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Abstract 

Study aim : This study aims to demonstrate the impact of employment of 

blended learning on gaining handball skills among the students of the 

Faculty of Physical Education and Sports, Al-Aqsa University. 

Study tools : The study tools includes a cognitive test, and observation card. 

Validity and reliability of these tools were examined by referees and through 

carrying out a pilot study. 

Study sample : The study sample consists of 14 students who are enrolled in 

the course of Handball at the fourth year of specialty in the Faculty of Physical 

Education and Sports during the first semester of the academic year 2016 -2017 

AD.  

Study approach : The study follows the quasi-experimental approach based 

on a pre and post design for one set. 

Study results: 

 The results showed that blended learning has a positive impact on 

improving the level of gaining handball skills, including the forward 

and backward schemes. 

 The study contributed in increasing of knowledge related to these 

skills which has been observed in the test results in the post-

examination stage. This was observed through the observation card of 

the experimental group in the post-examination stage 

Study recommendations: 

 The adoption of the use of blended learning in the education of 

Handball skills for all student levels at faculties of Physical Education 

and for beginners and students of sports schools as well.  

 Recommends carrying out training sessions and workshops for the 

teachers of Physical Education to educate and train them on how to 

use the blended learning strategy to develop of sport skills. 

Key words : Blended learning, Handball skills, Al-Aqsa University. 

 





 ه
 

















 الَِّذيَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواللَُّه ِبَايَ ْرَفِع اللَُّه 
تَ ْعَمُلوَن َخِبير 

 [11 :ة المجادل]

 

 

 

 

 



 و
 

 داءـــــــــــــــــإى
 إلى معمـ البشرية محمد بف عبد اهلل عميو أفضؿ الصبلة كالسبلـ

   . أمي............عممتني الصمكد ميما تبدلت الظركؼ. إلى مف

  أبي ....................... إلى النكر الذم ينير لي درب النجاح
 ............. األعزاء.............كأخكاتي........... إلى إخكتي

 ........... رفيقة دربي..............إلى زكجتي الغالية.........

 كبدم .......................  فمذاتأبنائي الصغيرة أسرتي إلى 

 فمسطيف الكطف كالمكطفإلى أسرتي الكبيرة.......................

 .........األسرل األبطاؿ....... إلى القابعيف كراء قضباف السجاف

 نا األبرارئإلى األركاح التي بذلت أغمى ما عندىا............. شيدا

 ................. غكالي مسيرتيإلى أصدقائي األعزاء.............

 أحبائي في إخراج ىذه الرسالة. إلى مف لـ يدخر جيدان في مساعدتي
 

 ....أساتذتي األفاضؿي....ثـ إلى كؿ مف عممني حرفان أصبح سنا برقو يضيء الطريؽ أمام
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 ُشكر وَتقِدير
سيدنا محمد بف الحمد هلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ األنبياء كالمرسميف 

الميـ لؾ الحمد كما ينبغي لجبلؿ كجيؾ العظيـ عمى ما ، اهلل عميو كسمـ( ىعبد اهلل )صم
 في إعداده. أعطيتني مف قكة كعزيمة إلنجاز ىذا الجيد، آمؿ أف أككف مكفقان 

لدكتكر مف اأتقدـ بخالص الشكر الجزيؿ كالعرفاف بالجميؿ كاالحتراـ كالتقدير، حيث 
بتفضميـ عمي بقبكؿ اإلشراؼ عمى رسالة محمكد محمد الرنتيسي كالدكتكر كائؿ سبلمة المصرم، 

كالذم كاف إلرشاداتيـ كمبلحظاتيـ األثر األكبر في إثراء ىذه الدراسة، كأف يجزييما الماجستير، 
 اهلل خيران.

األستاذ الدكتكر كما أتقدـ بجزيؿ الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة، إلى المناقش الداخمي 
ميـ كقبكليـ لتفض حاتـ جبر أبك سالـ كالمناقش الخارجي الدكتكر محمد عبد الفتاح عسقكؿ 

عطاء المبلحظات ا  .األثر الكبير كالمميز إلثرائيالعممية عمييا، مما سيترؾ بمناقشة ىذه الدراسة كا 

كأتقدـ بالشكر الجزيؿ لمصرح العظيـ الجامعة االسبلمية بغزة، كقسـ الدراسات العميا 
 لرعايتيـ لي طيمة مدة الدراسة فجزاىـ اهلل خير الجزاء كأكفره داعيان ليـ بالتقدـ كاالزدىار. 

 سييامدر كما كأقدـ الشكر الجزيؿ إلى كمية التربية الرياضية بجامعة األقصى عميدىا ك 
ا، لمساعدتيـ الكبيرة في إتماـ التجربة، كأذكر باألخص الدكتكر محمد سعيد أبك سمرة لما كطبلبي

قدمو مف مساعدة كمبلحظات أثرت البحث بتكجيياتو القيمة، كشكرم إلى السادة الخبراء لما أبدكه 
كالدكتكر أحمد فارس صالح مف تكجييات أغنت البحث، تحديدان الدكتكر محمد عاشكر صادؽ 

لمباحث كالشكر  ماالكبير في تقديـ النصيحة العممية كدعمي مادة اتماـ البحث ككرميطيمة م
 لمغالي أيضان  كالشكر مكصكؿ لمميندس سمير عمي مخيرز لقيامو بتدقيؽ ىذه الرسالة إمبلئيان 

 فجزاىـ اهلل عني خير الجزاء. البحث ىذا في كمساعده جيد مف قدمو لما الكىاب عبد بشير محمد

أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى كؿ مف أعانني كلـ تسعفني الذاكرة مف ذكره، في إتماـ كأخيران 
 الصحة كالعافية.باهلل ليـ  يح أك نصيحة أك معمكمة، داعيان بحثي مف خبلؿ تكض

 الباحث: ياسر محمد اسميم
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 اإلطار العام لمدراسة

 المقدمة
بصفة عامة كالمجتمع  العالـ العربيريس السائدة في النظاـ التعميمي في إف طرائؽ التد
طرؽ الكبلمية أكثر مما تقكـ عمى الطرؽ التطبيقية، فالتمقيف التقكـ عمى  الفمسطيني بصفة خاصة

كاالستظيار كالبصـ كالحفظ كالسمبية مف الطالب، حيث  عمـكالمحاضرة كالممخص مف قبؿ الم
قمة التفكير ك  الن غير متعاكنة كغير فعالة، معتادة عمى التمقي كضعؼيؤسس ىذا األسمكب أجيا

 المناقشة.

لعممية التعميمية تدكر حكؿ "التمدرس" الذم يختصر التعميـ بالتمقيف، كالتعميـ فاكبدكف شؾ 
بالقدرة عمى تخزيف المعمكمات، أك ما يسمى بالتعميـ البنكي، أم إيداع المعمكمات، دكف القدرة 

 ( 82ص، ـ2010صادؽ، )عمى استثمارىا.

 .طالبكباتجاه كاحد أال كىك ال يدعـ أف تككف المعمكمة مف المعمـفالنظاـ التعميمي السائد 

ىنا يقفز سؤاؿ جكىرم كراءه عبلمة استفياـ ضخمة، فيؿ نحف نيدؼ مف كراء العممية 
 استظيار معمكمات أـ تنمية ميارات؟التعميمية إلى 

في ضكء اىتماـ الباحثيف تبدك الحاجة ممحة إلى تكظيؼ استراتيجيات تدريس متنكعة ك 
كساب الطبلب أساليب التحميؿ كالتركيب كتنمي الميارات، كلعؿ مف إمعاصرة تعمؿ عمى 

 فرازات التقدـ التقني كالتكنكلكجي الحديث.إاالستراتيجيات الحديثة التعميـ المدمج كىي مف 

كاالستفادة  العتيادمايجمع بيف التعميـ  ،التعميـ المدمج ىك استراتيجية جديدةكال شؾ أف 
يتميز كىك   ديثة داخؿ الصفكؼ كخارجيا كالتدريس عبر االنترنت،العالية مف التكنكلكجيا الح

 بالعديد مف الفكائد منيا التقميؿ مف الجيد كالكقت كالتكمفة كيعتبر عامؿ إثارة كتشكيؽ.
 

 لمتعميـ طبيعي كتطكر (Learning Blended)المدمج  التعميـ مفيـك كعميو ظير
 الصفي العادم، عتيادماال كالتعميـ اإللكتركني التعميـ بيف يجمع التعمـ مف النكع فيذا اإللكتركني،

          معان. االثنيف مف مزيج إنو عتيادم بؿاال التعميـ كال اإللكتركني التعميـ يمغي ال تعمـ فيك
   

 (168، ص ـ2005 )زيتكف،                   
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التعميـ ف : أ(133 ، صـ(2007 عبكد ( نقبلن عف3ـ، ص 2013كتضيؼ أناجرية )

المدمج يكفر طرائؽ عرض متنكعة، كبالتالي يكفر تنكعان في المثيرات كاالستجابات، كىذا يجعؿ 
المتعمـ ىك محكر العممية التعميمية، كتشجيعو ليككف أكثر نشاطان كمشاركة في عمميتي التعميـ 

 كالتعمـ دكف إلغاء لدكر المعمـ.
 

 تكفير في يساعد المدمج التعميـ أف إلى ،( 29-27 ، ص صـ(2010 الغامدمكتضيؼ 
 عمى يركز كما مختمفة، بطرؽ لمتعمـ الفرص مف العديد تقديـ خبلؿ مف كذلؾ لممتعمميف المركنة

 بالتمقيف.  كليس تفاعمية التعمـ بطريقة يككف أف
 
بضركرة تطبيؽ التعميـ المدمج في المناىج في  (،، ص أىػ (1433الجحدليكصى كي

ـ المدمج كمميزاتو كاستراتيجياتو، ككذلؾ يكافة المراحؿ الدراسية كتعريؼ المعمميف كالمعممات بالتعم
 .التربيةاعتماده ضمف الخطط المخصصة في كميات 

 
(، ـ2013) مبارؾ، كدراسة (ـ(2015 حسانيف، كدراسة (ـ(2014 السيددراسة  تؤكدك 
ميارات األلعاب  عمى أف التعميـ المدمج يسيـ بطريقة إيجابية في تعمـ (ـ(2010 كراكيةكدراسة 

 الرياضية المختمفة مما ينعكس إيجابان عمى ناتج مخرجات العممية التعميمية.
 

كيعمؿ تدريس التربية الرياضية عمى إكساب الميارات الحركية كالفنية لمطبلب بما 
في  المدمج التعميـ إدخاؿ في االىتماـنية كحاجاتيـ، كعمى ذلؾ يجب يتناسب مع الخصائص البد
 التربية في التعميـ كاستراتيجيات أساليب في التجديد إلى كالحاجة مؤسسات التربية كالتعميـ

 مادة تدريس في المدمج التعميـ تطبيؽل الرياضية التربية عممي، مما يعمؿ عمى تحفيز مالرياضية
 .التعميـ ليذا المناسبة التعميمية البيئة كتييئة الرياضية، التربية

 
كقدرة  لفظية قدرة إلى تحتاج ألنيا الصعبة األمكر مف الرياضية الميارات تدريسكيعد 

 اختيار طريقة عمى كقدرة  أساسية، تعميمية كفايات يمتمؾ أف فيجب كعميو المعمـ، مف جسمية
  (175 ، صـ 2009كسعادة، ،نمرة )أبك .التعميمي" لممكقؼ المناسبة التدريس
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مف خبلؿ تكرارىا بشكؿ  العالياالىتماـ ُتعطى ذلؾ فإف ميارات كرة اليد  تأسيسان عمىك 
ستخداـ طرؽ الحتاج  ياكتساب كتعمـ الميارات  كبما أف، لئلتقاف كبير حتى اإلتقاف أك الكصكؿ

مف يعتبر ف التعميـ المدمج فإ ،متعمؿ عمى رفع المستكل الميار لكي يب محددة لمتدريس كالتدر 
أساليب التدريس المعاصرة كالتي تعتمد عمى التدريس باستخداـ التقنيات الحديثة كمكاقع التكاصؿ 

التي ليا القدرة كالرغبة العالية في التعامؿ  -كالتي تسيؿ التكاصؿ مع الفئة المستيدفة  االجتماعي
يككف عامؿ التشكيؽ كسيكلة االستخداـ  كمف خبلؿ ىذا -مع التكنكلكجيا الحديثة بسيكلة كيسر

 األثر الكبير في تعمـ ميارات كرة اليد مف خبلؿ التعميـ المدمج. لومف قبؿ الطبلب 
 

تمتاز التي األلعاب الرياضية الجماعية، ك  تندرج تحت مسمىلعبة كرة اليد  كبما أف
تقاء السريع بالطالب كالمعبة بالعديد مف القدرات البدنية كالميارية كالخططية كالتي تؤدم إلى االر 

الخطط اليجكمية كالدفاعية لمعبة كرة اليد مف أىـ ركائز  حيث تعتبرعند التميز بتمؾ القدرات، 
كفي مخرجات  التي يؤدم إتقانيا بشكؿ كبير إلى التميز في األداءك ، كالجكىرية المعبة الميارية

 .المنافسةكتحقيؽ الفكز عمى الفرؽ  المعبة كالشكؿ العاـ ليا
 

كعمى ذلؾ فإف تكرار كتجزئة الميارة بالتعميـ المدمج قد يعالج مشاكؿ التعميـ كخصكصان 
تاحة التعميـ، عمى مخرجات التركيز في في ميارات كرة اليد، حيث أف الطريقة تساعد  الكصكؿ كا 

 العممية أطراؼ بيف عممية التكاصؿ تسييؿ كفي كقت، أم في كيسر سيكلةب المعمكمات إلى
 .(99 ، صـ 2008)مرسي،التعميمية. 

 
 استراتيجية باستخداـ ُتحقؽ اليد بكرة األساسية الميارات أف عمى( ـ2016)كنارم ؤكديك 

ـ( أف الميارات 2013دراسة البنا)، كما أكدت االعتيادم التعميـ مف أفضؿ بكصفو المدمج التعميـ
استراتيجية التعميـ المدمج مقارنة اليجكمية لكرة اليد ُتكتسب بشكؿ أفضؿ كذلؾ باستخداـ 

 باألسمكب االعتيادم

 في ة التعميمي بالعممية إلى االرتقاء أدت التيك  تعددت التعميـ تكنكلكجيا نظريات كبما أف
لذا فالحاجة ماسة إلى طرائؽ خاصة كأساليب تدريس تستخدـ في تدريس  ،الرياضية التربية مجاؿ

الدراسة كمحاكلة لمتحقؽ مف أثر التعميـ المدمج باعتباره شكبلن مف التربية الرياضية، كتأتي ىذه 
 كمية تنمية ميارات كرة اليد اليجكمية كالدفاعية)الخططية( لدل طبلب أشكاؿ تكنكلكجيا التعميـ في
 جامعة األقصى. -التربية البدنية كالرياضة 
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 عممو، ك التربية الرياضيةباإلشراؼ عمى التدريب الميداني لطمبة الباحث  قياـكمف خبلؿ 
الميارات اليجكمية  تنميةفي  كالبلعبيف ، الحظ تدني مستكل الطبلبمدربان لمعبة كرة اليد

الميارات التي تحتاج إلى تركيز عالي، كما الحظ الباحث مف لدفاعية لمعبة،  كالتي تعتبر مف كا
تناكؿ مكضكع ات السابقة لفتقار ىذه الدراسخبلؿ اطبلعو عمى العديد مف الدراسات السابقة، ا

 تنمية الميارات اليجكمية كالدفاعية)الخططية(، مع تناكؿ بعضيا لمميارات األساسية لمعبة. 

كبما أف الفئة المستيدفة كالتي تندرج تحت مظمة كمية التربية البدنية كالرياضة، كالتي ىي 
ساعدىـ عمى تعمـ الميارات محكر الدراسة، فبلبد مف اكتسابيـ استراتيجيات جديدة في التدريس ت

 الرياضية لدل الطبلب الذيف سيقكمكف بتدريسيـ أك تدريبيـ في المستقبؿ.

 : تاليالحالية في السؤال الرئيس المشكمة الدراسة وتأسيسًا لما ورد أعاله يمكن تحديد 
 ب كمية التربية البدنيةميارات كرة اليد لدى طال تنميةما أثر توظيف التعميم المدمج في 

 ؟جامعة األقصى -ة والرياض

  :التالية الفرعية األسئمة السؤال الرئيس ىذا من يتفرع و

 األقصى؟ جامعة - ةكالرياض البدنية التربية كمية لطبلب تنميتيا المراد اليد كرة ميارات ما -1
 التربية كمية طبلب لدل اليد كرة ميارات تنميةل البلزمة المدمج لمتعميـ البيئة التعميمية ما -2

 األقصى؟ جامعة - ةكالرياض البدنية
ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات طمبة المجمكعة التجريبية لقياس  -3

 ؟في بيف التطبيقيف القبمي كالبعدماالختبار المعر 
 لقياس التجريبية المجمكعة طمبة درجات متكسطي بيف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ىؿ -4

 كالبعدم؟ القبمي التطبيقيف بيف المبلحظة لبطاقة العممي األداء

 :فروض الدراسة
 درجات متكسطي بيف(  α ≤ 0.05) مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال -1

 .كالبعدم القبمي التطبيقيف في المعرفي ختبارلبل التجريبية المجمكعة طمبة
 درجات متكسطي بيف(  α ≤ 0.05) مستكل عند حصائيةإ داللة ذات فركؽ تكجد ال -2

 .كالبعدم القبمي التطبيقيف في المبلحظة لبطاقة التجريبية المجمكعة طمبة
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 :أىداف الدراسة
 :تحقيؽ ما يمي لىإتيدؼ الدراسة 

 جامعة - ةكالرياض البدنية التربية كمية لطبلب تنميتيا المراد اليد كرة التعرؼ إلى ميارات-1
 األقصى.

 كمية طبلب لدل اليد كرة ميارات تنميةل المقترح المدمج لمتعميـ العاـ التعرؼ إلى اإلطار-2
 األقصى. جامعة - ةكالرياض البدنية التربية

 ةكالرياض البدنية التربية كمية طبلب كرة اليد لدل ميارات تنمية في المدمج التعميـ أثر معرفة-3
 .األقصى جامعة -

 :أىمية الدراسة
 :تاليال في الحالية الدراسة أىمية تكمف

 التجديد إلى كالحاجة في مؤسسات التربية كالتعميـ المدمج التعميـ إدخاؿ في المتزايد االىتماـ -1
 .الرياضية التربية في التعميـ كاستراتيجيات أساليب في

 التعميـ تطبيؽ عمى ستكياتمال جميع في الرياضية التربية محاضرم تحفيز إلى يؤدم قد -2
 .التعميـ ليذا المناسبة التعميمية البيئة كتييئة الرياضية، التربية مساقات تدريس في المدمج

 خبلؿ مف في مؤسسات التربية كالتعميـ المدمج التعميـ استخداـ تفعيؿ في الدراسة تسيـ قد -3
 .عميياالعالي  كالتعميـ التربية بكزارة المسئكليف طبلعا  ك  النتائج

 كاألندية المتخصصة لمؤسساتفي ا المدمج التعميـ استخداـ عمى العمؿ في الدراسة تسيـ قد -4
 .كالمدارس الخاصة
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 :مصطمحات الدراسة
 :التعميم المدمج

 عمى المتعمـ مساعدة إلى تيدؼ لمتعميـ طريقةىك : "بأنو( 11ـ، ص 2010) حسف يعرفو
 كبيف ة،عتيادياال التعميـ أشكاؿ بيف الدمج خبلؿ مف كذلؾ ،المستيدفة التعميـ مخرجات تحقيؽ
 ".كخارجيا سةاالدر  قاعات داخؿ، بأنماطو اإللكتركني التعميـ

 
 ويعرفو الباحث إجرائيًا بأنو: 

كالتعميـ اإللكتركني في تعميـ  العتيادمأسمكب تدريسي قائـ عمى المزج بيف التعميـ ا
 ميارات كرة اليد كالمتمثمة في خطط اليجكـ كخطط الدفاع. 

 
 ميارات كرة اليد:

 

عمى كؿ التحركات  ،( بأنيا جزء مف خطط الفريؽ232ـ، ص (2004يعرفيا جرجس 
اليادفة التي يقـك بيا مجمكعة مف البلعبيف سكاء في اليجكـ أك الدفاع كالتي تنحصر في التعاكف 

  أك أكثر كيمثميا مجمكعة مف البلعبيف. –كأصغر كحدة جماعية  –المباشر بيف العبيف 
 

مكاقؼ خططية مدركسة يقكـ بيا عدد محدد مف البلعبيف  يان بأنيا:جرائإكيعرفيا الباحث 
" كأقؿ عدد أك أكثر مف ذلؾ، بيدؼ اليجكـ كالمتمثؿ في) اليجكـ الخاطؼ الفردم 2تتككف مف  "

، 5:1: صفر، 6  "السريع"، اليجكـ الخاطؼ الجماعي "المكسع"( أك الدفاع كالمتمثؿ في ) دفاع
4:2 ،3:3 .) 

 :حدود الدراسة
 اقتصرت الدراسة عمى الحدكد التالية: -
 :الحد الموضوعي -

 

كالتي تتمثؿ  كتتحدد الدراسة الحالية بمتغيرم أسمكب التعميـ المدمج كميارات كرة اليد 
بخطط ىجكمية )اليجكـ الخاطؼ الفردم )السريع(، كاليجـك الخاطؼ 

، كما (3:3، 4:2، 5:1:صفر، 6طرؽ الدفاع ) –الجماعي)المكسع((، كالخطط الدفاعية 
مع العمـ أف ىناؾ متغيرات  تتحدد بالمنيج المستخدـ ك أدكات الدراسة كعينة الدراسة،

  أخرل ذات عبلقة بالمكضكع، تخرج عف نطاؽ الدراسة الحالية.
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 : الحد المكاني -

      محافظةب ،األقصى جامعةب ةكالرياض البدنية التربية أجريت الدراسة الحالية في كمية
 خاف يكنس.

 

 الحد الزمني: -

 .ـ  2017 -2106 األكؿالفصؿ الدراسي 
 

 الحد البشري: -

 األقصى. جامعة - ةكالرياض البدنية التربية كمية طبلب
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 الفصل الثاني

 طار النظرياإل 
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 الطار النظري
 

أدل  ذمنترنت مف قبؿ الجميع كالفي ظؿ التطكر اليائؿ لتكنكلكجيا التعميـ كاستخداـ اإل
يصاؿ المعمكمات مف قبؿ المعمـ كالطالب، كمع استخداـ الحاسكب في العممية ا  لسيكلة تكصيؿ ك 

التعميمية، كباإلضافة الستحداث أساليب جديدة كالتعميـ المدمج لكي يتمكف الطبلب مف االستفادة 
يتـ تناكلو في نترنت في تطكيع كتسييؿ فيـ كأداء المادة العممية كبالتحديد ما سمف الكمبيكتر كاإل

 الدراسة مف ميارات خططية ىجكمية أك دفاعية بمعبة كرة اليد.
 

لكتركني، كحيث تيدؼ كبما أف التعميـ المدمج يعتبر خميط بيف التعميـ االعتيادم كالتعميـ اإل
ىذه الدراسة لمعرفة أثر تكظيؼ التعميـ المدمج في اكتساب ميارات كرة اليد، كىذا الفصؿ سيتـ 

 محكريف أساسييف كىما: تقسيمو إلى
 المحكر األكؿ: التعميـ المدمج 
 المحكر الثاني: ميارات كرة اليد
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 المحور األول: التعميم المدمج 

 التعميم المدمج:أوًل: 
إف التسارع اليائؿ في التكنكلكجيا كالذم انعكس بشكؿ إيجابي كقكم عمى التعميـ، حيث 

جميع عناصر العممية التعميمية، كذلؾ بإحداث تطكر نكعي في  أحدث بو تغيران كاف مردكده عمى
تمؾ العممية، كعمى ذلؾ فإف اعتماد التعميـ عمى التعميـ االعتيادم في جميع المراحؿ التعميمية 

، مف ىذا المنظكر سعى الكثير مف يكالذم يككف سمبيان عمى المعمـ كممقف كالمتعمـ كمتمق
تطكر كاضح ككبير في التعميـ كذلؾ مف خبلؿ إيجاد طرؽ المؤسسات كالتربكييف إلى إحداث 

جديدة لمتعميـ تعمؿ عمى تنشيط المتعمـ كتغيير مف الطرؽ االعتيادية التي يميؿ إلييا المعمـ في 
 العممية التعميمية بحيث يككف في تمؾ الطرؽ مرشدان كمكجيان.

 
 في التعميـ طرائؽ في انقبلبان  أحدث االتصاؿ تقنيات في اليائؿ التطكر كرغـ ىذا فإف

 المبتكرة التعميـ كسائؿ ظيرت باإلنترنت المعززة االتصاؿ أنظمة كبسبب ظيكر البعيدة، المناطؽ
 التعميمية المؤسسات كفي المدرسة في كالمتعمـ المعمـ تمبي حاجات بحمكؿ   التعميـ عممية تزكد التي

 تعتمد كال المتعمـ حاجات تمبي ال حديثة تقنيات ختيارا قمقان بسبب التطكر ىذا كرافؽ ،األخرل
 إيصاؿ سيكلة عمى بؿ تعتمد  Instructional Effectiveness التدريس فاعمية مبدأ عمى
 مستكل األداء كتحسيف لممتعمـ المتنكعة الحاجات لتمبية محاكلة كفي ،لممتعمـ المعرفية المادة

 Technology Mediatedتكنمكجيا بال الميسر بالتعميـ عتيادماال التعميـ لتدمج الكسائؿ تطكرت

Instructional  ( .pp 28-29 ، (Lim et al.,2006 
 

إف التعميـ المدمج يعتبر مف أحدث اإلفرازات الناتجة مف التطكر التكنكلكجي كالذم يعتمد 
كتركني، كالذم تستخدـ فيو أكثر مف كسيمة لعمى الخمط كالمزج بيف التعميـ االعتيادم كالتعميـ اإل

 إيصاؿ المعرفة إلى المتعمميف لتحقيؽ األىداؼ المرجكة كنتاج تعميمي.بيدؼ 
 

  :مجالمد التعميم مفيومثانيًا: 
 في تشير قديمة  أصكالن  لو أف إذ ،ان جديد ان قديم ان مفيكم المدمج التعميـ مفيكـ يعتبر

مسميات  عميو يطمؽحيث  المتنكعة، الكسائؿ مع كاستراتيجياتو التعميـ طرؽ دمج إلى معظميا
(، Blended Learningالمزيج ) ـيكالتعم (،Mixed Learningـ الخميط )يالتعم: مثؿ عدة
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ـ ي(،  كالتعمIntegrated Learningالتكاممي) ـي(، كالتعمDual Learning) الثنائي ـيكالتعم
 (.Hybrid Learningاليجيف )

 
 المدمج التعميـ طبيعة حكؿ النظر كجيات اختبلؼ إلى مسمياتو تعدد سبب كيرجع

 كالتعميـ اإللكتركني التعميـ بيف كخمط مزج المدمج التعميـ أف عمى تتفؽ أنيا إال كنكعو،
 أدكات مع كطرقو، عتيادماال التعميـ أدكات تكظيؼ خبلؿ مف يككف الدمج ىذا أف كما ،عتيادماال

   .التعميمي المكقؼ لمتطمبات كفقان  صحيحان؛ تكظيفان  كطرقو اإللكتركني التعميـ
 ( 2ـ، ص2010، كالمخيني العاطي عبد(     
 

برنامج تعمـ تستخدـ فيو أكثر مف بأنو: " (200، ص ـ(2013الرنتيسي، كعقؿ كيعرفو 
كسيمة لنقؿ )تكصيؿ( المعرفة كالخبرة إلى المستفيديف بغرض تحقيؽ أحسف ما يمكف بالنسبة 

 .جات التعمـ ككمفة تنفيذ البرنامج"لمخر 

 عمى المتعمـ مساعدة إلى تيدؼ لمتعميـ طريقة: "بأنو (11، ص ـ2010)حسف كيرل 
 كبيف عتياديةاال التعمـ أشكاؿ بيف الدمج خبلؿ مف كذلؾ ،المستيدفة التعميـ مخرجات تحقيؽ
 ".كخارجيا سةراالد قاعات داخؿ بأنماطو، اإللكتركني التعميـ

 
بأنو: "نظاـ تعميمي يستفيد مف كافة اإلمكانيات  (28، ص ـ(2011الكيبلني كيعرفو 

كالكسائط التكنكلكجية المتاحة، كذلؾ بالجمع بيف أكثر مف أسمكب، كأداة لمتعمـ سكاء كانت 
، لتقديـ نكعية جيدة مف التعمـ تناسب خصائص المتعمميف كاحتياجاتيـ مف اعتياديةإلكتركنية أك 

 ىداؼ التعميمية التي نسعى لتحقيقيا مف ناحية أخرل".ناحية، كتناسب طبيعة المقرر الدراسي كاأل
 

سمكب قائـ عمى تكظيؼ أسمكب التعميـ بأنو: "أ ( 116، صـ2010خمؼ اهلل )كيعرفو 
كما يكفره مف تفاعبلت مباشرة،  عتيادماإللكتركني، كما بو مف فكائد كمميزات مع نظاـ التعميـ اال

 كتدريب عمى أداء الميارات لتحقيؽ أكبر فائدة عمى العممية التعميمية".

منظكمة تعميمية لتقديـ البرامج التعميمية أك بأنو: " ( 250، صـ(2007عبلـ كيعرفو 
 /ميةتصاالت )اإلنترنت(، لتكفير بيئة تعميستخداـ تقنيات المعمكمات كاالاالتدريبية مف خبلؿ 
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تعممية تفاعمية بطريقة متزامنة أك غير متزامنة، مع كجكد التفاعؿ بيف المعمـ كالمتعمـ كجيان لكجو 
 ". عتياديةمف خبلؿ الفصكؿ اال

التعمـ الذم يمزج بيف خصائص كؿ " :بأنو (44، ص ـ2006) Milheimكما يعرفو 
كالتعمـ عبر االنترنت في نمكذج متكامؿ، يستفيد مف أقصى  عتيادممف التعميـ الصفي اال

 ."التقنيات المتاحة لكؿ منيما

 تكظيؼ عمى يقـك حديث أسمكب" :بأنو( 51ـ، ص 2003)  Bersinبيرسف كما يعرفو
 كاألنشطة الصؼ بإدارة المتعمقة المشكبلت لحؿ المناسبة التعميمية الكسائؿ كاختيار التكنكلكجيا
 ."كاإلتقاف الدقة تتطمب لمتعمـ كالتي المكجية

 
 يعتمد التعمـ في أسمكب" :أنو عمى( 4ـ، ص 2004)Alexander  لكسندرا كيعرفو

 السمعية اإليضاح ككسائؿ اإللكتركني، التعمـ مع لممعمـ عتياديةاال األساليب  مزج عمى
 ".كالتعمـ التعمـ عممية كتجكيد تحسيف بيدؼ الشبكة عف طريؽ كالتعمـ كالبصرية،
 

نمط مف أنماط التعمـ التي يتكامؿ فييا التعميـ "بأنو  ( 6، صـ2010قباني )كيعرفو 
اإللكتركني بعناصره، كسماتو، مع التعميـ االعتيادم كجيان لكجو بعناصره، كسماتو، في إطار 

سكاء المعتمدة عمى الكمبيكتر أك المعتمدة عمى  –كاحد، بحيث تكظؼ أدكات التعميـ اإللكتركني
في أنشطة التعمـ لممحاضرات كالدركس، كجمسات التدريب، في الفصكؿ  –شبكة اإلنترنت

 ."االعتيادية، كالفصكؿ االفتراضية

 بشكؿ يجمع التعميمية، تاالمقرر  لتصميـ أسمكب: "وبأن ( 87، صـ(2009غانـ  كيعرفو
 التعميـ خصائص كأفضؿ اإلنترنت، عبر اإللكتركني التعميـ خصائص أفضؿ بيف معنى ذم
 بيدؼ ،لممتعمميف فاعمية أكثر جديدة تعميمية تجربة كمييما مف كيبني لكجو، كجيان  عتيادماال

 ".التعميمية األىداؼ تحقيؽ تحسيف
 

، نمط، طريقة، أنو أسمكب مف حيث تباينتكلعؿ التعريفات السابقة لمتعميـ المدمج 
يرتكز عمى الدمج بيف األسمكب االعتيادم مع االلكتركني منظكمة، برنامج، كاتفقت عمى أنو 
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ميف غايتيا تحقيؽ اليدؼ بيدؼ إخراج المنتج التعميمي بطريقة سمسة كسيمة كمشكقة لممتعم
 .التعميمي

 أىداف التعميم المدمج:ثالثًا: 
أف المصمميف التعميمييف يعيدكف النظر في برامج  ـ المدمج ىييكالفكرة الكامنة كراء التعم

التعمـ، يقسمكنيا إلى كحدات، كتحديد أفضؿ كسيط لتقديـ تمؾ الكحدات إلى المتعمـ، كما أف 
ـ المدمج مطمكبة يالمحتكل كالميارات أصبحا أكثر تعقيدان كيتغيراف بسرعة، مما يجعؿ طريقة التعم

 .53)ـ، ص 2011)الفقي،متغيرة باستمرار.أكثر إلنجاز أىداؼ التعمـ المعقدة كال
 

 إلى مجمكعة مف األىداؼ لمتعميـ المدمج ىي كالتالي: (87، ص ـ(2008مرسي أشارت ك 
 مكاكبة التطكرات المعاصرة، كتمكيف الطمب مف التفاعؿ فييا بكفاءة كبيرة. -1
 زيادة فاعمية أعضاء ىيئة التدريس. -2
 زيادة أعداد المتعمميف. -3
عطاء مفيـك أف التعميـ عممية مستمرة مدل نشر الثقافة  -4 اإللكتركنية في المجتمع، كا 

 الحياة.
 ما يمي: (220، ص ـ(2011كنسارة كعطار كيضيؼ 

 تقديـ فرص عديدة لمتعميـ بطرؽ مختمفة، نظران لممركنة التي يتسـ بيا التعميـ المدمج. -1
 بطريقة التمقيف. يسعى التعميـ المدمج إلى أف يككف التعميـ بطريقة تفاعمية، كليس -2

 :أىمية التعميم المدمجرابعًا: 
 تناغـ تكفير خبلؿ مف التعميـ؛ فاعمية مف يحسفو: "أن ( 343، صـ2005) الخاف يرل

 المتعمـ كالبرنامج التعميمي المقدـ. متطمبات بيف ما أكثر كانسجاـ
 التعميـ، مخرجات عمى التركيز في يساعد ":أنو (99، ص ـ2008) مرسيكما ذكر  

 بيف التكاصؿ عممية تسييؿ كفي كقت، أم في كسيكلة بيسر المعمكمات إلى الكصكؿ تاحةا  ك 
 ".التعميمية العممية ؼاأطر 

 في الميـ بدكره المعمـ يشعر: "أنو إلى( 12-14، ص ص ـ (2008 عماشة كيشير 
 عمى كاحدة تأثير دكف كالكجدانية، كالميارية، المعرفية، الجكانب عمى كيركز التعميمية، العممية
 ."كالمعمـ الطالب بيف الركابط عمى كيحافظ األخرل،
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 سةادر  نتائج أظيرت حيث المدمج، التعميـ فاعمية التربكية ساتاالدر  مف عدد أكدت كقد
 الطمبة لدل أقكل مجتمعيان  إحساسان  ينتج أنوـRovai & Jordan  (2004 :) جكردفك  ركفام
 الذيف الطمبة مع أك فقط، االعتيادم التعميـ خبلؿ مف التعميـ يتمقكف الذيف الطمبة مع مقارنتيـ عند

 كيميامز أككينبل بكيت أجرتيا سةادر  كفي ،الكامؿ اإللكتركني التعميـ خبلؿ مف التعميـ يتمقكف
Akkoyunlu,Yilmaz (2006 ،)بيئة في بالمشاركة يتمتعكف الطبلب أف النتائج أظيرتـ 

 حكؿ نظرىـ كجيات أف كما لدييـ، ارتفعت قد سياالدر  التحصيؿ مستكيات كأف المدمج، التعميـ
 .المدمج التعميـ أىمية يؤكد مما إيجابية؛ كانت لكجو كجيان  التفاعؿ في المدمج التعميـ بيئة

 
 أىمية التعميم المدمج في مجال التربية الرياضية وتعمم أنشطتيا:

( بأف أىمية التعميـ المدمج في 25-24 كآخركف )د.ت، ص صذكر زغمكؿ، حيث 
 -التربية الرياضية يمكف تكضيحيا فيما يمي:

 جاذبية التدريس كفاعميتو في استثارة كبعث النشاط في المتعمـ. -1
 التأثير في االتجاىات السمككية كالمفاىيـ العممية كاالجتماعية لممتعمـ. -2
 كسيمة لممقارنة. -3
 التحميؿ الحركي. -4
 الحركي.بناء كتطكر التصكر  -5
 أداء الميارة بصكرة مكحدة. -6
 التقميؿ مف العيكب المفظية. -7
 التقميؿ مف أخطاء أداء النمكذج. -8
 يمكف مف التدريس لؤلعداد الكبيرة مف المتعمميف. -9

 بقاء أثر التعميـ. -10
 تكفير الكقت. -11
 مراعاة الفركؽ الفردية بيف المتعمميف. -12
 فاعمية التدريس. -13
 خمؽ بيئة تعميمية مناسبة. -14
 بالتعمـ الفردم.االىتماـ  -15
 تعمؿ عمى تحقيؽ مبدأ السرعة في عممية التعمـ. -16
 تعدد مصادر التعميـ.  -17
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كيرل الباحث أف أىمية التعميـ المدمج تبرز في نكاتج العممية التعميمية كفي الطريقة 
مرفع مف حاجات لذاتيا، كذلؾ مف خبلؿ التكظيؼ المناسب كالجيد ألدكات التعميـ المدمج 

 تمتمكو ىذه األدكات مف تشكيؽ كمحفزات لمعممية التعميمية.المتعمميف، لما 

 :المدمج التعميم فوائد: اً خامس
 أف أىـ فكائد التعميـ المدمج ىي:( 212-210، ص ص ـ2013لرنتيسي، كعقؿ )اأكد 

 .زيادة فاعمية التعمـ -1
 .يزيد امكانيات الكصكؿ لممعمكمات -2
 .حيث كمفة التطكير كالكقت البلـز تحقيؽ األفضؿ مف -3
 .حقيؽ أفضؿ النتائج في مجاؿ العمؿت -4
 ، منيا:إلى العديد مف الفكائد (570، ص ـ2012الشرقاكم )ر اشكأ   

تمكيف المتعمـ مف الكصكؿ إلى المعمكمة بسيكلة عف طريؽ التفاعؿ مع كؿ الزمبلء  -1
 نترنت.بكاسطة اإل

 تحديدىا. يساعد عمى التطكير كتكفير الكقت، كتحقيؽ أفضؿ النتائج لؤلىداؼ التي تـ -2
 

 عددان مف الفكائد منيا: ( 243، صـ2011عبلـ )كيضيؼ 
 جعؿ الحكاسيب كشبكات المعمكمات المحمية كالعالمية في متناكؿ المتعمـ. -1
التغمب عمى مشكمة التغيير الدائـ في محتكل المكاد التعميمية، مما يجعؿ التعميـ المدمج  -2

مكانية العكدة ليا في أم كقت.مساعدان في البحث عف المعمكمة بكقت سريع،   كا 
 
 جممة مف الفكائد منيا: (40، ص ـ(2011الكيبلني كيذكر 
يساعد في تخفيض األعباء اإلدارية لممقررات الدراسية مف خبلؿ استغبلؿ الكسائؿ  -1

 كاألدكات اإللكتركنية في تكصيؿ المعمكمات كالكاجبات لمطبلب.
تفكير، كاإلبداع كاالبتكار، كتكفير بيئة يساعد عمى تحسيف المستكل العاـ لمتحصيؿ كال -2

 تعميمية جذابة.

 :مزايا التعميم المدمجًا: سادس
 :يمي فيما تتمثؿ المدمج التعمـ مزايا ، أف(11ـ، ص 2005يرل سبلمة )

 لكتركني كحده.إلخفض نفقات التعمـ بشكؿ ىائؿ بالمقارنة مع التعمـ ا -1
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التفاعؿ بيف الطالب كالمعمـ، كالطمبة مع تكفير االتصاؿ كجيان لكجو؛ مما يزيد مف  -2
 بعضيـ البعض، كالطمبة كالمحتكل.

 نسانية كالعبلقات االجتماعية بيف المتعمميف فيما بينيـ كالمعمميف أيضان.تعزيز الجكانب اإل -3
المركنة الكافية لمقابمة كافة االحتياجات الفردية كأنماط التعمـ لدل المتعمميف باختبلؼ  -4

 رىـ كأكقاتيـ.مستكياتيـ كأعما
 االستفادة مف التقدـ التكنكلكجي في التصميـ كالتنفيذ كاالستخداـ. -5
ثـ جكدة المنتج التعميمي ككفاءة  فإثراء المعرفة اإلنسانية كرفع جكدة العممية التعميمية، كم -6

 المعمميف.
التكاصؿ الحضارم بيف مختمؼ الثقافات لبلستفادة كاإلفادة مف كؿ ما ىك جديد في  -7

 العمكـ.
إلى التعمـ المتمركز حكؿ الطمبة الذم يصبح فيو الطمبة  عتيادماالنتقاؿ مف التعمـ اال -8

 نشيطيف كمتفاعميف.
 يعمؿ عمى تكامؿ نظاـ التقكيـ التككيني كالنيائي لمطمبة كالمعمميف. -9

االستراتيجية ستكل البرنامج، كتدعيـ التكجييات يكفر المركنة مف حيث التنفيذ عمى م -10
التخصصات، كتدكيف ـ كالتعمـ، بما في ذلؾ فرص تعزيز ية في التعميالمؤسسية الحال

 المناىج الدراسية.

                  (ـ(2010ادكيدؾ  :يجابيات لمتعميم المدمجيد من اإلىناك العد

 يجابيات من وجية نظر المعممين فكانت عمى النحو التالي:اإل      

 الصفية مف المعمـ إلى المتعمـ كمف التعميـ إلى التعمـ. تغير التمركزات -1
 إف نمط التعمـ المدعـ إلكتركنيان جعؿ المعمميف عمى تكاصؿ مستمر مع طبلبيـ. -2
 منحت المعمميف كالطبلب فرصة لممارسة التقييـ األصيؿ. -3
بلؼ في إف منحى التعمـ االلكتركني أتاح لممعمميف حيزان كبيران كىامشان كاسعان لتقبؿ االخت -4

 كجيات النظر المعرفية.
 كضع التعميـ في سياؽ، كربط التعميـ بالحياة. -5
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                  (ـ(2010ادكيدؾ  يجابيات مف كجية نظر المتعمميف، تتمثؿ في اآلتي:اإل

 زيادة قدرة المتعمميف عمى التعمـ الذاتي. -1
 زيادة قدرتيـ عمى إدارة التعمـ. -2
 المتعة في التعمـ. -3
 الدافعية نحك التعمـ.زيادة  -4
سيكلة الكصكؿ إلى المحتكل التعميمي في أم زماف كمف أم مكاف، كالتحرر مف قيكد  -5

 الصؼ كسمطة الزمف.
االنخراط الفعاؿ عبر األنشطة الفردية كالميمات كالكاجبات، حيث ال يكجد منافس، كالكؿ  -6

 يتاح لو المشاركة بنفس الدرجة.
 نترنت.ستكشاؼ المصادر العديدة كالمتنكعة في اإلالتكسع في المادة التعميمية عبر ا -7
 نترنت.يجابي لمتكنكلكجيا كاإلاالستخداـ اإل -8
 تنمية ركح العمؿ الجماعي كالتشارؾ في فيـ المفاىيـ المطمكبة. -9

 نترنت.التمكف مف ميارات الحاسكب كاإل -10
 التعرؼ إلى العديد مف التطبيقات كالبرامج ككيفية التعامؿ معيا. -11

 يؤدم مما التعمـ، نحك كاالندفاع الرغبة تكليده عف (ـ(2010كقطكس محمد، دراسة ككشفت
 إلى لمكصكؿ كالتكمفة كالجيد الكقت كاختصار الطالبات، لدم الدراسي التحصيؿ مستكل رفع إلى

 في كتطبيقو إيصالو لسيكلة كبالمركنة؛ كالبدائؿ، األنشطة بكفرة يتميز كما العممية، المعرفة
 .إمكاناتيا كفؽ كالبيئات األماكف مختمؼ

:المشكالت والصعوبات التي تواجو التعميم المدمجًا: سابع  
أف التعميـ المدمج ال يخمك مف  (214-213، ص ص ـ(2013الرنتيسي، كعقؿ كيرل 

 مشكبلت يجب النظر الييا كمنيا:

كالشبكات بعض الطبلب تنقصيـ الخبرة أك الميارة الكافية لمتعامؿ مع أجيزة الكمبيكتر  -1
 .لكتركنيثؿ أىـ عكائؽ التعميـ اإلكىذا يم
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ال يكجد أم ضماف مف أف األجيزة المكجكدة لدل المتعمميف أك المتدربيف في منازليـ أك  -2
عمى نفس الكفاءة كالقدرة كالسرعة  لكتركنيان إفي أماكف التدريب التي يدرسكف بيا المساؽ 

 .ل المنيجي لممساؽكالتجييزات كأنيا تصمح لممحتك 
 .كات كاالتصاالت في أماكف الدراسةصعكبات كثيرة في أنظمة كسرعات الشب -3
 .ـ المراقبة كالتصحيح كأخذ الغيابصعكبات عدة في التقكيـ كنظا -4
لتحؽ طالب بمساؽ ما ككجد صعكبة ما كلـ يجد اتككف مفقكدة فمك  التغذية الراجعة أحيانان  -5

 .رنامج ميما كاف مشكقان التغذية الراجعة الفكرية عمى مشكمتو فمف يعكد لمب
 .   المؤىمة في ىذا النكع مف التعمـ تكفر الككادرعدـ أىـ مشكبلت التعميـ المدمج  -6

 الكقت يةدكدمح :في تمثمت أخرل صعكبات (89، ص ـ2009) إسماعيؿ كأضاؼ
 ،عتيادماال بالتعميـ مقارنة المرتفعة المادية كالتكمفة اإللكتركنية، الطمبة تاميار  كضعؼ لتطبيقو،
 عمى التدريس ىيئة عضك قدرة كعدـ التعميمية، العممية سير يعطؿ مما اإلنترنت؛ اتصاالت كبطء
 تكاجده عدـ عف فضبلن  اإللكتركني، التعمـ أنشطة تنفيذ أثناء المفرطة الحركة ذكم الطمبة متابعة
 تحمس عدـ في تمثؿ آخر تحد إلى أشار ككذلؾ لممساعدة، الطالب يريده الذم الكقت في

 .المدمج التعميـ استخداـ عمى كتحفظيـ التعميمية، بالمؤسسات المعمميف
 

 قائـ تعميـ ":أنو يرل المدمج لمتعميـ المتتبع أف إلى ذلؾ (1، ص ـ2009)حمداف كيرجع
 متكاممة بيئة إلى كيحتاج كافة، التعميمي البرنامج كمككنات بعناصر كييتـ كمبادئ، أسس عمى
 تاالخبر  تبادؿ خبلؿ مف كالمدرسيف؛ الطبلب بيف كالتفاعؿ الرقمية، االتصاؿ قنكات فييا تتكفر

 ذلؾ أدل األمكر ىذه مف بعض اختمت ما فإذا اليادفة، تاكالحكار  كالمناقشات، ء،اكاآلر  التربكية،
 ".صعكبات ظيكر إلى

 
 أبي سةادر  تكصمتحيث  الصعكبات، تمؾ كجكد التربكية ساتاالدر  مف عدد أكدت كقد

 كالتكيؼ كاإلنتاج، اإلبداع بيف التكازف :بينيا مف صعكبات إلى (ـ2010)كالصكص ،مكسى
 كليس المحمي المجتمع في الطمبة حاجات كضعو عند عياير  المدمج التعميـ إف حيث الثقافي،
 عدـ في تمثمت زمنية، صعكبات كجكد عف( ـ2011)الديرشكم سةادر  نتائج كأسفرت، العالمي
 استخداـ مف تحد التي كاألثاث، كاإلضاءة، التيكية، حيث مف جيد، بشكؿ الحاسكب قاعة مبلءمة
 .المدمج التعميـ



08 
 

-51 ص ص ـ،(2005( كسبلمة 68ـ، ص (2007الغامدم معوقات التعميم المدمجومن 

60:) 

 

 تكنكلكجيا مع بجدية التعامؿ في عمميفكالم الطمبة بعض عند كالميارة الخبرة مستكل تدني -1
 .كمرفقاتيا الحاسكبيةجيزة كاأل التعميـ

 تقؼ قد خرآ لىإ جيؿ مف كمرفقاتيا، كتطكرىا ككفاءتيا الحاسكبية لؤلجيزة الغالية التكاليؼ -2
 .خرلاأل كالجيات كالمدرسيف الطمبة بعض لدل قتنائياا في سبيؿ عائقان  حيانان أ
 لكتركنيةاإل المقررات صناعة في المناىج في لممختصيف الفعمية المشاركة مستكل تدني -3

 .المدمجة
 .الطمبة لدل كالغياب كالحضكر كالتصحيح كالتقكيـ الرقابة نظاـ فاعمية مستكل تدني -4
 .حيانان تتكفر أ ال قد كالتعكيضية التشجيعية كالحكافز الراجعة التغذية  -5
 كخاصة الدراسية كالمقررات المناىج كبعض االبتدائية، كخاصة الدراسية المراحؿ بعض -6

 .لكتركنياإل التعميـ استخداـ فييا يجدم ال قد عممية، تلى مياراإ تحتاج التي تمؾ
 .العاطفية الجكانب مف كثرأ الطمبة لدل كالميارية المعرفية الجكانب عمى التركيز -7
 

 (28-26)د.ت، ص ص  في مجال التربية الرياضية معوقات التعميم المدمجومن 
 النقص الكاضح في كسائؿ التعميـ المدمج. -1
 كجكد حجرات مجيزة تجييزان مناسبان لمتعميـ المدمج.النقص الشديد في عدـ  -2
عدـ مناسبة بيئة الصؼ كمككناتيا عند إدخاؿ أم كسيمة تكنكلكجية تعميمية في تدريس  -3

 ميارات األنشطة الرياضية.
عدـ اىتماـ معمـ التربية الرياضية ببذؿ الكقت كالجيد لتحضير دركسو بكسائؿ  -4

 تكنكلكجيا متعددة.
 المشاركة في تجارب جديدة في مجاؿ التربية الرياضية.الخكؼ مف محاكلة  -5
عدـ تشجيع المسئكليف لمعمـ التربية الرياضية عمى ابتكار بعض الكسائؿ الخاصة  -6

 بالتعميـ المدمج.
األبحاث العممية عدـ قياـ المسئكليف بالتربية الرياضية بكزارة التربية كالتعميـ بتطبيؽ  -7

 لمؤسسات التعميمية المختمفة.التي تعتمد عمى التعميـ المدمج با
عدـ صقؿ معمـ التربية الرياضية بعد التخرج بدكرات صقؿ في التعميـ المدمج التي  -8

 تتمشى مع طبيعة تخصصو.
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عدـ اىتماـ إدارة المدرسة بتشجيع معمـ التربية الرياضية عمى استخداـ التعميـ المدمج  -9
 مامو.أثناء تدريس أنشطة التربية الرياضية ككضع المعكقات أ

عدـ كضكح مفيكـ التعميـ المدمج لدم العديد مف المسئكليف باإلدارات كالمديريات  -10
 التعميمية كأيضان بيف أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية الرياضية.

عدـ اىتماـ كميات التربية الرياضية بأىمية الدكر الذم تمعبو التعميـ المدمج في تعمـ  -11
 األنشطة الرياضية المختمفة.

 عدـ كجكد متخصصيف في مجاؿ تكنكلكجيا التعميـ في كميات التربية الرياضية. -12
عدـ تدريب كصقؿ أعضاء ىيئات التدريس بكميات التربية الرياضية عمى مجاؿ  -13

 التعميـ المدمج.
عدـ االىتماـ بتكظيؼ الحاسب اآللي، الكسائط المتعددة كالمنفردة في تعميـ طبلب  -14

 التربية الرياضية.شعبة التدريس بكميات 
عدـ تدريس معممي التربية الرياضية قبؿ كأثناء الخدمة عمى تكظيؼ كسائؿ االتصاؿ  -15

 التكنكلكجية في المكاقؼ التدريسية.
 

