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لََها ُوْسَعَها إاِلَّ نَْفساً ُ ّللاه يَُكلُِّف الَ

َماَكَسبَْتَوَعلَْيَهاَمااْكتََسبَْتَربَّنَا

أَْخطَأْنَا أَْو نَِّسينَا إِن تَُؤاِخْذنَا الَ

َكَما إِْصراً َعلَْينَا تَْحِمْل َوالَ َربَّنَا

َربَّنَ قَْبلِنَا ِمن الَِّذيَن َعلَى اَحَمْلتَهُ

بِِه لَنَا طَاقَةَ الَ َما ْلنَا تَُحمِّ َوالَ

َواْرَحْمنَا لَنَا َواْغفِْر َعنَّا َواْعُف

اْلقَْوِم َعلَى فَانُصْرنَا َمْوالَنَا أَنَت

*اْلَكافِِريَن
 

 

 صدقّللاالعظيم

[286]سورةالبقرة:
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 ))أقرار المشرفين((

 

 بـ :نشهد أن أعداد هذه الرسالة الموسومة 

وتعلم بعض  الماضاراا االساسضية فضي  يةاإلدراك الخبرة سلوب االكتشاف الموجه فيأتأثير )

 (الكرة الطائرة

 

( قد تمتت تتتت رشترا نا  تي   يتة سيناء فليح حسن جاسمالماجستير ) ةبها طالب تالتي تقدم

ربيتة التربية الرياضية/ جامعة ديالى، وهي جزء متن متط بتات نيتر درجتة الماجستتير  تي الت

 الرياضية . 

 

 

 

 المشرف                                                                المشرف 
 راشدأ.م. د. عبد الرحمن ناصر                                         أ.د. نبيل محمود شاكر

 م0202ريخ    /   / أالت           م                                  0202ريخ    /   / أالت
 

 

 وبناء ع ى التع يمات والتوصيات المتوا رة نرشح هذه الرسالة ل مناقشة .

 

 

 

 معاون العميد للشؤون العلمية                                                        
 يا  والدراساا العل                                                              

 كلية التربية الرياضية / جامعة ديالى                                                    
 م0202/   /                                                                 

 



 ج 

 

 

 )أقرار المقوم اللغوي( 

 

 

 أشهد أن الرسالة الموسومة بـ :

بعض  الماضاراا االساسضية فضي وتعلم  الخبرة اإلدراكية فيتأثير أسلوب االكتشاف الموجه )

قتتد تمتتت مراجعتهتتا متتن الناتيتتة ال شويتتة تتتتت أشتترا ي ، بتيتت  أصتتبتت ( الكضضرة الطضضائرة

 بأس وب ع مي س يم خار من األلفاظ والتعبيرات ال شوية غير الصتيتة ، وألج ه وقعت .

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيع :                                                            
 لمقوم ال شوي :ا                                                     

 م0202/   /                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 د 

 
 

 )إقرار لجنة المناقشة والتقويم( 

 

 

 -الرسالة الموسومة  بـ :نشهد أننا أعضاء لجنة المناقشة والتقويم اط عنا ع ى 

بعض  الماضاراا االساسضية فضي وتعلم  الخبرة اإلدراكية تأثير أسلوب االكتشاف الموجه في)

 الكرة الطائرة(

(  تي متتوياتهتا و يمتا لته عبقتة بهتا، ونقتر  سيناء فليح حسن جاسضم ) ةقد ناقشنا الطالب

 أنها جديرة لنير درجة الماجستير  ي التربية الرياضية . 

 

 

 عضو                            ضوع

 م0202م                                          /   / 0202/   / 

 

 رئيس ال جنة

 م0202/   / 

 

 

 جامعة ديالى  -صدقت الرسالة من مج س   ية التربية الرياضية 

 

 

 العميد
 ماهر عبد اللطيف عارفم.د  

 كلية التربية الرياضية / جامعة ديالى 
             



 ه 

 
 

 داءــــــــاإله 
 

 ......... رلى        

  ََ ََ  .(الدي)رتمه هللاو ..... االن ليوص ني الى ما انا ع يه لي جسرا   ىبن ن  َم

 متتات موستتومة بهتتا، ل نهتتا التفتتي بالوصتت  ,  شتتمس تشتترغ وتشيتتب ، وعطتتاء دائتتم بتتب تتتدود  

 .والدتي ..... المنشود

  َأخواني واخواتي ..... هم أقرب الي من نفسي ن  م. 

  الى وصوال  أجمر شيء  ي التياة أن تجد المرأة رجر يشار ها المتن  ي  ر االوقات ويؤازرها

 .زوجي .....بر االمان 

 أطفالي ..... زهوري  ي الدنيا. 

  ا لي وشجعوني وأرشدوني الى الخيرأعانوني وأتسنو الذين ر. 

 المتواضع أهدي ثمرة جادي

 
 
 

 سيناء                                                                                      
 
 

 
 
 
 
 

 تقديروشكر
 
 



 و 

َِ  التمتد ولتكَ  ال هم ربنا لكَ  ستبتانك   تر شتيء قتديرالخيتر وأنتت ع تى  يتدكَ الم ك،ِب

ال هتم  من نبوتك  صر ال هم ع يه وست م، أ رمتهال هم صر ع ى متمد عبدك ورسولك والذي 

ا صتتبتا ووستتطه  بتتتا عظتتيم م  تتك وجتتبر ذ تترك بتتأن تجعتتر أور عم تتي هتتذأنتتي أستتألك ب

ع ى أن أتقتدم بالشت ر  ة التمد هلل الذي هداني وو قني  ي عم ي وجع ني قادر ،وآخره نجاتا

متمث تة بالتد تور متاهر  جامعتة ديتالى عمتادة   يتة التربيتة الرياضتية / رلىواالمتنان والتقدير 

 نعم العون لط بة الدراسات الع يا.التربية الرياضية الذي  ان عار  عميد   ية عبد ال طي  

أالستتاذ ونبيتر متمتود شتا ر  أالستتاذ التد تور رلتىتقدم بالش ر واالمتنتان أأن يسرني 

عبتتد التترتمن ناصتر المشتتر ين ع تتى رستتالتي لمتا قتتدماه لتتي متتن المع ومتتات  مستاعد التتد تور

 ميتتتتتة إلتمتتتتتام عم تتتتتي و قهمتتتتتا هللا التوجيهتتتتتات العهمتتتتتا ورعطائلتتتتتي  االقيمتتتتتة ومستتتتتاندتهم

  َ  َ  َ ََ ََ ََ ََ ََ متنتتان اب ووعر انتتا بالجميتتر البتتد أن أشتت ر ،ع يهمتتا بالصتتتة والستتبمة ومتتَن

القيمتتة  اظتتا ر هاشتتم لمستتاعدتهم وأالستتتاذ التتد تورتتتازم ع تتوان منصتتور  أالستتتاذ التتد تور

 د تورأالستاذ مستاعد الت ر من  رلىوش ري  امتنانيوأسجر   ي رنجاز هذا العمر، اودورهم

أالستتاذ  ترات جبتار و و أالستتاذ مستاعد التد توررا د مهتدي  المدرس الد تور و عبد الستار

 و المتدرس التد تورنصتير صتفاء  و أالستاذ المستاعد التد تورعباس  اضر المساعد الد تور

 مجاهد تميد لما أبدوه من نصائح ومساعدة  ي مجار عم ي. والمدرس الد تورنصير قاسم 

التدولي الستابغ ومتدرب  بوالبعتالمدرس المساعد متمد وليد  ر منوأقدم ش ري ل 

والمدرسة بسمة نعتيم والمتدرس المستاعد ستنان  ربراهيمل  رة الطائرة باسم المنتخب الوطني 

عبتتاس والمتتدرس المستتاعد متمتتد  اضتتر والستتت زينتتب مزهتتر واتمتتد ولهتتان ورا تتد تبيتتب 

ا لقيتته عنتدهم متن توجيته ومشتورة لمتعبتد ال تريم وستي  التدين واثتغ  ورتستانوع ي طبر 

 .ونصح

واشتت ر  ،ة التجربتتة الميدانيتتةوأتقتتدم بجزيتتر الشتت ر لعينتتة البتتت  التتتي تتم تتت مشتتق

ديتتالى وخصوصتتا الستتت رجتتاء والستتت رستتالة  –متتوظفي م تبتتة   يتتة التربيتتة الرياضتتية 

ة واشت ر موظفتات م تبتة   يتة التربيتالتي تخص الدراستة  لمساعدتهم لي  ي تو ير المصادر

ل تادر مختبتر الفست جة  تي  وامتنانيالست وصار والست و اء  خاصة الجادرية –الرياضية 

 أل تترادديتتالى لمستتاعدتهم لتتي  تتي رجتتراء قياستتات الطتتور والتتوزن  –  يتتة التربيتتة الرياضتتية 



 ز 

  بتة الدراستات الع يتاوأمتناني ل ادر الدراسات الع يا  تي ال  يتة لتستهير الستبر امتام ط العينة،

 ر  ا ة أ تراد عتائ تي التذين  تانوا لتي خيتر عتون  تي ا متار دراستتي والضتوء وأخص بالش

 الذي أنار طريقي دائما .

 .وأش ر  ر من أسدى لي تر ا واتدا إلتمام الدراسة ولم يتسنى ذ ره

    

 

   

 

 
 سيناء 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملخص الرسالة باللغة العربية

 



 ح 

بع  المااراا وتعلم  ة اإلدراكيةالخبر يتأثير أسلوب االكتشاف الموجه ف
 االساسية في الكرة الطائرة

 

 ةالباحث
 سيناء فليح حسن

 
 المشرف                                                      المشرف   

 راشد أ.م. د. عبد الرحمن ناصر                                أ.د. نبيل محمود شاكر
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اشتملا الرسالة على خمسة أبواب : ـ 

ع تتى مقدمتتة البتتت  وأهميتتته.أذ تتتم هتتذا البتتاب  أشتتتمر : البضضاب الول : التعريضضف بالبحضض 

التطرغ  يه الى العم يتة التع يميتة وستبر تطويرهتا عتن طريتغ أتبتاب أستاليب ووستائر جديتدة 

وتعزيتتز قتتدراتهم العق يتتة متتن ختتبر  ستتح تعمتتر ع تتى ر تتع وتعزيتتز مستتتوى اداء المتع متتين 

المجتتار لهتتم بالمشتتار ة  تتي العم يتتة التع يمية،و تتذلك تتتأثير هتتذه االستتاليب ومنهتتا اال تشتتا  

العديد من المهارات  ي العاب رياضية عديتدة ومنهتا  الموجه وما له من تأثير  بير ع ى تع م

 ال رة الطائرة.

 -:ب ما مشكلة البح  فقد تلخصاأ

المتع متتين  تتي   يتتة  ألداء اومتتب تضتتته ،لعم يتتة التتتدريسومتتن ختتبر متابعتهتتا  أن الباتثتتة

التربيتتة الرياضتتتية /المرت تتتة الثانيتتتة لتتتم تجتتتد تطتتتورا م توظتتتا وستتتريعا  تتتي اداء المهتتتارات 

وعتدم  ويعود ذلك الى ق ة التنويع  ي أساليب التتدريس ،وردرا هااالساسية  ي ال رة الطائرة 

و تتذلك عتتدم أستتتخدام االستتاليب المعر يتتة  ،ليب التتتع م التر تتيوجتتود ربتتط بينهتتا وبتتين أستتا

 المخت فة والتي تبئم ط بة هذه المرت ة . 

 

 -وقد هدف البح  الى :

 التعر  ع ى تأثير اس وب اال تشا  الموجه  ي االدراك. -0



 ط 

ير اس وب اال تشا  الموجه  ي تع تم مهتارتي الضترب الستاتغ وتتائط التعر  ع ى تأث -0

 ال رة الطائرة.الصد  ي 

 

 -الباحثة بأنه: افترضاوقد 

الضابطة  ي االختبتارين القب تي  التجريبية و نتائج المجموعتين بينالتوجد  روغ معنوية  -0

 والبعدي لبدراك.

التجريبيتة والضتابطة  تي االختبتار البعتدي  بتين نتتائج المجمتوعتينالتوجد  روغ معنوية  -0

 لبدراك.

 تي االختبتارين القب تي  الضتابطةو نتائج المجموعتين التجريبيتة ينبالتوجد  روغ معنوية  -3

   ي أختبار مهارتي الضرب الساتغ وتائط الصد.والبعدي 

 تي االختبتار البعتدي نتتائج المجمتوعتين التجريبيتة والضتابطة  بتينالتوجد  روغ معنوية  -4

 لمهارتي الضرب الساتغ وتائط الصد.

 

 -:التيالنحو أما مجاالا البح  فقد كانا على 

جامعتتة  –ضتتية ـتت المجتتار البشتتري :عينتتة متتن طتتبب المرت تتة الثانيتتة  تتي   يتتة التربيتتة الريا

 .ديالى

       0202/  1/ 03ولشاية  0/0202/ 01الفصر الدراسي الثاني من :  نياألزمالمجار ـ 

   .معة ديالىجا –  ية التربية الرياضية  –القاعة الداخ ية ل  رة الطائرة  المجار الم اني :ـ 

 

 

 

 

 : الباب الثاني : الدراساا النظرية والدراساا المشاباة

والدراسات المشابهة  في جانتب الدراستات اتتوى هذا الباب ع ى الدراسات النظرية 

 :اآلتيةالنظرية تناولت الباتثة المواضيع 



 ي 

 تي التربيتة التجديد  ي درس التربية الرياضية ، اساليب التدريس ، اس وب اال تشتا   أهمية

الرياضية ، عم ية اال تشا  ، ماهية اس وب اال تشا  الموجه ، مميزات اس وب اال تشتا  

الموجتته ، عيتتوب استت وب اال تشتتا  الموجتته ، خطتتوات تنفيتتذ استت وب اال تشتتا  الموجتته ، 

اقتراتات تور تطبيغ اال تشا  الموجه ، ماهيتة االدراك ، العوامتر المتؤثرة  تي االدراك ، 

ي المجتار الرياضتي ، المهتارات الفنيتة  تي ال ترة الطتائرة ، المهتارات قيتد البتت  االدراك  

 )الضرب الساتغ وتائط الصد (.

 اما الدراسات المشابهة والسابقة  تضمنت دراستين تناولت

لمخت تت  االلعتتاب الرياضتتية ومنهتتا ال تترة تتتأثير استت وب اال تشتتا  الموجتته  تتي عم يتتة التتتع م 

 انية تناولت االدراك.الطائرة ، والدراسة الث

 

 :  الباب الثال  : مناج البح  وإجراءاته الميدانية 

استتخدمت الباتثتة المتنهج  رذ الميدانيتة واإلجتراءات هذا الباب منهجيتة البتت  تضمن

 ا( طالبتتت02متتتوزعين ع تتتى مجمتتتوعتين ) ا( طالبتتت42التجريبتتتي ع تتتى عينتتتة م ونتتتة متتتن )

الضتابطة متن طتبب المرت تة الثانيتة  تي   يتة ل مجموعة  ا( طالب02و)ل مجموعة التجريبية 

واختبتار االدراك جامعة ديالى وقد أستخدمت الباتثة االجهتزة واالدوات  –التربية الرياضية 

 واالختبارات المهارية والتجربة االستطبعية  ضب عن الوسائر االتصائية .

