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اثر استخدام التحميل الحركي الكنيماتيكي كتغذية راجعة بالتعميم االليكتروني عمى
مستوى دقة أداء المناولة والتصويب من الجناح
في كرة اليد

أ.م.دعبد الجبار شنين الجنابي
جامعة الكوفة

كمية التربية لمبنات/قسم التربية الرياضية

ممخص البحث

إن التطور السريع في صناعة الحاسوب والبرمجيات  ،دفع عممية التعمّم والتعميم إلى أقصى

إمكانات المعرفة عن طريق جعل العمم في متناول الجميع  .إن ما تقدمة برمجيات الحاسوب اليوم  .شجع

الباحثون والمعممون عمى استخدام تقنيات الحاسوب الحديثة في عممية تعمم الميارات الحركية وفي كافة األلعاب
الرياضية  ،والتغذية الراجعة ىي احد الوسائل الميمة في تعمم الميارات الحركية في ميدان التربية الرياضية
وتستخدم في تعزيز وتوجيو المتعمم.

والتحميل الحركي الكينماتيكي يزود المتعمم بمعمومات ميمة عن التفاصيل الدقيقة لألداء الحركي لمميارة

التعمم

.وميارة المناولة والتصويب من الجناحين في كرة اليد من الميارات اليجومية الميمة والتي تحتاج الى وقت وجيد
ألتقانيا

وييدف البحث التعرف عمى:
• تأثير التغذية الراجعة بأستخدام التحميل الحركي الكينماتيكي بالتعميم االليكتروني عمى مستوى دقة

وسرعة أداءميارة ( المناولة والتصويب من الجناحين )لعينة البحث التجريبية في كرة اليد عمى عينة

البحث.

• مقدار التطور الحاصل لمعينة التجريبية

باستخدام التغذية الراجعة بأسموب التحميل الحركي

الكينماتيكي بالتعميم االليكتروني عمى مستوى دقة وسرعة أداء ( التصويب من الجناحين في كرة

اليد) .

• داللة الفروق لتأثير التغذية الراجعةبأستخدام التحميل الحركي الكينماتيكيبالتعميم االليكتروني عمى
مستوى دقة وسرعة أداء ( التصويب من الجناحين في كرة اليد ) بين المجموعة التجريبية والضابطة.

واستخدم الباحث لمنيج التجريبي بأستخدام التصميم التجريبي لمجموعتين  ،تجريبية وضابطة متبع القياس

القبمي والبعدي لمناسبتو لطبيعة ىذه الدراسة  .وتحدد مجتمع البحث بالطريقة العمدية بطالبات المرحمة الثانية قسم
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(49)  ( والبالغ عددىن2009 - 2010 )  جامعة الكوفة لمعام الدراسي/  كمية التربية لمبنات/ التربية الرياضية
.طالبة

:وتوصل الباحث الى االستنتاجات التالية
• اسموب التغذية الراجعة بالتحميل االكنيماتكي المدعم اليكترونيا لو تأثير ايجابي عمى تحسين مستوى اداء
.ميارة المناولة والتصويب من الجناحين في كرة اليد لدى عينة البحث التجريبية

• تفوق استخدام اسموب التغذية الراجعة بالتحميل االكنيماتكي المدعم اليكترونيا الفراد المجموعة التجريبية

 الطريقة التقميدية( االسموب االمري )في تحسين مستوى اداء، عمى افراد المجموعة الضابطة المستخدمة

.ميارة المناولة والتصويب من الجناحين في كرة اليد

.وقد اوصى الباحث بما يمي

• االستعانة باسموب التحميل الحركي المدعم اليكترونيا كتغذية راجعة في تعمم و تحسين مستوى األداء
.المياري لكافة االلعابالفرقية والفردية في كافة المستويات الرياضية

• وضع مادة التعميم االليكتروني كمادة اساسية تدرس في كميات واقسام التربية الرياضية ومعاىد اعداد
.المعممين في العراق

Abstract
The effect of using dynamic analysis kinetic as feed due to
education at the level of accuracy of mail handling and
performance of angle correction in Handball
Assist. professor. Abdul-Jabbar S. al-Janaby,
College of Education for women
Department of Physical Education
The rapid development in the computer industry and software, promote the
process of learning and education to the maximum potential of knowledge by
making science accessible to everyone. What offering computer software today.
Encouraged researchers and teachers on the use of modern computer technologies
in the process of learning motor skills in all sports, and feedback is one important
means of learning motor skills in the field of Physical Education, and used to
promote and guide the learner.
And kinetic analysis kinetic provides the learner with important information about
the exact details of the performance of motor skill learning. And the skill of
handling and shooting from the wings in handball offensive skills of the task that
needs time and effort to master
The research aims to identify:
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Feedback effect using the kinetic analysis kinetic education-mail on the accuracy
and speed of performance skill (handling and shooting from the wings) for a
sample experimental research in the handball to the research sample.
The amount of the evolution of the sample using the experimental analysis of
feedback style motor kinetic mail education at the level of accuracy and speed of
performance (correction from the wings in Handball).
Significant differences for the effect of feedback using the kinetic analysis kinetic
mail education at the level of accuracy and speed of performance (correction from
the wings in handball) between the experimental group and control group.
The researcher used the experimental approach using experimental design for the
two groups, experimental and control group practice pre and posttest for relevance
to the nature of this study. And determine the way the research community by
students intentional second phase Department of Physical Education / Faculty of
Education for Girls / University of Kufa for the academic year (2009 - 2010) and of
their number (49) students.
The researcher reached the following conclusions:
Style feedback analysis kinetic electronically supported a positive impact on
improving the skill level of performance handling and shooting from the wings in
handball in a sample experimental research.
Than the use of feedback style analysis kinetic supported electronically to members
of the experimental group on the members of the control group used, the traditional
method (prescriptive approach) to improve the skill level of performance handling
and shooting from the wings in handball.
The researcher recommended the following.
Making use of kinetic analysis supported electronically as feed due to learn and
improve the level of performance for all player Differential and individual sports at
all levels.
An article e-learning as a basic study in the faculties and departments of physical
education and teacher training institutes in Iraq.

التعريف بالبحث-1
 المقدمة وأهمية البحث1-1

 دفع عممية التعمّم والتعميم إلى أقصى إمكانات، إن التطور السريع في صناعة الحاسوب والبرمجيات

 في متناول الجميع متحدية الحدود المكانية والتفاوت،

المعرفة عن طريق جعل العمم في كافة االختصاصات

 إن في ىذه القفزات السريعة في تكنولوجيا،  ويرى خبراء التربية الرياضية. االقتصادي بين المجتمعات اإلنسانية
 والتعمم في ميدان التربية،

التقنية يأتي سبيال مميدا لتحقيق التعمم والتطور واالنجاز في الفعاليات الرياضية

الرياضية ىو عممية مستمرة من مرحمة الناشئين حتى مرحمة االنجاز العالي وينتج التعمم من تفاعل المتعمم والمعمم

.واستم اررية التدريب والممارسة
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إن ما تقدمة برمجيات الحاسوب اليوم  .شجع الباحثون والمعممون عمى استخدام تقنيات الحاسوب الحديثة في
عممية تعمم الميارات الحركية وفي كافة األلعاب الرياضية لمعرفتيم

 ،إن أد راك وتصور المعمومات الجديدة

يعتمد عمى تنوع طرق عرض ىذه المعمومات وتقديميا لممتعمم  ،ذلك أن الرغبة في التعميم تزداد حينما تضاف

المؤثرات البصرية والسمعية إلى نظام التعميم .

والتغذية الراجعة ىي احد الوسائل الميمة في تعمم الميارات الحركية في ميدان التربية الرياضية وتستخدم في

تعزيز وتوجيو المتعمم وتزداد تمك األىمية عندما يتعرف المتعمم عمى نتيجة تعممو سواء كانت النتيجة سمبية أو

ايجابية  ،ففي الحالة األولى يتعرف المتعمم عمى أخطاءة ليتجاوزىا وفي الحالة الثانية يعزز نتيجة األداء ويطورىا

لتحقيق ىدف التعمم  ،وتعطى التغذية الراجعة عند تعمم الميارة الحركية قبل أو مرافقة وبعد التدريب والممارسة تبعا
إلى نوع الميارة ودرجة صعوبتيا ومقدار األخطاء المرافقة لعممية تعمم تمك الميارة  ،وتشير الدراسات والبحوث

العديدة إن ألساليب ألتغذية الراجعة اثر ايجابي في تعمم وتحسين األداء الحركي لمميارات الرياضية وتعمل عمى
تنشيط الدافعية وتزيد االنتباه لدى المتعمم لتحقيق أىداف التعمم.

والتحميل الحركي الكنيماتيكي يزود المتعمم بمعمومات ميمة عن التفاصيل الدقيقة لألداء الحركي لمميارة عن

طريق عرض الفمم لمميارة الحركية لمرات عده كما يبين العرض بسرعة بطيئة عمى التفاصيل الدقيقة

األجزاء

الحركية المشاركة في األداء  .كما يخبر المتعمم عمى األخطاء ألحركية و أسباب وزمن حدوثيا و يوضح مقدار
التطابق واالنحراف عن مسا ار لحركة المطموب و لو تأثير كبير في تعمم الحركة

الرياضي العالي  .ومن ىذا المنطمق يؤكد الباحثين "

إن اإللمام الجيد بالمفاىيم الميكانيكية يساعد في سرعة

عمميات التعمم والكشف عن أسباب أخطاء األداء ومن ثم تطويره".

وكرة اليد واحدة من

( )

األلعاب الميمة التي تدرس ضمن مناىج طمبة كميات

إلميارات االساسية ليذه المعبة الى تطبيق

وتطورىا و تحقيق االنجاز

األسموب المناسب في التعمم .

الجناحين من الميارات اليجومية الميمة والتي تحتاج الى وقت وجيد

وأقسام التربية الرياضية وتحتاج
وميارة المناولة والتصويب من

إلتقانيا كونيا ليا تأثير فاعل في نتيجة

المباراة وتعطي لمفريق الذي ينجح في أدائيا دافعية اكبر إلحراز الفوز كما تعطي لممشاىد متعة وحماسا كبير
لممشاىدة .

