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 املشرف اقرار

 
 ن إعداد هذه األطروحة الموسومة ...أشهد إ

 بعل  وتنميلة المعووملات معالجلة فل  المتسوسل  باألسلوو  مهارية إدراكية تمرينات آثر)) 
( (سلللنة( 31 لللللل 31) ألعملللار اليلللد بكلللر  والتصلللوي  المناوللللة لمهلللارت  الحسلللية الملللدركات

ليةةةن ال  بيةةةن (  مةةةإ بافةةة ا كو  ةةة    احملللد مهلللد  صلللال المقدمةةةن مةةةط لبةةةد تولةةة) الةةةد    ا    
األسوسين / لسم ال  بين ال يوضين / جومعن ديولى  ه  جةء  مةط م تلبةوإ كيةد د جةن الةد    ا  

    ال  بين ال يوضين.
 
 
 

 : التوقيع                                                                                        
 كمبش حميد ماجد  د .أ                                                      

 ديالى جامعة / الرياضية التربية كوية                                              
                                                          7  /5 / 4131   

 . ومناقشةل األطروحة هذه نرش  لدينا المتوفر  والتوصيات التعويمات عوى بناءا
 

 التوقيع                                                            
 فرات جبار سعد اهلل د. أ                                                     
 العويا الدراسات قسم رئيس                                                   

 ديالى جامعة/  األساسية التربية كوية                                              
                                                          7  /5 / 4131    
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 إقرار املقوم اللغوي

 
 اشهد إن إعداد هذه األطروحة الموسومة ...

لمعووملات وتنميلة بعل  ))آثر تمرينلات إدراكيلة مهاريلة باألسلوو  المتسوسل  فل  معالجلة ا
 مةإ  ( سلنة((31لللل  31المدركات الحسية لمهارت  المناولة والتصلوي  بكلر  اليلد ألعملار )

م اجع هو مط الكوحين اللغ ين باف ا   بحيث أصبحإ بأسةل ) للمة  سةليم  ةود مةط األ تةو  
  ال عبي اإ اللغ ين غي  الصحيحن  ألجله  لعإ ... 

 
 
 
 
 
 

 التوقيع :                                                  
 أ.م.د مثنى يوسف حماد الوق  العوم :                                        
 وزار  التربية/الكوية التربوية المفتوحةمكان العم :                                   
 4131/  5 / 7التاريخ:                                               
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 إقرار جلنة املناقشة والتقويم

 
 نشهد نحن أعضاء لجنة المناقشة اطوعنا عوى األطروحة الموسومة ..

))آثر تمرينلات إدراكيلة مهاريلة باألسلوو  المتسوسل  فل  معالجلة المعووملات وتنميلة بعل  
كولفةةةةكو  ( سنة((31للل  31المدركات الحسية لمهارت  المناولة والتصوي  بكر  اليد ألعمار )

 أكهةةو جةةدي ي لكيةةد د جةةن  ،(  ةة  مح  يو هةةو   يمةةو لةةه ل لةةن بهةةو احمللد مهللد  صللال التةةةةةول)  
 الد    ا     ال  بين ال يوضين .

 
 

 التوقيع                                                     التوقيع         
 أ.م.د نصير صفاء محمد عو االسم والوق  العوم  :     أ.د سامر يوسف متع االسم و الوق  العوم :

  4131/  6/   37    ا   عضو                               4131/  6/   37      ا  عضو 
 
 

 التوقيع                                                       التوقيع       
 أ.م.د ليث إبراهيم جاسماالسم والوق  العوم  :   أ.م.د إقبا  عبد الحسين نعمةاالسم و الوق  العوم :

 4131/  6/   37   ا   عضو                             4131/  6/   37       ا  عضو 
 

 التوقيع :                                     
 أ.د نبي  محمود شاكر الوق  العوم  :و االسم                                 

 4131/  6/   37     رئيس الوجنة                                   
 

 4131صدقت الرسالة من مجوس كوية التربية األساسية/جامعة ديالى بجوسته المنعقد        /  /
 
 

 التوقيع                                                                 
 أ.م.د حاتم جاسم عزيز                                                            

 عميد كوية التربية األساسية / جامعة ديالى                                                     
                                                                 /    /4131 
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 ...االهداء     

   

 وسلم عليه اهلل صلى حممد الكريم الرسول...   احلياة يف قدوتي إىل           

 جرحه اهلل شفى العراق.........    العزيز بلدي إىل           

 بعقوبة اهلل محاها.....    الغالية مدينيت إىل          

 اليد كرة......      العمر حبيبة إىل          

 تذتيأسا.....   الدائم الفضل أصحاب إىل          

 ومغفرة رمحه وأبي أمي....    اهلل هبما أوصانا من إىل         

 أخوتي....   احلياة يف سندي إىل          

 العزيزة زوجيت...  ودعمين شجعين من إىل         

 بناتي....   عيين قرة إىل          

 حفيدتي....   حياتي زهرة إىل          

 وطلبيت أصدقائي... .   ساندني من كل إىل         

  

 

 

 

 

 

 
                                                                                                   

 

 

 امحــد                                                                                      
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 شكر وثناء

ه والصالة والسالم على من ال نيب من بعده حممد الصادق األمني وعلى اله الطيبني الطاهرين هلل حق محداحلمد       

وأصحابه الغر امليامني وعلى من اتبعه بإحسان إىل يوم الدين، وبعد فما أن استقام البحث على ما هو عليه أجد لزاماً 

)ال يشكر اهلل من ال يه وسلم( يف قوله علي أن انسب الفضل ألهله عمالً هبدي احلبيب املصطفى )صلى اهلل عل

كر  الباحث يف شكره عمادة ذوي, فأقول جازى اهلل خرياً كل من وقف جبانيب وآزرني  يشكر الناس(

 ماجدة محيد الدكتور األستاذوكل الشكر إىل مشرفيت ،دياىل/جامعة األساسيةوأساتذة كلية الرتبية 

وكذلك أتقدم  ,على دراسيت وزمالئي يف الدراسة  وشكري وثنائي إىل كل األساتذة الذين أشرفوا

على ما قدموه يل من نصح وإرشاد  حممد مهدياملدرس وأخي  صاحل مهدي األستاذ الدكتور  بالشكر إىل أخي

 ظافر ناموس الدكتورو حيدر صبحي الدكتور الذين مل يبخلوا معي يف املعلومة وأخص منهم وأصدقائي

 وثنائي إىل وشكري, نصري محيد  واألخ مجال أديب واألخ املهندس ن عباسسنااألستاذ املساعد الدكتور و

)صداح  كافة إدارات املدارس  واملدرسني والطالب الذين أعانوني يف إمتام جتربيت وفريق العمل املساعد

كما ويشكر الباحث  ونصري وجنان وسردار وغزوان وعمر( وصدام وعبد الرمحن وقحطان ومصطفى

ابين الغايل  وكل الشكر والعرفان إىل،  العامة لرتبية دياىل النشاط الرياضي يف املديرية عاونوم مديرالسادة 

وأخريا  ،( على وقوفهم إىل جانيب وصربهم معي يف رحلة الدراسة والعمل  زوجيت وبناتيوعائليت  )  صداح

))اللهم    د هلل رب العاملني.....نا أن احلماابتهل هلل ألعلي القدير أن جينب بلدنا العزيز كل مكروه وآخر دعو

 انفعنا مبا علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علماً((

                                                                                                                                    ساعدني يف عملي وفاتين ذكره .فاتين أن أقدم شكري وثنائي إىل من ....  عذراً  

  امحد     
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 مستلخص الدراسة

آثر تمرينات إدراكية مهارية باألسوو  المتسوس  ف  معالجة المعوومات وتنمية بع  
 ( سنة31 للل 31المدركات الحسية لمهارت  المناولة والتصوي  بكر  اليد ألعمار )

 أ.م.د ماجد  حميد كمبشإشراف :                     احمد مهد  صال الباحث :     
 م 4131                                      ه 3115             

 
ال ةةة  لهةةةو د   مهةةةم   ةةة  الةةة علم  ال ةةةد ي)  ال م يكةةةوإ ااد ا يةةةن المهو يةةةن مةةةط ال سةةةو د  عةةةد   

اليةةةد  لغةة ت  حسةةةيط الكوحيةةن المهو يةةةن ب اسةةتن ال قةةةدم بولمهةةةو اإ الح  يةةن ال وصةةةن بلعبةةن  ةةة ي
يعةةةد ارل ةةة ا) مةةةط فةةة د األدا  األماةةةد  ت يق ةةةه  اجبةةةو أسوسةةةيو  إذ ,  ضةةةموط المسةةة  د الجيةةةد

لعمليةةةن الةةة علم  مةةةط اجةةةد  حقيةةةل هةةةذا المسةةة  د الجيةةةد لليكةةةو ا  يةةةو   م يكةةةوإ  عليميةةةن مكوسةةةبن 
 ,  مجديةةةن ل علةةةيم المب ةةةد يط   تةةة ي هم ل  ةةة ط األسةةةول ل    ةةةول بمسةةة  د المةةة علم  ةةة  اللعبةةةن

للةةةى  جةةة د  بورل مةةةودل علةةةيم هةةةذ  اللعبةةةن   المةةةد بيط ءيةةةودي مع  ةةةن المد سةةةيط للةةةىلدي  المسةةةو
ال مةةةو يط ااد ا يةةةن  ضةةة  لةةةط ا  صةةةو  مةةةدي  علةةةم الح  ةةةن ال احةةةدي مةةةط اجةةةد مضةةةول ن لةةةدد 

   د ال حدي ال عليمين.  ي م  علمهوالح  وإ ال   
د ضةع   ة  مهةو    المكو لةن  جة   مط   د  ب ي البوحث  اه مومه بلعبن  ة ي اليةد رحة      

 ال صةةة ي) مةةةط مسةةة  د الةةة أل ب ةةة ي اليةةةد لكةةةد الم علمةةةيط  ةةة  الم حلةةةن الم  سةةةتن , أمةةةو أهةةةم 
 لةك حد ث أ تو   اي ي     األل ات ال   رح هو البوحث لكد  ف يصه ل لك المف لن ه 

علم  لةةك إلةةى أسةةبو) لةةدي مكهةةو لةةدم اسةة  دام ال م يكةةوإ المكوسةةبن لةة  ذلةةك عةة د لةةد ي المهةةو اإ,
  المهو اإ .

 :    يم ط للبوحث   ضيح مف ل ه بولسؤاد اآل
هد لل م يكوإ ااد ا ين المهو ين بوألسل ) الم سلسد أا     معولجن المعل موإ   كمين    

 ( سكن؟31ةةة31بعت المد  وإ الحسين لمهو    المكو لن  ال ص ي)  ب  ي اليد أللمو   
   هد  الد اسن الحولين إلى :   

لداد  م يكوإ إد ا يةن مهو يةن بوألسةل ) الم سلسةد لمعولجةن المعل مةوإ   كميةن بعةت إ .1
 ( سكن .11ةة  11المد  وإ الحسين لمهو    المكو لن  ال ص ي) ب  ي اليد أللمو   
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 معولجةةةةن ال عةةةة   للةةةةى ااةةةة  ال م يكةةةةوإ ااد ا يةةةةن المهو يةةةةن بوألسةةةةل ) الم سلسةةةةد  ةةةة  .2

 ( سكن .31ة31أللمو    ي) ب  ي اليدلمهو    المكو لن  ال ص   المعل موإ
 كميةةن بعةةت  ةة   ال عةة   للةةى ااةة  ال م يكةةوإ ااد ا يةةن المهو يةةن بوألسةةل ) الم سلسةةد .1

 ( سكن.31ة31ي) ب  ي اليد أللمو   المد  وإ الحسين لمهو    المكو لن  ال ص  
 أمو   ضو الد اسن  قد حددإ    :   
بعةت    ن  البعديةن  ة  مقيةول معولجةن المعل مةوإبيط ار  بو اإ القبلية معك ينة  ج د    ل 3

و    المكو لةةةةةن  ال صةةةةة ي) ب ةةةةة ي اليةةةةةد للمجم لةةةةةن ال ج يبيةةةةةن  لصةةةةةولح المةةةةةد  وإ الحسةةةةةين لمهةةةةة
 . ار  بو اإ البعدين 

بعةةةةت    مقيةةةةول معولجةةةةن المعل مةةةةوإ للةةةةى ةةةة  ار  بةةةةو اإ البعديةةةةن  معك يةةةةن ةةةةة  جةةةة د  ةةةة  ل2
بةيط المجمة ل يط الضةوبتن  ال ج يبيةن  ) ب  ي اليدمد  وإ الحسين لمهو    المكو لن  ال ص يال

  لصولح المجم لن ال ج يبين.
معولجن    بكو  مقيول  ينمسحد اسن الاس  دم البوحث المكهج ال ص   بأسل ) ال   

، ولمسح يء د البوحث بمعل موإ  م كه مط ال حليد  ال  سي   ا  وذ الق ا اإ،  المعل موإ
 لم غي اإ المد  سن. ي ف  له لط الع لوإ بيط ا

المكهج ال ج يب   الذي يع   بأط ال غيي  الم عمد  المضب ت للف  ت  البوحث  أل مد     
المحددي ل العن معيكن ,  مط ام م ح ن ال غيي اإ الكو جن    هذ  ال العن ذا هو ,   ذلك   

  القبل   البعدي  صميم المجم لن العف ا ين ار  يو  ذاإ ار  بو   سي هو.  اس  دم البوحث
 ج ب ه للى  البوحث دج  أ إذ الذي يتلل لليه  ال صميم ال ج يب  ذ  الضبت المح م(. 

( تول) مط الم حلن الم  ستن  الص  األ د( لسمإ بت يقن لف ا ين 06ليكن م  كن مط  
ار  بو اإ ( تول).  أج يإ 16إلى مجم ل يط ضوبتن   ج يبين ,   ضمط  د مجم لن  

 الذي  م بكو   مط لبد  لمجم ل يط الضوبتن  ال ج يبين بمقيول معولجن المعل موإالقبلين ل
بمهو     ال وصن ال    م  حديدهو مط لبد البوحث     ا  بو اإ المد  وإ الحسين البوحث

الم ج دي ضمط مكهوج  ءا ي ال  بين للم حلن الم  ستن ,    بلعبن   ي اليد  المكو لن  ال ص ي)(
غي  المس قد  ه  لبو ي لط  م يكوإ إد ا ين مهو ين بوألسل ) الم سلسد للى , ام تبل الم 

( أسوبيع  بمعدد  حد يط  عليمي يط لألسب ل ال احد ل صبح 8المجم لن ال ج يبين  لمدي  
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(  حدي  عليمين , د ط المجم لن الضوبتن ام أج د ار  بو اإ البعدين 30بمجم لهو  

 ط ار  بو اإ إحصو يًو .للمجم ل يط  اس   ج ال   ل بي
 مو يأ   : البوحثاستنتج     ض   الك و ج ال     صلإ أليهو الد اسن     
بوألسل ) الم سلسد المس  دمن بولد اسن الحولين أا إ  ااد ا ين المهو ين . إط ال م يكوإ3

 ي) لمهو    المكو لن  ال ص المد  وإ الحسين بعت  كمينإيجوبيًو    معولجن المعل موإ   
 ( سكن .31ةة  31ب  ي اليد أللمو   

 ،   كمين الح ال للى  كمين ال  ا ل العضل  العصب  إسولد  م يكوإ المس عملنالإط  .4
 إد اكالقوبلين للى  إط إذ ت ي  المهو ي الح  ين ال يوضين ، ل  ااد اك الحس  مهم  ط 

 .يسولد للى  ت  هو بف د جيدبف د م ميء  المهو اإ
إط ال م يكوإ المس عملن سوهمإ    اف  اك أ ا  مط حوسن    لملين اس قبود  .1

المعل موإ لط المهو اإ بص  ي  ل  ين أ  ح  ين( ممو  وط له األا  ال بي     سه لن 
 .    ايجوبين ال علم للمهو اإ  

إط ارسل ) الم سلسد المس  دم    ال م يكوإ حقل كسبن  ت   بسيتن    معولجن  .1
 . معل موإ للمد  وإ الحسين للمهو اإ ليد البحث للمجم لن ال ج يبينال

 بمو يأ   : أوصى    ض   ارس ك وجوإ ال     صد أليهو البوحث 
 .ب  ي اليد  لك ل ال  ن العم ين  أ  د لمهو اإ حسينالمد  وإ  كمين ال .3
 دامهو  ةةة  معولجةةةةن  تةةة ي  ال م يكةةةوإ ااد ا يةةةن المهو يةةةن المعةةةدي مةةةط لبةةةد البوحةةةث  اسةةة  .4

 .المد  وإ الحسين لمهو اإ ا  د
اسةةة  دام أسةةةل )  عليمةةة  أ ةةة  مةةةط أسةةةولي) جد لةةةن الةةة علم غيةةة  األسةةةل ) الم سلسةةةد  ةةة   .1

 .   معولجن المعل موإ لبعت المد  وإ الحسين لمهو    المكو لن  ال ص ي) ب  ي اليد
الحةةول   ةة  ليةةول مسةة  د  اسةة  دام مقيةةول معولجةةن المعل مةةوإ  الةةذي  ةةم بكةةو    ةة  البحةةث .1

 .معولجن المعل موإ للمد  وإ الحسين لمهو    المكو لن  ال ص ي)    د اسوإ أ  د 
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 15 اإلحساس  3لل  3لل  4

 18 اإلدراك    2-1-2

 13 خواص العموية االدراكية 3لل  4لل  3لل  4

 13 تفسير عموية اإلدراك 4للل  4للل  3للل  4

 13 إلدراك الحس لل حرك   ا 1لل  3لل  4

 14 كيف يحدث اإلدراك الحس لل حرك  3لل  1لل  3لل  4
 



    03 

 

 الصفحة الموضوع التسوس 

 11 أهمية اإلدراك )الحس لل حرك ( ف  لعبة كر  اليد 4لل  1لل  3لل  4

 11 المدركات الحسية الخاصة بوعبة كر  اليد 1لل  3لل  4

 16 مية وأنواعهاجدولة االسالي  التعوي 5لل  3لل  4

 17 األسوو  المتسوس  3لل  5لل  3لل  4

 13 األسس النفسية لإلعداد المهار  ف  كر  اليد 6لل  3لل  4

 51  نظرية معالجة المعوومات  7للل  3للل  4

 54 افتراضات نظرية معالجة المعوومات 3لل  7لل  3لل  4

 54 وظائف نظرية معالجة المعوومات 4لل  7لل  3لل  4

 55 أنلواع اللذاكر  1لل  7لل  3لل  4

 58 تخزين المعوومات ف  الذاكر  1لل  7لل  3لل  4

 53 مراح  معالجة المعوومات 5لل  7لل  3لل  4

 61 نموذج شمك ف  معالجة المعوومات  6لل  7لل  3لل  4

 64 أنواع الترميزات 7لل  7لل  3لل  4

 61 لنظرية معالجة المعووماتالتطبيقات العموية  8لل  7لل  3لل  4
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 الصفحة الموضوع التسوس 

 61 المهارات األساسية ف  كر  اليد 8لل  3لل  4

 63 من مستوى الرأس مهار  المناولة  3لل  8لل  3لل  4

 71 مستوى الرأسمهار  التصوي  من  4لل  8لل  3لل  4

 74 تعويم المهارات األساسية بكر  اليد 1لل  8لل  3لل  4

 71 مواصفات المرحوة العمرية لعينة الدراسة 3لل  3لل  4

 75 الدراسات المرتبطة 4للل  4

 75 (4111دراسة )محمد مهد  صال   3لل  4لل  4

 76 (4117دراسة )لمياء عو  حسين  4لل  4لل  4

 77 (4118دراسة )ناج  مطشر عزت البدر  1للل  4للل  4

 78 (4134حمود دراسة ) وليد كما  م 1للل  4للل  4

 73 (4116دراسة ) نهاد محمد عووان  5للل  4للل 4

 73 (4118دراسة )مهند عبد الحسن عبود منصور  6للل  4للل  4

 83 مناقشة الدراسات السابقة 7لل  4لل  4

 84 مجاالت اإلفاد  من الدراسات السابقة 8لل  4لل  4
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 الصفحة الموضوع التسوس 

  البا  الثالث 

جراءاته الميدانية  1  85 منهجية البحث وا 

 85 منهج البحث 3للل  1

 86 مجتمع وعينة البحث 4للل  1

 88 األدوات واألجهز  والوسائ  المستخدمة ف  البحث 1للل  1

 88 وسائ  جمع البيانات 3للل  1لل  1

 83 األدوات واألجهز  المستخدمة 4لللل  1لللل  1

 83 التجانس والتكافؤ 1لللل  1

 83 التجانس 3لللل  1لللل  1

 31 التكافؤ 4لللل  1لللل  1

 33 بناء مقياس معالجة المعوومات 5للل  1

 33 خطوات إعداد مقياس معالجة المعوومات 3للل  5للل  1

 31 إعداد فقرات المقياس بصيغتها األولية 3للل  3للل  5للل  1

 35 قياستحديد صالحية فقرات الم 4للل  3للل  5للل  1
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 الصفحة الموضوع التسوس 

 35 وضع تعويمات المقياس 1للل  3للل  5للل  1

 36 تنفيذ شروط إجراء المقياس 1للل  3للل  5للل  1

 36 إجراء تجربة مقياس معالجة المعوومات 5للل  3للل  5للل  1

 36 التجربة االستطالعية لمقياس معالجة المعوومات 6للل  3للل  5للل  1

 37 تطبيق االختبار عوى عينة البناء 7للل  3للل  5للل  1

 37 التحوي  اإلحصائ  لفقرات المقياس 8للل  3للل  5للل  1

 311 الخصائص القياسية )السايكومترية( لومقياس 6للل  1

 311 صدق المقياس 3للل  6للل  1

 316 ثبات المقياس 4للل  6للل  1

 317 مقياس معالجة المعووماتمفاتي  التصحي  ل 1للل  6للل  1

 318 تحديد المدركات الحسية لمهارت  المناولة والتصوي  بكر  اليد 7لل  1

 318 تحديد اختبارات المدركات الحسية لمهارت  المناولة والتصوي  بكر  اليد 3للل  7للل  1

 331 التجار  االستطالعية 4للل  7للل  1

 331 طالعية األولىالتجربة االست 3للل  4للل  7للل  1

 334 التجربة االستطالعية الثانية 4للل  4للل  7للل  1
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 الصفحة الموضوع التسوس 

 334 األسس العومية لالختبارات 1للل  7للل  1

 334 صدق االختبار 3للل  1للل  7للل  1

 334 ثبات االختبار 4للل  1للل  7للل  1

 331 الموضوعية 1للل  1للل  7للل  1

 331 مواصفات االختبارات 8لل ل 1

 344 التمرينات اإلدراكية المهارية 3للل  1

 341 االختبارات القبوية 31لل  1

 341 تطبيق التمرينات اإلدراكية المهارية باألسوو  المتسوس  33لل  1

 346 االختبارات البعدية 34للل  1

 347 الوسائ  اإلحصائية 31للل  1

 348 البا  الرابع 

 343 ر  النتائج وتحويوها ومناقشتهاع 1

عر  الفروق بين األوساط الحسابية لالختبار القبو  والبعد  ونسبة  3للل  1
 343 التطور لومجموعة التجريبية ف  اختبارات مهار  المناولة

عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها لالختبارات القبلية والبعدية لمهارة  4للل  1
 لتجريبيةالمناولة للمجموعة ا

311 



    08 

 
 

 الصفحة الموضوع التسوس 

عر  الفروق بين األوساط الحسابية لالختبار القبو  والبعد  ونسبة  1للل  1
 311 يبية ف  اختبارات مهار  التصوي التطور لومجموعة التجر 

عر  النتائج وتحويوها ومناقشتها لالختبارات القبوية والبعدية لمهار   1للل  1
 316 التجريبية التصوي  لومجموعة

عر  الفروق بين االوساط الحسابية لالختبار القبو  والبعد  ونسبة  5للل  1
 313 ريبية ف  مقياس معالجة المعووماتالتطور لومجموعة التج

عر  النتائج وتحويوها ومناقشتها لالختبارات القبوية والبعدية لمقياس  6للل  1
 313 معالجة المعوومات لومجموعة التجريبية

عر  النتائج وتحويوها ومناقشتها لالختبارات البعدية لمهار  المناولة  7للل  1
 311 تجريبيةلومجموعتين الضابطة وال

  عر  النتائج وتحويوها ومناقشتها لالختبارات البعدية لمهار  التصوي 8للل  1
 318 لومجموعتين الضابطة والتجريبية

لمقياس معالجة لالختبارات البعدية  عر  النتائج وتحويوها ومناقشتها 3لل  1
 354 لومجموعتين الضابطة والتجريبية المعوومات

 356 البا  الخامس 

 357 االستنتاجات والتوصيات 5

 358 الستنتاجاتا 3للل  5

 353 التوصيات 4 لل 5
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 الصفحة الموضوع التسوس 

 361 المصادر العومية 

 363 المصادر العربية 

 371 نبيةالمصادر األج 

 445للل  377 المالحق 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    21 

 

 ثبت اجلداول
رقم 
 الجدو 

 الصفحة الجداو 

 58 يبين الفروق بين الذاكر  القصير  والطويوة المدى 3

 83 دراسة مقارنة بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية 4

كز وعدد إعداد طال  الصف األو  ف  المدارس المتوسطة لقضاء بعقوبة المر  1
 الشع  ف  ك  مدرسة

88 

 31 يبين مجتمع وعينة البحث 1

 33 يبين تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية ف  متغيرات البحث 5

 33 يبين معام  السهولة والصعوبة لفقرات المقياس 6

 311 يبين معايير أيب  لمقارنة القو  التمييزية لوفقرات 7

 314 رات المقياس والدرجة الكوية عوى المقياسيبين معام  االرتباط بين فق 8

 311 معام  االرتباط بين درجة المجا  والدرجة الكوية عوى المقياس 3

 318 المؤشرات اإلحصائية لمقياس معالجة المعوومات 31

 313 يبين أراء الخبراء ف  اختبارات المدركات الحسية لمهارت  )المناولة والتصوي ( 33

 331 عام  ثبات االختبارات قيد البحثيبين درجة م 34

 331 يبين معام  موضوعية االختبارات 31

 346 يبين أقسام الوحد  التعويمية وتوقيتاتها والنسبة المئوية لك  جزء 31
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يبين الفروق بين األوساط الحسابية لالختبار القبو  والبعد  ونسبة التطور  35
 لمناولةلومجموعة التجريبية ف  اختبارات مهار  ا

343 

عر  النتائج وتحويوها ومناقشتها لالختبارات القبوية والبعدية لمهار  المناولة  36
 لومجموعة التجريبية

311 

يبين الفروق بين األوساط الحسابية لالختبار القبو  والبعد  ونسبة التطور  37
 لومجموعة التجريبية ف  اختبارات مهار  التصوي 

311 

حويوها ومناقشتها لالختبارات القبوية والبعدية لمهار  التصوي  يبين النتائج وت 38
 لومجموعة التجريبية

316 

يبين الفروق بين االوساط الحسابية لالختبار القبو  والبعد  ونسبة التطور  33
 لومجموعة التجريبية ف  مقياس معالجة المعوومات

313 

وية والبعدية لمقياس معالجة عر  النتائج وتحويوها ومناقشتها لالختبارات القب 41
 المعوومات لومجموعة التجريبية

314 

يبين النتائج وتحويوها ومناقشتها لالختبارات البعدية لمهار  المناولة  43
 311 لومجموعتين الضابطة والتجريبية

عر  النتائج وتحويوها ومناقشتها لالختبارات البعدية لمهار  التصوي   44
 تجريبيةلومجموعتين الضابطة وال

318 

يبين النتائج وتحويوها ومناقشتها لالختبارات البعدية لمقياس معالجة المعوومات  41
 لومجموعتين الضابطة  والتجريبية

354 
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 ثبت األشكال
 الصفحة األشكا  رقم الشك 

 14 حرك  -الحس  اإلدراكعم   آليةيوض   3

 53 المراح  الرئيسة لمعالجة المعووماتيوض   4

 64 يوض  نموذج معالجة المعوومات لوذاكر  1

 61 كيفية معالجة الذاكر  لومعووماتيوض   1

 65 يوض  التوزيع الطبيع  لومهارات األساسية لكر  اليد 5

 66 يوض  تصنف المهارات طبقا لطبيعة أدائها ف  أثناء المبارا  6

 71 يوض  المناولة السوطية من مستوى الرأس 7

 86 يم التجريب  لوبحثالتصميوض   8

 335 يوض  اختبار إدراك اإلحساس بالزمن لمهار  المناولة من مستوى الرأس 3

 337 يوض  اختبار إدراك اإلحساس بالمكان لمهار  المناولة من مستوى الرأس 31

 338 يوض  اختبار إدراك اإلحساس بالمسافة لمهار  المناولة من مستوى الرأس 33

 333 دراك اإلحساس بالزمن لمهار  التصوي  من مستوى الرأسيوض  اختبار إ 34

 341 يوض  اختبار إدراك اإلحساس بالمكان لمهار  التصوي  من مستوى الرأس 31

 344 يوض  اختبار إدراك اإلحساس بالمسافة لمهار  التصوي  من مستوى الرأس 31
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رقم 
 الشك 

 الصفحة األشكا 

حسابية لالختبار القبو  والبعد  ونسبة التطور الفروق بين األوساط ال يوض  35
 لومجموعة التجريبية ف  اختبارات مهار  المناولة

311 

يوض  الفروق بين األوساط الحسابية لالختبار القبو  والبعد  ونسبة التطور  36
 لومجموعة التجريبية ف  اختبارات مهار  التصوي 

315 

ختبار القبو  والبعد  ونسبة التطور يوض  الفروق بين األوساط الحسابية لال 37
 لومجموعة التجريبية ف  مقياس معالجة المعوومات

311 

يوض  النتائج وتحويوها ومناقشتها لالختبارات البعدية لمهار  المناولة لومجموعتين  38
 الضابطة والتجريبية

311 

ولة لومجموعتين يوض  النتائج وتحويوها ومناقشتها لالختبارات البعدية لمهار  المنا 33
 الضابطة والتجريبية

313 

يوض  النتائج وتحويوها ومناقشتها لالختبارات البعدية لمقياس معالجة المعوومات  41
 لومجموعتين الضابطة  والتجريبية

351 
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 ثبت املالحق
رقم 
 الموحق

 المالحق
 الصفحة

1 
 استطالع أراء مدرس  التربية الرياضية

 
116 

 118 المهارية )االستطالعية( االختبارات 2

3 
قائمة بأسماء الخبراء والمختصين الذين ساهموا بتقويم مقياس 

 معالجة المعوومات
180 

 181 قائمة بأسماء فريق العم  المساعد 4

 182 نسبة اتفاق الخبراء عوى اختبارات المدركات الحسية قيد البحث 5

6 
المعوومات لمهارت  استمار  تحديد صالحية فقرات مقياس معالجة 
 المناولة والتصوي  بكر  اليد

183 

 188 مقياس معالجة المعوومات لمهارت  المناولة والتصوي  بكر  اليد 1

 113 التمرينات اإلدراكية المهارية قيد البحث 8

 225لللل  210 لدروس التربية الرياضية لومرحوة المتوسطة الوحدات التعويمية 1

 



 الباب األول

 التعريف بالبحث  - 1    

 مقدمة البحث وأهميته 1-1    

 مشكلة البحث  1-2    

 أهداف البحث  1-3    

 فروض البحث  1-4    

 جماالت البحث  1-5    

 

 
 
 
 
 



 الباب الثاني
 

 ـــ    دراسات نظرية ودراسات مرتبطة 2
 دراسات نظرية   1ـــ  2
 اإلحساس     1ــ  1ــ  2
 اإلدراك      2ــ  1 ــ 2
 خواص العملية اإلدراكية     1ــ  2ــ  1ــ  2
 تفسري عملية اإلدراك      2ــ  2ــ  1ــ 2
 اإلدراك احلس ــ حركي     3ــ  1ــ  2
 كيف حيدث اإلدراك احلس ــ حركي     1ــ  3ــ  1ــ  2
 اليد أهمية اإلدراك )احلس ــ حركي( يف لعبة كرة      2ــ  3ــ  1ــ  2
 املدركات احلسية اخلاصة بلعبة كرة اليد      4ــ  1ــ  2
 جدولة األساليب التعليمية وأنواعها      5ــ  1ــ  2
 األسلوب املتسلسل     1ــ  5ــ  1ــ  2
 األسس النفسية لإلعداد املهاري يف كرة اليد     6ــ  1ــ  2
 نظرية معاجلة املعلومات     7ــ  1ــ  2
 افرتاضات نظرية معاجلة املعلومات    1ــ  7 ــ 1ــ  2
 وظائف نظرية معاجلة املعلومات     2ــ  7ــ  1ــ 2
 أنـواع الذاكرة     3ــ  7ــ  1ــ  2
 ختزين املعلومات يف الذاكرة     4ــ  7ــ  1ــ  2
 مراحل معاجلة املعلومات       5ــ  7ــ  1ــ  2
 معاجلة املعلوماتمنوذج مشك يف      6ــ  7ــ  1ــ  2



 أنواع  الرتميزات       7ــ  7ــ  1ــ  2
 التطبيقات العملية لنظرية معاجلة املعلومات     8ــ  7ــ  1ــ  2
 املهارات األساسية بكرة اليد      8ــ  1ــ  2
 مهارة املناولة من مستوى الرأس      1ــ  8ــ  1ــ  2
 ستوى الرأس مهارة التصويب من م     2ــ  8ــ  1ــ  2
 تعليم املهارات األساسية بكرة اليد     3ــ  8ــ  1ــ  2
 مواصفات املرحلة العمرية لعينة البحث     9ــ  1ــ  2
 دراسات مرتبطة   2ــ  2

 أواًل : دراسات حول املدركات احلسية
 (2003دراسة )حممد مهدي صاحل       1ــ  2ــ  2
 (2007حسني دراسة )ملياء علي       2ــ  2ــ  2
 (2008دراسة )ناجي مطشر عزت البدر     3ـــ  2ـــ  2
 (2012دراسة ) وليد كمال حممود     4ـــ  2ـــ  2

 ثانيًا : دراسات حول معاجلة املعلومات
 (2006دراسة ) نهاد حممد علوان      5ـــ  2ـــ 2
 (2008دراسة )مهند عبد احلسن عبود منصور    6ـــ  2ـــ  2
 مناقشة الدراسات السابقة    7 ــ 2ــ  2
 جماالت اإلفادة من الدراسات السابقة     8ــ  2ــ  2
 
 
 
 
 



 الباب الثالث
 

 ــ   منهج البحث وإجراءاته امليدانية 3
 منهج البحث   1ــ  3
 جمتمع البحث وعينته   2ــ  3
 األدوات واألجهزة والوسائل املستخدمة يف البحث     3ــ  3
 سائل مجع البيانات و    1ـ  3ـ  3
 األدوات واألجهزة املستخدمة     2 ــ 3ــ  3
 التجانس    1ــ  4ــ  3
 التكافؤ    2ــ  4ــ  3
 بناء مقياس معاجلة املعلومات    5 ــ 3
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 األولالباب 
  :التعريف بالبحث -1

 : مقدمة البحث وأهميته 1-1
رجاددجم  ددل اددسب ةل  دداجير   ذلدد لقددش دددجش  اددرب ةلالريددي ةلليرادديي ا ددجلة  ريددلة جاا دد      

ج دددرل  دددذة ةلا دددجل مايادددي ر ا دددر  ةل  يدددل  دددل ذج   ،ةلادددص جهددد اجر ةلدددشجب مدددص  دددذة ةل ادددرب
علف ع   أماب ةلج رئب جةل رب لا دجيل  دذة ةرااهرص رأالةء ةلرحجث جةلشلة ر  رغيي ةلا

ا ع  ةأل   مص عرل مدر ةلحدرلص إلد  ةلاد جش  إذ لاقش  ره محج   اجير  أع   جأماب،ةل ارب جة
رددددأ  ل  ددددر ا ددددا يم  ددددل   ددددرل ةل علمددددي ةلردددددليي جاحددددرجب ار ددددش  ةلرحددددث عددددل أ دددد  ةلم ليددددر  

 . مجر ةل ارب ةلليراص ا جةلحقرئق ةلع  يي جةلرلة ج ةل ا جل  مص  اا ف ةل ارر  ج ل
جعدددش   ةريدددي  جيدددلل ةلررحدددث إل لدددشلج  ةلالريدددي ةلليراددديي لمددد  ه دددي ةلجهددد  ةل اهدددص لجدددر  

ةلاع ي يددي  ةلقددشل  ع دد  إحددشةث اغييددل مددص هددشلة  ةل رلدد  رلجدد يةل اههدد يةلحهددص ةأل ددرجعي
جةر ا ددددر   ،جذلدددد  عددددل  ليددددق ةلاا ددددي  ةلع  ددددص ةلهددددحي   اددددلة  ا دددد  ةلددددشلج   ةلحل يددددي
 ة شلة يي ةل سئ ي ل  لح ي ةلع ليي . ررلاجةم 

ةلاددص لجددر شجل  جدد   مددص ةلدداع   جةلاددشلي    ددل ةلج ددرئب ةلا ليمددر  ة شلة يددي ةل جرليددي جاعددش    
لغددلت اح ددديل ةلمرحيددي ةل جرليدددي رجة دد ي ةلاقدددش  ررل جدددرلة  ةلحل يددي ةلارهدددي ر عرددي  دددل  ةليدددش 

ء ةأل  دددب ج ليقاددده جةاردددر أ ر دددير يعدددش ةرهادددلة   دددل دددد ب ةألشة إذ ، جاددد رل ةل  ددداجل ةلايدددش
لع  يدددي ةلددداع   ج دددل ةادددب احقيدددق  دددذة ةل  ددداجل ةلايدددش ع يمدددر ةاايدددرل ا ليمدددر  اع ي يدددي  مر دددري 

 ، ج اشيدددي لاع دددي  ةل رادددشئيل جا دددجيل   لا دددجل ةأل دددر  لسلاةدددرل ر  ددداجل ةل ددداع   مدددص ةل عردددي
ع ددد  جادددجش  رررعا دددرش لاع دددي   دددذب ةل عردددي جةل دددشلريل  يدددرش   علمدددي ةل شل ددديل ع ددد جةل  دددرعش  

ةلا دددرليل ة شلة يدددي مادددس عدددل ةااهدددرل  دددش  اع ددد  ةلحل دددي ةلجةحدددش   دددل ةادددب  ادددرعةي عدددشش 
 اسب ةلجحش  ةلاع ي يي.  يا  اع  جرةلحل ر  ةلاص 

لدد  ي ددا م أل  مدداذة ددل هرددب ةل دداع   ،  ة شلة يددا   ددل شجل ع  يددي  ألل ةلاع ددي  ر ي  ددل إ    
مرمددده ر ي دددا يم أشةء دددر ررل ليقدددي  ،ةل ع ددد  أج ةل دددشل   جدددر لددده ةل جدددرل  ةلادددص يع  يدددشل  ايدددشة  

ةلقرئ دددي ع ددد  لشجش جاة ددديل  (ةلحل يدددي ددددددد ةلح ددديي)ع ددد  أ دددر  ام يدددي ةرشلة دددر  ةلهدددحيحي . م
ج عرلاي ةل ع ج ر  ةلجةه ي يا  اهجل ةل جرلة  ةلاشيش  جةلاح   مص ةر اارري ةلحل يدي عمدش 

 .جمص ا يم ةأللعر  أشةئجر
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لعري  ل  ةليش  ل ةأللعر  ةلاص يلار  ميجر   اجل أشةء ةلسع  جمعرلياه ر ر يحدي  رده  جاعش   
، أ  أل اح ددديل ةألشةء ة شيددرش ةلاالرددي جةلاردددل  ةلداهدديي ج اغيدددلة  ارلايددي  دددم ددل   يددلة  

شلة  ، ل ر لجر  ل شجل  ريل مدص مادرم  يا    الجل  ا جيل ةلع  ير  ةلعق يي  ل إح ر  جة 
 رحيث يهر   ل ةلهع  اهجل   ج  حل ص مص مير  أحشة  ر . ،لحل صةألشةء ة

رحل دددي  ةل ددداع   دددل ادددسب إح دددر    دددل  ةليدددشجا جدددل أ  يدددي ةلا دددرليل ة شلة يدددي مدددص لعردددي     
 ، أا ةء ا  ه ج شل ةل ي ل  ع   اغييل جام ةلا   ع   جمدق  در يا  رده ةلجةاد  ةلحل دص

ر هدددج   عيمدددي لدددكشةء ةلحل دددص ارعدددر إذ اا  ددد  ةلعادددس  ةلعر  دددي مدددص  دددب حل دددي  دددل حل راجددد
لسمقررادددر  ةلعاددد يي ج دددر يااددد مجر  دددل إح دددر  ررلاجدددش ةلعاددد ص ج دددلعي ةلحل دددي جةلادددجة ل 

يا  أل يشل  ةألشةء ةل جرل   ل حيث ةل لعي جةلر ء   ر ةمه  مرلد   ةل اع  ل أماس ع   
  رلد  أل ياع  جدر جةلادص ي  دل ل دل  ةليدش رعت ةل شل ر  ةلح ديي جةلحل يدي ةلادص ادلار  ر عردي 

جي جل ر  ل اسب ع  يي ةلاع   ج ل أ  جدر إشلة  ة ح در  ردرل  ل جةل  درمي جةل  درل مادس 
ع دد  اجةمددق  ةل دداع  جة شلة  ةلايددش  ددج ةلددذ  ي ددرعش  ،جةل مددرم  ألشة عددل إشلة  ة ح ددر  رددر

 . ةل مرم ج  ةألشة حل راه  م 
، ادددص اعدددش ر  رردددي ةلع دددجش ةلةقدددل  لجدددريي ةل عردددي  دددل  ةليدددش  جرلاجدددر ةلحل يدددي ةأل ر دددل   دددر أل   

ا يد  ا، ردب ع د  ةلع د  لة رل ةل داع   يمقدب ةل دل  ريشيدهلعري  دج ي م د رأمجر ل ي ل  جيا ئ
ل اع دد  ةل جددرلة  ةلحل يددي يا  دد   ددل ةل دداع   هددشلة عرليددر ة  ج  ، ةل عرددي ررل دد ج  ةلحل ددص ةل امددجل

ج  جددر أمددد ي  ددل ةألمددد ي ةلحل يددي  ةلعشيددش ذلدد جياادد ل  ، (ةلحل ددص ددددد ةلح ددص) ددل ةلامر ددق 
ل   دددرل   اعر دددب ةل ددداع    دددم أاددد ةء ا ددد ه ج يةيدددي احشيدددشب لذةاددده ررلم دددري ام يددديا دددرعش ع ددد  

ةرلاةدرل جةلع دق جةلقدشل  ع د  اد  أج ا دم ج  ه ةلذةايي  ل حيث أرعرش ةل  رميجةألديرء مص رميا
ا ددجيل ةر ددااررر  ةلحل يددي  ددرعش ع دد  ي ذلدد حل ددي ةلا دد   ددم ةلل يدددددي ر ليقددي اجةمقيددي، ج ددب 

جةل أ  ادعف  ،جام ياجر ةل مر ري جي جل له عسهي إيارريي مص  لعي اع   ةل جرلة  ةلحل يي 
 .  ميل ةل ا ر بةل  ج  ةلحل ص  إل مص  ذب ةلقشلة  يق ب  ل معرليي ةلاع   ج ي ش  

اد  ةلحل دص  دل ةل ع ج در  عدل ةلجة بجمل ادةلح ص  ل اسب  ر  ة شلة شجل هشلة   جيأاص   
شلة  ةلا دد ( أادد ةءةلامر ددق ردديل  مددص ةلع ددب )  عددل  ليددق احشيددش ةلعسهددي جةل  ددرمي  ةل  ددرل جة 

ع  ير  ة شلة  ةل عقش  جةل ج ي جةلاص ا عد  شجلة  ريدلة مدص حدب ةل  يدل  عش  لا اصجةل جةل  رل
  ل ةلجةاردر  ةل جرليي  . 
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 يدددلة  ل  اع  ددديل جةلادددص اعدددش  دددل ةل  إشلة  دددرعش ع ددد  اح ددديل ي دددذب ةلقدددشلة   م يددديجةل ا    
يددا  ة ا ددر  ةلاردددلة   أ ر دددجرةلع  يددر  ةلاددص ادددلار  رمدددر ر  ةلاجددر  ةلعهدددرص جةلاددص ع دد  

ةلعاددس   إلدد ةل جددرلة   ددل اددسب اقجيددي ةل  ددلة  ةلعهددريي ةل ل دد ي  ددل ةلاجددر  ةلعهددرص ج 
  ذب ةل جرلة  .  أشةءةلعر  ي جةلاص ا رعش   ع   مج   ريعي 

  ددددل اددددسب ةلا ليمددددر  ةل امجعددددي جةلا ليمددددر  ةلااههدددديي لالريددددي ةلليراددددييشلج  ةاعمدددد  ج    
 ل ةل عرلاي ةل  حيي ل  ع ج در  إلد   لسماقرب س رايارش مجعيي اع ي يي  سئ ي، ا ا يل ةل 

( ل م در  ةلاع ي دص ةلدذ  ياعدلت ل هدقب Inputا  دب ةل دشاس  ) ج دص ردذل  ةل عرلاي ةلةعرلي
 عرلادي  ةل داع  جرذل  مأمجدر ا  دب ةلم در  ةلاع ي دص جاةادلت ة داس   ، أاللجةلاغييل ارل   ارل 

 ل  جددد هدددش(، ج Outputةل  ددداجل   دددر ياع جدددر اددد ءة   دددل  الادددر  ةلددداع   ) ايدددش  ع ج دددر  
ةلعشيددش  ددل ةرماقددرشة  إلدد  ةل م ددجل ةل  ددص مددص امددرجب ةلا ددجيل ةلعق ددص ةلاددص ياار ددب  ع  جددر 

ا ددجيل ةلعق ددص لنم ددرل ج لةئددق إحددلة ب ل  علمددي  عرلاددي ةل ع ج ددر  ةلاددص اقددف ا ددف ةلم ليددي 
 جةلاةجق جةلاحهيب جةلام ي ، ةر ايعر ، ة ش ر . 

جاعش ع  يي ةاايرل ةأل د ج  ةل مر د  ل  لح دي ةلع ليدي مدص اع د  جام يدي ةل جدرلة  ةلارهدي    
 لةعراجدر  ةلقدرئ  ررلع  يدي ةلاع ي يدي جل ةل ج ي ةلجةا  ع د  ررلةعرليي ةلليرايي ةل اارل   ل ةأل

  ل اأ يلة  مص  لح ي ةلا ليل ةل ر دل  ةأللذة مأل لك  ج  ةل ا   ب أ  يي ارهي  جمه  رشهي .
جيةيش ةل اع   مص ة ااشة ه  ذة ةأل  ج  مص ةلا لةلة  ةألجل  لاع    جرل   ر ألادب أل يهدمم 

  يحدرجب ةل داع   ر  ةأل ر  ل  جرل  ةل لةش امةيذ ر جهجر  إل  جام ةلرلمر ج ةلحل ص ةلذرمةل 
امةيددذب رهددجل  مراحددي جلددج ل ددل  جةحددش  ، جلجددذة ي ددجل  ددذة ةأل دد ج  ةأل  ددل اددأ يلة  مددص  لح ددي 

 ي جب ع  يي ةألشةء . جذل  ألمهةلاع   ةل ر ل لاع    جرل   ر  ل هرب ةل اع   ةل راشئ 
ع ددد  جاقدددج  م دددل  ةأل ددد ج  ةل ا   دددب مدددص حدددرب جادددجش    ددد  مدددص اع ددد  أ  دددل  دددل  جدددرل     
اهدديص جهاددر   رراددر  ل دداع    ددل اددسب ةلا ددليل ع دد  ةل جددرل  ةألجلدد  ل جرعددش ذلدد  مددأل ةل دداع   ا

 دددجف يقادددص  دددش   دددل ةلجهددد  مدددص ةل ج دددي ةل رميدددي هردددب ةرماقدددرب إلددد  ةل ج دددي ةل رل دددي ل ج دددذة 
ةأل  ج  يةلت أل ةل اع   ي  ب جه  ةلا ليل مص هارء  ج ي جةحش  هرب ةلرشء راع   ةل ج دي 

 لل ةألشرير  رأل  ذة ةأل  ج   سئ   م  لةحب ةلاع   ةألجل  .  ةألالل ل جا
مدددص  ادددرب ةلددداع   ةلحل دددص جةلادددص  اعدددش م ليدددي  عرلادددي ةل ع ج دددر   دددل ةلم ليدددر  ةل ج ددديج    

اع ددص اة دديلة   جاددجعيي ل ددب أشةء حل ددص ، جاجادد   ددذب ةلم ليددي إل ل عرلاددي ةل ع ج ددر  
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 لةحددددب  مةهدددد ي ج ا   دددد ي حادددد  ا جددددل ةر دددداارري مددددص هددددجلاجر ةلمجرئيددددي ، أ  إل  ةلريئيددددي
ةل ع ج ددر  ةلاددص ا دداقر جر ةلحددجة  يددا  اة دديل ر  ددل اددسب ع  يددي ة شلة  ج ددل  دد  يددا  ةااددرذ 
ةلقلةل ر ريعي ةر اارري ةل مر ري جرعش ر إهشةل أجة ل حل يي إل  ةلعاس  جامداج ةلحل در  

 قررار  ةلعا يي . ةل سح ي  ل اسب ةرم
يةدددلت ع يمدددر أل م دددجل    ددديل ر لةحدددب ةلم دددج ةلادددص ي دددل رجدددر ةل ددداع   ل يل جةارمدددر   دددلرإ    

حاددد  مدددا  ل  دددل ةلاعر دددب  عجدددر رع  يدددي مدددص جادددم ةلا ليمدددر   ،ج ريعاجدددر ج لةح جدددر ةل اا ةدددي 
ق ةل مر دري لجددر ج دلق ا ريقجددر ررلددد ب ةلدذ  يامر دد   ددم ا د  ةل لح ددي  ددلةعيل مدص ذلدد  ةلةددلج 

  در ر ياةد  ع د   ،ةلةلشيي ريل ةل اع  يل جعسهاجر ررل لح دي ةل دررقي ةلادص ا اد    عجدر   يدلة 
ةلا يم إل ع  يي ةلم ج ةلرشمص جةلجاشةمص جا دجل ةلقدشلة  جةل يدجب  دص ع  يدي     دي ر ي  دل 
ةلةهددب ريمجددر جردديل   يدد ة  ةل لح ددي ةلاددص ا ددرقجر إر  ددل اددسب ةلاحددجب ةلاددشلياص  ددل ةلمدددر  

 ةلةلش  إل  ةل ع  ةلا رعص . 
(  دمي مجدص  لح دي  ج دي مدص ةلداع   31د31هيش ةلرحث )جهش ة ا  ةلررحث ررل لح ي ةلع ليي     

ج ددذل   ،ةلحل ددص ل ددر اا يدد  ردده  ددل اهددرئص ا دد يي جحل يددي جاهددرئص مة دديي جةاا رعيددي 
ق ةلليرادص  دم ةلاهرئص ةلعق يي ةلاص ارشأ ررلماج  ج ججل ةلةلجق ةلةلشيدي جةر ا در  ردرلاةج 

ة شيدددرش ةلاردددلة  ةل  ا دددري  دددل  لةحدددب ةلم دددج ةل دددررقي جة مدددرش   مجدددر مدددص ةلح ددد  ع ددد  ةألدددديرء 
      جام يي  جرلة  ةلاة يل ةلع  ص .

 ج ل  مر يلل ةلررحث إل أ  يي رح ه ام  ق  ل :   
 د   (  دمي ةلادص ياجةادش ميجدر  اع  دجل  لة قدجل11 دددد 11امرجب  لح ي ع ليي  ج ي ج دص ) .1

 أحج   ر ي جل إل  ةر ا ر  رأشةئج  ةلحل ص جةل جرل  جع  يراج  ةلعق يي .
. امددرجب  جاددجل  جدد  ج ددج  جادددجل ةلا ليمددر  ة شلة يددي ةل جرليددي ةلادددص أ ددا  رجددر ه دد   دددل 2

 ةلررح يل جةلاص اعارل ةل حجل ةأل ر ص مص ةلاع   ةلحل ص جةلاشلي  ةلليراص .
رليرادي لالريدي ةلليراديي مدص ةل دشةل  جةل دشلريل ةلعدر  يل . أ رل  ةماررب  شل ص ج شل ر  ة1

 دددل  ةليدددش لس ا دددر  رارمددد   جددد   دددل اجةمددد  ةلددداع   أر ج دددج  عرلادددي ةل ع ج دددر  جةل دددشل ر  
 ةلح يي .
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أشة  هيدر  رليرادي  دل  ةليدش  يجمل ل شل ص ج شل در  ةلالريدي ةلليراديي جةل دشلريل ةلعدر  يل .1
رعددت ةل ددشل ر  ةلح دديي ل جددرلاص ةل مرجلددي جةلاهددجي  يددر  جةاارددرلة  لق  عرلاددي ةل ع ج ددر ل
  (  مي. 11ددد 11 ل  ةليش ل لح ي ع ليي  ج ي  ا   ي رأع رل )ر

    
 مشكلة البحث :   1-2
جاجش ادعف مدص  جدرلاص ةل مرجلدي  جة ا ر ه ر عري  ل  ةليش رح *  ل اسب ارل  ةلررحث    

أ دددر أ ددد   ،  اع  ددديل مدددص ةل لح دددي ةل اج ددد يعمدددش ةل ر دددل  ةليدددش  دددل   ددداجل ةلدددلأ  جةلاهدددجي 
ا د  حشجث أا رء   يل  مص  ةألعلةت ةلاص رح جر ةلررحث عمش ادايهه لا   ةل د  ي  ص

عددش  ة ددااشة  ةلا ليمددر  ةل مر ددري لدداع   ا دد   أ ددرر  عددش   مجددر إلدد  ذلدد  عددجشيهددش ج  ،ةل جددرلة 
  .ةل جرلة  

يد  ل  د رر  اغيدلة  ةل اع قدي را د  ةل جدرلة رعت ةل لد ةل داع   إشلة  عدش  أل ةلررحث جيلل    
ل  رل   ي ه أج ةل  رمي ريمه جريل   ي ده أج  دلعي    ب عش  إشلة  ةلسع  ، مص ع  يي ةلاع  

..... ةلددو ج ددص ا يعددر  ددل أج ةلدد  ل ةل مر دد  ل  مرجلددي أج ةلاهددجي  ةلهددحيحايل حل دي   ي دده
 .أمجةل ةل شل ر  ةلاص يحاراجر رع   ل  ةليش 

يعا ددش ةلررحددث ع دد  ارلادده ةلداهدديي مددص  اددرب ةل عرددي   هددشل جحيددش مددص ةلحهددجب  لدد ج    
 مجددر ة ددا سل ل شل ددص ةلالريددي  ، مقددش أاددلل ةلررحددث ة ددا سعر  عددش  ،ع دد   ددد  ي رح دده 

جاده  ،** شل در( 51مدص هادرء رعقجردي ةل ل د  عدشش ) ةلليرايي مص ةل شةل  ةل اج  ي ل رميل
جش ادعف مدص رعدت ةل دشل ر  ةلح ديي ل جدرلاص ةل مرجلدي مص جاد ألةئج حجب  أ ئ ي ل اسله 
لددشل ةل اع  دديل  ددل  ددس   شةل ددج  رأع ددرل  ج عرلاددي ةل ع ج ددر  لا دد  ةل جددرلة  جةلاهددجي 

(  دددمج  ردددد )ر(   دددر يدددد ب  دددر 1(  دددمج  ردددد )معددد ( جأادددر  )52جهدددش أادددر  ) ،(  دددمي 51دددد51)
 .%(  ل جاجش  د  ي حقيقيي ا اشعص ةلرحث جةلاقهص 80م راه )

ع   عيمي  ل ةل اع  يل  ل  س  ةل لح دي ةل اج د ي جهش أالل ةلررحث ة ا سعر  رمير     
هر  ميه ةلررحث را ريدق ةااردرلة   قممدي ل جدرلاص  ،(  رلرر 20(  مي رعشش )51د دد51رأع رل )

جهدش  درل ةل اج د  ةلح دررص ل جدرل  ةل مرجلدي  ،ةل مرجلي جةلاهجي  ر ل  ةليش لكع رل هيش ةلرحث
جةل اج ددد  ةلح دددررص ل جدددرل  ةلاهدددجي   دددل   ددداجل ةلدددلأ    مرجلدددي (55 دددل   ددداجل ةلدددلأ  )

                                                 
*
 والبنات . وللجنسين البنين رياضية نة لمختلف الفئات العمرية وألكثر من مؤسسةس 02مدرباً ألكثر من عمل الباحث  
**
 (1ملحق )  
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( رددددرل م ةل اج دددد  ةلح ددددررص 2050ريم ددددر يددددلل )مددددجل  ةلدددددج  ج اددددلجل  ، اهددددجيرر  (50)
جةل اج دددد  ةلح ددددررص ةل مر دددد   ،  مرجلددددي (20ةل مر دددد  ل جددددرل  ةل مرجلددددي لا دددد  ةألع ددددرل  ددددج )

جذلدد  ع دد  اددجء ةراارددرلة  ةل جرليددي  . (5)م اهددجيري (21ل جددرل  ةلاهددجي  لا دد  ةألع ددرل )
جمسحددد    دددر اقدددش  أل شلادددر  ةل اج ددد  ةلح دددررص لا ددد  ةألع دددرل  قرلمدددي  ،( 2مدددص ةل  حدددق )

 .  ر ي  ش جاجش  د  ي حقيقيي مص ا   ةل جرلة  ، م رير ررألج ر  ةلح رريي ةل مر ري اعيةي
ا دداشعص ةلرحددث جةر ا ددر  مددص رعددت ج  ددر اقددش  أهددرح  همرعددي ةلررحددث رجاددجش  ددد  ي     

(  دددمي ج عرلادددي 51دددد51ةل دددشل ر  ةلح ددديي ل جدددرلاص ةل مرجلدددي جةلاهدددجي  ر دددل  ةليدددش ألع دددرل )
 ةل ع ج ر  لا   ةل شل ر  ل  جرلة  هيش ةلرحث . 

 : اصجي  ل ل ررحث اجاي   د  اه ررل  ةب ةآل
 عرلاددي ةل ع ج ددر  جام يددي   ددب ل ا ليمددر  ة شلة يددي ةل جرليددي ررأل دد ج  ةل ا   ددب أ ددل مددص   

    ؟(  مي51ددد51رعت ةل شل ر  ةلح يي ل جرلاص ةل مرجلي جةلاهجي   ر ل  ةليش ألع رل )
 
 البحث : أهداف     3ـــ 1
. إعدددشةش ا ليمدددر  إشلة يدددي  جرليدددي ررأل ددد ج  ةل ا   دددب ل عرلادددي ةل ع ج دددر  جام يدددي رعدددت 5

 (  مي .51 ددد 51  ةليش ألع رل )ةل شل ر  ةلح يي ل جرلاص ةل مرجلي جةلاهجي  ر ل 
 ةل ع ج در   عرلادي ةلاعلف ع   ة ل ةلا ليمر  ة شلة يي ةل جرليي ررأل  ج  ةل ا   ب مص .2

 (  مي .51ددد  51ألع رل ) ر ل  ةليش عرلاي ل جرلاص ةل مرجلي جةلاهجي  
يدددي رعدددت ام مدددص  ةلاعدددلف ع ددد  ة دددل ةلا ليمدددر  ة شلة يدددي ةل جرليدددي ررأل ددد ج  ةل ا   دددب .1

 (  مي. 51ددد  51ي  ر ل  ةليش ألع رل )ةل شل ر  ةلح يي ل جرلاص ةل مرجلي جةلاهج 
 
 :البحث  ضافر      4ـــ  1
رعدت ج  ريل ةرااررلة  ةلقر يدي جةلرعشيدي مدص  قيدر   عرلادي ةل ع ج در   عمجييد جاجش ملجق 5

االيريدددددي جلهدددددرل  رلاص ةل مرجلدددددي جةلاهدددددجي  ر دددددل  ةليدددددش ل  ا جعدددددي ةلةل دددددشل ر  ةلح ددددديي ل جددددد
 . ةرااررلة  ةلرعشيي 

                                                 
(3)

:  اإلحصاء واالختبار في المجال الرياضينوري إبراهيم الشوك ولؤي غانم وكوران معروف وأوديد عوديشو ؛   

 .162ـ  132( ص6333,)العراق,اربيل,3ط
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رعددددت ج   قيددددر   عرلاددددي ةل ع ج ددددر  ع دددد مددددص ةراارددددرلة  ةلرعشيدددي   عمجيدددديجادددجش مددددلجق  .2
رديل ةل ا دجعايل ةلادرر ي جةلااليريدي   شل ر  ةلح يي ل جرلاص ةل مرجلي جةلاهجي  ر ل  ةليشةل

 جلهرل  ةل ا جعي ةلااليريي.
 
 مجاالت البحث :     5ـــ  1
ــــ1 ــــ5ـ ( رع ددددل ةألجب عيمددددي  ددددل  ددددس  ةل لح ددددي ةل اج دددد ي )ةلهددددفالمجــــال البشــــر  :  1ـ
 .مص  حرم ي شيرل   (  مي51دد51)
    2051/  2/  21 إل   2051/  5/  1 ل  ش   لالمجال الزماني :  2ـ5ـ1
 .  اج  ي  رلق رل  يرش ل رميل ي رحالمجال المكاني :  3ـ5ـ1
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 الباب الثاني
 :مرتبطةال دراساتالو  نظريةالدراسات ال ــ 2
 :دراسات نظرية 1 ــ 2
 :  Senseاإلحساس  1ــ  1ــ  2
يحدث االتصال بين الكائن الحي وبيئته الداخلية والخارجيةة نةن يريةل الحةوات التةي ي ةت     

مةةن خ لةةه المسةةتالب ل الحسةةية اليريةةل الوحيةةد الةة    حصةةل  دن هةةا اسحساسةةال ل لةة ل  ت ةة
 نلى م لومال حول بيئت ا . 

الميكا زيمةةال التةةي تتحةةول بهةةا يارةةة المقيةةر  لةةى يارةةة  ييلةةل مصةةيلح اسحسةةات نلةةى     
. ويفهم اسحسات نلى ا ه   المرحلة األولى في نملية مت ةدد  المراحةل للحصةول (1)نصبية  

 .   (2) نلى أمر أو ت ظيم في البيئة المت دد  األشكال  
  التغيةةرال التةةي تيةةرأ نلةةى الجهةةاز  فسةةلجياو و ةةو دل نةةد  ت ريفةةال لسحسةةات م هةةاورةةد ور    

وأخةر  فسةياو ل (3) ال صبي المركز  والتي ت ت  نن  قار  احد المستالب ل بمقير مةن المقيةرال  
  األقر ال فسي ال   ي شأ مباشر  مةن ت بيةه حاسةة ل أو نحةو حةات وتةأقر مراكةز الحةت  و و

 .   (4) ت بالصول واأللوان والحرار  ...الخ  في الدماغ كاسحسا
وت د الحوات المدخل الة   نةن يريالةه يسةتييك الكةائن الحةي الت ةرع نلةى م ظةم األشةيا     

االسةةةتجابال المختلفةةةة بالموجةةةود  فةةةي نالمةةةه الخةةةارجي ل ف ةةةن يريةةةل الحةةةوات يمك ةةةه التوافةةةل 
ت يمك ه الت رع نلةى الحالةة المحيي ال   ي يش فيه ل وك ل  نن يريل الحوا مكوالم اسبة 

ب ةو  محةةدد  الداخليةة ألنحةا  الجسةةم . ومةن الصةفال التةةي تميةز الحةةوات أن كةل حاسةة تتةةأقر
فحةة و حاسةةة السةةمك وكةة ل  الحةةوات األخةةر  ل  فةةيال يةةرقر   مةةن المقيةةرال ل فةةالمقير البصةةر 

يةةرقر لكةةي أن يكةةون بشةةد  كافيةةة و ل ةةو  الحاسةةة  او وخاصةةاو م اسةةب يجةةأ أن يكةةون المقيةةر  ن نةةن
وفةةةي حةةةو  مةةةا تالةةةدم يمكةةةن للباحةةةث أن ي ةةةرع اسحسةةةات بأ ةةةه تةةةأقر مراكةةةز الحةةةت فةةةي  .فيهةةةا

                                                 
(1)

( 1991) عرقددرةي: : رعا عرر ددي عربي ددع    1: ط التدديب ا اللي دد  لدد  اللرددضي ال  ض دد ؛  محمددا عربي ددع نددمب  

 . 125ص
(2)

 . 130( ص2002 عررم عر تب  : )عمر 1ط    است اتيريضت التل م والتل يم النظ  ة والتطبيق؛ فيعس عرسليتع
(3)

 . 151( ص 1929)  ييوت : رعا عرجيل    1: طأسضسيضت ع م النفس التطوبي ؛  نريق فالح حسن
(4)

   1ط:  ضليدضت والل دوا ال  ض ديةاللوسوعة ال  ض ية  والبينيدة الادضة ة لد  االلدضل والفل؛  قرسم حسن حسين

 . 22( ص 1992رعا عرر ي عربي ع     )عألار  
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ب مةةل  ةة ح الحاسةةة  او الةةدماغ  تيجةةة لتةةأقر حاسةةة مةةن الحةةوات بمقيةةر مةةن المقيةةرال يكةةون خاصةة
  ل  المقير .بوبشد  كافية ي ت  ن ها ش ور 

فكلمةةا امتلةة  ال نةةأ رةةدر  ناليةةة  يةةرد  اسحسةةات دوراو مهمةةاو وكبيةةراو فةةي ال شةةاي الرياحةةي   
نلى اسحسات تمكن من فهم ما يدور حوله من أمور خاصةة فةي أق ةا  الل ةأ وبالتةالي يكةون 
  ات    ا اسحسات ايجابياو ب و  االستجابة المختار  التي ت يي مستو  أفحل من األدا  .

