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 ممخص البحث

مهػارة فػي تطػوير تعمػـ   أنموذج بمـو لمتعمـ أإلتقانيهدفت الدراسة لمتعرؼ عمى تأثير أسموب 
ـ المػػنها التيريبػػي بأسػػموب الميمػػوعتيف ااسػػت د, وتػػـ الطاولػػة تػػنسب بالػػدوراف العمػػو اإلرسػػاؿ اامػػامي 

المتكافئتيف ذات اال تبار القبمي والبعد  والػذ  يطمػؽ عميػل التمػميـ التيريبػي ذو اللػبط الممكػـ وتػـ 
( والبػال  عػددهـ 2013) الطاولػة لمعػاـ لتػنسهيػت شػباب منتػد   متعممػيفا تيار ميموعػة البمػث مػف 

و ميػػػـ العينػػػة لمميموعػػػة  متعممػػػيف (10التيريبيػػػة ), ميػػػث بمػػػ  ميػػػـ العينػػػة لمميموعػػػة مػػػتعمـ  (20)
تـ اسػػتبعادهـ مػػف عينػػة البمػػث ولػػـ يػػ مػػتعمـ (2وعينػػة التيربػػة االسػػتط عية ) متعممػػيف (10اللػػابطة )
تػػـ تطبيػػؽ الومػػدات  بالػػدوراف العمػػو لمهػػارة اإلرسػػاؿ اامػػامي  وبعػػد تطبيػػؽ اال تبػػار القبمػػيالرئيسػػية  

( ومػدة تعميميػػة وطػد طبقػت بواطػػح ثػ ث ومػػدات 20التيريبيػة والبػال  عػػددها )التعميميػة عمػى الميموعػػة 
وطػد تمػػت معاليػػة  ألبعػػد  تعميميػة فػػي ااسػػبوع  وبعػد االنتهػػاج مػػف التيربػة الرئيسػػية تػػـ إيػراج اال تبػػار

هػػو  أسػػموب أنمػػوذج بمػػـو لمػػتعمـ أإلتقػػانيإف  واسػػتنتا البامػػث   النتػػائا بالوسػػائؿ اإلممػػائية المناسػػبة
مهػارة  تعمػـ  نػل اثبػت أهميتػل وأثػرف ال عػاؿ بالنسػبة لممتعممػيف فػي تطػويروأ المتعممػيفسموب يديػد عمػى أ

 .الطاولة تنسباإلرساؿ اامامي 

Abstract 

 Effect model method Bloom learn Olatghani in the development of 

learning skill transmission front rotate top table the tennis  

 

The study aimed to identify the impact of style model Bloom to learn 

Olatghani in the development of learning skill transmission front to rotate the 

upper table, was used experimental method style groups Almtkavitin with 

pretest and posttest and call it experimental design is setting the arbitrator was 

chosen as the research group of learners Youth Forum Hit Tennistable for the 

year (2013) and numbered (20) learner, where the sample size of the 

experimental group (10) learners and the sample size of the control group (10) 

learners and a sample experiment reconnaissance (2) the learner has not been 

excluded from the sample major search. After the application of pre-test the 

أنموذج بموم لمتعمم أإلتقاني في تطوير تعمم مهارة اإلرسال األمامي بالدوران العموي  تأثير أسموب
 تنس الطاولةب

 تقدم به بحث 
 م.م عمر حمدي عبد الرحمن
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skill transmission front rotate upper modules has been applied to the 

experimental group and the (20) educational unit has been applied by three 

modules per week. After the completion of the main experiment was 

conducted post-test results have been treated by appropriate statistical means. 

The researcher concluded that the method of Bloom's model for learn 

Olatghani is a new method for learners and that has proved its importance and 

its impact effective for learners in the development of transmission learn a 

skill front the table Tennis. 

 الباب األول

  التعريف بالبحث  -1
 مقدمة البحث وأهميته  1-1

يعد مياؿ التعمـ المركي مف المياالت التي شهدت تطورًا كبيرًا وهذا ما أد  إلى اكتشاؼ 
ف مياؿ أالعديد مف المواهب وال امات التي مققت فيما بعد أرطاما طياسية عالمية والبد مف اإلشارة إلى 

فعااًل لل اثر والح في التطور  التعمـ المركي بعد ت اعمل ودميل مح طرائؽ التدريس أمبح عمماً 
أف نمؿ بالمتعمـ الذ  نريد تعميمل المهارات  والتدريس هدفها وامد وهومياليف أ  التعمـ الوالتقدـ الف 

ا  فعالية كانت إلى التوافؽ الثابت وبن س الوطت مراعاة ال روؽ ال ردية التي ال ت مو الميموعة 
 المتعممة منها 

  موميات مف لها لمااالعاب التي يمارسها الكثير مف الناس  مف الطاولة تنس لعبة تعدو 
 االولمبية الدورات فعاليات في مهمة مكانل وتمثؿ , ممارستها مف فرد أ  يستطيح بسيطة ومتطمبات
التي مف   لها , إذ تمتو  لعبة تنس الطاولة عمى العديد مف المهارات ااساسية  العالمية والبطوالت