وتتضح أىمية الدراسة في إرشاد المدرس والمدرب في استخدام أسموب جديد وميم في تعميم وتحسين اداءالطالبة

ألمبتدئو واختصا ار لوقت والجيد لمتعمم وذلك عن طريق مشاىدة النموذج الصحيح لأل داء والتعرف عمى أخطاءة
لتجاوزىا .

( )1طمحة حسام الدين  :االسس الوظيفية لمتدريب الرياضي ،القاىرة  ،دار الفكر العربي ، 1994،ص. 94
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 2-1مشكمة البحث

إن طبيعة األداء في كرة اليد يتطمب من الالعب امتالك قدرة كبيرة عمى

أداء كافة الميارات اليجومية

بالكرة أو بدونيا أو الميارات الدفاعية عمى حد سواء .والتصويب من الجناحين ( الزاوية) ىو واحدة من أساليب

اليجوم الميمة في إحراز اليدف والتأثير عمى نتائج المباراة إال إن طالبات قسم التربية الرياضية و أعضاء فريق
الكمية والجامعة يحجمن أداء ىذه الميارة وذلك بسبب فشل األداء المتكرر من منطقة الجناحين  ،وبالتالي تكدس

العبي الدفاع واليجوم أمام المرمى وفقدان الفريق المياجم للكرة وخسارة اليجمة  ،ونعتقد إن سبب المشكمة ناتج

عن عدم إمكانية الطالبة والالعبة تنفيذ الميارة بالشكل السميم

 ،ونعتقد أن السبب يرجع إلى عدم استخدام

المعمم طرائق تعمم مناسبة في تطبيق الواجب الحركي وعدم توفر الوقت أالزم لتصحيح األخطاء خالل الدرس ،
إضافتا الى عدم قدرة المتعمم إدراك المسار الحركي لمميارة بالشكل الكامل عند عرض الميارة من قبل المعمم

واعطاء المتعمم المعمومات ال كافية في وقت تعميم الميارة واالبتعاد عن استخدام وسائل حديثة تساعد المعمم

،

المطموب .
ة
والمتعمم في ضمان سيولة التعمم لمميارة
 3-1أهداف البحث :
ييدف البحث التعرف عمى :

 تأثير التغذية الراجعة بأستخدام التحميل الحركي الكنيماتيكي بالتعميم االليكتروني عمى مستوى دقة وسرعة
أداء ميارة ( المناولة والتصويب من الجناحين) لعينة البحث التجريبية في كرة اليد عمى عينة البحث .
 مقدار التطور الحاصل لمعينة التجريبية باستخدام التغذية الراجعة بأسموب التحميل الحركي الكنيماتيكي
بالتعميم االليكتروني عمى مستوى دقة وسرعة أداء ( التصويب من الجناحين في كرة اليد) .



داللة الفروق لتأثير التغذية الراجعة بأستخدام التحميل الحركي الكنيماتيكي بالتعميم االليكتروني عمى
مستوى دقة وسرعة أداء ( التصويب من الجناحين في كرة اليد ) بين المجموعة التجريبية والضابطة

 4فروض البحث
- 1
 توجد فروق دالة إحصائيا بين القياس القبمي والبعدي ولصالح القياس ألبعدي لعينة البحث التجريبية في
مستوى دقو أداء ( التصويب من الجناحين في كرة اليد) .
 يوجد تطو ار نسبيا بين القياس القبمي والبعدي ولصالح القياس ألبعدي لعينة

البحث التجريبية في مستوى

دقو أداء ( التصويب من الجناحين في كرة اليد) .
 توجد فروق دالة إحصائيا في االختبار ألبعدي بين العينة التجريبية والضابطة ولصالح العينة التجريبية في
مستوى دقو أداء ( التصويب من الجناحين في كرة اليد)
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الدراسات النظرية والمشابهة :

 - 1/2الدراسات النظرية :

 1 /1/2مفهوم التغذية الراجعة.
" يعد مفيوم التغذية الراجعة من المفاىيم واألسس الميمة في مجال التعمم الحركي وطرائق التدريس العامة

لكونو يعد من أىم المحاور األساسية لنجاح أي عممية تعميمية  ،والتغذية الراجعة ىي جميع المعمومات التي
يمكن أن يحصل عمييا المتعمم من مصادر مختمفة سواء كانت داخمية أو خارجية أو كمييما معا قبل

اواثناء أو

بعد األداء الحركي  ،واليدف من التغذية الراجعة تعديل االستجابات الحركية وصوال إلى االستجابات األمثل وىي
( )

احد الشروط األساسية لعمميات التعميم وىي نظام يتطور مع تطور مراحل التعمم ومستواىا ".

و لمتغذية الراجعة دو ار ميما وايجابيا في تطوير العممية التعميمية والتدريسية وتحسينيما فيي تساعد المتعمم

بالتعرف عمى مستواه الحقيقي وكذلك تساعده في التعرف عمى األخطاء عند أداء الميارة

الحركية فميا الدور

الرئيسي في مساعدة المتعمم بتجنب الشعور باإلحباط الذي قد يصيبو نتيجة األداء الخاطئ  "،وتكون التغذية

الراجعة أكثر فاعمية في ترشيد التعمم عندما تساعد المتعمم عمى اكتشاف أخطائو ومقارنة ا داءه مع شكل أداء
معين متفق عميو (التكنيك الخاص بالميارة )".

 2-1-2أهمية التغذية الراجعة

( )

( )



"تعمل التغذية الراجعة بنوعييا الداخمي والخارجي عمى تقوية االستجابات الحركية



تعمل التغذية الراجعة عمى إعالم المتعمم بنتيجة أدائو سواء كانت صحيحة أم خاطئة.

وقوي في التعمم كما إنيا وضعت في مجال التعمم بأنيا الدم الحيوي لالعب أو المتعمم.



وىي عامل مساعد

تساعد التغذية الراجعة المتعمم عمى تصحيح االستجابات الخاطئة

تعمل التغذية الراجعة عمى زيادة التفاعل بين المدرب أو المدرس والالعب أو المتعمم التي تؤدي إلى

تغيرات مرغوب بيا في سموك الالعب أو المتعمم في تحسين أدائو.


تساعد التغذية الراجعة عمى تطوير الجانب الذىني لدى الالعب من خالل حثو عمى التفكير بالحركة".

ويمكن أن تستخدم كمبدأ لمثواب عندما تكون المعمومات القادمة مشجعة عن قرب الوصول لميدف .وتعمل كحافز

قوي وتصبح شرطا ميما وضروريا لمتعمم" .

( )

()1ناىدة عبد زيد  ،أساسيات في التعمم الحركي  ،النجف  ،دار الضياء لمطباعة ، 2008 ،ص87
( )2نجاح شمش ومازن عبد اليادي :مبادئ التعمم الحركي،النجف  ،دار الضيا ء  ، 2010،ص124
( )3ناىدة عبد زيد ،مصدر سبق ذكرة ،ص90

()4محمد يوسف الشيخ  ،التعمم الحركي  ،القاىرة  ،مطبعة دار المعارف ، 1984،ص174
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وقد حظيت التغذية الراجعة باىتمام الكثير من الباحثين" لما تتيحو لممتعمم من فرصة لمتعرف عمى أخطائو
والتغمب عمى نواحي الضعف في أدائو من خالل ما يشاىده المتعمم في األداء األمثل من قبل المدرس وما
( )

ينعكس عمى مستوى تقدم المتعمم".

 2/1/2التحميل الحركي الكنيماتيكي
التحميل الحركي الكينما تيكي ىو احد الوسائل الميمة لمتعرف عمى دقائق المسار الحركي لميارة

الرياضية  ،إذ يوفر معمومات ميمة وجوىرية في تحسين التكنيك واألداء من خالل تسخي ار لمزيد من المعمومات
التي تكون مفتاحا ودليل

لألداء السميم الذي يتالءم وطبيعة ونوع األداء المطموب .إن فاعمية أداء الميارة

الرياضية تتعمق بدرجة اكتمال التكنيك المستخدم  ،فمعرفة الخصائص الكينماتيكية تسمح بالحكم عمى مستوى

يكون الييكل الرئيسي لعموم التربية الرياضية حيث يساعد
إتقان األداء ،وان تحميل األداء الحركي لممتعمم وتقويمو ّ
العاممين فييا عمى اخت يار الحركات الصحيحة  ،نتيجة لمحقائق العممية التي يحتاجونيا ويحصمون عمييا
بخصوص التكنيك الصحيح التي تختصر الجيد والوقت مع رفع درجة صدق النتائج إلى حد يقترب من الكمال

بتقميل األخطاء في مسار الحركة

.

إن معرفة األجزاء الحركية المكونة لمميارة من خالل وسائل التحميل الحركي  ،تساعد المتعمم عمى

الذىني لمميارة بشكل جيد وتقدم لمعاممين في حقل الرياضة من معمم ومتعمم معمومات ميمة منيا:

التصور

 تحديد األجزاء الحركية المشاركة في األداء النجاز الميارة بأعمى كفاءة واقل جيد.

 الكشف عن األخطاء لحركية  ،والتعرف عمى أسباب وزمن حدوثيا  ،ومقدار التطابق واالنحراف عن
المسار الحركي المطموب في األداء.

 توفير معمومات أساسية عمى فيم العالقة بين مكونات الحركة  ،والعالقة بينيا.

