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 اليد. المناولة، كرةمهارة  ،التنافس الفرديالكممات المفتاحية: 
 ممخص البحث

تتجمى اىمية اساليب التنافس بالتأكيد عمى زرع حب التنافس الشريف بين المتعممين في    
ع ليم في الحياة العممية وترمي الى تعزيز االخالق الحسنة واشغاليم بما ىو ناف دين البرنامجميا

وتشجيعيا فظال عن اكتشاف قدراتيم وتنمية مياراتيم ان استخدام المدرس ليذا االسموب التنافسي 
الفردي يكون لو تأثير دال عمى تحصيل وانجاز المتعممين لكونو مناسبا جدا لطرائق التعمم وذا 

الن التنافس ىو تحدي وحماس من خالل الطاقة ،ايجابي في االداء الميارى لممتعممين تأثير 
المخزونة لدى الفرد وعندما تتحفز ىذه الطاقة سوف تثير الرغبة في العمل والتقويم بعطاء غير 

تعمم ميارة  مرينات بأسموب التنافس الفردي فيت تأثيروييدف البحث الى التعرف عمى ،محدود
ن المنيج التجريبي لمالئمتو لحل مشكمة البحث. واختار الباحثاواستخدم ،المناولة في كرة اليد 

( طالب من طالب المرحمة الثانية والذي ;8ن عينو البحث بالطريقة العشوائية وىم )الباحثا
م المعالجات من مجتمع البحث وبعد االنتياء من االختبارات تم استخدا (%:69،7يمثمون نسبة )

ن الى اىم الباحثااإلحصائية المناسبة لموصول الى النتائج ثم تم عرضيا ومناقشتيا. وقد توصل 
اذ ان التمرينات التنافسية زادت دافعية المتعمم نحو التعمم من خالل  االستنتاجات المذكورة.

جموعات التجريبية وان الم ،االسموب  التنافسي الذي تحتويو ألنيا مثمت عنصرا تعزيزيا لألداء
اظيرت تحسن في ميارتي المناولة والتصويب لما تحتويو التمرينات من اثارة وتشويق بين 

والتنوع والتدرج في اعداد التمرينات التنافسية من السيل الى الصعب ثم المركب اثرا  ،الطالب
بما  الباحثانوفي ضوء ما اسفرت عنو نتائج البحث يوصي . مباشرا في تعمم الميارات قيد البحث

ضرورة تطبيق ىذه التمرينات خال ل الوحدات التعميمية لما تحتويو من اثارة وتشويق تزيد  :يمي
من دافعية المتعمم نحو األداء وكذلك التدرج بالتمرينات من السيل الى الصعب والتنوع  

 .بالتمرينات اثناء الوحدة التعميمية 
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Abstract 

This study aims at investigating the effect of exercising using individual 
competing style in learning passing skill in handball. The researchers used the 
experimental method for its suitability to solve the problem of the study. They 
chose the sample of the study randomly which consists of 58 students from 
the second grade who constitute 36.47% of the study community. After 
finishing the tests، statistical processing is used to estimate the results which 
were presented and discussed to reach the conclusions. 

In the light of the conclusions the researchers recommended the 
necessity of applying those exercises during the educational unit due to the 
suspense and motivation it contains to increase the performance. It is also 
recommended that the exercises should be graded from easy to difficult and 
varied during educational units.  

