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 المستخلص

 

 

ب يسةام  ضةر رضةس ةسةتو  إن توظيف الطريقة  افضلةإل صيلةاإل الةةالت التيةيةية  لةطالة

ةةارسر افلياب ضنيا" وتحليال" وان لطريق  ةواقف الةيب اللور الكبيةر ضةر اسةتن ار القةلرا  

التواضقي  التر ةن شانها تسريس وتنظي  اليةةي  التيةيةي  ، ةن منا جاء  ضكرت استثةار التيةي  ضر 

تجريبةةر لةالتةتةةب لطبييةة  مةة   اسةةتالا  طريقةة  ةواقةةف الةيةةب ، وقةةل اسةةتال  الباحثةةان الةةةنه  ال

( طالبا" ااتيروا عشواتيا" ةن ةتوسط  طارق بن زيال 04اللراس  ، وقل تةثة  عين  البحث بـ )

( طالب  ااتيروا عشواتيا" ةن ةتوسةط  م  سةةةق قمسة  كةإل ةةنه  إلةق ةجةةوعتين إحةلامةا 04و)

 ( طالب / طالب  لكإل ةجةوع  .04لابط  وافار  تجريبي  بواقس )

تولإل الباحثان إلق علت استنتاجا  ممةها إن التية  بطريق  ةواقف الةيب والطريق  التقةيلي   وقل

وتحسةين افلاء الةهةارل لةةبتةلتين  بلهةا تأثير ايجابر ضةر زيةالت التحلةيإل الةيرضةر و واكتسةا

بةةالكرت الطةةاترت ضلةةال" عةةن مضلةةةي  طريقةة  ةواقةةف الةيةةب عةةةق الطريقةة  التقةيليةة  ضةةر اكتسةةاب 

حلةةةيإل الةيرضةةةر واكتسةةةاب وتحسةةةين افلاء الةهةةةارل لةةبتةةةلتين بةةةالكرت الطةةةاترت لةطةةةالب الت

والطالبا  ، وقل مولةق الباحثةان إلةق لةرورت التنةوا ضةر اسةتالا  طراتةق التةلري  ومسةاليب 

التية  ضر الةراحإل اللراسي  الةاتة   ك لك استالا  طريق  ةواقف الةيةب ضةر الةراحةإل اللراسةي  

 لالي  .الةتوسط  واصع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Implementing the best method to present the learning materials, 

beneficially, to the student contributes in raising the level of the players technically and 

scientifically. The method of playing situations has great role to stimulate the concordance 

abilities; which can quicken and organize the learning procedure. 

Thus the idea of using playing situations method came to be invested in learning. 

The researchers used the experimental curriculum for its suitability to the nature of the 

study. 

The sample of the study includes ( 40 )  male - students ,who are randomly 

selected , from Tariq Ibn Ziyad intermediate school and ( 40 )  female - students ,who are 

also randomly selected , from Um  Salamah intermediate school. They are divided into two 

groups 20 students each, both males and females. One of the groups is the controlling and 

the other is the experimental. 

The researches found several conclusions the most important of them are learning 

by using playing situations method and the traditional method both have positive 

influence in increasing knowledge achievement and developing and acquiring  the skillful 

performance of volleyball beginners ; besides the playing situations method has the 

priority over the traditional method in acquiring knowledge achievement and developing 

and acquiring the skillful performance of some volleyball skills , for the volleyball 

beginners . 

The Researchers recommend the variety in using teaching methods and learning 

styles in the different studying stages, also using playing situations method in the both 

intermediate and preparatory schools 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ــ  الباب األول :1

 المقدمة وأهمٌة البحث :  1ـ1

يهةةت  الةاتلةةون بةةلر  التربيةة  الريالةةي  بييجةةال الطريقةة  افضلةةإل صيلةةاإل الةةةالت  

التيةةةي  زال اتمتةةةا   االتيةيةيةة  لةطالةةب، وضةةر ظةةإل التطةةور الةة ل ولةةإل إليةةب التيةةةي  وتكنولوجيةة

ةواقف تيةيةي  ةت اعة  تشبب إلق حل  بطراتق التلري  التر تيتةل عةق إشراك الطالب وزجب ضر

تيلل  م   الطراتق ةن حيث اعتةالما عةق مسةاليب وإةكانيةا  االة  قل كبير ابرا  الواقس و

 تساعل ضر زيالت ضاعةيتها وتحقيقها لألملاف التيةيةي  الةطةوب .

إلةةق اكتسةةاب الةهةةارت  لوتؤكةةل نظريةةا  الةةتية  عةةةق إن مشةةرك الةةةتية  بةةافلاء يةةؤل  

( 1، وبةا إن شروط التية   افساسي  مر ) اللواضس ، والنل  ، والةةارس  مو التةلريب) يتهاوتثب

، ضأن طريق  التةلري  افضلةإل مةر التةر تراعةر مة   الشةروط ، وضةر الحقيقة  ت توجةل طريقة  

ةيين  مر افنسب وافضلإل ضر تلري  جةيس الةوال التيةيةي ، لكن الةلر  مو الةينر بااتيةار 

   التر تحقق افملاف التيةيةي  لكإل ةهارت وةالت تيةيةي  ضر الةنه  التيةيةر.الطريق

طريق  ةواقف الةيب ةن الطراتق التر تيتةل عةق إشةراك الطالةب بلةورت عةةية   وتيل 

عةةق عنلةر  وان مة   الطريقة  تيتةةلوضيال  ضر اللر  ةن اجإل الولوإل لألمةلاف التيةيةية  ، 

نين يليها الةلر  االإل تلةي  الةيب  ليكون لهةا افثةر الكبيةر الةناضس  ضر لوء ةجةوع  قوا

ضر الةتية  وتثبيتةب ةةن اةالإل الةةارسة  اليةةية  لةةهةارا  قيةل الةتية  ، ضلةال" عةن  لةك إن مة   

الطريقةة  تةةزول الةةةتية  بابةةرا  واقييةة  مكثةةر ةةةن مل طريقةة  ماةةر  فنهةةا تشةةرك الطالةةب بةةلور 

 . (0ايجابر وضياإل ضر عةةي  التيةي  )

والكرت الطاترت لها االي  افلاء الجةاعر التناضسةر وإةكانية  الةيةب الةت اعةإل وبالتةالر  

ضهر تتناسب كثيرا ةس طريق  ةواقف الةيب اال  إ ا كان  افلياب الةلةة  تيتةل عةةق تقيةي  

 افلاء الةهارل لةةهارا  الةرال تيةيةها . 

ب ةةس الةةالت التيةيةية  وتاةل  ممةلاضها، وةن منا تتجةق ممةي  البحث بييجال طريق  تتناس

اال  وان طريق  ةواقف الةيب تيتبر ةن الطراتق التةر لهةا ارتبةاط بةتية  الةهةارا  الجةاعية  

  ا  الطابس التناضسر والتر تتةيز بها افلياب الريالي  ال رقي  وةنها ليب  كرت الطاترت . 
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 .64ص ( 2001: ) تذوى دار ًشر،  واألنشطت الرياضيت المذرسيت التذريس األتحر ؛ هحوذ عاطف -  
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دار الكتاب الجامعً، : ) اإلمارات العربٌة المتحدة ، 2، ط  طرائق التدرٌس واستراتٌجٌاته الحٌلة ؛ محمد محمود - 
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 المشكلة : 2ـ1

جهها الطةالب وعةل  قةلرته  عةةق اكتسةاب الةهةارا  تيتبر الةشاكإل التحليةي  التر يوا

واتحت اظ بها ضر لر  التربي  الريالي  ةن الةشاكإل الةةةوسة  ضةر الةةلار  الةتوسةط  و لةك 

 إلةةا ضلةال  عةن عةل    نتيج  لزيالت عةلل الطةبة  ضةر كةإل لةف وعةل  تةواضر اصةكانيةا  الالزةة

 ق ملاء الطالب وتحليةب.الةلرسين بالطراتق الحليث  والتر تؤثر ايجابيا عة

وم ا يلس عةق عاتقنا ةسؤولي  البحةث والتقلةر عةن الطريقة  افضلةإل والتةر تسةاعل  

التحلةةيإل الةيرضةةر وتحسةةين ملاتهةة  الةهةةارل و لةةك ةةةن اةةالإل  وتحسةةين طةبتنةةا عةةةق اكتسةةاب

لار  الةة اضرت ضراستغالإل لواضيه  وإةكانياته  وطبيا وضق اصةكانيا  اتقتلالي  البسيط  الةتو

. 

وقةةل تحةةظ الباحثةةان تةةرلل الةسةةتو  الةهةةارل وعةةل  إلةةةا  طةبةة  الةرحةةة  الةتوسةةط  

بالةيةوةا  الاال  بالكرت الطةاترت والتةر تيتبةر ةةن ة ةرلا  الةةنه  الةقةر ةةن وزارت التربية  

له   الةرحة  اللراسي  ، وبيل البحث والقراءت ضر ةجةوعة  ةةن طراتةق التةلري  وجةل الباحثةان 

ةواقف الةيب ةن الطراتق التر تيتةل عةق افلاء والةةارسة  اليةةية  الةوجهة  والتةر  إن طريق 

 تستغإل لواضس الطةب   وحبه  لةيب واتستةتاا ضر عةةي  التيةي  وتثبي  الةهارا . 

ولةةا كانةة  ليبة  كةةرت الطةةاترت تتةيةز بالةناضسةة  ال رقية  التةةر تيتةةةل عةيهةا طريقةة  الةةتية  

اكتسةاب ن ااتبار م   الطريق  وتأثيرمةا عةةق تحسةين التحلةيإل الةيرضةر وبالةيب ارتأ  الباحثا

افلاء الةهارل لل  طةب  اللةف الثةانر الةتوسةط كةسةامة  ضةر إيجةال طريقة  سةهة  واقتلةالي  

 لتية  بيض ةهارا  الكرت الطاترت .

 

 أهداف البحث : 3ـ1

يرضةر لةل  طةالب التيرف عةق تأثير استالا  طريق  ةواقةف الةيةب عةةق التحلةيإل الة .1
 وطالبا  اللف الثانر ةتوسط ضر بيض ةهارا  الكرت الطاترت.

افلاء الةهةةارل لةةل  اكتسةةاب التيةةرف عةةةق تةةأثير اسةةتالا  طريقةة  ةواقةةف الةيةةب عةةةق  .0
 طالب وطالبا  اللف الثانر ةتوسط ضر بيض ةهارا  الكرت الطاترت .

 فروض البحث : 4ـ1

ين اتاتبةةارا  القبةيةة  والبيليةة  ضةةر ااتبةةار وجةول ضةةروق ةينويةة   ا  لتلةة  إحلةةاتي  بة .1
التحليإل الةيرضر وااتبارا  افلاء الةهارل لةةجةوعتين اللابط  والتجريبي  بالنسةب  

 لة كور واصناث وللالح اتاتبارا  البيلي  لكإل ةنهةا.
جريبيةة  ضةةر وجةةول ضةةروق ةينويةة   ا  لتلةة  إحلةةاتي  بةةين الةجةةةوعتين اللةةابط  والت .0

ااتبةةار التحلةةيإل الةيرضةةر وااتبةةارا  افلاء الةهةةارل بالنسةةب   لبيليةة  ضةةراتاتبةةارا  ا
 لة كور واصناث وللالح الةجةوع  التجريبي  لكإل ةنهةا.

 



 مجاالت البحث : 5ـ1

م  سةةب و نبن زيال لةبني قةتوسط  طارلةتوسط الاللف الثانر  طةب  المجال البشري : 1ـ5ـ1

 لةبنا  . 