انها "تعتبر بمثابة م تاح المعب  اإلرساؿ ةو موما مهار ى ال وز في المباريات يممؿ ال عب عم
ويمكف ل عب المتميز كسب النقاط مف   لها وأيلا مسب نوع اإلرساؿ تمدد طريقة رد المنافس 

الت طيط ال رد  في لمكرة وبالتالي طريقة لعب ال عب لمكرة بعد اإلرساؿ , ويشكؿ اإلرساؿ أهـ نقاط 
ف بناج إ   طة لعب تعتمد أساسا عمى نوع  لعبة المست دـ مف طبؿ ال عب  اإلرساؿكرة الطاولة ,وا 
   (1)ذاتل"

 البامثلذلؾ ا تار واهمية هذف المهارة لتمقيؽ ال عب ما يطمح إليل مف نتائا اييابية 
تدفح المتعمـ إلى الت اعؿ مح طد مد ااساليب ال عالة التي أالذ  هو  أنموذج بموـ لمتعمـ االتقانيأسموب 
ولكف ال روؽ ال ردية مويودة بيف  واتقانها يقو  ويشيح المتعمـ عمى التقدـ في المهارةطد وهذا التعمـ 

                                                           
1
، دار مجدالوي لمنشر 1، ط اإلستراتيجية التربوية في كرة الطاولة( زياد عيسى زايد و إبراهيم بني سالمة : (

  .   63،ص2007والتوزيع ، عمان ،
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ت عيؿ أسموب أنموذج بموـ لمتعمـ االتقاني الذ  يعتمد عمى تقسيـ أفراد  المتعمميف لذلؾ ماوؿ البامث
لكي يتسنى أعطائهـ تكرارات مسب المستو  الذ  العينة إلى ميموعات مغير مسب نوع ال طأ 

في تطوير تعمـ  أنموذج بموـ لمتعمـ االتقاني تأثير أسموب وهذا ما دفح البامث إلى دراسة  ومموا أليل
تقاف االهتماـ بتمسيفاف    ل عبي كرة الطاولة بالدوراف العمو مهارة اإلرساؿ اامامي   ةهذف المهار  وا 

رساؿ الكرة إلى ال راغ المناسب الذ  يربؾ ال عب المنافس يؤد   إلى زيادة وتنوع أساليب الهيوـ وا 
  وهنا تكمف أهمية البمثمما يزيد مف امتمالية المموؿ عمى نقطة وتمقيؽ النتائا المطموبة 

 مشكمة البحث  1-2

أف  االمظ في منتد  شباب هيت كونل العب سابؽ ومدرب ماليا البامثومف   ؿ  برة 
في  فريؽ منتد  شباب هيتالمستو  العاـ لمعبة لـ يرتقي إلى المستويات المناسبة   ؿ مشاركات 

مما  و امة في مهارة اإلرساؿ الذ  يعتبر مف أهـ المهارات في لعبة تنس الطاولة البطوالت المعتمدة,
ا الموسـ مف أيؿ إتقاف هذف بموـ لمتعمـ االتقاني عمى المتعمميف هذ أنموذج إد اؿالبامث إلى دفح 

د اؿ و  المهارة لكي يتمكف ال عب أثناج المباراة مف ولح منافسل تمت اللغط والمموؿ عمى ال وز ا 
هذا ااسموب عمى ميموعة مف ميتمح اامؿ والتي تمثؿ الميموعة التيريبية وذلؾ لمتعرؼ عمى 

هذا ومعرفة هؿ أف  المتبح)التقميد (مد  م ئمة هذا ااسموب مح عينة البمث ومقارنتل مح ااسموب 
هو أكثر فاعمية مف ااسموب المتبح وهؿ يمكف لهذا ااسموب أف ي رج المتعمميف مف ال موؿ  ااسموب

مف   ؿ  (1)"يتيح التعرؼ عمى مستو  ااداج العاـ لكؿ العب"و  والممؿ وعدـ الرغبة بااداج
ااسباب كمها ارتأ  البامث دراسة هذف المشكمة لهذف اال تبارات التش يمية في نهاية كؿ أسبوع و 

  ومماولة ولح المموؿ المناسبة لها

   هدف البحث 1-3
في تطوير تعمـ مهارة اإلرساؿ  أنموذج بموـ لمتعمـ االتقانيتأثير أسموب التعرؼ عمى   -

  الطاولة تنسباامامي 
 البحث افرض 1-4

 لمميموعتيف اللابطة  اال تبار القبمي والبعد  نتائا تويد فروؽ ذات داللة إممائية بيف
نتائا اال تبارات ولمالح  الطاولة تنسبتعمـ مهارة اإلرساؿ اامامي والتيريبية في تطوير 

   البعدية

                                                           
(1)

 www.ivsl,org.p1   العلمية العراقية  االفتراضيةالمكتبة  

http://www.ivsl,org.p1/
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  البعدية لمميموعتيف اللابطة والتيريبية نتائا اال تبارات  تويد فروؽ ذات داللة إممائية بيف
البعدية  نتائا اال تبارات ولمالح الطاولة تنسبمامي مهارة اإلرساؿ اا تعمـفي تطوير 
  التيريبية     لمميموعة

