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 التعريف بالبحث -1
 البحث:المقدمة وأىمية  1-1

مستمر عبر ما يقدمو العمماء والباحثوف مف بحوث بشكؿ العممية التعميمية تطورت      

ودراسات توصموا مف خالليا إلى عدة آراء ونظريات أغنت العممية التعميمية بطرائؽ وأساليب 

لمياري ىو أف نحصؿ عمى األداء مختمفة ألف اليدؼ األساسي والجوىري مف عممية التعمـ ا

 الفني السميـ واإلنجاز الرياضي العالي في أقؿ وقت ممكف .

برنامج عممي مقنف  فؽتـ و تفالوحدة التعميمية التي تحتوي عمى عدد مف التماريف البد أف    
لتطبيقيا وممارستيا مف حيث تسمسؿ التماريف وطرؽ تنفيذىا وتكراراتيا وأوقات العمؿ والراحة 

يتـ استخداميا  ال مما ىو عميو ، واف أكثرب بدافعية ونشاط ييا ، لكي يمارسيا الطالف
إذ أف األسموب العممي الحديث الذي  .”يـ بشكؿ رتيب بحيث يبعث الممؿ والضجر في نفوس

ينادي بو خبراء التعمـ الحركي وطرائؽ التدريس ىو الدعوة إلى التنويع في األساليب 
 (. 97-96،  9999الرومي ، “) ية سوالتدريوالطرائؽ  التعميمية 

وبأساليبيا المتنوعة لتحقيؽ األىداؼ  تمريفلذلؾ فقد ظيرت أنواع مختمفة مف جدولة ال
تكوف فيو الراحة بيف التكرارات  الذي سموب الموزعاألالتعميمية بجيد ووقت اقؿ ، ومنيا 

رة أو أطوؿ وحسب الميارة أطوؿ مقارنة باألسموب المكثؼ فقد تكوف بقدر زمف أداء الميا
يو الذي يمارس فيو المتعمـ الميارة باستمرار بدوف فترة ف، أما األسموب المكثؼ   المؤداة

 راحة بيف تكراراتيا أو فترة قصيرة جدًا مف الراحة وحسب الميارة التي يؤدييا المتعمـ .
ميػة التعميميػة ذلػؾ ألنيػا وتعد عممية تنظيـ التمريف مف األمور الواجبة والميمة فػي العم       

 تسيـ في تحقيؽ تنوع في التمرينات المستخدمة وأساليب تنفيذىا . فضاًل عف تسييؿ 

 

 

عممية تعمـ الميػارة مػع مراعػاة صػعوبة الميػارة المطمػوب تعمميػا أو سػيولتيا مػف خػالؿ التػدرج 

تباع  (2 ، 2002)الدليمي ،  لمميارات.التنظيـ في أساليب التمريف عند أداءه  وا 

د مف األلعاب التي تمتاز بكثرة مياراتيا األساسية وتنوعيا ، فضاًل عف ارتباطيا يوتعد كرة ال
فقد زاد االىتماـ في تدريب ىذه  وعميووالبدني والخططي والنفسي ، ياري بالجانب الم

تقانيا بدرجة عالية ، مما دفع الكثير مف الباحثيف  الميارات والعناصر لغرض اكتسابيا وا 



 أفضؿوأنسب الطرائؽ لمنيوض بيا والوصوؿ إلى  أفضؿاـ بالبحوث والدراسات إليجاد لمقي
 المستويات.
قسـ التربية البدنية والرياضة في د ىي واحدة مف المواد التي يتضمنيا منياج يومادة كرة ال

، والتي تشتمؿ عمى عدد مف الميارات األساسية ة التربية / المكال بجامعة حضرموت كمي
الكوادر  وا عدادعمى الطالب أف يتعمميا ويتقنيا بشكؿ جيد بغية رفع المستوى الرياضي ينبغي 

العممية ، ولتحقيؽ ذلؾ األمر البد مف وضع البرامج التعميمية والتدريبية بصورة مقنعة 
معتمدًة عمى األسموب العممي في تخطيطيا وتنفيذىا مف اجؿ رفع المستوى وضماف تحقيؽ 

لذا ظيرت العديد مف الوسائؿ الجديدة والحديثة التي يمكف مف خالليا  األىداؼ التعميمية.
دفع العممية التعميمية والتدريبية التي يمثؿ كؿ منيا مضمونًا ومحتوًى تطبيقيًا لنظرية مف 

 .    ( Schmidt،1982 ،175 والمتنوعة)نظريات التعمـ الحركي الكثيرة 
ويمكػف  لعبة كػرة اليػدلـ يطرقو الباحثوف في مجاؿ وتأتي أىمية البحث مف كونو مجااًل        

لػبعض الميػارات أف تعد محاولة جادة في الوصوؿ إلى أفضؿ األساليب في تعمـ األداء الفنػي 

فضاًل عف أنيا قػد تسػيـ فػي إضػافة جػزء يسػير إلػى الموضػوع النظػري فػي  األساسية بكرة اليد

 مجاؿ جدولة التمريف .

 البحث:مشكمة  1-2

مػف المواضػيع الحديثػة فػي مجػاؿ الػتعمـ الحركػي كونيػا تضػـ عػددًا  مػريفد جدولة التتع       

ومػع  المختمفػة.مف األساليب التعميمية الحديثػة المسػتخدمة فػي تعمػـ وتطػور الميػارات الحركيػة 

مػػا توصػػؿ إليػػو البػػاحثوف والدارسػػوف مػػف نتػػائج إيجابيػػة فػػي مجػػاؿ طرائػػؽ وأسػػاليب الػػتعمـ لكػػف 

زالت بحاجة إلى معرفػة أسػاليب عمميػة جديػدة تمكػف المػتعمـ مػف الػتعمـ بشػكؿ  عممية التعمـ ما

 االحظػػفػػي تػػدريس المػػواد العمميػػة ومنيػػا كػػرة اليػػد الميدانيػػة  افومػػف خػػالؿ خبػػرة الباحثػػأفضػػؿ. 

أنػػػو لػػػيس ىنػػػاؾ نيػػػج واضػػػا مػػػف قبػػػؿ أصػػػحاب االختصػػػاص والمدرسػػػيف فػػػي تحديػػػد أنسػػػب 

المجاؿ وخصوصػًا بعػد ظيػور مػا يسػمى بجدولػة التمػريف األساليب والطرائؽ التعميمية في ىذا 

ة التػػي تيػػتـ بػػزمف األداء بأنواعػػو وزمػػف الراحػػة ، كثفػػومػػع وجػػود أسػػاليب الجدولػػة الموزعػػة والم

بوصػفيا أحػد المقػررات الدراسػية ميػارات األساسػية بكػرة اليػد البعض في تعمـ  افإف استخداميم

 حضػرموتجامعػة ب كمية التربيػة / المكػال لرياضة فيالبدنية و ا قسـ التربيةالمعتمدة في مناىج 



 تمػػرينيف المػػوزع أـ المكثػػؼ ىػػوالمػػف : أي  وتتبمػػور فيػػو مشػػكمة البحػػث وىػػالػػذي ؿ االسػػؤ  يثيػػر

 .ميارات األساسية بكرة اليدالبعض  فضؿ في تعمـاأل

 البحث: اىدف 1-3

ميارات البعض  في تعمـتمريف الموزع والمكثؼ الكشؼ عف أثر استخداـ ال 9-3-9

 األساسية بكرة اليد.

 فػػي تعمػػـتمػػريف المػػوزع والمكثػػؼ بػػيف أثػػر اسػػتخداـ ال ألبعػػديالمقارنػػة فػػي االختبػػار  9-3-2

 .ميارات األساسية بكرة اليد البعض 

 البحث : اتفرضي 1-4

تمػريف أثػر اسػتخداـ ال معنوية بيف االختباريف القبمي والبعػدي  وجود فروؽ ذات داللة 9-4-9

 .ميارات األساسية بكرة اليد البعض  في تعمـكثؼ الموزع والم

تمػػريف المػػوزع ثػػر اسػػتخداـ المعنويػػة فػػي االختبػػار ألبعػػدي ألوجػػود فػػروؽ ذات داللػػة  9-4-2

 .ميارات األساسية بكرة اليد البعض  في تعمـوالمكثؼ 

 البحث:مجاالت  1-5

يػة والرياضػة فػي كميػة قسػـ التربيػة البدنفػي  ثػانيال توىسمب الطال المجال البشري : 1-5-1

 التربية /المكال بجامعة حضرموت في الجميورية اليمنية .

 2005/2006صؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي الف الزماني:المجال  1-5-2

كػرة اليػد فػي قسػـ التربيػة البدنيػة والرياضػة فػي كميػة التربيػة ممعػب المجال المكاني :  1-5-3

 رية اليمنية ./المكال بجامعة حضرموت في الجميو 

 المصطمحات:تحديد  9-6    

 التمرين:جدولة  1-6-1

تقانيػػػا ضػػػمف  - عرفيػػػا )محجػػػوب( ا بأنيػػػا تعمػػػـ ميػػػارات األلعػػػاب الرياضػػػية والبدنيػػػة وا 

وحدات تدريبية وتعميميػة متخصصػة ومتسمسػمة خػالؿ األسػبوع والشػير والموسػـ والتركيػز التػاـ 



التمػريف وتكرارىػا واالنتقػاؿ إلػى وحػدة تعميميػة  عمى كؿ وحدة تعميمية مف خالؿ تنفيذ محػاوالت

 (967،  2009ثانية بزيادة التمرينات ا . )محجوب ، 

 الموزع:التمرين  1-6-2

عرفػػػو )محجػػػوب( بأنػػػو ا التمػػػريف الػػػذي تكػػػوف فيػػػو فواصػػػؿ لمراحػػػة بػػػيف محػػػاوالت التمػػػريف  -

 (975،  2009)محجوب ،  ا.لمميارة المطموبة لمتعمـ 

التمػػريف الػػذي يتخممػػو فتػػرات راحػة متعاقبػػة وطويمػػة نسػػبيًا بػػيف فتػػرات  ( بأنػػو اSageعرفػو ) -

 (Sage , 1984 , 240التمريف ا . )

 كثفالتمرين الم 1-6-3

( بأنػػػػو  التمػػػػػريف الػػػػذي يكػػػػوف فيػػػػػو زمػػػػف الراحػػػػة قمػػػػػياًل نسػػػػبيًا   بػػػػػيف Schmidtعرفػػػػو )      

 (Schmidt , 1991 , 274محاوالت التمريف  . )

( بأنو  التمريف الذي تكوف فيو فترات الراحة بيف التمريف Foster & Gallyعرفو )و      
 & Foster)                  أقصر مف زمف التمريف أو تكوف فترات الراحة معدومة  . 

