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ىدف البحث إلى التعرف عمى تأثير استخدام أسموب التضمين في تعمم ميارة التصويب من       
في تعمم الثبات ومن القفز لألمام بكرة اليد والتعرف عمى األسموب األكثر فاعمية االمري أو التضمين 
ب المرحمة ميارة التصويب من الثبات ومن القفز لألمام بكرة اليد ، اجري البحث عمى عينة من طال
( طالب و 55الثانية بكمية التربية الرياضية في جامعة االنبار قسموا إلى مجموعة ضابطة وعددىا )

( طالب لمتجريبية . أجريت ليم االختبارات القبمية وبعدىا تم تطبيق المنيج التعميمي بأسموب 55)
سموب المتبع ) االمري ( ، التضمين عمى المجموعة التجريبية وطبقت المجموعة الضابطة المنيج باأل

وتم معالجة النتائج إحصائيًا واستنتج الباحث أن المنيج التعميمي بأسموب التضمين ىو األكثر فاعمية 
في تعمم ميارة التصويب من الثبات ومن القفز لألمام ، وأوصى الباحث استخدام أسموب التضمين لتأثيره 

 لثبات ومن القفز لألمام .االيجابي والفعال في تعمم ميارة التصويب من ا
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Research  identifying the impact of the use method of   The goal of    

embedding in learning the skill of correction of stability and jumping to 

in front of handball and to identify the method most effective 

skill of correction of stability and prescriptive or inclusion in learning the 

jumping to in front of handball, conducted this research at sample  

students from the second stage at the Faculty of Sports Education in the 

University of Anbar they divided into control group and number (25) 

Who underwent testing tribal and  nd (25) of the student pilotstudents a



then applied the curriculum in a manner modulated on the experimental 

group and applied the control group approach Followed method , and 

was processing the results statistically and concluded the researcher 

that the curriculum in a manner modulated is the most effective in 

learning the skill of correction of stability and Jumping to in front of, the 

researcher recommended  use a method of embedding the positive 

impact and effective in learning the skill of the stability correction , and 

Jumping to in front of . 

 

 ـ التعريف بالبحث 1

 المقدمة وأهمية البحث : 1ـ  1

إن التطور الذي يشيده العالم في مختمف المجاالت واىتمام الدول المتقدمة بالبحوث       
، وان لمتربية الرياضية دور ميم والدراسات التي تؤدي إلى االرتقاء بواقع شعوبيا نحو األفضل 

المعموم أن أكثر المجتمعات تقدمًا في مجاالت الحياة ىي تمك التي تعطي في تقدم الشعوب " 
لمتربية الرياضية اىتماما كبيرًا وفعااًل في التعميم ، حيث يرى المختصون والميتمون في التربية 

يم األىداف لممادة والمحتوى الرياضية إن التطور في ىذا المجال يجب أن ييدف إلى ف
واألساليب التي يتبعيا المربون في الوصول إلى تحقيق األىداف والمستوى والطرق التي يمكن أن 

حيث تسعى المؤسسات الرياضية إلى تطوير كوادرىا من خالل إتباع  ، (1)تتبع في تدريسيا " 
ساعد عمى بناء شخصية أفضل الطرق واألساليب في تدريس مواد التربية الرياضية والتي ت

المتعمم وتحقيق أىداف العممية التعميمية ، " تعد الطريقة من أىم مبادئ التدريس األساسية لدورىا 
الفعال في تنظيم الخبرات التعميمية حتى يمكن لممتعمم أن يحصل عمى أفضل النتائج وتولد لديو 

 . (5)و والحكم عمييا "االىتمام لتدفعو لبذل الجيود وتجعمو قادرًا عمى دراسة نتائج

يختار المدرس األسموب الذي يراه مناسبًا ليحقق أفضل النتائج وذلك حسب القدرات       
واإلمكانيات المتوفرة ، وليذا يؤكد معظم المربين عمى ضرورة إيجاد أساليب تدريسية حديثة 
تنسجم مع المرحمة السنية ، واالبتعاد عن األسموب التقميدي والذي ال يراعي الفروق الفردية بل 



تباع أساليب تركز عمى اإلبداع والتفاعل بين الطالب  يركز عمى طاعة األوامر وا  الحفظ والتمقين وا 
 .( 3)والمدرس

إن أسموب اإلدخال ) التضمين ( ىو األسموب األمثل الذي يراعي الفروق الفردية في       
، وألسموب  خبرات المتعممين وقدراتيم ومن دون أن يخل بالمستوى والكفاءة التعميمية واألكاديمية

 التضمين

 

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

: )األردن، دار الفرقان لمنشر والتوزيع ، 1( عمي محمد ألديري ؛ مناىج التربية الرياضية بين النظرية والتطبيق ، ط 1)
 .343( ص1993

: ) دار الكتب لمطباعة والنشر، جامعة الموصل 5ربية الرياضية ، ط( عباس احمد صالح السامرائي ؛ طرق تدريس الت5)
 .55( ص1987،

(  تيسير سامح النيار ؛ العوامل التي تعزز اإلبداع في التعميم ومدى توافرىا في المدارس الثانوية في األردن : ) مجمة 3)
 .99( ص1995، األردن  7، مجمد 13مؤتة لمبحوث والدراسات ، سمسمة العموم اإلنسانية واالجتماعية ، العدد

مفيوما مختمفا في تصميم الواجب حيث تقسم الميارة إلى عدة مستويات من الصعوبة       
 ويقوم المتعمم بأداء الميارة حسب المستوى الذي يتالءم مع إمكانيتو. 

