والخلف .الى االالذراعٌن جانباً ثم دوران الذراعٌن وللذراعٌن : الوقوف  اتتمرٌن
 بثالث عدات والرابعة لألعلى .للجذع : الوقوف فتحاً مع ضغط الذراعٌن لألسفل  اتتمرٌن   
 مسك القدمٌن من األسفل مع مد الركبتٌن .والساقٌن: من الوقوف  اتتمرٌن            

X 
X 
X     

X 
X 
X   

X 
X 
X   

X 
X 
X   

 

 تانن ممدواالذراعودوران التأكٌد 
 تأكٌد الضغط لألسفل بالنسبة للذراعٌن

 تأكٌد عدم ثنً الركبة .
 

 الجزء
 الرئٌس

 د09

 النشاط 

 التعلٌمً
 هاشرح التمرٌنات المهارٌة وعرض د 19

1 ××× 
   ×××  

××× 
××× 

 (4كرات ٌد عدد)
 (4شواخص عدد)

هدف كرة ٌد مرسوم 
 .على الحائط

                                                     

 النشاط 

 التطبٌقً
 د 69

 . الخداع( لمهارة 42تمرٌن رقم )تطبٌق  - 1
 . الخداعلمهارة ( 43تمرٌن رقم )  تطبٌق-2              

 . الخداعلمهارة ( 44تمرٌن رقم )تطبٌق  -3                                     
 .الخداع( لمهارة 45تمرٌن رقم )تطبٌق -4

2 ××× 
   ××× 

 

 
تأكٌد األداء السلٌم للمهارات مع تصحٌح 

 . األخطاء

الجزء 
 الختامً

 د5

 . تأكٌد االلتزام بقواعد اللعبة   عبة صغٌرة ) الدوران حول رئٌس الفرقة ( .ل د 3

 تهدئة وتردٌد التحٌة الرٌاضٌة . اتتمرٌن د 2
X 
X 
X     

X 
X 
X   

X 
X 
X   

X 
X 
X   

 

 تأكٌد النظام واالنصراف بهدوء .

 

X 

X 

X 
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 األهداف البدنية والمهارية                         هداف التربوية والتعليمية       األ                                                        خامسة ششرالوحدة التعليمية ال      
                      .خداع ال رةهام علٌمت -1                                       .تعوٌدهم على الضبط والنظام -1                                     باألسلوب التدرٌبً                       الفعالٌة :  تعلٌم مهارة الخداعاسم  

 .تنمٌة القوة العضلٌة للذراعٌن -2                                          .تعوٌدهم على الثقة بالنفس 2                                                                                                                           
 .تنمٌة المرونة -3                                               .تعوٌدهم على التعاون -3                                                                                      دقٌقة               09الوقت :   

 المالحظات األدوات المستخدمة التنظٌم النشاط البدنً والمهاري الوقت شاطنوع الن

الجزء 
 اإلعدادي

 د 15
  

 
X     

 
 
X   

 
 
X   

 
 

X   

  

 الغٌاب وتردٌد التحٌة الرٌاضٌة إجراءتهٌئة األدوات و د 5 المقدمة
  

 . التأكٌد على النظام

 .القفز لألعلى مع الصافرة والهرولة للخلف ثم لألمام مع الصافرةالسٌر والهرولة مع أداء تمارٌن  د 5 ماإلحماء العا

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

 X X X  X X  X X X X 

 

واألداء  البتأكٌد وجود المسافات بٌن الط
 ٌصحح مع الصافرة .

حماء اإل
 الخاص

 د 5

 مام والخلف .الى االالذراعٌن جانباً ثم دوران الذراعٌن وللذراعٌن : الوقوف  اتتمرٌن
 للجذع : الوقوف فتحاً مع ضغط الذراعٌن لألسفل بثالث عدات والرابعة لألعلى . اتتمرٌن   
 . مسك القدمٌن من األسفل مع مد الركبتٌنوالساقٌن: من الوقوف  اتتمرٌن            

X 
X 
X     

X 
X 
X   

X 
X 
X   

X 
X 
X   

 

 تانن ممدواالذراعودوران التأكٌد 
 تأكٌد الضغط لألسفل بالنسبة للذراعٌن

 تأكٌد عدم ثنً الركبة .
 

 الجزء
 الرئٌس

 د09

 النشاط 

 التعلٌمً
 هاشرح التمرٌنات المهارٌة وعرض د 19

1 ××× 
   ×××  

××× 
××× 

 (4كرات ٌد عدد)
 (4شواخص عدد)

هدف كرة ٌد مرسوم 
 .على الحائط

                                                     

 النشاط 

 التطبٌقً
 د 69

 .الخداع ( لمهارة44تمرٌن رقم )تطبٌق  - 1
 . الخداعلمهارة ( 45تمرٌن رقم )  تطبٌق-2              

 . الخداعلمهارة ( 46) تمرٌن رقمتطبٌق  -3                                     
 . الخداع ( لمهارة 40تمرٌن رقم )تطبٌق -4

2 ××× 
   ××× 

 

 
تأكٌد األداء السلٌم للمهارات مع تصحٌح 

 . األخطاء

الجزء 
 الختامً

 د5

 . تأكٌد االلتزام بقواعد اللعبة   لعبة صغٌرة ) الدوران حول رئٌس الفرقة ( . د 3

 ٌة الرٌاضٌة .تهدئة وتردٌد التح اتتمرٌن د 2
X 
X 
X     

X 
X 
X   

X 
X 
X   

X 
X 
X   

 

 تأكٌد النظام واالنصراف بهدوء .

