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 ملخص البحث
         

 بدديا االختبدداراق الةبليددة والبعديددةهدددا البحددث الددر التعددرا ولددر ال ددرو  

تالم مهددارتي المناولددة واالسددللمجمددووتيا التجريبيددة والةدداباة فددي الدافعيددة وتعلددم 

 الثدايي، والهددا طدال  الخدامس االوددا  لدى  بكرة اليد والتصويب ما الة ز اماما

التعرا ولر ال رو  بيا المجمووتيا التجريبية والةداباة فدي االختبداراق البعديدة 

 .لدى وينة البحث تعلم المهارتيافي الدافعية و

تبدداراق توجددد فددرو  داق  اللددة إ صدداالية فددي االخ: إمددا فرضددياق البحددث فكايدد 

مهدارتي  الةبلية والبعدية بيا المجمدووتيا التجريبيدة والةداباة فدي الدافعيدة وتعلدم

لددددى ويندددة البحدددث، بكدددرة اليدددد  امامدددا المناولدددة واالسدددتالم والتصدددويب مدددا الة دددز

توجدددد فدددرو  داق  اللدددة إ صددداالية بددديا المجمدددووتيا : وال رضدددية الثاييدددة  ايددد 

لددى ويندة  المهدارتياية في الدافعية وتعلم التجريبية والةاباة في االختباراق البعد

 .البحث

( بتصدميم المجمدووتيا التجريبيدة والةداباة)أستخدم البا ث المدنه  التجريبدي 

لمالءمته وطبيعة المشكلة لغرض الوصول إلر يتاال  البحث،  ما قام البا ث بتحديدد 

بعددة مجتمددا البحددث وهددم طددال  الصددإل الخددامس ادودددا   فددي إودا يددة التددأميم التا

، وتم إجراء االختباراق الةبليدة ولدر ويندة البحدث قبد  3/لمديرية تربية بغدا  الكرخ

تابيددا المنهدداج التعليمددي، ومددا ثددم تددم اجددراء االختبدداراق البعديددة ليددتم اسددتخراج 

 .SPSSالنتاال  وا طريا النظام اال صاالي الـ 

ليمددي ان تابيددا المنهدداج التع: وتوصدد  البا ددث الددر مجمووددة اسددتنتاجاق منهددا

المعد ما البا دث سداهم بدالتعلم االيجدابي لددى إفدرا  ويندة البحدث التجريبيدة، وولدر 

ضوء االسدتنتاجاق التدي توصد  إليهدا البا دث، قدام بوضدا مجموودة مدا التوصدياق 

ضددرورة ايددا ة الدافعيددة للاددال  بدددرو   درة اليددد مددا خددالل ايددا ة الدددوافا : أهمهدا

وإواددداء الددددرجاق التحصددديلية لددد  اء المعنويدددة التدددي تتحةدددا مدددا خدددالل التشدددجيا 

 .المهار  الجيد

 

The effect of teaching procedure in motive and learning 

curriculum on passing and shooting skills  

(A.ASSISTANT. Saad  khamees Radi)  

  



  The aim of this research is to know the difference between 

the tribal and subseguent tests for the two experimental and 

eontrolling groups in motive and learning several basic skills 

in handball in this research,The seconed aim is to know the 

difference between these two groups in the following tests. 

   The suppositions of this research are that :- there are 

differences which are statistics symbols in the following and 

tribal tests between these two groups according to handball. 

    The second supposition is that: there are difference which 

have statistics symbols between the controlling and 

experimental groups in the following tests about motive and 

learning several basic skills in handball. 

     The researcher used the teaching experimental 

curriculum for the problem to reach the result of the 

research and he also limits the society of research and those 

are the students of the fifth year in Al tameem preparatory 

and make the tribal tests of this symbol research before 

practicing on teaching procedunes after that makivey the 

following tests to get the results from the statistics system 

(SPSS). 

  The researcher has got these conclusions: the teaching 

procedure practiced from the scholar which participated 

with good teaching to the person of the experimenting 

research and according to these conclusions that are got 

from the scholar, he put many recommendation  which are it 

is necessang to increase the motive for the students in the 

handball lesson by  increasing immaterial motivations which 

are achieved by encouraging them and get them  marks for 

the good skill practice.  

                                                                                  

 البا  االول

  :التعريإل بالبحث -1

 :مةدمة البحث وأهميته 1-1
بددددأق  ول العدددالم بتمدددخير جميدددا ادمكاييددداق والةددددراق العلميدددة مدددا اجددد      

فالتاور الممتمر في الوصول إلر ممتوياق متةدمة في األلعا  الرياضية المختل ة، 

فدي ادوددا  وتهي دة الالوبديا فدي  ماويدة يعتمدد ولدر الاريةدة األلعا  الرياضدية الج



والن مدية  ودا الخاد  جميا النوا ي البديية والمهاراق الهجوميدة والدفاويدة فةدالا 

 . والتربوية ما اج  النجاح والوصول إلر الممتوياق العالية

التددي أخدداق بااليتشددار  الجماويددة الممتعددة وتعددد لعبددة  ددرة اليددد مددا األلعددا    

تمار  بواساة  ال الجنميا وبمختلإل األومار  ويهدا مشدوقة لكد  مدا بمروة، اد 

الالوب والمت رج، بادضافة إلر فاالدتها الشداملة لتنميدة جميدا أجدزاء الجمدم يتيجدة 

لما تحملده مدا سدروة و  داح ممدتمريا بديا المهداجميا والمددافعيا وهدي تتما در 

ما طبيعة الشبا  و يويتده، ولةدد رهدرق أسداليب تعليميدة وديددة للدتعلم مدا  خاصة

خالل اسدتخدام تمرينداق وديددة خدالل الو دداق التعليميدة ودلدل للوصدول بالمهداراق 

إلددر مر لددة ادتةددان فددي تابيةهددا،  يددث يشدداهد تعلدديم المهددارة مددا خددالل المحدداوالق 

أ اء  ساسدددي للمددددر  هدددوإن الهددددا األوبمدددا  التكراريدددة لكددد  مهدددارة ولدددر  ددددة،

المتعلمدديا المهددار   وتوصدديلهم إلددر  الددة ادتةددان فددي التعلم،لدداا أتجدده البا ددث إلددر 

تعلم المهاراق وأ االهدا، وأن ل استخدام منهاج تعليمي ممتخدما فيه تمريناق متنووة

مدرسددي التربيددة الرياضددية ومنددا مدددة طويلددة يهتمددون بممددألة  ي يددة الوصددول إلددر 

ة أل اء المهددداراق وأن هددددفهم هدددو أواددداء ادر دددا اق التعليميدددة أفةددد  تعلدددم للالبددد

للمددتعلم لغددرض تمكيددنهم مددا التمتددا والتشددويا بددأ اء المهددارة، وهدداا يتالددب مددا 

 . المدرسيا ايا ة  افعية الالبة يحو التعلم

الددا  ومددا هنددا تتجلددر أهميددة الدراسددة ودلددل مددا خددالل وضددا منهدداج تعليمددي       

مناولة واالستالم والتصويب ما الة ز واليا بشدك  أوسدا مدا ال يمتخدم فيه مهاراق

خددددددالل تعلددددددم المهددددددارة وتاويرهددددددا وبالوقدددددد  ي مدددددده  ي يددددددة اسددددددتخدامها فددددددي 

المنافمددة،ولمعرفة فاالدددتها فددي الدافعيددة وتعلددم المهدداراق ومةاريتهددا بأسددلو  الددتعلم 

 .المتبعة

 

 :مشكلة البحث 1-2

بية الرياضية في المددار  هدي أن ما األهداا التي يمعر إليها مدرسي التر

مهددداراق ومعرفدددة الةدددواييا التدددي تحكدددم األ اء لكافدددة األلعدددا  الإ اطدددة المتعلمددديا ب