 . 14/5/0414ولغاي   3/0414/ 1تــرت الزةنيـ  ةن ال  المجال زمانً : 2ـ5ـ1

الساح  الاارجي  لةتوسط  طارق بن زيال لةبنةين و ةتوسةط  م  سةةةب  المجال المكانً : 3ـ5ـ1

 لةبنا  .

 

 تحدٌد المصطلحات : 6ـ1 

 طرٌقة اللعب :  
ف الةيةةب بأنةةب    لتنةيةة  سةةةوكه  وقةةلراته  اليقةيةة  يقةةو  بةةب الطةةالب نشةةاط ةوجةةب  يميةةر 

ومسةةةوب الةةتية  بالةيةةب مةةو  ، ويحقةةق ضةةر ن ةة  الوقةة  الةتيةة  والتسةةةي ،  والجسةةةي  والوجلانيةة 

وتوسةةيس اضةةاقه   طةةالبضةةر اكتسةةاب الةيرضةة  وتقريةةب ةبةةال  اليةةة  لة اسةةتغالإل منشةةط  الةيةةب

 ( .3)الةيرضي 

وييرضها الباحثان عةق إنها طريق  تلري  تستغإل قلرا  الةتيةةين وتةنظةه  ضةر ضةرق   

والتناض  وضق قوانين اال  يليها الةلر  بغي  تسةجيإل النقةاط  التةر تيتةةل عةةق افلاء  لةيب

 اللحيح.

  ًالتحصٌل المعرف: 
مو ةجةوا لرجا  الةيةوةا  والةيارف الةرتبط  بالةهارا  الحركي  وقوانينها لنشاط 

 ( .0ااتبار التحليإل الةيرضر ضر نهاي  تطبيق التجرب  ) ةا ضر

بأنب الةيةوةا  التر ت  تحليةها ةةن قبةإل الطالةب اةالإل ةةنه  تيةيةةر  وييرضب الباحثان

 اال  ةيلت عةق مسا  تحةيإل  لك الةنه .  ويقا  بااتبارا

 األداء المهاري : 
افلاء الحركةةر اللةةرورل الةة ل يهةةلف إلةةق تحقيةةق اةةرض ةيةةين ضةةر الريالةة    لةةك

 ( . 5) لقواعل التناض  التاللي  وضقا  
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ةستو  اصتقان الةهارل ال ل يلإل إليب الطالب بيل ان يةر بةنه   وييرضب الباحثان بأنب

 افلاء الاال  بكإل ةهارت .  تيةيةر لتةك الةهارت ويقا  بااتبارا

 

 الدراسات النظرٌة والدراسات المشابهة : الباب الثانً :  ـ2

 : الدراسات النظرٌة  1ـ2

 :   طرائق التدرٌس 1ـ1ـ2

ضر تحقيق مملاف الةنه  التيةيةر وييتةل  الر الهاة تيتبر طراتق التلري  ةن الين

الةلر  عةق طريق  التلري  ضر إيلاإل الةالت التيةيةي  إلق الطالب ، وعنل اعتةال الةلر  

 عةق الطريق  الةناسب  لةالتب يكون ب لك قل وضر كثير ةن الوق  والجهل.

ر يستغةها الةلر  ضر توليإل طريق  التلري  بأنها افلات مو الوسية  مو الكي ي  الت وتيل

ةيين  لةتلري  بوجب عا   وت يوجل طريق  ( ،6الةنه  لةطالب مثناء قياةب باليةةي  التيةيةي  )

بحيث تكون مر افنسب. لكن الةلر  يستطيس من ياتار الطريق   التر تتةاشق ةس ةولوا 

 ( :7ةالتب وييتةل  لك عةق اليواةإل التالي  )

 ف الةولوا . من تكون ةناسب  فملا .1
 من يكون لل  الةية  الةهارا  التلريسي  الالزة  . .0
 من يكون لل  الةية  الالاتص الشالي  الةناسب  .   .3

 :( 8افساسيا  التالي  ) تويتوجب عنل ااتيار الطريق  افةثإل ضر التلري  ةراعا

 تحقيق افملاف بأقإل جهل ووق  وبأكبر ضاعةي . .1
 اطوا  ةحللت بزةن. تسهيإل التية  بطريق  ةنظة  وضق .0
 استغالإل جةيس الةوارل الةتوضرت ضر البيت  التيةيةي . .3
 تراعر الالاتص اليةري  وال روق ال رلي  لةةتيةةين. .0
 تستغإل قلرا  الةتيةةين وتشح  لواضيه  وتنةر ثقته  بأن سه . .5
 تراعر الةبال  التربوي  والن سي  وافس  ال ةس ي  واتجتةاعي . .6
 رض  والةهارت وافلاء الجيل.تكسب الةتيةةين الةي .7
 توظف تطورا  الةالت ضر تنةي  اتجا  الةتيةةين وقيةه . .8
 تتلف بالةرون  وقابةي  التكيف ةس إةكانا  الةلرس  الةتاح . .9

 أنواع طرائق التدرٌس : 2ـ1ـ2

تلنف طراتق التلري  وضقاَ تستالاةها إلق نوعين عاة  واال  ، والطراتق الياة   

،  )الطريق  اتستنباطي  يحتاجها الةلرسين ضر جةيس التاللا  وممةها مر الطراتق التر

الطريق  اتستقراتي  ، الطريق  الول ي  ، طريق  الةحالرت واصلقاء ، طريق  الةناقش  والحوار 
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مةا الطراتق الاال  ضهر الطراتق التر ( ، 9، اليرض مو البيان اليةةر ، وافسةوب القللر()

ضر تلري  ةالته  وتال  مملاف تةك الةالت ، وضر التربي  الريالي   يستالةها الةلرسين

الطراتق افنسب مر )القل  الحركي  ، افلياب اللغيرت ، التةرينا  ، الطريق  الجزتي  ، 

الطريق  الكةي  ، الطريق  الةاتةط  )الكةي  الجزتي ( ، طريق  التلريب اللاترل ، طريق  

 ( . 14ةواقف الةيب()الةةارس  التطبيقي  ةن االإل 

 طرٌقة مواقف اللعب )الممارسة التطبٌقٌة من خالل مواقف اللعب( : 3ـ1ـ2

تن   نشاطا  اللر  وضق طريق  التية  بالةيب ضر جو يتس  بالةرح واتسترااء 

والت اعإل التا  ةةا يزيل ةن ضرص التية  اال  لةةهارا  التر تحتاج إلق التكرار والةةارس  ، 

التكاضؤ  تب اللر  به   الطريق  عةق شكإل ضرلين ةتناضسين مو ضريقين ةس ةراعاويةار  الطال

بين الةتناضسين وعل  جيإل التناض  مو الهلف ةن الةيب وإنةا التركيز عةق افملاف 

 .(11التيةيةي )

ييل التلري  باستالا  افلياب التيةيةي  ةن اتستراتيجيا  التلريسي  التر تراعق و

م ا افسةوب  يةيزلور ايجابر وضياإل لااإل اللف لةا  لةةتية  حيث تجيإلةين سيكولوجي  الةتية

 ت اعإل بين الةية  والةتيةةين االإل اليةةي  التيةيةي  و لك ةن االإل منشط ةن قابةي  ال التلريسر

 ( .10) وملياب تيةيةي  ث  إعلالما بطريق  عةةي  ةنظة 

 آلٌة العمل وفق طرٌقة مواقف اللعب :  4ـ1ـ2

ان يطبقها طالبب ويلس قوانين  يةإل وضق م   الطريق  يحلل الةلر  الةيب  التر يريللة 

،  اال  تال  الهلف التيةيةر ث  يقس  الطالب إلق ضريقين فلاء ةواقف الةيب الجةاعي 

وتةار  الةيب  مةا بتحليل ةهارت واحلت يت  استالاةها طواإل الةيب مو يةكن ان يحلل الةلر  

ومثناء الةيب يقو  الةلر  بييقاف سير الةيب لةحظا  صعطاء توجيها   مكثر ةن ةهارت.

الةهارل مو القانون ، ويةكن لةةلر  ان يوقف الةيب علت ةرا  مثناء اللر   ءاال  بافلا

 ( .  13وبه ا يستطيس ان يكةإل كاض  التوجيها  الةتيةق  بلرسب واالإل ضترا  توقف قليرت)

 الدراسات المشابهة :  2ـ2

المهدي )اثر استخدام طرٌقة مواقف اللعبب فبً تعلبم " نجالء عبد الحمٌد محمد دراسة  1ـ2ـ2 

 ( :14) 1991بعض المهارات األساسٌة فً الكرة الطائرة( 

مجري  اللراس  عةق طالبا  اللف افوإل ةتوسط ، وملض  إلق التيرف عةق اثةر كةإل  

ية  بيةض الةهةارا  افساسةي  ضةر الكةرت ةن طريق  التية  بةواضق الةيب والطريق  التقةيلي  ضر ت
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الطةةاترت كةةةا مةةلض  إلةةق الكشةةف عةةن اثةةر طريقةة  ةواقةةف الةيةةب ضةةر اكتسةةاب الطالبةةا  الةيةةب 

الجةاعر والنواحر الةيرضي  لكرت الطاترت ضظال عن تنةي  افلاء الةهارل ، وكان  اليين  ةكون  

لراسةة  ان الطريقتةةان ) ( طالبةة  قسةةة  لةجةةةوعتين لةةابط  وتجريبيةة  ، ومظهةةر  ال54ةةةن )

التقةيلي  وةواقف الةيب ( لهةا اثر ايجابر ضر تية  الةهارا  افساسي  لكرت الطاترت ، كةا مثبت  

اللراس  ان لطريق  ةواقف الةيب افضلةي  ضر إكساب الطالبا  الةيةب الجةةاعر وإتقةان ةواقةف 

لنواحر القانونية  وافضلةةي  الةيب ضلةال" عةن مثرمةا ضةر تةيةز الةجةوعة  التجريبية  باصلةةا  بةا

 بافلاء الةهارل والبلنر.

الصغٌرة وأثرها على تنمٌة بعض المهارات الحركٌة األساسٌة  األلعاب) دراسة محمود  2-2-2

 ( :15) 1995( المرحلة االبتدائٌة والسادس فً للصفٌن الخامس 

إلةةق  مةةلض و مجريةة  مةة   اللراسةة  عةةةق طةةالب اللةةف الاةةاة  والسةةال  اتبتةةلاتر ،

البحةث ةةن   وتكونة  عينة،  الةهارا  الحركية  افساسةي  ةيرض  مثر افلياب اللغيرت ضر تنةي 

البرنةاة  الةقتةرح عةةق الةجةوعة   طبةق،  لابط وةجةوعتين تجريبي   لق قسةوا إ البا  ( ط84)

  التقةيلل عةق الةجةوع حين ت  تطبيق البرناة   ضر ، عشر وحلا  تيةيةي  التجريبي  عةق ةل 

تنةي  بيض الةهارا  الحركي   ايجابر ضر لأللياب اللغيرت مثر  إنالنتات   ، ومظهر  اللابط 

 طالب الل ين الااة  والسال  اتبتلاتر.افساسي  لل  

 

 مقارنة الدراسات السابقة ومناقشتها : 3ـ2

تبيةان بيل اتطالا عةق علل ةن اللراسا  ااتار الباحثان اللراستين السابقتين كونهةةا ي 

إسةةتراتيجيتين ةاتة تةةين ةةةن طةةرق الةةتية  بالةيةةب ضكانةة  لراسةة  الةهةةلل تسةةتال  طريقةة  الةةتية  

بةواقف الةيب ولراس  ةحةول تستال  طريق  افلياب اللغيرت، وب لك تتشةابب اللراسة  افولةق 

( طالبةة  ضةةر 54ةةس البحةةث الحةةالر ضةةر الطريقةة  التيةيةيةة  ، وتةثةةة  اليينةة  ضةةر لراسةة  الةهةةلل )

للةةف افوإل الةتوسةةط قسةةة  لةجةةةوعتين لةةابط  وتجريبيةة  بينةةةا تةثةةة  اليينةة  ضةةر لراسةة  ا

( طالةةب ضةةر اللةة ين الاةةاة  والسةةال  اتبتةةلاتر قسةةة  لةجةةةوعتين لةةابط  84الةحةةةول )

وتجريبي  ، وب لك ااتة   اللراستين عن بحثنا الحالر باقتلار عينتها عةةق احةل الجنسةين بينةةا 

( طالب وطالب  ضر اللف الثانر ةتوسط قسة  فربس ةجاةيس 84ا الحالر )كان  اليين  ضر بحثن

 ةجةوعتين لابط  ) كور وإناث( وةجةوعتين تجريبي  ) كور وإناث( .