 

X 

X 

X 
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 األهداف البدنية والمهارية                         هداف التربوية والتعليمية       األ                                                        لسادسة ششرالوحدة التعليمية ا      
                      .تمرٌنات مركبة  علٌمت -1                                       .تعوٌدهم على الضبط والنظام -1                                     باألسلوب التدرٌبً                       تمرٌنات مركبةاسم الفعالٌة :  تعلٌم  

 .تنمٌة القوة العضلٌة للذراعٌن -2                                          .تعوٌدهم على الثقة بالنفس 2                                                                                                                           
 .تنمٌة المرونة -3                                               .تعوٌدهم على التعاون -3                                                                                      دقٌقة               09الوقت :   

 المالحظات األدوات المستخدمة التنظٌم النشاط البدنً والمهاري الوقت نوع النشاط

الجزء 
 اإلعدادي

 د 15
  

 
X     

 
 
X   

 
 
X   

 
 

X   

  

 الغٌاب وتردٌد التحٌة الرٌاضٌة إجراءتهٌئة األدوات و د 5 المقدمة
  

 . التأكٌد على النظام

 .السٌر والهرولة مع أداء تمارٌن القفز لألعلى مع الصافرة والهرولة للخلف ثم لألمام مع الصافرة د 5 ماإلحماء العا

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

 X X X  X X  X X X X 

 

واألداء  البتأكٌد وجود المسافات بٌن الط
 ٌصحح مع الصافرة .

اإلحماء 
 الخاص

 د 5

 للجذع : الوقوف فتحاً مع ضغط الذراعٌن لألسفل بثالث عدات والرابعة لألعلى . اتتمرٌن   
 
 مسك القدمٌن من األسفل مع مد الركبتٌن .والساقٌن: من الوقوف  اتتمرٌن            

X 
X 
X     

X 
X 
X   

X 
X 
X   

X 
X 
X   

 

 تانن ممدواالذراعودوران التأكٌد 
 تأكٌد الضغط لألسفل بالنسبة للذراعٌن

 تأكٌد عدم ثنً الركبة .
 

 الجزء
 الرئٌس

 د09

 النشاط 

 التعلٌمً
 هالتمرٌنات المهارٌة وعرضشرح ا د 19

1 ××× 
   ×××  

××× 
××× 

 (4كرات ٌد عدد)
 (4شواخص عدد)

هدف كرة ٌد مرسوم 
 .على الحائط

                                                     

 النشاط 

 التطبٌقً
 د 69

 ( 48رقم ) مركب تمرٌنتطبٌق  - 1
 .(40رقم ) مركب تمرٌن  تطبٌق-2              

 .(59رقم ) مركبتمرٌن تطبٌق  -3                                     
 ( 51رقم ) مركبتمرٌن تطبٌق -4

2 ××× 
   ××× 

 

 
تأكٌد األداء السلٌم للمهارات مع تصحٌح 

 . األخطاء

الجزء 
 الختامً

 د5

 . تأكٌد االلتزام بقواعد اللعبة   لعبة صغٌرة. د 3

 التحٌة الرٌاضٌة . تهدئة وتردٌد اتتمرٌن د 2
X 
X 
X     

X 
X 
X   

X 
X 
X   

X 
X 
X   

 

 تأكٌد النظام واالنصراف بهدوء .

 

X 

X 

X 
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 هاريةاألهداف البدنية والم                         هداف التربوية والتعليمية       األ                                                        سابعة ششرالوحدة التعليمية ال      
                      .تمرٌنات مركبة  علٌمت -1                                       .تعوٌدهم على الضبط والنظام -1                                     باألسلوب التدرٌبً                      تمرٌنات مركبة اسم الفعالٌة :  تعلٌم  

 .تنمٌة القوة العضلٌة للذراعٌن -2                                          .تعوٌدهم على الثقة بالنفس 2                                                                                                                           
 .تنمٌة المرونة -3                                               .تعوٌدهم على التعاون -3                                                                                      دقٌقة               09الوقت :   

 المالحظات األدوات المستخدمة التنظٌم النشاط البدنً والمهاري الوقت نوع النشاط

الجزء 
 اإلعدادي

 د 15
  

 
X     

 
 
X   

 
 
X   

 
 
X   

  

 الغٌاب وتردٌد التحٌة الرٌاضٌة إجراءتهٌئة األدوات و د 5 المقدمة
  

 . التأكٌد على النظام

 .السٌر والهرولة مع أداء تمارٌن القفز لألعلى مع الصافرة والهرولة للخلف ثم لألمام مع الصافرة د 5 ماإلحماء العا

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

 X X X  X X  X X X X 

 

واألداء  البتأكٌد وجود المسافات بٌن الط
 ٌصحح مع الصافرة .

اإلحماء 
 الخاص

 د 5

 مام والخلف .الى االالذراعٌن جانباً ثم دوران الذراعٌن وللذراعٌن : الوقوف  اتتمرٌن
 للجذع : الوقوف فتحاً مع ضغط الذراعٌن لألسفل بثالث عدات والرابعة لألعلى . اتتمرٌن   

 مسك القدمٌن من األسفل مع مد الركبتٌن .والساقٌن: من الوقوف  اتتمرٌن            

X 
X 
X     

X 
X 
X   

X 
X 
X   

X 
X 
X   

 

 تانن ممدواالذراعودوران التأكٌد 
 للذراعٌنتأكٌد الضغط لألسفل بالنسبة 

 تأكٌد عدم ثنً الركبة .
 

 الجزء
 الرئٌس

 د09

 النشاط 

 التعلٌمً
 هاشرح التمرٌنات المهارٌة وعرض د 19

1 ××× 
   ×××  

××× 
××× 

 (4كرات ٌد عدد)
 (4شواخص عدد)

هدف كرة ٌد مرسوم 
 .على الحائط

                                                     

 النشاط 

 بٌقًالتط
 د 69

 (.59رقم ) مركبتمرٌن تطبٌق  - 1
 .(51رقم ) مركبتمرٌن   تطبٌق-2              

 .(52رقم ) مركبتمرٌن تطبٌق  -3                                     
 (.53رقم ) مركبتمرٌن تطبٌق -4

2 ××× 
   ××× 

 

 
تأكٌد األداء السلٌم للمهارات مع تصحٌح 

 . األخطاء

الجزء 
 لختامًا

 د5

 . تأكٌد االلتزام بقواعد اللعبة   لعبة صغٌرة. د 3

 تهدئة وتردٌد التحٌة الرٌاضٌة . اتتمرٌن د 2
X 
X 
X     

X 
X 
X   

X 
X 
X   

X 
X 
X   

 

 تأكٌد النظام واالنصراف بهدوء .