الرياضددية وال سدديما لعبددة  ددرة اليددد، لدداا فددأن اختيددار منهدداج تعليمددي يحتددو  ولددر 

تمريناق متنووة ومتدرجة بصعوبتها تدد   الدر تحةيدا األهدداا التدي يمدعر إليهدا 

 .   وصوال للتعلم ال او  هدالء المدرسيا

وما خالل خبرة البا ث  ويه تدريميا لما ة  رة اليد ال د  بدان هنداذ تابدابا      

في أ اء بعض مهاراق  رة اليدد ومنهدا مهدارتي المناولدة واالسدتالم والتصدويب مدا 

/ الة ددز واليددا مددا قبدد  طددال  الصددإل الخددامس ادودددا   فددي إودا يددة التددأميم للبندديا

وهددداا يمكدددا إن يكدددون سدددببه األسددداليب التدريمدددية  ،الكدددرخ الثالثدددةتربيدددة بغددددا  

الممتخدمة والتي تمتخدم فيها التمريناق خدالل الو دداق التعليميدة بشدك  ال يراودر 

فيهددا قابليددة المددتعلم مددا  يددث التدددرج فددي صددعوبتها وتنووهددا ومددا ثددم ايعكددس هدداا 

سددة هددام المشددكلة مددا التابددا  ولددر  افعيددة وتعلددم الاددال ، لهدداا ارتددأى البا ددث  را

 .خالل استخدام منهاج تعليمي لمعرفة تأثيرم في  افعية وتعلم تلل المهاراق

 



 :أهداا البحث 1-3

بكدرة اليدد  بعض المهداراق االساسديةإودا  منهاج تعليمي لتاوير الدافعية وتعلم  -1

فددي إودا يددة التددأميم للبندديا التابعددة  –لدددى بعددض طددال  الصددإل الخددامس ادودددا   

 .3/ رية تربية بغدا  الكرخلمدي

للمجمددووتيا التجريبيددة  بدديا االختبدداراق الةبليددة والبعديددةالتعددرا ولددر ال ددرو   -2

تعلم مهارتي المناولة واالستالم والتصويب مدا الة دز امامدا والةاباة في الدافعية و

 . بكرة اليد لدى وينة البحث

اة فددي االختبدداراق التعددرا ولددر ال ددرو  بدديا المجمددووتيا التجريبيددة والةدداب -3

مهدارتي المناولدة واالسدتالم والتصدويب مدا الة دز امامدا  تعلدمالبعديدة فدي الدافعيدة و

 .لدى وينة البحث  بكرة اليد

 

 :  البحث ياقضفر  1-4

توجددددد فددددرو  داق  اللددددة إ صدددداالية فددددي االختبدددداراق الةبليددددة والبعديددددة بدددديا  -1

مهددارتي المناولددة واالسددتالم  المجمددووتيا التجريبيددة والةدداباة فددي الدافعيددة وتعلددم

 .بكرة اليد لدى وينة البحث والتصويب ما الة ز اماما

توجد فرو  داق  اللة إ صاالية بيا المجمووتيا التجريبية والةاباة في  -2

وتعلم مهارتي المناولة واالستالم والتصويب ما  في الدافعيةاالختباراق البعدية 

 .بكرة اليد لدى وينة البحثالة ز اماما 

 

 :مجاالق البحث 1-5

 

بعض طال  الصإل الخامس ادودا   في إودا ية التدأميم : المجال البشر   1-5-1

 .طالبا( 22) بةوام 3/للبنيا التابعة لمديرية تربية بغدا  الكرخ

 2211/ 12/ 12ولغاية    2211/ 12/ 5المدة ما : المجال الزمايي  1-5-2

 ة دودا ية التأميم للبنياالما ة الخارجي: المجال المكايي  1-5-3

 

 البا  الثايي

 

 :الدراساق النظرية والمشابهة -2

 :الدراساق النظرية 1 -2
 :ماهية الدافعية  11--2

مية أليهدا توضدم مددى اسدتعدا  تعد الدافعية ما أهم موضوواق ولم الن س أه       

رياضدي لبال الجهد ما اج  أن يص  الر هدا معديا، وهدي مهمدة للمربدي ال الاالب

إد تماودم في التعرا ولر مدى استعدا  المتعلميا أو الالوبيا للمشدار ة االيجابيدة 

 .  في البرام  الرياضية والنشاط الرياضي المدرسي بأيواوه المختل ة



هددو تكددويا فرضددي،وهي ومليددة ) وقددد وددرا وبددد الددر ما فةددب الدافعيددة        

(ذ وتنشدياه وتوجيهده يحدو هددا معديااستثارة المدلو
(1)

ولةدد أ دد ولمداء الدن س . 

التدددريب )ولددر اهميددة الدافعيددة فددي المجددال الرياضددي وأ ددار ولدديم وارن فددي  تابدده 

مددا العمليددة % 90إلددر % 70إلددر إن اسددتثارة الدددافا الرياضددي يمثدد  ( والدافعيددة

لندوا ي مهاريدة  رياضة معينة يتالدب ا تمدا  الاالدب ة، دلل ان الت و  فيالتعليمي

ور الدافا ليحثه ولر بال الجهد والااقة الالاميا لتعلم المهاراق وخااية ثم يأتي  

أوال، والتدريب وليها لغرض صةلها وإتةايها ثاييا
(2)

 . 

ولةددد ات ددا العلمدداء ولددر إن الدافعيددة  تنشددأ مددا مصددا ر  اخليددة أو خارجيددة، 

 باع اوللمشار ة فدي الرياضدة مثد  اد د يدفا الاالب( داتي)لدافا الداخلي  يث ان ا

، ال يت ا في وصإل الدافعية ما 1978فير ان هالي وي   الترويم او توجيه الااقة،

خالل الممارسة  ون ايتظار إثابة ويد د ان ما األ   وصإل النشداط او المدلوذ د  

.، ومبدأ تةدير الااقي مه مث  مشاور الك اية ظر الاالبالداللة ما وجهة ي
(3 )

    

رجيددة فايدده يثددابر ولددر ممارسددة يشدداطه الددا  تكددون  افعيتدده خا إمددا الاالددب

للحصول ولر مكاسب ما ية فهو يمار  الرياضة الرتباطها بإمكايية الحصول ولدر 

االمتياااق والمكاية االجتماوية وليس بمبب  ويها تادور الدروح الجماويدة لديده او 

ومددا النددوا ي التربويددة والمثاليددة تعددد الدافعيددة . تجلددب الرضددا أو الشددعور بااليجدداا

، ولكدا ولمدوء الحد  فالبدا مدا يلحد  ان تدرا  ااتية أفةد  مدا الدافعيدة الخارجيدةال

المجتما وثةافته يشجعان ولر مكافأة ال ر  ما يا منا مر لة الا ولدة ووبدر مرا د  

الحياة المختل ة وند قيامه بأ اء االسدتجاباق الصدحيحة وإرهدارم للمدلوذ المرفدو  

م معتا ا وليهاويصب المكافأةوقا وبالل يتعلم ال ر  ت
(4)

.  

 

 :المهاراق األساسية بكرة اليد 12--2 

تعددد المهدداراق األساسددية ونصددرا مهمددا لتعيدديا الممددتوى فددي جميددا األلعددا        

الرياضددية ومنهددا  ددرة اليددد بوصدد ها الةاودددة الراليمددة فيهددا، بادضددافة الددر األودددا  

  ارت ددا ممددتوى البددديي والن مددي والخااددي، ولددالل فكلمددا ارت ددا األ اء المهددار

 ما ان متعة اللعب في  رة اليد تز ا  وندما يةا الالودب خااده وتصدوراته . اللعبة

موضا التابيا وا طريا اتةايه التدام للمهداراق الحر يدة، وفدي الوقد  الحاضدر لدم 

يعدد الخاددأ فدي المهدداراق الحر ية، المناولدة واالسددتالم والتصدويب سددوء  د  وإيمددا 

)ل ا اللعب بالكرة ضع ا للمتالباق األساسية
5
)  . 