 توفير المعمومات والبيانات الضرورية عن سير األداء من اجل المساعدة في تعديل ذلك األداء ثم تثبيتو
إذا كان األداء يسير في الطريق الصحيح ثم تطويره.
 3/1/2التعميم االليكتروني :
"ىونظام يعتمد عمى استخدام الحاسب اآللي بمختمف مجاالتو المتعددة في تعميم المحتوى الدراسي وتحويمو إلى
مقرر اليكتروني يمكن التفاعل معو وتعممو عن طريق بعض التقنيات الحديثة التي

أفرزتيا تمك االتجاىات مثل

( )1صفوت محمد يوسف ،دراسة تجريبية لتحديد التغذية الراجعة ألكثر فعالية ،في رفع مستوى األداء في ميارة الجمباز لممبتدئين
،المؤتمر العممي الخامس لدراسات وبحوث التربية الرياضية  ،الموصل ، 1984ص5
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الوسائط المتعددة والفائقة وغيرىا من البرامج والتي تم استحداثيا لتوافق وتواكب تقنية صناعة الحاسب
لتكتمل منظومة تكموجيا ألتعميم

( )

اآللي ،

فالتعمم االليكتروني طريقة لمتعميم يستخدم فييا آليات وتقنيات االتصال الحديثة وتقنية المعمومات المبنية حول

الحاسب اآللي وشبكاتو ووسائطو المتعددة من صوت– صورة – أشكال – رسومات – لقطات فديو – مكتبات
اليكترونية – بوابات االنترنيت  ،والتي تتميز بروابط االتصال بينيا وىذه التقنيات ليست منفصمة ولكنيا مجموعة
( )

متداخمة التفاعل بين األجيزة والبرامج وأنظمة التعميم تستخدميا جميعيا في تطبيقات تعميمية .

اإلنساني والجيد البشري واآللة وفق

ويرى عبد الحميد" إن تكموجيا التعميم ىي نظام متكامل يتفاعل فيو الفكر

أسس عممية معينة لتحقيق أىداف العممية التعميمية من جانب ولتطوير مخرجاتيا من جانب أخر "

( )

ويرى (الحميمة) أن"من النظم التي أسفرت عنيا االتجاىات الحديثة لتكنولوجيا التعميم ما يسمى بنظم التعميم
االليكتروني والتي تعتمد عمى استخدام الحاسب اآللي بمختمف مجاالتو المتعددة في تعميم المحتوى الدراسي

وتحويمو إلى مقرر اليكتروني يمكن التفاعل معو وتعممو عن طريق بعض التقنيات الحديثة التي أفرزتيا تمك

االتجاىات مثل الوسائط المتعددة والفائقة وغيرىا من البرامج والتي تم استحداثيا لتوافق وتواكب تقنية صناعة
( )

الحاسب اآللي لتكتمل منظومة تكنولوجيا التعميم "

 6-1-2المهارات االساسية في كرة اليد :
الميارات الحركية األساسية لمعبة كرة اليد تعد من أىم المتطمبات لالعبي كرة اليد كون اإلعداد البدني والخططي

والنفسي ال قيمة لو دون أداء الميارات الحركية ليذ هالمعبة وليذا "تبقى الميارات بتدريباتيا التطبيقية وأساليبيا

المختمفة  ،يمكن أن تحقق في حد ذاتيا قدر من اإلعداد البدني وخطط المعب "

( )

 ،إن طبيعة ومكونات جميع

األنشطة تختمف في ما بينيا وسبب ذلك يعود إلى نوع وعدد الميارات والمكونات األساسية لكل نشاط حيث "تعبر

الميارات األساسية تعبي ار ايجابيا لحركات الجياز الحركي لإلنسان فيي ال تتم بصورة مفاجئة وانما ليا أسبابيا
( )

ودوافعيا كما إن ليا بداية ونياية فيي تفاعل ايجابي لمفرد مع ما يحيط بو "

(1)Trother Andre : Aattitudes Towards Computer ues (on – line) journalof science education
andtechnology vol. 86 wk, 1998
()2محمد محمود الحميمة  :التكنموجيا التعميمية والمعموماتية  ،العين  ،دار الكتاب الجامعي ،ة  2001ص 226
( )3عبد الحميد شرف :تكنولوجيا التعميم في التربية الرياضية ،القاىرة ،مركز الكتاب لمنشر ، 2000 ،ص19
(4)Trother Andrew :Attitudes towerds Computer uses(on – line ) journelo 0fscience education end
technolojy Vol.,86,WK,, 1998
( )5منير جرجيس إبراىيم ،كرة اليد لمجميع ،القاىرة ،مطابع دار الشعب ، 1982،ص62
( )6كمال عبد الحميد ،محمد صبحي حسانين ،القياس في كرة اليد ،القاىرة ،دار الفكر العربي 1980 ،ص151
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إن كرة اليد كأي لعبة من األلعاب الفرقية الكبيرة والتي تمارس من كال الجنسين ليا مياراتيا األساسية البسيطة
والمركبة التي تعد بمثابة العمود الفقري ليا .

 4 – 2أنواع المهارات االساسية بكرة اليد

إن تعمم وتحسن أداء الميارات االساسية بكرة اليد ام أر ىاما في نجاح ممارسة المعبة و تقسم الميارات االساسية

في لعبة كرة اليد إلى :
آ – مهارات دفاعية

 -ميارات دفاعية يؤدى بالكرة وبدونيا

 ميارات دفاعية لتغطية مياجمة بدون كرة -ميارات دفاعية لتغطية مياجم معيا كرة

ب – مهارات هجومية
 ميارات ىجومية يؤدى بالكرة وبدونيا -ميارات ىجومية تؤدى بدون كرة ،الحجز  ،الخداع بالجسم ،احتالل مركز ،تغيير االتجاه

 ميارات ىجومية بالكرة .مسك ،استالم  ،مناولة ،طبطبة  ،الخداع  ،التصويب  .وتؤدى ىذه الميارات بإشكالعدة

وقد تناول الباحث في ىذا البحث ميارات ميمة في لعبة كرة اليد وىي ميارة ا لمناولة والتصويب با لطيران من

منطقة الجناحين ( الزاوية) .

 – 4 – 2التصويب في كرة اليد
وىو من الميارات األساسية الميمة التي تحسم الموقف في المباريات بين الفوز والخسارة وىو "الحركة النيائية

لكافة الجيود الميا رية والخططية التي استخدمت لوصول الالعب إلى وضع التصويب فإذا فشل في إحراز ىدف
فان جميع تمك الجيود تذىب سدى فضال عن فقدان الفريق لمكرة وتحولو من اليجوم إلى الدفاع"( ).

لذا يجب عمى الالعبين التدريب المستمر عمى ميارة التصويب من أماكن ومسافات وأوضاع مختمفة وذلك

"لغرض تحقيق الفوز بتسجيل اكبر عدد من اإلصابات الناجحة في مرمى الخصم ويجب عمى كل العب أن يتقن
اكبر عدد من أنواع التصويب ويجب استخدام ىذه األنواع في مختمف الزوايا" ( ).

وىناك عدة عوامل مؤثرة يجب مراعاتيا عند تنفيذ عممية التصويب المختمفة وىي كاآلتي( ).
- 1زاوية التصويب.

( )1كمال عارف ظاىر،سعد محسن إسماعيل ،المصدر السابق ،ص125
( )1ضياء انخياط ،عثذ انكريى قاسى غزال ،كرج انيذ ،انًوصم ،دار انكرة نهطثاعح واننشر ، 1988 ،ص 30
( )2احًذ عريثي عودج ،كرج انيذ وعناصرها األساسيح ،يانطا ، 1998 ،ص 41
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- 2المسافة.
- 3التركيز

- 4التوجيو.
حيث كل ما كان التصويب مواجيا لميدف كمما كان نجاحو اكبر مع مراعاة قصر المسافة بين الرامي واليدف

حتى يساعد ذلك في دقة التصويب واصابة اليدف ويتدخل رسغ اليد في توجيو الكرات إلى مناطق وزوايا بعيدة

عن متناول حارس المرمى مما يسبب لو اإلحراج وعدم القدرة عمى صد مثل ىذه الكرات كما إن إجادة التصويب

"تفيد كل من الالعب والفريق في كسب الثقة بالنفس وفي الزمالء وىذه الثقة ىي الطريق لمفوز  ،كما إن إصابة

اليدف تبعث روح الحماس عمى بذل المزيد من الجيد كما تجبر المنافس عمى التغير من خطط لعبو "
أهمية التصويب من منطقة الجناحين ( الزوايا)

(

).

إن من االتجاىات الميمة في طرق اليجوم في كرة اليد ىو استثمار منطقة اليدف بأكمميا دون استثناء وتنوع

الخطط اليجومية في اختراق دفاعات الخصم والتصويب بدقة إلصابة اليدف ،وان أفضل ما ينفذه العبو اليجوم

في كرة اليد ىو استثمار منطقة الجناحين والتصويب بنجاح واحراز ىدف  ،إن است ارتيجية اليجوم من الجناحين
ترغم ألمدافعين عمى تغطية المنطقة الدفاعية بشكل كامل مما يتيح الفرصة لممياجمين بخمق الفرص والتصويب

عمى المرمى من منطقة الساعد والمنطقة األمامية لممرمى

وىذا يشكل تيديدا كبي ار لمفريق المدافع في اختراق

المياجمين للخطوط الدفاعية  ،وبذلك تظير مدى أىمية استثمار مركز الجناحين .

كما يحصل مياجم الجناح متسع من الحركة لنجاح التصويب عند استخدام المدافعين طريقة دفاع (  )4:2لمحد
من التصويب البعيد  ،يضاف لذلك أىمية التصويب من الجناح في حالة التفوق العددي لميجوم ،

إذ يجبر

مدافعي ا لجناحين لمدفاع في المنطقة األمامية ومنطقة الظيير األيمن واأليسر وبذلك يكون التصويب من

الجناحين أكثر نجاحا ويحتاج العب الجناح قدرات بدنية وحركية لمواجية متطمبات التصويب .وينفذ ىذا النوع
من التصويب بالقفز والطيران باتجاه خط رمية (  )7م لمحصول عمى وضع حركي أفضل وفتح المرمى إمام

الالعب المصوب.

 2/2الدراسات ألمشابهه :

 1/2/2دراسة حسام الدين نبيه عبد الفتاح )2002( :

( )

" تأثير استخدام تكنولوجيا التعميم عمى تعمم بعض الميارات االساسية في كرة اليد"
( )3يحًذ ذوفيق انونيهي ،كرج انيذ ،انكويد ،شركح يطاتع انسالو . 1989 ،ص 33

( )1حسام الدين نبية عبد الفتاح  :تأثيراستخدام تكنموجيا التعميم عمى تعمم بعض الميارات االساسية في كرة اليد  ،رسالة ماجستير
كمية التربية الرياضية بنين ،جامعة حاوان  ،مصر . 2002 ،
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ىدف البحث  :التعرف عمى تأثير استخدام تكنولوجيا التعميم عمى تعمم بعض الميارات االساسية في كرة اليد
منيج البحث  :استخدم الباحث المنيج التجريبي لمجموعتين ضابطة وتجريبية

مجتمع البحث :طالب كمية التربية الرياضية بنين  /جامعة حموان  /جميورية مصر
عينة البحث  :اجري البحث عمى عينة قواميا (

( )45طالبا.