 

X 

X 

X 
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 األهداف البدنية والمهارية                         هداف التربوية والتعليمية       األ                                                        لثامنة ششرالوحدة التعليمية ا      
                      .تمرٌنات مركبة علٌمت -1                                       .تعوٌدهم على الضبط والنظام -1                                     باألسلوب التدرٌبً                      تمرٌنات مركبة اسم الفعالٌة :  تعلٌم  

 .تنمٌة القوة العضلٌة للذراعٌن -2                                          .تعوٌدهم على الثقة بالنفس 2                                                                                                                           
 .تنمٌة المرونة -3                                               .تعوٌدهم على التعاون -3                                                                                      دقٌقة               09الوقت :   

 المالحظات األدوات المستخدمة التنظٌم شاط البدنً والمهاريالن الوقت نوع النشاط

الجزء 
 اإلعدادي

 د 15
  

 
X     

 
 
X   

 
 
X   

 
 

X   

  

 الغٌاب وتردٌد التحٌة الرٌاضٌة إجراءتهٌئة األدوات و د 5 المقدمة
  

 . التأكٌد على النظام

 .مع الصافرة والهرولة للخلف ثم لألمام مع الصافرةالسٌر والهرولة مع أداء تمارٌن القفز لألعلى  د 5 ماإلحماء العا

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

 X X X  X X  X X X X 

 

واألداء  البتأكٌد وجود المسافات بٌن الط
 ٌصحح مع الصافرة .

اإلحماء 
 الخاص

 د 5

 مام والخلف .الى االالذراعٌن جانباً ثم دوران الذراعٌن وللذراعٌن : الوقوف  اتتمرٌن
 للجذع : الوقوف فتحاً مع ضغط الذراعٌن لألسفل بثالث عدات والرابعة لألعلى . اتتمرٌن   
 مسك القدمٌن من األسفل مع مد الركبتٌن .والساقٌن: من الوقوف  اتتمرٌن            

X 
X 
X     

X 
X 
X   

X 
X 
X   

X 
X 
X   

 

 تانن ممدواالذراعودوران التأكٌد 
 تأكٌد الضغط لألسفل بالنسبة للذراعٌن

 تأكٌد عدم ثنً الركبة .
 

 الجزء
 الرئٌس

 د09

 النشاط 

 التعلٌمً
 هاشرح التمرٌنات المهارٌة وعرض د 19

1 ××× 
   ×××  

××× 
××× 

 (4كرات ٌد عدد)
 (4شواخص عدد)
رسوم هدف كرة ٌد م

 .على الحائط

                                                     

 النشاط 

 التطبٌقً
 د 69

 ( 52رقم ) مركبتمرٌن تطبٌق  - 1
 .(53رقم ) مركبتمرٌن   تطبٌق-2              

 ( 54رقم ) مركب تمرٌنتطبٌق  -3                                     
 (.55قم )ر مركبتمرٌن تطبٌق -4

2 ××× 
   ××× 

 

 
تأكٌد األداء السلٌم للمهارات مع تصحٌح 

 . األخطاء

الجزء 
 الختامً

 د5

 . تأكٌد االلتزام بقواعد اللعبة   لعبة صغٌرة. د 3

 تهدئة وتردٌد التحٌة الرٌاضٌة . اتتمرٌن د 2
X 
X 
X     

X 
X 
X   

X 
X 
X   

X 
X 
X   

 

 تأكٌد النظام واالنصراف بهدوء .

 

X 

X 

X 
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 األهداف البدنية والمهارية                         هداف التربوية والتعليمية       األ                                                       لتاسعة ششرالوحدة التعليمية ا      
                      .تمرٌنات مركبة  علٌمت -1                                       .تعوٌدهم على الضبط والنظام -1                                     باألسلوب التدرٌبً                      تمرٌنات مركبة اسم الفعالٌة :  تعلٌم  

 .تنمٌة القوة العضلٌة للذراعٌن -2                                          .تعوٌدهم على الثقة بالنفس 2                                                                                                                           
 .تنمٌة المرونة -3                                               .تعوٌدهم على التعاون -3                                                                                      دقٌقة               09الوقت :   

 المالحظات األدوات المستخدمة التنظٌم النشاط البدنً والمهاري الوقت نوع النشاط

الجزء 
 اإلعدادي

 د 15
  

 
X     

 
 
X   

 
 
X   

 
 

X   

  

 الغٌاب وتردٌد التحٌة الرٌاضٌة إجراءتهٌئة األدوات و د 5 المقدمة
  

 . التأكٌد على النظام

 .السٌر والهرولة مع أداء تمارٌن القفز لألعلى مع الصافرة والهرولة للخلف ثم لألمام مع الصافرة د 5 ماإلحماء العا

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

 X X X  X X  X X X X 

 

واألداء  البتأكٌد وجود المسافات بٌن الط
 ٌصحح مع الصافرة .

اإلحماء 
 الخاص

 د 5

 مام والخلف .الى االالذراعٌن جانباً ثم دوران الذراعٌن وللذراعٌن : الوقوف  اتتمرٌن
 للجذع : الوقوف فتحاً مع ضغط الذراعٌن لألسفل بثالث عدات والرابعة لألعلى . اتتمرٌن   

 مسك القدمٌن من األسفل مع مد الركبتٌن .والساقٌن: من الوقوف  اتتمرٌن            

X 
X 
X     

X 
X 
X   

X 
X 
X   

X 
X 
X   

 

 تانن ممدواالذراعودوران التأكٌد 
 تأكٌد الضغط لألسفل بالنسبة للذراعٌن

 تأكٌد عدم ثنً الركبة .
 