كيرل الباحث بأنو يمكف التغمب عمى تمؾ المعكقات عف طريؽ الحذك كانتياج مسمؾ 
اإلمكانات المادية كالبشرية ككضع الدكؿ المتقدمة في ىذا المنحى، حيث يتـ تكظيؼ جميع 
الخبرة كالكفاءة في ىذا المجاؿ،  كخطط عممية  كاضحة مف قبؿ متخصصيف، بحيث ينفذىا ذك 

حتى يؤدم التعميـ المدمج الدكر الفعاؿ كاإليجابي في الميارات الرياضية بشكؿ عاـ كميارات 
اراتيـ في جميع رفع مف ميالكرة اليد بشكؿ خاص، كيؤدم إلى صقؿ ميارات الطبلب ك 

 لعاب الرياضية.األ

 :م المدمجيالشروط الواجب توافرىا لتنفيذ التعم ًا:ثامن

بمراعاة ما يمي  (224-149ـ، ص ص 2007) السيد ك ،عبد العاطيمف أكصى كؿ 
 :ـ المدمجيعف تصميـ بيئة التعم

تحديد كظيفة كؿ ، ك إللكتركني في بيئة التعمـ المدمجالتخطيط الجيد لتكظيؼ تكنكلكجيا التعمـ ا – 
 .، ككيفية استخدامو مف قبؿ المعمميف كالمتعمميف بدقةكسيط في البرنامج
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ميارات المعمميف ك المتعمميف في استخداـ تكنكلكجيا التعمـ اإللكتركني المتضمنة مف التأكد  – 
 . في بيئة التعمـ المدمج

تخدمة في بيئة التعمـ المدمج سكاء التأكد مف تكافر األجيزة كالمراجع كالمصادر المختمفة المس – 
 . ، حتى ال تمثؿ معكقان لحدكث التعمـمتعمميف أك في المؤسسة التعميميةلدل ال

داؼ يتـ فييا تكضيح أى ،المعمميف كالمتعمميف كجيان لكجو بدء البرنامج بجمسة عامة تجمع بيف  –
 .حداث التعمـإ، كاالستراتيجيات المستخدمة فيو، كدكر كؿ منيـ في كيفية تنفيذهك البرنامج كخطتو 

العمؿ عمى كجكد المعمميف في الكقت المناسب لمرد عمى استفسارات المتعمميف بشكؿ جيد  – 
 . سكاء أكاف ذلؾ مف خبلؿ شبكة اإلنترنت أك في قاعات الدركس كجيان لكجو

 .ية بيف المتعمميفتنكع مصادر المعمكمات لمقابمة الفركؽ الفرد – 

 :أنواع التعميم المدمج تاسعًا:
(، كسينغ  19، صـ2000) الفار مف كؿ يحددىا حيث المدمج، التعميـ أنكاع تتعدد  

2003) Singh فيما يمي:( 342-340، ص ص ـ(2005كالخاف  ،(54-51ـ، ص ص 
 
 الذم(، Offline)المباشر غير كالتعميـ(، Online)اإلنترنت عمى المباشر التعميـ دمج -1

 كمصادر سيةادر  مكاد تكفر التي التعميمية مجاالبر  مثؿ ،عتياديةاال الصفكؼ إطار في يحدث
 أساسيان  كسيطان  الصفية التدريب كجمسات المعمـ تكجيو يكفر حيف في اإلنترنت، عمى مباشرة بحثية
 .لمتعميـ

 عمى يدؿ الذم المباشر، التعاكني كالتعميـ المتعمـ، بو يتحكـ الذم السرعة ذاتي التعميـ دمج -2
 تار ممؤت مثؿ: بينيـ، المعرفة تشاطر مف كيقربيـ المتعمميف، مف العديد بيف الديناميكي االتصاؿ
 مجمكعات بيف مناقشة كسيط بحضكر حكليا، كالنقاش ءااآلر  تبادؿ يتـ حيث المباشرة، الفيديك
 .فاكاألقر  الطبلب

 أحاديث مف المدمج التعميـ برنامج تصميـ يسعى حيث المخطط، كغير المخطط التعميـ دمج-3
 لتدعـ الطمب؛ بحسب كتكفيرىا استدعاؤىا، يتـ معرفة إلى لتحكيميا المخطط؛ غير التعميـ ككثائؽ
 في الجانبية كاألحاديث االجتماعات، :مثؿ كتعاكنيـ، المعرفية المجاالت في العامميف أداء
 .اإللكتركني البريد كاستخداـ ت،االممر 
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 المباشرة تراالخب أك المخصص، كالمحتكل التحكـ ذاتي الجاىز المحتكل بيف الدمج -4
 :مثؿ نفسو، الكقت في الكمفة كتقميؿ المستخدـ، خبرة لتحسيف كذلؾ ؛)اإللكتركنية أك الصفية(الحية

 .لممشاركة القابمة المحتكل لمكاد المرجعي النمكذج
 نماذج باستخداـ(كالممارسة ،)جديدة كظيفية مياـ استيبلؿ قبؿ(سمفان  المنظـ التعميـ دمج -5

 المناسب التنفيذ تيسر التي لؤلداء الفكرم الدعـ كأدكات ،)الكظيفية العمميات أك المياـ محاكاة
 الحاسكب، عمى القائمة األعماؿ بيف تجمع العمؿ لفضاءات جديدة بيئات كتكفر المياـ، لتمؾ
 التعميـ المعمكمات لتكنكلكجيا الكطني المعيد كيصنؼ ء،لؤلدا الدعـ كأدكات التعاكف، تاكميار 
 (. 29-30، ص صـ 2011)الفقيشكؿال حسب نماذج ثبلثة إلى المدمج

 

 
 ( 30ـ، ص 2011)الفقي نماذج التعميـ المدمج ( 2.1شكؿ )



 :مستويات التعميم المدمجعاشرًا: 
 طبيعتو، ضكء في تصنيفو يمكف المدمج ـيالتعم أف (42-45 ، ص صـ2011الفقي )يرى 
 أقؿ( البسيط مف كحاتتر  التعقيد، متفاكتة مستكيات أربعة إلى مككناتو، بيف الدمج كدرجة ككيفيتو،
 الشقيف كبل فيو ينصير( المعقد إلى ،)اإللكتركني كالشؽ عتيادماال الشؽ بيف الدمج درجات

 سمات كلو مككناتو، بيف الفصؿ يصعب التعمـ مف جديدان  نكعان  مككنيف معان  كاإللكتركني عتيادماال
 :ىي المدمج التعمـ كمستكيات ،)جديدة
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 :((Component المركب المستكل -1
 ضكء في المدمج التعمـ أمثمة كمف التعمـ، محتكل كبيف المعمكمات تكصيؿ أدكات بيف يربط 

 :المستكل ىذا
 اإللكتركني، التعمـ كأدكات مصادر باستخداـ التعمـ عمى يقـك :المككف ثنائي نمكذج -

.المحاضرة باستخداـ سةاالدر  حجرة في التعمـ كيميو

 ثـ جعةاالر  التغذية باستخداـ الطبلب تعمـ تشخيص عمى يقـك :فالمكك  ثبلثي نمكذج -
 التعمـ ستخداـاك  التعميـ، فيعتيادية اال كاألساليب الطرؽ باستخداـ التعمـ تصحيح

.التعمـ كتعزيز ءاإلثر  اإللكتركني

 

Integrated):) المتكامؿ المستكل-2      

 أمثمة كمف اإلنترنت، عمى القائـ اإللكتركني لمتعمـ المختمفة العناصر بيف التكامؿ فيو يتـ
 مصادر ي:ى مككنات، ثبلثة بيف المتكامؿ الدمج: المستكل ىذا ضكء في المدمج التعمـ

 اإلنترنت، عبر المتصمة المناقشة كمجمكعات اإلنترنت، شبكة عبر المتاحة المعمكمات
 .اإلنترنت عبر المباشر كالتقكيـ

 

 (:Collaborativeالمستكل التشاركي ) -3       
 عبر إلكتركنيان  معممان  أك ،اعتياديان   معممان  كاف سكاء ،)كمكجو(المعمـ بيف الدمج عمى يقـك

 مجمكعات أك التقميدية، سةاالدر  حجرة داخؿ التعاكنية التعمـ مجمكعات كبيف اإلنترنت،
 :المستكل ىذا ضكء في المدمج التعمـ أمثمة كمف اإلنترنت، عبر التشاركية التعمـ

  عبر اإللكتركني المعمـ كبيف كالمتعمميف، لممعمـ عتيادماال الدكر بيف الدمج -
 .اإلنترنت

 سة،االدر  حجرة داخؿ عتيادييفاال كالمتعمميف لممعمـ عتيادماال الدكر بيف الدمج -
.اإلنترنت عبر التشاركية التعمـ مجمكعات كبيف

 بيف أك الفردم، بالتعمـ عتيادييفاال كالمتعمميف اإللكتركني، المعمـ بيف الدمج -
.اإلنترنت عبر التشاركية التعمـ كمجمكعات اإللكتركني المعمـ



(:Expansiveمستكل االمتداد كاالنتشار)-4
 التعمـ مصادر كبيف ة،العتياديا سةاالدر  حجرة داخؿ عتيادماال التعميـ بيف الدمج يتـ كفيو

 اإللكتركني، البريد(ؿ: مث طباعتيا، لممتعمميف يمكف التي المتصمة، غير اإللكتركنية
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 كالكسائط المحكسبة، كالبرمجيات مجاالبر  باستخداـ كالتعمـ اإللكتركنية، كالكثائؽ كالكتب
 .(المحمكؿ التميفكف باستخداـ كالتعمـ الكيب، عمى المتاحة المكاقع فييا بما اإللكتركنية

 :المكونات الرئيسية لمتعميم المدمجالحادي عشر: 
 بأف المككنات الرئيسية لمتعميـ المدمج ىي: (32-35ـ، ص ص 2011الفقي )يرل  
  

 :Live Eventsاألحداث الحية )المتزامنة(  -1
ف في نفس الكقت كما ىك الحاؿ ك ىي أحداث تعمـ متزامنة يقكدىا المعمـ كالتي يشارؾ فييا المتعمم

في "الفصكؿ االفتراضية" كاألحداث الحية المتزامنة ىي "مككف" رئيس لمتعميـ المدمج، فبالنسبة 
لكثير مف المتعمميف، ال شيء يمكف أف يحؿ محؿ التكاصؿ المباشر مع المعمـ، كلكي نتمكف مف 

أف ىناؾ ثبلثة عناصر مف (، John Kellerنقؿ حدث حي فعاؿ، يذكر العالـ جكف كيمر )
 الحكافز في نمكذجو ىي: 

جذب االنتباه: كيمكف أف يحدث ذلؾ بإلقاء المعمـ سؤاالن عمى المتعمميف يفكركف فيو - أ
 فيستعدكف لعممية التعمـ.

جعؿ المكضكع كثيؽ الصمة بحياتيـ الكاقعية: حيث يعرض المعمـ أمثمة مألكفة لممتعمميف - ب
 مكنو في الكاقع.مع تكضيح كيفية تطبيؽ ما يتعم

الثقة: فالمعمـ يكضح لمطمبة التكقعات المرجك تحقيقيا منيـ ثـ إعطائيـ الكقت الكافي - ت
لممارسة الميارات الجديدة، كنجاح المتعمميف في الكصكؿ لتكقعات المعمـ مف خبلؿ 
تحقيؽ تمؾ الميارات يعطييـ الثقة في قدراتيـ كمياراتيـ كبالتالي يككف ىناؾ دافع لمزيد 

 التعمـ. مف
 

 :Self-paced learningأحداث التعمـ الذاتي  -2
عمى سرعتو الخاصة كعمى كقتو  يكمميا المتعمـ بشكؿ منفرد بناءن ىي خبرات التعمـ التي 

كتضيؼ  CD- ROMالخاص، مثؿ التدريب القائـ عمى الدردشة، األقراص المدمجة 
عميـ المدمج، مف أجؿ أحداث التعمـ الذاتي غير المتزامف قيمة ميمة إلى معادؿ الت

لتعمـ الذاتي، كيجب االحصكؿ عمى الحد األقصى لقيمة نتائج العمؿ الحقيقي مف عرض 
 أف يقـك عمى التطبيؽ الفعاؿ لمبادئ التصميـ التعميمي.
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 Collaboration:التعاكف  -3
كىك يتـ في البيئات التي يتكاصؿ فييا المتعممكف مع اآلخريف، عمى سبيؿ المثاؿ: البريد 

لكتركني، أك الدردشة عمى اإلنترنت كمنتدل المناقشات، فقكة األحداث الحية أك خبرة اإل
التعمـ الذاتي تدمج عندما تتاح الفرصة لزيادة التعاكف ذك المغزل، فالبشر كائنات 
اجتماعية، ككما تفترض النظرية البنائية لمتعمـ "البشر يطكركف الفيـ كالمعرفة الجديدة مف 

خريف"، كما أف التعمـ التعاكني يتيح فكائد ىائمة لمطمبة ـ االجتماعية مع اآلخبلؿ تفاعبلتي
غير متكافرة مف خبلؿ التعمـ االعتيادم ألف المجمكعة يمكف أف تتجزأ تعممان ذا مغزل 
كتحؿ المشاكؿ أفضؿ مف أم فرد يعمؿ بشكؿ منفرد، كعند إنشاء التعميـ المدمج، ينبغي 

كف المتعمميف كالمعمميف مف التعاكف بشكؿ متزامف في عمى المصمميف إنشاء بيئة تم
 لكتركني كمنتدل المناقشات.غرؼ الدردشة، أك بشكؿ غير متزامف باستخداـ البريد اإل

كىناؾ نكعاف مف التعاكف يعطياف نتائج فعالة: التعاكف بيف المتعمميف كبعضيـ )فرد لفرد( 
peer-to peerلفرد لممكجو( ، كالتعاكف بيف المتعمميف كالمعمـ )اpeer to mentor 

فتعاكف فرد لفرد يتيح فرصة تعاكف المتعمميف لمناقشة القضايا الحاسمة مع غيرىـ مف 
المتعمميف، كتعاكف الفرد لممكجو يمكف المكجييف الخبراء مف تقديـ إرشادات إضافية 

 ارسة.لكتركني، رسائؿ تذكير، كاقتراح بنكد المملممتعمميف في شكؿ نصائح بالبريد اإل
 

 :Assemmentالتقييـ  -4
فالتقييـ القبمي يأتي قبؿ األحداث الحية أك أحداث التعمـ  ،ىك قياس معارؼ المتعمميف

الذاتي، لتحديد المعرفة المسبقة كالتقييـ البعدم يمكف أف يأتي بعد أحداث التعمـ الذاتي، 
ألخرل، كالتقييـ كذلؾ لقياس الكسب في التعمـ، كىك يقيس فاعمية كؿ األحداث كاألشكاؿ ا

 كاحد مف أىـ مككنات التعميـ المدمج، كذلؾ لسببيف:
 أنو  يمكف المتعمميف مف التأكد مف المحتكل الذم تعممكه بالفعؿ.- أ
 يقيس فاعمية جميع أحداث كطرائؽ التعمـ كغيرىا. - ب

 

 Performance support materialsأدكات دعـ األداء   -5
ىي المككف األكثر أىمية لمتعميـ المدمج، كىي تضمف بقاء التعمـ كانتقاؿ أثره في بيئة 

كاألعماؿ المساعدة  printable referencesالعمؿ، كتتضمف المراجع القابمة لمطباعة 
Job aids  كالمساعد الرقمي الشخصي.Personal digital assistant (PDA) 
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 :  المدمج نموذج لتصميم التعميمالثاني عشر: 
رحمة ، بدءان مف مشامبلن لمتصميـ التعميمي المدمج نمكذجان  (90، ص ـ2011) الفقي قدـ 

ي تشتمؿ عمى جميع ، كيعد ىذا النمكذج مف النماذج الشاممة التالتحميؿ كحتى مرحمة التقكيـ
 :ع مككناتو، كما ىك مكضح في الشكؿ، كتتضح فيو التفاعمية بيف جميعمميات التصميـ

 (90ـ، ص 2011)الفقي،  ( التصميـ التعميمي لمتعميـ المدمج2.2شكؿ )

 التقكيـ البنائي كالتغذية الراجعة
 مرحمة التحميل

تحميل خصائص -1
 المتعممين

تحديد األىداف -2
 التعميمية

تحميل محتوى -3
 التعميم المدمج

تحميل بيئة التعميم -4
 المدمج

 مرحمة التصميم

تنظيم األىداف -1
 التعميمية.

استراتيجية تنظيم -2
 محتوى التعميم المدمج.

استراتيجية تقديم -3
 التعميم المدمج.

تصميم األنشطة -4
 التعميمية.

 تصميم أدوات الدراسة.-5

تصميم صفحات -6
 الموقع.

تصميم التفاعل في -7
 بيئة التعميم المدمج.

 مرحمة النتاج

إنتاج عناصر -1
المحتوى المطموبة 

 لمموقع

إنتاج صفحات -2
 موقع.ال

إنتاج سكورمات -3
 المقرر

إنتاج األنشطة -4
 والبمكات في المودل.

رفع الموقع عمى -5
 نترنت.اإل 

 مرحمة التطبيق

التجربة -1
 الستطالعية.

التطبيق القبمي -2
 ألدوات الدراسة.

تطبيق نموذج -3
 التعميم المدمج.

 

 مرحمة التقويم

التطبيق البعدي ألدوات -1
 الدراسة.

 اإلحصائية.المعالجة -2

تحميل النتائج -3
 ومناقشتيا.

 :متطمبات التعميم المدمجالثالث عشر: 

(، ـ(2007 الغامدمشار كؿ مف أ، فقد عمييا التعمـ المدمج لو مجمكعة مف المتطمبات يرتكز
تي يجب تكافرىا في التعمـ المدمج، إلي أف المتطمبات ال(، ـ2009)اسماعيؿ(،  ك ـ(2007كشكممي

 :التاليةىي المتطمبات 
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المتطمبات التقنية: كتشمؿ عدد مف المتطمبات، تمثمت في تكفير كؿ مف: مقرر  -1
، كمكاقع رامج تقييـ إلكتركنية، كبكنظاـ إلدارة المحتكم  رة التعمـ، كنظاـ إلداإلكتركني

ات البلزمة ، كاألجيزة كالبرمجيمع الخبراء كالمتخصصيف في المجاؿلمتحاكر اإللكتركني 
، ككذلؾ تكفير فصكؿ لي تحديد مكاقع يمكف االتصاؿ بيا، إضافة إالتعمـ ليذا النمط مف

 .التعميمية الُمقترحة، كاستخداميا كفقان لبلستراتيجية عتياديةافتراضية بجانب الفصكؿ اال
ي متطمبات تتعمؽ بالمعمـ كالطالب، أما ما يخص المعمـ، فيجب : كىالمتطمبات البشرية -2

بالتطبيؽ العممي باستخداـ مصحكبان  عتيادمالتدريس اال: أف يككف لديو المقدرة عمي
، كالبحث عف ما ىك جديد عبر اإلنترنت مدفكعان برغبتو في تجديد معمكماتو الحاسب
ثرائيا لبرامج المختمفة لتصميـ ، ككذلؾ تمتعو بقدر مف الميارات تمكنو مف التعامؿ مع اكا 

، لكتركني في االتصاؿ مع الطبلباإل، فضبلن عف مقدرتو عمي استخداـ البريد المقررات
 عتيادمإضافة إلي مقدرتو عمي حث الطبلب عمي المشاركة بفاعمية سكاء في الفصؿ اال

 مف الميارات التي تمكنو مف أف يحكؿ كؿ ما األدنى، كتمتعو بالحد يأك الفصؿ االفتراض
في ، مستخدمان يثير انتباه الطبلب حيلى كاقع إ الجامدةيقـك بشرحو مف صكرتو 

ذا تناكلنا المالُمقدمة مف خبلؿ شبكة اإلنترنت كالفائقة المتعددةالكسائط   ذلؾ تطمبات ، كا 
: ضركرة أف يشعر نا تمخيص أىـ ىذه المتطمبات في، فيمكنالبشرية المتعمقة بالطالب

، كأف يمتمؾ كأف مشاركتو ميمة في نجاح التعمـ، بأنو مشارؾ في العممية التعميميةالطالب 
 ،نترنت بجميع خدماتوبنجاح مع اإل مف الميارات التي تمكنو مف التعامؿ دنىاألالحد 

  .، كالبحث عف المعمكمات كالمحادثة عبر الشبكةكالسيما خدمة البريد اإللكتركني

 :نماذج التعميم المدمجالرابع عشر: 
 (:89ـ، ص 2011الفقي )نمكذج 

الذم يجمع بيف التعمـ ذك  Skill-driven learning نمكذج التعمـ الذم تقكده الميارة -1
كدعـ تطكير معارؼ كميارات محددة تتطمب  self-paced learningالذاتي الخطك 

تغذية راجعة كدعمان منظمان مف المعمـ، حيث يدمج التفاعؿ مع المعمـ خبلؿ البريد 
ثؿ االلكتركني كمنتديات المناقشة كاالجتماعات كجيا لكجو بالتعمـ ذك الخطك الذاتي، م

نترنت، فيذا النكع مف المعالجة مماثؿ لمتفاعؿ الكتب كالمقررات القائمة عمى اإل
 الكيميائي، الذم فيو التفاعؿ مع المعمـ كمحفز إلنجاز رد الفعؿ المطمكب لمتعمـ.
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نمكذج التعمـ الذم يقكده االتجاه يدمج أحداث ككسائؿ تقديـ متنكعة لتطكير سمككيات  -2
 المتعمميف مع بعضيـ البعض كتتطمب بيئة خالية مف المخاطر.محددة تتطمب تفاعؿ 

 

الذم يدمج أدكات  competency –driven learningنمكذج التعمـ الذم تقكده الكفاءة  -3
دعـ األداء مع مصادر إدارة المعرفة كاستشارات لتطكير كفاءات محددة اللتقاط كنقؿ 

 خبراء في التخصص.المعرفة المتضمنة التي تتطمب تفاعؿ المتعمميف مع 

 :أبعاد التعميم المدمجعشر:  الخامس
 أبعاد التعميـ المدمج : (37-36ـ، ص ص 2011الفقي ) ذكر

 

األصمي لعبارة "التعميـ المدمج" ارتبط في أغمب األحياف ببساطة بربط التعميـ في  االستخداـ
طكر ليشمؿ المصطمح قد تلكتركني، عمى أية حاؿ ىذا قاعة الدركس االعتيادية بأنشطة التعمـ اإل

جمع كاحدان أك تاستراتيجيات التعمـ "األبعاد"، كبرامج التعميـ المدمج قد مجمكعة أكثر ثراء مف 
 أكثر مف األبعاد التالية:

 

 دمج التعمـ المباشر كغير المباشر: -1
التعميـ المدمج يجمع في أبسط أشكالو بيف التعمـ المباشر كغير المباشر حيث يعني 

"، كالتعمـ غير Internet or Intranet"التعمـ المباشر "التعمـ عمى االنترنت أك االنترنت 
المباشر يحدث في قاعة الدركس االعتيادية، كمثاؿ عمى ىذا النكع مف البرامج، برنامج 

نترنت مع تخصيص جمسات تعميمية تتـ التعمـ كمصادر البحث عمى اإلتعميمي يقدـ مكاد 
 داخؿ قاعة الدركس بقيادة المعمـ ككسط أساسي في العممية التعميمية.

 

 الخطك الذاتي، كالتعمـ التعاكني: مدمج التعمـ ذ -2
التعمـ الذاتي يعني الفردم، التعمـ عند الطمب الذم يديره المتعمـ كيتحكـ في سرعتو، كمف 
ناحية أخرل التعمـ التعاكني يعني اتصاالن أكثر ديناميكية بيف العديد مف المتعمميف مما 

 يسيؿ عممية المشاركة في المعرفة.
 :يدمج التعمـ النظامي كغير النظام -3

ليس كؿ أشكاؿ التعمـ تشير إلى برنامج تعمـ رسمي أك نظامي مع محتكل منظـ في 
تسمسؿ معيف مثؿ الفصكؿ في الكتاب المدرسي، في الحقيقة معظـ ما يحدث مف تعمـ 
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نترنت، في مكاقع العمؿ يحدث بشكؿ غير نظامي مثؿ االجتماعات، المحادثات عبر اإل
 لكتركني.كالبريد اإل

 

 خصص بالمحتكل الجاىز:دمج المحتكل الم -4
المحتكل المخصص ىك المحتكل الذم نبنيو بأنفسنا، كالمحتكل الجاىز أقؿ تكمفة مف 

تفتح الباب أماـ مزيد مف المركنة  SCORMالمحتكل المخصص، كمعايير مثؿ سككـر 
في دمج المحتكل الجاىز كالمحتكل المخصص كتحسيف خبرة المستخدـ كتقمؿ التكمفة إلى 

 .الحد األدنى

 :صفات المعمم في التعميم المدمجعشر:  ادسالس
 

يحتاج إلى معمـ مف نكع أف التعميـ المدمج  إلى (283-284ص ص ، ـ(2004سالـ  يشيرك 
خاص لديو القدرة عمى التعامؿ مع التكنكلكجيا الحديثة كالبرامج الحديثة كاالتصاؿ باإلنترنت 

عمى شرح الدرس بالطريقة االعتيادية ثـ القياـ كتصميـ االختبارات االلكتركنية، بحيث يككف قادر 
بالتطبيؽ العممي عمى الحاسب كحؿ االختبارات االلكتركنية، كاالطبلع عمى ركابط تتعمؽ بالدرس 
الذم يشرحو كالبحث عف الجديد كالحديث في المكضكع كجعؿ الطالب يشاركو في عممية البحث 

يس متمقي فقط كيحتاج إلى معمـ يستطيع أف بحيث يككف دكر الطالب ميـ كمشارؾ مع المعمـ كل
يصمـ الدرس بنفسو بما يتناسب مع اإلمكانيات المتكفرة في المدرسة بدالن مف أف يتكفر في المادة 
العممية بشكؿ متقدـ كال يستطيع أف ينفذىا في المدرسة ممكف أف يستخدـ البرامج البسيطة، 

 كبشكؿ عاـ فإف صفات المعمـ تتمخص في أف يككف:
 لكتركني.لديو القدرة عمى الجمع بيف التدريس االعتيادم كالتدريس اإل -1
 لديو القدرة عمى تصميـ االختبارات كالتعامؿ مع الكسائط المتعددة. -2
 لديو القدرة عمى خمؽ ركح المشاركة كالتفاعمية داخؿ الصؼ. -3
 لديو القدرة عمى استيعاب اليدؼ مف التعميـ. -4

 :المدمجعوامل نجاح التعميم عشر: سابع ال
كذكر كؿ مف                       ،يكجد العديد مف العكامؿ التي تساىـ في نجاح التعميـ المدمج

 عددان مف العكامؿ كىي كالتالي: (213-212 ، ص صـ2103الرنتيسي، كعقؿ )
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 رشاد:التكاصؿ كاإل -1
كالمعمـ، بأف يقـك مف أىـ عكامؿ نجاح التعميـ المدمج التكاصؿ بيف المتعمـ 

الطالب متى يككف كقت المتعمـ كيرسـ لو الخطكات التي يتبعيا مف أجؿ المعمـ بإرشاد 
 .يستخدميا الطالب مف أجؿ التحصيؿ التعمـ كالبرامج التي

 

 :العمؿ التعاكني عمى شكؿ فريؽ -2
بد أف يقتنع كؿ فرد )طالب، معمـ( بأف العمؿ في ىذا النكع  في التعميـ المدمج ال

بد مف العمؿ في شكؿ فريؽ، كتحديد  مف التعميـ يحتاج إلى تفاعؿ كافة المشاركيف، كال
 األدكار التي يقكـ بيا كؿ فرد.

 

 تشجيع العمؿ: -3
الحرص عمى تشجيع الطبلب عمى التعميـ الذاتي كالتعمـ كسط المجمكعات، ألف 

يمكف أف يدرس  الكسائط التكنكلكجية المتاحة في التعميـ المدمج تسمح بذلؾ، )فالفرد
بنفسو مف خبلؿ قراءة مطبكعة أك قراءتيا مف عمى الخط بينما في ذات الكقت يشارؾ مع 
زمبلئو في بمد آخر مف خبلؿ الشبكة أك مف خبلؿ مؤتمرات الفيديك في مشاىدة فيديك 

 عف المعمكمة(، إف تعدد الكسائط كالتفاعبلت الصفية تشجع اإلبداع كتجكد العمؿ. 
 

 لمرنة:االختيارات ا -4
التعميـ المدمج يمكف الطبلب مف الحصكؿ عمى المعمكمات كاإلجابة عف 
    التساؤالت بغض النظر عف المكاف كالزماف أك التعمـ السابؽ لدل المتعمـ، كعمى ذلؾ

بد مف أف يتضمف التعميـ المدمج اختبارات كثيرة مناسبة لممتعمـ كمرنة في ذات الكقت  ال
 أف يجدكا ضالتيـ.تمكف كافة المستفيديف مف 
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 :المحور الثاني: ميارات كرة اليد
كالتي تعتمد عمييا تمؾ  ،تعتبر الميارات في جميع األلعاب الرياضية ىي الركيزة األساسية 

األلعاب، بحيث ال يتـ التقدـ كالنجاح كاالرتقاء بالمستكل ألم لعبة إال بإتقاف تمؾ الميارات كالتي 
تعتمد عمى البلعب كالتجانس العالي بيف أعضاء الفريؽ، كبما أف كرة اليد ليا مياراتيا كمبادئيا 

فإتقاف الميارات يعتبر ث الفكز كالتميز، الخاصة كالمميزة كالتي تعتبر القمب النابض لمعبة حي
ساسية لمعبة كرة اليد كالتي مف خبلليا يتـ االنطبلؽ نحك الجكانب األخرل كالتي مف القاعدة األ

 خبلليا تكتمؿ عناصر المعبة كالتي تؤدم إلى االرتقاء كالنيكض كالفكز.

 :تاريخ وتطور كرة اليد: أولً 

إذا كجدت الرغبة الستقصاء أثر تطكر كرة ( بأنو 4-3ـ، ص ص 2008حمكدم )ذكر 
اليد، يجب العكدة إلى آالؼ السنيف عبر التاريخ لتزامف تطكر الحركات األساسية في كرة اليد: 

نساف ككسيمة لمبقاء، كفي عصر ما قبؿ التاريخ الركض، القفز، رمي الكرة، مع تطكر حركة اإل
الذراع كالتي أصبحت في ذلؾ الكقت بدأت الحركات الخاصة باألطراؼ كخاصة حركة الرمي ب

أىـ سبلح لئلنساف البدائي كقد لكحظ ذلؾ في رسكمات اإلنساف البدائي في الكيكؼ حيث 
 شكىدت رسـك لرمي الرمح كقذؼ الحجارة التي كاف يستخدميا اإلنساف البدائي في ذلؾ العصر.

يمة لمعب أما في العصكر القديمة فقد أظيرت أشكاؿ بسيطة لمكرة حيث اتخذت ككس
كالمتعة كانتشر المعب بالكرة ألف حركات الرمي ىي فعاليات قتالية ساعدت عمى تكسع المعب 
 –بالكرة، كقد أشار ىكميركس في ممحمتو اإللياذة كاالكديسا إلى لعبة كرة اليد تسمى يكرانيا 

Urania  ظ كما لكح ،قكـ مجمكعة مف البلعبيف بمسؾ كتمرير الكرة إلى بعضيـ البعضتحيث
 –لمعبات كرة يد تسمى ىاربستكف/ ابيسككركس  رسكمات الركمانية القديمة أشكاؿفي بعض ال

Hapaston/Episkuros عب ىك قذؼ الكرة فكؽ خط معيف.ملحيث كاف اليدؼ مف ا 

أما في العصكر الكسطى بدأت الرياضة كالمياقة البدنية تصبح جزءان مف حياة اإلنساف 
الفرد كقتان أكثر كيصرؼ الماؿ مف أجؿ تطكير الجسـ كالعقؿ حيث أصبح باإلمكاف أف يقضي 

بية حيث بنى النببلء صاالت خاصة لمتدريب سميت دكر المعب ك كر كخاصة أثناء النيضة األ
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كباإلضافة إلى التنس كتدريب الفرساف، يمكف أف نجد بدائية مف كرة  – Ball house –بالكرة 
 اليد.

مكاصفات المميزة الاألكلى لكرة اليد، أما ما ييتـ بإف ما تـ تكضيحو أعبله ىي الجذكر 
ف، ف العصر الحديث الذم نعيشو اآلإف، لكرة اليد فقد نشأ في العصر الحديث الذم نعيشو اآل

أصبح عصر الرياضة جزءان أساسيان مف الحياة اليكمية، كظير التخصص في الرياضة مما أعطى 
 كرة اليد تعزيزان جيدان.

في ىذا العصر ككاف بحاجة  جمانستؾ كاف الرياضة األكثر انتشاران ف الإكفي الحقيقة 
رياضة مكممة لمركنة العضبلت ككانت ميارات متطكرة جدان أما بالنسبة لمعبة كرة القدـ كالركبي 

soccer and rugby   فقد بقيت ىذه المعبات في المراحؿ البدائية حيث كانت قاسية تسبب
 الكثير مف اإلصابات الشديدة.

       ذلك نشأت ثالث لعبات متشابية جدا ىي:ل

 
 

 (4ـ، ص 2008)حمكدم،    ( لعبات متشابية أساس كرة اليد2.3شكؿ )
 

 ىذه المعبات تعتبر األساس الذم ارتكزت عميو كرة اليد الحديثة:

 :  Handball كرة الٍد  -1

، Holger Nielsonلمدير مدرسة دنماركيالمعبة كانت إف الفكرة األساسية ليذه 

التي كسرت زجاج نكافذ المدرسة  soccerالذم حاكؿ أف يجد لعبة بديمة لكرة القدـ 
 حسب قكلو فكانكا يمعبكنيا بنجاح كانتشرت ىذه المعبة بسرعة في كؿ أنحاء الدنمارؾ.

 
 :    Hazenaهازٌٌا  -2

كقد شكىدت ألكؿ مرة في براغ،  Antonin Kristof, Vraclar Karasابتكرىا 
كأبعاد  ـ6( كنصؼ قطر منطقة اليدؼ  م48× م 32في ىذه المعبة تككف أبعاد الممعب ) 

torball hazena handball 
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بكرة اليد  أشكاط ( ككانت شبيية 2× دقيقة  25ـ ( ككقت المعب ) 2.4× ـ 2اليدؼ ) 
أف حارس المرمى كالمدافع كالعب  الممعب مقسـ إلى ثبلثة أثبلث بحيثالحديثة، ك 

 لكسط، ككؿ العب يمعب ضمف ساحتو المقررة.ا
 : Torballتىربال  -3

ككانت أبعاد  Hermon Bachmonnقدمت ىذه المعبة ألكؿ مرة في ألمانيا مف قبؿ 
 ـ.4ـ كنصؼ قطر ساحة اليدؼ بقياس 20× ـ 40الممعب فييا ىي 

الثبلثة في كؿ أنحاء أكركبا في كقت قصير لكف بسبب اختبلؼ  كانتشرت ىذه المعبات
قكاعد كؿ كاحدة مف ىذه المعبات الثبلثة لـ يكف ممكنان تنظيميان في مباريات دكلية، لذلؾ أصبح 

كىك معمـ  Karl Sehelenzمف الضركرم تكحيد القكانيف كالقكاعد في المعب، كىذا ما قاـ بو 
 (4-3ـ، ص ص 2008ـ.)حمكدم، 1917في عاـ  في برليفتربية رياضية ألماني 

 :اليد كرة وانتشار ماىيةثانيًا: 
 كالشباب األطفاؿ فئة مف استحسانان  القت التي الرياضية األنشطة مف كاحدة اليد كرة تعد

 في استطاعت أنػيا إال األخرل، األلعاب مع مقارنةالبػ نسبيان  القصير عمرىا فرغـ الجنسيف، مف
 . الصدارة مكاف إلى تقفز أف كجيزة فترة

 كاف فمقد العالػـ، دكؿ مػعظـ في كتركيػجي رياضي كنشاط انتشارىا إلى باإلضافة ىذا
 دعا ما ذلؾ ،السنية مراحؿ معظـ في الجنسيف مف اليد لكرة كالػمشاىديف الػممارسيف أعداد الزدياد
 عمى كمحاضرات لقاءات لػيا نظمت كما ،الرياضة ىذه شؤكف ترعى التي االتحاديات تأسيس إلى

 . أكلػمبيان  أك قاريان  أك مػحميان  منيا كاف ما سكاء، الػمستكيات اختبلؼ

 كبيرة مػجمكعات تكفير إلى لممسئكليف الػمحفز الجانب اليد كرة حققتو الذم لبلنتشار ككاف
 النشء لتدريب، الرياضة ىذه في الػمتخصصيف كالحكاـ كاإلدارييف كالػمنظميف الػمدربيف مف

 ك الػممارسة كلحسف ضمانان  كذلؾ ،الػمناسب الػمػناخ كتكفير، كضركبػيا المعبة فنكف كالشباب
 .األداء بػمستكل االرتقاء
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 ذلؾ حصاد فكاف، كاإلدارييف كالحكاـ الػمدربيف بإعداد الخاصة الدراسات نظمت كلقد
 يكفؿ بػما المعبة قانكف ضكء في اليد كرة مباريات إدارة عمى الكؼء الػمدربيف مف كبير عدد تكفير
 عمى القدرة لػيـ اإلدارة بأصكؿ العارفيف اإلدارييف كاختيار، لممتنافسيف الػمتساكية كالفرص العدالة
 .مستكياتػيا باختبلؼ البطكالت تنظيـ

 المعبة انتشار زيادة عمى كبير أثر، ـ1972 عاـ أكلمبياد ضمف اليد كرة إلدراج كاف كلقد
 قاعدة تتطمب كالتي القكمية الفرؽ تككيف عمى مػختمفة دكؿ عممت إذ، مػمارسييا عدد كزيادة

 الشعبية الساحات ك األندية في تدريب مراكز إنشاء ذلؾ نتاج فكاف الػممارسيف مف عريضة
 .أكبر بقدر الػممارسة فرص إلتاحة كالجامعات كالػمدارس الريفية كاألندية

 (18-17، ص ص ـ2001)اسماعيؿ كحسانيف، 

 ميادين كرة اليد: 

حيث تمارس كرة اليد بناءن عمى مساحة ميداف المعب، كعدد البلعبيف، كفحكل مكاد القانكف في 
 -شكميف رئيسييف كىما:

 :إلى أف (6ـ، ص 2008حيث أشار حمكدم )  الصالت: خارج اليد كرة - أ

 الصاالت خارج المعب فييا يتسـ التي الجديدة المعبة عمى أطمؽ الذم االسـ ىك ىذا
 حجـ عمى التعديبلت بعض أجريت كقد العب( 11) فريؽ كؿ في البلعبيف عدد كيككف الداخمية
 . المعبة قكاعد كبعض اليدؼ ساحة كشكؿ اليدؼ

 الى تيدؼ دكلية ىيئة لتأسيس الحاجة كلد اليد لكرة الكبير كاالنتشار النمك لكف

 . بالعالـ اليد كرة تطكير -1

 . العالمية كالبطكالت الدكلية المباريات تنظيـ -2

 . الكطنية االتحادات عمؿ تنسيؽ -3

 . األكلمبية األلعاب ضمف اليد كرة يضع برنامج إعداد-4
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 فترة كخبلؿ لميكاة اليد لكرة الدكلي االتحاد تأسيس تـ أمسترداـ في 1928 عاـ في لذلؾ
 . برليف في 1936 لعاـ االكلمبية األلعاب ضمف اليد كرة تنظيـ تـ قصيرة

 العالمية الحرب بعد لكف اليد كرة في متقدمة دكؿ كألمانيا استراليا كانت الكقت ذلؾ في
 . االسكندينافييف القيادة اخذ الثانية

 تكجييات قدـ الذم اليد لكرة الدكلي االتحاد تأسيس تـ ككبنياكف في 1946 عاـ كفي
 . اليد كرة تطكير في جديدة

 االتحاد ىذا في أعضاء( دكلة 100) يضـ اليد لكرة الدكلي االتحاد فاف الحالي الكقت في
 التي البطكالت عدد زيادة طريؽ عف باستمرار العدد ىذا كيزداد العب مبلييف عشرة مف كأكثر
 فاف األخيرة العقكد في المعبة طكرت التي األكربية األقطار إلى كباإلضافة الدكلي، االتحاد ينظميا
 اآلكنة في القارات ىذه في اليد كرة لعبة تطكرت فقد كاستراليا كأمريكا كاسيا أفريقيا في أقطار ىناؾ
 .األخيرة

 كرة اليد لمصالت: - ب

إف كرة اليد سبعة أفراد كالتي تعرؼ حاليان باسـ كرة اليد لمصالة، كانت تمارس تحت اسـ 
 سط أكركبا."كرة اليد لمممعب الصغير" في الكقت الذم كانت تمارس في كرة اليد لمميداف في ك 

كتمارس كرة اليد لمصالة حاليان داخؿ مبلعب مغمقة، كذلؾ عمى المستكييف الدكلي 
 كاألكلمبي، كعمى المبلعب المفتكحة عمى المستكل المحمي في بعض الدكؿ.

( متران، كذلؾ بالنسبة 24( متران، كعرضو )44كممعب كرة اليد لمصالة يبمغ طكلو )
دقيقة  )25دقيقة لمرجاؿ، ك) )34مبارياتيا عمى شكطيف كؿ منيما )لممباريات الدكلية، كتمعب 

 دقائؽ لمراحة. )10لئلناث بينيما )

كتخطط المناطؽ الداخمية لمممعب تبعان لنصكص مكاد القانكف الخاص بيا، كما يتككف 
منيـ لمميداف كحارساف لممرمى، كتمعب المباراة بما ال يزيد عف  )10العبان، ) )12الفريؽ مف )
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لمميداف ككاحد لحراسة المرمى، كباقي البلعبيف احتياطي لمتبديؿ عمى أف  )6العبيف منيـ ) )7)
 يككف أحدىـ حارس مرمى.

أفراد شائعة االنتشار عمى المستكيات اإلقميمية كالقارية  )7كلقد أصبحت كرة اليد )
كما  )1972ميكنخ عاـ) كالدكلية كاألكلمبية، ككاف أكؿ إدراج ليا ضمف األلعاب األكلمبية في دكرة

 (23-22 ص ص ـ،2001 كحسانيف، اسماعيؿ)زالت حتى اآلف.             

 :أىمية ممارسة كرة اليدثالثًا: 
تعمؿ كرة اليد شأنيا في ذلؾ شأف باقي األلعاب الجماعية كاألنشطة الرياضية األخرل  

عمى تنمية كتطكير الصفات البدنية، ككذلؾ ترقية كظائؼ الجسـ الحيكية لبلعبيف، كذلؾ لما 
تتطمبو مف قدرات خبلقة مف ممارسييا فيي كنشاط رياضي تعمؿ عمى تعديؿ سمكؾ الفرد 

مع متطمبات المجتمع الذم يعيش فيو، كنظران لما تتميز بو كرة اليد مف كتشكيمو بما يتناسب 
بساطة كماليا مف قيمة تربكية كبدنية ال يمكف تجاىميا، فإنيا مف المعبات المحببة لمجنسيف، كما 
تتميز كرة اليد بنكاحي عديدة فإمكانياتيا بسيطة سيمة مف حيث تعمميا كالتقدـ بيا، قانكنيا بسيط 

مختمؼ األعمار كىي مشكقة لكؿ مف البلعب كالمتفرج  مفألفراد مف الجنسيف ك يمارسيا ا
باإلضافة إلى فائدتيا الشاممة لجميع أجزاء الجسـ نتيجة لما تتطمبو مف سرعة ككفاح مستمريف 

 لممياجميف كالمدافعيف.

إف كرة اليد تكفر كسائؿ ممتازة تساعد عمى تربية البلعبيف عمى االعتماد عمى النفس 
تحمؿ المسئكلية كاتخاذ القرارات السريعة أثناء المباريات، كما تعمؿ عمى إكساب البلعبيف ك 

السمات الخمقية كاإلدارية كما تعتبر كرة اليد كسيمة ناجحة لتربية األفراد عمى التفكير كالتصرؼ 
اعي فكؿ فرد مف أفراد الفريؽ يعمؿ مف أجؿ الجماعة، حيث يتبيف ليـ أف المعب الجم ،الجماعي

ىك الطريؽ الكحيد إلحراز الفكز كأف االتجاىات تنطكم سريعان تحت لكاء العمؿ الجماعي، كما 
يعد مجاؿ كرة اليد مجاالن خصبان لنمك العبلقات االجتماعية كذلؾ عف طريؽ فترات التدريب كأثناء 

فمف  ،التدريبالمباريات ككذلؾ فترات االستعداد لممباريات الدكلية كالمحمية عند إقامة معسكرات 
ىذه المقاءات تقكل العبلقات االجتماعية كالركابط بيف البلعبيف كيؤثر ذلؾ بالتالي إيجابيان  خبلؿ

 .(79-77، ص ص ـ2004كعمي،  ،)حسفعمى نتائج المباريات.
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في ضكء ما سبؽ يظير جميان أف لعبة كرة اليد تكسب العبييا العديد مف الصفات البدنية 
كالتي ليا المردكد اإليجابي عمى حياة البلعبيف بشكؿ عاـ كالعبلقات  كالعقمية كاالجتماعية

، حيث تعتبر مف أساسيات المعبة مكاجية المشاكؿ مف خبلؿ المكاقؼ االجتماعية بشكؿ خاص
في المباريات كىذا يخمص لزيادة الثقة بالنفس كالقدرة عمى اتخاذ القرار، كما يؤدم االنضباط 

كالمباريات إلى اكساب البلعبيف سمات شخصية معينة ليا دكرىا في  العالي مف خبلؿ التدريبات
الحياة بشكؿ عاـ، كبما أف الجماعية ىي الصفة السائدة في لعبة كرة اليد، فيذا يعمؿ عمى تنمية 

كسابيـ ميارات تؤدم إلى تنمية ىذه ا  خريف ك العبلقات االجتماعية بيف البلعبيف أنفسيـ كاآل
 العبلقات بشكؿ كبير.

  :تقسيم كرة اليدبعًا: را
، إلى أف كرة اليد ىي لعبة حديثة مف ضمف األلعاب (14، ص ـ(2008حمكدم نكه 

 الفرقية، تتمثؿ فييا أفضؿ المميزات مف حيث القدرات البدنية كالميارات الفنية كالمعرفة الخططية.

الفريقيف حيث أف اليدؼ مف المباراة ىك تسجيؿ أك إعاقة تسجيؿ األىداؼ لذلؾ فإف 
عاقة تسجيؿ ىدؼ الفريؽ  ان مدافع ان كفريق ان تسجيؿ ىدفل ان مياجم ان كناف فريقيكَ  يحاكؿ حماية مرماه كا 

 المياجـ.

 :اليجوم

يبدأ اليجكـ مف المحظة التي يأخذ فييا الفريؽ الكرة كيستمر إلى أف يفقدىا أك يسجؿ 
في المراحؿ المختمفة مف اليجـك  ان ىدف، خبلؿ ىذه الفترة فإف المياجميف يحاكلكف أف يسجمكا ان ىدف

 بكاسطة تطبيؽ عناصر األداء الفني كاألداء الخططي الفردية كالفرقية في اليجكـ.

 : الدفاع

يبدأ الدفاع مف المحظة التي يفقد فييا الفريؽ الكرة كيستمر حتى يستعيدىا مرة أخرل،  
خبلؿ ىذه الفترة يحاكؿ المدافعكف إعاقة الفريؽ الخصـ مف تسجيؿ األىداؼ في المراحؿ المختمفة 

 مف الدفاع بكاسطة تطبيؽ عناصر األداء الفني كالخططي الفردم كالجماعي كالفريؽ لمدفاع.
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 ذلؾ كعمى لبلعبيف، كالجماعي الفردم التصرؼ عمى ساسان أ تقـك لمفريؽ لدفاعا فخطط
 كالكاجبات بأكممو لمفريؽ الدفاعية كزابالمر  تاـ كعي عمى الفريؽ العبي جميع يككف فأ يجب

 تعاكنيـ ئؽاكطر  الفردية بكاجباتيـ معرفتيـ ضركرة لىإ باإلضافة ليا، الدفاعية كالمتطمبات
 تشكيبلتو كأ الدفاع ئؽاطر  مف )المحظي( التغيير تستطيع بطةامتر  دفاعية حـز كأ كمجمكعات
 العبيو قياـ ثناءأ المنافس الفريؽ لخطط المتغيرة المكاقؼ مع لتتناسب بسرعة المختمفة
 (50، ص ـ2002خركف،آك  ،)كماؿ الديف.باليجكـ

 

الحركية ىي إف كرة اليد تتككف مف عناصر حركية مرتبطة بشكؿ كثيؽ، كىذه العناصر  
أك  ان أصغر كحدات المعبة كحسب مميزات الفعالية في المعبة فإف الحركة يمكف أف تككف إجراء فني

 مناكرة أك إزاحة أساسية.

 :سس البدنيةاأل

ىي عناصر حركة اإلنساف الطبيعية مف ركض كقفز كرمي كالتي تمثؿ الشركط األساسية  
بالمعبة عمى ىذه الحركات األساسية مف حيث الدفاع لمعب الكرة كيتـ بناء األداء الفني الخاص 

 كاليجكـ.

 األداء الفني:

إف العناصر الفنية لميجكـ كالدفاع تضمف أساس المعب الخططي المنظـ لمفرد أك الفريؽ  
ضمف نشاط الفريؽ، كاألداء الفني ىك الخط المميز لمحركة يجرم ضمف حدكد قكاعد المعبة 

 ؼ في المعبة.لغرض الحمكؿ العممية لؤلىدا

 األداء الخططي:

ىك المعرفة بتنفيذ العناصر الفنية لميجكـ كالدفاع في الكقت كالمكاف المناسبيف مف أجؿ  
 كاجباتيـ فيك ف ة تحدد المكقع الذم يتخذه البلعبك نجاح الفريؽ، كىكذا فإف الخطط في المعب

المحددة مسبقان لمفريؽ.نشاط األفراد حسب االستراتيجيات الدفاع كاليجكـ ككذلؾ في تنسيؽ 

 (15 ص ـ،2008 ،حمكدم)
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 :الخطط في كرة اليدخامسًا: 
 ـأ دفاعي كاف سكاء الخططي المكقؼ نياءإ ىك اليد كرة لعبة في سمىاأل اليدؼ فإ
 خبلؿ مف ذلؾ كيتـ المكقؼ يحتكييا التي المؤثرة المتغيرات كانت ميما ناجحة بطريقة ان ىجكمي

 التكتيكي البناء لبلعب يكتمؿ فأ يجب لذلؾ ،معنكيان  كأ ماديان  كاف سكاء لممثير البلعب دراؾإ
 تتكامؿ ساسياأ عمى التي كلىاأل القاعدة ىيك  الفردية لكاجباتو تقانوا  ك  يحتمو الذم لممركز المميز
 كي دكاراأل ىذه بيف كنربط نصؿ التدريب خبلؿ كمف الجماعي العمؿ طارإ في دكاراأل بقية

 (ـ2011)كريـ، .كاستمراريتو المعب سرعة عمى تساعد التي ليةاآل درجة لىإ تكصمنا

 وتنقسم الخطط في كرة اليد إلى:

 خطط اليجـك الجماعية. -
 خطط الدفاع الجماعية. -

 :خطط اليجوم الجماعية
 –يف أك أكثر مياجمَ  –خطط اليجـك الجماعية عبارة عف تعاكف مجمكعة مف البلعبيف 

 (232، ص ـ2004)جرجس، بغرض اإلعداد لبدء كقيادة محاكلة ىجكمية إلصابة اليدؼ.

بأنيا تمؾ المكاقؼ الثنائية عمى عممية محددة كمقننة  (72، ص ـ(1997دبكر كيشير 
زمنيان، أحد البلعبيف يقكـ بدكر المكجو أك المعد كاآلخر يقكـ باإلنياء أك التصكيب، كقد يككف 
التكجيو مف خبلؿ تككيف ثنائي كاإلنياء كذلؾ يتـ مف خبلؿ تككيف آخر كفي ىذه الحالة 

 خططية ىجكمية جماعية. يسمى التككيف الخططي الذم تـ بأنو كحدة

كيرل الباحث بأف اليجكـ الجماعي ىك قدرة العب أك أكثر في تنفيذ ىجكـ منظـ عمى 
 تسجيؿ ىدؼ في مرمى الخصـ.لالفريؽ المنافس الغاية منو المحاكلة 

أف الفريؽ الذم يجيد الميارات اليجكمية يستطيع أف ( ـ(2008حمكدة، كسالـ  كيذكر
راتو الدفاعية فإنو ىداؼ كنفس الفريؽ إذا كاف غير متمكف مف ميامف األ ان كافر  ان يسجؿ عدد

 ثار عممياتو اليجكمية.آصيب مرماه عدد أكبر مف األىداؼ، كبالتالي تنعدـ بالتالي سكؼ ي



42 
 

بأنو يجب مراعاة اآلتي بالنسبة لمخطط  (234-233، ص ص ـ(2004جرجس كيبيف 
 اليجومية الجماعية:

 المكاقؼ المعينة التي يتخذىا المدافعكف.إمكانية استخداميا في بعض  -1
 عدد المياجميف المشتركيف في الخطط الجماعية. -2
 اختيار المياجميف المشتركيف في الخطط الجماعية. -3
 الكضع االبتدائي لممياجميف عند بداية الخطة. -4
الطريؽ المرسكـ الذم تتخذه الخطة الجماعية سكاء لحركة البلعب أك الكرة كما  -5

أداء نكاحي ميارية معينة أك نكاحي خططية مثؿ الطريقة المثمى يتطمب ذلؾ مف 
 الستخداـ النكاحي الميارية.

