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 ملخص البحث
أفأل رااألاروألا  دأل ر فدألا  درةاألالا ػ ألباػ ألإ لػ فألا فيػ را ألا ةردتػاألالس سػتاأل اراػاألالػاروألألألألألألأل

ة ػػدوألفػػفألتػػيؿألالبػػدادألا فيػػ رؼألا ػػكؼألىػػاألاحػػدألأىػػـألةاانػػإألالبػػدادألا ر  عػػاألااػػروألا  ػػدألانظػػراأل
األات تػ رألا طرا ػقألاالسػ   إألأاألاالب فػ دألباػ ألا طرا ػقألا  لا دتػاألفػاأل طػا رألالت يؼألا فدرب فألفػ
فأل ؤدافألا في را ألا حراتاألانػاتألة ػدأل فةاألارضألالحت فألنن ىدألأفألا يب ألكا في را ألالس ستاأل

ا رػتألفػفألأىػـألالسػا إألألكتيؿألا  فر فألا أػفألارػدألف ػروألنيحػعأل ك ػكا ألفاحاظػ ألفػاألفسػ اػألأدا يػـأل
 لاألاالسااإألا فن سإألأاألأفألاالت ت رأل ـأل  ن سػإألفػعألفسػ اػألاق  اتػاألا يب ػ فكألبدـألات ت رألا طرأل

فلدألدفعألك ؾألااوألا ا ح ألإ  ألإةراءألا اح ألففألتيؿألاس تداـألالسااب فألا ف ساستألاا رناا األفاأل
 طػػػا رألأداءألأىػػػـألا فيػػػ را ألالس سػػػتاألا دف بتػػػاألااػػػروألا  ػػػدأل انػػػا إألتػػػيؿألا  رنػػػ ف ألا  ػػػدر  األا فرػػػدأل

ألفاألا طر لاألاالسااإألالنسإألفاأل راتـألىكهألا في رو.اىدؼألا اح ألا  :أل صرضألفررأل
 ررؼأل أا رألا فني ألا  در  األاأسااإألا  فر فألا رناا األاا ف ساستألفاأل طا رألأداءألارضأل-1ألأل

ألا في را ألالس ستاألا دف بتاألااروألا  دأل انا إ.
ألانا إ. ررؼألأداءألارضألأداءألارضألا في را ألالس ستاألا دف بتاألااروألا  دأل -2
أل ررؼألا  در إألالنسإألفاأل طا رألأداءألارضألا في را ألالس ستاألا دف بتاألااروألا  دأل انا إ.-3

ا حددألفة فعألا احػ ألألاس تدف ألا ا حااألا فني ألا  ةر  األ في ف وألط تراألفناااألا اح كألألألألألألأل
ا احػػ ألأل ػػـألات تػػ رألب نػػاألاك(ألكأل28ؼألا ل سػػـألاا اػػ   ألبػػددىـ اػػ  يب  فألا نػػا إألااػػروألا  ػػدألفػػاألنػػ د
فةفاب  ف  ةر  تػػػاألأا  ك ةر  تػػػاألألباػػػ اارػػػدى أل لسػػػـألأل(20ا  طر لػػػاألا رنػػػاا تاألا اسػػػتطاألارػػػددأل 

ا نتػػا(كاق ـألا ا حػػ ألإةػػراءألا  ةربػػاألاالسػػ طيبتاأل يت اػػ را ألاارػػدى أل ػػـألاسػػ ترا ألالسػػسألا رافتػػاأل
 يت اػػػػػػ را كا ـألفر  ةػػػػػػػاألا  ت نػػػػػػػ  ألفػػػػػػػفألتػػػػػػػيؿألا اسػػػػػػػ  تألاهحلػػػػػػػ  تاألا فن سػػػػػػػااألافني  ا اسػػػػػػػطأل

(ألافر فػػػػػػتألاالر اػػػػػػ يألاا فنػػػػػػااؿألااال  ػػػػػػااء(ألاا نػػػػػػ ألأىػػػػػػـألtا حسػػػػػػ  اكاالنحراؼألا فرت رؼكاات اػػػػػػ رأل 
ألاس ن  ة  وألىا:

افػػقألالسػػ   إألا فسػػ تدفاألفػػاألا احػػ أل ػػوأل ػػأا رألا ةػػ  األافرػػ ؿألباػػ ألا فػػني ألا  ػػدر  األا فرػػدأل-1أل
 فاأل طا رألارضألا في را ألا دف بتاألااروألا  دأل انا إ.
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  ةر  تاألا ا نتاألا  األاس تدف ألا  فر فألا رناا األفاأل طا رألارضألىن  ؾألأفعاتاأل افةفاباألا-2
 ا في را ألا دف بتاألااروألا  دأل انا إ.

ألا يب  فأل-3 ألا فس تدفاأل اد ألففألأا رو ألااف ألاحف سإفأللس   إألا  راـ ا  ناتعألاا  ص  رألفاألأليـ
ألطا ر.اس تداـألا  ف ر فألفف ألس ىـألفاألبفاتاألا  

ألر فكألا ف ساستكألا رناا اكألاروألا  دا أاف  ألا فة  حتا:ألةدا األا  ف

The Effect of Training Scheduling in the Random and Serial Approach on 
Developing Some Basic Handball Defense Skills for Youths   

Asst. Inst. Maha Hasan Muslih 
University of Diyala College of Physical Education and Sports Sciences 

Keywords: Training Scheduling 
Abstract 

Handball is principally relying on mastering the individual skills of the game to 
a food extent via skill preparation which is regarded as one of the most 
important in sports readying in handball due to variations among trainers in 
choosing approaches and methods or depending on traditional methods in 
developing basic skills. Sometimesك players are performing dynamic skills 
efficiently during trainingك yetك after a whileك fluctuation is clearly noticed in 
their performance level. One of the most significant reasons behind this is not 
choosing the right approach and suitable styleك or that the choice is not 
concordant with the level and ability of players. This is what urged the 
researcher to conduct this study through delineating the twoك serial and 
randomك approaches in improving the performance of the most important of 
handball basic defense skills for youths via the training program that is 
prepared to identify the most suitable approach and style in teaching this skill. 
The paper aims at: 

1. Identifying the effect of the training program of random and serial 
training on improving some basic handball defense skills for youths. 

2. Recognizing the performance of some certain handball defense skills 
for youths. 
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3. Knowing the best training in developing the performance of some 
handball defense skills for youths. 

The researcher followed the experimental method due to its suitability to the 
nature of the problem of the study. Study population is set to be handball 
young players in Alqasim Club who are (28) players. Sample of the study is 
selected according to the simple random style of about (20) players who are 
then distributed on two groups; first experimentalك second experimental. Thenك 
the researcher conducted the pilot study of the testsك found out the scientific 
bases of the testsك data processing according to the suitable statistical 
methods like (arithmetic Meanك standard deviationك t-testك correlation 
coefficientك Mode and skewedness). 
The most significant conclusions of the study are: 

1. The training program that is set according to the used styles of the 
paper has a positive and influential effect on developing some handball 
defense skills for youths. 

2. There is a precedence for the second experimental group which 
followed random training in improving some handball defense skills for 
youths. 

3. The followed teaching approaches increased players' stimulation and 
enthusiasm in variation and changing in training which has contributed 
in the process of development.      