 الجزء
 الرئٌس

 د09

 النشاط 

 التعلٌمً
 هارٌنات المهارٌة وعرضشرح التم د 19

1 ××× 
   ×××  

××× 
××× 

 (4كرات ٌد عدد)
 (4شواخص عدد)

هدف كرة ٌد مرسوم 
 .على الحائط

                                                     

 النشاط 

 التطبٌقً
 د 69

 (.54رقم ) مركبتمرٌن تطبٌق  - 1
 .55رقم ) مركبتمرٌن   تطبٌق-2              

 .(56رقم ) مركبتمرٌن تطبٌق  -3                                     
 (.50رقم ) مركبتمرٌن تطبٌق -4

2 ××× 
   ××× 

 

 
تأكٌد األداء السلٌم للمهارات مع تصحٌح 

 . األخطاء

الجزء 
 الختامً

 د5

 . تأكٌد االلتزام بقواعد اللعبة   لعبة صغٌرة. د 3

 حٌة الرٌاضٌة .تهدئة وتردٌد الت اتتمرٌن د 2
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X 

X 

X 



 111 

 األهداف البدنية والمهارية                         هداف التربوية والتعليمية       األ                                                           عشرينالوحدة التعليمية ال      
                      .تمرٌنات مركبة علٌمت -1                                       .تعوٌدهم على الضبط والنظام -1                                     باألسلوب التدرٌبً                      تمرٌنات مركبة اسم الفعالٌة :  تعلٌم  
 .تنمٌة القوة العضلٌة للذراعٌن -2                                          .تعوٌدهم على الثقة بالنفس 2                                                                                                                          
 .تنمٌة المرونة -3                                               .تعوٌدهم على التعاون -3                                                                                      دقٌقة               09الوقت :   

 المالحظات األدوات المستخدمة التنظٌم النشاط البدنً والمهاري الوقت نوع النشاط

الجزء 
 اإلعدادي

 د 15
  

 
X     

 
 
X   

 
 
X   

 
 

X   

  

 الغٌاب وتردٌد التحٌة الرٌاضٌة إجراءتهٌئة األدوات و د 5 المقدمة
  

 . التأكٌد على النظام

 .السٌر والهرولة مع أداء تمارٌن القفز لألعلى مع الصافرة والهرولة للخلف ثم لألمام مع الصافرة د 5 ماإلحماء العا

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

 X X X  X X  X X X X 

 

واألداء  البتأكٌد وجود المسافات بٌن الط
 ٌصحح مع الصافرة .

اإلحماء 
 الخاص

 د 5

 مام والخلف .الى االالذراعٌن جانباً ثم دوران الذراعٌن وللذراعٌن : الوقوف  اتتمرٌن
    

 مسك القدمٌن من األسفل مع مد الركبتٌن .والساقٌن: من الوقوف  اتتمرٌن            

X 
X 
X     

X 
X 
X   

X 
X 
X   

X 
X 
X   

 

 تانن ممدواالذراعودوران التأكٌد 
 تأكٌد الضغط لألسفل بالنسبة للذراعٌن

 تأكٌد عدم ثنً الركبة .
 

 الجزء
 الرئٌس

 د09

 النشاط 

 التعلٌمً
 هامرٌنات المهارٌة وعرضشرح الت د 19

1 ××× 
   ×××  

××× 
××× 

 كرات ٌد 
 شواخص

هدف كرة ٌد مرسوم 
 .على الحائط

                                                     

 النشاط 

 التطبٌقً
 د 69

 (.50رقم ) مركبتمرٌن تطبٌق  - 1
 .(58رقم ) مركبتمرٌن   تطبٌق-2              

 .(50رقم ) مركبتمرٌن تطبٌق  -3                                     
 (.69رقم ) مركبتمرٌن تطبٌق -4

2 ××× 
   ××× 

 

 
تأكٌد األداء السلٌم للمهارات مع تصحٌح 

 . األخطاء

الجزء 
 الختامً

 د5

 . تأكٌد االلتزام بقواعد اللعبة   لعبة صغٌرة. د 3

 ة .تهدئة وتردٌد التحٌة الرٌاضٌ اتتمرٌن د 2
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 تأكٌد النظام واالنصراف بهدوء .
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 :المصادر العربية

 الكريم القرأن. 

  مكة المكرمة، مكتبة قراءات في التربية وعمم النفسإبراىيم عصمت مطاوع؛( :
 (.6653الطالب الجامعي، 

 )العممية االفتراضية العراقية ( المكتبة  
 اسموب ،وسيمة :)عمان ،دار  عثمان ؛طرائق التدريس ،منيج، االحمد ،ردينة

 (.1006المناىج لمنشر والتوزيع،
  احمد سممان صالح؛ تأثير منيج تعميمي لذوي االستيعاب مقابل االستقبال في

ير، كمية التربية االنسيابية واإلدراك المياري لناشئي كرة القدم: )رسالة ماجست
 (.1066الرياضية/جامعة ديالى، 

  احمد سممان صالح؛ تأثير منيج تعميمي لذوي االستيعاب مقابل االستقبال في
االنسيابية واألداء المياري لالعبين الناشئين بكرة القدم: )رسالة ماجستير، كمية 

 (.1066ديالى،  التربية الرياضية/جامعة
  (.6665: ) مالطا شركة الجا، عناصرىا األساسيةكرة اليد و احمد عريبي عودة؛ 
 لمنشر ، : )اإلسكندريةقراءات في عمم النفس التربوي وصعوبات التعمماحمد عواد ؛

