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 مستخلص  البحث

تأثير برنامم  مترارب بأخارمدال الية ااة الرعةييياة فا  تعةا  مرامل  اللخام  بامل ر   هدف البحث إلى معرفة  

 والبعاد  التبةا  الخرباملات نرامر  باي  إثصامرية دللاة ذات فارو  أب هنام ،وافرار  البمثاامب باالةامرر  

 باي  إثصامرية دللاة ذات لةيجي عة الرجرابية ف  تعة  مرمل  اللخم  بمل ر  الةمرر  لعينة البحث، و فرو 

ة البحاث ، لةيجي عة الضمبةة  ف  تعة  مرمل  اللخم  بمل ر  الةمرر  لعينا والبعد  التبة  الخربملات نرمر 

البعداة ليجي عري  البحث الرجرابية والضامبةة فا  تعةا  مرامل   بي  الخربملات إثصمرية دللة ذات وفرو 

ذو اليجيا عري  الرجرابياة والضامبةة ذات  الرجرابا  الرصايي اللخم  بمل ر  الةامرر  ، واخارمدل البمثاامب 

تا  تحدااد مجريال البحاث بملةراتاة العيدااة ثياث ليالءمره وطبيعة مشا ةة البحث، الخربملا  التبة  والبعد 

-0202والذ  اريال بةالب اعداداة الفر   لةبني  وه  اثدى مدالس مدارااة تربياة النبامل لةعامل الدلاخا   

( 02(، أمم عينة البحث فتد ت  نت م  طالب  الصف المممس العداد  لةفرع الدب  والبملغ عدده   0202

( 02ت  ت زاعر  بملةراتة العش ارية الينرظية أ  بأخة ب الترعة وقد بةغ عدده   ب(  -وار  ب م  شعبري   أ

( طملبام  وشاعبة  ب( اليجي عاة الضامبةة 22وبذلك اصبحت شعبة  أ( اليجي عة الرجرابياة والباملغ عاددهم  

وأخارنرجم  ، ( طالب م  مجريل األصل نظرا  لةظروف اليمرةفة2( طملبم  ثيث ت  اخربعمد  22والبملغ عددهم  

، أب الينر  الرعةيي  بمخرمدال الية اة الرعةييية كمب له تأثيرا  إاجمبيم ف  تعة   مرمل  اللخم  بمل ر  الةامرر 

أب اليانر  الرعةييا  بأخاة ب الرتةيااد   شارب وعار ( دو تااأثير ااجامب  فا  تعةاا   مرامل  اللخام  باامل ر  و

رعةييية وذلك ليم لرم م  تأثير إاجامب  فا  تعةاي  مرامل  ضرول  اخرمدال أخة ب الية اة ال وأوصى، الةمرر 

 اخرمدال وخمرط تعةييية مرن عة عند تعة  اليرملات . ، ملاللخم  بمل ر  الةمرر  

 : الية اة الرعةييية ، مرمل  اللخم  بمل ر  الةمرر . الكلمات المفتاحية
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Abstract 

 The aim of the research is to know the effect of a proposed program using 

the educational brochure in learning the skill of serving in volleyball. And 

the dimension of the control group in learning the skill of transmitter in 

volleyball for the research sample, and statistically significant differences 

between the post tests of the two experimental and control groups in 

learning the skill of transmitter in volleyball. The research community by 

the intentional method, which is represented by the students of Al-Fatwa 

Preparatory School for Boys, which is one of the schools of the Anbar 

Education Directorate for the academic year (2020-2021). Distributing 

them in a systematic random way, that is, by lottery method, and their 

number reached (20), and thus Division (A) became the experimental group 

The group numbered (10) students, and the group (B) the control group, 

which numbered (10) students, where (5) students were excluded from the 

community of origin due to different circumstances, and they concluded 

that the educational curriculum using the educational brochure had a 

positive effect in learning the skill of serving volleyball And that the 

traditional method of teaching (explanation and presentation) had a positive 

effect on learning the skill of serving in volleyball, and he recommended 

the necessity of using the educational brochure method because of its 

positive impact in teaching the skill of serving in volleyball, with the use of 

various educational media when learning the skills 

.Keywords: educational brochure, The skill of serving with volleyball. 
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 الفصل األول

 :التعريف بالبحث -2

 :مقدمة البحث وأهميته 2-2

إب الردلاس اعربر ال خيةة الرعةييية لرحتيق الر اصل الحضمل  لجنس البشر  ع  طراق نتل 

المبر  واليرملات والف مل الى الجيم  التمدمة وه  مجي عة نشمطمت الر  ات ل برم اليعة  ف  م قف 