 : (1) وتالسم اسحساسال نلى ق قة أرسام  ي   
 در :  ةةي اسحساسةةال البصةةرية والسةةم ية والجلديةةة والشةةمية  حساسةةال خارجيةةة المصةة

 وال ورية .
  حساسةةةال حشةةةوية : ت شةةةأ مةةةن الم ةةةد  واألم ةةةا  والرئةةةة والاللةةةأ والكليتةةةين و ير ةةةا مةةةن 

 األحشا  كاسحسات بالجو  وال يش .
  حساسال نحلية أو حركية : ت شأ من تأقير أنحةا  خاصةة فةي ال حة ل واألوتةار 

زود ةةا بم لومةةال نةةن قالةةل األشةةيا  ووحةةك أيراف ةةا وحركاتهةةا ونةةن والمفاصةةل ل فهةةي ت
 وحك الجسم وتواز ه . و  ح من أ م اسحساسال ارتباياو بموحو  البحث .

تصةة يع أخةةر للمسةةتالب ل الحسةةية ي تمةةد نلةةى صةةور  اليارةةة التةةي تسةةتجيأ لهةةا   و  ةةا     
 (2) ل والحرارية كا يكية ل والحوئية المستالب ل: كاليارة الكيميائية ل والمي

اسحسات  و نبار  نن  الل المرقرال المختلفة مةن البيئةة الخارجيةة  لةى المةخ نةن يريةل     
الحةةوات الخمةةت والمسةةتالب ل الحسةةية ل ورةةد حصةةر ال لمةةا  الحةةوات البشةةرية بخمةةت حةةوات 

  ي :
ة السمك والبصر والشم وال ول و ي من الحوات الظا رية ل أما اللمت فالد تحول  لى خمس

 أ شية جلدية مختلفة  ي: 
   ي د  اسحسات  و    (3) واأللمل والبرود  ل الت مت الجسما يل وشد  الحغيل والدع    

ال حو الحسات ا يبا   فسي للمرقرال الحسية أ   : االستجابال ال فسية لم به يالك نلى 
 .(4)  وي تالل  لى الدماغ

                                                 
(1)

 . 121  ص 1911  عإلس نااية : عرم تب عرمصيي عرحايث    1: ط أصوي ع م النفس؛  عحما عزت اعجح
(2)

Jame Mckrnan; Curriculum and Imaginations Process theory، p1: ( New York 

، Simultan nously Publhshed، 2008)، P 40-41.   (  
(5)

 .12( ص  1919)عرقرةي: : رعا عرمبراف  مصي .   2: طصوي ع م النفس؛ أ عحما عزت اعجح 
(4)

 .113( ص2003). ييوت : رعا عربي ية رلبل م .  1: ط  أسضسيضت ل  ع م النفس؛  جنر  سبيا عريح  
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فسية ال  كات الخصائص المفرد  لألشيا  :   ال ملية ال وي رع اسحسات أيحاو بأ ه   
ادية في الخارجية ل وك ل  للحاالل الداخلية للفرد التي ت شأ بسبأ التأقير المباشر لمرقرال م

ف حن مق و  حت بألوان األشيا  ويبي ة سيحها ) أملت أم  ل (1) أنحا  الحوات الميابالة
ل مختلفة ل و ش ر ك ل  بحالة خشن ( كما أ  ا  ش ر بتوتر ال ح ل ن د ريام ا بحركا

 األنحا  الداخلية نلى  حو ما كما في حالة األلم .
وتحدث نملية اسحسات ن دما يتوافر مقير م اسأ أل  حاسة وبشد  كافية ليتاح      

للمستالبل ) و و نبار  نن نصأ خاص به ح ال ملية ( أن يتلالى اسشار  وي اللها نبر 
خ فت شي اسشار  جز او م ي او من المخ ال   يسجل اسشار  الجهاز ال صبي اليرفي  لى الم

 .(2) اتكإحس
كما أ ه :   المرحلة األولى في نملية مت دد  المراحل للحصول نلى أمر م ين في البيئة    

  (3)المت دد  اسشكال  .
ما تزال   ا  كقير من التسارالل حول يبي ة ترجمة اسحساسال الوارد   لى المخ  لى و   

ا تالال أقر الم بهال نن يريل أنصاأ   ن  حاالل ش ورية ل وير  ) احمد نزل راجح ( 
 لى مراكز نصبية خاصة في المخ ل و  ا  تترجم   ح  – ي األنصاأ المورد   –خاصة 

بسيية و ي ما ت رع  اآلقار بيريالة ال تزال لغزاو من الغاز ال لم  لى حاالل ش ورية  ونية
 . (4)  باسحساسال

كما ي رفه )  زار اليالأ (  و :  ابسي نملية  فسية للتأقير المباشر للمرقرال المادية    
نلى الحوات , ف  دما يالك م به نلى احد األنحا  الحسية ي تالل اقر   ا الم به نن يريل 
أنصاأ خاصة  لى مراكز نصبية في المخ , وفي   ح المراكز تترجم   ح الم بهال  لى 

 . (5) ية ت رع باسحساتالل ش ورية بسيحا
من خ ل الت ريفال الم كور  أ فا لمفهوم اسحسات يتحح أ ها نملية ركزل نلى  الل و     

اسحساسال أو المرقرال المختلفة من البيئة الخارجية  لى المخ نن يريل المستالب ل 
                                                 

(1)
رعا عرر ددي رلابرعدددة   :)عالار  1ط   ي يددة لدد  ال  ض ددةلسدديولوايض اللل يددضت الل؛ عبددا عرسددترا جبددرا عر ددما 

 .22( ص 2000 
(2)

 .511 – 513( ص  1993: )عرقرةي:: رعا عرر ي عربي ع .  ع م نفس ال  ض ة؛ أسرمة كرمل اعتب 
(5)

 .121(. ص  2002. )عمر : رعا عرر ي رلابرعة وعرنشي وعرت زيع .  1: ط لسيولوايض التل م؛  وجيه محج ب 
(4)

 . 122 – 121( ص  1910: )مصي : عرم تب عرمصيي عرحايث .  أصوي ع م النفس؛  ا عزت اعجحعحم 
(3)

(  ص  2000)  غداعر   رعا عرح مدة رلابرعدة وعرنشدي   :   ع دم الدنفس ال  ض د  .؛ نزعا عراررب وكرمدل رد ي  

112. 
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ل قم بواسية األنصاأ الحسية ح اسحساسال بواسية الحوات الخمتالحسية وت تالل   
 .وتأتي اسجابة من المخ نن يريل األنصاأ الحركية 

  Perception  اإلدراك   2-1-2
الوسةةةيلة التةةةي يةةةتمكن مةةةن خ لهةةةا الكةةةائن الحةةةي فهةةةم ال ةةةالم الخةةةارجي ومةةةا   اسدرا   ةةةو      

يحيي به . ل ل  فأن الفرد ن دما يدر  مورفاو ما فأ ةه يسةل  سةلوكاو م ي ةاو ويتصةرع تب ةاو لة ل  
 .(1)مدر    فبدون اسدرا  ال يحدث سلو   المورع ال

دمةة وي رع اسدرا  بأ ه   ال مليةة التةي يةتم مةن خ لهةا الت ةرع نلةى المقيةرال الحسةية الالا   
ت الةةل اسحساسةةال  لةةى المةةخ والةة     ل فاألنصةةاأ الحسةةية (2)مةةن الحةةوات وت ظيمهةةا وفهمهةةا  

ال يمكةن أن يكةون   ةا   درا  بةدون  . ومةن الجةدير بالة كر ا ةه(3)   يرد   لةى حةدوث اسدرا 
 حسات لكون اسحسات  و ال   يةوفر الم لومةال نةن المقيةر ل ولكةن يمكةن أن يكةون   ةا  
 حسات بدون  درا  مقال  ل  ن دما  ر  شيئاو أو  سمك شةيئاو وال  سةتييك م رفتةه وال  جةد لةه 

 تفسير . 
واسةةةية الحةةةوات مةةةك الم لومةةةال تفانةةةل الم لومةةةال المت ةةةارع نليهةةةا ب  ويتحةةةمن اسدرا     

ل أ  أن الفرد يفهةم أو يفسةر الم لومةال الحسةية تب ةاو لحةدود  دراكةه ل (4)  الموجود  في ال اكر 
فمةق و مةةدرأ كةةر  اليةةد ن ةةد مشةةا دته لمبةةارا  كةةر  اليةد يةةدر  مةةا يةةدور فةةي المل ةةأ مةةن تك يكةةال 

فأحيا ةةاو   خةةتص بالل بةةة ل وتكتيكةةال و ةة ا مةةا ال يةةتمكن مةةن  دراكةةه الشةةخص المشةةا د  يةةر الم
 يتسلم ند  أشخاص  فت اسشارال ويخح ون ل فت ظروع  يصال الم لومةال ونرحةها  ال
 ن نمليةةةة اسدرا  لتلةةة  الم لومةةةةال تكةةةون مختلفةةةة بيةةةة هم  تيجةةةة ل وامةةةل نديةةةةد  م هةةةا يريالةةةةة 

 . (5) اال تباح والتحفيز والخبرال السابالة والتيور وال ح  و ير ا 
نيا  ةا م  ةى ,حث اسدرا  بأ ه وي رع البا    ويتحةمن اسدرا  قة ث   تأويل لألحاسةيت واع

 :(6)مراحةل متسلسلة تبدأ مك ظهور المقير ل و ة ح المراحل  ي
                                                 

(1)
 109  ص 2000.    اللصيب السضبق؛  عبا عرسترا جبرا عر ما 

(2)
 . 94( ص 2004)عمر  : رعا عرميسي:   :  ع م النفس اللل ل  النظ  ة والتطبيق؛  عربت م عانر  ي سف

(3 )
 2000) عرم  ددل : رعا عر تدددب    2: ط الددتل م الك  دد ؛  نجددرح ميدداي نددلم وأكدديم محمددا  ددبحع محمدد ر

 .94(ص
(4)

رقدرةي: : رعا عرر دي عربي دع   ع 1: ط التيب ا ال  ض   الكي ث ) تخطيط وتطبيق وقيضدة (؛  مرتع إ يعةيم حمرر 

 . 221  ص 1992  
(5 )

 .  42( ص 2001) عمر  : رعا وعئل    1ط نظ  ضت التل م والتطوب الك     ؛ وجيه محج ب
-12ص (2001:)عرقرةي: , ميكز عر تدرب رلنشدي ,التل م والتل م الك   ،  طلحة حسين حسرم عراين ) وآخيو  ( (1)

15 . 
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 ةةةي ال مليةةةة التةةةي يشةةة ر مةةةن خ لهةةةا المةةةخ بوجةةةود مقيةةةر ل ومةةةن :  Detectionاالكتشـــا  
ور ات ةا ل فةالمقير السةم ي  يةر الم حظ  ن ردر  المخ نلى اكتشاع المقيرال المختلفة تفول ت

 المقير البصر  .
 ةةةو مةةةا يحةةةدث ن ةةةد ا تبا  ةةةا لمقيةةةر تةةةم الشةةة ور بةةةه ل حيةةةث يةةةتم :  Comparisonالمقارنـــة 

تشةةفير الصةةور  ل والصةةول ل والمشةةةانر التةةي يةةتم  اللهةةا للةةة اكر  لمالار تهةةا بالشةةفرال المشةةةابهة 
 التي تم تخزي ها .

كةةةون   ةةةا  توافةةةل بةةةين الشةةةفر  الةةةوارد  والشةةةفر  ويحةةةدث ن ةةةدما ي:  Recognitionالتعـــر  
 المخزو ة في ال اكر  ل ومن قم  درا  المقير ) تحديدح والت رع نليه ( .

 :(1) وال وامل المرقر  في اسدرا   ي  
 ال وامل التي تت لل بال ال ) الداخلية ( . .1
 ال وامل التي تت لل بالموحو  ) الخارجية ( . .2
 العملية االدراكية :خواص    1ــ  2ــ  1ــ  2

 : (2)لل ملية االدراكية خواص م ي ة يمكن الت رع نليها من خ ل
نملية تتوسي ال مليال الحسية والسلو  , و  ا أ ها نملية  ير رابلةة للم حظةة المباشةر  ةةة  1

 واع ما يستدل نليها باالستجابال الصادر  نن الفرد .
 سلو   درا     حسات                          

و  ا  لةةة نملية استخدام لسحساسال الصادر  نن الم به والخبر  الماحية وتكامل بي هما  2
يج ل اسدرا  نملية فريد  , فهي تتأقر  حافة للمحيي الفيزيائي ب كريال الفرد ودواف ه 

 وا ف االته في تل  اللحظة .
و تكملة لألشيا  أو االشكال ,    يكفي ظهور جز  من جسم ةةة نملية مل  للفرا ال أ 3

 األسد لم رفته .
 تفسير عملية اإلدراك :   2ـــ  2ـــ  1ـــ  2
 في تفسير م لسدرا  اخت ع توجهاتهم ال ظرية ومن   ح ال ظريال : أختلع ال لما    

                                                 
(1)

 . 42  ص 2001،  سضبقاللصيب ال.  وجيه محج ب
(2)

( 2000 رعا عرشدديول رلنشدي وعرت زيددع  : ) عمدر   1ط   سدديلولواية الدتل م والتل دديم الصدف ي سدف قادرمع    

 .130ص
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األجزا  , و م  وش ار   ح ال ظرية أن الكل أكبر من مجمو :  (1).  ظريال الجشتالل 1
ب ل  نارحوا وجهة ال ظر الب ائية التي كا ل تر  أن الحادث ال فسي يتكون من خبرال 
حسية م فصلة , أما الجشتالل فيرون أن الدماغ يالوم ب مله بشكل كلي وفل روا ين  دراكية 
ت ظيمية وراقية , فشراأ الليمون مق و يتكون من مجمونة م ارال سحساسال م فصلة 

ار  والح و  والريوبة والبرود  , و و أمر يرفحه الجشتالتيون ويرون أن شراأ الليمون بالمر 
دراكاو فورياو لم ال متكامل ال مجال فيه أل   حسات م فصل بالم ارال  يالدم خبر  مباشر  واع

 الفرنية . 
ي : وتركد دور الم رفة والخبر  في ب ا  االدراكال , ف حن  ب  (2)ال ظرية الم رفية.  2

ادراكال بإحافة أجزا  من الم لومال ال اتجة من الخبر  السابالة  لى االحساسال الصادر  
حافة الم لومال من  نن الم به , فأست الت ظيم االدراكي تكمن في نملية اختبار وتحليل واع

 المخزون ال اكر  ال في روا ين فيرية كام ة كما يالول الجشتالتيون .
ة ب مل نالم االحيا  ال   يحاول  ناد  ب ا   يكل الدي اصور وتشبه نمليات ا االدراكي   

ال   لم يسبل ألحد ان يراح أو ير  صورته , فهو يكون من خ ل م لوماته صور  نن   ا 
وحك كتلة من المستحقال التي نقر نليها في الحفريال , ويالوم ب د الحيوان , قم يحاول 

ال ارصة , وبه ح اليريالة يدر  اال سان من   ل  بص انة نظام ب ستيكية لتكملة األجزا 
وجهة ال ظر الم رفية البيئة من حوله م تمداو نلى ال اكر  والسيال , فالجز  الغلأ من 

  دراكات ا يتحمن است تاجال  حيفها  لى الم لومال التي تستاللها حواس ا .
خمسي يال من : وت تسأ  لى جبسون ال   يرح في ال Gibson (3). ال ظرية الجبسو ية 3

الالرن ال شرين وجهة  ظرح المتمقلة في المقيرال التي تصدر نن األشيا  , تصل  لى 
الحوات ب ظام متكامل ال يحتاج م ه اال سان  لى أية مساند  نلى االي ل , لتكوين 
اسدرا  ف حن  در  ال  رال اليبي ية والم تاد  بين المحيي واالدراكال التي تكو ها لألشيا  

 لى  درا  , و ي ن رال بسيية ومباشر  ومحدد  , بم  ى أن األشيا   فسها ترد   فيه
صادل لها دون الحاجة  لى روا ين الجشتالل أو  اكر  الم رفيين وسيارهم فالييار يستخدم 
الم لومال نن األرض تحته لتحديد مور ه بدرة في الجو , فهو ال يست ين  ال باسحساسال 

                                                 
 . 11( ص2015  رعا عرمسيي: رلابرعة وعرنشي   : ) عمر   2ط   أصوي ع م النفسمحما نحرته ا يع    (1)
رعا عرمسديي: رلابرعدة   : )عمدر   5ط فس الت بدوي النظ  دة والتطبيدقع م الدنعانر  ي سف عربت م )وأخيو (   (2)

 . 11( ص 2011  وعرنشي 
 . 144( ص2005  رعا عرر ي   : )عمر   ع م النفس الت بويعبا عريحمن عاس وي سف قارمع     (5)
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من برج المراربة , دون أن يحفي اليها شيئاو من خبرته وم ارفه , و  ح  البصرية أو السم ية
 الوجهة ربما تكون ت بيراو نن وجهة  ظر الرجل ال اد  لسدرا  .

: والتي تر  بأن ت الد الحسابال التي تتم في     Computational (1). ال ظرية الحسابية 4
ام  لى تمقيل للم بهال , حيث تجمك الجهاز ال صبي يمكن أن تحول الم بهال الحسية الخ

خ ل   ح الحسابال الم لومال التي تصدر نن األيراع والحواع والزوايا واألسيح بسرنة 
جيا و ويست د   ا التوجه جزئياو  لى أبحاث فيزيول ل, لتوجد ادراكاو أو خبر   ال م  ى
 األنصاأ التي تشبه نمل الحاسوأ .

 Sense-Motor Apperceptionكي  اإلدراك الحس ــ حر   3ــ  1ــ  2
حركي  حد  ال مليال ال اللية التي تةرد  دوراو مهمةاو فةي تكامةل األدا   ةةي د اسدرا  الحت    

جةةةةزا  الجسةةةةم وفالةةةةاو لخصوصةةةةية الحركةةةةي والشةةةة ور ال حةةةةلي الصةةةةحيح ن ةةةةد األدا  لمختلةةةةع أ
 األدا .
ألنحةا  الحسةية الموجةود  ويمكةن ت ريةع اسدرا  الحةت ة حركةي بأ ةه   نبةار  نةن  قةار  ا   

في ال ح ل واألنصاأ والمفاصل ل فهي تزود ال الل بالم لومال بما يجأ أن تف لةه أجةزا  
 . (2)الجسم ن د الاليام بت في  أ  مهار   

( بأ ةه    درا  مورةع الجسةم وحركةة  forest & robin)  نيةورو ونرفةه كةل مةن فورسةل    
 .(5)تار والمفاصل  أجزائه ال اشئة من  حسات ال ح ل واألو 

حركةي ( التةي يمكةن  ةةة وترتبي ل بة كر  اليد بال ديد من المةدركال الحسةية ) اسدرا  الحةت   
ت ميتها وتيوير ا في التدريأ ل ومةن أ مهةا  درا  اسحسةات بالمسةافة ل والةزمن ل وبالمكةان ل 

ل الحيةةةةا  ةةةةة حركةةةةي  ا أ ميةةةةة فةةةةي مجةةةةاال وي ةةةةد اسدرا  الحةةةةت  ات بةةةةالكر  . وكةةةة ل  اسحسةةةة
المختلفةةة  ظةةراو أل ميتةةه لجميةةك حركةةال التوافةةل ل و ةة ا يسةةمى بةةالحت ة الحركةةي أو باسقةةار  
االستالبالية ال اتية و و يتب ى اسحسات ال   ي يي ا الالدر  نلى  درا  وحك الجسم وأنحةائه 

 .  (4) لحركة بدون است مال حواس ا الخمتفي الفراغ ل لدرجة ا ه يمك  ا من م رفة مسببال ا
                                                 

(1)
 . 94( ص  1999  رعا عر ترب عرجرمبع   : ) عألمراعت  1ط   تل يم التفلي  ةفضهيم ونظ  ضتفتحع جيوع     

 . 241  ص اللصيب السضبق؛  قرسم حسن حسين (2)
(5) Forst   Rouben B  ، Physical concepts applied  to physical education and 

cauching ، Western Publishing CO   California    1977   P103 . 
)الكس _ ح   ( ببلض اليديبات البينيدة والك  يدة  ؛ عالقة اإلدباك  ييفر  عبا هللا عرمرتع ون فل فرضل انيا (4)

عرمجلددا عرترسددع   عربددار عر ددرم  ،  ةر ددة ال الددي ع ل ل ددوا ال  ض ددية( سددنوات ،  5-4لدديأ أافددضي ال  ددض  بللدد  ) 

 . 111  ص 2005وعرثالث     
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وممةةةا الشةةة  فيةةةه أن األحاسةةةيت تشةةةكل الةةةدور األساسةةةي ل مليةةةة اسدرا  ل لةةة ا فالةةةد ارتةةةرن    
اسدرا  باألحاسةةةةةةيت التةةةةةةي  ةةةةةةي باألسةةةةةةات ظةةةةةةا ر  أوليةةةةةةة بسةةةةةةيية ل مليةةةةةةة اسدرا  ل أ   ن 
اسحسات يسةبل اسدرا  ل وان التفريةل بةين اسحسةات واسدرا  مةن الممكةن أن يسةاند ا نلةى 

فاسحسات م  اح تسلم المقير ل بي مةا اسدرا  م  ةاح   ال بصور  أفحل ل فهم   ح االصي ح
 . (1)  تفسير المقير

 

 :حركي  ــكي  يحدث اإلدراك الحس   1ــ  3ــ  1ــ  2
مةن خة ل تتةابك مراحةل مت ةدد  تبةدأ ن ةدما يكةةون  (حركةي ةةةالحةت )تةتم نمليةة اسدرا   

الل نصةبية يةتم  اللهةا نةن ايهةا مولةداو سةيفرقر   ا  مقير م اسأ ل و  الحاسةة وبشةد  كافيةة ية
يريةةل األليةةاع ال صةةبية الحسةةية الخاصةةة بتلةة  الحاسةةةة  لةةى م ةةايل فةةي المةةخ خاصةةة بتلةةة  

بم لومةال حسةية  اتيةة يةتم تفسةير ا نةن يريةل نمليةة  الةدماغالحاسة ل ممةا يةرد   لةى تزويةد 
اتجةاح  او حسي او وال   يولد  دراك اسدرا  نلى أسات خبرال الفرد السابالة المخزو ة في ال اكر  ل

ل ويةةتم ت فيةة  الالةةرار مةةن  يت اسةةأ والمورةةع الحركةةيحةةوئه يةةتم اتخةةةا  الالةةرار بشةةكل  فةةيالمقيةةر و 
خةة ل  شةةارال نصةةبية حركيةةة مةةن الجهةةاز ال صةةبي المركةةز  يةةتم  اللهةةا نةةن يريةةل األليةةاع 

سةتجابة  لةى ظهةور االال صبية الحركية  لى المجاميك ال حلية المسرولة نن الحركةة ل مرديةاو 
 ( يوحح آلية حدوقه . 1شكل ) الحركية ل ل  المقير. و 

 
                                                             

                 
                                                                                                                                     

 
 
 

 (1شكل )
 (2)حركي  ــيوضح آلية عملية اإلدراك الحس 

                                                 
(1)

 . 41  ص 2001،  اللصيب السضبق؛  وجيه محج ب 
(2)

 . 45ص   2001،  اللصيب السضبق؛  وجيه محج ب 

 الكواس

 ) بص  ة

 سللية

 حسية (

 التكي ي –التلييز 
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     تةةتم بمراحةةل م تظمةةة  (حركةةي ةةةةالحةةت )وفةةي حةةو  مةةا تالةةدم   حةةظ  ن نمليةةة اسدرا   
مجمةةةل نمليةةةةال  فةةةي) مترابيةةةة ومتسلسةةةلة ( وان وجةةةود أ  خلةةةةل خةةة ل  ةةة ح المراحةةةل يةةةةرقر 

 ص وبة اتخا  الالرار يج ل الفرد  ير رادر نلةى الت امةل مةك حركي ل فمق  -اسدرا  الحت 
 المقيرال ومن قم يرد   لى السلو  الخايئ .

حركةةي ( يحةةدث ن ةةدما يتصةةل الكةةائن ةةةةة  ويةة كر )خةةاير وآخةةرون( بةةان   اسدرا  ) الحةةت   
الحةةي بموحةةونال ال ةةالم الخةةارجي ل فةةان الحةةوات تتةةأقر بمةةا يالةةك نليهةةا مةةن مةةرقرال ويحةةدث 

حسةةةةات نةةةةن يريةةةةل اصةةةةيدام تموجةةةةال خاصةةةةة تصةةةةدر مةةةةن األجسةةةةام الخارجيةةةةة بةةةةأيراع اس
األصةةةابك قةةةم ت تالةةةل اسشةةةار  نةةةن يريةةةل األنصةةةاأ المةةةورد   لةةةى المةةةخ فتتةةةرجم  ةةة ح اسشةةةارال 

 .(1)ال صبيةة  لى م  ى  
مرقر بالتأقير نلةى األنحةا  الحسةية ي تالةل اقةر الت بيهةال بواسةية أنصةاأ  ف  دما يالوم     

 ى مراكز نصبية م ي ة في المخ ل و  ا  يترجم  ة ا األقةر  لةى حالةة شة ورية  ونيةةخاصة  ل
بسةةةيية  ةةةي مةةةا ي ةةةرع باسحسةةةات ل والمةةةاد  الخةةةام يسةةةتلمها المةةةخ مةةةن أنحةةةا  الحةةةت خةةة ل 
األنصةةةاأ الحسةةةية تسةةةتخدم وتفسةةةر مةةةن ربةةةل الفةةةرد ب ةةةا  نلةةةى خبرتةةةه السةةةابالة ل وفةةةي حةةةدود 

او فيةةةها فةةي تلةة  اللحظةةة ل    يت اولةةةها بالتأويةةل ويفةةرغ األ شةةية التةةي رةةد يكةةون الشةةخص م همةةةك
ونمليةة التأويةل أو تفسةير الم لومةال تتةدخل فيهةا الة اكر    من ن ةدح مةا يحيلهةا م ةان ورمةوزل 

والمخيلةةة ل فةة حن  فسةةر الحاحةةر فةةي حةةو  الخبةةرال السةةابالة ل ولةة ا  ختلةةع فةةي تأويل ةةا لةة فت 
 .(2)الشي  الخت ع خبرات ا السابالة  

  حركةي ( تةتم بصةور  م تظمةة  –ونلى حو  ما تالةدم   حةظ  ن  نمليةة اسدرا  ) الحةت      
) مترابيةةةة ومتسلسةةةلة ( وان وجةةةود أ  خلةةةل خةةة ل  ةةة ح السلسةةةلة يةةةرقر نلةةةى مجمةةةل نمليةةةال 

حركةي ) فمةق  صة وبة اسةترجا  الم لومةال ( يج ةل الفةرد  يةر رةادر نلةى – اسدرا  الحةت 
 .(3)ل وبالتالي يرد   لى السلو  الخايئ الت امل مك مختلع المقيرا

 
 

                                                 
(1)

                 ( 1921سددد نااية   رعا عرمبدددراف   ) عإل:  دباسدددضت لددد  الدددتل م الك  ددد ؛  عحمدددا محمدددا خدددرطي )وآخددديو ( 

 . 122ص 
(2)

 . 203ـ  204ص ،  اللصيب السضبق؛  حلمع عرمليجع 
(5)

 Danieland Robert ; Developing Motor Behavior  in  Children : (The C . V Mosby 

Company Saint Louis  U S A 1973 ) PP36-37. 
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 : في لعبة كرة اليد (حركي ــالحس )أهمية اإلدراك    2ــ  3ــ  1ــ  2
بةةةةةالمقيرال  او مهةةةةةارال ل بةةةةةة كةةةةةر  اليةةةةةد مةةةةةن المهةةةةةارال المفتوحةةةةةة التةةةةةي يكةةةةةون محييهةةةةةا وفيةةةةةر    

 ن خصةةائص  كمةةا  والمتغيةةرال ل لةة ا تحتةةاج  لةةى نمليةةال نالليةةة م هةةا اسحسةةات واسدرا  ل 
ومةةن  (1) واسحسةةاتكةةل  ةةو  مةةن أ ةةوا  الرياحةةال تركةةد نلةةى  ةةو  م ةةين مةةن نمليةةال اسدرا  
 بي ها ل بة كر  اليد التي تحتاج  لى مدركال حسية خاصة تم التيرل  ليها .

احةةد األب ةةاد المهمةةة لل ةةأ كةةر  اليةةد ل وتظهةةر أ ميتةةه  مةةن  (حركةةي ةةةةالحةةت )وي ةةد اسدرا     
نةةأ بحركةةة أجةةزا  جسةةمه وبةةاألدا  ) الكةةر  ( ل ومةةد  السةةيير  نلةةى تغيةةر خةة ل  حسةةات ال 

   تتيلةةأ ال حةة ل  وحةةك الجسةةم بةةالكر  أو بةةدون كةةر  وفالةةاو لمةةا يتيلبةةه الواجةةأ الحركةةي ل 
ال املةةة فةةي كةةل مهةةار  مةةن مهاراتهةةا رةةو  م ي ةةة لةةألدا  الحركةةي تب ةةاو ل  الباحةةال ال حةةلية ومةةا 

ل فحةةة و نةةةن الموارةةةع  (2)  لي وسةةةرنة الحركةةةة والتةةةوازنتتحةةةم ها مةةةن  حسةةةات بالجهةةةد ال حةةة
المتغير  في ل بة كر  اليةد واسيالةا  السةريك ل    تتيلةأ  دراكةا واسة او ليبي ةة مجريةال الل بةة ل 

 كالمسافال واألزم ة والمكان ورو  الم اولة والتصويأ ودرتها .
مةةن ال وامةةل المهمةةة التةةي تشةةكل واحةةد   (حركةةي ةةةةالحةةت )ن نمليةةة اسدرا   ويةةر  الباحةةث    

لةد  النةأ كةر  اليةد ل والة   يجةأ أن  تهودرةة تهتحدد يريالة األدا  المهةار  والخييةي وسةرن
يمتلةة  اسدرا  الكةةافي لتفسةةير اسحساسةةال  لةةى مجمونةةة مةةن األف ةةال الحركيةةة التوافاليةةة التةةي 

نليةه األدا   ل   ف نأ كر  اليد يص أ ترد   لى التصرع الجيد في موارع الل أ المختلفة
 (حركةي ةةةحةت ة)الف ي الراري ة ال   ي تبر احد متيلبال كر  اليةد الحديقةة ة دون تمت ةه بةادرا  

 . (3) متميز  
 : المدركات الحسية الخاصة بلعبة كرة اليد  4ــ  1ــ  2
تةةرتبي ل بةةة كةةر  اليةةد بةةأ وا  نديةةد  مةةن المةةدركال التةةي يمكةةن ت ميتهةةا وتيوير ةةا فةةي  حةةون   

 : (4)التدريأ ل ومن أ م   ح المدركال ما يأتي نمليال
 

                                                 
(1)

 . 115ص،  اللصيب السضبق؛  نزعا عراررب وكرمل ر ي  
(2)

لسدديولوايض وةوبلولوايددض ال  ض دد  وادد   الييددضس ؛  أ دد  عربددال عحمددا عبددا عررتددرح ومحمددا  ددبحع حسددرنين 

 . 113  ص 1991  عرقرةي: : رعا عرر ي عربي ع    1ط،  والتيو م
3))

  عرقرةي: : ميكدز  1  ط اإلعياد النفس  ل    ة اليي ) نظ  ضت ، تطبييضت (؛  عالوي ) وآخيو  (محما حسن  

 . 42  ص 2005عر ترب   
(4)

 . 34: صنفس اللصيب:)وآخيو ( محما حسن عالوي 



 43                                                  الدراسات املرتبطة الباب الثاني: الدراسات النظرية و

 

 إدراك اإلحساس بالكرة :. 1
الكر  ل و ة ا يتيلةأ بةكفا   ال نةأ الف يةة فةي ل بةة كةر  اليةد نلةى درةة الةتحكم  تتأست 

 ونةةةاو خاصةةةاو مةةةن اسدرا  ل ي ةةةرع بةةةادرا  اسحسةةةات بةةةالكر  ل و ةةة ا اسدرا  الخةةةاص يسةةةاند 
 ووز هةةةا الكةةةر  وخصائصةةةها ويةةةرتبي بةةة ل  درةةةة  درا  الكةةةر  ال نةةةأ نلةةةى توافةةةل حركاتةةةه مةةةك

وما  لى  ل  ل  مما يسمح ل نأ ن ةد  هاوارتفان تهاوشكلها ورو  الم اولة أو التصويأ وسرن
الاليةةام بالم اولةةة أو التصةةويأ مةةن تحديةةد مكا هةةا وكةة ل  ارتفانهةةا ل كمةةا يسةةمح لةةه بالالةةدر  نلةةى 

يالافها .  السيير  نلى الكر  واع
 ك اإلحساس بالقوة العضلية :إدرا. 2

ن الالةةو  ال حةةلية ألدا  حركةةي م ةةينل  ةةو رةةدر  ال نةةأ نلةةى  ظهةةار الالةةدر الم اسةةأ مةة 
. كمةةا  ةةو الحةةال ن ةةد م اولةةة الكةةر  للزميةةل كإظهةةار أرصةةى رةةو  نحةةليةل أو متوسةةيةل أو رليلةةة

  لى مسافال مختلفة أو تصويأ الكر  نلى المرمى من أب اد مختلفة .
 حساس بالسرعة :إدراك اإل. 3

ل   ا كا ةةةل سةةةري ة أو بييئةةةة أو متوسةةةية ر  ال نةةةأ نلةةةى  درا  سةةةرنة األدا  ةةةو رةةةد 
ل أو السةةةرنة التةةةي ي تالةةةل بهةةةا رجةةةة السةةرنة التةةةي ت تالةةةل بهةةةا الكةةر السةةرنة ل كةةةادرا  ال نةةةأ لد

ن ل وكةة ل  ا تالةةال أجةةزا  الجسةةم المختلفةةة المشةةتركة فةةي األدا  و الم افسةة ونالةةزم   أو ال نبةة
 .الحركي 

 إدراك اإلحساس بالمكان :. 4

ل وكة ل  الالةدر  نلةى  درا  أق ا  األدا  الحركي في  و ردر  ال نأ نلى تحديد مكا ه 
 ل أ   درا  ال  رةةال المكا يةةةن مكا ةةه فةةي المل ةةأ ومكةةان الةةزم  ل أو الم افسةةينال  رةةال بةةي

 أق ا  األدا  الحركي . في
 :إدراك اإلحساس بالمسافة . 5

ل قةةم ردرتةةه نلةةى أق ةةا  األدا فةةي ي رةةدر  ال نةةأ نلةةى تحديةةد المسةةافة التةةي يالي هةةا و ةة 
تحديةةد مسةةافة الجةةر  أو مسةةافة الوقةةأ ل وكةة ل  ردرتةةه نلةةى تحديةةد المسةةافة التةةي تفصةةل بي ةةه 

 وبين الكر  أو الزميل أو الم افت . 
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 إدراك اإلحساس بالزمن :. 6

ل ومةةن أمقلةةة  لةة  ركةةة أو أدا  خييةةي م ةةينن أدا  الحو ةةي رةةدر  ال نةةأ نلةةى تحديةةد زمةة 
 درا  النةأ كةر  اليةد لةزمن حمةل الكةر  لمةد  ال تزيةةد نلةى قة ث قةوان لكةي يل بهةا ل وت ةد  ة ح رةةدر  
مهمة جداو    يتحتم نلى ال نةأ أن يكةون لديةه  حسةات تةام بةالزمن الة   تسةتغرره الحركةة ليةتمكن 

 من تحديد سرنة األدا  الحركي .
 حساس بالتوقيت الحركي :. إدراك اإل 7
ويالصد به  درا  التالسيم المتساو  للسير الزم ي للحركة و  ا ي  ي تالسيم سريان الحركةة بصةور     

رتيبة ومتشةابهة ومتسةاوية , ف  ةدما يالةوم ال نةأ بالمشةي أو الجةر  أو التجة يع بتوريةل م ةين مةك 
بة ل  يمشةي أو يجةر  أو يجة ع بتوريةل تكرار األدا  باليريالة  فسها بصور  متتالية ومتساوية فإ ةه 

م ين أ   ن الزمن بين توريل وأخر يكون متساوياو وم تظماو بغض ال ظر نن سرنة أو بي  األدا  
 الحركي . 

 جدولة االساليب التعليمية وأنواعها :   5ــ  1ــ  2
ن الهدع الةرئيت الة     د أختيار يريالة الت لم أمراو مهماو وجا باو رئيساو من جوا أ الت لم ل أ  ي    

يس ى اليه الم لم أو المدرأ الوصول بالمت لم الى الت لم المرقر بأرصى حد ولمهارال نديد  خ ل 
مد  محدود  من الورل رد تكون فصلية أو س وية ل وفي الالرن الماحةي ظهةرل ال ديةد مةن اسةاليأ 

لت ليميةةة والتةةي يسةةتييك مةةن الةةت لم الحديقةةة والتةةي تهةةدع الةةى تيبيةةل افحةةل اليرائةةل فةةي ال مليةةة ا
خ لها الم لم او المدرأ الوصول بالمت لم المبتد   الى افحةل مسةتو  مةن االدا  المهةار ل ا  ان 

 اساليأ الت لم التي يتب ها الم لم او المدرأ ترقر الى حد كبير في نملية الت لم . 
رع الكقيةةةر مةةةن مةةةداخل والم لةةةم الكةةةع     ةةةو الةةة   يسةةةتييك ان يالةةةدم الجديةةةد بأسةةةتمرار وي ةةة     

وأسةةةاليأ الةةةت لم المباشةةةر  و يةةةر المباشةةةر  بالشةةةكل الةةة   يكةةةون فيةةةه مورةةةع المةةةت لم خةةة ل ال مليةةةة 
 . (1)الت ليمية مورفاو ايجابياو وليت سلبياو و شياو وف االو ال مستالب و لكل ما يلالى نليه  

هةةةارال االل ةةةاأ الرياحةةةية لةةة ا يجةةةأ أن يكةةةون   اولةةةى أ تمامةةةال المدرسةةةين والمةةةدربين ت لةةةيم م     
وأتالا هةةا وتيوير ةةا حةةمن وحةةدال ت ليميةةة متخصصةةة ومتسلسةةلة خةة ل الموسةةم والتركيةةز نلةةى كةةل 

 . (2)وحد  ت ليمية خ ل محاوالل التمرين وتكرار ا   

                                                 
(1)

 . 212( ص  2003)  غاعر   جرمبة  غاعر   :  ةو وعضت ل  التل م الك   ؛  قرسم رزعم  بي 
(2)

تل يلد  بضسدتخياا أسد ول التلد  ع الللثدف واللدو   لد   –تأثي  ب ندضة  تلهيديي  ى أسمرعيل  ميسي مصار 

كليددة عرتي يددة  –) اسددررة مرجسددتيي   جرمبددة  غدداعر ا تسددضل بلددض ةهددضبات التددنس اللنفصدد ة واالحتفددض  بهددض : 

 .55(   ص  1992عرييرضية   
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ين خةة ل ولغةةرض الوصةةول الةةى التةةدريأ او الةةت لم المةةرقر البةةد مةةن   ت ظةةيم وجدولةةة التمةةر   
 امل وت لةةةم المبتةةةدئين للمهةةةارال الحركيةةةة سةةةوا  أكا ةةةل مهةةةار  واحةةةد  دموسةةةم التةةةدريبال واالنةةةدا

    مهةةةةةةارتين لتسةةةةةةهيل نمليةةةةةةةالت لم واالحتفةةةةةةاظ فحةةةةةة و نةةةةةةن تيةةةةةةور اليةةةةةةة أدا  المهةةةةةةار  وتج ةةةةةةأ 
(1)االخيا    

   . 
أن   ةةا  ال ديةةد مةةن أسةةاليأ جدولةةة الممارسةةة ل وا ةةه اليوجةةد   ةةا  أسةةلوأ ويةةر  الباحةةث    

الحسةن أو االفحةل مةن  يةرح ل وا مةا   ةا  مميةزال م ي ةة لكةل اسةلوأ مةن يمكن الالول بأ ةه ا
اقةةر فانليةةة ان  ةة ح االسةةاليأ حيةةث يختلةةع االسةةلوأ بةةأخت ع المةةاد  الت ليميةةة ل فحةة و نةةن 

أ  اسةةلوأ يتورةةع نلةةى يبي ةةة المت لمةةين وانمةةار م ومسةةتوياتهم وكةة ل  نلةةى يبي ةةة المهةةار  
 ا الم ئم لت لمها . المت لمة ل ا  ان لكل مهار  اسلوبه

  لت ظةيم يةدبةأن   ةا  أسةاليأ ند ( Schmidt & Craig , 2000 )ونلى   ا االسةات يةر  
جدولة الممارسة ت تمد كل م ها نلى أ داع م ي ة ل فح و نن كو ها مختلفةة فةي تصةاميمها 

نداد ا وأسلوأ أدائها . و  ح األساليأ  ي   -: (2) واع
 تسلسلة . أسلوأ الجدولة ال شوائية والم -1
 أسلوأ الجدولة المكقفة والموزنة . -2

 أسلوأ الجدولة الكلية والجزئية . -5

 أسلوأ الجدولة القابتة والمتغير  . -4

 أسلوأ الجدولة البد ية وال   ية . -3

 
 األسلوب المتسلسل :   1ــ  5ــ  1ــ  2
ر  بأكملهةا ي تمد   ا األسلوأ نلى   ت لةم المهةار  بشةكل متسلسةل وصةوالو  لةى أدا  المهةا     

. وتالةوم فلسةفة  ة ا األسةلوأ نلةى التمةرن نلةى جميةك  (5)قم اال تالةال  لةى ت لةم مهةار  أخةر    
المحاوالل الخاصة بالمهمة األولى ربل اال تالال  لى المهمة القا ية ومن قم   ها  التمةرن نلةى 

                                                 
(1)

 Schmidt ، A.Richard : Motor lerning and performance : ( Human kinetics 

Book ، champaigh ، lllinois ، 1991 ) p.1999 

 
 (2)

  Schmidt ، A.Richard & Craig wrisberg ، Motor lerning and performance : ( 

zed ، edition ) Human kinetics . 2000 . P 232 
(5)

ب ةسدتوأ ادا  ةهدضبت  االسدضي السدضحق ؛ تدأثي  التدياخف لد  اسدضليا التلد  ع ع د  تل دم وتطدو نرةا: عبا زيا 

 11( ص  2002جرمبة  غاعر   كلية عرتي ية عرييرضية    –: ) اسررة مرجستيي والض ل السضحق بضلل ة الطضئ ة 
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يةةةتم  ا ةةةه ال جميةةةك محةةةاوالل المهمةةةة القا يةةةة ربةةةل اال تالةةةال  لةةةى المهمةةةة القالقةةةة و كةةة ا ل بم  ةةةى
ورةد وصةع  لم يتم اال تها  من تكرارال المهمة األولى . اال تالال والتحر   لى مهمة جديد  ما

( Schmidt )
(1)

 :ال و  من التمرين بالمقال اآلتي   ا  
يجةأ أن يت لمهةا خة ل وحةد  ت ليميةة  ( A . B . C )أفةرض أن تلمية او لديةه قة ث مهةام    

ل اليبيبةةة والتصةةويأو  الم اولةةةل مةةق و مهةةارال هةةام تختلةةع تمامةةاو ل لةةم  ن  ةة ح المم ي ةةة مةةك ا
( ربةل اال تالةال  لةى الم اولةةحيث يتم التمرن نلى جميك المحاوالل الخاصةة بالمهمةة األولةى ) 

( ومةةن قةةم التمةةرن نلةةى جميةةك المحةةاوالل الخاصةةة بالمهمةةة القا يةةة  اليبيبةةةالمهمةةة القا يةةة ) 
ل و ةةة ا الةةة مي يسةةةمى بةةةالتمرين المتسلسةةةل أو قةةةة ) التصةةةويأ ( لةةةى المهمةةةة القال ربةةةل اال تالةةةال

  وي ةد  ة ا األسةلوأ مةن التمةرين  مو جيةاو لةب ض التمةارين التةي تحتةاج  لالمتجمك أو المغلل 
 .(2)فيها  لى تكرار المهارال بدون تالايك من ربل الف اليال األخر   

متاليةك  سةمح للمت لمةين بورةل  يةرو  ا ال و  من التمرين يبةدو مفهومةاو فالة   يحةدث أ ةه ي   
  واحةةةد  ربةةةل ل فةةة ل  يمكةةة هم مةةةن  ةةةرت وت اليةةةة وتصةةةحيح مهةةةار للتركيةةةز نلةةةى أدا  كةةةل مهمةةةة

ل بم  ةةةةى أن التمةةةةرين المتسلسةةةةل  ةةةةو   سلسةةةةلة مرتبةةةةة مةةةةن التمةةةةرين فةةةةي اال تالةةةةال  لةةةةى األخةةةةر 
 . (4) ( Schmidt 1991 )ويحيع  (5)  لة ب اتها للتمرن نلى المهمة  فسها تكرارال مستال

أكقر تأقيراو في مرحلة التمرين المبكر  ويفيد المت لم في اسةتخدامه   وأن التمرين المتسلسل    
ال األسةةات للمهةةار  ب ةة ةة ا األسةةلوأ فةةي التكةةرارال األولةةى لةةت لم مهةةار  مةةا ألجةةل أن يصةة ك الل

   اجحةةة المةةراد ت فيةة  ا وصةةوالو  لةةى وحةةك البر ةةام  الحركةةي الةة   يحةةاول المةةت لم ت فيةة ح بصةةور 
ولو لمر  واحد  ل وله ا يكون   ا األسلوأ األكقةر تةأقيراو فةي مرحلةة الةت لم المبكةر لةت لم مهةار  

 يسهل نملية األدا  . و ل  أل هما من ربل المت لم المبتدئ 
ويشةةير خيةةون   أن التةةدريأ المتسلسةةل يكةةون ف ةةاالو   ا كةةان الهةةدع مةةن التةةدريأ التأكيةةد      

تغييةةر ظةةروع المهةةار  أو التغييةةر مةةن مهةةار   لةةى أخةةر  أ  القبةةال فةةي دون مةةن نلةةى األدا  و 
 .   ( Closed Skill )المهار  المغلالة  (3)المحيي   

                                                 
(1)

 Schmidt، A.Richard : 1991 . P200 
(2)

 . 115( ص2015  رعا عربيب رلنشي   : ) رمشق  التل م الك   خليل إ يعةيم سليمر    
(5) Schmidt، A.Richard & Crraig wrisberg : 2000 . P233 . 

(4)
 

(3)
 Schmidt، A.Richard: 1991 P 206.  

 . 25( ص 2002  م تبة عرص ي:   )  غاعر : التل م الك    بيع اللبيأ والتطبيق ؛ خي   يبيب (3)
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( فأ ةةةه يةةةر    أن المهةةةار  المغلالةةةة تتيلةةةأ قبةةةال المحةةةيي وال تتيلةةةأ  2003أمةةةا )  بيةةةل      
ل م ئمةةاو للمهةةارال تغييةةر أو زيةةاد  التركيةةز وسةةرنة االسةةتجابة ولةة ل  يكةةون األسةةلوأ المتسلسةة

التي تتيلأ درجة نالية من اسقةار  واال تبةاح للحصةول نلةى  تةائ  ناليةة فةي األدا  مةن حيةث 
 .   (1) الالو  والسرنة والتحمل 

 
 األسس النفسية لإلعداد المهاري في كرة اليد :  6ــ  1ــ  2
الموجهةةة  حةةو  كيةةاسنةداد المهةةار  فةي كةةر  اليةد  ةةو نمليةة اكتسةةاأ وتيةوير الخبةةرال الحر    

ت ميةةة وتحسةةين وتيةةوير مسةةتو  األدا  أق ةةا  التةةدريأ أو المبةةارا  , وبهةة ا الشةةكل فةةإن الخبةةرال 
الحركيةةة المكتسةةبة  ةةي جةةو ر نمليةةة اسنةةداد , و ةة ح الخبةةرال ال تكتسةةأ بيريالةةة نشةةوائية , 

 آليةةةة واع مةةا تخحةةك لالوانةةد ورةةةوا ين ت ظمهةةا وت مةةل نلةةةى  تالا هةةا بشةةكل يسةةةمح بأدائهةةا بيريالةةة
   ترد   لى االرتصاد في الجهد .

 ن الوصول  لى الت لم الحركي للمهارال يتم من خة ل ق قةة  ظةم أساسةية يةتم مةن خ لهةا    
(2)تحاليل الهدع من الحركة و ي 

 : 

 آلية االستقبال :  أ .
ومةةن خ لهةةا ت الةةل الم لومةةال مةةن المقيةةرال الداخليةةة حيةةث األربيةةة وال حةة ل والمفاصةةل    
جهةةز  الوظيفيةةة , والمقيةةرال الالادمةةة بواسةةية األنصةةاأ الحسةةية التةةي ت مةةل كةةأجهز  التالةةاي واأل

 مقل ال ين واأل ن واللمت للمقيرال التي تحيي ب ملية األدا  مقل الل أ ويبي ته .
 ب . آلية التوصيل )نظام معالجة البيانات( :

نحةةةا  الجسةةةم تةةةرتبي جمي هةةةا و ةةةي التةةةي تةةةربي بةةةين آليةةةة االسةةةتالبال وآليةةةة االسةةةتجابة , فأ   
مصدر ا ) يزو ال( أو خ يا نصبية , ويةتم  الةل الم لومةال ب هايال سيحية أللياع نصبية 

بواسةةةية األليةةةةاع ال صةةةةبية نبةةةةر االرتبةةةةاي ال صةةةبي  حةةةةو أليةةةةاع ال صةةةةأ الحركةةةةي الصةةةةادر  
اخةل والمسرولة نن استقار  األلياع ال حلية , ويحدث التمات في م يالةة االرتبةاي ال صةبي د

   الحبل ألشوكي .
 

                                                 
(1)

   11( ص 2003  ريررى   بيعل )عر:  ع م الك  ة التطوب والتل م الك    حيضئق وةفضهيم؛  نبيل محم ر نركي 
(2)

ـدـ  22ص   2005   ؛ ةصديب سدبق ذ د  محما حسن عالوي وكمرل عراين عبدا عرديحمن وعمدرر عرداين عبدرس   

24 . 
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 ج . آلية االستجابة )المخرجات( :
وتتمقةةةةل فةةةةي نمةةةةل ال حةةةة ل الهيكليةةةةة بأ وانهةةةةا المختلفةةةةة سةةةةوا  المحركةةةةة أو المقبتةةةةة أو    

فةةةةأدا  الحركةةةةة يةةةةرتبي بهةةةة ح آالليةةةةال بشةةةةكل مباشةةةةر فةةةةي  المسةةةةاند  , وكةةةة ل   فةةةةرازال الغةةةةدد .
نأ يكتسةأ الالةدرال الحةت حركيةة التةي تتفةل وبفحل   ح ال ملية فإن ال لمستوياتها الق قة 

 استجاباتها مك خصائص الحركة في كر  اليد .
 theory     Information processing    نظرية معالجة المعلومات  7ـــ  1ـــ  2 

 ن موحو  نلم ال فت الم رفي  و الدراسة ال لمية للكيفية التي  كتسأ بها م لومات ةا نةن    
ال وكيع تتمقل   ح الم لومال وتتحول فةي ال ةهايةةة  لةى نلةم وم رفةةةل وكيةع ال الم المحيي ب 

ليهةال وكيةع يمكةن استخةةدام  يتم تخزين  ة ح الم ةةلومال فةي الة اكةةر  واسةترجانها ن ةد الحاجةة 
 ةةة ح الم لومةةةال وتوظيفهةةةا فةةةي  قةةةار  ا تبا ةةةة ا وسةةةلوك ا بمةةةا يخةةةدم الحيةةةا  اس سةةةا ية. يهةةةتم نلةةةم 

اال تبةةةاحل واسدرا ل والتخيةةةلل والت ةةةرعل  بدراسةةةة كةةةل  ةةة ح ال مليةةةال ال فسةةةية:الةةة فت الم رفةةةي 
والتةةة كرل وتكةةةوين المفةةةا يم أو صةةةيا تهال والتفكيةةةرل واللغةةةةل والةةة كا ل واال ف ةةةااللل واسبةةةدا ل 
وتجهيةةةز الم لومةةةالل والب يةةةة الم رفيةةةةل ومةةةا ورا  الم رفةةةةل ويت ةةةاول بالدراسةةةة والبحةةةث مختلةةةع 

 س سا ي.مجاالل السلو  ا
ل ومن بي ها ال ظرية التي فسةرل ال  رةة بةين د   ظريال في مجال الت لم الحركيظهرل ن   

المدخ ل والمخرجال وكمية الم لومال التي يمكن م الجتها و ي  ظريةة م الجةة الم لومةال 
وتتصةةةةع الحركةةةةال  رارال بشةةةةأ هاةةةةةةةةةا  الالةةةةة  وتشةةةةمل نمليةةةةة ا تالةةةةا  الم لومةةةةةال وتفسةةةةير ا واتخ

واالسةةتجابة ورجةةك االسةةتجابة مةةن  ةةاحيتي الزمةةان  المةةا ر  بةةالت ظيم الرارةةي ل مليةةال االسةةتالبال
 . (1) والمكان وتحل سيير  وانية أو شبه وانية مبرمجة لتحاليل  دع م ين

سلسةلة ت كر  ظرية م الجة الم لومال بأ ه يتم تحويل المدخ ل  لةى مخرجةال مةن خة ل    
ل و ةةةة ح المراحةةةةل م فصةةةلة ومتسلسةةةةلة تحةةةةدث فةةةةي المةةةةخ وفةةةةي لمةةةن مراحةةةةل م الجةةةةة الم لومةةةةا

حيةةث تسةةتالبل الم لومةةال البيئيةةة والخارجيةةة  خةةر  مةةن الجهةةاز ال صةةبي المركةةز  لالم ةةايل األ
من ربل الحوات وت الل بواسةية أليةاع ال صةأ الحسةي الةوارد   لةى الجهةاز ال صةبي المركةز  

ار بيبي ةة االسةتجابة الم اسةبة وب ةد ا ل وفي حو   ة ح الم لومةال يحةدث اسدرا  ويتخة  الالةر 
يةةةتم  صةةةدار أوامةةةر حركيةةةة يةةةتم  اللهةةةا نبةةةر أليةةةاع ال صةةةأ الحركةةةي الصةةةادر  والمسةةةرولة نةةةن 

                                                 
(1)

رعا عرشديول رلنشدي   : )اعم هللا  1ط   ع م النفس اللل لد عمرر عبا عريحيم عرزغ ل     اعفع عرنصيي عرزغ ل  

 41( ص 2005  
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اسةةتقار  األليةةاع ال حةةلية مسةةببة اال الباحةةال ال حةةلية والتةةي ي ةةت  ن هةةا الحركةةال الم حظةةة 
ون  يةةر  ال  فةةك مةةا لةةم ل وان  صةةدار الالةةرار مةةن ربةةل المةةخ بيبي ةةة االسةةتجابة للمقيةةر تكةة (1) 

تكةةةن صةةةحيحة وم اسةةةبة لةةة ل  المقيةةةر . ومةةةن خةةة ل  ةةة ح ال ظريةةةة   حةةةظ أن األدا  الحركةةةي 
حةةةةو   لةةةة  يتخةةةة  الالةةةةرار بيبي ةةةةة  فةةةةيي تمةةةةد نلةةةةى تفسةةةةير الم لومةةةةال الحسةةةةية ) اسدرا  ( و 

ومن الم حظ  ن األ ظمةة الحسةية وكة ل    الحركي من رو  وسرنة ... الخ . األدا وتفاصيل 
يوحةح  ( 2) شةكلو .(2)  لجهاز ال صبي المركز  لها الالدر  المحدود  في م الجةة الم لومةالا

 لم الجة الم لومال .  او مبدئي او تصور 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 (2شكل )

 (3)المراحل الرئيسة لمعالجة المعلومات

وفي حو  ما تالةدم   حةظ  ن الحركةة تحةدث  تيجةة سلسةلة مةن مراحةل م الجةة الم لومةال    
  خلةل فةةي احةةد ما يةةرد   لةى خلةةل فةةي الحركةةة أو  ةات  الحركةةة . ويةة كر يلحةةة حسةةين وان أ

  ةةا  قةة ث مراحةةل مت اربةةة للم الجةةة والتةةي تحةةدث م ةة  ظهةةور  حسةةام الةةدين ) وآخةةرون ( أن 
رار ل مرحلةة برمجةة ةةةةالمقير وحتى حةدوث االسةتجابة و ةي : مرحلةة اسدرا  ل مرحلةة اتخةا  الال

ن تكةةةةون المرحلةةةةة األولةةةةى للم الجةةةةة ربةةةةل مرحلةةةةة اسدرا   ةةةةي مرحلةةةةة . فةةةةي حةةةةي(4) االسةةةةتجابة
 اسحسات . 

                                                 
(1)

 . 39-32: ص ةصيب سبق ذ   ؛ سرم عراين ) وآخيو  ( طلحة حسين ح 
 . 13-14( ص 2002) عمر  : رعا عرر ي    1  ط  لسيولوايض التل م؛ وجيه محج ب  (2)
 . 39  ص اللصيب السضبقطلحة حسين حسرم عراين ) وآخيو  (    (5)
 . 15  ص اللصيب السضبقطلحة حسين حسرم عراين ) وآخيو  (    (4)

 ةخ اضت ح  ية الي اب اتخضذ اإلدباك ةيخالت حسية

 تغذ ة باالة 
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 افتراضات نظرية معالجة المعلومات :   1ــ  7ــ  1ــ  2
 (1):تست د وجهة  ظر م الجة الم لومال نلى ق ث افتراحال أساسيةل و ي

 أن م الجة الم لومال تتم من خ ل خيوال أو مراحل. -1
فاس سةةةةان ال  اة الم لومةةةةال التةةةةي يسةةةةتييك اس سةةةةان م الجتهةةةةا وت لمهةةةةتوجةةةةد حةةةةدود لكميةةةة -2

   يستيك أن ي ال   ال كمية محدود  من الم لومال في آن واحد.
 :   ظام الم الجة اس سا ي  ظام تفانلي -3

ويسةةتخلص م هةةا مةةا ت لم نةةن الم رفةةة مةةي ظةةر  لةةى الةةت لم بانتبةةارح نمليةةة  شةةية يبحةةث فيهةةا ال
 .يراح م اسباو 

 م.  بان الم رفة السابالة والمهارال الم رفية ترقر في نملية الت لير 
 
 وظائ  نظرية معالجة المعلومات :    2ــ  7ــ  1ــ  2
 (2):لم الجة الم لومال وظائع ند  أ مها   

الوظيفةة األولةةى: اسةةتالبال الم لومةةال الخارجيةةة أو مةا يسةةمى بالمةةدخ ل وتحويلهةةا أو ترجمتهةةا 
 .از من م الجتها في مراحل الم الجة التاليةبيريالة تمكن الجه

 .الوظيفة القا ية: االحتفاظ بب ض   ح المدخ ل نلى شكل المقي ل م ي ة )التخزين(
 .مها في الورل الم اسأاالوظيفة القالقة: ت رع   ح التمقيليال واستدنار ا واستخد

و ج الحاسوأ الحةديث مةن تهتم  ظرية م الجة الم لومال ب مي التفكير البشر  نلى  رار  م
 .  ها تركز ا تمامها نلى المدخ لل ويريالة االختزانل ويريالة االسترجا أحيث 

 مفـهـوم الـذاكـرة
مةةةةن  مةةةةن األمةةةور التةةةةي شةةةغلل بةةةةال الكقيةةةرين Memory ن البحةةةث فةةةي موحةةةةو  الةةة اكر     

الفةةرد نلةةى  الف سةةفة و نلمةةا  الةة فت م ةة  رةةديم الزمةةانل مةةن أجةةل م رفةةة ال وامةةل التةةي تسةةاند
   تل ةةأ  التةة كرل أو التةةي تسةةبأ لةةه ال سةةيان لمةةا فةةي  لةة  مةةن أ ميةةة كبيةةر  فةةي ت لةةيم األفةةراد.

فةةةي نمليةةةة الةةةت لمل فهةةةي تمكةةةن الفةةةرد مةةةن االحتفةةةاظ بالم لومةةةال  وأساسةةةياو  حيويةةةاو  الةةة اكر  دوراو 

                                                 
 . 131( ص 2004  م تبة عألنجل    : ) عرقرةي:  ع م النفس الت بوي  حاب   فؤعر ع  (1)
 . 155( ص2009  رعا عرر ي   : )عمر   2ط   أصوي ع م النفسعحما عزت اعجح    (2)
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ت لم  ةةي التةةي  شةةية والمهةةارال والحالةةائل واألفكةةار الجديةةد . فالةةة اكر  الميسةةةر  للةةوالخبةةرال واأل
 ليها. يستييك صاحبها االحتفاظ بالم لومال واستدنائها ورل الحاجة 

د يتحةةمن ال ديةةد مةةن ال مليةةال يةةواع مةةا  ةةي  ظةةام شةةديد الت ال والةة اكر  ليسةةل  ظامةةا بسةةيياو    
  شية الم رفية المرتبية بالت لم.واأل
و ةةةي مةةةن أ ةةةم ال لميةةةال  لجميةةةك ال مليةةةال واأل شةةةية الم رفيةةةة للفةةةردل الةةة اكر  مركةةةزاو  دوت ةةة   

نلى  ظةام تجهيةز وم الجةة الم لومةال واالحتفةاظ بهةال واسةتخدامها فةي  الم رفية وأكقر ا تأقيراو 
كافةة األ شةةية ال حالةة التةةي تتيلةأ اسةةترجا  الم لومةةال المخز ةة فةةي الة اكر  واالسةةتفاد  م هةةا 

يةال الم رفيةة األخةر  للةى أن جميةك ال م  شية أيا كا ةل يبي تهةا. باسحةافة في أدا  تل  األ
ل والتفكيةةةرل واسبةةةدا  و ير ةةةا مةةةن ال مليةةةال األخةةةر  تتةةةأقر بالةةة اكر  نلةةةى  كةةةاسدرا ل واال تبةةةاح

. ورد أستاليأ  ل  ا تمام ال ةديةد مةن ال لمةا  والباحةةقين فةي مجةال (1)حو  مخزو ها الم رفي
هةال ويبي ةة األدا  فيهةا نلم الة فت الم رفةي لوصةع الة اكر ل ومكو اتهةال وال وامةل المرقةةر  نلي

مةةن اسةتالةةةبالل وت ةةةةظيمل وتخةةزينل وم الجةةةة للم لومةةالل و  لةةة  مةةن خةةة ل ال مةةا ج والمةةةداخل 
 المت دد  التي ت اولتها.

 ظةةةةام  ةةةةي  Human Memory سةةةةا ية أن الةةةة اكر  اس (2010)محمةةةةد شةةةةحاته ويةةةة كر    
كهةا مةن خة ل حواسة ا. سةوا  التخزين واسترجا  الم لومالل وباليبك الم لومال التةي يةتم  درا

ل  لمةةا  تةة كرح واحةةحاو  رأي ةةا ب ةةض األشةةيا ل أو سةةم  ا ال أو تةةم شةةمها فإ هةةا سةةوع تكةةون مةةرقراو 
وتةةةم تسةةةجيله مةةةن خةةة ل  حةةةد  الحةةةوات فةةةي  اكرت ةةةا. وتةةةةوجد يريالةةةة واحةةةد  للحصةةةول نلةةةى 

لمقيةةرال  سةةا ية و ةةي م رفةةة اليريالةةة التةةي يةةتم بهةةا م الجةةة وتةة كر ام لومةةال نةةن الةة اكر  اس
 السم ية والبصرية.