 السمكؾ المتكقع أك المطمكب مف المدافعيف. -6
السمكؾ في حالة المكاقؼ غير المتكقعة أك المفاجئة أم إيجاد حمكؿ أخرل تبادلية  -7

 لمخطة تقابؿ ىذه المكاقؼ.
 ة كفرصة نجاحيا كمفاجأتيا لممدافعيف.مدل إمكانية تكرار الخطة الجماعي -8
مدل إمكانية استخداـ ىذه الخطة الجماعية عمى الجانبيف، سكاء في الناحية  -9

 اليجكمية اليمنى أك اليسرل، أك مف الجية اليمنى إلى الجية اليسرل كبالعكس.

 تية:كذكر أيضان بأف الخطط اليجكمية تستخدـ في الحاالت اآل

 عمى المدافعيف. التفكؽ العددم لممياجميف -1
 تساكم عدد المياجميف مع عدد المدافعيف. -2
 لحظة ما قبؿ تماـ االستقرار الدفاعي لممنافس. -3
 اليجـك التنظيمي )اليجـك العادم(. -4
 الرمية الحرة. -5
 الرمية الجزائية. -6
 الرمية عند ركف الممعب. -7
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 خطط اليجوم الجماعية:

 (262، ص ـ2004جرجس ) يوجد نوعين من اليجوم:ك

 اليجكـ الخاطؼ )ىجـك التفكؽ العددم(. أكالن: 

 ثانيان: اليجكـ التنظيمي. 

كسيتـ التطرؽ لمنكع األكؿ مف النكعيف كىك اليجكـ الخاطؼ لصمتو المباشرة بالدراسة 
 كالتي تدكر حكليا:

 واليجوم الخاطف الموسع: اليجوم الخاطف

 كممكف أف يتـ بشكؿ فردم أك جماعي:

 :)السريع(اليجوم الخاطف الفردي 
 مف التخمص أجؿ مف بالفريؽ، العب أم بيا يقكـ التي الفردية التصرفات عف عبارة ىك

 الخططية، األسس إيجاد مع التدريب جيدة حركية خصائص يتطمب كىذا المنافس، البلعب مراقبة
 خطط كتتضمف بالكامؿ، الممعب أرض عمى بالنظر سيطرتو، مف المياجـ البلعب تمكف مع

 مف رمية لمعبة األساسية الميارات أداء عمى الكاممة السيطرة عمى البلعب كقدرة الفردم اليجكـ
 تتناسب خداعية، حركات عمؿ عؿ كالقدرة كالتصكيب كالتنطيط كالتمرير لمكرة جيد استقباؿ
 ىذا الناجح، أك الصحيح بالتمرير الخداعية الحركات مف االستفادة عمى كالقدرة المكقؼ كطبيعة

 كطبيعة يتعارض ال كما الحر بالجرم كذلؾ المنافس مراقبة مف التحرر عمى القدرة إلى باإلضافة
 (17 ، صـ2004 كآخركف، قدكمي،).اليجكمية الخطط

 العب انطبلؽ خبلؿ مف السريع الخاطؼ اليجكـ بأف (196 ، صـ1997) دبكر كذكر
 اليجـك فشؿ كعند الممعب، بطكؿ لمكرة كالسريع المستمر بالتنطيط أك طكيمة تمريرة الستبلـ كاحد

 نطاؽ تكسيع عمى يعمؿ مما لمدفاع، المنافس الفريؽ مدافعي بعض بارتداد السريع الخاطؼ
شراؾ اليجكمية العمميات  ارتداد قبؿ التقدـ كسرعة التمريرات في اإليقاع بنفس البلعبيف مف أكبر كا 
 .الدفاعي الضغط عف بعيدان  لمتصكيب المرمى إلى الكصكؿ حتى المدافعيف، البلعبيف جميع
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قدرة أم العب في الفريؽ لتنفيذ ىجكـ سريع باتجاه مرمى الفريؽ  بأنو كيعرفو الباحث:
المنافس كذلؾ بالسيطرة عمى كرة ممررة طكيبلن أك بتنطيط الكرة بعد قطعيا مف الفريؽ المياجـ، 

 ارية لتنفيذىا عمى أكمؿ كجو.ساسية ك الخططية ك الميمع امتبلؾ البلعب جميع الميارات األ

 :()السريع أهميت الهجىم الخبطف الفردي

 .المرمى إلى لمكصكؿ ىجكمي أسمكب كأسرع أفضؿ الخاطؼ اليجكـ يعد -1
( 6-3)يبمغ كقد المركز مف اليجكـ إلى نسبة جدا قميبل كقتا الخاطؼ اليجكـ يستغرؽ -2

 .ثانية
 .طردية فالعبلقة الفريؽ لنتيجة تحسف يعني اليجكـ مف النكع ليذا فريؽ أم إتقاف -3
 كذلؾ بو يقكـ الذم الفريؽ عمى ميمة نفسية مردكدات لو اليجكـ مف النكع ىذا أداء إف -4

 .الخصـ الفريؽ معنكيات ىبكط عمى كيعمؿ كبرأ ان حافز  بإعطائو
 مف يقمؿ مما بالكامؿ الممعب مساحة استخداـ يتطمب اليجكـ مف النكع ىذا استخداـ إف -5

 عممية صعكبة مف كيزيد المياجـ الفريؽ أماـ الطريؽ سد في المدافع الفريؽ نجاح فرص
 ـ(2001)الخياط، كالحيالي،  .المرمى عف الدفاع

:أسس وجبح الهجىم الخبطف الفردي )السريع( ـ( أف2001كذكر أيضا الخياط كالحيالي )

 :تيباآل تتمخص اليد بكرة )السريع( الفردم خاطؼال اليجكـ نجاح أسس أىـ إف 

 الدفاع حالة مف االنتقاؿ في كسرعة عالية بدنية بمياقة يتمتعكف الفريؽ العبك يككف أف  -1
 .الخصـ الفريؽ ممعب  إلى االنتقاؿ كسرعة اليجكـ حالة إلى

 أثناء الكرة مسار يككف ال فأك  المناكالت ىذه سرعة مراعاة مع الطكيمة المناكالت دقة  -2
 ىدؼ نحك المنطمؽ لبلعب الكرة كصكؿ يبطئ ذلؾ فأل قكس شكؿ عمى لمزميؿ مناكلتيا
 كصكؿ قبؿ إليو المدافعيف كصكؿ إلى يؤدم مما الفردم، السريع اليجكـ في المنافس الفريؽ
 .لو الكرة

 خاصة كبصكرة السريع باليجكـ لبلنطبلؽ باألجنحة سريعيف العبيف كجكد ضركرة  -3
 .جيتو مف المرمى عمى خطكرة تكجد ال الذم الجناح العب
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 الطبطبة فأل كبيرة كالمرمى البلعب بيف المسافة كانت إذا إال الطبطبة استخداـ عدـ  -4
 .جدكل دكف اليجمة تنتيي  كبالتالي سيطرتو عف الكرة خركج كاحتماؿ البلعب تؤخر

 كالتقدـ الركض أثناء الجانبية الرؤيا عمى المقدرة اليد كرة العب لدل يككف أف ضركرة  -5
 .الخصـ ممعب إلى

عدـ استخداـ المناكلة المرتدة أثناء التقدـ بالكرة كذلؾ لصعكبة استبلميا أثناء مراعاة  -6
 الركض السريع.

ه بتنفيذ ميارة اليجكـ الخاطؼ أف الفريؽ الذم يتميز العبك  كيتضح مما سبؽ
ؿ عمى م يؤدم لمفكز، فإتقانيا يعماريات، كالذالفردم)السريع(، يعمؿ عمى تحسيف نتائج المب

ة العالية كالتي يتصؼ بيا ف الحالة البدنيتسجيؿ األىداؼ بأسيؿ كأيسر الطرؽ، كعمى ىذا فإ
كالذم يعتمد عمى العديد مف  ىذه الميارةف تككف ليا انعكاس إيجابي عمى تأدية البلعبك 

أداء الميارات  إتقاف كسيكلةالصفات البدنية كالعقمية منيا: رد الفعؿ العالي، السرعة، 
 مف تنفيذ الميارة، الثقة بالنفس. اسية لمعبة كالتي تسيؿاألس

 :اليجوم الخاطف الجماعي )الموسع(
اليجـك الخاطؼ أك مع التفكؽ العددم لممياجميف ىك عبارة عف ىجكـ يتميز بالسرعة 
الخاطفة لحظة انتقاؿ الفريؽ مف الدفاع إلى اليجكـ نحك مرمى الفريؽ المنافس بكاسطة عدد مف 

يزيد عف عدد المدافعيف لمحاكلة إصابة المرمى قبؿ قياـ الفريؽ المدافع بتنظيـ  المياجميف
 بسرعة ليقـك كرة قطع أك لقؼ في العب نجاح طريؽ عف يتـ اليجكـ كىذا خطكطو الدفاعية،

 خمؼ بالقطع أكثر أك زميؿ معاكنة الفردم اليجكـ في كيجب المرمى، بحارس لينفرد تنطيطيا
 الجيد بذؿ سيحاكلكف المدافع الفريؽ أفراد أف كخاصة العددم بالتفكؽ لبلحتفاظ المنفرد المياجـ
 (262، ص ـ2004)جرجس، .المرمى عمى ةالكر  تصكيب قبؿ بو المحاؽ لمحاكلة

بأف اليجكـ الخاطؼ المكسع يتـ بانطبلؽ عدد  (263، ص ـ2004جرجس)كذكر أيضان 
العبيف خمفييف يقكمكف  3إلى  2مناسب مف البلعبيف األمامييف نحك مرمى المنافس مع بقاء مف 

بميمة تأميف ظير المجمكعة التي تقكد ىذا اليجكـ الخاطؼ المكسع، كعادة ينطمؽ البلعبكف 
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 (2الدفاع مع أحد المدافعيف الخمفييف سكاء رقـ الذيف كانكا أصبلن في  7)، 6، (5األماميكف أرقاـ 
لمعاكنة المجمكعة الثبلثية تبعان لمكقؼ المعب، في حيف يقكـ الزميبلف اآلخراف غير  4)أك 

المشتركيف في اليجكـ الخاطؼ بالتقدـ البطيء لمنتصؼ الممعب، أك يقع عمييـ عبء الدفاع في 
إحراز التفكؽ العددم عمى المدافعيف كنجاح حالة فشؿ اليجـك الخاطؼ كعدـ قدرة المياجميف 

 الفريؽ المنافس في حيازة الكرة.

 عدد قمة مراعاة كيجب مياجميف، (4-1) مف بكاسطة اليجكـ ىذا يؤدم ما كغالبان 
 في اليدؼ إصابة محاكلة المياجـ الفريؽ باستطاعة يككف كأف اليجكـ مف النكع ىذا في التمريرات
 ىذا بقيادة المرمى حارس يقكـ ما كغالبان  ،(األكثر عمى ثكاف 6 إلى 3 مف) ثكاف بضع غضكف
 لبلنفراد الكرة كاستقباؿ المدافعيف لتخطي القطع بسرعة قاـ لزميؿ الطكيؿ التمرير بسرعة اليجكـ
حراز المرمى بحارس  (262 ، صـ2004 جرجس،). بسيكلة ىدؼ كا 

قدرة العبيف أك أكثر مف تنفيذ ىجكـ سريع باتجاه مرمى الفريؽ  بأنو كيعرفو الباحث:
، بحيث يتـ محاكلة تسجيؿ المنافس مع بقاء العبَ  يف لتأميف ظير الفريؽ في حاؿ فشؿ اليجـك

ساسية ك ف لمميارات األالمنافس لمدفاع مع امتبلؾ البلعبيف المنفذياليدؼ قبؿ رجكع الفريؽ 
 كـ.الخططية ك الميارية لنجاح اليج

  أسس وجبح الهجىم السريع الجمبعي )المىسع(:

 :منيا )المكسع( الجماعي السريع اليجكـ لنجاح مساعدة أسس ىناؾ

 مف قطعيا كعدـ الكرة عمى المحافظة بغية كسريعة قصيرة المناكالت تككف أف يجب -1
 .عكسي ىجكـ بعمؿ الخصـ الفريؽ ليعاكد المنافس الفريؽ

 العالية كالقدرة الصحيح كالتصرؼ كالتفكير الحركة سرعة البلعبيف لدل تتكفر أف ضركرة -2
 .اليجكـ أثناء التسرع عدـ مراعاة مع اليجكمية الميارات أداء عمى

 العبك فييا يضعيـ قد التي المكاقؼ في التصرؼ بسرعة الفريؽ العبك يتمتع أف ضركرة -3
 .المرمى مف القريبة المنطقة في المدافع الفريؽ
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 نجاح فرص ازدادت كبيران  عددىـ كاف فكمما باليجكـ المشتركيف البلعبيف عدد مراعاة -4
 الصحيحة ماكفألا حتبلؿا كضركرة المياجميف لبلعبيف العددم التفكؽ نتيجة اليجـك
 .اليجكـ أثناء

 إلى الدفاع حالة مف االنتقاؿ في عالية فعؿ رد بسرعة الفريؽ أعضاء يتمتع أف يجب -5
 .الخصـ مف الكرة قطع عند اليجكـ حالة

 .المنافس الفريؽ مرمى نحك التقدـ أثناء الدفاعي تكازنيـ عمى البلعبكف يحافظ أف يجب -6
 ـ(2001)الخياط، الحيالي، 

كيتطمب ىذا اليجكـ يقظة مف البلعبيف، كمحاكلتيـ بيذا اليجـك السريع عند قياـ الفريؽ 
 (17 ، صـ2004 كآخركف، قدكمي،).المنافس بأداء التصكيب عمى المرمى

كفي ضكء مما سبؽ يتبيف أف تنفيذ ميارة اليجكـ الخاطؼ الجماعي يتطمب الكثير مف 
الصفات كالميارات التي يجب أف يمتمكيا البلعبكف المنفذكف كذلؾ مف خبلؿ سرعة رد الفعؿ، 
التحرؾ المثالي لبلعبيف المنفذيف لمميارة، االستقباؿ الجيد لمكرة، حسف كسرعة التصرؼ في 

كالذم يعمؿ  ف لمميارةيذ الميارة، االنسجاـ بيف البلعبيف المنفذيف العالي في تنفالمكقؼ، اإلتقا
 عمى زعزعة الفريؽ المنافس نفسيان كخططيان كيحذك بالفريؽ لمفكز.

 خطط الدفاع الجماعية:
مف ىذه المحظة يجب أف ال يككف  ،يبدأ الدفاع مف المحظة التي يفقد فييا الفريؽ الكرة

رجاع الكرة منو، كعمى المدافع أف يككف ا  خر سكل إبطاؿ ىجكـ الخصـ ك آلدل المدافع أم غرض 
في الكضع األساسي لو كعميو كذلؾ أف يأخذ بعيف االعتبار حقيقة أف المياجـ في المعبة يككف 

مكازنة لذلؾ اليجكـ كعمى المدافع أف ىك المبادر عادة كدكر المدافع يككف رد فعؿ ليذه المبادرة كلم
نو مف االنتقاؿ في أم لحظة كفي أم اتجاه كيحافظ عمى تكازف جسمو إلى جانب مكّ يتخذ كضعان يُ 

، ص ـ2008  )حمكدم،اليجـك المعاكس كذلؾ. نو مف بدءمكّ إبطاؿ محاكالت الخصـ لمتيديؼ كيُ 
21) 

 ذهيتخ ذمال ياألساس يـالتنظ يى دفاعال طرؽ بأف( 170، ص ـ(2011رشيد كذكر 
 أساليب ىي الدفاع كطرؽ ،مكبةالمط الدفاعية الكاجبات داءأل كقاعدة دفاعال بلؿخ ؽالفري كالعب
 ـككتق افسالمن ؽالفري لبلعبي اليجكمية طالخط إلفشاؿ الدفاع طخط لتنفيذ الفريؽ كالعب ايتبعي
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 أك كأفراد اكنيـتع كمدل لبلعبيف اعيكالجم ارمالمي بالجان ىعم يفريقلمف فاعالد طخط
 المختمفة التشكيبلت أك فاعالد طرؽ مف لحظة بأم التغيير يعستطت ةمترابط دفاعية مجمكعات

 يالعب عجمي كفيك أف بيج وكعمي افسالمن ؽالفري طلخط رةالمتغي ؼالمكاق مع لتتناسب رعةسب
 .بالدفاع القياـ أثناء ككاجباتيـ ةالدفاعي المراكزب ؿكام يكع ىعم ؽالفري

 
 كاعتراض كمراقبة يةتغط عممية ىك الدفاعبأف  ( 169، صـ2011رشيد )كيقكؿ أيضان 

 ؽالفري يالعب جميع أك العبي أحد لمنع العبيو جميع أك المدافع الفريؽ يالعب دأح ابي كـيق
 عجمي تعماؿباس المرمى إلى (الكرة) دخكؿ أك الدفاعية طالخطك  يتخط فم الكرة أك اجـالمي
 .مكح بياسالم القانكنية كالكسائؿ رؽالط

 
كمتجانسة في التحركات بيف العبي الفريؽ  منظمة طريقة ىي الدفاع بأف الباحث كيرل

الكاحد كالتي تيدؼ لمنع كعرقمة تحركات الفريؽ المياجـ إذا كانت فردية أك جماعية كالتي يككف 
 القصد منيا الكصكؿ السيؿ كالتسجيؿ بالمرمى.

 
العممية الدفاعية تتـ برجكع جميع البلعبيف "بأف  (281، ص ـ(2004جرجس كأشار 

بصكرة خاطفة سريعة مف المنطقة اليجكمية إلى أماكنيـ الدفاعية كمحاكلتيـ مجابية ىجـك 
 ."المنافس

 
 الركائز حدأ ىك كالناجح الصحيح الدفاع" فأب (95، ص ـ(1977الجكاد  عبد يؤكدك 
، عف أىمية يقؿ كال الفريؽ، لنجاح المكممة األساسية  الذم كالفريؽ أىمية يفكقو يكف لـ إف اليجـك
 العكدة فرصة الخصـ الفريؽ عمى تيفكّ  بحيث كسرعة بثبات يستطيع الكرة قتناصاك  الدفاع يحسف
 ".صفكفو كتنظيـ السريعة

 
 كالكاجبات التحركات تتـ أف أىمية" إلى (146 ، صـ2001كالحيالي ) الخياط، كيشير
 الدفاعي لمتشكيؿ الجماعية التحركات داخؿ المتزامف تكقيتيا في الفردية المحظية كالمسؤكليات

 كلضماف ،"تتـ التي اليجكمية العمميات جميع ضد تماسكو عمى لممحافظة يتخذه الذم لمفريؽ
 :يأتي ما اعتبا مف البد الدفاع ميمة في المدافع الفريؽ نجاح

 . التشكيؿ داخؿ مف المحظي الدفاعي العمؿ -1
 . العددم التساكم حالة تأميف -2
 . الدفاعي المكقؼ لتأميف المياجميف عمى العددم التفكؽ تحقيؽ محاكلة -3
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 . الكرة كجكد اتجاه السريع التحرؾ -4
 . كالتسمـ التسميـ في الجيد التكافؽ -5

 إلى االرتداد ىك إضافي كاجب المقدمة في المتكاجديف المدافعيف عمى يككف كفييما
 حدكد إلى مياجميف ثبلثة مف ألكثر المنافس الفريؽ دفع حاؿ في ىناؾ كاالصطفاؼ الخمؼ
 حيث( 5:1) أك( 4:2) الفكر عمى لتصبح المعب خبلؿ الطريقة ىذه تغيير فيتـ المرمى منطقة
 .المعب مقتضيات مع ذلؾ يتناسب

 
 المتقنة اليجـك ساليبأ عمى لمتغمب (198، ص ـ(2011البدرم كالسكداني ذكر ك 
 الدفاعية الجيكد كتكحيد التعاكف المدافع الفريؽ عضاءأ مف يتطمب المياجـ، لمفريؽ كالمنظمة
 ما كىذا الدفاع، في كاحدة ككحدة العمؿ لىإ المجمكعات دفاع كأ الفردم الدفاع مف كاالنتقاؿ
   :ىي رئيسية ئؽاطر  بثبلث تنفيذه يمكف الذم الفرقي بالدفاع يسمى

 . المنطقة عف الدفاع طريقة -1
 . لرجؿ رجؿ الدفاع طريقة  -2
 . المختمط الدفاع طريقة-3

 
تقاف إكيتضح مما سبؽ أف خطط الدفاع الجماعية تعتبر األىـ في المعبة، حيث أف 

التمركز كالتحرؾ السميـ كالتنظيـ الدفاعي العالي كرد الفعؿ الجيد مف اليجكـ لمدفاع كالتناغـ في 
تطمب المكقؼ اليجكمي المضاد لمفريؽ المنافس يعمؿ المكاقؼ الزكجية أك الفرقية الدفاعية بما ي

 جياض أم محاكلة ىجكمية مف الفريؽ المنافس كنجاح الخطة الدفاعية بامتياز.  إعمى 
 

  :الذفبع عه المىطقت

أكثرالطرقاستخداماافًكرةالٌد،وتقتضًهذهالطرٌقةفًالتغطٌةالتعاونيعد مف   

ـ ص 2004)قدكمي، كآخركف،  مهمةكللعببشكلواضح.الكاملبٌنالالعبٌن،معتحدٌد
14) 

منافسو  بأنيا طريقة يقكـ المدافع بمراقبة (282-283، ص ص ـ(2004جرجس كذكر 
في حدكد منطقة خاصة بو، فإذا انتقؿ المياجـ خارج حدكدىا عميو أف يسممو إلى زميمو بالمنطقة 

 المجاكرة ليتسمـ ىك غيره.
لمميزات كأشار جرجس بأف دفاع المنطقة ىك أكثر الطرؽ شيكعان كأفضميا استخدامان نظران 

 عدة منيا:
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 مسئكلية الدفاع جماعية مما يتيح مساعدة المدافع الضعيؼ. -1
المدافع في مراقبتو لمنافسو ال يتابعو في مكاف بالممعب بؿ يتسممو مدافع زميؿ في  -2

 جيد.المنطقة المجاكرة، كفي ىذا تكفير لم
تعاكف المدافعيف في تغطية منطقة كؿ منيـ تجعؿ فرص كجكد الثغرات قميمة كخاصة أف  -3

 مساحة الممعب محدكدة.
 تسمح ىذه الطريقة لمفريؽ باستئناؼ ىجكـ خاطؼ بسيكلة. -4

 :الطريقة عيب وىو كذكر جرجس أيضان بأنو يكجد ليذه
حيازة الكرة إلصابة أنيا تتسـ بالسمبية في الدفاع. كالفريؽ الذم في حاجة إلى  -

 المرمى، كخاصة عندما يقـك المنافس بتجميدىا ال تسعفو ىذه الطريقة.
 
 بأنو يوجد عدة طرق لمدفاع عن المنطقة وىي: (14، ص ـ2004كآخركف ) ،قدكميكما ذكر 

 (صفر :6 ) -1
2- (5  :1) 
3- (4  :2) 
4- (3  :3) 
 .اليجكمية لعبو كطريقة المقابؿ الفريؽ مستكل عمى بناء الطرؽ ىذه مف طريقة كؿ اختيار كيتـ  

 : صفر  6طريقة  
 المبتدئة، كالفرؽ السيدات كفرؽ السف كصغار التبلميذ لفرؽ ىذه الطريقة استخداـ كيكثر

 يستطيعكف كال األىداؼ لتسجيؿ المرمى منطقة إلى الكصكؿ عمى المياجمكف يعتمد حيث
 .الحرة الرمية منطقة خارج مف بقكة التصكيب

بأف ىذه الطريقة يقؼ جميع المدافعيف في منطقة  (284، ص ـ2004جرجس )كيذكر 
التصكيب دكف كجكد مدافع في األماـ كيراعى أطكاؿ البلعبيف في كقفتيـ األساسية بحيث يقؼ 

 طكاؿ القامة عند منطقة الكسط ثـ األقؿ طكالن بعدىـ حتى مدافع الجناح. 
 

كقكؼ كانتشار جميع العبي الفريؽ أماـ منطقة خط المرمي بحيث  بأنيا كيعرفيا الباحث:
 يراعى كقكؼ البلعبكف طكاؿ القامة في المنطقة األمامية لخط المرمى.
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شكؿ

 :صفر6طريقة(2.4)
  1:  5طريقت 

 بعضيـ التعاكف مف المنافس لمفريؽ البنائيف األفراد قياـ منع ميمة مامياأل البلعب يتكلى
 العب اختيار يجب كعميو البعيد، التصكيب مف المنافس الفريؽ منع عمى كالعمؿ بعض مع

  (14ـ ص 2004)قدكمي، كآخركف، . المركز ىذا الحتبلؿ بالسرعة يمتاز مكىكب
 

نيا طريقة يقؼ مدافع في منطقة التصكيب البعيد إ (285، ص ـ(2004جرجس  كقاؿ
   القريبة.كخمفو خمسة مف زمبلئو في منطقة التصكيب 

 
ف قة التصكيب البعيدة كباقي البلعبيكقكؼ العب كاحد عمى منط بأنيا :كيعرفيا الباحث

 خمفو عمى منطقة المرمى.
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(2.5)شكؿ

 1:  5طريقة
 

   2:  4طريقت الذفبع 
  المرمى خط حدكد عند 5-2 مراكز يحتمكف العبيف أربعة ىناؾ يككف الطريقة ىذه في

 خط أماـ الكاقعة المتقدمة الدفاعية المنطقة داخؿ المراكز فيحتبلف خرافاآل البلعباف أما( متر 6)
 طريقة عمى المياجـ الفريؽ اعتماد حاؿ في الطريقة ىذه باستخداـ كينصح( متر 9) الحرة الرمية
 أثناء الطريقة ىذه تطكير يتـ أف كيمكف خارجيف كالعبيف دائرة بناء أساس عمى القائمة المعب
 .لفرد فردان  دفاع طريقة إلى كتحكيميا المعب

 أماكنيـ بتغيير المياجميف البلعبيف قياـ حاؿ في الدفاع مف النكع ىذا اختراؽ كيمكف
 (15ـ ص 2004)قدكمي، كآخركف،  .كمتزايد مستمر بشكؿ

 
بيذه الطريقة يقؼ مدافعاف في منطقة التصكيب  وأن (286، ص ـ(2004جرجس كأشار 

 البعيد كأربعة في الخمؼ في منطقة التصكيب القريب.
 

ف قة التصكيب البعيدة كباقي البلعبيف اثناف عمى منطبأنيا كقكؼ العبي كيعرفيا الباحث:
ؽ المنافس خمفيما عمى منطقة المرمى، كيتـ استخداميا في حاؿ كجكد العبيف اثنيف في الفري

 ا بالتصكيب البعيد.يمتاز 
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 2:  4طريقة (2.6)شكؿ
 

  3:  3طريقت الذفبع  
 مف المككف االكؿ الخط يقؼ لكف خطيف مف الطريقة ىذه في الدفاع خطكط تتككف

،  6،  5) المراكز يحتؿ الثاني الدفاعي كالخط ـ6 المرمى منطقة خط أماـ( 4،  3،  2) المراكز

 التصكيب إمكانية مف المنافسيف بمنعيا عاـ بشكؿ الطريقة ىذه كتمتاز الحرة الرمية خط أماـ( 7
 أك االخر خمؼ أحدىـ بكقكؼ دفاعيان  حائطان  يككناف البلعبيف مف اثنيف كؿ أف كيبلحظ البعيدة،

 المرمى حارس مع متعاكنيف( 4،  7) ،(3،  6) ،(3،  5) ،(2،  5) المراكز في كما جانبو إلى
 .منو المركر أك عنده أك الدفاعي الحائط قبؿ بسيكلة التصكيب يمكف ال بحيث

 (15ـ، ص 2004)قدكمي، كآخركف، 
بأنيا طريقة يقؼ ثبلثة العبيف في كؿ مف منطقة ( 287، ص ـ2004جرجس )كذكر 

التصكيب. كتستخدـ ىذه الطريقة مع فريؽ لديو ثبلثة مياجميف أك أكثر يتميزكف بالتصكيب 
 البعيد.

 
عبيف كقكؼ ثبلثة العبيف عمى منطقة التصكيب البعيدة كباقي البل بأنيا كيعرفيا الباحث:

خمفيـ عمى منطقة المرمى، كيتـ استخداميا في حاؿ كجكد ثبلثة العبيف أك أكثر يمتازكا 
 بالتصكيب البعيد.
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 3:  3طريقة (2.7)شكؿ 

 (21-18المحور الثالث: خصائص النمو لممرحمة الجامعية )
 أنظار محؿ أنو يحس الفترة ىذه في المراىؽ ألف المياقة، بسف غالبان  المرحمة ىذه كتعرؼ

  .سمككيـ كتقميد الكبار عالـ الجديد، بالعالـ باالتصاؿ المرحمة ىذه في كيبدأ المراىؽ الجميع،
 

، كقد يسمييا البعض مرحمة ( مف العمر21إلى  18مرحمة العمر ما بيف ) المرحمة الجامعيةتقابؿ 
الشباب، كىي التي تعد الفرد إلى حياة الرشد الذم يككف مسؤكالن عف نفسو، كعف قراراتو اليامة 

 مثؿ: الزكاج كالمينة. 

 (171، ص ـ2009)ىارد،                                                     

 تمؾ بيف كيكائـ فيو، يعيش الذم المجتمع مع نفسو يكيؼ أف محاكالن  الفرد يتجو حيث
 ضبط عمى التعكد محاكالن  الناضجيف ىؤالء مف مكقفو ليحدد البيئة الجديدة كظركؼ المشاعر
 .الجماعة لكاء تحت العزلة كاالنطكاء عف كاالبتعاد النفس

 (331، ص ـ1994 معكض،)                                             



52 
 

 : الجامعيةخصائص النمو في المرحمة 
المنعرج األخير قبؿ الكصكؿ إلى مرحمة الرشد، بالتالي نبلحظ أف  الجامعيةمرحمة التعتبر 

 (171ـ، ص 2449)ىارد،  معظـ جكانب النمك فييا قد قاربت كماثمت النضج كنستعرض منيا:

 :النمو الجسمي

ف أطكؿ فالبنك جنسية بيف البنيف كالبنات، يصؿ فيو نمك الجسـ حدا أقصاه بنفس الفركؽ ال
، كتككف نسب أعضاء الجسـ ىي النسب النيائية التي يثبت عمييا مف كأقكل، كالبنات أقصر نسبيان 

ف المراىؽ قد إحيث الييكؿ العظمي كاألسناف كالفـ كالفؾ كاألنؼ كتقاطيع الكجو كلنا أف نقكؿ 
 اكتمؿ نمكه الجسمي في نياية ىذه المرحمة.

 حجـ زيادة إلى يؤدم المرحمة ىذه في العضبلت نمك إفب (66 ص ـ،2443) فكزمك ذكر 
 كفاءة ترتفع كما العضمي، العصبي التكافؽ كيزداد كبير، لحد الكزف مع الطكؿ كتناسؽ الجسـ
 كزيادة المختمفة، الجسـ أعضاء بيف الحركي التناسؽ عمى يساعد مما التنفسي الدكرم الجياز
مكانية األداء رشاقة  كمف التحمؿ، عمى القدرة زيادة إلى باإلضافة الجيد؛ بذؿ في االقتصاد كا 
 مف المرحمة ىذه عمى يطمؽ فإنو كالحركي، البدني لمنمك كالمتحسنة المختمفة المظاىر ىذه خبلؿ
 الرياضية األلعاب مف كثير في لمبطكلة اإلعداد مرحمة ك النـ

 :النمو الفسيولوجي

كتستقر كتظير كؿ الخصائص الجنسية الثانكية، كما يتـ التكامؿ بيف  فيتـ التكازف الغددم
 الخصائص الفسيكلكجية كالنفسية.

 النمو العقمي:

إف الشاب في ىذه المرحمة يميؿ إلى نقد الذات كنقد اآلخريف، كقد يجد في أفكار زمبلئو 
ؼ ىذه المرحمة جاذبية أكثر مف أفكار األسرة أك المدرسة أك الجامعة أك النادم، كما تتص

باستقرار الميكؿ كالتعمؽ بيا، فبعد أف كاف يميؿ إلى أكثر مف مكضكع في المرحمة السابقة، أصبح 
يركز عمى مكضكع كاحد كيعطي لو كؿ كقتو مسخران ما لديو مف إمكانيات كأفكار. )فكزم، 

 (67صـ، 2443
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بمعدؿ سريع، أف القدرات العقمية تستمر في النمك ( 154، صـ1993)الديرم، كيضيؼ 
كبمعدؿ بطيء حتى نياية ىذه المرحمة، كتزداد في ىذه المرحمة  كبينما يستمر الذكاء في النم

كما تتحسف قدرتيـ عمى التركيز بما يجعميـ راغبيف القدرة عمى الفيـ كاالستيعاب كالتفكير المجرد، 
أكثر تعقيدان أك فيـ في ممارسة تماريف تستغرؽ كقتان طكيبلن، كتزداد قدرتيـ عمى تعمـ قكاعد 

 كاستخداـ خطط بسيطة. 

 :النمو الحركي

 فيصؿ إلى حد االستقرار كالتكافؽ التاـ كتزداد الميارات الجسمية الحركية بكجو عاـ. 

 لكجيان سيك إف المراىؽ في ىذه المرحمة قد اكتمؿ نمكه جسميان كف ،(ـ2011)كتقكؿ بكصفر 
األعضاء كيزداد التكافؽ ما بيف ما ىك حسي ، فيصؿ طكؿ الجسـ إلى أقصاه كتتثبت كحركيان 
 كحركي.

كفي ىذه المرحمة تخؼ حدة االرتباؾ كاالضطراب الحركي كتأخذ مختمؼ النكاحي النكعية 
لمميارات الحركية في التحسف كالرقي، لتصؿ إلى درجة عالية مف الجكدة، كما يبلحظ ارتقاء 

الشاب اكتساب مختمؼ الحركات كتعمميا  مستكل التكافؽ العصبي العضمي بدرجة كبيرة، كيستطيع
تقانيا كتثبيتيا، باإلضافة إلى زيادة قكة العضبلت في ىذه المرحمة يساعد كثيران عمى إمكانية  كا 
ممارسة كرة السمة التي تتطمب المزيد مف القكة العضمية، حيث يمعب دكران ىامان في نجاح عمميات 

 (132، ص ـ1998)عبلكم، .التدريب كبمكغ درجة النجاح بسرعة

 :النمو الجتماعي

يتجمى أكثر النمك االجتماعي في ىذه المرحمة في التكافؽ الشخصي كاالجتماعي، كيتميز 
بنمك الذكاء االجتماعي الذم يمثؿ القدرة عمى التصرؼ في المكاقؼ االجتماعية كالتعرؼ عمى 

 ،السمكؾ اإلنساني كالتنبؤ بو الحالة النفسية لممراىؽ كقدرتو عمى تذكر األسماء كالكجكه، كمبلحظ
كتتضح رغبة المراىؽ في تكجيو الذات، كذلؾ بمحاكلتو كسر أية قيكد تكضع عمى نشاطو 
كمحاكالتو المستمرة لتحقيؽ استقبلليتو، كيبلحظ عمى المراىؽ سعيو مف أجؿ تحقيؽ تكافقو 

كافؽ الشخصي الشخصي كاالجتماعي، ككمما زاد احتراـ زمبلئو لو كمما شعر بالسعادة كالت
 (379ـ، ص  2004االجتماعي. )ممحـ،
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في أف يككف جسمو جميبلن متناسقان يرغب الشاب  بأف (57ـ، ص2446)جاد اهلل كأشار 
جذابان، مما يجعمو شديد الرغبة في االشتراؾ في كافة النكاحي التي تعكد عمى جسمو بالقكة 

الرفاؽ مف نفس العمر، كليذا فإف صداقة كالجماؿ، كما يسعى إلى أف يككف لو مركز بيف جماعة 
الممعب في ىذه المرحمة ليا صفة الدكاـ كاالستمرار، كيشترط الشاب في ىذه الصداقة أف تككف 
قائمة عمى الكد كاالحتراـ كتقدير األفكار كالميكؿ كاالتجاىات، كيشعر في ىذه المرحمة أف عميو 

عة كتزيد مف قكتيا كفعاليتيا كىى مف القياـ ببعض المسئكليات التي ترفع مف شأف الجما
المتطمبات الضركرية لمعب الفريؽ، كفي نياية المرحمة يزداد لديو الشعكر بالمسئكلية كالبدء في 

 .التدريب عمى القيادة

 النفعالي:النمو 
يتجو المراىؽ نحك الثبات االنفعالي بخطكات ثابتة كيتجو نحك المسايرة ثـ المثالية، 

بناءن عمى خبراتو الشخصية كاالجتماعية، كأىـ ما يميز النمك االنفعالي في ىذه كيككف عكاطفو 
: األخذ كالعطاء، االتجاه نحك الكاقعية في التعامؿ مع اآلخريف، المشاركة الكجدانية المرحمة

لآلخريف في مناسباتيـ، مراجعة اآلماؿ كالطمكحات باإلضافة إلى خبرة الحب مف الجنس اآلخر 
بيا الغير كما أنو يشعره بقيمتو فيتجو نحك االلتزاـ باألصكؿ كالمثالية لكي يحافظ عمى كما يعتمؿ ف

 )173-172، ص ص 2449ىارد، قيمتو في نظر نفسو.)

 نقاط الستفادة من الطار النظري والمتمثمة في:
 إثراء معمكمات الباحث فيما يتعمؽ بمكضكع البحث. -1
 تزكيد الباحث بالمعرفة البلزمة لو. -2
قدر مف الشمكلية كاالتساع بما يضمف تغطية جميع جكانب كمتغيرات عمى أف يككف  -3

 كمتطمبات معالجتيا في كافة مراحؿ البحث العممية.البحث 
 معرفة الحصيمة المعمكماتية لمباحثيف كالعمماء السابقيف في المجاؿ المتناكؿ. -4
 العمؿ عمى إضافة شيء ميـ كجديد لممعمكمات القديمة. -5
 الباحث بعدـ تكرار األفكار السابقة المتناكلة مف باحثيف سابقيف.تنبيو  -6
الكقكؼ عمى الطريقة المثمى لمتدرج كالسبلسة كالدقة كالكضكح كجكانب أخرل مف خبلؿ  -7

 سرد االطار النظرم.
القدرة عمى تحديد العبلقة بيف المتغيرات كاتجاىيا بناءن عمى المراجع كالكتب كالدكريات   -8

 السابقة.
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 لفصل الثالثا

 الدراسات السابقة 
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 
لعاب تعددت الدراسات الحديثة كالتي تطرقت إلى التعميـ المدمج كأثره عمى ميارات األ

الرياضية بشكؿ عاـ كميارات كرة اليد بشكؿ خاص، كالتي أكضحت أىميتيا العالية كما ليا مف 
 التعميـ، كلذلؾ تـ تقسيـ الفصؿ إلى محكريف كما يمي:تأثير بالغ في عممية 

 المحكر األكؿ: دراسات سابقة تناكلت التعميـ المدمج. -1

 المحكر الثاني: دراسات تناكلت ميارات كرة اليد. -2

 
 كفيما يمي عرض ليذيف المحكريف:
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 الدراسات التي تناولت التعميم المدمج:  المحور الول:
 م(:2016دراسة كناوي)  -1

ر استخداـ التعمـ المدمج عمى تعمـ بعض الميارات أث إلى التعرؼ الدراسة ىدفت
 المنيج الباحثة تبعتكا كرببلء، جامعة –األساسية في كرة اليد لطبلب كمية التربية الرياضية 

 الدراسة ىذه بيانات جمع في الباحثة استعانتك  طالبان،( 50) دراسةال عينة كبمغت التجريبي،
 ،اآللي الحاسب باستخداـ التعميمي كالبرنامج كالميارية كالبدنية المعرفية كاالختبارات باالستمارات

 تعمـ في ايجابيان  تأثيران  المدمج يؤثر التعمـ باستخداـ المقترح التعميمي النتائج أف البرنامج أىـ ككانت
 التجريبية، كيؤثر المجمكعة أفراد لدل المعرفي كالتحصيؿ اليد كرة لمعبة ساسيةاأل الميارات
 عتيادماال البرنامج مف أفضؿ يجابيان إ تأثيران  المدمج التعمـ باستخداـ المقترح التعميمي البرنامج
 اليد كرة لمعبة ساسيةاأل الميارات بعض تعمـ في( نمكذج كأداء الشرح) األكامر أسمكب باستخداـ
 المعرفي. كالتحصيؿ

 

 م(:2015دراسة حسانين) -2
عمى مخرجات العممية التعميمية في  دمجـ المير استخداـ التعمأث إلىالتعرؼ دراسة ال تىدف

الباحثة المنيج شبو التجريبي باستخداـ التصميـ  تبعتالعركض الرياضية الجماعية، كقد ا
شممت كالبعدم، ك التجريبي لمجمكعتيف إحداىما تجريبية كاألخرل ضابطة باستخداـ القياس القبمي 

 بتحديد الباحثة قامت كقد، طالبة مف الفرقة الرابعة شعبة إدارة التربية الرياضية( 48)عينة البحث 
 كىي األربعة لممخرجات النسبية األىمية ثـ الخبراء رأل استطبلع خبلؿ مف التعميمية المخرجات

 ثـ التعميمي لمبرنامج التعميمية الكحدات تصميـ في البدء ثـ( العامة –المينية –الذىنية –المعرفية)
 ككانت أىـ النتائج، الطالبات قبؿ مف المنفذة الرياضية العركض كتقييـ كالبعدية القبمية القياسات

لو تأثير إيجابيي عمي المخرجات التعميمية  مدمجـ اليالبرنامج التعميمي المقترح باستخداـ التعمأف 
 –الميارات الذىنية  –)الميارات المعرفية  يفلمقرر العركض الرياضية قيد البحث كتتمثؿ 

الميارات العامة( كيتضح ذلؾ مف خبلؿ االختبار المعرفي الخاص بالمخرجات –الميارات المينية 
 .األربعة

 
 م(:2015دراسة سميمان)  -3

 عمى المدمج التعميـ ك اإللكتركني التعميـ مف كؿ استخداـ رأث إلىالتعرؼ دراسة ال تىدف
 تجريبيتيف اثنيف مجمكعات لثبلث التجريبي المنيج الباحث كاستخدـ اليككي، ميارات تعمـ

 لمبنيف الرياضية التربية بكمية األكلي الفرقة مف طالبان ( 60) قكاميا عينة عمى ضابطة، كاألخرل
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 كاستخدـ الباحث االختبار التحصيمي المعرفي كاالختبار الميارم خبلؿ دراستو، بنيا، جامعة
 المجمكعتيف عمى المدمج التعميـ استخدمت التي األكلي التجريبية المجمكعة تفكؽ النتائج كأظيرت

 النتائج كما أظيرت المعرفي، كالتحصيؿ الميارل األداء مستكل في( كالضابطة األكلى التجريبية)
 في الضابطة المجمكعة عمى المدمج التعميـ استخدمت التي الثانية التجريبية المجمكعة تفكؽ

  4 المعرفي كالتحصيؿ الميارل األداء مستكل
  

 (:م2014دراسة السيد) -4
عمى تعمـ بعض ميارات الكرة دمج ـ الميالتعم استخداـر أث إلىالدراسة التعرؼ ت ىدف

حائط الصد( لطمبة الفرقة الثالثة )تخصص كرة  -الضرب الساحؽ  -الطائرة )اإلرساؿ مف أعمى 
عينة  التجريبي، كاشتممتكاتبعت الدراسة المنيج ، بجامعة األزىرطائرة( بكمية التربية الرياضية 

زىر لمعاـ الدراسة عمى طمبة تخصص الكرة الطائرة بالفرقة الثالثة بكمية التربية الرياضية جامعة األ
كاستخدـ الباحث اختبار ميام كاختبار ، طالبان  (85)كالبالغ عددىـ  ـ(2014-ـ(2013 الجامعي

المقترح عمى شبكة  التعميميالمكقع إلى أف كتكصمت الدراسة دراستو، تحصيمي معرفي خبلؿ 
لطمبة  المعرفيتعمـ ميارات الكرة الطائرة قيد البحث كالتحصيؿ  فيإيجابية  ةاإلنترنت ساىـ بطريق

تعمـ ميارات الكرة  فيساىـ بطريقة إيجابية  دمجـ الميالتعم، كما أف المجمكعة التجريبية األكلى
 المعرفي حائط الصد( قيد البحث كالتحصيؿ - كالضرب الساحؽ -الطائرة )اإلرساؿ مف أعمى 

 .لطمبة المجمكعة التجريبية الثانية
 

 م(: 2014دراسة أحمد )  -5
تدريس مقرر طرؽ تدريس  في مدمجـ اليالتعم استخداـ أثر ىإلدراسة التعرؼ الت ىدف

طبلب التربية الرياضية  كاتجاىات المعرفيالتحصيؿ  فيثره أ إلىالتربية الرياضية لمتعرؼ 
كاستخدـ الباحث االختبار المجمكعتيف،  اكاستخدـ الباحث المنيج التجريبي ذبجامعة طرابمس، 

ككانت أىـ النتائج : مركر الطبلب بخبرات تعميمية متنكعة التحصيمي المعرفي خبلؿ دراستو، 
زيادة معارؼ كمعمكمات المجمكعة التجريبية  ،دمجـ الميـ التعمأثناء التدريس مف خبلؿ استخدا

عمى المجمكعة الضابطة في التحصيؿ المعرفي لمقرر طرؽ تدريس التربية البدنية كالرياضة 
، لقد أدم التدريس دمجـ الميلمسنة الثانية لمفصؿ الدراسي الثالث يرجع إلي استخداـ برنامج التعم

ة اتجاىات الطبلب نحك أساليب التدريس الحديثة التي تسعي إلي دمج إلي إيجابي دمجـ الميبالتعم
 .ـ االلكتركني كالتعميـ كجيا لكجويالتعم
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 م(:2013دراسة البنا و عمى )  -6
 بعض إكساب في المتمايز التعميـ استراتيجية استخداـ أثرى إلدراسة التعرؼ الت ىدف

 في المعمميف معيد إعداد في الرابعة الدراسية السنة طبلب لدل اليد كرة الميارات اليجكمية في

 معمميف إعداد معيد في الرابع الصؼ طبلب مف عشكائيان  اختيارىا تـ فقد البحث عينة نينكل، أما

 الباحثاف استخدـ ك ( طالبان،53)  عددىـ كالبالغ ـ(2013-ـ2012) لمعاـ الدراسي لمبنيف نينكل

 القبمية االختبارات ذات المتكافئة العشكائية المجمكعات عميو تصميـ يطمؽ الذم التجريبي التصميـ

 لقياس المستخدمة تااالختبار  في ةمالمتمث البحث أداتي إعداد كتـالضبط،  محكمة كالبعدية
 فكؽ مف التمرير) اليد كرة تاار ميب الخاص يميمالتع البرنامج إعداد تـ إذ، اليد كرة تاار يم

 كزامر  تيجيتيااستر  كفؽ ىمع ،(أمامان  القفز مف التصكيب جانبا، الدفع تمريرة الكتؼ، مستكل
 مراكز(استراتيجيتي  باستخداـ المتمايز التعميـ كمف أىـ النتائج، حقؽ، المرنة كالمجاميع ـمالتع

 باألسمكب مقارنة اليد كرة في الميارات اليجكمية بعض في أفضؿ ان إكساب) المرنة كالمجاميع التعمـ

     باستراتيجية مقارنتيا عند أفضؿ المرنة كالمجاميع التعمـ مراكز استراتيجية االعتيادم، كفاعمية
 .اليد كرة في اليجكمية الميارات إكساب بعض في )فقط التعمـ مراكز)

  

 م(:2013دراسة مبارك) -7
في تقديـ مقرر تنس الطاكلة  دمجـ المياستراتيجية التعم أثر ىإلدراسة التعرؼ الت ىدف

ثرىا عمي التعمـ المعرفي أالمقدـ لطالبات الفرقة الثانية بكمية التربية الرياضية بنات كذلؾ لمعرفة 
في زيادة االتجاىات االيجابية  مدمجـ اليقياس فاعمية استراتيجية التعمك لمطالبات،  كالميارل

المنيج التجريبي كقامت بتنفيذ التجربة عمي لمطالبات نحك مادة تنس الطاكلة كاستخدمت الباحثة 
طالبة،  (89)عينة مف طالبات كمية التربية الرياضية لمبنات كخاصة الفرقة الثانية كعددىف 

ىـ أككانت ، اخبلؿ دراستي ماالختبار التحصيمي المعرفي كاالختبار الميار  ةالباحث تكاستخدم
 -في التعمـ يسيـ في تحسيف نكاتج التعمـ)المعرفية  دمجـ الميف استخداـ استراتيجية التعمأالنتائج 

 ىتفكؽ المجمكعة التجريبية عم يضان أاالنفعالية( لممجمكعة التجريبية كما يظير  -الميارية 
 . مالميار داء المجمكعة الضابطة في مستكل التحصيؿ المعرفي كاأل

 
   م(:2013دراسة أبو الطيب)  -8

 المتسمسؿ التدريب أسمكبي المدمج باستخداـ التعميـ أثر ىإلدراسة التعرؼ الت ىدف
 الرياضية التربية كمية لدل طبلب المعرفي كالتحصيؿ ،مالميار  األداء مستكل عمى كالعشكائي

كاستعاف الباحث في جمع البيانات استمارة األداء  (، كاستخدـ المنيج التجريبي،2) السباحة مساؽ
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نتائج  كأظيرتكاستمارة لتقييـ الميارات الخاصة بجممة اإلنقاذ، كاختبار تحصيمي معرفي،  مالميار 
 األداء اكتساب في إيجابي أثر لو المتسمسؿ التدريب بأسمكب المدمج التعميـ استخداـ أف الدراسة
 في إيجابي أثر لو العشكائي المدمج بأسمكب التدريب التعميـ كاستخداـ الصدر، لسباحة الميارل
 لزيادة المدمج التعميـ مف باالستفادة الباحث كأكصى اإلنقاذ، لجممة مالميار  األداء اكتساب
 الطمبة. لدل مكالميار  المعرفي بالتحصيؿ كاالرتقاء التفاعؿ

 
 م(:2011دراسة قابيل) -9

 بلبالط إلعدادالتربية الرياضية  في دمجـ الميلتعمانمكذج أثر  ىإلدراسة التعرؼ الت ىدف
كأحد  اإللكتركنيكاالتجاه نحك التعميـ  المعرفيخبلؿ تنمية ميارات التدريس كالتحصيؿ  المعمميف

الطالب المعمـ)طبلب الفرقة الرابعة بكمية التربية الرياضية لمبنيف  إلعداد الحديثةاالتجاىات 
الباحث كاستخدـ باإلسكندرية(، كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي لمناسبتو لطبيعة الدراسة، 

زيادة معارؼ  :أىـ النتائجككانت اختبار التحصيؿ المعرفي كمقياس اتجاه خبلؿ دراستو، 
كمعمكمات المجمكعة التجريبية عمى المجمكعة الضابطة في التحصيؿ المعرفي لمقرر طرؽ 

تفكؽ المجمكعة التجريبية عمى  دمج، كـ الميتدريس األلعاب الجماعية بعد استخداـ برنامج التعم
التقكيـ( لمحتكل مقرر طرؽ  -التنفيذ -المجمكعة الضابطة في ميارات التدريس )التخطيط 
تفكؽ المجمكعة التجريبية عمى دمج، ك تدريس األلعاب الجماعية باستخداـ برنامج التعميـ الم

بعد دراسة مقرر  اإللكتركنياكتساب كنمك االتجاىات نحك التعميـ/التعمـ  فيالمجمكعة الضابطة 
 .دمجدريس األلعاب الجماعية باستخداـ التعميـ المطرؽ ت

 
 م(:2010دراسة كراوية)  -11

 –الميارية  –المعرفية ) عمى نكاتج التعمـ دمجـ الميالتعم أثر ىإلدراسة التعرؼ الت ىدف
كقد طبقت  ،الكرة الطائرة لمتعممات المرحمة الثانكية في( لبعض الميارات األساسية االنفعالية

ضابطة(  –تجريبية ) ( متعممة تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف60عينة عشكائية قكاميا )الدراسة عمى 
كاستخدمت الباحثة االختبار التحصيمي المعرفي كاالختبار  ( متعممة،30قكاـ كؿ مجمكعة )

