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 احتوى البحث عمى خمسة ابواب 

الباب االوؿ: التعريؼ بالبحث كما واحتوى البحث مشكمة البحث المتمثمة في االساليب التعميمية  
 لتعميـ لعبة كرة اليد في الكمية وتحديدًا لطمبة المرحمة الثانية وقد ىدؼ البحث: 

التعرؼ عمى اثر اسموبي التمريف المكثؼ والمتغير في تعميـ الميارات االساسية بكرة اليد -1
 ة المرحمة الثانية بكمية التربية الرياضية جامعة ديالى.لطمب

التعرؼ عمى اثر االساليب المعتمدة في تعميـ الميارات االساسية بكرة اليد لطمبة المرحمة -2
 الثانية بكمية التربية الرياضية جامعة ديالى.

واالسموب المعتمد في التعرؼ عمى الفروؽ بيف االسموبيف المقترح )باسموبي المكثؼ والمتغير( -3
 تعميـ االدء المياري بكرة اليدالفراد العينة البحثية.

 : تضمف الدراسات النظرية والمشابية ذات الصمة بموضوع البحثالباب الثاني

اذ استخدـ الباحث المنيج التجريبي  الذي تضمف منيجية البحث واجرآتو الميدانية الباب الثالث:
( طالبًا 27( طالبًا،  بواقع )  54اما العينة والبالغ عددىا )  لمالءمتو طبيعة مشكمة البحث 

و تـ اجراء االختبارات القبمية في كمية التربية الرياضية جامعة ديالى بتاريخ لممجموعة الواحدة، 
 19/1/2111المصادؼ يـو االحد اما االختبارات البعدية  فقد اجريت بتاريخ  18/11/2119

 راعاة نفس التسمسؿ ونفس الظوابط واالجرأت المرافقة لالختبارات.المصادؼ يـو الثالثاء بم

 :وكانت اىـ االستنتاجات التالي

اف المفردات التطبيقية السموب التمريف المكثؼ والمتغير كاف ليا االثر االيجابي في تطوير -1
 األداء المياري الفراد العينة التجريبية.

 ية في تطوير األداء المياري الفراد العينة البحثية.ظير عدـ فاعمية اساليب التعمـ التقميد-2

 



 وكانت اهم توصيات الباحث: 

اعتماد اساليب تعمـ جديدة كالمكثؼ والمتنوع الكساب الميارات الخاصة بمعبة كرة اليد لطمبة  -1
 الكمية.

ربط الميارات الحركية مع بعضيا ضمف اطار التعمـ لطمبة المرحمة الثانية  لتطوير األداء -2
 المياري بكرة اليد. 

التأكيد عمى تعمـ الميارات الصعبة في مراحؿ مبكرة في الكمية و التدريب الف تعمميا في -3
 مراحؿ متأخرة بأخذ الوقت الطويؿ والجيد الشاؽ في تعمميا مف قبؿ الطمبة. 

The impact of capacitor and Various exercise  in Skill 
Performances in hand ball  For The student of college of Physical 

Education in the University of diyala 

By 

Dr.Layth.I.jassim 

The purpose of the study is to investigate the importance of the impact 
of capacitor and Various exercise  in Skill Performances in hand ball  
For The second stage  student of college of Physical Education in the 

University of diyala. 
The research aimed to know the impact of using the proposal style and 
the classical style on learning the Skill Performances in hand ball  For 

The student of college. And to know who the best style that on them. 
 The researcher follows the empirical method in order to be suitable to 

the nature of the research 
The subject was (54) student from the second year of college of 

Physical Education in the University of diyala. 
, the subjects were divided into two groups, the first one was empiricism 

, the second one was control group. 
 The kiss  was  execution  time between 18/10/2009 to 19/1/2010 . 

The researcher concludes to the facts that: 



 The capacitor and Various exercise positive impact in Skill 
Performances For The student of college of Physical Education on the 

University of diyala. 

 the classic style un positive impact in Skill Performances For The 
student of college of Physical Education on the University of diyala.  

 The capacitor and Various exercise better of the classic style in Skill 
Performances For The student of college of Physical Education on the 
University of diyala. 

The researcher suggests: 

- To utilize using the suggests learning programmers in teaching the 
students of the second  year stage in the basic skill in handball. 

- Achieving a similar study according to the ( sex, age, skill, and the 
sports games). 

- Achieving a similar study by different  the methods accompany of the 
skill learning               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



اثر التمرين المتغير المكثف عمى األداءالمهاري لمادة كرة اليد في كمية التربية 
 جامعة ديالى -الرياضية

 م.د. ليث ابراهيم جاسم الغريري

 جامعة ديالى –كمية التربية الرياضية 

 العربية:ممخص المغة 

كانت مشكمة البحث تتمثؿ في االساليب التعميمية لتعميـ لعبة كرة اليد في الكمية وتحديدًا لطمبة 
التعرؼ عمى اثر اسموبي الى المرحمة الثانية والتي يرى الباحث حاجتيا لمتحديث، وقد ىدؼ البحث

التمريف المتغير المكثؼ واالساليب المعتمدة  والمقارنة بينيا في تعميـ الميارات االساسية بكرة 
اليد لطمبة المرحمة الثانية بكمية التربية الرياضية جامعة ديالى.استخدـ الباحث المنيج التجريبي 

اف المفردات نت اىـ االستنتاجات وكا( طالبًا، مقسمة الى مجموعتيف،  54وبمغت العينة ) 
التطبيقية السموب التمريف المتغير المكثؼ كاف ليا االثر االيجابي في تطوير األداءالمياريالفراد 

عتماد اساليب تعمـ جديدة كالمكثؼ والمتنوع الكساب االعينة التجريبية اما اىـ التوصيات فيي 
 الميارات الخاصة بمعبة كرة اليد لطمبة الكمية.

Abstract 

The impact of capacitor Various exercise  in Skill Performances in hand ball  For 
The student of college of Physical Education in the University of diyala 

By Dr.Layth.I.jassim 
    The purpose of the study is to investigate the importance of the impact of 
capacitor Various exercise  in Skill Performances in hand ball  For The second stage 
 student of college of Physical Education in the University of diyala.The research 
aimed to know the impact of using the proposal style and the classical style on 
learning the Skill Performances in hand ball  For The student of college. And to 
know who the best style that on them. The researcher follows the empirical method 

in order to be suitable to the nature of the research.The subject was (54) student 
from the second year of college of Physical Education in the University of diyala., 
the subjects were divided into two groups, the first one was empiricism , the second 
one was control group. The kiss  was  execution  time between 18/10/2009 to 
19/1/2010 .The researcher concludes to the facts that: The capacitor Various 
exercise positive impact in Skill Performances For The student of college of Physical 



Education on the University of diyala.The researcher suggests:To utilize using the 
suggests learning programmers in teaching the students of the second  year stage in 
the basic skill in handball.Achieving a similar study according to the ( sex, age, skill, 
and the sports games).Achieving a similar study by different  the methods 

accompany of the skill learning              
 الباب االول

 التعريف بالبحث - 1

 المقدمة واهمية البحث 1-1
تعد لعبة كرة اليد احدى الدروس المنيجية األساسية في كميات التربية الرياضية ومف بينيا الكمية 

الخاصة بمعبة في جامعة ديالى، وييدؼ ىذا الدرس المنيجي إلى اكساب طالب الكمية الميارات 
كرة اليد فضاًل عف االلماـ بالجوانب القانونية والخططية ليتسنى لو نقؿ ما اكتسبو مف معرفة 
متعمقة بيذه المعبة إلى تالمذتو وطالبو بعد التخرج والعمؿ بصفة مدرس لمتربية الرياضية في 

مة لتنفيذ المفردات القطاعات التربوية والشبابية، ويكتسب الطرائؽ و األساليب التعميمية الالز 
المنيجية فتراه يمجأ إلىأساليب التعميـ نفسيا التي استخدمت في الكمية لتعميـ مختمؼ االلعاب 

 الرياضية ومف بينيا كرة اليد.
ومف المؤكد باف التربية الرياضية تعمؿ عمى تحقيؽ غاياتيا عف طريؽ تحقيؽ األىداؼ المعرفية  

وىي في ىذا تحتاج إلىاعداد مربي ناجح أو ما يمكف تسميتو والحركية مستخدمًة اساليب التعميـ 
معمـ أو مدرس ناجح تتفؽ مادتو ومفرداتيا مع اساليب تدريسيا وكذلؾ ينبغي اف يكوف مممًا 
بكيفية بناء المواقؼ المياريةوالخططيةبطريقة تتماشى مع حاجات المتعمميف ومستوياتيـ العمرية 

دريس التي يستخدميا المدرس تعد مف اىـ جوانب العممية والتدريبية، والشؾ اف اساليب الت
التعميمية بيدؼ الوصوؿ إلى افضؿ النتائج مع مجموعة مف المتعمميف باقؿ جيد بما يضمف 
استمرارية دوراف عجمة التعمـ واكتساب النواحي المعرفية والحركية، وينبغي ضماف افضؿ 

عميمية والتربوية المرسومة وىذا االمر يشمؿ عممية االساليب التعميمية الالزمة لتحقيؽ األىداؼ الت
 تحديث المناىج وكذلؾ تحديث االساليب المتبعة لتنفيذ تمؾ المناىج العممية.

