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 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة –جامعة االنبار 
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 البحث مستخلص

هدف البحث إلى معرفة تأثير التداخل  بين اسلوبي توجيه األقران والتضمين بالطريقة الجزئية الكلية       

لثة في كلية التربية في تعلم مهارتي اإلرسال والضربة األرضية األمامية بالتنس على طالب المرحلة الثا

حيث استخدم الباحث المنهج  2020/2021جامعة األنبار  للعام الدراسي / البدنية وعلوم الرياضة 

التجريبي بتصميم المجموعتين الضابطة والتجريبية ذات االختبار  القبلي والبعدي ، اما عينة البحث فقد 

طالب لكل ( 20)قسموا الى مجموعتين وبواقع طالب ( 40)تمثلت بطالب المرحلة الثالثة والبالغ عددهم 

من مجتمع االصل ، اجريت لهم االختبارات القبلية في مهارتي االرسال ( 48.19)مجموعة وبنسبة 

والضربة االرضية االمامية بالتنس بعدها طبقت المجموعة تجريبية التداخل بين االسلوبين بالطريقة 

استخدمت االسلوب المتبع من قبل المدرس ، وتم معالجة  الجزئية الكلية اما المجموعة الضابطة فقد

، واستنتج الباحث ان استخدام التداخل بالطريقة ( spss)البيانات احصائيا بواسطة الحقيبة االحصائية 

الجزئية الكلية قد حققت نتائج ايجابية وفعالة في تعلم المهارات قيد البحث وأوصى الباحث باستخدام 

التدريس بالطريقة الجزئية الكلية في تعلم مهارات التنس لكونه ينسجم وطبيعة تلك التداخل في أساليب 

 .المهارات 

 .الطريقة الجزئية الكلية ، اسلوب التداخل: الكلمات المفتاحية 
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The effect of the overlap between the two styles of peer mentoring and 

the inclusion in the micro-method of learning my skill 

                                Serve and front shot in tennis 

       Ahmed Laith Ahmed                              Dr. Hamid Hammad Khalaf    
General Directorate of Anbar                      College of Physical Education and Sports   

Education                                                 Sciences / University ofAnbar 

 

Abstract 

The aim of the research is to know the effect of the overlap between the two 

methods of peer directing and the inclusion in the total partial method in 

learning the skills of serving and the front shot in tennis on the students of 

the third stage in the College of Physical Education and Sports Sciences / 

Anbar University for the academic year 2020/2021, where the researcher 

used the experimental method to design the control and experimental groups 

with The pre and post test, as for the research sample, it was represented by 

the third stage students, whose number was (40) students, divided into two 

groups, at a rate of (20) students for each group and a percentage of (48.19) 

from the original community , Pre-tests were conducted for them in the skills 

of sending and the frontal strike in tennis, after which the experimental 

group applied the overlap between the two methods by the partial total 

method. The control group used the method used by the teacher, and the data 

were processed statistically by means of the statistical bag (spss), and the 

researcher concluded that the use of the interaction in the partial method The 

faculty has achieved positive and effective results in learning the skills under 

study. The researcher recommended the use of overlapping teaching 

methods in the partial college method in learning tennis skills, as it is 

consistent with the nature of those skills. 

Key words: total partial method, nested method. 
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 االول فصلال

 :التعريف بالبحث -1

 .مقدمة البحث وأهميته 1-1

فكرة  أخذتو، كانت وما تزال الشغل الشاغل للباحثين والمهتمين بعملية التعلم عملية التدريس ن  إ 

هتمام إلالى إما حذا بالعاملين في هذا المجال التدريس الجيد مساحة واسعة في حقل التربية والتعليم م

في العملية  قواعد مقبولة لمسارات التقدم والتطور إلرساءوضع مسارات عالجية  الفعلي محاولين

 . تجاهات التي تساير التطورات المستقبلية في تدريس التربية الرياضيةالتدريسية فتعددت اإل

ة ئة التعليميمثل للبيسلوب األختيار اإلإنها توفر للمعلم الحرية في أساليب المختلفة ظهرت األأوقد      

ومن هذه ، جميع الجوانب فيهداف التربوية من خالل تنمية قدرات المتعلمين لتمكنه من تحقيق األ

 ن المتعلملواجبات ألالذي يعمل على خلق حالة من الفهم الواضح ل (قرانسلوب توجيه األإ)ساليب األ

 تلم المعلوماتنه يسإفعندما يكون متعلماً ف، ر المعلمخرى بدوأيمر في مرحلة ما بدور المتعلم و

عندما يكون معلماً فانه و، على التعليمات المستلمة داءه بناءاً أوالتغذية الراجعة ليحاول تصحيح 

أما ، طاء اكثر وضوحاً يحاول تصحيح اخطاء الزميل المقابل له وبذلك تصبح عملية اكتشاف االخ

 ألداءالمتعلم وفتح فرصة  على احتواءالذي يعمل  (التضمين أو االحتواء)خر فهو اسلوب االسلوب اآل

ختيار إالفكرة على شكل مستويات معينة و الفعالية أو النشاط بما يناسب قابلية المتعلم من خالل تهيئة

روق الفردية بين المتعلمين لغرض مكاناته وبمراعاة الفإعلم المستوى الذي يناسب قدراته والمت

 .بدا لم وحالة االستثمار الوقت والجهد وامكانية الوصول الى هدف التعإ

ة احدى المؤسسات التعليمية والتربوية المهمة التي من الرياضوعلوم  البدنية وتُعد كلية التربية    

حدى الرياضات التي إ هي رياضة التنس ، وإن اهدافها تعليم الطالب مهارات االلعاب وقوانينها

حث لمعرفة تأثير اهمية البتحتوي على مهارات مختلفة يحتاج الطالب لتعلمها ومن هنا جاءت 

 .قران والتضمين على المتعلم في التنساسلوبي توجيه األ

 .مشكلة البحث 2-1

ن مواكبة التطور والتغيير في المجاالت المختلفة عامة وفي مجال طرائق التدريس خاصة يحتم إ     