 مجاالت البحث  1-5

 االنبار  ممافظة منتد  شباب هيت ػ مديرية الشباب والريالة في امتعممو :  المجال البشري 1-5-1
    4/2013/ 23ولغاية   10/3/2013: لممدة مف  ألزمانيالمجال 2 -1-5
ممافظػة فػي منتػد  شػباب هيػت ػ مديريػة شػباب وريالػة القاعػة المغمقػة :  المجاال المكااني 1-5-3

 االنبار 
 الباب الثاني

 الدراسات النظرية -2

  أإلتقانيمفهوم التعمم  2-1
 أهداؼومدات مغيرة ذات  إلىيتـ مف   لل تقسيـ الممتو   أسموب أإلتقانيالتعمـ  إف

يراجسموكية ونماذج ل  تبارات النهائية  التقويـ التش يمي واال تبارات القبمية وبعدها تدرس المادة  وا 
الومدة السابقة والتثبيت مف تمقيؽ  إتقافمتى يتـ  أ ر ومدة  إلىمتى استيعابها وال يتـ االنتقاؿ 

تامي لكؿ ومدة دراسية متى التقويـ ال  بإيراجكمها الممددة لكؿ ومدة دراسية )تعميمية (  ااهداؼ
 الوموؿ الى المستو  المطموب   

 إلىالطمبة  إليماؿ( " انل  يار يديد لمتعميـ والتدريس يست دـ Denese 1995 ويعرؼ )
مستو  السيطرة عمى الومدة الرئيسية في التعميـ طبؿ السماح لهـ باالنتقاؿ الى الومدة التعميمية ال مقة 

"(1 )  

ذو   المتعمميفيهدؼ إلى إيماؿ  أإلتقانيالتعمـ  أف( " Black more 1999وتطرؽ )
مستو  عالي مف  إلىالمتعمميف يميعهـ  إيماؿ إلىالتعمـ المؤثر كذلؾ يهدؼ  إلىالمهارة الواطئة 

    (2)مف است دامهـ الطرؽ التقميدية في التعمـ " أكثراالنياز 

 

                                                           

(1) Denise .Dandjacke.s : mastry learning in public school , Valdosta state university 
.December, 1995,P.10.  
(2) )Blackmore , c.lguoted by : hairson (and others) : effect of tow instructional models skill 
teaching and mastery learning : (human kinetics , on .teach .phy.ed 1999 ) P.P.34-37   
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 (1)المتطمبات األساسية لمتعمم االتقاني  2-1-1-1

 يشير "يعرب  يوف إلى عدة عوامؿ ييب توكيدها إلنياح التعمـ االتقاني : 

   اإلتقافمرممة  إلى  زيادة التكرارات ل فراد الذيف لـ يمموا 1

  تكويف ميموعات تعميمية عمى وفؽ اا طاج المرتكبة في اثناج ااداج اذ تشترؾ كؿ ميموعة ب طأ 2
 ف سوؼ يكوف فاع  مف   ؿ تكثيؼ التغذية الم ئمة والدطيقة وامد وتدريب هذف المياميح كؿ عمى مد

   استثمار الييديف في ااداج لغرض مساعدة اآل ريف  3

   إعطاج وطت إلافي وتكرارات إلافية لملع اج لغرض النهوض بمستو  أدائهـ   4

   است داـ مساعديف ييديف لغرض الوموؿ الى مرممة االتقاف  5

 :(2)نموذج بموم في التعمم أإلتقاني  2 -2-1-1
 بمـو مف أف يلح نموذيل ال اص بالتعمـ أإلتقاني والذ  هو :  أستطاع             
   عبارة عف مد  ت ثـ م ريات فهو ليس نظرية ذات  طوط تعمـ ن سية 
   عبارة عف نتائا أبماث سنيف طويمة 
  نما هو بنية مف   لها توظؼ ال عالية في إف إنموذج التعمـ أإلتقاني )ليس بتكنيؾ تدريسي وا 

  دمة الطالب مف أيؿ اإلنياز الييد(  
 

                
 

 يولح نموذج بمـو لممد  ت والم ريات في التعمـ أإلتقاني (1شكؿ )                 
 اإلنيازأف تأثير المد  ت ال امة بالتعمـ أإلتقاني تتـ عف طريؽ إد اؿ الم ريات ال امة بمستو  

لد  المتعمميف يعمؿ  االندفاعونسبة التعمـ لد  المتعمميف مما يولد لد  المتعمميف مستو  عالي مف 
 سبة التعمـ أإلتقاني   عمى إد اؿ ن

( لـ ي كر بما يمػدث بالػدماغ أو يمػدث عنػد الطالػب  ػ ؿ سػير Bloomومف ويهة نظر أ ر  فأف )
ال عاليػػػة بقػػػدر مػػػا كػػػاف مهتمػػػًا فػػػي التعػػػرؼ عمػػػى مػػػا كػػػاف يعتقػػػدف مهمػػػًا أو كػػػاف العنمػػػر ااساسػػػي فػػػي 

