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 ممخص الرسالة
ٌدفت ٌذي الدراسة التعرؼ إلى فاعمية برىاهج تعميهي هقترح لتىهية  ىدف الدراسة:

 .هٍارات كرة السمة لدى طالب كمية التربية البدىية والرياضة بجاهعة األقصى بغزة

لقياس االختبارات الهٍارية،  واستخدـ الباحث هجهوعة هف االستهارات :الدراسة تاو أد
 .أساليب التدريس في ثهاىية أسابيعحيث تـ تطبيؽ البرىاهج التعميهي باستخداـ بعض  

( طالبًا هف طالب الهستوى الثاىي بكمية 04تكوىت عيىة الدراسة هف) :عينة الدراسة
األوؿ هف  التربية البدىية والرياضة في جاهعة األقصى هساؽ كرة السمة خالؿ الفصؿ الدراسي

%( هف الهجتهع األصمي  8628ـ، وتهثمت عيىة الدراسة بىسبة )6402ـ/6402العاـ الجاهعي
 .قصديةاختيرت بطريقة 

 .التصهيـ الثىائي لهجهوعتيف وت الدراسة الهىٍج شبً التجريبي ذاتبع منيج الدراسة:

 أىم نتائج الدراسة:

   ي لمهجهوعة التجريبية وذلؾ في د فروؽ في هتوسطي درجات القياسيف القبمي والبعدو جو
؛ ولصالح القياس بالوثب( )هٍارات التهريرة الصدرية، والهحاورة الهىخفضة، والتصويب

 .البعدي

  بعدي، ولصالح الهجهوعة د فروؽ بيف الهجهوعة التجريبية والضابطة في القياس الو وج
 .التجريبية

   ات التهريرة الصدرية، والهحاورة وجود أثر البرىاهج التعميهي عمى هعدالت التحسف في هٍار
 الهىخفضة، والتصويب بالوثب( 

 .تقاف الهٍارات  إف البرىاهج التعميهي ساٌـ في تحسيف قدرة الطالب عمى سرعة التعمـ وا 
 أىم توصيات الدراسة:

   ىشر ىتائج ٌذي الدراسة وخطوات تطبيؽ ٌذا البرىاهج التعميهي عمى الهدارس والجاهعات
 .ة التعمـ والطرائؽ الهتىوعةالىتائج، وذلؾ لتعزيز عهميلالستفادة هف ٌذي 

  االٌتهاـ بإجراء البحوث والدراسات عمى باقي هٍارات كرة السمة، واأللعاب الجهاعية والفردية
 .هج التعميهي في التربية الرياضيةاألخرى، لهعرفة فاعمية توظيؼ البرىا

 السمة، جاهعة األقصى.برىاهج تعميهي، هٍارات كرة فاعمية، كممات مفتاحية: 
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Abstract 
Study aim: The aim of this study was to determine the effectiveness of a proposed 

educational program in the development of basketball skills among Faculty of 

Physical Education and Sports’ students at Al-Aqsa University of Gaza. 

Study tools: The researcher used a set of forms to measure the skill tests, as the 

educational program was implemented for eight weeks using some instructional 

techniques. 

Study sample: The study sample consisted of (40) sophomore male students from 

the Faculty of Physical Education and Sports in the Al-Aqsa University enrolled in 

the basketball course during the first semester of the academic year 2016/2017. The 

study sample, which was randomly chosen, represented (32.8%) of the original 

population. 

Study approach: The study followed the quasi-experimental approach, two-group 

design. 

Study most important findings: 

 There were differences between the mean scores of the two pre- and post-

measurements of the experimental group in the skills of chest pass, low 

bouncing, and jumping shot in favor of post-measurement. 

 There were differences between the experimental group and the control group in 

the post measurement in favor of the experimental group. 

 There was an effect of the educational program on the levels of improvement in 

the skills of chest pass, low bouncing, and jumping shot. 

 The educational program contributed to improving the students’ ability to 

speedily learn and master the three basketball skills. 

Study most important recommendations: 

 Disseminating the results of this study and the procedures of the educational 

program implementation to schools and universities so that they may benefit 

from them in enhancing the learning process and diversifying instructional 

methods. 

 Paying attention to conducting research and studies on the rest of the basketball 

skills and other group and individual games to investigate the effectiveness of 

using the educational program in physical education. 

Keywords: Effectiveness, Educational program, basketball skills, Al-Aqsa 

University. 
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 ْاإلىـــــــد ْاءُ 
 إلى... هعمـ الىاس الخير، وخاتـ الهرسميف هحهد عميً أفضؿ الصالة وأتـ التسميـ

*** 

لى هعىى الحىاف والتفاىي، بسهة الحياة وسر  إلى القمب الىاصع بالبياض، إلى هعىى الحب، وا 
 الوجود

 إليؾ والدتي الحبيبة

  د أهاـ أهواج البحر الثائرةإلى هف عمهىي أف أصه  إلى ىبراسي الذي ُيىير دربي
 إلى هف رفعت رأسي عاليًا افتخارًا بً إليِؾ ياهف أفديِؾ بروحي ..

 إليؾ والدي الحبيب

*** 

 إلى... هف شقت هعي الطريؽ خطوة بخطوة وشاركتىي كؿ لحظة

 زوجتي الطيبة، جعمٍا اهلل ىبعًا لموفاء

*** 

 ، هراـ، احهد، رهضافإلى... فمذات كبدي أبىائي األعزاء، عبداهلل، إيهاف

 الذيف عاىوا هف اىشغالي عىٍـ طيمة فترة الدراسة

*** 

 إلى... إخوتي الكراـ، وأخواتي الطيبات، وجهيع أٌمي وأقاربي

*** 

 إلى... هىابع العمـ والعطاء، وورثة األىبياء أعضاء الٍيئة التدريسية الكراـ

*** 

 إلى... أصدقائي وزهالء العهؿ والدراسة

*** 

 ات .. أٌدي ٌذا العهؿ الهتواضعجهيع الباحثيف والباحثات في هختمؼ التخصصإلى... 
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 تقديرشكر و 
الحهد هلل عالـ الغيب والشٍادة حهدًا يميؽ بجالؿ قدري وعظيـ سمطاىً، الذي وفقىي عمى 
إتهاـ ٌذا العهؿ، ويّسر لي طريؽ العمـ والهعرفة، والصالة والسالـ عمى سيد األىاـ، هحهد عميً 

 ،، ،لصالة والسالـ وبعدأفضؿ ا
ذََّن َربُُّكْم لَئِن َشَكْرُتْم  بعد حهد اهلل والثىاء عميً واىطالقًا هف قولً تعالى

َ
ِإَوذْ تَأ

زِيَدنَُّكمْ 
َ
ليسعىي في ٌذا الهقاـ وفي ختاـ ٌذا البحث أف أتقدـ بجزيؿ الشكر  ]7إبراٌيـ:[ ََل

تور أحهد يوسؼ حهداف  عمى ها سي والدكوالتقدير إلى هشرفيَّ الدكتور  هحهود هحهد الرىتي
ا.اقده  ي لي هف عطاء وعوف في ٌذي الدراسة أثىاء هراحؿ إىجاٌز

بالهوافقة عمى  الجىة الهىاقشة الكراـ عمى تكرهٍه عضوي ا وأتقدـ بالشكر الجزيؿ إلىكه
ـ:   الهىاقشة والحكـ عمى ٌذا البحث ٌو

                  هلل )هىاقشًا داخميًا(حفظً ا      الناقةأحمد صالح  الدكتور/األستاذ 
 حفظً اهلل )هىاقشًا خارجيًا(            وائل سالمة المصريالدكتور/ 

كها يسعدىي أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى عهادة كمية التربية في الجاهعة اإلسالهية، 
لى أعضاء الٍيئة التدريسية في كمية التربية، عمى هساعدتٍـ لي أثىاء دراست ي في برىاهج وا 

  الهاجستير.
وال يفوتىي أف أتقدـ بالشكر والعرفاف إلى السادة في جاهعة األقصى قسـ التربية البدىية 

 عمى تيسير هٍهتي وتذليؿ الصعاب لي في إتهاـ ٌذا البحث.ياضة والر 
الهشاركيف في البرىاهج التعميهي، والحريصيف عمى  سمةكها أخص بالشكر طالب هساؽ كرة ال

 .ٌذا البرىاهج التعميهي القيـإىجاح 
السادة و  أحمد فارس صالحالدكتور/  ويسعدىي أف أتقدـ بجزيؿ الشكر والعرفاف إلى  

ـ، وشاركوىي برأيٍـ وعمهٍـ، وتوجيٍات قيهة أثىاء تحيكـ  الهحكهيف، لها أعطوىي هف فكٌر
 أدوات الدراسة.

والعرفاف إلى اإلخوة الزهالء في  وبها أىىي بصدد ذكر األعزاء، فال يفوتىي أف أتقدـ بالشكر 
والشكر هوصٌؿ أيضًا لهف قدـ ىصحًا، أو بذؿ جٍدًا،  ،اإلسالهيةعهادة شئوف الطمبة بالجاهعة 

 أو أهضى وقتًا، عمى إىجاز ٌذي الرسالة، فجزى اهلل الجهيع عىي عظيـ الجزاء.
فسي وهف وأخيرًا فها كاف هف توفيؽ لي فهف اهلل عز وجؿ، وها كاف هف خطأ فهف ى 
 الشيطاف.

 الباحث/ مؤمن رمضان العزازي
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 فصل األولال
 اإلطار العام لمدراسة

  :المقدمة
ا عهمية شاهمة تتىاوؿ جهيع جواىب  تعد عهمية التدريس العهود الفقري لمتقدـ، باعتباٌر

عهؿ عمى هواكبة التطور في جواىب التعمـ الهختمفة الهعرفية والوجداىية ت التيشخصية الطالب 
الطالب والهادة التعميهية والخبرات بحيث والىفس حركية، والتي يتـ فيٍا التفاعؿ بيف الهعمـ و 

، كها يعد تدريس التربية الرياضية جزء هف العهمية التعميهية يصبح الطالب هحققًا أٌداؼ وطىً
 أطياؼ التربية العاهة، التي تسعى دوؿ العالـ لتحديث هفاٌيهٍا وهعارفٍا.التعمهية وطيؼ هف 

الهشٍد العالهي سريع التطور، فال يهكف  وهف ٌذا الهىطمؽ واستشعارًا بضرورة هواكبة ٌذا
 وطرؽ في طابور الهقعديف، ويتطمب ذلؾ ثورة ٌائمة في ىظـ تعميهىا، وبراهجىا، االستهرار
ووسائمً التعاهؿ د ترتيب األوضاع في ٌياكؿ عيلىبهختمؼ الهراحؿ التعميهية؛ وأساليبً تدريسىا 
 التدريسكيز عمى تطوير وتحديث هىاٌج ر هع العهمية التعميهية، وال يتـ ذلؾ إال بالتوىظهً 
 .(02ص ،ـ6440)عثهاف وعثهاف، وطرقً

ىها ٌي تربية كاهمة عف طريؽ  إف التربية الرياضية ليست هجرد حركات عشوائية، وا 
الههارسة، وىشاط وسيمتً األولى حركة الجسـ، فٍي تمعب دورًا هٍهًا في تقدـ الشعوب وتىشئة 

ة وحديثة، ويقاس ٌذا التقدـ بهدى إيجاد وابتكار أساليب جيؿ جديد عمى أسس عمهية هتطور 
ووسائؿ وىظريات التدريس العمهية والحديثة والتي لـ تأت هصادفة أو ارتجااًل، بؿ لتطور 
أساليب البحث العمهي أثر بالغ فٍي التي أدت إلى تقصي ىقاط القوة والضعؼ في العهمية 

ألساليب، بغرض تحقيؽ الهستويات الرياضية التدريسية وتىهيتٍا باستخداـ أىسب الطرؽ وا
العالية، والوصوؿ إلى درجات اإلىجاز األهثؿ والىواة األولى لمتقدـ الرياضي في الهدرسة 

 .(6، ص6402َوالجاهعة والىادي)صالح، 

ويدرس الطالب في الهرحمة الجاهعية هادة التربية الرياضية والتي تٍدؼ إلى إكسابٍـ 
ـ، 6440)بٍجت، . ارات الحركية وتدريبٍـ عمى أسموب التفكير العمهيالهعرفة العمهية والهٍ

 (.88ص

ويتضح هف ذلؾ أف أساليب تدريس التربية الرياضية شٍدت تطورات كبيرة في السىوات 
األخيرة بٍدؼ زيادة فاعمية عهمية التعمـ والوصوؿ لدرجة عالية هف التأثير التعميهي والتربوي 
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هراعاة تطوير هستوى جهيع هراعاتٍا هع الهتعمـ  ي يىبغي عمىالتلدرس التربية الرياضية 
 .(228ص ،ـ6404)شبؿ، بها يتىاسب هع قدراتٍـ الوظيفية والحركية الهحاضريف

و صاىع  ويهثؿ الهعمـ أحد عىاصر العهمية التعميهية فٍو قائد الهوقؼ التعميهي ٌو
دفعً إلي التعهيؽ في ٌذي هٍىتً هها ي ىحو اً إيجابي اً التدريس وأداتً التىفيذية كوىً يتبىى اتجاٌ

 .(265ص ،ـ6442، )الهطوع وبديرالهٍىة

( أىً يتحتـ عمى جهيع الهٍتهيف هف هدرسيف وهدربيف 2ص ،ـ6406) ويؤكد حسف
بهختمؼ هستوياتٍـ وكذلؾ الهتخصصيف األكاديهييف أف يأخذوا عمى عاتقٍـ تطوير وتىهية 

ة هف الهواقؼ والتدريبات الهالئهة والهىاسبة التي الهٍارات الهختمفة هف خالؿ ابتكار هجهوع
 تحقؽ ٌذا التطوير.

لطالب كمية التربية البدىية وهف الهعروؼ أف الهٍارات األساسية تهثؿ ضرورة حتهية 
هعالجة هشكالتٍا الهختمفة باألسموب في هجاؿ كرة السمة إذ يجب والرياضة بجاهعة األقصى 

والتي تتهثؿ في  تطبيؽ األساليب الحديثة لتحقيؽ أٌدافٍا،العمهي السميـ، والتي تحتاج إلى 
سرعة األداء في الهحاورة والتهرير والتصويب، والذي يعتبر هف أٌـ الهٍارات األساسية في 

 رياضة كرة السمة.

ف تكوف الجري والمقؼ والرهي، لذا يىبغي أوتحتوي هٍارات كرة السمة عمى حركات 
دراكٍا وشدة التركيز واالىتباي وأفبهقدور الطالب سرعة تقدير الهو  يقوـ هباشرة باالستجابة  اقؼ وا 

 .(2ص ،ـ6442)خهيس،  الصحيحة

تقاف كؿ هٍارة إتقاىًا تاهًا، وال رات الفىية لكرة السمة ال بد هف إوعىد تعميـ الطالب الهٍا
السابقة هع يجوز لمهعمـ االىتقاؿ لتعمـ هٍارة أخرى إال بعد التأكد هف إتقاف التمهيذ الهٍارة 

 ( 880ص ،ـ6444)الدياسطي والدياسطي، لهختمؼ طرؽ األداء بسٍولة ويسر استيعابً

ويتضح هها سبؽ أف هٍارات كرة السمة تتكوف هف هجهوعة هف الحركات يهكف تصىيفٍا 
هجهوعة  والتي ،إلى هٍارات بسيطة وهركبة تتـ تبعًا لمهوقؼ التعميهي الذي يتواجد فيً الطالب

الٍجوهية والدفاعية الهتسمسمة بعضٍا ببعض، وهرتكزة عمى هبادئ قاىوىية يقـو  هف التحركات
ويعتهد الباحث في دراستً الطالب بتطبيقٍا في أوضاع هختمفة بٍدؼ تصويب الكرة في السمة 

والتي تعد  )التهريرة الصدرية، الهحاورة الهىخفضة، التصويب بالوثب(عمى الهٍارات التالية:
 .لسمة في الهستوى الثاىي بكمية التربية البدىية والرياضة بجاهعة األقصىتوصيؼ هساؽ كرة ا
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تعمـ الهٍارات الرياضية واىسجاهًا  إلى التعرؼ تٍدؼ التي الدراسات أف ويتضح هف ذلؾ
الهعرفة العمهية والهٍارات الحركية، هف خالؿ  هع ذلؾ فإف طالب الهرحمة الجاهعية يكتسبوف

رات كرة السمة، حتى يتهكىوا هف تذليؿ الصعوبات التي تواجٍٍـ أثىاء تعمـ هٍالأساليب هتىوعة 
تدريس هٍارات كرة السمة، والتي تعهؿ عمى تعزيز الجواىب البدىية وتكسبٍـ هٍارات التفكير 

 فاعميتٍا هف لمتأكد تجريبٍا يتـ وهىاسبة وحديثة هتعددة براهج العمهي السميـ، هف خالؿ توظيؼ
 وبات وهواجٍتٍا.الصع ٌذي في الكشؼ عف

وقد دفع الباحث لمخوض في ٌذا البحث اطالعً عمى ها توصمت إليً كثير هف 
الدراسات الهتعمقة بإعداد البراهج التعميهية الهتعددة والهىظهة في الهدارس والهراكز التي تعتىي 

د  عي( ودراسة ـ6402)أبو عوف ودراسة  ،(ـ6442)خهيس تعمـ الهٍارات الهختمفة، هثؿ دراسة ب
ف ـ6408) الحركي هف خالؿ  تىهية التعمـوفاعمية في  اً أثر  ٌذي الدراسات أكدت أف لٍا(، وا 

الطرؽ التربوية الحديثة، بٍدؼ التغمب عمى ٌذي الهشكمة التربوية الهعقدة والتي أصبحت واحدة 
تخمو هف هف أكثر الهجاالت التربوية والىفسية استقطابًا لالٌتهاـ اإلىساىي بكؿ جواىبً إال أىٍا 

لطالب وتحسيف البراهج الرياضية التي تٍتـ برياضة كرة السمة والتي تعهؿ عمى رفع هستوى ا
 .قدراتٍـ وهٍاراتٍـ

كرئيس قسـ الىشاط الرياضي بالجاهعة اإلسالهية ورئيس االتحاد هف خالؿ خبرة الباحث 
عمى العديد هف ، واطالعً الرياضي في هؤسسات التعميـ العالي وهتابعًا لألىشطة الرياضية

والهحمية الحظ  الجاهعيالدراسات السابقة، وهعايشتً ألسموب تعمـ الطالب، وهتابعتً لمبطوالت 
تأثير عمى ىتائج الهباريات ويتهيز في ذلؾ قميؿ هف الفرؽ  لمهٍارات لًأف إجادة الالعبيف 

وتـ هىاقشتٍا هع  الهشاركة في تمؾ الهباريات، األهر الذي استرعى اىتباي الباحث لٍذي الظاٌرة
العديد هف هعمهي التربية الرياضية، وأسفرت جهيع الهىاقشات عف وجود ضعؼ في االٌتهاـ 

لدى طالب الهرحمة  هٍارات كرة السمةبالطرؽ الحديثة لمتدريس، وقصور في هستوى أداء 
هف عىد كثير واىخفاضً هستوى األداء  ، هها اىعكس سمبًا عمى أدائٍـ، وخاصة ٌبوط الجاهعية

ف الطالب، فال يستطيعوف تأديتٍا بالشكؿ الصحيح،  األساليب التدريسية تجعؿ ٌذي هثؿ غياب وا 
 هكاىً في الهبذوؿ الجٍد تضع وال هىظهة، وعشوائية، غير لدى الطالب هيةيالتعم عهميةال

 الصحيح.

   :في ضوء ها سبؽ تتحدد هشكمة الدراسة في التساؤؿ الرئيس اآلتي
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السمة لدى طالب كمية التربية البدنية ميارات كرة  لتنمية مقترح تعميميبرنامج  فاعميةما "
 "بغزة والرياضة بجامعة األقصى

 التساؤالت الفرعية اآلتية:عدد هف ف ٌذا التساؤؿ ويىبثؽ ع

لدى طالب كمية التربية البدىية والرياضة بجاهعة  تىهيتٍاها هٍارات كرة السمة التي يىبغي  -1
 ؟بغزة األقصى

بيف هتوسطي درجات ( α ≤ 4242ؽ ذو داللة إحصائية عىد هستوى داللة )و فر  وجدتٌؿ  -2
  ؟في القياس القبمي والبعدي هٍارات كرة السمة أداءفي هستوى  الهجهوعة التجريبية طالب

بيف هتوسطي درجات ( α ≤ 4242ؽ ذو داللة إحصائية عىد هستوى داللة )و وجد فر تٌؿ  -3
في  أداء هٍارات كرة السمةفي هستوى الضابطة  والهجهوعة الهجهوعة التجريبية طالب

  ؟القياس البعدي

 :الدراسة تايفرض
 الدراسة إلى اختبار الفرضين التاليين: سعت

 طالببيف هتوسطي درجات ( α ≤ 4242يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عىد هستوى داللة ) -1
ي والبعدي ولصالح في القياس القبم أداء هٍارات كرة السمةالهجهوعة التجريبية في هستوى 

 البعدي. 

 طالببيف هتوسطي درجات ( α ≤ 4242يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عىد هستوى داللة ) -2
التي تستخدـ والهجهوعة الضابطة )التي تستخدـ البرىاهج التعميهي( ) الهجهوعة التجريبية

الهجهوعة في القياس البعدي ولصالح  أداء هٍارات كرة السمةفي هستوى ( الطريقة الهعتادة
 التجريبية.

 :الدراسة دافىأ
 الدراسة إلى تحقيؽ ها يمي: ٌدفت

 .بىاء عمى األسئمة إعداد قائهة بهٍارات كرة السمة -1
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لدى طالب كمية التربية  السمةهٍارات كرة  هقترح لتىهيةتعميهي برىاهج  فاعميةالتعرؼ إلى  -2
 .بغزة والرياضة بجاهعة األقصىالبدىية 

في هستوى  الضابطة: التجريبيةالهجهوعتيف  طالبهستوى أداء التعرؼ إلى الفرؽ بيف  -3
 في القياس البعدي. أداء هٍارات كرة السمة

  :أىميـة الدراسة
 تكهف أٌهية الدراسة هف خالؿ الىقاط اآلتية:

 أوًل: األىمية العممية 

 . كرة السمة لمطالبلرياضة  الجاهعيةإضافة عمهية جديدة في هجاؿ الرياضة  -

  .لهٍارات كرة السمةسة هحاولة عمهية هىظهة لتسٍيؿ عهيمة التعمـ الحركي ٌذي الدرا -

 يعتهد عميً في تىفيذ هراحؿ التعمـ لمهبتدئيف في المعبة. ههيزتعد ٌذي الدراسة ذات طابع  -

 هةتعهؿ ٌذي الدراسة عمى تحفيز الطالب في االكتشاؼ هف خالؿ حصولً عمى خبرات قي -
 .تسهح لً بتطوير هعرفتً

 ًا: األىمية التطبيقية ثاني 

 .هٍارات كرة السمةـ يفي هراحؿ تعم لمهحاضريفعوىًا  التعميهيالبرىاهج كوف يقد  -

التربية الرياضية هىٍا وهف خالؿ  هحاضريتكهف أٌهية الدراسة في إهكاىية استفادة  -
 .التعديالت الهىاسبة عمى البرىاهجتطبيؽ البرىاهج التعميهي هع إجراء 

أو الزيادة في عدد الهتعمهيف أو  التعمـ تىهيةفي  لمهحاضريفاسة عوىًا قد تكوف ٌذي الدر  -
 .كرة السمةقمة الزهف الهتاح لتدريس هٍارات 

عمى غرار  تعميهيةبراهج قد توجً الدراسة أىظار الباحثيف لعهؿ دراسات تعتهد عمى  -
 الدراسة الحالية.  

 :حدود الدراسة
 آلتية:تقتصر الدراسة الحالية عمى الحدود اسوؼ 

لدى طالب كمية  السمةهٍارات كرة  هقترح لتىهيةتعميهي برىاهج  فاعمية: عيالموضو  حدال -
 . بغزة والرياضة بجاهعة األقصىالتربية البدىية 
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في كمية التربية البدىية  هساؽ كرة السمة -الهستوى الثاىي طالب: عيىة هف الحد البشري -
 والرياضة بجاهعة األقصى.

 .ة األقصى بخاىيوىسجاهع: الحد المكاني -
هف العاـ الجاهعي  األوؿتطبيؽ الدراسة الحالية في الفصؿ الدراسي تـ : الحد الزمني -

 .(ـ6402/ـ6402)

  :مصطمحات الدراسة
 الفاعمية  : 

لمجواىب الهٍارية  األهثؿ االستغالؿ عمى قدرة الطالب :االباحث إجرائيًا بأىٍ اويعرفٍ
تحقيؽ ٌدؼ البرىاهج بأفضؿ جودة ههكىة  أجؿ لسمة هفهٍارات كرة ا في الهختمفة لتوظيفٍا

 ويقاس إحصائيًا باستخداـ هربع إيتا. 
 لبرنامج التعميمي: ا 

عبارة عف هجهوعة هف الدروس التعميهية والهعدة طبقًا ويعرفً الباحث إجرائيًا بأىً "
ٍارات كرة ه الكتسابالهحددة هسبقًا، والتي تٍدؼ واألىشطة واألساليب  لألٌداؼ التعميهية

 ."السمة
  :الميارة الرياضية 
  تبىى الباحث ٌذا التعريؼ ألىً أقرب وأىسب التعريفات لمهٍارة الرياضية.يو 

  :الميارة في المجال الرياضي 
طالب كمية التربية البدىية والرياضة بجاهعة  تفاعؿعرفٍا الباحث إجرائيًا بأىٍا: هدى يو 
تقاهٍارات كرة السمة في أداء  األقصى  ههكىة.  ىٍا وأدائٍا بأقصى سرعةوا 

  :ميارات كرة السمة 
الباحث إجرائيًا بأىٍا: عبارة عف هجهوعة هف التحركات الٍجوهية والدفاعية  اعرفٍيو 

أوضاع  فيبتطبيقٍا  يقوـ الطالببعض، وهرتكزة عمى هبادئ قاىوىية بعضٍا بهتسمسمة ال
ي: )التهريرة ال التصويب الهحاورة الهىخفضة، صدرية، هختمفة بٍدؼ تصويب الكرة في السمة ٌو

 .(بالوثب
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 لمدراسةاإلطار النظري 
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 لفصل الثانيا
 اإلطار النظري لمدراسة

في العصر الحديث،  تهثؿ طرائؽ التدريس واألىشطة عىصرًا رئيسًا هف عىاصر الهىٍاج
بأعباء التىهية الشاهمة،  والحفاظ عمى الٍوية عف طريؽ إعداد الهوارد البشرية وتىهيتٍا، لمقياـ 

ي بحاجة إلى تقويـ لهعرفة هدى ىجاحٍا في تحقيؽ الٍدؼ القوهية والهتطمبات العالهية،  ٌو
واالستجابة الحتياجات فئات وشرائح الهجتهع، وهف ٌذا الهىطمؽ واستشعارًا  الهراد بموغً،

تدريسىا وطرؽ  في ىظـ تعميهىا، وبراهجىا، بضرورة هواكبة ٌذا التطور العمهي، فال بد هف تطور
بهختمؼ الهراحؿ التعميهية، هف خالؿ التفاعؿ بيف الهعمـ والهتعمـ، وهف أجؿ هساعدة وأساليبً، 

الطمبة عمى تحقيؽ األٌداؼ التعميهية الهرجوة، في الهرحمة الجاهعية، ويجب هتابعة هدى تقدـ 
إتقاىٍـ لهٍارات التربية الرياضية والتي تىدرج الطمبة في ٌذي الهرحمة والعهؿ عمى قياس هدى 

 حركي. : الهجاؿ الهعرفي، الهجاؿ الوجداىي والهجاؿ الىفسةتحت تصىيفات األٌداؼ الثالث

 أوًل: الرياضة الجامعية:
 :في فمسطين لمرياضة الجامعية العامةاألىداف  .أ 

ية الشاهمة والكاهمة في فمسطيف إلى تحقيؽ التىه لمرياضة الجاهعية العاهةاألٌداؼ تٍدؼ 
 لمطالب الجاهعي والتي تتهثؿ في األٌداؼ التالية:

 التربية الرياضية
في األسرة التربوية بالرغـ هف أىٍا أوؿ األىشطة  ىسبياً  حديثاً  التربية الرياضية عضواً  تعد

ـ هػف فهىٍ وقد يفٍـ البعض التربية الرياضية فٍها خاطئاً  ،التي هارسٍا اإلىساف هىذ فجر التاريخ
وآخروف يىظػروف إليٍػا بأىٍػا لعػب ولٍػو وتسػمية  ،لعاب رياضية تهارس في الهالعبأيعتقد بأىٍا 

وهجهوعػػة ثالثػػة تعتقػػد بأىٍػػا تهريىػػات وحركػػات بدىيػػة تػػؤدى فػػي  ،لبىػػاء جسػػـ ذي عضػػالت قويػػة
وبسػػػبب البمبمػػػة الهوجػػػودة والتعػػػاريؼ التػػػي أطمقػػػت عبػػػر التػػػاريخ أصػػػبح هػػػف  ،الهدرسػػة أو الىػػػادي

األوؿ التربيػػة  ،فٍػػي تعبيػػر ذو شػػقيف ،روري إيضػػاح الهقصػػود هػػف هفٍػػـو التربيػػة الرياضػػيةالضػػ
"فالرياضػػة" لوحػػدٌا ٌػػي ههارسػػة الفػػرد لمىشػػاط البػػدىي بٍػػدؼ تطػػوير الهٍػػارات  ،والثػػاىي الرياضػػة

ذا ها أضيفت كمهة "تربية" إلى كمهػة "رياضػة" ىحصػؿ عمػى هفٍػوـ التربيػة الرياضػية ،الحركية  ،وا 
 هف أساليبٍا يتـ عف طريؽ الىشاط الرياضي. اً هف التربية وأسموب اً تكوف جزءوبذلؾ 
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( أف الرياضػػة فػػي المغػػة تػػرويض اإلىسػػاف ىفسػػً وجسػػدي 64ص ،6448 ،ويػػرى )يػػوىس
وذكػر الػرازي أف أصػؿ الرياضػة هػأخوذ  ،الكتساب صػفات جديػدة تقويػً لمػىفس أو الجسػد بالمعػب

 ؛وض( فالىًا عمػى أهػر كػذا أي يداريػً ليدخمػً فيػًهف)روض( وراض الهٍر يروضً ، وفالف )ير 
 لذلؾ فإف األلعاب الرياضية لغة ترويض الىفس بالمعب.

وقػػد تىػػاوؿ العديػػد هػػف القػػادة والػػرواد هفٍػػـو التربيػػة الرياضػػية بأىٍػػا جػػزء هتكاهػػؿ هػػف التربيػػة      
  ، وذلػؾ عػف طريػؽتهاعيػاً واج واىفعاليػاً  وعقميػاً  ٌدفً تكػويف الهػواطف الصػالح الالئػؽ بػدىياً  ،العاهة

   (.8، ص6440 ،)فارس .ضبغرض تحقيؽ ٌذي األغرا ألواف الىشاط البدىي،
بأىٍػػػػا تمػػػػؾ األىشػػػػطة الرياضػػػػية الهختػػػػارة لتحقيػػػػؽ  (82ص ،0992 ،ويعرفٍػػػػا )الخػػػػولي    

حاجات الفرد هف الجواىب البدىية والعقمية والىفس حركية بٍدؼ تحقيؽ الىهو الهتكاهػؿ لمفػرد عػف 
  .استغالؿ هيؿ األفراد لمحركة والىشاط البدىيطريؽ 

 أٌػداؼ ارتبطػت فطالهػا والتربويػة السػائدة االجتهاعيػة، لمفمسػفة صػورة الرياضػية فالتربيػة

 فػي إال الرياضػية متربيػةل أي برىػاهج ىجػاح التػاريخ يػذكر ولػـ ،التربويػة باألٌػداؼ الرياضػية التربيػة

 (17ص ،0994 ،والخولي ،الحهاهي. )واالجتهاعية التربوية سياقاتٍا
هف خػالؿ اسػتعراض الهفػاٌيـ السػابقة التػي تطػرؽ إليٍػا العمهػاء والػرواد، فإىػً يتضػح أف 

ف كاف ٌىاؾ بعػض االختالفػات فػي الػرأي،  ،ٌىاؾ ثهة اتفاؽ في الهضهوف العاـ لٍذي الهفاٌيـ وا 
ذا قد يعػود إلػى الىظػرة الفمسػفية التػي يػديف بٍػا ٌػؤالء العمهػاء "ذلػؾ  فٍػا الباحػث بأىٍػالٍػذا يعر ؛ ٌو
وذلػؾ  ،ووجػداىيًا واجتهاعيػاً  وعقميػاً  الجزء الهتكاهؿ هػف التربيػة الػذي يٍػدؼ إلػى صػقؿ الفػرد بػدىياً 

 عف طريؽ ههارسة األىشطة الحركية الهىظهة بغرض تحقيؽ ٌذي الخصائؿ" 
لٍػػذا يػػرى الباحػػث أف الرياضػػة فيٍػػا تٍػػذيب وتعويػػد لمػػىفس عمػػى غيػػر هػػا تعػػودت عميػػً، 

ولػػـ تعػػد التربيػػة الرياضػػية تٍػػتـ بتربيػػة البػػدف فحسػػب، بػػؿ  ،التػػدريببا اكتسػػاب ال يتػػأتى إال ففيٍػػ
  .أصبحت تٍتـ بالفرد ككؿ، وذلؾ هف خالؿ تىهية جواىبً البدىية واالجتهاعية والعقمية والىفسية

 األىداف التربوية لممنياج الفمسطيني: .أ 
هجهوعػػػة  (0ص ،0998طيىي األوؿخطػػػة الهىٍػػػاج الفمسػػػ-تػػػذكر )وزارة التربيػػػة والتعمػػػيـ 

  -هف األٌداؼ  ىجهؿ بعضٍا:
والسياسػػػية  ،والثقافيػػػة ،واالجتهاعيػػػة ،واالقتصػػػادية ،أف االحتياجػػػات الوطىيػػػةالجهيػػػع حيػػػث يػػػدرؾ 

الهفػػاٌيـ تسػػاعد فػػي بىػػاء الدولػػة الفمسػػطيىية،  و  ترسػػيخ هجهوعػػة هػػف القػػيـ  إلػػى  الحاليػػة بحاجػػة
ذا يحتاج  -التربوية تتهثؿ في: ًؤوليتهىٍاج فمسطيىي هسإلى  ٌو

 واإلىساىية.  ،والديىية ،والقوهية ،القيـ الوطىيةعمى  تربية الجيؿ الجديد  -0
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سالهً  ،وعروبتً ،جيؿ يعتز بٍويتً الوطىية الفمسطيىيةإعداد  -6  ويمتـز بٍا. ،ولغتً العربية ،وا 

 ثيػاء التػراإحعمػى  ويعهػؿ  ،يحػافظ عميػًٌػو   ويعتػز ب  ،تراثً الوطىيبي تىجيؿ يعتوعية  -8
ثرائً  .الثقافي الفمسطيىي وا 

 .العهؿ والعطاءعمى  بىاء اإلىساف الفمسطيىي القادر  -0

ىهائػػً، وازدٌػػاري، ورفاٌيتػػً، والهحافظػػة عمػػى  هػػواطف صػػالح لػػً اىتهػػاء حقيقػػي لوطىػػً يعهػػؿ  -2
 .ساٌهة  فعالة في التىهية الشاهمةيساٌـ هٌو   عمي

 .ثروة الحقيقية لمهجتهع الفمسطيىيلاو  ،جيؿ يؤهف بأف اإلىساف الفمسطيىيإعداد  -2

 .وحسف رعايتٍا ، وتهاسكٍا،األسرةعمى  جيؿ يٍتـ بالهحافظة  -2

العمهػي ويسػتخدـ التفكيػر الىاقػد ويتبػع األسػموب العمهػي فػي التفكير عمى  جيؿ لً القدرة بىاء  -8
 .قصاء وحؿ الهشكالت واتخاذ القرارالهشاٌدة  والبحث  واالستكشاؼ  واالست

ـ بعمػػـو الهسػػتقبؿ هػػف تكىولوجيػػا عصػػرية  وعمػػـو تطبيقيػػة ورياضػػيات  وفمػػؾ جيػػؿ يٍػػتصػػقؿ  -9
، لفٍـ طبيعة العالقة بػيف كػؿ هػف العمػـ والتكىولوجيػا والهجتهػع، عمـ الحاسوبأو  وجيولوجي

 .ة التطورات العصرية والتكىولوجيةوهواكب

 . وسموكًا بشكؿ هوفؽ ،وأداءً  ،وقيهاً  ،تفاعؿ هع التكىولوجيا فكراً ال -04

 .ة الالزهةويد الطمبة بالهٍارات العمهية  واليدوية  والحياتيتز  -00

عػػػدادٌـ إعػػػداد  -06 تٍيئػػػة الهتعمهػػػيف فػػػي هختمػػػؼ الهراحػػػؿ التعميهيػػػة لمتعاهػػػؿ هػػػع الهسػػػتقبؿ، وا 
يهكػػىٍـ هػػف هسػػايرة التغيػػرات السػػريعة التػػي يسػػتٍدفٍا العصػػر الحػػديث، واإلسػػٍاـ اإليجػػابي 

 فيً. 

 .طيىية ويدافع عىٍالة قضيتً الفمسجيؿ يؤهف بعدابىاء  -08

 .التهسؾ فيٍاٌو   ويسعي لىيؿ حقوؽ  ،جيؿ يؤهف بحؽ العودة لبمديإعداد  -00

و شخصػػػية هسػػػتقمة هتفػػػتح ذٌىيػػػا ذو أف يكػػػوف الطالػػػب ذإلػػػى  وهىاٌجىػػػا بوجػػػً عػػػاـ تٍػػػدؼ
وعقميػػػًا، وىفسػػػيًا، واجتهاعيػػػًا يحػػػؿ هشػػػاكمً بىفسػػػً،  ،سػػػوي جسػػػهيًا وفكريػػػاً ، ىاضػػػج، تفكيػػػر عمهػػػي

 . ات العصرية والتكىولوجيةب التطور يواك
 :لمرياضة الجامعية في فمسطيناألىداف العامة  .ب 

تػي وال تىبثؽ األٌداؼ العاهة لمتربيػة الرياضػية هػف األٌػداؼ العاهػة لمتربيػة فػي فمسػطيف 
 ترهي إلى تٍيئة البيئة التربويػة الهالئهػة لهسػاعدة الهتعمهػيف عمػى تحقيػؽ التىهيػة الشػاهمة الكاهمػة

 صياتٍـ )البدىية ،العقمية ،الوجداىية(.هتكاهمة لشخوال
 -ترهي إلى تحقيؽ األٌداؼ التالية  : في فمسطيف ف التربية الرياضيةإوهف ٌذا الهىطمؽ ف
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رقي بهفٍـو الهواطىة وال خمقية والوطىية في ىفوس الطمبةوال غرس القيـ والهبادئ الديىية .0
 الصالحة لديٍـ.

 .هعموهات والعادات الصحية السميهةطمبة التحقيؽ الصحة العاهة والسعي إلى إكساب ال .6
االرتقاء بهستوى المياقة البدىية لدى الطمبة هف خالؿ تىهية عىاصر المياقة البدىية الهختمفة  .8

 .وبها يتىاسب هع هراحؿ الىه
 لجهاعية.وا  ،الهٍارية لأللعاب الفرديةو   ،تىهية القدرات الحركية .0
 ،التعاوف :ؿ الجهاعي باأللعاب الهختمفة هثؿتىهية العالقات االجتهاعية هف خالؿ العه .2

 تحهؿ الهسؤولية.و   ،والقيادة والتبعية
 لوعي الرياضي كجزء هف الثقافة العاهة.وا  إكساب الثقافة  .2
ستفادة هف واال ،ٌواياتٍـو   ،تربوي لمطمبة حسب هيولٍـوال ،التهتع الكاهؿ بالىشاط البدىي .2

 أوقات الفراغ.
 لعاب الشعبيةواأل ،عبي الفمسطيىي عف طريؽ ههارسة الدبكاتالهحافظة عمى التراث الش .8

ا.وال  حركية والهساٌهة في تطويٌر
وذلؾ هف أجؿ إعدادٌـ لالشتراؾ في الهىتخبات   ،ورعايتٍـ  ،ً االٌتهاـ بالهتفوقيف رياضيا .9

 (6ص ،6444. )القدوهي وآخروف،الهختمفة الوطىية.
 األىداف الخاصة لمرياضة الجامعية: .ج 

 معرفي )اإلدراكي(:المجال ال -1

والصحي هف خالؿ األىشطة  مبة الثقافية في الهجاؿ الرياضي،توسيع هدارؾ الط -
 .الهختمفة

إتاحة الفرصة لمطمبة لتطوير الجاىب التحميمي، والىقد وتوجيٍٍـ إلى االبتكار،   -
 واإلبداع ضهف إهكاىياتٍـ.

وتهكيىٍـ هف  ائدٌا،وفو  األىشطة الحركية إكساب الطمبة القدرة عمى استيعاب أٌهية  -
 تهييز طرؽ أدائٍا.

 المجال النفس حركي)المياري(: -2

تطوير عىاصر المياقة البدىية، والتركيز عمى عىصر التوافؽ العضمي العصبي تبعًا  -
 لمتغيرات الفسيولوجية في ٌذي الهرحمة.

 تهكيف الطمبة هف ههارسة األىشطة الحركية التي تحافظ عمى قواـ سميـ وهعتدؿ.  -
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ة، والجهاعية في ضوء خصائص هراحؿ الهٍارات الحركية لأللعاب الفردي تطوير  -
 الهختمفة. الىهو

 .الصحية السميهة إكساب العادات  -

تهكيف الطمبة هف ههارسة األىشطة الحركية اإليقاعية باإلضافة إلى الرقصات   -
 والدبكات الشعبية الفمسطيىية.

 المجال الوجداني )العاطفي(: -3

 الجهاعي هف خالؿ الهشاركة في الىشاطات الحركية الهختمفة.تىهية هفٍـو العهؿ  -

 تعويد الطمبة عمى التحمي بالروح الرياضية، واحتراـ القواىيف واألىظهة.  -

 فىية هف خالؿ األداء الحركي.و إكساب الطمبة قيها جهالية   -

سة األىشطة الترويحية توفير الهتعة واألهاف والطهأىيىة لدى الطمبة هف خالؿ ههار  -
 (.64ص ،6400َ)صالح،  لهختمفةا

 ( سنة:22-18خصائص المرحمة الجامعية من )-ب

ا فترة اىتقاؿ هف الهراٌقة إلى هرحمة الشباب والجاهعة حيث  تتهيز ٌذي الهرحمة باعتباٌر
( هرحمة هٍهة في سىة66-08يبرز الجسـ هف حيث الهظٍر والحجـ، كها تعتبر الهرحمة هف )

ـ، وتكثر فيٍا هشكالتٍـ، حياة الىاشئيف، تتعدد فيٍا  حاجياتٍـ ودوافعٍـ، وتتسع هطالب ىهٌو
وبذلؾ يكوىوف في أهس الحاجة إلى فٍـ واقعٍـ، وتعمـ هٍارات التربية الرياضية التي تسٍـ 
إسٍاهًا كبيرًا في تقديـ الكثير هف الحموؿ الهىاسبة لحؿ الهشكالت الهتراكهة عف طريؽ إكسابٍـ 

ية الالزهة، التي يحتاجوىٍا في ههارسة األىشطة الرياضية، التي الهعارؼ، والهٍارات الضرور 
ا في تىهية الشخصية؛ ولٍذا فإف هعرفة خصائص الشباب الجاهعييف هف كافة  يبرز دوٌر

تباع برىاهج االىواحي الجسهية واالىفعالية هٍهة لمغاية، وذلؾ هف أجؿ أف يستطيع الهدرس 
ريًا إلى حد بعيد، ويهروف سميـ، وعمى الرغـ هف أف غالبية الطالب  الجاهعييف هتهاثموف جٌو

بىفس التسمسؿ في الىهو والتطور هع اختالؼ في الشخصية، إال أف التطور في ىاحية هعيىة 
بطأ هىً في ىاحية أخرى، ويرجع السبب في ذلؾ إلى أعىد بعض الشباب يكوف أسرع أو 

و ساحات رياضية )التغذية الوراثية، اإلهكاىات البيئية الهتاحة لمبعض في التدريب هف أىدية أ
 الىهط الجسهي، والقدرات البدىية(.
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ويعد جسـ اإلىساف هف الهقوهات األساسية في تكويف شخصيتً، لذلؾ فإف التغيرات التي 
ا عمى شخصية الشاب وعقؿ ٌو تطرأ عمى ٌذا الجسـ تعتبر هف األهور الٍاهة، هف حيث ت أثيٌر

  .(866ص  ،ـ0990)هعوض،  األخرى، تتأثر كؿ واحدة هىٍا بعواطفً

( سىة تختمؼ عىد 66-64( أف خصائص الىهو هف )009ص  ،ـ0992)فرج،  وترى
 األفراد ويرجع السبب إلى الوراثة والجىس وطبيعة الفرد والعواهؿ االقتصادية واالجتهاعية. 

 الجسمي:النمو  -1

الطوؿ هع الوزف  العضالت في ٌذي الهرحمة يؤدي إلى زيادة حجـ الجسـ وتىاسؽو إف ىه
لحد كبير، ويزداد التوافؽ العصبي العضمي، كها ترتفع كفاءة الجٍاز الدوري التىفسي هها يساعد 
هكاىية االقتصاد في  عمى التىاسؽ الحركي بيف أعضاء الجسـ الهختمفة، وزيادة رشاقة األداء وا 

اٌر الهختمفة بذؿ الجٍد؛ باإلضافة إلى زيادة القدرة عمى التحهؿ، وهف خالؿ ٌذي الهظ
البدىي والحركي، فإىً يطمؽ عمى ٌذي الهرحمة هف الىـ و هرحمة اإلعداد و والهتحسىة لمىه

 .(22-22ص  ،ـ6448)فوزي، لة في كثير هف األلعاب الرياضيةلمبطو 

الهتغيرات الباروهترية و وتعد ٌذي الهرحمة هف الهراحؿ الهٍهة في حياة الطالب حيث تىه
زف بشكؿ ههيز يهيز الطالب في ٌذي الهرحمة عف غيري هف الطالب في الهكوىة هف الطوؿ والو 

لىضج والوعي وتظٍر الفروؽ جمية بيف الطالب والطالبات االهراحؿ السابقة وتعد هرحمة 
 ويتحسف الوضع الجسهي والبدىي والصحي بعد ٌذي الهرحمة.

 الحركي:النمو  -2

ؿ الهتواصؿ وعدـ القابمية لمتعب، في ٌذي الهرحمة يتهيز الشاب بالهيؿ إلى الحركة والعه
  .(804ص  ،ـ0990)هعوض،  لذا تصبح حركاتً أكثر اىسجاهًا وتوافقًا وىشاطاً 

وفي ٌذي الهرحمة تخؼ حدة االرتباؾ واالضطراب الحركي وتأخذ هختمؼ الىواحي الىوعية 
ارتقاء لمهٍارات الحركية في التحسف والرقي، لتصؿ إلى درجة عالية هف الجودة، كها يالحظ 

 هستوى التوافؽ العصبي العضمي بدرجة كبيرة، ويستطيع الشاب اكتساب هختمؼ الحركات
تقاىٍا وتثبيتٍا، باإلضافة إلى زيادة قوة العضالت في ٌذي الهرحمة يساعد كثيرًا عمى  وتعمهٍا وا 

ي ىجاح إهكاىية ههارسة كرة السمة التي تتطمب الهزيد هف القوة العضمية، حيث يمعب دورًا ٌاهًا ف
 .(086ص  ،ـ0998)عالوي،  لتدريب وبموغ درجة الىجاح بسرعةعهميات ا
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 العقمي: النمو -3

إف الشاب في ٌذي الهرحمة يهيؿ إلى ىقد الذات وىقد اآلخريف، وقد يجد في أفكار زهالئً 
جاذبية أكثر هف أفكار األسرة أو الهدرسة أو الجاهعة أو الىادي، كها تتصؼ ٌذي الهرحمة 

الهيوؿ والتعمؽ بٍا، فبعد أف كاف يهيؿ إلى أكثر هف هوضوع في الهرحمة السابقة، باستقرار 
أصبح يركز عمى هوضوع واحد ويعطي لً كؿ وقتً هسخرًا ها لديً هف إهكاىيات وأفكار. 

 (22ص ،ـ6448)فوزي، 

ع، أف القدرات العقمية تستهر في الىهو بهعدؿ سري( 020ص ،ـ0998)الديري، ويضيؼ 
بهعدؿ بطيء حتى ىٍاية ٌذي الهرحمة، وتزداد في ٌذي الهرحمة الذكاء في الىـ و  بيىها يستهر

كها تتحسف قدرتٍـ عمى التركيز بها يجعمٍـ القدرة عمى الفٍـ واالستيعاب والتفكير الهجرد، 
راغبيف في ههارسة تهاريف تستغرؽ وقتًا طوياًل، وتزداد قدرتٍـ عمى تعمـ قواعد أكثر تعقيدًا أو 

 خداـ خطط بسيطة. فٍـ واست

 النمو الجتماعي: -4

رية االجتهاعي لمشاب يتأثر بالبيئة التي يىشأ فيٍا الفرد كالبيئة االجتهاعية واألسإف الىهو 
االجتهاعي لٍذي الهرحمة ٌي اتساع دائرة التفاعؿ  التي تحيط بً، وهف أٌـ خصائص الىهو

ة الشديدة لجهاعة األقراف، كها يهيؿ االجتهاعي لمشاب ىتيجة لتطور هراحؿ ىهوي، والوالء والطاع
الشاب إلى الهىافسة بيف األقراف، حيث تأخذ الهىافسة شكاًل فرديًا في هختمؼ األىشطة، وقد 
تزداد الهىافسة فتسيطر ىزعة األىاىية، وتتضح في شكؿ صراع وهعاىاة وتوتر، وتكوف الهىافسة 

    .(062ص ،ـ0992)راتب،  ظاٌرة صحية تىهي هواٌب وقدرات الشاب
 النمو النفعالي: -5

إف ٌذي الهرحمة تتأثر تأثرًا كبيرًا بطبيعة التىشئة االجتهاعية والعادات والتقاليد واألعراؼ 
السائدة في الهجتهع، فإذا اعترؼ الهجتهع بالشاب عضوًا فعااًل، وبحقً في التحرر واالستقاللية 

عالية اختفاء كثير هف الهشكالت االىفوتكويف األفكار الخاصة والتعبير عف ذاتً فإف ذلؾ كفيؿ ب
 .(068ص ،ـ0992)فرج،  التي تظٍر في ٌذي الهرحمة

ويرغب الشاب في أف يكوف جسهً جهياًل هتىاسقًا جذابًا، هها يجعمً شديد الرغبة في 
االشتراؾ في كافة الىواحي التي تعود عمى جسهً بالقوة والجهاؿ، كها يسعى إلى أف يكوف لً 

الرفاؽ هف ىفس العهر، ولٍذا فإف صداقة الهمعب في ٌذي الهرحمة لٍا صفة هركز بيف جهاعة 
الدواـ واالستهرار، ويشترط الشاب في ٌذي الصداقة أف تكوف قائهة عمى الود واالحتراـ وتقدير 
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األفكار والهيوؿ واالتجاٌات، ويشعر في ٌذي الهرحمة أف عميً القياـ ببعض الهسئوليات التي 
ى هف الهتطمبات الضرورية لمعب الفريؽ، ترفع هف شأف الجها عة وتزيد هف قوتٍا وفعاليتٍا ٌو

)جاد اهلل،  وفي ىٍاية الهرحمة يزداد لديً الشعور بالهسئولية والبدء في التدريب عمى القيادة
 (22ـ، ص6442

خصائص  الىهو  ب ( أىً هف الضروري هعرفة الهدرس09ص ،ـ6400)ويشير صالح
؛ لذلؾ يىبغي عىد تخطيط وتىفيذ لبرىاهج التعميهي الهقترح وضع دراسةفراد عيىة الأل الهختمفة

حاجاتٍـ وهيولٍـ واستعداداتٍـ وقدراتٍـ كدوافع لتحقيؽ التهاريف والتدريبات التي تتىاسب هع 
التعمـ والتدريب عمى ىحو سميـ،   وأيضًا يعهؿ البرىاهج عمى تىهيتٍـ وتطوير هٍاراتٍـ بفعالية 

ئقيف بدىيًا وهٍاريًا وخططيًا لمعب وا الأقصى الحدود الههكىة، لكي يكوى ورفع هستواٌـ إلى
وههارسة رياضتٍـ الهفضمة بشكؿ آهف وبىجاح، كها يىبغي أف تستهتع الطالبات بالتدريب ال 

ىها لالحتفاظ بمياقتٍـ هدى الحياة.  بالفوز في الهىافسات فقط، وا 

، لدى الطالب الرياضي هٍهة جداً ىفعالية الىواحي الجسهية واالويشير الباحث إلى أف ىهو 
الطالب ألف ، قواعد وقواىيف وأىظهة هىتظهةتباع ا الهحاضروذلؾ هف أجؿ أف يستطيع 

ريًا إلى حد بعيد، ويهروف بىفس التسمسؿ في الىهو والتطور الرياضييف الجاهعييف  هتهاثموف جٌو
 .هع اختالؼ في الشخصية

 : البرنامج التعميمي:ثانياً 
إلى االرتقاء بهستوى عت العديد هف االستراتيجيات والبراهج التربوية التي تٍدؼ لقد وض
الطمبة، ولقد قاهت بعض ٌذي االستراتيجيات والبراهج عمى أساس العهؿ عمى عالج التعمـ عىد 

جواىب القصور التي تؤدى إلى الهشاكؿ الدراسية التي تٍدؼ إلى الوصوؿ إلى تحسيف األداء 
  (Icol, 2000, p.12) جيات والبراهج عمى ىظريات التعمـارتكزت تمؾ االستراتي األكاديهي، ولقد

-ألخصائياويعرؼ البرىاهج بأىً "هجهوعة الهواقؼ والخبرات التي يهكف هف خاللٍا )
الهعمـ( هف تغيير سموؾ الفرد عف طريؽ تٍيئة الفرص لً لههارسة أىشطة -الهدرب-الهشرؼ
 (.88ص ،ـ6404عمي،) ٌادفة".