أل
ألألالمقدمة: -1

ألبا ألفس اػألداؿألا ر  ـألألألألألألأل ألا  را" ألففألال ر إألا  األنيد أل طارا" ألااحدو ألا  د ألارو أل راا  رد
ألاتفافأل أل افن ىد ألافناقا ألف نابا ألاتطط ألفنتا ألفي را  ألبا  ألالح اا ي  ألا سر ع ألا الن ن ر اأتك 

أل ألا الاؿ أل صرض ألا ةيد ألا اح د ألا  ر اف ألرا  أل   ألبا  أل رفت ألا  ا ألال ر إ ألفف إ  ألاب ا رى 
ا فس اػألا ر  عاألا ر  األا ردألا في را ألالس ستاألفاأل رااألاروألا  دألافا ااألا رفادألا ةلرؼألاب دوأل
ف أل أتكألا اق ألالطاؿألفاألا  فر فألبا ألفدارألف را ألا  در إأل كاألفياأل  طاإألا أا رألففألا ةيدأل

ا ااعحاألفاألاروألاا  ةا رألاكألتناتألالداءألا في رؼألب في"ألفيف "ألفاأل رااألاروألا  د.ألفاادف عألأىفتاأل
ألففأل ألا يةافاألاا  فاف أل لاره ألففأل نة ك ألا في ةـ ألا ةر ق أل فاف ألا  رفتألداف ألاك ؾ ألا حد ااك ا  د
أل  ر إألباتوألا ةا ألفاألا فا راوكألابك ؾألتس طتعألا ةر قألففألعف فألا ةا ألبا أل إحرا ألأىداؼألفف 
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 ـألا  نااحاألا دف بتاألا ةر قألا فن فسألأاألفاألا حدادألا دنت ألففألإحرا ألا  ر دؿ.ألففألا فيـألةدا ألاالى ف
سااءألا ن ألفردتاألااألةف بتاألأاألفرقتاألاىن ؾألااةا  ألفيفاأل ةإألأفألتحددى ألا فدربافأل يب  يـأل
اال دألافأل  رافي ألا  لني ألا فدافرافأل  أدتاألىكهألا ااةا  ألبا ألأ ـألاةوألفاألا فا ر   .ألاقدألظير أل

ا رناا األاألا ف ساستألاألات ت رهألأس   إأل راـألفت اةاألاطرا قألف  أروألداتتألا  فر فألاأسااإألا  راـأل
اأحدألالسػ   إألا  راتفتاألفاأل راتـألا طا رألارضألا في را ألا ةنتاألالس ستاأل ارااألاروألا  دألن  ةاأل
ألتععأل ألح   ألا ف ساست ألا  در إ ألفف ألتس ة د ألا ف راـ ألف ف ألا ف رددوك ألا ةنتا ألا في را  أل راـ  داتت

 فروأل نة  ألاح  ف ألتلتألإ  ألا  اافقألا ت ـألألا  دات  ألالا  أل احرااألاتلاـألا ف راـألاأداءألحرااألا ا
أل ي  األ ألاهب دو ألا فر  ةا ألح  ا ألفا ألكأف  ألا رناا ا ألا  در إ ألإ   ألا  در إ أل حا ت ألتس حسف  احراا
ا رعي ألف فألا  در إألا ف ساستأله رألفي ـأل ي ألكاىن ؾألا أا رألففألا راف ءألاا ا حا فألفففألبرؼأل

ألاف ر ألفن ظفا ألساساا ألىا ألا ف ساستألافني ك أل كا ي ألا  فر ف ألفس لاا ألفاأل أرارا  ألا  در إ ألفف  قاا
أل أل فحةاإ: ألنةسي  ألا فيفا ألبا  أل1985 ا در إ ألحف وكأل56: ألحس ف أل ط  إ ألأتع   ألابرفو (ك

(ألىا"ألا  ف ر فألا  األ  ـألف ي أل أرارألا في روألاناتألف ساستألا ت يؼألالنا ؿألا  األ ل  تأل2002
أل.ا  ساتـأل.طاطااأل.فن ا ا ألا  دأل اس يـ ألفايألفاألارو ألا في رو أل حف و: ألا  لا إ(".  (.4:أل2002.

أل ا  فر فألا ف ساستأل"ألىاألا  فر فألا كؼألتلاـألاوألا ةردألبا أل راـألا في را ألاناتألف ساستألالاالأل 
أل(أل17:أل2002ا  ألاداءألا في روألاأأفاي ألاـألاالن ل ؿألإ  أل راـألفي روألأترػ"أل ب د:أل

أل ألألأل ألاا كؼ ألا  راـ ألفا ألا فس تدفا ألالس   إ ألأحد ألا رناا ا ألا  فر ف ألا  لا دتاألترد ألالس   إ ن فس
ألا   در إألبا ألأأارألففأل ألا ف راـ ألقت ـ ألفياأل" ألا في را ألا حراتاك ا لدتفاألبا ألأس سأل ر  إأل راـ

أل ألا ااحدو" ت اف: ألا  راتفتا ألبا ألا احدو ألا  فر فألا رناا األ68:أل2002في رو (ألاتررؼأل ى ربر (
أل ألفي رو ألبا  ألا  فر ف ألفح اال  أل ا دؿ أل" ألاو ألاتللد ألاالت ت رؼ ألا نتاألا   فر ف ألفي رو ألا ا ي  فر نا

.ألألاىكاألالسااإأل(51 ك1986 كHebbert)اا رادوألإ  ألالا  ألاىاكاأل ح فألان ي ءألفدوألا  فر ف"
.أل ألااناتألفت اطألتيؿألألاك ررضألا في ـألبناا ت أل  تاافألا  فر فألبا ألا في ـألا فت اةاألف داتيأل 

ألا طا ألا فن ا اك أل  راـ ألأا ألا فدرإ ألتلاـ ألففايأل  ألا  راتفتا. ألا احدوألا احدو ألفا ألاا  لا إك طااك
ا  راتفتاألا ااحدوألأؼألإفألا ف راـألتف رسألفي ـألبد دوألفاألا احدوألا  راتفتاكألفاي ألف فألنظ ـألا  فر فأل
ا ت صألارددألففألا فيف  ألا فت اةاألىاألنظ ـألا دف ألتيؿألفدوألا  فر فألا دارألا ف راـأل  فأل اؾأل

ألف  ألساساا ألبف ألبا رو ألا رناا ا ألا  فر ف ألإف أل" ألافرن  ألاداءا ألا فيف  ك ألفا ألا  فر ن   ألفف ر قاا
أل.Schmit)" 52 :2000 : ألألفس لااأل كا ي أل رددألفت افألففألا فيف  ألا تس ألعففألنظ ـألفحدد

ا ت يؼألط تراألالداءألا حرااألا  نسااأل س ر إألا ر  عتاألالترػألاا   ألأؼألألبفأل ف  ى فعيألألألألأل
اا  در سألألا  راـألاا  در إ ألحدألتس طتعألا ف راـألإ ل فألا  رن ف ألا حرااألا فلدـأل صرضألا الاؿألإ 

ألااالح ة ظأل ألا  راـ ألبفاتا أل  سي ت ألاهبداد ألفاسـ ألتيؿ ألا  ف ر ف ألاةدا ا أل نظتـ ألفف ألال د ا فؤار
ألاس تداـأل ألفح ا ا ألفا أل أفف ألا اح  ألأىفتا ألفأف أل لدـ ألف  ألبا  ألاآل تا.ابن ء ألإ   أل  طا رى  ا  في رو
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دف بتاألااروألا  دأل انا إألافدػألالسااب فألا ف ساستألاا رناا األفاأل طا رألأداءألارضألا في را ألا 
ألف باتاألىكهألالس   إألبا أل حل قألارضألالىداؼألا فطاااا.