   (2):نملية ال اكر  بأ ها تتألع من ق ث نمليال و يورد وصع 
 تص يع الم لومال..  1
 الالدر  نلى التخزين واالحتفاظ بالم لومال في ال اكر  الستخدامها في المستالبل..  2

 .ا وتخزي هاالالةدر  نلى االسةترجا  أو الت رع واسةتدنا  الم لومال التي سبل تص يفه.  5
بةةةأن كةةةل أجهةةةز  ( 2002)نبةةةد الةةةرحمن نةةدت ومحةةةي الةةةدين تةةول وفةةي  ةةة ا اسيةةةار يةة كر    

ال اكر  حتى تل  التي تست مل في الحاسبال اآللية و المكتبال و لةد  ال ةات والفئةران تسةتلزم 
                                                 

(1)
 . 90( ص2002  رعا عرر ي رلابرعة   : ) عالار   1ط  تل يم التفلي  ةفضهيم وتطبييضت فتحع عبا عريحمن    

(2)
 . 112( ص2010  رعا عرمسيي:   : )عمر   1ط   الل اع ل  ع م النفس التر  ب نحرته ا يع    محما  
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مساحة للتخزين. و مخزن  الحيوان يالةك فةي مخةهل وأجهةز  الة اكر  تحتةاج أيحةا لوسةائل  دخةال 
 لومةةال قةةم  خراجهةةا مةةن التخةةزين. وي تالةةد نلمةةا  الةة فت أن ال لميةةال الةةق ث و ةةي وحةةك الم

)ال مليةةةةةة ال زمةةةةةة سنةةةةةداد الم لومةةةةةال للتخةةةةةزين(ل وتخةةةةةةزينل واسةةةةةت اد   Encodingالشةفةةةةةةر  
 الم لومال حرورية لكل أجهز .

و أسةةةاليأ  مةةةاي السةةةلو  أأوتتمةقةةةةل ال اكةةةةر  حي مةةةا يسةةةتييك المةةةت لم  صةةةدار مجمونةةةة مةةةن    
  ةوات  ت لةم فةي صةور   جرائيةةل و ة ح األ مةاي ىلة األدا  التي يمكن من خ لها ترجمةة الة اكر  

 : (1) ي
 Recallاالسةتدنا       (1)

اسةةتجابال أو م لومةةال سةةبل و أن نرحةةل نليةةه أق ةةا  مورةةع الةةت لمل    تةةاجرةةدر  الفةةرد نلةةى 
 ن دما ييلأ م ه استرجانها.

 Recognitionالةتة رع     (2)

ردر  الفرد نلى اال تالا  أو اختيار االستجابال و الم لومال من بين ند  بدائل نرحل نليةه 
 أق ا  مورع الت لمل و نليه به ح اليريالة أن يسترج ها.

 Discriminationالةتةمةيةيةز      (5)

وفيةةةةه يحةةةةدد المةةةةت لم االسةةةةتجابال أو الم لومةةةةال األكقةةةةر صةةةةحة مةةةةن حيةةةةث ارتبايهةةةةا بالمةةةةاد  
لميلةةوأ اسةةترجانها )و سةةةبل نرحةةها نليةةه فةةي مورةةع الةةت لم( و لةة  مةةن بةةين اسةةتجابتين أو ا

 أكقر تتشابه مك االستجابة الصحيحة في ب ض الخصائص.
 Listingالة كر      (4)

وفيةةةه يكةةةون نلةةةى المةةةت لم أن يةةة كر أكبةةةر نةةةدد مةةةن ال  اصةةةر التةةةي سةةةبل لةةةه ت لمهةةةا مرتبيةةةة 
 بمقيرين في مورع االسترجا .

 Matchingالمةزاوجةة      (5)

وفيه يربي المت لم بين مقيرال و استجابال م ي ة من بين رائمة ت ةرض نليةه فةي حةو  مةد  
   ارتبايها بالماد  التي سبل ت لمها و التي ييلأ م ه استرجانها .

 
 

                                                 
(1)

 . 23( ص2009  رعا عرر ي   : عمر   الليخف إل  ع م النفسعبا عريحمن عاس ومحع عراين ت ل    



 33                                                  الدراسات املرتبطة الباب الثاني: الدراسات النظرية و

 

 :   أنـواع الـذاكرة     3ــ  7ــ  1ــ  2
( أن الة اكر  1224) Encyclopedia of Psychology كر في  موسةونة نلةم الة فت     

لالدر  الفرد نلى ت كر ب ض األشةيا  التةي حةدقل فةي  تص ع من خ ل الكتابال الحديقة وفالاو 
الماحةةي الب يةةد. ف  ةةةدما ت ةةرض نليةة  سلسةةةلة مةةن األنةةداد بم ةةةدل نةةدد واحةةد فةةةي كةةل قا يةةةة 

ر  رصةةير  وييلةةأ م ةة  التةة كر الفةةور  لهةةا فةةإن نلمةةا  الةة فت ييلالةةون نلةةى  ةة ح ال لميةةة   اكةة
أمةةا تةة كر األشةةيا  والم لومةةال التةةي نرحةةل  -Short-term memory (STM)المةةد   

قا يةة مةن تالةةةديمها أو أيةول مةن  لة  فإ ةه ي تبةةر كوظيفةة للة اكر  يويلةة المةةد   50نلية  ب ةد 
Long-term memory (LTM) كمةا صة ع .Endell Tulving (1912  الة اكر )لةى  

  ونين  ما :
االحتفةاظ باألحةةداث الخاصةةة أو   لةةىو ةةي تشةير  Episodic memory  ث  اكةر  األحةةدا   

و ةةي تشةةير  Semantic memory  اكةةر  الم ةةا ي الشخصةةية كاألسةةما  المختلفةةة لل ةةات. و
 .لى الم لومال ال امة الحرورية الستخدام اللغةل وت تبر كموسونة ناللية لتل  الم لومال 

 :(1) مل الباحقين في م الجة الم لومال و يأ وا  اتفل نليها مج ة ن لل اكر  ق ق   
 
 Sensory Memoryالذاكرة الحسية   : أوالا 
 لةة  الالسةةم الةة   يسةةتالبل الم لومةةال مةةن البيئةةة الخارجيةةة المحييةةة بةةالفرد نةةن يريةةل  يو ةة   

 الحوات الخمت من بصرل وسمكل وشمل و ولل ولمتل ويدخلها نلى شكل تخي ل حسية.
أن  ف لةةةى الم لمةةةينلم لومةةةال بشةةةكل صةةةحيح نةةةن الحةةةوات الخمةةةتل أل ميةةةة  دخةةةال ا و ظةةةراو 

يتأكةةةدوا مةةةن سةةة مة  ةةة ح الحةةةوات لةةةد  اليلبةةةة نةةةن يريةةةل  خحةةةانهم للفحةةةص اليبةةةي بشةةةكل 
دور ل فةةةةإ ا مةةةةا كةةةةان   ةةةةا  حةةةة ع أو خلةةةةلل ف لةةةةى اليبيةةةةأ أن يوصةةةةي بةةةةإجرا  الةةةة زم مةةةةن 

 .استخدام  ظارالل أو سمانال... الخ 
بةةالمخزن الحسةةي الةة   يخةةتص بحمةةل الم لومةةال   فةةي حةةو   لةة  وت ةةرع الةة اكر  الحسةةية    

 .(2)  في صيغة خام دون  خحانها للتجهيز أو الم الجة
                                                 

(1)
ية لدد  تل ددم بلددض اثدد  إسددت اتيرية ةلضلرددة اللل وةددضت ع دد  ولددق السدديضدة اللخيددة النصددفنيددرر محمددا علدد ع    

: )أطيوحدة ركتد اع   كليدة عرتي يدة عرييرضدية رلبندرت  جرمبدة  غداعر  اللهضبات ااسضسدية بلد ة اليدي واالحتفدض  بهدض

 .40(  ص2001
(2)

: ) حددث أسددضليا ةلضلرددة اللل وةددضت وعالقتهددض بأنلددضا الاخصددية لدديأ ا بددة الرضةلددةعبددا عرزةددي: عربددااع    

 .51(  ص2000مستنصيية  منش ا  كلية عرتي ية  عرجرمبة عر
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لةةى مخةةزن  اكةةر  المةةد  الالصةةير ال بةةد  وحتةةى ت تالةةل الم لومةةال مةةن مخةةزن الةة اكر  الحسةةية    
 تبةةةاح نليهةةةا ب ةةةض الم  ةةةى و اتةةةان ال مليتةةةان تسةةةميان اال يحةةةكأن تخحةةةك ل مليةةةة ا تالةةةا  وأن 

attention  والت رع نلى ال ميPatter recognition  الم لومةالنلةى التةوالي. ومةا يحةدد 
ليهةةا المةةت لمل والم  ةةى الةة   سةةيخلك نليهةةا نامةةل التورةةك أو التأ ةةةأل و ةة ا ال امةةل  التةةي ي تبةةه 

مورةع فةي الحةدوث فةي  أكقةر احتمةاالو  م ي ةاو  ي  ي ونةةي المةت لم أو انتالةادح أو ت بةرح بةأن مقيةراو 
 : (1) م ين. وي شأ   ا التورك أو التأ أ من ق قة مصادر  ي

 .الخبر  السابالة التي ت رض لها المت لم 
 .الت ليمال التي تالدم للمت لم 
  داف ية المت لم. 

 خصائص الذاكرة الحسية:
 للم لومال  ير محدد . اس ته 
 اللم لومال الداخلة  ليه افي يب ه ةدريال. 
  مال.للم لو  انفي فالد ةسري 
 حتفظ بالم لومال لفتر  رصير  جدا تتراوح من قا ية  لى ق ث أو خمت قوان.ت 
 خزن الم لومال نلى شكل تخي ل حسية.ت 

 
 Short-term Memoryالذاكرة قصيرة المدى   : ثانياا 
قا يةةة ويمكةةن أن تظةةل  30تسةةتالبل الم لومةةال فةةي المخةةزن لفتةةر  زم يةةة محةةدد  بحةةد أرصةةى    

ل   ا كةةان سةةيتم تسةةمي ها أو ترديةةد ا أو م الجتهةةا بةةأ  صةةور  مةةن الصةةورل محمولةةة لفتةةر  أيةةو 
فةةإن   ةةا  سةة ة محةةدد  لكميةةة الم لومةةال التةةي يمكةةن حملهةةا فةةي الة اكةةةر    ومةةن جهةةة أخةةر  

رصةةةير  المةةةد ل وتةةةزداد فانليةةةة الةةة اكر  وسةةة تها باسةةةتخدام االسةةةتراتيجيال الم ئمةةةة مةةةن  احيةةةة 
 ن المرحلةةة القا يةةة فةةي نمليةةة خةةزن الم لومةةال  .(2)  خةةر أ وبازديةةاد نامةةل الم  ةةى مةةن  احيةةة

                                                 
(1)

الللضلرددة اللل ليددة ل لل وةددضت وعالقتهددض بضللددضدات اليباسددية لدديأ ا بددة  أسددضلياعبددرر: إسددمرعيل عرسددرميعئع   

 . 45( ص1994: )كلية عرتي ية  جرمبة عربصي:  الل ح ة اإلعياد ة، بكث غي  ةناوب
(2)

اسدررة ) بدبلض اللتغيد ات لديأ ا بدة الرضةلدة،إسدت اتيريضت الدتل م واالسدتذ ضب وعالقتهدض فرضل جر ي ج ر:   

 . 31( ص2004كلية عرتي ية ع ن عرييثم  جرمبة  غاعر  مرجستيي ,
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 ي ريام الفةرد ب الةل ب ةض مةن  ة ح  الم لومةال التةي دخلةل نةن يريةل الحةوات الخمةت  لةى 
 ال اكر  رصير  األمد واالحتفاظ بها لفتر  رصير  من الزمن. 

لومةةال  شةةية وت ةةرع الةة اكر  رصةةير  المةةد  بالةة اكر  ال املةةة ألن محةةمو ها يتكةةون مةةن م    
 به في تل  اللحظة(.  ) و ما تفكر

 : خصائص الذاكرة قصيرة المدى )العاملة(
  خةزن الم لومةال أو مةةد  بالةا  الم لومةال فةةي الة اكر  رصةير  المةةد  رصةير  جةدا تتةةراوح

 قا ية في م ظم األورال. 30 لى  20بين 
 فسةه أ   للم لومال محةدود  تالةدر بخمةت  لةى تسةك وحةدال مسةتاللة فةي الورةل اس ته 

 بمتوسي سبك وحدال. 
 خزن الم لومال بأ ماي  دراكية: لفظية أو بصرية وليت تخي ل.ت 

 Long-term Memory   (1)الذاكرة طويلة المدى : ثالثاا  
وفةةي  ةة ا ال ةةو  مةةن الةة اكر  تبالةةى الخبةةرال الدائمةةة التةةي اكتةةةسبها الفةةرد خةة ل فتةةرال حياتةةهل    

والةة اكر  يويلةةة المةةد  يكمةةن فةةي أن األولةةى تكةةون األحةةداث  والفةةرل بةةين الةة اكر  رصةةير  المةةد 
تحةةتفظ الةة اكر  يويلةةة و  .فيهةةا مباشةةر  وسةةري ة فةةي حةةين تكةةون األخةةر   يةةر مباشةةر  و بييئةةة

المد  بالم لومال التي سبل ت لمها جيدال ويحدث الةت لم ن ةدما ت تالةل الم لومةال مةن الة اكر  
ة المةةد . فهةةي نبةةار  نةةن مكةةان تجمةةك خبةةرال رصةةير  المةةد  وتسةةتالر فةةي مخةةزن الةة اكر  يويلةة

نيار ةةا م ةةا يل وت ظيمهةةال  الفةةرد ييلةةة حياتةةهل ومةةن أ ةةم وظائفةةه الاليةةام بتفسةةير الم لومةةال واع
 هال لكي يحتفظ بها.لوربيها بغير ال وتحلي

 : خصائص الذاكرة طويلة المدى
 س تها للم لومال  ير محدود . 
زمنل والةةةب ض يالةةةول   هةةةا تبالةةةى مةةةد  تحةةةتفظ بالم لومةةةال أليةةةول فتةةةر  ممك ةةةة مةةةن الةةة 

 الحيا .
 تدخل الم لومال  ليها نلى شكل صور    ية ورموز. 
تفالد الم لومال في  ة ا الالسةم  تيجةة ال سةيانل ولكةن يمكةن اسةترجانها   ا حةاول الفةرد  

 نمل شيئا.

                                                 
(1)

 . 12( ص1992  رعا عرر ي   : ) عمر   ةييةة ل  ع م النفساعضع عر قرع    
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 (  1جدول ) 
 يبين الفروق بين الذاكرة القصيرة والطويلة المدى

 االستدعاء المكتوبات المدة عةالس المدخالت نوع الذاكرة

 سريعة قصيرة المدى
 جدا

 محدودة
 قصيرة جدا

(22- 32 
 ثانية(

 كلمات صور
 أفكار جمل

 فوري

 طويلة المدى
 بطيئة
 نسبيا

 غير
 محدودة

 غير محدودة

 شبكات
 افتراضية
 مخططات
 نتاجات

 تعتمد على
 التمثيل
 والتنظيم

 
 ذاكرة:تخزين المعلومات في ال     4ــ  7ــ  1ــ  2
بي بمختلةةةةع الحةةةةوات تالم لومةةةةال و ةةةةي تةةةةر  فةةةةي م الجةةةةة  تمقةةةةل الةةةة اكر  المرحلةةةةة األولةةةةى   

تكفةةي لم الجةةة أكقةةر للم لومةةال  ووظيفتهةةا االحتفةةاظ بالم لومةةال فةةي الةة اكر  لمةةد  رصةةير  جةةداو 
وأمةةةا  للكةةةل الحةةةوات الخمةةةت وت مةةةل جمي هةةةا باليريالةةةة  فسةةةها  و  ةةةا   اكةةةر  حسةةةية م فصةةةلة

وفي   ح المرحلة تجةر  نمليةة م الجةة  لالمد  فأ ها ت مل ك اكر  ناملة مررتة ال اكر  رصير 
أنمةةةةةل لج ةةةةةل الم لومةةةةةال جةةةةةا ز  للتخةةةةةزين فةةةةةي الةةةةة اكر  ب يةةةةةد  المةةةةةد  أو األدا  االسةةةةةتجابة 

 .الميلوبة
وتمقةل الةة اكر  يويلةةة المةةد  المخةةزن الةةدائم للم لومةةال فةةأ  شةةي  يجةةأ تةة كرح لفتةةر  يويلةةة    

 .ل اكر  ب يد  المد يجأ  الله  لى ا
وت تالةةل الم لومةةال مةةن الةة اكر  رصةةير  األمةةد  لةةى الةة اكر  يويلةةة األمةةد مةةن خةة ل نمليةةال    

ترميز تالوم بها آليةال الةتحكم التةي يكتسةبها المةت لم والتةي تجةر  نلةى الم لومةال المتةوفر  فةي 
 .ال اكر  رصير  المد  
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 :  معالجة المعلومات مراحل    5ــ  7ــ  1ــ  2 
بصةةةةور  مبدئيةةةةة فةةةةان الكةةةةائن الحةةةةي ال ارةةةةل الةةةة   يمقلةةةةه اس سةةةةان يسةةةةتخدم نمليةةةةال نالليةةةةة    

لم الجةةةة الم لومةةةال فا ةةةه ن ةةةدما يسةةةتلم الم لومةةةال الداخلةةةة والسةةةارية نلةةةى أنحةةةا  الحةةةت 
ن يسةةةتخدم تلةةة  الم الجةةةال للحصةةةول نلةةةى االسةةةتجابة المرجةةةو  وبةةة ل  ي ةةةت  ن هةةةا سلسةةةلة مةةة

 :(1)يمكن  يجاز ا محتوا ا باالتي  حل ق ثالحركال لمهار  و ي مرا
  :( Stimulus Identification stage)مرحلة الت رع نلى المقير ةة 1
ن د البد  يجأ تحديد المقير و ونه ليةتم تحليةل الم لومةال نبةر  الةل  حداقياتةه نةن يريةل    

ع نليهةةةا الحةةةوات ورةةةد تةةةدخل الم لومةةةال بصةةةور  مجتم ةةةة أو م فصةةةلة ويالةةةوم اس سةةةان بةةةالت ر 
حداقياتها من حيث السرنة والالو  واالتجاح و  ح سوع تساندح في األدا .  واع

 :( Response Selection stage)مرحلة اختيار االستجابة ةة  2
المقيةةر يالةةوم بإرسةةال م لومةةال كافيةةة حةةول البيئةةة الخارجيةةة )محةةيي  أوب ةةد ميابالةةة الحةةافز    

تاجهةا ليالةرر  ةو  االسةتجابة مةن بةين جملةة بةدائل أو األدا ( ليالرر  و  المقير وأ  اسةتجابة يح
 مسارال مخزو ة نلى شكل حزم في الدماغ.

 : ( Response programming stage)مرحلة برمجة االستجابةةة   5
ب د أن يالرر المرد   و  االستجابة الحركية يتم ت ظيم سلسلة اي ازال لغةرض أدا  الحركةة    

 حركة( بالو  واتجاح م اسبين ليتم تهيئة ال ح ل ال املة.وبمستو  وايئ في الدماغ )خية 
  ن   ح المراحل الق ث تتم لمد  وجيز  جدا من الزمن و ةي  تيجةة لم الجةة الم لومةال فةي   

 : (2)ويمكن أن  بين مراحل الم الجة بال الاي اآلتيةالدماغ. 
 (:  Receivingاالستالبال ). 1

سةةةية المرتبيةةةة بال ةةةالم الخةةةارجي مةةةن خةةة ل الحةةةوات ويتمقةةةل فةةةي نمليةةةال تسةةةلم الم بهةةةال الح
 .تالخم
 (: Encodingالترميز) . 2

                                                 
(1)

Barkowshi. J.G.  Chanalik. S.Mukrishna  N.(2003); A Process-Oriented Model Of 

Metacognitive: Links between motivation and executive functioning، New York. 

p.p. 4-7.  

 
(2)

( ص 2015  رعا عرمسدديي: رلنشددي وعرت زيددع   : ) عمددر   1ط   نلددوذش اددوابتز وتل دديم التفليدد نريرددة قاددرمع    

53.   
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 .  ال مدلول م ين للمدخ ل الحسية في ال اكر   ي نملية  نيا  م ان  
 (:  Storage)  االحتفاظالتخزين أو . 3

 ويشير  لى نملية االحتفاظ بالم لومال في ال اكر ل ويختلع   ا المفهوم بةاخت ع خصةائص
  ال اكر  ومستو  الت شيي ال   يحدث فيه.

 (:  Retrievalاالسترجا  أو الت كر ). 4
وتتمقةةةةل فةةةةي ممارسةةةةة اسةةةةتدنا  أو اسةةةةترجا  الم لومةةةةال والخبةةةةرال السةةةةابالة التةةةةي تةةةةم ترميز ةةةةا 

 وتخزي ها في ال اكر  الدائمة.
 
 (Schmeck model) في معالجة المعلومات نموذج شمك   6ــ  7ــ  1ــ  2
(  مو جةةه باسةةتخدام التحليةةل أل ةةاملي لتيةةوير رائمةةة نمليةةال الةةت لم 1911د رةةدم شةةم  )لالةة   

ليلبةةة الجام ةةة والتةةي أخةة ل فحةة و نةةن الةةت لم الةة اكر  ب ظةةر االنتبةةارل فب ةةد كتابةةة أوصةةاع 
سةةةلوكية ا ي رةةةا مةةةن بيئةةةة يلبةةةة الجام ةةةة رةةةام بةةةاحقون بتهيئةةةة فالةةةرال  ال ن رةةةة باأل شةةةية 

لها ن رة واححة بأ  نمليال ت ليمية را  ة وأدخلةل لةربي الم الجةال األكاديمية ولكن ليت 
وتتحةمن أ مةاي سةلوكية يالةوم بهةا اليلبةة أق ةا  المحاحةرال التةي تسةتدني  شةايا    , بب حها

فةةي الةةة اكر  ويةةةرتبي  لةةة  أق ةةةا  التةةة كر بمفةةا يم أساسةةةية مةةةن م الجةةةة الم لومةةةال مقةةةل الترميةةةز 
نةةةرض الالائمةةةة نلةةةى اليلبةةةة أدخلةةةل التحليةةةل أل ةةةاملي ليةةةتم ل وب ةةةد  (1) والخةةةزن واالسةةةترجا  
مالةةاييت فرنيةةة  ةأب ةةاد للسةةلو  أو لم الجةةة الم لومةةال مصةة فة  لةةى أرب ةة ةالتوصةةل  لةةى أرب ةة

 (2):آلتيلتحديد أب اد أسلوأ م الجة الم لومال من ربل المت لمين و ي كا
لومةةةال الدراسةةةية وتت لةةةل الم الجةةةة ال ميالةةةة للم لومةةةال وتالةةةيت جوا ةةةأ الت امةةةل مةةةك الم .  1

بال مليةةال الت ظيميةةة المت لالةةة باسةةتي اأ المةةاد  ال لميةةة وتالويمهةةا وتحليلهةةا وتوليفهةةا مةةر  أخةةر  
 لتكوين أفكار جديد .

                                                 

(1) FisherلR.P.& Graikل(1977 ) ل F.I.M interaction between encoding and retrieval 

operations in caedrecall، Journal of sport Experiment psychology human learning 

and memoryلp 701. 
(2) Schmeck: (1981)ل learning style researchers define difference differently، Journal 

of Education leadership.Vol.38ل no.5ل P 384. 
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الم الجةةةة المفصةةةلة والموسةةة ة وتالةةةيت جوا ةةةأ الت امةةةل مةةةك المةةةاد  المت لمةةةة وتركةةةز حةةةول .  2
ال وتحوير ةةةةا نةةةةن يريةةةةل  حةةةةافال اسةةةةتخدام الملخصةةةةال والةةةةربي الم يالةةةةي وتيبيةةةةل الم لومةةةة
 شخصية من خ ل  نيا  أمقلة من التجارأ الشخصية.

االحتفاظ بالحالائل ال لمية ويبرز الالدر  نلى االحتفاظ بالحالائل فةي الة اكر  يويلةة المةد  .  5
 والالدر  نلى است اد  تل  الحالائل وت كر ا بفانلية.

ى ت ظةةةةةيم دراسةةةةةته وجةةةةةدولتها ووحةةةةةك الدراسةةةةةة الم هجيةةةةةة وتركةةةةةز نلةةةةةى رةةةةةدر  المةةةةةت لم نلةةةةة.  4
  ستراتيجية نامة للت لم واالست داد لألدا .

   بي ةةا  ن أقةةار الةة اكر     ل  ن ال مةةل فةةي الم الجةةة مفهةةوم بحةةث مةةن ربةةل لوكةةارل وكريةة    
 ةةةةي بةةةةين  تةةةةاج ف اليةةةةال م الجةةةةة الم لومةةةةال التةةةةي تختلةةةةع نلةةةةى يةةةةول سلسةةةةلة متصةةةةلة مةةةةن 

المفةةةا يم وترابيهةةةا ورةةةد افترحةةة ا  ن الم الجةةةة األنمةةةل السةةةيحية  لةةةى ال مةةةلل    تةةةم م الجةةةة 
 (1). ر  اليويلة األمد واألكقر قباتاو تختزن في ال اك

أمةةا مفهةةوم الم الجةةة المفصةةلة أو الواسةة ة فالةةد اسةةت ير مةةن كةة ر     افتةةرض  ن الم الجةةة    
للةة اكر  يويلةةة األمةةد والتوسةةك بالم الجةةة  أقةةاراالمفصةةلة والموسةة ة  ةةي يريالةةة أخةةر  تشةةكل بهةةا 

 يتحمن شمول الكقير من المترابيال المادية أو المحسوسة من تجارأ المت لم الحاليالة.
أما األشخاص ال ين يتمت ةون بالةدر  االحتفةاظ بالحالةائل ال لميةة فةأ هم يتمك ةون مةن م الجةة    

خةةةر  لم الجةةةة الم لومةةةال الم لومةةةال الجديةةةد  الخاصةةةة بغةةةض ال ظةةةر نةةةن اسسةةةتراتيجيال األ
 التي يستخدمو ا.

لالد أظهر شم  ورفارةه ايجابيةة ال  رةة بةين الم الجةة الم مالةة والتفكيةر ال الةد  واالسةتي اأ    
وحةةأ االسةةتي   كةة ل  اظهةةر سةةلبية ال  رةةة مةةك الاللةةلل أمةةا أسةةلوأ الم الجةةة المفصةةلة فالةةد 

ية ال الليةةةل أمةةا الدراسةةة الم هجيةةة أظهةةر ايجابيةةة ال  رةةة مةةك حةةأ االسةةتي   والالةةدر  التصةةور 
 فكان موجبا مك داف ية التحصيل وسلبيا مك مستو  ال مو الم رفي.

 
 
 
 

                                                 
(1) Craik  Lockhart  R.S. (1972): Levels of processing: A Framework for memory 

research. Journal of verbal / learning and verbal Behabiour  11  p 671 
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 ( 3شكل ) 
 (1)يوضح نموذج معالجة المعلومات للذاكرة

  : أنواع الترميزات      7ــ  7ــ  1ــ  2
يلةة لتبةوأ وتصة ع ممةا يسةهل ترمز الم لومال في ال اكر  الالصير  لت تالل  لى ال اكر  اليو    

اسةةتدنائها الحالةةا لمةةدد يويلةةة مةةن الةةزمن     ن ا تالةةال الم لومةةة  لةةى الةة اكر  اليويلةةة ي ةةد مةةن 
ال مليةةةال الحاسةةةمة فةةةي تقبيةةةل الم لومةةةة وكو هةةةا  ال م  ةةةى وم سةةةجمة مةةةك التجةةةارأ السةةةابالة 

ت المسةةتخدمة مةةك وتجةةدر اسشةةار   لةةى  ن الةة اكر  ال املةةة ترمةةز الم لومةةال تةةرتبي ب ةةو  الحةةوا
 (2):المحيي و ي

 .الترميز البصر  : وفيه يتم تمقيل األشيا  من حيث الحجم والشكل واللون -1
 .الترميز الصوتي : وفيه يتم تمقيل سمال الصول من حيث شدته ودرجة ترددح -2
الترميةةز ال يالةةي : وفيةةه يةةتم تمقيةةل سةةمال الصةةول كمةةا  ةةو الحةةال للصةةوتي يحةةاع نليةةه  -3

 . ح ل األزمة س تاج الصول الميلوأحركال ال
 .الترميز الحركي : وفيه يتم تمقيل تتابك الحركال واألنمال ال زمة للاليام ب مل ما -4
 .الترميز اللفظي : وفيه يتم تمقيل الم لومال من خ ل كلمال  -5
 ماليوحح الم الجال ال ديد  لل اكر  ون رتها بالتفكير وم الجة الم لو  االتيالشكل    

 
 

                                                 
(1)

 . 21( ص2002: )عمر  , رعا عر ترب عرحايث ,  1ط,  است اتيريضت التل م والتل يم؛  فيعس عرسليتع  
(2) Green  J. & Hicks(1984)  C. Basic cognative processes. London  open University 

press  p.221. 

 عمليرت عرتح م عرتنريذية

عرذعكي: 

 عرحسية
عرذعكي: قصيي : 

 عرماى

 عرذعكي: عربرملة

عرذعكي: ط يلة 

 عالنتبر  عرماى

 عإلراعك

 ترماخالع

 عرحسية

 تبلم

 حرظ
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 (4الف )

ل لل وةضت  يفية ةلضلرة الذا  ة
(1)

 

 : لنظرية معالجة المعلومات العمليةالتطبيقات      8ــ  7ــ  1ــ  2
في حو  المفةا يم التةي ت رحةها  ظريةة م الجةة الم لومةال كإحةد  ال ظريةال الم رفيةة يمكةن 

 :التالية  ال مليةاست تاج التيبيالال 
 التأكيد نلى ا تباح الي أ للمدرت والتركيز م ه وندم أشغال تركيز م خارج  ل . -1
التحةةر  فةةي أرجةةا  السةةاحة واسةةتخدام اسيحةةا ال والت بيةةر الم اسةةبة وتج ةةأ الكةة م بةةوتير   -2

 واحد .
 .بتوجيه الم حظال التي تقير الي أ ل  تمام بالمهار   المحاحر في  البد  -3

                                                 
: )اسررة مرجستيي  أسضليا الللضلرة اللل لية ل لل وةضت اليباسية عني ا بة الرضةلةعسبا نييف مجاي   (1)

 .55(  ص1922كلية عرتي ية  جرمبة عربصي:  
 

 ةثي ات

 الكسية اااهزة

 االنتبض  ل لل وةضت

 نلم

 

 ذا  ة قصي ة

  ال

 نسيضن اللل وةضت

 
 أس ول

 التلضةف ةع اللل وةضت

 تلضةف  ليف ال تلضةف تلضةف عليق

حفظ ل  الذا  ة اليصي ة لوقت 

 ااوي
 ال تلضةف تذ   ذو ةيأ او ف

 أ اليصي  عني الكضاة ) تم استيعضئهض(تست اع لذا  ة اللي
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أ ا تبةةةةاح اليةةةة أ بةةةةاالرتراأ مةةةةن أمةةةةاكن ورةةةةوفهم أو  كةةةةر أسةةةةمائهم أو توجيةةةةه  نةةةةاد  جةةةة  -4
 األسئلة لهم.

 مساند  اليالأ نلى التمييز بين التفصي ل المهمة و ير المهمة في المهار . -5
 تكرار الم لومال المهمة وتمييز ا. -6
 مساند  اليالأ نلى ربي الم لومال الجديد  بالخبرال السابالة. -7
 ار الي أ لألدا  المهار  أق ا  الدرت .تكر  -8
 .التركيز نلى الم  ى ال الحفظ والت كر -10
 :المهارات األساسية في كرة اليد  8ــ  1ــ  2
ت د كر  اليد  شايا رياحيا ي تمد نلى المهارال األساسية كالاند   امةة , سةوا  أكةان  لة     

ل أن  جةةةاح الفريةةةل يتورةةةع نلةةةى نلةةةى مسةةةتو  ال نبةةةين أو الفريةةةل وفةةةي  ةةة ا الخصةةةوص  الةةةو 
تالةةان ال نبةةين للمهةةارال األساسةةية, و ةة ا يتيلةةأ التةةدريأ لسةةانال يويلةةة  التةةدريأ المسةةتمر واع

 في م اخ يحييه اسخ ص والر بة الحالياليين.
تالا  ن   الحةةديث نةةن المهةةارال األساسةةية والالةةدر  نلةةى أدائهةةا بسةةرنة      أمةةر  ةةام,  لةة   هةةاواع

لكةةر  اليةد  ت ةةد مةن ال وامةةل الجو ريةة ل جةةاح ال نةأ ومةةن قةم الفريةةل,  الن المهةارال األساسةية
لةةة ل  فةةةأن الالةةةدر  نلةةةى  تالا هةةةا يتورةةةع بشةةةكل مباشةةةر نلةةةى ر بةةةة ال نةةةأ وتحمسةةةه وارت انةةةه 
بالتةةةدريأ الم ةةةتظم مةةةك التركيةةةز,  لةةة  الن التةةةدريبال المختلفةةةة للمهةةةارال تهةةةتم بةةةالتركيز نلةةةى 

  .(1) ا تصبح الر بة والتركيز من جا أ ال نأ أمرا  اماتحسين أدا  المهارال األساسية و  
الرياحةةية سةةوا  أكا ةةل فرريةةة أم فرديةةة فةةان لهةةا مهةةارال أساسةةية فةةي  لفةةي جميةةك الف اليةةاو    

دفا   فةةإ ا اسةةتيا   ةة ا الفريةةل مةةن  تالةةان  ةة ح المهةةارال تمك ةةه مةةن تالةةديم أفحةةل لةةالهجةةوم أو ا
 المستويال وتحاليل أفحل ال تائ .

المهةةارال الحركيةةة األساسةةية لل بةةة  ةةي ال ةةامود الفالةةر  بال سةةبة لل مليةةة التدريبيةةة فةةي  د وت ةة   
الورل الرا ن الخاص بال سبة لمرحلة  نداد ال اشئين حيث يص أ أص ح األخيا  فيما ب ةد 

 (2)السيير  نلى الكر  ونلى حركاته . ككما أن ال نأ الغير م د مهاريا ال يستيي
أ هةةا اسمكا يةةة الرياحةةية نلةةى أدا  مجمونةةة حركةةال بشةةكل  نلةةى فهةةاي ر تويمكةةن للباحةةث     

 دريل ومت اسل وفي مختلع الظروع المحيية.
                                                 

(1)
 .15(ص2001  رعا عر تب رلابرعة وعرنشي  ) عرم  ل :ليي  ة امحما عرحيررع   ون فلضيرء عر يرط  

(2)
 .22( ص1929  )  عر  يت نيكة مار ع عرسالم  :تلتيك ،التيب ا ،تل م ،  ة الييمحما ت فيق عر ريلع   
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   تج ةةةل المةةةدربين يالحةةةون م ظةةةم ,  لمهةةةارال األساسةةةية فةةةي كةةةر  اليةةةد أ ميةةةة كبيةةةر  ل ن     
نيا  حصة اك بةر لهةا الورل في التدريأ نلى أدا    ح المهارال وت لمها بالشكل الصحيح واع

 .التدريبية  في البرام  )الم ا  (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 
 
 
 
 
 

 ( 5شكل ) 
 (1)يوضح التوزيع الطبيعي للمهارات األساسية لكرة اليد

 
                                                 

(1)
كلية عرتي ية عرييرضدية  : )اسررة مرجستيي إ رضد دباضت ةليضب ة ل لهضبات ااسضسية ل    ة الييحرزم عل ع    

 .59( ص 1990 بة  غاعرجرم

 

 اللهضبات ااسضسية لل ة اليي

 ةهضبات الالعا ل  اليلض  ةهضبات الالعا ل  الهروا

اللهضبات 

 الهروةية بضلل ة

اللهضبات الهروةية 

 بيون   ة

الليالع  ي 

 ةهضام ةستكوذ

 على عر ي:

غي   مالليالع  ي ةهضا

 ةستكوذ ع   الل ة

 التل   

 االستالا

 التصو ا

 الخيا 

 الطبطبة

 حرز الليالع

 الخيا 

االنطال  ل هروا 

 الخضاف

 اليطع

 الك  ضت اليلضعية

 التوالق

 حرز اللهضام
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 (1)األساسية  لى.  لتالسم المهارا
 المهارال الهجومية. -
 .المهارال الدفانية -

ومةةن خةة ل يبي ةةة األدا  المهةةار  فةةي كةةر  اليةةد, سةةوع تصةة ع المهةةارال يبالةةا ليبي ةةة أدائهةةا 
 :اآلتيونلى ال حو   في أق ا  المبارا

 
 المهارال الهجومية -1

  
 

 الهجومية بالكر  لالمهارال الهجومية بدون كر                    المهارا                
 المهارال الدفانية -2                                        

 
                                

 
 الدفانية لتغيية لالمهارال الدفانية لتغيية                        المهارا                

 مهاجم بدون كر                                     مهاجم م ه الكر                   
 (6شكل )

 ةضح تصن  المهارات طبقا لطبيعة أدائها في أثناء المبارايو 
 

 : المهارات الهجومية
 المهارال الهجومية بدون كر . -اوالو 
 الحجز     ةة  1
 الخدا   ةة  2
  ةة اال ي ل الخايع 3
 ةة الاليك 4

                                                 
(1) 

 .15ص  اللصيب السضبق  ضيرء عر يرط ون فل محما عرحيررع
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 المهارال الهجومية بالكر . -قا ياو 
    مس  الكر ةةة    1
  است م الكر ةةة   2
       تمرير الكر ةةة   3
 ت ييي      ةةة  4
    الخداةةة   5
  التصويأةةة   6

و )محمةةةةد خالةةةةد وياسةةةةر   (1)(1282ورةةةةد صةةةة ع كةةةةل مةةةةن )كمةةةةال ونةةةةارع سةةةة د محسةةةةن    
 ى:المهارال األساسية  ل (3)(1226و)ياسر محمد (2)(1225محمد
   مس  الكر ةة   1
   استالبال الكر ةة   2
   اليبيبةةة   3
  ولة الكر م اةة   4
   التصويأةة   5
 الخدا ةة   6
ويتفةةةةةل الباحةةةةةث مةةةةةك التصةةةةة يع الةةةةة   صةةةةة فه كةةةةةل مةةةةةن )حةةةةةيا  الخيةةةةةاي و نبةةةةةد الكةةةةةريم    
 -نلى أن المهارال األساسية  ي: (5)(1282و)محمد توفيل الوليلي (4)( 1288راسم
 المهارال الهجومية:-أ
   الم اولةةةة  1
   ست ماال -2
   اليبيبة -3
 الخدا  -4

                                                 
(1)

  10ص (1929) وزعا: عرتبليم عربررع جرمبة  غاعر      ة الييكمرل عراف وسبا محسن  
(2 )

 .24ص (1993 عرقرةي:: مجم عة عرا ب )  :الهروا ل    ة الييمحما   يرسيو عبا عرقررامحما خررا 
(5 )

 .23(  ص1991: ) عإلس نااية   منشأ: عرمبراف   ة اليي الكي ثةرسي محما حسن ي
(4)

( 1922  ) جرمبدة عرم  ددل: مايييددة رعا عر تدب رلابرعددة وعرنشددي : د ة اليدديضديرء عر يددرط وعبدا عر ددييم قرسددم   

 .11ص
(3 )

 .55ص  اللصيب السضبق  محما ت فيق عر ريلع
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 التصويأةةة 5
 المهارال الدفانية: -أ
   ورفة االست دادةة  1
   التحركال ةةة 2
   المالابلة ةةة 3
   التغيية ةةة 4
   التسلم والتسليم ةةة 5
 حائي الصد ةةة 6
المهةةارال الحركيةةة فةةي المجةةال الرياحةةي  ونةةاو مةةن المهةةارال التةةي تتيلةةأ اسةةتخدام   ت ةةد و    

 للتحاليةل ا جةاز أو أدا  بةد ي خةاصالجسم أو ب ض أجزائه ال ح ل بشكل أساسي لتحري  
. (1) و ةةي تتحةةمن التفانةةل بةةين نمليةةال م رفيةةة ونمليةةال  دراكيةةة لتحاليةةل التكامةةل فةةي األدا 

د وت رع المهار  بأ ها   ترتيأ وت ظيم المجاميك ال حةلية بمةا ي سةجم و ةدع الحركةة واالرتصةا
  (2). في الجهد والسهولة وفل الالا ون

وتختلةةع المهةةارال الحركيةةة فةةي األل ةةاأ الرياحةةية وفالةةاو لألسةةاليأ الف يةةة والالوانةةد الم ظمةةة    
لكةةةل ل بةةةة ل ومهةةةةارال كةةةر  اليةةةةد مةةةن المهةةةةارال الصةةة بة التةةةةي تتيلةةةأ صةةةةفال بد يةةةة خاصةةةةة 

يتةأقر األدا  المهةار  بهةا بةاسدرا  الحسةي   باسحافة  لى كو هةا مةن األل ةاأ الجمانيةة التةي 
نلةةى فهةم مةةا يجةةر  حولةةه مةن أحةةداث أق ةةا  موارةع األدا  المتغيةةر  ل ومةةةا تتيلةةأ وبالةدر  الفةةرد 

 (3).   ح الموارع من استجابال حرورية تت اسأ مك  ة ح الموارع
فةةي  جةةاح األدا  المهةةار  ل  (ة الحركةةيةةةالحسةةي )مةةن خةة ل مةةا تالةةدم تتحةةح أ ميةةة اسدرا     

وفةي مقةل  ة ح األل ةاأ   ع الل أ وت ةدد ا .  ظراو الخت ع ال وامل الخارجية المرتبية بموار
تكةون الالةدر  نلةةى اسدرا  والسةرنة فةي اتخةةا  الالةرار مةن أ ةةم الوسةائل التةي تسةةاند فةي تحاليةةل 

 (4). ل والتي تص ك الالدر  نلى اال جازال جاح في أدا  المهارا

                                                 
)  5  ط االختبضبات اللهضب ة والنفسية ل  اللرضي ال  ض  ؛ ض ع  محما حسن عالوي ومحما نصي عراين ا (1)

 . 50-29( ص 2001رعا عرر ي عربي ع     عرقرةي: 
 . 59  ص 2001   اللصيب السضبق؛ وجيه محج ب  (2)
 . 52  ص اللصيب السضبق؛ محما حسن عالوي ومحما نصي عراين اض ع   (5)
 . 41  ص اللصيب السضبق.   محما حسن عالوي ومحما نصي عراين اض ع (4)
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 السةةةةويية مةةةةن مسةةةةتو  الةةةةرأت سةةةةيت اول الباحةةةةث بشةةةةي  مةةةةن التفصةةةةيل مهةةةةارتي الم اولةةةةةو    
مةةةةن خيةةةةو  ارتكةةةةاز و مةةةةا مةةةةن المهةةةةارال الهجوميةةةةة المهمةةةةة فةةةةي كةةةةر  اليةةةةد لكقةةةةر   والتصةةةةويأ

حةةةةمن الم هةةةةاج الدراسةةةةي للمرحلةةةةة  انالمهارتةةةة ان اتةةةة  وتةةةةدخل  اسةةةةتخدامهما خةةةة ل المبةةةةارا  ,
 .(1)   عرتي يةأ ااته ماييية عرمنرةج فع وزعا:  عرذيالمتوسية )الصع األول( 

 
 : من مستوى الرأس  مناولةمهارة ال    1ــ  8ــ  1ــ  2

ت ةةد مهةةار  الم اولةةة مةةن المهةةارال الهجوميةةة األساسةةية والمهمةةة فةةي كةةر  اليةةد ل لكو هةةا  
المهار  الوحيد  التي يتم من خ لها تداول الكر  بين ال نبين لغةرض تحاليةل  ةدع فةي مرمةى 

 الفريل الم افت .
لةةى األخةةر فةةي الفريةةل الواحةةد مةةن ت ةةرع الم اولةةة أ هةةا   نمليةةة توصةةيل الكةةر  مةةن فةةرد       

 .(2)القبال أو الحركة   
والهةدع مةن الم اولةة  ةةو    الةل الكةر   لةةى المكةان الم اسةأ بسةةرنة ودرةة لغةرض التصةةويأ    

لمهةةةةار  التمريةةةةر   هةةةةا تتيلةةةةأ التوافةةةةل  ن أ ةةةةم مةةةةا يميةةةةز األدا  الحركةةةةي . (3) نلةةةةى المرمةةةةى  
الجهةةةةاز ال حةةةةلي وال صةةةةبي و ةةةة ا مةةةةن ال حةةةةلي ال صةةةةبي ممةةةةا يسةةةةتوجأ تحكمةةةةاو كةةةةام و فةةةةي 

المرتكةةةزال األساسةةةية للدرةةةة ,   ا تةةةوافر ن صةةةر الدرةةةة فةةةي مهةةةار  التمريةةةر يكةةةون حتميةةةاو و لةةة  
(      2010لحةةةمان  جةةةاح المهةةةار  ويجةةةأ أن يكةةةون مصةةةحوباو بةةةالالو  ويركةةةد  لةةة  )فتحةةةي احمةةةد 

مهةةةار  التمريةةةر    ن ارتبةةةاي ن صةةةر الالةةةو  مةةةك مهةةةار  التمريةةةر فةةةي ورةةةل واحةةةد يةةةرد   لةةةى درةةةة 
  وتهتم الدراسة الحالية بمهار  الم اولة السويية من مستو  الرأت . , (4)و جاحها  

 أمةاالم اوالل استخداما فةي ل بةة كةر  اليةد ل و تةرد   ة ح الم اولةة  أكقر د   ا ال و   من ي   
 أول  خةةر األبرفةك الكةر  فةول مسةتو  الكتةع مباشةةر  بواسةية الة را  الراميةة و مسةاند  الة را  

الخلةةع ل قةةم تاللةةأ   لةةىوبمسةةاند  الةة را  القا يةةة  األسةةفل  لةةىبسةةحأ الكةةر  مةةن مسةةتو  الكتةةع 
                                                 

(1)
وزعا:   : ) عربدديعل  دليددف ةدديبس الت بيددة ال  ض ددية )الل ح ددة اللتوسددطة(عبددا عردديزعل كددرخم )وآخدديو (     

 . 152( ص2012 عرتي ية 
(2) 

: )  1  ط ادد   تدديب س اللددضل اللدد ات وتطبييهددض لدد  اللدد ح تيع االبتيائيددة واإلعياد ددةمرتددع إ دديعةيم حمددرر  

 .222( ص2000عرر ي عربي ع  عرقرةي:  رعا
(5)

(  2004) عرقرةي: : رعا عرر دي عربي دع      ة اليي ل رليع ) التيب ا الاضةف والتليز اللهضبي (منيي جيج     

 . 99ص
(4)

مؤسسة حد اس عراوريدة   : )عإلس نااية  1ط   التيب ا اللل   الكي ث ل  ب ض ة   ة الييفتحع عحما ةرري    

 . 44( ص 2010  رلنشي 
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ل وتشةكل الة را  الراميةة   ليهةاالجهةة التةي ترمةى   لةىال را  بدوران مفصل المرفل لتوجه الكر  
  لةىا  مةك دوران الكتةع وامتةداد الة ر  األمةام  لةىزاوية رائمة من مفصل المرفةل قةم تةدفك الكةر  

والخلةع وتكةون الالةدم  لسمةاموحةك الالةدمين فيكو ةان  أمةافي حركة متاب ة خلع الكر  .  األمام
( ل وتةةةرد   ةةة ح الم اولةةةة 7وكمةةةا فةةةي شةةةكل ). (1).الرمةةةي أق ةةةا م اكسةةةة لليةةةد الراميةةةة  األماميةةةة

 بيريالتين )من االرتكاز ل ومن الركض ( .
 
 
 
 
 
 

 (7شكل )
 مستوى الرأسمن  يوضح المناولة 

 
 : مستوى الرأسمن  مهارة التصويب    2ــ  8ــ  1ــ  2
نن يريةل  لصالحه  ن ل بة كر  اليد  ي ل بة أ داع ل أ   ن الفريل يحسم  تيجة المبارا    

 صابة مرمى الفريل الم افت ب دد أكقر من األ داع ل والمهار  التةي يةتم بهةا  حةراز األ ةداع 
. لة ا ت ةد مةن المهةارال  (2)ر  التي تحدد  تيجة المبارا    ي مهار  التصويأ ل أ    ها   المها

األساسية والمهمة في ل بة كر  اليةد ل   والحةد الفاصةل بةين الفةوز والخسةار  ل بةل  ن المهةارال 
األساسةةية والخيةةي الهجوميةةة بألوا هةةا المختلفةةة تصةةبح نديمةةة الجةةدو  مةةا لةةم تتةةوج فةةي ال هايةةة 

 . (3)بالتصويأ ال اجح نلى الهدع  

                                                 
(1)

 .            52( ص 2001: ) عرم  ل   رعا عر تب رلابرعة      ة اليي؛ ضيرء عر يرط و ن فل محما  
(2)

 . 31ص  2010   اللصيب السضبقفتحع عحما ةرري    
(5)

 .  112ص 2004 ،اللصيب السضبق منيي جيج     
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وتتشةةةابه مهةةةار  التصةةةويأ مةةةك مهةةةار  الم اولةةةة مةةةن حيةةةث شةةةكل األدا  ل  ال أن الهةةةدع  
يختلع ل    تهدع مهار  التصويأ  لى  دخةال الكةر  بكامةل محييهةا مرمةى الفريةل الم ةافت ل 
أمةةا مهةةار  الم اولةةة فهةةدفها  يصةةال الكةةر   لةةى ال نةةأ الزميةةل ل ويتةةأقر التصةةويأ ب ةةد  نوامةةل 

 :(1) م ها
التصويأ : حيث كلما كان التصويأ مةن الم يالةة المواجهةة للهةدع كا ةل  سةبة  زاوية .1

  جاحه أكقر .
 المسافة : حيث كلما رصرل المسافة ساند  ل  نلى درة التصويأ . .2
التوجيةةةه : حيةةةث كلمةةةا كا ةةةل الكةةةر  موجهةةةة  لةةةى الزوايةةةا أو الم ةةةايل الحرجةةةة بال سةةةبة  .3

 د كقيراو في توجيه الكر  .لحارت المرمى ص أ نليه صد ا ل ويسهم رسغ الي
 السرنة : حيث كلما كان اسنداد سري او  كان التصويأ أكقر احتماالو . .4

ول  صر الدرة دور مهم في مهار  التصويأ   ف  دما يكون ال نةأ رريبةاو مةن المرمةى وتكةون زاويةة 
لحرجةة بال سةبة التصويأ حيالة فا ه ي تمد نلى ن صر الدرة لتوجيه الكر   لةى الزاويةة أو الم يالةة ا

, كمةا  (2)لحارت المرمى مما يزيد من ص وبة صةد ا وبالتةالي يسةاند فةي  جةاح نمليةة التصةويأ  
ترتبي الدرة بكفا   الجهازين ال صبي وال حلي وك ل  س مة الحةوات وخاصةة ال ظةر والسةمك ,    

  تكون اسشةارال  يتيلأ األمر أن يكون  الل الم لومال  لى الدماغ نن يريل الحوات دريالاو , وأن
ال صةةةةبية الةةةةوارد   لةةةةى ال حةةةة ل مةةةةن الجهةةةةاز ال صةةةةبي محكمةةةةة التوجيةةةةه سةةةةوا  كةةةةان موجهةةةةاو  لةةةةى 
ال حة ل ال املةةة أو ال حةة ل المالابلةةة , وكةة ل  يجةةأ أن تكةةون ال حةة ل جيةةد  التكةةوين ومدربةةة 

  . (3)المختلفة  كي تالوم بال مل الميلوأ وفل ظروع الل أ 
و ةة ا ال ةةو  مةةن التصةةةويأ لحاليةةة بمهةةار  التصةةويأ مةةن مسةةتو  الةةرأت وتهةةتم الدراسةةة ا      

 ال أن الكةر   لمةن  احيةة األدا  الحركةي مستو  الرأتمشابه  لى حد كبير ل ملية الم اولة من 
ويةةرد   ةة ا ال ةةو  مةةةن ل   فةةي التصةةويأ تةةدفك باتجةةاح الهةةةدع بالةةو  وسةةرنة أكبةةر مةةن الم اولةةةة

                                                 
(1)

 . 40  ص اللصيب السضبق؛ ضيرء عر يرط ون فل محما عرحيررع  
(2)

بندض  بطضب دة االختبدضب ل لهدضبات الهروةيدة بلد ة اليدي لطدالل   يدة الت بيدة ال  ض دية عبا عر ييم قرسم غزعل    

  كليدة عرتي يدة عرييرضدية   جرمبة عرم  دل   )أطيوحة ركت اع  غيي منش ا: برضةلة اللوصف )دباسة عضة ية( : 

 .    12( ص1991
(5)

ة لتنلية اليدوة االنفرضب دة ل د ا يع والدذباعيع لد  دقدة التصدو ا تأثي  أسضليا تيب بيسبا محسن إسمرعيل     

  كليددة عرتي يددة عرييرضددية   جرمبددة  غدداعر   : )أطيوحددة ركتدد اع  غيددي منشدد ا:  البليددي بددضليفز عضليددضر لدد   دد ة اليددي

 . 31( ص1991
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دم وجةود مةداف ين وكة ل  فةي حالةة وجةود قغةر  واسة ة التصويأ في حالة الهجوم الخةايع ونة
 . (1)مستو  الرأت  بين المداف ين يستغلها المهاجم بالتصويأ من 

 : بكرة اليد األساسيةتعليم المهارات    3ــ  8ــ  1ــ  2
ل بة استخدام يرائل ت ليمية خاصة تت اسأ مك  أيةفي  األساسيةتتيلأ ت ليم المهارال     

 رال الحركية المراد ت ليمها من اجل تحاليل الغاية م ها ب جاح. ونية المها
في كر  اليد مت دد  وت تبر بمقابة ال مود الفالر  لها فان ت ليمها  األساسيةوالن المهارال    

ورل يويل والسيما للمبتدئين والفتيال.  وان الت ليم ي  ي اكتساأ وتحسين و   لىتحتاج 
ركية ل له ا يجأ اال تمام الكلي بمراحل ت ليم المهارال تقبيل واست مال المهارال الح

تبا  األساسيةالحركية  الم لومال الم رفية الكاملة   نيا الخيوال الصحيحة من حيث  واع
التدرج في الت ليم والربي بين الوحدال و  لألدا المهار  وتالديم ال مو ج المقالي  أدا حول 

بصور   األدا بفن  أساسال موارع مختلفة ترتبي ت ليم المهارال تح  نالت ليمية ل وك ل  
 صحيحة ي  ي اكتساأ الخبرال.  

 (2)بق ث مراحل  ي : األساسيةويمر ت ليم المهارال الحركية 
 سدرا في   ح المرحلة يتيلأ من المت لم الكقير من ال شاي ال اللي   :المرحلة العقلية  -1
ل وله ا يجأ اختيار يريالة ت ليمية م اسبة  الصحيح للمهار  األدا ميلوأ م ه لتحاليل ما 

كي يفهم المت لم تسلسل المهار  المت لمة.ولم الجة الفرول بين المت لمين في استي ابهم 
وفهمهم للمهار   يجأ نلى المربي التحلي بالصبر واستخدام يريالة سهلة تسمح للمت لم بفهم 

 لشرح .تتابك مكو ال المهار  ويتيلأ  ل  تالديم ال مو ج مك ا
يريالة ت لم أدا  المهارال بشكلها الصحيح وتكرار ا باستمرار يرد   لى  تالا ها   ن   

  وتل أ شخصية اليالأ وردراته ال اللية دوراو  يجابياو في سرنة ت لم   ح  لوص وبة  سيا ها
   (3)المهارال  

                                                 
( 1992عررددرتح    ) ريبيددر   رعا عرماب عددرت  جرمبددة :  دد ة اليددي وعنضصدد هض ااسضسددية عحمددا عييبددع عدد ر:     (1)

 .    42ص
: ) عرقدرةي:   رعا عرر دي عربي دع   1  ط التيب ا ال  ض   الكي ث)تخطيط و تطبيق وقيضدة(مرتع إ يعةيم حمرر   (2)

 . 121-124م (   ص2001

 
(5)  The effects of cooperative learning teaching mode in basketball lessons on the 

mental health of the college students   (IEEE DOI   2011) P772      .عرم تبة عالفتيعضية         
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 األولىر ة بالمرحلة وتستغرل   ح المرحلة ورتا كبيرا مالا :المرحلة العملية )التطبيقية (  -2
خصائص   ح المرحلة  الص متيلبال اليارة ال اللية مالابل تحول ال شاي الف لي  أ مومن 

الزم ي والتوافل لمراحل المهار  المستهدع ت لمها .  اسيالا تحسين   لىمن ت لم الحركة 
فية التدريأ ودور المربي في   ح المرحلة تحديد مالدار التكرار والفتر  الم اسبة للممارسة وكي

 ومستو  الت أ والداف ية . األدا المت لم نلى مكو ال المهار  وبما ت اسأ مستو  
 اآللية يتجه  حو األدا ن دما يستمر المت لم في ممارسة المهار  فان المرحلة اآللية .  -3

 .  أدائهاتستخدم في تحسين   أكقرتحرير س ال ناللية   لىرد    ا يبالتدري  و 
 (1)الوحدال الت ليمية فهي كما يلي : أق ا خيوال ت ليم المهارال الحركية   لىبة بال س  ما  

 شرح المهار  . : األولىالخيو  
 نرض ) تالديم (  مو ج للمهار  . الخيو  القا ية :
 للمهار  ( . األوليتيبيل المهار  ) التيبيل  الخيو  القالقة:
 المهار  ( . تكرار المهار  ) التدريأ نلى الخيو  الراب ة:

 التالدم بالمهار  . الخيو  الخامسة :
بكر  اليد بكو ها مت دد  و مترابية وتحتو  نلى ال ديد من  األساسيةوتتميز المهارال   

 األستالمهار   األدا يتوفر في   ا  أنل ا يجأ  أدائهااالستجابال الحركية المت ونة ن د 
  التالية :

 مكو ال الحركة .السريك بين  واسيالا التوافل  -1
 . األدا السهولة واال سيابية والجمال في  -2
 . األدا التحكم والالو  المقلى والدرة في  -3
 السرنة الم اسبة في ا جاز الواجأ المحدد . -4
 االقتصاد في بذل الجهد والنقل الحركي السليم .  – 3

   
 
 

                                                 
(1)

:) عرم  دل   م تبدة رعا  االترضهضت الكي ثة ل  ا ائق تيب س الت بية ال  ض ية؛ غسر   ررل و فرطمة يرس  

 . 45م (   ص1922عر تب رلابرعة وعرنشي   
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 : مواصفات المرحلة العمرية لعينة الدراسة      9ــ  1ــ  2
س ة من المراحل المهمة التي يس ى فيها المدربون  (14-15) ال مرية ت د المرحلة   

واالختصاصيون في اختيار األفراد نلى مختلع األ شية الرياحية و ل  لما تتميز به من سرنة 
 االستي اأ وت لم الحركال الجديد  والالدر  نلى المراو ة الحركية لمختلع الظروع.

في   ح المرحلة  لى الم افسة وير أ في ريات روته وردر  مك اآلخرينل ويمكن ويس ى المبتدئ    
أنَّ ال مو الحركي في   ح  المرحلة يصل  لى  روته وكقير ما ي د المرحلة المقلى للت لم   الالول 

الحركي للمبتدئ وكل  ل  يرقر تأقيرا ايجابيا في مختلع ال واحي الحركية ويسهم في تحسين ن رة 
 .(1)ل ح ل بقالل الجسم وتامين حركاته رو  ا
بمظا ر رئيسية تظهر في  تآلع الفرد مك اآلخرين   يتصع ال مو االجتماني في   ح المرحلة     

أو  فةةورح مةة هم . ورةةد يبةةدو الخجةةل نلةةى ب حةةهم بسةةبأ التغيةةرال المفاجئةةة فةةي المظةةا ر الجسةةميةل 
 . (2)ويميل  لى تالليد الكبار  ويتاللأ في تصرفاته بين سلو  الكبار وتصرفال الصغار

أمةةا ال مةةو اال ف ةةالي  فيتةةأقر بةةالتغيرال الجسةةمية الداخليةةة والخارجيةةة وتةةزداد الالةةدر  نلةةى اال تبةةاح    
 . (5) ديد  لل الد ويزداد انتزازح ب فسهوالتركيز والم حظة مصحوبة باحيراأ ا ف الي وحساسية ش

م رفيةة للمرا ةل تتيةور  حةو أنةداد الفةرد للتكيةع الصةحيح أما ال مو ال اللي  فأن الحيا  ال اللية ال   
لبيئته المتغير  الم الد . وله ا تبدو أ مية الموا أ أو الالدرال التي تركد الفرول ال اللية الواس ة بةين 

(4)األفراد المختلفين. وي حظ زياد  الالدر  نلى اكتساأ المهارال أو الم لومال 
 . 

ن أبرز ما يميز المرحلة ا    سةمانيل واع ( فةي 2013ل مرية ل ي ة البحث مةن وجهةة  ظةر )حسةين واع
ال مو ال اللي والم رفي    تزداد الالدر  نلةى التة كر وتتسةك الة اكر  لتشةمل أ ةوا  جديةد  ويكةون  جا أ

وزيةاد  الالةدر  نلةى اكتسةاأ الت كر من ال و  اليويل المد  بم  ى , استدنا  خبرال سبل ت لمهةا 
لى التفكير واالست تاج مما يسهل استي اأ المهةارال الحركيةة الجديةد  المهارال والم لومال ون

 (5) . 
  

    
                                                 

(1)
 .140-159(ص1920رعا عرمبراف : قرةي:عر.)4ط ع م النفس ال  ض   محما حسن عالوي 

(2) 
 21(. ص 1992)عمر  . رعا عرميسي: رلنشي .  .سيلولواية التنائة االاتلضعية ررح محما علع   

(5)
 145. ص 1995. ةصيب سبق ذ   ؛ محما حسن عالوي  

(4)
(  1913ر دي عربي دع . )عرقدرةي: . رعا عر ااسس النفسية ل نلو ةدع الطفولدة إلد  الاديخوخة.فؤعر عربيع عرسيا   

 225ص
(3)

  : )عمدر   1ط   الت بية ال  ض ية ةنضهرهض وأسضليا تيب سهضإسمرعيل غصرب محم ر     حسين عحما يرسين  

 . 152( ص2015 مؤسسة حمرر: رلااعسرت عرجرمبية 
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 :  مرتبطةالدراسات ال 2ـــ  2
 :  بالمدركات الحسيةأوالا : دراسات خاصة 

 (1)(2223دراسة )محمد مهدي صالح    1ــ  2ــ  2
( لحراس المرمى حركي )المكاني -الحس اإلدراكاثر المنهج التدريبي المقترح في تطوير )

 ( . ( سنة17-15بكرة اليد ألعمار )
 : دفل الدراسة  لى 

حركةي )المكةا ي(  -الحةت اسدرا مالتةرح فةي تيةوير التةدريبي المة ه  ال الت رع نلى أقةر.  1
 ( س ة.11-13لحرات المرمى بكر  اليد ألنمار )

مدى   دي: عريدا حيكدع )عرم درنع( رحديعس عرمي -تحايا مجم عة عختبراعت رددراعك عرحد  . 2

 ( سنة.11-13ألعمرا )

( 12تةةم اختبةةار )و  المجمةةونتين الحةةابية والتجريبيةةة , ا  اسةةتخدم الباحةةث المةة ه  التجريبةةي    
( 11-13) وبأنمةةارحةةارت مرمةةى مةةن المركةةز التةةدريبي فةةي محةةافظتي ديةةالى وبغةةداد  الكةةرخ 

م اختبةار للمجمةونتين قم وحك م ه  تدريبي تم تيبياله نلى المجمونةة التجريبيةة ومةن قة ,س ة
الم ئمةةةة )ولكوكسةةةن( لل ي ةةةال الصةةةغير   اسحصةةةائيةربةةةل وب ةةةد التجربةةةة. واسةةةتخدمل الوسةةةائل 

 المترابية و)مان وت ي( لل ي ال الصغير  بين مجمونتين.
 أما أ م االست تاجال فالد كا ل :

ن فةةةةةي االختبةةةةةارال الب ديةةةةةة بةةةةةين المجمةةةةةونتي  حصةةةةةائيةوجةةةةةود فةةةةةرول م  ويةةةةةة  ال داللةةةةةة  -1
 الم ه  التدريبي المالترح. النتماد اولصالح التجريبية 

 حركي للمجمونة الحابية. -الحت اسدرا حدوث تيور في  -2
 
 
 
 

                                                 
(1)

كدد اس ح  دد  )الللددضن ( ل -اثدد  اللددنه  التدديب ب  الليتدد ي لدد  تطددو   اإلدباك الكددسمحمددا ميدداي  ددررح    

  كليدة عرتي يدة عألسرسدية   جرمبة ريررى  )اسررة مرجستيي غيي منش ا: ( سنة : 17-15الل ة  بل ة اليي اعلضب )

2005) 
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(1)(2007دراسة )لمياء علي حسين    2ــ  2ــ  2
  

ــــات اإلدراك ) الحــــس) ـــــ أثــــر تمرين ــــة                 ـ حركــــي ( فــــي اكتســــاب بعــــم المهــــارات الهجومي
 (لبات المرحلة المتوسطةبكرة اليد  لطا

  دفل الدراسة  لى :
ةةةة أنداد مجمونة من تمارين اسدرا  ) الحت ةةةة حركي ( الكتساأ ب ض المهارال الهجومية 

 بكر  اليد ليالبال المرحلة المتوسية .
ةةة م رفةةة أقةر تمةةارين اسدرا  ) الحةت ةةةةة حركةي ( فةةي اكتسةاأ ب ةةض المهةارال الهجوميةةة بكةةر  

 بال المرحلة المتوسية .اليد ليال
استخدمل الباحقة الم ه  التجريبي وبتصميم المجمونتين  ال االختبار الالبلي والب د     

لم ئمته يبي ة البحث . وتم اختيار ني ة البحث من يالبال المرحلة القا ية للمدارت 
ي ة البحث المتوسية في قا وية رزا ية للب ال في  احية م دلي   محافظة ديالى . ورسمل ن

 لى مجمونتين حابية وتجريبية .    تم تيبيل تمري ال اسدرا  ) الحت ةةة حركي ( نلى 
المجمونة التجريبية في الالسم الرئيسي من درت التربية الرياحية حمن ال شاي التيبيالي . 
وتم  جرا  االختبارال الالبلية والب دية للمجمونتين الحابية والتجريبية وم الجة ال تائ  

  حصائيا . 
 أما أ م االست تاجال فالد كا ل :

أن للتمارين التالليدية والمالترحة تأقير في ت لم ب ض المهارال الهجومية بكر  اليد  .1
 ليالبال المرحلة المتوسية 

حالالل التمارين المالترحة لسدرا  ) الحت ةةةة حركي ( لب ض المهارال الهجومية بكر    .2
يورا أفحل من التمري ال التالليدية وكا ل  ال أقر اليد ليالبال المرحلة المتوسية ت

 ف ال في نملية االكتساأ .
 