ااتبر  لراس  الةهةلل ةتغيرمةا الةسةتقإل عةةق ثةالث ةتغيةرا  تابية  ومةر )التحلةيإل  

  ةحةول ةتغيرما الةستقإل عةةق الةيرضر وافلاء الةهارل والةيب الجةاعر( بينةا ااتبر  لراس

ةتغيةةر ةسةةتقإل واحةةل ضقةةط ومةةو )تيةةة  الةهةةارا  الحركيةة  افساسةةي ( بينةةةا ااتبةةر البحةةث الحةةالر 

طريقةة  الةةتية  بةواقةةف الةيةةب عةةةق ةتغيةةرين مةةةا )التحلةةيإل الةيرضةةر وافلاء الةهةةارل( كةةةا 

 يرا  التابي  .استنتج  اللراستين ضاعةي  ةتغيرما الةستقإل ومثبت  ضاعةيتب عةق الةتغ
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 ـ الباب الثالث : منهجٌة البحث وإجراءاته المٌدانٌة :3

 منهج البحث : 1ـ3

 استال  الباحثان الةنه  التجريبر لةالتةتب لطبيي  البحث ومملاضب.

 مجتمع البحث :  2ـ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتكون ةجتةس البحث ةن الةلار  الةتوسط  ضر ةركز ةحاضظ  ليةالق / بيقوبة  والبةال  

 ( .1ما سبس ةتوسطا  لةبنين وسبي  لةبنا  ، كةا ةولح ضر الجلوإل )علل

 (1الجدول )

 ٌوضح المدارس المتوسطة فً بعقوبة المركز

 مدارس البنات ت مدارس البنٌن ت

 ةتوسط  اتزلمار لةبنا  1 ةتوسط  البال رل لةبنين 1

 ةتوسط  الجوامر لةبنا  2 ةتوسط  برير لةبنين 2

 ةتوسط  ا  سةةب لةبنا  3 لةبنينةتوسط  اليراق  3

 ةتوسط  م  البنين لةبنا  4 ةتوسط  طارق بن زيال لةبنين 4

  ةتوسط  اللرر لةبنا 5 ةتوسط  افللقاء لةبنين 5

 ةتوسط  الةغ رت لةبنا  6 ةتوسط  الترة ل لةبنين 6



 ةتوسط  الياةري  لةبنا  1 ةتوسط  الكرةاء الةاتةط  1

 

 عٌنة البحث : 3ـ3

 معال    ااتيار ةتوسط  طارق بن زيال لةبنين عشواتيا ةن بين ةلار  الطالب السبي ت

كةا ااتير  ةتوسط  م  سةةب لةبنا  عشواتيا ميلاَ ةن بين الةلار  السبس معال  ، وتة  ااتيةار 

عين  البحث عشواتيا ةن طالب اللف الثانر ةتوسط لةتوسط  طةارق بةن زيةال والبةال  عةللم  

( طالبا ةنه  عشواتيا تةثةوا ضر شيبتر )ب 04يةثةون مربس شيب حيث ت  ااتيار )( طالبا 109)

( طالبةا لكةإل ةجةوعة  04و ج( قسةوا إلةق ةجةةوعتين تجريبية  ولةابط  عةةق التةوالر بواقةس )

%( ةن ةجتةس اللف الثانر ضر ةتوسط  طارق بن زيال ، مةا بالنسب  31.447يشكةون نسب  )

( طالبةة  ةةةن شةةيبتر )م و ب( 04 ةة  السةةياقا  السةةابق  إ  تةة  ااتيةةار )لةطالبةةا  ضقةةل تةة  اعتةةةال ن

( طالب  لكإل ةجةوع  يشةكةون 04قسةوا إلق  ةجةوعتين لابط  وتجريبي  عةق التوالر بواقس )

 ( طالب .05%( ةن ةجتةس اللف الثانر ضر ةتوسط  م  سةةب والبال  )88.888نسب  )

 

 تكافؤ العٌنة : 4ـ3

بةةةار التحلةةيةر القبةةةر ولرجةةةا  اتاتبةةارا  الةهاريةة  القبةيةةة  اعتةةةل  لرجةةا  اتات 

لةحلةةوإل عةةةق تكةةاضؤ الةجةةةوعتين اللةةابط  والتجريبيةة  لةةة كور واصنةةاث ضبيةةل ةيالجةة  نتةةات  

( لةةوحظ ان Ttasteاتاتبةةارا  إحلةةاتيا صيجةةال ال ةةرق بينهةةةا و لةةك باسةةتالا  ااتبةةار ) ( )

يلإل عةق تكاضؤ اليين  بالنسب  لة كور وك لك بالنسب   عشواتي  ولي  لها لتل  ةينوي  ةةا قال رو

 لإلناث.

ضةةر اتاتبةار التحلةةيةر القبةةةر لةةجةةةوعتين  ) ( الةحتسةةب ( إن قيةة  0وتشةير نتةةات  الجةةلوإل )

( وضةةر اتاتبةةارا  الةهاريةة  القبةيةة  لةةجةةةوعتين اللةةابط  4.76)  كةةور اللةةابط  والتجريبيةة 

( 1.07التةريةر ةةن افعةةق )ااتبةار  ( وضةر4.30صرسةاإل)ا ااتبةار ضةربةغ   والتجريبي   كور

بةقارنةة  قةةي  ) ( الةحتسةةب  بقيةتهةةا الجلوليةة  ولةةل   (4.15التةريةةر ةةةن افسةة إل ) ااتبةةار وضةةر

عشةواتي   قيتلةح لنةا إن ال ةرو (4.45( وةستو  لتل  )38عنل لرج  حري  ) (0.40البالغ  )

 .(0ولي  لها لتل  ةينوي  وكةا يولح بالجلوإل )

 

 (2الجدول )

 ذكور ةٌوضح داللة الفروق بٌن االختبارٌن القبلٌٌن للمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌ

قية  ) ( الجلولي   قية  ) ( الةحتسب  َا  َ   اليلل الةجةوع  نوا اتاتبار
)*( 

لتل  ال روق عنل ةستو  
5% 

 واترعش 0.40 4.76 3.36 00.15 04 لابط   كوراتاتبار التحليةر 



 القبةر

 3.65 00.94 04 تجريبي   كور

اتاتبار القبةر 
 لةهارت اصرساإل

 0.60 10.45 04 لابط   كور

4.30 

 3.11 10.35 04 تجريبي   كور

اتاتبار القبةر 
لةهارت التةرير ةن 

 افعةق

 3.05 5.94 04 لابط   كور

1.07 

 3.57 7.54 04 تجريبي   كور

اتاتبار القبةر 
هارت التةرير ةن لة

 افس إل

 3.89 9.44 04 لابط   كور

4.15 

 0.51 9.04 04 تجريبي   كور

 

 ( 390( ودرجة حرٌة )0.5.*( تحت مستوى داللة )

قيةةةة  ) ( الةحتسةةةب  ضةةةر اتاتبةةةار  إن ( الاةةةاص باصنةةةاث3وتشةةةير نتةةةات  الجةةةلوإل )

( وضةةر اتاتبةةارا  الةهاريةة  4.03) بةغةة التحلةةيةر القبةةةر لةةجةةةوعتين اللةةابط  والتجريبيةة  

التةريةر ااتبةار ( وضةر 4.05اصرساإل) ااتبار القبةي  لةةجةوعتين اللابط  والتجريبي  بةغ  ضر

بةقارنة  قةي  ) ( الةحتسةب  ولةل  ( 4.00التةرير ةن افس إل ) ااتبار ( وضر4.04ةن افعةق )

يتلةح لنةا إن  (4.45لة  )( وةسةتو  لت38عنل لرج  حرية  ) (0.40بقيةتها الجلولي  البالغ  )

 . (0عشواتي  ولي  لها لتل  ةينوي  وكةا يولح بالجلوإل ) قال رو

 

 

 (3الجدول )

 إناث ةٌوضح داللة الفروق بٌن االختبارٌن القبلٌٌن للمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌ

قية  ) ( الجلولي   قية  ) ( الةحتسب  اَ   َ  اليلل الةجةوع  نوا اتاتبار
)*( 

 روق عنل ةستو  لتل  ال
5% 

اتاتبار التحليةر 
 القبةر

 3.00 01.15 04 لابط  إناث

4.03 

0.40 

 ال روق

 عشواتي  

 3.53 10.85 04 تجريبي  إناث

اتاتبار القبةر 
 3.49 3.94 04 لابط  إناث

4.05 



 لةهارت اصرساإل

 3.13 0.15 04 تجريبي  إناث

اتاتبار القبةر 
لةهارت التةرير ةن 

 افعةق

 3.65 5.14 04 لابط  إناث

4.04 

 3.03 0.65 04 تجريبي  إناث

اتاتبار القبةر 
لةهارت التةرير ةن 

 افس إل

 3.13 0.84 04 لابط  إناث

4.00 

 0.76 0.04 04 تجريبي  إناث

 

 ( 390( ودرجة حرٌة )0.5.*( تحت مستوى داللة )

 وسائل جمع البٌانات : 3-5

 لالر اليربي .الةراجس والة .1
 اتاتبارا  والقياسا . .0
 الةقابال  الشالي . .3
 ةةيب كرت طاترت قانونر. .0
 ( .14كرا  طاترت نوا ةةتون علل ) .5
 جلار. .6
 شريط تلق. .7
 ساع  توقي  نوا كاسيو. .8
 حاسب  يلوي . .9

 

 

 

 

 أدوات البحث : 6ـ3

عةةةق  ض التيةةرف عةةةق تةةأثير اسةةتالا  طريقةة  ةواقةةف الةيةةبرلغةةاالختبببار المعرفببً :  1ـبب6ـبب3

التحليإل الةيرضر وبهةلف تحقيةق ممةلاف البحةث اسةتيان الباحثةان باتاتبةار الةيرضةر لةةرحةة  

)ةةحق  (16)"نجالء عبد الحمٌد محمد المهدي "( سن  الةلة  ةن قبإل 10اليةري  تح  عةر )

الةيرضية  لةثالث ةحةاور مةر : قةانون وةهةارا   النةواحر( ضقةرت 55) والتر تاتبر ضقراتب الـ (1

اصجابة  اللةحيح  ةةن  رالةيب ضر كرت الطاترت بواقس ثالث بلاتإل لكإل ضقرت ياتار الةاتبوطرق 

 بينها.
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 األسس العلمٌة لالختبار المعرفً : 2ـ6ـ3