مانية إن لعبة كرة اليد من األلعاب الفرقية الجماعية الشيقة والممتعة وتحتاج إلى قوة جس    
ولياقة بدنية عالية بسبب طبيعة المعبة والتغيرات التي تحدث في المباراة وسرعة تحول الفريق من 
اليجوم إلى الدفاع وبالعكس ، حيث إن الفريق يعتبر في حالة ىجوم عند  حيازتو عمى الكرة 

وسرعة في وسرعان ما يتحول إلى الدفاع عندما يفقد الكرة لذلك تحتاج إلى لياقة بدنية عالية 
اتخاذ القرار وأداء مياري عالي المستوى وتعاون كبير بين أعضاء الفريق في اليجوم والدفاع وال 
تعتمد عمى عدد من الالعبين دون اآلخرين بل الكل يشترك حسب واجبو ومركزه وان استيعاب 

تدخل  وفيم الميارات بصورة جيدة ضروري جدًا وذلك لموصول بالمتعمم إلى أفضل أداء ممكن ،
ىذه المعبة ضمن المنيج المقرر لدروس كمية التربية الرياضية ويبدأ التدريس بيا من المرحمة 
الثانية لذلك يجب عمى مدرسي ىذه المادة استخدام األساليب التي تراعي خصوصية ىذه المعبة 



كمن وتؤدي إلى تعمم مياراتيا بصورة جيدة لنجاح الدرس وتحقيق أىدافو . وفي ضوء ما تقدم ت
أىمية البحث في إن العديد من المدرسين والمعممين يستخدمـون األسمـوب التقميـدي ) االمري ( 
دون المجوء إلى أساليب تدريس حديثة أخرى في تدريس مادة كرة اليد ، وليذا دعت الضرورة 

يب ألجراء ىذه الدراسة كمحاولة عممية لالستفادة من أسموب اإلدخال ) التضمين ( كأحد األسال
التدريسية في مجال التربية الرياضية في تعمم ميارة التصويب من الثبات والتصويب بالقفز لألمام 
بكرة اليد ولمعرفة مدى تأثير ىذا األسموب من اجل االرتقاء بالعممية التعميمية واستخدام أفضل 

 الوسائل في تدريس ميارات ىذه المعبة .

 مشكمة البحث : 2ـ  1

ن التطور الحاصل في العممية التعميمية وظيور أساليب تدريس جديدة إال إن عمى الرغم م      
ىذه األساليب تالقي اإلىمال من العديد من مدرسي التربية الرياضية ، ومن خالل عمل الباحث 
في مجال التدريس الحظ أن ىناك ضعفًا في أداء ميارات التصويب وان الطالب يواجيون 

لباحث إلى استخدام أسموب تدريسي آخر وىو أسموب اإلدخال ) صعوبة في تعمميا مما دفع ا
التضمين ( لكون ىذا األسموب يراعي الفروق الفردية بين المتعممين من خالل تقسيم الميارة إلى 
عدة مستويات بحيث يتيح ذلك لمطالب بإن يؤدي الميارة كل طالب حسب مستواه وبما يتناسب 

 م ىذه الميارة والوصول بالمتعممين إلى أفضل مستوى ممكن .مع قابميتو مما يساعد ذلك إلى تعم

 

 

 هدفا البحث : 3ـ  1

ـ التعرف عمى أثر استخدام أسموب اإلدخال ) التضمين ( واألسموب المتبع في تعمم ميارة 
 التصويب من الثبات والتصويب بالقفز لألمام بكرة اليد .

أم المتبع ( في تعمم ميارة التصويب من الثبات ـ التعرف عمى األسموب األكثر فاعمية ) المقترح 
 والتصويب بالقفز لألمام بكرة اليد .

 فرضا البحث 4ـ  1



ـ ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج االختبارات القبمية والبعدية في تعمم ميارة التصويب 
والتجريبية ولصالح من الثبات والتصويب بالقفز لألمام بكرة اليد لمجموعتي البحث الضابطة 

 االختبارات البعدية .

ـ ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج االختبارات البعدية لمجموعتي البحث الضابطة 
 والتجريبية في تعمم ميارة التصويب من الثبات والتصويب بالقفز لألمام بكرة اليد .

 مجاالت البحث 5ـ  1

 المرحمة الثانية/كمية التربية الرياضية/جامعة االنبارعينة من طالب المجال البشري : 1ـ  5ـ  1

 . 5911/  5/  16ولغاية  5911/   5/  17المدة من  المجال ألزماني : 2ـ  5ـ  1

 مالعب كرة اليد في كمية التربية الرياضية ـ جامعة االنبار . المجال المكاني : 3ـ  5ـ  1

 ـ  الدراسات النظرية والمشابهة 2

 ت النظريةالدراسا 1ـ  2

 أسموب التضمين 

قدم موستن أساليب وطرائق جديدة وأعطت ىذه األساليب خيارات عديدة لمدرسي التربية       
الرياضية من اجل اختيار األسموب الذي يتالءم مع الميارة ويمكن من خاللو تحقيق أىداف 

داء ضمن العمل الدرس ، ومن ىذه األساليب أسموب التضمين الذي يوفر مستويات متعددة لأل
فمن غير  ةالواحد ، وىذا األسموب يراعي الفروق الفردية بين الطالب في المجموعة الواحد

الممكن أن يصل جميع الطالب إلى مستوى واحد في نشاط معين في نفس الوقت لذلك عمى 
مدرس المادة أن يستخدم إجراءات تتضمن توفير عدة مستويات من الصعوبة وذلك لتكون ىناك 

ة لكافة الطالب لممشاركة في األداء فيناك طالب يؤدون الميارة بصورة جيدة وىناك طالب فرص
 محدودي القدرة لذلك يجب توفير مستويات متعددة لألداء لنفس الميارة .

يوفر ىذا األسموب من الناحية العممية لكل من المدرس والطالب فترات أطول من       
اء ويجب تصميم البرنامج الفردي لكي يشمل سمسمة من االستقاللية في التمرين عمى األد



الفعاليات حيث يمكن أن يتضمن البرنامج الفردي الواحد عدد من الواجبات أو عدد من درجات 
، فيذا األسموب يشير إلى تنظيم الخبرات التعميمية وقيادتيا والغاية  (1)الصعوبة في أداء الواجب 

 . (5)في كيان المتعمم  من التدريس ىي إحداث تغييرًا ونمواً 

وُيعرف أسموب التضمين بأنو " أسموب يتميز بإعطاء اكبر قدر من الثقة لممتعمم الختيار       
، إن دور المدرس ىو اتخاذ القرار في مرحمة ما قبل  (3)المستوى الذي يناسبو من الصعوبة " 

داء ( بعد اختيار مستوى معين الدرس بينما يقوم الطالب باتخاذ القرارات في مرحمة الدرس ) األ
في الواجب تأتي مرحمة ما بعد الدرس ) التقويم ( حيث يتخذ الطالب القرارات الخاصة بعممية 

 تقويم األداء ويقرر في أي من المستويات المتوفرة يستمر باألداء .

