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على اثر أسلوبين بتنظيم محتوى منهج قانون لعبة كرة اليد في التحصـيل  من أهداف البحث التعرف 
  .المعرفي لقانون اللعبة فضال عن االتجاه النفسي للطالب نحو الدرس

طالبا لكل مجموعه،وقـد  ) ٢٠(قسموا إلى ثالث مجاميع وبواقع طالبا  )٦٠(وتكونت عينة البحث من
 .وزعت األساليب بتنظيم المحتوى عشوائيا إلى هذه المجاميع 

واعتمد مقياس ثيوستون لقياس االتجاه النفسي للطالب نحو الدرس،وأعد الباحث مقياساَ خاصاَ لقياس 
للتطبيق بعد تحقيق األسس العلمية له،واستخدم  التحصيل المعرفي لقانون اللعبة وقد تم التحقق من صالحيته

  .الباحث المنهج التجريبي لمالءمته وطبيعة مشكلة البحث
المجموعـة   وتم تدريس مجموعات البحث الثالثة على وفق األساليب التدريسية المقترحة فقد درست

النظـري   –التطبيقـي  (والثانيـة باألسـلوب    ،))األجـزاء (التطبيقي  -النظري(باألسلوب التجريبية األولى 
  ) . العملي -النظري الكلي(فقد تم تدريسها باألسلوب أما المجموعة الضابطة )) األجزاء(

  .وحده تعليمية لكل مجموعة ) ١٢( وكانت مدة التجربة متساوية لمجموعات البحث،وبواقع 
  . للتوصل إلى نتائج بحثه)  SPSS(  ةاستخدم الباحث الحقيبة اإلحصائيو

  :النتائج التي توصل إليها هي ومن أهم 
إن األسلوبين التجريبيين المستخدمين بتنظيم محتوى منهج مادة كرة اليد همـا أسـلوبان فـاعالن فـي      •

 .التحصيل المعرفي لقانون اللعبة

أثبتت األساليب المستخدمة بتنظيم محتوى منهج مادة كرة اليد فاعلية في تنمية االتجاهات النفسـية نحـو    •
 .الدرس

 :الباحث عدداَ من التوصيات والمقترحات كان أهمها وقدم 

التأكيد على استخدام األسلوبين التجريبيين بتنظيم محتوى منهج مادة كرة اليد لما لهما من دور فاعل فـي   -  
 .اكتساب الهدف المعرفي لقانون اللعبة

زيادة ممارسـة الطـالب   التأكيد على تحقيق االتجاه النفسي نحو درس مادة كرة اليد الذي يعمل على  -
 .للعب والتحكيم فيه،ولما له من دور فاعل في تحقيق الهدف المعرفي 

استخدام األسلوبين التجريبيين في عملية التدريس للمناهج العملية لما أثبتاه في تحقيـق عـدد مـن     -
  .األهداف التعليمية 

  

 ٩/٦/٢٠١١: ؛ تاريخ قبول النشر ٢٣/٢/٢٠١١: تاريخ تسليم البحث
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Abstract: 

The research aims to know the effect of organizing content of  syllabus of the 
law of hand ball on knowledge achievement of the law of the game as well as the 
psychological trend of  the  pupils toward  the  lesson. The sample  consisted 
of(60)students  subdivided  into  three  groups with(20)students  each. Methods  of  
organizing  content  were  randomly distributed or  these  groups . 

The researcher  used  The ostone  scale to measure psychological  trend of the 
student toward  the lesson. The researcher mode a special scale to measure knowledge  
achievement of  the law of hand ball. The applicability of  the  scale was verified after 
achieving  the scientific bases of  the research. The researcher  used  empirical model 
dug to its appropriateness. The three groups of  the research were taught according to 
the suggested methods. The first group was taught using units method(theoretical _ 
practical). The second used also units method (theoretical _ practical) where as the 
control group used (whole theoretical _ practical) method. The period  of  the 
experiment was equal for the research groups which was(12) teaching  sessions for 
each group. The researcher used (SPSS)programs to analyze the data . 
Some of the important results were : 
- The empirical methods used to organize the content of hand ball syllabus are 

effective in knowledge achievement of the law of hand ball . 
- The used methods  proved  efficiency in developing psychological trends toward the 

lesson . 
- The researcher made number of recommendations and suggestions to mention but 

few . 
- The necessity of  using  the suggested empirical methods in organizing the content 

of hand ball syllabus  due to their effective role in obtaining the knowledge goal of 
the law of the game . 

- The necessity of achieving  psychological  trend towards hand ball syllabus which 
increases the participation of students in the lesson as well as judging  it because of 
its  effective  role in achieving information goal . 

- The use of the empirical methods in teaching practical due to its efficiency in 
achieving a number of educational goals . 

 
 
 

إن اهتمام التربويين بعملية التربية والتعليم يدفعهم وباستمرار إلى البحث في إيجاد وسائل وأسـاليب  
ربوية ومن اجل حث رئيسة ومساعدة مناسبة تسهم بشكل فاعل في إنجاح العملية التعليمية وتحقيق األهداف الت

  .المتعلمين وزيادة دافعيتهم وإبداعهم وتنمية مهاراتهم وخبراتهم ومساعدتهم في تحقيق األهداف التعليمية 
أنماط  ى،والتعرف علوالتخطيط لتنفيذها من المقومات النظرية في التدريس وضع األهداف التعليميةو

بتنظيم المحتوي التعليمي قبل البدء في عملية التدريس  ابتكرتعلي النماذج التي  المحتوي التعليمي،ثم التعرف
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ـ  إلـى كيفيـة التـدرج     درسوذلك لكي تكون هذه النماذج أساساً يستخدم في عملية التدريس ودليالً يرشد الم
ق التي نظمت ائستخدام طرائق فعالة للتدريس تتفق مع الطراوالتسلسل في عرض المعلومات المراد تدريسها و

  .بها المعلومات 
في الوقت وتوفيراً في الجهد وتحسيناً في جودة التعلـيم ويعمـل    اختصارايحقق  تنظيم المحتوىأن 

  .علي إستمراريته، كما أنه مفتاح إلسترجاع المعلومات في ذاكرة المتعلم وفهمها وإستخدامها في حياته
التعليمي وتركيبها علـى وفـق   إن عملية تنظيم المحتوى هي الطريقة التي تتبع في تجميع أجزاء المحتوى ((

 نسق معين ،وبيان العالقات الداخلية التي تربط بين أجزائه،والعالقات التي تربطه مع موضـوعات أخـرى،  
وبشكل يؤدي إلى تحقيق األهداف التعليمية التي توضع من أجلها في أقصـر وقـت وجهـد وبأقـل تكلفـة      

  ).٢٠٢، ١٩٩٩الحيلة، )).( اقتصادية
ة ظهر تنظيم وتنسيق في طرائق التدريس المعتمدة في المجال التربوي وأسـاليبها  وفي اآلونة األخير

لكي تالئم في تطبيقها اختصاص التربية الرياضية،لذا كان على مدرس التربية الرياضية أن يتعامل مع المـادة  
التعليميـة   بطرائق تربوية عالية وأساليب أخرى وتنظيم محتوى تطبيقها لغرض تحقيق اكبر عدد من األهداف

والى اكتساب الطلبة المهارات األساسية بعيداَ ضعن النطاق الضيق المتبع قديماَ في تحقيق األهداف التعليميـة  
  .وذلك باختيار األسلوب التدريسي الذي يتالءم معها 

وان التطور الذي حدث في العملية التعليمية وفي األساليب التدريسية حتم على الباحثين  االبتعاد عن 
تطبيق المنهج الفكري القديم الذي اقتصر التعليم فيه على التلقين وحشو األذهان وهذا يؤدي إلى عدم وصـول  
المعلومات النظرية والعملية بصورة صحيحة إلى المتعلم أو عدم تطبيق المهارات المتعلمة على ارض الواقـع  

ب باألسلوب العلمي كي يتولـد لـديهم   بأداء صحيح،ويرجع ذلك إلى عدم ترسيخ المنهج الذي يفكر فيه الطال
  .القدرة على الفهم والتأصل والتعبير 

ونظراً ألننا نعيش قي عصر التفجر المعرفي ، كان البد من إعادة النظر بين الحـين واآلخـر فـي    
لنتأكد من أن المفاهيم والنظريات واألفكار تتسق مع ما يطرأ على العملية التعليمية من تطور ،محتوى المناهج

وبناء على ما تقدم فأن أهمية  البحث تكمن في محاولة تطبيق عدد من األساليب بتنظيم محتوى مـنهج  ، وتقدم
  مادة قانون لعبة كرة اليد ومدى فاعلية هذه األساليب في تحقيق عدد من األهداف التعليمية ؟

 
   

ب التدريسية التي من شانها أن تحقق وترفـع  لقد دأب التربويون في الفترة األخيرة إلى إيجاد أألسالي
  .بمستوى تحقيق األهداف التربوية والتعليمية 

وفي اختصاص التربية الرياضية وما يرتبط بها من أهداف تؤثر في العملية التربوية التعليمية فـان  
و ممارستها هو المطلـب  إيجاد أألساليب التدريسية التي تتالءم مع اللعبة المعينة وتطبيقها واالتجاه ايجابيا نح

األساس في هذه العملية ، وعلى أن تقدم هذه األساليب اإليضاح المتكامل للطالب وكيفية التطبيق العملي السليم 
  .والذي يتالءم مع مهارات اللعبة 

فالموضـوعات   ئالمحتـو  اختيارعملية  في من أهم العمليات التي تتبع ئعملية تنظيم المحتو دتعو
الرئيسة واألفكار المحورية التي يتضمنها الموضوع والمادة الخاصة بهذه األفكار تحتاج إلى تنظيم بحيث تبـدأ  
من المعلوم إلى المجهول،أو من المحسوس إلى المجرد، أو من المألوف إلى غير المألوف،أو من المباشر إلى 

  .تعليم المتعلمينتسير عملية  إذتركيباً ،  غير المباشر أو من البسيط إلى المركب إلى األكثر
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ومما الشك فيه أن محتوى مادة قانون لعبة كرة اليد بما يحتويه من أنشطة معرفية فأنه يحتاج إلـى  
  .تنظيم جيد حتى نستطيع أن نساعد المتعلمين في تحقيق األهداف المرسومة للمنهاج

من أألساليب بتنظيم محتوى مادة قانون لعبة  لذا تتحدد مشكلة البحث في محاولة القيام بتطبيق عدد
كرة اليد تختلف عن األساليب المستخدمة والتعرف على أي أسلوب أفضل في تحقيق عدد من األهداف 

