
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 جامعة دياىل                

 كلية الرتبية األساسية          

 
 ي ـلم فـادة التعـي وإعـج تعليمـأثري منهـت

 اكتساب بعض املهارات األساسية بكرة 
 اليد وادخار جهد تعلمها

 
 رسالة مقدمة اىل

 جامعة دياىل - األساسية كلية الرتبيةجملس 
 جزء من متطلبات نيل درجة املاجستري يفوهي 

 الرتبية الرياضية 
 

 من قبل 
 جنان حممد نوروز سعيد البصراوي

 

 إشرافب
 فرات جبار سعداهللأ.د.                       ناظم كاظم جوادأ.د. 

 

 م2232                             هـ 3412



 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ۆئ  ۆئ   ۆئ  ۆئ  ۆئ  ۆئ  ۆئ  ۆئ  

 ۆئ  ۆئ  ۆئ  ی  ی یی  ۆئ
 

 

 

 
 .(113)  اآلية النساء سورة

 

 

 

 

 
م
 شرفنيإقرار ال

 
ةأالتمامأتيم م)الرسالل  الوسساسو   اا  هذه إعدادنشهد أن  تأثير منأج تمتيمرنأإمعاد

 تالتا  تدادو، س (فإماكتسابمبيضمامن ا اتماألساسرةمبك تمامرلمعالخا مج ألمتيمن أا
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قااد تواات تشاات إشاارالنل لاا  ية اا  التر  اا   (ججأأاممندنأألمجأأع ع )الولجساات ر    هاال للل اا
األسلساا  ج جلو ااا  د اااللء سهااا  جاااني وااان وتلة ااالت ن ااار درجااا  الولجسااات ر لااا  التر  ااا  

 الر لض  .
 
 
 
 
 

 التسق ع        التسق ع         
 الوشرف               الوشرف        

 أ.د. لرات ج لر س داهلل     جسادأ.د. نلظم يلظم    
 ر لض  ية   التر    ال      ية   التر    األسلس     

 جلو   د للء          جلو   د للء        
 

 التسص لت نرشح الرسلل  لةونلقش .الت ة ولت س   نلًي عةء
 

 التسق ع     
 رئ س قسم الدراسلت ال ة ل. 

 ية   التر    األسلس  ج جلو   د للء.
 2202ج   ج         

 
 

 إقرار القوم اللغوي
 

ةأالتمامأتيم مفأإم)الرسالل  الوسساسو   اا   قرأت أشهد أن  تأثير منأج تمتيمرنأإمعاد
قاد توات وراج تهال (ماكتسابمبيضمامن ا اتماألساسرةمبك تمامرلمعالخأا مج ألمتيمن أا



 
4 

ي واان األ لاال  إشاارال   ش ااب أصاا شت  عسااةسل عةواا  سااة م  االر   واان النلش اا  الة س اا 
 سالت   رات الة س   غ ر الصش ش  سألجةه سق ت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التسق ع  
 أ.م.د. وشود عة  غنلسي              

 ية   التر    األسلس    
 جلو   د للء    

 2202ج  ج 
 
 
 

 والتقويم إقرار جلنة الناقشة
 

الرساااالل   قااااد الة ناااال عةااااء إنناااالنشاااان اعضاااالي لجناااا  الونلقشاااا  سالتدااااس م نشااااهد         
ةأأأالتمامأأأتيم مفأأأإماكتسأأأابمبيأأأضمامن أأأا اتم)الوسساااسو   اااا  تأأأثير منأأأج تمتيمرنأأأإمعاد

(مججأاممندنألمجأع ع )  سقاد نلقشانل الللل ا (األساسرةمبكأ تمامرألمعالخأا مج ألمتيمن أا
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انهل جد رة  اللد سر لن ار درجا  الولجسات ر لا   وشتس لتهل سل ول له عالق   هل، سُندر   ل 
 التر    الر لض  . 

 

 

 التسق ع:           التسق ع:    
 إق لر ع دالشس ن  .أ.م.د             وشودع لس أ.د.  سلم 

 )عضس الةجن (      )عضس الةجن (   
 2202ج  ج         2202ج   ج    

 التسق ع:          
 أ.د. ن  ر وشوسد شلير    
 )رئ س الةجن (             

 2202ج   ج                                  

 

 

 

 جةساته  وجةاس ية ا  التر  ا  األسلسا  ج جلو ا  د اللءوان هاذه الرسالل  صّدقت  
  2202الون ددة  تلر خ  ج   ج 

 

 التسق ع     
 الدل و   ع لس للضر جسادأ.د.  

 عو د ية   التر    األسلس  
 جلو   د للء    

 2202ج   ج        
 اإلهداء

  إىل
 إجالاًل وإكبارًا.   لدي اجلريح       ضحية ناهلا الغدر يف بكل    
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 رمحة ومغفرة.  من أوصانا اهلل بهما والداي 

 حبًا ووفاءً                       عوني يف احلياة أخوتيسندي و

 زوجي العزيز.                                     الذي علمني ان ارتقي سلم احلياة حبكمة وصرب.

 أوالدي.                     علي –حسن  –منتظر  –مرتضى  –قرة عيني مصطفى 

 عرفانًا وتقديرًا.                               كل من علمني حرفًا وأضاء يل مشعة املعرفة أساتذتي. 

 خري جزاءًا وإحساناً                                            هذا العمل  إلمتامي نكل من شجعني وساعد
 

 رة جهدي املتواض أهدي هلم مث

 

 
 ثةالباح                       

 

 

 الشكر والتقدير
 

احلمد هلل الذي أمنت على عباده باإلمساع واإلبصار.. وكرم اإلنساا  ورعال لامل اارادار..     

 واصطفى من عباده ااترني األبرار.
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.. ونبيامل  عأشهد ا  ال آلمل إالّ هو االك احلق اابني.. وأشهد أ  حممادا  عباده ااصاطفى    

اجملتبى.. ورسولمل اارتضى الذي ال ينطق عن اهلوى.. صلى اهلل وسلم وباار  عليامل وعلاى آلامل     

 وصحبمل ومن سار على هنجمل إىل يوم الدين... أما بعد..

كا  اهلل يف عو  العباد ماا كاا  العباد يف عاو  أميامل. مان بعاد الياعر هلل ال يساع  إاّل ا             

ااسااعد الادكتور    واألساتا  جاواد  كاا م  الادكتور ناا م    األساتا   اتردم بواعر اليعر واالمتنا  إىل

عرات جبار سعداهلل ، اللّذين جتيما عناء قراءة الدراسا  ومتابعا  أبوا،اا، وااا باذاله مان جهاود        

معتاا ة ومظاتااات سااديدة أوصاالة الدراساا  إىل مااا هاام علياامل، علااهما ماا  كاا  تراادير واااا ام  

مةا دةوم م مة     جامعةة داةال ل    -الرتبيةة اساااةية    وأشكر عمادة كلية  وجزآمها اهلل تعاىل مري اجلزاء.

 دعم  هلذا الورااة.

وأجااد ماان الواجاا  علاامج ترااديم جزياا  شااعري وعتاايم امتنااانم إىل اساااتذتم االعا اا     

ت مجيعا  يف قسم الدراسات العليا الذين بذلوا اجلهود ااخلص  من أج  ا  خنطو بثر  يف وقة عزج

أااو  ماا يعاو  اان يرشادنا ويرادم لناا ااعلوما  الصاادق ، وأمان بالاذكر مناهم              عيمل اخلطى وكناا 

والادكتور أيااد دياد    الادكتورة أمسااء كاا م أعنادي      واألساتا ة  االستا  الدكتور نبي  حممود شاكر

 .والدكتورة بيرى عناد مبار  كمبش ديد رشيد والدكتورة ماجدة

وعاره َّ  مان   ااا   كاريم نصري دياد   وزميلم أمموأتردم جبزي  شعري وعائق اا امم إىل  

 الدراس  وعرمل اهلل وجزآه ع  مري اجلزاء. مدةدعم معنوي طيل   مصادر علمي  و

ويفاا ع علاامج واجاا  العرعااا  باجلمياا  ا  اقاادم شااعري إىل زمااظء الدراساا   مالااد،        

 معتز(، و جبار سامم،
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يم النصا  الادائم وإباداء    تراد دي صاا  يف  ها أداد م  األساتا  والزميا    األخوال أنسى دور 

 ااساعدة يف ك  ااواقف علمل ك  االا ام والتردير.

معتبا  كليا  ال بيا     ماو فم  و األساساي  معتب  كلي  ال بيا   مو فم واليعر واالمتنا  إىل  

َّج العااثري ماان ااصااادر ااهماا  الاات أسااهمة يف ترصااني       عاارواو ذينالريا ااي ج جامعاا  دياااىل الاا   

  ك  تردير واا ام، داعيا  العزيز الردير ا  دمدهم بالصح  وطو  العمر.م م هالدراس ، عل

جزي  شعري وعرعانم ااملوء باحل  واالمتنا  إىل عائلت لصا هم ومملاهم عنااء     وأقدم 

 الدراس  معم وتيجيعهم ااستمر عجزآهم اهلل مريا  ع .

اعياا  اهلل عاز وجا  دوام    وأمريا  أقدم الياعر لعا  مان أبادى َّ النصا  وماد ياد العاو  د         

 ااوعري  للجميل.

 

                                                         واهلل ويل التوفيق

 الباحثة                  

 

 باللغة العربية ملخص الرسالة
ةأأالتمامأأتيم مفأأإماكتسأأابمبيأأضمامن أأا اتممعنااسان الرساالل    تأأثير منأأج تمتيمرنأأإمعاد
  . مرلمعالخا مج لمتيمن ااألساسرةمبك تما

مةامبادي
م.ججاممندنلمجع ع مم
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مامنش فمممممممممممممممممممممممممممممممممممممامنش ف
مأ.ل.مف اتمجبا مسيلاهللم.ممممممممممممممممممأ.ل.مجاظ مكاظ مجعال.مممممم

م 2232ممممممممهأ3412
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
  سال:اشتوةت الرسلل  عةء  وس  أ 

مامبابماألعل:مامتي رفمبامبدث:
:منقلنةمامبدثمعأهنرته

تلرقاات ال لش اا  إلااء الاات ةم سأهو تااه لاا  تداادم الشاا سل واان  ااالر تنشاائ  ج اار  
لااء انلياالر التاا  تناالدي  ضاارسرة تجد ااد الونااله   جد ااد عةااء اسااس عةو اا  وتلااسرة، سا 

ل اد، وان ش اب اعت لرهال لالرتدلي  لل وة ا  الت ة و ا ،  ام تلرقات ال لش ا  إلاء ل  ا  يارة ا
عالدة الات ةم لا   إعدادونهلجًل تر س ًل وتيلواًل، ستعت  أهو   ال شب ل   وانه  ت ة وا  سا 

ايتسلل   ض الوهلرات األسلس    يرة ال د لالرتدالي  وساتسا األداي الوهالري لللل الت 
 وتسسل.الاألسر 
:منشكمةمامبدث

وتسسااااال الاألسر تيوااااان وشاااااية  ال شاااااب لااااا  ضااااا ف وساااااتسا األداي لللل ااااالت  
لةوهااالرات األسلسااا    يااارة ال اااد ألن ال لش ااا  ت تداااد انهااال ن تع اااذ انهتوااالم اليااالل  عناااد 
تل  ق الونه  لضاًل عن اللرق التدة د   الوت    لت ةم الوهلرات األسلس   تشتال  إلاء 

  يرة ال د. ل  ايتسلل الوهلرات األسلس    سة لً  جهد أي ر سسقت ألسر، وول  ن يس
 
 
مفمامبدث:أهلا

  اااض الوهااالرات األسلسااا    يااارة ال اااد لللل ااالت  نيتساااللاعاااداد وااانه  ت ة وااا   .0
 وتسسل.الاألسر 

الت اارف عةااء تااع  ر الواانه  لاا  ايتساالل   ااض الوهاالرات األسلساا    ياارة ال ااد  .2
 .الوتسسللللل لت األسر 
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  اض الوهالرات األسلسا    يارة ت ةام  و رل  تع  ر إعلدة الات ةم لا  اد الر جهاد .3
 وتسسل.اللل لت األسر ال د لل

 

:مف عضمامبدث
تسجاااااااد لااااااارسق ذات دنلااااااا  و نس ااااااا   ااااااا ن ان ت ااااااالر ن الد ةااااااا  سال  ااااااادي األسر  .0

  .سالضل ل  التجر     ت نلةوجوسع

 اااا ن الوجوسعاااا   سرتسجااااد لاااارسق ذات دنلاااا  و نس اااا  لاااا  ان ت اااالر ال  اااادي ان .2
 التجر     سالضل ل .

  اض الوهالرات األسلسا   ت ةام  هادلتع  ر ان جل   لا  اد الر جالت ةم ا إلعلدة .3
 .س نسل وتفلست   يرة ال د

:منجاالتمامبدث
   توتسسل ل   لنس   آون   نالللل لت األسر :  امنجالمامبش ي -

 سهل لة نلتج   دس  .                          
 .2202ج3ج29ل ل    2229ج00ج08الودة ون :  ام ناجإمامنجال -

   دس  . ج   ل لنس   آون   نت سهل لة نلتجالسلش  ال لر :  امنكاجإامنجالم -

 مممممممممممممممممممممممممم

مامبابمامياجإ:
:مامل اساتمامجظ رةمعامل اساتمامسابقة

ون  الر هذا ال لل تلرقت ال لش   إلاء الوانه  سأهو تاه لا  التر  ا  الر لضا   م
لا  ضاسي  سالء  صلئص الورشة  ال ور   ل  ن  ال شب سي ف   تسج اه النشالل الشريا 

هذه ال صلئص، سيذلك تم التلرق إلاء الات ةم الشريا  سوراشةاه سالاء ونشن الت الات ةم 
سأهو تهاال  اام إلااء أساالل ل ق االس الاات ةم سونهاال الجهااد الوااد ر )إعاالدة الاات ةم(  ستضااون 
هذا ال الل الوهالرات األسلسا    يارة ال اد ستام التلارق إلاء الوهالرات األسلسا   الو تالرة 

 :وله دراست ن سل دت ن أ ضلً  ق د ال شب. ستضون
 دراس  ن  ر وشوسد شلير. -

 دراس  سلور  سسف وت ل. -
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ج اءاتهمامنرلاجرة  :امبابماميامث:منج تمامبدثمعاد

است دوت ال لش   الونه  التجر    لوالئوتاه وشاية  ال شاب سأهدالاه، اوال ع نا   
 الل  عاددهل وتسسل ل   لنس ا  آونا   ان سهال لة نالت سالالليلنت للل لت األسر  ال شب

( للل ااااا  تااااام ا ت ااااالرهن  صاااااسرة عشاااااسائ   سقساااااوت إلاااااء وجواااااسعت ن الوجوسعااااا  62)
( للل اا  س  ااد إجااراي التجاالنس ل  ناا  32( للل اا  سالوجوسعاا  الضاال ل  )32التجر   اا  )

ال شاااااب ستشد اااااد الوهااااالرات األسلسااااا   اعتوااااالدًا عةاااااء ونهااااال  سنارة التر  ااااا  تااااام تشد اااااد 
ل  راي سالو تصا ن سعوار تجر ا  اساتلالع   إل جالد ان ت لرات الونلس   لهل ون ق ر ا

 ال ةو   لال ت لرات الوهلر  . األسس
وفاااردات الوااانه  الت ة وااا  سعرضاااه عةاااء ال  اااراي لتدس واااه  ااام  إعااادادياااذلك تااام  

عوااار تجر ااا  اساااتلالع   لتشد اااد الجرعااا  الت ة و ااا  الونلسااا   نلاااراد ال  نااا  س  ااادهل تااام 
جرايان ت لرات الد ة   إجراي  ( أسال  ع 5التيالل   ام تل  اق الوانه  الت ة وا  سودتاه ) سا 
( سشاادات ت ة و اا  عةااء الوجوسعاا  التجر   اا ، اواال الوجوسعاا  الضاال ل  لدااد 02 ساقااع )

ل اااق عة هااال الوااانه  الوت اااع لااا  درس التر  ااا  الر لضااا   س  ااادهل تااام إجاااراي ان ت ااالرات 
الاات ةم لةواانه  الت ة واا  األسلااء س  ااد لتاارة راشاا  وشااددة لةوجوااسعت ن تاام إعاالدة   ال  د اا

س للواادة النون اا  نفسااهل عةااء الوجوسعاا  التجر   اا  واارة أ اارا، اواال الوجوسعاا  الضاال ل  
 ت  تل  ااااق الواااانه  الوت ااااع س  اااادهل تاااام إجااااراي ان ت اااالرات ال  د اااا  ال لن اااا ر لدااااد اسااااتو

ستم جوع ست س ل ال  لنلت ساست دام السسالئر اإلشصالئ   الونلسا    لةوجوسع  التجر    
 و للج  ال  لنلت.ل  
 
 

م:ة ضمامجتائتمعتدمرم امعنجاقشت اامبابمام ابع:م
لاااا  هااااذا ال اااالل تاااام عاااارض النتاااالئ  واااان  ااااالر الجااااداسر سانشاااايلر ستشة ةهاااال   

 سونلقشتهل  عسةسل عةو  اعتولدًا عةء الوصلدر ال ةو  .
دلااااات النتااااالئ  عةاااااء تشسااااان الوجواااااسعت ن التجر   ااااا  سالضااااال ل  لااااا  ايتسااااالل  

لسااا   الو تااالرة ق اااد ال شاااب، سعناااد ودلرنااا  الوجواااسعت ن لااا  ان ت ااالرات الوهااالرات األس
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الت ة وا  عةاء  الونه ل ق عة هل ال  د   األسلء ظهر تفسق الوجوسع  التجر     الت  
 الوت ع ل  درس التر    الر لض  . الوجوسع  الضل ل  الت  ت ةوت  للونه 

 وارة أ ارا  وجوسعا  التجر   ا عةاء ال لةوانه  الت ة وا  الُو اد س  د إعلدة الات ةم 
إعاااالدة الاااات ةم شدااااق جهاااادًا وااااد رًا لاااا   إن ال لن اااا   أظهاااارت نتاااالئ  ان ت اااالرات ال  د اااا

أول الوجوسع  الضل ل  لدد استورت  للت ةم سلاق  ايتسلل الوهلرات األسلس   الو تلرة
 .الونه  الوت ع ل  درس التر    الر لض  

 
مامبابمامخانس:ماالستجتاجاتمعامتعصرات:
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 التعريف بالبحث-1
  تهوأهميالبحث مقدمة  1-1

يعد التعلم من أهم المظاهر والسمات التي تلعب  دورا  هامبا   بي ت بدم  ميبر مبن  
الشببعو إ  ا ا ببث يببثمر تببيميرا  ايشاميببا  وشببامج   ببي ت شبباس شيببي شديببد  لبب  اسبب   لميببس 

طببببر  متطبببورح وثديمبببسإ وي بببا  هببباا الت بببدم ممبببدئ معر تبببث لطبببر  ووسبببااي و ظريبببات 
 التدري  والتعليم الثديث...

والمببب ال التعليمبببي أثبببد اسسببب  الرايسبببيس التبببي ت بببوم  ليابببا العمليبببس التعليميبببسإ  
ت بببادض مربببرورح تشديبببد الم ببباهل وأسبببالي  البببتعلم لربببرورح  األ  بببار ديبببد مبببن  كوه بببا

اسرت بباب مالعمليببس التعليميببس ممببا يت اسبب  مببي التطببور البباض يشببادش العببالم اليببومإ ويشبب ي 
ال تببباال وتث يببب   أ ربببيالمعلمإ المبببتعلمل الر بببااس األساسبببيس للث بببوي  لببب  لمببب الإا)

.  العمليبببس التعليميبببس الممرمشبببس والملطبببط لابببا سبببلعا  ت بببم   عالبببس  بببي  مليبببس األهبببدا 
 ا تسا  وتعلم الماارات األساسيس  ي أض لعمس رياريس.

ات  ميرح ثا شالثديمس المتمعس  ي التعلم الثر ي ث  ت  واألسالي ان الطراا   
المببببتعلم الماببببارات األساسببببيس ماس تمبببباد  لبببب  اسسبببب  العلميببببس وواسببببعس  ببببي ا تسببببا  

السبببليمس والمجامبببس للمسبببتوئ العمبببرض والمبببد ي والع لبببي للمتعلمبببينإ ويشبببير ) اسبببم لبببسامإ 
مببين تببا ر الماببارات الثر يببس هببو  أممتببت"ان الدراسببات والمثببوث العلميببس  لبب   ل4002

لماارات الع ريس ويعود الك  ل  ان درشس التعلم هبي أ لب   بي أساي م مير من تا ر ا
 .ل1)الععاليات الثر يس م اا  ي الععاليات الع ريس"

تعلم الماارات األساسيس ل ي لعمس من أهم شبروط  شباا الت بدم  بي األدابإ وان  
س المتمعبسر س التعلم والتطور  ي األداب يم    ل  م دار التعلم والت ويي  بي األسبالي  

للتعلم التي شبابت مبن  تباال المثبوث والدراسبات التبي أدت  لب  تطبوير مسبتوئ األداب 
 وتث ي  اس شاسات الرياريس.

                                                 

 .803لإ ص4002: ) ليس الترميس الرياريسإ شامعس مغدادإ موضوعات في التعلم الحركي اسم لسام؛  ل1)
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ان الغايس من ا بادح تعلبم المابارات األساسبيس ألض لعمبس هبو الو بوي مبالمتعلم   
 ي األداب  رج   بن اس ت باد  بي الشابد الممباوي مبن ثيبث  بدد   ل  ا تسا  اآلليس

ست أو البببسمن المسبببتغر إ وأن اآلليبببس تع بببي تثديبببد  بببدد المشمو بببات العربببليس المثببباو 
ل 4002عاملبس وهباا مبا أ بد  ليبث) ميي مثمبود شبا رإالالعاملس و  ي العرجت غيبر 

  ج تببببثي  بببب   لبببب   ميببببس الطا ببببس المطلومببببس ألداب  مببببي معببببين و ان "  ا يشببببير البببب 
ي مشاهدح الشلص المدر  وهبو يم ن اسستدسي  ل  هاا من لج .ل1)م و يس األداب"

يثدض ماارح ما مساولس وا سياميس دون ظاور معو ات سدااث وهاا ما أشار  ليبث )وشيبث 
" ببد ي ببون أداب اس ببراد للماببارات الثر يببس مشاببد مببد ي و  ببرض   ببااج   ل4000مثشببو إ 

 .ل2)أ ي أم اب تيديس المامس ويعود الك  ل  ا ام امتل وا معلومات أ مر  عاليس"
عببببد لعمببببس  ببببرح اليببببد أثببببد أ ببببوا  األلعببببا  الريارببببيس الاامببببس  ببببي  ظببببام م ا ت ببببا ت 

اللعمبس مبن م با   هباشالرياريس وهبي مبن األلعبا  الشما يبس والشبعميس و ظبرا  لمبا تبو رش 
ترمبببوض سبببليم للممارسبببينإ  م ابببا تعبببد م اشبببا  ترمويبببا  مت بببامج  ي سببب  التجميبببا  ميبببرا  مبببن 

مبببا أ بببد  ليبببث ) مببباي  مدالثميبببد ومثمبببد  بببمثيإ  المتطلمبببات الترمويبببس الشيبببدحإ وهببباا
ل "ان أهميبببس رياربببس  بببرح اليبببد ترشبببي  لببب  مبببا تتربببم ث مبببن م و بببات هامبببس لابببا 0830

وطميعببس هبباش اللعمببس مببن  إل3) "المت املببس للطالبب أمعادهببا الرببروريس لت ببوين الشل ببيس 
عبببوا ثيبببث سبببر س أدااابببا وت بببو  مااراتابببا يتطلببب  مبببن اس بببراد الببباين يمارسبببوها ان يتمت

الماببارض الشيببد البباض يم بب ام مببن اسببتلدام الماببارات مالشبب ي المطلببو  وثسبب   مبباألداب
 موا   اللع  المتعددح.

 
وه ببا ت مببن أهميببس المثببث  ببي   ببداد مبب ال تعليمببي واا ببادح الببتعلم  ببي ا تسببا   

معض الماارات األساسيس م رح اليد والتعبر   لب  تبيمير اسبتلدام أسبلو    بادح البتعلم 
                                                 

: ) ليبس الترميبس األساسبيس إ شامعبس علم الحركة والتطور والتعلم الحركي حقااق  ومااام م  ميي مثمود شبا ر؛ل 1)
 .001لإ ص4002ديال إ 

 .432لإ ص4000: )مغدادإ مطمعس العاديإ التعلم وجدولة التدر بوشيث مثشو ؛  ل2)
لإ 0830: )ال بباهرحإ دار الع ببر العرمبببيإ الق اااف فاااي كاار  ال اااد مبباي  مدالثميببد إ مثمببد  بببمي ثسببا ين ؛  ل3)

 .6ص
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د المببدلر  ببي تعلببم هبباش الماببارات لطالمببات ال بب  األوي المتوسببط والببك ل يببا  الشابب
لجرت بببباب ممسببببتوئ األداب الماببببارض لاببببن وتث يبببب  الاببببد  مببببن الببببتعلم لابببباش الماببببارات 
األساسيس  ي هاش المرثلبس العمريبس مبي تشب يي  ا بدح أساسبيس مبن الج مبات مم بن ان 

 تطور هاش اللعمس  ي مدارس ا.
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مشكلة البحث  1-2
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مببببن لببببجي لمببببرح الماثمببببس المتوارببببعس  ببببي الميببببدان التعليمببببي  مدرسببببس للترميببببس  
الرياريس  ي المدار  الما ويس ومجثظاتابا ربع  مسبتوئ األداب للمابارات األساسبيس 

متوسببطإ وتعت ببد الماثمببس ان سببم  ا لعبباض الم ببرح اليببد ومشبب ي لبباص طالمببات األوي 
ش اللعمبببس يعببببود  لببب  ا ابببا س تيلبببا الثيبببس ال بببا ي مببببن مسبببتوئ األداب المابببارض  بببي هبببا

اسهتمام والع ايس أم اب تطمي  المب ال المتمبيإ ممبا يب ع   سبلما   بي ا تسبا  المابارات 
  بد تعلمابا مبالطر  الت ليديبس المتمعبس  بي تعلبم  ا  األساسيس أل اا تيلا و تا  طويج  وشابد

 الماارات األساسيس.
 السثالين التاليين ن  ماإلشامسمش لس المثث   ياغسو ليث ثاولت الماثمس  

مبدئ تببيمير مب ال تعليمببي  بي ا تسبا  معببض المابارات األساسببيس م برح اليببد مبا  .0
 لطالمات األوي المتوسط.

 هي   ادح التعلم لث تيمير ايشامي  ي ادلار الشاد تعلم هاش الماارات؟ .4

 
 البحث  أهداف 1-3

 ياد  المثث  ل  
معبببض الماببارات األساسبببيس م ببرح اليبببد لطالمبببات  ا س تسبببمببب ال تعليمببي    ببداد .0

 متوسط.الاألوي 

التعببر   لبب  تببيمير المبب ال  ببي ا تسببا  معببض الماببارات األساسببيس م ببرح اليببد  .4
 متوسط.اللطالمات األوي 

معبض المابارات األساسبيس م برح تعلبم  معر س تيمير   ادح التعلم  بي ادلبار شابد .8
 متوسط.الاليد لطالمات األوي 

 
 
 
 
  ض البحثفرو 1-4
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توشببببببد  ببببببرو  اات دسلببببببس مع ويببببببس مببببببين اسلتمببببببارين ال ملببببببي والمعببببببدضإ األوي  .0
 .للمشمو تين التشريميس والرامطس

مبببين المشمو بببس  ويتوشبببد  بببرو  اات دسلبببس مع ويبببس  بببي اسلتمبببار المعبببدض اس  .4
 التشريميس والمشمو س الرامطس.

ارات األساسبيس إل ادح التعلم التيمير اسيشامي  بي ادلبار شابد تعلبم معبض الماب .8
 م رح اليد وم س  متعاوتس.

 
 جماالت البحث  1-5
                                   تمتوسبببببببببط  ببببببببببي ما ويبببببببببس  م بببببببببس م ببببببببببالطالمبببببببببات األوي  اجملال البشري 1-5-1

 .4000-4008وه  للم ات / مع ومسإ للعام الدراسي 
 .48/8/4000لغايس  03/00/4008للمدح من   اجملال الزماني 1-5-2
 .مع ومس وه  للم ات تالساثس اللارشيس لما ويس  م س م   اجملال املكاني 1-5-3
 

 املصطلحات الواردة يف الرسالة تعريف 1-6
 . المنهج1

والممارسببات الااد ببس التببي تلططاببا  واأل شببطسهببو شميببي اللمببرات والمعببار  " 
 ببدراتام تثببت  وت ظمابا المدرسببس مببم ت ببدماا للتجميبا مطببر  وأسببالي  ملتلعببس تبتجام مببي

شببما  ثاشببات ورغمببات التجميببا ماببد  ال مببو الشببامي لشميببي  ببواثي  اشببرا اا لت ميببس واا
تام الع ليس وال عسيس والشسميس واسشتما يبس والروثيبس مبم ت ويماباإ لتث يب  اسهبدا  ثيا

 .ل1)"الترمويس وم اب المشتمي السليم
 
 
   . إعاد  التعلم2

                                                 

لإ 0881ل شبرإ : ) مبانإ دار الع بر للطما بس واالمنامج المعاصر  في الترب ة الر اضا ةأ رم س ي لطاميس؛  ل1)
 .82ص



  التعريف بالبحث  -الباب األول
 

    

48 

 

ماببا  ان يطلبب  مببن العببرد أو الريارببي هببي أثببد اسببالي   يببا  الببتعلم وي  ببد " 
ان يتعلم ماارح معي س أو يثعظ شياا  شديبدا  ثتب  يبتم ن م بث ومعبد  تبرح راثبس تطبوي أو 

 .(1)"ت  ر يطل  م ث   ادح التعلم أض ما سم  تعلمث
 ل2). االكتساب3

هبو أثببد  مليببات البتعلم الثر ببي وهببو تغيبر  ليببي أو  ميببر  بي السببلوك الثر ببي  
   :د  مليس اس تسا   ل    اط  دح وهيتمألداب وتعويع   م دار ا

ي اي دساي الماارح. -  الشرا والعرض للمتعلم واا

 التغايس الراشعس. -

 توسيي وشدولس التمرين. -

 . المهار 4
"وهبببي األداب الثر بببي الربببرورض الببباض يابببد   لببب  تث يببب  غبببرض معبببين  بببي  

 .ل3)الريارس التل  يس و  ا  ل وا د اللعمس"
 .ل4)هي مامس أو  مي معين يع    عاليس  اليس  ي األداب"وتعر  أيرا  " 

 . الجهد المدخر5
ي  د مث العار  مين  دد المثاوست أو السمن للتعلم األوي والتعلم المبا ي   بد "

 .(5)"  ادح التعلم
هبو العبار  مبين   باط أو  بدد مبرات أو سمبن التمبار أداب  : التعر ف االجراقي للباحثاة

 التعلم.   ادحمار اداب التعلم الما ي   د التعلم اسوي والت

                                                 

 .062ل إ ص4001إ شامعس ديال إ اسساسيس : ) ليس الترميس0إ ط معالم الحركة ميي مثمود شا ر ؛  ل1)

(2)  Schmidt, A.Richard ; Motor control and Learnig , 3td , Humam Kantices, 

1991, p.149. 

: )ال اهرحإ دار الع ر العرمبي 0إ ط اضي الحد ث التدر ب الر اضي الحد ث التدر ب الر معتي  مراهيم ثماد؛  ل3)
 .14ل إ ص0883إ 

 .08لإ ص4004: )مغدادإ م ت  ال لرحإ التعلم الحركي ب ن المبدأ والتطب  يعر  ليون؛  ل4)
: ساا كولوج ا الااتعلم وأنماااط الااتعلم وتطب قاتهااا الناساا ة والتربو ااةممببدوا  مببدالم عم إ أثمببد مثمببد ال  ببدرض؛  ل5)

 .20لإ ص0884تمس العجاإ )ال ويتإ م 
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 السابقةالدراسات الدراسات النظرية و -2
 الدراسات النظرية 2-1
 منهج الرتبية الرياضية 2-1-1

المنهج هو تفسير للفلسفة التربوية القائمة، إذ انه يعكس السياسةة التةت ترسةمها  
الدولةةةةة، مهةةةةو مةةةةر ا تعكةةةةس يةةةةرو  المألتمةةةةال الةةةةذ  تتةةةةرأل   ةةةة  ا نيمةةةةة ا ألتما يةةةةة 

 ا قتصادية التت يستيل بها الناشئ.  واتألاهاته السياسية وأحواله
. والمةنهج مةت (1)((  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱوردت كلمة المنهج مت القر   الكةري  )) 

. امةةا المةةنهج (2)اللغةةة كمةةا ألةةاس مةةت لسةةا  العةةرت  بةة  منيةةور تعنةةت ال ريةة  الوا ةة 
تعنةةت ال ريقةةة التةةت ينهألهةةا  إغريقيةةةميرألةةال لإلةةل اللغةةة ال تينيةةة مهةةو كلمةةة  كمصةة ل 

حتل يصل إلل هد  معي  وقةد نقةل هةذا المعنةل إلةل مألةال التربيةة ليشةير إلةل  ،الفرد
 التربوية التت تت لال المدرسة لتحقيقها. ا هدا النهج الذ  يألت ا  يتبال لبلوغ 

والمنهج مت مفهو  التربية الريا ية يشمل ألميال ألوانت شخصية المتعل  وهةت  
أ  يسةةاه  مسةةاهمة معالةةة  .(3)انفعةةالتلنمةةو معرمةةت، نمةةو األتمةةا ت، نمةةو حركةةت ونمةةو 

لتنميةةةة الشخصةةةية المتكاملةةةة والمت،نةةةة للفةةةرد، ولةةةدرس التربيةةةة الريا ةةةية دورا  معةةةا   مةةةت 
 تحقي  ذلك.