تم استخدام التغذية الراجعة المدعمة بأستخدام جياز

 )90طالبا قسم الى مجموعتين ضابطة وتجريبية كل منيا
الفيديو لممجموعة التجريبية إما المجموعة الضابطة فقد

استخدمت األسموب التقميدي ( طريقة الشرح والعرض ) .
وتوصل الباحث الى :

إن البرنامج التعميمي باستخدام وسائل

تكنولوجيا التعميم كان لو اثر ايجابي عمى تعمم الميارات االساسية

(التنطيط  ،التمرير  ،التصويب ) في كرة اليد .

 1/2/2دراسة نجالء عبد المنعم البربري،طارق عمي حسن الجبروني ()2009
"اثر استخدام بعض وسائل تكنولوجيا التعميم عمى أداء مستوى أداء ميارة اإلرسال في الكرة الطائرة"

( )

ىدف البحث  :التعرف عمى تأثير استخدام بعض وسائل تكنولوجيا التعميم (مشاىدة النماذج المصورة -تصوير

أداء العينة ثم العرض بالمسجل المرئي)عمى أداء مستوى أداء ميارة اإلرسال في الكرة الطائرة

وضابطة بالقياس القبمي

منيج البحث :استخدمت الباحثتان المنيج التجريبي بمجموعتين تجريبية

والبعد

لممجموعتين.

مجتع البحث  .طالبات الفرقة االولى /كمية التربية الرياضية  /جامعة قنا ة السويس /بور سعيد وتكون مجتمع
م
البحث من (  )46طالبة.

عينة البحث :تكونت عينة البحث من (  )24طالبة قسمت الى مجموعتين كل مجموعة

تجريبية واألخرى ضابطة  ،استخدمت المجموعة التجريبية الوسيمة

()12طالبة احدىما

التكنولوجية (مشاىدة النماذج المصورة-

تصوير أداء العينة ثم العرض بالمسجل المرئي) إما المجموعة الضابطة استخدمت األسموب التعمم باألمر .
وتوصمت الباحتان الى :

 يؤثر استخدام بعض أساليب تكنولوجيا التعميم (مشاىدة النماذج المصورة -تصوير أداء العينة ثم العرضبالمسجل المرئي) تأثير ايجابي عمى مستوىا داء ميارة إالرسال الساحق بالكرة الطائرة

 يؤثر استخدام األسموب العامري تأثير ايجابي عمى مستوى أداء ميارة اإلرسال الساحق بالكرة الطائرة ىناك فروق في نسب التحسن ولصالح االختبارالبعدي لممجموعة التجريبية.()2نجالء عبد المنعم البربري،طارق عمي حسن الجبروني :اثر استخدام بعض وسائل تكنموجيا التعميم عمى اداء مستوى اداء ميارة
االرسال في الكرة الطائرة ،مجمة عموم وفنون الرياضة،مجمد (. )33كمية التربية الرياضيةلمبنات /جامعة حموان . 2009 ،
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وقد أوصت البا حثتين  :بضرورة األخذ باألساليب التي تعطي دو ار فعاال لتكنولوجيا التعميم تمشيا مع التحديث
والتطور التربوي.

 -3منهج البحث واجراءاته الميدانية :
 1-3منهج البحث :

استخدم الباحث لمنيج التجريبي بأستخدام التصميم التجريبي لمجموعتين  ،تجريبية وضابطة متبع القياس القبمي
والبعدي لمناسبتو لطبيعة ىذه الدراسة .

-1 - 1-3مجتمع البحث :

تحدد مجتمع البحث بالطريقة العمدية بطالبات المرحمة الثانية قسم التربية الرياضية  /كمية التربية لمبنات  /جامعة

الكوفة لمعام الدراسي (  ) 2010 - 2009والبالغ عددىن ( )49طالبة .
 2-1-3عينة البحث :

تم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية من مجتمع البحث األصمي  ،وبعدد ( )32طالبة  ،تم تقسيميم عمى

مجموعتين متساويتين بالطريقة العشوائية وبأسموب القرعة في تحديد المجموعتين ( التجريبية والضابطة )  ،وبواقع
( )16طالبة لكل مجموعة  ،وبيذا تكون النسبة المئوية لعينة البحث ىي ( . ) % 68.08
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جدول ( )1توصيف عينة البحث
مجتمع البحث

المستبعدون
العينة

49

العينة االساسية

االستطالعية

المصابون
والراسبون

مجموعة تجريبية

مجموعة ضابطة

10

7

16

16

 2-3تجانس العينة  :تم اجراء التجانس بين افراد عينة البحث االساسية في المتغيرات التي تتعمق بالقياسات
المورفولوجية وىي ( الطول  ،الوزن  ،العمر ) والمتغيرات التي قد تؤثر عمى المتغير التجريبي وكما ىو مبين في
الجدول (. )2

جدول ()2

يبين تجانس عينة البحث في متغيرات الطول والوزن والعمر والقدرة العضمية لمذراعين والرجمين.

اإلحصائية

المعالم وحدة

المتغيرات

الوسط

القياس الحسابي

االنحراف الوسيط

المعياري

معامل

االلتواء

الطول

سم

0.35 155.11

الوزن

كغم

55.48

5.39

5.60

العمر

سنة

20.11

0.96

20

0.34

القدرة العضمية لمرجمين (الوثب االفقي من

سم

155

6

142

0.88

القدرة العضمية لمذراعين (رمي كرة طبية )

متر

4.55

0.75

3.95

0.63

اثبات)

155

0.94
0.07

يظير الجدول ( )2ان قيم معامل االلتواء تنحصر بين (  ) 1 ±مما يدل عمى تجانس افراد عينة البحث .

 -3-3تكافؤ مجموعتي البحث :

من اجل التأكد من تكافؤ مجموعتي البحث اعتمد الباحث عمى نتائج االختبار القبمي ألختبارات البدنية والميارية

الحصول عمى التكافؤ بين العينة التجريبية والضابطة والجدول ( )3يبين ذلك .
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جدول ()3

يبين تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة باألختبارات البدنية والمهارية
وحدة
المجموعة

المجموعةالتجريبية

المجموعة الضابطة

قيمة T

ن = 16

ن = 16

المحسوبة

القياس

المتغيرات

±ع

القدرة العضمية لمذراعين

متر

س
َس
4.50

2.5

نوع الداللة

±ع

س
َس
4.55

1.35

0.879

غير معنوي

القدرة العضمية لمرجمين

متر

1.46

0.20

1.48

0.5

0.924

غير معنوي

التوافق بين العين والذراع

عدد

8.06

1.1

8.18

2.2

2.029

غير معنوي

اختبارسرعة المناولة

عدد

24.5

3.75

24

1.8

1.625

غير معنوي

اختبار دقة المناولة

عدد

26.5

6.5

25.25

3.5

1.973

غير معنوي

اختبار دقة التصويب من الجناحين

عدد

3.75

0.55

3.5

0.25

1.077

غير معنوي

اختبارسرعة التصويب من الجناحين

عدد

10.8

1.35

11

0.75

0.765

غير معنوي

االقيمة الجدولية = (  ) 2.04عند مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية ()30

يتضح من الجدول (  )3وجود فروق دالة احصائياعند مستوى عند مستوى داللة (  )0.05ودرجة حرية ( )30
بين المجموعة التجريبية والضابطة بأختبارات القدرة العضمية لمذراعين والرجمين والتوافق بين العين والذراع ودقة

المناولة ودقة التصويب من الجناحين مما يشير الى تكافؤ مجموعتي البحث

 4-3أدوات البحث

 االختبارات والقياس .

 المصادر والمراجع العممية .
 المقابمة الشخصية.

 شبكة المعموما ت الدولية (االنترنت) .

- 5األجهزة واألدوات المستخدمة
- 3
.1

 .7شريط قياس

مختبر حاسبات

.8ساعة توقيت

 .2برامج تقنية

.9كرة تنس عدد (. )4

 .3جياز عرض

. 10جياز لقياس الوزن والطول

 .4ساحة كرة اليد قانوية .

. 11كرات طبية وزن ( )3كغم

 .5مربعات دقة قياس (. )60×60

. 12مسطرة مترية مدرجة بالسم

 .6استمارات تسجيل.
 6وسائل جمع البيانات -:
- 3
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قام الباحث باختيار االختبارات الخاصة بالبحث بناءا عمى المسح المرجعي لمجموعة من المصادر العممية وأراء
المختصين والخبراء ( .ممحق )1
اوال  -االختبارات البدنية :

اختبار دفع الكرة الطبية وزن ()3كغم
اختبار الوثب االفقي من الثبات

لقياس القدرة العضمية لمذراعين()1

لقياس القدرة العضمية لمرجمين ()2

اختبار رمي و استقبال الكرة من مسافة  5أمتار  )1(.لقياس التوافق بين العين والذراع()3

ثانيا -االختبارات المهارية ( :ممحق)
اختبار دقة المناولة
اختبار سرعة المناولة

اختبار دقة التصويب من الجناحين

اختبار سرعة التصويب من الجناحين
 7-3التجربة االستطالعية االولى :
تم أجراء التجربة االستطالعية االولى في يوم األحد واالثنين المصادف ( ) 2010/ 3/8-7عمى ( )10طالبات
من مجتمع البحث ومن خارج العينة االساسية لمعرفة النقاط التالية :
 التعرف عمى زمن االختبار .

