تمىيى يستىي تعهى بعط ادلهاراث ادلنفردة
بكرة انسهت نطانباث ادلرحهت االوىل  -كهيت
انرتبيت انرياظيت نهبناث  -انىزيريت
و.د .إشـراق عهـي زلًـىد

كهيت انرتبيت انرياظيت  -جايعت بغذاد

 5339و

 4763هـ

يهخــص انبحــث

تعد كمية التربية الرياضية لمبنات  ،بانها واحدة من الكميات التي تدرس فيها مادة كررة اللرمة كردرس

عممي منهجي  ،لذا فران مهرارات هرذل المعبرة تحتراج افنرا فتررة تعممهرا الرق عمميرة تيرويم موضروعي مرن برل

المدرلة لمعرفة امكانيات الطالبات وما توصمن اليه من تعمم .

عميه ام الباحث بدرالة هذل المشكمة والمتضمنة بعدم يام اغمب مدرلات المعبة براجرا اختتبرارات

يوصرمهن لمتابعرة
لمطالبات وتيويمهن بما تعممنهُ افنا مدة الدرالرة لمعرفرة الملرتول الرذل وصرمن اليره وهرل
ة
تعمم بيية المهارات .

تم اجرا البحث عمق عينة وامها ( ) 66لتون طالبة من طالبات المرحمة اخولق  ،والتتدم الباحث

الطرائق اخحصائية المنالبة لذلك  ،و د التنتج بان هنراك نلرب لمملرتويات ا رل مرن نلرب التوزيرع الطبيعري

لر(كاوس) واترل اكفر من النلب الميررة لهذا التوزيع  ،وان اغمب افراد العينة كانت في الملتويات (ضعيف ،

متولط  ،جيد)  ،وان اكفر التكرارات كانفي الملتول (متولط) ولجميع المهارات .

لرذا توصري الباحفرة بالييرام بعمميرة تيررويم الطالبرات تررمل العرام الدرالري لمعرفررة ملرتوياتهن ل رررض

تطررورهن  ،واخلررتفادة مررن اختتبررارات الملررتتدمة فرري البحررث  ،اضررافة الررق الررتتدام الرردرجات والملررتويات

المعيارية لتيويم وتحديد ملتول ادا الطالبات في المهارات يد الدرالة .
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Evaluation learning level for some individual Skills
in Basketball for Student – first College of Sport Education for
women
In College of Sport education, Basket ball is practical and text lesson. So
the Skills of this game must be taught in schools in order to know practicability
of students.
The researcher Studies this problem, The instruct for's don’t make tests for
Students to know what the level of them and can them learn more Skills.
The Sample is (60) Students for first year. The researcher use statistics
methods. It is concluded that there are ratios of level less than natural
Distributing (kayos) and another is more these rations. The sample has three
levels (Poor, medium and good) the most repetition is in medium level and for all
skills.
The researcher recommends to evaluation the level of students in orders to
develop them and uses degree nor motive level and limit the level of performance
of students in Skills.

 -4انتعريف بانبحث

انبــاب األول

 4-4ادلمذيت وأهًيت انبحث

تعد كمية التربية الرياضية لمبنات  ،بانها واحدة من الكميات التي تدرس فيها مادة كرة اللرمة كردرس

الالي و منهجي  ،وهذل المعبة غنية بمهاراتها اخلالية لوا كانت المنفردة او المركبة الهجومية والدفاعية

 ،والتي ينب ي عمق الطالبرات درالرتها وتعممهرا وادائهرا بشركل جيرد .لرذا فران هرذل المهرارات تحتراج افنرا فتررة
تعممها الق عممية تيويم موضوعي من بل المدرلة كونه "عممية ملتمرة تظهر مدل فاعمية العممية التعميمية

في تحييق اخهداف الموضوعة واصدار احكام و رارات مهمة"

( )1

لممارلة هذل المعبة وبالتالي تعميمها لمترين .

