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 المناولة والتصويبحركي ، ميارتي  –الكممات المفتاحية : اسموب التعيينات ، االدراك الحس 

 ممخص البحث 
 –ىدؼ البحث تعرؼ اثر استخداـ اسموب التعيينات في تنمية بعض متغيرات االدراؾ الحس     

حركي وتعمـ ميارتي التصويب والمناولة، والتعرؼ عمى افضؿ اسموب في االحتفاظ بالتعمـ 
، تكوف مجتمع عة البحثالتجريبي لمبلئمتو وطبي وقد اعتمد الباحث المنيج لمجموعتي البحث .

البحث مف طبلب المرحمة الدراسية الثانية بكمية التربية البدنية وعموـ الرياضة في جامعة ديالى 
( طالب، أما عينة البحث فقد تكونت مف  180البالغ عددىـ )  2016 –2015لمعاـ الدراسي 

شعب السنة الدراسية  ا عشوائيا مف بيفيطبلب شعبتيف وىـ شعبة ) أ ( وشعبة )ب ( تـ اختيارى
لكؿ شعبة، وبيذا بمغت عينة  اً ( طالب 30- 25( شعب، وبمعدؿ) 6الثانية والبالغ عددىـ ) 

، وأما عينة التجارب االستطبلعية الذي يجري الباحث عممو عمييا والبالغ اً ( طالب 40البحث ) 
لطبلب مف عينة ( طالبا كانت مف شعبة ) ج ( بعد اف استبعد الباحث عددًا مف ا20عددىـ )

تية العمر البحث ، تمت عممية التجانس بيف المجموعتيف مف عينة البحث لضبط المتغيرات اال
، وتـ التكافؤ فيما بيف مجموعتي البحث في تعمـ ميارتي التصويب الزمني والطوؿ والوزف

يـ التماريف والمناولة بكرة اليد، وقاـ مدرس المادة بتطبيؽ المنياج التعميمي لمكمية وقد تـ تنظ
وتكرارىا عمى استخداـ اسموب التعيينات لممجموعة التجريبية لتمنية االدراؾ الحس حركي اما 

( وحدة 14، وقد استغرؽ المنياج التعميمي )الضابطة استخدمت االسموب االمري المجموعة
( دقيقة 90واف زمف الوحدة التعميمية ) ،حدة تعميمية لكؿ مجموعة باالسبوع( و 2تعميمية وبواقع )

( يوما . وتـ استخداـ البرنامج الخاص المستخدـ في 21، ومف ثـ اختبار االحتفاظ بعد مرور )
استنتج الباحث و ( الستخراج البيانات الخاصة بالبحث . spssالمجاالت االحصائية وبنظاـ ) 

يارتي باف استخداـ اسموب التعيينات كاف اكثر فاعمية لتمنية االدراؾ الحس حركي وفي تعمـ م
المناولة التصويب و بكرة اليد مقارنة باسموب االمري .واثبت السموب التعيينات افضمية في 

 سموب االمري .الاالحتفاظ لميارتي المناولة والتصويب بكرة اليد مقارنة با
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Impact use of Groups  Technique in Development Some  Motor-Sense  
Perception Variables and Learning  the Skills of Pass and Shoot in 

Handball and Keeping them 
Dr. Hatem Shukit Ibrahim 

The keywords : Groups technique , Motor –sense of perception  
variables ,Pass and shoot skills  
   The present research  aims to identify the impact use of Groups  technique 
in developing some perception variables of the  motor- sense and learning 
the skills of pass and shoot ,in addition to know the best technique  to keep  
the learning in the groups of the research sample .The researcher chooses 
experimental method for its suitable to the research nature.  The research 
society is (180) students of second stage in the college of  Physical education 
and  Sport sciences – Diyala University with average (25-30 )students in 
each class. The research sample includes (A and B) classes out of (6) 
classes totally ,they are  selected randomly .   The research sample includes 
( 40) students. While the sample of pilot  experiments includes (20) students  
from (C  class). The homogeneity between the two groups is applied to 
control the variables of age , length and weight . Then the equivalent between 
the two groups  is used in learning the skills of Pass and Shoot in handball. 
The instructor  follows the learning program of the college in managing and 
repeating the exercises with Groups technique in experimental group to 
develop  the motor sense perception while he follows the Command technique 
in controlling group . The learning program has lasted (14 ) learning unit with 
(2) units a week .The time of learning unit  was (90) second . Then the 
keeping test was applied after (21) days . The researcher  uses statistical 
program (SPSS) to find out the research data .He concludes that the use of 
Groups  technique is more effective in developing the motor –sense  
perception in learning the skills    perception and learning the skills of pass 
and  shoot in handball  than Command technique He also proves that the 
Groups technique has advantages in keeping the skills of pass and shoot in 
handball as compared with  the Command    technique.                                                
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 المقدمة :-1
يعد التعمـ الحركي مف العموـ الميمة والرئيسة ذات العبلقة المباشرة باإلنجاز في التربية     