  .التعليمية 
 

 
  :يهدف البحث الئ التعرف على 

  .في لقانون اللعبة اثر أسلوبين بتنظيم محتوى منهج قانون لعبة كرة اليد في التحصيل المعر -
 .اثر أسلوبين بتنظيم محتوى منهج قانون لعبة كرة اليد في االتجاه النفسي للطالب نحو الدرس  -

الفرق بين اثر بعض األساليب بتنظيم محتوى منهج قانون لعبة كرة اليد في االتجاه النفسي للطـالب نحـو    -      
  .الدرس 

  
 
وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات االختبار المعرفي لمجموعات البحث الثالث في التحصيل  -

  .المعرفي لقانون لعبة كرة اليد 
وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات االختبارين القبلي والبعدي لمجموعات البحث الثالثـة فـي    -

    .االتجاه النفسي للطالب نحو الدرس
روق دالة إحصائيا في االختبار ألبعدي بين مجموعات البحث الثالث في االتجاه النفسـي للطـالب   وجود ف -

  . نحو الدرس
 

 
جامعـة  / كلية التربية األساسـية  -طلبة السنة الدراسية الثالثة في قسم التربية الرياضية : المجال البشري  -

  .الموصل 
  .جامعة الموصل / الداخلية في كلية التربية األساسية القاعة : المجال المكاني  -
  .٢٠/٥/٢٠١٠ولغاية  ٢١/٢/٢٠١٠للفترة من : المجال ألزماني  -

 
 

تميزه عن غيره من  اعليةق التدريس بفائفي توظيف طر درسالذي يتبعه الم هو)جامل(عرفه :األسلوب 
يرتبط بصورة أساسية بالخصائص الشخصية  أألسلوبن اومن ثم فسها نفالذين يستخدمون الطريقة  درسينالم
  ) .١٧،  ٢٠٠٢جامل، ( .درسللم

التي .... مجموع الخبرات التربوية واالجتماعية والثقافية والرياضية والفنية والعلمية) " ألحيلة(يعرفه :المنهج 
تخططها المدرسة وتهيئها لطلبتها ليقوموا بتعلمها داخل المدرسة أو خارجها بهدف إكسابهم أنماط من السلوك 

  ) .٢٠، ٢٠٠١ألحيلة، (.أو تعديل أو تغير أنماط أخرى من السلوك نحو االتجاه المرغوب 
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موضوعات التعليم المأخوذة من المادة العلمية للمواد الدراسية وما " بأنه ) ألديري ومحمد(ويعرفه  :المحتوى 
ألـديري ومحمـد ،   " (بالمقرر الدراسي "تحتويه من حقائق ومفاهيم وما تتطلبه من مهارات وهو ما يعرف 

٤٤،  ١٩٩٣.(  
بناء الحقائق والمدركات والتعميمات المتضمنة في فـرع  " بأنه ) أبو هرجه وزغلول(يعرفه :تنظيم المحتوى 

  ) ٤٨،  ١٩٩٩أبو هرجه وزغلول ، ( ."من فروع المعرفة،بصورة يتحقق فيها الترابط والتكامل 
بيـان  و،الطريقة التي تتبع في تجميع أجزاء المحتوى التعليمي وتركيبها على وفق نسق معين )الحيلة(وعرفه

العالقة الداخلية التي تربط بين أجزائه،والعالقة الخارجية التي تربط مع موضوعات أخرى بشكل يؤدي إلـى  
الحيلة ، " (تحقيق األهداف التعليمية التي وضعت من اجلها في اقصر وقت وجهد ممكنين وبأقل تكلفة اقتصادية

٢٠٢،  ١٩٩٩.(  
خاصة،ترتبط بمقـرر دراسـي معـين أو بوحـدة دراسـية      هي أهداف )" جامل(يعرفها :األهداف التعليمية 

. متعلم من دراسـة مقـرر معـين   معينة،وهي أهداف قصيرة المدى تحدد بدقة وتوضح ما يجب أن يتعلمه ال
  ). ٢٥، ٢٠٠٢، جامل(

 
 
 
 

باختالف الفلسفات التربوية وأهدافها وطرائقها والوسائل المتاحة  لقد اختلف مفهوم المنهج ومحتواه
لها،ولقد اهتم التربويون وذوو االختصاص بالمناهج الدراسية وعملوا على تطويرها لكي تكون مالئمة وملبية 
للحاجات التي تطورت بتطور المجتمعات،وان لهذه المناهج دورا مهما في إكساب المعرفة للمتعلمين وفي 

ساهمة في دفع عجلة التطور إلى األمام وفي تحقيق األهداف التربوية وفي تحديد الخطط للدرس وفي الم
،ويمثل المنهج جميع ما تقدمه المؤسسات التربوية للمتعلمين ااختيار الوسائل التعليمية واألساليب المتبعة لتنفيذه

 ،٢٠٠٣األحمد ويوسف ،( حقيق هذه األهداف وأهدافها علئ وفق خطتها في ت ةلتحقيق رسالتها العلمية التعليمي
٣٥ .(  

إن مادة المناهج في التربية الرياضية من أهم المواد التي لها مكانة مهمـة  ) " ألديري ومحمد(ويذكر
في برامج إعداد المعلمين في دول العالم،فهي الترجمة الحقيقية التي تمكن المعلم من معرفة مفهـوم المنهـاج   

ك األساليب واألنشطة وتقويمها،ومن هنا أصبحت دراسة المنـاهج وتطويرهـا عمليـة    وأهدافه ومحتواه،وكذل
ألـديري  " (جوهرية يجب أن تقوم على أسس علمية سليمة حيث إنها تعد الوسيلة لتحقيق األهداف التربويـة  

  ) .١٩،  ١٩٩٣ومحمد ، 
 

 
معين أو بوحدة دراسية،وهي قصيرة وتحدد بدقة وهي أهدف خاصة،إذ أنها ترتبط بمقرر دراسي 
  ) . ٢٠٠٢،٢٥جامل،(وتوضح ما يجب أن يتعلمه المتعلم من دراسة مقرر معين 

وينبثق تعريف األهداف التعليمية من مفهوم التعليم الذي يهدف إلى إحداث تغيرات ايجابية في سلوك 
ه من قبل المتعلم باعتبار ذلك السلوك النتاج الفرد،أو وجدانه،ويمثل الهدف التعليمي السلوك المراد تعلم

) .                                                               ١١٦،  ١٩٩٩الحيلة،. (التعليمي المراد بلوغه عند نهاية عملية التعليم
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  :وهي  ةويمكن استخالص أربعة أمور أساسية تتعلق باألهداف التعليمي 
  .الرغبة في إحداث التغيير أن تتوافر  -
  .أن يحدث التغيير المتوقع في سلوك المتعلم  -
  .أن يتحدد هذا التغيير في نهاية المقرر أو البرنامج الدراسي  -
  . أن يكون من السهل مالحظة التحسن أو التغيير الحاصل وقياسه  -

  ) ١٣، ١٩٩٩زيود وآخرون ، ال(                                                               
 

تعد من الخطوات المهمة التي يقوم بها المصمم التعليمي بعد أن أتم عملية تحليل المحتوى التعليمي 
وتجزئته إلى العناصر التي تتكون منها،وعملية تنظيم هذه األجزاء بما يتفق مع احدث النظريات التي ابتكرت 

عليمي،ومن هذه النظريات التي عملت على تنظيم أجزاء المحتوى التعليمي بطريقة تتفق في علم التصميم الت
في التسلسل التقدمي،والتسلسل الرجعي "جلبرت"الهرمية وطريقة"جانيه "نظرية : والعمليات اإلدراكية للمتعلم 

  .وسعيةالت" رايجلوث"للعناصر التعليمية ونظرية "ميرل"االستعراضية ونظرية " أوزبل"وطريقة 
ومن الضروري لدى القيام بعملية التنظيم أن يثير المصمم التعليمي مجموعة من األسئلة تنحصر في 

  :مجالين رئيسين هما 
أي كيف سأرتب األفكار ؟ كيف سأنظم عناصر المحتوى التعليمي الذي سيدرس في فترة زمنية  - ١

أم ؟ وال ثم أتبعها باألمثلة التي توضحها هل أبدأ بعرض األفكار العامة أ؟ والمعلومات التي جاءت فيه 
وأين ستأتي الفقرات التدريبية للممارسة،وأسئلة التقويم ؟ أبدأ بعرض األمثلة ثم أتبعها باألفكار العامة 

وهل يحتاج إلى مقدمات ؟ وهل يحتاج النص إلى تفصيالت جانبية ؟ وأين مكان التغذية الراجعة ؟ الذاتي 
  ؟وملخصات وخاتمة 

بمعنى أخـر ، كيـف   ؟وما هو النسق الذي سأتبعه؟ سأربط األفكار التي جاءت في بعضها ببعض  كيف -٢
وكيف سترتبط هذه األفكـار  ؟من كلتيهما " ج " وأين موضوع الفكرة " ب " بالفكرة " أ " سترتبط الفكرة 

  ) ٢٠٢،  ١٩٩٩الحيلة ، . (مع أفكار أخرى وموضوعات أخرى ذات العالقة
 

 
 

اثر استخدام أساليب مختلفة بتنظيم محتوى الوحدات الدراسية على مستوى أداء بعض القدرات البدنية "
  "والمهارات الحركية بالمرحلة االبتدائية

ياضية هدف البحث إلى اقتراح أساليب مختلفة بتنظيم محتوى الوحدات الدراسية في منهج التربية الر
تلميذاَ موزعين على ثالث مجاميع اثنتين تجـريبيتين  ) ١٤٠(للصف الخامس االبتدائي،تكونت عينة البحث من 

تلميـذأ أمـا المجموعـة    ) ٤٥(تلميذا والثانية مـن  ) ٤٤(واألخرى ضابطة،إذ تكونت المجموعة األولى من 
  .اقة البدنية تلميذا وقام الباحث بإجراء التكافؤ في عناصر اللي) ٤٠(الضابطة من 

استخدمت المجموعة األولى التنظيم المتصل رأساَ لمهارة واحدة ، أما المجموعة الثانيـة اسـتخدمت   
التنظيم المتصل لمهارتين من نشاط واحد ، أما المجموعة الضابطة فقد استخدمت أسلوب تنظـيم الوحـدات ،   

اف المعياري ، تحليل التباين باتجاه واحـد،  الوسط الحسابي، االنحر(واستخدمت الباحثة المعالجات اإلحصائية 
  :واستنتج الباحث مايأتي ) .L.S.D(اختبار اقل فرق معنوي
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أظهرت نتائج الدراسة أن أسلوب التنظيم المتصل لمهارة واحدة هـو أفضـل التنظيمـات التـي يمكـن       -
  استخدامها، إذ هذا األسلوب يسهم في تحسين مستوى أداء القدرات البدنية والحركية 