 (.6666والتوزيع، 
  اإلسكندرية، كمية قرارات في عمم النفس التربوي وصعوبات التعمماحمد عواد؛( :

 (. 6665التربية /جامعة السويس، 
  التدريس في التربية الرياضيةالمجيد ؛ عبد حسن وعمي محمداحمد ماىر انور 

 (.1004دار الفكر العربي، :)القاىرة،6،ط
  احمد محمود مصطفى عميان؛ بعض األساليب المعرفية وعالقتيا بحل المشكالت

دراسة مقارنة بين الطمبة المتفوقين والطمبة االعتياديين: )أطروحة دكتوراه، كمية 
 (.6656تنصرية، اآلداب/الجامعة المس
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  اسامة صبيح مصطفى؛ تأثير استخدام وسيمة تعميمية مقترحة لتطوير تعمم ميارة
الخداع بكرة اليد: )رسالة ماجستير، كمية التربية الرياضية/جامعة البصرة، 

1002.) 
  آالء زىير مصطفى الربيعي؛ تأثير أسموبي التنافس الذاتي والجماعي لذوي

التعمم المعرفي والمياري واالحتفاظ بكرة اليد:  التركيز اإلدراكي في–المسح 
 (.1005)أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد/كمية التربية الرياضية، 

  مصر، منشأ المعارف،  1:طخبرات في األلعاب لمصغار والكبارالين وديع فرج؛(
1001.) 

  القاىرة، مكتبة االنجمو عمم النفس التربويآمال صادق وفؤاد أبو حطب؛( :
 (.6651 مصرية،

  امل االحمد؛ األساليب المعرفية وعالقتيا ببعض المتغيرات الشخصية: )مجمة
 (.1006المعمم، معيد التربية التابع لالنروار، اليونسكو، االردن، 

  األساليب المعرفية في بحوث عمم النفس العربية وتطبيقاتيا انور محمد الشرقاوي؛
 (.6662ية، : )القاىرة، مطبعة االنجمو المصر في التربية

  القاىرة، مطبعة االنجمو مصرية، عمم النفس المعرفيانور محمد الشرقاوي؛( :
6661). 

  بسمة نعيم محسن؛ تأثير التعمم وفق إستراتيجية المعرفة ما وراء اإلدراكية لذوي
المجازفة مقابل الحذر في تعمم واحتفاظ بعض الميارات األساسية بالكرة الطائرة: 

 (.1060مية التربية الرياضية لمبنات /جامعة بغداد، )أطروحة دكتوراه، ك
  سيكولوجيا التعمم وتطبيقاتو الصفيةثائر احمد غباري وخالد محمد ابو شعيرة؛ 

 (.1060والطباعة، العربي لمنشر مكتبة المجمع :) عمان،6،ط
 (.1002:)عمان ،دار الفكر،1،ط طرق التدريس العامة جابر ،وليد احمد؛ 
  مناىج البحث في التربية وعمم النفسجابر عبد الحميد واحمد خيري كاظم؛ :

 (.6641)القاىرة، دار النيضة، 
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  حاتم شوكت إبراىيم؛ تأثير استخدام أسموبي التدريس االمري والتضمين في
استثمار وقت درس التربية الرياضية واكتساب بعض الميارات األساسية بكرة اليد 

)رسالة ماجستير، كمية التربية الرياضية/جامعة ديالى، لطالب األول متوسط: 
1004.) 

  حازم بدري احمد العبيدي ؛اثر االسموبين االدراكيين تفضيل النمذجة الحسية
وتفضيل السيطرة المخبئة في الذاكرة الحسية لمعاممين في مجال القياس والسيطرة 

اب/ جامعة بغداد النوعية لممؤسسات االنتاجية :)اطروحة دكتوراه ،كمية اآلد
،1001 .) 
  حازم عموان ؛ إيجاد درجات معيارية لمميارات األساسية في كرة اليد: )رسالة

 (.6660ماجستير، كمية التربية الرياضية/جامعة بغداد، 
 القاىرة، مكتبة األساليب المعرفية بين النظرية والبحث حمدي عمى الفرماوي؛( :

 (.6661االنجمو مصرية، 
  المرونة( وعالقتو بحل  -الكبيسي؛ األسموب المعرفي )التصمبرجب مجيد

 (.6656المشكالت: )رسالة ماجستير، جامعة بغداد/كمية التربية، 
  (. 6626: )القاىرة، المكتبة االنجمو مصرية، سيكولوجية التعممرمزية الغريب؛ 
  الدار : )األردن، مبادئ القياس والتقويم في التربيةزكريا محمد الظاىر وآخرون؛

 (.1001العممية الدولية لمنشر والتوزيع، 
  زيد سميمان الطائي؛ دراسة تقويمية التخاذ القرارات في اإلدارة المدرسية العراقية

 ( . 6650لممرحمة الثانوية: )رسالة ماجستير، جامعة المنيا، 
  المرونة( وعالقتو بالقدرة عمى  –زينب فالح سالم؛ األسموب المعرفي )التصمب

القرار لدى مديري المدارس الثانوية ومديراتيا: )رسالة ماجستير، كمية  اتخاذ
 (.6665التربية/جامعة البصرة، 

  سميمان عبد الواحد كيوش؛ الشعور بالذات وعالقة األسموب التأممي واالندفاعي
لدى طمبة المرحمة اإلعدادية: )رسالة ماجستير، جامعة بغداد/كمية التربية ابن 

 (.1006رشد، 
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 ف، نادية؛ األساليب المعرفية اإلدراكية وعالقتيا بمفيوم التمايز النفسي: شري
 ( .6651، الكويت، 61، المجمد 1)مجمة عالم الفكر، العدد 

  تطبيقات البوميكانيك في التدريب واالداءالحركيصريح عبد الكريم الفضمي ؛  ( :
 ( . 1004الكتب والوثائق ، بغداد ، دار 

  الموصل ، دار الكتب لمطباعة والنشر، كرة اليد الكريم غزال؛ضياء الخياط وعبد( :
6655.) 