نواع اختار الباحث نوعين من ميارة التصويب والتي كانت من ضمن األالمهارات قيد الدراسة :ـ 
 األكثر استخدامًا في كرة اليد وىما

 ـ التصويب من الثبات :ـ 1

" وىو مشابو إلى حد كبير عممية التمرير من فوق مستوى الكتف من ناحية األداء الحركي       
وطريقة التنفيذ ، ويمكن أن يؤدى من الثابت أو الحركة ويستعمل ىذا النوع من التصويب من 

م وجود مدافع أمام الالعب الرامي كما في حالة اليجوم الخاطف ، قبل المياجم في حالة عد
وكذلك في حالة وجود ثغرة بين صفوف المدافعين ، يحاول المياجم أن يستغميا بالتصويب من 
فوق مستوى الكتف من الثابت أو الحركة ، وفي حالة خروج حارس المرمى أو سقوطو أو عندما 

 .(4) مرماه "يكون في وضع غير مناسب لمدفاع عن 

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

( 1991: ) عمان ، دار الشروق ،  1( موسكا موستن ؛ تدريس التربية الرياضية ، ترجمة : جمال صالح وآخرون، ط1) 
 . 595ص

 3( ص 1979اإلسكندرية ، دار الكتب الجامعية ، ( عبد الفتاح لطفي ؛ المرجع في طرق التدريس التربية الحديثة : ) 5)
. 



( ابتسام حسن خمف ألبدري ؛ تأثير أسموبي التبادلي والتضمين في تعمم واحتفاظ بعض الميارات الحركية وأداء التشكيمة 3)
،  5998د ، الحركية واإلبداع في الجمناستك اإليقاعي ، أطروحة دكتوراه ، كمية التربية الرياضية لمبنات ، جامعة بغدا

 .43ص

( ،  5991الخياط ، نوفل محمد الحيالي ؛ كرة اليد : ) جامعة الموصل ، دار الكتب لمطباعة والنشر ،  ( ضياء4)
 .45ص

 :ـ (1)ـ التصويب من القفز 2

وىوتصويبة سوطية من فوق الرأس مع القفز بعد ثالث خطوات أو خطوتين وتؤدى بطريقتين     
 يًا والتصويب بالقفزأماما(،وسيتطرق الباحث إلى التصويب بالقفز اماماً ىما ) التصويب بالقفز عال

 :ـ(5)التصويب من القفز امامًا 

في ىذا النوع من التصويب يقوم الالعب المياجم بمحاولة التخمص من المدافع ، حتى يتم       
ي حالة التصويب دون إعاقة ، ويؤدي المصوب من خالل ثغرة دفاعية بين المدافعين ، أو ف

أمتار( ، سواء من الوسط  6االنفراد بالمرمى ، ويتم ىذا النوع من التصويب من منطقة )الـ
لالعب الوسط المياجم ، أو من احد الجناحين )الجناح األيمن أو الجناح األيسر( ويكمن نجاح 

 ىذا التصويب في قرب المسافة بين الالعب المصوب وحارس المرمى .

 ءاته الميدانيةمنهج البحث و إجرا ـ 3

استخدم الباحث المنيج التجريبي لمالئمتو طبيعة البحث ، " إذ أن التجريب  منهج البحث 1ـ  3
 . (3)من أكثر الوسائل كفاءة لموصول إلى معرفة موثوق بيا " 

 مجتمع البحث وعينته 2ـ  3

تم اختيار مجتمع البحث بصورة عمديةمن طالب المرحمة الثانية بكمية التربية الرياضيةـ     
( طالب مقسمين إلى شعبتين 97، والبالغ عددىم)  5911ـ  5919جامعةاالنبار لمعام الدراسي 

(  طالب يمثمون شعبتين 59)أ( و)ب( يمثمون مجتمع األصل ، أما عينة البحث فتكونت من )
( طالب لكل من المجموعة الضابطة من شعبة )ب( والتجريبية من شعبة )أ( تم 55وبواقع )

اختيارىم بطريقة القرعة، وبما أنو " كمما زادت العينة عددًا زادت قدرتيا عمى عكس المجتمع 



من مجتمع األصل بعد %(  51.54)فقد مثموا نسبة (4)األصمي وقل الخطأ في اختبار العينة "
مشاركين في التجربة االستطالعية و الطالب الراسبين والمعممين والممارسين استبعاد الطالب ال

 لمعبة .

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

( ،  5991الخياط ، نوفل محمد الحيالي ؛ كرة اليد : ) جامعة الموصل ، دار الكتب لمطباعة والنشر ،  ( ضياء5)
 .45ص

 .357( ص 1993محجوب ؛ طرائق البحث العممي ومناىجو : ) بغداد ، دار الحكمة لمطباعة والنشر ، ( وجيو 3)

 

(  5997( يعرب خيون و عادل فاضل ؛ التطور الحركي واختبارات األطفال : ) بغداد ، مكتب العادل لمطباعة ، 4)
 .31ص

 

 تكافؤ مجموعتي البحث  3ـ  3

ين مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية في المتغيرات قيد أجرى الباحث عممية التكافؤ ب      
الدراسة ، " ينبغي عمى الباحث تكوين مجموعات متكافئة في األقل فيما يتعمق بالمتغيرات التي 

، واستخدم اختبار ) ت ( لعينتين متساويتين في العدد لحساب التكافؤ  (1)ليا عالقة بالبحث" 
 ( 1ات قيد الدراسة وكما مبين في الجدول ) وذلك في االختبار القبمي لمميار 

 ( 1جدول ) 

يبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية في حساب التكافؤ لممجموعتين الضابطة 
 والتجريبية وقيمة ) ت ( المحتسبة والجدولية وداللتيما اإلحصائية



االختبارا
 ت

 وحدة
 القياس

المجموعة 
 الضابطة

المجموعة 
 التجريبية

 
 t ةقيم

 الداللة
 اإلحصائية

المحسو 
 بة

الجدولي
 ة

 س  
 ع± س   ع±

 التصويب
 من الثبات

7.9 نقاط
2 

2.99 7.56 2.7
7 

 غير دال 32,2 3.43

التصويب 
 من الوثب

5.6 درجة
4 

2.68 6.64 2.6
2 

 غير دال 1.31

 

 

( أن قيمة )ت( لممتغيرات الرئيسية قيد البحث كانت اصغر من 1يتضح من خالل جدول )      
( و تحت مستوى  48=  5 - 55+  55( أمام درجة حرية )  95,5قيمة )ت( الجدولية ) 

( والذي يدل عمى عدم وجود فروق معنوية بين المجموعتين ويؤكد التكافؤ فيما  95,9داللة ) 
 بينيما .