في اال تيػارات مػف أيػؿ ال مػص  )متغيرات المد  ت(   ثـ ربط المتغيرات المهمل السابقة مح اإلنياز

                                                           

   87,ص2002 بغداد, مكتب الم رة لمطباعة , التعمـ المركي بيف المبدأ والتطبيؽيعرب  يوف :  ((1

(2) - Bloom; the mastery learning model: (1999, Bloom N.P .com.http://www) 

 م ريات مف تعمـ
 ال عالية

                 

                 ال عالية التعمـ مد  ت                    العممية التعميمية             
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الػػدطيؽ وركػػز عمػػى أف مػػا يعطػػى لمطالػػب هػػو الػػذ  سػػيدفعل لمػػتعمـ اعتمػػادًا عمػػى طابميتػػل فػػ  يمكػػف ا  
 طالب أف يكوف مشابهًا لطالب آ ر ومف ثـ فما يعطى ال يكوف متشابهًا  

 مهارة اإلرسال بتنس الطاولة  2-2 
ثػـ بػالرد مػف المنػافس, ومتػى يكػوف اإلرسػاؿ مػميما إذ "تبػدأ مبػاراة  تػنس الطاولػة باإلرسػاؿ 

ينبغػػي أف تلػػرب بالطريقػػة المػػميمة فتسػػقط أوال فػػي ممعػػب المرسػػؿ لمػػرة وامػػدة ثػػـ تعبػػر فػػوؽ الشػػبكة 
  (1)دوف أف تممسها لتسقط في ممعب المستقبؿ"

ة ويعد اإلرساؿ "ال رمة ااولى لتمقيػؽ النقطػة فػإذا لػـ يسػتطيح ال عػب ال ػوز بالنقطػة بلػرب
"   إذ إف العػب تػنس الطاولػة إذا  (2)اإلرساؿ فييب أف يهيئ اإلرساؿ إذا كاف ييدا فرمة ييدة لمهيـو

أتقف عمميػة اإلرسػاؿ يمكنػل الممػوؿ عمػى نقطػة سػريعة وسػهمة لمػالمل , فلػ  عػف إف عمميػة إتقػاف 
اإلرساؿ يمكف تمعيب استقباؿ ال عب المنافس لمكرة وبالتالي يوثر عمى دطة رد الكرة مما يسهؿ عمػى 

مػراز نقطػة , لػذا تعػد لػربة اإلرسػاؿ ال عب المرسؿ مف تشكيؿ هيـو نايح عمى ال عػب المنػا فس وا 
"أهػػـ لػػربة فػػي لعبػػة تػػنس الطاولػػة ميػػث يمكػػف عػػف طريقهػػا الػػتمكـ فػػي سػػير المبػػاراة كمػػا تعػػد م تػػاح 
النمػػر ل عبػػي فػػرؽ القمػػة العالميػػة وتتميػػز هػػذف اللػػربة دوف بقيػػة اللػػربات الهيوميػػة والدفاعيػػة بأنهػػا 

  (3)"ا بم ردةالوميدة التي يمكف ل عب مف أف يتدرب عميه

  (4)شروط اإلرساؿ مسب القانوف الدولي

 هناؾ شروط أساسية ييب عمى ال عب االلتزاـ بها عند لربة اإلرساؿ وهي :

 تكوف اامابح ممدودة واإلبهاـ ُمر و ولح الكرة عمى كؼ اليد وهو م رود وثابت  .1
   النهائي لهاييب أف يكوف الملرب واليد المرة فوؽ مستو  سطح الطاولة و مؼ المد  .2

   ال تؤد  الكرة بدوراف عند طذفهاو سـ  (61)طذؼ الكرة لألعمى لمسافة ال تقؿ عف  .3

 ييب أف تكوف الكرة مرئية لم مـ والمكـ لمظة م مستها لمملرب   .4

 

 
                                                           

1
    18, ص2007, القاهرة , مطبعة البردة , العاب الملرب ػ المعرفة الريالية لمبراعـأميف أنور ال ولي : ( (

2
 255,ص2009 , المومؿ , دار ابف ااثير لمنشر,   العاب كرة الملربوليد وعد اهلل و سبهاف مممود :  ((

(
3
)Dmood ,F and fmuskerj .E.Rink : Sports and Recreational Activates, 11

th
 Ed , USA , 

McGraw – Hill companies, Inc, 1990,p163.  
4
ػ تعميـ ػ تدريب , اإلسكندرية , مركز دلتا لمطباعة ,  المريح في تنس الطاولةأيميف وديح فرج وسمو  عز الديف : ( (

  127,ص2002



219 

219 

 

 (2015-12-30)  العدد الحادي عشر – الثالثالمجمد  –ة يمجمة جامعة االنبار لمعموم البدنية والرياض
 الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية  
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 أنواع اإلرسال :