العملية التعليمية ساليب حديثة تركز على المتعلم كمحور اساس في أستخدام وايجاد طرائق وإعلينا 

واالبتعاد عن االسلوب التقليدي الذي يركز على المعلم فقط والذي ينعكس سلبيا على مستوى مشاركة 

شبا  ميولهم ورغباتهم وهذا بالتالي يولد اتجاهات غير ايجابية إالطلبة في تنفيذ النشاطات وذلك لعدم 

باإلضافة الى عدم قدرة المعلم  .تحصيلهمنحو المادة التعليمية مما ينعكس ايضا على فهمهم ومستوى 

للفروق الفردية  اً على تعليم المهارات لجميع المتعلمين اذا كان عددهم كبير في المرحلة الدراسية نظر



 

 

 

 
 
 

 

234 

 P- ISSN:2074 – 9465  (246) لىإ( 231) ص من الصفحات
E-ISSN:2706-7718                                 

 (03/6/0302) نيالثاني والعشر العدد  –لخامسالمجلد ا –رياضية مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية وال

لهذا وجب تطبيق اساليب حديثة في التدريس والتي بفضلها يستطيع المعلم الوصول  .بين متعلم وآخر

داء المهارات وحتى ترسخ هذه أثناء تنفيذ أصة التخاذ القرار عطاءه فرإفضل مستوى وأبالمتعلم الى 

ويأمل الباحث من خالل هذه الدراسة الى رفع مستوى المعلومات وتتم ترجمتها لألداء الصحيح، 

لى رفع إ( ساسية في التربية الرياضيةاأل)يدة بالطريقة الجزئية الكلية ساليب جدأالتعليم من خالل دمج 

 . يمي لتحقيق االهداف المنشودةمستوى االداء التعل

 :البحث هدفا 3-1

 ريقة الجزئية الكلية في تعلمبالط( قران والتضمينتوجيه األ)سلوبي إلى تأثير تداخل التعرف ع -1

 . مهارتي اإلرسال والضربة األرضية األمامية بالتنس 

 سلوب التقليديإلا اوبالطريقة الجزئية الكلية والتداخل  اسلوب فضليهما األأالتعرف على  -2

 . بالتنس مهارتي اإلرسال والضربة األرضية األماميةفي تعلم  (المتبع)

 .البحث يتافرض 4-1 

سلوبي إت القبلية والبعدية للتداخل بين االختبارا بين نتائجفروق ذات داللة احصائية  توجد -1

سال والضربة االرضية مهارتي االرقران والتضمين وبالطريقة الجزئية الكلية في تعلم توجيه األ

 .  بالتنس االمامية

االختبارات البعدية بين مجموعتي البحث في تعلم  بين نتائجتوجد فروق ذات داللة إحصائية  -2

 . المهارات قيد الدراسة ولصالح المجموعة التجريبية

 .مجاالت البحث 5-1

جامعة / ة وعلوم الرياضةطالب المرحلة الثالثة في كلية التربية البدني: ل البشريمجاال 1-5-1

 .طالب( 40)والبالغ عددهم ( 2020/2021)االنبار للعام الدراسي 

 . 2021 /16/2 إلى  6/12/2020من  للمدة: ل الزمانيمجاال 2-5-1

 .رلرياضة الجامعية في جامعة االنباساحات التنس الخارجية لوحدة ا :ل المكانيمجاال 3-5-1
 

 الثاني فصلال
 

 : واجراءاته الميدانيةمنهجية البحث  -2

 :منهج البحث 1-2

ذات االختبارين )المجموعتين الضابطة والتجريبية  بأسلوباستخدم الباحث المنهج التجريبي 

لمالئمته مشكلة البحث( القبلي والبعدي
 

ادق  والن البحث التجريبي ه( 1)كما مبين في الجدول 
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وهذا النو   الدراسة ثم يدرس آثارها ونتائجها الطرائق العلمية في البحث الن الباحث يعالج متغيرات

"من البحوث تنتج عنه ادق التفسيرات
(1). 

 (1)الجدول 

 يبين التصميم التجريبي للبحث

 المجموعات االختبارات البعدية المتغير المستقل المجموعات االختبارات القبلية

مهارتي االرسال 

والضربة االرضية 

 بالتنس االمامية

 وب المتبعاالسل الضابطة
مهارتي االرسال 

والضربة االرضية 

 بالتنس االمامية

 الضابطة

مهارتي االرسال 

والضربة االرضية 

 بالتنس االمامية

 التجريبية
االسلوب المتداخل 

 بالطريقة الجزئية الكلية

مهارتي االرسال 

والضربة االرضية 

 بالتنس االمامية

 التجريبية

 :مجتمع البحث وعينته 2-2

عني مجتمع البحث جميع المفردات للظواهر المدروسة اي انه جميع االفراد واالشخاص ي         

يمثلون مشكلة البحث
(2). 

تم تحديد مجتمع البحث بالطريقة العمدية والذي يتمثل بطالب المرحلة الثالثة في كلية  حيث       

، طالباً  (83)الغ عددهم والب 2020-2021جامعة االنبار للعام الدراسي  –البدنية وعلوم الرياضة 

 (.ب، أ)موزعين على شعبتين 

القرعة، حيث بلغ حجم  وبأسلوباما عينة البحث فقد تم اختيارها بالطريقة العشوائية المنتظمة          

وبلغت مجموعة  لكطالبا ل( 20)طالبا وتم تقسيمهم الى مجموعتين بالتساوي وبواقع ( 40)العينة 

من مجتمع البحث، وتم استبعاد الطالب الذين تم اجراء التجربة  (%48.19) البحث عينةنسبة 

، واستبعاد (5)طالب اضافة الى استبعاد الطلبة الراسبين وعددهم ( 10)االستطالعية عليهم وعددهم 

الطلبة الذين كانت مناطق سكناهم بعيدة بسبب عدم االلتزام بالحضور خالل الوحدات التعليمية بشكل 

العمر الزمني للعينة متساوي كونهم من مرحلة دراسية واحدة حيث استخدمت  كامل، فضال عن ان

اما المجموعة التجريبية فقد استخدمت اسلوب ( التقليدي)المجموعة الضابطة االسلوب االمري 

