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 ية: التمرينات التوافقية، اسموب دائري، مناولة وتصويب، كرة يدالكممات المفتاح

 ممخص البحث 
مف األىداؼ األساسية لدرس التربية الرياضية في المجاؿ الحركي ىو تعمـ وتطوير الميارات     

االستفادة مف التمرينات التوافقية باألسموب  الحركية األساسية لأللعاب المقررة، وحاوؿ الباحث
ميارتي المناولة والتصويب بكرة اليد لطالبات المرحمة  كأسموب تعميمي في اكتسابالدائري 

تصميـ المجموعتيف الضابطة والتجريبية  استخدـ الباحث المنيج التجريبي ذااإلعدادية ، وقد 
عمى عينة مف طالبات الصؼ الرابع اإلعدادي واستنتج الباحث وجود تأثير ايجابي لمتمرينات 

المستخدـ  بفي تعمـ الميارات قيد الدراسة وأوصى باستعماؿ األسمو  سموب الدائريباأل التوافقية
 في تعمـ ميارات أخرى والعاب أخرى.

 
The effect of exercise harmonic style ring in learning the skills of 

handling and correction roller hand middle school students 
Dr.Mateen Suleiman Saleh 

  Of the basic objectives of physical education lesson in the motor area is to 
learn and develop the basic motor skills of the games scheduled, and try 
researcher benefit from exercise harmonic style ring as a method of education 
to acquire the skills of handling and shooting hand reel for the students of the 
preparatory stage, researcher has used the experimental method is design 
control and experimental groups on sample of students in fourth grade 
preparatory and researcher concluded the existence of a positive effect of 
exercise harmonic style ring in learning skills under study and recommended 
the use of the method used to learn other skills and other games. 
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 :المقدمة-1
را ايجابيا انو يؤثر تأثي اذيعد التعمـ مف أىـ السمات التي تؤثر تأثيرا ىاما في تقدـ الشعوب 

وشامال في تنشئة الجيؿ الجديد عمى أسس عممية متطورة ويعتمد ىذا التقدـ والتطور بمدى 
، إف األساليب الحديثة المتبعة ت التدريسية والتعميمية الحديثةالمعرفة بالطرؽ والوسائؿ والنظريا

عمى األسس في التعمـ الحركي حققت نجاحا واسعا في التعمـ لمميارات األساسية باالعتماد 
العممية المالئمة لممستوى العممي والبدني والعقمي لممتعمميف ويشير قاسـ لزاـ إلى " إف الدراسات 
والبحوث العممية أثبتت بأف تذكر الميارات الحركية ىو أسيؿ بكثير مف تذكر الميارات الفكرية 

لفعاليات الفكرية ويعود ذلؾ إلى إف درجة التعمـ ىي أعمى في الفعاليات الحركية منيا في ا
(، وتعد لعبة الكرة اليد إحدى األلعاب الرياضية اليامة في الثقافة 308: 2005")صبر : 

ناثًا  الرياضية وىي مف األلعاب الجماعية الشعبية التي يمكف ممارستيا مف قبؿ الجميع ذكورًا وا 
نيا تتضمف مكونات ىامة وضرورية لتكويف الشخو وفي أماكف ومواسـ مختمفة ،  صية لدى ا 

الطالبة لما تتميز بو مف سمات جيدة تنعكس مباشرة عمى التكويف التربوي لمطمبة مثؿ التعاوف 
ونكراف الذات والمنافسة الشريفة واحتراـ القانوف والقيادة والقدرة عمى التصرؼ ، وطبيعة ىذه 

ليا التمتع المعبة مف حيث سرعة األداء وتنوع الميارات فأنيا تتطمب مف األشخاص الممارسيف 
باألداء المياري الجيد والتوافؽ العضمي العصبي لموصوؿ إلى تنظيـ األفعاؿ الحركية واالنسيابية 