Gally, 1988,78)    

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة -2

 اإلطار النظري: 2-1

 مفيوم التمرين وأىميتو: 2-1-1

ىػػـ حػػوؿ معنػػى التمػػريف حيػػث ؤ عػػدد كبيػػر مػػف العممػػاء مفيػػوـ التمػػريف وتعػػددت آرالقػػد تنػػاوؿ  

واجػػب معػػيف يػػؤدى بصػػػورة  أوداء معػػيف أ أونجػػػاز إالتمػػريف ىػػو  أف إلػػى (Schmidt)يشػػير 

 (Schmidt, 1999, 172) .متكررة لغرض تعمـ ميارة مكتسبة بصورة تامة 

كوف ىدفػو التقػدـ السػريع لكػؿ مػف الناحيػة نو ا كؿ تعمـ منتظـ يأفيعرؼ التمريف ب (Hara)ما أ

كمػػػا  (98،  9975ىػػػارة ، ). نسػػػاف ا يػػػؾ( لإنالجسػػػمية والعقميػػػة وزيػػػادة الػػػتعمـ الحركػػػي )التك

بغػػرض  ىداء حركػػي يػػؤدأتكػػرار  أونػػو ا عبػػارة عػػف حركػػات عػػدة بأ (قنػػواتي وعيسػػى)عرفػػو يو 



 . سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس عمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو )فسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيولوجية ، وتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريحية ( اأمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف تحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت 

انػػو ا وسػػيمة لتنميػػة الكفايػػة التوافقيػػة إلػػى  (سػػرى)شػػارت أ( كمػػا 72،  9998 سػػى،)قنػػواتي وعي

، 9968ا. ) سػػرى ،  والقػػوة الحيويػػة حتػػى يمكػػف أداء المتطمبػػات اليوميػػة لمحيػػاة بكفايػػة عاليػػة

 ا . نػػو ا اصػػغر وحػػدة تدريبيػػة والوسػػيمة الوحيػػدة فػػي الػػتعمـ الحركػػيأب (محجػػوب)( ويعرفػػو 98

عبػػارة عػػف مجموعػػة مػػف الحركػػات وعميػػو فإننػػا نػػرى بػػأف التمػػريف ( 982 ، 2009 ،)محجػػوب 

الرياضػػػية التػػػي تكػػػرر بطريقػػػة معينػػػة وبشػػػكؿ مػػػنظـ ومتناسػػػؽ وفػػػي إطػػػار محػػػدد ىادفػػػة إلػػػى 

                                                                                  (                                                                     37،  2004اكتساب الفرد األداء الحركي الصحيا )العودات ، 

اإلعػػػداد البػػدني العػػػاـ والخػػاص واإلعػػػداد الميػػػاري سػػواء كػػػاف ذلػػػؾ  إلػػػىىميػػػة التمػػريف أ رجػػع ت

ة الرياضػػػييف بػػػػدنيا ئػػػػالمسػػػػتويات العميػػػا نظػػػػرا لمػػػا تمتػػػػاز بػػػو مػػػػف خصػػػائص لتيي أولممبتػػػدئيف 

عػداد الميػاري حمػاء وتنميػة عناصػر المياقػة البدنيػة لإاإلفػي ىميػة التمػاريف أ مػف . وتك وميارياً 

لػػي حيػػث إف التمػػريف يؤىػػؿ الرياضػػي فػػي الجانػػب اإلداري والفكػػري التوافػػؽ اآ إلػػىوالوصػػوؿ 

. خػػرى أميػارة  إلػػىواكتسػاب ربػط أجػػزاء الحركػة ومجاليػػا أي ىػو بمثابػػة نقػؿ الػتعمـ مػػف ميػارة 

 (68-67،  2009)محجوب ، 

 : *التمرين المكثف 2-1-2

ت المػدرب اىتمامػا  أىػـخػالؿ بنػاء التمػريف مػف  ةالممارسة وتحديػد مقػدار الراحػيجب أف تكوف 

ثنػػاء وضػػع جدولػػة التمػػريف وتنظيمػػو خػػالؿ الوحػػدات التعميميػػة التمػػريف المكثػػؼ يعطػػي نسػػبة أ

ممارسػػة التمػػػريف  ذا كانػػػت مػػدةإراحػػة قميمػػة نسػػبيا بػػػيف محػػاوالت التمػػريف وعمػػػى سػػبيؿ المثػػاؿ 

وربمػػا يمكػػف القػػوؿ بػػدوف وقػػت  (ثػػواف 5)عطػػاء وقػػت راحػػة مقػػداره إ فيجػػب  (ثانيػػة 30)تتطمػػب 

 .حيانا االستمرار في التمريف أراحة وذلؾ يطمؽ عميو 

سػػموب المكثػػؼ ىػػو الػػذي تتخممػػو فتػػرات ف األإلػػى أ (الطػػائي)( ويشػػير  30،  2000)البكػػري ،

 90)مقػػداره  ةوقػػت لمراحػػيعطػػى  ة(ثانيػػ 60)داء تسػػتغرؽ ألذا كانػػت قػػدرة اإراحػػة قميمػػة فمػػثال 

                                                
 تشير بعض المصادر إلى تسميات أخرى لمتمريف المكثؼ وىي )المجمع ، المتجمع( . *



و اقػػػؿ حسػػػب عالمػػػات التعػػػب التػػػي تظيػػػر عمػػػى الالعػػػب وحسػػػب نػػػوع أو ربمػػػا أكثػػػر أ (ثػػػواف

 ( 98،  2000) الطائي ،  ة.وقات راحأو بدوف أالميارة 

، ب ، ج( تريػد  أبقولػو افتػرض بػاف لػديؾ ثػالث ميمػات مسػتقمة ) (Schmidt, 2000)يػذكر 

يػػػا خػػػالؿ جمسػػػة التمػػػريف وىػػػذه الميػػػاـ تختمػػػؼ بعضػػػيا عػػػف بعػػػض مػػػثال ) ثالثػػػة العػػػاب تعمم

مختمفػػة فػػي الجمبػػاز ( والقػػػوؿ السػػائد لموضػػوع الجدولػػػة ىػػو تخصػػيص كػػػـ ثابػػت مػػف الوقػػػت 

فسػػوؼ يبقػػى الميمػػة الثانيػػة  إلػػىقبػػؿ االنتقػػاؿ  األولػػىالميمػػة  عمػػى لمػػتعمـ مػػف خػػالؿ التمػػرف

يكمػؿ وقػت أنػو الميمػة الثالثػة أي  إلػىمػة الثانيػة قبػؿ االنتقػاؿ المتعمـ مػدة مػف الوقػت فػي المي

وىػػػذا مػػػا يسػػػمى  األخػػػرىالتمػػػريف فػػػي قضػػػاء ميمػػػة واحػػػدة قبػػػؿ البػػػدء بػػػالتمريف عمػػػى الميمػػػة 

فػػاف نفػػس الحركػػة  األفػػرادنػػو نمػػوذج يشػػاىد خػػالؿ الػػتعمـ ومػػع محػػاوالت أأي  المكثػػؼبػػالتمريف 

 ( 39-30 ، 2000) البكري ، . خرى أتتكرر مرة بعد 

الػذي يمارسػو المػتعمـ باسػتمرار، وثبػات  ىػو األسػموبالتمريف المكثػؼ فيرى أف  (محجوب)ما أ

ف المػػػتعمـ يػػػؤدي التمػػػريف بوقػػػت أأي  ةقصػػػيرة جػػػدا لمراحػػػ ةلمػػػتعمـ وبعػػػد برىػػػ ةالمطموبػػػ ةالميػػػار 

 ( 295،  2000) محجوب ، . محدد وزيادة عدد  محاوالت التمريف 

وقػات أ أوالتدريب المكثؼ يعني وجػود تكػرارات وبػدوف وقػت راحػة  أف إلى (خبوف)كما ويشير 

 ( 84،  2002) خبوف ، .  كراراتتراحة قصيرة بيف مجاميع ال

 : *التمرين الموزع 2-1-3

ىو ذلؾ التمريف الذي يعطي نسبة راحة أكثر بػيف محػاوالت التمػريف وقػد تكػوف نسػبتيا بمقػدار 

يعطػػػى وقػػػت لمراحػػػة  (نيػػػةاث 30)نػػػت مػػػدة الممارسػػػة كا إذاو أكثػػػر فمػػػثال أداء التمػػػريف أوقػػػت 

 (49،  9998)الحميري ،  و قد تكوف أكثر مف ذلؾ بقميؿ.أ ثانية( 30)مقدار

                                                
 توزع ، المتنوع( .تشير بعض المصادر إلى تسميات أخرى لمتمريف الموزع وىي )الم *



بػػػيف محػػػاوالت  ةلراحػػػاف التمػػػريف المػػػوزع ىػػػو الػػػذي تكػػػوف فيػػػو فواصػػػؿ أبػػػ (محجػػػوب)ويػػػذكر 

احػة اكبػر فػي نجاز كؿ محاولة والتػي تعطػي ر اكبر مف الوقت المستغرؽ إل أوالتمريف مساوية 

 (295،  2000حالة تتابع التمريف. )محجوب، 

وقػػات راحػػة كافيػػو أفيػػو توجػػد بػػاف التػػدريب المػػوزع ىػػو ذلػػؾ التػػدريب الػػذي  (خيػػوفبينمػػا يػػرى )

 (84، 2002)خيوف ،  بيف التكرارات.

وىنالػػؾ بعػػض المالحظػػات يشػػير إلييػػا )خيػػوف( فيمػػا يتعمػػؽ بػػالتمريف المػػوزع فبالنسػػبة لتحديػػد 

ف ابيف التكرارات فاف ذلؾ عممية نسبية ويمكف وضػع التمػريف عمػى خػط لػو نيايتػ ةلراحوقات اأ

بػػيف التكػػرارات اتجػػو التػػدريب الف  ةوقػػات الراحػػأكممػػا زادت و لممكثػػؼ والثانيػػة لممػػوزع  األولػػى

 يوضا ذلؾ : اآتي(9)يكوف موزعا والعكس صحيا والشكؿ 

 

 

 (9الشكؿ )

 وبيف التمرينيف أوقات الراحة بيف التكرارات وضاي

تكػػػوف بػػػيف محاولػػػة ومحاولػػػة كػػػأف  ةوقػػػات الراحػػػأيتالعػػػب ب أفالمػػػدرب  أوويسػػػتطيع المػػػدرس 

 قد تكوف بيف كؿ خمس محاوالت. أوقد تكوف بيف كؿ ثالث محاوالت  أوثانية 

 ما يأتي: (محجوب)يذكر  الموزعوالتمريف وفي مقارنة بيف التمريف المكثؼ 

التعميـ بيف التمػرينيف ولكػف جػداوؿ التمػريف المػوزع لػدييا فائػدة يوجد اختالؼ قميؿ جدا في . 9

 قميمة.

نجػػػاز اإلفضػػؿ فػػػي حالػػة كػػػوف طمبػػػات الطاقػػة عاليػػػة وصػػعبة وطػػػوؿ أف التمػػريف المػػػوزع . إ2

 .منخفضاً عمـ يكوف تالم حافزوالميمة تكوف بدوف معنى و  اً يكوف عظيم ةلمميم

وعنػػدما تكػػوف فعاليػػة  يػػارة لممػػتعمـ مرتفعػػاأفضػػؿ عنػػدما يكػػوف مسػػتوى الم . التمػػريف المكثػػؼ3

 مطموبة. األفضؿالذروة حوؿ ميارة التعميـ 

 

 هوزع ------------------------------------------- هكثف



سػػػوؼ يػػػؤثر بشػػػكؿ  فػػػإف التمػػػريف المكثػػػؼفػػػي حالػػػة الحصػػػوؿ عمػػػى براعػػػة فػػػي اقػػػؿ وقػػػت . 4

 معكوس .

 ( 298،  2009) محجوب ،  . الموزع يكوف عظيماالتمريف نتاج . إ5

 الدراسات السابقة 2-2

 ( 2000 ،وقي دراسة ) رز  2-2-1

 فيي الجمناسيتك األساسييةالميارات بعض جمع والموزع في تعمم تالتمرين الم أسموب"تأثير 

" 

فػػػي تعمػػػـ سػػػموب التمػػػريف )المتجمػػػع والمػػػوزع( أ تػػػأثيرالتعػػػرؼ عمػػػى مػػػدى  إلػػػىىػػػدفت الدراسػػػة 

فػػي تعمػػـ الميػػارات  األسػػموبيففضػػؿ أفػػي الجمناسػػتؾ والكشػػؼ عػػف  األساسػػيةالميػػارات بعػػض 

مػع ميػارة مػف  األفضػؿ األسػموب إلػىوالتوصػؿ  األربعػة األجيػزةعمى كؿ جياز مػف  يةاألساس

 الميارات عمى األجيزة األربعة .