 

 الباب الرابع : عر  النتائج وتحليلاا ومناقشتاا :

التسابية واالنترا ات المعيارية وقيمة )ت( المتسوبة والجدوليتة  طاألوساتم عرض 

لنتتتائج االختبتتارات القب يتتة والبعديتتة ل مجمتتوعتين الضتتابطة والتجريبيتتة ونتتتائج االختبتتارات 

 ضب عن مناقشتة ت تك النتتائج  (قيد البت  )البعدية الختبارات االدراك واختبارات المهارات

  ( والتي تم التوصر من خبلها الى تتقيغ أهدا  البت .لبدراك والمهارات )قيد البت

 الباب الخامس : االستنتاجاا والتوصياا 

 

 -:االستنتاجاا



 ك 

أظهرتالنتائجأنألسلوباالكتشافالموجهتأثيراأيجابيافيعمليةاالدراك. -1

تفوقالمجموعةالتجريبيةعلىالمجموعةالضابطةفيالخبرةاالدراكية. -2

ألسلوباالكتشافالموجهأثراايجابيافيتعلممهارةالضربالساحقوحائطالصدأن -3

وذلكمنخاللالفروقالمعنويةلمصلحةاالختبارالبعديللمجموعتينالتجريبية

والضابطة.

تفوقالمجموعةالتجريبيةعلىالمجموعةالضابطةفيتعلممهارةالضربالساحق. -4

متقاربافيتعلممهارةحائطالصدبينالمجموعتينالتجريبيةأظهرتالنتائجتحسنا-5

والضابطة.



 

 

 -التوصياا:

أعتمادأسلوباالكتشافالموجهعندتعليمالمهاراتاالساسيةبالكرةالطائرةضمن-0

 المناهجالتدريسية.

أستتخدامأكرترمتنطريقتةوأستلوبفتيالمنتتاهجالتعليميتةوعلتىوفتقمتايقتضتيهتعلتتم-2

المهاراتالمختلفة.

إجترا بحتووودراستاتمماثلتةعلتىبقيتةالمهتاراتاالساستيةفتيالكترةالطتائرةوفتتي -3

بقيةااللعاب.

تشجيعالطالبعلىأستخدامالتغذيةالراجعةالذاتيةاثنا االدا وزيادةتفاعلهممع-4

 الدرسوالمدرس
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 التعريف بالبحث -1

                البحث: وأهميةمقدمة 1-1 

البحث العلمي سمة من سمات العصر الحديث ، فقد استعانت به الدول  عد  ي  

،وقد حظي المجال الرياضي  كافة المجاالت التطبيقيةبفي حل المشكالت المرتبطة 

ير العملية وخاصة المجال التعليمي بنصيب كبير من اهتمامات هذه الدول لكي تس

 التعليمية وفق نظام علمي متكامل لتحقيق التطور في كافة مجاالت هذه العملية.

في العملية التعليمية سعى المدربون والمدرسون منذ مدة  ومن اجل تحقيق التطور

طويلة للبحث عن وسائل وأساليب حديثة ومتنوعة تساعد على رفع مستوى اداء 

 م بالمشاركة في العملية التعليمية.المتعلمين من خالل فسح المجال له

الرياضي والذي يكون على عدة "وأن من هذه االساليب التعلم باالكتشاف في المجال 

 النوع االول الذي يتمثل في أساس مقدار التوجيه الذي يقدمه المعلم وبضمنهأنواع 

ى )االكتشاف الموجه وغير الموجه( والنوع الثاني ويتمثل في أنواع االكتشاف عل

أساس االجراءات التي تستخدم في عملية التعلم)االكتشاف االستقرائي أو االكتشاف 

االستنباطي( والنوع الثالث ويتمثل في أساس كيفية وصول المتعلم الى المعلومات 

  (1)والمفاهيم )االكتشاف القائم على المعنى واالكتشاف غير القائم على المعنى("

 ل مددددددن االكتشدددددداف )االكتشدددددداف الموجدددددده(                                   وقددددددد أعتمدددددددت الباحثددددددة النددددددوع االو

يفسح المجال للمدتعلم فدي االعتمداد علدى نفسده فدي الذي هو أحد االساليب التدريسية و

 .التي تعترضه في عملية التعلم كالتتعلم المهارات وفي إيجاد الحلول للمش

ات و البحوث التي تناولت هذا على العديد من الدراسالباحثة  اطالعن خالل وم  

تعلم العديد من مهارات والعاب و  فياألسلوب وجدت أن أستخدامه له تأثيراً كبيراً 

 هاعلى مهارتين في الكرة الطائرة أحدا وقد استخدمته ،فعاليات رياضية عديدة 

لكونها )هجومية( و هي الضرب الساحق و األخرى )دفاعية ( و هي حائط الصد 

أن نتائج استخدام هذا األسلوب  و،للمرحلة الثانيةضمن المنهج المعد  مهارات تعطى

فضالً في تعلم المهارات األخرى  مدراتهو ق متهاستعزز من أمكانيعلى المتعلمين 

                                                                                                          

 .21ص(1002)القاهرة,مكتب الكتاب للنشر, تكنلوجيا التعليم واساليبها في التربية الرياضيةمحمد زغلول واخرون, -1
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 ةالعقلية التي سوف تعزز لديهم و التي تعد عامالً أساسياً في تعلم ايعمليات عن ال

  مهارة. 

يعمل على تنمية التفكير  االكتشاف الموجه أسلوبكون  البحث في أهمية وتكمن

من خالل جعله مشاركا في العملية التعليمية وليس  لدى المتعلم والعملي العلمي

الفرصة امامه لممارسة طرق التعلم وعملياته بنفسه من  وذلك بأتاحة مؤديا فقط

خالل تفكيره وأستنتاجه مستخدما معلوماته وطرق تفكيره في الوصول الى نتائج 

 .منطقية
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   :         مشكلة البحث  1-2

وسائل معرفيدة دوراً أساسدياً فدي لعقلي بكل ما يتضمنه من أجراءات والجانب ا بلع  ي  

األداء الحركدددي مدددن حيدددث أرتباطددده بجواندددب الدددتعلم األخدددرى  فدددي تدددأثير األيجدددابيلا

التركيدز و  المتعلم فيساعد ي العقلي الجانب ألن . كالجانب البدني و النفسي و غيرها

جوانب األيجابية التي تعمل على توقع األسدتجابة و األداء الجيدد و لل الخبرة االدراكية

ر السلبي الذي يضدر األداء المهداري مدن خدالل المشداعر السدلبية تمنع حدوث التصو

التددي تسددبب زيددادة القلددق و التوقعددات الفاشددلة , أذ أن األسددتجابة الصددحيحة و األداء 

 هاسديرالجيد يأتي من خالل قيام المدتعلم بدأدراك المعلومدات الخاصدة بالمهدارات و تف

اتدده العقليددة ويحدددث ذلددك بأتبدداع وهددذا اليحدددث إال بأكتشدداف المددتعلم المكانياتدده وقدر

 .أساليب تدريسية مختلفة

الددذي  لددذا أرتددأت الباحثددة وضددع برنامجددا تعليميددا بأسددلوب االكتشدداف الموجدده  

المدددرس فيدده عددددا مددن االسددئلة التددي تسدداعد الطالددب علددى التحددرك بحريددة فددي  يضددع

فاعليدة  إلعتبداره أكثدر المواقف التعليمية من خالل مراجعدة مجمدل تفاصديل المهدارة.

من االسلوب التقليددي ألنده يعمدل علدى إعطداء الطالدب دورا فدي إظهدار ماتعلمده مدن 

للتعرف على أثره في الخبرة االدراكية و تعلم مهدارتي الضدرب السداحق المهارات.و

 وحائط الصد في الكرة الطائرة .
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                                  -:البحث اهدف 1-3

 .أثير أسلوب االكتشاف الموجه في االدراكالتعرف على ت -1

تاثير أسلوب األكتشاف الموجه فدي تعلدم مهدارتي الضدرب السداحق التعرف على  -2

 و حائط الصد في الكرة الطائرة.

 

   -البحث : فرضيات 1-4

فددددي  والضددددابطة نتددددائج المجمددددوعتين التجريبيددددة بددددينال توجددددد فددددروق معنويددددة  -1

 .إلدراكلالقبلي و البعدي  االختبارين

نتدائج المجمدوعتين التجريبيدة والضدابطة فدي االختبدار  بدينالتوجد فروق معنويدة  -2

 .لإلدراكالبعدي 

نتدددائج المجمدددوعتين الضدددابطة و التجريبيدددة فدددي  بدددينال توجدددد فدددروق معنويدددة  -3

األختبارين القبلي و البعددي فدي أختبدار مهدارتي الضدرب السداحق وحدائط الصدد فدي 

 الكرة الطائرة.

نتدائج المجمدوعتين التجريبيدة والضدابطة فدي االختبدار  بدينتوجد فروق معنويدة ال -4

 البعدي لمهارتي الضرب الساحق وحائط الصد.

 

                                   -مجاالت البحث: 1-5

طالب المرحلة الثانية فدي كليدة التربيدة الرياضدية / عينة من المجال البشري  1-5-1

 . جامعة ديالى –

                                                                                     11/2/2212 / الفصددددددددل الدراسددددددددي الثدددددددداني مددددددددن ألزمددددددددانيالمجددددددددال  1-5-2

 .  2212/ 1/  13 و لغاية

-التربيددة الرياضددية كليددة -ي / القاعددة الداخليددة للكددرة الطددائرةالمجددال المكددان 1-5-3

 جامعة ديالى  
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 -: تحديد المصطلحات 1-6

يعرفده )موسدتن ( بأنده العالقدة التدي تنشدأ بدين  " - أسلوب االكتشاف الموجه: 1-1-1

المعلم والتلميذ و  التي من خاللها تقود االسئلة المتتالية التي يوجههدا المعلدم للتوصدل 

التطدابق التلميذ والتي تتالئم مع هذه االسئلة وإن عملية  بها الى االستجابات التي يقوم

ث تقود التلميذ الى أكتشاف قاعدة أو مفهدوم أو فكدرة أو البحد -ال واالستجابةؤبين الس

 (1)."عنها 

ويعرف بأنده " العمليدة العقليدة أوذلدك النشداط العقلدي الدذي عدن  -: االدراك 1-6-2

طريقدده نسددتطيع أن نتعددرف علددى موضددوعات العددالم الخددارجي فهددو أسددتجابة عقليددة 

ة كما أنه عملية تسبق السلوك،ومن دون االدراك اليحددث سدلوك لمثيرات حسية معين

 (2).الن الفرد يتصرف تبعا لمتطلبات الموقف الذي يدركه"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

)ترجمة( جمال صالح حسن )واخرون(، الموصل،دار الكتب للطباعة، ة الرياضيةتدريس التربي؛ موستن واشوورث -1
 .373،ص1111

)تحليل، تدريب،قياس( )دار الفكر العربي للطباعة و فسيولوجيا العمليات العقلية في الرياضةعبدالستار جبار الضمد؛  -2
 -121( ص2222النشر و التوزيع،
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 الدراسات النظرية -2

  والمشابهة لدراسات النظريةا 2-1    

 أهمية التجديد في درس التربية الرياضية 1-1- 2   

  رر     رر نتت يارر تت  دء معارتر   ماتتيررت  إرد د رر     من ر نظرا  ماررت تعاعر  ررر   ا 

ي قلتت يعاريتت ي جعات تت،يان أجل ع قتر   د  إر   ممرتات  إرد الر    نمرتن  ممرلت  

عنفتررب رررا ات  معارترر   ماتتيررت   بن  ررر  اررن ي ماجعارر   مقرريل ي ممررلت  ياررن  جررل 

يأدر  إات عارتر   ماتتيرت  ميطرتعر   ء  اعطياة ععال طا  يأمتمتب ع اتمت  معا    

 ي يادت.

(" نرر   تجررب  معقترر  رااتامررت  3991يإررد دررب   ماجررتل عرربعاد فتك  ررر   معررات ،

تر ينات  ي  نارت رعترنا  ت   عاريت  يععلتات  ماجا  عينات   عثرا  رتي ت  ي  ن  إرا  

 (1د.  " اتق   مق  

 ععارل  لر  ن  معنيع ي معج   إد  مرعا    طا قر  عر ات   معارتر   ماتتيرت  

 مع رريت  ي ماععرر  مرر ع  ماررععل  يرتمعررتمد ع قترر  ععلرر  ي ععمررتب مررات  الرر   جرري ء 

 (2د.مل اعت  ي مفعتمتت   ماتتيت 

  اررن  ماجعاعررت  إررد يعرراع  مرت ثرر   ن  ماعترراة   متمررت  مرنررتء يعطرريا أل اجعارر

اغر    نمتن ياتل  ن ي  معج   يإ  اتعيال   مت   ماجعاعت    ااع ان  مرتمتب 

ج ترر ة ياع يرراة إررد  م تررتة اررن  جررل دامررتء   ررتق   يررتاة  ظتارر  عاعقررد  مرر  

اتيال   مت   م يتا     ااع، مب  إأن دب   معج   تعطلرب انر   مر را ي معقارد 

 ي  متمتب  معاريت  ي مععلتات   ماعني   ي م  تث . ماعي ال  تجت  أإيل  مطا  

 

 

 

 

                                                                                                          

 1(ص3991د  معن ات ،ان أة  ماعتاك، مع ات  إد  معارت   مر نت  ي ماتتيت طا   فتك  ر   معات . -1
 00(ص5002درغ   ،جتاع  رغ   ،علت   معارت   ماتتيت ،اييي ت  إد  مععل   م اعدقتم  ما  . -2
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 -أساليب التدريس : 2-1-2

 معاريترين دري  لر  يإرن يارراة تععمررات معلاتء  اتت ع ه   ن  مع ات  ر مب

  ما ا   ن طات    معع    ي مااتام .