إلى نتائج تعلم جيد إذ إن أسلوب التنظيم الحالي ال يسـاعد   يتنظيم الوحدات بالطريقة المتبعة حالياَ ال يؤد -
 .على استمرار أجزاء المهارة وتراكمها 

 
 
 اثر استخدام أساليب مختلفة بتنظيم محتوى منهج الكرة الطائرة في مستوى التحصيل واالحتفاظ المعرفي"

  "والحركي
هدف البحث إلى الكشف عن اثر استخدام أساليب مختلفة بتنظيم محتوى منهج الكـرة الطـائرة، إذ   

) ١٣(طالبا موزعين على ثالث مجاميع تجريبية ،وتكونت كل مجموعـة مـن   ) ٣٩(تكونت عينة البحث من 
صر اللياقة البدنية ، إذ تـم  طالبا ، قام الباحث بإجراء التكافؤ في متغيرات العمر والطول والوزن وبعض عنا

العملي ، بينما المجموعة التجريبية الثانية تم تدريسـها  -تدريس المجموعة التجريبية األولى باألسلوب النظري
  .العملي المصاحب  –النظري ، أما المجموعة الثالثة فقد تم تدريسها باألسلوب النظري  -باألسلوب العملي

البسيط  والمتعدد،  معادلة سبيرمان براون ، تحليل التباين باتجـاه  معامل االرتباط (واستخدم الباحث 
  ).واحد  ، اختبار دنكن المتعدد المدى

  : واستنتج الباحث 
  . إن األساليب الثالثة المستخدمة هي أساليب فعالة في تعلم فن األداء للمهارات الحركية والتحصيل المعرفي -
تحصيل واالحتفاظ بين مجموعات البحث الثالث ولصـالح  وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ال -

 .المجموعة التجريبية األولى 

بين مجموعات ) المعرفي والحركي(وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التحصيل واالحتفاظ العام  -
 . البحث الثالث ولصالح المجموعة التجريبية األولى 

 
 

  "تخدام بعض األساليب بتنظيم محتوى منهج مادة المصارعة على تحقيق بعض األهداف التعليميةاثر اس"
هدف البحث إلى الكشف عن المقارنة بين اثر استخدام بعض األساليب بتنظيم محتوى مـنهج مـادة   
المصارعة على التحصيل المهاري فضال عن اثر استخدام بعض األسـاليب بتنظـيم محتـوى مـنهج مـادة      
المصارعة على االتجاه النفسي والمقارنة بين اثر استخدام بعض األسـاليب بتنظـيم محتـوى مـنهج مـادة      

 .المصارعة على االتجاه النفسي 

طالبـا  ) ٤٥(واستخدم الباحثون المنهج التجريبي لمالءمته طبيعة البحث ، وتكونت عينة البحث من 
طالبا لكل مجموعة وتـم  ) ١٥(ن على ثالث مجاميع بواقع المرحلة الثالثة موزعي –من كلية التربية الرياضية 
فضال عن عدد من عناصر اللياقـة البدنيـة والحركيـة    ) العمر ، الطول ، الوزن(التكافؤ بينهم في متغيرات 

األولـى األسـلوب   واسـتخدمت المجموعـة التجريبيـة    . المختارة ، واالتجاه النفسي نحو درس المصارعة 
النظـري فـي حـين     –ا استخدمت المجموعة التجريبية الثانية األسلوب التطبيقـي  ، بينمالتطبيقي -النظري

استخدمت المجموعة الضابطة األسلوب التقليدي،واستغرق تنفيذ كل أسلوب ثمانية أسابيع بواقع وحدة تعليميـة  
سبت الموافـق  دقيقة وتم البدء بتنفيذ التجربة يوم ال) ٩٠(واحدة في األسبوع الواحد، وزمن كل وحدة تعليمية 

  . ٧/٥/٢٠٠٢ولغاية يوم الثالثاء الموافق  ١٦/٣/٢٠٠٢
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الوسط الحسابي ، االنحراف المعيـاري، معامـل االرتبـاط    (واستخدم الباحثون الوسائل اإلحصائية 
، عدد ، تحليل التباين باتجاه واحدللعينات المرتبطة المتساوية ال) ت(البسيط ، معامل االرتباط المتعدد ، اختبار 

  ) .L.S.D (يمة اقل فرق معنويوق
المستخدمين بتنظيم محتوى منهج مادة المصارعة همـا   نإن األسلوبين التجريبيي واستنتج الباحثون،

أسلوبان فاعالن في تعليم فن أداء المهارات الحركية ،كما اثبت فاعليتهما في تطوير االتجاهات النفسية لدرس 
  .المصارعة وتنميتها

 
   
 استخدم الباحث المنهج التجريبي لمالءمته وطبيعة مشكلة البحث. 
 

كليـة التربيـة    -تكون مجتمع البحث من طلبة السنة الدراسية الثالثة في قسم التربيـة الرياضـية   
) ٧١(دراسية والبالغ عددهم،الذين يؤلفون ثالث شعب ٢٠١٠-٢٠٠٩جامعة الموصل للعام الدراسي /األساسية

طالبا وطالبة،ولغرض تحديد عينة البحث فقد استبعد الباحث عدداَ من أفراد المجتمع وذلك لعدم تجانسهم مـع  
بقية أفراد المجتمع،وهم الطالبات والذين لديهم غياب ألكثر من محاضرتين نظرية أو عملية وأعضاء منتخـب  

طالبا لكل شعبة،وقد وزعت األساليب ) ٢٠(طالبا،وبواقع )٦٠(البحث من الكلية بهذه اللعبة،لذا فقد تكونت عينة
التدريسية بتنظيم المحتوى عشوائيا على الشعب الدراسية الثالثة إذ أن لكل مجموعة أسـلوبها الخـاص فـي    

  .يبين ذلك ) ١(التدريس والجدول 
  

  )١(الجدول 
  محتوىعدد أفراد عينة البحث واألسلوب التدريسي المتبع بتنظيم ال

أساليب تنظيم   المجموعة
  المحتوى

العدد الكلي قبل 
  االستبعاد

عدد أفراد   المستبعدون
  عينة البحث

 األولى ةالمجموعة التجريبي
  )الشعبة األولى(

  ٢٠  ٧  ٢٧  التطبيقي - النظري

  المجموعة
  الثانية ةالتجريبي

  )الشعبة الثانية(
  ٢٠  ٣  ٢٣  النظري –التطبيقي 

  المجموعة
  ٢٠  ١  ٢١  التقليدي  )الشعبة الثالثة( الضابطة

  ٦٠  ١١  ٧١  المجموع
 

 
استخدم الباحث التصميم التجريبي الذي يطلق عليه تصميم المجموعات المتكافئـة العشـوائية االختيـار ذات    

  :يوضح ذلك ) ١(المالحظة القبلية والبعدية والشكل 
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  لبعديااالختبار   المتغيرات المستقلة  االختبار القبلي  المجموعــــات

  لالتجاه النفسي  المجموعة التجريبية األولى
  –) األجزاء ( األسلوب النظري

  التطبيقي
لالتجاه النفسي 
  والمعرفي

  لالتجاه النفسي  المجموعة التجريبية ألثانيه
النظري  –األسلوب التطبيقي

  )األجزاء(
لالتجاه النفسي 
  والمعرفي

  لالتجاه النفسي  )الضابطة ( ألثالثهالمجموعة 
 -األسلوب النظري الكلي 
  التطبيقي

لالتجاه النفسي 
  والمعرفي

  )١(الشكل 
  يوضح التصميم التجريبي لمجموعات البحث الثالث

 
 
وهو مقياس لقياس ) يالطالب والقرة غول(اعتمد الباحث مقياس ثيوستون والمعدل من قبل : تحديد المقياس  -

ويحتوي المقياس على عدد من العبارات )  ١(االتجاه النفسي للطالب نحو درس التربية الرياضية،الملحق 
أمام العبارة التي يوافقون عليها فقط ) ×(ويطلب من الطالب الذين يطبق عليهم المقياس أن يضعوا عالمة

عبارة ومفتاح المقياس مدرج من تسع ) ٢٥(عليها،وقد تكون المقياس منوترك العبارات التي ال يوافقون 
وتكون ) ٥(عبوراَ باالتجاه المحايد ) ٩(إلى أقصى اتجاه ايجابي ) ١(درجات تعطى من أقصى اتجاه سلبي 

- ١٤٧، ٢٠٠٠،الطالب والويس).(×(درجة الطالب هي قيمة الوسيط لقيم العبارات التي يؤشرها بعالمة 
  .على عينة البحث المحددة ١٨/٢/٢٠١٠- ١٧المقياس للفترة من  وطبق ،)١٤٨

وتم التحقق من تكافؤ مجموعات البحث في متغيرات االتجاه النفسي نحو منهج قانون لعبة كرة اليد 
  .يبين ذلك ) ٢(باستخدام تحليل التباين باتجاه واحد والجدول 

  
  )٢(الجدول 
  في مقياس االتجاه النفسي نحو درس كرة اليد نتائج تحليل التباين لمجموعات البحث الثالث

  اإلحصائيةالمعالم 
مجموع   مصدر التباين  المتغير

  المربعات
درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

" ف"قيمة 
  المحسوبة

االتجاه النفسي نحو درس 
  مادة كرة اليد

  ٥,٠١٧  ٢  ١٠,٠٣٤  بين المجموعات
  ٢٠,٦٣٠  ٥٧  ١١٧٥,٩١٠  داخل المجموعات  ٠,٢٤٣

    ٥٩  ١١٨٥,٩٤٤  المجموع الكلي
  . ٣,١٥=   ٥٧-٢وبجانب درجتي حرية  ٠,٠٥< قيمة ف الجدولية عند نسبة خطا * 

وجود فرق ذي داللة غير إحصائية بين مجموعات البحث الثالث في مقيـاس   )٢(يتبين من الجدول
  .النفسياالتجاه النفسي نحو درس كرة اليد وهذا يعني تكافؤ مجموعات البحث في االتجاه 
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لغرض قياس التحصيل المعرفي في قانون لعبة كرة اليد فان األمر يستوجب إعداد مقيـاس خـاص   

،أعد الباحث مقياسـاَ  ) ٢٠٠٣عبدالرحمن ،( لهذا الغرض،وبعد مراجعة القانون الدولي للعبة فضال عن دراسة
فقـرة تحكيميـة خاصـة    )  ٦٥( المعرفي لقانون لعبة كرة اليد والذي يتكون من أولياَ خاصاَ لقياس التحصيل 

  .بقانون اللعبة،وتكون طريقة اإلجابة على الفقرات التحكيمية باختيار اإلجابة الصحيحة من اإلجابات المتعددة 
 