 ةيالرياضػػػالتربيػػػة كميػػػة فػػػي ( طالبػػػة مػػػف طالبػػػات المرحمػػػة الثانيػػػة 32شػػػممت عينػػػة الدراسػػػة )

مػػػع شػػػعبة المتجمػػػع التمػػػريف  أسػػػموبوالمتمثمػػػة بشػػػعبتي ) أ ، ب ( تػػػـ اسػػػتخداـ جامعػػة بغػػػداد 

( وحػػػدة تعميميػػػة وبواقػػػع 22)أ( وتضػػػمف البرنػػػامج )شػػػعبة المػػػوزع مػػػع وأسػػػموب التمػػػريف  )ب(

 الواحد . األسبوعفي تعميميتيف وحدتيف 

الوسػط الحسػابي، االنحػراؼ المعيػاري، تحميػؿ التبػايف )اآتيػة:  اإلحصػائية الوسػائؿواستخدمت 

. ( ؽ معنػػوي ، وقػػانوف نسػػبة التطػػور( واختبػػار معامػػؿ االخػػتالؼ ، اختبػػار اقػػؿ فػػر T، قيمػػة )

 وتوصمت الدراسة إلى استنتاجات عديدة أىميا :

سػػػػموب التمػػػػريف المػػػػوزع فػػػػي تعمػػػػـ أالتمػػػػريف المتجمػػػػع يعػػػػد أكثػػػػر فاعميػػػػة مػػػػف  أسػػػػموبف . إ9

 . والمتوازي( األرضيةالميارات األساسية ) حصاف القفز ، بساط الحركات 

فػػػػػي تعمػػػػـ الميػػػػػارات وب التمػػػػػريف المتجمػػػػع أفضػػػػؿ مػػػػػف أسػػػػمالتمػػػػريف المػػػػػوزع  أسػػػػموبإف . 2

 . عمى جياز عارضة التوازف األساسية



 

 ( 2000دراسة ) الطائي ،  2-2-2

والتطييور فييي فعالييية  األداءسييموب الييتعمم المكثييف والمييوزع ىميي  مسييتو  أ" اثيير اسييتخدام 

 . الوثب الطويل واالحتفاظ بيا "

والتطػػور فػػي فعاليػػة الوثػػب  األداءوى التعػػرؼ عمػػى الفػػروؽ فػػي نتػػائج مسػػت إلػػىىػػدفت الدراسػػة 

الػػػػػتعمـ المكثػػػػؼ والمػػػػػوزع واالحتفػػػػاظ بيػػػػػا والتعػػػػرؼ عمػػػػػى أفضػػػػػؿ  أسػػػػموبالطويػػػػؿ باسػػػػػتخداـ 

 السابقة في تعمـ فعالية الوثب الطويؿ . األساليب

ثػػالث  إلػػى( طالبػػا مػػف كميػػة التربيػػة الرياضػػية جامعػػة بغػػداد وزعػػوا 30شػػممت عينػػة الدراسػػة )

 إلػػػػىطػػػػالب لكػػػػؿ مجموعػػػػة حيػػػػث تػػػػـ تقسػػػػيـ المجموعػػػػة التجريبيػػػػة  (90وبواقػػػػع )مجموعػػػػات 

سػػموب الػػتعمـ تسػػتخدـ أالػػتعمـ المكثػػؼ ( و ) مجموعػػة تسػػتخدـ أسػػموب مجمػوعتيف ) مجموعػػة 

الوسػػائؿ التقميػػدي ، واسػػتخدمت  تسػػتخدـ األسػػموبالمجموعػػة الضػػابطة وىػػي وشػػعبة المػػوزع ( 

 : التالية اإلحصائية

، اختبػػػار  (F) ( ، اختبػػار تحميػػػؿ التبػػايف Tالمعيػػاري ، قيمػػػة )الوسػػط الحسػػابي ، االنحػػػراؼ )

 . (واختبار قياس االحتفاظ المطمؽ (LSD) اقؿ فرؽ معنوي

 :وتوصمت الدراسة إلى االستنتاجيف اآتييف 

 التعمـ المكثؼ والموزع أفضؿ مف الطريقة التقميدية      بأسموبف تعمـ فعالية الوثب الطويؿ إ .9

 والموزع. الوثب الطويؿ ىو أسموب التعمـ المكثؼ لتعمـ فعالية  سموبأأفضؿ . 2      

 -( بعنوان : 2002دراسة ) مجيد وآخران ،   2-2-3

 “التدريب الموزع والمجمع وأثره في دقة التيديف بكرة السمة من الثبات والقفز  ” 

 -ىدفت الدراسة إلى: -

 مى دقة التيديؼ مف الثبات.التعرؼ عمى مدى تأثير طريقتي التدريب الموزع والمجمع ع -9

 التعرؼ عمى مدى تأثير طريقتي التدريب الموزع والمجمع عمى دقة التيديؼ مف القفز. -2



( طالبًا يمثموف طالب السنة الدراسية األولػى فػي كميػة التربيػة 98تكونت عينة البحث مف )  -
( طػػالب لكػػؿ  9الرياضػية / جامعػػة بغػػداد ، تػػـ تقسػػيميـ إلػى مجمػػوعتيف متسػػاويتيف وبواقػػع ) 

 مجموعة.

تػػػـ اسػػػتخداـ الوسػػػائؿ اإلحصػػػائية اآتيػػػة ) الوسػػػط الحسػػػابي، االنحػػػراؼ المعيػػػاري، اختبػػػار  -
 ، نسبة التطور(.   L.S.D)ت(، اختبار تحميؿ التبايف، اقؿ فرؽ معنوي 

 -استنتج الباحث ما يأتي:  -

بأسػػموبي التػػدريب المػػوزع  ىنػػاؾ تػػأثيرًا ايجابيػػًا وفعػػااًل لممػػنيج التجريبػػي المسػػتخدـ والمنفػػذ .1
                                                                                         والمجمع في تطوير دقة التيديؼ بكرة السمة وبنوعيو المتحرؾ والثابت.

                                فػػػي                                                                                                                            . السػػػتخداـ التكػػػرارات فػػػي تنفيػػػذ البرنػػػامج وبأسػػػموبي التػػػدريب المػػػوزع والمجمػػػع اثػػػر2    
عمميػػة تنظػػيـ وضػػبط فتػػرات الراحػػة بػػيف تكػػرار وأخػػر وبالتػػالي تػػوفير فػػرص متسػػاوية ومتكافئػػة 

 نة في الحصوؿ عمى الخبرة.ولجميع أفراد العي

 -( بعنوان : 2003دراسة ) احمد ،  2-2-4

اثيير اسييتخدام أسييموب الييتعمم المكثييف والمييوزع ىميي  تطييور مسييتو  األداء فييي بعييض  ” 
 “ميارات التنس 

 -ىدفت الدراسة إلى : -

 يفالتعػػػرؼ عمػػػى الفػػػروؽ فػػػي نتػػػائج مسػػػتوى األداء لميػػػارة اإلرسػػػاؿ والضػػػربتيف األمػػػاميت .9
 باستخداـ أسموب التعمـ المكثؼ والموزع. والخمفية

التعػػػرؼ عمػػػى أفضػػػؿ أسػػػموب تعميمػػػي مػػػف ىػػػذه األسػػػاليب سػػػواًء المكثػػػؼ أو المػػػوزع أو  .2
 التقميدي.

( طالبػػة يمثمػوف طالبػػات السػنة الدراسػػية الثانيػة والثالثػػة فػي كميػػة  24شػممت عينػػة البحػث )  -
(  8مجػػػػاميع تجريبيػػػػة بواقػػػػع )  التربيػػػػة الرياضػػػػية / جامعػػػػة بابػػػػؿ ، تػػػػـ تقسػػػػيميف إلػػػػى ثػػػػالث

 طالبات لكؿ مجموعة.

اسػػػػتخدـ الباحػػػػث الوسػػػػائؿ اإلحصػػػػائية اآتيػػػػة ) الوسػػػػط الحسػػػػابي ، االنحػػػػراؼ المعيػػػػاري ،  -
اختبػػػػار )ت( لمعينػػػػات المرتبطػػػػة ، اختبػػػػار تحميػػػػؿ التبػػػػايف باتجػػػػاه واحػػػػد ، اقػػػػؿ فػػػػرؽ معنػػػػوي 

L.S.D ) 

 -استنتج الباحث ما يأتي:  -



الػػػثالث ) األسػػػموب المكثػػػؼ واألسػػػموب المػػػوزع والتقميػػػدي ( كػػػاف ليػػػا إف مجػػػاميع البحػػػث  -9
 تأثير معنوي في اكتساب تعمـ ميارات اإلرساؿ والضربتيف األمامية والخمفية.

إف تعمـ ميارة اإلرساؿ والضربة األمامية والخمفيػة فػي لعبػة التػنس بأسػموب الػتعمـ المكثػؼ  -2
 تدريس ىذه الميارات. أفضؿ مف األسموب الموزع والتقميدي المتبع في

 إف أسموب التعمـ المكثؼ ىو األفضؿ في تعمـ الميارات المغمقة والمفتوحة. -3

 إف أسموب التعمـ الموزع أفضؿ مف األسموب التقميدي في تدريس ىذه الميارات. -4
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بعيض أنيواع مييارة التييديف  تأثير أسموبي التمرين المتيوزع والمتجميع فيي اكتسياب تعميم” 

 “بكرة السمة 

 -إلى:ىدفت الدراسة  -
معرفػػػة تػػػأثير أسػػػموبي التمػػػريف المتػػػوزع والمتجمػػػع فػػػي اكتسػػػاب تعمػػػـ بعػػػض أنػػػواع ميػػػارة  .1

 التيديؼ بكرة السمة لطمبة المرحمة األولى.
 معرفة األسموب األفضؿ في اكتساب تعمـ بعض أنواع التيديؼ . .2
طالبػػًا ، يمثمػػوف طػػالب المرحمػػة األولػػى فػػي كميػػة التربيػػة (  57تكونػػت عينػػة البحػػث مػػف )  -

 ( طالبًا لكؿ مجموعة. 99الرياضية / جامعة بغداد ، قسموا إلى ثالث مجاميع وبواقع ) 
اسػػػتخدـ الباحػػػث الوسػػػائؿ اإلحصػػػائية اآتيػػػة ) الوسػػػط الحسػػػابي ، االنحػػػراؼ المعيػػػاري ،  -

 )معنوي  فرؽ   اقؿر ، اختبا يفلمعينات المرتبطة ،اختبار تحميؿ التبا (ت)اختبار 

  L.S.D  )). 
 -استنتج الباحث ما يأتي : -
وجػػػود فػػػروؽ معنويػػػة فػػػي ميػػػارة التيػػػديؼ ) الرميػػػة الحػػػرة ، التيػػػديؼ السػػػممي ، التيػػػديؼ  .9

 بالقفز ( عند استخداـ أسموبي التمريف المتوزع والمتجمع بيف االختبارات القبمية والبعدية .
ميػػػارة التيػػػديؼ وبأنواعيػػػا الثالثػػػة ىػػػو أسػػػموب التمػػػريف أسػػػموب تعميمػػػي ل أفضػػػؿظيػػػر أف  .2

 المتوزع.

 



إف اسػػتخداـ التناسػػػب بػػيف الجيػػػد والراحػػة وبأسػػػاليب متنوعػػة ذات تػػػأثير إيجػػابي فػػػي تعمػػػـ  .3
 ميارة التيديؼ وبأنواعو الثالثة بكرة السمة .

بي إف التكػػػػرارات المتناسػػػػبة مػػػػع مسػػػػتوى المتعممػػػػيف ذات أىميػػػػة كبيػػػػرة فػػػػي التػػػػأثير اإليجػػػػا -4
 األمثؿ لتعمـ ميارة التيديؼ وبأنواعو الثالثة بكرة السمة .
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تيييأثير اسيييتخدام أسيييموبي التميييرين الميييوزع والمكثيييف فيييي بعيييض المت ييييرات المياريييية  ” 

 “ والبدنية والوظيفية بكرة القدم 

 -ىدفت الدراسة إلى : - 

البدنيػػة والوظيفيػػة الناتجػػة مػػف جػػراء اسػػتخداـ أسػػموبي التمػػريف معرفػػة المتغيػػرات المياريػػة و  .9
 الموزع والمكثؼ .

فػػي تعمػػـ وتطػػور المتغيػػرات المياريػػة والبدنيػػة والوظيفيػػة لػػدى  أفضػػؿمعرفػػة أي األسػػموبيف  .2
 عينة البحث .