يتعف  عل اندعيإتر  أ ار  اا رد يا ار  ا اري   م تلر ( ل   نر " ن رتط عي ارلد 

 (1د.دثتاة  مععل  يعماتل ااا  ع قتق " تا ك  م 

عن أ رتن  ماعل  ي مطتمرب  ن  الت   مع ات   رتاة  ن ململ  امعااة ان  معالقت  "

يدرربه  معالقررت  عمررت    مطتمررب  لرر   معطرريا راررفع  ا ررتاعت إررد درربه  معالترر ،ي ن 

ترت  الت   مع ات   منتج   ع  ا نعتج    نمجت  رتن  ما ك  ماطليب يات ت ر ا إعل

 (2د.االل  م اي "

 :(3د ات  اعتتا  مليب  مع ات   مانتمب إتععا   ل  أم  عثتاة أداات

  ا طرتع   مات ة  معد ع   -

 ااتقص ناي  مطلر  -

 نيع  مععل   مبل تن   ع قتق  يامعي ه -

 ا ع  قعات ت   مطاتق  جا   ييقعت يععلف . -

،مب    ارا  مع ري قد ن  الت   اعترتا  مرليب اعرتن ملعر ات  مرت  رتمااار   ممرال  ي

طرتعرر   اررل ارر ا   معارترر   ماتتيررت  ياااعرر   معاريترر  ععطلررب انرر   ن تعررر  إررأن 

 االقاررر أمرررتمتب اعطرررياة ي  تثررر  إرررد عررر ات  ات عررر  ر ترررا ععرررين علررر    مرررتمتب 

 .(4د عتتجت   مطلر  يالرت  ماتيما  ياغرتعا   ماتا أل

 

 

 

                                                                                                          

د اتن،  ا  مامتاة ملن ا ي معيات   3،ططا ق   مع ات   معتا يإت    ا  اا د يا ا  ا اي   م تل :  -1
 51(ص5005رت  ،ي مط

 33(ص3993ملطرت  ،  مععبال اتمح ي ااين  مايال،  ،عاجا :جات تيت تع ات   معارت   ماايمعن ي  يياا. -2
 53،ص3993، مقتداة،  ا  مثقتإ  ملطرت   ي من ان متمتت   مانات يعطرتقتع ا ا   ا   ر   مايايا ي ااين: -3
 351،ص3991، اتن،  ا  مفاقتن،3،طماتتيت  رتن  مانات ي معطرت انتدت  معارت    م تال ي لد  ممت  ا ا   لد: -4
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تاا قد( إررد أن   مررتمتب فرر  عررل اند رررت  أ ارر   ممررتاا قد ي ررر   معررات   ممرريت

 دد"نظات  ان  معالقت  رتن  ماعل  ي مطتمب ي مي جررت   معرد تقيارين رارت مع اتمت  

يارر ع عأثتادررت إررد عطرريا  مطتمررب ياررت ت رر ا مة رراتص اررالل  الترر   معرر ات  

 (1د.ي مععلت  يعاطتط  الد ا اي "

يررايال أن عنيترر  أمررتمتب  مررععل  يد اتماررت " ترراع( إ3991 اررت داتررتج  مجتررتن،

اعلررك  ماعغتررا     اررل ملع ررك  ررن ارري طن  ميررعك إررد   مررتمتب  معقلت ترر   نرر  ا

اررن   أمررعطتع ايمررعن  ن تاررا  يتررنظ   رر  إيررال  ررن بمرر   (2د. مرتقرر   مععلتاترر "

  متمتب  م  تث  إد اجتل ع ات   معارت   ماتتيت  اا  تت إتات  مقر اة  لر  ع قتر  

 -اعاإترر  -ااتاترر د تيررت  يدرربه   درر  ك  درر  ك  ماطليررر  إررد  ا   معارترر   مات

 . جعات ت (–ر نت   –نفمت  

 ن   متمتب  مع اتمت  اراا  عارت إرد  مري ن  مطترك  م امرد يعتنر   لر  

ن طترك   مرتمتب داجاي عتن ،  يم  أمتمتب ارت اة ي مثتنت  أمتمتب غترا ارت راة 

     تر ة مارقل   مع اتمت  أارح ي م    نع تا ي  معا    يقر  ارا   لتر  ععرا ا

يع رربتب درربه   مررتمتب انررب ي  عاررت عفعرراة إررد انعاررك  ماامررتنت  إررد  مي تررت  

ر  تررر   ممرررعتنت  أارررب ايمرررعن دررربه  مفعررراة ين رررادت إرررد ععرررتب مررر   ماع ررر ة يإرررد 

(  اررل 3911( رعني ندعرر ات   معارتر   ماتتيررت ( ثرر  رعر  بمرر  إرد  ررت د3911 رت د

 ( .3991( يم    ت  د3991  د( ي ت3991 ل  عطيتادت يع  ععا ادت  ت د

 (3د.(3993يمق  أمعا ا  دبه   متمتب إد اجتل  معارت   ماتتيت  انب  ت د

 

 

 

                                                                                                          

،جتاع  عفتتت  ع اتمت  إد طا ق  ع ات   معارت   ماتتيت  رت    ا   ممتاا قد ي ر   معات   ممتاا قد: -1
 2،ص 3993 مرااة،اطرع   م عا ،

 09،ص3991، 35،عين ، مع  ا ماجل   معارت  ملر ياتتج  مجتتن.إت لت   مع ات  رااا  يمتقل اععتال  د -2
انت  ر   ماجت  لي ن، مليب  معياتن ي ثاه إد   عفتظ  مععل  ي منقل ان ااتاة  مر  ت  إد  ممرت    مر  اارتاة  مغطر   -3

 12(ص5002إد  مجانتمع :دامتم  اتجمعتا،جتاع  رغ    ،علت   معارت   ماتتيت ،
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تجرر  مملمرر  اررن عيعععررين درربه   مررتمتب  مع اتمررت  اررن   رر    ررا  مررليرت عن

   ا  ب ع  عنظت  دبه   متمتب إرد يريء ارن دري  مربل تير  قرا مقا ا    مععلتات  

 اب إد عل  مليب. م ا  يني ات ياع  عع

 (1ديدبه   متمتب  أل     ا دد

 .د مليب أ( -  مليب   اال -3

 .د مليب ب( –  مليب  مع اترد  -2

 .د مليب ج( –  مليب  معرت مد  -1

 د مليب  (. – مليب إ ص  منف  أي  ماا جع   مب عت   -1

 .د مليب ه( – مليب    اتل  ي  معياتن  مب عد د   عي ء(  -5

 .د مليب ي( – مليب   عع تك  مايج   -1

 .د مليب ا( –  مليب  ماع عب  -1

 .د مليب ح( –مليب    عقت    -9

 د مليب ط( –عاات   معلاتب  – مرانتات  مفا ل  -9

 د مليب ل( – مليب  مارت اة  -31

 د مليب  ( –د مليب  مع ات   مب عد   – مليب  مع ات   مب عد  -33

ه( درد  م رتقع    مرعا    إرد  معثترا  -ام    يم  أل ارند   متمتب  ما ع   ع  

ي  اعتنرت  اعارت ملرتقر    جعات تر   ما تطر  ءان  ما  ا  إد  يل  معتم  يبمر  ماال

 مات ت ،إيرال  رن  مظررايك  معنظتاتر  اررن نت تر   ميقر   مررالا  مرععل  ي   ء  مااررتاة 

ار   مرانرتات  ي  مانارتج   ءيارن  ترا عنظرت   مامرت ت   ماتمتر  ي ماال رب رارت ترعال

 ة  معالت   مععلتات .ء ماااص اات ت  ل  م  ععاتا عفت

 

 

 

                                                                                                          

يعأثتاه إد  مرععل  ي معطريا ارن ارالل  ماترتا    معنظتاتر   ماعتنتر   ظتإا دت    مات تل:   مليب  مع اتمد  ماع  ال -1
 11(ص5005مرتق  ععل   معن ،دأطاي    ععيا ه،جتاع  رغ   ،علت   معارت   ماتتيت ،
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 -أسلوب االكتشاف في التربية الرياضية: 2-1-3

اجررتل  أمررليب   عع ررتك اررن   مررتمتب   عثررا  ررتي ت ي مررعا  ات إررد عرر   ت  

 ماتتيرت  يدري   مرليب  ماعرر  ر رعل ي مر  إرد عر ات  ع ات  اارتا     ن رط  

  مااتا  . عل 

 ن  ماععل  تر ا رنفم   ن  م قرتق  ي مقري نتن امرعا ات  معثترا ارن  معالترت  

   مرررعنعتج- رررل  ما رررعال - مع لترررل- معاارررتن - معطرتررر  – مفعاتررر  اثرررل"  ماقتانررر  

 (1د.يغتادت" ي  رععتا

 ن  معلاتررب إررد  مررليب  ألعع ررتك تقرري  رررأ  ء  معاررل  ررن طاترر   معع ررتإتع  

  ر تا ت  ل ا تي   ااعلف  تنفرد يتعراا  مانتمرب انارت يتر ات ألاعتنتتع  يق ا ع

  نجررتا  مارر تح يدنررت تعررين  يا  ماعلرر  إررد  رعيررات ررررعج رارر ك  ميارريل  مرر 

 مرعا     قريما  إرد  يعريجتاا  ر ترا ترعاعن  معالاترب ارن  معالاتب ي معثتاعا ع فتا

 (2د. معفعتا مالعع تك ي  اعرتا

  تر ة انات" نر   التر  عفعترا ععطلرب ارن  مفرا    عع تك ععاتفت   ك  ا    مق 

  ت ة عنظت   ماعليات   ماااين  م ت  يععتتفات ر عل تاعن  ان ا ت   القرت  ج تر ة 

 (3د.م  ععن اعايإ  م ت  قرل  مايقك   عع تإد"

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 325،ص3990،  معن ات ،اطرع  ان أة  ماعتاك، مع ات  ي مععلت  إد  معارت   ماتتيت  فتك  ر   معات . -1
،  ا  مقلرر  ملن ررا ي معياترر  3،ط  مرر   معلاترر  ملعارترر   م اعترر  ممررادت  يإاترر ة  رررا دت   ثاررتن :  ارر   ررر   مررا ان  -2
 39،ص3993،
 w w .Arabic httpill w  web sitتمال ااطف   ممت . مععل  رت عع تك،انع تت   رع   ماان              -3
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 ماعلرر   قتررت  رأنرر ي مرت ثرر  ععرراك  مررليب   عع ررتك إررد  معارترر   ماتتيررت  دجا قتررت 

  ي  رر ة اي قررك إررد اطرري   مررتا ععلررت   مااررتاة  م اعترر  ر تررا تقرر  رع  ترر  ا ررعل 

إتاررت اررن اررالل  معجاررر   ثنررتء   لرر   ررتع   ماررععل   ررل علرر   ما ررعل  رنفمرر  ي معفعتررا

 مغراج اررن  مر ا  يدنرت عاعلررك  اجر  ععقتر   ما ررعل   معرد ت ر  دت  ماعلرر  ر مرب 

  مرانتات يامعيع  منيت ي ماراة  ممترق  م ع  ماععل .

 (1ددد:ي أني ع ملععل  رت عع تك   ة  يدنت

 منرريع   يل:يتعاثررل إررد أنرري ع   عع ررتك  لرر  أمررت  اقرر  ا  معيجترر   مرربل تق ارر  

  ماعل د  عع تك  مايج  يغتا  مايج (

     عع تك  مايج : -أ

، يمررب  تقرر   مارر  تقرري  إترر   ماعلرر  رقتررت ة عفعتررا  ماععلاررتن إررد   عجررته  ماررا   أعع ررتإ 

 ج  ععفد  عع تإا   ماعيق  انا  ععلا . معيجت  ر ا

   عع تك غتا  مايج : -ب

 ارن  تق    ماعل  أل عيجتر  ملاععلارتن يتطلرب ارنا   ن تعع رفي   م را  مارا   ععلار 

 ين أل  ان  ين عيجت  أي امت  ة،يمب  إتن دب    مليب تعطد ملاععل   ات  عتال 

  ايط إتماععل  دي  مبل تاطط يتنفب.

تند:يتعاثرل إرد أنري ع   عع رتك  لر  أمرت    جرا ء    معرد عمرعا   إرد  منيع  مث

   د  عع تك   معقا قد  ي   عع تك   معنرتطد(  الت   مععل 

   عع تك   معقا قد: -أ

 دء ماا   ععلا  ارن ارالل اجاي ر  ارن   اثلر   مني تر  مل ر دءتع  إت   عع تك  م 

جتررر  ارررن  ماعلررر  ارررن  مرررعقا ء  ماررري ص  مارررا   ععلاررر   عررر  ترررعاعن  ماععلارررين رعي

 مارا    عع رتإ  يارن دنرت تعيرح  ن   عع رتك  دءياي  مل  ما عاع  مابه   اثل  

   معقا قد تمتا ان  مجاء  م   معل يان  ماتص  م   معت .

 

                                                                                                          

 5003،( مقتداة،اععرب  مععرتب ملن راد3،طرت   ماتتيرت ععنليجتت  مععلت  ي متمترات إد  معاا ا  مع  اغليل ي ااين. -1
 332،ص
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   عع تك   معنرتطد: -ب

رتمر را  مارا    عع رتإ ،ث   مقترت   دء م ر تع  إت   معا    ارت ئ  منط  ملياريل  مر 

يان دب  تعيح  ن   عع تك   مرعنرتطد تمرتا ارن  دء ن عطرتقت  ني ت  ماب   م 

  معل  م   مجاء يان  معت   م   ماتص.

 منرريع  مثتمررا: يتعاثررل إررد  نرري ع   عع ررتك  لرر   مررت  عتفترر  يارريل  ماررععل   مرر  

   عع ررتك غتررا قررتق   لرر  -د  عع ررتك  مقررتق   لرر   ماعنرر   ماعلياررت  ي مافررتدت 

  ماعن (.

   عع تك  مقتق   ل   ماعن : -أ

 رل ا رعل  ارت ر ترا تاعنر   ن ت رتا   انر إد ايقرك تعطلرب  تع  إت  يي   ماععل 

ا ررتاع  إعتمرر  إررد  الترر    عع ررتك،يمب  إررتن  ماررععل  تعررد يتفارر  عررل اطررية اررن 

  ل  ما عل  .اطي    م ا   ع  تال إد  مناتت   م   عع تك 

    ل   ماعن :  عع تك غتا  مقتق -ب

 ارن ارت رعيجتر  ي ا رت  ارن  ماعلر  يرأ را إ  دءيت  ا  ن ات تقي   ماععل  رعال  ر

 ين إا  مالإعا يت  ي مارت ئ  معد تمعن   متات دب   معيجت ،يات  لر   مارععل  د   ن 

 ين  ن تعرررد  م عارر  انارررت،ي ماععل  إررد درررب   اررن تنفررب عيجتاررت   ماعلررر  رعررل  قررر 

  ين إا  مات. ان يتقي  رعنفتبدت تعر  اطي     عع تك

 

 يعاع  مرت ث   ن:

  منيع   يل ان  ني ع   عع رتك  مربل تقري   لر  اقر  ا  معيجتر   مربل تق ار   ماعلر 

  إيرل يبمر  ألن  مارععل  تقري  ررا  ء  معارل دري  د  عع تك  مايج  يغتا  مايجر (

مليايل  م    نجرتا  اعتنتتع  إتقي  رععا ا  ما تي   أي اجاتإل   ن طات   ع تإ

 مجت  إد  تن تعاثل  يا  ماعل  إد عيجتار  يع فتراه معرد ترعاعن ارن أمرعا     قلر  

مررليب   عع ررتك  مايجرر  إررد  معجاررر  أ مرت ثرر   يق  أمررعا ا إررد  الترر    عع ررتك.