الرياضية، مما أدى ذلؾ إلى اىتماـ العديد مف العمماء والمختصيف بتقديـ الدراسات العممية 
أداء المتعمـ في جميع األلعاب الرياضية. إف التوسع الحاصؿ والبحوث التي تيدؼ إلى تطور 

في أساليب تعمـ الميارات الحركية يدعوا الباحثيف إلى اإلمعاف في اختيار األسموب المناسب 
لظروؼ بيئة التعمـ كنوع الفعالية والمرحمة العمرية ومستوى العينة العممي والتربوي واستعداداتيـ 

ح تفاعؿ المعمـ والمتعمـ في تطبيؽ المنيج مف اىـ الشروط نجاح عممية البدنية والميارية ، اصب
التدريس مف خبلؿ تنظيـ العبلقة االيجابية بينيما ، وبذلؾ لـ يعد المعمـ ىو القائد المنفذ لجميع 

، فبرز الدور االيجابي لممتعمـ في يمية بؿ صار منظما ومرشدا وموجيامحاور العممية التعم
مف ىذا المنطؽ اصبح عمى المدرس واجب التعرؼ عمى  .لتحقيؽ عممية التعمـ ركة الفعميةالمشا

الطرؽ واالساليب المختمفة التي تتبلئـ مع مستوى وطبيعة المادة الدراسية ،وتجدر االشارة انو ال 
يوجد اسموب تدريسي محددا يمكف اف ينجح مع جميع الطبلب عمى اختبلؼ مراحميـ واف اختيار 

 1991باالساس عمى الوضع التعميمي لكؿ بيئة تعميمية )صالح واخروف:اي اسموب يعتمد 
في  اً ية عمى اف يكوف دور المتعمـ رئيس(. ومف ىذة االساليب اسموب التعيينات ففكرتو مبن17:

العممية التعميمية بينما يقؿ دور المعمـ ،او يكاد ينعدـ ويسمى ىذا االسموب )التطبيؽ الذاتي ( 
ولية تعممو باالعتماد عمى نفسو في اتخاذ القرار ويحدث ما يسمى باسموب فالمتعمـ يتحمؿ مسؤ 

المتابعة الذاتية لمطالب ،فيو يتعمـ مبلحظة ادائو بنفسو ثـ يقيـ ىذا االداء عمى اساس محؾ 
( مف خبلؿ ىذا االسموب يتعمـ الطالب االمانة والموضوعية 254: 1990محدد.) عبد الكريـ:
 رات في التنفيذ.وتتمخص طريقة التعينات بمايمي:في االداء واتخاذ القرا

حسب صعوبة او باعطاء الطالب واجبا معينا ليقوـ بو لفترة زمنية محددة يعينيا المدرس  -1
 اىمية المادة مراعيا مستوى الطالب وقدراتو التعميمية .

يقوـ المدرس باعطاء الطالب تصور مبدئي حوؿ البدء في القياـ بالواجب مع ارشادات  -2
 وجييات اخرى ميمة لمساعدتو بالتقدـ في مرحمة التعميـ وبشكؿ ايجابي.وت
يقترح المدرس اسئمة ومشكبلت تخص المادة مف خبلؿ التعيينات كاف يطمب مثبل طبلبو  -3

ص التعييف كما يصحب كتابة تقرير او رسـ بياني او تفسير بعض الصور والمعمومات التي تخ
ؿ الكتب التي تساعد الطالب في الرجوع الييا لحؿ مف قبؿ المدرس حو  التعييف كبلـ موجز
 الواجب والتعييف .



 

522074-6032 :ISSN

  

156 
 

مراعاة قدرات الطبلب البدنية والميارية ومستوياتيـ اذ يقسـ التعييف او الواجب الى  -4
حسب قدراتو وجيده وبشكؿ متدرج مف السيؿ الى بمراحؿ او اقساـ يقوـ الطالب بتعمميا 

 .(142: 1970الصعب )ابو الفتوح واخروف:
ويعد االدراؾ مف العمميات العقمية لمفعؿ الكامف فمنيـ مف يرى"انو العممية العقمية او ذلؾ     

النشاط العقمي الذي عف طريقو نستطيع اف نتعرؼ عمى موضوعات العالـ الخارجي ،وىو 
 استجابة عقمية لمثيرات حسية معينة، كما ىو العممية العقمية التي تسبؽ السموؾ ،فبدوف االدراؾ

 (.21: 2000ال يحدث السموؾ الف الفرد يتعرؼ تبعا لمتطمبات الموقؼ الذي يدركو )ضمد :
اف لعبة كرة اليد كغيرىا مف االلعاب الرياضية الجماعية التي تتطمب مواصفات بدنية     

وميارية خاصة بيا تمكف البلعب مف االداء باعمى مستوى فني ممكف الكماؿ المباريات بمختمؼ 
البدنية والميارية ،وىذا ال يتـ اال عف طريؽ التنويع والتجدد في االساليب والطرؽ  متطمباتيا