عد  تالميذه ف  ال ص   الى اهداف ترب اة محدده ول   تنجح عيةية الردلاس لبد م  الرعةيي  ليسم

 .(1 اليعة  م  ت فير الم منمت وال خمرل واسرمدمرم بةر  وأخمليب مربعة لة ص   الى اهدافه

 واسير التجمه العملي  ل اير م  الدو  العمل  نح  تة ار العيةية الرعةييية ل ل ابعمدهم ثرى ا اكب

الرعةي  اليجريل واسر  ف  تتدمه واعد الرعةي  الفرد  اثد مداخل تة ار العيةية الرعةييية فنظرا لزدامد 

اعداد الةالب اليتب لي  خن ام قةت عيةيمت الرفمعل والر اصل والةالب فضال ع  مش ةة الفرو  

ةييية فأخة ب الرعة  الفرداة بي  الةالب والر  اصبحت م  اه  اليش الت الر  ت اجه العةيية الرع

الجيمع  السمرد ل ارنمخب مل التدلات العتةية اليمرةفة لةةالب ول اؤد  الى وص   نسبة كبير  منر  

الى مسر ى واثد م  التتمب المر الذ    اررتب عةية عدل تحتيق نسبة كبير  م  الهداف الرعةييية 

 لنظ  الرعةييية السمرد .الر  نسعى الى تحتيترم ميم اشير الى انمفم  فمعةية ا

( " اخرمدال الي دا لت الرعةييية ف  كر  اليد, أذا 0222فتد ت صل  نصر خملد عبد الرزا  

اخرنرجت هذه الدلاخة اب الي داالت الرعةييية لرم تأثير فعم  ف  تعة  اليرملات الرج مية ف  كر  اليد 

 .(2 واثرهم عةى ن ات  الرعة "

( " تأثير اخة ب الي دا لت الرعةييية ف  تعة  مرملات 0222د صملح ف  ثي  اخرعيل  زانم محي

الخمخية ف  كر  الةمرر  " ثيث اثبت هذا الخة ب اهييره  واثره الفعم  ف  تحتيق نرمر  ااجمبية ف  

  . (3 تعة  بعض اليرملات الخمخية بمل ر  الةمرر  وبش ل افضل م  الخة ب الرتةيد  اليربل

الرعةييية محمولة ثدااة لةرعة  الذات  ليتمبةة الفرو  الفرداة ف  الرعة  بي  الةالب وتعد الية اة 

فر  ت فر اخرراتيجيمت او اخمليب مرن عة لةرعة  ومدى واخعم لخريمل الدوات وال خمرل الرعةييية 

مسر ى األكار منمخبة لرعة  الةالب وم  مزاامهم الرريسية انرم ت فر اخة بم منظيم لرصيي  وبنمء 

  .(4  تعةيي  معي  وعيةيمت تعةييية معينة وتةبيترم وتت ايرم والعيل عةى زامد  فمعةيررم الرعةييية

واب دلس الرربية الرامضية ف  تعة  بعض اليرملات  بمل ر  الةمرر  اعد نشمطم تعةيييم مال بمق  

حرمج الى ال اير م  الدلوس النشةة الرامضية ثيث ار  ب م  عداد اليرملات الحركية والر  ت

ال خمرل الرعةييية واليسمعد  لغر  تعةيرم وتحسي  اداء اليرعةيي  عند تأداة تةك اليرملات ميم دفل 

العممةي  واليعنيي  برم اليجم  لةبحث ع  وخمرل جداد  تسمه  ف  لفل واخراع مسر ى الرعة  عند 

ةى مم تتدل ني   اب نحدد اهيية البحث ف  اليرعةيي  وانجمب العيةية الرعةييية بص ل  عممة واخرنمدا ع

                                                   

،  دال الينمه  3، ططر  الردلاس العممة ومرملات الرنفيذ وتمةيط عيةية الردلاس عبدالرثي  عبدالسالل جممل:  (1 

 .21، ص0220لةنشر والر زال (، اللدب،  

،  مؤخسة عمل  الرامضة 2، طالي دا لت الرعةييية وأثرهم عةى ن ات  الرعة  ف  كر  اليد نصر خملد عبدالرزا : (2 

  ، ص 0222لةنشر(، 

                                                      زانم محيد صملح: تأثير اخة ب الي دا لت الرعةييية ف  تعة  بعض اليرملات الخمخية بمل ر  الةمرر ،                                 (3 