(  94( طالبػػًا ، يمثمػػوف طػػػالب المرحمػػة المتوسػػطة بأعمػػػار )  20شػػممت عينػػة البحػػػث )  -
 ( طالب لكؿ مجموعة . 90يـ إلى مجموعتيف تجريبيتيف وبواقع ) سنة ، تـ تقسيم

اسػػػتخدـ الباحػػػث الوسػػػائؿ اإلحصػػػائية اآتيػػػة ) الوسػػػط الحسػػػابي ، االنحػػػراؼ المعيػػػاري ،  -
لمعينػػػػات المرتبطػػػػػة ، والعينػػػػات الغيػػػػػر  (ت)معامػػػػؿ االرتبػػػػاط البسػػػػػيط ) بيرسػػػػوف ( ، اختبػػػػػار 

 .(المرتبطة ، معامؿ الصدؽ الذاتي 
 -لباحث ما يأتي :استنتج ا -
 .والمناولةأفضمية استخداـ أسموب التمريف المكثؼ في تعمـ ميارتي التيديؼ  .9
 أفضمية استخداـ أسموب التمريف الموزع في تعمـ ميارتي الدحرجة واإلخماد. .2

اصػػػػر القػػػػوة المميػػػػزة بالسػػػػرعة أفضػػػػمية اسػػػػتخداـ أسػػػػموب التمػػػػريف المكثػػػػؼ فػػػػي تطػػػػوير عن .3
 والطاولة والمرونة.



الػػذي أدى بػػدوره  المطاولػػةسػػتخداـ أسػػموب التمػػريف المكثػػؼ فػػي تطػػوير عنصػػر أفضػػمية ا .4
 170إلػػػػى تطػػػػوير كفػػػػاءة الجيػػػػازيف الػػػػدوري والتنفسػػػػي ممػػػػا أدى إلػػػػى ارتفػػػػاع الكفػػػػاءة البدنيػػػػة 

PWC . والحد األقصى الستيالؾ األوكسجيف 

 

 البحث إجراءات -3
 منيج البحث  3-1

 0طبيعة البحثمتو و لمالءأستخدـ الباحثاف المنيج التجريبي     
 ومجتمع البحث وىينت 3-2

قسػـ التربيػة فػي تـ اختيار مجتمع البحث بالطريقة العمدية مف طالب المستوى الثػاني         
-2005جامعػػػة حضػػػرموت لمموسػػػـ الدراسػػػي فػػػي المكػػػال –البدنيػػػة والرياضػػػية بكميػػػة التربيػػػة 

( طالبػاا تػـ تقسػيميـ 24ت مػف )تكونػفعينػة البحػث  ، أمػا(  طالبػاا 32والبالغ عػددىـ ) 2006
 الػػذيفب الطػػ( 8)( طالبػػاا لكػػؿ مجموعػػة، وتػػـ اسػػتبعاد 92تيف وبواقػػع )تجػػريبيمجمػػوعتيف  إلػى

 التجربة االستطالعية. أجريت عمييـ 
وعػػػػف طريػػػػؽ القرعػػػػة تػػػػـ اختيارالمجموعػػػػػة التجريبيػػػػة األولػػػػى بتنفيػػػػذ أسػػػػموب التمػػػػػريف         

 ة بتنفيذ أسموب التمريف الموزع ، المكثؼ بينما تقوـ المجموعة الثاني
 البحث  مجموىتيتكافؤ  3-3
 تمت عممية التكافؤ بيف مجموعتي البحث لضبط المتغيرات اآتية :    
 التكافؤ بالعمر الزمني مقاسًا بالشير  1- 3 – 3
 التكافؤ بالطول مقاسًا بالسنتيمتر 2 – 3 – 3
 التكافؤ بالكتمة مقاسًا بالكيمو غرام  3 – 3 – 3
 التكافؤ ببعض العمميات العقمية  4 – 3 – 3
تـ تكافؤ مجموعتي البحث في )اختبار )رأفف( لمذكاء(  باالعتماد عمى المصادر العممية 
(RAVEN,1986,6-66 وألبيؾانفي موؼ( المعدؿ لالنتباه ) خاطر  -( واختبار )بورديف 
. (933-2000،939( ومقياس )التصور العقمي الرياضي المعرب( ) راتب ،49219978،

 .8/3/2006 ولغاية 4/3/2006وقد تـ إجراء ىذه االختبارات والمقاييس في لمفترة مف 
 التكافؤ ببعض ىناصر المياقة البدنية والحركية  3-3-5

تـ  تحميؿ محتوى المصادر العممية لتحديد بعض عناصر المياقة البدنيػة والحركيػة المػؤثرة فػي 
ارات الخاصػة بيػا وتػـ اختيػار العناصػر البدنيػة والحركيػة اآتيػة الكرة الطائرة فضاًل عف االختبػ

: 



 3تػػـ قياسػػيا بوسػػاطة اختبػػار رمػػي الكػػرة الطبيػػة زنػػة ). القييوة االنفجارييية لفطييراف العميييا : 1
. 2( 936،  9990كغـ( مػف وضػع الجمػوس عمػى كرسػي مػف الثبػات أبعػد مسػافة .)عثمػاف ، 

مػػف الثبػػات .  طويػػؿالوثػػب قياسػػيا بوسػػاطة اختبػػار ال تػػـالقييوة االنفجارييية لفطييراف السييفم  : 
 ( .997،  9997)حسانيف وعبد المنعـ ، 

 مػف الوقػوؼ  لألماـ األسػفؿثني الجذع تـ قياسيا بوساطة اختبار . مرونة العمود الفقري  : 3
 (.32719995، ) حسانيف
، 9995( متػػػػر .)حسػػػػانيف،90×4تػػػػـ قياسػػػػيا بوسػػػػاطة اختبػػػػار الػػػػركض المكػػػػوكي ) الرشيييياقة:

و  99يػػػومي السػػػبت واالثنػػػيف المػػػوافقيف   ( وقػػػد تػػػـ إجػػػراء ىػػػذه االختبػػػارات والمقػػػاييس369
ولمتأكػد مػف تكػػافؤ مجمػوعتي البحػػث اسػتخدـ الباحثػػاف اختبػار )ت( لوسػػطيف . 2006/ 93/3

 ( يبيف ذلؾ .9حسابييف غير مرتبطيف . والجدوؿ )
 (1الجدول )                                       

يبين نتائج اختبار )ت( بين مجموىتي البحث في مت يرات )العمر ، الطول ، الكتمة ، الذكاء ، مظاىر 
 (يداالنتباه ، التصور العقمي الرياضي،ىناصر المياقة البدنية والحركية المؤثرة في كرة ال

 ت
 المت يرات

وحدة 
 القياس

 المجموىة التجريبية
 األول 

تجريبية المجموىة ال
 الثانية

مة )ت( قي
 *المحسوبة

 + ع -س + ع -س

 09919 5925 261930 5991 259911 شير العمر 1
 09928 7932 16598 6928 16895 سم الطول 2
 09370 5917 62984 4956 63961 ك م الكتمة 3
 09893 49121 419032 59489 399183 درجة الذكاء 4
 19292 79181 111921 109915 106912 درجة مظاىر االنتباه/ حدة االنتباه 5
 09425 39113 89122 39501 79521 درجة تركيز االنتباه 6
 09619 29941 89965 39143 89162 درجة توزيع االنتباه 7
 09233 29134 159131 29163 149917 درجة التصور العقمي الرياضي /البعد البصري 8
 09452 29164 159113 29315 149681 درجة البعد السمعي 9

 09039 29251 159095 29184 159132 درجة حركي-البعد الحس 10
 09283 29125 149863 29422 159138 درجة البعد االنفعالي 11
 09843 0998 7939 1928 7980 م القوة االنفجارية لفطراف العميا 12
 09842 0918 2943 0926 2951 م القوة االنفجارية لفطراف السفم  13
 19184 1909 2924 0997 2976 سم مود الفقريمرونة الع 14
 09623 2907 11919 2936 11978 ثا الرشاقة 15

 2907 ( =22( وأمام درجة حرية )0905) <ىند نسبة خطأ  ةالجد ولي*  قيمة )ت( 



  يدالتكافؤ  ببعض الميارات األساسية بكرة ال 3-3-6
ستالـ ،سرعة طبطبة الكرة ، دقة واال)التمرير  يدتـ اختيار الميارات األساسية بكرة ال

وتـ اختيار عدد مف االختبارات المقننة ليا ووضعيا الباحثاف في استبياف )  التصويب(
% ( 80( وتـ عرضيا عمى مجموعة مف المختصيف وبمغت نسبة االتفاؽ بينيـ )  9الممحؽ 

%( 75ؽ)فأكثر ، إذ يشير )بموـ وآخروف( إلى اانو عمى الباحث الحصوؿ عمى نسبة اتفا
( . وتـ إجراء االختبارات الخاصة 926، 9983مف أراء المحكميفا.)بموـ وآخروف، فأكثر

، ثـ قاـ الباحثاف بإجراء  29/3/2006 الموافؽ لثالثاءبيذه الميارات األساسية في يوـ ا
)ت( عممية التكافؤ بيف مجموعتي البحث  في الميارات األساسية المختارة باستخداـ اختبار

         ( يبيف ذلؾ .2والجدوؿ ) حسابييف غير مرتبطيفلوسطيف 

 (2الجدول )                                             
 يدبعض الميارات األساسية بكرة التعمم في  تجريبيتينال نمجموىتيال )ت( بينيبين نتائج اختبار 

 
 الميارات

وحدة 
 القياس

 المجموىة التجريبية
 األول 

جريبية تالمجموىة ال
 ةالثاني

قيمة )ت( 
 المحسوبة*

 + ع -س + ع -س

 09024 69271 949983 69148 959048 ثا واالستالمالتمرير  1
 09650 19660 119506 19088 119895 ثا سرىة طبطبة الكرة 2
 09560 49754 279333 59230 269138 درجة دقة التصويب 3

   9  2907 ( =22( وأمام درجة حرية )0.0.) <ىند نسبة خطأ  ةالجد ولي*  قيمة )ت( 

 

( عن وجىد فسوق ذاث داللت غيس 12  9في الجدولين ) وقد أسفسث نتائج اختباز)ث(

معنىيت في متغيساث )الطىل 1 العمس 1 الكتلت 1 الركاء 1 مظاهس االنتباه 1 التصىز العقلي 

( يداألساسيت بكسة الالسياضي 1 بعض عناصس اللياقت البدنيت والحسكيت 1 بعض المهازاث 

 مما يدل على تكافؤ مجمىعتي البحث في هره المتغيساث .

 وسائل جمع المعمومات 3-4
االسػتبياف واالختبػارات والمقػاييس ( كػأدوات  ةاستخدـ الباحثػاف ) المقػابالت الشخصػية واسػتمار 

 0لجمع المعمومات
 التصميم التجريبي 3-5

يطمػػػؽ عميػػػة اسػػػـ تصػػػميـ المجموعػػػات المتكافئػػػة اسػػػتخدـ الباحثػػػاف التصػػػميـ التجريبػػػي الػػػذي 
، 9984العشػػوائية االختيػػار ذات المالحظػػة القبميػػة والبعديػػة والمحكمػػة الضػػبط ) فػػاف دالػػيف ،

 ( .2( ويمكف تنفيذ ىذا التصميـ عمى النحو الموضا بالشكؿ )384-398



 ألبعدياالختبار  لالمت ير المستق االختبار القبمي المجموىات

 ألول ا التجريبية
بعض الميارات 
 يداألساسية بكرة ال

+المنياج مرين المكثفالت
 المقرر بالقسم  

  
بعض الميارات  

التمرين الموزع +المنياج  التجريبية الثانية يداألساسية بكرة ال
 المقرر بالقسم

 (2الشكل )
  يوضح التصميم التجريبي المستخدم في البحث

 

 البرنامج التعميمي  -3-6
 األوؿخػػالؿ اطػػالع الباحثػػاف عمػػى المصػػادر العمميػػة تػػـ وضػػع برنػػامجيف تعميميػػيف مػػف      

تضػػػمف البرنػػػػامج التعميمػػػػي عمػػػػى وفػػػػؽ أسػػػػموب التمػػػػريف المكثػػػػؼ فػػػػي حػػػػيف تضػػػػمف البرنػػػػامج 
التعميمي الثػاني أسػموب التمػريف المػوزع ، ومػف ثػـ تػـ عػرض ىػذيف البرنػامجيف عمػى مجموعػة 

صػػالحية البرنػػامجيف المػػذكوريف وقػػد تػػـ االتفػػاؽ عمػػى لبيػػاف رأييػػـ فػػي مػػدى  مػػف المختصػػيف
بكافػة المالحظػات  األخػذتػـ  أفمػف قبػؿ المختصػيف كافػة بعػد  يفالتعميميػ يفامجنصالحية البر 
 ( يوضا وحدة تعميمية لكؿ مف البرنامجيف. 2المحمؽ ) و أبدوىاالعممية التي 

