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"تأثير استخدام احدي إستراتيجيات التعمم النشط عمى مستوى األداء المياري لكرة اليد            
 وعالقتو بدافعية التعمم لطالبات المرحمو األعدادية "

 أ.م.د/ بدور محمد عادل البيمي                                                         

 وطرق تدريس التربية الرياضية، كمية التربية الرياضية لمبنات جامعة اإلسكندرية. أستاذ مساعد بقسم المناهج (*)
 مشكمة البحث وأىميتو :

تعدددددد عمميدددددة التعمددددديم والدددددتعمم مدددددا جميدددددل مراؤمردددددا العامدددددة مددددد  اهدددددم العوامددددد  المدددددؤ ر  مدددددا تدددددومير 
 متطمبدددددددات التقددددددددم والتطدددددددور لممجتمدددددددل ، كمدددددددا تعدددددددد الم ددددددددر الر يسدددددددا لتن ددددددد ة امدددددددراد يمتمكدددددددو 
القدددددددرات العقميددددددة والكيدددددداوات المراريددددددة والسددددددموكيات القيمددددددة التددددددا تمكددددددنرم مدددددد  التياعدددددد  الددددددذكا 

: 1002)أميييييين الخيييييولي ا جميييييال الشيييييافعي ا مدددددل معطيدددددات الع دددددر ومت.يدددددرات المسدددددتقب  . 
21) 

( أ  التددددددريس عمميدددددة تياعميددددد   متبادلددددد  بدددددي  2002وتؤكدددددد سدددددامية مرةمدددددق ، ناديدددددة عبددددددالقادر )
والمدددددداد  الدراسددددددي ، مددددددالمعمم هددددددو الددددددذل يقددددددل عمددددددق عاتقدددددد  تنييددددددذ هددددددذ  العمميدددددد   المعمددددددم والمددددددتعمم 

والتدددددا يتوادددددل نجاؤردددددا عمدددددق معرمتددددد  بااهددددددال التدددددا يؤققردددددا و  دددددا   المتعممدددددي  والمددددداد  
)سييييييياميو فراميييييييي ا نادييييييييو عبيييييييدال ادر ا الدراسدددددددي  ،  وأسدددددددالي  تدريسدددددددرا وطدددددددرق تقويمردددددددا 

1001  :36   ) 
( أ  تكنولوجيددددددا التعمدددددديم اددددددد أاتضددددددت النظددددددر مددددددا 5991اهلل ) ويددددددذكر إبددددددراهيم مي ا يدددددد   مددددددل

إسدددددتراتيجي  التعمددددديم التدددددا تؤقدددددق أهددددددال تعميميددددد  مؤددددددد  والتدددددا تتركدددددز ؤدددددو  المدددددتعمم مين دددددط 
ويكدددددو  دور المعمددددددم مدددددا هددددددذ  اإلسدددددتراتيجي  هددددددو الموجددددد  الددددددذل  ويكت دددددل ويؤ ددددد  ويمددددددارس،

، وعميدددد  مددددا  معمددددم اليددددوم يجدددد  يعدددداو  المددددتعمم مددددا تؤقيددددق ااهدددددال ويريدددد  لدددد  م ددددادر الددددتعمم
أ  يكدددددو  مطدددددور وباؤدددددي و  يقدددددل عندددددد طريقددددد  معينددددد ، بددددد  يجددددد  أ  يتعددددددل ذلددددد  إلدددددا دور 

 المستق ا. 
 (286: 2991)إبراىيم ميخائيل ا 

م(، إلدددددق أ  الدامعيدددددة تدددددؤ ر ب دددددور  2000وي دددددير كدددددد  مددددد  مؤمدددددود عندددددا ، وم دددددطيق بددددداهق)
ياضدددددية ، ويؤكددددددا ذلددددد  مدددددا ال دددددي.ة التاليدددددة  مبا دددددر  عمدددددق الدددددتعمم وأداو الطالددددد  لممردددددارات الر 

 -221:  1000)محمييييييود عبييييييدال تاح ا م ييييييط ى حسييييييين ا الدامعيددددددة × ااداو = القدددددددرات 
226) 

م(، أ  الدددامل  ددرط ر دديس لبدددو الددتعمم وا سددتمرار ميدد ، ومؤاولددة 2002ويضدديل مؤمددد عدددو  ) 
اس والم دابر  لبدذ  الجردد، الت.م  عمق ما يعترض  م   دعوبات، ويمدنا الطالد  المزيدد مد  الؤمد
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 (.10:  1001)محمد عالوي ا ويؤو  دو  ظرور التع  وعدمات المم 

م(، إلق أ  وجود مر ة لدل الطال  لكا يتعمم وكدذا 5999م طيق باهق، وأمينة  مبا) وي ير
 وجود ك  م  القدر  عمق التعمم لدي ، وتومر ل  الن ا واإلر اد وتعميمات التدريس المد مة، كمرا
عوامدد    ما ددد  منرددا إذا لددم يكدد  لددد  الطالدد  مددا يدمعدد  إلددق الددتعمم، مالدددامل  ددرط ؤتمددا لمددتعمم 
الندداجا وكممددا كددا  هددذا الدددامل اوي ددا زادت ماعميدد  الطالدد  مددا عمميددة الددتعمم، واددد ي دد  اامددر إلددا 

: 2999م ييط ى حسييين ا )التيددوق عمددا مدد  هددم أمضدد  مندد  مددا ادددراترم ولكددنرم اادد  مندد  دامعددا 
11 ،13.) 

ؤيي ظررت إتجاهات ؤدي ة تقوم عمق دراسة نظريات التياع  أو التأ ير والتأ ر مق المواال 
 التعميمية وتأكيد إيجابية المتعمم ون اط  ومنرا استراتيجيات التعمم الن ط.

 ار ( هق استراتيجية  –زاوج  –أ  استراتيجية )مكر  (2999جابر عبدالحميد جابر )ويوضا 
عام  – Lyman – Frankاونية، تم ااتراؤرا مق بداية اامر م  اب  مران  ليما  لممناا ة التع

وتكتس  هذ  ا ستراتيجة اسمرام   5991 م طورها وأعوان  مق جامعة مار   ند  5995
 ( 212: 2999)جابر عبدالحميد ، الم اركة(.  –المزاوجة  –مراؤمرا ال د ة )التيكير 

( أ  التعمم الن ط يعبر ع  ممارسة التدميذ لدور 2002" )نحسن أحمد شحاتو وآخرووي ير "
معا  مق عممية التعمم، ع  طريق التياع  مل ما يسمعو  أو ي اهدو  أو يقرؤو  مق ال ل 
ويقومو  بالمدؤظة والتيسير وتوليد اامكار وا  دار ااؤكام واكت ال العداات ويتوا مو  مل 

 (221: ص1006 ) شحاتة وآخرون ، زمد رم ومعمميرم.
ولقد  ؤظت الباؤ ة أ  ااسمو  المست دم مق تدريس المقررات الرياضية مق المدرسة لألن طة 
الم تمي  ومنرا كر  اليد تعتمد عمق ااسمو  المتبل )اسمو  ال رح والعرض ( الذ   يكو  مي  

ا طاو اعداد دور المدرس اإل رال والتوجي  والمتابعة والت.ذية الراجعة ال ارجية إل دح ا
كبير  م  الطالبات مق مد  زمنية   تتيق مل هذا العدد اامر الذ    يتيا لرم مر ة لمم اركة 
ا يجابية مق العممية التعميمية ، بجان  الجرد الكبير الذل يبذل  المدرس ما ال رح والعرض. 

درسي  إلستطدع وم   د  القيام بدراس  إستطدعية بطرح سؤا  ميتوح عمق مجموعة م  الم
أرا رم ع  مستو  تعمم الطالبات  لمرارات كر  اليد المقرر  لرذ  المرؤمة وها )استدم الكر  

الت وي  الكرباجا م  اإلرتكاز (  -تنطيط الكر   -التمرير  الكرباجية م  ال بات  -باليدي  
لبات  ما هذ  %( م  المدرسي  ذكروا ضعل مستو  ااداو لمطا10وبتؤمي  النتا ج وجد أ  )

المرارات واد يرجل ذل  لعدم إست دام أسالي   تدريس ؤدي ة اامر الذل    يراعا اليروق 
%(  منرم ذكروا أ  المستو  20اليردية وميو  الطالبات وكذل  دامعية الطالبات نؤو التعمم  ،)
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يسية متعدد  %( أاروا أ  المستو  جيد ،ما الوات الذل توجد مي  إستراتيجيات تدر 20متوسط و)
تراعا اليروق اليردية بي  الطالمبات ، وتدمعرم إلق التعمم ، وتراعا ميولرم وادراترم ، مما دعا 
الباؤ   إلق ضرور  البؤي لتطبيق اسمو  تعميما آ ر يظررالقدرات ال ا ة  والمبدعة لمطالبات 

 ويومر ما نيس الوات جرد وطااة المعمم .
(، ونييييدى 1022(، وىيييييوا جييييالل  ييييال )  (1023وري)اييييادة عبييييود الزييييي واددددد اددددام كدددد   مدددد 

( باسددددددت دام إسددددددتراتيجية  1028مينييييييا حممييييييي ذكييييييي ) (،1022محسييييييوا عبييييييد الحميييييييد )
الدددددتعمم الن دددددط ) مكدددددر ، زاوج ،  دددددار ( وادددددد أ بتدددددت هدددددذ  الدراسدددددات نتدددددا ج معالدددددة مدددددا تؤسدددددي  

لمباؤ ددددددة  ااداو المرددددددارل ان ددددددطة الرياضددددددية الم تميددددددة ومدددددد  هددددددذا المنطمددددددق كددددددا  هددددددذا دامعددددددا
"تيييييأثير اسيييييتخدام احيييييدي إلجدددددراو المؤاولدددددة العمميدددددة وذلددددد  مددددد   دددددد  إجدددددراو الدراسدددددة بعندددددوا 

إسيييييتراتيجيات اليييييتعمم النشيييييط عميييييى مسيييييتوى األداء الميييييياري لكيييييرة الييييييد وعالقتيييييو بدافعيييييية 
( )نددددددددد  مؤسددددددددو     4  2059)مينددددددددا ؤممددددددددق   الييييييييتعمم  لطالبييييييييات المرحمييييييييو األعدادييييييييية "

 (  9  2059() ةاد  عبود   9   2052() هيوا جد     2  2052
 ىدف البحث :

يردددددل البؤددددي الؤددددالا إلددددق دراسددددة  "تددددأ ير اسددددت دام  اؤدددددل إسددددتراتيجيات الددددتعمم الن ددددط )مكددددر 
 دددددار (  عمدددددق مسدددددتو  ااداو المردددددارل لكدددددر  اليدددددد وعداتددددد  بدامعيدددددة الدددددتعمم لطالبدددددات  –زاوج  –

 المرؤم  ااعدادية  وذل  م   د  التعرل عما 
التمرير   -  ااداو المرار  لبعض المرارات ا ساسية لكر  اليد )استدم الكر  باليدي مستو  -

الت وي  م  ا رتكاز( لطالبات ال ل ال انا -تنطيط الكر   -الكرباجية م  ال بات 
 ااعدادل.  

اليرق ما مستو  دامعية الطالبات نؤو تعمم بعض المرارات ااساسي  لكر  اليد )استدم الكر   -
الت وي  م  ا رتكاز( عند -تنطيط الكر   -التمرير  الكرباجية م  ال بات  -باليدي 

  ار  ( .  -زاوج  -است دام استراتيجية التعمم الن ط ) مكر 
نوع واتجا  واو  العداة ا رتباطية بي  الدامعية نؤو تعمم كر  اليد ومستو  ااداو المرار   -

-تنطيط الكر   -التمرير  الكرباجية م  ال بات  -ي لبعض المرارات )استدم الكر  باليد
 الت وي  م  ا رتكاز(  لدل الطالبات .

 فييروض البحيث: 
 توجددد مددروق دالددة إؤ ددا يا  بددي  المجموعددة التجريبيددة والمجموعددة الضددابطة مددا مسددتو  ااداو -

 ل الا المجموعة التجريبية .  المرار  لبعض المرارات الرجومية ما كر  اليد
د مدددددروق دالدددددة إؤ دددددا يا  بدددددي  المجموعدددددة التجريبيدددددة  والتدددددا اسدددددت دمت )الدددددتعمم الن دددددط( توجددددد -
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والمجموعة الضابطة والتا است دمت )ال رح والعرض( ما مسدتو  الدامعيدة نؤدو تعمدم بعدض 
 مرارات كر  اليد ل الا المجموعة التجريبية .  

المرددددار  لددددبعض  داوتوجددددد عداددددة ارتباطيدددد  طرديددددة موجبددددة بددددي  دامعيددددة الددددتعمم ومسددددتو  اا -
 لدل عينة البؤي. المرارات الرجومية ما كر  اليد

 م طمحات البحيث:  
( الددتعمم الن ددط بأندد " ذلدد   219   5999 عددرل أؤمددد المقددانق و عمددق الجمدد  )   الييتعمم النشييط

الدددتعمم  الدددذ  ي دددار  ميددد  المدددتعمم م ددداركة معالدددة، مددد   دددد  ايامددد  بدددالقراو  والبؤدددي وا طددددع ، 
) ت  مددق اان ددطة ال دديية والد دديية ، ويكددو  ميدد  المعمددم موجرددا ومر دددا لعمميددة الددتعمم". وم ددارك

 (  22: 2999أحمد الم انى ا 
 إستراتيجية )فكر ، زاوج ، شارك ( : 

هدددددا اؤددددددل اسدددددتراتيجيات الدددددتعمم التعددددداونا مبعدددددد ا  ييكدددددر كددددد  تمميدددددذ بميدددددرد  مدددددا معمومدددددة مدددددا 
جدددددوار  أو مقدددددابدا لددددد  ،  دددددم تدددددأتا الم ددددداركة ؤيدددددي ييكدددددر مدددددل زميمدددددة ليكوندددددا زوجدددددا ادددددد يجمدددددس ب

ييكدددددر كدددددد  زوج مددددددل زوج أ ددددددر ليكوندددددا معددددددا المربددددددل الطدبددددددا عندددددد اذ يمددددددارس كدددددد  تمميددددددذ دورا 
 مؤددا ومق ممسية التعمم التعاونا . )ن ر ، مؤمود (

  يعرل التعمم الن ط عما ان  أسمو  تعمما وتعميما ما الوات ذات  ، ؤيي  التعريف االجرائي
  بم اركة الطالبات اليعالة ما تدريس الماد  الدراسية م   د  الؤوار البناو وا  .او يكو 

ا يجابا وتؤمي  القضايا المطروؤة ب ك  جماعا ما بي ة تعميمية ةنية ؤيي يتم   دور المعمم 
باا رال والت جيل المستمر لمطمبة لمساعدترم عما تؤقيق أهدال الماد  الدراسية وبناو 

 م .   يتر
 اجراءات البحث:
 منيج البحث:

اتبعت الباؤ ة المنرج التجريبا ذو الت ميم التجريبا لمجموعتي  )التجريبية والضابطة( لمناسبت  
 لطبيعة البؤي
 يي عينة البحث:

 مجتمع البحث : 
ا دددتم  مجتمدددل البؤدددي عمدددق طالبدددات ال دددل ال دددانا بمدرسدددة  دددروت اإلعداديدددة بندددات بمؤامظدددة 

 ( 2059/2020رية م ر العربية ، م  العام الدراسا )اإلسكندرية، جمرو 
 عينة البحث : 
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ا تيرت عينة البؤي بالطريقة الع وا ية م  طالبات ال ل ال انا ااعدادل بعد استبعاد 
 ( طالبة اسم  كاآلتا  24الطالبات الدعبات وبمغ عدد عينة البؤي اإلجمالية )

 ار   -زاوج -دريس لرا باست دام استراتيجية ) مكر( طالبة لممجموعة التجريبية التا تم الت21)
( طالبة لممجموعة الضابطة التا تم التدريس لرا باست دلم ااسمو  المتبل ) ال رح 21( ،)

 ( طالبة لمدراسة ا ستطدعية م   ارج عينة البؤي ااساسية.24والعرض ( ، )
 اختبارات ال درات البدنية: -

لمراجل العممية والدراسات السابقة وذل  لتؤديد أهم القدرات البدنية اامت الباؤ ة با طدع عمق ا
ياسر محمد دبور المرتبطة بالمرارات الرجومية) ايد البؤي ( وا  تبارات التا تقيسرا، ومنرا  

(، إبراىيم أحمد 1002(، عماد الدين عباس أبو زيد ومدحت محمود عبد العال )1023)
(، ، بارزان عثمان 1023ب ة منيا: ن ر خالد عبد الرزاق)(، والدراسات السا1001سالمو )
واد تم  (.2009داليا سعد السعيد)( ، 1022نسرين عمى محمد ىطل )   ( ،1022قادر )

وضل مجموعة م  ا  تبارات التا تقيس تم  القدرات السابق تؤديدها ما استمار  استبيا  ما 
عماد الدين عباس ا مدحت محمود ا () 1023() ياسر دبور ا 2 ورترا النرا ية )ممؤق 

( ) داليا  1022() بارزان عثمان ا  1023()ن ر خالد ا  1001()إبراىيم سالمة ا  1002
 (  1008سعد ا 

 المعامالت العممية وت نين اختبارات ال درات البدنية قيد البحث: 
ال دق وال بات عمق  اامت الباؤ   بايجاد المعامدت العممية   تبارات القدرات البدنية م  ؤيي

( تمميذ منطالبات ال ل ال انا اإلعدادل، وم   ارج عينة البؤ ة 24عينة استطدعية عددهم )
 ااساسية.