 
 :المقدمه-1
ان التطوور العمموي الحاصول فوي المجوال الرياضوي فور  دفاقوا جديودة ال حودود ليوا فوي العموووم     

اتبواع كول  واسوعا .وبيوذا اصوب  تطوراالرياضية كالتدريب الرياضي والتعمم الحركي المذين يشيدان 
عنود التخطويط رة البود مون اخوذىا بنظور االعتبوار ما ىو جديد وابوداعي فوي العمووم الرياضوية ضورو 

التفوووق الرياضووي يتوقووف عموى موودى اسووتفادة الالعووب  "وان ومناىجيواالتعميميووة و التدريبيووة  مميوةلمع
من مياراتو النفسية عمى نحو ال يقل عن االستفادة من قدراتوو البدنيوة ، فالميوارات النفسوية تسواعد 

، ويمكوووون يووووة لتحقيووووق اقصووووى وافضوووول اداء رياضوووويالالعبووووين عمووووى تعبئووووة قوووودراتيم وطاقوووواتيم البدن
واىوووتم  (74:0444:)راتوووبتطويرىوووا مووون خوووالل التووودريب عموووى وفوووق منووواىج خاصوووة لوووذلك الغر 

َسووَعو ا ىلووى تطوووير المنوواىج وتحسووين لحركووي بعمميووة  الووتعمم والتعموويم و ن فووي مجووال الووتعمم االباحثووا
طرائق ودساليب تعميميا في مراحل التعميم المختمفة ، والعممية التدريسية مجموعة عالقات مسوتمرة 

أ بووين الموودرس والطالوب، وىووذه العالقووات تسواعد الطالووب عمووى اكتسواب الميووارات التووي يووراد دن تنشو
ىوذه العالقوات ينبغوي عميوو التعورف  تتحقق لديو. ولكي يتمكن مدرس التربيوة الرياضوية مون تحقيوق



عمووى العواموول التووي تسوويم فووي تحقيقيووا  وموون دبرزىووا التعوورف عمووى دسوواليب الووتعمم، وكيفيووة تفعيميووا 
 رة ناجحة في دثناء عممية التدريس.بصو 
 تعموم لذا تكمن دىميوة ابحوث فوي اعوداد تمرينوات بأسوموب التنوافس الفوردي ودراسوة تأثيرىوا فوي      

ىوو اسوموب مون اسواليب المنافسوة التوي تمكون الفورد مون خوالل والتنوافس الفوردي : . ،ميارة المناولة
"تعني نقل الكورة الوى المكوان  اما ميارة المناولة ،(>>>0:9;0:قدرتو الذاتية من تقييم ادائو)محمد

 وتكمون مشوكمة البحوث (0444:;00:المناسب بسرعة ودقة لغر  التصويب عمى المرمى")حماد
لوودرس كوورة اليوود دنب الطووالب يعووانون موون ضووعف فووي تعمووم ميووارات   نالباحثووا موون خووالل مشوواىدتو

ي جوواد بوودائل تعميميووة  واسووتخدام التقنيووات المناولووة وىووم  بحاجووة ىلووى تنويووع فووي دسوواليب تعموويميم وا 
المناولوة ضوعيفة مموا يتطموب ميوارة الحديثة  كذلك االىتمام بعامل الفروق الفردية. ودن نسوبة تعموم 

 والحاجوة ىلووى تمرينووات فرديووة متنوعوة لتعموويم ميووارة المناولووة لوودييم ،اسوتخدام االسووموب الفووردي ليووم 
لوووذا عمينوووا كبووواحثين دراسوووة األسووواليب ومووودى تأثيرىوووا واختيوووار األسوووموب األفضووول والمالئوووم لمميوووارة 

دسووووموب التنووووافس الفووووردي يعموووول عمووووى ان المتعممووووة ىذ ىنب  لكوووول ميووووارة خصوصوووويتيا فووووي الووووتعمم. 
تاحووة فوور  الممارسووة عمووى وفووق مسووتوى قوودرة الطالووب،  االىتمووام بووالفروق الفرديووة بووين الطووالب، وا 

يج يدف البحث الى اعداد تمرينوات ياد فر  االختيار بين مستويات البدائل في العمل الواحد. و وا 
في تعمم ميارة المناولة بالكرة اليد لطالب المرحمة الثانيوة فوي كميوة التربيوة  بأسموب التنافس الفردي