 .0222لخملة ممجسرير غير منش ل  ،

، دال ال فمء لةةبمعة ال يبي تر وذو  العمقة البصراة والرةبيقمراد عة  عيسى خعد ، وليد السيد اثيد خةيفة:   (4 

 .00ل،ص8002والنشر ،الخ ندلاة 
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ام منية اخرمدال اخمليب جداد  ف  عيةية الرعةييية اثنمء دلس كر  الةمرر  ودلك م  خال  معرفة تأثير 

    .(1 الية اة الرعةييية ف  تعة  بعض اليرملات الخمخية وتحتيق الهداف الينش د  ف  العيةية الرعةييية

 :مشكلة البحث  2-0

رية تحسي  عيةية الرعةي  والرعة  م  أول امت ال اير م  الدو  خ اء كمنت نممية ال مرتدمة إب م

ودلك لب هد  العيةية تسر  بش ل ثتيت  ف  تحتيق اهداف هذه الدو  وبنمء أمملرم اليسرتبةية وبملرغ  

ل  احتق اهدافرم م  الهريمل اليسرير م  قبل النظمل الررب   بدلس الرربية الرامضية ول   مم ازا  

الياةى وذلك بسبب عدل ادخم  طر  الحدااة ف  مجم  الرعةي  الر  تعةينم فرصة لةرمةص م  الةر  

الرتةيداة ف  الردلاس وم  خال  مالثظة البمثث ل  نه مشملكم ف  تدلاس ممد  كر  الةمرر  واجراء 

اب هنم  انمفم  بيسر ى بعض اليتمبالت الشمصية مل عدد م  الردلاسي  ف  كر  الةمرر  لثظ 

الةالب عند تعة  مرمل  اللخم  م  خال  اليشملكمت ف  البة لت الر  تتييرم مداراة تربية النبمل 

الى اخرمدال اخة ب تتةيد  ف  عيةية الرعة  ذلك م  خال  اخة ب واثد  بمل ر  الةمرر  وقد ارجل ذلك

الد  ات ل بعر  اليرمل  وأداء ني ذج  وه  الخة ب اليربل   الشرب والعر  ( م  قبل اليدلس

اممل الةالب وات ل بملدول الخمخ  ف  العيةية الرعةييية وهدا الخة ب ل اريح لةيرعة  فرصة لةيشملكة 

الفعملة ف  اليحمضر  لكرسمب خبرات ميم قد اؤد  الى عدل لفل مسر اه ف  الرعة  بش ل مةة ب كيم 

داة بي  اليرعةيي  وعةى هدا الخمس اسعى البمثث الى دلاخة ل اراع  اخة ب الرتةيد  فرو  الفر

هد  اليش ةة م  اجل ال ص   الى طراتة او اخة ب مبن  عةى اخس عةيية ودلك بمخرمدال وخمرل 

 ت ن ل جية ثدااة لة ص   بملعيةية الرعةييية الى مسر ى عمل  وتحتيق اهدافرم .

 :هدفا البحث  2-0

 ية اة الرعةييية ف  تعة  مرمل  اللخم  بمل ر  الةمرر  .الرعرف عةى تأثير اخرمدال ال-2

 الرعرف عةى تأثير اخرمدال الخة ب الرتةيد  ف  تعة  مرمل  اللخم  بمل ر  الةمرر  . -.0

 :البحث  يتافروض2-4

هنملك فرو  ذات دللة اثصمرية بي  الخربمل التبة  والبعد  لةيجي عة الرجرابية ف  تعة    مرمل  -2

 لخم  بمل ر  الةمرر  لعينة البحث . ال

هنملك فرو  ذات دللة اثصمرية بي  الخربمل التبة  والبعد  لةيجي عة الضمبةة ف  تعة  مرمل  -0

 اللخم  بمل ر  الةمرر   لعينة البحث .

 :مجاالت البحث  2-5

 0202- 0202طالب اليرثةة العداداة لةصف المممس لةعمل الدلاخ     :المجال البشري 2-5-2

 مدلخة اعداداة الفر    لةبني .

   .4/0/0202الى  2/20/0202م   يد لة :زمانيالمجال ال 2-5-0

 .السمثة المملجية ف  مدلخة اعداداة الفر   لةبني   محمفظة النبمل   :المكانيالمجال  2-5-0

 

 

  

 
 

                                                   

 .1، ص2111، مركز ال رمب لةنشر، التمهر ، منرمج الرربية الرامضيةم ملل ثةي  أب  هرجة:  (1 
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 الفصل الثاني
 منهجية البحث وإجراءاته الميدانية : -2

 :منهج البحث  0-2

اخرمدل البمثث الينر  الرجراب  برصيي  مجي عري  الرجرابية والضمبةة؛ وذلك ليالرية 

طبيعة ومش ةة البحث أذ اب  الينر  الرجراب  ع  غير  م  الينمه  العةيية بتدلاته عةى الرح   

 والضبط لحي   اليمرةفة الر  تؤثر ف  السة  . 