   
تحقيق األسس العلمية لـه،ولغرض   لغرض تطبيق هذا المقياس على عينة البحث فان األمر يستوجب

  .التوصل إلى ذلك فقد اتبع الباحث مايأتي 
  
 

مقوم لغوي لغرض التوصل إلى سالمة فقراته لغويا وعلـى  *عرض المقياس بصورته األولية على 
للغوي عدداَ مـن التصـليحات علـى    القانونية لكل فقرة،وقد أجرى المقوم اأن ال يؤثر ذلك التغيير في الحالة 

التربيـة  ( بعض فقرات المقياس  ثم عرضه الباحث على عدد من المحكمين في اختصاص القياس والتقـويم  
لغرض التوصل إلى صالحية إعداد الفقـرات التحكيميـة   *ومدرس المادة) ٢الملحق(وحكام اللعبة  )الرياضية 

  .للمقياس وإجاباتها المحددة 
يانات، لوحظ موافقة المحكمين على أغلبية فقرات المقياس مع تعديل البعض منهـا  وبعد جمع االستب

لتتالءم مع الحالة القانونية المحدد لها ومع اإلجابة المناسبة،وقد حذفت فقرتان من فقرات المقياس وذلك لتكرار 
  .فقرة )  ٦٣( حاالتهما مع فقرات أخرى،وبذلك يكون عدد فقرات المقياس المعد 

  
 

يعد الثبات للمقياس من األسس العلمية المهمة له،وهو بمثابة التعرف على مدى التطابق في اإلجابات 
على الفقرات القانونية له عند تطبيقه على عينة البحث أو على عينة تشابه عينة البحث المختارة،ولغرض تنفيذ 

كلية التربيـة   -لمرحلة الرابعة في قسم التربية الرياضية هذا اإلجراء فقد طبق المقياس على عينة من طالب ا
ثـم   ١٦/٣/٢٠١٠طالب وذلك في يوم الثالثاء الموافق  ) ١٠( جامعة الموصل ، والبالغ عددهم / األساسية 

، وقـد  )وقد حددت فترة ساعة واحدة لغرض اإلجابة عن فقرات المقيـاس (أيام ) ١٠( أعيد تطبيقه بعد فترة 
وهي درجة ثبات عالية جدا،وهذا مـا يـدل علـى ثباتـه     ) ٠,٨٢( ات بين االجرائين تساوي كانت درجة الثب

  .يوضح المقياس المعرفي بصورته النهائية ) ٣(والملحق . وصالحية تطبيقه على عينة البحث الحالي 
 

 
مع التعديالت األخيرة في (اليد استمدت المادة التعليمية من كتاب القانون الدولي المعتمد للعبة كرة

للفصل الدراسي الثاني في قسم التربية الرياضية  –وهو كتاب مقرر لطلبة السنة الدراسية الثالثه  )قانون اللعبة
  .كلية التربية األساسية، ويضم هذا المقرر جميع مواد قانون اللعبة  –

                                                
 .كلية التربية األساسية –قسم اللغة العربية  - صالح محمد حسن.د *
 .كلية التربية األساسية -قسم التربية الرياضية –احمد مؤيد حسين .م *



  
 

٣٦٧ 

 …… اثر أسلوبين بتنظيم محتوى منهج قانون لعبة كرة اليد

 
    -: ثة على وفق أساليب تنظيم المحتوى المقترحة وكما يأتي تم تدريس مجموعات البحث الثال

،ويعتمد هذا األسلوب في ))األجزاء(التطبيقي  -النظري(تدريسها باألسلوب تم : المجموعة التجريبية األولى •
التطبيق على شرح المادة التعليمية وتقديمها بطريقة مباشرة من جانب المدرس وذلك عن طريق الشرح 

فضال عن )مادة قانونية ٥-١في كل محاضرة يشرح (والوصف اللفظي للمواد القانونية للعبة كرة اليد جزئيا
يم النموذج الجيد لألداء للحاالت القانونية وعرضها أمام المتعلمين في قاعة الدرس ليساعد الطالب على تقد

التعرف على الشكل الصحيح للحالة القانونية وحسب الوقت المحدد للجانب النظري،وبعد االنتهاء من شرح 
ضية وذلك بإجراء اللعب بين الفريقين مواد القانون كامال ينتقل الطالب إلى التطبيق العملي في القاعة الريا

ويكون التحكيم للعبة من قبل طالبين اثنين،وهكذا تباعا بالنسبة لبقية الطالب وفي هذا األسلوب يحاول 
  . الطالب تطبيق ما تم شرحه وتوضيحه في الجانب المعرفي 

ويتمثـل  ))األجـزاء (نظري ال –التطبيقي(وتم تدريس هذه المجموعة باألسلوب: المجموعة التجريبية الثانية  •
ذلك بتوجيه الطالب إلى المواد القانونية المراد تعليمها عمليا،إذ يقوم الطالب بإجراء اللعب في ساحة اللعب 
وتكون عملية التحكيم لمجريات اللعب بقيادة طالبين اثنين،أي بمزاولة اللعب سوف يتعرف الطـالب علـى   

تنفيذ القرار المناسب لها،ثم يقوم المدرس بشرح المواد القانونيـة  المواد القانونية ويتعلمون كيفية حدوثها و
المنفذة تباعا مع عرض الحاالت التحكيمية عند شرح المواد القانونية الخاصة بكل حالة تحكيمية،وعلى وفق 

 .حاالت فقط )  ٥-١( هذا األسلوب فان المواد القانونية ال تتعدى 

وفيه يتم شرح ) العملي - النظري الكلي(فقد تم تدريسها باألسلوب أما هذه المجموعة:المجموعة الضابطة   •
المواد القانونية للعبة بأكملها مع تقديم التوضيحات للحاالت التحكيمية واستخدام النماذج التعليمية المختلفة 

ليساعد الطالب على التعرف على الشكل عند الشرح ومحاولة تطبيق هذه الحاالت داخل القاعة الدراسية 
الصحيح للحالة القانونية وحسب الوقت المحدد للجانب النظري،وبعد االنتهاء من شرح مواد القانون كامال 
ينتقل الطالب إلى التطبيق العملي في القاعة الرياضية وذلك بإجراء اللعب بين الفريقين ويكون التحكيم 

ذا األسلوب يحاول الطالب تطبيق ما تم للعبة من قبل طالبين اثنين،وهكذا تباعا بالنسبة لبقية الطالب،وفي ه
  . شرحه وتوضيحه في الجانب المعرفي 

وانتهـت  ) ٢١/٢/٢٠١٠(وكانت مدة التجربة متساوية لمجموعات البحث،إذ بدأت التجربة بتـاريخ  
  .وحدات تعليمية لكل مجموعة ) ١٢( أسبوع وبواقع) ١٢( ولمدة)٧/٥/٢٠١٠(في

الباحث من صالحية مقياس االتجاه النفسي نحو درس كرة اليد ومقياس بعد تحقق : االختبارات النهائية 
التحصيل المعرفي لقانون لعبة كرة اليد،واالنتهاء من تطبيق الوحدات التعليمية الخاصة بكل أسلوب مقترح 

للتدريس بتنظيم المحتوى فقد طبق الباحث هذين المقياسين على عينة البحث المحددة وحسب اإلجراءات 
وقد ة لهم من حيث األسئلة لقانون لعبة كرة اليد والفترة الزمنية لإلجابة على فقرات كال المقياسين،الموحد

  . ٢٧/٥/٢٠١٠ولغاية / ٢٣/٥للفترة من طبقت االختبارات النهائية 
 

 
  .للتوصل إلى نتائج البحث )SPSS( ةاستخدمت الحقيبة اإلحصائي



  
 

٣٦٨ 

 قصي حازم محمد عبد الرحمن

 
 

وجود فروق ( بعد تفريغ البيانات التي حصل عليها الباحث وللتحقق من صحة فرضية البحث األولى
قانون دالة إحصائيا بين متوسط درجات االختبار المعرفي لمجموعات البحث الثالث في التحصيل المعرفي ل

تم تحليل البيانات إحصائيا باستخدام اختبار تحليل التباين باتجاه واحد للمقارنة بين متوسط ،)لعبة كرة اليد
  يبين ذلك) ٣(درجات المجاميع الثالث،والجدول

  ) ٣( الجدول 
  اليدنتائج تحليل التباين لمجموعات البحث الثالث بين متوسط درجات االختبار المعرفي لقانون لعبة كرة 

  اإلحصائيةالمعالم 
مجموع   مصدر التباين  المتغير

  المربعات
درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

" ف"قيمة 
  المحسوبة

االختبار المعرفي لقانون 
  لعبة كرة اليد

  ٣٠٨,٨١٧  ٢  ٦١٧,٦٣٣  بين المجموعات
  ٢٦,٥٠٨  ٥٧  ١٥١٠,٩٥٠  داخل المجموعات  ١١,٦٥٠

    ٥٩  ٢١٢٨,٥٨٣  المجموع الكلي
  . ٣,١٥=   ٥٧-٢وبجانب درجتي حرية  ٠,٠٥< قيمة ف الجدولية عند نسبة خطا * 

هي اكبر مـن  المعرفي لقانون لعبة كرة اليد  الختبارلالمحتسبة ) ف( ةقيم أن) ٣(يتبين من الجدول 
ولتحديد أي  ،)١١,٦٥٠(والبالغة ) ٥٧،  ٢(درجة حرية  وأمام) ٠,٠٥( <الجدولية عند نسبة خطأ ) ف(قيمة 
يبـين  ) ٤(الجـدول  ولمعرفة هذه الفروق ) L.S.D(اختبار  المجاميع تتفوق عن األخرى استخدم الباحث من
  . ذلك

  )٤(الجدول 
بين مجموعات البحث الثالث في االختبار ) LS.D(مقارنة فروق األوساط الحسابية بقيمة اقل فرق معنوي 
  المعرفي

قيمة ف   االختبارنوع 
  المحسوبة

  فرق معنوياقل 
LSD ض-٢ت  ض -١ت  ٢ت-١ت  

االختبار المعرفي 
  ٤,٢٥٠  ٧,٨٥٠  ٣,٦٠٠  ٠,٣٦٣  ١١,٦٥٠  لقانون لعبة كرة اليد

  ).األجزاء(التطبيقي-النظري(األولى  ةلمصلحة المجموعة التجريبي ٠,٠٥ <معنوي عند نسبة خطأ  ١ت* 
  ).األجزاء(النظري –التطبيقي(الثانية ةلمصلحة المجموعة التجريبي ٠,٠٥ <معنوي عند نسبة خطأ  ٢ت** 

  
          

 
الثانية والضـابطة   ةاألولى على المجموعة التجريبي ةتفوق المجموعة التجريبي) ٤(يتبين من الجدول

