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إلى الينبوع لذي ال يمل العطاء..إلى من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة  
من قلبها..ومالكي في الحياة..إلى معنى الحب و إلى معنى الحنان و سر  

 .الوجود.. الى من كان دعاؤها سر نجاحي و جناحها بلسم جراحي.
 أمي الغالية.

علمني العطاء بدون إلى من كلله هللا بالهبة و الوقار.. إلى من 
انتظار..إلى من أحمل أسمه بكل افتخار..أرجو من هللا ان يمد في عمرك 

 .لترى ثمارا قد حان قطافها بعد طول انتظار.
 والدي العزيز

 إلى كل أصدقائي الذين تقاسمت معهم مشواري الجامعي 
 . وكل من ساعدني من قريب وبعيد في إنجاز هذا البحث المتواضع
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    :باللغة العربیة ملخص البحث-1 
في كرة الید  األساسیةالمنافسة على تعلم بعض المهارات  أسلوب استخدامأهمیة :العنوان  

  . لدى تالمیذ الطور الثانوي
المنافسة على تعلم  أسلوب استخدام أهمیةمعرفة  إلينهدف من خالل هذه الدراسة      

 أسلوبالتالي هل استخدام  اإلشكالبطرح  ،وقمنافي كرة الید األساسیةبعض المهارات 
 لإلجابةلكرة الید لدى تالمیذ الطور الثانوي؟و  األساسیةفي تعلم بعض للمهارات  المنافسة دور

 أسلوبالفرضیة العامة التي تنص علي أن الستخدام  طروح وضعنامعلي هذا التساؤل ال
 أن الید لدى تالمیذ الطور الثانوي،كما لكرة األساسیةفي تعلم بعض المهارات  أهمیةالمنافسة 

یخص عینة البحث تم اختیار العینة  فیما أماتلمیذ،150یتكون من  ألصليامجتمع البحث 
من %20بنسبة  آيسنة  )18- 16(مابین  أعمارهمتلمیذ تتراوح 30في متمثلة  بشكل منظم

حیث  المنهج الوصفيفي الدراسة المیدانیة  استخدمنا األدواتمن حیث  أنا.المجتمع الكلي 
من طرف  محاور ،وذلك بعد المصاقة علیها3بانجاز استمارة استبیانیة تتكون من  قمنا

المنافسة یساعد على رفع مستوى تعلم  أسلوبهوان  إلیهتوصلنا  ما أهمالمحكمین ،وكان 
من  االستفادةحیث تبین انه یمكن )،التصویب ،الخداعتمریر واالستقبال(األساسیةالمهارات 

  )18- 16(لكرة الید في للمرحلة العمریة  األساسیةالمنافسة في تعلم بعض المهارات  أسلوب

  
  .المراھقة –المھارات األساسیة –أسلوب المنافسة  :الكلمات المفتاحیة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ملخص باللغة الفرنسیة
Résumé : 

 Le titre : Les exercices physique d'ordre compétitif jouent un très grand 
rôle pour développer les compétences d'élèves du cycle secondaire 16 à 18 
ans dans le domaine du hand_ball. 
 L'utilisation et l'installation des habitudes compétitives dans le hand Ball chez 
les élèves du cycle secondaire. 
 pour objectif de développer et d'apprendre ces manières et même d'évoluer ce 

sport et de développer les capacités morales et compétitives. Pour savoir plus sur 

ce sport compétitif qui est le hand Ball , on a fait l'expérience sur le terrain ( 150 

élèves ) , parmi ces 150 élèves on a choisi un groupe bien précis constitué de 30 

élèves dont l'âge varié entre 16 et 18 ans c à d (20%) du nombre cité . 
Pour réaliser cette expérience , dans le terrain, on a choisi le cursus descriptif 

pour réaliser une fiche + la courbe qui comporte 3 volets bien sur après avoir 

pris l'accord et l'avis de l'arbitre. Ce que nous avons conclu à la fin que la 

compétition aide l'élève à évoluer son niveau, à apprendre des compétences 

principales ( lancer la balle , les passes , ... ) ce qui le ramène à améliorer son 

niveau moral et sportif. La compétition dans le hand Ball est une excellente 

école d'apprentissage. 

Mots clés : les façons de la compétition –les capacités principales –la 

adolescence. 

 

 

 

 

 

 

 



Summary:                                                                                 ملخص باللغة االنجلیزیة 

Title " The importance of using competition way or method in amelioration 
some hand-ball skillfulnesses of a secondary-level students aged between 16 
to 18 years old" 

The importance of using compétition way in learning some principal competencies 
in hand-ball to the secondary éducation-level students'.  
We want to know the real use of the competition through this méthode to train or 

study by sub-training some questions and some forms such as: has the use of 

competition in hand-ball upon secondary-level students? The answer to this 

question is that , we've put a general hypothesis which includes that the use of the 

way in competition has a big importance of learning some competenties in hand-

ball . As the principal searchers society contains 150 students concerning the 

search specimen , There have been chosen an organised specimen in 30 students, 

Their ages were between 16-18 years old . That was 20 percent (20%) from the 

whole society. Concerning the tools used here , we've studied in the descriptive 

method field , and we've done some juries on them . The most thing we've 

reached and realised is that "the competition way " helps us to elevate or raise the 

learning of competenties ( embitternig _ receiving _ pointing at _ deceiving). It 

was evident that it would be possible to profit from the use of "competition " way 

to know and learn about some competenties in 16-18 years -old-students . 
Key words: 

The way of competition -The principal skill fullness- Adolescence 
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تعدو التربية البدنية و الرياضية من أهم الوسائل التي تعمل على تحقيق غاية التربية       
لتحقيق  ،و عقليا و بدنيا اجتماعيا ،العامة حيث تساهم في إعداد الفرد إعدادا متكامال نفسيا

حيث نالحظ ان عملية التعليم هي  ،و التقدم االزدهارالنجاح الالزم لمجتمعنا من أجل 
أساليب و طرق التدريس مختلفة يزرع  استخدامأساس العملية التعليمية حيث أن تنوع في 

و المعلم الناجح هو من يستطيع تطبيق أكثر من  ،الروح في نفسية المتعلم و يقلل من الملل
  .المتعلمين اتجاهاتو  اهتماممراعاة رغبة و أسلوب ب 

من بين أساليب التدريس التي أثبتت الدراسات الحديثة مدى  ،يعتبر أسلوب المنافسة     
أهميتها في رفع من سرعة التعلم و تطوير المهارات بسرعة كبيرة مقارنة مع األساليب 

فالمنافسة الرياضية من العوامل الهامة و الضرورية لكل نشاط رياضي سواء  ،األخرى 
في مواجهة منافس وجها لوجه أو في  المنافسة في مواجهة العوامل الطبيعية أو المنافسة

و تعتبر كرة اليد من األلعاب الجماعية التي تستخدم أسلوب المنافسة  ،وجود منافسين آخرين
من أسرع  باعتبارهلتحقيق الفوز كما يعد أسلوب هام في تنمية المهارات األساسية لكرة اليد 

 .فوزاأللعاب الجماعية التنافسية ذلك من أجل إحراز األهداف لل
وتم في  استغاللهأن التنافس الرياضي إنما أحسن  1992محمد حسن عالوي "يؤكد        

حدود األساس و القواعد التربوية فإنه يصبح من أهم القوى التي تدفع األفراد إلى ممارسته 
و نظرا لما تتوفر عليه رياضة  ،النشاط الرياضي و تحفزهم نحو الوصول األعلى المستويات

فقد أدرجت ضمن مناهج التربية  ،من مناخ تربوي سليم للممارسين من الجنسين كرة اليد
و بالنظر لدور الهام للمنافسة الرياضية التي تدعم و تنمي  "1994 البدنية الحسيماني 

 .المهارات األساسية لكرة اليد حتى يستفيد الرياضي و يكتسب مهارات أساسية سليمة
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أسلوب  استخدامأثر  –بحثنا الذي يتناوللموضوع  ختبارنااو في هذا الصدد كان        
و قد تمحورت مشكلتنا في  –المنافسة على تنمية بعض المهارات األساسية في كرة اليد 

تأثير المنافسة على تنمية هذه المهارات وتهدف الدراسة على معرفة أثر أسلوب المنافسة في 
 تنمية المهارات األساسية في كرة اليد و قد قام الطلبة الباحثين بتقسيم هذا البحث إلى بابين

و الثاني للدراسة الميدانية حيث تم التطرق في الباب األول  ،خصص أولهما للدراسة النظرية
المتمثل في الدراسة النظرية إلى جمع المادة الخبرية التي تدعم و تعزز موضوع البحث و قد 

 .ضم الفصل األول منها أسلوب المنافسة الرياضية ،قسمت إلى فصلين
أما الباب الثاني و الذي  ،إلى المهارات األساسية في كرة اليدالفصل الثاني فتطرقنا أما  

الفصل األول على منهجية  احتوى  ،على الدراسة الميدانية فقد قسم إلى ثالثة فصول احتوى 
و العينة  ،و منهج البحث المتبع االستطالعية،البحث و إجراءاته الميدانية من حيث التجربة 

أما الفصل الثاني ففيه تم عرض و  ،التجربة الرئيسيةو كل ما تحلق ب اختيارها،و كيفية 
لث حيث نم فيه مقابلة النتائج اتحليل النتائج المتوصل إليها إضافة إلى الفصل الث 

     ليختتم التوصيات . االستنتاجاتبالفرضيات ثم 
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 :اإلشكالية -1
الرياضات التي لها وزنها على الساحة العالمية و المحلية, لذا  إحدىكرة اليد تعتبر  إن      
حتى ،على تبادل المعلومات بين المدرب و الالعب يتأسسالرياضي في كرة اليد  إعدادفان 

المنافسة  اآلنالفنية و البدنية التي تسهم في االرتقاء بمستواه و  األسسيتمكن من كسب 
قد تتيح للفرد ،نشاط رياضي خاصة كرة اليد أليالرياضية تعتبر عامال هاما و ضروري 

 أوالنجاح  إلىالمنافسة تؤدي  أثناءسهولة في تعلم المهارات و القوانين بصورة صحيحة 
بصورة ايجابية  األسلوبقبل الالعبين و المدربين لهذا فشل المنافسة. فلقد زاد االهتمام من 

  .في كرة اليد )جانب بدني مهاري ( لكرة اليد األداءلما يحققه من نجاح على 
بانها عبارة عن  "موسكا موسطن"تعتبر عامل هام في تحقيق الهدف المنشود يعرفها       

( 2002فيما بينها بنية )جيب سلسلة من اتخاذ القرارات التي تنظم في ثالث مراحل تشكل 
 أسلوباستخدام  تأثير"'تحت عنوان  شحاتةهناك الحظنا من خالل دراسة احمد محمد علي 

في كرة اليد" التي كانت عبارة عن رسالة  األساسيةالتنافس على تعلم بعض المهارات 
 ألسلوبو دور الفعال  أهمية" و قد تبين من خالل هذه الدراسة 2010ماجيستر لسنة 

لكرة اليد  األساسيةالمهارات  إتقان أنلكرة اليد . و  األساسيةالمنافسة في تعلم المهارات 
يعتبر عامل هام في تحقيق النجاح باعتبارها لعبة جماعية تتطلب اللعب الجماعي المتناسق 
و المنظم و استخدام اسلوب المنافسة من قبل الالعبين يساعدهم في تقليل ن الخوف و 

 إتقانكما يمكنهم من  ،باعتبارهم قد تعود عليه خالل تدريبات اليومية المبارات اءأثن ارتباك 
 أسلوبو تبين هذا من خالل تجربتنا الشخصية حيث الحظنا اثر  األساسيةالمهارات 

المنافسة على  أسلوبدفعنا الى طرح تساؤل التالي حول اثر  المنافس في تعلم و هذا ما
في كرة اليد و من هنا نطرح التساؤالت التالية : هل يؤثر  ةاألساسي تنمية بعض المهارات 

 الرياضي في كرة اليد لدى تالميذ الطور الثانوي ؟ األداءالمنافسة على تنمية  أسلوب
 و من خالل هذا يمكننا من طرح التساؤالت الفرعية التالية :
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 تالميذالمنافسة على تحسين مهارة التفرير و االستقبال في كرة اليد لدى  أسلوبهل يؤثر -
 الطور الثانوي؟

الطور  تالميذالمنافسة على تحسين مهارة التصويب في كرة اليد لدى  أسلوبهل يؤثر -
 الثانوي ؟

 الطور الثانوي ؟ تالميذالمنافسة على تحسين مهارة خداع في كرة اليد لدى  أسلوبهل يؤثر -
 البحث: أهداف -2

الموضوع الذي يتطرق له و بما له من دور في  أهميةالبحث و  أهدافيمكن حصر        
المعرفة مدى  إلىالتلميذ بشكل خاص حيث كان البحث يهدف  أو تحسين مستوى الالعب 

المنافسة على تنمية بعض المهارات في كرة اليد لدى تالميذ الطور الثانوي و  أسلوب تأثير
مهارة ،مهارة التصويب ،المتصلة في التمرير و االستقبال األساسيةخص المهارات ألبا

المنافسة و دوره الفعال في اكتساب  أسلوب أهميةمعرفة  إلىالخداع. كما يهدف البحث 
 تكوين.  أحسنو تكوينهم  ،المهارات الرياضية أداءالتلميذ تقنية الصحيحة في 

 الفرضيات: -3
في كرة  األساسيةبعض المهارات  تحسينالمنافسة على  أسلوب أهميةالفرضية العامة: -1

 اليد لدى تالميذ الطور الثانوي.
مهارة التمرير و استقبال  تحسينالمنافسة ايجابيات في  أسلوب أهميةالفرضيات الفرعية: -2

 في كرة اليد لدى تالميذ الطور الثانوي.
مهارة التصويب في كرة  اليد لدى تالميذ  تحسينالمنافسة ايجابيا في  أسلوب أهمية -   

 الطور الثانوي .

مهارة الخداع في كرة اليد لدى تالميذ الطور  تحسينالمنافسة ايجابيا في  أسلوب أهمية -   
 الثانوي. 
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 المصطلحات: -4   

هارات الهجومية و الدفاعية و تعتبر هذه المهارات بمثابة مو تشمل ال *مهارات األساسية:
و حقيقة أن اللعبة ثالثية أركان هامة بجانب الناحية النفسية و اإلعداد الذهني  ،العمود الفقري 

يراعى عند وضع مادة التدريب خالل المواسم الرياضية ، وهي اإلعداد البدني والمهارات 
(،) أثر الوحدات التعليمية المقترحة في 2013/2014الحركية و خطط اللعب )مذكرة ماستر 

 ألساسية في الطائرة(.تعليم بعض المهارات ا
هي التمكن من إنجاز مهمة معينة بكيفية محددة ، و بدقة متناهية و سرعة في المهارة: -

 التنفيذ .
) الدين الكف أو من األطراف األصابع ألى الكتف ،لغة: جمع األيدي و اليدينكرة اليد: -

 ( 912ص 
ها فريقان متنافسان في هي رياضة جماعية تلعب باليد ، تجرى داخل ملعب خاص، يتقابل في

اإلستحواذ على الكرة ما نعين الخصم من بلوغ مرمافهم، محاولين تسجيل أكبر عدد من 
 ( . 22األهداف  في مرمى الخصم )محمد صبحى حسانين ،ص

كلمة المنافسة هي كلمة التينية و تعني البحث المتواصل من طرف عدة أشخاص المنافسة: -
و حسب كتاب روبار الرياضة الذي يعرف المنافسة على أنها لنفس المنصب و نفس الصفقة ، 

كل شكل مزاحمة تهدف للبحث عن النصر في مقابلة رياضية . >موضوعات عن الطب 
 ويكيبيديا< -الرياضي

) هي موقف تتوزع فيه المكافآت بصورة غير متساوية بين  1969و عرفها مورتون دويتش
فأة الفائز عن المهزوم ومن أمثلة ذلك أن الفائز المشتركين أو المتنافسين حيث تختلف مكا

يحصل على الميدالية الذهبية و يليه الفضية ثم البرونزية أما باقي المتنافسين فال يحصلون 
 على مكافآت (.

 أسلوب المنافسة:-
المنافسة مصدر لفعل*نافس*و نافس في الشيء أي بلغ، و نافس فالن في كذا أي سابقه  لغة:

 (.345، صفحة 2002ر أن يلحق به الضرر ) درويش، و بارزه من غي 
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تعرفها *مارغيت ماد* بقولها:هي صراع بين فردين أو مجموعة من األفراد للوصول  :اصطالحا
 (.11صفحة 2006،2007إلى هدف موحد أو الحصول على نتيجة معينة .)بلعباس 

 الدراسات السابقة و المرتبطة:  -5
وجدنا بعد إطالعنا على الكثير من المواضيع في مختلف المعاهد خاصة في الرياضة ، -/1

 بعض الدراسات المشابهة و من بينها :
 الدراسة األولى :-

بعنوان مستويات القلق النفسي قبل المنافسة الرياضية لدى العبي  2000دراسة أحمد مكناي 
كرة الطاولة في األردن و عالقتها باإلنجاز الرياضي هدفت الدراسة إلى التعرف على 

اضية و اإلنجاز الرياضي تبعا لمتغيرات ) العمر مستويات القلق النفسي قبل المنافسة الري 
الزمني، سنوات الخبرة الرياضية ( من ناحية و كذلك معرفة عالقة مستويات القلق النفسي 

 اختبار استخدمالعبا، و  30العينة  اشتملتقبل المنافسة الرياضية و اإلنجاز الرياضي و 
مستوى كل من سمة القلق  ارتفاعئج قلق المنافسة الرياضية ) لمارتنز( حيث أظهرت النتا

النفسي و حالة القلق المعرفي و حالة القلق الجسمي لذى الالعبين، كما أظهرت الدراسة أن 
الالعبين أصحاب المستوى المنخفض في كل من )سمة القلق النفسي و حالة القلق المعرفي 

ه الالعبين أصحاب في حالة القلق الجسمي(  قد حققوا أنجاز أعلى من اإلنجاز الذي حقق
 المستوى المرتفع في كل من األبعاد سالفه الذكر.