 مجتمع البحث وعينته : 0-0
بملةراتة العيداة والذ  اريال بةالب اعداداة الفر   لةبني   ت  تحداد مجريل البحث

( أمم عينة البحث فتد  0202-0202وه  اثدى مدالس مداراة تربية النبمل لةعمل الدلاخ   

( وار  ب م  02ت  نت م  طالب  الصف المممس العداد  لةفرع الدب  والبملغ عدده   

 ارية الينرظية أ  بأخة ب الترعة وقد بةغ عدده  ب(  ت  ت زاعر  بملةراتة العش-شعبري   أ
( طملبم  وشعبة  ب( 22( وبذلك اصبحت شعبة  أ( اليجي عة الرجرابية والبملغ عددهم  02 

( طالب م  مجريل الصل 2( طملبم  ثيث ت  اخربعمد  22اليجي عة الضمبةة والبملغ عددهم  

 نظرا  لةظروف اليمرةفة . 

 :وسائل جمع المعلومات االجهزة واالدوات و 0-0
 االجهزة:  0-0-2

 ( .3( عدد  dellثمخ ب   -2

 ( .3( عدد  canonكممر  تص ار   -0

 ( .4ثمخبة ال ررونية عدد   -3

 االدوات المستخدمة:  0-0-0

 مةعب كر  طمرر  . -2

 ( .1كرات عدد   -0

 شراط لصق مة ب . -3
 صمفر  . -4

 خمعة ت قيت . -2

 مسةبة  -1

 وسائل جمع المعلومات:  0-0-0
 العربية .اليصمدل  -2
 شب ة اليعة ممت نت . -0

 :تحديد االختبارات المستخدمة في البحث 0-0-4
قمل البمثث بعر  جييل الخربملات الر  تضينت ثالث اخربملات ل ل مرمل  عةى   

مجي عة م  المبراء اليمرصي  لغر  تحداد اخربمل النسب ل ل مرمل  والر  ثصةت عةى 

 ( 2ف  جدو    بينة( فيم ف   والي%02نسبة اتفم   
 (2جدول )

 يبين نسبة اتفاق الخبراء والمختصين حول تحديد االختبارات المستخدمة

 ت

المهارات 

األساسية الفنية بكرة 

 الطائرة

االختيار المرشح من 

 قبل الخبراء والمختصين

عدد 

الخبراء المرشحين 

 للمهارات

ا

لنسبة 

 المئوية

عدد 

 الخبراء الكلي

2 
اإلرسال من 

 األعلى

تبار مهارة اإلرسال اخ

 من األعلى
8 

8

8.88 
9 
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0 
االستقبال من 

 األسفل

اختبار التمريرة من 

 األسفل
8 

8

8.88 
9 

 8 اختبار حائط الصد حائط الصد 0
8

8.88 
9 

 :االختبارات المستخدمة في البحث -0-0-4
 .:اللخم  م  العةى  االختبار االول

 .(1 قيمس دقة اإللخم  :الغرض من االختبار

 22مةعب كر  طمرر  قمن ن ، شراط لرحداد األهداف، شراط قيمس، دوات المستخدمة: األ

 كرات طمرر .

ات ل اليمربر بأداء اللخم  م اجرم  نح  الينمطق  أ، ب، ج، د( م  وضل  موصفات األداء:

 ال ق ف وال جه بمتجمه السمثة.

جرة لنصف اليةعب ات ل اليمربر م  وخط خط النرماة  النصف الي ا شروط االختبار: 

 ( محمولت.22اليمةط بإلخم  ال ر  إلى اثدى الينمطق اليتسية ول ل لعب  

 :التسجيل

 4 .)نتمط ل ل محمولة داخل الينةتة  أ 

 3 .)نتمط ل ل محمولة داخل الينةتة  ب 

 0 .)نتةة ل ل محمولة داخل الينةتة  ب 

 .)نتةة واثد  ل ل محمولة الينةتة  د 

   خملج هذه الينمطق.صفر عند خت ط ال ر 

 .عند خت ط ال ر  عةى خط مشرر  بي  منةتري  تحسب دلجة الينةتة األعةى 

 . تةغى اليحمولة ف  ثملة الت مب اليمربر خةأ قمن ن 

    42عةيم  أب الدلجة العظيى لالخربمل ه.) 