.ومرن فرم اخلرتمرار فري تعمرم بييرة المهرارات

وتكمن اهمية البحث في ان تعمرم الطالبرات يحتراج الرق عمميرة تيرويم بشركل ملرتمر ودائرم  ،كرونهن

احدل الحميات الرئيلة في العممية التعميمية وهدف الاس من اهداف الكمية ومدرلاتها  ،هذا من جانب ومن
جانب اتر ليمكننا من معرفة امكانياتهن المهارية والعمل عمق تطويرهن بما يتدم المعبة  ،كونهن ليصربحن

انموذجاً لمدا المهارل عند تعميمهن لطالباتهن في الملتيبل.

 5-4يشكهه انبحث

تلعق كمية التربية الرياضية لمبنات عمق تترج طالباتهن بعد ان يتم اعدادهن اعداداً جيرداً ومتكراممً ،

لوا كان من الناحية النظرية والعممية وذلك لكونهن مدرلات الملتيل إذ ييع عمق عاتيهن تعمريم مرا تعممرول

بشكل عممي صحيح .

ومن تمل عمل الباحفة كتدريلية في الكمية خحظت عدم يام مدرلات مادة كرة اللمة لممرحمة اخولق

باجرا تيويم خدا طالباتهن بم ا تعممول من مهارات بعد مدة التعمم  ،والذل يعد جوهر العممية التعميميرة حيرث
بدون عممية التيويم خ يمكن معرفة التيدم الحاصل التي تحييه الطالبة والمدرلة معاً في المنهج المعرد لمرادة
( )1محمود عبد الحميم ؛ ديناميكية تدريس التربية الرياضية  ،ط ( ، 1الياهرة  ،مركز الكتاب لمنشر  )6666 ،ص 373
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كرة اللمة  ،ال عدم معرفة مدل وملتول التيعاب الطالبات لممهارات المعطاة لهن وهل وصمن الق الملرتول
الذل يؤهمهن لمتابعة تعمم بيية المهارات وهذا خ يظهر اخ من تمل اجرا تيويم موضوعي يلرتند الرق الرس

عممية يمكن من تملها اصدار اخحكرام عمريهن مرن نروع المهرارات الميومرة  ،تصوصراً لهرذل المرحمرة بالرذات
حيث تعد من اهم المراحل الدرالية  ،كونها مرحمة بنا الالية لمطالبات في الكمية .

 6-4هذفا انبحث

 .1التعرف عمق تعمم بعض المهارات المنفردة بكرة اللمة لطالبات المرحمة اخولق – كمية التربية الرياضية
لمبنات .

 .6تحديد ملتويات ادا تعمم الطالبات لبعض المهارات المنفردة بكرة اللمة طبياً لمملتول المعيارل .

 7-4رلاالث انبحث

 1-4-1المجال البشرل  :عينة من طالبات المرحمة اخولق بكمية التربية الرياضية لمبنات .
 6-4-1المجال الزماني  :لمفترة من من  6669/4/5ل اية . 6669/4/19
 3-4-1المجال المكاني  :الياعة الداتمية لكمية التربية الرياضية لمبنات.

-5انذراساث اننظريت وادلشابهت

انبــاب انثانــي

 4-5انذراساث اننظريت
 4-4-5انتمىيى

يعد التيويم بانه جز خ يتجز من حياتنا اليومية العممية  ،فهو نمط والموب وجه لتدمة اخنلان

في جميع مجاخته ومنها المجال الرياضي  ،الذل يؤكد فيه اغمب من عمل في هذا المجال لوا كان باحفاً ،

مدرباً  ،مدرلاً بانه "الطريية او الوليمة التي تعطي معنق لميياس بميارنتها مع بعض المعايير المفبتة او هو
تيدير خدا مهارة معينة واصدار حكم عمق هذا اخدا وفياً لمواصفات

محددة"

( )2

.