 (.2)التداخل بالطريقة الجزئية الكلية كما في الجدول 

 

 

 

                                                

 (
1
 23، ص 2013طبيعة البحث العلمي والداللة االحصائية ، القاهرة ، دار الكتب الحديث ، : عباس عبدالقادر (
2
،  2004،  ، بغداد دليل البحاث لكتابة االبحاث في التربية الرياضية :نوري ابراهيم الشوك وصالح رافع الكبيسي  ((

 .69ص
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 (2)الجدول 

 حسب مجموعات البحثعدد أفراد العينة والنسبة المئوية يبين 

 االسلوب المستخدم المجموعة
العدد 

 الكلي
 العينة المستبعدين

النسبة 

 المئوية

 (التقليدي)االسلوب االمري  المجموعة الضابطة

83 43 

20 

 20 بالطريقة الجزئية الكليةاسلوب التداخل  المجموعة التجريبية 48.19

 40 المجموع

 

 :تكافؤ مجموعتي البحث3-2 

أجل إرجا  الفرق إلى العامل التجريبي الذي يؤثر على المجموعة التجريبيةة قةام الباحةث  من

بإجراء عملية التكافؤ بين مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية وفي االختبارات للمهارات االساسةية 

نةات للعي( ت)باسةتخدام اختبةار (مهةارة اإلرسةال ومهةارة الضةربة االرضةية االماميةة )في التنس وهي 

الجدوليةةةة ولجميةةةع ( ت)المحسةةةوبة هةةةي أصةةةغر مةةةن قةةةيم ( ت)المسةةةتقلة ، وأظهةةةرت النتةةةائج أن قةةةيم 

االختبارات وهذا يدل على عدم وجود فروق معنويةة بةين المجمةوعتين ممةا يؤكةد التكةافؤ بينهمةا وكمةا 

 (.3)في الجدول  بينم

 (3)جدول 

 تبارات  المهارات االساسية بالتنستكافؤ مجموعتي البحث في المتغيرات قيد الدراسة الخيبين 

 المعالم         

 ةاإلحصائي

س االختبارات    
قيا

ة ال
وحد

 

المجموعة 
 الضابطة

المجموعة 
 (ت) قيمة التجريبية

 المحسوبة
نسبة 
 الخطأ

 الداللة
 ع س   ع س  

 0.66 0.43 3.56 16.75 4.40 16.2 درجة االرسال
غير 

 دال

غير  0.34 0.96 1.47 10.85 1.93 11.37 جةدر  الضربة االرضية االمامية

 دال

 0.0.ومستوى داللة ( 83=2-.2+.2)أمام درجة حرية ( 20.2= )الجدولية ( ت)قيمة * 

  .المستخدمة في البحث جهز  ووسائل جمع المعلوماتاألدوات واأل 4-2
 -4 كرة( 40)كرات تنس عدد  -8 مضرب( 40)مضارب تنس عدد  -8ملعب تنس قانوني عدد  -1

من الحافة العليا للشبكة ( سم 120)أعمدة لتثبيت الحبل بارتفا   -0 متر 11بطول  2حبل عدد 
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استمارة  -3 الصق ملون لتخطيط مناطق االختبارشريط  -7  شريط قياس متري -6 (4)وعددها 

 (صينية المنشأ) hpحاسبة شخصية نو   -2 بة االرضية االماميةتقييم درجات دقة االرسال والضر

 .المصادر العربية واالجنبية  -11 (ةتايلندي صناعة ) Nikonكامرة نو   -.1
 

 :االختبارات المهارية المستخدمة في البحث 5-2

مةن  ألنهةاماميةة رضةية األرسال والضةربة األلكل من اإل  ختباراتاإلمن  لقد اختار الباحث عدداً       

التربية البدنية وعلوم الرياضة وتم وضةعها فةي  ضمن مقررات مادة التنس في المرحلة الثالثة في كلية

المختصةين ، لكةي يةتم تحديةد  الخبةراء علةى مجموعةة مةن االختبةاراتاستمارة استطال  وعرض هذه 

بعةدها تةم . تفاق هؤالء المختصين على هذه اإلختبةاراتإسب أهم اإلختبارات المناسبة للبحث وتحديد ن

إختباراتهةا ق المختصةين فةي ترشةيح المهةارات األساسةية وتفةاإوظهرت لةدينا نسةبة  ستماراتاإلتفريغ 

إذ مةن حةق الباحةث أن يحةدد ، %(70)ختبارات التي تقل بنسبة إتفاق ستبعاد اإلإوعلى وفق النتائج تم 

للباحةث " بةأن  ( 2010كةريم جاسةم )أو يختار النسبة التي يجدها أو يراها مناسبة لبحثه وهذا ما يؤكده 

"ة التي يراها مناسبة للمؤشرات الحق في اختيار النسب
(1) . 

 :االختبار االول، اختبار مهار  االرسال بالتنس 1-5-2

اختبار مهارة االرسال :اسم االختبار
(2) 

 .قياس دقة اإلرسال في التنس األرضي :الهدف من االختبار

 (1)يخطط ملعب بالتنس وفق ما هو مبين في الشكل رقم  -

بحيث تكون ، بوصة من طرفيه في قائمي الشبكة من أعلى( 4.1)ه يثبت حبل قطر - مواصفات االداء

 .أقدام( 7)أقدام وتكون المسافة بينه وبين األرض ( 4)المسافة بينه وبين الشبكة 

بعد فترة االستعداد يقة  المختبةر خلة  خةط القاعةدة المخصصةة ألداء اإلرسةال للعةب الفةردي ثةم  -

 يخصص لكل العب عشر محاوالت إرسال  ،يمنح خمس محاوالت تجريبية وبعد تنفيذها 

( 1-6)يجب أن تسةقط الكةرة عنةدها ضةمن حةدود منطقةة اإلرسةال وبةدرجات تقويميةة محةددة مةن  -