فوردي فووي التعوورف عموى تووأثير تمرينوات بأسوموب التنووافس ال ،البدنيوة وعمووم الرياضووة /جامعوة ديوالى
تعمووم ميووارة المناولووة بووالكرة اليوود لطووالب المرحمووة الثانيووة فووي كميووة التربيووة البدنيووة وعموووم الرياضووة 

ثير ىيجابي أتمرينات بأسموب التنافس الفردي ليا ن ان استخدام التالباحثاوافتر   ،/جامعة ديالى
  .ارة المناولة في كرة اليد في تعمم مي

 الميدانية:منهجية البحث واجراءاته -2
 منهج البحث:2-1
لمتحكم في المواقف المراد دراستو  الباحثانالتجريبي بوصفو "محاولة المنيج  الباحثاناستخدم    

باستثناء المتغير او المتغيرات التي يعتقد انيا السبب في حدوث تغير معين في ذلك 
   (.>>>9،:09،)عالويالموقف

  :هـمجتمع البحث وعينت 2-2
مجتمع البحث بالطريقة العمدية وىم طالب كمية التربية البدنية وعموم  الباحثان اختار      

اما عينة البحث فقد اختارىم بالطريقة العشوائية وىم  ،/جامعة ديالىالرياضة )المرحمة الثانية(
( اما شعبة ;0(طالب موزعين الى مجموعتين شعبة )ب( مجموعة تجريبية والبالغ عددىم );8)

%(من  909،:6(طالب اذ تبمغ النسبة المئوية لمعينة )64ضابطة والبالغ عددىم ))ج( مجموعة 
 (طالب وطالبة.987البالغة ) مجتمع البحث



 ث:واألدوات المستخدمة في البحواالجهزة الوسائل  0-3
 ة:الوسائل المستخدم 2-3-1
 .استمارة تسجيل وتفريغ النتائج ،االختبارات والمقاييس  ،المصادر العربية  
 االجهزة واالدوات المستخدمة في البحث:2 -0-3
ساعة  ،اقالم صافرة ،،شواخ  ،قياسشريط  ،اشرطة ممونة ،كرات يد ، قانونيةساحة كرة يد   

كامرة تصوير  ،(h pحاسبة ال بتوب نوع) ،(CASIOحاسبة يدوية نوع )  ،توقيت الكترونية
 سجل المالحظات. ،ياباني المنشأ SONY( نوع 9فيديو عدد)

 اختيار المهارات:2-4
تم تحديد ميارات كرة اليد المستعممة في البحث عمى وفق مفردات مادة كرة اليد المنيجية    

 الكرة، المناولةالمقررة لطالب المرحمة الثالثة في كمية التربية البدنية وعموم الرياضة وىي )مسك 
نواع لمميارات المذكورة وبعد ( لتحديد اىم االواالستالم، الطبطبة، التصويب، الدفاع، الخداع

المقابالت مع ذوي االختصا  ومراجعة المصادر العممية وبتوجيو السيد المشرف والمدرس 
المسؤول عن المادة تم تحديد انواع الميارات قيد البحث وتوزيع االستمارات لذوي الخبرة 

 واالختصا 
احصائيا واستخراج النسبة المئوية ومن اجل استكمال الخطوات تم تفريغ المعمومات ومعالجتيا    

اعتماد نوع الميارة التي حصمت عمى اعمى نسبة شرط ان تكون نسبة اتفاق  نوع، وسيتملكل 
 من اراء المحكمين فأكثر %(8:%(اذ ان عمى الباحث الحصول عمى نسبة )8:الخبراء فوق )

 (909 :6;>9:)بيمموس
 ث:ــحاختبارات الب 0-5

/ ثا 33من مستوى الراس عمى شكل بيضوي مرسوم عمى الحائط لمدة ) المناولةاختبار  -اوال
 (143:2334:)يوسف .م(3( ومن مسافة )

 . المناولةقياس ميارة  :االختبارالغر  من 
 سم( 9،9)وترتفع عن االر   سم( 4:)حائط مستو مرسوم عميو شكل بيضوي قطرىا  :االدوات