 التعميمية التي تواكب التطور الذي طرا عمى لعبة كرة اليد .
مف ىنا برزت اىمية البحث في استخداـ اسموب التعيينات واثره في تنمية بعض متغيرات    

 لة والتصويب بكرة اليد واالحتفاظ بيا .حركي وتعمـ ميارتي المناو  –االدراؾ الحس 
واستنادا الى ذلؾ فاف مشكمة البحث تتركز في اف الوسائؿ التعميمية وبمختمؼ انواعيا ليا    

ىدؼ اساسي ىو تسييؿ عممية الحصوؿ عمى المعمومات لتبدا بتكويف نماذج ىرمية الشكؿ تطبع 
المراد تعمميا صعبة ازدادت الواجبات في المراكز العميا الدماغ، وكمما كانت ىذة الميارات 

، ومف خبلؿ خبرة الباحث في تدريس مادة كرة اليد وجدوا اف ىذة الفعالية تعتمد عمى تعميميةال
دور المدرس في عممية التعمـ والعطاء دور اكبر لمطالب البد مف استخداـ طرؽ واساليب جديدة 

مف جية ومف جية اخرى االفتقار الى مف شأنيا جعؿ الطالب عنصرا مشاركا في عممية التعمـ 
حركية وعدـ التنوع فييا لتسييؿ فيـ  –الوسائؿ التعميمية الحديثة التي تحتوي عمى تماريف حس 

 الواجبات الحركية ومف ىنا فقد ارتاى الباحث ضرورة اجراء ىذة الدراسة .
االدراؾ الحس  تعرؼ اثر استخداـ اسموب التعيينات في تنمية بعض متغيراتبحث الوىدؼ     
حركي وتعمـ ميارتي المناولة والتصويب ، والتعرؼ عمى افضؿ اسموب في االحتفاظ بالتعمـ  –

 لمجموعتي البحث .
 –في تنمية بعض متغيرات االدراؾ الحس  اً ايجابي اً وفرض الباحث السموب التعيينات اثر     

موب التعيينات في تنمية بعض حركي وتعمـ ميارتي التصويب والمناولة بكرة اليد .ومدى اثر اس
 حركي في االحتفاظ بميارتي المناولة والتصويب بكرة اليد. –متغيرات االدراؾ الحس 
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 تحديد المصطمحات : 1-1
التعينات :"وىي الواجبات والمياـ التي تعطى لمطبلب لينجزوىا في البيت او المدرسة ")فاخر    
:1978 :77 .) 

اليات او اعماؿ تعميمية موجو تشغؿ اذىاف الطبلب فينيمكوف فييا ويعرفيا ابو الفتوح"بانيا فع    
بكؿ ما لدييـ مف انتباه وتامؿ وىمو ورغبة مستمدة مف تعميمات وارشادات وحوافز وتشجيع 

 ( .37: 1970ومبلحقتيـ مف انجازىا")ابو الفتوح واخروف:
 منيج البحث واجراءاتو :-2
 منيج البحث: 2-1
ج التجريبي لمبلئمتو مع طبيعة مشكمة البحث، اذ يعد المنيج التجريبي استخدـ الباحث المني   

)محاولة لضبط كؿ العوامؿ األساسية المؤثرة في المتغير أو المتغيرات التابعة في التجربة عدا 
عمى المتغير  ووقياسعامبًل واحدا يتحكـ فيو الباحث ويغيره عمى نحو معيف بقصد تحديد تأثيره 

واختار الباحث تصميـ المجموعتيف التجريبيتيف  (.59: ٢٠٠٢ابعة( )الشوؾ : أو المتغيرات الت
( الذي يوضح التصميـ التجريبي لمجموعتي 1ذات االختبار القبمي والبعدي كما في الشكؿ )

 عينة البحث :
 االحتفاظ االختبار البعدي المتغير المستقل االختبار القبمي المجموعة

 التجريبية
 المناولة-1
 صويبالت-2

 اسموب التعيينات
 المناولة-1
 التصويب-2

 اختبارات االحتفاظ
 

 االسموب االمري الضابطة

 
 .اجراءات البحث :2
 مجتمع البحث وعينتو:  2-2-1
تكوف مجتمع البحث مف طبلب السنة الدراسية الثانية بكمية التربية البدنية وعموـ الرياضة /   

( طالب وطالبة، أما عينة 180والبالغ عددىـ )  2016-2015راسي جامعة ديالى لمعاـ الد
البحث فقد تكونت مف طبلب شعبتيف وىـ شعبة  ) أ ( وشعبة )ب ( تـ اختيارىا عشوائيا مف بيف 

لكؿ شعبة، وبيذا  اً ( طالب 30( شعب، وبمعدؿ )6شعب السنة الدراسية الثانية والبالغ عددىا ) 
، وأما عينة التجارب االستطبلعية الذي يجري الباحث عممو  اً ب( طال 40بمغت عينة البحث ) 



 

522074-6032 :ISSN

  

158 
 

كانت مف شعبة )  ج ( وقد استبعد الباحث عددًا مف الطبلب  اً ( طالب20عمييا والبالغ عددىـ )
 مف عينة البحث وىـ:

 الطبلب المؤجموف والراسبوف وكثيرو الغياب. -
 الطبلب الممارسوف لفعالية كرة اليد . -
 مطالبيف بمادة كرة اليد .ال غيرالطبلب  -
ف لكؿ مجموعة اسموبيا الخاص إوعتيف  بالطريقة العشوائية ، اذ وقد وزعت العينة الى مجم   

  (. ١بالتدريس ويتضح ذلؾ مف الجدوؿ ) 
 يبين عدد افراد عينة البحث واالسموب التدريسي (1جدول رقم )
 عدد العينة المتبقي تعميميةالبرامج ال المستبعدون العدد الكمي الشعبة المجموعة

 أ التجريبية
 20 اسموب التعيينات 5 25 

 20 ااالسموب االمري 8 28 ب الضابطة
 40 - 13 53  المجموع

 تجانس العينة في مؤشرات النمو: 2-2-2
لغرض التأكد مف أف مؤشرات النمو لدى أفراد العينة التجريبية لمبحث مبلئمة ، ولمنع      

تؤثر عمى نتائج التجربة مف حيث الفروؽ الموجودة ، تطمب تجانس  العينة)عف المؤثرات التي 
 طريؽ منحنى التوزيع الطبيعي( إذ استخدـ الباحث قانوف معامؿ االختبلؼ لمؤشرات النمو 

 (.2) الطوؿ ، الكتمة ، العمر( ومتغيرات البحث كما في الجدوؿ )
 ( يبين تجانس العينة في متغيرات البحث2جدول)

 وحدة القياس المؤشرات ت
 الوسط

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 معامل االختالف

 5,47 3.04 173.09 سـ الطول 1
 7,9 2,7 70.95 كغـ الكتمة 2
 2,88 0.57 19.85 سنة العمر 3

 تكافؤ االختبارات الميارية لمعينة : 2-2-3
تعماؿ اختبار ) ت ( لمعينات قاـ الباحث بايجاد تكافؤ المجموعتيف التجريبية والضابطة باس   

المستقمة في االختبارات الميارية القبمية والغاية مف التكافؤ ىو تقميؿ الفروقات بيف المجموعتيف 
 الضابطة والتجريبية في متغيرات البحث.
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 الميارات األساسية لمجموعتي عينة البحثتكافؤ يبين  (3الجدول )

 المتغيرات
قيمة)ت(  تجريبيةالمجموعة ال المجموعة الضابطة

 ع س   ع س   المحسوبة
م( من الثبات 7التصويب من خط )

 0,81 1,34 16,65 2,99 16,05 والالعب معصوب العينين.

 1,82 1,45 11,00 0,92 10,30 دقة المناولة اختبار الدوائر عمى الحائط
 ( 2.02( ىي )38( ودرجة حرية )0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )

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

 االدوات المستخدمة ووسائل جمع المعمومات: 2-3
ؿ لتحقيؽ اجراءات البحث الميدانية ، استعاف الباحث بادوات بحثية كثيرة ومختمفة ووسائ   

 -مساعدة لمحصوؿ عمى  بيانات دقيقة وصحيحة وكما ياتي :
 االداوات المستخدمة : 2-3-1

ممعب كرة ، (10كرات يد رجالية )، ( 5صافرات عدد )، شريط قياس، طباشير او اصباغ    
 عصابة العيف .،يد
 (67: 1988)الخياط والحيالي:االختبارات الميارية بكرة اليد : 2-4
االساسية التي ىي ضمف المنيج المقرر لممرحمة الثانية لمادة كرة اليد  اختار الباحث الميارات  

 التصويب ( . -ومف ىذة الميارات ىي ) المناولة 
 (67: 1988)الخياط والحيالي: االختبار الثاني : الدوائر عمى الحائط : 2-4-1

 الغرض مف االختبار : قياس دقة المناولة دوف النظر .
 كرات يد . -طباشير او اصباغ      -االدوات : حائط اممس  

( متر ويبدا برمي خمس 9مواصفات وشروط االداء: يقؼ البلعب خمؼ خط التنفيذ الذي يبعد )
كرات الواحدة تمو االخرى بعد وضع عصابة تحجب الرؤيا عمى الدوائر االربعة المرسومة عمى 

 ـ . 0,5الحائط والتي تكوف نصؼ قطرىا 
( اذا المس الكرة عمى 1محاوالت يحصؿ عمى النقاط كما ياتي )التسجيؿ : لكؿ العب خمس 

( وىكذا في الدوائر رقـ 2( اذا المست الكرة رقـ )2( ويحصؿ عمى )1الحائط في الدائرة رقـ )
لـ تبلمس الكرة احدى الدوائر عمى اف يعطى لبلعب  ( ويحصؿ عمى صفر اذا4( و )3)

خذ تصور معيف عف موقع الدوائر عمى أجؿ أمحاوالت قبؿ اف تحجب الرؤيا مف  مجموعة
 الحائط.
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 م( من الثبات والالعب معصوب العينين.7االختبار االول : التصويب من خط ) 2-4-2
 (69: 1988)الخياط والحيالي:

 الغرض: قياس مستوى ادراؾ مسافة التصويب مف الثبات .
 اس ،عصابة العيف.( .ممعب كرة يد قانوني ،شريط قي5االدوات : كرة يد قانونية عدد ) 

ـ( ويرى اليدؼ جيدا وىو ماسؾ الكرة بيده 7مواصفات االداء : يقؼ البلعب خمؼ خط الرمي )
ـ( وعند سماع 7ويقوـ بتقدير المسافة، وبعدىا تعصب العينيف بحث ال يتجاوز خط الرمية )

الزمف اداء  االشارة البدء يقوـ بالتصويب مف الثبات لحيف انتياء المحاوالت العشرة مع مبلحظة
 ثا(. 5المحاولة وىو )

 تعطى ثبلث درجات عف كؿ محاولة ناجحة تدخؿ اليدؼ. -التسجيؿ : 
 تعطى درجتاف عف كؿ محاولة ناحجة تدخؿ بعد اف تمس اليدؼ مف اي جية. -
 تعطى درجة واحدة عف كؿ محاولة تمس اليدؼ ولـ تدخؿ . -
 تعمطى درجة صفر عف كؿ محاولة فاشمة خارج اليدؼ. -
 ( درجة . 30جة الكمية لبلختبار ) الدر  -

 التجربة االستطالعية :  5 – 2
حية ما يساعده في تعرؼ قدرة وفعالية وصبلبة االستطبلعية ىو مف التجر  إف الغرض الرئيس   

 ة مف أدوات وفريؽ عمؿ واختبارات وأجيزة وكذلؾ تحديد ومعالجة األخطاء . التجربة الرئيس
اء التجربة االستطبلعية الخاصة باالختبارات الميارية يوـ االحد بدجر وعميو فقد قاـ الباحث   

 ( طبلب مف المجتمع االصمي.20(  عمى شعبة )ج( عمى )13/9/2015الموافؽ)
 االختبار القبمي : 2-6
( بعد توفير الظروؼ المناسبة وشرح 14/9/2015تـ اجراء االختبار القبمي يوـ االثنيف )   

والكادر التدريسي واعطاء الوقت البلـز الجراء االحماء واداء طبيعة االختبارات لمطبلب 
 االختبارات عمى عينة البحث .

 المنياج التعميمي :  2-7
( وحدة تعميمية 14بدأ مدرس المادة بتنفيذ المنيج، وقد استغرؽ تنفيذ المنياج التعميمي )    

              تجربة الرئيسة بتاريخ( وحدة تعميمية لكؿ مجموعة باالسبوع ، وبدء تنفيذ ال2وبواقع )
( دقيقة وتمت طريقة 90( ،واف زمف الوحدة التعميمية ) 30/11/2015( لغاية ) 20/9/2015) 

 :أتيوفؽ مايعمى ( 496:  1981التعمـ باستخداـ التعيينات عف طريقة باركيرست )حمداف:
ارة )المناولة تكميؼ طبلب المجموعة التجريبية باحظار صور ومعمومات عممية عف مي -1

 ( دقيقة .10والتصويب ( في القسـ الختامي مف الدرس االوؿ بواقع)
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مف خبلؿ المواد التي تـ احضارىا وبعدىا يؤدي  ياوعرضيقـو المدرس بشرح الميارة  -2
الطبلب الميارة وبتكرارات مستمرة وبعدىا تقديـ الطبلب فرديا او عمى شكؿ مجموعات  بشرح 

 مما لدييـ لمميارة الجديدة. هقدمو الميارة مف خبلؿ ما 
تكميؼ الطبلب بشرح موجز عف الميارة لكؿ طالبيف ال يتجاوز خمسة اسطر مع اداء  -3

 ( دقيقة.20( تكرارات وبواقع)10الميارة فرديا في الممعب بما اليقؿ عف )
 االختبار البعدي:  2-8
ة والتصويب ( يوـ االحد تـ االختبار البعدي لبعض الميارات االساسية بكرة اليد ) المناول   

 ( . 2015/ 12/  6الموافؽ ) 
 اختبار االحتفاظ : 2-9

يقاس مف خبلؿ فاظ بالذاكرة او مقدار فقدانيا و إف اختبار االحتفاظ ىو مقياس لمقدار االحت     
 بعد ترؾ مدة عدة اياـ أو أسابيع بيف االختبارٍاف يطمؽ عميو اختبار االحتفاظ و اختبار بعدي ث

ىذه الفترة او الفاصمة يطمؽ عمييا فترة االحتفاظ عمى اف ال الكتساب التعمـ االصمي و البعدي 
غرض ىذه الفترة ىو تقييـ ي مف تمؾ الميارات التي تعمميا و يمارس فييا المتعمـ اي نشاط حرك

 . التعمـ
) االحد(الموافؽ)  فقد اجرى الباحث     ( بعد 12/2015/ 27اختبار االحتفاظ في يـو