 .التي تمثل قيم تشير الى منطقة اإلرسال  (6-5-4-3-2-1)درجات وكما في األرقام 

 . قدم( 10.6×6)يشير الى مستطيل ( 2)الرقم وقدم ( 13.5×15)يشير الى مستطيل ( 1)الرقم 

 . قدم( 3×1.5)تشير إلى مستطيالت إبعاد كل واحد منها ( 6-5-4-3)األرقام 

                                                
1
الةتعلم للةتمكن فةي تحسةين مسةتوى المهةارات الفنيةة األساسةية ( بلةوم)م نموذج تأثير استخدا: كريم جاسم الخليفاوي ( (

 .51ص ،  2010 ،كلية التربية الرياضية  ،جامعة االنبار  ،رسالة ماجستير ،بلعبة كرة القدم 
2
،  ، بغداد ، الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة االعداد الفني والخططي بالتنس: ظافر هاشم الكاظمي ( (

 .64، ص 2000
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على الدرجات المخصةص لكةل مةن المنةاطق التةي تسةقط عليهةا   (6-5-4-3-2-1)وتدل األرقام نفسها 

 .الكرة بشرط أن تمر بين الشبكة والحبل

 انيةالكرات التي تمس الحبل أو الشبكة ال تحسب محاولة وتعاد ث . 

الكرة التي تمةر أعلةى الحبةل تحسةب محاولةة وتمةنح الدرجةة صةفرا حتةى لةو سةقطت  :طريقة التسجيل

 . على أي موقع صحيح

 تحتسب فيه الدرجة في المنطقة الصحيحة التي تسقط عليها الكرة . 

 درجات الالعبين هي مجموعة النقاط التي حصل عليها من المحاوالت العشر.  

 

 

 

 

 

 

 

 (3-1)الشكل 

 اإلرسال في التنس  مهار  قياس دقةيوضح 

 :االمامية والخلفية بالتنس ةاالرضي ةالضرب  االختبار الثاني، اختبار مهار 2-5-2

األمامية والخلفيةالضربتين االرضيتين  اختبار هوايت المعدل بالتنس لمهارتي :اسم االختبار
(1) . 

 .مامية والخلفيةقياس دقة الضربتين األرضيتين األ :الغرض من االختبار

، ملعب قانوني، سلة للكرات، شريط للقياس، (30)، كرات عدد(10)مضارب عدد :أدوات االختبار

 .استمارة للتسجيل

( 30)و (10)عدد  لعب نظامي للتنس مع تهيئة مضاربميجري هذا االختبار على  :مواصفات االداء

ضحاً مناطق وقوف المختبر وكيفية مو( 3-2)كرة تنس واستمارة تسجيل وحبل مثبت كما في الشكل 

 .إجراء االختبار والعالمات التقويمية

   ( 4)أقدام من األرض و( 7)يثبت حبل على عمودين في قائمي الشبكة وموازيين لها وعلى ارتفا

 . أقدام من الشبكة

  ترسم ثالثة خطوط متوازية بين خط اإلرسال وخط القاعدة بحيث تكون المسافة بين الخطوط

 . قدم( 4.5)

التي تقع على منتص  خط القاعدة ويمنح خمس محاوالت تجريبية ، يق  الالعب على عالمة الوسط

لمعرفة أداء االختبار بعد تقديم اإلرشادات من قبل المدرس شرط أن تقذف الكرة مباشرة خل  خط 

اولة إرجا  ويبدأ الالعب بمح، اإلرسال بواسطة قاذف الكرات إِْن ُوِجد أو بواسطة المدرس المختص

                                                
1
 .245ص ،2007  ،منشأة المعارف، االسكندرية،  2ط ،التنس تعليم تدريب تقييم تحكيم  :ايلين وديع فرج ( (



 

 

 

 
 
 

 

239 

 P- ISSN:2074 – 9465  (246) لىإ( 231) ص من الصفحات
E-ISSN:2706-7718                                 

 (03/6/0302) نيالثاني والعشر العدد  –لخامسالمجلد ا –رياضية مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية وال

ويخصص لكل العب عشر محاوالت للضربة مامية الكرة بمضربه مستخدما الضربة االرضية األ

، درجات الالعب هي مجمو  النقاط التي يحصل عليها من خالل جمع محاوالته العشر، األمامية

( 1-5)الطالب على درجات تصاعدية من ويجب أن تعبر الكرة الشبكة وأسفل الحبل ويحصل 

وإذا اجتازت الكرة من فوق الحبل فأنها تعطي نص  العالمة التقويمية للمنطقة الصحيحة  درجات

 .التي تسقط عليها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2)الشكل 

 لتنسبااألمامية والخلفية األرضيتين  الضربتيندقـة قياس  يوضـح

 :إجراءات البحث الميدانية 6-2

  : االستطالعيةالتجربة  1-6-2

بة االستطالعية إحدى أهم اإلجراءات المطلوبة والمهمة في البحث العلمي ويقوم بها عد التجرتُ         

الباحث من أجل الحصول على نتائج صحيحة وموثوق بها ولغرض التعرف على السلبيات التي قد 

يواجهها الباحث عند قيامه بإجراء االختبارات لتجاوزها في التجربة الرئيسة إضافة إلى اختيار 

 . دوات البحث الذي يقوم بهليب وأأسا

على عينة من خارج ( 6/12/2020)الموافق  حديوم اال جرى الباحث تجربته االستطالعيةحيث أ    

( 10)والبالغ عددهم  ، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية من مجتمع البحث االصلي مجتمع البحث

 : االستطالعية هو وكان هدف التجربة،  ، وتم استبعادهم من العينة الرئيسية طالب

 .التعرف إلى األخطاء التي قد يواجهها الباحث لتجاوزها في التجربة الرئيسة -

 .التأكد من مالئمة وسالمة ورصانة الوحدات التعليمية  -

 .ختباراتاال تنفيذفي  تغرقالمس والوقت التعرف إلى مدى صالحية األجهزة واألدوات -

 .الواجبات واإلرشادات المتعلقة بإجراء البحثتنظيم فريق العمل المساعد وتوضيح  -
 

 :االختبار القبلي  2-6-2

تم إجراء االختبةارات القبليةة للمجمةوعتين الضةابطة والتجريبيةة فةي اختبةارات بعةا المهةارات        