إذ يعةةةد درس التربيةةةة الريا ةةةية القا ةةةدا ا ساسةةةية مةةةت مةةةنهج التربيةةةة الريا ةةةية  
 لأللعةةةةةات مهةةةةةو يسةةةةةا د  لةةةةةل تحسةةةةةي  ا داس الحركةةةةةت واكتسةةةةةات المهةةةةةارات ا ساسةةةةةية

 الريا ية، م       ت وير الحركة الريا ية المدرسية.
أليةدا  وصةقل مةواهبه   إ ةدادا   إ ةداده بعةد ا  يةت   تورمد المنتخبات بال  بةا 

  إذ يقةول  (4002، وهةذا مةا أكةدك )كمةال ألميةل الرب ةت،كعد لةذلم  خ ل المنهج الم  

                                                 

 . 24سورا المائدا/ اآلية  (1)
 .31ص مصدر سبق ذكره،أكر  ،كت خ ابية،  (2)

تحليلللل ضممنللمدا  الللدضة ضمتربيلل  ضمريةنلللي  ممرحللل  ضمت للللي  محمةةد رم ةةا   ةة  ، يحيةةةل  ابةةت يحيةةل   ( 3)
 .1(، ص4002  )ألامعة أسيو ، كلية التربية الريا ية،ض سةسي



   السابقةوالدراسات اسات النظرية الدر -الباب الثاني
 

    

14 

 

المألةال الريا ةت ا م ةل إذا  لا  امكانية وصةول الناشةئي  إلةل المسةتويات العليةا مةت
تةة  اختيةةار الناشةةئ منةةذ البدايةةة ب سةةلوت صةةحي   ةة  العمةةل  لةةل توأليهةةه إلةةل أ  شةةكل 
مةة  اشةةكال الريا ةةة المناسةةبة  سةةتعداداته وقدراتةةه المختلفةةة. وبةةذلك سةةيتمك  ال  ةةت 

 .  (1)م  ا  يحق  تقدما  مستمرا  مت نشا ه الريا ت الذ  ت  اختياركل
ا هتما  والعناية بمنهج التربية الريا ةية وت ةويرك ويتألسةد  لذلك م  ال رور  

ذلةةةةك مةةةةت ا هتمةةةةا  ب  ةةةةداد الةةةةدرس  لكونةةةةه ا سةةةةاس مةةةةت التنميةةةةة الشةةةةاملة والمتكاملةةةةة 
لا  درس التربيةة الريا ةية ومةا يت ةمنه  (Riordan, 1980)للمةتعل ، وهةذا مةا أكةدك 

اس المةةةوا   الصةةةال  مةةةت  مليةةةة بنةةة وأساسةةةتمةةة  النشةةةا ات والفعاليةةةات لةةةه دور مهةةة  
( لا  مة  ال ةرور  3111، لذلك يرى كل م  )مكار  حلمةت، محمةد سةعد،(2)لوا  دادك

ا هتمةةا  بةةدرس التربيةةة الريا ةةية وبمكوناتةةه لغةةر  تحقيةة  أ لةةل مسةةتوى مةة  الفعاليةةة 
     َ  .(3)التربوية والبدنيةل ا غرا م   

 
 ة لإلناث( سن11-12خصائص املرحلة العمرية لعينة البحث ) 2-1-2

( هةذك 3111يعةر  )بس ويسةت أحمةد، و ا   ينة البحث مة  مرحلةة المراهقةة،  
المرحلةةةة ب نهةةةا لمرحلةةةة ن ةةةج متعةةةدد الألوانةةةت يحةةةاول ميهةةةا الفةةةرد تحمةةةل مسةةة وليات، 

وقةةةد صةةةن  ك يةةةر مةةة  العلمةةةاس  .(4)لا مةةةوا والبحةةث  ةةة  ذاتةةةه مةةةت بحةةةر ك يةةةر وشةةديد 
سةةنة( إلةةل مراحةةل مختلفةةة 31-34ي  )وهةةت المرحلةةة المحصةةورا مةةا بةةمرحلةةة المراهقةةة 

هةةذك  (5) (3112( صةةن  )كةةورت مانيةةل،3111وحسةةت مةةا يشةةير )بس ويسةةت أحمةةد، 
 -المرحلة إلل 

                                                 

 .444(، ص4002  )الألامعة ا ردنية، ضمتدريب ضمريةني ملقرا ضمحةدي دضم شرياكمال ألميل الرب ت   (1)
(2) Riordan Jsaviet sport. Printed in Grated Britain by comelat press – press – Ltd 

south amptan, 1980,pp.42. 

  )القةاهرا، مركة، الكتةات للنشةر، 3،  ضمريةنلي  منلةا  ضمتربيل مكار  حلمت أبو هرألة، محمد سةعد ،غلةول   (3)
 .19(، ص3111

 .321(، ص3111  )القاهرا، دار الفكر العربت، أسس دنظريةت ضمحرك بس ويست أحمد    (4)
 .322، صضممصدر نفسهبس ويست أحمد   (5)



   السابقةوالدراسات اسات النظرية الدر -الباب الثاني
 

    

11 

 

سةةنة( للبنةةات و 32-33مرحلةةة المراهقةةة ا ولةةل مرحلةةة بدايةةة الن ةةج الألنسةةت ) -
 سنة( للذكور.34-39)
بنةةات سةةنة( لل34-31مرحلةةة المراهقةةة ال انيةةة مرحلةةة اكتمةةال الن ةةج الألنسةةت ) -

 سنة( للذكور.31-32و)

مةةة   مرحلةةةة المراهقةةةة ا ولةةةل هةةةت مةةةا تخةةةص  ينةةةة البحةةةث، وينيةةةر إلةةةل هةةةذك 
انتقةةال ألسةةمت و قلةةت وانفعةةالت واألتمةةا ت مةةا بةةي  مرحلةةة ال فولةةة إلةةل إنهةةا المرحلةةة 

 ومرحلة الشبات والن ج.
س  بةالنمو الألسةمت ت ندما نتحدث    النمو الألسمت مت هذك المرحلة، نراك ي 

ل والةةو،  للألنسةةي  و  فةةرا مةةت نمةةو ال ةة(  ل4009كامةةل،  أسةةامةيال، كمةةا يشةةير )السةةر 
 يةةةةا   ويصةةةةاحت ذلةةةةك اتسةةةةاد الكتفةةةةي   نةةةةد البنةةةةي ، بينمةةةةا البنةةةةات ينمةةةةو أك ةةةةر مةةةةت 

               سةةةةةةةر ته  أقصةةةةةةةلالحةةةةةةو ، وتسةةةةةةةب  البنةةةةةةةات البنةةةةةةي  مةةةةةةةت النمةةةةةةةو العيمةةةةةةت، إذ يبلةةةةةةة  
   .(1)ني ل(  ند الب3239-3139سنة(  ند البنات و)33-32)

(  لا  القياسةةةات الألسةةةمية مةةةت مرحلةةةة المراهقةةةة 3111يةةةرى )بس ويسةةةت أحمةةةد،
(. وأ  أهة  3ا ولل تت ور بشةكل ملحةوي ولكة  الألنسةي  وكمةا مو ة  مةت الألةدول )

 .(2)هذك المرحلة هت بداية الن ج ولك  الألنسي ل تمي،صفة 
 
 
 
 

 (1جددل )
 ضمقيةسةت ضمجسمي  في مرحل  ضممرضاق  ضألدمى

 بنات ا و د لقياسا

                                                 

 . 339(، ص4009،   )القاهرا، دار الفكر العربت ضمنمد دضمدضف ي اسامة كامل راتت، إبراهي   بد ربه   ( 1)

 .322، صمصدر سبق ذكرهبس ويست أحمد   (2)
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 الو،  ال ول الو،  ال ول العمر
 كغ  2133 س  32339 كغ  1431 س 31139 سنة 34
 كغ  1131 س  32934 كغ  1432 س  32934 سنة 31
 كغ  2131 س  32131 كغ  2433 س  ..393 سنة 32

 
( لا  ال،يةةةةادا 4000أمةةةةا النمةةةةو العقلةةةةت ميةةةةرى )نألةةةةا  شةةةةل ، اكةةةةر  صةةةةبحت،  

مةت مرحلةة المراهقةة ا ولةل سةو  يقابلهةا  ا ألهة،ات النمو الألسمت وت ور الحاصلة م
ا  ةةةر  لهةةةا نمةةةو سةةةريال مةةةت القةةةدرا العقليةةةة مةةة  ناحيةةةة التفكيةةةر وا نتبةةةاك والتركيةةة،، حيةةةث

 .(1)التعل  الحركتل وبا خصالكبير  لل التعل  
   لةةةل هةةة(  لتةةة،داد مقةةةدرا المرا4004و خةةةرو ،   وي ةةةي  )محيةةةت الةةةدي  تةةةو  

لةةذلك  .(2)لا شةةياستبةةاك وينمةةو لديةةه التةةذكر مةة  حيةةث الفهةة  واسةةتنتا  الع قةةات بةةي  ا ن
وهةةذا سةةي ور ا سةةتيعات والتةةذكر  نةةد الفةةرد  إدراكيكةةو  أك ةةر دقةةة مةةت التفكيةةر وأك ةةر 

 دا.ق لل الحركات وحل المشك ت الحركية المع إبدادمما يألعله ذا 
يمةةر بهةةا المراهةة  والتةةت تةةرتب  أمةةا النمةةو ا ألتمةةا ت يقصةةد بةةه التغيةةرات التةةت  

( ا  مرحلةةة 3114بالع قةات ا ألتما يةةة والعةادات والتقاليةةد، إذ يةرى )صةةال  محمةد ، 
تةلل  الفةرد مةال اآلخةري  أو  المراهقة ا ولل ييهر النمةو ا ألتمةا ت ميهةا مة  خة ل ل

نفةةةورك مةةةنه ، وقةةةد يبةةةدو الخألةةةل  لةةةل بع ةةةه  بسةةةت التغيةةةرات المفاألئةةةة مةةةت الميةةةاهر 
ية، وينقلت مت تصرماته بي  سلوك الكبةار وتصةرمات الصةغار ويميةل إلةل تقليةد الألسم
 .(3)الكبارل

                                                 

  )ألامعةةةة البصةةةرا، كليةةةة التربيةةةة الريا ةةةية، 3،  ضملللت ل  ضمحركلللينألةةا  مهةةةد  شةةةل ، أكةةةر  محمةةةد صةةةبحت   (1)
 .441(،ص4000

(، 4004  )القةةةاهرا، ضسلللس  لللل  ضملللنفس ضمتربلللدي، يوسةةة  ق ةةةامت،  بةةةدالرحم   ةةةدس   محيةةةت الةةةدي  تةةةو  (2)
 .322ص

 .43(، ص3114  ) ما ، دار المسيرا للنشر، سيكدمدجي  ضمتنشئ  ض جتمة ي صال  محمد  لت    (3)
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وقةةةةد تنمةةةةو لديةةةةه المفةةةةاهي  المعنويةةةةة م ةةةةل الخيةةةةر، التعةةةةاو  والمنامسةةةةة ويت شةةةةل  
التمركةة، حةةول الةةذات، إذ ين لةة  الفةةرد نحةةو الشةةعور بالتكامةةل ا ألتمةةا ت، لةةذلك تعةةد 

أهميتهةةةةا مةةةت حيةةةةاا الفةةةرد وتكةةةةوي  شخصةةةيته لمةةةةا  مرحلةةةة المراهقةةةةة ا ولةةةل مرحلةةةةة لهةةةا
  يصاحبها م  تغيرات لها   ارها مت مختل  مألا ت النمو.

إ  الخصةةةةائص البدنيةةةةة مةةةةت مرحلةةةةة المراهقةةةةة ا ولةةةةل وحسةةةةت مةةةةا يةةةةرى )نبيةةةةل  
(  لا  ا داس الحركت يت  ر بشكل  ا  نتيألة التغيرات التت تحدث مةت 4009محمود ،

مية لةةةةذلك تعةةةةد هةةةةذك المرحلةةةةة هةةةةت إ ةةةةادا بنةةةةاس القابليةةةةات الألسةةةة  ومةةةةت القابليةةةةات الألسةةةة
 .  (1)الحركية والمهاريةل

ج منةاه( ل نةد و ةال 3142لذلك ي كةد )بس ويسةت أحمةد ،  بةاس السةامرائت،  
التربية الريا ية و ند ت بيقها يألت ا  تناست قدراته  البدنية والمهارية والنفسية لهةذك 

 .(2)المختلفةل ا نش ةتألاهاته  نحو المرحلة مال مرا اا ميوله  ورغباته  وا
( ل نةةد التعلةةي  مةةت هةةذك المرحلةةة 3111الةةدبور،  حسةة  محمةةدياسةةر وي ةةي  ) 

الألما يةةةة التةةةت يتةةةومر ميهةةةا التفا ةةةل الألمةةةا ت وهةةةذك المرحلةةةة تعةةةد  با لعةةةاتا هتمةةةا  
فةةرد للنشةةا  للتوأليةةه للمسةةتويات الريا ةةية العاليةةة والالمرحلةةة الم اليةةة لو ةةال ا سةةاس 

 .(3)لتيا ت التخصصالر 
 

وبنةةةةاس   لةةةةل مةةةةا تقةةةةد  تبةةةةر، أهميةةةةة مرحلةةةةة المراهقةةةةة مةةةةت حيةةةةاا ال البةةةةة، ممةةةة   
ال ةةرور  بنةةاس القابليةةات الحركيةةة لل البةةة بنةةاس  سةةليما  ومدروسةةا  يتناسةةت مةةال متغيةةرات 

 هذك المرحلة وأهميتها مت حياا ال البة وتكوي  شخصيتها.
 
 احلركي ملرحلة املراهقةاعتبارات عامة يف اختيار املنهج  2-1-1

                                                 

 .99، ص4009، مصدر سبق ذكرهنبيل محمود شاكر    (1)
  )ألامعةةة بغةةداد، طللرق ضمتللدريس فللي مجللةل ضمتربيلل  ضمريةنللي بس ويسةةت أحمةةد ،  بةةاس أحمةةد السةةامرائت    (2)

 .334(، ص3142م بعة ألامعة الموصل، 
 .34(، ص3111  )مصر، اإلسكندرية، منش ا المعار ، كرة ضميد ضمحديث    حس  الدبورياسر محمد  (3)
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( 4009مةةت  ةةوس الخصةةائص لمرحلةةة المراهقةةة ا ولةةل، يةةرى )اسةةامة كامةةل،  
 (1)توأليه النشا  الحركت للتلميذ مت هذك المرحلة يكو  كاآلتت

التربية الريا ية والنشةا  المدرسةت  لةل تنةود وتعةدد ا لعةات  مناهجا  تشمل  -
الكبيةرا، إذ ا  التنويةال  لأللعاتهد الصغيرا التت تم با لعاتالمنيمة وا هتما  

 وا نشةةةةة ة با لعةةةةةاتيتةةةةةي  الفرصةةةةةة  كتسةةةةةات المهةةةةةارات الخاصةةةةةة المرتب ةةةةةة 
 الريا ية.

خر   الريا ةةية بصةةورا متدرألةةة تناسةةت كةةل الت ميةةذ )متةة ا نشةة ةيألةةت تقةةدي   -
الن ج ومتقدمت الن ج( لمسةا دا الت ميةذ  لةل اكتسةات ال قةة ب نفسةه  و ةد  

 الريا ية. لألنش ةشل أ ناس ممارسته  تعر ه  لخبرات م

ا  ممارسة النشا  الريا ت المدرست وسيلة تربوية لها التة  ير ا يألةابت  لةل  -
، الةةرو  ا خ قيةةةسةةلوك الت ميةةذ مةةت مرحلةةة المراهقةةة مةة  حيةةث اكتسةةات القةةي  

الريا ةةةةية، تحمةةةةل المسةةةة ولية والتنةةةةامس مةةةةت سةةةةبا  تعةةةةاونت، لةةةةذا يألةةةةت تقةةةةدي  
ومةةة  قوا ةةةد تربويةةةة ت كةةةد  لةةةل إيهةةةار الألوانةةةت ا يألابيةةةة  ا نشةةة ة الريا ةةةية

 للسلوك واكتسات القي  ا خ قية.

ا  دوامةةال الممارسةةة للنشةةا  الريا ةةت لت ميةةذ مرحلةةة المراهقةةة تتنةةود مةة  حيةةث  -
تحسةةي  اللياقةةة الصةةحية والألسةةمية، تحسةةي  المهةةارات والقةةدرات البدنيةةة، تحقيةة  

والمكامئةةات...أل.(. لةةذا يألةةت ا  يرا ةةت  الةةذات والمكانةةة ا ألتما يةةة، الألةةوائ،
مةةةنهج التربيةةةة الريا ةةةية إشةةةباد م ةةةل هةةةذك الةةةدوامال ل،يةةةادا دامعيةةةة التلميةةةذ نحةةةو 

 ممارسة النشا  الريا ت المدرست.

 
 التعلم والتعلم احلركي 2-1-4

التةةت تشةةغل بالنةةا ألميعةةا  مةة   بةةاس  ا مةةور  يختلةة  ا نةةا   لةةل ا  الةةتعل  مةة   
مةي  بةل ك   ةاس مةت أ  مألتمةال مة  المألتمعةات، إذ يعةد الةتعل  وأمهات ومربي  ومعل

                                                 

 .341، صمصدر سبق ذكرهكامل راتت، إبراهي   بد ربه    أسامة (1)
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للتربيةةة، منةةذ ا  بةةدأ ا هتمةةا  بدراسةةة سةةلوك اإلنسةةا   وأساسةةت اإلنسةةانتألةةوهر للوألةةود 
أخةةذ الةةتعل  مو ةةال اهتمةةا  البةةاح ي  والدارسةةي   لةةل الةةرغ  مةة  ا  الةةتعل  أمةةر مةة لو  

 ،حةدد لمفهةو  الةتعل  لسةعتهمت حياتنا ا  تيادية، لك  ليس م  السهل و ال تعرية  م
 و نه   يمكننا م حية  ملية التعل  ذاتها بشكل مباشر. ،وشموله
مالعمليةةةة التعليميةةةة تةةةرى الةةةتعل  هةةةو ا سةةةاس الةةةذ  ترتكةةة،  ليةةةه، لةةةذلك يعرمةةةه  

(Gates,1972)   ا  الةةةتعل  هةةةو لتغيةةةر مةةةت ا داس أو تعةةةديل مةةةت السةةةلوك  ةةة   ريةةة
 .  (1)اس إشباد الرغبات وبلوغ ا هدا لالنشا  وأ  هذا التعديل يحدث أ ن

( ميرى ا  التعل  لهو سلسلة مة  المتغيةرات تحةدث 3141أما )وأليه محألوت،  
خ ل خبرا معينةة لتعةديل سةلوك اإلنسةا  و مليةة تكية  ا سةتألابات لتناسةت المواقة  

 .(2)المختلفة التت تعبر    خبراته وت ئمه مال المحي ل
( ا  الةةتعل  لهةةو مألمو ةةة مةة  العمليةةات التةةت 4009وكةةذلك أشةةار )قاسةة  لةة،ا ،  

لةةذلك ا  الةةتعل  يةةاهرا  .(3)تةةت  مةة  خ لهةةا انتقةةال المعلومةةات مةة  المعلةة  إلةةل المةةتعل ل
 ،  يمكةةة  م حيتهةةةا بصةةةورا مباشةةةرا  نةةه ،يمكةة  احساسةةةها، ا  انةةةه يصةةةعت وصةةةفها

نما يستدل  نها م  خ ل أداس الفرد وسلوكه.  وا 
ميةةةرى ا  الةةةتعل  بمفهومةةةه الشةةةامل لهةةةو  مليةةةة تغيةةةر  (4002أمةةا )مةةةرات ألبةةةار، 

دائ  نسبيا  مت ألميال المياهر السةلوكية العقليةة وا ألتما يةة واللغويةة والحركيةة، نتيألةة 
 .(4)الممارسة والتألربةل

بعةةد ا  تعرمنةةا  لةةل مفهةةو  الةةتعل ،  بةةد ا  نتعةةر   لةةل مفهةةو  الةةتعل  الحركةةت  
شةةمت مفهومةةا  أو تفسةةيرا  للةةتعل  الحركةةت كةةت  ( نقةة    ةة 4009)قاسةة  لةة،ا ، أ  ةةلوقةةد 

نفةةر  بةةي  الةةتعل  العةةا  وبينةةه، إذ ذكةةر بةة   الةةتعل  الحركةةت لهةةو مألمو ةةة مةة  العمليةةات 

                                                 

(1)Gates, AE, Educational psychology: (New York, Macmillancl, 1972, pp.5.  

 .4(، ص3141  )الموصل، دار الكتت لل با ة، مت ل  ضمحركي ل  ضمحرك  دضوأليه محألوت   (2)
 .2، صمصدر سبق ذكرهقاس  ل،ا    (3)
(، 4002  )ألامعةةة ديةةالل، م بعةةة المتنبةةت، 3،  مفللةاي   ةملل  فللي ضمللت ل  ضمحركلليمةةرات ألبةةار سةةعدا     (4)

 .34ص
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المشةةةاركة مةةةت التمةةةاري  أو الخبةةةرا وتقودنةةةا إلةةةل تغيةةةرات دائميةةةة نسةةةبيا  مةةةت القةةةدرا  لةةةل 
الحركةةة كةةت يصةةب  الحركةةة، وا  الةةتعل  الحركةةت ينةةتج اكتسةةات القةةدرا أو المقةةدرا  لةةل 

 .(1) ادا وهو ال،يادا مت القدرا  لل التحرك بمهارا  الية ومت مواقال معينةل
ل تغيةةر دائةة  مةةت السةةلوك  هةةو ( ا  الةةتعل  الحركةةت4004ويةةرى )يعةةرت خيةةو ، 
نمةةا  نتيألةةةالحركةةت  التكةةرار والتصةةحي ، وا   التغيةةر   يمكةة  تقويمةةه بصةةورا مباشةةرا وا 

أ  ا  الةةةتعل  الحركةةةت يكةةةو   .(2)لوك الحركةةةتلبصةةةورا غيةةةر مباشةةةرا  ةةة   ريةةة  السةةة
التكةةرار مةةت الةةتعل  ولةةيس نتيألةة ن ةةو  أو الةةدوامال وهةةذا مةةا يةةراك  لمةةاس نتيألةة لممارسةةة 

 النفس.
لالتغير مةت ا داس أو  إنه ( التعل  الحركت 4004يعر  )محمد حس    و ،و  

ر بعةةةة  السةةةةلوك الحركةةةةت كنتيألةةةةة التةةةةدريت الريا ةةةةت ولةةةةيس نتيألةةةةة للن ةةةةج أو تةةةة  ي
العقةةةةاقير المنشةةةة ة وغيةةةةر ذلةةةةك مةةةة  العوامةةةةل التةةةةت قةةةةد تةةةة  ر  لةةةةل ا داس أو السةةةةلوك 

 .(3)الحركت ت  يرا  وقتيا  معينا ل
سةير الت ةور مةت  أسةاس( التعل  الحركةت  لةل 3142كما  ر  )كورت مانيل، 

مراحةةةةل تعلةةةة  المهةةةةارا الحركيةةةةة وا  الةةةةتعل  الحركةةةةت يعنةةةةت لاكتسةةةةات وتحسةةةةي  وت بيةةةةت 
نهةةةاالمهةةةارات الحركيةةةة، واسةةةتعمال   اإلنسةةةانيةالت ةةةور للشخصةةةية تكمةةة  مةةةت مألمةةةل  وا 

تكامةةةةةل برب هةةةةةا باكتسةةةةةات المعلومةةةةةات ولت ةةةةةوير قابليةةةةةات التوامةةةةة  واللياقةةةةةة البدنيةةةةةة تو 
 .(4)وباكتسات صفات التصر (

                                                 

 .1، صمصدر سبق ذكرهقاس  ل،ا    (1)
 .32، صمصدر سبق ذكرهيعرت خيو    (2)
(، 4004  )القةاهرا، دار الفكةر العربةت، 3،   لل  نفلس ضمتلدريب دضممنةفسل  ضمريةنلي محمد حسة   ة و    (3)

 .14ص
  )ألامعةةةة بغةةةداد، دار الكتةةةت لل با ةةةةة، 4، )ترألمةةةة  بةةةةد  لةةةت نصةةةي (،  ضملللت ل  ضمحركللليل  يةةةنكةةةورت ما (4)

 .311(، ص3142
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( يةةةرى ا  الةةةتعل  الحركةةةت لهةةةو التغيةةةر النسةةةبت 3111أمةةةا )بس ويسةةةت أحمةةةد،  
الحصيلة السلوكية والحركيةة للفةرد والمبنةت  لةل الخبةرا ال ابت والتعديل والسي را  لل 

 .(1)(المرا و 
( ب   التعل  الحركت هو لتغيةر مةت  ريقةة 3111بينما يو   )إبراهي  س مة،  

 .(2)أداس المهارا واكتسات قدرا  مل شتس ألديدل
( بة   الةتعل  الحركةت هةو لالتغيةر ال ابةت نسةبيا  مةت 4009ويرى )نبيل محمةود،  

الحركةةةةةةت للفةةةةةةرد نتيألةةةةةةة اكتسةةةةةةات وت ةةةةةةوير المهةةةةةةارات الحركيةةةةةةة  ةةةةةة   ريةةةةةة  السةةةةةةلوك 
 .(3)الممارسةل
واسةةتنادا  لكةةل مةةا ألةةاس مةة  تعةةاري  مةةت مفهةةو  الةةتعل  والةةتعل  الحركةةت للعلمةةاس  

( و )نبيةةل 4004والبةةاح ي ، تتفةة  الباح ةةة مةةال مفهةةو  الةةتعل  الحركةةت لةةة )يعةةرت خيةةو ،
الحركةةت هةةو ل مليةةة اكتسةةات وت ةةوير  ( لمو ةةود بح هةةا وهةةو ا  الةةتعل 4009محمةةود،

 .المهارات     ري  الممارسة والتكرار والتصحي ل
 
 
 مراحل التعلم احلركي 2-1-5

 ملية تعل  المهارات الحركية بمراحل تعل  اساسية ترتب  ميما بينها وتة  ر  مرت 
( بةةة   لالعلمةةةاس قةةةد 4004كةةةل منهةةةا  لةةةل ا خةةةرى وتتةةة  ر بهةةةا. ويشةةةير )مةةةرات ألبةةةار،

يمر بهةا الةتعل   الم مو و  الشكل ثا  لل ا  هناك مراحل تعل  مختلفة م  حياألمعو 
 .(4)ذلك مت تسميتهالكالحركت، ولكنه  اختلفوا مت  دد تلك المراحل و 

                                                 

 .11، ص3111، مصدر سبق ذكرهبس ويست أحمد   (1)
 .11(، ص3111  )بور سعيد، دار القومت لل با ة،  ل  ضمحرك  دضمتدريب ضمريةني   أحمد س مة  إبراهي (2)

 .12ص ،4009 ،مصدر سبق ذكرهنبيل محمود شاكر   (3)
 .21، صمصدر سبق ذكرهمرات ألبار سعدا     (4)
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وم  خ ل ا  د الباح ة  لل تقسيمات مراحل التعل  الحركت المختلفة والتةت  
لمراحةةل، وا   أصةةحات ل تقسةةي  ال   ةةتالو ةةعت مةة  قبةةل العلمةةاس، تتفةة  الباح ةةة مةةال 

 التقسي  كانوا ا ك ر  ددا  وا ك ر دقة مت هذا التصني .
ل، محمةد   مةا ، بانشة ،نةلي( قد اتف  كةل مة  لما4009ويذكر )نبيل محمود،  

   (1)مفتت إبراهي  ووأليه محألوت(  لل هذا التقسي  و لل النحو ا تتل
 ملمهةرة ضمحركي   ضألدمي. مرحل  ضكتسةب ضمتدضفق 1

بدأ هذك المرحلة بالخ وات ا ولةل لةتعل  المهةارا وتنتهةت باكتسةات القةدرا  لةل ت 
أداس المهارا الحركية مت مرحلتها التوامقية ا ولل، ويعنةت ا  أداس المهةارا الحركيةة مةت 
هةةذك المرحلةةة تتميةة، بعةةد  ا قتصةةاد مةةت الألهةةد ممةةا يةة د  إلةةل سةةر ة حةةدوث التعةةت، 

( لا  هةذك المرحلةة تهةد  3142رى )محمةد   مةا ، وتفتقر لمستوى نو ية الحركة، وي
حساسةةه بةالتوام  الحركةةت ا ولةةت  إلةل اكتسةةات دراكةةه وا  للمهةةارا المةةتعل  بةدايات الةةتعل  وا 

 .(2)والذ  يسمل بالشكل الخا ل
وتكمةة  أهميةةة هةةذك المرحلةةة مةةت أنهةةا تشةةكل حألةةر ا سةةاس ا ول لةةتعل  المهةةارا  

تقانهةةا، وتهةةد  إلةةل اكتسةةات  الفةةرد مختلةة  المعةةانت والتصةةورات، كالتصةةور الحركيةةة وا 
)السمعت، البصر  والحركت( للمهارا حتةل يمكة  بةذلك  ةما  قةدرا الفةرد  لةل ا داس 

 لةةةةل المةةةةدرس لا  ي خةةةةذ بنيةةةةر ا  تبةةةةار  (Magill,1998)والممارسةةةة، لةةةةذلك ي كةةةةد 
إلةةةل  واإلرشةةةاداتالشةةةر  والعةةةر  الصةةةحي  والت كةةةد مةةة  وصةةةول الةةةد ئل والتعليمةةةات 

 .(3)عل  واستيعابهالالمت
 (4)( أه  مواصفات مرحلة التوام  الخا  ومنها4009وقد حدد )نبيل محمود،  
  د  توا،  مصرو  القوا والألهد مال مت لبات القوا. -

                                                 

 .14ص، 4009، مصدر سبق ذكرهنبيل محمود شاكر   (1)
 .312(، ص3142  )الكويت، دار القل ، 3،    ضمحركي دضمتدريب ضمريةنيضمت لمحمد  بدالغنت   ما     (2)

(3) Magill, A, Richard ; Motor learning, Boston McGraw: (Hil), fifth addiction, 

1998), p.141.  

 .14، ص4009،مصدر سبق ذكرهنبيل محمود شاكر   (4)
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 انعدا  ا نسيابية. -

 ال   ة للحركة )التح ير ، الرئيست، الختامت(. ا قسا ت خر ا نتقال بي   -

لةةك لك ةةرا السةةيا ت العصةةبية مةة  الةةدماغ إلةةل يكةةو  مقةةدار ا سةةتألابة كبيةةرا  وذ -
 ا  صات الحركية مت الألس .

 بالتعت المبكر نتيألة الحركات المصاحبة. اإلحساس -

 
 . مرحل  ضكتسةب ضمتدضفق ضمجيد ملمهةرة ضمحركي 2

تهةةد  هةةذك المرحلةةة إلةةل ت ةةوير الشةةكل الخةةا  البةةدائت للحركةةة وذلةةك بةةالتخلص  
ركةةةات الألانبيةةةة، وي خةةةذ ا داس المهةةةار  مةةةت التحسةةة  مةةة  التةةةوتر الع ةةةلت ال،ائةةةد، والح

 تدريأليا  وتصحي  ا خ اس، م  خ ل  مليات التدريت المنتي .
                    لةةةةةةةةةةةذلك تتصةةةةةةةةةةة  مرحلةةةةةةةةةةةة التوامةةةةةةةةةةة  الأليةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةت نهايتهةةةةةةةةةةةا، وكمةةةةةةةةةةةا يةةةةةةةةةةةذكر  

( ب مكانيةةة الفةةرد أداس الحركةةة بةةدو  اخ ةةاس، ويصةةل إلةةل مسةةتوى 4009)نبيةةل محمةةود،
لتنيةةي  ل ألةة،اس الحركيةةة، ميصةةب  شةةكل الحركةةة متناسةةقا  وانسةةيابيا  وتختفةةت  ةةال مةة  ا

معةةةةه الحركةةةةات ال،ائةةةةدا والمصةةةةاحبة ليصةةةةب  ا داس أك ةةةةر اقتصةةةةادية ويتحسةةةة  التوامةةةة  
 .(1)الع لت العصبت م  الشكل الخا  إلل الشكل الدقي ل

  
 . مرحل  ضتقةا ضممهةرة ضمحركي  )تثبيت ضمتدضفق ضمجيد(1

تقةةةا المرحلةةةة بعةةةد اكتسةةةات التوامةةة  الأليةةةد تبةةةدأ هةةةذك   الحركةةةة تحةةةت يةةةرو   وا 
 بيعيةةة ومةةال ت ةةور التوامةة  الأليةةد واسةةتمرار التقةةد  النةةو ت مةةت الحركةةة حتةةل الوصةةول 
إلةةل المرحلةةة اآلليةةة مةةت ا داس لةةذلك تمتةةا، المهةةارا مةةت هةةذك المرحلةةة ا قتصةةاد بالألهةةد 

 والدقة مت ا داس.

                                                 

 .11، ص4009، ضممصدر نفسهنبيل محمود شاكر   (1)
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ت هةذك المرحلةة يمكة  اسةتخدا  الخ ةوات ( م4004ويرى )محمد حس    و ، 
  (1)المهارا الحركية وت بيتها وهت إلتقا التالية 
 المهارا الحركية تحت اليرو  المبس ة ال ابتة. إتقا  -
ت بيةةةت المهةةةارا الحركيةةةة بواسةةة ة ال،يةةةادا التدريأليةةةة لتوقيةةةت الحركةةةة واسةةةتخدا   -

 القوا.

