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 م خصلاتبةث
من االهداف الرئيسة لدرس التربية الرياضية في مجال التعلم الحركي هو تعلم المهارات         

االساسية وتطويرها لأللعاب المقررة وقامت الباحثة بتطبيق التمرينات المهارية المركبة على 

هم طالب لكل مجموعة تم تسميت( 91)طالباً، بواقع  (951)طالب المرحلة األولى والبالغ عددهم

وهدفت الدراسة الى تعرف تأثير التمرينات ( سمعي، بصري، حسي) على وفق االنظمة التمثيلية 

المهارية المركبة لذوي االنظمة التمثيلية في تعلم بعض المهارات االساسية بكرة السلة وتعرف 

أفضل مجموعة وقد فرضت الباحثة وجود فروق ذات داللة احصائية بين االختبارين القبلي 

بعدي ولصالح االختبار البعدي ووجود فروق ذات داللة احصائية في االختبارات البعدية بين وال

المجاميع الثالثة ،ولغرض الوصول الى أفضل النتائج من خالل اتباع االساليب التي تراعي 

الفروق الفردية بين المتعلمين وحل مشكالتهم ومن هنا جاءت اهمية البحث في اعداد تمرينات 

لتعلم المهارات االساسية بكرة السلة ايماناً منا   مركبة على وفق االنظمة التمثيليةمهارية 

 .بضرورة بذل جهد متواضع لغرض االرتقاء بهذه اللعبة الجميلة في بلدنا العزيز 
  

The Impact of Dual Skillful Exercises According to the Representational 

Systems on Learning Some of the Basic Skills in Basketball 
Sahar Hur Majeed (Ph. D)    

   College of Physical Education / Diyala Universit 
Abstract 

One of the basic aims of physical education lesson in the field of motor 

learning is to learn and develop the basic skills of the specific games. The 

researcher applied the dual skillful exercises on a sample، which consisted of 

159 students in first grade، ten students for each one of these groups 

(auditory، visual and sensual). These groups were named according to their 

representational systems. This study aims to show the impact of the dual skillful 

exercises of representational systems of players in learning some of the basic 

skills in basketball. It aims also to know what the best group is. The researcher 

suggested that there are statistically significant differences between pre-test 

and post-test for the benefit of the post-test. She also suggested that there are 

statistically significant differences in the post-tests among the three groups. 
 In order to get the best results، the researcher followed the systems that take 

into consideration the individual differences among learners and solving their 

problems. Therefore، the importance of this research is to prepare dual skillful 

exercises according to the representational systems to learn the basic skills in 

basketball to improve this nice game in our country. 
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 م خصلاتبةث

هدفت هذه الدراسة الى الكشف عن فاعلية البرامج التدريبية لمعلمي التربية الرياضية في أثناء    

فقرة ( 82)ولتحقيق هذا الهدف تم بناء اداة الدراسة والمتمثلة باالستبانة، اذ تكونت من . الخدمة

( 82)ونة من بشكلها النهائي وبعد التأكد من صدقها وثباتها تم تطبيقها على عينة عشوائية مك

وبعد تطبيق اداة . معلما ومعلمة من معلمي التربية الرياضية في محافظة عجلون في االردن

وقد كشفت . تمهيدا لتحليلها( SPSS)الدراسة على افراد العينة تم ادخال البيانات الى برامج 

كان متوسطا على النتائج ان فاعلية البرامج التدريبية لمعلمي التربية الرياضية في اثناء الخدمة 

ومن جهة اخرى كشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة . جميع المجاالت واالداة ككل

احصائية تعزى لمتغيري الجنس وعدد الدورات التدريبية والمؤهل العلمي، وفي ضوء النتائج 

ي السابقة أوصى الباحث بضرورة تخطيط البرامج التدريبية في ضوء الحاجات الفعلية لمعلم

التربية الرياضية، وضرورة شمول عملية التقييم للمهارات المكتسبة من تلك البرامج، كما أوصى 

شرائح لتعرف  اجراء المزيد من الدراسات حول هذا الموضوع من خالل التطبيق على بضرورة

 .واقع تدريب معلمي التربية الرياضية في اثناء الخدمة

  

  
The effectiveness of the Physical Education Teachers In-Service Training 

Programs 
Abstract 

    This study attempted to reveal the effectiveness of the in service training 

programs for teachers of physical education. To achieve this goal a 28- item 

questionnaire   was designed.   Ensuring the validity and reliability of the 

instrument   it was applied to a random sample of (78) t members of physical 

education teachers in the Ajlounv governerate in Jordan. After applying the 

 instrument  to  the study sample ،  the  data  was analyzed by using  the 

 (SPSS). The study showed that the effectiveness of the in-service training 

programs for teachers of physical education was average for all variables and 

the instrument of the study as a whole. On the other hand، the study   showed 

that there were no statistically significant differences that could be attributed 

to the variables of gender، the number of training courses and the educational 

qualifications. In light of the above findings، the researcher recommended the 

need for planning the training programs according   to the actual needs of the 

teachers of physical education، and the need that the evaluation process 

should include the skills acquired from those programs. The researcher also 

recommended that further studies on this   topic should be conducted by 

applying them top other sectors to identify the reality of in-service training 

programs of the physical education teachers. 
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 ت معيلد  تىل–ف ليلاتتابليلاتبد ليلالع  ملاتا  ضيل