وذلةةك يةةوم الثالثةةاء (  ، مهةةارة الضةةربة االرضةةية االماميةةة مهةةارة االرسةةال)االساسةةية بةةالتنس وهةةي 

 الساعة التاسعة صباحاً على مالعب التنس الخارجية لوحةدة الرياضةة الجامعيةة 8/12/2020الموافق 
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في جامعة االنبار وتم تهيئةة كافةة المسةتلزمات واألدوات الخاصةة باالختبةار والكةادر المسةاعد اذ تةم ، 

لعمةل وانسةيابية ا ،تنفيذ االختبار بعد ما تةم شةرو وعةرض كيفيةة أداء االختبةار والمحةاوالت بالتفصةيل

حتساب الدرجات التقويمية وتسةجيلها فةي اسةتمارة تقيةيم الةدرجات، حيةث تةم  اجةراء إوكافة الشروط و

االختبارات في ملعبين منفصلين ولكل مجموعة ملعةب خةاص بهةا تقسةيم المختبةرين علةى مجمةوعتين 

 كل منها مع فريق عمل مساعد وملعب وذلك لضةمان اتمةام االختبةارات لضةيق الوقةت بسةبب ظةروف

 (.19كوفيد )جائحة كورونا 
 

 :تجربة البحث الرئيسة  3-6-2

هداف البحث تم تطبيق التجربة الرئيسية للبحث يوم الثالثاء الموافق أجل تحقيق أمن 

كمال إجل أفس يوم االختبار القبلي وذلك من حيث اجريت الوحدة التعليمية االولى بن( 8/12/2020)

وبواقع وحدة تعليمية ( بو اس 8)استمرت الوحدات لمدة المنهاج التعليمي بسبب ضيق الوقت، و

( دقيقة 60)وبزمن قدره ( تعليمية وحدات 8)واحدة في االسبو  وبذلك بلغ عدد الوحدات التعليمية 

وقد تم تحديد الوحدات تبعاً لخطة المنهج التعليمي الموضو  والمعتمد للمرحلة  ،التعليمية  للوحدة

حيث تم تعليم مهارة االرسال بواقع  جامعة االنبار لمادة التنس، -لرياضية الثالثة في كلية التربية ا

 يتينتعليم تينة االمامية وتم اجراء وحدوحدات اخرى للضربة االرضي( 3)وحدات تعليمية و( 3)

 .للربط بين المهارات وتم تطبيق اسلوب التداخل بالطريقة الجزئية الكلية لكل مهارة بأداء مختلط
 

 :الوحدات التعليمية 6-2-4

من اجل تحقيق اهداف البحث تم اعداد المنهاج التعليمي وما يحتويه من وحدات تعليمية في         

حيث قام الباحث بوضع ، (االماميةاالرسال والضربة االرضية )تعلم المهارات االساسية بالتنس 

ران والتضمين بالطريقة الجزئية األسلوب المتداخل بين أسلوبي توجيه االق)الوحدات التعليمية بـ 

 .البرنامج المتبع من قبل المدرس أما المجموعة الضابطة فقد تم تطبيق، للمجموعة التجريبية( الكلية

 :وقد اتبع الباحث الخطوات االتية في تنفيذ الوحدات التعليمية

م العينة إلى وقد تم تقسي( 8/12/2020)تنفيذ المنهاج التعليمي يوم الثالثاء الموافق ب البدء .1

وقسمت المجموعة التجريبية إلى  مجموعةلكل  طالب( 20) ضابطة وتجريبية وبواقع مجموعتين،

الفرصة لالشتراك بأكثر عدد من  إلتاحةبشكل ازواج وعلى ملعبين، وذلك  هموتم توزيع قسمين

 .التكرارات في عملية التعلم

دات تعليميةةة لمهةةارة االرسةةال وثالثةةة تةةم تقسةةيم عةةدد الوحةةدات للمجموعةةة التجريبيةةة الةةى ثةةالث وحةة .2

 . مختلط بأداءتكون  تيناالخير تينالوحدوحدات تعليمية لمهارة الضربة االرضية االمامية 



 

 

 

 
 
 

 

241 

 P- ISSN:2074 – 9465  (246) لىإ( 231) ص من الصفحات
E-ISSN:2706-7718                                 

 (03/6/0302) نيالثاني والعشر العدد  –لخامسالمجلد ا –رياضية مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية وال

 . تتفق المجموعتان التجريبية والضابطة بكٍل مما يأتي  .8

 . القسم االعدادي  -

 . القسم الرئيس في الجزء التعليمي فقط  -

 .القسم الختامي  -

وهو ان ، الف الوحيد بين المجموعتين يكون في الجزء التطبيقي من القسم الرئيس في حين ان االخت

في حين أَن المجموعة الضابطة ( اسلوب التداخل بالطريقة الجزئية الكلية)المجموعة التجريبية تطبق 

 . تطبق المنهج المتبع الخاص بها

 :االختبار البعدي 5-6-2

مةوعتي البحةث الضةابطة والتجريبيةة بعةد االنتهةاء مةن الوحةدات تم إجراء االختبارات البعديةة لمج     

يةوم الثالثةاء المصةادف  (االماميةةاإلرسةال والضةربة االرضةية )التعليمية للمهةارات االساسةية بةالتنس 

السةةةاعة الحاديةةةة عشةةةر صةةةباحا وأجريةةةت بةةةنفس الملعبةةةين وتحةةةت ظةةةروف مشةةةابهة  16/2/2021

كمةا  مع القيةام بتطبيةق تسلسةل إجةراء االختبةاراتت الخاصة للمجموعات كافة وبتهيئة كافة المستلزما

 .في االختبار القبلي وبكامل فريق العمل المساعد ومدرس المادة

 :الوسائل االحصائية 7-2

 .( SPSS)الباحث نظام الحقيبة االحصائية  خدماست
 

 الثالث فصلال

 :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها -3

  :عرض النتائج وتحليلها 3-1
بعد إجراء الخطوات الخاصة بتنفيذ االختبارات استطا  الباحث الحصول على الةدرجات الخةام         