( يوما مف تاريخ اجراء االختبارات البعدية ،وذلؾ بقياس نسبة االحتفاظ عف طريؽ 21مرور)
اف ىذا االختبار يقيس اعادة االختبارات الميارية الخاصة بكرة اليد باختبار االحتفاظ النسبي اذ 

 .يشمؿ مقدار الفقداف او النسياف الحاصؿ في فترة االحتفاظحتفاظ مف خبلؿ اختبلؼ النتائج و اال
 الوسائل اإلحصائية :  10–2

 ( الستخراج البيانات الخاصة بالبحث .spssاستخداـ الباحث البرنامج االحصائي ) 
 :تياومناقش ياوتحميمعرض النتائج -3
الييا الباحث سيحاوؿ عرضيا وتحميميا ثـ مناقشتيا طبقا الىداؼ  في ضوء النتائج التي توصؿ 

 وفروض البحث .
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 ياوتحميمالقبمية والبعدية لميارتي المناولة والتصويب بكرة اليد  عرض االختبارات 3-1
 :ومناقشتيا 

يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارات القبمية والبعدية  (4جدول رقم )
 بكرة اليد  لميارتي التصويب والمناولة

 الميارات

المعالجات      
 اإلحصائية

 
 المتغيرات

 بميةاالختبارات الق
 االختبارات

داللة  Tقيمة  البعدية
 الفروق

 الجدولية المحتسبة +ع س   +ع س  

 التصويب
 2,29 1,81 17,85 2,99 16,05 الضابطة

2,09 

 معنوي

 معنوي 5,30 2,08 19,60 1,34 16,65 التجريبية

 المناولة
 

 معنوي 3,20 2,33 12,10 0,92 10,30 الضابطة

 معنوي 3,57 3,93 14,35 1,45 11,00 التجريبية

 (2,09(ىي )19وبدرجة حرية ) ) 0.05( الجدولية تحت مستوى داللة ) T*قيمة )        
المحتسبة بيف االختبارات القبمية والبعدية لميارة   T( إف قيمة 4يوضح الجدوؿ رقـ )     

عة الضابطة لممجمو ( ، و 5,30) باسموب التعييناتالتصويب ولممجموعة التجريبية التي طبقت 
 (.2,29تساوي )طبقت المنياج باألسموب االمري التي 
 المنياج باسموب التعييناتأما بالنسبة لميارة المناولة لممجموعة التجريبية التي طبقت      
 (.3,20تساوي ) المنياج باألسموب االمري( أما لممجموعة الضابطة التي طبقت3,57)فكانت

حسوبة لقيمة ػ)ت( اكبر مف القيمة الجدولية ، وىذا يدؿ عمى ويتضح مف الجدوؿ بأف القيمة الم
 وجود فروؽ معنوية بيف االختباريف ولصالح االختبار البعدي في متغيرات الدراسة. 

نبلحظ ىناؾ فروؽ ذات داللة احصائية عمى االختبارات االدراكية قيد الدراسة بيف االختباريف 
بمعنى المنياج التعميمي المقر عمؿ عمى تنمية القبمي والبعدي عند المجموعة الضابطة . 

االدراؾ عند افراد ىذة المجموعة ،وىذا التقدـ في مستوى االدراؾ الحس حركي الفراد المجموعة 
الضابطة حدث بالرغـ مف عدـ تنفيذ المنيج باسموب التعيينات لتمنية االدراؾ الحس حركي ليا 

انو في خبلؿ ىذة الفترة  اذياسييف القبمي والبعدي ويرجع ذلؾ التقدـ الى الفرؽ الزمني بيف الق
، مما كاف لو االثر لمواد العممية لمكمية (الزمنية مارست العينة الضابطة لممنيج التطبيقي )ا
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الكبير في رفع مستوى االدراؾ الحس حركي لدييـ ، ويتضح مف ذلؾ اف ممارسة االنشطة 
كد ) عبلوي ؤ س حركي بصفة عامة ، وىنا ياؾ الحالرياضية تؤدي الى تحسف في مستوى االدر 

( "اف المستقببلت الحسية الموجود بالعظبلت واالوتار والمفاصؿ تقـو  402: 1984وابو العبل: 
بارساؿ اشارات عصبية حسية تحمؿ معمومات عف مدى تقصير العظمة او تطويميا وعف مدى 

اع الجسـ المختمفة واوضاع توترىما وارتقائيا وعف سرعة االنقباض العظمي وقوتو وعف اوض
، وبذلؾ ادائيا الجسـ ككؿ وعف تغيرات ىذة االوضاع وعف دقة الحركة في الفراغ المحيط وزمف

تساعد ىذة المعمومات عف دقة وقدرة البلعب لبلداء الحركي مف خبلؿ تحكـ الجياز العصبي 
 تدريب الرياضي".اثناء عممية التعمـ الحركي والفي في اداء الحركات المكتسبة واتقانيا 

 :بكرة اليدعرض وتحميل ومناقشة االختبارات البعدية لميارتي المناولة والتصويب  3-2
يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارات البعدية لميارتي  (5جدول رقم )