 الدراسة الثانية:-
  شحاتةأحمد محمد علي 

 أسلوب التنافس على تعلم بعض المهارات األساسية في كرة اليد. استخدامبعنوان: تأثير 
إلى م ، و قد هدفت الدراسة 2010رسالة ماجستير بكلية التربية الرياضية للبنين سنة 

أسلوب التنافس على تعلم بعض المهارات األساسية في كرة اليد  استخدامالتعرف على تأثير 
لطالب الفرقة الثانية بكلية الرياضة. حيث كانت عينة البحث مختارة بطريقة عمدية بلغ 
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في هذه الدراسة المنهج التجريبي لمالئمته و كانت  استخدم( طالب حيث 20عددهم )
 النحو التالي:االستنتاجات على 

*البرنامج التعليمي المقترح له تأثير إيجابي على تعلم بعض المهارات األساسية لكرة اليد 
 لدى طالب الفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية للبنين.

 الدراسة الثالثة:
 دراسة محمد خليل سليمان فايد

تحصيل الطلبة في مادة الرياضيات بعنوان: التعلم بطريقتي التعاون و التنافس و أثرهما على 
 في الصفين الخامس األساسي و األول ثانوي و إتجاهاتهم نحو كل من الطريقتين.

رسالة ماجيستر في المناهج و طرق التدريس بكلية الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية 
 م2008نابلس فلسطين

اوني و طريقة التعلم التنافسي على وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر طريقة التعلم التع
التحصيل الدراسي لطلبة الصفين الخامس األساسي و األول ثانوي علوم في مادة 
الرياضيات، مقارنة بالطريقة التقليدية و هدفت إلى التعرف على إتجاهاتهم نحو الطريقة 

( طالب 203التدريسية التي تعلموا بها، و إستخدم  لهذا الغرض عينة عشوائية تكونت من )
 على النحو التالي: االستنتاجاتفي هذه الدراسة و كانت  استخدمو طالبة و 

 أن لألسلوب التنافسي أثر إيجابي على كال المرحلتين.-
 الدراسة الرابعة:-

 دراسة فداء أكرم الخياط .
أسلوب التنافس الذاتي و المقارن في تعليم بعض المهارات الحركية  استخدامبعنوان: أثر 

 رة اليد.بك
م و قد هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر إستخدام 1977رسالة ماستير جامعة الموصل 

أسلوبي التنافس الذاتي و المقارن في تعليم بعض الحركية بكرة اليد و التعرف على األسلوب 
طالب  45األفضل لتعليم بعض المهارات الحركية بكرة اليد و كانت عينة البحث مكونة من 
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الباحث  استخدممجموعات من المرحلة األولى كلية التربية الرياضية وقد  03إلى قسموا 
 على النحو التالي: االستنتاجاتالمنهج التجريبي ألئمة لحل مشكلة البحث وقد كانت 

 النتائج في التعلم.  أفضل*إن أسلوب التنافس هو الذي يحقق 
 الدراسة الخامسة:

 حبيب.دراسة براهيمي قدور بن سي قدور 
أسلوب المنافسة و  باستخدامالعنوان: " فعالية توظيف إستراتيجية التدريس التعاوني الحديث 

سنوات "  10 االبتدائيالتضميني في تنمية بعض القدرات النفس حركية لدى أطفال التعليم 
أسلوب  باستخدام، وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على فعالية التدريس التعاوني  2016سنة 

منافسة و التضميني في تنمية بعض القدرات النفس حركية لدى أطفال التعليم ال
تلميذ و عينة من أساتذة التربية  40( سنة ، حيث بلغ حجم عينة  البحث 10-8)االبتدائي

 . االبتدائيأستاذ بالتعليم  250البدنية و المقدر عددهم ب 
التدريسية الحديثة التي قد تعطي األساتذة ألهم المهارات  افتقارهو  استنتاجو كان أهم 

تصميم فكرة إستراتيجية التدريس  باقتراحيوصي الباحثان  لذاالتدريس طابع الفعالية ، 
 التعاوني في مجال العمل التربوي.

 الدراسة السادسة:
 2018عوالي محمد سنة –دراسة : دوبة العجال 

ات األساسية في كرة اليد لدى أسلوب المنافسة على تعلم بعض المهار  استخدام تأثيرعنوان :
 تالميذ الطور المتوسط لنيل شهادة الماستر.

أسلوب المنافسة على تعلم بعض المهارات األساسية  تأثيرالهدف من هذه الدراسة هو معرفة 
في كرة اليد لدى تالميذ الطور المتوسط ، و اإلجابة على هذا التساؤل المطروح و ضعنا 

أسلوب المنافسة أثر في تعلم بعض المهارات  الستخداملى أن الفرضية العامة التي تنص ع
 340األساسية لكرة اليد لدى تالميذ الطور المتوسط ، كما أن مجتمع البحث األصلي يتكون 

العينة عمديا متمثلة في التالميذ الممارسين  اختيارتلميذ أما فيما يخص عينة البحث ثم 
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سنة  أي  15و  13تلميذ تتراوح أعمارهم مابين  36المنخرطين في الفرق المدرسية و بلغت 
في الدراسة الميدانية  استخدمنا% من المجتمع الكلي ، أما من حيث األدوات 10,59بنسبة 

لقياس المهارات األساسية لكرة اليد  اختباراتالمنهج التجريبي حيث قضا باستعمال ثالث 
ذلك بعد االستشارة و المصادقة عليها  ، التصويب ، التنطيط ( و  االستقبال)مهارة التمرير و 

هو أن أسلوب المنافسة يساعد على تنمية مستوى  استنتاجمن طرف المحكمين ، و كان أهم 
من أسلوب المنافسة  االستفادةهو  اقتراحتعلم المهارات الثالث المدروسة ، بينما كان أهم 

 ( سنة .13-15هي تعلم بعض المهارات األساسية لكرة اليد في المرحلة العمرية )
 الدراسة السابعة :

 يصرف إبراهيم . –دراسة قصوري رضوان  
عنوان : مستوى الطالقة لدى العبي فرق الرياضة المدرسية لكرة اليد في الطور المتوسط 

 شهادة ماستر .لنيل  2016-2015سنة(  12-15)
عبارة عن بحث مسحي أجري على العبي الفرق الرياضية المدرسية لكرة اليد للطور -

المتوسط لوالية غليزان ، وهي تهدف إلى قياس مستوى الطالقة النفسية لديهم و أخذنا عينة 
 15-12ذكور( تراوحت أعمارهم مابين  40إناث و  40العب و العبة ) 80مكونة من 

 06ذلك بطريقة عشوائية فوزع عليهم مقياس الطالقة النفسية و الذي ضم سنة ،  و كان 
في  ارتفاعسؤال و كشفت النتائج إلى وجود  72أبعاد بمجموعة من األسئلة كان عددها 

مستوى الطالقة النفسية لدى الالعبين و وجود فروق مابين الجنسين إناث و ذكور و كانت 
ة من التوصيات أهمها إجراء دورات تكوينية تصب لصالح الذكور و قد خرجنا بمجموع

لمدربي فرق الرياضية المدرسية لتحسيسهم بأهمية الطالقة النفسية و دورها في الرفع من 
جاهزية التالميذ للمساهمة و خاصة في السن و ضرورة تدعيم الفرق المدرسية بمختص في 

 علم النفس الرياضي لكي ينمي الجانب النفسي للتالميذ .
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 الدراسات السابقة:التعليق على   -6

لقد تنوعت أهداف و مساعي الدراسات السابقة بالنسبة لمتغير أسلوب المنافسة و كذا 
الدراسات و من خالل دراساتنا هذه و بعد  اختلفتالمهارات األساسية في كرة اليد حيث 

أن النتائج  إلى دراستنا و تحليلنا لالختبارات التي استخدمها الباحثون على الطالب توصلنا
توحي بأن ألسلوب المنافسة تأثير واضح على تعلم و تحسين المهارات األساسية و إن 
الدراسات السابقة التي ثم التطرق إليها توافقت مع دراستنا حيث تشابهت دراسة أحمد محمد 
علي شحاته في إستخدام أسلوب المنافسة ، و دراسة براهيمي قدور و بن سي قدور حبيب 

ان )فعالية توظيف إستراتيجية التدريس التعاوني الحديث بإستخدام أسلوبي المنافسة و بعنو 
-سنوات  10التضميني في تنمية بعض قدرات النفس حركية لدى أطفال التعليم االبتدائي 

2016-. ) 
أما بالنسبة لدراسة محمد خليل سليمان فايد لم تكن هذه الدراسة تدرس أسلوب المنافسة من 

الرياضي و لكن أثبتت هذه الدراسة أن ألسلوب المنافسة تأثير إيجابي حيث وفقوا الجانب 
 في طرح الفروض أما وجه االختالف فكان في زمان و مكان الدراسة ، و حجم العينة .

أسلوب  استخدام: عنوان تأثير  2018عوالى  محمد لسنة –أما بالنسبة لدراسة دوبة العجال 
مهارات األساسية في كرة اليد لدى تالميذ الطور المتوسط ، لنيل المنافسة على تعلم بعض ال

كانت في حجم العينة و مكان و زمان الدراسة و منهج  االختالفشهادة ماستر و أوجه 
 الدراسة .

يصرف إبراهيم ، عنوان: مستوى الطالقة النفسية لدى العبي –أما دراسة قصوري رضوان 
لنيل شهادة ماستر كان  2016-2015ي طور المتوسط فرق الرياضية المدرسية لكرة اليد ف

 االختالف في مكان و زمان و حجم عينة الدراسة .
أما بالنسبة لدراسة فداء أكرم الخياط فكانت فرضيات الدراسة تأكد أن أسلوب المنافسة له  
تأثير على تحسين تعلم بعض المهارات األساسية أما بالنسبة لوجه االختالف فكان في حجم 

 العينة و زمان و مكان الدراسة . 
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 تمهيد :
تعتبر األساليب إحدى المحاور األساسية و الهامة في عملية التدريس في مجال التربية 

و لذلك ينبغي على المدرس أن يكون على دراية و وعي بأهداف  ،البدنية و الرياضية
مختلف  امتالكالمنهج و محتواه ليتمكن من صياغة أهداف درسه و يوطن نفسه على 

 استيعابلتمكين المتعلمين من ،طرائق التدريس تقليدها وحديثها،و يختار أنسبها
 المعارف،و اكتساب المهارات و تحقيق أهدافه.
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 :  التدريسأساليب  1.1
   Teaching concept:مفهوم التدريس 1.1.1
للتدريس تعريفات متعددة نختار منها مايلي : فهناك من يعرف التدريس على أنه       

هو كافة الظروف و اإلمكانيات  التي يوفرها المعلم في موقف تدريسي معين و 
تحقيق األهداف المحددة اإلجراءات التي يتخدها في سبيل مساعدة المتعلمين على 
 لذلك الموقف و من التعريفات األكثر شموال أن التدريس هو :

يتم فيه تفاعل بين المعلم و المتعلم و  ،و تنفيذي ،" نشاط إنساني هادف و مخطط
و يؤدي هذا النشاط إلى نمو الجانب المعرفي و المهاري و ،موضوع التعلم و بيئته

و يخضع هذا النشاط إلى عملية تقويم شاملة و ،المتعلماإلنفعالي لكل من المعلم و 
 ( . 20، صفحة  2005) أستاذ د خليل إبراهيم بشير ، مستمرة 

 أساليب التدريس:مفهوم  2.1.1-
يقول موسكا موستن " مصطلح أساليب التدريس وأختير في السنوات السابقة و      

ذلك لتمييز بين مواصفات سلوك التدريس و بين المصطلحات المتداولة في ذلك الوقت 
كسياقات و النماذج و المجاالت حيث أول ميدان عمل فيه هو التربية البدنية و 

 (8، صفحة   1991أشوورث ، ) موسكا موستن سارة الرياضية " 
" حاليا مصطلح أسلوب التدريس يشير إلى البنية أو التركيب الذي يكون مستقل عن 

  فردها"خصوصيات 
 أساليب التدريس : 3.1.1

تعددت أساليب التدريس و تنوعت و تستحق أن تؤخذ في اإلعتبار عند التخطيط      
وب في التدريس بل يستخدمون للتدريس،و معلمون المهارة يستخدمون أكثر من أسل

أكثر من أسلوب في الدرس الواحد، و أساليب التدريس متساوية في قيمتها للدور الذي 
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تلعبه في نماء المتعلم و بنسب ضوء متطلبات التنمية الشاملة و المتوازنة للمتعلم و 
 يتناسب مع ظروف المواقف التعليمية .

 أساليب التدريس المباشرة:-أ/
 أسلوب األمر . -1
 أسلوب الممارسة . -2
 أسلوب التعلم التبادلي . -3
 أسلوب التميز . -4

 أساليب التدريس غير المباشرة:-ب/
 التدريس باالكتشاف . -2/1

 *االكتشاف المحدد .

 *االكتشاف الموجه .
 التفكير اإلبداعي . -2/2
 حل المشكالت .-2/3

 تقسيمات أساليب التدريس: 4.1.1
 يم األساليب كالتالي :يمكن تقس  
 أساليب تدريس تعتمد على المعلم . - 1
 تدريس تعتمد على المعلم و المتعلم .  أساليب -2
 على المتعلم . أساليب تدريس تعتمد -3 

 يصطلح عليه باألساليب المباشرة ة الغير مباشرة  االستعمالكما هناك تقسيم أخر سائد 
 مفهوم أسلوب التدريس: 5.1.1

تدريس هو الكيفية التي يتناول بها المعلم طريقة التدريس أثناء قيامه بعملية أسلوب ال
التدريس،أو هو األسلوب الذي يتبعه المعلم في تنفيذ طريقة التدريس بصورة تميزه عن 
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غيره من المعلمين الذين يستخدمون نفس الطريقة ومن ثم يرتبط بصورة أساسية 
 (. 7، صفحة   2007براهيم شلتوت ، د/ محسنـ سنة )د/ نوال إ بالخصائص الشخصية للمعلم.

 طبيعة أسلوب التدريس : 6.1.1  
سبق القول أن أسلوب التدريس يرتبط بصورة أساسية بالصفات و الخصائص و      

السمات الشخصية للمعلم، وهو ما يشير إلى عدم وجود قواعد محددة ألساليب التدريس 
و بالتالي فإن طبيعة أسلوب  ،قيامه بعملية التدريسينبغي على المعلم إتباعها أثناء 

التدريس تظل مرهونة بالمعلم الفرد و بشخصيته و بالتعبيرات اللغوية،و الحركات 
الجسمية و تعبيرات الوجه و اإلنفعاالت،و نغمة الصوت،و مخارج الحروف، و 

الشخصية و التعبير عن القيم، كلها تمثل في جوهرها صفات ،اإلشارات و اإليماءات
الفردية التي يتميز بها المعلم عن غيره من المعلمين، ووفقا لها يتميز أسلوب التدريس 

 (  8) نفس المرجع صفحة   الذي يستخدمه و تحدد طبيعته .
 التنظيم في درس التربية الرياضية: -

القائم يمثل التنظيم بعدا هاما في نجاح درس التربية الرياضية، فالتنظيم الجيد      
على فهم المدرس لطبيعة األنشطة التي يتضمنها الدرس و المكان الذي سوف يتم فيه 
تنفيذ و ممارسة هذه األنشطة و األدوات الالزمة و أشكال العمل التي سوف تؤدى فيها 
هذه األنشطة ووقت العمل و الممارسة كلها ، أمور ينعكس أثرها على حسن إخراج و 

اضية فضال عن توفير الوقت و الجهد و تهيئة المناخ المناسب تنفيذ درس التربية الري 
 للمشاركة اإليجابية الفعالة من التالميذ .

 و يتضمن بعد التنظيم على الكثير من القرارات حول األبعاد التالية : -
 بعد تنظيم. -        
 بعد تحديد و تنظيم األدوات و اإلمكانيات . -        
 و تنظيم مكان الممارسة .بعد إعداد  -        
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و تعمل هذه القرارات على تهيئة البيئة التعليمية وفق توجهات تربوية و عملية من أجل 
تحقيق األهداف المرغوبة و بذلك يصبح درس التربية الرياضية تعبير حقيقي عن بيئة 

 (  90) نفس المرجع ص   التعلم المنتجة الفعالة .

