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 أهدي هذا البحث املتواضع:
إىل الوالدين العمل  فينا آايت اجلد و إىل من يسعوا ليفتحوا لنا ينابيع األمل إىل من بعثوا

 الكرميني متمنيا هلما دوام الصحة و العافية.

ملدرسني الذين إىل الذين ينشئون العقول ويسامهون يف تربية األجيال الصاعدة إىل كل ا
 سامهوا يف إعدادي من التعليم االبتدائي إىل اجلامعي.

( وكل عائلة حداد                      إىل اإلخوة و األخوات )أسامة،ايمسني،صالح الدين
 و جنار

إىل مجيع الزمالء يف درب احلياة و الدراسة و العمل و خاصة:مراد، سفيان،عمر،قادة، 
 عمري، ربيع، عيسى، أمين، عبد الرمحن،عاصم، يوسف، خمتار، إبراهيم

 البحث املتواضع.إىل  أساتذة الرتبية البدنية ابلتعليم الثانوي الذين سامهوا يف اجناز هذا 

 إىل األساتذة "بن انصر حممد "و "بنايب حممد"

 وخاصة املشر  إىل مجيع طلبة وعمال معهد الرتبية البدنية و الرايضية جلامعة مستغامن 
  أمحد أحسناألستاذ  الدكتور احملرتم 

 إىل هؤالء مجيعاً أهدي مثرة جهدي.

                                                  
 

 حداد حسني
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 اإلهداء
 

ما تعلمت الوالدين الكرميني فلوالمها ملا وجدت يف هذه احلياة ومنه إىلهدي مثرة جهدي أ
وأسكنه فسيح الصمود مهما كانت الصعوابت أمي أطال هللا يف عمرها وأيب رمحه هللا 

 ميلكون ألجل جناحي كرسو كل ما  لطاملاىل إخويت وأخوايت الذين إو  جنانه 

 وعلى رأسهم  زمالء الدراسة خاصتاكل أصدقائي الذين صادفتهم يف حيايت   إىل

 والعمري وأمحد برابح.سفيان وحسني 

كل من علمين حرفا يف هذه احلياة واىل كل من ساعدين يف اجناز هذا العمل صديقي   إىل
 وزميلي وأخي حداد حسني 

حممد بناصر  األستاذ ...خالل فرتة الرتبص بشيء علينا ايبخلو الذين مل  األساتذةىل إ
 بنايب حممد واألستاذ

وعلى رأسهم مدير املعهد  إىل هامن احلارسكل عمال معهد الرتبية البدنية والرايضية   إىل
الذي كان سندا وعوان ومشرفا على عملنا خالل هذه السنة أمحد الدكتور أحسن  األستاذ

 الدراسية

 

 

 بودور مراد 
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 الشكر والتقدير

 

املتواضع. ثيف إمتام هذا البحاحلمد هلل على إحسانه، و الشكر على توفيقه و امتنانه   

الذي ن أمحد أحسنتقدم خبالص الشكر و التقدير و االحرتام إىل األستاذ الدكتور و من بعده 

ئح و التوجيهات اتبع مراحل إجناز هذه املذكرة بكل اهتمام و مسؤولية و ما فتئ أن ميدان ابلنصا

اجز اليت فرضتها حلو اليت ساعدتنا يف التغلب على الصعاب و كانت لنا عوان يف رفع الكثري من ا

غامن و إىل مدير طبيعة املوضوع. و نتقدم خبالص الشكر والتقدير إىل السيد رئيس جامعة مست

إجناز هذا البحث  معهد الرتبية البدنية و الرايضية على كل املساعدات اليت كانت عوان لنا يف

سمة صادقة أو وب املتواضع على حنو أفضل، واىل  كل من قدم لنا يد العون وساعدان بقطرة عرق

مة املفيدة وشجعنا يف هذا املشوار من أجل الوصول إىل املعلو   نصيحة مثينة أو كلمة طيبة

الرتبية البدنية و  والكلمة اهلادفة، و نتقدم بكل الود واالحرتام  و العرفان إىل مجيع أساتذة معهد

بن انصر حممد  منل كة الرتبص امليداين  ساتذأالرايضية مبستغامن .كما نتوجه جبزيل الشكر إىل 

. وبنايب حممد  

 



 ملخص البحث
 

 

نهدف من خالل هذه الدراسة الى التعرف على أثر الوحدات التعليمية المقترحة 
باستخدام بعض أساليب التدريس)أسلوب االكتشاف الموجه، األسلوب التبادلي، األسلوب 
التضميني( على تطوير بعض المهارات األساسية في كرة اليد عند تالميذ السنة األولى ثانوي 

معرفة ما إذا كان هناك فرق بين أساليب التدريس، وتم استخدام المنهج و، وإناثذكور 
والية معسكر  بثانوية مشرف الطيب ببوحنيفيةتلميذ  90التجريبي، حيث شملت عينة البحث 

تلميذة(،  15تلميذ و 15ذ وتلميذة )تلمي 30مكونة من تجريبية ثالث مجموعات  إلىمقسمين 
قياس قبلي وبعدي  إجراءاليب المذكورة أعاله، حيث تم حيث طبق على كل مجموعة أحد األس

للمجموعات الثالث في كل من مهارة سرعة التمرير واالستقبال، التنطيط المتعرج بالكرة 
والتصويب من الوثب، وقمنا بإعداد وحدات تعليمية في كرة اليد وفق المنهاج الوزاري طبقت 

تدريس، وبع المعالجة اإلحصائية تم على المجموعات الثالث مع اختالف في أساليب ال
 نتائج أهمها: إلىالتوصل 

وجود أثر إيجابي ألسلوب االكتشاف الموجه والتبادلي والتضميني على تطوير  .1
 .واإلناثمستوى مهارة سرعة التمرير واالستقبال عند الذكور 

هناك أثر لألسلوب التبادلي على تطوير مستوى مهارة التنطيط المتعرج بالكرة عند  .2
 . اإلناث

وجود أثر لألسلوب التضميني على تطوير مستوى مهارة التصويب من الوثب عند  .3
 . اإلناث

عدم وجود فرق في نسبة التقدم عند الذكور في مهارة سرعة التمرير واالستقبال بين  .4
 وجه وكل من األسلوب التبادلي والتضميني.أسلوب االكتشاف الم

، مع عدم اإلناثالتضميني عند  األسلوبوجود فرق في مهارة التصويب لصالح  .5
وجود فرق بين األساليب الثالثة في كل من مهارة سرعة التمرير واالستقبال والتنطيط 

 المتعرج بالكرة. 
 المهارات األساسية في كرة اليد  -أساليب التدريس -:وحدات تعليمية مقترحةالكلمات المفتاحية



The Research Summary: 

      We aimed through this study to identify the impact of the educational units using some 

teaching styles (oriented discovery style, interchangeable style, inclusive style) to improve 

some essential skills in hand ball for first year secondary school students males and females, 

and find out if there is a difference between teaching styles, and then using the experimental 

approach, where the research sample included 90 students from Mechref Taib secondary 

school in Bouhnifia state of Mascara divided into three experimental groups consisting of 30 

students ( 15 student and 15 schoolgirl), where each group applied one of the styles 

mentioned above, where pre and post group measurement were carried out in both skills of 

scrolling speed and reception, hitting the ball with ground and the correction of the jump, and 

we prepared educational units in hand ball according to the ministerial curriculum which was 

applied on the three groups with different styles of teaching, and with the statistical treatment 

the most important result that was reached were: 

1. There is a positive effect of the oriented discovery style, interchangeable and inclusive 

style in developing the level of scrolling speed and reception for males and females.   

2.  There is an impact of the interchangeable style in the development of the level hitting 

the ball with ground skill for females.  

3. There is an impact for inclusive style in developing the level of the skill of correction 

jump for females. 

4. There is no difference in the rate of progress for males in the skill of speed scrolling 

and reception between the discovery oriented style and both styles exchange and 

inclusion. 

5. There is a difference in terms of the skill of correction in favor of the inclusive style 

for females, with no difference between the three styles in the skill of speed scrolling 

and reception and hitting the ball with the ground. 

Key words: proposed (suggested) educational units, teaching styles, the essential skills in 

handball, first year secondary school students.  



Résumé de la recherche: 

Dans le handball pour le étudiants de 1ere année secondaire,filles et garçons pour découvrer 

s'il existe une différence entre les méthodes d'enseignement, la méthode expérimentale utilisée 

comprenait 90 élèves au lycée MochrefTaïb à Bouhanifia Mascara reparti en 3 groupes 

expérimentaux de 30 . Chaque groupe a été appliqué à l'une des méthodes ci-dessous . Les 

mesures ont été faites dans la compétence de vitesse, de défilement, de réception et de teinte. 

Nous avons mis en place des unités éducatives de handball conformément au programme 

ministériel ,et avec les statistiques on a atteint les objectifs suivants :  

1- la méthode de découverte à un effet positif sur le développement du niveau de compétence 

de la vitesse ,de défilement et de réception chez les garçons.  

2- la méthode interactive a un effet sur le développement du niveau de compétence chez les 

filles.  

3- la méthode d'inclusion à un impact sur le développement du niveau de compétence du 

lancement au but chez les fillesEt sauter en longueur pour les filles 

4- Il n'y a pas de différence dans le taux des progrès chez les garçons en ce qui concerne les 

compétences de rapidité de transmission et de réception entre la méthode de découverte , 

d'échange et la formation.  

5- une différence dans la compétence du lancement au but en faveur de la méthode d'inclusion 

chez les filles, avec aucune différence entre les trois méthodes dans la compétence de vitesse 

du lancement au but et de réception. 

Les mots clés : Unités d'enseignement proposés , méthodes d'enseignement , les compétences 

de base dans le handball , les élèves de 1ere année secondaire 
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 مقدمة:ــ 1

يسررلم تلبيففرراليمررالتعليمررفتلة لرراالتةلتفعفرر لب اةررلفلر فيرر لتعي ررال  ل م فبرر ل مررفل
بحيير لقترف التعيمرتل عر للأسرفعف لف لفرفعليمفتلتعفريتلييلمردل مر  للأهدتفلفتعمنفهجلتعدرتسف ل ل

عرردالل ليأخرردلر رفلفرر لتعلنمفرر لتعمررف م ل ررهل ن مررالأةرر لت سررف لتسررميكل رر ل مفرسرر ل ل
ت ة رق ل عرر لقفررف لتعيفعمفر ل  عرر ل رهلخررقالتسررلاتبف فف لغنر ل نرر لعمسرفااالتعل رريرل ل

 (09 لص ح ل2017)كارال ل.تعليمفتلتعم نف ل م لأقدثلت سفعفبلتعمل يرا

تعم لميررف لبتررد فلفرر ل  ررف  لتعحفررفالهرر لبمرر لتعلرر لبي رر ل تعميمرريتلأألأك ررال
فر لتعليمرفت لقفررلاراملتعمنل ريأل تعمللمريألفر للفيف علابف لتعايفةف لتهلمف فل  فاتل لت

لأهرردت فلررتلل عرر تعايفةررف لأألتعل رريرلفرر لهرردتلتعم ررفالي رربلأألالررد لتعلابفرر لتع دانرر ل ل
لت هررردت بحتفرررالل عررر عيصررريالت سرررفعفبلتعلررر لال يلرررفلتعمابررريألفررر لتتعمرررفرال تعمحلررريمل ل

ل(343 لص ح ل1993)تعدرياال لتع ا لتعل ليمكهلأألبل علف لبدريسلف. تعمسليمل ل

هردتلتعميةري  لفرلمن لل ع دادل هلتع فق فهل ندلتعتاألتعيمايهل عتدلب ا لتعي
تعلابفرر لتع دةفرر  للت لمررفرل  مي رر ل ررهلأسررفعفبلتعلرردريللتعمنل رر لعمررفرا لل صرردتر نلررفل

بحر ل( muskamosston )رق ل فلأصردرفل يسركفل يسرله  فأل هلأقدثلفل أهملفل م لت 
ل(22 لص ح ل2006)  دتعم فف ل سم ل"رففلأسفعفبلتعلدريل"

مفرر لتعليمفمفرر  لبيرردلأسررفعفبلتعلرردريللتعلرر ليسررلند فلتعميمررتل ررهلأهررتل يتةرربلتعيم ل
تعمياففرررر  لتعملفريرررر لل يررررفهلفرررر ل  رررردترلتعمليممررررفهل ررررهلتعنفقفرررر لأسررررمي لعرررر لر ر  رررر ل

فر لتعلنمفر لتعمرف م لعممررليمت للت مرفلأةر ل لاي ردلأسرمي ل تقرردليمكرهلأأليسرلل تعي دتةفر  
لهدت ل  بلأألاليفال يلفلأسمي لتعلدريل.ل عكهلبليفالت 
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أألت لمفرلتعميمتل مر لأسرمي ل تقردلل(1996احمد حسين اللقاني) هدتل فلايةح ل
فرر لتعليمررفتلعررفللةفعيررا رالاررلرالل عرر لبيمررتل مفررعلتعمليممررفهلبررن للتعمسررليم ل  ررهلهنررفل
ي ررربل مررر لتعميمرررتلأأليسرررلندتلتعيداررردل رررهلأسرررفعفبلتعلررردريلل رررهلأ ررر لبررريففال يت رررفل

يكيأل م لررتي لةأهمف ل ر لأسرمي لمفهل لبيمفمف ل لني  ل  نفس  ل ك ال درل هلتعمليم
 ك لينلفرل ن ل فلالنفسبل علتعمي فلتعليمفم .ع

 تعليرمفن تعل رفرع ل للت سرفعفبلتعم فرراال ف سررمي  رهلبرفهلهردفلت سررفعفبلة ردل ل     
 عر لعمرفلعلرتل رهلةلرف جلفيفعر لفر لل ت كلمرف لتعمي ر ل ت سفعفبلتعيفرال  فرراال أسرمي 

 ل رعلب ف مرتعمليمتلف لتعردر ل لتعل لبابك ل م لر رل فف مف لتعليممف ل للتعيممف لتعليمفمف 
علررتل ق رر ل  فرراالبلحتفرراللفتعيصرريالعملررد لتعم مرري  ل مررز ررق فلفرر لتبنررف لتعترراترت ل ل

قفرلي دلتعلممفدلفرفلتلتعيسرفم ل تع اصر لعملي فرال رهلل.تعليممف لأهدت لتعح  لتعليمفمف 
تل مر لتعميمرتلفب لتعحا ف لتعن سف  ل علدتليسلم ل ك يبرف فب ل للإفاتغ تب ل تبنف لتعتاترت ل ل

ثرر لتع قلت ةيررفربنمفرر لل عرر تعل لبلررد لتعلرردريل لأسررفعفبتسررليقالرتفيفرر لتعلق فرردلةحرريل
 ل2007)  ردتعحا ل) بلت ة يفع  تعمياف  تعن للقا  )تع فةعميممف لتعليمفمف لتعليممف 

ل(01ص ح ل

فرر لتعسررميكلتعحا رر لففلررفلةررفعلني ل بيرردل رراالتعفرردل ررهلت عيررف لتع مف فرر لتعلرر لالم
غفرررال نت رررعلعررردع لالمفررر لت رت لي ررريرلخ رررتل أرتالفررر لب ف ررر ل سرررلمال لتعليررردرلة ررراتلع ل

تعلررر لبرررلرملقسررربل ل  مي ررر ل رررهلتعحا رررف لتعملاتة ررر ل تعمند  ررر  ل لتعملرررفراللهنرررفلةأةررر
 ل2017)كارال للررد تع ل م ررف لتعمي ررفلتعرردالليمررالةرر لتعلممفرردلخررقالتعمنففسرر لعحتفررال

ل(10ص ح ل
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 ررراالتعفررردل رررهل نرررف لبابرررياللسرررمفتلعمممفرسرررفهل رررهللالررريفال مفررر لةمرررف  ة ررراتلعمرررفل
فلراال بر ت هل رعلهردفمماقمر لتع رفةيالل لتع نسفه فتدلأرر  لةرمهل نلرفالتعلابفر لتع دةفر لع

ل(34 لص ح ل1994)تع سفمفة  ل ندلتعلق فدتعماتهت ل

أة ل هلتعيا رالل ندلبيمفتل لرفرت ل راالتعفردلعلق فردلتعسرن لت  عر لثرفةياللل ةامل
تل رفعل سليمل ثفرالتعدتفيف لف لتعليمأسفعفبلتعلدريللتعمسلند  للتسليمفالأألاات  لف 

 لي اةررلفلرر لتعلابفرر لتعايفةررف لت رت  ل تألبكريألهرردفلت سررفعفبلةيفردال ررهلتعتفرريرلتعلر
ل.تعماح أسمي لتعياضل ل

  رردل سررم لهرردفلتعدرتسرر ل عرر ل سررمفهلة رراالل ب  فترر لالتررد لمفلف رر لبملفرردالل تعرردالل
 ل رردع لتعليايررللةفعم رر محف لكفعف لتع حررر لفاةررفف لتع حر أهرردت تقلرريمل مرر ل ررر

تعيتررالف لتعدرتس  لةفإلةفف ل ع ل اضلةي لتعدرتسف لتعممرفبل ل تعماب  ر ل تعليمفرال
 . مفلف

تإلقفررر لةفعن ايررف لتعمليمترر لةفعيق رر لتعم فررراالعميةرري للتع فةرربلتعن رراالل  ررفألةم فةرر 
ل :تعدرتس ل ترلم ل م لف مفهلالم قألف 

لأسفعفبلتعلدريلل:لت  اتع   ل
ل لتعماقم لتعيماي )تعماتهت ( تعملفرت لت سفسف لعكاالتعفدتع   لتع فة :ل

أ فلتع فةبلتعل  فت ل فأليمم لف مفه لت  الاليمالةمنل ف لتع حرل إ ات تب ل
 تع اةفف ل نف م  اضل بحمف لتعنلف جل لتعمفدتةف لل تع فة ل فأل هل

 اإلشكالية:ــ 2

ةرا رالت هلمرفتلةرفعمليمتل  يمر لل عر  نلمفلتعن ايف لتعلابيير لتعحدا ر لبرد يلل أ
 حررريرلتعيممفررر لتعليمفمفررر لتعلابييررر  ل رررعلبيررردا لر رلتعميمرررتلعف رررف ل  رررممفل فررردتلعم ف ررر ل
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تعليمفمف  ل يلتل ع ل هلخقالب رمفتلأسرفعفبلبردريللبرلق تل  نلمرفلتعميت رفلتعليمفمفر ل
النرردفللفرر ل اتقرر لتعليمررفتلتعمنلم رر  لفأسررمي لتعلرردريللهرريلرررك ل لمفرر لفرر لبن فرردلتعرردر 

تعملرفراللأ تعميمتل يسفم لعليمفتلتعمليممفهل  دليكيألأسميبفل تقدتلأ لأك رال فرالتعميةري ل
)خمفرر  ل لتع ررنللةمررفليسررل ل صرريالتعميمي ررف لأ لتعماقمرر لتعيمايرر لألفتعم مرري لبيمفملرر

ل(57 لص ح ل1995

 فرر لقررد رل يافلنررفل ررهلخررقالباب ررنفلةتقرردملتعملسسررف لتعلابييرر ل تقلكفكنررفلبرر ي لللل
أسفبدالتعلابف لتع دةف ل تعايفةف ل  دتلترق نفل م لةي لتعدرتسف لتعسفةت لتبي لعنرفلأأل

 ل  ممررفلة رردلأ  ررااللت سرمي لت ك ررالتسررلندت فلةفعماتقر لتعليمفمفرر لتعمنلم رر لهرريلت سرمي ل
بلتعلردريلل مر لتعراغتل رهلتخرلق لتعماتقر لتعيماير ل تعنمرفرف لبني لف لتسرلندتتلأسرفعف

أخررامل خ يصررف ل رر لل عرر  رردتلتخررلق لتع ف رر لتعليمفمفرر ل ررهل ن ترر لتعايفةررف لتعمتررارا ل ل
ل  درلتعلق فدل  دتلتع نل.ل تإل كفةفف تخلق لتعيسف  لل ع  ن ت  ل ةفف ل

 ل  ررفلال م رر ل ررهل ررفل  ررالأ ررقفلة ررفتلتعلرردريللةفعمتفربرر لةفعك ررف تل عرر  ةيررففل
بيففالف لرا ل  نفهجلتعلدريل ل ف لظ لهدفلتعييت  لأص  ل هلتعيا راللتعلنييعلفر ل
أسرررفعفبلتعلررردريللبلرررد لبم فررر لقف رررف لتعلق فررردلفررر ل اقمررر لتعماتهتررر لسررريت لتعحا فررر لأ ل

خيررتلتعل رريرلتعلكنيعرري  ل  ررفلأفررازفل ررهلبيفررال تعن سررف لأ لتعمياففرر لأ لت  لمف فرر لفرر 
لتعم لمعلتع  ت اال.ثتفف لف ل

 بف ل رررفرل ررراالتعفررردلأقررردلتعنمرررفرف لتعايفةرررف لتعمترررارالفررر ل نلرررفالتعلابفررر لتع دةفررر ل
 تعايفةف لةفعماقم لتع فةيير ل هر ل  رفالتخل فصرنفلتعايفةر  ل تعلر ليسري لتعمنلرفال رهل

ب ييالةي لتع  ف لتعحا ف ل تعن سف ل تعميافف لعدملتعلق فدل م لتخرلق لل ع خقعلفل
 لةاملأة ل هلتعيا رالل حف ع لب  فالةي لأسفعفبلتعلدريللتعحدا ر لبر ي ل سلييفبلت

ةري لل عر  حمدل  دلتعاقمفأل"لأأل ر ل فر ليحلرفالتعملسسف لتعلابيي لب قرةف لقفرلاامل
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 ل1998)تعاقمرفأ ل نلمفل هلتعليمفتل مرفلبحلف ر لت  فرفالت خرامل بأسرفعفبل نلم ر ل"ل
ل(13ص ح ل

 ف  لررتسلنفلتعل لةحف ال هلخقعلرفل يافر لأثرالةير لأسرفعفبللتإلرفر ف لهدتلل
تعلرردريللتعحدا رر ل مرر لب ررييالةيرر لتعملررفرت لت سفسررف لفرر ل رراالتعفرردلعرردملبق فرردلتعسررن ل
ت  ع لثفةياللقسبلتع نل ل ه لأسمي لت كلمف لتعمي   لت سمي لتعل فرع ل ت سمي ل

لتعليمفن  ل  مف لة احلتعلسفؤ  لتعلفعف :

 أسرررررفعفبلتعلررررردريلل)أسرررررمي لتعيقررررردت لتعليمفمفررررر لتعمتلاقررررر لةفسرررررلندتتلالهررررر لبرررررلث
ت كلمررف لتعمي رر  لت سررمي لتعل ررفرع  لت سررمي لتعليررمفن (ل ي فةررفل مرر لب ررييال

تعلن رررف للسرررا  لتعلمايرررال ت سرررلت فا لتعل رررييبل رررهلتعيثرررب )تعملرررفرت لت سفسرررف ل
ل؟  يرل تةفثلثفةياللف ل االتعفدل ندلبق فدلتعسن لت  ع لتعملياالةفعكاا(ل

 هرر لهنررفكلتخررلق لفرر ل سررليملبحسررهلتعملررفرت لت سفسررف لفرر ل رراالتعفرردلةررفخلق ل
ل؟ تإلةفثأسفعفبلتعلدريلل ندلتعد يرل

 ــ الفرضيات:3

 أسرفعفبلتعلردريلل)أسرمي لت كلمرف للتعيقردت لتعليمفمفر لتعمتلاقر لةفسرلندتت برلثا
تعمي رررر  لت سررررمي لتعل ررررفرع  لت سررررمي لتعليررررمفن (ل ي فةررررفل مرررر لب ررررييالةيرررر ل

 . إةفثتعملفرت لت سفسف لف ل االتعفدل ندلبق فدلتعسن لت  ع لثفةيالل  يرل
 هنفكلتخلق لف ل سليملبحسهلتعملفرت لت سفسف لف ل االتعفدلةفخلق لأسفعفبل

 . تإلةفثيرلتعلدريلل ندلتعد 

 

ل
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 أهداف البحث:ــ 4

 يرررررر لأسررررررفعفبلتعيقرررررردت لتعليمفمفرررررر لتعمتلاقرررررر لةفسررررررلندتتلةتعليررررررا ل مرررررر لأثررررررال
تعلدريل)أسمي لت كلمف لتعمي   لت سمي لتعل رفرع  لت سرمي لتعليرمفن (ل مر ل
ب ررييالةيرر لتعملررفرت لت سفسررف لفرر ل رراالتعفرردل نرردلبق فرردلتعسررن لت  عرر لثررفةيالل

 . إةفث  يرل
 فألهنفكلفا لف ل سليملبحسهلةي لتعملفرت لت سفسرف لفر ل راالل  ت ياف ل فل 

 بفهلأسفعفبلتعلدريل.ل إةفثتعفدل ندلبق فدلتعسن لت  ع لثفةيالل  يرل

 المفاهيم و المصطلحات:ــ 5
 التدريس:ــ 1ــ5

 ألتعلرردريللهرريل  مي ررف لتعملررفرت ل لتعن رر ل لتع نرريألتعلرر ليمكررهل مفرسررللفل: اللغــ   
بفنمررفليترريالقمرردتألأألتعلرردريلل سررفم لتب ررفالبابررياللهررفر ل ررهلتعميمررتلعلحتفررالأهرردت ل

ل(65 لص ح ل1989)قمدتأ لتعليمتلعدملتعلق فدل
ةأة لسمسم ل رهلتعيق رف لتعلر لبنمرألبرفهلتعميمرتل لتعمرليمتل كلسرف لهردتلت خفرالاإلجرائي: 

لتعملفرت لتعحا ف ل لتعتدرت لتع دةف ل
لأساليب التدريس: ــ 2ــ5

بيا لأسفعفبلتعلدريللقسبل" يسكفل يس ه"لةأةلفلبمفال ع لتع نفر لأ لتعلا فربلل:اللغ   
 (08 لص ح ل1991) يسكف لتعدالليكيأل سلتقل هلخ يصفف لفارهف

ه لتإل ات ت لتعل لالندهفلتعميمتلف لبن فدلرايتر ل رهلررا لتعلردريلل رهلت ر لاإلجرائي: 
لبحتفالت هدت لتعمنميرالعممفرالتعليمفم ل سليفنفلبيسف  ل يفن ل

 األسل ب: ــ3ــ5
ت سمي لهيل  مي  ل رهلتعملرفتل لتعتريتةفهل لتإل رات ت لتعلر لبمرم ل مر لخ راالل:اللغ   

ل(105 لص ح ل2008)    لبيمفمف ل لاتة  ل ن تففل
هرريلتعررنم لتعررداللال نررففلتعميمررتلعلن فرردلفمسرر ل لتعلدريسررف لقررفهلاليتصرر ل ررعلتعمررليمتلاإلجرائــي:

لة ايت ل  فراا
ل
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 األسل ب التضميني:ــ 4ــ5
"أألهدتلت سمي ليأخدلييفهل  ل فرلل1991اية ل  ف لتقمدلصفع لتعسمات  ل: اللغ   

 سرررلييف لتع رررفل ففررر لففعلممفررردلارررلراللتعحا رررف ل رررهلتعمسرررليملتعررردالليمكرررهلأرتؤفلةرررمهل
تعيم لتعيتقدل ل بلردتلفرفعتاترلتعا فسر ل رهل  ر لتعلممفردلقريالبرد لتعيمر ل لتعمسرليملتعردالل

ل(102 لص ح ل1991)تعسمات   ليمكهلتع د لع "ل
ةحفررررليتررريتلتعميمرررتلبلترررديتلتعميمي رررف لتعقز ررر ل لتعمررراحلتعررريتف ل ليتررريتلتعمرررليمتلاإلجرائـــي:

لةفعيم لبن س لةفعحرل هلت  لتعح يال م لتعميمي ف ل لتكلسف لتعملفرت ل
 التبادلي: األسل بــ5ــ5

يتعلهدتلت سمي لةمهل  مي  لأسفعفبل يسليألعملدريلل لهيلت سمي لتع فعرل: اللغ   
أهمف لهدتلت سمي لف لتعماقم لت  عر ل رهل هلقفرلتعلابفبلف لهدفلتعم مي  .ل ب لال

بيمررتلتعملررفرال نررد فلاليررا لتعمليممررفهل مرر لةتررف لهف رر لةيرردل رر ل حف عرر لبسررف دهتل مرر ل
ل(29 لص ح ل2017)كارال لب حف لأرت لتلتع ن ل

هيلبتسفتلتعلق فدل ع لفري فهل  نر ل  نر لبممفردل رلرالل لت خرال ققرنل ليكريألاإلجرائي:
لر رلت سلف لتعلن ف ل لتعلممفدلان د

 االكتشاف الم جه: أسل بــ 6ــ5
ييلمدلأسمي لت كلمف لتعمي  ل م لةي ل هلتعل ف  لتع كااللبفهلتعميمتل لتعلممفدلل:اللغ   

قفررررررليتررررريتلتعميمرررررتلة ررررراحلأسررررر م ل للفعفررررر ل مررررر لتعلممفررررردليتفبملرررررفلتسرررررل فة لقا فررررر ل رررررهل
 (15 لص ح ل2008)رملي  لتعلممفد
 مر لبي فر لتعميمرتلعلق فردل ررلاتكلتلهيلأسمي لغفال  فرالفر لتعلردريللييلمردل:اإلجرائي

لف ل ممف لتعليمتل هلخقال عتف ل  مي  ل هلت س م لف لت ب ففلتع حف لعألرت لتعحا  
 المهارات األساسية: ــ7ــ5

 لبيررا لتعملررفرت لت سفسررف ل مرر لأةلررفلتعملررفرت لتعحا فرر لتعلرر لبيل ررالةررا ري ل ل:اللغــ   
هررر لةم لررريتلقخرررال ررر ال ليتفرررال رررهلتعحا رررف لهف ررر لإل رررفرالأ ل بترررفألأاللةمرررف ل رررفل ل ل

ل(21 لص ح ل2002)قسفةفه لت سفسف .
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هررر لبمررر لتعحا رررف ل لتعلتنفرررف لت سفسرررف لتعلررر لاابكررر ل مفلرررفلتعلممفررردلخرررقالأرت لاإلجرائـــي:
لتعم فريف ل

 ــ كرة اليد:8ــ5
ل قرراتزبيل ررال رراالتعفرردل ررهلأسررا لت عيررف لتع مف فرر لتعلنففسررف ل لتعلرر لبيلمرردل مرر ل: اللغــ   

أك ال درل هلت هدت لرتخ ل ا  لتعمنففللف لتع  هلتعمحدرلعمم فرتالعدع لفملفرت ل راال
تعفدلتعل ي ف ل ت لت رت لتعملتهلبيم ل مفيلفل مر لبحتفرالتعلرد لت سرف لتعردالليسري ل

ل(163 لص ح ل1998)قسنفه لف لتعما  لت هدت لإلقاتزتع ايالل عف 
ل ةلفلعي  ل مف ف ليسي ل  لفايالإلقاتزلأك ال درل مكهل هلت هدت اإلجرائي:  

لــ ال حدات التعليمية:9ــ5
تكلسرررف لل عررر هررر ل ةررريف لبيمفمفررر لبيممفررر لبرررد جل  مي ررر ل رررهلت ةمررر  لبلرررد ل: اللغـــ   

تعمليمتل مم ل هلتعتدرت ل) يفر  ل لفرت  ل يت ف(ل فبم لعمليظفرفلفر ل يفع ر لتعتيرفيفل
تعم ا قرر لفررر ل رررفرل ررردترلت هلمررفتل لقررر لتعممرركق ل هررر لرررك ل رررهلت ررركفالبن رررفتل

ل(07 لص ح ل2014) نلفر للأةم  لتعمليمت
ه ل  مي  لأةم  لبفدتغي ف لان ملفلتعميمتلف لتع   ل لبلرد ل عر لتكلسرف للاإلجرائي:

لتعمليممفهل  في ل ف
لــ المراهقة:10ــ5

هررر ل مرررفل افلرررفلتعرررد ليرلفرررلترلتع لررر لتعسرررفدلةتيع :"تعماتهتررر لةمينفهرررفلتعرررد فالهررر ل: اللغـــ   
بردتاللفللتعماقم لتعل لب  لةفع ارل ع لت كلمفا لفل ل ممفر لبفيعي فر لقفيير ل يريي لفر 

ل(275 لص ح ل1985)تعسفد لل لت لمف ف لف لةلفاللف
له ل اقم لتعليفات لتعل لب األ م لتع   لع ميغلسهلتعاردلاإلجرائي:

 الدراسات و البح ث المشابهة:ــ 6
 (:2017دراسة بن سي قدور حبيب و براهمي قدور)ــ 1ــ6

تسرلندتتلةير لأسرفعفبلتعلردريلل مر لبيمرتلةير لتعملرفرت لت سفسرف لأثالعن ان الدراسة: 
ل(سن 14-12ف ل االتع ف االعملق فدل)
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بلد لتعدرتس لتع ل ياف لأثالتسلندتتلةي لأسفعفبلتعلدريللتعحدا  ل م لأهداف الدراسة:
ل(لسن 14-12بيمتلةي لتعملفرت لت سفسف لف ل االتع ف االعملق فدل)

لمي لتعل فرع ل م لبيمتلةي لتعملفرت لت سفسف لف ل االتع ف اا ياف لأثالتسلندتتلأس
لبممفد50بممفدل  يرل هل  لمعلأص ل لكيأل ه30رمم ل فن لتع حرلالدراسة:  عينة

لتعمنلجلتعل اي  للالمنهج المستخدم:
لت خل فرت لتعملفري أدوات جمع البيانات:

فررر لبيمرررتلةيررر لتعملرررفرت ل سرررمي لتعليرررمفن لبرررأثفال  فرررال لر رلتي رررفب لأهـــم النتـــائج:
لت سفسف لف ل االتع ف اا

 ررتالأسفعفبلتعلردريللةرمهلتعمترارت لتعلابيير لبلرد لبحتفرالفف مفر لأك رالأهم الت صيات:
لف لتكلسف لتعملفرت لت سفسف لتعايفةف 

 (:2015دراسة شيرين سعيد أب  ع ن)ــ 2ــ6
مررركق ل لت كلمرررف لأثرررالتسرررلندتتلأسرررمي لتعلررردريللتعملررردتخ ل"قررر لتعمعنـــ ان الدراســـة:

تعمي ررر "لفررر لبيمرررتلةيررر ل لرررفرت لعي ررر ل ررراالتعسرررم لعررردملرفع رررف ل مفررر لتعلابفررر لتع دةفررر ل ل
لتعايفةف لة ف ي لت    

لأهداف الدراسة:
تعليررا ل مرر لأثررالتسرررلندتتلأسررمي لتعلرردريللتعملررردتخ لقرر لتعممرركق ل لت كلمرررف ل-1

 مفرر لتعلابفرر لتع دةفرر ل لتعمي رر لفرر لبيمررتلةيرر ل لررفرت لريفةرر ل رراالتعسررم لعرردملرفع ررف ل
لتعايفةف لة ف ي لت    

تعليررا ل مرر لتع ررا لبررفهل سررليملأرت لرفع ررف لتعم مرري لفهلتعل اي فرر ل لتعيررفة  لفرر ل-2
ل سليملت رت لتعملفراللعملفرت ل االتعسم 

رفع رر ل ررهلرفع ررف لتعمسررليملل40أ ايرر لتعدرتسرر ل مرر ل فنرر ل  رردي ل يت لررفلعينــة الدراســة:
لتع دةف ل لتعايفة لتع فة لةكمف لتعلابف 
تعمنلجلتعل اي  ل اللتعل رمفتلتع نرف  لةفسرلندتتلتعتفرف لتعت مر ل لتع يرداللالمنهج المستخدم:

لعم مي لفهل لكفف لفهل قدتهمفلةفة  ل لت خاملب اي ف 
لت خل فرت ل لتعتففسف لتع دةف ل لتعملفري أدوات جمع البيانات: 
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 لت كلمف لتعمي  لبرأثفالتي رفب لفر للكق  سمي لتعليمتلتعملدتخ لق لتعممأهم النتائج:
لبحسفهل درالتع فع ف ل م لسا  لتعليمتل ل بتفأل لفرت ل االتعسم 