 
 

                                                 
(1)

أث  تل  نضت اإلدباك ) الكس ــ ح    ( ل  ا تسضل بلض اللهضبات الهروةية  بلد ة اليدي  رميرء علع حسين     

 ( .2001  كلية عرتي ية عألسرسية   جرمبة ريررى   يي غيي منش ا: )اسررة مرجست لطضلبضت الل ح ة اللتوسطة :
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 (1)(2228دراسة )ناجي مطشر عزت البدر    3ـــ  2ـــ  2
حركي واتخاذ القرار بأداء مهارتي المناولة حركي واتخاذ القرار بأداء مهارتي المناولة   ––أثر تمرينات مقترحة لتطوير اإلدراك الحس أثر تمرينات مقترحة لتطوير اإلدراك الحس )

  ((والتصويب لالعبي كرة اليد للشبابوالتصويب لالعبي كرة اليد للشباب
 :  لى دع البحث 

وعت درذ عرقديعا  دأرعء  حيكدع ـ مبيفة تأثيي عرتميينرت عرمقتيحدة فدع تاد ا عإلراعك عرحد  .1

 . رالعبع كي: عريا عرشبرب ميراتع عرمنرورة وعرتص يب 

عرتمييندرت عرمقتيحدة عدن عرتمييندرت عالعتيرريدة ) عرتقليايدة ( فدع تاد يي تأثيي  فيل مبيفة .2

يددراتع عرمنرورددة وعرتصدد يب ردداى العبددع عإلراعك عرحدد  ـ حيكددع وعت ددرذ عرقدديعا  ددأرعء م

 عرمجم عتين ) عر ر اة وعرتجييبية ( عرشبرب   ي: عريا .

ن  ال االختبةةةارين ين المتكةةةافئتياسةةةتخدم الباحةةةث المةةة ه  التجريبةةةي وفةةةل تصةةةميم المجمةةةونت   
( النبةةاو مةةن فئةةة الشةةباأ الةة ين يمقلةةون  ةةاد  18الالبلةةي والب ةةد  ل أمةةا ني ةةة البحةةث فبلغةةل )

 ( النبين لكل مجمونة .2الرياحي في محافظة بابل ل وبوارك ) الالاسم
 وت  ل عربرحث إرى عالستنترجرت عآلتية :

رلتمراين عرمقتيحة تأثيي عيجر ع فع تا ا عإلراعك عرح  ـ حيكع راى عرالعبين عرشبرب  .1

   ي: عريا .

تا يي  تا ا عإلراعك عرح  ـ حيكع وميحلة عت رذ عرقيعا يسرةم  ش ل كبيي فع  .5

 كي: عريا . اي فعميرعررعء عألمست ى 

 رلتمراين عرمقتيحة تأثيي عيجر ع فع تا ا مست ى عألرعء عرميراي   ي: عريا . .5

 

 

 

 

 

                                                 
(1)

ح    واتخدضذ اليد اب بدأدا  ةهدضبت  ح    واتخدضذ اليد اب بدأدا  ةهدضبت    ––أث  تل  نضت ةيت حة لتطو   اإلدباك الكس أث  تل  نضت ةيت حة لتطو   اإلدباك الكس نرجع ماشي عزت عرباا    

ة ة كليددة عرتي يددكليددة عرتي يدد    جرمبددة  ر ددل جرمبددة  ر ددل     : )اسددررة مرجسددتيي غيددي منشدد ا: : )اسددررة مرجسددتيي غيددي منشدد ا: اللنضولددة والتصددو ا لالعبدد   دد ة اليددي ل اددبضل اللنضولددة والتصددو ا لالعبدد   دد ة اليددي ل اددبضل 

 ( .( .20022002    عرييرضية عرييرضية 
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 (1)(2212دراسة ) وليد كمال محمود    4ـــ  2ـــ  2
الحركي على تعلم بعم  –الحسي  اإلدراكاثر منهج تعليمي مقترح لتطوير بعم قدرات )

 بكرة اليد لطالبات معاهد التربية الرياضية ( األساسيةالمهارات 
   :  دع البحث  لى

الحركةي  –الت رع نلى اقةر المة ه  الت ليمةي فةي تيةوير ب ةض الالةدرال اسدرا  الحسةي .  1
 .ني ة البحث  أفرادلد  
الحركةةي نلةةى ت لةةم ب ةةض المهةةارال  –الحسةةي  اسدرا الت ةةرع نلةةى اقةةر تيةةوير رةةدرال .  2

 . ني ة البحث أفرادبكر  اليد لد   األساسية
اسةتخدم الباحةث المة ه  التجريبةي و لة  لم ئمةة  ةة ا ال ةو  مةن م ةا   البحةث ال لمةي مةةك      

 ل ورةةد اسةةتخدم الباحةةث كةة ل  احةةد التصةةاميم التجريبيةةة المسةةمى  وأ دافةةهيبي ةةة مشةةكلة البحةةث 
يالبةةةة ( فةةةي الصةةةع  40) تصةةةميم المجمةةةونتين المتكةةةافئتين( . وتتكةةةون ني ةةةة البحةةةث مةةةن ) 

يالبةة( مةن م هةد التربيةة 20تحمن المجمونة الحةابية )   س ة( ل  18 – 16ب مر ) األول
يالبة ( من م هد التربية الرياحةية فةي  20الرياحية في السليما ية . و المجمونة التجريبية )

 خا الين .
   االست تاجال :                                                 أ م
من الم ه  التالليد  في توزيك  أفحلالم ه  الت ليمي المالترح من ربل الباحث   ن -1

ردم بشكل سهل و متدرج مما سا م في تحسين وتيوير  أل هالصغير   واألل اأالتمارين 
 مستوا م . 

الت ويك في الوحدال الت ليمية المالترحة سا م بزياد  روح الداف ية والت افت والحمات في  -2
 الحركي .  –الحسي  اسدرا ت لم وفي تيوير ب ض ردرال ال
 واألل اأالبسيية في التمارين  واألجهز  األدوالالت ظيم و استخدام مجمونة من  -3

وتكرار ا والتدريأ نليه حمن خيي الم ه  الت ليمي المالترح من ربل الباحث والتي سا مل 
الحركي و ساند  –الحسي  اسدرا درال في توفير الخبرال الت ليمية ال زمة لتيوير ب ض ر

 بكر  اليد موحو  البحث . األساسيةالمهارال  وأدا نلى ت لم 
                                                 

(1)
الك    ع   تل دم بلدض  –اث  ةنه  تل يل  ةيت ي لتطو   بلض قيبات اإلدباك الكس  وريا كمرل محم ر     

  جرمبدة  غداعر   أطيوحة ركت اع  غيي منش ا: اللهضبات ااسضسية بل ة اليي لطضلبضت ةلضهي الت بية ال  ض ية : )

 (2012  كلية عرتي ية عرييرضية 
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 : دراسات خاصة بمعالجة المعلومات ثانياا : 
 (1)(2226دراسة ) نهاد محمد علوان   5ـــ  2ـــ 2

 )اثر إستراتيجية معالجة المعلومات على وفق السيادة المخية النصفية في تعلم بعم
  المهارات األساسية بكرة اليد واالحتفاظ بها(

  دفل الدراسة  لى :
الت رع نلى الفرول في ت لم ب ض المهارال األساسية بكر  اليد ل و  السياد  المخية 

 ال صفية )األيمن , األيسر( والالدر  نلى االحتفاظ بها .
لب ةةال فةةي جام ةةة  ةة ح الدراسةةة نلةةى ني ةة مةةن يالبةةال كليةةة التربيةة الرياحةةية ل أجريةل 

بغداد بهدع الت رع نلى الفرول في الالدر  نلى م الجة الم لومال في ت لم ب ةض المهةارال 
بكةةةر  اليةةةدل وكةةة ل  الت ةةةرع نلةةةى الفةةةرول فةةةي  لةةة  الةةةت لم بةةةين  و  السةةةياد  المخيةةةة  األساسةةةية
ل ورةةد ( والالةدر  نلةةى االحتفةةاظ بةةين المجمةونتين الحةةابية والتجريبيةةةاأليسةةرل األيمةةنال صةفية )

( يالبةةةل وانةةدل الباحقةةة اختبةةاراو م رفيةةاو بكةةر  اليةةدل وتوصةةلل الدراسةةة 86بلغةةل ني ةةة البحةةث )
م الجةةةةة الم لومةةةةال ت ةةةةد ف الةةةةة فةةةةي زيةةةةاد  الالةةةةدر  نلةةةةى م الجةةةةة  ة سةةةةتراتيجيم ةةةةا     ن  لةةةةى

 بكر  اليد. األساسيةالم لومال وفي ت لم واحتفاظ ب ض المهارال 
 
 (2)(2228د عبد الحسن عبود منصور مهندراسة )   6ـــ  2ـــ  2
إستراتيجية معالجة المعلومات وأثرها في المعالجة المعرفية والجانب المهاري والمعرفي  ))

 (( بكرة القدم وفق األنظمة التمثيلية )السمعي ، البصري، الحسي(
  دفل الدراسة  لى :

هةةةار  والم رفةةي بكةةةر  الم الجا ةةأالم الجةةة الم رفيةةةة للم لومةةال و  فةةيالت ةةرع نلةةى الالةةةدر   .1
الحسةي( لةد  ية أ الصةع األول -البصةر -الالدم نلى وفل األ ظمةة التمقيليةة )السةم ي
 في كلية التربية الرياحية جام ة بغداد.

                                                 
(1)

اثدد  إسددت اتيرية ةلضلردة اللل وةددضت ع دد  ولددق السدديضدة اللخيدة النصددفية لدد  تل ددم بلددض نيدرر محمددا علدد ع     

كليددة عرتي يددة   جرمبددة  غدداعر   : )أطيوحددة ركتدد اع  غيددي منشدد ا:  اللهددضبات ااسضسددية بلدد ة اليددي واالحتفددض  بهددض

 (2001  عرييرضية رلبنرت 
(2)

يرية ةلضلرددة اللل وةددضت وأث هددض لدد  الللضلرددة اللل ليددة والرضنددا إسددت اتمينددا عبددا عرحسددن عبدد ر منصدد ا    

)أطيوحدة ركتد اع  غيدي اللهضبي واللل ل  بل ة اليديا ولدق اانظلدة التلثي يدة )السدلل  ، البصد ي، الكسد ( : 

 ( .2002  كلية عرتي ية عرييرضية   جرمبة  غاعر   منش ا: 
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الت ةةةرع نلةةةى اقةةةر اسةةةتخدام اسةةةتراتيجيال م الجةةةة الم لومةةةال فةةةي الالةةةدر  نلةةةى الم الجةةةة  .2
لالةةدم نلةةى وفةةل األ ظمةةة التمقيليةةة المهةةار  والم رفةةي بكةةر  ا الجا ةةأالم رفيةةة للم لومةةال و 

الحسةي( لةد  ية أ الصةع األول فةي كليةة التربيةة الرياحةية جام ة -البصةر -)السم ي
 بغداد.

تجريبيةة وتمقلةل ني ةة البحةث بيلبةة الالةق ث مجةاميك  ااستخدم الباحث المة ه  التجريبةي     
-2001د للس ة الدراسةية الصفوع األولى رسم التدريأ في كلية التربية الرياحية جام ة بغدا

ب ةةةد تالسةةةيم ال ي ةةةة نلةةةى قةةة ث مجةةةاميك نلةةةى وفةةةل أ ظمةةةة  ( يالبةةةاول32وبلةةةغ نةةةدد م ) 2002
ن يالتمقيةةةل لةةةديهم أجريةةةل االختبةةةارال الالبليةةةة ليةةةتم ب ةةةد ا ت فيةةة  البر ةةةام  الت ليمةةةي بوارةةةك وحةةةدت

( وحةد  ت ليميةة 14( دريالة في الوحد  الت ليمية وبمجمةو  )13ن أسبونيا بزمن مالدارح )يت ليميت
وب ةةةد  لةةة  تةةةم  جةةةرا  االختبةةةارال الب ديةةةة ليةةةتم م الجةةةة البيا ةةةال بواسةةةية الوسةةةائل اسحصةةةائية 

 .  (SPSS)الم اسبة باستخدام الحاليبة اسحصائية لل لوم االجتمانية 
 أما أ م االست تاجال فالد كا ل :

فةةان و فةةي تحسةةين  أظهةةرل  تةةائ  البحةةث  ن بر ةةام  اسةةتراتيجيال م الجةةة الم لومةةال كةةان. 1
الم الجةةةةة الم رفيةةةةة للم لومةةةةال والجا ةةةةأ المهةةةةار  والم رفةةةةي بكةةةةر  الالةةةةدم للمجةةةةاميك التجريبيةةةةة 

 الق ث )الحسيل البصر ل السم ي( وب سأ متفاوتة.

حالالل مجمونة ال ظام الحسي أنلى  سبة من التيور في الم الجة الم رفية للم لومال . 2
ومن قم جا ل مجمونة ال ظام  ةارال المهارية الق قواختبار التحصيل الم رفي واالختب
 البصر  فمجمونة ال ظام السم ي.

 
 
 
 
 
 
 
 



 21                                                  الدراسات املرتبطة الباب الثاني: الدراسات النظرية و

 

 : السابقة الدراسات مناقشة   7ــ  2ــ  2
 (2)  جدول

 دراسة مقارنة بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية
عيد  اللنه  اللينة اليباسة

 الوحيات
 اهم االستنتضاضت اللتغي  اللستيف 

كلي ةهيي ة

 صضلح

2223 

ح اس ة ة  بل ة اليي 

 ( سنة17ــ  15بأعلضب )
التر  ب  

 ةرلوعتيع
سضهم اللنه  الليت ي ل   ةنه  تر  ب  ةيت ي 24

تطو   قيبات االدباك الكس ــ 

ح    )الللضن ( لك اس 

 الل ة  بل ة اليي

لليض  ع   

 حسيع 

2227 

اضلبضت الصف الثضن  

 ةتوسط
التر  ب  

 ةرلوعتيع
تل  نضت إدباك حس ــ  8

 ح   
واود تأثي  ةلنوي ل تل  نضت 

االدبا ية الكس ـــ ح  ية ل  

تل م بلض اللهضبات الهروةية 

 بل ة اليي 

نضا  ةطا  

 عزت البيب

2228 

ابضل نضدي اليضسم بل ة 

 اليي
التر  ب  

 ةرلوعتيع
ل تل  نضت الليت حة تأثي   تل  نضت ةيت حة 18

إ رضب  ل  تطو   االدباك 

الكس ـــ ح    واتخضذ الي اب 

للهضبت  اللنضولة والتصو ا 

 بل ة اليي
وليي  لضي 

ةكلود 

2212 

اضلبضت ةلهي إعياد 

ــ  16اللل لضت بلل  )

 ( سنة18

التر  ب  

 ةرلوعتيع
ل لنه  التل يل  أث  إ رضب  ل   ةنه  تل يل  ةيت ي 22

تطو   بلض قيبات االدباك 

الكس  وتل م بلض اللهضبات 

 سية بل ة اليي االسض

نهضد ةكلي 

ع وان 

2226 

 

 

 

اضلبضت   ية الت بية 

ال  ض ية ل بنضت اضةلة 

 بغياد

 

 

 

التر  ب  

 ةرلوعتيع
أث  است اتيرية ةلضلرة  16

اللل وةضت ع   ولق 

 السيضدة اللخية النصفية

 

 

واود للضلية الست اتيرية 

ةلضلرة اللل وةضت ل  التل م 

واالحتفض  ببلض اللهضبات 

 ضسية بل ة اليياالس

ةهني عبي 

الكسع عبود 

2228 

 

 

 

االل   ية الت بية 

 ال  ض ية ل  اضةلة بغياد

 اضلا 52

التر  ب  

ثالث 

 ةرلوعضت

اث  است اتيرية ةلضلرة  14

 اللل وةضت

 

واود أث  إ رضب  الست اتيرية 

ل   ةلضلرة اللل وةضت 

الللضلرة اللل لية والرضنا 

اللهضبي واللل ل  بل ة الييا 

لق اانظلة التلثي ية و

 ()السلل  ، البص ي، الكس 

احلي ةهيي 

 صضلح

2214 

االل الصف ااوي 

ــ  13ةتوسط بأعلضب )

 ( سنة14

التر  ب  

 ةرلوعتيع
تل  نضت ادبا ية ةهضب ة  8

 بضاس ول اللتس سف
واود أث  ا رضب  ل تل  نضت ل  

ةلضلرة اللل وةضت وتنلية 

بلض الليب ضت الكسية 

نضولة والتصو ا للهضبت  الل

 بل ة اليي
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 : من الدراسات السابقة اإلفادةمجاالت      8ــ  2ــ  2
 فيما يأتي است راض ألوجه اسفاد  من الدراسال السابالة .    
 سالالدرا تل  نلى أ ميةالت رع  االي   نلى الدراسال السابالة هامن خ ل تم .1

    .مهما للباحثوالمشاكل التي نالجتها والتي مقلل جا با م رفيا 

 نلى الت رع تمو  الرسائل في ال ظرية الفصول أدبيال نلى الباحث اي   خ ل من .2
 م رفية  حافة شكل مما بدراستها البحوث تل  رامل التي وال ظريال ال ظرية ال لوم
 .  للباحث مهمة

م الجة  لالياتفي الدراسال السابالة  االختبارال المستخدمة استفاد الباحث من .3
  ومال واختبارال المدركال الحسية للمهارال ريد البحث .الم ل

 ويريالة الدراسال ت اولتها التي المختلفة ال ي ال نلى اي نه من الباحث استفاد .4
 . الم اسبة البحقية والتصاميم م ها أخ ل التي والمجتم ال اختيار ا

 وك ل  ساند الم والوسائل البحقية واألدوال البحوث  جرا ال نلى الت رع تم ك ل و  .5
 االستي نية التجارأ  جرا  ويريالة الدراسال تل  في  جرا ال التجا ت والتكافر

 . التجارأ تل  وفوائد
 والتي الدراسال تل  استخدمتها التي اسحصائية الوسائل نلى الت رعباسحافة الى   .6

 . وندد ا ال ي ال حجم مك تت اسأ
 البيا ال ونرض ت ظيم يرل نلى السابالة الدراسال خ ل من الباحث ت رع .7

 .البيا ية والرسوم
 السابالة الدراسال في الموجود  والتوصيال االست تاجال من الباحث استفاد وأخيرا .8

 . ال مل خ صة ت تبر والتي
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 الباب الثالث
جراءاته الميدانية ـــ  3  :منهجية البحث وا 
 :منهج البحث  1 ـــ 3
معالجة في بناء مقياس  يةمسحدراسة الاستخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوب ال   

أفضل المناهج وأيسرها للوصول إلى تحقيق أهداف  من "الن المنهج الوصفي المعلومات
مات تمكنه من التحليل والتفسير واتخاذ القرارات، ويكشف البحث،فالمسح يزود الباحث بمعلو 

 .(1)له عن العالقات بين المتغيرات المدروسة" 
المثنهج التجريبثي والثذع يعثرف بثأن "التغييثر المتعمثد والمضثبو  للشثرو   الباحثث وأعتمد     

وكثثذل     ،ومثثن  ثثم مالحلثثة التغييثثرات الناتجثثة فثثي هثثذا الواقعثثة ذاتهثثا  ،المحثثددل لواقعثثة معينثثة 
تصثثميم المجموعثثة العشثثواخية االختيثثار ذات االختبثثار القبلثثي والبعثثدع والثثذع  . ذو (2)تفسثثيرها"

الباحثثثث االختبثثثارات القبليثثثة  ىجثثثر أ إذي لثثثق عليثثثه )التصثثثميم التجريبثثثي ذو الضثثثب  المحكثثثم(. 
للمجمثثثوعتين الضثثثاب ة والتجريبيثثثة بمقيثثثاس معالجثثثة المعلومثثثات واختبثثثارات المثثثدركات الحسثثثية 

بلعبثثثة كثثثرل اليثثثد الموجثثثودل ضثثثمن منهثثثا  وزارل التربيثثثة  بمهارتي)المناولثثثة والتصثثثويب( لخاصثثثةا
 ثثم  بثثق المتغيثثر المسثثتقل علثثى المجموعثثة التجريبيثثة دون الضثثاب ة  ثثم  ،للمرحلثثة المتوسثث ة 

                    ،أجثثثثثثثرى االختبثثثثثثثارات البعديثثثثثثثة للمجمثثثثثثثوعتين واسثثثثثثثتخر  الفثثثثثثثروق بثثثثثثثين االختبثثثثثثثارات إحصثثثثثثثاخيا  
 ( .8شكل )ما مبين في ك
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1 )

األسسسا انهجية سسال تادسسست ااحصا اة فسسصل ال ثسسل انم سستر انة سست  انت  ت سسال  ؛ عددان حسيندد يسقسب عدد هللاسعبدداسوس  دد سي دد 

س.س922مس(س،سصس9002:س)سعم حس،سإثراءسل نشرسقالت زبعس،سس1،سطتاةنسصن ال 
(9)

 .س145(سص9019:س)عم حس,سدارسال  زقريسال  م ةسل نشرس,سس1,سطسية ال انم ث انة هلحجع مرسإ راه مسقناب جيس؛سس
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 (8شكل )

 للبحث التصميم التجريبي
مثثن خصثثاخع العمثثل التجريبثثي أن يقثثوم الباحثثث متعمثثدا  بمعالجثثة عوامثثل معينثثة تحثثت و      

د يثثحدتشثثرو  مضثثبو ة ضثثب ا  دقيقثثا لكثثي يتحقثثق مثثن كيفيثثة حثثدوث حالثثة أو حاد ثثة معينثثة و 
 لبحث على وفق التالي: وقد حددت متغيرات ا ،أسباب حدو ها

 .التمرينات اإلدراكية المهارية باألسلوب المتسلسلالمتغير التجريبي )المستقل( وهو أ . 
مقيثثاس معالجثثة المعلومثثات وبعثثا المثثدركات الحسثثية لمهثثارتي المناولثثة المتغيثثر التثثاب  )ب . 

 (.والتصويب بكرل اليد
يقثثثة أو بثثثأخرى علثثثى سثثثالمة التجربثثثة، المتغيثثثرات  يثثثر التجريبيثثثة )الدخيلثثثة( قثثثد تثثث  ر ب ر    .

 . وعليه ينبغي تحديد هذا المتغيرات والسي رل عليها
 : البحث ةوعين مجتمع  2ـــ  3

فثثثثي محافلثثثثة ديثثثثالى )بعقوبثثثثة  ينيشثثثثمل مجتمثثثث  البحثثثثث الحثثثثالي المثثثثدارس المتوسثثثث ة للبثثثث    
خ ثي  التربثوع حسب إحصاخية مديرية التربية / قسم الت ،( مدرسة 5 )المركز( والبالغ عددها 

 م . 9012 ثثث 9019للعام الدراسي 

 ان طتاا

 

 انهةهتعصا

 

 ادتنى
 

 انثصن ال

 

 انثصنثال

 

 ان ا ةال

 

 ن صحسالا

انهةهتعال 

 انضص طال

انهةهتعال 

 انتة  م ال

 

 

اختمصر 

  لقم

 

 

اختمصر 

  ةاي

 

 انته  جصا انهتمةال

انته  جصا 

 اددراك ال انهيصر ال

 صألس تب 

 انهتس سل

 

انف ق   ن 

ادختمصر ن 

انقم ل 

تانمةاي 

ن هةهتعال 

 انتة  م ال

 

 

انف ق   ن 

انهةهتعت ن 

ثل ادختمصر 

 انمةاي
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فثي مركثز مدينثة بعقوبثة والبثالغ  )الصثف األول( المرحلثة المتوسث ة البيشتمل على  ثوالذع 
 ( .  2جدول )وكما مبين في  ،  الب ( 1980 )معدده

 (3جدول )
 كل مدرسةإعداد طالب الصف األول في المدارس المتوسطة لقضاء بعقوبة المركز وعدد الشعب في 

 اسم المدرسة ت
عدد طالب الصف 

 األول
 عدد الشعب

 5 113 متوسطة طارق بن زياد 1
 3 131 متوسطة شهداء اإلسالم 2
 3 133 متوسطة البالذري 3
 4 161 متوسطة االنتصار 4
 3 121 متوسطة قريش 5
 3 12 متوسطة العراق 6
 4 147 متوسطة برير 7
 5 276 متوسطة الترمذي  1

 31 1251 موعالمج
(  الب تثم اختيثارهم بصثورل 200) وقد كانت عينة بحث بناء مقياس معالجة المعلومات     

فقثد كانثت  التجثارب االسثت العيةأمثا عينثة  ، (الترمثذعمجتم  البحثث )متوسث ة عشواخية من 
       ة . ويمكن توضيح توزي  العينات باآلتي :(  الب تم اختيارهم بصورل عشواخي120)

 (  الب عينة است العية لمقياس معالجة المعلومات .40)أ . 
 الختبارات المدركات الحسية .(  الب عينة است العية 60ب . )
 (  الب عينة است العية للتمرينات اإلدراكية المهارية .20  . )

(  البثا يم لثون  ثالب الصثف األول 183كثان ). مجتم  البحث : أما مجتم  البحثث فقثد 3 
إذ تم اختيار تل  المدرسة بصورل عشثواخية عثن  ريثق  ،متوس ة  ارق بن زياد المتوس  في 

 القرعة .
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(  البثثثا مثثثن  ثثالب الصثثثف األول متوسثثث  60. عينثثة البحثثثث : تكونثثت عينثثثة البحثثثث مثثن )4
وقثثثد تثثثثم اختيثثثار تلثثثث  الشثثثعبتين بصثثثثورل  ، (هثثثثث، ) تييم لثثثون  ثثثثالب الصثثثف األول فثثثثي شثثثعب
وقثد كثان عثدد  ،( شثعب 5عب المدرسثة البثالغ عثددها )عشواخية وعن  ريق القرعة من بين ش

( بسثب 2مثنهم بسثبب الغيثاب و) (2) (  ثالب5تثم اسثتبعاد ) ،(  البثا35( )  الب شعبة )
أمثثا  ،(  البثثا30فأصثثبح العثثدد المتبقثثي ) ، (  الثثب واحثثد بسثثبب مواليثثدا1و) ممارسثثتهم للعبثثة
 ،( مثنهم بسثبب حثالتهم الصثحية2(  البا تثم اسثتبعاد )32) ( فقد كان عددهمهث الب شعبة )

وقد قسمت عينة البحث بصثورل عشثواخية إلثى مجمثوعتين  ، (  البا30فأصبح العدد المتبقي )
. وقثثثد بلغثثثت نسثثثبة العينثثثة مثثثن مجتمثثث   (  البثثثا30)ضثثثاب ة وتجريبيثثثة( تضثثثم كثثثل مجموعثثثة )

 ( يبين ذل  .4جدول )و  ،%(28,64البحث )
 (4جدول )

 البحث وعينة مجتمع يبين 
 العدد يراتالمتغ

 طالب 1251 مجتمع البحث
 طالب 61 عينة البحث

 طالب 31 المجموعة التجريبية
 طالب 31 المجموعة الضابطة

 طالب 41 العينة االستطالعية للمقياس
 طالب 211 عينة بناء المقياس

 طالب 61 العينة االستطالعية لالختبارات
 طالب 21 العينة االستطالعية للتمرينات

 :األدوات والوسائل المستخدمة في البحث األجهزة و    3ـــ  3
 :  المعلوماتوسائل جمع     3−3−1
 ث المراج  والمصادر العربية واألجنبية .1
 المقابالت الشخصية. −2



 52                                                    الباب الثالث: منهجية البحث واجراءاته امليدانية 

 

 . العلمية المالحلة -3
 ث استمارات استبيان .4
 .االختبارات والقياسات  -5
 .ن حول مقياس معالجة المعلوماتاست الع أراء الخبراء والمختصياستمارل   -6
اختبثثثثارات المثثثثدركات الحسثثثثية  تحديثثثثد اسثثثثت الع أراء الخبثثثثراء والمختصثثثثين حثثثثولاسثثثثتمارل ثثثثث 7

 لمهارتي المناولة والتصويب قيد البحث .
 :المستخدمة واألدوات  األجهزة    2ــــ  3ــــ  3
 . ساحة المدرسة* 
 ( . 4عدد)  الكترونيةساعات توقيت * 
 . شري  قياس* 
 أشر ة الصقة لتحديد المسافات .* 
 ( . 2صافرل نوع ) فوكس ( عدد ) * 
 (. CASIOحاسبة يدوية نوع ) * 
 حاسبة إلكترونية .* 

 * أشر ة ملونة .
 . 12( وعدد 2* كرات يد حجم )
 * أهداف كرل يد .

 . جدار مستوع* 
 التجانس والتكافؤ :    4 ــــ 3
 : التجانس    1 ــــ 4ـ ـــ 3
الممارسثثثثين للعبثثثثة  ال ثثثثالبتثثثثم إجثثثثراء التجثثثثانس بثثثثين عينتثثثثي البحثثثثث مثثثثن خثثثثالل اسثثثثتبعاد     
المعفيثين مثن ممارسثة  ل ثالبالمتغيبثين عثن الحضثور وا  ثالبالمتثأخرين دراسثيا وال ل ثالبوا

 الرياضة بسبب حالتهم الصحية .
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 :  التكافؤ    2 ــــ 4 ــــ 3
النتثثاخج التثثي تلهثثر بعثثد ت بيثثق التمرينثثات لغثثرا االن ثثالق مثثن نق ثثة شثثروع واحثثدل وعثثزو    

التكثثثاف  فثثثي جميثثث  قثثثام الباحثثثث بثثث جراء  ، إلثثثى المتغيثثثر المسثثثتقل فقثثث  ولثثثيس إلثثثى شثثثيء أخثثثر
متغيثرات البحثث ف فقثد أجثرى الباحثث التكثاف  فثي مقيثاس معالجثة المعلومثات بثين المجمثوعتين 

وقثد كانثت  المعلومثات ،الضاب ة والتجريبية عثن  ريثق االختبثار القبلثي علثى مقيثاس معالجثة 
( 0605المحتسثثثثبة تحثثثثت مسثثثثتوى داللثثثثة )( T)( اكبثثثثر مثثثثن قيمثثثثة1668( الجدوليثثثثة )Tقيمثثثثة )

( مما يعنثي عثدم وجثود فثروق معنويثة فثي مقيثاس معالجثة المعلومثات ، ممثا 58ودرجة حرية )
كما أجرى الباحث التكثاف  بثين و يدل على تكاف  المجموعتين في مقياس معالجة المعلومات .

مثثثثوعتي البحثثثثث الضثثثثاب ة والتجريبيثثثثة فثثثثي االختبثثثثارات القبليثثثثة للمثثثثدركات الحسثثثثية لمهثثثثارل مج
المحتسثثثثثبة لجميثثثثث  ( T)( اكبثثثثثر مثثثثثن قيمثثثثثة1668( الجدوليثثثثثة )Tالمناولثثثثثة، وقثثثثثد كانثثثثثت قيمثثثثثة )

( ممثثثا يعنثثثي عثثثدم وجثثثود فثثثروق 58( ودرجثثثة حريثثثة )0605االختبثثثارات تحثثثت مسثثثتوى داللثثثة )
الحسثثثثية لمهثثثثارل التصثثثثويب، ممثثثثا يثثثثدل علثثثثى تكثثثثاف   اختبثثثثارات المثثثثدركات معنويثثثثة فثثثثي جميثثثث 

المجمثثوعتين فثثي تلثث  المهثثارل وكثثذل  أجثثرى الباحثثث التكثثاف  بثثين مجمثثوعتي البحثثث الضثثاب ة 
( Tوالتجريبيثثة فثثي االختبثثارات القبليثثة للمثثدركات الحسثثية لمهثثارل التصثثويب، وقثثد كانثثت قيمثثة )

ارات تحثثثثت مسثثثثتوى داللثثثثثة المحتسثثثثبة لجميثثثث  االختبثثثثث( T)( اكبثثثثر مثثثثن قيمثثثثثة1668الجدوليثثثثة )
( ممثثثثثا يعنثثثثي عثثثثثدم وجثثثثثود فثثثثثروق معنويثثثثة فثثثثثي جميثثثثث  اختبثثثثثارات 58( ودرجثثثثة حريثثثثثة )0605)

المدركات الحسية لمهارل التصثويب ، ممثا يثدل علثى تكثاف  المجمثوعتين فثي تلث  المهثارل وكمثا 
 .(5مبين في الجدول )
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 (5جدول )
 غيرات البحثيبين تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية في مت

 المتغيرات
 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

T 
 المحتسبة

T 
 الجدولية

داللة 
 الفروق

 س  
 

 ع
 

 س  
 

 ع
  

مقياس معالجة 
 1.46 3.16 72.43 3.45 72.13 المعلومات

1.61 

 غير دالة

إدراك اإلحساس 
 غير دالة 0.52 0.98 11.16 0.95 11.30 بالزمن للمناولة

ساس إدراك اإلح
 غير دالة 0.69 0.94 10.26 0.92 10.10 بالمكان للمناولة

إدراك اإلحساس 
 غير دالة 0.92 0.95 14.33 0.99 14.10 بالمسافة للمناولة

إدراك اإلحساس 
 غير دالة 0.63 1.04 11.73 0.97 11.56 بالزمن للتصويب

إدراك اإلحساس 
 ر دالةغي 0.81 1.60 21.66 1.56 21.33 بالمكان للتصويب

إدراك اإلحساس 
 غير دالة 0.57 1.14 11.83 1.09 11.66 بالمسافة للتصويب

 
 : بناء مقياس معالجة المعلومات   5 ـــ 3
 :  خطوات إعداد مقياس معالجة المعلومات   1 ـــ 5 ـــ 3
عملية انتقاء المعلومثات  هي" و  معالجة المعلومات نلرية بعد أن حدد الباحث مفهوم   
وتتصف الحركات الماهرل بالتنليم الراقي لعمليات  رارات بشأنهاثثثثثاذ القثيرها واتخوتفس

واالستجابة ورج  االستجابة من ناحيتي الزمان والمكان وتحت سي رل واعية أو  االستقبال
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، وبعد اال الع على األدبيات والدراسات السابقة (1)"شبه واعية مبرمجة لتحقيق هدف معين
مية ذات العالقة بمفهوم معالجة المعلومات ومكوناتها وخصاخصها والم شرات والمصادر العل

ولعدم وجود مقياس لمعالجة المعلومات  المتوس ، األولالم لوب توافرها لدى  الب الصف 
شرع الباحث في عملية  لمهارتي المناولة والتصويب بكرل اليد وللمرحلة العمرية قيد البحث

ن بناء و  ،بناء المقياس  جية التي يتم االختبار أو المقياس يعتمد على محتوى المادل المنها 
ل بدورها ، إذ تحلل تل  المادل إلى عدد من األهداف التعليمية الفرعية ، والتي تحلتدريسها

 .لكي تكون عملية صيا ة األهداف التعليمية واضحةإلى أهداف سلوكية معينة 
، وبعد اال الع على معالجة المعلوماتمقياس  فقراتبغية الشروع بعملية تحديد و    

إن  اعتباروعلى  (الصف األول)مادل كرل اليد للمرحلة المتوس ة المفردات الخاصة بمنها  
( 1977اعتمد الباحث على مقياس معالجة المعلومات لشم  )إذ  ،الباحث متخصع فيها

لمعلومات لمهارتي قام الباحث ب عداد فقرات مقياس معالجة او  ، مجاالت ةوالمكون من أربع
 ربعة وبالشكل اآلتي: أموزعة على مجاالت ( فقرل 04المناولة والتصويب بكرل اليد من )
 المجال األول: المعالجة العميقة

وهثثي تتضثثمن تكثثريس االنتبثثاا للمعنثثى، وتصثثنيف الفكثثرل التثثي يثثدل عليهثثا ذلثث  الرمثثز، مثث ال     
وهذا العمليثة تخضث  ذكر معنى المهارل يتعندما ي لب من الشخع تذكر كلمة مهارل فأنه قد 

تتشثثثابه  خع آخثثثر أن المهثثثارل تشثثثير إلثثثى تجربثثثةلترميثثثز سثثث حي، فثثثي حثثثين يالحثثثل علثثثى شثثث
 .( فقرل 11ويتكون من ) ،عميقي أخرى وهذا العملية تخض  لترميز وتختلف عن معان

 المجال الثاني: الدراسة المنهجية
 التمرينثاتأك ر من اآلخرين من خثالل  بونيتدر هي ال رق التي يستخدمها ال الب  الذين    

 . ( فقرل11ويتكون من ) ،المعدل لذل 
 المجال الثالث: االحتفاظ بالحقائق العلمية

عثثن ال ثرق األخثثرى لمعالجثثة  هثي الثثتمكن مثن معالجثثة التفاصثيل والمعلومثثات بغثثا النلثر   
 .( فقرل 11ويتكون من ) ،وهي وسيلة تنب  مفيدل جدا  لألداء المعلومات

 
 

                                                 
س(1)

 98،سص(9002قالت زبع،عم ح،س)دارسصف ءسل نشر: انهة ث ال   ن انجظ  ال تانتطم ق األسصن ب؛يمايسع يسالفرم قي
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 المجال الرابع: المعالجة المفصلة والموسعة
فهي تشير إلى  ريقة معالجة المعلومات بحيثث تجعلهثا أك ثر أ نثاء وتكثون ملموسثة وذات    

عالقثثة شخصثثية. إذ يمكثثن لشثثخع مثثا أن يعثثالج بالتفصثثيل والتوسثثي  كلمثثة مهثثارل عثثن  ريثثق 
 ( فقرل.7من ) ويتكون  التفكير بأم لة عن معنى المهارل من تجربته الشخصية.

 :  إعداد فقرات المقياس بصيغتها األولية   1ـــ  1 ـــ 5 ـــ 3
 وروعي خالل إعداد الفقرات عدد من النقا  أهمها:

 ( أن ال تكون الفقرل  ويلة بمفرداتها بحيث ت دع إلى الملل في اإلجابة.1
  (1).( أن تكون العبارل قابلة لتفسير واحد2
 ومفهومة المعنى والهدف.( أن تكون الفقرل واضحة 3
 ( أن تكون الفقرات بصيا ة تناسب مستوى المستجيبين بأسلوب لغوع بسي  وواضح.0
 ( صيا ة الفقرات ب ريقة ال توحي لعينة البحث بأع إجابة.5
( مراعال أن تتضمن األسخلة على اإلجابات المحتملة جميعها حتى يتوفر لعينة البحث 6

 المناسبة.أساس معقول الختيار اإلجابة 
 (2).( تجنب العبارات التي تحمل أك ر من فكرل واحدل7
 ( تجنب العبارات المنفية بال.8
 (3).( أن تكون العبارات بصيغة المتكلم9

الفقرات الخاصة باالختبارات أو  )صيا ة( هنال  أسس عديدل يجب مراعاتها عند كتابة     
 (4):منها المقاييس التحريرية،

 أو األسخلة: أن تكون الفقرات-1
 شاملة.-أ
 متنوعة.-ب

                                                 
(1)

)رس لةسم جنت رس،س :ظ  انه تصد نتق  م ان احصا ثل حسص ح حا جال انهتصل حن تجيال ن ؛ب سرسعباسالغنيسشربفسالط بلس

 .89(سص9002مج ةسالرافابي،سك  ةسالتر  ةسالرب ض ة،سج م ةسالم صل،سال راق،س
(9)

س(1252الك بت،سدارسالع م،سس)9،سطانف تق انف د ال تتطم قصتيص انت  ت ال، رج ءسمحماسشربفس   سعالمسقن دبةسمحم دس

 .124ص
(2)

رس لةسا انه   ال اةعااد ال)ة ثل ثل تةا ل س تك انه صط ة ناى طصنمصاث    نصحج إرشصدي ح ؛ج احسخنرقسج ام رس

 .84،سص(س9011م جنت رس،سك  ةسالتر  ةسا يسرشا،سج م ةس غااد،س
(4)

(س،س1222:س)عم حس،سمط  عساألرزس،سس1ط،  حمصدئ ع م انجفا تانتقت م ثل انت   ال؛  زكرب سمحماسالظ هرس)قآخرقح(س

 .58-58ص
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 واضحة ومحددل.- 
 مراعية للفرق الفردية.-د
 متدرجة في الصعوبة.-هث
 مستقلة.-و
 أن يتناسب عدد الفقرات أو األسخلة م  زمن االختبار،ويتوقف ذل  على:-2
 الغرا من إجراء االختبار.-أ
 أعمار المختبرين ومستوى قدراتهم العقلية.-ب
 جات السلوكية الم لوب قياسها.األهداف والنتا- 
 نم  الفقرات أو األسخلة.-د
توزي  الدرجات)العالمات(على الفقرات أو األسخلة ب ريقة تتناسب وأهمية الس ال -3

 .الموضوع
لتقويمها لغويا  واخذ   وتم عرا الفقرات بصيغتها األولية على خبير في اللغة العربية    

 الباحث بمالحلاته في هذا الجانب.
     من المعروف إن كل مقياس يتكون من عدد من الفقرات . وتعرف الفقرل على أنها و     

وتعد  ،و تجزخته إلى وحدات اصغر أو ابس " عمل أو واجب أو س ال مفرد ال يمكن تحليله أ
وعندما ينتهي الباحث من خ وات المقياس التي ذكرت  ، (1)"قياس األساسيةالفقرل وحدل الم
من الضرورع أن يقوم ب عداد فقرات مقياسه وتجميعها معتمدا بذل  على سابقا يصبح 

وخبراته السابقة في المجال الذع يعد له  ،المصادر والمراج  العلمية في مجال التخصع
 المقياس .

ومن الضرورع العمل على إعداد فقرات المقياس في وقت مبكر الن ذل  يمنح المصمم     
وبعد االنتهاء من عملية إعداد الفقرات  ، وتعديلها إذ لزم األمر ذلالفرصة الكافية لمراجعتها 

 .العمل على تجميعها في مقياس واحديتم  ،ومراجعتها 
 
 

                                                 

 م هاسإعاادسالم  م يسالصب ييس/س  ع  ة/ حصجست   نغال ع   ال /    احالن اسعباسالكربمسعسس
(1)

(س،س1222:س)عم حس،سمط  عساألرزس،سس1،سط حمصدئ ع م انجفا تانتقت م ثل انت   ال؛  زكرب سمحماسالظ هرس)قآخرقح(س

 55ص
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 :  تحديد صالحية فقرات المقياس    2ـــ  1ـــ  5ـــ  3
( فقرل تم عرضها على 40بعد إعداد فقرات المقياس بصيغتها األولية والبالغ عددها )    
لغرا  العام وعلم النفس الرياضي واالختبار والقياس النفس في علم راء ومختصينخب( 10)

 ،ولتم يل المجاالت والفخات التي تنتمي إليها  ،(  3 الملحق ) الحكم على صالحية الفقرات
وبعد إ الع الخبراء على فقرات المقياس كانت  ،وما إذا كانت تحتا  إلى تعديل أو إضافة

 . م  إجراء تعديالت لغوية على بعا الفقرات لى جمي  فقرات المقياسأراخهم بالموافقة ع

 :  وضع تعليمات المقياس    3ـــ  1 ـــ 5 ــ 3
إن من شرو  المقياس الجيد أن يتضمن تعليمات توضح كيفية أداء االختبار وبشكل     

ل بة أدافالتعليمات هي بم ا ،وصول إلى الهدف الذع وض  من اجلهصحيح من اجل ال
الزمن المسموح به لإلجابة تكون بسي ة وواضحة  التي يفضل أن ،تعريفية لتنفيذ االختبار

 عن فقرات المقياس وكيفية تسجيل اإلجابات .
فقد  ،يستهان بها في إنجاح عملية إجراء المقياس  إن لوض  تعليمات المقياس أهمية ال   

تاخج االختبارات أو التأ ير ت في تفسير نأ بتت الدراسات أهمية الدور الذع تلعبه هذا التعليما
والذع يصعب معه إجراء عملية المقارنة بين نتاخج االختبار الواحد في المواقف  ،فيها

 (1).المختلفة
 ومنها:،تقدم قام الباحث ب عداد التعليمات الخاصة بالمقياس وعلى ضوء ما

الفقرل المعنية  قرأتم لكم لوقبل البدء باختيار اإلجابة عن فقرات المقياس أكون شاكرا  -1
 .( دقيقة لإلجابة48تم إع اء وقت) إذ ،باالختيار واإلجابة عليها بشكل دقيق

هذا  نتاخج علىإجابة ألنها ست  ر حتما من الضرورع عدم إهمال أع فقرل من دون  -9
 الدراسة التي  ايتها البحث العلمي فق  .

الحقل اإلجابة الصحيحة في  حرففقرات المقياس يفضل وض   علىعند اإلجابة  -2
 المقابل لها.

 
 

                                                 
(1)

منش رةس,سك  ةساآلداهللاس,ج م ةس:س)رس لةسم جنت رسغ رسس؛  جصء حق صس انتفصعل ادجتهصعل نط مال انةصحةالصف ءسب ع هللاسسس

 81(سص1222 غاادس,س
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 :  تنفيذ شروط إجراء المقياس     4ـــ  1 ـــ 5 ـــ 3
لكي يتم الحصول على استجابات صادقة من المختبرين يجب ضب  العوامل التي       

  (1):ومن أهم هذا العوامل هي ،يمكن أن ت  ر في سالمة اإلجراء قدر المست اع 
ألنها ت  ر  اءات تعني بضب  اللروف الفيزيقية: قام الباحث ب جر  اء المقياسلروف إجر ثث  1

وعليه حرع على أن تكون التهوية واإلضاءل ومكان  ،تأ يرا كبيرا في إجابات المختبرين
 الجلوس مناسبا  لوض  المختبرين .

ت ذع تع ى فيه التعليما: وهو محاولة ضب  الموقف ال تقنين الموقف االختبارعثث  9
 م  إ ارل الدافعية المناسبة لديهم تجاا أداء المقياس . ،للمختبرين

: يجب أن تكون التعليمات المكتوبة واضحة المعنى ومحددل .ليتسنى  وضوح التعليماتثث  2
 للعينة فهم التعليمات و اإلجابة بشكل سليم.

سالمة اإلجراء وقد حاول الباحث ضب  العوامل المذكورل في أعالا قدر اإلمكان لضمان    
 قدر اإلمكان من ناحية تهيخة األجواء المناسبة لإلجابة عن فقرات المقياس.

 : معالجة المعلوماتإجراء تجربة مقياس     5ـــ  1ـــ  5ـــ  3

 بعد اكتمال الصيغة األولية للمقياس يأتي دور القيام بتجربة المقياس والتي تكونت من:    
 : لمقياس معالجة المعلومات بة االستطالعيةالتجر    6ـــ  1ـــ  5ـــ  3
تعد التجربة االست العية دراسة تجريبية أولية يقوم بها الباحث على عينة صغيرل قبل    

، وان للتجربة االست العية عدد (2)قيامه ب جراء البحث بهدف اختيار أساليب البحث وأدواته
يمات المقياس واحتساب الوقت أهمها التعرف على مدى وضوح الفقرات وتعل األهدافمن 

عداد الصورل النهاخية ر المستغ ق لإلجابة واإلجابة على االستفسارات والتسا الت إن وجدت وا 
ال تكون فقرات المقياس واضحة للمختبرين م لما  قد، و للفقرات قبل القيام بتحليلها إحصاخيا

عية على مجموعة هي واضحة لدى الباحث لذا يقوم مصمم المقياس ب جراء تجربة است ال
 من المختبرين ليتعرف من خاللها على:

رأع المختبرين في التعليمات والكشف عن جوانب الضعف فيها من حيث الصيا ة  -1
 والمضمون ومالخمة اللغة .

                                                 
(1)

دارسالفكرسس,سالع هرةس)سسانق صس تانتقت م انت  تي تانجفسل أسصس صته تتطم قصته انهةصص ةصالحسالابيسمحم دسعالمس:سس

 .س154ص(سس9000ال ر يس،س
(9)

 .54(سص1254 ربة،سمصر،س:س)الع هرة،سالمط  عساألم1ط، حةةم ع م انجفا تانت   ال؛ فؤادس   سيطبسقآخرقحس
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جراء المقياس . -2  الوقت الذع يستغرقه االختبار ويتضمن إع اء التعليمات وا 

 مهامه بشكل صحيح . كفاءل فريق العمل المساعد على انجاز -3

تشخيع الفقرات الغامضة أو الصعبة أو عدم وضوح ال باعة في الفقرات التي تعرا  -4
 على المختبر لغرا إعادل  بعها أو صيا تها .

 الصعوبات والعراقيل التي تواجه الباحث عند إجراء االختبار أو المقياس.  -5
 7/1/2413 المصادف اال نينية يوم وهكذا قام الباحث، ب جراء تجربته االست الع      

المرحلة المتوس ة )الصف (  البا من 24)عاشرل صباحا  على عينة مكونة منالساعة ال
، تم اختيارهم ب ريقة عشواخية من مجتم  البحث، وقد حدد في هذا التجربة، الزمن األول(

ستفسار عن أع المستغرق ألداء االختبار، وقد  لب منهم قراءل التعليمات والفقرات واال
 موا وذكر الصعوبات التي قد تواجههم في إ ناء اإلجابة وقد أفرزت اإلجابات وضوح 

 لمستغرق لإلجابة على المقياس بينالتعليمات والفقرات وقد وضحت التجربة أن مدى الوقت ا
 . الب( دقيقة إلجابة ال34( دقيقة وبمعدل )35 ثثثث 25)
 :  على عينة البناء بارالختتطبيق ا   7ـــ  1ـــ  5ـــ  3

فقثثثثد  بثثثثق  المقيثثثثاسل التمييثثثثز لكثثثثل فقثثثثرل مثثثثن فقثثثثرات در ألجثثثثل إيجثثثثاد معامثثثثل الصثثثثعوبة وقثثثث    
مثثثثن  ثثثثالب الصثثثثف األول المتوسثثثث  (  البثثثثا   200بلغثثثثت )و  ، لبنثثثثاءاعلثثثثى عينثثثثة  المقيثثثثاس

 .3/3/2013 األحدوذل  في يوم  )متوس ة الترمذع(
 :  لفقرات المقياس التحليل اإلحصائي   1ـــ  1ـــ  5ـــ  3
            ،المهمة في عملية بناء المقاييستعد عملية تحليل مفردات االختبار من الخ وات    

حصاخي والتجريبي لوحدات "فتحليل الفقرات هو الدراسة التي تعتمد على التحليل المن قي اإل
عادل ترتيب ، بغرا معرفة خصاخصها وحذف أو تعديل أو إبدال أو إضافة أو إاالختبار

هذا الفقرات حتى يتسنى الوصول إلى اختبار  ابت وصادق مناسب من حيث الصعوبة أو 
وبعد تصحيح إجابات ال لبة وترتيبها تنازليا  ،  ،(1)السهولة والقدرل على التميز و ير ذل  "

أصبح عدد  %( من الدرجات الدنيا27%( من الدرجات العليا وأو أ )27تم اختيار أعلى )
ألن اعتماد هذا النسبة يقدم لنا  "،(  البا54ب في كل من المجموعتين العليا والدنيا )ال ال

                                                 

(1)
 .110ثث 102(، ع 1221،م بعة جامعة بغداد ) بغداد،:  التقويم والقياس (؛آخرون)مص فى محمود األمام، وس
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 عن الكشف العملية هذا تضمنت ، (1)."مجموعتين بأقصى ما يمكن من حجم وتمايز
 عينة على ت بيقه بعد االختبار فقرات في الخ أ البداخل وفعالية التمييزية والقول الفقرل صعوبة
إجابات المجموعتين العليا والدنيا إحصاخيا  وفق الخ وات  تحللو  .اإلجابات وتصحيح البناء

 اآلتية : 
 معامل صعوبة الفقرات : أ_ 
، وتقثثدر صثثعوبة  (2)(0680-0620تثثراوح معامثثل صثثعوبتها بثثين ) تعثثد الفقثثرات جيثثدل إذ     

الفقثثثرل إجابثثثة  ىعلثثثأجثثثابوا لثثثذين النسثثثبة المخويثثثة لل لبثثثة ا الفقثثثرل بالنسثثثبة المخويثثثة ، فثثث ذا كانثثثت
صثثحيحة مرتفعثثة ، تعثثد الفقثثرل  يثثر جيثثدل ألنهثثا سثثهلة بحيثثث تمكثثن أكبثثر عثثدد مثثن ال لبثثة مثثن 
ذا كانثثثت نسثثثبتهم المخويثثثة منخفضثثثة تعتبثثثر الفقثثثرل  يثثثر جيثثثدل ، أيضثثثا  ألنهثثثا  اإلجابثثثة عنهثثثا ، وا 

حثذف  يجثب أن يثتم ، إذصعبة بحيث لم يتمكن سوى عدد قليثل مثن ال لبثة مثن اإلجابثة عليهثا
السثث ال الجيثثد فثثي نلثثر أهثثل االختصثثاع هثثو  . "( 0610حصثثل علثثى نسثثبة)تفقثثرات التثثي ال

( فالسثثث ال الثثثذع يكثثثون فيثثثه معامثثثل 0650الثثثذع يقتثثثرب فيثثثه معامثثثل السثثثهولة والصثثثعوبة مثثثن )
أكبثر عثدد ممكثن مثن الفثرق بثين ال لبثة  ( هثو الثذع يع ينثا0650السهولة والصثعوبة يسثاوع )

( كلمثثا 0650قثثل معامثثل السثثهولة أو الصثثعوبة عثثن ) ، وهكثثذا كلمثثا زاد أو 2500=50×50
 .(6) جدول، كما في  (3)"أخذت مقادير الفروق بالتناقع.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

س Ashman, J.,Stanley; Measuring and Evaluating Educational Achievement, 1979, P182. 
(9)

:س)سمحمدداس مدد يسالمفتدديسقآخددرقحسس(سسترجمددة)س،  انتةه ةسسل تانتيسست جلتة سسم انطصنسسب  -تق سس م  :س(آخددرقح)  دد م،سق ن دد م يسس

 .108(،سصس1252الطب ةسال ر  ةس،سدارسم كجاسقه لس،سسالع هرة،سس
(2)

 .س129صسس9000,سسحفار سمق ذك هصالحسالابيسمحم دسعالمس:سس
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 (6) جدول
 المقياس لفقرات والصعوبة السهولة معامل يبين

معامل  الفقرة
 السهولة

معامل 
 الصعوبة

تقويم 
معامل  الفقرة الفقرة

 السهولة
معامل 
 تقويم الفقرة الصعوبة

 صالحة 2740 2754 21 صالحة 2720 27.2 1

 صالحة 2740 2752 22 صالحة 2.42 2702 2

 صالحة 2.20 27.4 23 صالحة 27.2 2720 3

 صالحة 2750 2741 24 صالحة 2.22 0..2 4

 صالحة 2735 2705 25 صالحة 2.31 2.00 5

 صالحة 2720 27.2 20 صالحة 2732 27.2 0

 صالحة 2705 2735 .2 صالحة 2.45 2.55 .

 صالحة 2730 2701 20 صالحة 2.32 2.00 0

 صالحة 2.24 27.0 20 صالحة 2.42 2.50 0

 صالحة 2.44 2.50 32 صالحة 2.35 2.05 12

 صالحة 2733 .270 31 صالحة 2.30 2.02 11

 صالحة 27.2 2732 32 صالحة 2701 2730 12

 صالحة .270 2733 33 صالحة 2.40 2.54 13

 صالحة 2.35 2.05 34 حةصال 2.25 27.5 14

 صالحة .275 2743 35 صالحة 2741 2750 15

 صالحة 2.34 2.00 30 صالحة 2.30 2.01 10

 صالحة 2750 2741 .3 صالحة 2740 2754 .1

 صالحة 2.43 .2.5 30 صالحة .2.3 2.03 10

 صالحة 2720 27.4 30 صالحة 27.4 2720 10

 صالحة 2.33 .2.0 42 صالحة 2720 27.2 22
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 : لفقراتل يةتمييز ال ةدر قال ب .
مثثدى قثثدرتها علثثى التمييثثز بثثين ال لبثثة ذوع المسثثتويات العليثثا "الفقثثرل  يثثةتمييز الل در قثثالتعنثثي    

   (1)."الصفة التي يقيسها االختبار إلىوالدنيا أو بين المجموعتين العليا والدنيا بالنسبة 
( ، وتعثد 0678-0622ا تراوحثت بثين )قيمتهث أنوبعد ت بيق معادلثة قثول تمييثز الفقثرل وجثد    

، وان قثثثثيم معثثثثامالت التمييثثثثز  (2)."(0620الفقثثثثرل مقبولثثثثة إذا كانثثثثت قثثثثول تمييزهثثثثا تزيثثثثد علثثثثى )
 . (7)جدول  –بحسب معايير أيبل  ،(0622تستعمل ب قة إذا كانت أك ر من )

 ( 7جدول ) 
 يبين معايير أيبل لمقارنة القوة التمييزية للفقرات

 الفقرات ويمتق التمييز دليل
 الفقرات عدد
 القدرة حسب

 10 فقرات جيدة جدا   فأعلى   2742

2732   –   2730 
فقرات جيدة يمكن أن تخضع 

 للتحسين
13 

2722   –   2720 
  إلى حد مقبول لكنها ةديجفقرات 

 تحتاج إلى تحسين
0 

 ــــــــ فقرات ضعيفة تحذف أو يتم تحسينها فأقل   2710

لخبثثثثثثثثثثثثثثثثثثثراء حثثثثثثثثثثثثثثثثثثثول تعثثثثثثثثثثثثثثثثثثثديل الصثثثثثثثثثثثثثثثثثثثيا ة اللغويثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة للفقثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرات وبثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذل  اتفثثثثثثثثثثثثثثثثثثثق ا   
(39،29،26،23،24،10،0،1.) 