و هجهوعة هف األىشطة الهخطط لٍا، بحيث يتضهف هجهوعة هف الخبرات التعميهية ٌو "
التعّمهية، وُيقَّدـ لهجهوعة هف الدارسيف، بحيث يحتوى هجهوعة هف األٌداؼ والهحتوى والوسائؿ 

و " (.009ص  ،ـ6449واألىشطة والتقويـ لتحقيؽ ٌدؼ ها")الشخريتي،  أحد عىاصر الخطة ٌو
ط ىاقصًا، فالبرىاهج ٌو الخطوات التىفيذية في صورة أىشطة تفصيمية هف وبدوىً يكوف التخطي
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 ( 046ص ،ـ6448البيؾ، وعباس، )الواجب القياـ بٍا لتحقيؽ الٍدؼ".
بأىً: هجهوعة هف الخبرات واألىشطة التعميهية ( 600ص ،ـ6448) زيتوف ويعرفً

 ط لٍا في هادة دراسية هعيىة.واألساليب الهختمفة الهىظهة في خطة تعميهية هىٍجية يتـ التخطي

"هجهوعة هف األىشطة والههارسات العهمية  :( بأى002ًـ، ص6448) الىاشؼكها تعرفً 
التي يقوـ بٍا الطالب تحت إشراؼ الهعمـ وتوجيًٍ، وتعهؿ األىشطة عمى إكسابً الخبرات 

وحؿ الهشكالت والهعموهات والهفاٌيـ واالتجاٌات التي هف شأىٍا تدريبً عمى التفكير السميـ، 
 التي تدفعً لمبحث واالستكشاؼ".

( بأىً "الهخطط العاـ الذي يوضع في وقت سابؽ 20ص ،ـ0992) المقاىي والجهؿ كها يعرفً
عمى عهميتي التعميـ والتعمـ في أي هرحمة هف هراحؿ التعميـ، ويتضهف اإلجراءات والهوضوعات 

ضهف الخبرات التعميهية التي يجب أف كها يتو التي تىظهٍا الجاهعة خالؿ فترة زهىية هعيىة 
ـ وحاجاتٍـ".هيكتسبٍا الهعمهوف هرتبة ترتيبًا يتىاسب هع خصائص ى  ٌو

"هجهوعة هف  :بأىًوهف خالؿ التعريفات السابقة يعرؼ الباحث البرىاهج التعميهي 
 لتىهية الهحاضرالتي يقوـ بٍا الطالب تحت إشراؼ  والفعاليات الرياضية العهمية األىشطة

 خبرات والهعموهات والهفاٌيـ واالتجاٌات.ال
 التخطيط لمبرنامج التعميمي: - أ

البرىاهج ٌو أحد عىاصر التخطيط الهٍهة والتي بدوىٍا تكوف عهمية التخطيط غير قابمة 
لمتىفيذ وعاجزة عف تحقيؽ أٌدافٍا الهرجوة، فٍو عىصر أساسي لتحديد هسار العهؿ ويعد عهمية 

يرتكز عمى سير العهؿ لتحقيؽ ٌدؼ هعيف، وبذلؾ يهكف الوصوؿ  هستهرة والعهود الفقري الذي
 بالطالب إلى الهستوى الالئؽ وضهاف ىجاح العهؿ بدقة.

( أف البرىاهج التعميهي الهتكاهؿ يشهؿ أربعة هكوىات 048، صـ0992) يذكر أبو جابر
 أساسية ٌي:

 العمهية. ٌداؼ العاهة والخاصة واالىجازات أو الىتائجوتشهؿ عمى األ النوايا: .1

 ويتضهف الهعموهات والبياىات والرسائؿ الهراد تعميهٍا أو توصيمٍا لمهتعمهيف. المحتوى: .2

جراءات التعمـ والتدريبات التي تطرح أثىاء  النشاطات: .3 وتحتوي استراتيجيات التدريس وا 
 التدريس.
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قٍـ ويتضهف وضع االختبارات وتقويـ الهتعمهيف وهعرفة هدى تقدهٍـ وهدى تحقي التقويم: .4
 لألٌداؼ الهحددة.

ويتطمب تحقيؽ أٌداؼ التدريس لمطالب القياـ بعهمية التخطيط لمبرىاهج التعميهية وبالرغـ 
هف أف عهمية التخطيط تستغرؽ وقتًا طوياًل وتتطمب جًٍد كثيرًا، اال أف التخطيط يجعؿ ىشاط 

 ويمكن إجمال عناصر التخطيط فيما يمي:الهعمـ ٌادفًا وهىظهًا، 

داؼ البرىاهج التعميهي بحيث ترتبط بالهحتوي الهراد تدريسً، وبخصائص الطمبة، تحديد أٌ .1
 بحيث تراعي هيولٍـ واحتياجاتٍـ في هادة التربية الرياضية. 

التعميهي، بحيث   يىاسب األٌداؼ اإلجرائية لكؿ درس  وضع جدوؿ زهىي لتدريس البرىاهج .2
 .(Licht, 1988, p.261) هف دروس البرىاهج

عداد األىشطة التي تحديد أى .3 شطة البرىاهج التعميهي وكذلؾ التخطيط لألىشطة الهختمفة وا 
يقـو بٍا الطمبة بحيث تكوف هىاسبة لديٍـ، وتحديد األدوات والهواد الهستخدهة في كؿ 

 ىشاط، بحيث تكوف هىاسبة لمهحتوى واألىشطة.

لطالب، بحيث تحديد طرؽ التدريس وأساليبٍا الهختمفة والتي تتطمب عدة حواس لدى ا .4
تستخدـ طرؽ تدريس هتىوعة وفقًا لطبيعة الهحتوى الذي يتـ تدريسً، واألىشطة والتجارب 
ا. تقويـ تعمـ الطالب، حيث يتـ التخطيط الستخداـ أساليب التقويـ الهختمفة،  التي يتـ إجراٌؤ

ة أو سواء كاىت األىشطة الشفٍية، أو الهكتوبة أو هالحظة أداء الطالب، أو القياـ بتجرب
 (Kelly, 1990, p.26) ىشاط هعيف، وتستخدـ ىتائج التقويـ في عهمية تطوير البرىاهج

 ( 282، ص ـ0998)الزيات، وما يجب مراعاتو خالل األنشطة التدريسية ما يمي:

 إتاحة الفرصة والزهف الهالئهيف لمههارسة الهباشرة. .1

 تعهيـ الهفاٌيـ والهٍارات الهتعمهة.  .2

 األخذ في االعتبار ىقاط القوة والضعؼ لدى الطالب.التعاهؿ القائـ عمى  .3

 بىاء أسس راسخة لمهفاٌيـ والهٍارات الرياضية. .4

وقد يكوف هف البواعث الهٍهة التي تدفع الطمبة لإلقباؿ عمى الجاهعة وها يهارسوىً فيٍا 
هف أىشطة هىٍجية وأىشطة غير هىٍجية، وتزداد ٌذي األىشطة وتتىوع بزيادة العهر وارتفاع 

 هستوي الهرحمة التعميهية في الىوادي العمهية والرياضية والثقافية.
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( أىىا لكي ىقوـ بإعداد برىاهج هتكاهؿ يقوـ عمى الدهج 800ـ، ص 6444) ويري السيد
 بيف العالج والتعويض فإىً يجب أف ىضع في االعتبار الخطوات الثالث التالية:

وطػػرؽ أداء الوظػػائؼ هسػػتويات حيػػث يػػتـ تقيػػيـ children analyses تحميػػؿ الطالػػب .1
 الىفسية لدى الطالب.  

حيػث يػتـ فػي الحاسػب الكشػؼ بدقػة بالغػة عػف هتطمبػات  task analysis تحميؿ الهٍهػة  .2
 األساسية التي يجب أف تؤخذ في االعتبار لتفعيؿ العهميات الىفسية األساسية. 

 integration of children and task  التكاهػؿ بػيف تحميػؿ الطالػب وتحميػؿ الهٍهػة  .3
حيػػػث يػػػتـ الهقارىػػػة بػػػيف الوظيفػػػة الخاصػػػة بالعهميػػػة الىفسػػػية، وذلػػػؾ فػػػي ضػػػوء الهتطمبػػػات 

ا.  الالزهة لالستفادة هف العهمية الهطموبة كي تتـ الهٍهة الهطموب أداٌؤ

 التعميهي ها يمي: جويىبثؽ هف البرىاه

  البرامج التعميمية: أىداف - ب

 إشباع حاجات األفراد. .1

كسابٍـ خبرات جديدة.تىهية هٍارات األ .2  فراد وا 

كسابٍـ روح الفريؽ. .3  إيجاد عالقة تعاوىية وا 

 وقاية الشباب. .4

 (.08، صـ0998)زيداف،  اجتهاعيًا(. -ىفسياً  -عقمياً  -)بدىياً  التربية الهتكاهمة لمشباب .5

ضهاف اشتراؾ أكبر عدد هف األفراد في أوجً الىشاط حتى ال تقتصر الفائدة عمى عدد قميؿ،  .6
يهكف قياس هدى ىجاح البراهج عمى درجة اإلقباؿ عمى االشتراؾ فيً، وحتى وعمى ذلؾ 

 ىضهف تحقؽ أكبر فائدة ههكىة بأقؿ هجٍود وأقؿ تكاليؼ وأقصر وقت ههكف.

ذا يعتبر ٌدفًا  .7 إتاحة الفرصة لكؿ فرد أف يروح عف ىفسً بالتىفيس عف الرغبة الهكبوتة ٌو
 أىواع الصراع الىفسي. وقائيًا ضد االىحراؼ وسوء التكيؼ الىاتج عف

إتاحة الفرصة الكتشاؼ القدرات الكاهىة واالستعدادات والهٍارات الخاصة عىد األفراد لمعهؿ  .8
عمى تىهيتٍا وتشجيعٍا، وليس هعىى ٌذا االٌتهاـ بفئة هحدودة هف األفراد ٌـ أصحاب 

ٌهاؿ اآلخريف فكؿ إىساف فيً ىاحية أو أكثر هف ىواحي اال هتياز الكفاءات والخبرات وا 
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عهؿ عمى صقؿ ٌذي القدرات وي ًيعرؼ قدراتً و وهٍهتىا إتاحة الفرصة لكي يكتشؼ ىفس
 والهٍارات.

 ٌوايات جديدة وتوسيع األفاؽ الفكرية والعمهية. ٍوايات الهرجوة لدى األفراد وخمؽتىهية ال .9

زهة إتاحة الفرصة لتدريب األفراد عمى ههارسة فف الحياة فىعيىً عمى اكتساب الهروىة األ .10
التي تساعدي عمى التكيؼ في الحياة االجتهاعية وعمى تكويف العالقات الطيبة والصفات 

 الحهيدة.

ىها بالههار  .11 سة العهمية في جهيع تدعيـ أسس الديهقراطية السميهة التي ال تكتسب بالتمقيف وا 
 (60ص ،ـ6400)صالح،  هراحؿ الىهو

 صفات البرامج التعميمية الناجحة: -ج 

 تتهثؿ في اآلتي: صفات البراهج التعميهية الىاجحة اف (21، صـ1998)زيداف، يرى 

 أف يكوف البرىاهج هحققًا لألٌداؼ التي وضع هف أجمٍا. .1

 أف يراعي البرىاهج هيوؿ األعضاء واٌتهاهاتٍـ. .2

 أف يكوف البرىاهج هتىوعًا ويستخدـ طرقًا هختمفة. .3

 أف يتوفر ها يحتاجً هف إهكاىيات لمقائد الهختص الكؼء. .4

 أف يتيح البرىاهج الفرصة لتكويف صداقات. .5

 أف يشجع البرىاهج اإلفراد عمى العهؿ. .6

 أف يضيؼ شيئًا إلى حياة كؿ شخص يشارؾ في البرىاهج. .7

 .أف يتصؼ بالهروىة .8

 البرامج التعميمية: طرائق .1

ص  ،ـ6446)العزة، فرديةتىافسية، تعاوىية،  :يهكف لمهعمـ أف يعمـ طالبً بثالثة طرؽ
608)  

 :يمي الخصائص األساسية لكؿ ىوع وفيها

هكف في ٌذا الىوع يتىافس الطالب هع بعضٍـ لتحقيؽ ٌدؼ هعيف، ويالتعميم التنافسي:  -1
أساس سرعتٍـ ووقتٍـ في إىجاز العهؿ، ولذلؾ فإف بعض الطالب يعهموف  تقييهٍـ عمى
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بىفس  بجدية لموصوؿ إلى إتهاـ الهٍهة الهعطاة لٍـ، بيىها ىجد بعض الطالب ال يعهموف
 .عتقادٌـ بأىٍـ لف يىجحوا في ذلؾالجدية ال

ـ هف يعهؿ الطالب لتحقيؽ أٌداؼ وضعت خصيصًا وليس هقارىة بغ التعميم الفردي: -2 يٌر
أساس هعايير خاصة بٍـ، وفي ٌذا الىوع هف التعميـ يحاوؿ  الطالب ويتـ تعييىٍـ عمى

 ب اآلخريف. بعض الطالب تحقيؽ ىتائج هفيدة لٍـ شخصيًا بغض الىظر عف الطال
في ٌذا الىوع هف التعميـ يعهؿ الطالب هعًا لتحقيؽ ٌدؼ عاـ هشترؾ  التعميم التعاوني: -3

أساس تحصيؿ الهجهوعة والعهؿ بروح الفريؽ، والهصمحة  تـ تعييف الطالب عمىوي
ذا التعمي إهكاىيات هختمفة وهتعددة،  ـ هفيد لمهجهوعات التي تحتوي عمىلمهجهوعة كمٍا، ٌو

ذا التع أىً يىهي لدى   الطالب  هف الىوعيف السابقيف، عالوة عمى ميـ أكثر فعاليةٌو
 الهتعمهيف الهٍارات االجتهاعية.

 مراعاتيا في البرامج التعميمية: ينبغي العتبارات التربوية التي - ت

عىد الحديث عف البراهج التعميهة وطرائؽ التدريس عىد الطالب هف الضروري تذكر أىً 
عمهية هحددة لكؿ البراهج التعميهية، وذلؾ ألف طرائؽ التدريس تختمؼ  ال يوجد حؿ أو صفة
البحث عف لذا كاف هف الضروري  ،بدرجات هتفاوتة هف طالب إلى آخر خصائصٍا وأسبابٍا

 .وسيمة تعميهية لكؿ حالة

( بأف ٌىاؾ هجهوعة هف العىاصر األساسية التي هف 682ص ،ـ0990) ويؤكد عطية
ذي العىاصر ٌي:وضع الضروري أف تراعى عىد   برىاهج تعميهي ٌو

أف الطالب يقبؿ ؽ لعهمية التعميـ هف قبؿ الهدرس، فقد لوحظ أٌهية التخطيط والتىظيـ الهسب .1
عمى التعمـ إذا وضع الهوقؼ التعميهي في قوالب جذابة وهحببة لمتمهيذ، وليس في هواقؼ 

 .كررة تسبب لمتمهيذ الهمؿ والتشتتجاهدة وهت

 وأساليب التدريس، ألىً ال يوجد طريقة وحيدة فقط صحيحة لتعميـ الطالب. التىوع في طرائؽ .2

إذ اختيار الهعمـ لمهحتوى الهراد تعميهً لمتمهيذ هف هحيطً اليوهي أو هرتبطة بحياتً اليوهية  .3
 .بة لمتعمـٌذا الهحتوى يعهؿ عمى زيادة دافعية الطمإف 

 ىٍا: ( اعتبارات تربوية أخرى ه08ص ،ـ6448(ويؤكد إسهاعيؿ

 تكوف المغة في كثافة الهحتوى سٍمة وواضحة حتى ال تهثؿ عائقا في تعمـ الطالب. .1

 يشهؿ الهحتوى عمى أهثمة وهسائؿ هتىوعة وهتدرجة تىاسب الطالب.  .2
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 .تراعى الفروؽ الفردية بيف الطالبتستخدـ طرؽ لمتدريس  .3

س أو أثىاء ر سواء في التخطيط لمدهع تالهيذي هف السٍؿ إلى الصعب،  يتدرج الهعمـ .4
 .التدريس في الهحاضرة

 يعطى الهعمـ الطمبة الوقت الكافي لههارسة التدريبات التي تعهؿ عمى إتقاف الهٍارات. .5

وهها سبؽ يتضح أف ٌذي االعتبارات إذا ها تـ تىفيذٌا، بالشكؿ الصحيح هف الههكف أف 
هراد تحقيقٍا، تساعد في التعمـ، وذلؾ ألىٍا تساعد الطالب عمى التعرؼ عمى األٌداؼ ال

باإلضافة إلى أىٍا تدعو الى عرض الهحتوى عف طريؽ أهثمة هتىوعة وهتدرجة تىاسب الطالب 
 .تراعى الفروؽ الفردية بيف الطمبةبحيث ى التىوع في طرؽ التدريس، الو وهف ثـ تدع

ري وأساسي فٍو ا أعطيوهف ٌذي الهالحظات إذ يثير دوافع الطالب  لمهعمـ دور جٌو
ـ لدر  ستهرارية ويجهع اسة البرىاهج الذي يعتهد هواجٍة التعمـ، ثـ يتابع جدية التىفيذ واالويحفٌز

يتىاوؿ ها ورد فيٍا بالتحميؿ و ، ليتعرؼ عمى استجابات الطالب ويفحصٍا اختبارات الطالب
 ،مى ها يرد في أذٌاىٍـ هف تساؤالتيجيب عو  هدى ها اكتسبوي هف هٍارات يتابعو ، والهىاقشة

 إلى التوجيً اإلرشادي. ٌذا باإلضافة

وفي ضوء ها سبؽ يمخص البحث العىاصر األساسية التي هف الضروري أف تراعى عىد 
 تي:وضع برىاهج تعميهي تربوي أو خطة ىشاط في اآل

 الوقت الهىاسب لمتىفيذ   -9 تحديد الٍدؼ      -1

 الهكاف الهىاسب لمتىفيذ -10 تحديد الوقت -2

 د الهستفيديفعد -11 تحديد الجىس    -3

 اإلهكاىيات واألدوات الالزهة -12 الهرحمة السىية -4

 ٌيئة اإلشراؼ -13 دراسة األفراد   -5

 طريقة وأسموب التىفيذ -14 تحديد الهٍارات -6

 أسموب التقويـ -15 ىوعية الهجتهع   -7

   الهيزاىية -8
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 : شروط التعمم: ثالثاً 
ا فإف أي ىواحي البدىية والعقمية واالىفعالية، وهف ٌىإف التعمـ يسير جىبًا إلى جىب هع ال

ثر عمى الجواىب األخرى في عهمية الىهو الجواىب خالؿ تعمهً تؤ  هشكمة تواجً الطالب في أحد
ا  لهتوازف، وقد بات هعروؼ األثر االيجابي لألىشطة البدىية الهبىية عمى أسس عمهية واعتباٌر

 )البدىية والعقمية واالىفعالية( الفرد هف جهيع الجواىبركىا أساسيًا هف التربية حيث تتىاوؿ 
  .(2ص ،ـ6404)عمى،

عهمية اكتساب الوسائؿ الهساعدة عمى استيعاب في الهجاؿ الرياضي ويعتبر التعمـ 
دريب والتكرار أو ىتيجة ىاتج عف ههارسة اإلىساف لمتٌو الحاجات والدوافع لتحقيؽ األٌداؼ و 

 (.9ص ،ـ6449هحجوب، )هشاٌدة اآلخريف.  لهالحظة 

بأف التعمـ ىوع هف أىواع التعمـ الذي يتـ هف خاللً  (2ص ،ـ6448كها يشير فوزي )
تغيير وتعديؿ األداء الحركي لمفرد هف اجؿ التكيؼ البدىي والحركي هع هتغيرات البيئة الهادية 

 –)البدىي  ةواالجتهاعية، ويعتهد ٌذا التعمـ عمى تكاهؿ وتفاعؿ تىظيـ الفرد بأبعادي الثالث
 االىفعالي(  الهعرفي

إف عهمية التعمـ في الهجاؿ الرياضي عهمية كبيرة هف حيث الهحتوى والتأثير حيث تشهؿ 
كافة هظاٌر السموؾ البدىي والهعرفي واالىفعالي، كوف ٌذي العهمية التعميهية شاهمة وهحتوية 

شروط التي تسبب مى العمى كافة هظاٌر السموؾ في الهجاؿ الرياضي، إضافة إلى التعرؼ ع
 ( 02ص ،ـ6442عبد اهلل، ) حدوث ٌذي العهمية

 وجود الدافع الذي يدفع الطالب نحو التعمم الذي يتعممو: .أ 

ها القوة الداخمية والقوى الخارجية،  ٌىاؾ قوتاف تؤثراف وتدفعاف الهتعمـ باتجاي التطور ٌو
غبة أو الحافز فعىد ظٍور الٍدؼ فالقوة الخارجية ٌي الٍدؼ أو الباعث والقوة الداخمية ٌي الر 

الداخمية  الفرديظٍر الباعث وعىد ظٍور الرغبة يظٍر الحافز فالرغبة أو الحافز ٌي حاجات 
 .(2 ص ،ـ6448)فوزي،  اتجاٌاتً ً ٌووهيول

 وجود التدريب والممارسة عمى الميارة المراد تعمميا: .ب 

ابالدافع فقط، بؿ يجب  تعمـ الهٍارة ال يهكف تحقيقًإذ إف  ٌو   وكها  ،ههارستٍا وتكراٌر
هعموـ فاف أداء الهٍارة الحركية في الهراحؿ األولى يصاحبً أخطاء كثيرة، والتي يجب عمى 
الهدرب القياـ بهالحظة االستجابات الخاطئة وتزداد االستجابات الصحيحة فتقؿ األخطاء 



24 
 

 شمش وهحهود،) كاتًبط والتىظيـ والتىسيؽ بيف حر ويتهكف الالعب هف زيادة القدرة عمى الر 
 .(068 ص ،ـ0998

 المبادئ العامة لمتدريس: .ج 

والتي يهكف  Herbert spencerوضع ٌذي الهبادئ الفيمسوؼ االىجميزي ٌربرت سبىسر 
 ( 028 ص ،ـ6446 تمخيصٍا فيها يمي:)حسب اهلل وآخروف.

 التدرج من المعموم إلى المجيول: -1

فتعميهً  ،يصؿ بً إلى ها يجعمً هف أهورأي أف يبدأ الهدرس هف الشيء الهعموـ لمتمهيذ ل
الهٍارات الجديدة يجب أف تبىى عمى ها سبؽ لمتمهيذ تعمهً هف قبؿ هف هٍارات هتصمة 
بالهٍارات الجديدة، فال يعقؿ تعميـ أي ىوع هف التهريرات في كرة السمة قبؿ التأكد هف إلهاـ 

 الطمبة بالطريقة الصحيحة لهٍارة هسؾ الكرة.

 يل إلى الصعب:التدرج من الس -2

ذا هعىاي أف يبدأ الهعمـ باألشياء السٍمة التي سبؽ أف درست لمتمهيذ وترتبط بحيات ً ٌو
تجاربً، فهثاًل عىد تدريس هٍارة القفز فتحًا عمى حصاف القفز يبدأ الهدرس بتدريس الهٍارة في و 

لحصاف صورة سٍمة، كأف يستخدـ القفز فتحًا عمى الزهيؿ ثـ عمى الهٍر ثـ القفز عمى ا
 بالعرض ثـ بالطوؿ.

 التدرج من البسيط إلى المركب: -3

أي أف الخبرة يجب أف تبسط عىد بدء تعميهٍا ثـ يبدأ بالخبرة األكثر تعقيدًا، هثاًل يعمـ 
 الطالب دفع الجمة هف الثبات قبؿ أف يعمـ طريقة دفعٍا بالطريقة الهعتادة.

 التدرج من المحسوس إلى المعقول: -4

ر في التدريس هف األهثمة والتجارب الحسية إلى الهدرجات الكمية أي أىىا يجب أف ىسي
الهعىوية، ففي التربية الرياضية هثاًل يجب أف يشعر الطالب بأداء الهٍارة قبؿ أف ىشرح لً 

 القاعدة الهيكاىيكية التي يقـو عميٍا األداء.
 التدرج من الجزئيات إلى الكميات: -5

حدة ثـ ىوصؿ بيف ٌذي األجزاء حتى تؤدى الهٍارة  ىبدأ بتعميـ أجزاء الحركة كؿ جزء عمى
 ككؿ.
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 النتقال من العممي إلى النظري: -6

إف الطالب يصبح أكثر إدراكًا لمخبرات التعميهية إذا ها بدأ تعرفً بٍا عف طريؽ اإلجراء 
العهمي حيىئذ يكوف هف السٍؿ عميً استىتاج أو هعرفة القاعدة الىظرية، كها أف طالب التربية 

ضية سيكوف أكثر تهكىا هف هعرفة األسموب الفىي ألداء الهٍارات إذا كاف قد هارس ٌذي الريا
 الهٍارة وأتقىٍا. 

 األساليب الحديثة في تدريس التربية الرياضية: .د 

واٌتـ العاهموف  ،إف فكرة التدريس الجيد قد احتمت هساحة واسعة في حقؿ التربية والتعميـ
دًا هحاوليف وضع هسارات عالجية إلرساء قواعد هقبولة في ٌذا الهحور الحيوي اٌتهاهًا جي

بالدراسة  األساليبلهٍارات التقدـ والتطور لمعهمية التدريسية، وقد تىاوؿ الباحثوف والدارسوف ٌذي 
والتحميؿ والصياغة إذ أكدوا عمى أف العهؿ التدريسي ال يهكف أف تضع لً قواىيف وقواعد 

 ىعالج كؿ حالة بصورة اىفرادية وىختار لٍا الحموؿ كي وىصححٍا بصورة هطمقة ولكف يهكف أف
 وال يهكف أف يكوف سابقة إال في بعض الحاالت. لحسـ الهوضوع في حيىً أقربتكوف 

إف هجهوعة األساليب التدريسية الهباشرة وغير الهباشرة تستىد إلى هفٍـو وجود اختالؼ 
لية الطمبة وتعمهٍـ وزيادة بيف األساليب هف شخص آلخر أي إىٍا تصب في تطور استقال

هعارفٍـ بالجواىب البدىية والىفسية والهعىوية وبهستويات هختمفة ولكؿ أسموب قراراتً في إدارة 
عطاء التغذية الراجعة اوتىظيـ الصؼ والحوافز والوقت الهخصص والتحكـ بهتغيرات الدرس أو 

السموؾ التعميهي أو هعرفة التعميهية وأىواعٍا، والهعىى العاـ لألساليب التدريسية ٌي إىٍا قرارات 
يختمؼ عف الطريقة التي ٌي الوسيمة لموصوؿ إلى الٍدؼ وبيىها األسموب ٌو  ٍو وبذا ف

 .(8ص  ،ـ6448السموؾ التدريسي لمهدرس خالؿ الدرس)رضا، 

ف ال تقديـ ىظرية هتكاهمة في التدريس يهكف أف ٍدؼ األساسي لألساليب التدريسية ٌو وا 
اتخاذ قرارات التدريس  في ف إلى يكوىوا أكثر قدرة عمى التىوع واالبتكار وأكثر تأثيراً تقود الهعمهي
 .(29ص  ،ـ0992)عبد الكريـ،  أو التعمـ

 كأي عهؿ تربوي تحتاج إلى هدرس كؼءولذا فاف عهمية التدريس في التربية الرياضية 
تحقؽ بشكؿ عمهي وهىشود، وهتفٍـ ألٌداؼ التربية الرياضية وخاصة باألساليب التربوية لكي ت

تخاذ سمسمة هف القرارات شرط أف تكوف القرارات في درس التربية الرياضة في ٌو أإذ إف التعمـ 
 .(06ص  ،ـ0992)الديري،  جهيع األساليب التدريسية قرارات عمهية
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 أساليب موستون لتدريس التربية الرياضية )النظرية الموحدة لمتدريس(: - أ

ألساليب التدريس هف أكثر التقسيهات شيوعًا  (Mosston)ويعد تقسيـ هوستوف 
واستخداهًا في هجاؿ البحث والدراسة في تدريس الهٍارات الحركية في هجاؿ التربية الرياضية 

 . لتمؾ األساليب البىيً الخاصة بٍاوقد وضع هوستوف 

ا بعضٍ ( إلى أساليب التدريس بأىٍا "سمسمة هرتبطة8ص  ،ـ0994) وتشير عبد الكريـ
بعض ولكؿ هىٍا أٌهية خاصة ال تغىي عف األخرى في إىهاء الطالب هف الىواحي البدىية ب

 والهعرفية واالىفعالية واالجتهاعية".

يتخذ القرار خالؿ العهمية التعميهية سواء وب ببىية ىظرية تحدد الفرد الذي ويتهيز كؿ أسم
وب التعمـ بالعرض التوضيحي ثـ ويبدأ هوستوف بأسم ،كاف الطالب أو الهتعمـ أو كالٌها هعاً 

يتدرج ليصؿ بالهتعمـ بأىً يستطيع التعمـ بذات يتـ ذلؾ بطريقً هىظهة وهرتبة لكي تكوف سمسمً 
 (09ص ،ـ6440،)عبد المطيؼ رة أساليب هتعددة لسموؾ الهتعمـهترابطة هف عش

 هباشرة وغير الهباشرة عمى( هجهوعً األساليب ال28ص  ،ـ6406ويعرض )أبو ىهرة، 
  :التالي الىحو
 :األساليب المباشرة - ب

 . )التعمـ باألهر)أسموب العرض التوضيحي  02
 .(التعمـ بالههارسة)أسموب التطبيؽ بتوجيً الهدرس  62
 .(التعمـ التبادلي)أسموب التطبيؽ بتوجيً االقراف  82
 . (الهراجعة الذاتية)أسموب التطبيؽ الذاتي  02
 .(الشهوؿأسموب التطبيؽ الذاتي هتعدد الهستويات )أسموب  22
 :األساليب غير المباشرة - ت

 أسموب االكتشاؼ الهوجً  02
 أسموب اإلىجازي الهتعدد )حؿ الهشكالت(  62
 أسموب تصهيـ البرىاهج الفردي لمهتعمـ  82
  .أسموب الهبادرة 02

  .أسموب التدريس الذاتي .5

والخصائص وتتصؼ األساليب الخهسة األولى هف تمؾ الهجهوعة بعدـ االٌتهاـ بالفروؽ 
الهدرس ٌو الذي يقرر هستوى العهؿ الذي سوؼ يقوـ بأدائً جهيع فراد إذ إف الفردية لأل



27 
 

الطمبة، كذلؾ لـ يتطمب كؿ هف األسموبيف األوؿ والثاىي هستوى عاليًا هف العهميات الذٌىية بؿ 
يتطمب فقط هستوى التذكر وفٍـ الهعموهات الخاصة بىتائج التعمـ أها األسموب الثالث والرابع 

مب هستوى أعمى لىتائج التعمـ أي تتطمب هف الهتعمـ أف يظٍر هقدرتً عمى والخاهس فيتط
 (000ص ،ـ0994)عبد الكريـ،  إصدار االحكاـ الصائبة بىاء عمى هعايير هحددي لتقويـ أدائً

 عميٍا أطمؽ والتي التدريس أساليب في الشٍيرة هوستف سمسمتً هوسكا العالـ قدـ أف وهىذ
 هف الستيىات التدريس أواسط أساليب طيؼ (spectrum of teaching styles) اسـ في
هف  العديد باٌتهاـ وحظي ،راً كبي اً تطور  الرياضية تدريس التربية هيداف شٍد فقد الهاضي، القرف

 خمؽ الذي الحدث بأىٍا أساليب هوستف سمسمة وصؼ البعض فأ حتى والدارسيف، الباحثيف
  (.02ص ،ـ6440)الىداؼ، .الحديث العصر في اضيةالري التربية تدريس هيداف في راً كبي تحوالً 

 األولى :هجهوعتيف رئيستيف إلى Mosston هوستف  قدهٍا التي التدريس أساليب وتقسـ
 القرارات اتخاذ جهيع في القرار صاحب الهعمـ يكوف الهباشرة وفيٍا التدريس أساليب تسهى

 فتسهى األساليب هف الثاىية الهجهوعة اأه وتىفيذ، وتقويـ تخطيط هف التعميهية بالعهمية الهتعمقة
التدريس غير الهباشرة وفيٍا يكوف الطالب هحور العهمية التعميهية، فٍو يتعمـ هف خالؿ  أساليب

والتصىيؼ وحؿ الهشكمة استخداهً لعهميات فكرية هتقدهة هختمفة كالهقارىة والهضاٌاة والتحميؿ 
 .(642ص  ،ـ6442)الحايؾ، والحهوري، واالبتكار
هف األساليب التي قدهٍا هوستف، والتي يرى أىٍا تعهؿ عمى تطوير قدرات الطالب و 

وهعارفٍـ، أسموب التقييـ الذاتي وأسموب االكتشاؼ الهوجً فأسموب التقييـ الذاتي أو الهراجعة 
الذاتية يعتبر هف األساليب التي تعطي الطالب دوًرا أكبر في هرحمتي التىفيذ والتقويـ، حيث 

الطالب عدد أكبر هف القرارات، األهر الذي يزيد هف حجـ الهسؤوليات الذاتية التي يىقؿ إلى 
تفرضٍا تمؾ القرارات، هها يساعد عمى تحفيز الطالب لمتوصؿ إلى هجهوعة جديدة هف 

 (.08ص  ،ـ0990األٌداؼ هف خالؿ اإلدراؾ الحسي لمهٍارة)حسف وآخروف، 
براز هكاىة كؿ أسموب وهعرفة ٌو اتدريس هها سبؽ يتضح أف الغاية هف سمسمة أساليب ال

عطاء الهدرسيف ىظرية كاهمة ٌو اعالقتً باألساليب األخرى وأفضؿ ٌدؼ لسمسمة األساليب 
عف التدريس تهكىٍـ هف اف يكوىوا أكثر هروىة وأكثر تأثيرا عمى التعمـ، كها أف ٌىاؾ أساليب 

ىاؾ تدريسية هباشرة يكوف فيٍا تأثير سموؾ الهدرس واضحًا في  اتخاذ القرارات والعهؿ، ٌو
أساليب تدريسية غير هباشرة ويكوف تأثير سموؾ الطالب واضحًا فيٍا هف ىاحية اتخاذ القرار 

 .والعهؿ، ويعرج الباحث عمى ٌذي األساليب بشكؿ هبسط
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واحدًا هف أٌـ رواد التربية الرياضية في العصر الحديث، فقد  Mosstonويعد هوستف 
هترابطة هف أساليب التدريس في التربية الرياضية،  أطمؽ عميٍا اسـ وضع سمسمة هتىوعة و 

ي سمسمة هف Spectrum of Teaching Stylesاإلطار العاـ  ألساليب التدريس ) (، ٌو
األساليب الهتتالية الهترابطة ببعضٍا البعض، حيث صىؼ هوستف واشورف أساليب التدريس 

ي اتخاذ جهيع القرارات الهتعمقة بالعهمية التعميهية بحيث يكوف الهعمـ صاحب القرار ف الهباشرة:
(، حيث Post impact set( وتقويـ )Impact set)( وتىفيذ Pre impact setهف تخطيط )

تىتقؿ بعض القرارات التعميهية إلى الهتعمـ في ٌذي األساليب بالتدرج، وتتهثؿ أساليب التدريس 
 ((Mosston & Ashworth,1994, p.62 الهباشرة بها يمي:

 الىظرية الهوحدة لمتدريس عىد هوستف وآشورت
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 رياضة كرة السمة:رابعًا: 

أىٍا  ة ثاىي األلعاب الجهاعية شعبيًة واىتشارًا في بمداف العالـ، كهاوتعد رياضة كرة السم
ر بأكبر رياضة جهاعية تتمخص في هحاولة أحد الفريقيف الهتىافسيف إصابة ٌدؼ الفريؽ األخ
 عدد ههكف هف اإلصابات، وفى ىفس الوقت يعهؿ عمى هىع الهىافس هف إصابة سمتً.

تقاىٍا  واكتسابٍا يقـو ٌدؼ أي برىاهج تعميهي في الكيفية عمى تعمـ الهٍارات الجديدة وا 
والعهمية التي يتـ فيٍا اكتساب الهعموهات أو الهٍارات   إف  التعمـ، إذ وتطوير األداء الهٍاري

كاف ذلؾ ىتيجة الخبرة أو الههارسة أو التدريب، كها تهتاز كؿ فعالية سواء كاىت فردية أـ  سواء
فرقية بهٍارات أساسية هف خاللٍا يهكف الوصوؿ إلى تأدية الفعالية أو المعبة وفؽ الضوابط 

هف األلعاب التي تتهيز بهٍارات أساسية عديدة  يف الخاصة بٍا، ورياضة كرة السمةوالقواى
ها أديت بصورة صحيحة، ويتوقؼ هستوى أداء ٌذي  افة تجهع بيف دقة األداء وجهالً إذوهختم

 (08ص  ،ـ0998)زيداف، . المعبة عمى أداء الهٍارات األساسية لٍا

الباحث أف رياضة كرة السمة هثيرة وجذابة لكال الجىسيف وذلؾ لها تتهيز بً  يستخمص
ستهتع ويفٍـ ٌذا الشعور هع الالعبيف ويتفاعؿ ٌذي الرياضة هف دقة وسرعة، كها أف الجهٍور ي

 هعً.

روح التهاسؾ والتعاوف بيف ( أف رياضة كرة السمة تىهي 60 ص ،ـ6408ضيؼ عيد )يو 
األفراد كفريؽ واحد كها أف التصويب ليس صعبًا ها داـ الطالب قد تعمـ كيؼ يصوب، هها 

ة التي والقدرات البدىية والحركي الصفات الىوالىجاح باإلضافة  ةيحقؽ الرضا والشعور بالسعاد
 الههارس لٍا، وأٌهٍا الدقة والرشاقة والتوافؽ.يكتسبٍا الالعب 

( أف العب كرة السمة يتهتع بالقدرة العضمية 2ص ،ـ6448كها يشير إسهاعيؿ )
واالىفجارية ويظٍر ذلؾ هف خالؿ أداء العديد هف الهٍارات كالتصويب والتهرير والهحاورة 

ي تساعد عمى تحواالستحواذ عم  يؽ ىتائج بارزة في المعب.قى الكرات الهرتدة ٌو

ف ٌذي الجواىب تحتاج إلى أساليب تعميهية هىتقاي جيدًا ويجب عمى الباحث أ واستخمص
 عميٍا هع استخداـ أحدث األساليب التعميهية التعمهية في التربية الرياضية. التدربالطالب 

كرة السمة ىشاط جهاعي يتضهف العديد هف  ( إلى أف08ص  ،ـ0998كها يشير زيداف )
الهٍارات الحركية الهتىوعة التي تتطمب هف ههارسيٍا اهتالؾ عدد هف القدرات الحركية الخاصة 
وبشكؿ خاص التوافؽ العصبي العضمي، والهروىة، والرشاقة، والقوة الههيزة بالسرعة لكؿ هف 

القدرات البدىية العقمية الىفسية هضافًا الى الذراعيف والرجميف، باإلضافة الى اهتالؾ العديد هف 
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ذلؾ فىوف المعبة الفردية والجهاعية  ويضيؼ فوزى، سالهة بأىٍا تتىاوؿ هحاوالت أحد الفريقيف 
إدخاؿ الكرة في سمة الفريؽ األخر أكبر عدد هف الهرات، هستخدهيف في ذلؾ كؿ ها يوفري لٍـ 

 تكتيؾ الٍجـو في رياضة كرة السمة. 

( أف كرة السمة هف األىشطة الجهاعية التي 08ص ،ـ6440زيداف وهوسى )ويشير   
ا هف األىشطة األخرى  تهارس بيف فريقيف يتىافساف في هساحة صغيرة ىسبيًا إذا ها قورىت بغيٌر
فٍي تتسـ بالتفاعؿ اإليجابي الهستهر لمعديد هف العهميات الدفاعية والٍجوهية بىسبة عالية هف 

رياضة جهاعية ذات شعبية واسعة، ويهارسٍا أعداد كبيرة  هف الرياضييف  التٍديؼ، كها " أىٍا
عمى هستوى العالـ، وتعد واحدة هف األلعاب الرياضية األسرع تطورًا وىهوًا، ويتطمب األداء الجيد 

ى تهارس عمى هستوى الٍواية واالحتراؼ.  لٍا السرعة والتحهؿ ودرجة عالية هف الهٍارة ٌو

داء يتسـ ، وأصبح األالسمة تطورت وارتفعت سرعة ايقاع هٍاراتٍا ويرى الباحث اف كرة
والبحوث العمهية ضرورة همحة حيث االستفادة هف ىتائج الدراسات  تبالصعوبة واالثارة، وأصبح

أجٍزة التجريب والقياس والتقويـ التي تٍدؼ إلى اىتقاء وتطوير الطالب في رياضة كرة  تتوفر
 السمة.

 ي كرة السمة:الميارات األساسية ف - أ

اجتٍد العديد هف الخبراء والهٍتهيف برياضة كرة السمة في وضع وتقسيـ الهٍارات 
األساسية لرياضة كرة السمة، وقد قاـ الباحث باالطالع عمى الهراجع العربية واألجىبية التي 

ف ٌىاؾ إجهاعًا وتوحيدًا لتصىيفات الهٍارات تىاولت تصىيؼ الهٍارات األساسية، حيث لوحظ أ
األساسية لكرة السمة؛ ألف كرة السمة تعتهد عمى الهٍارات األساسية كقاعدة هٍهة لمتقدـ في 

 هستوى األداء. 

كرة السمة دورًا  ( أف لمهٍارات األساسية في02ص ،ـ6404وفى ٌذا الصدد يذكر شبؿ )
الذي يحرز عددًا كبيرًا هف الىقاط  ريؽ الفائز ٌو، إذ يعد الففي تحديد ىتيجة الهباراة كبيرًا وفعاالً 

ذا يتوقؼ عمى هدى ىجا  األساسية في كرة السمة.ح الهٍارات في سمة الهىافس، ٌو

ولقد أثبتت البحوث والدراسات العمهية أف الهقدرة عمى أداء الهٍارات الخاصة برياضة كرة 
لذا يجب أف تشهؿ العهمية  لفردية،ات الطالب االسمة وتىوعٍا ليس لً حدود، ويرتبط ذلؾ بقدر 

 (.68ص  ،0998التعميهية التعمهية االرتقاء بهستوى األداء األهثؿ. )إبراٌيـ، 
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ىشطة الحركية التي تتهيز بوجود عديد هف الهٍارات التي كها أف رياضة كرة السمة هف األ
ئٍا في تىاسؽ وتسمسؿ االىدهاج في أكثر هف هٍارة في إطار واحد وأدا الالعبتتطمب هف 
 .(02ص  ،ـ6404)شبؿ، . وكفاءة عالية

ر الهىاورات التكتيكية في كرة السمة، حيث تعتهد تمؾ  فالهٍارات األساسية ٌي جٌو
الهىاورات عمى الهٍارة األساسية لمطالب في استخداـ الهٍارات األساسية وتىفيذ تمؾ الهىاورات 

يجب االٌتهاـ بٍا هف قبؿ الهعمهيف والهدربيف بفشؿ ذريع في حاؿ ضعؼ تمؾ الهٍارات، لذا 
لتحسيف هستوى االتقاف في تمؾ الهٍارات حتى تتهيز بدرجة عالية هف الدقة والثبات في جهيع 

 .(02ص  ،ـ6442)إسهاعيؿ، . الظروؼ

هجهوعة األساسية في كرة السمة عبارة عف ( الهٍارات 04ص ،ـ6404)شبؿ،  ويضيؼ
لتحقيؽ دفاع، وذلؾ عب بهجرد أف يصبح في حالة الٍجوـ أو الهف الحركات التي يؤديٍا الال

حركية هعيىة تٍدؼ إلى إصابة سمة الخصـ هف االقتراب بالكرة ىحو الٍدؼ وهحاولة  واجبات
 إصابتً. 

ويرى الباحث أىً يجب عمى كؿ هعمـ أف يعمـ طالبً عمى الهٍارات األساسية لمعبة، كؿ 
عضٍا البعض، ألىٍا تعد حجر األساس ألي رياضة هٍارة عمى حدة، وهف ثـ ربطٍا هع ب

 وخاصة كرة السمة. 

( أف هرحمة تعميـ الهٍارات األساسية ٌذي أصعب 00ص ،ـ0990) هعوض ويشير
هرحمة، ولكىٍا الزهة لرفع الهستوى، وتىاولت البحوث التي أجريت في ٌذا الهجاؿ هجهوعة هف 

 التصىيفات:
 مة:تصنيف الميارات األساسية في كرة الس -1

 :التقسيم األول   

 هسؾ الكرة. -
 استالـ الكرة. -
 التهرير. -
 الهحاورة.  -
 التصويب.  -
         حركات القدهيف. -
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 ( أف تقسيـ الهٍارات األساسية كالتالي:62ص  ،ـ0990كها أشار سالـ )

 هسؾ الكرة. -
 التهرير. -
 الهحاورة. -
 التصويب بأىواعً. -
                                                               الرهية الحرة.  -
 :التقسيم الثاني 

عمى أف الهٍارات  (02ص  ،ـ0992فوزي وسالهة )هف ويركز في ٌذا الصدد كؿ 
األساسية لرياضة كرة السمة يهكف تقسيهٍا إلى هٍارات ٌجوهية، وهٍارات دفاعية، وهٍارات 

 ٌجوهية دفاعية، عمى الىحو التالي:
 الميارات األساسية اليجومية: - ب

 التهرير. -
 االستقباؿ. -
 الهحاورة. -
 التصويب. -
 الهتابعة الٍجوهية.  -
 االستحواذ عمى الكرات الهرتدة. -

 الميارات األساسية الدفاعية: .1

 الهتابعة الدفاعية.  -    الهكاف الدفاعي.  -

 الدفاع ضد الهصوب.  -   التحرؾ الدفاعي.       -

 عب االرتكاز.الدفاع ضد ال  -           الدفاع ضد الُهَهرر.  -

 الدفاع ضد القاطع بدوف كرة.  -                  .   الدفاع ضد القاطع بالكرة -
 الميارات األساسية اليجومية الدفاعية: .2

 االرتخاء والتوازف.  -    التحكـ في الجسـ.  -

 تغيير السرعة.  -                   تغيير االتجاي. -
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 التوقؼ.  -     القطع. -

 القفز.  -    .      كازاالرت -

 الجري.  -

الهٍارات األساسية في كرة السمة إلى  (08ـ، ص6440ويصىؼ زيداف وهوسى )
 . يوضح ذلؾ (626)هٍارات ٌجوهية وأخري دفاعية والشكؿ 

 الميارات األساسية في كرة السمة

 

 

 

 

 

 
 الميارات األساسية في كرة السمة: (2.2) شكل

 (18ـ، ص2004، زيداف وهوسى)

ويرى الباحث أف الهتعمـ الذي يتقف فىوف رياضة كرة السمة يجب أف يهتمؾ هفتاح ٌذي 
و  الٍجوـ الجيد بأساسيات يتهثؿ في الهٍارات الٍجوهية كالتهرير بأىواعً، و  ًالرياضة ٌو

جادة ٌذي الهٍارات يؤدي إلى تحقيؽ ً و والهحاورة، والتصويب بأىواع أفضؿ الىتائج، والهعمـ ا 
حسف إكساب الهتعمهيف الهٍارات األساسية لرياضة كرة السمة  ذي يعهؿ عمىال الجيد ٌو
وذلؾ ألىٍا ٌي األساس فى ههارسة المعبة ككؿ ويجب عميً أيضًا أف يقيـ كؿ هكوف  واجادتٍا،

ا  هف هكوىات تمؾ المعبة هف حيث الهٍارات الهستخدهة كالتحرؾ بالكرة وبدوىٍا والتهرير وغيٌر
حيث يتـ التعرؼ عمى  ىقاط الضعؼ في تعمـ تمؾ الهٍارات  ،ة الٍجوهيةهف الهٍارات األساسي

تقاف الهٍارات األساسية هف هىطمؽ أف الىجاح في تعمـ رياضة كرة السمة  يعتهد عمى  تعمـ وا  
 . الٍجوهية

هية وهٍارات دفاعية أفضؿ تقسيـ الهٍارات األساسية في كرة السمة كهٍارات ٌجو  كها أف
قيٍا الٍجوهية الطالب أف يجيد هٍارات كرة السمة األساسية بشعمى تقسيـ، حيث يتوجب 

 مهارات هجومية
مسكالكرةواستالمها -
 المحاورة. -
 حركاتالقدمين -
 المتابعةالهجومية. -
 التمرير. -
 التصويب. -
 حركاتالخداع -

 مهارات دفاعية
 خطواتالدفاع.-الوقفةالدفاعية

 المتابعةالدفاعية.-الدفاعضدالمحاور
 الدفاعضدالقاطع.-تشتيتالكرة.
 الدفاعضدالمصوب.-.يالمركزالدفاع

 قطعالكرة.-ضدرجلاالرتكاز.الدفاع
 الدفاعضدالتمرير.
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تجيد التصويب عمى سمة الهىافس، عرؼ و رياضة كرة السمة ليس فقط أف توالدفاعية؛ إذ إف 
لكي يهىع تسجيؿ الهىافس  ب أف يعرؼ ويجيد الدفاع عف سمة فريقًولكف يجب عمى الطال

ذا ال يأتي إال عف طريؽ  هعرفة طرؽ الدفاع الصحيحة بجهيع أشكالٍا بطرؽ هشروعة، ٌو
 األىسب لتقييـ الهٍارات األساسية في رياضة كرة السمة. ٌو وبالتالي، فاف ٌذا التقسيـ 

 الميارات األساسية اليجومية في كرة السمة: - ت

تي تىاولت تحديد الهٍارات الٍجوهية في بعد االطالع عمى الهراجع العربية واألجىبية ال
اتفقت العديد هف الدراسات والبحوث كها ، البحوث التي أجريت في ٌذا الهجاؿكرة السمة وبعض 

عمى التقسيـ األساسي لمهٍارات الٍجوهية في كرة السمة الذي يفصؿ بيف الهٍارات الٍجوهية 
ذا ها أكد ( أف الهٍارات 62ص  ،ـ6404) ي شبؿبالكرة وبيف الهٍارات الٍجوهية بدوف كرة، ٌو

 الٍجوهية في كرة السمة تىقسـ إلى:
 ميارات ىجومية بالكرة وتشمل: -1

 هسؾ واستالـ الكرة.   -
 التهرير.  -
 التصويب.  -
 الهتابعة الٍجوهية.  -

 ميارات ىجومية بدون كرة وتشمل: -2

 الهشي.  -
 الجري.  -
 االرتكاز.  -
 الوثب.  -
 ألعاب الستار.  -
 التوقيت.  -

( أف تقسيـ الهٍارات الٍجوهية في كرة السمة كهٍارات 88ص  ،ـ6408) ؿويؤكد إسهاعي
ٌجوهية بالكرة وهٍارات ٌجوهية بدوف كرة أفضؿ تقسيـ؛ إذ إف الفريؽ الذي يستحوذ عمى الكرة 
يصبح أحد أعضائً هٍاجهًا هستحوذًا عمى الكرة وعميً القياـ بهجهوعة هف الهٍارات بصورة 

موصوؿ إلى سمة الخصـ وتحقيؽ الىقاط، أها باقي أعضاء الفريؽ )فردية أو جهاعية(، وذلؾ ل



35 
 

فيقوهوف بهجهوعة هف الهٍارات الٍجوهية )بدوف كرة( لتسٍيؿ هٍهة الزهيؿ الهستحوذ عمى الكرة 
 لموصوؿ إلى سمة الهىافس.

ويرى الباحث أف طبيعة الٍجوـ في هباريات كرة السمة تسير في هحوريف، العب هٍاجـ 
كرة، وباقي الفريؽ يؤدوف هٍارات ٌجوهية ولكف بدوف كرة، لٍذا فإف ذلؾ التقسيـ هستحوذ عمى ال

 يعد ٌو األىسب واألهثؿ لتقييـ الهٍارات األساسية الٍجوهية في رياضة كرة السمة.