واىمية البحث تكمف في تسميط الضوء عمى أسموبيف معروفيف مف أساليب جدولة التمريف    
كمتغير بحثي العتقاد الباحث باآلثار وتعمـ الميارات المختمفة اال وىما األسموبينالمتغير المكثؼ 

االيجابية ليذيف األسموبيف في عممية تعمـ الميارات الخاصة بمعبة كرة اليد لطمبة كمية التربية 
الرياضية ومحاولة معرفة أفضميتيما عمى األساليب المتبعة في الكمية عمى ما يقابؿ ىذاف 



يصب ايجابيًا في عممية إيصاؿ المفردات األسموباف اال وىما الموزع والثابت، وبالنتيجة بما 
 المعرفية والحركية لمعبة كرة اليد.  

 مشكمة البحث: 2
اف خضوع المتعمميف لمجوانب الميارية ضمف األلعاب والفعاليات الرياضية يتـ عف طريؽ التكرار 

مى ميارة لألشكاؿ والجمؿ األدائية لتمؾ الميارات المستيدفة في عممية التعمـ، اذ اف " الممارسة ع
معينة ضمف واجب حركي يؤدي إلى زيادة الخبرة واحداث تطور في القابمية العقمية والبدنية 

في تثبيت عممية التعمـ وتصحيح ( 1) وامتالؾ خزيف مف المعمومات التي يمكنالرجوع الييا
 االخطاء وصواًل إلىالشكؿ المثالي لالداء. ىذا وتمعب االساليب 

المتبعة دورًا ىامًا في جدوى وفاعمية خضوع المتعمميف الكتساب الميارات االدائية لاللعاب 
الرياضية وواحدة منيا لعبة كرة اليد، وقد الحظ الباحث وجود مشكمة فعمية اعتمدىا كمشكمة 

ية، اذ بحثية في االساليب التعميمية لتعميـ لعبة كرة اليد في الكمية وتحديدًا لطمبة المرحمة الثان
يعتمد المدرسوف عمى االساليب التعميمية التقميدية باستخداـ اسموبي التعمـ الثابت والموزع في 
تعميـ الميارات األساسية واالدائية لمعبة كرة اليد، وىذيف االسموبيف واف كانا ما يزاالف يأتياف 

ح )مف غير انتقاص مف بثمارىما في عممية تعميـ طمبة الكمية اال نيما اليرقيانإلى مستوى الطمو 
فاعميتيا( اذ اف زمف المحاظرة المحدود يقمؿ مف فرصة اداء تكرارات التمريف الموزع والثابت كما 
اف ظروؼ ومحددات التمريف التعميمي الينسجـ مع طبيعة لعبة كرة اليد المتغيرة المواقؼ 

ثؼ لزيادة فاعمية اكتساب األدائية، كؿ ذلؾ دعى الباحث إلىانتياج اسموبي التمريف المتغير المك
 طمبة المرحمة الثانية في الكمية ضمف المفردات المقررة لمكمية. 

 اهداف البحث: 2-1
التعرؼ عمى اثر اسموب التمريف المتغير المكثؼ واالساليب المعتمدة في تعميـ الميارات  .1

 االساسية بكرة اليد لطمبة المرحمة الثانية بكمية التربية الرياضية جامعة ديالى.
التعرؼ عمى الفروؽ بيف االسموبيف المقترح )باسموبيالمتغير المكثؼ( واالسموب المعتمد في  .2

 تعميـ االدءالمياري بكرة اليدالفراد العينة البحثية.
 فروض البحث: 2-2
 بعدي ولصالح االختبار البعدي  -ىناؾ فروؽ ذات داللة احصائية بيف االختباريف قبمي

السموب التعمـ التقميدي مف طمبة المرحمة الثانية في كمية السموب التعمـ المتغير المكثفو 
 التربية الرياضية.

---------------------------------------------------- 

 .4، ص211( وجيو محجوب وآخروف ؛ نظريات التعمـ والتعمـ الحركي. بغداد: مطبعة وزارة التربية ،1) 



 رات البعدية بيف المجموعتيف ولصالح المجموعة ىناؾ فروؽ ذات داللة احصائية في االختبا
الخاضعة السموب التعمـ المتغير المكثؼ مف طمبة المرحمة الثانية في كمية التربية 

 الرياضية.
 مجاالت البحث: 2-3

جامعة  -: عينة مف طمبة المرحمة الثانية بكمية التربية الرياضيةالمجال البشري 1-5-1
 ديالى.

 .6/5/2111ولغاية  2119/ 18/11 المجال الزماني: 1-5-2
 ممعب كمية التربية الرياضية/جامعة ديالى لكرة اليد. المجال المكاني: 1-5-3
 

 الباب الثاني: الدراسات النظرية والمشابهة:

 الدراسات النظرية: 2-1

 التمرين: 2-1-1

الحركي  اف التمريف مف اىـ الوسائؿ التي تصؿ بالرياضي إلى اعمى المستويات في تحقيؽ األداء
ويعرؼ التمريف عمى انو" كؿ تعمـ منظـ يكوف ىدفو التقدـ السريع ي ،وصواًل إلى االنجاز العال

أو ىو " عبارة عف ( 1" )مف الناحية الجسمية والعقمية وزيادة التعمـ الحركي التكنيكي لالنساف
غيرىا مف الحركات المختارة والمرتبة طبقًا لقواعد محددة واغراض معينة وبيذا تمتاز عف 

والتمرينات ىي حركات بدنية اليدؼ مف ادائيا ىو  ( 2" ) الحركات التي نقوـ بيا فيعممنا اليومي
رفع قدرات الرياضي البدنية والحركيةوفؽ قواعد خاصة تراعي االسس التربوية والمبادئ العممية 

مو المختصر لموصوؿ بالفرد الرياضي إلى مستوى عالي مف مناألداء الحركي فالتمريف وبمفيو 
ىو اصغر وحدة تعميمية أو تدريبية ىادفة إلى تطوير جميع المتطمبات الخاصة بالنشاط 

ال يمكف إف يكوف ىناؾ تعمـ إال عف طريؽ التمريف والتجربة فالتمريف يؤدي الى تغير الرياضي. و 
 ثبات في تعمـ األداء الف التعمـ ىو سمسمة خطوات أو عممياتمرتبطة باالضافة الىنسبي 

بالتمريف وىنا يمكف القوؿ ولغرض التوصؿ الى تحقيؽ أىداؼ التمريف في التعمـ واالحتفاظ البد 
 مف تنويع

------------------------------------------------------- 

 .11، ص1975(. ىارة ) ترجمة ( عبد عمي نصيؼ؛ اصوؿ التدريب . بغداد: مطبعة اوفسيت التحرير، 1)



. القاىرة : دار الفكر 1أسس التدريب عمييا، ج -مسابقات المضمار -؛ اصوؿ العاب القوى(. محمد قشرة2)
 .31العربي، ص

وتنظيـ أساليب التمريف وتصميميا في ضوء مفاىيـ التعمـ الحركي بما يناسب الميارة و الفعالية 
والمعرفة .  .. مف اجؿ التوصؿ الى التعمـ الفعاؿ والمؤثر األكثر استثمارًا في الجيد والوقت

 إذأنأىـ ميزة لمتعمـ ىو أف يتـ تنفيذه بصورة مبرمجة ومنظمة.