أفأل رااألاروألا  دأل ر فدألا  درةاألالا  ألبا ألإ ل فألا في را ألا ةردتاألالس ستاأل ارااألالاروألألألألألألأل
  ألفألنةأة دوألففألتيؿألالبدادألا في رؼألا كؼألىاألاحدألأىـألةاانإألالبدادألا ر  عاألااروألا  دألاأل

أل افي را ألالس ستا ألإفراده ة دو ألاا  أل راـ أل ا طارألألكا ةر قأل  اقفألا  درةاألالا  ألبا ألفلدرو انظرا
ألافر  ة ي أل ألالتط ء أل لحتح ألفا ألادارى  ألا  راتفتا ألاالس   إ ألا طرا ق ألفا ألحد  ألا كؼ ا سر ع

ألإ  ألاالس   إألاا  الت ألا طرا ق ألىكه ألفررفا ألف ف أل ك ؾ ألا  راـ ألفاألبفاتا ألاهسراع ألبا   ألاقدر ي 
الستف ألفي روألا  لا إألترط ن ألفرلاأل ا لدـألااالر ل ءألاألالسااإألالنسإألفاأل راتـألىكهألا في را أل

فااف ألا فألا فدرإألفافل ألفاألات ت رألا طر لاألأاألالسااإألالنسإألألكفاألفس اػألالداءأل يكهألا في رو
دػألك ؾألإ  أل راـألفروألأااف أل ن سإألق  ات  ألالفرادألافس ااىـألاعففألإفا نت  ألا    األا  راتفتاألا ف األ

ألت روأل ألتيؿ ألافف ألا  راتفتا. ألا رفاتا ألفف ألا فرةاو ألالىداؼ أل حل ق ألاا     ا ألانة ح  أل لدف  أأار
ألا  دألاففألانظراألالت يؼألا فدرب فألفاألات ت رألا طرا قألاالس   إألأاأل ا ا حااألااني ألالبااألألارو

الحت فألنن ىدألأفألألفةاألارضألكاالب ف دألبا ألا طرا قألا  لا دتاألفاأل طا رألا في را ألالس ستاأل
فأل ؤدافألا في را ألا حراتاألاناتألة دألتيؿألا  فر فألا أفألاردألف روألنيحعأل ك كا ألفاحاظ أل ا يب 

ألأفأل ألأا ألا فن سإ ألاالسااإ ألا طر لا ألات ت ر ألبدـ ألالسا إ ألأىـ ألفف ألا رت ألأدا يـك ألفس اػ فا
  ألإةراءألا اح ألففألفلدألدفعألك ؾألااوألا ا ح ألإألكاالت ت رأل ـأل  ن سإألفعألفس اػألاق  اتاألا يب  فأل

تيؿألاس تداـألالسااب فألا ف ساستألاا رناا األفاأل طا رألأداءألأىـألا في را ألالس ستاألا دف بتاأل
ألفاأل ألالنسإ ألاالسااإ ألا طر لا ألفررفا أل صرض ألا فرد ألا  در  ا ألا  رن ف  ألتيؿ أل انا إ ألا  د اارو

اإألا  فر فألا رناا األ ررؼأل أا رألا فني ألا  در  األاأساا في رو.ألا يدؼألا اح ألإ  :أل راتـألىكهأل
ألالس ست ألا في را  ألارض ألأداء ألفاأل طا ر ألاألاا ف ساست أل انا إ. ألا  د ألاارو ألا دف بتا ألأداءأل رر ألا ؼ

ألالس س ألا في را  ألارض ألأداء ألارض أل انا إ. ألا  د ألاارو ألا دف بتا ألفاألتا ألالنسإ ألا  در إ  ررؼ
أل طا رألأداءألارضألا في را ألالس ستاألا دف بتاألااروألا  دأل انا إ.

 البحث:                        إجراءات -2
فأل كا أل فألا ف أػػ ف   ا فػػني ألا  ةر  ػػاألاأسػػااإألا فةفػػاب اسػػ تدـألا ا حػػ ألألمللنهج البحللث: 2-1

ألاالت ا رألا ل ااألاا اردؼ(أللنوألالنسإألفاأل حل قألأىداؼألا اح .
ألا ن ن  فألألمجتمع البحث وعينته: 2-2 ألف ا ألا  د ألاارو ألفة فعألا اح ألايب األن دؼألا ل سـ حدد
ألبا (ألالبا ألااردى أل  ـأل لستفيـأل20(ألالبا  ألا ـألات ت رألب نوألبناا تاألاردد 28ا   ألبددىـأل اا 

ألا نتا(.  ةر  تاألأا  ألا ةر  تاألف س ا   فألفةفاب  فأل
أل
أل
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 إجراءات البحث الميدانية: 2-3
 تحديد صالحية أداء بعض المهارات الساسية الدفاعية بكرة اليد للشبا : 1-3-2ألألأل
ألارػػػػضألا فيػػػػ را ألالس سػػػػتاألا دف بتػػػػاألااػػػػروألا  ػػػػدأل انػػػػا إكألبفػػػػدأداء لػػػػيحتاأل صػػػػرضأل حد ػػػػدألألألأل

فسػػ ندا ألباػػ ألا فلػػ درألاا فراةػػعألا رافتػػاألاا احػػا ألا ت لػػاألألانا ا ا حػػ ألإ ػػ أل لػػفتـألاسػػ ف روألاسػػ 
ااػػروألا  ػػدألابرعػػي ألباػػ ألا ت ػػراءألا فت لػػ فألفػػاألفةػػ ؿألاػػروألا  ػػدكألاارػػدألةفػػعألاالسػػ ف را ألا ةر ػػ أل

بػفألطر ػقألا نسػااألا ف اتػاألألي ا رنػتحفيػ را ألا دف بتػاألكا ألا دال ػاألفرناتػاألا  ت ن  أل ـألق اؿألأىـألا 
أل(أل   فألك ؾ.1(ألا فرناتاألاا ةداؿ 2ا ف حللاألاقتفاأل ا 

 ( يبين صالحية أداء بعض المهارات الساسية الدفاعية بكرة اليد للشبا  1جدول )

 (3.84( بلرت )1( ودرجة حرية)0.05( عند مستو  داللة)2القيمة الجدولية لل)كا *
اختبلللارات أداء بعلللض المهلللارات الساسلللية الدفاعيلللة بكلللرة اليلللد ألتحديلللد صلللالحية 2-3-2ألألأل