 أواًل:  دق االختبارات البدنية:
 تم ؤسا   دق التمايز   تبارات القدرات البدنية ال ا ة بمرارات كر  اليد ) ايد البؤي(

 

 الدالالت اإلح ائية
 
 

 راتاالختبا

مجموعة األرباع 
 األعمى
  3ن = 

 مجموعة األرباع األدنى 
ال رق بين  3ن =  

 المتوسطين
 قيمة
 ت

معامل 
 ال دق

 ع± س ع± س

ال درة 
المميزة 
بالسرعة 
 لمذراعين

اختبار رمي كرة يد 
 0.922 *9.60 6.00 0.61 8.11 0.22 22.11 ألبعد مسافة )م(
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ال وة المميزة 
بالسرعة 
 لمرجمين

بار الوثا اخت
العريض من الثبات 

 )م(
2.20 0.08 2.21 0.02 0.12 3.33* 0.906 

السرعة 
 االنت الية

م( من 60اختبار )
البدء العالي بالزمن 

 )ثانية(
1.86 0.08 3.12 0.28 0.22 9.22* 0.921 

 التوافق
اختبار رمي 

واست بال كرات تنس 
 )درجة(

3.22 0.22 6.22 0.21 6.00 8.18* 0.968 

 ةالدقي
اختبار الت ويا 

عمى الدوائر التداخمة 
 )درجة(

8.22 0.22 2.66 0.11 6.86 22.13* 0.923 

 المرونة
اختبار ثني الجذع 
خم ا من اإلنبطاح 

 )سم(
12.86 2.22 12.22 0.98 3.32 20.39* 0.919 

 الرشاقة
اختبار الجري 

 20×2االرتدادي )
 م( )ثانية(

20.01 0.62 26.08 0.22 6.02 26.22* 0.922 

 1.11=  0.01* معنوي عند مستوى                      
( وال ا  بد لة اليروق بي  مجموعة اارباع ااعمق ومجموعة اارباع 5/5يتضا م  جدو  )

اادنق  إليجاد  دق  )ا تبارات القدرات البدنية(   وجود مروق معنوية بي  المجموعتي  ل الا 
(  وهذ  54.26الق     6.66ايمة ت  المؤسوبة ما بي  )مجموعة اارباع ااعمق ؤيي بم.ت 

( مما 0.926الق  0.902. كما بمغ معام  ال دق ما بي   ) 0.01القيم معنوية عند مستو  
 يؤكد ا  )ا تبارات القدرات البدنية(  تتسم بال دق التمييز  . وانرا تقيس ما وضعت م  اجم .

 ثانيًا: ثبات االختبارات البدنية: 
د  بددددددات ا  تبددددددارات اددددددام الباؤددددددي بتطبيقرددددددا عمددددددق عينددددددة الدراسددددددة ا سددددددتطدعية اوامرددددددا إليجددددددا

يجددددددداد معامددددددد  24) ( طالبدددددددة  دددددددم أعددددددداد تطبيقردددددددا بيدددددددارق زمندددددددا أسدددددددبوع عمدددددددق نيدددددددس العيندددددددة وا 
 ا رتباط بي  التطبيقي . 

ن   رات البدنية                 االختبا( ال روق بين التطبيق االول والتطبيق الثانى  لمعينة االستطالعية اليجاد ثبات  2/1جدول )
 =12      

 الدالالت اإلح ائية
 
 

 المتغيرات

ال رق بين  التطبيق الثانى التطبيق االول
 قيمة المتوسطين

 ت
معامل 
 الثبات

 ع± س ع± س ع± س
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ال درة 
المميزة 
بالسرعة 
 لمذراعين

اختبار رمي كرة 
يد ألبعد مسافة 

 )م(
9.82 2.12 9.80 0.82 0.02 2.22 0.28 0.831 

ال وة 
المميزة 
بالسرعة 
 لمرجمين

اختبار الوثا 
العريض من 
 الثبات )م(

2.18 0.22 2.13 0.03 0.02 0.08 0.81 0.919 

السرعة 
 االنت الية

م( 60اختبار )
من البدء 

العالي بالزمن 
 )ثانية(

3.22 0.61 3.09 0.11 0.01 0.62 0.60 0.839 

 التوافق
اختبار رمي 

ال كرات واست ب
 تنس )درجة(

2.22 2.10 2.86 0.81 0.26 2.16 0.10 0.911 

 الدقية

اختبار 
الت ويا عمى 
الدوائر التداخمة 

 )درجة(

3.12 2.16 3.66 2.12 0.26 2.13 0.29 0.922 

 المرونة
اختبار ثني 

الجذع خم ا من 
 اإلنبطاح )سم(

12.88 6.22 12.18 2.96 0.19 1.13 0.13 0.881 

 الرشاقة

ار الجري اختب
االرتدادي 

م(  20×2)
 )ثانية(

22.26 2.19 22.21 2.01 0.01 2.21 0.20 0.922 

  1.01=  0.01*معنوي عند مستوى 
( وال ا  بد لة اليروق بي  التطبيق ااو  والتطبيق ال انا ومعام  5/2يتضا م  جدو  )

عدم وجود مروق معنوية بي  ا رتباط  بي  التطبيقي  إليجاد  بات )ا تبارات  القدرات البدنية(، 
(  0.92إلق    0.50التطبيق ااو  والتطبيق ال انا . ؤيي بم.ت ايمة ت المؤسوبة ما بي  )

إلق  0.962. كما بمغ معام  ال بات ما بي   ) 0.01وهذ  القيم ةير معنوية عند مستو  
نيس النتا ج إذا أعيد ( مما يؤكد أ  ا تبارات  القدرات البدنية تتسم بال بات وانرا تعطق 0.945

 تطبيقرا مر  أ ر  عمق نيس العينة ومق نيس الظرول .
 تكافؤ مجموعتي البحث :

تكامؤ مجموعتا البؤي ا ساسي  ما ا تبارات القدرات البدني  المرتبط  بمرارات كر  اليد )ايد 
 البؤي( 
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 ارات ال درات البدنية قبل التجربة )التكافؤ(( ال روق بين المجموعة التجريبية  والمجموعة الضابطة  فى اختب2/6جدول )

 الدالالت اإلح ائية
 
 

 المتغيرات

 المجموعة التجريبية
 11ن = 

 المجموعة الضابطة
ال رق بين    11ن = 

 المتوسطين
 قيمة
 ت

 ع± س ع± س

ال درة المميزة 
بالسرعة 
 لمذراعين

اختبار رمي كرة يد ألبعد 
 0.21 0.12 2.12 20.00 2.61 20.12 مسافة )م(

ال وة المميزة 
بالسرعة 
 لمرجمين

اختبار الوثا العريض من 
 0.22 0.02 0.22 2.12 0.22 2.19 الثبات )م(

السرعة 
 االنت الية

م( من البدء 60اختبار )
 0.21 0.02 0.61 3.22 0.62 3.21 العالي بالزمن )ثانية(

اختبار رمي واست بال كرات  التوافق
 0.23 0.23 2.11 2.32 2.11 2.80 تنس )درجة(

اختبار الت ويا عمى  الدقية
 0.29 0.08 2.28 3.21 2.29 3.02 الدوائر التداخمة )درجة(

اختبار ثني الجذع خم ا  المرونة
 من اإلنبطاح )سم(

11.18 1.98 11.02 6.18 0.12 0.12 

 الرشاقة
اختبار الجري االرتدادي 

 0.66 0.21 2.29 22.31 2.62 22.23 م( )ثانية( 20×2)

 1.02=  0.01* معنوى عند مستوى       
( وال ا  باليروق بي  المجموعة التجريبية والمجموعة الضدابطة ما 5/2يتضا م  جدو  )

( 0.21إلق  0.52ا تبارات القدرات البدنية اب  التجربة. أ  ايمة )ت( المؤسوبة تراوؤت ما بي  )
عدم وجود مروق معنوية بي  المجموعتي   مما يد  عمق 0.01وهذ  القيم ةير معنوية عند مستو  

 وتأكيد أ  هنا  تكامؤ بي  مجموعتا البؤي ما ا تبارات القدرات البدنية اب  التجربة.
 أدوات البحث :  -
 أختبارات الميارات اليجومية : -2

اامت الباؤ ة بتؤديد المرارات ااساسية لكر  اليد ومقا لمقرر كر  اليد لطالبات ال ل ال انا 
 –التمرير  الكرباجية م  ال بات  –تنطيط الكر   –عدادل وا تممت عمق )استدم الكر  باليدي  اإل

 الت وي  الكرباجا م  ا رتكاز(. 
 م اامت الباؤ   بعم  مسا لبعض المراجل العممية ما مجا  كر  اليد وا  تبارات التا تقيسرا 

عماد الدين عباس أبو زيد البؤي ومنرا    لتؤديد ا  تبارات التا تقيس المرارات الرجومية ايد
(، ياسر محمد دبور 1002(، محمد  بحي حسانين )1002ومدحت محمود الشافعي )
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(  ، حسين فايق عزيز 1023(، والدراسات الساب ة: ن ر خالد عبد الرزاق )1002)
 ( 2(. وتم وضل ا  تبارات ما  ورترا النرا ية )ممؤق 2001أمير  برل بدير)( ،  1021)

 المعامالت العممية الختبارات الميارات اليجومية : 
أجريت تم  الدراسة بردل تقني  ا تبارات المرارات الرجومية لكر  اليد لكا تكو  ا  تبارات 
 الؤة عمق عينة الدراسة ااساسية ، واد اامت الباؤ ة بايجاد معامدت ال دق وال بات لرا ، 

( طالبة م   ارج عينة 24عمق عينة استطدعية اوامرا ) واد أجريت عممية تقني  ا  تبارات
 البؤي ااساسية. 

 أواًل:  دق االختبارات الميارية:
 تم حساا  دق التمايز لالختبارات والتي ت يس الميارات اليجومية لكرة اليد قيد البحث  

  دق) االختبارات الميارية( ( ال روق بين مجموعة االرباع االعمى ومجموعة االرباع االدنى  إليجاد2/2جدول )

 الدالالت اإلح ائية
 
 

 االختبارات

مجموعة األرباع 
 األعمى
  3ن = 

مجموعة األرباع 
 األدنى 

 3ن =  
ال رق بين 
 المتوسطين

 قيمة
 ت

معامل 
 ال دق

 ع± س ع± س

استالم 
الكرة 
 باليدين

اختبار رمي واستالم 
الكرة باليدين من 
 الجري )ثانية(

22.26 0.16 23.12 0.69 2.82 3.81* 0.908 

التمريرة 
 الكرباجية

اختبار التمرير 
واالستالم من 

الثبات عمى حائط 
)تمريرة كرباجية( 

 ث(60)عدد/

12.66 0.11 23.86 0.21 2.10 21.02* 0.932 

تنطيط 
 الكرة

اختبار التنطيط في 
خط مست يم / ) 

 م()ثانية( 21
3.13 0.23 8.16 0.12 2.92 8.12* 0.968 

ت ويا ال
الكرباجي 
من 
 االرتكاز

اختبار الت ويا 
من االرتكاز عمى 

 (3م( )عدد/9خط )
6.32 0.11 2.86 0.22 2.86 3.81* 0.902 

 1.20=  0.01* معنوي عند مستوى  
( وال ا  بد لة اليروق بي  مجموعة اارباع ااعمق ومجموعة اارباع 5/4يتضا م  جدو  )

المرارية(   وجود مروق معنوية بي  المجموعتي  ل الا  اادنق  إليجاد  دق  )ا  تبارات
(  وهذ  52.02الق     6.92مجموعة اارباع ااعمق ؤيي بم.ت ايمة ت  المؤسوبة ما بي  )
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( مما 0.962الق  0.902. كما بمغ معام  ال دق ما بي   ) 0.01القيم معنوية عند مستو  
 لتمييز  . وانرا تقيس ما وضعت م  اجم .يؤكد ا  )ا  تبارات المرارية(  تتسم بال دق ا

 ثانيًا: ثبات االختبارات الميارية : 
( 24اامت الباؤ ة بتطبيق ا  تبار  م إعاد  تطبيق  بيا   زمنا أسبوع عمق عينة اوامرا )

طالبة م  دا   مجتمل البؤي و ارج العينة ااساسية لمبؤي والتا تم است دامرم ما ال دق، 
ا نيس التوايت وبنيس ال روط ما التطبيقي ، وتم ؤسا  معام  ا رتباط بي  وأجرل ا  تبار م

 ( يوضا معامدت ا رتباط بي  التطبيقي .1التطبيقي ، وجدو  )
ن       تبارات الميارية              ( ال روق بين التطبيق االول والتطبيق الثاني  لمعينة االستطالعية إليجاد ثبات  االخ1جدول )

 =12 

 الدالالت اإلح ائية
 
 