فرت لديو اإلمكانية ايعد التوافؽ مف القدرات البدنية التي إذا اكتسبيا الفرد تو  اذوحسف األداء 
لميارة المطموبة إال إذا كاف الحركية التي ىي تمازج مكونات المياقة البدنية المختمفة وال تؤدى ا

الفرد يمتمؾ توافقًا بيف الجياز العصبي والعضالت العاممة وصواًل إلى االقتصاد في العمؿ 
العضمي وسيولة األداء وعدـ بذؿ الجيد مما يسيؿ عمى الفرد األداء المياري والحركي، ومف 

خالؿ درس التربية الرياضية خالؿ خبرة الباحث ومالحظتو لواقع التعميـ في المرحمة اإلعدادية 
خراج الميارات لأللعاب المختمفة باعتبارىا مرحمة ميمة في التعمـ الحركي. وجد الباحث أف  وا 

التطور السريع في  الميارات األساسية في لعبة كرة اليد ال تتطور كثيرا وبالشكؿ الذي يتناسب مع
تعميمية الحديثة التي تعمؿ عمى ، وقد يكوف ذلؾ بسبب عدـ استخداـ األساليب المجاؿ المعبة

( المتبع في تعمـ الميارات قد ال وأف األسموب) التقميدي مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطالبات
 مع حاجة وقدرة الطالبات الحركية والتي مف شأنيا عدـ االرتقاء بالمستوى المياري. ىيتماش
سموب الدائري كأسموب عممي حديث لذا ارتأى الباحث استخداـ التمرينات التوافقية باإل     

إشراؾ جميع الطالبات في األداء بانتقاليـ مف تمريف إلى أخر وكؿ تمريف  الىوالذي ييدؼ 
يحتوي عمى أكثر مف ميارة واحدة في نفس الوقت ، ومعرفة ما إذا كاف ليذا األسموب مف أثر 

، ويمكف دية )الصؼ الرابع(المرحمة اإلعدافي االرتقاء بالمستوى المياري بكرة اليد لطالبات 
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: ىؿ لمتمرينات التوافقية باإلسموب الدائري آثر اغة مشكمة بحثو عبر السؤاؿ اآلتيلمباحث صي
 ؟اإلعدادية في تعمـ ميارتي المناولة والتصويب بكرة اليد لطالبات المرحمة 

 :اجراءات البحث     2
 منيجية البحث:  1    2

"الف المػنيج ىػو  اختار الباحث المنيج المناسػب؛ مف اجؿ الوصوؿ إلى أىداؼ البحث، 
وذلؾ عف طريؽ جممة مف القواعػد العامػة  الطريؽ المؤدي إلى كشؼ الحقيقة في العموـ المختمفة،

 ( .24: 1993:قنديميجيلكي تصؿ إلى نتيجة مقبولة ومعمومة )
بيػة والضػابطة أساسػًا اعتمد الباحث المنيج التجريبي ذا تصميـ المجموعتيف المتكػافئتيف التجري   

 لتنفيذ بحثو ، وذلؾ لمالئمتو وطبيعة المشكمة المراد بحثيا.
  المجتمع وعينتو البحث:  2    2
ف مف األمور األساسية التي ينبغي العناية بيا لكي تعطي نتائج أكثر دقة ووثوقًا ىو اختيػار و     ا 

 العينة التي تمثؿ المجتمع تمثياًل حقيقيًا. 
لبحػػػث ينبغػػػي أف تمثػػػؿ المجتمػػػع األصػػػمي تمثػػػيال حقيقيػػػا وصػػػادقًا، وحػػػيف يجمػػػع "إف عينػػػة ا    

 الباحث بياناتو ومعموماتو، فذلؾ ال يكوف إال مف المجتمع كمو أو مف عينػة ممثمػة ليػذا المجتمػع".
 (116: 1988)عبيدات:

ـّ اختيار       متوسطة    ويتكوف مجتّمع البحث مف طالبات المرحمة المتوسطة)الصؼ الثاني(، إذ ت
 )الحرية( بالطريقة العشوائية عف طريؽ القرعة.