من هنا يلتنتج الباحث بانه ميدار ما يحصل عميه المتعمم (الطالبات) من معمومات نظرية وعممية

من تمل تنفيذ ما تضمنه المنهاج الدرالي الميرر وهناك نوعين من التيويم ذاتي ويعني "اصدار حكم او رار

بصورة لريعة عمق الميومين اعتماداً عمق الذات وبعيداً عن التتدام اية مياييس موضوعية"

( )3

.

أل الحكم عمق المظهر التارجي دون المضمون  ،وتيويم موضوعي وفيه يتم اصدار احكام مبنية

عمق الفهم والدرالة والتحميل لمشتص المراد تيويمه"

( )4

 .ملتتدماً الولائل التي تلاعدل في ذلك ب ية

الحصول عمق معمومات د يية خمكانيات اخفراد او الميومين ومن فم اصدار الي اررات .

 5-4-5انتعهى احلركي

( )1لررعد محمررد طررب  ،لررؤل محمررد الصررميدعي ؛ الك ررة الطررائرة بررين النظريررة والتطبيييررة  ( ،الموصررل  ،مطبعررة جامعررة الموصررل ،
 )1985ص . 611

( )6فؤاد ابو حطب  ،ليد احمد عفمان ؛ مشكمت في التيويم النفلي  ( ،الياهرة  ،مكتبة اخنجمو المصرية  )1976 ،ص. 1
( )3محمد صبحي حلانين ؛ التيويم واليياس في التربية البدنية  ،ج  ( ، 1الياهرة  ،دار الفكر العربي  ) 1979 ،ص. 67
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يعد التعمم الحركي بانه جز الاس من اجزا التعمم وييصد به "اكتلاب معرفة او مهارة عن طريق

التعمم واخرشاد"

()4

 ،وفيه تشترك مجموعة من العوامل الداتمية والمحاوخت التدريبية والتبرة اللابية التي

يمتمكها المتعمم خجل الحصول عمق تطور دائم وفق ابيمته .

و د اتذ التعمم الحركي اشكا ًخ متتمفة منها " التعمم باخنموذج الحي وفيه يعبر عن المدرس او
المدرب او ال شتص ييوم بعرض الحركة عمق المتعمم  ،كذلك التعمم باخنموذج الرمزل ويعبر عنه بالكتب

والصور والتمفاز واللينما والحالوب وغيرها وجميعها تيدم تدمة كبيرة عن التعمم
 -6ينهج انبحث وإجراءاته ادليذانيت

الحركي"

( )5

.

انبــاب انثانــث

 4-6ينهج انبحث

التتدام المنهج الوصفي باخلموب الملحي خنه يتنالب مع طبيعة اجرا ات الدرالة حيرث ان طبيعرة

المشكمة هي التي تحدد منهج البحث من اجل الوصول الق الحييية والكشف عنها لموصول الق نتيجة معينة "

(. )6

 5-6رلتًع عينت انبحث

ليررد تررم تحديررد مجتمررع البحررث بطالبررات المرحمررة اخولررق كميررة التربيررة الرياضررية لمبنررات والررذل بم ر

مجموعهن ( ) 175طالبة موزعات عال لرتة شرعب هري (أ  ،ب  ،جرر  ،د  ،هرر  ،و ) وبعرد الرتبعاد الطالبرات
الرالرربات والمررؤجمت والمعبررات الم رواتي يمررفمن اخنديررة ان وجرردن  ،اصرربح مجتمررع البحررث ( )156طالبررة ،
وبمطرييرة العشروائية الترري هرري احرردل طرائرق اتتيررار العينررة تررم اتتيررار ( )16طالبرات مررن كررل شررعبة  ،وبهررذا

اصبحت العينة تتكون من ( )66طالبة وبنلبة مئوية درها  ، %46وهذا جيد لتمفيل مجتمع البحث .

 6-6وسائم مجع ادلعهىياث

 .1المصادر العربية واخجنبية .
 .6ممعب كرة لمة انوني .
 .3كرات لمة عدد . 5 /
 .4كرلي عدد . 6/

 .5لاعة ايياف الكترونية عدد . 1 /
 .6شواتص عدد . 4 /

 .7صافرة عدد  6 /خعطا اشارة البد .
 .8حائط اممس .