ان لكد  يشدداط رياضددي خصوصديته فددي وددد  ( 1998ولددي تر ددي، ) ويةديإل 

مجموودة الحر داق التدي ترمدي " المهاراق الرياضية التي يمكدا تعري هدا ولدر أيهدا

الر تحةيا هدا وفةآ للةواود الةايوييدة، ويد دد أن ادوددا  البدديي وخاد  اللعدب ال 
                                                 

 
رساالة )المهارات األساسية بكرة الطااررة دافعية االنجاز الرياضي والثقة بالنفس وعالقتها بدقة أداء بعض  ؛عبد الرحمن جميل غضب -

 .  5ص (4002جامعة بغداد، -كلية التربية الرياضية ماجستير،
4
 . 1ص( 400القاهرة،دار الفكر العربي،)،د النفسي للناشئين اإلعداأسامة كامل راتب ؛ - 
 
القااااهرة، دار الفكااار ( 1ط ،(النظرياااة والتطبياااج والتجرياااب)والرياضاااية سااايكعلعجية التربياااة البدنياااة محماااعد عباااد الفتاااا  عناااا ؛ - 

 .113ص( 1995العربي،

 .110ص (1990رعاية الشباب،  جامعة الملك سععد، مطبعة)، علم النفس الرياضي يحيى كاظم النقيب ؛  -   

 .00ص(191 المعصل،دار الكتب للطباعة والنشر،)،كرة اليدكمال عارف وسعد محسن؛ -4 

 . 1998علي تركي مصلح؛ محاضرات الدورة التدريبية الدولية، - 



مهما  ان الالودب معدد بددييآ وممدتوام اقد  مهاريدا ال  قيمة لها بدون مهاراق، اد ايه

يمكنه استغالل إمكايياته البديية ما  يدث الةدوة والمدروة والمااولدة  ون المديارة 

ولر الكرة خدالل تن يدا الواجدب الحر دي المالدو 
(1)

ضدياء الخيداط ووبدد ) وصدنإل. 

ق المهددداراق األساسدددية ولدددر مجمدددووتيا وهدددي مجموودددة المهدددارا( الكدددريم قاسدددم

الهجومية ومجمووة المهاراق الدفاوية،  يث  مل  المهاراق الهجومية ولر
(2)

  : 

 .استالم الكرة واستةبالها -

 .تمرير الكرة -

 .طبابة الكرة -

 التصويب  -

 .الخداع -

 :أما مجمووة المهاراق الدفاوية فهي

 .وضا االستعدا  الدفاوي -

 (.تحر اق المدافا) مواقإل اللعب للمدافا  -

 .اقاا الكرة وتشتيته -

 .إواقة التصويباق -

 . الدفاع ضد تناي  الكرة -

إما  مال وارا وسعد محما فةمما المهاراق األساسية بكرة اليد إلر
(3)

 : 

 .ممل الكرة1- 

 .استةبال الكرة2- 

 .مناولة او تمرير الكرة     3 -  

 (.الابابة)تناي  الكرة 4- 

 .التصويب5- 

 .الخداع6- 

 

 :م ما ممتوى الرأ  بكرة اليدمهارة المناولة واالستال 2-1-2-1

المناولة هي أ دى المهاراق وأ ثرها استخداما في لعبة  رة اليد فبواسداتها      

مهدارة ت يدد " يتم مناولة الكرة ما الوب إلر آخر وصوال إلدر الهددا وتعدرا بأيهدا

"بالرب  بيا الالوب وامالاله المهاجميا بواساة الكرة
(4)

 . 

مددا ممددتوى الددرأ  مددا أ ثددر أيددواع المندداوالق الم واالسددتالمناولددة " وتعددد   

اسددتعماال ا فددي لعبددة  ددرة اليددد،
 

وهددي األ ثددر  دديووا وفيهددا يكددون الوضددا األسددا  

يةوم بمرجحدة الكدرة بداراع الرمدي الدر األولدر مدا ممدتوى الدرأ  وفدتم  للمهاجم 

الماقيا بشك  ممدتعرض مدا تةدديم المدا  اليمدرى ل مدام وتددوير الجمدم مدا اليدد 

منر بشدك  يكدون فيده الكتدإل األيمدر مواجهدا التجدام الرمدي، ويكدون سداود اتجدام الي

الرمددي، ويكددون سدداود دراع الرمددي بزاويددة قاالمددة مددا أولددر الدداراع، إمددا الدداراع 
                                                 

 .50ص(2001المعصل، مطبعة دار الكتب للطباعة والنشر،) كرة اليدضياء الخياط ونعفل الحيالي؛  -2

 . 00، صالمصدر السابجل عارف وسعد محسن؛كما -5

 

 

 37،ص(1989الكعيت، شركة مطابع السالم، )، كرة اليدمحمد تعفيج العليلي؛  - 



اليمددرى فتكددون مثنيددة أمددام الجمددم ويرتكددز وان الجمددم ولددر المددا  اليمنر،وتبدددأ 

للكتددإل والمرفددا وأخيددراا   ر ددة الرمددي ب ددتم الددورذ التددي تتبعهددا الحر ددة المددوطية

الرسغ في تن يا خ  الحر ة هاا وسينتة  وان الجمدم تددريجيا الدر المدا  األماميدة 

وبددالل تتحددرر المددا  الخل يددة مددا وان الجمددم،باالوتما  ولددر قددوة الرميددة، فتخاددو 

باتجام األمام للمحافظة ولر تواان الجمم
(1)

. 

 

 :مهارة  التصويب ما الة ز واليا 1-2-2-2

يتم أ االه بعد ارتةاء الالوب بالما  المعا مة للاراع الرامية ثم يلإل الجاع و    

إلددر الجهددة اليمنددر مددا سددحب الكددرة إلددر الخلددإل ثددم إلددر األولددر ثددم ( فددي الهددواء) 

التصويب وند وصول الالوب إلر أولر يةاة ثم هبوط الالوب ولر قدم االرتةاء
(2)

. 

 

 البا  الثالث

 :الميداييةمنهجية البحث وإجراءاته  -3

 :منه  البحث 3-1
بتصددددميم المجمددددووتيا التجريبيددددة )أسددددتخدم البا ددددث المددددنه  التجريبددددي   

 .لمالءمته وطبيعة المشكلة لغرض الوصول إلر يتاال  البحث( والةاباة

 

 :  وينة البحث 3-2

قام البا ث بتحديد مجتمدا البحدث وهدم طدال  الصدإل الخدامس ادوددا   فدي 

و دان ودد  طالبدا ( 255)بةوام  3/لمديرية تربية بغدا  الكرخ إودا ية التأميم التابعة

، (أ، ،ج، ،هدـ،و)طالبا لك   عبة، مواويا ولر الشدعب ( 42)وبواقا ( 6)الشعب 

(  )وتدددم أجدددراء الةرودددة لتحديدددد ويندددة التجربدددة الراليمدددية، فكايددد  لصدددالم  دددعبة 

  طدددال  بشدددك( 12)ويندددة التجربدددة الةددداباة وتدددم اختيدددار (  )وأصدددبح   دددعبة 

وشددواالي مددا المجمووددة التجريبيددة لتابيددا التمريندداق المةتر ددة مددا قبدد  البا ددث، 

 .طال  ما المجمووة الةاباة والتي تعلم  ولر ضوء المنه  المةرر( 12)

 

 :وساال  جما المعلوماق واأل واق واألجهزة الممتخدمة بالبحث 3-3

 وساال  جما المعلوماق  3-3-1

 .المصا ر العربية واألجنبية -

  .استمارة استاالع أراء الخبراء -

 .االختباراق والةيا  -

 .مةيا  الدافعية -

المماود فريا العم  -
(*)3

 
                                                 