لتن يذ اإلرساؿ الييد عمى ال عب أف يعرؼ ويتقف أنواع متعددة مف اإلرساؿ , ويمكف تقسػيـ 
  (1)عل مسب منطقة سقوط الكرة في ممعب المنافس إلىأنوا

اإلرساؿ القمػير : هػو اإلرسػاؿ الػذ  إذا تركػت لػل ال رمػة فػاف الكػرة ترتػد مػرتيف أو أكثػر فػي  .1
 يانب طاولة ال مـ  

اإلرساؿ الطويؿ : هو اإلرسػاؿ الػذ  إذا تركػت لػل فرمػة فػاف الكػرة ترتػد مػرة وامػدة فػي يانػب  .2
  اريا  طاولة ال مـ ثـ ت رج 

اإلرساؿ القطر  : هو اإلرساؿ الذ  يعبر الطاولة مف ركف ال عب إلى الركف العكسػي لػل فػي  .3
 يانب طاولة المنافس  

اإلرساؿ المستقيـ : هو اإلرساؿ الذ  يعبر الطاولة مف ركف ال عب إلى الركف الموايل لل في  .4
 يانب طاولة المنافس  

 كي ية أداج اإلرساؿ :   

يميػػح اإلرسػػاالت فػػي لعبػػة تػػنس الطاولػػة سػػواج كانػػت ذات دوراف عمػػو  أـ  أف البامػػثيػػر  
يانبي أـ س مي أـ يػانبي عمػو  فػي آف وامػد يعتمػد بالدريػة ااسػاس عمػى مركػة الرسػ  لمظػة لػرب 

سػػيابية بػػيف الكتػػؼ والمرفػػؽ الكػػرة بالملػػرب , فلػػ  عػػف إف مركػػة المرفػػؽ والكتػػؼ ييػػب أف تكػػوف ان
  والرس 

  (2)اؿ مؤثرا عمى المنافس ييب أف يمتاز بما يأتيولكي يكوف اإلرس

 ييب أف تمر الكرة بارت اع من  ض يدا مف فوؽ الشبكة عند أداج اإلرساؿ   .1
ي لؿ أف يؤد  اإلرساؿ بشكؿ طمير لمنح ال مػـ مػف الهيػـو المباغػت ويويػل اإلرسػاؿ إلػى  .2

 مناطؽ م تم ة في ممعب المنافس  

  نوعية دوراف الكرة   ييب عمى ال عب المرسؿ التغير في  .3

 التغير في سرعة أداج لربة اإلرساؿ   .4

 التمويل في اإلرساؿ مف ايؿ  داع ال مـ ومنعة مف معرفة نوعية دوراف الكرة   .5

 يمكف أداج إرساؿ طويؿ عندما يكوف وط ة استعداد المنافس طريب يدا مف الطاولة   .6

                                                           
  73,ص1990, تريمة, مممد عبد المميد الدور  , بغداد, مطبعة النهلة,  كرة الطاولة النايمةبيتر سيموف : ( (1

  
2
   127,ص2002,  ممدر سبؽ ذكرفأيميف وديح فرج وسمو  عز الديف : ( (
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 الباب الثالث
جراءاتهمنهجية البحث  -3  الميدانية وا 
 منهج البحث 3-1

المنها التيريبي بأسموب الميموعتيف المتكافئتيف التيريبية واللابطة وطد تـ  ثاست دـ البام
تمميـ الميموعتيف المتكافئتيف ذات اال تبار القبمي والبعد  والذ  يطمؽ عميل التمميـ التيريبي ذو 

   اللبط الممكـ

 مجتمع البحث وعينته 3-2
تنس في لعبة هيت  شباب منتد  متعمميمف بالطريقة العمدية البمث  ميتمحتـ ا تيار 

 (10, ميث بم  ميـ العينة لمميموعة التيريبية )متعمماً  (20( والبال  عددهـ )2013)الطاولة لمعاـ
ولـ  شاب (2وعينة التيربة االستط عية ) متعمميف (10و ميـ العينة لمميموعة اللابطة )متعمميف 

 البمث الرئيسية تـ استبعادهـ مف عينة ي

 ووسائل جمع الجمع المعمومات األجهزة وأدوات 3-3
   األجهزة 3-3-1

 ( ماسوبdell( عدد )1 ) 
 ( ماسبة الكترونيةsony( عدد )1 ) 

 األدوات  3-3-2
 ( 5طاولة تنس طانونية عدد  ) 
 (50كرات تنس طاولة عدد ) 
 (20ملرب عدد) 
 (5)شبكة طانونية عدد 
 ( 4مافرة عدد ) 
 مموف  شريط المؽ 
   شريط طياس متر 

 وسائل جمع المعمومات: 3-3-3
  وااينبية الممادر العربية  
 فريؽ عمؿ المساعد   
 نتالدولية  شبكة المعمومات   
   استمارة تسييؿ دريات اال تبار ال اـ 
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 االختبار المستخدم
 : (1)ا تبار اإلرساؿ بتنس الطاولة