 م خصلاتبةث

تطرق الباحثان الى دور القيادات االدارية في بناء المؤسسات التربوية من خالل تطوير     
المهارات القيادية في دورات تخصصية قادرة على رفد وديمومة عمل هذه المؤسسات بقادة لهم 

الموارد البشرية والمالية وفق أفضل المعايير العالمية ومنها نظام القدرة على استخدام واستثمار 
الجودة الشاملة وبما يحقق اهداف هذه المؤسسات وهذا هو سبب نجاح الدول المتقدمة، اذ 

اما مشكلة البحث . خصصت مراكز ومعاهد ودراسات عليا في تطوير العمل القيادي واالداري
ف العمل القيادي اذ الحظا ان هنالك ضعفًا في المهارات فقد تبلورت من خالل خبرة الباحثين 

القيادية واالدارية للهيئات التدريسية، وهذا ناتج عن عدم قدرة مركز التدريب والتطوير المستمر 
اما هدف البحث هو تعرف دور مركز . في رئاسة من جامعة ديالى على تطوير تلك المهارات

يالى في تطوير الهيئات التدريسية على العمل القيادي التدريب والتطوير المستمر في جامعة د
وتناول الباحثان في الباب الثاني المجتمع وعينة البحث المتمثلة بالهيئات التدريسية في . واالداري

جامعة ديالى، اذ تم اختيارهم بالطرقة العمدية، اما وسائل جمع المعلومات والبيانات فتم اعتماد 
اما الباب . ي جامعة ديالى وتم تفريغ البيانات ومعالجتها احصائياً كراسات التدريب للمركز ف

اما الخاتمة فقد بين بها الباحثان النتائج . الثالث فتناول الباحثان عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها
وهي عدم قدرة المركز على تطوير المهارات القيادية بسبب قلة المشاركين وكذلك الغاء الدورات 

ل النصاب، اما التوصيات التأكيد على استحداث مركز لتدريب وتطوير العمل القيادي لعدم اكتما
واالداري في كل جامعة، وان تكون هذه الدورات ملزمة ألغراض الترفيع والترقية مما يجعل 

                                     .االقبال عليها بصورة مستمرة

  
An analytical  Study of reality of administrative  leaderships for the faculty of 

Diyala university from 2010 to 2014 
Asst. prof. Dr. Mohammed Fadhil Muslah    Asst. prof. Dr. Nasir  Qasim Khalif 

                                                     

Abstract 

  The present aims to show the role of administrative  work leadership in 

developing leading skills in the work in the educational institutions by opening 

course ،special centre for developing the work of leadership and administrative 

to continue support these institution with administrative leaders have ability to 

administrate  according to the best standard . the researcher  note that the 

centre of development in the university is unable to support leaders through the 

course  are poor and limited in numbers in every year. The first chapter states 

the role of the centre in developing leading and administrative work .The 

second chapter includes the society of research which is the faculty in Diyala  

university   from 2010 to 2014 . The third chapter displays statistical results 

and discussion .finally the researcher concludes that the  inability of 

developing centre to develop administrative and leading skills and he 

recommends that  necessity  of building training and developing centre to 

develop the administrative  leaderships     
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 (اتجزائا)ت معيلل صد لماب حلالرل يل
 اتبةثلم خص

هدفت هذه الدراسة الى معرفة اثر اسلوب االكتشاف الموجه في تنمية دافعية التعلم نحو       
كما هدفت الى الكشف عن اثر هذا  الثانيةثانوي، دروس التربية البدنية و الرياضية لدى تالميذ

عيّنة  تألفت .االسلوب في تنمية تلك الدافعية في ضوء ممارستهم الخارجية لألنشطة الرياضية
تلميذًا ( 63)تلميذًا وتلميذة موزعة على مجموعتين؛ مجموعة تجريبية تضم ( 89)الدراسة من 

تلميذًا تعلمت ( 65)تعرضت ألسلوب التدريس باالكتشاف الموجه ومجموعة ضابطة تضم 
المنهج التجريبي بتصميم شبه  ولغرض تحقيق أهداف الدراسة استخدمنا بالطريقة التقليدية،