الةيرضةةر نظةةرا لتطبيقةةب فوإل ةةةرت عةةةق  رقةا  الباحثةةا  بييجةةال افسةة  اليةةيةة  لالاتبةا 

 ل ييل احةل الالةاتص الةهةة  ضةر طةب  اللف الثانر الةتوسط ولةتحقيق ةن للق اتاتبار ال

الحك  عةق لالحي  اتاتبار قا  الباحثان بييجال الللق الظامرل ال ل ييةل احةل منةواا اللةلق 

الةيتةةةةل عةيةةةب ضةةةر تقةةةوي  ضقةةةرا  اتاتبةةةار ةةةةن اةةةالإل عرلةةةب عةةةةق ةجةوعةةة  ةةةةن الابةةةراء 

حركةر صبةلاء ( ضر ةجاإل عة  الن   الريالر وعة  التةلريب الريالةر والةتية  الوالةاتلين)

( ضقرا  ةنةب ضلةال عةن إجةراء 5اراته  حوإل ضقرا  اتاتبار وضر لوء ةالحظاته  ت  ح ف )

فاةراض بحثنةا الحةالر ضبةغة  ضقةرا  اتاتبةار ضةر   ( ضقرت ةن ضقراتةب الةة15تيليال  عةق )

 .(0)ةةحق  ( ضقرت54ليغتها النهاتي  )

يقةة  اتاتبةةار وإعةةالت اتاتبةةار        ولةتحقيةةق ةةةن ثبةةا  اتاتبةةار الةيرضةةر تةة  اسةةتالا  طر 

(Test and Retest( عةةةق)طالبةةا  ااتيةةرو5( ةةةن الطةةالب والطالبةةا  وبواقةةس )14 )ا 

( طةالب تة  ااتيةارم  عشةواتيا  ةةن ةتوسةط  بريةر 5عشواتيا  ةةن ةتوسةط  اتزلمةار لةبنةا  و)

مسةبوا ةةن تةاري  ، ومعيل بيةل ةةرور  01/0/0414لةبنين واجرل اتاتبار يو  افحل الةواضق 

اتاتبار افوإل ، وم   ةا يشير لب الباحثين "لةيرض  ثبا  اتاتبار يميال تطبيقب بيل ةةرور سةبي  

( ، ولحسةاب ةياةةإل اترتبةاط بةين اتاتبةارين تة  اسةتالا  ةياةةإل 17ميا  عةةق اتاتبةار افوإل")

بقيةة  )ر( الجلولية   (4.86اترتباط )بيرسون(، وبيل ةقارن  قية  )ر( الةحتسب  والتةر بةغة  )

( وجل ان اتاتبار يتةتس بلرج  ثبةا  4.45( واحتةاإل اطاء )8( عنل لرج  )4.630والبال   )

 عالي .

مةةةا بالنسةةب  لةولةةوعي  اتاتبةةار الةيرضةةر وبةةةا إن ضقراتةةب والةةح  وبةةلاتإل ال قةةرا     

ومةة ا ةةةا مكةةل   ة هوةةة  وايةةر قابةةة  لةشةةك مو التأويةةإل ضلةةال  عةةن ةالتةتةةب ليةةةر وجةةن  اليينةة  ،

الابراء والةاتلين ال ين عرض عةيه  اتاتبار الةيرضر ، ل ا ضاتاتبار بليغتب النهاتي  يتةتس 

 بالةولوعي .

 

 المهارٌة المستخدمة بالبحث : تاالختبارا 3-6ـ3

                                                           


 : ( الخبراء والمختصين هم 

جاهعح تغذاد / كلٍح الترتٍح الرٌاضٍح     علن الٌفس / الكرج الطائرج     ـ أ.د علً ٌىسف

. 

ح تغذاد / كلٍح الترتٍح الرٌاضٍح جاهع    تعلن حركً / كرج طائرج       أ.م.د. طارق حسي  -

. 

جاهعح تغذاد / كلٍح الترتٍح الرٌاضٍح     علن التذرٌة / كرج طائرج        أ.م.د. حسٍي سثهاى -

. 

جاهعح تغذاد / كلٍح الترتٍح الرٌاضٍح     تعلن حركً / كرج طائرج       م.د. هحوذ صالح   -

. 

 كرج طائرج دولً  هذرب                                   طارق لطفً   -
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 ( :19االختبار األول ـ اإلرسال) 

  : قيا  ةهارت اصرساإل.الغرض من االختبار 

  : ب كرت طاترت قانونر ، كرا  طاترت قانونية  ، شةريط قيةا  ةةياألدوات المستخدمة
 ةولةةح مةةو الةةيةةب كةةةا ياطةةطشةةريط تلةةق ةةةةون  ، جةةةلل

 ( .1) لشكإلبا

      
154 
 س 
 
 
 
 
   (0) 
 

  س ( 154(        )3)   

     (3)  
 

     (0) 

      
 
         (1    )
(6)  

         (3         ) 
 س ( 154)                      

 م 9                                    

 (1الشكل )

 ٌوضح اختبار اإلرسال

 : يقف الالعةب ضةر ةنتلةف اةط نهاية  الةةيةب )النلةف الةواجةب  مواصفات االختبار
( مةتار ةن الشةبك ( ويقةو  9لنلف الةةيب الةاطط عةق بيل )

الكةةرت ضةةوق الشةةبك  إلةةق  الالعةةب باصرسةةاإل بةةأل طريقةة  لتيبيةةر
 نلف الةةيب الةاطط. 

 : الشروط 
 ( ةحاوت .14لكإل تعب ) .1
ضر حال  لة  الكةرت لةشةبك  وولةولها لنلةف الةةيةب الةاطةط  مو اروجهةا  .0

لةاارج تحسب ةحاول  الالعب ةن لةن الةحةاوت  اليشةرت وت يحتسةب لهةا 
 نقاط.

 

  : التةر تهةبط ضيهةا الكةرت ، وان يحسب لكإل رةي  إرسةاإل لةحيح  رقة  الةنطقة  التسجٌل
 اللرج            

لرج ( ، وضر حال  سقوط الكرت عةق اةط ضالةإل 04الكةي  له ا ملالاتبار مر )              

 بين 

 ةنطقتين يحسب لالعب لرج  الةنطق  افعةق.               

 ( :19االختبار الثانً ـ اختبار تكرار التمرٌر على الحائط) 
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معرفي  –ي مهار –بذني  -األسس العلميت للكرة الطائرة وطرق القياس هحوذ صثحً حسٌٍي وحوذي عثذ الوٌعن ؛  - 

 .  136( ص 1997القاهرج ، هركس الكتاب للٌشر، :         )1، ط تحليل –



 قيا  قلرت الةاتبر عةق سرع  التةرير ةن افعةق .تبار : الغرض من االخ 

  : ( ةتةر 3حاتط مةة  ةرسو  عةيب اط ةوازل لةألرض بارت ةاا )األدوات المستخدمة
ةةةن سةةطح افرض ، يرسةة  اةةط ةةةوازل لةحةةاتط عةةةق افرض 

 ( سنتةتر، كرت طاترت ، ساع  توقي .184ويبيل عنها )

 : ( 184لاةةط الةة ل يبيةةل عةةن الحةةاتط بةقةةلار )يقةةف الةاتبةةر اةةةف امواصببفات االختبببار
سنتةتر )اط التةرير( عةق ان يةسك الكرت باليةلين مةةا  الوجةب 
ثة  يقةةو  بةةالتةرير تجةةا  الحةاتط ومعةةةق الاةةط الةرسةةو  عةةةق ان 
ترتل الكرت وتلةإل إليةب ةةرت ماةر  اةةف اةط التةريةر لةتابية  
التةريةر ةةن افعةةق ، يسةتةر الةاتبةر ضةر اصعةلال لةةلت نلةةف 

 (.0لشكإل )باةولح  مو ثاني ( كةا 34لقيق  )

 

 

 (2الشكل )

 ٌوضح اختبار التمرٌر

 
 
 

 الشروط : 
 يت  التةرير ضر جةيس ضترا  افلاء ةن اةف اط التةرير. .1
 يجب ان يكون التةرير معةق الاط الةرسو  عةق الحاتط. .0
 ثاني (. 34اي  التةريرت افولق ولةلت )يبلم حساب الزةن بل .3
يجةةب عنةةل بلايةة  اتاتبةةار ةسةةك الكةةرت باليةةلين مةةةا  الوجةةب ثةة  ملاء التةريةةر  .0

 بافلابس.
إ ا ارجةةة  الكةةةرت عةةةن الحةةةاتط ، مو تةسةةة  الحةةةاتط مسةةة إل الاةةةط الةرسةةةو   .5

وارتل  بطريق  جية  الةاتبر يتابس التةرير ةن مةا  اط التةرير ، ضر جةيس 
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  عةق الةاتبةر إةسةاك الكةرت وةيةاولت البلاية  بةن   مسةةوب بلاية  م   الحات
 اتاتبار الةت ق عةيب.

 يجب استالا  ةهارت التةرير ةن افعةق بافلابس لون ايرما. .6
ثانية (  34عةق الةاتبر التوقف عن افلاء ضةور إعةالن الحكة  انتهةاء ضتةرت الةـ) .7

 الةقررت.

 ثانية ( الةقةررت ، وت  34حاتط اةالإل الةـ): يحسب علل ةرا  ةالةس  الكرت لةالتسجٌل
اللرجةة  النهاتيةة   رةحاولةة  تاةةالف الشةةروط السةةابق  كرمةةا وتيتبةة         تحسةةب مل 

( ، ويجةةب 3×ثانيةة ( ةلةةروب ) 34لةةاتبةةر مةةر عةةلل الةحةةاوت  اللةةحيح  ضةةر )
ةالحظ  عل  حساب الكرا  الةةررت ضر بلاي  اتاتبار مو التةريرت لكةإل توقةف نتيجة  

 قا  بب الةاتبر . لاطا
 ( :.2االختبار الثالث ـ اختبار التمرٌر من األسفل بالذراعٌن) 

 :قيا  قلرت الةاتبر عةق سرع  التةرير وةقلار تةكنب ةن ةهارت  الغرض من االختبار
 التةرير ةن افس إل بال راعين.