 .9التمارة التبانة لتحديد اختتبارات. 
 .16فريق العمل الملاعد. 

( )4ابراهيم احمد لممة ؛ عمم الحركة ولتدريب الرياضي  ،ط ( ، 1الياهرة  ،مطبعة العربية  )1996 ،ص .7

( )1ارنرررررررروف ،ف،ويررررررررتج  ،نظريررررررررات ومشرررررررركمت فرررررررري لرررررررريكولوجية الررررررررتعمم ( ترجمررررررررة عررررررررادل عررررررررز الرررررررردين اخشررررررررول
و( اترون)  ( ،الياهرة  ،مطابع اخهرام التجارية  )1994 ،ص . 66

( )6عبد الرحمن بدول ؛ مناهج البحث العممي  ،ط ( 3الكويت  ،وكالة المطبوعات  )1977 ،ص . 5


ينظر الممحق 1 /
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 .11الولائل اخحصائية .

 7-6االختباراث ادلستخذيت يف انبحث

التتدم الباحث جممة من اختتبارات المهارية بكرة اللمة والتي تتعمق بالمهارات الميومة والتي تيريس

ملتول الطالبات في الكميات والجامعات  ،حيث تم التتدام اختتبارات اختية

( )7

اختبار ادلناونت انصذريت

 اذلذف ين االختبار  :ياس الد ة في تمرير الكرة والتممها افنا التحرك .
 يستىي انسن واجلنس  :طمبة الكميات الجامعية ومن في ملتواها .

اختبار انتهذيف انسهًي

 اذلذف ين االختبار  :ياس اليدرة عمق التهديف اللممي .

 يستىي انسن واجلنس  :طمبة الكميات الجامعية ومن في ملتواها .

اختبار انطبطبت بني انشىاخص :

 اذلذف ين االختبار  :ياس اليدرة عمق المحاورة بالكرة بين الشواتص .

 يستىي انسن واجلنس  :طمبة وطالبات الكميات الجامعية ومن في ملتوها.

وان جميع هذل اختتبارات تتمتع بالصدق والفبات والموضوعية  ،خنها ميننة وملرتتدمة مرن براحفين

كفر في الجامعات العرا ية ،و د انتييت هذل اختتبارات من بطارية (نيملون  ،ليمش  ،أيفر) .
 8-6انتجربت انرئيست

ام الباحث باجرا التجربة الرئيلة بعد ان تم تحديد ما ياتي :

 .1تحديد عينة البحث والمتمفمة بطالبات المرحمة اخولق .
 .6تحديد المهارات التي ليتم تيويمها .

 .3تحديد اختتبارات التي تيوم ملتول الطالبات في المهارات المحددة.
 .4فريق العمل الملاعد وكفايته .

 .5تحديررد ايررام اختتبررارات  ،حيررث تررم اتتبررار كررل ( )16عش ررة طالبررات وك رمً حلررب شررعبها وفرري اليرروم
المتصص لدرس كرة اللمة ختتبار المهارات المحددة .

 .6تم اجرا اختتبارات لمطالبات بعد ان تم اعطا كافة المهارات ضمن المنهج.
 .7بد تنفيذ اختتبارات بتاريخ  6669/4/5ول اية . 6669/4/19

 9-6انىسائم اإلحصائيت ()8
 .1انون النلبة المئوية

* تمفل فريق العمل بر :
 -م  .د ليا عبد اهلل  ،تدريب كرة اللمة  ،كمية التربية لمبنات .

 -م  .م هدل بدول  ،فلمجة – كرة طائرة  ،كمية التربية الرياضية لمبنات .

