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ABSTRACT 

     Research Summary: 

Keywords: educational packages programmed, style competition (collective) 

The research aims to: 

1 .identify the impact of the use of educational packages programmed style 

competition (collective) to learn and retain some of the basic skills hand reel. 

2. Identify the best method of learning to keep the two sets of research. 

Researchers have adopted the experimental method for suitability and the 

nature of the research, the research community of the students of the second 

phase of study at the Faculty of Physical Education and Sports Science at Diyala 

University for the academic year 2014 - 2015's (256) students, The research 

sample consisted of two divisions students who are Division (a) and Division (c) 

have been selected at random from among the people of school year second's (5) 

people, with an average (28-30) called for each division, and this amounted to the 

research sample (50) student, and the sample exploratory experiments that 

researchers are working on totaling 10 students were from Division (b) after the 

researchers ruled out a number of students from the research sample, has 

homogenization process between the two groups of the research sample to adjust 

the following chronological age, height and weight variables, It was parity 

between the two sets of research to learn some basic skills hand reel, and the 

subject teacher to apply the curriculum of the College has been organizing 

exercises and replicated on the use of the package of educational programmed 

style competition (collective) the experimental group The control group used the 

style of Prince, and that the only difference is the application of the curriculum 

Teaching is in the application packet educational programmed and learning style 

in the main section of the two sets of research, was the curriculum took (16) 

educational unit and by (2) educational units per group per week, and that the 

educational unit time (90 minutes), and then test to retain after ( 21) days. It was 

the use of special software used in statistical areas and the system (spss) to 

extract the data for research. The researchers reached the following conclusion 

1 .The use of educational packages programmed style competition (collective) 

was more effective in learning some basic skills Hand Reel compared manner 

Prince. 

2. proven educational package programmed style competition (collective) 

advantage in retaining the skills of basic hand reel compared manner Prince. 

 
  التعريؼ بالبحث : -1
 المقدمة واىمية البحث :1-1 
ايجابيا  تأثيرايعد التعميـ مف الركائز االساسية التي تمعب دورا ىاما في تقدـ الشعوب وتطورىا كونو يؤثر  

وشامال في تنشئة جيؿ جديد عمى اسس عممية متطورة وحديثة ,وقد اضاؼ التطور العممي العديد مف 
الوسائؿ التي مكنت المعمـ مف تييئة الخبرة لممتعمميف واعدادىـ بدرجة كفاءة عالية , اذ ال تقتصر المسؤولية 

استراتيجيات تضـ في مضمونيا طريقة  عمى الخبرة الشخصية والشرح والعرض بؿ اصبحت مسؤوليتو استخداـ
 التعميـ واساليبيا وتوظيؼ الوسائؿ والمستحدثات التكنولوجية التعميمية الحديثة في تحقيؽ التعميـ المؤثر.



التعميمية المرجوة وفقا  لألىداؼلمتعمـ الذاتي انماطا ونظـ متعددة كما اف برامجو وطرائؽ اعداده تختمؼ تبعا  
دراسية وخصائص المتعمميف ومتناسبة مع االمكانيات التعميمية المتاحة , وعمى الرغـ مف لطبيعة المجاالت ال

نماذج التعمـ الذاتي وطرائقو ونظمو مف حيث استراتيجية التعمـ اال انيا تتفؽ جميعا  اختالؼ انماط واشكاؿ او
عمميف ويمبي حاجياتيـ في اليدؼ المحدد التي تسعى لتحقيقو ,وىو تعمـ يراعي الفروؽ الفردية بيف المت

االشكاؿ او النماذج التعمـ بالحاسوب والتعمـ المبرمج والتعمـ بالرـز  ىذهويراعي خصائصيـ وميوليـ ,ومف 
 التعميمية المبرمجة .

ولمرـز التعميمية المبرمجة دورا ميما في التعمـ مع التطور العممي والتكنولوجي الذي يتطمب اعدادا عمميا  
المستحدثات التربوية والتقنية والسمعية والبصرية التي انعكست عمى التربية واساليبيا  دقيقا لمتفاعؿ مع

,والتي كاف مف نتائجيا احداث تغيرات جوىرية في نظـ التربية التقميدية ومناىجيا وطرائؽ تدريسيا واالسياـ 
ذ يقـو المتعمـ باكتساب في حؿ المشكالت المختمفة التي تواجييا مف الخبرة المرئية والمسموعة والحسية ا

خبراتو التعميمية المتنوعة عف طريؽ التفاعؿ والمشاركة والممارسة واالتصاؿ بمعطيات البيئة المحمية ) 
 ( .56, 2004العمادي ,

 تحقؽ ما يمي: ألنياالتنافس )الجماعي(  بأسموبوقد اختار الباحثوف الرـز التعميمية المبرمجة  
 ف لكي يختاروا بحرية النشاطات والميارات المختمفة التي ينبغي القياـ بيا .تفسح المجاؿ اماـ المتعممي-1
 تشجيع تنمية صفتي تحمؿ المسؤولية واتخاذ القرار لدى المتعمميف.-2
 نوع مف التفاعؿ النشط بيف المعمـ والمتعمـ . إليجادتتيح الفرصة -3

وتعد لعبة كرة اليد مف االلعاب التي تمتاز بكثرة متطمباتيا وواجباتيا الحركية والميارية التي ينبغي عمى     
المتعمميف تعمميا واتقانيا وااللماـ بالجوانب الفنية والعممية الخاصة بيا ,وىذا يتطمب دائما اساليب حديثة 

عمى التعمـ الذاتي لممتعمـ مف اجؿ تقميؿ اوقات التعميـ وتقنيات جديدة لتطوير اتقاف االداء المياري اعتمادا 
 بأسموبالميارات , ومف ىنا جاءت اىمية البحث مف اف استخداـ الرـز التعميمية المبرمجة  ىذهعمى اداء 

 التنافس ) الجماعي ( ليا اثر في تعمـ واالحتفاظ بعض الميارات االساسية بكرة اليد .
 مشكمة البحث : 2- 1

لباحثوف مف خالؿ خبرتيـ المتواضعة في التعميـ انو عمى الرغـ مف تنوع االساليب التدريسية الحظ ا   
التنافس) الجماعي (ال يؤخذ بنظر  بأسموبالمختمفة في التعميـ مف جية اال اف الرـز التعميمية المبرمجة 

معرفي ,فضال عف ذلؾ فاف االعتبار مف جية اخرى االمر الذي قد يؤثر سمبا عمى نتائج المستوى المياري وال
في تدريس العديد مف االلعاب والفعاليات الرياضية اال انيا ما زالت  كفاءتياالرـز التعميمية المبرمجة  اثبتت 

قميمة االستخداـ في جامعاتنا ,ونظرا لقمة البحوث العممية في ىذا المجاؿ ولكوف لعبة كرة اليد مف االلعاب التي 
ية متى ما اتقنيا الطالب استطاع الوصوؿ الى المستوى الجيد في االداء وىو تتكوف مف الميارات االساس

اليدؼ االساسي الذي يصبو اليو كؿ مدرس ,لذا ارتاى الباحثوف الى استخداـ الحقيبة التعميمية المبرمجة 
وىي احد اىـ وسائؿ التعمـ الذاتي وطريقة تقنية عالية عف طريؽ الحاسوب لشرح وتوضيح الميارات 

ساسية بطريقة مبسطة ومتدرجة خارج اوقات الوحدات التعميمية وبذلؾ نكوف قد استغنينا عف القسـ اال
التعميمي في الوحدة التعميمية واعطينا زمنو لمجزء التطبيقي مما يؤدي الى زيادة عدد التكرارات واالداء 

تـ اال بعد اتقاف الميارة السابقة لممتعمميف خالؿ الوحدات التعميمية ,كما االنتقاؿ مف ميارة الى اخرى ال ي
 وتقويميا .