ومن أجل التعرف على معنوية الفروق والتأكةد مةن تةأثير المتغيةر المسةتقل المطبةق علةى ، لالختبارات

الضابطة في جةداول المجموعة التجريبية في عينة البحث ، تَم  وضع النتائج وللمجموعتين التجريبية و

 . وأشكال بيانية ومن ثم مناقشتها لغرض الوصول إلى تحقيق أهداف البحث والتحقق من فروضه

عرررض نتررائج االختبررارات القبليررة والبعديررة لمهررارات االرسررال والضررربة االرضررية االماميررة  3-1-1

 :للمجموعة الضابطة وتحليلها

لي والبعدي للمجموعة الضابطة لمهارات لغرض معرفة معنوية الفروق بين االختبارين القب

، ساويةاالحصائي للعينات المت( ت)اراستخدم الباحث اختب ،االرسال والضربة االرضية االمامية 

 (.4)وكما مبين في جدول 
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 (4)جدول 

 ينداللة بالالمحسوبة و( ت)األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وفروق االوساط الحسابية وقيمة  يبين

 طةاالختبارات القبلية والبعدية في مهارات التنس للمجموعة الضاب

 (19=1-20)ودرجة حرية ( 0.05)عند مستوى داللة ( 2.09= )الجدولية ( ت)قيمة 
المحسةةوبة للمجموعةةة الضةةابطة فةةي اختبةةارات مهةةارات ( ت)مةةن الجةةدول اعةةاله يتبةةين أن قةةيم     

وعلى التوالي وقد وجد أن هذه القيم أكبر ( 9.06،  7.73)رسال والضربة االرضية االمامية كانت اال

لةذا فةإن الفةروق ( 19)ودرجةة حريةة  0.05وبمسةتوى داللةة ( 2.09)مةن القيمةة الجدوليةة التةي كانةت 

 .معنوية

ية االماميررة عرررض نتررائج االختبررارات القبليررة والبعديررة لمهررارات االرسررال والضررربة االرضرر 3-1-2

 للمجموعة التجريبية وتحليلها 
 (5) جدول

المحسوبة وداللة الفروق ( ت)يبين قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وفروق االوساط الحسابية وقيمة 

 بين نتائج االختبار القبلي والبعدي في اختبارات مهارات التنس للمجموعة التجريبية

 (19=1-20)ودرجة حرية ( 0.05)عند مستوى داللة ( 2.09= )الجدولية ( ت)قيمة 
اختبةةارات مهةةارات المحسةةوبة للمجموعةةة التجريبيةةة فةةي ( ت)مةةن الجةةدول أعةةاله يتبةةين أن قةةيم      

جد أن هذه القيم وعلى التوالي وقد و( 12.91،  14.00)كانت  ، االرسال والضربة االرضية االمامية

 المعالم
                   

 اإلحصائية
 المهارية االختبارات

س
قيا

ة ال
وحد

 

 االختبار البعدي االختبار القبلي

 ع ف   س  ف  

يمة
ق

( ت (
وبة

حس
الم

 

اللة
الد

 ع س   ع س   

 دال 7.73 3.32 5.75 3.96 21.95 4.40 16.2 الدرجة مهارة االرسال

 دال 9.06 2.30 4.67 1.95 16.05 1.93 11.37 الدرجة الضربة االرضية االمامية

         المعالم             
 اإلحصائية

 االختبارات    
 المهارية     

س
قيا

ة ال
وحد

 

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 ع ف  س  ف  

يمة
ق

( ت (
سوب

مح
ال

ة
 

اللة
الد

 ع س   ع س   

 دال 14.00 2.68 8.4 2.54 25.15 3.56 16.75 الدرجة مهارة االرسال

 الضربة االرضية
 االمامية

 

 دال 12.91 2.39 6.90 2.46 17.75 1.47 10.85 الدرجة
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؛ لةةذا فةةإِن ( 19)ودرجةةة حريةةة  0.05وبمسةةتوى داللةةة ( 2.09)أكبةةر مةةن القيمةةة الجدوليةةة التةةي كانةةت 

 .  الفروق معنوية

عرض نتائج االختبارات البعدية في اختبارات مهارات االرسال والضربة االرضية االماميرة   3-1-3

 للمجموعتين الضابطة والتجريبية وتحليلها
 (6)جدول 

اختبارات المحسوبة والداللة بين االختبارات البعدية في ( ت)األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة يبين 

 يبيةللمجموعتين الضابطة والتجرمهارات الدراسة الحالية 

 المعالم               
 ةاإلحصائي

 المهارية االختبارات 

وحدة 
 القياس

المجموعة  المجموعة الضابطة
 (ت) قيمة ريبيةالتج

 المحسوبة
 الداللة

 ع س   ع س  

 دال 3.038 2.54 25.15 3.96 21.95 الدرجة االرسال

 دال 2.242 2.46 17.75 1.95 16.05 الدرجة الضربة االرضية االمامية

        0.05ومستوى داللة ( 38=2-20+20)أمام درجة الحرية ( 2.02= )الجدولية ( ت)قيمة 

اختبةارات المحسةوبة للمجمةوعتين الضةابطة والتجريبيةة فةي ( ت)أعةاله يتبةين أن قةيم  من الجدول     

وعلى التوالي وقد وجةد أن هةذه ( 2،424،  83.،8)،  مهارات االرسال والضربة االرضية االمامية

؛ لةذا ( 12)ودرجةة حريةة  0.،.وبمسةتوى داللةة ( 2.،2)القيم أكبر من القيمة الجدوليةة التةي كانةت 

 . لفروق معنويةفإن  ا
 

 :مناقشة النتائج  3-2

مهارتي االرسال والضرربة االرضرية مناقشة نتائج االختبارات القبلية والبعدية في اختبارات 1-2-3 

 في التنس للمجموعة الضابطةاالمامية 

يتبين لنةا أن الفةروق معنويةة بةين االختبةارات القبليةة والبعديةة ( 4)جدول من خالل عرض نتائج       