  الموصل، جامعة الموصل، كرة اليدضياء الخياط ونوفل محمد الحيالي؛( :
1006.) 

  ظافر ىاشم إسماعيل؛ األسموب التدريسي المتداخل وأثره في التعمم والتطور من
تنس: )أطروحة دكتوراه، جامعة خالل الخيارات التنظيمية المكانية لبيئة تعمم ال

 (.1001بغداد كمية التربية الرياضية، 
 الكفايات التدريسية في طرائق تدريس عباس احمد صالح وعبد الكريم محمود ؛

 (.6666؛ )جامعة البصرة، دار الحكمة، التربية الرياضية
 القياس والتقويم النفسي والتربوي بين لو الصمادي وماىر ولد ربيع؛ العبد ا

 (.1001)عمان، دار وائل لمنشر والتوزيع،  6: طالنظرية والتطبيق
  مكة  6: ططرائق التدريس واستراتيجياتوعبد الحي احمد وفوزي صالح بنجر؛(

 (.6664المكرمة، دار زىران لمنشر والتوزيع، 
  مدخل إلى مناىج البحث العممي عبد اهلل عبد الرحمن الكندري ومحمد عبد الدايم؛

 (.6666: )الكويت، مطبعة الفالح لمنشر والتوزيع، العموم اإلنسانيةفي التربية و 
 عمان، دار المسيرة لمطباعة 1:طعمم النفس المعرفيعدنان يوسف العتوم؛( ،

 .(1001والنشر، 
 عمان ، دار الميسرة لمطباعة والنشر، 1: طعمم النفس المعرفي عدنان يوسف؛(

1061). 
  اإلسكندرية، التربية البدنية والرياضيةالتدريس لمتعمم في عفاف عبد الكريم؛( :

 ( .6660منشأ المعارف، 
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 القاىرة 6عمي حمدي الفرماوي ؛االساليب المعرفية بين النظرية والبحث ،ط(،
 .(6661،مكتبة االنجموا المصرية ،

  اربد، دار األمل أساليب تدريس التربية الرياضيعمي الديري واحمد بطاينة؛( :
 .(6654لمنشر والتوزيع، 

  تطبيقات اليجوم عماد الدين عباس أبو زيد و مدحت محمود عبد العال الشافعي؛
 (.1004: ) القاىرة ، دار الفكر العربي،6، ط تدريب -في كرة اليد تعميم

  تطبيقات اليجوم في كرة اليد عماد الدين عباس ومدحت محمود عبد العال؛
 (.1004: )اإلسكندرية، منشأ المعارف،  تدريب -تعميم

  القاىرة، دار مناىج وطرق تدريس التربية البدنيةعنايات محمد احمد فرج؛( :
 (.6665الفكر العربي، 

  (.6645: )بيروت، دار العمم لماليين، معجم عمم النفسفاخر عاقل؛ 
  فاضل زامل الجنابي؛ التفكير الناقد لدى طمبة جامعة بغداد وعالقتو بأساليبيم

 (.6661التربية ابن رشد/جامعة بغداد،  المعرفية: )أطروحة دكتوراه، كمية
  ديالى، مطبعة المتنبي، مفاىيم عامة في التعمم الحركيفرات جبار سعد اهلل؛( :

1004.) 
 االندفاعي( بالتحصيل الدراسي لدى  -قاسم الصراف؛ عالقة األسموب)التأممي

المجمد ، 1تالميذ المرحمة االبتدائية في الكويت: )مجمة العموم االجتماعية، العدد 
62 ،6654. ) 

  االختبارات والقياس والتقويم في التربية الرياضية قاسم المندالوي )واخرون( ؛  :
 (.6660) الموصل ، مطابع التعميم العالي ، 

 بغداد، دار 6.طعمم التدريب الرياضيقاسم حسن حسين وعبد عمي نصيف؛(:
 (.6650الكتب لمطباعة والنشر،

  اليمن، ميمونة الجبل الجديد، معرفيعمم النفس القاسم حسين صالح؛( :
6662.) 
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  جامعة أسس التعمم والتعميم وتطبيقاتو في كرة القدمقاسم لزام صبر وآخرون؛( :
 (.1002بغداد، ب.م، 

  جامعة بغداد، كمية التربية  موضوعات في التعمم الحركيقاسم لزام صبر؛( :
 (.1002الرياضية، 

 القياس والتقويم وتحميل المباراة في كرة اليد  كمال الدين عبد الرحمن درويش؛
 (.1001: )القاىرة، مركز الكتاب لمنشر،  تطبيقات –نظريات 

  (.6651:)بغداد، بيت الحكمة ، كرة اليدكمال عارف وسعد محسن؛ 
  (.6652: )الموصل، مطبعة جامعة الموصل، كرة اليدكمال عارف ظاىر؛ 
 الندفاعي وعالقتو باإلبداع لدى طمبة ا -ليث عياش؛ األسموب المعرفي التأممي

المرحمة اإلعدادية: ) رسالة ماجستير، كمية التربية/الجامعة المستنصرية، 
1001.) 

  القاىرة، مركز الكتاب لمنشر، القياس المعرفي الرياضيليمى السيد فرحات؛( :
1006.) 