 أساليب التعمم:  2-1-2

مف بيف اولى االىتمامات لممدرسيف والمدربيف في المجاؿ الرياضي لتعميـ وتطوير الميارات    
الحركية ضمف جرعات تعميمية أو تطويرية متخصصة ومتسمسمة خالؿ الموسـ يراعى فييا 
التركيز عمى كؿ وحدة تعميمية مف خالؿ تنفيذ وحدات التمريف وتكرارىا . فاسموب التمريف ىو 

لتي ينتيجيا الرياضي ويستوعب بيا ما يعرض عميو مف خبرات تعميمية، أي انو الطريقة ا
الطريقة المفضمة التي تستخدـ لتنظيـ ومعالجة المعمومات ولتراكـ االشكاؿ االدائية الرياضية، 
فاسموب التعمـ يتكوف مف مجموعة مف االدائات المتميزة لممتعمـ والتي تعد الدليؿ عمى طريقة 

 (1ا )قة استقبالو لممعمومات الواردة اليو مف البيئة المحيطة بيدؼ التكيؼ معيالمتعمـ وطري
ولغرض الحصوؿ عمى تعمـ اكثر البد اف تكوف ىناؾ محاوالت كثيرة مف ممارسة التمريف لتحقيؽ 

واليوجد اسموب تعمـ افضؿ مف ( 2ء )األىداؼ الموضوعة والتكيؼ التدريجي لمتطمبات األدا
سب مف تحقيؽ األىداؼ الموضوعة بما يتفؽ مع متطمبات وطبيعة المادة غيره اال في ماينا

 التعميمية.

 ( :3ف )التمرين المكث2-1-2-1
يعتمد ىذا االسموب مف تنظيـ التمريف عمى العالقة بيف زمف االداء الفعمي مع الفترة الزمنية 

خؿ في التمريف سواء لمراحة، اذ يمكف القوؿ اف فترات الراحة تشكؿ واحدا مف العناصر التي تد
التنظيـ االسبوعي كتحديد عدد اياـ تدريب الميارات وعدد اياـ الراحة او التنظيـ اليومي التي 
تحدد عدد الوحدات التدريبية اليومية بؿ وتحديد الوقت المخصص لتعمـ الميارات في تمؾ 

تتخممو الوحدات مف حيث العالقة بيف طوؿ مدة العمؿ الفعمي وطوؿ مدة الراحة التي 
وبالشكاللذي يضمف باف التعب الحاصؿ ال يؤثر في تعمـ تمؾ الميارات. وعميو ظير اف ىذا 
االسموب التعميمي يتضمف منح فترات راحة قصيرة بؿ واقصر مف مدد التدريب فكاف ما يسمى 

 بالتدريب
-------------------------------------------------------- 

 .15،ص1998 دارالشروقممتوزيعوالنشر،: االردف. يوسفقطامي؛سيكولوجياالتعمموالتعممالصفي( 1)



(2).Shmidt,A,Richard;MotorControlandLearning.Abhavioralemphasic,illinios: 
Humankinetics Publishers,1982,P20  

 .78،ص 2111 ة،مكتبالعادلممطباعةالفني:  بغداد.  يعربخيوف؛التعمموجدولةالتدريب(. 3)

المجتمع )المكثؼ(. اف الممارسة وتحديد فترات الراحة خالؿ موسـ التمريف البد اف تكوف اولى 
اىتمامات المدرب في جدولة التمريف خالؿ الموسـ التدريبي والبد اف تكوف مف اولى اىتمامات 

د حدد ذلؾ بنوعيف المدرب في جدولة التمريف خالؿ الوحدات التعميمية االسبوعية او الشيرية، وق
مف انواع التنظيـ نسبة الى مقدار التمرف والراحة التي تتخممو، عمى ذلؾ فالتمريف المكثؼ ىو 
التمريف الذي يكوف فيو زمف الراحة قميال نسبيا بيف محاوالت التمريف، فمثال اذا كاف وقت 

او ربما يمكف القوؿ ثا(  5ثا( فمف المفروض اعطاء وقت لمراحة مقداره ) 31الممارسة لمتمريف )
 بدوف وقت لمراحة وليذا يطمؽ عمييا احيانا االستمرارية في التمريف.

 التمرين المتغير )المتنوع(: 2-1-2-2

ويعني سمسمة متعاقبة مف ممارسات التمريف يخضع فييا المتعمـ الى متغيرات عدة في اف واحد 
كما يعرؼ بأنو " التكرارات المتعاقبة إذ يتطمب مف المتعمـ التييؤ الستقباؿ  (1ة )خالؿ الممارس

ويعد أسموب التمريف المتغير وسيمة ميمة ( 2ر )الظروؼ المتغيرة والتحرؾ عمى أساس ىذا التغيي
ومؤثرة في تعمـ األداء وذلؾ مف خالؿ تنظيـ التكرارات المختمفة والمتنوعة في كؿ محاولة أو 

مية مع إعطاء خبرات متعددة لممتعمـ وأبعاد عدة مختمفة كالزوايا والسرعة والمسافة مرحمة تعمي
الخ ولزيادة فعالية وتأثير ىذا األسموبفباال مكاف … واالتجاىات والتوقيت والمسار الحركي 

استخداـ أجيزة ووسائؿ تعميمية ذات إثارة وتشويؽ لممتعمـ،كما إنأسموب التمريف المتغير يعد 
ىذا األسموب في إيجاد برامج حركية وقوانيف  واألفضؿ في مراحؿ التعمـ الالحقة لما يحققاألجدىو 

يستفيد منيا المتعمـ وتعمؿ عمى مساعدتو في أداء الميارات بظروؼ مشابية لظروؼ المعب 
 (3ة )والمبارا

 تعمم المهارات األساسية بكرة اليد لمطمبة: 2-1-3

و تعميـ الميارات األساسية بكرة اليد لطمبة المرحمة الثانية فيما يخص موضوع ىذه الدراسة اال وى
 عممية اكساب الطمبة لمميارات االساسية بكرة اليد عممية متداخمة تتعدى االىداؼبكرة اليد فان

-------------------------------------------------------- 

 تأثيرالتداخمفيأساليبالتمرينعمىتعممميارتياإلرسااللساحقوالضربالساحقبالكرةالطائرة. ناىدةعبدزيد( 1)
  . 18،ص( 2112أطروحةدكتوراىغيرمنشورة،جامعةبغداد،كميةالتربيةالرياضية،.)



 .83يعربخيوف،المصدرالسابؽ،ص( 2)

 . 18ص.ناىدةعبدزيد،المصدرالسابؽ(. 3)

وانما ىي سمسمة مف االحداث تشترؾ فييا العمميات التعميمية اذ اف "التعمـ ليس عممية مفردة 
 الحركية فضاًل عفواجبات الالكفاية في انجاز بما يحقؽ العقمية والتي تحدث بتسمسؿ محدد.

( 1) المقدرة عمى إحراز نتائج محددة مسبقًا بأقصى قدرة مف الثقة واقؿ قدر مف الجيد والوقت
المعبة تمتاز بالحيوية والتداخؿ في متطمباتيا األدائية واليختمؼ المعنييف بكرة اليد مف اف ىذه 

التي يجب عمى المربيف والمدربيف اف يأخذوا ىذه المميزات بحسبانيـ عند تعميـ مياراتيا 
األساسية.اف طالب اليوـ المدرس بعد اجتيازه المرحمة الجامعية اثناء تدريبو الميداني عميو اف 

ف حيث اىداؼ وزف الدرس ومحتواه وعدد الطالب، كؿ ذلؾ يمثؿ يواجو موقفًا تدريسيًا متكاماًل م
مشكالت يصعب عميو مواجيتيا في بداية تدريسو الميداني ومف الطبيعي اف مثؿ ىذه المواقؼ 
تعيؽ جيوده في التركيز عمى اتقاف ميارات التدريس الرئيسية، اف تعمـ الميارات التدريسية 

وفير فرص تدريبية متكررة والى ارشاد وتوجيو مف قبؿ والتدرب عمييا يحتاج إلى الممارسة وت
 ( :2ي )المدرس وىناؾ خطوات رئيسية لمتدريب عمى الميارات التدريسية وى