 اىداؼ البحث : 1-3
 ييدؼ البحث الى :

التنافس ) الجماعي ( في تعمـ واحتفاظ بعض  بأسموبالتعرؼ عمى اثر استخداـ الرـز التعميمة المبرمجة -1
 الميارات االساسية بكرة اليد .

 افضؿ اسموب في االحتفاظ بالتعمـ لمجموعتي البحث .-2
 
 فروض البحث :1-4
توجد فروؽ ذات داللة معنوية بيف االختبارات القبمية والبعدية في تعمـ بعض الميارات االساسية بكرة اليد -1
. 

توجد فروؽ ذات داللة معنوية بيف االختبارات البعدية في تعمـ واحتفاظ بعض الميارات االساسية بكرة اليد -2
. 
 
 مجاالت البحث : 1-5
بشري : طالب المرحمة الثانية /كمية التربية البدنية وعمـو الرياضة /جامعة ديالى  لمعاـ المجاؿ ال 1-5-1

 . 2015-2014الدراسي 
 .2015/ 1/     7ولغاية   2014/   10/     5المجاؿ الزماني : المدة مف   1-5-2
 ديالى. المجاؿ المكاني : ممعب كرة اليد كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة/جامعة 1-5-3
 مصطمحات البحث : 1-6
 الرـز التعميمية : 1-6-1

نظاـ في التعمـ الذاتي ينظـ المادة التعميمية في وسائؿ متعددة تقود المتعمـ إلى تحقيؽ أىداؼ التدريس بأعمى 
فاعمية وقد تستخدـ مواد مطبوعة أو كتيبات مبرمجة وشرائح واشرطة وشفافيات وتسجيالت ومجسمات وغيرىا 

 (. 15, ص2001مع بعضيا )الكندي , ,تتكامؿ 
 الدراسات النظرية والمشابية :-2
 الدراسات النظرية : 2-1
 التعمـ والتعميـ :  2-1-1
قد يختمط عمى القارئ مصطمحا التعمـ والتعمػيـ إذ يفيػـ عمػى أنيمػا مصػطمحاف لمفيػـو واحػد ولكػف بػالواقع أف  

وف كؿ منيما متمـ لألخر حيث إف عممية التعمـ تحتاج لكؿ منيما لو معنى ومفيوـ خاص بو عمى الرغـ مف ك
إلػػػػى وجػػػػود المعمػػػػـ والمػػػػتعمـ . حيػػػػث عػػػػرؼ الػػػػتعمـ تعريفػػػػات كثيػػػػرة منيػػػػا عرفػػػػو نجػػػػاح وأكػػػػـر نػػػػػقاًل عػػػػف 

Singer,1980)  ( بأنػػو ) النتػػاج أو االنعكػػاس الحاصػػؿ بسػػبب التغيػػر المسػػتمر نسػػبيا فػػي األداء والسػػموؾ
إما التعميـ فقد عرفو ضرغاـ  انو)تحديػد لمػتعمـ وتحكػـ فػي شػروطو  .يؽ العممي ( بسػػبب الخبرة السابقة والتطب

 45, 2002)ضرغاـ حكػـ , وظروفو حيث يمكف لممتعمـ أف يتعمـ ذاتيا أو تمقائيا أو تعمـ عرضيا أو مصاحبا (
.)                                                                                                                                                                           
 الرزمة التعميمية المبرمجة:  2-1-2



والمرتبطة والتي تعالج موضوعًا ومفيومًا معينًا ىو نظاـ يشمؿ مجموعة مف الموديالت التعميمية المنظمة 
أىداؼ محددة مسبقًا, ولذا فأف الرزمة التعميمية المبرمجة ال تختمؼ كثيرا عف النموذج التعميمي سوى  لتحقيؽ

 أنيا تستخدـ مناشط متنوعة مثؿ )القراءة, إجراء التجارب, مشاىدة األفالـ, استخداـ الفيديو تيب, والعمؿ
 ٢٠٠٢وعمى ذلؾ تكوف لمرزمة التعميمية الـ ا زيا ذاتيا التي يتصؼ بيا النموذج التعميمي)عمي, الميداني, 

,١٢١.) 
فوائد الرزمة التعميمية المبرمجة : تتعدد فوائد الرزمة التعميمية المبرمجة مف قبؿ كؿ مف  2-1-2-1

  -( وفيما يأتي أىميا:45, ٢٠٠٢, والحيمة,  ٢٠٠١)غبايف, 
  0يدة مف صيغ التعميـ وقد أثبت فاعميو متعددة في المياديف التي استخدمتأنيا صيغة جد-1
 أنيا تفسح المجاالت بيف الطمبة لكي تختار بجديو في النشاط التي ينبغي القياـ بيا .-2
  0عدـ حاجتيا الى مكاف محدد ومجيز لمدراسة -3
  0تكامميا وشموليا بجوانب مختمفة في مستمزمات الدراسة -4
  0عمى عدد مف البدائؿ التي تتيح الفرصة لممتعمـ وفقا" لحاجاتو وسرعتو في التعميـ  تشمؿ-5
  0تعتمد التقويـ الذاتي والتغذية المرتدة كأساس ىاـ في بنائيا -6
  0أنيا صيغة تجد فييا الطمبة والمعمموف مجاال" لمتسمية والخبرة التربوية المفيدة بما يبدد الممؿ -7
 لفردية بصيغة متقدمة تتراوح بيف معرفة استعداد الدارس وتييئة البيئة التعميمية المناسبة.مراعاة الفروؽ ا-8
 
 ( 24, 1989العناصر التي تتكوف منيا الرـز التعميمية المبرمجة :) الجباف, 2-1-2-2
 0صفحة العنواف :ويعكس الفكرة األساسية لموحدة المراد تعميميا-1
موجزة عف محتوى الحقيبة وأىمية ىذه الدراسة ومدى ارتباطيا الفكرة العامة :وتيدؼ إلى إعطاء فكرة -2

 0بالموضوعات األخرى التي يتعمميا الطمبة 
األىداؼ :ويحتوى ىذا الجزء عمى مجموعة مف األىداؼ السموكية التي تصؼ بصورة واضحة السموؾ -3

  0النيائي المتوقع مف الطالب بعد االنتياء مف دراسة الرـز التعميمية 
تبار القبمي: وىو الذي يحدد إذا ما كاف المتعمـ يحتاج إلى دراسة الوحدة أو ال كذلؾ يساعد عمى االخ-4

 0تحديد البداية التي تبدأ منيا دراسة الرـز التعميمية فقد تبدأ دراستيا مف أوليا أو جزئيا الثاني أو الثالث 
أف اليدؼ األساسي لمحقيبة ىو المساعدة األنشطة و البدائؿ :يعتبر ىذا الجزء قمب الرـز التعميمية حيث -5

عمى تفريد التعميـ ومف ثـ ينبغي آف تشمؿ الرـز التعميمية مجموعة مف األنشطة والبدائؿ التي تتيح لممتعمـ 
 اختيار ما يناسب نمط تعممو تبعا" لخصالو الفردية .