 

 

 

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

: ) القاىرة ،  3( ديو بولدن فان دالين ؛ مناىج البحث في التربية وعمم النفس ، ترجمة محمد نبيل نوفل وآخرون ، ط1) 
 .398( ص 1984مكتبة االنجمو المصرية ، 

 وماتاألجهزة واألدوات و وسائل جمع المعم 4ـ  3

 األجهزة واألدوات  1ـ  4ـ  3

 ـ كرات يد .

 ـ صافرة .

 . ( CASIO )ـ حاسبة الكترونية 



 . 1ـ مصطبة عدد 

 سم 69×69م ذو ست فتحات بقياس 3×م5ـ ستار من القماش السميك يغطي اليدف بقياس 

 سم.49×49ـ مربعات مصنوعة من الحديد بقياس 

 

 وسائل جمع المعمومات 2ـ  4ـ  3

 العممية . ـ المصادر

 ( . Internetـ شبكة المعمومات الدولية ) 

 ـ االختبار والقياس 

 ـ الوسائل اإلحصائية .

 

تحديد االختبارات الخاصة بقياس مهارة التصويب من الثبات والتصويب بالقفز لألمام  5ـ  3
 بكرة اليد

 تم تحديد االختبارات المالئمة من خالل : ـ      

العممية المختمفة الخاصة باالختبار والقياس في التربية الرياضية وانتقاء ـ االطالع عمى المصادر 
عدد منيا ، ووضعت ىذه االختبارات في صورة استبيان وعرضت عمى الخبراء والمختصين ، 

 ( عمى وفق إجابة المحكمين . 5ـ  1واستخدم فيو خمس رتب لتعطي النتيجة مرتبة من ) 

 تيا إحصائيا باستخدام معادلة األىمية النسبية لالختبار الواحد .ـ جمع البيانات وتفريغيا ومعالج

% ( فما فوق ، كما موضح في جدول 79ـ تم اختيار االختبارات التي حصمت عمى نسبة اتفاق )
(5. ) 

 



 

 

 (5جدول )

 األىمية النسبية لالختبار الواحد بعد عرضيا عمى الخبراء

 

 ت

 

 اسم االختبار

 ألهمية النسبيةا

 لالختبار الواحد

 %78 م( 6اختبار دقة التصويب من الثبات من مسافة ) 19

 %86 م( 7اختبار دقة التصويب من الوثب من مسافة ) 11

 %42 م(9اختبار دقة التصويب من خمف الـ ) 15

 %34 اختبار دقة التصويب بالوثب عاليا   13

 %33 اختبار دقة التصويب بعد أداء الخداع  14

 

 (1)( متر6التصويب من الثبات من مسافة )اختبار  1ـ  5ـ  3

 دقة التصويب .قياس  : االختبارمن يدف ال

 األدوات :

 قانونية .كرات يد  (6ـ عدد )

 سنتمتر . ( 49x49) مربع دقة التصويب( 4عدد )ـ 

 مرمى .من ال تين العمويتين والسفميتينويلزاامن كل في يعمق مربع  ـ



ويوجو  أمتار ، (6ممرمى مباشرة خمف خط )ل في المنطقة المواجية يقف الالعب ـ طريقة األداء:
ثالث تيم تصويب بحيث  ، الكرات الواحدة بعد األخرى إلى داخل أي من المربعات العميا والسفمى

األخريات إلى األخريات إلى أي ثالث كرات الو عمويتين أو كمتييما ال إلى أي من الزاويتينكرات 
 تين .السفميين من الزاويت

ـ يراعى أن تمرر الكرة من داخل المربعات بالتصويب غير المرفوع بالنسبة لممربعات العميا وغير 
 مدحرجة عمى األرض بالنسبة لممربعات السفمى .

ـ يتم التصويب من الثبات أو الحركة عمى إن تصل إلى خط ستة أمتار بحيث يكون مالمسًا 
 المصوبة . لألرض لحظة خروج الكرة من اليد

 

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

 . 597، ص  همصدر سبق ذكر  ؛ ضياء الخياط ونوفل الحيالي( 1)

المربعات العميا والسفمى وىي مستوفيو  من التسجيل : تحتسب عدد الرميات التي تمر فييا الكرة
الرميات التي تدخل المرمى إلى درجات من واقع الجدول ، تحول عدد لكل الشروط الموضحة 

 المعد لذلك .

 ( أمتار6معدالت دقة التصويب عمى المرمى من مسافة )

 
 
 
 
 
  

  

  

 الدرجة عدد األىداف الناجحة
1 
5 
3 
4 
5 
6 

5 
19 
14 
17 
59 
55 



  (1) اختبار دقة التصويب من الوثب 2ـ  5ـ  3

 التصويب من الوثب في كرة اليد .اليدف من االختبار : قياس دقة 

، مرمى كرة يد مغطى تمامًا بستار من القماش السميك ولو ست فتحات  6األدوات : كرة يد عدد 
( يشيران 3سم(،)يحمل المربعان العمويان من كل جانب إلى رقم)69×سم69مربعة الشكل بحجم )

جتين ، أما المربعان في ( ويشيران إلى در 5إلى ثالث درجات ، والمربعان السفميان رقم )
يوضع عمى منطقة  1( ويشيران إلى درجة واحدة (، مصطبة عدد1المنتصف فيحمالن رقم)

 م،ساعة إيقاف7ال

كرات عمى 6م( ،توضع 9مواصفات األداء : يقف المختبر خمف خط منطقة الرمية الحرة )الـ 
األرض وعند سماع اإلشارة يمتقط المختبر إحدى الكرات ثم يأخذ ثالث خطوات كحد أقصى إلى 
أن يصل لممقعد ليقوم بالوثب من عمى المقعد ثم يصوب الكرة محاوال إدخاليا في داخل إحدى 

يعود مرة أخرى اللتقاط الكرة الثانية ويكرر نفس األداء إلى أن يصوب الكرات الست  المربعات ثم
 . 