 تحميؿ الميارة إلى مكونات فرعية . -
 عرض نظري لمميارة المطموب التدريب عمييا . -
 عرض عممي )درس نموذجي( لمكونات الميارة . -
 مكونات الميارة .قياـ المتدرب بممارسة  -

وتحتوي لعبة كرة اليد عمى عدة ميارات أساسية مترابطة ومتداخمة اذ " اف ميارات كرة اليد      
تؤدى بحسب قانوف المعبة ( 3" ) تتميز بانيا مترابطة اليمكف الفصؿ بيف الجزيئات المكونة ليا

ابو ليذه الميارات باف مطموب مف الطالب في المرحمة الثانية اف يتعمميا باالضافة الى اكتس
ات لالنواع ػػػيصبح قادرًا فيما بعد عمى تدريسيا وتدريبيا، ومف المعموـ باف ىناؾ عدة تقسيم
 ذهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالخاصة بالميارات االساسية ذكرت مف قبؿ المصادر العممية والمجاؿ لمخوض في ى

 

 

 

------------------------------------------------------- 



دار  بيروت:سيكولوجية التعمـ بيف النظرية والتطبيؽ . المنعـ.محمد خير اهلل وممدوح عبد (. 2)
 .218،ص1993النيضة،

 .276ص، 1982 ،دار النيضة العربية  :لقاىرة. ا1التعميـ وتكنموجيا التعميـ ، ط؛جابر ،عبد الحميد جابر (.2)
 . 21، ص1997كرة اليد الحديثة ، اإلسكندرية :منشاة المعارؼ ، . ياسر دبور ؛ (3)

 (:2()1ي )التقسيمات المختمفة، لكف يمكف اف نذكرىا كاألت

الميارات اليجومية : وىي الميارات التي يودييا الالعب عندما يكوف مستحوذا عمى الكرة او في  .1
مناولة الكرة، الطبطبة، التصويب، مسؾ الكرة، استقباؿ الكرة،   -لحظة استالمو ليا وتشمؿ :

 .الخداع
الميارات الدفاعية : وىي الحركات التي يقوـ بيا أعضاء الفريؽ المدافع إلعاقة تقدـ حركة  .2

وقفة -أعضاء الفريؽ المنافس والحد مف خطورتيـ ومنعيـ مف تسجيؿ أىداؼ قانونية وتشمؿ:
اف المدرس يعتبر عنصرا قة التصويب .االستعداد الدفاعية، تعييف الالعب الخصـ ومراقبتو، إعا

اساسيا في العممية التربوية في مختمؼ مراحؿ التعميـ، وذلؾ الف عممو ذو طبيعة عالية مف 
التعقيد، وتحتؿ الخبرة فيو مجاال واسعا مف الميارات والخبرات االيجابية، ولذلؾ فاف نقطة 

الخاصة بمعبة كرة اليد بما ينسجـ  االرتكاز لالىتماـ بتدريب المدرس عمى الميارات التدريسية
وطبيعتيا الالزمة لو السيما في الكميات والمعاىد الخاصة باعداد المدرسيف والمعمميف لمتربية 
الرياضية، فضال عف أف ىناؾ عوامؿ كثيرة تؤثر في العممية التعميمية مثؿ خصائص المتعمـ 

ميمية وظروؼ الموقؼ التعميمي وخبراتو واالسموب المتبع في التعميـ، وعرض الخبرات التع
وطبيعة المادة التعميمية المطموب تعمميا ، ولذلؾ فاف االتجاه الحديث في العممية التعميمية يؤكد 

.كما يعد ( 3ي )عمى ذاتية المتعمـ في الحصوؿ عمى الخبرة التي يييئيا لو الموقؼ التعميم
ية مف االمور االساسية التي يجب أف اكتساب المياراتالتدريسية الخاصة بتدريس التربية الرياض

 (4ة )يتعمميا الطالب لكي يصبحوا قادريف عمى تدريس مادة التربية الرياضي
 
 

-------------------------------------------------------- 

 49-17 ،ص1988 دارالكتبممطباعةوالنشر،:  ضياءقاسمالخياط،عبدالكريمقاسمغزاؿ؛كرةاليد،جامعةالموصؿ(.1)
. 

 .        41 ،ص1989 دارالكتبممطباعةوالنشر،: كمالعارفظاىروسعدمحسناسماعيؿ؛كرةاليد،جامعةالموصؿ(.2)



) نصرالدينمحمدمحمود؛اثرانماطمختمفةمنالتدريسالمصغرعمىتنميةميارةالتساؤلعندطالبكميةالتربية،(.  3)
 .81،ص(1987  ،جامعةاسيوط، 5 مجمةكميةالتربية،العدد

: عباسالسامرائيوعبدالكريمالسامرائي،بغداد(.  ترجمة) سايندتوب،داريؿ؛تطويرمياراتتدريسالتربيةالرياضية،(.4)
 .18 ،ص1991 دارالحكمةلمطباعةوالنشر،

 الدراسات المشابهة: 2-2

 (1( )دراسة ) نغم حاتم حميد الطائي 2-2-1

اثر استخداـ أسموب التعمـ المكثؼ والموزع عمى مستوى االداء والتطور في فعالية  -العنوان:
 الوثب الطويؿ واالحتفاظ بيا.

 -ىدفت الدراسة الى: -الهدف:

التعرؼ عمى الفروؽ في نتائج مستوى االداء والتطور في فعالية الوثب الطويؿ باستخداـ أسموب  -1
 ؼ والموزع واالحتفاظ بو.كثالتعمـ الم

عرؼ عمى أفضالألسموبيف في تعمـ فعالية الوثب الطويؿ واالحتفاظ بيا ) التقميدي،الموزع، الت -2
 المكثؼ (.

طالبًا مف المرحمةاألولى لكمية التربية الرياضية وزعوا  (31)أجريت ىذه الدراسة عمى عينة قواميا 
وعات ( طالب لكؿ مجموعة وقد خضعت المجم11إلى ثالث مجاميع وبشكؿ عشوائي وبواقع )

الى نفس المنيج التعميمي الخاص بالكمية ولكف باختالؼ فترة العمؿ بالتمريف وفترة الراحة حسب 
وحدات تعميمية وزمف كؿ وحدة  (8)األسموب التعميمي المستخدـ. استغرؽ المنيج التعميمي 

استخدمت د وقد اعتمدت الباحثة المنيج التجريبي بأجراء اختبارات قبمية وبعدية، و (  91 )تعميمية
المعالجات اإلحصائيةالمناسبة. وتوصمت الدراسة إلىأفضمية استخداـ أسموب التعمـ المكثؼ 
والموزع مف الطريقة التقميدية المتبعة بالكمية ولصالح أسموب التمريف الموزع وىو األفضؿ مع 

 الميارات المنفصمة واألعمى بدرجة االحتفاظ.

 (2( )دراسة )وفاء صباح محمد الخفاجي2-2-2

"تأثير استخدام التمرين العشوائي المتغير والتمرين المتجمع المتغير في تطوير مستوى التعمم 
 لبعض أنواع السباحة".