العراق،بغداد،مطبعااااة، ) ،1ط:المبااااادت التعليميااااة والتدريبيااااة –كاااارة اليااااد مااااا لهااااا ومااااا عليهااااا عبااااد العهاااااب غاااااز  حمااااعد ؛  -4

  .61،ص(2008العمرا ،

 .71ص( 1971القاهرة، دار السياسة للمطابع ) 1ط اليد الحديثة، كرة ماهر صالح؛ - 

 

 :المساعد فريج العمل* 

 .إعدادية التأميم للبنين/ بكالعريعس تربية رياضية/السيد بهاء محمد جعاد  - 



 

 :األ واق الممتخدمة في البحث 3-3-2

سددم ووايهددا 56 –سددم 54 ددراق يددد قايوييددة مددا يا يددة الحجددم والددوان محياهددا  -

 (. 12)فم ود   375-422

 (.4)أهداا  رة يد قايويية ود  -

 .قيا   ري  -

 .ملعب  رة اليد -

 (.2)صافرة ود   -

 (.6) اخص ود   -

 .لةيا   قة التصويب( 4ود  )سم  42×  42أهداا مربعة في المرمر بةيا   -

 

 :األجهزة الممتخدمة في البحث 3-3-3

 .LGجهاا  اسو  يوع -

 .ساوة توقي  الكترويية -

 

 :خاواق تن يا البحث 3-4

 :تحديد مةيا  الدافعية 3-4-1

قددام  دد  مددا جلددا روبددرتس وجلوريددا بالجددو 
(1)

لتصددميم مةياسدديا  1991

، (االيجددو)للتابيددا فددي المجددال الرياضددي لةيددا  توجهدداق  افعيددة المهمددة والددااق 

وأطلا ولر المةياسيا ونوان استخبار ا را اق النجاح، وتتم ادجابدة ولدر وبداراق 

بداال  تتراوح مدابيا  5فةرة وولر بداال  إجابة تتكون ما ( 12)المةيا  المكون ما

 رجددة  بيددرة جدددا إلددر  رجددة قليلددة جدددا،ويتم تصددحيم وبدداراق  دد  بعددد طبةددا لمددا 

 رجدداق، بدرجددة متوسدداة 4=  رجدداق، بدرجددة  بيددرة5= بدرجددة  بيددرة جدددا:يلددي

 رجة وا ددة، وتشدير األرقدام =  رجتان، بدرجة قليلة جدا=  رجاق،بدرجة قليلة  3

 .واألرقام الزوجية لةيا   افعية توجه األيا ال ر ية لةيا   افعية توجه المهمة

 .(1)ملحا  36وتكون  رجة الحيا   12واق   رجة  62وستكون أولر  رجة 

 

 : تحديد مهاراق  رة اليد الممتخدمة بالبحث  4-2 -3 

المناولدة )قام البا ث بتحديد بعدض أيدواع المهداراق األساسدية بكدرة اليدد وهدي       

،  ددون هددام المهدداراق (أ   والتصددويب مددا الة ددز واليدداواالسددتالم مددا ممددتوى الددر

، إضدافة الدر  ويهدا مدا تعتبر ما المهداراق التدي تتكدرر فدي اللعدب أ ثدر مدا فيرهدا

وتددم تابيددا البحددث فددي ال صدد  ضددما م ددر اق المنهدداج لمر لددة الخددامس ادودددا   

 . 2212-2211األول ما العام الدراسي 

 

                                                                                                                                            
 .إعدادية التأميم للبنين/ بكالعريعس تربية رياضية/السيد حسين عبد الرضا  -4

 .إعدادية التأميم للبنين/ ياضيةبكالعريعس تربية ر/ السيد عالء غالب - 
 
 .444ص (119 ة، مركز الكتاب للنشر،القاهر) ، ط،معسععة االختبارات النفسية للرياضيين مجمد حسن عالو  ؛ - 

 



 

 

 :عض المهاراق األساسية بكرة اليدتحديد االختباراق الخاصة بب 3-4-4

تتةدددما مجموودددة مدددا االختبددداراق  توايدددا اسدددتمارة اسدددتبيانبقدددام البا دددث 

لمهددارتي المناولددة واالسددتالم والتصددويب بكدددرة اليددد ولددر مجمووددة مددا الخبدددراء 

ودلدل بأخددا أراالهدم فددي اختيدار االختبدداراق * والمختصديا فدي  ددرة اليدد واالختبدداراق

  .حثالمناسبة والمالالمة للب

 

 (1)الجدول 

يبيا مجمووة ما االختباراق لمهارتي المناولة والتصويب بكرة اليد والتي تم 

 .ورضها ولر الخبراء الختيار االختبار المناسب لةيا  المهارة

 االختباراق المهاراق
النمبة 

 الم وية

المناولة 

 واالستالم

قيددا  التوافدددا وسددروة و قدددة التمريددر الكربدددا ي مدددا  -

 . االايا الكتإل ولر

 .قيا  التوافا وسروة التمرير ولر  اال  -

 .م ما الحر ة7اختبار  قة وقوة المناولة ما  -

122% 

التصويب ما 

 الة ز

 

 . اختبار  قة التصويب ما الة ز واليا -

 (مترا 12)اختبار قوة التصويب البعيد ما الة ز  -

66.66% 

33.33% 

 فمدا فدو %( 66.66)مبتها ماوتم االت ا  ولر اخا المهاراق التي تكون ي

في  يا لدم تحةدا مثيالتهدا تلدل النمدبة، إد إن للبا دث ( 3)خبراء ما أص  ( 2)أ  

 .الحا في اختيار النمبة التي يراها مناسبة

 

 

  :االختباراق المهارية الممتخدمة في البحث

اختبار  قة التصويب ما الة ز واليا -:أوال
(1)

. 

 .ب ما الة ز واليا قة التصوي: الغرض ما االختبار

سدم وتكدون الممدافة بديا  152 رة يد،جهاا ق ز واليدا بارت داع ( 12: )األ واق

تمثد  الزوايدا ( سدم 42x  42)فتحداق  د  منهدا ( 4)، مدا وجدو  (م2)الةداالميا 

 .األربا للمرمر

 :طريةة األ اء

با رة يةإل الالوب خلإل خ  البداية تبعا لليد المصوبة وإمام قاالم جهاا الة ز م -    

 .مممكا                         بالكرة

                                                 
 :الخبراء والمختصين)*( 

 .تدريب-كرة يد/ د عبد الععاب غاز .أ - 

 .تدريب-كرة يد/ د عمار دروش.م.أ-4

 .بتدري-كرة يد/ د احمد خميس.م - 

 .509ص  400، مصدر سبج ذكرهضياء الخياط ونعفل الحيالي،  - 



خادواق ثدم يدد   التصدويب مدا الة دز واليدا إلدر  3-2يبدأ الالوب في اخا ما  -    

 (.4)ثم إلر( 3)ثم إلر ( 2)ثم إلر ( 1)المربا

 ددرة ثالثددة منهددا الددر  دد  مربددا مددا ( 12)مددراق أ  يصددو   3يكددرر األ اء  -

 .المربعاق األربا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) ك  

 ضم اختبار التصويب ما الة ز عيو

 .ودم اخا أ ثر ما ثال  خاواق: الةواود  

 : التمجي   

 .تحتمب  رجة ما  خول الكرة المربا المخصص للتصويبة -     

 .تحتمب ص را للتصويبة خارج المربا -     

 .ال تحتمب يتيجة التصويبة التي يتحرذ منها الالوب أ ثر ما ثال  خاواق -     

 (. 2.96)،وبمعام  موضووية (4..2)االختبار مةنا و ص  معام  ثباق   - 

التوافا وسروة المناولة
(1)

. 