ـّ اختيارىػػا عشػػوائيًا بطريقػػة القرعػػة وبواقػػع شػػعبتيف مػػف أصػػؿ)      ( شػػعب والبػػالغ 3أمػػا العينػػة فػػت
مجموعتيف ضابطة وتجريبية  عمى( طالبة ، قسمت 54( طالبة، وبمغ عدد أفراد العينة)87عددىا)

اسػػػتبعاد طػػػالبتيف بسػػػبب حػػػالتيـ الصػػػحية، إذ بمغػػػت نسػػػبة  ( طالبػػػة بعػػػد أف تػػػـ27كػػػؿ مجموعػػػة)
 %( .62العينة)

 تكافش العينة :  1    2    2
مسػػتوى األداء الميػػاري وذلػػؾ  فػػيممجمػػوعتيف الضػػابطة والتجريبيػػة ل اً تكػػافؤ  أجػػرى الباحػػث

باسػػػػتخداـ اختبػػػػار)ت( اإلحصػػػػائي لعينتػػػػيف متسػػػػاويتيف لالختبػػػػار القبمػػػػي لمميػػػػارات المختػػػػارة قيػػػػد 
  .لبحثا
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لممجموعتين  التكافشيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية في اختبارات  ( 1)  جدول 
 الضابطة والتجريبية وقيمة )ت( المحتسبة والجدولية وداللتيما اإلحصائية

 عدد القياس االختبارات
 العينة

المجموعة 
 الضابطة

المجموعة 
ت ةقيم التجريبية  

 المحتسبة
 قيمة ت*

 لجدوليةا
 الداللة

 اإلحصائية
ع± س   ع± س     

عدد  المناولة
 27 المرات

19.92 1.10 20.40 1.55 1.31 
1.67 

 غير معنوي

 غير معنوي 1.47 1.08 13.48 1.12 13.03 نقاط التصويب

 (52( ودرجة حرية) 0,05تحت مستوى داللة )  
 األجيزة واألدوات والوسائل المساعدة : 3    2
 األجيزة والوسائل المساعدة: 1    3    2
وىػػي جميػػع الوسػػائؿ التػػي تسػػاعد الباحػػث بجمػػع المعمومػػات وحػػؿ المشػػكمة المػػراد دراسػػتيا وتػػـ    

 االستعانة باألجيزة والوسائؿ المساعدة اآلتية:
، (8شػػػواخص عػػػدد)،(6كػػػرات يػػػد عػػػدد)، ( 2سػػػاعات توقيػػػت الكترونيػػػة عػػػدد) ، شػػػريط قيػػػاس    

 )*(فريؽ العمؿ المساعد  ،ىدؼ كرة يد قانوني
 أدوات البحث: 2    3    2
 .الوسائؿ اإلحصائية، االختبارات والقياسات، المصادر العربية واألجنبية   
 ث:االختبارات المستخدمة في البح 2-4

يعد اختيار االختبارات مف الخطوات الميمة في البحوث العممية وذلؾ لقياس المتغيرات التي     
ختبار " ىو مجموعة مف التّمرينات تعطى لمفرد بيدؼ التعرؼ عمى قدراتو أو تتعمؽ بالبحث فاال

 (213: 1995) حسانيف:استعداداتو أو كفايتو"
ـّ اختيار اونتيجة إلطالع الباحث ألغمب المصادر العممية المتو       فرة التي تتعمؽ ببحثو فقد ت

 :عدد مف االختبارات المقننة
 :عة المناولة عمى الحائطاختبار قياس التوافق وسر  2-4-1

                              : قياس التوافؽ وسرعة المناولة عمى حائط ممكف في زمفاليدف من االختبار
 ( ثا .30محدد قدره )
 (تحسب عدد التمريرات في الزمف المحدد) تحسب عدد مرات استالـ الكرة)-التسجيل:

 
                                                           

 مدرسات التربية الرياضية في ثانوية االزدهار للبنات 
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 ولة( يوضح اختبار ميارة المنا1شكل )
 اختبار ميارة التصويب :   2-4-2ا 