 المتغيرات

ال رق بين  التطبيق الثانى التطبيق االول
 قيمة المتوسطين

 ت
معامل 
 الثبات

 ع± س ع± س ع± س

استالم 
الكرة 
 باليدين

اختبار رمي 
واستالم الكرة 
باليدين من 
 الجري )ثانية(

21.12 0.81 21.12 0.16 0.00 0.80 0.02 0.890 

التمريرة 
 الكرباجية

تبار التمرير اخ
واالستالم من 
الثبات عمى 
حائط )تمريرة 
كرباجية( 

 ث(60)عدد/

29.12 2.98 29.08 2.61 0.26 2.12 0.20 0.891 

تنطيط 
 الكرة

اختبار التنطيط 
في خط مست يم 

 ( /21 
 م()ثانية(

2.02 0.82 2.02 0.31 0.06 0.86 0.10 0.883 

الت ويا 
الكرباجي 
من 
 االرتكاز

اختبار 
من الت ويا 

االرتكاز عمى 
م( 9خط )
 (3)عدد/

1.32 0.82 1.36 0.22 0.02 0.39 0.60 0.910 

 1.13=  0.01*معنوى عند مستوى 
( وال ددددددا  بد لددددددة اليددددددروق بددددددي  التطبيددددددق ااو  والتطبيددددددق ال ددددددانا 5/1يتضددددددا مدددددد  جدددددددو  )

 ومعامددددد  ا رتبددددداط  بدددددي  التطبيقدددددي  إليجددددداد  بدددددات )ا  تبدددددارات المراريدددددة(، عددددددم وجدددددود مدددددروق
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معنويددددددة بددددددي  التطبيددددددق ااو  والتطبيددددددق ال ددددددانا . ؤيددددددي بم.ددددددت ايمددددددة ت المؤسددددددوبة مددددددا بددددددي  
. كمدددددددا بمدددددددغ معامددددددد   0.01(  وهدددددددذ  القددددددديم ةيدددددددر معنويدددددددة عندددددددد مسدددددددتو  0.20إلدددددددق  0.05)

( ممددددددا يؤكددددددد أ  ا  تبدددددارات المراريددددددة تتسددددددم بال بددددددات 0.920إلدددددق  0.996ال بدددددات مددددددا بددددددي   )
تطبيقردددددددا مدددددددر  أ دددددددر  عمدددددددق نيدددددددس العيندددددددة ومدددددددق نيدددددددس وانردددددددا تعطدددددددق نيدددددددس النتدددددددا ج إذا أعيدددددددد 

  . الظرول
 تكافؤ مجموعتي البحث :

 (6ويوضا ذل  جدو  ) فى االختبارات الميارية  قبل التجربةتكامؤ مجموعتا البؤي ا ساسي  
            كافؤ(( ال روق بين المجموعة التجريبية  والمجموعة الضابطة  فى االختبارات الميارية قبل التجربة )الت2/3جدول )

 الدالالت اإلح ائية
 
 

 المتغيرات

 المجموعة التجريبية
 11ن = 

 المجموعة الضابطة
ال رق بين    11ن = 

 المتوسطين
 قيمة
 ت

 ع± س ع± س

استالم الكرة 
 باليدين

اختبار رمي واستالم الكرة 
 0.03 0.01 0.96 21.36 0.29 21.31 باليدين من الجري )ثانية(

التمريرة 
 لكرباجيةا

اختبار التمرير واالستالم من 
الثبات عمى حائط )تمريرة 

 ث(60كرباجية( )عدد/
28.91 2.92 28.21 2.29 0.10 0.68 

 تنطيط الكرة
اختبار التنطيط في خط 

 0.21 0.02 0.93 2.12 0.91 2.18 م()ثانية( 21مست يم / ) 

الت ويا 
الكرباجي من 

 االرتكاز

اختبار الت ويا من 
م( 9عمى خط ) االرتكاز

 (3)عدد/
1.30 0.82 1.88 0.96 0.18 2.20 

 1.20=  0.01* معنوى عند مستوى       
( وال ددددددددددا  بدددددددددداليروق بددددددددددي  المجموعددددددددددة التجريبيددددددددددة والمجموعددددددددددة 5/6يتضددددددددددا مدددددددددد  جدددددددددددو  )

الضددددددددابطة مدددددددا ا  تبدددددددارات المراريدددددددة  ابددددددد  التجربدددددددة. أ  ايمدددددددة )ت( المؤسدددددددوبة تراوؤدددددددت مدددددددا 
ممددددا يددددد  عمددددق عدددددم  0.01القدددديم ةيددددر معنويددددة عنددددد مسددددتو   ( وهددددذ 5.50إلددددق  0.06بددددي  )

وجدددددود مدددددروق معنويدددددة بدددددي  المجمدددددوعتي  وتأكيدددددد أ  هندددددا  تكدددددامؤ بدددددي  مجمدددددوعتا البؤدددددي مدددددا 
 ا  تبارات المرارية  اب  التجربة.

 م ياس دافعية التعمم : 
اامددددددددت الباؤ ددددددددة  بقيدددددددداس الدامعيددددددددة نؤددددددددو الددددددددتعمم لدددددددددل الطالبددددددددات وذلدددددددد  بواسددددددددطة اسددددددددت دام  
( واامددددددت الباؤ ددددددة بتعدددددددي   ددددددياةة 22مقيدددددداس العممددددددا الم ددددددمم  مدددددد  ابدددددد  منددددددق دويدددددددار)ال

 (.  4العبارات لتوجيررا نؤو كر  اليد ممؤق )
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المعيييامالت العمميييية لم يييياس دافعيييية التعمييييم نحيييو م يييرر كيييرة الييييد لطالبيييات ال يييف الثييياني 
 من المرحمة األعداية

 ( يوضا ذل  5/2) دق مقياس الدامعية  تم ؤسا   دق مقياس وجدو   
( معامل االتساق الداخمي )معامل ارتباط درجة العبارة بالمجموع لمم ياس( لعبارات م ياس دافعية التعميم نحو م رر كرة 2/2جدول )

 12اليد لطالبات ال ف الثاني من المرحمة األعداية      ن = 

رقم 
معامل االتساق  العبارات العبارة

 الداخمى

 **0.222 ى عندما أكون فى الح ة.أفكر فى أشياء أخر  2
 **0.328 أشعر برابة فى النوم عندما نبدأ في تعمم  ميارة او موضوع جديد عن كرة اليد. 1
 **0.226 يتشتت ت كيرى فى أشياء اخرى عندما أكون فى ح ة التربية الرياضية .  6
 **0.322 أفكر أثناء درس كرة اليد فى أمور بعيده عنو. 2
 **0.360 رابة فى المتابعة أثناء شرح احدي ميارات كرة اليد .أشعر بال 1
 **0.323 أتحدث مع زميالتي عندما ت وم المعممة بالشرح  والعرض. 3
 **0.192 أفضل عدم مشاركة زميالتي فى تعمم ميارات كرة اليد . 2
 **0.188 أسرح عندما تبدأ المعممة بعرض وشرح موضوًعا جديًدا لميارات كرة اليد. 8
 **0.221 عندما تبدأ المعممة بشرح ميارة جديدة  لكرة اليد يذىا ت كيرى ألشياء أخرى. 9
 **0.216 اكت ى بتمرينات االحماء ف ط خالل درس التربية الرياضية. 20
 **0.191 ىدفى من حضور ح ة التربية الرياضية  ىو تح يق نسبة الغياا والحضور. 22
 **0.322 السيمة ف ط وابتعد عن التمرينات ال عبة المركبة .اكت ى بأداء التمرينات  21
 **0.222 أشعر بالنعاس عندما أقوم بالتدريبات العممية فى ح ة التربية الرياضية  . 26
 **0.360 ابتعد عن تعمم الحركات والتمرينات ال عبة. 22
 **0.263 لميارات  حيحةأتحسن عند معرفتي الخطاء أدائي وقدرتي عمى عالجيا ومن ثم أداء ا 21
 **0.332 أستطيع أداء ميارات كرة اليد  بشكل أفضل عند إتباع طري ة التعمم المناسبة. 23
 **0.326 أعت د أننى أتحسن في ميارات كرة اليد عندما اتعرف عمى أسباا فشمى. 22
 **0.803 أعت د أننى أتعمم افضل في ميارات كرة اليد  عندما تتابعني المعممة. 28
 **0.212 أعت د أننى أستطيع أداء ميارات كرة اليد عند ت ورى األداء األمثل. 29
 **0.312 أ غى عندما تبدأ المعممة فى تعميم وشرح ميارة جديدة في كرة اليد. 10
رجاعيا. 12  **0.310 أشارك زميالتي فى أنشطة الح ة كإحضار األدوات وترتيبيا وا 
 **0.212 شرح المعممة ميارة جديدة حتى أستوعبيا.أظل أركز ت كيرى عندما ت 11
 **0.228 أعت د أن أدائى المياري في  ميارات كرة اليد يتحسن عندما أقوم  بت ويم آدائى. 16
 **0.192 أعت د أننى أتحسن عند معرفتي لن اط ال وة في أدائى ومحاولة تعزيزىا. 12
 **0.201 اٍل فى ميارات كرة اليد .أعت د أن من الميم لمغاية أن ي ب  مستواى ع 11
 **0.333 أشعر بمشاعر سيئة عندما أكون فى ح ة التربية الرياضية . 13
 **0.312 أعت د أننى أحاول االنتباه عندما تبدأ المعممة فى شرح وعرض ميارة جديدة. 12
 **0.328 أتوتر بشدة عند أداء الميارة بم ردي . 18
 **0.201 عندما ينظر إلى أحد خالل تن يذى لمميارة  .أشعر بالتوتر في ادائي  19
 **0.802 أنسى كي ية وطري ة أداء التمرينات والميارات عندما أتوتر بشدة. 60
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 **0.202 الشعور بال مق ُيضعف من مستوى أدائى وتن يذى لمتمرينات والميارات . 62
 **0.310 عني أحد.أقوم بأداء التدريبات والميارات بشكل مثالى عندما يتاب 61
 **0.338 أشعر بالتوتر عندما أقوم بأداء التدرريبات والميارات أمام المعممة  وزميالت. 66

 0.693=  0.01* معنوى عند مستوى                    0.101=   0.02** معنوى عند مستوى 

( وال دددددددددا  بمعامددددددددد  ا تسددددددددداق )معامددددددددد  ارتبددددددددداط درجدددددددددة العبدددددددددار  5/2يتضدددددددددا مددددددددد  جددددددددددو )
مجموع لممقيددددداس( لعبدددددارات مقيددددداس دامعيدددددة التعمددددديم نؤدددددو مقدددددرر كدددددر  اليدددددد لطالبدددددات ال دددددل بدددددال

ال دددددددانا مددددددد  المرؤمدددددددة ااعدايدددددددة ، أ  معامددددددد  ا تسددددددداق الددددددددا ما لمعبدددددددارات ادددددددد بمدددددددغ مدددددددا بدددددددي  
، ممددددددا يؤكددددددد أ  العبددددددارات  0.05( وهددددددذ  القدددددديم معنويددددددة عنددددددد مسددددددتو  0.906إلددددددق   0.199)

الددددذل تنتمددددا إليدددد  وأنرددددا تقدددديس مددددا يقيسدددد  المقيدددداس ولددددذل  مرددددا  تددددرتبط إرتباطددددأ و يقددددا  بالمقيدددداس
 تساهم ما بناو المقياس وتقيس ما وضعت م  أجم  ولذا مرا تتسم بال دق الذاتا .

 ثبات م ياس الدافعية :
اامددددت الباؤ ددددة بتطبيددددق ا  تبددددار  ددددم إعدددداد  تطبيقدددد  بيا دددد  زمنددددا أسددددبوع عمددددق عينددددة اوامرددددا  
 لبؤي و ارج العينة ااساسية لمبؤي .( طالبة م  دا   مجتمل ا24)

( معامل ال ا لكرونباخ لعبارات وم ياس دافعية التعميم نحو م رر كرة اليد لطالبات ال ف الثاني من المرحمة األعداية       2/8جدول )
 12ن = 

رقم 
 العبارات العبارة

 معامل ال ا لكرونباج
 لمم ياس لمعبارات

 0.823 أكون فى الح ة.أفكر فى أشياء أخرى عندما  2

0.828 

 0.816 أشعر برابة فى النوم عندما نبدأ في تعمم  ميارة او موضوع جديد عن كرة اليد. 1
 0.216 يتشتت ت كيرى فى أشياء اخرى عندما أكون فى ح ة التربية الرياضية .  6
 0.291 أفكر أثناء درس كرة اليد فى أمور بعيده عنو. 2
 0.239 المتابعة أثناء شرح احدي ميارات كرة اليد . أشعر بالرابة فى 1
 0.220 أتحدث مع زميالتي عندما ت وم المعممة بالشرح  والعرض. 3
 0.806 أفضل عدم مشاركة زميالتي فى تعمم ميارات كرة اليد . 2
 0.291 أسرح عندما تبدأ المعممة بعرض وشرح موضوًعا جديًدا لميارات كرة اليد. 8
 0.212 ا تبدأ المعممة بشرح ميارة جديدة  لكرة اليد يذىا ت كيرى ألشياء أخرى.عندم 9
 0.212 اكت ى بتمرينات االحماء ف ط خالل درس التربية الرياضية. 20
 0.223 ىدفى من حضور ح ة التربية الرياضية  ىو تح يق نسبة الغياا والحضور. 22
 0.268 تعد عن التمرينات ال عبة المركبة .اكت ى بأداء التمرينات السيمة ف ط واب 21
 0.211 أشعر بالنعاس عندما أقوم بالتدريبات العممية فى ح ة التربية الرياضية  . 26
 0.213 ابتعد عن تعمم الحركات والتمرينات ال عبة. 22
 0.233 أتحسن عند معرفتي الخطاء أدائي وقدرتي عمى عالجيا ومن ثم أداء الميارات  حيحة 21
 0.812 أستطيع أداء ميارات كرة اليد  بشكل أفضل عند إتباع طري ة التعمم المناسبة. 23
 0.223 أعت د أننى أتحسن في ميارات كرة اليد عندما اتعرف عمى أسباا فشمى. 22
 0.802 أعت د أننى أتعمم افضل في ميارات كرة اليد  عندما تتابعني المعممة. 28
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 0.288 طيع أداء ميارات كرة اليد عند ت ورى األداء األمثل.أعت د أننى أست 29
 0.238 أ غى عندما تبدأ المعممة فى تعميم وشرح ميارة جديدة في كرة اليد. 10
رجاعيا. 12  0.821 أشارك زميالتي فى أنشطة الح ة كإحضار األدوات وترتيبيا وا 
 0.229 حتى أستوعبيا.أظل أركز ت كيرى عندما تشرح المعممة ميارة جديدة  11
 0.822 أعت د أن أدائى المياري في  ميارات كرة اليد يتحسن عندما أقوم  بت ويم آدائى. 16
 0.289 أعت د أننى أتحسن عند معرفتي لن اط ال وة في أدائى ومحاولة تعزيزىا. 12
 0.286 أعت د أن من الميم لمغاية أن ي ب  مستواى عاٍل فى ميارات كرة اليد . 11
 0.232 أشعر بمشاعر سيئة عندما أكون فى ح ة التربية الرياضية . 13
 0.222 أعت د أننى أحاول االنتباه عندما تبدأ المعممة فى شرح وعرض ميارة جديدة. 12
 0.262 أتوتر بشدة عند أداء الميارة بم ردي . 18
 0.226 لمميارة  .أشعر بالتوتر في ادائي عندما ينظر إلى أحد خالل تن يذى  19
 0.291 أنسى كي ية وطري ة أداء التمرينات والميارات عندما أتوتر بشدة. 60
 0.226 الشعور بال مق ُيضعف من مستوى أدائى وتن يذى لمتمرينات والميارات . 62
 0.230 أقوم بأداء التدريبات والميارات بشكل مثالى عندما يتابعني أحد. 61
 0.289 ندما أقوم بأداء التدرريبات والميارات أمام المعممة  وزميالت.أشعر بالتوتر ع 66

( وال ددددددا  بمعامدددددد  اليددددددا لكرونبددددددا  لمقيدددددداس دامعيددددددة التعمدددددديم نؤددددددو 5/9يتضددددددا مدددددد  جدددددددو  )
مقددددددرر كددددددر  اليددددددد لطالبددددددات ال ددددددل ال ددددددانا مدددددد  المرؤمددددددة ااعدايددددددة أ  معامدددددد  اليددددددا لكرونبددددددا   

(  وهدددددددذ  القددددددديم 0.929( لممقيددددددداس ككددددددد  )0.941الدددددددق   0.222لمعبدددددددارات تدددددددراوح مدددددددا بدددددددي   )
ممددددددا يؤكددددددد أ  العبددددددارات تتسددددددم بال بددددددات وانرددددددا مجتمعددددددة تسدددددداهم مددددددق بندددددداو  0.200اكبددددددر مدددددد  

المقيددددداس وا  ا  ؤدددددذل او اضدددددامة    مددددد  العبدددددارات مددددد  الممكددددد  ا  يدددددؤ ر سدددددمبا مدددددق بنددددداو 
 المقياس .