 قيا  التوافا وسروة المناولة ولر  اال : الهدا ما االختبار

 . رة يد،  اال  ممتو، ساوة إيةاا: األ واق

اولدة أمتدار مدا الحداال  يةدوم الالودب  بمن( 3)يةدإل الالودب ولدر بعدد : طريةة األ اء

 الكرة الر 

 .  الحاال  واستمرار المناولة أل ثر ود  ممكا ما الزما المحد                

 .امتار( 3)ثايية وولر ممافة ( 32)يتم المناولة لمدة : الشروط

يحمددب وددد  مددراق اسددتالم ) تحمددب وددد  المندداوالق فددي الددزما المحددد  : التمددجي 

 (.الكرة

 

 

 

 

 

                                                 
 
 .214ص مصدر سبج ذكره،ضياء الخياط ونعفل الحيالي؛  - 



 (2)الشك  

  ر ة رمي الكرة واستةبالهايوضم التوافا في 

 :التجربة االستاالوية 3-5

المصددددا ا ( األربعدددداء)قددددام البا ددددث بددددأجراء التجربددددة االسددددتاالوية يددددوم   

في الما ة ( الثامنة وخمس وأربعون  قيةة صبا ا)في تمام الماوة  5/12/2211

 الخارجيددة دودا يددة التددأميم للبندديا، وفددي المكددان ي مدده الددا  سددتةام فيدده التجربددة

مدا مجتمدا البحدث البدالغ ودد هم ( 7)الراليمية ولر مجموودة مدا الادال  وودد هم

طالبا، والا  تدم اسدتبعا هم مدا التجربدة الراليمدة للبحدث، وأصدبحوا خدارج ( 252)

 :وينة البحث وتم تابيا االختباراق المةتر ة وليهم ودلل للتوص  ل تي

األوقاق الزمنية لكد   تحديد المدة الزمنية التي يمتغرقها    اختبار ومجموع -1

 .االختباراق

 .تشخيص المعوقاق والملبياق التي ستواجه الاال  وند االختبار -2

 .التأ د ما سالمة األ واق واألجهزة التي ستمتخدم في البحث -3

الوقوا ولر قددرة التمرينداق المتبعدة بتحةيدا أهدداا وفدروض البحدث وندد  -4

 .التجربة الخاصة بالو داق التعليمية

 :است ا  البا ث ما أجراءم التجربة االستاالوية ما يأتيوقد        

 .ال يمكا أجراء االختباراق للمجمووتيا في يوم وا د -  

 .معرفة وق     اختبار وأوقاق االختباراق معرفة إجمالية -  

أس رق يتداال  التجربدة ودا صدال ية األ واق ومالالمدة االختبداراق وت هدم العيندة  -  

 .لها

 

 :لبحث الميداييةإجراءاق ا 3-6

 :االختباراق الةبلية لعينة البحث 3-6-1

طالبدا، ( 22)تم أجدراء االختبداراق الةبليدة ولدر ويندة البحدث البدالغ ودد هم  -        

طدال  لكدد  ( 12)الدايا يمثلدون المجمووددة التجريبيدة والمجموودة الةدداباة بمعددل 

                  .                                               مجمووة

المصدا ا ( االثنديا)أجري  االختباراق الةبلية للمجمووة التجريبية في يوم  -        

صبا ا، اد تةمن  اختباراق الدافعية والمناولدة ( 45..)الماوة  2211/ 12/ 12

واالستالم والتصويب ما الة ز واليا، وقد تم  االختباراق ما خالل الددر  المةدرر 

راسددي األسددبووي فةددال ودا االسددتعاية بالمحاضددرة التددي تلتها، يددث فدي الجدددول الد

 .منم للاال  الوق  الكافي دجراء اد ماء الالام

المصدا ا ( الثالثداء)أجري  االختباراق الةبلية للمجمووة الةاباة في يوم  -        

 .   وتم تن يا االختباراق  ما هو الحال للمجمووة التجريبية  12/2211/ 11

 :طريةة تن يا المنهاج التعليمي 3-6-2

بدددأ البا ددث بتن يددا المنهدداج التعليمددي للمجمووددة التجريبيددة  فددي يددوم االثندديا        

وبواقدددددا و ددددددتيا ( أسدددددابيا .)، أ  لمددددددة 5/12/2211لغايددددة  17/12/2211

و دددداق  ثمدددانو ددددة تعليميددة،أ  ( 16)تعليميتدديا فدددي األسدددبوع، اد ا تددوق ولدددر 



ا المهداراق قيدد البحدث، و دان امدا الو ددة التعليميدة الوا ددة تعليمية لك  مهارة م

 . ما    أسبوع( يومي االثنيا والثالثاء) قيةة، وأواي  الو داق التعليمية ( 45)

وقددد ر ددز البا ددث مددا خددالل المنهدداج بوضددا تمريندداق لددتعلم تلددل المهددارتيا 

  و دددة تمدداريا لكدد( 4)و ي يددة أ االهددا مددا خددالل التمددريا واللعددب  يددث أوايدد  

  بديا تمدريا (2) قداالا وتتخللهدا فتدراق را دة ( 5-4)تعليمية، و ان اما التمريا 

 .   لك  تمريا(2-1)وآخر وتم ورض التماريا ما قب  المدر  ولمدة

 

 :االختباراق البعدية 3-6-3

يددومي االثندديا والثالثدداء المصددا فيا  ( المهاريددة)أجريدد  االختبدداراق البعديددة 

صددبا ا وولددر المددا ة الخارجيددة ( 45..)فددي تمددام المدداوة  2211\11 \29-.2

وتح  الظدروا ي مدها وإجدراءاق و دروط االختبداراق الةبليدة، وبممداودة ال ريدا 

 .التعليمي المماود داته

 

 البا  الرابا

 :ورض يتاال  البحث وتحليلها ومناقشتها -4
متغيدددراق بعددد تابيددا االختبدداراق الةبليددة والبعديددة ولددر وينددة البحددث فددي 

الدراسدة  افدة، قدام البا ددث فدي هداا البدا  بعددرض مجموودة مدا الجدداول واد ددكال 

 .التي توضم المعالم اد صاالية للنتاال  الممتخلصة، فةال وا تحليلها ومناقشتها

 

 :ورض يتاال  المجمووة الةاباة وتحليلها ومناقشتها 4-1

 :الةاباة ورض يتاال  االختباراق الةبلية والبعدية للمجمووة 4-1-1

 (2)الجدول 

يبيا األوساط الحمابية وااليحرافاق المعيارية للمجمووة الةاباة في يتاال  

 االختباريا الةبلي والبعد 

 المتغيراق
و دة 

 الةيا 

 االختبار البعد  االختبار الةبلي

 ع     ع    

 .1.6 2..17 1.64 16.62  رجة توجه المهمة

 2.97 16.52 1.25 15.72  رجة توجه األيا

 2.67 21.72 2..2 15.3  رجة المناولة واالستالم

 2.73 3.92 2.99 1.92  رجة التصويب ما الة ز والياا 

 

األوسددداط الحمدددابية وااليحرافددداق المعياريدددة فدددي ( 2)اد يتبددديا مدددا الجددددول 

توجده المهمدة، توجده األيا،المناولدة )المجمووة الةاباة فدي المتغيدراق قيدد البحدث 

فدددددددي االختبدددددددار الةبلدددددددي اد بلغددددددد  ( لتصدددددددويب بدددددددالة ز واليددددددداا واالسدددددددتالم، ا
ولدددر التدددوالي و بايحرافددداق معياريدددة قددددرها ( 1.92()15.3()15.72()16.62)

، فدي  دديا بلغدد  األوسدداط الحمددابية فددي االختبددار (2.99()2..2()1.25()1.64)

وبايحرافدددددداق معياريددددددة قدددددددرها ( 3.92()21.72()16.52()2..17)البعددددددد  

 .ولر التوالي( 2.73()2.67()2.97().1.6)



 

 

و اللددة ال ددرو  بدديا يتدداال  االختبدداراق الةبليددة والبعديددة ( T)وددرض يتدداال    4-1-2