 . ات ييان  مانات  ماعر  إد  معلت  ماقتم  إد ر ث
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 (1د:عملية االكتشاف 2-1-4

ي ررر  منررت أن نرر ال إررد اررلب  ماييرريع أدرربه  معالترر   ععنترر   معررد نفارر  اررت

منراع  اتانت اياة   عع تك ي ي   عيييح  م ا ،أمتم   م قتقد  مبل تجعل أ

ي أن   يرررطا ب أي  معنررتإا  مررربدند دأعقعا ررر  نظاتررر  دإتمررعنعا( إرررد  مع رررع   اررت

 تجت   م ل(.أ مع يتش  مبدند تال   م تج   م  

 

ث  عاتل  تم    يطا ب ي مع رعع    م ل ي  دت دد  معديان دنت نج   ن  الت  دتجت

 مع تر  ارن  مافرتدت   معرد   ماجيع  م   تم   ما يء ي ممعتن   مبدنت ، ن مابه  منظاتر 

 ل  ن  الترر    عع ررتك ع رر ا عنعتجرر  , عاررص مررلي   معرر ات   ي  التررت   مررععل 

 م تم   مع ع   مبدند.

  ل  مر   ر يا   مرعفات  رمررب  ن  مع ع  إد  تم   معنتإا ي  يرطا ب تر

  م تجر   مر  دتجررت   مجري ب يرتمعرتمد  الترر    مرعفات  عقري   مرر    عع رتك مرب  إ تمرر 

  قعنتع  مبدند ععيقك  ن    يا  مع ع   مبدند، ب تاعننت  ن نعاتل دربه  ماطري   

 يناماات بدنتت  ل   عل ااطط عاثل   ماطي    مثالا عتآلعد: 

   عع تك  ←معفات     ← مع ع   مبدند 

ن  الترر    عع ررتك ع رر ا عنعتجرر  معالترر  أتقعا رر  دررب   مااطررط درري  أن اررت

عرا ’ارت ب دءتجرت   رأ  م إتمفا  تقي  رت معفات  ألن  ر تج   ت معفات .اعاثل  ر مترق 

ن تاعرا  لر   ما رعل  أجررتا  مربدن  لر  امترقت رأن  تم       مقنت    مبدنت  عقري  ر

تمد د عاررتل  رر يا   عع ررتك.دب  اررت ععفت ررل درربه  ماا  ررل  مررثالا  ماطليررر  يرتمعرر

  م    مفتال ي مبل تما    رنجتح إتن  معلاتب تعين ق   راملعالت   مبدنت  يعع 

 (.رععر    عع تك د

 

 

 

                                                                                                          

 513-509،ص ماا ا  ممتر ايمعن ي  ييا ، -1
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دب   ا نرررت  ن ننعقرررل ارررن  منت تررر   منظاتررر   مررر   منت تررر   معالتررر  إرررد إاررر   التررر  ي  

اإ  ات مبل ت  ا ارالل  معالترت   مرثالا إرد  مااطرط   عع تك إاننت ن عتج  م  اع

  ممتر .

 ن  ماطرية   يمرر  ععاثررل إرد د م ررتإا(  مرربل تقرري  رعالتر    عع ررتك ي مرربل تعررين  -

 ل   عل ا عل  أي م  ل تعطلب  ال ان قرل  معلاتب، دبه  ما رعل  عر  ل  مر  الر  

لتر    مرعفات  ي مر را م  ل اعتن إد بدن  معلاتب يدب   مم  ل ت  ل  مر  ع فترا  ا

  ن جي ب اجايل.

إاررد  رررتاة  ررن  ميقرر   ماطلرريب معررد تقرري   مرر ات   د ميمررتط(  اررت  ماطررية  مثتنترر  -

  ميقر   مربل تقري  إتر   مر ات  رعجنتر  ق ا عر  يد  مر را( دبن در رت ن غتل إد  التر 

 إلنعتج اجاي   ان   إعتا، م ليل،ي  جير .

 أن عررل  رردء .عترر  إررد ااياررت   م ررتإاأن طرتعرر   ميمررتط ععاررن  مرر   رر  ر

إعنر دت   م تإا ي معالت   مبدنت   معد ت  ثات بم   م رتإا يعاات ( طرتع د تععا   ل 

معلر   معالتر   عالتت  ثتنيت  أي امت  ةعتقي   م ات  رعجنت   التعد  ماقتان  ي معاتتا 

  ماقتم .

 معفت رل ررتن  م رتإا يارت ( دبه  ماا ل  دد نتعت  التر  ي ماطية  مثتمث  د  معجتر  -

تعرع  ان  التت  بدنت  يدب   منرتعت تعرين  لر   رعل أجيرر  ج تر ة مةمرقل  ي لريل 

 ي ألإعررتاج ترر ة يدرربه  ألجيررر  ي م لرريل أي أإعررتا  عال ج ترر ة ملاررعيرت  أي  ما رر

ين  لرر   ررعل  مررعجتر  ناتقترر  عاثررل  ما اررل   مناتقترر  ي معررد ععرر د معالتررت   مبدنترر (

 ترت  اعع  ة. معج أي ي   ة
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 (1دحول عتبة االكتشاف مع طارق محمد نهاد أيوتتفق الباحثة في الر

رع رت   التر    عع رتك رتم راص  مربل تمرتا إرد نفر  اظلر  ياري   أي  تا ر   

ييء تعا ءع م  إد ناتتع ،بم   منفر   ماظلر  دري  مع رع   مربدند ي  يرطا ب  دم 

إ تنات تمتا بمر   م راص  مامرتإ  ،ا عل (د م تعاك  ل  ي مر ا  ن  دء ارا   

- معررد تقطعاررت اررن االماررت مررت  ا  معفت ررل رررتن  ماا  ررل  مثالث د مع ررع   مرربدند

إرد دربه  ألنر   م ل ملا عل   ماطليرر  إلتجت   عع تك(ي معد ر يادت عع   -  معفات 

قر   م تم   مقنت    مبدنت  اعيقف  ي نر  ياريل  م راص ناتتر   منفر   ماظلر  مرتعين 

د  عاتمتررر   ررر يا   عع رررتك(عل   مناتتررر  درررد  مفتارررل ررررتن  ميررريء  دمررر يارررل 

ي مظال ،إتمييء دنت دي   عع تك ملم  ل  مارا  يدب  ارت نمرات  درععرر    عع رتك( 

يرتمعررتمد دررد  م رر   مفتاررل اررترتن عفت ررل  ماا  ررل  مبدنترر   مررثالا ي ع ت دررت رنجررتح 

 .  ما عل  أيمم  ل  مارا   م ل يرتن   عع تك  مفعلد مبم    إلتجت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

طتا  ا ا  نات ؛ عأثتا أمليب  معع تك  مايج  رتمععل   ماعململ إد أععمتب رعج  مااتا     متمت  رعاة  -1
 12(ص5001 معارت   ماتتيت ،- مق  دامتم  اتجمعتا،جتاع   تتم ،علت  
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  -ماهية أسلوب االكتشاف الموجه: 2-1-5

 مرليب   عع رتك  مايجر  ارن   مرتمتب  مااار   معرد ععارل  لر  د رغتل  ع   ت  

  مطلر  إد  الت   عع تك  ماعليات  إد أثنتء  مي  ة  مععلتات .

ي مطلررر   معررد اررن   معالقرر   ماتارر   معررد عن ررأ رررتن  مارر ا   ألمررليبيجرريدا دررب  

عر  ل  مر  أمرعجترت  ارن مر ن  مطلرر   معرد   ألمرقل االمات تيجر   مار ا   ر    ارن 

درربه   مررقل  ي معطررتر  رررتن  ماثتاد ممرر  ل( ي  مررعجتر د مجي ب( يترر  ل  ي  ءعررعال

 .(1دععا ادت دم   الت    عع تك

 أمررليب   عع ررتك  مايج "رأنرر    مررليب  مرربل تيرر  درررا دت يتعرراك افعررد 

 مطلر  ان  مع را  ر اتر    معد عاعن ما ا  ان االم       ان   مقل  ي مع  تت  

 .(2دة  م اع  ي نتاادت"ء مععل  ان االل اا جع  عفت قكإد اي 

يتعاإ   من دت ل رأن "دتاتل  مات ة  معلات  ملطلرر  أ عارت    لر   ا رت    

ت قل  اععترع  عاثرل أجيرعارإعلتت إد  الت   مععل  ان االل عيجت  أم  ما ا  يد ا ع 

اثترا    اعتر  عر  ل  مر   مرعجترت    اعتر  إرد   عجرته  مار تح مرال  ء  م اعررد 

 .(3دامعا ات  التتع   معقلت  يارا ع   ممترق "

ان  ي قل ان   إ   ن  مرليب   عع رتك  مايجر   معرتم    ااتعرد دجتراي  ي

مررن  مررعغالل، ب تمررعا اي  راينررا(دب بعررا رأنرر  " ررر  ملطلررر   ن تمررعغلي   قلارر  أ 

اتم تا  ان اعليات  إرد  عع رتك ارتد ج تر ة، ن طاتر   عع رتك  مقي  ر   منتعجر  

 (4د.ان   اتل  معقل"

 

 

 

                                                                                                          

دعاجا ( جاتل اتمح  مندي ااين(، مايال،  ا  مععب ع ات   معارت   ماتتيت ايمعت ايمعن متاة   ييا: -1
 111،ص3999ملطرت  ،

 .22،ص5000، مقتداة،  ا   اتاة ملطرت  ،طا  ع ات   معتب  معا  افعد  درا دت   ات . -2
عل  رعج  مااتا     متمت  رعاة  مق  ،امتم   من دت ل  طت .عأثتا  معا     مليب   عع تك  مايج  إد ع -3

 .32،ص5002اتجمعتا،علت   معارت   ماتتيت ،جتاع  رغ   ،
 30،ص3999، مرتيتء، ان يا    اا  مااعتا،3،ططا   مع ات   معتا  ر   ماا    ماتم تن  مط تند: -4



 19 

ل  مرر ا   ررري ن دررب    مررليب تععارر  رت مررت   لرر    مررقل   معررد تيررعات  مارر ا  ق

 مياريل  مطلر  ع  ل  م   عع تك     ء  مفنرد مل اعر   ي  ماارتاة  مارا    يأجترت 

  متات.

 لر   ن تنظرا  مر  يان بم  تعرتن  ن دب    مليب تناد م ع  مطتمب  مقر اة 

 ين  ن تعتادرت  نعرتدر  يعربم   ،نظراة اييري ت    معد عرتن تارا رارت غتمررت    تتء

ااتامررتع   ااررتن  إررد طاي تعرر  إررد أثنررتء مي تناررد  ررب   مررعطالع يقررية  معرربعا

ا  يان ثر  ترععل   ماارتا   رتميمرتل   منترعر  ارن  متيات ،يع  ل  م  عفت ل  ا   ما 

   إعتا ي  ر  ع إد أعع تك    تتء.إد ب ع  يدب  ت  ل  م   عياه رت معقالمت  

يععاك  مرت ث  أمليب   عع رتك  مايجر  رتنر   معالقر   مفعاتر  ررتن  مار ا  

رت  تعيال  مبل تي    مقل  ي مطلر   مبتن ت تيمين   جتر   نات يان االل   جت

عل ان  ما ا  ي مطلر   م   ما ك  ماطليب يدب  تعطلب ان  مطلرر  عفعترا   رر   تت 

 .يان ث    ت  ل دم      ء  مااتا

 

 -أهداف أسلوب االكتشاف الموجه:2-1-5-1

 :(1دتا ك أمليب   عع تك  مايج   م  اتتأعد

 .د غتل  مطلر  رعالت  اعتن  ع  ل  م    عع تك -

 .ق   قتق  رتن دجتر   مطلر  ي ما ثاد مم  ل  مبل تق ا   ما ا (عنات   ال -

عطيتا  مقترلت   ل   ماررا ارن مر ن عرل ارن  مار ا  ي مطلرر  يتعر  ارن اعطلررت   -

  الت    عع تك.

 -:دي دب    مليب د ك:دم  (2ديتيتك ااي ن  ر   ماجت ديأااين(

 فاي  اعتن أي إعاة اعتن .عنات  ااتا    معع تإت  عقي  انطقتت دم  أعع تك ا -

 

                                                                                                          

 .512،صاا ا مر  بعاهايمعت ايمعن: -1
 5003، اتن،ا ممر   مريا   ملن را،  تث  إد طا  ع ات   معارت   ماتتيت  أعجتدت ااي ن  ر   ماجت ديأااين(: -2

 .551،ص
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 -مميزات أسلوب االكتشاف الموجه: 2 -2-1-5

 :(1دألمليب   عع تك  مايج  ااتا     ت ة يدد عات تأعد

عيإتا إاا  ملطلر  متفعاي  ر عل امعقل  ل  أثا  ماعاإ  رت عات د   ل  أنفمرا   -

 ي نعقتء   معجتر    إيل.

 ماعاإرر  اررن اررالل جارر   ماعلياررت   تمررت    مطلررر   لرر  عتفترر   م ارريل  لرر  -

 يعنظتاات ياعتمجعات.

 .يت تناد ااتا    معفعتا  مبدنت   معلتت اثل  مع لتل، معاعتب، معق -

 (2دمااتا    ألعع تك  مايج   آلعد يتيتك افعد أرا دت   ات 

ي عع ررتك اقرر اة أجمررتاا   لرر     ء  ،؟تمررت    مطلررر   لرر   مررععل  يعتررك نررععل  -

  م اع .

  ما ا . ا إا جي  ان  معفت ل رتن  مطلر  رعيا  مرعج يعي -

 عن ط  مطلر  يع إعا   متعيني  اتنعتن ملاعاإ  يمت  اعلقتن مات. -

ععرري   مطلررر   لرر    مررعقالل ي   عاررت   لرر   منف ،يررربم  تعينررين  لرر   مررعع     -

 ملر ء رت عع تك ا    ااتن.