 : ا تبار مهارة اإلرساؿ اامامي بويل الملرب   اسم االختبار

 : طياس القدرة المهارية للربة اإلرساؿ بويل الملرب   الغرض من االختبار

 : األدوات المستعممة

 سـ   (45×  45)طاولة تنس الطاولة طانونية مرسوـ عميها مربعات بطوؿ لمح 

 كرات طاولة طانونية عدد   ملرب وشبكة   (10)
 : األداءتعميمات 

  سـ مف نهاية الطاولة وال ي رج عف المد  (30)يبتعد ال عب عف الطاولة مسافة ال تقؿ عف
 النهائي لمطاولة  

  يبدأ ال عب اإلرساؿ بالطريقة المميمة وذلؾ برفح الكرة إلى ااعمى طبؿ م مستها لمملرب
 ثـ لرب الكرة بويل الملرب  

 (3)ثـ المربح  (2)ثـ المربح  (1)الكرة دا ؿ المربعات المولمة بالرسـ إذ يبدأ بالمربح  بيرسؿ ال ع
عمى التوالي , ول عب المؽ في أداج إرساليف لكؿ مربح وامتساب  (5)ثـ المربح  (4)ثـ المربح 

   ( درية20مى ل  تبار هي )ظوالدرية الع أمسف مماولة
 التجربة االستطالعية: 3-4

عمى ميموعة مف عينة البمث الرئيسية والمتكونة مف  التيربة االستط عية بإيراجطاـ البامث  
 ما يأتي: إلى التيربة ارهـ عشوائيًا وبطريقة القرعة وطد هدفتيـ ا تت شاب( 2)

 التيربة الرئيسية  أداجظهر عند تالتي  واا طاجتياوز المعوبات   1
 فريؽ العمؿ المساعد  جةك ا  2
 التعميـ المقترمة المست دمة  أدواتالتعرؼ عمى ك اجة   3
 العينة وت اعمهـ مح اال تبار وم ئمتل لهـ  إفرادالتعرؼ عمى مد  استيابة   4

                                                           
زكي مرداف عمر : تأثير منها تعميمي مقترح وفؽ أنماط التعمـ باانموذج الكتساب بعض المهارات ااساسية بكرة ( (1

م ح الديف , كمية الطاولة وتنمية االتياف الن سي نمو درس التربية الريالية , رسالة مايستير غير منشورة , يامعة 
  38,ص2011التربية الريالية , 
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 البحث الميدانية: إجراءات 3-5
 االختبارات القبمية: 3-5-1

 وافؽالمالسبت   تبارات القبمية عمى الميموعتيف اللابطة والتيريبية يوـالا تـ إيراج
)مهارة اإلرساؿ وذلؾ في  لمنتد  شباب هيتعة المغمقة في القا الرابعة عمراً الساعة  9/3/2013

 المتعمميفلغرض تعريؼ  القبمي اال تبار إيراجف مماولة تعري ية طبؿ االميموعت أعطيتو  اامامي(
  باال تبار المطموب وطريقة تن يذف

 تجربة البحث الرئيسة 3-5-2
 الث ثاج الموافؽولغاية يوـ  10/3/2013الموافؽ  االمدبدأ تن يذ هذف التيربة يوـ 

( ومدة 24بم  عدد الومدات التعميمية ) إذمباشر مف طبؿ فريؽ العمؿ المساعد,  تن يذوب 23/4/2013
يراج اال تبار التش يمي في نهاية كؿ  ااسبوعتعميمية وطد طبقت بواطح ث ث ومدات تعميمية في  وا 

ف اللابطة والتيريبية في القسـ اات قت الميموعت إذ أسبوع لمعرفة المالة التي ومؿ إليها المتعمـ
العاـ وال اص وكذلؾ ات قوا في اليزج النهائي أما ويل اال ت ؼ  اإلمماجالتملير  والذ  يتلمف 

( 70يكمف في القسـ الرئيسي مف الومدة التعميمية وزمنل ) وبيف الميموعتيف اللابطة والتيريبية فه
فلً  عف مقارنة نتيية  أنموذج بموـ لمتعمـ االتقاني أسموبكانت الميموعة التيريبية تطبؽ  إذدطيقة 

اثناج الومدات التمريف  أداجميث ييبر المتعمـ عمى التركيز في  ااسبوع المالي بااسبوع السابؽ
  التعميمية 

 االختبارات البعدية 3-5-3
 اللابطةتيف التيريبية و لمميموع اال تبار البعد  إيراجبعد االنتهاج مف التيربة الرئيسة تـ 

ميث يرت يميح اال تبارات  الرابعة عمراالساعة  24/12/2012في يوـ االثنيف الممادؼ 
 ميث تـ مراعاة عامؿ الزماف والمكاف وبما يشابل , لمنتد  شباب هيتفي القاعة المغمقة لمميموعتيف 

 
عينة البمث تمت ن س الظروؼ لمعرفة  إفراديكوف  إفمف ايؿ  ةالقبمي اتظروؼ اال تبار 
 تأثير المتغير المستقؿ 