 المناولة والتصويب بكرة اليد

 الميارات
داللة  Tقيمة  التجريبية الضابطة

 الجدولية المحتسبة +ع س   +ع س   الفروق
 2,83 2,08 19,60 1,81 17,85 التصويب

2,02 
 معنوي

 معنوي 2,19 3,93 14,35 2,33 12,10 المناولة

 (2,02( ىي )38وبدرجة حرية ) ) 0.05( الجدولية تحت مستوى داللة ) T*قيمة ) 
لبعػدي لميػارة ااالختبػار  واالنحػراؼ المعيػاري فػي( إف الوسػط الحسػابي 5يوضح الجػدوؿ رقػـ )   

( ، أمػػػا 19,60،2,08التصػػػويب لممجموعػػػة التجريبيػػػة التػػػي طبقػػػت المنيػػػاج باسػػػموب التعيينػػػات )
 T( وقيمػػة  1,81،  17,85)فكانػػتالمجموعػػة الضػػابطة التػػي طبقػػت المنيػػاج باألسػػموب االمػػري 

التي طبقت المنياج (.أما ميارة المناولة لممجموعة التجريبية 2,83المحتسبة لممجموعتيف تساوي )
( أما المجموعة الضابطة التػي طبقػت المنيػاج باألسػموب 2,19، 3,93باسموب التعيينات بمغت )

 ( .2,19المحتسبة ولممجموعتيف تساوي ) T( وقيمة 2,33، 12,10بمغت )فاالمري 
يتضح مف الجدوؿ بأف القيمة المحسوبة لػ)ت( اكبر مف القيمة الجدولية ، وىذا يدؿ عمى    
جود فروؽ معنوية بيف المجموعتيف ولصالح المجموعة التجريبية والتي مارست التعمـ باسموب و 

 .التعيينات  ولكبل الميارتيف
ويعزو الباحث سبب ذلؾ فانو التاحة الفرصة لمتييؤ والتفاعؿ مع المدرس ومع المادة     

عميمي ، وعف طريؽ التعميمية مف خبلؿ اشتراؾ الطالب في النشاط ومف خبلؿ اكثر مف لوف ت
احضار الصور والتقارير عف الميارة وشرح موجز عنيا فضبل عف التدريب عمى الميارة مما 
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تظمة ومتدرجة حرؾ الطاقات وحواس الطبلب المختمفة واف اعداد التعيينات مرتبة في خطوات من
تعيينات ( "اف استخداـ اسموب ال 14: 1975:، وىذا ما يوكده ) الغريب مف السيؿ الى الصعب

قد اتاح لمطبلب مستويات متنوعة مختمفة مف التعيينات يختار الطبلب مف بينيا ما يناسبو 
ويناسب نمط تعممو فضبل مف انيا تييا لمطالب مجاالت متنوعة مف الخبرة المرئية والمكتوبة عف 

 الصور". –المجبلت  –الكتب 
دراؾ الحس حركي الى التماريف وكذلؾ يتضح تحسف الجموعة التجريبية في اختبارات اال     

 . bloom . 6الحس حركية والتكرارات والوقت االضافي والتغذية الراجعة. وىنا يذكر بموـ )
( "اف اعطاء المسؤولية لمطالب خبلؿ سير الفعالية مف حيث المقدرة عمى المبلحظة في   1999

التماريف الحس حركية  تشخيص الخطا اوال ومف ثـ استخداـ الطريقة المثمى في المعالجة )
،التكرار، الوقت ،التغذية الراجعة ( سيكوف عبلقة وثيقة بيف ) االنجاز المتحقؽ والسموؾ التفاعمي 
لدى الطبلب في تعمـ الميارة ( والنتيجة ىي شعور الطالب وتمكنو مف  تعمـ الميارة مف خبلؿ 

 مبذولة لمتعمـ "زيادة الثقة بالنفس وتوليد حالة مف الرضا مع زيادة الجيود ال
مرتبط ارتباطا تاما مع ايعازات  فييالطالب فااما المجموعة التي استخدمت االسموب االمري      

المعمـ فبل يشعر بحرية في االداء النو يقضي وقتا كبيرا في تمقي المعمومات والتوجييات 
 بخصوص الواجب الحركي وتفاصيمو مما قد يربكو ويؤثر عمى مستوى تعممو .