 التمريرة الصدرية )التمرير باليدين من أمام الصدر(: - ث

اار ويهكف أدهتأ (2-8)تتـ ٌذي التهريرة هف عمى هسافة حوالي  هف الحركة أو الثبات،  اٌؤ
وتهرر الكرة هف ارتفاع الصدر وتسمـ الكرة أيضًا عمى ارتفاع الصدر ويطمؽ عميٍا تهريرة الفريؽ 
ألىٍا أكثر التهريرات شيوعًا بيف الفرؽ، ولمهستويات العميا يهكف أف تتـ ٌذي التهريرة عمى هسافة 

 راعيف. بكؿ دقة واتزاف وسرعة وذلؾ لقوة الذ أهتار 6-5حوالي
 نقاط ميمة يجب مراعاتيا أثناء التمريرة الصدرية وتتمثل فيما يمي: -1

 .في الوقت الهىاسب لمزهيؿ الهىاسبأف تؤدى  -
 .أف تؤدى بهىتٍى السرعة -
 أف تكوف هىاسبة لهوقؼ الزهيؿ الهستمـ. -
 أف تصؿ الكرة إلى الزهيؿ في الهوقع الذى يسٍؿ هىً استالهٍا. -
 .الجاىب البعيد عف خصهً الزهيؿ فيأف تصؿ الكرة إلى  -
 .ة بسٍولةيأف يساعد الزهيؿ عمى أداء الهٍارة التال -
ا أهكف حتى يصعب عمى أف يكوف خط سير الكرة هوازيا ألحد جاىبي الهمعب كمه -

 .الخصـ قطعٍا
 (08صـ، 6440 زيداف وهوسى،) أف يساعد الزهيؿ عمى استالهٍا باليديف هعا. -

 مزايا التمريرة الصدرية: -2

الكػػػػرة فػػػػي ٌػػػػذي الطريقػػػػة ٌػػػػي ىفػػػػس الطريقػػػػة التػػػػي تهسػػػػؾ بٍػػػػا الكػػػػرة عىػػػػد  طريقػػػػة هسػػػػؾ -
 التصويب.

 تسهح بالتصويب دوف تعديؿ في هسؾ الكرة. -
 أسٍؿ التهريرات أداًء. -
 تسهح بكثير هف الخداع. -
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ص  ،ـ0999)عبػد الػدايـ وحسػاىيف،  تسهح بالهحاورة دوف تغيير فػي طريقػة هسػؾ الكػرة -
20) 

 عيوب التمريرة الصدرية: -3
ر الباحث إلى أف العيب الوحيد في ٌذي التهريرة أىٍا ال تستخدـ في التهرير لهسافات يشي

تقريبًا( ويستحسف أال تستخدهٍا وهىافسؾ بيىؾ وبيف  اً هتر  02طويمة )هف عمى هسافة حوالي 
 الهستمـ هباشرة.

 النواحي الفنية لمتمريرة الصدرية: -4
بالهرفقيف في حالة اىثىاء وقريبة هف يهسؾ الالعب الكرة بالطريقة الصحيحة وأف يحتفظ 

الهعصـ )وقفة االستعداد الٍجوهية الصحيحة(، ويدفع الالعب الكرة باليديف هف أهاـ الصدر 
وذلؾ بهد سريع هف الهرفقيف وفي ىفس الوقت يهد الذراعيف ويدفع الكرة بأصابعً في حركة 

اـ والكفاف يتجٍاف ألسفؿ والخارج دائرية بحيث تىتٍي حركة الدفع والذراعاف الههتدتاف إلى األه
قمياًل، وال تتوقؼ حركة الذراعاف بعد ترؾ الكرة بؿ يستهراف في حركتٍها بسٍولة وارتخاء، ويجب 
أف يأخذ الالعب خطوة بالرجؿ الخمفية في اتجاي الشخص الذي سيتـ تهرير الكرة إليً إلكساب 

عمى اتزاف الجسـ، أها إذا كاىت الهسافة قريبة الكرة القوة الدافعة الالزهة، ودقة التهريرة والحفاظ 
 (69ص  ،ـ0992)الدياسطي،  فيثىى جذعً قمياًل لألهاـ بداًل هف أخذ الخطوة

 
  لصدرية( النواحي الفنية لمتمريرة ا2.3شكل )

 (29، ص ـ1996)الدياسطي، 
 الخطوات التعميمية لميارة التمريرة الصدرية:  -5
 هركبة( ولذا تعمـ بالطريقة الكمية لألداء ويتبع اآلتي: الغير الهٍارة هف الهٍارات البسيطة ) ٌذي
شرح طريقة األداء الهيكاىيكي الصحيح لمهٍارة هع تأدية ىهوذج سميـ لهشاٌدة الالعبيف  -

 لهٍارة هف زوايا هختمفة. ألداء ا
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 3هف هسؾ الكرة الصحيح ووقفة االستعداد الٍجوهية يقؼ الالعب أهاـ حائط عمى بعد  -
أهتار ليؤدي األداء الهيكاىيكي لهٍارة التهريف هع هالحظة ثبات الرجميف والهيؿ قمياًل هف 

 الجذع لألهاـ ثـ يهسؾ الكرة لمتكرار. 
 ر. اهتأ (0-8)اجً لهسافة هف في ازدواج: يهرر الكرة لمزهيؿ الهو  -
 ، لكف زيادة الهسافة بيف الزهيميف وهراعاة الدقة. ىفسً التدريب -
 عمى زيادة السرعة. ىفسً التدريب   -
 (022ص  ،ـ0992)فرج،  التدريب عمى التهريرة العددية في اتجاٌات هختمفة -
 أىم النقاط الواجب مراعاتيا عند التمريرة الصدرية: -6
 فرد الهرفقيف إلى األهاـ هباشرة. أف تهتد الذراعاف ب -
 عكس اتجاي عقرب الساعة.  اً دفع الكرة برسغ اليد واألصابع إلكساب الكرة دوراى -
 الوضع الىٍائي الكفاف يتجٍاف ألسفؿ والخارج قمياًل.  -
ىقؿ الرجؿ الخمفية لألهاـ إلكساب الكرة القوة الدافعة إذا بعدت الهسافة بيف الهسمـ والهستمـ  -

 بالتوازف. لالحتفاظ 
 ىظر الهسمـ إلى األهاـ في اتجاي الهستمـ.  -
 أثىاء تأدية التهريرة يوجد اىثىاء خفيؼ في الركبتيف.  -
  .ىً ال توجد فرصة لقطعٍا هف قبؿ الخصـتأكدت أ إذاالكرة اال  عدـ تهرير -
  االعتهاد عمى وضعية قدهي الهدافع ووضعً هف الهمعب. -
 (20ص  ،ـ0999)عبد الدايـ وحساىيف، . ىسبة لمههررتحديد الالعب الهستمـ هٍـ جدًا بال -

ريرة الصدرية ( تدريبات هتقدهة لالرتقاء بهٍارة الته20ص  ،ـ6440) ويحدد زيداف وهوسى
 :وتتهثؿ فيها يمى

 .ر لمزهيؿ لهسافة قريبة هف الثباتالتهري -
 .ؿ عمى هسافة ابعد هف الثباتالتهرير لمزهي -
 .()الهشيالتهرير لمزهيؿ هع التحرؾ الخفيؼ  -
 .التهرير لمزهيؿ بالجري السريع -
 .لدقة والسرعة وفى تشكيالت هختمفةربط التهريرة بهٍارة أخرى واألداء بىفس ا -
التهرير في قطارات هتقابمة بحيث يقؼ الهتعمهيف في قطاريف هتقابميف يهرر الهتعمـ  -

 .ؿ ويجرى ليقؼ خمؼ القطار الهقابؿالكرة إلى زهيمً الهقاب
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الكرة ثـ يعكسوا  ًا ويهرروفف هثمثسمـ وأجر(، يكوف الهتعمهو )هثمث التهرير في ال -
 .ار ويضاؼ كرة ويكرر عمى الجاىبيفلميس وفاالتجاي ويذٌب

ويهروف الكرة جٍة اليهيف  اً ف هربعشكؿ الهتعمهو  (:سمـ وأجرى)ربع التهرير في ه -
عمى لؾ ويتبعوا الكرة ثـ يعكسوا االتجاي جٍة اليسار وتضاؼ كرة ثاىية ويكرر ذ

 .جاىبي الهعمب
ف في قطاريف خمؼ الحد الىٍائي الهتعمهو  :بالتهرير بطوؿ الهمعب قياـ الهتعمهيف -

الزهيؿ لمهمعب، هتعمـ القطار األيهف هعً الكرة ويقـو بتبادؿ التهرير أهاهًا هع 
 .الهقابؿ حتى ىٍاية الهمعب

هف خهسة هف  ؼيهرر الهتعمـ بسرعة لصو قياـ هتعمـ بالتهرير لصؼ هف الهتعمهيف  -
 .زهالئً والذيف يرجعوا الكرة لمههرر األصمي

ـ( بيف كؿ هتعمـ وزهيمً 5يعهؿ الهتعمهيف في أزواج عمى بعد ) :تهريرات هختمطة -
 .ةصدري ةيهرر الهتعمـ هىٍـ تهرير  –وهع كؿ هىٍـ كرة 

 ويضيف الباحث النقاط التالية:

  عمى الطالب أف يعرؼ هتى تستخدـ التهريرة الصدرية. -
 التهرير ال يعتهد عمى يقظة الهستمـ فقط بؿ عمى يقظة الههرر أيضًا. -
 .غمب التهريرات يجب أف تىفذ بحيث تستمـ الكرة بيف الصدر والحوضأ -
  هرر عاليًا ضد قصار القاهة وهرتدة ضد طواؿ القاهة. -
  هرر بسرعة ولكف ليس عمى حساب الدقة. -
الهستمـ الهحدد بسرعة وبدوف تعثر الٍدؼ هف التهرير يجب أف يتـ ايصاؿ الكرة الى  -

  في هسار الكرة.
التهرير الى الهسافات الطويمة تحتاج الى قوة وسرعة والهىاولة لمهسافات القصيرة  -

  تحتاج الى دقة.
 األخطاء الشائعة لميارة التمريرة الصدرية: 

 عدـ ثىي الهرفقيف. -
 قمة سرعة هد الهرفقيف. -
 عدـ تهرير الكرة بيف الصدر والحوض. -
 عدـ أخذ خطوة باتجاي التهرير. -
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 تؤدى بحركة بطيئة. -
 .ضعؼ الرسغيف واألصابع والهرفقيف -
 عدـ ىظر الههرر إلى األهاـ في اتجاي الهستمـ. -
 قمة ثىي الركبتيف أثىاء تأدية التهريرة.  -
 عدـ تحديد الههرر لالعب الهستمـ.  -
 عدـ دوراف الكرة عكس اتجاي عقرب الساعة. -
ص  ،1998)زيداف،  ؿ والخارج قمياًل في الوضع الىٍائي.الكفاف ال يتجٍاف ألسف -

64) 
 المحاورة المنخفضة )تنطيط الكرة(: - ج

 ماىية المحاورة المنخفضة  -1

ى تؤدى  ،تعد الهحاورة هف ثاىي طرؽ التحرؾ بالكرة بعد التهرير وتميٍا في األفضمية ٌو
 في الهواقؼ الهىاسبة.  هف الثبات وهف الحركة ولذلؾ يجب استخداهٍا بدرجً عالية هف الكفاءة

وتتـ هف خالؿ دفع  ،والهحاورة الهىخفضة ٌي عهمية تستخدـ لحهاية الكرة هف الهدافع
الكرة بالرسغ واألصابع إلى األرض واستقبالٍا لدفعٍا هرة أخرى بحيث تكوف حركة الكرة هستهرة 

ي حركة هتوافقة هىسجهة بيف الذراع والرسغ واأل ،وهتصمة بيف األرض صابع والرجميف واليد ٌو
الالعب في أف تصؿ  يرغبوالعيىيف والكرة.  ويجب أف تتىاسب قوة الدفع هع االرتفاع الذي 

الكرة إليً عىد ارتدادٌا هف األرض، حيث تتوقؼ سرعة حركة الالعب بالكرة عمى هقدار زاوية 
وع هف ويستخدـ ٌذا الىاالرتداد وعمى هقدار ارتفاع الكرة عف األرض ودقة عهمية الدفع. 

 ، وتؤدى هف خالؿ:الهحاورة عىد وجود الدفاع

 .جسـ باستهرار بيف الكرة والهدافعجعؿ ال -

 هف الركبتيف. رة الهىخفضة قريباً وبذلؾ يهكىؾ أداء الهحاو  الهحافظة عمى وضع ثىى الركبتيف -
 (  84ص  ،ـ6440زيداف وهوسى، )

التي تتطمب وتتجهع فيٍا ويرى الباحث أف الهحاورة ٌي الهٍارة الوحيدة في كرة السمة 
ىظر، والقوة الههيزة الرجميف و الذراع و الجهيع عىاصر المياقة البدىية حيث تتطمب التوافؽ بيف 

طوؿ أداء فترة هف حيث االحتفاظ بوضع الجسـ  دهيف والذراع الهحاورة، والتوازفبالسرعة لمق
ي الهكاف الهىاسب لمجسـ، الهحاورة، وسرعة االستجابة لتحرؾ الهىافس والدقة في وضع الكرة ف
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واليسرى  وتؤدى الهحاورة سواء هرتفعة أو هىخفضة أو هتوسطة بىفس الكفاءة باليديف اليهىى
 . بىفس الدرجة هف اإلتقاف

والهحاورة ٌي الوسيمة الفىية الوحيدة لتهكيىىا هف الجري والهشي في الهمعب بحيازة الكرة 
ذي الحركة سوؼ تقود الكرة ويجب دفع الكرة في اتجاي األرض بيد واحدة  هع تباعد األصابع، ٌو

 (88ص  ،ـ0992)الدياسطي،  إلى االتجاي الهرغوب وهف الضروري تعمـ استخداـ كمتا اليديف

ويشير الباحث إلى الهحاورة الدىيا ٌي التحرؾ بتىطيط الكرة في أي اتجاي هع ثىي الجذع 
ي هف أصعب الهٍارات الفىية في كرة السمة أل ىٍا تدؿ عمى هدى التوافؽ العصبي ألسفؿ، ٌو

 العضمي بيف العيىيف وباقي أعضاء الجسـ وقد تكوف الهحاورة: 

 في الهكاف: بدفع الكرة إلى أسفؿ.  -
 هع الحركة: بدفع الكرة هف الخمؼ أو حسب اتجاي الحركة.  -
 متى تؤدى المحاورة المنخفضة:  -2

 أف يهرر الكرة أو يصوبٍا.عىدها يكوف الهتعمـ هحاصرًا بشدة هف الخصـ وال يستطيع  -
 ف وال يهكف التهرير ألحدٌـ وال يستطيع في جد الهتعمـ أف أفراد فريقً هحاصرو عىدها ي -

 . تصويب الكرة عمى الٍدؼ لبعدي عىًىفس الوقت 
 اتجاي  ولـ يجد هف الزهالء هف يسبقً في عىدها يقتىص الهتعمـ الكرة هف أحد الخصـو -

 الٍدؼ. 
 .ؿ جهاعي هعيف يتطمب عهؿ الهحاورةأو عهعىد تىفيذ خطة هوضوعة  -
 يهكف استخداـ الهحاورة بالكرة بواسطة أكثر أفراد الفريؽ هٍارة لالحتفاظ بالكرة في ىٍاية  -

 . الهباراة إذا اقتضت الظروؼ ذلؾ
 يهكف استخداـ الهحاورة بالكرة لهىح الخصـ فرصة ارتكاب أخطاء شخصية. -
  .كرة هف خصـ كاف يحاور بٍا أو أثىاء الهساعدةيهكف استخداـ الهحاورة عقب اقتىاص ال -

)فوزي وسالهة، . عمى االستحواذ عمى الكرات الطائشة أو الهتدحرجة عمى األرض
 ( 042ص ،ـ0992

 :فوائد المحاورة المنخفضة -3
 .ٍاجـ التقدـ بالكرة أثىاء الٍجوـيستطيع الالعب اله -
 .الهراوغة واالجتياز هساعدة الهٍاجـ عمى -
 .ع لمخمؼ والتقرب لغرض التٍديؼدافارجاع اله -
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 .قة المعب الهزدحهة ودفاعات الخصـابقاء الكرة بعيدًا عف هىط -
 السيطرة عمى الكرة اثىاء تطبيؽ الخطط. -
 .(06ص  ،ـ6442)رزؽ، . تعد وسيمة لقتؿ الوقت عىدها يكوف ذلؾ ضرورياً  -

ح، وتحسيف ويضيؼ الباحث إلى ذلؾ التقدـ بالكرة ٌجوهيًا إذا كاف التهرير غير هتا
الفرصة لتهرير أو تصويب أفضؿ، وعهؿ هىاورة ٌجوهية ىحو السمة، والتحرؾ بعيدًا عف 

 الضغط الدفاعي.
 النواحي الفنية لميارة المحاورة المنخفضة:  -4
 تتـ هف خالؿ هف خالؿ الدفع الهتتابع لمكرة وتوجيٍٍا إلى األرض بشكؿ هتتابع وهتوافؽ. -
أها  ألصابع وتقوـ بدفعٍا بىفس الرتـ،لكرة باستقبالٍا بالرسغ وااليد التي تؤدى الهحاورة تتابع ا -

 .تقـو بحهاية الكرة باىثىاء الكوعاليد األخرى الخالية ف
 .الجذع يهيؿ قميال لألهاـ -
 .ألصابع هىتشرة بارتخاء عمى الكرةا -
 الىظر لألهاـ وهتابعة حركة الخصـ. -
 تىطيط الكرة بأصابع اليد. -
 (65ص  ،ـ1995إسهاعيؿ، ) .اليداىقباض قوى لمرسغ وأصابع  -

 :(088ص  ،ـ0999ويضيؼ عبد اهلل وحهوداف )
 وفي حالة هتابعة ويقظة لمهدافع. الرأس دائها ألعمى -
 تىطيط الكرة بالقرب هف الجسـ. -
 الجسـ باستهرار بيف الكرة والهدافع. -
 الهحافظة عمى وضع ثىي الركبتيف حتى يهكف الهحاورة الهىخفضة قريبًا هف الركبتيف -
 أف تكوف الكرة إلى األهاـ والخارج قمياًل.  -
 الرأس هرفوعة إلى أعمى والىظر إلى األهاـ الكتساب رؤية واسعة واضحة.  -
 السيطرة عمى حركة الكرة هف هفصؿ الكتؼ. -
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   النواحي الفنية لممحاورة المنخفضة :(2.4شكل )
 (088، ص 0999َػجذ هللا ٚؽّٛداْ )

 أداء المحاورة المنخفضة:  ما يجب اتباعو عند  -5
 حاور باليد البعيدة عف الهدافع عمى أف يكوف جسـ الهٍاجـ بيف الكرة والهدافع.  -
 كمها اقترب الهدافع كمها اىخفضت الهحاورة إلهكاف زيادة السيطرة عمى الكرة.  -
 ،)االتحاد الدولي لكرة السمة اختيار الوقت الهىاسب والهكاف الهىاسب ألداء الهحاورة. -

 (53ص  ،ـ1998
 ويضيف الباحث إلى ذلك: 

 استخدـ أصابعؾ لمهحاورة وليس راحة اليد.  -
 الجاىب هف جسهؾ، فال ترتد الكرة لألهاـ هرة بعد أخري.حاور عمى  -
 أخفض جسهؾ قميال وبالتالي ترتد الكرة بسرعة في هستوي الوسط.   -
 عىد تغير الكرة هف يد ليد، أضرب الكرة لمجاىب بقوة وسرعة.  -
 و ٌذا االتجاي. تجاي بدؿ القوة الدافعة لجسهؾ ىحتغير اال عىد -
ذا لـ يتواجد ضغط دفاعي عميً كها يقؿ  - االرتفاع بالكرة يتزايد إذا جري الطالب أسرع وا 

 ارتفاع الكرة في وجود الضغط الدفاعي. 
 . يجب عمى الطالب حهاية الكرة بجسهً -
 . اليديف القدرة عمى استخداـ كمتا -
 قط عىدها يكوف ٌىاؾ سبب لمهحاورة كأف يكوف بقربة هدافع. يحاور الطالب ف -
 الطالب أف يتذكر دائها أف التهرير أسرع هف الهحاورة.  عمى -
 الطالب تعمـ التحكـ في الكرة دوف الىظر إليٍا.جب عمى ي -
 الخطوات التعميمية لميارة المحاورة المنخفضة:  -6
 تخداهاتٍا وأىواعٍا. هقدهة يوضح فيٍا الهدرس أٌهية هٍارة الهحاورة واس -
 شرح طريقة األداء هع تقديـ ىهوذج لألداء.  -
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يجمس الطالب في وضع الجموس طواًل فتحًا ويضع كؿ هىٍـ الكرة أهاهً بيف الرجميف، ثـ  -
 يبدأ في تىطيطٍا حتى ترتفع عف األرض حيث يستهر في الهحاورة بٍا. 

ًا وثىي الركبتيف كاهاًل ثـ وضع وقوؼ الطالب هع تباعد القدهيف وتقدـ الرجؿ اليسرى أهاه -
 الكرة عمى األرض والبدء في تىطيط الكرة باألصابع حتى ترتد عف األرض. 

التدريب السابؽ هع فرد الركبتيف، هع التىبيً بوضع الذراع األخرى غير الهستخدهة في وضع  -
 الحهاية لمكرة. 

التىبيً بالهحافظة عمى الىظر الهحاورة في الهكاف هع تغيير ارتفاع الكرة هع إشارة الهدرس، و  -
 إلى األهاـ. 

 الخطوات السابقة باليد اليسرى.  تؤدى -
يقؼ الالعبوف قطارات خمؼ الحد الىٍائي لمهمعب ثـ الهحاورة أهاهًا في هجهوعات بطوؿ  -

 الهمعب. 
التدريب السابؽ هع تغير الكرة هف جاىب إلى جاىب وتغيير اليد الهحاورة وذلؾ عىد إشارة  -

 الهدرس.
 لتدريب السابؽ هع تغيير اليد الهحاورة باالرتكاز الخمفي عمى القدـ الخمفية. ا -
 .الهحاورة هف الجري بسرعات هختمفة -
 .هحاورة هع حهاية الكرة بالجسـال -
  .(38ص ،ـ1996)الدياسطي، . الهحاورة بيف حواجز -
 :مناورات المحاورة المنخفضة -7
 الهحاورة بىقؿ الكرة هف أهاـ الجسـ.  -
 باالرتكاز الخمفي.  الهحاورة -
 الهحاورة بتهرير الكرة هف بيف الرجميف.  -
 الهحاورة بتهرير الكرة هف خمؼ الظٍر. -
 ( 19 ص ،ـ2006)إسهاعيؿ،  الهحاورة هع تغيير االتجاي لمجاىب هف أهاـ. -
 األخطاء الشائعة لميارة المحاورة المنخفضة:  -8
 .الىظر الى الكرة دائهاً  -
 ء الهحاورة.عدـ استخداـ كمتا اليديف أثىا -
 عدـ استخداـ الذراع الحرة اثىاء الهحاورة. -
 .ة براحة اليد وليس برؤوس االصابعدفع الكر  -
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 .هها يسبب ضربٍا بالقدـ وفقداىٍا ىقطة ارتداد الكرة عمى االرض أهاـ القدـ هباشرة -
 .ستوى الحوض في الهحاورة الهىخفضةارتداد الكرة الى أعمى هف ه -
 .أهاـ الجسـ بتغيير االتجايؿ وهف عدـ دفع الكرة لألسف -
في خطوات ًا ثىاء الهحاورة هف خمؼ الظٍر هها يسبب تعثر عدـ ارتداد الكرة في زاوية جيدة أ -

 .الالعب أثىاء االستالـ
عدـ وضع اليد الهعاكسة بيف الساقيف ولمخمؼ لغرض استقباؿ الكرة اثىاء الطبطبة بيف  -

 (49ص  ،ـ1994)هعوض،  الساقيف

 التصويب:  - ح

 التصويب: ماىية  -1

التصويب بالوثب هف أٌـ الهٍارات في كرة السمة ٌو عهمية توجيً الكرة ىحو اتجاي يعد 
الٍدؼ بفف وبسرعة وبدقة دفع هىاسبة باستخداـ الهٍارات التصويبية الهىاسبة لهواقؼ المعب 
ذا الفوز ال  وظروؼ األداء وذلؾ حسب الهسافة التي يكوف عميٍا الالعب هف أجؿ التٍديؼ ٌو

الفيصؿ في تحديد الىتيجة هحصمة الىٍائية بؿ ٌو الاال هف خالؿ التصويب الىاجح فٍو أتي ي
 الىٍائية لألداء الهٍارى الٍجوهي.

 أىمية التصويب: -2

ؽ الهىافس أكبر عدد هف التٍديؼ في سمة الفري إف الٍدؼ في هباراة كرة السمة ٌو
ولذلؾ فكؿ  ،يحدد الفريؽ الفائز والفريؽ الهٍزوـ و الذيألف عدد االصابات ٌ االصابات،

 الهٍارات األساسية تصبح عديهة الجدوى إذا لـ تتوج فى الىٍاية بالتصويب الىاجح.

ف اختالؼ هٍارة ا الجهاعية األخرى في تعدد هرات لتصويب في كرة السمة عف األلعاب وا 
واحدة كها ٌو  يتعدى أصابع اليد الال-هثاًل -ؼ، فإصابة الهرهى في كرة القدـ إصابة الٍد

أها في كرة السمة فقد تصؿ عدد الىقاط الى هائة ىقطة أو أكثر  الحاؿ في الٍوكي أيضًا،
طة واحدة والبعض اآلخر بىقطتيف، وتختمؼ أيضًا كرة السمة في أف بعض اإلصابات يحتسب بىق

ىاؾ ىوع ثالث هف التصويبات تحتسب بثالث ىقاط.  (.28ص  ،ـ0998)إبراٌيـ،  ٌو

( أف كؿ الهٍارات األساسية في رياضة Fay & Way,1994, p.36) فاي ووايويذكر 
كرة السمة هف هحاورة وتهرير وتصويب وهتابعة وحركات دفاعية تعتبر في ىفس األٌهية ولكف 

أف تؤدى الى  فتىفيذ تهريرات جيدة وهحاورة فعالة تستطيع التصويب ٌو أكثر الهٍارات أٌهية،
 الٍدؼ هف كؿ ٌذي الهٍارات.  تراؽ الكرة في الىٍاية ٌوولكف اخويب عالية، ىسبة تص
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( أف التصويب هف Sandeep & Barkha,2011, p.27) ساىديب وبركةويوضح 
األساسيات الهٍهة جدًا في كرة السمة بغض الىظر عف اتقاف الفريؽ ألية هٍارة أخرى، فبدوف 

 بالهباراة. التصويب الجيد لف يتهكف الفريؽ هف الفوز 

ويؤكد أحهد كاهؿ حسيف أف هٍارة التصويب تعتبر هف أٌـ الهٍارات في كرة السمة التي 
ا الهرحمة الىٍائية لجهيع الخطط الهدروسة  يجب إجادتٍا هف جهيع أعضاء الفريؽ باعتباٌر

 (.02ص  ،6406َوقاسـ،)حسيف  .والحركات الخداعية لهجٍودات الالعبيف أثىاء الٍجوـ

أف الهٍارات األساسية تقؼ عمى قدـ  (Wiksten, 1998, p.75) سفويكويذكر 
الهساواة في األٌهية هع التصويب، إال أف دور التصويب يكوف خطيرًا في حسـ الهوقؼ وذلؾ 

 بإحراز أكبر عدد هف الىقاط وبالتالي الفوز بالهباراة .

اف وكارتبيويضيؼ  ب تكهف ( أف أٌهية التصويJohn & Cartby, 1996, p.61) جٌو
 في التأثير عمى ىتائج الفرؽ والتحكـ في ظروؼ الهباراة هها يىعكس عمى ىتيجتٍا والفوز بٍا. 

صابة سمة الخصـ أكبر عدد هف الهرات خالؿ إ ٌوكها أف الٍدؼ الرئيس هف كرة السمة 
إال هف األٌهية ىفسً، زهف الهباراة، فإذا كاىت جهيع الهٍارات الحركية في كرة السمة لٍا القدر 

الهحصمة الىٍائية لمهٍارات الحركية، ففاعمية  تمؾ الهٍارات، فٍو أف التصويب يأتي عمى رأس
 (.22ص  ،ـ6448سهاعيؿ، إ) .الهٍارات الٍجوهية تتضح في دقة التصويب

لذلؾ فإف هٍارة التصويب هف أكثر الهٍارات التي تشغؿ باؿ الهدربيف والالعبيف عمى 
ولكي ىحسف ىسبة  فًا وليس هصوبًا فقط،كؿ العب كيؼ يصبح ٌداالسواء، وهف الهٍـ أف يتعمـ 

يب؟ وهتى يؤدوف التهرير؟ وها ٌو التصويب يجب أف يدرؾ الالعبوف هتى يقوهوف بالتصو 
 (.82ـ، 0998سيد،ال، و ىهرال) ؟ وهف أي األهاكف يؤدوف تصويباتٍـ؟الهدى الذي يصوبوف هىً

عدد هف ة سمة الفريؽ الهىافس أكبر بأف إصاب john p. McCarthyهكارثى  ويرى جوف
عاهؿ الهؤثر اللٍدؼ األساس في رياضة كرة السمة، والتصويب ٌو االهرات خالؿ الهباراة ٌو 

ىفسً ف كاىت جهيع الهٍارات األساسية في رياضة كرة السمة عمى القدر ا  و في ىتيجة الهباراة، 
ات األخرى، حيث أىً ٌو الهٍار إال أف هٍارة التصويب ٌي التاج عمى رأس جهيع  هف األٌهية،

 (.Jeryv, 2001, p.78) .الهحطة الىٍائية لجهيع الهٍارات الٍجوهية

و ( إلى أىً يجب تىهية االتجاٌات الصحيحة ىح82ـ، ص0998سيد  )الو ىهر الويشير 
التصويب لدى الالعبيف،  ويتـ ذلؾ هف خالؿ التركيز أثىاء أداء كؿ تصويبة وأف يتعمـ 

إغفاؿ األهور التي تشتت االىتباي، وأف يروا فقط الكرة والحمقة في أذٌاىٍـ أثىاء  الالعبوف كيفية
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التصويب،  وهف الضروري أيضًا بىاء الثقة في الىفس ويتـ  ذلؾ هف خالؿ تىهية الفرد لهٍاراتً 
الفردية الخاصة بالتصويب،  وكيفية تصحيح أخطائً في غضوف عهمية التغذية الراجعة عقب 

والتغذية الراجعة الفردية تتـ عف طريؽ تذكر وتعزيز التصويبات الىاجحة أها كؿ تصويبة، 
 التصويبات الفاشمة فيتـ تحميمٍا وىسياىٍا.

( إلى أىً يجب عمى الالعب أثىاء أدائً لهٍارة التصويب 088ـ، ص0992وتشير فرج )
ٍدوء والثقة أف يقـو بعزؿ ىفسً عف كؿ الهتغيرات الهحيطة بً، وذلؾ عف طريؽ اقتىاعً بال

 وعدـ التوتر.

ٌو تصويب الكرة يؽ الهٍاجـ في هباراة كرة السمة ويرى الباحث أف الٍدؼ األساس لمفر 
كها أف جهيع الهٍارات الحركية التي تؤدى هف قبؿ الفريؽ دخالٍا في سمة الفريؽ الهدافع، إل

ة وخطورة ٌذي الهٍاجـ يجب أف تىتٍي بالتصويب عمى سمة الفريؽ الهىافس، لها لً هف أٌهي
الهٍارة في رياضة كرة السمة؛ ألف كؿ الهجٍودات التي تبذؿ سواء كاىت ٌجوهية أو دفاعية أو 
تحركات بكرة أو بدوف كرة، ال قيهة لٍا ها لـ يكف ٌىاؾ تصويب ىاجح عمى سمة الهىافس 

 يستطيع هف خاللً إحراز الىقاط والفوز في الهباراة.

هساؾ الكرة بيد واحدة أو باليديف، اة إلى أف التصويب ٌو ويشير االتحاد الدولي لكرة السم
ى في حالة المعب  ثـ إطالقٍا في الٍواء ىحو السمة وتعتبر اإلصابة صحيحة إذا وصمت الكرة ٌو

 (.20ص  ،ـ0998)القاىوف الدولي، . في السمة هف أعمى الحمقة واستقرت فيٍا أو اخترقتٍا

ا استخداهًا فيوالتصويب بالوثب ٌو أحد أىوع التصويب  الهباريات،  هف الحركة وأكثٌر
تحسيىً ألٌهيتً في الهباراة، ولكافة الهستويات تكوف ٌذي التصويبة و  لذلؾ تتطمب هىا تىهيتً

هٍهة جدًا كوىٍا تتيح االقتراب هف الٍدؼ، وتتيح لً سالهة األداء الحركي بعد االىتٍاء هف 
ـ، 0999 )عبد اهلل وحهوداف، .ىحو السمة الطبطبة أو في حالة استالـ الكرة أثىاء القطع

 (.008ص

ويرى الباحث أف أداء ٌذي الهٍارة  هف خالؿ تحرؾ الطالب بسرعة في اتجاي الٍدؼ بعد 
عهؿ هحاورة أو استالـ الكرة هف زهيؿ، ويستخدـ الطالب خطوات خاصة بعد اىتٍائً هف 

ها يهكف هف السمة، كذلؾ  يجب  الهحاورة أو بعد استالهً لمكرة حتى يتسىى لً االقتراب أكثر
عمى الطالب عىد أداء ٌذي الهٍارة أف يراعى قاىوىية ٌذي الخطوات حتى ال يقع في خطأ الجري 
بالكرة، وقد تختمؼ هسافة الخطوات القاىوىية التي يؤديٍا الطالب بالكرة تبعا الختالؼ الهكاف 

وب الطالب عمى السمة هف أقرب الذى يبدأ هىً الطالب االقتراب لمتصويب، فهف الهٍـ أف يص
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هكاف ههكف، وهع الوثب ألعمى لتحقيؽ أكبر ضهاف ههكف إلصابة الٍدؼ هع حهاية الكرة هف 
 الهىافس.

في حالة حركة الالعب في اتجاي  ع هف أكثر التصويبات شيوعًا ويؤدىويعد ٌذا الىو 
و  قريب هف الٍدؼ أو الٍدؼ بسرعة ويهكف أف ُيؤدى دوف هحاورة إذا تسمـ الالعب الكرة ٌو

عب خطوات اقتراب خاصة بعد يؤدى هع الهحاورة إذا كاف بعيدًا عف الٍدؼ، ويستخدـ الال
القتراب أكثر ها يهكف هف هف الهحاورة أو بعد استالهً الكرة هف الزهيؿ حتى يتسىى لً ا اىتٍائً
الختالؼ الهكاف  وقد تختمؼ هسافة الخطوات القاىوىية التي يؤديٍا الالعب بالكرة تبعاً  ،السمة

الذي بدأ هىً الالعب االقتراب لمتصويب وذلؾ لكي يصؿ الالعب إلى أقرب ىقطة هف الٍدؼ 
هع الوثب ألعمى لتحقيؽ أكبر ضهاف ههكف إلصابة الٍدؼ هع حهاية الكرة هف الهىافس، 

ي عىد  ،ويالحظ أف تكوف خطوات االقتراب قاىوىية لعدـ الوقوع في هخالفة الجري بالكرة ٌو
ي  هسؾ الكرة تبدأ بخطوة كبيرة هف رجؿ اليد الهصوبة ثـ يأخذ خطوة أخرى بالرجؿ األخرى ٌو
قدـ االرتقاء هع رفع اليد الهصوبة ألعمى ليكتسب أعمى ارتفاع ويصؿ إلى الٍدؼ وتتوقؼ طوؿ 

 ،ـ0999)عبد الدايـ وحساىيف،  .الخطوة األولى والثاىية عمى الهسافة بيف هكاف البدء والسمة
 (20ص
 التصويب بالوثب: -3

و يعد التصويب بالوثب هف أٌـ ال يشكؿ هع التصويب تصويبات في رياضة كرة السمة ٌو
السمهي والتصويب هف الرهية الحرة أكثر أٌهية في رياضة كرة السمة، كها يعد أحب أىواع 
ا استخداهًا في رياضة كرة السمة ويؤدى التصويب بالوثب هف ثالثة  التصويب لالعبيف وأكثٌر

 .بعد تهرير() .هف الوضع الثابت، وهف الطبطبة، وهف الحركة، واستالـ الكرة) أوضاع

كها يعتبر التصويب بالوثب األكثر شيوعًا وىجاحًا في الهباريات وخاصة هف الهسافات 
( بالياباف، حيث بمغ ـ6442الهتوسطة كها أوضحت االحصائيات الفىية لبطولة كأس العالـ )

%( وهف خارج قوس الثالث 2626) لفرؽ الهقدهة هف داخؿ الهىطقة ىسبة التصويب بالوثب
 (.82ص  ،ـ6448)فوزي،  .%(04ىقاط )

لذا فالهٍارة تحتاج إلى الهزيد هف الجٍد في التعمـ لتىهيتٍا وصقمٍا عمى هدار العاـ، كها 
ة أف فاعمية الٍجـو في كرة السمة تتضح في دقة تصويب الالعبيف وتوجيٍٍـ لكراتٍـ ىحو سم

 (009ـ، ص0999)عبد اهلل وحهوداف،  الهىافس.
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( أف تطوير طرؽ األداء الهٍاري تتمخص في أداء 848ص  ،ـ6400ويشير حهداف )
الهٍارة هع عىاصر المياقة البدىية وهٍارات أخرى، لذا فعىد تىهية التصويب بالوثب يجب تصهيـ 

لطولي والعرضي ثـ استالـ الكرة التدريبات بشكؿ يخدـ ٌذا االتجاي هثؿ: الدوراف حوؿ الهحور ا
 والتصويب بالوثب لزيادة عىصر الرشاقة والتوازف.

 عوامل يجب مراعاتيا عند التصويب بالوثب: -4

 التحكـ والسيطرة عمى العضالت وهفاصؿ الجسـ لالستعداد لمقفز والتصويب. -
 يتطمب الالعب الهصوب استخداـ السرعة والهباغتة عىد عهمية القفز. -
 عب التركيز بشكؿ جيد عمى السمة قبؿ وعىد التصويب.يتطمب هف الال -
وهف ثـ الىزوؿ إلى ىفس الىقطة  الوصوؿ إلى أعمى ىقطة عىد التصويب وبشكؿ عهودي، -

 (.022ص ،ـ0999)هسمط،  تقريبا
 (08ص  ،ـ6442)إسهاعيؿ،  ،كها يعتهد التصويب بالوثب عمى عواهؿ أخرى هىٍا

 الرؤية الجيدة لمحمقة. -
 الوثب ألعمى. -
 التدريب الهستهر عمى التصويب بالوثب. -
 القوة الهتوسطة. -
 التركيز عمى الحمقة قبؿ التصويب فقط. -
 يسارًا. (30)يهيىًا عمى  (30)زاوية التصويب هف  -
 درجة. (40-30)زاوية سقوط الكرة عمى الحمقة هف  -
 هسؾ الكرة واألصابع هىتشرة عميٍا. -
 وضع القدهيف عمى أرضية الهمعب. -
 وهدربً. سً وزهالئًثقة الالعب بىف -
 قربً هف الموحة أو بعدي عىد التصويب. -
 التوافؽ بيف الطرؼ السفمي والعموي وزاوية االىطالؽ. -
 ويرى الباحث أف ٌىاؾ عواهؿ هحيطة باألداء هثؿ: الهمعب والفريؽ الهضاد والجهٍور. -

ىاؾ عواهؿ خاصة بهستوى الالعب البدىي والهٍاري هثؿ: الدقة والسرعة والتحكـ  ٌو
 والسيطرة واألداء تحت الضغط والقدرة عمى األداء في ظروؼ هختمفة.

 ويرى الباحث أف ٌىاؾ عواهؿ هحيطة باألداء هثؿ: الهمعب والفريؽ الهضاد والجهٍور.
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ىاؾ عواهؿ خاصة بهستوى الالعب البدىي والهٍاري هثؿ: الدقة والسرعة والتحكـ  ٌو
 اء في ظروؼ هختمفة.والسيطرة واألداء تحت الضغط والقدرة عمى األد

 الوثب:بالنواحي الفنية لمتصويب  -5

وويؤدى   ههسؾ بالكرة باليديف هعًا والكتفاف  التصويب بالوثب بأف يقؼ الالعب ٌو
هواجٍاف لمٍدؼ والركبتاف هثىيتاف،  ثـ يقوـ الالعب بالوثب العهودي في الٍواء باستخداـ 

يف،  لذا تؤدى عهمية الوثب باالهتداد القوى القدهيف ويتوقؼ ارتفاع الوثب عمى الفرؽ بيف الالعب
لعضالت الفخذ وهفصمي الركبتيف والقدهيف إال أف الوثب يجب أال يكوف أعمى هها يكوف،  
وذلؾ حتى ال يؤدى إلى تصمب الجسـ، وبالتالي يؤثر عمى اىسيابية أداء عهؿ الذراعيف، 

هف أٌـ الهٍارات الٍجوهية في وبالتالي التأثير عمى دقة التصويب،  ويعد التصويب بالوثب 
رياضة كرة السمة لها يقوـ بً هف دور هتهيز في ىتيجة الهباراة،  فالالعب الذي يجيد ويتقف 
هٍارة التصويب بالوثب يتهتع بالقوة والثقة العالية بالىفس كوىً سالحًا هؤثرًا وفعااًل ضد 

)عموف وآخروف، . إلى األعمى الهىافس،  والذي يصعب عمى الهدافع إيقافً بعد أف يثب الالعب
 (82ص ،ـ6404

 ولضهاف اصابة الٍدؼ، يجب هالحظة اآلتي عىد األداء:

لى أعمى قرب   - أثىاء االقتراب في اتجاي السمة يجب أف يحتفظ الالعب بالكرة أهاـ الجسـ وا 
 الذقف.

 ثىي الركبتيف هع رفع العقبيف والدفع لألرض بهشطي القدهيف. -
قدر الهستطاع هف السمة باستخداـ خطوات كبيرة في حالة االبتعاد يجب أف يقترب الالعب ب  -

 عىٍا.
أف تكوف األصابع خمؼ الكرة أثىاء التصويب واليد التي ستدفع الكرة هع سىدٌا باليد   -

 األخرى.
 أف تكوف اليد الهصوبة أقرب ها يهكف لمسمة وفى أعمى ارتفاع لٍا.  -
ة الٍدؼ، بحيث توجً الكرة الى زاوية أف يكوف التصويب )غير هباشر( باستعهاؿ لوح  -

 الهستطيؿ العميا القريبة هف اتجاي التصويب.
يجب أف يركز الالعب ىظري عمى الىقطة الهحددة لمتصويب أثىاء توجيً الكرة باألصابع   -

 ويتابع حركتً بثىي الرسغ.  
          .(47ص  ،ـ2005،)رزؽ .الٍبوط عمى كمتا القدهيف في وقت واحد هعاً  -
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 أف الهٍارات الفىية تشهؿ: (09ص ،ـ6442) إسهاعيؿ يؼويض

ثىي الركبتيف هع رفع العقبيف ثـ يدفع األرض بهشطي القدهيف ليثب ألعمى في اتجاي عهودي  -
 عمى األرض.

أثىاء الوثب وضع الكرة فوؽ رأسً عمى أصابع اليد التي سوؼ تدفع الكرة هع سىدٌا باليد  -
 األخرى.

ارتفاع ههكف يدفع الكرة بأصابعً هع فرد الذراع لألعمى  عىدها يصؿ الطالب إلى أقصى -
 ولألهاـ في اتجاي الٍدؼ ويتابع بحركة ثىي الرسغ لألهاـ وألسفؿ.

 الٍبوط عمى كمتا القدهيف في وقت واحد. -

 
 النواحي الفنية لمتصويب من الوثب :(2.5شكل )

 (19ـ، ص2006، إسهاعيؿ)
 : وثبويب بالالخطوات التعميمية لمتص -6

ي هف أوؿ استالـ الكرة وأخذ  ٌذا الىوع هف التصويب إها أف يعمـ هف بداية الحركة ٌو
ىي أفضؿ تعمـ ٌذي الهٍارة -اية الحركة التي تىتٍي بالتصويبالخطوات لمتصويب أو هف ىٍ وا 

دؼ فإف ذلؾ يترؾ أثرًا في هف الىٍاية إلى البداية وذلؾ ألف الالعب عىدها يصوب ويصيب الٍ
ا كثيرًا. يكسبً ثق ىفس ٌو  ة في أداء الهٍارة ويجب أف يكرٌر

 الوثب ألعمى هف الهكاف لهحاولة لهس لوحة الٍدؼ بكمتا اليديف.  -
الوثب ألعمى هف الهكاف لهحاولة لهس لوحة الٍدؼ بكمتا اليديف أكثر هف هرة خالؿ ىفس  -

 الوثبة. 
 الوثب ألعمى هف الهكاف لهحاولة لهس لوحة الٍدؼ والحمقة والشبكة.  -
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 هريف السابؽ عقب الجري واالرتقاء لموثب بكمتا القدهيف. الت -
الجري الستالـ الكرة هف الزهيؿ والوقوؼ في عدة واحدة والقدهاف هتوازيتاف لالرتقاء والقفز  -

 ألعمى ثـ تهرير الكرة لمزهيؿ. 
 الجري الستالـ الكرة هف الزهيؿ ثـ القفز ألعمى والتصويب هف تحت السمة.  -
 بؽ هع زيادة الهسافة التي يصوب هىٍا الطالب. يكرر التهريف السا -
 الهحاورة بالكرة ثـ الوقوؼ عمى عدة واحدة لالرتقاء والقفز ألعمى والتصويب.  -
 ىفس التهريف السابؽ هع وجود هىافس سمبي ثـ إيجابي.  -
 (28ص  ،ـ0999)عبد الدايـ وحساىيف،  هف القفز االىدفاع وتصويب -
 : الوثبب ة لمتصويباألخطاء الشائع -7

لى أعمى الرأس. -  عدـ االحتفاظ بالكرة أهاـ الجسـ وا 
 ابتعاد الالعب عف السمة.  -
 األصابع خمؼ الكرة أثىاء التصويب. عدـ وضع  -
 عدـ ثىي الركبتيف وفرد الهشطيف. -
 .الٍبوط عمى قدـ واحدة -
 عدـ توجيً الكرة الى زاوية الهستطيؿ العميا القريبة هف اتجاي التصويب.  -
)زيداف،  يب أثىاء توجيً الكرة باألصابع.عمى الىقطة الهحددة لمتصو  عدـ تركيز الىظر  -

 (42ص  ،ـ1998

ويرى الباحث هٍارة التصويب بالوثب هف أكثر الهٍارات شيوعًا في الهباراة وهف أٌـ 
اء هع خروج يحتاج الى دقة وتوازف في عهمية االرتق ٍوف رات التصويب ىظرًا لصعوبة أدائً،هٍا

لذلؾ يجب أف يكوف ٌىاؾ توافؽ عضمي عصبي في آلية االرتقاء عب، الكرة هف يد الال
 يكوف التصويب ىاجح. يوالتصويب هع اختيار التوقيت الهىاسب والهكاف الهىاسب لالعب لك
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 النظري: اإلطار عمى عام تعقيب
 الضروري هف أىً دراستً هجاؿ في التربوي األدب عمى اطالعً خالؿ هف لمباحث تبيف -

براهج  توظيؼ خالؿ هف هبكر وقت في التربية الرياضية في التدريس تشخيص أساليب
 تعميهية هراحؿ في الطالب هع تستهر الطرؽ االعتيادية ال وفاعمة، حتى هىاسبةتعميهية 
  هتقدهة.

ذا -  وبشكؿ هبكر وقت في قمة استخداـ األساليب الحديثة في التدريس واكتشاؼ تشخيص تـ وا 
هف الطرؽ االعتيادية في  يعاىوف الذيف الطمبة ٌؤالء ةهساعد هف الههكف سميـ، فإىً
واجتهاعية  وىفسية طبية خدهات إلى يحتاج وقد هالئـ تعميـ يحتاج إلى فالطالب التدريس،
 فإىٍا هتأخر وقت في ولو كاىت حتى الطمبة لٍؤالء تقديـ الهساعدة يجب وعميً وترفيٍية،
 تقديـ هسؤولية الطمبة هع تتفاعؿ التي جهيع الجٍات وتتحهؿ ها، درجة إلى تخدهٍـ

 عف تعاوىية هسؤولية هسئولتاف بشكؿ خاص واألسرة فالجاهعة دور هىٍا الهساعدة، فمكؿ
 . لً يرسـ الذي الدور ىطاؽ في كؿٌ  العوف تقديـ

التربية  تعميـ في الهتخصصيف قبؿ هف القصوى إف إعطاء البرىاهج التعميهي األٌهية -
 أىً والدراسات البحوث إليٍا التي توصمت الىتائج أكدت فقد هف فراغ، يأتِ  لـ الرياضية
 عف طريؽ البرىاهج التعميهي يصبحوا قادريف عمى إتقاف الهٍارات، والهٍارة الطالب بتدريس

 إلتقاف الالزهة الىظرية بالهعموهات الفرد إلهاـ هدى ؿ:األو  أهريف، عمى إتقاىٍا تعتهد درجة
 أداء في العهمية لمخبرة واكتسابً الهٍارة لتمؾ العهمية لفردا ههارسة هدى :والثاىي الهٍارة،
 إذا إال الهطموب بالهستوى يتحقؽ أف يهكف ال الهٍارة اكتساب الطالب أف والواقع الهٍارة
 .الهٍارة اكتساب الهتعمـ شرط في تحقؽ

و ىح الداخمي الحافز تهثؿ ألىٍا الهٍارة، تمؾ الكتساب الطالب وحهاس رغبة وكذلؾ توافر -
 يتعيف التعمـ ىحو عهمية والحهاس الرغبة الطالب ىفس في الهعمـ يوجد التعمـ، ولكي عهمية
 هف وهحبوبة هقبولة تكوف أف يجب التي شخصيتً :أولٍا :هف الهتغيرات عدد هراعاة عميً
 والىشاط وبالحيوية الدائـ بالتجديد يتسـ أف يىبغي الذي أسموبً التدريسي :ثاىيٍا الهتعمـ، قبؿ
 .العهمي عمى التهثيؿ والقدرة الهوقؼ هع التاـ لتفاعؿوا
ف -  الفاعمة أثىاء الهشاركة إلى ويدفعً الهتعمـ ىفس في الحهاس يثير ها أعظـ هف وا 

 في وألعاب صغيرة تهٍيدية وألعاب أو أىشطة هسابقات شكؿ في لً تقدـ عىدها الهحاضرة،
ذا أضيؼ هجهوعات، ضهف الطمبة بيف الهىافسة خالؿ الدرس، هف هوضوع صهيـ  إلى وا 
 تفاعؿ هستوى زيادة عمى يساعد هها الهتفوقة التشجيعية لمهجهوعات الجوائز بعض ذلؾ
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 هف تعتبر والتي الهٍارة الطالب اكتساب إلى ىٍاية األهر في يؤدي الذي الهتعمـ، وهشاركة
    هف هحاضرات التربية الرياضية. هحاضرة كؿ في التدريس أٌداؼ أٌـ

في العديد هف الهجاالت ولكف يبرز ٌذا ث إف لمبرىاهج التعميهي دور هٍـ لحديوفي هجهؿ ا -
الدور بشكؿ كبير جدًا في هجاالت الحياة وهع ٌذا التطور والتقدـ يتطمب البحث عف أساليب 

 التدريس الحديثة لتذليؿ الصعوبات.