 

 

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

التربوية ؛ فعالية تدريس األقران عمى مستوى أداء ميارات التصويب في كرة اليد ، مجمة العموم  ( فيصل المال عبد اهلل1) 
 .49، ص  5993جامعة البحرين ، المجمد الرابع، العدد الثالث ،  –والنفسية 

التسجيل : يحسب ىدف إذا دخمت الكرة إحدى المربعات ، وتجمع عدد الدرجات التي يحصل 
عمييا كل مختبر بناءا عمى الدرجة المخصصة لكل مربع من المربعات الستة لتكون الدرجة 

 درجة .18العظمى ىي 

 الشروط : يجب الوثب من عمى المقعد 

 



 

 

 التجربة االستطالعية  6ـ  3

ُتعرف التجربة االستطالعية بأنيا " عبارة عن دراسة تجريبية أولية يقوم بيا الباحث عمى        
، ومن أجل الوقوف  (1)عينة صغيرة قبل قيامو ببحثو بيدف اختيار أساليب البحث وأدواتو " 

السميم عمى تنفيذ مفردات االختبارات التي تؤدي إلى الحصول عمى نتائج صحيحة وموضوعية 
في  17/5/5911أجرى الباحث مع الفريق المساعد التجربة االستطالعية يوم الخميس الموافق 

تم استبعادىم  الممعب الخارجي التابع لكمية التربية الرياضية عمى عينة مكونة من ستة طالب وقد
من التجربة الرئيسية ، اليدف من التجربة االستطالعية ىو التعرف عمى السمبيات التي قد 

 . يواجييا الباحث عند إجراء االختبارات

 

 

 

 

 

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

: ) القاىرة ، مركز  5لعممية لكرة الطائرة وطرق القياس ، ط( محمد صبحي حسانين وحمدي عبد المنعم ؛ األسس ا1) 
 .594( ص1997الكتاب لمنشر ، 



 األسس العممية لالختبارات 7ـ  3

 ثبات االختبار

" تطمق ىذه التسمية عمى االختبار إذا تكرر استخدام االختبار وأعطى النتائج نفسيا في كل      
عن طريق إعادة االختبار عمى العينة نفسيا وبفاصل  ، تم حساب معامل ثبات االختبار (1) مرة "

وأعيد  17/5/5911( طالب بتاريخ 6زمني حيث اجري االختبار عمى عينة مكونة من )
وفي ظروف مشابية الستخراج معامل االرتباط  51/5/5911االختبار عمى العينة نفسيا بتاريخ 

لبسيط )بيرسون( ولالختبارين كما في بين االختبار األول والثاني باستخدام معامل االرتباط ا
 (3جدول )

 (3جدول )

  قيم معامالت ثبات وصدق وموضوعية االختباراتقيم معامالت ثبات وصدق وموضوعية االختبارات

  

  معامل الموضوعيةمعامل الموضوعية  معامل الصدقمعامل الصدق  معامل الثباتمعامل الثبات  االختباراالختبار  تت

  3.893.89  3.913.91  3.833.83  اختبار التصويب من الثباتاختبار التصويب من الثبات  11

  3.923.92  3.893.89  3.833.83  اختبار التصويب من الوثباختبار التصويب من الوثب  22

 صدق االختبار

جمـو أيقصد بصدق االختبار " مدى صالحية االختبار أو المقياس في قياس ما وضـع من      
الباحث إلى حساب معامل الصدق الذاتي من  أجـل التأكد من صدق االختبــارات لجأومـن  (5)"

( ، ولم 3وكما موضح في جدول ) (3)خالل حساب الجذر التربيعي لمعامل ثبـات االختبارات 
يكتف الباحث بيذا النوع من الصدق ، واعتمد ايضًا عمى صدق المحتوى أو المضمون عن 
طريق عرض االختبارات عمى مجموعة من الخبراء والمختصين ، حيث اتفق ىؤالء الخبراء عمى 

 إنيا صالحة لقياس ما وضعت من اجمو .



 

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

( 5999: ) عمان ، دار السيرة لمنشر والتوزيع ،  1( سامي ممحم ؛ مناىج البحث في التربية وعمم النفس ، ط1) 
 .587ص

( ، ص 5997ركز الكتاب لمنشر ، : ) القاىرة ، م 4( ليمى السيد فرحات ؛ القياس واالختبار في التربية الرياضية ، ط5)
115 . 

: ) القاىرة ، دار الفكر العربي  1، ج 3( محمد صبحي حسانين . القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية ، ط3)
 . 195( ، ص1995لمطباعة والنشر ، 

 موضوعية االختبار

عطا     ء الدرجة أي يعطي تعني الموضوعية " وضوح التعميمات من حيث إدارة االختبار وا 
، وعمى ىذا األساس تم استخراج موضوعية  (1)النتيجة نفسيا ميما اختمف المصححون " 

االختبار من خالل تقويم محكمين ) مقومين ( ، وبعدىا تم إيجاد معامل االرتباط بين درجات 
 المقومين وظيرت الموضوعية .