 

 

                                                 
(1)

س1008،سدارساألمددل ر دا،س:)س2ط :انق سصس تانتقست م ثسسل انةه  سال انتار سس ال ؛ يمداسسد  م حسعد دةس,سقفتحديسيندديسمكد قيس

 .203(،ص
(9)

:س)س  درق س،سمكتبدةسالفدالحسل نشدرسسانق صس تانتقست م انجفسسل تانت  ستيمماقحسعباسالمن مسالكن نيسقع نىسعباسوسج  رس؛سس

 .س140(سصس1228قالت زبعس،س
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 : االتساق الداخلي .ج 
يتفثثق المختصثثون فثثي مجثثال القيثثاس النفسثثي علثثى أهميثثة الصثثدق فثثي فقثثرات المقثثاييس  

النفسثثية الن صثثدق المقيثثاس يعتمثثد فثثي األسثثاس علثثى صثثدق فقراتثثه ويمكثثن اسثثتخدام الصثثدق 
(1)دير تم ليها للسثمة المثراد قياسثهاالمن قي للفقرل في تق

الصثدق التجريبثي مثن خثالل  إن يثر  ،
الفقثرل تقثيس  أنارتبا  الفقرل بالدرجة الكلية أك ثر دقثة مثن صثدقها اللثاهرع ألنثه يكشثف علثى 

الفقثثثرات متجانسثثثة فثثثي قيثثثاس مثثثا أعثثثدت  إنالمفهثثثوم نفسثثثه الثثثذع تقيسثثثه الدرجثثثة الكليثثثة بمعنثثثى 
ات من ا لثب البثاح ين فثي القيثاس النفسثي تجريبيثا  عثن  ريثق ، ويستخر  صدق الفقر (2)ألجله

حسثثاب معامثثل االرتبثثا  بثثين درجثثات الفقثثرل والدرجثثة الكليثثة للمقيثثاس وان ارتبثثا  الفقثثرل بمحثث  
داخلثثي أو خثثارجي يعثثد م شثثرا  لصثثدقها، وحينمثثا ال يتثثوفر محثث  خثثارجي مناسثثب فثثان الدرجثثة 

 .(3)هذا العالقةالكلية للمجيب تم ل أفضل مح  داخلي في حساب 
 Personاعتمثثد الباحثثث علثثى حسثثاب صثثدق الفقثثرل علثثى معامثثل ارتبثثا  بيرسثثون و         

correlation  ( يبين ذل .8جدول )درجات كل فقرل والدرجة الكلية و بين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

 .سس108(سصس1252:س)الك بتس,سمكتبةسالفالحس,سسانق صس انجفسلس؛س اسعباسالريميسس
(9)

س Ohannession , C. M , ; Longitudinal Study of Perceived Family Adjustment and in 

Adolescence   : (Journal of early Adolescence , Vol. \ 14 , NO. , 3 )سearly 

 
(2)

س Mehrens, W. A. & Lehman, T.; Measurement and Evaluation in Education and 

Psychology: (NewYork, Mc Graw- Hill, 9008) P.241 
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 (1جدول )
 يبين معامل االرتباط بين فقرات المقياس والدرجة الكلية على المقياس

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 معنوع 0.372 15 معنوع 0.287 8 معنوع 0.407 1
 معنوع 0.234 16 معنوع 0.252 9 معنوع 0.276 2
 معنوع 0.451 17 معنوع 0.550 14 معنوع 0.492 3
 معنوع 0.423 18 معنوع 0.624 11 معنوع 0.256 0
 معنوع 0.512 19 معنوع 0.417 12 معنوع 0.249 5
 معنوع 0.316 24 معنوع 0.446 13 معنوع 0.382 6
 معنوع 0.274 21 معنوع 0.431 10 معنوع 0.414 7
 معنوع 0.324 36 معنوع 0.427 29 معنوع 0.271 22
 معنوع 0.393 37 معنوع 0.323 34 معنوع 0.552 23
 معنوع 0.319 38 معنوع 0.312 31 معنوع 0.485 20
 معنوع 0.288 39 معنوع 0.350 32 معنوع 0.319 25
 معنوع 0.261 04 معنوع 0.322 33 معنوع 0.274 26
 ثثثثثثثثثثثثثثث ثثثثثثثثثثثثث ثثثثثثثثثثثثث معنوع 0.287 30 معنوع 0.297 27
 ثثثثثثثثثثثثثثث ثثثثثثثثثثثث ثثثثثثثثثثثثثث معنوع 0.411 35 معنوع 0.414 28
    

دالة إحصاخيا الن معامالت  ( فقرل من فقرات المقياس هي04)( أن8)جدوليتبين من      
(  لمعامل االرتبا  عند مستوى 4.245ارتبا ها بالدرجة الكلية اكبر من القيمة الجدولية)

 ( فقرل.40خية عند )( وبذل  استقر المقياس بصورته النها98ودرجة حرية )  (0.05داللة )
معالجة واستخرجت القيم االرتبا ية بين الدرجة الكلية لكل مجال من مجاالت مقياس 
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م  الدرجة الكلية للمقياس، والن ارتبا ات المجاالت الفرعية بالدرجة الكلية  المعلومات
 (1)للمقياس هي قياسات أساسية للتجانس ألنها تساعد على تحديد مجال السلو  المراد قياسه

وقد ألهرت النتاخج أن قيم معامالت االرتبا  دالة إحصاخيا الن معامالت ارتبا ها المحسوبة 
( 98)( ودرجة حرية0.05اكبر من القيمة الجدولية لمعامل االرتبا  عند مستوى داللة )

 .(9جدول )يبين ذل  و 
 ( 1جدول ) 

 معامل االرتباط بين درجة المجال والدرجة الكلية على المقياس
 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط المجاالت ت
 معنوي 0.841 المعالجة العميقة 1
 معنوي 0.698 الدراسة المنهجية 2
 معنوي 0.879 االحتفاظ بالحقائق العلمية 3
 معنوي 0.786 المعالجة المفصلة والموسعة 4
 1.215 ( =0.05ة )( ومستوى دالل11القيمة الجدولية لمعامل االرتباط بدرجة حرية )     
 
 :لمقياس لالخصائص القياسية )السايكومترية(     6ـــ  3
من أهم الخصاخع القياسية للمقاييس التي أكدها المختصون في القياس النفسي هما    

خاصيتا الصدق وال بات، إذ تعتمد عليهما دقة البيانات أو الدرجات التي نحصل عليها من 
ولكي يع ينا االختبار نتاخج يمكن االعتماد عليها في إصدار  ،والتربوية المقاييس النفسية

، فر فيه خصاخع م ل الصدق، ال باتتتوا أناألحكام واتخاذ القرارات الصاخبة البد من 
 ، وقد تم التحقق من ذل  كما هو موضح في أدناا:(2)وسهولة االستعمال

 
 

                                                 
(1)

س Eble, R. L.; Essential of Educational Measurement, 2nd Edition: (New York, Paretic- 

Hill, 1922) P. 234 
(9)

(سس9009:س)سالع هرةس،سدارسالفجرسل نشرسقالت زبعس،سس1،سطسأسصس صا انم تر اةعالح ال تادجتهصع المحماسمن رسيج هللاس؛سس

 .س181ص
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 :صدق المقياس    1ـــ  6ـــ  3
، (1)دال علثثثى قيثثثاس مثثثا وضثثثعت ألجلثثثه أو السثثثمة المثثثراد قياسثثثهاويقصثثثد بالصثثثدق "قثثثدرل األ   

المقيثثاس الصثثادق يقثثيس الوليفثثة التثثي يثثزعم انثثه يقيسثثها وال يقثثيس شثثيخا  آخثثرا  بثثدال   إنبمعنثثى 
 (2).منها

 وعليه فقد اعتمد الباحث أنواع الصدق الموضحة في أدناا:
 :الصدق الظاهري  -أوال  
هرها يشير إلى ذل  من حيث الشكل ومن حيث ارتبا  تكون األدال صادقة إذا كان مل   

وفقراتها م ابقة للسمة التي تقيسها  األدال، ف ذا كانت محتويات بالصفة التي يقيسهافقراتها 
وللتحقق من صدق المجاالت والفقرات وصالحيتها في قياس ما  (3).صدقا   أك رتكون  فأنها

( فقرل على مجموعة 04البالغة ) ألوليةاعرضت المجاالت والفقرات بصيغتها  ألجلهوضعت 
( وبعد اال الع 3من السادل الخبراء المتخصصين لغرا الحكم على صالحيتها الملحق )

بعا التعديالت على الفقرات  إجراء، م  ومالحلاتهم قبلت الفقرات جميعها أراخهمعلى 
رع عندما اتفق وبحسب اقتراح الخبراء وبذل  تم التحقق من الصدق اللاه إحصاخياالدالة 

معالجة ( فقرل كونت مقياس 04م  )األربعة مجاالت الالسادل الخبراء على صالحية 
، إذ يعد اتفاق الخبراء نوعا  من الصدق المعلومات لمهارتي المناولة والتصويب بكرل اليد

 (0).اللاهرع
 :صدق البناء  -ا  نيثا

، (5)أساسا لقياسهاهو "الدرجة التي يعمل االختبار على خاصية أو سمة صمم  
 أحياناويوصف صدق البناء بأنه أك ر أنواع الصدق تم يال  لمفهوم الصدق، الذع يسمى 

                                                 
(1)

:س)سالعددد هرةس,سمكتبدددةسا نج ددد سس1ط، ادختمسسسصراا تانهقسسسص  ا ثسسسل انت   سسسال ان  ص سسس ال ؛فىس ددد هيسقعمدددراحسصدددبريمصدددطس

 .59(سص9008المصربة،س
(9)

 .112(سص9002:س)عم ح،سدارسالمن رةسل نشرسقالت زبعسقالطب عة،س9ط ق صس انش ف ال،؛ محماسشح تهسر  عس
(2)

عمدد ح،سدارسالمندد رةسل نشددرس):س9ط، ثسسل انت   سسال تع سسم انسسجفا حسساخل إنسسى حجسسصحج انم سسث ؛محمدداسخ  ددلسعبدد وسقآخددرقحس

 .984ص(س9002قالت زبعسقالطب عة،ساألردح،س
(4)

س Stanly, J. & Kenneth D. Napkins:  Education and psychological measurement and 

Evaluation. Prentice – Hall publishing 4
th

 Ed, New Jersey, U. S. A., 1952, P.104. س 
(8)

 .س51(سصس9000:س)سالك بتس،سدارسالكت هللاسالحابثس،سسق صس انش ف ال؛  ارسمحماساألنص ريسس
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بصدق المفهوم، أو صدق التكوين الفرضي ويقصد به مدى قياس المقياس النفسي لتكوين 
 (1).فرضي أو مفهوم نفسي معين

الفتراضات بان صدق البناء يت لب تحديد بعا ا Crounlundويرى كرونالند 
مدى ت ابق  أن إذ النلرية التي يستند إليها الباحث في بناء المقياس والت بت منها تجريبيا .

المقياس يقيس السمة التي اعد  إنالدرجات التجريبية م  االفتراضات النلرية يعني 
 (2).لقياسها
االفتراا بوجود اختالف  أن( إلى Cronbach and Mehlويشير كرونباخ وميهل ) 

ينعكس على أداخهم أو استجاباتهم على  أنيما بين األفراد في الخاصية، التي ينبغي ف
  (3).القياس، يعد احد م شرات صدق البناء

منها معامالت النفسية والتربوية وان هنا  بعا الم شرات لصدق بناء مقاييس  
 أنفقرات، إذ يمكن االرتبا  بين درجة كل فقرل والدرجة الكلية للمقياس والقدرل التمييزية لل

تكون معامالت االرتبا  للفقرات بالدرجة الكلية والقدرل التمييزية للفقرات من م شرات صدق 
 (0).بناء المقياس

معالجة المعلومات لمهارتي المناولة لذا عمد إلى الت بت من صدق البناء لمقياس  
لفروق الفردية في درجات ا األول:من خالل التحقق التجريبي الفتراضين  والتصويب بكرل اليد

التجانس  :والثانيالمقياس، إذ تم اإلبقاء على الفقرات التي تمتل  القدرل على التمييز، 
الداخلي بين درجات األفراد على فقرات المقياس والدرجة الكلية، ودرجات مجاالت المقياس 

لكلية بداللة م  الدرجة الكلية، وكانت فقرات ومجاالت المقياس جميعها ترتب  بالدرجة ا
 إحصاخية، مما ي كد صدق البناء لمقياس البحث الحالي.

 
 
 

                                                 
(1)

(سس1228:س)سالع هرةس،سدارسالنهضةسالمصربةس،سس1،سطسانتقت م تانق صس ثل انت   ال تع م انجفامجايسعباسالكربمسيب بس؛سس

س.س924ص
(9)

س Allen, M. J. & Yen, W. N: Psychological testing, 7
th

 ed. Prentice Hall, New York, 1979, 

P. 108. 
(2)

س (American Psychiatric Association)
 
A. P. A.; Diagnostic and Statistical, Manual of 

Mental Disorder: (Washington, 1994) P.91 
(4)

 .س94(سص1228لفكرسال ر يس،س:س)س  رق س،سدارساس1،سطسادختمصراا انجفس ال ـ  تقج صتيص تإج اءاتيصف صلسعب وس؛سس
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 : ثبات المقياس     2ـــ  6ـــ  3
يعد ال بات من الخصاخع القياسية األساسية للمقاييس النفسية على أساس تقدم  

الصدق عليه، الن المقياس الصادق يعد  ابتا ، فيما قد ال يكون المقياس ال ابت صادقا  
 (1).ن القول بان كل اختبار صادقا  هو  ابت بالضرورلويمك

ويوفر معامل ال بات ك يرا  من الم شرات اإلحصاخية الخاصة باللاهرل المدروسة التي  
 أنمن خاللها يمكن الحكم على دقة المقياس الذع استعمل في القياس، ويقصد بال بات 

واالتساق فيما تزودنا به من بيانات  تكون أدوات القياس على درجة عالية من الدقة واإلتقان
 (2).عن السلو  المفحوع

من  الب الصف األول   البا  ( 24ولحساب  بات المقياس  بق على عينة مكونة من )
معالجة المعلومات لمهارتي . وقد استخر   بات مقياس المركز المتوس  في مدينة بعقوبة
 :اآلتيتينبال ريقتين  المناولة والتصويب بكرل اليد

 طريقة إعادة االختبار : ـــأوال  
( وتقوم هذا ال ريقة على أساس Stability Reliability)وتعرف أيضا  ب بات االستقرار   

إجراء ت بيق المقياس على مجموعة من األشخاع،  م إعادل ت بيق المقياس ذاته على 
ت أفراد المجموعة نفسها في وقت الحق، ويتب  ذل  حساب معامل االرتبا  بين درجا

، وعادل تكون المدل الزمنية بين الت بيقين من (3)المجموعة على ذل  المقياس في الفترتين
 الب من ، لذا  بق المقياس مرل  انية على عينة ال بات (0)أسبوعين إلى أربعة أسابي 

( يوما  15بعد مرور ) البا  ( 24البالغة )و  والذين اجرع عليهم الت بيق األول الصف األول
، وبعد االنتهاء من الت بيق تم حساب درجات هذا العينة م  درجاتها في  الت بيق األول عن

الت بيق األول باستخدام معامل االرتبا  )بيرسون( بين درجات الت بيقين، فكان معامل 
( وتعد هذا القيمة م شرا  جيدا  على استقرار استجاباتهم على المقياس، 0.878االرتبا  )

                                                 
(1)

 1427،سص1221،حفار سص ق، مصطفىساإلم مسقآخرقحس
(9)

 95صس,1228س،سسحفار سمق ذك هف صلسعب وس؛سس
(2)

 190ص,سس9002 ،حفار سمق ذك ه؛ محماسشح تهسر  عس
(4)

س Holt R. & Irving, L.; Assessing Personality: (New York, Harcourt Brace, .سJovanovich 

1981) P. 60 
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ال بات  أنإلى  1985لمقياس أدال ذات  بات مقبول، إذ يشير عيسوع فضال  عن وصف ا
 .(1)%( فأك ر يعد م شرا  جيدا  على  بات المقياس70إذا كان )

 كرونباخ : ألفاطريقة  ـــ ثانيا  
تستعمل هذا ال ريقة لحساب ال بات ويفضل استعمالها عندما يكون الهدف تقدير معامل    

ية والوجدانية ألنها تشتمل على مقاييس متدرجة ال يوجد بها  بات مقاييس الجوانب الشخص
 ألفا، والستخرا  ال بات بهذا ال ريقة  بقت معادلة )(2)إجابة صحيحة وأخرى خا خة

با  فكانت قيمة معامل  بات  ال( 24كرونباخ( على درجات أفراد عينة ال بات البالغ عددهم )
 امل  بات المقياس جيد.مع إن( وهو م شر إضافي على 0.893المقياس )

 
 : مفاتيح التصحيح لمقياس معالجة المعلومات      3ـــ  6 ـــ 3
مقيثثثاس  ال ثثثي األبعثثثاد ) تن بثثثق علثثثيق ك يثثثرا ، وتن بثثثق علثثثيق الاعتمثثثد الباحثثثث فثثثي تصثثثحيح    

وان أعلى درجثة يمكثن أن  ( للفقرات1، 2، 3أحيانا ، وال تن بق عليق أبدا  (، وتمنح الدرجات )
( درجثثة وأقثثل درجثثة يمكثثن أن يحصثثل عليهثثا 124ليهثثا ال الثثب علثثى المقيثثاس هثثي )يحصثثل ع

موزعثثثة علثثثى  ،( فقثثثرل 04، ويتكثثثون المقيثثثاس مثثثن ) ( درجثثثة04ال الثثثب علثثثى المقيثثثاس هثثثي )
   وهي: أربعة مجاالت

 ( فقرل .11المجال األول: المعالجة العميقة: ويتكون من )
 ( فقرل .11) المجال ال اني: الدراسة المنهجية: ويتكون من

 .( فقرل 11ويتكون من ): المجال ال الث: االحتفال بالحقاخق العلمية
 ( فقرل7ويتكون من ) المجال الراب : المعالجة المفصلة والموسعة:

  معالجة المعلومات :المؤشرات اإلحصائية لمقياس 
وعليثثثه فثثثان  ،ا  عتثثثداليامثثثن المعلثثثوم عثثثن اللثثثواهر النفسثثثية تتثثثوزع بثثثين أفثثثراد المجتمثثث  توزيعثثثا    

يعمثل علثى إيضثاح مثدى  " للمقيثاس  Indices Statisticalاسثتخرا  الم شثرات احإلحصثاخية 
الثثذع يعثثد معيثثارا للحكثثم علثثى تم يثثل  ،قثثرب توزيثث  درجثثات أفثثراد العينثثة مثثن التوزيثث  ال بيعثثي 
 .(2)"  العينة للمجتم  المدروس ومن  م صحة تعميم النتاخج

                                                 
(1)

 .85(سص1258:س)الع هرة،سدارسالم رفةسالج م  ة،س انق صس تانتة  ب ثل ع م انجفا تانت   ال، عباسالريميسع ن يس
(9)

 55(سصس9000،)الع هرةس,سدارسالمن رةسل نشرسقالت زبع،س1،سطانق صس تانتقت م ثل انت   ال تع م انجفاس ميسمحماس؛سس
(2)

 طرقيةسدكتد را س )انهة ث ال تانفترة انجهط ال تعالقتيهص  تتقةصا اناتر انةجسل , انمجى(س؛س9004 شرىسعن دسمب ركس)س

 .س159صس(9004,سسغ رسمنش رةسك  ةساآلداهللاس,سج م ةس غااد
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( للحصثول SPSSال الحقيبثة اإلحصثاخية للعلثوم االجتماعيثة )وتأسيسا على ذلث  تثم اسثتعم   
كمثثا موضثثحة  ،الجثثة المعلومثثات علثثى عثثدد مثثن الخصثثاخع اإلحصثثاخية الوصثثفية لمقيثثاس مع

 . ( 10جدول ) في 
 (  12جدول ) 

 معالجة المعلوماتالمؤشرات اإلحصائية لمقياس 
الوسط 
االنحراف  المنوال الوسيط الحسابي

أعلى  لتفرطح ا االلتواء المعياري
 درجة

أقل 
 المدى درجة

111111 111111 171111 11114 1116 11245 112 66 361111 

 
 :لمهارتي المناولة والتصويب بكرة اليد  تحديد المدركات الحسية    7 ـــ3
سالشخصثثثية مثثثن قبثثثل الباحثثثث اعتمثثثادا علثثثى خبرتثثثهالبحثثثث لقثثثد تثثثم تحديثثثد المثثثدركات قيثثثد     

ندددةسمن قشدددةسإطددد رسالبحدددثسسقالنددد اسالمشدددر سقالب يدددثستدددمستحابددداسق   تفددد قس ددد يس عضددد ءسلج

ساآلت ة:المارك  سالحن ةس

 إدرا  اإلحساس بالزمان . .1
 إدرا  اإلحساس بالمكان . .2

 .إدرا  اإلحساس بالمسافة  .3

 
 :اختبارات المدركات الحسية لمهارتي المناولة والتصويب بكرة اليدتحديد   1 ـــ 7ـ ــ 3

 الع علثثثى العديثثثد مثثن المصثثثادر العلميثثثة بثثاإل قثثثام الباحثثثث الحسثثية المثثثدركاتبعثثد تحديثثثد     
لثم يجثد الباحثث اختبثارات مقنعثة تقثيس و  ،والبحوث المنشورل و ير المنشورل والدراسثات السثابقة

لثثثذا قثثثام  ، لعينثثثة البحثثثث الحثثثالي المثثثدركات الحسثثثية قيثثثد البحثثثث لمهثثثارتي المناولثثثة والتصثثثويب
قسثثثمت  ،( اختبثثثار 18) ات الخاصثثثة بمتغيثثثرات البحثثثثمجموعثثثة مثثثن االختبثثثار  بتحديثثثدالباحثثثث 

( اختبثثارات لكثثل مثثدر  3) تحديثثد إذ تثثم ،علثثى مهثثارتي البحثثث والمثثدركات الحسثثية قيثثد البحثثث 
وقثثد تثثم عثثرا  ،( اختبثثارات لكثثل مثثدر  حسثثي لمناولثثة التصثثويب 3حسثثي لمهثثارل المناولثثة و)

والمختصثثين  ، (3ملحثثق )سمثثن خثثالل اسثثتمارل اسثثتبيان علثثى مجموعثثة مثثن الخبثثراءاالختبثثارات 
تحديثثد النسثثبة المخويثثة ( لالسثثتفادل مثثن أراخهثثم ولعلثثم التثثدريب،االختبثثارات  ،مجثثال)كرل اليثثدفثثي 
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%( فمثثثثا فثثثثوق " إذ انثثثثه علثثثثى الباحثثثثث 84نسثثثثبة اتفثثثثاق )وعليثثثثه فقثثثثد تثثثثم اختيثثثثار  ،لكثثثل اختبثثثثار
ارات التثي وقثد تثم اختيثار االختبث .(1)%( فثأك ر مثن أراء المحكمثين "75الحصول علثى نسثبة )

حسثثي ( اختبثثارات وبواقثث  اختبثثار واحثثد لكثثل مثثدر  6حصثثلت علثثى النسثثبة الم لوبثثة وعثثددها )
 ( . 11جدول ) لكل مهارل ،كما مبين في 

 ( 11جدول ) 
 يبين أراء الخبراء في اختبارات المدركات الحسية لمهارتي )المناولة والتصويب(

 ت
نوع 
 المهارة

 التكرار اسم االختبار
النسبة 
 المئوية

 المالحظات

1 

 المناولة

 %88 8 إدراك اإلحساس بالزمن

تم استخراج 
النسبة المئوية 

من خالل 
استخراج نسبة 

( 18اتفاق )
 خبراء

 %68 6 اإلحساس بالزمن إدراك سرعة 2

 %58 5 اإلحساس بالزمن إدراك مطاولة 3

 %88 8 إدراك اإلحساس بالمكان 4

 %48 4 ساس بالمكاناإلح إدراك سرعة 5

 %68 6 اإلحساس بالمكان إدراك مطاولة 6

 %98 9 إدراك اإلحساس بالمسافة 7

 %38 3 اإلحساس بالمسافة إدراك سرعة 8

 %58 5 اإلحساس بالمسافة إدراك مطاولة 9

18 

 التصويب

 %88 8 إدراك اإلحساس بالزمن

 %58 5 اإلحساس بالزمن إدراك سرعة 11

 %68 6 اإلحساس بالزمن إدراك مطاولة 12

 %98 9 إدراك اإلحساس بالمكان 13

 %48 4 اإلحساس بالمكانإدراك سرعة  14

 %58 5 اإلحساس بالمكان إدراك مطاولة 15

 %98 9 إدراك اإلحساس بالمسافة 16

 %58 5 اإلحساس بالمسافة إدراك سرعة 17

 %78 7 فةاإلحساس بالمسا إدراك مطاولة 18

كمثثثا  ،المختثثثارل (8) الثثثث الباحثثثث بثثث جراء التعثثثديالت التثثثي حثثثددها الخبثثثراء لالختبثثثارات قثثثامو     
كافثثة  لوأكمثثاألسثثس العلميثثة لتلثث  االختبثثارات  أسثثتخر الباحثثث التجثثارب االسثثت العية و  أجثثرى

 الم لوبة .  التحديد إجراءات
                                                 

(1)
)العد هرةس,سدارس:  تق س م تة سم انطصنسب انتةه ةسل تانتة  هسل؛     مس)قآخرقح(س؛س)ترجمدة(سمحمداس مد يسالمفتديس)قآخدرقح(سس

 .سس191ص(س1252م كرقسه لس,س



 110                                                    الباب الثالث: منهجية البحث واجراءاته امليدانية 

 

 :  التجارب االستطالعية  2 ـــ . ـــ 3
كثثثان الغثثثرا منهثثثا  تجثثثارب اسثثثت العية عثثثدل بثثثات الدراسثثثة قثثثام الباحثثثث بثثث جراءنلثثثرا لمت ل   

االختبثثثارات المرشثثثحة للت بيثثثق باإلضثثثافة إلثثثى إيجثثثاد األسثثثس العلميثثثة لهثثثا ولكثثثي تكثثثون  تحديثثثد
   م شر حقيقي لما يحصل عليه الالعبين من نتاخج تل  االختبارات .

 : األولىالتجربة االستطالعية   1ـــ  2ـــ  .ـ ــ 3
ولبيثان  المثدركات الحسثية من اجل الوقوف على السلبيات التي قد تواجه ت بيق اختبارات     

 قثثام الباحثثث ولغثثرا الحصثثول علثثى نتثثاخج صثثحيحة ودقيقثثة ، مثثدى صثثالحيتها لعينثثة البحثثث
عينثثثثثة علثثثثثى  م 2413/  3/  27 المصثثثثثادف ( األربعثثثثثاءيثثثثثوم ) تجربثثثثثة اسثثثثثت العية  بثثثثث جراء

مثثن المرحلثثة المتوسثث ة )الصثثف األول(   الثثب( 24) لغ عثثددهموالبثثا ال ثثالبمثثن  اسثثت العية
   و:وكان الهدف من هذا التجربة االست العية ه ،في مركز قضاء بعقوبة

 االختبارات .  إجراء( على  ريقة  0 تدريب الفريق المساعد ) ملحق -1
 ت بيق االختبارات . أ ناءالتي قد تحدث  األخ اءالتعرف على  -2
 دى قدرل عينة البحث على ت بيق االختبارات . التعرف على م -3
 القياس . وكيفية قياس االختبارات .   أدواتاال مخنان على صالحية  -0
 االختبارات .  إلجراءالتعرف على الوقت المستغرق  -5
 .   األدواتالخاصة باالختبارات ومدى صالحية هذا  األدواتتحديد وتوفير  -6

تم التوصل إلثى إجثراء تعثديالت عثدل علثى ة االست العية األولى االنتهاء من التجربوبعد     
 االختبارات وهي كاآلتي :

    أوال : التعديالت التي أجريت على اختبارات المناولة :
 اختبار إدرا  اإلحساس بالزمن : .1
 ( ث 20( دقيقثة إلثى )1تم تغييثر زمثن االختبثار مثن )،  وذلث  بعثد مالحلثة إن هنالث  جهثد

 .   مما ي دع إلى انخفاا مستوى األداء الذراع الرامية للمتعلم بدني على
 ( م 9.80( م إلثى )2تم تغيير المسافة بين المتعلم والجدار من )،  وذلث  بعثد مالحلثة ك ثرل

 األخ اء في األداء للمسافة األولى .
 . اختبار إدرا  اإلحساس بالمكان :9
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  لتناسثبها  وذلث  ، ( م1.40( م إلثى )1.20مثن )تغيير ارتفاع الداخرل المرسومة على الجدار
   م  أ ول الالعبين .

  تغييثثر  ريقثثة احتسثثاب الدرجثثة مثثن درجثثة واحثثدل للثثداخرل األولثثى ودرجتثثين للثثداخرل ال انيثثة إلثثى
 إلمكانية تسجيل الدرجة في حال نجاح المناولة على داخرل واحدل.وذل   ،درجتين لكل داخرل 

 المسافة :. اختبار إدرا  اإلحساس ب2
 ( م 9،4،8(م إلثثى )2،8،2تغييثثر المسثثافة بثثين الثثدواخر والمثثتعلم الثثذع يثث دع االختبثثار مثثن)، 

 وذل  لتالفي ك رل األخ اء في األداء .
 ( محثثاوالت لكثثل مثثتعلم 8( محثثاوالت إلثثى )10تغييثثر عثثدد المحثثاوالت مثثن )،  وذلثث  لتالفثثي
 الرامية .خ اء في األداء نتيجة للجهد المبذول من الذراع األ

 ثانيا : التعديالت التي أجريت على اختبارات التصويب :
 . اختبار إدرا  اإلحساس بالزمن :1
 ( 20د( إلى )1تغيير وقت الداء من )وذلث  لتالفثي الجهثد المبثذول علثى الثذراع الراميثة  ،ث

 والذع ي  ر على أداء المتعلمين .
 ( 1تغييثثر احتسثثاب الدرجثثة للمربعثثات العليثثا )بعثثد أن  ،( درجثثة 9والمربعثثات السثثفلى ) درجثثة

وذلثثث  بعثثثد اعتمثثثاد المتعلمثثثين بالتصثثثويب علثثثى  ،درجثثثة( للمربعثثثات العليثثثا والسثثثفلى  9كانثثثت )
 المربعات العليا فق  لكونها موازية لذراع الرمي .  

 . اختبار إدرا  اإلحساس بالمكان :9
  للمربعثات اء أكبثر الثدرجات إذ تثم إع ث ،تغيير احتساب الدرجات للمربعات أ ناء التصثويب

وذل  لتشجي  المتعلمين للتصويب علثى تلث  المربعثات بعثد أن كثان التصثويب علثى  ،السفلى 
 المربعات العليا فق  .

 ( م 8( م إلى )2تغيير مسافة التصويب من )، . وذل  لزيادل الدقة في التصويب 
 . اختبار إدرا  اإلحساس بالمسافة :2
  وذلثث   ،( م 8،8( م بثثدال مثثن مسثثافتين )8،8،2علثثى  ثثالث مسثثافات )تغييثثر توزيثث  الكثثرات

 لقياس مدى إمكانية المتعلم التصويب من مسافات متباينة مشابهة لحاالت اللعب . 
إذ  ،إن النتاخج التي تم التوصل أليها من خالل التجربة االست العية األولى كانثت مهمثة     

سثب المسثافات واالرتفاعثات واإلحجثام واألوقثات أ نت البحث وتثم التعثرف مثن خاللهثا علثى ان
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المسثثثتغرقة ألداء االختبثثثارات وال ريقثثثة التثثثي يثثثتم إجثثثراء االختبثثثارات فيهثثثا والتثثثي مثثثن شثثثأنها أن 
والتعرف على مدى مالخمتهثا للعينثة قيثد  ،تساهم في الحصول على نتاخج جيدل ودقيقة للبحث 

 األدواتصثالحية  ومثدى ،تبثارات بكفثاءل وكفاءل فريق العمل المساعد فثي تنفيثذ االخ ،البحث 
 المستخدمة في تنفيذ االختبارات . واألجهزل

 التجربة االستطالعية الثانية :  2ـــ  2ـــ  . ـــ 3 
قام الباحث بت بيق التجربة  ديالت التي أجريت على االختبارات،بعد ت بيت كافة التع   

عينة است العية  م على 9012/ 2/4 دفاألربعاء ( المصااالست العية ال انية في يوم )  
من المرحلة المتوس ة )الصف األول( في مركز   الب( 24والبالغ عددهم ) ال البمن 

بعد  مفردات االختباروكان الهدف من هذا التجربة االست العية هو ت بيق  ،قضاء بعقوبة
 باإلضافة إلى إيجاد األسس العلمية لالختبارات . إجراء التعديالت

 األسس العلمية لالختبارات :  3ـــ  7 ـــ 3
    صدق االختبار :  1ـــ  3ـــ  .ـــ  3
أن يقثثيس االختبثثار مثثا وضثث  لقياسثثه بمعنثثى أن االختبثثار الصثثادق اختبثثارا يقثثيس  " ويعنثثي   

. وعليثه فقثد (1)التي يزعم أنه يقيسها وال يقيس شيخا أخر بدال منها أو باإلضافة أليها "الوليفة 
إذ أكد ساكس " إن صدق المضثمون يسثتخدم  ،باحث صدق المحتوى أو المضمون استخدم ال

 .  (9)داخما في تقويم اختبارات اإلنجاز "
لثثثثذا قثثثثام الباحثثثثث بعثثثثرا  ،وبمثثثثا إن هثثثثذا النثثثثوع مثثثثن الصثثثثدق يعتمثثثثد علثثثثى تقثثثثويم الخبثثثثراء    

 ،االختبثثثثثارات المقترحثثثثثة علثثثثثى مجموعثثثثثة مثثثثثن الخبثثثثثراء والمختصثثثثثين فثثثثثي مجثثثثثاالت )كثثثثثرل اليثثثثثد 
علم التدريب( وقد  بت إن االختبثارات تتمتث  بدرجثة صثدق بعثد أن اتفثق  ،االختبارات والقياس 

   الخبراء على أنها تحقق الغرا الذع وضعت من اجله .
 ثبات االختبار :  2ـــ  3ـــ  .ـــ  3
 بثات االختبثار " يعنثي أن يع ثي االختبثار نفثس النتثاخج إذا مثا أعيثد علثى نفثس األفثراد فثي    
عادل ت بيقه من أك ر ال رق استخداما وشثيوعا (2)فس اللروف "ن . و ريقة ت بيق االختبار وا 

                                                 
(1)

 .س958(سص9000)عم حس,سدارسالمن رة,س1:سطحجصحج انم ث انة هل ثل انت   ال تع م انجفا ؛  مرقاحسعباسالمج اسس
(9)  Sax. Gilbert ; Foundations of Educational Research . Englewood Cliffs New Jersey : 

(Prentice Hall . Inc ,1979) p : 221 .  
)مصددرس,سدارسالفكددرسال ر دديس,سس:س1,سجس1ط,  انق سسصس تانتقسست م ثسسل انت   سسال انمان سسال تان  ص سس ال؛   يمحمدداسصددبحيسينددنسس(2)

 .س122(سص1228
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ت بيثثق نفثثس االختبثثار أو المقيثثاس علثثى  " ل بثثات االختبثثار . وتقثثوم هثثذا ال ريقثثة علثثى أسثثاس
فثثي يثثومين مختلفثثين ويثثدل االرتبثثا  بثثين درجثثات مجموعثثة واحثثدل مثثن األفثثراد مثثرتين متتثثاليتين 

 .  (1)ودرجات الت بيق ال اني على معامل استقرار  بات االختبار" الت بيق األول
م علثثثى  9012/  2/  11( المصثثثادف  الخمثثثيسوعليثثثه فقثثثد تثثثم ت بيثثثق االختبثثثارات يثثثوم )    

وأعيثثدت االختبثثثارات  ،المرحلثثة المتوسثث ة )الصثثف األول( مثثثن بالثث ( 90عينثثة مكونثثة مثثن )
م وتثم حسثاب  9012/  2/ 15 ( المصثادف( أيام وعلى نفس العينة في يثوم )الخمثيس8بعد )

معامثثثل االرتبثثثا  بثثثين الت بيقثثثين كداللثثثة لمعامثثثل ال بثثثات واالسثثثتقرار باسثثثتخدام قثثثانون االرتبثثثا  
إذ يالحثثل بثثأن جميثث  قثثيم معامثثل االرتبثثا  البسثثي  كانثثت أكبثثر مثثن قيمثثة  ،البسثثي  )بيرسثثون( 

( وبمسثثثثتوى داللثثثثة 15=  9 – 90(عنثثثثد درجثثثثة حريثثثثة ) 0.444)  معامثثثثل االرتبثثثثا  الجدوليثثثثة
 ( . 19جدول ) درجة  بات عالية . كما مبين في ( مما يدل على 0.08)

 ( 12جدول ) 
 يبين درجة معامل ثبات االختبارات قيد البحث

 معامل الثبات اسم االختبار ت
 2700 لمناولةلمهارة ا إدراك اإلحساس بالزمن 1
 2700 لمناولةلمهارة ا إدراك اإلحساس بالمكان 2
 2705 لمناولةلمهارة ا إدراك اإلحساس بالمسافة 3
 .270 لتصويبإدراك اإلحساس بالزمن لمهارة ا 4
 2704 لتصويباإلحساس بالمكان لمهارة ا إدراك 5
 2700 لتصويبإدراك اإلحساس بالمسافة لمهارة ا 0

 
 
 

                                                 
)العد هرةس,سدارسالفكدرس:  انق سصس ثسل انت   سال ان  ص س ال تع سم انسجفا؛  محماسينيسعالقيسقمحماسنصدرسالدابيسرضد احسس(1)

 .س952(سص9000ال ر يس,س
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 الموضوعية :  3ـــ  3ـــ  .ـــ  3
ين فثثي الحكثثم علثثى شثثيء مثثا أو علثثى موضثثوع عثثدم اخثثتالف المقثثدر تعنثثي الموضثثوعية "      

لتسجيل نتاخج االختبثارات وقثد راعثى أن  .وعليه فقد خصع الباحث محكمين ا نين(1)معين "
إذ أن " معامثل االرتبثا   ،يكون مكثان جلثوس المحكمثين بصثورل متباعثدل تقريبثا عنثد التسثجيل 
 .(9)ختبار"بين تقدير المحكم األول والمحكم ال اني هو معامل موضوعية اال

وقثثد تثثم حسثثاب موضثثوعية االختبثثارات بثثين نتثثاخج درجثثات الحكثثم األول وال ثثاني عثثن  ريثثق    
إذ يالحثثل بثثأن جميثث  قثثيم معامثثل االرتبثثا  كانثثت أكبثثر مثثن  ،معامثثل ارتبثثا  الرتثثب )سثثبيرمان( 

( 15=  9 – 90( عنثثثثثثد درجثثثثثثة حريثثثثثثة )0.444قيمثثثثثثة معامثثثثثثل االرتبثثثثثثا  الجدوليثثثثثثة والبالغثثثثثثة )
 ( يبين ذل  . 12جدول ) ا يدل على درجة موضوعية عالية و ( مم0.08لة )وبمستوى دال

 ( 13جدول ) 
 يبين معامل موضوعية االختبارات

 معامل الموضوعية اسم االختبار ت

 2702 إدراك اإلحساس بالزمن لمهارة المناولة 1

 2702 إدراك اإلحساس بالمكان لمهارة المناولة 2

 2701 مهارة المناولةإدراك اإلحساس بالمسافة ل 3

 2703 إدراك اإلحساس بالزمن لمهارة التصويب 4

 2702 إدراك اإلحساس بالمكان لمهارة التصويب 5

 2704 إدراك اإلحساس بالمسافة لمهارة التصويب 0

 

 : مواصفات االختبارات    0ـــ  3
 : اختبارات المناولةأوال : 

 من مستوى الرأسلمناولة ا هارةلم : إدراك اإلحساس بالزمن االختبار األول
                                                 

(1)
(س1222)الع هرةس,سمركزسالكت هللاسل نشدر,س1:سط الا انة ه ال تانةه  ال   ن انجظ  ال تانتطم قانهةصح؛  يمصطفىسين يس  هس

 .س84ص

 7 ظصث  نصحتس /دكتتراه ت   ال ر ص  ال 727 ح ها حياي صصنح / حصجست   ت   ال ر ص  ال 1انه يه ن حم :   
(9)

 .س98(سص1254هرةس,سدارسالم  ر س,س)الع س9:سطانق صس ثل انهةصل ان  ص ل ؛  ايماسمحماسف طرسقع يسفهميسالب كس
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  : قياس إدرا  اإلحساس بالمناولة من خالل الزمن .الغرض من االختبار 
  : استمارل تسجيل . ،ساعة توقيت  ،( 1( عدد )9كرل يد حجم ) ،جدار األدوات 
 : وباستخدام كرات يد قانونية واستمارل  كرل يديجرع االختبار في ساحة  إجراءات االختبار
 ( م .9.8إذ يرسم خ  على األرا يبعد عن الجدار ) ،جيل تس
  : ( م عن جدار مستوع حامال الكرل9.8يقف المختبر خلف خ  يبعد )مواصفات األداء، 

 م يقوم بمناولة الكرل نحو الجدار واستالمها بعد سماع أيعاز أبدء من قبل القاخم باالختبار 
 ث( .20يستمر األداء ) ، إليعازوالذع يبدأ بتشغيل ساعة التوقيت م  بدء ا

 : تحتسب الدرجات كاآلتي : التسجيل 
 ( 1تحتسب كل مناولة واستالم صحيحة على الجدار) لواحد درجة . 

 ( 20تحتسب عدد المناوالت الصحيحة خالل. )ث 
 . تحتسب الدرجة )صفر( إذا كانت المناولة  ير صحيحة 

 

 
 (0شكل )

 من مستوى الرأس لمهارة المناولة إدراك اإلحساس بالزمن يوضح اختبار
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  من مستوى الرأس لمناولةا لمهارة : إدراك اإلحساس بالمكان االختبار الثاني
  : بالمناولة من خالل المكان قياس إدرا  اإلحساسالغرض من االختبار . 
  : استمارل تسجيل . ،(1( عدد )9كرل يد حجم ) ، ين متعامدينجدار األدوات 
 وباستخدام كرات يد قانونية واستمارل  كرل يديجرع االختبار في ساحة  ختبار :إجراءات اال

( 1.40( سم وترتف  عن األرا )20على الجدار داخرتين ق ر الواحدل )إذ يرسم  ،تسجيل 
 ( م عن جدار مستوع .2خ  يبعد ) ،سم 
  : ينر ( عن جدام2 )وتبعد م(1داخل داخرل ق رها )يقف المختبر مواصفات األداء 

بمناولة الكرل  بعد سماع أيعاز أبدء من قبل القاخم باالختبار  م يقوم ،حامال الكرل متعامدين
 م يقوم بنفس المحاولة على الجدار  الجدار واستالمها الداخرل األولى المرسومة على نحو
 ةللمناول لخمس محاوالت وتحتسب المحاولة الواحدل عند أداء المختبريستمر األداء  ،ال اني

 على الداخرتين.
 : تحتسب الدرجات كاآلتي : التسجيل 

  إذا كانت الكرل داخل الداخرل تحتسب كل مناولة واستالم صحيحة على الجدار
( نقا  4وبذل  يمكن أن يحصل المختبر على ) ،( نق تين لكل داخرل 9وتمنح )

 في كل محاولة إذا كان أداءا صحيحا .

 ناولة  ير صحيحة .تحتسب الدرجة )صفر( إذا كانت الم 

  ( محاوالت8)تحتسب عدد المناوالت الصحيحة خالل . 
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 (12شكل )

 من مستوى الرأس إدراك اإلحساس بالمكان لمهارة المناولة يوضح اختبار
  من مستوى الرأس لمناولةلمهارة ا : إدراك اإلحساس بالمسافة لثاالختبار الثا

 : المناولة من خالل المسافةب اإلحساس قياس إدرا  الغرض من االختبار 
 : استمارل تسجيل . ،( 3( عدد )2كرل يد حجم ) ،( م 1بق ر ) دواخر ة ال  األدوات 
 : وباسثتخدام كثرات يثد قانونيثة واسثتمارل  كثرل يثد يجرع االختبار في ساحة إجراءات االختبار

(م 9األول ) يبعثثد ،(م 1أ ثثواق ق ثثر ال ثثوق الواحثثد ) ة ال ثث علثثى األرا يوضثث إذ  ،تسثثجيل 
 (م عن خ  يقف خلفه المختبر.8(م وال الث )4وال اني )

 : ةال انيثث داخرل(م والثث2)ىاألولثث الثثداخرلعثثن  ديقثثف المختبثثر خلثثف خثث  يبعثث مواصــفات األداء 
 ،  م يبدأ بمناولة الكرل إلى المتعلم الذع يقثف داخثل الثداخرل األولثى ،(م 6)ةال ال  داخرل(م وال4)

 م يقوم المختبثر بمناولثة الكثرل  ، نية إلى المتعلم الذع يقف في الداخرل ال انية م يناول الكرل ال ا
إلى المثتعلم الثذع يقثف فثي الثداخرل ال ال ثة . وال يجثوز للمثتعلم الثذع يقثف داخثل الثداخرل الخثرو  

إذ تعثد المحاولثة الواحثدل  ثالث  ،( محثاوالت 5يع ثى لكثل مختبثر ) من الداخرل الستالم الكرل .
 ل الث دواخر مختلفة .  مناوالت

 : تحتسب الدرجات كاآلتي : التسجيل 
  ( نق ة1الصحيحة للمتعلم الذع يقف داخل الداخرل األولى ) المناولةتحتسب . 

 ( نق ة .2تحتسب المناولة الصحيحة للمتعلم الذع يقف داخل الداخرل ال انية ) 
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 ( نق ة .3 ال ة )تحتسب المناولة الصحيحة للمتعلم الذع يقف داخل الداخرل ال 

 ( محاوالت .5تحتسب الدرجة النهاخية من عدد المناوالت الصحيحة ) 

 . تحتسب الدرجة )صفر( إذا كانت المناولة  ير صحيحة 

 

 
 (11شكل )

 من مستوى الرأس لمهارة المناولة سافةإدراك اإلحساس بالم يوضح اختبار
 

 : تصويباختبارات ال:  ثانيا
 من مستوى الرأس لتصويبلمهارة ا اإلحساس بالزمن: إدراك  االختبار األول

 : الزمنمن خالل  بالتصويب اإلحساس قياس إدرا  الغرض من االختبار 
 : ( مسثثثت يالت علثثثى الجثثثدار أو وضثثث  4رسثثثم ) ، أو هثثثدف كثثثرل يثثثد جثثدار مسثثثتوع األدوات
ويتين السثفليتين ا نان في الزاويتين العلويتين وا نان في الثزا ،( مست يالت في زوايا الهدف 4)
سثثثثاعة  ،( 10( عثثثثدد )2كثثثثرات يثثثثد حجثثثثم ) ،سثثثثم(  80م( وارتفاعثثثثه )1عثثثثرا المسثثثثت يل ) ،

 استمارل تسجيل .  ،توقيت 
 : يجرع االختبار في ساحة كثرل يثد وباسثتخدام كثرات يثد قانونيثة واسثتمارل  إجراءات االختبار

خثثثث   ،سثثثثم(  50م( وارتفثثثثاع )1)عثثثثرا( مسثثثثت يالت 4إذ يوضثثثث  داخثثثثل الهثثثثدف ) ،تسثثثثجيل 
 م( عن الهدف . 8مرسوم على بعد )
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 : م( عثثن هثثدف 7يعثثرف المختبثثر ب ريقثثة األداء وهثثي الوقثثوف علثثى بعثثد ) مواصــفات األداء
 ثثثم يقثثثوم بعثثثد سثثثماعه لكلمثثثة أبثثثدأ بالتصثثثويب نحثثثو المسثثثت يالت  ،كثثثرل اليثثثد حثثثامال بيثثثدا الكثثثرل 

 ث( .30دل )ويستمر األداء لمالموجودل في زوايا الهدف )العليا والسفلى( 
 : تحتسب الدرجات كاآلتي : التسجيل 

 ( درجة واحدل1في الزاوية العليا ) تحتسب كل تصويبة صحيحة داخل المست يل 

 ( درجتان 9في الزاوية السفلى) تحتسب كل تصويبة صحيحة داخل المست يل 

 ( 20تحتسب عدد التصويبات الصحيحة خالل. )ث 
 خار  المست يالتة تحتسب الدرجة )صفر( إذا كانت التصويب . 

 
 (12شكل )

 من مستوى الرأس إدراك اإلحساس بالزمن لمهارة التصويب يوضح اختبار
 

 من مستوى الرأس لتصويبلمهارة ا : إدراك اإلحساس بالمكان االختبار الثاني
 : المكانمن خالل  بالتصويب اإلحساس قياس إدرا  الغرض من االختبار 
 : ( مسثثثت يالت تكثثثثون أبعادهثثثا فثثثثي زوايثثثثا 7ل يثثثثد توضثثث  فيثثثثه )جثثثدار أو هثثثثدف كثثثر  األدوات

سم( وفي وسث  العثامودين 50×80م( وفي وس  العارضة )1×سم70المرمى العليا والسفلى )
 استمارل تسجيل. ،( 10( عدد )2كرل يد حجم ) ،م( 1×سم40)
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 : سثتمارل يجرع االختبار في ساحة كثرل يثد وباسثتخدام كثرات يثد قانونيثة وا إجراءات االختبار
تكثثثون أبعادهثثثا فثثثي زوايثثثا المرمثثثى العليثثثا  ( مسثثثت يالت8إذ يوضثثث  داخثثثل الهثثثدف ) ،تسثثثجيل 
 م(1×سم40سم( وفي وس  العامودين )50×80م( وفي وس  العارضة )1×سم70والسفلى )

 م( عن الهدف .8خ  مرسوم على بعد ) ،
 : م( عثثن هثثدف 7يعثثرف المختبثثر ب ريقثثة األداء وهثثي الوقثثوف علثثى بعثثد ) مواصــفات األداء

 ثثثم يقثثثوم بعثثثد سثثثماعه لكلمثثثة أبثثثدأ بالتصثثثويب نحثثثو المسثثثت يالت  ،كثثثرل اليثثثد حثثثامال بيثثثدا الكثثثرل 
 ( تصويبات . 10ويمنح للمختبر ) ،الموجودل في الهدف 

 : تحتسب الدرجات كاآلتي : التسجيل 
  ( درجة عند دخول الكرل داخل المست يل في وس  العارضة.1)تحتسب 

 ( درجة عند 9تحتسب ).دخول الكرل داخل المست يالت في وس  العامودين 
  ( درجات عند دخول الكرل داخل المست يالت العليا 4)تحتسب . 

 ( درجات عند دخول الكرل داخل المست يالت السفلى .5تحتسب ) 
  خار  المست يالت التصويبةتحتسب الدرجة )صفر( إذا كانت . 

 ( تصويبات .10تحتسب الدرجة النهاخية لمجموع ) 

 
 (13شكل )

 من مستوى الرأس إدراك اإلحساس بالمكان لمهارة التصويب يوضح اختبار
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  من مستوى الرأس تصويبللمهارة ا مسافة: إدراك اإلحساس بال لثاالختبار الثا
 : المسافةمن خالل  بالتصويب اإلحساس قياس إدرا  الغرض من االختبار 
 : ( مسثثثثت يالت بارتفثثثثاع 4ضثثثث  فثثثثي داخلثثثثه )جثثثثدار أو مرمثثثثى كثثثثرل يثثثثد ترسثثثثم أو تو  األدوات
 استمارل تسجيل . ،( 12( عدد )2كرل يد حجم ) ،م( 1سم( وعرا )80)
 : وباستخدام كرات يد قانونية واستمارل يجرع االختبار في ساحة كرل يد  إجراءات االختبار

ا نان في الزاويتين العليا وا نان في  ( مست يالت4إذ يوض  داخل الهدف ) ،تسجيل 
تبعد  ،( مسافات عن الهدف 3وتحديد أبعاد ) ،م( 1×سم80لزاويتين السفلى تكون أبعادها )ا

م( وتبعد المسافة ال ال ة عن الهدف 7م( وتبعد المسافة ال انية )6األولى عن الهدف ) المسافة
 ( كرات على كل بعد 4م  وض  ) ،م( 0)

 ،م( 0المسافة ال ال ة عن الهدف ) م( وتبعد7م( وتبعد المسافة ال انية )6األولى عن الهدف )
 ( كرات على كل بعد .4م  وض  )

 : م يقوم بعد سماعه إليعاز أبدأ  م(6يقف المختبر على البعد األول ) مواصفات األداء 
( 4) ألم( بالتعاقب نحو المست يالت 6( الموجودل على خ  )4) أل بتصويب الكرات

( األخرى من البعد ال اني 4يب الكرات أل )بتصو  م يستمر  ،الموجودل في زوايا الهدف 
  م( .0( األخيرل من البعد ال الث )4 م ينتقل إلى تصويب الكرات أل ) ،م( 7)
 : تحتسب الدرجات كاآلتي : التسجيل 

  م(.6( درجة عند دخول الكرل داخل أع مست يل من البعد األول )1)تحتسب 

  م(.7ل من البعد ال اني )( درجة عند دخول الكرل داخل أع مست ي2)تحتسب 

  م(.0( درجة عند دخول الكرل داخل أع مست يل من البعد ال الث )3)تحتسب 

  خار  المست يالت التصويبةتحتسب الدرجة )صفر( إذا كانت . 

 ( تصويبة .12تحتسب الدرجة النهاخية لمجموع ) 
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 (14شكل )
 من مستوى الرأس لتصويبإدراك اإلحساس بالمسافة لمهارة ا يوضح اختبار

 
 : المهارية  اإلدراكية ريناتالتم   9ـــ  3
 بعد ا الع الباحث على المصادر العلمية واست الع أراء الخبراء في مجال التعلم الحركي   

 ريناتتم تحديد التم ،وذل  من خالل المقابالت الشخصية  واالختبار والقياس في كرل اليد
ل أفراد المجموعة التجريبية في القسم الرخيسي من الوحدل من خال نفذتاإلدراكية التي 

نلرية معالجة و  المدركات الحسية قيد البحث في ضوء المفاهيم التي تعرضهاو  ، التعليمية
المعلومات ك حدى النلريات المعرفية يمكن التوصل إلى الخ وات التالية في  ريقة إعداد 

  :التمرينات اإلدراكية المهارية قيد البحث 
 .انخفاا الجهد المبذول في األداء نتيجة انخفاا درجات التوتر العضلي 

  .أداء  ابت المستوى نسبيا و ير متذبذب في محاوالت األداء 

 . تحقيق درجة جيدل من الدقة 

 . االنسيابية وعدم تق   األداء 

 .بذل اقل جهد ممكن إ ناء األداء بمستوى جيٍد 

  اخد الحركية التي ليس لها فاخدل في المهارل(.اختفاء جزء من شواخب األداء )الزو 

 . الوصول إلى درجة جيدل من األداء خالل مواصفات األهداف السابقة متجمعة 
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  درجة مناسبة من التكيف م  اللروف المحي ة باألداء خالل المنافسة )أجهثزل وأدوات
 ........الخ .، قس  ،ميدان تنافسي  ،

أكثد  ت اإلدراكية المهاريثة قيثد البحثثأ ناء ت بيق التمرينا ومن أجل تحقيق األداء الم لوب   
 :الباحث على النقا  اآلتية

 التأكيد على انتباا التالميذ للمعلم والتركيز معه وعدم أشغال تركيزهم خار  ذل . .1
التحثر  فثثي أرجثاء الفصثثل واسثتخدام اإليحثثاءات والتعبيثرات المناسثثبة وتجنثب الكثثالم بثثوتيرل  .9

 واحدل.
 في الدرس بتوجيه األسخلة التي ت ير ال الب لالهتمام بالدرس .  البدء .2
إعادل جذب انتباا التالميذ باالقتراب من أماكن وقوفهم أو ذكثر أسثماخهم أو توجيثه األسثخلة  .4

 لهم.
 مساعدل ال الب على التمييز بين التفصيالت المهمة و ير المهمة في المهارل. .8
 ة وتمييزها.تكرار المعلومات المهم .8
 مساعدل ال الب على رب  المعلومات الجديدل بالخبرات السابقة. .8
 تكرار ال الب للمعلومات ومراجعتها أ ناء التمرين .  .5
 االختبارات القبلية :   12ـــ  3
لغثثرا االن ثثالق مثثن نق ثثة شثثروع واحثثدل وعثثزو النتثثاخج التثثي تلهثثر بعثثد ت بيثثق التمرينثثات    

قثام الباحثثث بثث جراء االختبثارات القبليثثة فثثي  ، فقثث  ولثثيس إلثى شثثيء أخثثر إلثى المتغيثثر المسثتقل
وقثثثد أجريثثثت االختبثثثارات القبليثثثة للمجموعثثثة التجريبيثثثة يثثثومي  ف قيثثثد البحثثثث التابعثثثةالمتغيثثثرات 

إذ تثثم فثثي يثثوم األحثثد إجثثراء  ( صثثباحا  ،14/10/2013ثثثث  13)األحثثد،اال نين( والمصثثادفين )
رل المناولة ومقياس معالجة المعلومات ، بينما أجريت في يثوم اختبارات المدركات الحسية لمها

اال نثين اختبثارات المثدركات الحسثية لمهثثارل التصثويب ، وأجريثت االختبثارات القبليثة للمجموعثثة 
إذ تثم فثي  ( صثباحا  ،16/10/2013ثثث  15الضاب ة يومي )ال ال اء،األربعاء( والمصادفين )

كات الحسثثية لمهثثارل المناولثثة ومقيثثاس معالجثثة المعلومثثات ، يثثوم ال ال ثثاء إجثثراء اختبثثارات المثثدر 
 .بينما أجريت في يوم األربعاء اختبارات المدركات الحسية لمهارل التصويب 

أجثثثثراء محاضثثثثرات نلريثثثثة وعمليثثثثة حثثثثول المثثثثدركات الحسثثثثية  وقثثثثد سثثثثبق ت بيثثثثق االختبثثثثارات  
وبمعثدل محاضثرتين لكثل  للمهارات قيد البحث من خالل دروس التربية الرياضثية للمجمثوعتين
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مجموعثثة ، تضثثمنت المحاضثثرات شثثرح  ريقثثة األداء الصثثحيحة للمهثثارات والمثثدركات الحسثثية 
وقد تم تهيخة كافة إجراءات تنفيذ االختبثارات مثن فريثق  التي يمكن أن ت  ر في نجاح أداءها .

  العمل المساعد إلى كافة المستلزمات الخاصة بكل اختبار .
 
 : باألسلوب المتسلسل  اإلدراكية المهارية التمرينات تطبيق   11ـــ  3

علثى  ،التثي أجراهثا الباحثث للتمرينثات اإلدراكيثة المهاريثة  في ضوء التجربثة االسثت العية    
 ( والمصثثثثثادفالخمثثثثثيس ) (  الثثثثثب مثثثثثن المرحلثثثثثة المتوسثثثثث ة )الصثثثثثف األول( فثثثثثي يثثثثثوم20)
وبعثثثد التأكثثثد مثثثن  ،ة البحثثثث حية التمرينثثثات ومالءمتهثثثا لعينثثثوذلثثث  لمعرفثثثة صثثثال 4/4/2013

( وحثثثدل تعليميثثثة 16لثثثث ) مهاريثثثةالدراكيثثثة اإلتمرينثثثات ال بت بيثثثق الباحثثثث قثثثام مالخمثثثة التمرينثثثات
ثثثثثثثثثثث  20المصثثثثثثثثادفين ) ال ال ثثثثثثثثاء( ،)األحثثثثثثثثد  وبواقثثثثثثثث  وحثثثثثثثثدتين تعليميتثثثثثثثثين لألسثثثثثثثثبوع الواحثثثثثثثثثد

ثثثثثث  21) والمصثثثثادفين األربعثثثثاء( ،بالنسثثثثبة للمجموعثثثثة التجريبيثثثثة و)اال نثثثثين  (22/10/2013
وقثثد انتهثثت الت بيقثثات  ، ولمثثدل  مانيثثة أسثثابي  بالنسثثبة للمجموعثثة الضثثاب ة (23/10/2013

للتمرينثثثثثات اإلدراكيثثثثثة المهاريثثثثثة قيثثثثثد البحثثثثثث بالنسثثثثثبة للمجموعثثثثثة التجريبثثثثثي فثثثثثي يثثثثثوم ال ال ثثثثثاء 
( أمثثثثا بالنسثثثثبة للمجموعثثثثة الضثثثثاب ة فقثثثثد انتهثثثثت فتثثثثرل ت بيثثثثق 10/12/2013والمصثثثثادف )

 ( . 11/12/2013ة في يوم األربعاء والمصادف )التمرينات المتبع
وقثثد أكثثد الباحثثث علثثى مثثدرس التربيثثة الرياضثثية بضثثرورل االهتمثثام بالنشثثا  التعليمثثي مثثن     

فثثثثي شثثثثرح وعثثثثرا األداء الصثثثثحيح لمهثثثثارتي البحثثثثث  ،( دقثثثثاخق 10القسثثثثم الرخيسثثثثي والبثثثثالغ )
وبالتثالي  ومثدركاتها الحسثية هارل)المناولة والتصويب( ألهمية ذل  في فهم المتعلم لمفردات الم

 تمكنه من استدعاخها عند الحاجة. يمكن أن يحتفل بها في ذاكرته بشكل صحيح
 قسمت بالشكل اآلتي : ، ( تمرينا  48)وقام الباحث ب عداد    

 ( تمرين .18تمرينات مهارل المناولة ) 

 ( تمرين .18تمرينات مهارل التصويب ) 

 ( تمرينات .12) ة والتصويبلمهارتي المناول تمرينات مركبة 

بواقثث  وقثثد  بقثثت التمرينثثات  ،األولثثى  (6)الوحثثدات التعليميثثة ألثثث فثثي   بقثثت تمرينثثات المناولثثة
بوقثثثت كلثثثي قثثثدرا  ، ( دقيقثثثة2.5مثثثدل التمثثثرين الواحثثثد ) ( تمرينثثات للوحثثثدل التعليميثثثة الواحثثثدل6)
( 6 ثثثم  بقثثثت ) ،ل انيثثثة وأعيثثثد ت بيثثثق  نفثثثس التمرينثثثات فثثثي الوحثثثدل التعليميثثثة ا ( دقيقثثثة .15)
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وأعيد ت بيق  نفثس التمرينثات فثي الوحثدل التعليميثة  تمرينات جديدل في الوحدل التعليمية ال ال ة
وأعيثثثد ت بيثثثق  نفثثثس  جديثثثدل فثثثي الوحثثثدل التعليميثثثة الخامسثثثة ( تمرينثثثات6) ثثثم  بقثثثت  ،الرابعثثثة

نثثثات المناولثثة أنتقثثثل وبعثثثد االنتهثثاء مثثثن ت بيثثق تمري ،التمرينثثات فثثثي الوحثثدل التعليميثثثة السادسثثة
الباحث إلى ت بيق تمرينات مهارل التصويب وبنفس ال ريقة التي نفذت فيها تمرينثات المناولثة 

إذ ال يمكن إع ثاء أك ثر مثن مهثارل فثي  ،ذل  األسلوب المتسلسل في جدولة التمرين م ل يو  ،
 .   أيضا   وقد تم ذل  اإلجراء عند ت بيق تمرينات مهارل التصويبوقت واحد 

( تمرينثثات مركبثثة مثثن المهثثارتين قيثثد 6) أمثثا بالنسثثبة للتمرينثثات المركبثثة فقثثد  بثثق الباحثثث    
 ،وأعيد ت بيق نفس التمرينات فثي الوحثدل التعليميثة ال انيثة ،البحث في الوحدل التعليمية األولى

( تمرينثثثات أخثثثرى فثثثي الوحثثثدل التعليميثثثة ال ال ثثثة وأعيثثثد ت بيقهثثثا فثثثي الوحثثثدل 6و بثثثق الباحثثثث )
   ابعة .الر 
القسم الرخيسثي مثن درس التربيثة  النشا  الت بيقي وهو جزء من في اتت بيق التمرين كانتو   

( دقثاخق 10التعليمثي الخثاع بالمهثارات ) النشثا ن زمثن كثا إذ ،( دقيقة 25الرياضية البالغ )
وقثثثد نفثثثذ الباحثثثث تمريناتثثثه باألسثثثلوب المتسلسثثثل  ( دقيقثثثة .15ن زمثثثن ت بيثثثق التمرينثثثات )اكثثثو 
ميثث  المهثثارات ف إذ اهثثتم بتنفيثثذ تمرينثثات مهثثارل المناولثثة أوال  بعثثد شثثرح تفاصثثيل تلثث  المهثثارل لج

والفنيثثثات المتعلقثثثة بكثثثل جثثثزء مثثثن أجزاخهثثثا وقثثثد منحثثثت الوحثثثدات التعليميثثثة األولثثثى ف  ثثثم انتقثثثل 
الباحث إلى تنفيذ تمرينات التصويب بنفس األسلوب من الشرح والت بيق ونفس عثدد الوحثدات 

منحثثه لمهثثارل المناولثثة ف  ثثم بعثثد ذلثث  قثثام الباحثثث بتنفيثثذ تمرينثثات مهاريثثة مركبثثة بثثين  الثثذع تثثم
ع اء معنى واضح من تعلم وتنمية تل  المهارتين ممثا يث دع  المهارتين لغرا ت بيت التعلم وا 
إلثثثى فهثثثم أهثثثداف المهثثثارتين واسثثثتخدامهما فثثثي مجثثثال اللعبثثثة ف ممثثثا سثثثي دع حتمثثثا  إلثثثى سثثثهولة 

 ( يبين ذل  .14جدول )و  ستدعاخهما عند الحاجة إليهما .التعامل معهما وا
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 (14جدول )
 يبين أقسام الوحدة التعليمية وتوقيتاتها والنسبة المئوية لكل جزء

 أقسام الوحدة التعليمية
الزمن خالل وحدة 
 تعليمية واحدة

مجموع الزمن لـ 
( وحدة 16)

 تعليمية

النسبة 
 المئوية

 القسم اإلعدادي
 6.66 د41 د3 المقدمة
 1.11 د64 د4 اإلحماء

 17.77 د121 د1 التمرينات البدنية

 القسم الرئيسي
 22.22 د161 د11 نشاط تعليمي
 33.33 د241 د15 نشاط تطبيقي

 القسم الختامي
 6.66 د41 د3 لعبة صغيرة
 4.44 د32 د2 تمارين تهدئة

 %111 د721 د 45  المجموع
 
 
 

 : لبعدية ااالختبارات     12 ـــ 3
راء تثثثثم إجثثثث التمرينثثثثات اإلدراكيثثثثة المهاريثثثثة باألسثثثثلوب المتسلسثثثثلبعثثثثد االنتهثثثثاء مثثثثن تنفيثثثثذ     

نيثة والمكانيثة االلثروف الزم م  مراعثال( الضاب ة والتجريبيةالبحث) تيلعين البعدية اتاالختبار 
ريثثثت إذ أج ، المسثثثاعد فريثثثق العمثثثل ونفثثثس التثثثي اسثثثتخدمت فثثثي االختبثثثارات القبليثثثة والوسثثثاخل

بالنسثثثثثبة (  12/2013/ 16ثثثثثثثثث  15) ( والمصثثثثثادفيناال نين،االختبثثثثثارات فثثثثثي يثثثثثومي )األحثثثثثد
إذ تثم فثي يثوم األحثد إجثراء اختبثارات المثدركات الحسثية لمهثارل المناولثة  ،للمجموعة التجريبيثة 

بينما أجريت في يوم اال نين اختبثارات المثدركات الحسثية لمهثارل  ،ومقياس معالجة المعلومات 
بالنسثثثثثبة  (12/2013/ 18ثثثثثثثث  17)األربعثثثثثاء( والمصثثثثثافين  ،ويثثثثثومي )ال ال ثثثثثاء  صثثثثثويب .الت

إذ تم في يوم ال ال اء إجراء اختبارات المدركات الحسية لمهثارل المناولثة  ، للمجموعة الضاب ة
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بينمثثثا أجريثثثت فثثثي يثثثوم األربعثثثاء اختبثثثارات المثثثدركات الحسثثثية  ،ومقيثثثاس معالجثثثة المعلومثثثات 
 .لمهارل التصويب 

 
 :  الوسائل اإلحصائية    13ـ ــ 3

 (SPSSالحقيبة اإلحصاخية ) ستخدم الباحثا    
   (1)ةاآلتيكما استخدم الباحث القوانين اإلحصاخية 

 النسبة المخوية
 الوس  الحسابي.

 االنحراف المعيارع .