 ( ، شريط قياس ، ساعة توقيت ، شريط الصق . 9كرة يد عدد ) 
( متر عن  6: يقف المختبر امام خط مرسوم عمى االر  يبعد مسافة )  مواصفات االداء

الحائط ومع كممة ابدا يقوم الالعب بمناولة الكرة من مستوى الردس عمى شكل بيضوي مرسوم 
 ثا ( . 64عمى الحائط ولألكثر عدد من المرات خالل ) 

 : تحسب عدد المرات الصحيحة لمناولة الكرة . يلالتسج
 
 



 
 
 
 
 
 

 من مستوى الرأس عمى شكل بيضوي مرسوم عمى حائط المناولةيوضح  (1شكل )
 (99:0447:.)مصطفى (محاولة15اختبار دقة المناولة المزدوجة عمى الحائط خالل) -ثانيا

 : اختبار دقة المناولة  اليدف من االختبار
سم ( يرتفع  69( حائط مستو مرسوم عميو دائرتين بقطر )  94كرة يد عدد )  : االدوات

م ( ، صافرة ، ساعة توقيت ، دائرة  9سم ( والمسافة بينيما )  9:8مركزىما عن االر  ) 
 م (  99سم ( يبعد مركزىا عن الحائطين مسافة )  944مرسومة عمى ار  قطرىا ) 

سماع الصافرة يقف المختبر داخل الدائرة يقوم المختبر  : يبدد االختبار عند مواصفات االداء
بمناولة الكرة سوطيًا من فوق مستوى الكتف الى الحائط ضمن حدود الدائرتين عمى التوالي ومن 

 محاولة . 98الثبات خالل 
: المناولة عمى الحائط المستوى ضمن حدود الدائرتين سوطيًا عمى التوالي من  شوط االختبار
الكتف ويقوم المشرف عمى االختبار بإعطاء الكرات االضافية الى الالعب اثناء فوق مستوى 

 زمن االختبار .
: يحسب عدد الكرات الداخمة ضمن الدائرة وعمى التوالي وفي حالة دخول الكرة مرتين  التسجيل

ة متوالية في نفس الدائرة المحاولة الثانية ال تحتسب حتى لو كانت صحيحة كما تحتسب المحاول
 صحيحة في حالة دخول ثالثة اربعا الكرة داخل الدائرة .

 
 
 
 
 
 

 محاولة( 15اختبار دقة المناولة المزدوجة عمى الحائط خالل ) (2شكل )
 
 



 :ةالتجربة االستطالعي 2-6
( >) ( في  الساعة9/0499/;0الخميس الموافق )ن التجربة االستطالعية يوم الباحثااجرى    

وىم من مجتمع  ( طال ب الذين تم استبعادىم من عينة البحث94صباحا عمى عينة مكونة من )
تعرف مدى مالئمة االختبارات لمستوى العينة ومدى مالئمة األدوات المستعممة وذلك لالبحث 

تعرف اعد عمى كيفية اجراء االختبار و ومعرفة الوقت المستغرق ومعرف فريق العمل المس
 الباحثانالتي سوف تواجو المعوقات 

  :ةاالختبارات القبمي 2-7
( في تمام 7/0/0499)الخميس الموافقتم اجراء االختبارات القبمية لعينة البحث في يوم    

استمارة  وتثبيتيا فيوذلك لمتعرف عمى نتائج كل اختبار  ،( صباحا في قاعة كرة اليد>الساعة )
  .تفريغ البيانات

  الرئيسةالتجربة  2-8
م( واالنتياء 08/0/0499الموافق )تم العمل بالتجربة الرئيسة لعينة البحث في يوم الخميس     

 ،مرينات باألسموب التنافسي الفرديالت (، وتطبيقم8/8/0499منيا في يوم الخميس الموافق)
 ( وحدات تعميمية لتطبيق المنيج وحدة تعميمية واحده باألسبوع.7حيث استخدم الباحث )