 
 



 

 
 

 

 

 

 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة
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 الفصل الثالث
 سات السابقةالدرا

الدراسػػات  هف العديد عمى االطالع فبعد السابقة، الدراسات الفصؿ ٌذا في الباحث تىاوؿ
 التي الهتىوعة الدراسات هف هجهوعة إلى  الباحث توصؿ الدراسة، بهوضوع تٍتـ التي السابقة
ذي الدراسات تعيف الباحث عمى إخراج  الدراسة الحالية، بهوضوع تتعمؽ ة سميهة بصور الدراسة ٌو

 التي الهوضوعات أٌـ عمى الوقوؼفي دراستً، و  تفيديلقاء الضوء عمى كثير هف الهعالـ التي وا  
وهف خالؿ الهسح الهرجعي الذي قاـ بً الباحث لمدراسات والبحوث السابقة،  تىاولتٍا الدراسة،

يٍا هها توفر البيئتيف العربية واألجىبية، والتي تهكف هف االطالع عمالتي تـ تجهيعٍا عف طريؽ 
لديٍا في الهكتبات الهحمية والدوريات األجىبية عبر الشبكة العىكبوتية، والهتعمقة بهجاؿ الدراسة 

االسترشاد  ي الدراسات، والتي يٍدؼ هىٍا إلىالحالية؛ وذلؾ لبياف ها وصمت إليً ىتائج ٌذ
ىتائجٍا، واالطالع الدراسة وهىاقشة  ائية الهىاسبة لمتحقؽ هف تساؤالتألىسب األساليب اإلحص

عمى األدوات الهستخدهة لقياس الهتغيرات هحؿ الدراسة، ٌذا باإلضافة إلى  التحقؽ هف حجـ 
العيىة الهىاسب لٍذي الدراسة هف خالؿ إجهاع الدراسات عمى عيىة هحددة يستطيع الباحث هف 

اض الدراسات هف خاللٍا االطهئىاف عمى ىتائج دراستً الهىبثقة هف عيىة دراستً، ولقد تـ استعر 
األحدث إلى األقدـ دوف فصؿ الدراسات العربية عف األجىبية، حيث بمغ إجهالي عدد الدراسات 

تراوحت فترة ( دراسات أجىبية، 2اسة عربية، و)( در 02( دراسة عربية وأجىبية، بواقع)66السابقة)
 .(ـ6402 -ـ6442)تطبيقٍا ها بيف عاـ 

ي تهكف الباحث هف الحصوؿ عمى دراسات تىاولت ٌذا وبعد االطالع عمى األدب التربو  
 وتـ تىاوؿ ٌذي الدراسات وذلؾ كها يمي:  ،هٍارات كرة السمة هىفصمة وهجتهعة

 وفيها يمي عرض لٍذي الدراسات الذي تـ تحديدٌـ: 
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 :السابقةالدراسات 
 :(م2016)ىريدي دراسة  .1

اهية القدرات اإلبرىاهج تعميهي لتى ٌدفت الدراسة التعرؼ إلى  عمى  دراكية الحركية وتأثيٌر
وقد  ولى هف التعميـ األساسي،ة في كرة السمة لتالهيذ الحمقة األهستوى أداء الهٍارات الهىٍجي

طالبًا وطالبة هف طمبة الصؼ  (82)اتبعت الدراسة الهىٍج التجريبي، وتكوىت عيىة الدراسة هف
ي إلى اختيرت بطريقة قصدية، تـ تقسيهٍا بالتعييف العشوائ الثالث األساسي بهحافظة أسيوط،

دراكية ختبار القدرات اإلوتكوىت أداة الدراسة هف اهجهوعتيف هتساويتيف )ضابطة وتجريبية(، 
وجود فروؽ وتوصمت ىتائج الدراسة إلى  الحركية، واختبار الهٍارات الهىٍجية في كرة السمة، 

 دالة إحصائيًا بيف هتوسطي درجات التطبيؽ القبمي والتطبيؽ البعدي لدى طالب الهجهوعة 
دراكية الحركية، واختبار الهٍارات الهىٍجية في لح التطبيؽ البعدي في القدرات اإلالتجريبية لصا

كرة السمة، كها يوجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف هتوسطي درجات طالب الهجهوعة التجريبية 
ودرجات طالب الهجهوعة الضابطة في  التطبيؽ البعدي لصالح درجات طالب الهجهوعة  

 .دراكية الحركية، واختبار الهٍارات الهىٍجية في كرة السمةفي القدرات اإل التجريبية
 (:م7102عبد الحميد )دراسة  .2

برىاهج تعميهي هقترح لمهٍارات الٍجوهية في كرة السمة في  ٌدفت الدراسة التعرؼ إلى
ة وؿ اإلعدادي، وقد اتبعت الدراستعمـ لمصؼ األضوء أسموب الىظـ وتأثيري عمى بعض ىواتج ال
 طالبة هف طمبة الصؼ األوؿ اإلعدادي (04)الهىٍج التجريبي، وتكوىت عيىة الدراسة هف

اختيرت بطريقة قصدية، تـ تقسيهٍا بالتعييف العشوائي إلى هجهوعتيف هتساويتيف )ضابطة 
وتوصمت ىتائج الدراسة وتكوىت أداة الدراسة هف اختبارات هٍارية في كرة السمة، وتجريبية(، 

أسموب الىظـ ىتائج إيجابية في القياسات البعدية عف القبمية لمهجهوعة التجريبية في تحقيؽ إلى  
كؿ هف هستوى أداء الهٍارات الٍجوهية وهستوى التحصيؿ الهعرفي لكرة السمة لتمهيذات الصؼ 
األوؿ اإلعدادي، وحقؽ البرىاهج التعميهي الهقترح لتعميـ الهٍارات الٍجوهية لكرة السمة في 

حركية( عف األسموب  -الىفس –كثر فاعمية عمى ىواتج التعمـ )الهعرفية ب الىظـ أسمو ضوء أ
 االعتيادي.

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=2.&SearchText1=%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%af%d9%8a%d8%8c+%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af+%d8%b3%d9%8a%d8%af+%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af.+
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وأوصت الدراسة باستخداـ الوحدات التدريسية وفؽ أسموب الىظـ في تعميـ الهٍارات 
لها يسٍـ بً هف ىتائج ايجابية في لمصؼ األوؿ اإلعدادي وصفوؼ أخرى األساسية لكرة السمة 

 لتعمـ.تحقيؽ ىواتج ا
 (:م7102دويكات )دراسة  .3

إلى أثر برىاهج تعميهي هقترح لهىحىى التغير لبعض الهٍارات  التعرؼٌدفت ٌذي الدراسة 
األساسية في كرة السمة لدى طالبات تخصص التربية الرياضية في جاهعة الىجاح الوطىية. 

ية التربية ( طالبة هف طالبات كم09ولتحقيؽ ذلؾ أجريت الدراسة عمى عيىة هكوىة هف )
(، حيث طبؽ عميٍف برىاهج تعميهي هقترح لبعض 0الرياضية ههف سجمف هساؽ كرة السمة )
( أسابيع، وأظٍرت ىتائج الدراسة أف ٌىاؾ فروؽ ذات 8الهٍارات األساسية في كرة السمة ولهدة )

في جهيع القياسات وبيف القياس الخاهس  (α ≤ 0.05) داللة إحصائية عىد هستوى الداللة
ألخير( والقياسات األخرى لصالح القياس الخاهس هها يعىي ذلؾ أف البرىاهج التعميهي )ا

الهستخدـ كاف لً األثر اإليجابي في تحسيف تطوير بعض الهٍارات األساسية لمطالبات في كرة 
السمة لجهيع هتغيرات الدراسة. وكاىت الىسبة الهئوية لمتغير لمهتغيرات الهٍارية كالتالي: 

%( لهٍارة الهحاورة، 92622%( لمتهريرة الهرتدة، و)80420لمتهريرة الصدرية، و) %(042222)
%( لهٍارة التصويبة السمهية، وأوصت الباحثة 920229%( لهٍارة الرهية الحرة، و)1083.3و)

بعدة توصيات، كاف هف أٌهٍا ضرورة تعهيـ ىتائج الدراسة الحالية والبرىاهج التعميهي الهقترح 
 .ساـ التربية الرياضية في الجاهعات الفمسطيىية لالستفادة هىٍاعمى كميات وأق

 (:م7102عوض )دراسة  .4

تأثير استخداـ بعض األدوات الهساعدة عمى تعمـ هٍارة  ٌدفت الدراسة التعرؼ إلى
التصويب في كرة السمة لدى تمهيذات الهرحمة اإلعدادية، وقد اتبعت الدراسة الهىٍج التجريبي، 

اختيرت بطريقة  طالبة هف طمبة الصؼ الثاىي اإلعدادي (22)اسة هفوتكوىت عيىة الدر 
وتكوىت أداة الدراسة قصدية، تـ تقسيهٍا بالتعييف العشوائي إلى هجهوعتيف )ضابطة وتجريبية(، 

وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف هتوسطي وتوصمت ىتائج الدراسة إلى  ة، يهف اختبارات هٍار 
ؽ البعدي لدى طالب الهجهوعة  التجريبية لصالح التطبيؽ درجات التطبيؽ القبمي والتطبي

البعدي، كها يوجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف هتوسطي درجات طالب الهجهوعة التجريبية 
ودرجات طالب الهجهوعة الضابطة في  التطبيؽ البعدي لصالح درجات طالب الهجهوعة  

عيىة البحث وىجاحٍا في تعميـ التجريبية، وصالحية استخداـ بعض األدوات الهساعدة عمى 
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هٍارة التصويب في كرة السمة كها حققت األدوات ىتائج إيجابية أكثر هف الطريقة الهعتادة في 
 تعميـ هٍارة التصويب في كرة السمة.

 
 (:م7105مرزوق ) دراسة .5

تأثير استخداـ أسموب التعمـ الهختمط عمى تعمـ أداء الهٍارات  ٌدفت الدراسة التعرؼ إلى
وهية لرياضة كرة السمة، وقد اتبعت الدراسة الهىٍج التجريبي، وتكوىت عيىة الدراسة الٍج
اختيرت بطريقة قصدية، تـ  طالبًا هف طمبة كميً التربية بالهستوى الثالث بجاهعة طىطا (20)هف

وتكوىت أداة الدراسة تقسيهٍا بالتعييف العشوائي إلى هجهوعتيف هتساويتيف )ضابطة وتجريبية(، 
وجود فروؽ دالة إحصائيًا وتوصمت ىتائج الدراسة إلى  ختبارات بدىية وهٍارية وهعرفية، هف ا

بيف هتوسطي درجات التطبيؽ القبمي والتطبيؽ البعدي لدى طالب الهجهوعة  التجريبية لصالح 
التطبيؽ البعدي في االختبارات البدىية والهٍارية والهعرفية، كها يوجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف 

التطبيؽ درجات طالب الهجهوعة الضابطة في وسطي درجات طالب الهجهوعة التجريبية و هت
 البعدي لصالح درجات طالب الهجهوعة  التجريبية في االختبارات البدىية والهٍارية والهعرفية.

 (:7105َمحمد )دراسة  .6

رات تأثير استخداـ التهريىات الىوعية عمى تعمـ بعض الهٍا ٌدفت الدراسة التعرؼ إلى
 (20)الدفاعية في كرة السمة، وقد اتبعت الدراسة الهىٍج التجريبي، وتكوىت عيىة الدراسة هف

اختيرت بطريقة قصدية، تـ تقسيهٍا بالتعييف طالبة هف طمبة كميً التربية الرياضية بالهىصورة 
ت وتكوىت أداة الدراسة هف اختباراالعشوائي إلى هجهوعتيف هتساويتيف )ضابطة وتجريبية(، 

أف البرىاهج التعميهي الهقترح أدى وتوصمت ىتائج الدراسة إلى  الهٍارت الدفاعية في كرة السمة، 
إلى تحسف هستوى األداء البدىي والهٍارى حيث توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف القياس القبمي 

حث والقياس البعدي لصالح القياس البعدي وصالحية استخداـ التهريىات الىوعية عمى عيىة الب
وىجاحٍا في تعمـ بعض الهٍارات الدفاعية حقؽ البرىاهج الهقترح ىتائج أكثر إيجابية هف الطرؽ 
الهتبعة في تعمـ الهٍارات الدفاعية وتوجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف القياس القبمي والقياس 

 ا لٍاالتهريىات الىوعية له البعدي في الهتغيرات البدىية وأوصت الدراسة بالعهؿ عمى استخداـ
كرة السمة لها لٍها هف  لمهبتدئيف وىاشئي هف تأثير إيجابي عمى تعمـ الهٍارات الدفاعية وخاصة

أٌهية في تصحيح أخطاء األداء الهٍارى وبىاء الهسار الحركي الصحيح لتمؾ الهٍارات 
 وهحاولة استخداـ طرؽ وأساليب التعميـ الهىاسبة لالرتقاء بأداء بالهٍارات الدفاعية.
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 (:م7105أبو عون ) دراسة .7

ٌدفت ٌذي الدراسة التعرؼ إلى أثر استخداـ أسموب التدريس الهتداخؿ "حؿ الهشكالت 
واالكتشاؼ الهوجً" في تعمـ بعض هٍارات لعبة كرة السمة لدى طالبات كمية التربية البدىية 

بية والرياضة بجاهعة األقصى، واتبعت الدراسة الهىٍج شبً التجريبي ذي الهجهوعتيف )تجري
وضابطة(، وتكوىت عيىة الدراسة هف طالبات الهستوى الثاىي بكمية التربية البدىية والرياضة 

 ( طالبة اختيرت بطريقة قصدية،04( والبالغ عددٌف )ـ6402 -ـ6400بجاهعة األقصى لمعاـ )
الهٍارية، حيث تـ  واستخدهت الباحثة هجهوعة هف االستهارات لقياس االختبارات البدىية و

ؽ البرىاهج التعميهي باستخداـ أسموب التعمـ الهتداخؿ " حؿ الهشكالت واالكتشاؼ الهوجً " تطبي
لتعميـ هٍارات رياضة كرة السمة )الهحاورة العميا، التصويب السمهي، التهريرة الصدرية( وأٌـ 
الىتائج التي توصمت إليٍا الدراسة أثر أسموب التدريس الهتداخؿ "حؿ الهشكالت واالكتشاؼ 

حيث وصمت أعمى ىسبة التحسف هوجً" عمى هعدالت التحسف في بعض هٍارات كرة السمة، ال
(، 00266تميٍا هٍارة الهحاورة العميا وبمغت )%( 69284في هٍارة  التصويب السمهي إلى )

أوصت الباحثة بضرورة استخداـ أسموب %(، 08292وأخيرًا هٍارة التهريرة الصدرية إلى بىسبة)
 "حؿ الهشكالت واالكتشاؼ الهوجً"  في تدريس هٍارات كرة السمة. التدريس الهتداخؿ

 (:م7103دراسة حمدان ) .8

تأثير استخداـ أسموب الهتداخؿ "حؿ الهشكالت واالكتشاؼ   إلىلتعرؼ اٌدفت الدراسة 
 -الهحاورة الهىخفضة  -تعمـ بعض هٍارات لعبة كرة السمة )التصويب السمهي  فيالهوجً" 

ظٍر( لطالب الهستوى الثاىي،  بكمية التربية البدىية والرياضية بجاهعة التهريرة هف خمؼ ال
ـ الباحث الهىٍج التجريبي ذا تصهيـ  استخد (ـ6408-6406َ)الدراسي األوؿ  األقصى، لمعاـ

( طالبًا تـ 24)بطة، إذ اشتهمت عيىة الدراسة عمىٌها تجريبية واألخرى ضااحدإهجهوعتيف ال
وعتيف أحدٌها تجريبية درست باستخداـ أسموب التعمـ الهتداخؿ "حؿ تقسيهٍـ بالتساوي إلي هجه

الهشكالت واالكتشاؼ الهوجً" واألخرى ضابطة ثـ التدريس بٍا باستخداـ الطريقة التقميدية، 
وأشارت أٌـ الىتائج إلى تفوؽ الهجهوعة التجريبية عمى الهجهوعة الضابطة في تعمـ الهٍارات 

اء الهزيد هف الدراسات والبحوث الختيار اساليب حديثة في السابقة. ويوصي الباحث بإجر 
 تدريس الهقررات الدراسية، وهواكبة التطور الحادث في الدوؿ الهتقدهة.
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 (:م3102دراسة عيد )  .9

دقة ج لمتدريبات الهوقفية عمى تحسيف ٌذي الدراسة التعرؼ إلى تأثير برىاه ىدفت
وافترض الباحث برىاهج يؤدي ، مة بدولة فمسطيفالتصويب لالعبي الهستويات العميا لكرة الس

التصويب -وبالىسبة )التصويب السمهي  (لتحسيف دقة التصويب بالىسبة )لهراكز المعب الهختمفة
دقة التصويبات بىقطتيف وثالث ىقاط(. ولمكشؼ عف ذلؾ اتبع الباحث )هف القفز( وبالىسبة 

اسبتٍا لطبيعة البحث، وقد تـ تطبؽ تصهيـ هجهوعً واحدة لهى الهىٍج التجريبي هستخدهاً 
هف العبي كرة السمة  اً العب(12)البرىاهج التدريبي عمى عيىة الدراسة األساسية الهكوىة هف 

الهستوى األوؿ لمكبار لفريؽ خدهات البريج في فمسطيف وتـ تطبيؽ االختبارات القبمية والبرىاهج 
اسة إلى أف البرىاهج التدريبي حسف في دقة التدريبي واالختبارات البعدية وقد أظٍرت ىتائج الدر 

لصالح القياس البعدي، أوصى الباحث بضرورة استخداـ  (%00208التصويب بىسبة بمغت )
 التدريبات الهوقفية في التدريبات هف قبؿ الهدربيف وضرورة تطبيؽ البرىاهج الهقترح.

 (:م7104دراسة إسماعيل ) .10

ديو التفاعمي في تحسيف الجاىب الهعرفي ٌدفت الدراسة التعرؼ إلى أثر توظيؼ الفي
الهرتبط بهٍارة التصويب في كرة السمة، وتكوىت عيىة الدراسة هف الالعبيف الىاشئيف في 

ـ ها بيف ) (، 02 -00الهدراس االعدادية بوكالة الغوث الدولية بهخيـ البريج الذيف تتراوح أعهاٌر
ريبي ذي الهجهوعتيف )تجريبية وضابطة(، ( العبًا، واتبع الباحث الهىٍج شبً التج84وعددٌـ )

واتبع الباحث هجهوعة هف االستهارات لقياس االختبارات البدىية والهٍارية، وأٌـ الىتائج التي 
التصويب هف )توصمت إليٍا الدراسة أف الفيديو التفاعمي أدى الى تحسف في هٍارة التصويب 

وبذلؾ فإف ىسبة التحسف العاـ لجهيع  (التصويب السمهى –التصويب هف الرهية الحرة  –القفز 
(، وأوصى الباحث باالٌتهاـ بإجراء البحوث والدراسات عمي %62282الهٍارات وصمت إلى )

باقي هٍارات كرة السمة واأللعاب الفردية والجهاعية األخرى لهعرفة أثر الفيديو التفاعمي في 
 التربية الرياضية.

 (:,.2013Tahara et.alدراسة تاىارا وآخرون ) .11

ٌدفت ٌذي الدراسة التعرؼ إلى ارتباط التكويف الجسهي بالمياقة البدىية لالعبات كرة السمة 
( 12( العبة كرة سمة، )11والكرة الطائرة، واتبعت الدراسة الهىٍج التجريبي، وبمغ حجـ العيىة )

عبات العبة كرة طائرة، وقد أظٍرت أٌـ الىتائج عدـ وجود فروؽ في التكويف الجسهي بيف ال
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كرة السمة والكرة الطائرة، تفوؽ العبات كرة السمة في الحد األقصى الستٍالؾ األكسجيف هقارىة 
 بالعبات الكرة الطائرة.

 (: ,.7107Ugarkovic et.alدراسة يوجاركوفاك وآخرون ) .12

الهعايير األىثروبوهترية والتكويف الجسهي وهتغيرات القوة  ٌذي الدراسة التعرؼ إلى ٌدفت
ىبؤي بأداء الوثب لمرياضييف الىاشئيف، واتبعت الدراسة الهىٍج التجريبي، وبمغ حجـ كهؤشر ت
( العب كرة سمة، وقد أظٍرت أٌـ الىتائج وجود ارتباط طردي بيف وزف الجسـ وكتمة 88العيىة )

يهكف هف خاللً التىبؤ بهستوى أداء الوثب  (%20)الجسـ بدوف دٌف والقدرة عمى الوثب بمغ 
 عرؼ عمى وزف الجسـ وكتمة الجسـ بدوف دٌف.هف خالؿ الت

 (:م2012دراسة حسين وقاسم ) .13

أثر استخداـ أربعة أساليب تدريس في تعمـ هٍارة  إلى التعرؼ الدراسة ٌذي ٌدفت
 التصويب هف الثبات بكرة السمة لدى طالبات كمية التربية لمعموـ اإلىساىية، جاهعة كركوؾ، وتـ

 تقسيـ وتـ طالبة، (88)هف  هكوىة عيىة عمى الدراسة يتوأجر  التجريبي، الهىٍج استخداـ
طالبة لكؿ هجهوعة، استخدهت الهجهوعة التجريبية  (66)بواقع  إلى أربع هجهوعات؛ الهتعمهيف

بيىها استخدهت الهجهوعة التجريبية الثاىية ىهوذج و  ،األولى أسموب التضهيف في التدريس
 الهجهوعة التجريبية الثالثة ىهوذج ىها استخدهتالهجاهيع الصغيرة غير هتجاىسة التحصيؿ وبي

الهجاهيع الصغيرة الهتجاىسة التحصيؿ في حيف استخدهت الهجهوعة التجريبية الرابعة أسموب 
األهري في التدريس، وبعدٌا تـ جهع البياىات وهعالجتٍا إحصائيا باستخداـ الوسائؿ اإلحصائية 

ب الهستخدهة أدت إلى تعمـ هٍارة التصويب هف الهىاسبة، وأظٍرت ىتائج الدراسة أف األسالي
الثبات لدى العيىة الهىتخبة وتفوؽ الهجاهيع الهتجاىسة التحصيؿ، وأوصت الدراسة بضرورة 

 استخداـ اساليب التدريس األربعة.

  (:م2011دراسة إبراىيم ) .14

ة ٌدفت ٌذي الدراسة التعرؼ إلى تأثير التدريب البصرى عمى بعض القدرات البدىية ودق
 لتجريبي، وتكوىت عيىة الدراسة هفالتصويب لىاشئات كرة السمة،  وقد اتبعت الدراسة الهىٍج ا

اختيرت بطريقة قصدية، تـ تقسيهٍا بالتعييف العشوائي إلى  العبة هف ىادي الرواد (62)
وتكوىت أداة الدراسة هف اختبارات بدىية وهٍارية هجهوعتيف هتساويتيف )ضابطة وتجريبية(، 

وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف هتوسطي درجات التطبيؽ وتوصمت ىتائج الدراسة إلى  ة، وبصري
القبمي والتطبيؽ البعدي لدى طالب الهجهوعة  التجريبية لصالح التطبيؽ البعدي في االختبارات 
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البدىية والهٍارية والبصرية، كها يوجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف هتوسطي درجات طالب 
ريبية ودرجات طالب الهجهوعة الضابطة في  التطبيؽ البعدي لصالح درجات الهجهوعة التج

 طالب الهجهوعة  التجريبية.
  (:م2011دراسة حمدان ) .15

ٌدفت الدراسة إلى هعرفة فاعمية استخداـ الفيديو التفاعمي في تطور بعض  هٍارات 
مغ عدد أفراد العيىة الخداع في كرة السمة، واتبع الباحث الهىٍج التجريبي ذي الهجهوعتيف، وب

( طالبًا هف كمية التربية الرياضية والبدىية هف جاهعة األقصى هف الهستوي الرابع،  وكاىت 00)
ي )تغيير االتجاي بالخطوة  أدوات الدراسة عبارة عف هجهوعة هف هٍارات الخداع بالكرة ٌو

التصويب، الهتقاطعة، خطوة الهرجحة، خداع لمتصويب ثـ الهحاورة، خداع لمتصويب ثـ 
وبدوف كرة )القطع األهاهي، القطع األهاهي والعودة لىفس  (رتكاز والدورافاالالهحاورة هع 

، واستخداـ الباحث اختبار (، القطع والدورافZ، القطع عمى شكؿ Vالهكاف، القطع عمى شكؿ 
ويمكوكسوف لمتعرؼ عمى داللة ٌذي الفروؽ بيف الهتوسطات الحسابية واالىحراؼ الهعياري 

ى أف ٌىاؾ فاعمية لمفيديو التفاعمي في إلى الىتائج اآلالوزف الىسبي، وتوصمت الدراسة و  تية ٌو
تىهية بعض هٍارات الخداع فى لعبة كرة السمة، وهف أٌـ التوصيات إجراء الهزيد هف الدراسات 

مي والبحوث لهعرفة فاعمية الفيديو التفاعمي في التربية الرياضية، إجراء البحوث والدراسات ع
 باقي هٍارات كرة السمة واأللعاب الفردية والجهاعية األخرى.

 (: ,2011Schlumbergerدراسة شممبرجير ) .16

هفارقة سهبسوف في كرة السمة: الرجوع إلى أهثمة التصفيات  ٌدفت الدراسة التعرؼ إلى
ىت ، وقد اتبعت الدراسة الهىٍج الوصفي، وتكو (ـ6400)الىٍائية لمدوري األهريكي لمهحترفيف 

هفارقة سهبسوف وهقارىة ىسب الفرؽ  ، وتحميمٍا باستخداـ برىاهجعيىة الدراسة هف)عدة هباريات
أف اإلحصائيات التي تـ تسجيمٍا في وتوصمت ىتائج الدراسة إلى   ،ببعضٍا وهراكز الالعبيف

الهباريات تعطيىا فرصة لتقييـ الالعبيف وتطوير قدراتٍـ، وتعطيىا هف أفضؿ العب وأفضؿ 
 ؽ.فري
 (: ,Hiroki& Mont 2010دراسة ىيروكي ومونت ) .17

تحديد الهعموهات لىهوذج الهحاكاة في كرة السمة، وقد اتبعت  ٌدفت الدراسة التعرؼ إلى
ا وتحميمٍا وتـ الدراسة الهىٍج الوصفي، وتكوىت عيىة الدراسة هف عدة هباريات ، وتصويٌر

هحاكاة الكرة لمحمقة والموحة وتحديد  تصوير السقوط الحر لمكرة بكاهيرا فيديو لتحميؿ هواقؼ
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كاة وذلؾ بعد هعرفة وتحديد صالبة الكرة وقوة ازاوية السقوط لبياف هعاهؿ الديىاهكية والهح
هساعدة الالعبيف عمى وتوصمت ىتائج الدراسة إلى   الٍواء هع هراعاة احتكاؾ الكرة بالحمقة،

هثؿ، واختيار الوقت الهىاسب، تحسيف هٍارة التصويب هف خالؿ اختيار ظروؼ التصويب األ
 والتوقع األهثؿ لمكرات الهرتدة بهعرفة ىوع التسديدة.

 (:م7101دراسة حمدان ) .18

ٌدفت الدراسة التعرؼ إلى الهواقؼ الشائعة لمتصويب بالوثب في هباريات كرة السمة، 
قؼ والتعرؼ إلى تأثير الهواقؼ التىافسية باستخداـ التدريبات الهستوحاة هف اكتشاؼ هوا

التصويب بالوثب في كرة السمة، وتحديد ىسبة التحسف لدى عيىة الدراسة تبعًا لهراكز المعب، 
اتبع الباحث الهىٍج التحميمي والهىٍج الوصفي لمجاىب الىظري والهىٍج التجريبي لمدراسة 

هدية التجريبية باستخداـ التصهيـ التجريبي لهجهوعة واحدة، تـ اختيار عيىة الدراسة بالطريقة الع
الدراسة  ، وكاىت أداة( طالباً 08هف طالب كمية التربية الرياضية بجاهعة األقصى والهكوىة هف )

أظٍرت الىتائج و عبارة عف اختبارات لمتصويب )التقميدي، بعد التهرير، بعد خداع، بيف حواجز(، 
رية إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف هتوسط درجات الالعبيف في االختبارات الهٍا

لهٍارة التصويب بالوثب في التطبيقيف القبمي والبعدي لصالح التطبيؽ البعدي، ووجود ىسب 
تحسف في هراكز المعب في االختبارات الهٍارية لهٍارة التصويب بالوثب بعد تطبيؽ البرىاهج 

 التدريبي الهصهـ هف الهواقؼ التىافسية لمهباريات.

  (:م7101دراسة شبل ) .19

لتعرؼ إلى تأثير تدريبات الهىافسة عمى تىهية بعض الهٍارات ٌدفت ٌذي الدراسة ا
الٍجوهية لدى ىاشئي كرة السمة،  وقد اتبعت الدراسة الهىٍج التجريبي، وتكوىت عيىة الدراسة 

اختيرت بطريقة قصدية، تـ تقسيهٍا بالتعييف العشوائي  العبًا هف ىادي طىطا الرياضي (64)هف
وتكوىت أداة الدراسة هف اختبارات بدىية وتجريبية(،  إلى هجهوعتيف هتساويتيف )ضابطة

وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف هتوسطي درجات التطبيؽ وتوصمت ىتائج الدراسة إلى وهٍارية، 
القبمي والتطبيؽ البعدي لدى طالب الهجهوعة  التجريبية لصالح التطبيؽ البعدي في االختبارات 

ة إحصائيًا بيف هتوسطي درجات طالب الهجهوعة البدىية والهٍارية، كها يوجد فروؽ دال
التجريبية ودرجات طالب الهجهوعة الضابطة في  التطبيؽ البعدي لصالح درجات طالب 

 الهجهوعة  التجريبية.
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 :م(7111دراسة شالش ) .20

ٌدفت ٌذي الدراسة التعرؼ إلى تأثير استخداـ أساليب التضهيف واالحتواء  وفحص الىفس 
ولة الصدرية والطبطبة العالية بكرة السمة، والتعرؼ عمى األسموب األفضؿ لتعمـ هٍارتي الهىا

اسة عمى عيىة هىٍها لمتعمـ، ولتحقيؽ ٌدؼ الدراسة اتبعت الباحثة الهىٍج التجريبي، وُطبقت الدر 
( طالبًا، قسهت بالتساوي إلى ثالث هجهوعات 60بالعراؽ بمغ عددٌا ) هف طالب جاهعة ديالى

لباحث االختبارات الهٍارية كأداة لمدراسة، والختبار صحة فروض الدراسة تجريبية واستخدـ ا
ف لألساليب أ (، وجاءت ىتائج الدراسة لتبيفt. testُعولجت البياىات إحصائيًا باستخداـ اختبار )

تأثيراً  واضحاً  في عهمية تعمـ هٍارتي  التضهيف )االحتواء( واألهري وفحص الىفسالتدريبية 
الطبطبة العالية( بكرة السمة، وذلؾ واضح هف خالؿ ىتائج االختبارات  –درية )الهىاولة الص

القبمية والبعدية ولمهجاهيع الثالثة والتي كاىت لصالح االختبارات البعدية، وأف ألسموب التضهيف 
)االحتواء( أسموب أفضؿ هف األسموبيف اآلخريف في عهمية تعمـ هٍارتي )الهىاولة الصدرية 

الية( بكرة السمة، وأف ألسموب فحص الىفس تأثير أفضؿ هف األسموب األهري في والطبطبة الع
وأوصى الباحث بضرورة استخداـ تعمـ هٍارتي )الهىاولة الصدرية والطبطبة العالية( بكرة السمة، 

 تعمـ هٍارتي )الهىاولة الصدرية والطبطبة العالية( بكرة السمة.لأسموب االحتواء 
 :(م7111دراسة شيت وعيد ) .21

في  والتدريبي( األهري(ٌدفت الدراسة التعرؼ إلى تأثير األسموب التدريسي الهتداخؿ
االكتساب واالحتفاظ بهٍارتي الهحاورة والتصويب هف الثبات في كرة السمة، ولتحقيؽ ٌدؼ 
الدراسة اتبع الباحث الهىٍج التجريبي، وُطبقت الدراسة عمى عيىة هف طالب كمية التربية 

ـّ تقسيهٍـ إلى هجهوعتيف هتساويتيف  إحداٌها  (04)عة الهوصؿ بواقع الرياضية بجاه طالبًا، ت
ضابطة واألخرى تجريبية، واستخدـ الباحث االختبارات الهٍارية كأداة لمدراسة، والختبار صحة 

(، وجاءت  ىتائج الدراسة t. testفروض الدراسة ُعولجت البياىات إحصائيًا باستخداـ اختبار )
( حققا فرقًا هعىويًا في االكتساب واالحتفاظ والتدريبي األهري(موبي التدريسي الهتداخؿف أسألتبيف 

بهٍارتي الهحاورة والتصويب هف الثبات في كرة السمة لصالح الهجهوعة التجريبية، وأوصت 
 الدراسة بضرورة استخداـ أسموب التدريس الهتداخؿ.

 (:  ,.7111Solvara et alدراسة سالفارا وآخرون ) .22

ٌدفت ٌذي الدراسة التعرؼ إلى أثر استخداـ أساليب التدريس عمى أٌداؼ الطمبة 
( طالبة هف طمبة 04( طالبًا و)82واتجاٌاتٍـ في الكرة الطائرة وكرة السمة، وتكوىت عيىة هف )
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الصؼ السادس األساسي تـ تقسيهٍـ إلى أربع هجهوعات: هجهوعة تمقت برىاهج في الرقص 
هري، وهجهوعة تمقت برىاهج في الكرة الطائرة وكرة السمة بعدة أساليب اليوىاىي باألسموب األ

تدريسية ٌي: التدريبي والتبادلي والفحص الذاتي والتضهيىي، وهجهوعة تمقت برىاهج في 
الجهباز وكرة السمة والرقص بأسموب االكتشاؼ الهوجً، وهجهوعة تمقت برىاهج في الجهباز 

ائج أف الطمبة الذيف تعمهوا باألسموب األهري أظٍروا اتجاٌا بأسموب حؿ الهشكمة، وأظٍرت الىت
ىحو هفٍوـ األىا، كذلؾ أظٍروا رغبتٍـ ليكوىوا أفضؿ هف اآلخريف وكاىوا قمقيف هف ارتكاب 
األخطاء في الهقابؿ تجاوب الطمبة في األساليب التدريسية األخرى بإيجابية واىخفض اتجاي األىا 

رتكاب األخطاء، وأشارت الىتائج إلى أف األساليب التدريسية التي لديٍـ وكاىوا أقؿ قمقًا هف ا
يشترؾ الطمبة بصىع القرار،  يظٍر فيٍا الطمبة استجابات إيجابية ىحو الهٍهات التي يقوهوف 

 بٍا وأشارت الىتائج إلى أف الهتعمهات كف أكثر دافعيً هف الطالب. 

 عام عمى الدراسات السابقة: تعقيب
الباحث لمدراسات التي اٌتهت برياضة كرة السمة، فإىً يهكف إجهاؿ  هف خالؿ استعراض

 الىقاط التي توصمت إليٍا الدراسات العربية السابقة هف حيث:
 :أوًل: األىداف

هف الهالحظ أف غالبية الدراسات السابقة تىاولت فاعمية البراهج التعمهية في تىهية هٍارات 
دراسة سالفارا وآخروف و (، ـ6402يدي، ٌر )كرة السمة لدى الطمبة، هثؿ دراسة  

(6448Solvara et al., )   ،( بيىها ـ6402عوض، )( ودراسة ـ6402ودراسة )عبد الحهيد
تٍدؼ الدراسة الحالية إلى  فاعمية برىاهج تعميهي هقترح لتىهية هٍارات كرة السمة لدى طالب 

ذي العيىة لشعور الباحث بأف  جاهعة األقصى، حيث اتجً الباحث إلى  اختيار ٌذا الهجتهع ٌو
ذا ها أكدتً الدراسات السابقة، واتفقت  ،ٌىاؾ هشكمة حقيقية تعترض طرؽ تدريس كرة السمة ٌو

هعظـ الدراسات عمى أٌهية البراهج التعمهية في تىهية هٍارات كرة السمة لدى الطمبة، وضرورة 
 تضهيىٍا ضهف الهىاٌج الدراسية  .

يخص الواقع الفمسطيىي هثؿ  الفمسطيىية التي تىاولت هاهف الدراسات السابقة الدراسات 
( ودراسة ـ6400حهداف، )( ودراسة ـ6402ودراسة )أبو عوف،  (،ـ6402دويكات، ) دراسة

 (. ـ6408، )إسهاعيؿ
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 :ثانيًا: المنيج المتبع

هف الجدير ذكري أف غالبية دراسات ٌذا الهحور تىاولت البراهج واالستراتيجيات الهقترحة 
خدهت الهىٍج التجريبي حيث صههت التجربة باستخداـ هجهوعتيف، األولى تجريبية تـ واست

 .تدريبٍا عمى البرىاهج الهقترح، والثاىية ضابطة لـ يتـ تدريبٍا عمى البرىاهج
 :العينة :ثالثاً 

ا في السابقة الدراسات اختمفت ا وطرؽ وعيىتً دراسة كؿ لهجتهع اختياٌر  ويرجع ذلؾ اختياٌر
دفٍا دراسة ؿك لطبيعة العيىات فغالبيتٍا  عدد في االختالؼ السابقة الدراسات هف ويالحظ ،ٌو

وكذلؾ هعظـ أفراد العيىة هف الطالب وجهيعٍـ تـ  ( فردًا،88-06يتراوح عددٌا ها بيف )
ـ بطريقة قصدية، كها أف ٌىاؾ دراسات أجريت عمى الالعبيف هثؿ دراسة  اختياٌر

(، بيىها استخدهت الدراسة العيىة القصدية هف ـ6404(، ودراسة شبؿ )ـ6408)إسهاعيؿ
كها أف ٌىاؾ دراسات أجريت عمى الهباريات هثؿ دراسة شمهبرجير  الطالب

(6400Schlumberger, ( ودراسة ٌيروكي وهوىت ،)6404Hiroki& Mont, )  بيىها
 استخدهت الدراسة العيىة القصدية هف الطالب.

 أداة الدراسة: :رابعاً 

وات الهستخدهة في الدراسات السابقة، وكاف تىوعٍا يتفؽ وطبيعة تمؾ تىوعت األد
واستخدهت الدراسة تبارات الهٍارية كأداة لمدراسة، الدراسات، فجهيع الدراسات استخدهت االخ

 االختبارات الهٍارية كأداة لجهع البياىات.

 :السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة بو تتميز ما
تخصصت في  التي - الباحث عمـ حدود في - األولى في فمسطيف الدراسة ٌذي تعتبر -

التعرؼ إلى فاعمية برىاهج تعميهي هقترح لتىهية هٍارات كرة السمة لدى طالب جاهعة 
 األقصى بغزة.

 :السابقة الدراسات من الستفادة أوجو
 لقد أهكف لمباحث االستفادة هف الدراسات الهرجعية السابقة فيها يمي:

ف الدراسات الفمسطيىية فيها يخص الواقع الفمسطيىي عمى صعيد البراهج االستفادة ه -
 .تعميهٍا وأساليب وطرائؽ تدريسٍا التعميهية في تىهية هٍارات كرة السمة وواقع
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فاعمية البراهج التعمهية في  عمى الضوء إلقاء خالؿ هف لمهوضوع، وفرت فٍهًا أشهؿ -
والتربية أو في  التعميـ هجاؿ في أو لجاهعيةا الهىاٌج في سواء ،تىهية هٍارات كرة السمة

 هجاؿ التربية بها يتالءـ هع الهىاٌج الجاهعية. 

 بيىت الثغرات وهىاطؽ الضعؼ هها أدى الختيار هشكمة الدراسة. -

 ساٌهت في بىاء اإلطار الىظري لمدراسة. -

 ساٌهت في صياغة األٌداؼ ووضع التساؤالت. -

و الدراسة لطبيعة الهىاسب الهىٍج تحديد -   الهىٍج التجريبي ٌو

  الدراسة عيىة اختيار -

  .تحديد هفاٌيـ البراهج التعمهية وهٍارات كرة السمة التي تبىى عميٍا الدراسة -

  الهستخدهة في الدراسة الحالية الخاصة األدوات اختيار -

 تحديد الخطوات الهتبعة في إجراءات الدراسة سواًء هف الىاحية الفىية أو اإلدارية. -

  السابقة الدراسات ىتائج ضوء عمى الدراسة ٌذي بىتائج االسترشاد -

  الدراسة الستجابات عيىة الخاـ لمدرجات اإلحصائية لمهعالجات األىسب األسموب اختيار -
 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 الفصل الرابع

 إجراءات الدراسة الميدانية
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 الفصل الرابع
 إجراءات الدراسة 
هىٍج الدراسة، ولهجتهع الدراسة وعيىتٍا هتضهىًا كيفيػة يتىاوؿ ٌذا الفصؿ عرضًا ل

ا، واإلجراءات التي تهت، ثـ يتىاوؿ عرضًا تفصيميًا لكيفية بىاء أدوات الدراسػة وتطبيقٍا،  اختياٌر
يمي ذلؾ عرض لخطوات الدراسة، ثـ األساليب اإلحصائية الهستخدهة، وفيها يمي عرض لٍذي 

 .اإلجراءات

 منيج الدراسة: 
القبمي والبعدي  القياس باستخداـ الثىائي التصهيـ ذي التجريبي الباحث الهىٍج شبً اتبع
 تجريبية. واألخرى ضابطة إحداٌها هتكافئتيف لهجهوعتيف

 واتخاذ الفروض إثبات في التجربة يستخدـ الذي الهىٍج "ٌو: التجريبي شبو المنيج
                           التجريبي" العاهؿ غير األخرى تأثير العواهؿ لضبط الالزهة اإلجراءات هف سمسمة
 .(193ص ،ـ6444،ي)عطو 

 :مجتمع الدراسة
يتكوف هجتهع الدراسة هف طالب الهستوى الثاىي هساؽ كري السمة بكمية التربية البدىية 

ـ ها بيف )  ( طالبًا. 122( سىة، وعددٌـ )21-19والرياضة في جاهعة األقصى، وتتراوح أعهاٌر

  :اسةعينة الدر 
( طالبًا هف طالب الهستوى الثاىي هساؽ 40قواهٍا ) قصديةأجريت الدراسة عمى عيىة 

كرة السمة بكمية التربية البدىية والرياضة في جاهعة األقصى وتهثمت عيىة الدراسة بىسبة 
( هف الهجتهع األصمي وزعت العيىة إلى هجهوعتيف بالتعييف العشوائي: إحداٌا 8628%)

( طالبًا، وتـ استبعاد باقي العيىة ىظرًا 20( طالبًا وأخرى تجريبية وعددٌا )20ضابطة وعددٌا )
 لعدـ وجود تجاىس فيها بيىٍـ.

 ولقد عمد الباحث إلى اختيار عينتو من ىذه الفئة العمرية لألسباب التالية:

تصىيؼ العيىة كطالب هقرر عميٍـ هٍارات كرة السمة في الهستوى الثاىي هساؽ كرة السمة  -1
 مية التربية البدىية والرياضة في جاهعة األقصى بك
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 آخر حتى يتـ ضبط الهتغيرات الدخيمة لديٍـ. ألي برىاهج تعميهيلـ يتعرضوا  -2
 تجانس عينة الدراسة:

قاـ الباحث بإجراء التجاىس بيف أفراد  االعتداليلمتأكد هف وقوع أفراد العيىة تحت الهىحىى 
وقد تـ ذلؾ هف خالؿ إيجاد الهتوسط الحسابي، ، تارةعيىة الدراسة في بعض الهتغيرات الهخ

 يوضح ذلؾ. (4.1)لتواء، والجدوؿ واستخراج هعاهؿ اال والوسيط، واالىحراؼ الهعياري،
تجانس عينة الدراسة الكمية في كل من متغيرات معدلت النمو والمتغيرات البدنية والمتغيرات  :(4.1)جدول

 (40الميارية )ن= 

دة وح المتغيرات م  
 القياس

المتوسط 
النحراف  الوسيط الحسابي

 المعياري
معامل 
 التفمطح اللتواء

 أوًل: المتغيرات البارامترية: )معدلت النمو(
 -636.- 0.38 0.65 20.00 19.70 سىة العهر الزهىي 1

 -1.015 0.14 6.65 177.00 176.58 سـ الطوؿ 2

 -454.- 0.02 8.18 70.00 66.73 كجـ الوزف 3

 :ثانيا: المتغيرات البدنية

1 
الوثب العهودي 

 لسارجىت
 -1.192 0.20 7.27 29.00 29.80 سـ

2 
دفع الكرة الطبية باليديف 

 هف الجموس طوالً 
 -350.- 0.34 0.42 4.20 4.32 هتر

3 
ثىي الجذع أهاهًا أسفؿ 

 هف الوقوؼ
 -1.774 0.09 5.18 61.00 60.25 سـ

 2.48 -875.- 0.64 5.15 5.12 ثاىية ـ30العدو هسافة  4

 -1.302 0.32 0.47 6.00 6.08 ثاىية الجري الهتعرج 5

6 
التصويب عمى الدوائر 

 الهتداخمة
 -1.270 0.05 14.67 91.00 90.28 درجة

وحدة  المتغيرات م  
 القياس

المتوسط 
النحراف  الوسيط الحسابي

 المعياري
معامل 
 التفمطح اللتواء

 :ثالثا: المتغيرات الميارية
 0.675 -517.- 1.00 13 12.65 عدد التهرير عمى الحائط 1

 0.191 0.41 1.60 17.5 17.32 ثاىية الهحاورة بيف األقهاع 2

3 
التصويب هف الوثب بعد 

 تهرير
 1.418 0.56 0.63 3 3.10 درجة
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( التوصيؼ اإلحصائي وهعاهؿ اإللتواء لعيىة الدراسة، في 020يتضح هف الجدوؿ )
( هها يشير إلى تجاىس العيىة في 0.56  -  875 .0-الدراسة التي تتراوح ها بيف ) الهتغيرات قيد

 (.3+ ،3-تمؾ الهتغيرات، والتي اىحصرت بيف )
 :العمر الزمني والطول والوزن() ضبط متغيرات معدلت النمو :أولً 

عتين   لمتعرف إلى الفروق بين المجمو  U  Mann-Whitney Testاختبار مان وتني : (4.2)جدول
 (40ن = )الضابطة والتجريبية في معدلت النمو )العمر الزمني والطول والوزن( 

 المجموعة المتغيرات
 

 المتوسط
 متوسط العدد الحسابي

 الرتب
 مجموع
 مستوى Zقيمة  Zقيمة  Zقيمة  Uقيمة  الرتب

 الدللة

 العهر الزهىي
 182 392 19.6 20 19.65 التجريبية

 

0.541 

 

غير 
 428 21.4 20 19.75 ابطةالض دالة

 الطوؿ
 189 421 21.05 20 176.95 التجريبية

 

0.298 

 

غير 
 399 19.95 20 176.20 الضابطة دالة

 الوزف
 404.5 20.23 20 66.40 التجريبية

194.5 

 

0.15 

 

غير 
 415.5 20.78 20 67.05 الضابطة دالة

 (2.33=4240( وعىد )1.64=4242ستوى داللة ))القيهة الحرجة الهطمقة لمدرجة الهعيارية عىد ه

" Zأف قيهة " U   Mann-Whitney Testاختبار هاف وتىي  (026يتضح هف الجدوؿ )
ذا يعىي أىً ال توجد فروؽ 0.05غير دالة إحصائيًا عىد هستوى داللة ) ( لجهيع االختبارات، ٌو

ذا يدلؿ عمى ذات داللة إحصائية بيف الهجهوعتيف التجريبية والضابطة في جهي ع االختبارات، ٌو
 تكافؤ الهجوعتيف في جهيع هتغيرات هعدالت الىهو.

 :ضبط المتغيرات البدنية :ثانياً 

قاـ الباحث بإيجاد الفروؽ بيف هوعتي البحث التجريبية والضابطة لتحقيؽ التكافؤ لهج        
 (028)ٍا الجدوؿالهجهوعتيف في القياس القبمي لبعض الهتغيرات البدىية، وذلؾ كها يوضح

 

 

 

 



72 
 

لمتعرف إلى الفروق بين المجموعتين  U Mann-Whitney Testاختبار مان وتني : (4.3)جدول
 ( 40= ن )الضابطة والتجريبية في المتغيرات البدنية 

 المجموعة المتغيرات
 

المتوسط 
 متوسط العدد الحسابي

 الرتب
 مجموع
 مستوى Zقيمة  Uقيمة  الرتب

 الدللة
 ي لسارجىتالوثب العهود

 
 163.5 373.5 18.68 20 28.50 التجريبية

 

0.992 

 

غير 
 446.5 22.33 20 31.10 الضابطة دالة

دفع الكرة الطبية باليديف 
 هف الجموس طوالً 

 

 449.5 22.48 20 4.39 التجريبية
160.5 

 

1.083 

 

غير 
 370.5 18.53 20 4.26 الضابطة دالة

ثىي الجذع أهاهًا أسفؿ 
 وقوؼهف ال

 

 416.5 20.83 20 60.20 التجريبية
193.5 

 

0.179 

 

غير 
 403.5 20.18 20 60.30 الضابطة دالة

 ـ30العدو هسافة 
 

 194.5 415.5 20.78 20 5.17 ةيالتجريب

 

0.149 

 

غير 
 404.5 20.23 20 5.07 الضابطة دالة

 الجري الهتعرج
 

 185.5 395.5 19.78 20 6.06 التجريبية

 

0.393 

 

غير 
 424.5 21.23 20 6.10 الضابطة دالة

التصويب عمى الدوائر 
 الهتداخمة

 

 425.5 21.28 20 91.35 التجريبية
184.5 

 

0.421 

 

غير 
 394.5 19.73 20 89.20 الضابطة دالة

 (2.33=4240( وعىد )1.64=4242القيهة الحرجة الهطمقة لمدرجة الهعيارية عىد هستوى داللة ))

أف قيهة  U    Mann-Whitney Testوتىي  اختبار هاف (028)ف الجدوؿ يتضح ه
"Z( ذا يعىي أىً ال توجد 0.05" غير دالة إحصائيًا عىد هستوى داللة ( لجهيع االختبارات، ٌو

ذا  فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الهجهوعتيف التجريبية والضابطة في جهيع االختبارات، ٌو
 ي جهيع الهتغيرات البدىية.يدلؿ عمى تكافؤ الهجهوعتيف ف
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 ضبط المتغيرات الميارية:  :ثالثاً 

لتحقيؽ التكافؤ لهجهوعتي البحث التجريبية والضابطة قاـ الباحث بإيجاد الفروؽ بيف 
الهجهوعتيف في القياس القبمي لبعض الهتغيرات الهٍارية الهختارة )قيد الدراسة(، وذلؾ كها 

  (020)يوضحٍا الجدوؿ 
لمتعرف إلى الفروق بين المجموعتين  U Mann-Whitney Test ختبار مان وتنيا: (4.4جدول)

 (40ن = )الضابطة والتجريبية في المتغيرات الميارية 

 المجموعة المتغيرات
 

المتوسط 
 متوسط العدد الحسابي

 الرتب
 مجموع
 مستوى Zقيمة  Uقيمة  الرتب

 الدللة
 التهرير عمى الحائط

 
 183.5 393.5 19.68 20 12.60 التجريبية

 

0.474 

 

غير 
 421.5 21.08 20 12.70 الضابطة دالة

 الهحاورة بيف األقهاع
 

 182 392 19.6 20 17.08 التجريبية

 

0.496 

 

غير 
 428 21.4 20 17.56 الضابطة دالة

التصويب هف الوثب 
 بعد تهرير

 156 454 22.7 20 3.25 التجريبية

 

1.437 

 

غير 
 366 18.3 20 2.95 الضابطة دالة

 (2.33=1.10( وعند )1.64=1.15القيمة الحرجة المطمقة لمدرجة المعيارية عند مستوى دللة ))

" Zقيهة " أU    Mann-Whitney Testْاختبار هاف وتىي (020)يتضح هف الجدوؿ 
ذا يعىي أىً ال توجد ف4242غير دالة إحصائيًا عىد هستوى داللة ) روؽ ( لجهيع االختبارات، ٌو

ذا يدلؿ عمى  ذات داللة إحصائية بيف الهجهوعتيف التجريبية والضابطة في جهيع االختبارات، ٌو
 تكافؤ الهجهوعتيف في جهيع الهتغيرات الهٍارية الهختارة )قيد الدراسة(.

 متغيرات الدراسة: 
ا فيها    :يميقاـ الباحث بحصر وضبط الهتغيرات التي تمعب دورًا في ىتائج الدراسة، وتـ حصٌر

 متغيرات )معدلت النمو(:.أ 

 .الوزف( –الطوؿ–)العهر الزهىي 
 :المتغيرات البدنية.ب 

 الوثب العهودي لسارجىت .1
 الكرة الطبية باليديف هف الجموس طواًل دفع  .2
 التصويب عمى الدوائر الهتداخمة  .3
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 (.ـ84)العدو هسافة  .4
 الجري الهتعرج .5
 ثىي الجذع أهاهًا أسفؿ هف الوقوؼ .6
 :ةالمتغيرات المياري.ج 
 التهرير عمى الحائط .1
 التصويب هف الوثب بعد تهرير .2
 الهحاورة بيف األقهاع .3

 وسائل وأدوات جمع البيانات
 التالية: استىد الباحث لجهع الهعموهات والبياىات الهتعمقة بٍذي الدراسة إلى الوسائؿ واألدوات

عيىة الدراسة.  استهارة تسجيؿ هعدالت الىهو واالختبارات البدىية والهٍارية الخاصة بتجاىس .1
 .(0)همحؽ 

القبمية والبعدية لطالب الهجهوعة  ائج االختبارات البدىية والهٍاريةاستهارة تسجيؿ أسهاء وىت .2
 .(2)الضابطة والتجريبية واالستطالعية.  همحؽ 

 الختبارات البدنية والميارية المستخدمة فى الدراسة
 الختبارات البدنية:

لدراسات والهراجع لتحديد االختبارات البدىية الهرتبطة قاـ الباحث بعهؿ استطالع عمى ا
ودراسة أبو عوف  ،(ـ6442دراسة كؿ هف دراسة خهيس ) وذلؾ كها ٌو هوضح في بكرة السمة

، فبعد االطالع عمى الهراجع والدراسات السابقة، وبعد ـ(6408( ودراسة عيد )ـ6402)
كها ٌو يرات بدىية )اختبارات بدىية( ( هتغ2استطالع آراء السادة الخبراء تـ التوصؿ إلى )

 .(3.5)الجدوؿ  هوضح في
 القدرات البدنية والميارية قيد الدراسة والختبارات المستخدمة فى القياس :(4.5)جدول 

 النسبة% وحدة القياس الختبار المستخدم القدرات البدنية والميارية م
 %8022 سـ جىتالوثب العهودي لسار  القوة الههيزة بالسرعة لمرجميف 1

 %044 هتر دفع الكرة الطبية باليديف هف الجموس طوالً  القوة الههيزة بالسرعة لمذراعيف 2

 %9628 سـ ثىي الجذع أهاهًا أسفؿ هف الوقوؼ الهروىة األهاهية 3

 %044 ثاىية ـ30العدو هسافة  السرعة 4

 %044 ثاىية الجري الهتعرج الرشاقة 5
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 النسبة% وحدة القياس الختبار المستخدم القدرات البدنية والميارية م
 %8022 درجة ائر الهتداخمةالتصويب عمى الدو  الدقة 6

 %044 عدد التهرير عمى الحائط التهرير 7

 %9628 ثاىية الهحاورة بيف األقهاع الهحاورة 8

 %9628 درجة الوثب بعد تهريربالتصويب  التصويب 9
 

 اختيار المساعدين:

(،  وتـ 0اختار الباحث هجهوعة هف الهساعديف هف هعمهي التربية الرياضية، همحؽ)
 ـ بجواىب الدراسة وأٌدافٍا وكيفية قياس االختبارات البدىية و الهٍارية، وتـ االستعاىة بٍـتعريفٍ

 عهمية الدراسة. في تجٍيز األدوات الالزهة في -أيضًا  –

 الدراسات الستطالعية:
 الدراسة الستطالعية األولى:

( 6يىة قواهٍا )قاـ الباحث بإجراء دراسة استطالعية قبؿ البدء بالتجربة األصمية عمى ع
ة عمى طالب طالب هف خارج عيىة الدراسة األساسية، وذلؾ بكمية التربية البدىية والرياض

 (.ـ20/10/2016يـو الخهيس الهوافؽ ) ، وذلؾلثالهستوى الثا

 وأسفرت ىتائج الدراسة االستطالعية األولى عف:

 االختبارات. فيالتأكد هف سالهة األدوات واألجٍزة الهستخدهة  -
 ستطالعية لكيفية أداء االختبارات.ـ العيىة االتفٍ -
 هعرفة الوقت الهستغرؽ إلجراء االختبارات. -
هكاىية تطبيقٍا. -  التعرؼ عمى هىاسبة التدريبات الهختارة وا 

 :ستطالعية الثانيةالدراسة ال

(، ـ24/10/2016ستطالعية الثاىية يوـ األحد الهوافؽ )قاـ الباحث بإجراء الدراسة اال
ـ ىفس العيىة اال ( طالب هف خارج6عيىة قواهٍا ) وذلؾ عمى ستطالعية األولى عيىة الدراسة ٌو

تطبيؽ وحدة ، وتضهىت الدراسة الثالثوذلؾ بكمية التربية البدىية والرياضة عمى طالب الهستوى 
 بٍدؼ التأكد هف:تعميهية هف البرىاهج 

 .(راسةهالئهة هحتوى البرىاهج التعميهي لمهرحمة العهرية )عيىة الد -
 قد تواجً الباحث عىد تطبيؽ البرىاهج. التعرؼ عمى الصعوبات التي -
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 التأكد هف صالحية الهكاف وهىاسبتً لمبرىاهج التعميهي. -
هكاىية تىفيذي. -  التأكد هف إحكاـ البرىاهج التعميهي وا 
 استيعاب الطالب لمتعميهات الفىية الهرتبطة بكؿ تدريب. -
 لهٍارات قيد الدراسة.تىفيذ ال يستغرقً تحديد الزهف الذي -
 هىاسبة ترتيب استخداـ التقسيهات ألسموب التدريس بالبرىاهج. -

 المعامالت العممية لالختبارات الميارية

سعى الباحث إلى اعتهاد األسس العمهية في عهمية تطبيؽ االختبارات عمى الرغـ هف 
وهالءهتٍا لمهرحمة  كوىٍا اختبارات هقىىة لغرض تحديد هدى عهمية ٌذي االختبارات الهختارة

 العهرية.