االستطالعية إليجاد ثبات م ياس دافعية التعميم نحو م رر كرة اليد  ( ال روق بين التطبيق االول والتطبيق الثاني  لمعينة2/9جدول )
 12لطالبات ال ف الثاني من المرحمة اإلعدادية             ن = 

 الدالالت اإلح ائية
 
 

 المتغيرات

 ال رق بين المتوسطين التطبيق الثانى التطبيق االول
 قيمة
 معامل الثبات ت

 ع± س ع± س ع± س

التعميم نحو م رر  م ياس دافعية
 0.891 0.28 2.22 0.22 1.31 26.10 2.29 22.12 كرة اليد

 2.02=  0.01*معنو  عند مستو  
( وال ددددددا  بد لددددددة اليددددددروق بددددددي  التطبيددددددق ااو  والتطبيددددددق ال ددددددانا 5/9يتضددددددا مدددددد  جدددددددو  )

 ومعامدددد  ا رتبدددداط  بددددي  التطبيقددددي  إليجدددداد  بددددات )مقيدددداس دامعيددددة التعمدددديم نؤددددو مقددددرر كددددر  اليددددد
المرؤمدددددة اإلعداديدددددة(، عددددددم وجدددددود مدددددروق معنويدددددة بدددددي  التطبيدددددق  لطالبدددددات ال دددددل ال دددددانا مددددد 

(   وهدددددددذ  القيمدددددددة ةيدددددددر 0.29ااو  والتطبيدددددددق ال دددددددانا . ؤيدددددددي بم.دددددددت ايمدددددددة ت المؤسدددددددوبة )



 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل

Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 م0202 يوما (4اجلزء ) 98العدد            اجمللة العلمية للرتبية البدنية وعلوم الرياضة          
 

15 

(  ممددددددا يؤكددددددد أ  مقيدددددداس 0.991. كمددددددا بمددددددغ معامدددددد  ال بددددددات ) 0.01معنويددددددة عنددددددد مسددددددتو  
لطالبدددددات ال دددددل ال دددددانا مددددد  المرؤمدددددة اإلعداديدددددة تتسدددددم دامعيدددددة التعمددددديم نؤدددددو مقدددددرر كدددددر  اليدددددد 

بال بددددات واندددد  يعطددددق نيددددس النتددددا ج إذا أعيددددد تطبيقدددد  مددددر  أ ددددر  عمددددق نيددددس العينددددة ومددددق نيددددس 
 الظرول . 

 تكافؤ مجموعتي البحث :

تكددددامؤ مجمددددوعتا البؤددددي ا ساسددددي  مددددق مقيدددداس دامعيددددة التعمدددديم نؤددددو مقددددرر كددددر  اليددددد ويوضددددا 
 ( 5/50ذل  جدو  )

( ال روق بين المجموعة التجريبية  والمجموعة الضابطة  فى م ياس دافعية التعميم نحو م رر كرة اليد لطالبات 2/20جدول )
 ال ف الثاني من المرحمة اإلعدادية قبل التجربة )التكافؤ(

 الدالالت اإلح ائية
 
 

 المتغيرات

 المجموعة التجريبية
 11ن = 

 المجموعة الضابطة
ال رق بين    11ن = 

 متوسطينال
 قيمة
 ت

 ع± س ع± س

 0.12 0.20 1.28 23.20 2.92 23.80 م ياس دافعية التعميم نحو م رر كرة اليد 

 1.20=  0.01* معنوى عند مستوى       
( وال ددددددددا  بدددددددداليروق بددددددددي  المجموعددددددددة التجريبيددددددددة والمجموعددددددددة 5/50يتضددددددددا مدددددددد  جدددددددددو  )  

ليددددددد لطالبددددددات ال ددددددل ال ددددددانا مدددددد  الضدددددددابطة مددددددا مقيدددددداس دامعيددددددة التعمدددددديم نؤددددددو مقددددددرر كددددددر  ا
(  وهدددددذ  القددددديم ةيدددددر 0.22المرؤمدددددة اإلعداديدددددة ابددددد  التجربدددددة. أ  ايمدددددة )ت( المؤسدددددوبة بم.دددددت )

ممددددددا يددددددد  عمددددددق عدددددددم وجددددددود مددددددروق معنويددددددة بددددددي  المجمددددددوعتي   0.01معنويددددددة عنددددددد مسددددددتو  
وتأكيدددددد أ  هندددددا  تكدددددامؤ بدددددي  مجمدددددوعتا البؤدددددي مدددددا مقيددددداس دامعيدددددة التعمددددديم نؤدددددو مقدددددرر كدددددر  

 د لطالبات ال ل ال انا م  المرؤمة اإلعدادية اب  التجربة.الي
 اإلجراءات التنظيمية إلعداد وتن يذ خطة البحث:

 اإلطار العام لتن يذ الوحدة التعميمية:
تم التوزيل الزمنا لمؤتو  الوؤدات التعميمية بناوا  عمق المنرج المتبل  وا تممت عما ست 

وع  ولمد   د   اسابيل ) ؤ تي  ما ا سبوع ( زم  وؤدات تعميمي  بواال وؤدتي  ك  اسب
 دايقة. 41الؤ ة 

 ( اإلطار العام لتن يذ الوحدة التعميمية لممجموعتين التجريبية والضابطة2/22جدول )
 المجموعة التجريبية والضابطة المحتوى م
 أسابيع 6 عدد األسابيع 2
 درسين في األسبوع عدد الدروس أسبوعياً  1
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 دروس 3 لكمي لمدروس التعميميةالعدد ا 6
 دقي ة 21 زمن الدرس الواحد 2

 ( نموذج التوزيع الزمني لمحتوى لدرس من الوحدات التعميمية لممجموعة التجريبية والضابطة2/21جدول ) 
 المجموعة الضابطة الزمين المجموعة التجريبية الزمن أجزاء الدرس

اإلجراءات اإلدارية 
 واإلحماء

 غيااأخذ ال - ق 1
 إحماء متنوع لتنشيط أجزاء الجسم -

 أخذ الغياا - ق 1
 إحماء ت ميدي لتنشيط أجزاء الجسم -

تمرينات تخدم عنا ر المياقة  - ق 20 اإلعداد البدني
البدنية المرتبطة بالميارة المراد 

 تعميميا

تمرينات تخدم عنا ر المياقة البدنية  - ق 20
 المرتبطة بالميارة المراد تعميميا

تعميم الميارات اليجومية باستخدام  - ق 21 النشاط التعميمي
 إستراتيجية ) فكر ، زاوج ، شارك(

تعميم الميارات اليجومية بالشكل  - ق 21
 الت ميدي في كر اليد

تطبيق ما تم تعممو في شكل تدريبات  ق 20 النشاط التطبي ي
 لتنمية تمك الميارات

ات تطبيق ما تم تعممو في شكل تدريب ق 20
 لتنمية تمك الميارات

 تمرينات إطالة وتيدئة ق1 تمرينات إطالة وتيدئة ق1 النشاط الختامي

 إعداد وبناء الوحدات التعميمية باستخدام إستراتيجية ) فكر ، زاوج ، شارك(:
اامت الباؤي ببناو الوؤدات التعميمية لممرارات الرجومية ما كر  اليد ايد البؤي )استدم الكر  

الت وي  م  ا رتكاز(، وذل  بعد  –التمرير  الكرباجية م  ال بات  –تنطيط الكر  -ي  باليد
(، ناىد محمود سعد، 1002والمتمثمة في منير جرجس إبراىيم )الرجوع إلق المراجل العممية 

(، داليا 1001( والدراسات الساب ة مثل دراسة  أمير  بري بدير ) 1002نيمي رمزي فييم)
ومقا  لمتوزيل الزمنا ل طة التربية (، 1009(، "بدور محمد عادل )1008سعد السعيد )

( أسابيل، واامت الباؤي بعرض هذ  2الرياضية بالمدرسة لمي   الدراسا ال انا، لمد  )
( 9الوؤدات التعميمية عمق ااستاذ  والمت   ي  ما مجا  المناهج وطرق التدريس وعددهم )

 %. 500مقترم عمق الوؤدات المقترؤة ( ، وكانت نسبة موا 1 براو ممؤق )
 (3تن يذ الوحدات التعميمية باستخدام استراتيجية ) فكر ، زاوج ، شارك(: ممحق)

 خطوات تطبيق إستراتيجية ) فكر ، زاوج ، شارك( :
تم التدريس لممجموعة التجريبية ومقا  إلستراتيجية ) مكر ، زاوج،  ار (، ما الجزو ال ا  

 لمدرس كااتا  بالن اط التعميما
تقوم المعممة بطرح مجموع  م  ااس مة عما الطالبات ع  كييية أداو المرار  والتا يكو   -

 ميرا بعض التمميؤات لكا تساعد الطالبات الا التو   لمطريق  ال ؤيؤة آلداو المرار   ؟
 وتقوم الطالبات بالتيكير ما ااس مة المطروؤ  عميرم م   د  المراؤ  التالية  

 انية( وعما ك  طالبة  ا  تقوم بالتيكير 20تعطق الطالبات متر  مدترا) رحمة ) فكر(:م -
بميردها ما كييية أداو المرار  بطريقة  ؤيؤة، وايضا كييية أداو التمري  ال ا  بالمرار  
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 وذل  لتطبيقرا ما المرؤمة الدؤقة، مل مدؤظة اإلجابة عمق ااس مة المطروؤة.
المرؤمة التا تما مرؤمة مكر ؤيي تطم  المعممة م  ك  طالبة أ   (   وهامرحمة ) زاوج -

ت تار زميم  لرا لمعم  ب ك  أزواج وذل  بم اركة زميمترا ما تطبيق التماري  ال ا ة 
بالمرار ، وم اركة زميمترا اامكار وتباد  اآلراو ما كييية التنييذ لمواجبات الؤركية لممرار  

  انية (. 60ة )واليتر  الزمنية لرذ  المرؤم
(  ما هذ  المرؤمة تطم  المعممة م  ك  زوج اإلنضمام إلق زوج آ ر مرحمة )شارك -

وم اركترم ما تنييذ التماري  التا تؤدل إلق التعرل عمق كييية أداو المرار  وهنا يتم العم  
ب ك  مجموعات ك  مجموعة تتكو  م  أربع  طالبات وم اركة أمراد المجموعة اامكار 

او واإلتياق عمق  ؤة العم  ما تنييذ الواجبات الؤركية التا تتضمنرا وراة العم  واآلر 
  انية (.  90والمد  الزمنية الم   ة  لرذ  المرؤمة )

 ( 2إعداد وتن يذ الوحدات باستخدام )الشرح والعرض( لممجموعة الضابطة: ممحق)

ال رح والعرض( والذل يعتمد عمق اامت الباؤ ة بالتدريس لممجموعة الضابطة باست دام طريقة ) 
ال رح وتوجي  الطالبات م  اب  المعممة ، وتت ذ المعممة جميل القرارات ما مراؤ  العممية 

 التعميمية، وعمق الطالبات تنييذ التوجيرات والتماري  والواجبات إ ناو الؤ ة.

 الدراسة اإلستطالعية:

( طالبة م   ارج عينة الدراسة 24ة اوامرا )اامت الباؤ ة باجراو الدراسة ا ستطدعية عمق عين
 بردل  2020/  2/  9ااساسية وم  نيس مجتمل البؤي وذل  ما يوم 

تطبيق وؤد  تعميمية والتعرل عمق مد  مدومة هذ  الوؤد  م  ؤيي الماد  العممية باست دام  -
  ار ( لتؤسي  ااداو المرارل لمعينة ايد البؤي.  –زاوج  –استراتيجية )مكر 

  مد مة اادوات وااجرز  المست دمة لتنييذ الوؤدات التعميمية. -
 معرمة الم كدت التا اد تواج  الباؤ ة أ ناو تطبيق الدراسة و العم  عما ا دؤرا . -

 الدراسة األساسية:

 ال ياسات ال بمية:

 –الس  اامت الباؤ ة باجراو القياسات القبمية لممجموعتي  التجريبية والضابطة مق مت.يرات )
 -(5ا تبار الذكاو ) ممؤق  -اإل تبارات المرارية  –اإل تبارات البدنية  -الوز   –الطو  

واد تم التأكد م  تكامؤ .  52/2/2020إلق  9/2/2020مقياس الدامعية (  وذل  مق اليتر  م  
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ف اإلح ائي ( التو ي2/26جدول )              عينة البؤي اإلجمالية م   د  القياسات القبمية ما 
 22ن =                  لبيانات عينة البحث  الكمية في المتغيرات األولية األساسية               

 المتغيرات
 الدالالت اإلح ائية لمتو يف

المتوسط 
 الوسيط الحسابى

االنحراف 
 معامل االلتواء معامل الت مط  المعياري

 0.21 2.23 0.20 26.22 26.12 السن )سنة(
 2.02- 0.11 6.19 213 211.23 لطول )سم(ا

 0.62- 2.01- 2.89 12 29.93 الوزن )كجم(
 0.23 0.11- 1.62 62 62.01  مستوى الذكاء )درجة(

( وال دددددا  بتجدددددانس بياندددددات عيندددددة البؤدددددي الكميدددددة مدددددا )المت.يدددددرات 5/52يتضدددددا مددددد  جددددددو  )
( ممدددددددا 0.42إلدددددددق   5.05-ااوليدددددددة( ابددددددد  التجربدددددددة أ  معدددددددامدت ا لتدددددددواو تتدددددددراوح مدددددددا بدددددددي  )

يددددددد  عمددددددق أ  القياسددددددات المست م ددددددة اريبددددددة مدددددد  اإلعتداليددددددة ؤيددددددي أ  ادددددديم معامدددددد  ا لتددددددواو 
. وتقتددددر  جدددددا مدددد  ال ددددير . كمددددا بمددددغ معامدددد  الددددتيمطا مددددا بددددي  2±اإلعتداليددددة تتددددراوح مددددابي   