  التعميميينالخطة الزمنية لمبرنامجين  3-6-1
بواقػػع  أسػػابيع( 9مػػدى ) نفػػذت عمػػىتعميميػػة  ات( وحػػد9مػػف )برنػػامج تعميمػػي  كػػؿيتكػػوف      

 0( وحدات تعميمية لكؿ ميارة3وبواقع ) دقيقة (90تيا )مد األسبوعفي واحدة وحدة تعميمية 
 التجربة االستطالىية لمبرنامجين التعميميين 3-6-2

 إلػػػىمػػػف اجػػػؿ الوصػػػوؿ  تجربػػػة اسػػػتطالعية لكػػػؿ برنػػػامج تعميمػػػي بػػػإجراءقػػػاـ الباحثػػػاف       
عينػػػة مػػػف  أفضػػػؿ طريقػػػة لمحصػػػوؿ عمػػػى نتػػػائج دقيقػػػة قبػػػؿ تنفيػػػذ البرنػػػامجيف التعميميػػػيف عمػػػى

فػػي ( طػػالب لكػػؿ برنػػامج وذلػػؾ 4( طػػالب وبواقػػع )8طػػالب المسػػتوى الثػػاني والبػػالغ عػػددىـ )
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 جامعة بغداد/ معار إلى جامعة حضرموت/كمية التربية الرياضية   :أ . د عبد هللا المشيداني  -2
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ألسػػػػػموب التمػػػػػريف المكثػػػػػؼ وفػػػػػي يػػػػػوـ األحػػػػػد الموافػػػػػؽ  22/3/2006الموافػػػػػؽ  األربعػػػػػاءيػػػػػوـ 
 : وألسموب التمريف الموزع وكاف اليدؼ مف ىذه التجربة ى 26/3/2006

 .يف التعميمي يفامجنمف صالحية فقرات البر  التأكد -9
 الباحثاف. تواجومعرفة الصعوبات والمشاكؿ التي  -2

مػػػدى صػػػالحية ومالئمػػػة عػػػدد تكػػػرارات كػػػؿ أسػػػموب وفتػػػرة أو زمػػػف الراحػػػة بػػػيف التكػػػرارات  -3
 يف.ومدى استجابة الطالب ليذيف األسموب

وقد حققت التجربة االسػتطالعية اليػدؼ الػذي أقيمػت مػف اجمػو، إذ اسػتفاد الباحثػاف مػف       
العديد مف المالحظات التي حدثت خالليا مثؿ )عػدد التكػرارات وفتػرة الراحػة بػيف التكػرارات أو 

 بيف مجموعة تمريف ومجموعة، واالستجابة الجيدة مف قبؿ الطالب.... وغيرىا ( .   
 الختبارات القبميةا 3-6-3

بكػػرة اليػػد عمػػى مجمػػوعتي البحػػػث  األساسػػيةاالختبػػارات القبميػػة الخاصػػة بالميػػارات  إجػػراءتػػـ 
 . 29/3/2006 الموافؽ ثالثاءفي يوـ الالتجريبيتيف 

 ين(التعميمي البرنامجينتنفيذ ) لمبحث التجربة الرئيسية 3-6-4
يػػوـ عتي البحػػث التجػػريبيتيف ابتػػداء مػػف عمػػى مجمػػو  يفالتعميميػػ يفامجنػػتػػـ البػػدء بتنفيػػذ البر    
 ثالثػػاءفػػي يػػوـ ال يفالتعميميػػ يفامجنػػوتػػـ االنتيػػاء مػػف تنفيػػذ البر  28/3/2006 الموافػػؽثالثػػاء ال

 . 23/5/2006الموافؽ 
إف الوحدات التعميمية متشابية في القسـ التحضيري والقسـ الختامي أما االختالؼ فكاف في 

 األسموبيف حيث طبؽتمريف المكثؼ والموزع ال يبو أسم ي بيفالرئيسالقسـ مف الجزء التطبيقي 
 يأتي:كما و 
 األول  المجموىة التجريبية 3-6-4-1

الخاصة بالميارة المراد تعمميا وعمى وفؽ عدد التكرارات المثبتة أماـ ب التماريف اليؤدي الط
 تمريفإلى ال وتكوف ىناؾ فترة راحة قصيرة جدًا بيف التكرارات ثـ يتـ االنتقاؿكؿ تمريف 

 الثاني بصورة موجزة     تمريفمع إعطاء فترة راحة قصيرة يتـ خالليا شرح ال، الثاني 
 المجموىة التجريبية الثانية 3-6-4-2 

الخاصة بالميارة المراد تعمميا وعمى وفؽ عدد التكرارات المثبتة أماـ ب التماريف اليؤدي الط
توقؼ الطمبة إلعطائيـ فترة راحة مساوية أو تزيد وبعد االنتياء مف أداء التكرار يكؿ تمريف 

بتوضيا  افالباحث أحد ويقوـ ،الثاني  تمريفثـ يتـ االنتقاؿ إلى ال عف فترة أداء التمريف ،
، حيث أف  ماريفمع تصحيا األخطاء في وقت الراحة بيف الت الثاني تمريفمختصر ألداء ال

      ليا عدد مساوي مف التكرارات . اريفمتجميع ال
 االختبارات البعدية  3-6-5



بكػرة اليػد عمػى مجمػوعتي  األساسػيةاالختبارات البعدية الخاصػة بالميػارات  إجراءتـ           
 . 30/5/2006الموافؽ الثاء في يوـ الثالبحث التجريبيتيف 

 
 اإلحصائيةالوسائل  3-7
 . الوسط الحسابي -9
 . االنحراؼ المعياري -2
 سابييف غير مرتبطيف .اختبار )ت( لوسطيف ح-3
 (390-903،  9999اختبار)ت( لوسطيف حسابييف مرتبطيف . )التكريتي والعبيدي ،  -4
 
 ومناقشتيا ىرض النتائج -4
 ىرض النتائج  4-1
األولي   ة التجريبييةممجموىيلىرض نتائج المقارنة بين االختبارين القبمي والبعدي  4-1-1

 يد  بعض الميارات األساسية بكرة ال تعمم التي استخدمت أسموب التمرين المكثف في
 (3الجدول )                                       

     األول  التي  يبين نتائج اختبار )ت( بين االختبارين القبمي والبعدي لممجموىة التجريبية
  يدبعض الميارات األساسية بكرة ال تعمم استخدمت أسموب التمرين المكثف في

 ت

 اتالميار 

وحدة 
 القياس

قيمة )ت(  االختبار البعدي االختبار القبمي
المحسوبة

* 
 ع + -س ع + -س

 *29211 39178 919309 69148 959048 ثا واالستالمالتمرير  1
 *29931 09641 109915 19088 119895 ثا سرىة طبطبة الكرة 2
 *59328 19946 339833 59230 269138 درجة دقة التصويب 3
 2920 ( قيمة )ت( اجلدولية = 11( وأمام درجة حرية )0905) <نوي عند نسبة خطأ مع *

التجريبيية الثانيية  ةممجموىيلىرض نتائج المقارنة بين االختبارين القبمي والبعدي  4-1-2
 يد بعض الميارات األساسية بكرة ال تعمم التي استخدمت أسموب التمرين الموزع في

 (4الجدول )                                    

التجريبية الثانية التي  ةممجموىل يبين نتائج اختبار )ت( بين االختبارين القبمي والبعدي
  يدبعض الميارات األساسية بكرة ال تعمم استخدمت أسموب التمرين الموزع في



 ت
 الميارات

وحدة 
 القياس

قيمة )ت(  ألبعدياالختبار  االختبار القبمي
 ع + -س ع + -س المحسوبة*

 *49644 39605 879138 69271 949982 ثا واالستالمالتمرير  1
 *39037 19537 99790 19660 119506 ثا سرىة طبطبة الكرة 2
 *29336 39950 309833 49754 279333 درجة دقة التصويب 3

   2920 ( قيمة )ت( اجلدولية = 11( وأمام درجة حرية )0905) <معنوي عند نسبة خطأ  *

 

في  تينبين مجموىتي البحث التجريبي ألبعديىرض نتائج المقارنة في االختبار  4-1-3
 يدبعض الميارات األساسية بكرة التعمم 

 (5الجدول )                                         

بعض  تعممفي تين يبين نتائج اختبار )ت(  في االختبار البعدي بين المجموىتين التجريبي
  يدت األساسية بكرة الالميارا

 ت
 الميارات

وحدة 
القيا
 س

تجريبية المجموىة ال األول  المجموىة التجريبية
 ةالثاني

قيمة )ت( 
المحسوبة

 ع + -س ع + -س *
 *29878 39605 879138 39178 919309 ثا واالستالمالتمرير  1
 *29312 19537 99790 09641 109915 ثا سرىة طبطبة الكرة 2
 *29260 39950 309833 19946 339833 درجة لتصويبدقة ا 3

 2907 ( قيمة )ت( اجلدولية = 22( وأمام درجة حرية )0905) <معنوي عند نسبة خطأ  *
 

 

 

 

 مناقشة النتائج 4-2
تين تين التجييريبيممجمييوىل والبعييديمناقشيية نتييائج المقارنيية بييين االختبييارين القبمييي 4-2-1

  يدبكرة البعض الميارات األساسية  تعممفي 
أف ىناؾ فروقا ذات داللة معنوية بيف االختباريف القبمي  (4و) (3) يفيتبيف مف نتائج الجدول     

وىذا يحقؽ صحة  يدالميارات األساسية بكرة التعمـ بعض في  تيفالتجريبي تيفوالبعدي لممجموع
 الفرض األوؿ لمبحث . 



الخاصيف بأسموبي التمرينيف المكثؼ  يفالتعميمي يفويعزو الباحثاف سبب ذلؾ إلى فاعمية البرنامج
مف شرح وعرض كؿ برنامج وما يحتويو  تيفالتجريبي تيفعمى المجموع اطبق فالذيوالموزع و 

تمريف مف تماريف البرنامجيف مف حيث عرضو وعدد وا عطاء إرشادات وتعميمات خاصة بكؿ 
نتج عف استخداـ   ي نتائج التعمـالتقدـ ف ، وىذا تكراراتو وزمف الراحة بيف كؿ تكرار وآخر

 ممارسة لمتمرينيف منظمةفي ىذا البحث ، فكانت عممية ال كثؼ والموزع الم يفي التمرينوبأسم
ب في أثناء الوحدات والجيد الذي أداه الطال افلمجيد الذي قاـ بو الباحث جيدا طبقاً تنظيمًا 

ألدوات واإلمكانات المتوفرة في تحقيؽ ا االوقت بشكؿ مثالي تقريبًا ووظف االتعميمية ، فاستثمر 
 أىداؼ الوحدات التعميمية المختمفة . 

واالستالـ ،سرعة طبطبة التمرير كرة اليد )  تاإف التكرار الحاصؿ في الوحدات التعميمية لميار  
ت االميار ذه لي تعمـ في ال قدـوالتماريف المساعدة أدت إلى حصوؿ ىذا الت الكرة ، دقة التصويب (

يذكر )شمش و محمود( ا إف الممارسة وبذؿ الجيد بالتدريب والتكرارات المستمرة ضرورية ، إذ 
في عممية التعمـ ، والتدريب عامؿ مساعد وضروري في عممية تفاعؿ الفرد مع الميارة والسيطرة 
عمى حركاتو وتحقيؽ التناسؽ بيف الحركات المكونة لمميارة في أداء متتابع سميـ وزمف مناسبا . 