 : البعديةاالختبارات  2-9
تم اجراء االختبارات البعدية ألفراد عينة البحث بعد االنتياء من تنفيذ الوحدات التعميمية في    

توفير نفس الظروف التي تم اجراء  الباحثان. قد راعى 90/8/0499 الخميس الموافقيوم 
 .االختبارات القبمية لغر  الحصول عمى نتائج ذات مصداقية عالية

 : االحصائيةالوسائل  2-13
 ( في معالجة البيانات التي تم الحصول عمييا.spssن الحقيبة اإلحصائية )الباحثااستخدم   
 عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها :  – 3
القبمية والبعدية لممجموعتين التجريبية والضابطة في نتائج االختبارات  وتحميل عرض 3-1

 : متغيرات البحث المستخدمة
يبين بعض المؤشرات اإلحصائية لنتائج متغيرات الدراسة في االختبارين القبمي و  (1الجدول )

 البعدي لممجموعة التجريبية
 االنحراف المعياري الوسط الحسابي المتغيرات                              

  المناولة
 2.259 17.050 االختبار القبمي
 2.227 20.700 االختبار البعدي

 دقة المناولة
 1.395 3.950 االختبار القبمي
 1.755 8.150 االختبار البعدي



نجد ان قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارين القبمي والبعدي لممجموعة      
المناولة من مستوى الراس بمغت في االختبار القبمي بوسط  اما مياره ،التجريبية
دقة المناولة المزدوجة بمغت في  اام ،(2.259معياري قدره) فوبانحرا( 17.050حسابي)

(. في حين بمغ االختبار 1.395معياري قدره) ف( وبانحرا3.950االختبار القبمي بوسط حسابي)
 ا( ام2.227معياري قدره) ف( وبانحرا20.700البعدي لمتمرير من مستوى الراس بوسط حسابي)

معياري  ف( وبانحرا8.150االختبار البعدي بوسط حسابي) دقة المناولة المزدوجة بمغت في
 (.1.755قدره)

قيم فروق األوساط الحسابية وانحرافاتها وقيمة)ت( المحسوبة بين االختبارين  (2جدول )
 القبمي والبعدي لمتغيرات البحث لممجموعة التجريبية

وحدة  المتغيرات
 القياس

الوسط الحسابي 
 لمفروق

االنحراف 
المعياري 
 لمفروق

الخطأ المعياري 
نسبة  قيمة )ت( لمفروق

 الخطأ

 000. 13.809 0.264 1.182 3.650- ثا  المناولة
 000. 16.998 0.247 1.105 4.200- درجة دقة المناولة

من الجدول نجد ان قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفروق وقيمة )ت(المحسوبة     
االختبارات القبمية والبعدية لمميارات قيد البحث لممجموعة التجريبية الثانية ونسبة الخطأ بين 
بمغت ففي اختبار المناولة من مستوى الراس تبين ان قيمة فرق االوساط الحسابية  وعمى النحو االتي:

حين بمغت قيمة  ي( ف0.264الخطأ المعياري بمغ) ا( ام1.182( وبانحراف فروق قدره )3.650-)
(. اما في اختبار دقة المناولة المزدوجة بمغت قيمة فرق 0.000خطأ) ة( بنسب13.809)ت(المحسوبة)

حين  ي( ف0.247الخطأ المعياري بمغ) ا( ام1.105فروق قدره) ف( وبانحرا4.200-االوساط الحسابية)
 (.0.000خطأ) ة( بنسب16.998بمغت قيمة )ت( المحسوبة)

عرض وتحميل نتائج االختبارات البعدية لممجموعتين التجريبية والضابطة في متغيرات 3-2
 :المستخدمةالبحث 

يبين قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارات القبمية والبعدية  (3الجدول )
 االساسية ولممجموعة الضابطة ةلممهار 