 قياس دقة التصويب  -:ىدؼ مف االختبار
 -طريقة التسجيؿ:
 (4( درجات اذا اصابت االرقاـ )9,7,3,1.) 
 (3(درجات اذا اصابت االرقاـ )2,8.) 
 (2(درجات اذا اصابت االرقاـ )4,6.) 
 ( 5درجة واحدة اذا اصابت الرقـ.) 
 صفرًا. إذا جاءت الكرة خارج ذلؾ تناؿ 

 تؤدي كؿ طالبة عشرة رميات ولكؿ طالبة محاولة واحدة فقط 

       

 

1 2 3 

 

  

6 5 4 

7 8 9   

 يوضح اختبار ميارة التصويب (2شكل )
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 إعداد التمرينات : 5    2
أعتمد الباحث في إعداد التمرينات عمى خبرتو الشخصية والمصادر العممية والرسائؿ    

ذات العالقة بموضوع البحث، وكذلؾ عف طريؽ مواقع االنترنيت، وقد راعى الباحث واألطاريح 
 عند وضع التمرينات األسس اآلتية:

  مراعاة مبدأ التنوع في أداء التمرينات داخؿ الوحدة التعميمية إلثارة عنصر                        
 التشويؽ والمتعة. 

 ىمة في زيادة التحفيز نحو األداء .استخداـ الكرات والشواخص واألىداؼ لممسا 
 . إتباع التدرج في زيادة صعوبة التمرينات 
  . مراعاة جانب السالمة واألماف عند أداء التمرينات 
 االختبارات القبمية :  6    2
جراء التكافؤ بتنفيذ االختبارات القبمية، كافة قاـ الباحث بعد تييئة مستمزمات تطبيؽ التجربة     وا 

 ـ الساعة التاسعة صباحًا في ساحة المدرسة . 2014/  3/  2ـو األحد وذلؾ في ي
  تطبيق التمرينات : 7    2
( أسابيع وفي أياـ 8تـ تطبيؽ التمرينات بواقع وحدتيف تعميميتيف في األسبوع الواحد ولمدة)   

إلى ثالث )االثنيف ، األربعاء( مف كؿ أسبوع، وقد تـ تقسيـ الطالبات داخؿ الوحدة التعميمية 
( طالبات، وتنتقؿ الطالبات في األداء مف محطة إلى أخرى عمى 10مجموعات كؿ مجموعة)

شكؿ دائرة ، وقد نفذت كؿ مجموعة داخؿ المحطة تمرينًا مياريًا )توافقيًا( لميارتي المناولة 
األوؿ ( دقائؽ ومف ثـ االنتقاؿ إلى المحطة الثانية ليؤدي تمرينًا مختمفا عف 3والتصويب ولمدة)

( 3( دقائؽ ومف ثـ االنتقاؿ إلى المحطة الثالثة ليؤدي تمرينًا مختمفا عف األوؿ ولمدة)3ولمدة)
دقائؽ ، ثـ تعاد نفس التمرينات لمرة ثانية وبنفس التوقيتات ليكوف بذلؾ مجموع الوقت المستغرؽ 

في النشاط  ( دقيقة، ونفذت جميع الدوائر في القسـ الرئيسي مف الدرس18في تنفيذ اإلسموب)
 التطبيقي . 