 صدق األداة )اختبارات الدراسة(:
 صدق المحكمين:

ع التهييز ويستطي ،وال يقيس غيري ،يعد االختبار صادقًا إذا كاف يقيس ها أعد لقياسً فقط
 (. 53ص ،ـ1999)عويس، الهقاسة"بيف األفراد في السهة 

واىب التي يقيسٍا تهثياًل صادقًا أساسية عمى هدى إهكاىية تهثيؿ االختبار لمهواقؼ والج
وهتجاىسًا لتحقيؽ الٍدؼ الذي وضع هف أجمً، وتـ تحديد أٌداؼ االختبارات بشكؿ واضح 
وتفصيمي، لذا قاـ الباحث بعرض االختبارات الهقترح استخداهٍا في تجربة الدراسة عمى 

ر والقياس هجهوعة هف الهحكهيف والهختصيف، في هجاؿ الهىاٌج وطرؽ التدريس واالختبا
وقد أجهعوا بأف ٌذي  ،وهجاؿ رياضة كرة السمة والتدريب الرياضي؛ إلبداء آرائٍـ وهقترحاتٍـ

(، وتـ االعتهاد أيضًا عمى 6االختبارات تعكس الواقع الحركي والهٍاري الهراد قياسً همحؽ )
 عدد هف الهصادر التي أثبتت أف ٌذي االختبارات تقيس ٌذي الصفة. 

 ألداة:الصدق الذاتي ل 

لهحاورة قاـ الباحث بتطبيؽ االختبارات الهٍارية، والهتهثمة في )التهرير عمى الحائط، وا 
الوثب بعد تهرير(، وذلؾ عمى عيىة استطالعية هف هجتهع الدراسة، ببيف األقهاع، والتصويب 

ىية ( طالب هف الهستوى الثاىي بكمية التربية البد6هف غير العيىة األصمية، والبالغ عددٌا )
 والرياضة.
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( أياـ بيف التطبيقيف، وتـ 6أعيدت االختبارات عمى ىفس الهجهوعة بفاصؿ زهىي قدري )
إيجاد الصدؽ هف خالؿ حساب الجذر التربيعي لهعاهؿ الثبات الىاتج هف تطبيؽ االختبار، ثـ 

 يوضح الهعاهالت العمهية لصدؽ االختبارات. (022)إعادة تطبيقً، والجدوؿ 
 

 معامالت الصدق الذاتي لالختبارات الميارية قيد الدراسة (:4.6) جدول

 

 

 42928راوحت بيف )( أف هعاهالت الصدؽ لالختبارات الهٍارية ت022يتبيف هف الجدوؿ )

ي قيـ هرتفعة تدلؿ عمى أف الهقياس يتسـ بدرجة جيدة هف الصدؽ الذاتي وقد 0.998 – (، ٌو
 تحققت عف طريؽ ايجاد الجذر التربيعي لهعاهؿ الثبات.

 :ثبات الختبارات
إف االختبار الثابت ٌو الذي يعطي ىفس الىتائج أو ىتائج هتقاربة إذا أعيد تطبيقً أكثر 

 (.455ص ،ـ6440،ى ىفس األفراد وفي ىفس الظروؼ )أبو عالـهف هرة عم
قاـ الباحث بحساب هعاهؿ الثبات باستخداـ طريقة تطبيؽ االختبار ثـ إعادة تطبيقً 

 (Test- Retest)ستطالعية بيف التطبيقيف عمى ىفس العيىة االبفاصؿ زهىي قدري ستة أياـ 
ي هف هجتهع الدراسة، 2األولى وعددٌا ) وهف خارج عيىة الدراسة األصمية الهتهثمة ( طالب، ٌو

بالهستوى الثاىي بكمية التربية البدىية والرياضة، هع هراعاة توحيد ىفس ظروؼ القياس 
رتباط بيف التطبيقيف األوؿ والثاىي ت والهساعديف، وتـ حساب هعاهؿ االوباستخداـ ىفس األدوا

اهالت الثبات لالختبارات الهٍارية يوضح هع (022)باستخداـ هعاهؿ االرتباط بيرسوف والجدوؿ
 .قيد الدراسة

 الصدق الذاتي معامل الثبات المتغيرات

 0.991 0.982 التهرير عمى الحائط

 0.963 0.928 الهحاورة بيف األقهاع

 0.998 0.997 الوثب بعد تهريربالتصويب 
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 معامالت ثبات إعادة التطبيق لالختبارات الميارية قيد الدراسة(: 4.7جدول)

 المتغيرات
 وحدة
 القياس

معامل  القياس الثاني القياس األول
 الثبات

مستوى 
 ع± س ع± س الدللة

 0.01 0.982 0.49 13.92 0.63 14 عدد التهرير عمى الحائط

 0.01 0.928 1.08 15.87 1.33 16.1 ثاىية الهحاورة بيف األقهاع

 0.01 0.997 0.41 3.38 0.39 3.4 درجة الوثب بعد تهريربالتصويب 

 (0.917= 0.01)       ، وعىد هستوى(0.811= 0.05)( عىد هستوى 0= 6-قيهة ر الجدولية )درجات حرية ف

بات بيف درجات التطبيقيف األوؿ والثاىي أف هعاهالت الث (022)يتبيف هف الجدوؿ 
ي قيـ هرتفعة تدلؿ عمى أف االختبارات 0.997 –42968لالختبارات الهٍارية تراوحت بيف ) (، ٌو

 يتسـ بدرجة جيدة هف الثبات.

 بناء البرنامج التعميمي المقترح:
 فكرة حول البرنامج التعميمي:

ء لمهٍارات األساسية أي إعطاء بعض يعتهد البرىاهج التعميهي الهقترح عمى سرعة األدا
الزهف  التدريبات لمهٍارات بحساب الزهف حيث أف هٍارات كرة السمة أثىاء الهباراة تخضع لعاهؿ

يجب فيٍا عمى الالعب أف ال يبقى في الهىطقة الهحرهة لمهىافسيف  ( ثواىي والتي8هثؿ قاعدة )
عمى كرة حية في الهىطقة األهاهية  ( ثواىي هتواصمة عىدها يكوف فريقً هسيطراً 8أكثر هف )

 وساعة الهباراة في حالة دوراف.

  ثواني خمسة ثواني 5قاعدة 
يكوف الالعب الههسؾ لكرة حية داخؿ الهمعب هطبقًا عميً عىدها يكوف هىافس في  -

 ( هتر واحد.0وضع دفاعي قاىوىي فعاؿ عمى هسافة ال تزيد عف )
( خهس 2ب أو يحاور بالكرة خالؿ)يجب عمى الالعب الهطبؽ عميً أف يهررػ يصو  -

 ثواىي.
  ثواني ثمان ثواني 1قاعدة 
 يحقؽ العب السيطرة عمى كرة حية في هىطقتً الخمفية. -
هف رهية ادخاؿ تمهس الكرة أو تمهس بطريقة هشروعة هف قبؿ أي العب في الهىطقة  -

فذ لرهية الخمفية وتبقى السيطرة عمى الكرة في الهىطقة الخمفية لفريؽ ذلؾ الالعب الهى
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االدخاؿ، يجب عمى ذلؾ الفريؽ أف يتسبب في ىقؿ الكرة الى هىطقتً األهاهية بهعىى أف 
 ( ثواف.8يتخطى ىصؼ الهمعب خالؿ)

 ( ثانية73قاعدة ) 
 العب السيطرة عمى كرة حية عمى أرض الهمعب.يحقؽ  -
هف رهية ادخاؿ، تمهس الكرة أو تمهس بطريقة هشروعة هف قبؿ أي العب عمى أرض  -

 معب وتبقى السيطرة عمى الكرة لفريؽ ذلؾ الالعب الهىفذ لرهية االدخاؿ.اله
 (ثاىية.60صابة هيداىية خالؿ)ى ذلؾ الفريؽ أف يحاوؿ التصويب إليجب عم -
 يجب أف تترؾ الكرة يد)يدي( الالعب قبؿ أف تىطمؽ اشارة ساعة التسديد.  -
 قة أو أف تدخؿ السمة.يجب أف تمهس الكرة الحم ،بعد أف تترؾ الكرة يد)يدي( الالعب -
 ( ثانية03إعادة ضبط ) 
 بعد أف لهست الكرة حمقة الفريؽ الهىافس، يجب اعادة ضبط ساعة التسديد إلى: -
( ثاىية، إذا كاف الفرؽ الذي استعاد السيطرة عمى الكرة ٌو ىفس أو ذات الفريؽ الذي 00) -

 كاف هسيطرًا عمى الكرة قبؿ لهسٍا لمحمقة.
رىاهج التعميهي عمى سرعة األداءات الهٍارية أثىاء التدريب وهها سبؽ تـ تصهيـ الب

في والتعميـ لمهٍارات بكرة السمة وحساب ذلؾ بزهف بحيث يصؿ الهتعمـ الى اقؿ زهف ههكف 
ذا يىعكس باإل ذي الهٍارات أداء الهٍارة، ٌو يجاب عمى األداء الكمى لمهٍارة في الىٍاية، ٌو

 الهحاورة بجهيع أىواعٍا.الهستخدهة هٍارة التصويب والتهرير و 

 أىداف البرنامج التعميمي:

ي: األٌداؼ العاهة لمبرىاهج في قاـ الباحث بوضع  ثالثة أٌداؼ ٌو
الطالب الهعموهات هف هفاٌيـ وحقائؽ هرتبطة بأٌهية  اكتساب: ويتضهف ىدف معرفي .1

ة، هٍارات التهريرة الصدرية، والهحاورة الهىخفضة، والتصويب هف الوثب في كرة السم
ا عمى األداء وعمى ا الهٍـ في وتأثيٌر هف الذى سوؼ يفوز تحديدٌا ل ىتيجة الهباريات ودوٌر

 الهباريات. في
: ويشهؿ اكتساب الطالب )الهجهوعة التجريبية( الطريقة الصحيحة وكيفية أداء ىدف ميارى .2

لطريقة با الوثب في كرة السمةبوالتصويب  هٍارات التهريرة الصدرية، والهحاورة الهىخفضة،
 الىهوذجية الصحيحة هف خالؿ توظيؼ البرىاهج التعميهي.
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ويشهؿ اكتساب الطالب )الهجهوعة التجريبية( اتجاٌات إيجابية ىحو  ىدف وجداني: .3
والهحاورة الهىخفضة،  ،استخداـ البرىاهج التعميهي في تعمـ هٍارات التهريرة الصدرية

 . الوثب في كرة السمةب والتصويب 

 مج التعميمي:أسس وضع البرنا

 وضع هف أجمٍا. تحقيؽ األٌداؼ التي -
 هىاسبة هحتوى البرىاهج لمهرحمة العهرية. -
الوثب في كرة السمة بوالتصويب  ،والهحاورة الهىخفضة ،تحديد هٍارات التهريرة الصدرية -

 لطالب الهستوى الثاىي.
 تحديد هحتوى الوحدات التعميهية وأزهىتٍا. -
 الب هراعاة الفروؽ الفردية بيف الط -
 هراعاة عواهؿ األهف والسالهة. -
 أف يتهيز البرىاهج بالتدرج هف السٍؿ إلى الصعب والتىويع والتشويؽ. -
 أف يحقؽ هبدأ التفاعمية بيف الطالب والبرىاهج. -

 :اإلمكانات الالزمة واألدوات المستخدمة لتنفيذ البرنامج

 همعب كرة سمة هجٍز تجٍيز كاهؿ. -
 أقهاع  -
 .جٍاز قياس الوزف -
 .قياس الطوؿشريط  -
 ( 20كرات سمة عدد ) -
 شواخص -
 .ساعة توقيت الكتروىية -

 زمن وعدد الوحدات التعميمية لمبرنامج التعميمي:

( ـ6402ودراسة أبو عوف ) ،(ـ6442اتفقت هعظـ الدراسات ذات الصمة هثؿ خهيس )
 أف طالب ٌذي الهرحمة يحتاجوف إلى ههارسة األىشطة التي تُتيح لٍـ ـ(6408)ودراسة عيد 

فرصة بذؿ أقصى ها يهكف هف الوقت الهخصص هف خالؿ أىشطة تتسـ بالىشاط والحيوية، 
 ( وحدة أسبوعيًا.2د( بواقع ) 120وزهف الوحدة التعميهية )
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وبىاًء عمى ها سبؽ وها قاـ بً الباحث هف هسح هرجعي لمدراسات والبحوث التي تىاولت 
( أسابيع، وعدد هرات 8رىاهج شٍريف )تصهيـ البراهج التعميهية، فقد حدد الباحث هدة الب

( وحدة تعميهية لمتجربة، وزهف الوحدة 16( وحدة تعميهية أسبوعيًا بواقع )2التدريب األسبوعية )
 د(. 120)

 أجزاء الوحدة التعميمية:

اتفقت الدراسات التي أجريت في رياضة كرة السمة عمى أف الوحدة التعميهية تىقسـ الى 
 ثالثة أجزاء:

: ويشتهؿ عمى تهريىات التٍيئة البدىية والفسيولوجية ألجٍزة الجسـ ماء والتييئةجزء اإلح .1
 لههارسة األىشطة التي ستتضهىٍا الوحدة التعميهية ويىقسـ إلى ثالثة أقساـ:

د(، وتتضهف تٍيئة وتجٍيز لكافة األدوات وأيضًا لتسجيؿ 10) الهقدهة واألعهاؿ اإلدارية.أ 
 الحضور والغياب.

طالة لتٍيئة الجسـ، 10 ):العام ماءاإلحماء اإلح .ب  د(، ويشتهؿ عمى تهريىات هروىة وا 
 حساس بالكرة.أيضًا يشتهؿ عمى تهريىات اإل

د(، ويشتهؿ عمى تهريىات شاهمة وهتىوعة  10) التمرينات البدنية إعداد بدني خاص:.ج 
ب والتصوي ،والهحاورة الهىخفضة ،وهف أوضاع هختمفة، وتخدـ هٍارات )التهريرة الصدرية

 الوثب( في كرة السمة.ب
د(، ويشتهؿ عمى تدريبات هختمفة خاصة بأساليب التدريس الهختمفة 40 : )الجزء الرئيس .2

 ،الوثب( في كرة السمةب والتصويب ،والهحاورة الهىخفضة ،لهٍارات )التهرير الصدرية
ة وتشهؿ التدريبات الهراد تحسيىٍا والتي لٍا التأثير الرئيسي في تحقيؽ أٌداؼ الوحد

التعميهية وذلؾ بالتىوع باستخداـ التهريىات واألدوات الالزهة لتطبيؽ التهريف بحيث التدرج 
فيٍا هف البسيط إلى الهركب وهف السٍؿ إلى الصعب، والتي  تسٍـ في تطوير الحالة 

 التدريبية لمطالب، ويهثؿ أكبر زهف في أجزاء الوحدة التعميهية.
، ويشتهؿ عمى تدريبات هختمفة ذات هٍارة عالية د(40 : )تدريبات الرتقاء بالميارة .3

والتصويب  ،والهحاورة الهىخفضة ،بأساليب التدريس الهختمفة لهٍارات )التهريرة الصدرية 
الوثب( في كرة السمة بٍدؼ تفعيؿ عهمية التعمـ واالرتقاء بهستوى األداء الهٍاري في ب

في العهمية التعميهية والتغمب عمى  هٍارات كرة السمة، وكذلؾ إشراؾ الطالب بصورة إيجابية
ىواحي القصور في التدريس بالطريقة االعتيادية هف خالؿ زيادة فاعمية التعميـ وهراعاة 
الفروؽ الفردية بيف الهستويات الهتبايىة لجعؿ ىسب كبيرة هف الطالب تصؿ لهستوى 
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الي السرعة في االرتقاء، بها يتالءـ هع الهستوى العهري وطبيعة الهٍارة ليصؿ الطالب 
 . اىجاز الهٍارات في اسرع وقت ههكفاالداء والدقة والتركيز و 

د(، ويشتهؿ عمى تهريىات هتىوعة هثؿ تهريىات االسترخاء التي تٍدؼ 10): الجزء الختامي .4
 الى عودة الطالب إلى حالتً الطبيعية.

 خطوات تنفيذ القياسات والختبارات والبرنامج التعميمي
يوـ الخهيس  فياالستطالعية وأجريت الدراسة االستطالعية األولى  تـ اختيار العيىة

 (.ـ20/10/2016الهوافؽ )

 (.ـ24/10/2016أجريت الدراسة االستطالعية الثاىية في يوـ األحد الهوافؽ ) -
  بالوثبوالتصويب  ،والهحاورة الهىخفضة ،اختيار االختبارات الهٍارية )التهرير الصدرية -
والتصويب  ،والهحاورة الهىخفضة ،ية لهٍارات )التهريرة الصدريةإجراء القياسات القبم -

ـ طالب الهستوى الثاىي بكمية التربية ب الوثب( عمى الهجهوعتيف التجريبية والضابطة ٌو
ـ ها بيف ) ( سىة، وُأجريت 60-09البدىية والرياضة في جاهعة األقصى، وتتراوح أعهاٌر

 (. ـ27/10/2016-26) لييفيوهيف هتتا ياالختبارات ف
والتصويب  ،والهحاورة الهىخفضة ،تطبيؽ البرىاهج التعميهي لهٍارات )التهريرة الصدرية -

( واستغرؽ ـ5/1/2017( وحتى )ـ5/11/2016كاف في الفترة هف ) يبالوثب( والذ
 د(120) ( وحدة تعميهية أسبوعيًا وزهف كؿ وحدة2( أسابيع بواقع )8تطبيؽ البرىاهج )

 والتصويب  ،ية لهٍارات )التهرير الصدرية، والهحاورة الهىخفضةإجراء القياسات البعد -
يوهيف هتتالييف  يعمى الهجهوعتيف التجريبية والضابطة وأجريت القياسات ف (الوثبب
(7-8/1/2017). 

 تسجيل البيانات:
تـ عهؿ الهراجعة الىٍائية والتأكد هف أداء كؿ طالب لجهيع الهحاوالت في االختبارات 

ختبارات الهٍارية )قيد الدراسة(، وتسجيؿ هعدالت الىهو في االستهارات الهخصصة البدىية واال
 لذلؾ، تهٍيدًا لهعالجتٍا إحصائيًا.
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 :المعالجات اإلحصائية
 :لمتحقؽ هف صحة الفروض استخدهت الباحث األساليب اإلحصائية التالية

 الهتوسط الحسابي والوسيط واالىحراؼ الهعياري. -
 لتواء.هعاهؿ اال -
 تفمطح.ال -
 هعاهؿ االرتباط بيرسوف لمتأكد هف الثبات. -
 الجذر التربيعي لمتأكد هف الصدؽ. -
 ويمؾ لهعرفة ٌؿ البياىات تتبع التوزيع الطبيعي أـ ال؟ -اختبار شابيرو -
لمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف هتوسطات  U   Mann-Whitney Testاختبار هاف وتىي -

 عيىتيف هستقمتيف.
لمفروؽ بيف هتوسطات  Wilcoxon Signed Ranks Test  لمرتب  اختبار ويمككسوف -

 درجات عيىتيف هرتبطتيف.
يتا: لتحقؽ هف حجـ فعالية البرىاهج في تحسيف الهتغيرات الهٍارية الهختارة )قيد إهربع  -

 الدراسة(. 
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 الفصل الخامس
 سة ومناقشتيانتائج الدرا

لتحقيؽ أٌداؼ الدراسة تـ تطبيؽ أدوات الدراسة عمى أفراد الهجهوعتيف التجريبية 
( طالبًا هف طالب الهستوى الثاىي بكمية التربية البدىية والرياضة في 40والضابطة وعددٌـ )

كها تـ تفريغ البياىات التي حصؿ عميٍا باستخداـ برىاهج  ،جاهعة األقصى هساؽ كرة السمة
ويمؾ"   –"شابيرو  ، وتـ استخداـ اختبارSPSSلرـز اإلحصائية لمعمـو االجتهاعية ا

Shapiro-Wilk) لهعرفة ٌؿ البياىات تتبع التوزيع الطبيعي أـ ال؟ ويستخدـ في حالة أف )
و اختبار ضروري، ألف هعظـ االختبارات الهعمهية 50) يكوف حجـ العيىة أقؿ هف (، ٌو
فتشترط أف يكوف توزيع البي  االختبارات استخداـ يهكف طبيعياً  التوزيع يكف لـ اىات طبيعيًا، وا 

التي لمعيىات   (لعيىتيف هرتبطتيف ويمككسوفلعيىتيف هستقمتيف( و) وتىي هاف (الالباراهترية
ف قيهة هستوى الداللة لكؿ إىتائج االختبار، حيث  (8)، ويوضح الجدوؿ (30عددٌا أقؿ هف)

ذا يدؿ عمى أف البياىات ال تتبع التوزيع الطبيعي، 0.05 > 0.05)أقؿ هف  اختبار (، ٌو
لعيىتيف  ويمككسوفو) لعيىتيف هستقمتيف(، وتىي هاف(ة الالباراهتري ويهكف استخداـ االختبارات

 يوضح ذلؾ.      (220)هرتبطتيف( والجدوؿ 
 (Shapiro-Wilkويمك  ) -اختبار التوزيع الطبيعي  شابيرو: (5.1)جدول

القيمة  Zقيمة  راتالمتغي مسمسل
 الحتمالية)الدللة(

 0.01 0.961 التمريرة  الصدرية 1

 0.01 0.863 المحاورة المنخفضة 2

 0.01 0.964 التصويب  بالوثب 3

(، (0.01أصغر هف ىًإ حيثحصائيًا، إ داؿ أىً ىجد العيىات في الداللة لهستوى بالىظر
الفرض  الهٍارية، وىقبؿ االختبارات في ياعتدال توزيع بوجود الصفري ىرفض الفرض وبالتالي
لعيىتيف  وتىي هاف (اختبار استخداـ يهكف وبالتالي اعتدالي، توزيع جود عدـ في البديؿ

 ، واختبار )ويمككسوف لعيىتيف هترابطتيف( الالباراهترييف.)هستقمتيف
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 أسئمة الدراسة:
الب كمية التربية البدنية ما ميارات كرة السمة التي ينبغي تنميتيا لدى ط :األول السؤال

 والرياضة بجامعة األقصى بغزة؟
 هف خالؿ ها يمي:األوؿ  التساؤؿفقد تهت اإلجابة عمى 

طػػػالب  لػػػدى تىهيتٍػػػا الهػػػراد السػػػمة كػػػرة هراجعػػػة األدب التربػػػوي والدراسػػػات الخاصػػػة بهٍػػػارات .0
 عمى وجً الخصوص. والرياضة البدىية التربية الهستوى الثاىي بكمية

عمػػػى الالزهػػػة، وبعػػػد ذلػػػؾ قػػػاـ الباحػػػث بعػػػرض القائهػػػة  السػػػمة كػػػرة هٍػػػاراتائهػػػة تحديػػػد قتػػػـ  .6
 كػػػرة هٍػػػارات إلبػػػداء رأيٍػػػـ فػػػي (8همحػػػؽ) ذوى الخبػػػرة هػػػف  الخبػػػراء والهحكهػػػيف والهختصػػػيف

فػػي الفصػػؿ  4:5)جػػدوؿ)وال  والرياضػػة البدىيػػة التربيػػة طػػالب كميػػة لػػدى تىهيتٍػػا الهػػراد السػػمة
 يوضح ذلؾ.الرابع هف الدراسة 

( بين α = 0.05ىل توجد فروق ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة ) السؤال الثاني:
متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية )التي تستخدم البرنامج التعميمي المقترح( في 

 مستوى أداء ميارات كرة السمة في القياس القبمي والبعدي؟
 :عمى تنص والتي ولىاأل  الفرضية صحة اختبار تم السؤال ىذا عن ولإلجابة

( بيف هتوسطي درجات α = 0.05يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عىد هستوى داللة )
طالب الهجهوعة التجريبية في هستوى أداء هٍارات كرة السمة في القياس القبمي والبعدي 

 ولصالح البعدي.

)ف=  لمتحقؽ هف ٌذا الفرض تهت الهقارىة بيف هتوسطي درجات الطالب أفراد العيىة
في القياسيف  (والتصويب بالوثب ،والهحاورة الهىخفضة ،( عمى اختبارات )التهريرة الصدرية20

 Wilcoxon Signed Ranks Test  لمرتب  القبمي والبعدي، باستخداـ اختبار و ويمككسوف
لمفروؽ بيف هتوسطات درجات عيىتيف هرتبطتيف وذلؾ لصغر حجـ العيىة، كها يوضحً جدوؿ 

 . (228ؿ )وجدو  (226)
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التجريبية لختبارات )التمريرة  لممجموعة والنحرافات المعيارية ونسبة التحسن المتوسطات(: 5.2)جدول 
 لمقياسين القبمي والبعدي (والتصويب من الوثب ،والمحاورة المنخفضة ،الصدرية

 المتوسط العدد التطبيق المتغيرات
النحراف 
 المعياري

نسبة 
 التحسن%

 لحائطالتمرير عمى ا
 

 25.79 1.046 12.6 20 قبمي

 0.366 15.9 20 بعدي 

 المحاورة بين األقماع
 

 1.554 17.08 20 قبمي
10.40 

 0.733 15.3 20 بعدي

 التصويب بالوثب
 0.716 3.25 20 قبمي

14.46 
 0.644 3.72 20 بعدي

قياسيف وجود فروؽ في هتوسطات الدرجات ووجود تحسف بيف ال، (226)يتضح هف جدوؿ 
والتصويب بالوثب(  ،القبمي والبعدي وذلؾ في اختبارات )التهريرة الصدرية، والهحاورة الهىخفضة

حيث تراوحت ىسب ولصالح القياس البعدي،  ؛في القياسيف القبمي والبعدي لمهجهوعة التجريبية
(، وهتوسط ىسبة التحسف العاـ لمهتغيرات هجتهعًة %62229-04204التحسف بيف )

(02288%2) 

عف عة التجريبية في التطبيؽ البعدي كها أدى اىخفاض قيهة االىحراؼ الهعياري لمهجهو 
ىظيري في التطبيؽ القبمي عف ىظيري في التطبيؽ القبمي هها يشير إلى زيادة تهركز درجات 

و يعىي قمة تشتت درجات التطبيؽ البعدي ، ويشير ٌذا إلى التحسف الطالب حوؿ الهتوسط، ٌو
ذافي هالهمحوظ  أف البرىاهج  يؤكد ستوى األداء في هٍارات كرة السمة الهتضهىة باالختبارات. ٌو

 أفراد العيىة. لدى الهتغيرات ٌذي تحسيف في كبيرة التعميهي أسٍـ بدرجة
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لمتعرف عمي دللة الفروق   Wilcoxon Signed Ranks Testلمرتب  اختبار ويمككسون: (5.3)جدول 
 ( 71ن=)ياس البعدي لدى المجموعة التجريبية في متغيرات الدراسةبين القياس القبمي والق

 العدد المتغير
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 Zقيمة  الرتب

قيمة 
 الدللة

مستوى 
 الدللة

عمى  التمرير
 الحائط
 

 0 0 0 رتب سالبة

3.966 0.001 0.001 
 210 10.5 20 رتب هوجبة

   0 تعادؿ

   20 الهجهوع

بين  المحاورة
 األقماع
 

 163 10.87 15 رتب سالبة

3.425 0.001 0.001 
 8 2.67 3 رتب هوجبة

   2 تعادؿ

   20 الهجهوع

التصويب 
 بالوثب
 

 11.5 11.5 1 رتب سالبة

2.66 0.008 0.001 
 93.5 7.19 13 رتب هوجبة

   6 تعادؿ

   20 الهجهوع

 (2.33=4240وعىد ) (1.64=4242جة الهعيارية عىد هستوى داللة )الحرجة الهطمقة لمدر  القيهة

(، حيث 0.01( دالة إحصائيًا عىد هستوى داللة )Zأيضًا أف قيهة ) (04) الجدوؿ هف يتضح 
ذا يؤكد أف البرىاهج 6288(، والتي تبمغ )4240( أعمى هف القيهة الحرجة عىد )Z) يهةكاىت ق (، ٌو

 تحسيف ٌذي الهتغيرات لدى أفراد العيىة.  التعميهي أسٍـ بدرجة كبيرة في

توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف القياس القبمي والقياس البعدي لمهجهوعة التجريبية في اختبارات  
في القياسيف القبمي والبعدي ولصالح  (والتصويب بالوثب ،والهحاورة الهىخفضة ،)التهريرة الصدرية
 القياس البعدي.

 ،ـ1997هىصور،)( 2ـ حساب حجـ األثر باستخداـ هربع إيتا )ولمتحقؽ هف ٌذا الفرض ت
 (، هف خالؿ الهعادلة التالية:57ص

Z
2

 
=  

2
 

Z
2
 + 4 
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η 2وعف طريؽ "
" أهكف حساب القيهة التي تعبر عف حجـ األثر لمبرىاهج الهقترح  
  باستخداـ الهعادلة التالية:

 D= 
  

حديد مستويات حجم األثر بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم الجدول المرجعي المقترح لت: (5.4)جدول 
 األثر

 األداة المستخدمة
 حجم األثر

 كبير جداً  كبير متوسط صغير
D 426 422 428 020 

η 
2

 4240 4242 4200 4264 

يوضح حجـ  (06)ولقد قاـ الباحث بحساب حجـ األثر باستخداـ الهعادالت السابقة والجدوؿ 
 ηٍؿ هف "األثر بواسطة ك

2
  "، "d." 

 
 " لمتحقق أثر البرنامج التعميميdوحجم األثر "  2" ومربع إيتا Zقيمة ": (5.5)جدول 

Z (Z)قيمة المتغيرات
2

 Z
2
 + 4  2  قيمةd  حجم

 األثر
 كبير جداً  8.34 0.80 19.73 15.73 3.966 التمرير عمى الحائط
 كبير جداً  6.33 0.75 15.73 11.73 3.425 المحاورة بين األقماع
 كبير جداً  3.98 0.64 11.08 7.08 2.66 التصويب بالوثب

ات أف أثر البرىاهج التعميهي كاف كبيرًا عمى جهيع هتغير  (222)يتبيف هف الجدوؿ 
لمهجهوعة التجريبية هف أفراد العيىة  %( 0.80 – 0.64إيتا بيف ) الدراسة، فقد تراوحت قيـ هربع

ي قيـ تدلؿ عمى وجود أثر ك  الذي أسٍـ بدرجة بير، هها يشير إلى أثر البرىاهج التعميهيٌو
 أفراد عيىة الهجهوعة التجريبية.  لدى الهتغيرات ٌذي تحسيف في كبيرة
 مناقشة نتائج الفرض األول:   .1

هف خالؿ اإلطار الىظري، وهف واقع البياىات، واستىادًا إلى حدود وطبيعة الدراسة هف  
والهىٍج الهستخدـ، واألدوات واألجٍزة الهتاحة في ٌذا الهجاؿ،  حيث أٌدافٍا وفروضٍا والعيىة

وتهت  ،واسترشادًا بالهراجع العمهية والدراسات السابقة، وفي ضوء الىتائج التي تـ التوصؿ إليٍا
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ؿ إليٍا في ضوء العرض هعالجتٍا إحصائيًا، سوؼ يقوـ الباحث بهىاقشة الىتائج التي توص
 .السابؽ لٍا

فرض األوؿ الخاص بوجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف القياسيف القبمي فيها يتعمؽ بال
والتصويب بالوثب( لدى  ،والهحاورة الهىخفضة ،والبعدي في هٍارات )التهريرة الصدرية

هف  (06، 04، 9)الهجهوعة التجريبية لصالح القياس البعدي، وها أسفرت عىً ىتائج الجداوؿ  
( Zقيد الدراسة لصالح القياس البعدي، وأف قيهة )وجود فروؽ دالة في جهيع الهتغيرات 

( أعمى هف القيهة الحرجة عىد Z( الجدولية، حيث كاىت قيهة  )Zالهحسوبة أكبر هف قيهة )
( 82922 – 2.66( الهحسوبة بيف )Z(، فقد تراوحت جهيع قيـ )1.64(، والتي تبمغ )0.05)

، وتراوحت (0.01)اللة عىد هستوى ( الجدولية، هها يبيف وجود دZوجهيعٍا أعمى هف قيهة )
بيف   (والتصويب بالوثب ،والهحاورة الهىخفضة ،ىسب التحسف لهٍارات )التهرير الصدرية

والتي تـ %(،  02288(، وهتوسط ىسبة التحسف العاـ لمهتغيرات هجتهعًة )62229% -04204)
والتصويب  ،خفضةوالهحاورة الهى ،حسابٍا بجهع ىسب التحسف في هٍارات )التهريرة الصدرية

قيد الدراسة وتقسيهٍا عمى عددٌا، وتعتبر ىسبة التحسف ٌذي جيدة،  ولذلؾ فإىً في  (بالوثب
ضوء ٌذي الىتيجة يتبيف أف البرىاهج التعميهي الذي قاـ الباحث بتطبيقً عمى الهجهوعة التجريبية 

فضة، والتصويب  والهحاورة الهىخ ،قد اىعكس إيجابًا عمى تحسيف هٍارات )التهرير الصدرية
 .(بالوثب

وُيرجع الباحث تقدـ أفراد الهجهوعة التجريبية في البرىاهج التعميهي القائـ عمى توظيؼ 
أساليب التدريس الهختمفة، ولمتىويع والتطوير الهتعاقب في استعهاؿ ٌذي األساليب العتهادٌا 

ويؽ ويثير حهاس الطالب لتوفير عىصر االثارة والتشقدرات اإلبداعية واالبتكار و عمى تىهية ال
الىاحية  لمعهؿ فضاًل عف أىً أحسف وسائؿ التشويؽ والتىويع وأفضمٍا تأثيرًا في تحقيؽ الفائدة هف

رة التربوية، كذلؾ تعهؿ أساليب التدريس الهختمفة عمى  تقوية القدرات بالبدىية والهٍارية والخ
هحور العهمية التعميهية هها يزيد هف البدىية، ويساٌـ في تعمـ الهٍارة ألف الهتعمـ يكوف فيٍا 

دافعيتً ىحو عهمية التعمـ كها أىً يعهؿ عمى توفير وقت كافي لتطبيؽ وتقديـ الهعموهات 
وتصحيح األخطاء هها أتاح فرصة أكبر لمتدريب عمى الهٍارة، فضاًل عف تطوير بعض القدرات 

لتصويب بالوثب( كرة السمة قيد وا ،والهحاورة الهىخفضة ،الهرتبطة بهٍارات )التهريرة الصدرية
الدراسة الذي جاء ىتيجة التهريىات التي يؤدوىٍا  الهتعمهيف في جزء اإلعداد البدىي الخاص في 

 كؿ وحدة تعميهية.
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لى زيادة اىتباي الطالب واستثارتً إكها أف أساليب التدريس في التربية الرياضية تؤدى 
بوجود إثارة أو ، حيث ال يوجد اتقاف لمتعمـ إال كيعد هف عواهؿ التعمـ الحر وتشويقً ألف ذلؾ يُ 

رغبة في العهؿ، إذ إىً يستخدـ في أداء الهٍارات التي تسٍؿ إهكاىية تعمـ الحركات الصعبة 
فتجعؿ الطالب أكثر تركيزًا عمى الهٍارات الهراد تعمهٍا، كها أىٍا تساعد في التغمب عمى 

ا في هساعدة الهعمـ  الخوؼ، لذلؾ فٍو يعتبر هف العواهؿ التربوية الهٍهة باإلضافة إلى دوٌر
عمى تىويع التعميـ هها يستثير هيوؿ الطالب لتحسيف األداء األفضؿ في عهمية تعمـ الهٍارات 
ويؤدي إلى بىاء وتطوير التصور الحركي عىد الفرد الهتعمـ، وتحسيف هواصفات األداء، والتأثير 

ية في العهؿ وتحسيف األداء، وتوفير وقت وجٍد في سرعة التعمـ، وتكويف االتجاٌات االيجاب
 الهعمـ وتساعد الطالب عمى تأدية الهٍارة بشكؿ أفضؿ.

 كاف لً الدور البارز والواضح في سبؽ بأف البرىاهج التعميهي ويؤكد الباحث عمى ها
قيد والتصويب بالوثب( بكرة السمة  ،والهحاورة الهىخفضة ،هٍارات )التهريرة الصدريةتحسف 

يقة عرض الهٍارة بالتدرج العمهي الصحيح واألسموب طر  في راسة، فتسمسؿ توظيؼ األساليبالد
ىجذاب توضيح الهٍارة بالىهوذج جعمت ٌىاؾ ىوعًا هف التشويؽ واإل والطريقة التي استخدهت في

ىحو الطالب هع دور الهعمـ فى التوجيً واإلرشاد، أيضًا ها يقوـ بً األسموب هف تكرار ههارسة 
ذا هها الهٍ ارة ألكثر هف هرة وبىهاذج هختمفة ساعد وبشكؿ كبير عمى فٍـ واستيعاب الهٍارة، ٌو

جعؿ طريقة التعمـ أكثر جدية وسرعة في االداء واستغالاًل لعاهؿ الزهف لكي يتـ االستفادة هف 
ذا بدوري أدى إلى ىجاح البرىاهج التعميهي الذي اعتهد عميً الباحث في  البرىاهج التعميهي، ٌو

 دراستً.

ويرى الباحث أف البرىاهج التعميهي الهقترح بأساليب تدريس التربية الرياضية هعد عمى 
أسس عمهية جيدة، وأيضًا دقة تحديد األدوات الهىاسبة لمهرحمة العهرية، حيث راعى قدرات 
الطالب الهٍارية وعهؿ عمى اختيار األدوات الهىاسبة لمهرحمة الجاهعية والظروؼ الخاصة 

ب الهرحمة الجاهعية الذيف يحتاجوف لبرىاهج خاص يهكىٍـ هف هواجٍة القصور والعقبات بطال
والتصويب  ،والهحاورة الهىخفضة ،هٍارات )التهريرة الصدريةالتي تهىعٍـ هف االرتقاء بهستوى 

وتطبيقٍـ لمبرىاهج، أدى إلى ارتفاع هستوى سرعة  األداء الهٍاري لدى أفراد بالوثب( بكرة السمة 
ـ، وردود أفعالٍـ ال عيىة عقب القياس البعدي، الذي يزيد هف تكيؼ الطالب، وتحسف هف تركيٌز

 لمتهتع بالدروس وتـ بىاء البرىاهج التعميهي الهقترح بعيدًا عف الطريقة االعتيادية  في التعمـ.

وُيشير الباحث أف التىويع وحسف استخداـ أساليب تدريس التربية الرياضية ساٌـ إلى حد 
تقاف الهٍارات وزيادة فاعمية  الدرس، إذ إف ها كبي ر في  قدرة الطالب عمى سرعة التعمـ وا 
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يكتسبً الطالب في الهرحمة األولى هف التعمـ، يىعكس إيجابيًا أو سمبيًا عمى هستوى االحتفاظ، 
فإف  ،ولها كاف االكتساب في الوحدة التعميهية بصورة أفضؿ هف الهجهوعة الضابطة األخرى

ذا يعىي أىً لضهاف احتفاظ االحتف اظ سيكوف أفضؿ هف تمؾ الهجهوعة الضابطة أيضًا ٌو
واستذكار جيديف بعد هرور زهف ها عمى التعمـ، فإف ٌىاؾ حاجة  ألف يتـ التعمـ بشكؿ جيد، 

ذا زاد  والرتابة. الهمؿ عاهؿ عىٍـ وأبعد بحهاس، التهاريف أداء دافعيتٍـ ىحو هف ٌو

اليب تدريس التربية الرياضية في التهاريف سوؼ يجبر فضاًل عف ذلؾ فإف وجود أس
الهتعمـ عمى الهراجعة الذٌىية ألدائً، طبقًا لمىتيجة التي حصؿ عميٍا في األداء، فإذا كاىت 
ذا التحسف  الىتيجة سمبية، فإىً سيعهؿ عمى تحسيف أدائً هف أجؿ الحصوؿ عمى ىتيجة جيدة ٌو

، وزاوية التىطيط وهكاف ضرب الكرة والجزء يأتي هف خالؿ تصحيح سرعة وارتفاع الكرة
الهستخدـ هف الذراع  كؿ تمؾ األهور سوؼ تجعمً يراجع أداءي ذٌىيًا، ويتصور الهٍارة بيف 
ذا يهىحً فرصة كبيرة إلتقاف استجاباتً الحركية التي تمـز  ههارسة وأخرى، أو تكرارًا وآخر، ٌو

دي إلى بىاء التصور الحركي وتطوري عىد لمهٍارة وذلؾ عف طريؽ تثبيتٍا وتىظيهٍا، كها يؤ 
الهتعمـ هف خالؿ تكرار األداء، ويؤدي الى إطالة تذكري ألداء الهٍارات الحركية بإتقاف، هها 

كها يساعد عمى تطوير اإلدراؾ الحس حركي لمهٍارات، والتي تىعكس  ،يؤدي إلى األداء اآللي
الحس حركي عمى العديد هف العهميات ايجابيًا عمى دقة أداء الهٍارات، اذ يتوقؼ اإلدراؾ 

 الفسيولوجية، والتي تشهؿ ىشاط الجٍاز العصبي والجٍاز العضمي.

كها يعزو الباحث تمؾ الفروؽ والتفوؽ، إلى أف أفراد الهجهوعة التجريبية استفادت هف 
 خالؿ الههارسة الكثيرة في اإلحساس بالكرة، وتوجيٍٍا إلى الهكاف الهىاسب هف خالؿ البرىاهج

هٍارات )التهرير عمى الحائط، التعميهي، إذ إف التكرار الكثير والههارسة الهستهرة عمى 
ساعد الهتعمـ عمى التعود عمى استخداـ والهحاورة بيف األقهاع، والتصويب بالوثب( بكرة السمة 

الجزء الصحيح هف اليد واإلحساس بالهكاف الصحيح لتهرير وتصويب الكرة واعتهادي عمى ذاتً 
تصحيح األخطاء )التغذية الراجعة الذاتية(، وتأدية التهاريف بوجود أدوات هختمفة، جعمت في 

الهتعمـ يستخدـ طرؽ هتعددة هف الهعالجة األهر، الذي يؤدي إلى ترهيز وتهييز الهعموهات أثىاء 
أداء الهٍارة، أو الهٍارات الهتعمهة، هها يعطي الفرصة لهعرفة أوجً التشابً واالختالؼ بيف 

ذا ضروري وهٍـ لتثبيت الهعموهات في الذاكرة طويمة األهد كها أف تكرار  ،الهٍارات الهتعمهة، ٌو
ذي  ،الهٍهة لهدة زهىية هعيىة وبتكرارات كثيرة يترؾ أثرًا أو صورًا هخزوىة في ذاكرة الهتعمـ ٌو

ٍارة عدة إذ أف تكرار اله ،الصورة تستخدـ هف قبؿ الهتعمـ لتعديؿ أو تطوير الحركات الالحقة
هرات سيؤدي إلى تحوؿ الهعموهة هف الذاكرة قصيرة األهد إلى الذاكرة طويمة األهد هها يجعؿ 
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 ها أف إقباؿ الطالب عمى البرىاهجسٍولة استحضار واسترجاع ٌذي  الهعموهة في أي لحظة. ك
ات بشكؿ واضح ألىً تعدى احدى وسائؿ الخروج هف الصورة الجاهدة لمدرس وذلؾ لهىاسبتً لقدر 

هكاىات وحواس واىفعاالت الطالب و  ويساعد عمى إزالة الهمؿ هف ىفوسٍـ وبالتالي االقباؿ عمى ا 
 األداء بشكؿ أفضؿ.

( ودراسة ـ6408عيد )أجريت كدراسة  السابقة هع الدراسات السابقة التيوتتفؽ الىتائج 
ية وهتعة ( عمى أف البرىاهج التعميهي أكثر جاذبـ6442( ودراسة خهيس )ـ6402أبو عوف )

د هف قدرتٍا عمى حؿ الصعوبات التي تواجٍٍا ويزي ،حيث يستهتع الطالب بحسف عهمية التعمـ
لها لٍا هف تأثير إيجابي في  ،القدرة عمى حؿ الهشكالت وبالتالي تعزز عاهؿ الثقة بالىفس في

بيف  ، والهحاورةالتهريرة الصدريةتطوير وتحسيف الهٍارات هها أدى إلى التحسف في هٍارات )
 بشكؿ همحوظ. قيد الدراسةاألقهاع، والتصويب بالوثب( بكرة السمة 

 ويرى الباحث أف الىتائج جاءت عمى ٌذا الىحو لألسباب التالية:

البرىاهج كاف واضح ودقيؽ وبً تكرار ألداء الهٍارات هها أدى الى اتقاف الطالب لٍذي  -
 الهٍارات.

والتىوع في األساليب والطرائؽ التعميهية تسمسؿ في أداء الهٍارات هف السٍؿ الى الصعب  -
 أدى الى تحسف الهستوى.

 اتقاف الهٍارات أدى الى السرعة في تطبيقٍا، هها جعمٍا ُتؤدى بأسرع زهف ههكف. -
( بين α = 0.05ىل توجد فروق ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة ) السؤال الثالث:

تخدم البرنامج التعميمي(  والمجموعة متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية )التي تس
الضابطة )التي تستخدم الطريقة المعتادة(  في مستوى أداء ميارات كرة السمة في القياس 

 البعدي؟
 :ػٍٝ رٕض ٚاٌزٟ ضب١ٔخاٌ اٌفشػ١خ طؾخ اخزجبس رُ اٌغإاي ٘زا ػٓ ٌٚإلعبثخ

درجات ( بيف هتوسطي α = 0.05يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عىد هستوى داللة )
طالب الهجهوعة التجريبية )التي تستخدـ البرىاهج التعميهي( والهجهوعة الضابطة )التي تستخدـ 
الطريقة الهعتادة( في هستوى أداء هٍارات كرة السمة في القياس البعدي ولصالح الهجهوعة 

 التجريبية.