في التحصيل المعرفي،وكذلك تفوق المجموعة التجريبية الثانية على المجموعة الضابطة،ويعزى ذلك إلـى أن  
قـد  )) األجـزاء (التطبيقـي   –النظـري  (طالب المجموعة التجريبية األولى الذين استخدموا أسلوب التنظيم 

ل المقدم من قبل مدرس المادة لفقرات قانون اللعبـة  استثمروا الجزء النظري المعرفي من حيث الشرح المتكام



  
 

٣٦٩ 

 …… اثر أسلوبين بتنظيم محتوى منهج قانون لعبة كرة اليد

باألجزاء للمواد القانونية وتطبيقها مما أعطى الطالب تصورا ذهنيا متكامالَ لهذه المواد وكيفية تطبيقهـا فـي   
الجزء العملي والذي ساعد على استكمال تحقيق تطبيق األهداف المعرفية األولية من حيث المعرفـة والفهـم   

ذه الفقرات القانونية ،أي أن عدد األهداف التعليمية المحددة في الوحدة التعليمية متناسبة من حيـث  والتطبيق له
  .نوعها وعددها مع قدرات المتعلمين ومستوياتهم المعرفية والعملية 

أن من الشروط التي يجب توافرها في كل مـدرس أن يعـرف مـن يـدرس وأن     ) ((عطية(ويذكر
لم يكن المدرس ملما بالخلفية المعرفية والدوافع والميول لدى كل مـن المتعلمـين   التدريس ال يكون فعاال ما 

  ).٩٤،  ٢٠٠٨عطية ، ))(ليتمكن من التعامل مع طلبته بطريقة فعالة
يجب أن يكون الهدف التعليمي مناسبا مع قدرات المتعلم ال أعلى من قدرته فيعجز )(( حيلة(ويضيف 

  ).١٩٩٩،١٢٣الحيلة،))( مله عن تحقيقه وال اقل فيستهزي به ويه
التطبيقي باألجزاء قد ساعد المتعلمين على التخفيف من صعوبة فهم هذه –إن أسلوب التنظيم النظري 

المواد القانونية وإدراكها السيما إن طبيعة هذا األسلوب وإجراءاته تعد سببا في زيادة التحصيل المعرفي إذ أن 
القانونية تمهد الطالب على معرفة المادة القانونية وفهمها بصورة شاملة ساعد توضيح الجوانب المعرفية للمادة 

  .المتعلم على اإللمام باألهداف األولية للهدف المعرفي  ثم تطبيقها بصورة سليمة وصحيحة في األداء العملي 
مـل  إن وضوح المعرفة في مجال أي موضوع دراسي وفي أي وقت يعد من أهم العوا)" األمين(ويضيف 

المؤثرة على التعليم ذي المعنى  فإذا كانت البنية المعرفية واضحة وثابتة وذات تنظيم مناسب فإنها تعمل على 
  ) ١٦٦، ١٩٩٥، األمين" (تسهيل تعلم المهارة 

 
       

  
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين االختبـارين القبلـي   (للتحقق من صحة فرضية البحث الثانية 

) ت(استخدم الباحث اختبار )والبعدي لمجموعات البحث الثالثة ولمصلحة االختبار ألبعدي في االتجاه النفسي
  .ذلك  يبين) ٥(للمقارنة بين متوسط درجات االختبارين والجدول 

  
  )٥(الجدول 

المعالم اإلحصائية لالختبارين القبلي والبعدي لمجموعات البحث الثالث في مقياس االتجاه النفسي نحو 
  الدرس 

  المجموعات
  االختبار البعدي  االختبار القبلي

  المحسوبة* قيمة ت
  ع+  -س   ع+  -س 

 ٥,٣٧١  ٠,٩١٣  ٦,٦١٠  ٠,٩٦٥  ٥,٣٢٠  التجريبية األولى

  ٣,٢٩٨  ٠,٥٦٧  ٤,٥٦٥  ٠,٥٨٧  ٣,٩٦٠  الثانيةالتجريبية 
  ٢,٦٦٨  ٠,٨٨٨  ٣,٩٠٠  ٠,٩٢٨  ٣,٥٠٥  الضابطة

   ٢,٠٩) = ١٩(وبجانب درجة حرية  ٠,٠٥ <معنوي عند نسبة خطا * 
وجود فروق دالة إحصائية بين مجموعات البحث الثالثة لالختبـارين القبلـي   ) ٥(يتبين من الجدول 

  . والبعدي ولمصلحة االختبار البعدي 



  
 

٣٧٠ 

 قصي حازم محمد عبد الرحمن

 
في ضوء النتائج التي توصل إليها تبين أن هناك فروقا ذا داللة إحصائية في تنمية االتجـاه النفسـي   

  . نحو الدرس لمجاميع البحث في االختبارين القبلي والبعدي ولمصلحة االختبار البعدي
ويعزى سبب ذلك إلى أن الطالب قد تأثروا بأساليب تنظيم المحتوى وأصبح لديهم ميول واتجاهـات  
ايجابية نحو األسلوب األفضل في التطبيق الذي يظهر اتجاهات ايجابية أثناء عملية التدريس النظري على وفق 

  .هذه األساليب للمواد القانونية الخاصة بلعبة كرة اليد أو أثناء التطبيق العملي لها
العمليـة   ويعزى سبب ذلك إلى أن أي أسلوب يستخدم في عملية التدريس ال بد أن يحدث تطورا في

التعليمية وذلك بتحقيق األهداف المحددة في هذه الوحدات،إال أن درجات االختالف في مدى تحقيق األهـداف  
وأثرها في القدرات التعليمية المعرفية والعملية للمتعلمين سوف تكون مختلفة وهذا أمر طبيعـي راجـع إلـى    

المهارات المعرفية أو العملية فضال عن مـا   خصوصية كل أسلوب في عملية التعلم وإجراءات تنفيذه في تعلم
  .يرتبط ذلك باألمور التنظيمية األخرى لكل أسلوب واتجاهات المتعلمين نحو األسلوب المستخدم 

لذا فان خصوصية تنفيذ األسلوب وإجراءاته ومدى تحقيق األهداف التعليمية في الدرس قد أثر فـي  
سلوب المستخدم ، فوضوح األهداف التعليمية وتحديدها وأسلوب اتجاهات المتعلمين ودوافعهم وميولهم نحو األ

التنظيم المستخدم في التدريس أدى إلى ظهور االتجاهات االيجابية الفاعلة فـي المتعلمـين نحـو األسـلوب     
  .المستخدم 

أن هناك ارتباطا بين االتجاهات والسلوك،فإذا كان للفرد اتجاهات ايجابية نحـو  )((شمعون(إذ يذكر 
  ) .١٩٩٩،٤٣٧شمعون،))(اط الرياضي فان هذا الفرد سوف يشارك في ممارسة مثل هذه األنشطةالنش

إن ارتباط الفرد بموضوعات ترضي فيه دوافع معينة وتخلق عنده مشاعر سـارة  ) "الطالب والويس(ويضيف
لبعض  سيكون لديه اتجاها موجبا نحو تلك الموضوعات والعكس صحيح إذا اقترنت تلك الموضوعات بإحباط

  ).١٣٩، ٢٠٠٠الطالب والويس،"(الدوافع وخلق مشاعر مؤلمة 
 


 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في االختبـار البعـدي بـين    (للتحقق من صحة الفرضية  الثالثة 
ـ  )عات البحث الثالث في االتجاه النفسي نحو الدرسمجمو ) ٦(والجـدول   داستخدم تحليل التباين باتجاه واح

  : يبين ذلك
  )٦(الجدول 

  نتائج تحليل التباين لمجموعات البحث الثالث بين متوسط درجات االختبار ألبعدي في االتجاه النفسي نحو الدرس
  اإلحصائيةالمعالم 

  مصدر التباين  المتغير
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

" ف"قيمة 
  المحسوبة

االتجاه النفسي نحو درس 
  مادة كرة اليد

  ٣٨,٥٦٨  ٢  ٧٧,١٣٧  بين المجموعات
  ٠,٦٤٩  ٥٧  ٣٦,٩٧٢  داخل المجموعات  ٥٩,٤٦٢

    ٥٩  ١١٤,١٠٨  المجموع الكلي
  . ٣,١٥=   ٥٧-٢وبجانب درجتي حرية  ٠,٠٥< قيمة ف الجدولية عند نسبة خطا * 



  
 

٣٧١ 

 …… اثر أسلوبين بتنظيم محتوى منهج قانون لعبة كرة اليد

هي اكبر من قيمـة   لالتجاه النفسي نحو درس كرة اليدالمحتسبة ) ف( ةقيم أن) ٦(يتبين من الجدول 
  .) ٥٩,٤٦٢ (والبالغة ) ٥٧،  ٢(درجة حرية  وأمام) ٠,٠٥( <الجدولية عند نسبة خطأ )ف(

فسية فقد لجأ الباحث إلـى  وللتعرف على أي من مجموعات البحث الثالث أكثر تطورا في تنمية االتجاهات الن
  ).٧(كما مبين في الجدول   L.S.Dاستخدام اختبار اقل فرق معنوي

  
  )٧(الجدول 
بين مجموعات البحث الثالث في مقياس    L.S.Dمقارنة فروق األوساط الحسابية بقيمة اقل فرق معنوي 

  االتجاه النفسي نحو الدرس

  االختبارنوع 
قيمة ف 
  المحسوبة

  اقل فرق معنوي
LSD ض-٢ت  ض -١ت  ٢ت-١ت  

االتجاه النفسي نحو 
  ٠,٦٠٥  ٢,٦٥٠  ٢,٠٤٥  ٠,٣٦٣  ٥٩,٤٦٢  مادة كرة اليد

  ).األجزاء(التطبيقي-النظري(األولى  ةلمصلحة المجموعة التجريبي ٠,٠٥ <معنوي عند نسبة خطأ  ١ت* 
  ).األجزاء(النظري –التطبيقي(الثانية ةلمصلحة المجموعة التجريبي ٠,٠٥ <معنوي عند نسبة خطأ  ٢ت* 

 


 
تبين وجود فروق ذي داللة إحصائية بين المجموعـة التجريبيـة األولـى والثانيـة     ) ٧(من الجدول   

مـع وجـود   . التجاهات الطالب نحو درس كرة اليـد ولصالح المجموعة التجريبية األولى في القياس البعدي 
فروق ذي داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية األولى والضابطة ولصالح المجموعة التجريبيـة األولـى   
أيضا،وكذلك وجود فروق ذي داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية الثانية والضابطة ولصـالح المجموعـة   

  .التجريبية الثانية
لك إلى أن االتجاه النفسي للفرد نحو أية فعالية يمارسها ويقبل عليها ويتفاعل معها سـوف  ويعزى ذ