 ويقصد بالبدائؿ :
تنوعة يستطيع المتعمـ االختيار مف بينيا )كتاب , تعدد الوسائؿ كأف تحتوي الرـز التعميمية عمى بدائؿ م   

تعدد األساليب و الطرائؽ مثؿ أجراء التجارب , والمالحظة , المشاىدة , 0فيمـ , شرائح , مواد أخرى( وكذلؾ 
إجراءات البحوث , القراءة , التقويـ .ويتكوف برنامج التقويـ في الحقائب التعميمية مف ثالث أنواع مف 

 االختبارات : 
  0االختبارات القبمية -1



فأنيا تتيح لممتعمـ مدى تقدمو في دراسة مكونات الرـز التعميمية وىي اختبارات  -االختبارات الذاتية:-2
   0قصيرة تبقى إلى تقديـ تغذية راجعة حتى  يشعر بأنو عمى  الطريؽ السميـ في سعيو لميدؼ 

 0األىداؼ مف ىذا األسموب تحقؽ أو لـ يتحقؽ فأنيا تيدؼ , إذا كانت  -االختبارات النيائية :-3
 )الطريقة االمرية (: 2-1-3
تعد الطريقة االمرية مف اكثر الطرائؽ سيولة ألنيا استخدمت لفترات طويمة حيث يكوف لدى المدرس خطة  

مرحمة قابمة لمتنفيذ كما وتتميز بقياـ المدرس باتخاذ القرارات جميعيا في مرحمة مع قبؿ الدرس )التحضير( و 
بعد الدرس )األداء( وكذلؾ مرحمة ما بعد الدرس )التقويـ( ويكوف دور الطالب ىو  االلتزاـ بتطبيؽ تعميمات 

 المدرس وطاعتيا . 
 أسموب التنافس ) الجماعي ( :  2-1-4
يتطمب تعميـ الميارات الحركية عمى وفؽ اسموب التنافس ) الجماعي (تنظيـ الطالب عمى شكؿ ازواج اذ  

( maioment ,bornsein,1979 ,p121ؿ فيما بينيما تنافسيا ًلتحقيؽ اىداؼ محددة . ) يتفاع
لتطويرىا ومع  جيةوالتنافس ) الجماعي (بيف افراد المجموعة يتفاعؿ فيو طالباف مع الميارات الحركية مف 

ؿ الفوز بعضيما البعض مف جية اخرى ومف ثـ يتحتـ وجود فائز لتحقيؽ وجود الدافعية لمتعمـ مف خال 
بالسرعة واألداء في آف واحد وقد أكد )ضرغاـ ( انو إذا كاف البد مف التنافس بيف أفراد يتقابموف بالقوة 
واإلمكانيات, فال بد أيضًا مف تجانس تمؾ اإلمكانات بيف الطمبة لتخمؽ حالة نقطة الشروع المتساوية 

 ( . 45, 2002والمتشابية لممتنافسيف .)ضرغاـ حكـ ,
 يارات االساسية بكرة اليد :الم 2-1-5
اف كؿ فعالية او نشاط مف االنشطة الرياضية تعتمد عمى عدد مف الميارات االساسية التي تعد القاعدة  

اليامة التي تبنى عمييا المعبة, ولمميارات االساسية بكرة اليد اىمية كبيرة تجعؿ االشخاص القائموف عمى 
لتدريب عمى اداء ىذه الميارات وتعميميا بالشكؿ الصحيح واعطاء العممية التعميمية يقضوف معظـ الوقت با

( مف اىـ ىذة الميارات  40,  2001حصة اكبر ليا في البرامج التعميمية .  وعدد )الخياط, ونوفؿ محمد ,
 -المستخدمة في البحث ىي : 

نطالقو لالماـ الطبطبة : ميارة الطبطبة مف الميارات اليامة ,وخصوصا بعد تطور الدفاع وا2-1-5-1
,فاصبح التخمص مف الدفاع عف طريؽ الطبطبة وكذلؾ استخداـ الطبطبة في حركات الخداع .وىنالؾ نوعاف 

 -مف الطبطبة ويمكف لنا تميزىما عف بعضيما البعض :
طبطبة الكرة مرة واحدة: وىو ارتداد الكرة مف االرض لمرة واحدة ما بيف تركيا لميد او اليديف وعودتيا -1

 لالستقرار باليد او اليديف .
 طبطبة الكرة باستمرار: وىو استمرار حركة الكرة بيف اليد او اليديف واالرض اكثر مف مرة .-2
التصويب : اف اليدؼ االساسي لمباراة كرة اليد ىو اصابة اليدؼ .لذا تعد ميارة التصويب مف  2-1-5-2

يارات والخطط تصبح عديمة الفائدة اذا لـ تتوج في النياية الميارات االساسية في لعبة كرة اليد, بؿ اف كؿ الم
بالتصويب وعمى الرغـ مف تعدد انواع التصويب اال اف الغرض واحد ىو ادخاؿ الكرة بنجاح الى داخؿ اليدؼ . 

 -:(.( alkhalifa, lee,2009,p24 ويتاثر التصويب بعدة عوامؿ منيا
 المواجية لميدؼ كمما كانت نسبة نجاحو اكثر. كمما كاف التصويب مف المنطقة زاوية التصويب: -1
 المسافة: كمما قصرت المسافة ساعد ذلؾ عمى دقة التصويب. -2



كمما كانت الكرة موجية الى زوايا او مناطؽ حرجة بالنسبة لحارس المرمى كمما صعب                 التوجيو: -3
 عميو صدىا .ويسيـ رسغ اليد كثيرا في توجيو الكرة.

 كاف االعداد سريعا كاف التصويب اكثر احتماال. كمما السرعة: -4
 
 منيج البحث واجراءاتو الميدانية: -3
 منيج البحث: 3-1

استخدـ الباحثوف المنيج التجريبي لمالئمتو مع طبيعة مشكمة البحث, اذ يعد المنيج التجريبي )محاولة    
لضبط كؿ العوامؿ األساسية المؤثرة في المتغير أو المتغيرات التابعة في التجربة عدا عاماًل واحدا يتحكـ فيو 

لمتغير أو المتغيرات التابعة( )الشوؾ , الباحث ويغيره عمى نحو معيف بقصد تحديد وقياس تأثيره عمى ا
واختار الباحثوف تصميـ المجموعتيف التجريبيتيف ذات االختبار القبمي والبعدي كما في الشكؿ  (.59, ٢٠٠٢

 ( الذي يوضح التصميـ التجريبي لمجموعتي عينة البحث :1)
 
 
 
 
 
 

 االحتفاظ االختبار البعدي المتغير المستقؿ االختبار القبمي المجموعة

 التجريبية
 الطبطبة-1
 التصويب-2
 

الرزمة التعميمية المبرمجة باسموب 
 التنافس )الجماعي (

 الطبطبة-1
 التصويب-2

اختبارات 
 االحتفاظ 

 
 االسموب االمري الضابطة

 ( الذي يوضح التصميـ التجريبي لمجموعتي عينة البحث :1الشكؿ )                       
 اجراءات البحث الميدانية : 3-2
 مجتمع البحث وعينتو:   3-2-1
تكوف مجتمع البحث مف طالب السنة الدراسية الثانية بكمية التربية البدنية وعمـو الرياضة / جامعة ديالى   

( طالب وطالبة, أما عينة البحث فقد تكونت مف طالب 256والبالغ عددىـ )  2015-2014لمعاـ الدراسي 
ىـ شعبة  ) ا ( وشعبة )ج ( تـ اختيارىا عشوائيا مف بيف شعب السنة الدراسية الثانية والبالغ شعبتيف و 
( طالب , وأما  50( طالب لكؿ شعبة, وبيذا بمغت عينة البحث )  30- 28( شعب, وبمعدؿ ) 6عددىا ) 