 للشبا :
أل انػػا إكات اػػ را ألأداءألارػػضألا فيػػ را ألالس سػػتاألا دف بتػػاألااػػروألا  ػػدأل  صػػرضأل حد ػػدأللػػيحتاألألأل
(فػػاأل2ابرعػػي ألباػ ألا ت ػػراءألا فت لػػ فأل  نظػرألفاحػػقألا ن لػػفتـألاسػػ ف روألاسػ األدألا ا حػػ ألإ ػ بفػ

فرناتػػاألا فةػػ ؿألاػػروألا  ػػدألكألاارػػدألةفػػعألاالسػػ ف را ألا ةر ػػ ألا  ت نػػ  أل ػػـألق ػػاؿألاهنػػا ؿألكا ألا دال ػػاأل
أل(أل   فألك ؾ.2ا فرناتاألاا ةداؿ أل(2بفألطر قألا نسااألا ف اتاألا ف حللاألاقتفاأل ا ألي ا رنتح

 
 
 

 المهارات الدفاعية ت
 الصالحية

الداللة  2كا
 لحال يص يصلح المعنوية

غير  4.5 7 1 وقفة االستعداد 1
 معنو  

 معنو   8 0 8 المقابلة 2
 معنو   8 0 8 حائا الصد 3

 0.5 5 3 قطع وتشتيت ال رة واالستحوال عليها 4
غير 
 معنو  

 معنو   8 0 8 التحركات الدفاعية 5

غير  0.5 5 3 اإلسناد –الترطية  6
 معنو  

غير  4 6 2 التسليم واالستالم 7
 معنو  
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 الحية اختبارات المهارات الدفاعية بكرة اليد للشبا ( يبين ص2جدول )

 (3.84( بلرت )1( ودرجة حرية)0.05( عند مستو  داللة)2* القيمة الجدولية لل)كا
 التجربة االستطالعية: 2-4-1

(ألالب  فألتفااافألن د األ ا ل سـ(ألااروأل8 إةراءألا  ةرباألاالس طيبتاألبا أل ألا حاا األ ق فألألألألألألألأل
أل   ر خأل ألا ت فساألبلرا ألا س با ألفاأل ف ـ أل انا إألاأةر  ألا  ةربا فاألق باألأل20/1/2013ا  د

ألأت ـك(أل7إب دوألا  ةرباألاالس طيبتاألاردألفرارأل ألـكألا ألا فاألاالت ا را ن دؼألا ل سـألا ـألأةراءأل
أل نةسألاهفرادألا ح ألنةسألا ظراؼألاا فألا يدؼألفني :أل27/1/2013   ر خأل

ألا  أأدألففألاة ءوألالةي وألاالداا  .1
  ررؼألا اق ألا كؼألتس صرقوألاتألات ا رألفعيألبفألاق ألاالت ا را ألا أاتا .2
 اة تاألفر قألا رفتألا فس بد .3
 فس اػأللراااألاالت ا را ألا  نسااأل ر ناألا اح  .4
 ف ي ألفس لايفررفاألا لراا  ألا  األ ااةوألا ا ح أل صرضأل ي .5
  ا اا  ألاا فاعابتا(. يت ا را ألاس ترا ألالسسألا رافتاأل .6
 السس العلمية لالختبارات:2-4-1-1
ىاأل"ا دقاألا  األتلتسألف ي ألاالت ا رألا صرضألا كؼألاععألألؽا لدألاالختبار:صدق  2-4-1-1

(.ألا صرضألاس ترا أللدؽألاالت ا را ألا فرنحاأل149أل:2002أل:ىكاألاالت ا رألففألاةاو"أل اف ش
 ـألا ا ح ألاررضألفح ات  ألاالت ا را ألبا ألفةفاباألففألا ت راءألابك ؾألحلتألا ا ح ألبا ألق

ألا فح اػ.لدؽأل

 المهارات الدفاعية ت
 الصالحية

الداللة  2كا
 ال يصلح يصلح المعنوية

 معنو   8 0 8 اختبار المقابلة الفردية 1

 4 6 2 اختبار المقابلة المزدوجة 2
غير 
 معنو  

غير  0.5 5 3 اختبار حائا الصد باتجا  واحد 3
 معنو  

 معنو   8 0 8 تبار حائا الصد باتجاهيناخ 4

 4 6 2 اختبار التحركات الدفاعية للجانبين 5
غير 
 معنو  

 معنو   8 0 8 اختبار التحركات الدفاعية المتنوعة 6
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ةتألاس ترا ألفر فتألا اا  ألالت ا را ألال دألففأل ط  قألف دأألأففألألثبات االختبار: 2-4-1-2
ألفاأل ألط قألأأارألففألفرو ألإكا ألاىاألا كؼألترطاألن    ألف ل رباألأاألا ن    ألنةسي  االت ا رألا ا   أل"

أل ػ طر لا(.ألاقدألاس تدـأل حس إألفرػ فػتألا ا ػ  أل145أل:2005أل:ظراؼألف ف ااا" ا   ادكألابات ف
(ألأت ـ.ألاقدألق ـألا ا ح أل7االت ا رألاا ب دوألاالت ا رأل(ألااة لتأل فناأل  فألاالت ا رألالاؿألاا ا ناأل 

ألالاؿأل ألاالت ا ر ألن     أل  ف أل   رساف( ألاالر ا ي ألفر فت ألطر ق ألبف ألا اا   ألفر فت ألاس ترا  فف
أل فرناتاأل ألر( أل   ألاهحل  تا ألا اس اا ألطر ق ألبف ألاالر ا ي ألفرناتا ألااس ترا  ألا ا نا ااالت ا ر

أل(.3االر ا يألاف ألفاعحألا  ةداؿأل 
ألا ا حاافألفر فتألاالر ا يأل   رساف(أل فاعابتاألاالت ا را ألألالموضوعية: 2-4-1-3 ااس تدـ

أل(أل.3  فأل درة  ألا حاـألالاؿألاا حاـألا ا نا(كألاف ألف  فألا  ةداؿأل 
( يوضح معامل الثبات ومعامل الموضوعية الختبارات المهارات الدفاعية بكرة اليد 3دول )ج

 للشبا 

أل(أل0.62(أل اص أل 6حر ا ألا(ألادرة0.05قتفاألاالر ا يألا ةدا تاألبندألفس اػألدال ا أل*
(أل20 اتػاأل ر نػاألا احػ ألاا اػ   ألبػػددىـأل قػ ـألا ا حػ ألاػػأةراءألاالت اػ را ألا لألاالختبلار القبللي: 2-5

أل.ا فاألق تألا نراعألا   ةرباألا ر تساألفعألعاطألا ف ص را أل1/2/2013البا  أل   ر خأل
 تجانس العينة وت افؤ مجموعتين البحث: 2-6
 صرضأل حل قألهرضألا  ة نسألهفرادألب ناألا اح ألق ـألا ا ح أل إةراءا ألألالعينة:تجانس 2-6-1

هـألفػفألأفألا ر نػاألا  ػاأل ػـألات ت رىػ ألىػاألفػفألفرحاػاألبفر ػاألف ل ربػاألبدوأل عاطألا ف ص را ألباػ ألا ػرأل
فعي ألبفألفنعألا فؤارا ألا  ػاألقػدأل ػؤارألباػ ألن ػ   ألا  ةربػاألفػفألح ػ ألا ةػراؽألا ةردتػاألهفػرادألب نػاأل