-------------------------------------------------------- 



.  نغمحاتمحميدالطائي( 1)
 اثراستخدامأسموبالتعممالمكثفوالموزععمىمستوىاالداءوالتطورفيفعاليةالوثبالطويمواالحتفاظبيا،

 (. 2111 رسالةماجستيرغيرمنشورة،جامعةبغداد،كميةألتربييألرياضيو،)

استخداـ التمريف العشوائي المتغير والتمريف المتجمع المتغير في تطور  تأثيرخفاجي؛ال(. وفاء صباح محمد 2)
 (.2111،، بغداد  نواع السباحة، )رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغدادأالتعمـ لبعض  مستوى

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى تأثير استخداـ التمريف العشوائي المتغير والتمريف 
لى الكشؼ عف أفضؿ  المتجمع المتغير في تطور مستوى التعمـ لبعض أنواع السباحة وا 

 رينات المقترحة في تطور مستوى التعمـ لبعض أنواع السباحة .األسموبيف مف خالؿ التم

( طالبة سنة أولى قسمت عمى ثالث مجموعات استخدمت 24شممت عينة الدراسة )
المجموعة التجريبية األولىاألسموب العشوائي واستخدمت المجموعة التجريبية الثانية األسموب 

 سموب التقميدي .المتجمع واستخدمت المجموعة الثالثة )الضابطة(األ

حيث استغرقت التمرينات المقترحة والمعتمدة ثمانية أسابيع وبواقع ثالث وحدات تعميمية 
 91في األسبوعالواحد وبمعدؿ وحدتيف في اليوـ الواحد . وكاف زمف الوحدة التعميمية الواحدة )

دقيقة( ، واستخدمت الوسائؿ اإلحصائية اآلتية : الوسط الحسابي ، االنحراؼ المعياري ، 
 (LSD( والحد األصغر لمفرؽ المعنوي )F( واختبار )Tط البسيط وقيمة ) االرتبا

 وتوصمت الدراسة إلى االستنتاجين اآلتيين :

 . تفوؽ التمريف العشوائي المتغير في تطور مستوى التعمـ الختباري السباحة الحرة وسباحة الظير1

 . تفوؽ التمريف المتجمع المتغير لتعمـ سباحة الصدر2

  -مناقشة الدراسات السابقة:  2-2-3

مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة توضحت لدى الباحث بعض المالحظات حوليا،منيا إف 
الدراستيف تشابيت مع الدراسة الحاليةاعتماد المنيج التجريبي  عمى النتائج التيوكذلؾ تناولت 

احب العممية التعميمية لتعمـ المشكالت في الدراسة الجامعية،  تباينت بخصوص ما يجب أف يص
 الالميارات الحركية فضاًلعف تبايف األساليب والطرائؽ البحثية والتماريف التعميمية والتدريبية ك

حسب ىدفو والفعالية الرياضية المتبعة، فقد اعتمدت دراسة نغـ حاتـ المنيج التجريبي ذا الثالث 
مجاميع المتكافئة، ودراسة وفاء الخفاجي في دمج االساليب التعميمية لمتمريف،وتباينت فينوع 

اسة الحالية الفعالية المستتيدفة اذ تعد لعبتي الدراستيف السابقة مف الفعاليات المغمقة اما الدر 



فتصنؼ مع الفعاليات المفتوحة والتي مف باب اولى تنويع وتكثيؼ التمريف في جرعاتيا التعميمية 
لموصوؿ إلى نتائج افضؿ، وكانت استنتاجات الباحثتاف متطابقة مع ما ذىبتا اليو في 

 الفروضواألىداؼ.

 

 

 الباب الثالث:منهجية البحث واجرآته الميدانية

 منهج البحث:  3-1

استخدـ المنيج التجريبي لمالءمتو طبيعة مشكمة البحث حيث يعد المنيج التجريبي مف 
 ( 1ة )أفضؿ مناىج البحث لحؿ المشكالت بالطريقة العممي

 مجتمع البحث وعينته: 3-2

 –تـ اختيار العينة مف مجتمع األصؿ والمتمثؿ بطالب المرحمة الثانية في كمية التربيػة الرياضػية 
ـا اختيػػػار  241( والبػػػالغ عػػػددىـ )  2111 –2119معػػػاـ الدراسػػػي ) جامعػػػة ديػػػالى ل ( طالبػػػًا، تػػػ

 العينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بالطريقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوائية، والبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالغ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػددىا 
( طالبػػػًا، إذ قسػػػمت عمػػػى مجمػػػوعتيف متسػػػػاويتيف وبطريقػػػة القرعػػػة، وبمػػػغ عػػػدد المجموعػػػػة  54) 

 ( طالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا، وبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمت العينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة مئويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدارىا 27الواحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة ) 
% ( مف مجتمع البحث األصمي، وىي نسبة مناسبة لتمثيؿ مجتمػع البحػث تمثػياًل حقيقيػًا 22,5) 

 وصادقًا، وكاف مف شروط اختيار العينة أف ال تحتوي عمى كؿ مف :

 الطالب الراسبيف والمؤجميف .  .1
 الطالب المتغيبيف عف محاضرات كرة اليد .  .2
 الطالب الممارسيف لمعبة كرة اليد .  .3

وكاف الغرض مف تقسيـ العينة عمى مجموعتيف، ىو إلرجاع الفرؽ إلى العامؿ التجريبي 
 الذي يؤثر في عينة البحث في اساليب تعمميـ لميارات كرة اليد . 

 تجانس العينة  3-2-1



لغرض معرفة التجانس لدى عينة البحث في بعض المتغيرات التي ليا عالقة بالبحث ،  
قاـ الباحث باستخراج معامؿ االلتواء لكؿ مف ) الطوؿ والوزف والعمر ( ، وكما موضح في 

 ( .  1الجدوؿ ) 

 

-------------------------------------------------------- 

 مكتبةالمنار:  االردف.نممكاوي؛اساسياتالبحثالعمميفيالتربيةوالعموماالنسانيةاحمدسميمانعودةوفتحيحس(. 1)
 .116،ص1987

 ( 1جدول ) 

 يبين تجانس عينة البحث في متغيرات الطول والوزن والعمر

 المعالم اإلحصائية        
 المتغيرات

الوسط  وحدات القياس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 معامل االلتواء الوسيط

 1.13 171.58 2.38 171.71 سم الطول
 1.16 71.22 3.72 71.42 كغم الوزن
 1.34 21.27 1.17 21.4 سنة العمر

 (الوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي واالنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ المعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري لمتغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرات  1يبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوؿ) 
) الطػػػوؿ ، الػػػوزف ، العمػػػر (، والتػػػي ليػػػا عالقػػػة بالبحػػػث ، ويظيػػػر فػػػي الجػػػدوؿ، إف قػػػيـ معامػػػؿ 

 (، وبيذا تكوف عينة البحث متجانسة، في المتغيرات المذكورة. 3±مف )  االلتواء ىي أصغر

 تكافؤ المجموعتين   2-2- 3

كي يستطيع الباحث إرجاع الفروؽ إلى العامؿ التجريبي، يجب أف تكوف المجموعتاف 
التجريبية والضابطة متكافئتاف تمامًا في جميع الظروؼ والمتغيرات عدا المتغير التجريبي الذي 

ولغرض التحقؽ مف تكافؤ عينة البحث، ارتأى الباحث ضبط ( 1ف )يؤثر في المجموعتي
المتغيرات البحثية فضاًل عف قياس مستوى األداءالمياريالفراد العينة البحثية قيؿ الشروع بتنفيذ 

 ( . 2االساليب التعميمية ، وكما ىو موضح في الجدوؿ) 

 ( 2جدول ) 

 ارات المهارات األساسية بكرة اليديبين تكافؤ المجموعتين في اختب

 الداللة Tقيمة  الضابطة التجريبية المجموعة



 المحسوبة ع س ع س االختبارات
 

مستوى األداء المهاري 
 لالختبار القبمي

7.7 3.25 7333 3.35 1.414 
وي

معن
ير 

غ
 

 ( 1.15( عند مستوى داللة )52( تحت درجة حرية ) 2.11قيمة )ت( الجدولية )
------------------------------------------------------- 

 . 341،ص 1985 المصرية، - مكتبةاالنجمو:  مناىجالبحثفيالتربيةوعممالنفس،القاىرة.  ديوبولد،ب،فانداليف(1)

( األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقييـ السادة الخبراء 2يوضح الجدوؿ )
(  tلمستوى األداءالمياري بكرة اليد لطمبة المرحمة الثانية، وقد أظير الجدوؿ ، إف قيـ ) 

( تحت  52( ، وعند درجة حرية )  2.1( الجدولية والبالغة ) tالمحسوبة ىي أقؿ مف قيمة ) 
( ، مما يدؿ عمى تكافؤ مجموعتي البحث في االختبار المذكور، وبيذا  1.15)  مستوى داللة

 تكوف الفروؽ عشوائية بداية تنفيذ االساليب التعميمية المشتركة.

 األدوات واألجهزة المستخدمة ووسائل جمع المعمومات 3-3

 أدوات البحث: 3-3-1

 (.11شواخص عدد )-ممعب كرة يد نظامي.-

 (.1)شريط القياس عدد-      مصاطب تعميمية.-     (.31عدد)كرات يدقانونية -

 األجهزة المستخدمة 3-3-2

 ( جياز حاسوب البتوب نوعhpعدد ،)1. 
  1ساعة توقيت إلكتروني نوع دايموف، عدد. 
  1حاسبة إلكترونية يدوية، عدد. 
  1ميزاف طبي لقياس الوزف، عدد. 