 إجراءات البحث الميدانية 8ـ  3

 القبمية االختبارات  1ـ  8ـ  3

/  5/  57أجرى الباحث االختبارات القبمية لممجموعة التجريبية في يوم األحد الموافق )       
 ( . 5911/  5/  58( ، ولممجموعة الضابطة يوم االثنين الموافق )  5911

 التجربة الرئيسية لمبحث 2ـ  8ـ  3

المصادر العممية وأراء بعض الخبراء والمختصين في  بعضعمى الباحث بعد إطالع       
، وذلك لالستفادة من أرائيم وتوجيياتيم  ولعبة كرة اليد مجال طرائق التدريس والتعمم الحركي

أسموب ) ، قام الباحث بإعداد التمارين الخاصة ب ، ومن اجل تحقيق أىداف البحث السديدة
مدرس  قامسموب والخطط التدريسية األومفردات وبعد تحديد االختبارات  التضمين اإلدخال (

، وحسب دروس  التمارين الموضوعة ليم وبأشراف الباحث عمى وفقبتدريس عينة البحث  مادةال



استخدم أسموب )اإلدخال( التضمين   ، التربية الرياضية المخصصة في جدول الدروس األسبوعي
وحدة تعميمية وبواقع  (16) ة عمى مدىفي الجزء التطبيقي من القسم الرئيسي لموحدة التعميمي

( دقيقة ، بحيث يقسم التمرين إلى 99وحدتين تعميميتين في األسبوع زمن كل وحدة تعميمية )
، من المستوى الذي يستطيع أن يؤدي من خاللو  مستويات من الصعوبة بحيث يبدأ كل طالب

في الجزء التطبيقي من القسم أما بالنسبة إلى المجموعة الضابطة فيي تستخدم األسموب األمري 
( وحدة تعميمية وبواقع وحدتين تعميميتين في األسبوع 16الرئيسي لموحدة التعميمية عمى مدى )

 ( دقيقة99زمن كل وحدة تعميمية )

 االختبارات البعدية 3ـ  8ـ  3

 بعد انتياء تجربة البحث الرئيسية أجريت االختبارات البعدية لممجموعة التجريبية يوم األحد       

 

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

(  1988( ذوقان عبيدات ؛ البحث العممي ) مفيومو . أدواتو . أساليبو ( : عمان ، دار الفكر لمنشر والتوزيع ، 1) 
 .158ص

 5911/  5/  16( ، ولممجموعة الضابطة يوم االثنين الموافق )  5911/  5/  15الموافق ) 
 ( ، وقد اتبع الباحث نفس طريقة أداء االختبارات القبمية وتحت نفس الظروف .

 

                     الوسائل اإلحصائية 9ـ  3

                                          (1)...............................................ـ النسبة المئوية  ..........................

                                     (5)ـ األىمية النسبية لالختبار الواحد  ........................................................

 (3)........................................................ـ معامل الصدق الذاتي ............

 (4)ـ الوسط الحسابي .........................................................................

 (5)ـ معامل االرتباط البسيط )بيرسون(  ......................................................



 (6)المعياري .....................................................................ـ االنحراف 

 (7)ـ )ت( لمعينات المستقمة متساوية العدد  ....................................................

 (8)........................................ـ )ت( لمعينات المترابطة  .........................

 

 

 

 

 

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

( سعد محسن إسماعيل ؛ تأثير أساليب تدريبية لتنمية القوة االنفجارية لمرجمين والذراعين في دقة التصويب البعيد بالقفز 1)
 .94، ص  1996ضية ، جامعة بغداد ، عاليا في كرة اليد ، أطروحة دكتوراه ، كمية التربية الريا

( ضرغام عبد السالم نعمة الجدعان ؛ تأثير منيج تعميمي مقترح باستخدام بعض الوسائل المساعدة في تعمم ميارتي 5)
 . 57، ص   5997الضربة األرضية األمامية والخمفية بالتنس األرضي ، رسالة ماجستير ، جامعة البصرة ، 

 .95مصدر سبق ذكره ، ص( محمد صبحي حسانين . 3)

( ،  1999( قيس ناجي عبد الجبار . طرائق األساليب اإلحصائية : ) بغداد ، مطابع دار الحكمة لمطباعة والنشر ، 4)
 . 151ص

( وديع ياسين محمد التكريتي وحسن محمد عبد العبيدي ؛ التطبيقات اإلحصائية واستخدامات الحاسوب في 8( )7( )5()5)
 . 585،  575،  159،  514( ، ص 1999ياضية : ) الموصل ، دار الكتب لمطباعة والنشر،بحوث التربية الر 

 ـ عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها 4

عرض نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممجموعتين الضابطة والتجريبية وتحميمها  1ـ  4
 ومناقشتها

 مجموعة الضابطة وتحميمها ومناقشتهاعرض نتائج االختبارات القبمية والبعدية لم 1ـ  1ـ  4



 (4جدول )

يبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وفروق األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 
( المحسوبة وداللة الفروق بين نتائج االختبار القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة في Tوقيمة )

 من القفز لألمامميارة التصويب من الثبات والتصويب 

 وحدة المتغيرات
 القياس

 قيمة ع ف س  ف االختبار البعدي االختبار القبمي
(t) 

المح
 سوبة

 *الداللة
(3.35) 

 س  
 ع س   ع

 التصويب
 من الثبات

7.9 نقاط
2 

2.99 9.23 1.7
9 

 معنوي 9.53 2.98 5.68

التصويب 
 من الوثب

5.6 درجة
4 

2.68 7.96 1.8
6 

 معنوي 6.92 2.37 3.28

 ( 54=1-55( أمام درجة حرية )1.711*قيمة )ت( الجدولية )  

    

( أن قيم )ت( المحسوبة لممجموعة الضابطة في ميارة التصويب من 4يتضح من الجدول )   
( وعمى التوالي وعند مقارنتيا بقيمة  6.95،  9.53الثبات والتصويب من القفز لألمام كانت ) 

( وجد  54=1-55( ودرجة حرية ) 9.95( وبمستوى داللة )1.711)ت( الجدولية التي كانت )
ما يدل عمى داللة الفروق بين االختبارين ولصالح االختبار البعدي ويعزو الباحث بأنيا اكبر م

ىذا التقدم إلى وجود فائدة من األسموب المتبع ولكنيا لم ترقى إلى المستوى المطموب بسبب قمة 
 االىتمام في عامل الفروق الفردية بين الطالب .