تتكون اسـتجابات صـحيحة    يتؤثر في اتجاهه نحوها فهو بالتالي يتأثر بها ويتفاعل معها نحو اإليجاب وبالتال
ومة من قبل مدرس المادة وناجحة للواجبات التعليمية التي سوف يمارسها وهو يحقق األهداف التعليمية المرس

  .أو األهداف الخاصة به في التفوق والنجاح 
ولهذا فان المجموعة التجريبية األولى تكونت لديها اتجاهات ايجابيه صحيحة ناتجـة مـن اسـتخدام    

ودل على ذلك النتائج المعنوية لقيم نتـائج هـذه المجموعـة    )  ءالعملي بأال جزا –النظري ( تنظيم المحتوى 
  .ع نتائج المجاميع التجريبية الثانية والضابطة مقارنة م

واألمر نفسه يعزى إلى نتائج المجموعة التجريبية الثانية بمقارنة نتائجها مع المجموعة الضابطة ،إذ 
  .تفوقت هذه المجموعة على الضابطة 

إن ارتباط الفرد بموضوعات ترضي فيه دوافـع معينـه وتخلـق عنـده     ) " الطالب والويس(ويؤكد 
اعر سارة سيكون لديه اتجاها موجبا نحو تلك الموضوعات والعكس صـحيح إذا اقترنـت الموضـوعات    مش

  ).  ١٣٩ ٢٠٠٠الطالب والويس، " (بإحباط لبعض الدوافع وخلق مشاعر مؤلمة 
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إن االتجاهات تعود إلى العوامل المكتسبة في السلوك اإلنساني ، ممـا  ) " الزيود وهندي(ويؤكد ذلك
ا لدى اإلنسان ليس وراثيا وإنما يكتسبه من خالل الخبرة والممارسة،أي من خالل التعلم فـي  يعني إن تكوينه

كثير من األحيان قد يواجه المعلم بعض االتجاهات االيجابية والسلبية نحو عملية التعليم،ممـا يسـتدعي منـه    
ـ   ديهم وال يخفـى بـان   الكشف عن هذين  النوعين من  االتجاهات لدى طالبه،ليعزز االتجاهات االيجابيـة ل

  ) ١١٣،  ١٩٩٩الزيود وهندي ، " (االتجاهات االيجابية تسهل عملية التعلم و االتجاهات السلبية تعيقها 
 

 
 

  : في ضوء النتائج التي توصل إليها الباحث استنتج ما يأتي 
خدمين بتنظيم محتوى منهج مادة كرة اليد همـا أسـلوبان فـاعالن فـي     إن األسلوبين التجريبيين المست -

 .التحصيل المعرفي لقانون لعبة كرة اليد 

أثبتت األساليب ألمستخدمه بتنظيم محتوى منهج مادة كرة اليد فاعلية في تطوير وتنمية االتجاهات النفسية  -
 .نحو الدرس 

 .تطوير االتجاهات النفسية نحو الدرس وتنميتها تفوق األسلوبين التجريبيين على األسلوب أألمري في -
 

 
التأكيد على استخدام األسلوبين التجريبيين بتنظيم محتوى منهج مادة كرة اليد لما لهما من دور   فاعل في  -

 .اكتساب الهدف المعرفي لقانون لعبة كرة اليد 

يد الذي يعمل على زيادة ممارسة الطالب للعـب  التأكيد على تحقيق االتجاه النفسي نحو درس مادة كرة ال -
 .والتحكيم فيه،ولما له من دور فاعل في تحقيق الهدف المعرفي

التأكيد على استخدام األسلوبين التجريبيين في عملية التعليم لما لهما من دور أساس فـي تنميـة االتجـاه     -
 .النفسي نحو درس مادة كرة اليد 

 
 
األسلوبين التجريبيين في عملية التدريس للمناهج العملية لما أثبتاه في تحقيق عدد مـن األهـداف   استخدام  -١

  .التعليمية 
إجراء دراسات الحقة لمناهج تعليمية عملية أخرى باستخدام األسلوبين التجريبيين للتأكد من صـالحيتهما   -٢

  .في تحقيق عدد من األهداف التعليمية 
  .هج العملية الستخدام هذه األساليب التجريبية توجيه تدريسي المنا -٣
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، مركز الكتاب  مناهج التربية الرياضية) : ١٩٩٩(أبو هرجه، مكارم حلمي وزغلول، محمد سعيد .١

 .للنشر، القاهرة

،دار طرائق التدريس،منهج ،أسلوب  وسيلة ):٢٠٠٣(األحمد ،ردينه عثمان ويوسف، حذام عثمان .٢
 .المناهج للنشر والتوزيع ،ألطبعه الثانية ، عمان ، األردن 

نموذج مقترح لتطوير تدريس مادة الرياضيات بالصف األول ) : ١٩٩٥(إسماعيل محمد ، األمين  .٣
،رسالة التربية، دائرة البحوث التربوية،وزارة التربية اإلعدادي باستخدام أسلوب النظم المتقدم

 . عمان ،ط، مسق) ١٠(والتعليم ، العدد 

تأثير استخدام أساليب تعليمية من الطريقة الجزئية في اكتساب ): ١٩٩٨(قتيبة زكي وآخران ،ألتك .٤
جامعة / ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية الرياضية واحتفاظ بعض مهارات الجمناستك

 .الموصل

يذ وتخطيط عملية طرق التدريس العامة ومهارات تنف) :٢٠٠٢(جامل،عبدالرحمن عبدالسالم  .٥
 .،دار الناهج للنشر والتوزيع ، الطبعة الثالثة ، عمان ، األردن  التدريس

، الطبعة  طرائق التدريس واستراتيجياته،دار الكتاب الجامعي):٢٠٠١(الحيلة ، محمد محمود  .٦
 .األولى ،العين،اإلمارات العربية المتحدة 

 .، عمان،األردن ، دار المسيرة)وممارسة نظرية(التصميم التعليمي):١٩٩٩(الحيلة،محمد محمود .٧

اثر استخدام أساليب مختلفة بتنظيم محتوى الوحدات الدراسية ):١٩٩٠(خفاجة،ميرفت علي حسن .٨
،المؤتمر ٣،المجلدعلى مستوى أداء بعض القدرات البدنية والمهارية والحركية بالمرحلة االبتدائية

 .ضيةالعلمي األول،جامعة الزقازيق،كلية التربية الريا

، دار  مناهج التربية الرياضية بين النظرية والتطبيق) :١٩٩٣(ألديري ، علي ومحمد، محمد علي .٩
 .الفرقان ، األردن 

، دار  ١،   ط  علم النفس الرياضي والقيـاس النفسـي  ) :  ١٩٩٩( شمعون ، محمد العربي  -  ١٠
  .الفكر العربي ، القاهرة ،  مصر 

،دار الفكر للطباعة ٤، ط التعلم والتعليم الصفي) :١٩٩٩(صالح ذياب ألزيود، نادر فهمي وهندي،  -ا١
 .والنشر والتوزيع، األردن 

استخدام التعلم التعاوني في تدريس قانون لعبة كرة اليد تأثير : عبدالرحمن ،قصي حازم محمد  -١٢
ضية ، ،بحث منشور،مجلة الرافدين للعلوم الرياعلى الجوانب المعرفية لطالب كلية المعلمين

  . ٢٠٠٣المجلد التاسع ، العدد الرابع والثالثون ، كلية التربية الرياضية ، جامعة الموصل ، 
، دار الكتب للطباعة والنشر ، ٢، طعلم النفس الرياضي) :٢٠٠٠(الطالب، نزار والويس، كامل  - ١٣ 

 .جامعة الموصل

م محتوى منهج الكرة الطائرة في اثر استخدام أساليب مختلفة بتنظي) : ١٩٩٧(مطرود، حازم احمد -١٤
أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية ، مستوى التحصيل واالحتفاظ المعرفي والحركي

 .الرياضية، جامعة الموصل
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  )١(الملحق 
  

النفسي نحو درس مادة قانون لعبة كرة اليد ، لذا  هبين يديك استبيان خاص لقياس االتجا: عزيزي الطالب 
  .جابة بكل صراحة ودقة خدمة لصالح الطلبة والبحث العلمي نرجو منك اإل

  واهللا الموفق.. شاكرين تعاونكم معنا 
  

 الباحث                                                                                 
  

توافق عليها فقط واترك  بين القوسين أمام العبارات التي)  X( تكون طريقة اإلجابة بوضع عالمة : مالحظة 
  .باقي العبارات التي ال توافق عليها بدون تأشير 

  :إن درس مادة قانون لعبة كرة اليد في المرحلة الثالثة 
  .هو أحسن درس يدرس في الكلية على اإلطالق  -١(   ) 
  .هو من الدروس التي أكره حتى التفكير فيها  -٢(   ) 
  .ممل  -٣(   ) 
  .الشيء  مفيد بعض -٤(   ) 
  .من أردأ الدروس التي تدرس في الكلية  -٥(   ) 
  .هو بكفاءة أي درس يدرس في الكلية  – ٦(   ) 
  .عديم الفائدة  -٧(   ) 
  .ال يحبه الطلبة الذين ال يحبون الجامعة بشكل عام  -٨(   ) 
  .يستحق كل الثناء  -٩(   ) 
  .دخيل على المناهج الدراسية  -١٠(   ) 
  .غير مرغوب فيه  -١١(   ) 
  .يجب أن يعمم كنموذج للدروس الجامعية المتميزة  -١٢(   ) 
  .تزيد أضراره على فوائده  -١٣(   ) 
  .تتعادل رغبتي مع كرهي له  -١٤(   ) 
  .قد أثبت وجوده ضمن الدروس المتميزة  -١٥(   ) 
  .يساعد في تكوين العقل السليم  -١٦(   ) 
  . هو من أحسن الدروس -١٧(   ) 
  .يمثل النموذج الرديء للدروس التي تدرس في الكلية  -١٨(   ) 
  .تربوية محدودة  ايحقق أهداف -١٩(   ) 
  .مفيد حقا  -٢٠(   ) 
  .قليل الفائدة  -٢١(   ) 
  .له منافع عديدة  -٢٢(   ) 
  .يشغل وقتا يمكن أن يستفاد منه في نشاطات أكثر منه فائدة  -٢٣(   ) 
  .درس الجيد كما أنه ليس بالدرس الرديء ليس بال -٢٤(   ) 
  .هو أحسن درس أعرفه  -٢٥(   ) 
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  )٢(الملحق 
  أسماء الخبراء واالختصاص الذين عرض عليهم المقياس المعرفي