)ف=  توسطي درجات الطالب أفراد العيىةلمتحقؽ هف ٌذا الفرض تهت الهقارىة بيف ه
( عمى اختبارات )التهرير عمى الحائط، والهحاورة بيف األقهاع، والتصويب بالوثب( في 40
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لمفروؽ بيف  Mann-Whitney Testالتطبيؽ البعدي، باستخداـ اختبار )هاف ويتىي( 
 (.5.6هتوسطات درجات عيىتيف هستقمتيف وذلؾ لصغر حجـ العيىة، كها يوضحً الجدوؿ )

لمتعرف إلى الفروق بين المجموعتين  U  Mann-Whitney Testوتني  -اختبار مان: ((5.6جدول 
التجريبية والضابطة لختبارات )التمرير عمى الحائط، والمحاورة بين األقماع، والتصويب بالوثب( لمتطبيق  

 ( 40ن =)البعدي 

 المجموعة المتغيرات
المتوسط 
 العدد الحسابي

 متوسط
 الرتب

 مجموع
 الرتب

قيمة 
U 

قيمة 
Z 

 ستوىم
 الدللة

 التمرير عمى الحائط
 

 6 604 30.2 20 15.85 التجريبية

 

5.53 

 
1.10 

 216 10.8 20 13.7 الضابطة

 المحاورة بين األقماع
 

 273 13.65 20 15.3 التجريبية
63 3.84 

0.01 

 547 27.35 20 17.16 الضابطة 

 التصويب بالوثب
 

 460 23 20 3.72 التجريبية
150 1.40 1.15 

 360 18 20 3.25 الضابطة

 (2.33=0.01( وعند )1.64=0.05القيمة الحرجة المطمقة لمدرجة المعيارية عند مستوى دللة ))

أف قيهة  U    Mann-Whitney Testوتىي -اختبار هاف (222)يتضح هف الجدوؿ 
"Z( لجهيع االختبارات4242( و )4240" دالة إحصائيًا عىد هستوى داللة )، ذ ا يدؿ عمى ٌو

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عمى القياس البعدي بيف الهجهوعة التجريبية والهجهوعة 
ذا  في فاعمة البرىاهج التعميهي ساٌـ بدرجة أف يؤكد الضابطة ولصالح الهجهوعة التجريبية، ٌو

 أفراد العيىة. لدى الهتغيرات ٌذي تحسيف

 ،ـ1997هىصور،)( 2خداـ هربع إيتا )ولمتحقؽ هف ٌذا الفرض تـ حساب حجـ األثر باست
 (، هف خالؿ الهعادلة التالية:57ص

Z
2

 
= H 

2
 

Z
2
 + 4 

 ηوعف طريؽ "
2

" أهكف حساب القيهة التي تعبر عف حجـ األثر لمبرىاهج الهقترح  
  باستخداـ الهعادلة التالية:

 D= 
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ثر بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم األ : (5.7جدول )

 األثر

 األداة المستخدمة
 حجم األثر

 كبير جداً  كبير متوسط صغير
D 0.2 422 428 020 

η 
2

 4240 4242 4200 4264 

يوضح  (222)ولقد قاـ الباحث بحساب حجـ األثر باستخداـ الهعادالت السابقة والجدوؿ 
 ηحجـ األثر بواسطة كٍؿ هف "

2
 "، "d2" 

 " لمتحقق أثر البرنامج التعميميdوحجم األثر "  2" ومربع إيتا Zقيمة ": (5.8)جدول 

Z (Z)قيمة المتغيرات
2

 Z
2
 + 4  2  قيمةd  حجم

 األثر
 كبير جداً  15.79 0.884 34.61 30.61 5.533 التمرير عمى الحائط
 كبير جداً  7.84 0.79 18.73 14.73 3.838 المحاورة بين األقماع

 كبير جداً  1.34 0.33 5.95 1.95 1.396 ب بالوثبالتصوي

ت أف أثر البرىاهج التعميهي كاف كبيرًا عمى جهيع هتغيرا (228)يتبيف هف الجدوؿ 
لمهجهوعة التجريبية هف أفراد  %( 0.884 – 4288إيتا بيف )الدراسة، فقد تراوحت قيـ هربع 

ي قيـ تدلؿ عمى وجود أثر كبير، هها يشير إلى  الذي أسٍـ  أثر البرىاهج التعميهيالعيىة ٌو
 أفراد عيىة الهجهوعة التجريبية.  لدى الهتغيرات ٌذي تحسيف في كبيرة بدرجة

 مناقشة نتائج الفرض الثاني: .2

فيها يتعمؽ بالفرض الثاىي الخاص بوجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف الهجهوعة التجريبية 
، والتصويب الهىخفضة، والهحاورة  لصدريةة اوالضابطة في القياس البعدي في هٍارات )التهرير 

هف وجود فروؽ  (02 ،08)بالوثب( لصالح الهجهوعة التجريبية، وها أسفرت عىً ىتائج الجداوؿ 
دالة في جهيع الهتغيرات قيد الدراسة لصالح الهجهوعة التجريبية في القياس البعدي، وأف قيهة 

(Z( الهحسوبة أكبر هف قيهة )Zالجدولية، حيث كاى )(  ت قيهةZ أعمى هف القيهة الحرجة )
 – 02892( الهحسوبة بيف )Z(، فقد تراوحت جهيع قيـ )1.64(، والتي تبمغ )0.05عىد )

هها يبيف وجود داللة (، 1.64( الجدولية والتي تبمغ )Z( وجهيعٍا أعمى هف قيهة )5.533
يف أف البرىاهج ولذلؾ فإىً في ضوء ٌذي الىتيجة يتب ،(4242، 4240إحصائية عىد هستوى )
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التعميهي الذي قاـ الباحث بتطبيقً عمى الهجهوعة التجريبية قد اىعكس إيجابًا عمى تحسيف 
 ، والتصويب بالوثب(.الهىخفضة، والهحاورة  ة الصدريةالتهرير هٍارات )

وُيرجع الباحث تقدـ أفراد الهجهوعة التجريبية في البرىاهج التعميهي عمى توظيؼ األدوات 
ولمتىويع والتطوير الهتعاقب في استعهاؿ تمؾ األدوات لتوفير عىصر االثارة  ،لتعميهيةوالوسائؿ ا

والتشويؽ وتثير حهاس الطالب لمعهؿ فضاًل عف أىٍا أحسف وسائؿ لمتشويؽ والتىويع وافضمٍا 
تأثيرًا في تحقيؽ الفائدة هف الىاحية البدىية والهٍارية والخبرة التربوية كذلؾ يعهؿ البرىاهج 

 عميهي عمى تقوية القدرات البدىية وتساعد الطالب عمى استخداـ الفراغ.الت

ويعزو الباحث  تقدـ أفراد الهجهوعة التجريبية إلى البرىاهج التعميهي الُهعد بأساليب 
التدريس والتي راعت هستويات وقدرات وهيوؿ الطالب، وذلؾ بتجزئة الهٍارة  إلى أجزاء 

تقاىٍا، أيضًا  صغيرة، وبشكؿ هتتابع تسٍؿ عهمية إدراؾ الحركة، أو الهٍارة وتسرع هف فٍهٍا وا 
هصادر التعمـ هف صور هتسمسمة  عمى التىوع في أساليب تدريس التربية الرياضية احتواء

الهٍارة واإلسراع وأشكاؿ ورسـو توضيحية، األهر الذى يزيد هف قدرة الهتعمـ عمى استيعاب وفٍـ 
 ط الهٍارة وتحميمٍا، بحيث يهكف لمهتعمـ أف يحدث عهميةعهمية التعمـ، بحيث يقـو بتبسي في

 يؤدى الهٍارة بالشكؿ الهطموب.   تغذية راجعة لكؿ جزئية، وبالتالي

 خصائص وههيزات يهكف أف ترقىعمى  أساليب تدريس التربية الرياضية يكذلؾ تحتو 
لشعور بالحركة، يعتهد الطالب عمى اإلحساس، أو ا وبالتالي ،بعهمية تعمـ الهٍارات الحركية

وؽ الفردية، وهساعدة الطالب عمى فالطالب ٌو هحور العهمية التعميهية، وفيً يتـ هراعاة الفر 
تطوير الهفٍوـ الذاتي لكؿ هىٍـ في حدود قدراتٍـ، وتطوير هفردات الحركة والتعبير عف أىفسٍـ 

ذا يعتبر  واالبداع، وتشجيعٍـ عمى التفكير وتطوير االتجاٌات الذاتية أثىاء هحاولة التعمـ، ٌو
 تحسيف وتطوير العهمية التعميهية والتدريبية. حد األساليب الحديثة الهستخدهة فيأ

ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف استخداـ الطالب لمتغذية الراجعة لىفسً هف خالؿ ورقة العهؿ 
ذا يساعدي عمى زيادة فترة ههارسة الفعالية والهٍارة لمطالب أث ىاء الدرس التي أعدٌا الهدرس ٌو

باإلضافة إلى ذلؾ فاف ورقة العهؿ تؤدي إلى تقميؿ زهف الىشاط التعميهي عف طريؽ تقميؿ عدة 
 .عمى خطوات األداء الفىي لمهٍارة ورقة العهؿ الحتواءهرات إعادة الهعمـ لمهٍارة 

رية في كيفية إيصاؿ الهعموهات والتي تتهركز حوؿ الطالب ىفسً  وكذلؾ هف األهور الجٌو
حً أخطاءي سوؼ تزيد هف تصوري الحركي وتبيف لً هدى التقدـ والتطور الذي وصؿ وتصحي

بداع طرائؽ بغية إيصاؿ  إليً هف خالؿ تمقي الهعموهات بطريقة ُأخرى غير كالـ الهعمـ بإيجاد وا 
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الهعموهات إلى الطالب، وتقميؿ كالـ الهعمـ ٌو واحد هف أٌـ التحديات لتحسيف التدريس في 
ىا يجب عمى الدارسيف والهدرسيف التىوع في استخداـ األساليب الحديثة التربية الريا ضية " ٌو

والهتىوعة التي تالئـ الهرحمة العهرية وىوع الهٍارة بحيث تكوف هالئهة ألعهار الطالب وقدراتٍـ 
العقمية والبدىية والبد هف هراعاة الحالة العاهة والظروؼ الهحيطة بالدرس هف أجؿ تحقيؽ 

 هطموبة .األٌداؼ ال

وخالصة القوؿ أف ٌذا التطور في هستوى التعمـ لدى أفراد عيىة البحث يرجع إلى 
ولٍذا البرىاهج هفٍوهًا هختمفًا في أداء الواجب الهىاط بالهتعمـ حيث  البرىاهج التعميهياستخداـ 

يتـ فيً تحديد هستويات هتعددة هف األداء لىفس الواجب هقسـ عمى جهيع الطالب كؿ حسب 
 اىيتً الفىية في األداء، يعىي ٌذا في أي هستوى يبدأ باألداء.إهك

وهف ٌىا يتضح هٍاـ الهدرس كوىً الهسؤوؿ الهىفذ لمعهمية التعميهية هف خالؿ استخداهً 
أسموب تدريسي هعيف يحقؽ الغرض الهطموب هف الهفٍوـ التربوي أواًل باحتوائً لجهيع الطالب 

الهٍاري لمطالب إضافًة إلى فاعمية الوحدات التعميهية  وبىفس الوقت يعهؿ عمى تطوير األداء
 باستخداـ أساليب تدريس التربية الرياضية التي أسٍهت في تطوير القابميات البدىية والهٍارية.

وألف عيىة الدراسة هف الطالب الهبتدئيف، وبالتالي ألف كؿ ها يقدـ لٍـ سيكوف جديدًا، 
ف البرىاهج التعميهي يقدـ هف خاللٍا بأسموب جديد أل ،هها يظٍر هستوى التقدـ بشكؿ واضح

وطريقة تختمؼ عف الطريقة االعتيادية التي قد تسبب الهمؿ، فٍي تعهؿ عمى جذب اىتباي 
الطالب، واالحتفاظ بىشاطٍـ فترة أطوؿ، وأيضًا تعهؿ عمى هساعدتٍـ عمى هعايشتٍـ الفعمية 

 هها يزيد هف خبراتٍـ واىتباٌٍـ لمدرس.لمظروؼ الهحيطة بٍـ، وتصحيح األخطاء أواًل بأوؿ، 

( ودراسة ـ6408عيد )جريت كدراسة أُ  السابقة هع الدراسات السابقة التيوتتفؽ الىتائج 
ال يتـ إال هف خالؿ  ( عمى أف البرىاهج التعميهيـ6442( ودراسة خهيس )ـ6402أبو عوف )

لهىشود، ألىٍا عبارة عف استخداـ أساليب تدريسية هتىوعة في عهمية التدريس تحقؽ الغرض ا
ىظرية بيف الهعمـ والطالب والواجب الذي يقوهوف بً وهدى تأثير ذلؾ في الطالب )الهتعمـ(، 
لذلؾ ٌذي الىظرية تختار األسموب الهالئـ لمتوصؿ إلى هجهوعة هعيىة هف األٌداؼ الهرجوة، 

 وبٍذا يكوف الباحث قد حقؽ أٌدافٍا وفروضٍا.
 ي أدت إلى األثر اإليجابي لمبرنامج:ويمخص الباحث األسباب الت

والوسائؿ  لألدواتوفر البرىاهج التعميهي الوقت وزاد هف فرص استخداـ الطالب الوقت:  .1
 .التعميهية هها يعزز عهمية التعمـ
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لقد ساعدت البرىاهج التعميهي بشكؿ كبير عمى هراعاة الفروؽ الفردية بيف الفروق الفردية:  .2
أف ٌىاؾ طالب استطاعوا التعمـ بعدد قميؿ هف لتعميهي البرىاهج ااذ بيف  ،الطالب

الهحاوالت، إال أف ٌىاؾ طالب احتاجوا هحاوالت أكثر، وبذلؾ خدـ البرىاهج التعميهي هبدأ 
 التدرج في التعميـ، وحسب هقدرة كؿ طالب بشكؿ هىفرد.

ذا عكس ها كاىت عميً الطريقةلـ تحدث أي إصابة عمى اإلالجانب الصحي:  .3  طالؽ، ٌو
 االعتيادية.

هكاىية استخداـ األدوات هف قبؿ أكثر وؼ عىد الطالب، تالشي الخ الجانب الترويحي: .4 وا 
هف طالب في ذات الوقت، دفع كؿ الطالب لمهشاركة في الدرس، هها ولد شعور بالتىافس 

 يتجرؤواعاهؿ التشويؽ في عهمية التعمـ، وأصبح الطالب  بيىٍـ، وولد شعور بالهتعة، ووفر
 تخداـ األدوات واألجٍزة بشجاعة، وتحوؿ الخوؼ إلى جرأة وتغيرت الىتيجة.عمى اس

عىدها تكوف أعداد الطالب كبيرة يتـ  مالءمة البرنامج التعميمي لألعداد الكبيرة من الطالب:
 وال شؾ أف ٌذا كاف لً األثر الكبير عمى عهمية التعمـ. ،تقسيهٍـ إلى صفيف هتقابميف
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 : الستنتاجات:أولً 
خالؿ ها تحقؽ هف فروض الدراسة، ووفقًا لها أشارت إليً ىتائج الدراسة، وفى ضوء  هف

عرض وهىاقشة الىتائج، وفى حدود عيىة الدراسة واألدوات الهستخدهة، وهف خالؿ جهع 
 التالية: الىتائجالهعموهات الدقيقة، تـ التوصؿ إلى 

كرة السمة، حيث وصمت بعض هٍارات  هج التعميهي عمى هعدالت التحسف فيأثر البرىا -
تميٍا هٍارة التصويب %( 25.79التهرير عمى الحائط إلى ) ة تحسف في هٍارةأعمى ىسب

ة بىسب رًا هٍارة الهحاورة بيف األقهاع(، وأخي00202هف الوثب بعد تهرير وبمغت )
 (.%02288) لىإووصمت ىسبة التحسف هجتهعة %(، 04204)

 قدرة عمى فٍـ الهٍارات الحركية الهعقدة والصعبة يزيد البرىاهج التعميهي لدى الطالب ال -
يوفر عىصر التشويؽ والتعزيز واإلثارة لدى الطالب ويعهؿ عمى اختصار الزهف  -

 الهخصص لتعميـ الهٍارات.
 .الحيوية هف ىوعا الطالب هها يكسب الهٍارات عىد الحركي اإلحساس تىهية -
 التعمـ سرعة عمى الطالب قدرة في البرىاهج التعميهي ساٌـ توظيؼ وحسف التىويع إف  -

تقاف الهٍارات واستخداـ القدرات العقمية قبؿ وأثىاء تطبيؽ الهٍارات األساسية في رياضة  وا 
 كرة السمة كالتصور الذٌىي والتحميؿ والتخيؿ.

 : التوصيات: ثانياً 
 في ضوء حدود عيىة الدراسة وخصائصٍا وبعد عرض الىتائج يوصي الباحث بها يمي: 

تقاف هٍارات تعمـ سرعة في تساعد والذي ،البرىاهج التعميهي وظيؼت ضرورة - )التهريرة  وا 
 الصدرية، والهحاورة الهىخفضة، والتصويب هف الوثب( في كرة السمة.

تزويد الهدارس والكميات والهعاٌد فى هحافظات غزة بالبرىاهج التعميهي وذلؾ لتعزيز عهمية  -
 التعمـ والطرائؽ الهتىوعة.

 اهج التعميهي عمى جهيع الهٍارات األخرى لمعبة كرة السمة.تعهيـ البرى -
 تدريب الهدرسيف عمى استخداـ البرىاهج التعميهي. -
هف  عمى الهدارس لالستفادةىشر ىتائج ٌذي الدراسة وخطوات تطبيؽ ٌذا البرىاهج التعميهي  -

 ٌذي الىتائج.
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 : المقترحاتثالثاً 
هٍارات كرة السمة، والفردية األخرى، لهعرفة  االٌتهاـ بإجراء البحوث والدراسات عمى باقي -

 فاعمية توظيؼ البرىاهج التعميهي في التربية الرياضية.
إجراء الهزيد هف الدراسات والبحوث الختيار أساليب حديثة في تدريس الهقررات الدراسية،  -

 وهواكبة التطور الحادث في الدوؿ الهتقدهة.
اقي األلعاب الجهاعية، لهعرفة فاعمية توظيؼ االٌتهاـ بإجراء البحوث والدراسات عمى ب -

 البرىاهج التعميهي في التربية الرياضية.
الفردية األخرى، لهعرفة فاعمية توظيؼ األلعاب االٌتهاـ بإجراء البحوث والدراسات عمى  -

 البرىاهج التعميهي في التربية الرياضية.
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر والمراجع
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 المراجعو  المصادر

 القرآن الكريم 

 السنة النبوية

 : المراجع العربية    ً أول  
تأثير التدريب البصري عمى بعض القدرات البدىية ودقة التصويب ـ(. 2011). إبراٌيـ، آيات

كمية التربية الرياضية، جاهعة  .(رسالة هاجستير غير هىشورة) لىاشئات كرة السمة
 الزقازيؽ.

راسة ىتيجة التصويب لالعبي كرة السمة في ظروؼ التدريب د(. ـ1993) .شعباف ،إبراٌيـ 
 اإلسكىدرية. ،كمية التربية الرياضية لمبىيف .(هىشورة غير رسالة دكتوراي) والهىافسات

أثر توظيؼ الفيديو التفاعمي لتحسيف هٍارة التصويب في كرة ـ(. 2013) .إسهاعيؿ، حسػف
جاهعة  .(سالة هاجستير غير هىشورةر ) السمة لدى الالعبيف الىاشئيف بهحافظات غزة

ر، غزة.  األٌز

 هىشأة الهعارؼ. :اإلسكىدرية. )د.ط(، كرة السمة تطبيقات عهميةـ(. 2006). إسهاعيؿ، هحهد

 .2ط .األساسيات الهٍارية والخططية الٍجوهية في كرة السمةـ(. 2003) .هحهد ،إسهاعيؿ
 اإلسكىدرية: هىشأة الهعارؼ. 

 االسكىدرية: هىشأة الهعارؼ. . )د.ط(،الٍجـو في كرة السمة(. ـ1995) .هحهد، إسهاعيؿ  

 :القاٌرة .1ط .أساليب التعمـ لألطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصةـ(. 2004) .بٍجت، هحهود
 عالـ الكتب لمىشر.

 تخطيط الجهاعية األلعاب في الرياضي الهدرب ـ(.2003. )الديف عهاد ،البيؾ، عمي وعباس
 هىشأة :اإلسكىدرية .. )د.ط(وتطبيقات ىظريات ،التدريبية حهاؿالبراهج واأل وتصهيـ
 .الهعاٌد
فاعمية التدريب البميوهتري عمى بعض القدرات البدىية وهٍارات  ـ(.2006. )جاد اهلل، وساـ

 جاهعة اإلسكىدرية، .(رسالة هاجستير غير هىشورة) الكرة الطائرة لمىاشئيف بدولة فمسطيف
 هصر. 
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. تكىولوجيا التعميـ سمسمة تصهيـ التعميـ وهفٍوهً وأسسً وهبادئً (.ـ1995) .هاجد أبو جابر،
 الجهعية الهصرية لتكىولوجيا التعميـ. ، هصر:دراسات وبحوث

ـ(. درجة تفضيؿ طمبة كمية التربية الرياضية 2005). وليد ،الحهوريو الحايؾ، صادؽ 
الهضرب واتجاٌاتٍـ ألساليب التدريس الهستخدهة في تدريس هىاٌج كرة السمة والعاب 

ا.   .223-200(، 3) 6، جاهعة البحريف –هجمة العمـو التربوية والىفسية ىحٌو

 :القاٌرة ط(.د.) .الحديث في طرؽ تدريس كرة السمةـ(. 2002) .حسب اهلل، عمى وآخروف
 هؤسسة العبير لمطباعة.

 العالي ميـالتع وزارة بغداد: .. )د.ط(الرياضية التربية تدريس(. ـ1991) .وآخروف جهاؿ حسف،
 والبحث

االستراتيجيات الحديثة في تدريس الهٍارات األساسية في الكرة ـ(. 2012) .حسف، زكي
 هصر: دار الكتاب الحديث. .. )د.ط(الطائرة
ـ(. أثر استخداـ أربعة أساليب تدريس في تعمـ هٍارة 2012). وقاسـ، فريؽ ةحسيف، أهيى

هجمة القادسية لعمـو  .ية التربية لمعموـالتصويب هف الثبات بكرة السمة لدى طالبات كم
 .22-1(، 2) 12، التربية الرياضية

 .)د.ط( .الهٍارات الرياضية أسس التعمـ والتدريب والدليؿ الهصورـ(. 2002) .حهاد، هفتي
 القاٌرة: هركز الكتاب لمىشر.  

، والتعرؼ ـ(. الهواقؼ الشائعة لمتصويب بالوثب في هباريات كرة السمة2010) .حهداف، أحهد
إلى تأثير الهواقؼ التىافسية باستخداـ التدريبات الهستوحاة هف اكتشاؼ هواقؼ التصويب 

، (10) 24 ،لعموـ اإلىساىيةا -جاهعة الىجاح لألبحاث  هجمة .بالوثب في كرة السمة
3035- 3078. 

ـ(. تأثير استخداـ أسموب التدريس الهتداخؿ في تعمـ بعض هٍارات 2014) .حهداف، أحهد
 .82-51(، 1) 2، هجمة جاهعة األقصى .لعبة كرة السمة

فاعمية استخداـ الفيديو التفاعمي في تطوير بعض هٍارات الخداع  ـ(.2011) .داف، أحهدحه
هجمة الرافديف  .سمة لدى طالب التربية البدىية والرياضية بجاهعة األقصىفي كرة ال

 .255-241(، 58)18، ، جاهعة الهوصؿلمعمـو الرياضية

https://scholar.najah.edu/ar/journal/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%AF-24-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-10-2010
https://scholar.najah.edu/ar/journal/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%AF-24-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-10-2010
https://scholar.najah.edu/ar/journal/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%AF-24-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-10-2010
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فاعمية برىاهج تعميهي لهواجٍة صعوبات التعمـ التي تواجً ـ(. 2007) .خهيس، إسهاعيؿ
جاهعة حمواف،  .(رةرسالة دكتوراي غير هىشو ) التالهيذ أثىاء تعميـ هٍارات كرة السمة

 القاٌرة.

 .. )د.ط(سيكولوجية المعب بيف الىظرية والتطبيؽ(. ـ1996) .ههدوح ،خير اهلل، سيد والكىاىي
 القاٌرة: دار الىٍضة العربية.

كرة السمة تطبيقات عهمية وطرؽ ـ(. 2000) .وائؿ ،الدياسطيالدياسطى، عصاـ الديف و 
 يرى لمطباعة والىشر.القاٌرة: شركة الهاج .2ط .التدريس والتعمـ

، كرة السمة والقاىوف الدولي لكرة السمة تطبيقات عهمية(. ـ1996). الدياسطي، عصاـ الديف
.  كمية التربية الرياضية بالٍـر

دار  :عهاف .. )د.ط(هىاٌج التربية الرياضية بيف الىظرية والتطبيؽ(. ـ1993). عمي الديري،
 الفرقاف لمىشر. 

األردف: دار األوؿ  .. )د.ط(ساليب تدريس التربية الرياضيةأ(. ـ1997) .الديري، عمي
 لمطباعة والىشر.

أثر برىاهج تعميهي هقترح لهىحىى التغير لبعض الهٍارات (.ـ2016دويكات، أسهاء عباس. )
األساسية في كرة السمة لدى طالبات تخصص التربية الرياضية في جاهعة الىجاح 

 .ىابمسجاهعة الىجاح الوطىية ،  .(رسالة دكتوراي غير هىشورة) الوطىية

 .(. )د.طاحتراؽ الرياضي بيف ضغوط التدريب واإلجٍاد االىفعالي(. ـ1997) .راتب، أساهة
 دار الفكر العربي. :القاٌرة

فاعمية استخداـ بعض هعيىات التعمـ عمى هٍارة التصويب في كرة ـ(. 2005رزؽ، إيهاف )
 ، هصر.ة اإلسكىدريةجاهع .(هىشورة غير رسالة هاجستير) السمة

ـ(. تأثير استخداـ بعض أساليب تدريس التربية الرياضية في تعمـ 2008) .رضا، إسهاعيؿ
 .33-1(، 9) 1، هجمة عمـو التربية الرياضيةبعض هٍارات كرة اليد، 

 .1، طصعوبات التعمـ األسس الىظرية والتشخيصية والعالجية(. ـ1998) .الزيات، فتحي
 لمجاهعات.دار الىشر  :القاٌرة

القاٌرة: عالـ الكتب  .1ط .التدريس لذوي االحتياجات الخاصةـ(. 2003) .زيتوف، كهاؿ
 لمىشر.
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القاٌرة: دار الفكر  .2، طتعميـ ىاشئي كرة السمةـ(. 2004) .زيداف، هصطفى وهوسى، جهاؿ
 العربي.

 كر العربي. القاٌرة: دار الف .. )د.ط(كرة السمة لمهدرب والهدرس(. ـ1998) .زيداف، هصطفى

 بيروت: هؤسسة الهعارؼ. .. )د.ط(هع كرة السمة(. ـ1991) .سالـ، هختار

(. فعالية التدريب عمى العزو السببي وها وراء الذاكرة، وأثري في ـ2007) .سميهاف، هىتصر
تحسيف الدافعية األكاديهية، والكفاءة الذاتية، والفٍـ القرائي لدى تالهيذ ذوي صعوبات 

 جاهعة أسيوط، القاٌرة. .(دكتوراي غير هىشورة رسالة) التعمـ

تكىولوجيا التعميـ والهعموهات واستخداـ الكهبيوتر والفيديو في ـ(. 2000) .السيد، عاطؼ
 هطبعة رهضاف وأوالدي. :اإلسكىدرية .. )د.ط(التعميـ والتعمـ

لدى  تأثير تدريبات الهىافسة عمى تىهية بعض الهٍارات الٍجوهيةـ(. 2010) .شبؿ، أحهد
 جاهعة طىطا، القاٌرة. .(هىشورة غير رسالة هاجستير) ىاشئي كرة السمة

أثر برىاهج هقترح في تىهية بعض هٍارات القراءة لدى تالهيذ ـ(. 2009) .الشخريتي، سوسف
رسالة هاجستير ) الصؼ الثالث األساسي في هدارس وكالة الغوث الدولية بشهاؿ غزة

 غزة. الجاهعة اإلسالهية  .(غير هىشورة

تأثير استخداـ أسموبي التضهيف )االحتواء( وفحص الىفس لتعمـ  .ـ(2008شالش، بشائر )
 5، هجمة عموـ التربية الرياضية .هٍارتي الهىاولة الصدرية والطبطبة العالية بكرة السمة

(1 ،)16-38 . 
 .جاهعة البصرة، :العراؽ .. )د.ط(لتعمـ الحركيا(. ـ1993) .أكـر ،شمش، ىجاح وهحهود

األسموب التدريسي الهتداخؿ في االكتساب واالحتفاظ  . ـ(2008) .شيت، اياد وعيد، زياد
 ،هجمة الرافديف لمعمـو الرياضية بهٍارتي الهحاورة والتصويب هف الثبات في كرة السمة.

48 (14 ،)25 - 44. 

فاعمية برىاهج تدريبي هقترح لتحسيف القدرات البدىية الخاصة بهٍارة ـ(. 2011) .صالح، أحهد
رسالة هاجستير غير ) الضربة الٍجوهية لدى ىاشئي الكرة الطائرة في شهاؿ غزة

ر، غزة. .(هىشورة  جاهعة األٌز

http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1719905
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1719905
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1719905
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ٍة صعوبات التعمـ لهٍارة فاعمية برىاهج تعميهي هقترح لهواجـ(. 2014). صالح، أحهد
رسالة دكتوراي غير ) الضربة الساحقة في الكرة الطائرة لدى طالب الهرحمة الثاىوية

 هعٍد البحوث والدراسات العربية، القاٌرة. .(هىشورة

ـ(. فاعمية برىاهج تعميهي هقترح لهواجٍة صعوبات التعمـ لهٍارة 2015). صالح، أحهد
ررة لدى طالب الهرحمة الثاىوية، الضربة الساحقة في الكرة الطائ غزة -هجمة جاهعة األٌز

 .458-437(، 1) 17 )سمسمة العمـو اإلىساىية(

عهاف: دار الهسرة لمتوزيع  .2ط .هعجـ التقىيات التربويةـ(. 2000) .الصوفي، عبد اهلل
 والىشر.

سمة في برىاهج تعميهي هقترح لمهٍارات الٍجوهية في كرة الـ(. 2016عبد الحهيد، ايىاس )
رسالة ) .ضوء أسموب الىظـ وتأثيري عمى بعض ىواتج التعمـ لمصؼ االوؿ اإلعدادي

 ، هصر.جاهعة اإلسكىدرية( هاجستير غير هىشورة

الحديث في كرة السمة االسس العمهية (. ـ1999). هحهد صبحىحساىيف، عبد الدايـ، هحهد و 
 الفكر العربي. ٌرة: دارالقا .2ط .قاىوف(-اىتقاء-قياس-تدريب–والتطبيقية )تعميـ 

 –التدريس لمتعمـ في التربية البدىية والرياضة أساليب(. ـ1990) .عفاؼ الكريـ، عبد
 اإلسكىدرية: هىشأة الهعارؼ. .. )د.ط(تقويـ –استراتيجيات 
 .. )د.ط(التدريس لمتعمـ في التربية الرياضية والبدىية(. ـ1996) .عبد الكريـ، عفاؼ

 أة الهعارؼ.اإلسكىدرية: هطبعة هىش

تأثير برىاهج تعميهي هقترح باستخداـ أسموب التطبيؽ الذاتي ـ(. 2001) .عبد المطيؼ، سالي
الهتعدد الهستويات عمى تعمـ بعض هٍارات السالح والٍوكي لدى طالبات كمية التربية 

 جاهعة طىطا، هصر. .(رسالة هاجستير غير هىشورة) الرياضية

ة استخداـ هعمهي التربية الرياضية ألسموب التدريس العالجي فاعميـ(. 2005) .عبد اهلل، هعيف
 .(هىشورةغير رسالة هاجستير ) لذوي صعوبات التعمـ الحركي في درس التربية الرياضية

 كمية التربية الرياضية، القاٌرة.

العراؽ: دار الكتاب لمطباعة  .2ط .كرة السمة(. ـ1999) .عبد اهلل، هؤيد وحهوداف، فايز
 والىشر.
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ـ(. تأثير برىاهج تعميهي باستخداـ أسموب الٍريبرهيديا 2004) .ٌشاـ، وعثهافثهاف، عثهاف ع
هجمة  .عمى تعمـ بعض الهٍارات بدرس التربية الرياضية لتالهيذ الهرحمة اإلعدادية"

 . 229-210، (1) 20، عموـ وفىوف الرياضة

 :عهاف .. )د.ط(سباباأل –التشخيص  –صعوبات التعمـ الهفٍوـ ـ(. 2002العزة، سعيد )
 الدار العمهية الدولية ودار الثقافة. 

(. صعوبات تعمـ تالهيذ الصؼ الخاهس االبتدائي لهوضوعات ـ1994) .عطية، إبراٌيـ
هجمة دراسات في الهىاٌج الكسور في هىٍج الرياضيات بالههمكة العربية السعودية 

 (.28) العدد، وطرؽ التدريس

،، طرقً اإلحصائية-أدواتً-أساليب البحث العمهي هفاٌيهً (.ـ2000) .أحهد جودت ،عطوي
 ، عهاف. دار الثقافة لمىشر والتوزيع، والدار العمهية الدولية لمىشر والتوزيع.1ط

 دار الفكر العربي.  :، القاٌرةدليؿ البحث العمهي .(ـ1999) .خير الديف ،عويس

 دار الىشر لمجاهعات، .3ط .هىاٌج البحث العمهي .(ـ2001)هحهود. رجاء  ،أبو عالـ
 هصر.

 القاٌرة: دار الهعارؼ.. )د.ط(، عمـ الىفس الرياضي(. ـ1998عالوي، هحهد. )

ـ(. دراسة هقارىة في الشغؿ العهودي الهىجز وزاوية 2010) .عموف، عبد األهير وآخروف
، هجمة السمة إطالؽ الكرة بيف التصويب الىاجح والفاشؿ الهحتسب بثالث ىقاط بكرة

 .(3، العدد )عمـو التربية الحديثةهيساف ل

 ي. تأثير برىاهج هقترح عمى هستوى أداء بعض هٍارات كرة السمة لذو ـ(2010) .، شيهاءيعم
 جاهعة حمواف، القاٌرة.)رسالة هاجستير غير هىشورة(  .الدسبراكسيا صعوبات التعمـ فئة

مى تعمـ هٍارة تأثير استخداـ بعض األدوات الهساعدة ع (.ـ2016عوض، زيىب الحديدي )
 .)رسالة هاجستير غير هىشورة( التصويب في كرة السمة لدى تمهيذات الهرحمة اإلعدادية

 ، القاٌرة.جاهعة الهىصورة

أثر استخداـ أسموب التدريس الهتداخؿ "حؿ الهشكالت ـ(. 2015) .أبو عوف، شيريف
 واالكتشاؼ الهوجً" في تعمـ بعض هٍارات لعبة كرة السمة لدى طالبات كمية التربية

ر، غزة. .(رسالة هاجستير غير هىشورة) البدىية والرياضة بجاهعة األقصى  جاهعة األٌز
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تأثير برىاهج لمتدريبات الهوقفية عمى تحسيف دقة التصويب لالعبي ـ(. 2013) .عيد، هحهد
جاهعة  .(رسالة هاجستير غير هىشورة) الهستويات العميا لكرة السمة بدولة فمسطيف

 ، هصر.اإلسكىدرية

اإلسكىدرية: هىشأة  .. )د.ط(خبرات في العاب الصغار والكبار(. ـ1996) .إيميف فرج،
 الهعارؼ.

اإلسكىدرية: الفىية لمطباعة  .3ط. كرة السمة لمىاشئيف(. ـ1996) .فوزي، أحهد وسالهة، هحهد
 والىشر.

 القاٌرة، دار الفكر العربي. .. )د.ط(هبادئ عمـ الىفس الرياضيـ(. 2003) .فوزي، أحهد
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 المالحق
 تحكيم أدوات الدراسة فيبيم  الستعانةالسادة الخبراء الذين تم  (: أسماء1ممحق )

 الوظيفة الســــم ـ
 أستاذ الهىاٌج وطرؽ التدريس بالجاهعة االسالهية بغزة عزو عفاىة .أ.د  .1

 هحهد أبو شقير .أ.د  .2
بالجاهعة س وىائب عهيد كمية التربية لتدريأستاذ الهىاٌج وطرؽ ا

 االسالهية بغزة
 أستاذ الهىاٌج وطرؽ التدريس بالجاهعة االسالهية بغزة صالح الىاقة .د. أ  .3

 صادؽ فرواىة .د  .4
الهىاٌج وطرؽ التدريس ورئيس قسـ الهىاٌج هساعد بأستاذ 

 بالجاهعة االسالهية بغزة

بالجاهعة قسـ عمـ الىفس  ورئيس عمـ الىفس هساعد أستاذ ىبيؿ دخاف .د  .5
 االسالهية بغزة

هحهد حسيف  .د  .6
 العجوري

أستاذ التدريب الرياضي الهساعد بكمية التربية البدىية والرياضة 
 في جاهعة األقصى

الهىاٌج وطرؽ التدريس الهساعد بجاهعة القدس  هشارؾ أستاذ أحهد فارس صالح. د  .7
 شهاؿ غزة-الهفتوحة

هحهد حسيف أبو  .د  .8
 عودة

وزارة التربية هدارس بوهعمـ ستاذ التدريب الرياضي الهساعد أ
 والتعميـ.

هحهد إسهاعيؿ . د  .9
 عيد

)تخصص كرة سمة( وهدرب بكرة  دكتوراي في التربية الرياضية
 السمة.

أستاذ التدريب الرياضي الهساعد بكمية التربية البدىية والرياضة  حسيف أبو شرار. د  .10
 جاهعة األقصىفي 

سهاعيؿ ىادر إ. د  .11
 حالوة

أستاذ التدريب الرياضي الهساعد بكمية التربية البدىية والرياضة 
 في جاهعة األقصى

وساـ هوسى . د  .12
 جاداهلل

أستاذ التدريب الرياضي الهساعد بكمية التربية البدىية والرياضة 
 الكمية الجاهعية في

 التعميـ.وزارة التربية و هدارس ب هعمـهاجستير كرة سمة و  حسف يحيي إسهاعيؿ  .13
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نموذج استمارة استطالع رأى الخبراء لتحديد أىم الختبارات البدنية لميارات : (2ممحق )
 التمريرة الصدرية والمحاورة المنخفضة والتصويب بالوثب في رياضة كرة السمة

  

 ،،.......................................  تحية طيبة وبعد السيد الدكتور: 
 . من رمضان العزازيمؤ يقـو الباحث / 

فاعمية برنامج تعميمي مقترح لتنمية ميارات كرة "  :تٍدؼ الى التعرؼ عمى بإجراء دراسة
بات " ، وذلؾ ضهف هتطمالسمة لدى طالب كمية التربية البدنية والرياضة بجامعة األقصى بغزة 

زة، فالرجاء الهىاٌج وطرؽ التدريس بالجاهعة اإلسالهية بغ الحصوؿ عمى درجة الهاجستير في
تحديد أٌـ االختبارات البدىية لهٍارات التهريرة  تكـ الهساٌهة بأفكاركـ البىاءة فيهف سياد

( 60- 09الصدرية والهحاورة الهىخفضة والتصويب بالوثب في رياضة كرة السمة لمفئة العهرية )
 سىة لتكوف ضهف هحتوى البرىاهج، وذلؾ هف وجٍة ىظر سيادتكـ.

 ،،قبول التقدير والحتراموتفضموا سيادتكم ب

المتغير  م
 البدني

العناصر المنبثقة 
فق الختبارات البدنية عن المتغير البدني

أوا
شدة 
ق ب

أواف
 

فق
 أوا
ل

 

1 
القوة 
 المميزة
 بالسرعة

 القدرة لمرجمين

    الوثب العهودي هف الحركة.

    الوثب العهودي لسارجىت هف الثبات.

    .الوثب العريض هف الثبات

 لمذراعينالقدرة 
 العضمية لمرجمين
القدرة العضمية 

 الذراعين

    كغـ باليديف هف الجموس طواًل. (022)دفع كرة طبية

 (022)بعد هسافة بيد واحدة وزف رهي كرة طبية أل
   .كجـ

  

 المرونة 2

    ثىي الجذع أهاهًا أسفؿ هف الوقوؼ.
    رفع الجذع خمفًا هف االىبطاح.

    رفع الهىكبيف خمفًا هف االىبطاح.
    ثىي الجذع أهاهًا هف الجموس طوالً 

    سرعة دوراف الذراع حوؿ السمة. السرعة 3
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المتغير  م
 البدني

العناصر المنبثقة 
فق الختبارات البدنية عن المتغير البدني

أوا
شدة 
ق ب

أواف
 

فق
 أوا
ل

 

    ث( 02)الهكاف هدة  الجري في 
    هتر. (84)العدو لهسافة 

4 
 

 الرشاقة
 

    الجري هتعدد االتجاٌات.
    لهس الهستطيالت األربعة.

    .الهتعرججري 
    الجري المولبي .

    الجري االرتدادي الجاىبي .
    .(9+8+2+8+9)الجري هختمؼ األبعاد 

    .(2َ×2)الهكوكى   الجري

 الدقة 5

    التصويب عمى الدوائر الهتداخمة.
    التصويب عمى الهستطيالت الهتداخمة.

    ضرب الكرة إلى هركز هحدد عمى ٌدؼ صغير
    ث (84)التصويب عمى هربع في 

آراء أخرى يمكن اضافتيا: 
..............................................................................................
..............................................................................................

.............................................................................................. 
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 اختبارات القدرات البدنية والميارية المستخدمة فى الدراسة

 اختبار الوثب العمودي: الختبار األول

 :اس القدرة الرياضية لمرجميف هعاً اختبار قي اليدف. 
 :ىوات إلى ها بعد البموغ. س (9)هف  مستوى السن 
 :يصمح ٌذا االختبار لمبىيف والبىات.  الجنس 
 :(06)حائط أهمس بارتفاع  –قطع هف الطباشير  –عصا هترية لمقياس  األدوات واألجيزة 

 قدهًا. 
  :التعميمات 
  يقؼ الهختبر بإحدى جاىبية هواجً الحائط، والكعبيف هعًا، هع هسؾ الطباشير بيدي القريبة

ط هع االحتفاظ بكعبيً عمى األرض.  ويضع عالهة بالطباشير عمى الحائط في هف الحائ
 أعمى هكاف تصؿ إليً الطباشيرة التي بيف أصابع يديً. 

  .يقـو الهختبر بثىي الركبتيف ألسفؿ هع االستهرار في رفع يدي إلى أعمى 
  أعمى هكاف يقـو الهختبر بالوثب ألعمى بقدر الهستطاع ويضع عالهة أخرى بىفس اليد في

 وصؿ إليً بالقفز ألعمى هع االحتفاظ باستقاهة جسهً. 
 :حساب الدرجة 
  :يعطى الهختبر هف ثالث إلى خهس هحاوالت هتتالية 

تحتسب عدد البوصات أو السىتيهترات بيف العالهة التي سجمٍا الهختبر عىد وقوفً عمى 
 قياس ألقرب ىصؼ بوصة.االرض والعالهة الهسجمة ألحسف هحاولة في القفز ألعمى ويتـ ال

  :تعميمات إضافية 
  .عدـ أداء هحاولتيف أو اٌتزازات هتكررة لالستعداد لموثب ألعمى 
  .أف تكوف الطباشيرة عىد أصبعً األوسط والذراع األخرى بجاىب الجسـ 

 (668 ، صـ6442يقـو الهختبر بثىي الركبتيف ألخذ الدفعة لموثب ألعمى. )فرحات، 
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 دفع الكرة الطبية باليدين: الختبار الثاني

 :قياس القدرة لمذراعيف وحزاـ الكتفيف. الغرض من الختبار 
 :سىة حتى الجاهعة.  (06)هف  مستوى السن 
 :لمبىيف والبىات.  الجنس 
 :األدوات واألجيزة  
  كيمو جراـ. (4)كرة طبية 
 .عالهات هف الطباشير أو شريط الصؽ 
  شريط قياس.  –كرسي  –حبؿ صغير 
 مات: التعمي 
 .هف وضع الجموس عمى الكرسي والظٍر هستقيهًا 
 .يتـ هسؾ الكرة الطبية باليديف أهاـ الصدر وأسفؿ الذقف 
  يتـ ربط الهختبر بالحبؿ حوؿ صدري ويهسؾ هف خمؼ الكرسي وذلؾ لهىع حركة الجسـ

 لألهاـ هع الكرة.
 .يتـ دفع الكرة لألهاـ باليديف 
 :حساب الدرجة 
 ٍا الكرة في اتجاي أهاـ الكرسي ألحسف الهحاوالت الثالث.تحسب الهسافة التي تقطع 
 .تحسب ألقرب سـ وتسجؿ 
 .يهكف إعطاء هحاولة قبؿ القياس 
  :تعميمات إضافية 
 .يعطي الهختبر ثالث هحاوالت ىاجحة 
  تقاس الهسافة هف أهاـ رجؿ الكرسي ألقرب ىقطة تتركٍا الكرة عمى األرض هف ىاحية

 (235 ، صـ2007)فرحات،  الكرسي.
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 الوقوفمن ل أسف اختبار ثني الجذع أمامًا: الختبار الثالث

 هاهي لمعهَد الفقري.ألقياس هرَىة الثىي ا  :اليدف 
 والجيزةدًات األ:  
 ( ً50هقعد بدَو ظٍر ارتفاع) سـ 
 ( سن100هسطرة غير هرىة هقسهة هو صفر الى ) ،الهقعد بحيث  ً  عهَديا عمىػهثبت

 د.ػفمى لمهقعػة السػ( هَازيًا لمحاف100لسطح الهقعد َرقن ) ياً ( هَاز50يكَو رقن )
   سطح الهسطرة   . اى هؤشر خشبي يتحرك ع 
  اءالدتعميمات:  
  الهختبر فَق الهقعد َالقدهاو هضهَهتاو هع تثبيت اصابع القدهيو عمى حافة يقؼ

بحيث ؿ سفهفردتيو َيقَن الهختبر بثىي جذعً الى االهان َاألركبتيف َاالحتفاظ بال،الهقعد
أصابعً إلى أبعد هسافة ههكىة عمى أو تثبت عىد آخر هسافة  ،أطرافػر بػدفع الهؤشػي

 لٍا لهدة ثاىيتيو .ؿ يص
 الشرًط: 
 أثىاء األداء كبتيفثىي الرـ يجب عد. 
 فضمٍهاألٍها ؿ ختبر هحاَلتاو تسجلمه . 
 يجب أو يتن ثىي الجذع ببطء. 
 بر لهدة ثاىيتيواليٍا الهختؿ يص يجب الثبات عىد آخر هسافة. 
 لالتسجي: 
 بالسىتهترالهسافة االكبر  ًالهختبر الهسافة التي حققٍا في الهحاَلتيو َتحسب ل ؿيسج .

 (23، ص 6440َ،ىيف)حس
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 متر. (41)اختبار العدو : الختبار الرابع

 :قياس السرعة. اليدف 
  :اإلجراءات 
 .يفضؿ اشتراؾ اثىيف هف الهتسابقيف 
  بيىٍها أحدٌها لمبداية واآلخر لمىٍاية بحيث تكوف الهسافةتحدد هىطقة لمسباؽ بخطيف   

 .هتر (02)
 .يقؼ الهتسابؽ خمؼ خط البداية في وضع االستعداد 
 ( يقـو هىظـ السباؽ برفع يدي ويىادي" استعداReady ثـ يخفض ذراعً ويأهر باالىطالؽ )

(go ) 
  هتر األولى (02)هف بعد االىطالؽ ب بداية حساب الزهف وتشغيؿ ساعة اإليقاؼ. 
 .يجري الهختبر بأقصى سرعة لديً لقطع خط الىٍاية 
  هتر (84= 02-02)الهسافة الهقطوعة ٌي 
 :حساب الدرجة 
  ىتيجة السباؽ تحسب عمى أساس الوقت الذي استغرقً الهتسابؽ هف لحظة وصولً خط

هف الثاىية. )فرحات،  (420)هتر حتى عبور خط الىٍاية ويسجؿ الزهف ألقرب  15اؿ
 (864 ، صـ6442
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 اختبار الجري المتعرج: الختبار الخامس

 :قياس الرشاقة. اليدف 
 :األدوات واألجيزة  

 0224قدهًا ) (02)سـ( وعرضٍا  042428ياردة ) (00)هساحة أرض هسطحة طولٍا  -
سـ(، توضع 94أقداـ ) (8)سـ(، تقسـ ٌذي الهساحة إلى خهس حارات )عرض كؿ حارة 

لعاب القوى(، هع هراعاة الهقاييس واألبعاد الهوضحة، ساعة أربعة حواجز )حواجز أ
 إيقاؼ. 

  :التعميمات 

يبدأ الهختبر االختبار هف خمؼ الحاجز األوؿ هتبعًا السٍـ، حتى يعوج هرة أخرى إلى  -
 الحاجز األوؿ.

 :حساب الدرجة 

 يحسب الزهف هف بداية الجري هف خمؼ الحاجز األوؿ وحتى تخطي الهختبر لىفس -
. ولكؿ هختبر هحاولة واحدة عمى االختبار. )عبد الدايـ بعد أداء الدورة الهحددةالحاجز 

 (002 ـ، ص0999، هحهدو 
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  اختبار التصويب عمى الدوائر المتداخمة )التمرير بالدفع(: الختبار السادس

 قياس سرعة ودقة التهرير.اليدف : 

 حائط أهمس، كرة سمة، ساعة إيقاؼ. :األدوات واألجيزة 

ـ( هف الحائط، ويرسـ عمى الحائط ثالث 8أقداـ ) (04)ط عمى األرض وعمى بعد يرسـ خ ˗
سـ(، 2226بوصة ) (84)دوائر هتداخمة ذات هركز واحد ىصؼ قطر كؿ هىٍا ٌو: الكبرى 

سـ(، والحافة 6220بوصات ) (04)سـ(، ولمصغرى 2428بوصة ) (64)ولموسطى 
سـ( عف األرض.  كها يرتقع 24292)بوصة  (60)الخارجية السفمى لمدائرة الكبرى تبعد 

 .ـ(082260أربعة أقداـ وست بوصات )هركز الدائرة الصغرى عف األرض بهقدار 

 التعميمات : 

أقداـ،  (04)يقؼ الهختبر خمؼ الخط الهرسوـ عمى األرض ويبعد عف الحائط بهقدار  ˗
)التهريرة  وعىد سهاع إشارة البدء يقوـ الهختبر بالتهرير ىحو الحائط باستخداـ اليديف

الصدرية(، عمى أف يحاوؿ إصابة الدوائر الهرسوهة عمى الحائط، ثـ يعاود التقاط الكرة بعد 
 ارتدادٌا هف الحائط ليعاود هرة أخرى التصويب هف خمؼ الخط الهرسـو عمى األرض.

 ثاىية. (84)يكرر األداء بأسرع ها يهكف ألداء أكبر عدد هف التهريرات في 

 :الشروط 

 ثاىية فقط. (84)اإلصابات خالؿ الػػ  تحسب ىتائج .1

يجب أف تكوف قدها الهختبر خمؼ الخط الهرسوـ عمى األرض سواء عىد التهرير أو  .2
 االستالـ.

 يسهح لمهختبر بهحاولتيف عمى االختبار، عمى أف يحسب لً أفضمٍها. .3

  الخطوط الهرسوهة عمى الحائط تعتبر داخؿ هقاييس الدوائر .4

 :التسجل 

إصابة صحيحة يقوـ بٍا الهختبر خالؿ الثالثيف ثاىية الهقررة  تحسب الىقاط لكؿ
 لالختبار، وذلؾ وفقًا لمشروط التالية:

 درجات. 5إذا أصابت الكرة الدائرة الصغيرة يحصؿ الهختبر عمى  .1

 درجات. 3إذا أصابت الكرة الدائرة الهتوسطة يحصؿ الهختبر عمى  .2
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 عمى درجة واحدة.إذا أصابت الكرة الدائرة الكبرى يحصؿ الهختبر  .3

، هحهد)عبد الدايـ و  إذا خرجت الكرة عف جهيع الدوائر يحصؿ الهختبر عمى صفر. .4
 (99 ـ، ص0999

 التمرير الصدرية عمى حائط : السابعالختبار  

 اليدف من الختبار: 

 قياس دقة وسرعة التهريرة هف الصدر. ˗
 األدوات المستخدمة: 

ساعة  –طباشير  –هف األرض  (سـ048202)حائط أهمس ال يقؿ ارتفاعً عف  –كرة سمة  ˗
 هتر القياس. –إيقاؼ 

 

 

 

 

 

 يرسـ عمى الحائط خطيف :شرح الختبار: 

 .هف األرض (سـ048202)الخط األوؿ عمى بعد - أ

 .أعمى الخط األوؿ (سـ24)الخط الثاىي عمى بعد - ب

 .(ـ8)يرسـ خط البداية يبعد عف الحائط بهقدار  -

إشارة البدء يقوـ بالتهرير هف الصدر في اتجاي  خمؼ خط البداية وهع يقؼ الهختبر -
 .(ث64لهدة ) الحائط بيف الخطيف الهرسوهيف عميً

 التسجيل: 

 تحتسب الهحاوالت الىاجحة فى الهسافة الهحصورة بيف الهحيطيف خالؿ الزهف الهحدد.  -

 ال تحتسب كؿ تهريري عقب استالـ الكرة هف األرض . -

+ 

 الحائط

 هسقط جاىبى األرض

 األرض
 هسقط وجٍى 

 سـ 844

 الحائط

 سـ 24

 سـ 048
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فوؽ الخط هف ىقطة تحت الخط الهرسوـ أسفؿ و ال تحتسب كؿ تهريري ال هست الحائط  -
 .الهرسـو أعمى أو عميٍها

ث(. 64قاـ بٍا الهختبر خالؿ الزهف الهحدد ) حتساب عدد التهريرات الصحيحة التيا -
 (213، ص ـ6440)زيداف وهوسى، 

 المحاورة بين القماع: الثامنالختبار 

 قياس التحكـ في الكرةاليدف : 

 سمة/ كهمعب سمة/ ساعة ايقاؼ/ صافرةكرة  :الدوات المستخدمة 

 شرح الختبار: 

هف خط البداية لمهمعب وهف ثـ يحاور الكرة بيف االقهاع لهىتصؼ  يقؼ الالعب الهختبر ˗
 الهمعب وهف ثـ العودة لخط البداية

 تعميمات الختبار: 

 هحاوالت  (8)يعطى الالعب  ˗

 سـ (24)الهسافة بيف االقهاع  ˗

 /(171، ص 6442استغرقت أقؿ زهف )إسهاعيؿ،  لة  التيتحسب الهحاو  قياس الختبار 
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 التصويب بالوثب بعد تمرير: التاسعالختبار 

 بار:ختالغرض من اإل 

 قياس هٍارة التصويب بالوثب بعد تهرير. -
 :األدوات المستخدمة 

 هساعديف. –ٌدؼ كرة سمة   -ساعة توقيت  –كرات سمة  -
  ر:ختبااإلشرح 

هىطقة الهتوسطة هف السمة وذلؾ بعد أف يقوـ الهساعد يقوـ الالعب بالتصويب هف  ال -
 بتهرير الكرة لالعب الهصوب وهف ثـ يقـو بالتصويب.