 دمجـ الميالتعم تأثيرتكصمت إلييا الباحثة  التيككاف مف أىـ النتائج  الميارم خبلؿ دراستيا، 
الكرة الطائرة،  فيلبعض الميارات األساسية  االنفعالية( –الميارية  –عمى نكاتج التعمـ )المعرفية 

 . حيث تحسنت المجمكعة التجريبية بدرجة عالية، بينما تحسنت المجمكعة الضابطة بدرجة مقبكلة
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 م(:2010دراسة عبد الجواد) -11
تصميـ ثبلثة برامج مقترحة لمتنمية المينية لمعمـ التربية  ىإلدراسة التعرؼ الت ىدف
برنامج تعميمي لمبكربكينت*برنامج تعميمي لمداتا شك* برنامج تعميمي لمفنكف كالتقاليد *الرياضية 
نشاء مكقع عمى االنترنت لتعميـ البرامج المقترحة مف خبلؿ برنامج، الكشفية كتـ ،  Moodleكا 

رحمة جرم عمى عينة مف معممي كمعممات التربية الرياضية لممحيث أُ استخداـ المنيج التجريبي، 
كاستعاف ، كمعممة باإلدارات المختمفة بمحافظة اإلسكندرية ان ( معمم30)اإلعدادية كالثانكية كعددىـ

ظيرت أالباحث الختبار تحصيمي معرفي كاختبار لقياس مستكل األداء الميارل خبلؿ دراستو،  ك 
 تتفكقك  ،ج التنمية المينية مكضكع البحث كالمككف مف البرامج الثبلثة المقترحةالنتائج فاعمية برام

التحصيؿ المعرفي  اختباراتفي  دمجلكتركني المالمجمكعة التجريبية الثانية باستخداـ التعمـ اإل
كلى باستخداـ التعميـ االلكتركني عف بعد كالمجمكعة عمى كؿ مف المجمكعة التجريبية األ

المجمكعة التجريبية الثانية باستخداـ التعمـ  تتفكقك  ،لكجو الثالثة باستخداـ التعميـ كجيان التجريبية 
عمى كؿ مف المجمكعة التجريبية  الميارلداء في اختبارات قياس مستكل األ دمجلكتركني الماإل
 يـ كجيان لكتركني عف بعد كالمجمكعة التجريبية الثالثة باستخداـ التعمكلى باستخداـ التعميـ اإلاأل

 .لكجو
 

 م(:2009دراسة محمد) -12
 سبلح ميارات بعض أداء عمى المدمج التعمـ استخداـ رأث إلى التعرؼ الدراسة ىدفت

 – لمخمؼ التقيقر – لؤلماـ التقدـ – "التحفز كضع" االستعداد كقفة – السبلح مسؾ) الشيش
 المنيا، بجامعة الرياضية التربية كمية لطمبة المعرفي كالتحصيؿ( ”الطعف” االنبساطية الحركة
اختبار التحصيؿ المعرفي ك ، الميارلاستمارة تقييـ األداء  عبارة عف دكات البحثأ تككان

 إحداىما لمجمكعتيف تجريبي بتصميـ التجريبي المنيج الباحث كاستخدـ، اإللكتركني، التعمـ المدمج
 بالفرقة ان طالب( 32) قكاميا بمغ العشكائية بالطريقة اختيارىا تـ عينة عمى ضابطة كاألخرل تجريبية
 قكاـ متساكيتيف مجمكعتيف عمى تقسيميا تـ بالمنيا، الرياضية التربية بكمية التدريس شعبة الثالثة
 عمى داؿ إيجابي تأثير لو المدمج التعمـ أف إلى النتائج أىـ أشارت كقد ،ان طالب( 16) منيما كؿ
 كالتحصيؿ( الطعف – لمخمؼ التقيقر – لؤلماـ التقدـ – االستعداد كقفة) الشيش سبلح ميارات تعمـ

 .التقميدم سمكباأل مف أكثر المعرفي
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 م(: 2007دراسة الحسيني) -13
الييبرميديا عمى تعمـ بعض ميارات كرة اليد  استخداـر أث ىإلدراسة التعرؼ الت ىدف

لطبيعة  لمبلئمتو نظران  التجريبيالباحث المنيج  استخدـ حيث لتبلميذ المدارس اإلعدادية الرياضية
مجتمع البحث بالطريقة العمدية كىـ تخصص كرة يد مف تبلميذ الصؼ األكؿ  اختيارتـ ك البحث، 

ـ كعددىـ 2006/ـ2005 الدراسيبالمدارس اإلعدادية الرياضية لمبنيف بالشرقية لمعاـ اإلعدادم 
كاستخدـ الباحث عدة أدكات خبلؿ دراستو كىي االستمارات، المقاببلت الشخصية، ، ان تمميذ 26))

 حصائيان إ دالة فركؽ كقد أشارت النتائج إلى أنو تكجد، االختبار المعرفي، ماالختبار البدني كالميار 
 استبلـ - الكرة تنطيط) ميارات تعمـ في التجريبية لممجمكعة كالبعدم القبمي القياسيف متكسطي بيف
 التحصيؿ مستكل كفى ،(االرتكاز مف الكرباجية التصكيبة -االرتكاز مف الكرباجية التمريرة - الكرة

 الضابطة كالمجمكعة التجريبية المجمكعة بيف إحصائيان  دالة فركؽ البعدم كأنو تكجد القياس لصالح
 مف الكرباجية التمريرة -الكرة استبلـ - الكرة تنطيط) ميارات تعمـ في البعدم القياس في

 المجمكعة لصالح المعرفي التحصيؿ مستكل كفى ،(االرتكاز مف الكرباجية التصكيبة -االرتكاز
 .التجريبية

 
 :Taylor,2007) تايمور)م دراسة -14

لدل  البدنية التربية ميارات تنمية المدمج عمى التعميـ أثر ىإلدراسة التعرؼ الت ىدف
 لدراسةا عينة كتككنت التجربة، ىذه في المجمكعتيف مذ التجريبي المنيج استخداـ كتـ الطبلب،

كاستخدـ الباحث  بالتساكم، كتجريبية ضابطة مجمكعتيف عمى تكزيعيـ تـ كطالبة طالب  (100)مف
 فركؽ كجكد الدراسة ىذه إلييا التي تكصمت النتائج كمفاختبار ميارم كاختبار تحصيمي معرفي، 

 . المدمج التعميـ درست بطريقة التي التجريبية المجمكعة لصالح إحصائية داللة ذات
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 :التعقيب عمى دراسات المحور الول
 التي تناولت أثر التعميم المدمج: الدراسات

 
 أوًل: من حيث األىداف: 

 اتفقت الدراسات السابقة عمى تكظيؼ التعميـ المدمج كتباينت الدراسات في ىدؼ تكظيؼ
           ـ(،  2016اذ ركزت دراسة )كناكم، التعميـ المدمج عمى الميارات المستخدمة،

        ـ(، 2010ـ(، )كراكية، 2013)أبك الطيب، ـ(،2014ـ(، )السيد، 2015)سميماف، 
ـ(، عمى بياف أثر التعميـ المدمج عمى 2007ـ(، )تايمكر، 2007ـ(، )الحسيني، 2009)محمد، 

مقرر التربية  تنمية ميارات تدريسلعاب الرياضية، كبعضيا لبياف أثره في ميارات األتعمـ كتنمية 
مثؿ دراسة  اإللكتركنيكاالتجاه نحك التعميـ  مكاألداء الميار  المعرفيكالتحصيؿ  الرياضية

ـ(، )عبد الجكاد، 2010ـ(، )قابيؿ، 2013ـ(، )مبارؾ، 2014ـ(، )أحمد، 2015)حسانيف، 
)البنا اليجكمية في كرة اليد مثؿ دراسة  منيا ييدؼ إلى إكساب بعض المياراتـ(، كأيضان 2010
 ـ(.2013كعمي، 

 
 ثانيًا: من حيث العينة المستخدمة: 

تنكعت عينات الدراسات السابقة، حيث اختارت بعض الدراسات عينات مف طبلب 
السابقة المذككرة  ـ(، بينما باقي الدراسات2007ـ(، )تايمكر، 2010المدارس كدراسة )كراكية، 

تناكلت طبلب كطالبات الجامعات كالذيف يدرسكف في كميات التربية الرياضية كىي دراسة 
           ، (ـ2014 السيد،)ـ(، 2015ـ(، )سميماف، 2015ـ(، )حسانيف، 2016)كناكم، 
        ـ(،  2013ـ(، )أبك الطيب،2013ـ(، )مبارؾ، 2013ـ(، )البنا عمي، 2014)أحمد، 
 ـ(.2007ـ(، )الحسيني، 2009ـ(، )محمد، 2010ـ(، )عبد الجكاد، 2011)قابيؿ، 
 

          ـ(، 2016كقد تشابيت عينة دراسة الباحث مع دراسة كؿ مف )كناكم، 
ـ(،              2014، )أحمد، (ـ2014 السيد،)ـ(، 2015ـ(، )سميماف، 2015)حسانيف، 

         ـ(، 2011ـ(، )قابيؿ،  2013)أبك الطيب،ـ(، 2013ـ(، )مبارؾ، 2013)البنا عمي، 
مف ـ(، حيث اختار الباحث العينة 2007ـ(، )الحسيني، 2009ـ(، )محمد، 2010)عبد الجكاد، 

، بينما اختمؼ عنيا في األعداد كالمستكل الدراسي كالبقعة كمية التربية البدنية كالرياضية طبلب
 الجغرافية ك الحقبة الزمنية.
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 حيث منيج الدراسة المتبع:ثالثًا: من 
مع دراسة  تباينتجميع الدراسات السابقة المنيج التجريبي في دراساتيا كالتي  تبعتا

 .الذم اتبع المنيج شبو التجريبي في دراستو ـ(،2015)حسانيف،  اتفقت مع دراسةالباحث، فيما 
 

   رابعًا: من حيث النتائج: 
ساب تفاعمية لمتعميـ المدمج في تعميـ كتنمية كاككدت جميع الدراسات السابقة عمى كجكد أ

رفع مف مستكل الالميارات الرياضية، كفاعمية التعميـ المدمج عمى تنمية ميارات التدريس ك 
 .مداء الميار التحصيؿ كاأل

 

 خامسًا: أوجو التفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في استخداـ التعميـ المدمج لقياس أثره 

     ـ(، 2016كفاعميتو عمى تعمـ كتنمية الميارات الرياضية كاتفقت مع دراسة )كناكم، 
ـ(، عمى كجو الخصكص في قياس أثره في تنمية ميارات كرة اليد، كأتبعت 2007)الحسيني، 

، عتياديةالسابقة المنيج التجريبي لمقارنة االستراتيجية المستخدمة مع الطريقة االمعظـ الدراسات 
ـ(، 2015ـ(، )سميماف، 2016مع دراسة )كناكم،  تباينتمع الدراسة الحالية، حيث  باينتكالتي ت

      ـ(،  2013ـ(، )أبك الطيب،2013ـ(، )البنا عمي، 2014، )أحمد، (ـ2014 السيد،)
ـ(،  في العينة حيث كانت مف طبلب 2007ـ(، )الحسيني، 2009ـ(، )محمد، 2011)قابيؿ، 

ـ(، حيث تككف 2013(، )مبارؾ، 2015كمية تربية رياضية، كتناقضت مع عينة دراسة )حسانيف، 
ـ(، حيث 2010كتناقضت أيضان مع دراسة )عبد الجكاد،  ،العينة مف طالبات كمية تربية رياضية

المنيج ـ(، 2015بية رياضية، فيما استخدمت دراسة )حسانيف، دمجت بيف معممي كمعممات تر 
 شبو التجريبي كالمتكافقة مع الدراسة الحالية.

 
 سادسًا: أوجو اختالف وتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

ف الدراسات السابقة ليا دكر ميـ في تعزيز الدراسة إاستنادان إلى ما سبؽ يمكف القكؿ 
اعدة الباحث في أنو مف خبلؿ منيج كنتائج كتكصيات الدراسات السابقة تـ مسالحالية، كما 

ة كجمية عف مكضكع الدراسة، كىذه الدراسة كغيرىا مف الدراسات التربكية تككيف خمفية كاضح
تكمؿ كتتمـ الدراسات التي سبقتيا في كثير مف الجكانب، لكنيا تميزت عف غيرىا مف الدراسات 

)الخطط اليجكمية كالخطط  تعميـ المدمج في اكتساب ميارات كرة اليدالسابقة في تكظيؼ ال
 الدفاعية(.
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 :الدراسات التي تناولت ميارات كرة اليد المحور الثاني:


 م(: 2014دراسة أمين ) -1
 تطكير في العددم بالنقص التنافسية التمرينات مف مجمكعة الكشؼ عفدراسة الت ىدف

 المنيج الباحث ، كاستخدـاليد بكرة الشباب لبلعبيف اليجكمية تاالميار ك  البدنية تاالقدر  بعض
 العبك كىـ البحث عينة تحديد تـك  كالبعدم، القبمي االختبار ذات الكاحدة المجمكعة اذ التجريبي
 مكاستخدـ الباحث االختبار الميار ، العبان  (20) عددىـ كبمغ اليد بكرة ديالى نادم شباب

  (رماكالتكر  الفترم(التدريب طريقة مبلئمة إلى سةاالدر  خمصتك كاالختبار البدني في دراستو، 
 اليجكمية تاكالميار  البدنية تاالقدر  تطكير في ساىـ مما البحث لعينة كالتدريبية العمرية لممرحمة
 .لبلعبيف

 
 م(:2014دراسة محمد والدليمي) -2

تأثير ىدفت الدراسة التعرؼ إلى إعداد منياج إرشادم نفسي مقترح، كالتعرؼ عمى 
المنياج اإلرشادم عمى أداء بعض الميارات اليجكمية لدل العبي الشباب بكرة اليد لنادم الفتكة 

( العبان قسمكا إلى 16الرياضي، كتـ استخداـ المنيج التجريبي، كتككنت عينة البحث مف)
، كتـ التكصؿ ميارم مجمكعتيف ضابطة كتجريبية، كاستخدـ الباحثاف أداة لمبحث كىي: اختبار

إلى فاعمية المنياج اإلرشادم النفسي في تحسيف أداء بعض الميارات اليجكمية لبلعبي كرة اليد 
 الشباب. 

 
 م(:2013دراسة عبد الوىاب وخضر)  -3

 تعمـ في( JI) نظاـ كفؽ عمى التعاكني التأثير استراتيجية رإلى أث التعرؼ الدراسة ىدفت
الباحثاف المنيج التجريبي لمبلئمتو كطبيعة مشكمة البحث، كقد اليد، كاستخدـ  بكرة ميارات بعض

متكسطة  - اختار الباحثاف مجتمع البحث بالطريقة العمدية مف طبلب الصؼ الثاني متكسط
كاستخدـ الباحثاف االختبارات ( طالبان، 132اذا يبمغ مجتمع البحث الكمي ) - الرصافي لمبنيف

ائج تفكؽ المجمكعة التجريبية بنظاـ استراتيجية التعمـ التعاكني ككانت أىـ النتالميارية لدراستيـ، 
(JI) ىداؼ التعميمية في ميارات كرة اليد، كأف الطبلب الذيف عمى المجمكعة الضابطة كتحقيؽ األ

 قرانيـ الذيف تعممكا باألسمكب المتبع.أتعممكا كفؽ استراتيجية التعمـ التعاكني أفضؿ مف 
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 م(: 2013دراسة منديل) -4
 الحركية تاالقدر  بعض تنمية في التعميمي البرنامج رأث ىإلدراسة التعرؼ الت ىدف
 المنيج الباحث كاستخدـ ،اليد بكرة الخاصة االحتياجات لذكم اليجكمية تاالميار  كاكتساب
 تحقيؽ في كالبعدم القبمي االختباريف ذكات كالتجريبية الضابطة المجمكعتيف كبتصميـ التجريبي
 بعاالر  الصؼ مف ان تمميذ( 20) اقكامي بمغ عينة عمى طبقت التي كأىدافو البحث مجريات
 تأثيركخمصت الدراسة عمى أف كاستخدـ الباحث االختبار الميارم كالبدني لدراستو، ، االبتدائي
 لذكم اليجكمية تاالميار  كاكتساب الحركية تاالقدر  تنمية في ايجابيان  كاف التعميمي البرنامج

 .اليد بكرة (التعمـ بطيئي (الخاصة االحتياجات
 

 م(:2013دراسة عمي) -5
 التحركات أداء مستكل تطكير في تخصصية ر تمريناتإلى أث التعرؼ الدراسة ىدفت

 مشكمة طبيعة لمبلئمتو كاحدة لمجمكعة التجريبي المنيج الباحث الدفاعية بكرة اليد، كاستخدـ
 البصرة محافظة شباب منتخب العبي مف عمدية بصكرة هااختيار تـ البحث عينة البحث، أما

المنتظمة،  غير العشكائية بالطريقة اختيارىـ تـ ان العب( 18) أصؿ مف ان العب( 12) عددىـ البالغ
 تأثيرات ليا المركبة ككانت النتائج بأف التماريففي دراستو،  مكاستخدـ الباحث االختبار الميار 

 المركبة التمرينات بعض عطاءإالدفاعية، كأف  لمتحركات مالميار  االداء تطكير في كفعالية يجابيةإ
 فضؿ.األ نحك المعبة تطكر مستكل في تسيـ التدريبية الكحدات خبلؿ

 
 

 :م(2012دراسة عاجل) -6
 بعض كاحتفاظ تعمـ في الذاتي باألسمكب تعميمية حقيبة أثر ىإلدراسة التعرؼ الت دفى
كمعرفة تأثير استخداـ الحقيبة  الرياضية، التربية كمية لطبلب اليد كرة في اليجكمية الميارات

كاستخدـ المنيج  ،التعميمية المقترحة في تعمـ كاحتفاظ بعض الميارات اليجكمية في كرة اليد
، طالبان  (189)كاشتممت العينة عمى  التجريبي في الدراسة كبأسمكب المجمكعتيف المتكافئتيف،
كأظيرت النتائج أف ىناؾ فركقان معنكية كاستخدـ الباحث اختبار تحصيمي معرفي كاختبار ميارم، 

 .لمصمحة االختبارات البعدية كلمصمحة المجمكعة التجريبية التي تعممت كفؽ الحقيبة التعميمية
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 م(:2112دراسة منسي)  -7

 المرمى حارس كميارات كالدفاعية اليجكمية الميارات أىـ تحميؿ إلى الدراسة ىذه ىدفت
، العالمية المنتخبات أفضؿ لدل الميارات ىذه مع كمقارنتيا العربية المنتخبات نتائج في المؤثرة

 جميع مف الدراسة عينة كتككنت الدراسة، ىذه لطبيعة لمناسبتو الكصفي المنيج الباحث ستخدـكا
 مباراة، (32)مبارياتيا مجمكع كبمغ (2007) اليد لكرة العالـ بطكلة في المشاركة العربية المنتخبات
 عدد كبمغ البطكلة في األكلى الخمسة المراكز عمى حصمت التي العالمية المنتخبات الى باإلضافة
 الميارات في ضعؼ ىناؾكىي أف  النتائج أىـ الى الدراسة تكصمتحيث  ،مباراة 50) )مبارياتيا
 كاف حيث أكركبية منتخبات خمسة أفضؿ مع بالمقارنة العربية المنتخبات لدل ساسيةاأل اليجكمية

، كأف األكركبية المنتخبات لدل منو أعمى العربية المنتخبات لدل اليجـك في الفنية األخطاء معدؿ
 جاءت بينما كالجناح الخمفي الخط مراكز مف التصكيب ميارة في األكركبية لمفرؽ تفكؽ ىناؾ
 الجزاء رميات مف التصكيب ميارة في العالمية المستكيات مف جدنا قريبة العربية المنتخبات نتائج
 .الخاطؼ اليجـك كمف الدائرة العب منطقة كمف

 
 م(:2011دراسة كريم) -8

 الجماعي األداء خبلؿ مف المفردة الحركة تردد سرعة إلى تنمية التعرؼ الدراسة ىدفت

المنيج التجريبي ككاف مجتمع البحث منتخب اليد، كاستخدـ الباحث  كرة العبي لدل الخططي
كاستخدـ الباحث االختبار الميارم خبلؿ دراستو، ، العبان  ((14جامعة ميساف بكرة اليد كعددىـ 

 اختبار في البحث عينة تفكؽ عمى كالبعدية دلت القبمية االختبارات كأظيرت أىـ النتائج بأف نتائج
 لىإ ذلؾ مما أدل البعدم االختبار كلصالح( كىجكمية دفاعية تحركات شكؿ ـ في 200 الجرم)

 األداء ما يتطمبو كفؽ كدفاعيان  ىجكميان  البحث عينة أداء في ساعدت كالتي تطكير الميارات
 الخططي. مالميار 

 

 م(:2011دراسة راضي وحسين) -9

 تطكير في تنافسية تمرينات باستخداـ تدريبي منياج رأث إلى التعرؼ الدراسة ىدفت
 جالمني الباحثاف استخدـاليد، ك  بكرة اليجكمية لمشباب التككينات بعض كأداء المعرفة الخططية

 عبان ال (12) مف تنتكك  عينة عمى مكالبعد القبمي ختباراال ذات الكاحدة المجمكعة بتصميـ التجريبي

 كقد،  (ـ (2010 – 2011الرياضي لممكسـ سنة  (21-18)بأعمار اليد بكرة طةالشر  مادن مف
 استمارة تحديد تـ أف بعد التدريبي المنياج تنفيذ قبؿ القبمية كالمباراة االختبارات الباحثاف أجرل
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 المنياج كأظيرت أىـ النتائج أف لتطبيؽ، اليد بكرة اليجكمية كالتككينات الخططية المعرفة قياس
 اليد بكرة لمشباب الخططية تطكير المعرفة في ايجابي تأثير تنافسية تمرينات باستخداـ التدريبي

 تغيير )الحجز، اليجكمية التككينيات تطكير ايجابي في تأثير التدريبي لتطبيؽ المنياج أف كما
 اليد. بكرة العددم( لمشباب التفكؽ احداث المراكز،

 
 م(: 2011دراسة جعيصة) -11

 بعض تعمـ عمى التنسيقية القدرات لتحسيف تعميمي برنامج أثر ىإلدراسة التعرؼ الت ىدف
 مجمكعة استخداـ تـ ،(الثاني المستكل) اإلعدادية المرحمة لفتيات اليد كرة في اليجكمية الميارات

 طالبة مف المستكل الثاني( 30) مف عينة في الباحث قبؿ مف التجريبي التصميـ كاحدة بطريقة
الميارم خبلؿ كاستخدمت الباحثة االختبار  أسيكط، محافظة اإلعدادية، مدرسة النيضة مف

 الميارات أداء كمستكل التنسيقية الميارات بيف ارتباطية عبلقة ىناؾ أف النتائج كأظيرت دراستيا،
 سرعة عمى لتأثيره التعميمي البرنامج في التنسيقية القدرات لتحسيف كتكصي اليد. كرة في اليجكمية

 .المكتسبة الحركية كالميارات التعمـ
 

 (:م2010دراسة دايم) -11

 األداء ةيبفاعم كعبلقتيا الفسيكلكجية المؤشرات ى بعضإلدراسة التعرؼ الت ىدف
اليد، كاستخدـ  بكرة( الجنكبية المنطقة) الممتازة الدرجة لبلعبي أندية الفردم الدفاعي ك اليجكمي

 ك الجنكبية المنطقة أندية فرؽ العبي المجتمع المنيج الكصفي لمبلئمتو كطبيعة المشكمة، كمثؿ
 بمغ فقد الجنكبية، لممنطقة الممتاز الدكرم الى لمتأىؿ الثانية المرحمة تصفيات تجمع في المشاركيف

كاستخدـ  العبان، 48)مثميا) (الزبير – المثنى – النصر - )الشامية أندية أربعة المشاركة األندية عدد
 كأظيرت النتائج أف الباحث االختبار البدني كاستمارة فاعمية األداء اليجكمي كالدفاعي الفردم،

أداء  فاعمية حساب عمى مرتفعة السمبية دائياأ فاعمية تككف الجنكبية لممنطقة الممتازة الدرجة فرؽ
 ألفراد البدنية الكفاءة قمت ، كأنو كمماخبلؿ دراستو الفردية كاليجكمية الدفاعية لمميارات يجابيةاإل

 السمبية. األداء فاعمية ازدادت كمما البحث عينة
 

 م(:2008دراسة رضا)  -12

 تعمـ في الرياضية التربية تدريس أساليب بعض استخداـ رىدفت الدراسة التعرؼ إلى أث
 تـ المشكمة، كقد لطبيعة لمبلئمتو كذلؾ التجريبي اليد، كاستخدـ الباحث المنيج كرة ميارات بعض
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كاستخدـ ، ان طالب( 30)اختيار تـ إذ لمبحث األصؿ مجتمع مف العمدية بالطريقة العينة اختيار
 كأظيرت أىـ النتائج أفالباحث االختبار التحصيمي المعرفي كاختبار ميارم خبلؿ دراستو، 

اليد، ككما  كرة ميارات بعض تعميـ في يجابيإ تأثير ليا البحث في المستخدمة التدريسية األساليب
 لدل اليد كرة ياراتم بعض تعمـ مستكل تطكير في فاعبلن  ان دكر  المقترحة التعميمية أف لمكحدات
 الطبلب.

 

 م(:2008دراسة عمي) -13

بنتائج  كعبلقتيا كالدفاعية اليجكمية المتغيرات ىدفت الدراسة التعرؼ إلى بعض
اليد، كاستخدـ المنيج الكصفي، كتـ اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية كشممت  بكرة المباريات

الممتازة )فئة الشباب( ركة في دكرم القطر لمدرجة تالعبي فرؽ األندية المش
 }األىمي، الزبير، نفط الجنكب، ميساف، سكمر{( فرؽ كىي 5ـ( كعددىا )2007/2008لممكسـ)

كاستخدـ الباحث استمارة مبلحظة كالمقابمة الشخصية ( العبان، 60لممنطقة الجنكبية ككاف عددىـ )
البحث لدل عينة كأظيرت النتائج أنو يكجد اختبلؼ في تطبيؽ بعض متغيرات خبلؿ دراستو، 

البحث، كأنو يكجد تبايف كاختبلؼ في تطبيؽ بعض ىذه المتغيرات كلصالح بعض فرؽ عينة 
البحث، كما أظيرت ميارة التصكيب كاليجكـ السريع اختبلؼ في تطبيقاتيا كلصالح بعض الفرؽ، 

 كأنو يكجد عبلقة ارتباط معنكية بيف حدكث األخطاء الميارية كنتائج المباريات.
 

 م(:2007ة عبده)دراس -14
ر برنامج لمتدريب العقمي عمى مستكل أداء بعض الميارات أث ىإلدراسة التعرؼ الت ىدف

اليجكمية لبلعبي كرة اليد، كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي لمجمكعة كاحدة باستخداـ القياس 
كتـ استبعاد  ( العبان 40القبمي البعدم، كتـ اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية ككاف قكاميا)

كأظيرت النتائج أف كاستخدـ الباحث االختبار الميارم خبلؿ دراستو، ، ( العبان مف العينة16)
برنامج التدريب العقمي أدل إلى تحسف مستكل أداء ميارتي التصكيب مف الكثب عاليان كالتصكيب 

 مف االرتكاز في كرة اليد.
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 : التعقيب عمى دراسات المحور الثاني
 

 :األىداف من حيثأوًل: 
ىدفت جميع الدراسات السابقة إلى نفس اليدؼ كىك تنمية ميارات كرة اليد )اليجكمية أك 
الدفاعية أك كبلىما( حيث أف الدراسة الحالية تتفؽ مع جميع الدراسات السابقة في ذات اليدؼ، 

درسية كالبعض ككانت معظـ الدراسات السابقة تيدؼ إلى تنمية ميارات كرة اليد في الرياضة الم
اآلخر في الرياضة الجامعية أك رياضة األندية أك المنتخبات، حيث تشابيت إلى حد كبير دراسة 

                ـ(،2014ـ(، )محمد كالدليمي، 2014الباحث كأىداؼ دراسة كؿ مف )أميف، 
         ـ(،2012ـ(، )عاجؿ، 2013ـ(، )عمي، 2013ـ(، )منديؿ، 2013)عبد الكىاب، 

      ـ(،  2011ـ(، )جعيصة،2011)راضي كحسيف، ـ(، 2011)كريـ، (، 2012)منسي، 
 ـ(.2007ـ(، )عبده، 2008ـ(، )عمي، 2008ـ(، )رضا، 2010)دايـ، 

 
 ثانيًا: من حيث العينة المستخدمة:

تشابيت دراسة الباحث فيما يختص باختيار العينة مف حيث تمثيميا لمذككر إذا كانكا 
ـ(، 2014ارس أك طبلب جامعات أك أندية أك منتخبات كتشابيت مع دراسة )أميف، طبلب مد

   ـ(،         2013ـ(، )منديؿ، 2014ـ(، )عبد الكىاب كخضر، 2014)محمد كالدليمي، 
               ـ(، 2011)كريـ، (، 2012)منسي، ـ(، 2012ـ(، )عاجؿ، 2013)عمي، 

         ـ(، 2008ـ(، )عمي، 2008ـ(، )رضا، 2010)دايـ، ـ(، 2011)راضي كحسيف، 
 ـ(.2007)عبده، 

تشابيت عينة الدراسات السابقة مع عينة الدراسة الحالية مف حيث تمثميا في طبلب  كما
   ـ(، 2012ـ(، )عاجؿ، 2014كمية تربية رياضية كذلؾ مع دراسة )عبد الكىاب كخضر، 

 ـ(.2008)رضا، 
           ـ(، 2014ـ(، )محمد كالدليمي، 2014كما اختمفت مع دراسة )أميف، ك 

ـ(، في العينة كالتي تمثمت في العبي 2008ـ(، )عمي، 2010ـ(، )دايـ، 2011)راضي كحسيف، 
(،    2012)منسي، ـ(، 2013أندية، كتمثمت العينة ببلعبي منتخبات في الدراسات )عمي، 

 ـ(.2007ـ(، )عبده، 2011)كريـ، 
 ـ(، حيث كانت العينة لئلناث بالمدارس. 2011جعيصة،فيما اختمفت مع دراسة )   
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 ثالثًا: من حيث منيج الدراسة :
       ـ(، 2011ـ(،  )كريـ، 2013ـ(، )عمي، 2014استخدمت الدراسات )أميف، 

ـ(، المنيج التجريبي لمجمكعة كاحدة، كىذه تتفؽ مع 2007ـ(، )عبده، 2011)راضي كحسيف، 
                 دراسة الباحث مف حيث استخدامو لعينة بحث كاحدة، كاستخدمت الدراسات 

        ـ(، 2013ـ(، )منديؿ، 2014ـ(، )عبد الكىاب كخضر، 2014)محمد كالدليمي، 
تيف )تجريبية كضابطة(، ـ(، المنيج التجريبي لمجمكع 2011ـ(، )جعيصة،2012)عاجؿ، 

ـ(، المنيج التجريبي مع ثبلث مجمكعات، حيث اتفقت الدراسة 2008كاستخدمت الدراسة )رضا، 
 الحالية مع جميع الدراسات السابقة بالمنيج كىك المنيج التجريبي.

 ـ(، المنيج الكصفي.2008ـ(، )عمي، 2010كاستخدمت الدراسات )دايـ، 
 

 رابعًا: من حيث النتائج: 
تناكلت معظـ الدراسات السابقة ميارات كرة اليد )ىجكمية أك دفاعية أك كبلىما(  قد

كبينت كجكد فركؽ إيجابية باتجاه تنمية كتعمـ كتطكير ميارات كرة اليد كنجاح التجارب التي 
أجريت عمى معظـ الفئات المحددة، فمعظميا تكضح تفكقان لصالح المجمكعات التجريبية عمى 

 لبلختبارات البعدية. ان كمممكس ان ممحكظ ان طة، كتحسنالمجمكعات الضاب
 

 مدى استفادة الباحث من الدراسات السابقة في ىذا المحور:

تـ االستفادة مف الدراسات السابقة مف خبلؿ إثراء معرفة الباحث فيما كتب عف ميارات  
لمصطمحات الدراسة،  يما(، كفي تحديد التعريفات اإلجرائيةليد )اليجكمية أك الدفاعية أك كميكرة ا

كالكقكؼ عمى تصنيؼ ميارات كرة اليد، كتككيف قاعدة معرفية قكية في كتابة اإلطار النظرم ليذه 
 فيما يمي:الدراسة، إضافة فقد استفاد الباحث مف الدراسات السابقة 

 التكصؿ لميارات كرة اليد كما كردت في معظـ الدراسات السابقة.  -1
ب كالمجبلت العممية كالمراجع كالتي تخدـ كتثرم الدراسة التعرؼ عمى العديد مف الكت  -2

 الحالية.
استفاد الباحث مف الدراسات في تحديد المنيج السميـ لمدراسة الحالية، كفي بناء أدكات   -3

دكات المستخدمة الدراسة، كاستخبلص النتائج كعرضيا كتفسيرىا، كمعرفة كيفية بناء األ
 في الدراسة الحالية.
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 عمى الدراسات السابقة التعقيب العام
 

 أوجو التفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
اتفقت معظـ الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في أىمية تكظيؼ التعميـ المدمج  -1

اليد)اليجكمية أك الدفاعية أك لعاب الرياضية المختمفة كفي تنمية ميارات كرة في األ
 يما(.كمي

اتفقت الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة في المنيج المتبع كىك )التجريبي(  -2
 كفي بناء األدكات.  

 
 الستفادة من الدراسات السابقة :أوجو 

 مف خبلؿ تمؾ الدراسات السابقة تمكف الباحث مف االستفادة عمى النحك التالي:
 االستفادة مف جمع المادة النظرية. -

 البحث كتحديد أىميتيا.بمكرة مشكمة  -

 .ياغة أىداؼ الدراسة ككذلؾ الفركضص -

 .اختيار عينة الدراسة بعناية كدقة -

 .سة كالذم يتناسب مع عينة الدراسةتحديد المنيج المستخدـ إلجراء الدرا -

 .جراءات البحثإساعدت الباحث في اتباع الخطكات العممية السميمة في  -

 تحديد األدكات المستخدمة في الدراسة. -

 كبطاقة المبلحظة كتحميؿ البيانات. االختبارالمساعدة في تصميـ  -

 .اإلحصائية المناسبة لطبيعة البحثتحديد المعالجات  -

 .المساعدة في التعميؽ عمى نتائج الدراسة -
 

 أوجو التجديد في الدراسة الحالية:
 كالتعميـ المدمج عمؿ عمى سد ىذه الثغرة. ،كجكد ثغرة في التعميـ -

ككانت  -عمى حد عمـ الباحث  -سابقة في ىذا المجاؿ عمى أرض الكطف ال يكجد دراسة -
 ىذه الدراسة ىي األكلى التي تناكلت ىذه المتغيرات.
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 الطريقة واإلجراءات
 ، كالتيتباعيا في ىذه الدراسة الحاليةايتناكؿ الباحث في ىذا الفصؿ اإلجراءات التي تـ 

، كتصؼ أدكات جتمعيا، كعينتيا، ككيفية اختيارىا، كمج الدراسة المتبع في ىذه الدراسةشممت مني
عمييا  بناءن  تكاإلجراءات التي تم أدكاتيا، ككيفية التأكد مف صدؽ كثبات ىاالدراسة ككيفية إعداد
لنتائج، ا ، كما تصؼ المعالجات اإلحصائية لتحميؿ البيانات كالكصكؿ إلىتطبيؽ ىذه الدراسة

 :كفيما يمي تفصيؿ ذلؾ

 أوًل: منيج الدراسة:
 ىدؼ مع يتناسب كالذم التجريبي شبو المنيج الدراسة مف اليدؼ لتحقيؽ الباحث استخدـ

 لدل اليد كرة ميارات تنمية في المدمج التعميـ تكظيؼ أثر معرفة في كالمتمثؿ الحالية الدراسة
لمجمكعة كاحدة تـ  حقيقية بتجربة كذلؾ األقصى، جامعة - ةكالرياض البدنية التربية كمية طبلب
 يطبؽ تجريبية لتككف ىذه المجمكعة  اختيرت حيث التجانس بينيا، إثبات بعد قصديان  اختيارىا
تجريبي يناسب شبو كاستخدـ الباحث تصميـ المجمكعة الكاحدة كىك تصميـ التعميـ المدمج،  عمييا

بة مثؿ عامؿ العمر متغيرات الدراسة التي قد تؤثر في التجر الدراسة الحالية ففيو يتـ ضبط 
 .ؿ الطبيعية المتعمقة بو كغير ذلؾ،  ككذلؾ المكاف كالعكامكالطكؿ كالكزف

 التجريبي لمدراسة )الطبلب( شبو الشكؿ التالي يكضح التصميـ

 

 

 

 :متغيرات الدراسةثانيًا: 

 التجريبي لمدراسة شبو (  التصميـ4.1) ؿشك


التطبيؽ القبمي ألدكات 
 الطبلبعمى  البحث

 الدراسةمجمكعة 

دكات أل البعدمالتطبيؽ 
 الطبلبعمى  البحث

 الدراسةمجمكعة 

  تكظيؼب المعالجة 

 المدمج التعميـ

 مقارنة النتائج النتائج
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 ثانيًا: متغيرات الدراسة:
 :ات الدراسة مف المتغيرات التاليةتككنت متغير 

 .التعميـ المدمجكيتمثؿ في  المستقل:المتغير 

 .طبلبلم كاألداء الميارم الدراسي تحصيؿالكيتمثؿ في  المتغير التابع:

  ثالثًا: مجتمع الدراسة:
 - ةكالرياض البدنية التربية بكمية المستكل الرابع تككف مجتمع الدراسة مف جميع طبلبي
كالبالغ  (ـ2017-ـ2016لمساؽ كرة اليد لمعاـ الدراسي ) الدراسيفالمسجميف ك  األقصى جامعة

 .( سنة21-20)كتتراكح أعمارىـ بيف  ( طالبان 14عددىـ )

 رابعًا: عينة الدراسة: 
 :مف الدراسة عينة تتككف 

 : الستطالعية العينة-أ

خريجان مف خريجي  (11عمى) كبطاقة المبلحظة التحصيؿ الدراسي اختبار تطبيؽ تـ حيث
 ةكالرياض البدنية التربية في كمية (ـ2015)في عاـ  الذيف درسكا الميارات سابقان   الرياضية التربية
 الدراسة أداة صبلحية التأكد مف بغرض عشكائية، بطريقة الدراسة عينة خارج مف اختيارىـ كتـ

 .كالثبات الصدؽ لحساب كاستخداميا كبطاقة المبلحظة التحصيؿ الدراسي اختبار

 :الفعميةالعينة  -ب

 .( طالبان 14)جتمع الدراسة بالكامؿ كبمغ عددىاالعينة بالطريقة القصدية كىي ماختار الباحث      

 كلقد عمد الباحث إلى اختيار عينتو مف ىذه الفئة العمرية لؤلسباب التالية:

، (السػػريع) الفػػردم،  الخػػاطؼ اليجػػكـ) اليػػدميػػارات كػػرة  يـمقػػرر عمػػي كطػػبلبتصػػنيؼ العينػػة  (1
، (1:  5) المنطقػػة ، دفػػاع(صػػفر:  6) المنطقػػة ، دفػػاع(المكسػػع)الجمػػاعي،  الخػػاطؼ اليجػػكـ
 (( في الجامعة.3:  3) المنطقة دفاع ،(2:  4) المنطقة دفاع
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 .يـآخر حتى يتـ ضبط المتغيرات الدخيمة لدي تعميميألم برنامج  كالـ يتعرض (2
 .أف ىذه الفئة العمرية مناسبة لتعمـ الميارات (3

 أدوات الدراسة: خامسًا:
 تنمية في المدمج التعميـ تكظيؼ أثرلتحقيؽ أىداؼ الدراسة كالتي تتمثؿ في معرفة 

، قاـ الباحث بإعداد األقصى جامعة - ةكالرياض البدنية التربية كمية طبلب لدل اليد كرة ميارات
 أدكات الدراسة كالتي تمثمت فيما يمي :

  اليد لمساؽ كرةاختبار التحصيؿ الدراسي. 

 لمطبلب العممي األداء مبلحظة بطاقة. 

 اليد: كرة لمساق الدراسي التحصيل اختباراألداة األولى: 

فػػػي ضػػػكء الخطػػػكات السػػػابقة مػػػف أداة تحميػػػؿ المحتػػػكل قػػػاـ الباحػػػث بإعػػػداد اختبػػػار التحصػػػيؿ      
 طػبلب لػدل اليػد كػرة ميػارات تنميػة فػي المػدمج التعمػيـ تكظيػؼ أثرلتحديد  مساؽ كرة اليدالدراسي في 

  خطواتتباع ا، كقاـ الباحث ببناء االختبار الدراسي  باألقصى جامعة - ةكالرياض البدنية التربية كمية

 بناء الختبار التالية:

 :اختبار التحصيل الدراسي ىدف -1

الػػػذكاء كالقػػػدرات العقميػػػة كالجكانػػػب اإليجابيػػػة فػػػي أداء قيػػػاس  فػػػي ىػػػذا االختبػػػار  يتحػػػدد ىػػػدؼ      
 كالتي ترتبط باستعداداتيـ، كالتي مف خبلليا يتحدد مدل األثر.الطبلب 

 محتوى اختبار التحصيل الدراسي: -2 

( فقػػػرة مػػػف نػػػكع األسػػػئمة المكضػػػكعية )االختيػػػار 43تكػػػكف االختبػػػار فػػػي صػػػكرتو األكليػػػة مػػػف )    
 التربيػػة كميػػة طػػبلب لػػدل اليػػد كػػرة ميػػارات تنميػػة فػػي المػػدمج التعمػػيـ تكظيػػؼ أثػػرالمتعػػدد(،  لقيػػاس" 

 كالذم أرسؿ لممحكميف كتـ تطبيقو عمى العينة االستطبلعية. ،"األقصى جامعة - ةكالرياض البدنية
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 كذلؾ في ضكء المعايير التالية: ميارات كرة اليدلكؿ درس مف دركس  النسبة المئكيةكلقد تـ تحديد  

 .أىمية المكضكع لممتعمـ .1

 تحديد المادة المراد تعمميا. .2
 .المادةعدد األىداؼ التربكية المتضمنة في  .3

 ات كرة اليد.عدد ميار  .4

 .المادةتحديد األىداؼ السمككية المتكقع مف الطالب بمكغيا عند نياية تعممو  .5
 الدراسية المقررة لكؿ مكضكع. الكحداتعدد  .6

 أىمية المكضكع لممكضكعات البلحقة لو. .7

 .ية الرياضيةالترب كمحاضرمأراء الخبراء كالمشرفيف التربكييف  .8

 .بعد تحكيميا مف قبؿ المشرفيف التربكييف كخبراء التربية الرياضيةكضع أسئمة االختبار  .9
كمػػا يكضػػحو الجػػدكؿ  لممسػػاؽإعػػداد جػػدكؿ مكاصػػفات لبلختبػػار يتضػػمف العنػػاكيف الرئيسػػية  .10

(4.2.) 
مكضػػػع الدراسػػػة قػػػاـ الباحػػػث بصػػػياغة األىػػػداؼ  المسػػػاؽألىػػػداؼ  النسػػػبة المئكيػػػةكلتحديػػػد       

في  المتخصصيف كالمؤىميف تربكيان  الخبراءكعرضيا عمى مجمكعة مف  مساؽ كرة اليدالمعرفية في 
، كبنػػاء عميػػو تػػـ تحديػػد يتضػػمنو المسػػاؽلمتأكػػد مػػف شػػمكليتيا لمػػا  المنػػاىج كطػػرؽ التػػدريسمجػػاؿ 

 25.71%التاليػػػة ) األربػػػعكيات المعرفيػػػة لؤلىػػػداؼ السػػػمككية حيػػػث شػػػممت المسػػػت النسػػػبة المئكيػػػة
لمسػتكل   (%  (20،لمسػتكل التطبيػؽ  (% (31.43 ،الفيـمستكل ل (% (22.86لمستكل التذكر 

كبعػد ذلػػؾ قػاـ الباحػػث بإعػداد جػػدكؿ المكاصػفات لبلختبػار التحصػػيمي كمػا ىػػك مبػيف فػػي  ،التحميػؿ
 .(4.1الجدكؿ )

 إعداد جدول المواصفات:
االختبار ىك جدكؿ ثنائي التصنيؼ فيػو يػتـ كضػع مكضػكعات المحتػكل جدكؿ مكاصفات   

رأسيان كمستكيات األىداؼ أفقيان أما محتكل الجدكؿ فيشتمؿ عمى عدد األسػئمة التػي تعطػى فػي كػؿ 
مكضكع مف المكضكعات كعدد الػدرجات، حيػث تػـ أخػذ النسػبة المئكيػة بنػاء عمػى تكزيػع الػدرجات 

جػػع فائدتػػو إلػػى أنػػو يػػربط بػػيف األىػػداؼ المعرفيػػة )نتاجػػات الػػتعمـ كليسػػت األسػػئمة كىػػذا الجػػدكؿ تر 
المحػػددة( بػػالمحتكل الػػذم يقػػيس ىػػذه األىػػداؼ كمػػا أنػػو يكضػػح األىميػػة النسػػبية التػػي تعطػػى لكػػؿ 
مكضكع مف مكضكعات المحتكل ككؿ ىدؼ مف األىداؼ كبالتالي عػدد المفػردات التػي تقػيس كػؿ 

 .(4.1مكضكع، ككؿ ىدؼ كما يكضحيا جدكؿ )
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جدكؿ مكاصفات االختبار التحصيمي في مساؽ كرة اليد لدل طبلب المستكل (: 4.1جدكؿ )
 ـ2017 -ـ2016الرابع لمفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ 

 المستوى               

 موضوعات الوحدة

عدد  مستويات األىدافسئلة حسب أرقام األ
 سئلةاأل

 الدرجات
النسبة 
 تحميل   تطبيق فيم تذكر المئوية

 الفردي الخاطف اليجوم
 ( السريع)  

3 8 4،5،6 7 6 6 17.14 

 الجماعي الخاطف اليجوم
 ( الموسع) 

1،2 9 10 11 5 5 14.29 

 20 7 7 17،18 14،16 15 13،30 (صفر:  6) المنطقة دفاع

 20 7 7 21 20،22 19،32 12،34 (1:  5) المنطقة دفاع

 14.29 5 5 25 24 23،31،33 ــــــــ (2:  4) المنطقة دفاع

 14.29 5 5 27 28،29 ـــــ 26،35 (3:  3) المنطقة دفاع

 35 35 7 11 8 9 المجموع
100% 

 %100 %100 20 31.43 22.86 25.71 النسبة المئوية

قاـ الباحث بتحديد عدد األسئمة لكؿ درس مف دركس مساؽ كرة اليد ككذلؾ تحديد درجػات 
( يكضح تكزيع األسئمة  عشػكائيان لكػؿ 4.1تحديد النسبة المئكية كالجدكؿ )كؿ سؤاؿ كبناء عميو تـ 

 مكضكع في االختبار كالمستكل الذم يقيسو مف مستكيات األىداؼ.

 صياغة فقرات الختبار: -3

قاـ الباحػث بصػياغة فقػرات االختبػار مػف اختيػار مػف متعػدد ذم البػدائؿ كقػد راعػى الباحػث عنػد       
 تبار أمكرا عدة كىى:كتابة فقرات االخ

  سبلمة لغة الفقرات كصحتيا عمميان. 
  لممساؽفقرات االختبار تتضمف المحتكل التعميمي. 

 فقرات االختبار محددة ككاضحة كخالية مف الغمكض. 
  كمتنكعة لمساؽ كرة اليدشاممة. 
 .مناسبة لمستكيات األىداؼ لطبيعة المادة التعميمية 
 الطبلبلمفركؽ الفردية بيف  ةمراعي. 
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كقػػػػد راعػػػػى الباحػػػػث عنػػػػد إعػػػػداد ككتابػػػػة فقػػػػرات االختبػػػػار خصػػػػائص االختبػػػػار الجيػػػػد كىػػػػي  
كضكح تعميمات االختبار، سػيكلة تطبيػؽ االختبػار، سػيكلة تصػحيح  المكضكعية، الصدؽ، الثبات،

 االختبار.
 كفيما يمي بياف لما قاـ بو الباحث مف خطكات: 

 أول: موضوعية الختبار:

ار بديؿ مف البدائؿ حيث تـ صياغة فقرات االختبار عمى صكرة فقرات اختيار مف متعدد أم اختي     
كىذا النكع مف الفقرات يتميز بمكضكعية عالية حيث أنو ال يختمؼ اثناف عمى الدرجػة المقػدرة  ،األربعة
 ( فقرة 43حيث اشتمؿ عمى )، لكؿ فقرة

 Test Validity:ثانيا: صدق الختبار 

الباحػػػث مػػػف صػػػدؽ  مػػػى قيػػػاس مػػػا كضػػػع لقياسػػػو، كقػػػد تحقػػػؽكيقصػػػد بصػػػدؽ االختبػػػار قدرتػػػو ع      
 االختبار كذلؾ مف خبلؿ:

 صدق المحتوى: -1

كقػػد اعتمػػدت عمػػى الصػػدؽ المنطقػػي فػػي تحديػػده كقػػد ركعػػي أثنػػاء بنػػاء االختبػػار تمثيمػػو أىػػداؼ      
 المقرر دكف التطرؽ إلى أىداؼ أخرل.

 صدق المحكمين: -2

بعػػػػد إعػػػػداد االختبػػػػار فػػػػي صػػػػكرتو األكليػػػػة تػػػػـ عرضػػػػو عمػػػػى مجمكعػػػػة مػػػػف المحكمػػػػيف مػػػػف ذكم     
 التربيػة الرياضػية كمحاضرم، كمشرفي التربية الرياضيةاالختصاص في مجاؿ المناىج كطرؽ تدريس 

 كذلؾ الستطبلع آرائيـ حكؿ مدل: (، 10ذكم الخبرة بمغ عددىـ )

 .تغطية فقرات االختبار لممحتكل 
 .تمثيؿ فقرات االختبار لؤلىداؼ المعرفية المراد قياسيا 
 .صحة فقرات االختبار لغكيان كعمميان 
  المستكل الرابع طبلبمناسبة فقرات االختبار لمستكل. 
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  االختبار. أبعادالفقرات إلى كؿ بعد مف  انتماءمدل 

 ؟ىؿ يكجد فقرات يمكف استبداليا؟ أك إضافتيا؟ أك تعديميا 
 بعض المبلحظات كاآلراء في االختبار منيا:كف المحكمكقد أبدل  

 .إعادة الصياغة المغكية لبعض األسئمة 

 .تبسيط المغة بحيث تناسب مستكل الطبلب 

 .حذؼ بعض األسئمة 

 سئمة.اختصار بعض األ 
كفػػي ضػػكء تمػػؾ اآلراء تػػـ تعػػديؿ الػػبلـز بحيػػث أصػػبح االختبػػار فػػي صػػكرتو النيائيػػة مككنػػان مػػف   

 ،نػػكع االختيػػار مػػف متعػػدد حيػػث أعطػػي لكػػؿ فقػػرة أربعػػة بػػدائؿ كاحػػد منيػػا صػػحيح فقػػط( فقػػرة مػػف 35)
أشػادكا باالختبػار كشػمكليتو كدقتػو  الطػبلبحيث تـ تعديؿ صياغة بعػض الفقػرات، مػع العمػـ أف جميػع 

 العممية كمناسبتو لميدؼ مف حيث إعداده، كبذلؾ تـ التحقؽ مف صدؽ المحكميف لبلختبار.

 الختبار:وضوح تعميمات 

حيػػػػث قػػػػاـ الباحػػػػث بتكضػػػػيح كيفيػػػػة التعامػػػػؿ مػػػػع االختبػػػػار كتنفيػػػػذه كقػػػػد تضػػػػمنت تعميمػػػػات       
 االختبار عمى ما يمي:

 .تكضيح اليدؼ مف االختبار 

  المستكلمثؿ االسـ ،  الطبلبكتابة بيانات. 

  قراءة التعميمات كاإلجابة بدقة عمى فقرات االختبار. الطبلبالتأكيد عمى 

 ألسػػئمة  نقػػؿ اإلجابػػة الصػػحيحة لمجػػدكؿ المخصػػص لػػذلؾ فػػي نيايػػة االختبػػار التأكػػد عمػػى
 .االختيار مف متعدد

 

 تحديد زمن الختبار:
 ةلبلختبار عف طريؽ المتكسط الحسػابي لػزمف اسػتجابة أكؿ  ثبلثػ الطبلبتـ حساب زمف تأدية    

 ةجابػػة آخػػر ثبلثػػإ( دقيقػػة بينمػػا زمػػف 40جابػػة عمػػى فقػػرات االختبػػار حيػػث بمػػغ )مػػف اإل كاانتيػػ طػػبلب
( دقيقػة، كىػػك 45دقيقػة، لػػذا فقػد كػاف متكسػػط الػزمنيف يسػػاكم ) 50)عمػى فقػػرات االختبػار بمػػغ ) طػبلب

 .يختبار التحصيماالجابة عمى أسئمة الزمف المناسب لئل
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 سيولة تطبيق الختبار:   

 ة في التطبيؽ كىى:قاـ الباحث باالعتبارات التالية حتى يككف االختبار أكثر سيكل

 . تعميمات االختبار بطريقة كاضحة 

  اسة األسئمة بطريقة كاضحة كمنظمةكتابة فقرات االختبار عمى كر. 