 الهدف من التدريس : 7.1.1
تشير التوجيهات التربوية و النفسية إلى أن نوع و طبيعة الهدف من التعليم تتحكم      

في إختيار محتوى ووسائل و نشاطات و فعاليات مادة التدريس و أيضا إختيار طريقة 
 التدريس مثال :

درس موضوعه إلى إحدى مهارات مسابقات الميدان و المضمار يختلف في الغرض 
دريس مهارة الضرب الساحق في الكرة الطائرة ، أيضا عن درس أخر الغرض منه ت 

درس موضوعه تدريس الدحرجة األمامية في الجمباز يختلف في الغرض عن درس 
اخر الغرض منه تدريس جملة حركية على جهاز األرضي في الجمباز ، وال توجد 
فروق واضحة بين مختلف طرق التدريس لتحقيق أو عدم تحقيق األهداف حسب نوعها 

معرفية ، وجدانية و حركية ( و لكن قد تختلف فاعليتها و بنسب متفاوتة في الهدف  )
وفقا للنوع مثال: قد تساهم إحدى طرق التدريس  في تحقيق هدف ما معرفي ، و قد 

 تكون متوسطة أو بطيئة الفعالية في تحقيق هدف ما حركي أو انفعالي .
 ( .239/ 238  ،صفحة ،) د/محمود عبد الحليم عبد الكريم

 خصائص التدريس : 8.1.1
 العلم له أصوله و مبادئه ، يمكن تعلمه و التدريب عليه و مالحظته و قياسه -/1
 )التأثير فيه متبادل بين المعلم و التلميذ(. اآلخرينإنه فن التأثير في  -/2
 الفعال. االتصاليعتمد على المهارات و عمليات -/3
 المواقف الحية شبيه بمواقف اللعب الحقيقية. يتعامل مع البشر و من خالل-/4
 يعتمد على التنويع في أساليب التدريس ألن المتعلمين ليسوا سواء.-/5
 يتيح فرصة التفكير و التعبير الحر المبتكر لألداء الحركي.-/6
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 تهيئة مناخ تعليمي يسمح للمتعلم كيف يبقى متعلما و ممارسا مدى الحياة.-/7
 ( .    229، صفحة  2002ط محمود عبد الحليم عبد الكريم ، )

 مراحل التدريس: 9.1.1
 و من أهم خصائصها :مرحلة التخطيط:  -أ
 مرحلة منطقية . -
 خالية من التفاعل . -
 بطيئة الحركة . -
 تتسم بالتأمل. -
 يغيب فيها التعزيز. -
 و من أهم خصائصها :مرحلة التنفيذ:  -ب
 نفسية .مرحلة  -
 مليئة بالتفاعل . -
 سريعة اإليقاع . -
 تتسم بالتنفيذ و األداء . -
 يكثر فيها التعزيز . -
 و من أهم خصائصها:مرحلة المتابعة:  -ج
 مرحلة إسترجاعية . -
 التفاعل بها واحد لواحد وقد يكون جماعيا . -
 متوسطة اإليقاع . -
 تسعى التوجيه و اإلرشاد .-
 هدفها الرئيسي التعزيز . -
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 مبادئ التدريس : 10.1.1
يعتبر التدريس من أهم المحاور للعملية التدريسية و هو يرتبط إرتباطا وتيقا مع      

بقية المحاور مثل : األهداف العامة و الخاصة ، و محتوى المناهج و أساليب و طرق 
 ( .2018) مذكرة ماستر   التدريس و غيرها .

 و مبادئ التدريس : أسس 11.1.1
 هناك العديد من األسس و المبادئ التي يرتكز عليها التدريس الجيد منها :

 أن التعلم سيكون أفضل عندما يستخدم المعلم : -1
 طرق التدريس التي تعتمد على إيجابية و مشاركة المتعلم . -  
 خبرات المتعلم القديمة في تدريسه للخبرات الجديدة . -  
 أكثر من حاسة أثناء التعليم . -  
 أن التعليم سيكون أفضل عندما تكون هنالك حاجة للتعلم من جانب المتعلم . -2
أن التعليم سيكون أفضل عندما تكون المادة المتعلمة أو الخبرة المقدمة للمتعلم في  -3

 قدراتهم و إمكانياتهم و تشبع رغباتهم .مستوى 
أن يكون المتعلم هو محور العملية التربوية،و أن تراعي الفروق الفردية بين  -4

المتعلمين،فيستخدم المعلم مع المتخلفين طرقا و موادا تختلف عن تلك التي يستخدمها 
 مع بطيئي التعلم، أو العاديين أو ذوي الذكاء المرتفع .

دريس إلى إكتساب المتعلم المعارف و المهارات و القيم التي تؤهله أن يهدف الت -5
 للحاضر و المستقبل .
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 طرق و أساليب التدريس : 12.1.1
 طرق التعليم محورها المعلم:

 اإللقاء )المحاضرة ، الشرح، العرض ، الوصف (.
 القصة . 

 طرق التعليم محورها المعلم و المتعلم:
 اعية ( .المناقشة ) صفية ، الجم-
 حل المشكالت الموجهة .-
 المشاريع الجماعية .-
 طريقة التعلم التعاوني .-
 طريقة العصف الذهني .-

 طرق التعلم محورها المتعلم:
 البرمجة .-
 الحقائب التعليمية .-
 الكمبيوتر التعليمي .-

 إختيار طرق التدريس:  13.1.1
التعلم المختلفة و نظرا لتعدد النظريات التي طرق التدريس هي تطبيقات لنظريات      

تفسر عملية التعلم فمن الطبيعي أن تتعدد طرق و أساليب التدريس و تنفرد كل طريقة 
بما يميزها عن بقية الطرق،و نظرا لعدم وجود طريقة للتدريس مثالية تجمع بين 

 يمكن إستخدامها و تناسب كل الظروف . ،خصائص و ميزات كل الطرق 
لذا يجب على المعلم أن يختار لنفسه أسلوبا مناسبا بتكييف طرق التدريس       

األساسية و الجمع بينها بما يتالئم و إختالف الظروف التي قد تواجهه ، و عند اختيار 
 أفضل الطرق المناسبة لظروف العملية التعليمية .
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ن األخرى *هناك عدد من المعايير التي يمكن في ضوئها تفضيل طريقة التدريس ع
 من أهمها :

 . الهدف من التدريس -
 طبيعة و خصائص و مستوى التالميذ . -
 مهارة المدرس في إستخدام الطريقة المختارة . -
 اإلمكانات المدرسية . -
 الحاجة الى التجديد و االبتكار  -
 طبيعة و نوع النشاط موضوع الدراسة . -
 النمط القيادي لشخصية المعلم . -
 تمام التالميذ .إثارة إه -
 إنها وسيلة و ليست غاية . -
 التنوع لتحقيق أكبر قدر من اإلستفادة . -
 أسلوب المنافسة : 2.1.

 :  سلوبمفهوم األ  1.2.1
: هو الطريق و يقال سلكت أسلوب فالن في كذا : طريقته و مذهبه و يقول  لغة

 صاحب القاموس المحيط )األسلوب الطريق و عنق األسد و الشموخ في األنف ( .
 ( .  1872، صفحة 1993)الفيرو زبادي ، 

هو مجموعة من القواعد أو الضوابط أو الكيفيات التي ينفذ بها طريقة إصطالحا: 
التدريس لتحقيق أهداف الدرس و يرتبط ذلك بالمعلم و سمات شخصيته و هو جزء من 

 ( https://elmstaba.com:09/20-04-2017. ) صالح حمودة ،  الطريقة .
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 المنافسة:تعريف  2.2.1
 نافست في الشيء ، منافسة و نفاسا إذ رغبت فيه على وجه المبادرة .لغة:  -
 (  548 ص  ،الصحاح  –الجوهري  )

هي صراع بين فردين أو مجموعة من األفراد للوصول إلى هدف موحد : اصطالحا -
 أو الحصول على نتيجة معينة .

 :المنافسة مفهوم  3.2.1 
المنافسة في اللغة العربية مصدر لفعل نافس : أي سابق فالنا في غير أن يلحق به  

 الضرر وفي اللغة اإلنجليزية "Competition" أي أنشطة يتنافس فيها الفرد
 which" والتعريفين يؤكدان على بذل الجهد للوصول إلى التفوق سواء 

personactive " 
 المهارية أو المعرفية دون إلحاق الضرر بالمنافس .في النواحي البدنية أو 

 (Karatè-do A.J. Ain Touta.) مجالت رياضية عالمية

 تعريف المنافسة الرياضية : 4.2.1 
المنافسة هي النشاط الذي يحصل داخل إطار مسابقة مقننة في إطار أو نمط 

بين عدة أشخاص  هي صراع "معروفة و ثابتة بالمقارنة مع الدقة القصوى  استعدادات
المنتظرة أما " فرانانداز" يقول أن  النتيجة حسب و للوصول إلى الهدف المنشوذ أ

هي إال حالة يتواجد فيها إثنان أو عدد كبير من األشخاص في صراع  المنافسة ما
 ( .  65، صفحة  1991)عزت محمود الكاشف ، ألخذ الجزء العام أو النصيب األكبر

 
 
 
 
 



 أساليب التدريس                               الفصل األول                                   
 

 
23 

 ضوابط المنافسة الرياضية :قواعد و  5.2.1 
لقد شهدت السنوات األخيرة تزايد ملحوظ في اإلهتمام بالرياضات التنافسية بصفة عامة 
و المنافسات ذات الطابع الجماهيري بصفة خاصة، و ينتج عن هذا اإلهتمام إرتفاع 
ملحوظ في إعداد الممارسين لكل لعبة رياضية،و أيضا إرتفاع مستوى األداء التقني 

ذي يساهم في تحقيق التفوق و البطولة الذي يسعى له معظم الرياضيين، و في سبيل ال
الفوز و النصر و التفوق و البطولة نجد أنه ظهرت في الساحة الرياضية عدة مفاهيم 
جديدة على المجتمع الرياضي سواء المستوى المحلي أو العربي أو الدولي مثل : 

ور ظاهرة شغب المالعب التي إمتدت تأثيراتها السلوك العدواني و ظاهرة العنف و ظه
فتحول األمر من متابعة و مشاهدة ألحداث المباريات شكال ،إلى جماهير المشاهدين

من أشكال الخرق الصحيح للقوانين المدنية و الجنائية و اللوائح و القوانين المنظمة 
 لألنشطة الرياضية .

فالمنافسات الرياضية تعد منظومة إجتماعية تضم الالعبين و الحكم و المدرب و 
و اإلعالمي و يشار إلى المنافسة الرياضية على أنها موقف إختياري ذو شدة اإلداري 

عالية تبرز فيه جميع خبرات و مهارات الالعب أو الفريق المكتسبة من خالل حياته 
س الفريق في لقاء تحكمه القوانين المحلية و الدولية التدريبية بهدف التفوق على المناف

فالنشاط الرياضي من المجاالت المهيأة للخضوع للتنظيم القانوني ، و لكن ممارسة هذا 
النشاط الذي يخضع لقواعد فنية نابعة من الوسط الرياضي نفسه وهو ما يطلق عليه 

تحدد زمن المباراة و أوصاف قواعد اللعبة ، فهناك القواعد الفنية البحتة كتلك التي 
الملعب و تكوين الفرق الرياضية ووضع كل العب في بداية المباراة و نظام اللعب و 

 .زمنه إلى غير ذلك من القواعد الفنية
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هناك نوع اخر من القواعد يطلق عليه قواعد تنظيم سلوك الالعبين لضمان السالمة  و  
ب تلك القواعد وقعت عليه عقوبات رياضية أثناء المنافسة الرياضية،و إذا خالف الالع

فهذه القواعد تؤدي  ،معينة كاإليقاف عن اللعب لفترة زمنية محددة أو الطرد من الملعب
دورا وقائيا بالنسبة للحوادث الرياضية خاصة تلك التي يكون لها نتائج وخيمة مثل : 

رغم  ينة ، لكنتلك القواعد التي تحرم على المالكم أن يضرب منافسه في أماكن مع
خضوع الرياضة التنافسية للقواعد الفنية و القانونية إال أن ذلك ال يستبعد احتمال وقوع 

،  2004) نبيل محمد إبراهيم ، حوادث معينة نتيجة لخرق هاته القواعد الفنية و القوانين .
 ( .  4.3صفحة  
 التخطيط اإلستراتيجي للنشاط التنافسي : 6.2.1

 تحديد األهداف المطلوب تنفيذها من الالعبين و المدربين و اإلداريين .-  
 جمع كافة المعلومات على الفرق المنافسة .-  
إعطاء تدريبات عملية للفرق المشاركة لتنمية اللياقة البدنية و التدريب على -  

 المهارات األساسية في هذه األلعاب قبل ممارسة النشاطات التنافسية .
 ( .  36، صفحة 2000يم المصري ،)كر 

 المنافسة الرياضية تجرى طبقا لقوانين و لوائح و أنظمة : 7.2.1
تجري المنافسات الرياضية " لقوانين و لوائح و أنظمة معترف بها و ثابتة " و التي  

تحدد األسس والقواعد المختلفة للجوانب الفنية و التنظيمية ألنواع نشأة و سلوك 
ذلك تجبر الالعبين و الفرق الرياضية على إحترامها و العمل بمقتضاها و ب ،الالعبين" 

 ( . 120، صفحة   1997. )أسامة كامل راتب ، و من ناحية أخرى تصمت 
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 إعداد الرياضي للنشاط التنافسي : 8.2.1
هو إعداد نفسي بدني لتحمل أعباء التدريب و التنافس و مساعدته على إطالق قدراته 
لتحقيق أفضل النتائج الممكنة حسب إستعداداته و إمكانياته، يبدأ هذا اإلعداد منذ 
الفترة األولى للممارسة الرياضية ألن التنافس الرياضي هو مشروط بقواعد تحدد األداء 

أنه غالبا يتميز باإلستشارة اإلنفعالية التي تدفع الرياضي  و من خصائصه السيكولوجية
و توظيف طاقاته النفسية و البدنية من أجل تحقيق ذاته الرياضية و تأكيدها إلى تعبئة 

 (  11،ص  1981)حسن سعد المحمد ،عن من ينافسه. 

 أنواع المنافسة الرياضية : 9.2.1
 المنافسة التمهيدية : -أ
يعتبر هذا النوع من المنافسات نوعا تجريبيا يستخدمه المدرب الرياضي على الشكل  

 المبدئي للمنافسات ، و يعتبر وسيلة من وسائل اإلعداد المتكامل .
 المنافسة اإلخبارية : -ب

و تستخدم المنافسة اإلخبارية لغرض إختبار مستوى إعداد الرياضي و دراسة تأثير 
فة على الحالة التدريبية، و التعرف على نقاط الضعف و القوة ، مراحل التدريب المختل

و دراسة تركيب النشاط التنافسي، و بناء على تحليل نتائج هذه المنافسة يتم التخطيط 
 للبرنامج التدريبي للمرحلة المقبلة .

 المنافسة التجريبية : -ج
التي يشارك فيها يتم خالل هذه المنافسة التركيز على نموذج المنافسة الرئيسية 

وبصفة خاصة على الدور المطلوب منه خالل هذه المنافسة وفي هذه الرياضي، 
 الحالة يجب توفر كافة الظروف المشابهة للظروف الرئيسية بأقصى درجة ممكنة .
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 المنافسات اإلنتقاء :-د
 المنافسات الرسمية .يتم بناءا على هذه المنافسة إنتقاء الرياضيين و تشكيل الفريق في 

 المنافسة الرئيسية : -ه
يعتبر الهدف الرئيسي من المشاركة في المنافسات الرسمية هو تحقيق أعلى مستوى 
ممكن ويتحقق ذلك من خالل التعبئة القصوى لكافة إمكانيات الرياضة البدنية و المهارية 

 ( . 26-25، ص 1994،  )أبو العالء عبد الفتاح و إبراهيم شعالنو الخططية و النفسية. 

 إيجابيات المنافسة الرياضية : 10.2.1
 يمكن تلخيص إيجابيات المنافسة الرياضية فيمايلي :

 المنافسة هي إختبار و تقييم لعمليات التدريب و اإلعداد . -1
 المنافسة هي نوع من العمل التربوي . -2
 المنافسة تتأسس على الدوافع الذاتية و اإلجتماعية . -3
 اهم المنافسة على الدوافع الذاتية و اإلجتماعية .تس-4
 تساهم المنافسة في إرتقاء األجهزة الحيوية لالعب . -5
 المنافسة الرياضية تثير اإلهتمام و التشجيع . -6
 ترتبط المنافسة الرياضية بانفعاالت المتعددة . -7
 تعاظم البث التلفزيوني للمنافسات  

 (. 35صفحة  ،2002، محمد حسن عالوى، ، 32، صفحة  1988)مصطفى فهمي،  

 سلبيات المنافسة الرياضية : 11.2.1
قد تكون المنافسة الرياضية بعض الجوانب السلبية حيث تتسم بالعنف الزائد و العدوان 

أو ما يحدث بين متنافسين يختلفون إختالفا كبيرا  ،و اإلضطرابات اإلنفعالية للمتنافسين
في قدراتهم ومهاراتهم مما يجعل الفوز أو النجاح مقتصرا على فريق معين منهم، 
أوحينما ينقلب التنافس الرياضي إلى تنافس عدواني و صراع للوصول إلى الصدارة، و 
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اصة في قطاع يلي سنعرض بعض األخطاء التي ترتبط بالمنافسة الرياضية و خ  فيما
  رياضة البطوالت أو المستويات و يمكن تلخيصها فيما يلي :

 (      125صفحة    1997) أسامة كامل راتب  
 التطرق في إشراك الشباب . -1     
 التوجيه اإلجتماعي السيء . -2     
 تعاطي العقاقير المنشطة المحظورة دوليا . -3     
 العدوان و العنف . -4     
 مشكلة الهواية و اإلحتراف . -5     
 اإلستثمار السياسي . -6     

 (  37 فحةص ،2002محمد حسن عالوي ، () 127  فحةص ،1997) أسامة كامل راتب ، 



 
 
 
 

  

 

 الفـــصــل الثاني

 كرة اليد
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 تمهيد:
التي مارسها العالم و يعدها كثير من الناس ،كرة اليد هي أحدث األلعاب الجماعية    

 لعبة مشتقة عن كرة القدم .
وهي لعبة السرعة و اإلثارة معا في وقت واحد، تجمع بين الجري ،و القفز و      

إستالم الكرة و تمريرها في أقل وقت ممكن، و تسجل األهداف فيها عن طريق قدف 
 الكرة في مرمى الخصم ، و تحتاج ممارستها إلى لياقة بدنية عالية و قوة جسمانية .