 : حاتط مةة  ، يرس  عةق افرض اط ةوازل لةحاتط يبيةل عنةب  األدوات المستخدمة
(سنتةتر )اط التةريةر( وةواجهةا لةحةاتط ، يةسةك الةاتبةر الكةرت باليةلين 184قلار)بة

ليق ضها إلق الحاتط ث  يستقبةها بالتةرير باليلين إلق افس إل إلةق الحةاتط لترتةل مليةب ةةرت 
( ضيةةا 0ثاني ( . ويستال  ن ة  الشةكإل رقة )34مار  اةف اط التةرير ليتابس ولةلت )

 حاتط .علا الاط الةرسو  عةق ال

 : الشروط 
 يت  التةرير ضر جةيس ضترا  افلاء ةن اةف اط التةرير. .1
 ثاني (. 34يبلم حساب الزةن ةن بلاي  التةريرت افولق ولةلت ) .0
إ ا سةةقط  الكةةرت بيةةل ارتةةلالما ةةةن الحةةاتط قبةةإل اةةط التةريةةر عةةةق الةاتبةةر  .3

 ار.إةساكها والبلء بالتةرير ةن اةف الاط كةا مو الحاإل ضر بلاي  اتاتب
 إ ا اطا الةاتبر مثناء افلاء ضوق اط التةرير ت تحسب التةريرت. .0
 يجب استالا  ةهارت التةرير ةن افس إل بال راعين لون ايرما. .5
 ثاني ( . 34عةق الةاتبر التوقف عن افلاء ضور إعالن الحك  انتهاء ضترت الـ) .6

 : انية ( )الةحةاوت  ث 34يحسب علل ةرا  ةالةس  الكرت لةحاتط ضر ضترت الةـ) التسجٌل
اللةةحيح  ضقةةط وضقةةا لةشةةروط السةةابق  كرمةةا( واللرجةة  النهاتيةة  مةةر عةةلل الةحةةاوت  

 ( مل انب لكإل تةرير  لحيح  ثالث نقاط.3)×ثاني ( ةلروب   34اللحيح  ضر الـ)
 

 : المعاٌٌر والمستوٌات 
 ( يولح الةيايير والةستويا  لةجنسين عةق م ا اتاتبار.0الجلوإل )

 (4الجدول )

 ٌوضح المعاٌٌر والمستوٌات على اختبار التمرٌر من األسفل

 ةةتاز جيل ةتوسط لييف الجن 

 ضأكثر 35 30-08 07-18 17اقإل ةن  سيلا 

 ضأكثر 04 39-30 31-00 01اقإل ةن  رجاإل
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 التجربة االستطالعٌة : 1ـ3

سي  وللةان بهلف ةيرض  مم  الةيوقا  التر قل تواجب الباحثان عنل تن ي  التجرب  الرتي 

الحلوإل عةق نتات  ةوثوق  مجر  الباحثان تجرب  اسةتطالعي  يةوةر افحةل واتثنةين الةةواضقين 

 (5( مضةرال وبواقةس )14لةباحا عةةق ) والنلف ضر تةا  الساع  التاسي   0/0414/ 00و  01

ري  ( طالبا  لةيرض  الوق  الةستغرق ضر تن ي  اتاتبار الةيرضر واتاتبارا  الةها5طالب و)

والتأكةةةل ةةةةن لةةةالحي  اتاتبةةةارا  وةةةةل  ت اعةةةإل عينةةة  البحةةةث ضةةةر تن يةةة  اتاتبةةةار الةيرضةةةر 

 واتاتبارا  الةهاري .

 االختبارات القبلٌة : 9ـ3

ت  إجراء اتاتبارا  القبةي  عةق ةل  يوةين بواقةس يةو  واحةل لكةإل ةةن الطةالب ويةو   

 0و  1اتثنةين والثالثةاء الةةواضقين   لةطالبا  و لك ضر تةا  الساع  التاسي  والنلف ةن يةوةر

/3/0414 . 

 

 المنهج التعلٌمً : 9ـ3

قا  الباحثةان بيعةلال الةةنه  الهةالف إلةق تحسةين التحلةيإل الةيرضةر والجانةب الةهةارل 

لةةتغيرا  قيل البحث لطةبة  اللةف الثةانر الةتوسةط وبهةلف التأكةل ةةن لةح  وسةالة  افسة  

ل  ةالتةتةةب لجةةن  وعةةةر اليينةة  اسةةتأن  الباحثةةان بةة راء اليةةية  الةتبيةة  ضةةر ولةةس الةةةنه  وةةة

( ال ين عةرض عةةيه  وقةل تة  ولةس الةةنه  بلةيغتب النهاتية  ، وتلةةن الابراء والةاتلين)

  9/5/0414ولغايةة   3/3/0414( مسةةابيس لة تةةرت ةةةن 14( وحةةلت تيةيةيةة  ولةةةلت )04الةةةنه  )

لقيق  ةن زةن الوحلت التيةيةي  لةلر   (07ـ  04ضر افسبوا وبزن قلر  ) ( وحلتين0وبواقس )

تاةةص الوحةةلت  وتحليةةلا" )القسةة  الرتيسةةر / الجانةةب التطبيقةةر( ةةةس ةراعةةات افةةةور الياةةة  التةةر

اسةتالة  طريقة  الةتية  بةواقةف الةيةب إذ  التيةيةي  لةةلر  )القسة  اصعةلالل والقسة  الاتةاةر(

الة  الطريقةة  التقةيليةة  لةةجةةةوعتين لةةجةةةوعتين التجريبيةة   كةةور والتجريبيةة  إنةةاث بينةةةا اسةةت

 اللابط   كور واللابط  إناث .

  االختبارات البعدٌة : .1ـ3

بيةةةل اتنتهةةةاء ةةةةن تطبيةةةق الةةةةنه  قةةةا  الباحثةةةان بةةةيجراء اتاتبةةةارا  البيليةةة  لكةتةةةا  

التةةةر مجريةةة  ضيهةةةا  فالةجةوعتين)اللةةةابط  والتجريبيةةة (ةراعين ضةةةر  لةةةك ن ةةة  اللةةةر و

                                                           


 ( الخثراء والوختصٍي هن : 

جاهعح تغذاد / كلٍح الترتٍح                  علن التذرٌة الرٌاضً              ـــ  أ.د ههذي كاظن 

  الرٌاضٍح .

جاهعح تغذاد / كلٍح الترتٍح    طرائك تذرٌس        ـــ  أ.د فاطوح ًاصر حسٍي

 الرٌاضٍح .

جاهعح دٌالى / كلٍح الترتٍح    طرائك تذرٌس         ـــ أ.م.د هاجذج حوٍذ كوثش 

 األساسٍح .



ةةةن حيةةث الةكةةان والزةةةان وطريقةة  اتاتبةةار قةةلر اصةكةةان . إ  تةة  إجةةراء اتاتبةةارا  القبةيةة  

اتاتبارا  الةيرضي  والةهاري  عةق ةل  يوةين بواقس يو  واحةل لكةإل ةلرسة  ضةر تةةا  السةاع  

 . 11/5/0414و14التاسي  والنلف ةن يوةين اتثنين والثالثاء الةواضقين

 

 الوساتإل اصحلاتي  التالي :استال  الباحثان  الوسائل اإلحصائٌة : 11ـ3

 الوسط الحسابر. .1
 اتنحراف الةييارل. .0
 ةيةإل ارتباط بيرسون. .3
 ( لةجةوعتين ةترابطتين.T testااتبار ) ( لة روق ) .0
 ( لةجةوعتين اير ةترابطتين.T testااتبار ) ( لة روق ) .5
 

 ـ الباب الرابع : عرض النتائج وتحلٌلها ومناقشتها :4

 

بٌن االختبارات القبلٌبة والبعدٌبة للمجمبوعتٌن الضبابطة والتجرٌبٌبة عرض نتائج الفروق  1ـ4 

فً اختبار التحصٌل المعرفً واالختبارات المهارٌة للذكور واإلناث وتحلٌلها ومناقشتها 

: 

 

 

 

 (5الجدول رقم )

  ٌبٌن الفروق بٌن االختبارات القبلٌة والبعدٌة وقٌمتً )ت( المحتسبة والجدولٌة وداللتهما اإلحصائٌة

 للذكور فً اختبارات التحصٌل المعرفً واألداء المهاري للمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة  

ف ف  اليين  الةجةوع  نوا اتاتبار
0  ) (  قية

 الةحتسب 
قية  ) ( الجلولي  

)*( 
 لتل  ال روق 

اتاتبار 
 التحليةر

 8.49 1.94 3.05 04 لابط   كور

0.49 

 مناك ضروق

تجريبي   ةينوي 
  كور

04 9.95 0.56 17.35 

                                                           
 فروق الوتىسطاخ )تٍي الوجوىعتٍي الضاتطح والتجرٌثٍح(. *(  

 هرتع فروق الوتىسطاخ .**( 

 

 



ااتبار ةهارت 
 اصرساإل

  ا  لتل  5.04 3.46 3.74 04 لابط   كور

 إحلاتي 
تجريبي   
  كور

04 15.15 0.74 05.49 

ااتبار التةرير 
 ةن افعةق

 0.69 0.66 0.84 04 لابط   كور

تجريبي  
  كور

04 10.74 0.75 13.81 

ااتبار التةرير 
 ةن افس إل

 0.67 0.03 0.55 04 لابط   كور

تجريبي  
  كور

04 13.34 3.47 19.31 

 

 

 ( 190( ودرجة حرٌة )0.5.*( تحت مستوى داللة )

بيةةل تلةةحيح اسةةتةارا  اتاتبةةار التحلةةيةر القبةةةر والبيةةلل لةةجةةةوعتين اللةةابط  

اللرجا  إحلاتيا  ( وبيل ةيالج  تةك 3والتجريبي  وضقا" لة تاح اصجابا  اللحيح  )ةةحق رق  

القبةةر والبيةلل  رقيةة  ) ( الةحتسةب  بةين اتاتبةا بةغة ( T testباستالا  ااتبار ) (       )

( وبيةل 17.35( ضر حةين بةغة  قيةتهةا لةةجةوعة  التجريبية  )8.49لةةجةوع  اللابط  بةغ  )

%( ولرج  5  )( عنل ةستو  لتل0.49الجلولي  البالغ  )الةحتسب  ةس القية  قية  ) (  ةقارن 

( يتلةح لنةا إن قيةة  ) ( الةحتسةب  اكبةر ةةن قيةتهةا الجلولية  ةةةا يةلإل عةةق وجةول 19حري  )

ضروق  ا  لتل  ةينوي  بين كإل ةن اتاتبار التحليةر القبةةر واتاتبةار البيةلل  لةةجةةوعتين 

 اللابط  والتجريبي  وللالح اتاتبارا  البيلي  ضر الةجةوعتين .

والبيلي  قيل البحث )اصرساإل ، والتةريةر   اتبارا  الةهاري  الثالث القبةيمةا بالنسب  لال

ةن افعةق ، والتةرير ةن افس إل( لةةجةوعتين اللابط  والتجريبي  ضبيل تقيةي  افلاء الةهةارل 

لكإل طالب ةن مضةرال اليينتةين اللةابط  والتجريبية  و لةك حسةب طريقة  التسةجيإل الاالة  بكةإل 

را  الثالث ، ت  ةيالج  اللرجا  إحلاتيا لكإل ااتبار باسةتالا  ااتبةار ) ( ااتبار ةن اتاتبا

(T test) القبةةةر والبيةةلل لةةجةوعةة  اللةةابط  ضةةر  ربةغةة  قيةةة  ) ( الةحتسةةب  بةةين اتاتبةةا

( مةةا ضةر التةريةر 05.49( ضر حين بةغ  قيةتهةا لةةجةوعة  التجريبية  )5.04ااتبار اصرساإل )

( لةةجةوعة  التجريبية  وضةر التةريةر 13.81لةةجةوع  اللةابط  و)( 0.69ةن افعةق ضبةغ  )

( لةةجةوعة  التجريبية  ، وبيةل ةقارنة  19.31( لةةجةوع  اللابط  و)0.67ةن افس إل بةغ  )

( 19%( ولرجة  حرية  )5( عنةل ةسةتو  لتلة  )0.49القي  الةحتسب  بالقية  الجلولي  البالغة  )

ةةن قيةتهةا الجلولية  ومة ا يةلإل عةةق وجةول ضةروق  ا   يتلح لنا إن قيةة  ) ( الةحتسةب  اكبةر

لتل  ةينوي  بين اتاتبارا  القبةي  والبيلي  ضر الةجةوعتين اللابط  والتجريبي  ضر الةهارا  

 قيل البحث وللالح اتاتبارا  البيلي  لةةجةوعتين . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6الجدول )

 ٌمتً )ت( المحتسبة والجدولٌة وداللتهما اإلحصائٌة ٌبٌن الفروق بٌن االختبارات القبلٌة والبعدٌة وق

 لإلناث فً اختبارات التحصٌل المعرفً واألداء المهاري للمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة  

ف * اليين  الةجةوع  نوا اتاتبار
01
ف 

0
 ** 

قية  ) ( 
 الةحتسب 

قية  ) ( 
 الجلولي  )*(

 لتل  ال روق 

اتاتبار 
 التحليةر

 5.79 3.07 0.54 04 لابط  إناث

0.49 

 مناك ضروق

 ةينوي   

  ا  لتل  

 إحلاتي 

 04.67 0.01 11.15 04 تجريبي  إناث

ااتبار ةهارت 
 اصرساإل

 3.09 5.48 3.75 04 لابط  إناث

 15.03 0.66 15.94 04 تجريبي  إناث

ااتبار التةرير 
 ةن افعةق

 شواتي ال روق ع 0.49 1.15 0.89 4.57 04 لابط  إناث

                                                           
*

1
 فروق الوتىسطاخ )تٍي الوجوىعتٍي الضاتطح والتجرٌثٍح(.  