تعيدارردل ررهلتعدرتسررر ل ررهلتسررلندتتلأسررمي لتعلرردريللتعملرردتخ لقررر لل  ررات لأهــم الت صــيات:
تعممرركق ل لت كلمرررف لتعمي رر لفررر لةرررف  لتعملررفرت ل ررراالتعسررم ل لتعايفةرررف لت خرررامل ل

لبدريبلتعمدرسفهل م لتسلندتتلهدتلت سمي 
 (:2011دراسة محمد عبد رب النبي محمد السيد)ـــ 3ــ6

فر لبيمرتلةير ل لرفرت ل راالتعفرردللت  رااللبرأثفالتسرلندتتلتعيمر لتعل رفرع ل للعنـ ان الدراسـة:
ل.ت سفس ع م  لتعحمت لتع فةف ل هلتعليمفتل

تعيمرر لتعل ررفرع ل لت  ررااللفرر لبيمررتللأسررميب تسررلندتتللبررأثفاتعليررا ل مرر ل:ةالدراســ أهــداف
 ررهللت  ا لتعلح ررف لتعميافرر لفرر ل رراالتعفرردلع ررق لتع ررفللت سفسررف ةيرر لتعملررفرت ل

ل.ت سفس تعحمت لتع فةف لف لتعليمفتل
ةمدرسرر ل  مررعلتعمررلفداهللتإل رردتراللت  ا(لرفعرربل ررهلرررق لتع ررفل70:)عينــة الدراســة

لرا لرن فلتعليمفمف ل حفف  لتعيابف .لإلرترا فبال لتع حفااللتعلفةي ل
تعمرررنلجلتعل اي ررر لةفسرررلندتتلتعل رررمفتلتعل اي ررر لعم مررري لفهلب ررراي فلفهل:المـــنهج المســـتخدم

ل.ت  ت الأسمي بل عللت خاملتعيم لتعل فرع ل للأسمي لبل عل قدتهمف
لت خل فرت لتع دةف ل لتعملفري ل لتعلح ف لتعمياف .ل:جمع البيانات أدوات
تعيم لتعل فرع لف لبدريلل لرفرت ل راالتعفردل ردلاريفالعم رق للأسمي تسلندتتلل:نتائج  أهم

ل يت فلبيمفمف ل لبدريسف ليمفر لففلفل لفرت لتعتففرال لتعل ي .
ل:(2009دراسة هناء عبد الكريم حسن)ــ 4ــ6

أثررالتعلرردريللةأسررمي لتعليررمفهلفرر لب ررييال لررفرالتعل ررييبلةررفعت  ل فعفررفلل:عنــ ان الدراســة
لةكاالتعفد
 ياف لبأثفالأسمي لتعليمفهلف لب ييال لفرالتعل ييبلةفعت  ل فعففلةكاالل:الدراسةأهداف 

لتعفد
لرفع  ل هلصفلتعنف لل دتر ل يف لةيتيب ل86(لرفع  ل هلأص ل40:ل)عينة الدراسة

لتعمنلجلتعل اي  :المنهج المستخدم



التعريف بالبحث                                                          يالفصل التمهيد  
 

 
11 

لتخل فرت ل لفري :أدوات جمع البيانات
ـــائج تعيت  رررف لعم فع ررر لةلف ررر لتعلكررراترل زيرررفرالفاصررر لبحسرررهلت رت لتعحا ررر ل رررهل:أهـــم النت

لتعممفر  لعلفلف لتعدر 
تسرررلندتتلأسرررمي لتعليرررمفهلعلرررأثفالت ي رررفب ل لتع يرررفالفررر لب رررييال لرررفرال:أهـــم الت صـــيات

لتعل ييبلةفعت  لةكاالتعفد
ل:(2008دراسة داليا سعد السعيد عبد العزيز)ــ 5ــ6

تعلدريلل مر لبيمرتلةير لتعملرفرت لتعل ي فر للأسفعفبتسلندتتلةي للبأثفا:عن ان الدراسة
ل.تإل دتري ف ل االتعفدلع فع ف لتعماقم ل

( مر لبيمرتلةير لت  ت ا- نففسرف -)لتعيم لتعل رفرع أسمي تسلندتتللبأثفا:الدراسة أهداف
-تعكابرررف  ل رررهل سرررليملتعكلرررفل لتعلمايرررالتعملرررفرت لتعل ي فررر لفررر ل ررراالتعفررردل)ت سرررلقت

عم فع ررررف لةفعماقمرررر للت  ا لتعمتررررارالةمررررنلجلتع ررررفلتعلن ررررف (ل-تعل ررررييبل ررررهلتع  ررررف 
ل.تإل دتري 

 ابر للأبريةمدرسر ل فر للتإل ردتراللت  ا(لبممفدال هلبممفردت لتع رفل60)ل:عينة الدراسة
لغا لتع  فزيالتعليمفمف .لةترترا

تعمررنلجلتعل اي رر لةفعل ررمفتلتعل اي رر لة ايترر لتعتفررف لتعت مرر ل لتع يررداللل:المــنهج المســتخدم
لثل  مي ف ل)  مي لفهلب اي فلفه(ل لتع فع  ل)تعيفة  (ة اتلعمق مل لعلدفلتعدرتس .ع ق

لتخل فرت لبدةف ل ل لفري .ل:جمع البيانات أدوات
-تعيمرررر لتعل ررررفرع -ت  ت رررراتعلرررردريللتعمسررررلند  ل)لأسررررفعفبسررررفهم لل:نتــــائج الدراســــة أهــــم

 تعملفرت ل فدلتعدرتس .تعمنففسف لتع مف ف (ة ايت لتي فبف ل عكهل ل ف ب لف لبيمتل
 (:2008دراسة زايد رفيق، ن ار  عمر)ــ 6ــ6

 العن ان:
لتثالتسلندتتلت سمي لت  االل لت سمي لتعليمفن ل م لبيمتلتعملفراللف ل االتعفد.

 أهداف البحث:
 ياف لبأثفالأسمي لت  االل لتعليمفن )لتعمف  (ل م لبيمرتلةير لتعملرفرت لت سفسرف لــ 

لف ل االتعفد.
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 يافر لأاللأسرمي لبدريسر ل رهلبرفهلت سرميبفهلعر لبرأثفالتي رفب لأفير ل رهلت خرال مر لــ 
لبيمتلةي لتعملفرت لت سفسف لف ل االتعفد.

لالفرضيات:
ــــ  تعلررردريللةفسرررلندتتلت سرررمي لت  ررراالل لتعليرررمفن لارررلثاتألتي فبفرررفل مررر لبيمرررتلةيررر لـ

لتعملفرت لت سفسف لف ل االتعفدلعملق فدل
د عر لتإلق رف ف لبرفهلتعيفنر لتعل اي فر لت  عر لتعمسرلند  لةف سرمي ل  يرلفرا  ل ت لتعــ 

ت  االل لتعيفن لتعل اي ف لتع فةف لتعمسلند  لةف سمي لتعليمفن لع فع لهدفلت خفاالفر ل
لبيمتلةي لتعملفرت لت سفسف لف ل االتعفد.ل

لتعمنلجلتعل اي  للالمنهج:
هل مررر لثرررقثل  مي رررف ل لسررررف ي لبممفررردل  ررريز فل60 رررفألق رررتلتعيفنررر للعينـــة الدراســـة:

ل تخلفا تلة ايت ل ميت ف ل هل  لمعلت ص ل
لأهم النتائج:

تسلندتتلت سميبفهلت  االل لتعليمفن لالثاتألتي فبففل م لبيمتلتعملفرت لت سفسف لفر لــ 
لكاالتعفد.

تسررلندتتلت سرمي لتعليررمفن لهريلت فيرر ل لت ك رالفف مفرر ل رهلت سررمي لت  راالل مرر لـــ 
لةي لتعملفرت لت سفسف لف ل االتعفد.بيمتل

 أهم ت صية: 
لتسلندتتلت سمي لتعليمفن لةمك لأ سعلف لرر لتعلابف لتعايفةف ل لع يفعفف ل فف 

ل(:2002ــ دراسة لمياء ف ز )7ــ6
 :الدراسة العن ان

بررأثفالتسررلندتتلةيرر لأسررفعفبلتعلرردريلل مرر ل سررليملت رت لتعملررفرالل لتعدتفيفرر لعرر ي ل
لت سفسف لف ل االتعسم لع فع ف ل مف لتعلابف لتعايفةف لة ن ف.تعملفرت ل

 أهداف البحث:
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تعليا ل م لبأثفالتسرلندتتلةير لأسرفعفبلتعلردريلل)بي فر لت  راتأل ت كلمرف لتعمي ر لــ 
 تعيرراضلتعليةررفح (ل مرر ل سرررليملأرت لةيرر لتعملررفرت لت سفسرررف ل لتعدتفيفرر لفرر ل ررراال

لعلابف لتعايفةف لة ن ف.لتعسم لع فع ف لتع فلتع فة لةكمف لت
تعليرررا ل مررر لأفيررر لت سرررفعفبلتعمسرررلند  لبرررأثفاتل مررر ل سرررليملأرت لةيررر لتعملرررفرت لـــــ 

لت سفسف ل لتعدتفيف لف ل االتعسم لع فع ف لتع فلتع فة لةكمف لتعلابف لتعايفةف لة ن ف.
  مي رررف ل  مي ررر لةرررفة  ل لل3تسررلند  لتع فق ررر لتعمرررنلجلتعل اي ررر لبل رررمفتلالمـــنهج:
للفألب اي فلفأل  مي 

رفع رررر ل رررهلرفع ررررف لتع ررررا لتع فةفرررر لةكمفرررر لتعلابفرررر لتعايفةررررف لة ن ررررفل بررررتل72عينــــة البحــــث:
 تخلففرههلةفع ايت لتعيمدي ل لبتلبتسفملتل ع لثقثل  مي ف ل لسف ي ل

 أهم النتائج:
أفير لت سررفعفبل كلسررف لةيرر لتعملررفرت لت سفسررف ل لعلنمفرر لرتفيفرر لت ة ررفزلفرر ل رراالــــ 

تعسم ل هيلأسمي لتعليمتلبلي ف لت  اتألامف لأسمي لت كلمف لتعمي  لثتلأسمي لتعيراضل
لتعليةفح .ل

 ت سمي لتعمل عل)تعياضلتعليةفح (غفال ف لعليمتلتعملفرت لت سفسف ل غفال ف لــ 
لت ة فزلة يرال فدالعدملأفاترل فن لتع حر.علنمف لرتفيف ل
 أهم ت صية: 

  ات لررتسف لبلنف التسلندتتلأسفعفبلبدريسف لأخاملف لبيمتلةي لتعملفرت لت سفسف للــ
لعكاالتعسم ل  ع لعليا ل م لأالل هلهدفلت سفعفبله لت في لف ل ممف لتعليمتللل

 

 التعليق على الدراسات السابقة:
ةترررات ت ل لتسرررل ق ف لعنلرررف جل لبترررفريالت ةحرررفثلتعسرررفةت ل للةيررردل فرررفتلتع فق رررفأ

تعلرر لبمترر لتعيرري ل مرر للتعماب  رر لةميةرري لتعدرتسرر لبمكنررفل ررهلتسررلنقالأهررتلتعدرتسررف 
 لتعدرتسرر لتعحفعفرر  ل  عرر لففمررفلييمررالتعلف رر لتعلرر ليمكررهلت سررل فرالبلررفلفررك فررال ررهلتعنتررف ل

تعنلررف جلتعلرر للأهررتتعمسررلندت لتعيفنرر  ل سررف  ل مررعلتع ففةررف ل لل لتعمررنلجل تعدرتسرر لةأهرردت 
ل. عفلفبيصم ل
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لبرررأثفاعكنلررفلتب تررر ل مفيلررفل مرر ل فررف ل رردملتعدرتسررف لتعسررفةت ل للأهرردت بيرردر ل
-درلتعمسرررلييف  ليررر-تعمنففسرررف -بي فررر لت  ررراتأ-ت  ت رررالل  ررر ل)تعلررردريلأسرررفعفبةيررر ل

 االتعفدلخفص  ل مفلمف ف ل ف  ل لتع  م لبيمتلةي ل لفرت لت ةم  ل(ت كلمف لتعي  
 دلتسل فرتلتع فق فأل هل عر لفر لت لف لتسلندتتلتعمنلجلتعل اي  ل لأ مي لتعدرتسف لتعسفة

أ رفلتخلفرفرلتعيفنر لففخلم ر لتعدرتسرف لبحدادل نلجلتعدرتس لتعحفعف ل هريلتعمرنلجلتعل اي ر .ل
فرال مر ل يافر لتعيسرف  لزيرل ير تعماقمر لتعيمالفر ل ردرلأفراترلتعيفنر لتعمسرلند  ل لففمفلبفنلرفل

تةح رررررا ل ل أهررررتلتع رررررييبف لتعلررررر ل ت لللرررررفل لت ر ت لتعلرررر لتسرررررليمم لخرررررقالتع حرررررر ل
ت  ن فر لفر ل مرعلتعميمي رف لةفإلةرفف لت ل مر لتعم رفررلةفعمير لتعيابفر ل لتعدرتسرف لتعسرفة
 .تعميفع  لتإلق ف ف تعمسليمم  لتعمتفبق لتعمن ف ل لل ع لت خل فرت 

ل
 نقد الدراسات:

 ل ع ل ياف لتثالةير لأسرفعفبلتعلردريل)لتعل رفرع ل لتعليرمفن ل لبلد لتعدرتس لتعحفعفلل
 فليمف هفل هلتعدرتسف لل هيلفدتعملفرت لت سفسف لف ل االتعلف لبيمتلت كلمف لتعمي  (ل

 مررفلأألتب ت لتعدرتسرر لتعحفعفر ل ررعلتعدرتسررف لتعسرفةت لفرر ل ب ررف لتعمرنلجلتعل اي رر للتعسرفةت  
فررر لتعيفنرررف لتعمسرررلند  ل رررهلقفررررلتعيررردرل تع رررنلل تعسرررهل  عررر لعلنررري لهنرررفكلتخرررلق ل

 لت ر ت لتعمسرررررليمم ل رررررهلتعميفع ررررر لتإلق رررررف ف للتعم لمرررررعلتعرررررداللتسرررررللدفل لتعدرتسرررررف 
,ل بفإلةررفف ل عرر لتخررلق لتعنلررف جلتعلرر لبيصرر ل عفلررفل رر لةفقرررلل ت خل ررفرت لتعمسررليمم 

ل  ع لقسبل يةي لررتسل .
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 الخالصة:

أسررفعفبلر ررف  ل مرركم لتع حرررلتعتف مرر لفرر لبررأثفالتسررلندتتللأهررتةيرردل ةررعلتع فق ررفأل
عرردملبق فرردلتعسررن لت  عرر لثررفةيالللعفرردفرر لبيمررتلتعملررفرت لت سفسررف لعكرراالتتعلرردريللتعحدا رر ل

لتعممفبل ل تهتلتعمات علتعل لعلفلصم لةفعميةي لعنفلب   لةي لتعدرتسف لتعسفةت ل لقف ل
لنررفلة نرر لأهررتلمتعممررفبل ل يتعدرتسررف لتعسررفةت ل لمفلررفل ررهلهرردفلففعميمي ررف لتعلرر لبح ررمنفل 

يلة رريرال  فرر العررنررف ل  رردلب ا نررفل عرر لتعرر ي ل نلررفل لرررا لتعميفع رر لإلثررات لةح  حررف رل ل
لةففي .عكنلفل فة ل لم ل ل
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 تمهيد:

تعدددألساليدددحد اساحدددألساداسدددحعمساليحيددد سسدعام دددسسادبدددألمبدسيددد س  دددح سادب   دددسساد أل  دددسسعس
اد بحضدد سسحسح دد سلتسادبددألمبدساد عددح سمسرعب دد س  ددد ةسباددوسلعسعة  ددسس ددوس دد سبام دددسس

دد س  تزدتاوسعاضددسصسمتصدحد س صد مرس  ح دد رستصدا  س رد عضسضدم س برددعاساد  ا داس
 اسبق وسلعدئصسادذينستق مس بعم اه سحسعتعب  ساليحد اسادبألمبس سستمصسادعالقدسسادبد ستاردحس
 ددد نساداعمددد سعسادبال  دددذسعسادبددد ستدددسل سار ح  دددحسلعسيدددم  حسيددد ستسق ددد سال دددألا سادا ضددد ضس

مددتستسدد   سبام ددسسدمددألموسعدهددذاسيددحتساداددحمساداددألموس امبمددتساليددحد اسادبدد ستسددحبأل سب
ادبألمبدس ص مرسيعحدسسع  ألرسسعس ظ اسل ا سسادا ض ضسيقألست سادبط قساد  سا طالقدحس دنس
  ه مسادبألمبدسعل ألاي سعس  حةئ سل سمكت حسبمتساليم بسادب حةد سعساليم بسادبضا ا س

 سس.عليم بسامكبرح سادا ج سعذدصسدسحجباحساد ه سي ساد س 

 أساليب التدريس: ــ1

عسستعم ا ددستسق دد س م جددحوسسادددتت  د سس حةيددس دد سبام ددسس مططددسسمفهــ ا التــدريس:ــــ 1ـــ1
تسق دد س م جددحوست   بددسسبمددتس ددأليساد ع ددألسسادددتت   بددسسبمددتساداددأليسادق بدداسكاددحست  دد س

س(79حسص سسس1998)ل  محس

ـــ 2ــــ1  سسعس دد سيدد ت  سساداسددحعمسادعام ددسسادبألمبسددسل دد رعب دد سادبددألمبدس ددنسمبــا ا التــدريس:ـ
امت ددحوسعل قددحس دد س ق ددسساداسددحعمسح اددوسال ددألا سادعح ددسسعسادمحصددسسعس سبدد يسادااددح  سعس
ليدحد اسسعسردد قسادبددألمباسعس    ددحسحعبعدد تساداعمد سليددحوس ددذ ساداسددحعمس تاددحمسادعام ددسس

سادبألمبس سسسعسادب ستاب سي سححدسس حست ي  سادا حةئسادعح سسدمبألمبد.

س

س
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  أهم المبا ا التدريس:ــ 1ــ2ــ1

ــــ1ـــــ2ـــــ1 سال دددألا اد بحضددد سسعيددد مسس ح دددسسدبسق ددد سسال ردددطستعب ددد سستحديـــد ااهـــدا :ـــــ 1ـ
ذات دحساداطمد بسسسعسذددصسمتسادادحةرسادألمايد سسد سدفس دأل سا ةامبدسادب   بسسعسادبعم ا دسسعس

تسق ق سكادحس د سادسدح سيد سادا هد مسادقدألر سيد سادب   دسسحعسا ادحسلصد سفستمدصسال ردطسسعس
اد يددحئوساداعمدد سدم صدد  سبددنسر بقهددحسدبسق دد سال ددألا ساداسددألةرسحسدداس  هدد مسادب   ددسس

سادسألياسسح

عسال ددألا ستسددحبألساداعمدد سبمددتسك   ددسسايددبمألامسكددوس ددحس دد سرسددحبألسيدد سادا ددح سعبمددتس
سرمبحمسال ألا سادب ستسق ساد  ا اسادبحد س:ساداعم سلت

 ا سادبال  ذسعستط مسادقألماوسادس ك سس  
 تعأليوسات ح حوسعساداهحماوسداحسيباح تس  سيمس سسادألعدسس 
  ت ي سا عح  حوس  سايبغال ساد قفسادابح 
  سسسسسسسسستزدددددددددد تسعاضددددددددددسسسعتباح ددددددددددتس دددددددددد سقددددددددددألماوسادبال  ددددددددددذسلتر دددددددددداسسال ددددددددددألا

سسس(18حسص سسس2000) صط تحس

 تحضير الدرس: و إعدا ــ 2ــ1ــ2ــ1

ادددألموسعستسضدد   س دد سامدبددتامسس إبددألاةسمساداعمدد رقددألسلتادبدد سر دداسسال ددألا  عددألستسأليددألس
ادس ك دددسسادبددد ستعادددوسبمدددتستسق ددد س دددذ سسال ردددطسكحيدددسسادبا بادددحوساد ة   دددسسعسس إبدددألاة

ادب سعضدعهحساداعمد سددذدصساددألموسحعسبم د سر داسبمدتساداعمد ساتسياظد س ردعوسسال ألا 
سسسسسسسسسسسسعستسأليددددددددددألسفطدددددددددد اوسادبا  ددددددددددذسيدددددددددد سةمايددددددددددسسادبسضدددددددددد  .سا بددددددددددألاةةق دددددددددد سبام ددددددددددسس

س(18حسص سسس2000) صط تحس

س
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 التدرج في خط ات التعلم:ــ 3ــ1ــ2ــ1

ادصعاسسادتاداا ذجسعست ص وساداهحمرس نسادسهوسسابطحء  سقألمرساداعم سبمسسادر  سعس
ادبسمسدوسادس كد سدماهدحمرسعسس  ابدحرادا كداس د سساددتادزدوسع دنساد سد  سساددتع نساد دتءس

ادااطقد سساليدم بتااوسسل هحادألموسحسكاحسسا  ح   سذدصسادذيسيسةيس رعوسيعح سبمتس
س(18حسص سسس2000) صط تحسسدبط ب س سب يسادبال  ذ.

 مراعاة الفروق الفر ية:ــ 4ــ1ــ2ــ1

عض ححسي سسلكا ادس ك سستز تسقألماوسادبال  ذساداب حياسسح  ست ألعسسال رطسي ستألمبدس
اددذيسر عدوساداعمد سي ابد سسال د اد  ا اسادس ك سسعساد أل  سسعسادعقم سسعساميبعألاةاوسحس

سال دددددألا  دددددنساجدددددوستسق ددددد سس دددددحلةاءق دددددح ه سسللادددددحءافدددددبال سقدددددألماوس دددددسمءسادبال  دددددذس
س(19حسص سسس2000) صط تحسسادا ض ب سسدمألمو.

 مي ل التالميذ: إثارةــ 5ــ1ــ2ــ1

سادس ك سس؟سال رطسسلةاءيا  س    ستال  ذ س س سسلتراعنسدماألموس

 ادعام دسسادبألمبسد سسيزمادحسكدحتسادبما دذسار ح  دحسسلمكدحت دنسسليحيد حادبما ذسرااوسمكاحس
  دد  سادبال  ددذسعسسالددحمركماددحسكح ددفسبام ددسسادبددألمبدس حجسددسسحدددذاسر دداسسالةاءيدد س

سالةاءاددألموس دنساجدوسضداحتسساداادحء مبم سس نسادبرد ب سسل  اضادعاوسبمتس  س
 امر ح  س

 سادبما ذس نسفال ساداقحوسادبحد س:ياسلتراعنسدماعم س   
 دنسسا م دحة ردعوسذاتد س د س  ابدحرسادب ج د سعسسالةاءح سادبال  دذسبمدتس 

 .ادمطأق وساداعم س اعحسدسألعثس
 (19حسص سسس2000) صط تحسس.الةاء با  ذسسا لحمراداقألساد احءس  س 
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 التدريس: أساليبالتن ع في طرق و ــ 6ــ1ـــ2ــ1

يددد سيدددنسادبدددألمبدسح ددد سرقددد مسسليدددم بسلع دددنسر بقدددسسسلكاددد رعددد تسدألرددد سسلتم دددألسدماعمددد س
دط بقددسسادااحيدد سسدمارددحوسادس كدد سادادد اةستعمادد سع ددنسلدد سادااحيدد سسادط  ع ددسسعس حيددبمألامسا

سادبال  ذسعسة ع ساد  ساداس  سعساد  ئسسادبعم ا سسبمتساتستسحبألس ذ سادط بقسسي سسلةاء
س(19حسص سسس2000) صط تحسس.سدأل رطسادبال  ذسسلةاءسللاحءاموسعساد قح سسادسا عحة

 التدريس في التربية البدنية و الرياضية: أساليب أهدا ــ 3ــ1

 ادبألمبدسادعح سسعسادمحصسسسليحد اادبع  سبمتس 

 ادبال  ذسادتادبع  سبمتسر قس قوساداعحم س 

 سسسسم  دددددحوسعسححجدددددحوسادبال  دددددذسا ددددد حضدم يدددددحئوسادبعم ا دددددسسعسسال سددددداايدددددبمألامس
 (183حسص سسس2008)بحرشحس

 :التدريس أسل بالع امل التي تحد  اختيار ن ع ــ 4ــ1

ادبددألمبدسيدد ت  س ددحداا سسليددم بسلتسادددتمس1912تردد  سةائدد رساداعددحم سدم سدد ثسادب   بددسس
اددذيسر ضددم ساداعمدد سعسيدد ت  سكا دد اس حدمصددحئمسادرمصدد سسع ددنسادع ا ددوساداسددألةرسدادد ضس

سادبألمبس س ذك س اهح:ساليم ب
 فصحئمساداعم سادرمص سس 
 اد ا سسادا س سس عوسج ا  هحس 
 ف  ات سادسح قسسي س  ح ستمصص س 
 هحمت سادبألمبس سسع أليستسعا سي هحس  
 ادبألمبدسادامبم سسسليحد ااداظ يسدمط قسعسس حليحو ع يب س 
 ات ح حت س س س هاب سعسذات سعكذاس س س  باع س 
 ضسادابعما نسعسفصحئصه س   

س(325حسص سسس1998) هأليحس
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 العالقة بين المعلم و المتعلم:ــ 5ــ1

 رع تساداعم سححز حسعبط يحسي ستعح م س  سادبال  ذسسلت 

 اد  صسسادق حةرسد ا  سادبال  ذسحسبألمسادب  ب س  اه سساتححس 

 ك سي ذ سادبما ذسقصحمسجهأل سسال نت ي  س 

 ا بعحةسبنسادسم كسادعألعا  سات ح سادبال  ذسعسادعاوسبمتسض  سادا دس 

 دأل ألا ادبق ب ساداسبا سداسب يسادبال  ذسي ستسص مه س 
 التدريس: أساليبج هر ــ 6ــ1

تألمبسد سراعاد س دنستسأليدألسر  عدسسادعالقدسس  اد سع د نسسليدم باداحمساداعم س     سكدوسسات
ساليددحد اجح دداستسده وس هادسسادبا بد سعسادا حضددمسسيد سايدبمألامسساددتادبال  دذسعسادهدأل س

يباحياس  سر  عسسعس بطم حوساداردحوساد بحضد ساداادحموسعبم د سيدبمممسسال او رعوس
س:ادبألمبس سي احسيم ساليم باد    س

س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
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س(56حسص سسس2002)ادس  احس(سرااوسج   ساليحد اسادبألمبس سس01جألع سمق )

 

سج   سكوسليم بسليحد اسادبألمبدس
 اميب ح سسي مبسسدمسحيتس ساليم بسام  يس

 رع تسالةاءسةق  سعسلد حس 
 رع تسالةاءس باحي سباأل حسرع سذدصس نسق وسادا ا بسس 
س

 ي ي ساد قفسدمبال  ذسدألةاءساد اجاسي ةرحسع رعوسفحصس ساليم بسادبألمب  
 راددددامسدماددددألموساد قددددفس بطددددحءسادبغذرددددسساد اجعددددسسدم ا دددد س

س رعوسي ةيس
 رعاوسادبال  ذسبمتس عوسلزعاجس ساليم بسادب حةد س

 رسبم سادبال  ذسادبغذرسسادععس سس نسق وسادت  وس  ح  رس 
 سرق مسادبال  ذس بط ب سادعالقحوسامجباحب سس  ساآلف بنس

 حبباددددحةسذات ددددحسبمددددتسافددددذسادبغذرددددسساد اجعددددسسرقدددد مسادبال  ددددذس سليم بسادا اجسسادذات سس
  حيبمألامساداق حوسادذيسرضع ساداألمو

 راعدددددددنسلتسرقدددددددد مسادبال  دددددددذس بسددددددددم  سادبغذردددددددسساد اجعددددددددسسلعس
سادض عمبسسلةاءساد اجاس

 رسألةسادبال  ذس سب يسضانساد اجاسلعساداهحمر سليم بسادبضا ا س
 رسب يسادبال  ذسجا عح 
 سبم سسادصع  سسيب ستصا  ساداهحمرسذات حس ألمجحوس م

ليددددددددددم بسامكبرددددددددددح س
سادا ج 

 رقدد مساداددألموس رددعوس دداظ سعس ددألمعوس ق ددحةرسادبما ددذسات ددح س
بام سسامكبرح سادذيسيب ستسأليدأل س سد قحسعساددذيس د س  د س

س ع ع س حداس سسدمبال  ذ
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م سـتن لتـدريس التربيـة  أسـاليب ور المعلـم و المـتعلم فـي ات ـاق الاـرارات الفالثـة فـي بنيـة ــ 7ــ1
 البدنية و الرياضية :

 مجم عة الارارات الفالثة                 ااسل باسم  الرقم
سادبق ب سادبا  ذسادبمط  

 اداعم  اداعم ساداعم سام  يسس 01

 اداعم  ادابعم  اداعم سادبألمب  س 02

 ادابعم  ادابعم  اداعم سادب حةد س 03

 ادابعم  ادابعم  اداعم سادا اجعسسادذات سسس 04

 ادابعم -اداعم سادابعم -اداعم  اداعم ساكبرح سادا ج سس 05

 ادابعم  ادابعم  اداعم سادبضا ا  06

 ادابعم -اداعم  ادابعم -اداعم  اداعم سبرعااداس 07

 اداعم -ادابعم ساداعم -ادابعم  اداعم ساد   ح  ساد  ةيس 08

 اداعم -ادابعم  اداعم -ادابعم سادابعم سادا حةمرسس 09

 ادابعم  ادابعم  ادابعم سادبألمبدسادذات س 10

 (55حسص سسس2002)ادس  احسس(سي ضمس  ا بسسليحد اسادبألمبد02جألع سمق )
 التضميني: ااسل بــ 1ــ2

اداهدددحماوسستأةردددس اظددد سامبب دددحمس سدددب بحوسادطم دددسسكحيدددسسيددد سسرأفدددذاددددذيسساليدددم ب ددد س
 سدب بحوس بعدألةرسدمباد تسبمدتساداهدحماوس دنسق دوسسلعادس ك سس دنسفدال ستسأليدألسعاج دحوس

 سساسس هحماوستأةرسبمتس قألعم سي سسالعدت حدألمجسسساليم باداألموسدذدصسرعباألس ذاس
سدد سددد س حد ددألءس حداسددب يسادددذيسراعادد س ددنس قألماتدد ساد أل  ددسسعساداهحمبددسسعسرعدد تسادقدد امساد ئ
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تسق دد سسادددتد ابمدداس اهددحس ددحسيباحيدداس دد سقألماتدد ستقدد مس ددذ ساد اج ددحوسدمطحددداسسلتسالةاء
س(37حسص سسس2002)اياحب وحسسالف   بطم حوساد اجاسادس ك س

اددبعم سام  د اةيسح د سرعب د سس أيدم بادبضا ا سساليم برصطممس)ج ادسما وس(بمتس
 احيدد سسدقددألماوسعسسالكادد عسسال ادو دد س سحعددسسدبدد ي  سةدد ع سادددبعم سساليددم ب دذاسسات

 عألموسي سادبدألمبدسعسيد ت  س هدذ سادا ع دسستد ي  سادس بدسسدزدوس دنسادبال  دذسعسادادألموس
رس  سفدال سادعام دسسادبألمبسد سسحسداسقألماتد سادمحصدسسسلتادبما ذسد سادس بسسي سسلتح  س

ادبددألمبدساد عت ا ددسسعسبام ددسسسلباددح تسدد مساداددألموس ددنسسل هددحعس عألمتدد سيدد سادددبعم سكاددحس
يب مساد  صسسدمب حبوس  سساليم بادمص ص سسي سادبألمبدس اوس ذاسسلعاداامسسسا بألاة

س(36حسص سسس2002)ادس  احس    س نسادبال  ذسيضالسبنسادب حبوس  ا سع  نساداألموس
 التضميني: ااسل بتطبيق ــ 2ــ2

فال سحصسسادب   سساد أل  دسسعساد بحضد سس ا احمهدحسادااللدسستب دحينساةعامسكدوس دنساداعمد سعس
سكاحسيم :سالةعامتز تسساليم بادابعم سعسي س ذاس

 )االستعدا (:مرحلة ما قبل الدرس ــ 1ــ2ــ2

صدتسساددتساليدم برق مساداعم س حتمحذسجا  سادق اماوسي س ذ سادا حمسسع نساجوستقدألر س
ادااحي سسعسيحئألرسايدبمألامسساليئمسجأليألسيه ئسدبقألر ساد ز رسعسي اج س  احمهحسعساد اوسعس

سلتمستزدد تسضدد عمبسسيدد ساد حددألاوسادبألمبسدد سسادبحد ددسسع اددحسسا جدد اءاو ددذ سساتاد اددوسحس
مؤبسسعسيداحضسسادتسمسرسبحجيإ  سسق يسبمتسادبما ذستأل   ز رسبحةرس حسرع تسد سب ضساد

س حسرسبحج س  ست   بهح.ساتاد ز رس  رسلح  سسعس
 (:اا اءمرحلة التدريس )ــ 2ــ2ــ2

سرع تسكاحسيم :سا حألاثتسمسوس
سلعيدددب س  ايدددطسسادرددد  سسلترسعباعدددنسته ئدددسساداردددهألسبدددنسر بددد سبددد ضساد زددد س .1

 اكبرح سيز رسسادتادبما ذسيسةيس  سسادتساليئمسادب ج  سبألةس نس
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 سدأليم بساليحي حألةسادهأل س .2
سلةاء دددأليس عددد نسيدددب سي ددد سسار دددحةاد اجددداس  ايدددطسسسلةاءاحبددد اءسادبال  دددذسيددد س

ساد اج حوسلعاد اجاس
 ت ض مسةعمسادبما ذسعسادذيسيبطماس .3

 ت سمسادم حماوس 
 سدألةاءافب حمساداسب يسام بألائ س 
 اد اجاسسلةاء 
 ذات حس حداقحم سسساد  ةسلةائ تقألر س 
 مسسلم احياسسلع طم بسسلف كحتس سب يسساذاتسأليألس حس 

س.ت ض مسةعمساداعم سيبضانس4
 ادبما ذسساليئمسبمتسسا جح س 
 ألءسبام سسامتصح س  سادبال  ذ  

سادألموسععصتس''ساد   ح  ساد  ةيس''.ب ضسعستق ب س  ض ضس5

س سادق حيحوسادض عمبسسعضسا ةامبسادباظ ا سسعسسا ج اءاو.عض س6

تال  دددذسادصدددتسام بردددحمسعساد دددألءسعسام ردددغح سيددد سس إ عدددحت.بادددألس دددذ ساداقطدددسس7
سععاج حته ساد  ةرسسسلةعام  

 مرحلة ما بعد الدرس )التا يم(:ــ 3ــ2ــ2

 اداع حمسلع سبمأل  نسعمقسسادق حوسسلةائه رق مسادبال  ذس بق ب س .1
ماقدداسردددالبسادصددتسد بددد رس ددنساد قدددفسحعتاقددوس  ددداه س بصددالس ددد سكددوستما دددذس .2

ادبغذرسسادععس سسحد  س سدب يس ردحمكسسادبما دذسعسق ح د سسابطحء رعوسي ةيسعس
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سلفد  عدألسسساضدحيس د سسلفد سليدم بادسم كسادم ظ س  سكادحسيد س ألعم سا  س ألاس
 دددذس)عدددد دساداصدددحةقس( نس الئادددسسعسةقدددسسافب دددحمسادبماسادبأكدددأل ددد سادبسقددد سعس

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالةاءداسددددددددددددددددددددددددددددددددب يس عدددددددددددددددددددددددددددددددد نس ددددددددددددددددددددددددددددددددنسادصددددددددددددددددددددددددددددددددع  سسيدددددددددددددددددددددددددددددددد س
 (187حسص سسس1991) حص حس