 م  .م شيرزاد محمد  ،تدريب كرة السلة  ،كلية التربية الرياضية – الجادرية .( )1محمد حلرن عرمول و محمرد نصرر الردين رضروان ؛ اختتبرارات المهاريرة والنفلرية فري المجرال الرياضري )اليراهرة  ،دار الفكرر
العربي  )1987 ،ص . 395 – 373

( )1وديع يالين وحلن محمد ؛ التطبييات اخحصائية في بحوث التربية الرياضية  ( :الموصل  ،دار الكتب لمطباعة والنشر ،
 ) 1996ص 93
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 .6انون الولط الحلابي

 .3انون اخنحراف المعيارل
 .4انون الدرجة الزائية

 .5انون الدرجة التائية المعدلة
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 -7عرض اننتائج وحتهيهها وينالشتها

انبــاب انرابــع

 4-7عرض اننتائج وحتهيهها

خجل تحييق الهدف اخول لمبحث والمتمفل في التعرف عمق تعمم بعض المهارات المنفردة بكرة اللمة

لطالبرات المرحمررة اخولررق كميرة التربيررة الرياضررية لمبنرات  ،ررام الباحررث بتنفيرذ التطروات التاصررة باختتبررارات

المهارية بكرة اللمة ،إذ تم الحصرول عمرق الردرجات الترام لمطالبرات فري هرذل اختتبرارات  ،وخن هرذل الردرجات
ليس لها مدلول او دخلة اخ اذا حولناها الرق معيرار محردد  ،عميره فيرد ترم تحويرل الردرجات الترام الرق درجرات

معيارية بعرد ان ترم معالجتهرا احصرائياً  ،حيرث ترم الرتتراج اخولراط الحلرابية واخنحرافرات المعياريرة وصروخً

لمدرجات المعيارية .

 4-4-7ادلستىياث ادلعياريت الختباراث ادلهاراث ليذ انبحث

خجل تحييق الهدل الفاني لمبحث والمتمفل في تحديرد ملرتويات ادا تعمرم الطالبرات لربعض المهرارات

المنفردة بكرة اللمة طبياً لمملتول لمعيارل  ،التتدم الباحث طريية منحنق كاوس لمتوزيع الطبيعي إذ أنه يعد

" من أكفر التوزيعات شيوعاً في ميردان التربيرة الرياضرية كن كفيرراً مرن الصرفات والتصرائص تيراس فري هرذا
المجال و ييترب توزيعها من المنحنق الطبيعي " (.)9

أتذ بنظر اخعتبار ان جميع الحاخت تيع ضمن فمث انحرافات معياريرة مرن الولرط الحلرابي وبيلرمة المردل

( 6درجات معيارية) ع مرق تملرة ملرتويات اتتارهرا الباحرث بحيرث يكرون لكرل ملرتول مردل ردرل ( )1.6مرن
الدرجات المعيارية  ،والتي تيابل ( )16درجة في التيليم المئرول لمردرجات المعياريرة المعدلرة وتبردأ برر (-66

 )31والذل اطمق عميه الملتول اخول (ضرعيف جرداً) ونلربته المئويرة برالتوزيع الطبيعري لكراوس (، )4.86
لرمي برر(ضعيف) ونلربته ( ، ) 64.564أمرا الملرتول الفالرث فهرو (متولرط) ونلربته
والملتول الفاني الرذل
ب
( ، ) 46.96والملررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتول الرابررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررع الررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررذل أطمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررق
( بالجيد) فهي ( ، )64.564وأتيراً الملرتول الترامس فهرو (جيرد جرداً) ونلربته (  )4.86وكمرا موضرح فري

الجدول (.)1

( )1جابر عبد الحميد  ،احمد تيرل كاظم ؛ مناهج البحث في التربية وعمم النفس ( الياهرة دار النهضة العربية  ) 1973 ،ص
. 661 – 636
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جدول ر م ()1

يبين ا لمهارات المنفردة والملتويات ونلبها المئوية في التوزيع الطبيعي وفي اختتبارات المهارية وحدودها
وتكرار وحجم عينة البحث