 تالفي المشاكل واألخطاء العارضة .
 التعرف عمى األسس العممية لالختبار

 8-3التجربة االستطالعية الثانية  :تم إجراء التجربة االستطالعية الثانية بعد مرور (  )7أيام من إجراء التجربة
االستطالعية االولى يوم األحد المصادف . 2010/ 3 /11- 10
 9-3األسس العممية لالختبار

 1-9-3الصدق  :تم إيجاد صدق التمايز إليجاد صدق االختبارات البدنية والميارية قيد البحث عمى عينة
قواميا (  )10طالبات من مجتمع البحث ومن خارج العينة االساسية و(  )10طالبات يمثمن فريق المرحمة الرابعة

يوم (  ) 2010 / 3/ 11وتم إيجاد داللة الفروق بين نتائج اختبارات المجموعتين المميزة وغير المميزة وجدول(

 )4يوضح ذلك .
 2-9-3ثبات االختبار :تم الحصول عمى معامل الثبات من خالل إعادة االختبار عمى نفس المشاركات في
التجربة االستطالعية االولى بعد أسبوع  ،وتحت نفس الظروف  ،وكان معامل ارتباط (
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االختبار األول والثاني بين (  ، )0.87 - 0.80وظير معامل االرتباط في كافة المتغيرات معنويا إذ كانت
القيمة المحتسبة اكبر من القيمة الجدولية البالغة ( )0.304تحت مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية ()9
 3-9-3الموضوعية  :إن األدوات والمقاييس التي استخدمت في اختبارات ككرات وساعة التوقيت االلكترونية
وشريط القياس كميا أدوات ذات موضوعية عالية في أعطاء النتائج كما استخدمت

ىذه االختبارات من قبل

باحثين آخرين وقد حصمت عمى موضوعية عالية ،و لغرض التأكد من موضوعية االختبار تم حساب معامل

االرتباط بين نتائج تقويم المقومين (ممحق )2إذ بمغ معامل االرتباط بين (  )0.92 -0.81لكافة االختبارات

وىي ارتباط عالي .وىذا يدل عمى موضوعية االختبار .
جدول ( ) 4يوضح معامل الثبات و صدق التمايز لألختبارات البدنية والمهارية
ت االختبارات

معامل

الداللة

االحصائية

الصدق

االحصائية

 1القدرة العضمية لمذراعين

0.81

معنوي

0.88

معنوي

 2القدرة العضمية لمرجمين

0.82

معنوي

0.92

معنوي

0.85

معنوي

0.88

معنوي

 4اختبار دقة المناولة

0.83

معنوي

0.88

معنوي

 5اختبار سرعة المناولة

0.80

معنوي

0.74

معنوي

 6اختبار دقة التصويب بالقفز

0.87

معنوي

0.68

معنوي

 7اختبار سرعة التصويب بالقفز

0.81

معنوي

0.78

معنوي

3

التوافق بين العين والذراع

اماما
اماما

الثبات

معامل

الداللة

______________________

()2(، )1ميرفت احمد ميزو:مدخل القياس والتقويم في المجال الرياضي،القاىرة ، 2010 ،ص 191
()3محمد صبحي حسننين ؛ التقويم والقياس في التربية الرياضية  ،القاىرة  :دار الفكر العربي  ،الناىل لمطباعة  ، 1995 ،ص
. 425،
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 10- 3اعداد البرنامج الخاص بالتحميل الحركي الكنيماتيكي المختبري .
 . 1تم تجييز أقراص مدمجة عدد ( )2لمفريق ألفرنسي الحائز عمى بطولة اولمبياد بكين(  )2008وبطولة أوربا
وبطولة العالم ( ) 21في( )2009في كرة اليد  ،تم عرضيا بأستخدام برنامج) ) Video C.D cute v.2.o1
وتم قطع أفضل ( )12محاولة تصويب ناجحة  )6( ،من الجناح اااليمن ( )6من الجناح األيسر .
 . 2خزن المقاطع الفديوية في (  )Folderلغرض ألرجوع إلييا في إي وقت .
 . 3تم تحويل المقاطع المختارة ألفضل محاوالت التصويب الناجحة من الجناحين إلى البرنامج التقني
)  )Ulead Gif Animator 5.lnkلغرض تحميل الفمم إلى (  )25صورة  /ثانية  .إن ليذا البرنامج إمكانية
عرض الحركة صورة – صورة لالطالع عمى تفاصيل الحركة بشكل دقيق كما يمكن لمفرد عرض الحركة بصورة
مستمرة لمرات عديدة وبالسرعة االعتيادية لألداء .
 . 4تم أستخدام برنامج ( ) Quintic Biomechemics - 903 .v. 14

إن ليذا البرنامج إمكانية عرض

الحركة بسرع متنوعة  ) % 100 ، % 75 ، % 50 ، % 25( .من سرعة الحركة الطبيعية .
تمكن المتعمم من مشاىدة مسار الميارة لمرات عدة ومشاىدة أجزاء الميارة بالشكل التفصيمي  ،وبالتالي التعرف
عمى طريقة األداء وتسمسل الحركي لمميارة لمحصول عمى التصور الذىني لمميارة .
11-3خطوات تعميم البرنامج التدريبي لعينة البحث التجريبية :
- 1حضور عينة البحث التجريبية  ،مختبر التحميل الحركي وتم وتوزيع افراد العينة عمى حاسبات المختبر
ولكل طالبة حاسبة خاصة بيا ،كما تم توضيح أىداف الدراسة من قبل الباحث (مدرس مادة التحميل
الحركي)
 ،- 2تم شرح طريقة العمل بواسطة جياز العرض (  )D ata showوطريقة استخدام المقاطع الفديووية
لمميارة وتحمييا الى صور متسمسمة بواسطة برنامج(

 )Ulead Gif Animator 5.lnkثم طريقة

مشاىدة الحركة صورة – صورة ثم مشاىدة الميارة بشكميا االعتيادي لمرات عدة .
- 3بيان طريقة عمل برنامج (  ) Quintic Biomechemics - 903 .v. 14لعرض الميارة بسرع
مختمفة تتناسب مع إمكانية الطالبة الستيعاب تسمسل الميارة .
- 4تم اإلجابة عمى كافة األسئمة من قبل الباحث  ،والموجية من قبل إفراد عينة البحث التجريبية
 -12-3التجربة االستطالعية لعينة البحث التجريبية .
- 1التعرف عمى قدرة تطبيق إفراد عينة البحث التجريبية  .عمى استخدام البرامج بدون اخطاء
 - 2التعرف عمى زمن استخدام البرامج بطريقة اعتيادية لتحقق اىداف الدراسة.
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 13 /3التجربة الرئيسة

:اجريت التجربة الريئسة بتطبيق البرنامج الخاص بعينة البحث التجربية من قبل

الباحث باستخدام برامج التحميل الحركي الكنيماتكي ك تغذية راجعة عن طريق استخدام اجيزة الحاسوب

في

المختبر .

 -مدة تنفيذ البرنامج ( )5اسابيع

 عدد الوحدات ( )10وحدات تعميمية بواقع وحدتين اسبوعيا -زمن الحدة التعميمية ( )20دقيقة

 تنفذ الوحدة التعميمية المختبرية لممجموعة التجريبية قبل بدأ الوحدة التعممية لدرس مادة كرة اليد*.اما عينة البحث الضابطة فقد استخدمت الطريقة التقميدية ( الطريقة االمرية ) وفق مفردات منيج كرة اليد

المخصص لممرحمة الثانية ( ممحق. ) 4

14-3االختبارات البعدية  :تم إجراء االختبارات البعدية يوم األربعاء والخميس (  ) 2010 /5/ 13 -12بعد
انتياء البرنامج التدريبي والذي استغرق ( )5أسابيع وبنفس ظروف االختبارات القبمية  ،و بأشراف الباحث وفريق
عمل مساعد من مدرسي ومدربي مادة كرة اليد ( ممحق  )3:لمحصول عمى البيانا ت الخاصة بالبحث
 15 /3الوسائل االحصائية:
النسبة المئوية
- 1

- 2األهمية النسبية

()

النسبة المقبولة
- 3
- 4مقدار التطور.

النسبة المئوية لمتطور
- 5

- 6الوسط الحسابي) ( .
االنحراف المعياري
- 7
المنوال .
- 8

- 9معامل االلتواء.

معامل االرتباط البسيط (بيرسن )
- 10
 11أ-ختبار ) (tلمعينات المرتبطة

()1وديع ياسين،حسن محمد العبيدي :التطبيقات اإلحصائية واستخدامات الحاسوب في بحوث التربية الرياضية ،

الموصل،دار

الكتب لمطباعة 1999،م )ص . 279 ، 278 ، 272 ، 155 ، 102
()2عبد المة فالح المنيزل وعايش موسى غرابية :االحصاء التربوي  ،ط ، 2عمان  ،دار المسيرة  2007 ،ص  ، 55 ، 52ن 69

238 ، 70،131،
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 -4ػرض ويُالشح انُتائذ

 1/4عرض النتائج  :بعد جراء االختبارات البعدية لعينة البحث التجريبية والضابطة واالحصول
عمى البيات االزمة تم اجراء العمميات االحصائية وا لحصول عمى النتائج النيائية الخاصة بالبحث
 .والجداول التالية توضح ذلك :

جدول ()5

داللة الفروق بين القياسين القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة في المتغيرات المهارية لعينة
البحث

قيمة T

نوع

وحدة
المجموعة

القياس

س
َس

±ع

س
َس

±ع

المحسوبة

الداللة

اختبار دقة المناولة

عدد /دقيقة

24

1.15

31

1.76

8.427

معنوي

اختبار سرعة المناولة

عدد /دقيقة

25.25

4.5

31.75

1.86

9.059

معتوي

اختبار دقة التصويب من الجناحين

عدد

3.06

0.19

4.75

0.408

7.542

معنوي

اختبار سرعة التصويب من الجناحين

عدد /دقيقه

11

12.25

0.606

4.851

معنوي

المتغيرات

االختبارالقبمي

0.70

االختبارالبعدي

االقيمة الجدولية = (  ) 2.13عند مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية ()15

يتضح من الجدول (  )5وجود فروق معنوية عند مستوى داللة (  )0.05ودرجة حرية (  ) 15بين
القياس القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة من عينة البحث في دقة وسرعة المناولة واالستالم ودقة