 معامل االلتواء.
 (2)معامل السهولة والصعوبة

 قانون نسبة الت ور
 المتراب ة والمستقلة. ( للعينات  Tقانون )

 معامل االرتبا  البسي  بيرسون
 

                                                 
(1)

س(س.9002)النجفس,سدارسالض  ءسل طب عةس,س SPSSحقاحال ثل اة فصء تتطم قصا ع باسكربمسالكن نيس؛سس
(9)

:س)العدد هرةس,سدارسالفكددرسال ر دديس,سس1,سطس1,سجسانق سسصس تانتقسست م ثسسل انت   سسال ان  ص سس ال تانمان سسالمحمدداسصددبحيسينددن يس,سس

 .س111(سص1222
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 الباب الرابع
 :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها ـــ 4
الحسابية لالختبار القبلي والبعدي ونسبة التطور  األوساطالفروق بين  عرض 1ـــ  4

  في اختبارات مهارة المناولة : تجريبيةللمجموعة ال

 ( 15 جدول )    
التطور للمجموعة الحسابية لالختبار القبلي والبعدي ونسبة  األوساطالفروق بين  يبين

  ية في اختبارات مهارة المناولة التجريب

 المتغيرات
الفرق بين  ألبعدياالختبار  االختبار القبلي

 األوساط
 نسبة التطور

 ع س   ع س  

إدراك اإلحساس 

 بالزمن
11.16 0.98 16.30 1.11 4114 31143% 

إدراك اإلحساس 

 بالمكان
10.26 0.94 14.36 0.92 4.10 55144% 

دراك اإلحساس إ

 بالمسافة
14.33 0.95 20.43 1.95 6.10 58154% 

يبين الجدول أعاله األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارين القبلي والبعدي    
إذ كان الوسط الحسابي  ،للمجموعة التجريبية في مهارة المناولة ونسبة التطور بينهما 

( 8.10( وبانحراف معياري )99.91إلحساس بالزمن )لالختبار القبلي في اختبار إدراك ا
( وبانحراف 91.68بينما كان الوسط الحسابي ألبعدي لنفس االختبار ولنفس المجموعة )

بينما بلغت  ،( 1.94وقد بلغ الفرق بين األوساط الحسابية لالختبارين ) ،( 9.99معياري )
 %( .69.16نسبة التطور في هذا االختبار )

الوسط الحسابي لالختبار القبلي في اختبار إدراك اإلحساس بالمكان لمهارة  بينما بلغ    
( بينما كان الوسط الحسابي ألبعدي لنفس 8.14( وبانحراف معياري )98.21التصويب )

وقد بلغ الفرق بين األوساط  ،( 8.12( وانحراف معياري )94.61االختبار ولنفس المجموعة )
 %( .20.11بينما بلغت نسبة التطور في هذا االختبار ) ،( .4.1الحسابية لالختبارين )

بلغ الوسط الحسابي لالختبار القبلي في اختبار إدراك اإلحساس بالمسافة  في حين   
( بينما كان الوسط الحسابي ألبعدي لنفس االختبار 8.11انحراف معياري )ب( و 94.66)



                                          الباب الرابع: عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها             

 

968 

الفرق بين األوساط الحسابية ( وقد بلغ 9.11( وانحراف معياري )28.46ولنفس المجموعة )
 %( .21.01بينما بلغت نسبة التطور في هذا االختبار ) ،( 1.98لالختبارين )

 
 
 
 
 
 
 
 

 (  51شكل ) 
الفروق بين األوساط الحسابية لالختبار القبلي والبعدي ونسبة التطور للمجموعة  يوضح

  ية في اختبارات مهارة المناولة التجريب

 

وتحليلها ومناقشتها لالختبارات القبلية والبعدية لمهارة المناولة  عرض النتائج 2ـــ  4
 :التجريبيةللمجموعة 

 (  51جدول ) 
عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها لالختبارات القبلية والبعدية لمهارة المناولة للمجموعة 

 التجريبية

 االختبارات
وحدة 

 القياس

 حجم

 العينة
 ع ف س  ف

 قيمة )ت(

 المحتسبة

 )ت( قيمة

 الجدولية

 داللة

 الفروق

إدراك اإلحساس 

 بالزمن
 عدد

33 

4114 1.32 5114 

11.3 

 دال

إدراك اإلحساس 

 بالمكان
 دال 56168 0.84 4.10 عدد

إدراك اإلحساس 

 بالمسافة
 دال 14.02 2.38 6.10 عدد

 (3134( ومستوى داللة )58قيمة )ت( الجدولية تحت درجة حرية )
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نتائج اختبار مهارة المناولة للمدركات الحسية قيد البحث القبلية  ( 91جدول ) يبين    
والبعدية للمجموعة التجريبية فقد كانت درجة الوسط الحسابي للفروق بين االختبارين القبلي 

( وبلغت درجة 1.94والبعدي إلدراك اإلحساس بالزمن لمهارة المناولة للمجموعة التجريبية )
( بينما بلغت 9.62بين االختبارين القبلي والبعدي لنفس االختبار )االنحراف المعياري للفروق 

( تحت درجة حرية 8..9( وهي اكبر من قيمة )ت( الجدولية )29.4قيمة )ت( المحتسبة )
مما يعني وجود فروق معنوية بين االختبار ين القبلي  ،( 8.81( ومستوى داللة )21)

 ولة للمجموعة التجريبية. والبعدي إلدراك اإلحساس بالزمن لمهارة المنا
بينما بلغت درجة الوسط الحسابي للفروق بين االختبارين القبلي والبعدي إلدراك اإلحساس    

( وبلغت درجة االنحراف المعياري للفروق 4.98بالمكان لمهارة المناولة للمجموعة التجريبية )
ت قيمة )ت( المحتسبة ( بينما بلغ8.04بين االختبارين القبلي والبعدي لنفس االختبار )

( ومستوى داللة 21( تحت درجة حرية )8..9( وهي اكبر من قيمة )ت( الجدولية )21.11)
مما يعني وجود فروق معنوية بين االختبار ين القبلي والبعدي إلدراك اإلحساس  ،( 8.81)

 بالمكان لمهارة المناولة للمجموعة التجريبية . 
لفروق بين االختبارين القبلي والبعدي إلدراك اإلحساس وقد بلغت درجة الوسط الحسابي ل   

( وبلغت درجة االنحراف المعياري 1.98بالمسافة لمهارة المناولة للمجموعة التجريبية )
( بينما بلغت قيمة )ت( 2.60للفروق بين االختبارين القبلي والبعدي لنفس االختبار )

( 21( تحت درجة حرية )8..9)( وهي اكبر من قيمة )ت( الجدولية 94.82المحتسبة )
مما يعني وجود فروق معنوية بين االختبار ين القبلي والبعدي  ،( 8.81ومستوى داللة )

 إلدراك اإلحساس بالمسافة لمهارة المناولة للمجموعة التجريبية . 
ويعزو الباحث الفروق المعنوية التي ظهرت بين االختبارات القبلية والبعدية في المدركات    
مدى فاعلية التمارين اإلدراكية التي طبقت  سية لمهارة المناولة للمجموعة التجريبية إلىالح

يؤدي إلى  ذلكإذ أن  ، سبشكل علمي مدروس من حيث توفر األدوات واألجهزة ودور المدر 
 تمريناتال كما أن ، زيادة أداء الطالب وتركيزه للمهارة الحركية ويحرك الدوافع للمتعلم

س علمية في تنظيم عملية التعلم وخلق عالقة من التفاعل سعلى أ تما طبق اإذ ةالتعليمي
ذا ما ، بين المعلم والمتعلم  بأساليب تعليمية مناسبة فأنها تحقق أهدافها الموضوعة توطبق وا 
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كل أسلوب من أساليب التدريس عندما يتقدم خالل مدة معينة من الوقت فانه لإذ إن  "مسبقًا 
 . (1)" بلوغه مجموعة معينة من األهداف التعليمية والتربوية يؤدي إلى التوصل و 

دراكية في تطوير عملية التعلم كما يرى الباحث إن سبب ذلك يعود إلى فاعلية التمارين اإل   
خالل مدة التعلم التي تم التعامل معها  بالمهارةالوصول بالمتعلم إلى درجة التعلم الخاصة و 

الرتقاء بالطلبة للوصول إلى المستوى المطلوب إلى جانب بأسلوب منهجي وعلمي مدروس ل
من خالل تكرار األداء في ظروف  المدركات الحسيةذلك إن هذه التمارين تنمي لدى الطالب 

وان الطالب قد  ،مختلفة ومتنوعة مما أدى إلى تطوير التعلم لدى أفراد العينة التجريبية 
خلص من معظم األخطاء ولديه القدرة على تحسن أداؤه بشكل ملموس وبصورة واضحة وقد ت

" من خالل  إتقان بعض جوانب األداء الحركي من خالل استخدامه للتمارين اإلدراكية
االعتماد على الصفة التي تميز الوحدة التعليمية وهي التمرين وعليه يبنى مقدار التعلم 

تقانه "  . (2)وتطوير األداء وا 
ج إلى التحكم بمقدار التعلم عن طريق إعطاء التمارين إذ أن عملية بناء التمرين تحتا   

والسيطرة على طريقة إعطائها نتيجة التعاطي مع نوع التمرين وكيفية شرح هذا التمرين 
وكذلك التوضيح والعرض الذي يعطي فكرة معرفية في بداية األمر وكذلك إعطاء فكرة 

ن هدفنا تطوير األداء ( " أ1111معرفية وحسية من خالل التوضيح  وقد ذكر دان )
المهاري من خالل التمرن على المهارات لمرات عديدة ولكن يجب أن تكون البداية صحيحة 
للتمرين على األداء الصحيح الن معظم المبتدئين يميلون إلى التمرين الكثير في البداية وهم 

 (3).لديهم مستوى واطئ من اإلحساس والقيام بعدة محاوالت "
 اإلدراكي بشكل مستمر وتكرار جيد يمكن تطور المهارة كما أن اء التمرينومن خالل إعط   
عطاء الحلول واإلجراءات قصيرة األمد أهمية خاصة بمسألة التمرين والحركة بعد كل عمل إل

الت "إذ تعد عملية اإلحساس واإلدراك في المجال الرياضي من المؤه يناط به إلى المتعلم .
 طور قابلية اإلحساس واإلدراكت أن، فعن طريق التدريب يمكن اضيالمهمة لرفع اإلنجاز الري

                                                 
(9)

مطبعة جامعة الموصل  :الموصل  :)، ترجمة جمال صالح وآخرون  تدريس التربية الرياضيةموشن ، سارة أثدورت :  

 . 20ص ( 9119 .
(2)

 . 900ص  (  2881, بغداد)العراق ,  : في التعلم الحركي موضوعات قاسم لزام صبر : 
(6)

 .918, ص 2881 .نفس المصدر: قاسم لزام صبر  
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لدى الالعب ، إذ تمكنه من السيطرة على األداء الحركي ، ويمكن مالحظة ذلك من خالل 
 .( 1)ظهور مهارته  في أداء الحركة بشكل مميز "

التي اهتمت كما يعزو الباحث تطور مهارة المناولة التي التمرينات اإلدراكية المهارية و    
وبدون كرة مما  بالكرة للزميل والتوقيت المناسب بالحركة التقديرية األولية للمكان والمسافة

( " بأن إلمام الالعب بالتحركات 2.12إذ يرى )صبحي  ،أدى إلى تطور مهارة المناولة 
  . (2)"من اإلعداد المهاري  ىالمناسبة لألداء المهاري بالكرة وبدون الكرة هي المرحلة األول

ويرى الباحث بأن عملية شرح وعرض وأداء مهارة المناولة في النشاط التعليمي أثر بشكل    
ويمكن تقسيم مراحل التعلم في هذه المهارة إلى ثالث مراحل هي  ،كبير في تعلمها وأداءها 

شرح ثم ربط المعلومات مع الواجب الحركي ثم تحويلها لاستيعاب أهمية المهارة من خالل ا
( " إن المرحلة 2.12لى أداء حركي متوازن ويتفق مع هذا الرأي )عبد الباسط مبارك إ

وفي المستوى التالي  ،األولية من التعلم يحاول فيها المتعلمون استيعاب الفكرة العامة للحركة 
يحاولون تحديد وتأدية ما يجب القيام به لدمج الجهود المعرفية والحركية في حركة متناسقة 

وفي المستوى األعلى يحاولون تحويل تلك الحركة الهادفة في فعل يكون قاباًل  ،وهادفة 
  . (3)لإلعادة ومرنًا وآليًا "

ن ازدياد خبرة الطالب من خالل استمرار الممارسة والتكرار    ساعدت الطالب في  كما وا 
طيع الفرد ( " يست2.12إذ يرى )مروان عبد المجيد  ،تعلم الحركات الجديدة واالحتفاظ بها 

الرياضي تعلم حركات جديدة كلما كثرت عنده التجارب الحركية وأن تلك التجارب يحتفظ بها 
 . (2)فيما يسمى بالمخزن الحركي بالمخ "

ن مهارة المناولة من المهارات المهمة التي تساعد الالعب في الوصول إلى تحقيق     وا 
بأن هذه المهارة هي من أهم مهارات  ويعتقد الباحث ،أهدافه في الوصول إلى مرمى الخصم 

 ،اللعبة مقرونة بمهارة المسك وهما متالزمتان فالمسك الجيد للكرة هو شرط للتمرير الجيد 
المسك والتمرير أثناء المباراة هو ربط لألداء الفني ( بأن " 2..2ويرى )عبد الوهاب غازي 

                                                 
1)

 (9118بغداد ، مطابع التعليم العالي ، ):علم النفس الرياضي مبادئه وتطبيقاته في مجال التدريب ؛  قاسم حسن حسين 

 . 14ص 
(2)

( 2892: )عمان , مكتبة المجتمع العربي,  9, ط دريب ـ تدريبات ـ إصابات(كرة اليد )مهارات ـ تصبحي احمد قبالن ؛  

 . 62ص
(6)

 . 201( ص2892)عمان , دار جهينة للنشر والتوزيع ,  السلوك الحركي من التعلم إلى األداء :عبد الباسط مبارك ؛  
(4)

:  9, ط االت التربية البدنية والرياضيةالتحليل الحركي البيوميكنيكي في مجمروان عبد المجيد وإيمان شاكر محمود ؛  

 . 66( ص2894)عمان , دار الرضوان للنشر والتوزيع , 
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مسك الجيد هو شرط للتمرير ألن ال المباراة ، إذ يكمل أحدهما األخر، شائع الحدوث في
      (1)الناجح والتمرير الجيد يجعل المسك أسهل من قبل الزميل "

 
الحسابية لالختبار القبلي والبعدي ونسبة التطور  األوساطعرض الفروق بين  3ـــ  4

 : التصويبللمجموعة التجريبية في اختبارات مهارة 
 ( 57جدول ) 

لالختبار القبلي والبعدي ونسبة التطور للمجموعة  الحسابية األوساطالفروق بين  يبين
 التصويبفي اختبارات مهارة التجريبية 

 المتغيرات
الفرق بين  ألبعدياالختبار  االختبار القبلي

 األوساط
 نسبة التطور

 ع س   ع س  
إدراك اإلحساس 

 % 3.07 5.20 1.85 16.93 1.04 11.73 بالزمن 

إدراك اإلحساس 
 %23041 1014 1.20 28.30 1.60 21.66 بالمكان

إدراك اإلحساس 
 %34053 6.13 1.47 17.96 1.14 11.83 بالمسافة

يبين الجدول أعاله األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارين القبلي والبعدي    
إذ كان الوسط الحسابي  ،للمجموعة التجريبية في مهارة التصويب ونسبة التطور بينهما 

( 9.84( وبانحراف معياري )6..99بار القبلي في اختبار إدراك اإلحساس بالزمن )لالخت
( وبانحراف 91.16بينما كان الوسط الحسابي ألبعدي لنفس االختبار ولنفس المجموعة )

بينما بلغت  ،( 1.28وقد بلغ الفرق بين األوساط الحسابية لالختبارين ) ،( 9.01معياري )
 %( ...68بار )نسبة التطور في هذا االخت

في حين بلغ الوسط الحسابي لالختبار القبلي في اختبار إدراك اإلحساس بالمكان     
( بينما كان الوسط الحسابي ألبعدي لنفس االختبار 9.18انحراف معياري )ب( و 29.11)

                                                 
(9)

( 2880: )بغداد , مطبعة العمران ,  9,ط  كرة اليد ما لها وما عليها المبادئ التعليمية والتدريبيةعبد الوهاب غازي ؛  

 . 9.ص
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وقد بلغ الفرق بين األوساط  ،( 9.28انحراف معياري )ب( و 20.68ولنفس المجموعة )
 %( .26.41بينما بلغت نسبة التطور في هذا االختبار ) ،( 1.14ارين )الحسابية لالختب

( 99.06بينما بلغ الوسط الحسابي لالختبار القبلي في اختبار إدراك اإلحساس بالمسافة )   
( بينما كان الوسط الحسابي ألبعدي لنفس االختبار ولنفس 9.94وانحراف معياري )

( وقد بلغ الفرق بين األوساط الحسابية .9.4انحراف معياري )ب( و 11..9المجموعة )
 %( .64.96بينما بلغت نسبة التطور في هذا االختبار ) ،( 1.96لالختبارين )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ( 51شكل ) 

الفروق بين األوساط الحسابية لالختبار القبلي والبعدي ونسبة التطور للمجموعة  يوضح
 في اختبارات مهارة التصويبالتجريبية 
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ـــ  4 عــرض النتــائج وتحليلهــا ومناقشــتها لالختبــارات القبليــة والبعديــة لمهــارة التصــويب  4ــ
 :للمجموعة التجريبية

 ( 15 جدول )
النتائج وتحليلها ومناقشتها لالختبارات القبلية والبعدية لمهارة التصويب للمجموعة  يبين

 التجريبية

 االختبارات
وحدة 
 القياس

 حجم
 العينة

 ع ف س  ف
 )ت( قيمة

 المحتسبة

قيمة 
 )ت(

 الجدولية

داللة 
 الفروق

إدراك اإلحساس 
 بالزمن

 درجة

33 

5.20 2.05 1315.4 

11.3 

 دال

إدراك اإلحساس 
 بالمكان

 دال 18045 1.86 6164 درجة

إدراك اإلحساس 
 بالمسافة

 دال 5515 1.47 6.13 درجة

 (3134( ومستوى داللة )58قيمة )ت( الجدولية تحت درجة حرية )
( نتيييائج اختبيييار مهيييارة التصيييويب للميييدركات الحسيييية قييييد البحيييث القبليييية  90جيييدول ) يبيييين    

والبعديية للمجموعيية التجريبييية فقيد كانييت درجيية الوسيط الحسييابي للفييروق بيين االختبييارين القبلييي 
وبلغيت درجية  (1.28والبعدي إلدراك اإلحساس بالزمن لمهارة التصويب للمجموعية التجريبيية )

بينميا بلغيت  (2.81) لنفس االختبار راف المعياري للفروق بين االختبارين القبلي والبعدياالنح
( تحيييت درجييية 8..9( وهيييي اكبييير مييين قيمييية )ت( الجدوليييية )96.0.1قيمييية )ت( المحتسيييبة )

مميا يعنيي وجيود فيروق معنويية بيين االختبيار يين القبليي  ،( 8.81( ومستوى داللية )21حرية )
   اس بالزمن لمهارة التصويب للمجموعة التجريبية .والبعدي إلدراك اإلحس

بينما بلغت درجة الوسط الحسابي للفروق بين االختبارين القبلي والبعيدي إلدراك اإلحسياس    
وبلغييييت درجيييية االنحييييراف المعييييياري  (1.14بالمكييييان لمهييييارة التصييييويب للمجموعيييية التجريبييييية )

بينميييييا بلغيييييت قيمييييية )ت(  (9.01) تبيييييارلييييينفس االخ للفيييييروق بيييييين االختبيييييارين القبليييييي والبعيييييدي



                                          الباب الرابع: عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها             

 

96. 

( 21( تحيييت درجييية حريييية )8..9( وهيييي اكبييير مييين قيمييية )ت( الجدوليييية )91.12المحتسيييبة )
مميييا يعنيييي وجيييود فيييروق معنويييية بيييين االختبيييار يييين القبليييي والبعيييدي  ،( 8.81ومسيييتوى داللييية )

   إلدراك اإلحساس بالمكان لمهارة التصويب للمجموعة التجريبية .
درجة الوسيط الحسيابي للفيروق بيين االختبيارين القبليي والبعيدي إلدراك اإلحسياس وقد بلغت    

وبلغيييت درجييية االنحيييراف المعيييياري  (1.96بالمسيييافة لمهيييارة التصيييويب للمجموعييية التجريبيييية )
بينميييييا بلغيييييت قيمييييية )ت(  (.9.4) لييييينفس االختبيييييار للفيييييروق بيييييين االختبيييييارين القبليييييي والبعيييييدي

( 21( تحييييت درجيييية حرييييية )8..9قيميييية )ت( الجدولييييية )( وهييييي اكبيييير ميييين 22.0المحتسييييبة )
مميييا يعنيييي وجيييود فيييروق معنويييية بيييين االختبيييار يييين القبليييي والبعيييدي  ،( 8.81ومسيييتوى داللييية )

   إلدراك اإلحساس بالمسافة لمهارة التصويب للمجموعة التجريبية .
ضاء توافق عضلي عصبي بين أع إلىتحتاج  التصويبن مهارة ويعزو الباحث ذلك إلى إ  
   تعتمد في أدائها على القدرات إذ،  ) الكرة ( من جهة أخرى سم من جهة ، وبين األداةالج
يؤدي هذه المهارة يحتاج إلى عملية الوثب إلى  أن( ، فالالعب عندما يريد  الحس ييي حركية) 

لإلتمام عملية قوة الذراع  إلىالمكان المناسب ، فضاًل عن حاجته  إلىاألمام للوصول 
 . صويبالت
كونها تؤدي  ، وتنمية الحواس على تنمية التوافق العضلي العصبي تمريناتال تساعد وقد   

دورًا هامًا في عملية التوافق بالنسبة للحركات المركبة التي تتطلب التمييز بين أجزاءها 
ب المختلفة ، يتطور اإلدراك من خالل التجربة والممارسة السابقة والتكرار ، ويذكر ) الطال

 إن إذالمعرفة الحسية ذات أهمية في تطوير المهارة الحركية الرياضية ،  إنولويس ( " 
 . (1)الظواهر والمواد بشكل متميز في البيئة تتطور في التدريب الرياضي" إدراكالقابلية على 

ي ت، وال ةالمستخدم اإلدراكية المهارية تمريناتعزو الباحث سبب ذلك إلى فعالية الكما ي   
والتي كان لها الدور الكبير في تقليل األخطاء لمهارة التصويب وتنمية  ، جيداً تطور  تقحق

( " بأن مرحلة تثبيت 2..2إذ يرى )فرات جبار  ،المدركات الحسية الخاصة بتلك المهارة 
إذ تختفي األخطاء  ،األداء هي المرحلة التي يصل فيها المتعلم إلى مستوى جيد من األداء 

العوامل األساسية لألداء الحركي )األساس فات األداء بشكل جيد وتصل وتتحسن مواص
  . (2)األساس الديناميكي( إلى مستوى الجودة " ،األساس الزماني  ،المكاني 

                                                 
(9)

 . 916، ص (  2888المكتبة الوطنية  ، مطبعة بغداد ، ) :  علم النفس الرياضي؛  نزار  الطالب وكامل الويس 
(2)

 . 18( ص2880: )ديالى , مطبعة الجامعة ,  9, ط مفاهيم عامة في التعلم الحركيفرات جبار سعد هللا ؛  
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وطريقة شرح وتوضيح  ويرى الباحث بأن الممارسة والتكرار في أداء مهارة التصويب      
في تنمية  كان له دور مهم ، دراكيةمن خالل التمرينات اإلوعرض الحركة الصحيحة 

نما يتطور نتيجة التجربة والممارسة  "المدركات الحسية لتلك المهارة  إن اإلدراك ال يتم فجأة وا 
هذا دائمًا في المهارات  ويأتي ،السابقة والتكرار ولهذا يكون هناك إدراك أولي للحركة 
ا أعيدت هذه الحركة فأن ثم إذا مالحركية عن طريق الشرح والتوضيح وعرض الحركة 

 . (1)اإلدراك يأخذ شكاًل أخر وهو اإلدراك التفصيلي "
بيين االختبيارين القبليي والبعيدي للمجموعية التجريبيية ولصييالح  وكيذلك يعيزو الباحيث الفيروق   

ي كيان تيوال التمرينيات اإلدراكيية المهاريية إليى ،مهارة التصيويب في اختبارات  ألبعدياالختبار 
 ألداءميين خييالل اسييتخدام تمييارين خاصيية  المييدركات الحسيييةااليجييابي فييي تطييوير  اتأثيرهيي الهيي

 يييييالحسية ) اإلدراكيةالمتعلمين ، وذلك الن " القدرات  إدراكالمهارات التي ساهمت في تطوير 
اليتعلم مكانيه وليذلك يجييب  يأخيذهيي قيدرات تعليميية تعتميد عليى الحركيية كوسييلة الن  (الحركيية

نميو كيال القيدرتين جنبيا تبحيث  اإلدراكيةعال بين البيانات الحركية والبيانات يكون هناك تفا أن
، والقيدرة عليى تفسيير هيذه  اإلدراكحركية عليى نقطتيين هميا ة دقية  أداءجنب حيث يعتميد  إلى

 . (2)الحركية التوافقية " األفعالمجموعة من  إلىالمدركات 
تلفة حالة مهمة تساهم في تطوير أداء ويرى الباحث بأن تطوير العمليات العقلية المخ   

الهتمام بالتمرينات اوأن ذلك يتم عبر  ،المهارات الحركية الخاصة بمهارة التصويب بكرة اليد 
( بأن " من المفيد بين الحين واألخر استخدام 2.12إذ يرى )سعيد  ،اإلدراكية المهارية 

تضمن هذا النوع من اإلعداد النفسي وي ،الطريقة العملية في تنمية العمليات العقلية العليا 
والتدريب على العمليات العقلية المختلفة وفق برنامج علمي مقنن يشتمل على تمرينات 

  (3)منهجية مضمونها يحتوي على التحليل الدقيق لكيفية استخدام هذه العمليات في المهارات "
ييية التييي اهتمييت بتطييوير تطييور مهييارة التصييويب إلييى التمرينييات اإلدراككمييا يعييزو الباحييث    

ميييين األهمييييية العمييييل علييييى تطييييوير كفيييياءة العمليييييات العقلييييية مثييييل االنتبيييياه  العمليييييات العقلييييية "
 . (4)واإلدراك والتذكر وتكامل أدوارهما معًا لتحقيق أفضل كفاءة مهارية "

                                                 
(9)

 . 10, ص 2880:  مصدر سبق ذكرهفرات جبار سعد هللا ؛  
 (2)

: )عمان , دار المسيرة للنشر والتوزيع  9, ط بوي النظرية والتطبيقعلم النفس الترعدنان يوسف العتوم ) وآخرون( ؛  

 . 992( ص 2899, 
(6)

أثر التمرينات لتطوير اإلدراك الحسي الحركي وبعض مظاهر االنتباه في أداء بعض المهارات سعيد نزار سعيد ؛  

 . .91( ص2892: )العراق , دار غيداء للنشر  9,ط األساسية لدى العبي كرة اليد
(4)

 . .6, ص 2892:  مصدر سبق ذكرهصبحي احمد قبالن ؛  
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كما إن اشتراك أكثر من حاسة في عمليية اسيتقبال المثييرات )معلوميات عين المهيارة( والتيي    
وكيذلك للوسيائل التعليميية المسيتخدمة أثنياء أداء المهيارة دور مهيم  ،قد تكيون لفظيية أو حركيية 

في تنمية المدركات الحسية حول تليك المهيارة " كلميا كانيت الوسيائل التعليميية واضيحة للميتعلم 
كلمييييا أدت إلييييى تعلييييم أكثيييير إيجابييييية ،وتسيييياعده علييييى فهييييم المهييييارة بطريقيييية سييييليمة وصييييحيحة 

يسر وأيضًا كلما اشتركت أكثير مين حاسية فيي اسيتقبال المعلوميات لتقرييب الخبيرات وبسهولة و 
 . (9)التعليمية كلما كانت أفضل في العملية التعليمية لتعلم المهارات "

أكثيير تييأثيرًا فييي مرحليية التمييرين المبكييرة ويفيييد  هييوأن التمييرين المتسلسييل كمييا يييرى الباحييث    
فيييي التكيييرارات األوليييى ليييتعلم مهيييارة ميييا ألجيييل أن يصييينع  الميييتعلم فيييي اسيييتخدامه هيييذا األسيييلوب

ات األساس للمهارة المراد تنفيذها وصواًل إلى وضع البرنامج الحركي الذي يحياول الميتعلم بنالل
تنفيييذه بصييورة ناجحيية ولييو لمييرة واحييدة ، ولهييذا يكييون هييذا األسييلوب األكثيير تييأثيرًا فييي مرحليية 

 . يسهل عملية األداء وذلك ألنهالمتعلم المبتدئ التعلم المبكر لتعلم مهارة ما من قبل 
 
ـــ  4 ــار القبلــي والبعــدي ونســبة التطــور  4ــ عــرض الفــروق بــين االوســاط الحســابية لالختب

 في مقياس معالجة المعلومات: تجريبيةللمجموعة ال
 ( 18جدول ) 

موعة الفروق بين االوساط الحسابية لالختبار القبلي والبعدي ونسبة التطور للمج يبين
 التجريبية في مقياس معالجة المعلومات

 المتغيرات
الفرق بين  االختبار البعدي االختبار القبلي

 األوساط
نسبة 
 ع س   ع س   التطور

مقياس 
معالجة 
 المعلومات

72.43 3.16 80.53 3.39 8.10 13134% 

                                                 
(9)

( 2892: )اإلسكندرية , دار الوفاء ,  9, ط طرق تدريس األلعاب الجماعية بين النظرية والتطبيقمحمد حسين محمد ؛  

 . .9ص
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القبلي والبعدي األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارين  ( 91جدول ) يبين    
إذ كان الوسط  ،للمجموعة التجريبية في مقياس معالجة المعلومات ونسبة التطور بينهما 

( 6.91( وبانحراف معياري )2.46.الحسابي لالختبار القبلي في مقياس معالجة المعلومات )
( وبانحراف 08.16بينما كان الوسط الحسابي ألبعدي لنفس االختبار ولنفس المجموعة )

بينما بلغت نسبة  ،(0.98وقد بلغ الفرق بين األوساط الحسابية لالختبارين ) ،(6.61اري )معي
 %( .98.81التطور في هذا االختبار )

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 ( .1شكل ) 

الفروق بين األوساط الحسابية لالختبار القبلي والبعدي ونسبة التطور للمجموعة يوضح 
 التجريبية في مقياس معالجة المعلومات
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ـــ  4 عــرض النتــائج وتحليلهــا ومناقشــتها لالختبــارات القبليــة والبعديــة لمقيــاس معالجــة  6ــ
 :التجريبيةالمعلومات للمجموعة 

 ( 20 جدول )  
عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها لالختبارات القبلية والبعدية لمقياس معالجة المعلومات 

   للمجموعة التجريبية

 االختبارات
وحدة 
 القياس

 حجم
 العينة

 ع ف س  ف
 قيمة )ت(
 المحتسبة

 قيمة )ت(
 الجدولية

 داللة
 الفروق

مقياس معالجة 
  المعلومات

 دال 16.0 1.62 2.84 8.10 00 درجة

 (3134( ومستوى داللة )58قيمة )ت( الجدولية تحت درجة حرية )
يب بكيرة الييد ( نتائج مقياس معالجة المعلومات لمهارتي المناولية والتصيو  28جدول ) يبين    

مقيياس معالجية  وقد كانت درجة الوسط الحسابي للفيروق بيين االختبيارين القبليي والبعيدي عليى
وبلغيت درجيية االنحييراف  (0.98المعلوميات لمهييارتي المناولية والتصييويب للمجموعية التجريبييية )

مييية بينميييا بلغيييت قي (2.04) لييينفس المقيييياس المعيييياري للفيييروق بيييين االختبيييارين القبليييي والبعيييدي
( 21( تحييت درجيية حرييية )8..9( وهييي اكبيير ميين قيميية )ت( الجدولييية )91.2)ت( المحتسيبة )
مما يعني وجود فروق معنوية بين االختبار ين القبلي والبعيدي عليى  ،( 8.81ومستوى داللة )

   مقياس معالجة المعلومات للمجموعة التجريبية .
ختبارات القبلية والبعدية في المدركات ويعزو الباحث الفروق المعنوية التي ظهرت بين اال   

 الحسية لمهارتي المناولة والتصويب للمجموعة التجريبية على مقياس معالجة المعلومات إلى
ضمن الوحدات التعليمية   واألجهزة األدواتاالختيار الدقيق للتمارين وتكرارها وترتيب 

)عماد ،  إليه أشارهذا مع  ويتفقالخبرات التعليمية للمتعلمين ،  ساهمت في تنظيم وربط
حتى  اإلدراكيالتنظيم  لمبادئان " تنظيم الخبرات التعليمية بشكل معين وفقا  إذ ، م(1..2

 إدراكهاالذي يسهل عليه  األمر، إليهاتبدو مميزة و ذات طابع معين يجذب انتباه المتعلم 
  (1)وتعلمها ."

                                                 
 ( م9002والطباعة ، دار المسير للنشر والتوزيع  ) عمان ،:  التربوي النفس علم مبادئ؛  الرحيم الزغول عماد عبد (1)

  992ص
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و بشكل مترابط سوف يكون خزنها معنى  يللتكرار والتدريب وطرح معلومات ذوكذلك     
ان التعلم  إذ ، ويكون من الصعب نسيانها أسرعووصولها الى الذاكرة الطويلة المدى  أسهل

يرتبط بعملية التذكر ويعتمد عليه المتعلم فيما يتم تذكره في الوقت المناسب كما ان التعلم ال 
المقبلة فعند تعلم مهارة حركية  ستخدامه في المواقفوا ، هتسب معناه ما لم تتذكر ما تعلميكت

ثم الوصول الى درجة من التعلم  األداء أخطاءجديدة فان المتعلم سيتعلم المهارة بعد تصحيح 
كرة الحركية في تحديد البرنامج الحركي للمهارة ويعطيه حدودا خاصة في ا"وتزداد دقة الذ

   . (1)"األداءالتنفيذ مما يؤثر على دقة 
ك إلييى فاعلييية األسيياليب التعليمييية المسييتخدمة ميين خييالل شييرح تفاصيييل ويعييزو الباحييث ذليي   

األداء الفنيييي ألنيييواع المهيييارات قييييد البحيييث مييين ليييدن ميييدرس الميييادة و" تظهييير أهميييية الوسيييائل 
السمعية عند استخدام الكلمة في أثناء الحركة وتصحيح األخطاء والتوجييه فعين طريقهيا يقيارن 

يييتم ومييا يييتم فعيياًل ويسييتوعبه عقليييًا واسييتكمال التوافييق  المييتعلم بشييكل شييفوي بييين مييا يجييب أن
 .(2)الحركي ومن ثم اإلسراع بالعملية التعليمية"

المهمييية والميييؤثرة فيييي  األميييورويييرى الباحيييث بيييأن وسييييلة االتصييال بيييين المعليييم واليييتعلم ميين     
سييواء  عملييية الييتعلم " إني طريقيية إيصييال المعلومييات بييين المييدرس والمييتعلم فييي جميييع أشييكالها

أكانييت هييذه المعلومييات مسييموعة أم منطوقيية هييي ميين الوسييائل المهميية فييي عملييية الييتعلم لييدى 
 .(3)المتعلم"

بييييأن لطريقييية عييييرض التمرينيييات أثييييرًا مهميييا فييييي عمليييية معالجيييية  وكيييذلك فيييأن الباحييييث ييييرى   
ن أسلوب المعلومات  ،مهيم فيي توصييل المعلومية واالحتفياظ بهياالمشاهدة )عرض النموذج(  وا 

رؤيية الحركيات المختلفية حيين تيؤدى كنميوذج أميام الميتعلم  من المهيمي التعلم بصوره عامة " ف
كنميييوذج حيييي أي يقيييوم العيييب أو ميييدرب بعميييل نميييوذج للحركييية أميييام الميييتعلم أو عييين طرييييق 

ني رؤيية الميتعلم للحركية الميراد تعلمهيا مين العواميل التيي يسيتطيع الميتعلم و  ،األفالم أو الصيور ا 
تصييور أولييي لمظهيير الحركيية الجديييدة فييي شييكلها العييام كييذلك إدراك األجييزاء  ميين خاللهييا إدراك

                                                 
(9)

في  األساسيةبعض المهارات  أداءحركي و تعلم  –الحس  اإلدراكالتمارين المقترحة لتنمية  تأثيرهللا ؛ شهلة احمد عبد 

 ..6ص (  م.288رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية الرياضية ، جامعة صالح الدين ،) اإليقاعي :الجمناشتك 
(2)

 .4.( ص2892: ) بغداد, دار البراق للطباعة والنشر,2, ط موضوعات في التعلم الحركي بر؛قاسم لزام ص

تأثير تمرينات مركبة على وفق البرمجة اللغوية العصبية في تطوير االنسيابية والنقل الحركي  ؛ كه زال كاكة سعيد( 3)

نشورة , كلية التربية الرياضية , جامعة )أطروحة دكتوراه غير م:  ألداء بعض المهارات األساسية بالكرة الطائرة

 . ( 2880 السليمانية . 
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ذا ميا قمنيا بعميل  المهمة من الحركة الجديدة. كما انيه يحتفظ بانطباع تلك الحركة أو المهارة وا 
النميييوذج ميييرة أخيييرى وبطريقييية بطيئييية فيييأن الميييتعلم يسيييتطيع أن يكيييون صيييورة ميييرة أخيييرى أكثييير 

وقد أكيد يعيرب خييون أنيه "عنيدما تكيون هنياك صيورة  0(1)للحركة"  إيضاحًا من الصورة األولى
وهييذه النتييائج جيياءت مطابقيية لدراسيية  (2)صييحيحًا " أداءواضييحة فييي عقييل المييتعلم فأننييا نتوقييع 

( " إني رؤيية الميتعلم للمهيارة تسياعده عليى معرفية مسيار 1..2هديل عبيد اإلليه عبيد الحسيين )
 . (3)بط األداء الفني لها "الحركة واإلحساس الصحيح بالجسم أي ض

ويييرى الباحييث بييأن النمييوذج الييذي اسييتخدم فييي إيصييال المهييارات كييان مثاليييًا كونييه أعتمييد     
ن ذليييك سييياهم فيييي  ،عليييى أداء أحيييد الطيييالب فيييي عيييرض تليييك المهيييارات بالشيييكل الصيييحيح  وا 

سييتدعائها وبالتييالي خزنهييا وا ،اسييتقبال المعلومييات والتييي تزامنييت مييع التغذييية الراجعيية للمييدرس 
( " بأنييه يفضييل مراعيياة أن يكييون النمييوذج الييذي 2.12إذ يييرى )محمييد حسييين  ،عنييد الحاجيية 

كميييا يراعيييى أن يكيييون مسيييتوى النميييوذج  ،ييييؤدي المهيييارة مييين نفيييس المرحلييية السييينية للمتعلميييين 
عاة إذ إن التبيياين الكبييير فييي المسييتوى المهيياري قييد يكييون مييد ،متقاربييًا ميين مسييتوى المتعلمييين 

 . (2)لدى المتعلمين يعوق حماسهم للتقدم بمستواهم " لإلحباط
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
)عماان، :,األسس العلمية والطررق اإلحصرائية لتختبرارات  والقيراس فري التربيرة الرياضرية ؛ مروان عبد المجيد إبراهيم (1)

 .01( ص 2882دار الفكر للنشر، 
(5)

 . 122, ص  2..2, المصدر السابق ؛  يعرب خيون 

تأثير تمرينات وفق األنظمة التمثيلية )بصري ـ سمعي ـ حسي( في تعلم بعض مهارات الطوق في  عبد الحسين, هديل (3)

 . 8.ص (2881)رسالة ماجستير, كلية التربية الرياضية, جامعة بغداد, :  الجمناستك اإليقاعي
(4)

 . 962, ص 2892:  مصدر سبق ذكره محمد حسين محمد ؛  
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عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها لالختبارات البعديـة لمهـارة المناولـة للمجمـوعتين  . ـــ 4
 :  الضابطة والتجريبية

 (  21 جدول )
الضابطة النتائج وتحليلها ومناقشتها لالختبارات البعدية لمهارة المناولة للمجموعتين  يبين

 والتجريبية

 المتغيرات

المجموعة 

 الضابطة
 T المجموعة التجريبية

 تسبةالمح

T 

 الجدولية
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 الفروق
 ع س   ع س  

إدراك اإلحساس 

 بالزمن
12.26 0.88 16.30 1.11 51183 

1165 

 دالة

إدراك اإلحساس 

 بالمكان
 دالة 18135 0.92 14.36 0.82 11.26

إدراك اإلحساس 

 بالمسافة
 دالة 1.13 1.95 20.43 1.49 15.63

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( 51شكل ) 

النتائج وتحليلها ومناقشتها لالختبارات البعدية لمهارة المناولة للمجموعتين يوضح 
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( نتائج االختبارات البعدية للمدركات الحسية لمهارة المناولة وقيمة )ت(  21جدول ) يبين    
إذ بلغت قيمة  ،ولية للمجموعتين الضابطة والتجريبية وداللتها المعنوية المحتسبة والجد

( 12.21الوسط الحسابي للمجموعة الضابطة في اختبار إدراك اإلحساس بالزمن )
في حين بلغت قيمة الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية  ،( 22..واالنحراف المعياري )

وقد بلغت قيمة )ت( المحتسبة  ،( 1.11) ( واالنحراف المعياري.11.3لالختبار نفسه )
 ،( .21.1للمجموعتين الضابطة والتجريبية) الختبار إدراك اإلحساس بالزمن لمهارة المناولة

( 8...( ومستوى داللة )82( تحت درجة حرية )1.12وهي اكبر من قيمة )ت( الجدولية )
ن الضابطة والتجريبية مما يعني وجود فروق معنوية في االختبارات البعدية للمجموعتي ،

 ولصالح المجموعة التجريبية .
قيمة الوسط الحسابي للمجموعة الضابطة في اختبار إدراك اإلحساس بالمكان  بينما كانت   
في حين بلغت قيمة الوسط الحسابي للمجموعة  ،( 22..( واالنحراف المعياري )11.21)

وقد بلغت قيمة )ت(  ،( 12..ي )( واالنحراف المعيار 12.31التجريبية لالختبار نفسه )
المحتسبة الختبار إدراك اإلحساس بالمكان لمهارة المناولة للمجموعتين الضابطة 

( 82( تحت درجة حرية )1.12وهي اكبر من قيمة )ت( الجدولية ) ،( 11.32والتجريبية)
تين مما يعني وجود فروق معنوية في االختبارات البعدية للمجموع ،( 8...ومستوى داللة )

 الضابطة والتجريبية ولصالح المجموعة التجريبية .
في حين بلغت قيمة الوسط الحسابي للمجموعة الضابطة في اختبار إدراك اإلحساس    

في حين بلغت قيمة الوسط الحسابي  ،( 1.21( واالنحراف المعياري )18.13بالمسافة )
وقد بلغت قيمة  ،( 1.18عياري )( واالنحراف الم23..2للمجموعة التجريبية لالختبار نفسه )

)ت( المحتسبة الختبار إدراك اإلحساس بالمسافة لمهارة المناولة للمجموعتين الضابطة 
( 82( تحت درجة حرية )1.12وهي اكبر من قيمة )ت( الجدولية ) ،( 3..1والتجريبية)

جموعتين مما يعني وجود فروق معنوية في االختبارات البعدية للم ،( 8...ومستوى داللة )
 الضابطة والتجريبية ولصالح المجموعة التجريبية .

ويعزو الباحث الفروق المعنوية التي ظهرت بين االختبارات القبلية والبعدية في المدركات    
سالمة التمرينات اإلدراكية المختارة بصورة  الحسية لمهارة المناولة للمجموعة التجريبية إلى

قة ومنسجمة مع مستوى وقابلية أفراد العينة وقائمة على علمية وبتكرارات صحيحة ومتناس
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أساس الممارسة الصحيحة فالتدريب والممارسة على مهارة معينة ضمن واجب حركي يؤدي 
حداث تطور في القابلية للفردإلى زيادة الخبر  ويرى الباحث أن العوامل التي ساعدت في  ،ة وا 

إذ مارست المجموعة  ،لتمارين اإلدراكيةاالتطور ألفراد المجموعة التجريبية هي تأثير 
التجريبية تكرارا معينا ساعد في عملية التعلم . فلكل مهارة نتعلمها لها برنامج حركي مخزون 
في الدماغ وكلما زاد استخدامنا لهذه المهارة زاد البرنامج الحركي المخزون دقة وصفاء 

تفاصيل األداء محاولة بعد محاولة فالعمل على إعادة المهارة وأدائها عقليا والوقوف على 
واالستمرار بتكرارها عقليا جعل الطالب يتمكنون من اإلحساس بالحركة وهذا متأٍت من خالل 
وضوح الصورة التي حصل عليها الطالب عن طريق اإلشارات الحسية التي عملت على 

 رب خيونيع)ويشير تشذيب الصورة خالل التكرار المستمر بمساعدة التمارين اإلدراكية
" أن نسبة االكتساب للتعلم تعتمد على الكيفية التي تم التعاطي معها من قبل  (2..2

المتعلم للوصول إلى هذه الدرجة من االكتساب العالي للتعلم وان القدرة على التذكر 
 . (1)واسترجاع المعلومات تعني االحتفاظ وان االحتفاظ يعكس التعلم "

إلى فاعلية األسلوب التعليمي المتبع لما لها من اثر  يعود كذل كما يرى الباحث إن سبب   
النتظام الطالب بأداء التمارين وتكراراها األثر الواضح في نسبة التطور  ألنفي تعزيز التعلم 

لديهم وكذلك للدور الفاعل في إعطاء التمرينات التعليمية ولما لذلك على وجود إمكانية التعلم 
نظيم عالي يتحقق التعليم فيها بشكل أسرع وأسهل ومن ثّم تحقق " فالمهارة التي تتصف بت

 . (2)قدرات اكبر في االحتفاظ بها " 
كلما " ،  أثرًا مهمًا في تعلم المهارة أدائهاالمهارة وتغير ظروف  أداءلتنويع  أنوكذلك    

كي العام مختلفة لتنفيذ المهارة نفسها سيتكون عنده البرنامج الحر  أنواععلى  المتعلم تدرب
ستولد برنامجا عاما مرنا يمكن ان يستثمره المتعلم في الظروف  هذه وان عملية التنويع

 .    (3)" المهاري لألداءالمتغيرة 
ان تعلم المهارات الحركية بكرة اليد تعتمد كثيرا على  إلىيعزو الباحث هذه الفروق  كما    

م(  " بان لعبة كرة 1..2)حازم ،  إليه رأشاوهذا ما  ، (الحركي ييييالحسي ) اإلدراكقدرات 

                                                 
(9)

 . 42ص ( 2882 : )بغداد , مكتبة الصخرة , لم الحركي بين المبدأ والتطبيقالتعـ يعرب خيون :  
 . 680ص .2892 .المصدر السابققاسم لزام :  (2)
العتقة بين متغيرات اإلدراك )الحس ــ حركي( ومستوى األداء المهاري على أجهزة الجمباز سهام احمد النعيمات ؛  (6)

: )رسالة ماجستير غير منشورة , الجامعة األردنية , كلية التربية الرياضية  ية للسيدات لطالبات كلية التربية الرياض

 . 66( ص9111
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بمرحلة تعلم المهارات الحركية اعية ترتبط بها عدد من المدركات الجم األلعاباليد واحدة من 
دراكالمسافة والزمن  إدراكالمدركات هي  أهمالخاصة فان   يتأسسبالكرة حيث  اإلحساس وا 

 (5)" .عليها دقة التحكم بالكرة
تطوير "  إلىللمجموعة التجريبية يعود  واألداءالتعلم  تنميةفي  ملحوظوان التغير ال    

الذي يتضمن تفاعل المعلومات المتعرف عليها بواسطة الحواس مع المعلومات  اإلدراك
الواسعة والتي تساهم في انتقاء نماذج من الخبرات  اإلدراكيةالموجودة في الذاكرة ، والخبرات 
 . (2)" خدامها في الموقف الذي يمر فيهالسابقة التي اكتسبها الفرد الست

على هذه المدركات  التمرينات اإلدراكية باألسلوب المتسلسلالباحث من خالل  أكدولهذا     
في التمارين  واألدوات األجهزةوذلك باستخدام  ،العضلي العصبيالتوافق  إلى باإلضافة

ما لها من اثر ل األداءفي فة مختل أزمانوالتنويع في تغير المسافات وتطبيق التمارين وفق 
كبيرة وواضحة في  أهمية المدركاتلهذه  إن إذ" كبير في تعلم المهارات الحركية بكرة اليد . 

مجال تعلم المهارات من خالل دورها في استيعاب الفرد واكتسابه الخبرات والعادات والقدرات 
المكانية والزمنية واتجاهها تقدير العالقات  إلىالتي تحتاج  األنشطةكثير من  الحركية في

دراكمن خالل فهم  ،ببعضها البعض اأجزاءهوعالقة  كة وتكوين صورة واضحة الحر  وا 
 . (3)"لماهيتها

كبيرة  أهميةلتقدير المسافة  إن" م ( من حيث .2.1) شارا ،   أكدتهويتفق هذا مع ما     
 اإلحساسقل خطاء المهاري كلما  األداءفي نجاح مختلف الحركات حيث يتحسن مستوى 

بتقدير الزمن من خالل التكرار والممارسة  اإلدراكالبصري المقارن بالمسافة وكذلك يتطور 
بالنسبة الى هذه المهارة الزمن  إدراكالمهارة تطور لديه  أوفكلما مارس الطالب الحركة 

مكانيةفان فهم الحركات المشابهة ،ولهذا   .  (2)"كاإلدراالفصل بينهما هي صفة من صفات  وا 

                                                 
(9)

       : الحركي في لعبة كرة اليد  –؛ تصميم و تقنين اختبارات لقياس مستوى اإلدراك الحسي  حازم موسى عبد حسون 

 .61م ( ، ص2881لمجلد الخامس ، ، العدد الثاني ، ا جامعة بابل –مجلة علوم التربية الرياضية  )
 ( م2889دار الفكر العربي ،  : )القاهرة ،9،ط التدريب الرياضي الحديث)تخطيط و تطبيق وقيادة(؛ مفتي إبراهيم حماد  (2)

 .22ص1
(6)

 األساسيةحركي في تعلم واحتفاظ بعض المهارات  –الحس  واإلدراكتمارين التدريب الذهني  تأثيروسن جاسم محمد؛  

 . ( م.288دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية الرياضية ، جامعة بغداد ، أطروحة ) :الكرة الطائرة  في
عتقة أهم القدرات العقلية واالستجابة االنفعالية بمستوى األداء لبعض الحركات األساسية الدين نوري ؛  شارا بهاء (4)

م( ، 2898جامعة السليمانية ،  -نشورة ، كلية التربية الرياضية )رسالة ماجستير غير م للطالبات بالجمناستك اإليقاعي :

 . 991ص
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الوظائف النفس حركية التي تسهم في  أهميمثل  (الحركي يييييالحسي ) اإلدراك إنكما    
التي تتطلب دقة تقدير العالقات  األنشطةاستيعاب واكتساب المهارات الحركية في كثير من 

سة الحسي يؤدي الحركة بسال باإلدراكالفرد الرياضي المتميز  إن" المكانية والزمانية. وكذلك 
 . (1)"وبدون تردد في الوقت المناسب ويتعلم المهارة باستعداد اكبر أكثر
عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها لالختبارات البعدية لمهارة التصويب للمجمـوعتين  5 ـــ 4

 :الضابطة والتجريبية
 ( 22 جدول )

موعتين عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها لالختبارات البعدية لمهارة التصويب للمج
 الضابطة والتجريبية

 المتغيرات
 T المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

 تسبةالمح

T 

 الجدولية

داللة 

 ع س ع س الفروق

إدراك اإلحساس 

 بالزمن
12.73 1.08 16.93 1.85 14134 

1165 

 دالة

إدراك اإلحساس 

 بالمكان
 دالة 16145 1.20 28.30 1.92 23.43

إدراك اإلحساس 

 سافةبالم
 دالة 1.134 1.47 17.96 1.33 13.56

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
: ) اإلسكندرية ، دار الوفاء لدنيا الطباعة  9ط،  االتجاهات البحثية المعاصرة في علم النفس الرياضي؛  منى عبد الحليم (9)

 . 614 – 610م ( ، ص2881والنشر ، 
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 (51شكل )

النتائج وتحليلها ومناقشتها لالختبارات البعدية لمهارة المناولة للمجموعتين يوضح 
 الضابطة والتجريبية

( نتائج االختبارات البعدية للمدركات الحسية لمهارة التصويب وقيمة  22جدول ) يبين    
إذ بلغت قيمة  ،حتسبة والجدولية للمجموعتين الضابطة والتجريبية وداللتها المعنوية )ت( الم

( 3..12الوسط الحسابي للمجموعة الضابطة في اختبار إدراك اإلحساس بالزمن )
في حين بلغت قيمة الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية  ،( 2..1واالنحراف المعياري )

وقد بلغت قيمة )ت( المحتسبة  ،( 1.28اف المعياري )( واالنحر 11.13لالختبار نفسه )
( 8..18الختبار إدراك اإلحساس بالزمن لمهارة التصويب للمجموعتين الضابطة والتجريبية)

( ومستوى داللة 82( تحت درجة حرية )1.12وهي اكبر من قيمة )ت( الجدولية ) ،
للمجموعتين الضابطة  مما يعني وجود فروق معنوية في االختبارات البعدية ،( 8...)

 والتجريبية ولصالح المجموعة التجريبية .
قيمة الوسط الحسابي للمجموعة الضابطة في اختبار إدراك اإلحساس بالمكان  بينما كانت   
في حين بلغت قيمة الوسط الحسابي للمجموعة  ،( 1.12( واالنحراف المعياري )23.23)

وقد بلغت قيمة )ت(  ،( .1.2اف المعياري )( واالنحر .22.3التجريبية لالختبار نفسه )
المحتسبة الختبار إدراك اإلحساس بالمكان لمهارة التصويب للمجموعتين الضابطة 
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( 82( تحت درجة حرية )1.12وهي اكبر من قيمة )ت( الجدولية ) ،( 11.82والتجريبية)
ة للمجموعتين مما يعني وجود فروق معنوية في االختبارات البعدي ،( 8...ومستوى داللة )

 الضابطة والتجريبية ولصالح المجموعة التجريبية .
فيييي حيييين بلغيييت قيمييية الوسيييط الحسيييابي للمجموعييية الضيييابطة فيييي اختبيييار إدراك اإلحسييياس    

فيييي حيييين بلغيييت قيمييية الوسيييط الحسيييابي  ،( 1.33( واالنحيييراف المعيييياري )13.81بالمسيييافة )
وقد بلغت قيمية  ،( .1.2نحراف المعياري )( واال11..1للمجموعة التجريبية لالختبار نفسه )

)ت( المحتسيييبة الختبيييار إدراك اإلحسييياس بالمسيييافة لمهيييارة التصيييويب للمجميييوعتين الضيييابطة 
( 82( تحييت درجيية حرييية )1.12وهييي اكبيير ميين قيميية )ت( الجدولييية ) ،( 2...1والتجريبييية)

بعديية للمجميوعتين مميا يعنيي وجيود فيروق معنويية فيي االختبيارات ال ،( 8...ومستوى داللية )
 الضابطة والتجريبية ولصالح المجموعة التجريبية . 

ان سرعة اإلدراك لها فعالية ميؤثرة فيي أداء العبيي ويعزو الباحث الفروق التي ظهرت إلى    
، فالقدرة على سرعة إدراك وتحديد مواقع الزمالء والمنافسين في الملعب بدقية ، تيؤثر  كرة اليد

 تصييويبيجييب ان يراعييي عنييد  اليييد كييرةالعديييد ميين المهييارات ، فالعييب فييي دقيية وسييرعة تنفيييذ 
للوصيول  تسيتخدم مهيارة التمريير إذ" ، الكرة بعد الالعبيين وأمياكن تيوزيعهم فيي الملعيب وغيرهيا

ميين خييالل تقييدير المسييافة للتمريييرة ، وتتطلييب  فييي حيياالت كثيييرة فييي اللعييب إلييى مرمييى الخصييم
   .(1)رة والمكان الذي سوف ترسل إليه "ه الكدرجة عالية من اإلتقان وتقدير اتجا

وان لتنظيم المواقف التعليمية للمتعلمين ضمن الوحدات التعليمية وفق قوانين التنظيم    
 "وتعد ، في تحسين التعلم وتطويرها كان له دور بارز  يدراكإلاوعملية االنتقاء  اإلدراكي

بكرة اليد ، من خالل  األساسيةمهارات مراعاة هذه المتغيرات الضرورية في عملية تعلم ال
تناسب المهارة المقدمة مع النضج البدني والعقلي للمتعلم والربط بين المهارات الجديدة 

مع عدم  األخرىوالمهارات السابقة التي تعلمها وعرض المهارة بشكل منفصل عن المهارات 
وتكرار النموذج وجذب انتباه  ةإعادعلى  والتأكيدوجود مثيرات خارجية تشتت انتباه المتعلمين 

 .(2)"بشكل صحيح  إدراكهاالمتعلم للنقاط الخاصة بالمهارة كي يتم 

                                                 
(9)

مطابع التعليم العالي في  )الموصل ،:  بادئه و تطبيقه في مجال التدريب (؛ علم النفس الرياض ) م قاسم حسن حسين 

 . 941ص ( م9118جامعة الموصل ، 
(2)

م (، .288: ) الرياض ، مكتبة جرير ، 9ط،  التعلم المبني على العقل ) العلم الجديد للتعلم والتدريب (؛  جينسنايريك  

 . .1-16ص
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 التمرينات اإلدراكية المهارية باألسلوب المتسلسلان  إلىويعزو الباحث هذه الفروق    
فرصة تعليمية فعالة الكتساب الخبرات التعليمية من خالل تنظيم المواقف التعليمية  عطتأ
واستخدام األجهزة واألدوات بطريقة  مختلفة بطريقة علمية متوازنة بين التطبيق والراحةال

بطريقة تتناسب مع مستواهم مما دفع المتعلمين  واألدوات األجهزةاستخدام  " إن ،صحيحة 
مختلفة  بأشكالبذل قصارى جهدهم وزيادة دافعيتهم للتطبيق وجعل المواقف التعليمية  إلى

  . (1)" لالستجابة تأهبنهم ان يظلوا في حالة والتي تتطلب م
 (الحركية ييييالحسية ) اإلدراكيةقدرات التطور  إلى تأد األداء أثناءلمؤثرات المتغيرة إن ا   
نظرا لما لهذه القدرات من دور كبير وفعال في سرعة  ، بكرة اليد الحركيةلى تعلم المهارات ا  و 

الجيد  األداءعلى التعلم الصحيح لغرض الوصول  دالتأكي  أن إذ ، المهاري األداءتعلم 
 إدراكالذين يستطيعون  األفراد إن إذ"  ،( الحركي يييي الحسي) اإلدراكللمهارة يرافقها تطور في 

نسجام في الحركة والتي تمكنهم من تعلم المراحل الحركات يكونون قادرين على تنمية ا
  (2)الحركية ضعيفة ." –سية من غيرهم ممن قدراتهم الح أكثرالحركة بسرعة 

ويرى الباحث أن التمرينات اإلدراكية المهارية أكدت على مراعاة عامل الزمن والتوقيت    
مما ساعد على تطوير اإلدراك " أن تحديد  ،الصحيح بين أجزاء الحركة أثناء األداء 

يات اإلدراك العالقات الزمنية في العمل الحركي وتناسق الحركات المختلفة يعتبر من عمل
 . (3)ويعتمد على التنسيق الدقيق في تقلص وارتخاء العضالت )التآزر( " 

وكذلك فأن الباحث يرى بأن التكرار الذي صاحب أداء التمرينات بشكل مدروس ومتناسب    
إذ  ،مع قابلية الطالب كان مهمًا ومؤثرًا في تنمية مهارة التصويب لدى المجموعة التجريبية 

تكرار التمرين أثناء عمليات التعليم يزيد من قدرة المتعلم على فهم  ( بأن "2.13يرى )خليل 
دراك المثيرات القادمة من البيئة مع زيادة في قاعدة ذلك الفهم واإلدراك المر الذي سيسهل  وا 
في عمليات التعلم والقدرة على تبويب وتنظيم وتشذيب البرنامج الحركي وبالتالي مستوى تعلم 

 . (2)ة على التخزين وسرعة في االستدعاء والتنفيذ عند الحاجة "أفضل وقدر 

                                                 
(9)

 ..1ص  ( م2881دار الثقافة للنشر والتوزيع ، : ) عمان ،  2ط ، التربوي و تطبيقاته؛ علم النفس  محمد جاسم العبيدي 
:  أثر ممارسة كرة اليد على تطور اإلحساس العضلي الحركي لدى طلبة كلية التربية الرياضيةعوض محمد علي ؛  (2)

 . 11( ص 2881)أطروحة دكتوراه غير منشورة , كلية التربية الرياضية , جامعة حلوان , 
(6)

م ( .288:) ديالى ، مطبعة جامعة ديالى ،  9، ط معالم الحركة الرياضية والنفسية والمعرفيةنبيل محمود شاكر ؛  

 . 991ص
 . 999و ص 2986:  مصدر سبق ذكره خليل إبراهيم سليمان ؛   (4)
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كما أن خبرات الالعبين في المرحلة العمرية لعينة البحث قليلة ومن الطبيعي أن يكون    
وبالتالي فأن التمرينات اإلدراكية ساهمت من  ،نسبيًا في أداء مهارة المناولة  اً إدراكهم ضعيف

لتغذية الراجعة المناسبة في تنمية المدركات الحسية لمهارة خالل الممارسة والتكرار وا
 ،لسن ليس لديهم خبرات قديمة كثيرة( " إن صغار ا2..2ويتفق في ذلك )فرات   ،المناولة

ومن الممكن أن يتعرف الصغار على  ،لذلك فأن من الطبيعي أن يكون إدراكهم ضعيفًا 
   . (1)من خالل النمو والتدريب "بعض األشياء التي ال يمتلكون فيها خبرة سابقة 

عرض النتـائج وتحليلهـا ومناقشـتها لالختبـارات البعديـة لمقيـاس معالجـة المعلومـات  8 ـــ 4
 : للمجموعتين الضابطة  والتجريبية

 ( 20 جدول )
النتائج وتحليلها ومناقشتها لالختبارات البعدية لمقياس معالجة المعلومات  يبين

 لتجريبيةللمجموعتين الضابطة  وا

 المتغيرات
المجموعة 

 الضابطة
المجموعة 

 T التجريبية
 بةتسالمح

T 
 الجدولية

داللة 
 الفروق

 ع س   ع س  
مقياس 
معالجة 
 المعلومات

 دالة 5011 1011 3.39 80.53 2.58 75.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 . 10, ص 2880:   مصدر سبق ذكرهفرات جبار سعد هللا ؛  (9)
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 ( .2شكل ) 
لمعلومات النتائج وتحليلها ومناقشتها لالختبارات البعدية لمقياس معالجة ايوضح 

 ةللمجموعتين الضابطة  والتجريبي
( نتائج االختبارات البعدية للمدركات الحسية على مقياس معالجة  23جدول ) يبين    

المعلومات وقيمة )ت( المحتسبة والجدولية للمجموعتين الضابطة والتجريبية وداللتها المعنوية 
ياس معالجة المعلومات مق إذ بلغت قيمة الوسط الحسابي للمجموعة الضابطة في ،
في حين بلغت قيمة الوسط الحسابي للمجموعة  ،( 2.82( واالنحراف المعياري )8.11.)