 التضميني: أسل ب أهدا ــ 3ــ2

سادبضا ا سي احسيم :سليم بسل ألا مس1991يمممسداحسب حوساحاألسادسا ائ س
  تضا نسجا  سادبال  ذسلعساةفح 
 ادعاوسبمتست ي  سادعاوسدمبال  ذسبمتساد   س نساد  عقحوس  اه س 
 ام  حزسسا  ح دغ ضسسالة ت سب يسسادتت ي  سي صساد ج ضس 
 سب يسي بأل سلياد  صسسدألف  سادعاوس نس  
 حسم اسادبما ذسي سذدصساذاسدألبمتي صسسام بقح س  
 ددددذسيدددد ي سدمبال سل دددد ادسددددح قسسعذدددددصسساليددددحد اي ةرددددسس ددددنسسلكادددد رعب دددد س 

 (106حسص سسس1991)ادسا ائ حس سب بحوس مبم سسدعاوسعاحألس
 تضمين: أسل بمضم ن ــ 4ــ2

 اداطمد بس دنسادبال  ددذسسالبادح رقد مساداعمد س بسأليدألساداردحوساداادحموسعست ضد مس
 لةائهح

 بعألةرسدمعاوساداد اةسا  دحز س د سعجد ةس ع دحمستدب سس سب بحو احكسسلتي  نساداعم س 
 ليحي ادااحميسسبمتس

 رقددد مسادبال  دددذس حتمدددحذسقددد اماته ست دددح س عدددحتسادااحميدددسسعساداسدددب يساددددذيسيددد  س
 ي ألؤعتس  سحساسقألماته ساد أل  سسعسادس ك سس
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 ادبال  دددذسيدددد سادعادددوسحسعبددددب ستقددد باه سذات دددحسحعبقدددد مساداعمددد س االحظددددبه سعمسسي دددألل
  اجعدسسادبما دذسدمب حصد وسادا جد ةرس  مقدسسساددت دوسررد  سسادمحرئسءالةارصسمس

 عس عذاسسلف تما ذسسادت عألسذدصسل سيابقوسسلةائ اداع حمسحعبالحظس

 ادحسسلبمدتسلع سدب يساقدوسساددتيابقدوسسلمسالةاءرق مسادبما ذس وسرسبا سيد س  ددس 
 (20ح21ص سسسحس2013) سسنحسس  سبم  

 التضميني: ااسل بمميزات ــ 5ــ2

س حسيم :ساليم ب ا تاوس ذاسسل   نس
 اد اجاساداعم  نس  س أةاءت ي ساد  صسد ا  سادبال  ذسدمق حمس 
 كوستما ذسي سادصتس)ادقس (سا عح  سحساسسالةاءرع تس 
 سل  سه رر  سادبال  ذسبمتستق ب سساليم ب 
 بمتسادا دسرر  سادبال  ذسبمتسامبباحة 
 سسسسسسسسسسساد اجددددددددداسلةاءسلكاددددددددد ادبال  دددددددددذسدمق دددددددددحمس اسدددددددددحعموسسل دددددددددحمر سدددددددددمسادا دددددددددح س

 (68حسص سسس2002)ادس  احس

 التضميني: أسل بعي ب ــ 6ــ2

سب   حسيذك  حسب حوساحاألسصحدمسادسا ائ سي احسيم :ساليم بيبضانس ذاس

 سلةائه مسر سمسادا ح ساداعم سدا اق سسجا  سادبال  ذسباألس 
 كا  رسعس سحححوسعايعسسعسلةعاوسلجهترسادترسبحجس 
 رقموسمع سادااحيسسس  نسادبال  ذس 
 (103حسص سسس1991)ادسا ائ حسسرر  سمع سادب حرسسي سادعاو 
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 التبا لي: ااسل بــ 1ــ3

 ددنسادسقددحئ ساداما يددسسادبدد ستددسل سيدد سادددبعم سعستسسدد نسام  ددحزس دد س ع يددسس بددحئ سسات 
ادبدد سراعددنسسدأل دد مادبغذرددسساد اجعددسسسابطددحءادعاددوسعيدد سضدد ءسذدددصسرعدد تس ددنسادااعددنس

س(34حسص سسس2003)ادسحرمحس نساداعم سسلعتصس سهحس نسفال س  اق سسادت  وس

 صددد مرسساليددم ب(:"راعددنسايددبمألامس دددذاس1991مائ س)حاحادددألسصددحدمسادسددداسرقدد  سب ددحو
سل دح ه ت دبمسادا دح سسل هدحادبدألمباسسلعيعحدسس  سادبال  ذسادذينسي بدألعتسا بهدحتسادبدألمبدس

سلتيد سافدذسادقد اماوسادااحيد سسحسعسراعداه سايددبمألامسادبغذردسساد اجعدسس صد مرسعايدعسسكاددحس
س"س.سساليم بفال سادعام سسادبط  ق سسدهذاس بحئ سام  حزساد  ةيستز تسعاضسسس نس

ما ددذس عم  ددحوسكحي ددسسبددنسر  عددسسكماددحسا بمددصسادبس(:"1991عسرقدد  سمس.س  يددعحسعسيددحمرس)
حسدذدصسيحتساداق دحوساداادحد سادابد ي سسالةاءةوسي صسستصس مس  قفس  ع سحسازةاسلةائ 

س  س عم سعاحألسدبما ذسعاحألساآلت سدمبغذرسسادععس سس

 التبا لي: ااسل بــ تحليل 2ــ3

 الحدظسعسةعمسادبما دذسادعح دوس د سا  دحزسادعادوسعسسلفد رع تسبمتس عوستما ذسبح وسعس
سابطحءةعمسادبما ذساداالحظسيه سسل حادبألمب  سساليم باتمحذسادق اماوسادااا حسسكاحسي س

سلتاداعم  حوسعاي سسيد  سدماعمد سسادتادبما ذسادعح وس سباألاسي سذدصسسادتادبغذرسساد اجعسس
 ددنسستأك ددألتدد زضسبمددتسادبال  ددذس سدد قحسعسسلع رددعوس  ح ددحوس عمقددسسبمددتسادسدحئ سسا ددحسلبدأل ح

 ص مرس مبص رسي سادقس ساد ئ س سعسادعالقدسساداب حةددسس د نسادبما دذينسساداعم سيب س  حهح
سلعادب ددددحة سس أيددددم بساليددددم ب  سددددهحسع ددددنس ددددذاسجدددحءوستسددددا سس ددددذاسس ددددحلةعامرق  دددحتس

سةعمساداعم سيه :سل حادارب كسحس

 اتمحذسق اماوس  حمسس حسق وسادبألمبد. .1
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 وسعسك   سستط  قهح.ح  ضسادعاوس رعوس  ح سابطحء .2
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسس الحظددددددددددددددددددسسعس  اق ددددددددددددددددددسسباددددددددددددددددددوسادبما ددددددددددددددددددذسادعح ددددددددددددددددددوسعساداالحددددددددددددددددددظ. .3

 (34حسص سسس2003)ادسحرمحس

 التبا لي: ااسل بــ تطبيق 3ــ3

 مبمدتسبادحستعد ة سادبال  دذسياعظاهد سسليدم بجأليألسداعظد سادبال  دذسع د سساليم ب ذاس
 مبم سسعستسفسةد ع سس أ عح   بسسعسادبألمب  سسالساليحد اقألس حمي اسسلعدأليه سادم  رس

س.سلرضح مبم سس

ادبغذرددسسسابطددحءي دد نسداددحسحق قددسسجأليددألرسيدد سةموسادب   ددسساد بحضدد سس دد سساليددم بع ددذاس
سع  س حس احي حسسدبمم سج اساجباحب حسالف ادا ح  رسدمبما ذسسلعست ساآلاد اجعسسعس

ادددتستق دددوس دددذاسكدددالس دددنساداعمدد سعسادبما دددذس سحجدددسسسات(س:س1991رقدد  س  يدددبنسعسيددحمرس)
ساليدم بر هد سكال ادحس قدألامسق ادسس دذاسسلت عوسلقسسعسامت ح سحسكادحسر داسساد اق ساد أليأل

سي ستط مسادبال  ذسي ةرحسستأل   عس

 ــ مرحلة ما قبل الدرس:1ــ3ــ3

اليددم بسادبددألمب  سحسرقدد مسيدد سساليددم بادقدد امسادددذيسيبمددذ ساداعمدد سيدد سسادددتس ح ضددحيس
ادا اقاسحسعستبضانسعمقسسس حيبمألا هحعستصا  سعمقسساد اجاسادب سرق مسس إبألاةسادب حةد 

سذك  حس  يعح.م.سعسيحمرس.ل.سي ساداقحوسادبحد سس:سلجتاءاد اجاسفاسسس

 سلجدددتاءساددددتاد اجددداسسلعحسع دددذاسيبضدددانستقسددد  ساداهدددحمرسعصدددتسفدددحصسدم اجددداس
 س.م بسمس

 باددأل حستزددد تس ادددحكسساد هدددححسعبددب ساد جددد ضسسالةاء قددحوس ع ادددسسيددب س  اجعبهدددحسبادددألس
 حسعبق مساداعم س اع يبهحس نسفال سادب حمبسادسح قس.سالةاءصع  سسي س
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 دب ض مساد اجاسل عح ص مسعس 
 يسراعدددنسايدددبمألا  سبادددألسادبغذردددسسادععسددد سحسعست ددد زس ادددحذجسدمسدددم كسادم ظددد ساددددذ

 ادب حةد .ساليم بيحئألت سي سادا احوسادا ع رسي سايبمألامس
 عحدددألاوسسلععيددد مسسدمبدددذك س دددألعمسادا اق دددسسعستزددد تس   دددألسفحصدددسسيددد ساد عحد دددحوس

رعد تس دنسسرق مسادبما ذس اع يسسادبصد يحوساداالئادسسمسلت.سع عألسسالعدتادبألمبدس
سعمقسساد اجاسبمتسعي مسسادبذك س ذ .سلعادض عمرساحب اءسايباحمرس

 ــ مرحلة الدرس:2ــ3ــ3

عسر  عسسادعالقحوساد أليدألرسسالةعامادألعمساد ئ س سدماعم سي س ذ سادا حمسس  ستسأليألسسات
سي سعحألرسادبألمبد:سالحألاثعي احسيم سي حقس

 عس ع يددسسساآلفدد  سادت  ددوس دد سادعاددوس ددساليددم ب دد ضس ددذاسسلتادبال  ددذسساف ددحم
 ادت  و.سادتادبغذرسساد اجعسسسابطحءك   سس

 كددوسيدد ةس دداه سرابمددصسةعماسفحصددحسسلتادبع بددبس حدرددعوسادااللدد سعست ضدد مسحق قددسس
 .لف يستحمرسعس ألعمسادا اق سستحمرسس حلةاء  حسعاتسكوستما ذسي  سرق مس

 اد اج ددحوسعساتمدددحذس  دددسادقددد اماوسسلعةعمساداددسةيس ددد ساةءساد اجدداسسلتت ضدد مس
ادبددألمب  حسعكددذدصسرقدد مساداددسةيس حمتصددح سساليددم بادبسددعسحسكاددحس دد سادسددح سيدد س

  حدا اقاسيق 
 عمقددسسسادددتاداددسةيسايددباحةاسسادددتادبغذرددسسادععسدد سسسابطددحءرعاددنسةعمسادا اقدداسيدد س

سالةاءادبغذرددسسادععسدد سس عددألسسابطددحءععضددعهحساداعمدد .سعبددب سسلبددأل حاد اجدداسادبدد س
 ح  ر  
س
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 ــ مرحلة ما بعد الدرس) التا يم(:3ــ3ــ3س

  حمسس حس عألسادألموس)ادبق ب (بم د سادق دحمسدز سرق مسادا اقاس ح  حزسادألعمسادااحوس  سي س
س حدمط اوسادبحد س:

 تسدددم سعمقدددسساد اجددداس دددنساداعمددد س)سعبعددد تسذددددصسبمدددتس دددعوسعمقدددسستسبددد يسبمدددتس
 اداعم  حوساداطم ب(

 حلةاءادرممسادذيسرق مسسلةاء  اق سس  
 عس حس  س طم بسي سعمقسساد اجاسسالةاءاداقحم سسعسادبا  تس  نس 
 مسلمصس سحسسالةاءكحتس اذاايبابحجس حس 
  اداسةيسادتسالةاء بحئ سسارصح 
 اد ألءس حمتصح س حداعم سباأل حسرع تسذدصسض عمبحس 
 _:  ادا اقاسليئمسبمتسسا جح سةعمساداعم س 

س(112حسص سسس2006)احاألحسس_ ألءسبام سسامتصح س حدا اقاسسسسسسسسسسسسسسس

 التبا لي: ااسل بــ مميزات 4ــ3

سيبا تس اقحوسرمبص  حسداحسب حوسصحدمسادسح  ائ سي احسيم :ساليم ب ذاسسات

 تما ذاتسيب دتس ه سادبط   سسليسل حمر سمسادا ح س 
 ادبغذرسساد اجعسسي ساد قفسادااحياسابطحءر سمسادا ح سدمبعم سك   سس 
 مستسبحجسد قفسك   سي سادبعم س 
 ي ستا  ذساد اجاسسدإل ألاضدمبال  ذس  ح سعاي س 

رعطددد ساد  صدددسسادز  ددد رسدمبال  دددذسساليدددم ب دددذاسسلتذددددصسيددد يساد ححددد سساددددتس ح ضدددحيس
باددددألساداددددسةيسعس قحم بهددددحسس ددددحمرالضسبمددددتستسم ددددوسادس كددددسس رددددعوسةق دددد سعس الحظبهددددح
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حس2006)احادألحسسادسدح قسساليدحد ا حداع حمسادذيس  سباأل حسع ذ ساد  صدسسمستبد ي سيد س
س(113ص سسس

 التبا لي: ااسل بــ عي ب 5ــ3

 س د سسالفد  دنسسليضدوسليم بب    سعس   ات سع ذاس حسيسكألسا  سمسي جألسسليم بدزوس
( ددذ سادع دد بسي اددحس1991)يممددمسداددحسب ددحوساحاددألسادسددح  ائ سعسب ددألسادزدد ب سادسددح  ائ 

سيم :

 صع  سسادس ط رسبمتستا  ذسعقفساد اجاس 
 ك   رسسلةعاوعسسالجهترسادتادسحجسس 
 نسادبال  ذسح  سادبا  ذساد اجاسكا رسادااحقرس   
 (114حسص سسس2006)احاألحسكا رسضغ وسادعاوسبمتساداعم س 

 االكتشا  الم جه: أسل بــ 1ــ4

 سسسسسسر عوسادابعم سررغوس حمكبرح ساي س"امكبرح سادا جس"سليم بسلع رطم سبمتس
«   guided discovery » يدد سبالقددسسفحصددسس دد نسساليددم بعببااددوسجدد   س ددذاسس

ادب سيمق هحساداعمد .سيزدوسيدسا س دنسساليئمساداعم سعسادابعم ستب تاسي هحسبمتسيمسمسس نس
سلعادا هدد مسمسددسسعيدد سبام ددسستددالقسرعبرددتساداعمدد ساداعمدد سرسددبمممسادب اكاددتسدهددذ سادس

س(57حسص سسس2003)ادسحرمحساد ز رساداطم  سسسلعسادا ألل

ادذيسرض ساداألموس نسفالد سبألةاسساليم بس أ  امكبرح سادا ج س"سسليم بعسرع  س
عسادبسددألرحوسادبدد ستاعددنسادطم ددسس ددنسادبسدد كس س بددسسيدد س  اقددتسادددبعم س ددنسساليددئمس ددنس

سفال س  اجعسسك حءرسادس كسسعباحص  ح"

س
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 ــ تحليل ااسل ب : 2ــ4

سيبمذساداعم سجا  سادق اماوسي سادا ا بسس حسق وسادبألمبدسعادق اماوساد ئ س سس  س:

 نساد حألرسادبعم ا سسسال ألا سعادغ ض  

 اكبرح سادغ ضسادتتصا  ستبح  ساليئمسسادب سيب ج سادابعم س 

عم سيد س  حمدسسادبدألمبدسعبعاد سيعدوسادادبسادتي س ذاساليم بسيابقوساداتبألس نسادق اماوس
وسفحصددسس ددأجتاءس ددنس ددحةرسادددألموسيدد سارددحمساكبرددح سا جح ددحوسلتساداددبعم سيبمددذسقدد امسا

اداطح قدددسسعتع ددد س  حمدددسسادبدددألمبدسيمسدددمسس دددنسادقددد اماوسسادا ضددد ضساددددذيسرمبدددحم ساداعمددد 
سيبمذ حساداعم سعادابعم س

س(سا حمر عألسادبألمبدسيبسق ساداعم س نسايب ح حوسادابعم سدزوسيسا س)لعسسعي س  حمسس ح

عيدد س عددوساد اج ددحوسرسددبط  ساداددبعم سادبسقدد س ددنسصددسسساميددب ح سس أ  سدده حسعتعب دد س
سال دد حء ددنسسسيدد س  حمبد سادبددألمبدسع دحس عددألسادبدألمبدلةعامسادقد اماوساداطح قددسساداسدبا رس

س(58حسص سسس2003)ادسحرمحسساليم بادب سيا  ةس هحس ذاس

 كتشا  الم جه :ــ تطبيق أسل ب اال 3ــ4

كبرح سادا جد س د سقد اءرسالجدتاءسام(سعحألر)ر بقسسدمبع  سبمتسسليضوكح فسسم اح
سسق دوسادبدألمبدسحلد سةمايدسسلع س ادحد نسلعسلاللدسسل امدستصدتس  ا بدسس دحادبحد دسسادبد س

سحسعللاددحءس ددذ ساد حددألرسادبدد ستقدد مسبمددتسليددحوسدط بقددسستصددا  سادببح عددحوس)سادساليددو(
 ي ع تسةعمساداعم س  س:س–ادمط رس

 لتسيبعم سك تسيمق سكوسيسا سحساسادبصا  س 

 .لتسيابظ سايب ح سسادابعم س 
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 لتسرقألمسادبغذرسسادا تألرس. 

 .لتسيابقوسادتسادسسا سادبحد س 

عباددأل حستابهدد ساد حددألرسبم دد س  اجعددسس بددحئ سادب   ددسس ددنسفددال س  ا بددسس ددنساليددئمسس
س  س:

 وسكحتسادابعم سقحةماسبمتس بح عسسادسمسمسسس  

 يب ح سس وسكحتسادابعم سقحةماسبمتسام بظحمسدزوسا 

 وسكح فسيمسمسساليئمسس احي س  

 سسلف يسحبحجساداعم سادتساضحيسسليئم وسا 

.سلفد اجح سسبمتس ذ ساليئمسسي ع تساداعم س سبعألسدااحميسس ذ سادعام سس  س بعم س عألس
حسكادحسل هددحستأفدذس بسددعحس دنساد قددفسساليدد اة دذ سادعام دسسقددألستزد تسحألياددسسبمدتسكا دد س دنس

سعبم  سيما ج سلةعامساداعم سعادابعم سي سكوس  حمسس نس  احوسادق اماوس.

ـــ4 ـــ3ـ ـــ مرحلــة مــا1ـ ق ددوسادبددألمبدسيدد سستبعمدد سادقدد اماوسادمحصددسس ا حمددسس ددحتــدريس : قبــل ال ـ
سح سادا ج س حداحةرسادألماي سساداطم بستعم اهحسعتعماهحس.امكبر

ادمطدد اوسل ا ددسسيدد سسلكادد فب ددحمساداددحةرسادألمايدد سسيددحتسادمطدد رسادبحد ددسستعب دد س ددنسع عددألسا
سامكبرح سادا ج س  س:

تقدد ةسادابعمادد نسسا ددحماوسليددئمسسسلعستسأليددألستبددح  سادمطدد اوسحسعتبزدد تس ددذ سادمطدد اوس ددن
-ح كدسس ع ادسسس–اداب  سساداهحئ سس)س  ه مسساكبرح سادت ص مرس ط ئسسعتألمب  سس أ   سس

س........ادخس(سعتعباألسكوسفط رسبمتساميب ح سسادب سحأللفسي سادمط اوسادسح قسس.

س
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  ــ مرحلة التدريس :2ــ3ــ4

  sequence designصددا  سادسمسددمسس  حمددسسادبددألمبدسيدد سامكبرددح سادا جدد ستمب دد ستسات

يحدسمسددمسسادبدد سر دد يستصددا اهحس عاحرددسستمب دد س ددنسق ددوسكددوس ددبعم سبمددتسعحددألرسلدد سرعددحةس
ستص مس ا ذجسلصم حسدمهأل ساداقص ة.سلتحم حسراعنسحسافب تصا اهحسع

تقصدد  سك  دد س ددنساد ح دداساداعمدد سيدد ستسق دد ساميددب ح سس س دد اسبمددتسبددألمسسليعبعب دد س
سادمط اوسي سادسمسمسسكعوس.ساحأليك حءرسادبصا  سي س

ادسمسمسس صااسس عاحرسسيدإتسبمدتساداعمد ساتسيب د سبدألرسق ابدألسسادتادسحجسسسادتس ح ضحيس
س هذ سادعام سس  س:سفحصس

 ادصس سسسل ألا.سا جح سسادترر  سسلم 

 ادابعم .سايب ح سلتسيابظ س 

 .لتستقألمسادبغذرسسادا تألرس ص مرس بز مر 

 سعكذادصسادص  .لتسرسحيظسبوسج سادبق وسادعحمس

سعي س  حمسسادبألمبدسر اسبمتساداعم سلتسرع تس ألمكحسدمع ا وسادبحد سس:

 ادغ ضسسلعادهأل س .1
 ات ح سيمسمسسادمط اوس .2
 ح  سكوسفط رس .3
 ب حةدسس  نسادمط اوادعالقسسادا .4
  رحب سادابعم س .5
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يدم بسامكبردح سادا جد ستسر  عدسسادبغذردسسادا تدألرسيد سلإبعد التـدريس :  ــ مرحلة ما3ــ3ــ4
  سر  عسسي بألرس نس  بهحسحسح  ستألفوسي سكوسفط رس نسادمط اوسادعام سسادبعم ا دسس

  ددح ساداددبعم سيدد سكددوسفطدد رسسادددتدهددذاساليددم بسحسعبعب دد سادسددم كساداعددتزسادددذيسرردد  س
حق ق دسسسادزح وسي سكوسفط رسادبق   تغذرسس  تألرسار ح  سستبعم س بعما سعا  حزات سعببسق س

 (59حسص سسس2003)ادسحرمحسساح سادعام سسعتسق  سادهأل سعتعم ساداحةرسادألماي سس.اكب

 ــ أهدا  ااسل ب:4ــ4

ستبضانس ذ سادعام سساداسألةرسال ألا سادبحد س:

 بام سسادبالق س–ا بغح سادابعم س عام سساكبرح س ع اسس .1
ادبدد سرعبردد هحساداددبعم سعسادسحيت)ادسددسا (سادددذيستطدد ب سبالقددسسةق قددسس دد نسا جح ددسس .2

 رقأل  ساداعم 
تطدد ب س هددحماوسامكبرددح سادابسمسددوسادبدد ستددسةيس ط قددسس اطق ددسسادددتساكبرددح س .3

   ه مس ع نس
تطددد ب سصددد سسادصدددد  سبادددألساداعمدددد سعسادادددبعم سع دددد سصددد سس طم  ددددسسيددد سبام ددددسس .4

 (57حسص سسس2003)ادسحرمحسسامكبرح 

 ــ مميزات أسل ب االكتشا  الم جه:5ــ4

 غوسادطحداسي سبام سسايبزرحي سس ع اس  

  تاا سسادعالقسسامر ح  سس  نسادطحداسعساداعم س نسفال سبام سسامكبرح 

  تاا سسبام سسادب ز  سعساميبقصحءسعامكبرح 

 تاا سسادص  سدزوس نسادطحداسعساداعم سبنسر ب سادااحميس 

 أسل ب االكتشا  الم جه:ـــ عي ب 6ــ4
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 ي طئسلعسرسبغ قسعقبحسر بالسدمبعم س 

 رصعاسلح ح حسجعوسادبال  ذسرعبر  تس عوسادسقحئ سعساداعم  حو 

 (52حسص سسس2017)ق ق بحسسرسبحجسادتساداألموسذعسك حءرسبحد س 

 ال الصة:

 سدبا حسعس دذاس دحسي د مسلتساداظد سيد س قدوسيحد اسادبألمبدستبغ د سعستبطد مس ردعوسلتسا
سد سسباداع يسس نسج دوساددتسج دوسرسدبمتمسعق دسسبام دسس ا دترس غ دسس عحد دسساليدحد اسادبألمس

اداابه سسحسعسض عمرستط ب  حسبمتسض ءساداسدب ألاوسادبد ستطد لسيد سادا دح سادبألمبسد س
سفحصسسعسادب   يسبح س.

س



 الفصل الثاني
 المهارات األساسية لكرة

 يد ال

 و

 المرحلة العمرية
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 تمهيد:

بالغبب  فببك ت ن ببج ايبباية اصااح بب  ل ببال   أهم بب فببك ةببلي ال بب   األساسبب   تالمهببا اتلعبب  
ب اابا  الرلينب  اليبك بلعبب   إتنبا الفليبج ي بت تلعب  المهبا ات  ب ا ببا  ا فبك  مل يبك 

العوامب  اليببك ت نبج الفببو  ي بت ااببا   أهبب  األساسب  المهببا ات  إتنبا حهبا الفليبجو بيعبب  
 بأاوا هبببا األساسببب  المهبببا ات  أ اءفليبببج صعيمببب   لبببط مببب ب اسبببيرا       ببب   لبببط  أي

للع بب  ب  األساسبب   تالمهببا افكببلي  ببر احببل   إ ربباءالمخيلفبب و سببل اب  فببك هبب ا الف بب  
مليلببب   إلبببطبببباليرل   أصضبببايببك ةااببب  هببب ا   اسبببيلا هببب ذو بسبببلنو  فبببك هببب ا الف ببب  ال

 إلببط باإلضباف الملاهنب  ي بت صلببه  لب بلا فهب  الملاهنبب  ب اليعامب  معهبا ب ببو ي اصااح ب  
 خ ايص اللمو ه ذ المليل   إلطالي  ث 

 كرة اليد:ـ 1

 ــ تعريف كرة اليد:1ــ1

الك  بببلي اليبببك اسبببيخ م  ف هبببا الكبببلي ي بببت تيلببب   األلعبببا ايببب ث  تعي بببل ةبببلي ال ببب  مبببر
الفل صبب  ب  لأليب اثبالماليظب  الملبيملي ب ا سبيع ا  الب اي  ب تميلببغ بباليغ  ل الملبيمل 

  بب ر لليميببش حلاببوي الفببو  ب اللف بب  فببك  فببش ملببيوب الاما  بب  ب ضببلب ي اييكببا  الال
يخ ا  المهببببا ات ملرنبببب  باسبببب إلببببطحواسببببر  سببببل   اليلنبببب  الكببببلي ب ال فبببباي  ل بببب   األ اء

أسببل األلعببا   ، بتعي ببل أصضبا مببرا سببين ا  ب اليلرب   ب الي ببوي  ةبباليمليل األساسب  
الاما  بب  اليلافلببب   ب اليببك تعيمببب   لببط إيبببلا  اا ببل  ببب   مببر األهببب اا  اخبب  ملمبببط 
الملافس فك الزمر الم    للم با اي لب لف فمهبا ات ةبلي ال ب  الهاوم ب  دات األ اء المبينر 

 لببط ت ن بج الهبب ا األساسبك الب ي صلببعط إل ب  الفليببج إليبلا  األهبب اا  تعمب  مم عهبا
 (163، صف   1998)ص  ك،  فك الملمط
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 التربوية لكرة اليد: األبعادــ 2ــ1

اللياضبببب   الاما  ببب  اليلافلبببب   اليبببك تبببب    بالمبببب ا    األاابببر  إيبببب بتعببب  ةببببلي ال ببب  
ضبمر الملهبا   أ  مب بمليوياتها، اظلا لما تبوفلذ مبر ملبار تل بوي سبل   للربال ، فنب  

، اليبك تب    حب اخ  تلبف المب ا  و فهبك تكلب ه  الكا بل مبر الميرل بات اليل ويب  الا بب ي
 (44، صف   2017)با  ا ، بتلاه  فك تكوير الاخ    الميكامل و 

حب ر اليالم ب  ب مابا  خ ب ا  اإلالاا   لم ا للعالق  ا ميما    ب  تأا  ابتع  ةلي ال   
بنوا ب  اللع بب  بخررهبا ب ابل  اللعبب ، ب اليبك تيرلب  مهبب   اإللمبا ليلم ب  النب  ي  لببط 

 (20، صف   2002)يلل ر،  ح اك ب فكلي 

 ــ أهمية كرة اليد:3ــ1

 بب ا  ة  بلي مببر المابباع ر ممببا أ  األب   بب اايلب    ياضبب  ةببلي ال ب  فببك ةا ببل مببر الب ب  
تعي بببل مبببر األلعبببا  الاما  ببب  اللياضببب   المليابببلي فبببك العبببال  ب قببب  احيببب أت فبببك ا باببب  

 و  لا فك ال ب  األخلب ف ل األب    تا  لها ص ا ة  أ األخ لي 

 بيكمر ا ي ا  ةلي ال   بس ل  اام   ليل    اليالم    لط اليفك ل ب الي لا الاما كو

 اإل ا يب للياض  ةلي ال   أهم   ة  لي فك تكوير الاخ    ي ت تلمك ل ب     ها قوي 
تيرلب  مباال مبر يبا    فإاهباب الااا   ب العزيم  ب الي م   ب األماا  حوم  خاص 

اض ف فك ت لف   ل ما ص    يا   الملمط ال كب  الب ي  الملمط اتخاد موقف خلنك
 صكو  فك بضش صلم  ل  ت  ر الموقف باك  باض و

تغ  بل ب  إلبطموصفات خاص  تبد ي  فهك مر األلعا  الاما    اليك تكل  مما س ها
ت لب ر ةا ببل مببر العمل ببات الفلب ولوم   ممببا بلببية  لبب  النب  ي  لببط ا ييفبباي بببالماهو  
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 إلببط باإلضبباف اي ابب  لليبب  ي  الملببيظ   بدلببف ي  لببط المنابمبب  اليعبب  اليك فببك ب المنبب 
  ظايف الال  ال  وي  لال   رالمها ي  بتلق   ب  تلم   ب ترويل ال فات ال  ا   ب

 (189، صف   1978)ال بر، 

 لكرة اليد: األساسيةالمهارات  4ــ1

هك اللة زي النوي  اليك ت لط  ل هبا اللع ب ،  األلعا لع   مر  ألص  األساس  المها ات  إ 
هب ذ المهبا ات ب ل صب   إتنبا يب  ة  بل  لبط  إلبطالفليج ب تن م   أببيعيم  ااا  اللع  

الملافلبات  أثلباءالن  ي الكاف    لط تلف  ها ت   مخيلف الظلبا اليبك صمكبر مومهيهبا 
اليببببك لهببببا م ا يهببببا ب مها تهببببا  أللعببببا اضببببغوس افلبببب  ، بةببببلي ال بببب  مببببر  أب ب  تعبببب  

ب الفعببا  فببك ت ن ببج الفببو  للفليببج، ب لهبب ا فببا   األسببا ب اليببك تعبب  الببلةر  األساسبب  
يلاس       أاالهاتلف العوام  ب  أه للع   صع  مر  األساس   ام  المها ات ال لة   

المعب    ب ال ب اك ب الخرربك ب اللفلبك   ق مب  لب   ب  مهبا ات يلة ب ، فالال اإل  ا 
ال  ا ب   ب  اللب رلي  لبط الكبلي خبال   إمكاااتب ح ا ا بلب  صعب  مها يبا   صمكبر اسبيغال  

 (27، صف   1999)يلر،  يلةي 

ا سببين ا   إ ملابلبب  الكببلي ب اسببين الها  مل يبب ر ميال ميبب ر ب  إ اســتالاا الكــرة:  ــــ1ــــ4ــــ1
 أ اءصلا    لبط  ب   فنب ا  الكبلي ب صلبا    لبط  ألا بي  بال  بر  أ الا   للكلي صا  

 ببب  اللظبببلي الواسبببع  لغبببلر اليلبببل   الكبببلي ب بببو ي الصميلبببف ال أ ملابلببب  م ببب ي بياببب  
اليلل   فبك ةبلي ال ب  بالللب    أ مر  اليأا اتااذ بيا   أيل ظ  بفك  أيص     فك 

 :األتكل   مها ات اسين ا  الكلي  لط بي  بال  بر ب ل   صمكر تن األش ا لللاشئ ر ب 

 قلم ر: إلط األخ لاسيال  الكلي )اسين ا  الكلي( بلنل  ه ا 
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  افببل  حب ر اببو  ر مهمبب ر  أ ا سبيال  بال بب بر: بيمكبر ت ببش ل  مب  ا تفببا  الكبلي
 اسيال  الكلات العال   -مر اليلل   بال  بر بهما:
 اسيال  الكلات الملخفض -                        

  :أ اءقل ب  ال ب بث ب ببي   أمبلتلل   الكلي ح   باي ي  أ ا سيال  بال   الواي ي 
هبب ذ ال لةببب  بببا  صعببب  الال بب  بببب ذ با تخبباء فبببك اليببج الر بببلا  للكببلي ب  نببب  

بال بببب   تأم لبببب با  تخبببباء صلبببب   الال بببب  د ا بببب  للخلببببف قلبببب ال ثبببب   اإليلببببا 
 واألخلب 

 

 
 

 ( ب  ر الين  اسيال  الكلي01شك   ق  )

ـــ1 ـــ4ـ  ي تلربب   الكببلي لكلبب  ملبباف  فببك يالبب  اافببلا  المهببام  تلببيخ   مهبباــــ التيطــي : 2ـ
تببي  يلةبب  تلربب   الكببلي ح بب  بايبب ي ب  أ هبب ذ المهببا ي بلا ببط  األ اءب ببا   الملمببط ب 

مر  سغ ال   مش ملا اي ا تخاي  ب ملباي  ب ت فش الكلي بال   المفيوي  مش ملا اي  أساسا
 واأل رالكلي بع  ا ت ا ها مر  أ لطسالم ات هك اليك تناح   أ 

تلر رها ففك يال  الالي اللليش صكو  تلر   الكبلي  ال با،  أثلاءب صخيلف ا تفا  الكلي 
 وضا  اليلر   الملخفت  ب م افش للمهام  فعل   اسيخ  إدا أما
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اما تد ب يلة  اليلر   فك يال      النب  ي  لبط اليمليبل لزم ب  ملاقب  بدلبف ليا بب  
 (63، صف   1987)اللاملايك،  ثالث خرواتو أب فيلي الاالث ثوااك

                        
 (ب  ر الين  اليلر  02شك   ق )

ب اللي ل   فك ةلي ال  ، ح  صعي بل  األساس  صعي ل اليمليل مر المها ات تمرير: ــ ال3ــ4ــ1
مم ببببش  أ للمهببببا ات ال لة بببب ، ي ببببت باليبببب   األساسبببب   األشببببكا  أهبببب فببببك الواقببببش مببببر 

اابب   إلببط  لببط هبب ذ المهببا ي، لبب ا تابب   اإلشببا ياليمليلببات الير  ن بب  ب الملافلببات تاببم  
 لببط الفليبببج  تبببأثلذ ببب ي مبببر اليمليببل ةلمبببا  ا ت فا ل يبب  ب   أابببوا الال بب   أمبببا المببا 

 الملافسو

 لط من ا  الل رلي  لط الكلي ب صب   اسبيالمها ب  أساس  بهلا صعيم  اليمليل ةمها ي 
 بق  ممكر، بيا   لط الال   ماليظ  ما بلك:  بأسل الزم    إلطتمليلها 

 اليلة ز  لط مليل  الكلي  ل  اليمليل و1
 صكو  مل  الال   مل  ب ف ل مي ل  أ  و2
 بس ل  بأسه ما صمكر ب  بأسل تمليل الكلي للزم    و3
ال قببب  فبببك اليمليبببل اظبببلا ل بببغل ملببباي  الملعببب  ب قبببل  المببب افش مبببر  يملا بببا و4