 (S.P.S.S) المقيبة اإلممائية است دـ البامث:  اإلحصائيةالوسائل  3-6
 الباب الرابع

 عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها  -4
 عرض النتائج وتحميمها 1 -4
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 عرض نتائج االختبارين القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة وتحميمها 4-1-1
المسابية واالنمرافات  ااوساطالمسابية واالنمرافات المعيارية وفروؽ  ااوساططيـ  يبيف (1يدوؿ)

وداللة ال روؽ بيف نتائا اال تبار القبمي والبعد  لمميموعة اللابطة الممسوبة  (T)المعيارية وطيمة
 البمث ات في متغير 

 ( 9=1-10( وبدرية مرية )0005( عند مستو  داللة )262 2اليدولية) (T)طيمة 

الممسوبة بيف اال تبار القبمي والبعد  لمميموعة  (T)( أف طيمة 1تبيف مف اليدوؿ )
اليدولية التي كانت  (T)وعند مقارنتها بقيمة  (16 3اللابطة في متغيرات البمث الرئيسية كانت )

اكبر مما يدؿ عمى داللة ال روؽ  أنها( ويد 9( وبدرية مرية )0005( تمت مستو  داللة )262 2)
 بيف اال تباريف ولمالح اال تبار البعد  

 عرض نتائج االختبارين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية وتحميمها 4-1-2
المسابية واالنمرافات  ااوساطالمسابية واالنمرافات المعيارية وفروؽ  ااوساططيـ  يبيف (2يدوؿ )

وداللة ال روؽ بيف نتائا اال تبار القبمي والبعد  لمميموعة التيريبية الممسوبة  (T)المعيارية وطيمة 
 البمث اتفي متغير 

 اإلممائيةالمعالـ     
 

 المتغيرات

 ألبعد اال تبار  اال تبار القبمي
 ع ؼ َس ؼ

 (T)طيمة
 الممسوبة

 الداللة
 ع َس  ع َس 

مهارة اإلرسال األمامي 
 بوجه المضرب

 دالة 1109 7076 2308 13028 48064 9030 2604

 (9=1-10( وبدرية مرية )0005( عند مستو  داللة )262 2اليدولية ) (T)طيمة 

الممسوبة بيف اال تبار القبمي والبعد  لمميموعة التيريبية في  (T)( أف طيمة 2تبيف مف اليدوؿ )
( تمت 262 2اليدولية التي كانت ) (T)مقارنتها بقيمة ( وعند 9 11كانت ) (ااماميمهارة اإلرساؿ )

اكبر مما يدؿ عمى داللة ال روؽ بيف اال تباريف  أنها( ويد 9( وبدرية مرية )0005مستو  داللة )
 ألبعد ولمالح اال تبار 

  

 اإلممائية المعالـ        
 

 المتغيرات

 ألبعد اال تبار  اال تبار القبمي
 ع ؼ َس ؼ

 (T)طيمة
 الممسوبة

 الداللة
 ع َس  ع َس 

 دالة 3016 10086 8086 10056 3304 12056 2508 مهارة اإلرسال األمامي 
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 لممجموعتين الضابطة والتجريبية وتحميمها ةعرض نتائج االختبارات البعدي 4-1-3
الممسوبة وداللة ال روؽ بيف   (T)المسابية واالنمرافات المعيارية  وطيمة  ااوساطيبيف طيـ  (3يدوؿ)

 البمث اتنتائا اال تبارات البعدية  لمميموعتيف اللابطة والتيريبية في متغير 

 اإلممائية المعالـ         
 
 المتغيرات   

 الميموعة
  اللابطة 

 الميموعة
 (T)طيمة التيريبية 

 الممسوبة
 الداللة

 ع َس  ع َس 
مهارة اإلرسال األمامي بوجه 

 المضرب
 دالة 3036 13028 48064 10056 3304

 (18=2-10+10( وبدرية مرية)0005( عند مستو  داللة )101 2اليدولية ) (T)طيمة 

الممسوبة بيف الميموعة اللابطة والميموعة التيريبية  (T)( أف طيمة 3مف اليدوؿ ) يتبيف
( 101 2اليدولية التي كانت ) (T)( وعند مقارنتها بقيمة 3036كانت ) (مهارة اإلرساؿ اامامي)في  

لميموعتيف اكبر مما يدؿ عمى ال روؽ بيف ا أنها( ويد 14( وبدرية مرية )0005تمت مستو  داللة )
 الميموعة التيريبية  والمالح نتائا ا تبار

 :مناقشة النتائج 4-2
 :مناقشة نتائج االختبارين القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة 4-2-1

بيف اال تبارات القبمية والبعدية  إممائيادالة  اً هناؾ فروط إف(1يبيف اليدوؿ)  
ويعزو البامث هذف  اال تبار البعد , نتائا ولمالح( مهارة اإلرساؿ اامامي)لمميموعة اللابطة في 

وعة ملممي نوعية التماريف المست دمة في المنها التعميمي المعد والمتبح إلى إممائياال روؽ الدالة 
لتطور التعمـ الممتعمميف ويتطمب هذا  ااساسية ةتطور هذف المهار  إلى أد وهو الذ   ةاللابط