هي مقياس دافعية التعلم نحو دروس التربية : ُجمعت بيانات الدراسة باستخدام أداة. تجريبي
موجه أدى الى البدنية والرياضية، وقد اظهرت نتائج الدراسة أن أسلوب التدريس باالكتشاف ال

تنمية دافعية التعلم نحو دروس التربية البدنية والرياضية، تفاعل اسلوب التدريس مع عامل 
  .الممارسة الخارجية لألنشطة الرياضية في تنمية دافعية التعلم لدى عينة الدراسة

  
 ل

The Effect of Guided discovery style in developing learning motivation in 

secondary second students toward lessons of  physical education and sports 

in according to the sports activities external practice 
Dr. Doudou belkacem       Mouhoubi belkacem 

Institute of Science and techniques of physical and sporting activities، Kasdi 

Merbah University Ouargla،Algeria. 

bel.doudou@gmail.com  

Abstrac: 

  

This stydy aimed to know the effect of the guided discovery style in developing 

learning motivation in secondary school students toward lessons of physical 

education and sports، and detect the effect of this style in this 

motivation according to the sports activities external practice factor. The study 

sample consisted of (71) students distributed among two groups،The 

expremental group(36)student were taught using the guided discovery 

style، The control group(35)student were  taught using traditional teaching 

style. 

In order to achieve the objectives of the study، an experimental method with 

quasi-experimental design is used، one tools  are used in collecting data of the 

study :   The scale of learning motivation in lessons of  physical education  and 

sports . 

Results of the study showed  that the guided discovery style  led to the 

development of learning motivation  toward  physical education and sports 

lessons، interaction between the teaching style and sports activities external 

practice factor in developing of learning motivation in a sample’s  study. 
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 ف ليلاتتابليلاألس سلي-لس لاتتابليلاتبد ليلالع  ملاتا  ضي
 م خصلاتبةث

( 8193-8195)غاية البحث تقويم اداء بعض القدرات البدنية لناشئي نادي ديالى بكرة اليد    
المستوى  حث ذكر الباحث في المقدمة اهمية لعبة كرة اليد واهمية تقويم االداء وذلك لتعرف 

نة البدني وما وصل اليه افراد الفريق ومدى االفادة من الوحدات التدريبية التي طبقت على العي
العبًا ناشئَا فقام الباحث باستخدام المنهج الوصفي وتم تجانس عينة البحث  82التي تكونت من 

من خالل الطول والوزن والعمر الزمني والعمر التدريبي، وتم تحديد القدرات البدنية واختباراتها 
،  الرشاقة ، السرعة)بعرض استبانات على بعض الخبراء حيث تم تحديد القدرات البدنية 

قام الباحث بالتجربة االستطالعية اما التجربة  91/5/8193وبتاريخ ( التحمل، القوة االنفجارية
الستخراج ( spss)، واستخدم الباحث الحقيبة االحصائية  91/5/8193الرئيسية فتمت في 

النتائج ثم قام بوضع معايير لتقويم االداء فتوصل الى ان العينة بمستوى متوسط فما فوق في 
قدرات البدنية مما يدل على ان الفريق قد استفاد من الوحدات التدريبية المطبقة ويوصي الباحث ال

  .تقويم اداء الفريق لتعرف المستوى العام 
Evaluating the Physical Performance of Diyala Handball Juniors Club 

During the 2015-2016 Season 
Assist. Instr. Kamal Jasim Mohammed 

  

University of Diyala-College of Basic Education 

Department of Physical Education 

Keywords: Performance Evaluation، Physical Abilities، Handball 

  

Abstract 
     The aim of this paper is to evaluate some of the physical abilities of Diyala 

Handball Juniors Club in (2015-2016). In the introduction، the researcher 

made a mention of the significance of Handball and the importance of 

performance evaluation so as to figure out the physical level، the development 

of team players and the benefit from training sessions applied to the sample 

which comprised 24 junior players. Furthermore، the researcher adopted the 

descriptive approach. Then، the sample was matched in terms of 

length، weight، time age and training age. Moreover، the physical abilities and 

their tests were specified via exposing questionnaires to some experts to 

include (fitness، speed، endurance،explosive force). Next to that، in 

10/5/2016، the researcher embarked on the pilot study، whereas the main 

experiment was conducted in 10/5/2016. In addition، the researcher allotted 

the (SPSS) to find out results، then he set the performance evaluation criteria. 