 وسائل جمع المعمومات 3-3-3

  واألجنبية.المصادر العربية 
 .االختبارات الميارية 



 فريؽ العمؿ المساعد * 

-------------------------------------------------------- 

 تـ االستعانة بفريؽ عمؿ مساعد لتنفيذ االختبارات البحثية فضاًل عف مدرسي مادة كرة اليد لممرحمة الثانية في
 الكمية لتطبيؽ المنيج التعميمي:

 مساعد الجراء االختبارات:فريؽ عمؿ  -

 . حساـ محمد ىيداف.3. ـ.ـ. لمياء حسيف.  2ـ.ـ. سعدوف عبد الرضا.  

 إجراءات البحث الميدانية:  3-5

 االختبارات المستخدمة :  1 -5 – 3

قاـ الباحث باالشراؼ المباشر عمى اجراء االختبارات الخاصة بيذه الدراسة وذلؾ 
جامعة -الخبراء مدرسي مادة كرة اليد في كمية التربية الرياضيةباالستعانة بمجموعة مف السادة 

بأجراء االختبارات البحثية القبمية والبعدية، وقد قاـ الباحث بضبط المتغيرات البحثية  ى * ديال
المرافقة الجراء االختبارات الخاصة بتقويـ االداء المياري لطمبة المرحمة الثانية في الكمية. اذ "في 

اج الباحث الى االختبار او وضع اختبار لقياس متغيرات البحث وبخاصة المرتبطة الغالب يحت
ا بالظاىرة المراد قياسيا فعمى الباحث اف ينتقي االختبارات التي تعمؿ عمى قياس ما يراد قياسي

قبؿ السادة مدرسي من وفي ضوء ذلؾ اعتمد الباحث تقويـ الميارات االساسية بكرة اليد( 1)
تمثؿ عممية تقويـ الميارات مة قيد الدراسة واعتمادىـ ككادر مساعد في البحث، اذ المادة لممرح

الحركية  بمالحظة الخبراء دورا فعااًل في مجاؿ التربية الرياضية فيي مف الطرائؽ الميمة 
المعتمدة عمى المالحظة العممية في تقويـ الميارة، إذ أف دقة تقويـ ىذه الميارة تعتمد عمى عمؽ 

ولغرض التأكد مف موضوعية التقويـ بيف ( 2ي )العممي ومدى معرفتو بطريقة األداء الفن المقوـ
المقوميف فقد تـ حساب معامؿ االرتباط المتعدد بيف درجات المقوميف فكانت نتيجة االرتباط في 

( وىو معامؿ ارتباط عاؿ 1، 93معدؿ االداء المياريالفراد العينة البحثية التجريبية والضابطة) 
في تقويـ الميارات الحركية، ويتضح مف ذلؾ أف عممية التقويـ كانت موضوعية وتعني  درجة 

وقد شممت ( 3ة )اإلتقاف بيف ممتحنيف مختمفيف قاما باختبار العينة نفسيا في أداء ميارة معين
 :الميارات التي قاـ السادة الخبراء بتقويميا

 

-------------------------------------------------------- 



 :اسماءالسادةالخبراءالقائمينباالختباراتالقبميةوالبعدية * 

 .حساممحمدىيداف. ـ.ـ.3لمياءحسيف                    . ـ.ـ.2.شروقميدي. د.ـ.1

 دارالنيضةالعربية،:  القاىرة.جابرعبدالمجيدواحمدخيريكاظـ؛مناىجالبحثالعمميفيالتربيةوعممالنفس( 1)
 . 271،ص1973

 .273 ص، 1987 مطبعةالتعميمالعالي،:بغداد. التحمياللحركي: وجييمحجوب(. 2)

 ص،1981 دارالكتبممطباعة،: الموصؿ. نزارالطالبومحمودالسامرائي؛مبادئاإلحصاءواالختباراتالبدنيةوالرياضية(. 3)
139. 

 .الميارات اليجومية: مسؾ الكرة، استقباؿ الكرة،مناولة الكرة، الطبطبة، التصويب، الخداع .1
الميارات الدفاعية: وقفة االستعداد الدفاعية، تعييف الالعب الخصـ ومراقبتو، إعاقة  .2

 التصويب.
 

 تنفيذ االختبارات: 3-5-2

 18/11/2119تـ اجراء االختبارات القبمية في كمية التربية الرياضية جامعة ديالى بتاريخ     
ط الشروع لمطمبة الخاضعيف لممنيج المصادؼ يوـ االحد، وقد عدت االختبارات القبمية بمثابة خ

التعميمي بالتعرؼ عمى لعبة كرة اليد بشكميا المنيجي الذي ييدؼ الى تعمـ الميارات االساسية 
بكرة اليد بحسب شروط القانوف الخاص بالمعبة عمى اف االشكاؿ الحركية المكونة لميارات كرة 

وقد اعتمد الباحث في اجراء االختبارات اليد مف الطبيعي اف يكتسبيا الطالب في سنينو السابقة. 
 الضوابط العممية  المعتمدة.

المصادؼ يوـ الثالثاء وعمى نفس  19/1/2111اما االختبارات البعدية  فقد اجريت بتاريخ    
ساحة كرة اليد التي اجريت عمييا االختبارات القبمية وكذلؾ مراعاة نفس التسمسؿ ونفس 

 ختبارات.الظوابطواالجرأت المرافقة لال

 المنهج التعميمي:   3-6

قاـ الباحث بإعداد المحتوى النظري لممنيج التعميميوقاـ الباحث في ىذا التصميـ بإدخاؿ المتغير 
المستقؿ عمى المجموعة التجريبية )اسموب التمريف المتغير المكثؼ(، اما المجموعة الضابطة فقد 

الميارات األساسية بكرة اليد وظروفيا  استمرت بتطبيؽ نفس االسموب المتبع الكساب الطمبة



التطبيقية وبذلؾ يكوف الفرؽ ناتجا عف تأثير المتغير المستقؿ عمى المجموعة التجريبية وكاف 
 المنيج التعميمي يتضمف المالمح التالية:

 .المتغير التجريبي )المستقؿ( وىو منيج التمريف المتغير المكثؼ 
  واالكتساب لمميارات األساسية بكرة اليد وتقاسبمالحظة السادة المتغيرات التابعة وىي التعمـ

 الخبراء لمستوى األداءالمياريالفراد العينة.
  لمتغيرات غير التجريبية )الدخيمة( وقد تؤثر عمى سالمة التجربة ولذلؾ ينبغي تحديد ىذه

 ية.المتغيرات والسيطرة عمييا مف خالؿ إجراءات السالمة الداخمية والسالمة الخارج
   تـ إعطاء المادة الدراسية العممية والنظرية نفسيا لكمتا المجموعتيف مف خالؿ المحاضرات

 النظرية والعممية المقررة مف قبؿ الييئة القطاعية والمعتمدة في الكمية.
   قاـ الباحث باالشراؼ عمى تدريس الميارات األساسية لطمبة المرحمة الثانية بوجود مدرسي المادة

 ة *الذيف اعتبروأ كادرًا مساعدًا في ىذه الدراس
 طبقت جميع الدروس العممية لكمتا المجموعتيف في الساحة الخارجية في كمية التربية الرياضية- 

 جامعة ديالى.