  :تياومناقش ياوتحميم عرض نتائج اختبارات االحتفاظ الميارية  3-3
 الميارية االحتفاظ اختبارات نتائجيوضح  ( 6جدول رقم )

الوسط الحسابي  ميارات قيد البحث        المجاميع
 البعدي 

االحتفاظ 
 النسبي

 النسيان

 
 التجريبية

م( من الثبات 7التصويب من خط )
 .والالعب معصوب العينين

19,60 18,23 1,37 

 0,57 13,78 14,35 دقة المناولة ادراك موقع الزميل دون النظر

 
 الضابطة

م( من الثبات 7التصويب من خط )
 والالعب معصوب العينين

17,85 17,45 0,40 

 0,84 11,26 12,10 دقة المناولة ادراك موقع الزميل دون النظر
التجريبية التي طبقت المنياج باسموب التعيينات   ( اف المجموعة6يتبيف مف خبلؿ جدوؿ رقـ )   

 – 18,23المناولة ( وعمى االتوالي ) –حققت نسبة االحتفاظ والنسياف  بميارتي )التصويب 
( اما المجموعة الضابطة التي طبقت المنياج باالسموب  0,57 – 13,78( والنسياف )1,37

المناولة( وعمى االتوالي  –لتصويب االمري  حققت نسبة االحتفاظ والنسياف  بميارتي  )ا
 ( .0,84 – 11,26( والنسياف ) 0,40 –17,45)
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ويعزو الباحث سبب ذلؾ الى انو ال بد مف اف يوجد تبايف في التعمـ واالحتفاظ ذلؾ الف    
المجاميع استخدمت اساليب تعميمية مختمفة تضمف قسـ منيا عمى تماريف حس حركية كما 

( 286: 2001 :بية مالـ نجده في المجموعة الضابطة. ويرى )وجيوحصؿ في المجموعة التجري
اف النسياف ىو القصور في االداء والذي يحدث نتيجة مرور الوقت عمى الرغـ مف ذلؾ فاف 

حداث اكثر مف الدليؿ التجريبي يشير الى اف قمة التذكر تعتمد عمى تداخؿ الحاالت واال
لكبيرة المعقدة والصعبة ينتج عنيا تطور في اىداؼ ، كما في الفعاليات ااعتمادىا عمى الوقت

االستجابة لممنافسة والتي ينتج عنيا بالتالي نسياف كبيرة" وبذلؾ فقد تحقؽ ىدؼ البحث الثاني 
 وفرضو .

 .الخاتمة:4
في ضوء النتائج التي توصؿ الييا استنتج الباحث باف استخداـ اسموب التعيينات كاف اكثر     

سموب الحركي وتعمـ ميارتي التصويب والمناولة بكرة اليد مقارنة با -دراؾ الحسفاعمية لتمنية اال
ذلؾ اثبت اسموب التعيينات افضمية في االحتفاظ لميارتي التصويب والمناولة  فضبًل عفاالمري .

سموب االمري . وأوصى الباحث باف تطبيؽ اسموب التعيينات لتنمية االدراؾ البكرة اليد مقارنة با
حركي لتعمـ ميارات اخرى مف خبلؿ نماذج اخرى كونو مف االساليب الناجحة والمؤثرة  -الحس

.والتاكيد عمى استخداـ المدرسيف الكثر مف اسموب والتنويع في االساليب التعميمية المختمفة . 
حركي بكرة اليد  -ضرورة التركيز عمى استخداـ التماريف الخاصة باالدراؾ الحس فضبًل عف

 ما لو مف اىمية كبيرة في تطوير مستوى المعبة .بشكؿ فعاؿ ل
 المصادر والمراجع :

 (.1988،دار الكتب لمطباعة والنشر،،)الموصؿكرة اليدضياء وعبد الكريـ غزاؿ:  ،الخياط 
 دليؿ االبحاث لكتابة االبحاث في التربية ،رافع صالح : الشوؾ،نوري ابراىيـ والكبيسي

 (  .2004،)بغداد ،مطبعة الجامعة ، الرياضية
 ،االنجمو المصرية،  ،)القاىرة،مكتبةتوجييية( نفسية،تفسيرية، التعميـ )دراسة:رمزية الغريب

1975.)  
 : القاىرة ،مكتبة االنجمو  الدرس في المدرسة والمجتمعرضواف،ابو الفتوح واخروف(،

 ( . 1970المصرية،
 ،(. 1981لمطبع والنشر، ،)بيروت ،مؤسسة الرسالةالتربية العممية الميدانيةحمداف :  زياد 
 ، ( . 1978،)بيروت ، دار العمـ لممبلييف، عمـ النفس التربويفاخر : عاقؿ 
 الكفايات التدريسية في طرائؽ تدريس التربية عباس احمد وعبد الكريـ محمود:  ،صالح

 ( . 1991،)جامعة البصرة، دار الحكمة ، الرياضية



 

522074-6032 :ISSN

  

166 
 

  :بغداد، دار الفكر لمطباعة والنشر في الرياضةفسيولوجيا القدرات العقمية ضمد،عبد الستار(،
 ( .2000والتوزيع ،

  :(.1990، )بغداد ،دار المعارؼ، التدريس لتعمـ التربية الرياضيةعبد الكريـ ،عفاؼ 
 : القاىرة ،دار فسيولوجيا التدريب الرياضيعبلوي،محمد حسف، وابو العبل احمد عبد الفتاح( ،

 ( .1984الفكر العربي، 
 (. 2001،) بغداد،مكتب العادؿ لمطباعة والنشر، التعمـ وجدولة التمريفيو: وج ،محجوب 

 Benjamin .Bloom ,the mastery learning work shop:1999,.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