وقد بلغت قيمة )ت(  ،( 3.31( واالنحراف المعياري )83..2التجريبية للمقياس نفسه )
وهي  ،( 1.12مقياس معالجة المعلومات للمجموعتين الضابطة والتجريبية) في المحتسبة

مما  ،( 8...( ومستوى داللة )82( تحت درجة حرية )1.12من قيمة )ت( الجدولية )اكبر 
يعني وجود فروق معنوية في االختبارات البعدية للمجموعتين الضابطة والتجريبية ولصالح 

 المجموعة التجريبية .
ية إلى إن كون تكرار التمارين اإلدراك المجموعتينبين ويعزو الباحث الفروق التي ظهرت    

وما احتوته هذه التمارين من مهارات تعمل على تكوين برنامج حركي جديد في الذاكرة مما 
نالحظ إن هنالك تفاوت في نسب يؤدي إلى ثبات المهارة لدى أفراد المجموعة التجريبية و 

إذ كان مقدار التطور بالنسبة للمجموعة التجريبية جيدة بالمقارنة  ،المجموعتين  التطور بين
ويمكن القول أن هناك نسبة تحسين بالذاكرة بمعنى أخر إن  ،مجموعة الضابطة مع ال

التمرين الفعال يساعد على التذكر ويفيد في منع النسيان وزيادة مقاومة المعلومات المخزونة 
على متابعة تداخل األحداث وهذا ما يؤكده ) وجيه محجوب( " إلى إن التمرين الفعال يعمل 
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هكذا تنظيم يسهل عملية  لموجودة بالدماغ التي تختص بها الذاكرة وانعلى تنظيم المادة ا
 .(1)"رالتذك
وبهذا نستطيع القول أن  التمارين اإلدراكية المستخدمة تحقق التعلم وتزيد تركيز المتعلم    

تقانها  ويعزو الباحث هذه الفروق الى  ،على أداء الحركات وخصوصًا حركات المهارة وا 
ت المستخدمة والتي حققت تطورًا جيدًا، إذ اعتمدت على التخطيط العلمي فعالية التمرينا

لتحقيق الهدف الموضوع "التخطيط هو الوسيلة المهمة التي تعمل على تحديد الهدف 
 .(2)الموضوع في الخطة بدقة ويمنع االبتعاد أو التشتت " 

ي توال اإلدراكية  التمريناتومن خالل مالحظة الجدول السابق يمكن التعرف على اثر    
المهاري مما انعكس ايجابيًا على متغيرات البحث التجريبية، إذ ان الجانب  األداءعلى  تركز 

المهارة  أداءالطرائق للتعرف على كيفية  أفضلفي كشف  أساسياالمعرفي يعد عنصرًا 
التعامل مع المعلومات  أساليباقترنت فعاليات التعلم المهاري بتوضيح  إذاوخصوصًا 

  (3).والتعرف على كيفية حدوث التعلم
ن للخطوات السليمة التي أتبعها الباحث في إعداد التمرينات ومراعاتها لألسس العلمية     وا 

الظواهر  إن من "( إذ يرى 2881ويؤكد ذلك )ألكاظمي قد ساهمت في تطور التعلم 
وات األسس السليمة الطبيعية للتعلم أن يكون هناك تطور في التعلم مادام المدرس يتبع خط

  (4)".للتعلم والتعليم

ويرى الباحث بان ثقافة مدرس التربية الرياضية في مجال لعبة كرة اليد مهمة إليصال    
وكذلك في  ،األداء الفني الصحيح للمهارات والقوانين والمدركات المتعلقة بتلك المهارات 

حتمًا إلى احتفاظ الطالب بتلك تفاعل الطالب مع تلك المهارات وبالتالي فأن ذلك سيؤدي 
من أهم الواجبات التي يجب على  ( على أن2894ويؤكد )احمد عريبي  ،المعلومات 

هي " تعلم المعلومات والمعارف النظرية التي ترتبط بنوع المدرب مراعاتها أثناء التدريب 

                                                 
(9)

 . 909ص (2888 .الكتب والوثائقدار  : بغداد) . وجدولة التدريب الرياضي التعليموجيه محجوب :  
(2)

 .91، ص( 2882بغداد ، مكتب الفارزة ، )  : 1، ط تخطيط التدريب في كرة اليد؛  احمد عريبي 
(6)

، (9111: )القاهرة، دار الفكر العربي، 9. طالتربية البدنية والرياضة سيكولوجيةمحمود عبد الفتاح عنان؛  

 ..60ص
(4)

التدريسي المتداخل وتأثيره في التعليم والتطور من ختل الخيارات التنظيمية  األسلوب ؛ ظافر هاشم إسماعيل ألكاظمي 

 . 982ص (2881أطروحة دكتوراه ، كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد،  :)المكانية لبيئة تعليم التنس 
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ئح والنواحي النشاط الرياضي الممارس من حيث النواحي الفنية وخطط اللعب والقوانين واللوا
 (1)".الصحية المتعلقة بذلك النشاط 

فهو  ،ساهم في تعلم المهارات قيد البحثكما يرى الباحث بان تطور المدركات الحسية    
يساعد في أدراك المثيرات التي يستقبلها المتعلم وتفسيرها ثم خزنها واسترجاعها بعد دمجها 

( " يعد اإلدراك أحد أهم مفاتيح التعلم 2.11مع خبرات الفرد السابقة ويتفق في ذلك )عدنان 
فعال للمثيرات التي يستقبلها المتعلم من إذ إن التعلم الفعال يتطلب إدراك  ،ووسائله الفعالة 

عطاءها قيمة ومعنى يسهل عملية استرجاعها في المستقبل  ألن التعلم هو  ،البيئة المحيطة وا 
لذلك يكمن دور اإلدراك في  ،المحيطة تغير في السلوك ناتج عن تغير في ظروف البيئة 

تفسير تغيرات البيئة ودمجها مع خبرات الفرد السابقة بطريقة تساعد على تنمية البنية 
 . (2)المعرفية للفرد "

ويرى الباحث بأن األسلوب المتسلسل المستعمل في تطبيق التمرينات كان له األثر المهم    
, ألن الحسية لمهارتي المناولة والتصويب بكرة اليد في معالجة المعلومات وتنمية المدركات 

اإلدراك باألساس يمر بمراحل متسلسلة كي يتحقق وال يمكن تقديم أي مرحلة على األخرى 
وكذلك ال يمكن معالجة مرحلتين سوية في وقت واحد , ويتفق في ذلك )طلحة حسين 

عطاءها معنى , هواإلدراك ( " 1..2وآخرون  ويتضمن اإلدراك ثالث   تأويل لألحاسيس وا 
 .(3) التعرف االكتشاف, المقارنة, مراحيل متسلسلة تبدأ مع ظهور المثير ، وهيذه المراحل هي

  

                                                 
(9)

( 2894: )عمان , مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع ,  9, ط كرة اليداإلعداد البدني في احمد عريبي عودة ؛  

 . .9ص
(2)

 . 200( ص2899: )عمان , دار المسيرة ,  6, ط علم النفس التربوي النظرية والتطبيقعدنان يوسف العتوم وآخرون ؛  
(6)

 . 16-12ص :مصدر سبق ذكره،  طلحة حسين حسام الدين ) وآخرون ( 
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 الباب الخامس

 ـــ االستنتاجات والتوصيات : 5
 االستنتاجات : 7ـــ  5
. إن التمرينات اإلدراكية المهارية باألسلوب المتسلسل المستخدمة بالدراسةة الااليةة رتةرت إياابةا  1

فةةم ملالاةةة المللومةةات وتنميةةة بلةة  المةةدركات الاسةةية لمهةةارتم المناولةةة والت ةةويب بكةةر  اليةةد 
 ( سنة .14ةة  11ألعمار )

المتسلسةةةةل المسةةةةتخدم فةةةةم التمرينةةةةات اطةةةة  نسةةةةبة ت ةةةةور بسةةةةي ة فةةةةم ملالاةةةةة  األسةةةةلوب. إن 2
 المللومات للمدركات الاسية للمهارات قيد الباث للماموعة التاريبية . 

. رن مللومةةةات الطةةةالمين علةةة  اللمليةةةة التلليميةةةة اةةةول ملالاةةةة المللومةةةات والمةةةدركات الاسةةةية 1
 المهارات بسي ة وال ترق  إل  مستوى يؤهلهم لتلليم تلك المتغيرات.    ودورها فم تلليم وتنمية

المسةةةةاعد  فةةةةم عمليةةةةة الةةةةتللم والتمرينةةةةات الغيةةةةر  واألدوات األاهةةةة  . عةةةةدم االهتمةةةةام باسةةةةتخدام 4
 المناسبة للمرالة اللمرية كان سببا  فم ضلف المهارات بكر  اليد .

 ةةةا  التلليمةةةم رتةةةر ب ةةةكل كبيةةةر فةةةم تللمهةةةا إن عمليةةةة  ةةةر  وعةةةر  وردات المهةةةارات فةةةم الن .5
ورداتهةةةا ذ و لةةةك مةةةن خةةةهل اسةةةتيلاب رهميةةةة المهةةةار  مةةةن خةةةهل ال ةةةر  تةةةم ربةةة  المللومةةةات مةةة  

 .الوااب الاركم الم لوب تم تاويلها إل  ردات اركم متوا ن
إن ا ديةةةاد خبةةةر  ال الةةةب مةةةن خةةةهل اسةةةتمرار الممارسةةةة والتكةةةرار سةةةاعدت ال ةةةهب فةةةم تللةةةم  .6

 .ات الاديد  وتنميتها , ألن اإلدراك يت ور نتياة التاربة والتكرار والممارسة الارك
إن التمرينات المستلملة ساعدت عل  تنمية التواف  اللضلم الل بم وتنميةة الاةوا، ذ كةون  .7

اإلدراك الاسةةةم مهةةةم  لت ةةةوير المهةةةار  الاركيةةةة الرياضةةةية ذ إ  إن الطابليةةةة علةةة  إدراك المهةةةارات 
 يساعد عل  ت ورها ب كل ايد . ب كل متمي 

. إن التمرينةةات المسةةتلملة سةةاهمت فةةم ا ةةتراك ركتةةر مةةن ااسةةة فةةم عمليةةة اسةةتطبال المللومةةات 8
عةةن المهةةارات ب ةةور  )لو يةةةة رو اركيةةة( ممةةا كةةةان لةةه األتةةر الكبيةةر فةةةم سةةهولة واياابيةةة الةةةتللم 

 للمهارات  .
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ضةةةمن الواةةةد  التلليميةةةة سةةةاهم فةةةم تن ةةةيم  . إن االختيةةةار الةةةدقي  للتمرينةةةات وترتيبهةةةا وتكرارهةةةا9
الخبرات المهارية للمتللمين ب كل ملين وفطا  لمبادئ التن يم اإلدراكم وا ب انتباه المةتللم األمةر 

   ال ي سهل إدراكها وتللمها .
مطيةةا، ملالاةةة المللومةةات للمةةدركات الاسةةية لمهةةارتم المناولةةة والت ةةويب بكةةر  اليةةد والةة ي . 01

تةةم بنةةاؤه مةةن قبةةل البااةةث سةةاعد علةة  تاديةةد وتوضةةي  قابليةةة المتللمةةين فةةم ملةةالاتهم للمللومةةات 
 عن المدركات الاسية للمهارات قيد الباث . 

ام البااةةةةث بتاديةةةةدها وتلةةةةديلها كانةةةةت . إن االختبةةةةارات المهاريةةةةة للمةةةةدركات الاسةةةةية والتةةةةم قةةةة00
 مناسبة للمرالة اللمرية , واتض   لك من خهل ردات المختبرين وتواعلهم ملها . 

 
 التوصيات : 2- 5
 . تنمية المدركات الاسية لمهارات رخرى بكر  اليد ولنو، الولة اللمرية . 1
 وللانسين البنين والبنات. . االهتمام بتنمية المدركات الاسية ألللاب رخرى ورعمار مختلوة2
. اسةةةتخدام مطيةةةا، ملالاةةةة المللومةةةات والةةة ي تةةةم بنةةةاته فةةةم الباةةةث الاةةةالم فةةةم قيةةةا، مسةةةتوى 1

 ملالاة المللومات للمدركات الاسية لمهارتم المناولة والت ويب فم دراسات رخرى .
قبةةل البااةةث  . اسةةتخدام االختبةةارات المهاريةةة للمةةدركات الاسةةية والتةةم تةةم تاديةةدها وتلةةديلها مةةن4

 فم اختبار الطدرات اإلدراكية الاسية لمهارتم المناولة والت ويب فم دراسات رخرى.
. ت وير التمرينات اإلدراكية المهارية الملد  من قبل البااث واستخدامها فم ملالاةة المةدركات 5

 . رخرىالاسية لمهارات 
ألسةلوب المتسلسةل فةم ملالاةة . استخدام رسلوب تلليمم رخةر مةن رسةاليب ادولةة الةتللم  يةر ا6

 المللومات لبل  المدركات الاسية لمهارتم المناولة والت ويب بكر  اليد . 
. إاةةةرات دراسةةةة مطارنةةةة بةةةين رسةةةاليب ادولةةةة الةةةتللم فةةةم ملالاةةةة المللومةةةات للمةةةدركات الاسةةةية 7

 لمهارات مختلوة بكر  اليد ولكه الانسين .
ة باألسةةلوب المتسلسةةل فةةم الباةةةث الاةةالم مةةن قبةةةل و ار  . اعتمةةاد التمرينةةات اإلدراكيةةة المهاريةةة8

 التربية .
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. ضرور  االهتمام ب ريطة  ةر  وعةر  المهةار  ب ةكل يتناسةب مة  موةاهيم المتللمةين ومةراالهم 9
اللمريةة ورن يكةون المللةةم ملمةا  بكةةل توا ةيل المهةةار  ليةتمكن مةةن ربة  المللومةةات المتللطةة بةة ا ات 

 المهار  .
ستوى مللمين ومدرسين التربية الرياضية فم المدار، واالهتمام بدر، التربيةة . ضرور  رف  م11

 الرياضية من خهل السااات والتاهي ات ووضله فم مكانه المناسب فم ادول الا ص.
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 المصادر العربية
 القرآن الكريم

  ومورفولوجيافسيولوجيا  ؛أبو العال احمد عبد الفتاح ومحمد صبحي حسانين 
 . 1991، القاهرة : دار الفكر العربي ،  1، ط الرياضي وطرق القياس والتقويم

  القياس والتقويم في العملية  ؛وفتحي حسن مكاوي ،أحمد سليمان عودة
 (. 1991ار األمل، د:)أربد،  2ط :التدريسية

  مكتبة المجتمع  ،: )عمان  1ط ، اإلعداد البدني في كرة اليداحمد عريبي عودة ؛
  ( .2112 ،العربي للنشر والتوزيع 

  بغداد ، مكتب الفارزة ، )  : 1، ط تخطيط التدريب في كرة اليداحمد عريبي ؛
 .11، ص( 2112

  ليبيا ، دار المطبوعات،  : كرة اليد وعناصرها األساسية احمد عريبي عودة ؛ (
 ( .   1991جامعة الفاتح ، 

  ( 2119 ،دار الفكر  ،: )عمان  2ط ، أصول علم النفساحمد عزت راجح ؛ 
  اإلسكندرية : المكتب المصري  ) 1ط : أصول علم النفساحمد عزت راجح ؛

 . 111ص (  1911الحديث ، 
  دار  اإلسكندرية: )  دراسات في التعلم الحركياحمد محمد خاطر )وآخرون( ؛ ،

 (. 1911المعارف ، 
  القاهرة  2: طالقياس في المجال الرياضي احمد محمد فاطر وعلي فهمي البيك ؛(

 ( .1912 ،دار المعارف  ،
 ( 1991القاهرة: دار الفكر العربي . : ) علم نفس الرياضة ؛كامل راتب أسامة  
  ت الدراسية عند طلبة المعالجة المعرفية للمعلوما أساليباسعد شريف مجدي؛

 (.1911: )رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة البصرة، الجامعة
  1، ط التعلم المبني على العقل ) العلم الجديد للتعلم والتدريب (ايريك جينسن ؛ ( :

 م ( .2111الرياض ، مكتبة جرير ، 
  (. 2111,: ) الكويت ، دارالكتاب الحديثقياس الشخصية بدر محمد األنصاري ؛ 
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 ( ؛ البنى المعرفية والصورة النمطية وعالقتهما بتوقعات 2112بشرى عناد مبارك )
 ، جامعة بغداد ،أطروحة دكتوراه غير منشورة كلية اآلداب  )،الدور الجنسي 

2112)  
  تقييم تعلم الطالب بلوم )وآخرون( ؛ )ترجمة( محمد أمين المفتي )وآخرون( ؛

 ( .1911 ،دار ماكرو هيل  ، : )القاهرة التجميعي والتعليمي
  (  ترجمة) ،  تعلم الطالب التجميعي والتكويني -تقييم  : (آخرون)بلوم، وبنيامين 

الطبعة العربية ، دار ماكجد وهيل ،  : ) القاهرة،  محمد أمين المفتي وآخرون 
1911. 

  عالقة اإلدراك )الحس _ حركي( ببعض ؛بيرفان عبد اهلل المفتي ونوفل فاضل رشيد 
مجلة ( سنوات ،  1-2القدرات البدنية والحركية لدى أطفال الرياض بعمر ) 

 .  2111، المجلد التاسع ، العدد الخامس والثالثون ،  الرافدين للعلوم الرياضية
  بيروت : دار العربية للعلوم ) 1ط  : في علم النفس أساسيات ؛جنان سعيد الرحو.

 .2111). 
 إرشادي معرفي في تعديل سلوك المخاطرة لدى  جوان خسرو جوامير، اثر برنامج

طالبات المرحلة اإلعدادية، رسالة ماجستير ، كلية التربية ابن رشد، جامعة بغداد، 
2111 . 

  حازم علوان؛ إيجاد درجات معيارية للمهارات األساسية في كرة اليد: )رسالة
 (.1991،كلية التربية الرياضية جامعة بغداد،ماجستير 

 بد حسون ؛ تصميم و تقنين اختبارات لقياس مستوى اإلدراك الحسي حازم موسى ع
، العدد  جامعة بابل –مجلة علوم التربية الرياضية  ):الحركي في لعبة كرة اليد  –

 م (.2111الثاني ، المجلد الخامس ، 
  التربية الرياضية مناهجها إسماعيل غصاب محمود ؛  ،حسين احمد ياسين

 ( 2111،مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية  ،)عمان  : 1ط ، وأساليب تدريسها
 دار صفاء للنشرالمعرفية بين النظرية والتطبيق األساليب ؛حمدي علي الفرماوي( : 

 ،(2119والتوزيع،عمان،
 ( .2111 ،دار العرب للنشر  ،: ) دمشق  التعلم الحركيخليل إبراهيم سليمان ؛ 
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  ( 1991 ،دار الفكر  ، : ) عمان مقدمة في علم النفسراضي الوقفي ؛ 
  رام  1ط ، علم النفس المعرفيعماد عبد الرحيم الزغول ؛  ،رافع النصير الزغول( :

 ( 2111 ،دار الشروق للنشر  ،اهلل 
  ،الفروق الفردية وتطبيقاتها التربويةرجاء محمد شريف أبو عالم ونادية محمود ،

 . 1919) الكويت، دار القلم، 2ط
 1، ط مبادئ علم النفس والتقويم في التربيةخرون( ؛ زكريا محمد الظاهر )وآ  :

 (.1999)عمان ، مطابع األرز ، 
  دار  ،،)القاهرة 1، طالقياس والتقويم في التربية وعلم النفسسامي محمد ؛

 (.2111المسيرة للنشر والتوزيع، 
  ( 1911 ،مكتبة الفالح  ،: )الكويت  القياس النفسي ؛سعد عبد الرحمن  . 
 إسماعيل ؛ تأثير أساليب تدريبية لتنمية القوة االنفجارية للرجلين  سعد محسن

والذراعين في دقة التصويب البعيد بالقفز عاليًا في كرة اليد : )أطروحة دكتوراه 
 ( .1991 ،كلية التربية الرياضية  ،جامعة بغداد  ،غير منشورة 

  ي وبعض مظاهر أثر التمرينات لتطوير اإلدراك الحسي الحركسعيد نزار سعيد ؛
 ،: )العراق  1ط، االنتباه في أداء بعض المهارات األساسية لدى العبي كرة اليد

 ( .2112دار غيداء للنشر 
  العالقة بين متغيرات اإلدراك )الحس ــ حركي( ومستوى سهام احمد النعيمات ؛

:  األداء المهاري على أجهزة الجمباز للسيدات لطالبات كلية التربية الرياضية 
كلية التربية الرياضية  ،الجامعة األردنية  ،)رسالة ماجستير غير منشورة 

1991.) 
  شارا بهاء الدين نوري ؛ عالقة أهم القدرات العقلية واالستجابة االنفعالية بمستوى

األداء لبعض الحركات األساسية للطالبات بالجمناستك اإليقاعي : )رسالة ماجستير 
 م(.2111جامعة السليمانية ،  -لرياضية غير منشورة ، كلية التربية ا

  بيروت : دار الجيل  ) 1ط :أساسيات علم النفس التطوري  ؛شفيق فالح حسن
،1919 ).  
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 حركي و  –الحس  اإلدراكالتمارين المقترحة لتنمية  تأثيراهلل ؛ شهلة احمد عبد
ر رسالة ماجستياإليقاعي : )في الجمناشتك  األساسيةبعض المهارات  أداءتعلم 

 .( م2111غير منشورة ، كلية التربية الرياضية ، جامعة صالح الدين ،
  عمان . دار الميسرة للنشر ) سيكولوجية التنشئة االجتماعية. ؛صالح محمد علي

 .1991 ) . 
  1ط ، كرة اليد )مهارات ـ تدريب ـ تدريبات ـ إصابات(صبحي احمد قبالن ؛  :

 ( .2112 ،مكتبة المجتمع العربي ،)عمان 
  صفاء يعقوب  ؛ بناء مقياس التفاعل االجتماعي لطلبة الجامعة : )رسالة

 ( 1991 ،جامعة بغداد ،كلية اآلداب  ،ماجستير غير منشورة 
  : القياس والتقويم التربوي والنفسي أساسياته وتطبيقاته صالح الدين محمود عالم

 (  2111دار الفكر العربي ،   ،القاهرة )  المعاصرة
 (2111,) الموصل ، دار الكتب للطباعة : كرة اليدط و نوفل محمد ؛ ضياء الخيا.          
  جامعة الموصل: مديرية دار الكتب كرة اليدضياء الخياط وعبد الكريم قاسم؛ ( :

 (.1911 ،للطباعة والنشر
  القاهرة : مركز  التعلم والتحكم الحركيطلحة حسين حسام الدين ) وآخرون ( ؛ (:

 (. 2111الكتاب ، 
  ظافر هاشم إسماعيل الكاظمي ؛ األسلوب التدريسي المتداخل وتأثيره في التعليم

والتطور من خالل الخيارات التنظيمية المكانية لبيئة تعليم التنس :) أطروحة 
 ( .2111دكتوراه ، كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد، 

  مقدمة في اإلحصاء وتطبيقات عايد كريم الكناني ؛SPSS دار الضياء  ،نجف )ال
 ( .2119 ،للطباعة 

  المعالجة المعرفية للمعلومات وعالقتها بالعادات  أساليبالسامرائي؛  إسماعيلعبادة
، بحث غير منشور: )كلية التربية، جامعة اإلعداديةالدراسية لدى طلبة المرحلة 

 . (1992البصرة، 
  دار جهينة  ،)عمان  :السلوك الحركي من التعلم إلى األداء عبد الباسط مبارك ؛

 ( .2112 ،للنشر والتوزيع 
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  دار  ،: عمان  المدخل إلى علم النفسعبد الرحمن عدس ومحي الدين توق ؛
 ( .2119 ،الفكر 

  دار الفكر  ،: )عمان  علم النفس التربويعبد الرحمن عدس ويوسف قطامي ؛، 
2111 ) 

  ،القاهرة، دار  يةالقياس والتجريب في علم النفس والتربعبد الرحمن عيسوي( :
 (.1911المعرفة الجامعية، 

  دليل مدرس التربية الرياضية )المرحلة المتوسطة(عبد الرزاق كاظم )وآخرون( ؛  :
 ( .2112،وزارة التربية  ،) العراق 

  الشخصية لدى  بأنماطمعالجة المعلومات وعالقتها  أساليبعبد الزهرة البدران؛
 (،.2111لية التربية، الجامعة المستنصرية، طلبة الجامعة: )بحث غير منشور، ك

  االردن 1ط ،فسيولوجيا العمليات العقلية في الرياضة ؛عبد الستار جبار الضمد(:، 
 .(2111،دار الفكر للطباعة 

  عبد الكريم قاسم غزال ؛ بناء بطارية االختبار للمهارات الهجومية بكرة اليد لطالب
)دراسة عاملية( : )أطروحة دكتوراه غير  كلية التربية الرياضية بجامعة الموصل

   ( .1991 ،كلية التربية الرياضية  ،جامعة الموصل  ،منشورة 
  1ط،  كرة اليد ما لها وما عليها المبادئ التعليمية والتدريبيةعبد الوهاب غازي ؛  :

 ( .2111 ،مطبعة العمران  ،)بغداد 
  1ط ، النظرية والتطبيق علم النفس التربويعدنان يوسف العتوم ) وآخرون( ؛  :

 ( .2111 ،دار المسيرة للنشر والتوزيع  ،)عمان 
  عمان : دار ) : علم النفس المعرفي النظرية والتطبيق ؛عدنان يوسف العتوم

 . ( 2112الميسرة ، 
  1ط ، علم النفس التربوي النظرية والتطبيقعدنان يوسف العتوم وآخرون ؛  :

 ( .2111 ،دار المسيرة  ،)عمان 
 دار المسير  : ) عمان ، التربوي النفس علم مبادئالرحيم الزغول ؛  عماد عبد

 (  م2119للنشر والتوزيع والطباعة ، 
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  أثر ممارسة كرة اليد على تطور اإلحساس العضلي الحركي عوض محمد علي ؛
كلية التربية  ،: )أطروحة دكتوراه غير منشورة  لدى طلبة كلية التربية الرياضية

 ( .2111 ،جامعة حلوان  ، الرياضية
  االتجاهات الحديثة في طرائق تدريس التربية غسان صادق و فاطمة ياس ؛

 م (.1911:) الموصل ، مكتبة دار الكتب للطباعة والنشر ،  الرياضية
  التعلم واالستذكار وعالقتها ببعض المتغيرات لدى  استراتيجياتفاضل جابر جودة؛

: )كلية التربية ابن الهيثم، جامعة بغداد،  طلبة الجامعة، )بحث غير منشور(
2112) . 

  1ط ، التدريب العملي الحديث في رياضة كرة اليدفتحي احمد هادي ؛  :
 ( .2111 ،مؤسسة حورس الدولية للنشر  ،)اإلسكندرية 

  دار الكتاب  ،: ) األمارات  1ط ، تعليم التفكير مفاهيم ونظرياتفتحي جروان ؛
 ( .1999 ،الجامعي 

 دار الفكر  ،: ) االردن  1ط ،تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات حي عبد الرحمن ؛ فت
 ( .2112 ،للطباعة 

  مطبعة  ،: )ديالى  1ط ، مفاهيم عامة في التعلم الحركيفرات جبار سعد اهلل ؛
 ( .2111 ،الجامعة 

 الم ع ،: )عمان1ط ،  استراتيجيات التعلم والتعليم النظرية والتطبيق؛ فراس السليتي
 . (2111،الكتب

  ( 2112 ،مكتبة األنجلو  ،: ) القاهرة  علم النفس التربويفؤاد ابو حطب ؛ 
  القاهرة، المطابع 1، طمعجم علم النفس والتربيةفؤاد أبو حطب وآخرون؛( :

 (.1912األميرية، مصر، 
 القاهرة . ) األسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة. ؛فؤاد البهي السيد

  ( 1911الفكر العربي . دار 
  جراءاتهافيصل عباس ؛ : ) بيروت ، دار  1، ط االختبارات النفسية ـ  تقنياتها وا 

 ( .1991الفكر العربي ، 
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  الموسوعة الرياضية  والبدنية الشاملة في األلعاب والفعاليات  ؛قاسم حسن حسين
  ( 1991دار الفكر العربي ،  ،األردن )،  1ط : والعلوم الرياضية

  ؛ علم النفس الرياض ) مبادئه و تطبيقه في مجال التدريب (قاسم حسن حسين  :
 .(  م1991مطابع التعليم العالي في جامعة الموصل ،  )الموصل ،

  2111: ) بغداد ، جامعة بغداد ،  موضوعات في التعلم الحركيقاسم لزام صبر ؛ 
). 
 دار البراق للطباعة  ،اد: ) بغد2ط ، موضوعات في التعلم الحركي قاسم لزام صبر؛

 (.2112،والنشر
 (1919جامعة بغداد،  ) وزارة التعليم العالي، كرة اليد كمال عارف وسعد محسن؛  
  تأثير تمرينات مركبة على وفق البرمجة اللغوية العصبية في  ؛كه زال كاكة سعيد

:  رةتطوير االنسيابية والنقل الحركي ألداء بعض المهارات األساسية بالكرة الطائ
 ،جامعة السليمانية ،ة الرياضية كلية التربي ،)أطروحة دكتوراه غير منشورة 

2111 )  
  لمياء علي حسين ؛ أثر تمرينات اإلدراك ) الحس ــ حركي ( في اكتساب بعض

: )رسالة ماجستير غير  المهارات الهجومية  بكرة اليد  لطالبات المرحلة المتوسطة
 ( .2111 ،التربية األساسية كلية  ،جامعة ديالى  ،منشورة 

  1، ط التقويم والقياس في التربية وعلم النفسمجدي عبد الكريم حبيب ؛  ( :
 ( . 1991القاهرة ، دار النهضة المصرية ، 

  القاهرة : دار  ) 1ط : التدريب العقلي في المجال الرياضي ؛محمد العربي شمعون
 . (1991الفكر العربي ، 

  الكويت شركة مطابع تكتيك ،التدريب ،تعلم ،ة اليدكر محمد توفيق الوليلي؛  ( :
 (.1919 ،السالم 

  دار : ) عمان ،  2ط ، ؛ علم النفس التربوي و تطبيقاتهمحمد جاسم العبيدي
 (. م2119الثقافة للنشر والتوزيع ، 

  ) اإلعداد النفسي في كرة اليد ) نظريات ،  ؛محمد حسن عالوي ) وآخرون
 .،  2111اهرة : مركز الكتاب ، ، الق 1، ط تطبيقات (
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  اإلعداد : 1ط ،محمد حسن عالوي وكمال الدين عبد الرحمن وعماد الدين عباس
 ( 2111،مركز الكتاب للنشر ،: )القاهرة النفسي في كرة اليد نظريات ــ تطبيقات

  االختبارات المهارية والنفسية في محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان ؛
 (. 2111دار الفكر العربي ،  ،) القاهرة  1، ط ضيالمجال الريا

  القياس في التربية الرياضية محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان ؛
 ( .2111 ،دار الفكر العربي  ،: )القاهرة  وعلم النفس

 (1911دار المعارف،: القاهرة.)2ط،علم النفس الرياضي؛عالوي حسن محمد 
  1ط ، أللعاب الجماعية بين النظرية والتطبيقطرق تدريس امحمد حسين محمد ؛ 

 ( 2112 ،دار الوفاء  ،: )اإلسكندرية 
  القاهرة: مجموعة  : ) الهجوم في كرة اليدمحمد؛  ياسرو  عبد القادرمحمد خالد

 .(1991،الدبب
  مدخل إلى مناهج البحث في التربية وعلم النفسمحمد خليل عباس وآخرون؛ ،

 (.2119شر والتوزيع والطباعة، األردن، : )عمان، دار المسيرة للن2ط
  دار المسيرة للطباعة  ،: ) عمان  2ط ، أصول علم النفسمحمد شحاته ربيع ؛

 ( .2111 ،والنشر 
  دار  ،: )عمان  1ط ، المرجع في علم النفس التجريبيمحمد شحاته ربيع ؛

 ( .2111 ،المسيرة 
  سيرة للنشر والتوزيع : )عمان، دار الم2ط قياس الشخصية،محمد شحاته ربيع؛

 (.2119والطباعة، 
  1ط ، 1ج ، القياس والتقويم في التربية الرياضية والبدنية ،محمد صبحي حسنين 

 ( .1999 ،دار الفكر العربي  ،: )القاهرة 
  القاهرة ،  1، ط أساسيات البحوث اإلعالمية واالجتماعيةمحمد منير حجاب ؛ ( :

 . ( 2112دار الفجر للنشر والتوزيع ، 
 اثر المنهج التدريبي المقترح في تطوير اإلدراك الحس محمد مهدي صالح ؛- 

: )رسالة  ( سنة11-11حركي )المكاني( لحراس المرمى بكرة اليد ألعمار )
 (2111 ،كلية التربية األساسية  ،جامعة ديالى ،ماجستير غير منشورة 
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  القاهرة، دار 1. طضةالتربية البدنية والريا سيكولوجيةمحمود عبد الفتاح عنان؛( :
 (.1991الفكر العربي، 

  عمان  1: طمناهج البحث العلمي في التربية وعلم النفس مروان عبد المجيد ؛(، 
 ( .2111،دار المسيرة

 األسس العلمية والطرق اإلحصائية لالختبارات   مروان عبد المجيد إبراهيم ؛
 (.2112ر، )عمان، دار الفكر للنش:،والقياس في التربية الرياضية

  يمان شاكر محمود ؛ التحليل الحركي البيوميكنيكي في مجاالت مروان عبد المجيد وا 
 ،دار الرضوان للنشر والتوزيع  ،: )عمان  1ط ، التربية البدنية والرياضية

2112. ) 
  1، طاالختبارات والمقاييس في التربية الرياضيةمصطفى باهي وعمران صبري؛  ( :

 ( 2111جلو المصرية، مكتبة االن ،القاهرة 
  1: ط المعامالت العلمية والعملية بين النظرية والتطبيقمصطفى حسين باهي ؛ 

 ( .1999،مركز الكتاب للنشر ،)القاهرة 
 مطبعة جامعة  بغداد،:) التقويم والقياس (؛آخرون)مصطفى محمود األمام، و

 . ( 1991بغداد،
   1،ط يط و تطبيق وقيادة(التدريب الرياضي الحديث)تخط؛مفتي إبراهيم حماد :

 . ( م2111دار الفكر العربي ،  )القاهرة ،
  طرق تدريس العاب الكرات وتطبيقها في المرحلتين االبتدائية حماد؛  إبراهيممفتي

 (.2111: ) القاهرة، دار الفكر العربي، 1، طواإلعدادية 
  لنفسي القياس والتقويم اممدوح عبد المنعم الكناني وعيسى عبد اهلل جابر ؛

 ( . 1991) بيروت ، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ،    :  والتربوي
  1، ط االتجاهات البحثية المعاصرة في علم النفس الرياضيمنى عبد الحليم ؛  :         

 م (.2119) اإلسكندرية ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، 
  القاهرة :  تميز المهاري (كرة اليد للجميع ) التدريب الشامل والمنير جرجس ؛ (

 ( . 2112دار الفكر العربي ، 
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  معالجة المعلومات وأثرها في  استراتيجيةمهند عبد الحسن عبود منصور ؛
المعالجة المعرفية والجانب المهاري والمعرفي بكرة القدم وفق األنظمة التمثيلية 

 ،عة بغداد جام ،: )أطروحة دكتوراه غير منشورة  )السمعي ، البصري، الحسي(
 ( .2111 ،كلية التربية الرياضية 

  : ترجمة جمال صالح وآخرون  تدريس التربية الرياضيةموشن ، سارة أثدورت ،(: 
 .  ( 1991 .مطبعة جامعة الموصل  :الموصل 

  أسلوب  باستخدامتعليمي  –؛ تأثير برنامج تمهيدي  إسماعيلميسر مصطفى
مهارات التنس المنفصلة واالحتفاظ بها  بعض اكتسابالتمرين المكثف والموزع في 

 .(   1991كلية التربية الرياضية ،  –: ) رسالة ماجستير ، جامعة بغداد 
  حركي  –أثر تمرينات مقترحة لتطوير اإلدراك الحس ناجي مطشر عزت البدر ؛

: )رسالة  واتخاذ القرار بأداء مهارتي المناولة والتصويب لالعبي كرة اليد للشباب
 ( .2111 ،كلية التربية الرياضية  ،جامعة بابل  ،ر غير منشورة ماجستي

 أداءالتمرين على تعلم وتطور مستوى  أساليبعبد زيد ؛ تأثير التداخل في  ناهده 
 –الساحق والضرب الساحق بالكرة الطائرة : ) رسالة ماجستير  سالر اإل مهارتي 

 .(  2112جامعة بغداد ، كلية التربية الرياضية ، 
 دار المسيرة للنشر  ،: ) عمان  1ط ، نموذج شوارتز وتعليم التفكيرقطامي ؛  نايف

 ( .2111 ،والتوزيع 
  العراق  علم الحركة التطور والتعلم الحركي حقائق ومفاهيمنبيل محمود شاكر ؛( :

 ( .2111 ،ديالى  ،
  ديالى  1، ط معالم الحركة الرياضية والنفسية والمعرفيةنبيل محمود شاكر ؛ (: ،

 .م ( 2111مطبعة جامعة ديالى ، 
  الموصل :  ) 2ط : التعلم الحركي ؛نجاح مهدي شلش وأكرم محمد صبحي محمود

 .( 2111دار الكتب ، 
  بغداد ، دار الحكمة للطباعة   علم النفس الرياضي .؛نزار الطالب وكامل لويس ( :

 (  . 2111والنشر ، 
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  لمعلومات على وفق السيادة المخية معالجة ا إستراتيجيةاثر نهاد محمد علوان ؛
: )أطروحة  النصفية في تعلم بعض المهارات األساسية بكرة اليد واالحتفاظ بها

 (2111 ،كلية التربية الرياضية للبنات  ،جامعة بغداد  ،دكتوراه غير منشورة 
 )اإلحصاء واالختبار في المجال الرياضي ؛  نوري إبراهيم الشوك)وآخرون :

 (.2111،بيلار ،)العراق،1ط
 تأثير تمرينات وفق األنظمة التمثيلية )بصري ـ سمعي ـ حسي(  ،هديل عبد الحسين

كلية  ،)رسالة ماجستير:  في تعلم بعض مهارات الطوق في الجمناستك اإليقاعي
 . (2119 ،جامعة بغداد ،التربية الرياضية

  : الوثائقالكتب و  دار ,بغداد):التعليم وجدولة التدريب الرياضيوجيه محجوب. 
2111) .  

  (. 2112) عمان : دار الفكر ،  1، ط  فسيولوجيا التعلموجيه محجوب ؛ 
  (. 2111 ل,دار وائ ,عمان) 1ط نظريات التعلم والتطور الحركي  ؛وجيه محجوب  
  حركي في تعلم  –الحس  واإلدراكتمارين التدريب الذهني  تأثيروسن جاسم محمد؛

دكتوراه غير  أطروحة : )في الكرة الطائرة  األساسيةواحتفاظ بعض المهارات 
 . ( م2111منشورة ، كلية التربية الرياضية ، جامعة بغداد ،

  اثر منهج تعليمي مقترح لتطوير بعض قدرات اإلدراك الحسي وليد كمال محمود ؛– 
الحركي على تعلم بعض المهارات األساسية بكرة اليد لطالبات معاهد التربية 

كلية التربية الرياضية  ،جامعة بغداد  ،حة دكتوراه غير منشورة : )أطرو  الرياضية
، 2112) 
  تقييم الخدمات في مسابح مدينة الموصل من ياسر عبد الغني شريف الطويل؛

: )رسالة ماجستير ، مجلة الرافدين، كلية التربية الرياضية، وجهة نظر المرتادين
 (.2119جامعة الموصل، العراق، 

 (  .1991: ) اإلسكندرية،  منشأة المعارف،ة اليد الحديثةكر  ياسر محمد حسن؛ 
  : مكتبة الصخرة  ،: )بغداد  التعلم الحركي بين المبدأ والتطبيقيعرب خيون، 

2112 ) . 
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  دار الشروق  ،: ) عمان  1ط ، سيكولوجية التعلم والتعليم الصفييوسف قطامي ؛
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 (1ملحق )
 استطالع أراء مدرسي التربية الرياضية

ديالى                                                                                         جامعة
                                                                                                األساسيةكلية التربية 

  : مدرس التربية الرياضية يعزيز 
) أثر التمرينات اإلدراكية المهارية باألسلوب المتسلسل في معالجة روم الباحث القيام بدراسة عن ي 

( 11ـ11المعلومات وتنمية بعض المدركات الحسية لمهارتي المناولة والتصويب بكرة اليد ألعمار )
من خالل  مساعدتكمالتربية الرياضية , أرجو  مجالاية في لما تتمتعون به من خبرة ودر  ونظرا.  سنة(

عملية )وهي معنى معالجة المعلومات لكم , ولكن قبل ذلك نذكرلمطروحةا األسئلةبعض  عناإلجابة 
وتتصف الحركات الماهرة بالتنظيم الراقي لعمليات  رارات بشأنهاـــــاذ القـانتقاء المعلومـات وتفسيرها واتخ

ستجابة ورجع االستجابة من ناحيتي الزمان والمكان وتحت سيطرة واعية أو شبه واعية واال االستقبال
 ( .مبرمجة لتحقيق هدف معين
ًا فــي تكامــل األداء الحركــي همــدورًا م ؤديالعمليــات العقليــة التــي تــ)فهااي   أمااا معنااى الماادركات الحسااية 

 .(خصوصية األداء والشعور العضلي الصحيح عند األداء لمختلف أجزاء الجسم وفقًا ل
  المناسبة لك اإلجابةعلى   (  )بوضع األسئلة اآلتيةعن  اإلجابةنرجو منك   أعالهوفق ما ذكر  على

ضعف في معالجة المعلومات لدى الطاال  لمهاارتي المناولاة والتباوي  بكارة وجود ب دتعتقهل .1
    ؟  نعم )   (  ,  ال )   ( ( سنة11/11اليد ألعمار )

د بوجود ضاعف فاي المادركات الحساية لمهاارتي المناولاة والتباوي  بكارة الياد ألعماار . هل تعتق2
    نعم )   (  ,  ال )   ( ( سنة ؟11/11)
 
 
 

 التقدير واالحتراممع فائق 
 
 

 الباحث                                                             
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 م إجراء االستطالع عليهمأسماء المدرسين الذين ت
 المدرسة االسم ت
 متوسطة طارق بن زياد علي مهدي عبيس  6
 متوسطة طارق بن زياد عالء الدين عذاب 2
 متوسطة طارق بن زياد مصطفى جواد حسين 3
 متوسطة البالذري صالح ناجي مهدي 4
 متوسطة البالذري علي حمزة علي 5
 تصارمتوسطة االن عبد الجبار يحيى سبع 1
 متوسطة االنتصار بشار إسماعيل حسون 7
 متوسطة االنتصار عبد الجبار كريم علو 8
 متوسطة قريش إسماعيل حميد علوان  9
 متوسطة قريش عبد الحميد حسن عليوي 61
 متوسطة قريش وسام عباس عبد 66
 متوسطة قريش محمد عبد المنعم طاهر 62
 اقمتوسطة العر  محمد عبد الرزاق عبود 63
 متوسطة  برير إبراهيم محمد حسن 64
 متوسطة الترمذي صدام غازي مجيد 65
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 ( 2ملحق ) 
 (6)االختبارات المهارية )االستطالعية( 

  مهارة المناولة اختبار
 الهدف من االختبار   قياس التوافق وسرعة المناولة على حائط  .

 ( . حائط مستوي .2د )األدوات المستخدمة   كرة يد ، ساعة إلكترونية عد
 -طريقة األداء :

( متاار عاان الحااائط وعنااد اإلمااارة يقااوم بتمرياار الكاارة إلااى الحااائط 3يقااف الطالاا  علااى بعااد )  
 ( ثا كما في المكل )  (.33واستمرار التمرير ألكثر عدد ممكن في زمن محدد قدره )

 -التسجيل:
 ستالم الكرة (تحس  عدد التمريرات في الزمن المحدد ) تحس  عدد مرات ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ا 
                                                 

(1)
: الختبار في المجال الرياضي اإلحصاء وانوري إبراهيم الشوك ولؤي غانم وكوران معروف وأوديد عوديشو ؛  

 .427ـ  468( ص2161,)العراق,اربيل,6ط
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 ختبار مهارة التصويب :اا
 قياس دقة التبوي   : الهدف من االختبار
( م ثم يقسم المرمى 2×3كرة يد، مرمى كرة يد مرسوم على حائط )  -: األدوات المستخدمة

( م عن 9إلى تسعة مستطيالت لقياس دقة التبوي  ويرسم خط على األرض يبعد )
 المرمى.
  األداء :طريقة 

 -يقوم الطال  بالتبوي  من خلف الخط بخطوة االرتكاز مع مراعاة ما يأتي  
×  133( والتي تمثل زوايا المرمى والتي تبلغ أبعادها ) 9,3,3,1إبابة المستطيالت ) -

 ( سم ينال أربع درجات . 03
يه والتي ( والتي تمثل المنطقة فوق رأس حارس المرمى وبين قدم2،2إبابة المستطيلين )-

 ( سم ينال ثالث درجات .03×133تبلغ أبعادها ) 
( والتي تمثل منطقة مدى ذراعي حارس المرمى والتي تبلغ أبعادها  0,6إبابة المستطيلين )-
 ( سم ينال درجتين . 23×  133) 
            أبعادها( يمثل منطقة بدر وجذع حارس المرمى والتي تبلغ 5إبابة المستطيل )-
 ( سم ينال درجة واحدة .23×133) 
 إذا جاءت الكرة خارج ذلك ينال بفرًا .-
 يؤدي كل طال  عمرة رميات ولكل طال  محاولة واحدة فقط-
 

       

 

1 2 3 
 

  6 5 4 

7 8 9 
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 (3ملحق )(مم2)
 قائمة بأسماء الخبراء والمختصين الذين ساهموا بتقويم مقياس معالجة المعلومات

 مكان العمل االختصاص االسم اللقب ت
مقياس 
معالجة 
 المعلومات

اختبارات 
المدركات 
 الحسية

  × جامعة بغداد اختبارات إيمان حسين أ . د 6
  × جامعة بابل تدريب رياضي احمد يوسف متعب أ . د 2

  × جامعة بغداد اختبارات سلمان ثائر داود أ . د 3

  × امعة بابلج تعلم حركي سامر يوسف متعب أ . د 4

 ×  جامعة ديالى علم النفس العام صالح مهدي صالح أ . د 5

 ×  جامعة ديالى علم النفس العام عدنان محمود المهداوي أ . د 1

 ×  جامعة بغداد اختبارات عمار عباس عطية أ . د 7

 ×  الجامعة الستنصرية علم النفس الرياضي غازي صالح محمود أ . د 8

 ×  جامعة بغداد اختبارات حمد جاسم الياسريم أ . د 9

 ×  جامعة بغداد علم النفس الرياضي محمد جسام عرب أ . د 61

  × جامعة ديالى اختبارات ناظم كاظم جواد أ . د 66

  × جامعة ديالى تعلم حركي نبيل محمود شاكر أ . د 62

  × جامعة ديالى تدريب رياضي أياد حميد رشيد أ.م.د 63

 ×  جامعة ديالى علم النفس الرياضي احمد رمضان أ.م.د 64
  × جامعة بابل تدريب رياضي سهيل جاسم المسلماوي أ.م.د 65
 ×  جامعة ديالى علم النفس الرياضي كامل عبود حسين أ.م.د 61
  × جامعة ديالى تدريب رياضي ليث إبراهيم جاسم أ.م.د 67

  × الجامعة الستنصرية لم حركيتع نصير صفاء محمد علي أ.م.د 68

 ×  جامعة ديالى اختبارات حيدر شاكر مزهر م . د 69

 ×  جامعة ديالى اختبارات محمد وليد شهاب م . د 21
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 (4ملحق )
 قائمة بأسماء فريق العمل المساعد

مقياس معالجة  التحصيل االسم ت
 المعلومات

اختبارات المدركات 
 الحسية

   راهدكتو  ظافر ناموس 6

   ماجستير محمد مهدي صالح 2
   ماجستير صداح إبراهيم سيد ولي 3

   ماجستير صدام محمد احمد 4

   ماجستير عبد الرحمن نبهان 5

  × ماجستير قحطان فاضل محمد 1

  × ماجستير مصطفى جواد حسين 7

  × ماجستير نصير كريم حميد 8

  × ماجستير جنان محمد نوروز 9

   × ماجستير عمر رشيد 61

  × ماجستير غزوان فيصل 66

  × ماجستير سردار حكيم أمين 62
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 (  5ملحق ) 
 نسبة اتفاق الخبراء على اختبارات المدركات الحسية قيد البحث

 يصلح بعد التعديل ال يصلح يصلح  اسم االختبار ت

    إدراك اإلحساس بالزمن للمناولة 6

    رعة إدراك اإلحساس بالزمن للمناولةس 2

    مطاولة إدراك اإلحساس بالزمن للمناولة 3

    إدراك اإلحساس بالمكان للمناولة 4

    سرعة إدراك اإلحساس بالمكان للمناولة 5

    مطاولة إدراك اإلحساس بالمكان للمناولة 1

    إدراك اإلحساس بالمسافة للمناولة 7

    اإلحساس بالمسافة للمناولة سرعة إدراك 8

    مطاولة إدراك اإلحساس بالمسافة للمناولة 9

    إدراك اإلحساس بالزمن للتصويب 61

    سرعة إدراك اإلحساس بالزمن للتصويب 66

    مطاولة إدراك اإلحساس بالزمن للتصويب 62

    إدراك اإلحساس بالمكان للتصويب 63

    بالمكان للتصويب سرعة إدراك اإلحساس 64

    مطاولة إدراك اإلحساس بالمكان للتصويب 65

    إدراك اإلحساس بالمسافة للتصويب 61

    سرعة إدراك اإلحساس بالمسافة للتصويب 67

    مطاولة إدراك اإلحساس بالمسافة للتصويب 68
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 (1ملحق )
  بصورته األولية نموذج مقياس معالجة المعلومات

  الرحمن الرحيمبسم اهلل
 جامعة ديالى    

 كلية التربية األساسية
 الدراسات العليا / الدكتوراه

 ((استمارة تحديد صالحية فقرات مقياس معالجة المعلومات لمهارتي المناولة والتصويب بكرة اليد))
 األستاذ الفاضل ............................................ المحترم

 تحية طيبة...
فـي معالجـة  باألسـلوب المتسلسـل أثـر تمرينـات إدراكيـة مهاريـة )يروم الباحث بأجراء بحثه الموسوم     

( 64-63بأعمــار ) بكــرة اليــد ميــة بعــض المــدركات الحســية لمهــارتي المناولــة والتصــويبوتن المعلومــات
حدياااد ت مسااااعدتكم فاااي يرجاااى,  االختباااا  مجااااللماااا تتمتعاااون باااه مااان خبااارة ودراياااة فاااي  ونظااارا( ســـنة

علااى عينااة ماان طااال  المرحلااة  , بااالحية فقاارات مقياااس معالجااة المعلومااات لمهااارتي المناولااة والتبااوي 
وبيان آراءكم في حذف أو تعاديل أو  المتوسطة )البف األول( في محافظة ديالى , قضاء بعقوبة المركز,

عمليــة انتقــاء )وهاايات معنااى معالجااة المعلوماا لكاام , ولكاان قباال ذلااك نااذكرإضااافة أي فقاارة ترونهااا مناساابة
وتتصـــف الحركـــات المـــاهرة بـــالتنظيم الراقـــي لعمليـــات  رارات بشـــأنهاــــــــاذ القــــالمعلومــــات وتفســـيرها واتخ

واالستجابة ورجع االستجابة من ناحيتي الزمان والمكان وتحـت سـيطرة واعيـة أو شـبه واعيـة  االستقبال
 . (مبرمجة لتحقيق هدف معين
ًا فــي تكامــل األداء الحركــي همــدورًا م ؤديالعمليــات العقليــة التــي تــ)فهااي    أمااا معنااى الماادركات الحسااية

 .(والشعور العضلي الصحيح عند األداء لمختلف أجزاء الجسم وفقًا لخصوصية األداء 
 ..وال يسع الباحث إال أن يقدم فائق تقديره واحترامه لمساعدتكم خدمة للبحث العلمي واهلل الموفق.. 

 المرفقات:
 معالجة المعلوماتمقياس 
 االسم:

            :االختصاص
          :اللقب العلمي

 :الجامعة/الكلية
 التوقيع:
 طالب الدكتوراه                                                                           التاريخ:

         احمد مهدي صالح                                                                              
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 معالجة المعلومات بصورته األوليةنموذج مقياس 

تصلح بعد  ال تصلح تصلح الفقرات ت
 التعديل

اشعر برغبة فـي أداء تمرينـات المناولـة القصـيرة  1
    مع الزمالء من الحركة حتى لو كانت صعبة

مـن في التصويب علـى الزوايـا البعيـدة متعة أجد  2
    هدفال

ـــة 1 ـــل أحـــاول أداء المناول ـــة  للزمي ـــدير بدق ـــد تق بع
    المسافة بيني وبينه بشكل صحيح

إذا التصــويب مــن مســتوس الــرأس ارغــب بتكــرار  1
    كانت المسافة مقبولة

ـــد التصـــويب مـــن  5 ـــان عن ـــي المك أفكـــر بســـرعة ف
    مستوس الرأس 

أحصــل علــى كلمــات المــديح مــن المــدرس عنــد  6
    في الوقت المناسب أثناء الحركة أداء المناولة

األخطـاء التـي تحـدث عنـد أداء  ارغب فـي معرفـة 7
    المناولة من مسافة بعيدة

استمع إلى مالحظـات المـدرس حـول الفـرق بـين  8
      طريقة أداء المناولة والتصويب

أداء التصــــويب فــــي  طريقــــةافهــــم اســــتطيع أن  9
    الحركة المكان الصحيح أثناء

حـــاول أداء المناولـــة إلـــى الزميـــل مـــن مســـتوس أ 11
    في الوقت المناسب  بالحركةالرأس 

        ارغب بالتصويب من مختلف المسافات واألماكن 11
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تصلح بعد  ال تصلح تصلح الفقرات ت
 التعديل

اشــعر بــان المناولــة القصــيرة أســهل مــن المناولــة  12
     الطويلة

    د نجاح التصويبةأرغب بتكرار التصويب عن 11

اعتقـــــد أن الزوايـــــا العاليـــــة أقـــــل صـــــعوبة عنـــــد  11
    التصويب من باقي األماكن 

مالحظات المدرس حول طريقـة أداء  جميعب التزم 15
     المناولة من الحركة

أحــــــاول أن أؤدي المناولــــــة والتصــــــويب مثلمــــــا  16
    التمريناتفي  تعلمتها

ـــالم 17 عـــن مهـــارات  أرغـــب بمشـــاهدة الصـــور واألف
    المناولة والتصويب التي تعلمتها

أســتمر بتكــرار التصــويب مــن مســتوس الــرأس مــن  18
    حتى لو شعرت ببعد المسافة حركةال

بمناولة الكـرة المتعلقة  أن أؤدي التمريناتأحاول  19
    بين أكثر من زميل

أتعلم المناولة والتصويب مـن مسـتوس الـرأس مـن  21
    كات المناسبة لألداءالمدر خالل معرفة 

استخدم التصويب من مستوس الرأس من االرتكاز  21
    في أداء رمية الجزاء

أجد صعوبة في استالم الكرة السريعة باليدين ثم  22
    نقلها إلى مستوس الرأس من مسافة قريبة
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تصلح بعد  ال تصلح تصلح الفقرات ت
 التعديل

سرعة بأداء المناولة أؤدي التمرينات التي تتطلب  21
    الحركةمن الثبات و  جميع االماكنوالتصويب من 

أحاول معرفة المسافة المناسبة للمناولة والتصويب  21
    من مستوس الرأس من االرتكاز والحركة

بأداء التصويب من مستوس الرأس عند وجود  أتردد 25
    مكان للتصويبأكثر من 

الكرة في أية لحظة وألي  أحاول االنتباه عند مناولة 26
    مكان

اختيار المكان انتبه لتعليمات المدرس عن  27
    من مستوس الرأس من الثبات  المناسب للتصويب

من مستوس  المناولةأشعر بأن أداءي بطئ لمهارة  28
    حركةالرأس من وال

 أستطيع المناولة والتصويب من المناطق القريبة 29
    مرمىمنطقة المن  والبعيدة

بالتأكد انتبه لتعليمات المدرس عند أداء المناولة  11
    الوقت المناسبمن مكان الزميل و 

أو عند  الحركةأجد صعوبة في تعلم المناولة من  11
    بيني وبين زميلي بعد المسافة

أجد صعوبة في أداء التصويب من مستوس الرأس  12
    عن المرمى من المناطق البعيدة

التصويب من مستوس الرأس في أن أكرر ول أحا 11
    المكان المناسب من االرتكاز أو الحركة
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تصلح بعد  ال تصلح تصلح الفقرات ت
 التعديل

11 
المناولة من مستوس  أن أؤدي تمريناتأحاول 
ومن المسافات القريبة  لتحسين أدائيالرأس 

 والبعيدة
   

رأس التصويب من مستوس ال يمكنني النجاح في 15
    ومن المسافات القريبة  على الزوايا العالية

أحاول االستفادة من مالحظات المدرس عند تعلم  16
    مهارة المناولة

الخطوات الصحيحة لتعلم التصويب  بأداءأقوم  17
    من الحركة

أحاول عند أداء المناولة من مستوس الرأس من  18
    أقترب من زميليأن  الحركة

عند أداء التصويب من مستوس الرأس من أحاول  19
    من منطقة المرمى ابتعدال أن  لحركةا

أستطيع التصويب في الزوايا األرضية من مسافة  11
    متوسطة
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 (7ملحق )
 نموذج مقياس معالجة المعلومات بصورته النهائية

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 جامعة ديالى    

 كلية التربية األساسية
 الدراسات العليا / الدكتوراه

 ((مقياس معالجة المعلومات لمهارتي المناولة والتصويب بكرة اليد))
 ............................................ المحترم عزيزي الطالب
 تحية طيبة...

أثــر تمرينــات إدراكيــة مهاريــة باألســلوب المتسلســل ياروم الباحااث باأجراء بحثااه الموساوم )    
عالجـة المعلومـات وتنميـة بعـض المـدركات الحسـية لمهـارتي المناولـة والتصـويب بكـرة في م
 "(( سنة64-63بأعمار ) اليد
ن ذلك يتطل  اإلجابة على فقرات المقياس المرفق طيًا , لذا      قاراءة العباارات  مناك يرجىوا 

 تنطبق عليك . (أمام اإلجابة  التي بكل دقة قبل اإلجابة عليها من قبلك، ووضع اإلمارة )
كما إن إجابتك تستخدم ألغراض البحث فقـط وكمـا نحـافظ علـى سـرية اإلجابـة الخاصـة بـك 

 بدون ذكر االسم
 المثال أدناه يوضح كيفية اإلجابة على كل فقرة:

 الفقرات ت
تنطبق 
علَي 
 كثيراً 

تنطبق 
علَي 
 أحياناً 

ال تنطبق 
 علَي أبداً 

1 
دة قبل المناولة أجد صعوبة في إتقان مسك الكرة بيد واح

 من مستوس الرأس من االرتكاز
   

 
 المرفقات:

 مقياس معالجة المعلومات
 طالب الدكتوراه                                                                                  

 احمد مهدي صالح                                                                              
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 النهائيةنموذج مقياس معالجة المعلومات بصورته 

تنطبق علي  الفقرات ت
 كثيراً 

تنطبق علي 
 أحياناً 

ال تنطبق 
 علي أبداً 

اشعر برغبة فـي أداء تمرينـات المناولـة القصـيرة  1
    مع الزمالء من الحركة

 مـنفي التصويب علـى الزوايـا البعيـدة متعة أجد  2
    الهدف

ـــةأحـــ 1 ـــل اول أداء المناول ـــة  للزمي ـــدير بدق ـــد تق بع
    المسافة بيني وبينه بشكل صحيح

إذا التصــويب مــن مســتوس الــرأس ارغــب بتكــرار  1
    قريبةكانت المسافة 

ـــد التصـــويب مـــن  5 ـــان عن ـــي المك أفكـــر بســـرعة ف
    مستوس الرأس 

أحصــل علــى كلمــات المــديح مــن المــدرس عنــد  6
    ناسب أثناء الحركةأداء المناولة في الوقت الم

األخطـاء التـي تحـدث عنـد أداء  ارغب فـي معرفـة 7
    المناولة من مسافة بعيدة

استمع إلى مالحظـات المـدرس حـول الفـرق بـين  8
      طريقة أداء المناولة والتصويب

التصــــويب فــــي  أداء طريقــــةافهــــم اســــتطيع أن  9
    الحركة أثناء المكان الصحيح

ناولـــة إلـــى الزميـــل مـــن مســـتوس أحـــاول أداء الم 11
    في الوقت المناسب  الحركةبالرأس 

        ارغب بالتصويب من مختلف المسافات واألماكن 11
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تنطبق علي  الفقرات ت
 كثيراً 

تنطبق علي 
 أحياناً 

ال تنطبق 
 علي أبداً 

اشــعر بــان المناولــة القصــيرة أســهل مــن المناولــة  12
     الطويلة

    التصويب عند نجاح التصويبةأرغب بتكرار  11

اعتقد أن الزوايا العالية أسهل عند التصويب مـن  11
    باقي األماكن 

مالحظات المدرس حول طريقـة أداء  جميعب التزم 15
     المناولة من الحركة

أحــــــاول أن أؤدي المناولــــــة والتصــــــويب مثلمــــــا  16
    التمريناتفي  تعلمتها

ـــالم عـــن مهـــارات أرغـــب بمشـــاهدة الصـــور واأل 17 ف
    المناولة والتصويب التي تعلمتها

أســتمر بتكــرار التصــويب مــن مســتوس الــرأس مــن  18
    حتى لو شعرت ببعد المسافة حركةال

بمناولة الكـرة المتعلقة  أن أؤدي التمريناتأحاول  19
    بين أكثر من زميل

أتعلم المناولة والتصويب مـن مسـتوس الـرأس مـن  21
    لألداء الزمان والمكان المناسبينخالل معرفة 

استخدم التصويب من مستوس الرأس من االرتكاز  21
    في أداء رمية الجزاء

أجد صعوبة في استالم الكرة السريعة باليدين ثم  22
    نقلها إلى مستوس الرأس من مسافة قريبة
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تنطبق  الفقرات ت
 علي كثيراً 

تنطبق علي 
 أحياناً 

ال تنطبق 
 أبداً علي 

أؤدي التمرينات التي تتطلب سرعة بأداء المناولة  21
    الحركةوالتصويب من مستوس الرأس من الثبات و 

أحاول معرفة المسافة المناسبة للمناولة والتصويب  21
    من مستوس الرأس من االرتكاز والحركة

بأداء التصويب من مستوس الرأس عند وجود  أتردد 25
    يبمكان للتصو أكثر من 

أحاول االنتباه عند مناولة الكرة في أية لحظة وألي  26
    اتجاه

اختيار المكان انتبه لتعليمات المدرس عن  27
    من مستوس الرأس من الثبات  المناسب للتصويب

من مستوس  المناولةأشعر بأن أداءي بطئ لمهارة  28
    حركةالرأس من وال

المناطق القريبة أستطيع المناولة والتصويب من  29
    منطقة المرمىمن 

بالتأكد انتبه لتعليمات المدرس عند أداء المناولة  11
    الوقت المناسبو من مكان الزميل 

أو عند  الحركةأجد صعوبة في تعلم المناولة من  11
    بيني وبين زميلي بعد المسافة

أجد صعوبة في أداء التصويب من مستوس الرأس  12
    عن المرمى لبعيدةمن المناطق ا

التصويب من مستوس الرأس في أن أكرر أحاول  11
    المكان المناسب من االرتكاز أو الحركة
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تنطبق علي  الفقرات ت
 كثيراً 

تنطبق علي 
 أحياناً 

ال تنطبق 
 علي أبداً 

11 
المناولة من مستوس  أن أؤدي تمريناتأحاول 
ومن المسافات القريبة  لتحسين أدائيالرأس 

 والبعيدة
   

التصويب من مستوس الرأس  يمكنني النجاح في 15
    ومن المسافات القريبة  على الزوايا العالية

االستفادة من مالحظات المدرس عند تعلم  أحاول 16
    مهارة المناولة

الخطوات الصحيحة لتعلم التصويب  بأداءأقوم  17
    من الحركة

ستوس الرأس من أحاول عند أداء المناولة من م 18
    أقترب من زميليأن  الحركة

أحاول عند أداء التصويب من مستوس الرأس من  19
    ال أقترب من منطقة المرمىأن  لحركةا

ستطيع التصويب في الزوايا األرضية من مسافة أ 11
    متوسطة
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 (8ملحق )
 التمرينات اإلدراكية المهارية قيد البحث

 ةتمرينات المناول
 الرمز أسم الرمز  ت

1 
  مهاجم

 
 

2 
  مدافع

 
 

3 
  مهاجم بحوزته كرة

 
 

4 
  مهاجم مستقبل

 
 

5 
  حركة الالعب مع الكرة

 
 

6 
  حركة الالعب بدون كرة

 
 

7 
  مناولة

 
 

8 
  شاخص

 
 

9 
  طبطبة

 
 

11 
  خداع
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 تمرينات المناولة
 التقويم التمرين ت

1 

م( والمسففة ب نففين الفف ائرتين     1 ائففرتين ر ففر افف   ائففر    يقففال بينففين  ا فف 
 م( , ين  اإلشةر  يتحرك ا  بيب ليأ ذ ماةن زميله  ي ال ائر  المقةنلب. 3 

 
 
 

 م3                                    
 
 
 
 
 

التأاي  يلى 
التزامن 
 نةلحراب

2 

م(  1   ائففر   يقففال بينففين يحمفف   حفف بمة اففر  ني يففه  ا فف   ائففرتين ر ففر افف
م( , ين  اإلشةر  ينفةو  العيفب الافر   لفى زميلفه  3والمسة ب نين ال ائرتين  

الفذ  يعفا الافر  ناف  اسفتعمىة يلفى اترر ويتحفرك اف  بيفب ليأ فذ ماففةن 
 زميله  ي ال ائر  المقةنلب.