 سيولة تصحيح الختبار:   
"، قاـ الباحث بتصحيحيا، كُحػددت درجػة كاحػدة االختيار مف متعدد" نكع مف االختبار إذ إف      

( 35 –)صػػػفر لمتمميػػػذ الحصػػكؿ عمييػػا محصػػكرة بيفلكػػؿ فقػػرة، كبػػذلؾ تكػػػكف الدرجػػة التػػي يمكػػف 
 درجة، كقد تمت عممية التصحيح بكاسطة مفتاح مثقب أعّده الباحث خصيصان ليذا الغرض. 

  Internal Consistency Validity:صدق التساق الداخمي  -3

مػع الدرجػة الكميػة لممجػاؿ أك كيقصد بو: قكة االرتباط بػيف درجػات كػؿ فقػرة مػف فقػرات االختبػار    
 كسيتـ عرض كؿ كاحدة عمى حدة.الدرجة الكمية لبلختبار درجة المجاؿ مع 

 :لممجالمعامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات الختبار والدرجة الكمية -أ

 لممجػاؿالباحث بحساب معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات االختبار مع الدرجة الكمية  لقد قاـ 
 .(4.2) كىى كما يكضحيا الجدكؿ

معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات االختبار التحصيمي  مع الدرجة الكمية (: 4.2جدكؿ )
 لممجاؿ

 السؤال المجال
 معامل
 السؤال المجال مستوى الدللة الرتباط

 معامل
 مستوى الدللة الرتباط

 اليجوم
 الخاطف
 الفردي

 (السريع)

 0.05دالة عٌد  0.625 3

  دفبع المىطقت 

(5  :1) 

 

 0.05دالة عٌد  0.691 12

 0.01دالة عٌد  0.771 19 0.05دالة عٌد  0.629 4

  0.01دالة عٌد 0.754 5

 

 0.01دالة عٌد  0.778 20

 0.01دالة عٌد  0.817 21 0.05دالة عٌد  0.628 6

 0.01دالة عٌد  0.819 22 0.05دالة عٌد  0.648 7

 0.01دالة عٌد  0.712 32 0.01دالة عٌد  0.751 8

 0.01دالة عٌد  0.772 34 0.05دالة عٌد  0.659 1 اليجوم



82 
 

 معامل السؤال المجال
 معامل السؤال المجال مستوى الدللة الرتباط

 مستوى الدللة الرتباط

 الخاطف
  الجماعي

 (الموسع)

 0.01دالة عٌد  0.796 2

  دفبع المىطقت 

(4  :2) 

  

 0.01دالة عٌد  0.942 23

 0.01دالة عٌد  0.972 24 0.01دالة عٌد  0.768 9

 0.01دالة عٌد  0.972   25 0.01دالة عٌد  0.789 10

 0.01دالة عٌد  0.753 31 0.01دالة عٌد  0.720 11

 دفاع
 المنطقة

(6 :
 (صفر

 0.01دالة عٌد  0.716 33 0.01دالة عٌد  0.809   13

 0.01دالة عٌد  0.792   14

  دفبع المىطقت 

(3  :3) 

 0.01دالة عٌد  0.750 26

 0.01دالة عٌد  0.795 27 0.01دالة عٌد  0.842 15

 0.01دالة عٌد  0.787 28 0.01دالة عٌد  0.875 16

 0.01دالة عٌد  0.876 29 0.01دالة عٌد  0.754 17

 0.01دالة عٌد  0.707 35 0.01دالة عٌد  0.856 18

  0.01دالة عٌد  0.755 30

أف جميػع فقػرات االختبػار التحصػيمي مرتبطػة مػع الدرجػة الكميػة ( 4.2الجػدكؿ )مػف  يتبػيف
 كمسػػتكل (0.01)تنتمػػي إليػػو ارتباطػػان داالن إحصػػائيان عنػػد مسػػتكل داللػػة  الػػذم لمجػػاالت االختبػػار 

 كىذا يدؿ عمى أف االختبار يمتاز باالتساؽ الداخمي.  (0.05)

ة الكميػة لبلختبػار كالدرجػ مجػاؿكما قاـ الباحث بحساب معامبلت االرتبػاط بػيف درجػة كػؿ 
 .مكضكع الدراسة

 (:الصدق البنائي)معامل الرتباط بين كل مجال مع الدرجة الكمية لالختبار التحصيمي -ب

لقػػػد قػػػاـ الباحػػػث بحسػػػاب معامػػػؿ ارتبػػػاط بيرسػػػكف بػػػيف درجػػػات كػػػؿ مجػػػاؿ مػػػف مجػػػاالت االختبػػػار  
 (.4.3التحصيمي كالدرجة الكمية لبلختبار، كما يكضحيا الجدكؿ )
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معامبلت االرتباط بيف  كؿ مجاؿ مف مجاالت االختبار التحصيمي كالدرجة (: 4.3جدكؿ  )
 الكمية لبلختبار

  ( 0.05( وعند مستوى دللة ) 3=2 -5قيمة " ر " الجدولية عند درجة حرية= )0.898  
 ( 0.01( وعند مستوى دللة ) 3=2 -5قيمة " ر " الجدولية عند درجة حرية= )959 .0 

 

( أف جميػػع معػػػامبلت االرتبػػاط بػػػيف  كػػؿ مجػػػاؿ مػػف مجػػػاالت 4.3كيتضػػح مػػف الجػػػدكؿ )  
، كمسػػػتكل داللػػػة  0.01)لبلختبػػػار دالػػػة إحصػػػائيان عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة )االختبػػػار كالدرجػػػة الكميػػػة 

 ، كىذا يدؿ عمى أف االختبار يمتاز باالتساؽ الداخمي.(0.05)

 تحميل بنود الختبار التحصيمي 
 معامل صعوبة كل فقرة من فقرات الختبار: - أ

نتائج إجابات بعد أف تـ تطبيؽ االختبار التحصيمي عمى العينة االستطبلعية تـ تحميؿ 
 أفراد العينة عمى أسئمة االختبار التحصيمي، كذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى:

  االختبار.فقرات مف  فقرةلكؿ  لصعكبةامعامؿ 
  (.0.80 – 0.20)ما بيف قيمتو  تالتي تراكح الصعكبةمعامؿ 

إجابػة  مػف االختبػار سػؤاؿ كػؿ عمػى أجػابكا عدد أفراد العينػة الػذيف" الصعكبة بمعامؿ يقصدك 
كالدنيا ،حيث قاـ الباحث بحساب درجة صعكبة كؿ فقرة  العميا المحكيتيف المجمكعتيف صحيحة مف
 :ختبار باستخداـ المعادلة التاليةمف فقرات اال

 أك
 
 
 

 مستوى الدللة معامل الرتباط  عدد الفقرات المجال م

 0.05دالة عٌد  0.648 6 (السريع) الفردي الخاطف اليجوم  .1

 0.01دالة عٌد  0.768 5 (الموسع) الجماعي الخاطف اليجوم  .2

 0.01دالة عٌد  0.800 7 (صفر:  6) المنطقة دفاع  .3

 0.05دالة عٌد  0.672 7 (1:  5) المنطقة دفاع  .4

 0.05دالة عٌد  0.729 5 (2:  4) المنطقة دفاع  .5

 0.05دالة عٌد  0.676 5 (3:  3) المنطقة دفاع  .6
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 معامل الصعوبة  لمفقرة = 
 عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العميا+ عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا

 

 جابة)الصحيحة+ الخاطئة( الذين حاولوا اإلعدد األفراد 
 
 

 ىفي االختبار تنازليان مػف أعمػى درجػة إلػى أدنػ الطبلبب الدرجات التي حصؿ عمييا يرتت 
 درجة.

  أخذ مجمػكعتيف مػف الػدرجات، تمثػؿ إحػداىما الطػبلب الػذيف حصػمكا عمػى أعمػى الػدرجات
% العميػا 27كتمثؿ الثانية األفراد الذيف حصمكا عمى أدنى الدرجات، كقد كجد أف نسبة اؿ 

    .كف أخذىا في إيجاد تمييز الفقراتكالدنيا مف الدرجات تمثؿ أفضؿ نسبة يم

 (.170م، ص  2008،)أبك دقة        

  ( طبلب الذيف حصمكا عمػى أعمػى الػدرجات كالتػي تمثػؿ 3كقد اختار الباحث عدد )(27%) 
( 3)كعػػدد ، (طالال  x =3 11%27( )11)االسػػتطبلعية البالغػػة  البحػػثمػػف مجمػػكع عينػػة 

 11x=   3%27)الدرجات كالتػي تمثػؿ نفػس النسػبة السػابقة ىطبلب الذيف حصمكا عمى أدن
 .(طبلب 

  الػػذيف أجػػابكا عػػف الفقػػرة بصػػكرة صػػحيحة فػػي كػػؿ مػػف المجمػػكعتيف  الطػػبلبإحصػػاء عػػدد
 العميا كالدنيا.

 عػدد  مػعفي المجمكعػة الػدنيا الػذيف أجػابكا عػف الفقػرة بصػكرة صػحيحة  الطبلبعدد  جمع
في المجمكعة العميا الذيف أجابكا عف الفقرة بصكرة صحيحة، ثـ يقسـ الناتج عمى  الطبلب

معامػػؿ صػػعكبة فػػي المجمػػكعتيف العميػػا كالػػدنيا، كالقيمػػة الناتجػػة ىػػي  الطػػبلبمجمػػكع عػػدد 
 .الفقرة
          

ف االختبار مككف إ إذلكؿ فقرة مف فقرات االختبار ) الصعكبةمعامؿ  بحسابالباحث  كقاـ
فقرة(، ككاف اليدؼ مف حساب معامؿ الصعكبة لفقػرات االختبػار ىػك حػذؼ الفقػرات التػي  35مف 

 .(0,80)أك تزيد عف  ،(0,20)يا عف تقؿ درجة صعكبت

 :معامل تمييز كل فقرة من فقرات الختبار - ب

بعد أف تـ تطبيؽ االختبار التحصيمي عمى العينة االستطبلعية تـ تحميؿ نتائج إجابات 
 أفراد العينة عمى أسئمة االختبار التحصيمي، كذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى:

  االختبار. فقراتمف  فقرةمعامؿ التمييز لكؿ 
 (.0,20) كالذم تزيد قيمتو عف معامؿ التمييز  
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الممتػػازيف فػػي الصػػفة التػػي  الطػػبلبيقصػػد بتمييػػز الفقػػرة مػػدل قػػدرتيا عمػػى التمييػػز بػػيف ك 
تػـ اتبػاع الضعفاء في تمؾ الصفة، كلغػرض حسػاب تمييػز الفقػرات  الطبلبيقيسيا االختبار، كبيف 

 ما يمي:
 ىختبار تنازليان مػف أعمػى درجػة إلػى أدنػفي اال الطبلبب الدرجات التي حصؿ عمييا يرتت 

 درجة.
  الػذيف حصػمكا عمػى أعمػى الػدرجات  الطػبلبأخذ مجمػكعتيف مػف الػدرجات، تمثػؿ إحػداىما

% العميػا 27كتمثؿ الثانية األفراد الذيف حصمكا عمى أدنى الدرجات، كقد كجد أف نسبة اؿ 
)أبػػك      كالػػدنيا مػػف الػػدرجات تمثػػؿ أفضػػؿ نسػػبة يمكػػف أخػػذىا فػػي إيجػػاد تمييػػز الفقػػرات 

 .(170م، ص 2008 ،دقة

  ( طبلب الذيف حصمكا عمػى أعمػى الػدرجات كالتػي تمثػؿ 3كقد اختار الباحث عدد )(27%) 
كعػدد ، ( طال  11x =3% 27) طالبػان  (11االستطبلعية البالغة ) البحثمف مجمكع عينة 

  11x%27) الدرجات كالتي تمثؿ نفػس النسػبة السػابقة ى( طبلب الذيف حصمكا عمى أدن3)
 .(طبلب =3

  الػػذيف أجػػابكا عػػف الفقػػرة بصػػكرة صػػحيحة فػػي كػػؿ مػػف المجمػػكعتيف  الطػػبلبإحصػػاء عػػدد
 العميا كالدنيا.

  في المجمكعة الػدنيا الػذيف أجػابكا عػف الفقػرة بصػكرة صػحيحة مػف عػدد  الطبلبطرح عدد
في المجمكعة العميا الذيف أجابكا عف الفقرة بصكرة صحيحة، ثـ يقسـ الناتج عمى  الطبلب

في المجمكعتيف العميػا كالػدنيا، كالقيمػة الناتجػة ىػي قػكة تمييػز  الطبلبنصؼ مجمكع عدد 
 الفقرة.

          

ف االختبػػار إمعامػػؿ التمييػػز لكػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات االختبػػار )حيػػث  بحسػػابالباحػػث  كقػػاـ 
فقػرة(، كقػد اعتبػر الباحػث أف الفقػرة المميػزة ىػي التػي يكػكف معامػؿ تمييزىػا مكجبػان،  35مككف مف 

( كىى قيـ تشير إلػى 0.20يقؿ عف ) كأف ىذه الفقرة تككف جيدة كمقبكلة إذا كاف معامؿ تمييزىا ال
 .القدرة التمييزية لبلختبار

 مف فقرات االختبار بالمعادلة التالية:حيث قاـ الباحث بحساب معامؿ تمييز كؿ فقرة 

 معامل التمييز =
 عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا -عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العميا 

 نصف عدد األفراد في المجموعتين
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الضػعفاء كالطػبلب الممتػازيف  الطػبلبيقصد بتمييز الفقرة مدل قدرتيا عمػى التمييػز بػيف و
 )المجمكعتيف العميا كالدنيا( في الخاصية التي يقيسيا االختبار. 

 (152 ـ، ص1998)أبك ناىية،                                              
ككػػاف اليػػدؼ مػػػف حسػػاب معامػػػؿ التمييػػز لفقػػػرات االختبػػار ىػػػك حػػذؼ الفقػػػرات التػػي يقػػػؿ 

  ( 172ـ، ص  2008،)أبك دقةألنيا تعتبر ضعيفة.  0,20معامؿ تمييزىا عف 
كبػػالتعكيض فػػي المعادلػػة السػػابقة تمكػػف الباحػػث مػػف تحديػػد معامػػؿ التمييػػز لكػػؿ فقػػرة مػػف   

فقػرة(، كقػد اعتبػر الباحػث أف الفقػرة المميػزة ىػي  35فقرات االختبار )حيث أف االختبار مككف مف 
ة إذا كػػاف معامػػؿ تمييزىػػا ال التػػي يكػػكف معامػػؿ تمييزىػػا مكجبػػان، كأف ىػػذه الفقػػرة تكػػكف جيػػدة كمقبكلػػ

( يبػػيف معػػامبلت 4.4( كىػػى قػػيـ تشػػير إلػػى القػػدرة التمييزيػػة لبلختبػػار، كالجػػدكؿ )0,20يقػػؿ عػػف )
 .يالتمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار التحصيم

 معامبلت الصعكبة كالتمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار(: 4.4جدكؿ )

 رقم

 الفقرة

معامل الصعوبة 
% 

 التمييزمعامل 

 رقم

 الفقرة

معامل الصعوبة 
% 

 معامل التمييز

1 0.50 0.29 19 0.44 0.41 

2 0.53 0.59 20 0.41 0.35 

3 0.56 0.29 21 0.68 0.41 

4 0.24 0.41 22 0.56 0.76 

5 0.41 0.35 23 0.65 0.71 

6 0.20 0.35 24 0.68 0.65 

7 0.56 0.41 25 0.50 0.65 

8 0.59 0.35 26 0.59 0.59 

9 0.41 0.35 27 0.68 0.53 

10 0.47 0.47 28 0.62 0.53 

11 0.44 0.53 29 0.65 0.47 
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 رقم

 الفقرة

معامل الصعوبة 
% 

 التمييزمعامل 

 رقم

 الفقرة

معامل الصعوبة 
% 

 معامل التمييز

12 0.32 0.41 30 0.53 0.82 

13 0.29 0.39 31 0.56 0.65 

14 0.44 0.53 32 0.44 0.76 

15 0.24 0.35 33 0.50 0.65 

16 0.56 0.53 34 0.71 0.47 

17 0.59 0.47 35 0.56 0.76 

180.68 0.66 

 0.52معامؿ التمييز الكمي = 
 0.49معامؿ الصعكبة الكمي = 

-0.20( أف درجػػػػات صػػػػعكبة فقػػػػرات االختبػػػػار تراكحػػػػت بػػػػيف )4.4يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدكؿ )

 (، كىي معامبلت تقع ضمف المستكل المقبكؿ لمعامبلت الصعكبة.0.71%
 

( مما 0.82 – 0.29فقرة( تراكحت بيف )35 كما أف درجات تمييز معظـ فقرات االختبار )
يشػػير إلػػى أف ىػػذه الفقػػرات تقػػع ضػػمف المسػػتكل المقبػػكؿ لمعػػامبلت التمييػػز فقػػد تبػػيف أف متكسػػط 

( كىػػػػي متكسػػػػطات مناسػػػػبة 0.52( كأف متكسػػػػط معػػػػامبلت التمييػػػػز )0.49معػػػػامبلت الصػػػػعكبة )
   لمعامبلت الصعكبة كالتمييز.

  test Reliabilityحساب ثبات الختبار:

دقة المقياس أك اتساقو، حيث يعتبر المقياس ثابتان إذا حصؿ نفس الفرد يعرؼ الثبات بأنو 
عمػػى نفػػس الدرجػػة أك درجػػة قريبػػة منيػػا فػػي نفػػس االختبػػار أك مجمكعػػات مػػف أسػػئمة متكافئػػة أك 

 (481 ـ، ص2001 أبك عبلـ،) .متماثمة  عند تطبيقو أكثر مف مرة

بعػد إعػداد االختبػار قػاـ الباحػث بتطبيػؽ االختبػار  لثبات االختبار بطريقتيفكلقد تـ التأكد 
كاختيػركا  خريجي التربية الرياضية بجامعة األقصػىمف ( خريجان 11عمى عينة استطبلعية قكاميا)
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عػػادة مػف خػػارج عينػػة البحػث، حيػػث تػػـ تقػػدير ثبػات االختبػػار باسػػتخداـ طريقػة التجزئػػة النصػػفية ك  ا 
 .االختبار

 :التالية الطرؽ الباحث استخدـ االختبار ثبات مف لمتحقؽ

 :لمدرجة الكمية طريقة التجزئة النصفيةأوًل: 
( 11)بػػو عمػػى عينػػة اسػػتطبلعية بمػػغ عػػددىاقػػاـ الباحػػث بحسػػاب ثبػػات االختبػػار بعػػد تجري

بطريقػػة التجزئػػة النصػػفية، كذلػػؾ بحسػػاب  خريجػػي التربيػػة الرياضػػية بجامعػػة األقصػػىمػػف خريجػػان 
لبلختبػار الفرديػة ذات األرقػاـ معامؿ االرتباط بيف درجػات أفػراد العينػة االسػتطبلعية عمػى الفقػرات 

 35= الفقػػرات(، كالمككنػػة لبلختبػػار)مجمكع فقػػرة 17(، كدرجػػاتيـ عمػػى األسػػئمة الزكجيػػة )فقػػرة 18)
 جتمػػاف( ثػػـ اسػػتخدـ معادلػػة 0.794ف النصػػفيف )(، كقػػد بمغػػت قيمػػة معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف بػػيفقػرة

، كقد بمغت قيمة معامؿ الثبات بعد التعػديؿ بتمػؾ االختبار)النصفيف غير متساكييف( لتعديؿ طكؿ 
 درجة جيدة مف الثبات.أف االختبار يتسـ بيدلؿ عمى  ممامرتفعة ( كىي قيمة 0.885المعادلة )

 طريقة إعادة الختبار:ثانيًا: 
 ثبلثةستطبلعية نفسيا بفارؽ زمني مدتو االختبار مرتيف عمى العينة اال حيث تـ تطبيؽ

في  الطبلبرتباط بيف درجات لحساب معامؿ اال (بيرسكف)كاستخدـ الباحث معادلة  أسابيع
التطبيؽ األكؿ كدرجاتيـ في التطبيؽ الثاني ككانت النتيجة اإلحصائية مف ىذه المعالجة تشير 

بات جيد لبلختبار يمكف رتباط داؿ يعبر عف ثا( كىك معامؿ 0.764رتباط ) إلى أف معامؿ اال
  .الكثكؽ بو

 .لمطالب العممي األداء مالحظة بطاقة :األداة الثانية

بعد االطبلع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة المتعمقة بمشكمة  :وصف البطاقة
كالتي تيدؼ إلى قياس األداء العممي لطبلب كمية  مبلحظةالالدراسة، قاـ الباحث ببناء بطاقة 

 التربية الرياضية في الجانب الخططي لمساؽ كرة اليد.
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مجاالت  ستة، مكزعة عمى فقرة( 55كبمغ عدد فقرات البطاقة في صكرتيا األكلية مف )       
 كىي:

  :(السريع) الفردم الخاطؼ اليجكـالمجال األول. 

  :(المكسع) الجماعي الخاطؼ اليجكـالمجال الثاني 

  :(صفر:  6) المنطقة دفاعالمجال الثالث. 

  :(1:  5) المنطقة دفاعالمجال الرابع. 

  :(2:  4) المنطقة دفاعالمجال الخامس. 

 :(3:  3) المنطقة دفاع المجال السادس. 
 

 .يكضح تكزيع الفقرات عمى مجاالتيا (4.5) كالجدكؿ

 المبلحظة عمى مجاالتياتكزيع فقرات بطاقة (: 4.5جدكؿ )
 عدد الفقرات البيان المجال

 10 (السريع) الفردي الخاطف اليجوم األول

 12 (الموسع) الجماعي الخاطف اليجوم الثاني

 5 (صفر:  6) المنطقة دفاع الثالث

 10 (1:  5) المنطقة دفاع الرابع

 7 (2:  4) المنطقة دفاع الخامس

 11 (3:  3)  المنطقة دفاع السادس

 55   المجموع

لمستكل كما كيتـ تقدير أداء أفراد العينة مف قبؿ الباحث الذم كاف يضع التقدير المناسب 
 -)ممتازالخماسي  ليكرت ، كفقان لتدرجمجاؿ مف مجاالت بطاقة المبلحظةعمى كؿ  الطبلب أداء

عمى  (1 -2 -3 -4 -5) كتصحح ىذه الخيارات بالدرجات ضعيؼ(، -مقبكؿ -جيد -جيد جدان 
بجمع درجات تقدير فقرات البطاقة ككؿ لمحصكؿ عمى  الطالبالتكالي، كيتـ احتساب درجة أداء 
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كتعبر الدرجة المنخفضة عف  ،(270 -54بيف ) لمطالبدرجة الكتتراكح  لمطالب،الدرجة الكمية 
 .لمستكل أداء الطالبأداء منخفض، فيما تعبر الدرجة المرتفعة عف أداء مرتفع 

 :بطاقة المالحظة ضبط إجراءات -

 :بالطرؽ التاليةالصدؽ لمبطاقة  إجراءتـ  صدق البطاقة: 

 صدق المحتوى )المحكمين(:الطريقة األولى: 

قاـ الباحث بعرض بطاقة مبلحظة األداء في صكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف 
كذلؾ ؛ التربية الرياضيةالمحكميف المتخصصيف في مجاؿ المناىج كطرؽ التدريس كمشرفي 

 بيدؼ إبداء الرأم في:
  .مدل كضكح كصياغة الفقرات 

  .الصياغة المغكية لمفقرات 
  .مدل انتماء كمبلئمة كؿ فقرة لممجاؿ الذم تنتمي إليو 

 
 كبناء عمى رأم السادة المحكميف قاـ الباحث باإلجراءات التالية:

 إعادة ترتيب المجاالت حسب أىميتيا لتصبح: -1

 

  :(السريع) الفردم الخاطؼ اليجكـالمجال األول. 

  :(المكسع) الجماعي الخاطؼ اليجكـالمجال الثاني 

  :(صفر:  6) المنطقة دفاعالمجال الثالث. 

  :(1:  5)المنطقة دفاعالمجال الرابع. 

  :(2:  4) المنطقة دفاعالمجال الخامس. 

 :(3:  3)  المنطقة دفاع المجال السادس. 
 
 

( مياميـ الدفاعية لتنفيذ زمبلءه الحارس يكجو( كالتي تنص عمى )28حذؼ الفقرة ) -2
 (.(صفر:  6)  المنطقة لممجاؿ السادس )دفاع

 خر.آتعديؿ بعض الفقرات كنقؿ أخرل مف مجاؿ إلى  -3    

 الصياغة المغكية لبعض الفقرات.     -4    
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( يبيف 2) كالجدكؿ، مجاالت ستة( فقرة مكزعة عمى 54ليصبح عدد فقرات البطاقة ) 
 بطاقة مبلحظة األداء في صكرتيا النيائية بعد التحكيـ. 

 تكزيع فقرات بطاقة المبلحظة عمى مجاالتيا بعد التحكيـ(: 4.6جدكؿ )
 عدد الفقرات الفقرات تسمسل البيان المجال

 10 10-1 (السريع) الفردي الخاطف اليجوم المجال األول

 )الموسع(الجماعي الخاطف اليجوم المجال الثاني
 (الموسع)))

11- 22 12 

 5 27 – 23 (صفر:  6) المنطقة دفاع المجال الثالث

 10 37 -28 (1:  5) المنطقة دفاع المجال الرابع

 7 44 -38 (2:  4) المنطقة دفاع المجال الخامس

 10 54 -45 (3:  3) المنطقة دفاع المجال السادس

 54 المجموع

 

 التساق الداخمي:صدق الطريقة الثانية: 

 :لممجالوالدرجة الكمية  المالحظة بطاقةمعامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات  -أ

مػػع الدرجػػة الكميػػة  بطاقػػة المبلحظػػةالباحػػث بحسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات  لقػػد قػػاـ
 (4.7) كىى كما يكضحيا الجدكؿ  لممجاؿ

 فقرة مف فقرات بطاقة المبلحظة مع الدرجة الكمية لممجاؿمعامؿ االرتباط بيف كؿ (: 4.7جدكؿ )

 معامل السؤال المجال
 الرتباط

 معامل السؤال المجال مستوى الدللة
 الرتباط

 مستوى الدللة

الهجىم 

الخبطف 

 الفردي

 )السريع(

 

 0.05دالة عٌد  0.925 1

دفبع المىطقت 

(5  :1) 

 

 0.01دالة عٌد  0.991 28

 0.01دالة عٌد  0.991 29 0.05دالة عٌد  0.929 2

 0.01دالة عٌد  0.998 30 0.01دالة عٌد  0.954 3

 0.05دالة عٌد  0.899 31 0.05دالة عٌد  0.928 4

 0.05دالة عٌد  0.898 32 0.05دالة عٌد  0.948 5

 0.05دالة عٌد  0.912 33 0.05دالة عٌد  0.951 6

 0.05دالة عٌد  0.992 34 0.01دالة عٌد  0.959 7
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 معامل السؤال المجال
 معامل السؤال المجال مستوى الدللة الرتباط

 مستوى الدللة الرتباط

 0.01دالة عٌد  0.972 35 0.01دالة عٌد  0.999 8

 0.01دالة عٌد  0.992 36 0.01دالة عٌد  0.998 9

 0.01دالة عٌد  0.993 37 0.01دالة عٌد  0.989 10

الهجىم 

الخبطف 

 الجمبعي 

 )المىسع(

 0.05دالة عٌد  0.920 11

دفبع المىطقت 

 (4  :2) 

 

 0.01دالة عٌد  0.953 38

 0.05دالة عٌد  0.919 39 0.05دالة عٌد  0.909 12

 0.01دالة عٌد  0.957 40 0.01دالة عٌد  0.992 13

 0.01دالة عٌد  0.995 41 0.05دالة عٌد  0.942 14

 0.01دالة عٌد  0.989 42 0.01دالة عٌد  0.995 15

 0.05دالة عٌد  0.899 43 0.01دالة عٌد  0.958 16

 0.05دالة عٌد  0.909 44 0.01دالة عٌد  0.959 17

 0.01دالة عٌد  0.993 18

دفبع المىطقت 

 (3 :3) 

 0.01دالة عٌد  0.994 45

 0.01دالة عٌد  0.990 46 0.01دالة عٌد  0.987 19

 0.01دالة عٌد  0.992 47 0.01دالة عٌد  0.985 20

 0.01دالة عٌد  0.996 48 0.05دالة عٌد  0.912 21

 0.05دالة عٌد  0.898 49 0.01دالة عٌد  0.981 22

 

دفبع 

 المىطقت
 : صفر(6) 

 0.05دالة عٌد  0.912 50 0.05دالة عٌد  0.899 23

 0.05دالة عٌد  0.899 51 0.01دالة عٌد  0.992 24

 0.05دالة عٌد  0.898 52 0.01دالة عٌد  0.981 25

 0.01دالة عٌد 0.990 53 0.05دالة عٌد  0.899 26

 0.05دالة عٌد  0.899 54 0.05دالة عٌد  0.898 27

 مرتبطة مع الدرجة الكمية المبلحظة بطاقةأف جميع فقرات ( 4.7الجدكؿ )مف  يتبيف
 (0.01)ائيان عند مستكل داللة تنتمي إليو ارتباطان داالن إحص الذم  المبلحظة بطاقة لمجاالت
 متاز باالتساؽ الداخمي.ت المبلحظة بطاقةكىذا يدؿ عمى أف   (0.05) كمستكل

 لبطاقػػةكالدرجػػة الكميػػة  مجػػاؿكمػػا قػػاـ الباحػػث بحسػػاب معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿ 
 .مكضكع الدراسة المبلحظة
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 (:الصدق البنائي)لبطاقة المالحظة معامل الرتباط بين كل مجال مع الدرجة الكمية -ب

 بطاقػػػةلقػػػد قػػػاـ الباحػػػث بحسػػػاب معامػػػؿ ارتبػػػاط بيرسػػػكف بػػػيف درجػػػات كػػػؿ مجػػػاؿ مػػػف مجػػػاالت  
 (.4.8، كما يكضحيا الجدكؿ )المبلحظة لبطاقةكالدرجة الكمية  المبلحظة

كالدرجة الكمية  بطاقة المبلحظةمعامبلت االرتباط بيف  كؿ مجاؿ مف مجاالت (: 4.8جدكؿ  )
 لمبطاقة

( أف جميػػع معػػػامبلت االرتبػػاط بػػػيف  كػػؿ مجػػػاؿ مػػف مجػػػاالت 4.8كيتضػػح مػػف الجػػػدكؿ )  
(، كىي ارتباطات مكجبة 0.998 -0.899تراكحت بيف )ك  المبلحظة لبطاقةكالدرجة الكمية  البطاقة
 بطاقة، كىذا يدؿ عمى أف ال(0.05، كمستكل داللة )0.01)دالة إحصائيان عند مستكل داللة ) قكية
 متاز باالتساؽ الداخمي.ت

 تـ تقدير ثبات بطاقة المبلحظة عمى أفراد العينة االستطبلعية بالطرؽ التالية: ثبات البطاقة:

 :الثبات عبر األفرادأوًل: 

مػػدل االتفػاؽ بػػيف نتػائج المبلحظػػة التػي يتكصػػؿ إلييػا الباحػػث يقصػد بالثبػات عبػػر األفػراد 
محاضػر كػرة اليػد ألداء العينة، كنتائج المبلحظة التي يتكصؿ ليا باحث آخر، كقد اختار الباحػث 

مػف أفػراد العينػة طػبلب  خمسػةذكم الخبرة، كتـ القيػاـ بمبلحظػة  بكمية التربية الرياضية الدكلية مف

 مستوى الدللة معامل الرتباط  عدد الفقرات المجال م

 0.01دالة عٌد  0.989 9 (السريع) الفردي الخاطف اليجوم 1

 0.05دالة عٌد  0.913 5 (الموسع) الجماعي الخاطف اليجوم 2

 0.05دالة عٌد  0.899 9 (صفر:  6) المنطقة دفاع 3

 0.01دالة عٌد  0.992 9 (1:  5) المنطقة دفاع 4

 0.01دالة عٌد  0.998 5 (2:  4) المنطقة دفاع 5

 0.05دالة عٌد  0.905 5 (3:  3)  المنطقة دفاع 6
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كمػػػا كردت فػػػي بطاقػػػة  لعممػػػي لمميػػػارات الخططيػػػة فػػػي مسػػػاؽ كػػػرة اليػػػدااالسػػػتطبلعية فػػػي أدائيػػػـ 
 يبيف ذلؾ: (4.10)كالجدكؿ ، (Cooper, 1973, p 27) ككبرباستخداـ معادلة  المبلحظة

 نسبة التفاق =
 عدد مرات التفاق

X %100 
 عدد مرات الختالف عدد مرات التفاق +

 األفراد "ثبات االتفاؽ"ثبات بطاقة المبلحظة عبر (: 4.9جدكؿ )

عدد  المجالت
 الفقرات

 )المالحظ
 األول(
 الباحث

المالحظ 
 الثاني

 نقاط
 التفاق

 نقاط
 الختالف

 نقاط
 التفاق

+ 
 نقاط

 الختالف

معامل 
 التفاق

 10 (السريع) الفردم الخاطؼ اليجـك
29 25 25 4 29 0.86 

 12 (المكسع) الجماعي الخاطؼ اليجـك
32 29 29 3 32 0.90 

 5 (صفر:  6) المنطقة دفاع
17 18 17 1 18 0.94 

 10 (1:  5) المنطقة دفاع
25 22 22 3 25 0.89 

 7 (2:  4) المنطقة دفاع
20 17 17 3 20 0.84 

 10 (3:  3) المنطقة دفاع
26 27 26 1 27 0.96 

 54 مبلحظة األداء ككؿ
149 138 138 11 149 0.92 

 قيـ كىي (،0.92الباحث كالمبلحظ األكؿ كانت) معامؿ االتفاؽ بيفأف  (4.9يتضح مف الجدكؿ )
 .عالية تدؿ عمى ثبات جيد لبطاقة المبلحظةثبات 

 :لمدرجة الكمية طريقة التجزئة النصفيةثانيًا: 
( 5بعػػػد تجريبػػػو عمػػػى عينػػػة اسػػػتطبلعية بمػػػغ عػػػددىا ) البطاقػػػةقػػػاـ الباحػػػث بحسػػػاب ثبػػػات 
بطريقػة التجزئػة النصػفية، كذلػؾ بحسػاب  بكمية التربيػة الرياضػيةطبلب مف طبلب المستكل الرابع 

لبطاقػػة الفرديػػة ذات األرقػػاـ معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف درجػػات أفػػراد العينػػة االسػػتطبلعية عمػػى الفقػػرات 
)مجمػػػكع بطاقػػػة (، كالمككنػػػة لمفقػػػرة 27(، كدرجػػػاتيـ عمػػػى األسػػػئمة الزكجيػػػة )فقػػػرة 27) المبلحظػػػة
( ثػػـ اسػػتخدـ 0.905غػػت قيمػػة معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف بػػيف النصػػفيف )(، كقػػد بمفقػػرة 54= الفقػػرات
، كقػػد بمغػػت قيمػػة معامػػؿ بطاقػػة المبلحظػػةمتسػػاكييف( لتعػػديؿ طػػكؿ ال)النصػػفيف  سػػبيرمافمعادلػػة 

أف بطاقػة المبلحظػة يدلؿ عمى  ممامرتفعة ( كىي قيمة 0.950الثبات بعد التعديؿ بتمؾ المعادلة )
 درجة جيدة مف الثبات.تتسـ ب



125 
 

 ألفا كرونباخ ثالثًا:
قاـ الباحث كذلؾ بتقدير ثبات بطاقة المبلحظة في صكرتيا النيائية بحساب معامؿ ألفا 

( كىي 0.01(، كىي دالة عند مستكل )0.929قيمة ألفا )كبمغت   كركنباخ لفقرات البطاقة ككؿ
 قيمة عالية تدلؿ عمى ثبات جيد لبطاقة المبلحظة.

 المالحظة:الصورة النيائية لبطاقة 

بعد التأكد مف صدؽ كثبات بطاقة المبلحظة، أصبحت بصكرتيا النيائية مككنة مف ستة 
 ( فقرة .54محاكر، تشتمؿ جميعيا عمى )

تكزيع فقرات بطاقة المبلحظة عمى مجاالتيا في صكرتيا النيائية بعد الصدؽ (: 4.10جدكؿ )
 كالثبات

 عدد الفقرات الفقرات تسمسل البيان المجال

 10 10-1 (السريع) الفردي الخاطف اليجوم المجال األول

 الجماعي الخاطف اليجوم المجال الثاني
 (الموسع)

11-22 12 

 5 27-23 (صفر:  6) المنطقة دفاع المجال الثالث

 10 37-28 (1:  5) المنطقة دفاع المجال الرابع

 7 44-38 (2:  4) المنطقة دفاع المجال الخامس

 10 54-45 (3:  3) المنطقة دفاع المجال السادس

 54 المجموع
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 خطوات الدراسة:
 :مجمكعة الخطكات التالية دراستو اتبع الباحث في 

  .االطبلع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة كالبحكث ذات العبلقة بمكضكع الدراسة 

  كاختيػػػػار المكضػػػػكعات التػػػػي يػػػػتـ اسػػػػتخداميا  األكؿمػػػػف الفصػػػػؿ  مسػػػػاؽ كػػػػرة اليػػػػداختيػػػػار
 لمدراسة.

 النظرم الذم يتعمؽ بمكضكع البحث إعداد اإلطار. 

  جمع العديد مف الدراسات السػابقة العربيػة كاألجنبيػة كاالطػبلع عمييػا لئلفػادة منيػا فػي ىػذا
 البحث.

  مستكيات األىداؼ المعرفيةكفؽ  مساؽ كرة اليدإعداد. 

 تمثمة في االختبار التحصيمي لقياس الكـ المعرفي لدل أفراد عينة إعداد أداتي الدراسة الم
بشكؿ عممي  لؤلداء العمميالدراسة، كبطاقة مبلحظة لقياس مدل ممارسة أفراد العينة 

 ميني.  

 لمكصكؿ  كالتأكد مف صدقيما كثباتيما عرض أدكات الدراسة عمى مجمكعة مف المحكميف
 .لمصكرة النيائية

 عمادة الدراسات العميا بالجامعة االسبلمية بغػزة مكجيػان إلػى كميػة  الحصكؿ عمى كتاب مف
ميمػػة كالسػػماح لمباحػػث (، مػػف أجػػؿ تسػػييؿ ال5ممحػػؽ ) قصػػىالتربيػػة الرياضػػية بجامعػػة األ

الدراسة عمى عينة الدراسة، كلقد لقيػت الدراسػة كػؿ العػكف كالتعػاكف مػف قبػؿ  بتطبيؽ أداتي
 المسئكليف.

  عمػػى إجػػراء التجربػػة عمػػى عينػػة مػػف  قصػػىالرياضػػية بجامعػػة األ كميػػة التربيػػةالمكافقػػة مػػف
طػػبلب المسػػتكل الرابػػع بكميػػة التربيػػة الرياضػػية بجامعػػػة كالسػػماح بتطبيقيػػا عمػػى  الطػػبلب

 .عمى مجمكعة كاحدة قصىاأل

  الدراسة أداتيمف خبلؿ عدد مف المتغيرات كتطبيؽ  تجانس المجمكعةالتأكد مف. 

 مػدرج مجػاالت كػرة اليػدكفؽ  بمساؽ كرة اليدالخاص  عميمية()الكحدات الت إعداد البرنامج ،
 .(3ضمف الممحؽ )

 مجػػاالت كػػرة  ليشػػمبل، كبطاقػػة المبلحظػػة فػػي صػػكرتيما النيائيػػة  إعػػداد اختبػػار التحصػػيؿ
، ككانػػت بصػكرتيا األكليػػة اختيػار مػػف متعػدد ( فقػػرة39، حيػػث اشػتمؿ االختبػػار عمػى )اليػد

كصػػكرة نيائيػػة كالتػػي  ( فقػػرة54بطاقػػة المبلحظػػة عمػػى )كاشػػتممت  ( فقػػرة،43عبػػارة عػػف )
 .( فقرة55كانت بصكرتيا األكلية )
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  طػػػػبلبعمػػػػى  يػػػػاكذلػػػػؾ لتقػػػػديـ اإلرشػػػػادات البلزمػػػػة لتطبيقبرنػػػػامج التعمػػػػيـ المػػػػدمج إعػػػػداد 
 .(3، مدرج ضمف الممحؽ )ميارات كأىداؼ الكحدةكفؽ  المستكل الرابع

 كالطػػػكؿ،  كالػػػكزف ، عمػػػى التجربػػػة مثػػػؿ، العمػػػرالمتكقػػػع تأثيرىػػػا بعػػػض المتغيػػػرات  تجػػػانس
كالمحاضر حيث  أنػو ىػك نفسػو الباحػث الػذم طبػؽ عمػى المجمكعػة عينػة الدراسػة ككػذلؾ  

 فػي المسػتكل متقاربػة كاحػدة بيئػة مػف جمػيعيـ أف حيػث ،كاالقتصػادم االجتمػاعي المسػتكل

 .ما. حد   إلى االجتماعي

  عمػػػػػى أفػػػػػراد كبطاقػػػػػة المبلحظػػػػػة  التحصػػػػػيمي( االختبػػػػػار القبمػػػػػي )الدراسػػػػػة  أداتػػػػػيتطبيػػػػػؽ
فسو بتصحيح األكراؽ ، كقد قاـ الباحث بنقبؿ تنفيذ التجربة تجانسيمالمتأكد مف  المجمكعة

 .كرصد النتائج

 مػف قبػؿ  كػرة اليػد عينػة الدراسػة ، كذلؾ بتدريس المجمكعة التجريبيػةالبدء في تنفيذ التجربة
 باستخداـ البرنامج. الباحث نفسو

  بعػػد االنتيػػاء مػػف كبطاقػػة المبلحظػػة  التحصػػيمي( االختبػػار القبمػػي )داتػػا الدراسػػة أتطبيػػؽ
المعرفػػػي كاألداء ، كذلػػؾ لمتعػػػرؼ عمػػى أثػػػر العامػػؿ التجريبػػػي فػػي التحصػػػيؿ تنفيػػذ التجربػػػة

 لدل أفراد المجمكعة التجريبية. العممي 

  ت في ضكء ما حاكتفسيرىا كمف ثـ كضع التكصيات كالمقتر  تحميؿ نتائج الدراسة إحصائيان
 .أسفرت عنو النتائج

         ـ كذلػػؾ بتػػاريخ2016لمعػػاـ الدراسػػي  األكؿمػػا عػػف بدايػػة تطبيػػؽ التجربػػة فكػػاف فػػي الفصػػؿ أ 
 .2017-1-4ـ ىتكاستمر التطبيؽ ح 2016-9-21ـ

 اإلحصائية: اتالمعالج
 :أدوات الدراسةاإلحصائية لمتحقق من صدق وثبات  المعالجاتلقد استخدم الباحث 

  يجاد االرتباط بيف معامؿ االرتباط بيرسكف: لمكشؼ عف صدؽ االتساؽ الداخمي لؤلدكات كا 
 النصفيف في ثبات التجزئة النصفية.

 براكف،  لتعديؿ طكؿ االختبار لحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية. -معادلة سبيرماف 
  النصفية. ،  لتعديؿ طكؿ االختبار لحساب الثبات بطريقة التجزئةجتمافمعادلة 
  الثبات عبر األفراد(. داة التحميؿأ، لحساب ثبات ككبرمعادلة( 
 لمرتػب اختبػار كيمككسػكف   Wilcoxon Signed Ranks Test  لمفػركؽ بػيف متكسػطات

 درجات عينتيف مرتبطتيف.
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 .معامؿ التمييز لحساب معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار 

 السيكلة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار.لحساب معامؿ  معامؿ السيكلة 

 

 اإلحصائية التالية لإلجابة عن تساؤلت الدراسة: المعالجاتلقد استخدم الباحث  

  كيمؾ   -اختبار شابيركShapiro-Wilk لمعرفة ىؿ البيانات تتبع التكزيع الطبيعي أـ ال؟ 

 لمرتب   اختبار كيمككسكف Wilcoxon Signed Ranks Test  لمفركؽ بيف متكسطات
 درجات عينتيف مرتبطتيف.

  مربع إيتا : عف طريؽ األثرحجـ(
لمتأكد مف أف حجـ الفركؽ  (dكحساب قيمة )؛ (2

ككذلؾ قياس حجـ  الناتجة ىي فركؽ حقيقية تعكد إلى متغيرات الدراسة أـ أنيا تعكد إلى الصدفة
 .األثر

 

 

 

 

 

 



112 
 

 

 

 

 الفصل الخامس
 وتفسيرها نتائج الدراسة ومناقشتها
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 يرىانتائج الدراسة ومناقشتيا وتفس
عمقة بيدؼ الدراسة يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضان لمنتائج التي تكصؿ إلييا الباحث، كالمت

 البدنية التربية كمية طبلب لدل اليد كرة ميارات تنمية في المدمج التعميـ تكظيؼ أثرالمتمثمة في "
" في معالجة بيانات SPSS" حيث تـ استخداـ البرنامج اإلحصائي " األقصى جامعة - ةكالرياض

 .ا ككذلؾ مناقشة النتائج كتفسيرىاالدراسة كسيتـ عرض النتائج التي تـ التكصؿ إليي
 : تمييد       

ـ التجريبية كعددى ةلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تطبيؽ أدكات الدراسة عمى أفراد المجمكع       
، كما تـ تفريغ البيانات األقصى جامعة - ةكالرياض البدنية التربية كمية طبلب مف ان ( طالب14)

ـ استخداـ كت، SPSS االجتماعيةالتي حصؿ عمييا باستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمعمكـ 
حيث ( لمعرفة ىؿ البيانات تتبع التكزيع الطبيعي أـ ال؟ (Shapiro-Wilkكيمؾ -شابيرك اختبار

ف قيمة مستكل إختبار، حيث ( نتائج اال5.1، كيكضح الجدكؿ )(30أقؿ مف )أف عدد العينة 
 .بيانات ال تتبع التكزيع الطبيعي(، كىذا يدؿ عمى أف ال0.05)>أقؿ مف  اختبارالداللة لكؿ 

 (Shapiro-Wilkكيمؾ  ) -اختبار التكزيع الطبيعي  شابيرك(: 5.1جدكؿ )

 Zقيمة  الختبار مسمسل
القيمة 

 الحتمالية)الدللة(

 الدرجة الكمية لالختبار 1
 

0.864 

 

0.01 

  الدرجة الكمية لبطاقة المالحظة  2

0.863 
0.01 

 

 (، كبالتالي(0.05أصغر مف نوإ حيثحصائيان، إ داؿ أنو نجد ةالعين في الداللة لمستكل بالنظر
 في الفرض البديؿ كنقبؿالميارية،  االختبارات في اعتدالي تكزيع بكجكد الصفرم نرفض الفرض

لعينتيف مترابطتيف( اختبار )كيمككسكف  استخداـ يمكف كبالتالي اعتدالي، تكزيع جكد عدـ
 المناسبة ألسئمة كفركض الدراسة. البلبارامترم
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 كمية طبلب لدل اليد كرة ميارات تنمية في المدمج التعميـ تكظيؼ أثرلمتحقؽ مف ك 
 نجيب عمى أسئمة الدراسة التالية:ألفراد العينة  األقصى جامعة - ةكالرياض البدنية التربية

 :أسئمة الدراسة

 األول: السؤال

 جامعة - والرياضة البدنية التربية كمية لطالب تنميتيا المراد اليد كرة ميارات ما -1
 األقصى؟

 مف خبلؿ ما يمي:األكؿ  التساؤؿفقد تمت اإلجابة عمى 
 التربيػػة كميػػة لػػدل تنميتيػػا المػػراد اليػػد كػػرة بميػػاراتمراجعػػة األدب التربػػكم كالدراسػػات الخاصػػة  .1

 عمى كجو الخصكص. كالرياضية البدنية
عمػى الخبػراء ، كبعػد ذلػؾ قػاـ الباحػث بعػرض القائمػة البلزمػة اليػد كػرة ميػاراتتحديػد قائمػة تـ  .2

 المػػراد اليػػد كػػرة ميػػارات إلبػػداء رأييػػـ فػػي (4)ذكل الخبػػرة ممحػػؽمػػف  كالمحكمػػيف كالمختصػػيف
فػػػي الفصػػػؿ الرابػػػع مػػػف الدراسػػػة  (4.6)جػػػدكؿكال  ةكالرياضػػػ البدنيػػػة التربيػػػة كميػػػة لػػػدل تنميتيػػػا

 .يكضح ذلؾ

 :الثاني السؤال

 كمية طالب لدى اليد كرة ميارات تنميةل الالزمة المدمج لمتعميم التعميمية البيئة ما -2
 ؟جامعة األقصى – ةوالرياض البدنية التربية

 مف خبلؿ ما يمي: الثاني التساؤؿفقد تمت اإلجابة عمى 
المػػػػػدمج عمػػػػػى كجػػػػػو  لمتعمػػػػػيـ التعميميػػػػػة مراجعػػػػػة األدب التربػػػػػكم كالدراسػػػػػات الخاصػػػػػة بالبيئػػػػػة. 1

 الخصكص.
، كبعػػد ذلػػؾ قػػاـ ةكالرياضػػ البدنيػػة التربيػػة كميػػة لػػدل تنميتيػػا المػػراد اليػػد كػػرة ميػػاراتتحديػػد تػػـ  . 2

 إلبػػداء رأييػػـ فػػي ،ذكل الخبػػرةمػػف  عمػػى الخبػػراء كالمحكمػػيف كالمختصػػيف األنشػػطةالباحػػث بعػػرض 
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 البدنيػػة التربيػػة كميػػة طػػبلب لػػدل اليػػد كػػرة ميػػارات لتنميػػة البلزمػػة المػػدمج لمتعمػػيـ التعميميػػة البيئػػة
 .يكضح ذلؾ (3ممحؽ)ك ة كالرياض

 السؤال الثالث:

 المجموعـــة طمبــة درجـــات متوســطي بـــين إحصــائية دللـــة ذات فــروق توجـــد ىــل -3
 والبعدي؟ القبمي التطبيقين بين العممي األداء لقياس التجريبية

 :عمى تنص والتي الثانية الفرضية صحة اختبار تم السؤال ىذا عن ولإلجابة
 التجريبيػػة المجمكعػػة طمبػػة درجػػات متكسػػطي بػػيف إحصػػائية داللػػة ذات فػػركؽ تكجػػد ال

 .كالبعدم القبمي التطبيقيف بيف العممي األداء لقياس
( 14)ف= أفراد العينة الطبلبتمت المقارنة بيف متكسطي درجات  لمتحقؽ مف ىذا الفرض     
 لمرتب   كيمككسكفقبمي كالبعدم، باستخداـ اختبار ك في القياسيف ال اختبار التحصيؿ المعرفيعمى 

Wilcoxon Signed Ranks Test   لمفركؽ بيف متكسطات درجات عينتيف مرتبطتيف كذلؾ
  .(.25)لصغر حجـ العينة، كما يكضحو جدكؿ

لمتعرف عمي دللة   Wilcoxon Signed Ranks Testلمرتب  اختبار ويمككسون(: 5.2جدول )
 (14) ن= الفروق بين القياس القبمي والقياس البعدي لدى المجموعة التجريبية في متغيرات الدراسة

 العدد المتغير
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 Zقيمة 
قيمة 
 الدللة

مستوى 
 الدللة

 الخاطف اليجوم
 الفردي

 (السريع) 

 0 0 0 رتب سالبة

2.456 

 

0.014 

 

0.01 

 28 4 7 رتب مكجبة

   7 تعادؿ

   14 المجمكع

 الخاطف اليجوم
 الجماعي

(الموسع)  

 0 0 0 رتب سالبة

2.889 

 

0.004 

 

 55 5.5 10 رتب مكجبة 0.01

   4 تعادؿ
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 العدد المتغير
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 Zقيمة 
قيمة 
 الدللة

مستوى 
 الدللة

   14 المجمكع

المنطقة  دفاع  

  )صفر :6(

 0 0 0 رتب سالبة

2.401 

 

0.016 

 

0.01 

 28 4 7 رتب مكجبة

   7 تعادؿ

   14 المجمكع

   المنطقة دفاع
) 5   : 1) 

 0 0 0 رتب سالبة

2.414 

 

0.016 

 

0.01 

 28 4 7 رتب مكجبة

   7 تعادؿ

   14 المجمكع

 

   المنطقة دفاع
) 4   : 2) 

 0 0 0 رتب سالبة

3.017 

 

0.003 

 

0.01 

 66 6 11 رتب مكجبة

   3 تعادؿ

   14 المجمكع

   المنطقة دفاع
) 3   : 3) 

 0 0 0 رتب سالبة

2.739 

 

0.006 

 

0.01 

 45 5 9 رتب مكجبة

   5 تعادؿ

   14 المجمكع

الدرجة الكمية 
 لالختبار

 0 0 0 رتب سالبة
3.188 

 

0.001 

 

0.01 

 91 7 13 مكجبةرتب 
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 العدد المتغير
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 Zقيمة 
قيمة 
 الدللة

مستوى 
 الدللة

   1 تعادؿ

   14 المجمكع

 (2.33= 0.01( وعند )1.64= 0.05القيمة الحرجة المطمقة لمدرجة المعيارية عند مستوى دللة )    

(، حيػث 0.01( دالػة إحصػائيان عنػد مسػتكل داللػة )Zأيضػان أف قيمػة ) (5.2) الجدكؿ مف يتضح 
تكجد يدؿ عمى أنو  (، كىذا2.33(، كالتي تبمغ )0.01) الحرجة عند( أعمى مف القيمة Zكانت قيمة  )

 التحصػػيؿ اختبػػارفػػركؽ دالػػة إحصػػائيان بػػيف القيػػاس القبمػػي كالقيػػاس البعػػدم لممجمكعػػة التجريبيػػة فػػي 
 عمػى يؤكػد (، كىػذا4.41عنػد مسػتكل ) فػي القياسػيف القبمػي كالبعػدم كلصػالح القيػاس البعػدم المعرفي

 ذه المتغيرات لدل أفراد العينة.أسيـ بدرجة كبيرة في تحسيف ى المدمج التعميـأف 

(، مف خبلؿ 57ـ، ص1997ر،)منصك   (2)كتـ حساب حجـ األثر باستخداـ مربع إيتا 
 المعادلة التالية:

Z
2

 
= H 

2
 

Z
2
 + 4 

η2كعػػػف طريػػػػؽ "
" أمكػػػػف حسػػػػاب القيمػػػػة التػػػػي تعبػػػػر عػػػػف حجػػػػـ األثػػػػر لمبرنػػػػامج المقتػػػػرح  

  المعادلة التالية:باستخداـ 

2      η 
2

 = D 

 

1- η 
2
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الجدكؿ المرجعي المقترح لتحديد مستكيات حجـ األثر بالنسبة لكؿ مقياس مف (: 5.3جدكؿ )
 مقاييس حجـ األثر

 األداة المستخدمة
 حجم األثر

 كبير متوسط صغير
D 0.2 0.5 0.8 

η 2 0.01 0.06 0.14 

( يكضح حجـ 5.3األثر باستخداـ المعادالت السابقة كالجدكؿ )كلقد قاـ الباحث بحساب حجـ 
 ".η 2  "" ،dاألثر بكاسطة كؿ  مف "

 أثر التعميـ المدمج مف " لمتحقؽdكحجـ األثر "  2" كمربع إيتا Zقيمة "(: 5.4جدكؿ )

قيمة(  المتغيرات Z( Z2 Z2 + 4  2  قيمةd حجم األثر 

جدان  كبير 3.45 0.601 10.03 6.03 2.456 (السريع) الفردي الخاطف اليجوم  

 جدان  كبير 4.62 0.676 12.35 8.35 2.889 (الموسع) الجماعي الخاطف اليجوم

 جدان  كبير 3.32 0.590 9.76 5.76 2.401 (صفر:  6) المنطقة دفاع

 جدان  كبير 3.35 0.593 9.83 5.83 2.414 (1:  5) المنطقة دفاع

 جدان  كبير 5.01 0.695 13.10 9.10 3.017 (2:  4) المنطقة دفاع

 جدان  كبير 4.20 0.652 11.50 7.50 2.739 (3:  3) المنطقة دفاع

 جدان  كبير 5.54 0.718 14.16 10.16 3.188 الدرجة الكمية لالختبار

، فقد عمى جميع متغيرات الدراسة ان كاف كبير  المدمج التعميـ أثرأف  (5.4)يتبيف مف الجدكؿ
( لممجمكعة التجريبية مف أفراد العينة كىي قيـ تدلؿ 0.718 – 0.590)بيف تراكحت قيـ مربع  إيتا

 أفراد عينة المجمكعة التجريبية لدل المتغيرات ىذه عمى كجكد أثر كبير، مما يشير إلى تحسيف
 ذلؾ. في كبيرة الذم أسيـ بدرجة المدمج التعميـأثر  كذلؾ نتيجة
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األسباب التػي أدت إلػى كجػكد فػركؽ بػيف القياسػيف القبمػي كالبعػدم فػي  يعزك الباحث بأفك 
االختبار التحصيمي المعرفي لدم المجمكعة التجريبية الكاحدة كلصالح  القياس البعدم، أف التعميـ 

الميػػارات المعرفيػػة المػػدمج يتػػيح فرصػػان تعميميػػة مناسػػبة لطػػبلب المجمكعػػة كالتػػي تػػؤدم إلػػى تنميػػة 
د، كما أف التعميـ المػدمج عمػؿ عمػى تنظػيـ المعمكمػات فػي أذىػاف الطػبلب كسػاعد ميارات كرة اليل

إمكانيػػػة التعمػػػيـ  إلػػػىعمػػػى اسػػػترجاع كربػػػط المعمكمػػػات بعضػػػيا بػػػبعض، كمػػػا أدل التعمػػػيـ المػػػدمج 
المسػػػتمر، كغيػػػر المتػػػزامف لمطػػػبلب، ممػػػا يزيػػػد مػػػف دافعيػػػتيـ كتشػػػكيقيـ، كبالتػػػالي التكػػػرار حسػػػب 

حؿ الكثير مف ما يزيد مف ميارات كرة اليد، كما يعمؿ التعميـ المدمج عمى الحاجة حتى التمكف، م
 شكاليات كصعكبات التعمـ.إ

كيرل الباحث أف إدخاؿ التكنكلكجيػا كأجيػزة الكمبيػكتر ككسػائؿ االتصػاؿ الحديثػة أيضػان ليػا 
كالتجاكب معيا األثر الكبير في االنسجاـ الكاضح كالكبير مف الطبلب في تنفيذ الميارات المعطاة 

كمػػػا يؤكػػػد عمػػػى أف التعمػػػيـ المػػػدمج أتػػػاح لمطػػػبلب الفرصػػػة لمتفاعػػػؿ مػػػع بعضػػػيـ ، ك عمميػػػان كنظريػػػان 
الػػػبعض كمػػػع المحاضػػػر نفسػػػو، كذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ االستفسػػػار عمػػػا صػػػعب عمػػػييـ مػػػف ميػػػارات أك 

 معمكمات.