 
 .قياس وتقويم  –جامعة الموصل  –كلية التربية الرياضية  –د ثيالم يونس عالوي .أ  - ١

 .التدريب الرياضي  –جامعة الموصل  –كلية التربية األساسية -د معتز يونس ذنون.أ  - ٢

  .قياس وتقويم  –جامعة الموصل  –كلية التربية الرياضية  –د عبدالكريم قاسم .م.أ - ٣
  .قياس وتقويم –جامعة الموصل  –كلية التربية األساسية –د سعد فاضل عبدالقادر .م.أ - ٤
 .التدريب الرياضي  –جامعة الموصل  –لتربية الرياضية كلية ا –د نوفل محمود .م.أ - ٥

  .البايوميكانيك  –جامعة الموصل  –كلية التربية الرياضية –د محمد خليل  .م.أ - ٦
 .طرائق تدريس  –جامعة الموصل  –كلية التربية األساسية –د نشوان محمود  .م.أ - ٧

 .قياس وتقويم  –جامعة الموصل  –كلية التربية األساسية –أحمد مؤيد حسين. م  - ٨

  . حكم درجة أولى–مديرية تربية نينوى –مديرية النشاط الرياضي –م نظير جميل.م  - ٩
  
  
  )٣(الملحق 

  .................................عزيزي الطالب 
بين يديك مقياس لقياس التحصيل المعرفي لمادة قانون لعبة كرة اليد ، يرجى اإلجابة عليه وذلك بوضع عالمة 

على اإلجابة الصحيحة التي تختارها من اإلجابات الواردة لكل فقرة تحكيميـة ، واإلجابـة عـن    )  O( دائرة 
  الفقرات هي خاصة بتطوير العملية التعليمية والبحث العلمي 

  مع جزيل الشكر والتقدير
 : مثال على طريقة اإلجابة 

  :المساحة القانونية لملعب كرة اليد هي 
  ٢٠×  ٤٢ –ب                         ١٨×  ٣٨ –أ 

   ٣٠×  ٤٠ –د                        ٢٠×  ٤٠ –ج 
  

  :فقرات المقياس 
  :تبدأ مباراة كرة اليد عندما  - ١

  .تترك الكرة يد الرامي  –ب .    يطلق الحكم األول صفارته  - أ 
  .يطلق حكم الساحة صفارته ألداء رمية اإلرسال  –د . يبدأ ألميقاتي بتشغيل ساعة اللعب –ج 

  :يكون زمن الوقت المستقطع للفريق ولكل شوط  - ٢
  دقيقة    ٤ -دقيقة          د  ٣ -دقيقة             ج  ٢ -دقيقة          ب  ١ - أ
  :ب بـ إذا لمس حارس المرمى الكرة بعد رمية المرمى دون أن يلمسها أحد من الالعبين اآلخرين فيعاق – ٣

  رمية حرة  - رمية جزاء         د -دقيقة         ج ٢إيقاف لمدة  -إنذار        ب –أ 
  :إذا دخل العب مدافع إلى داخل منطقة المرمى وبدد فرصة واضحة لتسجيل هدف فيعاقب بـ  - ٤

 رمية حرة وإنذار - رمية حرة وإيقاف     د –رمية جزاء     ج  -رمية حرة     ب –أ 
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 : أعاد المدافع الكرة إلى منطقة مرماه ولمسها حارس المرمى أو منعها من دخول المرمى فيعاقب بـ  إذا - ٥

  رمية مرمى  -رمية جانبية           د -رمية حرة         ج -رمية جزاء         ب - أ
   إن الالعب الذي يقوم باالعتداء على احد الالعبين من الفريق اآلخر خارج اللعب يعاقب بـ- ٦

 إنذار - طرد             د –استبعاد            ج  -دقيقة           ب ٢إيقاف لمدة  - أ

 :من يقرر حالة الشك في وقت المباراة  - ٧

  الحكم الثاني-ألميقاتي      د –الحكم األول         ج  -المسجل والميقاتي        ب - أ
 :القياس الداخلي لهدف كرة اليد هو  - ٨

  م٢.٥× م ٢ -م       د ٣× م ١.٨٠ –م     ج ٣× م ٢ –ب     ١.٩٠م×  ٢.٥م –أ 
  :وقت الراحة بين شوطي مباراة كرة اليد للرجال هو  – ٩

  دقيقه  ٢٠ –دقيقه             د ١٥ –دقائق          ج  ١٠ –ب  دقائق  ٥ –أ 
  :مدة الوقت اإلضافي لكل شوط إضافي هو  -١٠

  دقيقه  ٧ –دقيقه             د ٥ –دقائق          ج  ٨ –ب  دقائق  ١٠ –أ 
  :يجب أن يكون عدد الالعبين عند بدء المباراة في األقل  -١١
  العبين ٤-العبين             د ٥ -العبين           ج ٦ - العبين        ب ٧ - أ
  :غير المؤهل للعب ولكنه شارك فيه بـ  بيعاقب الالع -١٢
  اإلنذار  –دقيقة        د  ٢اإليقاف لمدة  - االستبعاد            ج -ب الطرد         - أ
  :اإلعالن عن إيقاف زمن اللعب للميقاتي يكون بـ  -١٣
صفارتان  -صفارة طويلة وإشارة وقت   ج –صفارة طويلة                                  ب  - أ

  ت وإشارة الوقتثالث صفارا –وإشارة الوقت                       د 
  :إذا دخل العب إضافي الى اللعب بدون نية التبديل فيعاقب بـ  -١٤
  اإلنذار –دقيق            د  ٢اإليقاف لمدة  -االستبعاد         ج -الطرد         ب - أ
إذا لمس حارس المرمى الكرة وهو داخل منطقة المرمى والكرة مستقرة أو متدحرجة خارج منطقة  – ١٥

  :فيعاقب بـ  المرمى
  إنذار -دقيق            د ٢إيقاف لمدة  –رمية جزاء      ج  -رمية حرة        ب - أ
  :عند دخول العب منطقة مرماه والكرة معه فيعاقب بـ -١٦

  رمية حرة وإنذار  - رمية حرة     د -رمية جزاء وإنذار     ج -رمية جزاء     ب –أ 
  : ء على أحد أعضاء الفريق اآلخر فيعاقب بـ عند قيام إداري الفريق باالعتدا -١٧
  ينذر - دقيق             د ٢يوقف لمدة  -يستبعد             ج - يطرد           ب - أ
  :المدافعون عن الكرة مسافة  نعند تنفيذ الرمية الحرة فانه يجب أن يبتعد الالعبو -١٨
  م٥ -د                  م ٤ -م                   ج٣ -م                ب  ٢ - أ
  :إن زمن تنفيذ رمية الجزاء هو  -١٩
  ثانية  ٥ -د   ثانية   ٤ -ج      ثانية  ٣ -ب              ثانية  ٢ - أ
  :عند دخول العب إلى اللعب أثناء مدة إيقافه األول أو الثاني فانه  -٢٠
  ينذر -ديوقف مرة ثانية            - يستبعد           ج -يطرد        ب - أ

   



  
 

٣٧٧ 

 …… اثر أسلوبين بتنظيم محتوى منهج قانون لعبة كرة اليد

  :عند عودة حارس المرمى من منطقة اللعب إلىٍ منطقة مرماه والكرة معه يعاقب بـ  -٢١
  رمية جزاء وإنذار -رمية حرة وإنذار      د -رمية جزاء    ج -رمية حرة     ب –أ 
  :يبعد الخط المقيد لحارس المرمى عن خط المرمى مسافة  -٢٢
  م ٦ -م                    د٤ -ج              م     ٥ -م                    ب٣ - أ

  :إذا اختلف الحكمان في أي فريق تكون له الرمية الجانبية ، فان الذي يقرر ذلك هو  – ٢٣
  ألميقاتي  –المسجل             د  –الحكم الثاني           ج  –الحكم األول           ب  - أ

  :ن قبل الالعب أو إداري الفريق داخل أو خارج اللعب بـ يعاقب السلوك غير الرياضي الجسيم م – ٢٤
  الطرد –االستبعاد            د  –دقيقة          ج  ٢اإليقاف لمدة  –اإلنذار         ب  –أ 
  :يكون بعد خط التبديل الخاص بكل فريق عن خط المنتصف مسافة  – ٢٥
  م ٥.٥ –م                د  ٥ –ج م                   ٤.٥ –م                  ب  ٤ –أ 
بإحدى قدميه خط منطقة المرمى ، رمية المرمى المس ) أ ( في حالة أداء حارس المرمى للفريق  – ٢٦
  :فهل

  .تحتسب رمية حرة للفريق ب –ب .                 تعاد رمية المرمى بعد صفارة  –أ 
  .يستمر اللعب  –د .                تحتسب رمية جزاء للفريق ب  –ج 
  :إذا كانت الكرة مستقرة خارج منطقة المرمى ، وسحبها حارس المرمى إلى داخل المنطقة فيعاقب بـ  – ٢٧
  .رمية حرة ضده  –ب .                       رمية جزاء ضده  - أ
  .إنذار ورمية حرة ضده  –د .                          يستمر اللعب  -ج
  :، وارتكب الفريق نفسه خطأ تبديل فيعاقب بـ ) أ ( منح الحكم رمية جزاء للفريق  – ٢٨
  )أ(وإيقاف للفريق )أ(رمية جزاء للفريق - ب) . أ ( وإيقاف للفريق ) ب ( رمية حرة للفريق  –أ 

  ) .أ ( رمية جزاء للفريق  –د ) . أ ( وإيقاف للفريق ) ب ( رمية حرة للفريق  –ج 
ومنع الالعب من التصويب ) ب ( ، دخل مدرب الفريق ) أ ( ة لتسجيل هدف للفريق فرصة واضح – ٢٩

  :لتسجيل الهدف 
  ) .أ ( رمية جزاء للفريق  –ب ) . ب ( رمية حرة للفريق  –أ 

  ) .ب ( مع إيقاف العب من فريق ) أ ( رمية جزاء للفريق  –ج 
  .) ب ( مع إيقاف العب من فريق ) ب ( رمية حرة للفريق  –د 
نفذ حارس المرمى رمية المرمى وخرجت الكرة خارج منطقة المرمى ،ثم خرج حارس المرمى إلى  – ٣٠

  .خارج منطقة المرمى للعب الكرة مرة ثانية لتبديد فرصة واضحة لتسجيل هدف للفريق اآلخر 
  رمية حرة ضده  –رمية جزاء ضده                   ب  –أ 

  ،رمية حرة وإنذار ضده  –رمية جزاء وإنذار ضده           د  –ج 
  .سجل العب من الفريق هدفا في مرمى الخصم ) أ ( من رمية جانبية للفريق  – ٣١
  يسجل الهدف  –تعاد الرمية                                 ب  –أ  