 (930-929،  2000مش و محمود ، )ش
عمى تكرار األداء المياري و أف التكرار  افعتمدي والموزع  ؼتمرينيف المكثال يبو إذ أف أسم 

( أف تكرار األداء Schmidt and Graig  عممية فعالة في اكتساب التعمـ وتطويره ، ويذكر )
التعمـ  الحركي ىو متطمب يحتاجو األشخاص لموصوؿ إلى مستويات عالية مف

كما يذكر )شمش و محمود( أنو ا يجب  (Schmidt and Graig , 2000, 21الحركي.)
ممارسة وتكرار الميارة مرة تمو المرة لكي يسيطر المتعمـ عمى حركاتو بحيث يؤدييا بشكؿ 

ويشير) محجوب ( ا أف مف الشروط الواجب  (40، 2000صحيا وسميـ ا.)شمش ومحمود،
 (. 98،  9989عمـ ىو الممارسة عمى الميارة ا ) محجوب ، توافرىا لحصوؿ عممية الت

ويؤكد ) خاطر ، وآخروف ( ا أف التكرار المعزز )الممارسة( تساعد الالعب عمى إتقاف       
الحركات الفرعية التي تمثؿ في مجموعيا الميارة المطموب تعمميا ، ويحقؽ التناسؽ بيف ىذه 

 يا وزمف مناسبا الحركات مما يجعؿ أدائيا في تتابع صح

فضاًل عف ذلؾ فأف المجموعتيف التجريبيتيف قد تعرضتا لنفس  (. 95،  9978)خاطر، وآخروف ،
ظروؼ التعمـ مف حيث عدد التكرارات وزمف األداء ، كما أف األسموبيف المستخدميف كانا جديديف 

عمية ، وكذلؾ فأف عمى الطالب مما أدى إلى إبعاد عامؿ الممؿ عنيـ وبث فييـ روح المشاركة الف
نجاح األداء في المحاوالت األولى لمميارات ومعرفة الطالب لنتيجة أدائيـ سواء عف طريؽ 
التغذية الراجعة التي حصموا عميو مف المدرس أو التغذية الراجعة الداخمية ) الذاتية ( زاد مف 

ت األساسية بشكؿ حماسيـ ودافعيتيـ لالستمرار في األداء مما أنعكس ذلؾ عمى تطوير الميارا



ايجابي وفعاؿ ا إذ أف االىتماـ بزيادة المحاوالت التكرارية وتزويد المتعمـ بأنماط مختمفة مف 
التغذية الراجعة وااللتزاـ والحث والتشجيع والتنويع في األداء يساعد المبتدئيف عمى تعمـ واكتساب 

 (.  United state professional tennis،  1984،  124الميارات األساسية ا )
ا جعمت المعمومات المكتسبة في الوحدة موالتماريف الممارسة فيي األسموبيف  يفونتيجة ليذ    

ج( إف مف فوائد جدولة التمريف ىو جعمو نالتعميمية في عممية تنشيط دائـ ومستمر ، إذ يذكر )ويت
لذاكرة قصيرة المدى . المعمومات المكتسبة نشيطة في أثناء القياـ بعممية اختزاف الميارة في ا

مجيد ( و )2000 )الطائي،(وتتفؽ ىذه النتائج مع ما توصؿ إليو 206،  9989ج ، ن)ويت
 ( . 2004،دمحم( و )2003أحمد،( و )2002وآخراف، 

 مناقشة نتائج المقارنة في االختبار البعدي بين المجموىتين التجريبيتين في تعميم 4-2-2
 يد .في كرة ال األساسيةبعض الميارات 

ة في االختبار ألبعدي بيف معنويىناؾ فروؽ ذات داللة  أف( 5الجدوؿ ) تبيف مفي    
صحة الفرض كرة اليد وىذا يحقؽ ب األساسيةتعمـ بعض الميارات  في  تيفالتجريبيالمجموعتيف 

لذي تضمف افقد تفوقت المجموعة التجريبية الثانية التي نفذت البرنامج التعميمي ، لمبحث  نيالثا
لذي االتػمريف الموزع عمى المػػجموعة التجريبية األولى التي نفذت البرنامج التعميمي  أسموب
) التمرير واالستالـ وسرعة طبطبة الكرة ( ويعزو  التػمريف المكثؼ في مػػيارتي أسموبتضمف 

كرار والذي يتميز بوجود فترات راحة بيف ت التمريف الموزع  أسموبفاعمية  إلىالباحثاف سبب ذلؾ 
وأخر فأنو يساعد المتعمميف عمى التركيز واالنتباه والحصوؿ عمى أنماط مختمفة مف التغذية 

الراجعة عف أدائيـ ، كما يساعدىـ في الحصوؿ عمى التصور الذىني والذي يساعد في تحقيؽ 
المزيد مف الفيـ لطبيعة أداء الميارات في مواقؼ المعب ، فضاًل عف ذلؾ فأف عينة البحث ىـ 

أف التدريب  ” (  Archer ف المبتدئيف مما يجعؿ ىذا النوع مف التمريف منػػاسب ليـ ،ويػؤكد )م
  “إلى زيادة في التعمـ  يالسريع ال يؤد

(47 ،1954 ،Archer  ) (. ويضػػيؼ ) عالوي 

 

)   “بأف التكرار السريع في أداء الميارة الحركية ينطوي عمى خطورة تثبيت األخطاء الحركية   ”
 (. 992،  9978الوي ، ع

عطي فترة راحة بيف التماريف تسما لممتعمـ أف يستوعب الواجب يالموزع  أسموب التمريفإال أف 
الحركي ويبعده عف عامؿ التعب والممؿ الذي قد يصيبو إذا حجبت عنو فترة الراحة ، فضاًل عف 

الذي يشكؿ األساس  عطي فرصة لممتعمـ لتعزيز االكتساب المبكريالموزع  أسموب التمريفأف 
 .  تماريفالذي يحدث في المستقبؿ نتيجة تكرار ال ات الميار  عمـالسميـ لت



( ا أنو مف الممكف تعزيز االكتساب المبكر عف طريؽ الممارسات الموزعة Shoddyإذ يذكر )
 ( 550،  9972لمواجبات الحركية ا . )لطفي ، 

التداخؿ الذي يتولد أثناء التمريف ، إذ أف لكؿ  يعطي التمريف الموزع الفرصة لمتقميؿ مف آثاركما 
يجابية ومف الممكف أف تتداخؿ ىذه اآثار مع آثار الممارسة الالحقة األمر  تمريف آثار سمبية وا 
الذي يؤدي إلى تراكـ اآثار السمبية وتداخميا مع ما يمكف أف يتحقؽ في الممارسة القادمة و أف 

 2009،  ألبناطي فرصة لمتخمص أو تجنب ىذه التداخالت . )طوؿ فترة الراحة بيف التكرارات يع
 ،67) 

تفوؽ أسموب التمريف الموزع إلى أف فترة التوقؼ بيف تكرار وآخر يعطي فرصة  افويعزو الباحث
ميارتي التمرير واالستالـ لممتعمـ لمراجعة أدائو ذىنيًا مما يجعؿ المتعمـ أكثر تركيزًا عمى أداء 

وىذا يتفؽ مع ما جاء بو )الطالب والويس( ا بأف التماريف الموزعة تعطي  ،وسرعة طبطبة الكرة 
(وبما أف 69،  2000مجاالت لممتعمـ لمراجعة الفعالية الحركية ذىنيًا ا .)الطالب والويس ، 

التمرير واالستالـ  العينة مبتدئة لذلؾ كانت بحاجة إلى وقت راحة ألف العمؿ عمى ميارتي 
تاج إلى تكرار ثـ إعطاء فترة مف الراحة إال أف األداء ليس سياًل جديدًا تح وسرعة طبطبة الكرة

ب لألداء سابقًا ، وألف ىناؾ فترة بالنسبة لممتعمميف وىناؾ صعوبة في التطبيؽ ولـ يتعرض الطال
ب يؤدوف بشكؿ أكثر دقة وتوازف في األداء مع استعادة الجسـ لوضعو راحة جعمت الطال

ترة الراحة تعطي المتعمميف الوقت الكافي لجمع قدراتيـ واستعداداتيـ لمقياـ الطبيعي . وعميو فإف ف
باألداء الكامؿ لألداء القادـ والتفكير بالمسار الحركي السميـ مف البداية وحتى النياية . ويذكر 
)العيسوي( ا بأف فترات الراحة الموجودة في التمريف الموزع تبعد الممؿ والتعب والنسياف عف 

قبالو المتعم ـ وأنيا تثبت ما يتعممو الفرد ىذا إلى جانب تجدد نشاط المتعمـ بعد فترات االنقطاع وا 
وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسات )  (36،  2003عمى التعمـ باىتماـ أكبر ا . )العيسوي ، 

(  5كما يظير مف الجدوؿ )  ( 2004( و )الحسيني ،  2004( و ) محمد ،  2000رزوقي ، 
فقد تفوقت  ،  تيفالتجريبية في االختبار ألبعدي بيف المجموعتيف معنوياؾ فروؽ ذات داللة أف ىن

التػمريف المكثؼ  أسموبلذي تضمف االمجموعة التجريبية األولى التي نفذت البرنامج التعميمي 
التػمريف  أسموبلذي تضمف اعمى المػػجموعة التجريبية الثانية التي نفذت البرنامج التعميمي 
سيولة أداء ميارة التصويب   إلىالموزع في مػػيارة ) دقة التصويب ( ويعزو الباحثاف سبب ذلؾ 

نما التركيز عمى دقة التصويب عمى اليدؼ المرسوـ  وعدـ الحاجة إلى بذؿ مجيود بدني كبير وا 
فذت التي أعطيت لممجموعة التجريبية التي نأف فترات الراحة القصيرة نسبيًا عمى الحائط وعميو ف

لممجموعة التجريبية التي نفذت فترات الراحة الكبيرة التي أعطيت بة نمقار أسموب التمريف المكثؼ 
نما كانت عامؿ ايجابي لمعينة لتصحيا ر ؤثلتمريف الموزع لـ تأسموب ا سمبيا عمى الدقة وا 

ىذه األخطاء مف قبؿ المدرس في خالؿ المحاضرات األولية و لممراجعة الذاتية مف قبؿ أفراد 



المجموعة فيما بعد وباألخص عندما يشاىد الطالب ويعمـ النتائج التي يحصؿ عمييا بعد كؿ 
جادة دقة  محاولة تصويب مما أدى أف يكوف لدى أفراد ىذه المجموعة التجريبية الدافعية لتعمـ وا 

ة ، كما . ويذكر )عثماف( ا بأف العممية التعميمية تتطمب اشتراؾ الفرد المتعمـ بإيجابي التصويب
أنيا تتطمب وجود الدافع المتطور ، أي الدوافع التي تنمو مف خالؿ النجاح في أداء الواجبات 

(ويتفؽ ذلؾ مع ما ذكرتو )فرج( ا إف الدوافع تعد الفرد 930،  9987 )عثماف،الحركية ا . 
المثير المتعمـ ، وتنمي مجموعة مف الفروض لما ىو متوقع وىذا التوقع يسما لو باالنتباه إلى 

( ويشير )محجوب( أيضًا إلى 250،  9983 )فرج،المعنى الذي يقوده إلى االتجاه الصحيا ا . 
أفضؿ عندما يكوف مستوى الميارة لممتعمـ مرتفعًا وعندما تكوف فعالية  ثؼ أف  التمريف المك

 (298،  2000 محجوب، )الذروة حوؿ ميارة التعميـ األفضؿ مطموبة  .
( و )الحسػيني  2003( و ) احمػد ،  2000ع نتػائج دراسػات ) رزوقػي ، وتتفؽ ىذه النتيجة م

 ،2004) 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 
  

 استبيان لتحديد أىم االختبارات الميارية لبعض 
 الميارات األساسية بكرة اليد                                

 
 المحترم…………………………… األستاذ الفاضل



 
 تحية طيبة  :   

 
راسية تييدف إلي   )التعيرف ىمي  اثير اسيتخدام أسيموبي التميرين يروم الباحثان القييام بد

 الموزع والمكثف في تعمم بعض الميارات األساسية بكرة اليد ( .
وبالنظر لما تتمتعون بو من خبرة في ىذا المجال، لذا يرج  تفضمكم بتحديد اختبار 

ستالم، تنطيط الكرة، واحد لكل ميارة من الميارات األساسية الثالثة بكرة اليد )التمرير واال
 التصويب (. 

 
 شاكرين تعاونكم المخمص.