 االختبارات البعدية : 8    2
بتنفيػذ االختبػارات البعديػة وتحػت نفػس كافػة قاـ الباحث بعػد تييئػة مسػتمزمات تطبيػؽ التجربػة     

ـ السػاعة ( 2014/ 30/4 )الظروؼ التي نفذت فييا االختبارات القبمية ، وذلؾ فػي يػـو الخمػيس
 التاسعة صباحًا في ساحة المدرسة.
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 الوسائل اإلحصائية: 9    2
الستخراج النتائج استخدـ الباحػث بعػض القػوانيف اإلحصػائية المالئمػة لعينػة البحػث واالختبػارات  

قػػػانوف )ت( لممجمػػػوعتيف المسػػػتقمتيف ، االنحػػػراؼ المعيػػػاري،الوسػػػط الحسػػػابي  المسػػػتخدمة وىػػػي :
 .قانوف )ت( لممجموعات المتناظرة، المتساويتيف

 ائج وتحميميا ومناقشتيا:    عرض النت 3
بعد الحصوؿ عمى البيانات الخاصة بمتغيرات البحث تـ عرض النتائج في جداوؿ وتحميميا     

 ومناقشتيا بيدؼ تحقيؽ أىداؼ البحث وفرضياتو.
عرض نتائج االختبارين القبمي والبعدي لمميارات قيد البحث  لممجموعة  1    3

 التجريبية وتحميميا ومناقشتيا:
 لغػػرض معرفػػة معنويػػة الفػػروؽ بػػيف االختبػػاريف القبمػػي والبعػػدي فػػي نتػػائج اختبػػارات البحػػث،     

( اإلحصػائي لمعينػات المتنػاظرة وكمػا مبػيف فػي  t.testولممجموعة التجريبية تـ اسػتخداـ اختبػار) 
 (.2الجدوؿ)

 (2جدول)
ختبارين القبمي يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) ت ( المحتسبة لال
 والبعدي لممجموعة التجريبية في اختبارات الميارات األساسية

وحدة  المتغيرات
 القياس

 س   االختبار البعدي االختبار القبمي
 ف

 2مج  ح
 ف

ت 
 المحتسبة

ت 
 الجدولية

معنوية 
 ع   س   ع   س   الفروق

عدد  المناولة
 مرات

22.02 5.11 20.45 2.45 5.5 02.24 1.1 
5.35 

 معنوي

 معنوي 2.4 22.52 5.5 5.54 54.04 5.24 54.04 نقاط التصويب

 ( الجدولية بمغت )(26( ودرجة حرية)1615( تحت مستوى داللة )1671قيمة )ت 
ويعػػزو الباحػػث نتػػائج االختبػػاريف القبمػػي والبعػػدي لممجموعػػة التجريبيػػة فػػي الميػػارات األساسػػية     

  -قيد البحث إلى:
 ئري والػػػػذي ييػػػػتـ بالتػػػػدرج بالميػػػػارة وبالتػػػػالي سيتناسػػػػب مػػػػع قابميػػػػة طبيعػػػػة اإلسػػػػموب الػػػػدا

واجبػات ينتقػي منيػا  عمػىالمتعمميف وىذا ما يؤكػده )موسػتف( " إف تقسػيـ الميػارة الحركيػة 
المػػتعمـ مػػا يتناسػػب مػػع قدراتػػو واسػػتعداداتو كخطػػوة أولػػى ثػػـ ينتقػػؿ مػػف واجػػب إلػػى أخػػر 

ميػػارة الحركيػػة، وبالتػػالي يسػػتطيع اإليفػػاء وىكػػذا حتػػى يسػػتطيع المػػتعمـ حػػؿ كػػؿ واجبػػات ال
    (Mostton: 1981 :45) ."بكؿ المتطمبات التكنيكية الخاصة بأدائيا
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  مجموعة التماريف التي استخدمت في الجزء الرئيسي والتي تيػدؼ إلػى تعمػيـ الميػارات بصػورة
شػار إليػو ) محمػد مشوقة بعيدًا عف الممؿ والرتابة في التمرينات الشكمية في الدرس، وىذا ما أ

( " أف اسػػػتخداـ التمػػػاريف المشػػػوقة فػػػي التػػػدريب يعػػػد عػػػاماًل ميمػػػًا لالرتفػػػاع بالمسػػػتوى 1993
 (155: 1993: عبد القادر )الفني والبدني والنفسي لالعب."