إال أنها إجتذبت كثيرا من الجماهير في جميع و على الرغم من حداثة اللعبة،     
بلدان العالم،حتى أنها أصبحت ذات الشعبية الثالثة في العالم،بعد لعبتي كرة القدم و 
السلة،و تجرى مسابقاتها في الصاالت المغلقة،أو في المالعب المفتوحة في الهواء 

 الطلق .
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 كرة اليد 1.2
 نبذة تاريخية : 1.2.2

يختلف المؤرخون في تحديد وقت ظهور لعبة كرة اليد فمنهم من يرجع الفضل إلى      
مدرب الجمباز ) هونجرنسلون ( وهو دنمركي كان يعمل مدرسا بمدينة أردروب و كان 

وقد أطلق عليه إسم ) هانديول ( و منهم من يرجعها إلى أنها معدلة  1898ذلك عام 
و يطلق عليها إسم أزينا أو هزيلنا و مازال هذا  1902تمارسها تشيكو سلوفاكيا سنة 

اإلسم يطلق على لعبة كرة اليد في كثير من دول أوروبا ومنهم ممن أرجع ظهورها إلى 
و منهم من أرجعها إلى مدرب الجمباز األلماني ) ماكس هيرز (  1919أوكرانيا سنة 

لمعهد العالي للتربية ( و قام الباحث ) كارل سلتر ( مدرس في ا 72) الحفيف، صفحة ، 
الرياضية في برلين بإدخال مادة كرة اليد ضمن برامج المعهد ، كما إنضمت اللعبة في 

 أكتر من هياكل تمتلت في األكاديميات منها :
 بمدينة الهاي بهولندا . 1926اإلتحاد الدولي لكرة اليد الهواة عام  -  
 دينة كوبنهاقن .بم 1946اإلتحاد الدولي لكرة اليد الهواة عام  -  
أما على المستوى العربي تعد مصر أول عربية في لعبة كرة اليد في حين دخلت  -  

اللعبة بلدنا الجزائر من خالل مدرسي التربية البدنية و الرياضية الذين أتمو دراستهم 
 .  1942في فرنسا و بالضبط في 

و إنضمت في سنة  1963و تأسست الفيدرالية الجزائرية لكرة اليد بعد اإلستقالل في 
إلى الفيدرالية الدولية لكرة اليد و قد شارك الفريق الوطني في كل بطوالت العالم  1964

 ( . 37) جمال مقراني، صفحة   . 1981منذ سنة 

 
 



  في الطور الثانوي  اليد كرة                                                        :الثاني الفصل

 

 
31 

 تعريف كرة اليد : 2.2.2
 العبين  7من األلعاب الرياضية القديمة، تجرى مابين فريقين يتألف كل فريق منها من 

حتياطيين (، تتضمن بسرعة األداء و التنفيذ و يشارك فيها عدد كبير من إ 05) و 
 ( . 2000، صفحة   2008) خلود مانع الزبيدي ،  الرياضين لها قواعد و قوانين ثابتة .

 : قوانين كرة اليد 3.2.2
 م.20م و العرض 40مساحة الملعب: الطول  -
 .07عدد الالعبين :-
الالعبين يهاجمون ما عدا الحارس، و في حالة الدفاع جميع في حالة الهجوم جميع  -

 الالعبون يدافعون .
 .05التبديل مفتوح و عدد اإلحتياطيين  -
عدد األشواط هو شوطين و في كل شوط نصف ساعة، و ليس هناك وقت بدل  -

 ضائع .
 الفائز له نقطتين و التعادل نقطة واحدة. -
خشنة، أو يحتج على الحكم أو يرمي الكرة بعيدا إيقاف الالعب الذي يدافع بطريقة  -

 بهدف إضافة الوقت .
 اإليقاف يكون لمدة دقيقتين . -
الطرد إذا تعمد الالعب إيذاء الخصم أو إذا حصل على إيقاف لمدة دقيقتين تالث  -

 مرات .
 متر . 07إذا ارجع الالعب الكرة لحارس مرماه، تحتسب رمية جزاء و تسمى رمية  -
إذا دخل الالعب المدافع داخل دائرة مرماه تحتسب رمية جزاء عند محاولته التصدي  -

 للمهاجم .
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 إذا ادخل المهاجم أثناء الهجوم دائرة خصمه تحتسب رمية حرة . -
 إذا اقفز الالعب وصوب قبل أن تالمس قدمه أرضية الدائرة تعتبر اللعبة صحيحة . -
 دفعه تحتسب رمية حرة لصالح المدافع . إذا اندفع المهاجم ناحية المدافع و  -
 إذا اندفع المدافع و دفع المهاجم أرضا تحتسب رمية حرة لصالح المهاجم . -
إذا حاول المدافع إمساك المهاجم بأي طريقة كانت تحتسب رمية حرة و إذا أعاقه  -

 عن التهديف تحتسب رمية جزاء .
ه المدافع يمكن أن يتعرض هذا إذا سقط المهاجم أرضا بطريقة حطرة بعد مشاركت  -

 (. 30، صفحة  1994)إبراهيم،  األخير لإلستبعاد . 

 متطلبات العبي كرة اليد : 4.2.2
 متطلبات العبي كرة اليد البدنية : 1.4.2.2

 :اإلعداد البدني  -
اإلعداد البدني من أهم أركان التدريب التي يعتمد عليه في تنمية الالعب سواء       

كان مبتدأ أو مقدما و هو من األسس الهامة التي تشترك مع المهارات الحركية في 
تكوين الالعب من الناحية البدنية و يرى " عقيل الكاتب " أن اإلعداد البدني هو تلك 

درب  ليدرب عليها الالعب كي يصل إلى قمة اللياقة اإلجراءات التي يضعها الم
) قيس ناجي عبد الجبار  البدنية التي تمكنه من أداء واجبه داخل الملعب بصورة جيدة . 

 ( . 79وشامل و كامل ، صفحة 
و يقسم اإلعداد البدني إلى قسمين عام و خاص فاإلعداد العام الغرض منه إعداد 

ي يجب أن يكون عليها الالعب من تكامل و إتزان في الالعب من الناحية البدنية الت 
 الجسم أما اإلعداد الخاص فالغرض منه إعداد الالعب بدنيا إلتقان ممارسة اللعبة .

و منه نستنتج أنه حتى يمكن لالعب من إكتساب القدرة و التأقلم مع جميع المتغيرات 
بدنية حتى يستطيع الموجودة في الملعب وجب عليه اإلعتماد على جميع قدراته ال
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تحقيق النجاح،و ال يأتي ذلك إال بعمل المدرب على تنمية الصفات البدنية األساسية 
العامة لالعب من مرونة و تحمل و قوة و سرعة و رشاقة مع التركيز على الصفات 
البدنية األساسية الخاصة و التي تتضمن تحمل القوة تحمل السرعة القوة المميزة 

 بالسرعة .
 : ملالتح -

يعتبر التحمل من الصفات البدنية الرئيسية و أهم عضو في مكونات األداء البدني و 
غالبا ما يستعمل مصطلح التحمل لإلشارة إلى الخاصية و الصفة التي يتطلبها األداء 

 الدائم أو المستمر أو األداء المتكرر العمل ما أو نشاط ما لفترات طويلة .
 و يقول عنه ماتفف   matfeveuv" أنه القدرة على مقاومة تعب أي نشاط ألطول فترة 

 ( .  125، صفحة  1991) عباس أحمد صالح السمرائي و عبد الكريم السمرائي ، ممكنة 

و يعرفه  smiker" بإطالة الفترة التي يحتفظ بها الفرد و كفائته البدنية و إرتفاع 
)عبس الفتاح  الجهود أو المؤثراث الخارجية الطبيعية  سميكر" مقاومة الجسم للتعب ضد

 (.369، صفحة   1991الرمالي و محمد إبراهيم شحاتة، 
 و على ضوء هذه التعارف يمكننا أن نعرفه بأنه مقاومة التعب ألطول فترة ممكنة.

 : المرونة -
لصفة المرونة إرتباط وثيق بعناصر اللياقة البدنية األخرى و هي تتعلق بمفاصل 
الجسم المختلفة وما تحويه السعة الحركية العالية، و يقول " أيوب ن يدسون " مدرس 
مادة الطب الرياضي في كلية التربية البدنية بجامعة " كاليفورنيا " المرونة هي صفة 

سعة المدى و بطريقة إقتصادية و طاقة أقل حجما )عبد ضرورية ألداء حركات بدنية وا
, صفحة Matrier 1994العزيز فهمي" أنها تتميز بالقوة و السرعة للجهاز الحركي  

 ( و يقول عنها "89
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و يعبر Hèreقدرة الرفي على أداء حركات أكبر حرية في المفاصل بإرادته أو تحت    
، صفحة 2001ل. )مفتي إبراهيم حماد، ثأثير قوة خارجية مثل مساعدة الزمي عنها 
137.) 

 :السرعة -
تعتبر السرعة إحدى أهم عناصر اللياقة البدنية و إحدى المتطلبات البدنية التي 
يحتاجها الرياضي و يقول عنها أبو لعالء أحمد عبد الفتاح أنها قدرة الفرد على أداء 

 ركات في الوحدة الزمنية حركات متتابعة من نوع واحد في أقل زمن أو تعرف بأنه الح 
( و يعرفها " لوسن ويكوم 11، الصفحة 1988)عبد علي النصيف قاسم حسن حسين، 

 " بكونها قدرة الفرد على أداء حركات متتابعة من نوع واحد في أقصر مدة.
و إنطالقا من هذه التعارف يمكننا تعريفها بكونها أداء حركات متتالية في أقل زمن 

 ممكن.
 :الرشاقة -

تعتبر الرشاقة من أهم الصفات البدنية إرتباطا باألداء الرياضي في األنشطة و األلعاب 
بصفة عامة حيث أنها ترتبط بالمواصفات و العناصر األخرى للياقة البدنية في نواح 

 متعددة كما أنها ترتبط بالمهارات األساسية إرتباطا وثيقا.
المقدرة على تغيير أوضاع الجسم أو سرعته أو  و يقول د/مفتي "إبراهيم حماد" بأنها

 إتجاهاته على األرض أو في الهواء بدقة و إنسانية و توقيت صحيح.
كما تعني أيضا المقدرة على سرعة التحكم في أداء حركة جديدة و التعديل السريع 

و تعني أيضا  (199,صفحة 2001)مفتي إبراهيم حماد،الصحيح للعمل الحركي و ضبطه 
)مفتي إبراهيم  ة على تغيير اإلتجاه في أثناء الحركة عند أو قريبا من أقصى سرعة القدر 
 (. 199,صفحة  2001حماد,
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و على ضوء هذا يمكن القول بأن الرشاقة الخاصة هي أداء الحركات بشكل ترافقي 
 خاصة بالنسبة الرياضي التخصصي.

 : القوة -
عليها وصول الفرد إلى أعلى يرى بعض العلماء أن القوة العضلية هي التي يتأسس 

المراتب في البطوالت الرياضية, كما أنها لها تأثير بدرجة كبيرة على تنمية الصفات 
البدنية كالسرعة و التحمل و يعرفها " لرسون" بأنها مقدرة الفرد على بذل أقصى قوة 

 (.60، صفحة  1980)عقيل الكاتب ، ممكنة دفعة واحدة ضد مقاومة ما. 
لصفار " عن القوة بأنها إمكانية العضلة على التغلب على المقاومة و يقول سامي ا

 الخارجية و العمل الداخلي للعضلة مع ذلك في حجم الجسم و المقطع العضلي له.
 (. 25, صفحة  1994)حنفي محمد مختار,

 :متطلبات العبي كرة اليد المهارية 2.4.2.2
 :المهارات الهجومية بدون كرة -    

 الدين المهارات الهجومية في المهارات التالية:حدد عماد 
 :وضع اإلستعداد الهجومي -

هو الوضع الذي يكون عليه الالعب دائما في إستعداد للهجوم من خالل اإلنطالق في 
توقيفات مختلفة للتعامل مع الكرة و كما يتطلب من المهاجم توزيع نظرة لكشف أماكن 

 باإلضافة إلى تشكيالتهم.تواجد زمالئه و المدافعين 
 :البدء -

و يقصد بالبدء انطالق الالعب المهاجم انطالقة سريعة مفاجئة بفرض اكتساب فرصة 
الهروب من الرقابة الدفاعية الالعبي المنافسين عند أداء أي مهارة هجومية مع الحفاظ 

 على وضع اإلستعداد لإلستقبال الكرة و التصرف معها.
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 :العدو -
ة وصول الالعب للسرعة القصوى و المحافظة عليها بفرض إكتساب ميزة و هو محاول

على الالعب المنافس و عدو الالعب في كرة اليد ممائل للعدو في ألعاب القوى و 
 تتضح المهمة العدو بصورة كبيرة أثناء الهجوم المضاد.

 :الجري  -
من المالزمة  مع تغيير السرعة و اإلتجاه: و هي مهارة يقوم بها المهاجم للهروب

الدفاعية فعندها يفشل المهاجم في إكتساب أو الحفاظ على ميزة العمل فيكون هنا من 
الضروري أن يحاول المهاجم اإلفالت من الرقابة عن طريق تغيير التجاه الجري أو 

 تغيير السرعة.
 :التوقف -

ن لكل تعتبر مهارة التوقف عكس مهارة البدء و هي مضادة لها من حيث األداء و لك
منهما نفس الهدف و مهارة التوقف ال يمكن أن تؤدي مستقلة بذاتها يجب أن يكون 
الجسم مكتسب لسرعة و فيها يرتكز الالعب على أحد القدمين في إتجاه الجري لتعمل 
قدم اإلرتكاز من خالل إتصالها المستمر باألرض و أثناء مفصل الركبة عند فرملة 

كما يتبع التوقف بدوران الجسم و أحيانا أخرى بلف ،الجسم و مقاومة إندفاع الحركة
 الجذع.

 :الخداع بالجسم  -
و فيه يستخدم المهاجم جسمه برشاقة كبيرة للهروب أو المرور من المدافع للوصول 
إلى ثفرة يسهل إستالم الكرة أو احتالل مكان مؤثر يستطيع من خالله الالعب المهاجم 

 التصويب على المرمى.إكتساب ميزة أفضل عند 
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 :الحجر -
و هي مهارة هجومية يقوم فيها الالعب المهاجم بعمل إعاقة قانونية مؤقتة لوقت أو 
تغيير حركة المدافع و هو مهارة فردية تكسب زميل مهاجم ميزة سواء كان التصويب و 

 ( .1994هو أنواع.)عبد العزيز فهمي ، 
 المهارات األساسية في كرة اليد : 5.2.2

 حدد عماد الدين المهارات الهجومية في المهارات التالية : 
 اإلستقبال و التمرير : -

اإلستقبال و التمرير مهاراتان متالزمتان و ال يمكن الفصل بينهما إال لتوضيح الناحية 
التعليمية لكل منهما فكلتاهما تؤثر في األخرى و تتأثر بها و تعتبر هاتان المهارتان 

ة التي تبنى عليهما باقي المهارات األخرى، فليس هناك تنطيط للكرة و القاعدة األساسي 
 إنتقال الفريق من مهاجم إلى مدافع .

 إستقبال الكرة : -1
وهو قدرة الالعب على إستالم الكرة في جميع الحاالت سواء سهلة أو صعبة من 

سواء أثناء تحرك التبات و الحركة كما أنها عامل هام في الحفاظ على عامل السرعة 
الالعبين و دون إرتباك كما يجب على الالعب الذي يقوم بإستالم الكرة أن يتخذ 
وضعية و مكانة بصورة تسمح بسرعة تأمين الكرة و تضع الالعب المنافس من قطعها 

 و تنقسم مهارة  اإلستقبال إلى :
 لقف الكرة : -1-2

 بيد واحد لسد قوتها .و هو إستالم الكرة في الهواء مباشرة باليدين أو 
 إيقاف الكرة : -1-3

 يكون بإيقافها أو ال ثم اإلستواذ عليها أثناء إرتدادها من األرض .
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 تمرير الكرة : -1-4
و هو نقل الكرة من حيازة الالعب المستوحذ عليها إلى حيازة العب اخر طبقا لطبيعة 

لك أيا من أنواع الالعب و الظروف التي يفرضها الموقف المتشكل مستخدما في ذ
التمريرات التي تحقق الهدف من إستحدام التمرير خالل إستمرار سير اللعب دون 

 مخالفة لقواعد اللعبة دائما.
و يختلف تمرير الكرة من ناحية القوة، المسافة، اإلتجاه، اإلرتفاع و كذلك التوقيف، و  

 هناك عدة أنواع من التمريرات منها: 
 التمريرة المرتدة، التمريرة من الوثب.التمريرة من فوق الرأس، 

 : تنطيط الكرة -2
التنطيط هو نقل الكرة من الالعب إلى األرض و إرتدادها إليه سواء كان الالعب على 
األرض أو في الهواء مع سيطرته على الكرة خالل مرحلة إرتدادها لمرة واحدة أو أكثر 

نفراد المهاجم بحارس المرمى و تستخدم مهارة تنطيط الكرة لكسب مسافة في حالة إ
حيث يراعي السرعة القصوى في تنطيط الكرة في حالة عدم القدرة على التمرير لزميل 
مراقب و ذلك لتجديد فترة ثالث ثوان و الثالث خطوات، و يفضل عدم إستخدام هذه 
المهارة في غير ما ذكر حيث أن تنطيط الكرة يساهم في إبطاء عملية الهجوم و يعطي 

 صة للتفريق المنافس ألخذ المكان الصحيح للدفاع.الفر 
 :الخداع بالكرة -3

يستخدم المهاجم الخداع كوسيلة للتخلص من إعاقة منافسيه، و يعتبر من المهارات 
الحركية الهامة، و التي يعتمد فيها على مدى إتفاق الالعب للمهارات السابقة و يتكون 

 الخداع من مرحلتين :
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تشمل على حركة خداع واضحة تؤذي بواسطة المهاجم ببطء نسبيا المرحلة األولى:  -
 لجذب انتباه المدافع و إرغامه على مسايرة الحركة.