االنحراف  الوسط الحسابي المتغيرات
 المعياري

 المناولة 
 2.271 17.000 االختبار القبمي
 1.981 18.850 االختبار البعدي

 دقة المناولة
 1.735 3.800 االختبار القبمي
 1.789 6.400 االختبار البعدي



نجد ان قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارين القبمي والبعدي لممجموعة 
وعمى النحو االتي: تبين ان المناولة من مستوى الراس بمغ في االختبار القبمي بوسط  الضابطة،
اما دقة المناولة المزدوجة بمغت في االختبار ،(2.271(وبانحراف معياري قدره)17.000حسابي)

في حين بمغ االختبار البعدي  ،(1.735وبانحراف معياري قدره) (3.800القبمي بوسط حسابي)
(اما دقة 1.981(وبانحراف معياري قدره)18.850ستوى الراس بوسط حسابي )لمتمرير من م

(وبانحراف معياري 6.400المناولة المزدوجة بمغت في االختبار البعدي بوسط حسابي)
 (.1.789قدره)

يبين فروق االوساط واالنحرافات المعيارية لمفروق وقيمة )ت(المحسوبة ونسبة  (4جدول )
 االساسية قيد البحث ولممجموعة الضابطة ةالقبمية والبعدية لممهار الخطأ بين االختبارات 

وحدة  المتغيرات
 القياس

الوسط الحسابي 
 لمفروق

االنحراف 
المعياري 
 لمفروق

الخطأ 
 نسبة الخطأ قيمة )ت( المعياري

 000. 7.955 0.233 1.040 1.850- ثا المناولة 
 000. 9.790 0.266 1.188 2.600- درجة دقة المناولة

نجد ان قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفروق وقيمة )ت(المحسوبة ونسبة الخطأ 
 بين االختبارات القبمية والبعدية لمميارات قيد البحث لممجموعة الضابطة وعمى النحو االتي:

( 1.850-ففي اختبار المناولة من مستوى الراس تبين ان قيمة فرق االوساط الحسابية بمغت)
حين بمغت قيمة  ي( ف0.233الخطأ المعياري بمغ) ا( ام1.040وبانحراف فروق قدره )

اما في اختبار دقة المناولة المزدوجة بمغت قيمة   (.0.000خطأ) ة( بنسب7.955)ت(المحسوبة)
الخطأ المعياري  ا( ام1.188فروق قدره) ف( وبانحرا2.600-فرق االوساط الحسابية)

 .(0.000خطأ) ة( بنسب9.790حين بمغت قيمة )ت( المحسوبة) ي( ف0.266بمغ)
 :النتائج  ةمناقش 3-3

( وجود فروق معنوية بين االختبارين القبمي والبعدي في متغيرات 0تبين من خالل الجدول )    
ىذه الفروق المعنوية الى فاعمية  التمرينات  الباحثانالبحث لصال  االختبار البعدي، ويعزو 

التنافسية التي حفزت المتعمم الى بذل جيد اكبر لممنافسة مع نفسو لذلك تعد ىذه المنافسة 
عنصرا تعزيزيا في التعمم والسموك وليا الدور الكبير في عممية التعمم والوصول بالمتعمم الى اتقان 

امل معيا بأسموب عممي مدروس لموصول بالطالب  الى اداء الميارة خالل مدة التعمم التي تع
(اذ يرى "ان ممارسة الميارة 060: 7;>9 :المستوى الميارى المطموب وىذا ما يؤكده )الجسماني

في صورة منافسة تعد من االساليب التي تزيد من استثارة دافعية المتعمم وىي من المبادئ الميمة 
وعميو   ،(7;>706:9:)الجسماني افضل كفاية في الدرس"التي تجعل ممارسة الميارات الحركية 



يمكن القول ان التمرينات باألسموب التنافسي اكثر فاعمية من االساليب التقميدية وىذا ما اكده 
)محمد حسن عالوي( "ان التمرينات التنافسية تسيم بنصيب وافر من التأثير في تنمية وتطوير 