مدث فع  ويؤكد  عميمي المعد وهذا مالساعات طويمة وتكرار المركات وااللتزاـ بأداج تطبيؽ المنها الت
لية سيرها وبمورة عامة آتثبيت المياؿ   ايؿالمركات الريالية هو  أشكاؿتكرار  إفكورت ماينؿ "

   (1)ولتمسيف طابمية القيادة المركية" وهدفاً  يكوف االتياف والماً 

 :مناقشة نتائج االختبارين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية 4-2-2

بيف اال تبارات القبمية والبعدية لمميموعة  إممائياً دالة  اً هناؾ فروط إف (2يبيف اليدوؿ )
ويعزو البامث هذف ال روؽ  اال تبار البعد ,نتائا ولمالح  (مهارة اإلرساؿ اامامي)التيريبية في 

                                                           
1
, المومؿ , دار الكتب لمطباعة والنشر , 2,)تريمة(عبد عمي نميؼ,طالتعمـ المركيكورت ماينؿ: ((

   93,ص1987
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 إفظهر مف   ؿ النتائا ميث وي تلفاعميو  أنموذج بموـ لمتعمـ االتقاني أسموبممائيًا إلى إالدالة 
أنل يبيف لممتعمـ مد  تعممل ومد  تقدمل " مائمل  أهـمف  أنموذج بموـ لمتعمـ االتقاني أسموب
 ااثركاف لل  أنموذج بمـو لمتعمـ االتقاني أسموبنيد بأف  إنناوهو تطور تعمـ المهارة ميث  (1)"بالمهارة

تقدـ والح في  إظهارطيد الدراسة ومف ثـ ساعد عمى  ةتطور التعمـ بالنسبة لممهار  إمداثال عاؿ في 
كاف  بهذا ااسموبمستو  ااداج المهار  لد  الميموعة التيريبية وهذا يدؿ عمى أف المنها التعميمي 

تطور وهذا ما العممية مميمة لذلؾ ممؿ  أسسانل بني عمى  يدؿ وأيلام ئمًا لمستو  العينة 
يكوف هناؾ تطور في التعمـ ما داـ  أفيؤكدف ظافر في أف "مف الظواهر الطبيعية لعممية التعمـ هو البد 

  (2)المدرس يتبح ال طوات وااسس العممية بالتعمـ والتعميـ

 التجريبيةو لممجموعتين الضابطة  ةالبعدي اتمناقشة نتائج االختبار  4-2-3
تيف اللابطة عممائيًا ل  تبارات البعدية بيف الميمو إدالة  اً هناؾ فروط أف (3يبيف اليدوؿ) 

 إلىالميموعة التيريبية ويعزو البامث ذلؾ  نتائا ولمالح (مهارة اإلرساؿ اامامي)في  والتيريبية
النتائا  أظهرتلعمى المنها التقميد  المعد وهذا ما  الذ  ت وؽأنموذج بمـو لمتعمـ االتقاني  أسموب

قييـ تمف   ؿ عممية ال أدائلمف   ؿ معرفة المتعمـ لمستو   أفلؿمستو  تعميمي  إلىوالوموؿ 
دوافح التعمـ وهذا  أطو تعد مف  فإنهاترايعل وبالتالي  أوتقدمل في التعمـ  تظهر مد  المستمرة التي
التعميمية ومد  تقدمل  يعرؼ موط ل مف العممية أفالمتعمـ  إف  اممد عزت الذ  ير  "أيت ؽ مح ر 

 وبطيجفيها اف أ  تأ ر في معرفة مستواف مف شأنل أف يؤد  بالمتعمـ إلى الممؿ والترا ي 
   (3)"لتعمـا

 الباب الخامس
 االستنتاجات والتوصيات  -5
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  االستنتاجات 5-1
  وااسموب التقميد  المتبح هما أسموباف فعاالف في أنموذج بموـ لمتعمـ االتقاني  أسموبإف

 تطوير تعمـ ااداج المهار  طيد البمث 

  إاّل انل  المتعمميفهو أسموب يديد عمى أنموذج بموـ لمتعمـ االتقاني  أسموبعمى الرغـ مف أف
بتنس مهارة اإلرساؿ اامامي اثبت أهميتل وأثرف ال عاؿ بالنسبة لممتعمميف في تطوير تعمـ 

   وبشكؿ اكبر مف ااسموب المتبح الطاولة

  التوصيات 5-2

  تعمـ يميح ال عاليات ال ردية في منتديات في أنموذج بمـو لمتعمـ االتقاني  أسموباست داـ
 لما لل مف دور في تطوير التعمـ ااداج المهار  لممتعمميف  في العراؽ   والريالة الشباب

  في االلعاب ال ردية واليامعية في عدـ التقيد بااسموب المتبح عند تعمـ المهارات ااساسية
نما البمث عف اليديد والمتنوع مف ااساليب مما في العراؽ  والريالة نتديات الشبابم وا 

 الم تم ة  العمريةيتناسب والمرامؿ 
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