المرحلة الثانية: تتم بعد األولى مباشرة حيث يقوم المهاجم بأداء الحركة الحقيقية في -
اإلتجاه المرغوب فيه و يراعي أن يكون األداء سريعا و تعتبر الحركات الخداعية وسيلة 
ناجحة أثبتت فعالياتها في مجال توجيه حركات الالغب المنافسين الى اإلتجاه الخاطئ 

 (.1994)عبد العزيز فهمي عرف على ما يريد الالعب أداءه أصال و إعاقته على الت 

 :التصويب  -4
التصويب هو توجيه الكرة نحو المرمى طبقا لطبيعة الالعب و الظروف التي يفرضها 
الموقف المتشكل مستخدما في ذلك أيا من أنواع التصويبات التي تحقق إحراز هدف 

خالل إستمرار سير اللعب دون مخالفة لقواعد كأفضل اإلحتماالت المتوقفة، و ذلك 
 اللعب ذاتها و ينقسم التصويب بدوره الى مايلي :

 التصنيف األول للتصويب : -
 التصويب البعيد - 
 التصويب القريب - 
 التصنيف الثاني في التصويب : -
 التصويب باإلرتقاء إلى الجهة المعاكسة - 
 التصويب بالجري  - 
 ازالتصويب باإلرتك - 
 التصويب باإلرتقاء - 
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 :رمية الجزاء  -5
وهي عبارة مباراة أخرى بين الالعب المصوب و الحارس و تلعب فيها الخبرة و القدرة 
على التركيز دورا هاما في نجاح الالعب المهاجم في إحراز األهداف حيث يقوم 

لتحركات و الالعب بإخبار زاوية التصويب و إرتفاعها و قوة و سرعة التصويب طبقا 
 (.1986سلوكيات حارس المرمى خالل قيامه بعملية الصد )وديع التكويني 

 :  تعليم المهارات الحركية األساسية 6.2.2
تعتبر تعليم المهارات الحركية األساسية من أصعب مراحل تعليم اللعبة بالنسبة 

التعليم و كذلك إفتقار إلى للمبتدئين و ترجع صعوبتها إلى إنعدام المنافسة خالل فترة 
 بعض العناصر المشوقة التي تتميز بها اللعبة .

 شروط التي تساعد على تعليم المبتدئين المهارات الحركية : -
 تقديم فكرة عن المهارة و أهمية إقتنائها بالنسبة لالعب . -
 مرة(  03-02)تقديم نموذج صحيح لهذه المهارة ككل قبل بدء تعليمها ألكتر من مرة  -

تقسيم المهارة إلى خطوات متدرجة تبعا لصعوبتها و كذلك تبعا لمستوى المبتدئين  -
 مع الشرح على أن يتسم بالدقة و السرعة حتى يستطيع الجميع اإلستعاب و الفهم .

 التركيز على النقاط الهامة لقانون اللعبة خالل تعليم المهارات المختلفة . -
 النسبة ألهميتها و إرتباطها ببعضها .التدرج في تعليم المهارات ب  -
 عمل تدريبات متدرجة تطبيقية للمهارة تتميز بالتشويق و التنويع . -

 الخطوات التعليمية : 7.2.2
 و هي مكونة من ست مراحل :

 تعليم طريقة األداء المهاري بأسهل طريقة . -1
 تدريبات بوضع أدوات مكان الالعب المدافع . -2
 تدرجات إيجابية للمدافع .تدريبات مع  -3
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 تدريجات مركبة . -5
 (.2008)السمراني، تدريبات على مواقف معينة في اللعب -6

 :مميزات كرة اليد الحديثة  8.2.2
كرة اليد ككل الرياضات الجماعية األخرى تحتاج إلى بعض الصفات البدنية  

حفاظ على القدرات  كسرعة و القوة و المداومة من أجل ال،الضرورية من أجل ممارستها
 دقيقة للمقابلة . 60البدنية و المهارية خالل 

تحضير بدني عالي مما يعطي حركية كبيرة للمدافعين و يؤثر بصورة إيجابية على  -
 سمة العدوانية على حامل الكرة .

 النجاح في كرة اليد يتطلب تنمية عوامل التحضير البدني، التقني و التكنيكي . -
أللعاب الرياضية الجماعية التي يتميز السلوك الحركي فيها بالتنوع كرة اليد من ا -

والتعدد نظرا لوجود العب و خصم و أداة في تفاعل مستمرو غير منقطع، لذلك يتميز 
األداء المهاري بأنه مجموعة من الحركات المترابطة و المنذمجة و التي تتطلب من 

لمنافسة معتمدا في ذلك على قدراته الالعب التأقلم معها حسب حاجات الالعب خالل ا
و تفاعلهم جميعا ،البدنية و المورفولوجية و المهارية و كذلك حالته النفسية و العقلية

 (   20بدون تاريخ ، ص ،) ياسر دبور لتوجيه األداء إلى درجة عالية من اإلنجاز و الفعالية.
 أهمية ممارسة كرة اليد : 9.2.2

الرياضي الدولي المعمد لكرة اليد " حسام إبراهيم " أن أهمية ممارسة وضع ذلك المدرب 
 كرة اليد هي كتالي :

من خالل مواجهة المشاكل و إتخاذ القرارات و تحديد األهداف بوقت  النمو العقلي : -
و كلها من مهام العقل و األعصاب فيقوم الالعب بتمرير الكرة لالعب ،قصير جدا
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لدفاع عن المرمي و يتم إتخاذ كل هذه األمور بأجزاء من الثانية األخر أو تسديدها أو ا
 ، فهذا يحفز العقل بإسترجاع األحداث المختلفة من الحياة الشخصية .

 التركيز و اإلنضباط . -
تقوية العظام : تعمل رياضة كرة اليد على تشكيل أنسجة جديدة في مناطق العظم و  -

 من الكسور . يزيد من قوتها و كتافتها فهي تقيها
 ( .  2017) حسام إبراهيم ، أغسطس    تقوية القلب و حرق السعرات الحرارية . -

 المراهقة : 3.2
 تمهيد :

المراهقة مرحلة من مراحل الحياة تتميز بسرعة النمو و التغير في كل المظاهر النمائية 
تقريبا: الجسدية و المعرفية و اإلنفعالية/ اإلجتماعية ، و حسب تقدير معظم الباحثين 

سنة من العمر ، حيث ينتقل الفرد  20و 10فإن هذه الفترة تغطي السنوات الممتدة بين 
الطفولة إلى نضج الرشد ، و بالتالي فهي بمثابة الجسر الواصل  خاللها من عدم نضج

 (.  17، صفحة 2009) د/ رغدة شريم، سنة بين هاتين المرحلتين . 
حيث يصفها ) عبد هللا الجسماني ( " أنها المجال الذي يجدر بالباحثين أن ينشدوا فيه 

 ما يصبون إليه من و سائل و غايات " .
 : نوي تعريف الطور الثا 1.3.2

تعتبر مرحلة التعليم الثانوي مرحلة متميزة من مراحل النمو المتعلمين إذ تقع عليها 
تابعات أساسية و ذلك للوفاء بحاجاتهم و رغباتهم و تطلعاتهم وهي بحكم طبيعتها و 
موقعها في السلم التعليمي تقوم بدور إجتماعي متوازن، إذ تقدم لطالبها مواسلة تعليمهم 

المعاهد العليا كما تهيؤهم لإلنخراط في الحياة العملية من خالل كشف  في الجامعات و 
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ميولهم و إستعداداتهم و قدراتهم و العمل على تنمية تلك القدرات مما يساعدهم على 
 إختيار المهنة أو الدراسة التي تتناسب  مع خصائصهم .

 ( .  46، صفحة 2009) فوزي أحمد بن دريدي، 
 : تعريف الثانوية 2.3.2

 هي المدارس التي ينتقل إليها التالميذ ما بعد اإلكمالية تحضيرا لدراستهم في الجامعة .
 . ( 36، صفحة  1987) فيصل عياش، 

 : تعريف المراهقة 3.3.2
ظهر مصطلح المراهقة كما يشير إليه قانون اإلشتقاق للغة الفرنسية "بلوش"و"قاربون" 

المراهقة و يشير بوضوح و دقة إلى المظهر في القرن من ذلك ظهر مصطلح 
 (G.liejdelyk.p 17.1971) األساسي في الحياة اإلنسانية .

 إصطالحا:-أ
التدرج نحو النضج البدني و النفسي  Adolexerمشتق من الفعل الالتيني و معناها:  

 ( .207، صفحة   1994) مصطفى فهمي،  و الجنسي و اإلنفعالي .
 لغة :-ب

 مصدر رهق رهقا  مراهقة ، وهي تفيد االقتراب و الدنو من الحلم .
هو الفتى الذي يدنو من الحلم و المراهقة أيضا هو الطيعان و الزيادة في ذلك يمثل 

 .( 186، صفحة 1976) عبد المجيد محمد الهاشمي،  اإلنفعالي للمراهق .الحياة 
 : تغيرات الرئيسية في مرحلة المراهقة 4.3.2

و التغيرات  ،و إكتساب الطول والوزن ،التغيرات البيولوجية: إن التغيرات في جسد الفرد-
ر و الوصول إلى القدرة على اإلنجاب،تعكس التطو ،الهرمونية في مرحلة البلوغ

 البيولوجي لدى الفرد .
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التغيرات المعرفية : تتضمن التغيرات في التفكير و الذكاء لدى الفرد فالتفكير و  -
التذكر و حل المشكلة على سبيل المثال عمليات تعكس دور النمو المعرفي على 

 األبعاد المختلفة لحياة المراهق .
في العالقات اإلجتماعية وفي التغيرات اإلنفعالية/اإلجتماعية : تتناول التغيرات  -

اإلنفعاالت و الشخصية و كذلك دور السياق اإلجتماعي في النمو، فالعالقات األسرية 
 و جماعات الرفاق تلعب دورا هاما في النمو اإلجتماعي و اإلنفعالي لدى المراهق .

 ( . 25، صفحة  2009) د/ رغدة شريم، 
 : مرحلة المراهقةالمالمح األساسية لمراحل النمو في  5.3.2

النمو الجسمي: يقصد به النمو في األبعاد الخارجية لإلنسان كالطول و الوزن و -1
العرض و الحجم و تغيرات الوجه و اإلستدارات الخارجية المختلفة و بالتالي فالنمو 

 الجسمي هو كل ما يمكن قياسه مباشرة في جسم اإلنسان .
: في الواقع ال يوجد تعريف محدد جامع مانع النمو اإلنفعالي في مرحلة المراهقة -2

إال أن بعض علماء النفس يعرفون األنفعال على أنه حالة شعورية مثل ،لإلنفعال
 الخوف و الغضب والسرور الحزن و الحقد و الحب والعطف و السعادة و اإلشمئزاز .

 لنية.و البعض األخر يعرف اإلنفعال على أنه عبارة عن تعبير خارجي أو إستجابة ع
 و البعض األخر يعرف اإلنفعال على أنه حالة عضوية داخلية .

النمو العقلي في مرحلة المراهقة : ينمو عقل  اإلنسان منذ والدته نموا طرديا يتبع -3
 هذا النمو تطورا في فهم الطفل و تعبيره و تصرفاته و مدركاته .

 النمو اإلجتماعي في مرحلة المراهقة :-4
السنوات األولى من المراهقة إلى مسايرة الجماعة التي ينتمي إليها ، يميل المراهق في 

فيحاول جاهدا الظهور بمظهرهم و التصرف بمثل تصرفهم و تتميز هذه المسايرة 
 ( .25إلى   16، صفحة من 2003)عصام نور،  بالصراحة التامة و االخالص .
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 : مميزات المراهقة في الطور الثانوي  6.3.2
 مالحظة أهم سلوكيات التلميذ المراهق في المرحلة الثانوية كما يلي :يمكن 

 اإلهتمام بالذات و تفحصها و تحليلها . - 
 اإلضطرابات اإلنفعالية الحادة و التناقص اإلنفعالي . - 
 البعد عن األسرة و قضاء أوقات الفراغ خارج المنزل . - 
 المعتقدات الخاصة بالمجتمع . العصيان و التمرد على األعراف و التقاليد و  - 
 ضغوط الدوافع الجنسية . - 
 ( .  209، صفحة 2004) ناهد محمود سعد و نيللي رمزى فهيم،  النضج الجنسي . - 

 : دور الرياضة في مرحلة المراهقة 7.3.2
اإلنسان عبارة عن وحدة متكاملة عقال و جسما ،و وجدانا، فال يستطيع القيام بتجربة 
حركية لوحدها بل البد من عملية التفكير و التنسيق بين ذلك من الفعل و التصرف 

الناشئ تنمية كاملة من الناحية  لدىإزاء هذا الموقف أصبحت الرياضة تهدف لتنمية 
حية اإلجتماعية و النهوض بها إلى المستوى الذي الصحية جسما و عقال و من النا

يصبح به فعاال في مجتمعه و محيطه و وطنه ، لذى إسترعيت في ذلك المراحل التي 
يمر بها الفرد في فترة النمو و قسمت بحيث وضعت برامج لإلعتماد عليها كي يتحقق 

 الهدف من ورائها، ضمن أغراضها العامة و التي ندرجها كما يلي :
 تنمية الكفاءة العقلية .   -تنمية الكفاءات البدنية .                      -         

 تنمية القدرة الحركية . –تنمية العالقات اإلجتماعية .                  -         
 ) هدى محمد قناوى ، بدون سنة (  .
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 : األصاغر() فئتي  18إلى  16خصائص المرحلة العمرية من  8.3.2
( فإننا نسلط الضوء على مرحلة جد حاسمة 18-16إذا تحدثنا عن المرحلة العمرية )

و هامة في حياة الفرد و هي ما يسميها علماء النفس بمرحلة المراهقة ، إذ أن الحياة 
في هذه المرحلة تأخذ طابعا أخر و فيها يتجه الفرد محاوال أن يكيف نفسه مع المجتمع 

و يالئم بين تلك المشاعر الجديدة و الظروف البيئية ليحدد موقعه من ،الذي يعيش فيه
 هؤالء الناضجين ومن مميزاتها :

النمو الجسمي : إن البعد الجسمي هو أحد األبعاد البارزة في نمو المراهق، و يشمل  -
البعد الجسمي على مظهرين أساسين من مظاهر النمو، هما النمو الفزيولوجي و النمو 

 ( .  48، صفحة   1990) نوري الحافظ ،  . العضوي 
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 الخالصة :
مما سبق ذكره في اإلطار النظري لدراستنا تبين أن للمنافسة الرياضية دور مهم      

في عملية التدريس لكرة اليد، و ذلك لجعل التالميذ يستوعبون رياضة كرة اليد و تعرف 
بشكل الصحيح ، طبقا لألسس العلمية في المجال عليها و لعمل على إتقان مهاراتها 

و كذلك متابعة المدرسة  ،التربوي الحديث ، من أجل ضمان أفضل النتائج الرياضية
 للطرق الحديثة في عملية التعلم، و إتقانها .

يجب على المدرس اإلهتمام بتنمية و تطوير الصفات البدنية مستعمال كل طرق 
المبادئ األساسية و القوانين حتى يتمكن التلميذ من  مع إدراك،التدريس و األساليب

 معرفة ماهية كرة اليد و تطبيق ذلك خالل المنافسة .
تلعب المنافسة دورا هاما في جعل التالميذ يدركون قوانين و مهارات أساسية لكرة      
 و العمل على تطبيقها بشكل متقن و أمثل، و هذا لبلوغ النتائج المرجوة . اليد

تطرقنا في دراسة إلى مرحلة المراهقة من كل الجوانب حتى تكون لدينا نظرة عن كما 
أن نلقى نظرة على هذه الفترة،و التي بدورها  ارتأينااألفراد الذين نتعامل معهم، كما 

من حيث أسلوب التعامل و محاولة تطوير المواهب الشابة و  ،تحتاج إلى عناية خاصة
 جتمع للوصول إلى الرقي بالرياضة .  تنميتها، لكي يستفيد منها الم
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 تمهيد:

بعد دراسة الجانب النظري الذي تضمن شرح الجوانب المتعلقة بالموضوع و إعطاء 
شرح لكل جانب،تعتبر الدراسة الميدانية وسيلة هامة للوصول إلى الحقائق الموجودة في 
مجتمع الدراسة ،عن طريق الميدان يصبح باإلمكان جمع البيانات و تحليلها لتدعيم 
الجانب النظري و تأكيده و في هذا الفصل سنعرض اإلجراءات التي اتبعناها و ذلك 
بإعطاء فكرة حول مجال الدراسة الجغرافي و البشري و الزمني ،باإلضافة إلى ذكر 
األدوات المستعملة في جمع البيانات التي تتمثل في استمارة االستبيان حيث أن الهدف 

نة على صحة الفروض أو نفيها لذلك سنحاول أن نلم من الدراسة الميدانية هو البره
 بجميع اإلجراءات الميدانية قصد الوصول إلى الغاية التي تسعى إليها البحوث عموما.
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 منهج البحث: .1

تبعا للمشكلة المطروحة ارتأينا استخدام المنهج الوصفي الذي يعد من أبرز المناهج 
ألنسب لجمع المعلومات عن طريق استخداما استجابة لموضوع البحث ، و لكونه ا

 تحليل الظاهرة ، حيث أنه يعتمد على دراسة الوقائع و الظواهر كما توجد بالواقع.