الملتويات ونلبها المئوية في التوزيع الطبيعي وفي اختتبارات المهارية

المهارات

ضعيف جدا

ضعيف

متولط

جيد

جيد جد ًا

%4.86

%64.56

%46.96

%64.56

%4.86

حدود التام

31-66

43-36

55-44

67-56

86/79-68

النلبة المئوية

%1.66

%66

%56

%63.33

%5

تكرار العينة

1

16

36

14

6

حدود التام

31-66

43-36

55-44

67-56

86/79-68

النلبة المئوية

%5.17

%66.41

%41.37

%67.58

%3.44

تكرار العينة

5

13

64

16

6

حدود التام

31-66

43-36

55-44

67-56

86/79-68

النلبة المئوية

%3.33

%66.66

%33.33

%33.33

%1.66

تكرار العينة

3

16

66

66

1

المنفردة
المناولة

الصدرية

الطبطبة

التهديف
اللممي

حجم

العينة
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من تمل الجدول ( ) 1تبين بان النلربة المئويرة لمملرتويات المعياريرة والتكررار التري حصرمت عميهرا

عينة البحث في اتتبار المناولة الصدرية كانرت النلربة ( )%1.66فري الملرتول (ضرعيف جرداً) وبتكررار ()1

طالبة واحدة ،أما الملتول (ضعيف) فكانت النلبة ( )%66وبتكرار ( ) 16افنتق عشر طالبرة ،وفري الملرتول

(متولرررط) كانرررت النلررربة ( )%56وبكررررار ( )36فمفرررون طال برررة .أمرررا فررري الملرررتول (جيرررد) فكانرررت النلررربة

( )%63.33وبتكرار ( )14اربعة عشر طالبة  ،وأتيراً في الملتول (جيد جداً) فبم رت النلربة ( )%5وبتكررار
( )3فمث طالبات .

أما فيما يتعمق باتتبار مهارة الطبطبة فكانت النلبة ( )%5.17في الملتول (ضعيف جداً) وبتكررار

( )5تملة طالبات  ،و في الملتول (ضعيف) فكانت النلبة ( )%66.41وبتكرار ( )13فمفة عشر طالبة،
وفرري الملررتول (متولررط) فيررد بم ررت النلرربة ( )%41.37وبتك ررار ( )64اربعررة وعشرررون طالبررة  ،امررا فرري

الملتول (جيد) فكانت النلبة ( )%67.58وبتكرار ( )16لتة عشر طالبة  ،واتيراً في الملتول (جيرد جرداً)

فبم ت النلبة ( )%3.44وبتكرار ( )66عشرون طالبة .

وفيما يتص اتتبار مهارة التهديف اللرممي فكانرت النلربة ( )%3.33فري الملرتول (ضرعيف جرداً)

وبتكرار ( ) 3فمفة طالبات  ،و في الملتول (ضعيف) فكانت النلربة ( )%66.66وبتكررار ( )16لرتة عشرر
طالبررة ،وفرري الملررتول (متولررط) فيررد بم ررت النلرربة ( )%33.33وبتك ررار ( )66عشرررون طالبررة  ،امررا فرري

الملتول (جيد) فكانت النلبة ( )%33.33وبتكررار ( )66عشررون طالبرة  ،واتيرراً فري الملرتول (جيرد جرداً)

فبم ت النلبة ( )%1.66وبتكرار ( )1طالبة واحدة .

 5-7ينالشت اننتائج

بعد عرض وتحميل النتائج تمت منا شتها فبالنل بة ختتبار المناولة الصدرية وجد الباحث بان اغمب

عينة البحث تتمركز في الملتويات (ضعيف ومتولط وجيد)  ،وان نلبها هي ا ل من النلب الميرررة لهرا فري
التوزيع الطبيعي لرر(منحنق كراوس) بالرتفنا الملرتول (متولرط)  .ويبرين الباحرث ذلرك الرق وجرود ضرعف فري
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عينة البحث فري هرذل المهرارة وانهرا تحتراج الرق تكررارات اكفرر فري الحصرة الدرالرية لروا كران مرن الفبرات او
الحركة وبتشكيمت متتمفة لوا كانت بين طالبتين او اكفر .