  .ورمية حرة ضده  إنذار الالعب –رمية حرة ضد الالعب                      د  –ج 
دقيقة وهو اإليقاف األول ، وعند خروجه لم يخرج من المنطقة الخاصة لفريقه  ٢أوقف العب لمدة  – ٣٢

  .للخروج والتبديل 
  يعاقب بالطرد  –يعاقب باالستبعاد          ب  –أ 



  
 

٣٧٨ 

 قصي حازم محمد عبد الرحمن

  ينذر ويعاقب باإليقاف الثاني  – ديعاقب باإليقاف الثاني                –ج 
رسال هدفا في مرمى الخصم من رمية اإلرسال في بداية المباراة سجل الالعب المنفذ لرمية اإل – ٣٣

  .مباشرة
  ال يحتسب الهدف وتعاد رمية اإلرسال مرة ثانية  -ال يحتسب الهدف              ب –أ 

  وتعاد رمية اإلرسال    بينذر الالع –يحتسب الهدف                د  –ب 
  .لمدافع أعاد الكرة إلى الهدف ودخلت المرمى ا بالالع – ٣٤

  ال يحتسب الهدف ويعاقب برمية حرة  –ال يحتسب الهدف                ب  –أ 
  ال يحتسب الهدف وتمنح رمية جزاء ضده –يحتسب الهدف                  د  –ج 
العب من فريق أ نفذ الرمية الجانبية بقدم واحدة داخل الملعب واألخرى على الخط وسجل هدفا من  – ٣٥

  .هذا الوضع 
  يحتسب الهدف  –تعاد الرمية الجانبية                    ب  –أ 

  تمنح رمية حرة ضده فقط       –ينذر وتمنح رمية حرة ضده           د  –ج 
  .للفريق أ ، وقام الالعب المنفذ لها بلعبها إلى مرماه ودخلت الهدفمنح الحكم رمية حرة  – ٣٦

  يلغى الهدف ويعطى له إنذار  –تعاد الرمية                               ب  –أ     
  يلغى الهدف ويعطى له إيقاف –يحتسب الهدف                           ج  –ج     

  :العب إضافي دخل الملعب وسجل هدفا ، بعد ذلك اكتشف المسجل والحكم بأنه العب إضافي  – ٣٧
  .دقيقة  ٢ال يحتسب الهدف ويوقف الالعب  –ب .يطرد من اللعب وال يحتسب الهدف  –أ 

  .يستبعد الالعب ويحتسب الهدف  –د .  دقيقة  ٢يحتسب الهدف ويوقف الالعب  –ج 
  .لعب السلبي أكثر من مرة في اللعب فريق ارتكب أفراده ال – ٣٨
  .يطرد أحد الالعبين  –ب . يمنح إيقاف ألحد الالعبين  –أ 

  تمنح رمية جزاء كل مرة على الفريق  –د. تمنح رمية حرة على هذا الفريق في كل مرة  –ج 
  .العب سدد الكرة إلى المرمى ، صدها الحارس لتعود وتصطدم بركبة الالعب وتدخل الهدف  – ٣٩
يحتسب  –ال يحتسب الهدف وتمنح ضده رمية حرة        ج  –ال يحتسب الهدف                 ب  –أ 

  دقيقة   ٢ال يحتسب الهدف ويوقف الالعب  –الهدف                   د 
  .والموقفيين واإلداريين بالدخول إلى ساحة اللعب  طمتى يسمح لالعبين االحتيا – ٤٠
  بعد أن يسمح المسجل والمؤقت بذلك  –عندما يصاب أحد الالعبين    ب  –أ 

  أثناء الوقت المستقطع للفريق وبعد أن يسمح الحكم بذلك  –أثناء الوقت المستقطع     د  –ج 
  .العب ينفذ رمية جانبية إلى مرماه ، حارس المرمى لم يالحظها وتدخل الهدف  – ٤١
  تمنح رمية حرة ضد الالعب مكان الخطأ  –يحتسب الهدف  ب تعاد الرمية الجانبية وال  –أ 

  يحتسب الهدف ضد هذا الفريق  –تعاد الرمية الجانبية  د  –ج 
العب أنهى الطبطبة والخطوات الثالثة ورمى الكرة إال أنها المست الحكم ، أعاد الالعب سيطرته   – ٤٢

  .على الكرة ليقوم بعملية التهديف ويسجل هدفا 
  .يلغى الهدف ويوقف الالعب  –ب .  تمنح ضده رمية حرة ويلغى الهدف  –أ 

  .يحتسب الهدف  –د . يستبعد الالعب ويلغى الهدف  –ج 



  
 

٣٧٩ 

 …… اثر أسلوبين بتنظيم محتوى منهج قانون لعبة كرة اليد

العب موقوف لمدة دقيقتين في نهاية الشوط اإلضافي الثاني ، شارك في الضربات الترجيحية  – ٤٣
  .وسجل هدفا في مرمى الخصم ) الجزائية(
  .ال يحتسب الهدف ويوقف مرة ثانية _ ب .     ال يحتسب الهدف –أ 

  .يحتسب الهدف  –د . ال يحتسب الهدف ويستبعد من الضربات الترجيحية  –ج 
  .المست الكرة حكم المباراة ودخلت الهدف )  أ ( من رمية حرة للفريق  – ٤٤
  . ال يحتسب الهدف  –ب .  يحتسب الهدف  –أ 

  .تمنح رمية حرة للفريق األخر  –د . تعاد الرمية الحرة للفريق نفسه  –ج 
  .على التوالي ) أ ( دخل العبان اثنان غير مؤهلين للعب من الفريق  – ٤٥
  .يطرد الالعبان  –ب . يستبعد الالعبان من اللعب  –أ 

  .يوقف الالعب األول فقط  –د . يستبعد الالعب األول فقط  –ج 
الثالث ، وعند خروجه لم يخرج من المنطقة المخصصة على اإليقاف ) أ ( حصل أحد العبي الفريق  – ٤٦

  .للخروج 
  .دقيقة  ٢يستبعد الالعب ويوقف العب أخر لمدة  -ب . يستبعد الالعب فقط  –أ 

  يستبعد الالعب وتمنح ضد فريقه رمية جزاء  –د. دقيقة ٢يستبعد الالعب ويوقف المدرب –ج 
  .لساحة على التوالي دخل العبان إضافيان مؤهالن للعب إلى داخل ا – ٤٧
  . يوقف الالعب األول فقط  –د . يطردان  –ج . يستبعدان  –ب . يوقفان  –أ 
  .دقيقة ، متى يحتسب زمن إيقافه  ٢أحتسب ضد أحد الالعبين إيقاف لمدة  – ٤٨
  .عندما يصفر الحكم باإليقاف  –ب . عند تركة ساحة اللعب  –أ 

  .بعدما يصفر الحكم الستئناف المباراة  –د . عندما يجلس على مسطبة االحتياط _ ج 
  .من رمية مرمى سجل حارس المرمى هدفا في مرمى الخصم  – ٤٩
  .تعاد رمية المرمى وال يحتسب الهدف  –ب . ال يحتسب الهدف  –أ 

  .يحتسب الهدف  –د . ينذر حارس المرمى وتعاد رمية المرمى  –ج 
  لساحة اللعب ، ومنع الكرة من دخول الهدف ) أ(دخل أحد الالعبين غير ألمؤهل من فريق – ٥٠
  .يحتسب الهدف ويوقف الالعب  –ب . يحتسب الهدف ويستبعد الالعب  –أ 

  يستبعد الالعب وتمنح ضد الفريق رمية حرة  –د. يستبعد الالعب وتمنح رمية جزاء ضد الفريق –ج 
  .اء المباراة إصابة شديدة منعته من االستمرار في التحكيم أصيب أحد الحكام أثن – ٥١
  .الحكم اآلخر يكمل المباراة وحده_ ب . الحكم األخر يؤجل المباراة  –أ 

  .مؤقت المباراة يحل محل الحكم المصاب  –د . تؤجل المباراة  –ج 
  .ا الكرة مستقرة داخل منطقة المرمى ، التقطها أحد العبي الهجوم وسجل هدف – ٥٢
  .يلغى الهدف وينذر الالعب  –ب . يحتسب الهدف  –أ 

  .يلغى الهدف وتحتسب رمية حرة ضد الالعب  –د . يلغى الهدف ويوقف الالعب  –ج 
  :من رمية مرمى ارتبك حارس المرمى في تنفيذها ودخلت الكرة في هدفه  – ٥٣
  ينذر الحارس وال يحتسب الهدف _ يحتسب هدف                              ب  –أ 

  ال يحتسب الهدف وتعاد الرمية   –ال يحتسب الهدف                         د  –ج 
  :   ما عدد األوقات المستقطعة للفريق في المباراة  – ٥٤



  
 

٣٨٠ 

 قصي حازم محمد عبد الرحمن

  أربعة -ثالثة                 د -ج   اثنان                  –واحد                  ب  - أ 
  :زمن الوقت المستقطع للفريق في الشوط الواحد  -٥٥
  دقيقة  ٤ -دقيقة                د ٣ -دقيقة              ج ٢ -دقيقة              ب ١ - أ

  :منح الفريق أ رمية جزاء ، نفذها حارس المرمى للفريق ، الهدف يسجل لصالح  – ٥٦
  يختاره مدرب الفريق  نأحد الالعبي -الفريق                               بلرئيس  - أ
  يختاره رئيس الفريق  نأحد الالعبي -لحارس المرمى                            د -ج
العب مستبعد بسبب اإليقاف الثالث ، خرج من ساحة اللعب واعترض على قرارات الحكام والمسجل  -٥٧

  .والميقاتي 
يستبعد من الساحة                                        -يطرد من الساحة                                 ب - أ
  دقيقة عقوبة له  ٢يوقف العب  - يعاقب المدرب باإليقاف                         د -ج
  .من رمية إرسال سجل الالعب المنفذ هدفا مباشرا في مرمى الخصم  -٥٨
  يحتسب الهدف  -رمية اإلرسال                           ب تعاد - أ
  يوقف الالعب لمخالفته  -تحتسب رمية حرة ضد الالعب              د -ج
  :أدخل مدرب الفريق أ العباَ إضافياَ لتبديد فرصة واضحة لتسجيل هدف للفريق األخر  -٥٩
  يعاقب الالعب باإليقاف فقط - ب     دقيقة                ٢يعاقب المدرب باإليقاف لمدة  - أ
  تمنح رمية جزاء فقط -يعاقب الالعب باإليقاف وتمنح رمية جزاء ضد فريقه       د -ج
  :العب يعترض على قرارات الحكام أكثر من مرة  -٦٠
  يعاقب بالطرد  -يعاقب باالستبعاد                        ب - أ
  دقيقة فقط ٢يوقف  -د   يعاقب تصاعديا                      -ج

 