  مالئمة الطريقػة واألسػموب المسػتخدـ ألعمػار الطمبػة تسػاعد عمػى سػرعة تعمػـ الطمبػة وىػذا مػا
إذ أشػػار إلػػى " أف طرائػػؽ التػػدريس يجػػب أف تكػػوف مالئمػػة  (  Ian Word1984أكػػده ) 

ألعمػػار الطمبػػة وقػػدراتيـ العقميػػة والبدنيػػة وال بػػد مػػف مراعػػاة الحالػػة العامػػة والظػػروؼ المحيطػػة 
شػراؾ جميػع و    ( Lan word: 1984 : 92) بالدرس مف اجؿ تحقيؽ األىداؼ المطموبة." ا 

راعػاة الفػروؽ الفرديػة سػاىـ فػي تحسػف عمميػة التالميذ في أداء التماريف كػؿ حسػب مسػتواه وم
( " بأنػػو إشػػراؾ جميػػع الطمبػػة فػػي   Don Autony:1985:124الػػتعمـ، وىػػذا مػػا أكػػده ) 

 الدرس مف خالؿ استثارة دوافعيـ مع ضرورة التطبيؽ الموضوعي لمتمرينات" 
  القبميػػة وىػػذا مػػا يحقػػؽ الفرضػػية األولػػى التػػي تشػػير إلػػى وجػػود فػػروؽ معنويػػة بػػيف االختبػػارات

 والبعدية لممجموعة التجريبية ولصالح االختبار البعدي.
لممجم  وعتين  ع  رض نت  ائج االختب  ارات البعدي  ة لممي  ارات األساس  ية المخت  ارة 3-2

 :تياومناقش ياوتحميم الضابطة والتجريبية
ييمػا لغرض المقارنة بيف نتائج االختبارات البعدية لممجموعتيف الضابطة والتجريبيػة ولمعرفػة أ    

( اإلحصػػػائي لمعينػػػات المتنػػػاظرة t.testاألفضػػػؿ فػػػي تطػػػوير الميػػػارات فقػػػد تػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػار)
 . (3ولمعرفة معنوية الفروؽ بينيما وكما مبيف في الجدوؿ)
 (3جدول ) 

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية في اختبارات الميارات المختارة البعدية 
 والجدولية وداللتيما اإلحصائية  جريبية  وقيمة ) ت ( المحتسبةلممجموعتين الضابطة والت

 االختبارات
وحدة 
 القياس

ت  التجريبية الضابطة
 المحسوبة

ت 
 معنوية الفروق الجدولية

 ع س   ع س  

 المناولة 1.67
عدد 
 مرات

 معنوي 4.9 2.31 24.31 1.74 21.85

 معنوي 5.6 1.93 18.43 2.26 15.60 نقاط التصويب
 (52( ودرجة حرية )0.05( تحت مستوى داللة )1.67قيمة )ت( الجدولية بمغت )
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( بأف درجة)ت( المحسوبة أكبر مف الجدولية مما يعني وجود فروؽ 3يتضح مف الجدوؿ)  
معنوية بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية في االختبارات البعدية لمميارات قيد البحث ولصػالح 

إذ يػػرى الباحػػث أتػػو مػػف الطبيعػػي أف يحػػدث تقػػدـ فػػي تعمػػـ الميػػارات " مػػف  المجموعػػة التجريبيػػة ،
فػػي الػػتعمـ مػػاداـ المػػدرس يتبػػع  رتعمـ ىػػو البػػد أف يكػػوف ىنػػاؾ تطػػو الظػػواىر الطبيعيػػة لعمميػػة الػػ

خطػوات األسػس السػميمة لمػتعمـ والتعمػيـ ولكػي تكػوف بدايػة الػتعمـ سػميمة فالبػد مػف توضػيح الشػرح 
                  األداء الصػػػػػػػػحيح والتركيػػػػػػػػز عميػػػػػػػػو لحػػػػػػػػيف ترسػػػػػػػػيخ وثبػػػػػػػػات األداء "والعػػػػػػػػرض والتمػػػػػػػػريف عمػػػػػػػػى 