 ** هرتع فروق الوتىسطاخ .



 14.70 5.06 10.65 04 تجريبي  إناث

0.49 

 مناك ضروق

 ةينوي   

  ا  لتل  

 إحلاتي 

ااتبار التةرير 
 ةن افس إل

 3.07 0.89 0.05 04 لابط  إناث

 01.31 3.13 10.95 04 تجريبي  إناث

 

 ( 190( ودرجة حرٌة )0.5.*( تحت مستوى داللة )

صنةةةاث لةةجةةةةوعتين اللةةةابط  والتجريبيةةة  ضةةةر ( الاةةةاص با6وتشةةةير نتةةةات  الجةةةلوإل )

اتاتبارا  القبةي  والبيلي   لةةتغيرا  قيةل البحةث إن قيةة  ) ( الةحتسةب  لةةجةوعة  اللةابط  

( وبيةل 04.67( مةةا قيةتهةا لةةجةوعة  التجريبية  بةغة  ) 5.79)  ضر اتاتبار التحليةر بةغ 

( يتلةح 19%( ولرجة  حرية  )5تو  لتل  )ةس ( عنل0.49ةقارنتها بالقية  الجلولي  البالغ  )

لنا إن قية  ) ( الةحتسب  اكبر ةن قيةتها الجلولي  ةةا يلإل عةق وجول ضروق  ا  لتل  ةينوي  

بةةين كةةإل ةةةن اتاتبةةار التحلةةيةر القبةةةر والبيةةلل لةةجةةةوعتين اللةةابط  والتجريبيةة  وللةةالح 

 اتاتبارا  البيلي  لةةجةوعتين .

ا  الةهاري  ضقل بةغ  قية  ) ( الةحتسةب  لةةجةوعة  اللةابط  ضةر مةا بالنسب  لالاتبار

( وضر التةرير ةن افعةةق 15.03( وبةغ  قيةتها لةةجةوع  التجريبي  )3.09ااتبار اصرساإل )

( لةةجةوعة  التجريبية  وضةر 14.70( لةةجةوعة  اللةابط  و)1.15بةغ  قية  ) ( الةحتسةب  )

( 01.31( لةةجةوعةةة  اللةةةابط  و)3.07ةحتسةةةب  )التةريةةةر ةةةةن افسةةة إل بةغةةة  قيةةةة  ) ( ال

( عنةل ةسةتو  0.49لةةجةوع  التجريبي  وبيل ةقارن  القةي  الةحتسةب  بالقيةة  الجلولية  البالغة  )

( يتلح لنا إن قية  ) ( الةحتسب  اكبر ةن قيةتها الجلولي  ضةر 19%( ولرج  حري  )5لتل  )

ةةجةوع  اللابط  وم ا يلإل عةق وجول ضةروق كإل اتاتبارا  علا ااتبار التةرير ةن افعةق ل

 ا  لتل  ةينوي  بين اتاتبارا  القبةي  والبيلي  لإلناث ضر الةهةارا  قيةل البحةث لةةجةةوعتين 

اللابط  والتجريبي  وللالح اتاتبارا  البيلية  لةةجةةوعتين عةلا ااتبةار التةريةر ةةن افعةةق 

إلق عل  وجةول ضةروق بةين اتاتبةارين القبةةر  لةةجةوع  اللابط  إناث ال ل تشير نتاتجب تشير

 والبيلل .

( وجول ضروق  ا  لتلة  ةينوية  ضةر 6و  5وضر سياق ةا تقل  مظهر  نتات  الجلاوإل )

جةيس الةتغيرا  الةبحوث  بالنسب  لةةجاةيس التجريبي  لة كور واصناث ةا علا ةهارت التةرير ةةن 

الباحثةان إن عةل  التطةور ضيهةا يرجةس إلةق  لوييتق  اللابطافعةق بالنسب  لإلناث ضر الةجةوع  

الطريقةة  التقةيةةلل التةةر ت تراعةةر التشةةويق والةناضسةة  بةةين الطالبةةا  مةةةا ةينويةة  ال ةةروق لبةةاقر 

الةتغيرا  كانة  ثةةرت تطبيةق طريقة  ةواقةف الةيةب ضلةال" عةن روح الةشةارك  والتيةاون ضةر 

ةةةاعر وانقلةةاء وقةة  الةحالةةرت بةةلون الةجةوعةة  التجريبيةة  وشةةيورم  بالرلةةا والتنةةاض  الج

الشةةيور بالةةةةإل بيكةة  الةة ل ظهةةر عةةةق الةجةوعةة  اللةةابط  لةةة كور واصنةةاث الةة ين يتبيةةون 

افسةوب التقةيلل ضر الةتية  والة ل ياةةوا ةةن التيةاون والةشةارك  الجةاعية  ، ضلةال" عةن  لةك 

واصنةةاث ييةةول إلةةق يةةر  الباحثةةان إن سةةبب ال ةةروق الحالةةة  ضةةر الةجةةاةيس التجريبيةة  لةةة كور 

اتستثةار افةثإل لوق  اللر  ال ل تية  ضيب الطةب  ةتةقين التغ ي  الراجي  ةن الةلر  ةن جه  



وةن ةساعل  مضرال الةجةوعة  لبيلةه  الةبيض ةةةا يةؤلل إلةق اكتسةاب ابةرا  إلةاضي  عكة  

ويؤكةل " عثةةان  الةجةوع  اللابط  التر ينتظر ضيها الةتية  ضترت زةني  لتتةقر التغ ية  الراجية 

ةحةل عبل الغنر " " إ ا مرلنا الحلوإل عةق ملاء حركر تا  ضان م ا ت يأتر عن طريق التةرين 

 ( .00ضقط وإنةا بالتةرين ةلاضا" إليب التغ ي  الراجي  " )

ويجةةب اصشةةارت إلةةق إن الطريقةة  التقةيليةة  كةةان لهةةا ميلةةا" تةةأثير ضةةر زيةةالت التحلةةيإل 

هارل ضةر الةهةارا  الةثالث قيةل البحةث ، إ  تشةير ةيظة  اللراسةا  الةيرضر وتحسين افلاء الة

والبحوث إن الوا ةجةوعة  ةةن افضةرال فل برنةاة  تيةيةةر مو تةلريبر يزيةل ةةن الةسةتو  

الةيرضر والةهارل و لك لةرور تةك الةجةوع  بةالابرا  التةر يحتويهةا  لةك البرنةاة  ، إت إن 

التطةور الكبيةر ةقارنة  بالةجةوعة  التجريبية  التةر  التحسن ضر الةجةوعة  اللةابط  ت يلةامر

 كان  تتية  بطرق  ةواقف الةيب .

وضر لوء ةا تقل  يتلح تحقيق ال رض افوإل لةبحث بوجول ضةروق ةينوية   ا  لتلة  

إحلاتي  ضر اتاتبارا  القبةي  والبيلي  لة كور واصناث ضر كإل ةةن ااتبةار التحلةيإل الةيرضةر 

 ةهارل لةةجةوعتين اللابط  والتجريبي  وللالح اتاتبارا  البيلي . وااتبارا  افلاء ال

 

عببرض نتببائج الفببروق بببٌن االختبببارات البعدٌببة للمجمببوعتٌن الضببابطة والتجرٌبٌببة فببً  -4-2

اختبار التحصٌل المعرفً واالختبارات المهارٌة للذكور واإلنباث وتحلٌلهبا ومناقشبتها 

: 

 

 

 

 

 

 

 (1الجدول )

 الضابطة والتجرٌبٌة نق بٌن االختبارات البعدٌة للذكور فً المجموعتٌٌبٌن داللة الفرو

 اَ   َ  اتاتبار اليين  الةجةوع  نوا اتاتبار
قية  ) ( 
 الةحتسب 

قية  ) ( 
 الجلولي  )*(

 لتل  ال روق 

 مناك ضروق 0.40 7.94 0.66 05.64 ملبيلل 04 لابط   كوراتاتبار 
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 التحليةر

تجريبي  
  كور

 3.11 30.85 ملبيلل 04
 ةينوي   

  ا  لتل  

 لاتي إح
ااتبار ةهارت 
 اصرساإل

 3.38 15.75 ملبيلل 04 لابط   كور

14.83 
تجريبي  
  كور

 3.70 07.54 ملبيلل 04

ااتبار التةرير 
 ةن افعةق

 3.09 8.74 ملبيلل 04 لابط   كور

8.09 
تجريبي  
  كور

 6.18 00.04 ملبيلل 04

التةرير  ااتبار
 ةن افس إل

 3.90 11.55 ملبيلل 04 لابط   كور

8.48 
تجريبي  
  كور

 0.61 00.54 ملبيلل 04

 

 ( 390( ودرجة حرٌة )0.5.*( تحت مستوى داللة )

بيةةل ةيالجةة  نتةةات  اتاتبةةارا  البيليةة  لةةة كور لةةجةةةوعتين اللةةابط  والتجريبيةة  ضةةر 

( 7.94( بةغ  قية  ) ( الةحتسب  )T testار ) ( )ااتبار التحليإل الةيرضر وباستالا  ااتب

%( ولرجةة  حريةة  5( عنةةل ةسةةتو  لتلةة  )0.40وبيةةل ةقارنتهةةا بقيةةة  ) ( الجلوليةة  البالغةة  )

( يتلح لنا إن قية  ) ( الةحتسب  اكبر ةن قيةتهةا الجلولية  ومة ا يةلإل عةةق وجةول ضةروق 38)

يةةلل لةةجةةةوعتين اللةةابط  والتجريبيةة   ا  لتلةة  ةينويةة  بةةين كةةإل ةةةن اتاتبةةار التحلةةيةر الب

 وللالح الةجةوع  التجريبي  .

مةا بالنسةب  لالاتبةارا  الةهارية  البيلية  قيةل البحةث لةةجةةوعتين اللةابط  والتجريبية  

( بةغةة  قيةةة  ) ( T testضبيةةل ةيالجةة  النتةةات  إحلةةاتيا لكةةإل ةهةةارت باسةةتالا  قةةانون ) ( )

( وااتبةةار 8.09وضةةر ااتبةةار التةريةةر ةةةن افعةةةق )( 14.83الةحتسةةب  ضةةر ااتبةةار اصرسةةاإل)

( عنةل ةسةةتو  0.40( وبيةل ةقارنتهةةا بقيةة  ) ( الجلولية  البالغة  )8.48التةريةر ةةن افسة إل )

يتلةح لنةا إن قيةة  ) ( الةحتسةب  اكبةر ةةن قيةتهةا الجلولية   (38ولرجة  حرية  )%( 5لتل  )

تبةارا  البيلية  لةة كور ضةر الةجةةوعتين وم ا يلإل عةق وجول ضروق  ا  لتل  ةينوي  بين اتا

 اللابط  والتجريبي  وللالح الةجةوع  التجريبي  .