 

 

 

 ية لممجموعة التجريبية وتحميمها ومناقشتهاعرض نتائج االختبارات القبمية والبعد 2ـ  1ـ  4

 (5جدول )



يبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وفروق األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 
( المحسوبة وداللة الفروق بين نتائج االختبار القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في Tوقيمة )

 والتصويب من القفز لألمامميارة التصويب من الثبات 

 

 وحدة المتغيرات
 القياس

 قيمة ع ف س  ف االختبار البعدي االختبار القبمي
(t) 

المح
 سوبة

 *الداللة
(3.35) 

 س  
 ع س   ع

 التصويب
 من الثبات

12.1 2.77 7.56 نقاط
2 

1.9
2 

 معنوي 9.96 2.89 5.76

التصويب 
 من الوثب

11.3 2.62 6.64 درجة
4 

1.9
3 

4.66 2.33 13.1
3 

 معنوي

 ( 54=1-55( أمام درجة حرية )1.711*قيمة )ت( الجدولية )  

 

( أن قيم )ت( المحسوبة لممجموعة التجريبية في ميارة التصويب من 5يتضح من الجدول )      
( وعمى التوالي وعند مقارنتيا بقيمة  19.13،  9.56الثبات والتصويب من القفز لألمام كانت ) 

( وجد  54=1-55( ودرجة حرية ) 9.95( وبمستوى داللة )1.711ة التي كانت ))ت( الجدولي
بأنيا اكبر مما يدل عمى داللة الفروق بين االختبارين ولصالح االختبار البعدي ويعزو الباحث 
ىذا إلى فعالية أسموب التضمين الذي يراعي الفروق الفردية مما يسمح لجميع الطالب إلى األداء 

 ب مستواه .الصحيح كٌل حس

 

 

 

 

 



 عرض نتائج االختبارات البعدية لممجموعتين الضابطة والتجريبية وتحميمها ومناقشتها 2ـ  4

 (6جدول )

قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وفروق األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية يبين 
البعدية لممجموعتين الضابطة ( المحسوبة وداللة الفروق بين نتائج االختبارات Tوقيمة )

 والتجريبية في ميارة التصويب من الثبات والتصويب من القفز لألمام

 وحدة المتغيرات
 القياس

المجموعة 
 الضابطة

المجموعة 
 التجريبية

 قيمة
(t) 

المح
 سوبة

 *الداللة
(3.35) 

 س  
 ع س   ع

9.2 نقاط من الثبات التصويب
3 

1.79 12.1
2 

1.9
2 

 معنوي 5.53

7.9 درجة التصويب من الوثب
6 

1.86 11.3
4 

1.9
3 

 معنوي 5.73

 (48=5-55+55( أمام درجة حرية )5.951*قيمة )ت( الجدولية )  

 

( أن قيم )ت( المحسوبة لممجموعتين الضابطة والتجريبية في ميارة 6يتضح من الجدول )      
( وعمى التوالي وعند 5.79،  5.59التصويب من الثبات والتصويب من القفز لألمام كانت )

( ودرجة حرية ) 9.95( وبمستوى داللة )5.951مقارنتيا بقيمة )ت( الجدولية التي كانت )
وجد بأنيا اكبر من القيمة الجدولية مما يدل عمى وجود فروق ذات داللة  ( 48=55+55-5

معنوية ولصالح اختبارات المجموعة التجريبية ، ويعزو الباحث أسباب ىذه الفروق لدى عينة 
البحث إلى أن أسموب التضمين وما يحتويو من مستويات الطمبة كافة مما يسمح ليم بالمشاركة 

إلى تطور مستواىم ، كما يرى )حسن معوض( " إن التعمم ال يتأتى إال وبفعالية في الدرس أدى 
عن طريق نشاط المتعمم نفسو وتفاعمو مع الموقف التعميمي فنشاط المتعمم ىو االعتبار الذي 

، وان ىذا األسموب يمنح ثقة لمطالب في اختياره لممستوى  (1)يجب أن يوضع في المرتبة األولى "
عمى األداء ويشجع الطالب عمى االعتماد عمى النفس من اجل األداء الذي يتالءم مع قدرتو 

 األمثـــل لالنتقال إلى المستوى اآلخر، إضافة



 

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

 .85ت ( ص( حسن معوض ؛ طرق التدريس في التربية الرياضية : )القاىرة ، دار الفكر العربي ، ب 1)

إلى ذلك كان لمتدرج من السيل إلى الصعب في تعمم الميارة وتطبيق التمارين بدقة دور ميم في 
تعمم الطالب وتفوقيم عمى المجموعة الضابطة ، ) وان ىذا األسموب ييدف إلى االنسجام في 

ق في حالة األداء واالىتمام بالفروق الفردية ، ويتيح لمطالب الفرصة لمرجوع إلى المستوى الساب
عدم قدرتو عمى أداء الميارة بشكل صحيح وذلك يساىم في تطوير مستواه وأداء الميارة بنجاح ( 

، وكان لمجموعة التمارين التي استخدمت في الجزء التطبيقي من القسم الرئيسي دور فعال  (1)
شوقة في في تعمم ميارات التصويب بصورة مشوقة بعيدة عن الممل " أن استخدام التمارين الم

 .  (5)التدريب يعد عاماًل ميمًا لالرتفاع بالمستوى الفني والبدني والنفسي لالعب " 

 

 ـ االستنتاجات والتوصيات 5

 االستنتاجات 1ـ  5

ميارة التصويب من الثبات والتصويب من القفز وبنسب  ـ إن األسموبان كانا فعالين في تعمم 1
 متفاوتة .