 البحث: عينة و مجتمع .2
 مجتمع البحث: .2.1

الطور الثانوي على مستوى والية  التالميذتم تحديد المجتمع األصلي للدراسة من 
 .التلميذ150مستغانم، والذي قدر ب

 عينة البحث: .2.2

مواقع التواصل من  تلميذ 30كان اختيار هذه العينة منظم حيث أخذنا عينة تتكون من 
 .فيسبوك( -االجتماعي)االيمايل

 متغيرات البحث: .3

 في المنافسةفي دراستنا هذه فان المتغير المستقل يتمثل المتغير المستقل:  -

في دراستنا هذه فان المتغير التابع يتمثل المهارات األساسية في كرة المتغير التابع:  -
 الخداع(-التصويب-اليد )تمرير واالستقبال

 مجاالت البحث: .4

 .تلميذ من طور الثانوي  30اشتمل على  المجال البشري: -

بعض التالميذ من مواقع التواصل : قمنا بتوزيع اإلستبيانات على المجال المكاني -
 .فيسبوك( -االجتماعي)االيمايل

 .2019/2020السنة الدراسيةالمجال الزمني: -



 منهجية البحث وإجراءاته الميدانية                                             األول  الفصل 

 
52 

 أدوات البحث: .5

 الدراسة النظرية:

لقد اعتمدنا في هذا البحث على مجموعة من الكتب التي لها صلة بموضوع الدراسة  
كما  التحضير البدني والمهاري ،  مهارات األساسية في كرة اليدفيما يخص  سواء

 اعتمدنا على بعض المناهج و مذكرات التخرج.

 اإلستبيان:

تالميذ نا بتوجيهه إلى اعتمدنا على استمارة االستبيان كوسيلة مالئمة لبحثنا، إذ قم 
 ( محاور:3) ثالث و قد قسمنا االستبيان إلى طور الثانوي 

يساهم التحضير البدني والمهاري في تحسين الصفات البدنية  المحور األول:
 .والمهارية

يساهم التحضير البدني والمهاري لتحكم في القدرة على أداء المهارات   المحور الثاني:
 .أثناء المنافسة الرياضية

 .يساهم التحضير البدني في إتقان األداء أثناء المنافسة الرياضية المحور الثالث:

 ة:يالدراسات اإلحصائ .6
تساعدنا إن الهدف من استعمال الوسائل اإلحصائية هو التوصل إلى مؤشرات كمية 

على التحليل والتفسير والتأويل والحكم على مختلف المشاكل باختالف نوع المشكلة 
وتبعا للهدف الدراسة، ولكي يتسن لنا  التعليق والتحليل عن نتائج اإلستمارة بصورة 

 واضحة وسهلة قمنا بأسلوب التحليل اإلحصائي والمتمثل في طريقتين هما:

 : طريقة اإلحصاء بالنسبة المئوية •

 يرمز لها )%( و تكون على الشكل التالي: 
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 100عدد التكرارات ×

 المجموع الكلي

 :2اختبار  كا •

 (2010)زيني، 2(مك-ع)ك=2كا

 ك م        

 :)معامل الثبات(معامل االرتباط لبيرسون  •
 نكتب معادلة االرتباط لبيرسون كالتالي :

ن  مج (س. ص)−(مج  س)(مج . ص)

−(مج  س)2).(ص²مجن −(مج  ص)2)√ مج ²س (ن  

=  (132، صفحة 1995)الشربيني،  .....ر

 حيث أن :
 مج س : مجموع قيم االختبار )س( .

 مج ص : مجموع قيم إعادة االختبار .
 : مجموع مربعات قيم االختبار س . ²مج س
 : مجموع مربعات قيم إعادة  االختبار . ²مج ص

 (: مربع مجموع قيم االختبار س . ²) مج س
 (: مربع مجموع قيم إعادة االختبار ص .²)مج ص

 مج ) س.ص( مجموع القيم بين االختبار القبلي س واالختبار البعدي ص
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 :االستطالعية لدراسة ا .7
استطالعية  لضمان السير الحسن ألي بحث ميداني ال بد على الباحث القيام بدراسة

لمعرفة مدى مالئمة ميدان الدراسة إلجراءات البحث الميدانية والتأكد من صالحية 
األداة المستخدمة والصعوبات التي قد تعترض الباحث وعليه فقد قمنا بإجراء دراسة  

 .فيسبوك(-تالميذ في مواقع التواصل االجتماعي)االيمايلإستطالعية على بعض 
طالبان الباحثان بإجراء بعض المعامالت العلمية للتحقيق قام الالمعامالت العلمية:-

 :في الدراسة الحلية و اشتملت على االستبيانمن صالحية 
(من طرف السادة الخبراء على االستبيانأن تحكيم  أداة البحث ) بعد صدق األداة:-

 (.1)الملحقمستوى معهد التربية البدنية و الرياضية التابع لجامعة مستغانم 
 من 10أجريت الدراسة االستطالعية على عينة عددها :عينة الدراسة االستطالعية -

 عينة الدراسة.خارج  تالميذ طور الثانوي 
 :المستخدمة لالختباراتاألسس العلمية  

استقرار نتائجه فيم لو  أو االتساق  أو يقصد بثبات االختبار مدى الدقة  الثبات: •
، صفحة 1993)مقدم، .في مناسبتين مختلفتين األفرادطبق على عينة من 

152) 
( عن ثبات االختبار "إن االختبار يعتبر ثابتا إذا كان Van Valinكما يقول فان فالين)

حوصين و تحت نفس يعطي نفس النتائج باستمرار إذا ما تكرر على نفس المف
 (193، صفحة 1995)حسانين م، الشروط.

الباحثان إحدى طرق حساب ثبات االختبار وهي طريقة "تطبيق  انواستخدام الطالب 
( للتأكد من مدى دقة Test –Retestاالختبار وإعادة تطبيقه")معامل االرتباط 

واستقرار نتائج االختبار. وعلى هذا أساس قمنا بإجراء االختبار على مرحلتين بفاصل 
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، فس األماكن، نفس التوقيتزمني قدره أسبوع مع تثبيت كل المتغيرات )نفس العينة، ن 
 .(التالميذنفس 
 لصدق:ا •

صدق االختبار أو المقياس يشير إلى الدرجة التي يمتد إليها في قياس ما وضع من 
أجله فاالختبار أو المقياس الصادق هو الذي يقيس بدقة كافة الظاهرة التي صمم 

التالية تم  اإلحصائيةوباستعمال الوسائل  (193، صفحة 1995)حسانين م، لقياسها.
 حساب ثبات و صدق االختبار.

 معامل االرتباط "ر" لبيرسون  
 :حساب معامل الثبات-
 :االستبيان معامل الثبات و الصدق-

 المقترح . االستبيانيمثل معامل الثبات و الصدق  :1جدول

 حجم العينة  المحاور 
درجة 
 الحرية

مستوى  
 الداللة

معامل 
 الثبات 

معامل 
 .ر.جدولية الصدق

 
يساهم التحضير البدني  

والمهاري في تحسين الصفات 
 البدنية والمهارية 

10 09 0.05 

0.91  0.95 

0,602 

يساهم التحضير البدني  
والمهاري لتحكم في القدرة على 
أداء المهارات أثناء المنافسة 

 الرياضية 

0.96 
0.97 

يساهم التحضير البدني في  
إتقان األداء أثناء المنافسة  

 الرياضية 
0.97 0.98 

 10ن=                      0.05عند مستوى الداللة 0,602قيمة "ر" الجدولية 
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ما  تراوحت )محصورة( ستبيانلالالجدول أن قيم معامل االرتباط  هذا يتبين من خالل
الثبات  إلى( بالنسبة 0.97-0.91الصدق و) إلى بالنسبة( 0.98-0.95بين )

بالرجوع إلى جدول الدالالت االرتباط البسيط لبيرسون لمعرفة ثبات و الصدق االختبار 
بالمقارنة مع "ر" الجدولية التي  إحصائياو هذه القيم دالة  0.05عند مستوى الداللة

 الذي تم بناءه بغرض قياس االستبيانالباحثان أن  لطالبانوعليه يتبين  0,602بلغت 
بدرجة ثبات و صدق عاليتين عند مستوى الداللة  يتميز مهارات األساسية في كرة اليد

0.05 
تعتبر الموضوعية من أكثر المشاكل التي تؤثر في الثبات لذلك البد الموضوعية:  -

، صفحة 2003)فرحات، .من الدقة المتناهية في إجراء االختبار وتسجيل النتائج 
170)  . 

ويعرفها محمد حسن عالوي: "هي مدى تحرر المحكم أو الفاحص من العوامل 
 (169، صفحة 1986)عالوي و محمد، الذاتية كالتحيز".
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 خالصة:
نقاط،و التي تشمل منهجية البحث و من خالل ما تم التطرق إليه في هذا الفصل من 

اإلجراءات الميدانية التي قمنا بها خالل دراستنا، حيث تعرضنا إلى المنهج المعتمد و 
 عينة البحث كما تطرقنا إلى األداة المستخدمة أيضا.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثانيالفـــصــل   

 عرض وتحليل نتائج الدراسة 
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  :تمهید

تطلب منهجیة البحث عرض وتحلیل النتائج ومناقشتها، وعلى هذا األساس ت     
عرض وتحلیل النتائج التي ألت إلیها الدراسة وفق طبیعة البحث و  اقتضى األمر

تفریغ االستمارات االستبیانیة في جداول قصد بحیث قام الطالبان الباحثان  .إجراءاته
  .معالجة نتائجها الخام إحصائیا

وهذا من خالل المعالجة  ،سنتطرق في هذا الفصل إلى عرض نتائج الدراسة المیدانیة 
 ،بإتباع المنهج الوصفي ،اإلحصائیة إلجابات أفراد العینة المختارة في البحث

الخاصة بالتحضیر البدني أداة االستبیان وباستعمال أدوات البحث المتمثلة في 
كما سنقوم بمناقشة هذه النتائج بتحلیل القیم المحسوبة بمختلف الطرق ،  والمهاري

  .اإلحصائیة في ظل اإلطار النظري الخاص بالدراسة
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  :لتالمیذبااالستبیان الخاص عرض نتائج -1

  : المحور األولعرض وتحلیل النتائج الخاصة ب -1- 1
على ضوء أهداف البحث و فروضه یعرض الطالبان الباحثان نتائج البحث في   

  :على نحو األتيجداول 

یساهم التحضیر البدني والمهاري في تحسین الصفات البدنیة : المحور األول
  .والمهاریة

هل زیادة فاعلیة التحضیر البدني دور في تحسین أداء التالمیذ خالل فترة : 1س
  ؟ الریاضیةالمنافسة 

  المجموع  ال  نعم  اإلجابات
  30  5  25  التالمیذ

 %100  %16,67 %83,33  النسبة المئویة 
  13,33  المحسوبة 2كا
  3.84  الجدولیة 2كا

  1  درجة الحریة
  0.05  مستوى الداللة

فیما یخص  للتالمیذ 2یوضح التكرارات والنسب المئویة وقیم كا ):02(الجدول رقم 
زیادة فاعلیة التحضیر البدني دور في تحسین أداء التالمیذ خالل فترة المنافسة 

  .الریاضیة

یتضح لنا بأنه توجد  2حسب نتائج التحلیل اإلحصائي كما هو موضوع في الجدول رقم
وهذا عند مستوى داللة التالمیذ لة إحصائیة بین إجابات فروق معنویة أو ذات دال

  .الجدولیة2المحسوبة أكبر من كا2، بحیث نجد أن كا 1ریة ودرجة الح 0.05
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یرون أن زیادة فاعلیة التحضیر البدني دور في التالمیذ نستنتج أن أغلب : االستنتاج
  .تحسین أدائهم خالل فترة المنافسة الریاضیة

  
فیما یخص زیادة فاعلیة التحضیر البدني  لتالمیذیمثل النسب المئویة ل): 1(الشكل  

  .دور في تحسین أداء التالمیذ خالل فترة المنافسة الریاضیة

  ؟ برنامج التدریس المعتمد یساعد في تطویر األداء الریاضي في كرة الیدهل : 2س

  المجموع  ال  نعم  اإلجابات
  30  7  23  التالمیذ

 %100  %23,33 %76,67  النسبة المئویة 
  8,53  المحسوبة 2كا
  3.84  الجدولیة 2كا

  1  درجة الحریة
  0.05  مستوى الداللة

فیما یخص  تالمیذلل 2یوضح التكرارات والنسب المئویة وقیم كا ):03(الجدول رقم 
  .برنامج التدریس المعتمد یساعد في تطویر األداء الریاضي في كرة الید
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یتضح لنا بأنه توجد  3الجدول رقمحسب نتائج التحلیل اإلحصائي كما هو موضوع في 
وهذا عند مستوى داللة  التالمیذفروق معنویة أو ذات داللة إحصائیة بین إجابات 

  .الجدولیة2المحسوبة أكبر من كا2، بحیث نجد أن كا 1ودرجة الحریة  0.05
برنامج التدریس المعتمد یساعد في  یرون أن التالمیذنستنتج أن أغلب : االستنتاج
  .داء الریاضي في كرة الیدتطویر األ

  

  
فیما یخص برنامج التدریس المعتمد یساعد  تالمیذیمثل النسب المئویة لل): 2(الشكل  

  .في تطویر األداء الریاضي في كرة الید
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  ؟ هل تخصص حصص لتنمیة األداء المهاري والبدني قبل المنافسة: 3س

  المجموع  ال  نعم  اإلجابات
  30  6  24  التالمیذ

 %100  %20 %80  النسبة المئویة 
  10,8  المحسوبة 2كا
  3.84  الجدولیة 2كا

  1  درجة الحریة
  0.05  مستوى الداللة

  
فیما یخص  تالمیذلل 2یوضح التكرارات والنسب المئویة وقیم كا ):04(الجدول رقم 

  .تخصیص حصص لتنمیة األداء المهاري والبدني قبل المنافسة
یتضح لنا بأنه توجد  4حسب نتائج التحلیل اإلحصائي كما هو موضوع في الجدول رقم

وهذا عند مستوى داللة  التالمیذفروق معنویة أو ذات داللة إحصائیة بین إجابات 
  .الجدولیة2المحسوبة أكبر من كا2، بحیث نجد أن كا 1ودرجة الحریة  0.05

حصص لتنمیة األداء المهاري  یخصصون التالمیذنستنتج أن أغلب : االستنتاج
  .والبدني قبل المنافسة
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فیما یخص تخصیص حصص لتنمیة  لتالمیذیمثل النسب المئویة ل): 05(الشكل 

  .األداء المهاري والبدني قبل المنافسة
  

  ؟ هل األداء الجید مرتبط بتنمیة الصفات البدنیة والمهاریة: 4س
  المجموع  ال  نعم  اإلجابات
  30  5  25  التالمیذ

 %100  %16,67 %83,33  النسبة المئویة 
  13,33  المحسوبة 2كا
  3.84  الجدولیة 2كا

  1  درجة الحریة
  0.05  مستوى الداللة

فیما یخص  تالمیذلل 2یوضح التكرارات والنسب المئویة وقیم كا ):05(الجدول رقم 
  .األداء لجید مرتبط بتنمیة الصفات البدنیة والمهاریة

یتضح لنا بأنه توجد  5حسب نتائج التحلیل اإلحصائي كما هو موضوع في الجدول رقم
وهذا عند مستوى داللة  التالمیذفروق معنویة أو ذات داللة إحصائیة بین إجابات 

  .الجدولیة2المحسوبة أكبر من كا2، بحیث نجد أن كا 1ودرجة الحریة  0.05
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ن على أن األداء الجید مرتبط بتنمیة یوافقو  التالمیذنستنتج أن أغلب : االستنتاج
  .الصفات البدنیة والمهاریة

  
فیما یخص األداء الجید مرتبط بتنمیة  تالمیذیمثل النسب المئویة لل): 4(الشكل  

  .الصفات البدنیة والمهاریة
  ؟هي الصفة التي تراها مناسبة من بین هذه الصفات ما: 5س
  

  المجموع  المرونة  التحمل  القوة  السرعة  الرشاقة  اإلجابات
  30  10  13  2  3  2  التالمیذ

 %100  33,33%  43,33%  6,67%  %10 %6,67  النسبة المئویة 
  17,66  المحسوبة 2كا
  9,49  الجدولیة 2كا

  4  درجة الحریة
  0.05  مستوى الداللة

فیما یخص  تالمیذلل 2یوضح التكرارات والنسب المئویة وقیم كا ):06(الجدول رقم 
  .صفة التي تراها مناسبة
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یتضح لنا بأنه توجد  6حسب نتائج التحلیل اإلحصائي كما هو موضوع في الجدول رقم
وهذا عند مستوى داللة  التالمیذفروق معنویة أو ذات داللة إحصائیة بین إجابات 

  .الجدولیة2المحسوبة أكبر من كا2، بحیث نجد أن كا 4ودرجة الحریة  0.05
صفة التحمل هي صفة یوافقون على أن  التالمیذنستنتج أن أغلب : جاالستنتا
  .المناسبة