 المهام 



مريةل الثاني:                      المهارات األساسية لكرة اليد و المرحلة العالفص  

 

 
45 

قل ال لضما  اسبيالمها  أ لط   تمليل الكلي فك مليوب ال    أبصكو  أ صفض   و5
الال بب   أ تكببو  الكببلي الممببل ي ل لبب  حيلببف النببوي اليببك تبب ةل ي ببت  أ بةبب لف 
 (55، صف   1999)يلر،  صكو   م ال لف فك اللع و إل  الممل  

 التمرير: أنواعــ 1ــ3ــ4ــ1

   اللعبب  ب تلببيعم   أثلبباءبتلببيخ   فببك الكا ببل مببر ال ببا ت :الــرأ التمريــرة قــو
ب فبش  األمبا   إلبطب  البلأ مبر فبو   تأ بيهبالملافات اويل  ب ميوسر  ب ببي  

 ب ال  بر ب صمكر اسيخ ا  النوي ب مليوب الملابلب  ب ملبافيهااللأ  الكلي فو  
 (99، صف   1987)اللاملايك، 

  :هبك شبايع  ا سبيخ ا  خاصب  فبك الملبيويات العال ب  لال  ب ر التمريرة الجانليـة
 األ اءال بر بي كمو  فك الكلي ب تيم ز هب ذ اليمليبلات بلبل   ا اابا  ب  قب  

 ح ر الم افع ر ح ر الال   ر  لط اليوالك ب تلا    لط في  ثغلات

 (101، صف   2004)احلاه  ،  

 :قلم ر: إلطتلنل  اليمليلي ال   ي  التمريرة الصدرية 

 :  تلبببيخ   لملبببافات ق ببب لي سبببل   توم ههبببا ح قببب  ب تبببد ي  لببب  باليـــد
اسين ا  الكلي فك مليوب ال ب   ب تكبو  سبليع  ب تخبل  الكبلي بمابل  

 أصبببابشاميبب ا  مف بببلك المبببلفن ر ب  فبببش اللسببغ ر بعببب  اليمليبببل ت ببب ل 
 الخا   إلطال  بر 

  ب تببد ب  لألمببا تلببيخ   بلببل   ب صكببو  الممببل ح بب  بايبب ي احــدة:باليــد الو
 (93، صف   1987)اللاملايك، افس اليمليلي اللابن  
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 ( ب  ر الين  اليمليل بأاوا  03شك   ق )

اليك تي  فك الهاو  مر ال لةات بالكلي ب ح ب  ةلي  األ ما هو اهاص  ــ التصويب:4ــ4ــ1
  تخيلف ةا لا  ر مها ي اليمليل فالال   الماهل فبك المليبل صكبو  ب مها ي الي وي  

ماهلا فك الي بوي ،بة الف تعي بل مهبا ي الي بوي  ال ب  الفاصب  حب ر الل بل بالهزيمب  
يلف  ت      صم  الاب بب إدا ح  إاها المها ي األساس   بالخر  الهاوم   بأاوا ها المخ
هبب ذ المهببا ي  أ  إلببط باإلضبباف لبب  تيببو  فببك اللهاصبب  بالي ببوي  اللبباتة  ببر الهبب ا هبب ا 

 (106، صف   2004)احلاه  ،  وصعانها ة      ب ميفل 

صنبو  الي بوي   لبط الهب ا ب  بت صكبو  بضبش  الركلـة : أوالتصويب م  مستوى الحـو  
 ج بالللب   للمب افش بيلب أبالكلي ق ب  الي بوي   لبط ملبيوب ال بور سبواء بالللب   لب  

 (109، صف   2004)احلاه  ، الكو   سغ ال   ةما فك اللمك 

مببر  أب اخبب  الملرنبب  الم لمبب   إمبباصلببيخ   الي بوي  مببر الوثبب  التصــويب مــ  الو ــب : 
 أما  ال فا  ب ص ج لال   حين  ل الملاف  ح ل  ب  ر اللامك 
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البيخلص  أبا حيعبا   بر ميلباب  المب افش  إلبطبهب ا هب ا الي بوي   التصويب بالسـاو  :
اللامبك  اقيبلا ه ذ الي بوي   مبر ملرنب  الملمبط فإاهبا تلبا    لبط  أ اءمل  بفك يال  

 (124، صف   2004)احلاه  ،  اهاي ا مر الملمط

 
 ( ب  ر الين  ال وي  بأاوا  04شك   ق )

 ( سية:  18-15المرحلة العمرية )  ـــ2

الملاهن  معلاها ال     بالعلمك هك المليل  اليك ت  أ بال لوغ بتليهك باللشب  ب اامبا  
 فك ح ابيها بظاهلي اميما    فك اهابيهااللضة فهك  مل   ح ولوم    ضوي  

  (242، صف   1990) اب ، 

فك ي ر ب ةل م رفط  ي ا  ا  المليل  الاااوي  ت ا ا فيلي هام  أ  بهك الملاهنب  
اليببك تلبب   الكا ببل مببر النلببج با ضببرلا  اللفلببك، فف هببا ت بب   معببال  الالبب  بتيرببو  
اللوايك العنل   ب ف   ام  بتيض  ال فات ا افعال   ةما تظهبل صبفات  ا ميما  ب ، 

ةواهببا بةيلبب ها ملالوسبب  الم بب   ببب  بلهبب ا ص يببا  الببط  القاتبب  ، اتااهببات ق مبب  اليببك 
فالحبب  أ  تيببا  الفلصبب  الكاف بب  للملاهببج لليع  ببل  ببر  لاصبب  خاصبب  مببر األببباء بالمببل  ر 
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افل   باسيعما  امكاا ات  بق  ات  الا بب ي با رايب  الانب  حلفلب   ب  الخبلب  مبر مكااب  
 (152، صف   1975) ي ا ،  الاما   مر ق   بما   ل ا

ــ عالمات بداية المراهاـة وأبـرخ اصاهصـها وهـورها الجسـدية واليفسـية لـدى تالميـة المرحلـة 1ــ2
 الثانوية :

صخيلف الكيا  ف ما ح له  فك تعليف الملاهنب  بسب   هب ا ا خبيالا أ  الب عض صعربك 
ا خل األهم   لليغ بلات  صعرك ال عضح لما  ا  ي ا  األب  فك تعليف  لللمو الالمااك

بالمب ب الزملبك  ب  ها تباا  فئ  ثالا  تعرك تعليفها اميما  ا بتوم  فئ   ابع  اللفل   
مظهبببل مبببر مظببباهل هببب ذ المليلببب  ا نبببا ا هيمامبببات ال بببايا ر بدلببببف بهببب ذ اليعبببا يف 

  أب بإ رببباء أهم ببب  لليغ بببلات الف زيولوم ببب  بالمببب ب الزملبببك أب الضبببغواات ا ميما  ببب
اليغ لات اللفل   فل ر الب بأاها فيلي تيم ز بك  هب ا فهبك فيبلي  مل ب  فبك مابلب إي باء 
الفل  تيم ز باليغ لات الالماا   الف زيولوم   اليك تي  ت   ضغواات اميما    مع لب  
تاع  له ذ المليل  مظاهلها الميم زي بتلا   الظلبا الاناف   فك بعض الانافات  لط 

 (82، صف   2013)ال ج،  ليل  وتم  ز ه ذ الم

هبب ذ المليلبب  بمعبب   اللمببو الالببمك للفيببط بالفيبباي،  تيم ببزالخصــاها الجســمية :  ــــ1ــــ1ـــ2
 ج الال  ةما تظهل الفلب  المم زي لال  الفيط بالفياي ب و ي باض   بيز ا  امبوسبيلا

ح  مب  أا بل مبر امبو العظبا  ييبط صلبيع   الابا  العضالت بالا   بال    بالبلمل ر 
اتزاابب  الالببمك بي بب  الفي ببا  بالفي ببات اضبباه  ال بب اك الكامبب  تنلي ببا إدا تأخبب  مالمبب  
الالبب  بالومبب  صببو تها بت بب    ضببالت الفي ببا  قويبب  بمي لبب  فببك يبب ر تيم ببز الفي ببات 

       الفي بببببات   واببببب  بيي لبببببر شبببببك  النبببببوا  بيكبببببو  الفي بببببا  اابببببو  بأثنببببب  مبببببرلببببببالرلابي بال
بيلب قاس  المل ب ي أا  فك المليل  ه ذ بيكام  امو الال  بتظهل بعض الفوا   فبك 

با تفبا  فبك قبوي اب   بال ب   التلة   مل  ال ةو  باإلااث بابك  باضب  بتبز ا  امبو 
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بت   ا ااث فك سر اللا س   ال إلبط أق بط يب   العضالت ب  س ما  ل  ال ةو ،
عبب  هبب ذ المليلبب  ب رببغ هبب ا اللمببو ح لمببا سببيلمو سببل   الزيببا ي فببك مببر اللمببو الرببولك ب 

ب اها ييط سر العالير بخالا ال ةو  فإ  اموهمفك الو   ب الرو  صليمل الط فاص  
 (52، صف   2000) ضوا ،  سل  و 24اللر 

 الخصاها الفيزيولوجية : ــ 2ــ1ــ2

ببلب م برفط  يب ا  أ  النلب  فبك هبب ذ المليلب  بلبل     تيماشبط مبش سبل   الاببلي ر 
بة الف امو اللييا   ل  األب   ا ا ل  ملها  ل  ال لات فبك مليلب  الرفولب  أمبا الزيبا ي 
فببك اللمببو  لبب  األب   فيكببو  ملببيملي فببك هبب ذ المليلبب  ممببا هو ل بب   لبب  الفي ببات ي ببت 

لا سبب   اببل بيلمببش اللبب   فببك دلببف لنلبب  مما سبب  الفي ببات بيوقببف امببوهر تنلي ببا فببك ال
فبك الوقب  الب ي صلبيمل ف ب  الولب  بمما سب  لللياض  خ وصا بع  سبر اللا سب   ابل 

ماا ت اللااس المخيلف للمخ مر ااي   اللمف ب الرو  بيلت   ه ا اللمو العنلك فبك 
 العمل ات ةاليفك ل بالي ةل با اي اذ 

     ايمبببا صضببب ف قاسببب  الملببب  بي أاببب  فبببك هببب ذ المليلببب  ب بببر الخ بببايص الف لببب ولوم
بيكام  امو ا مهزي ال اخل   ب  س ما ال ب ي ال موي  باألب  ب  بالنلب ، إ  الرال بات فبك 

سبببل  ص بببلو  البببط تربببو ه  البببوظ فك لالمهبببزي  18سبببل  بالربببال  فبببك اللبببر  17سبببر 
لألمهز ال اخل   لللااس ال اخل   الط مليوب الك ا  به ا ماصاع  اليك  ف أا ل بأفض  

ال لةك ب ين   العمل بز ا  يا  النل  ب ق  ت   لط تما ير اللل   بالنوي بلكل   بزا  
  اضع ف فك تما ير المرابل  ب س ما فك اللةض لملافات، بيام  اللمو أصضبا الاهب

 ف يكام  اللمو الفكلي بق  ي الفل  للعم  با  يما   لط اللفس الع  ك 

 (53، صف   2000) ضوا ، 
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اظبلا ل الب  اإلضبرلا  الببلفس اليبك تفلضبها الملاهنب   لببط الخصــاها العاليـة : ـــ 3ـــ1ـــ2
اليالم بب  تببز ا  يبباميه  الببط ا اي بباذ ةمببا أ  قبب  ي اليالم بب   لببط اليخ بب  تلببا  ه   لببط 

الا ببب  البببط الاااببب  الم ببب  ال ببب    اليفك بببل المابببل  منا اببب  بالمليلببب  اللبببابن ، بالفهببب  
لللاباس المنب   صلبا    لبط اليب ةل با سبيلما  لمبا سب ج مبر اظبلي  بر اليبج البب االي 

 ال لة   و

ادا اسبيرااا ا  المبك فببك تلم ب  المليلب  الاااويبب  النب  ي  لبط اليفك ببل ال ب    المدسببس 
ينلا  فبببك  لببط ملهبببا  العلمبببك ل ع بببل  بببر األهبببواء بالمعينبب ات لضبببما  او بببا مبببر ا سببب

 ال  اي العلم   ب  ر ل  فلص  معالا  المااا   ر اليج  لمك تفك لي 

 (54، صف   2000) ضوا ،  

الرالب  فبك المليلب  با  يمبا   لبط افلب  ةمبا  صاب  بيم بز التغيـرات اليفسـية : ـــ 4ـــ1ــ2
اللف ب  فببك ا اينبا  بالعلببف ب ين مب  فببك أ  صعامب  ةالرفب  صببغ ل ص بيف  باألينببا  بلب  

مليل  العمبل تبزب  اللبوايك اللبابن  الب ةل، بيي لبر مزامب  بينب   لب ذ النلبج بالخبوا 
بيبببي ك  فبببك أ  ببباب  بابببا  ا مبببا ب كبببك صم ببب  للفبببل  باليلبببل   بالضببب ف بيلا بببك مواقبببف 

 وبالملاقا  بالعالقات مش ا خلير ا خلير ص   العم 

 (256، صف   2003)   هللا،  

صابعل الملاهبج فبك هب ذ المليلب  ببال لوغ ممبا بلفب   لبط الخصاها اإلجتماعيـة :  ــ5ــ1ــ2
ات بببا  سبببلوة ات مع لببب  ةم ابلببب  الي بببل  مبببر الن بببو  اليبببك صفلضبببها  ل ببب  الوالببب بر أب 

بمن  تب  ةمبا ص باب   ايمبا ياتب   صعي لهبا تاباهال لكفااألسات ي فبك ال  ب  أب فبك الم  سب  
 (56، صف   2000) ضوا ، تنل   الك ا  بخاصيا اللاو  
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تيم ز المليل  الاااوي  بمع  امو ملمااك ي ت ص   اليلم    الخصاها اللدنية :ــ 6ــ1ــ2
ل  مبب  مببر اللضببة ال بب اك بمببر ااي بب  اللمببو ال لةببك تي لببر مخيلببف اللببوايك اللو  بب  
للمها ات ال لة   لي   الط   م   ال   مر الاو ي ةما بلتنك ملبيوا اليوافبج العضبلك 

  مخيلبببف ال لةبببات باتنااهبببا الع ببب ك ل  مببب  ة  بببلي ةمبببا صلبببير ش اليلم ببب  اايلبببا  بتعلببب
 (58، صف   2000) ضوا ، بتا  يها بلل   ة  لي 

أي أ  فك ه ذ المليل  صظهبل اإلتبزا  اليب  ياك فبك ابوايك ـــ الخصاها الحركية : 7ــ1ــ2
اإل ت بببا  باإلضبببظلا  ال لةبببك بتأخببب  اللبببوايك اللو  ببب  للمهبببا ات ال لة ببب  بالي  ببب ر 
باللقك لي   البط   مب   ال ب  مبر الابو ي ةمبا باليب  إ تنباء ملبيوب اليوافبج الع ب ك 

ف هبا الفيبط بالفيباي اايلبا  ح  م  ة  لي له ذ المليل  د بيم بب ي لللمبو ال لةبك صلبير ش 
بتعل  مخيلبف ال لةبات باتنااهبا بتا  يهبا اظافب  البط دلكفبا   امب  صبالحي  الب ي بيم بز 
حهببا الفيببط فببك هبب ذ المليلبب  صلببا    لببط مما سبب  أاببوا  ميعبب  ي مببر األااببر  ال لة بب  

ي اللياض   اليك تيرل  المزي  مر النوي العظل   ةمبا ا  الزيبا يفك ملباب   ضبالت الفيبا
 وتلاه  فك ق  تها  لط مما س  بعض األاار  اللياض   باليمليلات الفل   

 (84، صف   2013)ال ج، 

إ  العوامبب  الو اث بب  العضببوي  بالببلم  الانببافك بال  ئبب  ــــ العوامــل المــي رة قــي المراهاــة : 2ــــ2
 الملاهن  ي ت :الر  ع   تعي ل مر العوام  اليك تأثل  لط 

  بيأثل مو   ال لوغ باليلة   الال ي العا  بما بي ب  بب  مبر صب   اب مبلر
 أبف اء 

  سبل   16-15بيأثل الملاهج بالعوام  الملاخ   إد ت  أ فبك الملبااج ال با  ي مبر
بأمببببا فببببك اللببببااج سببببل   13-12فببببك العمببببل بفببببك الملببببااج المعي لبببب  يببببوالك 



مريةل الثاني:                      المهارات األساسية لكرة اليد و المرحلة العالفص  

 

 
52 

سبل  بهلببا  مببر صنبو  أ  ثمبب   القبب  حبب ر  12-9الم ا يب  با سببيواي   في بب أمر 
األملببا  بال لببوغ ففببك الاببعو  اللو  صبب  بهببك الاببعو  اليببك تلببكر فببك الاببزء 
الامالك الغل ك  مر أب ب ا أبربأ مبر الابعو  اليبك تلبكر فبك ال  بل األحب ض 

 الميوس  فك الوصو  الط الملاهن  
  ا ب   ال بر صع او  فك الليبف ب لغبو  م كبلير بلبيي  أشبهل إ   " بلدويمبيلب

  ر ا ب   ال بر صع او  فك الم   " و
   بيببببأثل الملاهببببج فببببك اللمببببو ا ميمببببا ك بببببالاو اللفلببببك المهبببب مر  لببببط أسببببلت

ب العالقات النايمب  حب ر أهلب  ب صكيلب  اتااهاتب  اللفلب   لينل ب ذ ألح ب  بدبيب  ) 
خ لاتبب  العايل بب  ا بلببط ب تعم نهببا باافعا تبب  ال ببا ي  ب يكببلا ا سببلي الملببينلي ( 

اليبببك تلببب رل  لبببط الابببو الببب ي صخيبببا ذ فبببك أابببوا ذ باألسبببلي الملبببينلي الها يببب  
المرمئلب  تعكبس هب ذ الانب  بدلبف باإلامئلبا   لبط ي باي الملاهبج بتياب ش حب لف 

  ياماتبب  الببط الرمأا لبب  فهببك لبب  مببوا  ماال ببا للمببوذ باألسببلي اليببك تاببو  فاضبب 
لألسبب ا  تافهبب  بتبب غض اللببا  بتم بب  الببط ا اينببا  بالغ ببلي   تاببك  ا  أفببلا  

 ملضط و
  اللظببا  اللفلبببك بيخفبببف الفببل  فبببك ملاهنيببب  بعالقاتببب  مببش ا سبببلي بيي ببب  أاابببل

 حزمالي  بأقلاا  ل ا صا   لط ا سلي ملا  ت   فك ه ا الي ل  و
   م بببج  لببببط سببببلو  الملبببيوب ا ميمببببا ك بالانبببافك با قي ببببا ي لألسبببلي أثببببل

الملاهج ب لط امو ا ميما ك بله ا صخيلف سلو  الفل  ت عا  خيالا الم ا   
 المخيلف  لألسلت  و

  ال  ئببب  ا ميما  ببب  بالم  سببب   أااببببل ت ل بببا باتلبببا ا مببببر ال  ئببب  الملزل ببب  بأااببببل
خضببو ا ليرببو ات المايمببش الخببا مك مببر ال  بب  بتكلببف الم  سبب  مببر الملاهببج 
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لبط سبل   اللمبو باايمبا    ك الب ي صلبا  ذ اللاباس ا ميمبألوا  مخيلفب  مبر ا
  ب مبب ب افببو ذ م  سببلاهببج فببك امببو ا ميمببا ك لعالقاتبب  بالأثل الماللضببة بييبب

 (86، صف   2013)ال ج،  مله  بام   له  و

بـارا بـا  ببلب المفكبل ا ميمبا ك  المراهـ  بحصـة التربيـة اللدنيـة والريا:ـية : ــ عالقـة3ــ2

أ  اللياضبب  اببو  مببر ااببو  اللعبب  المم ببزي اليببك تومبب  الالبب  مببش العنبب  با ي ببا ذ تل  بب  
مبزء ميكامب  مبر اليل  ب  يلة   افل   اميما    فر تعليف اليل     ب ف  شامل  بأاها 

ةبب الف العامبب  بم بب ا  تالي ببك ه فبب  مببواار أا ببج صبب ك مببر اللاي بب  ال  ا بب  بالعنل بب  ب 
ا افعال   با ميما    بدلف  ر اليج ألوا  اللااس ال  اك به ا بيضمر اللمو الابام  
لليالم   ي ت     ا ايظا  فك اللمو بيكو  سليعا مر ي بت البو   بالربو  ممبا ببد ي 

 فك انص فك اليوافج العضلك بالع  ك به ا ما ص و  الط     اللمو اللليش للملاهج

لفلب ولومك تظهببل لهب ذ ال  ب  أهم بب  ة  بلي مببر الاااب  اللفلببك إضباف  البط  الااابب  ا
با ميمببا ك بدلببف مببر خببال  الراقبب  الزايبب ي للفببل  بت عبب ذ  ببر ا اعببزا  با ارببواء اليببك 
تل غ بأ مات افل   يا ي بتعالة ي  ال ات با ااا   ةمما س  ضمر الاما   باليع  بل 

 (98، صف   2013)ال ج،  ها و ر ا افعا ت ال اخل   للمما س ر بترو   وااف

 :ـــ عالقة المراه  بأستاذ التربية اللدنية والريا:ية 4ــ2

م ب ي تخيلف  ر ميرالببات الرفولب   بميرالبات افل   فك ه ذ المليل  صاعل الملهج
بي بب أ فببك هبب ذ ال البب   فببض الملاق بب  باليوم بب  بدلببف مببر خببال  أث ببات البب ات باايابباا 
بعبببض المفببباه   الخاصببب  بالعالقبببات ا الببباا   ةمبببا بيعبببلر الملاهبببج البببط اضبببرلابات 
افل   بماكالت سلوة   اليك تدثل فك اموذ اللفلك بدلف اي اب  امبوذ الالبمك بالعنلبك 

 ل ببب  لفببب  ااي ببباذ ا سبببات ي البببط اليلة ز لبببط ا اعكاسبببات اللفلببب   للير  نبببات  اليل ويببب  ب 
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باخبب ها بعبب ر ا  ي ببا  بسبببلوةاته  باخالقهبب  ةمببا لبب لف مبببر ااعكاسببات  لببط شخ ببب   
 اليلم  

إدا فالعالق  ح ر ا سياد باليلم   ل لب  سبهل  بأمبلا بلب   ةمبا بي بو ذ الب عض فاللابا  
ق  ملت ر  ا ت اس بث نا بمامو   مر العوام  المعن ي بملها  القب  بالفا  فك ه ذ العال

 الملاهج حوال ص  و

فالعالق  اليك تل   الرلف ر صا  ا  تكو   الق  م ل    لط اسا  ال ب اق  با ييبلا  
بةب الف  لببط اسببا  اللبلر  فا سببياد اللببام   ل ب  ا  صكببو  قببا  ا  لبط اليببأث ل ب ببو ي 

 (98، صف   2013)ال ج،  حلاءي فك ي اي الملاهج

 االهة:

المها ات األساس   تلع   ب ا هاما فك  مل ب  ا  ب ا  الابام  ب الميكامب  لال ب  
اببلي ال بب ، ب   صببأتك هبب ا ا  مببر خببال  ال ببلامة الم ل بب   لببط األسببس العلم بب  فببك 

الرببل  ال  بابب  فببك  مل بب  الببيعل  ب بعبب  المبب    ماببا  اليل ببوي ال بب بت، بةبب ا ميا
اتنببا  المهببا ات األساسبب   ب ا لمببا  بالم ببا ف األساسبب   فببك ترببويل مم ببش اللببوايك 

 الملت ر  حيكوير     ةلي ال   ال  با و

( سل  مر ة  الاواا  ييط تكبو  لب بلا 18_15اما ا تأبلا   اس  مليل  العملي  )
 ب   اليعامب  معهب ، ب أ  ابا أ  النبك اظبلي ب لبو صبغ لي  بر األفبلا  الب بر ا بر ب

الضبوء ب لببو بالنل ب   ببر هبب ذ الفيبلي، ب اليببك ت يبا  الببط  لاصبب  خاصب  مببر اببلا 
ا بببباء، المل  لببببو الم  سبببب ر، مببببر ي ببببت أسبببلو  اليعامبببب ، با ضبببباف  الببببط ا ربببباء 
مل بببات مبببر الانببب  فبببك البببلفس  ب  الخبببلب   بببر الماببب  العل بببا ب م ابلببب  صبببن  ب 

 ترويل مواه  و
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 تمهيد:

ت بيثثم ديثث ال  لي  الثثر ال    ثثر  إن البحثثا المي ثث  تثث  مثثالت ال لثث     ال يثث 
 ضي   ال قال حثر الث   هذا قص  الالم ف عيت ال ال ئج الال  تقبل أو ت تض صحت الفو 

و  لثث ت  إلثثت تقثث  ا دثث  ج البحثثا الال بيقثث  تثث  تصثثي  اأ  تثث  الل لثثدشثثةير البحثثا  و 
ال   دثثثب الثثث   صثثثحاءاتثثث  ال ي اليثثثر دثثثب عي ثثثر البحثثثا واأفوا  ال  ثثثال  در تيثثث  و إج  و 

 .الالل بر ا لال  عير

 الدراسة االستطالعية: .1

ت بيقثث  لي   ليثثر المي يثثثر تثث  إجثث اء البحثثث إ وقصثث  ال صثث   إلثثثت لالثث ئج فقيقثثثر 
     ب    ي :ال  ض عير ليبحا قوإع  ء ال ص اقير و  ل الالب  ا ودضب طر 

   ا طثث ع عيثثثت دقثثث   أو د  ثث   لثثث ا اليثثث  لي ثثث ر اأولثثت  ثثث ل   ل  الثثثال  وتح  ثثث
 اأه اف ال ب دلر ح   ال      ال زا  .

   د  قشثثر دل  عثثر دثثب ألثث تذا الالميثثيا الأثث ل   حثث   أهثث اف ال   ثث   تثث  لثث ا اليثث
 ال    ا  األ لير ال ق  ا.لي  ر اأولت   ل   ولذا 

أن ال    ا  األ لير ال ق  ا ت  ال      ه  الال   ث  وا لثالقب     إلتوق  ت صي   
الال  ثثثيو  والال ثثث  ا ب ل اعثثث   ولقيثثث ا د ثثثال ت هثثثذح ال  ثثث  ا  تثثثا ت مثثثي  دل  عثثثر دثثثب 

و ث إ الث تذا ا الالب  ا   ا ع ضت عيت دل  عر دب أل تذا ال م   وع فها ال  ر  
ب ثث ف الالقثث ء ا الالبثث  ا  ال   لثثبر ح ثث  ال  حيثثر الم   ثثر  تثث  الالميثثيا الأثث ل    دةثث ليب

ولثثذا اكدة لثث   ال الثث ت ا تثث  ال رل ثثر الال ب  ثثر  ول لثثت ال الثث ئج ل ثث    ضثثح  اللثث و  
 الال ل :
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 (   ض  ت مي  ا الالب  ا  وتم أ اء ال حة يب.03ج و  )

 ال  بر ال ئ  ر الالك ا  ا الالب  ا  
 

الال   ثثثثثثثثثثثثثثث  
 وا لالقب  

االالبثثث   الال   ثثث  وا لثثثالقب   عيثثثت الحثثث ئو ل ثثث ا 
 م3  ليردب د  تر 30

07 87.5 % 

 % 50 04   ان عيت الح ئو10الال     و ا لالقب    
 % 37.5 03 الال     عيت د بم   دال االير

 
 الال  يو

 % 100 08 م30الال  يو ت  الو دالم   ل   تر  االالب  
دثثثثثب اللثثثثث    االالبثثثثث   ت  ثثثثثيو الكثثثثث ا ب لثثثثثال  ا 

 دال  د القيا30ل   تر 
05 62.5 % 

 % 50 04 دال  ت  الو22االالب   ت  يو الك ا ل   تر 
 

 الالص   
االالبثثثثثثث   الالصثثثثثثث    دثثثثثثثب القفثثثثثثث  ع ليثثثثثثث  عيثثثثثثثت 

لثثثثثا( ال  ضثثثثث عر تثثثثث  50لثثثثثا 50ال  بمثثثثث   )
 م9ال وا   الميي  لي  ف دب د  تر 

07 87.5 % 

االالبثثث   الالصثثث    عيثثثت أهثثث اف د لثثث در عيثثثت 
 أدال   9بم 

03 37.5 % 

 % 37.5  03 االالب   الالص    عل ل ا الي  دميقر ب ل  دت 
 

 وعيي  تا االالي   ا الالب  ا  الال  حصيت عيت أكب  ل بر وه  ل    ي :

  م3  ليردب د  تر 30ا لالقب   عيت الح ئو ل  ا االالب   الال     و 
   م30الال  يو ت  الو دالم   ل   تر  االالب 
   لثثا( ال  ضثث عر 50لثثا 50ع ليثث  عيثثت ال  بمثث   )االالبثث   الالصثث    دثثب القفثث

 م9ت  ال وا   الميي  لي  ف دب د  تر 
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 10ق ادثث  ت بيثثم وإعث فا ت بيثثم ا الالبث  ا  عيثثت عي ثر دثثب ت ديثذ ال ثث ر اأولثت تثا   ثا
 ألب ع وذلك ب  ف:بف  ق زد   ق  ح 

  ا الالب  ا . كج اءأتضل ط  قر  إلتالال صل 
  والالل بال ا ل  . الال ديذد ت د  لبر ا الالب  ا  ل  ال ت 
 . د ت لف  ر ال ل ئل ولذا ال قت ال زم لال بيم ا الالب  ا 
 . الصم ب   الال  ق  تم قل لي  ا الالب  ا 
 . دم تر  ب   وص ق ا الالب  ا 

 :منهج البحث. 2

 إلثثثتلك لثثث  دثثثب ال ثثث  ال  ثثث هج لي صثثث   ذلثثثك لقثثث  تثثثا الثثثال  ام ال ثثث  ج الالل  بثثث  و 
هثثذا دثث  و   ر بحأ ثث  ب   قثثر عي يثثريلحثثل دشثثة أق ب ثث   ولثثذا البحثثا ال  ثث  ا أهثث اف

ال   ج الالل  ب  هث   أن    ن  إذ رل ح لل دب "ع   ب ح ش" و" دح  ف الذليب  " 
 .ال   هج البح إ لحل ال ش كل ب ل   قر المي ير أق ب

 (107  صفحر 1995)الذليب ن  

 البحث:مجتمع وعينة . 3

 مجتمع البحث:. 1.3

تثثث    ل  ثثثر دشثثث ف ال يثثث    ثثث ل    اأولثثثتدلال ثثثل ال  الثثثر دثثثب ت ديثثثذ ال ثثث ر   الكثثث ن  
تي يثثثثثثذا لي ثثثثثث ر ال  الثثثثثثير تي يثثثثثثذ و  (239البثثثثثث لم عثثثثثث فها )بب ح يفيثثثثثثر و  ثثثثثثر دم ثثثثثثة  و 

(2018/2019) 
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 عينة البحث:. 2.3

ال لال ثثثل  أتثثث افهثثث  ل ثثبر دمي ثثثر دثثب  إذن  ت لمي ثثر المي ثثر هثثث  االاليثث   جثثث ء دثثب الكثثثل 
ال  الر عيت  بإج اءدب هذا اكالفي   و  ال لال ل لي    ا تم ا لال ئج ال  الر عيت اأصي 

 ث إ دل  عث   تضثا لثل دل  عثر  إلثتتي يثذ   90ديذ بيم تمث افها دل  عر دب الال 
 :(04ل     ضح  الل و  )تي يذا   30

 ال  بر ال ئ  ر ال ل  ع اكل إع ف  ع ف الذل   ألي ب الال   س 
 33.33 30 16 14 األي ب الالض ي   ال ل  ع اأولت

 33.33 30 16 14 األي ب الالب فل  ال ل  عر الأ لير
 33.33 30 15 15 ا كالش ف ال  ج  ال ل  عر الأ لأر

 100 90 47 43  ال ل  ع
 يوضح توزيع العينة على األساليب التدريسية الثالثة 04رقم جدول

 متغيرات البحث:. 4

 حيا يت لل ب حثا أن  ضثبو دالريث ا  بحأث ليحص   عيت لال ئج د   ق ب    شال ط ع
 ك لت دالري ا  ال  الر عيت ال ح  الال ل :

 المتغير المستقل:
 مث ف ب لثا ع در عيت ال الري  الال بل و  ت  ي حه  الم دل الذ       الب حا قي ا د ت  

 .س الال    أل لي  ال أل ت  ف الال   ت  الم دل الالل  ب  و  أوال الري  
ال الريثث  الح صثثير عثثب وجث ف ال الريثث  ال  ثثالقل  و هثث  عبثث  ا عثب ال اليلثثر و  المتغيرر التررا ع:

 .ي ال    ا  األ لير ت  ل ا الالال بل ت  هذح ال  الر ه  
 مجاالت البحث:. 5

 :أ ل  ر دش ف ال ي  بب ح يفير دم ة ب ت ديذ ال  ر اأولت   ل    شري. 
 أ ل  ر دش ف ال ي  بب ح يفير دم ة ال يم  ال   ل  ال  ص ب:مكاني 
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  :لقث  بثث أ  ال  الث   الل  ثر ل ثثذا البحثا بمث  تح  ثث  د ضث ع ال  الثر تثث  زمراني
أواالثثث  مثثث   أكالثثث ب    ودثثثب هثثثذا الالثثث   ظ بثثث أ  ال  الثثثر ال    ثثثر أدثثث  ال  الثثثر 

 إلثثثت ة  ثثثر 01/2019/ 06ال ي اليثثثر أج  ثثثت تثثث  الفالثثث ا ال  الثثث ا دثثثب تثثث   ظ
25/04/2019 

 البحث:أدوات .6

تثرف   واأفوا  الالث كج اء أ  بحا  ب  دب ا لالم لر ب ل  عثر دثب ال لث ئل  
  ي :ت أيت تي    أفوا إلت الل ز هذا البحا تق  اعال  ل  ت  بحأ   هذا عيت 

  والمراجع:المصادر 

اكل ثث م ال  ثث   حثث   د ضثث ع البحثثا دثثب الثث   ال  الثثر تثث  لثثل ال صثث ف  وال  اجثثل 
 الل دمير.دم ض الكال ب  ف  ان ال  ب ع    ا لال لت   مبةر واأج بيرالم بير 

 :وق  تا الال  اد  لال مي  ا الالب  ا  ال     ر. استمارة االستبيان 
 :االختبارات المهارية 

 المستخدمة:األسس العلمية لالختبارات . 7

 الثبات:. 1.7

 مثث ف الأبثث   ب لثث  ف جثثر ا ت ثث ق أو الاللثث لس بثثيب لالثث ئج دقثث  يس تثث  تقثث    صثثفر أو  
لي ك أو ق  ا ا الالب   عيت إع  ء لال ئج دشث ب ر تحثت وث وف قيث ا قيييثر ا الثال ف 

 (229  صفحر 2004)ال ب  ن  إذ د  أعي  عيت لفس اأت اف. 