 :تعميمات اإلختبار 

 ( هحاوالت عمى ٌدؼ السمة.3لكؿ العب ) -

 :قياس اإلختبار 

 تحتسب درجتاف لكؿ تصويبة ىاجحة تدخؿ الكرة فيٍا في السمة. -

 يٍا الكرة الحمقة وال تدخؿ السمة.تحتسب درجة واحدة لكؿ تصويبة تمهس ف -

التحتسب درجات عىدها تمهس الكرة الموحة وال تدخؿ فيٍا الكرة السمة أو ال تمهس  -
 (080 ـ، ص0999، الحمقة. )عبد الدايـ وحساىيف
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 استمارة تسجيل نتائج اإلختبارات البدنية والميارية لمطالب في كرة السمة: (3ممحق )

 .............................................................  ...... :اسم الطالب

 م
 اسم الختبار 

عرض  ونوع 
 الختبار

 عدد المحاولت
 مالحظات الدرجة

1 2 3 4 5 
 النوع الغرض

 القدرة الوثب العهودي لسارجىت 1

 

       
        القدرة دفع الكرة الطبية باليديف هف الجموس طوالً  2
        الهروىة ثىي الجذع أهاهًا أسفؿ هف الوقوؼ 3
        السرعة ـ30العدو هسافة  4
 الرشاقة الجري الهتعرج 5

 بدني
       

        الدقة التصويب عمى الدوائر الهتداخمة 6

 التهرير عمى الحائط 7
التهريرة 
 الصدرية

 ميارى

       

 الهحاورة بيف األقهاع 8
هحاورة ال

        الهىخفضة

 التصويب بالوثب بعد تهرير 9
التصويب 
        بالوثب
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 البرنامج التعميمي المقترح: (4ممحق )

 األسبوع  األول/  الوحدة التدريسية األولى والثانية

 ريرة الصدريةاليدف الميارى: يؤدي ميارة التم    دقيقة                                    120 :زمن الوحدة

أجزاء 

 الوحدة
 األدواث الجبوب التىظيمي المحتوى األهداف الزمه

البروبمج 

التعليمي 

 المقترح

 التقويم

أػّااااااابي 

 ئداس٠خ 

 ٠ذسن أ١ّ٘خ اإلؽّبء اٌغ١ذ - ق 04

 ٠غبُ٘ فٟ ؽفظ إٌظبَ ٚرٕف١ز اٌزؼ١ٍّبد ٚاٌزٛع١ٙبد-

 ٠ٕشؾ لذساد اٌؼًّ اٌغّبػٝ ٚاٌزؼبْٚ -

 خ أصٕبء األداء ٚاالططفبف2 ٠مزشػ ٚلفبد ِش٠ؾ--

ٚلٛف اٌطالة فٝ  أخز اٌغ١بة ٚرغ١١ش اٌّالثظ ٚرغ١ٙض األدٚاد -

 لبؽشاد

X    X    X    X 

X    X    X    X 

X    X    X    X 

 

 -عغً غ١بة

 طبفشح
رمغاا١ُ اٌطااالة -

ؽغااات اٌفاااشٚق 

اٌفشد٠اااااااخ فاااااااٟ 

   .اٌّغّٛػبد

 

رمغاا١ُ اٌّٙاابسح -

ئٌاااااااٝ أعاااااااضاء 

 .فشػ١خ

 

رمااااااااااااااااااااااااذ٠ُ -

ٙااااااااااااابد اٌزٛع١

اٌؼااااااااااااشٚس٠خ 

ٌٍطبٌااااات أصٕااااابء 

ٚثؼاااااذ رطج١اااااك 

 .اٌّٙبسح

 

اٌزاااااذسط ِااااآ -

 .اٌغًٙ ٌٍظؼت

رمااااذ٠ُ اٌزغز٠ااااخ -

 .اٌشاعؼخ

اٌّالؽظ

ح 

 ٚاٌّزبثؼخ

 

ئؽّااااااابء 

 ػبَ

 2صب١ٔخ  02رؼذٚ ؽٛي ٍِؼت وشح اٌغٍخ ٌّذح  - ق 04

 ٠جزذع إٌّٛػبد اٌّّىٕخ داخً ث١ٕخ االؽّبء-

 ٠ىزشف  رذس٠جبد رغبػذ٘ب ػٍٝ اٌز١ٙئخ اٌجذ١ٔخ2-

 –أْ ٠إدٞ اٌطبٌت رّش٠ٕبد ثذ١ٔخ ٌؼٕبطش ) اٌمذسح ٌٍازساػ١ٓ  -

 اٌّشٚٔخ ( 2 –اٌغشػخ  –اٌمذسح ٌٍشع١ٍٓ 

 صب١ٔخ  02اٌؼذٚ ؽٛي ٍِؼت وشح اٌغٍخ ٌّذح -

  رجبدي ١ًِ اٌغزع ػٍٝ اٌغبٔج١ٓ -

 ِذ اٌزساػ١ٓ أِبِب   -

 اٌٛصت ثبٌزجبدي أِبِب  ٚخٍفب  2 -

 ػًّ دٚائش ثبٌزساػ١ٓ أِبِب  ٚخٍفب  2 -

 اٌغشٜ فٝ طفٛف

 

 أزشبس ؽش

 X        X               

X 

   X        X       X    

X       X                

X       

 

-طبفشح  

عبػخ ئ٠مبف 

 ألّبع

 

 

ئػاااااااااذاد 

ثااااااااااذٔٝ 

 خبص

 ٠غبُ٘ فٟ دلخ األداء اٌظؾ١ؼ2 -  ق 04

 ٠ىزشف رذس٠جبد ر١ّٙذ٠خ ٌٍّٙبسح اٌّؼزبدح 2 -

 ٠ىزغت اإلؽغبط ثبٌزٛل١ذ اٌضِبٔٝ ٚاٌّىبٔٝ  -

 ٠ىزغت اٌمذسح ػٍٝ أداء رذس٠جبد ِخزٍفخ ثبٌىشح 2 -

ٌألداء  ٠إ٠ٍٗ٘ىزغت اٌزٛافك ٚاٌزٛل١ذ إٌّبعت اٌزٜ  -

 اٌّٙبس2ٜ

 0-8غابفخ ِآ رّش٠ش اٌىشح ٌٍض١ِاً اٌّٛاعاٗ ٌّ- 

 ِزش2

ٔفظ اٌزذس٠ت، ٌىٓ ص٠بدح اٌّغبفخ ثا١ٓ اٌاض١ٍ١ِٓ -

 ِٚشاػبح اٌذلخ2 

رّش٠ااش اٌىااشح ِاآ أِااابَ اٌغغااُ ٚاٌزمبؽٙااب ِااآ -

 اٌخٍف 

 ٔفظ اٌزذس٠ت ػٍٝ ص٠بدح اٌغشػخ2-

 

رظؾ١ؼ  وشاد عٍخ

 األخطبء
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أجزاء 

 الوحدة
 األدواث الجبوب التىظيمي المحتوى األهداف الزمه

البروبمج 

التعليمي 

 المقترح

 التقويم

اٌغاااااااضء 

 اٌشئ١ظ 

داء ٠ّٕٟ اٌظجش فٟ اٌمذسح ػٍاٝ االوزشابف اٌّطٍٛثاخ ِٕٙاب ٌاأل - ق 04

 ٠ٕشؾ اٌمذساد اٌفىش٠خ ٌؾً ِشىٍخ ِٙبس٠خ -اٌظؾ١ؼ 

ثااذائً ٚخ١اابساد ٌىااً ِض١ااش  إل٠غاابد٠ٕشااؾ اٌمااذساد اٌفىش٠ااخ  - 

 )عإاي س٠بػٟ(

 أْ ٠زّىٓ ِٓ أداء ِٙبسح اٌزّش٠شح اٌظذس٠خ 2 -

أْ ٠ؾااااً ِشااااىٍخ أداء ِٙاااابسح اٌزّش٠ااااش اٌزّش٠ااااشح اٌظااااذس٠خ  -

 ثبٌشعغ١ٓ ٚاألطبثغ2 

 ١خ اٌّٙبسح أٚ إٌشبؽ٠ّٕٟ  ٍِىخ اٌزجظش فٟ ثٕ

 ٠ىزشف اٌّؼبسف ٚاٌّؼٍِٛبد اٌخبطخ ثبٌزّش٠شح اٌظذس٠خ  -

٠ذسن  اٌؼاللخ ث١ٓ اٌزّش٠شح اٌظذس٠خ ٚاٌّض١ش )اٌغإاي( اٌّمذَ  -

 ِٓ لجً اٌّؼٍُ

٠ذسن أْ اٌزّش٠ش ٘ٛ ألظش اٌطشق ٌٍٛطاٛي ٌٍٙاذف ٌٚآ ٠ازُ  -

  اٌزٜ ٠غؼذ اٌفشد ٚاٌغّبػخ ٟرٌه ئال ػٓ ؽش٠ك اٌؼًّ اٌغّبػ

٠ّغااااه اٌىااااشح ثبٌطش٠مااااخ اٌظااااؾ١ؾخ ٠ٚؾاااازفظ -

ثاابٌّشفم١ٓ فااٟ ؽبٌااخ أضٕاابء ٚلش٠جااخ ِاآ اٌّؼظااُ 

 )ٚلفخ االعزؼذاد اٌٙغ١ِٛخ اٌظؾ١ؾخ(2

٠ذفغ ثب١ٌذ٠ٓ ِآ أِابَ اٌظاذس ٚرٌاه ثّاذ عاش٠غ -

ِاآ اٌّااشفم١ٓ ٚفااٟ ٔفااظ اٌٛلااذ ٠ّااذ اٌاازساػ١ٓ 

٠ٚذفغ ثبألطبثغ فاٟ ؽشواخ دائش٠اخ ثؾ١اش رٕزٙاٟ 

ْ اٌّّزااذربْ ئٌااٝ األِاابَ ؽشوااخ اٌااذفغ ٚاٌاازساػب

أخااز خطااٛح --ٚاٌىفاابْ ٠زغٙاابْ ألعاافً ٚاٌخاابسط 

ثبٌشعااً اٌخٍف١ااخ فااٟ ارغاابٖ اٌشااخض اٌاازٞ عاا١زُ 

رّش٠ااش اٌىااشح ئ١ٌااٗ إلوغاابة اٌىااشح اٌمااٛح اٌذافؼااخ 

اٌالصِااخ، ٚدلااخ اٌزّش٠ااشح ٚاٌؾفاابز ػٍااٝ ارااضاْ 

 اٌغغ2ُ، 

  وشاد عٍخ  

رٕااٛع اٌّض١ااشاد 

اٌغاااااااااااااااااااّؼ١خ 

 .ٚاٌجظش٠خ

 

اعااااااااااااااااازخذاَ -

اٌزؼض٠ااااااااااااااااااااض 

ٚاٌزشااااااااااااااااغ١غ 

ٚاٌزؾف١اااض أصٕااابء 

 .اٌزذس٠ظ

 

اٌّالؽظ

 ح

ٚرظؾ١

ػ 

 األخطبء
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أجزاء 

 الوحدة
 األدواث الجبوب التىظيمي المحتوى األهداف الزمه

البروبمج 

التعليمي 

 المقترح

 التقويم

رااذس٠جبد 

االسرمااابء 

 ّٙبسحثبٌ

أْ ٠ؾااً ِشااىٍخ األداء اٌغ١ااذ ٌّٙاابسح اٌزّش٠ااشح اٌظااذس٠خ ِاآ  - ق 04

 اٌغشٜ ِغ اخزالف اٌّغبفبد2

٠ظاااً ٌّغااازٜٛ األِااابْ اإلٔفؼااابٌٟ ٌٍزؼج١اااش ػااآ االعااازغبثبد 

 اٌّزٛلؼخ ٚاٌّأٌٛفخ

٠مزشػ ؽال  ٌٍماذسح ػٍاٝ اٌزى١اف ِاغ اٌاضِالء ٚاٌجؼاذ ػآ ؽات  -

 اٌزاد 2

 ٔشبؽ وشح اٌغٍخ ٠2ىزغت اٌم١ُ إٌبثؼخ ِٓ ِّبسعخ  -

 ٠زؾمك ِٓ اٌؾٍٛي ٚرٕظ١ّٙب ألغشاع خبطخ2

 ٠ز١ؼ  اٌفشطخ ١ٌّٕٟ االعزغبثخ ٌٍطبٌت -

 ٠زؼشف أ١ّ٘خ رذس٠جبد اإلسرمبء ثبٌّٙبسح2  -

٠جزااذع إٌّٛػاابد اٌّّىٕااخ داخااً ث١ٕااخ اٌزّش٠ااشح اٌظااذس٠خ ِاآ -

 2َ 0ِغبفخ 

 ٠غاابُ٘ فااٟ األداء اٌغ١ااذ ٌّٙاابسح اٌزّش٠ااشح اٌظااذس٠خ ِاآ اٌضجاابد-

 2َ 6ِٚٓ ِغبفخ 

 

 اٌزّش٠شح اٌظذس٠خ فٝ ِضٍش2  -

 اٌزّش٠شح اٌظذس٠خ فٝ طفٛف ِزمبثٍخ 2  -

 اٌزّش٠شح اٌظذس٠خ ثطٛي اٌٍّؼت ثبٌغش2ٜ   -

 

 

 

X   X   X 

 X      X 

     X                             

 ِضٍش

 

X     X 

X     X 

X     X 

 طفٛف ِزمبثٍخ

 

 

X     X 

X     X 

X     X 

X     X 

 عشٞ ؽٛي اٌٍّؼت  

وشاد 

 عٍخ

 

 ألّبع

 

اعااااااااااااااااازخذاَ -

اٌم١ااابط ِؼشفاااخ 

ِاااااااذٜ ٔغااااااابػ 

 .اٌّٙبسح

 

سثاااؾ اٌّٙااابسح -

اٌؾب١ٌااااااااااااااااااااااخ 

ثبٌّٙاااااااااااااابساد 

 .اٌغبثمخ

 

اٌزٕااااااٛع فااااااٟ -

ؽش٠مخ ٚأعٍٛة 

اٌزاااذس٠ظ)اٌزؼٍُ 

 ثبأللشاْ(

 

اٌزماااااا٠ُٛ فااااااٟ -

زشٚف ٚأٚلبد 

 .ِخزٍفخ

اٌّالؽظ

 ح

ٚرظااااؾ١

ػ 

 األخطبء

اٌغاااااااضء 

 اٌخزبِٝ 

 ٌفشطخ ألداء رّش٠ٕبد اٌزٙذئخ ثؼذ اٌذسط ٠2ز١ؼ  ا - ق 04

٠جزااذع رّش٠ٕاابد ٌزٙذئااخ ػؼااالد اٌغغااُ اٌؼبٍِااخ أصٕاابء األداء  -

 اٌّٙبسٜ 2

٠ىزشف اٌشؼٛس ثبالعزشخبء ٚاٌشاؽخ إٌفغ١خ ِٓ خالي اٌزٕفظ  -

 اٌؼ١ّك2

 ٠ظً ٌّغزٜٛ اٌشؼٛس ثبٌضجبد االٔفؼبٌٝ ٚاٌضمخ ثبٌٕفظ 2 -

 أزشبس ؽش رّش٠ٕبد رٙذئخ ٌغ١ّغ أعضاء اٌغغُ

 X        X               

X 

   X        X       X    

X       X                

X      X 

ثذْٚ 

 أدٚاد

اٌّزبثؼااااخ 

 ٚاٌزم٠ُٛ
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 الصدريةكرة السمة         الموضوع الخاص/ التمريرة  الموضوع العام/   (          اليوم والتاريخ/       1ورقة عمل )     األسبوع / األول 

أجزاء 
 وصف العمل  الزمن الدرس

 المؤدي التكرار
رشادات  التوضيح )المالحظة( تعميمات وا 
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 ٠زُ ِغه اٌىشح وّب فٟ ِٙبسح ِغه اٌىشح2

بع اٌؾٛع اٌٛلٛف ٚاٌمذِبْ ِزجبػذربْ ثبرغ

ٚاٌمذَ ا١ٌغشٜ ِزمذِخ ػٓ ا١ٌّٕٝ ٚاالِششبؽ 

 رش١ش ٌألِب2َ

 صمً اٌغغُ ِٛصػب ػٍٝ اٌمذ١ِٓ ثبٌزغب2ٞٚ

 اصٕٟ اٌشوجز١ٓ ل١ٍال ِغ ١ًِ اٌغزع ٌالِب2َ

 إٌظش ٠ىْٛ ٌألِبَ 2

ا١ٌذ٠ٓ ٌشعّذائشح طغ١شح ثبٌىشح  ثزؾش٠ه لُ

ثؼ١ذا ػٓ اٌغغُ  ٚاِبَ اٌظذس ٚرٌه العفً 

ٝ ِىبْ ثذا٠خ اٌؾشوخ ػٍٝ ٌٍٚذاخً صُ الػٍ

 شىً دائشح

اصٕبء رؾش٠ه اٌىشح العفً ٌٍٚذاخً ثضٕٟ  لُ

 اٌشوجز١ٓ ل١ٍال2

اعزّش فٟ ؽشوخ اٌزّش٠ش ٚرٌه ثّذاٌزساػ١ٓ 

فٟ خؾ ِغزم١ُ ِغ ِذاٌغزع ألػٍٝ ٌٚالِبَ 

 فٟ ارغبٖ اٌزّش٠ش2

04-02 
 ِشح

أْ رّزذ اٌزساػبْ ثفشد اٌّشفم١ٓ ئٌٝ األِبَ  • 

 ِجبششح2 

 ٌّشفم2ٓ١صٕٟ ا •

 عشػخ ِذ اٌّشفم2ٓ١ ص٠بدح •

 رّش٠ش اٌىشح ث١ٓ اٌظذس ٚاٌؾٛع2 •

 أخز خطٛح ثبرغبٖ اٌزّش٠ش2 •

 2عش٠ؼخرإدٜ ثؾشوخ  •

 اٌشعغ١ٓ ٚاألطبثغ ٚاٌّشفم١ٓ 2 لٛح •

 ٔظش اٌّّشس ئٌٝ األِبَ فٟ ارغبٖ اٌّغز2ٍُ •

 صٕٟ اٌشوجز١ٓ أصٕبء رأد٠خ اٌزّش٠شح2  ص٠بدح •

 اٌّغز2ٍُ رؾذ٠ذ اٌّّشس ٌالػت  •

 دٚساْ اٌىشح ػىظ ارغبٖ ػمشة اٌغبػخ2 •

اٌىفبْ ٠زغٙبْ ألعفً ٚاٌخبسط ل١ٍال  فٟ اٌٛػغ  •

 إٌٙبئٟ
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 دقيقة         اليدف الميارى: يؤدي ميارة التمريرة الصدرية 120 :زمن الوحدة             الوحدة التدريسية الثالثة والرابعة األسبوع الثاني/

أجزاء 

 الوحدة
 التقويم البروبمج التعليمي المقترح األدواث الجبوب التىظيمي المحتوى األهداف هالزم

أػّااااااابي 

 ئداس٠خ 

٠غاااابُ٘ فااااٟ ؽفااااظ إٌظاااابَ ٚرٕف١ااااز اٌزؼ١ٍّاااابد - ق 04

 ٚاٌزٛع١ٙبد 

 ٠ٕشؾ لذساد اٌؼًّ اٌغّبػٝ ٚاٌزؼبْٚ -

 ٠مزشػ ٚلفبد ِش٠ؾخ أصٕبء األداء ٚاالططفبف2 -

 ٠ذسن أ١ّ٘خ اإلؽّبء اٌغ١ذ - 

خااز اٌغ١اابة ٚرغ١١ااش اٌّالثااظ ٚرغ١ٙااض أ-

 األدٚاد 

ٚلٛف اٌطالة فٝ 

 لبؽشاد

X    X    X    X 

X    X    X    X 

X    X    X    X 

 -عغً غ١بة

 طبفشح
رمغااا١ُ اٌطاااالة ؽغااات اٌفاااشٚق -

   .اٌفشد٠خ فٟ اٌّغّٛػبد

 

رمغااااا١ُ اٌّٙااااابسح ئٌاااااٝ أعاااااضاء -

 .فشػ١خ

 

رمااااذ٠ُ اٌزٛع١ٙاااابد اٌؼااااشٚس٠خ -

رطج١اااااك  ٌٍطبٌااااات أصٕااااابء ٚثؼاااااذ

 .اٌّٙبسح

 

 .اٌزذسط ِٓ اٌغًٙ ٌٍظؼت-

 .رمذ٠ُ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ-

 

رٕااااااااٛع اٌّض١ااااااااشاد اٌغااااااااّؼ١خ 

 .ٚاٌجظش٠خ

 

اعااااازخذاَ اٌزؼض٠اااااض ٚاٌزشاااااغ١غ -

 .ٚاٌزؾف١ض أصٕبء اٌزذس٠ظ

 

اٌّالؽظخ 

 ٚاٌّزبثؼخ

 

ئؽّااااااابء 

 ػبَ

 ٠غشٞ ؽٛي ٍِؼت وشح اٌغٍخ2- ق 04

 ٠إدٞ رّش٠ٕبد ثذ١ٔخ ٌؼٕبطش ) اٌمذسح ٌٍازساػ١ٓ-

 عشػخ(  -رؾًّ -ِشٚٔخ–اٌمذسح ٌشع١ٍٓ  –

٠ٕشؾ اٌمذساد اٌجذ١ٔخ ٌٍٛطٛي ئٌٝ اٌغؼبدح أصٕبء -

 األداء 

 ٠ىزشف أُ٘ اٌؼؼالد اٌؼبٍِخ فٟ اٌّٙبسح2 -

 اٌغشٜ ؽٛي ٍِؼت وشح اٌغٍخ -

 اٌٛصت ثبٌزجبدي أِبِب  ٚخٍفب  -

 أداء دٚائش ثبٌزساػ١ٓ أِبِب  ٚخٍفب  -

 ١ٓ رجبدي ػغؾ اٌشلجخ ػٍٝ اٌغبٔج-

 رجبدي ػغؾ اٌشلجخ ػٍٝ اٌغبٔج١ٓ-

 اٌغشٜ فٝ طفٛف

 

 أزشبس ؽش
 X        X               X 

   X        X       X    

X       X                X       

 

-طبفشح  

عبػخ ئ٠مبف 

 ألّبع

 

 

ئػاااااااااذاد 

ثااااااااااذٔٝ 

 خبص

٠ىزغااات اٌمااااذسح ػٍاااٝ أداء رااااذس٠جبد ِخزٍفااااخ  -  ق 04

 ثبٌىشح 2

 ٠إٍ٘ٗزٛافك ٚاٌزٛل١ذ إٌّبعت اٌزٜ ٠ىزغت اٌ -

 ٌألداء اٌّٙبس2ٜ

 ٠ّشساٌىشح ِٓ ِخزٍف االرغب٘بد2  -

٠مزشػ رذس٠جبد ثبٌىشح ؽٛي أعضاء ِخزٍفخ  -

 ٌٍغغ2ُ

 ٠غبُ٘ فٟ رأد٠خ األداء اٌظؾ١ؼ2 -

 رّش٠ش اٌىشح ؽٛي اٌغزع 2- 

 ٠غت ِشاػبح ػذَ ٌّظ اٌىشح ٌٍغغُ 2 -

ٙب ِٓ رّش٠ش اٌىشح ِٓ أِبَ اٌغغُ ٚاٌزمبؽ

 اٌخٍف 

 

رظؾ١ؼ  وشاد عٍخ

 األخطبء
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أجزاء 

 الوحدة
 التقويم البروبمج التعليمي المقترح األدواث الجبوب التىظيمي المحتوى األهداف هالزم

اٌغاااااااضء 

 اٌشئ١ظ 

  الصدرية ةيكتسب ادلعارف وادلعلومات اخلاصة بالتمرير  - ق 04
يكتسب القدرة على الوصول اىل معرفة خطوات األداء  -

يتمكن من  -للتمريرة الصدرية ادلهارى والفن الصحيح 
 التمريرة الصدريةأداء مهارة 

بالرسغٌن  التمريرة الصدريةمهارة أداء  حيل مشكلة -
 واألصابع .

باليدين والقدمٌن والنظر بعد أداء  يتيح  الفرصة للمتابعة -
 ادلهارة .

 ادلثابرة على بذل اجلهد. ينشط القدرة و -

شرررط يريقررة األداء ادليكرراليكي الصررحيح للمهررارة -
 مع تأدية منوذج سليم ألداء ادلهارة من زوايا سلتلفة. 

ة الصرررررررررحيح وودفرررررررررة ا سرررررررررتعداد مسررررررررر  الكرررررررررر  -
 8اذلجوميررة يقررال الأعررب أمرررام بررا ط علررى بعرررد 

أمتررار ليرررألدي األداء ادليكررراليكي دلهررارة التمررررين مرررع 
مأبظررررة  اررررات الررررريلٌن وادليررررل دلرررريأً مررررن اجلررررذ  

 لألمام مث ميس  الكرة للتكرار.
التررررررردريب علرررررررى التمريررررررررة العدديرررررررة   ا اىرررررررات -

 سلتلفة.

 اٌّالؽظخ عٍخ وشاد طف١ٓ ِزٛاع١ٙٓ 

ٚرظؾ١ؼ 

 األخطبء

رااذس٠جبد 

االسرمااابء 

 ثبٌّٙبسح

أن يصل الطالب اىل درية عالية من األداء ادلهارى  - ق 04
 الصحيح والسريع والذى يتميز بالددة .

لقدرة على تركيز ا لتااه بأً ل الطالب يقرتطأن  -
 الزميل . وسرعة رد الفعل لتمرير

والتعاون مع  أن ينشط ددرات العمل اجلماعى -
 الزميلة .

أن يكتسب الطالب القدرة على أداء الوايب  -
 ادلطلوب منها بىت يكتمل األداء .

 ادلثابرة على بذل اجلهد .  الطالب  يساىمأن  -
أن يكتسررب الطالررب القرردرة علررى ادلأبظررة والتفكررًن  -

 ىف ابتكار تدرياات يديدة لتطوير األداء .

 
 والرذينالطأب التمريرة الصدرية لصال من  -

 الكرة للممر األصلي .  ونيريع
أداء متريرررررررات سلتلطررررررة بررررررٌن كررررررل إ نرررررران مررررررن  -

 الطأب .
 متقابلة . صفوفالتمريرة الصدرية ىف  - 

 
X     X 

X     X 

X     X 

 متقابلة صقوف
 

                         X 

X          X 

                         X 

 
X       X     

 

 
X       X     

 وشاد عٍخ

 

 ألّبع

 
اعزخذاَ اٌم١بط ِؼشفخ ِذٜ -

 .ٔغبػ اٌّٙبسح

 

سثؾ اٌّٙبسح اٌؾب١ٌخ ثبٌّٙبساد -

 .اٌغبثمخ

 

اٌزٕٛع فٟ ؽش٠مخ ٚأعٍٛة -

 اٌزذس٠ظ)اٌزؼٍُ ثبأللشاْ(

 

اٌزم٠ُٛ فٟ زشٚف ٚأٚلبد -

 .ِخزٍفخ

 اٌّالؽظخ

ٚرظؾ١ؼ 

 األخطبء
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أجزاء 

 الوحدة
 التقويم البروبمج التعليمي المقترح األدواث الجبوب التىظيمي المحتوى األهداف هالزم

اٌغاااااااضء 

 اٌخزبِٝ 

 اء مترينات التهد ة بعد الدرس . .يتيح  الفرصة ألد - ق 04
ياتررد  مترينررات لتهد ررة عسررأت اجلسررم العاملررة أ نرراء  -

 األداء ادلهارى ..
يكتشررررال الشررررعور با سرررررتخاء والرابررررة النفسررررية مررررن  -

 خأل التنفس العميق
يصررررل دلسررررتوى الشررررعور بالثاررررات ا لفعرررراىل والثقررررة  - -

 بالنفس .

 بس ؽشأزش مترينات هتد ة جلميع أيزاء اجلسم
 X        X               X 
   X        X       X    

X       X                X      X 

 

ثذْٚ 

 أدٚاد

اٌّزبثؼخ 

 ٚاٌزم٠ُٛ
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 يرة الصدريةكرة السمة      الموضوع الخاص/ التمر  الموضوع العام/      (          اليوم والتاريخ/     2األسبوع / الثاني         ورقة عمل )

أجزاء 
 وصف العمل  الزمن الدرس

 المؤدي التكرار
رشادات  التوضيح )المالحظة( تعميمات وا 
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ششػ ؽش٠مخ األداء ا١ٌّىب١ٔىٟ اٌظؾ١ؼ  •

ٌّشب٘ذح  ٌٍّٙبسح ِغ رأد٠خ ّٔٛرط ع١ٍُ

 اٌالػج١ٓ ألداء اٌّٙبسح ِٓ صٚا٠ب ِخزٍفخ2 

ِٓ ِغه اٌىشح اٌظؾ١ؼ ٚٚلفخ  •

االعزؼذاد اٌٙغ١ِٛخ ٠مف اٌالػت أِبَ 

أِزبس ١ٌإدٞ األداء  8ؽبئؾ ػٍٝ ثؼذ 

ا١ٌّىب١ٔىٟ ٌّٙبسح اٌزّش٠ٓ ِغ ِالؽظخ 

صجبد اٌشع١ٍٓ ٚا١ًٌّ ل١ٍال  ِٓ اٌغزع 

 ٌألِبَ صُ ٠ّغه اٌىشح ٌٍزىشاس2 

صدٚاط: ٠ّشس اٌىشح ٌٍض١ًِ فٟ ا •

 ِزش2  0-8اٌّٛاعٗ ٌّغبفخ ِٓ 

ٔفظ اٌزذس٠ت، ٌىٓ ص٠بدح اٌّغبفخ ث١ٓ  •

 اٌض١ٍ١ِٓ ِٚشاػبح اٌذلخ2 

 ٔفظ اٌزذس٠ت ػٍٝ ص٠بدح اٌغشػخ2  •

اٌزذس٠ت ػٍٝ اٌزّش٠شح اٌؼذد٠خ فٟ  •

 ارغب٘بد ِخزٍفخ2

04-02 
 ِشح

 ششح2 أْ رّزذ اٌزساػبْ ثفشد اٌّشفم١ٓ ئٌٝ األِبَ ِجب • 

دفغ اٌىشح ثشعغ ا١ٌذ ٚاألطبثغ إلوغبة اٌىشح دٚساْ  •

 ػىظ ارغبٖ ػمشة اٌغبػخ2 

 اٌٛػغ إٌٙبئٟ اٌىفبْ ٠زغٙبْ ألعفً ٚاٌخبسط ل١ٍال 2  •

ٔمً اٌشعً اٌخٍف١خ ٌألِبَ إلوغبة اٌىشح اٌمٛح اٌذافؼخ ئرا  •

 ثؼذد اٌّغبفخ ث١ٓ اٌّغٍُ ٚاٌّغزٍُ ٌالؽزفبز ثبٌزٛاص2ْ 

 ئٌٝ األِبَ فٟ ارغبٖ اٌّغز2ٍُ  ٔظش اٌّغٍُ •

 أصٕبء رأد٠خ اٌزّش٠شح ٠ٛعذ أضٕبء خف١ف فٟ اٌشوجز2ٓ١  •

ػذَ رّش٠ش اٌىشح اال ارا رأوذد أٗ ال رٛعذ فشطخ ٌمطؼٙب  •

 ِٓ لجً اٌخظُ 2 

 االػزّبد ػٍٝ ٚػؼ١خ لذِٟ اٌّذافغ ٚٚػؼٗ ِٓ اٌٍّؼت2  •

 رؾذ٠ذ اٌالػت اٌّغزٍُ ُِٙ عذا  ثبٌٕغجخ ٌٍّّشس •
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 المحاورة المنخفضةدقيقة           اليدف الميارى: يؤدي ميارة  120 :زمن الوحدة         الوحدة التدريسية الخامسة والسادسةاألسبوع الثالث/ 

أجزاء 

 الوحدة
 األدواث الجبوب التىظيمي المحتوى األهداف الزمه

البروبمج 

التعليمي 

 المقترح

 التقويم

أػّااااااابي 

 ئداس٠خ 

 م   بفظ النظام وتنفيذ التعليمات والتوييهات يساى- ق 04
 ينشط ددرات العمل اجلماعى والتعاون -
 يقرتط ودفات مرحية أ ناء األداء وا صطفاف. --
  يدرك أمهية اإلمحاء اجليد- 

ٚلٛف اٌطالة فٝ  أخذ الغياب وتغيًن ادلأبس و هيز األدوات -

 لبؽشاد
X    X    X    X 

X    X    X    X 

X    X    X    X 

 -عغً غ١بة

 طبفشح
رمغاا١ُ اٌطااالة -

ؽغااات اٌفاااشٚق 

اٌفشد٠اااااااخ فاااااااٟ 

   .اٌّغّٛػبد

 

رمغااا١ُ اٌّٙااابسح -

ئٌااااااااٝ أعااااااااضاء 

 .فشػ١خ

 

رماااااااااااااااااااااااااذ٠ُ -

اٌزٛع١ٙاااااااااااااابد 

اٌؼاااااااااااااشٚس٠خ 

ٌٍطبٌااااات أصٕااااابء 

ٚثؼااااااذ رطج١ااااااك 

 .اٌّٙبسح

 

اٌزااااااذسط ِاااااآ -

 .اٌغًٙ ٌٍظؼت

رمااااذ٠ُ اٌزغز٠ااااخ -

 .اٌشاعؼخ

 

اٌّالؽظخ 

 ٚاٌّزبثؼخ

 

ئؽّااااااابء 

 ػبَ

 يكتشال  تدرياات تساعدىا على التهيئة الادلية.- ق 04
القررررردرة  –أن يرررررألدي الطالرررررب مترينرررررات بدليرررررة لعناصرررررر   القررررردرة للرررررذراعٌن  -

 التحمل ( . -ادلرولة_ الرشادة –السرعة  –للريلٌن 
 عب كرة السلة جيري بول مل -

  .بول ملعب كرة السلة  اجلري-
 اجلرى ىف ادلكان مع تاادل رفع الركاتٌن عالياً.  -
 تاادل  ىن اجلذ  أماماً مع القاض على رسغ القدم .  -
  ىن اجلذ  أماماً للمس األرض مع مد الريلٌن. -

 اٌغشٜ فٝ طفٛف

 

 أزشبس ؽش
 X        X               X 

   X        X       X    

X       X                X      
X 

-طبفشح  

عبػخ ئ٠مبف 

 ألّبع

 

 

ئػاااااااااذاد 

ثااااااااااذٔٝ 

 خبص

 يكتسب القدرة على أداء تدرياات سلتلفة بالكرة  -  ق 04
 .لألداء ادلهارى التوافق والتوديت ادلناسب الذى يألىلو يكتسب -
 ءة .أن يكتسب الطالب القدرة على األداء باليدين بنفس الكفا -
أن يكتسب الطالب القدرة على أداء احملاورة خارج القدم اليمىن إذا كالت باليمٌن والعكس  -
. 
 أن يكتسب الطالب على التآلال واإلبساس بالكرة جبميع أيزاء يسمها . -
أن يستطيع الطالب من التعرف على العسأت وأيزاء اجلسم ادلشرتكة ىف أداء مهارة احملاورة  -
. 
 لطالب أمهية مهارة احملاورة بالنساة لنشاط كرة السلة أن تعرف ا -
 أن يكتسب الطالب الرضا والشعور بالسعادة . -

 من وضع نصف الجثو : -
يقوم الطالب بعمل زلراورة برول الريرل األماميرة مث برول  -

 اجلسم وىكذا مع تاديل اليدين مرة باليمٌن والشمال .
 وضع ىدف أمام الطالب والرتكيز عليو  -
 من وضع الوقوف : -
يقوم الطالب بتاادل دذف أماماً ومترير الكرة بٌن الريلٌن  -

   تكرر التدرياات بىت اإلتقان ( .

 أزشبس ؽش
 X        X               X 

   X        X       X    

 

 

 

رظؾ١ؼ  وشاد عٍخ

 األخطبء
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أجزاء 

 الوحدة
 األدواث الجبوب التىظيمي المحتوى األهداف الزمه

البروبمج 

التعليمي 

 المقترح

 التقويم

اٌغاااااااضء 

 اٌشئ١ظ 

 اورة ادلنضفسةباحمليكتسب ادلعارف وادلعلومات اخلاصة  - ق 04
يكتسررررب القرررردرة علررررى الوصررررول اىل معرفررررة خطرررروات األداء ادلهررررارى والفررررن  -

 باحملاورة ادلنضفسةالصحيح 
 أن يتمكن الطالب من أداء مهارة احملاورة . -
 أن يتمكن الطالب من أداء احملاورة باألصابع وادلتابعة بالرسغ واألصابع . -
 النظر لألمام .أن يتمكن الطالب من أداء احملاورة و  -
 خطوات أداء مهارة احملاورة . يتعرف -
 الطالب احلقا ق وادلفاىيم وادلعارف ادليصلة مبهارة احملاورة . يتزودأن  -
 نمى التوافق احلركى بٌن كل من اليد والكرة والعٌن ي -

 أن تكون الكرة إىل األمام واخلارج دليًأ.  -0
ألمرررام  كتسررراب الرررأس مرفوعرررة إىل أعلرررى والنظررر إىل ا -6

 رؤية واسعة واضحة. 
 السيطرة على بركة الكرة من مفصل الكتال. -8

 

  

رٕٛع اٌّض١شاد  وشاد عٍخ

اٌغّؼ١خ 

 .ٚاٌجظش٠خ

عزخذاَ اٌزؼض٠ض ا-

ٚاٌزشغ١غ 

ٚاٌزؾف١ض أصٕبء 

 .اٌزذس٠ظ

 

 اٌّالؽظخ

ٚرظؾ١ؼ 

 األخطبء
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أجزاء 

 الوحدة
 األدواث الجبوب التىظيمي المحتوى األهداف الزمه

البروبمج 

التعليمي 

 المقترح

 التقويم

رااذس٠جبد 

االسرمااابء 

 ثبٌّٙبسح

 أن يكتسب الطالب التدرج من أداء احملاورة اىل أداء احملاورة ادلرتفعة . - ق 04
 السليم لألداء . أن يكتسب الطالب التوافق والددة والتوديت -
أن يكتسب الطالب على أداء احملاورة بول معلرب كررة السرلة ىف أدرل  -

 زمن شلكن .
أن يكتسب الطالب الكفراءة ىف أداء احملراورة باليردين اليمرىن واليسررى  -

 بنفس الدرية .
أن يتدرب الطالب على ادلأبظة والتفكًن ىف إبتكار تدرياات سلتلفة  -

 لينمي احملاورة .
 يكتسب الطالب القدرة على التعاًن الصادق عن الذات . أن -

 
الودوف إبدى القدمٌن تتقدم األخرى وأداء احملاورة  -

ادلنضفسة مع الثناء عميق للركاتٌن مث ا رتفا  التدرجيى 
بررالكرة وفرررد الررركاتٌن ترردرجيياً بررىت يصررل دلسررتوى بررزام 

 الوسط . 
   التكرار بىت اإلتقان ( .

 

 
X     X 

X     X 

X     X 

 متقابلة صقوف
 

 
                         X 

X          X 

                         X 

        

 ِشثغ ٔبلض ػٍغ

 

 

 

 

وشاد 

 عٍخ

 

 ألّبع

 

 

اعزخذاَ اٌم١بط -

ِؼشفااااااخ ِااااااذٜ 

 .ٔغبػ اٌّٙبسح

 

سثااااؾ اٌّٙاااابسح -

اٌؾب١ٌاااااااااااااااااااااااخ 

ثبٌّٙااااااااااااااابساد 

 .اٌغبثمخ

 

اٌزٕاااااااٛع فاااااااٟ -

ؽش٠مخ ٚأعاٍٛة 

ؼٍُ اٌزااااذس٠ظ)اٌز

 (اٌزؼبٟٚٔ

 

اٌزمااااااا٠ُٛ فاااااااٟ -

زشٚف ٚأٚلبد 

 .ِخزٍفخ

 اٌّالؽظخ

ٚرظااؾ١ؼ 

 األخطبء

اٌغاااااااضء 

 اٌخزبِٝ 

 يتيح  الفرصة ألداء مترينات التهد ة بعد الدرس . . - ق 04
 ياتد  مترينات لتهد ة عسأت اجلسم العاملة أ ناء األداء ادلهارى  -
ل التررررنفس يكتشررررال الشررررعور با سرررررتخاء والرابررررة النفسررررية مررررن خررررأ -

 العميق
 يصل دلستوى الشعور بالثاات ا لفعاىل والثقة بالنفس . - -

 أزشبس ؽش مترينات هتد ة جلميع أيزاء اجلسم
 X        X               X 
   X        X       X    

X       X                X      

X 

 

ثذْٚ 

 أدٚاد

اٌّزبثؼااااااخ 

 ٚاٌزم٠ُٛ
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 كرة السمة         الموضوع الخاص/ المحاورة المنخفضةالموضوع العام/     (          اليوم والتاريخ/      3ورقة عمل )األسبوع / الثالث     

 ( مشجع5) ( مقرر4مؤدي ) (3)( مالحظ 2( قائد )1أسماء فريق العمل:) سم/ مجموعة التعمم التعاوني                            ال
أجزاء 
 الزمن الدرس

جب الوا
رشادات وصف العمل  الحركي  التوضيح )المالحظة( تعميمات وا 

ئيس
الر
زء 
الج

 ي
ويـ
التق
زء 
 ج
+

 

6
2 

 =
يقة
دق

2 
 +
حث

البا
ف 
ج ه

هوذ
 وى
شرح

ؽ 
6
4 

هؿ
 الع

رقة
 لو
بيؽ

 تط
ؽ

 
 

(0) 
 
(6) 

 
(8) 

 
(0) 

 
(2) 

 
(2) 

 
(2) 

 
(8) 
(9) 

ِمذِخ ٠ٛػؼ ف١ٙب اٌّذسط أ١ّ٘خ ِٙبسح اٌّؾبٚسح  •

 2 ٚاعزخذاِبرٙب ٚأٔٛاػٙب

 ششػ ؽش٠مخ األداء ِغ رمذ٠ُ ّٔٛرط ٌألداء2  •

٠غٍظ اٌطالة فٟ ٚػغ اٌغٍٛط ؽٛال  فزؾب  ٠ٚؼغ  •

وً ُِٕٙ اٌىشح أِبِٗ ث١ٓ اٌشع١ٍٓ، صُ ٠جذأ فٟ رٕط١طٙب 

 ؽزٝ رشرفغ ػٓ األسع ؽ١ش ٠غزّش فٟ اٌّؾبٚسح ثٙب2 

ٚلٛف اٌطالة ِغ رجبػذ اٌمذ١ِٓ ٚرمذَ اٌشعً ا١ٌغشٜ  •

جز١ٓ وبِال  صُ ٚػغ اٌىشح ػٍٝ األسع أِبِب  ٚصٕٟ اٌشو

 ٚاٌجذء فٟ رٕط١ؾ اٌىشح ثبألطبثغ ؽزٝ رشرذ ػٓ األسع2 

اٌزذس٠ت اٌغبثك ِغ فشد اٌشوجز١ٓ، ِغ اٌزٕج١ٗ ثٛػغ  •

 اٌزساع األخشٜ غ١ش اٌّغزخذِخ فٟ ٚػغ اٌؾّب٠خ ٌٍىشح2 

اٌّؾبٚسح فٟ اٌّىبْ ِغ رغ١١ش اسرفبع اٌىشح ِغ ئشبسح  •

 ثبٌّؾبفظخ ػٍٝ إٌظش ئٌٝ األِب2َ اٌّذسط، ٚاٌزٕج١ٗ 

 رإدٞ اٌخطٛاد اٌغبثمخ ثب١ٌذ ا١ٌغش2ٜ  •

٠مف اٌالػجْٛ لطبساد خٍف اٌؾذ إٌٙبئٟ ٌٍٍّؼت صُ  •

 اٌّؾبٚسح أِبِب  فٟ ِغّٛػبد ثطٛي اٌٍّؼت2 

اٌزذس٠ت اٌغبثك ِغ رغ١ش اٌىشح ِٓ عبٔت ئٌٝ عبٔت  •

 ٚرغ١١ش ا١ٌذ اٌّؾبٚسح ٚرٌه ػٕذ ئشبسح اٌّذسط2

ٌزذس٠ت اٌغبثك ِغ رغ١١ش ا١ٌذ اٌّؾبٚسح ثبالسرىبص ا •

 اٌخٍفٟ ػٍٝ اٌمذَ اٌخٍف١خ2 

 اٌّؾبٚسح ِٓ اٌغشٞ ثغشػبد ِخزٍفخ   •

 اٌّؾبٚسح ِغ ؽّب٠خ اٌىشح ثبٌغغُ 2 •

 اٌّؾبٚسح ث١ٓ ؽٛاعض 2 •

رزُ ِٓ خالي ِٓ خالي اٌذفغ اٌّززبثغ ٌٍىشح  •

 ٚرٛع١ٙٙب ئٌٝ األسع ثشىً ِززبثغ ِٚزٛافك2

ذ اٌزٟ رإدٜ اٌّؾبٚسح رزبثغ اٌىشح ا١ٌ •

ثبعزمجبٌٙب ثبٌشعغ ٚاألطبثغ ٠ٚمَٛ ثذفؼٙب ثٕفظ 

 اٌشرُ، 

أِب ا١ٌذ األخشٜ اٌخب١ٌخ ف١مَٛ ثؾّب٠خ اٌىشح     

 ثبٔضٕبء اٌىٛع 2

 اٌغزع ١ّ٠ً ل١ٍال ٌألِبَ 2 •

 األطبثغ ِٕزششح ثبسرخبء ػٍٝ اٌىشح 2 •

 إٌظش ٌألِبَ ِٚزبثؼخ ؽشوخ اٌخظُ 2 •

 ؾ اٌىشح ثأطبثغ ا١ٌذ 2رٕط١ •

 أمجبع لٜٛ ٌٍشعغ ٚأطبثغ ا١ٌذ 2  •

اٌشأط دائّب ألػٍٝ  ٚفٟ ؽبٌخ ِزبثؼخ  •

 ٠ٚمظخ ٌٍّذافغ2

 رٕط١ؾ اٌىشح ثبٌمشة ِٓ اٌغغ2ُ •

 اٌغغُ ثبعزّشاس ث١ٓ اٌىشح ٚاٌّذافغ 2 •

اٌّؾبفظخ ػٍٝ ٚػغ صٕٟ اٌشوجز١ٓ ؽزٝ  •

 ٠ّىٓ اٌّؾبٚسح إٌّخفؼخ لش٠جب  ِٓ اٌشوجز١ٓ

 أْ رىْٛ اٌىشح ئٌٝ األِبَ ٚاٌخبسط ل١ٍال 2  •

اٌشأط ِشفٛػخ ئٌٝ أػٍٝ ٚإٌظش ئٌٝ  •

 األِبَ الوزغبة سؤ٠خ ٚاعؼخ ٚاػؾخ2 

اٌغ١طشح ػٍٝ ؽشوخ اٌىشح ِٓ  •

  ِفظً اٌىزف2
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 المحاورة المنخفضة رى: يؤدي ميارة اليدف الميا      دقيقة         120 :زمن الوحدة   األسبوع  الرابع/  الوحدة التدريسية السابعة والثامنة

أجزاء 

 الوحدة
 األدواث الجبوب التىظيمي المحتوى األهداف الزمه

البروبمج 

التعليمي 

 المقترح

 التقويم

أػّااااااابي 

 ئداس٠خ 

 يساىم   بفظ النظام وتنفيذ التعليمات والتوييهات - ق 04
 ينشط ددرات العمل اجلماعى والتعاون -
 اء األداء وا صطفاف. يقرتط ودفات مرحية أ ن--

ٚلٛف اٌطالة فٝ  أخذ الغياب وتغيًن ادلأبس و هيز األدوات -

 لبؽشاد
X    X    X    X 

X    X    X    X 

X    X    X    X 

 

 -عغً غ١بة

 طبفشح
رمغاا١ُ اٌطااالة -

ؽغااات اٌفاااشٚق 

اٌفشد٠اااااااخ فاااااااٟ 

   .اٌّغّٛػبد

 

رمغاا١ُ اٌّٙاابسح -

ئٌاااااااٝ أعاااااااضاء 

 .فشػ١خ

 

رمااااااااااااااااااااااااذ٠ُ -

اٌزٛع١ٙااااااااااااابد 

ٌؼااااااااااااشٚس٠خ ا

ٌٍطبٌااااات أصٕااااابء 

ٚثؼاااااذ رطج١اااااك 

 .اٌّٙبسح
 

اٌزاااااذسط ِااااآ -

 .اٌغًٙ ٌٍظؼت
رمااااااذ٠ُ اٌزغز٠ااااااخ -

 .اٌشاعؼخ

اٌّالؽظخ 

 ٚاٌّزبثؼخ

 

ئؽّااااااابء 

 ػبَ

 يكتشال  تدرياات تساعدىا على التهيئة الادلية.- ق 04
القررررردرة  –أن يرررررألدي الطالرررررب مترينرررررات بدليرررررة لعناصرررررر   القررررردرة للرررررذراعٌن  -

 التحمل ( . -ادلرولة_ الرشادة –السرعة  –للريلٌن 
 جيري بول ملعب كرة السلة . -

 اجلرى بول ملعب كرة السلة .  -
 تاادل الطعن لليمٌن واليسار. -الو ب مع تااعد القدمٌن . -
دوا ررررر بالررررذراعٌن أمامرررراً  -  ررررىن اجلررررذ  أمررررام وأسررررفل والسررررغط . -

دوا رر بالردارة  -دوا ر لرسغ اليدين ىف مجيرع ا  اىرات   -وخلفاً .
. 

 اٌغشٜ فٝ طفٛف

 

 أزشبس ؽش

 X        X               X 

   X        X       X 

-طبفشح  

عبػخ ئ٠مبف 

 ألّبع

 

 

ئػاااااااااذاد 

ثااااااااااذٔٝ 

 خبص

 بالكرة يكتسب القدرة على أداء تدرياات سلتلفة  -  ق 04
 .لألداء ادلهارى التوافق والتوديت ادلناسب الذى يألىلو يكتسب -
أن يكتسب الطالب القدرة على التعايش والتأدلم مع الكرة ومصاباتها وىو عامل  -

 ىام ألداء مهارة احملاورة .
أن يكتسب الطالب القدرة على اشرتاك مجيع العسأت العاملة ىف األداء دلهارة  -

 احملاورة.
 ن يكتسب الطالب القدرة على األداء احلركى .أ -

 . أمام الصدريقوم الطالب بتمرير الكرة باليدين من  -
يقوم الطالب بثىن اجلذ  أماماً وإمرار الذراعٌن بٌن  -

 الريلٌن إللتقاط الكرة .
يقوم الطالب بتاادل دذف أماماً ومترير الكرة بٌن الريلٌن  -

  .   تكرر التدرياات بىت اإلتقان (

رظؾ١ؼ  وشاد عٍخ

 األخطبء
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أجزاء 

 الوحدة
 األدواث الجبوب التىظيمي المحتوى األهداف الزمه

البروبمج 

التعليمي 

 المقترح

 التقويم

اٌغاااااااضء 

 اٌشئ١ظ 

 باحملاورة ادلنضفسةيكتسب ادلعارف وادلعلومات اخلاصة  - ق 04
يكتسررررب القرررردرة علررررى الوصررررول اىل معرفررررة خطرررروات األداء ادلهررررارى والفررررن  -

 باحملاورة ادلنضفسةالصحيح 
 أن يتمكن الطالب من أداء مهارة احملاورة بسرعة وددة. -
 الطالب من أداء احملاورة والنظر لكل ما يدور بادللعب .أن يتمكن  -
أن يكتسب الطالب القدرة على أداء اخلطوات التعليمية كما شاىدهتا ىف  -

 الوسا ط .
 أن يكتسب الطالب ادلعارف وادلعلومات ادلرتاطة مبهارة احملاورة . -
اذلدف أن يدرك الطالب أن احملاورة ىى أسر  الطرق وأسهلها للوصول اىل  -
. 

 شرط يريقة األداء مع تقدمي منوذج لألداء. 
جيلس الأعاون   وضع اجللوس يوً  فتحاً ويسع كل 
منهم الكرة أمامو بٌن الريلٌن، مث يادأ   تنطيطها بىت 

 ترتفع عن األرض بيث يستمر   احملاورة هبا، 
ودوف الأعاون مع تااعد القدمٌن وتقدم الريل اليسرى 

الركاتٌن كامأً مث وضع الكرة على األرض والادء أماماً و ين 
   تنطيط الكرة باألصابع بىت ترتد عن األرض. 

التدريب السابق مع فرد الركاتٌن، مع التنايو بوضع الذرا  
 األخرى غًن ادلستضدمة   وضع احلماية للكرة. 

 

رٕااااٛع اٌّض١ااااشاد  وشاد عٍخ

اٌغاااااااااااااااااااااااااّؼ١خ 

 .ٚاٌجظش٠خ

اعااااااااااااااااازخذاَ -

اٌزؼض٠ااااااااااااااااااااض 

ٚاٌزشااااااااااااااااغ١غ 

ٚاٌزؾف١اااض أصٕااابء 

 .اٌزذس٠ظ

 

 اٌّالؽظخ

ٚرظؾ١ؼ 

 األخطبء

رااذس٠جبد 

االسرمااابء 

 ثبٌّٙبسح

 أن يكتسب الطالب القدرة على أداء ادلهارة باليدين بنفس الكفاءة . - ق 04

 أن يكتسب الطالب القدرة على تركيز ا لتااه والددة . -

 أن يكتسب الطالب التوافق والتوديت السليم . -

أن يكتسررررب الطالررررب القرررردرة علررررى أداء احملرررراورة ىف خررررط مسررررتقيم ىف  -
 أدصر ودت شلكن.

لتحكم ىف العوايال والقدرة على ضراط الرنفس أن يكتسب الطالب ا -
 ىف ادلوادال الىت تثًن اإللفعال .

 
الودوف مع فتح القدمٌن وأداء احملاورة باليد اليمىن  -

والتاديل لليسرى مع وضع أى مثًن بصرى أمام اخلطة 
 . شكل 

 أداء احملاورة ىف خطوط مستقيمة. -

 

 

 
 

وشاد 

 عٍخ

 

 ألّبع
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أجزاء 

 الوحدة
 األدواث الجبوب التىظيمي المحتوى األهداف الزمه

البروبمج 

التعليمي 

 المقترح

 التقويم

اٌغاااااااضء 

 اٌخزبِٝ 

 يتيح  الفرصة ألداء مترينات التهد ة بعد الدرس . . - ق 04

 د ة عسأت اجلسم العاملة أ ناء األداء ادلهارى ..ياتد  مترينات لته -

يكتشررررال الشررررعور با سرررررتخاء والرابررررة النفسررررية مررررن خررررأل التررررنفس  -
 العميق

 يصل دلستوى الشعور بالثاات ا لفعاىل والثقة بالنفس .  -

 أزشبس ؽش مترينات هتد ة جلميع أيزاء اجلسم
 X        X               X 

   X        X       X    

X       X                X      
X 

 

ثذْٚ 

 أدٚاد

ُ٠
مٛ
اٌز
ٚ 
ؼخ
بث
ّز
اٌ
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 كرة السمة         الموضوع الخاص/ المحاورة المنخفضةالموضوع العام/     (          اليوم والتاريخ/    4األسبوع / الرابع         ورقة عمل )
 ( مشجع5)( مقرر 4مؤدي ) (3)( مالحظ 2( قائد )1ق العمل:)أسماء فري                اسم/ مجموعة التعمم التعاوني             

أجزاء 
 الزمن الدرس

الواجب 
رشادات وصف العمل  الحركي  التوضيح )المالحظة( تعميمات وا 

ئيس
الر
زء 
الج

 ي
ويـ
التق
زء 
 ج
+

 

6
2 

 =
يقة
دق

2 
 +
حث

البا
ف 
ج ه

هوذ
 وى
شرح

ؽ 
6
4 

هؿ
 الع

رقة
 لو
بيؽ

 تط
ؽ

 
 

((0) 
 
(6) 

 
(8) 

 
(0) 
(2) 

 
(2) 
(2) 

 
(8) 

 
(9) 

  جعؿ الجسـ باستهرار بيف الكرة والهدافع 
   .الهحافظة عمى وضع ثىى الركبتيف 
  .أداء الهحاورة الهىخفضة قريبا هف الركبتيف 
 . التقدـ بالكرة أثىاء الٍجـو 
 . هساعدة الهٍاجـ عمى الهراوغة واالجتياز 
 يؼ . ارجاع الهدافع لمخمؼ والتقرب لغرض التٍد

ابقاء الكرة بعيدًا عف هىطقة المعب الهزدحهة 
 ودفاعات الخصـ .