وسرعة التصويب من الجناحين في كرة اليد ولصالح االختبار ألبعدي
جدول ()6

مقدار التطور والنسبة المؤية في االختبارات المهارية لعينة البحث الضابطة
المجموعة

وحدة

اختبار دقة المناولة

عدد

المتغيرات

القياس

االختبار

االختبار

س
َس
24

س
َس
31

القبمي

المتوسطين

لمتطور

7

%29.16

اختبار سرعة المناولة

عدد

25.25

31.75

6.50

%25.74

اختبار دقة التصويب من الجناحين

عدد

3.06

4.75

1.50

%49.01

اختبار سرعة التصويب من الجناحين

عدد

11

12.25

2.25

%11.36
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يتضح من الجدول (  )6مقدار التطور والنسبة المؤية لمتطور في االختبارات البعدية لعينة البحث
الضابطة في اختبارات  ،دقة وسرعة المناولة ودقة وسرعة التصويب من الجناحين في كرة اليد
جدول ()7

داللة الفروق بين القياسين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في المتغيرات المهارية لعينة
البحث

المتغيرات

وحدة

المجموعة

االختبارالبعدي

االختبارالقبمي

قيمة T

القياس

اختبار دقة المناولة

عدد

س
َس
24.5

1.581

اختبار سرعة المناولة

عدد

26.5

1.840

38.5

اختبار دقة التصويب من الجناحين

عدد

3.75

0.297

6.2

0.141

اختبار سرعة التصويب من الجناحين

عدد

10.8

0.291

13.8

0.030

±ع

نوع

±ع

المحسوبة

الداللة

12.574

معنوي
معنوي

س
َس
36

1.154
1.581

11.013
14.748

معنوي

15.814

معنوي

االقيمة الجدولية = (  ) 2.13عند مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية ()15

يتضح من الجدول (  )7وجود فروق معنوية عند مستوى داللة (  )0.05ودرجة حرية (  )15بين
القياس القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية من عينة البحث في دقة وسرعة المناولة ودقة وسرعة

التصويب من الجناحين في كرة اليد ولصالح االختبار ألبعدي
جدول ()8

مقدار التطور والنسبة المؤية في االختبارات المهارية لعينة البحث التجربية
المجموعة
المتغيرات

وحدة

االختبار

االختبار

الفرق بين

النسبة المؤية

القياس

القبمي

البعدي

المتوسطين

لمتطور

11.5

% 46.93

12

% 45.48

3.3

% 88

3

% 27.77

اختبار دقة المناولة

عدد

س
َس
24.5

س
َس
36

اختبار سرعة المناولة

عدد

26.5

38.5

اختبار دقة التصويب من الجناحين

عدد

3.75

6.2

اختبار سرعة التصويب من الجناحين

عدد

10.8

13.8

يتضح من الجدول (  )8مقدار التطور والنسبة المؤية لمتطور في االختبارات البعدية لعينة البحث

التجريبية في اختبارات  ،دقة وسرعة المناولة ودقة وسرعة التصويب من الجناحين في كرة اليد
دول()9
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داللة الفروق بين القياسين القبمي والبعدي لممجموعتين التجريبية و الضابطة في المتغيرات
المهارية لعينة البحث

المجموعة

وحدة

اختبار دقة المناولة

عدد

القياس

المتغيرات

المجموعة التجريبية
ن = 16

س
َس
36

1.29

قيمة T

المجموعة الضابطة
ن = 16

±ع

المحسوبة

نوع

الداللة

±ع

س
َس
31

1.763

16.129

معنوي

اختبار سرعة المناولة

عدد

38.5

0.192

31.75

1.080

21.259

معنوي

اختبار دقة التصويب من الجناحين

عدد

6.2

0.391

4.75

0.401

30.526

معنوي

اختبار سرعة التصويب من الجناحين

عدد

13.88

0.3

12.25

0.606

13.306

معنوي

االقيمة الجدولية = (  ) 2.04عند مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية ()30

يتضح من الجدول (  )5وجود فروق معنوية عند مستوى داللة (  )0.05ودرجة حرية (  ) 30بين
المجموعة لتجريبية و لممجموعة الضابطة

ولصالح المجموعة التجريبية

وسرعة المناولة ودقة وسرعة التصويب من الجناحين في كرة اليد

في اختبارات دقة

جدول ()10

مقدارفرق التطور والنسبة المؤية في االختبارات االمهارية البعدية لعينة البحث التجربية
والضابطة

المتغيرات

المجموعة

وحدة

القياس

اختبار دقة المناولة

عدد

اختبار سرعة المناولة

عدد

اختبار دقة التصويب من

عدد

اختبار سرعة التصويب من

عدد

الجناحين
الجناحين

االختبارالبعدي

لممجموعة الضابطة
س
َس
31

31.75
4.75
12.25

االختبارالبعدي

لممجموعة الجريبية
س
َس
36

38.5
6.2
13.8

الفرق بين

النسبة المؤية

المتوسطين

لمتطور

5

% 19.345

6.75

% 21.259

1.45

% 30.526

1.55

% 12.653

الجدول (  )10يوضح الفرق في مقدار التطور والنسبة المؤية لمتطور في االختبارات البعدية لعينة

البحث التجريبية والضابطة في اختبارات  ،دقة وسرعة المناولة واالستالم ودقة وسرعة التصويب
من الجناحين في كرة اليد .

 2/4مناقشة النتائج :
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أظيرت نتائج جداول (  )5وجود فروق معنوية  ،بين االختبارات القبمية والبعدية ولصالح
االختبارات البعدية  ،لممجموعة الضابطة في ( اختبارات دقة وسرعة المناولة ) في كرة اليد  ،إذ

جاءت قيمة (  )Tالمحسوبة عمى التوالي في (

اختبارات دقة المناولة وسرعة المناولة

( ) 9.059 ( ، )8.427وىي اكبر من القيمة الجدولية (

)

 ) 2.04عند مستوى داللة ( )0.05

ودرجة حرية (  )30البالغة (  ، )2.13ويعزو الباحث سبب ظيور ىذه الفروق فيما يخص
المجموعة الضابطة إلى إن طريقة الشرح والعرض وتصحيح الخطأ فو ار عند

مدرسة مادة كرة اليد  ،و عدد تك اررات الميارة خالل الدرس واستخدام
تأثير في تطوير دقة أداء الطالبات لميارة المناولة  ،كما

حدوثو من قبل

التمرينات الخاصة كان لو

إن فيم المسار الحركي وطريقة األداء

وتكرار الميارات بالكرة لعدة وحدات تدريبية أدى الى تطور القوة العضمية لمذراع الرامية مما أدى
الى سرعة أداء الميارة .

إذ يرى (شمدت) "إن المحاوالت التك اررية العشوائية ىي المفتاح الميم لألداء  ،وىو جعل الحركات

غير المتوقعة حركات ممكن توقعيا وتوقيتيا" ( ).

ويتفق رأي الباحث مع ما أشار إلية حنفي مختار " إن األداء يتوقف عمى مقدرة المعمم عمى عرض

النموذج العممي وتقديم الشرح المفظي المبسط لمميارة المتعممة من حيث األوضاع لكل أجزاء الجسم

إثناء أداء الميارة الحركية ".

( )

و يبين الجدول ( ،)7األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (  ) tالمح سوبة بين

القياسين القبمي والبعدي لممجموعة التجربية ،الختبارات ( دقة المناولة  ،سرعة المناولة )

وقد

أظيرت النتائج وجود فروق معنوية لصالح االختبار ألبعدي  ،أذ ان قيمة (  ) tالمح سوبة الختبار

دقة المناولة (  )12.574وسرعة المناولة ( )11.013وىي اكبر من القيمة الجدولية عند مستوى
داللة ( )0.05وعند درجة حرية (  )15والبالغة ( ، )2.13كما يوضح الجدول (  )8وجود زيادة في
النسب المئوية في القياس ألبعدي عن القبمي في اختبارات(

دقة المناولة  ،سرعة المناولة ) فقد

ظيرت نسيو التطور لدقة المناولة (  )% 46.93وسرعة المناولة (  ، ) % 45.48وىذا يؤكد عمى
وجود تطور لصالح االختبار ألبعدي .

أما في اختبار دقة التصويب بالقفز اماما  ،و سرعة التصويب بالقفز اماما

 ،فقد أظيرت

النتائج إن قيمة (  ) tالمح سوبة عمى التوالي ىي ( )15.814 (، )14.748وىي اكبر من القيمة

الجدولية عند مستوى داللة (  )0.05وعند درجة حرية (  )15والبالغة ( ، ) 2.13وىذا يد ّل عمى

( 1). Shmidet . R .A . craig .A . Wrisberg . Motor learning and performance . Second
Edibion , 2000 . p .p 63 – 64 .
()2حنفي محمود مختار  :مدرب كرة القدم ،القاىرة  ،دار الفكر العربي  ، 1995 ،ص219
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وجود فرق معنوي لصالح االختبار البعدي كما إن النسب المئوية لمتطور في االختبارين في القياس
البعدي كانت عمى التوالي (. ) % 27.77( ، ) % 88

ويعزو الباحث إن التطور الحاصل والفرق المعنوي بين القياس القبمي والبعدي والذي كان لصالح

االختبار ألبعدي عند المجموعة التجريبية  ،إلى فاعمية استخدام التعميم المبرمج والذي يحقق لممتعمم

التعرف عمى مسار الميارة بشكل الدقيق عن طريق االنتقال من صورة إلى أخرى ثم إعادة الميارة

لمرات عدة ويسرع مختمفة  ،وىذا يعطي المتعمم تغذية راجعة متعددة

األمر الذي ساىم في

تطور وتحسن األداء المياري لممناولة والتصويب من الجناح

و تتفق ىذه النتيجة مع ما أشار إلية سمير دبابنة " إن استخدام تكنولوجيا التعمم وخاصتيا الصور
المرئية الحركية تثبت في ذىن المتعمم مما يساعد عمى تذكر

أجزاء تمك الحركات  ،وذلك من

منطمق إن عممية التذكر ليست عبارة عن تخزين معمومات  ،بل ىي استرداد لمحركة واستعادتيا مرة

أخرى" .

( )

ويؤكد (  " ( Richard & Jensenإن استخدام وسائل

تكنولوجيا التعميم يتوافر لنا عنصران

أساسيان من عناصر التعمم ىما عنصر المشاركة الفعالة من جانب المتعمم  ،وعنصر التغذية
( )

الراجعة التي من شئنيا تحسين وتطوير األداء الحركي" .