لترر   مررععل  ،يتاترر  اررن ارررا عا  طرقررت ععررين مرر ع  مطلررر   عجتدررت   تجترترر  ن رري  ا -

 (3دماق اة أجمتاا .يتيتك ااي ن  ر   ماجت  اتتأعد:

  مق اة  ل    ر  ع ي ماقتان . -

  مق اة  ل  أعاتب  مقا ا. -

  مق اة  ل    عع تك ي  ر  ع. -

 

 

 

 

                                                                                                          

                http//.w w w  Alwatan,The Voice of Arabic Citizen Has Latest Arab News-1 
 .22-22، ص5000افعد  را دت   ات : اا ا مر  بعاه،  -2
 .501ص، 5005ااي ن  ر   ماجت : اا ا مر  بعاه،  -3
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 -:عيوب أسلوب االكتشاف الموجه 2-1-5-3

 (1دعد:ألمليب   عع تك  مايج   تيب   ة انات اتتأ

 تعطلب اانت طيتال نمرتت دب  اتقيان رتألمتمتب   ااع. -

 تا  د  مفاي   مفا ت .   -

ت عررتج  مرر  قرر اة إتققرر  اررن  مارر ا  معرراج  معفعتررا  ماررتص يدثتاعرر  رتمعقاررد  -

 ي  عع تك.

 (2ديتيتك افعد أرا دت   ات  اتتأعد:

 يايل دم   منعتج .أ عاتل عماب  متأ   م  نفي   مطلر  إد  تم  إ ل  إد  م -

ق   تعاعن  مطلر  ان  مياريل دمر   مار ك  ماطلريب ألنار   تاعلعرين  ماعليارت   -

  معتإت .

 

 -خطوات تنفيذ أسلوب االكتشاف الموجه: 2-1-5-4

تعف  عل ارن ايمرعن ي  رييا،يااي ن  رر   ماجتر دي(ااين( دمر  أن دنرت  

  (3د: دب    مليب داتاطيعتن أمتمتعتن إل      ا   معارت   ماتتيت  يان 

 ع  ت  ات ة  م ا  يرع  دب   مع  ت  عأعد  ماطي     عثا أدات  -

 عاعتب اطي    م ا  يع ال -

 اا ل  اتقرل  م ا د  معع   (-أ

أن أدرر   رردء إررد درربه  ماا لرر  درري  معياررل دمرر  ييرر   مررقل  اععترعرر  عقرري  

اررر ا  عيقررر   مطلرررر  ر رررعل عررر اتجد دمررر  أعع رررتك  ماررر ك،يتعطلب درررب  ارررن  م

 مطلرر  ن ري   قل مةمقل  مغاج عقاتب   معجترت   معد عا ا ان  مطلر  يعبم   مر

 .  معجتر   ما ت  

 

 

                                                                                                          

 .20،ص5001، اتن،  ا  مرتايند ملن ا،3،طأمتمتب ع ات   معلي  ي ماتتيتت  ر   م تإظ مالن. -1
 .. 92،ص5000، اا ا مر  بعاهافعد أرا دت   ات  . -2
 . 512،ص 3999،اا ا مر  بعاهايمعت ايمعن. -3
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 اا ل   م ا د أل  ء(  - أ

ي   ماررر ا  رطررراح   مرررقل   ماعررر ة  لررر   مطلر ،يميررراتن نجرررتح  معطرتررر   لررر  قرررت

 (1دتأعد:  ما ا  اا  تة ات

     د طتء  مجي ب ملطلر . -

 ي  رععت   ن  معيرتخ ي ما ثا    منفمت  علات. معتإد ملطلر  مةجتر   د طتء  ميق  -

  دعاررت  رتمعغبترر   ما جعرر   ماعطررتة اررن  مارر ا  أي اررن  مطلررر  أنفمررا  يعارر تح  -

   معجترت  يععاتادت.

 عيإا  مانتخ  ماالق  ي مع لد رتمارا. -

 اا ل  اترع   م ا د معقيت ( - ب

دعاتل     ء ي معيال  م   ما ك،يدنت تمعا    تع   م ايل  ل   معقيت   معتال رع 

  ما ا   معغبت   ما جع   معقيتات  عأن تقيل دب  جت ،دب  دي  ماطليب،عات .

 

 -:اقتراحات حول تطبيق أسلوب االكتشاف الموجه 2-1-5-5

  مملي   مععلتاد ملا ا  إد أثنتء أمليب   عع تك  مايج 

 (2)أوال: مرحلة التحضير للدرس:

  ما ا  ايييع  م ا  مملم  أ   ا   عع تك. تاعتا -

 تاعتا  ما ا   التت    عع تك يان  مايييع. -

 تع   ما ا  أمقل  اعع  ة أي   قل مالعع تك  معد عقي   مطلر  دم    عع تك. -

 تقي   ما ا  رعنظت    مقل  رأمليب انطقد اطية رع  اطية. -

 ن عل م  ل. تق اات  مطلر    تعيق   ما ا  أمعجترت  ا عال  -

    تعرر   مارر ا  أ مررقل   معررد ععررين امررعنرط  اعقتاررر  رتمعفعتادعررل مرر  ل تمررعنرط -

  معجتر  ي   ة إقط تعنرأ رات أي تمع ا  رات ان االل  التت  بدنت  مالجتر (

                                                                                                          

 .512،ص39993ااي ن  ر   ماجت ديأااين(.اا ا مر  بعاه، -1
    Studies Of physical Education  man ,D(1991): DescriptiveAnderson,C. Sher-2

Journal of phy.Ed. , Pittsburgh Ed.,Vol157p,30.Classes.   
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تاتثل  ما ا  أمقل  أيتإت  ارارت ت عتجارت  معالاترب إرد أثنرتء أعع رتإ   ممر  ل إرد  -

 مر  أي غتا  ماالقا  ملجي ب. تم    معجترت  غتا  مانت

   عع تك.تاعرا  ما ا  يتنقح ململ   -

 -:)يدير المدرس سلسلة أحداث االكتشاف الموجه( ثانيا: مرحلة التنفيذ

 إد أ مليب.  يا مطلر  ي تعلن  ما ا  أمليب  مع ات  يت اح  يا  ما ا  -

 اتمد.تطلب  ما ا  يتعقرل أمقل   مطلر  مغاج عييتح أ ي ا   مليب  مع  -

 تعاك  ما ا   مطلر  رايييع  م ا  يتاعا  ل    عع تك. -

 تمأل  ما ا    مقل   معد عمعنرط رتمعفعتا ماعقتاب. -

تنعظررا  مارر ا  مررتععت رتناررت  مطلررر  تعينررين ان ررغلتن إررد   مررعجترت   ماعقتاررر   -

   ملايييع.

رر   لر  تعقرل  ما ا  أمقل   مطلر  غتا  ماالقا  يمعن إد  ميق  نفم  ت رج   مطل -

 د ت ة  معفعتا إد  جيرعا .

(  لررر   مرررعجترت   مطلرررر  تعقررررل  ماررر ا  ا  إعرررل  تجرررترد دتي إ ،تاعررر ح,يتثند -

  مانتمر .

 مم  ل  ن ات تجتب  مطلر  أجيرر  غترا  نتمأل  ما ا   مقل  أيتإت  /عع تال    -

 االقا  يتقي د  دم   عع تك  مجي ب.

  مم  ل اطلقت. ن  تجتب  ما ا   -

ا    ثتاة ي مععجب  ن ات تعيال  مطلر  إد دمرعجترتعا  دمر   عع رتك تظاا  ما  -

  مجي ب  مناتقد.

ت ج   ما ا   مطلر  غتا  مامتداتن إد  الت    عع تك يت ثا   لر   ما رتاع   -

 إد     ا  م ا .
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 -:(1)ثالثا:مرحلة نهاية سلسلة أحداث االكتشاف

  .تلاص  ما ا    عع تك ي داتع  إد ايييع  م ا -

 تماح  ما ا  ملطلر  رعطرت    عع تك. -

 أ   ا   عع تك.   ما ا  يتنقح ململ  يتق -

 معرررد  ررر ث  إرررد أثنرررتء  مررر ا  ارررالل عنفترررب عال  تعرررتن  ماررر ا  يت ررر    ما ررر -

   عع تك.

 تنقح  ما ا  يتا ح يتعت    مقل  أي ململ    مقل   ماييي  . -

مرر  ت ررتا  إررد  مررعجترتعات ت ررتيل أن تعع ررك ماررتب  عتنرر    مررقل  غتررا ي يرر   ي -

  مطلر .

 ت تيل أن تع   مقل  أيتإت . -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

                                                  03.p, Op .citAnderson, C. William And Sherman, , -1 
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 -:دراكالماهية ا 2-1-6

تعاك    ا   رأن   "  معالت   معقلت   ي بم   من رتط  معقلرد  مربل  رن طاتقر  

نمعطت   ن نععراك  لر  اييري ت   معرتم   مارتاجد إاري  مرعجتر   قلتر  ماثترا   

لترر  عمررر   ممررلي ،ي اررن  ين    ا    ت رر ا مررلي   ن  مررت  اعتنرر  عاررت أنرر   ا

   (1د مفا  تعااك عرعتً ماعطلرت   مايقك  مبل ت اع ".

ررأن    ا   دري عفت رل  ر ة   متمرت   إرد يقرر   (2د(singer1980إرد  رتن تعررا د

ي   ،ي ن  معاتتا  ي  معفات  رتن    مت  ي   ا   تاعن  ن تمت  نت  ل  إا  دبه 

راررياة أإيل،إت  مررت  اعنررته  مررعال   ماثتررا رتناررت    ا   اعنررته     اررطال ت 

 عفمتا  ماثتا.

يراب  تع     ا   ب   دات  عرتاة إرد  ماجرت    مااعلفر  ي بمر  ألداتعر  إرد 

جاترر   م اعررت   متياترر     عتت ترر ، ي درري تعنررد  مععرراك  لرر  اعظرر     ررتتء اررن 

طت  عفمررتادت معررد ععي إرر  ارر  ا تطنررت  ماررتاجد  ررن طاترر   ي مررنت ي معررد نمررع

   معجترت   مانتمر  ي مااعلف  إد  معتم   ماتاجد  مبل نعتش إت .

أات إد اجتل  معارت   ماتتيت  إت  ا   ت غل  تا ً عرتا ً،ي بمر   نر   تر ال 

إد اايات  عل معر  اتتيت ،يدب  ارت نال ظر  إرد معرر   معراة  مطرتقاة  معرد درد 

عررتج  مرر   التررت   قلترر  اثررل   نعرررته ي   ا   مررب  إررأن ي  رر ة اررن   معررتب  معررد ع 

   ا   تعال  ل    معاا ا إرد عقر   ي عطريتا  ملعرر ،"إان  ين    ا    ت ر ا 

 (3د.ملي   ن  مال ب تعااك عرعت ماعطلرت   مايقك  مبل ت اع "

 بن إررررت  ا    التررررر  عنظتاتررررر  ملاثترررررا    مامرررررعلا ، يعفمرررررتادت ر ترررررا ع رررررعل 

 الترر  اررت رررتماراة  ممررترق  ،ي ن    ا   درري  عررأثا  ماعنرر  ي م  مرر   مرر   رر اعن ،يت

 ا   مرت   اجرر  ي  ر ة مر ع  مجاتر   عر  ي ن عتنرر  اعالر  معالتر     مرت  ،ي  

  ال ب عت  ي اييي ت  إاي دبن نمرد ية  ب تعأثا    ا   رعي  ي  ماثتا    مرتقت  

                                                                                                          

دع لتل، ع اتب،قتت ( د  ا  مفعا  معارد ملطرت   ي عالتت   معقلت  إد  ماتتي إمتيميجتت  م ر  ممعتاجرتا  ميا ؛  -1
 309،ص (5005 من ا ي  معيات ،

 23( ص5000درغ   ،  ا  مععب مليثتق ، 5،طنظاتت   مععل  ي معطيا  م اعديجت  ا جيبدي ااين(؛  -2
 .309 ر  ممعتا جرتا  ميا ؛  ماا ا  ممتر ،ص -3
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ي ً ثر  ترع  ع لتلارت  مر   معرل    تر ا  مت  اطل ،ي ن  ر عل  مت  علد،  ل  ن  مفا

 (1دجاقتتعات  ماعين  مات.

ي اررت  ررن  القرر     ا   رت  مررت  إاننررت نمررعطت   ن نععرراك  لرر  اعظرر  

   تتء إد  تمانت  ماتاجد  ن طات   ي منت إاد  ما ال  مبل ان االم  تمرعطت  

مربل نعرتش إتر ، إ رتن  مفا    معي إ  ا    معجترت   مانتمر  ي مااعلف  إد  ما تط  

عق   ل   ي منتد مما  ي مراا ي ملا  ي م   ي مبي (ا ثا   ان  معتم   مارتاجد 

أي  م  الد ،إأننت ن   رات ي ان ث  ن ا  اعن  دبه    متمرت  ي اار ادت، ب  ننرت 

إد  الت     ا   نقري  رعفمرتا    متمرت  يبمر   رن طاتر   ماعليارت   مااعانر  

عتج   مارا    ممترق  إرد درب   مايقرك،  ب تمرعطت   مال رب  رن إد  مب عاة،يعبم  ن

طات     ا   ع  ت   ماعتن  مانتمب ألمعقرتل  معراة ي عتفتر  يرارات ي عااتادرت ي 

 (2دغتادت ان  ماي قك  مااعلف  إد  ملعب.