 

 

 (9الجدول )

 الضابطة والتجرٌبٌة نٌبٌن داللة الفروق بٌن االختبارات البعدٌة لإلناث فً المجموعتٌ



 اَ   َ  اتاتبار اليين  الةجةوع  نوا اتاتبار
قية  ) ( 
 الةحتسب 

قية  ) ( 
 )*( الجلولي 

 لتل  ال روق 

اتاتبار 
 التحليةر

 3.88 05.55 ملبيلل 04 لابط  إناث

6.15 

0.40 

 

 مناك ضروق

 ةينوي   

  ا  لتل  

 إحلاتي 

 3.76 33.44 ملبيلل 04 تجريبي  إناث

ااتبار ةهارت 
 اصرساإل

 6.85 7.65 ملبيلل 04 لابط  إناث

7.17 

 3.57 04.45 ملبيلل 04 تجريبي  إناث

ااتبار التةرير 
 ةن افعةق

 0.99 5.85 ملبيلل 04 لابط  إناث

6.93 

 6.70 17.34 ملبيلل 04 تجريبي  إناث

ااتبار التةرير 
 ةن افس إل

 3.84 7.45 ملبيلل 04 لابط  إناث

14.19 

 3.80 19.35 ملبيلل 04 تجريبي  إناث

 

 ( 390( ودرجة حرٌة )0.5.*( تحت مستوى داللة )

( الاةةةاص باصنةةةاث لةةجةةةةوعتين اللةةةابط  والتجريبيةةة  ضةةةر 8شةةةير نتةةةات  الجةةةلوإل )وت

اتاتبةةةارا  البيليةةة   لةةتغيةةةرا  قيةةةل البحةةةث إن قيةةةة  ) ( الةحتسةةةب  لةةجةةةةوعتين اللةةةابط  

 والتجريبي  ضر اتاتبار التحليةر بةغ   

%( ولرج  حري  5) ( عنل ةستو  لتل 0.40الجلولي  البالغ  ) بقيةتها( وبيل ةقارنتها 6.15)  

( يتلح لنا إن قية  ) ( الةحتسب  اكبر ةن قيةتهةا الجلولية  ومة ا يةلإل عةةق وجةول ضةروق 38)

 ا  لتلةة  ةينويةة  بةةين كةةإل ةةةن اتاتبةةار التحلةةيةر البيةةلل لإلنةةاث ضةةر الةجةةةوعتين اللةةابط  

 والتجريبي  وللالح الةجةوع  التجريبي .

  لةةجةةةوعتين اللةةابط  والتجريبيةة  لةةهةةارا  مةةةا بالنسةةب  لالاتبةةارا  الةهاريةة  البيليةة

( بةغ  T testالثالث قيل البحث وبيل ةيالج  النتات  إحلاتيا لكإل ةهارت باستالا  قانون ) ( )

( 6.93( وضةةر ااتبةةار التةريةةر ةةةن افعةةةق)7.17قيةةة  ) ( الةحتسةةب  ضةةر ااتبةةار اصرسةةاإل)

( عنةل 0.40يةة  ) ( الجلولية  البالغة  )( وبيل ةقارنتها بق14.19وااتبار التةرير ةن افس إل )

( نالحةةظ إن قيةةة  ) ( الةحتسةةب  اكبةةر ةةةن قيةتهةةا 38%( ولرجةة  حريةة  )5ةسةةتو  لتلةة  )

الجلوليةة  ومةة ا يةةلإل عةةةق وجةةول ضةةروق  ا  لتلةة  ةينويةة  بةةين اتاتبةةارا  البيليةة  لإلنةةاث ضةةر 

 الةجةوعتين اللابط  والتجريبي  وللالح الةجةوع  التجريبي  .

تقل  يتلح ان لطريق  التية  بةواقةف الةيةب افضلةةي  عةةق الطريقة  التقةيلية  ضةر  وةةا 

 الةةتية  لتةزوزيالت التحليإل الةيرضر وافلاء الةهارل حيث تؤكةل اللراسةا  ان مة   الطريقة  

الت اعةإل  تسةاعل عةةق زيةالت ايجابية  الةتيةةةين ةةن اةالإل كةةا بابرا  مقرب إلةق الواقةس اليةةةر



وتزيةل ةةن إكسةاب الةةتية  فنةواا الابرا )الةيرضية  والةهارية   ةةارسة  الةيةب ااتجتةاعر مثن

( ضلال" 03والوجلاني ( ةةا يساعل عةق تحقيق القلرت عةق التطبيق اليةةر ضر الةواقف الةاتة  )

عةةن حةةرص الباحثةةان ضةةر اسةةتالا  التكةةرارا  ضةةر تيةةة  الةهةةارا  الةبحوثةة  ويؤكةةل " ةوسةةتلن 

mosstdn اعلت افساسةي  والشةرط الةطةةوب افسةا  ضةر تيةة  الةهةارا  الحركية  " بأن " الق

 ( .00وال ل يظهر تقلةا" والحا" ضر التية  مو اتمتةا  بزيالت علل الةحاوت  وتنوعها " )

وضر لوء ةا تقل  يتلح تحقيق ال رض الثانر لةبحث بوجول ضروق ةينوي   ا  لتل  إحلاتي  

يبيةة  ضةةر اتاتبةةارا  البيليةة  ضةةر كةةإل ةةةن ااتبةةار التحلةةيإل بةةين الةجةةةوعتين اللةةابط  والتجر

 الةيرضر وااتبارا  افلاء الةهارل بالنسب  لة كور واصناث وللالح الةجةوع  التجريبي  .

 

 االستنتاجات والتوصٌات -5

 االستنتاجات : -5-1

 ضر لوء نتات  البحث قا  الباحثان باستنتاج ةا يةر :

بةةين نتةةات  اتاتبةةارا  القبةيةة  والبيليةة  لةةجةةةوعتين  وجةةول ضةةروق  ا  لتلةة  ةينويةة  .1
اللابط  والتجريبي  لة كور واصناث ضر جةيس الةتغيرا  الةبحوث  وللةالح الةجةوعة  

 التجريبي  . 
وجةةول ضةةروق  ا  لتلةة  ةينويةة  بةةين نتةةات  اتاتبةةارا  البيليةة  لةةجةةةوعتين اللةةابط   .0

ا  الةبحوث  وللالح الةجةوعة  التجريبية  والتجريبي  لة كور واصناث ضر جةيس الةتغير
 . 

إن لةطريق  التقةيلي  وطريق  التية  بةواقف الةيةب التةأثير ضةر زيةالت التحلةيإل الةيرضةر  .3
تحسين افلاء الةهارل لل  طالب وطالبا  اللف الثانر ةتوسط ضر بيض اكتساب وو

 ةهارا  الكرت الطاترت.
 . ةق الطريق  التقةيلي إن لطريق  التية  بةواقف الةيب افضلةي  ع .0
إن التية  بطريق  ةواقف الةيب لب تأثير والح وكبير ضر زيالت التحليإل الةيرضر لةل   .5

 طالب وطالبا  اللف الثانر ةتوسط .
إن الةةتية  بطريقةة  ةواقةةف الةيةةب لةةب تةةأثير والةةح وكبيةةر ضةةر اكتسةةاب وتحسةةين وافلاء  .6

 وطالبا  اللف الثانر ةتوسط .الةهارل لةهارا  الكرت الطاترت الةبحوث  لل  طالب 
 التوصٌات : -5-2
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ضةةر لةةوء نتةةات  البحةةث وةةةن اةةالإل ةةةا لةسةةب الباحثةةان ةةةن ت اعةةإل عينةة  البحةةث مثنةةاء 

 البرناة  التيةيةر ، يولر الباحثان ةا يةر :

لةةرورت التنةةوا ضةةر اسةةتالا  طراتةةق التةةلري  ومسةةاليب الةةتية  ضةةر الةراحةةإل اللراسةةي   .1
 الةاتة   .

 التية  بةواقف الةيب ضر الةراحإل الةتوسط  واصعلالي  .استالا  طريق   .0
إجةةةراء بحةةةوث ةشةةةابه  باسةةةتالا  طريقةةة  ةواقةةةف الةيةةةب ضةةةر اليةةةاب ريالةةةي  ماةةةر   .3

 وةهارا  ريالي  جليلت .
لراس  اثر طريق  التية  بةواقف الةيب عةق ةهارا  مار  ةن ةهةارا  الكةرت الطةاترت  .0

. 
 عةق بيض اللرو  النظري   .لراس  اثر طريق  التية  بةواقف الةيب  .5
حث ةلرسر التربي  الريالي  لت الل الطرق التقةيلي  ضر عةةي  التية  واعتةال افساليب  .6

 الحليث  .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 المصادر العربٌة

 

  بلون لار نشر،  التدرٌس واألنشطة الرٌاضٌة المدرسٌةةحةل عاطف افبحر ؛ ( :
0441. ) 

  اصةارا  اليربي   0، ط رائق التدرٌس واستراتٌجٌاتهطةحةل ةحةول الحية  ؛( :
 ( .0443الةتحلت  ، اليين ، لار الكتاب الجاةير ، 

  التية  بالةيب   ...............www.alnarges.com   › ... ›ةنتل  الةيةةين  . 

  لبنٌة أكادٌمٌة للتحصٌل المعرفً كمتغٌر فً  مالمحم.ل ةلط ق السايح ةحةل ؛
 - www.g111g.com/.../t144443.html....0449،  دراسات التربٌة الرٌاضٌة
 الةةةك  اليربي  السيولي   .

 0448تشرين الثانر )نوضةبر(  17اتعلال الةهارل ضر التلريب الريالر ... 
www.g111g.com/.../t125600.html............ -   الةةةك  اليربي  السيولي. 

  1، ط أساسٌات التدرٌس ومهاراته وطرقه العامةضؤال حسن مبو الهيجاء ؛          :
 ( .0441 )افرلن ، عةان ، لار الةنام  لةنشر والتوزيس ،

  .......  طراتق التلريalbra/g23a.htm-www.khayma.com/beshr 

  افرلن ،  1، ط طرائق التدرٌس العامةتوضيق احةل ةرعر، وةحةل ةحةول الحية  ؛( :
 ( .0440عةان ، لار الةسيرت لةنشر والتوزيس ، 

  الطرق الحليث  لةتلريwww.3iny.com/vb/t22485.html……….. 