 عالية في تعمم ميارة التصويب من الثبات والتصويب من القفز .ـ كان أسموب التضمين أكثر ف 5

 

 التوصيات 2ـ  5

 يوصي الباحث باآلتي :

 

 استخدام أسموب التضمين في تعمم الميارات األساسية بكرة اليد لتأثيره االيجابي . .1



التأكيد عمى استخدام طرائق وأساليب حديثة في تعمم الميارات األساسية لأللعاب الفرقية  .5
 ألخرى .ا

 استخدام أساليب تدريسية متنوعة التي يكون لممتعمم دور فييا . .3

 إجراء دراسات مشابية أللعاب و ميارات أخرى . .4
 

 

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

عض الميارات األساسية بالكرة الطائرة ، ( بان عبد الرحمن إبراىيم ؛ تأثير استخدام بعض األساليب التدريسية في تعمم ب1)
 . 74، ص 5991رسالة ماجستير ، كمية التربية الرياضية ، جامعة بغداد ، 

 . 155( ص 1993( محمد جميل عبد القادر ؛ التربية الرياضية الحديثة : ) بيروت ، دار الجيل ، 5)

 المصادر

ابتسام حسن خمف ألبدري ؛ تأثير أسموبي التبادلي والتضمين في تعمم واحتفاظ بعض   (1)
الميارات الحركية وأداء التشكيمة الحركية واإلبداع في الجمناستك اإليقاعي ، أطروحة دكتوراه 

 . 5998، كمية التربية الرياضية لمبنات ، جامعة بغداد ، 

ساسية : ) بغداد ، مكتب دار السالم لمنشر ، احمد عريبي عودة ؛ كرة اليد وعناصرىا األ (5)
5994 . ) 

بان عبد الرحمن إبراىيم ؛ تأثير استخدام بعض األساليب التدريسية في تعمم بعض الميارات  (3)
 . 5991األساسية بالكرة الطائرة ، رسالة ماجستير ، كمية التربية الرياضية ، جامعة بغداد ، 

عزز اإلبداع في التعميم ومدى توافرىا في المدارس تيسير سامح النيار ؛ العوامل التي ت (4)
الثانوية في األردن : ) مجمة مؤتة لمبحوث والدراسات ، سمسمة العموم اإلنسانية واالجتماعية 

 ( .1995، األردن  7، مجمد 13، العدد

 حسن معوض؛طرق التدريس في التربية الرياضية : )القاىرة ، دارالفكر العربي ، ب ت (. (5)

ن فان دالين ؛ مناىج البحث في التربية وعمم النفس ، ترجمة محمد نبيل نوفل ديو بولد (6)
 ( . 1984: ) القاىرة ، مكتبة االنجمو المصرية ،  3وآخرون ، ط

ذوقان عبيدات ؛ البحث العممي ) مفيومو . أدواتو . أساليبو ( : عمان ، دار الفكر لمنشر  (7)
 .158( ص 1988والتوزيع ، 



: ) عمان ، دار السيرة لمنشر  1لبحث في التربية وعمم النفس ، طسامي ممحم ؛ مناىج ا (8)
 ( .5999والتوزيع ، 

سعد محسن إسماعيل ؛ تأثير أساليب تدريبية لتنمية القوة االنفجارية لمرجمين والذراعين في  (9)
 –دقة التصويب البعيد بالقفز عاليا في كرة اليد . أطروحة دكتوراه ، كمية التربية الرياضية 

 . 1996بغداد ،  جامعة

الخياط ونوفل محمد الحيالي ؛ كرة اليد : ) جامعة الموصل ، دار الكتب لمطباعة  ضياء (19)
 ( . 5991والنشر ، 

ضرغام عبد السالم نعمة الجدعان ؛ تأثير منيج تعميمي مقترح باستخدام بعض الوسائل  (11)
رضي ، رسالة المساعدة في تعمم ميارتي الضربة األرضية األمامية والخمفية بالتنس األ

 . 5997ماجستير ، جامعة البصرة ، 

: ) دار الكتب 5عباس احمد صالح السامرائي ؛ طرق تدريس التربية الرياضية ، ط (15)
 ( .1987لمطباعة والنشر، جامعة الموصل ،

عبد الفتاح لطفي ؛ المرجع في طرق التدريس التربية الحديثة : )اإلسكندرية ، دار الكتب  (13)
 ( .1979الجامعية ، 

: )األردن، دار 1عمي محمد ألديري ؛ مناىج التربية الرياضية بين النظرية والتطبيق ، ط  (14)
 ( .1993الفرقان لمنشر والتوزيع ، 

عماد الدين عباس أبو زيد و مدحت محمود عبد العال الشافي ؛ تطبيقات اليجوم في كرة  (15)
 ( .5997:)جامعة الزقازيق ،1اليد ، ط

تدريس األقران عمى مستوى أداء ميارات التصويب في كرة  ؛ فعالية فيصل المال عبد اهلل (16)
 . 5993جامعة البحرين، المجمد الرابع، العدد الثالث ، –اليد ، مجمة العموم التربوية والنفسية 

قيس ناجي عبد الجبار ؛ طرائق األساليب اإلحصائية : ) بغداد : مطابع دار الحكمة  (17)
 ( .1999لمطباعة والنشر ، 

: ) القاىرة ، مركز  4فرحات ؛ القياس واالختبار في التربية الرياضية ، طليمى السيد  (18)
 ( .5997الكتاب لمنشر ، 

محمد صبحي حسانين وحمدي عبد المنعم ؛ األسس العممية لكرة الطائرة وطرق القياس ،  (19)
 ( .1997: ) القاىرة ، مركز الكتاب لمنشر ،  5ط

: )  1، ج 3التربية البدنية والرياضية ، طمحمد صبحي حسانين . القياس والتقويم في  (59)
 ( .1995القاىرة ، دار الفكر العربي لمطباعة والنشر ، 

 ( . 1993محمد جميل عبد القادر ؛ التربية الرياضية الحديثة : ) بيروت ، دار الجيل ،  (51)



: ) عمان  1موسكا موستن ؛ تدريس التربية الرياضية ، ترجمة : جمال صالح وآخرون، ط (55)
 ( .1991الشروق ، ، دار 

وديع ياسين محمد التكريتي وحسن محمد عبد ألعبيدي ؛ التطبيقات اإلحصائية  (53)
واستخدامات الحاسوب في بحوث التربية الرياضية : ) الموصل ، دار الكتب لمطباعة 

 ( . 1999والنشر،

 وجيو محجوب ؛ طرائق البحث العممي ومناىجو : ) بغداد ، دار الحكمة لمطباعة والنشر ، (54)
1993 . ) 

يعرب خيون و عادل فاضل ؛ التطور الحركي واختبارات األطفال : ) بغداد ، مكتب  (55)
 ( .  5997العادل لمطباعة ، 

(56)  
 