 معالقر  ررتن    مرت  ي   ا    القر  يطتر ة  تاعرن أداتمارت أن ظاراتراب  

 م رري   ترر  ل رتمعررتمد  مرر   نعرر     ماييرري ت   مااعرطرر    ن  نعرر     تمرر  اررن

رات،إررت  ا   تمررعا  إعتمتعرر  ي اقياتعرر  اررن علرر     متمررت   مراررات   معررد عنقلاررت 

   اتب  مايا ة  تا عرع   التر     ا  ،إعرن طاتر   تمر   مرارا نر ا  عثترا ً 

 ن تعرين ان  ماييي ت  ي نعاك اعنتدرت ي يظتقفارت ي ااتقارات  ب  نر   تاعرن 

 ارن  ين ن   تاعن  ن تعين دنت    مت   إيال  نأ مت   ان  يندنت    ا   

إ تمرعد  مرارا ي ممررا   ،(3د  ا    ن    ا   دري  مربل تفمرا منرت يجرري     مرت 

عق اتن منت   ق   ني ع  ماراة    ا عت ،إتماراة دد  إيل يمتل  ان يمرتقل   ا عنرت 

 ا    مرراان ر ررعل جترر   تررا  ننررت  ررن طاتقاررت  تيررت عمررت  نت  لرر   يدد ملاعررتن،

نال ظ  مععتر  ي م اعر  ي معغتترا، يررتمطر  إرتن اراعنرت    ا عتر  عععار   لر  عفت رل 

 (4د.نفم      ان  م ي   إد  ميق 

                                                                                                          

 .329(ص5002د اتن،  ا ي قل ملن ا ي معيات ،3،طاعيرت   مععل ؛ق طتن   ا   مظتدا -1
 .311(ص3990د اتن،  ا اي ق   مفعا ملن ا ي معيات 5،ط معطيا  م اعد ملطفل ر   معاتا  ر  معات   مااطف ؛ -2
 .50(ص3913درتاي ،  ا  مععب  ملرنتند،3،ط ل   منف جاتل الترت ؛ -3
 .99( ص5000د اتن،  ا  مفعا ملطرت   ي من ا ي معيات ،3،ط لء  ل   منف ارت ر  ما ان     ي نتتف  قطتاد؛ -4
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 التر     ا   رعأيترل    متمرت  عرأيتالً تاي نرت راعليارت   ارت   ي راب  تطل   ل

 رررن بمررر  إرررأن   نمرررتن  تررر ا  عرررل  إرررد ا تطنرررت  مارررتاجد ارررن أ رررتتء، إيرررالً 

 ماييي ت  إد ا تط   ماتاجد ي بم  ألن ق اع   مطرتعت  ا   ة إاري   تمرعطت  

   مفا تر  إرد أن ت ا   مبا    ماغتاة ي مايجت    ب  ت ، ي ان دنرت عرراا  مفراي

 الترر     ا    ن قرر اة   نمررتن ا رر  ة ي ااعلفرر  اررن  رراص ألاا،إتماييرريع 

 مي    ت اع   مرعج ي ت اع  (ااين أي ت اع   اص رعتفتر  عاعلرك ارن  راص 

 (1داا.آل

 

 -:العوامل المؤثرة في االدراك 2-1-6-1

 ن أل   ن  معتم   مبل نعتش إت  ارت دري د  اجاي ر  اعنتقيرت  عثتراة جر  ً ي

إا   تاعن  ن ت ا  دبه  معتم  رعل اعغتا ع  ،ي نارت تاعرن  ن تر ا  رعرج ارت  عرتح 

م  بم  معي ال ب عت  ي اتاجت ،ي  ل   ماغ  ان  ن  ماثتا   ق  ععين   تتنتً ي  ر ة 

معن   معجترت   متات ق  عاعلك ارن إرا   مر  أارا نعتجر  معلر   معي ارل  معرد بعرا  

  ع عل د ا عتً ي    ً. نات مي   اع   إيال  ن

 (2داد:إأات أد   معي ال  ما ثاة إد  الت     ا   

 

 :(Motivation م  إعت د  .3

دد  مقية  من ط   معد دد  اتل  قيع   الت  ي قيع اتاجت ، يععين يا ء 

 ن   إرا     عثرا   إعترً  در   ،عل ارت تفعلر    نمرتن، مربم  تاعرن  مقريل ر رعل  رت  

تمفا  بي  م  إعترر   معتمترر  تعررين أعثررا عأدرررتً ي  مررعع    ً،مبم  ن عرر  إرر   إيررل   ا عررتً.

عثتررا ً  لرر   يا  ماعلرر   مفت ررل إررد اإرر    إعترر   ماررععل  اررن اررالل  ألمررتمتب  ماعرعرر  

ي مطررررا   مع اتمررررت  ي ميمررررتقل  مععلتاترررر  ي معالترررر   مع اتمررررت   ماععلقرررر  رتممررررات  

  م اات  ملا ا .

                                                                                                          

مات   ا   منعتات ؛  معالق  رتن اعغتا      ا    م مد  م اعد ي امعيع     ء  مااتال  ل   جااة  مجارتا  -1
 .32( ص3992ملمت   : دامتم  اتجمعتا، مجتاع    ا نت / علت   معارت   ماتتيت ،

 .322، ص5002 ا   مظتدا؛اا ا مر  بعاهق طتن   -2
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  ماراة  ممترق :  .2

إد  الت     ا   إتمارا    م تتعت   معد تععمرات  مفرا    ممترق  أثا ً اااتً  ن ملاراة 

عمت  ه  ل    ا    ماات ،أل تاعن  مقيل  ن  علات  ا     اراة  مفا  ان  ماعتاك 

 ي مااتا   تمت  ه بم   ل    ا   أإيل ملاعغتا    مال ق .

  معي ال  ميا ثت : .1

رتمعي ارل  ميا ثتر  ارن ات تر  ي اعنيتر  إتممرالا  تعأثا  مناي    ا عد  م   ر  عرترا 

 مجم ت  ي م مت  عمت    ل     ا   عات تنرغد إاثالً دنرت   القر  ررتن  ارل  مغر   

ي معالتت   ماعاإت .إتمقايا إرد  مغر ة  م اقتر  تر ثا إرد دربه  معالترت   ب قر  تر  ل 

   معقلتر  عر ثا إرد  ن قر ا    مفرا ي  تتنتً نقرص درب   مااارين  مر     تقر   معقلتر ،

 الت     ا   ي رتمق اة  مناتقت . ينعل  رأن دنت  إايقتً إا تر  ررتن   إرا  , إرت عثا 

  معع    ً مإل ا     إيل  اياتً ق اة  عثا 

  معي طك ي ماتيل: .1

اررت       ا   دنعقتقتررتً  ب ً إارري تعررأثا  مرر   رر  عرتررا رعي طفنررت ي اتيمنررت إررن ن نرر ا  

 يتنت ر عل أماع ان عل   معد   عمعايتنت.   تتء  معد عمعا

ي معارت   م  تث  ع ع   ل  اا  تة اتيل  ماععلاتن  ن  اتتغ   مرا ات معالار   عثرا 

علاررت  اررت اتررل  مفررا   مرر   ررا أا   عجتيرررتً، ي تاعررن  مقرريل إررد دررب   مارر   دنرر  علاررت 

   اع  ر عل أإيل.

 

  م تم   ماا جت  ي  نفعتمت : .5

ت  ي  نفعتمت  ع ثا إد عفمتا  مفرا  ي عأيتلر   ملاثترا    م مرت  إرال  ن  م تم   ماا ج

تعرررين    ا   ي  ررر  ً إرررد  تمررر    مرررعقا ا ي ماررر يء  منفمرررد، إفرررد  تمررر   مغيرررب 

ي ماتجرتن   ترراع  مفررا  إررد  مجتنررب   اررا     مجتنررب  ممررلرد، رتناررت عرر ا   ألارريا 

 فمد.رجي نرات  ماعع  ة إد  تم    معقا ا ي ما يء  من
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  م تم   ما ت : .1

ع ثا  م تم   ما ت  ملفا  إد د ا    أل تتء ،إعثتا ً ان   اا ج ي اتا   منفمرت  

اناررت قرر  ععررين نعتجرر    ا عررت  اتطقرر  ،إت نمررتن  مقلرر  أي  ماععقررب قرر   ترر ا  

 .جم ت  أتيتً ع ثا إد   ا    مفا  ماثتا    ما تط  ر  ر عل ملت ،إت اا ج  م

 

 -دراك في المجال الرياضي:اال 2-1-6-2

تاعرط  من تط  ماتتيد رع ة أني ع ان  ما اعت   معد تاعرن عناتعارت ي عطيتادرت إرد 

 -:(1دأثنتء  التت   مععل  ي مع اتب،ي ان  د  دبه  ما اعت  ات تأعد

 إررد أمعررتب  معا  د  معررتبأن  معفتترر   مفنترر  مال رررتن إدراك األحساااس بااالكرة:  .3

ق   مع ع  إد  معاة، ي دب  ات تعطلب ني تً اتاتً ان    ا   ععأم   ل    ( مفاقت 

تعاك را ا      مت  ررتمعاة ،يدرب     ا    مارتص تمرت    مال رب  لر  عي إر  

 اعتعرر  ارر   معرراة ي ااتقاررات، ي دررب   معي إرر  تمرراح مال ررب  معرراة  مطررتقاة  نرر  

ت تعطرد  مقرر اة قتتار  ريراب  معرراة رع  تر  اعررتن  ميرار  ي  قر   معااترراة ي درب  ارر

 مال ب  ممتطاة  ل   معاة ي دتقتإات إد  ميق   مانتمب.

ي تعند ق اة  مال ب  ل  ع  ت  اارن    ء  م اعر  أي  إدراك االحساس بالزمن: .2

أل أ  ء اططد اعتن، ي عع  دبه  مق اة ااا  ج  ً إرد  ماجرتل  ماتتيرد ، دب تع رع  

عمررعغاق   م اعرر   ماععررااة   لرر   مال ررب  ن تعررين م ترر    مررت  عررت  رررتماان  مرربل

 ي ماععتقر  متعاعن ان ع  ت  ما       ء  م اعد.

ي تعنررد قرر اة  مال ررب  لرر  ع  ترر   مامررتإ   معررد  إدراك األحساااس بالمسااافة: .1

تقطعات إد أثنتء     ء، ث  ق اعر   لر  ع  تر  امرتإ   مجرال أي امرتإ   ميثب،إيرالً 

ي رررتن  معرراة ي مااتررل أي  مال ررب  ررن ق اعرر   لرر  ع  ترر   مامررتإ   معررد عفاررل رتنرر  

  مانتإ    ال  مالعب.

ي تعنررد قررر اة  مال رررب  لرر   ظارررتا  مقررر ا  إدراك االحساااس بااااللوة العضااالية: .1

 مانتمررب اررن  مقررية  معيررلت   مالاارر  معررل    ء  اعررد اعررتن عأظاررتا  قارر  قررية 

                                                                                                          

 .351 ر  ممعتا جرتا  ميا ؛  ماا ا  ممتر ،ص -1
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 مر    يلت  أي  ظاتا قية اعيمط  أي قلتل  عات دي  م تل  ن  انتيم    معراة ملااترل

 امتإت  ااعلف  أي عايتب  معاة  م   مااا  ان  رعت  ااعلف .

درري قرر اة  مال ررب  لر  ع  ترر  اعتنرر  إررد أثنررتء     ء  إدراك األحسااس بالمكااان: .5

 م اعد ي عبم   مق اة  ل    ا    معالق  رتن اعتن  إد  مالعب ي اعتن  مرااالء أي 

 د  ثنتء     ء  م اعد. مال رتن  مانتإمتن،أل   ا    معالقت   ماعتنت  إ

ي تعند دنعقتل أجا ء  مجم   ما عاع  ي ع اتعارت إرد  إدراك االحساس بالحركة: .1

 ماتتيرد  من رتط  ثنتء     ء ر عل اعا رط ي اعنتم  يمال ا    م اعد أداتعر  إرد 

اررن نت ترر  د ا    م اعررت   معررد ت  تاررت  مال ررب نفمرر ، أي د ا    م اعررت   معررد 

 مانتإمين.ت  تات  مال رين  

 

 -:لكرة الطائرةافي المهارات الفنية  2-1-7

عتنررر  إا ترر  أ  إاقتررر  ااررتا   أمتمرررت  تررع  ارررن االمارررت أمعررل معرررر  مرري ء 

 ميايل  مر  عأ تر   ملعرر  ر رعل اععتارل  لر  يإر   مقري نتن ي ألمر   ماتار  رارت. 

ار ع  يمعر   معاة  مطتقاة ي  ر ة ارن   معرتب  مفاقتر   معرد عععار  إرد عطيادرت  لر 

 دعقتن يدجت ة ااتا عات  مفنت  ع   جات   مظايك  ماتا  رتمانتإم   م قتقت .

ي مااتا    مفنت  دد"  م اعرت   ميرايات  ي مات إر   معرد عر  ل مغراج اعرتن إرد 

 (1در ينات" أ عتن  دبه  م اعت  رتمعاة أأطتا  ملعر  مي ء 

 

 -الكرة الطائرة:في مهارة الضرب الساحق  2-1-7-1

اة  مياب  ممت   دد  رتاة  ن "ياب  معراة را ر ع  متر تن رقرية أن اات

يأن  (2د مفاتر   مايرت  رطاتقر  قتنينتر "رتمعتال ان إي   م رع  يعيجتاات  م  العب 

                                                                                                          

( 3995،)القاهرة،دار الفكر العربي،األسس العلمية لكرة الطائرة وطرق القياسمحمد صبحي حسانين،حمدي عبد المنعم؛ -1
 .193ص

كياااة لارساااالين الميماااوو لسماااامي والسااااحق باااالكرة عاااامر رباااار السعدي؛دراساااة مقارناااة ياااي بعااام المي يااارا  البايوميكاني -2
 .53( ص8991الطائرة)لطروحة دكيوراه،كلية اليربية الرياضية،رامعة ب داد 
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رع     ء  ميرار   اال ع  ب دي د ا ا  منقتط أي دناتء  ملعب ممالان أد  ي جرت   

م إت تر  ملفاتر   مانرتإ ،دب  ممت ق   ل   مراغ  ارن يجري   رتقط ار  ي مع رعتال   

ان  منعتجر  عغتراعع  ااتاة  مياب  ممرت   ارن  ماارتا    ماجياتر   م تمرا   معرد 

 مفريا رتمارتاترت .  مناتقت  مجاي   مفات  رأعالر  ي معرد تععار   لتارت ر رعل عرترا إرد 

 (1دطاتق     ء  ميار   ممت ق  دم  اا  اا  ل اععتمت  يدديتاعن عقمت  

   معع   (اا ل   معات د .3

 اا ل     قعا ب .2

 .اا ل    اعقتء د مقفا( .1

 .اا ل   مياب د مطتا ن( .1

 اا ل   ماريط .5

 ( ترتن اا  ل     ء  مفند مااتاة  مياب  ممت  .3ي م عل د

 

 

 

 
 يتاعن  اح دبه  ماا  ل عات تأعد

 د  معع   (.  معات اا ل  -3

                                                                                                          
 15(ص3991:)منشورا  رامعة السابع من ابريل،الكرة الطائرة يعليم ويدريب ويحكيم سعد حماد الرميلي؛ -1
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  يتعين يير   مجمر  تع   معات   ماا ل    يم  أل  ء ااتاة  مياب  ممت 

 -:(1دإد دبه  ماا ل  عات تأعد

  مق اتن اعي اتعتن أي ععق   ق    ل  ق  . -3

  نثنتء قلتل إد  ماعرعتن. -2

 ال  م    ات . مجبع اتقل قلت -1

  اعاتء  مجم . -1

 .ال ب  ماع م منظا دم  العب  مانتإ  ي م    -5

(تجرب أن 2( ي مااعرا د1اعرا دان ا ابيي    معع    رتمنمر  مال ب  ميت" أن 

 ( ان  م ررع  رربم  تعرين  مرعع      رب  مارك  مالفرد  مربل 1- 1تعين  ل  رع د

- 1( لر  رعر د5( ي مااعراد3تقي  رتمياب  ممت   ان  ماط  مالفد يإد  مااعراد

مررررر  مال ررررب  ميررررتاب اررررن نرتمأاررررت ييرررر    مررررعع    . (اررررن اررررط  ماجرررري 1

م ررع .يربم  تعرين  مرعع      رب  مارك  (ارن  1- 2(إتعرين  لر  رعر د1 مااعاد

- 2(  لر  رعر د1 مالفد  مبل تقي  رتمياب  ممت   ان  مارط  مالفرد يإرد ااعراد

  (ان اط  ماجي  نمرر  مع رتر  ايقر   ميراب ارن  م ررع  يمعرن ررتاعالك أرعت درت1

   (2د نات"

 

 -اا ل    قعا ب: -2

أمر   مرقعر    دن   قعا ب تجب أن تيارل  مال رب  ميرتاب مليرار   ممرت ق

 مانتمر   معد مت  ل إتات  مقفا،يان  ماا   ن تعين   قعا ب اانت ر اج  عتإت  عرد 

تماح رررعج  مععر تال  يت ر   يقر    قعرا ب دب ترع  أقار  أاعفرتع ملقفرا رتميررط 

نر ات نرععل   لر   اعر    قر    إاننرت ن رتا رتميق  نفم   مبل ت  ا ياب  معاة،ي 

 عق ا  عجته  م رع   تأابدت  ميتاب إددم  ناط  ماطي    معد 

                                                                                                          

د عطيتا ااتاة  مياب  ممت    ن    رد  معاة  مطتقاةدامتم  ملفت مات  عتاتن؛ عأثتا معا     مرالتياعاع  إ -1
 59( ص5000اتجمتا،رغ   ،

 .309( ص3999:د مقتداة،  ا  مفعا  معارد، مارت ل  مععلتات  رلعاة  مطتقاة ات   مي ت د؛  -2
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 عجرته  معراة" رتر تي ن  مبتن تنفبين  ميارت   ممت ق  اعظاا  تأابين اطري   عقا

ااتاة  مياب  ممت   إد  مال طا   مععل   معد تمعا اات  مرت ا إد ععل   يدد(1د

  معاة  مطتقاة.