(  . وهددددددذا يعنددددددق ا  تذبددددددذ  المنؤنددددددق ا عتدددددددالق يعتبددددددر مقبددددددو  ومددددددق 526إلددددددق      5.02-)
سدددددط ولددددديس متذبدددددذبا اعمدددددق و  إلسدددددي  ممدددددا يؤكدددددد تجدددددانس أمدددددراد مجموعدددددة البؤدددددي الكميدددددة المتو 

 مق )المت.يرات ااولية( اب  التجربة .
 10( التو يف اإلح ائي لبيانات عينة البحث  األساسية   في اختبارات ال درات البدنية  قبل التجربة                      ن = 2/22جدول )

 االختبارات
 الدالالت اإلح ائية لمتو يف

المتوسط 
 الوسيط الحسابي

 االنحراف
 معامل االلتواء معامل الت مط  المعياري

ال درة المميزة بالسرعة 
 0.61 2.02- 2.18 9.96 20.26 اختبار رمي كرة يد ألبعد مسافة )م( لمذراعين

ال وة المميزة بالسرعة 
 0.36 0.06 0.22 2.13 2.18 (اختبار الوثا العريض من الثبات )م لمرجمين

م( من البدء العالي بالزمن 60اختبار ) السرعة االنت الية
 0.26 0.31- 0.62 3.01 3.26 )ثانية(

اختبار رمي واست بال كرات تنس  التوافق
 )درجة(

2.21 1 2.12 -0.21 -0.63 

 الدقية
اختبار الت ويا عمى الدوائر التداخمة 

 )درجة(
3.08 3 2.22 -2.12 0.03 

اختبار ثني الجذع خم ا من اإلنبطاح  المرونة
 0.68 0.02- 6.22 11 11.23 )سم(

م(  20×2اختبار الجري االرتدادي ) الرشاقة
 0.22- 2.68- 2.12 21.28 22.20 )ثانية(
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( وال دددددا  بتجدددددانس بياندددددات عيندددددة البؤدددددي الكميدددددة مدددددا )ا تبدددددارات 5/54يتضدددددا مددددد  جددددددو  )
( 0.62إلدددددق   0.26-أ  معدددددامدت ا لتدددددواو تتدددددراوح مدددددا بدددددي  ) القددددددرات البدنيدددددة( ابددددد  التجربدددددة

ممدددددددا يددددددددد  عمدددددددق أ  القياسددددددددات المست م دددددددة اريبددددددددة مددددددد  اإلعتداليددددددددة ؤيدددددددي أ  ادددددددديم معامدددددددد  
. وتقتددددر  جدددددا مدددد  ال ددددير . كمددددا بمددددغ معامدددد  الددددتيمطا 2±ا لتددددواو اإلعتداليددددة تتددددراوح مددددابي   

المنؤندددددددق ا عتددددددددالق يعتبدددددددر (  . وهدددددددذا يعندددددددق ا  تذبدددددددذ  0.02إلدددددددق      5.29-مدددددددا بدددددددي  )
مقبدددددو  ومددددددق المتوسددددددط ولدددددديس متذبددددددذبا اعمددددددق و  إلسدددددي  ممددددددا يؤكددددددد تجددددددانس أمددددددراد مجموعددددددة 

 البؤي الكمية مق )ا تبارات القدرات البدنية( اب  التجربة .
ن =                 ( التو يف اإلح ائي لبيانات عينة البحث  األساسية في االختبارات الميارية  قبل التجربة      2/21جدول )

10  

 المحددات  
 الدالالت اإلح ائية لمتو يف

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف الوسيط
 المعياري

 معامل االلتواء معامل الت مط 

اختبار رمي واستالم الكرة باليدين من  استالم الكرة باليدين
 0.01- 0.29- 0.81 21.61 21.31 الجري )ثانية(

ختبار التمرير واالستالم من الثبات عمى ا التمريرة الكرباجية
 ث(60حائط )تمريرة كرباجية( )عدد/

28.81 29 2.82 -0.22 0.61 

 تنطيط الكرة
 21اختبار التنطيط في خط مست يم / ) 

 0.11 2.26- 0.92 2.63 2.13 م()ثانية(

الت ويا الكرباجي 
 من االرتكاز

اختبار الت ويا من االرتكاز عمى خط 
 (3م( )عدد/9)

1.22 6 0.90 -2.23 0.10 

( وال دددددا  بتجدددددانس بياندددددات عيندددددة البؤدددددي الكميدددددة مدددددا )ا  تبدددددارات 5/51يتضددددا مددددد  جددددددو  )
( ممددددددا 0.22إلددددددق   0.02-المراريددددددة( ابدددددد  التجربددددددة أ  معددددددامدت ا لتددددددواو تتددددددراوح مددددددا بددددددي  )

يددددددد  عمددددددق أ  القياسددددددات المست م ددددددة اريبددددددة مدددددد  اإلعتداليددددددة ؤيددددددي أ  ادددددديم معامدددددد  ا لتددددددواو 
. وتقتددددر  جدددددا مدددد  ال ددددير . كمددددا بمددددغ معامدددد  الددددتيمطا مددددا بددددي  2±تداليددددة تتددددراوح مددددابي   اإلع
(  . وهددددددددذا يعنددددددددق ا  تذبددددددددذ  المنؤنددددددددق ا عتدددددددددالق يعتبددددددددر مقبددددددددو  0.24-إلددددددددق      5.56-)

ومدددددق المتوسدددددط ولددددديس متذبدددددذبا اعمدددددق و  إلسدددددي  ممدددددا يؤكدددددد تجدددددانس أمدددددراد مجموعدددددة البؤدددددي 
 ( اب  التجربة  تبارات المراريةالكمية مق )ا 

( التو يف اإلح ائي لبيانات عينة البحث  األساسية في م ياس دافعية التعميم نحو م رر كرة اليد لطالبات ال ف 2/23جدول )
 10الثاني من المرحمة اإلعدادية قبل التجربة                ن = 

 المحددات  
 الدالالت اإلح ائية لمتو يف

المتوسط 
 الوسيط الحسابي

 نحرافاال 
 معامل االلتواء معامل الت مط  المعياري

 0.12 0.81- 1.28 23 23.30 م ياس دافعية التعميم نحو م رر كرة اليد 



 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل

Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 م0202 يوما (4اجلزء ) 98العدد            اجمللة العلمية للرتبية البدنية وعلوم الرياضة          
 

21 

 
( وال ددددددا  بتجددددددانس بيانددددددات عينددددددة البؤددددددي الكميددددددة مددددددا )مقيدددددداس 5/56يتضددددددا مدددددد  جدددددددو  )

ابددددد  دامعيدددددة التعمددددديم نؤدددددو مقدددددرر كدددددر  اليدددددد لطالبدددددات ال دددددل ال دددددانا مددددد  المرؤمدددددة اإلعداديدددددة( 
( ممددددددا يددددددد  عمددددددق أ  القياسددددددات المست م ددددددة اريبددددددة 0.22التجربددددددة أ  معامدددددد  ا لتددددددواو بمددددددغ )

. وتقتدددددر  جدددددددا 2±مددددد  اإلعتداليدددددة ؤيددددددي أ  اددددديم معامددددد  ا لتددددددواو اإلعتداليدددددة تتدددددراوح مددددددابي   
(  . وهدددددددذا يعندددددددق ا  تذبدددددددذ  المنؤندددددددق 0.92-مددددددد  ال دددددددير . كمدددددددا بمدددددددغ معامددددددد  الدددددددتيمطا )

مدددددق المتوسدددددط ولددددديس متذبدددددذبا اعمدددددق و  إلسدددددي  ممدددددا يؤكدددددد تجدددددانس ا عتددددددالق يعتبدددددر مقبدددددو  و 
أمددددددراد مجموعددددددة البؤددددددي الكميددددددة مددددددق )مقيدددددداس دامعيددددددة التعمدددددديم نؤددددددو مقددددددرر كددددددر  اليددددددد لطالبددددددات 

 ال ل ال انا م  المرؤمة اإلعدادية( اب  التجربة .
 تطبيق الوحدات التعميمية:

لتجريبية والتا تم لرا التدريس باست دام                                     اامت الباؤ ة بتطبيق الدراسة ااساسية عمق المجموعة ا
إستراتيجية )مكر ، زاوج،  ار ( وذل  ما الجزو ال ا  بالن اط التعميما م  الدرس ،  وكذل  
تطبيق الدراسة  عما المجموع  الضابط  باست دام الطريقة المتبعة ) ال رح والعرض( وذل  

( أسابيل بواال درسي  أسبوعيا  2لمد  )  50/2/2020إلق  59/2/2020  د  اليتر  م 
 ( دايقة .41وأست.رق زم  الدرس )

 ال ياسات البعدية:
بعد ا نتراو م  تطبيق التجربة ااساسية تم إجراو القياسات البعدية لممجموعتي  

لدامعية نؤو التجريبية والضابطة مق مت.يرات الدراسة )اإل تبارات المرارية _ مقياس ا
 .52/2/2020،  55التعمم ( وذل  مق يوما  

 المعالجات اإلح ائية:
 تم إجراو المعالجات اإلؤ ا ية باست دام ااسالي  اإلؤ ا ية التالية   
 المتوسط الؤسابق.  -
 اإلنؤرال المعيار . معام  اإللتواو.  -
 معام  التيمطا . -
 معام  اإلرتباط.  -
 ؤجم التأ ير. -
 النسبة الم وية. -
 .(T-Test)ا تبار )ت( لد لة مدروق المتوسدطات  -
نسبة التؤسد .       -          
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 عرض النتائج : 
 اوال : ال روق بين ال ياس ال بمي وال ياس البعدى لممجموعة التجريبية:

ن                      (ال روق بين ال ياس ال بمي وال ياس البعدى لممجموعة التجريبية في االختبارات الميارية     2/22جدول )
 =11 

 الدالالت اإلح ائية
 
 

 المتغيرات

 ال ياس البعدي ال ياس ال بمي
ال رق بين 
 قيمة المتوسطين

 ت
نسبة 

 التحسن %
 ع± س ع± س ع± س

استالم الكرة 
 باليدين

اختبار رمي واستالم 
الكرة باليدين من الجري 

 )ثانية(
21.31 0.29 22.22 0.83 2.22 2.22 29.11* 18.31% 

التمريرة 
 الكرباجية

اختبار التمرير واالستالم 
من الثبات عمى حائط 
)تمريرة كرباجية( 

 ث(60)عدد/

28.91 2.92 11.18 0.29 6.63 2.93 8.19* 22.23% 

 تنطيط الكرة
اختبار التنطيط في خط 

 21مست يم / ) 
 م()ثانية(

2.18 0.91 1.01 0.68 1.11 2.03 20.30* 60.92% 

الت ويا 
كرباجي من ال

 االرتكاز

اختبار الت ويا من 
م( 9االرتكاز عمى خط )

 (3)عدد/
1.30 0.82 2.88 0.30 1.18 0.92 21.28* 82.39% 

 1.03=  0.01* معنوى عند مستوى        
( وال ددددددا  بدددددداليروق بددددددي  القيدددددداس القبمددددددق والقيدددددداس البعددددددد  مددددددق 5/52يتضددددددا مدددددد  جدددددددو  )

بيدددددددة ، وجدددددددود مدددددددروق بدددددددي  القياسدددددددي  عندددددددد مسدددددددتو  )ا  تبدددددددارات المراريدددددددة( لممجموعدددددددة التجري
مددددق جميددددل ا تبددددارات المراريددددة ل ددددالا القيدددداس البعددددد ، ؤيددددي بم.ددددت ايمددددة ت مددددا بددددي   0.01

كمدددددا   0.01( وهدددددذ  القددددديم اكبدددددر مددددد  ايمدددددة ت الجدوليدددددة عندددددد مسدددددتو  59.11الدددددق    9.19)
  %(92.69%  الق   52.26تراوؤت نسبة التؤس  ل الا القياس البعد  ما بي  )

ن  التعميم نحو م رر كرة اليد      (ال روق بين ال ياس ال بمي وال ياس البعدى لممجموعة التجريبية في م ياس دافعية2/28جدول )
 =11 

 الدالالت اإلح ائية
 
 

 المتغيرات

 ال رق بين المتوسطين ال ياس البعدي ال ياس ال بمي
 قيمة
 ت

نسبة 
التحسن 
 ع± س ع± س ع± س %

ية التعميم نحو م رر كرة اليد م ياس دافع
 (99)درجة/

23.80 2.92 22.23 2.21 60.93 8.61 28.12* 33.21% 
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 1.03=  0.01* معنوى عند مستوى        
( وال ددددددا  بدددددداليروق بددددددي  القيدددددداس القبمددددددق والقيدددددداس البعددددددد  مددددددق 5/59يتضددددددا مدددددد  جدددددددو  )

وجددددددود مددددددروق بددددددي     )مقيدددددداس دامعيددددددة التعمدددددديم نؤددددددو مقددددددرر كددددددر  اليددددددد( لممجموعددددددة التجريبيددددددة ،
مددددق مقيدددداس دامعيددددة التعمدددديم نؤددددو مقددددرر كددددر  اليددددد ل ددددالا القيدددداس  0.01القياسددددي  عنددددد مسددددتو  

( وهدددددددذ  القددددددديم اكبدددددددر مددددددد  ايمدددددددة ت الجدوليدددددددة عندددددددد 59.14البعدددددددد ، ؤيدددددددي بم.دددددددت ايمدددددددة ت )
 %( 66.51كما بم.ت نسبة التؤس  ل الا القياس البعد  )  0.01مستو  

 ال بمي وال ياس البعدى لممجموعة الضابطة:ثانيا : ال روق بين ال ياس 
 11(ال روق بين ال ياس ال بمي وال ياس البعدى لممجموعة الضابطة في االختبارات الميارية        ن = 2/29جدول )

 الدالالت اإلح ائية
 
 

 المتغيرات

 ال رق بين المتوسطين ال ياس البعدي ال ياس ال بمي
 قيمة
 ت

نسبة 
 التحسن %

 ع± س ع± س ع± س

استالم الكرة 
 باليدين

اختبار رمي واستالم الكرة 
 باليدين من الجري )ثانية(

21.36 0.96 26.93 0.12 2.32 2.00 8.66* 20.39% 

التمريرة 
 الكرباجية

اختبار التمرير واالستالم 
من الثبات عمى حائط 
)تمريرة كرباجية( 

 ث(60)عدد/

28.21 2.29 29.38 2.22 0.93 2.12 6.82* 1.26% 

اختبار التنطيط في خط  تنطيط الكرة
 %3.26 *6.21 0.22 0.29 0.12 3.21 0.93 2.12 م()ثانية( 21مست يم / ) 

الت ويا 
الكرباجي من 
 االرتكاز

اختبار الت ويا من 
م( 9االرتكاز عمى خط )
 (3)عدد/

1.88 0.96 6.23 0.30 0.88 0.92 2.16* 60.13% 

 1.03 = 0.01* معنوى عند مستوى        
( وال ددا  بدداليروق بددي  القيدداس القبمددق والقيدداس البعددد  مددق )ا  تبددارات 5/59يتضددا مدد  جدددو  )

مدق جميدل ا تبدارات  0.01المرارية( لممجموعة الضابطة ، وجدود مدروق بدي  القياسدي  عندد مسدتو  
كبر ( وهذ  القيم ا9.22الق    2.42المرارية ل الا القياس البعد ، ؤيي بم.ت ايمة ت ما بي  )