أما الجدول (  )9يشير إلى وجود فروق معنوية في االختبارات البعدية بين المجموعة التجربية
والمجموعة الضابطة ولصالح المجموعة التجريبية  ،إذ جاءت قيمة (  ) Tالمح سوبة الختبارات (
دقة وسرعة المناولة ودقة وسرعة التصويب من ا لجناحبن )  ،وىي اكبر من القيمة الجدولية
() 2.04عند مستوى داللة (  )0.05وعند درجة حرية (  ، )30كما يظير الجدول (  )10النسبة
المئوية لمقدار الفروق بين االختبارات البعدية لممجموعة الضابطة والمجموعة والتجريبية في
اختبارات (دقة المناولة  ،سرعة المناولة ) و(دقة التصويب من الجناحين  ،و سرعة التصويب من
الجناحين) وجاءت جميع االختبارات لصالح االختبار ألبعدي لممجموعة التجريبية .
ويعزو الباحث

ىذه النتائج إلى التأثير االيجابي ألسموب التغذية الراجعة عن طريق استخدام

الحاسوب والبرنامج التقنية لمتحميل الحركي الكنيماتيكي،

إذ ساعد ىذا

األسموب عينة البحث

التجريبية عمى إثارة اثر من حاسة لتكوين التصور الذىني م ن خالل رؤية أفضل لألداء الحركي
لمميارات قيد البحث مما أتاح استيعاب وفيم األداء الصحيح وتكوين صورة ذىنية تساعد عمى

()1سمير دبابنة  :نافذة عمى تعمم الصم  ،االردن ،مؤسسة االراضي المقدسة لمصم  ،2004،ص243
)Richard & Jensen Micro Teaching ,Effective Behaviors Educational Technology
,1997, p34 .
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تطبيقيا عمميا في المعب  ،إذ ترى رمزية الغريب " إن التغذية الراجعة الناتجة من معرفة الفرد
لقدر من المعمومات تساعد عمى إدراك أفضل المواقف " .

( )

ويتفق إمام مختار وآخرون عمى" إن التغذية الراجعة بالوسائل

التكنولوجية تساعد عمى تكوين

التصور الذىني والمفاىيم بصورة أفضل لدى المتعمم عن األسموب التقميدي  ،وان أي نظام يسير
بالطريقة التقميدية غير كافي "( )

االستنتاجات والتوصيات :
- 5
 1-5االستنتاجات :
 اسموب التحميل الحركي الكنيماتيكي كتغذية راجعة  ،بالتعميم االليكتروني لة تأير ايجابي
عمى تطوير مستوى اداء الميارات اليجومية ( ألمناولة والتصويب من الجناح في كرة
اليد) لممجموعة التجريبية
 الطريقة التقميدية ليا اثر ايجابي عمى تطوير مستوى اداء الميارات اليجومية ( ألمناولة
والتصويب من الجناح في كرة اليد) لممجموعة الضابطة.
 تفوقت المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة في نسب تقدم القياس البعدي عن
القياس القبمي في مستوى اداء الميارات اليجومية ( ألمناولة والتصويب من الجناح في
كرة اليد) .
 الفروق في نتائج االختبارات البعدية في مستوى اداء الميارات اليجومية ( ألمناولة
والتصويب من الجناح في كرة اليد) بين ألمجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية  ،فروق
معنوية ولصالح المجموعة التجريبية .
(  )1رمزية السيد الغريب  :التعميم دراسة نفسية -تفسيرية –توجييية  ،القاىرة  ،مكتبة االنكمو المصرية 1990 ،
،ص453
( )2امام مختار واخرون  :ميارات التدريس  ،القاىرة،مكتبة زىراء الشرق  2005 ،ص 31

24

الثقافة الرياضية (مجـلــة فصلية علمية متخصصة محكمة)
المجلذ الثالث – العذد االول ( )2011

 2 -5التوصيات :
 استخدام اساليب متنوعة في التعمم االليكتروني كبديل او مرافق عمى االقل مع التعميم
التقميدي  ،ومواكبة التطور الحاصل في تكنموجيا التعميم لما لو من اثر في االرتقاء
بمستوى العممية التعميمية.
 وضع مادة التعميم االليكتروني كمادة اساسية في مناىج التربية الرياضية  ،لما فييا
من اثر ايجابي في المخرجات التعميمية المستفبمية في التربية الرياضية .
 العمل عمى وجود مختبرات خاصة مجيزة بأحث االجيزة االليكترونية والبرامج الخاصة
بالتحميل الحركي لالستعانة بيا عند تعمم الميارات الحركية في كافة االلعاب
الرياضية.
 اج ار ء المزيد من البحوث والدراسات لتأكد من اىمية ىذا النوع من التعمم  ،في تعميم
وتطوير وتثبيت الميارات الحركية المركبة والمعقدة  ،والتي يعاني طمبة كميات التربية
الرياضية من صعوبة تعمميا .
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المصادر

المصادر العربية

 احمد بمقيس :التغذية الراجعة وتطبيقاتيا في تنظيم التعمم وترشيده

،دائرة التربية والتعميم

،عمان .2000،
 احمد عريبي عودة ،كرة اليد وعناصرىا األساسية ،مالطا . 1998،



امام مختار واخرون  :ميارات التدريس  ،القاىرة،مكتبة زىراء الشرق . 2005 ،
حسام الدين نبية عبد الفتاح  :تأثيراستخدام تكنولوجيا التعميم عمى تعمم بعض الميارات
االساسية في كرة اليد  ،رسالة ماجستير كمية التربية الرياضية

مصر . 2002 ،

للبنين ،جامعة حموان ،

 حنفي محمود مختار :مدرب كرة القدم ،القاىرة  ،دار الفكر العربي . 1995 ،

 رمزية السيد الغريب  :التعميم دراسة نفسية -تفسيرية –توجييية  ،القاىرة  ،مكتبة االنكمو
المصرية 1990 ،

 سمير دبابنة  :نافذة عمى تعمم الصم  ،األردن ،مؤسسة األراضي المقدسة لمصم .2004،
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انًالحك
يهحك )َ (1ثٍُ اضًاء انخثراء وانذررح انؼهًُح ويكاٌ ػًم كم يُهى
خ
1

االسى
َسار حطٍُ
رؼفر
يحًذ َارٍ
شاكر

3

حُذر َارٍ
حثش
ػمُم َحًُ
هاشى
وفاء تركٍ
يسػم

2

4
5

خ
1
2

انذرجحانعهًيح
اسرار يساعذ .د

االخرصاص يكاٌ انعًم
كرج َذ
كهُح انترتُح نهثُاخ  /رايؼح انكىفح

اسرار يساعذ .د

تذرَة

اسرار يساعذ .د أختثاراخ

يذَرَح انُشاطاخ انطالتُح  /رايؼح
انكىفح
كهُح انترتُح انرَاضُح  /رايؼح انكىفح

اسرار يساعذ .د

تؼهى حركٍ

كهُح انترتُح نهثُاخ  /رايؼح انكىفح

يذرس .د

كرج َذ

كهُح انترتُح نهثُاخ  /رايؼح انكىفح

يهحك )َ (2ثٍُ اضًاء اانًمىيٍُ وانذررح انؼهًُح ويكاٌ ػًم كم يُهى
انذرجحانعهًيح االخرصاص يكاٌ انعًم
االسى
اسرار يساعذ .د كرج َذ
َسار حطٍُ
كهُح انترتُح نهثُاخ  /رايؼح انكىفح
رؼفر
ػمُم َحًُ
اسرار يساعذ .د تؼهى حركٍ كهُح انترتُح نهثُاخ  /رايؼح انكىفح
هاشى

خ
1

يهحك)َ (3ثٍُ اضًاء فرَك انؼًم انًطاػذ ويكاٌ ػًم كم يُهى
يكاٌ انعًم
انذرجحانعهًيح االخرصاص
االسى
وفاء تركٍ يسػم
يذرش يادج انُذ
كهُح انترتُح نهثُاخ  /رايؼح
يذرس  .د
انكىفح

2

فاضم كردٌ شالكح

يذرس .د

يذرش كرج انُذ

يذَرَح انُشاطاخ انطالتُح /
رايؼح انكىفح

3

ضايريهذَطًُى

و .ب

4

رؤي ػهٍ حطٍُ

و.ب

حكى دونٍ /كرج
انُذ
يذرب  /كرج انُذ

5

خُطاءػذَاٌ حطٍُ

و .ب

يذرب  /كرج انُذ

كهُح انترتُح انرَاضُح  /رايؼح
انكىفح
كهُح انترتُح نهثُاخ  /رايؼح
انكىفح
كهُح انترتُح نهثُاخ  /رايؼح
انكىفح
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ممحق ) (4البرنامج الخاص بالمجموعة الضابطة
منيج مادة كرة اليد لعينة البحث الضابطة وفق الطريقة التقميدية ( الشرح والنموذج
يتعمم الطالبات خال ل ) ( 5وحدات االولى مايمي:

الوحدة االولى  :التعريف برياضة كرة اليد  ،طريقة المعب  ،معاومات حول الممعب  .تعمم

المناولة واالستالم من مستوى الكتف من الثابت. :

الوحدة التانية  :تعميم المناولة واالستالم من الحركة  ،تعميم المنولة واالستالم من فوق مستوى

الكتف  ،المنولة المرتدة من الحركة عمى طول الممعب.

الوحدة الثالثة  :تطوير انواع المناولة واالستالم واشكاليا  .تعميم الطبطبة من الثبات ثم الحركة.
الوحدة ال ار بعة  :تعميم ربط الطبطبة بالمناولة من الثبات ثم الحركة.