اما في اتتبار مهارة الطبطبة فيد وجد الباحث بان غالبية افراد العينة تتمركز أيضاً في الملتويات (ضرعيف ،

متولط  ،جيد)  ،وان الملتويين (متولط وجيرد) همرا حصرم عمرق اكفرر مرن النلربة الميرررل لهرا فري التوزيرع

الطبيعي  ،حيث يفرد الباحث ذلك الق كفرة التتدام الطبطبة تمل الحصة الدرالية ابتدا ً من عممية اخحمرا
بالكرات  ،وكذلك التتدام التمارين المنوعة والتاصة بمهارة الطبطبة فعمق لبيل المفال الطبطبة حول تطروط
الممعب  ،وبلرعة متتمفة وكذلك الطبطبة بين الشواتص  ،وكذلك من الفبات او الحركة .

أمررا فيمررا يتعمررق باتتبررار التهررديف اللررممي  ،فيررد وجررد الباحررث برران اغمررب اف رراد العينررة تتمركررز فرري

الملررتويات (ضررعيف  ،متولررط  ،جيررد)  .وان نلرربة الملررتول (متولررط) ظهرررت ا ررل مررن النلرربة الميررررة فرري
منحنق التوزيع الطبيعي لر(كاوس)  ،حيرث يفررد الباحرث ذلرك الرق صرعوبة تكنيرك ادا التهرديف اللرممي حيرث
يحتاج هذا النوع من التهديف الرق توافرق عرال لردل الطالبرات ولررعة ود رة فري اخدا حيرث يؤكرد محمرد عبرد

الرحيم عمق ان "مهارة التهديف اللممي تحتاج الق لرعة ود ة"(.)16

( )1محمد عبد الرحيم الماعيل ؛ الهجوم في كرة اللمة  ( ،اخلكندرية  ،منشأة المعارف  )1995 ،ص .96
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 -8االستنتاجاث وانتىصياث

انبــاب اخلايــس

 4-8االستنتاجاث

التنتجت الباحفة ما يأتي :

 .1ان بعررض نلررب الملررتويات فرري اتتبررار المناولررة الصرردرية هرري أ ررل مررن النلررب الميررررة فرري منحنررق
التوزيع الطبيعي لر( كاوس) .

 .6ان نلبة الملتويين (متولط  ،جيد جداً) هي اعمق من النلب الميررة في التوزيع الطبيعي لر(كاوس)
.

 .3توزع اغمب افراد العينة عمق الملتويات (ضعيف  ،متولط  ،جيد).

 .4ظهرور نلربة الملررتويين (ضرعيف  ،جيررد جرداً) فرري اتتبرار الطبطبررة ا رل مررن النلرب الميررررة لهرا فرري
التوزيع الطبيعي .

 .5ان نلرربة الملررتويات (ضررعيف جررداً  ،متولررط  ،جيررد ) هرري اعمررق مررن النلررب الميررررة فرري التوزيررع
الطبيعي .

 .6ان اكفر تكرار لمعينة ظهر في الملتول (متولط).
 .7ظهور نلبة الملتويين (ضعيف،جيد) في اتتبار التهديف اللممي وهي اعمق من النلب الميررة لهرا
في التوزيع الطبيعي .

 .8ظهررور نلررب الملررتويات (ضررعيف جررداً  ،متولررط  ،جيررد جررداً) هرري ا ررل مررن النلررب الميررررة لهررا فرري
التوزيع الطبيعي .

 .9اغمب افراد العينة هي في الملتويات (ضعيف  ،متولط  ،جيد) .

 5-8انتىصياث

توصي الباحفة ما يأتي :

 .1الييام بعممية تيويم لمطالبات تمل العام الدرالي لمعرفة الملتول الحيييي لهن من اجل تطويرهن بما
يتدم الهدف المراد .

 .6اخلتفادة من اختتبارات التي التتدمها الباحث في بحفه لتيويم ادا الطالبات في المهارات اخلالية
التي التتدمت في البحث .