(، 2016كىػػػػذه النتيجػػػػة تتفػػػػؽ مػػػػع النتػػػػائج التػػػػي تكصػػػػمت إلييػػػػا دراسػػػػة كػػػػؿ مػػػػف كنػػػػاكم)
(، 2013(، مبػػػػػػػػػػػػارؾ)2014(، أحمػػػػػػػػػػػػد)2014(، السػػػػػػػػػػػػيد)2015(، سػػػػػػػػػػػػميماف)2015يف)حسػػػػػػػػػػػػان
 (.2007(، تايمكر)2009(، محمد)2010(، كراكية)2011قابيؿ)

 :السؤال الرابع

ىــل توجـــد فــروق ذات دللـــة إحصــائية بـــين متوســطي درجـــات طمبــة المجموعـــة  -4
 التجريبية لقياس األداء العممي بين التطبيقين القبمي والبعدي؟

 :عمى تنص الفرضية الثانية والتيصحة  اختبار تم السؤال ىذا عن جابةولإل
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات طمبة المجمكعة التجريبية لقياس األداء 

 العممي بيف التطبيقيف القبمي كالبعدم.

( 14أفراد العينة )ف=  الطبلبتمت المقارنة بيف متكسطي درجات  لمتحقؽ مف ىذا الفرض     
 لمرتب   كيمككسكفقبمي كالبعدم، باستخداـ اختبار ك في القياسيف ال العممي األداءعمى 
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Wilcoxon Signed Ranks Test   لمفركؽ بيف متكسطات درجات عينتيف مرتبطتيف كذلؾ
 (5.5)لصغر حجـ العينة، كما يكضحو جدكؿ 

لمتعرف عمي دللة   Wilcoxon Signed Ranks Testلمرتب  اختبار ويمككسون(: 5.5جدول )
 (14الفروق بين القياس القبمي والقياس البعدي لدى المجموعة التجريبية في متغيرات الدراسة) ن=

 العدد المتغير
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 Zقيمة 
قيمة 
 الدللة

مستوى 
 الدللة

 الخاطف اليجوم
 الفردي

 (السريع) 

 0 0 0 رتب سالبة

3.299 

 

0.001 

 

0.01 

 105 7.5 14 رتب مكجبة

   0 تعادؿ

   14 المجمكع

 الخاطف اليجوم
 الجماعي

(الموسع)  

 4.5 4.5 1 رتب سالبة

2.868 

 

0.004 

 

0.01 

 86.5 7.21 12 رتب مكجبة

   1 تعادؿ

   14 المجمكع

المنطقة دفاع  

 (صفر:6(

 0 0 0 رتب سالبة

3.329 

 

0.001 

 

0.01 

 105 7.5 14 رتب مكجبة

   0 تعادؿ

   14 المجمكع

المنطقة دفاع  

 ) 5   : 1) 

 3 1.5 2 رتب سالبة

2.981 

 

0.003 

 

 88 8 11 رتب مكجبة 0.01

   1 تعادؿ



118 
 

 العدد المتغير
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 Zقيمة 
قيمة 
 الدللة

مستوى 
 الدللة

   14 المجمكع

المنطقة دفاع  

 

 ) 4   : 2) 

 3 3 1 رتب سالبة

3.127 

 

0.002 

 

0.01 

 102 7.85 13 رتب مكجبة

   0 تعادؿ

   14 المجمكع

المنطقة دفاع  

 ) 3   : 3) 

 6.5 2.17 3 رتب سالبة

2.890 

 

0.004 

 

0.01 

 98.5 8.95 11 رتب مكجبة

   0 تعادؿ

   14 المجمكع

الدرجة الكمية 
لبطاقة األداء 

 العممي

 5 2.5 2 رتب سالبة

2.983 0.003 

0.01 

 100 8.33 12 رتب مكجبة

   0 تعادؿ

   14 المجمكع

 (2.33= 0.01( وعند )1.64= 0.05القيمة الحرجة المطمقة لمدرجة المعيارية عند مستوى دللة )

(، حيػث 0.01( دالػة إحصػائيان عنػد مسػتكل داللػة )Zأيضػان أف قيمػة )( 5.5) الجدكؿ مف يتضح  
تكجد عمى أنو (، كىذا يؤكد 2.33(، كالتي تبمغ )0.01) ( أعمى مف القيمة الحرجة عندZكانت قيمة  )

 بطاقػة األداء العممػيفػركؽ دالػة إحصػائيان بػيف القيػاس القبمػي كالقيػاس البعػدم لممجمكعػة التجريبيػة فػي 
أسػػيـ بدرجػػة  المػػدمج التعمػػيـأف ، ممػػا يػػدلؿ عمػػى فػي القياسػػيف القبمػػي كالبعػػدم كلصػػالح القيػػاس البعػػدم

 متغيرات لدل أفراد العينة. ذه الكبيرة في تحسيف ى
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(، مف خبلؿ 57، ص 1997ر،) منصك ( 2كتـ حساب حجـ األثر باستخداـ مربع إيتا )
 المعادلة التالية:

 
Z

2
 

= H 
2

 
Z

2
 + 4 

η 2كعػػف طريػػؽ "
" أمكػػف حسػػاب القيمػػة التػػي تعبػػر عػػف حجػػـ األثػػر لمبرنػػامج المقتػػرح  

  باستخداـ المعادلة التالية:

2      η 
2

 = D 

 

1- η 
2

 
 

 

الجدكؿ المرجعي المقترح لتحديد مستكيات حجـ األثر بالنسبة لكؿ مقياس مف (: 5.6جدكؿ )
 مقاييس حجـ األثر

 األداة المستخدمة
 حجم األثر

 كبير متوسط صغير
D 0.2 0.5 0.8 

η 2 0.01 0.06 0.14 

يكضح ( 5.6)كلقد قاـ الباحث بحساب حجـ األثر باستخداـ المعادالت السابقة كالجدكؿ  
 ".η 2 " ،  "dحجـ األثر بكاسطة كؿ  مف "

 " لمتحقؽ أثر التعميـ المدمجdكحجـ األثر "  2" كمربع إيتا Zقيمة "(: 5.7جدكؿ )
قيمة(  المتغيرات Z( Z2 Z2 + 4  2  قيمةd حجم األثر 

جدان  كبير 20.35 0.73 14.88 10.88 3.30 (السريع) الفردي الخاطف اليجوم  

 جدان  كبير 18.17 0.67 12.23 8.23 2.87 (الموسع) الجماعي الخاطف اليجوم

 جدان  كبير 20.53 0.73 15.08 11.08 3.33 (صفر:  6) المنطقة دفاع
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قيمة(  المتغيرات Z( Z2 Z2 + 4  2  قيمةd حجم األثر 

 جدان  كبير 18.69 0.69 12.89 8.89 2.98 (1:  5) المنطقة دفاع

 جدان  كبير 19.41 0.71 13.78 9.78 3.13 (2:  4) المنطقة دفاع

 جدان  كبير 18.27 0.68 12.35 8.35 2.89 (3:  3) المنطقة دفاع

جدان  كبير 18.70 0.69 12.90 8.90 2.98 الدرجة الكمية لبطاقة األداء العممي

عمى جميع متغيرات الدراسة،  ان كاف كبير  المدمج التعميـ أثرأف  (5.7)يتبيف مف الجدكؿ 
( لممجمكعة التجريبية مف أفراد العينة كىي قيـ تدلؿ 0.73 –0.67فقد تراكحت قيـ مربع  إيتا بيف )

 ىذه تحسيف في كبيرة الذم أسيـ بدرجة المدمج التعميـعمى كجكد أثر كبير، مما يشير إلى أثر 
  أفراد عينة المجمكعة التجريبية. لدل المتغيرات

الباحث األسباب التي أدت إلى كجكد فركؽ بيف القياسيف القبمي كالبعػدم فػي بطاقػة كيعزك 
األداء العممػػي لػػدم المجمكعػػة التجريبيػػة الكاحػػدة كلصػػالح  القيػػاس البعػػدم، إلػػى حداثػػة اسػػتراتيجية 
التعميـ المدمج في ىذا المجاؿ بالتحديد كميارات كرة اليد) خطط ىجكمية كدفاعية(، كيرل الباحث 

طبيعػػة عػرض الميػارات مػف خػبلؿ التعمػيـ المػدمج كتكرارىػػا ان أف سػبب ىػذه الفػركؽ يعػكد إلػى أيضػ
( 2016كىػذا مػا أكدتػو دراسػة كنػاكم)تقػاف، عند الحاجة مما يػؤدم إلػى ترسػيخيا كتثبيتيػا حتػى اإل

فػي  ان ككبيػر  ان كبمػا أف األثػر كػاف كاضػححيث ذكر أف ميارات كرة اليد يتـ تنميتيا بػالتعميـ المػدمج، 
جميع بيانات متغيرات الدراسة مػف ميػارات خططيػة ىجكميػة كدفاعيػة كذلػؾ بتػأثير التعمػيـ المػدمج 

 :التالي لمسببعمييا، إال أنو يكجد تبايف بيف النتائج كذلؾ 

ف نتيجػػة األثػػر كانػػت األعمػػى بمتغيػػريف كىمػػا اليجػػـك الخػػاطؼ الفردم)السػػريع(، كطريقػػة إ
الميػػارة  أفإلػػى السػػبب  ىػػذا قميمػػة فػػي الميػػارات الباقيػػة، كيرجػػع تتفػػاكت بنسػػب:صػػفر( ك 6الػػدفاع)
منسكبة لمفرد فقط كيككف فييا  النتائج بحيث تككف، ةفرديال عمىكتطبيقيا  ىاتنفيذ تعتمد فياألكلى 

كتكػػكف نسػػبة النجػػاح بيػػا عاليػػة  مجمكعػػات،بالالتركيػػز أعمػػى، كال تحتػػاج إلػػى ازدكاجيػػة فػػي العمػػؿ 
كىذه مرتبطة بمستكل البلعب نفسو اذا كاف مياريان أك بدنيان، حيث ال يكاجو البلعب أم عائؽ مف 
منػػػػػافس كىػػػػػذا يعمػػػػػؿ عمػػػػػى األداء بشػػػػػكؿ مػػػػػريح كتركيػػػػػز عػػػػػالي، كىػػػػػذا مػػػػػا أكػػػػػدت عميػػػػػو دراسػػػػػة 
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ناحيػػة الجماعيػػة عػػػف بشػػكؿ أقػػؿ مػػػف ال أمػػا فػػي الميػػػارة الثانيػػة يكػػكف العمػػػؿ بيػػا ،(2012منسػػي)
 كالتي تعتمد في أدائيا كعمميا عمى أفراد الفريؽ كالمجمكعات لتخرج بشكؿ كامػؿ الميارات األخرل

 كعالي.

كتعتبر الكاجبات الخططية )اليجكمية كالدفاعية( بشقييا ميمة جدان في جكىر لعبة كرة اليد 
الكاجبػات الخططيػػة مػف حيػػث  الكاجبػات، فارتقػاء كنمػػككالتػي يعتبػر البلعػػب ىػك األسػػاس فػي ىػػذه 

مػػػف خػػػبلؿ تكامػػػؿ ذلػػػؾ التطبيػػػؽ لمكصػػػكؿ بيػػػا إلػػػى االداء العػػػالي ليػػػك اليػػػدؼ األسػػػمى لمجميػػػع ك 
لكػػػي يكػػػكف ( حيػػػث نػػػكه بأنػػػو" 2011كتكػػػاثؼ جميػػػع جكانػػػب المعبػػػة، كىػػػذا مػػػا أكدتػػػو دراسػػػة كػػػريـ)

ي يكمػػؼ بيػػا سػػكاء البلعػػب فعػػاالن فػػي لعبػػة كػػرة اليػػد ال بػػد أف يػػدرؾ تمامػػا الكاجبػػات الخططيػػة التػػ
 ".كانت ىجكمية أك دفاعية، قبؿ أف يتـ دمجيا بالعمؿ الجماعي

 التعقيب العام عمى النتائج:
أظيػػرت النتػػائج ارتفاعػػان ممحكظػػان فػػي المتكسػػط الحسػػابي لػػدرجات طمبػػة العينػػة )المجمكعػػة  -1

كالبعػدم التجريبية( في التطبيؽ البعدم لبلختبار ككذلؾ كجكد فركؽ بيف التطبيقيف القبمػي 
لممجمكعة التجريبية لصالح البعدم، كىذا مؤشر جمي ككاضح عمى فاعمية التعمػيـ المػدمج 

 في تنمية ميارات كرة اليد لدل طبلب كمية التربية البدنية كالرياضية.
التػػػدريس كالتػػػدريب كفقػػػان السػػػتراتيجيات التعمػػػيـ المػػػدمج يجعػػػؿ الطػػػبلب يكتشػػػفكف بأنفسػػػيـ  -2

مػػػف معػػػارؼ عمميػػػة فػػػي مكاقػػػؼ جديػػػدة، ممػػػا يسػػػاعد عمػػػى كيطبقػػػكف مػػػا يتكصػػػمكف إليػػػو 
 اكتشاؼ المعرفة بشكؿ عممي سميـ.

داء المسػػػتكم البعػػػدم يشػػػير إلػػػى إقبػػػاؿ الطػػػبلب عمػػػى مػػػا قػػػدـ إلػػػييـ مػػػف ميػػػارات أارتفػػػاع  -3
 شعركا أنيـ بحاجة إلييا، كتفاعمكا معيا.

ة التجربػػػػػة جعػػػػػؿ الطػػػػػبلب يشػػػػػعركف بقيمػػػػػ كاىتماميػػػػػا بفكػػػػػرة الدراسػػػػػة تعػػػػػاكف إدارة الكميػػػػػة -4
 كالمشاركة الفعالة كالرغبة في التعمـ.

استخداـ الفيس بكؾ كأجيزة العرض في عػرض مقػاطع الفيػديك كالصػكر كالمػادة التعميميػة،  -5
 أدل ىذا إلى تعزيز مبدأ المشاركة الفاعمة.
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 والتوصيات: الستخالصات

 الستخالصات:
 ئج استخمص الباحث ما يمي:في حدكد أىداؼ البحث كفركضو كالبيانات المستخدمة كالنتا

ف التعمػيـ المػػدمج لػػو تػأثير إيجػػابي فػػي تحسػيف مسػػتكل اكتسػػاب ميػارات كػػرة اليػػد )خطػػط إ -1
 ىجكمية، خطط دفاعية(، لممجمكعة التجريبية لصالح البعدم.

ف التعمػػػيـ المػػػدمج أسػػػيـ فػػػي زيػػػادة التحصػػػيؿ المعرفػػػي لمميػػػارات قيػػػد البحػػػث، كذلػػػؾ مػػػف إ -2
لممجمكعػػػػػة التجريبيػػػػػة لصػػػػػالح البعػػػػػدم، ممػػػػػا يػػػػػدؿ عمػػػػػى فاعميػػػػػة خػػػػػبلؿ نتػػػػػائج االختبػػػػػار 

 االستراتيجية.
خػبلؿ مػف لمميػارات قيػد البحػث، كذلػؾ  مف التعميـ المدمج أسيـ في زيػادة اإلتقػاف الميػار إ -3

نتػػػػائج بطاقػػػػة المبلحظػػػػة لممجمكعػػػػة التجريبيػػػػة لصػػػػالح البعػػػػدم، ممػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػى فاعميػػػػة 
 االستراتيجية.

 ى مراعاة الفركؽ الفردية بيف الطبلب.ساعد التعميـ المدمج عم -4
 

 توصيات الدراسة:
فػػي ضػػكء نتػػائج البحػػث كمناقشػػتيا كتفسػػيرىا؛ تػػـ كضػػع بعػػض التكصػػيات التػػي قػػد تسػػاعد فػػي 

 لمدمج في العممية التربكية كالتعميمية، كمف ىذه التكصيات:اتحسيف عممية التعميـ 

اليػد، لجميػع مسػتكيات طػبلب كميػات تبني اسػتخداـ التعمػيـ المػدمج فػي تعمػيـ ميػارات كػرة  -1
 التربية الرياضية كلممبتدئيف كتبلميذ المدارس الرياضية.

استخداـ التعمػيـ المػدمج فػي تػدريس الميػارات الخططيػة اليجكميػة كالدفاعيػة بشػكؿ خػاص  -2
كالميػػارات األخػػرل بشػػكؿ عػػاـ لفاعميػػة ىػػذا األسػػمكب كتأكيػػد العديػػد مػػف الدراسػػات السػػابقة 

 عمى فاعميتو.
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جػراء المزيػػد مػػف الدراسػات مػػف البحػػكث التجريبيػػة باسػتخداـ التقنيػػات التكنكلكجيػػة األخػػرل إ -3
كمقارنتيػػا مػػع اسػػتراتيجية التعمػػيـ المػػدمج كاختيػػار األسػػمكب المناسػػب منيػػا لمكصػػكؿ إلػػى 

 تحقيؽ أعمى مستكل ممكف في تعميـ الميارات المختمفة.
الرياضػػية لتعػريفيـ كتػدريبيـ عمػػى  عقػد دكرات تدريبيػة ككرش عمػؿ لمعممػػي مبحػث التربيػة -4

 كيفية استخداـ استراتيجية التعميـ المدمج لتنمية الميارات الرياضية.

 مقترحات الدراسة:
مف خبلؿ ما أظيرتو نتائج الدراسة كاستكماالن لجكانػب البحػث يمكػف إجػراء مزيػد مػف الدراسػات 

 كالبحكث، منيا:

مػػدمج فػػي تػػدريس كتػػدريب الميػػارات الرياضػػية دراسػػة فاعميػػة اسػػتخداـ اسػػتراتيجية التعمػػيـ ال -1
 في األلعاب الرياضية األخرل.

إجػػراء المزيػػد مػػف الدراسػػات العمميػػة التػػي تتنػػاكؿ فاعميػػة تكظيػػؼ التعمػػيـ المػػدمج فػػي تعمػػيـ  -2
كتػػػدريب ألعػػػاب أخػػػرل مثػػػؿ )كػػػرة قػػػدـ، كػػػرة طػػػائرة، كػػػرة سػػػمة( كذلػػػؾ فػػػي مراحػػػؿ دراسػػػية 

 مختمفة، كفي بيئات مختمفة.
إنػػػاث( -المزيػػػد مػػػف الدراسػػػات المتعمقػػة بػػػالتعرؼ عمػػػى أثػػػر اخػػتبلؼ الجػػػنس )ذكػػػكرإجػػراء  -3

 لتكظيؼ التعميـ المدمج في التعميـ لتنمية الميارات الرياضية.
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 القرل، أـ جامعة ،(منشكرة غير ماجستير رسالة) .نحكىا كاتجاىاتيـ الرياضيات في متكسط

 .السعكدية العربية المممكة

القاىرة: دار الفكر  -الميارمالتدريب الشامؿ كالتميز  -لمجميع(. كرة اليد ـ2004جرجس، منير. )

 العربي.

 بعض تعمـ عمى التكافقية القدرات لتنمية تعميمي برنامج تأثير(. ـ2011) .حناف جعيصة،

 التعميـ مف الثانية الحمقة لتمميذات الرياضية التربية بدرس اليد كرة في اليجكمية الميارات

 .151-147، )3(22، إيراف طيراف، جامعة ،الرياضة لعمكـ الدكلية المجمة .األساسي

 في  التعميمية العممية مخرجات عمى المدمج التعمـ استخداـ تأثير  (.ـ2015) .ىالة حسانيف،

 .مصر المنصكرة، جامعة ،(منشكرة غير ماجستير رسالة) . الجماعية الرياضية العركض
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 المنصكرة، جامعة ،اإللكتركني التعميـ مجمة المدمج، التعميـ(. ـ2010) .إسماعيؿ حسف،

5(11 .) 

 في تطبيقي مثاؿ -الجماعية األلعاب في التحكـ مركز(. ـ2004)، عماد. عميك  ، زكي حسف،

 .كالنشر لمطباعة المصرية المكتبة: سكندريةاإل .اليد كرة

 لتبلميذ اليد كرة ميارات بعض تعمـ عمى الييبرميديا استخداـ تأثير(. ـ2007) .ىاني الحسيني،

 .مصر الزقازيؽ، جامعة ،غير منشكرة( دكتكراه رسالة) .الرياضية اإلعدادية المدارس

 الشبكة ،آفاؽ مجمة .blended Learning( المدمج)المتمازج التعميـ (.ـ2009). محمد حمداف،

 .(44)1 منشكر، مقاؿ بعد، عف كالتعميـ المفتكح لمتعميـ العربية

 ماكس: سكندريةاإل ،اليد كرة في كالدفاع اليجكـ(. ـ2008)، جبلؿ. سالـك  ، محمد حمكدة،

 .كالنشر لمطباعة جركب

 ،1 ط ،كالتدريبية التعميمية المبادئ عمييا كما ليا ما اليد كرة(. ـ2008. )الكىاب عبد حمكدم،

 .كالكثائؽ الكتب دار: بغداد

 كمنى الكائمي، كساـ المكسكم، عمى (اإللكتركني التعمـ تيجياتااستر  (.ـ2005). ربد الخاف،

 .كالعمـك لمنشر شعاع :حمبمترجـ(.  التيجي،

 تنمية في كالمدمج اإللكتركني التعميـ مف كؿ استخداـ فاعمية(. ـ2010). محمد اهلل، خمؼ

 جامعة التربية بكمية التعميـ تكنكلكجيا شعبة طبلب لدل التعميمية النماذج إنتاج ميارات

 .168-90(، 82) 21 ،التربية كمية مجمة .األزىر

 . العراؽ: دار الكتاب لمطباعة.كرة اليدـ(. 2001، نكفؿ. )الخياط، ضياء، كالحيالي
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 الدفاعي ك اليجكمي األداء بفاعمة كعبلقتيا الفسيكلكجية المؤشرات بعض(. ـ2010) .قيس دايـ،

 لعمـك القادسية مجمة .اليد بكرة( الجنكبية المنطقة) الممتازة الدرجة أندية لبلعبي الفردم

 .67-50 ،(3)10 ،الرياضية التربية

 .المعارؼ منشأة: سكندريةاإل .الحديثة اليد كرة(. ـ1997). ياسر دبكر،

 نظريات اليد كرة في المباراة كتحميؿ كالتقكيـ القياس(. ـ2002) .كآخركف ،الديف كماؿدركيش، 

 .لمنشر الكتاب مركز: القاىرة ،(1. ط) تطبيقات

 :غزة. 2 ط ،فعاؿ لتعمـ كاالجراءات  المفاىيـ، الصفي كالتقكيـ القياس .(ـ2008) .سناء، دقة أبك

 .كالنشر لمطباعة آفاؽ دار

 مادة تدريس في المدمج التعمـ استراتيجية استخداـ فاعمية (.ـ2011). المييمف عبد الديرشكم،

 ، سكريا.دمشؽ جامعة ،(منشكرة غير دكتكراه رسالة). الجغرافيا

دار  :عماف . )د.ط(،النظرية كالتطبيؽمناىج التربية الرياضية بيف (. ـ1993). عمي الديرم،
 الفرقاف لمنشر. 

 تمرينات باستخداـ تدريبي منياج تأثير(. ـ2011) ، فؤاد.متعبك  ،، أحمدخميس حسيف، راضي،

. اليد بكرة لمشباب اليجكمية التككينات بعض كأداء الخططية المعرفة تطكير في تنافسية

 .144-114 ،(1)3 ،مجمة عمـك الرياضة

 المعب لمراكز كفقا الدفاعية بالكاجبات كعبلقتيا الحركية االستجابة سرعة(. ـ2011). إياد رشيد،

 مجمة .اليد بكرة الدفاعية التشكيبلت داخؿ اليجكـ لبلعبي المحتمؿ المحظي التحرؾ لمكاجية

 .  190-161 ،(1)4 ،الرياضة عمكـ
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 بعض تعمـ في الرياضية التربية تدريس أساليب بعض استخداـ تأثير(. ـ2008) .اسماعيؿ رضا،

 .34-1 ،(9)1 ،الرياضية التربية عمـك مجمة .اليد كرة ميارات

 ط .( العممي كالتطبيؽ النظرية)  التعميـ تكنكلكجيا(. ـ2013). ، مجدمعقؿك  محمكد، الرنتيسي،

 .فاؽآ مكتبة: غزة ،2

 الرياضية، مركز الكتاب لمنشر.زغمكؿ، كآخركف. )د.ت(. تكنكلكجيا التعميـ كأساليبيا في التربية 

 لمنشر الصكليتية الدار: الرياض ،اإللكتركني التعميـ في جديدة رؤية .(ـ2005) .حسف زيتكف،

 .كالتكزيع

 .الرشد مكتبة: الرياض ،لكتركنيإلا كالتعمـ التعميـ تكنكلكجيا(. ـ2004). أحمد سالـ،

جامعة جنكب الكادم  ،لكتركنيإلا لمتعمـ الطبيعي التطكر الخميط التعمـ(. ـ2005) حسف سبلمة،

 ـ2017 -1-20، تـ الزيارة بتاريخ بسكىاج

http://kenanaonline.com/users/karamybadawy/topics/65833/posts/118580 

 مستكم عمى المدمج كالتعميـ اإللكتركني التعميـ مف كؿ استخداـ أثر(. ـ2015) .أحمد سميماف،

 غير ماجستير رسالة) ا.بني جامعة الرياضية التربية كمية لطبلب اليككي لمقرر التحصيؿ

 .مصر بنيا، جامعة ،(منشكرة

 الطائرة الكرة ميارات بعض تعمـ عمى المدمج التعميـ استخداـ تأثير(. ـ2014) .أحمد السيد،

 حمكاف، جامعة ،(منشكرة غير ماجستير رسالة) .األزىر جامعة الرياضية التربية لطمبة

 .مصر
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(. تصميـ استراتيجية مقترحة لتطكير التعميـ المدمج في ضكء ـ، أكتكبر2012الشرقاكم، جماؿ )

الشبكات االجتماعية لتنمية ميارات تصميـ كنشر المقرر اإللكتركني لطبلب الدراسات العميا 

 .654-543 ،(81)14، مجمة كمية التربية بالمنصكرة .بكميات التربية

 المتعدد االلكتركني التعميـ:  العالي التعميـ في الحديثة األنماط(. ـ2007) .قسطندم، شكممي

 اتحاد في األعضاء الجامعات في اآلداب كميات لعمداء السادس المؤتمرُقدـ في  ، الكسائط

 ، لبناف.الجناف جامعة – األكاديمي كاالعتماد التعميـ جكدة ضماف ندكة -العربية الجامعات

 العمميات ببعض كعبلقتيا الذاكرة في المعمكمات تجييز مستكيات(. ـ2010) .محمد صادؽ،

 شمس، عيف جامعة مع المشترؾ اإلشراؼ برنامج ،(منشكرة غير دكتكراه )رسالة .المعرفية

 .األقصى جامعة

 كالعشكائي المتسمسؿ التدريب أسمكبي باستخداـ المدمج التعمـ أثر(. ـ2013) .محمد الطيب، أبك

 التربية كمية طبلب لدل السباحة في المعرفي كالتحصيؿ الميارل األداء مستكل عمى

 األردنية، الجامعة ،العالي التعميـ في لمبحكث العربية الجامعات اتحاد مجمة .الرياضية

33(4)، 109-129 . 

 الميارات بعض كاحتفاظ تعمـ في الذاتي باألسمكب تعميمية حقيبة أثر(. ـ2012) .حسف عاجؿ،

 جامعة ،(منشكرة غير ماجستير رسالة) .الرياضية التربية كمية لطبلب اليد كرة في اليجكمية

 .العراؽ القادسية،

 .لممبلييف العمـ دار :بيركت ،(3 .ط) اليد كرة(. ـ1977). حسف الجكاد، عبد
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 التربية لمعمـ المينية التنمية في لكتركنيإلا التعميـ استخداـ فعالية(. ـ2010) .كليد الجكاد، عبد

 جامعة ،(منشكرة غير دكتكراه رسالة). العربية الجامعات مكتبات اتحاد الرياضية،

 .مصر سكندرية،اإل

ديسمبر(. أثر استخداـ كؿ مف التعميـ   5 -6ـ، 2007عبد العاطي، حسف، كالسيد، عبد المكلى. )

نتاج مكاقع الكيب التعميمية لدل  طبلب اإللكتركني كالتعميـ المدمج في تنمية ميارات كا 

الدبمكـ المينية كاتجاىاتيـ نحك تكنكلكجيا التعمـ االلكتركني، المؤتمر العممي الثالث لمجمعية 

العربية لتكنكلكجيا التربية باالشتراؾ مع معيد الدراسات التربكية بعنكاف تكنكلكجيا التعميـ)نشر 

-224يا التربية، ، جامعة القاىرة، الجمعية العربية لتكنكلكجـ2007بداع(، العمـ كحيكية اإل

149. 

 -)المدمج التدريب نمطي اختبلؼ أثر(. ـ2010). محمد كالمخيني، ، حسف العاطي، عبد

 األساسي التعميـ مدارس معممي لدل الحاسكب استخداـ ميارات بعض تنمية في  التقميدم(

 عماف، سمطنة مسقط، العالي، التعميـ لتقنيات األكؿ الدكلي المؤتمر إلى دـقُ  .عماف بسمطنة

 .16-1 ص ص

 نظاـ كفؽ عمى التعاكني التأثير استراتيجية تأثير(. ـ2013) .فارس ،كخضر ،نبيؿ الكىاب، عبد

(J1 )55 -28 ،(2)5 ،الرياضية الثقافة مجمة .اليد بكرة ميارات بعض تعمـ في. 

 اليجكمية الميارات بعض أداء مستكل عمى العقمي لمتدريب برنامج تأثير(. ـ2007) .السيد عبده،

 .53-30 ،(10) كالرياضية البدنية لمتربية المنكفية جامعة مجمة .اليد كرة لبلعبي
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 تصميـ ميارات كبعض التحصيؿ تنمية في المدمج التعميـ استخداـ أثر(. ـ2007). إسبلـ عبلـ،

-238(، 3)22 ،كالتربكية النفسية البحكث مجمة .المعمميف الطبلب لدل التعميمية المكاقع

287. 

 الميارات بعض كتنمية تحصيؿ في المدمج التعمـ استخداـ أثر(. ـ2011). عباس عبلـ،

 العاـ الدبمـك طبلب لدل االجتماعية الدراسات تدريس طرؽ مقرر نحك كاالتجاه التدريسية

 . 278-229 ،(87) 22،التربية كمية مجمة .االجتماعية الدراسات شعبة

 القاىرة: دار المعارؼ.. )د.ط(، الرياضيعمـ النفس (. ـ1998عبلكم، محمد. )

 النفسية البحكث بيانات تحميؿ في االستداللية اإلحصائية األساليب .(ـ2010) .محمكد، أبكعبلـ

 العربي. الفكر دار: القاىرة ."كالبلبارامترية البارامترية" كاالجتماعية كالتربكية

 بكرة المباريات بنتائج كعبلقتيا كالدفاعية اليجكمية المتغيرات بعض(. ـ2008) .صادؽ عمي،

 . 196-177 ،(1)10 ،الرياضية التربية لعمكـ القادسية مجمة .اليد

 الدفاعية التحركات أداء مستكل تطكير في تخصصية تمرينات تأثير(. ـ2013). صادؽ عمي،

 .215-204 ،(7)7 ،البدنية التربية لعمـك ميساف مجمة .اليد بكرة

 التقميدية الطرؽ مف التخمص كضركرة المدمج اإللكتركني التعميـ(. ـ2008). محمد عماشة،

. إلكتركنية أسس عمى تقكـ التربكم كالتقكيـ لئلشراؼ كأدؽ سيكلة أكثر طرؽ يجادا  ك  المتبعة

 . 14-12 ،(12) ،المعمكماتية مجمة منشكر، بحث

 .68(، 35)، نسانيةـ إمجمة عمك بحث منشكر،  ،المؤلؼالتعميـ  (.ـ2007). الغامدم، خديجة
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 العركض برنامج كحدة ميارات إكساب في المدمج التعمـ فاعمية(. ـ2010) .خديجة الغامدم،

 ،(منشكرة غير ماجستير رسالة) .الرياض بمدينة الثانكم الثاني الصؼ لطالبات التقديمية

 .الرياض ، سعكد الممؾ جامعة

 لتدريب المدمج التعمـ عمى قائـ مقترح تدريبي برنامج فاعمية. )ـ2008. )فاطمة الغامدم،

، فنيان  المكىكبات كرعاية اكتشاؼ عمى الفنية معممات التربية الطالع فبراٌر01تارٌخ

 centercom-www.jarwanعمى متاح،0216

 برامج تطكير ميارات إكساب في المختمط اإللكتركني التعمـ فاعمية(. ـ2009). حسف غانـ،

 غير دكتكراه رسالة). النكعية التربية بكمية التعميـ تكنكلكجيا لطبلب المتعددة الكسائط

 .القاىرة جامعة التربكية، كالبحكث الدراسات معيد ،(منشكرة

 :بيركت. والعشرٌيالحادي القرى هطلع وتحدٌات الحاسى  تربىٌات. (ـ2000). ىيـاإبر  الفار،

 .العربي الفكر دار

 التفكير-المتعددة الكسائط-التعميمي التصميـ المدمج، التعمـ(. ـ2011). البله عبد الفقي،

 .كالتكزيع لمنشر الثقافة دار: عماف ،االبتكارم

 القاىرة، دار الفكر العربي. . )د.ط(،مبادئ عمـ النفس الرياضيـ(. 2003) .فكزم، أحمد

 التدريس ميارات لتنمية المدمج التعميـ عمى قائـ برنامج فعالية(. ـ2011) .أشرؼ قابيؿ،

 الرياضية التربية بكمية المعمميف لمطبلب لكتركنيإلا التعميـ نحك كاالتجاه المعرفي كالتحصيؿ

 .مصر سكندرية،اإل جامعة ،(منشكرة غير دكتكراه رسالة) .بنيف

http://www.jarwan-centercom/
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ىيئة التدريس كمعاكنييـ تحديات استخداـ التعميـ الجامعي لدل أعضاء (. ـ2010القباني، نجكاف)

 بحث غير منشكر، مصر. .بكميات جامعة اإلسكندرية، جامعة اإلسكندرية

ـ(. دليؿ المعمـ في التربية الرياضية، راـ اهلل، مركز 2004، كآخركف. )قدكمي، عبد الناصر

 المناىج.

 في ساسيةألا الميارات لبعض التعمـ نكاتج عمى المدمج التعمـ تأثير(. ـ2010) .جيياف كراكية،

 سكندرية،اإل جامعة ،(منشكرة غير ماجستير رسالة) .الثانكية المرحمة لطالبات الطائرة الكرة

 .مصر

 الخططي الجماعي األداء خبلؿ مف المفردة الحركة تردد سرعة تنمية(. ـ2011) .محمد كريـ،

 .109-89 ،(4)3 ،العممية كاديميةألا المجبلت اليد، كرة العبي لدل

 كرة في األساسية الميارات بعض تعمـ عمى المدمج التعمـ استخداـ تأثير(. ـ2016) .رقية كناكم،

 جامعة ،(منشكرة غير ماجستير رسالة) .كرببلء جامعة – الرياضية التربية كمية لطبلب اليد

 .مصر المنصكرة،

 :مكة ،لكتركنيإلا التعميـ في الشاممة الجكدة(. ـ2011). اهلل عبد كعطار، ، إحساف كنسارة،

 .الكطنية فيد الممؾ مكتبة

لشبكة العربية لمتعميـ ااستراتيجيات التعميـ المدمج )سمسمة إصدارات (. ـ2011). الكيبلني، تيسير

 مكتبة لبناف. :، عمافالمفتكح كالتعميـ عف بعد(

 الطاكلة تنس في ساسيةألا الميارات تنمية في المدمج التعمـ فعالية  (.ـ2013) .بسمة مبارؾ،

 ،(منشكرة غير دكتكراه رسالة). نحكه كاتجاىاتيـ الرياضية التربية بكمية الثانية الفرقة لطالبات

 .مصر اإلسكندرية، جامعة
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 طالبات تحصيؿ في المتمازج التعميـ استخداـ فاعمية (.ـ2010). رشا كقطكس،، جبريف محمد،

 عالـ في التربية مؤتمر إلى دـقُ  .األردف في العربية المغة مادة في األساسي الرابع الصؼ

 . 23-5 ص ص نيساف، ،8-7 ،األردف الياشمية، الجامعة التعميـ، تكنكلكجيا محكر متغير

 بتقنية معدة تعميمية كمبيكتر برمجية تصميـ(. ـ2007)، إيياب. السنيطيك  ، مركة محمد،

 في اليجكمية األساسية الميارات لبعض الحركي األداء كتثبيت إتقاف عمى كأثرىا الييبرميديا

 جامعة مجمة .ظبي بأبك الثقافي الرياضي الجزيرة بنادم سنة( 13) تحت لمناشئيف اليد كرة

 .336-287 ،(10) ،كالرياضية البدنية لمتربية المنكفية

 أداء لتحسيف مقترح نفسي إرشادم منياج تأثير(. ـ2014)، حامد. الدليميك  ، محمد محمد،

 . 112- 97ص ص ،(5) ،زانكك مجمة الشباب، اليد كرة لبلعبي اليجكمية الميارات بعض

 الشيش سبلح ميارات بعض أداء عمى المدمج التعمـ استخداـ تأثير(. ـ2009). ىيثـ محمد،

  (.1)22 ،الرياضة عمكـ مجمة المنيا، جامعة الرياضية التربية كمية لطمبة المعرفي كالتحصيؿ

: المصرم الجامعي التعميـ لتطكير تعميمية كصيغة المدمج التعميـ(. ـ2008) .كفاء مرسي،

 ،(2)1 ،الحديثة التربية رابطة مجمة الدكؿ، بعض خبرات ضكء في تطبيقو كمتطمبات فمسفتو

59-160. 

 .العربي الفكر دارسكندرية: اإل ،كالمراىقة الطفكلة نمك سيككلكجيةـ(. 1994. )خميؿ معكض،

 لمنشر الفكر دارعماف:  .1ط  ،(اإلنساف حياة دكرة) النمك نفس عمـ(. ـ2004). سامي ممحـ،

  .كالتكزيع
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 كاكتساب الحركية القدرات بعض تنمية في تعميمي برنامج تأثير(. ـ2013) .عمار منديؿ،

 ،(منشكرة غير ماجستير رسالة) .اليد بكرة الخاصة االحتياجات لذكم اليجكمية الميارات

 .العراؽ ديالى، جامعة

 اليد لكرة العالـ بطكلة في العربية المنتخبات لنتائج تحميمية دراسةـ(. 2012منسي، تيسير. )

 .60-45(، 2)38، مجمة دراسات العمـك التربكية، االكركبية المنتخبات أفضؿ مع كمقارنتيا

 المصرية المجمة ،اإلحصائية لمداللة المكمؿ الكجو التأثير حجـ(. ـ1997) ، رشدم.منصكر

 .75-57 ،(16)1 ،النفسية لمدراسات

 في المزيج التعمـ عمى قائـ تدريبي برنامج أثر. ـ(2010. )سمير كالصكص، مفيد، مكسى، أبك

 األول الدولً لوؤتورا قدم إلى.التعميمية المتعددة الكسائط نتاجكا   ـتصمي عمى المعمميف قدرة

 .1-31 ص ص ديسمبر، 8-6 ،عماف ،مسقط التعلٍن، لتقٌٍات العواًٍة للجوعٍة

 .المصرية األنجمك مكتبة: القاىرة .التربكم القياس إلى مدخؿ .(ـ1998) .الديف صبلح، ناىية أبك

: عماف. 2ط  ،تدريسيا كطرائؽ الرياضية التربية(. ـ2009)، نايؼ. سعادةك  محمد، نمرة، أبك

 .المفتكحة القدس جامعة منشكرات

القاىرة:  .1ط  ،(عبلجيا طرؽ) المراىقة كسيككلكجية الطفكلة مشكبلت(. ـ2009). ستيفف ىارد،

 السبلـ. دار
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 غزة –سالميـــة الجـامعــة اإل

 الدراســـــات العليــــــاعمـادة 

 كليــــــــــــــة التربــيـــــــــــــة 

 قسم المناهج وطرق التدريس 

 الدكتكر / ة الفاضؿ / ة ..........................حفظو/ىا اهلل كرعاه/ىا ،،،

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو

كمية  طالب لدى لكرة اليد المعرفي في المجال الخططي التحصيل اختبار : الموضوع
 األولية صورتو في جامعة األقصى /التربية البدنية والرياضية

يقكـ الباحث بدراسة تجريبية لنيؿ درجة الماجسػتير فػي المنػاىج كطرائػؽ التػدريس فػي الجامعػة 
 طـالب لـدى اليـد كـرة ميـارات اكتسـاب فـي المـدمج التعمـيم توظيـف " أثـرسبلمية بغزة بعنػكاف: اإل

 ". جامعة األقصى /التربية البدنية والرياضيةكمية 
كميػػة لطػػبلب  اليػػد لكػػرة الخططػػي كقػػد أعػػد الباحػػث ليػػذا الغػػرض اختبػػاران  معرفيػػان فػػي المجػػاؿ

 .التربية البدنية كالرياضية
كنظػػػػران ألنكػػػػـ أصػػػػحاب الخبػػػػرة كاالختصػػػػاص فػػػػي ىػػػػذا المجػػػػاؿ، نرجػػػػك مػػػػف سػػػػيادتكـ التكػػػػـر 

عطاء رأيكـ في اآلتي:   باالطبلع عمى فقرات االختبار، كا 
 ىدؼ االختبار. .1
 مدل تمثيؿ فقرات االختبار لؤلىداؼ المعرفية. .0

 مدل تغطية فقرات االختبار لممحتكل.  .2

 . مدل صحة فقرات االختبار عمميان كلغكيان  .3

 في فقرات االختبار. البدائؿمدل صحة صياغة  .4
بػػداء رأيكػػـ، لمػػا لػػذلؾ مػػف عظػػيـ   الرجػػاء مػػف سػػيادتكـ التكػػـر بتحكػػيـ االختبػػار المعرفػػي كا 

 األثر في إنجاح ىذه الدراسة. 
 شاكريف لكـ حسف تعاكنكـ

                                                      الباحث                                                          اشراؼ    
 د. كائؿ المصرم /ياسر محمد اسميـ                                        د. محمكد الرنتيسي
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 اليد لكرة الخططي تعميمات الختبار المعرفي في المجال

 بيانات الطالب/ة 

  الشعبة  اسم الطالب/ة

 

 أخي الطالب:       

 اليد.  لكرة الخططي ييدف ىذا الختبار إلى قياس التحصيل المعرفي في المجال

 تعميمات الختبار:  

. ُأعدَّ ىذا الختبار لمبحـث العممـي فقـط، ولـيس لـو عالقـة فـي التـأثير عمـى درجاتـك الجامعيـة فالرجـاء أن تجيـب عـن فقراتـو 1
 بأمانة وصدق. 

