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  العنوان

 تنمية و األساسية المهارات بعض تعمم في { ويل و جويس } نموذج وفق اإلتقاني التعمم استخدام تأثير) 
 ( بها اإلحتفاظ و اليد بكرة الحركية الصفات

  المستخمص 
( ويل و جويس )نموذج وفق تعميمي برنامج اعداد في تتمخص التي و البحث أهمية الدراسة تضمنت       

 اإلحتفاظ إمكانية و اليد بكرة الحركية الصفات بعض و األساسية المهارات أهم تعميم في يساهم اإلتقاني لمتعمم
 مشكمة تكمن و 0 البصرة محافظة لتربية التابعة لمبنين فدك مدرسة في المتوسط الثاني الصف لطمبة ، بها

 و التعميم و التعمم في الحديثة الطرق باستخدام أهمية يولون ال المدرسين و المعممين بعض هناك بأن البحث
 في الرياضية التربية مدرسي أحد كونه  الباحث اهتمام أثار الذي األمر ، المتبعة التقميدية الطرق يستخدمون

 المراد لممادة استيعابه و الطالب تمقي تنمية و تطوير في أهمية من الموضوع لهذا لما و ، البصرة محافظة تربية
 الى الدراسة هدفت و 0 المعبة مستوى تطوير لغرض الصفات و المهارات بين الربط مع اليد كرة منها و تدريسها

 تنمية و التهديف و الطبطبة و المناولة مثل األساسية المهارات تطوير و تعميم في يساهم تعميمي برنامج اعداد
 و العمدية بالطريقة اختيرت فقد البحث عينة أما ، التوافق و الدقة و التوازن و الرشاقة مثل الحركية الصفات

 الى الدراسة توصمت قد و ،  تجريبية أخرى و ضابطة مجموعة الى بالتساوي مقسمين طالب( 24 )شممت التي
 و الصفات و المهارات تعمم عمى التأثير في فاعميته أثبت النموذج هذا إن أهمها كان اإلستنتاجات من مجموعة
  0 اليد بكرة بها اإلحتفاظ
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( Impact of Mastery learning  the use according to the model { Joyce and Weil } , to 
learn some basic skills and the development of kinetic qualities hand pulley and 

retained ) 

Abstract 
         The study included the importance of research and which are summarized in 

the preparation of an educational program modeled (Joyce and Weill ) for Mastery 
learning contributes to the most basic skills education and some kinetic qualities 

handball and the possibility of retained , Second grade students average in Fadak 

School for Boys in farming province of Basra . And research problem is that there are 

some teachers do not attach importance of using modern methods of teaching and 

learning and using the traditional methods used . Which aroused the interest of the 

researcher being one of the physical education teachers in the education of the 

province of Basra . And the importance of this topic in the development and receive 

student and absorption of the material to be taught , including handball with the 

link between skills and attributes for the purpose of the development level of the 

game .The study aimed to prepare an educational program contributes to the 

education and development of basic skills such as handling and dribbling of scoring 
and the development of kinetic qualities Such as agility  , balance and accuracy and 

compatibility . The research sample was selected and intentional way , which 

included (24) students , divided equally into a control group and other experimental  
The study found a set of conclusions was the most important that this model has 

proved its effectiveness in influencing the learning skills and qualities , and keep it  

handball .  