 والعوامل الخارألية.ت بيت المهارا الحركية مال التغير مت ا شترا ات  -

 ت بيت المهارا مت يرو  صعبة. -

 أداس المهارات الحركية مت المنامسات التألريبية. -

 
 منحنيات التعلم احلركي 2-1-6

ا  التعر   لل منحنيات الةتعل  ودراسةتها يعةد مة  ا مةور الهامةة مةت الوقةو   
تق  مةا تعلمةه  لل مدى اكتسةات الفةرد للمهةارات الحركيةة، وذلةك  نةدما يةتعل  الفةرد وية

م  مهارات، مة   هنةاك تغيةرات كميةة ونو يةة تحةدث أ نةاس الةتعل  وهةت مقةدار التحسة  
 مت ا داس، وباستخدا  منحنيات التعل  يمك  التعر   لل اكتسات المهارا.

 
( منحنيةةةات الةةةتعل  هةةةت لدراسةةةة التغيةةةرات الكميةةةة 4004تعةةةر  )ناهةةةدا الةةةدليمت، 

التحسة   داس المهةارا، وهةت تعبيةر  ة  التحسةة  التةت ت ةرأ  لةل اإلنسةا  وهةت مقةدار 
 .(2)مت ا داس نتيألة العملية التعليميةل

و ليةةةه مةةة   المنحنيةةةات تو ةةة  كميةةةة أو مقةةةدار التحسةةة  مةةةت الةةةتعل  التةةةت ت ةةةرأ  
 لل الفرد المتعل  ويمك  تو ي ، ذلك     رية  رسةو  بيانيةة لتسةأليل  مليةة الةتعل  

                                                 

 .20-11، صمصدر سبق ذكره مد حس    و    مح (1)
(، 4004  )العةةرا ، النألةة  ، دار ال ةةياس لل با ةةة، 3،   فللي ضمللت ل  ضمحركللي  أسةسلليةتناهةةدا الةةدليمت    (2)

 .302ص
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 ةةةةةدا مةةةةة  المنحنيةةةةةات ب مكةةةةةا  المعلةةةةة   ( هنةةةةةاك أنةةةةةواد4000يةةةةةرى )وأليةةةةةه محألةةةةةوت، 
 (1)ا ستفادا منها وهت

 . منحني ضمنجةح 1
أو معةةدل  ةتدريبيةةهةةو مقةةدار كميةةة ا نألةةا، المتحقةة  مةةت كةةل وحةةدا تعليميةةة أو  

كمية ا نألا، لعدا وحدات تعليمية أو تدريبية، وهذا المنحنت يسألل مقة  مةدى النألةا  
 ليه.الذ  حققه الفرد وهو المقدار الذ  يحصل  

 . منحني ضمخطأ2
هنا يسألل المعل  أو المدرت  دد ا خ اس مت كل وحدا تدريبية والتةت يرتكبهةا  

 كل   ت، مكلما قلت ا خ اس التت يسأللها كلما كا  مستوى لتحس  أم ل.
 . منحني ضمزما1

هةةةو المنحنةةةت المت ةةةم  مقةةةدار الةةة،م  الةةة ،  للوحةةةدا التعليميةةةة أو التدريبيةةةة أو  
والةةتعل  يحصةةل  ليةةه الريا ةةت  نةةد القيةةا  بعمليةةة  لةةألداسو ةةة الوحةةدات التدريبيةةة مألم

 التدريت.
( يرى ا  هناك أربعةة أشةكال أو أنةواد مة  منحنيةات 4002أما )يعرت خيو ،  

 (2)التعل  وهت
 . ضممنحني ضمسلبي1

حيةةث يكةةو  هنةةاك تحسةة  سةةريال مةةت البدايةةة يعقبةةه تحسةة  ب ةةتس خةة ل التكةةرار 
 ندما تكو  المهارا سهلة وتعلمها يألر  بسر ة وبتكرارات قليلة.ويحدث هذا  

 . ضممنحني ض يجةبي2
حيث يكو  هناك تحسة  ب ةتس مةت البدايةة يعقبةه تحسة  سةريال ويحةدث  نةدما  

تكةةو  المهةةارا صةةعبة وتحتةةا  إلةةل ،مةة  لتعلمهةةا ومتةةل مةةا تعلمهةةا الفةةرد سةةو  يتحسةة  
 بسر ة.

                                                 

 .42-41، ص4000، مصدر سبق ذكرهوأليه محألوت   (1)

 .11، صمصدر سبق ذكرهيعرت خيو    (2)
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   (S). منحي شكل 1
ت إلةل تحسة  خفية  مةت البدايةة يعقبةه متةرا تحسة  سةريال  ة  ويشير هةذا المنحنة 

 لل منحنيات  دا مت وقةت واحةد ويحةدث هةذا  يعقبه مترا ب يئة م  التعل ، إذ يحتو 
مت المهارات التت يكو  التحس  بها مستمر حتل الوصول إلل ا لةل مراحةل  المنحنت
 ا داس.

 . ضممنحني ضممستقي 4
 ويعنت تحس  متدر  مت التعل .وهو منحنت  لل شكل خ  مستقي   

 
لةةذلك مةة   المنحنيةةات الةةتعل  لهةةا أهميةةة كبيةةرا كمةةا تشةةير إليهةةا )ناهةةدا الةةدليمت،  
 (1)( ومنها4004
 هت ال ريقة المو و ة للحك   لل الشتس. -
 تيهر مستوى المتعل  والعملية التعليمية. -

ائل المةةةةدرس بالمعلومةةةةات ال ةةةةرورية  ختيةةةةار ال رائةةةة  وا سةةةةاليت والوسةةةة مةةةةدت -
 المستخدمة مت  ملية التعل  لت وير ا داس.

 التنب  والكش     الخ  . -

 
 أساليب قياس التعلم 2-1-7

 ا  ر مت سلوك الفرد سواس كا  ذلةك سةلوك معرميةغيتا   ملية التعل  تهد  إلل  
 .ا  أو حركي
ولهذك العملية أهدا   امة ومحددا ولها أدواتهةا و رقهةا ووسةائلها ومسةتل،مات  
 والتت تشكل مألمو ها مدخ ت لعملية التعلي . تنفيذها
وللت كيةةةةد مةةةة  مةةةةدى تحقيةةةة  ا هةةةةدا  التعليميةةةةة لةةةةدى المتعلمةةةةي ، يقةةةةو  المعلةةةة   

 الفرد نتيألة  ملية التعل .ب ألراسات متعددا يقيس ميها التغير الذ  حصل مت سلوك 
                                                 

 .334، صمصدر سبق ذكرهناهدا الدليمت   (1)
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وسةائل وأسةاليت قيةاس متنو ةة تبعةا  لنةود ( أ  هنةاك ل4004ويرى )مرات ألبار، 
التعل ، مالتعل  الحركت يقاس بوسائل غير تلك التت تسةتخد  لقيةاس الةتعل  المعرمةت أو 

 .(1)ا ألتما تل
يةة الةتعل  مةت أحيةا  ك يةرا ولكة  هنةاك محةاذير مةت ما  ا داس الحركت يقيس ك 

( وهةةت لا  ا داس  مليةةة متغيةةرا تتةة  ر 4004ذلةةك ويشةةير إلةةل أهمهةةا )يعةةرت خيةةو ، 
 .(2)الحرارالفي، والتعت ودرألة بعوامل ك ير م ل التح

خاصةةة للحةةد مةة  هةذك المحةةاذير لكةةت يعكةةس ا داس  إألةراسات إتبةةادلةذلك يألةةت  
 الحركت مقدار التعل .

وهنةةةةاك  ةةةةدا مقةةةةاييس مسةةةةتخدمة مةةةةت قيةةةةاس التغيةةةةر مةةةةت ا داس با تبةةةةارك تابعةةةةا   
 (3)للممارسة المد مة ومنها

  دد ا ستألابات الخا ئة. .3
 للوصول إلل مستوى تعل  معي .مة ،  دد المحاو ت ال  .4

 تعل  معي . مستوى دد ا خ اس الكلت الذ  حدث قبل الوصول إلل  .1

 مقدار ال،م  الكلت المستغر  حتل يصل المتعل  إلل مستوى تعل  معي . .2

 معدل ا ستألابة. .9

 سعة ا ستألابة )قوا ا ستألابة(. .1

 تكرار ا ستألابة الصحيحة. .2

 الألهد المدخر )إ ادا التعل (. .4

لتعةةر   ليهةةا وسةةو  تت ةةر  بشةةكل لت الباح ةةة مةةت تعةةداد هةةذك المقةةاييس تكتفةة
 موسال لمقياس )الألهد المدخر( وذلك با تبارك المتغير المستقل ال انت مت دراستها.

 

                                                 

 .43، صمصدر سبق ذكرهت ألبار سعدا    امر  (1)
 .14، صمصدر سبق ذكره يعرت خيو    (2)
 .20-11، صمصدر سبق ذكرهممدو   بدالمنع  الكنانت، أحمد محمد مبارك الكندر    (3)
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 اجلهد املدخر )إعادة التعلم( 2-1-7-1
قيةةاس تعلةة  المهةةارات الحركيةةة مةة  خةة ل قيةةاس مةةدى تةة  ير  أسةةاليتوهةةو أحةةد  

ها، ويت  ذلك لبا  ي لت م  الفرد أو الريا ةت ا  يةتعل  مهةارا معينةة إ ادا التعل   لي
حتل يتمك  منها، وبعد مترا راحة ت ول أو تقصر ي لةت منةه إ ةادا تعلة  مةا سةب  ا  

 .(1)تعلمهل
لم ذا وألدنا ا  المتعل  مت المرا ال انية استغر  وقتا  اقل مما استغرقه مت المةرا  

 ت أقةةل ممةةا أخةةذك مةةت المةةرا ا ولةةل، مةة   ذلةةك يعنةةت ا ولةةل، أو أخةةذ  ةةدد مةة  المحةةاو 
 .  (2)انه ومر ألهدا  يساو  الفر  مت ال،م  أو  دد المحاو ت بي  المرتي ل

القيةةاس  أسةةاليت أسةةلوت مةة  و( ا  لإ ةةادا الةةتعل  هةة4009وي كةةد )قاسةة  لةة،ا ،  
 .ل(3)يستخد  بشكل كبير وشائال مت المهارات الحركية

سو  يسا د  لةل الةتخلص مة  الشةد الع ةلت  سلوتا وترى الباح ة ا  هذا  
ال،ائد والحركات الألانبية ويكو  أداس المهارات الحركيةة بألهةد بةدنت ومكةر  أقةل ويعةود 

 يمتلكه الفرد م  معلومات أك ر معالية نتيألة إ ادا التعل .سو  ذلك لما 
 
 املهارات األساسية بكرة اليد 2-1-8

  المسةةةةتوى بوصةةةةفها ي نصةةةةرا  مهمةةةةا  لتعيةةةة تعةةةةد المهةةةةارات ا ساسةةةةية لكةةةةرا اليةةةةد 
 نألا  الفري . إتقانهاالقا دا التت يبنل  لل 

( المهةةةةةارات 3112ني ، وحمةةةةةد   بةةةةةدالمنع ، اويعةةةةةر  )محمةةةةةد صةةةةةبحت حسةةةةة 
ا ساسةةية هةةت لالحركةةات التةةت يتحةةت   لةةل ال  ةةت أدا هةةا مةةت ألميةةال المواقةة  بغةةر  

 .(4)الوصول إلل أم ل النتائج مال ا قتصاد مت المألهودل
                                                 

 .312، ص4009، مصدر سبق ذكرهنبيل محمود شاكر   (1)
 .20، صذكره مصدر سبقممدو   بدالمنع ، أحمد محمد مبارك   (2)

 .101، صمصدر سبق ذكرهقاس  ل،ا    (3)
  )القاهرا، مركة، 3،  ضم لمي  ملكرة ضمطةئرة دطرق ضمقيةس ضألسسني ، حميد  بدالمنع   امحمد صبحت حس (4)

 .399(، ص3112الكتات للنشر، 
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 (1)وتقس  المهارات ا ساسية بكرا اليد إلل 
 مسك الكرا. .3
 استقبال الكرا. .4

 مناولة الكرا. .1

 ال ب بة. .2

 التصويت. .9

 الخداد. .1

و ) ةةياس الخيةةا  ونومةةل محمةةد،  (2)(3119ويةةرى )محمةةد خالةةد وياسةةر محمةةد، 
 اآلتت  تقسي  المهارات ا ساسية  لل النحو   (3)(4003
 
 المهارات الهألومية. .3

 ات الهألومية بدو  كرا.المهار أ.

 المهارات الهألومية بالكرا وتشملت.    

 مسك الكرا. -
 است   الكرا. -

 مناولة الكرا. -

  ب بة الكرا. -

 الخداد. -

 التصويت. -

 

 . المهارات الدما ية وتقس  إلل4
                                                 

 .10ص (،3141  )ألامعة الموصل، دار الكتت لل با ة والنشر، كرة ضميدكمال  ار  وسعد محس     (1)
(، 3119، باإلسةكندرية  )ألامعة اإلسكندرية، منشة ا المعةار  ضمهجد  في كرة ضميدمحمد خالد، ياسر محمد    (2)

 .11ص

 31(، ص4003  )ألامعة الموصل، دار الكتت لل ابعة والنشر، كرة ضميد ياس الخيا ، نومل محمد    (3)
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 المهارات الدما ية لتغ ية مهاأل  بدو  كرا.   . أ
 المهارات الدما ية لتغ ية مهاأل  معه كرا.  . ت

 
 هارات األساسية املختارة قيد البحثامل 2-1-8-1
 ضمكتةمستدى  فدق . مهةرة ضممنةدم  ما1

تعةةةر  المناولةةةة لهةةةت  مليةةةة توصةةةيل الكةةةرا مةةة  مةةةرد إلةةةل ا خةةةر مةةةت الفريةةة   
 .(1)الواحد م  ال بات أو م  الحركةل

والمناولةةة مةة  مةةو  الكتةة  تعةةد مةة  أك ةةر أنةةواد المنةةاو ت اسةةتعما   مةةت كةةرا  
(  ليرمةةال 4003لمناولةةة كمةةا يشةةير ) ةةياس الخيةةا  ونومةةل محمةةد ، اليةةد. وتةة د  هةةذك ا

الكةةةرا مةةةو  مسةةةتوى الكتةةة  مباشةةةرا بوسةةةا ة الةةةذراد الراميةةةة ومسةةةا دا الةةةذراد ا خةةةرى، 
وتشةكل الةةذراد الراميةةة ،اويةةة قائمةةة مةة  مفصةةل المرمة ،  ةة  ترمةةل الكةةرا إلةةل ا مةةا  مةةال 

بعةةةة خلةةة  الكةةةرا. أمةةةا و ةةةال دورا  الكتةةة  وامتةةةداد الةةةذراد إلةةةل ا مةةةا  مةةةت حركةةةة متا
الساقي  ميكونةا  ل مةا  والخلة ، إذ تكةو  السةا  ا ماميةة معاكسةة للةذراد الراميةة مةت 

 .(2)أ ناس الرمتل
 
 . مهةرة ضمطبطب 2

د اوهت م  المهةارات المهمةة مةت لعبةة كةرا اليةد، وتسةتخد  للةتخلص مة  الةدم 
 .(3)مت حركات الخدادوتستخد  أي ا   ا ما وخصوصا  بعد ت ورك وان  قه إلل 

ألميةةال أ  ةةاس الألسةة  وتةة د  باليةةد  بةي توامةة    ةةلت وتعنةت ال ب بةةة هةةت ل 
وتسةةتعمل مةةت اليةةرو  المناسةةبة  .(1)دو  تصةةلت أو تةةوترل بتناسةة  وانسةةألا  وسةةي را

                                                 

ةب ضمكللرضت دتطبيقهللة فللي ضممللرحلتيا ض بتدضئيلل  طللرق تللدريس ضم للمفتةةت إبةةراهي  حمةةاد  متةةت إبةةراهي  حمةةاد   (1)
 .444(، ص4000  )القاهرا، دار الفكر العربت، 3،  دض  دضدي 

 .14( ، ص4003، مصدر سبق ذكره  ياس الخيا ، نومل محمد    (2)
 .24(، ص3111  ) ألما ، م بعة العامر ، كرة ضميد ملنةشئيامحمد أحمد    بدالعا ت  (3)
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والمكا  المناست لكت   تكو  سببا  مت  ياد مألهةودات الفرية . لوتة دى بةدمال الكةرا 
لترتةد إليهةا مةرا  انيةة، ولحركةة الرسة  ومرونتةه دور   ر اب صابال اليد المفتوحةة إلةل 

خةار  القةد  المما لةة لليةد الدامعةة وتكةو   ا مةا مت توأليه الكرا، إذ تةدمال الكةرا  أساست
الكرا دائمة الحركة بةي  يةد ال  ةت وأر  الملعةت  لةل أ  يتألةه نيةر ال  ةت دائمةا  

 .(2)لا ما إلل 
 
 
 
 دى ضمكتة.. مهةرة ضمتصديب ما فدق مست1

بكةةةرا اليةةةد وهةةةت الحركةةةة النهائيةةةة لكامةةةة  أساسةةةيةا  التصةةةويت مهةةةارا حركيةةةة  
 ل ال  ت إلل و ال التصويت.و الألهود المهارية التت تستخد  لوص

والتصةةةةويت مةةةة  مةةةةو  مسةةةةتوى الكتةةةة  ليعةةةةد مشةةةةابها  إلةةةةل حةةةةد كبيةةةةر لعمليةةةةة  
لكةرا مةت التصةويت المناولة م  مو  مستوى الكت  م  ناحية ا داس الحركةت، ا  ا  ا

ترمل باتألاك الهد  بقوا وسر ة أكبر م  المناولة وي د  هذا النود م  التصويت مةت 
حالةةةة الهألةةةو  الخةةةا  ، و ةةةد  وألةةةود مةةةدامعي  وكةةةذلك حالةةةة وألةةةود  غةةةرا واسةةةعة بةةةي  

 .(3)المدامعي  يستغلها المهاأل  بالتصويت م  مستوى الرأسل
 
 
 
 

                                                                                                                                            

  )الموصل، و،ارا التعلةي  العةالت، دار الكتةت لل با ةة والنشةر، كرة ضميدبدالكري  قاس  غ،ال   ياس الخيا ،   (1)
 .41(، ص3144

منه  ت ليمي مقترح مت لي  ب ض ضممهةرضت ضألسةسي  بكرة ضميد د القته بمدقع ضمنبط أحمد مهد  صال     (2)
 .31(، ص4002التربية ا ساسية،    )رسالة ماألستير، ألامعة ديالل، كليةمطالب ضمصة ضألدل ضممتدسط

 .24(، ص3144  )ليبيا، دار الم بو ات، كرة ضميد د نةصراة ضألسةسي أحمد  ريبت  ودا   (3)
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 الدراسات السابقة 2-2
4222دراسة نبيل حممود شاكر،  2-2-1

 (1) 
أثللر ا للةدة ضمللت ل  فللي ضدخللةر جهللد ت للل  ب للض ضممهللةرضت ضمهجدميلل  فللي كللرة ) 
 (.ضمسل 

 ادفت ضمدرضس  امى
 معرمة أ ر إ ادا التعل  مت ادخار ألهد تعل  المهارات ا ساسية مت كرا السلة. .3
 معرمة النسبة المئوية للألهد المدخر. .4

 ار البعد  ا ول والبعد  ال انت بعد إ ادا التعل .معرمة الفرو  بي  ا ختب .1

 
 منه  ضمدرضس 

 استخد  الباحث المنهج التألريبت لم ئمته مشكلة البحث. 
                                                 

  )بحةث أثر ا ةدة ضمت ل  في ضدخةر جهد ت ل  ب ض ضممهةرضت ضمهجدميل  فلي كلرة ضمسلل نبيل محمود شةاكر  ( 1)
 (.4002منشور، ألامعة ديالل، كلية التربية ا ساسية، 
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  ين  ضمدرضس 

تةة  اختيةةار  ينةةة البحةةث مةة   البةةات الصةة  ا ول متوسةة  مةة   انويةةة الألهةةراس  
متغيةةةر المسةةةتقل (  البةةةة خ ةةةعت لل41للبنةةةات بال ريقةةةة العمديةةةة، وبلةةة   ةةةدد العينةةةة )

 ( سنة.31-34بي  ) أ ماره وتراوحت 
 

 ض ستنتةجةت
 م  خ ل نتائج البحث استنتج الباحث ما ي تت 
وألةةةةود مةةةةرو  معنويةةةةة بةةةةي  ا ختبةةةةار القبلةةةةت والبعةةةةد  ا ول ولصةةةةال  البعةةةةد   .3

 ا ول.
وألةةةةود مةةةةرو  معنويةةةةة بةةةةي  ا ختبةةةةار البعةةةةد  ا ول والبعةةةةد  ال ةةةةانت ولصةةةةال   .4

 ال انت.

ت إ ةادا الةةتعل  ألهةدا  مةدخرا  مةت تعلةة  المهةارات ا ساسةية الهألوميةةة حقة  أسةلو  .1
 )ال ب بة، المناولة والتهدي (.

حق  أسلوت إ ادا التعل  نسبة مئوية متفاوتة مت ادخار الألهةد لةتعل  المهةارات  .2
، %33313%، المناولةةةةةة 33311ا ساسةةةةةية الهألوميةةةةةة بكةةةةةرا السةةةةةلة )ال ب بةةةةةة 

 %(.24304التهدي  
 
 (1) 2224ة سامر يوسف متعب، دراس 2-2-2

تللأثير مللنه  ت ليمللي مت مللي  ضمبللرضم  ضمحركيلل  فللي ت للل  مهللةرتي ضممنةدملل  ) 
 (.مألشبةلدضمتصديب بكرة ضميد دضمتصرة ضمحركي 

 
                                                 

تأثير منه  ت ليمي مت مي  ضمبرضم  ضمحركي  في ت ل  مهةرتي ضممنةدمل  دضمتصلديب بكلرة سامر يوس  متعةت   (1)
 (.4002  )ا روحة دكتوراك، كلية التربية الريا ية، ألامعة بغداد، ضميد دضمت رة ضمتصرة ضمحركي مالشبةل
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 ادفت ضمدرضس  امى 
التعةةر   لةةل تةة  ير المةةنهج التعليمةةت لبنةةاس البةةرامج الحركيةةة وتعميمهةةا مةةت تعلةة   .3

 تصويت بكرا اليد بي  المألمو تي  التألريبيتي .واحتفاي مهارتت المناولة وال

 التعر   لل نست تعمي  البرامج الحركية لمهارتت المناولة والتصويت. .4

التعةةةر   لةةةل تةةة  ير المةةةنهج التعليمةةةت للبةةةرامج الحركيةةةة مةةةت التصةةةر  الحركةةةت  .1
 للمألمو تي  التألريبيتي .

 
 منه  ضمدرضس 

 ة المشكلة.استخد  الباحث المنهج التألريبت لم ئمته  بيع 
  ين  ضمدرضس 

تتم ل  ينة البحث م  مري  ا شبال مت المركة، التةدريبت التخصصةت بكةرا اليةد  
( سةنة تة  39-32(   بةا  با مةار تتةراو  بةي  )14مت محاميةة بابةل، والبةال   ةدده  )

 تقسيمه  أربعة مألاميال ا نا  منها تألريبية وا نا   اب ة.
 

 ضستنتةج ضمبةحث
المقتر  ت  ير ايألابت مت تعل  مهارتت المناولة والتصويت مةت للمنهج التعليمت  .3

 كلتا حالتت انتقال أ ر التعل  )م  التصويت إلل المناولة وبالعكس(.
يهةةور مقةةدار احتفةةاي  ةةالت نسةةبيا  نتيألةةة تةة  ير المةةنهج التعليمةةت المقتةةر  مةةت  .4

 تعل  مهارتت المناولة والتصويت.

ويت إلةل مهةارا المناولةة تة  يرا  أم ةل مةت ا   نتقال ا ر التعل  م  مهارا التص .1
 التعل  وأك ر مما هو  ليه م  مهارا المناولة إلل التصويت.

ا  نسةةةةبة تعمةةةةي  البرنةةةةامج الحركةةةةت لمهةةةةارا التصةةةةويت أكبةةةةر مةةةة  نسةةةةبة تعمةةةةي   .2
 البرنامج الحركت لمهارا المناولة.
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لتةةا للمةةنهج التعليمةةت المتقةةر  تةة  ير ايألةةابت مةةت ت ةةوير التصةةر  الحركةةت مةةت ك .9
 حالتت انتقال أ ر التعل  م  التصويت إلل المناولة وبالعكس.

ا  لمبةةدأ تعمةةي  البةةرامج الحركيةةة صةةفة تعليميةةة مةة  را مةةت  مليةةة بنةةاس المنةةاهج  .1
 التعليمية الفعالة.

ا  التصةةةةر  الحركةةةةت   يعتمةةةةد  لةةةةل مبةةةةدأ نقةةةةل أ ةةةةر الةةةةتعل  بةةةةي  التصةةةةويت  .2
 والمناولة.

 
 
 
 
 ةمناقشة الدارسات السابق 2-2-1

الدارسةةةات السةةةابقة التةةةت ذكةةةرت، قةةةد تختلةةة  أو تتشةةةابه مةةةت بعةةة  المحةةةاور مةةةال  
أو التشةابه ميمةا بينهةا تة  مناقشةتها ا خةت    أوألةهالدراسة الحالية ، ولغر  تو ةي  

 كما ي تت
ب هميةةةةة المةةةةنهج  دراسةةةةة )سةةةةامر يوسةةةة  متعةةةةت(الدراسةةةةة الحاليةةةةة مةةةةال  تفقةةةةتا .3

 رحلة العمرية.التعليمت المعد بشكل  لمت ويتناست مال الم
 ةةةع   ثمةةة  حيةةة دراسةةةة )سةةةامر يوسةةة  متعةةةت(اتفقةةةت الدراسةةةة الحاليةةةة مةةةال  .4

 ال رائ  التقليدية للتعل .

اسة الحالية مال دراسة )نبيل محمود شاكر( م  حيةث هةد  الدراسةة ر اتفقت الد .1
مت معرمة ت  ير إ ادا التعل  مت ادخار الألهد لبع  المهةارات واختلفةت معهةا 

 يا ية.مت نود الفعالية الر 

اهتمت الدراسات السابقة ودراسة الباح ة ب همية المرحلة العمرية لكونها مرحلةة  .2
 انتقالية مت حياا ال الت وال البة وهت أم ل مرحلة  مرية للتعل .
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ا تمةةدت الدراسةةات السةةابقة المةةنهج التألريبةةت وهةةو مةةا معمةةول بةةه مةةت الدراسةةة  .9
 الحالية.

 سابقة م  حيث  دد أمراد العينة.اختلفت الدراسة الحالية مال الدراسات ال .1
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 امليدانية  همنهج البحث وإجراءات -3
 منهج البحث 3-1

استتتمت ال احثة اتتته احاتتتيبي احمئمتثتتتي حاالامتتتأ دثتهتتته احث تتت      ا تتتأ  ح  يتتتأ  
( 4002 م ضتتتتأر تهتتتتما شيتتتت مع احكتتتت    ما تتتت  اح ثتستتتتي   إلاثتتتتةلاح ستتتتتله احايةستتتتثه 

غتتتتم    احاتتتيبي احمئمتثتتتي ايتتتأ ضا ة حتتته حضتتتثد  تتتا احه ااتتتا اتسةستتتته احاتتت ام   تتتي احام
احامغتمال احمةثهه  ي احمئمثه اة ع ا عةاًا  ا  ًا تم  م  تأ احثة    تغتمه على ي ت  

 تهم تأ  تضتًة  ر(1ش قتتة  متياتم  تي احامغتتم    احامغتتمال احمةثهتهض  اهتن  ثقصت  م  تت
 تتت   ضمغتتتتم امهاتتت   اضتتتث د  (3ش(7755  ش تتتةن  احتتتتن   (2ش(4000ش ئتتتتأ ا ئتتت    

اه يفستبة  مفستتم ةضر  اة  اا ظه احمغتمال احيةمئه عن اح ة حلكم د احا       ة  
 سمهما  احثة اه مصاتم احائا عمتن احضتةثده   احمئمتثتته   اتة ا ضت   تي احئت  ا 

 (ر4ش
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2جدول )
                                                 

 ر77(  ص4002: شثغ ا    لكتابة االبحاث في التربية الرياضيةدليل البحاث ي مع احك    ما   اح ثتسي؛ ( 1ش
 ر475(  ص4000: شئةاهه ثغ ا    ام اح م  حلدثةعه  البحث العلمي ومناهجه ئتأ ا ئ  ؛  (2ش

  ممئاه ا ا  كثا ي  ا  آتتم ن: شاحقتة م   منهاج البحث في التربية وعلم النفس ت تم ح   ل  ةن  احتن؛  (3ش
 ر755(  ص7755  ادةث  سئا احهم 
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 تصميم المجموعتين الضابطة والتجريبية ذات االختبارات القبلي يبين 
 والبعدي األول والبعدي الثاني

 احتد ال احائا عةل
 احسةثهه احسة سه احتةاسه احماثهه احاةحاه احاةيته ات حى

احائا عه 
 احمئمتثته

االتمثةم 
 احقثلي

احايبي 
 احمهلتاي

االتمثةم 
احثه ع 
 ات ا

 مم  
ايقدةع 
 احمهلم

 إعة   احمهلم حلايبي
 احمهلتاي

االتمثةم 
احثه ع 
 احاةيي

اسمتماج 
احئب  
 احا تم

احائا عه 
 هاحضةثد

م االتمثة
 احقثلي

احايبي 
احمقلت ع 
 احامث 

االتمثةم 
احثه ع 
 ات ا

 مم  
ايقدةع 
 احمهلم

 ي  م   االسمامام  ي احايبي احمقلت ع احامث 
 احممثته احمتةضته

 

  تهوعينالبحث جمتمع  3-2
اتتتن   تتتم ات ح تتتةل احمتتتي مقتت  علتتتى عتتتةم   عتيمتتأ تهتت  اتمتتتتةم ائماتت  احث تتت   

   احيات ذج احتذع تئتمع  اتصتااحتذع تااتا ائمات   ضاحئتء   ي احثة اه ذح  ان احهتيه
ر  ان اتمتتتتتتةم احهتيتتتتته اتتتتتممثد اممثةدتتتتتًة  اتقتتتتتًة (1شاحثة تتتتت  ائاتتتتتا  ا تتتتت م عالتتتتتأ علتتتتتتأض

( ضان ات تتتت اا احمتتتي تضتتتتهبة احثة تتتت  7755ثد  ت   اتتتتة تتتتمن شمتستتتتةن تتتتم ثةت تتت اا
متتم   علتتتأ ر(2شاحمتتي تستتمت ابة ستت ا م تت   دثتهتته احهتيتته احمتتي ستتتتمةم ةض  اإلئتتما ال

 :يمياحث     اة ت  عتيه م  ت  ائما 
 إ صتةلتةلمم م  ت  احات ام  احاةي تته حلثيتةل  تي ا ة ظته  تتةحى  عتن دمتت   ر7

  إذ 4070-4007احمتدتتتتد  احامةثهتتته حلهتتتةم اح ماستتتي  –ا تمتتتته ممثتتتته  تتتتةحى 
 ( ا مسهر74ثلغ ع   احا ام  احاةي ته حلثيةل ش

  عا تته  ذحت  حمت ا م امدلثتةل ( ا ام   ي قضة  ثهق ثه ثصت م 2مم اتمتةم ش ر4
  احمئبتءالر  ات  الاحث    تبة ان احسة ةل 

                                                 

 ر762  ص4000  مصدر سبق ذكره ئتأ ا ئ  ؛  (1ش
: شئةاهتتته احا صتتتا   ام اح متتت  حلدثةعتتته  منهااااج البحاااث فاااي التربياااة الرياضااايةثد ائتتتت  ؛ تستتتةن تتتتم تم  (2ش

 ر27(  ص7755
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ا تته حميفتتذ امدلثتةل احث تت  متم اتمتتةم اةي تته آايتته ثتن   ت  حلثيتةل ثصتت م  ع ر7
 اآلمته:  حألسثة 

قتتم  احا مستته اتتن ا تتا ستت ن احثة اتته حغتتمم اإلكتتماا ثكتت ا استتمام  ر  
 على احمئمثهر

   احثة اه  ي ميفتذ احمئمثهراسمه ا  إ ام  احا مسه حلمهة ن ا ر  

 مئةي  احهتيه ان  ت  احا ق  احئغما ير رج 

مم اتمتةم ائما  احث     تن  دةحثتةل احصتا ات ا احام ستد  احثتةحغ عت   ن   ر2
( دةحثتته 60ث اقتت  كتتهثمتنر  متتم م  تتت  عتيته احث تت  احا  يتته اتتن ش ( دةحثته57ش

 :إحى ائا عمتن امسة تمتن   ي  مقستابن

 ( دةحثه احامااله ثكهثه ش (ر70لغ ع   ة شائا عه مئمتثته  تث -

( دةحثتتته احاماالتتته ثكتتتهثه ش (  70ائا عتتته ضتتتةثده  تثلتتتغ عتتت   ة ش -
( دةحثته   قت  قةاتل احثة اته 77ااة احامثقي ان احدةحثةل  عت   ن ش

( دةحثتته اتتن 4ثتترئما  احمئتتةم  االستتمداعته علتتتبن ثهتت  استتمثهة  ش
 ائما  احث   تسثة  ص تهر

 

 املستخدمة بالبحث واألدوا  واألجهزةلعومما  وسائل مجع امل 3-3
ض تتي اح ستتةلا احمتتي اتتن تاحبتتة تستتمدت  احثة تت  ئاتت  احثتةيتتةل   تتا احاكتت له   

 ر(1شحم قت     اا احث   اباة  ةيل مل  اال  ال ان ثتةيةل  عتيه   ئبء ض
 
 
 وسائل مجع امللعومما   3-3-1

                                                 