كانت مف شعبة )   ( طالب10عينة التجارب االستطالعية الذي يجري الباحثوف عممو عمييا والبالغ عددىـ )
 ب ( وقد استبعد الباحثوف عددًا مف الطالب مف عينة البحث وىـ:



 الطالب المؤجموف والراسبوف وكثيرو الغياب. -
 الطالب الممارسوف لفعالية كرة اليد . -
 الطالب الغير مطالبيف بمادة كرة اليد . -

كما وقد وزعت العينة الى مجموعتيف  بالطريقة العشوائية , اذ أف لكؿ مجموعة اسموبيا الخاص بالتدريس    
  (. ١ويتضح ذلؾ مف الجدوؿ ) 

 (يبيف عدد افراد عينة البحث واالساليب التعميمية الحديثة1جدوؿ رقـ )

العينة عدد  البرامج التعميمية المستبعدوف العدد الكمي الشعبة المجموعة
 المتبقي

 أ التجريبية
 30 5 

الرزمة التعميمية المبرمجة 
باسموب التنافس 

 )الجماعي (
25 

 25 ااالسموب االمري 3 28 ج الضابطة

 50 - 8 58  المجموع

 
 تجانس العينة في مؤشرات النمو: 3-2-2

لغرض التأكد مف أف مؤشرات النمو لدى أفراد العينة التجريبية لمبحث مالئمة , ولمنع المؤثرات التي تؤثر      
عمى نتائج التجربة مف حيث الفروؽ الموجودة , تطمب تجانس  العينة)عف طريؽ منحنى التوزيع الطبيعي( إذ 

 استخدـ الباحثوف قانوف معامؿ االختالؼ لمؤشرات النمو 
 (.2وؿ , الكتمة , العمر( ومتغيرات البحث كما في الجدوؿ )) الط

 يبيف تجانس العينة في متغيرات البحث(.2الجدوؿ )

 الوسط وحدة القياس المؤشرات ت
 الحسابي

 االنحراؼ
 معامؿ االختالؼ المعياري

 2,46 4.32 175.7 سـ الطوؿ 1
 5,20 3.27 62.8 كغـ الكتمة 2
 2,88 0.57 19.85 سنة العمر 3

 
 تكافؤ االختبارات الميارية لمعينة : 3-2-3
تكافؤ المجموعتيف التجريبية والضابطة باستعماؿ اختبار ) ت ( لمعينات المستقمة في  بإيجادقاـ الباحثوف  

االختبارات الميارية القبمية والغاية مف التكافؤ ىو تقميؿ الفروقات بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية في 
 متغيرات البحث.

 (3الجدوؿ )
 الميارات األساسية لمجموعتي عينة البحثتكافؤ يبيف 



 المتغيرات
قيمة)ت(  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 ع س   ع س   المحسوبة
 0,66 2,71 46,68 4,65 47,40 ـ/ثا30اختبار الطبطبة بشكؿ متعرج

 0,83 0,50 1,44 0,50 1,56 / درجة مف ثالثة خطواتدقة التصويب 
 ( 2.58( ىي )48( ودرجة حرية )0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )

( يتبيف عدـ وجود فروؽ ذات داللة معنوية  في المتغيرات المذكورة أعاله مما يدؿ عمى 3ومف خالؿ الجدوؿ )
 تكافؤ مجموعتي عينة البحث .

 االختبارات الميارية بكرة اليد : 3-3
اختار الباحثوف الميارات االساسية التي ىي ضمف المنيج المقرر لممرحمة الثانية لمادة كرة اليد ومف ىذة   

 التصويب( . –الميارات ىي ) الطبطبة 
اما بالنسبة لالختبارات فقد اختار الباحثوف االختبارات التي وردت في اكثر مف رسالة ماجستير واطروحة    

–بموضوع البحث ىذا ومالئمة لعينة البحث وتتوفر فييا المعامالت العممية )الصدؽ دكتوراه والتي ليا صمة 
 الموضوعية (. –الثبات 

 
 

كما انيا تحقؽ المتطمبات التعممية التي حددىا الباحث في تعمـ الميارات االساسية بكرة اليد ومف ىذة     
 -االختبارات ىي :

 ـ (.30لمسافة الطبطبة )اختبار الطبطبة بشكؿ متعرج 3-3-1 
( سـ مثبتيف في الزوايا 60× 60التصويب )اختبار دقة التصويب مف ثالثة خطوات عمى ىدفيف ) 3-3-2

 ـ(.9العميا مف المرمى مف مسافة )
 االدوات المستخدمة ووسائؿ جمع المعمومات: 3-4

وسائؿ مساعدة لمحصوؿ بحثية كثيرة ومختمفة و  بأدواتلتحقيؽ اجراءات البحث الميدانية , استعاف الباحثوف 
 -: يأتيعمى  بيانات دقيقة وصحيحة وكما 

 وات المستخدمة :االد 3-4-1
 ساعة توقيت . -
 شريط قياس . -
 ( . 5صافرات عدد ) -
 (.9كرات يد رجالية ) -
 (.2(سـ عدد)60× 60مربعات تصويب مف الحديد ابعادىا) -
 ممعب كرة يد. -
 ( (.10( ,كمبيوتر عدد )1عدد ),حاسبة يدوية CDادوات الحقيبة التعميمية )أقراص  -

 وسائؿ جمع المعمومات : 3-4-2
 استمارة لتسجيؿ الدرجات الخاـ لالختبارات الميارية الفراد عينة البحث . -
 المصادر العربية واالجنبية . -



 االختبار والقياس . -
 المكتبة االفتراضية . -
 المالحظة والتجريب . -

 التجربة االستطالعية :  5 – 3
يسي مف التجربة االستطالعية ىو التعرؼ عمى قدرة وفعالية وصالحية ما يساعده في التجربة إف الغرض الرئ

 الرئيسية مف أدوات وفريؽ عمؿ واختبارات وأجيزة وكذلؾ تحديد ومعالجة األخطاء . 
حد وعميو فقد قاـ الباحثوف  بإجراء التجربة االستطالعية االولى  الخاصة باالختبارات الميارية   يـو اال  

(   عمى شعبة )ب( تـ تطبيؽ الرزمة التعميمية المبرمجة باسموب التنافس )الجماعي( 5/10/2014الموافؽ)
 ( طالب لغرض الوقوؼ عمى النقاط التالية : 10عمى )

 التأكد مف صالحية االختبار. -1
 التأكد مف صالحية األدوات واألجيزة المستخدمة . -2
 التأكد مف إمكانية فريؽ العمؿ المساعد . -3
 تحديد الوقت وطبيعة المكاف . -4
 تحديد المعوقات التي تحصؿ أثناء التجربة االستطالعية .-5
  

 اجراءات البحث الميدانية: 3-6
 االختبار القبمي : 3-6-1
الميارات في كرة اليد  ىذهمحاضرات تعريفية عف  بإعطاءفي الوحدة التعميمية االولى والثانية قاـ الباحثوف   

( ,وبعد اف تكوف لدى الطالب 2014/ 7/10- 6التصويب ( يومي االثنيف والثالثاء الموافؽ) –)الطبطبة 
ىذة الميارات ,تـ اجراء االختبار القبمي لالختبارات الميارية المذكورة يـو االحد  ألداءالصورة الواضحة 