قثثثث  تثثثثا قيثثثث ا  بثثثث   ا الالبثثثث  ا  ب   قثثثثر إعثثثث فا ا الالبثثثث    حيثثثثا تثثثث او  دم ثثثثل  بثثثث   و 
 (:03ل     ضح  الل و  ) 0.92و 0.86ا الالب  ا  بيب 
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 (   ض  دم د   الص ق والأب   ل الالب  ا  ال     ر.05ج و  )

دم دثثثثثثثثل  الال بيم الأ ل  الال بيم اأو   
 الأب  

دم دل الصث ق 
 ع ا   ع ا     الذات 

 
 ذل  

لثثثثثثثثثثثثثثثثث عر الال   ثثثثثثثثثثثثثثثثث  
 وا لالقب  

1.40 0.55 1.60 0.89 0.918 0.98 

الال  ثثثثثثثثثثثيو ال المثثثثثثثثثثث   
 ب لك ا

19.01 1.15 18.81 1.02 0.914 0.95 

 0.94 0.881 3.05 21.60 3.16 21 الالص    دب ال   
 

 ال إ
لثثثثثثثثثثثثثثثثث عر الال   ثثثثثثثثثثثثثثثثث  

 وا لالقب  
0.80 0.88 0.60 0.60 0.888 0.94 

الال  ثثثثثثثثثثثيو ال المثثثثثثثثثثث   
 ب لك ا

22.80 0.54 22.83 0.42 0.897 0.95 

 0.93 0.864 1.44 15.65 1.52 15.20 الالص    دب ال   
 0.05عند مستوى  0.811قيمة ر الجدولية 

 رالحقيقث إلثت ي شث  احيث الالبث   ا جث فا دمث  ي  هاأ  بد واح ا قالص   م الصدق:.2.7
 .   لقي ل لوض الال   اهال   أو ء شال القي ا أفاا    ب يستق  الال رال ق تد  أو

 .(177  صفحر 2006)دح    

الصثث ق ال ثث ه   وذلثثك الثثال  فا  وقثث  اعال ثث ل  صثث ق ال حة ثثيب الثثذ   مبثث  عثثب
آل اء األثث تذا ال حة ثثيب تثث  دلثث   لثث ا اليثث  حثث   ا الالبثث  ا  الثثأ إ ) ال ثث  ال  تثثم 

 (01 قا

ب   قر إع فا ا الالب   عب ط  م ح  ب اللذ  الال بيم  ح  ب الص ق تا ك   
ل ثثثث    ضثثثثح  اللثثثث و   0.98و 0.93ليأبثثث    حيثثثثا ت اوحثثثثت دمثثثث د   الأبثثثث   بثثثثيب 

(02.) 
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 م  ا الالب   د ض عي  إذا لث ن  م ث  الث  ج   لف ث   برثض ال  ث   الموضوعية:. 3.7
  صثثثفحر 1979)تثثث ال     صثثثحح  وفون تثثث الل أحة دثثث  الذاتيثثثر عثثثب الشثثث   الثثثذ 

233) 

وا الالب  ا  الال  تثا االالي  هث  تمال ث  عيثت وحث ا  الث دب وعث ف الث  ج    وب لالث ل  ت ث  
 د ض عير. 

 الوسائل اإلحصائية:.8

 ت ثث ع عيثثت درمثث ا  ذا  ف لثثر   الال صثثل دح ولثثر هثث  اكحصثث ئير ال  الثثر هثث ف إن
 اكحصث ئير وال مث     الف ضثي   صثحر دث ت عيثت الحةثا و الالف ثي  و الالحييثل عيثت

 :ل لال ل  ه  ال  الم ير

 مالبثثث  احثثث  ال ثثث ق اكحصثثث ئير اأكأثثث  الثثثالم    ال صثثثر تثثث   المتوسرررل الحسرررا ي:. 1.8
د احثثل الالحييثثل اكحصثث ئ  ت ثث  ح صثثل ق ثث ر دل  عثثر دفثث فا  أو قثثيا تثث  ال ل  عثثر 

عيثت عث ف هثذح القثيا ن و صث ي  عييث    ن  ...  ا3  ا2  ا1االال  اج   عيي ث : 
 سع فا

 (75 76   صفحر1973)ال  د ائ   

وهثث  اه ثا قثث  س الالشثالت ألث  أفق ثث  حيثا  ثث الل الثالم  ل  تثث   االنحررا  المعيراري:. 2.8
 الكأي  دب قض    الالحييل ا 

إحص ئ  و ا الالب   و   د  ل  بث ل د  ع   تثإذا لث ن قيثي  أ  قي الث  صثري ا ت لث   ث   
 (55  صفحر 1975)ط ل   عيت أن القيا دالق  بر و المةس صحي  

وه  ط  قر إحص ئير دب ط ق الال  ت ال  م ت  ح  ب الف وق بثيب ت ستيودنت: . 3.8
ال ال ل    الح  بير  و  ال  م هذا ا الالب   لقب   أو  تض الم م ب م ت أال  االالبث   
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) (   ال يل تقييا الف ق بيب ال ال ل    الح  بير تقيي   دل فا دب الال الل الش صث  
 ت ال  م الصيرر الال لير:  30و ت  ح لر المي    اأقل دب 

 (55  صفحر 1975)ط ل   

 معامل االرتباط  رسون: .4.8

 (62  صفحر 1989)  لف  

 الص ق الذات  = دم دل الأب   

 (350  صفحر 1989)  لف  

 الوحدات التعليمية المقترحة:.9

ال حثث ا  الالميي يثثر ب لثثال  ام لثثل دثثب األثثي ب الالبثث فل  واألثثي ب الالضثث ي    إعثث افتثثا 
  وقث  تثا ت بيق ث  تث     ثر أمث   ل  جث  تث  الالث   س المي ثر الأ لأثروألي ب ا كالش ف ا
 18/04/2017إلت ة  ر  20/01/2017ت  الفال ا ال  ال ا دب

بال صي  لالميي ير عيت ال ل  ع   الأ  ر بم  ا الالب  ا  القبيير تا ت بيم ال ح ا  ا
فقيقر  بحيا تثا تق ثيا الحصثر إلثت  ث إ  60حصر ت  لل ألب ع بحيا د ا الحصر 

 أق  م:

 الالحضي  )اكح  ء و الش  ( و ال أل ت : ال  حير .1

 م   ال  فالب لر ال   ضير و ا د ع :  ال أل ت  ال   فاا و اكفا    ا الق 

  ال ص ليمض   ال قبير  وإح  ءع م  إح  ءبيق : و ة ن عيت مةل الق ا الال
 عيت د   لر ال ش ط

 ال ئي  :و ال أل ت  ال  حير .2



 الفصل األول:                                          منهجية البحث واإلجراءات الميدان
 

 
65 

 د حير الالمييا: ع ض األال ذ لي   م دل م ح  لكيفير الال بيم 

  د حير الالميا: ت فيذ ال  اقف الالميي ير ال  ي بر 

 د : ع فا الل ا إلت الح لر ال بيمير  الالرذ ر ال اجمرال ال  ال  حير .3

ودثثب هثثذا تثثا وضثثل ال حثث ا  الالميي يثثر الالثث  تثثال ءم دثثل عي ثثر البحثثا أ  ت ديثثذ ال ثث ر 
 اأولت   ل   
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 التبادلي: نموذج من الوحدات التعليمية  أسلوب

 عيت الال قيا دل الك ا  المياق  ا الالهد  اإلجرائي الرئيسي:
    ف60زمن الوحدة:                                                    01:الوحدة التعلمية

 ك ا   م اال   ص ت االوسائل البيداغوجية: 

لميةالتعليمية التعاألهدا   وضعيات التعلم المدة معاير النجاح  المراحل 
 

ب ل ثثثثثثثثثثثثثثثث وء و  ا لالثثثثثثثثثثثثثثث ام-
   الال ثثث يب الليثثث  ليمضثثث
بمثث  لالفثث ف  اكصثث ب   و ال

 عب الم ل المش ائ .

ف15   م   ه ف الحصر. ا ص ف ف - 
 م جثث   الفيثثف حثث   ال يمثث   ثثا القيثث -

 بال       اكح  ء الم م وال  ص .

ديذ.الالحضي  ال ف   ليال  -  
تحضثثثثثثثثثثثي  الال ديثثثثثثثثثثثذ ليق ثثثثثثثثثثثا -

 ال ئي   .
 

ةالتحضيري  

تل ثثثث  ال  ثثثثك الصثثثثي   -
 ليك ا .

ضثثث و ا د ثثثك الكثثث ا و   -
 ت ي ي   ب أص بل .

 لثث  وضثثل الثثذ اعيب و  -
الكالفيب بشةل صثحي  عثب 

 الالق ط الك ا .
الال كثثثثثثثثثثث  عيثثثثثثثثثثثت   ثثثثثثثثثثثث   -

الثثثذ اعيب  والكالفثثثيب بشثثثةل 
 صحي  عب الالق ط الك ا.

الال كيثث  عيثثت   ثث  الثثذ اعيب 
 االذ ال ضمير الصحيحر. 

ف50   
دل  عثثثث   تثثثثث  لثثثثثل  بثثثثثأ إالم ثثثثل  -

دل  عثثر    ثثك الالي يثثذ بثث لك ا بيثث ح دثثل 
الالحثثث ك تثثث  ال يثثث ان   دثثث  الكثثث ا ع ليثثث  

ت ثقو  أنب ليث  ب  ثا  ال ثي    زدييث  قبثل 
 .اأ ضعيت 

ب لالق بثثثل بثثثيب لثثثل تي يثثثذ ب لثثثل تي يثثثذ  -
و  ب ك قثث ف  دثث  الكثث ا أ ضثث  لي ثثالقبي   

 ا لالق ط .
 إعثث فاوقثث ف د ثثك الكثث ا  ثثا  دي ثث  و  -

 ثثثا الال   ثثث  لي ديثثثل  اأعيثثثتد ثثة   دثثثب 
  لالق ط   . أ ض 

الكثثثث ا بقثثثث ا د  فضثثثثر  إ لثثثث  ت   ثثثث   -
 .اأ ضبال ف  ه  دب  إ ق ت  و الا 

 
 

 د ك الك ا وت يي    . -
 والال قياليفير الالحةا ت  الك ا  -

 دم   .
 بق ا ال تل . اكح  ا -
 ت  ير الالح ل.-
 
 
 
 
 

 الرئيسية

 ا لثثثثثال ال ءالحثثثثثا عيثثثثثت -
.الال م ليمض    

ف 5    جثثثثث   الفيثثثثثف حثثثثث   ال يمثثثثث    ال ثثثثث - 
. ال ءا لالب ل ش  دل القي م بال    ب   

المثثثثثث فا بثثثثثث ج  ا الل ثثثثثثا إلثثثثثثت -
.الح لر ال بيمير  

 الختامية
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 :أدوات تطبيق االختبارات

  الي ديم  ل ا. 
 15   ل ا 
  م اال 
 ل عر إ ق ف 
  ص ت ا 

 :اليداالختبارات المهارية في كرة  مواصفات  .10
  م:3ثانيةمن مسافة 30الحائل لمدة اختبار التمرير و االستقبال على 

 قي ا ل عر الال     الهد  من االختبار: 

   ح ئو د ال   إ ق فل ا الي   ل عر  :األدوات

 :األداءمواصفات 

  بحيثثثا    أدالثثث   3عيثثثت بمثثث   اأ ض قثثثف الالي يثثثذ اليثثثف ال ثثثو ال  لثثث م عيثثثت
 (05ل الالب   و ل   بيب ت  الشةل  قا ) أفائ   د   ال   

 و الثال  ا  الال   ث  و ا لثال مبال     الك ا عيت الحث ئو و الثال د ذ قا الالي ي    
 ع ف د ةب ت  ال دب ال ح ف أكأ 

   لير. 30تحال   ع ف د ا  الال     و ا لال م ال    التقويم:

             
 ( يوضح اختبار التمرير و االستقبال مع الحائل05شكل رقم )
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  م30التنطيل في خل متعرج لمسافة: 

 قي ا ل عر الال  يو الهد  من االختبار:

 إ ق ف(م اال   ل ا الي   ل عر 5):األدوات

 :األداءموصفات 

  ت  الو د القيا  ال   تر بيب لل م الصيب  اأ ضتأبت ال  ر م اال  عيت
 اأو دال  عب الش ال   3  و  لا الو ليب ا ر  بم  أدال  ( 3)
  قثث م بال  ثثيو الكثث ا دثثل  البثث ء إمثث  ا قثثف الالي يثثذ اليثثف الثثو الب ا ثثر  ع ثث  لثث  ع 

حالثت  ال  ثت الثو ال    ثر  إ  ب الل   عيت مةل دالم   بيب الش اال  ذه ب  و 
 (06دأي   ه  دبيب ت  الشةل)

 إ  ب ذه ب  و   دب الذ   ق م  الالي يذ ت  ال   تر حال   الالتقويم:

 
 م30( يوضح اختبار التنطيل في خل متعرج لمسافة 06شكل رقم )

   لثثثا( ال  ضثثث عر تثثث  50لثثثا 50ع ليثثث  عيثثثت ال  بمثثث   )الالصثثث    دثثثب القفثثث
 م9ال وا   الميي  لي  ف دب د  تر 

 قي ا د   ا الالص    الهد  من االختبار:

 :األدوات

 لصف ديم  ل ا الي  ق ل ل  الال  يو ل   قر ال  دت و ب  د دت واح   .1
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 ك ا     ق ل لير3 .2
 ي  لي  ف يلا( دميقيب ت  ال وا   الم50لا 50د بم   ) .3

 :األداءصفات مو 

 و أدالث    9ر لي  دثت دب مث ا اليثف الثو   ق م الالي يذ ب ل ق ف ت  ال   قر ال  اج
 فاالل ال  بم   الميي   اأال ت ال اح ا بم    ج  الك ا  

    أدال   9تصل الو  أنالح لر عيت  أو الا الال   ا دب الأب 
   فذ ال  الب    إ دح و   

 تقو ال  بل إلتتح   تقو  ال ح و   ال  جحر الال  تالض ب فال   الك ا  التقويم:

سم( 50سم*50( يوضح اختبار التصويب من القفز عاليا على المربعات )07شكل رقم )
 م9الموضوعة في الزوايا العليا للهد  من مسافة 

 خالصة:

دثثثثب الثثثث   هثثثثذا الفصثثثثل بي ثثثث  ال  ثثثث ا  ال   ليثثثثر الالثثثث  اتبم  هثثثث  دثثثثب أجثثثثل ضثثثثبو    
اكج اءا  ال ي الير ال  صر ب ل  الثر  ل ث  تثا ت ضثي  أهثا ال ث ق واأفوا  ال  ثالم ير 
تثث  ج ثثل ال مي دثث   وت  ي  ثث   ب كضثث تر إلثثت ال لثث    الالثث  ت ثثت تي ثث  ال  الثثر دثثب 

ل دب دلال ل وعي ر البحا الذ  ت ح    ح لث  دل   دة ل  وزد ل   ل   أل   ح فل  ل
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 ال  الر   ولذلك األس المي ير ال مال  ا ولل ذلك دب أجل ال ص   إلثت لالث ئج عي يثر
 وفقيقر الال    ةب ا عال  ف عيي   د القب  .



 الفصل الثاني
 عرض و تحليل

 و 
 مناقشة النتائج
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 تمهيد: 

طبيعةةالبحب ةةنلجيته يقةةيلعلق ةةةالثاةةتلبحب هذةة للعل ةةييليةةةوبلبح  ةة لبحةةو ل قتةةة ج ل
أثةةةولبحاهةةة ب لثةةةو لجلع ايةةة لجليت نتةةةالبحتقةةة ليلبحوق  ةةة لثايهةةة لجيةةة لب ةةة ليعو ةةةال

بحقعايويةةةةةالبحولقوهةةةةةالع  ةةةةةقل بتلععةةةةةولأ ةةةةة حيللبحق     أ ةةةةةاا لب  قتةةةةة  لبحوا ةةةةةي ل
بأل اا لبحقب دحا لبأل اا لبحق ويتا(لثاتلعطا ولععولبحوهة  ب لبأل   ةيال ةال ةو ل

لثاتلثيتالبحب نلجليوبل ال ويعلب خقب  ب لبحي ل

بحقال و لخال لبح  ب ةاللجلثاييليعو لبحب هذ لل اليوبلبح   لنق ليل  لب خقب  ب 
لجلع اياه لجيت نتقه ليسقعيتي لع حا  ل لبإله  ليالبحقالعملبحقطوقلإحيه ل  عل .

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 :قياس االختبارات عرض و تحليل نتائج -1

 مقارنة بين االختبار القبلي والبعدي: .1
 بالنسبة للذكور: 1.1

 أوال: اعتدالية التوزيع وتجانس التباين بين المجموعات:

( يوضدددع اعتداليدددة التوزيدددع وتجدددانس التبددداين بدددين المجموعدددات  دددي مسدددتو  06جدددو)          
 المهارات األساسية.

بحوهةةةةةةة  ب ل
لبأل   يا

يع يةةةةةة للجلعلسلللأ  حيللبحق    
لب حقابء

يسةةةةقا لل 
لبح  حا

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوثال
بحقوو ةةةةةةةةةةةةةول
لجب  قلب  

لل0.38ل1.81ل19ل1.66ل18ل15لب  قت  لبحوا ي
غيةةةةةةةةةةةةةةةول

لدب 
-ل22ل1.34ل21.36ل14لبحقب دحابأل اا ل

ل1.43
-ل22ل1.7ل21.43ل14لبأل اا لبحق ويتا

ل1.01
بحقتطةةةةةةةةةةةي ل
بحوقعةةةةةةةةةةةو ل

لع حكو 

لل0.58ل0.61ل19.35ل1.17ل19.59ل15لب  قت  لبحوا ي
غيةةةةةةةةةةةةةةةول

لدب 
ل1.32ل18.58ل0.34ل18.73ل14لبأل اا لبحقب دحا

-ل18.69ل0.94ل18.41ل14لبأل اا لبحق ويتا
ل0.89

بحق ةةةةا لل
لي لبحاثل

-ل1ل0.8ل0.85ل15لب  قت  لبحوا ي
ل0.56

لل0.48
غيةةةةةةةةةةةةةةةول

لدب  ل0.42ل1ل1.00ل1.07ل14لبأل اا لبحقب دحا
ل0.64ل1ل0.66ل1.14ل14لبأل اا لبحق ويتا

ل
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ل3+3-نةيمليعة يال لب حقةةابءلعت  ةول ةالبحوةة  لأللل(06 ل ق ة لية لبح ةة ج 
جيةةوبليعتةةالج ةةادللإه ةة لي غيةةولدبحةةاللكجثايةةيل  حتقةة ليلعقةةادعلبثقةة بحي  ل وةة ل ق ةة لألل

جثايةةةيليو ةةة للع ةةة ن ل ةةةالبحقبةةة   لوةةةي لبحو واثةةة  ل ةةةالبحوهةةة  ب لبأل   ةةةيالبحولقةةة    
ل(لأللنيمل 07ب قل بتلع اي لبحقب   لحاول  نالوي لبحو واث   لهينل اض لبح  ج ل 

 لجيةةوبليعتةةالج ةةادل ةةوقل ةةاليسةةقا ل0.01يسةةقا لثتةة للإه ةة لي دبحةالل6.32جل21.09
يوةة للإه ةة لي غيةةولدبحةةالل0.67 ةةوثالبحقوو ةةولجب  ةةقلب  لجبحقتطةةي  لويتوةة لن ةة لبحليوةةال

ل.يعتالث تلج ادل وقل اليسقا لبحق ا للي لبحاثللوي لبحو واث  لبحذالث

 .( يوضع مقارنة بين المجموعات  ي المهارات األساسية07جدو)  

ب  قتةةةةةةةةةةةةةةةةة  لل
لبحوا ي

بأل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا ل
لبحقب دحا

بأل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا ل
لبحق ويتا

يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقا ل
لبح  حا

ل0.01ل21.09لبحقوو و
ل0.01ل6.32لبحقتطي 

لغيولدب ل0.67لبحق ا ل
ل

أللبحتقةة ليلح ةة ح لبأل ةةاا لبحقبةة دحالجبحق ةةويتاليل  نةةال(08 ل اضةة لبح ةة ج جل
ل لجيةوبجبحقتطةي لجب  ةقلب  لبحقوو ةو ةوثالعأ اا لب  قت  لبحوا يل ال  لية ليهة   ل

يعتةالألليتةة كلع ةة ن لوةةي لبحو واثةة  لبحةةذالثل ةةاليهةة   لبحق ةةا ل لج ةةي لي وةةاثقال
بأل اا لبحق ويتالجبأل اا لبحقبة دحال ةاليهة  عال ةوثالبحقوو ةولجب  ةقلب  لجبحقتطةي ل

 ا ةة لع ةة ن لوةةي ليةة عي لبحو وةةاثقي لجي واثةةالأ ةةاا لب  قتةة  للبحوقعةةو  لويتوةة ل 
ل قلب  لجبحقتطي لبحوقعو .لبحوا يل اليه  عال وثالبحقوو ولجب 

 

 



ائجالفصل الثاني                                                  عرض و تحليل و مناقشة النت  
 

 
76 

 ( يوضع المقارنات البعدية  ي المهارات األساسية.08جدو)  

ب  قتةةةةةةةةةةةةةةةةة  للل
لبحوا ي

بأل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا ل
لبحقب دحا

بأل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا ل
لبحق ويتا

ل**3.43ل**3.36ل/ل18ب  قت  لبحوا يللبحقوو و
بأل ةةةةةةةةةةةةةاا لبحقبةةةةةةةةةةةةة دحال

ل21.36
ل0.07ل/ل/

ب  قتةةةةةةةةةةةة  لبحوا ةةةةةةةةةةةةيللبحقتطي 
ل19.59

ل**1.18ل**0.86ل/

بأل ةةةةةةةةةةةةةاا لبحقبةةةةةةةةةةةةة دحال
ل18.73

ل0.32ل/ل/

ل0.01**لدبحالثت ليسقا ل

 و ق أسلوب االكتشاف الموجه:ثانيا: مقارنة بين االختبار القبلي 

( يوضددع مقارنددة بددين االختبددار القبلددي والبعدددي  ددي المهددارات األساسددية و ددق أسددلوب 09جدددو)  
ل.االكتشاف الموجه

بحعوايةةةةةةةةةةةةةة  ل
لبإله  ليا

ل لعع  لنباالل
بحو سةةةةةةةةةال

لعا

يسةةةةقا ل
لبح  حا

لعلسلعلسلبحوه  ب 
ل0.01ل3.23ل1.83ل20.2ل1.66ل18ل15لبحقوو و
غيةةةةةةةةةةةةةةولل0.95ل0.65ل19.38ل1.17ل19.59ل15لبحقتطي 

لدب 
غيةةةةةةةةةةةةةةولل0.03ل0.75ل0.86ل0.85ل0.80ل15لبحق ا ل

 دب 
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(لج ادلد حالإه  ليالوي لب خقب  لبحلباالجبحبع  ل ةال09 ق  لي لبح  ج ل 
 ةال ةة ليهة   ل ةوثالبحقوو ةولح ةة ح لب خقبة  لبحبعة   ليةةعلثة تلج ةادلد حةةالإه ة ليال

 لجيةوبليعتةالأللبحقة    لعأ ةاا لب  قتة  لبحوا ةيل ة للي ليه   لبحقتطي لجبحق ا ل
عبةي لأللنسةبالل لهيةنب  جب  ةقللعطا وليسقا ليه   ل وثالبحقوو ةوحيلأثولإي  وال ال

ي لعب   لبحة     ل ةاليهة   ل ةوثالبحقوو ةوليعة  لبحةتلعةأثيولأ ةاا لب  قتة  لل43%
ل.بحوا ي

ل

ل

ل

(لبح ةةةوقل ةةةالبحوسةةةقا لوةةةي لب خقبةةة  لبحلباةةةالجبحبعةةة  ل08ج ق ةةة ليةةة لبحتةةة  ل 
ح ةة ح لب خقبةة  لبحبعةة   لهيةةنلألليةةوبلبح ةةوقليعةة  لإحةةتلب ةةقل بتلأ ةةاا لب  قتةة  ل

ل.%43لبحوا يلوتسبا
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قوو ول اض لنق ليلب خقب  لبحلباالجبحبع  ل اليه   ل وثالبح( 08)ش  ل
جب  قلب  لثت لبحو ا لج قلأ اا لب  قت  لبحوا يل
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 و ق األسلوب التبادلي:ثالثا: مقارنة بين االختبار القبلي والبعدي 

( يوضدع مقارندة بدين االختبدار القبلدي والبعددي  دي المهدارات األساسدية و دق األسدلوب 10جدو)  
ل.التبادلي عند الذكور

بحعوايةةةةةةةةةةةةةةةةة  ل
لبإله  ليا

 للعع  لنباالل
لبحو سا ا

يسةةةةةةةةةةةقا ل
لبح  حا

لعلسلعلسلبحوه  ب 
ل0.05ل2.23ل1.28ل22.5ل1.34ل21.36ل14لبحقوو و
لغيولدب ل0.65ل0.32ل19.07ل0.34ل18.73ل14لبحقتطي 

لغيولدب ل1.53ل1.02ل1.5ل0.1ل1.07ل14لبحق ا ل
ل

(لج ةةادلد حةةالإه ةة ليالوةةي لب خقبةة  لبحلباةةالجبحبعةة  ل ةةال10 اضةة لبح ةة ج ل 
د حةةالإه ة ليال ةال ةة ليهة   ل ةوثالبحقوو ةولح ةة ح لب خقبة  لبحبعة   ليةةعلثة تلج ةادل

لب ةاا لبحقبةة دحال ة للحةيلأثةةول ألية ليهة   لبحقتطةةي لجبحق ةا ل لجيةوبليعتةةالأللبحقة    لع
ل%ل27 لهيةنلعبةي لأللنسةبالجب  قلب  ل العطا وليسقا ليه   ل وثالبحقوو ول إي  وي

يعةةةة  لبحةةةةتلعةةةةأثيولأ ةةةةاا للجب  ةةةةقلب  ليةةة لعبةةةة   لبحةةةة     ل ةةةةاليهةةةة   ل ةةةةوثالبحقوو ةةةةو
لب  قت  لبحوا ي.ل

ل
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وثال اض لنق ليلب خقب  لبحلباالجبحبع  ل اليه   ل ( 09)ش  ل
بحقوو ولجب  قلب  لثت لبحو ا لج قلبأل اا لبحقب دحا
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ل

(لبح ةةةوقل ةةةالبحوسةةةقا لوةةةي لب خقبةةة  لبحلباةةةالجبحبعةةة  لح ةةة ح ل09ج ق ةةة ليةةة لبحتةةة  ل 
لللبحقبةةة دحالوتسةةةباللب خقبةةة  لبحبعةةة   لهيةةةنلألليةةةوبلبح ةةةوقليعةةة  لإحةةةتلب ةةةقل بتلبأل ةةةاا 

 .%ل27

 التضميني:و ق األسلوب البعدي  ة بين االختبار القبلي ورابعا: مقارن

( يوضدع مقارندة بدين االختبدار القبلدي والبعددي  دي المهدارات األساسدية و دق األسدلوب 11جدو)  
ل.التضميني عند الذكور

بحعوايةةةةةةةةةةةةةة  ل
لبإله  ليا

 للعع  لنباالل
بحو سةةةةةةةةةال

لعا

يسةةةةةةةةةةةةةةةقا ل
لبح  حا

لعلسلعلسلبحوه  ب 
ل0.01ل3.25ل0.49ل22.21ل1.7ل21.43ل14لبحقوو و
 غيولدب ل0.78ل0.95ل18.7ل0.94ل18.41ل14لبحقتطي 

 غيولدب ل0.33ل0.1ل1.2ل0.66ل1.14ل14لبحق ا ل

ل

(لج ةةادلد حةةالإه ةة ليالوةةي لب خقبةة  لبحلباةةالجبحبعةة  ل ةةال11 اضةة لبح ةة ج ل 
يهة   ل ةوثالبحقوو ةولح ةة ح لب خقبة  لبحبعة   ليةةعلثة تلج ةادلد حةةالإه ة ليال ةال ةة ل

لب ة للحةيلأثةولل أل اا لبحق ويتابحق    لعي ليه   لبحقتطي لجبحق ا ل لجيوبليعتالألل
ل%ل46 لهيةنلعبةي لأللنسةبالجب  قلب  ل العطا وليسقا ليه   ل وثالبحقوو ول إي  وي

ليه   ل وثالبحقوو وليع  لبحتلعأثيولأ اا لب  قت  لبحوا ي.للي لعب   لبح     ل ا

ل

ل

ل
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ل

لل

ل

(لبح ةةةوقل ةةةالبحوسةةةقا لوةةةي لب خقبةةة  لبحلباةةةالجبحبعةةة  لح ةةة ح ل10ج ق ةةة ليةةة لبحتةةة  ل 
ب خقبةة  لبحبعةة   لهيةةنلألليةةوبلبح ةةوقليعةة  لبحةةتلب ةةقل بتلبأل ةةاا لبحق ةةويتالوتسةةبال

ل.%ل47

لجنسقتقيليو لذ ولأثالهلأل:

 حي لحاق    لع أل اا لبحقب دحالأجلبحق ويتالأثولثاةتلعطةا وليسةقا ل ة لية ل
ليه   لبحقتطي لجبحق ا ل.

 أل ةاا لب  قتة  لبحوا ةيلجبحقبة دحالجبحق ةويتالثاةتلعطةا ولإي  والأثولج ادل
 ةالبأل ةةاا لل%47 لهيةنل ةة للوتسةبالجب  ةقلب  ليسةقا ليهة   ل ةوثالبحقوو ةةو

 بأل اا لبحقب دحا. الل%27 الأ اا لب  قت  لبحوا يلج%43بحق ويتالج
ل
ل

ل
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ثالبحقوو ول اض لنق ليلب خقب  لبحلباالجبحبع  ل اليه   ل ول( 10)ش  ل
جب  قلب  لثت لبحو ا لج قلبأل اا لبحق ويتا



ائجالفصل الثاني                                                  عرض و تحليل و مناقشة النت  
 

 
81 

 بالنسبة لإلناث:. 2.1

 بين المجموعات:أوال: اعتدالية التوزيع وتجانس التباين 

( يوضددع اعتداليددة التوزيددع وتجددانس التبدداين بددين المجموعددات  ددي مسددتو  المهددارات 12جدددو)  
 األساسية.

يع يةةةةةةةةةةةة للجلعلسلللل
لب حقابء

يسةةةةةةةةةةةةقا لل 
لبح  حا

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوثال
بحقوو ةةةةةةةةةةةةةول
لجب  قلب  

ب  قتةةةةةةةةةةةةةة  ل
لبحوا ي

لل0.40ل1.07-ل17ل1.12ل16.6ل15
لغيولدب 

بأل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا ل
لبحقب دحا

ل1ل17ل1.5ل16.5ل16

بأل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا ل
لبحق ويتا

ل1.93-ل17ل1.55ل16ل16

بحقتطةةةةةةةةةةي ل
بحوقعةةةةةةةةةةةو ل

لع حكو 

ب  قتةةةةةةةةةةةةةة  ل
لبحوا ي

لل0.38ل0.07-ل22.82ل1.27ل22.79ل15
لغيولدب 

بأل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا ل
لبحقب دحا

ل0.16ل23.14ل1.08ل23.2ل16

بأل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا ل
لبحق ويتا

ل1.13ل22.55ل1.19ل23ل16

بحق ةةةا لل
لي لبحاثل

ب  قتةةةةةةةةةةةةةة  ل
لبحوا ي

لل0.33ل1.04-ل0.5ل0.49ل0.33ل15
لغيولدب 

بأل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا ل
لبحقب دحا

ل0.72ل0.5ل0.5ل0.62ل16

بأل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا ل
لبحق ويتا

ل0.72-ل0.5ل0.5ل0.38ل16
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ل3+3-نةةةيمليعةةة يال لب حقةةةابءلعت  ةةةول ةةةالبحوةةة  لأللل(12 ل ق ةةة ليةةة لبح ةةة ج لللل
جيةةوبليعتةةالج ةةادللإه ةة لي جثايةةيل  حتقةة ليلعقةةادعلبثقةة بحي  ل وةة ل ق ةة لأللكلغيةةولدبحةةال

ع ةةة ن ل ةةةالبحقبةةة   لوةةةي لبحو واثةةة  ل ةةةالبحوهةةة  ب لبأل   ةةةيالبحولقةةة    لجثايةةةيليو ةةة ل
(لأللنيمل ل13ب قل بتلع اي لبحقب   لحاول  نالوي لبحو واث   لهينل اض لبح  ج ل 

 لجيةةةةوبليعتةةةةالثةةةة تلج ةةةةادل ةةةةوقل ةةةةاليسةةةةقا ل ةةةةوثالبحقوو ةةةةول01.إه ةةةة لي غيةةةةولدبحةةةةال
جبحق ةةةا لليةةة لبحاثةةةل لأ لألليتةةة كلع ةةة ن ل ةةةالبحوسةةةقا لوةةةي لجب  ةةةقلب  لجبحقتطةةةي ل
لبحو واث  لبحذالثا.