 .(102: 2002) الكاظمي:
وأف التخطيط المدروس الذي تبنى عميو التمرينات تؤدي حتمًا إلػى تطػور الػتعمـ " اليػدؼ 

تقانيػا وتطورىػا مسػبقا الف ا لػتعمـ األساسي مف المنياج التعميمػي ىػو اكتسػاب الميػارات الجديػدة وا 
ىو الطريقة التي يتـ فييا اكتساب المعمومات أو الميارات أو القدرات سواء كاف ذلؾ نتيجة لمخبرة 

 . (479: 1997) عبد الفتاح: أو الممارسة أو التدريب "
أف اسػػتخداـ التمرينػػات المالئمػػة لممرحمػػة العمريػػة لمطالبػػات والتػػي تسػػتيدؼ تنميػػة التوافػػؽ 

دة سرعة تعمـ الميارات األساسية " إف التوافؽ أوؿ عنصر حركي العضمي العصبي تساىـ في زيا
                            مػػػػػػػػػػػػف حيػػػػػػػػػػػػث األىميػػػػػػػػػػػػة األمػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػذي يػػػػػػػػػػػػدعو إلػػػػػػػػػػػػى تنميتػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػي المجػػػػػػػػػػػػاؿ المدرسػػػػػػػػػػػػي "

عمػى تمرينػات مشػوقة تثيػر روح  واف احتػواء القسػـ الػرئيس،  (249: 1984)احمد و السػامرائي: 
إلػػػى التحسػػػف فػػػي أداء الميػػػارات األساسػػػية " إف اسػػػتخداـ التمػػػاريف التنػػػافس بػػػيف الطالبػػػات يػػػؤدي 

)عبػػد المشػػوقة فػػي التػػدريب يعػػد عػػامال ميمػػا لالرتفػػاع بالمسػػتوى الفنػػي والبػػدني والنفسػػي لالعػػب "
 . (155: 1993القادر:

 الخاتمة: -4
 مف خالؿ النتائج التي ظيرت توصؿ الباحث إلى االستنتاجات اآلتية :

ف الميارية التوافقية تعػد فعالػة فػي تعمػـ الميػارات األساسػية وبنسػب مختمفػة وأكبػر ف التماريأ      
مالئمػػػػة التمرينػػػػات المياريػػػػة التوافقيػػػػة المسػػػػتخدمة ألعمػػػػار ، و مػػػػف الطريقػػػػة المتبعػػػػة فػػػػي التػػػػدريس

إف التشػويؽ والمتعػة والمنافسػة زاد مػف  ،الطالبات وتطبيقيا بشكؿ صػحيح سػاعد فػي عمميػة الػتعمـ
تبػػاع األسػػموب العممػػ، و طالبػػات فػػي أداء التمرينػػات وسػػيؿ عمميػػة الػػتعمـدافعيػػة ال ي الصػػحيح فػػي ا 

والتػػدرج بيػػا مػػف السػػيؿ إلػػى الصػػعب سػػاعد فػػي تعمػػـ الميػػارات األساسػػية  ئيػػاوضػػع التمرينػػات وأدا
أف اإلسػػػموب الػػػدائري كػػػاف فعػػػااًل فػػػي تعمػػػـ ميػػػارتي المناولػػػة  ،بشػػػكؿ أفضػػػؿ مػػػف الطريقػػػة المتبعػػػة

اسػػػػتخداـ التمرينػػػػات التوافقيػػػػة المصػػػػاحبة لمتمرينػػػػات المياريػػػػة فػػػػي تعمػػػػـ و  ،ة اليػػػػدوالتصػػػػويب بكػػػػر 
اختيػػػار التمرينػػػات المالئمػػػة لممرحمػػػة العمريػػػة لمطػػػالب ، و الميػػػارات األساسػػػية فػػػي العػػػاب أخػػػرى 

 .والتنوع فييا مف اجؿ زيادة ميوؿ الطالب نحو األداء
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