 .3التتدام الدرجات والملتويات المعيارية لتيويم ملرتول ادا الطالبرات فري المهرارات وعرضرها عمريهن
حتق تتمكن كل واحد منهن من تحديد ملتواها بنفلها .

 .4اجرا درالة مشابهة وعمق مهارات اترل لم يلتتدمها الباحث .

 .5ضرورة تشجيع الطالبات عمق ممارلة التمرين عمق المهارات اخلالية تارج او ات الدرس المنهجري
 ،كون هذل المهارات هي الياعدة اخلالية .

 .6اعتماد الدرجات المعيارية في اخمتحانات الفصمية والنهائية بدل التيدير الذاتي .

ادلصـــــادر

 إبراهيم احمد لممة ؛ عمم الحركة ولتدريب الرياضي  ،ط ( ، 1الياهرة  ،مطبعة العربية . )1996 ،
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 ارنروف ،ف،ويررتج نظريررات ومشرركمت فرري لرريكولوجية الرتعمم ( ترجمررة ) عررادل عررز الرردين اخشررول و(
اترون)  ( ،الياهرة  ،مطابع اخهرام التجارية . )1994 ،

 جررررررابر عبررررررد الحميررررررد  ،احمررررررد تيرررررررل كرررررراظم ؛ منرررررراهج البحررررررث فرررررري التربيررررررة وعمررررررم الررررررنفس
( الياهرة دار النهضة العربية . ) 1973 ،

 لررعد محمررد طررب  ،لررؤل محمررد الصررميدعي ؛ الكرررة الطررائرة بررين النظريررة والتطبيييررة  ( ،الموصررل ،
مطبعة جامعة الموصل .)1985 ،

 عبد الرحمن بدول ؛ مناهج البحث العممي  ،ط ( 3الكويت  ،وكالة المطبوعات . )1977 ،

 ف رؤاد ابررو حطررب  ،لرريد احمررد عفمرران ؛ مشرركمت فرري التيررويم النفلرري  ( ،اليرراهرة  ،مكتبررة اخنجمررو
المصرية . )1976 ،

 محمد حلن عمول و محمد نصر الدين رضوان ؛ اتتبارات اخدا الحركي (الياهرة  ،دار الفكر العربي
. )6661 ،

 محمرررررررررررد صررررررررررربحي حلرررررررررررانين ؛ التيرررررررررررويم والييررررررررررراس فررررررررررري ا لتربيرررررررررررة البدنيرررررررررررة  ،ج ، 1
( الياهرة  ،دار الفكر العربي . ) 1979 ،

 محمد عبد الرحيم الماعيل ؛ الهجوم في كرة اللمة  ( ،اخلكندرية  ،منشرأة المعرارف  )1995 ،ص
.96

 محمود عبد الحميم ؛ ديناميكية تردريس التربيرة الرياضرية  ،ط ( ، 1اليراهرة  ،مركرز الكتراب لمنشرر ،
. )6666

 ود يررررررع يالررررررين وحلررررررن محمررررررد ؛ التطبييررررررات اخحصررررررائية فرررررري بحرررررروث التربيررررررة الرياضررررررية :
( الموصل  ،دار الكتب لمطباعة والنشر . ) 1996 ،

ادلالحـــك

ادلهحــك رلى ()4

جذول باخلرباء نتحذيذ االختباراث
ت

اخلم

.1

أ.د .مؤيد عبد اهلل

.6

أ.د .محمد صالح محمد

.3

م .ليا عبد اهلل

.4

م .اشراق عمي

اختتصاص ومكان العمل
اتتبارات و ياس – كمية التربية الرياضية لمبنات – جامعة ب داد –
الوزيرية

تدريب – كرة اللمة – كمية التربية الرياضية – جامعة ب داد -
جادرية
تدريب – كرة اللمة  -كمية التربية الرياضية لمبنات – جامعة ب داد –
الوزيرية

تدريب – كرة اللمة  -كمية التربية الرياضية – جامعة ب داد –
الجادرية
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