 ػػكاألاسػػ رفتألا ا حػػ ألا اسػػ  تألاهحلػػ  تاألا ف فااػػاألا  اسػػطألا حسػػ  األااالنحػػراؼألا فرتػػ رؼألألا احػػ .
 اف ص ػػرا ألا طػػاؿألاا ػػا فألاا رفػػرألا  فنػػاألاا رفػػرألا  ػػدر  األ فررفػػاألااقػػعألألاا فنػػااؿألافر فػػتألاال  ػػااء

أل(أل4ا  ة نسألففألبدفوألاف ألىاألف  فألفاألا ةداؿأل 
أل
أل
أل
أل

 االختبارات
 

 معامل
 الثبات

 ت  ر
 المحسوبة

 الداللة
 اإلحصائية

 معامل
 الموضوعية

 ت  ر
 المحسوبة

الداللة 
 الموضوعية

 معنو   4.54 0.88 معنو   3.16 0.79 اختبار المقابلة الفردية
 معنو   5.75 0.92 معنو   5.38 0.91 اختبار حائا الصد باتجاهين

 معنو   5.38 0.91 معنو   4.54 0.88 اختبار التحركات الدفاعية المتنوعة
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 يبين تجانس إفراد عينة البحث  (4يبين جدول )

 يعدل المتريرات
الوسا 
 الحسابي

االنحراف 
 المنوال المعيار  

 معامل
 االلتواء

 0.29 170 7.55 172.24 الطول
 0.48 62 4.93 64.37 الوزن 

 0.51 6 2.29 7.18 العمر التدريبي
 0.38 16 2.86 17.11 العمر الزمني

أفألقػػتـألفر فػػتألاال  ػػااءأل اف ص ػػرا ألا فدراسػػاألااػػك ؾألاا طػػاؿألاا ػػا فألاا رفػػرألأل(4  ػػ فألا ةػػداؿأل ألألأل
 أل ػدؿألباػ أل ةػ نسألإفػرادألب نػاألا احػ ألفػاأل(ألاىكاألف1ألا  فناألاا رفرألا  در  األة ء ألاقتألففأل 

ألاتألا ف ص را .أل
 البحث:ت افؤ مجموعتي  2-6-2

فػػػفألالفػػػارألا ي فػػػاألا  ػػػاأل ناصػػػاألباػػػ ألا ا حػػػ ألإ ا بيػػػ ألىػػػاألإرةػػػ عألا ةػػػراؽألا ػػػ ألا ر فػػػتألأل
الا ػ ألاا  ةر  تػاألا ا نتػا(ألألا  ةر  تػا ا احػ ألا  ةر  األابا ألىكاألالس سألال دألافأل أػافألفةفاب ػ أل

ف ص را ألا احػ ألق ػدألا دراسػاألاق ػتأل ػدءألا ا حػ ألافنيةػوألا  راتفػاألا  ةػأألا ا حػ ألا ػ ألف أ ف   فألفاأل
 حل ػػقألف ػػدأألا  أػػ فؤأل ػػ فألىػػ   فألا فةفػػاب  ف.ألاقػػدألاسػػ رفتألا ا حػػ ألا اسػػ  تألاهحلػػ  تاأل ا اسػػطأل

((أل ار نػػ  ألا فسػػ لااأل  ػػ فألا فةفػػاب  ف(ألاافػػ ألىػػاألف ػػ فألtا حسػػ  األااالنحػػراؼألا فرتػػ رؼألاات تػػ رأل 
أل(.5فاألةداؿأل 
ألت افؤ عينة البحث لالختبارات القبلية لالختبارات قيد البحث (5جدول )

فػفألقتف يػ ألا ةدا تػاألألألػصر(ألا فحسػاااألالت اػ را ألق ػدألا احػ ألt(ألأفألقتـأل 5   فألةداؿأل أل
(ألفف أل دؿألباػ أل حل ػقألف ػدأأل18(ألا ح ألدرةاألحر األ 0.05(ألبندألفس اػألدال األ 2.10اا ا  صاأل 

ألا اح .ا  أ فؤألفاألاالت ا را ألق دأل
 ػػـألإبػػدادألفػػني أل راتفػػاأل يب ػػ فألا نػػا إألااػػروألا  ػػدأل افةفابػػاألا  ةر  تػػاألألالمللنهج التعليمللي: 2-7

الا ػػ ألا  ػػاألاسػػ تدف ألا  فػػر فألا ف ساسػػتألاا فةفابػػاألا  ةر  تػػاألا ا نتػػاألاا  ػػاألاسػػ تدف ألا  فػػر فأل
ألأل(ألالب ػػػ فأل أػػػتألفةفابػػػاكأل ػػػـألا  ػػػدءألفػػػاأل ط  ػػػقألا فػػػني ألفػػػاأل ػػػ ر خ10 ا رنػػػاا األاا اػػػ   ألبػػػددىـأل

احػػػدا ألفػػػاألالسػػػ اعألاقػػػدأل اػػػ ألا رػػػددألأل(3 ابااقػػػعألأسػػػ  تع(ألأل8(ألط ػػػقأل فػػػدوألنػػػير فأل 2/2/2013 

 االختبارات
 Tقيمة  التجريبية الثانية التجريبية الولى

 المحسوبة
نوع 
 ع -س ع -س الداللة

 عشوائي 1.58 2.40 11.80 2.56 12.43 اختبار المقابلة الفردية
 عشوائي 1.49 3.42 14.55 3.18 15.27 ا الصد باتجاهيناختبار حائ

 عشوائي 2.05 2.65 16.10 2.46 16.44 اختبار التحركات الدفاعية المتنوعة
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(ألبلػػراألفػػاألا ل بػػاألا فصاػػاألا ت لػػاأل4(ألاحػػدوأل.ألحػػدد ألا سػػ باأل أل24 ا أاػػاأل ااحػػدا ألا  راتفتػػاأل
فابػػػدألا  ػػػدءألاػػػأداءألا  فر نػػػ  دقتلػػػا.ألأل(15أل–أل10  ألارػػػدألبفاتػػػاألاهحفػػػ ءألا  ػػػاأل سػػػ صرؽألااػػػروألا  ػػػدأل 

أل(.3/4/2013اأس فرأل ص تاأل 
 ػػػػػـألإةػػػػػراءألاالت اػػػػػ را ألا اردتػػػػػاألألا فػػػػػني كارػػػػػدألاالن يػػػػػ ءألفػػػػػفأل نة ػػػػػكألألاالختبلللللارات البعديلللللة: 2-8

(ألالباػ  ألف ػاألا نػا إأل  ػ ر خأل20(ألاا ا   ألبػددىـأل ا  ةر  تاألالا  ألاا  ةر  تاألا ا نتاا افةفاب  فأل 
ةراءا يػ ألااأنػراؼألأل(ك5/4/2013  اقدألنةػك ألاالت اػ را ألفػاألظػراؼألفل ربػاأل يت اػ را ألا ل اتػاألاا 

أل.ا ا ح فا نرألففألق تأل
 الوسائل اإلحصائية:2-10

أل فر  ةاألا  ت ن  :ألال تاا اس  تألاهحل  تاألاألاا ا حاأل اس تدف
ألا حس  ا-1 ألا اسط ألا فرت رؼألك ألاالنحراؼ ألا استطك ألاالر ا ي ألفر فت ألات ا ر  ار ن  ألأل(t test ك