  
  .فیما یخص صفة التي تراها مناسبة تالمیذیمثل النسب المئویة لل): 5(الشكل  
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هل التنویع في طرق التدریس لها عالقة ارتباطیة بتنمیة الصفات البدنیة :6س
  ؟ والمهاریة

  المجموع  ال  نعم  اإلجابات
  30  8  22  التالمیذ

 %100  %26,67 %73,33  النسبة المئویة 
  6,53  المحسوبة 2كا
  3.84  الجدولیة 2كا

  1  درجة الحریة
  0.05  مستوى الداللة

  
فیما یخص  تالمیذلل 2یوضح التكرارات والنسب المئویة وقیم كا ):07(الجدول رقم 

  .بتنمیة الصفات البدنیة والمهاریة ارتباطیهالتنویع في طرق التدریس لها عالقة 
یتضح لنا بأنه توجد  7حسب نتائج التحلیل اإلحصائي كما هو موضوع في الجدول رقم

وهذا عند مستوى داللة  التالمیذفروق معنویة أو ذات داللة إحصائیة بین إجابات 
  .الجدولیة2المحسوبة أكبر من كا2، بحیث نجد أن كا 1ودرجة الحریة  0.05
یرون أن تنویع في طرق التدریس لها عالقة  التالمیذنستنتج أن أغلب : اجاالستنت

  .ارتباطیة بتنمیة الصفات البدنیة والمهاریة
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فیما یخص التنویع في طرق التدریس لها  تالمیذیمثل النسب المئویة لل): 6(الشكل  

  .بتنمیة الصفات البدنیة والمهاریة ارتباطیهعالقة 
  ؟ البدنیة دور في تحقیق أفضل النتائجللصفات  في رأیك هل:7س
  

  المجموع  ال  نعم  اإلجابات
  30  2  28  التالمیذ

 %100  %6,67 %93,33  النسبة المئویة 
  22,53  المحسوبة 2كا
  3.84  الجدولیة 2كا

  1  درجة الحریة
  0.05  مستوى الداللة

فیما یخص  تالمیذلل 2یوضح التكرارات والنسب المئویة وقیم كا ):08(الجدول رقم 
  .للصفات البدنیة دور في تحقیق أفضل النتائج
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یتضح لنا بأنه توجد  8حسب نتائج التحلیل اإلحصائي كما هو موضوع في الجدول رقم
وهذا عند مستوى داللة  التالمیذفروق معنویة أو ذات داللة إحصائیة بین إجابات 

  .الجدولیة2المحسوبة أكبر من كا2، بحیث نجد أن كا 1ودرجة الحریة  0.05
یرون أن الصفات البدنیة دور في تحقیق أفضل التالمیذ نستنتج أن أغلب : االستنتاج
  .النتائج 

  

  
فیما یخص للصفات البدنیة دور في تحقیق  تالمیذیمثل النسب المئویة لل): 7(الشكل  

  .أفضل النتائج
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  ؟ للصفات المهاریة دور في تحقیق أفضل النتائج في رأیك هل:8س

  المجموع  ال  نعم  اإلجابات
  30  4  26  التالمیذ

 %100  %13,33 %86,67  النسبة المئویة 
  16,13  المحسوبة 2كا
  3.84  الجدولیة 2كا

  1  درجة الحریة
  0.05  مستوى الداللة

فیما یخص  تالمیذلل 2یوضح التكرارات والنسب المئویة وقیم كا ):09(الجدول رقم 
  .للصفات المهاریة دور في تحقیق أفضل النتائج

یتضح لنا بأنه توجد  9حسب نتائج التحلیل اإلحصائي كما هو موضوع في الجدول رقم
وهذا عند مستوى داللة  و ذات داللة إحصائیة بین إجابات التالمیذفروق معنویة أ

  .الجدولیة2االمحسوبة أكبر من ك2، بحیث نجد أن كا 1ودرجة الحریة  0.05
یرون أن الصفات المهاریة دور في تحقیق أفضل  التالمیذنستنتج أن أغلب : االستنتاج
  .النتائج 
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فیما یخص للصفات المهاریة دور في  تالمیذیمثل النسب المئویة لل): 8(الشكل  

  .تحقیق أفضل النتائج
مكونات االهتمام بتنمیة الصفات البدنیة والمهاریة یعد أحد عناصر  هل: 9س

  ؟التدریس
  المجموع  ال  نعم  اإلجابات
  30  9  21  التالمیذ

 %100  %30 %70  النسبة المئویة 
  4,8  المحسوبة 2كا
  3.84  الجدولیة 2كا

  1  درجة الحریة
  0.05  مستوى الداللة

 فیما یخص تالمیذلل 2یوضح التكرارات والنسب المئویة وقیم كا ):10(الجدول رقم 
  .االهتمام بتنمیة الصفات البدنیة والمهاریة یعد أحد عناصر مكونات التدریس

یتضح لنا بأنه  10حسب نتائج التحلیل اإلحصائي كما هو موضوع في الجدول رقم
وهذا عند مستوى داللة  التالمیذتوجد فروق معنویة أو ذات داللة إحصائیة بین إجابات 

  .الجدولیة2المحسوبة أكبر من كا2ا، بحیث نجد أن ك 1ودرجة الحریة  0.05
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االهتمام بتنمیة الصفات البدنیة  یرون أن التالمیذنستنتج أن أغلب : االستنتاج
  .والمهاریة یعد أحد عناصر مكونات التدریس

  
فیما یخص االهتمام بتنمیة الصفات البدنیة  تالمیذیمثل النسب المئویة لل): 9(الشكل  

  .والمهاریة یعد أحد عناصر مكونات التدریس
: المحور الثانيعرض وتحلیل النتائج الخاصة ب -1-2  

یساهم التحضیر البدني والمهاري لتحكم في القدرة على أداء المهارات أثناء المنافسة 
  .الریاضیة

  ؟ التحضیر تبدأ به أوالبصفتك كأستاذ للتربیة البدنیة أي : 1س

  المجموع  خططي  بدني  مهاري  اإلجابات
  30  2  24  4  التالمیذ

 %100  %6,66  %80 %13,33  النسبة المئویة 
  29,6  المحسوبة 2كا
  5,99  الجدولیة 2كا

  2  درجة الحریة
  0.05  مستوى الداللة

فیما یخص  تالمیذلل 2یوضح التكرارات والنسب المئویة وقیم كا ):11(الجدول رقم 
  .التحضیر الذي تبدأ به
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یتضح لنا بأنه  11حسب نتائج التحلیل اإلحصائي كما هو موضوع في الجدول رقم
وهذا عند مستوى داللة  التالمیذتوجد فروق معنویة أو ذات داللة إحصائیة بین إجابات 

  .الجدولیة2المحسوبة أكبر من كا2، بحیث نجد أن كا 2ودرجة الحریة  0.05
  .أثناء التحضیر یبدؤون بالجانب البدني التالمیذنستنتج أن أغلب : جاالستنتا

  
  .فیما یخص التحضیر الذي تبدأ به تالمیذیمثل النسب المئویة لل): 10(الشكل  

  ؟ هي مهارة التي تركز علیها أثناء التحضیرات المهاریة ما: 2س
  المجموع  التمریر  التصویب  المراوغة  اإلجابات
  30  10  18  2  التالمیذ

 %100  %33,33  %60 %6,66  النسبة المئویة 
  12,8  المحسوبة 2كا
  5,99  الجدولیة 2كا

  2  درجة الحریة
  0.05  مستوى الداللة

فیما یخص  تالمیذلل 2یوضح التكرارات والنسب المئویة وقیم كا ):12(الجدول رقم 
  .مهارة التي تركز علیها أثناء التحضیرات المهاریة
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یتضح لنا بأنه  12حسب نتائج التحلیل اإلحصائي كما هو موضوع في الجدول رقم
وهذا عند مستوى داللة  التالمیذتوجد فروق معنویة أو ذات داللة إحصائیة بین إجابات 

  .الجدولیة2المحسوبة أكبر من كا2، بحیث نجد أن كا 2ودرجة الحریة  0.05
  .ن على مهارة التصویبیركزو  التالمیذنستنتج أن أغلب : االستنتاج

  
  
  

فیما یخص مهارة التي تركز علیها أثناء  تالمیذیمثل النسب المئویة لل): 11(الشكل 
  .التحضیرات المهاریة

  
  
  

6,66

60

33,33

0

10

20

30

40

50

60

70

المراوغة  التصویب  التمریر

التالمیذ



 عرض وتحلیل النتائج                                                            الثاني الفصل 
 

 
76 

  ؟ لكثافة التحضیر البدني تأثیر في أداء الریاضي هل: 3س   
  المجموع  ال  نعم  اإلجابات
  30  11  19  التالمیذ

 %100  %36,67 %63,33  النسبة المئویة 
  2,13  المحسوبة 2كا
  3.84  الجدولیة 2كا

  1  درجة الحریة
  0.05  مستوى الداللة

  

فیما یخص  تالمیذلل 2یوضح التكرارات والنسب المئویة وقیم كا ):13(الجدول رقم 
  .كثافة التحضیر البدني تأثیر في أداء الریاضي

یتضح لنا بأنه ال  13حسب نتائج التحلیل اإلحصائي كما هو موضوع في الجدول رقم
وهذا عند مستوى داللة  التالمیذتوجد فروق معنویة أو ذات داللة إحصائیة بین إجابات 

  .الجدولیة2المحسوبة أقل من كا2، بحیث نجد أن كا 1ودرجة الحریة  0.05
یرون أن كثافة التحضیر البدني تأثیر في أداء  التالمیذنستنتج أن بعض : االستنتاج

  .الریاضي ومنهم من یرى عكس ذلك
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فیما یخص كثافة التحضیر البدني تأثیر  تالمیذیمثل النسب المئویة لل): 12(الشكل  

  في أداء الریاضي

  ؟ طریقة التدریس التي تركز علیها في تطویر األداء الریاضيماهي : 4س

  المجموع  الجزئیة الكلیة.ط  الجزئیة.ط  الكلیة.ط  اإلجابات
  30  17  7  6  التالمیذ

 %100  %56,67  %23,33 %20  النسبة المئویة 
  7,4  المحسوبة 2كا
  5,99  الجدولیة 2كا

  2  درجة الحریة
  0.05  مستوى الداللة

فیما یخص  تالمیذلل 2یوضح التكرارات والنسب المئویة وقیم كا ):14(الجدول رقم 
  .طریقة التدریس التي تركز علیها في تطویر األداء الریاضي
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یتضح لنا بأنه  14حسب نتائج التحلیل اإلحصائي كما هو موضوع في الجدول رقم
وهذا عند مستوى داللة التالمیذ توجد فروق معنویة أو ذات داللة إحصائیة بین إجابات 

  .الجدولیة2وبة أكبر من كاالمحس2، بحیث نجد أن كا 2ودرجة الحریة  0.05
یركزون على طریقة الجزئیة الكلیة لتطویر األداء  التالمیذنستنتج أن أغلب : االستنتاج
  .الریاضي

  
فیما یخص طریقة التدریس التي تركز  تالمیذیمثل النسب المئویة لل): 13(الشكل  

  .علیها في تطویر األداء الریاضي
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     إتقان التلمیذ المهارات بشكل جید أثناء المنافسة یحقق أفضل  في رأیك هل:5س    
  ؟ النتائج

  المجموع  ال  نعم  اإلجابات
  30  2  28  التالمیذ

 %100  %6,67 %93,33  النسبة المئویة 
  22,53  المحسوبة 2كا
  3.84  الجدولیة 2كا

  1  درجة الحریة
  0.05  مستوى الداللة

فیما یخص  تالمیذلل 2یوضح التكرارات والنسب المئویة وقیم كا ):15(الجدول رقم 
  .إتقان التلمیذ المهارات بشكل جید أثناء المنافسة یحقق أفضل النتائج

یتضح لنا بأنه  15حسب نتائج التحلیل اإلحصائي كما هو موضوع في الجدول رقم
وهذا عند مستوى داللة  التالمیذتوجد فروق معنویة أو ذات داللة إحصائیة بین إجابات 

  .الجدولیة2المحسوبة أكبر من كا2، بحیث نجد أن كا 1ودرجة الحریة  0.05
یرون أن إتقان التلمیذ المهارات بشكل جید أثناء  التالمیذنستنتج أن أغلب : االستنتاج

  .المنافسة یحقق أفضل النتائج
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التلمیذ المهارات بشكل فیما یخص إتقان  تالمیذیمثل النسب المئویة لل): 14(الشكل  

  .النتائج أفضلجید أثناء المنافسة یحقق 
  : المحور الثانيعرض وتحلیل النتائج الخاصة ب -1-3
  .یساهم التحضیر البدني في اتقان األداء أثناء المنافسة الریاضیة 

في رأیك هل للتحضیر البدني دور في استجابة التلمیذ أثناء المنافسة :1س
  ؟الریاضیة

  المجموع  ال  نعم  اإلجابات
  30  3  27  التالمیذ

 %100  %10 %90  النسبة المئویة 
  19,20  المحسوبة 2كا
  3.84  الجدولیة 2كا

  1  درجة الحریة
  0.05  مستوى الداللة

 فیما یخص تالمیذلل 2یوضح التكرارات والنسب المئویة وقیم كا ):16(الجدول رقم 
  .المنافسة الریاضیة للتحضیر البدني دور في استجابة التلمیذ أثناء
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یتضح لنا بأنه  16حسب نتائج التحلیل اإلحصائي كما هو موضوع في الجدول رقم
وهذا عند مستوى داللة  التالمیذتوجد فروق معنویة أو ذات داللة إحصائیة بین إجابات 

  .الجدولیة2المحسوبة أكبر من كا2، بحیث نجد أن كا 1ودرجة الحریة  0.05
یوافقون أن للتحضیر البدني دور في استجابة  التالمیذأغلب  نستنتج أن: االستنتاج

  .التلمیذ أثناء المنافسة الریاضیة

  
فیما یخص للتحضیر البدني دور في  تالمیذیمثل النسب المئویة لل): 15(الشكل  

  .استجابة التلمیذ أثناء المنافسة الریاضیة
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  ؟ المهاريأثناء الحصة هل تراعي الجانب البدني أم  :2س

  المجموع  الجانب المهاري  الجانب البدني  اإلجابات
  30  9  21  التالمیذ

 %100  %30 %70  النسبة المئویة 
  4,8  المحسوبة 2كا
  3.84  الجدولیة 2كا

  1  درجة الحریة
  0.05  مستوى الداللة

 فیما یخص تالمیذلل 2یوضح التكرارات والنسب المئویة وقیم كا ):17(الجدول رقم 
  .أثناء الحصة تراعي الجانب البدني أم المهاري

یتضح لنا بأنه  17حسب نتائج التحلیل اإلحصائي كما هو موضوع في الجدول رقم
وهذا عند مستوى داللة  التالمیذتوجد فروق معنویة أو ذات داللة إحصائیة بین إجابات 

  .الجدولیة2المحسوبة أكبر من كا2، بحیث نجد أن كا 1ودرجة الحریة  0.05
  .یراعون الجانب البدني ثم الجانب المهاري  التالمیذنستنتج أن أغلب : االستنتاج
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فیما یخص أثناء الحصة تراعي الجانب  تالمیذیمثل النسب المئویة لل): 16(الشكل  

  .البدني أم المهاري

  ؟ عتمد على خطة قبلیةی األستاذ هل :3س    

  المجموع  ال  نعم  اإلجابات
  30  5  25  التالمیذ

 %100  %16,67 %83,33  النسبة المئویة 
  13,33  المحسوبة 2كا
  3.84  الجدولیة 2كا

  1  درجة الحریة
  0.05  مستوى الداللة

  

فیما یخص  تالمیذلل 2یوضح التكرارات والنسب المئویة وقیم كا ):18(الجدول رقم 
  . اعتماد على خطة قبلیة
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یتضح لنا بأنه  18حسب نتائج التحلیل اإلحصائي كما هو موضوع في الجدول رقم
وهذا عند مستوى داللة  التالمیذتوجد فروق معنویة أو ذات داللة إحصائیة بین إجابات 

  .الجدولیة2المحسوبة أكبر من كا2، بحیث نجد أن كا 1ودرجة الحریة  0.05
  .ون على خطة قبلیةیعتمد التالمیذنستنتج أن أغلب : االستنتاج

  

  
  .فیما یخص اعتماد على خطة قبلیة تالمیذیمثل النسب المئویة لل): 17(الشكل  
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هل سبق لك أن حققت نتیجة مرضیة من خالل الخطة التي وضعتها قبل :4س   
  ؟ المنافسة الریاضیة

  المجموع  ال  نعم  اإلجابات
  30  4  26  التالمیذ

 %100  %13,33 %86,67  النسبة المئویة 
  16,13  المحسوبة 2كا
  3.84  الجدولیة 2كا

  1  درجة الحریة
  0.05  مستوى الداللة

فیما یخص  تالمیذلل 2یوضح التكرارات والنسب المئویة وقیم كا ):19(الجدول رقم 
سبق لك أن حققت نتیجة مرضیة من خالل الخطة التي وضعتها قبل المنافسة 

  . الریاضیة

یتضح لنا بأنه  19حسب نتائج التحلیل اإلحصائي كما هو موضوع في الجدول رقم
وهذا عند مستوى داللة  التالمیذتوجد فروق معنویة أو ذات داللة إحصائیة بین إجابات 

  .الجدولیة2المحسوبة أكبر من كا2، بحیث نجد أن كا 1ودرجة الحریة  0.05
هم أن حققوا نتیجة مرضیة من خالل سبق ل التالمیذنستنتج أن أغلب : االستنتاج