 ع الختيار من متعدد.( سؤاًل من نو 35. يتكون الختبار من )2

 . يحتوي كل سؤال عمى أربعة أبدال يشار إلييا بالحروف أ ، ب ، ج ، د ، من بينيا إجابة واحدة صحيحة فقط. 3

 أمام رمز اإلجابة. )×( . اقرأ األسئمة بعناية وتخير اإلجابة الصحيحة ثم ضع إشارة 4

 . أجب عن األسئمة جميعًا. 5

 ( دقيقة. 45. الزمن الكمي لالختبار )6

 مثال توضيحي:  

 ُينصح في مجال إعداد الالعبين في لعبة كرة اليد أن يبدأ بتعميم طريقة: -1

 اليجوم الخاطف الفردي ) السريع (. .أ 

 الدفاع فردًا لفرد. .ب 

 اليجوم الخاطف الجماعي ) الموسع (. .ج 

 الدفاع المركب. .د 

 د ج ب أ رقم الفقرة

1-  ×   

2-     
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 النيائيةأداة الختبار بالصورة 

 دقيقة  45الزمن : 

 درجة                                لكل سؤال درجة واحدة 35الدرجة الكلية = 

 

 في المكان المخصص:)×( اختر اإلجابة الصحيحة، ثم ضع إشارة 

 إلى: اليد كرة في الخطط تنقسـ -1

 .خطط اليجـك .أ 
 خطط اليجـك المنظمة..ب 
 .خطط الدفاع.ج 
 أ + ج.د 

 :إلى اليجكمية الخطط تقسـ-0

 .السريع الفردم الخاطؼ اليجكـ.أ 

 .المكسع الجماعي الخاطؼ اليجكـ.ب 

 .الفرؽ ىجكـ خطط.ج 

 ب+  أ .د 

 :ىك(  السريع)  الفردم الخاطؼ اليجكـ خطط -2 

 .المنافس المرمي حارس مف لمتخمص العب ألم فردم تصرؼ.أ 
 .منافس العب مراقبة مف لمتخمص العب ألم فردم تصرؼ.ب 
 تكقيػػت فػػي داءألا ثنػاءأ بػػالكرة اليجكميػة الفرديػػة الميػػارات تكظيػؼ عمػػى البلعػب قػػدرة ىػي.ج 

  .فعاؿ سمكبأك  كبشكؿ مناسب
 سبؽ ما كؿ.د 
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 :في(   السريع)  الفردم الخاطؼ لميجكـ المنفذ البلعب يتمركز-3

 .الممعب منتصؼ.أ 
 المنافس. الفريؽ دائرة.ب 
  .كالسريع السميـ االنطبلؽ لو يتيح كبما الدفاعية منطقتو.ج 
 .اليجمة لتنفيذ الكرة قطع عند لبلنطبلؽ الممعب خارج.د 

 :بػ الفردية الخاطفة اليجمة لتنفيذ انطمؽ الذم البلعب يتحرؾ -5

 .سرعة أقصي.أ 
 .بإحكاـ معو اليجمة لتنفيذ لزمبلئو فرصة يسنح حتى التباطؤ ثـ سرعة بأقصى.ب 
 .اليجمة لتنفيذ السريع االنطبلؽ ثـ بو كالمحاؽ زمبلئو ويدرك حتى يتباطأ.ج 
 .ذكر مما شيء ال.د 

 : الكرة الفردية الخاطفة لميجمة المنفذ البلعب يستمـ-6

  .الممعب منتصؼ عند.أ 
 .االنطبلؽ بداية في.ب 
  المنافس. لمرمى كصكلو عند.ج 
 .بالكرة الكامؿ كالتحكـ الصحيح االستبلـ يضمف بما بالممعب مكاف بأم.د 

 :طريؽ عف المدافع البلعب مف بالتخمص الفردية الخاطفة لميجمة المنفذ البلعب يقكـ -7 

 .آخر لبلعب لمخمؼ الكرة تمرير.أ 
 .التصكيب ثـ المرمى نحك كاالنطبلؽ المدافع مف كالتخمص البلعب مف المحكـ الخداع.ب 
 .لممدافع الكصكؿ قبؿ المرمى باتجاه التصكيب.ج 
 .كبقكة المرمى باتجاه كالتصكيب الممعب منتصؼ مف عاليان  القفز.د 
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 :امتبلؾ يجب سمسة بطريقة الفردم الخاطؼ اليجكـ لتنفيذ-8

 .اليد كرة لمعبة األساسية الميارات بعض.أ 
 . فقط كالتصكيب كالتنطيط االستقباؿ ميارة .ب 
 .كالتصكيب كالتنطيط كالتمرير االستقباؿ ميارة .ج 
 .اليد كرة لمعبة األساسية الميارات جميع .د 

 :ىك(  المكسع)  الجماعي الخاطؼ اليجكـ خطط -9

 .المنافس المرمي حارس مف لمتخمص جماعي تصرؼ .أ 
 .منافس العب مف أكثر مراقبة مف لمتخمص جماعي تصرؼ .ب 
 .محكـ بشكؿ اليجكـ لتنفيذ جماعي تصرؼ.ج 
  .سبؽ ما كؿ .د 

 :طريؽ عف السريع اليجكـ ينفذ -10

 .األماكف تغيير مع سريعة تمريرات كعمؿ( 4-2) البلعبيف مف مجمكعة .أ 
 .األكثر عمى العبيف كأ العب بيف االستبلـ كأ التمرير خبلؿ مف .ب 
 .المرمى عمى التصكيب حتى المستمر كالتنطيط الكرة يستقبؿ كاحد العب .ج 
 ج+  أ  .د 

 (: المكسع)  الجماعي الخاطؼ أك ( السريع)  الفردم الخاطؼ اليجكـ يتـ-11

 .لمخمؼ األماـ مف البلعب كانطبلؽ المنافس الفريؽ مف الكرة انقطاع لحظة .أ 
 .لؤلماـ الخمؼ مف البلعب كانطبلؽ المنافس الفريؽ مف الكرة انقطاع لحظة .ب 
 .المنافس لمفريؽ المنظـ اليجكـ لحظة في .ج 
 .الكرة عمى مستحكذ كىك لمنافسا لمفريؽ العددم النقص لحظة في .د 
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 أم الطرؽ الناجحة لمعمؿ بيا في حاؿ كجكد العب مميز بالتصكيب مف بعيد: -12

 :صفر(6).أ 
 (1: 5).ب 
 (2: 4).ج 
 (3:3).د 

 :ىك المنطقة دفاع -13

 .المدافعيف ىجمات كافشاؿ منطقتو عف بالدفاع كاحد العب قدرة.أ 
 .المنافس الفريؽ دفاع عمى المنظـ باليجـك العب مف أكثر قدرة.ب 
 .المخصصة المنطقة في العب كؿ ميمة كتحديد البلعبيف بيف كامؿ كتعاكف تغطية.ج 
 ب+  أ.د 

 كاحدة: عداالمنطقة ما لمجمكعات تعتبر مف طرؽ دفاع جميع ا -14

 ( 2: 4( ، )1،5:صفر( ، )6).أ 
 ( 4:2( ، )3:3( ، )6)صفر:.ب 
 (3:3( ، )1: 5:صفر( ، )6).ج 
 (3:3( ، )2: 4( ، )1: 5).د 

 :مف( صفر:6) المنطقة دفاع استخداـ يكثر-15

 .فقط المبتدئة الفرؽ.أ 
 .فقط العالمية الفرؽ.ب 
  .كالعالمية كالصغار السيدات كفرؽ المبتدئة الفرؽ.ج 
 .فقط المدارس فرؽ.د 
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 :اآلتي النحك عمى( صفر:6) المنطقة دفاع في البلعبيف تمركز يككف-16

 .الحرة الرمية منطقة عمى البلعبيف جميع.أ 
 .بالممعب مكاف أم في المرمى لخط كمكاز   كاحد خط عمى البلعبيف جميع.ب 
 . المرمى منطقة دائرة عمى البلعبيف جميع.ج 
 منطقتو بتغطية العب كؿ يقـك كأف بالفريؽ الخاص الممعب بمنتصؼ مكاف أم في.د 

 .متميز بشكؿ

 : صفر ( 6اختر التحرؾ المناسب لدفاع المنطقة ) -17

    -ب                       - أ

    -د                      -ج

 النحك عمى األساسية الدفاعية كقفتيـ في( صفر:6) طريقة في البلعبيف أطكاؿ يراعى-18
 :اآلتي

 .الخطير لممياجـ لمتصدم فقط باألماـ طكيؿ كاحد العب.أ 
 السريعة اختراقاتوك  المنافس لمفريؽ التصدم يتـ حتى األجنحة عمى القامة طكاؿ البلعبيف.ب 

 .األطراؼ مف
 .القكم بالتصكيب المنافس الفريؽ قدرة لعدـ الطريقة ىذه مف القامة طكاؿ يستثنى.ج 
 .الجناح حتى طكالن  األقؿ ثـ كالمكاجو األمامية الكسط منطقة في القامة طكاؿ.د 
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 :طريقة ىي(  1:  5) المنطقة دفاع -19

 مف المنافس لمفريؽ البنائييف البلعبيف لمنع بالسرعة العبيف خمس بيا يمتاز دفاعية.أ 
  .التعاكف

 مف المنافس لمفريؽ البنائييف البلعبيف لمنع بالسرعة كاحد العب بيا يمتاز دفاعية.ب 
  .التعاكف

  .سريع ىجكـ لتنفيذ بالسرعة العبيف خمس بيا يمتاز ىجكمية.ج 
 .سريع ىجكـ لتنفيذ بالسرعة كاحد العب بيا يمتاز ىجكمية.د 

 : العبيف مسةكيككف بخ( 1: 5) المنطقة دفاع في كالمناسبة الصحيحة الكقفة -20

 .الكسط منطقة في األماـ في كالعب المرمى منطقة خط عمى.أ 
 .خمفيـ المرمى منطقة أماـ كالعب الحرة الرمية منطقة عمى.ب 
 .الحرة المنطقة أماـ كالعب عشكائية بطريقة ممعبيـ منتصؼ في.ج 
 .المرمى منطقة أماـ كالعب عشكائية بطريقة ممعبيـ منتصؼ في.د 

 (: 1:  5اختر التحرؾ المناسب لدفاع المنطقة ) -21

                      -ب                      -أ    

    -د                         -ج
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 :يجب(  1:  5) المنطقة دفاع في اليجكـ إلفشاؿ -22

  .فريقو أفراد مع الكامؿ كالتفاىـ بالسرعة يمتاز ك مكىكب األمامي البلعب يككف أف.أ 
 .المدافعيف قبؿ مف كالسميـ الصحيح لمتحرؾ الفرصة يتيح مما بطئ اليجكـ يككف أف.ب 
  .المناسب التبديؿ يتيح قكم الفريؽ قبؿ مف االحتياط يككف أف.ج 
 .سبؽ مما شيء ال.د 

 :يمتاز دفاعية طريقة ىي(  2:  4) المنطقة دفاع -23 

 .متساك   كبشكؿ بالدفاع فيالبلعب جميع.أ 
 .البنائييف لبلعبيف بالتصدم المرمي منطقة خط عمى المكجديف العبيف أربع بيا.ب 
  .المنافس الفريؽ قبؿ مف التصكيب كأ بناء أم فشاؿا  ك  بالسرعة فاالماميا فالبلعبا بيا.ج 
 .سبؽ ما جميع.د 

 :كقكؼ ىي( 2: 4) المنطقة لدفاع المناسبة الكقفة -24

 .القريبة التصكيب منطقة في الخمؼ في كأربعة البعيدة التصكيب منطقة في مدافعاف .أ 
 .البعيدة التصكيب منطقة في األماـ في كأربعة القريبة التصكيب منطقة في مدافعاف.ب 
 .القريبة التصكيب منطقة في الخمؼ في كمدافعاف البعيدة التصكيب منطقة في أربعة .ج 
 .القريبة التصكيب منطقة في بجكارىما كمدافعاف القريبة التصكيب منطقة في أربعة.د 
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 ( 2:  4اختر التحرؾ المناسب لدفاع المنطقة ) -25

    -ب                       - أ

    -د                       -ج
 

 :بػػػ عاـ بشكؿ( 3:3) المنطقة دفاع طريقة تمتاز -26

 .البعيدة التصكيب إمكانية مف المنافسيف منعيا .أ 
 .منافسال لمفريؽ مريح بشكؿ الكرة تداكؿ مف منعيا .ب 
 .المدافعيف بيف المسافة التساع الدفاع لخطي السيؿ لبلختراؽ منافسال الفريؽ قدرة .ج 
 .المنافس الفريؽ عمى سريع بشكؿ مرتدة ىجمات لعمؿ المدافع الفريؽ قدرة .د 

 :كجكد عند المنافس الفريؽ في( 3:3) المنطقة دفاع طريقة تستخدـ -27

 .بعيد مف بالتصكيب يتميز كاحد مياجـ .أ 
 .بعيد مف بالتصكيب يتميزاف مياجَميف .ب 
 .بعيد مف بالتصكيب فيتميزك  أكثر أك مياجميف ثبلثة .ج 
 .قكم دفاع خط .د 
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 : ىي( 3:3) المنطقة دفاع طريقة في الدفاع خطكط -28

 .المرمى منطقة خط أماـ مكجكد كاحد دفاع خط .أ 
 .الحرة الرمية منطقة خط أماـ مكجكد كاحد دفاع خط .ب 
 خط أماـ الثاني الدفاعي كالخط المرمى منطقة خط أماـ األكؿ الخط يقؼ دفاع خطا .ج 

 .الحرة الرمية
 الخط أماـ الثاني الدفاعي كالخط المرمى منطقة خط أماـ األكؿ الخط يقؼ دفاع خطا .د 

 .مباشرة األكؿ

 (: 3:  3اختر التحرؾ المناسب لدفاع المنطقة ) -29

    -ب                       - أ

    -د                        -ج

 يقسـ البلعبكف بالدفاع إلى: -30

 ف أك خمفيكف.العبيف بنائي.أ 
 ف. العبيف مياجميف مميزي .ب 
 الدائرة. العبي.ج 
 أ + ج.د 
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 :اليد كرة في فالبلعبي كاجبات -31

 .المباراة أثناء اليجكمي العمؿ في البلعبيف جميع اشتراؾ.أ 
 .المعب ميداف في األساسي االصطفاؼ أثناء يشغمو محدد مكاف العب لكؿ.ب 
 .المباراة خبلؿ كاجباتو مع يتناسب بما الدفاع أك اليجكـ في لو المحدد مكانو مف ينطمؽ.ج 
 سبؽ ما جميع.د 

 :البلعب ياـلق  االسـ بيذا المعب صانع سمى لماذا -32

 .الخطة يخدـ بما زمبلئو كتكجيو المعب ببناء.أ 
 .سميـ بشكؿ كتنفيذىا الخاطفة اليجمة بتنفيذ .ب 
 .المنافس ضد البلعبيف مع قكم دفاعي خط ببناء .ج 
 .سبؽ ما جميع .د 

 ف:البنائيف كاجبات البلعبي -33

 السيطرة عمى مسار المعب كاقتناص الفرص لمتصكيب عؿ المرمى..أ 
 القدرة عمى التفكير كتحريؾ زمبلئيـ كعمؿ ثغرات دفاعية في الفريؽ المنافس..ب 
 أف يحمكا محؿ زمبلئيـ مف العبي الدائرة. .ج 
 جميع ما سبؽ..د 

 :ألنو االسـ بيذا الدائرة العب تسمية سبب -34

  .الممعب منتصؼ دائرة عمى متمركز يككف .أ 
 .المنافس لمفريؽ المرمى منطقة خط عمى كيتحرؾ يتمركز .ب 
  نافس.الم الفريؽ دائرة عمى ان متمركز  يككف .ج 
 .سبؽ ما جميع .د 

 
 



143 
 

 كاجبات العبي الدائرة: -35

 ماكف عمى مقربة مف خط منطقة المرمى. أخذ األ.أ 
 التصكيب المباشر عمى مرمى المنافس في جميع الحاالت..ب 
 حداث المعب معتمديف عمى رشاقتيـ كاتخاذ المراكز المناسبة. أاالشتراؾ في .ج 
 أ + ج  .د 

 

 انتيت األسئمة بحمد هلل
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 مفتاح اإلجابة

 د ج ب أ رقم الفقرة  د ج ب أ رقم الفقرة

 1.     19.     

2 .     22.     

3 .     21.     

4 .     22.     

5 .     23.     

6 .     24.     

7 .     25.     

8 .     26.     

9 .     27.     

12 .     28.     

11  .     29.     

12 .     32.     

13 .     31.     

14 .     32.     

15 .     33.     

16 .     34.     

17 .     35.     

18 .     36.     
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 اإلجابة

 د ج ب أ رقم الفقرة  د ج ب أ رقم الفقرة

 1.    x 19.  x   

2 .    x 22. x    

3 .   x  21. x    

4 .   x  22. x    

5 . x    23.  x   

6 .    x 24. x    

7 .  x   25.  x   

8 .    x 26. x    

9 .  x   27.   x  

12 . x    28.   x  

11  .  x   29.   x  

12 .  x   32.    x 

13 .   x  31.    x 

14 .  x   32. x    

15 .   x  33.    x 

16 .   x  34.  x   

17 .    x 35.    x 

18 .    x 36.     
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 (2ممحق رقم )

 بطاقة المالحظة
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 غزة –ة ـــسالمية اإلــامعـالج

 عمـادة الدراســـــات العليــــــا

 ة ـــــــــــــيــة التربــــــــــــــكلي

 تدريس المناهج وطرق ال قسم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 .المحتـر : .................................................. ق الدكتكر/

 ،،، كبركاتو اهلل كرحمة عميكـ السبلـ

 بطاقة مالحظة تحكيم : الموضوع

 كرة ميارات اكتساب في المدمج التعميم توظيف أثر " بعنكاف  دراسة بإجراء الباحث يقـك
 لمتطمبات كذلؾ استكماالن  "جامعة األقصى /كمية التربية البدنية والرياضية  طالب لدى اليد

 أعدّ  كقد التدريس في الجامعة اإلسبلمية، كطرؽ المناىج في الماجستير درجة عمى الحصكؿ
 التربية كمية طبلب لدل تطبيؽ األداء الخططي مستكل عمى لمتعرؼ الباحث بطاقة مبلحظة

 .كالرياضية البدنية

مف  أرجك الدراسة ىذه إنجاز في كلممساعدة المجاؿ، ىذا في خبرة مف بو تتمتعكف لما كنظران 
 :مف حيث األداة ىذه بتحكيـ التكـر سيادتكـ

 مدل كفاية المجاالت كشمكليا. -1
 انتماء الفقرة لممجاؿ الذم تنتمي اليو. -2
 .المغكية كالسبلمة العممية الصحة -3
 إبداء الرأم في الفقرات حذفان أك إضافة أك تعديبلن.  -4

 ،،، تعاكنكـ حسف لكـ شاكران 

 اشراؼ       الباحث     

 د. كائؿ المصرم /د. محمكد الرنتيسي              ياسر محمد اسميـ
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أداةبطاقةالمالحظةبالصورةالنهائٌة

 :.......................................................طالباسمال

كبيرة  الفقرة م
 جدا

صغيرة  صغيرة متوسطة كبيرة
 جدا

 المحور األول: خطط اليجوم الجماعي
 ) السريع ( الفردي: اليجوم الخاطف ) أ (المجال

بالمكاف السريع الذم سينفذ اليجـك الخاطؼ  البلعبمركز يت 1
 المناسب

     

تجاه مرمى اب السريع المنفذ لميجـك الخاطؼ ينطمؽ البلعب 2
 المنافس بسرعة

     

لكرة بطريقة ا السريع المنفذ لميجـك الخاطؼ البلعب يستمـ 3
 صحيحة

     

البلعب يتخمص البلعب المنفذ لميجـك الخاطؼ السريع مف  4
 المدافع بسيكلة

     

الميارات  السريع المنفذ لميجـك الخاطؼالبلعب  يمتمؾ 5
ح لو تنفيذ اليجمة بشكؿ سريع كدقة في التي تتي اليجكمية
 التنفيذ

     

لبلعب المنفذ لميارة اليجكـ مرر الذم يالبلعب  يمتمؾ 6
 لمتمرير السريع ميارة اإلتقاف الخاطؼ

     

المنطمؽ في اليجكـ الخاطؼ  ر البلعب الكرة لبلعبمرَ ي 7
 بسرعة

     

يستمـ البلعب المنفذ لميجـك الخاطؼ السريع الكرة مع التنطيط  8
 السميـ لمكصكؿ لممكاف المناسب كالتصكيب عمى المرمى

     

بطريقة سمسة كسيمة  البلعب اليجـك الخاطؼ السريع ذينف 9
 بدقة عالية تضمف التسجيؿ السيؿ في مرمى المنافس

     

مف اليجـك الخاطؼ المنافسفي مرمى  ان ىدفالبلعب سجؿ ي 10

 زميؿ العب مف الكرة استبلـالسريع بعد 
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كبيرة  الفقرة م
 جدا

صغيرة  صغيرة متوسطة كبيرة
 جدا

 ( الموسع) ب (: اليجوم الخاطف الجماعي ) المجال
 بالمكاف الخاطؼ اليجكـ سينفذكف الذيف البلعبكف يتمركز 11

 المناسب
     

 اتجاهالمكسع  الخاطؼ لميجكـ فك المنفذ ينطمؽ البلعبكف 12
المنافس بسرعة تبعان لكاجبات كؿ مركز مف مراكز  مرمى
 المعب

     

 المجمكعةالمكسع مع  الخاطؼ لميجـك المنفذ البلعب يستمـ 13
 سيمة بطريقة لكرةا

     

 التخمص المكسع الخاطؼ لميجكـ فك المنفذ البلعبكف يستطيع 14
 بسيكلة الدفاع أك أكثر في العب مف

     

الميارات  المكسع الخاطؼ لميجكـ فك المنفذ البلعبكف يمتمؾ 15
 سريع بشكؿ اليجمة تنفيذ ليـ تتيح التياليجكمية بالكرة ك 

 كقكم

     

 المكسع الخاطؼ اليجكـيمرر في بناء  الذم البلعب يمتمؾ 16
 التمرير بشكؿ صحيح ميارة

     

 الخاطؼ اليجكـ في فيالمنطمق فلبلعبي الكرةالبلعب  مرري 17
 المكسع بسرعة

     

 مع المجمكعة  المكسع الخاطؼ لميجـك المنفذالبلعب  يستمـ 18
 كالتمرير السميـ بيف زمبلئو المنفذيف لميجمة الخاطفة لمكرة
 صحيحة بطريقة اليجمة سيؿي كالذم

     

 كسيمة سمسة بطريقة اليجـك الخاطؼ المكسع البلعب نفذي 19
المنافس في أقؿ زمف  مرمى في السيؿ التسجيؿ تضمف
 ممكف

     

      مرمى في ىدؼ كتسجيؿ زميؿ العب مف الكرة يستمـ البلعب 20
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كبيرة  الفقرة م
 جدا

صغيرة  صغيرة متوسطة كبيرة
 جدا

 المكسع الخاطؼ اليجكـ مف منافسال
 بالكاجبات كااللتزاـ نطبلقاتالاب سرعة البلعبكف يعمؿ 21

 تؤدم الجماعية الخاطفة اليجمة في المعب لمراكز الخططية
 المكسعة الخاطفة اليجمة إلنجاح المدافعيف مف تخمصمل

     

تؤدم ك مدافعيف ال المنفذكف لميجـك الجماعي يراكغ البلعبكف 22
 بنجاح لسيكلة الكصكؿ لممرمى

     

 

 الخطط الدفاعيةالمحور الثاني: 
 : صفر ( 6)  دفاع المنطقة: المجال ) أ (

      في أماكنيـ حسب الخطة المتبعة فالبلعبيجميع  يمتـز 23
بعد انتياء اليجمة؛ كذلؾ ألخذ  بسرعة يرجع البلعبكف 24

 الكضع الصحيح لكؿ العب حسب مكانو
     

      بتحركاتيـ حسب الخطة المتبعة فالبلعبيجميع  يمتـز 25
في الخطة الدفاعية لزمبلئيـ المجاكريف في  يساند البلعبكف 26

 تنفيذ الخطة المتبعة
     

الثغرات التي تحدث نتيجة التحركات اليجكمية  البلعبكف سدي 27
 السريعة مف الفريؽ المياجـ

     

 ( 1:  5)  دفاع المنطقة: المجال ) ب ( 
      لتنفيذ الخطة المتبعةماكنيـ أفي  فالبلعبيتقيد جميع ي 28
المدافع المتقدـ أماـ المدافعيف عمى خط منطقة  البلعب يقؼ 29

 المرمى  في مكانو المناسب
     

بطريقة صحيحة المدافع المتقدـ في الخطة المتبعة يتحرؾ  30
 لمنع كصكؿ الكرات لصانع االلعاب في الفريؽ المنافس 

     

      اليجكمي لمفريؽ المنافس الخططي العمؿ ُيفشؿ المدافع المتقدـ تصكر 31
يقـك المدافع المتقدـ بتنسيؽ العمؿ الدفاعي لممدافعيف المكجكديف عمى  32

 بالفريؽ المنافس خط المرمى كذلؾ عمى حسب اليجـك مف البلعبيف
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كبيرة  الفقرة م
 جدا

صغيرة  صغيرة متوسطة كبيرة
 جدا

 بشكؿ سميـ عمى خط المرمىف ك المكجكدالمدافعكف تحرؾ ي 33
 تنفيذ الخطة بالشكؿ الجيدل

     

بشكؿ سمس كسيؿ بما ك  المتناسؽ التحرؾالمدافعكف ب يقكـ 34
 يخدـ تنفيذ الخطة المتبعة

     

بشكؿ  ف عمى خط المرمىالمدافع المتقدـ كالمدافعك يتحرؾ  35
 بما يخدـ تنفيذ الخطة المتبعةك  متناسؽ

     

الثغرات المكجكدة في الدفاع  المدافع المتقدـيغمؽ البلعب  36
 محكـبشكؿ 

     

  كالبعيد القريب التصكيب منطقة في فالبلعبي جميع يتفاىـ 37
 الدفاعية المسافات غبلؽا  ك  منظـ بشكؿ المرمى كحارس

     

 ( 2:  4)  دفاع المنطقة: المجال ) ج (
      ف بأماكنيماـ المدافعاف االثنيف األماميايمتز  38
ف عمى خط منطقة المرمى بالمكاف ك ف المكجكدك ـ المدافعيمتز  39

 الخطة المكضكعة المياجميف كفؽ المحدد ليـ بما يتبلءـ مع
     

 العبي ضد لمدفاع( 2:4) الدفاعي التشكيؿ الفريؽ يستخدـ 40
 مف التصكيب يجيداف مياجميف بكجكد تتميز التي الفرؽ

 الخمفية اليجكمية المراكز

     

بطريقة صحيحة كسميمة بناءن عمى  فالبلعبيتحرؾ جميع ي 41
 المكقؼ اليجكمي

     

بناءن عمى المكاقؼ  ينسجـ جميع المدافعيف في تحركاتيـ 42
 اليجكمية

     

      كؿ بمكانو عند انتياء اليجمةبسرعة  يرجع كيقؼ البلعبكف 43
التحركات ف الثغرات التي تحدث نتيجة ك سد المدافعي 44

 لمفريؽ المنافس اليجكمية
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كبيرة  الفقرة م
 جدا

صغيرة  صغيرة متوسطة كبيرة
 جدا

 ( 3:  3المجال) د (: دفاع المنطقة )  
يمتـز المدافعكف األماميكف عمى منطقة التصكيب البعيدة  45

 بأماكنيـ
     

 لمنعخط المرمى  ف عمى منطقةك ف المكجكدك المدافع يمتـز 46
 المرمى عف القريب التصكيب

     

      بشكؿ سميـ كسمس فالمدافعكف األماميك تحرؾ ي 47
 تصكرال لمنع لممياجميف يتصدل المدافعكف األماميكف 48

 كسد الثغرات أماميـ المرمي عمى البعيد كالتصكيب اليجكمي
     

 لتغطيةمفيكف عند خط منطقة المرمى ف الخالمدافعك تحرؾ ي 49
كالدفاع بما يتناسب مع  القريب التصكيب منطقة كتأميف

 الخطة المنفذة

     

ف عمى سد الثغرات التي تحدث يساعد المدافعكف األماميك  50
 قكم كالسريع لمياجمي الفريؽ المنافسنتيجة التحرؾ ال

     

لبلعبيف األمامييف لمتصدم اف يساند المدافعكف الخمفيك  51
 منافسلميجـك القكم مف الفريؽ ال

     

بما يساعد عمى بشكؿ سميـ ف البلعبكف األماميك تحرؾ ي 52
 التخفيؼ مف اليجـك الحاد عمى المدافعيف الخمفييف

     

بأماكنيـ عند الرجكع مف اليجكـ  البلعبيفتمركز جميع ي 53
 لمدفاع

     

الدفاع كحارس المرمى عند اليجـك القكم مف  يتكافؽ خطا 54
 منافسالفريؽ ال
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 (3) رقم ممحق

 (المدمج لميارات كرة اليد )الخطط اليجومية والدفاعيةالتعميم 
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 (التعميم المدمج لميارات كرة اليد )الخطط اليجومية والدفاعية

 التعميم التقميدي لكترونيالتعميم اإل  الميارات الفرعية ساسيةالميارة األ

 

 

 

 

 

 اليجوم خطط
 الجماعي

 

 
 
 
 
 
 

 
الفردم  الخاطؼ اليجكـ -1

 (السريع)

 

 

كمجمكعة مغمقة  Facebook<<مف خبلؿ مكقع 
 يتـ ما يمي : 

طار النظرم الخاص بالميارة مف = عرض اإل
 . p.p.tخبلؿ شرائح 

= تشمؿ عمى مقاطع صكر لمميارة كما تتضمف 
 عرض فيديك.

: ) تتضمف مف خبللو نصية = منتدل لممناقشة
 تزامف (.غير م -لمنقاش حكؿ الميارة متزامف

= يسمح لبلعبيف بتبادؿ المعمكمات سكاء صكر أك 
 فيديكىات مع بعضيـ بالمكقع.

 مح المكقع التكاصؿ مع المدربيف ذم= يس
 االختصاص لبلستفادة مف تكجيياتيـ . 

 

= يستعرض المعمـ المعمكمات النظرية 
 المتعمقة بالميارة مف خبلؿ األسئمة التالية : 

 ( xاـ  √) 

الخاطؼ الفردم الذم يبدأه اليجـك  -
الفريؽ مف مكقفو الدفاعي، كيرتكز 

 عمى االمتبلؾ المفاجئ لمكرة.
يتطمب اليجـك الفردم تعاكف بيف  -

زميميف عمى األقؿ أحدىما بسرعة 
خر بسرعة االنطبلؽ لؤلماـ كاآل

 التمرير كقدر كبير مف الدقة.
يجب أف يككف انطبلؽ المياجميف  -

بانتشارىـ بالممعب، فاتساعيـ 
 باالنتشار يزيد صعكبة الدفاع. 
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 التعميم التقميدي لكترونيالتعميم اإل  الميارات الفرعية ساسيةالميارة األ

 

 

 

جابات البلعبيف كيمكنو إ= يناقش المعمـ 
دعميا كالتأكيد عمييا مف خبلؿ صفحة 

Facebook. 

= بدء المعمـ بالعرض العممي لمميارة أماـ 
 البلعبيف .

ذ = يطمب المعمـ مف العب أك أكثر بتنفي
 الميارة أماـ البلعبيف .

= يطمب المعمـ مف جميع البلعبيف الكقكؼ 
عمى شكؿ قاطرة بحيث يتـ تنفيذ الميارة مف 
 الجميع كيقـك المعمـ بمراقبة تنفيذ الميارة .

= مف خبلؿ متابعة المعمـ لبلعبيف الذيف 
كالفكرية ينفذكف الميارة يتـ التغذية الراجعة 

 .خطاءلبلعبيف كتعديؿ األ
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 الوحدة التعميمية األولى
 (السريع) الفردي الخاطف اسم الفعالية: اليجوم

 دقيقة 120الوقت: 
 المالحظات الزمن ساليب واألنشطةاأل الخبرة الحركية القسم
 نشاط تمييدم

 المقدمة -
 اصطفاؼ -
 شرح اليدؼ مف الكحدة التعميمية -

 اليركلة الخفيفة           

 
 انتشار حر

 

 
 د 10

 
التشديد عمى 

حماء كالبدء اإل
 أنشطة تنمية المياقة بالتدرج

 حماء خاصإ -
 ألعمى كالرابعة عدات بثبلث ألسفؿ الذراعيف ضغط(  فتحان  كقكؼ) 
 الركبتيف مد مع سفؿأ مف القدميف مسؾ(  كقكؼ) 
 .كلمخمؼ األماـ إلى الذراعيف دكراف(  جانبان  الذراعيف.  كقكؼ) 

ناسب كالتغيير أخذ الشكؿ الم
) دائرة، انتشار عند المزكـ

 حر، مربع ناقص ضمع(

 
 د 5

 الرئيسي
 ميارة أساسية  -

 (9رقـ ) تمييديةتنفيذ لعبة  -
 

 تعميـ البلعبيف كيفية التمركز الصحيح . -
 االنطبلؽ السريع لتنفيذ الميارة. -

 (1،2،3،4)رقـ كذلؾ مف خبلؿ التماريف 

 االلتزاـ بقكاعد المعبة.
 

تنفيذ التماريف كؿ عمى 
 منو. حسب المطمكب

 د 15
 
 د 85

 

 ىركلة خفيفة. - الختامي
 تماريف استرخاء. -
 تكجييات ثـ االنصراؼ  -

 

أثناء اليركلة  د 5 
تعطى التكجييات 
 العامة لبلعبيف.
كالتأكيد عمى 

 تماريف االسترخاء
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 الوحدة التعميمية الثانية
 ( السريع)  الفردي الخاطف اسم الفعالية: اليجوم

 دقيقة 120الوقت: 
 المالحظات الزمن الساليب واألنشطة الخبرة الحركية القسم
 نشاط تمييدم

 المقدمة -
 اصطفاؼ -
 السابقة الشرح الكحدة التعميمية أىداؼ التأكيد عمى -

 اليركلة الخفيفة           

 
 انتشار حر

 

 
 د 10

 
التشديد عمى 

االحماء كالبدء 
 أنشطة تنمية المياقة بالتدرج

 احماء خاص -
 كامبلن  الركبتيف ثني شارةاإل كعند أمامان، المشي(  الكسط ثبات.  كقكؼ) 
 .أمامان  الذراعيف مد مع
 .كامبلن  الركبتيف ثني ثـ عاليان  العقبيف رفع(  الكسط ثبات.  كقكؼ) 
 .كالضغط أسفؿ، أمامان، الجذع ثني(  عاليان  الذراعاف.  طكيؿ جمكس) 

ناسب كالتغيير أخذ الشكؿ الم
انتشار ) دائرة، عند المزكـ

 حر، مربع ناقص ضمع(

 
 د 5

 الرئيسي
 ميارة أساسية  -

 (8رقـ ) تمييديةتنفيذ لعبة  -
 

 التأكيد عمى الجزئيات السابقة لمميارة ثـ تعميـ البلعبيف االستبلـ -
  لمكرة ككيفية تنفيذ الميارة بطريقة سمسة المتميز

 (5،6،7،8) رقـ كذلؾ مف خبلؿ التماريف

 االلتزاـ بقكاعد المعبة.
 

تنفيذ التماريف كؿ عمى 
 حسب المطمكب منو.

 د 15
 
 د 85

 

 ىركلة خفيفة. - الختامي
 تماريف استرخاء. -
 تكجييات ثـ االنصراؼ  -

 

أثناء اليركلة  د 5 
تعطى التكجييات 
 العامة لبلعبيف.
كالتأكيد عمى 

 تماريف االسترخاء
 



158 
 

 التعميم المدمج لميارات كرة اليد )الخطط اليجومية والدفاعية(

 التعميم التقميدي لكترونيالتعميم اإل  الميارات الفرعية ساسيةالميارة األ

 

 

 

 

 اليجوم خطط
 الجماعي

 

 
 
 
 
 
 
            الجماعي  الخاطؼ اليجكـ-2
 .( المكسع) 
 

 

 سيتـ ما يمي: Facebook<<مف خبلؿ صفحة 
طار النظرم الخاص بالميارة مف = عرض اإل

عرض محددة مع .Web صفحات كيب  خبلؿ
 بكربكينت.

 = مقاطع فيديك تحدد الميارة ككيفية تطبيقيا 
ف بتغذية الصفحة بمعمكمات عف = يقـك البلعبك 

    ، ميارة عف طريؽ ركابط جديدة ) صكرال
( كالتعميؽ عمييا بما يعكد بالفائدة عمى فيديكىات
 الجميع .

 

 

تقاف الميارة السابقة إ= يتـ مراجعة مدل 
ء الفني ليا كربطيا كذلؾ لمكقكؼ عمى األدا

 باألداء الفني لمميارة البلحقة.

= يقـك المعمـ بربط المعمكمات السابقة 
طار النظرم الجديد لمميارة الفرعية باإل

 الجديدة. 

طار النظرم لمميارة كذلؾ = يتـ استعراض اإل
  ( x اـ √)  عف طريؽ األسئمة التالية:

 النكع ىذا في التمريرات عدد أف يككف يجب
 .ان اليجـك كبير  مف

 بغية كسريعة قصيرة التمريرات تككف أف يجب
 الفريؽ مف قطعيا كعدـ الكرة عمى المحافظة
 .المنافس
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 التعميم التقميدي لكترونيالتعميم اإل  الميارات الفرعية ساسيةالميارة األ

النكع  ىذا بقيادة المرمى حارس يقكـ ما غالبان 
 لزميؿ الطكيؿ التمرير بسرعة مف اليجكـ

= يتـ مناقشة البلعبيف لؤلسئمة المطركحة مع 
 Facebookالتأكيد عمى الرجكع لصفحة 

 لبلستفادة .

= بدء المعمـ بالعرض العممي لمميارة أماـ 
 البلعبيف .

= يطمب المعمـ مف العبيف أك أكثر بتنفيذ 
 الميارة أماـ البلعبيف .

= يقـك المعمـ بكضع البلعبيف في تشكيبلت 
محددة لمقياـ بتنفيذ عدة تماريف تخدـ كتعمؿ 

 عمى رفع كفاية الميارة.
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 التعميمية الثالثةالوحدة 
 بالعبين اثنين – ( الموسع)  الجماعي الخاطف اسم الفعالية: اليجوم

 دقيقة 120الوقت: 
 المالحظات الزمن ساليب واألنشطةاأل الخبرة الحركية القسم
 نشاط تمييدم

 المقدمة -
 اصطفاؼ -
 شرح اليدؼ مف الكحدة التعميمية -

 اليركلة الخفيفة           

 
 انتشار حر

 

 
 د 10

 
التشديد عمى 

حماء كالبدء اإل
 أنشطة تنمية المياقة بالتدرج

 حماء خاصإ -
 أمامان، الجذع ثني اإلشارة كعند أمامان  الجرم(  عاليان  الذراعاف.  كقكؼ) 

 .الجرم متابعة ثـ أسفؿ،
 .أمامان  المشي مع خمفان  كالضغط عاليان  جانبان  الذراعيف رفع(  كقكؼ) 
 .بالتبادؿ أمامان  القدميف عمى الحجؿ( الكسط ثبات.  كقكؼ) 

ناسب كالتغيير أخذ الشكؿ الم
) دائرة، انتشار عند المزكـ

 حر، مربع ناقص ضمع(

 
 د 5

 الرئيسي
 ميارة أساسية  -

 (5ة رقـ )تمييديتنفيذ لعبة  -
 

 . لبلعبيف اثنيف تعميـ البلعبيف كيفية التمركز الصحيح -
 االنطبلؽ السريع لتنفيذ الميارة. -

 (9،10،11،12)رقـ كذلؾ مف خبلؿ التماريف 

 االلتزاـ بقكاعد المعبة.
 

تنفيذ التماريف كؿ عمى 
 حسب المطمكب منو.

 د 15
 
 د 85

 

 ىركلة خفيفة. - الختامي
 تماريف استرخاء. -
 تكجييات ثـ االنصراؼ  -

 

أثناء اليركلة  د 5 
تعطى التكجييات 
 العامة لبلعبيف.
كالتأكيد عمى 

 تماريف االسترخاء
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 الوحدة التعميمية الرابعة
 بثالث لعبين – ( الموسع)  الجماعي الخاطف اسم الفعالية: اليجوم

 دقيقة 120الوقت: 
 المالحظات الزمن ساليب واألنشطةاأل الخبرة الحركية القسم
 نشاط تمييدم

 المقدمة -
 اصطفاؼ -
 السابقة الشرح الكحدة التعميمية أىداؼ التأكيد عمى -

 اليركلة الخفيفة           

 
 انتشار حر

 

 
 د 10

 
التشديد عمى 

حماء كالبدء اإل
 أنشطة تنمية المياقة بالتدرج

 حماء خاصإ -
( كقكؼ. )كبيرة دكائر في الذراعيف دكراف(  جانبان  الذراعاف.  كقكؼ) 

 .جانبان  الذراعيف رفع مع فتحان  الكثب
 .بالتبادؿ القدميف كلمس عاليان  الجذع رفع(  عاليان  الذراعاف.  فتحان  رقكد) 

ناسب كالتغيير أخذ الشكؿ الم
) دائرة، انتشار عند المزكـ

 حر، مربع ناقص ضمع(

 
 د 5

 الرئيسي
 ميارة أساسية  -

 (2رقـ ) تمييديةتنفيذ لعبة  -
 

 االستبلـ ثبلث العبيف تعميـ ثـ لمميارة السابقة النقاط عمى التأكيد -
خريف بتكافؽ مع الزمبلء اآل الميارة تنفيذ ككيفية لمكرة المتميز
 (13،14،15كذلؾ مف خبلؿ التماريف رقـ ).عالي

 االلتزاـ بقكاعد المعبة.
 

تنفيذ التماريف كؿ عمى 
 حسب المطمكب منو.

 د 15
 
 د 85

 

 ىركلة خفيفة. - الختامي
 تماريف استرخاء. -
 تكجييات ثـ االنصراؼ  -

 

أثناء اليركلة  د 5 
تعطى التكجييات 

 لبلعبيف.العامة 
كالتأكيد عمى 

 تماريف االسترخاء
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 الوحدة التعميمية الخامسة
 بأربع لعبين – (الموسع) الجماعي الخاطف اسم الفعالية: اليجوم

 دقيقة 120الوقت: 
 المالحظات الزمن ساليب واألنشطةاأل الخبرة الحركية القسم
 نشاط تمييدم

 المقدمة -
 اصطفاؼ -
 السابقة الشرح الكحدة التعميمية أىداؼ التأكيد عمى -

 اليركلة الخفيفة           

 
 انتشار حر

 

 
 د 10

 
التشديد عمى 

حماء كالبدء اإل
 أنشطة تنمية المياقة بالتدرج

 حماء خاصإ -
 أمامان، الجذع ثني اإلشارة كعند أمامان  الجرم(  عاليان  الذراعاف.  كقكؼ) 

 .الجرم متابعة ثـ أسفؿ،
 .أمامان  المشي مع خمفان  كالضغط عاليان  جانبان  الذراعيف رفع(  كقكؼ) 
 .بالتبادؿ أمامان  القدميف عمى الحجؿ( الكسط ثبات.  كقكؼ) 

ناسب كالتغيير أخذ الشكؿ الم
) دائرة، انتشار عند المزكـ

 حر، مربع ناقص ضمع(

 
 د 5

 الرئيسي
 ميارة أساسية  -

 (1رقـ ) تمييديةتنفيذ لعبة  -
 

كيفية التمركز الصحيح ألربع العبيف ك االنطبلؽ تعميـ البلعبيف  -
كذلؾ مف خبلؿ التماريف رقـ السريع لتنفيذ الميارة.

(16،17،18)  

 االلتزاـ بقكاعد المعبة.
 

تنفيذ التماريف كؿ عمى 
 حسب المطمكب منو.

 د 15
 
 د 85

 

 ىركلة خفيفة. - الختامي
 تماريف استرخاء. -
 تكجييات ثـ االنصراؼ  -

 

اليركلة أثناء  د 5 
تعطى التكجييات 
 العامة لبلعبيف.
كالتأكيد عمى 

 تماريف االسترخاء
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 الوحدة التعميمية السادسة
 بأكثر من أربع لعبين – ( الموسع)  الجماعي الخاطف اسم الفعالية: اليجوم

 دقيقة 120الوقت: 
 المالحظات الزمن ساليب واألنشطةاأل الخبرة الحركية القسم
 نشاط تمييدم

 المقدمة -
 اصطفاؼ -
 السابقة الشرح الكحدة التعميمية أىداؼ التأكيد عمى -

 اليركلة الخفيفة           

 
 انتشار حر

 

 
 د 10

 
التشديد عمى 

حماء كالبدء اإل
 أنشطة تنمية المياقة بالتدرج

 حماء خاصإ -
 الكثب( كقكؼ. )كبيرة دكائر في الذراعيف دكراف(  جانبان  الذراعاف.  كقكؼ) 

 .جانبان  الذراعيف رفع مع فتحان 
 .بالتبادؿ القدميف كلمس عاليان  الجذع رفع(  عاليان  الذراعاف.  فتحان  رقكد) 

ناسب أخذ الشكؿ الم
) كالتغيير عند المزكـ

دائرة، انتشار حر، مربع 
 ناقص ضمع(

 
 د 5

 الرئيسي
 ميارة أساسية  -

 (11رقـ ) تمييديةتنفيذ لعبة  -
 

 العبيف أربع مف ألكثر تعميـ ثـ لمميارة السابقة النقاط عمى التأكيد -
 بتكافؽ خريفاآل الزمبلء مع الميارة تنفيذ ككيفية لمكرة المتميز االستبلـ
كذلؾ بتكظيؼ  (16،17،18كذلؾ مف خبلؿ التماريف رقـ ) .عالي

 كامؿ الفريؽ في أداء الميارة مع نفس فكرة التماريف السابقة.

 االلتزاـ بقكاعد المعبة.
 

التماريف كؿ عمى تنفيذ 
 حسب المطمكب منو.

 د 15
 
 د 85

 

 ىركلة خفيفة. - الختامي
 تماريف استرخاء. -
 تكجييات ثـ االنصراؼ  -

 

أثناء اليركلة  د 5 
تعطى التكجييات 
 العامة لبلعبيف.
كالتأكيد عمى 

 تماريف االسترخاء
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 التعميم المدمج لميارات كرة اليد )الخطط اليجومية والدفاعية(

 التعميم التقميدي لكترونيالتعميم اإل  الميارات الفرعية ساسيةالميارة األ

 
 
 
 
 
 
 
 

 الخطط الدفاعية
 

 
 
 
 
 
 

 ( صفر:  6)  المنطقة دفاع -1
 

 
 

 :يمي ما سيتـ Facebook صفحة خبلؿ <<مف
 مف بالميارة الخاص النظرم طاراإل = عرض

 . p.p.t شرائح خبلؿ
 تطبيقيا. ككيفية الميارة تحدد فيديك = مقاطع

 لمميارة. صكر عمى تشمؿ =
 أك صكر سكاء المعمكمات بتبادؿ لبلعبيف = يسمح
بالمكقع  كالنقاش حكؿ الميارة  بعضيـ مع فيديكىات

 بما يثرم المجاؿ المطركح.
 
 

 
 النظرية المعمكمات المعمـ يستعرض =

  :  التالية األسئمة خبلؿ مف بالميارة المتعمقة
 ( x اـ √) 

التصكيب يككف الكقكؼ في منطقة  -
 مع كجكد مدافع في األماـ.

يككف احتماالت تحرؾ المدافعيف  -
كاألماكف التي قد يغطكنيا كعادة 
 التعاكف يككف عمى شكؿ مثمث.

عندما يخرج مدافع لمقابمة مياجـ ييـ  -
بالتصكيب تبقى منطقتو بدكف 

 تغطية.
 

مع  لمميارة العممي بالتطبيؽ المعمـ = بدء
 . البلعبيف مجمكع

االنتشار الحر في منتصؼ = مف خبلؿ 
البلعبيف  الممعب يتـ مع الصافرة انطبلؽ

ماكنيـ حسب الميارة المعطاة، مع أألخذ 
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 التعميم التقميدي لكترونيالتعميم اإل  الميارات الفرعية ساسيةالميارة األ

عمؿ التحركات البلزمة كالمتكخاة الدفاعية 
 في ىذه الطريقة

 الذيف لبلعبيف المعمـ متابعة خبلؿ = مف
 كالفكرية الراجعة التغذية يتـ الميارة ينفذكف
 األخطاء. كتعديؿ لبلعبيف
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 الوحدة التعميمية السابعة
 : صفر ( 6اسم الفعالية: دفاع المنطقة ) 

 دقيقة 120الوقت: 
 المالحظات الزمن ساليب واألنشطةاأل الخبرة الحركية القسم
 نشاط تمييدم

 المقدمة -
 اصطفاؼ -
 شرح اليدؼ مف الكحدة التعميمية -

 اليركلة الخفيفة           

 
 انتشار حر

 

 
 د 10

 
التشديد عمى 

حماء كالبدء اإل
 أنشطة تنمية المياقة بالتدرج

 حماء خاصإ -
 . ببطء أسفؿ أمامان  الجذع ثني(  فتحان .  كقكؼ) 
 . الذراعيف ثني(  مائؿ انبطاح) 
 .لمجانبيف الجذع لؼ تبادؿ(  عاليان  الذراعاف. جثك) 

ناسب كالتغيير أخذ الشكؿ الم
) دائرة، انتشار عند المزكـ

 حر، مربع ناقص ضمع(

 
 د 5

 الرئيسي
 ميارة أساسية  -

 (10رقـ ) تمييدية تنفيذ لعبة -
 

 تعميـ البلعبيف كيفية التمركز الصحيح . -
 االنطبلؽ السريع لتنفيذ الميارة. -

 ( 20،22،23)رقـ كذلؾ مف خبلؿ التماريف 

 االلتزاـ بقكاعد المعبة.
 

تنفيذ التماريف كؿ عمى 
 حسب المطمكب منو.

 د 15
 
 د 85

 

 ىركلة خفيفة. - الختامي
 تماريف استرخاء. -
 تكجييات ثـ االنصراؼ  -

 

أثناء اليركلة  د 5 
تعطى التكجييات 
 العامة لبلعبيف.
كالتأكيد عمى 

 تماريف االسترخاء
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 الوحدة التعميمية الثامنة
 : صفر ( 6اسم الفعالية: دفاع المنطقة ) 

 دقيقة 120الوقت: 
 المالحظات الزمن ساليب واألنشطةاأل الخبرة الحركية القسم
 نشاط تمييدم

 المقدمة -
 اصطفاؼ -
 السابقة الشرح الكحدة التعميمية أىداؼ التأكيد عمى -

 اليركلة الخفيفة           

 
 انتشار حر

 

 
 د 10

 
التشديد عمى 

حماء كالبدء اإل
 أنشطة تنمية المياقة بالتدرج

 حماء خاصإ -
 مع ألعمى الكثب(  عاليان  اليسرل الذراع.  جانبان  اليمنى الذراع.  كقكؼ) 

 .الذراعيف كضع تبادؿ
 .بالتبادؿ المخالفة باليد المشط لممس أسفؿ أمامان  الجذع ثني(  فتحان  كقكؼ) 
 .مامان أ الذراعيف مد مع كامبلن  الركبتيف ثني(  عرضان  انثناء.  فتحان  كقكؼ) 

ناسب أخذ الشكؿ الم
) دائرة، كالتغيير عند المزكـ

حر، مربع ناقص  انتشار
 ضمع(

 
 د 5

 الرئيسي
 ميارة أساسية  -

 (15ة رقـ )تمييديتنفيذ لعبة  -
 

 إفشاؿ كيفية البلعبيف تعميـ ثـ لمميارة السابقة النقاط عمى التأكيد -
كذلؾ مف خبلؿ التماريف رقـ ..المنافس مف اليجكمي التصكر

(22،23،24) 

 االلتزاـ بقكاعد المعبة.
 

تنفيذ التماريف كؿ عمى 
 حسب المطمكب منو.

 د 15
 
 د 85

 

 ىركلة خفيفة. - الختامي
 تماريف استرخاء. -
 تكجييات ثـ االنصراؼ  -

 

أثناء اليركلة  د 5 
تعطى التكجييات 
 العامة لبلعبيف.
كالتأكيد عمى 

 تماريف االسترخاء
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 التعميم المدمج لميارات كرة اليد )الخطط اليجومية والدفاعية(

 التعميم التقميدي لكترونيالتعميم اإل  الفرعيةالميارات  ساسيةالميارة األ

 
 
 
 

 الخطط الدفاعية
 

 
 
 
 
 
 
 

 ( 1:  5دفاع المنطقة )  -2
 

 
سيتـ ما  Facebook<<مف خبلؿ صفحة 

 يمي:
طار النظرم الخاص بالميارة = عرض اإل

 مف خبلؿ عرض بكربكينت.
= منتدل لممناقشة : ) تتضمف مف خبللو 

غير  -متزامفنصية لمنقاش حكؿ الميارة 
 متزامف (.

= يسمح لبلعبيف بتبادؿ المعمكمات سكاء 
صكر أك فيديكىات مع بعضيـ مف خبلؿ 

 المكقع.
 
 
 
 
 

 
تقاف الميارة إ= يتـ مراجعة مدل 

السابقة كذلؾ لمكقكؼ عمى األداء الفني 
ليا كربطيا باألداء الفني لمميارة 

 البلحقة.
= يقكـ المعمـ بربط المعمكمات السابقة 

طار النظرم الجديد لمميارة الفرعية باإل
 الجديدة.

يستعرض المعمـ المعمكمات النظرية  =
المتعمقة بالميارة مف خبلؿ األسئمة 

 ( xاـ  √التالية : ) 
 

كقكؼ مدافع كاحد في منطقة  -
التصكيب البعيدة كخمفو خمسة 
مف زمبلئو في منطقة التصكيب 

 القريبة.
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 التعميم التقميدي لكترونيالتعميم اإل  الفرعيةالميارات  ساسيةالميارة األ

 
 

 

تستخدـ ىذه الطريقة في حالة  -
 امتياز أكثر مف مياجـ.
= يتـ مناقشة البلعبيف لؤلسئمة 

المطركحة مع التأكيد عمى الرجكع 
 لبلستفادة . Facebookلصفحة 

ممي لمميارة = بدء المعمـ بالعرض الع
 مع مجمكع البلعبيف .

= مف خبلؿ متابعة المعمـ لبلعبيف 
الذيف ينفذكف الميارة يتـ التغذية الراجعة 

 تعديؿ االخطاء.كالفكرية لبلعبيف ك 
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 الوحدة التعميمية التاسعة
 ( 1: 5اسم الفعالية: دفاع المنطقة )  

 دقيقة 120الوقت: 
 المالحظات الزمن ساليب واألنشطةاأل الخبرة الحركية القسم
 نشاط تمييدم

 المقدمة -
 اصطفاؼ -
 شرح اليدؼ مف الكحدة التعميمية -

 اليركلة الخفيفة           

 
 انتشار حر

 

 
 د 10

 
التشديد عمى 

حماء كالبدء اإل
 أنشطة تنمية المياقة بالتدرج

 حماء خاصإ -
 .جانبان  الجذع ثني تبادؿ( الظير خمؼ تشبيؾ اليديف.  فتحان  كقكؼ) 
 .جانبان  الحجؿ تبادؿ(  الكسط ثبات.  كقكؼ) 
 .عاليان  أمامان  الذراعيف رفع مع كامبل الركبتيف مد(  أربع عمى جمكس) 

ناسب كالتغيير المأخذ الشكؿ 
) دائرة، انتشار عند المزكـ

 حر، مربع ناقص ضمع(

 
 د 5

 الرئيسي
 ميارة أساسية  -

 (17ة رقـ )تمييديتنفيذ لعبة  -
 

 تعميـ البلعبيف كيفية التمركز الصحيح . -
 االنطبلؽ السريع لتنفيذ الميارة. -

 (19،21،25)رقـ كذلؾ مف خبلؿ التماريف 

 االلتزاـ بقكاعد المعبة.
 