 ( يوضع مقارنة بين المجموعات  ي المهارات األساسية.13جدو)  

ب  قتةةةةةةةةةةةةةةةةة  لل
لبحوا ي

بأل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا ل
لبحقب دحا

بأل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا ل
لبحق ويتا

يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقا ل
لبح  حا

 غيولدب ل0.96لبحقوو و

 غيولدب ل0.44لبحقتطي 

لدب غيولل1.46لبحق ا ل
 

 و ق أسلوب االكتشاف الموجه:ثانيا: مقارنة بين االختبار القبلي والبعدي 

( يوضددع مقارنددة بددين االختبددار القبلددي والبعدددي  ددي المهددارات األساسددية و ددق أسددلوب 14جدددو)  
 .اإلناثاالكتشاف الموجه عند 

بحعوايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  للبح ت 
لبإله  ليا

 للعع  لنباالل
لبحو سا ا

يسةةةةةةةةةةةةةةةقا ل
لبح  حا

لعلسلعلسلبحوه  ب 
ل

لإن ث
ل

 0.01ل3.53ل1.65ل18.4ل1.12ل16.6ل15لبحقوو و

 غيولدب ل1.44ل1.00ل22.38ل1.27ل22.79ل16لبحقتطي 

 غيولدب ل1.60ل0.45ل0.6ل0.49ل0.33ل16لبحق ا ل
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(لج ادلد حالإه  ليالوي لب خقب  لبحلباالجبحبع  ل ةال14 ق  لي لبح  ج ل 
ح  ح لب خقب  لبحبع   ليعلث تلج ادلد حالإه  لياللجب  قلب  ليه   ل وثالبحقوو و

 لجيةةةوبليعتةةةالأللبحقةةة    لعأ ةةةاا لب  قتةةة  ل ةةةال ةةة ليةةة ليهةةة   لبحقتطةةةي لجبحق ةةةا ل
جب  ةةقلب  لثتةة لل ةةالعطةةا وليسةةقا ليهةة   ل ةةوثالبحقوو ةةول إي  ويةةلببحوا ةةيل ةة للحةةيلأثةةول

ل.لبإلن ث

لجب  ةقلب  لبحقوو ةولي لعب   لبح     ل اليه   ل وثال%47جن لعبي لأللنسبال
لبحتلعأثيولأ اا لب  قت  لبحوا ي.يع  ل

ل

ل

ل
ل

لللللللللللللللل

(لبح ةةةوقل ةةةالبحوسةةةقا لوةةةي لب خقبةةة  لبحلباةةةالجبحبعةةة  ل11ج ق ةةة ليةةة لبحتةةة  ل 

ب  قتةة  للح ةة ح لب خقبةة  لبحبعةة   لهيةةنلألليةةوبلبح ةةوقليعةة  لإحةةتلب ةةقل بتلأ ةةاا 

ل%47بحوا يلوتسبال

ل
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  ل وثال اض لنق ليلب خقب  لبحلباالجبحبع  ل اليه ( 11)ش  ل
ا يبحقوو ولجب  قلب  لثت لب ن ثلج قلأ اا لب  قت  لبحو
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 و ق األسلوب التبادلي:ثالثا: مقارنة بين االختبار القبلي والبعدي 

( يوضدع مقارندة بدين االختبدار القبلدي والبعددي  دي المهدارات األساسدية و دق األسدلوب 15جدو)  
 .اإلناثالتبادلي عند 

بحعوايةةةةةةةةةةةةةةةةة  للبح ت 
لبإله  ليا

 للعع  لنباالل
لبحو سا ا

يسةةةةةةقا ل
لبح  حا

لعلسلعلسلبحوه  ب 
ل

لبن ث
ل

ل0.01ل3.77ل1.05ل18.31ل1.5ل16.5ل16لبحقوو و
ل0.05ل2.36ل1.01ل22.30ل1.08ل23.20ل16لبحقتطي 

لغيولدب ل0.4ل0.6ل0.7ل0.5ل0.62ل16لبحق ا ل

ل

(لج ةةادلد حةةالإه ةة ليالوةةي لب خقبةة  لبحلباةةالجبحبعةة  لثتةة ل15 اضةة لبح ةة ج ل 
ل0.05بحبعة   لجثتة ليسةقا ل ةاليهة   ل ةوثالبحقوو ةولح ة ح لب خقبة  لل0.01يسقا ل

بحقبة دحال ة للحةيلأثةولإي ة والثاةتل اا لع أللبحق    ل اليه  لبحقتطي  لجيوبليعتالأل
يةعلثة تلج ةادلد حةالإه ة لياللعطا وليسةقا ل ة لية ليهة   ل ةوثالبحقوو ةولجبحقتطةي  

ل. اليه   لجبحق ا ل

يةةةةة لعبةةةةة   لبحةةةةة     ل ةةةةةاليهةةةةة   ل ةةةةةوثالبحقوو ةةةةةولل%ل49جنةةةةة لعبةةةةةي لأللنسةةةةةبال
 اليه   لبحقتطةي  لهيةنلل%ل27جب  قلب  ليع  لبحتلعأثيولبأل اا لبحقب دحا لج تسبال

 ةال ة لية ليهة   لعة  ل(لج ةادل ةوقلح ة ح لب خقبة  لبحب13 (لجل12 اض لبحت اللل 
ل وثالبحقوو ولجب  قلب  لجيه   لبحقتطي لبحوقعو لع حكو .
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ل

 و ق األسلوب التضميني:رابعا: مقارنة بين االختبار القبلي والبعدي 

( يوضدع مقارندة بدين االختبدار القبلدي والبعددي  دي المهدارات األساسدية و دق األسدلوب 16جدو)  
ل.اإلناثالتضميني عند 

بحعوايةةةةةةةةةةةةةة  للبح ت 
لبإله  ليا

 للعع  لنباالل
بحو سةةةةةةةةةال

لعا

يسةةةةقا ل
لبح  حا

لعلسلعلسلبحوه  ب 
ل

لإن ث
ل

ل0.05ل2.76ل1.74ل17.66ل1.55ل16ل16لبحقوو و
غيةةةةةةةةةةةةةةةولل1.26ل1.55ل22.37ل1.19ل23ل16لبحقتطي 

لدب 
ل0.05ل2.48ل0.77ل1.00ل0.5ل0.38ل16لبحق ا ل

ل

(لج ةةادلد حةةالإه ةة ليالوةةي لب خقبةة  لبحلباةةالجبحبعةة  لثتةة ل16 اضةة لبح ةة ج ل 
 اليه   ل وثالبحقوو ولجيه   لبحق ا للح  ح لب خقب  لبحبع   لجيوبلل0.05يسقا ل
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حبع  ل اض لنق ليلب خقب  لبحلباالجب( 13)ش  ل
و لج قلثت لب ن ثل اليه   لبحقتطي لبحوقعو لع حك

بأل اا لبحق ويتا
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16,5
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17,5
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18,5

قبلي بعدي
وب 

وو 
لبحق

ث د

ال اض لنق ليلب خقب  لبحلبا( 12)ش  ل
لب  لثت لجبحبع ل اليه   ل وثالبحقوو ولجب  ق
ب ن ثلج قلبأل اا لبحقب دحا
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يعتالأللبحق    لع أل اا لبحق ويتال  للحيلأثولإي  والثاتلعطا وليسةقا ل ة لية ل
لال اليه   لبحقتطي .ليه   ل وثالبحقوو ولجبحق ا ل ليعلث تلج ادلد حالإه  لي

ي لعب   لبح     ل اليه   ل وثالبحقوو وليع  لبحتلل%ل34جن لعبي لأللنسبال
 ةةةاليهةةة   لبحقتطةةةي  لهيةةةنل اضةةة لبحتةةة الللل%ل29عةةةأثيولبأل ةةةاا لبحقبةةة دحا لج تسةةةبال

(لج ةةادل ةةوقلح ةة ح لب خقبةة  لبحبعةة  ل ةةال ةة ليةة ليهةة   ل ةةوثالبحقوو ةةول15(لجل 14 
لبحقتطي لبحوقعو لع حكو .جب  قلب  لجيه   ل

 

لجنسقتقيليو لذ ولأثالهلأل:

 ج ةةةةادلأثةةةةولأل ةةةةاا لب  قتةةةة  لبحوا ةةةةيلثاةةةةتلعطةةةةا وليسةةةةقا ل ةةةةوثالبحقوو ةةةةول
جب  قلب   ليعلث تلج ادلأثولثاتلعطا وليسقا لبحقتطةي لبحوقعةو لجبحق ةا لل

لي لبحاثل.
 يتةةةة كلأثةةةةولحت ةةةةاا لبحقبةةةة دحالثاةةةةتلعطةةةةا وليسةةةةقا ل ةةةة ليةةةة ل ةةةةوثالبحقوو ةةةةول

ج وبلبحقتطي لبحوقعو لع حكو  ليعلث تلج ادلأثولثاتلعطا وليسةقا لل  قلب  جب
لبحق ا للي لبحاثل.ل

15

15,5

16

16,5

17

17,5

18

قبلي بعدي

وب 
وو 

لبحق
ث د

 اض لنق ليلب خقب  لبحلباا( 14)ش  ل
لب  لثت لجبحبع  ل اليه   ل وثالبحقوو ولجب  ق
ب ن ثلج قلبأل اا لبحق ويتا

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

قبلي بعدي

ب 
ألي 

دلب
ث 

باال اض لنق ليلب خقب  لبحل( 15)ش  ل
 لجبحبع  لثت لب ن ثل البحق ا للي
بحاثللج قلبأل اا لبحق ويتا
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 ج ادلأثولحت اا لبحق ويتالثاتلعطا وليسقا ل  لي ليهة   ل ةوثالبحقوو ةول
جب  ةةقلب  لج ةةوبلبحق ةةا لليةة لبحاثةةلليةةعلثةة تلج ةةادلأثةةولثاةةتلعطةةا وليسةةقا ل

ليه   لبحق ا للي لبحاثل.

 بين األساليب الثالث  ي االختبار البعدي:مقارنة .ل2

 أوال: بالنسبة للذكور:

نظةوبلحا ةادلد حةالإه ة ليالوةي لب خقبة  لبحلباةالجبحبعة  ل لة ل ةاليهة   ل ةةوثال
 ةةةاللإه ةة لي بحقوو ةةولجب  ةةقلب  لع حتسةةبالحت ةة حيللبحذالثةةا لجنظةةوبلحا ةةادل ةةوجقلدبحةةال

ية لبأل ةاا لبحقبة دحالجبحق ةويتا للوي لأ اا لب  قتة  لبحوا ةيلج ة ب خقب  لبحلباال
 إنت ل تل  للوي لبأل اا لبحقب دحالجبحق ويتالحا ادلع  ن لوي لبحعيتقي ل ةالب خقبة  ل

لبحلباا لجنل  للنسللبحقل تلوي لأ اا لب  قت  لبحوا يلجبأل  حيللبألخو .

التمريدر واالسدتقبا) عندد  سدرعة ( يوضع مقارنة  ي االختبار البعدي  ي مهدار 17جدو)  
 .الذكور

 للعلسلللبحوه  ب 
لبحو سا ا

يسةةةةةةةةةةةةةةةقا ل
لبح  حا ل

بأل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا ل
لبحقب دحا

لغيولدب ل0.76ل1.28ل22.5ل14

بأل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا ل
لبحق ويتا

ل0.49ل22.21ل14

 

ثةة تلج ةةادلد حةةالإه ةة ليالحليوةةال ليوةة ليعتةةالأنةةيل لل(17 لج اضةة لبح ةة ج 
 ا  ل وقل الب خقب  لبحبع  لوي لبأل اا لبحقب دحالجبأل ةاا لجبحق ةويتال ةالعطةا ول

 .لثت ل ئالبحو ا ليسقا ليه   ل وثالبحقوو ولجب  قلب  
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  ددي مهددار  نسددب تدد ثير المتايددر المسددتقلج( يوضددع مقددارن بددين نسددب التقددد 18جدددو)  
 التمرير واالستقبا). سرعة

أ ةةةةةاا لب  قتةةةةة  لل
لبحوا ي

بأل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا ل
لبحقب دحا

يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقا لل لبحو سا ا
لبح  حا

نسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبال
لبحقل ت

لغيولدب ل0.64ل%5.34ل12.22%

أ ةةةةةاا لب  قتةةةةة  لل
لبحوا ي

بأل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا ل
ل ويتابحق

ل/ل/

نسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبال
لبحقل ت

لغيولدب ل0.80ل%3.64ل12.22%

ل

ج ةادل ةوقلثة تل ليوة ليعتةالإه  لي أللنيمل لغيولدبحال(18 لج اض لبح  ج 
 ةةاا لبحقبةة دحالجبأل ةةاا لبألج ةة ليةة للأ ةةاا لب  قتةة  لبحوا ةةيوةةي ل ةةالنسةةبالبحقلةة تل
أللأ ةة حيللبحقةة    ل ةة للحهةة لعلو بةة لن ةة لبحقةةأثيولثاةةتلعطةةا وليسةةقا لبحق ةةويتا لأ ل

ليه   ل وثالبحقوو ولجب  قلب  .
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 بالنسبة لإلناث:ثانيا: 

 .اإلناث( يوضع مقارن  ي االختبار البعدي بين األساليب الثالثة عند 19جدو)  

ي وةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعللل
لبحوو ع  

د  ةةةةةةةةةةةةةة  ل
لبح و ا

يسةةةةةةةةةةةةةةةقا لل لبحقب   
لبح  حا

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوثال
بحقوو ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةول

لجب  قلب  

ل1.02ل2.57ل2ل5.14لوي لبحو واث  
ل

لغيولدب 
دبخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ل

لبحو واث  
ل2.43ل44ل106.92

لغيولدب ل0.02ل0.03ل2ل0.06لوي لبحو واث  لبحقتطي 
دبخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ل

لبحو واث  
ل1.58ل44ل69.76

ل0.05ل4.05ل1.74ل2ل3.48لوي لبحو واث  لبحق ا ل
دبخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ل

لبحو واث  
ل0.43ل44ل18.85

 

 لجيةةوبلإه ةة لي غيةةولدبحةةالل0.02جل1.02أللنةةيمل لل(19  ق ةة ليةة لبح ةة ج 
يةة لليعتةالثةة تلج ةةادل ةةوقل ةالعةةأثيولأ ةة حيللبحقةة    لبحذالثةةالثاةتلعطةةا وليسةةقا ل ةة 

ليه   ل وثالبحقوو ولجب  قلب  لجيه   لبحقتطي .

جيةةةوبليعتةةةالج ةةةادل ةةةوقل ةةةالل0.01دبحةةةالثتةةة ليسةةةقا لل4.05ويتوةةة لن ةةة لبحليوةةةال
يسقا لعطا ليهة   لبحق ةا للية لبحاثةللوةي لبأل ة حيللبحذالثةا لهيةنل اضة لبح ة ج ل

لبأل ةةةاا بحق ةةةويتالح ةةة ح لجلج ةةةادل ةةةوقلوةةةي لأ ةةةاا لب  قتةةة  لبحوا ةةةيلجبأل ةةةاا ل
لق ويتا.بح

ل
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 .اإلناث( يوضع المقارنات البعدية  ي مهار  التصويب عند 20جدو)  

ب  قتةةةةةةةةةةةةةةةةة  للل
لبحوا ي

بأل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا ل
لبحقب دحا

بأل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا ل
لبحق ويتا

ب  قتةةةةةةةةةةةة  لبحوا ةةةةةةةةةةةةيللبحق ا ل
ل0.33

ل*0.67ل0.37ل/

ل0.3ل/ل/ل0.7بأل اا لبحقب دحال
بأل ةةةةةةةةاا لبحق ةةةةةةةةويتال

ل1.00
ل/ل/ل/

ل0.05*لدبحالثت ليسقا ل
ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 ةاليهة   لبحق ةا للية لل(لأللنق ليلبأل اا لبحق ويتا16ج ق  لي لبحت  ل 
 بحاثةةةةةةةةةةللأ  ةةةةةةةةةة لعول  نةةةةةةةةةةالعأ ةةةةةةةةةةاا لب  قتةةةةةةةةةة  لبحوا ةةةةةةةةةةيلجلبأل ةةةةةةةةةةاا لبحقبةةةةةةةةةة دحاللللللللللللللللللللل

ل

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

أسلوب االكتشاف الموجه األسلوب التبادلي األسلوب التضميني

ب 
ألي 

دلب
ث 

 ا لل اض لنق ليلب خقب  لبحبع  ل اليه   لبحق( 16)ش  ل
ي لبحاثللثت لب ن ث
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لجنسقتقيليو لذ ولأثاله:

 ج ادل وقل النسبالبحقل تلثت لبحو ا ل اليهة   ل ةوثالبحقوو ةولجب  ةقلب  لث تل
لبأل اا لبحقب دحالجبحق ويتا.ج  لي للأ اا لب  قت  لبحوا يلوي 

 ليةةعلبإلنةة ثبحق ةةويتالثتةة للبأل ةةاا ج ةةادل ةةوقل ةةاليهةة   لبحق ةةا للح ةة ح ل 
ثةةةة تلج ةةةةادل ةةةةوقلوةةةةي لبأل ةةةة حيللبحذالثةةةةال ةةةةال ةةةة ليةةةة ليهةةةة   ل ةةةةوثالبحقوو ةةةةول

 جب  قلب  لجبحقتطي لبحوقعو لع حكو .ل

 الستنتاجات العامة:ا

ج ادلأثولإي  والأل ةاا لب  قتة  لبحوا ةيلجبحقبة دحالجبحق ةويتالثاةتلعطةا ول .1
ل.جبإلن ثيسقا ليه   ل وثالبحقوو ولجب  قلب  لثت لبحو ا ل

يت كلأثةولحت ةاا لبحقبة دحالثاةتلعطةا وليسةقا ليهة   لبحقتطةي لبحوقعةو لعة حكو ل .2
 .لبإلن ثثت ل

   لبحقتطي لبحوقعو لع حكو ل ل ا  لأثولحت اا لبحقب دحالثاتلعطا وليسقا ليه .3
لثت لبحو ا 

ج ادلأثولحت ةاا لبحق ةويتالثاةتلعطةا وليسةقا ليهة   لبحق ةا للية لبحاثةلل .4
 .لبإلن ثثت ل

 ل ا ةةة لأثةةةولأل ةةةاا لب  قتةةة  لبحوا ةةةيلثاةةةتلعطةةةا وليسةةةقا ليهةةة   لبحقتطةةةي ل .5
 .جبإلن ثبحوقعو لع حكو لجبحق ا للي لبحاثللثت لبحو ا ل

بحقب دحالثاتلعطا وليسقا ليه   لبحقتطي لبحوقعو لع حكو ل ل ا  لأثولحت اا ل .6
 ثت لبحو ا 

بحق ةةا لليةة لبحاثةةللثتةة لبحقبةة دحالثاةةتلعطةةا وليهةة   للحت ةةاا  ا ةة لبثةةولل  .7
 .جبإلن ثبحو ا ل
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بحق ا للي لبحاثللبحق ويتالثاتلعطا وليسقا ليه   ل ل ا  لأثولحت اا ل .8
ل.جبإلن ثو ا لثت لبحو ا لجبحقتطي لبحوقعو لع حكو لثت لبح

ث تلج ادل وقل النسبالبحقل تلثت لبحو ا ل اليهة   ل ةوثالبحقوو ةولجب  ةقلب  ل .9
لوي لأ اا لب  قت  لبحوا يلج  لي لبأل اا لبحقب دحالجبحق ويتا.

 لبإلنة ثبحق ةويتالثتة للبأل ةاا ج ادل وقل اليه   لبحق ا للح ة ح ل .10
يةةةعلثةةة تلج ةةةادل ةةةوقلوةةةي لبأل ةةة حيللبحذالثةةةال ةةةال ةةة ليةةة ليهةةة   ل ةةةوثالبحقوو ةةةول

 جب  قلب  لجبحقتطي لبحوقعو لع حكو .ل

 ددد مناقشة النتائج و الفرضيات:2

 :األولىدد مناقشة الفرضية 1دد2

  التدددددريس  االكتشدددداف ألموجدددده  أسدددداليبباسددددت دا  تدددداثر الو دددددات التعليميددددة المقتر ددددة
 ي كر  اليد عند تالميذ   األساسيةالتضمين،التبادلي( ايجابيا على تطوير بعض المهارات 

 ثانوي ذكور وإناث  أولىالسنة 
 

ل(05 ل(لجبألشةة   ل نةةم16 ل(15 ل(14 ل(11 ل(10 ل(09يةة لبح ةة بج ل ل ق ةة لللللل
بحلباةالجبحبعة  ل ةاليهة   ل ةوثال(لج ادلد حالإه  ليالوي لب خقب  ل08 ل(07 ل(06 

بحقعايويةالبحذالثةاللبأل ة حيللألح  ح لب خقب  لبحبع  .لجيوبليعتةاللجلب  قلب  لبحقوو و
  للحه لبثولبي  وال العطا وليسةقا ليهة   ل ةوثالبحقوو ةولجب  ةقلب  ليةعلثة تلج ةادل

ا للثت لد حالإه  ليال ال  لي ليه   لبحقتطي لجبحق ا للثت لبحو ا لجيه   لبحق 
بحقعايويةالبحذالثةالثاةتلععاةمليهة   ل ةوثاللبأل ة حيل.لج ع  ليةوبلبح ةوقل  ةقل بتلبإلن ث

بحقوو ةةةولجب  ةةةقلب  ل لهيةةةنل ةةة للأل ةةةاا لب  قتةةة  لبحوا ةةةيلأثةةةولإي ةةة وال ةةةالعطةةةا ول
ية لعبة   لبحة     لثتة للل%47ل-%43يسقا ليه   ل وثالبحقوو ولجب  قلب  لوتسبال

عابحيةةة لثتةةة لبحةةةو ا لل%ل49-%27.جبأل ةةةاا لبحقبةةة دحالوتسةةةبالبحةةةو ا لثةةةملبإلنةةة ثلعابحي 
(لج ةادل10(لجل 09 اليه   لبحقتطي لهينل اضة لبحتة اللل ل%27جبإلن ثلجلوتسبال
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 ةةةوقلح ةةة ح لب خقبةةة  لبحبعةةة  ل ةةةال ةةة ليةةة ليهةةة   ل ةةةوثالبحقوو ةةةولجب  ةةةقلب  لجيهةةة   ل
ل%ل34ل-%ل46.لجبأل اا لبحق ويتالوتسبالنسةبالبإلن ثثت لبحقتطي لبحوقعو لع حكو ل

يةةة لعبةةة   لبحةةة     ل ةةةاليهةةة   ل ةةةوثالبحقوو ةةةولجب  ةةةقلب  لثتةةة لبحةةةو ا لجبإلنةةة ثلعابحيةةة ل
(لج ةةادل ةةوقل12(لجل 11 ةةاليهةة   لبحقتطةةي  لهيةةنل اضةة لبحتةة اللل ل%ل29ج تسةةبال

يل ق ةة ل.لجثايةةبإلنةة ثح ةة ح لب خقبةة  لبحبعةة  ل ةةاليهةة   لبحقتطةةي لبحوقعةةو لعةة حكو لثتةة ل
ي لخال ليوهلبحتق ليلج ادلبثولبي ة والحت ة حيللبحقعايويةالبحذالثةالثاةتليهة   لبحقوو ةول

لبأل ةاا جب  قلب  ليعلث تلج ادلبثولحه لثاةتليهة   لبحق ةا لل لويتوة ل ةلثول ة لية ل
ب  قتة  لبحوا ةيللأ ةاا بحقب دحالجبحق ويتالثاتليه   لبحقتطي لبحوقعةو لجثة تلعةأثيول

 :لإحتيوهلبحتق ليلل لبحب هذل لبحط حبثايه ل.لج ع جل

 ثاةتلععاةمليهة   للإه ة لي بحقعايويةالبحذالثةالللبأل  حيلعأثيولل لبحب هذل ل و علبحط حب
 بحقوو ولجب  ةقلب  (لجأ ةاا البحق ةوي لجبحقبة دحالثاةتليهة  عال بحقوو ةول لبحقتطةي ل

لجإعلةة للبح هةةملإحةةتلبحقالييةةولعهيةة  ةةاللبأل ةة حيل  ثايةةالب ةةقل بتليةةوهللإحةةتبحوقعةةو (ل
لجعتويةالعة حت  لجب ثقوة دلبحذلةالثاتلجبحل   لبحوه  ب ليوهلجعطبيقلبح و يالبحوه  ب 
لج لةة لبحوهةة   للبألدبءلجعتويةةال   ةة  لخبةةوب لب قسةة  لإحةةتلأد ليوةة لبح وةة ثالبحعوةة 
لني جنةابلآحية  ل ويةعل لبحب هذةل لبحط حبةلبهقةوتلهيةنل.لجب قع بدبعهملبحقالييولحل  ب 

ل ةةالبحقالييةةولثاةةتلبحذالثةةالبحقعايويةةالبأل ةة حيللعطبيةةقلثتةة لجبحعاوةةالبح عةة  لبحقةة    
 بحقوو ولجب  قلب  (لجأ ةاا البحق ةوي لجبحقبة دحالثاةتليهة  عال بحقوو ةولليه   لععام

لبحو هةا لإحةتلبحوعةوج لية لجب نقل  لبحق   لثاتلهوصلهين لبحقتطي لبحوقعو (ل
لإحةتلأد لبحةو لبأليةولحاوه    لبح و البحقساس ل  يوبثليعلبح عللإحتلبحسه لجي 

لإذلبألدبءلأثت ءلبح تيالبحتل طلجيوبث  لجبحسوثالبح نالهينلي لأدبءي لعوسقا للب  عل ء
لحسةةةااكليقعةةة د ل  ب يةةةبخقلبحوةةة  سلعوةةةت لطو لةةةال ةةة لأل(1991 ليوبلا بحسةةةل ةةةو و

ليةةوبل خةةاللجيةة لثايةةي لي ةةالللبحةةو لبحظةةو ل ت  ةةلليةة ليتهةة ليلقةة  لحكةةالبحقةة    
لحاقالييةةولبحوهةة   للبألدبءلحق سةةي لبح ةة ي لجبحوسةة  لبحلطةةالبحوةة  سلي ةةعلبحو هةةات

لبحقعايويالبحاه ب ل البحقطبيليالبحقو    لج و تل(76لص  ال 1991ل بحس يوبلا 
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 بحقوو ةةةةولجب  ةةةةقلب  (لجأ ةةةةاا الليهةةةة   لععاةةةةمل ةةةةالبحذالثةةةةالبأل ةةةة حيللبثقوةةةة  لبحقةةةةا
لن   ة لعطبيلهة ل كة لبحق وي لجبحقب دحالثاتليهة  عال بحقوو ةول لبحقتطةي لبحوقعةو (ل

ليو ة لبنةيل(1997 لهوةيل ةو ولإذلبحقالييةو.لثتة لبحوهة   للبحقعاملي  لع ليقل ا
لبح ة ءل ةالبحوت  ةبالبحقعايويةالبأل ة حيللع  قعو  لبحولتتالبحقو    لعطبيقلطو قلث 

لععاةةيملعق ةو لجبحقةةالبحقعايويةالبحاهةة  لأية ب لعق لةةقلبحقعايويةالبحاهةة  لية لبأل   ةا
ل لبحب هذل لبحط حبلن تل و ل(67لص  ال 1997ل هوي للبح و يالبحوه  ب لجعتويا
لهيةنلبحقالييةولوةي لبح وديةالبح ةوجقللعووبثة  لبحقعايويةالبحاهة ب لألية ب لدنيقلوق    

لإحةةةتلأد ليوةةة لبحوسةةةقا للهيةةةنليةةة ليق  نسةةةالجأ ةةةاب لأدجب لإحةةةتلبحعيتةةةالوقلسةةةيملنةةة ت
لهيةةةنليةةة لياهةةة  ليةةة خال لشةةة  لثاةةةتلبحةةةقعاملخبةةةوب لوتلةةة لجنةةة تلبح ب عيةةةالب ةةةقذ   
ليةة لأ ةةاا ل ةة لطبيعةةال وضةةقه لابحقةةلجبإل ةةوبءب لبحوع ح ةة  لبخةةقال ليةةعلبحهةة  

لععاةملهة جثلإحةتلأد ليلو ة  لثاةتلبح  ةا لإحتلأد لبحذالثالبحقعايويالبأل  حيل
ل(1949عياةةةةةةةةا  لأيذةةةةةةةة  ليةةةةةةةة لبحوةةةةةةةةو ي لأ بءليةةةةةةةة لث  ةةةةةةةة لأ وعةةةةةةةةتلجنةةةةةةةة ليهةةةةةةةة   ل
لثاتلعس ث لجي  د لجبض الععايويالأي ب لج ادلثاتل(1971(واات 1968  نيي 

للللللللللللللللللللللللللللليت  ةةةةةةةةةةةةبالععايويةةةةةةةةةةةةالخبةةةةةةةةةةةةوب لوةةةةةةةةةةةةت حقلجعطبيلهةةةةةةةةةةةة لععايويةةةةةةةةةةةةالأ ةةةةةةةةةةةة حيللع   ةةةةةةةةةةةة 
لبحةةةقعاملثوايةةةالألل لبحب هذةةةل لبحط حبةةةل ةةةو للجثايةةةيل(138لصةةة  ال 2004ل بوةةةوبييم 

لبأل ةة حيللحقطبيةةقلجذحةة لنسةةبي لن   ةةال  نةةتلبحقتطةةي (لجب  ةةقلب   ل بحقوو ةةولحوهةة   
لبحوسةةة هالجيسةةةق اللعةةة حلبوب ليسةةةقعيت ل لبحب هذةةةل لبحط حبةةةلحهةةة لخطةةة لجبحقةةةالبحذالثةةةا
ليويةة ب ليسةةق الل عةة  لوقطبيةةقلجإثل وهةة لب ةةق ال لأ  ةة لبحقعايويةةالحااهةة ب لبح يتيةةا

لبحوهةة  عي لععاةةمليةة  لحق ليةةقلع حته يةةالأد لجيةةلثول  ثةة لعتةة  لبحوقتاثةةالبأل ةة حيل
 لي ل  لد ب النق ليليعلبح  ب اليوهلق لينلجعق قل ل ع  لعت  

لععةولععاةمل ةالعةأثيولحةيلبحقبة دحالبأل اا لأللإحتلعاصاتلجبحقا(بحو لثب لي و  
 بحي ل و ل البأل   يالبحوه  ب 

 حت ة حيللبحقعايوةالبحذالثةالثاةتليهة   للإه ة لي ث تلبحقةأثيولل لبحب هذل ل و علبحط حب
صةةةعا ال ةةةالبحوهةةة   لن سةةةه لج ذةةةو لبحق  صةةةي لبحقةةةالي ق  هةةة لبحقاويةةةوللإحةةةتبحق ةةةا لل

ي قتفل ويعلجن لعه لج ق قليةوبليةعللألحقعاوه ل الليسقطيعلبحقاويول الو بيالععاويل
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يسةقطيعلبحقالييةول ةالو بيةالععاوهةمل (ل"ث ل ج و لبنيل 1989ي لذ وهلثاالبح   ل 
هوية للإية دج ةو ولل(259 لصة  ال1989 بحة    للو   ةال   يةا"لشةاءب قت  ل ة ل

يهةةةة   لبحق ةةةةا للعقطاةةةةلل  ةةةة ء لث حيةةةةاليةةةة لبح هةةةة دلبحع ةةةةااللأل(ل1997 شةةةةي ل 
بحع بال ل  ح نالعقطالل يطو ل  ياالثاتلبحع االهقتلعلد لبح و ال ةالب ع ة هل

جثايةيل ةو لل(20 لصة  ال1997  شةي  للبحوطاا لع  ع  هلجبحلةا لجبحسةوثالأحالديةا
يهةة   لبحق ةةا لليةةاليهةة   ليو بةةالوةةي لبح ةةو لجبحل ةة لجبحلةةو لللأل لبحب هذةةل لبحط حبة

  ةة ء لث حيةةاللإحةةتجعقطاةللبح نةةالجبحلةةا لجبحسةةوثالبحوت  ةةبالن ةةالبحهة  لجثايةةيلع قةة  ل
خ ةةة ليلو نيةةةال لعقةةةا ول ةةةالثيتةةةاللإحةةةتيةةة لبح هةةة دلبحع ةةةبالبحع ةةةاالجع قةةة  ل

 ةةة ثالجثةةة دلل1ع حانةةةتلبحو ةةة دلبحبةةة ح لل لبحب هذةةةل لبحقةةة بتلبحط حبةةةلألبحقالييةةةول ل وةةة ل
ن ةةةةا ل ةةةةالبحانةةةةتلبحةةةةالدتلحةةةةقعامليهةةةة   للإحةةةةتلأد لأ ةةةةباثي بحاهةةةة ب لبحبةةةة ح لجهةةةة ل

جنةةتللإحةةتععةةولبحوهةة  ب لبحوعلةة  لع قةة  للأل(ل2004 لإوةةوبييم ةةو وللإذبحق ةةا لل
يتةةة ءلثبةةة لبحكةةةو مليةةةعلنقةةة ليلد ب ةةةال لبحةةةوأ قعامل.ل لعق ةةةقليةةةوبلح ةةة جثلبحةةةلأطةةةا 
بحق ةةةةوتالحةةةةيلعةةةةأثيولبي ةةةة وال ةةةةالععاةةةةمليهةةةة   للبأل ةةةةاا لأل(جبحقالعاصةةةةاتلهسةةةة 

لبحقعامل اليه   لبحق ا للثت لبحقالييول.لوقتويا و للبحق ا للع حل  لث حي 
 يلثاتليهة   لاا لب  قت  لبحوالأل لإه  لي ث تلبحقأثيولل لبحب هذل ل و علبحط حب 

ث تلب  قيع  لبح ي لجب  ق  د لبحل ةا لية لي بية لجنلة طللإحتحق ا للبحقتطي (لب 
عع يةة لبحانةةتلبحةةو لحةةملي ةة لل لبحب هذةةل لع عةة لبحقةة بتلبحط حبةةلبأل ةةاا بحلةةا ل ةةاليةةوبل

لإوةةوبييم ةةو وللإذبح   ةة  لثاةةيهم للبأل ةة حيل   يةة ل  ةةقيع  لبحقالييةةولحهةةوبلبحتةةاعليةة ل
لأطةا جنةتللإحةتب  قتة  لبحوا ةيلي قة  للأ اا لأل(لث ل ج و ل احسال2004 

ي بيةةة لب  قتةةة  للإلل(256 لصةةة  ال2004 بوةةةوبييم للبأل ةةة حيليوةةة لع ق  ةةةيلعليةةةال
حةةملي ةة لللبأل ةةاا يةةوبللأللإذبحوا ةةيلحةةملعكةة ل  ثاةةال ةةاليهةة   لبحق ةةا للجبحقتطةةي ل

حيسق ي لبحقالييولية لنلة طللأ ذوجنتللإحتيلثوبلج ع  ل البحقعاملجع ق  ليوهلبحوه   ل
يةوبللإل ق ةقليةوبليةعل أ ل  ج ةود(لبحةو لذ ةوللإذلبأل ةاا بحلا لبحوا اد ل اليوبل

ل(256صةة  ال ل2004 بوةةوبييم لل ةةقاللمليةةعل ةة لبحواضةةاث  لبح  ب ةةيال لبأل ةةاا 
حويةة ءلج ل(شةةو  لوةة ل ةةع لأوةةالثةةالل  ةة لي ج لعق ةةقلنقةة ليليةةوهلبح  ب ةةاليةةعلنقةة ليل
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حةةيلعةأثيولبي ةة وال ةةالععاةةمللأللأ ةاا لب  قتةة  لبحوا ةةيلإحةةتل(لجبحقةةالعاصةةات ةاد ل
لععولبحوه  ب لبأل   يال ال و لبحساال

لأثةةةو لإذبح وضةةةيالنةةة لع للةةةتل  ليةةة للألجثايةةةيلجيةةة لخةةةال ليت نتةةةالبحتقةةة ليل لةةة لعبةةةي ل
بحقعايويالبحذالثةالثاةتلععاةمليهة   لبحقوو ةولجب  ةقلب  لويتوة لحةملعةأثولثاةتلععاةمللبأل  حيل

بحق ةةوي لجبحقبةة دحالثاةةتللأ ةةاا اح ةة ح للإه ةة ليايهةة   لبحق ةةا لليةةعلج ةةادل ةةوجقل
 هس  لب  قت  لبحوا يل الععامليه   لبحقتطي لبحوقعو .ل

 ضية الثانية :مناقشة الفر دد2دد2

  أسدداليب ددي كددر  اليددد بدداختالف  األساسدديةهندداا اخددتالف  ددي مسددتو  تحسددن المهددارات 
 التدريس عند الذكور واإلناث.

يعتةةال(ل0.76" "لبحو سةةا الوا ةةتل لأل(ل18( 17 ق ةة ليةة لخةةال لبح ةة بج ل 
أنيل ل ا  ل وقل الب خقب  لبحبعة  لوةي لبأل ةاا لبحقبة دحالجبأل ةاا لجبحق ةويتال ةال

نسةللبحقلة تلعطا وليسقا ليه   ل وثالبحقوو ولجب  قلب  لثت ل ئالبحةو ا .ويتو لوا ةتل
 ةةةةةةةةةةةاليهةةةةةةةةةةة   ل ةةةةةةةةةةةوثالبحقوو ةةةةةةةةةةةولجب  ةةةةةةةةةةةقلب  للجنسةةةةةةةةةةةللعةةةةةةةةةةةأثيولبحوق يةةةةةةةةةةةولبحوسةةةةةةةةةةةقل 

  لبحوا ةةةةةةةةةيلجبأل ةةةةةةةةةاا لبحقبةةةةةةةةة دحالب  قتةةةةةةةةةلأ ةةةةةةةةةاا (لوةةةةةةةةةي ل12.22(ج 5.34وةةةةةةةةةي  
ب  قتةة  لبحوا ةةيلجبأل ةاا لبحق ةةويتالهيةةنلوا ةةتللأ ةةاا (لوةي ل12.22(ج 3.64ج 

(لعابحيةة لجيةةالنيوةةالغيةةولدبحةةالإه ةة لي ليوةة ليعتةةالثةة تل0.80( 0.64" "لبحو سةةا ال 
ج ةادل ةةوقل ةةالنسةةبالبحقلة تلوةةي لأ ةةاا لب  قتةة  لبحوا ةيلج ةة ليةة لبأل ةةاا لبحقبةة دحال

ويتالأ لأللأ ة حيللبحقةة    ل ة للحهة لعلو بة لن ةة لبحقةأثيولثاةتلعطةةا ولجبأل ةاا لأحق ة
ع حتسبالحإلنة ثل يق ة لية للأي يسقا ليه   ل وثالبحقوو ولجب  قلب  لع حتسبالحاو ا .ل

(لغيةةةولدبحةةةةالإه ةةة لي لجيةةةةوبل0.02(لج 1.02(لأللنةةةةيمل ل 20( 19خةةةال لبح ةةة بج ل 
الثةةالثاةتلعطةةا وليسةةقا ل ةة ليةة ليعتةالثةة تلج ةةادل ةةوقل ةالعةةأثيولأ ةة حيللبحقةة    لبحذ

(لدبحةةالثتةة ل4.05يهةة   ل ةةوثالبحقوو ةةولجب  ةةقلب  لجيهةة   لبحقتطةةي .لويتوةة لن ةة لبحليوةةال 
(لجيةةوبليعتةةالج ةةادل ةةوقل ةةاليسةةقا لعطةةا ليهةة   لبحق ةةا لليةة لبحاثةةلل0.01يسةةقا ل 
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وةةةةي لبأل ةةةة حيللأحذالثةةةةةاليةةةةعلج ةةةةةادل ةةةةوقلوةةةةةي لأ ةةةةاا لب  قتةةةةة  لبحوا ةةةةيلجبأل ةةةةةاا ل
جثايةيل ق ة لية لخةال لبحتقة ليل .بإلنة ثبحق ةويتا.لثتة للبأل ةاا ح لجبحق ةويتالح ة 

بحذالثةةاللبأل ةة حيليتةة كلبخةةقال ل ةةاليسةةقا لع سةة ليهةة   لبحقتطةةي لجبحق ةةا للوةةي للأل
بحق ةةةةوي لجحةةةةي ليتةةةة كلبخةةةةقال ل ةةةةاليسةةةةقا لع سةةةة ليهةةةة   لبحقوو ةةةةوللأ ةةةةاا ح ةةةة ح ل

لبأل ة حيلية للأ ةاا يوي ب ل ة للإحتيوهلبحتق ليلل لبحب هذل لجب  قلب  .لج ع جلبحط حب
لبحقعايويالبحذالثال  حق حال:ل

 (بحقةةةةأثيولب ي ةةةة والل لبحب هذةةةة لل يعةةةة  لبحط حبةةةة  يمددددا ي ددددا مهددددار  التمريددددر واالسددددتقبا
 يةة ل ةةا وهلإحةةتحت ةة حيللبحقعايويةةالبحذالثةةالثايهةة لبي  ويةة لجثةة تلج ةةادلبخةةقال لويتهةة ل

جبحق ييةةةةولجد ةةةة د لبحوسةةةة هالبح يتيةةةةالد ةةةة د لبحقتةةةةا قلجبحقتا ةةةةعلليةةةة  التبددددادلي األسددددلوب
حاقطبيق لهينليلاتلبحقاويةولعة حقطبيقليةوعي لج لةاتلوة ج لبحوالهةوليةو لجبهة  ل(  وة ل

ل ةةاأن ةللثاةتلبألدبءلوة  لية لني يةيلوة ج لبحوالهةولجبحوةلد لل لأللبيقوة تلبحط حبة
جنةةتلجبهةة ليوةة لأد لإحةةتلعو يةة لبحقاويةةولج ةة ث هلثاةةتلثةة تلنسةةي للبألدبءلبح ةة ي ل

بحقبةة دحاليعاةةملحكةة ليةةقعامليةة لخةةال للبأل ةةاا هيةةنل ةةا ول.تلبألدبءلبحوهةة   لجعذبيةة
ع ويةةةاللإثطةةة ءيةةة لنبةةة لبح ييةةة لبحوالهةةةوليةةةعللبألخطةةة ءعلةة يملبحوعاايةةة  لجع ةةة ي ل

 ب عاليب شو للي لخال لب قل بتلج نالبحوعي  لجيل  نقه لع ألدبءلبحولد لي لطو ل
د ةة د للإحةةتلأد  لجبحقةةاللبألخطةة ءحوعو ةةالبحتقي ةةالجعسةة ياه لحق ةة ي للبألخةةوبحقاويةةول

 هةةملجب ةةقيع  لع  صةةي لبحوهةة   لبحوقعاوةةالعوةة لع قةةا ليةة لعةة   لععايوةةالج لةة لحلةة  ب ل
ب ةةةةةقذ   لبح ب عيةةةةةالجيوبثةةةةة  لبح ةةةةةوجقللإحةةةةةتلأد بحةةةةةو للبأليةةةةةوبحوةةةةةقعاملجب ةةةةةقع بدبعيل.