 .للمجمووة الةاباة

بعددد التعددرا ولددر االوسدداط الحمددابية وااليحرافدداق المعياريددة فددي متغيددراق     

 و اللدة ال درو  بديا( T)الدراسة للمجمووة الةاباة قدام البا دث باسدتخراج قيمدة 

 :يتاال  االختباراق الةبلية والبعدية للمجمووة و ما مبيا في الجدول أ يام

 (3)الجدول 

المحموبة ( t)يبيا فر  األوساط الحمابية وااليحرافاق  المعيارية وقيمتا 

والجدولية و اللة ال رو  بيا يتاال  االختباريا الةبلي والبعد  في المتغيراق قيد 

 البحث للمجمووة الةاباة

 يراقالمتغ
و دة 

 ع ا ا   الةيا 
 tقيمة 

 المحموبة

ممتوى 

 الخاأ

 اللة 

 ال رو 

 معنو  2.21 .3.2 1.22 1.22  رجة توجه المهمة

 2..2  رجة توجه األيا
1.13

5 
2.22 2.25 

فير 

 معنو 

المناولدددددددددددددددددددددددة 

 واالستالم
 معنو  2.22 22.94 2.96 6.42  رجة

التصدددددويب مدددددا 

 الة ز والياا 
 معنو  2.22 6.72 2.94 2  رجة

-12)وأمام  رجة  رية ( 2.25)وند ممتوى  اللة ( 2.26)الجدولية  tقيمة 

1=9.) 

  بلغ فر  الوسايا الحمدابييا بديا يتداال  االختبداريا الةبلدي والبعدد  فدي متغيدر

، (1.22)بددايحراا معيددار  قددددرم ( 1.22)توجيدده المهمددة للمجمووددة الةددداباة 

ر معنويددة ال ددرو  ونددد ممددتوى ممددا يدددل ولدد( .3.2)المحمددوبة ( t)وبلغدد  قيمددة 
 .بيا االختباريا الةبلي والبعد  ولصالم االختبار البعد ( 2.25)الخاأ

  بلغ فر  الوسايا الحمدابييا بديا يتداال  االختبداريا الةبلدي والبعدد  فدي متغيدر

، وبلغد  (1.135)بايحراا معيار  قدرم ( 2..2)توجه األيا للمجمووة الةاباة 

، ممددا يدددل ولددر فددرو  فيددر معنويددة ونددد ممددتوى (2.22)المحمددوبة ( t)قيمددة 
 .بيا االختباريا الةبلي والبعد (  2.25)الخاأ

  بلغ فر  الوسايا الحمدابييا بديا يتداال  االختبداريا الةبلدي والبعدد  فدي متغيدر

بددايحراا ( 6.452)المناولددة واالسددتالم مددا ممددتوى الددرأ  للمجمووددة الةدداباة 

، ممدددا يددددل ولدددر (22.94)المحمدددوبة ( t)، وبلغددد  قيمدددة (2.96)معيدددار  قددددرم 
بيا االختباريا الةبلي والبعد  ولصالم ( 2.25)معنوية ال رو  وند ممتوى الخاأ

 .االختبار البعد 

   بلغ فر  الوسايا الحمدابييا بديا يتداال  االختبداريا الةبلدي والبعدد  فدي متغيدر

، (2.94) بدايحراا معيدار  قددرم( 2)التصويب بالة ز واليداا للمجموودة الةداباة 



، ممدا يددل ولدر معنويدة ال درو  وندد ممدتوى (6.72)المحمدوبة ( t)وبلغ  قيمدة 

 .بيا االختباريا الةبلي والبعد  ولصالم االختبار البعد ( 2.25)الخاأ

 

 

 :ورض يتاال  المجمووة التجريبية وتحليلها ومناقشتها   4-2

 :جريبيةورض يتاال  االختباراق الةبلية والبعدية للمجمووة الت 4-2-1

بعددد وددرض يتدداال  المجمووددة الةدداباة وتحليلهددا قددام البا ددث بعددرض يتدداال  

متغيراق الدراسة للمجمووة التجريبية،  يث يبيا الجددول أ يدام األوسداط الحمدابية 

 :وااليحرافاق المعيارية لمتغيراق البحث

 (4)الجدول 

في يتاال   يبيا األوساط الحمابية وااليحرافاق المعيارية للمجمووة التجريبية

 االختباريا الةبلي والبعد 

 المتغيراق
و دة 

 الةيا 

 االختبار البعد  االختبار الةبلي

 ع     ع    

 1.56 22 1.37 16.92  رجة توجه المهمة

 1.63 19 1.13 2..14  رجة توجه األيا

 4..2 27.42 2.66 15  رجة المناولة واالستالم

 2.56 5.12 2.63 2..1  رجة التصويب ما الة ز والياا 

أن األوسددداط الحمدددابية فدددي المجموودددة التجريبيدددة فدددي ( 4)يتبددديا مدددا الجددددول 
توجدده المهمددة، توجدده األيا،المناولددة واالسددتالم، التصددويب بددالة ز )المتغيددراق قيددد البحددث 

بايحرافداق معياريدة (. 2..1()15()2..14()16.92)في االختبدار الةبلدي بلغد  ( والياا 
، في  يا بلغ  األوسداط الحمدابية فدي االختبدار (2.63()2.66()1.13()1.37)قدرها 

وبايحرافددددددددددددددداق معياريدددددددددددددددة قددددددددددددددددرها ( 5.12()27.42()19()22)البعدددددددددددددددد  
 .ولر التوالي( 2.56()4..2()1.63()1.56)

 

و اللددددة ال ددددرو  بددديا االختبدددداراق الةبليددددة والبعديددددة ( T)ودددرض يتدددداال   2-2 -4

  :للمجمووة التجريبية

الحمددابية وااليحرافدداق المعياريددة فددي متغيددراق  بعددد التعددرا ولددر األوسدداط

و اللدة ال درو  بديا ( T)الدراسة للمجمووة التجريبية قام البا ث باسدتخراج قيمدة 

 :يتاال  االختباراق الةبلية والبعدية للمجمووة التجريبية و ما مبيا في الجدول أ يام
 (5)جدول 

المحموبة والجدولية ( t)يمتا يبيا فر  األوساط الحمابية وااليحرافاق المعيارية وق

و اللة ال رو  بيا يتاال  االختباريا الةبلي والبعد  في المتغيراق قيد البحث للمجمووة 

 التجريبية

 المتغيراق

و دة 

 ع ا ا   الةيا 
 tقيمة 

 المحموبة

ممتوى 

 الخاأ

 اللة 

 ال رو 

 معنو  2.22 .4.3 2.23 3.12  رجة توجه المهمة



 معنو  2.22 9 1.47 4.22  رجة توجه األيا

  رجة المناولة واالستالم
12.4

2 
 معنو  2.22 36.47 1.27

التصدددويب مددددا الة ددددز 

 والياا 
 معنو  2.22 21.62 .2.4 3.32  رجة

-12)وأمام  رجة  رية ( 2.25)وند ممتوى  اللة ( 2.26)الجدولية  tقيمة 

1=9.) 
 :يتبيا( 3)ما الجدول 

 االختبداريا الةبلدي والبعدد  فدي متغيدر توجده بلغ فر  الوسايا الحمابييا بيا يتاال  
( t)، وبلغد  قيمدة (2.23)بايحراا معيار  قدرم ( 3.12)المهمة للمجمووة التجريبية 

بدديا ( 2.25)، ممددا يدددل ولددر معنويددة ال ددرو  ونددد ممددتوى الخاددأ(.4.3)المحمددوبة 
 .االختباريا الةبلي والبعد  ولصالم االختبار البعد 

 مابييا بيا يتاال  االختبداريا الةبلدي والبعدد  فدي متغيدر توجده بلغ فر  الوسايا الح
( t)، وبلغدد  قيمددة (1.47)بددايحراا معيددار  قدددرم ( 4.22)األيددا للمجمووددة التجريبيددة 