 (1) ةالوسائل االحصائي3-7

 
   الوسط الحسابي .1

 
  االنحراؼ المعياري  .2

 

     معامؿ االلتواء  .3
 
 2س – 1ساختبار )ت( لعينتيف مستقمتيف=  .4

1ع   
2ع –2

2 
 ن     
 

     أختبار )ت( لعينتيف متناظرتيف .5

 



 
---------------------------------------------------- 

 التعميمي:كادر العمؿ المساعد في تنفيذ المنيج 
 ـ.ـ سامر عزيز. .1

 ـ.ـ. محمد فاضؿ مصمح. .2

 ـ.ـ. ىدى ناجي. .3

، 1محمد جاسـ الياسري، مرواف عبد المجيد، األساليب األحصائية في المجاالت البحوث التربوية، ط(. (1
 .274، 272، 177، 136، 144، ص2111، مؤسسة الوارث لمنشر والتوزيع

 الباب الرابع:

 النتائج:عرض وتحميل ومناقشة -4

 (3الجدول )

 والجدولية القبمية والبعدية وقيمة )ت( المحسوبة اختبارات األداءالمهارييبين نتائج 
 التجريبية والضابطة.لممجموعتين 

 المجموعة 
 األختبارالبعدي األختبارالقبمي

قيمة )ت( 
 المحسوبة  

قيمة )ت( 
 *الجدولية

الداللة 
الوسط  األحصائية

 الحسابي 
األنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

األنحراف 
 المعياري

المجموعة 
 التجريبية

737 3325 11358 2373 5317 
1.716 

 معنوي

المجموعة 
 غيرمعنوي 1355 2314 7312 3331 7387 الضابطة

 (.26ودرجة حرية )( 1,15تحت مستوى داللة )*

بعدي لممجموعتيف الضابطة والتجريبية، اذ بمغ  -( نتائج االختبارات القبمي3يبيف الجدوؿ) 
(، 3,25( وبانحراؼ معياري )7.7الوسط الحسابي لممجموعة التجريبية في االختبار القبمي)

(، وعند معالجة 2,73( وانحراؼ معياري )11,58وبوسط حسابي في االختبار البعدي بمغ )
(، وعند مقارنتيا 5,17يًا باختبار )ت( لداللة الفروؽ، بمغت قيمة )ت( المحتسبة )البيانات احصائ

( كانت قيمة )ت( الجدولية 1,15( ومستوى داللة )26بقيمة)ت( الجدولية عند درجة حرية )



(، مايعني معنوية الفروؽ. ىذا وبمغ الوسط الحسابي لممجموعة الضابطة في االختبار 1.716)
( 7,12(، وبوسط حسابي في االختبار البعدي بمغ )3,31نحراؼ معياري )( وبا7.87القبمي )

(، وعند معالجة البيانات احصائيًا باختبار )ت( لداللة الفروؽ، بمغت 2,14وانحراؼ معياري )
( ومستوى 26(، وعند مقارنتيا بقيمة)ت( الجدولية عند درجة حرية )1,55قيمة )ت( المحتسبة )

 (، مايعنيعدـ معنوية الفروؽ.  1.716ت( الجدولية )( كانت قيمة )1,15داللة )

 

 

 ( 4جدول )  

يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحتسبة والجدولية والداللة 
 االحصائية لممجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبارات البعدية.

 المجموعة 
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

قيمة )ت( 
 المحسوبة  

قيمة )ت( 
 *الجدولية

الداللة 
الوسط  األحصائية

 الحسابي 
األنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

األنحراف 
 المعياري

االختبارات 
 معنوي 1.671 9.66 2314 7312 2373 11358 البعدية

 (.54ودرجة حرية )( 1,15تحت مستوى داللة )*

االختبارات البعدية لممجموعتيف الضابطة والتجريبية، اذ بمغ الوسط ( نتائج 4يبيف الجدوؿ)
(،  اما 2,73( وبانحراؼ معياري )11,58الحسابي لممجموعة التجريبية في االختبار البعدي)

( وانحرافو المعياري 7,12الوسط حسابي في االختبار البعدي لممجموعة الضابطة فقد بمغ )
حصائيًا باختبار )ت( لداللة الفروؽ، بمغت قيمة )ت( المحتسبة (، وعند معالجة البيانات ا2,14)
( 1,15( ومستوى داللة )54(، وعند مقارنتيا بقيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )9.66)

 (، مايعني معنوية الفروؽ.1.671كانت قيمة )ت( الجدولية )

 

( تبيف وجود فروؽ ذات داللة 3في ضوء النتائج التي تـ الحصوؿ عمييا والمبينة في الجدوؿ )
إحصائية بيف االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية التي تـ تعميـ الطمبة الميارات 



لذي األساسية بكرة اليد باسموبي التمريف المتغير المكثؼ لمصمحة االختبارات البعدية األمر ا
يدعو إلى قبوؿ الفرض األوؿ والذي ينص عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف نتائج 
االختبارات القبمية والبعدية الستخداـ اسموب التمريف المتغير المكثؼ لمتمريف ويعزوا الباحث اف 

طبيعة الفروؽ التي تظير فاعمية ىذا االسموب في تعمـ الميارات األساسية بكرة اليد لمناسبتيا ل
المعبة والستثمارىا االمثؿ لوقت الدرس الضيؽ وخاصًة اف الطالب الجامعي كاف قد اكتسب 
االشكاؿ الحركية األساسية المكونة لمميارات األساسية كالركض والمقؼ والرمي بما يسيـ في 
 امكانية زيادة خزيف البرامج الحركية المكتسبة في اداء ميارات المعبة وبالتالي تعزيز امثؿ
لالداءالمياري بكرة اليد اذ"إف الممارسة وبذؿ الجيد بالتدريب والتكرارات المستمرة ضرورية في 
عممية التعمـ، والتدريب عامؿ مساعد وضروري في عممية تفاعؿ الفرد مع الميارة والسيطرة عمى 

 (1) بحركاتو وتحقيؽ التناسؽ بيف الحركات المكونة لمميارة في أداء متتابع سميـ وزمف مناس
كما أظيرت النتائج عدـ معنوية الفروؽ في االختبارات القبمي بعدي لممجموعة 
الضابطةأواألسموب التقميدي في تعمـ األداء الفني لميارات كرة اليد لمطالب المرحمة الثانية بكمية 
التربية الرياضية )اسموب الموزع والثابت( مما يعني عدـ تحقؽ الفرض الثاني الذي ينص عمى 

د فروؽ ذات داللة احصائية بيف االختبارات القبمية بعدية لممجموعة الضابطة الخاضعة وجو 
لممنيج التقميدي في تعميـ ميارات كرة اليد األساسيةلطمبة المرحمة الثانية،ويعزو الباحث عدـ 
تحقؽ الفروؽ بيف االختباريف القبمي والبعدي الذي أظير ضعفًا في فاعمية انتياج االساليب 

يدية في تعميـ الميارات األدائية بكرة اليد كاف بسبب قمة الساعات المنيجية المخصصة التقم
لدرس كرة اليد في المرحمة الثانية اذ يعد زمف الساعتيف اسبوعيًا اليتماشى مع المنيج العممي في 
زيادة فرص التعمـ ناىيؾ عف األداءالمياري بكرة اليد يتطمب اشكاؿ متنوعة ومتكررة مف 

يقات العممية لضماف الوصوؿ لالىداؼ التعميمية". ؼ"تكرار األداء الحركي ىو متطمب التطب
 ( 2" )يحتاجو األشخاص لموصوؿ إلى مستويات عالية مف التعمـ الحركي

(والتي تبيف وجود فروؽ ذات 4كما واظيرت النتائج التي تـ الحصوؿ عمييا والمبينة في الجدوؿ )
لبعدية لممجموعتيف التجريبية والضابطة والتيف تـ تعميـ الطمبة داللة إحصائية في االختبارات ا

الميارات األساسية بكرة اليد باسموبي التمريف المتغير المكثفواسموبي الموزع والثابت لمصمحة 
االختباراتالعينة التجريبية التي استخدمت اسموب التمريف المتغير المكثؼ األمر الذي يدعو إلى 

الذي ينص عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في نتائج االختبارات قبوؿ الفرض الثالث و 
البعدية لممجموعتيف الضابطة والتجريبية ولصاح استخداـ اسموب التمريف المتغير المكثؼ لمتمريف 
ويعزوا الباحث اف الفروؽ التي تظير فاعمية ىذا االسموب ظيرت نتيجة لزيادة فرص األداء 

ؼ والمتنوع عمى حساب الموزع والثابت فضاًل عف اف جو الدرس وتنوعيا في االسموب المكث



باالسموب المكثؼ المتغير الذي خضعت لو العينة التجريبية اتسـ بالحركية والتجدد بما زاد مف 
 رغبة الطمبة ودافعيتيـ 

------------------------------------------------------ 
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سية بكرة اليد فال شؾ بأف التنوع بالتمريف عمى االشتراؾ التطبيؽ العممي الداء الميارات األسا
يجدد النشاط المعب والدافعية الستمرارية االداء كما يمنحو فرص مواجية مواقؼ المعب المتغيرة 
التي تحدث في المنافسة. واف عممية اتقاف الالعبينممميارات مف خالؿ اداء التماريف وتكرارىا 

رات واتقانيا اذا ما قارنا أدائيـ مع اداء المجموعة بشكؿ مكثؼ ومتنوع ساىـ في تطوير ىذه الميا
الضابطة،وىذا يتفؽ مع ما جاء  بأف اعادة التمريف عدة مرات تمكف ممارس كرة اليد مف اتقاف 

 ( 1ف )حسأالميارة وادائيا بشكؿ 
 الباب الخامس: االستنتاجات والتوصيات.