قرتع  ممرات  يبمر  "دن دتقتع  اع   معقاب  مجتر  تجرب دن ترر أ ارن  مرطردء دمر    ت

ي ماطية  ما رع  أما ات يربم   إأن   تقتع ر رعل  دترأن ععين  ماطية   يم  أرطأ

تمررتا(ي ماطيعتن ع  تررتن مرريت  عقاترت.أاررت  ررن  -تاررتن -تمررتا -أمررت  تعررين د تاررتن

مررفل  مرر   مالررك  تمتررت رقرر ا   اعررتن أثنررتء  ألإأنااررت تاعرر  ن اررن   اعرر   مرربا  تن

يععرين  ،ال رامعيع  اي ل  ل   مجمر  إرد  ماطرية  مثتنتر  ماطية   يم   ع  ع

يعاعلرك  اعر   ، مبا  تن اتقلعتن دم   مالك رتمعمتيل إد ناتت   ماا ل  يقرل  مقفا

إررد اا لرر    قعررا ب يطرتعرر    مرربا  تن عرعررت مطرتعرر   مجررال ي مامررتإ   ماقطي رر 

 (2د. مجن  بعا أ  أنث "

 :(3داا ل    اعقتء د مقفا( -1

مقفا رع  اطيعد   قعرا ب ي نعقرتل ثقرل جمر   مال رب ارن الرك  معقررتن تع   

يأثنتء نقل ثقل  مجم  عر أ  مبا  تن إرد   اج ر  ارن  دم  رتطن  مق اتن ث    ا تط.

 مالررك دمرر  أ مررفل ثرر  أ اررت  رأقارر  قررية  نرر  اايادررت را ررتب ة  مفارربتن يععررين 

ي ماعرعتن ي مفابتن مل اريل  لر    مق اتن اثنتعتن يإد دبه  مل ظ  تع  إا   مق اتن

 قية  إ   ن   مقفا.

 :(4داا ل   ميابد معم ت ( -1

أارت امرعقتا  أي  أن  مبا ع  ماعأاج   إد أ  ء  مقفرا عجعرل  مربا  تن علعتدارت

ملياريل أاررت   مال رب  ميررتاب.يان درب   مييرر  إرأن  مرربا ع  ان نتر  إري   مرراأ 

ثنرر  اررن افاررل  مااإرر  يعنمرر ب دمرر   ميررتار  عع ررا  اررن أ اررت   مرر     لرر  دب ع

 مال رب إرد  تمر  عقري    مالك يعأن  عم ب يعا  مقي  دم   ماأ .دب تعين جربع

 يعتك  م   مالك ا  مك  مجبع رأعجته  مبا ع  ميتار .

                                                                                                          

 .323( ص 3990:د اتن،  ا  مفعا ملطرت   ي من ا، 5ط ايمي   معاة  مطتقاةأعا  اعد اطترت ؛ -1
 309، ص ماا ا  ممتر  ات   مي ت د؛ -2
  91( ص 3990:د ار ،  ا   ال ملن ا، م  تا إد  معاة  مطتقاة ،عتاتخ،ااتا  ،ع اتبا ا  اتا  م يا ند؛  -3
 333،ص 3990؛  ماا ا  ممتر   ات   مي ت د؛ -4
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اعر    رتإعلات ا    معقي  ا  مك  مجبع ا    قية  ميراب،دب تعرين  معارت  ررتمعاة 

ات  قلرتال ارن  مععك.يعيراب ا  ر   متر   معراة عتال  مبا ع  ميتار  أ ل  ي م    

 ا ك  ررت  ررتناررتر  يعر يا  متر  ر اعرر   رت ة  لر   معرراة ي أل ي  يتعرعارت ارت راة 

 .ملامد ياعترع   مت   ميتار  ملعاة يعنعاد دبه  ماا ل 

 -:(1د اا ل   ماريط-1

عجنرب مر ب  مربا  تن  مر    مرفل ار   ةملعراة ترع  ارت را ار ترع  اعترع   متر   مير

لرك ما   م رع  يبم  رلك  مااإر   مر   مارتاج أي مر ب  مربا ع  ميرتار   مر   ما

ياعري ان ي ين  ن تعجرتيا يياات دم   مار ا تجرب أن تعرين  مارريط ر رعل اران 

 مال ب  ميتاب مليار   ممت ق  اط  مانعاك دب تع   ماريط  ل  ا طد  مقر اتن 

 اتتن يثنرررررد  مافتارررررل ععرررررين  مقررررر اتن اعرت ررررر عتن رتعمرررررتع  م ررررريج ياعررررري دب

د معت ل، ماعر ، ميا ( معمت    مال ب  ل   اعاتص ار ا   مارريط ثر  تعارب رعر  

 بم  يي    معع    ملا تاع  إد  ملعب رتمما    مالاا .

 

  -الكرة الطائرة:في مهارة حائط الصد  2-1-7-2

اعررت اررن   ررتقط  مارر  درري"  الترر  تقرري  راررت   ررب أي  ثنررتن  ي ثالثرر    رررتن

انطق    اتات  اي جات مل رع  أي قاترت انات،يبم  رتميثب   ل  ار  ار   مربا ع  ي  م

 مبا  تن   عا ج  معاة  ماياير  مت قت ان العرب  مفاتر   مانرتإ  إري   م تإر  

 (2د معلتت مل رع  "

إد  التر   مر إتع  رن  ااا يعع  ااتاة  تقط  ما  ان  مااتا     متمت   م

إل رررتط  ررا   ماجياترر   مااعلفرر   لرر   م رررع  يدرري يمررتل   مالعررب أاررت   ميررارت  

 مفات   مانتإ  ارن ارالل انر  ااتجاتر  ارن يراب  معراة  ممرت ق  إري   م ررع   ي 

 اعاررتص قررية  ميررار   ممت ق .إيررال  ررن أن ع ررعتل  ررتقط  مارر  تعطررد  ميقرر  

                                                                                                          

 .90،ص3990، ماا ا  ممتر ا ا  اتا  م يا ند؛ -1
 311(ص 3999د مقتداة،  ا  مفعا  معارد،3،طقتنين–ع لتل -ع اتب-ععلت -خعتات- معاة  مطتقاة لد ااطف  ط ؛ -2
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  ير  يعبم  تمعا   ااتاة دجياتر معتإد مرقت   مال رتن إد أعاتب اي قعا   م إت ت  

  مفات   مانتإ .

إررد معررر   معرراة   لاررت  ن ع ررعتل  ررتقط  مارر  رال رررتن درري  م ررتق  ي مرراقت 

 مطتقاة ث  تلت  رال ب ي   .أات رثالث    رتن إاي قلتل   مرععاتل يعمرعا ا   مفرا  

 .ب    مامعيع  معتمد ج  

 -طاتق  أ  ء ااتاة  تقط  ما :

 (1ددد أار  اا  ل تنقم      ء  مفند مااتاة  تقط  ما  دم 

 يقف    معع   . -3

  ميثب. -2

  ما . -1

  ماريط. -1

 -يتاعن  اح دبه  ماا  ل يعات تأعد:

 -يقف    معع   :-3

-مر 51تقك  مال ب  مبل تقي  رعنفترب  م اعر   لر  رعر  انتمرب ارن  م ررع  راقر  اد

إت  ل يقف    معع    ان  ميقيك أي أاب اطي   جال ي منظا تعين  م   م (311

    مانتإ . مااتج

 - ميثب:-2

تع   ميثب رتماجلتن اعت رع  ثند  ماعرعتن ثنتت  اتقت،يااج ر   مربا  تن جتنررت  مرفل  

 قاترتن ان  مجم  ملامت  ة إد أ  ء  اع   ميثب.  تمتت ا   فظاات

 - ما : -1

 ععررين  مترر  ن قرراترعتن اررن رعيرراات يأ اررتر  انفررا ة يانع رراة  لرر  مررطح معرراة،

أارت إرد  ،تل  مامغتن ملالك ر عل رمتط إد  تم   مار   مر إت ديا يثرت   مبا  تن

ما   ماجياد إرتن  مربا  تن ع  ترتن  اعر  رمرتط  ملالرك ار  ثنرد  مامرغتن    تم 

 الفررت ثرر   اتاررت إررد  اعرر  مرراتع  يقيترر  ما تيمرر  يرراب  معرراة إررد العررب  مانررتإ 

                                                                                                          

 .11,اا ا مر  بعاه , ص معاة  مطتقاة يعاة  م تطدءيماتن  ات  دت لدي ااين(؛ -1
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  تمتر  يععرين,  يععين أتر ل  ما رعاعتن إرد  مار  اعجرتياة ياعينر  مرط ت اجيإرت

يافيات مالات  يتن ند  مجم   يإد امعيع ي    إي   م رع  إد ا تيم  ا   معاة

يتاتل مالات  ا  ا  افال  مفاب ي ممتقتن قلتال مالات  ملا تإظر   لر  أعرا ن  مجمر  

 إد  ماي ء.

 - ماريط: -5

رع    نعاتء ان ا   معاة إي   م رع ، ل   مال ب مر ب  مربا  تن ملالرك أل لر  

،ث  ثنرد  مربا  تن يدارت قاتررتن ارن  مجمر  ار  ع اتر   ماراإقتن د  مراأ  ل  جتنر

مارر   م رررع ، ارر  ثنررد  مرراعرعتن  اررن  ينملالررك ر تررا عارررح  مترر  ن أاررت   مجمرر  

  اعاتص ا ا   ماريط.

 

 -:(1دأ عتل  تقط  ما 

 -تنقم   ما   م  ثالث  أقمت  دد:

  ما  رال ب ي   . -3

  ما  رال رتن. -2

 . ما  رثالث    رتن -1

 -:(2دأني ع  تقط  ما 

ععررين   ترر ل  ماعينرر  م ررتقط  مارر  د  نرر     ء  مارر   ماجرريا - مارر   ماجررياد:

اعي اترر  يقاتررر  اررن  م رررع  يإتاررت  نثنررتء ن رري العررب  مانررتإ  إعع ررا   مرربا  تن 

 ي مت  ن أثنتء  ما  ما تيم  ياب  معاة إد العب  مانتإ .

الت   ما  إد العب  مفات   مار  إ   رن يإت  تع  مقيط  معاة رع    - ما   م إت د:

ر ترا تاعرن ملفاتر  أن تمرعغلات قلر  قيعارت يإقر   اطياعارت  قر  نفم  رع  أن ععين

إد  إل     مليارت   ممرت ق ،يعع  دربه  مطاتقر  ررأن عثرر   مربا  تن ي متر  ن يثنرد 

افال  مامد ر تا عاتل   ت ل ملالك إرد أعجرته العرب  مفاتر  نفمر   نر  اقترلعارت 

 .ملعاة  ثنتء  ما 

                                                                                                          

 .91(ص5003د اتن،ا مم   ميا   ملن ا ي معيات ،3:ط مايمي    معلات ملعاة  مطتقاة ااي ن  ر   ماجت ؛ -1
 591(ص3999:د  معن ات ،اطرع  متاد،دمععا عتجت  ع اترت   م إتع ي ماجي من؛اعد ا ا  ا ا    -2
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 -:الدراسات المشابهة 2-2ِ   

 -:م(2006دراسة لمى سمير الشيخلي) 2-2-1

 - ني ن  م ا م : -

دعررأثتا أمررليرد  معنررتإ   مررب عد ي مجاررت د مرربيل   مررعقالل اقترررل    عاررت   لرر  

 (1د ماجتل    ا عد إد ععل  ي  عفتظ رعج  مااتا     متمت  رتمعاة  مطتقاة(

 

 -م   م :د إ   م ا 

 ماعررر ( - معنررتإ   مجاررت د- مععرراك  لرر  عررأثتا  مررعا    أمررليبد معنتإ   مررب عد-3

مرربيل   مررعقالل اقترررل    عاررت   لرر   ماجررتل    ا عررد إررد ععلرر  رعررج  مااررتا   

   متمت  رتمعاة  مطتقاة

 مععراك  لر   إيرلت    مررتمتب  مامرععال  مربيل   مررعقالل اقتررل    عارت   لرر  -2

    ا عد إد ععل  ي  عفتظ رعج  مااتا     متمت  إد  معاة  مطتقاة. ماجتل 

 مععررراك  لررر  عرررأثتا   مرررتمتب  مععلتاتررر   مثالثررر  إرررد عغتترررا   مرررليب  ماعاإرررد -1

  ل   ماجتل    ا عد. (  معقالل اقترل    عات د

 

 -: ا م  تن   م

إررد علترر   معارترر   لرر   تنرر  اررن طتمرررت   ممررن   م ا مررت   مثتنترر    ا مرر  م   جاترر

( 15ي مررررتمد  ررر  دند (2111-2115د جتاعررر  رغررر    ملعرررت   م ا مرررد– ماتتيرررت  

 (1×1طتمر .يق   معا ا   مرت ث   مانات  معجاترد ب   معاات   معتالد  مثنتقد د

 -يق   معنعج   مرت ث :

   ماعر ( متمتب إعتم  إد- معنتإ   مجات د- ن   متمتب  مثالث  د معنتإ   مب عد -3

 اإ  امعيع     ء  مااتال قت   مر ا يرنمب ااعلف .