بيا االختبداريا (2.25)، مما يدل ولر معنوية ال رو  وند ممتوى الخاأ(9)المحموبة 
 .الةبلي والبعد  ولصالم االختبار البعد 

 لوسددايا الحمددابييا بدديا يتدداال  االختبدداريا الةبلددي والبعددد  فددي متغيددر بلددغ فددر  ا
بايحراا معيدار  ( 12.42)المناولة واالستالم ما ممتوى الرأ  للمجمووة التجريبية 

، مما يدل ولر معنوية ال رو  وند (36.47)المحموبة ( t)، وبلغ  قيمة (1.27)قدرم 
 .لبعد  ولصالم االختبارالبعد بيا االختباريا الةبلي وا( 2.25)ممتوى الخاأ

  بلددغ فددر  الوسددايا الحمددابييا بدديا يتدداال  االختبدداريا الةبلددي والبعددد  فددي متغيددر

بدددايحراا معيدددار  قددددرم ( 3.32)التصدددويب مدددا الة دددز واليدددا للمجموودددة التجريبيدددة 
، ممددا يدددل ولددر معنويددة ال ددرو  ونددد (21.62)المحمددوبة ( t)، وبلغدد  قيمددة (.2.4)

 .بيا االختباريا الةبلي والبعد  ولصالم االختبارالبعد ( 2.25)ممتوى الخاأ

و اللددة ال ددرو  بدديا المجمددووتيا الةدداباة والتجريبيددة فددي  (T)وددرض يتدداال   4-3

 :االختبار البعد 

بعد التعرا ولر ال درو  بديا االختبداراق الةبليدة والبعديدة فدي متغيدراق الدراسدة 

 (T)البا ددث باسددتخراج يتدداال   ولكدد  مجمووددة ولددر  دددة لتحةيددا ال رضددية األولددر، قددام

و اللة ال رو  بيا المجمدووتيا الةداباة والتجريبيدة فدي االختبدار البعدد  والدا  يحةدا 

 (:6)فيها ال رضية الثايية و ما مبيا في الجدول 

 (6)الجدول 

المحموبة و اللة ال رو  في ( t)يبيا األوساط الحمابية وااليحرافاق المعيارية وقيمة 

 البحث بيا المجمووتيا الةاباة والتجريبية في االختبار البعد المتغيراق قيد 

 المتغيراق

و دة 

الةيا

  

المجمووة 

 الةاباة

المجمووة 

 التجريبية

 قيمة 

t 

المح

 سوبة

ممتوى 

 الخاأ

 اللة 

 ال رو 
 ع     ع    

  رجة توجه المهمة
17..

2 
1.6. 22 

1.5

6 
 معنو  2.22 3.22

 معنو  2.22 1.64.16 19 16.52.97  رجة توجه األيا



2 3 

  رجة المناولة واالستالم
21.7

2 
2.67 

27.4

2 

2..

4 

16.6

. 
 معنو  2.22

التصددددويب مددددا الة ددددز 

 والياا 
 5.12 2.73 3.92  رجة

2.5

6 
 معنو  2.22 4.27

 (..1)وأمام  رجة  رية ( 2.25)وند ممتوى  اللة ( 2.12)الجدولية  tقيمة 

 

 

 (:6)اد يتبيا ما الجدول 

 سدد  الحمددابي فدددي االختبددار البعددد  لمتغيدددر توجدده المهمددة للمجموودددة بلددغ الو

، فدددي  ددديا بلدددغ الوسددد  (.1.6)، وبدددايحراا معيدددار  قددددرم (2..17)الةددداباة 

، وبددايحراا معيددار  (16.52)الحمددابي للمتغيددر ي مدده فددي المجمووددة التجريبيددة 

 درو  ، مما يدل ولر معنوية ال(3.22)المحموبة ( t)، وبلغ  قيمة (2.97. )قدرم
بددديا المجمدددووتيا الةددداباة والتجريبيدددة ولصدددالم (  2.22)وندددد ممدددتوى الخادددأ

 .المجمووة التجريبية

  بلغ الوس  الحمابي في االختبار البعد  لمتغير توجده األيدا للمجموودة الةداباة
، فدددي  ددديا بلدددغ الوسددد  الحمدددابي (2.97)، وبدددايحراا معيدددار  قددددرم (16.52)

، (1.63)، وبدايحراا معيدار  قددرم (19)يدة للمتغير ي مه فدي المجموودة التجريب

ممددا يدددل ولددر معنويددة ال ددرو  ونددد ممددتوى ( 4.16)المحمددوبة ( t)وبلغدد  قيمددة 

بدددديا المجمددددووتيا الةدددداباة والتجريبيددددة ولصددددالم المجمووددددة (  2.22)الخاددددأ

 .التجريبية

  بلغ الوس  الحمابي فدي االختبدار البعدد  لمتغيدر المناولدة واالسدتالم للمجموودة
، فدددي  ددديا بلدددغ الوسددد  (2.67)، وبدددايحراا معيدددار  قددددرم (21.72)اة الةددداب

، وبددايحراا معيددار  (27.42)الحمددابي للمتغيددر ي مدده فددي المجمووددة التجريبيددة 

، ممدددا يددددل ولدددر معنويدددة (.16.6)المحمدددوبة ( t)، وبلغددد  قيمدددة (4..2)قددددرم 

بددديا المجمدددووتيا الةددداباة والتجريبيدددة (  2.22)ال دددرو  وندددد ممدددتوى الخادددأ

 .لصالم المجمووة التجريبيةو

  بلددغ الوسدد  الحمددابي فددي االختبددار البعددد  لمتغيددر التصددويب مددا الة ددز واليددا

، فددي  دديا بلددغ (2.73)، وبددايحراا معيددار  قدددرم (3.92)للمجمووددة الةدداباة 

، وبدددايحراا (5.12)الوسددد  الحمدددابي للمتغيدددر ي مددده فدددي المجموودددة التجريبيدددة 
، مما يدل ولدر معنويدة (4.27)المحموبة ( t)، وبلغ  قيمة (2.56)معيار  قدرم 

بددديا المجمدددووتيا الةددداباة والتجريبيدددة (  2.22)ال دددرو  وندددد ممدددتوى الخادددأ

 .ولصالم المجمووة التجريبية

 

 :مناقشة النتاال  4-4

فددي متغيددراق البحددث فددي  يتبدديا ان هندداذ تعلددم أفةدد ( 6)ل الجدددول مددا خددال 

، ويعزو البا دث دلدل الدر المنهداج االختباراق البعدية ولصالم المجمووة التجريبية 
التعليمي والا  اسدتخدم فيده تمرينداق وديددة متنوودة ومتدرجدة بصدعوبتها أضداف  



وامدد  التشددويا والمتعددة  يددث بددال  ددل وندددما تكددون الدافعيددة مرت عددة يحددو رياضددة 

معينددة فددأن دلددل يعكددس مدددى االهتمددام بهددام الرياضددة واالسددتمرار فددي الممارسددة 

المثدابرة فدي التددريب والعمد  الجدا  بمدا يةدما ا تمدا  واتةدان وبالتالي يد   الدر 

 .للمهاراق المتعلمة بتلل الرياضة
الددر إوادداء الوقدد  الددالام لددتعلم  دد  مهددارة مددا  ويعددزو البا ددث أيةددا دلددل الددتعلم    

المهاراق المتعلمة قيد البحث و ي ية التدريب وليها ما خالل التمريناق الممدتخدمة 

 .ا ق ما  افعية الاال  ولر التعلمبالمنهاج  والتي ا

ويرى البا ث  إن التغيير فدي وضدعية التصدويب والتددرج فدي صدعوبة األ اء  

والتكددراراق ادضددافية واسددتخدام وسدداال  ممدداودة  المربعدداق والشددواخص وجدددار 

مهداراق التصدويب للمجموودة التجريبيدة، والدا   ي تعلدمالتصويب قد ساود  ثيدرا فد

إن تندددوع  التمددداريا " اد د دددر( 1993محمدددو  العبيدددد ،  محمدددد)أ دددد دلدددل  راسدددة 

وتصددعيب متالبدداق التمددريا بزيددا ة تكددرار األ اء واسددتخدام الشددواخص والمربعدداق 

سددواء ولددر الهدددا أو ولددر الحدداال  سدداهم فددي تاددوير مهددارة التصددويب مددا الخدد  

"الخل ي
(1)

. 