تنفيذ التماريف كؿ عمى 
 حسب المطمكب منو.

 د 15
 
 د 85

 

 ىركلة خفيفة. - الختامي
 تماريف استرخاء. -
 تكجييات ثـ االنصراؼ  -

 

أثناء اليركلة  د 5 
تعطى التكجييات 
 العامة لبلعبيف.
كالتأكيد عمى 

 تماريف االسترخاء
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 الوحدة التعميمية العاشرة
 ( 1:  5اسم الفعالية: دفاع المنطقة ) 

 دقيقة 120الوقت: 
 المالحظات الزمن ساليب واألنشطةاأل الخبرة الحركية القسم
 نشاط تمييدم

 المقدمة -
 اصطفاؼ -
 السابقة الشرح الكحدة التعميمية أىداؼ التأكيد عمى -

 اليركلة الخفيفة           

 
 انتشار حر

 

 
 د 10

 
التشديد عمى 

حماء كالبدء اإل
 أنشطة تنمية المياقة بالتدرج

 خاص حماءإ -
 .عاليان  الذراعيف رفع مع الركبتيف مد(  أربع عمى جمكس) 
 .عاليان  أسفؿ مامان أ الذراعيف دكراف(  كقكؼ) 
 .عاليان  الركبة رفع(  الكسط ثبات.  كقكؼ) 

ناسب أخذ الشكؿ الم
) دائرة، كالتغيير عند المزكـ

انتشار حر، مربع ناقص 
 ضمع(

 
 د 5

 الرئيسي
 ميارة أساسية  -

 (3ة رقـ )تمييديتنفيذ لعبة  -
 

 إفشاؿ كيفية البلعبيف تعميـ ثـ لمميارة السابقة النقاط عمى التأكيد -
كذلؾ مف خبلؿ التماريف رقـ ..المنافس مف اليجكمي التصكر

(26،25،27) 

 االلتزاـ بقكاعد المعبة.
 

تنفيذ التماريف كؿ عمى 
 حسب المطمكب منو.

 د 15
 
 د 85

 

 ىركلة خفيفة. - الختامي
 استرخاء.تماريف  -
 تكجييات ثـ االنصراؼ  -

 

أثناء اليركلة  د 5 
تعطى التكجييات 
 العامة لبلعبيف.
كالتأكيد عمى 

 تماريف االسترخاء
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 التعميم المدمج لميارات كرة اليد )الخطط اليجومية والدفاعية(

 التعميم التقميدي لكترونيالتعميم اإل  الميارات الفرعية ساسيةالميارة األ

 
 
 
 
 
 

 الدفاعيةالخطط 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ( 2:  4دفاع المنطقة )  -3
 

 
 

سيتـ ما  Facebookمف خبلؿ صفحة  >>
 يمي:
طار النظرم الخاص بالميارة عرض اإل -

 . p.p.tمف خبلؿ شرائح 
تشمؿ عمى مقاطع صكر لمميارة كما  -

 تتضمف عرض فيديك.
ف بتغذية الصفحة بمعمكمات ك يقكـ البلعب -

جديدة )صكر، عف الميارة عف طريؽ ركابط 
فيديكىات( كالتعميؽ عمييا بما يعكد بالفائدة 

 عمى الجميع .
 ممح المكقع التكاصؿ مع المدربيف ذيس -

 االختصاص لبلستفادة مف تكجيياتيـ .
 
 

 
تقاف الميارة إ= يتـ مراجعة مدل 

السابقة كذلؾ لمكقكؼ عمى األداء الفني 
ليا كربطيا باألداء الفني لمميارة 

 البلحقة.
= يقكـ المعمـ بربط المعمكمات السابقة 

طار النظرم الجديد لمميارة الفرعية باإل
 الجديدة.

 

= يستعرض المعمـ المعمكمات النظرية 
المتعمقة بالميارة مف خبلؿ األسئمة 

 ( xـ أ √التالية : ) 
يقؼ العب كاحد في منطقة  -

التصكيب البعيدة كباقي البلعبيف في 
 منطقة التصكيب القريبة.

تستخدـ ىذه الطريقة مع فريؽ مياجـ  -
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 التعميم التقميدي لكترونيالتعميم اإل  الميارات الفرعية ساسيةالميارة األ

 
 
 
 
 

لديو اثناف مف المياجميف يتميز كؿ 
 منيما بالتصكيب البعيد.

مف مياـ البلعبيف المدافَعيف  -
مامَييف متابعة قطع المياجميف األ

 الخمفييف إلى داخؿ الدائرة.
= يتـ مناقشة البلعبيف لؤلسئمة 

المطركحة مع التأكيد عمى الرجكع 
 لبلستفادة. Facebookلصفحة 

= بدء المعمـ بالعرض العممي لمميارة 
 ع البلعبيف .مع مجمك 

= مف خبلؿ متابعة المعمـ لبلعبيف 
الذيف ينفذكف الميارة يتـ التغذية الراجعة 

 كالفكرية لبلعبيف كتعديؿ االخطاء.
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 الوحدة التعميمية الحادي عشر
 ( 2:  4اسم الفعالية: دفاع المنطقة ) 

 دقيقة 120الوقت: 
 المالحظات الزمن ساليب واألنشطةاأل الخبرة الحركية القسم
 نشاط تمييدم

 المقدمة -
 اصطفاؼ -
 شرح اليدؼ مف الكحدة التعميمية -

 اليركلة الخفيفة           

 
 انتشار حر

 

 
 د 10

 
التشديد عمى 

حماء كالبدء اإل
 أنشطة تنمية المياقة بالتدرج

 حماء خاصإ -
 . الجسـ خمؼ لمتقاطع الذراعيف مرجحة( أسفؿ مائبلن  الذراعاف.  كقكؼ)
 . الذراعيف ثني(  مائؿ انبطاح) 
 .جانبان  الرجميف قذؼ تبادؿ( جانبا قدـ. أربع عمى جمكس)

ناسب كالتغيير أخذ الشكؿ الم
) دائرة، انتشار عند المزكـ

 حر، مربع ناقص ضمع(

 
 د 5

 الرئيسي
 ميارة أساسية  -

 (14رقـ ) تمييديةتنفيذ لعبة  -
 

 تعميـ البلعبيف كيفية التمركز الصحيح . -
 االنطبلؽ السريع لتنفيذ الميارة. -

تطكيع التماريف بما  (20،21،22)رقـ كذلؾ مف خبلؿ التماريف 
 يتناسب مع الميارة.

 االلتزاـ بقكاعد المعبة.
 

تنفيذ التماريف كؿ عمى 
 حسب المطمكب منو.

 د 15
 
 د 85

 

 ىركلة خفيفة. - الختامي
 استرخاء.تماريف  -
 تكجييات ثـ االنصراؼ  -

 

ة أثناء اليركل د 5 
تعطى التكجييات 
 العامة لبلعبيف
كالتأكيد عمى 

 تماريف االسترخاء
 



175 
 

 الوحدة التعميمية الثاني عشر
 ( 2:  4اسم الفعالية: دفاع المنطقة ) 

 دقيقة 120الوقت: 
 المالحظات الزمن ساليب واألنشطةاأل الخبرة الحركية القسم

 تمييدمنشاط 
 المقدمة -

 اصطفاؼ -
 السابقة الشرح الكحدة التعميمية أىداؼ التأكيد عمى -

 اليركلة الخفيفة           

 
 انتشار حر

 

 
 د 10

 
التشديد عمى 

حماء كالبدء اإل
 أنشطة تنمية المياقة بالتدرج

 حماء خاصإ -
 مع ألعمى الكثب(  عاليان  اليسرل الذراع.  جانبان  اليمنى الذراع.  كقكؼ) 

 .الذراعيف كضع تبادؿ
 .بالتبادؿ المخالفة باليد المشط لممس أسفؿ أمامان  الجذع ثني(  فتحان  كقكؼ) 
 .امامان  الذراعيف مد مع كامبلن  الركبتيف ثني(  عرضان  انثناء.  فتحان  كقكؼ) 

ناسب أخذ الشكؿ الم
) دائرة، كالتغيير عند المزكـ

انتشار حر، مربع ناقص 
 ضمع(

 
 د 5

 الرئيسي
 ميارة أساسية  -

 (4رقـ ) تمييديةتنفيذ لعبة  -
 

 إفشاؿ كيفية البلعبيف تعميـ ثـ لمميارة السابقة النقاط عمى التأكيد -
كذلؾ مف خبلؿ التماريف رقـ ..المنافس مف اليجكمي التصكر

 ، تطكيع التماريف بما يتناسب مع الميارة.(21،22،27)

 االلتزاـ بقكاعد المعبة.
 

عمى تنفيذ التماريف كؿ 
 حسب المطمكب منو.

 د 15
 
 د 85

 

 ىركلة خفيفة. - الختامي
 تماريف استرخاء. -
 تكجييات ثـ االنصراؼ  -

 

ة أثناء اليركل د 5 
تعطى التكجييات 
 العامة لبلعبيف
كالتأكيد عمى 

 تماريف االسترخاء
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 التعميم المدمج لميارات كرة اليد )الخطط اليجومية والدفاعية(

 التعميم التقميدي لكترونيالتعميم اإل  الميارات الفرعية ساسيةالميارة األ

 
 
 
 
 
 

 الخطط الدفاعية
 

 
 
 
 
 
 
 

 ( 3:  3دفاع المنطقة )  -1
 

 
سيتـ ما  Facebook<<مف خبلؿ صفحة 

 :يمي
طار النظرم الخاص بالميارة عرض اإل -

 . p.p.tمف خبلؿ شرائح 
تشمؿ عمى مقاطع صكر لمميارة كما  -

 .تتضمف عرض فيديك
تتضمف مف خبللو منتدل لممناقشة : ) -

غير  -نصية لمنقاش حكؿ الميارة متزامف
 (.متزامف

يسمح لبلعبيف بتبادؿ المعمكمات سكاء  -
صكر أك فيديكىات مع بعضيـ مف خبلؿ 

 المكقع.
 
 
 

 
تقاف الميارة إ= يتـ مراجعة مدل 

السابقة كذلؾ لمكقكؼ عمى األداء الفني 
لمميارة ليا كربطيا باألداء الفني 

 البلحقة.
= يقكـ المعمـ بربط المعمكمات السابقة 

طار النظرم الجديد لمميارة الفرعية باإل
 الجديدة.

= يستعرض المعمـ المعمكمات النظرية 
المتعمقة بالميارة مف خبلؿ األسئمة 

 ( xـ أ √التالية : ) 
يقؼ ثبلثة مدافعيف في كؿ مف  -

 منطقة التصكيب البعيد كالقريب.
ـ ىذه الطريقة لفريؽ مياجـ تستخد -

لديو أقؿ مف ثبلث العبيف مياجميف 
 يتميزكف بالتصكيب البعيد.
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 التعميم التقميدي لكترونيالتعميم اإل  الميارات الفرعية ساسيةالميارة األ

 
 
 

المدافعكف في منطقة التصكيب  -
القريب عمييـ تسميـ كتسمـ المياجميف 
 خبلؿ تحركاتيـ عند تغيير مراكزىـ.

= يتـ مناقشة البلعبيف لؤلسئمة 
المطركحة مع التأكيد عمى الرجكع 

 لبلستفادة. Facebookلصفحة 
= بدء المعمـ بالعرض العممي لمميارة 

 مع مجمكع البلعبيف .
= مف خبلؿ متابعة المعمـ لبلعبيف 

الذيف ينفذكف الميارة يتـ التغذية الراجعة 
 كالفكرية لبلعبيف كتعديؿ األخطاء.
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 الوحدة التعميمية الثالث عشر
 ( 3:  3اسم الفعالية: دفاع المنطقة ) 

 دقيقة 120الوقت: 
 المالحظات الزمن ساليب واألنشطةاأل الخبرة الحركية القسم
 نشاط تمييدم

 المقدمة -
 اصطفاؼ -
 شرح اليدؼ مف الكحدة التعميمية -

 اليركلة الخفيفة           

 
 انتشار حر

 

 
 د 10

 
التشديد عمى 

حماء كالبدء اإل
 تنمية المياقةأنشطة  بالتدرج

 حماء خاصإ -
( كقكؼ. )كبيرة دكائر في الذراعيف دكراف(  جانبان  الذراعاف.  كقكؼ) 

 .جانبان  الذراعيف رفع مع فتحان  الكثب
 .بالتبادؿ القدميف كلمس عاليان  الجذع رفع(  عاليان  الذراعاف.  فتحان  رقكد) 

ناسب كالتغيير أخذ الشكؿ الم
) دائرة، انتشار عند المزكـ

 مربع ناقص ضمع(حر، 

 
 د 5

 الرئيسي
 ميارة أساسية  -

 (6رقـ ) تمييديةتنفيذ لعبة  -
 

 تعميـ البلعبيف كيفية التمركز الصحيح . -
 االنطبلؽ السريع لتنفيذ الميارة. -

 (26،27،28)رقـ كذلؾ مف خبلؿ التماريف 

 االلتزاـ بقكاعد المعبة.
 

تنفيذ التماريف كؿ عمى 
 حسب المطمكب منو.

 د 15
 
 د 85

 

 ىركلة خفيفة. - الختامي
 تماريف استرخاء. -
 تكجييات ثـ االنصراؼ  -

 

أثناء اليركلة  د 5 
تعطى التكجييات 
 العامة لبلعبيف.
كالتأكيد عمى 

 تماريف االسترخاء
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 الوحدة التعميمية الرابع عشر
 ( 3:  3اسم الفعالية: دفاع المنطقة ) 

 دقيقة 120الوقت: 
 المالحظات الزمن واألنشطةساليب األ الخبرة الحركية القسم
 نشاط تمييدم

 المقدمة -
 اصطفاؼ -
 السابقة الشرح الكحدة التعميمية أىداؼ التأكيد عمى -

 اليركلة الخفيفة           

 
 انتشار حر

 

 
 د 10

 
التشديد عمى 

حماء كالبدء اإل
 أنشطة تنمية المياقة بالتدرج

 حماء خاصإ -
 . ببطء أسفؿ أمامان  الجذع ثني(  فتحان .  كقكؼ) 
 . الذراعيف ثني(  مائؿ انبطاح) 
 .لمجانبيف الجذع لؼ تبادؿ(  عاليان  الذراعاف. جثك) 

ناسب أخذ الشكؿ الم
دائرة، )كالتغيير عند المزكـ

انتشار حر، مربع ناقص 
 ضمع(

 
 د 5

 الرئيسي
 ميارة أساسية  -

 (13رقـ ) تمييديةتنفيذ لعبة  -
 

 إفشاؿ كيفية البلعبيف تعميـ ثـ لمميارة السابقة النقاط عمى التأكيد -
كذلؾ مف خبلؿ التماريف رقـ ..المنافس مف اليجكمي التصكر

 .مع تغيير كضعية البلعبيف (26،27،28)

 االلتزاـ بقكاعد المعبة.
 

تنفيذ التماريف كؿ عمى 
 حسب المطمكب منو.

 د 15
 
 د 85

 

 ىركلة خفيفة. - الختامي
 تماريف استرخاء. -
 تكجييات ثـ االنصراؼ  -

 

أثناء اليركلة  د 5 
تعطى التكجييات 
 العامة لبلعبيف.
كالتأكيد عمى 

 تماريف االسترخاء
 



181 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (4ممحق رقم )
 قائمة بأسماء محكمي أداتي الدراسة
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 قائمة بأسماء محكمي أداتي الدراسة
 
 جية العمل التخصص الدرجة العممية السم م

 الجامعة االسبلمية مناىج كطرؽ تدريس أستاذ دكتكر د. محمد سميماف أبك شقيرأ  1

 الجامعة االسبلمية مناىج كطرؽ تدريس أستاذ دكتكر أ د. عبد المعطي رمضاف األغا 2

 الجامعة االسبلمية مناىج كطرؽ تدريس أستاذ مشارؾ د. نبيؿ كامؿ دخاف 3

 جامعة األقصى ألعاب قكل-رياضي تدريب أستاذ مشارؾ د. ىشاـ عمي األقرع 4

تربية -مناىج كطرؽ تدريس أستاذ مشارؾ د. أحمد فارس صالح 5
 رياضية

 القدس المفتكحةجامعة 

 الجامعة االسبلمية مناىج كطرؽ تدريس أستاذ مساعد د. مجدم سعيد عقؿ 6

 جامعة األقصى كرة يد-تدريب رياضي أستاذ مشارؾ د. حسيف إبراىيـ أبك شرار 7

 جامعة األقصى كرة يد-تدريب رياضي أستاذ مشارؾ د. محمد سعيد أبك سمرة 8

 -مناىج كطرؽ تدريس  أستاذ مشارؾ د. مراد ىاركف األغا 9
 رياضيات

 التربية كالتعميـ

ماجستير تدريب  عبد المالؾ عبيدأ. 10
 رياضي

 التربية كالتعميـ كرة يد-تدريب رياضي
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 (5ممحق رقم )
 كتاب تسييل ميمة باحث
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 كتاب تسييل ميمة باحث
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 (6ممحق رقم )
 نماذج التمرينات المستخدمة في الوحدات التعميمية
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 نماذج التمرينات المستخدمة في الوحدات التعميمية
 التوضيحيالرسم  التمرينات م
 4-3مجمكعات مف البلعبيف بعرض الممعب مف  1

العبيف عند منطقتي المرمى. التدريب باستخداـ 
كرة كاحدة. تقكـ المجمكعة بسرعة االنطبلؽ أمامان 
في خطكط مستقيمة بطكؿ الممعب مع تبادؿ تمرير 
الكرة بينيـ. عند الكصكؿ لممجمكعة المقابمة تمرر 
ليـ الكرة ليستأنفكا االنطبلؽ بمجرد خركج الكرة في 

تبادؿ األماكف مع  اتجاىيـ مف المجمكعة األكلى
 المجمكعة المقابمة.

 

 
أربع مجمكعات مف البلعبيف مكزعة في أركاف  2

الممعب، كحارس عند كؿ مرمى يقكـ حارس مرمى 
بتمرير الكرة ألكؿ العب يجرم مف المجمكعة 

( ليستقبميا كيمرر بعرض الممعب إلى 1رقـ)
( كيتـ 4البلعب الذم يجرم مف المجمكعة رقـ )

بينيـ لتمرر في النياية إلى حارس  تبادؿ الكرة
المرمى المقابؿ ليقكـ بنفس األداء في المجمكعتيف 

(. تبادؿ األماكف في المجمكعات المقابمة 2،3)
 (.  4( مع )3) –( 2( مع )1)

 

 
مجمكعتاف مف البلعبيف تقؼ متقابمة بميؿ بطكؿ  3

الممعب إحداىما بكرات كرايتاف عند خط منتصؼ 
 الجانب.الممعب قرب خطي 

يقكـ البلعب بتنطيط الكرة حتى المنتصؼ ليمرر 
خمؼ الراية إلى البلعب اآلخر مف المجمكعة 
المقابمة الذم جرل في نفس الكقت في اتجاه 
عكسي عمى الجانب اآلخر مف الممعب ليستقبؿ 
الكرة كيصكب عند خط الرمية الحرة عمى حارس 
المرمى. استقباؿ الكرة ىنا عمى جانب الذراع 
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 التوضيحيالرسم  التمرينات م
 يمف. األ

مجمكعتاف مف البلعبيف تقؼ متقابمة بميؿ بطكؿ  4
الممعب إحداىما بكرات كرايتاف عند خط منتصؼ 

 الممعب قرب خطي الجانب.
مرمى حيث يقكـ كؿ منيـ كرة مع كؿ حارس     

بالتمرير معان إلى البلعب الذم جرل مف المجمكعة 
التي عمى يمينو ليستقبميا كيمررىا لحارس المرمى 
اآلخر كيقؼ خمؼ المجمكعة األخرل. يكرر 

 حارس المرمى نفس األداء.   

 

 
مجمكعة مف البلعبيف بكرات عند ركف الممعب.  5

الكرة بميؿ إلى  يقكـ كؿ العب عمى التكالي بتمرير
العب ثابت في الجانب اآلخر عند المنتصؼ. ثـ 
يجرم مكازيان لخط الجانب خمؼ الزاكية الستقباؿ 
كرة ثانية لمتصكيب عمى حارس المرمى عند خط 

 الرمية الحرة. ثـ يقـك بإحضار كرتو كالعكدة.

 
ف مف البلعبيف بكرات عند ركني الممعب. مجمكعتا 6

كالي بتمرير الكرة بميؿ إلى يقكـ كؿ العب عمى الت
العبيف ثابتيف في الجانب اآلخر عند المنتصؼ 

لخط الجانب  ع كجكد راية. ثـ يجريا بشكؿ مكاز  م
خمؼ الزاكية الستقباؿ الكرة ثانية لمتصكيب عمى 

ثـ يقكما  ،حارس المرمى عند خط الرمية الحرة
مع مراعاة أف تتأخر  ،بإحضار كراتيما كالعكدة

مجمكعة عف الثانية برىة حتى ال يستقبؿ حارس 
 المرمى كرتيف معان كلكف عمى التكالي.
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 التوضيحيالرسم  التمرينات م
مجمكعتاف مف البلعبيف تقفاف عند جانبي منطقة  7

يقؼ العب كسط  ،المرمى، إحداىما بكرات
النصؼ الثاني مف الممعب كمدافع شبو إيجابي. 
يمرر البلعب الكرة لحارس المرمى في الكقت الذم 
ينطمؽ فيو العب في المجمكعة في الجانب اآلخر 
ليستقبؿ الكرة مف فكؽ المدافع كالتصكيب عمى 
حارس المرمى. يقكـ بإحضار كرتو كتبادؿ األماكف 

 يتـ بيف المجمكعتيف.
 

مجمكعة مف البلعبيف عند جانب منطقة المرمى  8
كأخرل بكرات خارج منتصؼ خط الرمية الحرة. 
يقكـ العب بتمرير الكرة إلى حارس المرمى القريب 
كأنو يصكب، يقكـ حارس المرمى بمقؼ الكرة 
ليمرر بسرعة لبلعب الذم انطمؽ مف ركف الممعب 
اآلخر. في نفس الكقت يقكـ البلعب األكؿ الذم 

كمدافع لمحاؽ بالبلعب التصكيب بالجرم خمفان مثؿ 
 الثاني.

 

تدريب عمى ىجكـ خاطؼ بمياجميف ضد مدافع  9
( البلعب خارج خط الرمية الحرة كالذم 2:1)

ينقمب إلى مدافع يقكـ بالتصكيب في اتجاه حارس 
المرمى الذم يمقؼ الكرة كيمررىا إلى أحد البلعبيف 

كيحاكؿ المدافع  االثنيف المذيف انطمقا في األماـ
 معيما في الخمؼ بإيجابية.

بمجرد أف تنتيي ىذه المجمكعة تبدأ المجمكعة     
الثانية بدخكؿ البلعب المنتظر خارج خط الجانب 
 الذم سينقمب إلى مدافع بعد تصكيب الكرة كىكذا. 
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 التوضيحيالرسم  التمرينات م
يجرم البلعباف كيعكداف معان مع استخداـ أحدىما  10

 تنطيط الكرة.

 
العب الكسط الذم مرر لمحارس إلى مدافع ينقمب  11

بعد تمرير الحارس لبلعب المجمكعة المنطمؽ 
عمى يساره الذم يمررىا لزميمو المنطمؽ مف 

 المجمكعة األخرل.

 
مجمكعتاف مف البلعبيف عمى الجناحيف بكرات مع  12

كجكد العب في الكسط يستقبؿ كيمرر عند 
منتصؼ الممعب تقريبان، حيث يجرم العب مف 
كمتا المجمكعتيف في كقت كاحد، أحدىـ يمرر الكرة 
لمممرر المشترؾ الذم يمررىا بدكره إلى البلعب 

لممعب كالذم يردىا لزميمو االذم كصؿ لمنتصؼ 
  ية األخرل ليستقبميا منو ثانية لمتصكيب. في الج

مياجميف ضد  ةتدريب عمى ىجكـ خاطؼ بثبلث 13
ف خارج خط الرمية الحرة ، البلعبا(3:2مدافعيف )

إلى مدافعيف كيقكـ أحدىما  فكالمذاف ينقمبا
بالتصكيب في اتجاه حارس المرمى الذم يمقؼ 
الكرة كيمررىا إلى أحد البلعبيف الثبلثة المذيف 
انطمقكا في األماـ كيحاكؿ المدافعيف معيما في 

 الخمؼ بإيجابية.
بمجرد أف تنتيي ىذه المجمكعة تبدأ المجمكعة     
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 التوضيحيالرسم  التمرينات م
خط الثانية بدخكؿ البلعبيف المنتظريف خارج 

الجانب الذم سينقمب إلى مدافعيف بعد تصكيب 
 الكرة كىكذا.

يقسـ المدرب الفريؽ إلى عدة مجمكعات قكاـ كؿ  - 14
 .العبيف 3منيا 
يستحكذ العب الكسط عمى الكرة كيمررىا إلى  -

  .حارس المرمي
يمرر حارس المرمي الكرة بمجرد استبلميا إلى  -

 األجنحة(.أحد البلعبيف )عادة يككف أحد 
 .يستخدـ البلعبكف تحركات كتمريرات حرة -
يجب عمى الفريؽ المياجـ الضغط كالمركر مف  -

المدافعيف المتكاجديف بيف خطي منتصؼ الممعب 
 .كخط الرميات الحرة

 .يجب عمى المدافعيف الدفاع بقكة -
 .التصكيب حر -
  .يبدأ دكر الفريؽ التالي بعد التصكيب -
الفرؽ مف المعب يتحكؿ  عندما تنتيي جمع  -

 .التمريف إلى الجية الثانية مف الممعب
 .ف مركز العب الكسطك يتبادؿ البلعب -

 
 
 
 

 

في البداية يقـك المدرب بتكزيع البلعبيف في  - 15
نصؼ الممعب األكؿ حسب المخطط المرفؽ أم 

 3حارس مرمي )أزرؽ( كمدافعاف )أخضر( ك
مياجميف )أحمر( كفي نصؼ الممعب الثاني 

مدافعيف )أخضر( كحارس  3مياجماف )أحمر( ك
 .)مرمي )أزرؽ

تبدأ المباراة عندما يمرر حارس المرمي الكرة  -
إلى أحد أعضاء فريقو كيككف الفريؽ )األخضر( 
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 التوضيحيالرسم  التمرينات م
 .ىك الفريؽ المياجـ

يحؽ لحارس المرمي الخركج مف المرمي  -
 .كالمشاركة في المعب

يقاؼ  ةى المدافعيف الثبلثعم - محاكلة إعاقة كا 
   .اليجكـ

ال يحؽ ألم مف البلعبيف سكاء المدافعيف أك  -
المياجميف اجتياز خط نصؼ الممعب بؿ يحؽ ليـ 
فقط تمرير الكرة إلى أحد أعضاء فريقو المتكاجديف 

 .خر كالكاقؼ في مركز حرفي نصؼ الممعب اآل
عمى المرمي يحؽ لمستمـ الكرة اليجكـ مباشرة  -

أك تمرير الكرة إلى أحد أعضاء فريقو الذم يحتؿ 
 .مكقؼ أفضؿ منو لمتصكيب

  .خربعد التصكيب تنتقؿ الكرة عمى الفريؽ اآل -

خط الظير عمى الكرة كيتبادلكف  كيستحكذ العب - 16
الكرة فيما بينيـ حتى يقـك أم منيـ بالتصكيب 

 .عمى المرمي
 .اليجكـ الخاطؼىذه ىي إشارة انطبلؽ  -
يمرر حارس المرمي كرة سريعة إلى أحد  -

 .األجنحة
في حالة ما إذا فقدت الكرة يقـك حارس المرمي  -

 .أك المدرب بإحبلؿ كرة بديمة
اليجـك الخاطؼ األربعة الكرة فيما  كيتبادؿ العب -

بينيـ كيقكمكف بعمؿ بعض الجمؿ التكتيكية كيفما 
 .يشاءكف

ثة تغيير أماكف دفاعيـ أم يمكف لممدافعيف الثبل -
 .الدفاع المتقدـ مف منتصؼ الممعب

تقـك الفرؽ المياجمة باليجـك كفقا لكتيرة لعب  -
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 التوضيحيالرسم  التمرينات م
 .عالية بطكؿ الممعب بالكامؿ

 .بعد ذلؾ يتبادؿ البلعبكف المياـ كاألدكار -
الكرة فيما ببينيـ كينتيي  C ك B ك A يتبادؿ - 17

 .التمرير بتصكيب الكرة في المرمي
ىذه ىي إشارة اليجكـ الخاطؼ حيث يتحكؿ  -

 .العبيف( إلى مدافعيف 3خط الظير بالكامؿ )
إلى الجناح  يمرر حارس المرمي الكرة سريعان  -

 .ثبلثةالالمتأخر قميبل عف البلعبيف 
يمكف أيضا تمرير الكرة إلى الحارس بدال مف  -

 .التصكيب
دكر المياجـ في حيف  بصفة دائمة يمعب الجناح -

 .خط الظير أدكار اليجكـ كالدفاع كيتبادؿ العب
في حالة ما إذا فقدت الكرة يقـك حارس المرمي  -

 .أك المدرب بإحبلؿ كرة بديمة

 

 

يمرر المدرب الكرة كيبدأ البلعبكف في الجرم  - 18
 .السريع تجاه المرمي المقابؿ

صانع األلعاب الكرة كيقـك مباشرة  ـيستم -
 .بتمريرىا إلى أحد األجنحة

بعد تمريره لمكرة يستمر صانع األلعاب في  -
 .الجرم إلى األماـ

في حالة عدـ تمكف الجناح مف التصكيب يمرر  -
الجناح الكرة إلى صانع األلعاب الذم يستمـ الكرة 

 كيصكبيا في المرمي.

 

 .الكرة ةالثبلثيتبادؿ العبي خط الظير  - 19
يحؽ لبلعبي الظير تصكيب الكرة في المرمي  -

في حالة عدـ قياـ المدافعيف بمقابمتيـ. يجب أال 
 .إلى األجناب CR يتحرؾ العب الدائرة
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 التوضيحيالرسم  التمرينات م
يتقدـ الظيير المدافع األكؿ لمخارج لمقابمة  -

 .الظيير المياجـ األكؿ
 .يغطي دفاع الكسط التمريرات القطرية -
المدافع الثالث بتغطية العب يقـك الظيير  -

 . CRالدائرة
تمرر الكرة إلى صانع األلعاب الذم يتقدـ  -

 .بحركة ترددية ضد الدفاع
يتحرؾ كسط الدفاع لمخارج لمقابمتو كيتراجع  -

الظيير المدافع األكؿ إلحبلؿ محؿ المدافع الثاني 
 . CRكتغطية العب الدائرة

الذم  تمرر الكرة إلى الظيير المياجـ الثاني -
 .يقكـ بأداء حركة ترددية ضد الدفاع

يقكـ كسط الدفاع بالنزكؿ لمخمؼ كتغطية  -
التمريرات القطرية كيقـك الظيير المدافع األكؿ 

 . CRبتغطية العب الدائرة
ثـ يبدأ التمريف مرة ثانية كلكف مف الناحية  -

.األخرل

 
 
 
 

 

 .تحدد منطقة المعب بكاسطة قمعيف - 20
 .الكرة بيف العبي الخط الخمفيتمرر  -
ال يحؽ لبلعبي الدائرة المياجميف تجاكز كسط  -

التحرؾ بحرية عمى طكؿ  االمنطقة كلكف يحؽ ليم
 .خط الدائرة

بالضغط مف خبلؿ  LB يقـك الظيير األيسر -
الذم يتحرؾ تجاه  R2 حركة ترددية تجاه المدافع

 .البلعب لمقابمتو
العب بتغطية  R3 يقـك أقرب مدافع -

 .األكؿ  CR الدائرة
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 التوضيحيالرسم  التمرينات م
بتغطية العب  L2 يقـك المدافع التالي -

 ان جاىز  L2 كيككف نفس المدافع ،الثاني CR الدائرة
 . RB لتغطية المياجـ الثاني الظيير األيمف

الذم يقكـ  CB تمرر الكرة إلى صانع األلعاب -
 .بتأدية حركة ترددية

كيغطي العب  R2 يتراجع المدافع األكؿ -
  R3 في جانبو الدفاعي كيقـك المدافع CR الدائرة

 .في نفس الجانب الدفاعي بالتحرؾ لممقابمة
بتغطية العب  L3 يقـك المدافع الثاني -

 .الثاني CR الدائرة
الثاني الذم  RB تمرر الكرة إلى الظيير األيمف -

 .يقكـ بأداء حركة ترددية ضد الدفاع
مدافع لمخارج لممقابمة كيرجع  L2 يتحرؾ المدافع -

، CRإلى الخمؼ لتغطية العب الدائرة L3 الكسط
 .ثـ يبدأ التمريف مرة ثانية كلكف مف الناحية األخرل

 

 

يقكـ العبي خط الظير المياجـ بالضغط عمى  - 21
 .الدفاع

يقابؿ المدافع األكؿ المياجـ كيحاكؿ إيقاؼ  -
 .البلعب المستحكذ عمى الكرة

المنطقة مف التمريرات يغطي كسط الدفاع  -
القطرية في حيف يقـك الظيير المدافع بتغطية 

 . CRالعب الدائرة
الذم يتحرؾ  CB تمرر الكرة إلى صانع األلعاب -

 .عمى داخؿ المنطقة
يتقدـ كسط الدفاع إلى الخارج كيقابمو كيتقيقر  -

الظيير المدافع األكؿ لمخمؼ لئلحبلؿ محؿ 
كـ بتغطية العب الظيير المدافع الثاني الذم يق
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 التوضيحيالرسم  التمرينات م
 . CRالدائرة

تمرر الكرة عمى الظيير المياجـ الثاني الذم  -
 .يتحرؾ إلى داخؿ المنطقة

يتحرؾ كسط الدفاع قطريا كلمخمؼ كيقكـ  -
بالتغطية تحسبا لمتمريرات القطرية كيقـك الظيير 

 .CR المدافع األكؿ بتغطية العب الدائرة
 .كببعد ذلؾ تمرر الكرة باستخداـ نفس األسم -
أىـ شيء في ىذا التمريف ىك منع التمريرات  -

.CRالحرة إلى العب الدائرة

 

الكرة فيما بينيـ كيحاكؿ كؿ  C ك B ك A يتبادؿ- 22
 .منيـ التصكيب مف بيف األقماع

يجب أف يحاكؿ المدافعكف منعيـ مف التصكيب  -
.كمف االختراؽ

 
بالتصكيب كيمكه   B تجاه المدافع A يجرم - 23

 .لمقابمتو كالتغطية B كيتحرؾ
الكرة كيتحرؾ قطريا أك بعرض الممعب  A ينطط -

 .A  بتغطية تحرؾ B كيقـك
 . الذم يمكه بالتصكيب C الكرة إلى A يمرر -

 
كيمكه بالتصكيب  B تجاه المدافع A يجرم - 24

 .لمقابمتو كتغطيتو B كيتحرؾ
لمخمؼ  قطريان  B  كيجرم C الكرة إلى A يمرر -

 .بالتصكيب C كلؤلماـ لتغطية تمكيو كجانبيان 
 .ىذا التمريف مجيد لمغاية -

 
  .يقكـ المياجمكف بتحركات ترددية ضد الدفاع - 25
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 التوضيحيالرسم  التمرينات م
اصة بصفة خ CF  يجب تمريف المدافع المتقدـ -

 .R2ك L2 ففي أداء ميمة مساندة المدافعي
ية كما بصفة دكر  CF يجب استبداؿ المدافع المتقدـ

 .فأيضا استبداؿ البلعبيف اآلخرييمكف 
في حالة القياـ بالتدريب دكف استخداـ المدافع  -

يتحكؿ التمريف إلى تمريف لمحركة  CF المتقدـ
الترددية العادية يتـ مف خبللو تعميـ التحركات 
 .األساسية لكؿ مف المياجميف كالمدافعيف

 .يجب عمى البلعبيف تغيير أماكنيـ فيما بعد -

 

 

يتـ التبديؿ الككرم بيف العبي خط الظير في  - 26
 .الدفاع بعد االتفاؽ فيما بينيـ عمى تنفيذه

 .تدريب الفريؽ عمى جانبي الممعب عمـعمى الم -
 التبديؿ الدفاعي كفقا لما يمي:   يتـ -
كيحتؿ مركز  CBيتحرؾ صانع األلعاب =    

 CRبينما يتحرؾ العب الدائرة  CRالعب الدائرة 
ى الخارج ليحتؿ مركز الظيير األيسر السابؽ إل

LB  بينما يتحرؾ الظيير األيسر السابؽLB 
 .CBصانع األلعاب   ليحؿ محؿ

مف البمبمة لدم  ان قد يكلد ىذا التبديؿ نكع -
المياجميف كيجعميـ يقكمكف بتحركات ىجكمية 

 .غير مقدرة أك فقد الكرة

 
 

 

 RBفي ىذا التمريف يتكفر لدل الظيير األيمف  - 27
 .LBإمكانية تمرير الكرة إلى الظيير األيسر 

أك إلى  CB الكرة إلى صانع األلعاب A يمرر -
ىذه العممية  العكسي قد تبدك LW الجناح األيسر

 .لقرب المدافعيف خطرة نظران 
مف ناحية أخرم يبدك أف التمرير إلى الظيير  -
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 التوضيحيالرسم  التمرينات م
المدافع  لكجكد نظران  ةقد تككف أمن LB األيسر

R2   الدائرةعمى خط. 
 R1عندما تمرر ىذه الكرة يتقدـ )المدافع(  -

لؤلماـ  LWالمتقدـ لؤلماـ لمقابمة الجناح األيسر 
 لقطع الكرة.

ىذه الحركة تككف غير متكقعة حيث قدر  -
ال يمثؿ أم  R2 أف المدافع RB الظيير األيمف

 .تيديد لتمرير الكرة
جاىزان لتغطية  R2يجب أف يككف المدافع  -

    ك  RBالمياجميف األيمف كاأليسر  الظييريف

LB .في حالة فشؿ اعتراض الكرة 
في ىذه الحالة ستتكفر فرصة سيمة لمظييريف  -

 .لتسجيؿ ىدؼ

 

 .الكرة C ك B ك A يتبادؿ - 28
يحاكؿ البلعبكف إيجاد حؿ لمتصكيب بيف  -

 Eك D القمعيف في حيف يحاكؿ البلعبكف 
 الشرعية.منعيـ مف ذلؾ بكؿ الطرؽ   Fك
ك  Bك  Aالكرة كيجرم  Bبعد التصكيب يمتقط  -
C  خمؼ الصفكؼ دكف عرقمة التمريف كيتبادؿ

 .البلعبكف الصفكؼ
 .الكرة ...... كىكذا Iك   H ك G  يتبادؿ -
 .تغيير مراكز البلعبيف عمـعمى الم -
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 )األلعاب التمييدية(
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 (1لعبة رقم )
 المعب معاً 

 .فاؽ إلى مجمكعات قكاـ كؿ فريؽ العبيقسـ الفري -
 ف بتمرير الكرة بينيما.اكؿ فريؽ مجيز بكرة كيقـك البلعب -
إضافة إلى تبادؿ المراكز الستبلـ الكرة يحاكؿ البلعب الغير مستحكذ عمى كرة قطع أك  -

 خر.آاالستحكاذ عمى كرة فريؽ 
 ثكاني. 3خطكات كالػ  3يطبؽ قانكف الػ  -
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 (2لعبة رقم )

 كءزمال احمِ  

 .يمكف استخداـ كرة أك أكثر -
 .عمى الصياد لمس أحد البلعبيف الغير مستحكذيف عمى كرة -
 .عمى البلعبيف المستحكذيف عمى كرة تمريرىا إلى زميميـ الذم قد يقع فريسة لمصياد -
كرة  في حالة استخداـ أكثر مف كرة يجب عمى البلعبيف االنتباه إلى عدـ تمرير أكثر مف -

 .إلى زميميـ الذم قد يككف عمى كشؾ الكقكع فريسة لمصياد
مركز يسمح ليـ  يتطمب التمريف بصيرة عريضة كعمى البلعبيف الجرم بصفة دائمة إلى -

زميميـ الذم قد يككف عمى كشؾ اإلمساؾ بو مف قبؿ الصياد إف لـ  بتمرير الكرة إلى
 .خرآيستمـ كرة سيمة مف العب 

 .قميص يميزه عف باقي البلعبيفيجب أف يمبس الصياد  -
ياد أم مف البلعبيف تمبس الفريسة القميص. كال يصرح لمصياد الكقكؼ أماـ طصاعند  -

 .أم العب مستحكذ عمى الكرة انتظارا لتمريرىا لئليقاع بو
 يمكف زيادة عدد الككر كالصياديف كفقا لحجـ الفريؽ. -
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 (3لعبة رقم )

 الكرة المرتدة

 

 .متر أك أكثر 10×  10منطقة المعب  عمـيحدد الم -
 .عدد مف البكابات تتككف كؿ منيا مف قمعيف داخؿ ىذه المنطقة عمـيضع الم -
 .قمعيف كيمسؾ بيا أم مف زمبلء البلعب يسجؿ اليدؼ عندما ترتد الكرة بيف -
إذا لمس أحد مف الخصكـ الكرة قبؿ أف تمسؾ فبل يحسب اليدؼ حتى كلك الزالت الكرة  -

 .الفريؽ ذفي استحكا
 أىداؼ. 10يستمر المعب حتى يسجؿ أم فريؽ  -
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 (4لعبة رقم )

 صابة األقماعإ

 

 .متر أك أكثر 10×  10منطقة المعب  عمـحدد المي -
 مف األقماع في الممعب. ان عدد عمـينشر الم -
 5أك  4مف مسافة ال تقؿ عف  ان صيب أم مف البلعبيف قمعييحتسب اليدؼ عندما  -

 أمتار بالكرة.
 ستعداؿ القمع.ايقـك الخصـك ب -
 أىداؼ. 10يستمر المعب حتى يسجؿ أم فريؽ  -
 .ثبات أك تنطيط الكرة مف عدموخطكات أك التسديد مف ال 3يحدد المدرب قانكف المعب  -
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 (5لعبة رقم )

 لعبة الصيد

 

 .يقسـ الفريؽ إلى مجمكعتيف -
 .تمرر الكرة إلى البلعب األبعد عف الخصـك -
 .عمى الكرة قبؿ أف يتمكف مف تمريرىا ذلمس البلعب المستحك يحاكؿ الخصـك  -
عمى الكرة أك مف لمس حامميا يسجمكف ىدفا كتنتقؿ  االستحكاذإذا تمكف الخصكـ مف  -

  .الكرة إلييـ
 .المعب عمى ىذا المنكاؿ يستمر -
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 (6لعبة رقم )

 السجين داخل المستشفى
 

 .متر أك أكثر 10×  10يحدد المدرب منطقة المعب  -
 جميع البلعبيف داخؿ ىذه المنطقة.يجرم  -
 .يفنثاأك  ان صياد عمـيحدد الم -
 مف البلعبيف لئلمساؾ بو. ان ممس أيأف ييحاكؿ كؿ صياد  -
ياد أم مف البلعبيف األخير ينبطح أرضا كال يمكف أف يتـ تحريره إال طفي حالة اص -

( المستشفىكساقيو إلى أقرب خط جانبي ) وبحممو مف يدي زمبلئومف  4عندما يقكـ 
 كيضعكه عمى األرض.

  ال يحؽ لمصياد لمس أك اإلمساؾ بأم مف المسعفيف. -
ف إلى فريقيف كصياديف ك كع مف المسابقات حيث يقسـ البلعبيمكف ممارسة المعبة كن -

 كاحد مف كؿ فريؽ.
 الخاسر. تحدد فترة المباراة كالفريؽ الذم يقع عنده أكثر الخسائر ىك الفريؽ -
 .بحصر عدد المصابيف الذيف يخرجكف مف الممعب عمـيقـك الم -

 

 (7لعبة رقم )

 تتابع العميان
 

 .يستخدـ ممعب كرة اليد بالكامؿ -
بعمؿ مساريف متشابييف مف العكائؽ المتعرجة تستخدـ فييا األقماع كالككر  عمـيقـك الم -

 .كالقمصاف
 .يقسـ الفريؽ إلى مجمكعتيف -
 . ويقكمكف بكضع غمامة عمى عيني ان العبكؿ فريؽ يختار  -
 .يبدأ البلعباف بالجرم عمـشارة المطبلؽ إإعند  -
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 .)يقكـ باقي البلعبيف بتكجيو البلعب مف خبلؿ المسار المتعرج )دكف لمسو -
عند انتياء دكرتو كالعكدة إلى خط البداية ينطمؽ البلعب الثاني الذم يككف قد كضع  -

 .غمامة عمى عينيو أيضان 
 .عضيـ عمى بعض كتزيد مف الثقة فيما بينيـبالبلعبيف  اعتمادتعمـ ىذه المعبة  -

 

 (8لعبة رقم )

 الكرة والقمصان

 

 .متر أك أكثر 10×  10منطقة المعب  عمـيحدد الم -
 .يقسـ الفريؽ إلى مجمكعتيف مف البلعبيف -
 .الممعب  في كؿ ركف مف أركاف صبكضع قمي عمـيقـك الم -
 .فيما بينيـ كيضعكف الكرة فكؽ القميص المكجكد في ممعب الخصـيمرر البلعبكف الكرة  -
 .ال يصرح بتحريؾ القمصاف مف أماكنيا -
 .تطبؽ قكانيف كرة اليد كلكف ال يصرح بتنطيط الكرة -
  .كتمرير الكرة االستبلـلمتنكيع يمكف منع الحركة أثناء  -
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 (9لعبة رقم )

 لعبة الكرة الفنمندية

 

 .U أقماع يضعيا عمى شكؿ 5بتحديد الممعب باستخداـ  عمـيقـك الم -
 .متر 20×  15أبعاد الممعب  -
 .أمتار برمي كرة داخؿ الممعب 6يقـك الفريؽ الكاقؼ في منطقة الػ  -
 .يجب أف ترتد الكرة مف أرضية الممعب قبؿ خركجيا مف الممعب -
 .نقاط أمإف أخفؽ البلعب في ذلؾ ال تحسب كال تحتسب  -
يحدث نفس األمر إذا تمكف الفريؽ المكجكد فى أرض الممعب التقاط الكرة قبؿ ارتطاميا  -

 .باألرض
بعد رميو لمكرة يجرم الرامي لمدكراف حكؿ الممعب مركرا بجميع األقماع كتحسب النقاط  -

 .بناء عمى عدد األقماع التي مر إلى جانبيا
 .يمكف لبلعب الدكراف عدة دكرات -
 .أمتار كيعكد خمؼ الخط 6رم عند إعادة الكرة إلى منطقة الػ يتكقؼ الرامي عف الج -
عادتيا  االستحكاذعمى الفريؽ المكجكد فى أرض الممعب  - بأسرع ما يمكف عمى الكرة كا 

 .إلى زميمو الكاقؼ مع الفريؽ المنافس
 :يمكن تطبيق القوانين التالية إلعادة الكرة

إعادتيا إلى زميميـ المكجكد مع  تمرر الكرة إلى جميع البلعبيف في الممعب قبؿ -1
     الفريؽ المنافس.

تمرر الكرة إلى جميع البلعبيف المتكاجديف في الممعب قبؿ إعادتيا إلى زميميـ  -2
  منيـ باليد العكسية. 5المكجكد مع الفريؽ المنافس أك عمى األقؿ 

مرر الكرة بيف ساقي جميع البلعبيف في الممعب قبؿ إعادتيا إلى زميميـ المكجكد ت -3
 منيـ. 5مع الفريؽ المنافس أك عمى األقؿ 
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عند إعادة  كاحدان  قد يككف مف مصمحة الفريؽ المكجكد في أرض الممعب الكقكؼ صفان 
  .الكرة إلى زميمو المكجكد مع الفريؽ المنافس

 .ف بتغيير أماكنيـاالفريقمتى يقـك معمـ يحدد ال

 

 

 (10لعبة رقم )

 لعبة السيجة

 

 .العبيف 5إلى  3مف  فريؽ فريقيف كؿ عمـكف الميكّ  -
فظة عمى مسافة معقكلة بيف أقماع بالقرب مف منتصؼ الممعب مع المحا 9 عمـيضع الم -

  ع.األقما
 .)أحمر مثبل 5وأخضر  5مفة األلكاف )تخك قمصاف مرايات أ 10تكفير ب عمـيقـك الم -
أك  أك أفقيان  مف ألكانو في خط مستقيـ سكاء رأسيان  3الفريؽ الذم يتمكف مف تراصؼ  -

  .ىك الفريؽ الفائز قطريان 
 .يقؼ جميع البلعبيف خمؼ الخط -
عبيو لكي يضع لكف الفريؽ عمى أحد األقماع قبؿ العكدة إلى يرسؿ أحد الفريقيف أحد ال -

ف اكىكذا بحيث يتبادؿ الفريقني الذم ينطمؽ بدكره خط البداية فيممس العب الفريؽ الثا
 .االنطبلؽ
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عب مف جديد كلكف ينطمؽ ال كف المعبؤ يبدكف أم مف الفريقيف مف الفكز إف لـ يتم -
 .الفريؽ الثاني أكالن 

 .أك ثانيان  أكالن  ؽبلاالنطإذا كاف يريد  االختيارإذا فاز أحد الفريقيف يمكنو  -
 .كلكنو يتطمب أيضا بعض النشاط الذىني تحت الضغطليذا التمريف مظيره البدني  -
يمكف أف يتحكؿ التمريف إلى نكع مف التتابعات فبمجرد قياـ العب الفريؽ األكؿ بكضع  -

عمـ فريقو عمى القمع ينطمؽ العب الفريؽ الثاني فتتحكؿ المعبة إلى لعبة حرة أم إذا 
 .خرمف الفريؽ اآلمف ألكانو أكثر  ان فقد يضع عدد ان حد الفريقيف سريعأكاف 

عمى البلعب حيث ال يتكفر لو متسع  ان كبير  ان ذىني ان إضافة إلى ذلؾ يضع التمريف ضغط -
 .مف الكقت الكافي لمتفكير
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 (11لعبة رقم )

 حجرة ومقص وورقة

 
عمى  بكضع كرة خمفيـ عمـيقـك المك عمى خط منتصؼ الممعب  فالبلعبييقؼ كؿ  -

 .ككرقةيمعب البلعباف حجر كمقص ك األرض 
 .الكرة كيقـك بتنطيطيا إلى خط المرمي بالتقاطيقـك الفائز بأسرع ما يمكف  -
 .يحاكؿ الخاسر المحاؽ بو كلمسو قبؿ اف يبمغ خط المرمي -
 نقاط. 3مف يحرز بيمكف أف يحدد الفائز  -

 

 
 

 (12لعبة رقم )

 دفاع

 .2ضد  2 –العبيف  4يقسـ الفريؽ إلى مجمكعات قكاـ كؿ منيا  -
 4أطكاؽ ىكالىكب عمى أرض الممعب كيضع في كؿ منيا مف  4بكضع  عمـيقكـ الم -

 .اتر ك 5لى إ
 .يتككف كؿ فريؽ مف مدافع كمياجـ -
 .عمييا االستيبلءيقـك أحد البلعبيف بالدفاع عف الكرة لمنع المياجـ مف  -
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 .تطبؽ قكانيف كرة اليد -
 .عمى كرة يجرم إلى حمقتو كيضع الكرة بداخميا االستحكاذإذا تمكف أحد البلعبيف مف  -
 .الفريؽ الذم يستكلي عمى جميع الككر ىك الفريؽ الفائز -
 .ال يحؽ ألم مياجـ عائد بكرة مساعدة زميمو المدافع -

 

 
 

 (13لعبة رقم )

 لعبة الطوق

 .متر أك أكثر 10×  10أطكاؽ ىكالىكب في ممعب  4يقـك المدرب بكضع  -
 .فريؽ العب يقؼ داخؿ طكؽف كلكؿ افريق يتبارل -
عمى الكرة تمريرىا فيما بينيـ كمحاكلة تمرير الكرة إلى أم  المستحكذعمى الفريؽ  -

 .البلعبيف الكاقفيف داخؿ األطكاؽ كعندىا تحتسب النقطة  مف
ال يمكف لمفريؽ تمرير الكرة لنفس البلعب الكاقؼ داخؿ الطكؽ قبؿ تمريرىا لبلعب  -

 .خراآل
 .الكرة كيسمح بخطكة كاحدة فقط تنطيطال يسمح ب -
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 (14لعبة رقم )

 الدجاجة األـ

 ر. ( خمؼ بعض ممسكيف بعضيـ عمي مستكم الخص 6أك  5يقؼ البلعبكف )  -
  )B(آخر دجاجةلمس  )A (الصقر يحاكؿ -
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