 
 
 
 
 
 

 
 

التأاي  يلى 
  رب المنةولب

3 

م(  1يقففال بينففين يحمفف  اعبمففة اففر  ني يففه  ا فف   ائففرتين ر ففر افف   ائففر   
م( , ين  اإلشةر  ينفةو  العيفب الافر   لفى زميلفه  3والمسة ب نين ال ائرتين  

الفذ  يعفا الافر  ناف  اسفتعمىة يلفى اترر ويتحفرك اف  بيفب ليأ فذ ماففةن 
 زميله  ي ال ائر  المقةنلب.

 

 
 
 
 
 
 
 

التأاي  يلى 
 التزامن
 نةلمنةولب
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 تمرينات المناولة 

 التقويم التمرين ت

4 

م( ثففم يتحففرك اففع العينففين نافف  3يقففال بينففين متقففةنلين المسففة ب نينىمففة  
م( 22اإلشةر  ن   مستقيم  ح بمة  لفى ال لفال وات فر  لفى اتمفةم ولمسفة ب  

 ثم ياو  نةلحراب ذاتىة اع العينين  لى ال لال .  

 م 20                                         
 م 3                                                   

 
 
 

 م 22              
 
 

التأاي  نةلحفةظ 
 يلى المسة ب

5 

م( ثففم 3يقففال بينففين يحمفف   حفف بمة الاففر  ني يففه , متقففةنلين المسففة ب نينىمففة  
ة  لفى ال لفال وات فر  لفى يتحرك اع العينين نا  اإلشةر  ن   مستقيم  ح بم

م( ثففم ياففو  22اتمففةم مففا منةولففب الاففر  واسففتعمىة نففين العينففين ولمسففة ب  
نةلحراففب ذاتىففة اففع العينففين  لففى ال لففال مففا يفف م ابحتفففةظ نففةلار   اثففر مففن 

 ث( .  3 
 

 م 22                  
 
 
 
 

 م 22
 

التأاي  يلى 
 رب المنةولب 
ما الحفةظ 
 يلى المسة ب

6 

م( ثففم 3بينففين يحمفف  اعبمففة اففر  ني يففه , متقففةنلين المسففة ب نينىمففة   يقففال
يتحرك اع العينين نا  اإلشةر  ن   مستقيم  ح بمة  لفى ال لفال وات فر  لفى 

م( ثففم ياففو  22اتمففةم مففا منةولففب الاففر  واسففتعمىة نففين العينففين ولمسففة ب  
ةلار   اثففر مففن نةلحراففب ذاتىففة اففع العينففين  لففى ال لففال مففا يفف م ابحتفففةظ نفف

 ث( .  3 
 

 م 22                     
 
 
 
 
 

 م 22       
 

التأاي  يلى 
التزامن 

نةلمنةولب ما 
الحفةظ يلى 
 المسة ب
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 تمرينات المناولة 
 التقويم التمرين ت

7 

م( والمسفة ب نفين  ائففر  1ترسفم ثفعث  وائفر يلفى شفا  مثلفث ر فر الواحف    
بيب , يتحفرك العيفب  ا ف  الف ائر  ر    م( يقال ن ا   ا  منىة3و  رى  

المثلث ليم  يف  العيفب الممف و    ا ف  الف ائر  اتولفى ثفم يافو   لفى  ائرتفه 
 ويتحرك ثةنيب ليم  ذراع العيب المم و    ا   ال ائر  الثةنيب .  

 
 

      
 م 3م                                                  3                

 
 
 
 
 

 م 3                                          

 

التأاي  يلى 
التوريت 
المنةسب 
 نةلحراب

8 

م( والمسفة ب نفين  ائففر  1ترسفم ثفعث  وائفر يلفى شفا  مثلفث ر فر الواحف    
م( يقال ن ا   ا  منىة بيب , يتحفرك العيفب  ا ف  الف ائر  ر   3و  رى  

الفف ائر  اتولففى ثففم ياففو   لففى  ائرتففه المثلففث لينففةو  الاففر   لففى العيففب  ا فف  
ليستلم الار  ويتحرك ثةنيب لينةو  الافر   لفى العيفب  ا ف  الف ائر  الثةنيفب ثفم 

 ياو   لى  ائرته ليستلم الار  .  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

التأاي  يلى 
صحب المنةولب  
وابستعم ما 
الحفةظ يلى 
التوريت 
المنةسب 
 نةلحراب 

9 

م( والمسفة ب نفين  ائففر  1ر فر الواحف     ترسفم ثفعث  وائفر يلفى شفا  مثلفث
م( يقال ن ا   ا  منىة بيب , يتحفرك العيفب  ا ف  الف ائر  ر   3و  رى  

المثلففث ليسففتلم وينففةو  الاففر   لففى العيففب  ا فف  الفف ائر  اتولففى ثففم ياففو   لففى 
 ائرتففه , ويتحففرك نةتاففةئ الفف ائر  الثةنيففب ليسففتلم الاففر  وينةولىففة  لففى العيففب 

   الثةنيب ثم ياو   لى  ائرته.   ا   ال ائر
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

التأاي  يلى 
صحب ابستعم 
والمنةولب ما 
الحفةظ يلى 
التوريت 
المنةسب 
 نةلحراب
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 تمرينات المناولة

 التقويم التمرين ت

12 

م(, ثم 3يقال ثعث بينين يلى    مستقيم واح  , المسة ب نين بيب و  ر  
لعيب المقةنف  لفيم  ذرايفه الممف و   ثفم يقوم العيب الوس  نةلتحرك نحو ا

 يتحرك نةتاةئ العيب ات ر ليم  ذرايه . 

 
 
 
 
 

 م 3م                         3                       
 
 
 
 

التأاي  يلى 
التوريت 
المنةسب 
 نةلحراب

11 

م(, ثم 3يقال ثعث بينين يلى    مستقيم واح  , المسة ب نين بيب و  ر  
عيب الوس  نةلتحرك نحو العيفب المقةنف  لينفةو  الافر  ويسفتلمىة ثفم يقوم ال

 يتحرك نةتاةئ العيب ات ر لينةو  الار  ثم يستلمىة .
 

 
 

 
 
 
 

 

التأاي  يلى 
صحب المنةولب  
وابستعم ما 
الحفةظ يلى 
التوريت 
المنةسب 
 نةلحراب

12 

م(, ثم 3و  ر  يقال ثعث بينين يلى    مستقيم واح  , المسة ب نين بيب 
يقوم العيب الوس  نفةلتحرك نحفو العيفب المقةنف  ليسفتلم الافر  وينةولىفة ثفم 

 يتحرك نةتاةئ العيب ات ر ليستلم الار  وينةولىة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التأاي  يلى 
صحب ابستعم 
والمنةولب ما 
الحفةظ يلى 
التوريت 
المنةسب 
 نةلحراب
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 تمرينات المناولة
 التقويم التمرين ت

13 

 لى اتمفةم  نيقال ثعث بينين يلى شا  مثلث , وين   التمرين نحراب العيني
نحراب العيب الوس  نحو العيب يلى اىفب اليمفين لفيم  ذرايفه الممف و   
والاو    لى الوسف  ثفم يتحفرك نحفو العيفب يلفى اىفب اليسفةر لفيم  ذرايفه 

 المم و   والاو    لى الوس  ثةنيب .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

يلى  التأاي 
التوريت 
المنةسب 
 نةلحراب

14 

 لى اتمفةم  نيقال ثعث بينين يلى شا  مثلث , وين   التمرين نحراب العيني
نحراب العيب الوس  نحو العيب يلفى اىفب اليمفين لينفةو  الافر  ويسفتلمىة 
والاو    لى الوس  ثفم يتحفرك نحفو العيفب يلفى اىفب اليسفةر لمنةولفب الافر  

  لى الوس  ثةنيب .واستعمىة والاو   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

التأاي  يلى 
صحب المنةولب  
وابستعم ما 
الحفةظ يلى 
التوريت 
المنةسب 
 نةلحراب

15 

 لى اتمفةم  نيقال ثعث بينين يلى شا  مثلث , وين   التمرين نحراب العيني
نحراب العيب الوس  نحفو العيفب يلفى اىفب اليمفين ليسفتلم الافر  وينةولىفة 

الوس  ثفم يتحفرك نحفو العيفب يلفى اىفب اليسفةر بسفتعم الافر   والاو    لى
 ومنةولتىة والاو    لى الوس  ثةنيب .

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

التأاي  يلى 
صحب ابستعم 
والمنةولب ما 
الحفةظ يلى 
التوريت 
المنةسب 
 نةلحراب
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 تمرينات المناولة

 
 ت

 التقويم التمرين

16 

واحفف  , وينفف   التمففرين نحراففب م( يلففى  فف  3يقففال بينففين المسففة ب نينىمففة  
م( ثفم الافو   نف ون  ن يسفند  حف بمة 12العينين سويب  لى اتمفةم لمسفة ب  

 ات ر .  

 
 

 م 12م                                       12             
 
 
 
 
 

التأاي  يلى 
التوريت 
المنةسب 
 نةلحراب

17 

, وينفف   التمففرين نمنةولففب م( يلففى  فف  واحفف  3يقففال بينففين المسففة ب نينىمففة  
م( 12الار  واستعمىة نين العينين ما حراتىمفة سفويب  لفى اتمفةم لمسفة ب  

 ثم الاو   ن ون  ن يسند  ح بمة ات ر .  

 
 
 
 

 م 12م                                          12             
 
 
 
 

 

التأاي  يلى 
صحب المنةولب  
وابستعم ما 
الحفةظ يلى 
التوريت 
المنةسب 
 نةلحراب

18 

م( يلففى  فف  واحفف  , 3يقففال بينففين يحمفف  افف  منىمففة اففر  والمسففة ب نينىمففة  
وين   التمرين نمنةولب الار  واستعمىة نين العينين نورت واح  ما حراتىمة 

 م( ثم الاو   ن ون  ن يسند  ح بمة ات ر .12سويب  لى اتمةم لمسة ب  
 
 
 

 م 12                                    م 12                 
 
 
 
 
 

 

التأاي  يلى 
التزامن 

الصحيح  ي 
المنةولب 
 وابستعم 
والتوريت 
الصحيح 
 نةلحراب
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 تمرينات التصويب

 التقويم التمرين ت

1 

م( مفن الىف ال ليقفوم نةلتصفويب ينف  اإلشفةر  يلفى 6يقال العيفب يلفى ناف   
 يتين الالية من الى ال .سم(  ي الزاو 62×62مرناين نق ر  

 سم 62×62                                 

 
 
 
 
 

 م 6                                                     
 
 
 

التأاي  يلى 
محةولب  صةنب 
 المرناةت

2 

م( مفن الىف ال ليقفوم نةلتصفويب ينف  اإلشفةر  يلفى 7يقال العيفب يلفى ناف   
 ي الزاويتين الالية من الى ال .سم(   62×62مرناين نق ر  

 سم 62×62                              

 
 
 
 
 

 م 7                                
 

 

التأاي  يلى 
محةولب  صةنب 
المرناةت ما 
زية   رو  
 التصوينب

3 

م( مفن الىف ال ليقفوم نةلتصفويب ينف  اإلشفةر  يلفى 9يقال العيفب يلفى ناف   
 م(  ي الزاويتين الالية من الى ال .س 62×62مرناين نق ر  

 
 سم 62×62                                

 
 
 
 
 
 
 

 م 9                                                       

 
 

التأاي  يلى 
محةولب  صةنب 
المرناةت ما 
زية   رو  
 التصوينب
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 تمرينات التصويب 

 التقويم التمرين ت

4 

م( مففن الىفف ال ليقففوم نةلتصففويب ينفف  اإلشففةر  يلففى 6يففب يلففى نافف   يقففال الع
 سم(  ي الزاويتين السفلى من الى ال . 62×62مرناين نق ر  

 
 
 
  

 سم 62×62                       

 
 
 
 

التأاي  يلى 
محةولب  صةنب 
 المرناةت

5 

م( مففن الىفف ال ليقففوم نةلتصففويب ينفف  اإلشففةر  يلففى 7يقففال العيففب يلففى نافف   
 سم(  ي الزاويتين السفلى من الى ال . 62×62ناين نق ر  مر

   
 
 
 

 سم 62×62                             
 

 
 
 
 

 

التأاي  يلى 
محةولب  صةنب 
المرناةت ما 
زية   رو  
 التصوينب

6 

م( مففن الىفف ال ليقففوم نةلتصففويب ينفف  اإلشففةر  يلففى 9يقففال العيففب يلففى نافف   
 ويتين السفلى من الى ال .سم(  ي الزا 62×62مرناين نق ر  

 
 
 
 
 

 سم 62×62                            
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

التأاي  يلى 
محةولب  صةنب 
المرناةت ما 
زية   رو  
 التصوينب
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 تمرينات التصويب

 التقويم التمرين ت

7 

م( مففن الىفف ال ليقففوم نةلتصففويب ينفف  اإلشففةر  يلففى 6يقففال العيففب يلففى نافف   
 سم(  ي الزاويتين الالية والسفلى من الى ال . 62×62 مرناين نق ر 

 
 
 

 سم 62×62                

 
 
 

 م 6                                                           
 

 
 

التأاي  يلى 
محةولب  صةنب 
 المرناةت

8 

م( مففن الىفف ال ليقففوم نةلتصففويب ينفف  اإلشففةر  يلففى 7يقففال العيففب يلففى نافف   
 سم(  ي الزاويتين الالية والسفلى من الى ال . 62×62نق ر  مرناين 

 
 

 سم 62×62                           
 
 
 
 

                                                             
 م 7                                                               

 
 
 

التأاي  يلى 
محةولب  صةنب 

مرناةت ما ال
زية   رو  
 التصوينب

9 

م( مففن الىفف ال ليقففوم نةلتصففويب ينفف  اإلشففةر  يلففى 9يقففال العيففب يلففى نافف   
 سم(  ي الزاويتين الالية والسفلى من الى ال . 62×62مرناين نق ر  

 
 سم 62×62                                        

 
 
 
 
 
 

 م 9                                                                 
 
 
 
 

 

التأاي  يلى 
محةولب  صةنب 
المرناةت ما 
زية   رو  
 التصوينب
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 تمرينات التصويب

 التقويم التمرين ت

12 

م( مفن الىف ال ليقفوم نةلتصفويب ينف  اإلشفةر  6يقوم العيب نةلحراب يلفى ناف   
 الى ال .سم(  ي الزاويتين الالية والسفلى من  62×62يلى مرناين نق ر  

 
 سم 62×62                            

 
 
 

              
 م 6                                                       

 
 
 
 

التأاي  يلى 
محةولب  صةنب 
المرناةت ما 
التزامن الصحيح 
نين الحراب 
 والتصوينب

11 

صويب ين  اإلشةر  م( من الى ال ليقوم نةلت7يقوم العيب نةلحراب يلى نا   
 سم(  ي الزاويتين الالية والسفلى من الى ال . 62×62يلى مرناين نق ر  
 سم 62×62                            

 
 

 
 
 
 
 

 م 7                                         
 
 
 

التأاي  يلى 
محةولب  صةنب 
المرناةت ما 
زية   رو  
التصوينب ما 
التزامن الصحيح 

حراب نين ال
 والتصوينب

12 

م( من الى ال ليقوم نةلتصويب ين  اإلشةر  9يقوم العيب نةلحراب يلى نا   
 سم(  ي الزاويتين الالية والسفلى من الى ال . 62×62يلى مرناين نق ر  

 سم 62×62                            

 
 
 
 
 

 م 9                                             
 
 
 

يلى  التأاي 
محةولب  صةنب 
المرناةت ما 
زية   رو  
التصوينب ما 
التزامن الصحيح 
نين الحراب 
 والتصوينب
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 تمرينات التصويب
 التقويم التمرين ت

13 

يقسم الى ال  لى تساب مرناةت ,  رنا منىة  ي زواية الى ال الالية والسففلى واثنفةن 
ب نةلتصففويب مففن  ففي اففةنني الىفف ال وثففعث منىففة  ففي وسفف  الىفف ال , ويقففوم العيفف

 م( . 6الثنةت من     

 
 
 
 
 
 

 م 6                            
 
 
 

التأاي  يلى 
محةولب  صةنب 
 المرناةت

14 

يقسم الى ال  لى تساب مرناةت ,  رنا منىة  ي زواية الى ال الالية والسففلى واثنفةن 
  ففي اففةنني الىفف ال وثففعث منىففة  ففي وسفف  الىفف ال , ويقففوم العيففب نةلتصففويب مففن

 م( . 7الثنةت من     
 
 
 

 
 
 
 

 م 7                       
 
 

 

التأاي  يلى 
محةولب  صةنب 
المرناةت ما 
زية   رو  
 التصوينب

15 

يقسم الى ال  لى تساب مرناةت ,  رنا منىة  ي زواية الى ال الالية والسففلى واثنفةن 
يب مففن  ففي اففةنني الىفف ال وثففعث منىففة  ففي وسفف  الىفف ال , ويقففوم العيففب نةلتصففو

 م( . 9الثنةت من     

 
 
 
 
 
 

 م 9                         
 

 
 

التأاي  يلى 
محةولب  صةنب 
المرناةت ما 
زية   رو  
 التصوينب
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 تمرينات التصويب

 التقويم التمرين ت

16 

يقسم الى ال  لى تساب مرناةت ,  رنفا منىفة  في زوايفة الىف ال الاليفة والسففلى واثنفةن 
ث منىة  ي وس  الى ال , ويقوم العيب نةلتصويب مفن الحرافب  ي اةنني الى ال وثع

 م( . 6من     

 
 
 
 

 م 6                               
 
 
 
 

التأاي  يلى 
محةولب  صةنب 
المرناةت ما 
التزامن الصحيح 
نين الحراب 
 والتصوينب

17 

فلى واثنفةن يقسم الى ال  لى تساب مرناةت ,  رنفا منىفة  في زوايفة الىف ال الاليفة والسف
 ي اةنني الى ال وثعث منىة  ي وس  الى ال , ويقوم العيب نةلتصويب مفن الحرافب 

 م( . 7من     

 
 
 
 
 
 

 م 7                              
 
 

 

التأاي  يلى 
محةولب  صةنب 
المرناةت ما 
زية   رو  
التصوينب ما 
التزامن الصحيح 
نين الحراب 
 والتصوينب

18 

تساب مرناةت ,  رنفا منىفة  في زوايفة الىف ال الاليفة والسففلى واثنفةن يقسم الى ال  لى 
 ي اةنني الى ال وثعث منىة  ي وس  الى ال , ويقوم العيب نةلتصويب مفن الحرافب 

 م( . 9من     

 
 
 
 
 
 

 م 9                         
 

 

التأاي  يلى 
محةولب  صةنب 
المرناةت ما 
زية   رو  
التصوينب ما 
يح التزامن الصح
نين الحراب 
 والتصوينب
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 التمرينات المركبة
 التقويم التمرين ت

1 

بينفين يمثلفون السفةي ين  م( مفن الىف ال ويقفال يلفى اةننيفه22يقال العيب يلى ناف   
 اتيمن واتيسر , ثفم يقفوم العيفب نمنةولفب الافر   لفى السفةي  اتيمفن ثفم السفةي  اتيسفر

ليصففوب نحفففو مففرناين نق فففر  م6ى  ففف     ويسففتمر ات اب نةلحرافففب لحففين الوصفففو   لفف
 سم(  ي زواية الى ال الالية  . 62×62 
 

 
 

 م 6                                                     
 م 22                                      

 
 
 
 
 

التأاي  يلى صحب 
المنةولب 

وابستعم ما 
التزامن  ي 

الحراب والترايز 
  ي التصويب نحو

 المرناةت

2 

بينفين يمثلفون السفةي ين  م( مفن الىف ال ويقفال يلفى اةننيفه22يقال العيب يلى ناف   
 اتيمن واتيسر , ثفم يقفوم العيفب نمنةولفب الافر   لفى السفةي  اتيمفن ثفم السفةي  اتيسفر

ليصففوب نحفففو مففرناين نق فففر  م7ويسففتمر ات اب نةلحرافففب لحففين الوصفففو   لففى  ففف     
 الى ال الالية  . سم(  ي زواية 62×62 

 
 
 
 م 7             

 
 م 22                                   

 
 
 

التأاي  يلى صحب 
المنةولب 

وابستعم ما 
التزامن  ي 

الحراب والترايز 
ما زية   القو  
 ي التصويب نحو 

 المرناةت

3 

ي ين بينفين يمثلفون السفة م( مفن الىف ال ويقفال يلفى اةننيفه22يقال العيب يلى ناف   
 اتيمن واتيسر , ثفم يقفوم العيفب نمنةولفب الافر   لفى السفةي  اتيمفن ثفم السفةي  اتيسفر

ليصففوب نحفففو مففرناين نق فففر  م9ويسففتمر ات اب نةلحرافففب لحففين الوصفففو   لففى  ففف     
 سم(  ي زواية الى ال الالية  . 62×62 
 

 
 

         
 
 
 

 م 9                               
 
 

صحب التأاي  يلى 
المنةولب 

وابستعم ما 
التزامن  ي 

الحراب والترايز 
ما زية   القو  
 ي التصويب نحو 

 المرناةت
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 التمرينات المركبة
 التقويم التمرين ت

4 

بينففين يمثلففون السففةي ين  م( مففن الىفف ال ويقففال يلففى اةننيففه22يقففال العيففب يلففى نافف   
 السففةي  اتيمففن ثففم السففةي  اتيسففراتيمففن واتيسففر , ثففم يقففوم العيففب نمنةولففب الاففر   لففى 
ليصفففوب نحفففو مفففرناين نق فففر  م6ويسفففتمر ات اب نةلحرافففب لحفففين الوصفففو   لفففى  ففف     

 .  السفلىسم(  ي زواية الى ال  62×62 

 
 
 

 م 6                                                  
 
 

 م 22                                      
 
 

التأاي  يلى صحب 
المنةولب وابستعم 
ما التزامن  ي 
الحراب والترايز  
 ي التصويب نحو 

 المرناةت

5 

بينففين يمثلففون السففةي ين  م( مففن الىفف ال ويقففال يلففى اةننيففه22يقففال العيففب يلففى نافف   
 اتيمففن واتيسففر , ثففم يقففوم العيففب نمنةولففب الاففر   لففى السففةي  اتيمففن ثففم السففةي  اتيسففر

ليصفففوب نحفففو مفففرناين نق فففر  م7ن الوصفففو   لفففى  ففف     ويسفففتمر ات اب نةلحرافففب لحفففي
 .  السفلى سم(  ي زواية الى ال 62×62 

 

 
 
 
 
 
 م 7       
 
 
 

التأاي  يلى صحب 
المنةولب وابستعم 
ما التزامن  ي 
الحراب والترايز 
ما زية   القو   ي 
التصويب نحو 
 المرناةت

6 

بينففين يمثلففون السففةي ين  يففهم( مففن الىفف ال ويقففال يلففى اةنن22يقففال العيففب يلففى نافف   
 اتيمففن واتيسففر , ثففم يقففوم العيففب نمنةولففب الاففر   لففى السففةي  اتيمففن ثففم السففةي  اتيسففر

ليصفففوب نحفففو مفففرناين نق فففر  م9ويسفففتمر ات اب نةلحرافففب لحفففين الوصفففو   لفففى  ففف     
 . السفلىسم(  ي زواية الى ال  62×62 
 

 
 
 
 
 

 م 9
 
 
 

التأاي  يلى صحب 
م المنةولب وابستع
ما التزامن  ي 
الحراب والترايز 
ما زية   القو   ي 
التصويب نحو 
 المرناةت
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 التمرينات المركبة
 التقويم التمرين ت

7 

بينفين يمثلفون السفةي ين  م( مفن الىف ال ويقفال يلفى اةننيفه22يقال العيب يلى نا   
 ي  اتيسفراتيمن واتيسر , ثفم يقفوم العيفب نمنةولفب الافر   لفى السفةي  اتيمفن ثفم السفة

نق فر   رنفا مرنافةتليصفوب نحفو  م6ويستمر ات اب نةلحراب لحين الوصو   لى  ف     
 . والسفلىسم(  ي زواية الى ال الالية  62×62 
 
 
 
 
 

 م 6                                        
 
 
 

 

التأاي  يلى صحب 
المنةولب وابستعم 
ما التزامن  ي 
الحراب والترايز  

ب نحو  ي التصوي
 المرناةت

8 

بينفين يمثلفون السفةي ين  م( مفن الىف ال ويقفال يلفى اةننيفه22يقال العيب يلى نا   
 اتيمن واتيسر , ثفم يقفوم العيفب نمنةولفب الافر   لفى السفةي  اتيمفن ثفم السفةي  اتيسفر

نق فر   رنفا مرنافةتليصفوب نحفو  م7ويستمر ات اب نةلحراب لحين الوصو   لى  ف     
 . والسفلى ي زواية الى ال الالية  سم( 62×62 
 
 
 
 
 

                                                    
 م 7                                                        

 
 
 

 

التأاي  يلى صحب 
المنةولب وابستعم 
ما التزامن  ي 
الحراب والترايز 
ما زية   القو   ي 
التصويب نحو 

 ةتالمرنا

9 

بينفين يمثلفون السفةي ين  م( مفن الىف ال ويقفال يلفى اةننيفه22يقال العيب يلى نا   
 اتيمن واتيسر , ثفم يقفوم العيفب نمنةولفب الافر   لفى السفةي  اتيمفن ثفم السفةي  اتيسفر

نق فر   رنفا مرنافةتليصفوب نحفو  م9ويستمر ات اب نةلحراب لحين الوصو   لى  ف     
 . والسفلىى ال الالية سم(  ي زواية ال 62×62 
 
 
 
 
 
 
 

 م 9                                                    
 

 

التأاي  يلى صحب 
المنةولب وابستعم 
ما التزامن  ي 
الحراب والترايز 
ما زية   القو   ي 
التصويب نحو 
 المرناةت
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 التمرينات المركبة 
 التقويم التمرين ت

12 

ثم يقوم العينةن نمنةولب الار  نيفنىم لحفين م( من الى ال 22يلى نا    بينينيقال 
م ليقففوم نةلتصففويب يلففى  رنففا مرناففةت  ففي الففزاويتين الاليففة 6الوصففو   لففى  فف     

 .  سم( . 62×62والسفلى نق ر  
 

 
 
 

 م 6                                                                   
 
 

 م 22                          
 
 

التأاي  يلى 
صحب المنةولب 
وابستعم ما 
التزامن  ي 
الحراب 

والترايز   ي 
التصويب نحو 
 المرناةت

11 

ثم يقوم العينةن نمنةولب الار  نيفنىم لحفين م( من الى ال 22يلى نا    بينينيقال 
م ليقففوم نةلتصففويب يلففى  رنففا مرناففةت  ففي الففزاويتين الاليففة 7الوصففو   لففى  فف     

 .  سم( . 62×62ى نق ر  والسفل
 

 

 
 
 
 

 م 7
 
 
 

التأاي  يلى 
صحب المنةولب 
وابستعم ما 
التزامن  ي 
الحراب 

والترايز ما 
زية   القو   ي 
التصويب نحو 
 المرناةت

12 

ثم يقوم العينةن نمنةولب الار  نيفنىم لحفين م( من الى ال 22يلى نا    بينينيقال 
يلففى  رنففا مرناففةت  ففي الففزاويتين الاليففة  م ليقففوم نةلتصففويب9الوصففو   لففى  فف     

   سم( . 62×62والسفلى نق ر  
 

 
 
 
 
 

 م 9
 
 

التأاي  يلى 
صحب المنةولب 
وابستعم ما 
التزامن  ي 
الحراب 

والترايز ما 
زية   القو   ي 
التصويب نحو 
 المرناةت
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 دروس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطةالوحدات التعليمية ل      

 األهداف البدنية والمهارية                                      األهداف التربوية والتعليمية                                     الوحدة التعليمية األولى               
ن زيالمدرسة: متوسطة                       من مستوى الرأسالمناولة  ةتنمية مهار -2           تعويدهم على الضبط والنظام           -2                  األحداليوم :     طالب         00عدد الطالب :       ادطارق ب

 تنمية القوة العضلية للذراعين -1        تعويدهم على الثقة بالنفس                -1     1020/  10/20التاريخ :       سنة   24-20متوسط العمر :      الصف : األول المتوسط           
 تنمية المرونة -0             تعويدهم على التعاون                 -0               األسبوع : األول         : كرة اليد      أسم الفعالية          دقيقة                44الوقت : 

نوع 
 النشاط

 األدوات التنظيم النشاط البدني والمهاري لوقتا
األهداف 
 السلوكية

 التقويم

الجزء 
 اإلعدادي

 د 24
 X 

X 
X     

X 
X 
X   

X 
X 
X   

X 
X 
X   

   

     تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد التحية الرياضية د 0 المقدمة

 السير والهرولة  د 4 اإلحماء

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

 X X X  X X  X X X X 

  
 

التمرينات 
 البدنية

 د 8
 تمارين للذراعين : 

 تمارين للجذع : 
 تمارين الساقين: 

X 
X 
X     

X 
X 
X   

X 
X 
X   

X 
X 
X   

  

  

الجزء 
 الرئيسي

 د 14
     

النشاط 
 التعليمي

 شرح وعرض التمرينات المهارية د 20
XXX  1 
XXX    

XXX 
XXX 

كرات يد 
 وشواخص

أن يتعلم 
الطالب األداء 

الصحيح 
 للمهارة

تكرار التأكيد على 
المناولة مع الزميل 

النشاط  بنفس التوقيت
 التطبيقي

 د 24

   
 من مستوى الرأس( لمهارة المناولة 6,  4,  4,  0,  1,  2تمرين رقم )

 

2 
XXX     

 

 
 

XXX     

 

الجزء 
 الختامي

 د 4

  
XXX  3 

 
XXX 

    

     لعبة صغيرة  د 0 

 تمارين تهدئة وترديد التحية الرياضية . د 1 
X 
X 
X     

X 
X 
X   

X 
X 
X   

X 
X 
X   

   

X 

X 

X 



 

 

1
22

 
 مرحلة المتوسطةدروس التربية الرياضية للل الوحدات التعليمية

 األهداف البدنية والمهارية                                      األهداف التربوية والتعليمية                                    الوحدة التعليمية الثانية                 
                    من مستوى الرأس المناولة ة تنمية مهار -2       عويدهم على الضبط والنظام   ت -2           ثالثاءالاليوم :          طالب   00عدد الطالب :     طارق بن زيادالمدرسة: متوسطة 

 لية للذراعينتنمية القوة العض -1    ويدهم على الثقة بالنفس        تع -1    11/20/1020التاريخ :   سنة   24-20متوسط العمر :       الصف : األول المتوسط       
 تنمية المرونة العضلية -0  على التعاون                تعويدهم  -0           األسبوع : األول       : كرة اليد     سم الفعالية  أ دقيقة                    44الوقت : 

نوع 
 النشاط

 األدوات التنظيم النشاط البدني والمهاري الوقت
األهداف 
 السلوكية

 التقويم

الجزء 
 اإلعدادي

  د 24
   

 

    تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد التحية الرياضية د 0 المقدمة

     السير والهرولة  د 4 اإلحماء

التمرينات 
 البدنية

 د 8
 تمارين للذراعين : 

 تمارين للجذع : 
 تمارين الساقين: 

   
 

الجزء 
 الرئيسي

  د 14
   

 

النشاط 
 التعليمي

 وعرض التمرينات المهاريةشرح  د 20
XXX  1 
XXX    

XXX 
XXX 

كرات يد 
 وشواخص

 
أن يدرك الطالب 

التوقيت 
 المناسب لألداء

الحركة التأكيد على 
الصحيحة للذراع 

 أثناء المناولة
النشاط 
 التطبيقي

 د 24
 من مستوى الرأس( لمهارة المناولة 6,  4,  4,  0,  1,  2تمرين رقم )  

 

2 
XXX     

 
 

 

XXX     

 

الجزء 
 الختامي

  د 4

 
XXX  3 

 
XXX 

   
 

     لعبة صغيرة. د 0 

     تمارين تهدئة وترديد التحية الرياضية . د 1 
  
 
 
 
 
 



 

 

1
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 دروس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطةل الوحدات التعليمية
 األهداف البدنية والمهارية                                       األهداف التربوية والتعليمية                                        الوحدة التعليمية الثالثة            

  المناولة من مستوى الرأس ةرتنمية مها -2     تعويد الطالب على المنافسة الشريفة     -2                 األحدطالب          اليوم :  00عدد الطالب :     طارق بن زيادالمدرسة: متوسطة 
 تنمية القوة العضلية للرجلين  -1      تعويدهم على حب النظام                  -1    17/20/1020التاريخ :     سنة   24-20متوسط العمر :         الصف : األول المتوسط     

 تنمية مرونة الجذع  -0            تعويدهم على التعاون                -0           األسبوع : الثاني          : كرة اليد   أسم الفعالية                   دقيقة    44الوقت : 

نوع 
 النشاط

 األدوات التنظيم النشاط البدني والمهاري الوقت
األهداف 
 السلوكية

 التقويم

الجزء 
 اإلعدادي

  د 24
 

   

    رديد التحية الرياضيةتهيئة األدوات واخذ الغياب وت د 0 المقدمة

     السير والهرولة  د 4 اإلحماء

التمرينات 
 البدنية

 د 8
 تمارين للذراعين : 

 تمارين للجذع : 
 تمارين الساقين: 

 
   

الجزء 
 الرئيسي

  د 14
 

   

النشاط 
 التعليمي

 شرح وعرض التمرينات المهارية د 20
XXX  1 
XXX    

XXX 
XXX 

كرات يد 
 وشواخص

 أن يدرك
الطالب المكان 
 المناسب لألداء

المناولة التأكيد على 
في المكان والزمان 

المناسبين مع االحتفاظ 
بالمسافة المناسبة مع 

 الزميل

النشاط 
 التطبيقي

 د 24
 من مستوى الرأس( لمهارة المناولة 21,  22,  20,  9,  8,  7تمرين رقم )  

 

2 
XXX     

 
 

 

XXX     

 

الجزء 
 الختامي

  د 4

 
XXX  3 

 
XXX 

 

   

     لعبة صغيرة  د 0 

     تمارين تهدئة وترديد التحية الرياضية . د 1 
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 دروس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطةل الوحدات التعليمية

 األهداف البدنية والمهارية                                         األهداف التربوية والتعليمية                                     الوحدة التعليمية الرابعة            
                      من مستوى الرأسالمناولة  ةتنمية مهار -2          الطالب على الطاعة    تعويد -2             الثالثاءطالب          اليوم :  00عدد الطالب :     طارق بن زياد المدرسة: متوسطة

 تنمية القوة العضلية للذراعين -1    تعويدهم على  االحترام              -1   19/20/1020التاريخ :   سنة     24-20متوسط العمر :           الصف : األول المتوسط   
 تنمية المرونة -0  على الثقة بالنفس            تعويدهم -0          األسبوع :الثاني        : كرة اليد       أسم الفعالية                   دقيقة   44الوقت : 

نوع 
 النشاط

 التقويم األهداف السلوكية األدوات التنظيم النشاط البدني والمهاري الوقت

الجزء 
 اإلعدادي

  د 24
    

    تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد التحية الرياضية د 0 المقدمة

     ولة السير والهر د 4 اإلحماء

التمرينات 
 البدنية

 د 8
 تمارين للذراعين : 

 تمارين للجذع : 
 تمارين الساقين: 

    

الجزء 
 الرئيسي

  د 14
    

النشاط 
 التعليمي

 شرح وعرض التمرينات المهارية د 20
XXX  1 
XXX    

XXX 
XXX 

كرات يد 
 وشواخص

 
أن يدرك الطالب 
المسافة المناسبة 

 لألداء

اء األدالتأكيد على 
الصحيح بالحركة 

الثنائية والثالثية مع 
الزميل أي ضبط 

في  ةالمسافات المناسب
 األداء

النشاط 
 التطبيقي

 د 24
 من مستوى الرأس( لمهارة المناولة 21,  22,  20,  9,  8,  7تمرين رقم )  

 

2 
XXX     

 

 
 

XXX     

 

الجزء 
 الختامي

  د 4

 
XXX  3 

 
XXX 

    

     رة.لعبة صغي د 0 

     تمارين تهدئة وترديد التحية الرياضية . د 1 
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 دروس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطةل الوحدات التعليمية

 األهداف البدنية والمهارية                                      األهداف التربوية والتعليمية                              الوحدة التعليمية الخامسة                    
                      من مستوى الرأسالمناولة  ةتنمية مهار -2     تعويد الطالب على التعاون            -2                 األحداليوم :     طالب    00عدد الطالب :      طارق بن زياد المدرسة: متوسطة

 تنمية القوة العضلية للذراعين -1          تعويدهم على النظام              -1     0/22/1020سنة    التاريخ : 24-20توسط العمر : م         الصف : األول المتوسط     
 تنمية المرونة -0         تعويدهم على الشجاعة           -0          األسبوع : الثالث      : كرة اليد       أسم الفعالية                    دقيقة   44الوقت : 

نوع 
 النشاط

 األدوات التنظيم النشاط البدني والمهاري الوقت
األهداف 
 السلوكية

 التقويم

الجزء 
 اإلعدادي

  د 24
    

    تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد التحية الرياضية د 0 المقدمة

     السير والهرولة  د 4 اإلحماء

التمرينات 
 البدنية

 د 8
 مارين للذراعين :ت

 تمارين للجذع : 
 تمارين الساقين: 

    

الجزء 
 الرئيسي

  د 14
    

النشاط 
 التعليمي

 شرح وعرض التمرينات المهارية د 20
XXX  1 
XXX     

XXX 
XXX 

 8كرات يد عدد 

أن يتعلم 
الطالب أهمية 

المدركات 
الحسية في 

مهارة 
 المناولة

 
الزمن التأكيد على 

 ةالمناسب للمناول

النشاط 
 التطبيقي

 د 24
 من مستوى الرأس( لمهارة المناولة 28,  27,  26,  24,  24,  20تمرين رقم )   

 

2 
XXX     

 

 
 

XXX     

 

الجزء 
 الختامي

  د 4

 
XXX  3 

 
XXX   

    

     لعبة صغيرة. د 0 

     تمارين تهدئة وترديد التحية الرياضية . د 1 
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 دروس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطةل ليميةالوحدات التع

 األهداف البدنية والمهارية                                            األهداف التربوية والتعليمية                            الوحدة التعليمية السادسة                 
 من مستوى الرأس المناولة ةتنمية مهار -2        تعويد الطالب على الثقة بالنفس      -2           الثالثاء اليوم :     طالب     00ب : عدد الطال       طارق بن زيادالمدرسة: متوسطة 

 تنمية السرعة  -1          تعويدهم على  التنافس الشريف    -1    4/22/1020التاريخ : سنة    24-20متوسط العمر :            الصف : األول المتوسط     
 تنمية المرونة -0               تعويدهم على النظافة           -0            : كرة اليد       األسبوع : الثالث  أسم الفعالية        دقيقة                 44الوقت : 

نوع 
 النشاط

 األدوات التنظيم النشاط البدني والمهاري الوقت
األهداف 
 السلوكية

 التقويم

الجزء 
 اإلعدادي

 د 24
     

    تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد التحية الرياضية د 0 المقدمة

     تمارين السير والهرولة   د 4 اإلحماء

التمرينات 
 البدنية

 د 8
 تمارين للذراعين : 

 تمارين للجذع : 
 تمارين الساقين:

    

الجزء 
 الرئيسي

 د 14
     

النشاط 
 ليميالتع

 شرح وعرض التمرينات المهارية د 20
XXX  1 
XXX     

XXX 
XXX 

كرات يد 
 وشواخص

أن يتعلم 
األداء الطالب 

الصحيح 
لمهارة 
  المناولة

 
المناولة التأكيد على 

الصحيحة مع الزميل 
 أثناء الحركة

النشاط 
 التطبيقي

 د 24

 
 من مستوى الرأسلة ( لمهارة المناو28,  27,  26,  24,  24,  20تمرين رقم )    

 

2 
XXX     

 

 
 

XXX     

 

الجزء 
 الختامي

 د 4

  
XXX  3 

 
XXX   

    

     لعبة صغيرة  د 0 

     تمارين تهدئة وترديد التحية الرياضية . د 1 
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 دروس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطةل الوحدات التعليمية
 األهداف البدنية والمهارية                                  األهداف التربوية والتعليمية                                                الوحدة التعليمية السابعة       

                    من مستوى الرأس ة التصويبتنمية مهار -2             تعويد الطالب على االحترام      -2              ألحدااليوم :       طالب    00عدد الطالب :     طارق بن زيادالمدرسة: متوسطة 
 تنمية القوة العضلية للذراعين -1                تعويدهم على التعاون          -1      20/22/1020التاريخ :  سنة  24-20متوسط العمر :          الصف : األول المتوسط     

 تنمية المرونة -0                 تعويدهم على الشجاعة       -0          األسبوع : الرابع       : كرة اليد   أسم الفعالية                    دقيقة    44الوقت : 

نوع 
 النشاط

 األدوات التنظيم النشاط البدني والمهاري الوقت
األهداف 
 السلوكية

 التقويم

الجزء 
 اإلعدادي

 د 24
     

    تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد التحية الرياضية د 0 المقدمة

     تمارين السير والهرولة  د 4 اإلحماء

التمرينات 
 البدنية

 د 8
 تمارين للذراعين :

 تمارين للجذع : 
 تمارين الساقين: 

    

الجزء 
 الرئيسي

 د 14
     

النشاط 
 التعليمي

 شرح وعرض التمرينات المهارية د 20
XXX  1 
XXX     

XXX 
XXX  كرات يد

وأهداف كرة 
 يد

أن يتعلم 
الطالب األداء 

الصحيح 
 للمهارة

 
تكرار التأكيد على 

التصويب على الزوايا 
 وبالزمن المناسب

النشاط 
 التطبيقي

 د 24

 
 التصويب من مستوى الرأس( لمهارة 6,  4,  4,  0,  1,  2تمرين رقم )  

 

2 
XXX     

 

 
 

XXX     

 

الجزء 
 لختاميا

 د 4

  
XXX  3 

 
XXX   

    

     لعبة صغيرة. د 0 

     الرياضية.تمارين تهدئة وترديد التحية  د 1 
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 دروس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطةل الوحدات التعليمية

 األهداف البدنية والمهارية                                  تعليمية          األهداف التربوية وال                                         الوحدة التعليمية الثامنة     
  التصويب من مستوى الرأس ةمهارتنمية  -2      ويد الطالب على المحبة         تع -2               الثالثاءاليوم :          طالب    00عدد الطالب :        طارق بن زيادالمدرسة: متوسطة 

 تنمية السرعة -1     تعويدهم على النظافة                 -1         21/22/1020التاريخ :     سنة   24-20متوسط العمر :              لصف : األول المتوسط   ا
 تنمية المرونة -0     تعويدهم على التعاون                 -0             األسبوع : الرابع        : كرة اليد      لفعالية أسم ا     دقيقة                    44الوقت : 

نوع 
 النشاط

 األدوات التنظيم النشاط البدني والمهاري الوقت
األهداف 
 السلوكية

 التقويم

الجزء 
 اإلعدادي

  د 24
 

   

    تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد التحية الرياضية د 0 المقدمة

     لسير والهرولة تمارين ا د 4 اإلحماء

التمرينات 
 البدنية

 د 8
 تمارين للذراعين : 

 تمارين للجذع : 
 تمارين الساقين: 

 
   

الجزء 
 الرئيسي

  د 14
 

   

النشاط 
 التعليمي

 شرح وعرض التمرينات المهارية د 20
XXX  1 
XXX     

XXX 
XXX 

كرات يد 
 وشواخص

أن يدرك 
الطالب 
التوقيت 
المناسب 

 لألداء

الحركة على  التأكيد
الصحيحة للذراع أثناء 

 التصويب
النشاط 
 التطبيقي

 د 24
  
 التصويب من مستوى الرأس( لمهارة 6,  4,  4,  0,  1,  2تمرين رقم ) 

 

2 
XXX     

 

 
 

XXX     

 

الجزء 
 الختامي

  د 4

 
XXX  3 

 
XXX       

 
   

     لعبة صغيرة. د 0 

 الرياضية.حية تمارين تهدئة وترديد الت د 1 
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 دروس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطةل الوحدات التعليمية

 األهداف البدنية والمهارية                                         األهداف التربوية والتعليمية                                           الوحدة التعليمية التاسعة      
  التصويب من مستوى الرأستنمية المهارات  -2       تعويد الطالب على الطاعة            -2                 األحداليوم :      طالب     00عدد الطالب :     طارق بن زيادالمدرسة: متوسطة 

 تنمية القوة العضلية للذراعين -1    تعويدهم على المنافسة الشريفة         -1      27/22/1020سنة    التاريخ :  24-20متوسط العمر :            الصف : األول المتوسط  
  تنمية الرشاقة -0    تعويدهم على الشجاعة                   -0            األسبوع : الخامس   : كرة اليد      أسم الفعالية                    دقيقة   44الوقت : 

نوع 
 النشاط

 األدوات التنظيم النشاط البدني والمهاري تالوق
األهداف 
 السلوكية

 التقويم

الجزء 
 اإلعدادي

 د 24
  

   

    تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد التحية الرياضية د 0 المقدمة

     السير والهرولة  د 4 اإلحماء

التمرينات 
 البدنية

 د 8
 تمارين للذراعين : 

 تمارين للجذع : 
 الساقين: تمارين 

 
   

الجزء 
 الرئيسي

 د 14
  

   

النشاط 
 التعليمي

 شرح وعرض التمرينات المهارية د 20
XXX  1 
XXX     

XXX 
XXX  كرات يد

وملعب كرة 
 يد

أن يدرك 
الطالب 
المكان 

المناسب 
 لألداء

التصويب في التأكيد على 
المكان والزمان المناسبين 

مع االحتفاظ بالمسافة 
 المناسبة للتصويب

النشاط 
 التطبيقي

 د 24

 
 من مستوى الرأس التصويب( لمهارة 21,  22,  20,  9,  8,  7تمرين رقم )

 

2 
XXX     

 

 
 

XXX     

 
XXX  

 
XXX 

الجزء 
 الختامي

 د 4

  
XXX  3 

 
XXX       

 
   

     لعبة صغيرة. د 0 

     الرياضية.تمارين تهدئة وترديد التحية  د 1 
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 دروس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطةل التعليميةالوحدات 

 األهداف البدنية والمهارية                             األهداف التربوية والتعليمية                                                   الوحدة التعليمية العاشرة          
  التصويب من مستوى الرأس ةتنمية مهار -2     ويد الطالب على النظام          تع -2          الثالثاءاليوم :            طالب   00لطالب : عدد ا      طارق بن زيادالمدرسة: متوسطة 

 تنمية السرعة -1       على النظافة            تعويدهم  -1   29/22/1020التاريخ :    سنة    24-20متوسط العمر :           الصف : األول المتوسط      
 تنمية المرونة -0  تعويدهم على التعاون                  -0        األسبوع : الخامس      : كرة اليد      أسم الفعالية                      دقيقة    44الوقت : 

نوع 
 النشاط

 األدوات التنظيم النشاط البدني والمهاري الوقت
األهداف 
 السلوكية

 قويمالت

الجزء 
 اإلعدادي

 د 24
     

    تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد التحية الرياضية د 0 المقدمة

     تمارين السير والهرولة  د 4 اإلحماء

التمرينات 
 البدنية

 د 8
 تمارين للذراعين :

 تمارين للجذع :
 تمارين الساقين:

    

الجزء 
 الرئيسي

 د 14
     

النشاط 
 التعليمي

 شرح وعرض التمرينات المهارية د 20
XXX  1 
XXX     

XXX 
XXX 

كرات يد حجم 
وشواخص  1

 21عدد 
 

 
أن يدرك 
الطالب 
المسافة 
المناسبة 

 لألداء
 

 
المسافة التأكيد على 

 المناسبة للتصويب

النشاط 
 التطبيقي

 د 24

 
 من مستوى الرأس التصويب( لمهارة 21,  22,  20,  9,  8,  7تمرين رقم )

 
2 

XXX 
 
 
 

XXX 

 
XXX  

 
XXX 

الجزء 
 الختامي

 د 4

  
XXX  3 

 
XXX       

 
 

   

      لعبة صغيرة. د 0 

      تمارين تهدئة وترديد التحية الرياضية . د 1 
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 دروس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطةل الوحدات التعليمية

 األهداف البدنية والمهارية                              األهداف التربوية والتعليمية                                     الوحدة التعليمية الحادية عشر                
 التصويب من مستوى الرأس ةرتنمية مها -2 الطالب على الشجاعة           تعويد -2                األحداليوم :          طالب   00عدد الطالب :      طارق بن زيادالمدرسة: متوسطة 

 تنمية القوة  -1 االحترام                 تعويدهم على  -1     14/22/1020التاريخ :   سنة     24-20متوسط العمر :         الصف : األول المتوسط      
 تنمية الرشاقة  -0  على المنافسة               تعويدهم  -0           دس األسبوع : السا     : كرة اليد      أسم الفعالية                    دقيقة   44الوقت : 

نوع 
 النشاط

 األدوات التنظيم النشاط البدني والمهاري الوقت
األهداف 
 السلوكية

 التقويم

الجزء 
 اإلعدادي

 د 24
     

    تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد التحية الرياضية د 0 المقدمة

     تمارين السير والهرولة   د 4 اإلحماء

التمرينات 
 البدنية

 د 8
 تمارين للذراعين : 

 تمارين للجذع : 
 تمارين الساقين: 

    

الجزء 
 الرئيسي

 د 14
     

النشاط 
 التعليمي

 شرح وعرض التمرينات المهارية د 20
XXX  1 
XXX     

XXX 
XXX 

كرات يد 
 وشواخص

أن يتعلم 
الطالب أهمية 

المدركات 
سية في الح

مهارة 
 تصويبال

 
التصويب التأكيد على 

في الزوايا العالية 
النشاط  واألرضية من الهدف

 التطبيقي
 د 24

 
 من مستوى الرأس التصويب( لمهارة 28,  27,  26,  24,  24,  20تمرين رقم )

 

2 
XXX 

 

 
 

XXX 

 
XXX  

 
XXX 

الجزء 
 الختامي

 د 4

  
XXX  3 

 
XXX       

    

      صغيرة.لعبة  د 0 

      تمارين تهدئة وترديد التحية الرياضية . د 1 
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 دروس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطةل الوحدات التعليمية

 األهداف البدنية والمهارية                             األهداف التربوية والتعليمية                                  ر                     الوحدة التعليمية الثانية عش
 التصويب من مستوى الرأس ةمهارتنمية  -2     ويد الطالب على المحبة         تع -2             الثالثاءاليوم :         طالب   00عدد الطالب :       طارق بن زيادالمدرسة: متوسطة 

 تنمية السرعة -1تعويدهم على التعاون                    -1    16/22/1020التاريخ :  سنة     24-20متوسط العمر :          الصف : األول المتوسط      
 تنمية الرشاقة  -0        تعويدهم على النظام              -0          األسبوع : السادس     : كرة اليد     أسم الفعالية                     دقيقة    44الوقت : 

نوع 
 النشاط

 األدوات التنظيم النشاط البدني والمهاري الوقت
األهداف 
 السلوكية

 التقويم

الجزء 
 اإلعدادي

 د 24
     

    تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد التحية الرياضية د 0 المقدمة

     تمارين السير والهرولة   د 4 اإلحماء

التمرينات 
 البدنية

 د 8
 تمارين للذراعين : 

 ين للجذع : تمار
 تمارين الساقين: 

    

الجزء 
 الرئيسي

 د 14
     

النشاط 
 شرح وعرض التمرينات المهارية د 20 التعليمي

xxx    xxx    xxx
 

1
 

x       x         x  كرات يد
وأهداف كرة 

 1يد عدد 

 
أن يتعلم 

األداء الطالب 
الصحيح 
لمهارة 
 التصويب

 
عدم التأكيد على 

 االقتراب من منطقة
 المرمى أثناء التصويب

النشاط 
 التطبيقي

 د 24

 
 من مستوى الرأس التصويب( لمهارة 28,  27,  26,  24,  24,  20تمرين رقم )

 

xxx                  I 
xxx                    

I 
xxx                    

I 

الجزء 
 الختامي

 د 4

  
 
 
 

   

      لعبة صغيرة. د 0 

      تهدئة وترديد التحية الرياضية .تمارين  د 1 
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 دروس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطةل الوحدات التعليمية

 والمهاريةاألهداف البدنية                                    األهداف التربوية والتعليمية                                    الوحدة التعليمية الثالثة عشر               
 مهارتي المناولة والتصويب من مستوى الرأستنمية  -2تعويد الطالب على الشجاعة            -2               األحداليوم :           طالب     00عدد الطالب :          طارق بن زيادالمدرسة: متوسطة 

 تنمية القوة  -1    تعويدهم على النظافة                -1     2/21/1020التاريخ :        ة سن 24-20متوسط العمر :           الصف : األول المتوسط        
 تنمية المرونة -0ى المنافسة                 تعويدهم عل -0            األسبوع : السابع          : كرة اليد     أسم الفعالية                        دقيقة   44الوقت : 

ع نو
 النشاط

 األدوات التنظيم النشاط البدني والمهاري الوقت
األهداف 
 السلوكية

 التقويم

الجزء 
 اإلعدادي

 د 24
     

    تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد التحية الرياضية د 0 المقدمة

     تمارين السير والهرولة   د 4 اإلحماء

التمرينات 
 البدنية

 د 8
 تمارين للذراعين : 

 ارين للجذع : تم
 تمارين الساقين: 

    

الجزء 
 الرئيسي

 د 14
     

النشاط 
 التعليمي

 شرح وعرض التمرينات المهارية د 20

1xxx                  
I 

xxx                    
I 

xxx                    
I 

 
كرات يد حجم 

وشواخص  1
 21عدد 

أن يتعلم 
الطالب الربط 

بين 
 المهارات

 

 
االنتباه د على التأكي

للمكان والمسافة 
المطلوبة أثناء المناولة 

 والتصويب

النشاط 
 التطبيقي

 د 24

 
 

( لمهارتي المناولة والتصويب من مستوى 6,  4,  4,  0,  1,  2تمرين رقم )
 الرأس

1xxx                 I 

xxx                    
I 

xxx                    
I 

الجزء 
 الختامي

 د 4
 3X ●    

X     ● 
X      ●  

    

      لعبة صغيرة. د 0 

      تمارين تهدئة وترديد التحية الرياضية . د 1 
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 دروس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطةل الوحدات التعليمية

 األهداف البدنية والمهارية                                  التعليمية          األهداف التربوية و                                         الوحدة التعليمية الرابعة عشر
 مهارتي المناولة والتصويب من مستوى الرأستنمية  -2    تعويد الطالب على الصبر     -2              الثالثاءاليوم :        طالب   00عدد الطالب :       طارق بن زيادالمدرسة: متوسطة 

 تنمية السرعة -1  تعويدهم على المحبة            -1      0/21/1020سنة    التاريخ : 24-20متوسط العمر :      صف : األول المتوسط         ال
 تنمية الرشاقة  -0          تعاون  تعويدهم على ال -0             : كرة اليد       األسبوع : السابع   أسم الفعالية                    دقيقة   44الوقت : 

نوع 
 النشاط

 األدوات التنظيم النشاط البدني والمهاري الوقت
األهداف 
 السلوكية

 التقويم

الجزء 
 اإلعدادي

  د 24
    

    تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد التحية الرياضية د 0 المقدمة

     تمارين السير والهرولة   د 4 اإلحماء

التمرينات 
 دنيةالب

 د 8
 تمارين للذراعين : 

 تمارين للجذع : 
 تمارين الساقين: 

    

الجزء 
 الرئيسي

  د 14
    

النشاط 
 التعليمي

 شرح وعرض التمرينات المهارية د 20
XXX      XXX    1 
XXX      XXX        كرات يد

وأهداف 
كرة يد 

 1عدد 

أن يدرك الطالب 
أهمية التوقيت 

في أداء 
 المهارات 

 
سرعة أداء أكيد على الت

المناولة للزميل 
والتصويب في الزاوية 

 المطلوبة

النشاط 
 التطبيقي

 د 24
( لمهارتي المناولة والتصويب من مستوى 6,  4,  4,  0,  1,  2تمرين رقم )

 الرأس
XXX     XXX   2 
XXX      XXX      

الجزء 
 الختامي

  د 4
3X ●    

X     ● 
X      ●  

    

      عبة صغيرة.ل د 0 

      تمارين تهدئة وترديد التحية الرياضية . د 1 
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 دروس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطةل الوحدات التعليمية

 األهداف البدنية والمهارية                          الوحدة التعليمية الخامسة عشر                                            األهداف التربوية والتعليمية             
 مهارتي المناولة والتصويب من مستوى الرأستنمية  -2    تعويد الطالب على الشجاعة        -2              األحداليوم :        طالب   00عدد الطالب :     طارق بن زياد المدرسة: متوسطة

 تنمية القوة -1    على النظافة              تعويدهم  -1     8/21/1020سنة    التاريخ :  24-20مر : الصف : األول المتوسط            متوسط الع
 تنمية الرشاقة  -0    دهم على التنافس الشريف    تعوي -0         األسبوع : الثامن        : كرة اليد   أسم الفعالية      دقيقة                44الوقت : 

نوع 
 طالنشا

 األدوات التنظيم النشاط البدني والمهاري الوقت
األهداف 
 السلوكية

 التقويم

الجزء 
 اإلعدادي

 د 24
     

    تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد التحية الرياضية د 0 المقدمة

     تمارين السير والهرولة   د 4 اإلحماء

التمرينات 
 البدنية

 د 8
 تمارين للذراعين : 

 جذع : تمارين لل
 تمارين الساقين: 

    

الجزء 
 الرئيسي

 د 14
     

النشاط 
 التعليمي

 شرح وعرض التمرينات المهارية د 20
1X ●    

X     ● 
X      ●  

X ●    
X     ● 

X      ●   كرات يد
عدد  1حجم 

وهدف  8
 كرة يد

أن يدرك 
الطالب أهمية 
المسافات في 

أداء 
 المهارات

 
االلتزام التأكيد على 

المسافات المطلوبة أثناء ب
النشاط  المناولة والتصويب

 التطبيقي
 د 24

 
( لمهارتي المناولة والتصويب من مستوى 21,  22,  20,  9,  8,  7تمرين رقم )

 الرأس
 

2    XXX 

XXX        
XXX        

الجزء 
 الختامي

 د 4
 3X ●    

X     ● 
X      ●  

X ●    
X     ● 

X      ●  

   

      لعبة صغيرة. د 0 

      تمارين تهدئة وترديد التحية الرياضية . د 1 
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 دروس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطةل الوحدات التعليمية

 األهداف البدنية والمهارية                                 األهداف التربوية والتعليمية                                              الوحدة التعليمية السادسة عشر    
 مهارتي المناولة والتصويب من مستوى الرأستنمية  -2  ويد الطالب على التعاون      تع -2            الثالثاءاليوم :      طالب     00الطالب :  عدد        طارق بن زيادالمدرسة: متوسطة 

 تنمية السرعة -1          تعويدهم على الثقة        -1     20/21/1020 سنة    التاريخ : 24-20متوسط العمر :       الصف : األول المتوسط          
 نةتنمية المرو -0      تعويدهم على النظام           -0          األسبوع : الثامن    : كرة اليد       أسم الفعالية                      دقيقة   44الوقت : 

نوع 
 النشاط

 األدوات التنظيم النشاط البدني والمهاري الوقت
األهداف 
 السلوكية

 التقويم

الجزء 
 اإلعدادي

 د 24
     

    تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد التحية الرياضية د 0 المقدمة

     تمارين السير والهرولة   د 4 اإلحماء

التمرينات 
 البدنية

 د 8
 : تمارين للذراعين 
 تمارين للجذع : 
 تمارين الساقين: 

    

الجزء 
 الرئيسي

 د 14
     

النشاط 
 التعليمي

 شرح وعرض التمرينات المهارية د 20
1X ●    

X     ● 
X      ●  

X ●    
X     ● 

X      ●  
كرات يد حجم 

وشواخص  1
 21عدد 

أن يدرك الطالب 
المكان أهمية 

في  المناسب
 أداء المهارات

 
المكان على التأكيد 

المناسب للمناولة 
النشاط  وللتصويب

 التطبيقي
 د 24

 
( لمهارتي المناولة والتصويب من مستوى 21,  22,  20,  9,  8,  7تمرين رقم )

 الرأس
 

2  
     XXX 

XXX        
XXX        
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   The exercise of the cognitive skills is one of the means that have 

an important role in learning and training for the purpose of 

improving the technique side by the progress motor skills for the 

game of handball and ensure a good level , as it is approaching the 

form of ideal performance and the way it's essential duty to the 

learning process and in order to achieve this level of quality we 

have to choose exercises appropriate educational and meaningful 

to teach beginners and develop them to be the basis for the high 

level of the learner in the game, and help increase the knowledge 

of teachers and trainers to teach this game based on the existence 

of the cognitive exercises  as well as shortening the period of 

learning movement in order to double the number of movements 

that are learned through the module .  

   It is through the experience of the researcher and his interest in a 

game of handball noticed a weakness in the skills of handling and 

shooting from the level of the head in handball for the learners at 

the intermediate level , the most important symptoms observed by 

a researcher at the diagnosis of the problem is the occurrence of 
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many mistakes in those skills ,and this may be due to several 

reasons. including the failure to use the proper exercises to learn 

those skills .  

The researcher can clarify his problem by asking the following : 

   Do the exercises of cognitive skills of  sequential manner in 

dealing with the impact of information and the developing  some 

of the sensual perceptions of for the handling and shooting skills in 

handball for ages 13-14 years ? 

 : The present study aims to 

1. Preparing impact of exercise on cognitive skills in a sequential 

manner to the skills in formation of handling and shooting handball 

for ages  13-14 years .  

2. Identify the impact of exercise on cognitive skills in a sequential 

manner to the skills in formation of handling and shooting handball 

for ages  13-14 years .  

3. Identify the impact of exercise on cognitive skills in a sequential 

manner in the developing of some of the sensual perceptions of the 

skills of handling and shooting hand roller for ages  13-14 years . 

  : The study has identified presumably in  

1 . the presence of statistically significant differences between pre 

and posttests in scale information processing and some sensual 

perceptions of the skills of handling and shooting in hand ball for 

the experimental group and in favor of a posteriori tests .  

2 . The presence of statistically significant differences in the post 

tests on a scale information processing and some perceptions of the 
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skills of handling and shooting hand roller between the control and 

experimental groups and in favor of the experimental group  .  

   The researcher used the descriptive manner survey in building 

scale information processing , The survey provides the researcher 

with in formations which enables him in   analysis and interpretation and 

decision-making , and reveals to him about relationships between 

studied variables . 

     The researcher depend on  the experimental method and who 

knows that deliberate change  and exact conditions specified for a 

particular incident , and then note the resulting changes in the 

incident itself, as well as its interpretation . Superior Design Group 

random selection of the pretest and posttest and call it ( 

experimental design with a control arbitrator ) . The researcher 

conducted the experiment on a sample of 60 students from the 

intermediate  school (Grade I) were divided randomly into two 

groups, a control and experimental , including each group (30 ) 

students . The tests were conducted tribal groups control and 

experimental scale information processing , which was built by the 

researcher tests perceptions which have been identified by the 

researcher and private skills ( handling and shooting ) game of 

handball , and located within the curriculum of the Ministry of 

Education for the intermediate level , then applied the independent 

variable , which is a workout cognitive skill sequential manner to 

the experimental group for a period of 8 weeks at a rate of two 

units of the elite educational per week to become a whole (16) and 

educational unit , without a control group then conducted tests of 

two extracted statistically significant differences between the tests .  

  :  In light of the findings of the study, the researcher 

concluded the following 
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1 . The cognitive exercise   skills in sequential manner used in the 

present study had a positive impact on information processing and 

the development of some of the sensual perceptions of the skills of 

handling and shooting hand roller for ages  1314 years . 

2 . The exercise prepared the foundations for the adoption of sound 

scientific progression from easy to difficult and movement without 

the ball and then the ball , contributed to the development of 

sensual  perceptions under discussion . 

3 . The exorcises contains  cognitive skills on diversity and 

redundancy and fits in with the age level of the research sample 

helped in the development of sensual perceptions under discussion  

4 . The way to explain and display and performance skills with 

appropriate feedback in the educational part of the main section 

contributed to the speed of information of sensual processing 

specialized with skills under discussion 

In light of the conclusions reached by the researcher 

recommended the following : 

1 . Concern for the development of sensual  perceptions for the rest 

of the skills in the game of handball . 

2 . Development perceptions of other skills and games and 

different ages and sexes , boys and girls .  

3 . The use of the tests in determining the perceptions of the 

different skills and all of the games before starting their 

development 
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4 . Attention in a way to demonstrate skills in the educational part 

because that would lead to the development of perceptions about 

skill and how their performance. 

 