 االستنتاجات:  5-1

عمى ضوء النتائج التي خرج بيا الباحث ليذه الدراسة فأنو يصوغ مجموعة مف االستنتاجات 
 :تتناسب مع نتائج البحث 

اف المفردات التطبيقية السموب التمريف المتغير المكثفكاف ليا االثر االيجابي في تطوير  .1
 األداءالمياريالفرادالعينة التجريبية.

مخصص مف قبؿ الييئة القطاعية المخصص لمادة كرة بسبب المتغيرات الظرفية لمزمف ال .2
 اليدظير عدـ فاعمية اساليب التعمـ التقميدية في تطوير األداءالمياريالفراد العينة البحثية.

ظيور جو ايجابي اثناء الدرس العممي متمثؿ بالحركة والمتعة والتشويؽ عمى ضوء المفردات  .3
 افراد عينة البحث .المنفذةباسموب التمريف المتغير المكثؼ لدى 

تنظيـ التماريف والتشويؽ الذي احتواه المنيج التدريبي ساىـ في فاعمية تنفيذ مفرات المنيج    .4
مف قبؿ الالعبيف والتزاميـ المستمر عمى طوؿ فترة المنيج ساىـ وانعكس عمى االداء 

 المياري.
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 التوصيات: 5-2

ربط الميارات الحركية مع بعضيا ضمف اطار التعمـ لطمبة المرحمة الثانية لتطوير  -1
 األداءالمياري بكرة اليد. 

مراحؿ مبكرة في الكمية و التدريب الف تعمميا في التأكيد عمى تعمـ الميارات الصعبة في  -2
 مراحؿ متأخرة بأخذ الوقت الطويؿ والجيد الشاؽ في تعمميا مف قبؿ الطمبة.

التػأكيد عمى تطوير األداءالمياري بشكؿ متناسؽ وانسيابي وتكوف كؿ مرحمة مرتكزة عمى  -3
 مرحمة سابقة مف ناحية الوقت والجيد المبذوؿ.

 ثر مف اسموب في تعمـ الميارات االساسية بكرة اليد.استخداـ واعتماد اك -4
 استخداـ التنويع والتشويؽ ضمف اطار مناىج كرة اليد الجامعية..  -5
اجراء بحوث مشابية عمى فعاليات اخرى وباساليب تعميمية متنوعة بما يعزز مف خزيف  -6

 الخبرات لمطمبة في الكمية 
اضية العتماد اساليب حديثة في تطوير تعميـ نتائج ىذا البحث عمى كميات التربية الري -7

 مستوى األداءالمياري لكرة اليد.     
 المصادر

  احمد سميماف عودة وفتحي حسف ممكاوي ؛ اساسيات البحث العممي في التربية والعموـ
 .1987االنسانية .االردف : مكتبة المنار، 

  لقاىرة: دار النيضة العربية   1جابر ،عبد الحميد جابر ؛ التعميـ وتكنموجيا التعميـ ، ط ،
1982. 

  جابر عبد المجيد واحمد خيري كاظـ ؛ مناىج البحث العممي في التربية وعمـ النفس .القاىرة
 .1973: دار النيضة العربية ، 

   والخاصة في تعمـ تكنيؾ ركض جاسـ محمد نايؼ ؛ فاعمية التماريف التحضيرية العامة
 (.1986الموانع، )رسالة ماجستير، كمية التربية الرياضية/ جامعة بغداد، 



  ديوبولد ، ب ، فانداليف . مناىج البحث في التربية وعمـ النفس ، القاىرة : مكتبة االنجمو- 
 .1985المصرية ، 

 مة (. عباس السامرائي سايندتوب، داريؿ؛ تطوير ميارات تدريس التربية الرياضية ،) ترج
 .1991وعبد الكريـ السامرائي، بغداد: دار الحكمة لمطباعة والنشر ، 

  ضياء قاسـ الخياط ، عبد الكريـ قاسـ غزاؿ ؛ كرة اليد ، جامعة الموصؿ : دار الكتب
 .1988لمطباعة والنشر ، 

 ا 3تطبيقات.ط–نظريات –كماؿ درويش واخروف ؛االسس الفسيولوجية لتدريب كرة اليد.
 .1998لقاىرة:مركزالكتابممنشر، 

  كماؿ عارؼ ظاىر و سعد محسف اسماعيؿ ؛ كرة اليد ، جامعة الموصؿ :دار الكتب
 .1989لمطباعة والنشر ، 

  محمد جاسـ الياسري، مرواف عبد المجيد، األساليب األحصائية في مجاالت البحوث
 .2111، مؤسسة الوارث لمنشر والتوزيع، 1التربوية، ط

 ير اهلل وممدوح عبد المنعـ. سيكولوجية التعمـ بيف النظرية والتطبيؽ . بيروت: دار محمد خ
 .1993النيضة،

  القاىرة 1أسس التدريب عمييا، ج -مسابقات المضمار -محمد قشرة؛ اصوؿ العاب القوى .
 : دار الفكر العربي.

  ساؿ الساحؽ ناىدة عبد زيد. تأثير التداخؿ في أساليب التمريف عمى تعمـ ميارتي اإلر
والضرب الساحؽ بالكرة الطائرة . أطروحةدكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد ،كمية التربية 

 .2112الرياضية، 
  نجاح ميدي شمشوأكـر صبحي ؛  التعمـ الحركي. الموصؿ : دار الكتب لمطباعة

 . 2111والنشر،
 ة والرياضية. الموصؿ: نزار الطالب ومحمود السامرائي ؛ مبادئ اإلحصاء واالختبارات البدني

 .1981دار الكتب لمطباعة، 
  نصر الديف محمد محمود  ؛ اثر انماط مختمفة مف التدريس المصغر عمى تنمية ميارة

 .1987، جامعة اسيوط ،   5التساؤؿ عند طالب كمية التربية ، مجمة كمية التربية ، العدد 
 ثؼ والموزع عمى مستوى االداء نغـ حاتـ حميد الطائي . اثر استخداـ أسموب التعمـ المك

والتطور في فعالية الوثب الطويؿ واالحتفاظ بيا ، رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة بغداد 
 . 2111،كمية ألتربيو ألرياضيو، 

  ،ىارة ) ترجمة ( عبد عمي نصيؼ؛ اصوؿ التدريب . بغداد: مطبعة اوفسيت التحرير
1975. 



  211والتعمـ الحركي. بغداد: مطبعة وزارة التربية ،وجيو محجوب وآخروف ؛ نظريات التعمـ. 
  :1987. بغداد: مطبعة التعميـ العالي، التحميؿ الحركيوجيو محجوب. 
  وفاء صباح محمد الخفاجي؛ تأثير استخداـ التمريف العشوائي المتغير والتمريف المتجمع

ير منشورة، جامعة المتغير في تطور مستوى التعمـ لبعض أنواع السباحة، رسالة ماجستير غ
 .2111بغداد ، بغداد ،

   ، 1997ياسر دبور ؛ كرة اليد الحديثة ، اإلسكندرية :منشاة المعارؼ. 
   2111التعمـ وجدولة التدريب . بغداد : مكتب العادؿ لمطباعة الفنية ، يعرب خيوف؛. 
 لنشر، يوسؼ قطامي؛ سيكولوجيا التعمـ والتعمـ الصفي. االردف: دار الشروؽ لمتوزيع وا

1998. 

 
 Schmidt. A. Richard and Graig, A. Wrisberg (2000). Motor learning 

and performance second Edition, Human Kinetics.2000 
 Shmidt,A,Richard; Motor Control and 

Learning.Abhavioralemphasic,illinios: Humankinetics Publishers,1982. 
 

 
 