كما تراوؤت نسبة التؤس  ل الا القياس البعد  ما بدي    0.01م  ايمة ت الجدولية عند مستو  
 %( 20.16%  الق   1.52)

(ال روق بين ال ياس ال بمي وال ياس البعدى لممجموعة الضابطة في م ياس دافعية التعميم نحو م رر كرة اليد  ن = 2/10جدول )
11 

 الدالالت اإلح ائية
ال رق بين  ال ياس البعدي ال ياس ال بمي 

 المتوسطين
 قيمة
 ت

نسبة 
التحسن 
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 يراتالمتغ

 % ع± س ع± س ع± س

م ياس دافعية التعميم نحو م رر كرة اليد 
 %21.91 *1.88 3.19 2.20 6.82 16.80 1.28 23.20 (99)درجة/

 1.03=  0.01* معنوى عند مستوى        
يروق بي  القياس القبمق والقياس البعد  مدق )مقيداس دامعيدة ( وال ا  بال5/20يتضا م  جدو  )

 0.01التعميم نؤو مقرر كر  اليد( لممجموعة الضابطة  ،   وجود مدروق بدي  القياسدي  عندد مسدتو  
( 1.99مق مقياس دامعية التعميم نؤو مقرر كر  اليد ل دالا القيداس البعدد ، ؤيدي بم.دت ايمدة ت )

كمدا بم.دت نسدبة التؤسد  ل دالا القيداس   0.01جدولية عند مسدتو  وهذ  القيم اكبر م  ايمة ت ال
 %( 51.91البعد  )

ثالثا : ال روق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فى االختبارات الميارية بعد 
 التجربة 

 التجربة( ال روق بين المجموعة التجريبية  والمجموعة الضابطة  فى االختبارات الميارية بعد  2/12جدول )

 الدالالت اإلح ائية
 

 االختبارات

 المجموعة التجريبية
  11ن = 

 المجموعة الضابطة
ال رق بين  11ن = 

 المتوسطين
 قيمة
 نسبة ال روق % ت

 ع± س ع± س

استالم الكرة 
 باليدين

اختبار رمي واستالم الكرة 
 %11.19 *26.88 1.81 0.12 26.93 0.83 22.22 باليدين من الجري )ثانية(

التمريرة 
 الكرباجية

اختبار التمرير واالستالم 
من الثبات عمى حائط 
)تمريرة كرباجية( 

 ث(60)عدد/

11.18 0.29 29.38 2.22 1.30 8.03* 22.32% 

 تنطيط الكرة
اختبار التنطيط في خط 

 %62.62 *21.36 2.26 0.12 3.21 0.68 1.01 م()ثانية( 21مست يم / ) 

الت ويا 
الكرباجي من 

 تكازاالر 

اختبار الت ويا من 
م( 9االرتكاز عمى خط )

 (3)عدد/
2.88 0.30 6.23 0.30 2.21 3.32* 11.91% 

 1.02=  0.01* معنوي عند مستوى               

( و ال دا  بداليروق بدي  المجموعدة التجريبيدة 5/5( وال ك  البيانا رادم )5/25يتضا م  جدو  )
رارية( بعد التجربة . وجود مروق معنويدة بدي  المجمدوعتي  والمجموعة الضدابطة ما )ا  تبارات الم

ل الا المجموعة التجريبية ما جميل ا  تبارات المراريدة. ؤيدي بم.دت  ايمدة ) ت ( المؤسدوبة مدا 
كمددا تراوؤددت نسددبة اليددروق  مددا  0.01( و هددذ  القدديم معنويددة عنددد مسددتو  52.99إلددق  6.65بددي  )
 مجموعة التجريبية%( ل الا ال24.24% الق   55.62بي  )

 



 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل

Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 م0202 يوما (4اجلزء ) 98العدد            اجمللة العلمية للرتبية البدنية وعلوم الرياضة          
 

24 

  

 رمي واستالم الكرة باليدين من الجري
اختبار التمرير واالستالم من الثبات عمى حائط 

 )تمريرة كرباجيو(

  
 م(9اختبار الت ويا من االرتكاز عمى خط ) م( 21ت يم / ) اختبار التنطيط في خط مس
 ( المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية  والمجموعة الضابطة  فى2/2شكل )

 االختبارات الميارية بعد التجربة
 يد بعد  التجربة ( ال روق بين المجموعة التجريبية  والمجموعة الضابطة  فى م ياس دافعية التعميم نحو م رر كرة ال2/11جدول )

 الدالالت اإلح ائية
 

 االختبارات

 المجموعة التجريبية
  11ن = 

 المجموعة الضابطة
 11ن = 

ال رق 
بين 
المتوسط
 ين

 قيمة
 ت

نسبة 
 ال روق %

 ع± س ع± س

م ياس دافعية التعميم نحو م رر كرة اليد 
 (99)درجة/

22.23 2.21 16.80 6.82 16.93 10.61 60.82% 

 1.02=  0.01* معنوي عند مستوى               

( و ال دا  بداليروق بدي  المجموعدة التجريبيدة 5/2( وال ك  البيانق رادم )5/22يتضا م  جدو  )
(( بعددد التجربددة . 99والمجموعددة الضدددابطة مددا )مقيدداس دامعيددة التعمدديم نؤددو مقددرر كددر  اليددد )درجددة/
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جريبيددة مددق مقيدداس دامعيددة التعمدديم نؤددو وجددود مددروق معنويددة بددي  المجمددوعتي  ل ددالا المجموعددة الت
( و هددذ  القدديم معنويددة عنددد مسددتو  20.22مقددرر كددر  اليددد. ؤيددي بم.ددت  ايمددة ) ت ( المؤسددوبة )

 %( 20.95كما بم.ت نسبة اليروق ) 0.01

 
 م ياس دافعية التعميم نحو م رر كرة اليد 

 عة التجريبية  والمجموعة الضابطة  مق( المتوسط الؤسابا لممجمو 5/2 ك  )
 بعد التجربةمقياس دامعية التعميم نؤو مقرر كر  اليد 

 مناقشة النتائج :
"تأثير بعد عرض نتا ج بيانات الدراسة الؤالية إؤ ا يا  ، سول تقوم الباؤ ة بمناا ترا لمتعرل  

لكرة اليد  وعالقتو  استخدام احدي إستراتيجيات التعمم النشط عمى مستوى األداء المياري
 بدافعية التعمم لطالبات المرحمو األعدادية "

( وال دددددا  بددددداليروق بدددددي  القيددددداس القبمدددددق والقيددددداس البعدددددد  مدددددق 52يتضدددددا مددددد  نتدددددا ج جددددددو  )
)ا  تبدددددددارات المراريدددددددة( لممجموعدددددددة التجريبيدددددددة ، وجدددددددود مدددددددروق بدددددددي  القياسدددددددي  عندددددددد مسدددددددتو  

س البعددددد ، ؤيددددي بم.ددددت ايمددددة ت مددددا بددددي  مددددق جميددددل ا تبددددارات المراريددددة ل ددددالا القيددددا 0.01
كمدددددا   0.01( وهدددددذ  القددددديم اكبدددددر مددددد  ايمدددددة ت الجدوليدددددة عندددددد مسدددددتو  59.11الدددددق    9.19)

 %( ،92.69%  الددددددق   52.26تراوؤددددددت نسددددددبة التؤسدددددد  ل ددددددالا القيدددددداس البعددددددد  مددددددا بددددددي  )
دام التدددددأ ير اإليجدددددابق لموؤددددددات التعميميدددددة المقترؤدددددة باسدددددت وترجدددددل الباؤ دددددة هدددددذا التؤسددددد  الدددددا 

 دددددددار (. ؤيدددددددي تعدددددددد نسدددددددبة تؤسددددددد  كبيدددددددر  بدددددددي  القيددددددداس القبمدددددددق  –زاوج  -إسدددددددتراتيجية )مكدددددددر
 والقياس البعد  

وتعددددددددزو الباؤ دددددددد  هددددددددذا التددددددددأ ير اإليجددددددددابا مددددددددا تؤسدددددددد  مسددددددددتو  ااداو المرددددددددار  لممجموعدددددددددة 
 -زاوج -التجريبيدددددددة  إلدددددددق معاليدددددددة الوؤددددددددات التعميميدددددددة المقترؤدددددددة باسدددددددت دام إسدددددددتراتيجية )مكدددددددر
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  اسدددددددت دمترا الباؤدددددددي مدددددددق تعمددددددديم المردددددددارات  ) ايدددددددد البؤدددددددي (  ؤيدددددددي ا  هدددددددذ   دددددددار ( الدددددددذ
ااسددددددددتراتيجية تتمتددددددددل بكدددددددد  مدددددددد  عن ددددددددرل الت ددددددددويق والؤمدددددددداس واا ددددددددار   ؤيددددددددي أ  الطالبدددددددد  
تتو ددددددد  لكيييدددددددة ااداو مددددددد   دددددددد  الم دددددددارك  اليعميدددددددة مدددددددا التيكيدددددددر والع دددددددل الدددددددذهنا مدددددددل 

نرم مدددددا التيدددددوق عمدددددا ا  دددددرل لتؤسدددددي  زميدتردددددا ممدددددا سددددداعد الطالبدددددات عمدددددا زيددددداد  الرةبدددددة بيددددد
مسدددددددتول ا داو  وكددددددددذل  إظرددددددددار القدددددددددرات الؤركيددددددددة ، كمددددددددا انرددددددددا تتطمدددددددد  أن ددددددددطة وتدددددددددريبات 

 متنوعة  وبذل  تساعد عمق زياد  التنامس والمرح والتعاو  بي  الطالبات.
 ار (  –زاوج  -إستراتيجية )مكرؤيي أ  نجاح   (1001)" وحيد جبرانويؤكد هذ  النتا ج "

عتمد عمق توسيل دا ر  ا  تيار لممتعمم وتمتع  بقدر كبير م  الؤرية والم اركة اإليجابية مق ي
الموال التعميما، ؤيي يتؤم  المتعمم مس ولية تعمم ، مي تار ما يريد ، ويتابل تقدم  ويقيم 

مم، إنجاز  بنيس ، كما يعتمد التعمم الن ط عما التمتل بمرارات وادرات ما قة مق عممية التع
وبالتالا يتؤو  دور المعمم إلق ميسر لمعممية التعميمية وليس نااد لممعمومات، وومقا  لذل  تتعدد 
م ادر التعمم وتتنوع، كما ت تمل أسالي  التدريس وطرق تقييم العممية التعميمية بكامة عنا رها. 

  (28: 1001)وجبران، 
أ  الطريقة الجيد  هق التق تؤد   (2999فوزى طو إبراىيم"، "رجا أحمد الكمزة" )كما يضيل "

إلق وضوح الردل منرا أمام المتعممي  وتست ير دوامعرم عمق القيام بأوج  ن اط التعميم وتعودهم 
  (226، 2999)فوزى إبراىيم"، رجا الكمزة": عمق كييية الؤكم عمق النتا ج.

ما  (1028كي " )مينا حممي ذوتتيق هذ  النتا ج مل ما تو مت إلي  نتا ج دراسة ك  م  
أ ار ؤس  ما مجا  الكر  الطا ر ،  (1022ندى محسوا عبد الحميد" )مجا  تنس الطاولة، "

"ؤيي أ بتت نتا ج هذ  الدراسات أ  إستراتيجية  في مجال الرياضات المائية، (2052ؤامد)
طة التعمم الن ط لرا تأ ير إيجابا عمق تؤسي  مستول ااداو المرارل وكذل  المعرما لألن 

( ) أثار حسن ا  1: 1022()ندى محسوا ا 2:  1028) مينا حممى ا الرياضية الم تمي .
1021 :29  ) 

( وال ا  باليروق بي  القياس القبمق والقياس البعد  مق )ا  تبارات 59كما يتضا م  جدو  )
ارات مق جميل ا تب 0.01، وجود مروق بي  القياسي  عند مستو   الضابطةالمرارية( لممجموعة 

( وهذ  القيم 9.22الق    2.42المرارية ل الا القياس البعد ، ؤيي بم.ت ايمة ت ما بي  )
كما تراوؤت نسبة التؤس  ل الا القياس البعد    0.01اكبر م  ايمة ت الجدولية عند مستو  

 %( 20.16%  الق   1.52ما بي  )
) ايدددددددد البؤدددددددي( إلدددددددق  وترجدددددددل الباؤ دددددددة ذلددددددد  التؤسددددددد  مدددددددا مسدددددددتو  اداو المردددددددارات الرجوميدددددددة

اسددددت دام ااسددددمو  التقميدددددل المتبددددل والددددذل تددددم مدددد   ددددد  عددددرض النمددددوذج لكدددد  مرددددار  وتكددددرار 
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المرددددددارات المتعممددددددة ب ددددددك  مك ددددددل وت ددددددؤيا اا طدددددداو مدددددد  ابدددددد  المعممددددددة ، وكددددددذل  تدددددددريس 
المدددددداد  لمطالبددددددات ب ددددددور  منطقيددددددة ممددددددا يسدددددداعدهم عمددددددق إمكانيددددددة تطبيقرددددددا سددددددريعا  ، وانتظددددددام 

ا أداو الواجدددددد  التعميمددددددا المطمددددددو  مددددددنرم ، ، كدددددد  هددددددذ  العوامدددددد  مجتمعددددددة أدت الطالبددددددات مدددددد
إلدددددق تؤسددددد  مسدددددتو  أداو الطالبددددددات مدددددا المردددددارات الرجوميدددددة ايددددددد البؤدددددي ولكددددد  بنسددددد  أادددددد  
مددددددد  المجموعدددددددة التجريبيدددددددة وترجدددددددل الباؤ دددددددة ايضدددددددا  هدددددددذ  النتدددددددا ج إلدددددددق أ  التعمددددددديم بااسدددددددمو  

طالبدددددات لمم ددددداركة اإليجابيدددددة ا نددددداو التعمددددديم كمدددددا   التقميددددددل المتبدددددل ةالبدددددا    يعطدددددا مر دددددة لم
( ، 2050يراعدددددا اليدددددروق اليرديدددددة .، وهدددددذا ماتؤكدددددد  دراسدددددة كددددد  مددددد  مؤمدددددود مؤسددددد  مؤمدددددد )

( ، ؤيدددددي اتيقدددددوا عمدددددق أ  ااسدددددمو  التقميددددددل المتبدددددل أد  إلدددددق 2001ماطمدددددة أؤمدددددد بسددددديونا )
  يرجدددددل إلدددددق أنددددد  مددددد  تؤسددددد  مسدددددتو  أداو المتعممدددددي  مدددددا اان دددددطة الرياضدددددية الم تميدددددة وذلددددد

نتددددددددا ج عمميددددددددة الددددددددتعمم هددددددددو تؤسددددددددي  مسددددددددتو  ااداو ، بينمددددددددا ت تمددددددددل درجددددددددة التؤسدددددددد  طبقددددددددا  
() فاطميييييييية  22: 1020.) محمييييييييود محسيييييييين ا لألسددددددددمو  المسددددددددت دم مددددددددا عمميددددددددة الددددددددتعمم 

 (19:  1001بسيونى ا 
 ( إلددددق أ  مسددددتو  أداو الطالدددد 2002وتتيددددق هددددذ  النتيجددددة مددددل مددددا أ ددددار إليدددد  ميتددددق إبددددراهيم )

يتواددددل عمددددق مقدددددر  المعمددددم الرياضددددق عمددددق ال ددددرح الجيددددد لممرددددار  الؤركيددددة مدددد  ؤيددددي الوضددددل 
ال ددددددؤيا لمجسدددددددم  كمددددددا أ  ااداو المسدددددددتمرلممرار  وتكددددددرار ااداو وتعديمددددددد  يددددددؤد  إلدددددددق تكامددددددد  
ااجددددزاو ال دددد.ير  المكوندددددة لممرددددار  الؤركيدددددة  وترابطرددددا ممددددا يدددددؤ ر عمددددق الجممدددددة الؤركيددددة ككددددد  

 (                                                        250   2002مستو  ااداو.) ميتق إبراهيم     ويسرم مق تؤسي  
( اندددددد  كممددددددا كانددددددت 5992ويتيددددددق ماسددددددبق مددددددل مددددددا ا ددددددارت اليدددددد  عيددددددال عبددددددد الكددددددريم ؤسدددددد  )

مؤدددددداو ت الممارسددددددة التددددددا تؤديرددددددا الطالبددددددات ك يددددددر   كممددددددا كددددددا  ااداو النرددددددا ا أمضدددددد  ، كمددددددا 
( والتدددددا تو دددددمت إلدددددق أ  ااسدددددمو  2009مدددددل نتدددددا ج دراسدددددة داليدددددا سدددددعد السدددددعيد ) يتيدددددق ذلددددد 

التقميدددددددل المتبددددددل ذات تددددددأ ير إيجددددددابا نسددددددبيا  عمددددددق بعددددددض المرددددددارات الرجوميددددددة مددددددا كددددددر  اليددددددد 
وب دددددددك  جز دددددددا م دددددددير  إلدددددددق أ  ااسدددددددمو  التقميددددددددل المتبدددددددل يدددددددؤدل إلدددددددق تؤسدددددددي  الؤركدددددددات 

تعمددددم المرددددارات ب ددددور  مرديددددة ويكددددو  المعمددددم هددددو ااساسددددية وعنا ددددر الميااددددة البدنيددددة ؤيددددي يددددتم 
:  1008( ) دالييييييا سيييييعد ا  60:  2996) ع ييييياف عبيييييدالكريم ا مؤدددددور العمميدددددة التعميميدددددة.