ويعزو الباحث الى ان التقدم الحاصل وبنسةب متباينةة ،  االرسال والضربة االرضية االمامية هارتيمل

كان سببه طريقة واسلوب مدرس المادة والذي له االثر الواضح في هذا التطور فضةال عةن اسةتخدامه 

هةذه التمرينةات للتمرينات المتنوعة وتطبيقها وتكراراتها بشكل مستمر مع رغبة ودافعية الطلبة لتأديةة 

بةةةأن العمليةةةة التعليميةةةة والتدريبيةةةة تعتمةةةد علةةةى مبةةةدأ ( "2000عبدالحميةةةد شةةةرف)وهةةةذا مةةةا يؤكةةةده 

الخصوصية ويعني شمول طبيعية االداء على الحركات المشابهة لألنشطة التةي يمارسةها الطلبةة ومةن 

لةةةى الةةةتعلم جةةةل الحصةةةول عأدافعيةةةة لةةةتعلم المهةةام الحركيةةةة مةةةن الضةةروري ان يكةةةون لةةةدى الطلبةةةة ال

"االفضل
ان سبب التطور هو المنهاج التعليمي المتبع يحتةوي علةى تكةرارات  يضاً أويعزو الباحث . (1)

                                                

((
1
 82، ص 2000،القاهرة ،مركز الكتاب للنشر ، 1،ط تكنلوجيا التعليم في التربية الرياضية: عبدالحميد شرف 
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ن الهةدف الرئيسةي مةن هةذا المنهةاج هةو تعلةم رات التي يعطيهةا المةدرس للطةالب ألخاصة بأداء المها

اب المتعلمةين مجموعةة كتسةإداء ورتقةاء بمسةتوى األخالل تطبيق الوحةدات التعليميةة لإالمهارات من 

يمةات والتوجيهةات التةي تتناسةب مةع عطةاء التعلإعةن قةدرة المةدرس فةي  من القةدرات المهاريةة فضةالً 

للمهارات التي تم تعلمهةا داء دى الى تحقيق مستوى جيد من األأي مر الذمكانيات وقدرات الطالب األإ

لطبيعية لعملية التعلم هةو ال لظواهر اا"بأن ( 2002ظافر )ليه إدى الى التطور وهذا ما يشير أوهو ما 

ن يكةةون هنةةاك تطةةور فةةي عمليةةة الةةتعلم مةةا دام المةةدرس يتبةةع خطةةوات االسةةس السةةليمة للةةتعلم أبةةد 

"والتعليم
(1). 

ت القبليةةة يتبةةين لنةةا أن هنةةاك فروقةةا معنويةةة بةةين االختبةةارا( 5)جةةدول مةةن خةةالل عةةرض نتةةائج و      

ويعةزو الباحةث ذلةك ،  للمجموعة التجريبيةمامية رضية األاألالضربة رسال وإلوالبعدية في مهارات ا

طريقةةة سةةتخدام االسةةلوب التدريسةةي المتةةداخل بالإالمجموعةةة التجريبيةةة الةةى فاعليةةة  فةةرادأالتقةةدم لةةدى 

دائهةم أحد االساليب التي تسعى الى تحسين المهارات لدى الطالب وتطةوير أالجزئية الكلية والذي يعد 

لمهارات ب الى عدة مجاميع زوجية وذلك إلمكانية تبادل االدوار بينهم وتكوين امن خالل تقسيم الطال

نسجام والتعاون وتبادل اآلراء باإلضافة الى التقليل من حالةة الخةوف اذ تؤكةد االجتماعية المتعددة كاإل

ام ان االهتمةةام بةةالمتعلم وجعلةةه محةةور العمليةةة التعليميةةة ومركةةزا للنشةةاط واحتةةر( "2010بسةةمة نعةةيم )

"آرائةةه وقدراتةةه وغمةةره بةةالعط  والقبةةول والتشةةجيع هةةو عامةةل اساسةةي يسةةاعد علةةى الةةتعلم
ومةةن . (2)

ألن  التكةرار يسةاعد علةى التقةدم التمةرين  زيةادة تكةرارسباب التي أدت إلى حةدوث هةذا التطةور هةو األ

ات الحركيةة يعتمةد تعلم المهةار"الى ان ( 2019 ناهدة الدليمي)اذ تشير . وإتقان المهارة وهذا ما يؤكده

"على التكرار في االداء حتى يصل المتعلم الى مستوى تعلم المهارات الحركية المطلوب
(8) . 

يتبين لنا أن  الفروق معنوية بين االختبارات البعدية في ( 6)من خالل عرض نتائج الجدول و   

يبية ولصالح المجموعة للمجموعتين الضابطة والتجر( االرسال والضربة االرضية االمامية)مهارتي 

هذا التطور إلى استخدام االسلوب التدريسي المتداخل بالطريقة الجزئية  انويعزو الباحث، التجريبية 

الكلية والذي كان مناسبا ومالئما لمستويات وقدرات الالعبين والتنويع والتشويق في التمرينات 

نافس بين افراد س بين المجموعات والتالمستخدمة في المنهج التعليمي باإلضافة إلى اجراء التناف

                                                
1
متداخل واثره في التعلم والتطور من خالل الخيارات التنظيمية االسلوب التدريسي ال:  ظافر هاشم اسماعيل( (

 .102، ص 2002والمكانية لبيئة تعلم التنس ، اطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلية التربية الرياضية ، 
2
الحذر في تأثير التعليم وفق ستراتيجية المعرفة ما وراء االدراكية لذوي المجازفة مقابل : بسمة نعيم محسن الكعبي( (

تعلم واحتفاظ بعا المهارات االساسية بالكرة الطائرة ، اطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلية التربية الرياضية 

 168، ص 2010للبنات ، 

(
8
، عمان ، دار الرضوان للنشر والتوزيع ،  1ط ، التمرينات وتطبيقاتها في التعلم الحركي: ناهدة عبد زيد الدليمي ( 

 167، ص 2019
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التمارين إذا أُحِسَن انتقاؤها ووضع " بأن   (2016)وهذا ما يؤكده موسى عدنان  .المجموعة الواحدة