  6ط ؛طرق تقنين االختبارات والقياس في التربية الرياضيةليمى السيد فرحات؛ 
 (.1006)القاىرة، دار الفكر العربي، 

  محمد احمد محمد وابراىيم غنيم؛ استراتيجيات أداء ميام حل المشكالت لدى
االندفاع( : ) مجمة العموم التربوية،  -الطالب ذوي األسموب المعرفي التروي
 (.1001جامعة قطر، كمية التربية، العدد األول ، 

  (.6656لكويت، شركة مطابع السالم، : )اكرة اليدمحمد توفيق الوليمي؛ 
  البحث العممي في التربية الرياضية وعمم محمد حسن عالوي وأسامة كامل راتب؛

 (.6666: )القاىرة، دار الفكر العربي، النفس الرياضي
 القياس والتقويم في التربية محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان ؛

 (.1000القاىرة، دار الفكر العربي، : ) الرياضية وعمم النفس الرياضي
  القاىرة ، دار 6، طعمم نفس التدريب والمنافسة الرياضيةمحمد حسن عالوي؛( :

 (.1001الفكر العربي، 
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 القاىرة ،مجموعة اليجوم بكرة اليدمحمد خالد وياسر محمد دبور؛(:
 (.6662الديب،

  م لمطباعة )الكويت، دار العم6: جعمم النفس التعميميمحمد خميفة بركات؛
 (.6641والنشر، 

  1ط 6، جالقياس والتقويم في التربية الرياضية محمد صبحي حسانين ؛  ( :
 (.6662القاىرة ، دار الفكر العربي ، 

 الكويت، دار القمم، التعمم الحركي والتدريب الرياضي محمد عبد الغني عثمان؛( :
6656.) 

  جامعة اليجوم في كرة اليدمحمد عبد القادر حمودة وياسر محمد حسن دبور؛( :
 (.6662اإلسكندرية، كمية التربية الرياضية لمبنين، 

  دبي، مكتبة  6: طعمم النفس التربوي وتطبيقاتومحمد عبد اهلل البسيمي وآخرون؛(
 (.6664الفالح لمنشر والتوزيع، 

  محمد محمد مصطفى عميان؛ بعض األساليب المعرفية وعالقتيا بحل
ارنة بين الطمبة المتفوقين والطمبة االعتياديين: )أطروحة دراسة مق -المشكالت

 (.6655دكتوراه، كمية اآلداب/الجامعة المستنصرية، 

  اإلمارات العربية المتحدة، طرائق التدريس واستراتيجياتومحمد محمود الحيمة؛(:
 (.1006دار الكتاب الجامعي، 

  ة النظرية والتطبيق سيكولوجية التربية البدنية والرياضيمحمود عبد الفتاح؛
 (.6664: )القاىرة ، مركز الكتاب لمنشر، الميداني

  عمان، دار المسرة نظرية وممارسة –تصميم التعمم محمود محمد الحيمة؛( :
 (.1001لمنشر والتوزيع والطباعة، 

 القاىرة، (: 6،طديناميكية تدريس التربية الرياضيةعبد الحميم عبد الكريم؛  محمود 
 (.1003لمنشر،مركز الكتاب 

 األسس العممية والطرق اإلحصائية لالختبارات والقياس في مروان عبد المجيد ؛
 (.6666: )عمان، دار الشكر لمنشر والتوزيع، التربية الرياضية
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 القاىرة، مركز المعامالت العممية بين النظرية والتطبيق مصطفى حسين باىي؛( :
 (.6666الكتاب لمنشر، 

  االفتراضية العراقية.المكتبة العممية 
  (.6651: )القاىرة، مطابع دار الشعب، كرة اليد لمجميعمنير جرجيس إبراىيم؛ 
  االندفاعي( وعالقتو  -لتأمميالنعيمي؛ األسموب المعرفي)اميند محمد عبد الستار

بالقدرة عمى اتخاذ القرار لدى موظفي الدولة: )رسالة ماجستير، كمية 
 (.6662اآلداب/جامعة بغداد، 

 فسيولوجيا التدريب الرياضيميند حسين البشتاوي واحمد محمود اسماعيل ؛  ،
 .( 1003مان ،دار وائل لمنشر ،ع: (  6ط

  ترجمة جمال صالح تدريس التربية الرياضيةموسكا موستن، سارة اشووت؛ : :
 (.6666وآخرون: )الموصل، مطبعة الجامعة، 

 قتيا باألسموبين المعرفيين ميسون عبد خميفة سممان؛ تكوين االنطباعات وعال
التدقيق: )أطروحة دكتوراه، كمية اآلداب/ جامعة  -تكوين المدركات والفحص

 (. 1001بغداد، 
  جامعة عمم الحركة التطور والتعمم الحركي حقائق ومفاىيمنبيل محمود شاكر؛( :

 (.1002ديالى، كمية التربية األساسية، 
 ف لذوي المجال المعرفي التأممي نجالء عباس الزىيري؛ اثر أسموبي االكتشا

مقابل االندفاعي في تعمم واحتفاظ بعض الميارات األساسية بالكرة الطائرة: 
 (.1003)أطروحة دكتوراه، كمية التربية الرياضية لمبنات/جامعة بغداد، 

  نشوان الصفار؛ اثر األسموبين التبادلي والتقميدي في وقت التعمم األكاديمي
جاز لفعالية قذف الثقل: )رسالة ماجستير، كمية التربية ومستوى األداء واالن

 ( .6661الرياضية/جامعة الموصل، 
  دليل البحاث في كتابة ابحاث التربية نوري إبراىيم الشوك ورافع صالح الكبيسي؛

 . ( 1001: )بغداد، جامعة بغداد، الرياضية
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  الشيخوخة عمم الحركة في التطور الحركي منذ الوالدة وحتى سنوجيو محجوب؛ :
 (.6654)بغداد، مطبعة التعميم العالي، 

  وحيدة حسين عمى؛ دراسة مقارنة ألسموبين معرفيين لمقادة والمنتمين لمنظمتي
 (.6662الطمبة والشباب: )رسالة ماجستير، كمية التربية/جامعة بغداد، 

  وداد رشاد المفتي؛ تأثير استخدام بعض أساليب التدريس عمى تعمم بعض
اليجومية بكرة السمة واستثمار وقت التعمم األكاديمي: )أطروحة دكتوراه،  الميارات