: شاحقتتة م    ام احف تتم احهمثتتي  7  د7  جالقياااس والتقااويم فااي التربيااة الرياضاايةيتن ؛ ةا اتت  صتتث ي  ستت (1ش
 ر457(  ص7777
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ا ضتتتت ع احث تتتت   استتتتمهةيل احثة اتتتته ث ستتتتةلا ئاتتتت  احاهل اتتتتةل احمتتتتي متتتتتص  
  احامااله ثةالمي

 احاصة م  احامائ  احهمثته  االئيثته  كث ه احاهل اةل اح  حته شااليمميتل(ر 
 رش*(احاقةثال احكتصته 

 آما  احتثما   احاتمصتنر 

 ر7(   ش7اسماةم  اسمثتةن ال   ش) 

 االتمثةمال  احقتةسةلر 

  رش**( مت  احهاا احاسةع 

 اح سةلا اإل صةلتهر 

 
 هزة واالدوا .االج 3-3-2

احمتتي مستتمدت  اتتن تاحبتتة ائتتما  تدتت ال   اتئبتتء  ات  الاستتمت ال احثة اتته  
اع ا  احث    االتمثةمال احابةمته  ميفتذ احمئمثه احملتسته على عتيه احث ت   احاماالته 

 ثةالمي
 

  ر2ائبء   ةس   شثيمت م) 
  ئبةء  ةاتما مص تم  ت ت  ي ع(genx)ر 

                                                 

 اقةثال ا  احسة   احاكم تن  االتمصةصتتن  احممث تتن حلممثته احمتةضته  ا تمته ممثته  تةحىر ش*(

 مضان  مت  احهاا احاسةع   ا ان: ش**(
  تةحىر –اهب  إع ا  احاهلاتن ا م   ي  –: اةئسمتم ممثته متةضته  صةح  ع  ا  اب  ر7

 ئةاهه  تةحىر – لته احممثته احمتةضته ا م   ي  –ته : اةئسمتم ممثته متةض  سةم ا ا   ت ان  ر4

 ئةاهه  تةحىر – لته احممثته اتسةسته  -: ا م   حهة  متةضته   يصتم  ات   متم  ر7

     ر لاةي ته آايه ثي ي  مسه ا   –: ث ةح مت   ممثته متةضته  حاتة  ئثةم  ةظم ر2

    ر له ثيا تم  اةي ته آاي –: ث ةح مت   ممثته  يته  ح ا ظ علي عث  ر7
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 ئبةء قتة  اح ءنر 

 ة  احد ا شاه يي(ركمتد قت 

 ر4سةعه م قتل االح مم يته ع   ش) 

 ر70 مال سله ع   ش) 

 ر70 مال ت  ع   ش) 

  ك اتص  اد ا   اصثةغSprayر 

 صة م ر 

 ةسثه ت  تهر  

 دثةكتمر 

 
 حتديد اختبارا  املهارا  األساسية املختارة يف البحث 3-4

 ا علتى يمتةلي اح صت  ستثة ته  م  ت  االتمثةمال احاالاه حلابةمال       م  
 قتقتته م تت ا   ن  قتت ع احثة اتته  تتي  تدتتة  مستتث  تلتتا  تتي صتت ه يمتتةلي احث تت   إذ 
تهتتما االتمثتتةم ثييتتأ ضدمتقتته ايظاتته حاقةميتته ستتل   كتصتتتن      اتتم      تت  ا قتتا 

 ر(1شعتيه ان سل   احفم ض إلظبةماقين  اصام 
احه تتت   متتم االدتتاع علتتى احاصتتة م احهلاتتته  تتي ائتتةا  تتم  احتتت    احمتتي ممضتتان 

حم  ت  االتمثةمال احابةمته ات ام االاته حلابتةمال اتسةستته   ان االتمثةمال احاقييه
 قت  احث  ر

 متتم ايمقتتة  ائا عتته اتتن ملتت  االتمثتتةمال  عمضتتبة علتتى احتثتتما   متتم االمفتتة   
( 7ال تت  ش علتتى االتمثتتةمال االيستت  اتتن تتتاا استتماةم  استتمثتةن  عتت ل حبتتذا احغتتمم

 ر(7%  اة     المفة  احتثما    اة  ي احئ  اش50اه يسثه ال ته  ق  اعما ل احثة 
 (3الجدول )

 النسبة المئوية لالختبارات التي تم االتفاق عليها من يبين 

                                                 

(1) http://www.badnia.net./vb/show thread.php?t=2483. 
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 قبل الخبراء والمختصين.
مصيتا احابةمال 

 اتسةسته
احيسثه  احب ا ان االتمثةم ل

 احال ته
 %55 قتة  احم ا    سمعه احاية حهر 7 احاية حه

 %77 قتة  احم ا    سمعه   قه احاية حهر 4
 %0 قتة  احم ا    سمعه   قه احاية حه على اح ةلدتنر 7

 %50 قتة  ابةم  احدثدثه احاسمام ر 7 احدثدثه
 %77 مر70قتة  اسم ن ابةم  احدثدثه  مكةقه  4
 %5 قتة  اسم ن ابةم  احدثدثه  ي امئة ةل امه   ر 7

 %55 حمص ت  ان احاثةلرقتة   قه ا 7 احمص ت 
 %77 قتة   قه احمص ت ر  4
 %0 قتة   قه  ق   احمص ت ر 7

 
 التجربة االستطالعية اخلاصة باالختبارا  املهارية 3-5

مهيي احمئمثه االسمداعته ض  ي م مت  عالي حلثة   ان ائا اح قت ا علتى  
 ر(1شفة تبةضاحسلثتةل  االتئةثتةل احمي مقةثلأ  اية  ائما  االتمثةم حم

حذح  ت    تثتما  احث ت  ثي اتته إئتما   تذه احمئمثته حل قت ا احستلتم علتى ميفتتذ  
 افم ال االتمثةم حلم صا إحى يمةلي ص ت ه   قتقه   قًة حلدم  احهلاته احامثههر

 تي  75/77/4007 ئمل احثة اته احمئمثته االستمداعته تت م االمثهتة  احا ا ت   
( دةحثتته 77ى عتيتته اتتن ائماتت  احث تت  م  يتتل اتتن شصتتثة ًة علتت قتقتته   5570احستتةعه 

                                                 

: شاحا صتتا  ادتتةث  احمهلتتتم االختبااارات والقياااس والتقااويم فااي التربيااة الرياضاايةقةستتم احايتت ال ع  آتتتم ن؛  (1ش
 ر705(  ص7770احهةحي  
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إتئة  االس  احهلاته حاتمثةمال احابةمته   ضًا عن ايبة سة ال  تي اهم ته حغمم 
 اة تلي

 احمهما على اح قل احاسمغم  ت ا   ا اتمثةم  حاتمثةمال   ار ر7
اهم تته احصتته ثةل  احاه قتتةل احمتتي م ائتتأ احثة تت    متتت  احهاتتا  ايتتة   ر4

 ةمال حغمم مئة ء ةراالتمث إئما 

 احاسمت اه  ي االتمثةمالر اتئبء اهم ه ا ن سااه   فة    ر7

 
 االسس اللعومية لالختبارا  املستخدمة يف البحث 3-6
 صدق االختبار 3-6-1

اتتن  ئتتا احم قتت  اتتن صتت   االتمثتتةمال احامكتت ه حقتتتة  احابتتةمال اتسةستتته   
مم االتمثتتتةمال علتتتى اعماتتت ل احثة اتتته علتتتى احصتتت   احظتتتة مع  ذحتتت  اتتتن تتتتاا عتتت

الستتمتماج صت   االتمثتتةم    ت  اتتة تتذ مه شعلتتي  ش*(ائا عته اتن احتثتتما   احاتمصتتن
( ض تهيتتي اا ةيتتته م قتتت  االتمثتتةم حلبتت ا احتتذع  ضتت  اتتن  ئلتتأ 4002ستتل م ئتت ا    

 ر(1ش ثةحظم ا يفسبةض
 ق  اثل ص   االتمثةمال ثه  ان امف  احتثما  على ايبة م ق  احغتمم احتذع  

 ن  ئلأر ضهل ا
 ثبا  االختبار 3-6-2

حلمي تتتت  اتتتتن اثتتتتةل االتمثتتتتةمال احامكتتتت ه  استتتتمت ال احثة اتتتته دمتقتتتته االتمثتتتتةم  
عتتتتة   االتمثتتتتةم    تتتتي اتتتتن   اتتتتم احدتتتتتم  إتئتتتتة  عةاتتتتا احاثتتتتةل صتتتتا ته ثةحيستتتتتثه   ا 

 مهيتتتي  تتتذه احدمتقتتته ضإذا  ئتتتمع  ر(2شحاتمثتتتةمال ات ا   تتتي احممثتتتته احث يتتتته  احمتةضتتتته

                                                 

 (ر7تيظم: احال   ش ش*(

(  4002: شئةاهته احقة ستته  حصااء فاي المجاال الرياضاياالختباارات والقيااس واالعلتي ستل م ئت ا   تمتم ؛  (1ش
 ر42ص

 ر727  ص7777  مصدر سبق ذكرهيتن ؛ ةا ا  صث ي  س (2ش
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عتيتتته اتتتم اعتتتت   تتتذا االتمثتتتةم علتتتى احهتيتتته يفستتتبة   م تتتل احظتتتم ا اتمثتتتةم اتتتة علتتتى 
ة   تتتترن احيمتتتتةلي احمتتتتي ظبتتتتمل  تتتتي احاتتتتم  ات حتتتتى  تتتتي احيمتتتتةلي يفستتتتبة  تتتتي احاتتتتم  بيفستتتت

ضتان احمئمثته االستمداعته احتةصته ثةالتمثتةمال  لاالتمثةماإذ مم مدثت   ر(1شاحاةيتهض
 قتقتته صتتثة ًة   عتتت ل  70ر5احستتةعه  75/77/4007احابةمتتته تتت م االمثهتتة  احا ا تت  

 42/77/4007(  تتتةم اتتن تتت م احاااتتة  احا ا تت  6االتمثتتةمال اتتم  اةيتتته ثهتت  اضتتي ش
( دةحثتته  اتتم استتمت ال احثة اتته اهةاتتا االممثتتةد 77علتتى احهتيتته يفستتبة  احا حفتته اتتن ش

 (ر2احثستد شثتمس ن(  حاهم ه ا ن اثةل االتمثةمال   اة اثتن  ي احئ  ا ش
 

 (4جدول )
 رعامل االرتباط الختبارات المهارات األساسية المختارةميبين 

 اهةاا احاثةل االتمثةمال
 0556 اتمثةم احاية حه
 0574 اتمثةم احدثدثه

 0570 اتمثةم  قه احمص ت 
 

( تثتتن 7(   مئته اح متته ش0507( عيت  استم ن اح الحته ش0560احقتاه احئ  حته ش 
ثةمال  ي ا ثتم اتن احقتاته احئ  حتته    تذا ( ان احقتاه احا س ثه ح ا االتم6احئ  ا ش

 اة ت    مام  االتمثةمال ث مئه عةحته ان احاثةلر
 
 ممضمعية االختبار 3-6-3

                                                 

المعااااامالت العلميااااة بااااين النقريااااة والتطبيااااق )الثبات الصاااادق  الموضااااوعية  اصتتتتدفى  ستتتتتن ثتتتتة ي ؛  (1ش
 ر7(  ص7777: شاحقة م   ام ء اح مة  حليكم  المعايير(
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تقص  ثا ض عته االتمثةم  ي ضع م م تا ذامته احثة    آمالتأ  اهمق امتأ  تي  
 تهيتتتي عتتت م إ تتتتةا احه ااتتتا احكتصتتتته حلاتمثتتتم   مالتتتأ  ا  التتتأ  ر(1شيمتتتةلي االتمثتتتةمض

 تءه  مهصثأ   بي مصا احفم   اة    ا ئ   ال  اة تمت ه احثة  ر حذامته   مى ما
 ثاة ان االتمثةمال احمي مم اسمت اابة  ي احث    ي اتمثةمال مهما  يمةلئبتة  

علتتى   تت ال حلقتتتة  ااتتا شم مامال/اتتة حلاية حتته(  شاحءان/اتتة حلدثدثتته(  شاحهتت  /احيقةد 
ةحا ضتتت عته تيبتتتة ال ثممستتتم  تتتذه االتمثتتتةمال  ستتت  ا تتتةن اح تتتم  حلمصتتت ت (ر  علتتتتأ 

متض  إحى مق تمال اح  م  ي اح ص ا علتى يمتئته االتمثتةم   تي ثهتت   عتن احم تتء 
  احمق تم احذامير

 
 جتانس اللعينة 3-7

قةاتتل احثة اتته ثتترئما  احمئتتةي  ثتتتن   تتما  احهتيتته  تتي ضتت   احامغتتتمال شاحهاتتم   
حل تت  اتتن مياتم تتة علتتى يمتتةلي احتتمهلم   تتتمن احدتت ا  اح ملتته(  احاستتم ن احابتتةمع   ذحتت  

(  ضان م تتتتت ن احائا عمتتتتتةن احضتتتتتةثده  احمئمتثتتتتتته 7776شذ قتتتتتةن عثتتتتتت ال  آتتتتتتم ن  
امئةيستتتته ماةاتتتتًة  تتتتي ئاتتتتت  احظتتتتم ا اتتتتة عتتتت ا احامغتتتتتم احمئمتثتتتتي احتتتتذع تتتتت ام علتتتتى 

ر  ق  اسمت ال احثة اه قةي ن اهةاا االحم ا   تيأ   تثتتن  تي (2شاحائا عه احمئمتثتهض
 (ر7 ةحه تل  احهتيه ان عت   احم ءتهةل غتم االعم احته   اة اثتن  ي احئ  ا ش

 
 (5جدول )

تجانس أفراد العينة في متغيرات )العمر  الطول  الكتلة( ونتائج اختبارات يبين 
 المهارات األساسية المختارة.

                                                 

(  4000: شعاتةن   ام احاستتم  حليكتم  احم ءتت   7  دمناهج البحث فاي التربياة وعلام الانفس سةاي ال تم؛ (1ش
 ر455ص

: شعاتتتةن   ام احف تتتم احهمثتتتي  7  دالبحاااث العلماااي مفهوماااه  أدواتاااه  وأسااااليبهذ قتتتةن عثتتتت ال  آتتتتم ن؛  (2ش
 ر725(  ص7776
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      احامغتمال
 احقتة 

احام سد 
 اح سةثي

االي ماا 
 احاهتةمع

اهةاا  اح ستد
 الحم ا ا

 ئم 
 احهتيه

  0526 774 7550 774555 كبم احهام
 
 

 دةحثه 60

 0505 770 5574 770540 سم احد ا
 0546 27 5572 27565  غم اح مله
ع    احاية حه

 احامال
5557 7555 557 0576 

 0575 26 5527 2657 اةيته احدثدثه
 0507- 77 7565 70575 يقةد احمص ت 

 
(   تتتذا تتتت ا 7ش±ه إن قتاتتته اهةاتتتا االحمتتت ا  م ءعتتتل ثتتتتن تظبتتتم احئتتت  ا  عتتتا 

 على تل  احثتةيةل ان عت   احم ءتهةل احغتم االعمتة تهر
 
 تكافؤ اللعينة 3-8

ائتتتمل احثة اتتته م تتتتة   حلائاتتت عمتن احضتتتةثده  احمئمتثتتتتته اتتتن  تتتت  احاستتتتم ن  
متن احابتتتةمع   ذحتتت  ثةستتتمت ام اتمثتتتةم شل( اال صتتتةلي حلهتيمتتتتن احامستتتة تمتن احاستتتمقل

حيمتتتتةلي االتمثتتتتةم احقثلتتتتي حابتتتتةمال شاحاية حتتتته  احدثدثتتتته  احمصتتتت ت (   اتتتتة اثتتتتتن  تتتتي 
 (ر6احئ  ا ش

 (6جدول )

      احامغتمال
 احقتة 

ع    احضةثده
 احهتيه

ع    احمئمتثته
 احهتيه

قتاه 
شل( 

اح الحه 
 ع ± -  ع ± -  اال صةلته
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يبين تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية في نتائج اختبارات المهارات األساسية 
 المختارة.
 

( 75(   مئتته  متتته ش0507ن  الحتته ش( عيتت  استتم  45000قتاتته شل( احئ  حتتته ش 
تثتتتتتن احئتتتت  ا  عتتتتاه ان قتاتتتته شل( احا مستتتتثه  صتتتتغم اتتتتن قتاتتتته شل( احئ  حتتتتته  تتتتي 
احامغتتتمال  حئاتتت  االتمثتتةمال احقثلتتته  ااتتة تتت ا علتتى عتت م  ئتت    تتم   اهي تتته ثتتتن 

 احائا عمتن احضةثده  احمئمتثتهر
 
  إعداد املنهج التلعويمي  3-9

  تتتذ  احهلاتتته احاصتتة م احهلاتتته احامتت ا م   اح ماستتةلثهتت  ادتتاع احثة اتته علتتى  
ا متتت ن احاتتتيبي  إعتتت ا آما  ثهتتتم احتثتتتما   تتتي ائتتتةا احتتتمهلم  احمتتت مت  احمتةضتتتي  تتتي 

اآلمتتته  تتي  اتستت  مستتة  ثهتتم احابتتةمال اتسةستته ث تتم  احتتت   متتم اماعتة  الاحمهلتاتي 
 رإع ا  احايبي احمهلتاي

اتيبي احاقتمم حت ءام  احممثتته حاتة   ان ت  ن ا م ن احايبي ان ضان افما ل اح ر7
 ر(1ش م  احت 

                                                 

(  7777: شثغتت ا   ادثهتته  ءام  احممثتتته   7  دمنهاااج الدراسااة المتوسااطةئاب متتته احهتتما    ءام  احممثتتته ؛  (1ش
 ر765ص

 احا مسثه
 ع    احاية حه

 احامال
5565 7577  

 
70 

  7557 07ر5
 
70 

غتم  0557
 اهي ع

غتم  60ر0 5575 27557 5577 25576 اة احدثدثه
 اهي ع

غتم  0525 7564 70556 7557 77505 يقةد احمص ت 
 اهي ع
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ان تماعتتتتي ا م تتتتتةل احاتتتتيبي تصتتتتةلص احام لتتتته احهامتتتتته اتتتتن  تتتتت  اتتتتت حبم  ر4
  ق مامبم  ام له يا  مر

 احام  م ر  ات  ال اإلا ةيتةلان تميةس  احايبي احمهلتاي ا   ر7

إحتى ان تماعي اث   احم مج  ي احمهلم حلابةمال اتسةسته قت  احث   ان احستبا  ر2
 ر  اتصه 

 ءتتتة   اح ا هتتته حلتتمهلم  ذحتت  ثمي تتت  احاتتة     اإلاتتةم ان تمستتم احاتتيبي ثةحمكتت ت   ر7
 احمهلتاته احاق اه  ثدمال    سةحت  ئ ت  ر

 ان تماعي اح قل احاتصص حل م ر ر6

اتتتتتن احتتتتت م  ثءتتتتتتة    اإلعتتتتت ا ع احتتتتتتةص  تتتتتي احقستتتتتم اإل اتتتتتة احمم تتتتتتء علتتتتتى  ر5
 احمامتيةل احاتصصه حمياته  مد تم احق   احهضلته حلئسم  احذماعتن تةصهر

 ن تماعتتتتي اثتتتت   احمسلستتتتا ثتتتتمهلم احابتتتتةمال  إذ تثتتتت   ثةحاية حتتتته   احدثدثتتتته اتتتتم  ر5
  احمثد ثتن احابةمال االسةسته ثه  مهلابةر احمص ت 

 
 
 
 
 
 
 

سةستتتته ا ءعتتته علتتتى ( ماتتتمتن  تتتي ا مستتتة  احابتتتةمال ات70تمضتتتان احاتتتيبي ش
( ماتتتتتةمتن حلابتتتتتةم   تتتتتي اح  تتتتت   احمهلتاتتتتتته اح ا تتتتت    7(   تتتتت ال مهلتاتتتتتته ث اقتتتتت  ش70ش

 رش*( احاسما   ان احاصة م احهلاته

                                                 

 احاصة م احهلاته احمي اسما ل ايبة احثة اه احماةمتن حلئء  احملتسي: ش*(
 .64-51صمصدر سبق ذكره  تةسم ا ا   سن  ث م ؛  -
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االعتتتتت ا ع شاال اتتتتتة  احهتتتتتةم  احتتتتتتةص(  إذ  قستتتتتممتتتتتم االتتتتتتذ ثيظتتتتتم االعمثتتتتتةم اح 
مستتمت  ضتتملتا اال اتة   ست  يت ع احلهثته  كتت   احماتمتن  استمامامه    ت  تستةع  علتى 

ام له عاا االئبء  احئساته    تذح  تيقتا احئستم ثستمعه اتن  ةحته احبت    إحتى  ةحته 
 ر(1شاحهااض

 
 
 
 
 
 
 
 

احتمتتةاي شاتحهتتة  احصتتغتم ( اتتن احتت م   ذحتت  ثرعتت ا   قستتم ا ماتتل احثة اتته ثةح 
 ش*(ائا عتته اتتن احمامتيتتةل احث يتتته  االحهتتة  احصتتغتم  احاستتما   اتتن احاصتتة م احهلاتتته

 احملتسي ان  ت  ا مسة  احابةمال اتسةستهر قسمحثة اه  يبة مت م اح احمي ممن ا

                                                                                                                                            

: شثغت ا    ام اح مت   كرة اليد ما لها وما عليها المبااد  التعليمياة والتدريبياةعث اح  ة  غةءع  ا  ع؛  -
 ر455-477(  ص4005

 –تطبيقاات الهجاوم فاي كارة الياد تعلايم   ات  ل ا ات   عثت احهةا احكتة هي؛ عاة  احت تن عثتة   ثت  ءتت   -
 ر72-62(  ص4005  : شئةاهه احءقةءت 7  دتدريب

 ر72-67  صمصدر سبق ذكرهضتة  احتتةد  ي  ا ا ا  اح تةحي ؛  -

ئةاهتتته احا صتتتا   ام اح متتت  حلدثةعتتته  احيكتتتم  : شالمبااااد  األساساااية لكااارة الياااد تتت ا  م  تتتت  احستتتةامالي؛  -
 ر777-707  57-50  70-46(  ص7755

 

(1) http://www.lrqa cad-org/Lib/samia 6.htm. 

 احاصة م احمي اسما ل ايبة احثة اه احمامتيةل احث يته  االحهة  احصغتم   ي: ش*(
  ممئاتته:  ةكتتم تةستتم  ستتن  افااةموسااوعة التمااارين التطبيقيااة لاللعاااب الرياضااية كآيتتة استت ةم   تا  تتة؛  -

 ر45-75(  ص4005: شاحقة م   ام ء اح مة  حليكم 7د
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ثه  اع ا  احاتيبي احمهلتاتي متم عمضتأ علتى ائا عته اتن احتثتما   احاتمصتتن  
 ي ائةا احمهلم اح م ي  دمال  احم مت  حلمهما علتى آمالبتم  اقمم تةمبم  ت ا ات ن 

حمهلتاتتته   دثقتتًة حتتاما  صتتا تمأ  االاتته افم امتتأ    تتذح  اتتن  تتت  عتت   اح  تت ال ا
 احاا ظتتتتتةل احتتتتت ام   اتتتتتن قتتتتتثلبم متتتتتم  ضتتتتت  احاتتتتتيبي احمهلتاتتتتتي  تتتتتي صتتتتت ممأ احهلاتتتتتته 

 (ر4احص ت ه   اة اثتن  ي احال   ش
(  حات   2(    ال مهلتاتته   اتة  تي احال ت  ش70إذ مضان احايبي احمهلتاي ش 

ابتتةم  اتتن  (   ت ال مهلتاتتته ح تا7ث تتت  ش (  صته  تتي االستث ع4(  ستةثت  ث اقتت  ش7ش
 قتقتته  7577االايتتن احستةعه احابتةمال االسةستته احاتمتةم   تتمم مدثتت  احاتتيبي  تي تت م 

ن احت م   ءا قتقه صثة ًة ان  ا  سث ع  5570احسةعه  اتمثهة ثه  احظبم   ي ت م 
  قتقهر 27
 
 
 ومنهج التلعويمي.لالتجربة االستطالعية  3-11

مم عاا مئمثته استمداعته علتى عتيته احايبي احمهلتاي  إع ا ثه  االيمبة  ان  
( دةحثتته اتتن ائماتت  احث تت  77يفتت  احمئمثتته االستتمداعته ات حتتى احمتتي م  يتتل اتتن ش

 قتقتتتتته صتتتتتثة ًة الئتتتتتا م  تتتتتت   5570احستتتتتةعه  47/77/4007تتتتتت م االمثهتتتتتة  احا ا تتتتت  
ثه ال تتتتتما  احهتيتتتتته  إذ متتتتتم مدثتتتتتت    تتتتت ال مهلتاتتتتتته تةصتتتتته ستتتتتاحئمعتتتتته احمهلتاتتتتتته احاية

                                                                                                                                            

(  7775: شاحقة م    ام احف م احهمثتي  االسس العلمية والعملية للتمرينات والتمرينات الفنيةحتلى ء مان؛  -
 ر405-752ص

 ر725-727(  ص7754: شاصم   ام احاهةما  7  دالتمرينات للبناتعدتةل ا ا  تدة  ؛  -

شا ة ظتته يتيتت ن  ا تمتتته : دلياال ماادرس التربيااة الرياضااية فااي طرائااق التاادريسا  تت  ا اتت  عث احائتتت  ؛  -
 ر74-45(  ص4007اع ا  احاهلاتن  االكماا االقمصة ع  

: شئةاهتتته احا صتتتا  ادتتتةث  احمهلتتتتم احهتتتةحي  األلعااااب الصاااغيرة ةاتتتا عثتتت احايهم     تتتت  تةستتتتن ا اتتت  ؛  -
 ر477-775(   ص7757

 ر742-702  صمصدر سبق ذكره؛    سه  ا سنما اةا عة -
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ا  عتيتته م ئمتثتتته   تت  احاتتيبي احمهلتاتتي احا هتت  حلمي تت  اتتن اتت ن اا ةيتتته ا تتثةحائا عتته احم
احث تتت   قتتت ممبم علتتتى استتتمتهة  افتتتم ال احاتتتيبي احمهلتاتتتي احمئمتثتتتي   تتتذح  ستتتة ال 

 احمئمثه ثاهم ه ام سد احءان احاءم حميفتذ اح   ال احمهلتاتهر
 
 امليدانية  اإلجراءا  3-11
 االختبار القبوي 3-11-1

( دةحثتته  تتي 60احث تت  احثتتةحغ عتت   ة ش حائاتت عمياالتمثتتةمال احقثلتتته  إئتتما متتم  
 قتقتته صتتثة ًة  5570 تتي احستتةعه  7/74/4007-4 احتاتتت  احا ا تت   اتمثهتتة تتت اي 

  تتتي ستتتة ه ا مستتته اةي تتتته آايتتته ثيتتتل   تتت  حلثيتتتةل   ثهتتت  ماثتتتتل احظتتتم ا احامهلقتتته 
تقته ميفتتذ االتمثتةمال  إذ احاستمت اه  دم   ات  الثةالتمثةم ان  ت  احءاةن  احا ةن 

االتمثتةم   متم مدثتتت   إئتتما متم كتما االتمثتةمال ثصتت م  افصتله إحتى ا تتما  احهتيته قثتا 
 ثهت  ذحت  متم  مدثتقبتةاالتمثةم ان قثا احثة اه  متى متما ن احهتيته اتن  بابتة  صت ه 

د احهتيته  قتةم  متت  احهاتا ثمستئتا احيمتةلي دثقتًة حلكتم     تما ان قثتا  لاالتمثةماميفتذ 
  احا اصفةل احا     ح ا اتمثةمر

 
 التجربة الرئيسية 3-11-2

  إذ قةاتل 77/7/4070 حغةته  5/74/4007مم ميفتذ احمئمثه احملتسته ثمةمتخ  
ا  مستته احممثتتته احمتةضتتته  تتي احا مستته ثمدثتتت  احاتتيبي احمهلتاتتي احتتذع  ضتتهمأ احثة اتته 

  ةيتل مدثت    عته احضتةثده    االس  احهلاته على احائا عه احمئمتثتته  ااتة احائا
 متتم ذحتت   اتتن قثتتا احا  مستته يفستتبة علتبتتة احاتتيبي احامثتت   تتي  م   احممثتتته احمتةضتتته 

   قمبة ثةحمهة ن ا  إ ام  احا مسهر احمئمثهثركماا ان قثا احثة اه  مم ضثد اتةم 
 
 االختبار البلعدي األول 3-11-3
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احملتستتتته قةاتتتل احثة اتتته ثةحمئمثتتته اتتتيبي احمهلتاتتتي احا هتتت  ثهتتت  ا ماتتتةا مدثتتتت  اح 
( دةحثته  تي تت اي 60ثرئما  االتمثةم احثه ع ات ا حائا عمي احث   احثةحغ عت   ة ش

 قتقتته صتتثة ًة   قتت   5570 تتي احستتةعه  72/7/4070-77االمثهتتة   احتاتتت  احا ا تت  
امثهتتتتل احثة اتتتته كتتتتم د إئتتتتما ال االتمثتتتتةمال احقثلتتتتته يفستتتتبة   تتتتت  احا تتتتةن  اال  ال 

 ثاسةع    مت  احهاا احاسةع ر  دمتقه احميفتذ
 
 إعادة التجربة الرئيسية 3-11-4

ثستتتث  مي تتتته احدةحثتتتةل الام ةيتتتةل يصتتتا احستتتيه  ( ت اتتتةً 70ش ايقدتتتةع  ام  ثهتتت   
حلائا عتتتته  ي احمهلتاتتتتي  متتتتم إعتتتتة   احتتتتمهلم حلاتتتتيب ماتتتتمهبن  ثةإلئتتتتةء  احمثتهتتتتته احاقتتتتمم 

 اتستتث عث اقتت   صتتمتن  تتي  (  ستتةثت 7(   تت ال مهلتاتتته  حاتت   ش70شاحمئمتثتتته ث اقتت  
 احا ا تتتت  احاااتتتتة   تتتتذا  تتتتي احفصتتتتا اح ماستتتتي احاتتتتةيي  إذ ثتتتت   ميفتتتتتذ احمئمثتتتته اتتتتن تتتتت م 

 قتتت   مصتتتل احثة اتتته علتتتى ميفتتتتذ إعتتتة   احاتتتيبي  47/7/4070 حغةتتتته  76/4/4070
ثةحدمتقه يفسبة احامثهه  تي احمئمثته احملتستته   اتة احائا عته احضتةثده   ةيتل استمام  

 ي احامث   ي  م   احممثته احمتةضتهرثمدثت  احايب
 
 
 
 
 
 االختبار البلعدي الثاني 3-11-5

ثهتتت  إعتتتة   ميفتتتتذ احمئمثتتته احملتستتتته علتتتى احائا عتتته احمئمتثتتتته  قةاتتتل احثة اتتته  
 47/7/4070-45ثتترئما  االتمثتتةم احثهتت ع احاتتةيي  تتي تتت اي ات تت   االايتتتن احا ا تت  

احامثهتته  تتي االتمثتتةم احقثلتتي  إلئتتما الا قتقتته صتتثة ًة  ذحتت  ثميفتتتذ  5570 تتي احستتةعه 
  ستتةحت احثة اتته علتتى   تت    اعماتت ل احثهتت ع ات ا  ثاستتةع    متتت  احهاتتا احاستتةع   
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احائا عتته قتتتة  احتتمهلم حقتتتة  احئبتت  احاتت تم حاهم تته  اتتم إعتتة   مدثتتت  احاتتيبي علتتى 
تن  ذحتتت  ثةستتتمتماج  تتتم  احتتتءان    احيقتتتةد شعتتت   احا تتتة الل( ثتتتتن االتمثتتتةم  احمئمتثتتتته

احثهتتت ع ات ا  احثهتتت ع احاتتتةيي   تتتذح  استتتمتماج يستتتثه احئبتتت  احاتتت تم ح تتتا ابتتتةم  اتتتن 
 احابةمال اتسةسته قت  احث  ر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 المسائل اإلحصائية 3-21

حغتتتتمم اهةحئتتتتته احثتةيتتتتتةل   صتتتتتةلتًة  حئتتتتتيل احثة اتتتتته إحتتتتتى استتتتتمت ام اح ستتتتتةلا  
 -:اإل صةلته اآلمته
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 (1). الوسط الحسابي1
      -   = 

 
 
 (2). االنحراف المعياري2

           -             ع =    
    
 
      7+                                      (3) . الوسيط3
 
 (4)معامل االلتواء. 4

 ا =         
 

  
  (5ش. النسبة المئوية5

 700ش%( =            ×    
 
 (1شن متساويتينقانون )ت( االحصائي لعينتين مستقلتي. 6

                                                 

التطبيقاااات ااحصاااائية واساااتخدامات الحاساااوب فاااي بحاااوث   تتت  تةستتتتن احم متمتتتي   ستتتن ا اتت  احهثتتتت ع؛  (1ش
 ر704(  ص7777: شئةاهه احا صا   ام اح م  حلدثةعه  احيكم  التربية الرياضية

(  7756: شاح  تتل  ا مثته احفتاا  تربوياة والنفسايةاالحصااء واالساتداللي فاي العلاوم الا ا  عث اح لتم ؛  (2ش
 ر777

 ر27(  ص4007: شاحيئا    ام احضتة    sppsمقدمة في االحصاء وتطبيقات عةت   متم اح يةيي؛  (3ش
: شثتتتتم ل  ا مثتتته 7  دالقيااااس والتقاااويم النفساااي والترباااوي ااتتت  ا عثتتت احايهم اح يتتت مع  عتستتتى عثتتت ا  ؛  (4ش