الوحدة الخامسة :توطير الطبطبة وامناولة واستالم بالحركة داخل مجموعات.
انىحذج انطادضح  :انهذف تؼهُى اَىاع انتصىَة ؛
انسيٍ
انًادج
انذرش
20دلُمح
انًمذيح :
6
احًاء ػاو
8دفُمح
احًاء خاص
12دلُمح
انزسء انرئُص
انزسء انتؼهًٍُ

انزسء انتطثُمٍ

60دلُمح
20دلُمح
8دلُمح
12دلُمح
40دلُمح
10دلُمح
10دلُمح
10دلُمح
10دلُمح

انزسء انختايٍ

10دلُمح
5دلُمح
5دلُمح

انًهارج

انتشكُم

طثطثح تانكرج يُاوالخ يتُىػح واضتالو يٍ انحركح
تاَىاػها

فرَماٌ ،انحركح ػهً
طىل انًهؼة رهاب واَاب

انتصىَة يٍ االرتكاز
انتصىَة يٍ انحركح تخطىج واحذج  ،تأكخر يٍ خطىج
تطثُماخ ػهً انتصىَة تاالرتكازػهً انًريً
تطثُماخ ػهً انتصىَة تاالرتكازيٍ خطىج ػهً انًريً
انًُىنح ،االضتالو انتصىَة تاالرتكاز يٍ خطىج اواكخر
انًُىنح ،االضتالو انطثطثح يرج واحذ و انتصىَة ػهً
انًريً اتاالرتكاز يٍ خطىج اواكخر

)(4فرق
)(4فرق
)(4فرق

انتصىَة ػهً دوائر يرضىيحػهً انزذار تمىج
تًارٍَ ارتخاء  ،االَصراف
)(4فرق
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انىحذج انطاتؼح  :انهذف تطىَر انًُىنح واالضتالو ‘ تؼهُى اَىاع انتصىَة:
انًهارج
انسيٍ
انًادج
انذرش
20دلُمح
انًمذيح :
7
احًاء ػاو
8دفُمح
احًاء خاص
12دلُمح
طثطثح تانكرج يُاوالخ يتُىػح واضتالو يٍ انحركح
تاَىاػها
انزسء انرئُص
انزسء انتؼهًٍُ

انزسء انتطثُمٍ

60دلُمح
20دلُمح
8دلُمح
12دلُمح
40دلُمح
10دلُمح
10دلُمح
10دلُمح
10دلُمح

انزسء انختايٍ

10دلُمح
5دلُمح
5دلُمح

انزسء انختايٍ

10دلُمح
5دلُمح
5دلُمح

فرَماٌ ،انحركح ػهً
طىل انًهؼة رهاب واَاب

انتصىَة يٍ االرتكاز
انتصىَة يٍ انحركح تخطىج واحذج  ،تأكخر يٍ خطىج
تطثُماخ ػهً انتصىَة تاالرتكازػهً انًريً
تطثُماخ ػهً انتصىَة تاالرتكازيٍ خطىج ػهً انًريً
انًُىنح ،االضتالو انتصىَة تاالرتكاز يٍ خطىج اواكخر
انًُىنح ،االضتالو انطثطثح يرج واحذ و انتصىَة ػهً
انًريً اتاالرتكاز يٍ خطىج اواكخر

انتصىَة ػهً دوائر يرضىيحػهً انزذار تمىج
تًارٍَ ارتخاء  ،االَصراف

انىحذجانخايُح  :انهذف تؼهُى اَىاع انتصىَة ورتطها تًهاراخ اخري
انًهارج
انسيٍ
انًادج
انذرش
20دلُمح
انًمذيح :
8
احًاء ػاو
8دفُمح
احًاء خاص
12دلُمح
طثطثح تانكرج يُاوالخ يتُىػح واضتالو يٍ انحركح
تاَىاػها
انزسء انرئُص
60دلُمح
انزسء انتؼهًٍُ
20دلُمح
8دلُمح
انًُاونح واالضتالو انطثطثح انتصىَة يٍ انحركح
12دلُمح
انخطىج وانمفس انًايا  ،خطىتٍُ وانمفس ايايا  ،حالث
40دلُمح
خطىاخ وانفس
انزسء انتطثُمٍ
10دلُمح
10دلُمح
تطثُماخ ػهً انًُاونح واالضتالو و انطثطثح انتصىَة
10دلُمح
10دلُمح

انتشكُم

يٍ انحركح
تطثُماخ انًُاونح ،االضتالو انتصىَة تانمفس يٍ خطىج
اواكخر

)(4فرق
)(4فرق
)(4فرق

)(4فرق

انتشكُم

فرَماٌ ،انحركح ػهً
طىل انًهؼة رهاب واَاب

)(4فرق
)(4فرق
)(4فرق

انًُىنح ،االضتالو انطثطثح و انتصىَة ػهً انًريً
تانمفس يٍ اواكخريٍ خطىج
)(4فرق
انتصىَة ػهً يرتؼاخ انذلح تمىج
تًارٍَ ارتخاء  ،االَصراف
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انىحذجاانختاضؼح :انهذف تؼهُى اَىاع انتصىَة يٍ انمفسورتطها تًهاراخ اخري يٍ يُاطك يتؼذدج يٍ يُطمح انًريً
انتشكُم
انًهارج
انسيٍ
انًادج
انذرش
20دلُمح
انًمذيح :
9
احًاء ػاو
8دفُمح
احًاء خاص
12دلُمح
فرَماٌ ،انحركح ػهً طىل
طثطثح تانكرج يُاوالخ يتُىػح واضتالو يٍ انحركح
تاَىاػها
تصىَة ػهً انًريً تأشكال يتُىػح
انزسء انرئُص
انزسء انتؼهًٍُ

انزسء انتطثُمٍ

60دلُمح
20دلُمح
8دلُمح
12دلُمح
40دلُمح
10دلُمح
10دلُمح
10دلُمح
10دلُمح

انزسء انختايٍ

10دلُمح
5دلُمح
5دلُمح

انتصىَة يانمفس ػانُا
انتصىَة تانمفسيٍ انحركح تخطىج واحذج  ،تأكخر يٍ
خطىج
تطثُماخ ػهً انتصىَة تانمفس ػانُا يُفرد
تطثُماخ ػهً انتصىَة تانمفسػانُا يٍ انحركح
تخطىج واحذج  ،تأكخر يٍ خطىج
تطثُماخ انطثطحو انتصىَة تانمفس ػانُا يُفرد
تطثُماخ انًُاونح ،االضتالو انطثطثح و انتصىَة
ػهً انًريً تانمفس ػانُا
انتصىَة ػهً يرتؼاخ انذلح تانمفس ػانُا
تًارٍَ ارتخاء  ،االَصراف

انىحذجانؼاشرج :انهذف تؼهُى اَىاع انتصىَة  :انتصىَة يٍ ريُح) (7و  ،انتصىَة يٍ اانطمىط.،
انًهارج
انسيٍ
انًادج
انذرش
20دلُمح
انًمذيح :
10
احًاء ػاو
8دفُمح
احًاء خاص
طثطثح تانكرج يُاوالخ يتُىػح واضتالو يٍ انحركح
12دلُمح
تاَىاػها
تصىَة ػهً انًريً تأشكال يتُىػح
انزسء انرئُص
60دلُمح
انزسء انتؼهًٍُ
20دلُمح
انتصىَة يٍ ريُح ) (7و
8دلُمح
انتصىَة تانطمىط يٍ اياو انًريٍ
12دلُمح
انزسء انتطثُمٍ
40دلُمح
تطثُماخ ػهً انتصىَة يٍ ريُح ) (7و
10دلُمح
تطثُماخ ػهً اانتصىَة تانطمىط يٍ اياو انًريٍ
10دلُمح
10دلُمح
10دلُمح
انزسء انختايٍ

10دلُمح
5دلُمح
5دلُمح

انًهؼة رهاب واَاب

تطثُماخ انًُاونح ،االضتالو وانتصىَة تانطمىط يٍ
اياو انًريٍ
تطثُماخ انًُاونح ،االضتالو انطثطثح و انتصىَة
ػهً انًريً تانطمىط تٍ شاخصٍُ

)(4فرق
)(4فرق
)(4فرق

)(4فرق

انتشكُم

فرَماٌ ،انحركح ػهً طىل
انًهؼة رهاب واَاب

)(4فرق )(2فرَك كم
يريً
) (4فرق )(2فرَك كم
يريً
)(4فرق )(2فرَك كم
يريً

انتصىَة ػهً يرتؼاخ انذلح يٍ خط ) (7و
تًارٍَ ارتخاء  ،االَصراف
)(4فرق )(2فرَك كم
يريً
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انىحذجانحادَح ػشرج :انهذف وضغ انًهارخ انحركُح فٍ انهؼة.
انًهارج
انسيٍ
انًادج
انذرش
20دلُمح
انًمذيح :
11
احًاء ػاو
8دفُمح
احًاء خاص
طثطثح تانكرج يُاوالخ يتُىػح واضتالو يٍ انحركح
12دلُمح
تاَىاػها
تصىَة ػهً انًريً تأشكال يتُىػح
انزسء انرئُص
60دلُمح
انتؼهًٍُ
انزسء
10دلُمح
شرس طرَمح نؼة انفرَمٍُ
10دلُمح
انزسء انتطثُمٍ

انزسء انختايٍ

50دلُمح
5دلُمح
5دلُمح
5دلُمح
5دلُمح
30دلُمح
10دلُمح
5دلُمح
5دلُمح

تطثُماخ ػهً انتصىَة يٍ ريُح ) (7و تانطمىط تٍ
شاخصٍُ
تطثُماخ ػهً اانتصىَة تانطمىط يٍ اياو انًريٍ
تطثُماخ انًُاونح ،االضتالو وانتصىَة تانمفس ايا يا
تطثُماخ انًُاونح ،االضتالو انطثطثح و انتصىَة
ػهً انًريً تانمفس ػانُا
نؼة فرَمُمٍ  ،تطثُك انًهاراخ فٍ حانح انهؼة.

يالحظاخ حىل تطثُك انًهاراخ
تًارٍَ ارتخاء  ،االَصراف

انتشكُم

فرَماٌ ،انحركح ػهً طىل
انًهؼة رهاب واَاب

)(4فرق )(2فرَك كم
يريً
) (4فرق )(2فرَك كم
يريً
)(4فرق )(2فرَك كم
يريً

)(4فرق )(2فرَك كم
يريً

انىحذجانخاتُح ػشر :اختثاراخ.
انىحذاخ انًُثمُح يٍ انفصم انذراضٍ تطىَر انًهاراخ انحركُح تاشكال ووضؼُاخ يختهفح وهٍ خارد حذود انثحج.
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