 
 (0شكل )

 اليوضح طريقة أداء اختبار دقة مهارة اإلرس

                                                   

 .212-214-213، ص2112، مصدل خبق ذكره : لينع ( محيد صبح  ثسني ، ثيد  عبد ا1 
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 :التصميم التجريبي   0-4
صيي  الرجراب  لةبحث بأنه الخرراتيجية الر  اضعرم البمثث لجيل البحث الالزمة أب الر

وضبط الع امل واليرغيرات الر  اي   اب تؤثر ف  هذه اليعة ممت لذلك ت  العريمد عةى تصيي  
مجي عر  الير مفئري  عش ارية ذات الخربملات التبةية والبعداة او اي   تيايل الرصيي  

 : ل الت الرجراب  بملش

 
 (0جدول )

 التصميم التجريبي المستخدم بالبحث بيني

 االختبار  العدد المجموعات ت

 القبلي

اساليب 

 التدريس

االختبار 

 البعدي

2

- 

 المجموعة

 التجريبية

2

3 

اختبار 

 المهارات

 االساسية

 والمعرفي

 الموديوالت

 التعليمية

اختبار 

 المهارات

االساسية 

 والمعرفي

0

- 

 المجموعة

 بطةالضا

2

3 

اختبار 

 المهارات

 االساسية

 والمعرفي

أسلوب 

 التقليدي

)شرح 

 _وعرض(

اختبار 

 المهارات

االساسية 

 والمعرفي

 

 التجربة االستطالعية للقدرات البدنية والمهارات االساسية:   0-5
( 0بأجراء الرجرابية الخرةالعية بيسمعد  فراق العيل اليسمعد عةى عينة عددهم   مبقمل البمثا

( وهدفت الرجربة 2/20/0202مجريل البحث ول   خملج عينة البحث وذلك برملاخ   م 
 الخرةالعية الى مم اأت  

 الرعرف عةى اليشمكل واليع قمت الر  قد ت اجه البمثث وفراق العيل اليسمعد  -

 مدى وض ب طراتة اداء الخربملات لدى عينة البحث  -

 معرفة ال قت الالزل لرنفيذ الخربملات  -

 أكد م  خالمة الجرز  والدوات اليسرمدمة الر -

 المطوية التعليمية: 0-6
-الية امت الرعةييية : لتد ت  تصيي  الية اة طبتم  لمة ات العداد ال خمرط وه   العن اب -أ

 -زم  الرةبيق –الي مب  -الهداف السة كية الجرارية–الردف العمل -العمل الدلاخ –عينة الدلاخة 
 .تدلج الرعةيي  لةيرمل –ممة ع  اليرمل  اليرعةية بعض اللشمدات الع
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 الفصل الثالث
 :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها  -0

  :عرض النتائج وتحليلها 2 -0

 عرض نتائج االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة وتحليلها 0-2-2
 (0جدول)

( Tيبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وفروق األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة)

 المحسوبة وداللة الفروق بين نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في متغيرات البحث الرئيسية

 المعالم

 

 

 اإلحصائية

 المتغيرات

 وحدة

 القياس

 االختبار ألبعدي بلياالختبار الق

 ع ف َس ف
( Tقيمة)

 المحسوبة
 الداللة

 ع سَ  ع سَ 

 دال 1.407 08596 1.6 08222 2981 28920 2882 درجة اإلرسال من األعلى

 ( 9( وبدرجة حرية )3835( عند مستوى داللة )08050الجدولية ) (T)قيمة 

الضمبةة  مل التبة  والبعد  لةيجي عةاليحس بة بي  الخرب (T)( أب قيية 0-4تبي  م  الجدو   

الجدولية  (T)( وعةى الر ال  وعند متملنررم بتيية  1.407ف  مرغيرات البحث الرريسية كمنت  

( وجد انرم اكبر ميم اد  عةى 1( وبدلجة ثراة  2,22( تحت مسر ى دللة  0,020الر  كمنت  

 .دللة الفرو  بي  الخربملا  ولصملح الخربمل البعد  

 :عرض نتائج االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية وتحليلها 4-2-0
 (4جدول )

 (T)يبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وفروق األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة 

 بية في متغيرات البحث الرئيسيةالمحسوبة وداللة الفروق بين نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجري

 المعالم          

        

 

 اإلحصائية

 المتغيرات

 وحدة

 القياس

 االختبار ألبعدي االختبار القبلي

 ع ف َس ف
 (Tقيمة)