 ر704-472(  ص7777احفاا  

 ر57  صمصدر سبق ذكره  ت  تةستن احم متمي   سن ا ا  احهثت ع؛  5
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  ل =                       

 
 
 

  (2ش . معامل االرتباط البسيط )بيرسون(7
  
 م =                   

 
 
. اختبار )ت( االحصائي لداللة الفروق بين وسطين حسابيين مرتبطين لعينتين 8

  (3شمتساويتين
 

 ل =             

 

 

 ر= اح سد اح سةثي حلفم   ا - ت    
 = ائا عه امثهةل اي ما ةل احفم   عي  ام سد مل  احفم  ر4اي ا

 = ع   اال ما ر ن   

 

 (4ش. قياس الجهد المدخر9
                                                                                                                                            

 ر454  صالمصدر نفسه  ت  تةستن احم متمي    سن ا ا  احهثت ع؛  1

: شئةاهته احا صتا  ا سسته مباد  االحصاء واالختبارات البدنية والرياضايةيءام احدةح   ا ا   احسةامالي ؛  2
 ر54(  ص7757 ام اح م  حلدثةعه  

: شئةاهتته اإلستت ي مته  7  دالمفاااهيم والمعالجااات األساسااية فااي االحصاااءستته  احتت تن  ثتت  احفمتت ا احكتتمي ثي؛  3
 ر767(  ص4004ادثهه االكهة  

 ر20  صمصدر سبق ذكرهاا  ا عث احايهم     ا  ا ا  اثةم  اح ي مع؛  (4ش

س
-

س -7
-

4 

7ع
4

4+ ع 
4 

7-ن
 

س
-
ف   
 

مج ح
4
 ف 

(7-ن)ن
 

)مج س
-

( )مج ص
-

) 

ن
 -مج س ص  

 

)مج س
4

4 (مج س) –( 
 

 ن
)مج ص

4
 )– 

4 )مج ص(
 

 ن



  وإجراءاته امليدانية منهج البحث  –الباب الثالث 
 

    

56 

 

 ع   احا ة الل شاحءان(  حلمهلم احاةيي –ع   احا ة الل شاحءان( حلمهلم ات ا 

 

 . نسبة الجهد المدخر11
 
= 
 
 
 
 
 
 

 حلمهلم احاةيي (ع   احا ة الل شاحءان –ع   احا ة الل شاحءان( حلمهلم ات ا 
 ات ا ع   احا ة الل شاحءان( احاءم حلمهلم 

 ×700 
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 عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها-4

يتضمم ه امملب ب عمم ا نممئج ب حتمم ا  متاقيقهمم  م ح لبممته   متممت ب عي حمم   ب تمم  تمم   
ب اصممممل نقيهممم  لعمممل عمممتع ب  مممحه  ب ت قي ممم  مب عي حممم   ب تممم  تممم  ب اصممممل نقيهممم  ع مممت 

كتسمم ا ب  همم ئب  بيس سمميت ب  بتمم ئ  عكممئ  تمم  ببالحتهمم ع  ممه ت عيممت ب  ممحه  ب ت قي مم  
مب عي ح   ب تم  تم  ب اصممل نقيهم  ع مت  نم ت  ت عيمت ب  محه  ب ت قي م   مئ   بمئ   ب يت 

مل ممب ع ممت تتممئ  ئباممت  اممتت   م ممه بمملل بالبتعمم ئب  ب ألعقيممت مب ع تيممت بيم مم  مب   حيممت  
م غئج ب ت ئف نقم  األيألمت ب ومئمت مب ت كمت  مه تم  يئ ب  محه  ب ت قي م  ب   عمت نقم  

 عاث.ب  ج منت ب تجئيعيت  ه نيحت ب 
تمم  مضممن ب حتمم ا  م ق ج مممنتيه ب ضمم ع ت مب تجئيعيممت تمم  جممتبمل م بممك ل عي حيممت  

 مممه  جمممل تاقيمممل ب   قم ممم   م مممه  ممم   ح لبمممته   غمممئج ب مصممممل   ممم  تاأليمممت  امممتبف 
(  ل يألمممل نبه 1995ب عاممث مب تاألممت  ممه تئمضممم  مامملب  مم  يلكممت،  صمم    ب  سمم ف  

  ب  ق يت ب ك يت مب كيويت ب تم  تعمئاه تاقيل ب   قم    ي ح  بستبئبج بالت ت مب  لبئب
 .(1 بالساقت متلكت نق  لعمل تئمضم  م نت  لعم ه ن  ج عتنق  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

(   1995 ب ئيمم ج   كتعممت ب  عيكمم ه  :لالمددل إلىلددبلالفيددلللدد لاللوددة لال ددوة   لصمم    ا ممت ب  سمم ف  ( 1 
 .11ص
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عرض نتائج االختبارين القبلي والبعدي األول للمهارات األساسيي   4-1
 .هاوحتليل املختارة للمجموعتني الضابط  والتجريبي 

  
ل(7جلةإل)

ةقلاالة اطلالي اف  لةمجمةعلمرفعلرلالاتلالمل ار  لةلاالة اطلالي اف  لةاالنيرل ف نل
انيرالاتلالفرةقلةق م ل)ت(لالمي ةف للال تفار نلالقفو لةالفلليلاألةإللومجمةعت نل

لالضافط لةالتجر ف  للال تفاراتلالمهار  لاأل ا   لالم تارة.
مات   بالبتع ئ ب  ج منت

 ب ألي س

اج  
 ب  يحت

 بالبتع ئ
 ب ألعق 

 تيبالبتع ئ ب ع 
 بيمل

 لي ت   ( ف2   ح ف-س
 ب  اسمعت

تال ت 
 ب وئمت

 ع± -س ع± -س

نتت  ب  ح م ت ب ض ع ت
 ب  ئب 

 
 
 

30 

7.67 1.95 8.53 1. 96 0.86 7.468 9.28  

   حمي
 23.31 15.686 3.13 0.93 11.16 1.79 8.03 ب تجئيعيت
   حمي 2.3 87.876 0.73 9.28 46.43 8.53 47.16    ب  ع عت ب ض ع ت

 35 .5 179.367 2.43 7.34 43.4 8.37 45.83 ب تجئيعيت
   حمي 9 8.7 0.9 1.88 11.96 1.71 11.07 حأل   ب تصميا ب ض ع ت

 37.38 5.867 3.07 1.73 13.93 1.62 10.86 ب تجئيعيت

 (.29( متئجت ائيت  0.05( نحت  ستم  تال ت  99677لي ت   ( ب جتم يت  
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ل
ل
ل
ل(1ش إل)

الي اف  للنتائجلاال تفار نلالقفو لةالفلليلاألةإللومهاراتللاألة اطلةضح 
لاأل ا   لالم تارةللومجمةع لالضافط لةالتجر ف  

 
 حتليل نتائج اختبار مهارة املناول  4-1-1

ب مسممم   ( يتضممم  به لي مممت1( مب بمممكل  7 مممه ب حتممم ا  ب   ئمضمممت تممم  جمممتمل   
( معمم حائبف   يمم ئي  ألممتبئ، 7.67 منممت ب ضمم ع ت تمم  بالبتعمم ئ ب ألعقمم   ب اسمم ع   ق ج

(   عيح   عقم  ب مسم  ب اسم ع   ق ج منمت ب ضم ع ت تم  بالبتعم ئ ب ع متي بيمل 1.95 
( 9.28( تي مم  عقغمم  لي ممت   ( ب  اسمممعت  1.96( معمم حائبف   يمم ئي  ألممتبئ،  8.53 

( متئجمت ائيمت 0.05تال مت   ( نحت  سمتم 99677ما   كعئ  ه لي ت   ( ب جتم يت  
(   مم  يممتل نقمم  مجمممت تممئمت   حميممت  صمم    بالبتعمم ئ ب ع ممتي بيمل  ق ج منممت 29 

 ب ض ع ت.

0

10

20

30

40

50
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( 8.03  ممم  لي مممت ب مسممم  ب اسممم ع   ق ج منمممت ب تجئيعيمممت تممم  بالبتعممم ئ ب ألعقممم    
(  عيح   عق  ب مسم  ب اسم ع   ق ج منمت ب تجئيعيمت تم  1.79مع حائبف   ي ئي  ألتبئ،  

 (.0.93( مع حائبف   ي ئي  ألتبئ،  11.16ع ئ ب ع تي بيمل  بالبت
( مام   كعمئ  مه لي مت   ( ب جتم يمت 23.31تي   عقغم  لي مت   ( ب  اسممعت   

(  مممملب يمجممممت تممممئمت 29( متامممم  تئجممممت ائيممممت  0.05( نحممممت  سممممتم  تال ممممت  99677 
   حميت  ص    بالبتع ئ ب ع تي بيمل  ق ج منت ب تجئيعيت.

 
 نتائج اختبار مهارة الطبطب حتليل  4-1-2

(  به لي ممممت ب مسمممم  ب اسمممم ع   ق ج منممممت 1( مب بممممكل  7تبمممميئ حتمممم ا  جممممتمل   
( عيح مم  عقمم  8.53( معمم حائبف   يمم ئي  ألممتبئ،  47.16ب ضمم ع ت تمم  بالبتعمم ئ ب ألعقمم   

( معم حائبف 46.43ب مس  ب اس ع   ق ج منت ب ضم ع ت تم  بالبتعم ئ ب ع متي بيمل  
( مامم   كعممئ  ممه لي ممت 2.3(    مم  لي ممت   ( ب  اسمممعت تك حم   9.28  يم ئي  ألممتبئ،  
(   مممم  يممممتل 29( متئجممممت ائيممممت  0.05( نحممممت  سممممتم  تال ممممت  99677  ( ب جتم يممممت  
ي تممم   تبع  هممم ئ  ب  ع عمممت م صممم    بالبتعممم ئ ب ع مممتي بيمل م ت   حمممم نقممم  مجممممت تمممئ 

  ق ج منت ب ض ع ت.
( 45.83تمم  بالبتعمم ئ ب ألعقمم   ب مم  لي ممت ب مسمم  ب اسمم ع   ق ج منممت ب تجئيعيممت  

(  عيح   عق  ب مسم  ب اسم ع   ق ج منمت ب تجئيعيمت تم  8.37مع حائبف   ي ئي  ألتبئ،  
(  تي مم  عقغمم  لي ممت 7.34( معمم حائبف   يمم ئي  ألممتبئ،  43.4بالبتعمم ئ ب ع ممتي بيمل  

( نحمممت  سمممتم  99677( ماممم   كعمممئ  مممه لي مممت   ( ب جتم يمممت  5.35  ( ب  اسممممعت  
 صممم    بالبتعممم ئ  تت   حميمممم (   ممملب يمجمممت تمممئ 29( متاممم  تئجمممت ائيمممت  0.05تال مممت  

 ب ع تي بيمل  ق ج منت ب تجئيعيت.
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 حتليل نتائج اختبار مهارة التصويب 4-1-3
( به لي ت ب مس  ب اس ع   ق ج منمت 1( مب بكل  7تبيئ ب عي ح   ت  جتمل   

(  عيح م  عقم  1.71 ألمتئب،  ( معم حائبف   يم ئي 11.07ب ض ع ت ت  بالبتعم ئ ب ألعقم   
( معم حائبف 11.96ب مس  ب اس ع   ق ج منت ب ضم ع ت تم  بالبتعم ئ ب ع متي بيمل  

( مامم   كعممئ  ممه لي ممت 9(   تي مم  عقغمم  لي ممت   ( ب  اسمممعت  1.88  يمم ئي  ألممتبئ،  
(   مممم  يممممتل 29( متئجممممت ائيممممت  0.05( نحممممت  سممممتم  تال ممممت  99677  ( ب جتم يممممت  
  ص    بالبتع ئ ب ع تي بيمل  ق ج منت ب ض ع ت. تيت   حم م نق  مجمت تئ 

( 10.86ب مم  لي ممت ب مسمم  ب اسمم ع   ق ج منممت ب تجئيعيممت تمم  بالبتعمم ئ ب ألعقمم    
(  عيح   عق  ب مسم  ب اسم ع   ق ج منمت ب تجئيعيمت تم  1.62مع حائبف   ي ئي  ألتبئ،  
تي م  عقغم  لي مت  ( 1.73( معم حائبف   يم ئي  ألمتبئ،  13.93بالبتع ئ ب ع تي بيمل  

( نحممت  سممتم  99677( مامم   كعممئ  ممه لي ممت   ( ب جتم يممت  37.38  ( ب  اسمممعت  
 صمم    بالبتعمم ئ  تت   حميممم (    مملب يمجممت تممئ 29( متامم  تئجممت ائيممت  0.05تال ممت  

 ب ع تي بيمل  ق ج منت ب تجئيعيت.
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املختيارة  عرض نتائج االختبارات البعدي  األوىل للمهارات األساسي  4-2
 .هاوحتليل للمجموعتني الضابط  والتجريبي 

 
ل(8جلةإل)

االة اطلالي اف  لةاالنيرالاتلالمل ار  لةق م ل)ت(لالمي ةف لةلالل ل ف نل
ل.ةالتجر ف  لالفرةقللال تفارلالفلليلاألةإللومجمةع لالضافط 

 (.58( متئجت ائيت  0.05( تا   ستم  تال ت  99699لي ت   ( ب جتم يت  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مات  ب  تغيئب 
 ب ألي س

نتت  ب ض ع ت
 ب  يحت

نتت  ب تجئيعيت
 ب  يحت

لي ت 
 )  
 ب  اتسعت

تال ت 
 ع± -س ع± -س ب وئمت

نتت   ب  ح م ت
 ب  ئب 

8.53 1.96  
 
30 

11.16 0.93  
 
30 

   حمي 6981

 غيئ   حمي 1.38 7.34 43.4 9.28 46.43      ع عتب

   حمي 4.98 1.73 13.93 1.88 11.96 حأل   ب تصميا
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ل
ل(2ش إل)

الي اف  للال تفارلالفلليلاألةإللومجمةعت نلالضافط لةالتجر ف  للاألة اطل ةضح
لل لا تفاراتلالمهاراتلاأل ا   .

 
 حتليل نتائج اختبار مهارة املناول  4-2-1

(  لبتعمممم ئب  ب ع تيممممت 8 ممممه بمممملل نممممئج ب عي حمممم   ب)اصمممم ايت تمممم  جممممتمل   
( تعممميه به لي مممت 2 ج ممممنتيه ب ضممم ع ت مب تجئيعيمممت مب  مضمممات تممم  ب بمممكل  بيم ممم   ق

( تمممم  1.96(    8.53ب مسمممم  ب اسمممم ع  مبالحاممممئبف ب   يمممم ئي  ق ج منممممت ب ضمممم ع ت  
( 11.16ايه ك ح  لي مت ب مسم  ب اسم ع  مبالحامئبف ب   يم ئي  ق ج منمت ب تجئيعيمت  

ه لي ممت   ( ب جتم يممت ( مامم   كعممئ  مم6981( مك حمم  لي ممت   ( ب  اسمممعت  0.93   
(  مامملب يممتل نقمم  به احمم ب 58( متئجممت ائيممت  0.05( نحممت  سممتم  تال ممت  99699 

 تئمت   حميت م ص    ب  ج منت ب تجئيعيت.
 

 المجموعة الضابطة     

 المجموعة التجريبية      

91971 
99976 

4194 
46941 

99996 
0981 
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 حتليل نتائج اختبار مهارة الطبطب  4-2-2
(  لبتعم ئب  ب ع تيمت 2( مب بمكل  8 ه بلل ب حت ا  ب   ئمضت ت  ب جمتمل   

ظهمئ به لي مت ب مسم  ب اسم ع  مبالحامئبف تب ضم ع ت مب تجئيعيمت  بيم م   ق ج ممنتيه 
( تممممم  اممممميه ك حممممم  لي مممممت ب مسممممم  9.28(   46.43ب   يممممم ئي  ق ج منمممممت ب ضممممم ع ت  

(.   م  لي مت   ( 7.34(    43.4ب اس ع  مبالحائبف ب   ي ئي  ق ج منمت ب تجئيعيمت  
( نحت  سمتم  99699( ما   صغئ  ه لي ت   ( ب جتم يت  1.38ب  اسمعت تك ح   

( مامملب يممتل نقمم  نممت  مجمممت تممئمت   حميممت  صمم    58( متئجممت ائيممت  0.05تال ممت  
 ب  ج منت ب تجئيعيت.

 
 حتليل نتائج اختبار مهارة التصويب 4-2-3

( به لي ممت ب مسمم  ب اسمم ع  مبالحاممئبف ب   يمم ئي 2( مب بممكل  8يعمميه ب جممتمل   
(  تم  اميه ك حم  1.88(    11.96ت  بالبتع ئ ب ع تي بيمل  ق ج منت ب ضم ع ت  

لي ممممت ب مسمممم  ب اسمممم ع  مبالحاممممئبف ب   يمممم ئي تمممم  بالبتعمممم ئ ب ع ممممتي بيمل  ق ج منممممت 
( مامم   كعممئ 4998(.   مم  لي ممت   ( ب  اسمممعت تك حمم   1.73(    13.93ب تجئيعيممت  

(   م  58( متئجمت ائيمت  0.05( نحت  ستم  تال مت  99699 ه لي ت   ( ب جتم يت  
 .تجئيعيتئمت   حميت  ص    ب  ج منت ب يتل نق  مجمت ت
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عرض نتائج االختبارين البعدي األول والبعيدي الاياني للمهيارات  4-3
 .هاوحتليل لتجريبي   ااألساسي  املختارة للمجموع

 
ل(9جلةإل)

االة اطلالي اف  لةاالنيرالاتلالمل ار  لةلرةقلاالة اطلالي اف  لةمجمةعلمرفعل ف نل
ةقلةق م ل)ت(لالمي ةف للال تفار نلالفلليلاألةإلةالفلليلالثان لانيرالاتلالفرل

لومهاراتلاأل ا   .ل لالتجر ف  للومجمةع
مات   بالبتع ئ ب  ج منت

 ب ألي س

اج  
 ب  يحت

 ب ع تي بالبتع ئ
 ملبال

 بالبتع ئ ب ع تي
    ح ب

 لي ت   ( ف2   ح ف-س
 ب  اسمعت

تال ت 
 ب وئمت

 ع± -س ع± -س
 
 

 يعيتب تجئ 

 
 

 ب  ح م ت

 

نتت 
 ب  ئب 

 
 
 

30 

 
11.16 

 
0.93 

 
14.76 
 

 
3.21 

 
3.6 

 
7.896 

 
   حمي 37.79

 
 

 ب تجئيعيت

 

 ب  ع عت

 

   
 

4194 

 
9914 

 
48916 

 
4907 

 
1984 

 
869969 

 
99976 
 

   حمي

 

 ب تجئيعيت
 

 ب تصميا

 

 حأل  
 

13.93 
 

1.73 
 

17.36 
 

1.30 
 

 
3.43 

 
9.367 
 

 
   حمي 33.06

 
 (.29( متئجت ائيت  0.05( تا   ستم  تال ت  99677 ( ب جتم يت  لي ت  
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ل(ل3ش إل)
الي اف  للنتائجلاال تفار نلالفلليلاألةإلةالفلليلالثان للومهاراتللاألة اطل ةضح

لاأل ا   لالم تارةللومجمةع لالتجر ف  .
 
 ناول حتليل نتائج اختبار مهارة امل 4-3-1

به لي مت ب مسم  ( تظهئ  حم  1( مب بكل  7ه ب حت ا  ب   ئمضت ت  ب جتمل    
( معم حائبف   يم ئي 99996ب اس ع   ق ج منت ب تجئيعيت ت  بالبتع ئ ب ع متي بيمل  

(  عيح ممم  عقممم  ب مسممم  ب اسممم ع   ق ج منمممت ب تجئيعيمممت تممم  بالبتعممم ئ ب ع مممتي 8971لمممتئ،  
(  ب ممم  لي ممت   ( ب  اسممممعت تك حممم  .1.2( معممم حائبف   يمم ئي لمممتئ،  94996ب  مم ح   

( 8988( نحممت  سممتم  تال ممت  99677( مامم   كعممئ  ممه لي ممت   ( ب جتم يممت  19997 
(    ممم  يمممتل نقممم  مجممممت تمممئمت   حميمممت  صممم    بالبتعممم ئ ب ع مممتي 87متئجمممت ائيمممت  

 ب   ح .
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 حتليل نتائج اختبار مهارة الطبطب  4-3-2
به لي مت ب مسم  ( تظهئ  حم  1بكل  ( مب 7 ه ب حت ا  ب   ئمضت ت  ب جتمل   

( معمم حائبف   يمم ئي 4194ب اسمم ع   ق ج منممت ب تجئيعيممت تمم  بالبتعمم ئ ب ع ممتي بيمل  
(  عيح ممم  عقممم  ب مسممم  ب اسممم ع   ق ج منمممت ب تجئيعيمممت تممم  بالبتعممم ئ ب ع مممتي 9914لمممتئ،  
ب  اسممممعت تك حممم   (  ب ممم  لي مممت   (4907( معممم حائبف   يممم ئي لمممتئ،  48916ب  ممم ح   

( 8988( نحممت  سممتم  تال ممت  99677ب جتم يممت   (  مامم   كعممئ  ممه لي ممت   (.99.9 
 صم    بالبتعم ئ ب ع متي ب  م ح     حميمت(     يتل نق  مجمت تئمت 87متئجت ائيت  

  ق ج منت ب تجئيعيت.
 
 حتليل نتائج اختبار مهارة التصويب 4-3-3

( يظهمئ  حمم  1( مب  مضمات تم  ب بممكل  7 مه ب حتم ا  ب   ئمضممت تم  ب جممتمل   
( 91971به لي ممت ب مسمم  ب اسمم ع   ق ج منممت ب تجئيعيممت تمم  بالبتعمم ئ ب ع ممتي بيمل  

(  عيح م  لي مت ب مسم  ب اسم ع   ق ج منمت ب تجئيعيمت تم  9991مع حائبف   ي ئي لمتئ،  
( ب مممم  لي ممممت   ( 9918( معمممم حائبف   يمممم ئي لممممتئ،  99916بالبتعمممم ئ ب ع ممممتي ب  مممم ح   

( نحمت  سمتم  99677ما   كعئ  ه لي ت   ( ب جتم يمت  ( 11986ب  اسمعت تك ح   
(    ممممم  يمممممتل نقممممم  مجممممممت تمممممئمت   حميمممممت  صممممم    87( متئجمممممت ائيمممممت  8988تال مممممت  

 بالبتع ئ ب ع تي ب   ح   ق ج منت ب تجئيعيت.
 
عرض نتائج قياس اجلهد املدخر يف أداء املهارات األساسيي  املختيارة  4-4

 هاوحتليل للمجموع  التجريبي 
تت ممئف ب ع ا ممت نقمم   ألممتبئ ب جهممت ب  ممتبئ تمم   تبع ب  همم ئب  بيس سمميت   كمم  

ب  بتمم ئ   ق ج منممت ب تجئيعيممت  بسممتبت      ت ممت ليمم س ب جهممت ب  ممتبئ مك مم   مضمم  
 (.98ت  ب جتمل  
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ل(10جلةإ)
االة اطلالي اف  للال تفار نلالفلليلاألةإلةالفلليلالثان لةالجهللالمل رل ف نل

ل ا   لالم تارةللومجمةع لالتجر ف  .ل لألاءلالمهاراتلاأل
بالبتع ئ ب ع تي  بالبتع ئب 

 بيمل
بالبتع ئ ب ع تي 

 ب   ح  
ب جهت ب  تبئ ب وئت عيه 

 بالبتع ئيه
 نتت ب  ئب  196 94996 99996 ب  ح م ت
    1984 48916 4194 ب  ع عت
 حأل   1941 99916 91971 ب تصميا

 
 مسم  ب اسم ع   لبتعم ئ ب ع متي بيمل تم  ( به لي مت ب98ب جمتمل   مه  تعيهي 

( تمممم  امممميه عقغمممم  لي ممممت ب مسمممم  ب اسمممم ع   لبتعمممم ئ 99996ببتعمممم ئ  همممم ئ  ب  ح م ممممت  
تك حم  ب جهمت ب  متبئ ب وئت عيه حت ا  بالبتع ئيه تت  ل  (  ب  94996ب ع تي ب   ح   

  ئ . (196 
 ئ  ب  ع عممت ب مم  لي ممت ب مسمم  ب اسمم ع   لبتعمم ئ ب ع ممتي بيمل تمم  ببتعمم ئ  همم 

(  48916(  تمم  امميه عقغمم  لي ممت ب مسممم  ب اسمم ع   لبتعمم ئ ب ع ممتي ب  ممم ح   4194 
 .   (1984ب جهت ب  تبئ عيه بالبتع ئيه   مك ه

مك حممممم  لي مممممت ب مسممممم  ب اسممممم ع   لبتعممممم ئ ب ع مممممتي بيمل تممممم  ببتعممممم ئ  هممممم ئ   
 ممم ح  لي مممت ب مسممم  ب اسممم ع   لبتعممم ئ ب ع مممتي ب   ( تممم  اممميه عقغممم91971ب تصمممميا  

 .حأل ت (1941ب جهت ب  تبئ عيه بالبتع ئيه  مك ه (   99916 
م غممئج بسممتبئبج حسممعت ب جهممت ب  ممتبئ تمم   تبع ب  همم ئب  بيس سمميت ب  بتمم ئ    

تمممم  عمممميه بسممممتبت   ب ع ا ممممت    ت ممممت ب حسممممعت ب  اميممممت  أليمممم س ب جهممممت ب  ممممتبئ  مك مممم   
 (.99ب جتمل  
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ل(11جلةإل)
لءلالمهاراتلاأل ا   لالم تارةلف رةلال لن ف لالجهللالمل رلل لألا ف نلل

ل.لومجمةع لالتجر ف  ل
 حسعت ب جهت ب  تبئ بالبتع ئب  ب  ه ئيت

 %18986 ب  ح م ت
 %9 ب  ع عت
 %84968 ب تصميا

 
( به  نممم ت  ب مممت ق  لمممت األمممت حسمممع ج  تو متمممت تممم  ب جهمممت 99 مممه ب جمممتمل  يتعممميه  

 ب  تبئ متأل ج  حمع ب  ه ئ  متئجت ص معته .
%  18986  ل تعيه به حسعت ب جهمت ب  متبئ   هم ئ  ب  ح م مت م هم ئ  ب تصمميا  
ك حمممم  ن  يممممت حتيجممممت بكتسمممم ا ب  همممم ئ  متاسممممه بيتبع  ممممه تمممم  يئ ب  تغيممممئ  %(84968

ب  سمممممتألل بيمل  مبه بالسمممممت ئبئ ع     ئسمممممت مب تكمممممئبئ  حتيجمممممت  نممممم ت  ب مممممت ق  ب  مممممحه  
  منت ب تجئيعيت.ب ت قي   لت األت ت  يئبج مبضا ج ت   تبع ب  ج

%(  مل مممب عسمممعا ت يممم  9ب ممم   هممم ئ  ب  ع عمممت  تك حممم  حسمممعت ب جهمممت ب  مممتبئ   
ب  هممم ئ  عصممم معت بيتبع ما جتهممم   تمبتمممت نضمممق  نصمممع  تضممملج نمممه تممممبتئ نح صمممئ 

 ب قي لت ب عتحيت.
 
 مناقش  النتائج 4-5
 تأثري املنهج التعليمي يف اكتساب بعض املهارات األساسي  بكيرةمناقش  4-5-1

 يدال
( مب بممكل 9يتضمم   ممه بمملل نممئج متاقيممل ب حتمم ا  ب   ئمضممت تمم  ب جممتمل   

( مجممممت تمممئمت   حميمممت عممميه بالبتعممم ئيه ب ألعقممم  مب ع مممتي بيمل  ق هممم ئب  بيس سممميت 9 
       يلكت ب وئضيت بيم    قعاث.ب ض ع ت مب تجئيعيت ب  بت ئ   ق ج منتيه
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به بكتسم ا ب  هم ئب  بيس سمميت  منقم  ب مئغ   مه   حميمت ب وممئمت  تمئ  ب ع ا مت 
ب  بتممم ئ   ق ج منممممت ب ضممم ع ت عبممممكل عسمممي  ال يئضمممم  ب   ممممح  ممممل ب ت ممم م ب ع ا ممممت 

 :ب سعا ت  ل ب    
به ببتيمم ئ ب ت ئيحمم   ك حمم  ع   ئيألممت ب  بمممبايت مب  بتمم ئ  ع سممقما غيممئ نق مم   -

 ت نقيتهمم  تمم  بكتسمم ا ب  همم ئب  بيس سمميت ب  بتمم ئ    ممتئمس  مع  تمم     مم  تمملت  
ماممملب  ممم  عيحتمممم حتممم ا  بالبتعممم ئب    ل ظهمممئ ت ممممئ عسمممي   مممل ب يجممما ب  ح يمممت 
ع بتي ئ ب ت ئيح   ب  ح سعت  ئتن  ستم  بيتبع ب  ه ئي  مت  ب    عم   معبمكل 

( نبه ببتيمممم ئ ب ت ممممئيه  ممممم 9701ي  ه نقمممم     ك ممممئ ت   يممممت  ميلكممممت ل ممممب  سممممق
يئ ب ألممتئب  مب  همم ئب   ا يممت كعيممئ    ل بحممم ب مسمميقت بيس سمميت  لئتألمم ع  م ت ممم 

 .(1 ب ائكيتن
نممت  بسممت   ئ بالتمب  ب  تمممبتئ  تمم  ب  تئسممت  مب تمم  تسمم نت نقمم  تاسمميه  تبع  -

ب  هممممم ئب  بيس سممممميت ب  بتممممم ئ   مممممه لعمممممل ب    عممممم    ميلكمممممت ل مممممب  نعتب ا يمممممت 
(   مم  به نبالتمب  مبالجهمم    ممه  امم  ب  ح صممئ ب ئايسمميت )حجمم ح 9776بممئف 

 .(2  ئي ضيتن ي عئح    ت  ب تئعيت ب

  هنت   لا ت ب  ئيألت مبالسقما ب  ستبت   ق ئاقمت ب   ئيمت  ق   عم   ملمتئبته -
  ممم   ممم  يسممم نت نقممم  سمممئنت بكتسممم ا ب  هممم ئب    حممم ع ب مممت ق   تضممملج نمممه به 

 ج يمن               ب  ئيألت ب تألقيتيمت ب  سمتبت ت ال ت  م  بالا يمت ب  تك تامت 
 Ian)          ل ئ نق  بكتس عه    ل يمئ ب  ه ئب  بيس سيت ب  بت ئ       ي

word,1983)  نبه ب  ئبات ب تتئيسيت يجا به تكمه  لا ت الن  ئ ب  ملا

                                                 

 .80(  ص9701:  ب  مصل   تيئيت   ع ت ب ج   ت  ل إلىلبلالتلر بلالر اض المسقي  ه نق  اسه    (1 
:   صممئ   ئكمم  ب كتمم ا  قحبممئ  الفددرامجللدد لالترف دد لالر اضدد  لفدد نلالنبر دد لةالتطف ددقنعتب ا يممت بممئف    (2 

 .78(  ص9776
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ملتئبته  ب  ألقيت مب عتحيت تضلج نه ب ظئمف ب  اي ت ع  تئس  ه بجل تاأليمت 
 .(1 بياتبف ب   قمعتن

تممم   ب   ئمضمممت ب ممم  ب  ج منمممت ب تجئيعيمممت م مممه بممملل نمممئج متاقيمممل ب حتممم ا 
تعمممميه به احمممم ب تممممئمت   حميممممت ن  يممممت ع ممممت ت عيممممت ب  ممممحه  ( 9( مب بممممكل  9ب جممممتمل  

 :ب ت قي   ب   ت نقيه   ل ب ت  م ب ع ا ت ال، ب حت ا     
 لا ممممت  ق ئاقممممت ب   ئيممممت  ق   عمممم   م حهمممم  ب ع ا ممممت ت ئيحمممم   عتحيممممت   ببسممممتبت -

ب  ضممممقيت يممممت ع سممممتبتب  كممممئب  ب سممممقت  سممممتهتتت تح يممممت ب  جمممم  ين ت ئيحمممم    ل 
معصمئ  ب صت نضل  ب ملئبنيه مب كتوميه مب جملع الا يتهم  تم   يم ت  سمئنت 
بكتسممممم ا ب  هممممم ئب  بيس سممممميت ب  بتمممممم ئ    ل يبممممميئ  عس ميسممممم  مب سمممممم  ئبا   

(   ممم  نبه ب ألمممم  ب  ضمممقيت  مل نحصمممئ عمممتح   مممه ايمممث بالا يمممت بي مممئ 9704
ب  ضمقيت ب    ممت ب ملي يمتنم   م  تح يتهم  تم  ب  جم ل ب  تئسم  مبه تكممه ب ألمم  

 .(2  كل مات   ه ماتب  تئمس ب تئعيت ب ئي ضيتن  حه ض ه ب 
به بالتمب  ب  ستبت ت     ئست ب ق عت نق  متت ب وامت ب   ئيمت   ت    م  ئتمن  -

كومم ع  بيتبع ب ائكمم   ق   عمم    كممل ب بسممتبتب  بالتمب  ب صممغيئ  مب عتيقممت تمم  
لعمم ل نقمم  ب    ئسممت مبالتبع  بي  مم ا مب ت ئيحمم   تسممه  تمم   يمم ت  ب ا مم س مبال

( نبه بسممتبتب  بالتمب  تمم  تئمس ب تئعيممت 9779 ل يلكممت  نعمم س ب سمم  ئبا   
ب ئي ضمميت ن  ممل  همم  تمم   ك مم ئ حمممبا  ب حبمم   ب عممتح   ممه ب ممتئس م سمم نتته  

 .(3 ت  تح يت بالاس س ب ائك  مئتن كو ع  بيتبع ب ائك   ق قعتن
ب ئايس   ه ب تئس تهتف     بكتس ا  باتمبع ب  حه  نق  ت ئيح   ت  ب ألس  -

 عمممت  مت يمممئ ئمح ب تحممم تس عممميه تب  هممم ئب  عصممممئ   بمممملت ع يمممت  نمممه ب  قمممل مب ئ 

                                                 

(1) Ian Ward ; physical Education in Elementary school in England: (Cultnral 

company London, 1984), pp.92. 