  .الخطة التي وضعوها قبل المنافسة الریاضیة
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فیما یخص سبق لك أن حققت نتیجة  تالمیذیمثل النسب المئویة لل): 18(الشكل  

  .مرضیة من خالل الخطة التي وضعتها قبل المنافسة الریاضیة

  ؟ هل یستجیب التالمیذ للمالحظة المقدمة أثناء المنافسة الریاضیة:5س    

  المجموع  ال  نعم  اإلجابات
  30  8  22  التالمیذ

 %100  %26,67 %73,33  النسبة المئویة 
  6,53  المحسوبة 2كا
  3.84  الجدولیة 2كا

  1  درجة الحریة
  0.05  مستوى الداللة

فیما یخص  تالمیذلل 2یوضح التكرارات والنسب المئویة وقیم كا ):20(الجدول رقم 
  . استجابة التالمیذ للمالحظة المقدمة أثناء المنافسة الریاضیة
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یتضح لنا بأنه  20حسب نتائج التحلیل اإلحصائي كما هو موضوع في الجدول رقم
وهذا عند مستوى داللة  التالمیذتوجد فروق معنویة أو ذات داللة إحصائیة بین إجابات 

  .الجدولیة2المحسوبة أكبر من كا2، بحیث نجد أن كا 1ودرجة الحریة  0.05
یرون أن التالمیذ یستجبون للمالحظة المقدمة  التالمیذنستنتج أن أغلب : االستنتاج

  .أثناء المنافسة الریاضیة

  
میذ للمالحظة فیما یخص استجابة التال تالمیذیمثل النسب المئویة لل): 19(الشكل  

  .المقدمة أثناء المنافسة الریاضیة
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  ؟ هل النتائج الریاضیة تؤثر على مردود التالمیذ في كرة الید:6س

  المجموع  ال  نعم  اإلجابات
  30  14  16  التالمیذ

 %100  %46,67 %53,33  النسبة المئویة 
  0,13  المحسوبة 2كا
  3.84  الجدولیة 2كا

  1  درجة الحریة
  0.05  الداللةمستوى 

فیما یخص  تالمیذلل 2یوضح التكرارات والنسب المئویة وقیم كا ):21(الجدول رقم 
  . النتائج الریاضیة تؤثر على مردود التالمیذ في كرة الید

یتضح لنا بأنه ال  21حسب نتائج التحلیل اإلحصائي كما هو موضوع في الجدول رقم
وهذا عند مستوى داللة  التالمیذتوجد فروق معنویة أو ذات داللة إحصائیة بین إجابات 

  .الجدولیة2المحسوبة أقل من كا2، بحیث نجد أن كا 1ودرجة الحریة  0.05
النتائج الریاضیة تؤثر على مردود  أن یرون التالمیذنستنتج أن بعض : االستنتاج

  .التالمیذ في كرة الید ومنهم من یرى عكس ذلك



 عرض وتحلیل النتائج                                                            الثاني الفصل 
 

 
89 

  
فیما یخص النتائج الریاضیة تؤثر على  تالمیذیمثل النسب المئویة لل): 20(الشكل  

  .مردود التالمیذ في كرة الید

  : مناقشة الفرضیات -2
بعد العرض و التحلیل لنتائج االستبیان الذي قمنا به و  :الفرضیة األولى  -2-1

و تبعا لنتائج ) كرة الید ( الذي وزع على تالمیذ المرحلة الثانویة في الریاضات الصفیة 
على التوالي و الخاصة بالمحور األول و الذي ثم  09إلى  01الجداول من الرقم 

ى أساسها ثم بناء الفرضیة نقول الوصول فیه إلى أغلبیة الحقائق المطروحة و التي عل
أن الفرضیة األولى محققة و التي تدلي بأن أسلوب المنافسة دور إیجابي في تحسین 
مهارة التمریر و االستقبال في كرة الید لدى تالمیذ الطور الثانوي و هذا ما اتفق مع 

نافسة أثر استخدام أسلوب الم:" بعنوان : 2017دراسة الطالبان لنیل شهادة الماستر 
  " .على تنمیة بعض المهارات األساسیة لكرة الید 

  .توصلت إلى أن هناك تطور بالمهارة * 
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تأثیر استخدام األسلوب التنافسي : " بعنوان : 2010و دراسة أحمد محمد علي شحاتة 
  " . لتعلم بعض المهارات األساسیة لكرة الید 

لم بعض المهارات األساسیة و قد توصلت بأن ألسلوب المنافسة تأثیر إیجابي لتع* 
  .لكرة الید

بعد العرض و التحلیل لنتائج االستبیان الذي قمنا به و  :الفرضیة الثانیة  -2-2
و تبعا لنتائج ) كرة الید ( الذي وزع على تالمیذ المرحلة الثانویة في الریاضات الصفیة 

و الذي ثم  على التوالي و الخاصة بالمحور الثاني 14إلى  10الجداول من الرقم 
الوصول فیه إلى أغلبیة الحقائق المطروحة و التي على أساسها ثم بناء الفرضیة نقول 
أن الفرضیة الثانیة محققة و التي تدلي بأن أسلوب المنافسة دور إیجابي في تحسین 
مهارة التصویب في كرة الید لدى تالمیذ الطور الثانوي و هذا ما اتفق مع دراسة أحمد 

تأثیر استخدام األسلوب التنافسي لتعلم بعض : " بعنوان : 2010تة محمد علي شحا
  " .المهارات األساسیة لكرة الید 

و قد توصلت بأن ألسلوب المنافسة أثر إیجابي في تعلم بعض المهارات األساسیة * 
  .في كرة الید 

 أثر استخدام أسلوب بالتنافس: " و دراسة فداء أكرم لخیاط بعنوان الخیاط بعنوان 
  " .الذاتي و المقارنة في تعلیم بعض المهارات الحركیة لكرة الید 

  .و قد توصلت إلى أن أسلوب التنافس هو الذي یحقق أفضل نتائج التعلم * 
بعد العرض و التحلیل لنتائج االستبیان الذي قمنا به و  :الفرضیة الثالثة  -2-3

و تبعا لنتائج ) كرة الید ( الذي وزع على تالمیذ المرحلة الثانویة في الریاضات الصفیة 
على التوالي و الخاصة بالمحور الثالث و الذي ثم  20إلى  15الجداول من الرقم 

لى أساسها ثم بناء الفرضیة نقول الوصول فیه إلى أغلبیة الحقائق المطروحة و التي ع
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أن الفرضیة الثالثة  محققة و التي تدلي بأن أسلوب المنافسة دور إیجابي في تحسین 
  :مهارة الخداع  في كرة الید لدى تالمیذ الطور الثانوي و هذا ما اتفق مع 

تأثیر استخدام األسلوب التنافسي : " بعنوان : 2010دراسة أحمد محمد علي شحاتة 
  " . م بعض المهارات األساسیة لكرة الید لتعل
و قد توصلت بأن ألسلوب المنافسة تأثیر إیجابي لتعلم بعض المهارات األساسیة * 

  .لكرة الید
أثر استخدام أسلوب بالتنافس : " و دراسة فداء أكرم لخیاط بعنوان الخیاط بعنوان 

  " .د الذاتي و المقارنة في تعلیم بعض المهارات الحركیة لكرة الی
  .و قد توصلت إلى أن أسلوب التنافس هو الذي یحقق أفضل نتائج التعلم * 
  :مناقشة الفرضیة العامة -2-4

لقد تأكدنا من أن الفرضیة الجزئیة األولى قد تحققت و الفرضیة الجزئیة الثانیة و 
الثالثة قد تحققت و هذا یعني أن ألسلوب المنافسة أهمیة في تحسین المهارات 

سنة و علیه نرى أن  18-16األساسیة لكرة الید لدى الطور الثانوي للمرحلة العمریة 
أهمیة أسلوب المنافسة في تحسین بعض " الفرضیة العامة للبحث و التي مفادها 

قد تحققت و أكد ذلك الدراسة " المهارات األساسیة لكرة الید لدى تالمیذ الطور الثانوي 
تأثیر استخدام أسلوب التنافس لتعلم : "علي شحاتة بعنوان المشابهة لدراسة أحمد محمد 

و قد توصلت بأن له دور إیجابي لتعلم بعض "بعض المهارات األساسیة لكرة الید 
أثر استخدام أسلوب " المهارات األساسیة لكرة الید و دراسة فداء أكرم الخیاط بعنوان 

وقد توصلت " حركیة لكرة الید التنافس الذاتي و المقارنة في تعلیم بعض المهارات ال
  .إلى أن أسلوب التنافس هو الذي یحقق أفضل النتائج في التعلم 

أثر استخدام أسلوب المنافسة على : " بعنوان : و دراسة الطالبان لنیل شهادة الماستر
  .و قد توصلت أنها محققة " تنمیة بعض المهارات األساسیة لكرة الید 
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  العام  االستنتاج-3
نتائج هذه الدراسة،ومن خالل الفرضیات المطروحة  إلیهتوصلت  على ضوء ما      

في  األساسیةفي تحسین بعض المهارات  أهمیةالمنافسة  ألسلوبیمكن أن نستنتج أن 
 تتراوحكرة الید لدى تالمیذ الطور الثانوي وقد تم اختیار بشكل منظم للعینة التي كانت 

   .سنة18و16مابین 
المنافسة دور مهم وفعال  ألسلوبأن  نستنتجمن البحث  األولفمن خالل الجزء       

كذلك  .تحصلنا علیهاالتمریر واستقبال وتبین ذلك من خالل النتائج التي  ةفي تعلم مهار 
 ألسلوبأن  أكدتیخص مهارة التصویب وتبین ذلك من خالل النتائج التي  فیما

فیما  أمایمكن من تعلم بشكل أفضل ومقنن المنافسة دور فعال في عملیة التدریس و 
یخص الفرضیة الثالثة ومن خالل النتائج المتحصل علیها،نستنتج أن مهارة الخداع في 

تقانها كرة الید یمكن للتلمیذ تعلمها ٕ  المنافسة وذلك بإدراجه طرق أسلوب باستخدام وا
لنتائج المرجوة المنافسة،وتزداد فرصة تحقیق ا أسلوبتدریس التي تسهل عملیة تطبیق 

في تحسین  أهمیةالمنافسة  ألسلوبأن  نستنتجسبق ذكره  من كل ما إذن .من خالله
في كرة الید لدى تالمیذ الطور الثانوي للمرحلة العمریة  األساسیةبعض المهارات 

وتأكد ذلك من خالل الدراسة المیدانیة والتطبیقیة ،وتوافق المتحصل علیه ،سنة16/18
  .إلیهامن خالل الفرضیات المطروحة والنتائج المتوصل 
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  : اقتراحات وتوصیات أهم
 والعمل بأسلوب  أسالیبطرق عملیة في عملیة التدریس ضرورة تنوع في  إتباع

 األساسیةالمنافسة لتعلم المهارات  أسلوبمن  االستفادة ألهمیةالمنافسة بشكل خاص 
 .لكرة الید

  أسلوبتوفیر بیئة مالئمة قبل استخدام  توفیر الوسائل والمرافق لریاضة كرة الید 
المنافسة لتفادي عراقیل نقترح بضرورة وضع حصص یتجسد من خاللها استعمال 

 .المنافسة أسلوب
   في عملیة التدریس ألهمیتهنظرا  أسلوبدراسات حول هذا  إجراءنقترح. 
   المنافسة من بین كل  أسلوب استخدام أهمیةبحوث ودراسات لمعرفة  إجراءنقترح

  .أخرى ودورها في ریاضات  أسالیب
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إن لكل بداية نهاية و لكل منطلق هدف مسطر و مقصود ، فقد بدئنا عملنا المتواضع       
و إنتهينا الى طرح األسئلة و تحليل نتائجها، و  ،بجمع المعلومات الخاصة بموضوع البحث

لقد كان مجمل هدفنا إلقاء الضوء على أسلوب المنافسة كونه يعد من أبرز األساليب 
 التدريسية الحديثة .

بإعتبار أن تطوير المهارات ،حيث يمكن التلميذ من تعلم و إكتساب المعارف       
و مدى إرتباط هذا األسلوب مع المرحلة ،ريساألساسية في كرة اليد متالزم بعملية التد

) المراهقة ( كونها تعد من أهم المراحل التي يمر بها الفرد من ناحية التغيرات العمرية
 الجسمية و النفسية و العقلية التي تحدث معه .

 حيث قمنا بتقسيم البحث إلى بابين : 
 الباب األول و قد خصص للدراسة النظرية .

 د كان عبارة عن دراسة تطبيقية .الباب الثاني و ق
 * الباب األول و قد شمل فصلين ، تطرقنا في كل فصل على مايلي : 

 الفصل األول : أساليب التدريس .
 الفصل الثاني : كرة اليد و مرحلة المراهقة .

 : * الباب الثاني تضمن فصلين
 ينة البحث الفصل األول ) منهجية البحث ، و اإلجراءات الميدانية ( و إشتمل ع

 منهجية البحث -
 .الدراسة اإلستطالعية التي كان الهدف الرئيسي منها إثبات األسس العلمية لإلختبار  -    

،و الفصل الثاني تضمن عرض ومناقشة النتائج و مقابلة هذه النتائج بالفرضيات -
إستخالص اإلستنتاجات، كما إعتمدنا في هذا البحث على عدد من المصادر و 

 المراجع تمثلت في اللغتين العربية و األجنبية و عدة مواقع إلكترونية .
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  ماستر يشرفنا أن نضع بين أيديكم هذه االستمارة في إطار انجاز بحث علمي ميداني لنيل شهادة 
أثر استخدام األسلوب المنافسة على تنمية بعض  بعنوان " نشاط بدني رياضي مدرسي  تخصص 

 "المهارات األساسي في كرة اليد
نرجو منكم ملئ هذه االستمارة باإلجابة على األسئلة بصراحة وصدق حسب إحساسكم حتى يتسنى لنا الوصول 
على معلومات تفيدنا في هذه الدراسة،لتكون قد ساهمت في إثراء البحث العلمي عامة و مساعدتنا، ولكم منا  

 كل الشكر . 
 ( في اإلطار المناسب  xضع عالمة ) مالحظة :

 

 تحت إشراف :                                                          بتان :إعداد الطال
 ثبتي هجيرة                                                                د . ميم مختار 

 سعيدي أمال 

 

 

2020-2019السنة الجامعية   

 استمارة استبيان 



   :المحور األول
 والمهارية  تحسين الصفات البدنيةيساهم التحضير البدني والمهاري في 

 هل لزيادة فاعلية التحضير البدني دور في تحسين أداء التالميذ خالل فترة المنافسة الرياضية؟  •
 نعم  -
 ال  -

 األداء الرياضي في كرة اليد؟  هل برنامج التدريس المعتمد يساعد في تطوير •
 نعم  -
 ال   -

 المنافسة الرياضية ؟ والبدني قبل  هل تخصص حصص لتنمية األداء المهاري  •
 نعم  -
 ال  -

 والمهارية ؟ هل األداء الجيد مرتبط بتنمية الصفات البدنية •
 نعم   -
 ال   -

 مهمة؟  هي الصفة التي تراها من بين هذه الصفات ما •
 الرشاقة -
 السرعة  -
 القوة -
 التحمل -
 المرونة -

 والمهارية؟ بتنمية الصفات البدنية   رتباطيةاتنويع في طرق التدريس لها عالقة هل ال •
 م نع -
 ال  -

 أفضل النتائج؟  في رأيك هل للصفات البدنية دور في تحقيق •
 نعم  -
 ال   -

 



 أفضل النتائج ؟  في رأيك هل الصفات المهارية دور في تحقيق •
 نعم   -
 ال   -

 أحد عناصر مكونات التدريس ؟  هل االهتمام بتنمية الصفات البدنية والمهارية يعد  •
 نعم  -
 ال   -

 :المحور الثاني
  المهارات أثناء المنافسة الرياضية يساهم التحضير البدني والمهاري لتحكم في القدرة على أداء  •

 به أوال ؟ بصفتك كأستاذ للتربية البدنية أي التحضير تبدأ
 مهاري  -
 بدني   -
 خططي   -

 المهاري ؟ ما هي المهارات التي تركز عليها أثناء التحضير •
 المراوغة  -
 التصويب  -
 التمرير -

 
 الرياضي؟  لكثافة التحضير البدني تأثير في أداءهل  •

 نعم  -
 ال  -

 األداء الرياضي  هي طريقة التدريس التي تركز عليها في تطوير ما •
 ط.الكلية -
 ط. الجزئية   -
 ط. الكلية جزئية  -

 جيد أثناء المنافسة يحقق أفضل النتائج؟  في رأيك هل عند إتقان التلميذ المهارات بشكل •
 نعم  -
 ال  -



  :الثالثالمحور 
في رأيك هل للتحضير البدني دور   الرياضية يساهم التحضير البدني في إتقان األداء أثناء المنافسة •

 التلميذ أثناء المنافسة الرياضية ؟  في استجابة
 نعم   -
 ال   -

 المهاري؟ هل أثناء الحصة تراعي الجانب البدني أم الجانب  •
 نعم  -
 ال   -

 كأستاذ هل تعتمد على خطة قبلية؟  •
 م نع -
 ال   -

 هل سبق لك أن حققت نتيجة مرضية من خالل الخطة التي وضعتها قبل المنافسة الرياضية ؟  •
 نعم  -
 ال  -

 المنافسة الرياضية؟  الميذ للمالحظة المقدمة أثناءتهل يستجيب ال •
 نعم  -
 ال  -

 في كرة اليد؟  هل النتائج الرياضية تؤثر على مردود التالميذ  •
 نعم  -
 ال  -
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