برامجها واستخدامها وتقويمها تستطيع أن تشوق الالعب وتثير همته وتوسع خبراته وتساعده في 

".تجاهاتيم المهارات وفي تنمية االالفهم وتساعده في تعل
(1)  

ادى الى تفوق المجموعة التجريبية ويرى الباحث ان التداخل بين اسلوبي توجيه االقران والتضمين  

االستثمار فضال عن حيث اتاو هذا االسلوب الفرصة للطالب في الحصول على مساعدة الزمالء ، 

ر افراد المجموعة واستخدام االمثل للوقت وعدد تكرار المهارة التي يؤديها الطالب باإلضافة إلى تدوي

كلما زادت عدد مرات تطبيق " (2014وسام وسامر )وهذا ما يؤكده . التغذية الراجعة فيما بينهم 

"المهارة واستمرار التغذية الراجعة الصحيحة كلما اتجه االداء نحو االرتقاء بالمستوى المهاري
(.2)  

 الرابع فصلال

 : االستنتاجات والتوصيات 4-

 :نتاجاتاالست 1-4

ي وفعال في قران والتضمين بالطريقة الجزئية الكلية له تأثير ايجابتداخل اسلوبي توجيه األإن  -1

 . ساسية بالتنس لطالب المرحلة الثالثة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةتعلم بعا المهارات األ

اوتة لمهارتي االرسال والضربة تفقد حقق تعلماً ملحوظا ًوبنسب م( المتبع)سلوب التقليدي إن اإل -2

 .سلوب التداخل بالطريقة الجزئية الكلية في عملية التعلم إقل من أمامية ولكن بدرجة رضية األاأل

داء في التعليم وتحسن مستوى األ إن اسلوب التداخل بالطريقة الجزئية الكلية كان اكثر تأثيراً  -8

 (.المتبع)المهاري من االسلوب التقليدي 

ساعد على امتالك الطالب القدرة على اتخاذ القرار  من خالل ( الواجب)استخدام ورقة العمل  إن -4

 .مالحظة االداء واعطاء التغذية الراجعة لتصحيح االخطاء ومن ثم تبادل االدوار

 :التوصيات 2-4

علم التأكيد على استخدام عملية التداخل في أساليب التدريس بالطريقة الجزئية الكلية في ت -1

 .مهارات التنس لكونه ينسجم وطبيعة تلك المهارات 

كثر من اسلوب تعليمي في تطبيق الوحدات أعلى العملية التعليمية باستخدام حث القائمين  -2

 .التعليمية في درس التربية الرياضية 

 

                                                

(
1
أثر استراتيجية تعليم االقران في تنمية الدافع المعرفي وتطوير بعا المهارات :  موسى عدنان موسى العاني( 

سنة ، اطروحة دكتوراه ، جامعة االنبار ، ( 16-13)االساسية بالكرة الطائرة لالعبي المدرسة التخصصية بأعمار 

 .97، ص 2016كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ، 
2
،  1، ط التعلم الحركي وتطبيقاته في التربية البدنية والرياضية:  وسام صالو عبدالحسين وسامر يوس  متعب ((

 .96، ص 2014دار الكتب العلمية، 
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 المصادر
  2017مان،مناهج واستراتيجيات معاصرة في تدريس التربية الرياضية ، ع: صادق خالد الحايك -1

تأثير تداخل اسلوب التضمين بإسلوبي التبادلي وفحص النفس في اداء : بالل عبدالمنعم المطر  -2

 بعا انوا  التصويب والخدا  بكرة اليد ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، كلية التربية الرياضية ، 

2019 ، 

 2007 ، منشأة المعارف، سكندريةاال،  2ط،التنس تعليم تدريب تقييم تحكيم : ايلين وديع فرج -8

تأثير التعليم وفق ستراتيجية المعرفة ما وراء االدراكية لذوي : بسمة نعيم محسن الكعبي  -4

المجازفة مقابل الحذر في تعلم واحتفاظ بعا المهارات االساسية بالكرة الطائرة ، اطروحة دكتوراه 

  2010، جامعة بغداد ، كلية التربية الرياضية للبنات ، 

االسلوب التدريسي المتداخل واثره في التعلم والتطور من خالل الخيارات : ظافر هاشم اسماعيل  -0

التنظيمية والمكانية لبيئة تعلم التنس ، اطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلية التربية الرياضية ، 

2002 

لدار الجامعية للطباعة والنشر ، بغداد ، ا االعداد الفني والخططي بالتنس: ظافر هاشم الكاظمي  -6

  2000والترجمة ، 

طبيعة البحث العلمي والداللة االحصائية ، القاهرة ، دار الكتب الحديث ، : عباس عبدالقادر  -7

2013  

، القاهرة ، مركز الكتاب للنشر ،  1تكنلوجيا التعليم في التربية الرياضية ، ط: عبدالحميد شرف  -3

2000  

التعلم للتمكن في تحسين مستوى المهارات ( بلوم)تأثير استخدام نموذج : ليفاوي كريم جاسم الخ -2

 . 2010، كلية التربية الرياضية ، جامعة االنبار ، رسالة ماجستير، الفنية األساسية بلعبة كرة القدم 

ير أثر استراتيجية تعليم االقران في تنمية الدافع المعرفي وتطو: موسى عدنان موسى العاني  -.1

سنة ، ( 16-13)بعا المهارات االساسية بالكرة الطائرة لالعبي المدرسة التخصصية بأعمار 

 . 2016اطروحة دكتوراه ، جامعة االنبار ، كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ، 

، عمان ، دار الرضوان  1ط ، التمرينات وتطبيقاتها في التعلم الحركي: ناهدة عبد زيد الدليمي  -11

  .2019نشر والتوزيع ، لل

 الرياضية دليل البحاث لكتابة االبحاث في التربية: نوري ابراهيم الشوك وصالح رافع الكبيسي  -12

 . 2004،  ، بغداد

التعلم الحركي وتطبيقاته في التربية البدنية : وسام صالو عبدالحسين وسامر يوس  متعب -18

 . 2014، دار الكتب العلمية،  1، ط والرياضية

 

 

 