ألا فنااؿ.كألفر فتألاال  ااءكأل(أل ار ن  ألا فس لااt test ات ا رألكألا ف ن ظرو
 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها . - 3
عرض نتائج الفرق في القياسين القبلي والبعد  الختبارات المهارات الدفاعية  1 – 3 

 ا:للمجموعة التجريبية الولى )التمرين المتسلسل( وتحليلها ومناقشته
المهارات  ( الختباراتt-testيبين الوسا الحسابي واالنحراف المعيار  واختبار) (6جدول ) 

 تجريبية الولىالدفاعية للمجموعة ال

(ألن ػ   ألاالت اػ را ألا ل اتػاألاا اردتػاأل افةفابػاألا  ةر  تػاألالا ػ ألأل يت اػ رأل6   فألا ةداؿأل ألألألألألألأل
(أل2.56(ألااالنحػراؼألا فرتػ رؼ 12.43(أل ا ألا اسطألا حسػ  األ المقابلة الفرديةا ل ااألة ءألات ا ر 

(ألافػفألتػيؿألا ن ػ   أل2.11(اػ نحراؼألفرتػ رؼ 14.12افاألاالت ا رألا اردؼأل اػ ألا اسػطألا حسػ  ا 
 ار ن  ألأل(t-test    فألىن  ؾألفراؽألفرناتاألفاألاالت ا ر فألا  ت فألا ةراؽألاس تدـألا ا ح ألات ا ر

(ألاىػػػاألاأ ػػػرألفػػػفألا لتفػػػاألا ةدا تػػػاألبنػػػدألفسػػػ اػألدال ػػػاأل3.24(ا فحسػػػااا tاأل ا ف نػػػ ظروألح ػػػ ألقتفػػػ
حللللائا الصللللد (ألا لػػػػ  حألاالت اػػػ رألا ارػػػػدؼكاف ألات اػػػػ ر 2.26(أل اصػػػ أل 9(ألادرةػػػاألحر ػػػػا 0.05 

(ألافػػاألاالت اػػ رألا ارػػدؼأل3.18(ألااالنحػػراؼألا فرتػػ رؼ 15.27 اػػ ألا اسػػطألا حسػػ  األ ف(ألباتجللاهين
(ألافػػفألتػػيؿألا ن ػػ   أل  ػػ فألىن  ػػؾألفػػراؽأل3.15فرتػػ رؼ اػػ نحراؼألأل(17.10 اػػ ألا اسػػطألا حسػػ  ا 

 ار نػػ  ألا ف نػػ ظروألح ػػ ألأل(t-test فرناتػػاألفػػاألاالت اػػ ر فألا  تػػ فألا ةػػراؽألاسػػ تدـألا ا حػػ ألات اػػ ر

 االختبارات
 T االختبار البعد  االختبار القبلي

 المحسوبة
 الداللة
 ع س ع س اإلحصائية

 معنو   3.24 2.11 14.12 2.56 12.43 اختبار المقابلة الفردية
 معنو   3.81 3.15 17.10 3.18 15.27 اختبار حائا الصد باتجاهين

 معنو   2.75 2.35 17.89 2.46 16.44 اختبار التحركات الدفاعية المتنوعة
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(ألادرةػػػاأل0.05(ألاىػػػاألاأ ػػػرألفػػػفألا لتفػػػاألا ةدا تػػػاألبنػػػدألفسػػػ اػألدال ػػػاأل 3.81(ا فحسػػػااا tقتفػػػاأل 
 اػ ألف(ألالتحركلات الدفاعيلة المتنوعلة ألات اػ ر (ألا ل  حألاالت ا رألا اردؼكاف2.26( اص أل 9حر ا 

(ألافػػػػػاألاالت اػػػػػ رألا ارػػػػػدؼأل اػػػػػ ألا اسػػػػػطأل2.46(ألااالنحػػػػػراؼألا فرتػػػػػ رؼ 16.44ا اسػػػػطألا حسػػػػػ  األ 
(ألافػػػفألتػػػيؿألا ن ػػػ   أل  ػػػ فألىن  ػػػؾألفػػػراؽألفرناتػػػاألفػػػاأل2.35(اػػػ نحراؼألفرتػػػ رؼ 17.89ا حسػػػ  ا 

  ألا ف نػػػػػ ظروألح ػػػػ ألقتفػػػػػاأل ار نػػػػأل(t-test االت اػػػػ ر فألا  تػػػػػ فألا ةػػػػراؽألاسػػػػػ تدـألا ا حػػػػ ألات اػػػػػ ر
 t ألادرةػػػػػاأل0.05(ألاىػػػػػاألاأ ػػػػػرألفػػػػػفألا لتفػػػػػاألا ةدا تػػػػػاألبنػػػػػدألفسػػػػػ اػألدال ػػػػػاأل 2.75(ا فحسػػػػػااا)

أل(ألا ل  حألاالت ا رألا اردؼ.2.26( اص أل 9حر ا 
عرض نتائج الفرق في القياسين القبلي والبعد  الختبارات المهارات الدفاعية  2 – 3

 ا ومناقشتها:شوائي( وتحليلهالعللمجموعة التجريبية الثانية )التمرين 
المهارات  ( الختباراتt-testيبين الوسا الحسابي واالنحراف المعيار  واختبار) (7جدول ) 

 تجريبية الثانيةالدفاعية للمجموعة ال

ا رألا ل ااأل(ألن    ألاالت ا را ألا ل اتاألاا اردتاأل افةفاباألا  ةر  تاألا ا نتاأل يت 7   فألا ةداؿأل ألألألأل
(ألافػاأل2.40(ألااالنحػراؼألا فرتػ رؼ 11.80(أل اػ ألا اسػطألا حسػ  األ )المقابللة الفرديلةة ءألات اػ ر

(ألافػفألتػيؿألا ن ػ   أل  ػ فأل2.13(اػ نحراؼألفرتػ رؼ 15.22االت ا رألا اردؼأل ا ألا اسطألا حسػ  ا 
 نػػػ  أل(أل ارt-testىن  ػػػؾألفػػػراؽألفرناتػػػاألفػػػاألاالت اػػػ ر فألا  تػػػ فألا ةػػػراؽألاسػػػ تدـألا ا حػػػ ألات اػػػ ر 

(ألاىػػػاألاأ ػػػرألفػػػفألا لتفػػػاألا ةدا تػػػاألبنػػػدألفسػػػ اػألدال ػػػاأل3.77(ا فحسػػػااا tا ف نػػػ ظروألح ػػػ ألقتفػػػاأل 
حلللائا الصلللد افػػػ ألات اػػػ ر أل(ألا لػػػ  حألاالت اػػػ رألا ارػػػدؼك2.26( اصػػػ أل 9(ألادرةػػػاألحر ػػػا 0.05 

(ألافاألاالت ا رألا اردؼأل ا أل3.42(ألااالنحراؼألا فرت رؼ 14.55(أل ا ألا اسطألا حس  األ باتجاهين
(ألافػفألتػيؿألا ن ػ   أل  ػ فألىن  ػؾألفػراؽألفرناتػاأل2.50(ا نحراؼألفرتػ رؼ 18.40حس  ا ا اسطألا 