 .847  ص9704  مصلرل فقلذ رهعس ميس   ا ت   نع س ب س  ئبا    (2 
:  ب عصمئ    فا داتلتلر  د  للد لطرائدقلتدلر رلالترف د لالر اضد  نع س ب س  ئبا   نعمتب كئي  ب سم  ئبا     (3 

 .89-88(  ص9779تبئ ب اك ت  
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ب    عمم     مم  يمملتي   مم  ب تاسممه تمم   تبع ب  همم ئب  بيس سمميت ب  بتمم ئ   مامملب 
( نبه بسمممتبتب  ب ت ممم ئيه 9771جممم ع  توألممم ج  مممن  ممم   بممم ئ   يمممم   ا مممت ج يمممل  

ي ممممت نمممم  لج  ه مممم ج  لئتومممم ع ع   سممممتم  ب وحمممم  مب عممممتح   ب  بممممملت تمممم  ب تممممتئيا
 .(1 مب حوس   لنان

( 8( مت  ب بمكل  0ميتض   ه بلل ب حت ا  ب   ئمضت متاقيقه  ت  جتمل    
مب ب صممممممت ع  عي حمممممم     أل ئحممممممت بالبتعمممممم ئ ب ع ممممممتي بيمل عمممممميه ب  ج مممممممنتيه ب ضمممممم ع ت 

 ممت مجممممت تمممئمت   حميمممت  ق هممم ئب  مب تجئيعيممت  ق هممم ئب  بيس سممميت ب  بتممم ئ   تمممئ  ب ع ا
 :بيس سيت ب  بت ئ  م ص    ب  ج منت ب تجئيعيت   ل ب ت  م ب ع ا ت ال، ب حت ا     

ت عيت ب  حه  ب ت قي   نق  ب  ج منمت ب تجئيعيمت عبمكل نق م  صماي   تمتئج  -
 ممممه ب سممممهل   مممم  ب صمممم ا   ممممم تمئ ت مممم ل تمممم  بكتسمممم ا ب  همممم ئب  بيس سمممميت 

( ع حممممممم نيجمممممما بتعمممممم ع ب تب ممممممي  8888ه  سمممممم  نيل  ب  بتمممممم ئ    ل تممممممئ   تمممممم ت
ب صمماي  مب  مجممم تمم  بسممتبتب  متحظممي  ت ئيحمم   ب ممت ق  مكيويممت    ئسممته  يحممم 

 .(2 يئتع  ت  ت  يئ، ت  ب ت ق   تلعت  ه نت   ض نت ب مل ن
            باتمممممممبع ب  ممممممحه  ب ت قي مممممم  ب   عممممممت نقمممممم  ت ئيحمممممم    حظ ممممممت مب  مممممم ا ا تتممممممت  -

             ب ئايسممممممممم   مممممممممه ب مممممممممتئس  مك ممممممممم  يلكمممممممممت  ألسممممممممم يبمممممممممت  ب تممممممممم  ببتي ئاممممممممم  ع ممممممممم  
( حأللج نه  ب عيب(   ل يألمل نبه بس س بالئتألم ع ع   سمتم  9779 س ت  اسه 

ب ئي ضمممم   ل  مممم ا ب ئي ضمممم  م حهمممم  كممممئ  ب يممممت اممممم بالات مممم   ع النممممتبت ب عممممتح  
. مكممممل ب نبه بي  مممم ا (3 بممممكل  ممممه ب)نممممتبت ب  مممم   مب بمممم صنيتب بمممم  ل ب مممملي 

غيئ  تاتممل  ك حمم ج  ئ ملمم ج تمم  اصممت ب ممت ق  ب ب صممت ع   ئاقممت بيم مم   كممئ  ب صمم

                                                 

 .988(  ص9771 عيئم   تبئ ب جيل   :الترف  لالر اض  لاليل ث ل ا ت ج يل    (1 
أثرلتلا إلا ال بلالتمر ناتلل لالدتلو لةنقدإلأثدرهلىلدبلفلدهلالمهداراتلاأل ا د  لت ته  س  نيل ب   بمي    (2 

 .97(  ص8888:  ئس  ت   جستيئ  كقيت ب تئعيت ب ئي ضيت  ج   ت عغتبت  ف رةلالطائرة
قةةلاالنفجار  للورجو نلةالدذراع نللد للقد لالتصدة بلفدالقف لتأث رلا ال بلتلر    للتنم  لالس ت  اسمه    (3 

 .8(  ص9779:  ب ئمات تكتمئب،  ج   ت عغتبت  كقيت ب تئعيت ب ئي ضيت  عال ًالف رةلال ل
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ب يممممت  تهمممم  ت ممممت  ممممه ب مسمممم ال ب  وضممممقت تمممم   جمممم ل بنممممتبت ب  همممم ئب  ب ائكيممممت 
 .(1 بيس سيتن

به ب ت ق  نه  ئيت ت ئيح    ب عهت  ا  ت ب ق ا  م ت ئيح    ه ا  ت   ما   -
ئيمممت ميبقمممت  ، ب  ئاقمممت ب    مممئ يع مممث ب سمممئمئ مب  ت مممت  مممت  ب    عممم   تممم  امممل

نحتاه ب تبت يت    ي ت  ب مت ق  عهمل، ب  ئيألمت   ل يمئ   نعمتب       ا مت  ا مت 
(  نبه ب ت ق  نمه  ئيمت ب ق ما امم بيسم س مامم بال تم ع نمه  ئيمت 9776  

  مم  يج ممل تمئ ب    عممت  .(2 ل ممب سمميكمه ب   اممت حضممج ج ائكيمم ج م ه ئيمم ج  ت يمم بجن
س تمم  ئ بسممتغلل  ه ئبتهمم  ملممتئبته  مب تو نممل  ممن ب ممتبمملل ب ممتئس بيج عيمم ج تمم  

( 8888جمم  مه ب تبمميت مب  ح تسمت ب جمم ت   ميضميف   كم ئ  اق م  م بممئمه  
نبه بستبتب  ب ت ئيح   مبال   ا ت  تئس ب تئعيت ب ئي ضيت  يملتي   م  تحبمي  

تمم  تح يممت ب جمبحمما ب حوسمميت  ب جهمم   ب  صممع  مب عممتح   مبحهمم  تق مما تمئبج  ممل ئبج 
ألعممممل  جمممم بع ب ممممتئس عسمممم  ت  معهجممممت   مممم  يم ممممت تبت يممممت م يممممل حاممممم    ئسممممت  ت

 .(3 ب ئي ضتن
 
 
 
تأثري إعادة التعلم يف اكتساب بعض املهارات األساسي  مناقش   4-5-2

 بكرة اليد وادخار جهد تعلمها
( 7يتضمم   ممه بمملل نممئج متاقيممل ب حتمم ا  ب   ئمضممت تمم  ب جممتمل   

ئيه ب ع تي بيمل مب ع متي ب  م ح   ق هم ئب  بيس سميت (  ق أل ئحت عيه بالبتع 1مب بكل  
                                                 

:  ب ألم ائ   8  تئج مت: ك  مل نعتب ا يمت     رةلال لللوناشدئ نلةتالم دذلالمدلاررجيئت الحجهمف  يتمبحتئ    (1 
 .118(  ص9790تبئ ب وكئ ب  ئع   

 .14ص  سعت لكئ،مصلرلنعتب       ا ت  ا ت    (2 
:  ب ألم ائ    ئكم  ب كتم ا  قحبمئ  9   مة دةع لالتدلر بلالم دلان للوترف د لالر اضد   ك ئ  اق م  م بمئمه   (3 

 .988(  ص8888
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مجممممت تمممئمت   حميمممت  صممم    بالبتعممم ئ ب ع مممتي ب  ممم ح    تجئيعيمممتب  بتممم ئ   ق ج منمممت ب
  ق ج منت ب تجئيعيت  مت  م ب ع ا ت به بسع ا ل ب

بستبتب   سقما  ن ت  ب ت ق   ق حه  ب ت قي   نق  ب  ج منت ب تجئيعيت  سم ا   -
ئ بكتسممم ا ب  هممم ئب  بيس سممميت ب  بتممم ئ    مممه بممملل  مممح  مت ممممي تاسمممهتممم  

ب    عمممممت ب ملممممم  بيك مممممئ  ق   ئسمممممت مب تكمممممئبئ  ماممممملب يتومممممت  مممممن  ممممم   بممممم ئ   يمممممم 
( نبه  ممممممه ب  وممممممئمج نقمممممم  ب  تئسمممممميه  م ب  ممممممتئعيه تبممممممجين 8888 بمممممم   

ب  ت ق مممممممميه نقمممممممم   تبع  كعممممممممئ نممممممممتت   كممممممممه  ممممممممه  امممممممم مال  ب ت ممممممممئيه لممممممممتئ 
  .  (1 ب  ست  عن

  نقمم  ت ئيحمم   تمبتأليممت  ممن  يمم ت  نممتت ب  امم مال  ب تكئبئيممت  همم  باتمممبع ب  ممحه -
( 9779  ا مت اسمه س نت نق  بكتسم ا ب  هم ئب  بيس سميت   ل يلكمت  ي سمئ

به تممحظ  ن قيمم   ب تممتئيا عايممث تضمم ه  لنمما بكتسمم ا بتضممل  تبع  نيجمما
 ق هممم ئب   تاأليمممت  تضمممل  حجممم    ميمممت  ل مممب  مممه بممملل ب تمممتئيع   ب تممم  تمممحظ  

 .(2   ه ئب نتكئبئ ب
ب تممم  يئ باليجممم ع     قيمممت  نممم ت  ب مممت ق  سممم نت  ب    عممم   نقممم   تبع ب  هممم ئب   -

بيس سمميت ب  بتمم ئ  عجهممت عممتح  منألقمم   لممل معبممكل  ك ممئ بلتصمم تيت  ممه ايممث 
حعيمممممل ت يتبع ب  هممممم ئب   ميلكمممممت ل مممممب  يمممممبحبوممممم ج ب جهمممممت متألقيمممممل ب وتمممممئ  ب   ح

الست ئبئ ت   ا مال  ب مت ق   ل نبه ب حأللج نه مجيم  اجما (8884   ا مت
 .(3 تلتي     اتمث ت ق   ض ف يت  ل ت  بحبو ج ب جهتن

متاأليألمممم ج الاممممتبف ب عاممممث م   ئتممممت ب جهممممت ب  ممممتبئ  ل  مممم  ب ع ا ممممت ع سممممتبتب   
 (.98   ت ت لي س ب جهت ب  تبئ مك    مض  ت  ب جتمل  

                                                 

(1) Schmidt Arichord and Craig; Motor Learning and performance: (Senond 

edition, human kinetiscs, 2000,pp.206. 

 .88  صمصلرل فقلذ رهتعمئ    ا ت اسه ي سئ (2 
 .997  صمصلرل فقلذ ره،ل(8884 حعيل  ا مت ب كئ   (3 
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ب  همم ئب   متممئ  ب ع ا ممت به  نمم ت  ب ممت ق  لممت األألمم  جهممتبج  ممتبئبج تمم  بكتسمم ا 
بيس سمميت ب  بتمم ئ   ملممت بسممتبئج  ب ع ا ممت حسممعت ب جهممت ب  ممتبئ  كممل  همم ئ  ع سممتبتب  

 (.99   ت ت ب حسعت ب  اميت  ألي س ب جهت ب  تبئ  مك    مض  ت  ب جتمل  
حلاممظ به  نمم ت  ب ممت ق  لممت األألمم  حسممع ج  تو متممت تمم  ب جهممت ب  ممتبئ متألمم ج  حمممع  

 ب  ه ئ  مص معته .
نقممم  ب مممئغ   مممه توممم م  حسممما بتبممم ئ ب جهمممت عممميه ب  هممم ئب  بحمممم  تمممئ  ب ع ا مممت 

بيس سمميت ب  بتمم ئ    كممه تمم  يئ  نمم ت  ب ممت ق  كمم ه مبضمما ج تمم  تاسممه بيتبع ب  همم ئي 
( نبه ب ائكممممت تت مممممئ 9709 ق ج منممممت ب تجئيعيممممت  مامممملب  مممم   كممممت،  مجيممممم  اجممممما 

ح  مب وكممئي مت مممئ عمم  تكئبئ ب  حممتظ  مب  سممت ئ  قت ممئيه  حتيجممت  ت مممئ ب  سممتم  ب مملا
 .(1 ب صو   ب عتحيتن

 ه بلل امل، ب حتم ا  ب   حميمت ب تم  تمصمق    يهم  ب ع ا مت تم ه  سمقما  نم ت   
ب ممت ق  لممت األممت بغئبضممم تمم  بكتسمم ا ب  همم ئب  بيس سمميت ب  بتمم ئ  عكممئ  ب يممت مظهممئ  

  مع  تممم   بيتبعت اتتمممم  مممه بممملل بلتصممم ت ب جهمممت ب  عممململ ملقمممت ب ملممم  ب  ا م مممت نحمممت 
ت   تبع ب  ه ئب  بيس سيت ب  بتم ئ  معمل ب  بيسقمااألت جهتبج  تبئبج  ه بلل الب 

 ب ع ا ت.حت ا  ب عاث األأل  تئمج ب عاث ب ت  مض ته   تكمه

                                                 

:  ج   ممت 8  جمددنلالددةاللةليتددبل ددنلالشدد  ة  للإلن ددانعودد لالير دد لةالتطددةرلالير دد لمجيممم  اجممما   (1 
 .969(  ص9709عغتبت  
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 والنوصيج   تسنتنجاج اال -5
 تسنتنجاج الا 5-1

 :أتيفي ضوء نتائج البحث التي توصلت إليها الباحثة، استنتجت ما ي 
حقققا المققنهج التيليمققي مسققتوي افضققب فققي امتسققا  بيققي المهققا ات ا ساسققية  .1

تقأثي  إيجقابي  اومقال   يلم،المتبيقة فقي القت التقليميقة لليبة مق   اليقم مقل الق يققة
 ها ات.في تقوي  الم

فضقال   القالبات وتقبيقهقا بكقمب صقحي   عما مالئمة التم ينات المستخممة  .2
التكققويا والمتيققة والتنققافج الموجققوم فققي التم ينققات المكققابهة لليقق  سققاعم  عققل
 في عملية امتسا  بيي المها ات ا ساسية بم   اليم. مثي ا  

ليقققققا  اسقققققتثما  ودقققققت القققققم ج فقققققي الوحقققققم  التيليميقققققة مقققققل خقققققالب اسقققققتخمام ا  .3
إلقققح تحسقققل ا ماء الح مقققي للقالبقققة  اميالبميلقققة المتقققواف  ،  وا مواتالصقققةي   
 .افضببكمب 

ا  مققل الودققت والجهققم البققمني مثيقق   ال امخققا  الجهققم مققل خققالب إعققام  الققتيلم وفقق    .4
 بالتي  وتيلم المها ات بكمب امث  ادتصامية.  إلح انخفاي الكيو  مما امي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 النوصيج  5-2
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 في ضوء االستنتاجات التي توصلت إليها الباحثة توصي بما يأتي: 
لتقأثي   االيجقابي لقتيلم المهقا ات االخق ي و لق  استخمام المنهج التيليمي الُميقم  .1

 في امتسا  بيي المها ات ا ساسية بم   اليم.
اليلميقة مقل حيقث  ا سقجوفقا فقي المقنهج التيليمقي ض و   اختيا  التم ينقات  .2

 ة التيلم.يلم ية والجنج  هميتهما في تس يع عالم حلة اليم

التأميم علح مبما التم ج مقل السقهب القح الصقي  ومقل البسقيق القح الميققم فقي  .3
 عملية التيلم واماء التم ينات.

اعتمققام اسققلو  إعققام  الققتيلم لتحسققيل ا ماء وامخققا  الجهققم فققي تيلققم المهققا ات  .4
 ال ياضية المختلفة. لألليا ا ساسية 

يي  المناهج التيليمية التقليمية ووضع مناهج تيليمية حميثة لال تققاء ض و   تة .5
 باليملية التيليمية بما يتناس  مع التقو  اليلمي.



   املصادر واملراجع
 

    

201 

 

 املصادر العربية
 القرآن الكريم

  ح)برر هح رررد م حميهحعلممالحركة مممتلرحر ممرةاضلحرةا  مم إبررهيم أحمد ررمح رر   ح ح:
 (.2991يلق  يحللطابد  ح

 ح)ل ب ررا حميهحيل طب يررا  ح ممةالحراممرلرعه  ممةا لح    مماتمد ررمحيه برريحيرر م  ح:
2911.) 

 لممهج ل للامم لمر مةتلر للماالالمهلحرمجم ةحسلح    ماتمد مح هرم حارال  ح
:ح)ه ررال حا ممةالحراممرلرع ب ممعلامربممللحر ممافلرفمم ضلحر مم لح ر لم ر ممف

 (.1002 اج ت ه حجا د حم الى حكل  حيلتهب  حيأل ا    ح

   ح)يلقررامه  حميهحيلركررهححرهمممرلرحررحيلاممتكا رررحهيتررب حإبررهيم أحيبررمحهبرر ح ححم ررا:
 (.1002يلدهبي ح

 ح)ي را، ح2طح حرمه ا لحرمل  مةاليم لحر ةاامتلحرةا  ماتزكيحخطاب ر ح ححمكهأ:
 (.2991ميهحيلركهحللطباي ح يلنشه ح

 حمر ممرعتلحر ممم ةاتلحر فااراممتلر رلمم ضلحرةا  مماتل  يممتآنرراحم رركاه مح    رراح ح 
 (.1001:ح)يلقامه  ح هكزحيلكتابحللنشه ح2تهج  :حماشأح ا هحد ،ح حط

 ح)يلقررررامه  حميهحيلركررررهحيلدهبرررري حأ ممممظلرهتةامممم سلحركة ممممتب ط   ررريحمد ررررم ح:
2991.) 

 فممةالحر ممرةاظليمم ل ررمحب ط   رري حيبررا حمد ررمحيل ررا هي يح حب ط   رريحمد
 (.2912:ح)جا د حبغميم ح طبد حجا د حيل  ار حمج  لحر ةااتلحرةا  ات

 ح)بغرررميم ح2 حطمهجممم للحررحة مممتلحرم ر مممفتج ه ه ررر حيلدرررهير ح زيه حيلتهب ررر ح ح:
 (.2992 طبد ح زيه حيلتهب   ح

 تهج رررر :حك ررررارحح  ممممةالحراممممرلرله ممممملاتلر  ممممم الحرمممممرحةظج ررررهحونجهرررر   ح
 (.2911:ح)يلقامه  حميهحيلركهحيلدهبي ح1يبميلد  مح حط
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  حتهج ر :حمهم ا لحراكمفليم لحر ةاامتلرعلمالحرمه ظلم  ح  لرم.ح .ح را،حميلر ،ح 
 (.2911 د محشبرحن  رح آخه ،:ح)يلقامه  ح طابعح جرحيلدهب ح

 ح2 حطحراكمممفلحرللمممم لم جرممممع لأررح مممع لأ ممم رااعذ قرررا،حيب رررمي ح آخررره ، ح:
 (.2991ميهحيلركهحيلدهبي حح)ي ا، 

 ح)جا درررر حمهجمممم للحراكممممفليمممم لحر ةااممممتلحرةا  مممماته  ررررا،حخرررره بطح ج ررررمح ح:
 (.2911يل  ار حميهحيلكتبحللطابد ح ح

 مميراةلممهج ل للامم لر لممماالحرامةحم لحركة اممتليم ل للممال را هح   ر ح تدرب ح 
:ح)يطه در حمج ة  لحرمه ررتلرحر  راضلا ةالحرارلرحر  ة لحركة  لر ما  

 (.1002هيه حجا د حبغميم حكل  حيلتهب  حيله اض   حمكت ح

 ح)ي رررا، حميهح2 حطمهممم ا لحراكمممفليممم لحر ةاامممتلرعلمممالحرمممه ظ ررا يح لدرررأ ح:
 (.1000يل   ه حللنشهح يلت ز ع ح

 حرم مممم ااالرحرمل رجمممم سلح    مممماتليمممم ل رررردمحيلررررم ،حمبرررر حيلرترررر  حيلشررررهن بي ح
 (.1001 حيإلشداع:ح)جا د حيإل كنمه   ح طبد ح2 حطحإلك  ء

 مممميراةلأ مممم راضل رةاااممممتلر هماممممتلحررممممرالح ه ج ةاممممتلرلممممةجلاتل رررردمح د رررر، ح 
مكترر هيه ححمطه درر :ح)رحرمم ةحعاتليمم لربممتلحر  ممراضلامم رر كلع رامم  لا ممةالحراممر

 (.2991جا د حبغميم حكل  حيلتهب  حيله اض   ح

 ح)يل  ارررر ح م ه ررر ححرممممرإ ل رمممرلحر مممرةاضلحرةا  ممم  رررل  ا،حيلررريحد ررر،ح ح:
 (.2911 طبد حيلجا د  ح

 ح)ي ررا، حميهحيل  رر ه ح مما رررجاتلحر هممملتلح ج م عاممتاررال ح د ررمحيلرريح ح:
 (.2991للنشه ح

 ح)يل  اررررر حميهحيلكترررربح ممممةالحراممممرضرررر اخحيلخ رررراط حيبررررميلكه أحقا ررررأح ررررزير ح:
 (.2911للطباي ح يلنشه 

 ح)جا د حيل  ارر حميهحيلكتربحللطباير ح ةالحرارض اخحيلخ اطح حن  رح د م ح:
 (.1002 يلنشه ح



   املصادر واملراجع
 

    

202 

 

  مررممتليم لح ك م ءلرحر فاارم سأحيلكنراني حيا محكرهSPSSح)يلنجر  ح2 حط:
 (.1009ميهحيلض اخ ح

 ام سل رةا ماتليم لفةحلمال مرةاظليبا حيل ا هي ي حيبميلكه أحيل را هي ي ح   
 (.2992:ح)يلباه  حميهحيلدك   ححر ةااتلحرةا  ات

 ححرامممةحم ليممم لحر ةاامممتلحرةا  ممماتلاممماتلحرهتةامممتلرحر فاامممايبميلد  رررمحشررره  ح:
 (.2991ه ح هكزحيلكتابحللنشه ح) ا

 ح)يج رررا، ح طبدررر حيلدرررا ه  ح مممةالحرامممرلرله مممملاتيبرررميلداطيح د رررمحمد رررمح ح:
2991.) 

 ممةالحراممرلممم لرجمم لرممم لعلاجمم لحرمامم ر لحر للاماممتليبررميل مابح رراز حد رر م ح ح 
 (.1001:ح)بغميم حميهحيلكتب حرحر رةااات

 ل درررراه  ح:ح) ارررره حميهحي1 حطحر مةاهمممم سلرلاهمممم سيط رررا ح د ررررمحخطررررابح ح
2911.) 

 يمممم لحرمجمممم  للرحإلك مممم ءح إ امممم ةحسلرحررامممم ظليلرررريح ررررل أحجرررر يمحيلدكرررر أح ح
 (.1002:ح)جا د حيلقام    ححرةا   

 فاارممم سلي رررامحيلرررم ،حيبرررا حمبررر حز رررم ح رررمد ح د ررر محيبرررميلدارحيلشرررا ديح ح 
:ح) اررره حجا دررر حيلزقررراز ر ح2 حط مممرةاضلل–حرججمممراليممم ل مممةالحرامممرل للممماال

1001.) 

 حر مةاهم سليم لحرم للالرهرم لأرمة للأ م راضأرمةل مرحإ لزي  ح ح ات،حإ  اي رحيلد
:ح)ه رررال ح اج رررت ه حجا دررر ح رمممرلالمممهلحرمجممم ةحسلح    ممماتلا مممةالحرفممم لةا

 (.1000بغميم حكل  حيلتهب  حيله اض   ح

 ح)جا در حم رالى ح2 حطم  ااالع متلي لحر للالحركة   هي حجباهح ردمحي ح ح:
 (.1001 طبد حيل تنبي ح

 ح)جا درر حيل  اررر حميهححرمامم ر لح    مماتلر ممةالحراممرل ررا هي ي ح ررديمحت   رررحي:
 (.:2911يلكتبحللطباي ح يلنشه ح
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 حح إ ا ةحسلرحررا ظلرحر ررااليم لحر ةاامتلحرةا  ماتقا أحيل نمو  ح آخه ، ح:
 (.2990)يل  ار ح طابعحيلتدل أحيلدالي ح

 رررر ح:ح)بغررررميم حكل رررر حيلتهبمر ممممرع سليمممم لحرمممم للالحركة مممم قا ررررأحلررررزيأحارررربه ح 
 (.1002يله اض   

 ح)جا در حيل  ارر حح رلم ضلحر مراةاكا رحيبرميل ندأح ح م رعح ا ر ،ح د رمح ح:
 .(2912 طابعحيلتدل أحيلدالي ح

 ح)يلجا در ححر رةاضلحرةا   لرلرةتلحركم ر لرحرلممةاتك ارحج  رحيلهبضري ح:
 (.1002يوهمن   ح

 لطباير ح:ح)جا در حيل  ارر حميهحيلكتربحل ةالحرامرك ارحياه  ح دمح د ،ح ح
 (.2919 يلنشه ح

 حررامم ظليمم ل ممةالحراممرلك ررارحيبميلد  ررمحإ رر اي رح ح د ررمحارربديحد ررن ،ح ح
 .(2910:ح)يلقامه  حميهحيلركهحيلدهبي ححركرارت

 ح)جا در حبغرميم ح1 حتهج ر حيبرمحيلريحنار   حطحر للالحركة  ك ه ح ا نر ح:
 (.2911ميهحيلكتبحللطباي  ح

 ح)يلقرامه  ح مةاه سلرحر مةاهم سلحر هامتح  ظلحرللماتلرحرلملاتلرلل لىحزمهي، ح:
 (.2991ميهحيلركهحيلدهبي ح

 ح)ب رره   حميهحيلج رررر ححر ةاامممتلحرةا  مماتلحركرارمممت د ررمحج  رررحيبررميلقامهح ح:
2991.) 

 ح)يلقرامه  ح2 حطعلاله ظلحر رةاضلرحرمه ي تلحرةا  مات د محد ،حير    ح:
 (.1001ميهحيلركهحيلدهبي ح

 ح)جا در حيإل ركنمه   ح نشر  حيم ل مةالحرامرلحرججمرا د محخالم ح ا هح د مح ح:
 (.2992يل داه  ح
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 كلام لحرم ممرتل امرح لحر ةاامتل د محه ضا،حير أ ح د رىحبابر ح د رىح ح 
:ح)بدررمح نشرر ه حجررا عحم رر  ط حكل رر ححرةا  مماتلرمةكلممتلحر للمماالح    مم 

 (.1001يلتهب  حيله اض   ح

 ح:1طح 2جح  مماتحرةا لحر ةااممتليمم لرحر رممراالحررامم ظح حد رران ،حارربديح د ررم
 (.2992حيلدهبي حيلركهحميهح)يلقامه  

 لحرفممم لةالر مممةالحرللمامممتلح  مممظح حيبرررميل ندأحد رررم حد ررران ، حاررربديح د رررم
 (.2991حيلدهبي حيلركهحميهح)يلقامه  ح:2طح حررا ظلرفةا

 لحر ةاراممممتلحرللممممراليمممم لرح  مممم ر ر لحرر مممم  لح ك مممم ءح حيبررررميلدل أح د ررررم
 (.2911ح يلر  ح كتب ح)يلك    ح:رحره  ات

 ح)يلك  رر  ح:2طح حرةا  مم لرحر ممرةاضلحركة مم لحرمم للاح حيب ررا،حيبررميلغنيح د ررم
 (.2911حيلقلأ حميه

 لحرمممه ظلعلمممالح مممظح حيرررم حيبرررميلهد ،حقطرررا ي ح   ررر حتررر ر حيلرررم ،ح د ررري
 (.1001حيلدهبي حيلركهحميهح)يلقامه  ح:حر ةار 

 لرامم س )حرلرحر فااممالحرهتةاممتلامماتلحرللماممتلحرملمم م سح حبرراميحد رر ،ح اررطرى
 (.2999حللنشه حيلكتابح هكزح)يلقامه  ح:حرمل ااةلحرمر رعات لحر را 

 حيلركرررهحميهح)يلقرررامه  ح:2طح حركمممرافلحرةا  ممم لحر مممرةاضح حد رررامحإبرررهيم أح رتررري
 (.2991حيلدهبي 

 لحرمممةكل اتليمم لر فاارجمم لحر ممةحسلحرلمم ضل ممرةاظلفممةاح حد ررامحإبررهيم أح رترري
 (.1000حيلدهبي حيلركهحيهمح)يلقامه  ح:2طح رحإلعرحراتلح ا رحلات

 ح:2طح حرةا  مماتلحر ةااممتلمهمم ا حز لرر ر ح رردمح د ررمحمهجرر  حمبرر حدل رريح كرراهأ
 (.2999حللنشه حيلكتابح هكزح)يلقاه  

 ح:2طح حرةا  ماتلحر ةاامتليم لحرمارحه لحر رةاضلمر رعتح آخه ، حدل يح كاهأ
 (.1000حللنشه حيلكتابح هكزح)يلقامه  
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   لحرممم للالرحهمممم فلحرممم للال ممما رررجا حيلكنرررمه  ح د رررمحمد رررمح حيبرررميل ندأح  رررم
 (.2991حيلر   ح كتب ح)يلك    ح:لرحر ةاراتلحره  اتلر  ج ار فا

   ح:2طح لرحر ةامر لحره  م لرحر رمراالحررام ظح حيبرمي حي  ىح حيبميل ندأح  م
 (.2992حيلر   ح كتب ح)ب ه   

 ح:حر مرةاظللمافةحليم لحرةا  ماتلحر ةاامتلممرةظلررام ح حيبميل ج رمح د مح   ر
 (.1002حيوختاااي ح يإلشهي حيل دل  ،حييميمح م ه  حن ن ى ح) دا ظ 

  حميهحيلنجرررر  ح)يلدرررهير ح:2طح حركة مممم لحرمممم للاليمممم لأ   مممما سحيلرررمل  ي حنامرررم
 (.1001حللطباي  حيلض اخ

 لحرمجمم ةحسلالممهل للممالججممرلحرإمم ةليمم لحرمم للال عمم رالأرممةحشرراكه ح د رر محنب ررر
حيلتهب رررر حكل رررر ح بغررررميمحجا درررر ح نشرررر ه ح)بدررررمح:حر مممملتل ممممةاليمممم لحرججرماممممت
 (.1002ح يله اض  

 ح:رم مم ااالكرمم لالحركة مم لرحرمم للالحر فممرةلحركة ممتلعلمماحشرراكه ح د رر محنب ررر
 (.1002حيأل ا    حيلتهب  حكل  حم الى ح)جا د 

 حيلتهب ررررر حكل ررررر حم رررررالى ح)جا دررررر ح:2طح حركة مممممتلملممممم راح حشررررراكهح د ررررر محنب رررررر
 (.1001حيأل ا    

  ح)جا درررر ح:1طح حركة مممم لحرمممم للاح حارررربديح د ررررمحكررررهأمحشررررل  ح هررررم حنجررررا
 (.1000حيله اض   حيلتهب  حكل  حيلباه  

 لحرارهامممممتلرح إ اممممم ةحسلح ك ممممم ءلماممممم ر حيل رررررا هي ي ح د ررررر محيلطالرررررب حنرررررزيه
 (.2912حللطباي  حيلكتبحميهحيل  ار ح)جا د ح:رحرةا  ات

  لر ةااممتحليمم لح اكمم فل   اممتليمم لحراكمم فلررامم ح حيلكب  رريحهي ررعحيلشرر   حنرر ه
 (.1002ح)بغميم ح:حرةا  ات

   حللطباير  حيلكتربحميهحبغرميم ح)جا در ح:رمه اجمعلحرللمم لحراكفح دجر ب ح ج
1000.) 

   (.1000حيلدامر ح طبد ح)بغميم ح:حر رةاضلرجرررتلحر للاح دج ب ح ج 
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  ل ممتلك مرلحرمر رالممتلر ه م تلحركة مم لرحر فمرةلحركة متلعلماح دجر ب ح ج ر
 (.2911حغميم بح)جا د ح:1جح حرماإرإت

   حللطباير  حيلكتربحميهح)يل  ارر ح:حركة م لرحرم للالحركة متلعلماح دجر ب ح ج
2919.) 

 لحإلك ممممممم لاتلحر فاارممممممم سحيلدب رررررررم  ح د رررررررمحد ررررررر،ح يلتكه تررررررريح ا ررررررر ،ح م رررررررع
حميهحيل  ارر ح)جا در ح:حرةا  ماتلحر ةاامتلاكمرفلي لحرك  رضلرح  إرحم س

 (.2999ح يلنشه حللطباي حيلكتب

 ح نشررر  حيإل ررركنمه   ح) اررره حح:حركرارمممتلحرامممرل مممةاح حهمبررر ححد ررر،ح د رررمح ا ررره
 (.2991حيل داه  

 حيلاررخه  ح كترربح)بغررميم ح:رحر فااممالحرماممرألامماتلحركة مم لحرمم للاحخ رر ، ح دررهب
1001.) 
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  (1) ملحق
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 لقياس املهارات األساسية قيد البحث األنسباستبيان حتديد االختبارات 
 استمارة/ استبانة

 األستاذ الفاضل ................................ احملرتم 
 حتية طيبة...