ان قيام المتعمم باألنشطة التعميمية كافة باستقاللية  ،،( 0:>68:9:)عالوي ميارات وقدرات الفرد"
معتمدا عمى نفسة فضال عن حصولو عمى تغذية راجعة تظير مدى تقدمة نحو تحقيق االىداف 

(الى ان 0449:وتشير )دفنان  نظير درزوة،فانو بالتأكيد سوف يصل الى الرضا عن الذات 
مل المتعمم )الطالب(عمى انجازه بشكل فردي "اليدف التنافسي من التعمم الفردي ىو ان يع

 لمحصول عمى تقدير دعمى ويقيم اداءه في كل مرة مع اداءه السابق"،باالعتماد عمى نفسو 

فالتعميم دو التدريب بيذا النمط من االساليب التي تخمق في روح الفرد  (0449:969:)دروزة
لنفس وبذلك تربى فيو الصفات الخمقية المتعمم روح المباددة وتحمل المسؤولية واالعتماد عمى ا

(الى ان "التعمم وفق ىذا االسموب 9>>9: المطموبة في المنافسة وخارجيا ويذكر)احمد فكري
ييدف الى استقاللية الطالب في تفكيره وعممو ومن ثم تحقيق ذاتو كما يخمق روح المبادرة وتحمل 

دفاعو نحو التعمم والسيما عندما يشعر بأنو المسؤولية واالعتماد عمى النفس وبذلك تزداد قدرتو وان
 (9:648>>9:)محمد يتقدم وبذلك تربى فيو الصفات الخمقية المطموبة في المنافسة وخارجيا"

("ان الية العمل بالتنافس الفردي ىو ان الالعبين يعممون >:>9:ويذكر ) احمد عزت راج 
فضال عن نجاح او فشل دي العب مستقل عن نجاح او فشل ،فرادى بقميل من التفاعل بينيم 

ويكون التقويم في نياية الوحدة التعميمية دو التدريبية واستنادا الى استمارة التسجيل ،العب اخر 
 (0:0:>:>9:)راج  والتي تظير مستوى الالعب ومدى تقدمو"

 :  الخاتمة-7
االعتموواد عمووى الوونفس يشووكل مكسووبا كبيوورا لمعمميووة ان تنميووة االسووتقاللية لوودى المووتعمم وموون ثووم    

تعود تعميموا فرديوا اذ يقووم الفورد بمقارنوة انتاجوو  الفوردي التعميمية فالمنافسة عمى وفق ىوذا االسوموب
اليوم باألمس ومن ثم يستطيع تقييم عممو والكشف عما بو من عيوب واخطاء فيعمل عمى تجنبيا 

ان قيام المتعمم باألنشطة التعميمية كافة و  خيرا منو اليوموعمى تحسين ادائو بحيث يصب  في الغد 
باإلضافة الى عنصر التشويق واالثوارة التوي تحتوييوا ىوذه التمرينوات ليوا الودور الكبيور  وباستقاللية

ان لمتمرينووات بأسووموب التنووافس الفووردي اثوور  ن الووى الباحثووابعمميووة الووتعمم وفووي ضوووء ذلووك اسووتنتج 
ان التمرينات التنافسية زادت دافعيوة الموتعمم نحوو الوتعمم و  .مناولة بكرة اليدىيجابي في تعمم ميارة ال

 الذي تحتويو ألنيا مثمت عنصرا تعزيزيا لألداء . االسموب التنافسيمن خال ل 
تطبيق ىذه التمرينات خالل الوحدات  ضرورةالباحثان عمى نتائج البحث يوصي  بناءو    

التعميمية لما تحتويو من اثارة وتشويق تزيد من دافعية المتعمم نحو األداء وكذلك التدرج 
 اثناء الوحدة التعميمية . والتنوع بالتمريناتبالتمرينات من السيل الى الصعب 

 