 المحسوبة
 الداللة

 ع سَ  ع سَ 

 معنوي 20.038 0.462 9.5 0.291 09 4.291 29.5 درجة اإلرسال من األعلى

 (9( وبدرجة حرية )3835( عند مستوى داللة )08050ة )الجدولي (T)قيمة 

 

اليحس بة بي  الخربمل التبة  والبعد  لةيجي عة  (T)( أب قيية 4تبي  م  الجدو   

 (T)،( وعةى الر ال  وعند متملنررم بتيية 20.020الرجرابية ف  مرغيرات البحث الرريسية كمنت  

( وجد أنرم اكبر ميم 1( وبدلجة ثراة  2,22ة  ( تحت مسر ى دلل0,020الجدولية الر  كمنت  
 اد  عةى دللة الفرو  بي  الخربملا  ولصملح الخربمل البعد  .

 :عرض نتائج االختبارات البعدية للمجموعتين الضابطة والتجريبية وتحليلها 0-2-0
 (5جدول)

وداللة الفروق بين نتائج االختبارات المحسوبة   (T)يبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  وقيمة 

 البعدية  للمجموعتين الضابطة والتجريبية في متغيرات البحث الرئيسية

 المعالم           

 

 

 اإلحصائية

 وحدة

 القياس

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية 

( Tقيمة)

 المحسوبة
 الداللة

 ع سَ 
 سَ 

 ع
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 المتغيرات

 معنوي 1.616 0.222 29.1 0.291 09 درجة اإلرسال من األعلى

 (28( وبدرجة حرية)3835( عند مستوى داللة )08232الجدولية ) (T)قيمة 

اليحس بة بي  اليجي عة الضمبةة واليجي عة الرجرابية ف    (T)( أب قيية 2اربي  م  الجدو   

الر ال  وعند  ،( وعةى2.121اإللخم  م  األعةى و الخرتبم  م  األخفل والرج ل السمثق كمنت  

( 20( وبدلجة ثراة  2,22( تحت مسر ى دللة  0,222الجدولية الر  كمنت   (T)متملنررم بتيية 

 وجد أنرم اكبر ميم اد  عةى الفرو  بي  اليجي عري  والصملح نرمر  اخربملات اليجي عة الرجرابية  .

 مناقشة النتائج: 4-0

 ي للمجموعة الضابطة:مناقشة نتائج االختبارين القبلي والبعد 4-0-2

دالة إثصمريم بي  الخربملات التبةية والبعداة لةيجي عة الضمبةة  م  (إب هنم  فروق0-3ابي  الجدو  

ف  مرغيرات الدلاخة   اإللخم (( ولصملح نرمر  الخربمل البعد ، واعزو البمثث هذا الرحس  لدى 

خة ب اليربل أو الرتةيد   شرب وعر ( اليجي عة الضمبةة ف  تعة  مرمل  اللخم  الى اخرمدال ال

وذلك م  خال  عر  ل ل مرمل  وإعةمء الرعةييمت اليفصةة لةحركة م  بدااررم الى نرماررم م  قبل 

اليدلس لةيجي عة الضمبةة وه  الذ  أدى إلى تة ل هذه اليرملات األخمخية لةيرعةيي  وارةةب هذا 

اللرزال بأداء تةبيق الينر  الرعةيي  اليعد وهذا مم الرة ل الرعة  لسمعمت ط اةة وت رال الحركمت و

ثدث فعال واؤكد  ك لت مم انل( "إب ت رال أش م  الحركمت الرامضية ه  ألجل  تابيت اليجم  آلية 

 .(1 خيرهم وبص ل  عممة ا  ب التجمه واضحم  وهدفم  ولرحسي  قمبةية التيمد  الحركية"

اة وال اير  ف  ال ثد  الرعةييية ال اثد  تعة  الدقة والتتمب ف  أب اليحمولت الر رال مبوارى البمثا 

أداررم ثيث كمب لرم أثر كبير ف  تعة  اليرملات الخمخية فضال  ع  الرن ع ف  اخرمدال الريملا  ون ع 

اليرمل  وكدلك ال قت اليمصص كل هذه الم ل لرم أثر كبير ف  عيةية الرعةي  ، اذ اعد الر رال 

وال خيةة الرعةييية ذات أثر فعم  وإاجمب  ف  ثص   عيةية الرعة  ف  اليررات الحركية والييملخة 

(  " أب الر رال اليعزز اسمعد عةى أتتمب الحركمت الفرعية الر  تيال 2102وهذا مم اؤكده   أثيد 