 
 مع التقدير                  

 
 الباحثان                                                                             المرفقات

 
 بعض االختبارات الميارية   



 االختبارات الميارية 

 أوال : التمرير واالستالم 
 التمرير ىم  الحدود الخارجية لخط الرمية الحرة : .1

 
 : قياس سرعة التمرير واالستقباؿ.اليدف من االختبار

 :كرة يد، ساعة إيقاؼ.األدوات
:يقؼ الالعبوف موزعيف ابتداء مف أحد خطي الجانػب إلػى خػط الجانػب اآخػر عمػى  طريقة األداء

تـ تبػػادؿ تمريػػر الكػػرة مػػف العػػب إلػػي آخػػر  ( ،يػػ98الحػػدود الخارجيػػة لخػػط الرميػػة الحػػرة الشػػكؿ  )
يابا بالكرة  .  )ذىابًا وعودة ( إلى أف يتـ الالعبوف عشريف دورة ذىابًا وا 

 : يحسب الزمف المسجؿ لمعشريف دورة.التسجيل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متوسط مستويات الالىبين في اختبار التمرير ىم  الحدود الخارجية لمرمية الحرة .
 

 الزمن في حالة                                            
 

 ستة الىبين أربعة الىبين
 الجنس المستو 

 تالميذ ثانية 150 ثانية 120

 شابات ثانية 140 ثانية 110

 سيدات ثانية 130 ثانية 110

 شباب ثانية 130 ثانية 95

 رجال ثانية 120 ثانية 90



 التوافق وسرىة التمرير :
 قياس التوافؽ وسرعة التمرير عمى حائط . :  اليدف من االختبار

 إيقاؼ. ةمستو، ساع ط: كرة يد، حائاألدوات
( أمتار مف الحائط يقوـ الالعب 4( أمتار أو )3: يقؼ الالعب عمى بعد )طريقة األداء

 ( 99بتمرير الكرة إلى الحائط واستمرار التمرير ألكثر عدد ممكف مف الزمف المحدد الشكؿ )
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( أمتار وفقًا لما يأتي :4( أمتار أو  )3: يتـ تحديد الزمف المحدد عمى مسافة  )الشروط
 ( ثانية .30( أمتار ،يكوف التمرير لمدة  )3لمتالميذ: عمى مسافة  )
 ( ثانية .30( أمتار ،يكوف التمرير لمدة  )3لمشابات : عمى مسافة  )
 ( ثانية .60( أمتار ،يكوف التمرير لمدة  )3لمسيدات: عمى مسافة  )
 ( ثانية .60( أمتار ،يكوف التمرير لمدة  )4لمشباب: عمى مسافة  )
 ( ثانية .60( أمتار ،يكوف التمرير لمدة  )4لمرجاؿ: عمى مسافة  )

 : تحسب عدد التمريرات في الزمف المحدد )يحسب عدد مرات استالـ الكرة (  التسجيل
 متوسطات مستويات اختبار التوافق وسرىة التمرير

 
 الجنس والمستو  المسافة بين الالىب والحائط زمن األداء متوسط األداء

 تالميذ 3 30 20

 شابات 3 30 60

 سيدات 3 60 25

 شباب 4 55 55

 رجال 4 60 60

 وحدة القياس المتر الثانية مرات استالم

 

 



 أوال :
 اختبار الطبطبة  المستمر لمكرة :

 لطبطبة .: قياس ميارة ا  اليدف من االختبار
 ( متر. 2641X) بإيقاؼ، ممع ة: كرة يد، ساعاألدوات

( مترًا ويقوـ برمي الكرة بإحدى 2641X: يقؼ الالعب في أحد أركاف الممعب )طريقة األداء
 ػ(ػػػالدوراف حوؿ الممعب دورة كاممة )  عاليديف باستمرار، م

 

 رر نفس األداء باليد األخرى.يك ـيتـ أداء االختبار باليد المستخدمة بالتصويب، ث الشروط:
 يحسب الزمف المسجؿ في أداء كاممة حوؿ الممعب. التسجيل:

 
 متوسطات زمن الطبطبة المستمر بالكرة

 
 الجنس والمستو  اليد المستخدمة في التصويب اليد األخر 

 ثانية 16.- ثانية 1695
 تالميذ

 شابات ثانية 16.- ثانية 1695

 اتسيد ثانية 15.- ثانية 1595

 شباب ثانية 14.- ثانية 1495

 رجال ثانية 13.- ثانية 1395

 
 
 



 
 

 ثانيًا :
 : الطبطبة المستمرة في اتجاه متعرج -

 ( متر .30)الجري في زكزاؾ( المسافة  )
 : قياس ميارة الطبطبة . اليدف من االختبار

 ،ساعة إيقاؼ ،كرة يد  ص: خمسة شو أخ األدوات
عمػػى األرض فػػي خػػط مسػػتقيـ المسػػافة بػػيف كػػؿ اثنػػيف  صخػػ : تثبػػت خمسػػة شػػواطريقيية األداء

 ( أمتار مف الشاخص األوؿ .3خط البداية والنياية عمى مسافة  ) ـ( أمتار، ويرس3)
يفػػؽ الالعػػب خمػػؼ خػػط البدايػػة ،عنػػد اإلشػػارة بالبػػدء يقػػوـ الالعػػب بطبطبػػة الكػػرة مػػع الجػػري 

يابا  الشكؿ )  تى يعبر خط النياية .( ح25عمى شكؿ متعرج بيف الشواخص ذىابا وا 
يابػػػا مػػػف لحظػػة البػػػدء حتػػػى تخطػػي الالعػػػب لخػػػط  لتسيييجيل:ا يحسػػب الػػػزمف المسػػػجؿ ذىابػػا وا 

 النياية.
 
 
 
 
 
 
 
 

 متوسطات أزمنة اختبار الطبطبة المستمرة في اتجاه متعرج
 

 الجنس والمستو  متوسط زمن األداء

 تالميذ ثانية 9.-

 شابات ثانية 9.-

 سيدات ثانية 8.-

 شباب ثانية 8.-



 رجال ثانية 795

 



 أوال:
 اختبار دقة التصويب: –أ 

 :قياس دقة التصويب في كرة اليد .اليدف من االختبار  
( 24X)  ة: رسػػـ مرمػػى كػػرة يػػد عمػػى جػػدار أمػػامي عمػػى شػػكؿ قػػائميف وعارضػػطريقيية األداء

ة الممعػػب أمتػػار بحيػػث يكػػوف الشػػكؿ الػػذي يمثػػؿ القائمػػة مالمسػػًا لخػػط تالقػػي الجػػدار و أرضػػي
.ثـ يقسـ المرمى لقيػاس دقػة التصػويب فػي كػرة اليػد إلػى تسػع مسػتطيالت كمػا فػي الشػكؿ رقػـ 

 ( .63:  22( أمتار مف ىذا الشكؿ  ، )9( ويرسـ خط عمى األرض يبعد  )94)
يقػػوـ الالعػػب بالتصػػويب مػػف خمػػؼ الخػػط بخطػػوة االرتكػػاز مػػع مراعػػاة أف الػػذي تصػػيب كرتػػو 

( 604100التػػي تمثػػؿ زوايػػا المرمػػى األربعػػة والتػػي تبمػػغ أبعادىػػا )( و 9171319المسػػتطيالت  )
( والتػػػػي تمثػػػػؿ 812سػػػـ . ينػػػػاؿ الدرجػػػػة النيائيػػػة وىػػػػي أربػػػػع درجات.أمػػػا الػػػػذي تصػػػػيب كرتػػػو )

 ( سـ .604100المنطقة فوؽ رأس حارس المرمى وبيف قدميو والتي تبمغ أبعادىا  )
( والتػي تمثػؿ منطقػة مػدى ذراعػي 6،4يناؿ ثالث درجات ،والػذي تصػيب كرتػو المسػتطيالت  )

( سػػـ ينػػاؿ درجتػػيف ،والػػذي تصػػيب كرتػػو المسػػتطيؿ 804100حػػارس المرمػػى والتػػي أبعادىػػا )
( سػـ 804100المتوسط والذي يمثػؿ منطقػة صػدر وجػدع حػارس المرمػى والػذي تبمػغ أبعػاده )

ذا جاءت الكرة خارج ذلؾ يناؿ الالعب صفرًا.  يستحؽ درجة واحدة ،وا 
 ب بعد إتماـ التسخيف الالـز عشر محاوالت .يؤدي كؿ الع

 
   
 
 
 
 

 
 
 

 
  

 
 



 (94شكل رقم )



 ثانيًا :
 ( أمتار :6اختبار دقة التصويب ىم  المرم  من مسافة  ) -
 : قياس دقة التصويب .  اليدف من االختبار 

 : األدوات
 ( كرات يد قانونية .6عدد ) -
 ( سنتمترا .404X0( مربع دقة التصويب  )4عدد ) -

 ؽ مربعات كؿ في أحد الزاويتيف العمويتيف لممرمى يعم 
 . يثبت مربعات كؿ في إحدى الزاويتيف السفميتيف لممرمى 

 
( أمتػار ، 6: يقؼ الالعػب فػي المنطقػة المواجيػة لممرمػى مباشػرة خمػؼ خػط  )  طريقة األداء

يػػث يػػتـ ويوجػػو الكػػرات الواحػػدة بعػػد األخػػرى إلػػى داخػػؿ أي مػػف المربعػػات العميػػا والسػػفمي ، بح
تصويب ثػالث كػرات إلػى أي مػف الػزاويتيف العمػويتيف أو كمتييمػا والػثالث كػرات األخريػات إلػى 

 أي مف الزاويتيف السفميتيف أو )كمييما( .
يراعػػػى أف تمػػػرر الكػػػرة مػػػف داخػػػؿ المربعػػػات بالتصػػػويب غيػػػر المرفػػػوع بالنسػػػبة لممربعػػػات  -

 ي .العميا وغير مدحرجة عمى األرض بالنسبة لممربعات السفم
يػػػتـ التصػػػويب مػػػف الثبػػػات أو الحركػػػة عمػػػى أف تصػػػؿ إلػػػى خػػػط سػػػتة أمتػػػار بحيػػػث يكػػػوف  -

 لحظة خروج الكرة مف اليد المصوبة. لألرضمالمسًا 

: تحسػػػب عػػػدد الرميػػػات التػػػي تمػػػر فييػػػا الكػػػرة مػػػف المربعػػػات العميػػػا والسػػػفمي وىػػػي  التسيييجيل
 مستوفية لكؿ الشروط الموضحة ،

         لمرمػػػػى إلػػػى درجػػػػات مػػػف واقػػػع الجػػػػدوؿ والمعػػػد لػػػػذلؾتحػػػوؿ عػػػدد الرميػػػػات التػػػي تػػػدخؿ ا -
 ( أمتار6معدالت دقة التصويب ىم  المرم  من مسافة  ) 

 
 ىدد األىداف الناجحة الدرجة

5 1 

10 2 

14 3 

17 4 

20 5 

 
 
 



أ ( – 2الممحق )   

 الوحدة التعميمية لممجموىة التجريبية التي تستخدم أسموب التمرين المكثف *
 دقيقة 41.  15( دقيقة                                     الزمن الكمي  : 45 - 40ط التطبيقي  )النشا

 
 تسمسل
 التمرين

 
 كيفية أداء التمرين
لممجموىة )انظر 

 المرفق جي(

زمن أداء 
التمرين 
لمرة 
واحدة 
 )ثا(

ىدد تكرار 
 التمرين

فترة 
الراحة بين 
تكرار 
 وآخر )ثا(

مجموع 
زمن أداء 

رات تكرا
 التمرين

مجموع زمن 
فترات الراحة 

بين 
 التكرارات

مجموع 
زمن 
تكرارات 

التمرين مع 
فترات 
 الراحة

فترة الراحة 
بين التمارين  

 )ثا(

الزمن 
 الكمي  )ثا(

 

 
1 

 

مجموىتين تؤديان 
التمرين في وقت واحد 
وتتكون كل مجموىة  

 ( طالب6من  )

 
30 

 
8 

 
5 

 
240 

 
35 

 
275 

 
60 

 
335 

 
2 

 

ة واحد تتكون مجموى
 من

 ( طالب12)

 
40 

 
8 

 
5 

 
320 

 
35 

 
355 

 
60 

 
415 

 
3 

 

مجموىتين تؤديان 
التمرين في وقت واحد 
وتتكون كل مجموىة 

 ( طالب6من )

 
40 

 
8 

 
5 

 
320 

 
35 

 
355 

 
60 

 
415 

 
4 

 

مجموىتين تؤديان 
التمرين في وقت واحد 
وتتكون كل مجموىة 

 ( طالب6من )

 
30 

 
8 

 
5 

 
240 

 
35 

 
275 

 
60 

 
335 

 
5 

 

مجموىتين تؤديان 
التمرين في وقت واحد 
وتتكون كل مجموىة 

 ( طالب6من )

 
40 

 
8 

 
5 

 
320 

 
35 

 
355 

 
60 

 
415 

 
6 

 

( مجموىات تؤدي 3)
التمرين في وقت واحد 
وتتكون كل مجموىة 

 ( طالب4من  )

 
30 

 
8 

 
5 

 
240 

 
35 

 
275 

 
60 

 
335 

 
7 

 

مجموىتين تؤديان 
د التمرين في وقت واح
وتتكون كل مجموىة 

 ( طالب6من )

 
50 

 
8 

 
5 

 
400 

 
35 

 
435 

 
- 

 
435 

 
- 

 
 المجموع

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2325 

 
360 

 تا 2685
 
 =44945 

 د

 ( ثواني بين تكرار 5التمرين الموزع : ىو التمرين الذي يؤدي تكراراتو بفترة راحة ، وىميو أىط  الباحثان فترة راحة )
 وآخر  .