البحث املوسوم )تأثري منهج تعليمي  إإايا ة  إجراءتنوي الباحثة  
اكتسيياب بعييه املهييارات األساسييية ب ييرة اليييد إا خييار جهييد  الييتعلم   

تعليمها( لطالبات الصف األإل متوسط، إنظرًا ملا تتمتعون به من اخلربة 
إال فاءة العلمية، لذا نرجيو تفليل م بياالطعل اليخ االختبيارات املر يحة 

( اميام االختبيار اليذي ترإنيه مناسيبًا ل يل √إاملرفقة طيًا، إإضع اعمة )
من املهارات األساسية ب رة اليد قييد البحيث إن ين م إضيافة  ي  مهارة

 اختبار ترإنه مناسبًا.
 اكرين تعاإن م معنا خدمة لتطوير احلركة الرياضيية املدرسيية..  

 مع الش ر إالتقدير.
 :    اسم اخلبري

 : اللقب العلم 
 :  االختصاص
 :  م ان العمل

 :  التاريخ 
 الباحثة                                                         :  التوقيع 

 جنان حممد نورإز
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 غير مالئم الهدف من االختبار اسم االختبار المهارة

 مالئم

 المالحظات

 

 

 

 

  لتسلمالمناولة وا

. اختباااااار سااااار ة 1

المناولااااااة واسااااااتال  

 الكرة

قياس سر ة المناولاة واساتال  

الكرة  لى الحائط زمان اداا  

 ثا(.03)

   

. اختبااااار التمر اااار 1

 الكرباجي.

قياااس التفا اار وساار ة واقااة 

التمر اااااار الكرباااااااجي  لااااااى 

 ثا(03الحائط زمن اداا  )

   

. اختبااااار التمر اااار 0

الكرباااااااااجي  لااااااااى 

 الحائطين.

قياااس التفا اار وساار ة واقااة 

التمر اااااار الكرباااااااجي  لااااااى 

 ثا(.03الحائطين زمن اداا  )

   

 

 

 

 

 

 الطبطبة

. اختباااار الطبطباااة 1

 لمستمرة للكرة.ا

قياااااس مهااااارة الطبطبااااة ماااان 

خاااالل الااادورام حااافل مل ااا  

(  و حساااا  11×12اب اااااا  )

 زمن اداا .

   

. اختباااار الطبطباااة 1

المسااتمرة  اااي ا  اااا  

مت اااااااار  لمسااااااااا ة 

(03.)  

    قياس مهارة الطبطبة.

. اختباااار الطبطباااة 0

المسااااااااااتمرة  ااااااااااي 

 ا  اهات مت داة.

    .قياس مهارة الطبطبة

 

 

 

 

 

 

 لتصف  ا

. اختباااااااااار اقاااااااااة 1

التصااااااااف    لااااااااى 

المرماااى مااان مساااا ة 

(2 ) 

    قياس اقة التصف  .

. اختباااااااااار اقاااااااااة 1

التصااااااااف    لااااااااى 

المرماااى مااان مساااا ة 

(7.  ) 

    قياس اقة التصف  

. اختباااااااااار اقاااااااااة 0

التصااااااااف    لااااااااى 

المرماااى مااان ال باااات 

 ( .7من مسا ة )

قياااااس اقاااااة التصااااف   مااااان 

 ال بات
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 حة من قبل اخلرباء.االختبارات املر 
 (1)اختبار قياس التوافق إسراة املناإلة الخ احلائط

 قياس التوافق وسرعة المناولة على الحائط. : الهدف من االختبار
 ، حائط مستوي.(1) كرة يد، ساعة الكترونية عدد : المستخدمة  األدوات

 
 طريقة األداء:

ارة تقوو  بتمريور الكورة علوى الحوائط ( متر عن الحائط وعند االش0تقف الطالبة على بعد ) 
 (.5(ثا كما في الشكل )03واستمرار الكثر عدد ممكن في زمن محدد قدره )

 
 التسجيل: 

 
تحسووووووووو  
عووووووووووووووووووووودد 
التمريوووووووورا
ت فوووووووووووي 
الوووووووووووووووزمن 
المحووووووووودد 
)تحسووووو  
عووووووووووووووووووووودد 
موووووووووووووووورات 
اسوووووووووووت   

 الكرة(.
 

                                                 

: )البصرة، مطابع التعلي  1، جموسوعة القياسات واالختبارات في التربية البدنية والرياضيةريسان خربيط ؛  (1)
 .122-125(، ص1191العالي ، 
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 (5شكل )
 (1)اختبار الطبطبة املستمرة لل رة

 ارة الطبطبة.قياس مه : الهدف من االختبار
 ( .11×12كرة اليد، ساعة إيقاف، ملع  ) : األدوات المستخدمة

 
 طريقة األداء: 

بطبطبوة الكورة بدحود  ( ، وتقوو  11×12تقف الطالبة في أحود اركوان الملعو  )  
 (.2اليدين باستمرار، مع الدوران حول الملع  لعمل دورة كاملة كما في  الشكل )

                                                 

 .531، ص1331، مصدر سبق ذكرهضياء الخياط، نوفل الحيالي؛  (1)
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 التسجيل:
 سجل في أداء دورة كاملة حول الملع .يحس  الزمن الم   

 (2شكل )
 (1)اختبار قياس  قة التصويب

 قياس دقة التصوي . الهدف من االختبار:
(  ثوو  يقسوو  المرمووى إلووى 1×0يوود، مرمووى يوود مرسووو  علووى حووائط )كوورة  األدوات المستتتخدمة:

(  عون المرمووى 2تسوعة مسوتطي ت؛ لقيواس دقووة التصووي  ويرسو  خوط علووى االر  يبعود )
 (.7ما في الشكل )ك

 طريقة األداء:
 تقو  الطالبة بالتصوي  من خلف الخط بخطوة االرتكاز مع مراعاة ما يأتي: 
( والتوووي تمثووول زوايوووا المرموووى والتوووي تبلووو  أبعاد وووا 1،7،0،1إصوووابة المسوووتطي ت ) -

 (س  تنال اربع درجات.23×133)
                                                 

 .051(، ص1199وصل، دار الكت  للطباعة والنشر، : )المكرة اليدضياء الخياط، عبدالكري  قاس  ؛  (1)
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رموووى وبوووين ( والتوووي تمثووول المنطقوووة فووووق رأس حوووارس الم9،1إصوووابة المسوووتطيلين ) -
 ( س  تنال ث ث درجات.23×133قدميه والتي تبل  أبعاد ا )

( والتووي تمثوول منطقووة موود  رراعووي حووارس المرمووى والتووي 2،1إصووابة المسووتطيلين ) -
 ( س  تنال درجتين.93×133تبل  أبعاد ا )

( يمثل منطقة صدر وجرع حارس المرموى والتوي تبلو  ابعاد وا 5إصابة المستطيل ) -
 درجة واحدة.( س  تنال 93×133)

 إرا جاءت الكرة خارج رلك تنال صفرًا. -

  تؤدي كل طالبة عشرة رميات ولكل طالبة محاولة واحدة فقط. -
  

 
 
 
 
 

 (7شكل )
 (1حملق )

 بسم اهلل الرمحن الرحيم  
 استبيان تقويم مفر ات املنهج التعليم 
 استبيان/مفر ات املنهج التعليم 

 ............................ المحتر .األستار الفاضل.....................
عادة التعل  في اكتسا  بعو    تنوي الباحثة إجراء البحث الموسو  )تأثير منهج تعليمي وا 

المهارات األساسية بكرة اليد وادخار جهد تعليمها( على عينة من طالبات الصف األول المتوسط. 
رجوو تفضولك  بواالط ع علوى المونهج المرفوق ونظرًا لما تتمتعون به من الخبورة وكفواءة علميوة لورا ن

بداء م حظاتك  العليمة القيمة مع التقدير.  طيًا من حيث ص حيته وم ئمته لمستو  العينة وا 
 شاكرين تعاونك  معنا.. خدمة لتطوير الحركة الرياضية المدرسية. 
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 م حظة:

اعطوواء فتوورة  ( حصووة فووي االسووبوع وموون ثوو 1فتوورة تطبيووق الموونهج خمسووة أسووابيع وبواقووع ) .1
( يومًا وبعد رلك إعوادة تطبيوق المونهج السوابق ولمودة خمسوة اسوابيع وعلوى 03راحة لمدة )
 العينة نفسها.

 بحس  مفردات منهاج وزارة التربية. التعليمي المهارات األساسية التي تضمنها المنهج .1

 المناولة من فوق مستو  الكتف. .أ 

 الطبطبة. .  

 التصوي  من فوق مستو  الكتف. .ج 

( امووا  االختبووار الووري تووراه مناسووبًا ويمكوون اضووافة أي م حظووات لوو  يوورد √مووة )ضووع ع  .0
 ركر ا.

 :   اس  الخبير
 :  اللق  العلمي
 :  االختصاص

 الباحثة            :   التوقيع 
 جنان محمد نوروز           :  الجامعة/الكلية

 المفردات الوقت اجزاء الدرس ت



   املالحق
 

    

119 

 

 مفر ات املنهج التعليم  
  

 
 
 
 
 
 

 العام اإلمحاء
 متارين بدنية اامة

  د15 االعدادي ويشملقس  ال 1
 تنظي  الطالبات د0 قدمة الم

 تمرينات السير والهرولة د1 االحماء العا  
 تمرينات بنائية بدون أدوات. - د9 االحماء الخاص 

تمرينووووووووات بنائيووووووووة باسووووووووتخدا  كوووووووورات  -
 السلة.

  د15 الرئيسي لقس ا 1
 شرح وعر  المهارة األساسية د13 النشاط التعليمي 
موووون خووووو ل التمرينوووووات تطبيووووق المهوووووارة  د15 النشاط التطبيقي

 الخاصة بها.
لعبوووووة صوووووييرة ترويحيوووووة تخووووود  المهوووووارة  د5 الختامي قس ال 0

الموووووووووووووراد تعلمهوووووووووووووا، تمووووووووووووورين ارتخووووووووووووواء 
 االنصراف.
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 أواًل: تمرينات من السير:
 )وقوف( السير إلى االما  بدائرة. .1
 شاط( السير إلى االما  مع رفع الرراعين عاليًا.)وقوف على االم .1

 )الوقوف على الكعبين( السير إلى االما  مع رفع الرراعين جانبًا. .0

 –)الوقوف( السير مع الدوران رراع اليسار ث  اليمين ث  دوران الرراعين أماموًا  .1
 خلفًا.

فووًا )الوقوووف( السووير إلووى الجانوو  مووع تقوواطع الوورجلين موورة أمامووًا وموورة أخوور  خل .5
 بالتناو .

)الوقوف( السير إلى االما  مع تحريك الرراعين إلى االموا  والوى الجانو  والوى  .2
 االعلى ث  خفضها إلى االسفل.

 )الوقوف( السير إلى االما  مع فتل الجرع إلى الجانبين بالتعاق . .7

)الوقووووف( السوووير إلوووى االموووا  موووع الصوووفيق أعلوووى الجسووو  واموووا  الجسووو  وخلوووف  .9
 راعين.الجس  ث  خف  الر

)الوقووف( السوير إلوى االموا  موع تودوير الكتفوين إلوى االموا  والخلوف بعود تثبيوت  .1
 الرراعين على الكتف.

)الوقوووف( السووير إلووى االمووا  مووع تبووادل قوورف الوورجلين أمامووًا للتصووفيق أسووفل  .13
 الفخرين.

 
 ثانيًا: تمرينات من الهرولة:

 )الوقوف(  رولة اعتيادية إلى االما . .1
 مع رفع الركبتين عاليًا بالتبادل.)الوقوف( الهرولة  .1

 )الوقوف( الهرولة مع تبادل ثني الركبتين إلى الخلف. .0

 )الوقوف( الهرولة الجانبية مع تقاطع الرجلين مرة امامًا ومرة خلفًا. .1
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)الوقوووف( الهرولووة مووع تحريووك الوورراعين إلووى االمووا  والووى الجانوو  والووى الخلووف  .5
 ث  خفضهما.

 )الوقوف( الهرولة إلى الخلف. .2

 )الوقوف( الهرولة إلى االما  بخطوات واسعة. .7

 )الوقوف( الهرولة إلى االما  وعند االشارة الوث  عاليًا. .9

 )الوقوف( الهرولة إلى االما  وعند االشارة الهرولة عكس االتجاه. .1

 )الوقوف( الهرولة إلى االما  مع تقاطع الرراعين اما  الجس  بالتعاق . .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اخلاص اإلمحاء
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 متارين بنائية اساسية
 أواًل: تمارين الذراعين:

 عدات(. 1جانبًا ) –عاليًا  –فتحًا( رفع الرراعين أمامًا  –)الوقوف  .1
 عدات(. 1فتحًا( رفع الرراعين إلى الجان  والتصفيق عاليًا ) –)الوقوف  .1

أنثناء عرضًا( ضيط العضدين إلى الخلف مورتين ثو  مود الورراعين  –)الوقوف  .0
 عدات(. 2والتصفيق إلى االما  )إلى الجان  

 عدات(. 1انثناء( مد الرراعين جانبًا بالتبادل ) –)الوقوف  .1

)الوقوف( ضيط العضدين إلى الخلف ث  رفوع الورراع اليمنوى لىعلوى واليسور   .5
 عدات(. 1ل سفل مع الضيط خلفًا )

 مرات. 1مرات ث  خلفًا  1انثناء عرضًا( دوران العضدين أمامًا  –)الوقوف  .2

 لوقوف( دوران الرراعين بالتبادل كالطاحونة أمامًا وخلفًا )تمرين حر(.)ا .7

 ثانيًا: تمارين الجذع:
مورات وبالعودة  0تخصر( ثني الجرع امامًا وضيطه بالوضع  –)الوقوف فتحًا  .1

 عدات(.1الرابعة مده عاليًا )
 عدات(. 1تخصر( ثني الجرع للجانبين بالتعاق  ) –)الوقوف فتحًا  .1

ثنووواء عرضوووًا( فتووول الجووورع للجوووانبين بالتعاقووو  موووع مووود الووورراعين ان –)الوقووووف  .0
 عدات(. 2جانبًا )

الرراعان جانبوًا( ثنوي وفتول الجورع أماموًا أسوفل للموس القود  بالورراع  –)الوقوف  .1
 عدات(. 1المعاكسة بالتبادل )

 0الووورراعان عاليوووًا( ثنوووي الجووورع اماموووًا وضووويطه بالوضوووع  –الجلووووس الطويووول  .5
 عدات(. 1عة مده عاليًا )مرات وبالعدة الراب

 عدات(.1الرراعان عاليًا( ثني الجرع للجانبين بالتعاق  ) –)الوقوف فتحًا  .2

 ثالثًا: تمارين الرجلين:
 )الوقوف( قفزات على البقعة )بوزن(. .1
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 وض  القدمين بعدتين )بوزن(. بفتح )الوقوف(القفز .1

 (.خلفًا )عدتين –تخصر( القفز بتبادل القدمين أمامًا  –)الوقوف  .0

 مع ثني الرراعين )عدتين(. الركبتينالرراعان جانبًا( ثني  –)الوقوف  .1

 انثناء( ثني الركبتين مع مد الرراعين امامًا )عدتين(. –)الوقوف  .5

)الوقووووف( الوثووو  القووودمين علوووى الموضوووع موووع فوووتح الووورجلين والووورراعين جانبوووًا،  .2
 الوث  لىعلى والنزول لوضع االقرفصاء.

بوووًا( تبوووادل رفوووع الووورجلين اماموووًا موووع التصوووفيق أسوووفل الووورراعان جان –)الوقووووف  .7
 الرجل المرفوعة )عدتين(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلمحاء اخلاص
 مترينات ثعثية باستخدام كرات السلة
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 الم حظات غير م ئ  م ئ  اتالتمرين ت
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

بمثلووووث متسوووواوي االضوووو ع( المسووووافة  -)الوقوووووف
كوورة السوولة ( متوور وترمووى 0بووين الطالبووات الث ثووة )

موون طالبووة إلووى أخوور  موون جهووة اليسووار ثوو  يكوورر 
 من جهة اليمين.

 ( مرة في كل جهة 0التكرار )

 

   

فتحوووًا( علوووى شوووكل رتووول المسوووافة بوووين   -)الوقووووف 1
( متوور وترمووى كوورة السوولة إلووى الخلووف 1الطالبووات )

مووون فووووق الووورأس مووون طالبوووة إلوووى أخووور  وتحملهوووا 
لترمووووي الكوووورة الطالبووووة األخيوووورة إلووووى بدايووووة الفريووووق 

 و كرا إلى ان ينتهي الفريق.
 ( مرة 1التكرار )

 
 

   

 
 الم حظات غير م ئ  م ئ  اتالتمرين ت
   فتحووًا( علووى شووكل رتوول، المسووافة بووين  –)الوقوووف  0
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( متوووور توووودحرج كوووورة السوووولة موووون بووووين 1الطالبووووات )
الساقين إلوى الخلوف وتحملهوا الطالبوة األخيورة إلوى 

دحرج الكووورة و كوورا إلووى ان ينتهوووي بدايووة الفريووق لتوو
 الفريق.

 ( مرة.1التكرار )

 
 

توودحرج الطالبووة األولووى  ل)الوقوووف( علووى شووكل رتوو 1
( متوور ثوو  تقووو  برمووي الكوورة 0كوورة السوولة لمسووافة )

 إلى الطالبة الثانية و كرا.
 ( مرة.1التكرار )

 
 

   

 الم حظات غير م ئ  م ئ  اتالتمرين ت
5 
 

   ف( علووى شووكل رتوول المسووافة بووين الطالبووات )الوقووو 
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( متر ترمى كرة السلة من الجانو  االيسور مون 1)
طالبوووة إلوووى أخووور  وتحملهوووا الطالبوووة األخيووورة إلوووى 
بدايوووة الفريوووق لترميهوووا إلوووى الجهوووة نفسوووها إلوووى ان 

التكووورار  ينتهووي الفريوووق ثوو  يكووورر مووون جهووة اليموووين
 .مرة واحدة

 
 

ل المسوووافة بوووين فتحوووًا( علووى شوووكل رتوو –)الجلوووس  2
( متوور ترمووى كوورة السوولة إلووى الخلووف 1الطالبووات )

مووون فووووق الووورأس مووون طالبوووة إلوووى أخووور  وتحملهوووا 
الطالبووووة األخيوووورة إلووووى بدايووووة الفريووووق لترمووووي الكوووورة 

 و كرا إلى ان ينتهي الفريق.
 ( مرة.1التكرار )

 
 

   

 الم حظات غير م ئ  م ئ  اتالتمرين ت
   بمثلووووووث متسوووووواوي االضوووووو ع  فتحووووووًا( –)الجلوووووووس  7
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( متووور، ترمووووى 1المسوووافة بوووين الطالبووووات الث ثوووة )
كورة السوولة موون طالبووة إلوى أخوور  موون جهووة اليسووار 

 ث  يكرر من جهة اليمين.
 ( مرة على كل جهة.0التكرار )

 
 

)الوقووووف( علوووى شوووكل رتووول تقوووو  الطالبوووة األولوووى  9
(  ، وعنود الوصوول 0بطبطبة كورة السولة لمسوافة )

الكوووورة إلووووى الطالبووووة الثانيووووة و كوووورا إلووووى ان ترمووووي 
 ينتهي الفريق.

 ( مرة.1التكرار )

 
 

   

 
 الم حظات غير م ئ  م ئ  اتالتمرين ت
1 
 

   )الوقووووووف( علوووووى شوووووكل رتووووول تقوووووو  فيهوووووا الطالبوووووة 
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(  وعنوووود 0األولووووى بطبطبووووة كوووورة السوووولة لمسووووافة )
الوصووووول ترمووووي الكوووورة علووووى حووووائط يبعوووود مسووووافة 

ل  الكووووورة وترمووووي بهوووووا إلوووووى الطالبوووووة (  ثوووو  تسوووووت1)
 الثانية و كرا إلى ان ينتهي الفريق.

 ( مرة.1التكرار )

 
فتحوووًا( علوووى شوووكل رتووول المسوووافة بوووين  -)الوقووووف 13

( متووور وترموووى كووورة السووولة مووون فووووق 0الطالبوووات )
الووورأس إلوووى الخلوووف مووون طالبوووة إلوووى أخووور  وتقوووو  

ق الطالبووة األخيوورة بطبطووة ال كوورة إلووى بدايووة الفريوو
 لترمي الكرة و كرا إلى ان ينتهي الفريق.

 ( مرة.1التكرار )

 
 

   

 القسم الرئيس 
 مترينات مناإلة  ساسية من فوق مستوى ال تف
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 الم حظات غير م ئ  م ئ  اتالتمرين ت
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

تقسوووووو  الطالبووووووات إلووووووى اربووووووع مجموعووووووات معهوووووون 
كوورتين. تقووو  الطالبووة األولووى فووي المجموعووة التووي 

الكرة بتمرير الكرة إلى الطالبة األولى في  بحوزتها
المجموعووة المقابلووة والرجوووع إلووى خلووف مجموعتوووه 

 و كرا بالنسبة إلى بقية الطالبات.

 

   

تقسوووووو  الطالبووووووات إلووووووى أربووووووع مجموعووووووات معهوووووون  1
كوورتين. تقووو  الطالبووة األولووى فووي المجموعووة التووي 
بحوزتها الكرة بتمرير الكرة إلى الطالبة األولى في 

مجموعوووووووة المقابلوووووووة وتنتقووووووول خلوووووووف الكووووووورة إلوووووووى ال
 المجموعة المقابلة.

 
 

   

 الم حظات غير م ئ  م ئ  اتالتمرين ت
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 مترينات مناإلة مشابهة حلاالت اللعب.

0 
 
 
 
 
 
 
 

تقس  الطالبات إلوى أربوع مجموعوات معهون كورتين 
تقووو  الطالبووة األولووى فووي المجموعووة التووي بحوزتهووا 
الكوورة بتمريووور الكوورة إلوووى المجموعووة المعاكسوووة لهوووا 

لووف مجموعتهووا و كوورا بالنسووبة إلووى والرجوووع إلووى خ
 بقية الطالبات.

 
 

   

تقسوووووو  الطالبووووووات إلووووووى أربووووووع مجموعووووووات معهوووووون  1
كوورتين. تقووو  الطالبووة األولووى فووي المجموعووة التووي 

إلووى الجهووة المعاكسووة  بحوزتهووا الكوورة بتمريوور الكوورة
 واالنتقال إلى المجموعة المقابلة.
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 الم حظات غير م ئ  م ئ  اتالتمرين ت
5 
 
 
 
 
 
 
 
 

تقسوووووو  الطالبووووووات إلووووووى أربووووووع مجموعووووووات معهوووووون 
كوورتين. تقووو  الطالبووة األولووى فووي المجموعووة التووي 
بحوزتها الكرة بتمرير الكرة إلى المجموعة المقابلوة 
لهووا واالنتقووال إلووى المجموعووة الجانبيووة ثوو  االماميووة 

حركووووة الطالبووووة  فاالماميووووة أي تكووووون الجانبيووووةثوووو  
   بشكل دائرة وحركة الكرة ل ما  فقط.

 

   

تقس  الطالبات إلوى أربوع مجموعوات معهون كورتين  2
تقووو  الطالبووة األولووى فووي المجموعووة التووي بحوزتهووا 
الكوورة بتمريوور الكوورة إلووى المجموعووة المقابلووة لهووا ثوو  
الجانبيوووة ثووو  المقابلوووة وتكوووون حركوووة الطالبوووة خلوووف 

 بة والكرة تكونان دائرية.الكرة أي حركة الطال

 

   

 
 الم حظات غير م ئ  م ئ  اتالتمرين ت
   تقسوو  الطالبووات إلووى اربووع مجموعووات معهوون أربووع  7
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كووورات. تقوووف اموووا  كووول مجموعوووة قائووودة المجموعوووة 
ت  تبوادل يوويكون وقووف المجموعوات بشوكل رتول و 

تمرير الكرة بين قائودة المجموعوة وفرقتهوا والطالبوة 
تموووورر الكوووورة إلووووى القائوووودة ترجووووع إلووووى خلووووف التووووي 

 المجموعة.

 
تقسوووووو  الطالبووووووات إلووووووى أربووووووع مجموعووووووات معهوووووون  9

كوورتين. تقووو  الطالبووة األولووى فووي المجموعووة التووي  
بحوزتهووا الكوورة بتبووادل التمريوور مووع الطالبووة األولووى 
فووي المجموعووة المجوواورة لهووا والحركووة إلووى االموووا  

سوها إلوى الخلوف لحد معين ثو  الرجووع بالطريقوة نف
 .اوتسلي  الكرة ث  الرجوع خلف مجموعاته

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 مترينات مناإلة من حالة لعب
 الم حظات غير م ئ  م ئ  التمرينات ت
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1 
 
 
 
 
 
 
 
 

تقسوو  الطالبووات إلووى اربووع مجموعووات معهوون أربووع 
كرات. تقف كل مجموعتين متقوابلتين بشوكل نسوق 

مووووعتين بشوووكل موووع توووداخل الطالبوووات بوووين كووول مج
متعوووواكس وتقووووو  الطالبووووة األولووووى فووووي المجموعووووة 

الكوورة بشووكل متعوواكس التووي بحوزتهووا الكوورة بتمريوور 
مووووع زميلتهووووا فووووي المجموعووووة المقابلووووة لهووووا و كوووورا 

 بالنسبة لبقية الطالبات.

 

   

إر تنتشوووووور تموووووورين علووووووى شووووووكل لعبووووووة صووووووييرة،   13
متوووور وتكووووون الكوووورة 13الطالبووووات بمربووووع مسوووواحته 

تحوواول ان تمووس بهووا بقيووة الطالبووات  بووةلطالعنوود ا
وال تسووووومح للطالبوووووات الخوووووروج مووووون المربوووووع وكووووول 
طالبوووووة تموووووس بوووووالكرة تصوووووبح فريقوووووًا موووووع زميلتهوووووا 
صاحبة الكرة وتبدأ بتمرير الكورة موع زميلتهوا حتوى 

 تمس جميع الطالبات.

 
 

   

 
 الم حظات غير م ئ  م ئ  اتالتمرين ت



   املالحق
 

    

100 

 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 

ييرة، إر تنتشووووووور تمووووووورين علوووووووى شوووووووكل لعبوووووووة صووووووو
متووووووور تبووووووودأ أحووووووود 13الطالبوووووووات بمربوووووووع مسووووووواحته 

المجموووعتين بتمريوور الكوورة  فيمووا بينهووا مووع حسووا  
قطووع   عوودد المنوواوالت وتحوواول المجموعووة االخوور 

الكوووورة وعنوووود ا تبوووودأ المجموعووووة األخوووور  بالمناولووووة 
وحسوووو  عوووودد المنوووواوالت لتفوووووز المجموعووووة التووووي 

 خر .يكون عدد نق ت الكرة فيها أكثر من األ

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مترينات طبطبة  ساسية.
 الم حظات غير م ئ  م ئ  اتالتمرين ت
   تقسوو  الطالبووات إلووى اربووع مجموعووات معهوون أربووع  1
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كوووورات. تقووووو  الطالبووووة األولووووى فووووي كوووول مجموعووووة 
بطبطة الكرة برارع اليمين نحو شاخص علوى بعود 

  ( متوور ثوو  العووودة بووالكرة طبطبووة أيضووًا وتسوولي13)
الكرة إلى زميلتها والرجوع خلوف مجموعتهوا و كورا 

 بالنسبة لبقية الطالبات.

 
تقسوو  الطالبووات إلووى أربووع مجموعووات معهوون أربووع  1

كوووورات. تقووووو  الطالبووووة األولووووى فووووي كوووول مجموعووووة 
بطبطبوووة الكووورة بووورراع اليموووين نحوووو شووواخص علوووى 

(متووور ثووو  العوووودة بعووود مناولوووة الكووورة إلوووى 13بعووود )
زميلتهووا بعوود عبووور الشوواخص و كوورا بالنسووبة لبقيووة 

 الطالبات.

 

   

 الم حظات غير م ئ  م ئ  اتالتمرين ت
0 
 
 

تقسوو  الطالبووات إلووى أربووع مجموعووات معهوون أربووع 
كووووورات تقوووووو  الطالبوووووة األولوووووى فوووووي كووووول مجموعوووووة 

خص بطبطووووة الكوووورة بشووووكل زكووووزاك موووون بووووين شوووووا
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يابووووووًا ثوووووو  الرجوووووووع خلووووووف  بوووووورارع اليمووووووين ر ابووووووًا وا 
 مجموعتها.

 
تقسوو  الطالبووات إلووى أربووع مجموعووات معهوون أربووع  1

كوووورات. تقووووو  الطالبووووة األولووووى فووووي كوووول مجموعووووة 
بطبطووووة الكوووورة بشووووكل زكووووزاك موووون بووووين شووووواخص 
يابووووووًا ثوووووو  الرجوووووووع خلووووووف  بوووووورراع اليسووووووار ر ابووووووًا وا 

 مجموعتها.

 
 

   

 
 

 ابهة حلاالت اللعب.مترينات طبطبة مش
 
 ت

 الم حظات غير م ئ  م ئ  اتالتمرين

   تقسووووووو  الطالبووووووووات إلوووووووى اربووووووووع مجموعوووووووات كوووووووول   5
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مجموعتين متقابلتين ومعهون كورتين. تقوو  الطالبوة 
األولى بطبطبة الكرة لتسلهما إلى الطالبوة المقابلوة 
في الفريق األخر  وتر   خلف المجموعة وتقوو  

لمت الكوورة بالعمليوة نفسوها، حتووى الطالبوة التوي اسوت
 يت  تبادل المواقع بين الفريقين.

 
تقسوووووووو  الطالبووووووووات إلووووووووى أربووووووووع مجموعووووووووات كوووووووول  2

مجموعتين متقابلتين ومعهون كورتين، تقوو  الطالبوة 
األولوووووووى بطبطبوووووووة الكووووووورة لتسووووووولهما إلوووووووى الطالبوووووووة 
المعاكسوووة لهوووا فوووي الفريوووق األخووور  وتقوووو  الطالبوووة 

لية نفسها حتى يوت  تبوادل التي استلمت الكرة بالعم
 المواقع بين الفريقين.

 

   

 الم حظات غير م ئ  م ئ  اتالتمرين ت
تقسوووووووو  الطالبووووووووات إلووووووووى اربووووووووع مجموعووووووووات كوووووووول  7

مجموووووعتين متقووووابلتين ومعهوووون أربووووع كوووورات. تقووووو  
الطالبوووة األولوووى فوووي كووول مجموعوووة بطبطبوووة الكووورة 

( متووور ثووو  تنوووواول 7إلوووى الجهوووة المقابلوووة بمسووووافة )
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ة إلووى زميلتهووا بعوود وصووولها إلووى خووط النهايووة الكوور 
 و كرا يستمر التمرين حتى يكتمل تبادل المواقع.

 
تقسوو  الطالبووات إلووى أربووع مجموعووات معهوون أربووع  9

كووورات. تقوووو  الطالبوووة األولوووى بطبطبوووة الكووورة إلوووى 
( متووور ثووو  تنووواول الكووورة 7الجهوووة المقابلوووة بمسوووافة )

ايووة و كوورا إلووى زميلتهووا بعوود وصووولها إلووى خووط النه
 بالنسبة لباقي الطالبات.

 

   

 مترينات طبطبة من حالة لعب
 الم حظات غير م ئ  م ئ  التمرينات ت
تقس  الطالبات إلوى أربوع مجموعوات كول مجموعوة  1

معهووون كووورة. وتقوووو  الطالبوووات ال ئوووي معهووون الكووورة 
بالطبطبوووووووة بووووووورارع اليموووووووين أو اليسوووووووار ومطووووووواردة 

محلهووا و وورا يكووون  زميلتهووا حتووى تمسووهن فيحلووون
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 متر. (13ضمن مربع مساحته )

 
تقسو  الطالبوات إلوى أربوع مجموعوات ومعهون أربوع  13

كوووورات. تقووووو  الطالبووووة األولووووى فووووي كوووول مجموعووووة 
إلووى  حتووى تصوول( متوور 7لمسووافة )بطبطبووة الكوورة 

 ( متور تو  تصووي  الكورة 0خط يبعود عون الجودار )
ضووًا نحووو الجوودار وتسووتلمها ثانيووة لتعووود بطبطبووة أي

لتسووول  الكووورة إلوووى زميلتهوووا التوووي تبووودأ العمووول نفسوووه 
 وترجع خلف مجموعتها.

 
 

   

 الم حظات غير م ئ  م ئ  اتالتمرين ت
تقسوو  الطالبووات إلووى اربووع مجموعووات معهوون أربووع  11

لمسوافة  كرات. تقو  الطالبوة األولوى بطبطبوة الكورة
حتووى تصوول إلووى خووط يبعوود عوون الجوودار ( متوور 7)
و  الكوورة نحووو الجوودار وتسووتلمها ( متوور ثوو  تصوو0)

ثانية ث  تمرر ا بعد اسوت مها مباشورة إلوى زميلتهوا 
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 لتقو  بالعمل نفسه وترجع خلف مجموعتها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مترينات تصويب  ساسية 
 الم حظات غير م ئ  م ئ  اتالتمرين ت
تقسووووو  الطالبوووووات إلوووووى مجمووووووعتين معهووووون كووووورتين  1

( 7بعووود الجووودار )يقفوووون بشوووكل رتووول خلوووف خوووط ي
متوور ويرسوو  علووى الجوودار  وودف مقسوو  إلووى تسووعة 

وتقووووو  الطالبووووة األولووووى بالتهووووديف داخوووول  مربعووووات
والرجووووع خلوووف مجموعتهوووا ولكووول مربوووع  المربعوووات
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 درجة مختلفة على المربع األخر.