 ( قبؿ تنفيذ المنياج التعميمي10/2014/ 12الموافؽ )  
 اعداد الرزمة التعميمية المبرمجة : 3-6-2
تتكوف الرزمة التعميمية المبرمجة مف مجموعة مف العناصر والمكونات والتي تختمؼ في اعدادىا وترتيبيا  

 وحسب وجية نظر المصمـ والموقؼ التعميمي الذي يتبناه,)اذ تشترؾ الرـز التعميمية في شموليا عمى
مجموعة مف العناصر قد تختمؼ مف حقيبة الى اخرى باختالؼ الموقؼ التعميمي ولغة المصمـ()الحيمة 

( ولـ تتوفر رزمة تعميمية لميارات كرة اليد عمى الصعيديف المحمي والعربي )عمى حد عمـ 288, 1999,
لميارات االساسية بكرة اليد الباحثوف (, فقد قاـ الباحثوف بتصميـ واعداد واخراج رزمة تعميمية لتعمـ بعض ا

لطالب كمية التربية البدنية وعمـو الرياضة/جامعة ديالى لممرحمة الثانية ,اذ احتوت عمى بدائؿ عديدة ومتنوعة 
 ,وقد جرا التصميـ عمى وفؽ الخطوات التالية :

يـ غالؼ الرزمة :) يشتمؿ عمى عنواف الرزمة ,والشخص الذي قاـ بتصميميا ويفضؿ اف يكوف تصم-1
الغالؼ بشكؿ جذاب وبااللواف بحجـ مناسب فضال عف كونو معبرا عف محتوى الرزمة التعميمية المبرمجة 

 (.160,  2001()سالـ ,
النظرة الشاممة :تشمؿ عمى مقدمة عامة عف الموضوع الدراسي وعف مكونات الرزمة ,فضال عف اعطاء -2

كونة لمرزمة ,وىي بذلؾ تضمنت )وصفا عاما لمرزمة فكرة عف البدائؿ واالنشطة واالختبارات التعميمية الم



(, 25, 2000وتحديد الفكرة الرئيسية واليدؼ مف دراستيا مع فكرة عف محتويات ومكونات الرزمة()التميمي, 
 كذلؾ بياف عالقة الرزمة )بالدرس ( المنيج الدراسي الذي تعمؿ الرزمة عمى تسييؿ تعممو .

ى االساليب الداعية لتصميـ الرزمة التعميمية المبرمجة واىميتيا العممية المسوغات )المبررات(: احتوت عم-3
 ( .42, 1984واسباب اختيار المادة العممية )السعادة,

تعميمات خاصة بالرزمة:ىي عبارة عف مجموعة مف االرشادات توضح لممتعمـ كيفية استخداـ الرزمة -4
مؽ باالجابة عف االسئمة لالختبارات الذاتية مع اجوبتيا التعميمية  بانشطتيا وبدائميا فضال عف معمومات تتع

 النموذجية.
المخطط االنسيابي :عبارة عف مخطط توضيحي لممتعمـ يوضح فيو المسار الذي يسمكو في اثناء تعممو -5

 لميارات الرزمة التعميمية المبرمجة ويكوف ىذا التوضيح بشكؿ مبسط لكؿ خطوة يقوـ بيا في اثناء تعممو .
ىداؼ السموكية :وىي اىداؼ قصيرة المدى تـ اشتقاقيا مف محتوى المواد التعميمية لميارات البحث اال-6

.وقد صممت عمى وفؽ حاجات المتعمـ لكونيا تقود الى عممية التعمـ وذلؾ عف طريؽ تحديد الباحثوف 
 (.76,  2001لالىداؼ السموكية )غبايف,

س في الرزمة وقد تـ ترتيب المادة العممية بشكؿ وحدانت تعميمية اعداد الوحدة التعميمية :وىي الجزء االسا-7
صغيرة ومتسمسمة اذ رتبت المادة العممية حسب طبيعة االسموب التعميمي التنافس ) الجماعي (ليتـ دراسة كؿ 

ء وحدة .وتـ توظيؼ مختمؼ الواسائؿ التعميمية لبموغ الطالب اليدؼ الذي في ضوئو سيتـ التعمـ. اذ تتكوف بنا
 -الوحدة التعميمية مما ياتي :

 العنواف : وتضمف اسـ الميارة المتعممة ورقـ تسمسميا في الرزمة التعميمية المبرمجة.-أ
المخطط االنسيابي لموحدة : وعبارة عف  توضيح مفصؿ لممسار الذي يسمكو المتعمـ في  اثناء تعممو  –ب 

 التعميمية .لمميارة وقد تـ اشتقاقو مف االنسيابي العاـ لمرزمة 
تعميمات خاصة بالوحدة التعميمية )لمميارة التعميمية (توضح ما ىو مطموب منو القياـ بو في اثناء عممية  -ج

 التعمـ .
االىداؼ السموكية لمميارة المتعممة :وىي )ما يقـو بو المتعمـ مف اداءات فرعية متسمسمة لتحقيؽ اليدؼ  -د

 (.87, 2001ذوي خبرة تعميمية معينة (كما ذكر سابقا)غبايف , النيائي , ويجب اف يقابؿ كؿ ىدؼ مرحمي
اختبارات البدائؿ التعميمية :تشتمؿ كؿ رزمة تعميمية عمى مجموعة مف البدائؿ واالختبارات التي توفر  -ىػ 

لممتعمـ فرص االنتقاء بما يناسب اىتمامو كما يوفر لو التفاعؿ االيجابي مع المواد المقدمة لو اذ تعد ىذة 
الخطة مف الخطوات الرئيسية في اعداد الرزمة التعميمية المبرمجة وبناءىا النيا توفر العديد مف البدائؿ 
التعميمية اماـ المتعميميف وبمستويات صعوبة مختمفة ستراعي الفروؽ الفردية بينيـ وتتناسب مع سرعتيـ 

 (.161,  2001لمتعمـ وكما ذكر سابقا )سالـ ,
 ي : المنياج التعميم 3-6-3

بعد تصميـ الحقيبة التعميمية, وتوزيعيا عمى أفراد عينة البحث ولممجموعتيف التجريبية والضابطة مع شرح    
كيفية استخداميا وطرؽ اإلرشاد والدليؿ الخاص وكيفية تطبيقيا وفؽ المنيج التعميمي الذي أعده الباحثوف 

ة التربية البدنية وعمـو الرياضة ,إذ بدأ مدرس مع توفير أجيزة الحاسوب الالزمة في مختبر الحاسوب في كمي
( وحدة   تعميمية 2( وحدة تعميمية وبواقع )16المادة بتنفيذ المنيج, وقد استغرؽ تنفيذ المنياج التعميمي )

(  15/12/2014( لغاية ) 2014/ 13/10لكؿ مجموعة باالسبوع , وبدء تنفيذ التجربة الرئيسة بتاريخ) 



( دقيقة كما تـ تنفيذ المنياج التعميمي بعد اف تـ عرضو عمى مجموعة مف 90ميمية ),واف زمف الوحدة التع
 الخبراء ذوي االختصاص في مجاؿ التعمـ الحركي وطرائؽ التدريس وكرة اليد .