اق الكافيدة وتدوفر في المهاراق للمجمووة التجريبية تعو  الدر التكدرار  ما ان التعلم

فتراق را ة مناسبة ساودق ولر استعا ة الش اء بما يخدم تادور مهدارتي المناولدة 

أوا ة التمريا المهار  أل بدر ودد  " بأن (Owen,1975)والتصويب وهاا ما ا دم 

ممكا ما المراق ما مراواة فتدراق الرا دة وي ةد  ان تكدون ايجابيدة يدوفر فرصدة 

ارة وأ االهددا بشددك  أ مددا ألن التمددريا الكثيددر ولددر  افيددة لالوددب مددا اتةددان المهدد

المهداراق المر بدة واوا تهددا بصدورة صدحيحة يمدداود ولدر ا االهدا بشددك  سدليم ونددد 

"اللعب
(2)

.    

 

 البا  الخامس

 :االستنتاجاق والتوصياق   -5
 :االستنتاجاق  5-1 

 :توص  البا ث إلر االستنتاجاق اآلتية     

المعد ما قب  البا ث ساهم بالتعلم االيجابي لددى ان تابيا المنهاج التعليمي  -1

 . إفرا  وينة البحث التجريبية

 ةة  المجموودة الةداباة تادورا بنمدبة مةبولدة أقد  مدا يمدبة المجموودة  -2

 .التجريبية في تعلم مهارتي المناولة واالستالم والتصويب بكرة اليد

توجده المهمدة في  افعية " للمنهاج التعليمي الممتخدم  ةا تاورا ملحورا  -3

 .وتوجه األيا لدى إفرا  المجمووة التجريبية

 

 :التوصياق  5-2

                                                 
محمد محمعد العبيد ؛ منهج تدريبي مقتر  لتطعير سرعة ودقة التصعيب من الخط الخلفي لالعبي كرة اليد، رسالة ماجستير، كلية  - 

 01، ص 11 اد، التربية الرياضية، جامعة بغد

Pelhen book,  beginners Guide to soccer running and coaching "Owen. And clark , n " -2
 

London,1975,P.13  



ولر ضوء االستنتاجاق التي توص  إليهدا البا دث، قدام بوضدا مجموودة مدا 

 :التوصياق

استخدام المنهاج التعليمي المعد ما قب  البا ث في تددريس المهداراق األساسدية  -1

 .متوى األ اء المهار  للمتعلميابكرة اليد لما لها ما  ور فاو  في رفا م

ضددرورة ايددا ة الدافعيددة للاددال  بدددرو   دددرة اليددد مددا خددالل ايددا ة الددددوافا  -2

المعنويدددة التدددي تتحةدددا مدددا خدددالل التشدددجيا وإواددداء الددددرجاق التحصددديلية لددد  اء 

 .المهار  الجيد

ضرورة قيا   افعية الاال  في  رو   درة اليدد بشدك   ور  ودلدل مدا خدالل  -3

 .ق االيجابية لتعزيزها، والملبية ما اج  ادقالل منهاالدرجا
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 (1)ملحا 

 يبيا مةيا  الدافعية

 استخبار ا را اق النجاح

  ..…وزيز  الاالب 

 

فيما يأتي مجمووة ما ال ةراق التي تعبر وا رأيل و دعورذ تجدام ا را داق 

و  بيدرة أ بيدرة جددا )النجاح يرجر قراءة    فةرة وتةدير ما إدا  ن  توافا بدرجدة 

تح  الحةد  الدا  ينابدا وليدل ( √)بوضا إ ارة( متوساة أو قليلة أو قليلة جدا أو

مددا  يددث  رجددة الموافةددة يأمدد  البا ددث تعدداويكم مددا خددالل أجددابتكم الصددريحة ولددر 

مددا معلومدداق هددي ألفددراض البحددث  هجميددا فةددراق المةيددا  ولمدداا مددا تحصدد  وليدد

 .العلمي فة  وال  اوي لا ر االسم

 

 ……والتةدير ما الشكر

 

 البا ث                                                                               

 سعد خميس راضي                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مةيا  الدافعية

 استخبار ا را اق النجاح

 

 :يجا ا في رياضتي وندما ا عر إيني أ ثر

 العباراق
بدرجة 

  بيرة جدا

بدرجة 

  بيرة

بدرجة 

 متوساة

بدرجة 

 قليلة

بدرجة 

 قليلة جدا

أتعلددم مهددارة  ر يددة جديدددة وأ دداول التدددريب وليهددا  -1

  تر أتةنها تماما

     

      أ ون الاالب الو يد الا  يمتايا أ اء مهارة معينة -2

      أتدر  بةوة وبعنإل -3

      أقوم باأل اء بصورة أفة  ما امالالي -4

      ا تمب مهارة جديدة يتيجة بالي المزيد ما الجهد -5

      ال يمتايا امالالي األ اء بدرجة أفة  مني -6

      ابال أقصر ما في طاقتي إثناء األ اء -7

يخاددب بعددض امالالددي فددي األ اء فددي  دديا إينددي أقددوم  -.

 باأل اء الصحيم

     

أوارب ولر التدريب الممتمر دتةدان بعدض المهداراق  -9

 التي سبا لي تعلمها

     

وندددما أسددج  ا بددر وددد  مددا النةدداط أو األهددداا أو  -12

 ال وا

     

      أتعلم مهارة جديدة وأتةنها بمروة -11

      وندما أ ون أفة  طالب -12



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)ملحا   

 أيمودج لو دة تعليمية

  رة اليد                                                                       :  ةالما 

.                            مهارة المناولة واالستالم ما ممتوى الرأ : الموضوع

 12/2211/.1:التاريخ

  45: لوق ا                                             الخامس ادودا         :المر لة

                                                                                                                                                                                                                                                     
 .أ اء مهارة المناولة واالستالم - ألهداا الملو يةا

 .ساواق توقي  -صافرة – واخص  -أهداا  رة يد،  طبا ير - راق يد -ملعب  رة اليد  األ واق واألجهزة

الةمم ادودا   

(12   ) 

 .اخا الغيا  وتهي ة األ واق:   (2)المةدمة  -

 .يية لتهي ة وةالق وم اص  الجممويتةما مجمووة ما التماريا البد:   (4)إ ماء وام  -

 .إ ماء خاص بالكراق:   (4)إ ماء خاص  -

 الةمم الراليمي

(32  ) 

 الجايب التعليمي

(7 ) 

 

 

 الجايب التابيةي

(23 ) 

 

 

يتم  رح    تمريا ما التماريا األربعة الخاصة بمهارة المناولة واالستالم وتابيةها ما قب  المدر  

 .  لك  تمريا(2 - 1)ولمدة

 التماريا الزما

(4)  

  (2)را ة   

 .(1)التمريا  ك   

 

(4)  

  (2)را ة   

 ( 2)التمريا  ك   

 

  (4)  

  (2)را ة   

( 3)التمريا  ك    



         ( 4)التمريا  ك     (5)

الةمم الختامي 

(5)  

.إوااء تماريا ارتخاء وتهدالة وامة للجمم ما إجراء لعبة ترويحية بمياة -   

.ا ة األ واق الر مكايها ثم اديعاا بااليصرااإو -    

 

 

 