 
تقسووووو  الطالبوووووات إلوووووى مجمووووووعتين معهووووون كووووورتين  1

يقفون بشكل رتول ثو  تقوو  الطالبوة األولوى مون كول 
صول إلوى خوط يبعود تمجموعة بطبطبة الكرة حتوى 

تهووووديف علووووى ال( متوووور ثوووو  تقووووو  ب2عوووون الجوووودار )
الهدف مقس  إلوى تسوعة أقسوا  لكول قسو  درجوة ثو  
تسووتل  الكوورة وتمرر ووا لزميلتهووا لتقووو  بالعموول نفسووه 

 وترجع خلف مجموعتها. 

 

   

 الم حظات غير م ئ  م ئ  التمرينات ت
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مووعتين بشووكل رتوول معهوون تقسو  الطالبووات إلووى مج 0
( متور 2كرتين يقفن خلف خط يبعود عون الجودار )

ويرسوو  علووى الجوودار مسووتطي ن متووداخ ن يحموول 
( وتقوو  الطالبوة التوي 1( والصيير )1الكبير رق  )

معهووا الكوورة بالتصوووي  والرجوووع خلووف مجموعتهووا 
 و كرا بالنسبة لباقي الطالبات.

 
 

    

بشووكل رتوول معهوون تقسو  الطالبووات إلووى مجمووعتين  1
( متور 2كرتين يقفن خلف خط يبعود عون الجودار )

ثوو  تصووو  نحووو مسووتطي ن متووداخ ن مرسووومان  
( 1( والصويير )1على الجدار يحمل الكبير رقو  )

ثووو  تقوووو  الطالبوووة التوووي معهوووا الكووورة بالتصووووي  ثووو  
تسوووول  الكوووورة وتناولهووووا إلووووى زميلتهووووا وتعووووود خلووووف 

 مجموعتها.

 
 

   

 ابهة حلاالت اللعب.مترينات تصويب مش
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 الم حظات غير م ئ  م ئ  اتالتمرين ت
تقسوو  طالبووات إلووى مجموووعتين بشووكل رتوول معهوون  5

( متوووووور عوووووون 2كوووووورتين يقفووووووون علووووووى خووووووط يبعوووووود )
الحصووووووان الخشووووووبي الووووووري توضووووووع فوقووووووه أطووووووواق 
 ممسووووووووكة مووووووون قبووووووول طوووووووالبتين جالسوووووووتين خلوووووووف
الحصووان وتقووو  الطالبووة بالتهووديف والرجوووع خلووف 

عيووود الكووورات طالبوووات واقفوووات خلوووف مجموعتهوووا وت
 الحصان الخشبي.

 

    

تقسو  الطالبووات إلووى مجمووعتين بشووكل رتوول معهوون  2
( متوووووور عوووووون 2كوووووورتين يقفووووووون علووووووى خووووووط يبعوووووود )

  الحصووووان الخشووووبي الووووري توضووووع فوقووووه كوووورة سوووولة
 وتقووو  الطالبووة األولووى بالتصوووي  نحووو كوورة السوولة
والرجووووع خلووووف مجموعتهوووا وتقووووف طالبوووات خلووووف 

 جل  الكرات.الحصان ل

 

   

 الم حظات غير م ئ  م ئ  اتالتمرين ت
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تقسو  الطالبووات إلووى مجمووعتين بشووكل رتوول معهوون  7
كووووورتين ثووووو  تقوووووو  الطالبوووووة األولوووووى بطبطبوووووة الكووووورة 
زكوووزاك مووون بوووين شوووواخص حتوووى تصووول خوووط يبعووود 

( عوووون الحصووووان الخشووووبي الووووري توضووووع فوقووووه 2)
أطووووواق ثوووو  تصووووو  نحووووو االطووووواق وترجووووع خلووووف 

 ا.مجموعته

 
 

   

تقسو  الطالبووات إلووى مجمووعتين بشووكل رتوول معهوون  9
كوووورة ثوووو  تقووووو  الطالبووووة األولووووى بمناولووووة الكوووورة إلووووى 
زميلتهوا والحركوة إلوى االموا  حتوى تصو  إلوى خوط 

توضوع ( متر عن الحصان الخشبي الري 2يبعد )
فوقووه كوورة سووولة ثوو  تصووو  احووود  الطووالبتين نحوووو 

 كرة السلة.

 
 

   

 
 حالة لعب. مترينات تصويب من
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 الم حظات غير م ئ  م ئ  اتالتمرين ت
تقس  الطالبات إلى مجموعتين تكون احودا ما فوي  1

حالوووووة  جوووووو  واالخووووور  فوووووي حالوووووة دفووووواع ويجووووووز 
منووووووووواوةل الكووووووووورة أو طبطبتهوووووووووا للتصووووووووووي  علوووووووووى 

( 2مسووتطيل مرسووو  علووى الجوودار موون خووط يبعوود )
متوووور عوووون الجوووودار ثوووو  تقووووو  المجموعووووة المدافعووووة 

 ند قطع الكرة.بالهجو  ع

 

   

تقس  الطالبات إلوى مجمووعتين بشوتركن بلعبوة، إر  13
يكوووووو أحووووود الفوووووريقين مووووودافعًا واالخووووور مهاجموووووًا، إر 
يجوووووووووز المناولووووووووة والطبطبووووووووة والتصوووووووووي  علووووووووى 

( 2مسووووتطيل مرسووووو  علووووى الجوووودار موووون مسووووافة )
( دقيقوووة ثووو  تنتقووول الكووورة للفريوووق 1.5متووور ولمووودة )

لفووووريقين سووووجل األخوووور بالوقووووت نفسووووه؛ لنوووور  أي ا
 أ داف أكثر.

 
 

   

 الم حظات غير م ئ  م ئ  اتالتمرين ت
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11 
 
 
 
 
 
 
 
 

تقسوووو  الطالبووووات إلووووى فووووريقين فووووي مربووووع مسوووواحته 
( متر يفصله خوط وتقوف الطالبوات علوى بعود 13)
( متوووور عوووون خووووط المنتصووووف كوووول قووووي القسوووو  13)

الخوووواص بووووه ليووووت  التصوووووي  علووووى كوووورات السوووولة 
 .الموضوعة على خط المنتصف

 

   

تقس  الطالبات إلى فريقين ومن حوق الفريوق الوري  11
بحوزتووه الكوورة مناولتهووا أو طبطبتهووا حتووى يصوووبوا 

( متووووور 2علووووى  ووووودف مووووون مسوووووافة ال تقووووول عووووون )
الفريوق الثواني قطوع الكورة ليقوو   وو أيضوًا  ويحاول

 بالتهديف على  دف الفريق األخر.

 

   

 
 

 األلعاب الصغرية   اجلزء اخلتام 
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 غير  م ئمة   الهدف منها س  اللعبة أ ت

 م ئمة 
 الم حظات

    تطوير المناولة واالست  .  المناولة القطرية 1
    تطوير المناولة واالست  . الكرة المتقاطعة  1
    تطوير المناولة واالست  . نقل الكرة. 0
    تطوير المناولة واالست  . لعبة الدائرة 1
    تطوير مهارة الطبطبة. .لعبة الشواخص 5
    تطوير مهارة الطبطبة. الهرو  بالكرة. 2
    تطوير مهارة الطبطبة. الدوران حول الفرق. 7
    تطوير مهارة الطبطبة. ي  ال ع  بالكرة.قتع 9
    تطوير مهارة التصوي . إسقاط الكرة. 1

    تطوير مهارة التصوي . تصفية الفريق الخص . 13
    تطوير مهارة التصوي . ار العدو. حص 11
    تطوير دقة التصوي . الضر  بالكرة. 11
 
 
 
 
 
 
 
 

 األلعاب الصغرية   اجلزء اخلتام 
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 . اسم اللعبة: المناولة القطرية.1
  الهدف من اللعبة: تطوير المناولة واالست  .

 (.1األدوات: كرات يد عدد )
 (متر.11)(متر وعرضه 11الملع : مستطيل طوله )

 طريقة اللع :
تقس  طالبات الصف إلى فريقين متسواويين العودد ويقسو  كول فريوق إلوى قسومين  

ويقوف كول قسو  فوي زاويتوين متقوابلتين وتسوول  كورة يود للطالبوة التوي سوتبدأ اللعبوة بمناولووة 
الكوورة إلووى الطالبووة التووي تقووف فووي الزاويووة المقابلووة لهووا وترجووع لتقووف فووي أخوور القوواطرة، 

تمر اللعبوووة حتوووى تؤيووود ا جميوووع الطالبوووات والفريوووق الوووري ينتهوووي مووون اللعبوووة و كووورا تسووو
 بسرعة يعتبر فائزًا باللعبة.

 
 : اسم اللعبة الكرة المتقاطعة:2

  ر المناولة واالست  .يالهدف من اللعبة: تطو 
 (.1يد عدد )األدوات: كرة 

 ( متر.1الملع : خطان متوازيان المسافة بينهما )
 طريقة اللع :

وزع الطالبووات علووى الخطووين وتكووون الطالبتووان المجاورتووان موون الفريووق األخوور توو 
وتكون الطالبة من الفريق األخر أيضًا وتعطي الطالبتان اللتوان تقفوان فوي أول القواطرة 
كووورة يووود عنووود االشوووارة تبووودأ اللعبوووة بمناولوووة الكووورة ثووو  تعووواد الكووورة بالطريقوووة نفسوووها وعنووود 

بووودأت اللعبوووة تنتهوووي وتمووونح نقطوووة للفريوووق الفوووائز  وصوووولها إلوووى الطالبوووة األولوووى التوووي
 االسرع. إرا سقطت الكرة من احد  الطالبات تحتس  ضد فريقها نقطة.

 
 
 . اسم اللعبة: نقل الكرة. 3
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 الهدف من اللعبة: تطوير المناولة واالست  .
 (.1األدوات: كرة يد عدد )

 متر. (2الملع : مستطيل يرس  خطان متوازيان المسافة بينهما )
 طريقة اللع :

تقسوو  طالبووات الصووف إلووى اربعووة فوورق كوول فووريقين متقووابلين وتسوول  كوورة يوود ألول  
طالبة من الفريق عند االشارة تناول الطالبوة التوي بيود ا الكورة للطالبوة المواجهوة لهوا ثو  
تنتقووول إلووووى اخووور القوووواطرة وكووول طالبووووة تسوووتل  الكوووورة تناولهوووا إلووووى الطالبوووة المقابلووووة لهووووا 

ل إلووى أخوور  القوواطرة و كوورا تسووتمر اللعبووة والفريووق الووري ينفوور العمليووة بسوورعة واالنتقووا
.  َ  يعتبر فائزًا
 قواعد اللعبة:

 ال يجوز اجتياز الخط عند است   وتسلي  الكرة. .1
يحووق للطالبووة اسووت   الكوورة عنوود سووقوطها علووى االر  علووى ان تبوودأ بتسووليمها  .1

 من وراء الخط.

 
 . اسم اللعبة: لعبة الدائرة.4

 الهدف من اللعبة: تطوير المناولة واالست  .
 األدوات: كرة يد.

 ( متر.11(متر واالخر  قطر ا )13الملع : دائرة قطر ا )
 طريقة اللع :

يقسووو  الصوووف إلوووى فوووريقين متسووواويين العووودد، ويقوووف الفريوووق الوووري يوووربح القرعوووة  
رة الكبيرة وتسول  حول قوس الدائرة الصييرة بينما ينتشر الفريق األخر داخل حدود الدائ

الكرة الحد  طالبات الفريوق الوري يقوف خوارج الودائرة الصوييرة تبودأ اللعبوة بعود االشوارة 
فتتبووادل الطالبووات اللووواتي بحوووزتهن الكوورة المنوواوالت عبوور الطالبووات اللووواتي يقفوون داخوول 
الوودائرة وارا تمكنووت احوود  الطالبووات اللووواتي داخوول الوودائرة الصووييرة موون امسوواك الكوورة 
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نهووا تحوواول إصووابة احوود  الطالبووات اللووواتي فووي خووارج الوودائرة الصووييرة والطالبووة التووي فد
و كورا تسوتمر  ةثانيوة مون خوارج الودائر  اللعبوةتصيبها الكرة تخرج من اللعبة ثو  تسوتأنف 

 اللعبة حتى تبقى طالبة واحدة خارج قوس الدائرة الصييرة وتعتبر بطلة اللعبة.
 
 ص.. اسم اللعبة: لعبة الشواخ5

 الهدف من اللعبة: تطوير مهارة الطبطبة.
(، شوووووووواخص عووووووودد 1األدوات: كووووووورة يووووووود عووووووودد)

(11.) 
 ( متر.11×11الملع : مستطيل مساحته )

 طريقة اللع :
يقسوو  الصووف إلووى مجموووعتين وتوضووع امووا  رئوويس فريووق كوول مجموعووة كوورة يوود  

( متوور تبوودأ 1توضووع سووت شووواخص امووا  كوول مجموعووة المسووافة بووين شوواخص واخوور )
لطالبة األولى من كل مجموعة بعد الصفارة بالطبطبة بوين الشوواخص ر ابوًا وايابوًا ثو  ا

مناولة الكورة إلوى الزميلوة التاليوة و كورا... الفريوق الفوائر  وو الوري ينهوي جميوع طالباتوه 
 أداء التمرين اواًل.

 
 . اسم اللعبة: الهروب بالكرة.6

 الهدف من اللعبة: تطوير مهارة الطبطبة.
 (.2ت: كرات يد عدد )األدوا

( متور 13( متر وعرضوه )15الملع : مستطيل طوله )
يرسوووو  خطووووان متوازيووووان للبوووودء وعموديووووان علووووى الخوووووط 

 ( متر عن خط النهاية.13الجان  يبعد كل منهما )
 طريقة اللع : 
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ن يقوف علوى خوط البودء الخواص بملعبوه وتتقود  تقس  طالبات الصوف إلوى فوريقي 
خوط المنتصوف، فعنود االشوارة وتحديود القرعوة للحوائز  من كل فريوق سوت طالبوات علوى

علووى الكوورات يلووتقط الفريووق الكوورات ويقووو  بالطبطبووة بهووا باتجوواه خووط النهايووة بينمووا تقووو  
بدون كرات وتحاول كل طالبة لمس زميلتهوا قبول ان  نطالبات الفريق األخر بمطاردته

 الفائز.تجتاز خط النهاية. الفريق الري يحقق اكبر نقاط  و الفريق 
 
 . اسم اللعبة: الدوران حول الفريق.7

 الهدف من اللعبة: تطوير مهارة الطبطبة.
 (.1األدوات: كرات يد عدد )
 ( متر.13×13الملع : ملع  مساحته )

 طريقة اللع :
يقسوو  الصووف إلووى اربعووة فوورق كوول فريووق فووي احوود  زوايووا المعلوو  بشووكل قوواطرة  

د الخووور طالبوووة وعنووود االشوووارة يبووودأن   بحيوووث تعطوووي كووورة يوووعووومتجهوووة نحوووو قطووور المل
بالطبطبووة والوودوران حووول الملعوو  وحووول الفوورق بعكووس اتجوواه عقوور  السوواعة ثوو  العووودة 
إلووى اموواكنه  لتسوول  الكوورة إلووى الطالبووة التووي تليهووا والوقوووف فووي مقدمووة القوواطرة و كوورا 
تسوووتمر اللعبوووة حتوووى أخووور طالبوووة والفريوووق الوووري ينهوووي اللعبوووة قبووول الفووورق األخووور   وووو 

 لفائز.ا
 
    . اسم اللعبة: تعقيب الالعب بالكرة.8

 الهدف من اللعبة: تطوير مهارة الطبطبة.
 (.1األدوات: كرات يد عدد )

 ( متر )ملع  كرة يد(.13×13الملع : مساحته )
 طريقة اللع :
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تنتشر الطالبات داخل الملع  وتسل  لطالبتين كرة يد واحدة وتقومان بالطبطبوة  
فدرا لمسون احود  الطالبوات تخورج مون اللعبوة وتسوتمر  نلبات للمسهوالرك  وراء الطا

اللعبووة حتووى تبقووى طووالبتين تعتبووران بطوو ت اللعبووة والطووالبتين التووي تفوووزان  وون اللووواتي 
 يقمن بالطبطبة عند إعادة اللعبة.

 قواعد اللعبة:
 . ال يجوز الخروج من الملع .1
 رار رلك حتى لو فازت باللعبة الثانية.. الطالبة التي تقو  بالطبطبة ال يجوز لها تك1
 
                  . اسم اللعبة: إسقاط الكرة.9

 الهدف من اللعبة: تطوير مهارة التصوي .
(، 1(، كووورات يووود عووودد )1األدوات: كووورات سووولة عووودد )

 (.1مهر عدد )
الملعوو : دائرتووان يوضووع فووي مركووز الوودائرة مهوور فوقووه 

 كرة طبية.
 طريقة اللع :

طالبات حول الودائرتين التوي توجود فوي مركز وا كورات السولة تبودأ اللعبوة تنتشر ال 
عند االشارة بالتصوي  على كرة السلة السقاطها والدائرة التي تسوقط الكورة تمونح نقطوة 
وتعوواد اللعبووة عوودة موورات وحسوو  الوقووت المحوودد والفريووق الووري يحوورز نقوواط اكثوور  ووو 

 الفائز.
 قواعد اللع :

 ط عند محاولة إصابة الكرة.. ال يجوز اجتياز الخ1
 
 . اسم اللعبة: تصفية فريق الخصم.11

 الهدف من اللعبة: تطوير مهارة التصوي .
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 (.1األدوات: كرات يد عدد )
 ( متر وينصف إلى مربعين.13( متر وعرضه )13الملع : مستطيل طوله )

 طريقة اللع :
يبودأ الفريوق الوري  تنتشر عشر طالبات من كل فريق في ملعوبهن الخواص عنود االشوارة

يربح ضربة البداية بالهجو  على الفريق المقابل ومحاولة إصابة احود  العباتوه بوالكرة 
 و كرا تكون الهجمات متبادلة بين الفريقين.

 قواعد اللعبة:
 ال يجوز اجتياز خط الوسط أثناء التصوي . .1
 الطالبة التي تلمسها الكرة تخرج من الملع . .1
الكوووورة بعوووود ان تلمووووس االر  وال يجوووووز مسووووكها يحووووق للفريووووق الموووودافع لمووووس  .0

 مباشرة.
 الفريق الري يصا  جميع افراده يعد خاسرًا. .1
تكووووون مهمووووة الطالبووووات اللووووواتي يقفوووون خووووارج الملعوووو   ووووو إعووووادة الكوووورات إلووووى  .5

 فريقهن.
 
 . اسم اللعبة: حصار العدو.11

 الهدف من اللعبة: تطوير مهارة التصوي .
 (.1األدوات: كرات يد عدد )

 ( متر.0×1ملع : مساحة )ال
 
 

 طريقة اللع : 
يقسوو  الملعوو  إلووى ث ثووة أجووزاء متسوواوية وتحتوول كوول مجموعووة جووزءًا وتووتلخص  

الفريوووق المنتصوووف )الفريوووق  أفووورادفكووورة اللعبوووة فوووي محاولوووة الفوووريقين الجوووانبيين إصوووابة 
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المحاصوور( بووالكرة بينمووا يحوواول افووراد فريووق المنتصووف تفووادي االصووابة وال عبووة التووي 
تصا  بالكرة تخرج من الملع  حتى يت  إصابة اكبور عودد ممكون خو ل مودة اقصوا ا 
دقيقة ويعتبر الفريق فائزًا من ل  يص  اكثر عودد مون افوراده خو ل  وره الفتورة. ويجو  

 تيير اماكن الفرق عند إعادة اللعبة.
 
 . اسم اللعبة: الضرب بالكرة.12

 الهدف من اللعبة: تطوير مهارة التصوي .
 (.1دوات: كرات يد عدد )األ

 ( متر.13×13الملع : مساحة )
 طريقة اللع :

يقس  الصف إلى فوريقين ويوضوع كول فريوق اشوارة مختلفوة تنتشور الطالبوات فوي  
ملع  محدد موا عودا طالبتوان تحمو ن كول واحودة كورة يود تبودأ اللعبوة بضور  الطوالبتين 

بها الكوووورة تأخوووور وضووووع اللتووووين تحموووو ن الكوووورة الطالبووووات االخريووووات وكوووول طالبووووة تصووووي
القرفصوواء فووي المكووان نفسووه، الووري لمسووتها الكوورة فيووه، وارا مووا نجحووت احوود  الطالبووات 

تحسووو   ال أثنووواء جلوسوووها فيحوووق لهوووا فوووورًا االشوووتراك باللعووو  كموووا بوووالكرةفوووي االمسووواك 
الكوورات بمثابووة لمووس بووالكرة للطالبووة التووي تووتمكن موون لقفهووا ويفوووز الفريووق الووري يصووي  

 الفريق الخص . اتطالباكثر عدد من 
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 (1ملحق )
 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 تخصي ن الينن تم  اساتصااة  بمم  ي الحح أمساء السادة اخلرباء وامل 
تحديد  مكان العمل االختصاص االسم الثالثي واللقب العلمي ت

 االختبارات
صدق 

 االختبارات
تقويم المنهج 

 التعليمي
  * * غداد/ كلية التربية الرياضية.جامعة ب تقويم وقياس/كرة اليد أ.د. إيمان حسين الطائي 3
  * * جامعة بغداد/ كلية التربية الرياضية. تدريب/ كرة اليد أ.د. سعد محسن  2
اختبارات وقياس كرة  أ.د. محمود موسى العكيلي 1

 اليد
  * * جامعة بغداد/كلية التربية الرياضية.

 * * * بية الرياضية للبنات.جامعة بغداد/كلية التر  تعلم حركي  أ.د. عايدة علي حسين  4
 *   جامعة بغداد/ كلية التربية الرياضية. تعلم حركي  أ.د. قاسم لزام صبر  5
  * * جامعة ديالى/كلية التربية األساسية. تدريب/ كرة اليد أ.م.د.أياد حميد رشيد 6
 * * * ياضيةجامعة ديالى/كلية التربية الر  تعلم حركي/ كرة يد أ.م.د. نصير صفاء محمد علي 7

 
 * * * جامعة بغداد/كلية التربية الرياضية للبنات. تعلم حركي/ كرة طائرة أ.م.د. لمى سمير حمودي 8
تقويم المنهج صدق تحديد  مكان العمل االختصاص االسم الثالثي واللقب العلمي ت
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 التعليمي االختبارات االختبارات
  * * جامعة ديالى/كلية التربية الرياضية. قدماختبارات/ كرة  أ.م.د. عبدالرحمن ناصر راشد 9
  * * جامعة بغداد/كلية التربية الرياضية. تدريب/ كرة يد أ.م.د. عمار دروش رشيد 31
 *   جامعة ديالى/كلية التربية األساسية. طرائق تدريس أ.م.د. ماجدة حميد كمبش 33
 *   بية الرياضية للبناتجامعة بغداد/كلية التر  تعلم حركي  أ.م.د. أسيل جليل  32
  * * جامعة بغداد/ كلية التربية الرياضية. اختبارات وقياس/كرة يد م.د. مشرق خليل فتحي  31
  * * /كلية التربية الرياضية.ديالىجامعة  تعلم حركي/ كرة سلة م.د. سهاد عباس عبود 35
  * * ة الرياضية./كلية التربيديالىجامعة  تدريب/كرة يد م.د. شروق مهدي كاظم  36
 * * * جامعة بغداد/كلية التربية الرياضية/ بنات. طرائق تدريس/كرة يد م.د. نهاد محمد علوان  37
  * * /كلية التربية الرياضية.ديالىجامعة  تدريب/كرة يد م.د. ليث إبراهيم جاسم  38

 

 
 
 
 
  (4ملحق )

 )الوحدات الصاليمي  للمنمج الصاليمي(. 
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 نوع النشاط

  3   ( ،2 ) 

 
(3( ،)2( ،)1.) 

 االثنين 

    7/21 

 

 21/1/1222يوم الثالثاء بتاريخ  مالحظة( إعادة التعلم الوحدة التعليمية األولى
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  1   ( ،5 ) 

(3( ،)2( ،)1.) (5( ، )6( ، )7 ) 

 ( 1لعبة ترويحية تخدم المهارة المعطاة رقم )

 االربعاء 

   9/21 

 

 12/1/1222يوم األحد بتاريخ  لثانيةالوحدة التعليمية ا مالحظة( إعادة التعلم
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 ( 4ارة المعطاة رقم )لعبة ترويحية تخدم المه

  (.22(، )9(، )8تطبيق التمرينات من حالة اللعب للمهارة رقم )

 (.7( ، )1كرة السلة رقم ) باستخدامتمرينات ثالثية 

 االثنين 

   24/21 

 

 12/1/1222يوم الثالثاء بتاريخ  الثالثة مالحظة( إعادة التعلم الوحدة التعليمية
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 االربعاء 

21/21 

 

 18/1/1222يوم األحد بتاريخ  لرابعةمالحظة( إعادة التعلم الوحدة التعليمية ا

 مرات. 4مرات ثم خلفاً 4انثناء عرضي( دوران العضدين أماماً -تمرين الذراعين: )الوقوف

 4مرات والثبات  2تخصر( حني الجذع أماماً وضغطه  –تمرين الجـــذع : )الوقوف فتحاً  

 عدات.

 )الوقوف( قفزات على البقعة )بوزن(. تمرين الساقين :

 (.9(، )8تمرينات ثالثية: باستخدام كرة السلة رقم )

 

 
عدم ثني الركبتين التأكيد 

 عند االداء.

التأكيد علىى مىد السىاقين 

 في أثناء االداء.

 (.2(، )1(، )2تطبيق التمرينات االساسية للمهارة رقم )

5 



 

 

3
5
9

 

359 

املالحق
 

 االثنين

12/21 

 

 1/2/1222يوم الثالثاء  الخامسةمالحظة( إعادة التعلم الوحدة التعليمية 

 اعين بالتبادل كالطاحونة أماماً وخلفاً تمرين حر.تمرين الذراعين: )الوقوف( دوران الذر

 عدات(.4)الوقوف، فتحاً( الذراعين عالياً ثني الجذع للجانبين بالتعاقب )تمرين الجذع    : 

 تمرين الساقين  : )الوقوف، انثناء( ثني الرجلين مع مد الذراعين أماماً عدتين.

 .(1(، )2تمرينات ثالثية  باستخدام كرة السلة رقم )

 

عنىد  مد الىذراعين على التأكيد

 االداء.

التأكيىىد علىىى التوافىىق الحركىىي 

 أثناء االداء.

                                                                      1        7        8     

                                                          7 
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 االربعاء 

12/21 

 

 9/2/1222الثالثاء بتاريخ  ادسة يومالس مالحظة( إعادة التعلم الوحدة التعليمية 

 لوقوف( دوران الذراعين بالتبادل كالطاحونة أماماً وخلفاً تمرين حر.تمرين الذراعين: )ا

 )الجلوس الطويل، ضماً( الذراعين عالياً ثني الجذع الى االمام والثبات.تمرين الجذع    : 

 تمرين الساقين  : )الوقوف، انثناء( ثني الرجلين مع مد الذراعين أماماً عدتين.

 (.1(، )2سلة رقم )تمرينات ثالثية  باستخدام كرة ال

 

                                                                      9        22      22     

                                                                      8     

عنىد  مد الىذراعين على التأكيد

 االداء.

التأكيىىد علىىى التوافىىق الحركىىي 

 أثناء االداء.
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 السابعة
 االثنين

18/21 
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 االربعاء

22/21 

 

 21/2/1222الثالثاء بتاريخ  الثامنة يوممالحظة( إعادة التعلم الوحدة التعليمية 

 4تمرين  –تمرين الذراعين: )الوقوف، االنثناء العرضي( ضغط الذراعين الى الجانب ومدهما 

 عدات.

الجلوس الطويل ضماً( الذراعين عالياً ثني الجذع الى االمام والثبات تمرين تمرين الجذع    : )

 عدات. 22

 تمرين الساقين  : )الوقوف( الذراعين جانباً ثني الركبتين مع ثني الذراعين )بعدتين(.

 (.8(، )7باستخدام كرة السلة رقم ):تمرينات ثالثية  

 

                                                                      1        7        8    

22 

عنىد  مد الىذراعين على التأكيد

 االداء.

التأكيد على عدم ثني الركبتين 

 أثناء االداء.
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 االثنين

   4/2 
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  االثنين

  22/2 
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Abstract  

"Title of the Study" 

 

"The effect of the  Educational syllabous and relearning in 

gaining some basic skills in Handball and save effort to learn it" 

 

 

Researcher 

Jinan Mohammad Nawrooz 

              Supervisor                                            Supervisor 

     Porf.Dr. Nadum Kadum Jawad       Porf.Dr. Furat Jabar Sa'adAllah. 

 

The study comprises five chapters:  

 

Chapter One: The Introduction to the study: 

The introduction and the importance of study. 

 The researcher referred to the learning and the importance of 

the development of the countries through up brining  new generation 

on an evolving scientific bases, and opinions that calls of the 

necessity of renewing of the syllabouses and to be in a higher level 

with the educational  processes and the researcher referred to the 

game of Handball in which it is a complete educational syllabous 

and the importance of the research comes from preparing an 

educational syllabous and relearning and gaining same basic skills in 

Handball to be in a higher level of performance of grade (7) (the first 

elementary students). 

 

Research problem 

 The problem of the research is in the weaknesses of the level 

of performance of the students (first elementary students), and the 

basic skills in the game of Handball because the researcher thinks 

that this game does not take the necessary attention to the traditional 

ways that followed in teaching the basic skill which need a big effort 

and longer time which reflect negatively on gaming the basic skills 

in Hand ball. 

 

 

 

 

 



 b 

The research aims (goals) 

1. preparing an educational syllabous to gain some of the basic 

skills in Handball for the first elementary students. 

2. Introducing the effect of the syllabous to gain some basic 

skills on the first elementary students. 

3. Knowing the effect of re learning in saving the effort for 

some basic skills in Handball for the fist elementary students. 

 

The research proposels: 

1. There are differences with meaningful aim between the two 

tests. The preceding and previous (following) for the two 

groups the experimental and the traditional. 

2. There are differences with meaningful aim in the first 

following test between the expenemental group and the 

traditional group. 

3. Re learning has positive affect in saving the effort for some 

basic skills in Handball. 

 

The research Domains: 

- The human domain: first elementary students-Amina-Bint 

Wahab secondary school/ Baquba. 

- Time domain: The period from 18-11-2009 to 29-03-2010. 

- Place domain: Playground to  Amina-Bint Wahab secondary 

school/ Baquba. 

 

Chapter Two: The theoretical studies and previous studies 

 Through this section the researcher refers to the syllabous and 

its importance in the sports education and the characteristics of this 

general stage for the sample of the research and how to guide the 

movement action within these characteristics and also the researcher 

refers to the movement learning and its stages and the curves of 

learning and their importance and to the styles of measuring the 

learning including the saving effort.   

 The researcher describes the basic skills in the Handball game 

and refers to the basic skills which have been chosen in the research 

which in cludes three. 

 

 

 

 



 c 

Previous studies: 

- Study of Nabel Mohmoud shaker. 

- Study of Samer Yousif Muta'ab. 

 

 

Chapter Three: The research syllabous and it's field processes 

The researcher used the experimental syllabous which in 

suitable to the problem of the research and it's aims, and the sample 

of the research was the first elementary students – Amina Bint Whab 

secondary school for girls – Baquba and the number of the students 

was (60) students that have been chosen randamly and divided into 

two groups, the experimental group (30 students) and the traditional 

group (30 students) and after making the harmony to the sample of 

the research and limit the basic skills depending on the ministry of 

education syllabous and limit the suitable tests for it by the 

professionists and specialists and  making a surry experiment to find 

the scientific basis for the skilled tests. 

 The elements of the educational syllabous have been prepared 

and demonstrated them to the profession lists to evaluate them and 

make an experiment to limit the suitable educational closage to the  

members of the sample and make the previous test and make  the 

equality and applying the educational syllabous program for (5) 

weeks about (10) educational units on the experimental group, while 

on the traditional group, we have applied the syllabous that in 

followed in the sports educational class and then we made the first 

following expeniment and after a limit break for the two groups. 

We have re learned of the educational syllabous and in the same 

period of time on the experimental group once again.  

While the traditional group continuation applying the educational 

syllabous which is followed by the Ministry. After the second 

following tests have been applied and collecting and separating the 

data  and using the suitable statistic ways in data process. 

 

Chapter Four: Viewing, analyzing and discussing the results 

 In this section the results have been viewed through the tables, 

shapes, analysing and discussing in a scientific style depending on 

the scientific resources. 

 The results show that the two groups experimental/ traditional/ 

have imprbed in gaining the selected basic skills within the research 

and comparing the two groups in the first following tests shows that 



 d 

the experimental group which applied the educational syllabous is 

better than the other group which applied the syllabous of the sports 

educational class. And after re learning on the experimental group 

and the continuity of the traditional group learns the traditional 

syllabous.  

 The results show that the second following tests of the 

experiemental group are better that the traditional group, and the 

relearning achieved a saved effert in gaining the selected basic skills. 

 

Chapter Five:Draw condusions and recommendations: 

Draw condusions 

 We have got a number of conclusion, and the most important 

of them: 
 

1. Achieved educational syllabous level best to gain some basic 

skills in handball game of the conventional method of learning 

, and had such a positive impact on skills development. 

2. saving efforts through relearning saves a lot of time and 

plysical efferts which lead to reduce the feeling of being tired 

and learning these skills in more economical way. 

 

The recommendation: 

 The most important recommendation are: 

1. Use the educational syllabous prepared to learn other skills so 

as to its positive influence on the acquisition of some basic 

skills handball. 

2. The adoption of the style of re-learning to improve perfor-

mance and save effort in learning the basic skills of various 

sports games. 