صحيح اليرملات الالعب اليةة ب تعةيرم واحتق الرنمخق بي  هذه الحركمت ميم اجعل أداررم ف  ترمبل 

 (2 وزم  منمخب 

 مناقشة نتائج االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية: 0-0-0

دالة إثصمريم  بي  الخربملات التبةية والبعداة لةيجي عة الرجرابية ف   م  ( إب هنم  فروق3ابي  الجدو   

بمثث هذه الفرو  الدالة اليرملات قيد الدلاخة   اإللخم (( ولصملح نرمر  الخربمل البعد ، واعزو ال

إثصمريم  إلى فمعةية اخرمدال الينر  الرعةيي  بأخة ب الي دا لت الرعةييية ل  ب هذا الينر  تأثير 

إاجمب  وواضح ف  تعة  اليرملات ومم تح اه م  شرب وعر  والشمدات وتعةييمت ليفردات الينر   

عة  واجعةه ف  العيةية الرعةييية وفتم  لتدلاته وارى أب  أخة ب الي دا لت الرعةييية اسراير تف ير الير

ولغبره ميم ادفل اليرعة  الشع ل بذاته وقيية دوله ف  العيةية الرعةييية ميم اؤد  الى اخريعمب 

( 0220وادلا  الحتمرق وكذلك اليعة ممت اليرتبةة بال أداء الفن  لةيرمل  وهذا مم اؤكده  نيفي  

منب اليرعة  ف  مبمدئ تصيي  الي دا لت الرعةييية وتتدا  الرغذاة "عةى دول الفعم  واليشملكة م  ج

 الراجعة وت ممل والررابط بي  العنمصر الية اة ال اثد والهريمل بيسر ى اليرعة  والرتدل بيسر ى ف  

 
                                                   

، 2102، الي صال ، دال ال راب لةةبمعاة والنشار ، 0، ترجية(عبد عة  نصيف،طالرعة  الحرك : لمم انك لت   (1 

 .13ص

 22، ص 2102اثيد خمطر واخروب :دلاخمت الرعة  الحرك  ف  الرربية الرامضية ، دال اليعملف ،التمهر  ،   (2 
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كل وثده م  وثدات الية اة خال  الخربملات التبةية والبعداة" وارى البمثث م  خال  النرمر  

الي دا   الرعةيي  كمب له األثر الفعم  ف  إثداث تة ل الرعة  بملنسبة لةيرملات قيد  أب أخة ب

الدلاخة وم  ث  خمعد عةى إظرمل تتدل واضح ف  مسر ى األداء اليرمل  لدى اليجي عة الرجرابية 

 وهذا اد  عةى أب الينر  الرعةيي  بأخة ب الي دا   الرعةيي  كمب مالريم  ليسر ى العينة ل  نه

مبن  عةى أخس عةيية صحيحة لذلك ثصل الرة ل وهذا مم اؤكده ظمفر ف  أب "م  الظ اهر 

الةبيعية لعيةية الرعة  ه  لبد أب ا  ب هنم  تة ل ف  الرعة  مم دال اليدلس اربل المة ات 

 .(1  ي ـــواألخس العةيية بملرعة  والرعة

 

 :لضابطة والتجريبيةمناقشة نتائج االختبارات البعدية للمجموعتين ا 0-0-0

دالة إثصمريم  لالخربملات البعداة بي  اليجي عري  الضمبةة  م  ( أب هنم  فروق4ابي  الجدو  

والرجرابية ف  اليرملات قيد الدلاخة اإللخم ( ولصملح نرمر  اليجي عة الرجرابية واعزو البمثث 

ة الضمبةة  الخة ب خبب تف   اليجي عة الرجرابية  الي دا لت الرعةييية (عةى اليجي ع

الرتةيد ( ف  الخربمل البعد  الى أب هذا أخة ب اعة  لةةملب الحراة ال ممةة لرعة  وذلك م  خال  

اخرمدال ال خمرل وال خمرط الر  ترنمخب مل التدلات ومي   الرعة ، كيم اب هذا الخة ب اعة  

رم وأتفمنرم بش ل منفرد دوب تتيد الفرصة لرعة  الذات  م  خال  الرعرف عةى اليرمل  والردلاب عةي

بيسر ى أداء اليجي عة ميم اؤد  الى مراعم  الفرو  الفرداة والقرصمد بمل قت والجرد وخر لة 

عيةية الرعة  وبذلك ترحتق اهداف الية اة الرعةييية وهذا مم اؤكده  مصةفى عبد السييل ومحيد 

والر نة جية ف  ت فير مزاام عداد  داخل (" عةى أهيية اخرمدال ال خمرل الرعةييية 0222السيد، 