 (20 لص  ال2010 يقاحا لل إحييلأش  بح وديا.جيوبلي ل

يةةلد (لععقوةة لثاةةتلبحق ويةةالبحوب عةةال-طو لةةالبحعوةة لبحقبةة دحا يالهوللأللأجضةة هيةةنل
بحول يالي لطو لبح يي لع و لع  ي لبحوس  لبح و الحتدبءلحبااغلبحهة  لبحوتتةادل

("ل اوةة لثةةو ل1998يوة ل ةةا ولبحانةةتلجبح هةة لثاةةتلبحوعاةةمل.جعلةةا لث ةة  لثبةة لبحكةةو مل 
 ةة ي لجيةةوبلي عاتةة لن كةةول ةةالبححةةتدبءللأ ذةةوبحوةةقعاملعسةةوثال يةةفل ةةلد لعكةةالل وصةةقيل

عا يوليعاملحك لعاويةول.ج لةا ليا ة  لج ة   للبنةيل اوة لبيقاة لبحقاويةولبحوعااية  لبحك  يةال
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.ج ق ةةقليةةوبلبحلةةا ليةةعللبألخطةة ءوانةةتليب ةةولبددبد ل ةةوصلع ةة ي للأدبلةةيثةة لطبيعةةال
بحق ويةةةةاللأثطيةةةةت(ل"بنةةةةيل اوةةةة ل1991نةةةا لثبةةةة سلبهوةةةة لبحسةةةة يوبلالج ةةةةو ملبحسةةةة يوبلال 

 بيةةو ل"ل.لج ق ةة لحتةة ليةة لخةةال للبألخطةة ءععةة لب ن ةة دل  نةةتل ةةوصلع ةة ي لبحوب عةةال
د  ةالبح و ةالثتة لبحقالييةولعكةاللب بةول ةالبعلة ذلبحلةوب ب لللألبحقبة دحاللبأل ةاا عطبيةقل
بحةقعاملجع سةي للبحق ويالبحوب عالحا يي ل لج  حق حاله جثلعأثيوليب شةولثاةتلإثط ءج ال

بحق ويةةالبحوب عةةال وصةةال بيةةو للألل لبحب هذةةل لبحط حبةةتقي ةةالحهةةوبليعقبةةولبحبحوهةة   لجيعو ةةال
عتة  ل ةا  لجصة ي لج ق ةقليةوبلبحةوأ ليةعل أ لثبة سللأدبلةيحاوقعاملي لب  لع ة ي ل

("لبحق ويةةالبحوب عةاليةةالجبهة  ليةة لبح لة لقلبحوةةلثو ل ةالبحوةةقعامل1991بهوة لبحسة يوبلال 
 ب اليعلنق ليلد ب ةالي لهينلع سي لب ن  دلبحوه   لجعطا وهل"للجعق قلنق ليليوهلبح 

ثاةةةتلع ةةةاقلبحو واثةةةالبحقةةةالب ةةةقل يتللأ ةةة  (جبحقالي وةةة لثبةةة لبحةةةو لي وةةة لبحسةةةي  
 .ب يو للبأل اا بحقب دحالثاتلبحو واثالبحقالب قل يتللبأل اا 

لبألثةولإحتيوهلبحتق ليلل لبحب هذل ل يع  لبحط حب االكتشاف الموجه أسلوب يما ي ا  أما
بح  ثةةة لحاقلطةةةي لبحةةة نيقلحاوابنةةةفلبحقعايويةةةالبحقةةةال عاةةةتلبحقالييةةةوليسةةةقتب لبحوعو ةةةال
بح     لبحقالععطتلحيلي لبحاه ب لبحقعايويالبحل صالعوهة  ب ل بحقوو ةول لبحقتطةي ل

لأيةة ت لبحق ةةا ل(ل أصةةب لبحقاويةةوليةةالي ةةا لبحتتةة طل ةةاليةةوهلبحعوايةةالهيةةنلجضةةعل
  ب ل قسقذ  لبح ب عيةالألنةيلي قتةفلطو لةالثلبالععيقلعل ييل الععاملبحوهلأجيت اال
بحكاية  للإحةتبحوذاتلث لطو قلب  قلوبءلجب  قتب طل وو ل تقل لي لبح  لية  للبألدبء

 يوولعأ  بءلبحوهوالبحووبدلعت يةوي لحيع سةه لثاةتلبحوهة   لع  ياهة لجعة   ليأخةولبحوهة   ل
لإوةوبييمج ةو وللبح  لي  لبحل صةالع ة ليهوةالإحتحي  للأدبءي    لعطو لالجنقي ال

لأ ةةةةاا بحوقبعةةةةال ةةةةاللبأل ةةةة حيللأيةةةةمب  ةةةةق   لجب  ةةةةقلوبءليوةةةة لبهةةةة للألل(2004 
شةة عللبأل ةةاا يةةوبللأل وةة ل. (208 لصةة  ال2004 بوةةوبييم لل ب  قتةة  لبحوا ةةي

ي لنبة لبحط حةللبحب هةنلجبحقةال  نةتللبأل ئاابحقالييولثاتلبحق كيولث لطو قلطوحل
يت  بالحل  بعهملأح كو ةال وذاةتلحهةملي ة  لخ ةب لحق  ية لبحق كيةولحة  همل ةو  لحة  همل

لإل(ل"2007 ل ة لهويةة   لإذبحعواةالحاوهةة  ب للبألدبءوةي لبحوعااية  لبحو قتةة اليةعل
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جعطبيلهةة للبإل  عةة  بحطةةال لحبةةو لن ةة   ل هةة يملحاق ةةاقل ةةاللأيةة تبحو ةة  لي قةةاحل
بحقالييةولثاةتللبأل ةاا ج ة ث ليةوبلل.(75 لص  ال2007 هوي   لل عت  لثواا"

جي  ييملبح و   للبأل ك  جإنق  للبألدبءب قي دلبحل لبحايوالبحو لي   لوي لعكوب ل
بنةةيلب قيةة دلثقبةةالب  قتةة  ليسةةقذووبلوةةوح لنظو ةةال  سةةقتكو(لبحل صةةةاللأ بح   ةة  ل
هةة لإلدبحةةالبحقةةاعوللإحةةتبحقتةة  ولبحةةويتالجبحةةو ل تةةقيلثتةةيليتةة االع قةة  للأجع حقتةةقتل

ثاةةتللبإل  عةةابحت سةةالجبحةةويتالج  ةةاللبح ةة لدبلوةة ل ةةاليةةوهلبح  حةةاليةةالثةة لطو ةةقل
لإع هةةا(لبنةةيل تب ةةال2004 لإوةةوبييم ةةو وللإذب  قكتةة  ل للإحةةتبحسةةلب لجبحةةو ليلةةادل

بح ةةوصل ةةالي قتةةفلبحطةةال لعأن سةةهملهلةة لقلبحعاةةملبحولةةو  لثاةةيهملثاةةتلبنةة لعلةة  ول
لإذبيس ث لبحو  سلبحطال لي لخال لبحقا يه  لبحوب شو لجبح يولبحوب شو للأل ي لل

ل ل وةة ليعةة جلبحط حبةةل(254 لصةة  ال2004 بوةةوبييم ل ةة للبحوانةةفلشةة   لبح ةةعا ال
بشقوبكلبحقالييوليعلبحط حللبحب هةنل ةالثوايةاللإحتيوهلبح وجقل البحوه   لل لبحب هذ

جبحقةالد عةتلبحقالييةوللبأل ةق ذبحوطوجهاليلبة للبأل ئاابحقعاملث لطو قلبحق  ث ليعل
عطبيةةقلبح ةة ءلبحقطبيلةةالجيةةوبللأثتةة ءبحقاصةة لح اةةا لجب ةةقل بيه لعتةة  لثواةةاللإحةةت

بحوةة  سلجبحط حةلليتةةقو  لل ةالثوايةةالعت يةةوللأل(ل1997هلهوةيل  ق ةقليةةعلية لذ ةةول
لبأل ةئااثاةتللبإل  عةاج سق يللبحط حللهو ي لععة للبأل ئاا الالبحو  سللإذبحتت طل

.لجعق قلنق ليليوهلبح  ب اليعلنق ليلد ب ال  لية ل(100 لص  ال1997 هوي ل
 (ل ع لأوالثاللشو  لو ل(ج حوي ءل اد ل 
 ل لبحب هذةةل ل يعةة  لبحط حبةة  يمددا مهددار  التنطدديع المتعددري والتصددويب مددن الوثددب عنددد الددذكور

لبأل ةاا بحعيا لجبحه اب لبحقالعوي ليوبللإحتللألسلوب التبادليلبحقأثيولب ي  وال تث
هيةةةنليلةةةا للبألخةةةويةةة للأ  ةةة لأ ةةةاا  ل ا ةةة ل (لبنةةةي2006يلةةةا لثطةةة ءل ل لإذ

بحقبة دحال قوية لع ةعا اللبأل اا لألجثب لبحكو ملبحس يوبلال"لبحس يوبلاثب سلبهو ل
بحسيطو لثاتلعت يولدنالبحاب للي لخال ل ذو لبحوت نتة  لوةي لبحقالييةولجلب  ةقع نال

ثةة تللإحةةت وةة ليع جيةة لل(114 لصةة  ال2006 بهوةة  للعةة حوعاملهةةا لعت يةةولبحاب ةةل
 بألدبء(للبألنةةةة حةةةةبعولخ صةةةةالبحقالييةةةةولذج لبحوسةةةةقا لببهقةةةةوبتلبحقالييةةةةولحبع ةةةةهمل

نة ل ل قت  ةلللبأل ة حيل  يوهلية للبأل اا يوبللأل و ولثط ءل لللإذبحوتل ولل
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.  ةةةاليةةةوبل(87 لصةةة  ال2006 بهوةةة  لل ويةةةعلبحوقعاوةةةالأجيةةةعل ويةةةعلبحوهةةة  ب ل
ي اللح  لبحوقعاملد  الي لبحك  ء ل العأديالبحعو لجبحلة   لثاةتللألي لللبأل اا 

يلقة  لبحوهة   لبحوت  ةباللألعلا ويلي لخال ليت ي  لبح يي لحهوبلي للثاتلبحوقعامل
يةةوبللألل لبحب هذةةل ل.ل وةة ل ةةو لبحط حبةةبأل ةةاا حلة  ب لبحوقعاوةةي لثتةة لب ةةقل بتليةةوبل

جع  يولجعبسي للإث بدالي لطو لبحوعامل الي ق  لي هادل بيولجإض  لبأل اا 
عق ةقلنقة ليليةوهل ج نالبحاب للهقتلعكاللي هايةالجن واةالحاقطبيةقلية لنبة لبحقاويةولجل

تلأللإحةجبحقالعاصةاتل(ي وة لثبة ل  لبحتبةالي وة لبحسةي بح  ب اليعلنق ليلد ب ةال 
 .حت اا لبحقب دحالعأثيول البي  وال الععامليه  ب ل و لبحي 

حةةتليل ةةالبإلي  نةة  لل لبحب هذةةل ل يع جيةة لبحط حبةة  التضددمين أسددلوب يوةة ليلةةيللأيةة 
لأ ةةةةةاا لأللبحسةةةةة يوبلا ةةةةةو ولثبةةةةة سلبهوةةةةة للإذجبألدجب لجبحوالثةةةةةلل ةةةةةالبحذ نا ةةةةةال

ثتة ي للإذجأدجب لجيسة ه  لجب ةعالج لاة لية ل جحلبحوت  سةاللأ ه  بحق وي لي ق  ل
يةة لبحوسةةقا للأثاةةتحوسةةقا للي تةة لبحوةةقعامل ةةالبحو  جحةةال  نةةيل ةةالبح  حةةلل ل تقلةة 

يسةقا لبنة لإ ل ةةالهة   لناياةالجلخ صةةا.للإحةةتبحةو ل تة ل يةيل ل وةة لبنةيل ل تة  ل
بحوعاةملحووبنبةال ويةعلبحقالييةوللأية تج ت عل جحلبحقب طلل البحعو لج لي س لبحو ة  ل

بحقاويةةوللألج ل ةة لثطةة ءل ليةةوبلل(126 لصةة  ال1991 بحسةة يوبلا ل.لأدبلهةةمثتةة ل
جخ صةاللأ ذةوبحو لي ت ل الثوايل ته تلن سي لج لثولثاييلج ليتة عيلثاةتلبحعوة ل

 بهوةة  لللجيةةالعةة قل ل بةةوحلي  نةةيلج ليسةةقطيعلواةةاغلبحهةة  لنوبنةةيأ هةةولع ةةاقللإذب
يةةالععاةةمللبأل ةةاا يةة  ليةةوبللألل لبحب هذةةل لج ةةو لبحط حبةةل(126 لصةة  ال2006

بحقاويةةول يةةفل قلةةولبحلةةوب ب لبحوت  ةةبالحل  بعةةيل.لثتةة ي ل ل ق لةةقلبحهةة  ل ةةاليهةة   ل
ثو ل الد  البح نال  حعابي لبحولللأخو للأيا بن ا ل نليم(للأل وه   لبحق ا للي لل

 ةةابالثاةةتلبحةةقعامل لعق ةةقللأجج ةةادلهةة   لبي ةة واللأجلةةا لب ع ةة هلبحيذةة لبحوسةة  ال
(لجبحقالعاصةاتليت ءلثب لبحكو ملهس وهلبح  ب اليعلنقي الد ب ال  لي ل نقي الي

ع ةةو لل ةةويتالأثةةولبي ةة وال ةةالعطةةا وليهةة   لبحق ةةا للعةة حل  قأللحت ةةاا لبحلإحةةت
ثةةةة تللإحةةةةتل لبحب هذةةةةل ل يع جيةةةة لبحط حبةةةة االكتشدددداف الموجدددده أسددددلوب . يو ليلةةةةيبحيةةةة 

ع ع لنليلياب دلبحقعامللبأل اا ب  قيع  لبح ي لجب  ق  د لبحل ا لي لي بي ليوبل
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ي  جديالب قل بتلبحعواي  لبحعلايالبحوقل يالي لنب لبحقالييوللإحتجبحوعو الع إلض  ال
يالبنقلة  لبحقاويةوللبأل اا ي ليوي ليوبللأل(ل2018يلا لخ ح لبح  دقلبح  ي ل لإذ

ب ةةةةةةةةةقل بتلثوايةةةةةةةةة  لذيتيةةةةةةةةةاليقل يةةةةةةةةةاليذةةةةةةةةة ل بحول  نةةةةةةةةةا بحقو   لأ  قةةةةةةةةةوب للإحةةةةةةةةةت
يةةة ليةةةالبععةةة ليةةة لبحوهةةة   للإحةةةتبحقو يل ب  ةةةقتق  لجهةةة لبحوتةةة اا(ل يةةةويللبحوةةةقعامل

ل لبحقة بتلبحط حبةلإحةتع إلضة  الل(2018 بح  ية  لهاةا لحهة .للإي ة دلإحتبحوطاا الو ل
  ةةةةقيع  لبحقالييةةةةولحهةةةةوبلبحتةةةةاعليةةةة لعع يةةةة لبحانةةةةتلبحةةةةو لحةةةةملي ةةةة ل   يةةةة لل لبحب هذةةةة

لأ ةاا لأل(لثة ل ج ةو ل احسةال2004 لإوةوبييم ةو وللإذبح     لثايهم للبأل  حيل
 بوةةةوبييم للبأل ةةة حيليوةةة لع ق  ةةةيلعليةةةاللأطةةةا جنةةةتللإحةةةتب  قتةةة  لبحوا ةةةيلي قةةة  ل

ي بي لب  قت  لبحوا يلحملعك ل  ثاال ةاليهة   لبحقتطةي للألل(256 لص  ال2004
حةةةملي ةةة لليةةةلثوبلج عةةة  ل ةةةالبحةةةقعاملجع قةةة  ليةةةوهللبأل ةةةاا يةةةوبللأللإذجلبحق ةةةا لل

لإذلبأل ةاا حيسق ي لبحقالييولي لنل طلبحلا لبحوا اد ل اليةوبللأ بوجنتللإحتبحوه   ل
 ةةةةةقاللمليةةةةعل ةةةةة لل لبأل ةةةةاا يةةةةوبللأل ق ةةةةقليةةةةوبليةةةةةعل أ ل  ج ةةةةود(لبحةةةةو لذ ةةةةةول

بنةيلل لبحب هذةل لج ةو لبحط حبةل(256 لصة  ال2004 بووبييم لبحواضاث  لبح  ب يال
لبألية ب حق ليةقللبأل ة حيلنتةاعل ةالب ةقل بتللألع ليقلبحه  لي ةلللإحتحااصا ل

جيوبهةة لبحتوةةالبح سةةوالجبحت سةةاللبألجضةة عبحقو ا ةةالبح   ذةةالجضةةوج  لع  ج هةة ليةةعل
(لبنيل ل ا  ل1994جب  قو ثالحاوقعاملهينل ل  ل  لي لعسيانالج ق البح  لل 

 قانةةفلثاةةتلثةة  لثابيةة للأ ةةاا لأ ع   سةةالجبهةة ليذةة حالجذحةة ل للن ة حللأ ةاا 
 ل1994  ل ل بحةةةةلعق ةةةة لع حوتهةةةة  لجبحقالييةةةةولجوةةةةوج لهيةةةة عهملج  حو   ةةةةالن سةةةةه 

جبه ليو تيلع ليقللأ اا (ل ل ا  ل1998جعلا لث   لثب لبحكو م ل(201ص  ال
جعق ةةقلنقةة ليليةةوهلبح  ب ةةاليةةعلنقةة ليل(89 لصةة  ال1998 ث ةة   للبأليةة ب  ويةةعل
ل د ب الحوي ءل اد لي وجس(د ب ال

  ةالع سة ليسةقا ليهة   ل ة لية ل التضمين أسلوب يما ي ا الفروق التي كانت لصالع 
لإحةت يع جية لبحط حةللبحب هةنليةوهلبحتقة ليلبحقتطي لبحوقعو لجلبحق ا للية لبحاثةللل

  ثاياليسقا   لبحقو    لبحقالعوي  لع حق   ل البح عا ال و لن تلبحط حةللبحب هةنل
لإذ  ةاللثة لعليةاليسةقا ي  لن ة حلبحاهة  لبحقعاويةالل وبءبأليتطلياللأي ب وق    ل
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نبةةة لبحةةة  سلوق   ةةة للبحوةةة  سل قلةةةولنةةةوب ب ليةةة لأل(ل1997 ةةةو ولي وةةة لبح وةةةيل 
 ل1997 هوي لأدبؤيةةة بحوطاا ةةةاليةةة لبحط حةةةلللبألثوةةة  بحتتةةة طلبحووةةة  سلح ويةةةعل

بح ةةةوجقلبح وديةةةالبحوا ةةةاد لوةةةي لبحقالييةةةول ةةةاللبأل ةةةاا  بثةةةتليةةةوبللإذبل(98صةةة  ال
بحقعامل  يب أل  لعاويولي لبحوسقا لبحو ليعقل لبنيليت  للحةيل لة لحاتةوجعللإي  نيا

عةة حقعامل لج ةةةوح ل  نةةةتلبحوبةةة د  لويةة لبحط حةةةلل هةةةالبحةةةو لهةة دلبحوسةةةقا لجبعلةةةولنةةةوب ل
بحةو ل عاةيل ةاللبأليو للبآلخو  لبأل اا ي بحقت يولجيوهلبح  حال ليو  لبعل ذي ل ال
(ل2001 ةو وللي وة  لإذوبعيةال ةالبحةقعامل لعت   ليعلبحهة  لبحةو لهة دهلجن  بعةيلبح

بج ةةة لحاط حةةةللنةةةوب بل ليسةةةي ل قلةةةوهلوت سةةةيل ليو ةةة لبعلةةة ذهل ةةةاللبأل ةةةاا عةةة لليةةةوبل
لبأل ةةاا ع  ثةة لبحقالييةةوليةةعللألل(47 لصةة  ال2001 بحسةة ل  للبألخةةو للبأل ةة حيل

عطةةا ولنةة  بعهملجعلةة يهملع حوسةةقا ل عايةةيلج ةةلللإحةةتلأد جب ةةق  وقهملحةةيليةةالبحةةةو ل
ي ةاللياوة بلعأ ة حيللجطةوقليقعة د لحقةا يولبح ةةوصلحاقالييةوللأللبأل ةق ذبحقأ ي لثاتل
لإحةتبحو  ضيالعو ل قت  لليةعلييةاحهملجب ةقع بدبعهمليوة ل ةلد للبألنتطا اليو   ال

للأ ةةة هيةةةتهملجيةةةوبليةةة لعلةةة   همل كو ةةة بلجيه   ةةة بلج  حقةةة حاليسةةة ث يملثاةةةةتلبحقةةةوبع ل يوةةة لو
بحو  ضةةةياليهوةةةالحيسةةةتل ةةةهايلهيةةةنلعةةة    لبح ع حيةةة  للأل(لبحةةةو لنةةة  ل1984وةةةال 

      للجي  لب قل بتلبحو  سلحت  حيللبحواللوالحوح لإي  ني   قطالل
 (BON.jr, 1984, p. 17)يتةة علبحقالييةةولثاةةتلعلةةا مللبأل ةةاا يةةةوبللأل وةةة ل

عإثط لةةيللبألهسةة بحعوةةة لجبحوغبةةال ةةالب  علةة ءلن ةةاللأثتةة ءجيعو ةةاليسةةقابيمللأن سةةهم
ألدبءلبحاب للجب قل بتلبح ي لبحوت  ةللحقت يةوللأ ذوبح وصالحاقالييولحالي تلوقكةوب ب ل

ب نقلةة  للأجبحو ةةاعللأجيةة ليةةةاليطاةةةا لج ةةةا ولبحعوةة لحاقاويةةوليةة لأ ليسةةقا ل و ةة هل
بحق ةةوي للأ ةةاا لأل  .ت.ج ةة   ل ةةاليةةوبلبح ةة دلج لةةا لليا ليسةةقا ليلقاةةفلإحةةت

حت  للبألدبءي عليسقا   ليقع د لي للإذيطوحلي هاي ليلقا  ل الع ويملبحاب لل
يأخةةولوتظةةولب ثقبةة  للبأل ةةاا يةةوبللألبحاب ةةل"لج اضةة لثبةة سلبهوةة لبحسةة يوبلال"

نبة لبحقاويةولهةا ليسةقا لوة  ليسقا   لبح فل  ياال لجبحلوب لبحوليسةالي ةاللية ل
نتةةةةةة طللأل(ل1980ج تةةةةةةيولي  تةةةةة  ل(102 لصةةةةة  ال1991 بحسةةةةةة يوبلا للل"بحعوةةةةة 

  حتتةةة طللبأل ةةة سبحوةةةقعاملجأدبؤهل ةةةقملثةةة لطو ةةةقلي واثةةةاليةةة لبحةةة جب علجثاةةةتليةةةوبل
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نقي ةاليهوةالحقا يةيلبحةقعاملجبحقا ةيللإحةتجبحة جب علع وعهة لثالنةالجوي يالجيةوهلعةلد ل
قلبحقلةةةة تلع حقةةةة   للبحقو ةةةةا ل لةةةةال ليوبهةةة لبحةةةقعاملعقطةةةا لدجب ةةةعلبحةةةقعاملثةةة لطو ةةة

ية لخةةال لل لبحب هذةل لج هةولبحط حبةل(206 لصة  ال1980 ن ةيف لللجب ن ةة دب 
ع ليةةةةقليسةةةةقا   ل يةةةة  لحاقالييةةةةولي ةةةةب لحهةةةة لدب عةةةة بلب بةةةةولجأ ذةةةةولحقلطةةةةال ويةةةةعل

يوة لي عة للبألدبءع حذلالع حت  لحقكةوب لهة   لبحت ة حل ةاللبإلهس سبحوسقا   ليعل
ثةةة دليةة لبحو ةةة ج  للأ ذةةولأدبءبي  ويةةةاليةةعلي  جحةةةاللأ ذةةوبحتةةعا لبحةةوبعالحاقالييةةةول

   لخ لبحتوجعلبحو  دلحوسةقا لصةعا اليعةي لجيعلع لألدبءلبحاب للج ااغلبحه   
هسةةةللن  بعةةةيلدجللبنقظةةة  لجصةةةا لللأثاةةةتيسةةةقا لصةةةعا اللإحةةةت ةةة للبحقاويةةةول قلةةة تل

لإحتيوبلبحوسقا لج وح لخط لخطا لص ي الجيت  باليعلن  بعيلجصا للإحتديالليل
يعقوةة للبأل ةةاا يةةوبلللأل(ل1997بح وةةيل لأ ةة هيوهاةةالب قسةة  لبحوهةة   للجيةةوبليةة ل

 ويةعلبحقالييةوللإشوبك  ليسقا   لبحقالييول البح   لبحابه لجبحعو لثاتلثاتليوبث
يتة كليو   ةالب لعطبيةقلحا و ةاللأللأ جبه لج  لهسلليسقابهلللآ اللبألدبء ال

لأل.  ةاللثاةةتل(98 لصة  ال1997 هوةي ل ةالبحانةتلن سةيلعوسةقا   ليقعةة د ل
بخ قل اللإذبيسقا لبن ليسقا لبن للإحت قي لبح وصالحاقاويولحاو اعللبأل اا يوبل

حاقاويةوللليةولل قةي لهو ةال بيةو لأ ةاا ب قي دلبحوسقا لبحو له دهلحت سيل هالوةوح ل
علا وياليسةقوو للأدب لبحوعي  للأجبحقعاملجبحوو   ا.لج  نتلج نالبحاه  لبحقعايوياللأثت ء

لأجعةأخوهلج ةبلليةوبلبحقلة تللأجيسةقا لعل يةيلليطاعلثايه لبحقاويةوليقةتليتة ءلحوعو ةا
لأدبلةةةيبحق ةةوي لج عةةة لب نقهةةة ءلبحعوةة لعةةةيليسةةةو لحاقاويةةولوقلةةةا مللأ ةةةاا لألبحقةةأخو.ل

بحوهوةالبحقةال ةقعاملثايهة لجية  ل  ي  قةيللأجحاوهة   للإعل نةيعلا و لذبعي لحوعو ةالية  ل
يلقبولن سةيلنبة لب خقبة  لبحوعة للألبحط حلليو  للأل(ل2006 و ولثب لبحكو مل لإذ

بحوسةقا لبحةو ل ايةيلععة لبخقبة  هل ةالبحاهة  لبح وثيةاللإحتحيلي لنب لبحو  سلجحيتقل ل
 لص  ال2006 بح ايم للبحووهاالبحقالعايه للإحت تايلحيتقل للأجحي  دلي  لن  هيل

بحق ةةةوي ل ةةةا ولبح وصةةةالح ويةةةعللأ ةةةاا لألل لبحب هذةةةل ل.جثايةةةيل ةةةو لبحط حبةةة(256
 ة لعاويةوللإي  نيةاهسةلللبألدبءبحقالييولحالي تلعأدبءلبحاب للبحو ا ي لعيل. وة لي ةالل

لأ ذةوع إلض  الإلي  نيالعلا ملبحقاويولذبعي ليو ل لد لع حقاويولح ةللبحوت  سةالجبحعوة ل
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تلبحق ةةةويتالثاةةةلبأل ةةةاا جيةةةوبليةةة ل ةةة لل ةةةبب ل ةةةالع ةةةاقللبإلضةةة  اج ةةةو لبح هةةة ل
لبأل ةة حيلية للأ ذةو ةالع سةي ليسةقا ليهةة   لبحقتطةي لجبحق ةا لللبآلخةو لبأل ة حيل
(لجبحقةةالن حةةتللبنةةيل ةةال1998 مل ولحةةملعق ةةقليعةةيلث ةة  لثبةة لبحكةةل جيةةوبليةة لبألخةةو ل

 لجعق ةةقلنقةة ليليةةوهلبح  ب ةةاليةةعلبألخةةويةة للأ  ةة لأ ةةاا ثالنةة  لبحقعاةةيمل ل ا ةة ل
حت اا لبحق ويتاللأ   (لجبحقاللووبيوالن ج جلو ل الن ج لبح بينق ليلد ب ال 

لإحتلعطا ولبحوه  ب لبأل   يالحكو لبحط لو 
ل
 بنةيللإذبح وضةيالنة لع للةتل  لية للألجثاييلجي لخةال ليت نتةالبحتقة ليل لة لعبةي ل

حةةملي ةةالليتةة كلبخةةقال ل ةةاليسةةقا لع سةة ليهةة   لبحقوو ةةولجب  ةةقلب  لعةة خقال ل
 لج ةة لليتةة كلبخةةقال ل ةةاليسةةقا لع سةة ليهةة   لبحقتطةةي لجبحق ةةا لللبأل ةة حيل

 بحق وي للأ اا بحق    لح  ح للأ  حيلثت لبحو ا لجبإلن ثلع خقال ل

 التوصيات:

ع يةةالبإل ةة د ل ةةالبحق ييةةوليةة لبحابنةةعلبحقو ةةا لبحق   سةةالبحوعةة الجع سةةيتي لنةةادلإثطةة ءل
لبحقاصي  لبحق حيا

بحق   سالخال لد سلبحقو يةالبحب نيةالجلبحو  ضةيالع يةالب وقعة دللع أل  حيلبحعو ل .1
 ث لبحعتابليالجلبحل اصيال البحق    .

بح وصلثاتلأللعكةاللأ ة حيللبحقة    لبح   ذةالضةو لبحوتهة  لعة    لبحقو يةال .2
 بحب نيالجلبحو  ضيال.

إ وبءلد ب   ليتة وهالحا  ب ةالبح  حيةال ةالي ة  ل ةو لبحية لجلبألحعة  لبح و ثيةال .3
 بحولقا النظوبلحلاقه لجلثاتل ئ  لثوو اليلقا الجحكاللبح تسي 
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إ ةةةوبءلد ب ةةة  ليتةةة وهالحا  ب ةةةالبح  حيةةةاليةةةعلإي  نيةةةالب ةةةقل بتلوةةةوبييلععايويةةةال .4
يلقا ةةاليةة لهيةةنلبحهةة  لجلبحو ةةواللوهةة  لبحول  نةةالويتهوةة لجلبح  ةةا لثاةةتل

 أ   لووبييليو  لبثقو دي لجلعطبيله 
ثاةةتليهة  ب لأ   ةيالجأحعةة  ل   ضةيالأخةةو لجلعطبيةقلأ ة حيللبحقةة    لبحذالثةال .5

ب ةةةقل بتلب خقبةةة  ب لبحوه   ةةةةالإلي  نيةةةالنيةةة سليسةةةةقا لبألدبءلبحوهةةة   لحا ئةةةة  ل
 بحوسقه  ا

ضةةةوج  لبحقتا ةةةعل ةةةالب ةةةقل بتلأ ةةة حيللبحقةةة    ل ةةةالبحاهةةة  لبحقعايويةةةالبحابهةةة  ل .6
 حق سي ليسقا ليه   لبحق ا للثت لبحو ا 

 ةةةةالعطةةةةا وليهةةةة   للبإلنةةةة ث ي ةةةة والثتةةةة لبحق ةةةةوي لحقةةةةأثيوهلبلأ ةةةةاا ب ةةةةقل بتل .7
 بحق ا للع حل  ل ال و لبحي 
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 الخالصة العامة :

التدريس الفعال ال  أنالمحاور األساسية، حيث  إحدىتعد أساليب التدريس الحديثة 
يعتبر مجرد وظيفة، بل هو عملية تصميم ضخم و متشعب، له مرتكزات مباشرة 

، لذا األساسيةباألفراد فان فهم العوامل المؤثرة في التدريس تعتبر من أهم العوامل 
 األهدافأصبح من ضروريات العمل التربوي، وهو يعتمد على جملة من المعطيات و 

 ة التعليميةطالتعلم و األنشكم يعتمد على وسائل 

و نتيجة لجهود العلماء و الباحثين لتطوير طرق التدريس، فقد ظهرت أساليب تدريس 
لبدنية و دة مجموعة األساليب في التربية اجديدة ل" موسكا موستن"حيث يقول" أن وال

الرياضية قد جلبت معها االبتهاج قد اتسع مداها عبر السنين من حيث مداركها 
 "ة لعملية التدريس و تطبيقاتها العلميةالنظري

ولهذا فان أساليب التدريس الحديثة أخذت من تصورها العالقة الجديدة لعملية التدريس 
والهدف، و أصبح األسلوب هو الذي يحدد نوع السلوك الذي  بين المعلم و المتعلم

بشكل كبير  يسلكه الملم مع تلميذه فهو يؤثر على شخصية التلميذ و يساهم في بنائها
يستعد لمواجهة المستقبل و بالتالي فهي عملية هادفة تتسم بالحيوية عكس ما كانت 
عليه سابقا عندما كانت تعتمد على دور المعلم المحوري في عملية التعلم. لكن مع 
ظهور هذه األساليب الحديثة تم االعتناء بالمتعلم و دوره الفعال، ينتقل تدريجيا من 

 القرار إلى االستقاللية في اتخاذ القرار. التبعية في اتخاذ

تناول  إلىاألدوار االيجابية التي تلعبها أساليب التدريس الحديثة، دفع بنا  إلىونظرا 
"التبادلي و التضميني و االكتشاف الموجه" باقتراح وحدات تعليمية  األساليببعض 
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مبنية على أسس علمية موجهة لتطوير بعض المهارات األساسية في كرة اليد لدى 
   تالميذ السنة األولى من التعليم الثانوي  



  المصادر

  و
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-مستغانم –جامعة عبد الحميد ابن باديس    

 معهد التربية البدنية و الرياضية

لنشاط البدني الرياضي التربوي)مدرسي(قسم ا  

 

 تسبمراة ترشيح تالتخبارات  
 تحية طيبة....