 االختبار البعدي:  3-6-4
/  16التصويب ( يـو الثالثاء الموافؽ )  –تـ االختبار البعدي لبعض الميارات االساسية بكرة اليد )الطبطبة  

12 /2014 . ) 
 اختبار االحتفاظ :  3-6-5
إف اختبار االحتفاظ ىو مقياس لمقدار االحتفاظ بالذاكرة او مقدار فقدانيا و يقاس مف خالؿ اختبار بعدي  

بار االحتفاظ و بعد ترؾ مدة عدة اياـ أو أسابيع بيف االختبار البعدي الكتساب التعمـ ثٍاف يطمؽ عميو اخت
االصمي و ىذه الفترة او الفاصمة يطمؽ عمييا فترة االحتفاظ عمى اف ال يمارس فييا المتعمـ اي نشاط حركي 

 . مف تمؾ الميارات التي تعمميا و غرض ىذه الفترة ىو تقييـ التعمـ
( يوما 21( بعد مرور )1/2015/ 6حثوف  اختبار االحتفاظ في يـو ) الثالثاء ( الموافؽ ) فقد اجرى البا 

مف تاريخ اجراء االختبارات البعدية ,وذلؾ بقياس نسبة االحتفاظ عف طريؽ اعادة االختبارات الميارية الخاصة 
ؿ اختالؼ النتائج و يشمؿ مقدار اف ىذا االختبار يقيس االحتفاظ مف خال بكرة اليد باختبار االحتفاظ النسبي اذ 

 . الفقداف او النسياف الحاصؿ في فترة االحتفاظ
 
 
 
 
 الوسائؿ اإلحصائية :  7–3
( الستخراج البيانات spssلقد تـ استخداـ البرنامج الخاص المستخدـ في المجاالت االحصائية وبنظاـ)   

 الخاصة بالبحث .
 عرض وتحميؿ ومناقشة النتائج :-4
 :عرض وتحميؿ االختبارات القبمية والبعدية لبعض الميارات األساسية بكرة اليد ومناقشتيا  4-1

 (4جدوؿ رقـ )
 يبيف األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارات القبمية والبعدية لميارتي الطبطبة والتصويب بكرة اليد

 ( المحسوبة والجدولية ونوع الداللة  : Tوقيمة)

 الميارات

المعالجات             
 اإلحصائية 

 
 المتغيرات 

 االختبارات القبمية
 االختبارات

 Tقيمة  البعدية
داللة 

 الفروؽ
 +ع س   +ع س  

المحتسب
 الجدولية ة

ميارة 
الطبطبة 
بشكؿ 

الرزمة التعميمية 
المبرمجة باسموب 
 التنافس )الجماعي (

 معنوي 2,06 18,01 4,73 71,32 4,65 47,40



متعرج 
 2,71 46,68 األسموب االمري (ـ30)

 
58,20 1,89 17,38 

 معنوي

ميارة دقة 
التصويب 
مف ثالثة 

 خطوات
 

الرزمة التعميمية 
المبرمجة باسموب 
 التنافس )الجماعي(

 معنوي 13,21 0,78 4,02 0,50 1,56

 معنوي 5,64 0,63 2,36 0,50 1,44 األسموب االمري

 (24وبدرجة حرية ) ) 0.05( الجدولية تحت مستوى داللة ) T*قيمة )        
المحتسبة بيف االختبارات القبمية والبعدية لميارة الطبطبة ولممجموعة التجريبية   T( إف قيمة 4يبيف الجدوؿ) 

( , و لممجموعة الضابطة التي 18,01) الرزمة التعميمية المبرمجة باسموب التنافس )الجماعي (التي طبقت 
 (.17,38تساوي )باالسموب االمري  طبقت
الرزمة التعميمية المبرمجة باسموب التنافس أما بالنسبة لميارة التصويب لممجموعة التجريبية التي طبقت      

(. ويتضح مف 5,64تساوي ) باالسموب االمري ( أما لممجموعة الضابطة التي طبقت13,21))الجماعي (
)ت( اكبر مف القيمة الجدولية , وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ معنوية بيف الجدوؿ بأف القيمة المحسوبة لقيمة ػ

 االختباريف ولصالح االختبار البعدي في متغيرات الدراسة. 
 
 
 
 
 -عرض وتحميؿ ومناقشة االختبارات البعدية لبعض الميارات األساسية بكرة اليد : 4-2

 (5جدوؿ رقـ )
المعيارية لالختبارات البعدية لميارتي الطبطبة والتصويب بكرة اليد يبيف األوساط الحسابية واالنحرافات 

 ( المحسوبة والجدولية ونوع الداللة  : Tوقيمة)

 الميارات

الرزمة التعميمية 
المبرمجة باسموب 
 التنافس )الجماعي (

داللة  Tقيمة  األسموب االمري
 الفروؽ

 الجدولية المحتسبة +ع س   +ع س  

 متعرجالطبطبة بشكؿ 
 (ـ30)

  
71,32    4,73 

 
58,20 

 
1,89 12,87 

2,58 
 معنوي

مف ثالثة دقة التصويب 
 معنوي 8,27 0,63 2,36 0.78 4.02 خطوات



 (48وبدرجة حرية ) ) 0.05( الجدولية تحت مستوى داللة ) T*قيمة ) 
( إف الوسػط الحسػابي واالنحػراؼ المعيػاري فػي االختبػار ألبعػدي لميػارة الطبطبػة لممجموعػة 5يبيف الجػدوؿ)   

( , أمػػا 4,73,  71,34التجريبيػػة التػػي طبقػػت الرزمػػة التعميميػػة المبرمجػػة باسػػموب التنػػافس )الجمػػاعي ( )
لمحتسػػبة لممجمػػوعتيف ا T( وقيمػػة  1,89,   58,20المجموعػػة الضػػابطة التػػي طبقػػت باالسػػموب االمػػري )

(.أمػػا ميػػارة التصػػويب لممجموعػػة التجريبيػػة التػػي طبقػػت الرزمػػة التعميميػػة المبرمجػػة باسػػموب 12,87تسػػاوي )
( أمػػا المجموعػػة الضػػابطة التػػي طبقػػت باالسػػموب االمػػري بمغػػت 0,78, 4,02التنػػافس )الجمػػاعي ( بمغػػت )

 ( .8,27المحتسبة ولممجموعتيف تساوي ) T( وقيمة  0,63, 2,36)
( اكبر مف القيمة الجدولية , وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ Tيتضح مف الجدوؿ بأف القيمة المحسوبة لػ )   

معنوية بيف المجموعتيف ولصالح المجموعة األولى والتي مارست التعمـ بتطبؽ الرزمة التعميمية المبرمجة 
 باسموب التنافس )الجماعي( ولكال الميارتيف. 