21  ) 
توجدددد مدددروق دالدددة إؤ دددا يا  بدددي   وبييييذا يتح يييق  يييحة ال يييرض األول واليييذي يييينص عميييى أنيييو:

ر  لددبعض المرددارات الرجوميددة المرددا المجموعددة التجريبيددة والمجموعددة الضددابطة مددا مسددتو  ااداو
 ل الا المجموعة التجريبية .  ما كر  اليد

( وال ددددا  بدددداليروق بددددي  القيدددداس القبمددددق والقيدددداس البعددددد  مددددق 5/59كمددددا يتضددددا مدددد  جدددددو  )
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)مقيدددددداس دامعيددددددة التعمدددددديم نؤددددددو مقددددددرر كددددددر  اليددددددد( لممجموعددددددة التجريبيددددددة ،   وجددددددود مددددددروق بددددددي  
يددددة التعمدددديم نؤددددو مقددددرر كددددر  اليددددد ل ددددالا القيدددداس مددددق مقيدددداس دامع 0.01القياسددددي  عنددددد مسددددتو  

( وهدددددددذ  القددددددديم اكبدددددددر مددددددد  ايمدددددددة ت الجدوليدددددددة عندددددددد 59.14البعدددددددد ، ؤيدددددددي بم.دددددددت ايمدددددددة ت )
 %(،66.51كما بم.ت نسبة التؤس  ل الا القياس البعد  )  0.01مستو  

م( م  أ  مستول الدامعية لدل الطد  5992) Gorham & Millette أ ار إلي ونظرا  لما  
يتكو  م   د  سمو  وادر  المعمم و برت  ما ت كي  البي ة التعميمية باإلضامة إلا عوام  

عطاو الت.ذية الرجعية المبا ر  )   22أ رل م   تنوع اان طة وتومير مر  لمتياع  والنجاح وا 
242) 

 -زاوج -تعزو الباؤ   هذا التؤس  إلق ماعمية الوؤدات التعميمية باست دام استراتيجية )مكر لذا
أ  ( 1001"محمد حماد ىندي" ) ير  ار ( لممجموعة التجريبية وااداو المرارل ؤيي 

 ار ( تست دم لتن يط ما لدل اامراد م  معرمة سابقة لمموال التعميمق -زاوج -إستراتيجية )مكر
أو اؤداي رد مع  ؤو  مكر  ما مبعد أ  يتأم  مكر  ما ما  مت لبعض داا ق يقوم ك  زوج 

الطالبات بمناا ة ما تو د إلي   م ي اركا  زوجا  آ ر م  الطالبات ما مناا ترما ؤو  م  
 1001) محمد حماد ا اليكر  نيسرا وتسجي  ما تو موا إلي  جميعا ليم   مكر المجموعة 

:21-26 )   

 ددددددار ( يجعمدددددد  أك ددددددر  -زاوج -ونسددددددت م  ممددددددا سددددددبق أ  دور المددددددتعمم مددددددق إسددددددتراتيجية )مكددددددر
عمم ؤيدددددي يجعمددددد  ييكدددددر ويسدددددت دم معموماتددددد  السدددددابقة مدددددق تعمددددديم معدددددارل ومردددددارات إيجابيدددددة لمدددددت

سددددددتياد   كددددددر  اليددددددد ممددددددا يجعمدددددد  أك ددددددر دامعيددددددة ون دددددداط لمددددددتعمم وذو ماعميددددددة واسددددددتمتاع لممددددددتعمم وا 
وترددددددتم إسددددددتراتيجية الددددددتعمم الن ددددددط بالجاندددددد  المعرمددددددق لممددددددتعمم ؤيددددددي تجعمدددددد  يسددددددتطيل التددددددذكر 

يم ومرددددددارات كدددددددر  اليددددددد ، ؤيددددددي تتعدددددددرض الطالبددددددات  دددددددد  واليرددددددم والتؤميدددددد  والتطبيدددددددق لميدددددداه
التددددددريس باسدددددت دام ا سدددددتراتيجية  إلدددددق عمميدددددة وبي دددددة تعمدددددم  ددددداممة ومتعددددددد  الجوانددددد ، تتميدددددز 
بدددددددالتنوع واإل دددددددار  ويدددددددتم ميردددددددا إ دددددددار  جميدددددددل المسدددددددتقبدت الؤسدددددددية  التدددددددا تسدددددددتقب  المعمومدددددددات 

كدددددددو  لددددددد  تدددددددأ ير مبا دددددددر عمدددددددا الدزمدددددددة لعمميدددددددات اإلدرا  وبنددددددداو الت دددددددور ال دددددددؤيا، ممدددددددا ي
الدامعيددددة نؤددددو الددددتعمم. وبمعنددددا آ ددددر يمكدددد  القددددو  أ  بي ددددة الددددتعمم تراعددددق اليددددروق اليرديددددة بيددددنرم 
مكاناتدددد ،  ويسددددما لكدددد  مددددرد بتطددددوير ادرتدددد  عمددددا الددددتعمم ب ددددك  مسددددتق  ومقددددا لسددددرعت  الذاتيددددة وا 

)مكددددددر ،  أضددددددام  إلددددددا عوامدددددد  أ ددددددرل تتعمددددددق بالت ددددددويق واإلبرددددددار التددددددا تتضددددددمنرا اسددددددتراتيجية
زاوج ،  دددددار  ( العوامددددد  جميعردددددا تدددددرل الباؤ دددددة أنردددددا تعمددددد  عمدددددا زيددددداد  الدامعيدددددة نؤدددددو الدددددتعمم 
لدددددددل الطالبددددددات . وتتيددددددق هددددددذ  النتددددددا ج مددددددل مددددددا أكددددددد  كددددددد  مدددددد  مؤمددددددود عنددددددا ، وم ددددددطيق 
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م(، إلدددددق أ  الدامعيدددددة تدددددؤ ر ب دددددور  مبا دددددر  عمدددددق الدددددتعمم وأداو الطالددددد  لممردددددارات 2000بددددداهق)
)محميييييود عنيييييان الدامعيدددددة × ا ذلددددد  مدددددا ال دددددي.ة التاليدددددة  ااداو = القددددددرات الرياضدددددية ، ويؤكدددددد

 (226 -221:  1000م ط ى باىى ا  ا
( وال ا  باليروق بي  القياس القبمق والقياس البعد  مق 5/20كما يتضا م  نتا ج جدو  )

لقياسي  )مقياس دامعية التعميم نؤو مقرر كر  اليد( لممجموعة الضابطة  ،   وجود مروق بي  ا
مق مقياس دامعية التعميم نؤو مقرر كر  اليد ل الا القياس البعد ، ؤيي  0.01عند مستو  

كما بم.ت   0.01( وهذ  القيم اكبر م  ايمة ت الجدولية عند مستو  1.99بم.ت ايمة ت )
 %(  الوؤدات التعميمية المتبعة.51.91نسبة التؤس  ل الا القياس البعد  )

التأ ير اإليجابا لنتا ج المجموعة الضابطة مق )مقياس دامعية التعميم نؤو وتعزو الباؤ ة ذل  
مقرر كر  اليد( لممجموعة الضابطة  إلق الوؤدات التعميمية المتبعة طريقة)ال رح والعرض( والذل 
أ ر ما استجابات الطالبات لعممية التعمم كنتيجة لمتدري  والممارسة والمرا  وكذل  ت اب  

بطة مل المجموعة التجريبية ما البي ة التعميمية م  ؤيي اإلمكانات واليتر  الزمنية المجموعة الضا
لمتعمم ومعرمة المتعمم مضمو  ااداو ال ا  بالمرارات الؤركية يساعد عمق تكوي  ال ور  
الواضؤة لتم  المرارات ؤيي أ  البي ة الؤركية دا ما ديناميكية وتساعد باستمرار أ  تكو  لد  

ادرا  م  المعرمة وكذل  أهمية وجود المعمم الذ  يعطق مكر  واضؤة ع  كييية ااداو  المتعمم
السميم )النموذج( الذ  يجعم  أك ر معالية وتقديم الت.ذية الراجعة الت ؤيؤية لمطالبات م  وات 
آل ر أ ناو الدرس اامر الذل أدل إلق تؤس  مستول أداو طالبات المجموعة الضابطة ما أداو 

ارات ايد البؤي وبالتالا تؤس  نسبة الدامعية لدل الطالبات لممارسة العم  الذل يؤدل الا المر
 تؤس  ا داو المرارل مكمما زادت الدامعية زادت نسبة التؤس  ما ا داو.

م(، إلدددددق أ  5999وتتيدددددق هدددددذ  النتدددددا ج مدددددل مدددددا ا دددددار اليددددد   م دددددطيق بددددداهق، وأميندددددة  دددددمبا)
وكددددذا وجددددود كدددد  مدددد  القدددددر  عمددددق الددددتعمم لديدددد ، وتددددومر  وجددددود مر ددددة لدددددل الطالدددد  لكددددا يددددتعمم

لددددد  الن دددددا واإلر ددددداد وتعميمدددددات التددددددريس المد مدددددة، كمردددددا عوامددددد    ما دددددد  منردددددا إذا لدددددم يكددددد  
لدددددد  الطالددددد  مدددددا يدمعددددد  إلدددددق الدددددتعمم، مالددددددامل  دددددرط ؤتمدددددا لمدددددتعمم النددددداجا وكممدددددا كدددددا  هدددددذا 

د ي دددد  اامددددر إلددددا التيددددوق عمددددا مدددد  الدددددامل اوي ددددا زادت ماعميدددد  الطالدددد  مددددا عمميددددة الددددتعمم، وادددد
م يييييط ى حسيييييين ا أمنييييييو شيييييمبى هدددددم أمضددددد  منددددد  مدددددا اددددددراترم ولكدددددنرم ااددددد  منددددد  دامعدددددا )

 (.13، 11: 2999ا
توجددد مددروق دالددة إؤ ددا يا  بددي   وبيييذا يتح ييق  ييحة ال ييرض الثيياني والييذي ييينص عمييى أنييو:

ة والتددددا اسددددت دمت المجموعدددة التجريبيددددة  والتددددا اسدددت دمت )الددددتعمم الن ددددط( والمجموعدددة الضددددابط
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)ال دددرح والعددددرض( مدددا مسددددتو  الدامعيدددة نؤددددو تعمدددم بعددددض مردددارات كددددر  اليدددد ل ددددالا المجموعددددة 
 التجريبية .  

( و ال ا  باليروق بي  المجموعة التجريبية 5/5( وال ك  البيانا رام )5/25يتضا م  جدو  )
وق معنوية بي  والمجموعة الضدابطة ما )ا  تبارات المرارية( بعد التجربة . وجود مر 

المجموعتي  ل الا المجموعة التجريبية ما جميل ا  تبارات المرارية. ؤيي بم.ت  ايمة ) ت ( 
كما تراوؤت  0.01( و هذ  القيم معنوية عند مستو  52.99إلق  6.65المؤسوبة ما بي  )

 %( ل الا المجموعة التجريبية 24.24% الق   55.62نسبة اليروق  ما بي  )
ؤ ة هذا التقدم ما التعمم إلق ؤ  المنامسة بي  الطالبات م   د  الدامعية الدا مية  وتعزل البا

التا تدمعرم إلق تؤسي  مراراترم ، كما أ  البرنامج التعميما المقترح باست دام استراتيجية ) مكر 
، زاوج ،  ار ( الذل يؤتول عمق الك يرم  المعمومات والمعارل وال ور ع  المرارات 

دمة ما الدرس وكذل  الم ارك  اليعال  بي  الطالبات  تجع  الطالبات لديرا ت ور واضا المست 
ع  المرارات وأهم النقاط التعميمية ، كما تمجأ الباؤ ة هذا ايضا  إلق أ  البرنامج التعميما المقترح 
ل يتيا لمطالبات اإلؤساس بالمس ولية وأهمية بذ  الجرد لتؤقيق أنجاز م تر  نؤو الردل م

 تقمي  الع و عميرم  عمق عكس ااسالي  اا ر 
( إلق أ  التقنيات الؤدي ة تقوم بدور 2004ومق هذا ال دد ت ير عنايات مرج ومات  البط  )

ر يسق مق التعمم الؤركق كما إنرا تساعد عمق اإلرتقاو بمستو  ااداو لبعض المرارات الؤركية 
) عنايات فرجا   لمتعمم وتنوع ال برات التق تقدمرا. مرق تؤد  إلق إست ار  المتعمم وا  باع ؤاجات

 (  112: 1002فاتن البطل ا 
( إلدددق أ  المردددارات الرجوميدددة المترابطدددة والمتتابعدددة 2000بينمدددا ي ددديرعبد الؤميدددد ةريددد   دددرل )

تؤتدول عمدق العديدد مد  ااجدزاو المركبدة لدذا مال درح الميظدا وعدرض النمدوذج   يعبدر عد  مددلو  
د تعممرا و  يساعد عمق ربطرا بالمرارات اا ر  واد يكو  سببا  ما تأ ير التعمم لدذا المرار  المرا

ما هتمام بااسالي  التعميمية الؤدي ة يساعد عمق إتقا  المردارات الؤركيدة مدا اان دطة الرياضدية 
 (  13: 1000.) عبدالحميد اريا ا 