العيةية الرعةييية وأهيرم ت فير ال قت والجرد والرغةب عةى كممل الزممب والي مب والهريمل 

بملفرو  الفرداة ومالقم  العداد ال بير  لةيرعةيي  كيم ت فر مجي عة م  المبرات اليبمشر  وتعيل 

  الحس الحرك  ليرعة  تحرله م  العيم  الروتينية مم عةى أثمل  النربمه الرش اق وتنيية الدلا

 . (2 تبنى م اقف  ترب اة جداده تبعد عةى الجي د والرتةيد

 

 الفصل الرابع
 االستنتاجات والتوصيات: -4

 االستنتاجات 4-2

أب الينر  الرعةيي  بمخرمدال الية اة الرعةييية كمب له تأثيرا  إاجمبيم ف  تعة   مرمل  اللخم   -2
 ل ر  الةمرر بم

أب الينر  الرعةيي  بأخة ب الرتةيد   شرب وعر ( دو تأثير ااجمب  ف  تعة   مرمل  اللخم   -0

 بمل ر  الةمرر 

 أثبت اخرمدال أخة ب الية اة الرعةييية كمب أكار تأثيرا ف  تعة   مرمل  اللخم  بمل ر  الةمرر .-3

                                                   

األخة ب الردلاس  اليرداخل وتأثيره ف  الرعة  والرة ل م  خال  الميملات همش  إخيمعيل ال مظي  : ظمفر  (1 

 .220، ص0220، أطروثة دكر لاه، كةية الرربية الرامضية، جممعة بغداد، الرنظييية الي منية لبيئة تعة  الرنس

،  2  الةمرر  لةيعة  واليدلب ، طمصةفى عبد السييل ومحيد لةف  السيد : الخس الفنية ليرملات كر (0 

 386 . 22، ص 0222التمهر  ، 
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 التوصيات:  4-0
ةييية وذلك ليم لرم م  تأثير إاجمب  ف  تعةي  مرمل  اللخم  ضرول  اخرمدال أخة ب الية اة الرع -2

 بمل ر  الةمرر  

 اخرمدال وخمرط تعةييية مرن عة عند تعة  اليرملات . -0

إجراء بح ث ودلاخمت ف  مجملت طر  وأخمليب تدلاس ممرةفة لة ص   الى أفضل أخمليب   -3
 وطر  لرعة  اليرملات ف  النشةة الرامضية اليمرةفة .

 

 صادر الم
 

  :3، ططر  الردلاس العممة ومرملات الرنفيذ وتمةيط عيةية الردلاس عبدالرثي  عبدالسالل جممل ،
 .21، ص0220 دال الينمه  لةنشر والر زال (، اللدب،  

 : مؤخسة عمل  2، طالي دا لت الرعةييية وأثرهم عةى ن ات  الرعة  ف  كر  اليد نصر خملد عبدالرزا  ،
  ، ص 0222الرامضة لةنشر(، 

                                ، زانم محيد صملح: تأثير اخة ب الي دا لت الرعةييية ف  تعة  بعض اليرملات الخمخية بمل ر  الةمرر                                                                                                                

 .0222سرير غير منش ل  ،لخملة ممج

  :دال ال فمء ال يبي تر وذو  العمقة البصراة والرةبيقمراد عة  عيسى خعد ، وليد السيد اثيد خةيفة ،

 .12ل،ص0220لةةبمعة والنشر ،الخ ندلاة 

  :1، ص2111، مركز ال رمب لةنشر، التمهر ، منرمج الرربية الرامضيةم ملل ثةي  أب  هرجة. 

  :الي صل ، دال ال رب لةةبمعة والنشر ، 0، ترجية(عبد عة  نصيف،طة  الحرك الرعك لت مم انل ،

 13، ص2102

 ،  2102اثيد خمطر واخروب :دلاخمت الرعة  الحرك  ف  الرربية الرامضية ، دال اليعملف ،التمهر  ،

 22ص

  :  خال   األخة ب الردلاس  اليرداخل وتأثيره ف  الرعة  والرة ل م ظمفر همش  إخيمعيل ال مظي

، أطروثة دكر لاه، كةية الرربية الرامضية، جممعة بغداد، الميملات الرنظييية الي منية لبيئة تعة  الرنس

 .220، ص0220

 2مصةفى عبد السييل ومحيد لةف  السيد : الخس الفنية ليرملات كر  الةمرر  لةيعة  واليدلب ، ط  ،

 . 22، ص 0222التمهر  ، 
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