 
 

 

 

 

 
 

 



ب ( – 2 الممحق )  

 وحدة تعميمية لممجموىة التجريبية التي تستخدم أسموب التمرين الموزع *ال
 دقيقة 41.  15( دقيقة                                     الزمن الكمي  : 45 - 40النشاط التطبيقي  ) 
 

 تسمسل
 التمرين

 
 كيفية أداء التمرين
لممجموىة )انظر 

 المرفق جي(

زمن أداء 
التمرين 

مرة واحدة ل
 )ثا(

ىدد تكرار 
 التمرين

فترة الراحة 
بين تكرار 
 وآخر )ثا(

مجموع 
زمن أداء 
تكرارات 
 التمرين

مجموع زمن 
فترات الراحة 

بين 
 التكرارات

مجموع 
زمن 
تكرارات 

التمرين مع 
فترات 
 الراحة

فترة الراحة 
بين التمارين  

 )ثا(

الزمن 
 الكمي  )ثا(

 

 
1 

 

مجموىتين تؤديان 
وقت  التمرين في

واحد وتتكون كل 
( 6مجموىة  من  )

 طالب

 
30 

 
8 

 
5 

 
240 

 
35 

 
275 

 
60 

 
335 

 
2 

 

مجموىة واحد 
 تتكون من

 ( طالب12)

 
40 

 
8 

 
5 

 
320 

 
35 

 
355 

 
60 

 
415 

 
3 

 

مجموىتين تؤديان 
التمرين في وقت 
واحد وتتكون كل 
( 6مجموىة من )
 طالب

 
40 

 
8 

 
5 

 
320 

 
35 

 
355 

 
60 

 
415 

 
4 

 

تين تؤديان مجموى
التمرين في وقت 
واحد وتتكون كل 
( 6مجموىة من )
 طالب

 
30 

 
8 

 
5 

 
240 

 
35 

 
275 

 
60 

 
335 

 
5 

 

مجموىتين تؤديان 
التمرين في وقت 
واحد وتتكون كل 
( 6مجموىة من )
 طالب

 
40 

 
8 

 
5 

 
320 

 
35 

 
355 

 
60 

 
415 

 
6 

 

( مجموىات 3)
تؤدي التمرين في 
وقت واحد وتتكون 

ن  كل مجموىة م
 ( طالب4)

 
30 

 
8 

 
5 

 
240 

 
35 

 
275 

 
60 

 
335 

 
7 

 

مجموىتين تؤديان 
التمرين في وقت 
واحد وتتكون كل 
( 6مجموىة من )
 طالب

 
50 

 
8 

 
5 

 
400 

 
35 

 
435 

 
- 

 
435 

 
- 

 
 المجموع

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2325 

 
360 

 تا 2685
 
 =44945 

 د
 ( ثواني بين 5رة راحة ، وىميو أىط  الباحثان فترة راحة )التمرين الموزع : ىو التمرين الذي يؤدي تكراراتو بفت 

 تكرار وآخر.     



 ج ( – 2الممحق ) 
 نوورج للوحذة التعليويت التي تن تنفيزها هن قبل كلتا الوجووعتين التجريبيتين

 الفعالياث السهن النشاط القسم

القسن 

 التحضيري

 تسجيؿ الحضور د5 الوقذهت
 الرجميف.عضالت  تمطيوتماريف  ىرولة مع .9 د10 إحواء عام

  والرجميف.تماريف إحماء لمذراعيف والجذع  .2
  املهارة.للجسم ختص  متطيهمتارين  .9 د15 إحواء خاص

 .  واألكتافمتارين مرونة للذراعني  .2

 القسن الرئيس

 الجسء التعليوي
10-

 د15
 التمرير مف فوؽ الكتؼشرح وعرض ميارة  

  

 

 

 

 

 

 

 الجسء      

 بيقيالتط     

40-

 د45

 0تطبيؽ الميارة التي تـ تعميميا في الجزء التعميمي عمى وفؽ التماريف يتـ
( طالب المسافة 6التمريف األوؿ:مجموعتيف مف الالعبيف كؿ مجموعة تتكوف مف ) 

ـ الالعب الذي لديو الكرة يمررىا إلى الالعب المقابؿ  األوؿ في 95بينيما ألتقؿ عف 
قؼ في الفريؽ المقابؿ وىكذا يعمؿ الالعب المستمـ لمكرة الفريؽ المقابؿ ويركض لي

 0وعمى المدرس أف يالحظ أف التمرير واالستالـ يتـ مف الحركة وتبادؿ المواقع
( طالب متقابمتيف ولكؿ 5التمريف الثاني:مجموعتيف مف الالعبيف كؿ مجموعة مف )

رة يسمـ الكرة إلى مجموعة يقؼ الالعب السادس إلى الجانب والالعب الحائز عمى الك
الالعب الواقؼ لمجانب ويتسؿ منو الكرة ثـ يمررىا إلى الالعب األوؿ في المجموعة 

المقابمة ويركض  ليقؼ خمؼ المجموعة المقابمة وىكذا الالعب الثاني يمرر مع 
 0الالعب الذي بجانبو وىكذا يستمر التمريف
يقفاف في الوسط لكؿ ( العبيف العباف 6النمريف الثالث:مجموعتيف كؿ مجموعة)

مجموعة ومعيما الكرة يمرراف إلى الالعب الذي يقؼ في يساره ويبدؿ مكانة مع 
الالعب الذي في يمينو وىذا الالعب الذي في اليسار يمرر الكرةالى الالعب الجديد 
الذي حؿ في الوسط وىكذا يمرر الالعب الجديد الكرة إلى يساره ويبدؿ  مكانة مع 

 0مينو أما الالعب الذي في اليسار يؤدى التمريف مف الثباتالالعب الذي في ي
التمريف الرابع: نفس التمريف السابؽ إال أف الالعب الذي في الوسط عندما يمرر الكرة 

إلى الالعب في اليسار يبدؿ مكانة مع المجموعة المجاورة والالعب األوؿ مف 
أما العبي اليسار فيكونوف المجموعة المجاورة يكوف في الوسط في المجموعة األولى 

 0ثابتيف في اماكنيـ
( العبيف يشكموف دائرة احدىما 6التمريف الخامس: مجموعتيف كؿ مجموعة تتكوف مف )

يقؼ في الوسط ويمرروف الكرة إلى الالعب في داخؿ الدائرة مف الدوراف بعكس عقرب 
 0الساعة ويحدد المدرس نوع التمريرات ووقت التمريف

( العبيف احدىما معو الكرة واآخريف 6: مجموعتيف كؿ مجموعة مف )التمريف السادس
ـ  وبيف  6يقفوف إلى يميف ويسار الالعب ماسؾ الكرة المسافة بيف العب وأخر 

(ـ ويمرر 6الالعب الماسؾ الكرة والالعب الذي عمى يمينو أو الذي عمى يساره كذلؾ )
ره ثـ يستمـ الكرة ويمررىا إلى الكرة إلى الالعب الذي عمى يمينو ثـ الذي عمى يسا

الالعب الثاني الذي عمى يمينو ثـ إلى الالعب الثاني الذي عمى يساره وىكذا إلى 
 أخرالعب يستمر التمريف إلى عدده مرات وحسب مايقرره المدرس

 ارين تيدئة وتنفستم د  5  القسن الختاهي



 
 
 
 
 
 
 

تعمم بعض الميارات                                 أثر استخدام أسموبي التمرين الموزع والمكثف في   
 األساسية بكرة اليد

                                                            
 

 
عػف اثػر اسػتخداـ أسػموبي التمػرينيف المػوزع والمكثػؼ  فػي  الكشػؼييدؼ البحػث إلػى              

( طالػػػب مػػػف طػػػالب 24تكونػػػت عينػػػة البحػػػث مػػػف )تعمػػػـ بعػػػض الميػػػارات األساسػػػية بكػػػرة اليػػػد ، و 
المكػػػال بجامعػػػة حضػػػرموت ،  –المسػػػتوى الثػػػاني قسػػػـ التربيػػػة البدنيػػػة والرياضػػػية فػػػي كميػػػة التربيػػػة 

واسػػػػتخدـ الباحثػػػػاف المػػػػنيج التجريبػػػػي لمالئمتػػػػو وطبيعػػػػة البحػػػػث  وتػػػػـ تقسػػػػيـ عينػػػػة البحػػػػث إلػػػػى 
إجػػراء التكػافؤ بػػيف المجمػػوعتيف فػػي  ( طالػػب  لكػؿ مجموعػػة وتػػـ92وبواقػػع ) فمجمػوعتيف تجػػريبيتي

متغيرات )العمر و الكتمة و الطوؿ و الذكاء  ومظػاىر االنتبػاه  والتصػور العقمػي الرياضػي وبعػض 
عناصر المياقة البدنية والحركية الموثرة فػي تعمػـ بعػض الميػارات األساسػية بكػرة اليػد ( واسػتخدمت 

ييس كوسػػػػػائؿ لجمػػػػػع المعمومػػػػػات وتػػػػػـ وضػػػػػع المقابمػػػػػة الشخصػػػػػية واالسػػػػػتبياف واالختبػػػػػارات والمقػػػػػا
يتضػػمف األوؿ البرنػامج التعميمػػي عمػػى وفػػؽ أسػموب التمػػريف المكثػػؼ   والثػػاني  فبرنػامجيف تعميميػػي

( وحػػدات 9يتضػمف البرنػامج التعميمػي عمػى وفػؽ أسػموب التمػػريف المػوزع ويتكػوف كػؿ برنػامج مػف )
يقػػػة واسػػػتخدـ الباحثػػػاف ) الوسػػػط ( دق90( أسػػػابيع ومػػػدة كػػػؿ وحػػػدة )9تعميميػػػة طبقػػػت عمػػػى مػػػدى )

الحسػػػابي ، االنحػػػراؼ المعيػػػاري واختبػػػار )ت( لوسػػػطيف مػػػرتبطيف ، تحميػػػؿ التبػػػايف باتجػػػاه واحػػػد ، 
اختبػار اقػؿ فػرؽ معنػوي( كوسػائؿ إحصػػائية لمعالجػة البيانػات وتوصػؿ الباحثػاف إلػى أف األسػػموبيف 

ساسػػػية بكػػػرة اليد)قيػػػد البحػػػث(، حققػػػا تقػػػدما فػػػي الػػػتعمـ لطػػػالب المسػػػتوى الثػػػاني فػػػي الميػػػارات األ
المجموعػػة التجريبيػػة  وتفوقػػت المجموعػػة التجريبيػػة الثانيػػة التػػي نفػػذت أسػػموب التمػػريف المػػوزع عمػػى

واالسػػتالـ وسػػرعة طبطبػػػة  األولػػى التػػي نفػػذت أسػػموب التمػػػريف المكثػػؼ فػػي تعمػػـ ميػػػارتي التمريػػر
أسػػػموب التمػػػريف المكثػػػؼ عمػػػى  الكػػػرة ، فػػػي حػػػيف تفوقػػػت المجموعػػػة التجريبيػػػة األولػػػى التػػػي نفػػػذت



المجموعة التجريبيػة الثانيػة التػي نفػذت أسػموب التمػريف المػوزع فػي تعمػـ ميػارة دقػة التصػويب عمػى 
 اليدؼ.

 
 