ة و الرياضية في لبان الباحثان بدراسة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في علوم و تقنيات النشاطات البدنيايقوم الط
تعلم بعض  بعض أسرليب تلبدايس على : تثر تسبخدتمتخصص النشاط البدني الرياضي )مدرسي( تحت عنوان 

(سنة.16-15لبالميذ تلسنة تألولى ثرنوي )يد في كرة تل تألسرسيةتلمهرات    

ب لقياس كل اختيار اختبار واحد ترونه انس نظرا لما لسيادتكم من باع واسع و خبرة وفيرة في هذا المجال، نرجو منكم
عينة الدراسة  ترونها مناسبة لمستوى  أخرى اختبارات  أو، مع اقتراح تعديل )×(عنصر من العناصر التالية بوضع عالمة 

ك خدمة للبحث العلمي.وذل  
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2018/2019تلسنة تلجرمعية:   



حالترشي إضافات أو المالحظات  نوع االختبار  اسم االختبار الهدف منه 
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 اسم الخبير الدرجة العلمية التخصص
   

 







الدراسة االستطالعية             نتائج الخام                                                    
 

ين التصويب من الوثب على هدف
( سم60*60ابعادهما )  

كرة التنطيط المتعرج بال
م30لمسافة   

ل سرعة التمرير و االستقبا
امتار 3على الحائط لمسافة   

 الرقم األسم واللقب

 01 بوهند حمزة 21 20.60 1

2 .17  02 جبلي عبد الحفيظ 25 64

 03 حداد خليل 23 18.23 3

عبد الواحدرزوق محمد  19 19.05 1  04 

 05 ريغي سليم 17 19.54 0

 06 بغدادي مباركة 16 22.02 0

 07 بن دحو كوثر 13 24.03 1

 08 بن سماعين المية 17 23.11 1

 09 بن نافلة يسرى  15 24.07 0

 10 بوجالل أمال حياة 16 21.87 0

 

  



الدراسة االستطالعية             نتائج الخام                                                    
 

ين التصويب من الوثب على هدف
( سم60*60ابعادهما )  

كرة بالالتنطيط المتعرج 
م30لمسافة   

ل سرعة التمرير و االستقبا
امتار 3على الحائط لمسافة   

 الرقم األسم واللقب

0 .20  01 بوهند حمزة 22 30

2 .17  02 جبلي عبد الحفيظ 24 53

 03 حداد خليل 25 18.45 2

 04 رزوق محمد عبد الواحد 18 19.17 2

 05 ريغي سليم 19 18.58 1

 06 بغدادي مباركة 15 23.02 1

 07 بن دحو كوثر 14 22.47 0

 08 بن سماعين المية 16 23.24 1

 09 بن نافلة يسرى  17 23.56 1

 10 بوجالل أمال حياة 14 22.20 0

 



 نتائج الخام
 

 العينة األولى) األسلوب التضميني(

 نتائج االختبارات القبلية:

ن التصويب من الوثب على هدفي
( سم60*60ابعادهما )  

التنطيط المتعرج 
م30بالكرة لمسافة   

لى سرعة التمرير و االستقبال ع
امتار 3الحائط لمسافة   

 الرقم األسم واللقب

 01 أوزمار ميلود 23 20.33 2
حميميدي ياسينبن  21 20.60 1  02 
 03 بوجالل قويدر عبد الكريم 25 17.53 2
 04 بوذبيحة أكرم محمداألمين 22 18.45 0
 05 بونعجة عبد اللطيف 23 18.58 0
 06 بونوارة منير 17 19.78 1
 07 ثابتي طيب 24 18.14 1
 08 حداد عبد الرحمان أبو الخليل 22 18.44 2
الستاررباح جياللي عبد  19 19.17 1  09 
 10 عزري اسحاق 23 18.81 1
 11 زقالم محمد صديق 26 17.23 2
 12 غوثي طاهر 23 18.06 1
 13 فكراش عبد القادر 24 17.34 1
 14 محال خير الدين 19 19.34 1
 15 حسني أمال 14 22.08 0
 16 أسية زيانية 18 23.68 0
 17 برايح زهرة 20 22.05 1
 18 برواين نادية 17 22.84 0
 19 بعوز زينب 18 22.23 0
 20 بن حميميدي فاطيمة الزهراء 15 24.34 0
ءبن سطال خنسا 19 22.08 1  21 
 22 بوصويفة غنية 20 21.91 1
 23 رحموني شيماء 15 23.24 0
 24 زمالي بشرى  18 22.74 1
 25 فتحة ايمان 12 23.56 0
 26 مكيد سعدية 22 18.97 0
اكراممجاهد فافة  16 23.07 1  27 
 28 مختار خروبي بشرى  13 23.09 0
 29 مركوزة بشرى  17 22.37 0
 30 مكيد أحالم 19 21.87 1

 

 

 



 نتائج الخام
 

 

 العينة الثانية)االسلوب التبادلي(

 نتائج االختبارات القبلية:

ن التصويب من الوثب على هدفي
( سم60*60ابعادهما )  

التنطيط المتعرج 
م30بالكرة لمسافة   

لى االستقبال عسرعة التمرير و 
امتار 3الحائط لمسافة   

 الرقم األسم واللقب

 01 بلقاسم أنس 22 18.61 1
 02 بن خلف هللا محمد اسماعيل 24 17.12 2
 03 بوشاقور بن عومر  19 19.55 0
 04 بوعبد هللا ميلود 18 22.50 0
 05 بونية أيوب 25 19.15 3
 06 حسني عادل 23 18.19 0
باللحشالف  22 17.23 2  07 
 08 ريغي طاهر مهدي ريان 24 18.06 0
 09 العربي بلجريوات محمد 23 17.34 2
 10 مغراوي لخضر محمد اسالم 25 19.22 1
 11 بن األحرش محمد ضياء الدين 24 19.34 2
 12 عويمر صالح الدين 19 18.33 0
 13 قاسمي عالل 24 18.54 1
 14 قراب عالء الدين 23 19.02 1
1 .20  15 بلغازي ياسمين 16 30
 16 بلهواري وفاء 17 21.05 0
 17 بن خلف هللا خديجة 16 20.33 1
 18 بن خلف هللا فريال 18 21.05 0
 19 بن ديسة سمية 12 24.03 1
 20 بن كوكة بشرى  18 20.11 0
 21 بودالية خديجة 19 25.18 1
 22 بوزبوجة ايمان 14 23.98 1
 23 بورقعة وصال 15 24.12 0
 24 بيوض نسرين 12 23.04 1
 25 تميمي زوليخة ريهام 22 22.01 0
 26 جبابرة فاطمة زهرة 17 23.96 1
 27 جبلي أميرة 17 23.24 0
 28 جفال خديجة 18 21.98 2
 29 شرفي زهيرة شيماء 16 32.56 1
 30 عريبي هاجر 17 24.03 0

 

 



 نتائج الخام
 

 العينة الثالثة)اسلوب االكتشاف الموجه(

 :االختبارات القبليةنتائج 

ن التصويب من الوثب على هدفي
( سم60*60ابعادهما )  

الكرة التنطيط المتعرج ب
م30لمسافة   

 سرعة التمرير و االستقبال
امتار 3على الحائط لمسافة   

 الرقم األسم واللقب

 01 بشصايص محمد 22 20.33 2
 02 بصادوق عيسى 23 19.23 2
محمدزكرياءبكرادة حمزة  25 19.65 1  03 
 04 بن شعالل زكرياء 22 19.47 1
 05 بن قلة محمد األمين الطاهر 25 18.65 1
 06 بورزيق محمد األمين 17 18.97 0
 07 حمدان محمد 21 19.22 1
 08 دراري ياسربشير 19 20.08 0

 09 دريهم أحمد 18 20.31 0
 10 87راشد اسالم 20 18.12 0
األمينشوفة محمد  18 18.32 1  11 
 12 طنجي عبد النور 15 19.55 0
 13 عشور صحبي علي 21 19.26 2
 14 قدوس عبد الرحمان 17 19.35 0
 15 مجاهد نصر الدين 20 20.14 2
 16 بلعسري هيبة هللا 19 22.18 1
 17 بن خلف هللا أسماء 18 22.97 0
 18 بن سعيد ز و خلود 16 23.99 1
 19 بوخنشة اكرام 12 24.01 1
 20 بودرقة سليمة 14 23.58 0
 21 بوغرارة زهرة ايمان 18 22.66 1
 22 تواتي مروة 16 22.65 0
 23 جلجال مروة 13 23.48 1
 24 خوان أمينة 16 23.54 0
 25 زعيم سعاد 17 22.82 1
 26 سيار نسمة 18 20.12 0
 27 العربي دعاء 16 22.32 1
 28 عويمر حليمة السعدية 19 22.18 1
 29 قلقال بشرى  18 20.32 1
 30 مزغراني شيماء 19 25.09 0

 



 نتائج الخام
 

 العينة األولى) األسلوب التضميني(

 نتائج االختبارات البعدية:

 

ن التصويب من الوثب على هدفي
( سم60*60ابعادهما )  

التنطيط المتعرج 
م30بالكرة لمسافة   

لى سرعة التمرير و االستقبال ع
امتار 3الحائط لمسافة   

 الرقم األسم واللقب

 01 أوزمار ميلود 21 19.03 1
حميميدي ياسينبن  20 20.00 2  02 
 03 بونعجة عبد اللطيف 23 18.51 0
 04 بوجالل قويدر عبد الكريم 21 17.59 3
 05 بوذبيحة أكرم محمداألمين 19 18.40 1
 06 محال خير الدين 20 19.22 2
 07 عزري اسحاق 25 18.15 0
 08 زقالم محمد صديق 20 17.12 2
 09 غوثي طاهر 22 17.22 0
 10 فكراش عبد القادر 21 17.02 1
 11 بونوارة منير 22 19.70 1
 12 ثابتي طيب 24 18.18 0
 13 حداد عبد الرحمان أبو الخليل 22 18.49 3
 14 رباح جياللي عبد الستار 20 19.16 0
 15 حسني أمال 18 22.02 2
 16 أسية زيانية 17 23.99 0
 17 برايح زهرة 19 22.05 2
 18 برواين نادية 14 22.11 1
 19 بعوز زينب 15 22.03 1
 20 بن حميميدي فاطيمة الزهراء 16 24.19 1
ءبن سطال خنسا 16 22.01 0  21 
 22 بوصويفة غنية 17 21.94 0
 23 رحموني شيماء 16 23.24 1
 24 زمالي بشرى  17 22.44 0
 25 فتحة ايمان 15 25.29 2
 26 مكيد سعدية 20 18.12 1
اكراممجاهد فافة  16 23.00 0  27 
 28 مختار خروبي بشرى  15 22.12 1
 29 مركوزة بشرى  16 22.39 1
 30 مكيد أحالم 17 21.02 2

 

 



 نتائج الخام
 

 

 العينة الثانية)االسلوب التبادلي(

 نتائج االختبارات البعدية:

ن التصويب من الوثب على هدفي
( سم60*60ابعادهما )  

التنطيط المتعرج 
م30بالكرة لمسافة   

لى االستقبال عسرعة التمرير و 
امتار 3الحائط لمسافة   

 الرقم األسم واللقب

 01 بلقاسم أنس 22 17.44 2
 02 بن خلف هللا محمد اسماعيل 25 17.89 2
 03 بوشاقور بن عومر  23 19.09 2
 04 بوعبد هللا ميلود 19 22.59 0
 05 بونية أيوب 16 19.88 3
 06 حسني عادل 24 18.98 1
باللحشالف  23 17.78 0  07 
 08 ريغي طاهر مهدي ريان 19 18.52 3
 09 العربي بلجريوات محمد 24 17.98 1
 10 مغراوي لخضر محمد اسالم 20 20.12 2
 11 بن األحرش محمد ضياء الدين 23 19.34 0
 12 عويمر صالح الدين 22 18.35 1
 13 قاسمي عالل 20 18.98 2
 14 قراب عالء الدين 19 19.05 2
 15 بلغازي ياسمين 18 20.55 0
 16 بلهواري وفاء 18 20.15 0
 17 بن خلف هللا خديجة 19 20.13 2
 18 بن خلف هللا فريال 19 20.88 1
 19 بن ديسة سمية 19 24.99 0
 20 بن كوكة بشرى  19 20.16 1
 21 بودالية خديجة 15 24.12 0
 22 بوزبوجة ايمان 19 23.22 0
 23 بورقعة وصال 22 24.15 1
 24 بيوض نسرين 17 23.15 2
 25 تميمي زوليخة ريهام 18 22.16 0
 26 جبابرة فاطمة زهرة 20 23.03 1
 27 جبلي أميرة 19 23.22 1
 28 جفال خديجة 20 22.03 0
 29 شرفي زهيرة شيماء 13 22.12 2
 30 عريبي هاجر 18 24.08 0

 

 



 نتائج الخام
 

 العينة الثالثة)اسلوب االكتشاف الموجه(

 االختبارات البعدية:نتائج 

ن من الوثب على هدفي التصويب
( سم60*6ابعادهما )  

الكرة التنطيط المتعرج ب
م30لمسافة   

 سرعة التمرير و االستقبال
امتار 3على الحائط لمسافة   

 الرقم األسم واللقب

 01 بشصايص محمد 17 20.88 2
 02 بصادوق عيسى 19 21.98 1
محمدزكرياءبكرادة حمزة  14 19.66 0  03 
 04 بن شعالل زكرياء 25 19.81 2
 05 بن قلة محمد األمين الطاهر 20 18.23 0
 06 بورزيق محمد األمين 21 18.14 0
 07 حمدان محمد 19 19.07 0
 08 دراري ياسربشير 17 19.23 0

 09 دريهم أحمد 19 20.98 3
 10 87راشد اسالم 15 18.01 0
األمينشوفة محمد  16 18.30 2  11 
 12 طنجي عبد النور 17 19.02 0
 13 عشور صحبي علي 18 19.88 1
 14 قدوس عبد الرحمان 15 19.55 1
 15 مجاهد نصر الدين 18 21.14 1
 16 بلعسري هيبة هللا 15 22.31 0
 17 بن خلف هللا أسماء 16 22.06 0
 18 بن سعيد ز و خلود 17 23.16 1
 19 بوخنشة اكرام 21 25.00 0
 20 بودرقة سليمة 17 22.23 0
 21 بوغرارة زهرة ايمان 19 21.55 0
 22 تواتي مروة 17 22.11 0
 23 جلجال مروة 19 23.29 1
 24 خوان أمينة 14 23.20 0
 25 زعيم سعاد 25 22.20 1
 26 سيار نسمة 20 20.15 0
 27 العربي دعاء 21 22.10 1
 28 عويمر حليمة السعدية 19 22.16 0
 29 قلقال بشرى  17 22.22 0
 30 مزغراني شيماء 19 22.00 1

 



 (01ورقة الواجب رقم )

 التاريخ:    /    /كرة اليد                                                     النشاط: 

 األسلوب التبادلي و األسلوب التضمينياألسلوب المستخدم:

 تعلم التلميذ كيفية تمرير الكرة و استقبالها الهدف التعلمي:

 اسم التلميذ المؤدي:

 المالحظ:اسم التلميذ 

 دور التلميذ المؤدي : أداء ثالث محاوالت للحركة .1
 دور التلميذ المالحظ: تقديم التغذية الراجعة .2

 للمحاولة الخاطئة)×( / ( للمحاولة الصحية و عالمة  تسجيل األداء بوضع عالمة )-
 يتم التبديل بعد المحاولة األولى .3

 (1إذا لم ينجح التلميذ المؤدي في المحطة التي اختارها عليه الرجوع الى المحطة رقم )*

 (2المؤدي رقم) (1المؤدي رقم ) األعمال
1 2 3 1 2 3 

       م3على الحائط من مسافة  الصدرية  التمرير أداء -1
       م 4على الحائط من مسافة  الصدرية أداء التمرير-2
       م6أداء التمرير الصدرية على الحائط من مسافة  -3
       م2أداء التمرير الجانبي على مسافة  -4
       م4أداء التمرير الجانبي على مسافة  -5

 



 (02ورقة الواجب رقم )

 التاريخ:    /    /كرة اليد                                                     النشاط: 

 األسلوب التبادلي و األسلوب التضمينياألسلوب المستخدم:

 أن يتعلم التلميذ السرعة في األداء أثناء التنطيط الهدف التعلمي:

 اسم التلميذ المؤدي:

 التلميذ المالحظ:اسم 

 دور التلميذ المؤدي : أداء ثالث محاوالت للحركة .1
 دور التلميذ المالحظ: تقديم التغذية الراجعة .2

 للمحاولة الخاطئة)×( / ( للمحاولة الصحية و عالمة  تسجيل األداء بوضع عالمة )-
 يتم التبديل بعد المحاولة األولى .3

 (1اختارها عليه الرجوع الى المحطة رقم ) إذا لم ينجح التلميذ المؤدي في المحطة التي*

 (2المؤدي رقم) (1المؤدي رقم ) األعمال
1 2 3 1 2 3 

       م 15أداء التنطيط على خط مستقيم لمسافة -1
       م 30أداء التنطيط على خط مستقيم لمسافة -2
       م15أداء التنطيط على خط متعرج لمسافة  -3
       م30متعرج لمسافة  أداء التنطيط على خط-4
       أداء التنطيط من مختلف الوضعيات )من الحركة أو من الثبات(-5

 



 (03ورقة الواجب رقم )

 التاريخ:    /    /كرة اليد                                                     النشاط: 

 األسلوب التبادلي و األسلوب التضمينياألسلوب المستخدم:

 أن يتعلم التلميذ تقنية التصويب من مختلف األبعاد الهدف التعلمي:

 اسم التلميذ المؤدي:

 التلميذ المالحظ:اسم 

 دور التلميذ المؤدي : أداء ثالث محاوالت للحركة .1
 دور التلميذ المالحظ: تقديم التغذية الراجعة .2

 للمحاولة الخاطئة)×( / ( للمحاولة الصحية و عالمة  تسجيل األداء بوضع عالمة )-
 يتم التبديل بعد المحاولة األولى .3

 (1اختارها عليه الرجوع الى المحطة رقم ) إذا لم ينجح التلميذ المؤدي في المحطة التي*

 (2المؤدي رقم) (1المؤدي رقم ) األعمال
1 2 3 1 2 3 

       م 6م من مسافة 50*50التصويب من الثبات على مربعات مساحة-1
       م9م من مسافة50*50التصويب من الثبات على مربعات مساحة -2
       م 6م من مسافة50*50التصويب من القفز على مربعات مساحة -3
       م9م من مسافة50*50على مربعات مساحة التصويب من القفز  -4
       م 50*50التصويب مع السقوط على مربعات -5

 



: تعلم التلميذ كيفية تمرير الكرة و استقبالهاالهدف اإلجرائي الرئيسي  
 د 60زمن الوحدة:                                                       01 الوحدة التعلمية:

كرات، شواخص، صافرة الوسائل البيداغوجية:  

 

 

 

 

اإلجرائية  األهداف وضعيات التعلم المدة  معاير النجاح
 الثانوية

 المراحل

 بالهدوء و االلتزام -
التسخين الجيد 

للعضالت لتفادي 
اإلصابات و البعد 
.عن العمل العشوائي  

د 15  
 
 
 

 

شرح هدف  ، االصطفاف -
 الحصة.

جري خفيف حول الملعب ثم  -
القيام بتمرينات اإلحماء العام 

 والخاص .

 التحضير النفسي -
 للتالميذ .

لقسم التالميذ لتحضير  -
 الرئيسي .

 
 التحضيرية

 

مراعاة ان يكون  - 
الجسم مرنا عند 

 التمرير .
مراعاة الدقة في  -

 التمرير.
تجنب التمريرة  -

 البطيئة .

د 30  شرح وعرض مهارة التمرير من - 
ع فوق الكشف المرتبة الطويلة م

 شرح كيفية االستقبال.
 الوقوف بالتقابل مع الزميل -

ل من والقيام بالتمرير و االستقبا
نهما مسافة قصيرة ثم االبتعاد بي

 حتى خط التماس. 
الصعود بالكرة مثنى مثنى  -

 بسرعة حول الملعب.
 

 تعلم تمرير الكرة و -
 استقبالها.

التمرير من الوثب. -  
تنمية السرعة. -  

 الرئيسية

الحث على  -
التام  االسترخاء
.للعضالت  

دد 5 هي جري خفيف حول الملعب ينت - 
بالمشي مع القيام بتمارين 

 االسترخاء.

 العودة بأجهزة الجسم -
.إلى الحالة الطبيعية  

 الختامية



 

 

: تعلم التلميذ دقة التمرير من الحركةالهدف اإلجرائي الرئيسي  
 د 60زمن الوحدة:                                                         02الوحدة التعلمية:

كرات، شواخص، صافرة الوسائل البيداغوجية:  

 معاير النجاح
 

الم
 دة

ويةاألهداف اإلجرائية الثان وضعيات التعلم  المراحل 

بالهدوء و  االلتزام -
التسخين الجيد 

 للعضالت لتفادي
 اإلصابات و البعد عن

 العمل العشوائي.

15 
 د
 

شرح هدف  ، االصطفاف -
 الحصة.

جري خفيف حول الملعب ثم  -
القيام بتمرينات اإلحماء العام 

 والخاص .

التحضير النفسي  -
 للتالميذ .

قسم تحضير التالميذ لل -
 الرئيسي .

 التحضيرية
 

التأكد على حركة  -
.رسغ اليد خلف الكرة  

 يجب تحريك كثف -
 الذراع الرامية للخلف
 -بشكل حواري .   
ار التركيز على استقر 

اليد خلف الكرة لكي 
 تكسب حدة التمرير .

كاز التأكيد على االرت -
الجيد على الرجل 

المعاكسة لليد التي 
 ترمي الكرة.  

45 
 د

ل على يقف كل تلميذين بالتقاب - 
م ، يتم تمرير الكرة 5بعد مسافة 

ة.بينهما باستخدام المرجحفيما   
عتماد نفس التمرين السابق مع اال -

 على التمريرة المرتدة.
يقف الالعبون على شكل  -

دل قاطرتين متوجهتين يتم تبا
في  التمرير واالستقبال مع الجري 

ير خط مستقيم لإلمام ويكون التمر 
 جهة اليمين ثم جهة اليسار .

ين تقسيم التالميذ إلى مجموعت -
بل على خطي عرض الملعب بالتقا

نهما دون حيث يتم التمرير مباشرة بي
 لمس الكرة األرض .

ر تحسين مهارة التمري -
 من مختلف الجهات .

ن التأكد على التمرير م -
 فوق الكثف .

اخذ الوضعية  -
ر.الصحيحة أثناء التمري  

 الرئيسية

 اءاالسترخالحث على  -
.تام للعضالتال  

5 
 د

هي جري خفيف حول الملعب ينت -
بالمشي مع القيام بتمارين 

العودة بأجهزة الجسم  -
.إلى الحالة الطبيعية  

 الختامية



 

 

 

 : ان يقوم التلميذ بتحسين تقنية التمرير و االستقبالالهدف اإلجرائي الرئيسي
 د 60زمن الوحدة:                                                        03 الوحدة التعلمية:

كرات، شواخص، صافرة الوسائل البيداغوجية:  

 االسترخاء.

المد  معاير النجاح
 ة

يةاألهداف اإلجرائية الثانو  وضعيات التعلم  المراحل 

 بالهدوء و االلتزام -
التسخين الجيد 

 للعضالت لتفادي
 اإلصابات و البعد عن

 العمل العشوائي.

15 
 د
 

شرح هدف  ، االصطفاف -
 الحصة.

جري خفيف حول الملعب ثم  -
القيام بتمرينات اإلحماء العام 

 والخاص .

التحضير النفسي  -
 للتالميذ .

قسم تحضير التالميذ لل -
 الرئيسي .

ةالتحضيري  
 

يجب أن يكون  -
 اتصال بصري بين
 الممرر و المستلم .

الم التركيز على است -
.الكرة بكلتا اليدين  

منى التمرير باليد الي -
 ثم اليسرى.

 الحث على تطبيق -
تقنية التمرير و 

 االستقبال.

45 
 د

ل الحائط و الزمي ىالتمرير عل -
ررها الذي وراءه يستقبل الكرة ويم

اوب.أيضا على الحائط وهكذا بالتن  
 تقسيم التالميذ إلى فوجين -

رير مع يشكلون مربعا حيث يتم التم
 تبديل األماكن قطريا . 

حيث  تقسيم التالميذ إلى فوجين -
ول يتم الصعود بين اثنين على ط

 الملعب .
منافسة موجهة.  -  

ير تحسين تقنية التمر  -
 ،االستقبال 

كرة.التحكم في توجيه ال -  
معرفة مدى اتجاه  -

دف الحصة.التالميذ له  

 الرئيسية

الحث على  -
التام  االسترخاء
.للعضالت  

د 5 هي جري خفيف حول الملعب ينت - 
بالمشي مع القيام بتمارين 

 االسترخاء.

لى العودة بأجهزة الجسم إ -
.الحالة الطبيعية  

 الختامية



 

 

 

 

 

 

: أن يقوم التلميذ بتحسين تقنية التنطيطالهدف اإلجرائي الرئيسي  
 د 60زمن الوحدة:                                                        04 التعلمية:الوحدة 

كرات، شواخص، صافرة الوسائل البيداغوجية:  
يةاألهداف اإلجرائية الثانو  وضعيات التعلم المدة  معاير النجاح  المراحل 

 بالهدوء و االلتزام -
التسخين الجيد 

 للعضالت لتفادي
اإلصابات و البعد 
.عن العمل العشوائي  

15 
 د
 

شرح هدف  ، االصطفاف -
 الحصة.

جري خفيف حول الملعب ثم  -
القيام بتمرينات اإلحماء العام 

 والخاص .

التحضير النفسي  -
 للتالميذ .

قسم تحضير التالميذ لل -
 الرئيسي .

ةالتحضيري  
 

يجب دفع الكرة  -
 بدون تصلب .

دفع الكرة براحة  -
 اليد.

ون عند التنطيط يك -
 النظر إلى األمام.

ق الحث على تطبي -
يقة مهارة التنطيط بطر 

 صحيحة. 

40 
 د

، حيث  تقسيم التالميذ إلى فوجين -
رة على يقوم الفوج األول بتنطيط الك

ا عرض الملعب بالجري ثم يمرره
 إلى الفوج األخر .

لتنطيط نفس التقسيم السابق يتم ا -
 على طول الملعب بين الشواخص

م.30لمسافة   
فوج  نفس التقسيم السابق يقوم -

استمرار الحائز على الكرة بالتنطيط ب
لوس ثم تغيير اليد من الوقوف ، الج

،  ، من الحركة ، الثبات من الحركة

 كرةمحاولة التحكم  في ال -
 عن طريق التنطيط.

اقة.تنمية السرعة و الرش -  
ط من تعلم تقنية التنطي -

 مختلف الوضعيات.
 بمعرفة مدى استيعا -

 التالميذ لهدف الحصة  

 الرئيسية



 

 

 

 

: أن يتعلم التلميذ السرعة في األداء أثناء التنطيطالهدف اإلجرائي الرئيسي  
 د 60زمن الوحدة:                                                       05 الوحدة التعلمية:

كرات، شواخص، صافرة الوسائل البيداغوجية:  

 الثبات ثم ينبه الفوج اآلخر.

الحث على  -
التام  االسترخاء
.للعضالت  

د 5 هي جري خفيف حول الملعب ينت - 
بالمشي مع القيام بتمارين 

 االسترخاء.

لى الجسم إالعودة بأجهزة  -
.الحالة الطبيعية  

 الختامية

يةاألهداف اإلجرائية الثانو  وضعيات التعلم المدة  معاير النجاح  المراحل 
 بالهدوء و االلتزام -

التسخين الجيد 
للعضالت لتفادي 
اإلصابات و البعد 
.عن العمل العشوائي  

د 15  
 

شرح هدف  ، االصطفاف -
 الحصة.

جري خفيف حول الملعب ثم  -
القيام بتمرينات اإلحماء العام 

 والخاص .

النفسي التحضير  -
 للتالميذ .

قسم تحضير التالميذ لل -
 الرئيسي .

ةالتحضيري  
 

. التحكم في لكرة -  
مراعاة النظر إلى  -

 األمام عند التنطيط 
التأكد على عدم  -

د.دفع الكرة براحة الي  

د 50 ين تقسيم التالميذ إلى مجموعت - 
بحيث يقوم العبي المجموعة 

ار األولى بتنطيط الكرة باستمر 
التصويب على المرمى  ومحاولة

انية بنما يحاول العبو المجموعة الث
. بمالحقته ومنعه من التصويب  

نطيط يقوم الالعبون بالجري مع ت -
الكرة  والدوران حول الشواخص 

سافة الموضوعية بشكل مستقيم لم

قنية الربط بين الجري وت -
 التنطيط المنعرج. 

السرعة أثناء تقنية  -
. التنطيط بين الشواخص  

معرفة مدى استيعاب  -
 التالميذ للحصة.

 الرئيسية



 

 

 

 

 

 

: أن يتعلم التلميذ تقنية التصويب من مختلف األبعادالهدف اإلجرائي الرئيسي  
 د 60زمن الوحدة:                                                       06 الوحدة التعلمية:

كرات، شواخص، صافرة الوسائل البيداغوجية:  

م مع احتساب الوقت .20  
 مقابلة موجهة.

الحث على  -
التام  االسترخاء
.للعضالت  

د 5 هي جري خفيف حول الملعب ينت - 
بالمشي مع القيام بتمارين 

 االسترخاء.

لى العودة بأجهزة الجسم إ -
.الحالة الطبيعية  

 الختامية

يةاإلجرائية الثانو  األهداف وضعيات التعلم المدة  معاير النجاح  المراحل 
 بالهدوء و االلتزام -

التسخين الجيد 
للعضالت لتفادي 
اإلصابات و البعد 
.عن العمل العشوائي  

د 15  
 

شرح هدف  ، االصطفاف -
 الحصة.

جري خفيف حول الملعب ثم  -
القيام بتمرينات اإلحماء العام 

 والخاص .

التحضير النفسي  -
 للتالميذ .

قسم التالميذ للتحضير  -
 الرئيسي .

ةالتحضيري  
 

ة  التأكيد على حرك -
ة .رسغ اليد خلف الكر   

رار التأكد على استق -
 اليد خلف الكرة لكي
ت.تكسب حدة التصوي  

د 45 حيث  تقسيم التالميذ الى فوجين - 
ن يتم التمرير و االستقبال بي
. تلميذين وينتهي بالتصويب  

 9تمرير التصويب عند منطقة -
أمتار مع مجموعة  6ار وأمت

 كحاجز.

تعلم سرعة األداء مع  -
 التصويب.

ت من تعلم تقنية التصوي -
 مختلف األبعاد .

ة.تعلم التصويت بدق -  

 الرئيسية



 

 

 

 

 

 

 

 

: أن يقوم التلميذ بتحسين تقنية التصويبالهدف اإلجرائي الرئيسي  
 د 60زمن الوحدة:                                                      07 الوحدة التعلمية:

كرات، شواخص، صافرة الوسائل البيداغوجية:  

حو تمرين التصويت مع الدقة ن -
 العارضة ثم العمودان. 

مقابلة  موجهة.  -  
الحث على  -

التام  االسترخاء
.للعضالت  

د 5 هي جري خفيف حول الملعب ينت - 
بالمشي مع القيام بتمارين 

 االسترخاء.

لى العودة بأجهزة الجسم إ -
.الحالة الطبيعية  

 الختامية

يةاألهداف اإلجرائية الثانو  وضعيات التعلم المدة  معاير النجاح  المراحل 
 بالهدوء و االلتزام -

التسخين الجيد 
 للعضالت لتفادي

اإلصابات و البعد 
.عن العمل العشوائي  

د 15  
 

شرح هدف  ، االصطفاف -
 الحصة.

جري خفيف حول الملعب ثم  -
القيام بتمرينات اإلحماء العام 

 والخاص .

التحضير النفسي  -
 للتالميذ .

قسم تحضير التالميذ لل -
 الرئيسي .

 التحضيرية
 

ت يتبقى التصوي -
 بدقة.

دفع كتف الذراع  -

د 40 ، فوج  تقسيم التالميذ إلى فوجين - 
ر يقف مكان الالعب الخلفي واألخ

ي في الوسط يقوم الالعب الخلف

ويب تحسين تقنية التص -
 من الوثب.

معرفة مدى تحسن  -

 الرئيسية



 

 

 

 

 

 

: أن يتعلم التلميذ التصويب نحو المرمىاإلجرائي الرئيسي الهدف  
 د 60زمن الوحدة:                                                        08 الوحدة التعلمية:

كرات، شواخص، صافرة الوسائل البيداغوجية:  

م التصويت إلى األما  
الحث على تطبيق 

مهارة التصويت 
 بطريقة صحيحة.

ي بتمرير الكرة في الوسط ويأت
 مسرعا ويصوب بالوثب.

 نفس التقسيم السابق لكن -
واخص التصويب بعد القفز فوق الش

 . 
 7ن القيام بتمارين التصويب م -

 أمتار . 
مقابلة موجهة. -  

صة.التالميذ وإتباعهم للح  

الحث على  -
التام  االسترخاء
.للعضالت  

د 5 هي جري خفيف حول الملعب ينت - 
بالمشي مع القيام بتمارين 

 االسترخاء.

لى العودة بأجهزة الجسم إ -
.الحالة الطبيعية  

 الختامية

 المراحل األهداف اإلجرائية الثانوية وضعيات التعلم المدة  معاير النجاح
و  بالهدوء االلتزام -

التسخين الجيد 
 للعضالت لتفادي

اإلصابات و البعد 
.عن العمل العشوائي  

د 15  
 

شرح هدف الحصة. ، االصطفاف -  
ام جري خفيف حول الملعب ثم القي -

 بتمرينات اإلحماء العام والخاص .

الميذ التحضير النفسي للت -  
م تحضير التالميذ للقس -

 الرئيسي .

ةالتحضيري  
 



 

 

ة التأكد على حرك -
رة.رسغ اليد خلف الك  

ف يجب تحريك كث -
ف الذراع الرامية للخل

 بشكل حواري.
التركيز على  -

 استقرار اليد خلف
 الكرة لكي تكسب
 حدة التصويت .

التأكيد على  -
ى االرتكاز الجيد عل
يد الرجل المعاكسة لل
 التي ترمي الكرة.

د 40 ام الالعبون في شكل صف أم يقف - 
 م في الوسط ويقوم 6المرمى عند خط 

 كل العب بالتصويب الحر من فوق 
 الرأس في اتجاه الزاوية األقرب من

 الثبات والتصويب باالرتقاء.
وة نفس التمرين السابق مع اخذ خط -

 االرتكاز.
 المدرب في مركز الالعب الخلفي -

وب.يمرر الكرة لالعب في الوسط ليص  
من  الصعود بالكرة بين كل العبين -

م  6المنتصف وعند وصول خط ال
 محاولة التصويت نحو المرمى . 

ين الصعود بالكرة بين ثالث العب -
 ومحاولة التصويت. 

وق التأكد بالتصويب من ف -
 الكثف.

 التصويب من خلف خط -
م.6  
كة.التصويب بدقة من الحر  -  

 الرئيسية

الحث على  -
التام  االسترخاء
.للعضالت  

د 5  جري خفيف حول الملعب ينتهي - 
رخاء.االستبالمشي مع القيام بتمارين   

 العودة بأجهزة الجسم إلى -
.الحالة الطبيعية  

 الختامية