اسباب ىذة الفروقات يعود الى فاعمية المنياج التعميمي باستخداـ الرزمة التعميمية ويرى الباحثوف اف   
المبرمجة اذ اتاح المنياج فرصة افضؿ في التعمـ عف طريؽ العرض بالنموذج والصور مما ساعد في تقميد 

مستوى  السموؾ الحركي الصحيح مف قبؿ الطالب وخاصة  باسموب التنافس)الجماعي( والذي ادى الى تحقيؽ
جيد في االداء وكذلؾ يمكف تفسير ىذة النتيجة باف ىذا االسموب التنافس)الجماعي ( اتاح الفرصة لمطالب 
في تنظيـ المعمومات والمفاىيـ في اذىانيـ وبالتالي تذكرىا واستدعائيا عند مستوى التطبيؽ في االداء 

 ( .67,  2002المياري , وىذة النتيجة تتفؽ مع دراسة )الخياط واالماـ ,
فضال عف ذلؾ فاف ما تحتويو الرزمة التعميمية المبرمجة مف بدائؿ متنوعة ومتعددة ليا االثر االكبر في  

تطوير مستوى االداء لمميارات االساسية بكرة اليد , فالمادة المكتوبة والصور التوضيحية والتوريؽ يعمؿ عمى 
وب بمواد توضيحية ومف اكثر المواد التوضيحية تسريع التصور الحركي يفضؿ المتعمموف االلتقاء المصح

( ,فضال عف اف البدائؿ توفر لممتعمـ مصادر مختمفة 84,  1989اىمية الصور والرسـو ) مغشغش ,
ومتعددة مف التغذية الراجعة وىي بذلؾ اعطتيا بعدا اخر مف االيجابية فيما يتعمؽ بتتابع سير الحركة 

ي ساعدت عمى العمؿ المثابر وبذلؾ مزيدا مف الجيد وبالتالي ادى الى واالوضاع السميمة في كؿ مرحمة والت
( مف اف "التغذية  51, 1991عممية التحكـ بشكؿ جيد , وىذا ما يتفؽ مع ما ذكره )السامرائي ومحمود ,

داء الراجعة ىي معمومات تاخذ اشكاال مختمفة مف البيئة التعميمية ,اذ تقـو وترشد المتعمـ عمى دقة الحركة واال
 او خاللو او بعده او كميا مجتمعة وتعد احد المحاور التي تساعد عممية التعمـ ".

( اف الرزمة التعميمية المبرمجة ىي مجموعة مف المواد والوسائؿ التعميمة 43,  2000كما ويذكر )التميمي , 
مف خاللو التعمـ بمفرده  فضال عف االختبارات التقويمية والتي تؤدي عمى وفؽ برنامج تعميمي يستطيع المتعمـ

وحسب امكانياتو وسرعتو في التعمـ بحيث تتحقؽ اىداؼ التعمـ الذاتي . وكذلؾ يمكف اف يعزى تفوؽ طالب 
 المجموعة التجريبة عمى طالب المجموعة الضابطة الى سبب او اكثر مف االسباب االتية :

تزداد قدرة الطالب عمى الفيـ المعميؽ مالئمة الرـز التعميمية لمستوى الطالب في ىذة المرحمة ) حيث 
 1987واالنتباه المركز لما يتعمـ ,كما تزداد قدرتو عمى التحصيؿ وعمى نقد ما يقرا مف معمومات (,)عريفج ,

,141. ) 
فاعمية الرـز التعميمية بوصفيا اسموبا تدريسيا جديدا االمر الذي شد اىتماـ الطالب وانتباىيـ لممادة الدراسية 

لى متابعتيا ,واالقباؿ عمى دراستيا ,فالرـز التعميمية تساعد الطالب عمى تسمسؿ االفكار بشكؿ منظـ وشوقيـ ا



(. ولكؿ متعمـ المادة التعميمية التي 5, 1994ومنسؽ وتساعده عمى التفكير بطريقة سميمة ,)العبدلية ,
العالية وتنظيـ عممية التعمـ المعرفي تتناسب وقدراتو وبالتالي زيادة خبرات الطالب وتاىيميـ بدرجة مف الكفاءة 

 والمياري والذي سينعكس عمى المتعمميف بالتقدـ والتطور السريع واستمرارية التفكير .
( باف" خصائص ومميزات اسموب الرـز التعميمية اسموب متميز  25, 1980وىذا ما اكده )سميماف الشيخ ,  

ختمفة مف حيث التنوع في اختيار الوسائؿ والبدائؿ والسير عف غيره مف االساليب فمرور المتعمـ بالخبرات الم
 بالسرعة الذاتية تجعؿ المتعمـ اكثر ثقة بنفسو مف ثـ اكثر دقة في عممية التعمـ " .

( أف أساليب التعمـ الحديثة تيدؼ إلى استغالؿ جميع حواس المتعمـ  64, 2003وكذلؾ أشار لو )زغموؿ ,   
سائؿ والوسائط التعميمية المختمفة التي تخاطب أكثر مف حاسة تساعد التالميذ في التعمـ وذلؾ باستخداـ الو 

 .عمى التذكر الحركي وتعمؿ عمى تيسير عممية التعمـ حيث يكوف األداء أكثر إيضاحًا كما تجعؿ المتعمـ إيجابيًا"
 وىذه النتائج حققت الغرض األوؿ لمبحث.

ت ولصالح المجموعة التي استخدمت اسموب التنافس وىذا يدؿ عمى حدوث تعمـ وتطور لتمؾ المتغيرا 
)الجماعي ( حيث ظير انو االسموب االكثر فاعمية في اكتساب وتعمـ ميارتي الطبطبة والتصويب لكرة اليد مف 

(مف اف اسموب  61, 1996االسموب االمري ,وتتفؽ ىذة النتيجة مع ما توصؿ اليو )عزة عبد الفتاح,
االمري في تعمـ الميارات االساسية بكرة اليد ,كما وتتفؽ نتائج البحث مع ما  المنافسات افضؿ مف االسموب

( مف اف "المنافسات الرياضية تسيـ بنصيب وافر في التاثير عمى تنمية وتطوير  20, 1978اكده )عالوي ,
 ميارات وقدرات الفرد " .

ـ في سبيؿ الفوز بالمعبة التي اف استخداـ اسموب التنافس ) الجماعي (يجعؿ الطالب يبذلوف قصارى جيدى
يتعممونيا ويطبقونيا خالؿ وحدات المنياج اذ اف االنساف بطبيعتو يمؿ الى الفوز لذلؾ فانو يتفانى خالؿ تنفيذ 
ىذة الوحدات دوف فتور او اضاعة لموقت مستثمرا جميع فقرات المنياج المطبؽ مستفيدا مف زمف تنفيذ 

(  "اف مف اكبر مزايا المنافسة انيا ال تدع مجاال  197, 1978الشرقاوي ,الوحدة بالكامؿ تقريبا ويوكد ذلؾ )
 لممشارؾ فييا اف يفتر او يتوقؼ او يتروى بعيدا عف المشاركة في انشطة التعمـ المرتبطة بالمنافسة " .

ع اما المجموعة التي استخدمت االسموب االمري ىو اف الطالب في االسموب االمري مرتبط ارتباطا تاما م
ايعازات المعمـ فال يشعر بحرية في االداء النو يقضي وقتا كبيرا في تمقي المعمومات والتوجييات بخصوص 

 الواجب الحركي وتفاصيمو مما قد يربكو ويؤثر عمى مستوى تعممو .
 :-عرض وتحميؿ ومناقشة نتائج اختبارات االحتفاظ الميارية   4-3

 ( 6جدوؿ رقـ )
 النسياف االحتفاظ النسبي الوسط الحسابي البعدي  ميارات قيد البحث        المجاميع

 
 التجريبية

 

 1,11 70,23 71,34 ( ـ30) الطبطبة بشكؿ متعرج -1

مف ثالثة دقة التصويب  -2
 خطوات

4,02 3,78 0,24 

 
 الضابطة

 2,75 55,45 58,20 ( ـ30) الطبطبة بشكؿ متعرج -1



ثالثة مف دقة التصويب  -2 
 خطوات

2,36 1,26 1,1 

( اف المجموعة التجريبية التي طبقت الرزمة التعميمية المبرمجة باسموب   6يتبيف مف خالؿ جدوؿ رقـ )    
التصويب ( وعمى االتوالي  –التنافس )الجماعي (  حققت نسبة االحتفاظ والنسياف  بميارتي )الطبطبة 
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 اثارة روح المنافسة بٌن الطلبة                                                        -