 .السيطرة عمى الكرة اثىاء تطبيؽ الخطط 
 . قتؿ الوقت عىدها يكوف ذلؾ ضروريًا 
  ،التقدـ بالكرة ٌجوهيًا إذا كاف التهرير غير هتاح

 تحسيف الفرصة لتهرير أ و تصويب أفضؿ
  السمةت حتعهؿ هىاورة ٌجوهية. 
 عيدًا عف الضغط الدفاعي.التحرؾ ب 

 اعزخذَ أطبثؼه ٌٍّؾبٚسح ١ٌٚظ ساؽخ ا١ٌذ2  •

ؽبٚس ػٍٝ  اٌغبٔت ِٓ عغّه، فال رشرذ اٌىشح ٌألِبَ ِشح ثؼذ  •

 أخش2ٞ 

أخفغ عغّه ل١ٍال ٚثبٌزبٌٟ رشرذ اٌىشح ثغشػخ فٟ ِغزٛٞ  •

 اٌٛعؾ2 

 ػٕذ رغ١ش اٌىشح ِٓ ٠ذ ١ٌذ، أػشة اٌىشح ٌٍغبٔت ثمٛح ٚعشػخ2  •

 رغ١ش االرغبٖ ثذي اٌمٛح اٌذافؼخ ٌغغّه ٔؼ ٚ ٘زا االرغب2ٖ  ػٕذ •

االسرفبع ثبٌىشح ٠زضا٠ذ ئ را عشٞ اٌطبٌت أعشع ٚئرا ٌُ ٠زٛاعذ  •

 ػغؾ دفبػٟ ػ١ٍٗ وّب ٠مً اسرفبع اٌىشح فٟ ٚعٛد اٌؼغؾ اٌذفبػ2ٟ 

 ٠غت ػٍٝ  اٌطبٌت ؽّب٠خ اٌىشح ثغغّٗ 2  •

 اٌمذسح ػٍٝ اعزخذاَ وال ا١ٌذ٠ٓ 2  •

بٚس اٌطبٌت فمؾ ػٕذِب ٠ىْٛ ٕ٘بن عجت ٌٍّؾبٚسح وأْ ٠ىْٛ ٠ؾ •

 ثمشثخ ِذافغ2 

 ػٍٝ  اٌطبٌت أْ ٠ززوش دائّب أْ اٌزّش٠ش أعشع ِٓ اٌّؾبٚسح 2  •

 ٠غت ػٍٝ  اٌطبٌت رؼٍُ اٌزؾىُ فٟ اٌىشح دْٚ إٌظش ئ١ٌٙب 2 •
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 المحاورة المنخفضة دقيقة           اليدف الميارى: يؤدي ميارة  120 :من الوحدة         الوحدة التدريسية التاسعة والعاشرةاألسبوع الخامس/ 

أجزاء 

 الوحدة
 التقويم البروبمج التعليمي المقترح األدواث الجبوب التىظيمي المحتوى األهداف الزمه

أػّاااااااااااااابي 

 ئداس٠خ 

 يساىم   بفظ النظام وتنفيذ التعليمات والتوييهات - ق 04
 لتعاون ينشط ددرات العمل اجلماعى وا-
 يقرتط ودفات مرحية أ ناء األداء وا صطفاف. --
 يدرك أمهية اإلمحاء اجليد - 

ٚلٛف اٌطالة فٝ  أخذ الغياب وتغيًن ادلأبس و هيز األدوات -

 لبؽشاد
X    X    X    X 

X    X    X    X 

X    X    X    X 

 

 -عغً غ١بة

 طبفشح
رمغ١ُ اٌطالة ؽغات اٌفاشٚق اٌفشد٠اخ فاٟ -

   .ػبداٌّغّٛ

 

 .رمغ١ُ اٌّٙبسح ئٌٝ أعضاء فشػ١خ-

 

رمذ٠ُ اٌزٛع١ٙبد اٌؼشٚس٠خ ٌٍطبٌات أصٕابء -

 .ٚثؼذ رطج١ك اٌّٙبسح

 

 .اٌزذسط ِٓ اٌغًٙ ٌٍظؼت-

 .رمذ٠ُ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ-

 

 .رٕٛع اٌّض١شاد اٌغّؼ١خ ٚاٌجظش٠خ

 

 

اعزخذاَ اٌزؼض٠ض ٚاٌزشغ١غ ٚاٌزؾف١ض أصٕابء -

 .اٌزذس٠ظ

 

اٌّالؽظخ 

 ٚاٌّزبثؼخ

 

 يكتشال  تدرياات تساعدىا على التهيئة الادلية.- ق 04 ئؽّبء ػبَ
أن يألدي الطالب مترينات بدلية لعناصر   القدرة للرذراعٌن  -
التحمرل (  -ادلرولرة_ الرشرادة –السررعة  –القدرة للريلٌن  –
. 
 جيري بول ملعب كرة السلة . -

الو رب مرع تااعرد  - .بول ملعب كرة السلة  اجلري-
 اً . الطعن يالا

 ىن الركاتٌن كامًأ -الو ب مع تااعد القدمٌن .   -
ميل اجلذ  لألمام مع القاض  -مع  اات الكعاٌن . 

 على ادلشطٌن .
ىف  ٌنرسغلدوا ر ل -دوا ر بالذراعٌن أماماً وخلفاً . -

 مجيع ا  اىات .                

 اٌغشٜ فٝ طفٛف

 

 أزشبس ؽش

 X        X               X 

   X        X       X    

X       X                X      

-طبفشح  

عبػخ ئ٠مبف 

 ألّبع

 

 

ئػااذاد ثااذٔٝ 

 خبص

 يكتسب القدرة على أداء تدرياات سلتلفة بالكرة  -  ق 04
 .لألداء ادلهارى يألىلوالتوافق والتوديت ادلناسب الذى  يكتسب -
 بنفس الكفاءة .أن يكتسب الطالب القدرة على األداء باليدين  -
أن يكتسب الطالب القدرة على تركيز النظر لألمام عند أداء  -

 احملاورة .
أن يستطيع الطالب من أداء احملاورة ىف مجيع اإل اىات بنفس  -

 الكفاءة .
أن يستطيع الطالب من تغيًن اإل اه باحملاورة ألكرب عدد من  -

 ادلرات .

  رىن الرركاتٌن - من وضع الوقوف فتحاً: -
 لصفاً .

مراعاة  -تاادل مترير الكرة بٌن القدمٌن .  -
 النظر لألمام .

يقووووووا البالوووووو ة حووووو  محووووواو    وووووو   -
 الرج  األمامية ثم  و  الجسم وهكذا 

 .  تكرر التدرياات بىت اإلتقان ( .

 

رظؾ١ؼ  وشاد عٍخ

 األخطبء
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أجزاء 

 الوحدة
 التقويم البروبمج التعليمي المقترح األدواث الجبوب التىظيمي المحتوى األهداف الزمه

اٌغاااااااااااااااضء 

 اٌشئ١ظ 

األداء يكتسرررب القررردرة علرررى الوصرررول اىل معرفرررة خطررروات  - ق 04
 باحملاورة ادلنضفسةادلهارى والفن الصحيح 

أن يكتسب الطالب ادلعلومات وادلعارف اخلاصة بنوعى  -
 احملاورة ادلنضفسة والعالية والفرق بينهم .

أن يكتسب الطالب فهم العأدة بٌن مهارة احملاورة  -
 وبركات اجلسم وتكوينو ألداء ىذه ادلهارة .

 إلتقان ألداء مهارة احملاورة .أن يصل الطالب اىل مربلة ا -
أن تنمى للطالب اإلعتماد على النفس ودوة اإلرادة  -

 والتصميم .

احملررراورة   ادلكررران مرررع تغيرررًن ارتفرررا  الكررررة مرررع -
 شارة ، باحملافظة على النظر إىل األمام. اإل
 اخلطوات السابقة باليد اليسرى.  يألدي-
دطرررارات خلرررال احلرررد النهرررا ي  ونقرررال الأعاررري-
لعررررب مث احملرررراورة أمامرررراً   رلموعررررات بطررررول للم

 ادللعب. 
التدريب السابق مع تغًن الكررة مرن يالرب إىل -

 شارة اإليالب وتغيًن اليد احملاورة وذل  عند 
التررررررردريب السرررررررابق مررررررررع تغيرررررررًن اليرررررررد احملرررررررراورة -

 با رتكاز اخللفي على القدم اخللفية.

 
 

 

 اٌّالؽظخ وشاد عٍخ

ٚرظؾ١ؼ 

 األخطبء

رااااااااااذس٠جبد 

االسرماااااااااابء 

 ثبٌّٙبسح

أن يكتسب الطالب القدرة على أداء احملاورة ىف مجيع  ق 04
 ا  اىات .

أن يكتسب الطالب القدرة على أداء احملاورة باليدين  -
 بنفس الكفاءة .

أن يكتسب الطالب القدرة على ربط احملاورة مبهارات  -
 أخرى .

 أن يكتسب الطالب التوافق والددة . -
 الب على األداء ىف لفس ظروف ادلنافسة .أن يتدرب الط -
أن يكتسب الطالب الشعور باإل ارة والتشويق بويود  -

 خصم .
 أن يشاع الطالب ادليل اىل اذلواية أو اللعاة -

تعلرررريم احملررررراورة مرررررع تغيرررررًن ا  ررررراه وويرررررود  -
 خصم ، والتاديل باليد اليمىن واليسرى .

التررررردريب علرررررى احملررررراورة ، مرتاطرررررة مبهرررررارة  -
 لتمريرة الصدرية ا

 

 

 

 وشاد عٍخ

 

 ألّبع

 

اعاااازخذاَ اٌم١اااابط ِؼشفااااخ ِااااذٜ ٔغاااابػ -

 .اٌّٙبسح

 

 .سثؾ اٌّٙبسح اٌؾب١ٌخ ثبٌّٙبساد اٌغبثمخ-

 

اٌزٕٛع فٟ ؽش٠مخ ٚأعٍٛة اٌزذس٠ظ)اٌزؼٍُ -

 (اٌزؼبٟٚٔ

 

 .اٌزم٠ُٛ فٟ زشٚف ٚأٚلبد ِخزٍفخ-

 اٌّالؽظخ

ٚرظاااااؾ١ؼ 

 األخطبء
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أجزاء 

 الوحدة
 التقويم البروبمج التعليمي المقترح األدواث الجبوب التىظيمي المحتوى األهداف الزمه

اٌغاااااااااااااااضء 

 اٌخزبِٝ 

 لفرصة ألداء مترينات التهد ة بعد الدرس . .يتيح  ا - ق 04
العاملررة أ نرراء  ياتررد  مترينررات لتهد ررة عسررأت اجلسررم -

 األداء ادلهارى .
يكتشررررال الشررررعور با سرررررتخاء والرابررررة النفسررررية مررررن  -

 خأل التنفس العميق
بالثاررررررات ا لفعرررررراىل والثقررررررة يصررررررل دلسررررررتوى الشررررررعور   -

 .بالنفس

 أزشبس ؽش ممترينات هتد ة جلميع أيزاء اجلس
 X        X               X 
   X        X       X    

X       X                X      X 

ثذْٚ 

 أدٚاد

اٌّزبثؼاااااااااخ 

 ٚاٌزم٠ُٛ
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 لمحاورة المنخفضةكرة السمة        الموضوع الخاص/ االموضوع العام/     (          اليوم والتاريخ/    5األسبوع / الخامس         ورقة عمل )

 ( مشجع5( مقرر  )4(مؤدي )3مالحظ  )( 2( قائد )1أسماء فريق العمل:) اسم/ مجموعة التعمم التعاوني                            

أجزاء 
الواجب  الزمن الدرس

رشادات وصف العمل  الحركي  التوضيح )المالحظة( تعميمات وا 

ئيس
الر
زء 
الج

 ي
ويـ
التق
زء 
 ج
+

 

6
د 2

 =
يقة
ق

2 
 +
حث

البا
ف 
ج ه

هوذ
 وى
شرح

ؽ 
6
4 

هؿ
 الع

رقة
 لو
بيؽ

 تط
ؽ

 
 

(0) 
 
 
 
 
(6) 

 

  قـ بىفس العهؿ السابؽ ولكف هع الجري لالهاـ عمى أف
تكوف درجة اىثىاء الركبتيف كبيرة هع دفع الكرة هف أعمى 

 ولمخمؼ وبزاوية هيؿ حتى تستطيع التقدـ لألهاـ.

 مسابقات بين المجموعات 
  خط البدايةتقؼ الهجهوعة عىد. 

  عىد الصافرة يىطمؽ الطالب االوؿ بالجري بيف الحواجز حتى
 .الىٍاية ويعود ويسمـ الكرة لزهيمً حتى تىتٍي الهجهوعة

 .الهجهوعة التي تىتٍي أوال ٌي الفائزة 

  هسابقة لكؿ هجهوعة عمى حدة هع حساب  عهؿوهف الههكف
 الزهف

 
 

 .دفع الكرة أهاـ الجسـ ولمخارج قميال 

 رة بزاوية.دفع الك 

 .الجذع يهيؿ قميال لألهاـ 
  .األصابع هىتشرة بارتخاء عمى الكرة 
  .الىظر لألهاـ وهتابعة حركة الخصـ 
  . تىطيط الكرة بأصابع اليد 
   .اىقباض قوى لمرسغ وأصابع اليد 
   الرأس دائها ألعمى وفي حالة هتابعة ويقظة

 لمهدافع.
  .تىطيط الكرة بالقرب هف الجسـ 
  رار بيف الكرة والهدافعالجسـ باسته. 
   الهحافظة عمى وضع ثىي الركبتيف حتى يهكف

 الهحاورة الهىخفضة قريبًا هف الركبتيف
   .أف تكوف الكرة إلى األهاـ والخارج قمياًل 
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 التصويب بالوثبيؤدي ميارة اليدف الميارى:     دقيقة      120 :زمن الوحدةر     تدريسية الحادية عشر والثانية عشالوحدة ال األسبوع السادس/

أجزاء 

 الوحدة
 التقويم البروبمج التعليمي المقترح األدواث الجبوب التىظيمي المحتوى األهداف الزمه

أػّااااااابي 

 ئداس٠خ 

 ينشط ددرات العمل اجلماعى والتعاون - ق 04
 يقرتط ودفات مرحية أ ناء األداء وا صطفاف. --
 يدرك أمهية اإلمحاء اجليد - 

ٚلٛف اٌطالة فٝ  ياب وتغيًن ادلأبس و هيز األدوات أخذ الغ-

 لبؽشاد
X    X    X    X 

X    X    X    X 

X    X    X    X 

عغً 

 -غ١بة

 طبفشح

رمغ١ُ اٌطالة ؽغت اٌفشٚق -

 .اٌفشد٠خ فٟ اٌّغّٛػبد

 

رمغ١ُ اٌّٙبسح ئٌٝ أعضاء -

 .فشػ١خ

 

رمذ٠ُ اٌزٛع١ٙبد اٌؼشٚس٠خ -

ٌٍطبٌت أصٕبء ٚثؼذ رطج١ك 

 .ٌّٙبسحا

 

 .اٌزذسط ِٓ اٌغًٙ ٌٍظؼت-

 .رمذ٠ُ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ-

 

رٕٛع اٌّض١شاد اٌغّؼ١خ 

 .ٚاٌجظش٠خ
 

اعزخذاَ اٌزؼض٠ض ٚاٌزشغ١غ 

 .ٚاٌزؾف١ض أصٕبء اٌزذس٠ظ

 

اٌّالؽظخ 

 ٚاٌّزبثؼخ

 

ئؽّاااااااابء 

 ػبَ

 يكتشال  تدرياات تساعدىا على التهيئة الادلية.- ق 04
القررررردرة  –اصرررررر   القررررردرة للرررررذراعٌن أن يرررررألدي الطالرررررب مترينرررررات بدليرررررة لعن -

 التحمل ( . -ادلرولة_ الرشادة –السرعة  –للريلٌن 
 جيري بول ملعب كرة السلة. -

  .بول ملعب كرة السلة  اجلري-
 الو ب أماماً وخلفاً بالتاادل . -
 تاادل مد الذرا  أماماً مع  اات احلوض . -
 ا رتكان على الكفٌن مع  ىن اجلذ  أماماً  -

 ٜ فٝ طفٛفاٌغش

 

 أزشبس ؽش
 X        X               X 
   X        X       X    

-طبفشح  

عبػخ 

ئ٠مبف 

 ألّبع

 

 

ئػاااااااااذاد 

ثااااااااااذٔٝ 

 خبص

أن يكتسب الطالب القدرة على تركيز النظر لألمام عند أداء التصويب على اذلدف  - ق 04
. 
أساسى ألداء احملاورة أن يكتسب الطالب القدرة على التآلال مع الكرة أللو عنصر  -
. 
أن يكتسب الطالب ادلعارف وادلعلومات عن األيزاء الر يسة الىت جيب الرتكيز  -

 . من القفزعليها ألداء مهارة التصويب 
أن يتعود الطالب على التفكًن السليم ىف الربط بٌن تدريب أيزاء سلتلفة من اجلسم  -

 على األداء .
 تحكم ىف العوايال والقدرة على ضاط النفس أن يستطيع الطالب القدرة على ال -

 من وضع الوقوف :  
 الكتال األيسر موايو للحا ط . -
يقررررررروم الطالرررررررب بعمرررررررل متريررررررررات برسرررررررغ اليرررررررد  -

واألصابع من خلال الظهر باليد اليمىن واستقااذلا 
 والتصويب مرة أخرى  اه ىدف على احلا ط

 أزشبس ؽش
X        X               X 

X        X       X 

X       X                X      
X 

 

 وشاد عٍخ

رظؾ١ؼ 

 األخطبء
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أجزاء 

 الوحدة
 التقويم البروبمج التعليمي المقترح األدواث الجبوب التىظيمي المحتوى األهداف الزمه

اٌغاااااااضء 

 اٌشئ١ظ 

 أن يكتسب الطالب القدرة على أداء خطوات القدمٌن للتصويب . - ق 04
 أن يكتسب الطالب القدرة على أداء التصويب باليدين حنو اذلدف . -
ٌن والتصويب باليدين حنو أن يكتسب الطالب القدرة والربط بٌن خطوات القدم -

 اذلدف .
أن يكتسب الطالب القدرة على تركيز ا لتااه على اذلدف الذى يتم التصويب  -

 عليو .
 أن يستطيع الطالب إختيار التوديت السليم لاداية خطوات القدمٌن . -
 أن يستطيع الطالب أداء التصويب دون يصلب رسغ اليد . -
 ٌن بركات القدمٌن واليدين والعٌن .أن يتمكن الطالب من التوافق ب -
 

ب أن حيتفظ الأعب بالكرة أمام اجلسم وإىل جي -
 أعلى درب الذدن.

جيب أن يقرتب الأعب بقدر ادلستطا  من السلة -
 باستضدام خطوات كاًنة   بالة بعده عنها.

 أن تكون األصابع خلال الكرة أ ناء التصويب. -
كن للسلة وىف أن تكون اليد ادلصوبة أدرب ما مي -

 أعلى ارتفا  ذلا.
أن يكون التصويب  غًن مااشر( باستعمال لوبة  -

اذلدف، حبيث تويو الكرة اىل زاوية ادلستطيل 
 ادلنضفسة القرياة من ا اه التصويب.

جيب أن يركز الأعب لظره على النقطة احملددة  -
   للتصويب أ ناء توييو الكرة باألصابع

 

 

 وشاد عٍخ

 اٌّالؽظخ

رظؾ١ؼ ٚ

 األخطبء

رااذس٠جبد 

االسرمااابء 

 ثبٌّٙبسح

 .من القفزأن يتمكن الطالب من ضاط زاوية التصويب  - ق 04
 أن يستطيع الطالب من أداء التصويب بالرسغ واألصابع . -
 أن يكتسب الطالب الددة . -
 أن يستطيع الطالب التصويب من ادلكان ادلناسب من اذلدف . -
 د الكرة ىف اللوبة دال لزوذلا ىف اذلدف .أن يتمكن الطالب من ارتدا -
عن أمهية الربط بٌن أيزاء اجلسم  اكتشفتوأن يستطيع الطالب من تذكر ما  -

 . من القفزادلشرتكة ىف أداء التصويب 
 أن يكتسب الطالب مهارات عقلية كالتصور العقلى للمهارة دال األداء . -
 عن الذات .أن يكتسب الطالب القدرة على التعاًن الصادق  -

يقوم الطالب بالودوف مقابل اللوبة فيقوم  -
بفرررد الررذرا  اىل أعلررى مررع دفررع الكرررة بالرسررغ 
واألصابع  اه اللوبة للهدف فرتتد الكرة من 

 اللوبة اىل اذلدف. 
( مرررات مررع مراعرراة  04تكرررار مررا سرراق    -

 ادلتابعة بالرسغ واألصابع وضاط الزوايا .

 

 

 

وشاد 

 عٍخ

 

 ألّبع

 

خذاَ اٌم١بط ِؼشفخ ِذٜ اعز-

 .ٔغبػ اٌّٙبسح
 

سثؾ اٌّٙبسح اٌؾب١ٌخ -

 .ثبٌّٙبساد اٌغبثمخ
 

اعزخذاَ اٌشعَٛ ٚاٌظٛس 

 اٌّٛػؾخ ٌزغٍغً اٌّٙبسح
 

اٌزٕٛع فٟ ؽش٠مخ ٚأعٍٛة -

 (اٌزؼبٟٚٔاٌزذس٠ظ)اٌزؼٍُ 
 

اٌزم٠ُٛ فٟ زشٚف ٚأٚلبد -

 .ِخزٍفخ

 اٌّالؽظخ

ٚرظؾ١ؼ 

 األخطبء
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أجزاء 

 الوحدة
 التقويم البروبمج التعليمي المقترح األدواث الجبوب التىظيمي المحتوى األهداف الزمه

اٌغاااااااضء 

 اٌخزبِٝ 

 ح  الفرصة ألداء مترينات التهد ة بعد الدرس . .يتي - ق 04
 ياتد  مترينات لتهد ة عسأت اجلسم العاملة أ ناء األداء ادلهارى .. -
يكتشررررال الشررررعور با سرررررتخاء والرابررررة النفسررررية مررررن خررررأل التررررنفس  -

 العميق
 يصل دلستوى الشعور بالثاات ا لفعاىل والثقة بالنفس . - -

 أزشبس ؽش اء اجلسممترينات هتد ة جلميع أيز 
 X        X               X 
   X        X       X    

X       X                X      

X 

 

ثذْٚ 

 أدٚاد

اٌّزبثؼخ 

 ٚاٌزم٠ُٛ
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 موضوع الخاص/ التصويب بالوثب(          اليوم والتاريخ/             الموضوع العام/  كرة السمة            ال6األسبوع / السادس   ورقة عمل )
 ( مشجع5( مقرر  )4(مؤدي )3(  مالحظ  )2( قائد )1اسم/ مجموعة التعمم التعاوني                             أسماء فريق العمل:)

أجزاء 
 الزمن الدرس

الواجب 
رشادات وصف العمل  الحركي  التوضيح )المالحظة( تعميمات وا 

ئيس
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(0) 
 
(6) 

 
(8) 

 
(0) 

 
(2) 

 
(2) 

 
(2) 
(8) 
(9) 

 الوثب ألعمى هف الهكاف لهحاولة لهس لوحة الٍدؼ بكمتا اليديف.  •
الوثب ألعمى هف الهكاف لهحاولة لهس لوحة الٍدؼ بكمتا اليديف  •

 بة. أكثر هف هرة خالؿ ىفس الوث
الوثب ألعمى هف الهكاف لهحاولة لهس لوحة الٍدؼ والحمقة  •

 والشبكة. 
 التهريف السابؽ عقب الجري واالرتقاء لموثب بكمتا القدهيف.  •
الجري الستالـ الكرة هف الزهيؿ والوقوؼ في عدة واحدة والقدهاف  •

 هتوازيتاف لالرتقاء والقفز ألعمى ثـ تهرير الكرة لمزهيؿ. 
ستالـ الكرة هف الزهيؿ ثـ القفز ألعمى والتصويب هف الجري ال •

 تحت السمة. 
 يكرر التهريف السابؽ هع زيادة الهسافة التي يصوب هىٍا الطالب.  •
الهحاورة بالكرة ثـ الوقوؼ عمى عدة واحدة لالرتقاء والقفز ألعمى  •

 والتصويب. 
 ىفس التهريف السابؽ هع وجود هىافس سمبي ثـ إيجابي.  •
 ىدفاع وتصويب هف القفز.اال •

 االؽزفبز ثبٌىشح أِبَ اٌغغُ ٚئٌٝ أػٍٝ اٌشأط2 •

 اٌالػت ػٓ اٌغٍخ2 لشة  •

 ٚػغ  األطبثغ خٍف اٌىشح أصٕبء اٌزظ٠ٛت2  •

 صٕٟ اٌشوجز١ٓ ٚفشد اٌّشط2ٓ١ •

 ١ٓاٌٙجٛؽ ػٍٝ لذِ •

رٛع١ٗ اٌىشح اٌٝ صا٠ٚخ اٌّغزط١ً اٌؼ١ٍب اٌمش٠جخ   •

 ِٓ ارغبٖ اٌزظ٠ٛت2

١ض إٌظش ػٍٝ إٌمطخ اٌّؾذدح ٌٍزظ٠ٛت رشو  •

 أصٕبء رٛع١ٗ اٌىشح ثبألطبثغ2  
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 التصويب بالوثباليدف الميارى: يؤدي ميارة    دقيقة     120 :زمن الوحدة      الوحدة التدريسية الثالثة عشر والرابعة عشراألسبوع السابع/ 

أجزاء 

 الوحدة
 التقويم البروبمج التعليمي المقترح ألدواثا الجبوب التىظيمي المحتوى األهداف الزمه

أػّااااااابي 

 ئداس٠خ 

 يساىم   بفظ النظام وتنفيذ التعليمات والتوييهات - ق 04
 ينشط ددرات العمل اجلماعى والتعاون -
 يقرتط ودفات مرحية أ ناء األداء وا صطفاف. --
 

ٚلٛف اٌطالة فٝ  أخذ الغياب وتغيًن ادلأبس و هيز األدوات -

دلبؽشا  

X    X    X    X 

X    X    X    X 

X    X    X    X 

 

 -عغً غ١بة

 طبفشح
رمغااااا١ُ اٌطاااااالة ؽغااااات اٌفاااااشٚق -

   .اٌفشد٠خ فٟ اٌّغّٛػبد

 

 

 .رمغ١ُ اٌّٙبسح ئٌٝ أعضاء فشػ١خ-

 

 

رمذ٠ُ اٌزٛع١ٙبد اٌؼشٚس٠خ ٌٍطبٌت -

 .أصٕبء ٚثؼذ رطج١ك اٌّٙبسح

 

 

 .اٌزذسط ِٓ اٌغًٙ ٌٍظؼت-

 

 .اٌشاعؼخرمذ٠ُ اٌزغز٠خ -

 

 .رٕٛع اٌّض١شاد اٌغّؼ١خ ٚاٌجظش٠خ

 

 

اعزخذاَ اٌزؼض٠ض ٚاٌزشغ١غ ٚاٌزؾف١ض -

 .أصٕبء اٌزذس٠ظ

اٌّالؽظخ 

 ٚاٌّزبثؼخ

 

ئؽّاااااااابء 

 ػبَ

 يكتشال  تدرياات تساعدىا على التهيئة الادلية.- ق 04
القردرة  –أن يألدي الطالرب مترينرات بدليرة لعناصرر   القردرة للرذراعٌن  -

 التحمل ( . -ادلرولة_ الرشادة – السرعة –للريلٌن 
 

  .بول ملعب كرة السلة  اجلري-
 اجلرى ىف ادلكان مع تاادل رفع الركاتٌن عالياً.  -
دوران  -اجلرى ىف ادلكان مع دلس الركاتٌن للمقعدة  -

 ماماً وخلفاً .أالذراعٌن 
تاادل  ىن الركاتٌن مع مد إبدى األمشاط خلفاً وميل  -

 اجلذ  لألمام . 

 شٜ فٝ طفٛفاٌغ

 

 أزشبس ؽش

 X        X               X 

   X        X       X          

 

-طبفشح  

عبػخ ئ٠مبف 

 ألّبع

 

 

ئػاااااااااذاد 

ثااااااااااذٔٝ 

 خبص

 يكتسب القدرة على أداء تدرياات سلتلفة بالكرة  -  ق 04
 .لألداء ادلهارى يألىلوالتوافق والتوديت ادلناسب الذى  يكتسب -
أن يكتسب الطالب  -ب التوافق بٌن عمل اليدين والريلٌن والعٌن أن يكتسب الطال -

 اإلبساس بادلسافة وادلكان .
 أن يكتسب الطالب ضاط ادلسافة والتوديت ادلناسب لألداء . -
أن يستطيع الطالب من أداء احملاورة بأكثر من وضع أليزاء اجلسم والربط مبهارة  -

 أخرى.
ومات ادلرتاطة بأمهية عناصر الليادة الادلية دلهارة أن يكتسب الطالب ادلعارف وادلعل -

 التصويب بالو ب

 من وضع الودوف فتحاً:  -
يقوم الطالب بتمرير الكرة من اخللال لألمام  -

 من بٌن الريلٌن . 
   التمرير ا رتدادى والعكس(

ويررتم ضرررم الرررريلٌن بعرررد مررررور الكررررة مرررن برررٌن  -
  الريلٌن .   التكرار بىت اإلتقان (

 شبس ؽشأز

X        X               X 

X        X       X 

X       X                X      

 
 

رظؾ١ؼ  وشاد عٍخ

 األخطبء

 



050 
 

أجزاء 

 الوحدة
 التقويم البروبمج التعليمي المقترح ألدواثا الجبوب التىظيمي المحتوى األهداف الزمه

اٌغاااااااضء 

 اٌشئ١ظ 

يكتسررررررب القرررررردرة علررررررى الوصررررررول اىل معرفررررررة خطرررررروات األداء ادلهررررررارى والفررررررن  - ق 04
 بالتصويب بالو بالصحيح 

طوات التعليمية دلهارة أن يكتسب الطالب القدرة على أداء اخل -
 التصويب السلمى .

 توافق بٌن بركة اليدين ووالعٌن .بادلهارة  يألدي -
 ادلهارة ىف التوديت السليم . يألديادلهارة  يألدي -
أن يكتسب الطالب معلومات ومعارف عن أمهية ا بساس بادلكان  -

 وادلسافة وكيفية تطايقها ىف مهارة التصويب بالو ب .
 طالب القدرة على تركيز ا لتااه .أن يكتسب ال -
أن يكتسب الطالب القدرة على تصور التصويب بالو ب عقلياً دال  -

 التطايق العملى ذلا .

 على اللوبة.   02ودفة ا ستعداد وبزاوية -
الساعد والعسد لليد ادلصوبة زاوية دا مة -

 والعسد واجلسم زاوية دا مة. 
لكرة فرد ىذه الذرا  إىل أعلى مع دفع ا-

بالرسغ واألصابع  اه لوبة اذلدف و  أعلى 
ادلستطيل فوق احللقة فرتتد الكرة من اللوبة إىل 

 اذلدف. 
لفس التمرين السابق إ  ألو يرفع ريل اليد 

ادلصوبة مع الذرا  ادلصوبة ليأخذ إبساس دفع 
 الكرة مع رفع الركاة وىو الوضع النها ي. 

 

 اٌّالؽظخ وشاد عٍخ

ٚرظؾ١ؼ 

 بءاألخط
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أجزاء 

 الوحدة
 التقويم البروبمج التعليمي المقترح ألدواثا الجبوب التىظيمي المحتوى األهداف الزمه

رااذس٠جبد 

االسرمااابء 

 ثبٌّٙبسح

أن يترردرب الطالررب علررى رفررع ركاررة القرردم اليمررىن أو اليسرررى ا رتفررا   - ق 04
 للتصويب . يألىلوادلناسب الذى 

 أن يتدرب الطالب على أداء خطوات القدمٌن وضاط ادلسافات . -

أن يسررررتطيع الطالررررب الررررربط بررررٌن خطرررروات القرررردمٌن والتصررررويب حنررررو  -
 اذلدف .

رب الطالررررب علررررى ا رتقرررراء بقرررروة ا رتقرررراء للوصررررول لأرتفررررا  أن يتررررد -
 ادلناسب للتصويب.

أن يكتسب الطالب ادلعلومات الكافية عن وصول اجلسم ألدصى مد  -
 شلكن لعسأتو أ ناء التصويب .

أن يكتسرررررب الطالرررررب القررررردرة علرررررى إتقررررران أداء خطررررروات التصرررررويب  -
 السليمة والتصويب 

 ألداء على تثايت وإتقان ادلهارة .أن يتعود الطالب بتكرار ا -
 أن يكتسب الطالب الصرب وادلثابرة . -

دلناسب للطالب ميٌن أو من على اجلالب ا -
الركاة اليمىن أو اليسرى والتصويب    يسار ارفع

 بسب يهة ادلصوبة (.
القدم اليسرى أخذ الطالب خطوة بي -
 صوب.يو 
يقوم الطالب بأخذ خطوة ميٌن مث خطوة  -

 مرات ( 04لتصويب   التكرار يسار وا
 

 

 

 

 وشاد عٍخ

 

 ألّبع

 

اعازخذاَ اٌم١اابط ِؼشفاخ ِااذٜ ٔغاابػ -

 .اٌّٙبسح

سثاااؾ اٌّٙااابسح اٌؾب١ٌاااخ ثبٌّٙااابساد -

 .اٌغبثمخ

اعزخذاَ اٌشعَٛ ٚاٌظٛس اٌّٛػاؾخ 

 ٌزغٍغً اٌّٙبسح

اٌزٕااااااٛع فااااااٟ ؽش٠مااااااخ ٚأعااااااٍٛة -

 (اٌزؼبٟٚٔاٌزذس٠ظ)اٌزؼٍُ 

 .اٌزم٠ُٛ فٟ زشٚف ٚأٚلبد ِخزٍفخ-

 ٌّالؽظخا

ٚرظااؾ١ؼ 

 األخطبء

اٌغاااااااضء 

 اٌخزبِٝ 

 يتيح  الفرصة ألداء مترينات التهد ة بعد الدرس . . - ق 04
ياترررررد  مترينرررررات لتهد رررررة عسرررررأت اجلسرررررم العاملرررررة أ نررررراء األداء  -

 ادلهارى ..
يكتشال الشعور با سرتخاء والرابة النفسية من خأل التنفس  -

 العميق
 ا لفعاىل والثقة بالنفس .يصل دلستوى الشعور بالثاات  - -

 أزشبس ؽش مترينات هتد ة جلميع أيزاء اجلسم
 X        X               X 

   X        X       X    

X       X                X      
X 

 

اٌّزبثؼااااااخ  ثذْٚ أدٚاد

 ٚاٌزم٠ُٛ
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أجزاء 
الواجب  الزمن الدرس
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(8) 

 
 

 يقفالالعبينفيمجموعتين)أـب(متقابلتينعلىجانبالملعب
ِآ اٌّغّٛػاخ  ـ ٠مَٛ اٌالػت األٚي ِٓ اٌّغّٛػخ )ة( ثزّش٠ش اٌىشح ٌالػات األٚي

 )أ( ٠ٚمَٛ ثؼًّ ؽغض ٌٗ

ـااا الػااات اٌّغّٛػاااخ )ا( ٠غااازٍُ اٌىاااشح ٠ٚماااَٛ ثؼّاااً ِؾااابٚسٖ ِغااازف١ذا ِااآ اٌؾغاااض 

 ٚاٌزظ٠ٛت ِٓ إٌّطمخ اٌضالص١خ 2

ـاا ٠اازُ أزماابي اٌالػجاا١ٓ وبٌزاابٌٟ : الػاات اٌّغّٛػااخ )أ( ٠غاازؾٛر اٌىااشح ٠ٕٚزمااً ئٌااٝ 

 (اٌّغّٛػخ )ة( ٚالػت اٌّغّٛػخ )ة( ٠ٕزمً ٌٍّغّٛػخ )أ

 يقفالالعبونفيياليالثمجموعيات)أيـبـج(عنيدمنتصيفالملعيبكميافيي

(2الشكلرقم)
 ( ثزّش٠ش اٌىشح  ٌالػت اٌّغّٛػخ )ة( 0ـ ٠مَٛ اٌالػت سلُ )

ـ الػت اٌّغّٛػخ )ط( ٠مَٛ ثبٌمطغ ٚػًّ عزبس ػٍٝ اٌّذافغ ػٕذ خؾ اٌش١ِخ اٌؾاشح 

2 

ِؾابٚسح ٚاٌاذخٛي  ِغازف١ذا ِآ  ـ الػت اٌّغّٛػخ )ة( ٠ماَٛ ثبعازالَ اٌىاشح ٚػّاً

 اٌؾغض ػٍٝ اٌغٍخ ٚاٌزظ٠ٛت ِٓ اٌمفض رؾذ ػغؾ دفبع 2 

ـ ٠زُ أزمبي اٌالػج١ٓ وبٌزبٌٟ : الػت اٌّغّٛػخ )أ( ٠ٕزمً ئٌٝ اٌّغّٛػخ )ة( الػت 

 اٌّغّٛػخ )ة( ٠ٕزمً ٌٍّغّٛػخ )ط( الػت اٌّغّٛػخ )ط( ٠ٕزمً ٌٍّغّٛػخ )أ(
 (3الشكلرقم)يقفالالعبينفيمجموعتينكمافي

اٌّٛعاٛد فاٟ ِٕزظاف  ـ ٠مَٛ اٌالػت األٚي فٟ وً ِغّٛػخ ثزّش٠ش اٌىاشح ٌٍّاذسة

 اٌٍّؼت ٚاالٔزمبي ئٌٝ اٌٍّؼت األخش  2

ـ  ٠مَٛ اٌّذسة ثزّش٠ش اٌىشح ٌالػت األٚي ِٓ وً ِغّٛػخ ػٕذ خؾ اٌش١ِاخ اٌضالصاخ 

2 

س ٔمابؽ رؾاذ ػاغؾ ـ ٠مَٛ اٌالػت ثبعزالَ اٌىشح ٚاٌزظ٠ٛت ِٓ خبسط ِٕطمخ اٌاضال

 ِٓ اٌّذافغ 2

٠زُ رٕمً اٌالػج١ٓ وبٌزبٌٟ : ثؼذ اٌزظا٠ٛت ٠غازؾٛر ػٍاٝ اٌىاشح ٚ ٠ٕزماً اٌالػات ئٌاٝ 

 (8اٌّغّٛػخ األخشٜ  2وّب فٟ اٌشىً )

 سييرعةخييروجالكييرةميينيييدالالعييبمراعيياة
وارتفاعهالتكونالكرةبعيدةعنالخصم

 السرعةوالدقةمعاًمراعاة

 الدقيييةكعنصيييرهيييامفييييهمييييةالتركيزعليييىأ
مراحيييلأدالالحركيييةوتحقييييدهيييدفهابيييدفع
وتوجييياالكييرةبنمعييانوتييدقيداتجييا السييلة
وخاصييةننقطييةالتنشيييننالمتناهيييةالدقيية

 التييركزعليهاالالعبفيتصويباتا
 التحكموالسيطرةفياألدال.

 (.األدالتحتضغوط)التعب

 ةفالقدرةعلىاألدالفيالظروفالمختل 
 إتقييييياناسيييييتراتيجياتالحركيييييةالمخصصييييية

الستخدامالتصويبتساعدعلىإتقيانعمليية
 التصويب

 كلماقلتالمسافةزادتدقةالتصويب 
 االستفادةمنالالعبينطيوالالقاميةللتصيويب

منالمناطدالقريبةمنالسلـة

 

 ويب بالوثب(          اليوم والتاريخ/         الموضوع العام/  كرة السمة       الموضوع الخاص/ التص7األسبوع / السابع         ورقة عمل )
 ( مشجع5( مقرر  )4مؤدي ) (3(  مالحظ  )2( قائد )1اسم/ مجموعة التعمم التعاوني                             أسماء فريق العمل:)
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 التصويب بالوثباليدف الميارى: يؤدي ميارة    دقيقة   120 :لوحدةزمن ا      الوحدة التدريسية الخامسة عشر والسادسة عشراألسبوع الثامن/ 

أجزاء 

 الوحدة
 التقويم البروبمج التعليمي المقترح األدواث الجبوب التىظيمي المحتوى األهداف الزمه

أػّااااااابي 

 ئداس٠خ 

 يساىم   بفظ النظام وتنفيذ التعليمات والتوييهات - ق 04
 اون ينشط ددرات العمل اجلماعى والتع-
 يقرتط ودفات مرحية أ ناء األداء وا صطفاف.-

أخررررررذ الغيرررررراب وتغيررررررًن ادلأبررررررس و هيررررررز -
 األدوات 

ٚلٛف اٌطالة فٝ 

 لبؽشاد
X    X    X    X 

X    X    X    X 

X    X    X    X 

 -عغً غ١بة

 طبفشح
رمغاااا١ُ اٌطااااالة ؽغاااات اٌفااااشٚق -

   .اٌفشد٠خ فٟ اٌّغّٛػبد

 

 .شػ١خرمغ١ُ اٌّٙبسح ئٌٝ أعضاء ف-

 

رماااااذ٠ُ اٌزٛع١ٙااااابد اٌؼاااااشٚس٠خ -

 .ٌٍطبٌت أصٕبء ٚثؼذ رطج١ك اٌّٙبسح

 

 .اٌزذسط ِٓ اٌغًٙ ٌٍظؼت-

 .رمذ٠ُ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ-

 

 .رٕٛع اٌّض١شاد اٌغّؼ١خ ٚاٌجظش٠خ

 

اعاااااازخذاَ اٌزؼض٠ااااااض ٚاٌزشااااااغ١غ -

 .ٚاٌزؾف١ض أصٕبء اٌزذس٠ظ

 

اٌّالؽظخ 

 ٚاٌّزبثؼخ

 

ئؽّاااااااابء 

 ػبَ

 دىا على التهيئة الادلية.يكتشال  تدرياات تساع- ق 04
 –أن يررألدي الطالررب مترينررات بدليررة لعناصررر   القرردرة للررذراعٌن  -

 التحمل ( . -ادلرولة_ الرشادة –السرعة  –القدرة للريلٌن 
 جيري بول ملعب كرة السلة. -

  .بول ملعب كرة السلة  اجلري-
الو ب أماماً وخلفاً ، وفتح وضم  -

 الريلٌن .
  وميل اجلذ  خلفاً . تاادل  ىن الركاتٌن -
لال احلوض للداخل مع  اات الظهر  -
 ألرض ل

 اٌغشٜ فٝ طفٛف

 

 أزشبس ؽش

 X        X               X 

   X        X       X    

X       X                X       

-طبفشح  

عبػخ ئ٠مبف 

 ألّبع

 

 

ئػاااااااااذاد 

ثااااااااااذٔٝ 

 خبص

 تلفة بالكرة يكتسب القدرة على أداء تدرياات سل -  ق 04
 .لألداء ادلهارى يألىلوالتوافق والتوديت ادلناسب الذى  يكتسب -
أن يكتسب الطالب القدرة على التصويب باليدين وتكون ادلتابعة  -

 برسغ اليدين .
 أن يركز على مكان التصويب على احلا ط . -
أن يكتسب الطالب القدرة حتليل مهارة التصويب بالو ب بركياً دال  -

 ء .األدا
أن يكتسب الطالب القدرة على ا عتماد على النفس ودوة اإلرادة  -

 والتقييم .

 من الجلوس :  - 
يقرررررروم الطالرررررررب برررررررأداء التصرررررررويب  ررررررراه  -

احلررا ط باليرردين مررع مراعرراة ادلتابعررة بالرسررغ 
مث ترتررررررد الكرررررررة مررررررن احلررررررا ط اىل األرض مث 
الطالرررررررب للتكررررررررار مررررررررة أخررررررررى .  تكررررررررار 

ادلرات بىت اإلتقان  التمرين ألكرب عدد من
) 

 أزشبس ؽش

X        X               X 

X        X       X 

X       X                X       

 

رظؾ١ؼ  وشاد عٍخ

 األخطبء

 



055 
 

أجزاء 

 الوحدة
 التقويم البروبمج التعليمي المقترح األدواث الجبوب التىظيمي المحتوى األهداف الزمه

اٌغاااااااضء 

 اٌشئ١ظ 

بتوديت  بالو بأن يكتسب الطالب القدرة على أداء التصويب  - ق 04
 سليم وددة عالية.

 اىل اآللية ىف األداء . أن يستطيع الطالب الوصول -
أن يصل الطالب اىل أعلى دريات التوافق بٌن اخلطوات  -

 للقدمٌن والتصويب باليدين والنظر للهدف 
أن يكتسب الطالب مهارات عقلية كالتصور العقلى دلهارة  -

 التصويب بالو ب دال األداء مااشرة .
  أن يكتسب الطالب على تنشيط أيزاء سلتلفة ىف ادلخ للعمل -

 كالقدرة على التذكر وتركيز ا لتااه .
 أن ينشط الطالب القدرات اإلبداعية واإلبتكارية لديها . -
 أن يكتسب الطالب القدرة على التعاًن الصادق عن الذات . -

مترينات لتعليم التصويب بالو ب من -
 اليمٌن واليسار، باليد اليمىن واليسرى. 

من على يالب السلة، الكرة منضفسة -
 فع الركاة اليمىن وصوب باليد اليمىن. ار 
 خطوة وصوب. -
 خطوتٌن مث التصويب. -
من ا لدفا  وتصويب و اليدين ألعلى -

 . القفز
 بدء احملاورة ومس  الكرة مع الو ب. -
 .من القفزا لدفا  وتصويب -

 

 

 اٌّالؽظخ وشاد عٍخ

ٚرظؾ١ؼ 

 األخطبء

رااذس٠جبد 

االسرمااابء 

 ثبٌّٙبسح

الطالب القدرة على الربط بٌن ادلهارات ديد أن يكتسب  - ق 04
 الاحث بددة وتوافق .

 األداء مع الزميلة بتوافق وتوديت سليم .  الطالب  يساىمأن  -
 أن يكتسب الطالب القدرة على ضاط ادلسافة واإلبساس هبا. -
القدرة على فهم العأدة بٌن التمرير من فوق  حيل مشكلةأن  -

 ب السلمى الرأس واحملاورة والتصوي
 الطالب القدرة على التقومي الذاتى . يستطيعأن  -
أن يكتسب الطالب اخللق الرياضى كالصدق واألمالة وابرتام  -

 السلطة .
 أن ينشط ددرات العمل اجلماعى والتعاون . -

أداء احملررررررراورة باليرررررررد اليمرررررررىن مث أخرررررررذ  -
 اخلطوات مث التصويب .

أداء التمريررر مررن فرروق الرررأس بواسررطة  -
 ميلرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررةز 
مث احملررررررراورة مث التصرررررررويب بالو ررررررررب .    

 مرات (  04التكرار 

 

 

 

 وشاد عٍخ

 

 ألّبع

 

اعزخذاَ اٌم١بط ِؼشفخ ِذٜ ٔغبػ -

 .اٌّٙبسح

سثااؾ اٌّٙاابسح اٌؾب١ٌااخ ثبٌّٙاابساد -

 .اٌغبثمخ

اعاااااااازخذاَ اٌشعااااااااَٛ ٚاٌظااااااااٛس 

 اٌّٛػؾخ ٌزغٍغً اٌّٙبسح

اٌزٕاااااٛع فاااااٟ ؽش٠ماااااخ ٚأعاااااٍٛة -

 (اٌزؼبٟٚٔاٌزذس٠ظ)اٌزؼٍُ 

ٌزمااااا٠ُٛ فاااااٟ زاااااشٚف ٚأٚلااااابد ا-

 .ِخزٍفخ

 اٌّالؽظخ

ٚرظاااؾ١ؼ 

 األخطبء
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أجزاء 

 الوحدة
 التقويم البروبمج التعليمي المقترح األدواث الجبوب التىظيمي المحتوى األهداف الزمه

اٌغاااااااضء 

 اٌخزبِٝ 

 يتيح الفرصة ألداء مترينات التهد ة بعد الدرس.  - ق 04
ياتد  مترينات لتهد رة عسرأت اجلسرم العاملرة أ نراء األداء  -

 ادلهارى.
يكتشررال الشررعور با سرررتخاء والرابررة النفسررية مررن خررأل  -

 التنفس العميق
 صل دلستوى الشعور بالثاات ا لفعاىل والثقة بالنفس ي  -

 أزشبس ؽش مترينات هتد ة جلميع أيزاء اجلسم
 X        X               X 
   X        X       X    

X       X                X      X 

ثذْٚ 

 أدٚاد

اٌّزبثؼااااااااخ 

 ٚاٌزم٠ُٛ
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أجزاء 
الواجب  الزمن الدرس

رشادات العمل  وصف الحركي  التوضيح )المالحظة( تعميمات وا 

ئيس
الر
زء 
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 ي
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 ج
+

 

6
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دق
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ج ه
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(0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) 

 

 يقسمالالعبينإلىنصفينفريدمصوبوفريدمدافعيقف

كلالالعبينعنيدالمنطقيةالمحرميةفييكيلملعيبكميافييالشي

(ومعاالكرةويقابلامدافع.1رقم)

ـاا ٠مااَٛ اٌالػاات اٌّظااٛة ِاآ وااً ِغّٛػااخ ثبٌّؾاابٚسح ثطااٛي 

اٌٍّؼت رؾاذ ػاغؾ ِآ إٌّابفظ ٚاٌزظا٠ٛت ِآ ِٕطماخ اٌاضالس 

 ٔمبؽ 2

رىشاساد ٌىاً الػات ٚرؾات ٔغاجخ  04ـ ٠ؾغت اٌزذس٠ت ثبٌزىشاس 

 إٌغبػ2

ػٍٝ  ـ ٔزمً وً الػت ئٌٝ اٌّغّٛػخ األخشٜ ثؼذ االعزؾٛار

 (0اٌىشح  وّب فٟ اٌشىً )
 
 
 فٟ صالس ِغّٛػبد )أـ ة ـ ط(  ٠ْٛمف اٌالػج 

ـاا الػاات اٌّغّٛػااخ األٌٚااٝ ٠مااَٛ ثبٌّؾاابٚسح ٌٍٛطااٛي ٌّٕزظااف  

 اٌٍّؼت األخش 2

( 6( وّاب فاٟ اٌشاىً سلاُ )2ـ الػت اٌّغّٛػخ )ة( الػت سلُ )

( ٚاٌزظا٠ٛت ٠0مَٛ ثبٌمطغ ِٓ خٍف اٌغازبس ٚاعازالَ اٌىاشح ِآ )

 غٍخ 2ػٍٝ اٌ

ـااا الػااات اٌّغّٛػاااخ )ط( ٠ماااَٛ ثااابٌمطغ ٚػّاااً عااازبس ٌالػااات 

 اٌّظٛة ِٓ اٌّغّٛػخ )ة( 2

أزماااابي اٌالػجاااا١ٓ وبٌزاااابٌٟ : الػاااات اٌّغّٛػااااخ )أ( ٠ٕزمااااً ئٌااااٝ 

 اٌّغّٛػخ )ة( 

 ـ الػت اٌّغّٛػخ )ة( ٠ٕزمً ٌٍّغّٛػخ )ط( 

 (6ـ الػت اٌّغّٛػخ )ط( ٠ٕزمً ٌٍّغّٛػخ )أ( وّب فٟ اٌشىً )

١طشح ػٍٝ اٌؼؼالد ِٚفبطً اٌزؾىُ ٚاٌغ •

 اٌغغُ ٌالعزؼذاد ٌٍمفض ٚاٌزظ٠ٛت2

٠زطٍت اٌالػت اٌّظٛة اعزخذاَ اٌغشػخ  •

 ٚاٌّجبغزخ ػٕذ ػ١ٍّخ اٌمفض2

٠زطٍت ِٓ اٌالػت اٌزشو١ض ثشىً ع١ذ ػٍٝ  •

 اٌغٍخ لجً ٚػٕذ اٌزظ٠ٛت2

اٌٛطٛي ئٌٝ أػٍٝ  ٔمطخ ػٕذ اٌزظ٠ٛت  •

ٌٕمطخ ٚثشىً ػّٛدٞ،  ِٚٓ صُ إٌضٚي ئٌٝ ٔفظ ا

 رمش٠جب  

 اٌشؤ٠خ اٌغ١ذح ٌٍؾٍمخ2 •

 اٌٛصت ألػ2ٍٝ •

 اٌزذس٠ت اٌّغزّش ػٍٝ اٌزظ٠ٛت ثبٌٛصت2 •

 اٌمٛح اٌّزٛعطخ2 •

 اٌزشو١ض ػٍٝ اٌؾٍمخ لجً اٌزظ٠ٛت فمؾ2 •

 ١ّ٠84ٕب  ػٍٝ  84صا٠ٚخ اٌزظ٠ٛت ِٓ  •

 ٠غبسا 2

 04-84صا٠ٚخ عمٛؽ اٌىشح ػٍٝ اٌؾٍمخ ِٓ  •

 دسعخ2

 ِٕزششح ػ١ٍٙب2 ِغه اٌىشح ٚاألطبثغ •

 ٚػغ اٌمذ١ِٓ ػٍٝ أسػ١خ اٌٍّؼت2 •

 صمخ اٌالػت ثٕفظ ٘ٛ  صِالئٗ  ِذسث2ٗ •

 لشثٗ ِٓ اٌٍٛؽخ أٚ ثؼذٖ ػٕذ اٌزظ٠ٛت2 •

اٌزٛافك ث١ٓ اٌطشف اٌغفٍٟ ٚاٌؼٍٛٞ ٚصا٠ٚخ  •

 االٔطالق2

 

 

 ب بالوثباليوم والتاريخ/        الموضوع العام/ كرة السمة        الموضوع الخاص/ التصوي        ( 8/ الثامن         ورقة عمل ) األسبوع

 ( مشجع5) ( مقرر4مؤدي ) (3)( مالحظ 2( قائد )1اسم/ مجموعة التعمم التعاوني                             أسماء فريق العمل:)
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 صور خاصة بالبرنامج التعميمى: (5ممحق )
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