  اثر استخدام طرٌقة مواقف اللعب فً تعلم الةهلل؛ نجالء عبل الحةيل ةحةل الةهلل ؛
: )رسال  ةاجستير ، جاةي  حةوان / كةي   بعض المهارات األساسٌة للكرة الطائرة

 ( .1997التربي  الريالي  لةبنين، 

 الةيب بحث بينوان /التيةي  والتية  عن طريقwww.jamaa.cc/post370341.html 

  1، ط أسس البحث العلمً إلعداد الرسائل الجامعٌةةروان عبل الةجيل إبرامي  ؛  :
 (. 0444)عةان ، ةؤسس  الوراق لةنشر والتوزيس ، 

  األسس العلمٌة للكرة الطائرة وطرقةحةل لبحر حسنين وحةلل عبل الةني  ؛ 
: ) القامرت ، ةركز الكتاب  1، ط حلٌلت –معرفً  –مهاري  –بدنً  -القٌاس
 ( . 1997لةنشر،

 

 

 المصادر األجنبٌة

http://www.google.ae/url?url=http://www.alnarges.com/vb/forumdisplay.php%3Ff%3D72&rct=j&ei=N3-LS6f_LIXk4gaRlbmCAg&sa=X&oi=breadcrumbs&resnum=5&ct=result&cd=1&ved=0CBQQ6QUoAQ&q=%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3+doc&usg=AFQjCNFaK2hpeP5FLQfwz3uMjyDBBLKlIg
http://www.google.ae/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=4&ved=0CBYQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.g111g.com%2Fvb%2Ft125600.html&rct=j&q=%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A&ei=4iqNS4TJLJKJ4gbQl53wBg&usg=AFQjCNHA4FALB177A-sYopb9zZiIEMXmOg
http://www.google.ae/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=4&ved=0CBYQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.g111g.com%2Fvb%2Ft125600.html&rct=j&q=%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A&ei=4iqNS4TJLJKJ4gbQl53wBg&usg=AFQjCNHA4FALB177A-sYopb9zZiIEMXmOg
http://www.khayma.com/beshr-albra/g23a.htm
http://www.3iny.com/vb/t22485.html
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 م / استمارة استطالع

 

 األستاذ الدكتور 000000000000000000000000000000000 المحترم

 تحٌة طٌبة 000

 

" تأثٌر اسبتخدام طرٌقبة مواقبف اللعبب فبً تعلبٌم بعبض  يرو  الباحثان إجراء بحثهةا الةوسو 

 سن  ( . 10ق طةب  اللف الثانر الةتوسط بأعةار )عةالمهارات األساسٌة فً الكرة الطائرة " 

وبالنظر لةا تتةتيةون بةب ةةن ابةرت ولراية  عةةية  بةجةاإل ااتلالةك  ، يةةتة  البةاحثين إبةلاء   

الةساعلت ضر بيان ةةل  لةالحي  عبةارا  اتاتبةار ليينة  البحةث وإلةاض  مل ةقترحةا  ترونهةا ةناسةب  

( عبةةارت والتةةر تقةةي  الناحيةة  الةيرضيةة  لطةبةة  اللةةف 55) لالاتبةةار ، عةةةةا" إن اتاتبةةار يحتةةول عةةةق

 الثانر الةتوسط  ويل  ثالث ةحاور )قانون ـ ةهارا  ـ ليب( .

 

 

 مـع التقدٌــر

 

 



 

 

 

 

 

 الباحث                          الباحث   

   عبل الاالق ابرامي  . ثاتر رشيل ةطر                                                        .ل بثين    

 

 مس  الةاتص :

 الةقب اليةةر :

 اتاتلاص :

 ةكان اليةإل :

 التوقيس :

 التاري  :

 

 التعلٌمات الخاصة باإلجابة على أسئلة االختبار :

 .  قراءت كإل سؤاإل بلق 
 .  قراءت كإل اصجابا  بلق 
 . ااتيار إجاب  واحلت لحيح  لكإل سؤاإل ةن بين اصجابا  الثالث الة كورت 
 . ولس عالة  مةا  اليبارت اللحيح  ةن وجه  نظرك 
 . "عل  ولس مكثر ةن عالة  عةق السؤاإل وإت ييتبر السؤاإل ةةغيا 
  (  04زةن اصجاب )  لقيق 

 أسئلة االختبار

 أوال" : ضع عالمة )       ( على اإلجابة التً تختارٌها من اإلجابات )أ ـ ب ـ ج( 0

 إل ةةيب باط الةنتلف وال ل يبيل عنب اط الهجو  بةساض  .تحلل الةنطق  افةاةي  ضر ك0 1

    اةف اط الةنتلف0ج(      اةف اط الةنتلف 0  اةف اط الةنتلف          ب( 3م(        

 . ارت اا الشبك  لةةبتلتين ) الةينر ضولر ( مو :0

  س  014 س                     ج( 015س                          ب(  000م(        

 . عنلةا يكسب ال ريق الةستقبإل حق اصرساإل يجب عةق تعبيب اللوران .3

  م( ةركزا" واحلا"                   ب( ةركزين                     ج( ثالث ةراكز       



 . يجب عةق الالعبين اللوران ضر .......0

 ج( اللوران ضر مل اتجا  يريل  الالعب     م( اتجا  عقرب الساع       ب( عك  اتجا  عقرب الساع      

 . لة ريق الحق ضر إجراء ....... ضر الشوط الواحل . 5

 تبليال  6تبليال                    ج(  3تبليال                        ب(  0م(        

 . مرض الةةيب عبارت عن ةستطيإل قياساتب :6

  x 6  10                    ج( x 9  18ب(                         x 7  15م(        

 . تحلل ةنطق  اصرساإل اةف اط النهاي  بةساض  عرلها .7

  3                            ج( 9                                ب( 6م(        

 . علل مضرال ال ريق بالةةيب مو :8

 تعبين 3تعبين                     ج(  6تعبين                        ب(  0م(        

 . علل مضرال ال ريق اتحتياط مو :9

 تعبين 6تعبين                     ج(  8تعبين                        ب(  3م(        

 . ي وز بالشوط ال ريق ال ل يسجإل موت" :14

 نقط  15ج(                   نقط      05نقط                        ب(  10م(        

 . لكإل ضريق الحق ضر لة  الكرت قبإل عبورما الشبك  لة ريق افار .11

 م( ثالث لةسا                    ب( مربي  لةسا                   ج( لةستين       

 . مم  ارض ضر ملاء اصرساإل :10

 إل            ج( التةرير بيل واحلت م( التةرير ةن افعةق             ب( التةرير ةن افس 

 . عنل استقباإل إرساإل الةناض  تستال  لاتةا" ةهارت : 13

 ثاني  34ثوانر                       ج(  14ثاني                       ب(  15م(        

 . الوق  الةستقطس بين افشواط ةلتب :10 

 ثاني  34ثوانر                       ج(  14ثاني                       ب(  15م(        

 . مل الةهارا  التالي  لها طابس مجوةر:15

 م( التةرير ةن افس إل            ب( اصرساإل                         ج( اتستقباإل        

 " ( 0ثانٌا" : ضع عالمة )      ( على اإلجابة التً تختارها من اإلجابات ) نعم ـ ال ـ أحٌانا

 . يسةح لالعبين بةة  احل القلةين لاط نلف الةةيب مثناء الةيب .16 

 م( ني                           ب( ت                                 ج( محيانا"       

 . ةن حق الالعب لة  الكرت ةرتين ةتتاليتين مثناء الةيب .17



 ت                                 ج( محيانا" م( ني                           ب(       

 ( لة ريق الحاتز عةق لرب  اصرساإل ةن االإل القرع  .0. يبلما بةيب اصرساإل ضر بلاي  الةبارات تعب ةركز )18

 م( ني                           ب( ت                                 ج( محيانا"       

 ةرير ةن معةق عن طريق لة  الكرت فلابس اليل ضقط .. تؤل  ةهارت الت19

 م( ني                           ب( ت                                 ج( محيانا"    

( بيل ملاء 1( لينتقإل لةركز )0. بيل ملاء إرساإل بلاي  الةبارات يؤلل اصرساإل ضيةا بيل لكال ال ريقين تعب ةركز )04

 اصرساإل .

 م( ني                           ب( ت                                 ج( محيانا"      

 . يجب من تؤل  ةهارت استقباإل اصرساإل بيل واحلت .01

 م( ني                           ب( ت                                 ج( محيانا"      

 

 ناء الةبارات بتوجيب الكرت الثالث  لةةيب الال  .. يقو  تعب الةنطق  افةاةي  مث00

 م( ني                           ب( ت                                 ج( محيانا"       

 . تؤل  ةهارت اصرساإل واليل اليةنق )الةرسة ( ةثني  .03

 ج( محيانا"          م( ني                           ب( ت                             

. ي لإل من يوجب اصرساإل بالقرب ةن اط نهاي  الةةيب مو اطر جانب الةةيب حيث انب يليب استقباإل اصرساإل 00

 ضر م   الةنطق  .

 م( ني                           ب( ت                                  ج( محيانا"     

 ق اير ةكتةإل اليلل .. مإل يةكن من يبلم الةيب وال ري05

 م( ني                           ب( ت                                  ج( محيانا"     

 . مإل يبلم الةيب لاتةا" بيجراء قرع  بحلور رتيسر ال ريقين .06

 م( ني                           ب( ت                                  ج( محيانا"     

 . يجب عةق الالعبين إرساإل الكرت بيل لاضرت الحك  .07

 م( ني                           ب( ت                                  ج( محيانا"     

 . يسةح لالعبين بالةرور ةن تح  الشبك  والتواجل ضر نلف الةةيب افار الةالص لة ريق الال  .08

 ب( ت                                  ج( محيانا"       م( ني                         

 . يسةح لالعبين بةة  الشبك  مثناء الةيب والكرت ضر الةنطق  افةاةي  ضقط  .09

 م( ةن افس إل إلق افعةق     ب( ةن افس إل إلق اصةا                  ج( حسب راح  اليل     

 ةيب ت يحق فحل ال ريقين لة  الكرت ويتوقف الةيب ضر الحاإل .. إ ا لةس  الكرت الشبك  مثناء ال34



 م( ني                           ب( ت                                  ج( محيانا"     

 . إ ا لةس  الكرت الشبك  مثناء ملاء ةهارت اصرساإل ينتقإل اصرساإل لة ريق افار .  31

 ب( ت                                  ج( محيانا"         م( ني                       

 . يبلم الةيب ضر الكرت الطاترت بلرب  اصرساإل .30

 م( ني                           ب( ت                                  ج( محيانا"     

 . يبلم الةيب ضر الكرت الطاترت بالتةرير ةن افعةق .33

 ي                           ب( ت                                  ج( محيانا"م( ن     

 . تؤل  ةهارت اصرساإل ةن افس إل بلون رضس الكرت قبإل لربها باليل الحرت .30

 م( ني                           ب( ت                                  ج( محيانا"     

 

 إل اصرساإل من تةرر الكرت لةيب الةيل .. يجب عنل استقبا35

 م( ني                           ب( ت                                  ج( محيانا"     

 

 . عةق الةيل إعلال الكرت باستالا  ةهارت التةرير ةن افعةق ضقط .36

 ج( محيانا"          م( ني                           ب( ت                             

 . يةكن من يؤلل التةرير ةن افس إل بيل واحلت .37

 م( ني                           ب( ت                                  ج( محيانا"     

 . يؤلل التةرير ةن افعةق والكرت مةا  الللر .38

 ج( محيانا"                      م( ني                           ب( ت                 

 . يؤلل التةرير ةن افعةق والكرت مةا  الوجب والساعلان اير ةتوازيان والةرضقان لةاارج .39

 م( ني                           ب( ت                                  ج( محيانا"     

إل يجب من يستقبةها مل ضرل ةن ال ريق حسب الةنطق  الةرسة  إليها . ت يقو  الالعب الةيل باستقباإل الكرت الةرسة  ب04

 الكرت . 

 م( ني                           ب( ت                                  ج( محيانا"     

 ثالثا" : ضع عالمة )      ( أمام الشكل الصحٌح 0

 . مل افشكاإل اآلتي  تةثإل شكإل الكرت الطاترت .01

 

)م(               )ب(                              )ج(                            

 



 

 

 . مل الةالعب اآلتي  ةةيب الكرت الطاترت .00

 )م(                              )ب(                            )ج(              

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . مل ةن الةراكز اآلتي  تةثإل الترتيب اللحيح لةلوران .03

 

       (5(  )6( )1(                        )1( )0(  )3(                          )5( )0( )3                    ) 
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