نوع  
 النشاط 

االهداف   الوقت 
 السلوكٌة 

التمارٌن والمهارات               
 الحركٌة

         
 التنظٌم

 المالحظات            



القسم 
 االعدادي 

 
 المقدمة

 
 االحماء

 
 
 
 

التمارٌن 
 البدنٌة

 
 

 د 22

 
 د 2

 

 د 2

 
 
 
 
 د 52

 
 
 

 
تنمٌة االلتزام 

وتحمل 
المسؤولٌة لدى 

 الطلبة
ان ٌصل الطلبة 

الى التهٌئة 
العامة ألجهزة 

 -الجسم  
التنفسً 
 والدوري 

 
تنمٌة القوة 

والمرونة 
 للذراعٌن

 
 

 
تهٌئة االدوات واخذ الغٌاب وتردٌد 

 التحٌة الرٌاضٌة
 

السٌر مع مرجحة الذراعٌن الى االمام 
ثم للخلف . ثم الهرولة برفع الركبتٌن 

عالٌا ثم التبدٌل برفع القدمٌن الى 
الخلف . ثم هرولة جانبٌة للداخل . ثم 

مس االرض اثناء الهرولة مع 
اعتٌادي ثم الصافرة ثم بعد ذلك سٌر 

 الوقوف .
 
 

) الوقوف ، فتحا( رفع وخفض 

 4  -----الذراعٌن للجانبٌن بالتعاقب 
 عدات

) البروك، الذراعان ثنً( مد وثنً 

 عدات 4  -------الذراعٌن بالتعاقب 

 
 

التأكٌد على الوقوف - 
 بنظام وهدوء 

 
التأكٌد على  -

     المسافات بٌن 
الطالب  والتدرج 
فً االحماء من 

  العام الى  الخاص
التأكٌد على  -

القواعد الصحٌحة 
فً السٌر والهرولة 

 وحركة الذراعٌن
االداء الصحٌح  -

 للتمارٌن وتصحٌح    
 االخطاء

مشاركة الطلبة   -
 جمٌعهم

اداء الحركة   -
المفاجئة لتنشط 

 الطالب

القسم 
 الرئٌسً

 
نشاط 
 تعلٌمً

 
 
 
 

نشاط 
 تطبٌقً
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 د 22

 
 

تنمٌة القوة 
 والتركٌز

 
اٌصال الطلبة 

الى حالة تصور 
ذهنً كامل 

 للمهارة
 
 

جعل الطالب 
قادر على اداء 
المهارة بشكل 

 منضبط

طبطبة الكرة الواطئة على خط متعرج -
من المشً ذهابا واٌابا والفرٌق االكثر 

 سٌطرة على الكرة هو الفائز.
طبطبة الكرة واطئا على خط متعرج -

عودة على نفس ومن الركض وال
 المسار والفرٌق االسرع هو الفائز.

طبطبة الكرة عالٌا من المشً على -
خطوط غٌر منتظمة والفرٌق االكثر 

 سٌطرة على الكرة هو الفائز.
طبطبة الكرة الواطئة على خط  -

مستقٌم ومتعرج  ذهابا واٌابا والفرٌق 
 االكثر سٌطرة على الكرة هو الفائز.

مجامٌع ثم  تقسٌم الشعبة الى اربع
تطبٌق المهارة من خالل المناولة 

القطرٌة ثم ٌتم بعد ذلك تبدٌل المجامٌع 
 من خالل االشارة 

 

  
التأكٌد على وضعٌة -

الجسم عند المناولة 
 واالستالم للمهارة 

التأكٌد على انتباه  -
 الطالب للشرح 

 
 
التأكٌد على االلتزام  -

 بقواعد اللعبة 
التأكٌد على دقة  -

 تصحٌح والتطبٌق 
 االخطاء .

القسم 
 الختامً  

ان تنمً لدى  د 2
الطلبة االلتزام 

والهدوء 
والنظام 

 والمسؤولٌة

تهدئة الجسم من خالل تمارٌن 
 تروٌحٌة 

 لعبة تروٌحٌة )لعبة السحب (
 
 
 

لتأكٌد على اداء ا- 
التحٌة واالنصراف 

 بشكل منظم

 

 

 

 التربٌة الرٌاضٌة باالسلوب التنافسً )الجماعً(نموذج خطة درس 
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 للذراعٌن

 
تهٌئة االدوات واخذ الغٌاب وتردٌد 

 التحٌة الرٌاضٌة
 

السٌر مع مرجحة الذراعٌن الى االمام 
ثم للخلف . ثم الهرولة برفع الركبتٌن 

عالٌا ثم التبدٌل برفع القدمٌن الى 
ف . ثم هرولة جانبٌة للداخل . ثم الخل

مس االرض اثناء الهرولة مع 
الصافرة ثم بعد ذلك سٌر اعتٌادي ثم 

 الوقوف .
 

) الوقوف ، فتحا( رفع وخفض 
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) البروك، الذراعان ثنً( مد وثنً 

 عدات 4  -------الذراعٌن بالتعاقب 

التأكٌد على الوقوف - 
 بنظام وهدوء 

 
التأكٌد على  -

     المسافات بٌن 
الطالب  والتدرج 
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القواعد الصحٌحة 
فً السٌر والهرولة 
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تنمٌة القوة 
 والتركٌز

 
اٌصال الطلبة 

الى حالة تصور 
ذهنً كامل 

 للمهارة
 

جعل الطالب 
قادر على اداء 
المهارة بشكل 

 منضبط

كل  0ٌقف الطالب خارج خط ال -

العب لدٌة كرة ٌقف المدرس بدون 
الطالب بمناولة الكرة كرة ٌقوم 

للمدرس وٌقوم بالحركة الى االمام ثم 

خطوات وٌصوب  5ٌستلمها وٌؤدي 

نحو المرمى بالزاوٌة البعٌدة مع وجود 
حارس مرمى والفرٌق االكثر اصابة 

 لالهداف هو الفائز .
من وسط الملعب ٌقوم الطالب -

بالمشً مع الطبطبة والتصوٌب عند 
اوٌة مربعات متس 5سماع الرقم نحو 

والفرٌق االكثر اصابة لالهداف هو 
 الفائز .

ترسم مربعات ملونة على الحائط -
موزعة بشكل غٌر منتظم ٌاتً الالعب 

من خط الوسط لٌقوم بالتصوٌب من 
م نحو المربع الذي ٌذكر لونه 7خط ال 

والفرٌق االكثر اصابة لالهداف هو 
 الفائز .

 
تقسٌم الشعبة الى مجامٌع ثم تطبٌق 

من خالل المناولة القطرٌة ثم  المهارة
ٌتم بعد ذلك تبدٌل المجامٌع من خالل 

 االشارة 
 
 

التأكٌد على وضعٌة - 
الجسم عند المناولة 

 واالستالم للمهارة 
التأكٌد على انتباه  -

 الطالب للشرح 
 
 
التأكٌد على االلتزام  -

 بقواعد اللعبة 
التأكٌد على دقة  -

 تصحٌح والتطبٌق 
 االخطاء .

القسم 
 الختامً  

ان تنمً لدى  د 2
الطلبة االلتزام 

والهدوء 

تهدئة الجسم من خالل تمارٌن 
 تروٌحٌة 

 لعبة تروٌحٌة )لعبة االطواق (

لتأكٌد على اداء ا- 
التحٌة واالنصراف 

 بشكل منظم



والنظام 
 والمسؤولٌة

 

 