Therefore، he found out that the sample enjoyed a moderate level and above-

moderate level in physical potentials which signifies that the team benefited 

from the applied training units. Thus، the researcher recommended team 

performance evaluation to identify the general level.    
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 م خصلاتبةث

ان كرة القدم للصاالت هي واحدة من االلعاب الجماهيرية التي انتشرت حديثا على مستوى   
التي تحتاج الى مواصفات بدنية ومهارية وتعد مقدمة   العالم، وتعد من االلعاب الجماعية الممتعة

ارية مثالية لتعلم تقنيات كرة القدم للساحات المفتوحة ، هدف البحث الى تعرف اثر التمرينات المه
المعززة بالتغذية الراجعة باستخدام النماذج المرئية في تنمية مهارتي الدحرجة والتهديف بكرة 

القدم للصاالت للمرحلة المتوسطة ، استخدم الباحث المنهج التجريبي بإسلوب المجموعتين 
لى طالبًا لكل مجموعة توصل من خاللها الباحث ا( 95)بواقع ( تجريبية ، ضابطة)المتكافئتين 

 .بعض النتائج العلمية 
The Effect of Reinforced Skillful Exercises Using Visual Samples to Develop 

The Skills of Rolling and Scoring at Indoor Football for Intermediate Stages 
The Researcher: Asst.Ins. Karim Abdulghani Abd Jasim 

General Directorate for Education/Diyala 

Abstract 
   Indoor football is one of the public sports that spread the world recently، is 

considered one of the enjoyable team sports that need special physical and 

skillful characteristics، and is considered as an ideal introduction to learn the 

techniques of indoor football. 

   The research aims at the effect of reinforced skillful exercises to develop the 

skills of rolling and scoring at indoor football for intermediate stage. 

   The researcher used the empirical approach with two equal groups: the 

empirical and controlling groups with 15 students for each and reached to 

certain scientific conclusions. 
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 م خصلاتبةث

يعد التحليل في رياضة الجودو هو أحد المرتكزات األساسية لمعرفة مستوى األداء المهاري او 
الفني، وتقيمها وتقويمها كي نتمكن من مساعدة المدرب والالعب من تعرف المستوى الحقيقي 

لالعبين ولتحقيق المستوى المطلوب، فضاًل عن تحديد نقاط الضعف والقوة لالعبين والعمل على 
ح المناهج التدريبية ووضع مناهج تناسب التطور الحاصل للفرق المنافسة لرفع مستوى تصحي

وتكمن األهمية التطبيقية لهذا البحث في مساعدة وإفادة المدربين من نتائج  .الالعب والفريق
الدراسة ووضع البيانات امام المدربين لمعرفة وتطوير قابليات العبيهم المهارية سواء كانت 

و هجومية او اللعب االرضي ومعرفة مستويات الفرق االخرى وتحديد اهم المهارات دفاعية ا
واستخدم الباحث .واكثرها استخداما بالنسبة لالعب وتطويرها بأساليب وطرق علمية مدروسة

المنهج الوصفي باألسلوب المسحي، وقام الباحث بعرض النتائج الخاصة بالبحث وتحليلها 
ومن اهم النتائج التي توصل اليها الباحث هي ان اكثر . ها ومناقشتهاواستخدام الجداول لتوضيح

اما %( 35)المهارات استخداما في البطولة هي المهارات الهجومية اذا حصلت على نسبة 
%(. 9875)ومهارات اللعب االرضي على نسبة %( 9875)المهارات الدفاعية فحصلت على 

تخبات المشاركة في البطولة وقلة اهتمام المدربين قلة استخدام المهارات الدفاعية لبعض المن
وأوصى الباحث باالهتمام بأجراء بحوث ودراسات مماثلة . بالمهارات الدفاعية واللعب االرضي

تتناول تحليل بطوالت منتخبات المحافظات الوسطى والجنوبية او بطوالت العراق والجمهورية 
 .او النساء او على عينه الشباب او المتقدمين او االشبال

 

An analytical study to evaluate some of the performance variables in 

the Northern Judo Championship 

Research Summary 

The judo analysis is one of the basic pillars of the level of 

performance، evaluation and evaluation so that we can help the trainer 

and the player to identify the real level of players and to achieve the 

required level، as well as identify the strengths and weaknesses of players 

and work to correct the curriculum and develop curricula Match the 

development of the teams to compete to upgrade the player and the team. 

The practical importance of this research is to help and benefit the 

trainers from the results of the study and to develop data in front of the 

trainers to learn and develop the skills of their players، whether defensive 

or offensive or ground play and know the levels of the other teams and 

identify the most important skills and most used for the player and 

developed methods and scientific methods studied. The researcher used 

the descriptive method in the survey method، and the researcher 

presented the results of the research and analysis and use tables to clarify 
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and discuss. One of the most important results reached by the researcher 

is that the most used skills in the championship are offensive skills if they 

got 65%. Defense skills got 17.5% and ground play skills at 17.5%. The 

use of defensive skills of some of the teams participating in the 

tournament and the lack of attention of the trainers with defensive skills 

and ground play. The researcher recommended to take care of research 

and similar studies dealing with the analysis of championships for the 

central and southern provinces or Iraqi and republican championships or 

on the eye of young people، applicants، caterpillars or women. 

  

  
 