 (.1001كمية التربية الرياضية/جامعة بغداد، 
  التطبيقات اإلحصائية واستخدامات وديع ياسين التكريتي، حسن محمد العبيدي؛

: )جامعة الموصل، دار الكتب لمطباعة الحاسوب في بحوث التربية الرياضية
 .616(، ص6666والنشر، 

 المرونة( وعالقتو بحل  -وىيب مجيد الكبيسي؛ األسموب المعرفي )التصمب
 (.6656المشكالت: )أطروحة دكتوراه، كمية التربية األولى/جامعة بغداد، 

  بغداد، مكتب الصخرة التعمم الحركي بين المبدأ والتطبيقيعرب خيون؛ ( :
 (.1001لمطباعة والنشر، 
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Thesis consisted of five sections are: 

Part I: Definition search: 

Provided and the importance of research: 
    Involved in the identification of cognitive cognitive side for 

my style (multiple sclerosis - flexibility) and (contemplative - 

impulsive) are two of the cognitive methods that take into 

account individual differences among students. 

   It must use educational methods take into account the 

cognitive styles owned by learners to enable every learner to 

achieve the maximum has absorbing study requirements better. 

He believed researcher style training the best method because it 

is in line with the students crude for being one of the methods 

the task used in teaching physical education, he is good practice 

to teach skills and activities to a large number of students, and 

that this method provides the opportunity for students to make 

decisions of the lesson and thus contribute to the creation of a 

relationship new trust between student and teacher and increase 

the student's ability to perform the duties of the lesson 

perseverance and independence contributing to the increase in 

confidence first and Teacher second. 

 

 

Research problem: 

   Note the researcher that the results of performance skills for 

students in handball not achieve appropriate results agree level 

and ambition, which aspires to both student and teacher as well 

as assurances researchers and scholars to diversify the use of 

teaching methods commensurate with the capabilities of the 
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students and their level and choose activities appropriate to the 

style training, so the researcher believes that the rating learners 

according to their cognitive styles and teach them basic skills 

training style can contribute to the learning process. 

Research objectives: 
The research aims to identify: - 

1. Identify research sample for people with multiple sclerosis - 

flexibility and contemplative - impulsive the learning some 

basic skills training style hand reel. 

2. Preparation style training exercises for some basic skills reel 

hand for the second phase students Physical Education College / 

University of Diyala. 

3. Learn effective training method for people with (multiple 

sclerosis - flexibility) and (contemplative - impulsive) to learn 

some basic skills reel hand. 

1-4 hypotheses Search: 

1. The training method for people with multiple sclerosis - 

Flexibility and contemplative - impulsive the effectiveness of 

positive learning some basic skills reel hand. 

2. There are differences between the students according to their 

cognitive style in learning some basic skills reel hand. 

Areas of research: 
Field of human :: second stage students in the Faculty of 

Physical Education / Diyala University for the academic year 

2011/2012. 

Temporal domain: the duration of the 14/12/2011 and up to 

1/3/2013. 

Spatial domain: handball hall in the Faculty of Physical 

Education / University of Diyala. 

 

Part II: theory and related studies 
   This included the door on the theoretical side, studies related, 

as annexation of the theoretical concept of learning and motor 

learning and stages of motor learning and methods of cognitive 

and characteristics of the main which is characterized by the 

methods of cognitive and classification techniques of cognitive 

and learning styles and technique training in terms of the 
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objectives and implementation of the method training and the 

advantages and disadvantages and basic skills Reel hand. 

   The studies included the related studies dealt axis and the axis 

of cognitive styles to learn basic skills for various sports. 

Part III: Research Methodology and field procedures: - 

  This included the door research methodology as the researcher 

used the experimental method on a sample of four groups, the 

number of members of each group (10) students from the second 

stage in the Faculty of Physical Education, University of Diyala 

The researcher used appliances, tools and cognitive tests and 

skills and experiences exploratory and scientific basis for the 

tests of truthfulness and consistency and objectivity The field 

research as well as procedures for the statistical means. 

 

Part IV: Results and analyzed and discussed: - 

  This section included a presentation and analysis of the 

findings by researcher tables and shapes and then deliberately 

researcher discussed. 

 

Part V: Conclusions and recommendations 

  In light of the findings of the researcher came out the following 

conclusions: 

1 - Classification according to the methods of cognitive 

knowledge is a real benefit to the learning process. 

 

2 - the training method of great importance in learning some 

basic skills for people with hand reel sclerosis - Flexibility and 

contemplative - impulsive the learning some basic skills reel 

hand. 

 

3 - it was the best learning style training for people with 

contemplative in handling skill, followed by the three methods 

flexibility and stiffness and impulsive. 

 

4 - it was the best learning style training for people with 

flexibility in skill, followed by correction methods the 

contemplative impulsive three sclerosis. 
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5 - it was the best learning style training program for people 

with multiple sclerosis in deception and skill, followed 

respectively style cognitive impulsive and the flexibility and 

meditative. 

 

5.2 Recommendations: 

   In light of the findings of the researcher recommends the 

following: 

1 - use the training method in learning some basic skills reel 

hand, especially for raw learners. 

2 - detection and differentiation of learners Sclerotic and pliant, 

Altamliyn and Alandfaian before you start learning new skills 

because of its effect on the learning process. 

3 - Conduct research and similar studies using other methods of 

teaching and in games and activities, individually and 

collectively. 

4 - need to know the physical education teachers on these 

cognitive styles to see receive information system for learners 

and take advantage of the characteristics of knowledge to 

facilitate installation and speed up the learning process. 

5 - The possibility of conducting research and similar studies on 

the students to see the differences between the students and the 

students and how information is received. 

6 - the use of teaching methods take into account the methods of 

knowledge possessed by the learners to enable each student to 

maximize what he has and accommodate the requirements of the 

study better. 

 