 المصادر والمراجع
 ترجمو محمد امين المفتي )واخرون( -الطالب التجميعي والتعميمي بيمموس )واخرون( تقييم: 

 (6;>9،دار ماكروىيل ،)القاىرة 
 مطبعة الخمود  ، ،بغداد:(عبد عمي   عمم النفس وتطبيقاتو التربوية واالجتماعية ،الجسماني

،9<;7) 
 تدريس العاب الكرات وتطبيقيا في المرحمتين االبتدائية مفتي ابراىيم  طرق ،الحماد 

 .0444،دار الفكر العربي ،واإلعدادية 
  جامعة النجاح الوطنية  ،)نابمس : االسئمة التعميمية والتقييم المدرسيدفنان نظير   ،دروزة

،0449) 
 9في المجال الرياضي ( ، ط تدريب الميارات النفسية ) تطبيقات  اسامة كامل ،راتب  (:

 (. 0444القاىرة ، دار الفكر العربي ، 
   ( >:>9،دار المعارف  ،:)القاىرة  0ط، اصول عمم النفساحمد عزت   ،راج 
  (0:>9،دار المعارف  ،:)القاىرة 6ط، عمم النفس الرياضيمحمد حسن   ،عالوي 
  فكري   تأثير استخدام اساليب مختمفة لمتنافس في دفع الجمة عمى االتجاىات  احمد،محمد

 ،بغداد ،ومستوى اداء الناشئين :) مجموعة رسائل الماجستير والدكتوراه في التربية الرياضية 
 ( 4>>9،مطبعة الرواد

 ت احمد فكري   دثر استخدام اساليب مختمفة التنافس في دفع الجمة عمى  االتجاىا ،محمد
بغداد ،مجموعة رسائل ماجستير ودكتوراه في التربية الرياضية (ومستوى اداء الناشئين : 

 (9>>9،مطبعة الرواد،
  االء زىير مصطفى   سمة القمق المتعدد االبعاد وعالقتيا بدقة اداء ميارتي ،مصطفى

جامعة  ،كمية التربية الرياضية  ،المناولة والتصويب في لعبة كرة اليد : )رسالة ماجستير 
 (.0447 ،ديالى 

   سامر يوسف   تأثير منيج تعميمي لتعميم البرامج الحركية في تعمم ميارتي المناولة ،يوسف
كمية  ،والتصويب بكرة اليد والتصرف الحركي لألشبال : )اطروحة دكتوراه غير منشورة 

 ( 0447،جامعة بغداد   ،التربية الرياضية 
 
 
 
 
 



 )مناولة فردي(يبين التمرينات التنافسية 
 الشكل التمرينات ت
من الثبات طالبان يقومان بالمناولة واالستالم من  9

مستوى الراس عمى الحائط من مسافة 
م(والطالب الذي ال يسقط الكرة يحصل عمى 6)

 نقطة

 
طالبان احدىما بجانب االخر المسافة بينيم  0

الصافرة يبدد الطالبان بالمناولة واالستالم  م(مع6)
من مستوى الراس باالنطالق من منتصف الممعب 
مع تغير المسافة بينيم الى الجية االخرى ذىابا 

 وايابا

 
م(يقوم الالعب بمناولة 6من الحركة ومن مسافة ) 6

واستالم الكرة مع الزميل الواقف عمى الخط 
ثم يستدير  الجانبي لمممعب  الى جانب اليمين

الالعب لمخمف حول شاخ  موجود عمى 
م(ويعود الى مكانو والطالب الذي يسقط 9بعد)

 الكرة او الشاخ  يعتبر خاسرا

 
م(ينطمق 6من منتصف الممعب ومن مسافة ) 7

الالعبان لمقيام بالمناولة واالستالم حتى اخر 
الممعب وفي الرجوع يستمر اداء المناولة 

ية التقاطع بين الالعبين واالستالم مع اداء عمم
 ويكرر التمرين

 
 
 
  



 