ل ا  باليروق بي  المجموعة ( و ا5/2( وال ك  البيانق رام )5/22كما يتضا م  جدو  )
( بعد 99التجريبية والمجموعة الضدابطة ما )مقياس دامعية التعميم نؤو مقرر كر  اليد )درجة/

التجربة . وجود مروق معنوية بي  المجموعتي  ل الا المجموعة التجريبية مق مقياس دامعية 
( و هذ  القيم معنوية 20.22التعميم نؤو مقرر كر  اليد. ؤيي بم.ت  ايمة ) ت ( المؤسوبة )

 %( 20.95كما بم.ت نسبة اليروق ) 0.01عند مستو  
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وهذا يعنا ان  كمما زاد مستول الدامعية تؤس  مستول ااداو المرارل وت ير الباؤ ة  الا هذ  
النتيجة ؤيي ا  الدامعية نؤو التعمم تعتبر القو  الدا مية التا تؤر  سمو  الطالبات والتا 

م ابر  وبذ  الجرد والتركيز ما تنييذ الواجبات الؤركية ال ا ة بعممية  التعمم ، تساعدهم عما ال
ا عتماد عما النيس وزياد  ال قة بالنيس مما يري  لرم مر  النجاح     وبالتالا يساعدهم عما

التا تنعكس عما مستول ا داو المرارل لمرارات كر  اليد) ايد البؤي(  . ؤيي تذكر آما  
م( أن  ومقا لنظرية التعمم لسكنر )اإل راط اإلجرا ا( ا  الدوامل 2009أبو ؤط  )  ادق ومؤاد

تمع  دورا جوهريا ما التعمم وتعد أؤد ال روط الرامة المؤ ر  ما تؤ ي  الطد ، ما دلة 
 التجريبية المتوامر  لدينا ما الوات الؤاضر تؤكد ا  زياد  الدامل الق 

 ( 223:  1009)أمال  ادق ا فؤاد أبو حطا ا  ؤد معي  تؤدل الق تسري  ا داو
 .  وبيذا يتح ق  حة ال رض الثالث والذي ينص عمى أنو:

المرار  لبعض  توجد عداة ارتباطي  طردية موجبة بي  دامعية التعمم ومستو  ااداو
 لدل عينة البؤي. المرارات الرجومية ما كر  اليد

 االستنتاجات:
ل البيانات وما ضوو أهدال ومروض البؤي تو مت الباؤ ة ما ضوو عينة البؤي وأدوات جم

 لدستنتاجات التالية  
  أ رت إستراتيجية )مكر ، زاوج ،  ار ( تأ يرا  إيجابيا   عما مستول ا داو

المرارل لممرارات ا ساسية مق كر  اليد ايد البؤي لطالبات ال ل ال انا 
 اإلعدادل. 

  دمت إستراتيجية )مكر ، زاوج ،  ار ( تيوق المجموعة التجريبية التا است
عمق المجموعة الضابطة التا است دمت ما التدريس الطريقة المتبعة ) رح 

 وعرض( عند تعمم المرارات ا ساسية ما كر  اليد ) ايد البؤي ( .
التعمم  باست دام إستراتيجية )مكر ، زاوج ،  ار (  يؤس  م  الدامعية نؤو تعمم   -

ة مق كر  اليد ايد البؤي لطالبات ال ل ال انا اإلعدادل ب ك  أمض  م  المرارات ا ساسي
 التعمم التقميدل.

كمما زادت الدامعية نؤو التعمم كمما تؤس  ا داو الينا لممرارات ا ساسية ما كر  اليد ايد  -
 البؤي .

 التو ييييات:  
 ا، تو ي الباحثة باآلتي:في ضوء ما أظيرتو نتائج البحث واالستنتاجات التي تم التو ل إليي
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  تطبيق إستراتيجية )مكر ، زاوج ،  ار ( ما تعميم مرارات كر  اليد لم ل
ال انا اإلعدادل، لما لرا م  تأ ير إيجابا عمق ارتياع مستو  التؤس  المرارل 

 لديرم. 
  إجراو دراسات وبؤوي م ابرة لطبيعة البؤي الؤالا عمق مراؤ  سنية م تمية

 مرارات ااساسية  لدن طة الرياضية الم تمية.وأيضا  لتعميم ال
   المراجل 
 ( 2002إبراهيم أؤمد سدم  )من ا  المدخل التطبي ي في المياقة البدنية ،

 المعارل، ا سكندرية.
 (  تأ ير برنامج باست دام الوسا ط المتعدد   2009) إبراهيم عبد  ةنيم

ااداو الؤركا لممبتد ي  التياعمية عما الدامعية والتؤ ي  المعرما ومستول 
ما رياضة المدكمة"، رسالة دكتورا ، كمية التربية الرياضية، جامعة المن ور  

. 
 ( عالم 2،ط وسائل التعميم واألعالم   )5991ابراهيم مي ا ي   مل اهلل ،

 .الكت ، القاهر 
 (معالية إستراتيجية التعمم الن ط مق الجان  المعرمق 2052أ ار ؤس  ؤامد  )

ر أساسيات الرياضات الما ية عمق نواتج التعمم لطالبات كمية التربية لمقر 
الرياضية باإلسكندرية  رسالة ماجيستير ةير من ور    كمية التربية الرياضية 

 لمبنات   جامعة اإلسكندرية.
 (  5999أؤمد ؤسي  المقانق   عمق الجم  ) معجم الم طمحات التربوية

 .الطبعة ال انية  القاهر  ، عالم الكت  س،وطرق التدري المعرفة فى المناىج
  (  2009آما   ادق، مؤاد أبو ؤط    )، الطبعة  عمم الن س التربوي

 السادسة ،مكتبة ا نجمو الم رية، القاهر .
 (ماعمية أسمو  التعمم التعاونا والتبادلا عمق 2001أمير  برل بدير"  )

يد لمتدميذ المرؤمة التؤ ي  المعرما والمرارل عمق بعض مرارات كر  ال
اإلعدادية"، رسالة ماجستير ةير من ور ، كمية التربية الرياضية لمبنات، جامعة 

 المن ور .
 (  2005أمي  أنور ال ولا ، جما  الدي  ال امعا    ) مناىج التربية البدنية

 ، دار اليكر العربا ، القاهر  . المعا رة
 ( ماعمية است دام2054بارزا  ع ما  اادر " )  أسمو  توجي  ااارا  عمق تعمم
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بعض المرارات الرجومية ما كر  اليد لطد  ال ل ال ام  ااساسا إاميم 
كردستا  العراق"، رسالة ماجستير ةير من ور  ، كمية التربية الرياضية لمبنات 

 ، جامعة اإلسكندرية. 
 (5999جابر عبدالؤميد  جابر ) ر ، دار اليك استراتيجيات التدريس والتعمم

 .العربا ، القاهر 
 (2002ؤس  أؤمد  ؤاتة، زين  النجار، ؤامد عمار  ) معجم الم طمحات

 .، الدار المبنانية، القاهر التربوية والن سية

  ( 2051ؤسي  مايق عزيز  ) أثر تنظيم محتوى م رر كرة اليد عمى التح يل
، جامعة ضيةالمعرفي واألداء الميارى لطالا ال رقة الثانية بكمية التربية الريا

واسط بالعراق، رسالة ماجستير ةير من ور ، كمية التربية الرياضية لمبنات، 
 جامعة اإلسكندرية.

 ( 2009داليددددددا سدددددعددد السدددددعيددد    ) تأثير استخدام بعض أساليا التدريس
،  عمى تعمم بعض الميارات اليجومية في كرة اليد لتالميذ المرحمة اإلعدادية

 ماجستير ةير من ور  ، كمية التربية الرياضية ، جامعة اإلسكندرية  رسالة 

 (تأ ير است دام بعض أسالي  التدريس عمق تعمم 2009داليا سعد السعيد  )
بعض المرارات الرجومية ما كر  اليد لتمميذات المرؤمة اإلعدادية، رسالة 

 .ماجستير ةير من ور ، كمية التربية لمبنات ، جامعة اإلسكندرية

 ( 2002سامية مرةما ونادية عبدالقادر    ) التدريس والتدريا الميداني فى
 ، دارالؤكمة ،اإلسكندرية . التربية الرياضية

 (  5992عيددال عدبد الدكدريم ؤسدددد    ) طرق التدريس في التربية البدنية
 ، من أ  المعارل ، اإلسكندرية   والرياضية

 (  2002مود عبد العا  ال امعا)عماد الدي  عباس أبو زيد، مدؤت مؤ
 ، من أ  المعارل، اإلسكندرية.تدريا( –تطبي ات اليجوم في كرة اليد )تعميم 

 ( 2056ةاد  عبود الزيورل  ) أثر إستراتيجية )فكر ، زاوج ، شارك( في
السموك االجتماعي والتح يل المعرفي وتعمم بعض الميارات اليجومية بكرة 

م  طالبات ال ل ال انا ما كمية التربية  بؤي تجريبا عمق عينة اليد،
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 البدنية وعموم الرياضة / جامعة ب.داد..

 ( تأ ير برنامج تعميما باست دام  أسمو   2001مدداطمة اؤمددد بسددددددديوندددا   )
الوسا ط المتعدد  المنيرد  م   د  الؤاس  اآللا عمق بعض مرارات كر  

 كمية التربية الرياضية جامعة طنطا .السمة ، رسالة دكتورا  ةير من ور  ، 

 العالقة بين "(    2055) مريد تركا، مؤمد نوح، امر الزما  عبد ال.نا
ما  الدافعية وتعمم ال راءة والكتابة لدي طالا ال ف السادس االبتدائي

  2المممكة ااردنية الرا مية". مجمة التربية اإلسدمية والعربية، 

  من أ   المناىج المعا رة"،( "5999الكمز )موز  ط  إبراهيم، رج  أؤمد
 المعارل باإلسكندرية

 (  أ  أسمو  التدريس المناس  لتؤقيق ااهدال التربوية 2001كما  زيتو )
التا يسعق إليرا التربويو  هوااسمو  الذ  يومر مواال تعميمية متنوعة 

 . مراعيَا مق ذل  ال  ا   واليروق اليردية  لممتعممي 
 التدريس نماذجو  وميارتو ،ال اىرة(  2001) ميد زيتو كما  عبدالؤ 

 ،الطبعة ال انية ،عالم  الكت  ، 

 (  2002مؤمد ؤس  عدو    )عمم ن س التدريا والمنافسة الرياضية ،
 م.2002القاهر ، دار اليكر العربق، 

  عمم ن س التدريا والمنافسة الرياضية،(   2002 ( مؤمد ؤس  عدو 
 ر العربق.القاهر ، دار اليك

 (  أ ر تنوع است دام بعض استراتيجيات التعمم 2002مؤمد ؤماد هند  )
الن ط مق تعميم وؤد  بمقرر ااؤياو عمق إكتسا  بعض المياهيم البيولوجية 
وتقدير الذات واإلتجا  نؤو ا عتماد المتباد  لد  طد  ال ل ااو  ال انول 

 ( أبري  .29يس، العدد)الزراعا، مجمة دراسات مق المناهج وطرق التدر 
  (  2002مؤمد  بؤا ؤساني  )دار الوماو التربية الحركية وتطبي اتيا ،

 لمطباعة والن ر، اإلسكندرية  .

 ( 2000مؤمود عبد اليتاح عنا ، وم طيق ؤسي  باهق    ) م دمة فى عمم
 م.2000، دار الكتا  لمن ر ، القاهر ،  ن س الرياضة
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 م دمة فى عمم (    2000) يق ؤسي  باهقمؤمود عبد اليتاح عنا ، وم ط
 ، دار الكتا  لمن ر ، القاهر ن س الرياضة

 ( 2050مدؤمود مؤسدددددددددد  مدؤمدد    ) برنامج تعميمي بالحاسا اآللي وتأثيره
، رسالة ماجستير، كمية التربية في بعض ميارات الكيييرة الطائرة لمناشئين 

 الرياضية جامعة طنطا
 الدافعية نظريات (  5999، وأمينة إبراهيم  مبا )م طيق ؤسي  باهق

 مركز الكتا  لمن ر، القاهر وتطبي ات، 

 ( التدري  الرياضق التربو  ،مؤسسة الم تار  2002ميتق إبراهيم ؤماد )
 لمن ر والتوزيل، القاهر  .

 ( 2052منق اؤمد دويدار "   ) بناء م ياس لدافعية التعمم نحو الم ررات
" ، رسالة ماجستير، كمية كمية التربية الرياضية بالمن ورة التطبي ية لطالا

 .م2052التربية الرياضية ،جامعة المن ور  ،

 ((  تأ ير التعمم الن ط باستراتيجية )مكر  زاوج 2059مينا ؤممق ذكق عطا اهلل
   ار ( عمق التؤ ي  المعرمق ومستو  أداو بعض المرارات ااساسية 

رسالة ماجيستير ةير من ور   كمية التربية لممبتد ي  مق تنس الطاولة  
 الرياضية جامعة بنرا. 

 ((  تأ ير التعمم الن ط باستراتيجية )مكر  زاوج 2059مينا ؤممق ذكق عطا اهلل
   ار ( عمق التؤ ي  المعرمق ومستو  أداو بعض المرارات ااساسية 

تربية لممبتد ي  مق تنس الطاولة  رسالة ماجيستير ةير من ور   كمية ال
 الرياضية جامعة بنرا.

 (ماعمية بعض استراتيجيات التعمم الن ط 2052ند  مؤسو  عبد الؤميد  )
عمق تؤسي  مرارتا ا رسا  م  أسي  والتمرير م  اعمق ما الكر  الطا ر  
لتمميذات المرؤمة ا عدادية، رسالة ماجستير، كمية التربية الرياضية لمبنات 

 جامعة ا سكندرية.

 (  ماعمية است دام ااداوات المرارية المركبة 2055ق مؤمد هط  )نسري  عم
كمنظومة لتنمية بعض المرارات الرجومية والدماعية ما كر  اليد لطالبات كمية 
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التربية الرياضية باإلسكندرية، رسالة دكتورا  ةير من ور ، كمية التربية 
 الرياضية لمبنات، جامعة اإلسكندرية. 

  (  برنامج مقترح لتعمم بعض المرارات 2056ق )ن ر  الد عبد الرزا
الرجومية لكر  اليد باست دام الموديو ت التعميمية وأ ر  عمق نواتج التعمم لطمبة 
كمية التربية الرياضية جامعة اانبار بالعراق، رسالة دكتورا  ةير من ور ، كمية 

 التربية الرياضية لمبنات، جامعة اإلسكندرية. 

 ( زاوج  -(  أ ر است دام استراتيجية )مكر 2052هيوا جد   الا-  ) ار 
المرارات ااساسية وتنمية ا تجا  نؤو درس الكر  الطا ر ،  ما اكتسا  بعض

 مقا ت وبؤوي، بؤي تجريبا، جامعة  دح الدي . 

 ( مركز 2002وؤيد جبرا ،)(  التعمم الن ط )ال ل كمركز تعمم ؤقيقا
 .سطي اإلعدم والتنسيق، رام اهلل، مم

 ( 2002ياسر مؤمد دبور ) من أ  المعارل، اإلسكندرية.كرة اليد الحديثة ، 

 (2056ياسر مؤمد دبور  )مجموعة أبو ضاهر  االعداد البدني في كرة اليد ،
 ، البؤير .  
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