(أل ار نػػػ  ألا ف نػػػ ظروألح ػػػ ألقتفػػػاألt-testفػػػاألاالت اػػػ ر فألا  تػػػ فألا ةػػػراؽألاسػػػ تدـألا ا حػػػ ألات اػػػ ر 
 t أل(9(ألادرةػاألحر ػا 0.05(ألاىاألاأ رألففألا لتفاألا ةدا تاألبنػدألفسػ اػألدال ػاأل 3.69(ا فحسااا

(أل اػػ ألا اسػػطألالتحركللات الدفاعيللة المتنوعللة حألاالت اػػ رألا ارػػدؼكاف ألات اػػ ر (ألا لػػ 2.26 اصػػ أل 
(ألافػػػػػػػػػاألاالت اػػػػػػػػػ رألا ارػػػػػػػػػدؼأل اػػػػػػػػػ ألا اسػػػػػػػػػطأل2.65(ألااالنحػػػػػػػػػراؼألا فرتػػػػػػػػػ رؼ 16.10ا حسػػػػػػػػػ  األ 

(ألافػػفألتػػيؿألا ن ػػ   أل  ػػ فألىن  ػػؾألفػػراؽألفرناتػػاألفػػاأل2.23(ألاػػ نحراؼألفرتػػ رؼ 19.38ا حسػػ  ا 
 ار نػػػػ  ألا ف نػػػ ظروألح ػػػػ ألقتفػػػػاألأل(t-test ات اػػػ رألااػػػػا ا حأل االت اػػػ ر فألا  تػػػػ فألا ةػػػراؽألاسػػػػ تدف

 االختبارات
 T االختبار البعد  االختبار القبلي

 المحسوبة
 الداللة
 ع س ع س اإلحصائية

 معنو   3.77 2.13 15.22 2.40 11.80 ديةاختبار المقابلة الفر 
 معنو   3.69 2.50 18.40 3.42 14.55 اختبار حائا الصد باتجاهين

 معنو   3.12 2.23 19.38 2.65 16.10 اختبار التحركات الدفاعية المتنوعة
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 t أل(9(ألادرةػاألحر ػا 0.05(ألاىاألاأ رألففألا لتفاألا ةدا تاألبنػدألفسػ اػألدال ػاأل 3.12(ا فحسااا
أل(ألا ل  حألاالت ا رألا اردؼ.2.26 اص أل 

عرض نتائج الفرق في القياسين القبلي والبعد  الختبارات المهارات الدفاعية  2 – 3
 ومناقشتها: ثانية( وتحليلهايبية أولى وتجريبية للمجموعتين )تجر 

البعدية  ( الختباراتt-testيبين الوسا الحسابي واالنحراف المعيار  واختبار) (8جدول ) 
 للمجموعتين

 اػػػ ألف(ألن ػػػ   ألاالت اػػػ را ألا اردتػػػاأل افةفػػػاب  فألفػػػاألا فةفابػػػاألا  ةر  تػػػاألالا ػػػ أل8  ػػػ فألا ةػػػداؿأل 
(ألافػػػػاأل2.11(ألااالنحػػػػراؼألا فرتػػػػ رؼ 14.12(أل اػػػػ ألا اسػػػػطألا حسػػػػ  األ يللللة)المقابلللللة الفردات اػػػػ ر

(ألافػػفألتػػيؿأل2.13(اػػ نحراؼألفرتػػ رؼ 15.22ا فةفابػػاألا  ةر  تػػاألا ا نتػػاأل اػػ ألا اسػػطألا حسػػ  ا 
(ألt-testا ن    أل   فألىن  ؾألفراؽألفرناتػاألفػاألاالت اػ ر فألا  تػ فألا ةػراؽألاسػ تدـألا ا حػ ألات اػ ر 

(ألاىػػاألاأ ػػرألفػػفألا لتفػػاألا ةدا تػػاألبنػػدألفسػػ اػأل4.26(ا فحسػػااا t ار نػػ  ألا ف نػػ ظروألح ػػ ألقتفػػاأل 
(ألا لػػػػػػ  حألا فةفابػػػػػػاألا  ةر  تػػػػػػاألا ا نتػػػػػػاألكأفػػػػػػ أل2.26( اصػػػػػػ أل 9(ألادرةػػػػػػاألحر ػػػػػػا 0.05دال ػػػػػػاأل 
(أل17.10 اػ ألا اسػػطألا حسػػ  األ ف(ألفػاألا فةفابػػاألا  ةر  تػاألالا ػػ ألحللائا الصللد باتجللاهينات اػ ر 

ةر  تػػػػػػػػػػػػػػػاألا ا نتػػػػػػػػػػػػػػػاأل اػػػػػػػػػػػػػػػ ألا اسػػػػػػػػػػػػػػػطأل(ألافػػػػػػػػػػػػػػػاألا فةفابػػػػػػػػػػػػػػػاألا  3.15ااالنحػػػػػػػػػػػػػػػراؼألا فرتػػػػػػػػػػػػػػػ رؼ 
(ألافػػػفألتػػػيؿألا ن ػػػ   أل  ػػػ فألىن  ػػػؾألفػػػراؽألفرناتػػػاألفػػػاأل2.50(اػػػ نحراؼألفرتػػػ رؼ 18.40ا حسػػػ  ا 

(أل ار نػػػػػ  ألا ف نػػػػػ ظروألح ػػػػػ ألقتفػػػػػاألt-testاالت اػػػػػ ر فألا  تػػػػػ فألا ةػػػػػراؽألاسػػػػػ تدـألا ا حػػػػػ ألات اػػػػػ ر 
 t ةػػػػػاأل(ألادرأل0.05(ألاىػػػػػاألاأ ػػػػػرألفػػػػػفألا لتفػػػػػاألا ةدا تػػػػػاألبنػػػػػدألفسػػػػػ اػألدال ػػػػػاأل 3.58(ا فحسػػػػػااا

التحركلللات الدفاعيلللة (ألا لػػػ  حألا فةفابػػػاألا  ةر  تػػػاألا ا نتػػػاألكافػػػ ألات اػػػ ر 2.26( اصػػػ أل 9حر ػػػا 
(ألااالنحػػػػػػراؼأل17.89 اػػػػػػ ألا اسػػػػػػطألا حسػػػػػػ  األ ف(ألفػػػػػػاألا فةفابػػػػػػاألا  ةر  تػػػػػػاألالا ػػػػػػ ألالمتنوعللللللة
(ألاػػػػػ نحراؼأل19.38(ألافػػػػػاألا فةفابػػػػػاألا  ةر  تػػػػاألا ا نتػػػػػاأل اػػػػػ ألا اسػػػػطألا حسػػػػػ  ا 2.35ا فرتػػػػ رؼ 

فألتػػػيؿألا ن ػػػ   أل  ػػػ فألىن  ػػػؾألفػػػراؽألفرناتػػػاألفػػػاألاالت اػػػ ر فألا  تػػػ فألا ةػػػراؽأل(ألافػػػ2.23فرتػػػ رؼ 
(ألاىاألاأ رألففألا لتفػاأل4.83(ا فحسااا tا ف ن ظروألح  ألقتفاأل أل(t-test اس تدـألا ا ح ألات ا ر

(ألا ل  حألا فةفاباألا  ةر  تاأل2.26 اص أل أل(9(ألادرةاألحر ا 0.05ا ةدا تاألبندألفس اػألدال األ 
ألا ا نتا.

 االختبارات
 T التجريبية الضابطة

 المحسوبة
 الداللة
 ع س ع س اإلحصائية

 معنو   4.26 2.13 15.22 2.11 14.12 اختبار المقابلة الفردية
 معنو   3.58 2.50 18.40 3.15 17.10 اختبار حائا الصد باتجاهين

 معنو   4.83 2.23 19.38 2.35 17.89 اختبار التحركات الدفاعية المتنوعة
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تيؿألف أل لدـألفػفألبػرضألا حا ػتأل اةػدااؿألا سػ الاألألففألالساسية:تائج المهارات مناقشة ن 3-2
فػػاألا فيػػ را ألا دف بتػػاأل افةفابػػاألا  ةر  تػػاألالا ػػ أل ا  فػػر فألا ف ساسػػت(ألألا أل  عػػحألافألىنػػ ؾأل طػػارأل

اترػػ األا ا حػػ ألسػػ إألىػػكاألا  طػػػارألا ح لػػتألا ػػ أل ػػأا رألا فػػػني ألاالب تػػ دؼألا ػػكؼألاعػػروألا فػػػدرإأل
فػػاألا احػػدا ألا  در  تػػاألااػػك ؾأل أػػرارألا فيػػ را ألالس سػػتاألألأليـاان ظػػ فب ػػ فألاسػػ فرارألا يألفعػػي ألبػػف

ا فأل ي ألا دارألا ااعحألفػاألىػكاألا  طػارألاأأػدهألأتعػ  أل حنةػاألفحفػاد(أل"أل ارػإألاالسػ فرارألدارا ألى فػ  أل
فاألالاؿألا يبإألإ ػ ألا فسػ اػألا رػ  األفػفألح ػ ألالداءألا ةنػاأل افيػ روألفػفألح ػ ألا دقػاألاا  أ فػتأل

(أل"ألاسػػف ب تأل(.ألاكأل ؤاػػدأل سػػردألفحسػػف54أل:1994أل:داءألا ةنػػاألا رػػ  ا".أل فحفػػادا ا  ػػ ألاآ تػػاألال
آراءألا ت ػػراءألفيفػػ ألات اةػػ ألفنػػ اعألالػػ ف يـألا رافتػػاألاا رفاتػػاألافألا  رنػػ ف ألا  ػػدر  األ ػػؤدؼألح فػػ ألا ػػ أل
 طػػارألاالنةػػ  كألإكاأل نػػاألباػػ ألأسػػ سألبافػػاألفػػاأل نظػػتـألبفاتػػاألا  ػػدر إألابرفة ػػوألااسػػ رف ؿألا نػػدوأل

ةػػػاألافيحظػػػاألا ةػػػراؽألا ةردتػػػاألاػػػك ؾألاسػػػ رف ؿألا  أػػػرارا ألا فااػػػ ألاف ػػػرا ألا راحػػػاألا فن سػػػااألاا ف درأل
ا   نتاألا فؤاروألابإنراؼألفدرب فألف تلل فأل ح ألظراؼأل در  تاألة دوألففألح  ألا فاػ فألاا  فػ فأل

(.ألاأظيػػػػر ألا ن ػػػػ   ألأتعػػػػ ألىن  ػػػػؾألفػػػػراؽألفرناتػػػػاأل98أل:1996اسػػػػف ب ت:االداا ألا فسػػػػ رفاا".أل 
تػػاألا ا نتػػاأل ا  فػػر فألا رنػػاا ا(ألفػػاأل طػػارألا فيػػ را ألا دف بتػػاألااػػروألا  ػػدألاأفعػػاتاأل افةفابػػاألا  ةر  

 انا إألاتر األا ا ح ألس إألا  طارألا ح لتألا  أل ػأا رألاسػ تداـألا فةفابػاألا  ػاأل فػ رسألا  فػر فأل
ألااناتألفتػ اطألتػيؿألا احػدوألا  راتفتػاألا ااحػدوألاتسػف ألاػ   فر فأل با ألا في را ألا فت اةاألف داتيأل 

ألبندأل راتـألا طا را في را ألا فة احاألا رناا األتاافألفؤا ألافر الأل  الفألا ف راـأل  راـألإ  ألة نػإألألكراأل 
ا في را ألا حراتاألاتةتاأل حا تألاالن ا هألاا  را  ألا ي  األ راف ألحراتاألسر راأل صرضألفراةراأل ص  ػرأل

أفألا  فػػر فألا رنػػاا األقػػدألتسػػ بدألألارػألا ا حاػػ ػػ(.ألاأل82أل:2002أل:أانػػ ءألا ارػػإ"أل ت ػػافألفػػاألا فااقػػفأل
  فألباػ ألعػاطألا حراػ  ألااهحسػ سألا هتلػ عألا حراػاأل أػتألأةػ اءألا حراػاألالػاروألقر اػاألفػفألا يب

ألالداءألا ةرااأل افي ر  ف.
 الخاتمة:-4

ألففألتيؿألا ن    ألا  األ الا ألا  ي ألا دراساألا ن ألأىـألاالس ن  ة  ألىا:
فرػ ؿألافقألالس   إألا فسػ تدفاألفػاألا احػ أل ػوأل ػأا رألا ةػ  األاألبا ألا فني ألا  در  األا فردأل-1

 فاأل طا رألارضألا في را ألا دف بتاألااروألا  دأل انا إ.
ىن  ػػؾألأفعػػاتاأل افةفابػػاألا  ةر  تػػاألا ا نتػػاألا  ػػاألاسػػ تدف ألا  فػػر فألا رنػػاا األفػػاأل طػػا رأل-2

 ارضألا في را ألا دف بتاألااروألا  دأل انا إ.
ألفاأل -1 ألاا  ص  ر ألا  ناتع ألا يب  ف ألاحف س ألأا رو ألفف أل اد  ألا فس تدفا ألا  راـ أللس   إ إف

 طا ر.ا  داـألا  ف ر فألفف ألس ىـألفاألبفاتاألاس ت
أل ػأل:ألاالاألا ا حا ففألتيؿألاالس ن  ة  ألا س الاأل
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افقألالس   إألا  راتفتاألا ف اراألفاألا اح ألفػاألبا ألعراروأل ط  قألا فني ألا  در  األا فردأل-1
 ا في را ألا دف بتاألااروألا  دأل انا إ.أل طا رألارض

فأنيػ أل سػ بدألألىػ ا طا رألدأل راػتـألا فيػ را ألا حراتػاألا  ناتعألاا  ص  رألفاألاس تداـألا  ف ر فألبن-2
 ا ف راف فألبا ألاالندف عألنحاألا  راـألاحف سألابدافألفات.

عػػػػراروألإةػػػػراءألدراسػػػػ  ألفنػػػػ  يوألا سػػػػ تداـألأسػػػػ   إأل ا رنػػػػاا ا(با ألا فيػػػػ را ألالس سػػػػتاأل-3
ألالترػألااروألا  دألاب ن  ألفت اةا.
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