                                                                                                          

ما  ماتا  م تالد؛عتثتا  مليرد  معنتإ   م  عد ي مجات د مبيل   مرقالل اقتررل    عارت   لر   ماجرتل    ا عرد إرد  -1
رتررر   ماتتيرررت  ملرنت ،جتاعررر  ععلررر  ي  عفرررتظ رعرررج  ماارررتا     متمرررت  ررررت  معررراة  مطتقاةد طاي ررر   ععيا ه،علتررر   معا

 (2111رغ   ،
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 ن   متمتب  ماعاإت  مات  مقترلت   ل   معغتتا  ي  مععر تل  ب  ارتعي إا   مظرايك  -2

 يمعن مت  رمايم . مبم 

 ن  إيررل   مررتمتب  مامررععال  مرربيل  مررليب   مررعقالل اقترررل    عاررت   لرر   -1

 معراة  مطرتقاة دري إرد عج  ماارتا     متمرت   ماجتل    ا عد إد ععل  ي  عفتظ ر

 مليب  معنتإ   مجات د مبيل    عات   ل   ماجتل، ارت بيي   مرليب  ماارعلط إرد 

  ا    ماجتل إنج  عفيقان إد   متمتب  مععلتات   مثالثر  ير رعل  إيرل إرد  مرليب 

  معنتإ   مب عد ي مجات د.

 -:ر يق   يا   مرت ث 

تاترر   لررر    رر    انررتدت ععلتاتررر  عا  ررد إتاررت   مرررتمتب  ررا  ما ممررت   مععل -3

  ماعاإت  ملاععلاتن.

 معا     مليرد  معنتإ   مب عد ي مجات د إد ع ات  ااتا    معاة  مطرتقاة إرد  -2

علتررت  ي قمررت   معارترر   ماتتيررت  ماررت ماررت اررن  يا إررد اإرر  امررعيع     ء  مااررتال 

    عات   ل   ماجتل    ا عدملاععلاتن ان بيل  مليب   معقالل اقترل 

ياياة  مات   ماعل   ي  ما ا  رت متمتب  ماعاإت   معرد تاعلعارت  ماععلارين مارت  -1

 مات ان  دات  إد ع قت  نعتقت  إيل.

 

 (1)-:(2007دراسة طارق محمد نهاد الطائي) 2-2-2

  ني ن  م ا م : -

تب رعررج  مااررتا   عررأثتا أمررليب   عع ررتك  مايجرر  رررتمععل   ماعملمررل إررد أععمرر

 .  متمت  رعاة  مق  

 : م   م ا م   د إي

 مععاك  ل  عأثتا أمليب   عع تك  مايج  ررتمععل   ماعملمرل إرد أععمرتب رعرج  -

 عاة  مق  .إد  مااتا     متمت  

                                                                                                          

طتا  ا ا  نات ؛ عأثتا أمليب  معع تك  مايج  رتمععل   ماعململ إد أععمتب رعج  مااتا     متمت  رعاة  -1
 (5001 مق  دامتم  اتجمعتا،جتاع   تتم ،علت   معارت   ماتتيت ،



 39 

 

 :  ا م  تن   مي ق  أاعتا  

 اررن  ماجعارر    اررلد رتمطاتقرر   معا ترر  اررن طررالب علترر   مفنررين  مجاتلرر   ماا لرر 

  يمررر  يرتمطاتقررر   مع ررري قت   ترررا قمرررا   مررر  اجاررري عتن يرررترط  يعجاترتررر  

 .( طتمرت33د طتمرت ي ماجاي    ميترط  عي  (31 ماجاي    معجاترت  عي  د

 -: ا م يعتن ان أد  أمعنعتجت   م

 ن  مررعا     مررليب   عع ررتك  مايجرر  رررتمععل   ماعملمررل  عثررا إت لترر  اررن  مطاتقرر  

 عاة  مق  .إد إد  ععمتب رعج  مااتا     متمت   معقلت ت   ماعرع  

 معغبترر   ما جعرر  إررد عررل اطرري    مررليب   عع ررتك   طررتء  مررعنعت  مرت ررا  ن -3

  مايج  ت  ل  م  ععاتا     ء  مااتال.

مررتد  إررد عناترر  يعطرريتا  د مررععل   ماعملمرل(  ن  مرعا     مررتمتب  مررععل   م  تثرر   -2

     ء  مااتال.

 

 

   -:ر ي ق   يا   مرت ا

أمعا     مليب   عع تك  مايج  يدي       متمتب  م  تث  إرد ررا ات عر ات   -3

  مااتا    م اعت  مالمعتب  ماتتيت .

ع ررجت   مطررالب  لرر   معغبترر   ما جعرر   مب عترر   ثنررتء     ء ياتررت ة عفررت لا  ارر   -2

  م ا  ي ما ا .
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 -:سابلة والمشابهةاوجه التشابه واالختالف مع الدراسات ال 2-2-3

  م ا م   معد عععل  رتمليب   عع تك  مايج  -

  ا م  طتا  ا ا  نات   مطتقد -

ع ترا   م ا م   م تمت  ار   م ا مر   ممرترق  إرد  مرعا     مارنات  معجاتررد  

يع ترا  اعات ان  تا  معا  اات  مليب   عع رتك  مايجر   رعاات   ماجاي عتن،

  معتنرر  إررد  م ا مرر   ممررترق  أإررا   إررد  معتنرر   ب  ن  رر  ي اعلفرر   عاعغتررا امررعقل ،

 طتمرت ان طالب  ماا ل    يم  إد علت   مفنين  مجاتل /جتاع  رغ   . (21د

 

  ا م  ما  ماتا م تالد -

ع رترا   م ا مر   م تمتر  ارر   م ا مر   ممرترق  إررد  مرعا     مارنات  معجاترررد 

 -  مثتنترر  /علترر   معارترر   ماتتيررت ان  ماا لرر  د  مررعا     تنرر ،يع ررترا  اعاررت إرر

جتاعرر  رغ   ،يع ررترا  اعاررت إررد  مررعا     اعرررتا إررععن مررال ا   د اعرررتا    ررعتل 

 معتنر  إرد  م ا مر   أإرا   إد      معتنر   ب رلرد  ر   ماعيان  مفععن(،معنات  اعلف  

ترتم  جتاعر    -علتر   معارتر   ماتتيرت -طتمرت ان طالب  ماا ل   مثتنت  (11 م تمت  د

ثتاه أ  عع رتك  مايجر  يعر أمعا ا  أمرليب،ي اعلف  اعات إد  ن  م ا م   م تمت  

- ل     ا   إد  تن عنتيم   م ا م   ممترق  عأثتا  معا     مليبد معنتإ   مرب عد

 .مبيل   معقالل اقترل    عات   ل   ماجتل    ا عد  ماعر ( - معنتإ   مجات د
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 حث وإجراءاته الميدانية الب يةمنهج -3

 البحث يةمنهج3-1

 لبحووا  خووت فلب  لب حلووه  للوواسب  للا خووة لحوو  ل وو له  أهووف   إلوو للوصووو  

ولون هوذ   للاطلوس  خوت فلب    لحلو  لسو إليج فل   بحا طريقه   صه  إن إذ لبحا 

لوواسب " لب حلووه  للوواسب  لتجريبووي بتصووليع  للجلووورتين   لتجريبيووه و ل وو بطه   واوو  

 أو لوحيووف  لووذك يل اوو     تيوو ر  لحقيقووي لاووروخ  ل باوو ب  ل  صووه ب لخووبة   لبحووا

صفا  لح   ل فيف لون  لل و بب   أل لرأن هذ   للاسب يلل    اتر ة  ف ب رن  أللر

  1 " ل لليه بصورة رلليه

 وعينته البحث مجتمع 3-2

 لري  ويه   لب حله لجتلع بحلس  لن طلبه  للرحله  لل ايه في  ليه  لتربيه حففب

ط لوووة  وووون   902وروووففهع     9000-9002  ج ل وووه فيووو ل  لل ووو ع  لفر خوووي –

 للس ر ب ايف  لبحا ت ف ل فة لاسجيه في هذه  للرحله واف تووع  لجتلوع  لبحوا رلو  

   توو رب وب ووف أخووتب  ف  لطووبة  لر خووبين و ربووي   افيووه و لاوورس اووف  لووش  وو ة

وبو اووع لجلوورتين  للجلورووه   ولوو     لوون  و بتي  أ  و ة  ر ووو  ي لب حلوه رياتسوو  

  ط لووة أتب ووب  للوواسب  للتبووع فووي  ل ليووه و للجلورووه  لل ايووه 90 ل وو بطه ورووففه   

  ط لة أتب ب أخلوة    ت     للوج   لذك أف   رل  ااوش 90 لتجريبيه ورففه   

 طبة لغرخ أجر ء  لتجربه   خوتطبريه 00   ت رب  لتل رين  للتب ه في  ل ليه و

 %  لن لجتلع  لبحا.92  رليسع وبسذ    لب رياه  لبحا اخبه

 ل  لوو   إلوو  لاووروس  وإرجوو  ولغوورخ تجاووة  ل و لوو   لتووي تووئلر فووي اتوو  ب  لتجربووه 

  ط لبوو  فووي 00 لتجريبووي أجوورب  لب حلووه  لتجوو اش رلوو  رياووه بحلسوو   لبوو ل  رووففهع  

رياووه  لبحووا  نإ  0  لتغيوور ب   لطووو  و لوووعن و ل لوور  واووف أ سوورب اتوو  ب  لجووفو 

                                                                                                            

.  لق هرة،ف ر  لا ر  لبحا  ل للي في  لتربيه  لري  يه ورلع  لااش  لري  ي لحلف حخن ربوك، خ له   ل  ر تة؛ -1
 19  ص 9111 ل ربي،
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  وهوذ  لئ ور جيوف رلو  2±  ن ل  ل    لتو ء  للحخوة لحصور بين   إذلتج اخه 

 ارية لا .  أو لتوعيع  رتف لي  إن

  0جفو   

 يبين تج اش  ل ياه في لتغير ب  لطو  و لوعن و ل لر

  للتغير ب ب
وحفة 
  لقي ش

 لوخط 
  لحخ بي

  احر   
  لل ي رك

  لوخيط
ل  ل  
   لتو ء

 وى  لف لهلخت

 ر و  ي 0.02- 091 1, 22 091.21 خع  لطو  0

 ر و  ي 0.02 - 90.1 2.01 90  غع  لوعن 9

 ر و  ي 0.90- 90.2 0 ,99 90.92 خاه  ل لر 2

 

وب ف إجر ء  لتج اش لع تقخيع  ل ياه بطريقه  لقرره  ل  لجلورتين ورل   لاحو 

 -  تي:

ط لبوو  وهووي  للجلورووه  لتووي   90ورووففه   للجلورووه   ولوو   للجلورووه  لتجريبيووه  -

 وفس أخلوة    ت     للوج . رل  خو  تت لع  للس ر ب ايف  لفر خه

 ط لبوو  وهووي  للجلورووه  لتووي 90 للجلورووه  لل ايووه  للجلورووه  ل وو بطه ورووففه   -

  للتبع في  ل ليه.   ألخلوةوفس  رل  خو  تت لع  للس ر ب ايف  لفر خه

و    تبووو ر ب   إلفر ك   تبووو رلجلووورتي  لبحوووا فووي  ينبووو لت وو فئ   لب حلوووه أجووربو

  أن ايله  ب   للحخوبه بين اتو  ب لجلوورتي  لبحوا 9   لجفو ي سر في  للس ريه و

  ولخوتوى ف لوه 22  تحوب فرجوه حريوه  9.01أا  لن ايله  ب   لجفوليه  لب لغوه  

 لجلورتي  لبحا لت  ف ه. إن  وهذ  لئ ر رل  0.01 
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  9جفو  
 يبين ت  فئ لجلورتي  لبحا في    تب ر ب ايف  لفر خه

 

  للج ليع   

 

    تب ر ب           

وحفة 
  لقي ش

  للجلوره  ل  بطه  للجلوره  لتجريبيه
ايله ب 
  للحخوبه

ايله ب 
 جفوليه ل

لختوى 
 لوخط   لف له

  لحخ بي
  احر   
  لل ي رك

 لوخط 
  لحخ بي

  احر   
  لل ي رك

 0,  1 0, 22 9, 9 0, 91 1, 2 فرجه ر ك  ف

01 ,9 

غير 

 ل اوك

 0, 29 0 , 20 2, 99 0, 09 0, 19 فرجه  ل رة  لخ حس
غير 

 ل اوك

 0, 00 1, 92 0, 09 0 0, 19 فرجه ح  ط  لصف
غير 

 ل اوك

 

 

سوو   لب حووا حوو  فيوهووي  لوخوويله أو  لطريووس  لتووي يخووتطيع  -أدوات البحثثث  3-3

 1 . ألجسعة أو لبي ا ب  أو  ألفو بك ل  لت  لسل    اب تل
   

 بياناتوسائل جمع ال 3-3-1

 المالحظة -1

   لمقابلة  -2

 انةاالستب -3

 وسائل جمع المعلومات 3-3-2

 المصادر والمراجع العلمية -1

   الدراسات والبحوث المشابهة -2

 الشبكة الدولية )االنترنت( -3

 االختبارات والقياسات  -4

 

                                                                                                            

 012 ص9009 بغف ف,لفيريه ف ر  ل تة للطب ره و لا ر,  لبحا  ل للي ولا هج وجي  لحجوة؛ -1
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  ل البياناتوسائل تحلي 3-3-3

 أستمارات جمع البيانات وتفريغها -1

 حاسبة الكترونية -2

 الوسائل االحصائية -3

 حاسبة يدوية -4

  الوسائل المساعدة 3-3-4

 . و . لل ة  رة ط  رة ا اواي

 . 00ل اي .  ر ب ط  رة ا اوايه رفف 

    ووورك  للا وور لغوورخ ل رفووه  لواووبSonyل للوو . خوو ره توايووب  ل تروايووه اووو   

 .لقي ش   فر ك  رن للختغرس في   ج به 

.فريس  ل ل   للخ رفر ب  

 

 . Sony.  لير  تصوير او    لخ 

 - خطوات تنفيذ البحث 3-4

 - طريقة تحديد المهارات المبحوثة 3-4-1

لع تطلة  لب حله لن  ل بر ء تحفيف أهع لس ر ب  ل رة  لطو  رة  وون  للسو ر ب  

سي ه  لقط ريوه وخو رك  ل لو  بسو  فوي  ل ليوه وفوي  ل ليو ب ايف  لبحا تع أار ره  لن  ل

واووووف طبووووس  للوووواسب فووووي  لاصوووو   لفر خووووي  للوووو اي ل ووووون  للسوووو ر ب ايووووف  للا  رة.

ت طوو  لطووبة  للرحلووه  لل ايووه  وولن هووذ    لبحا  ل وورة  لخوو حس وحوو  ط  لصووف 

  لاص .

أن أهوووع لووو  يحت جووو   لب حوووا هوووو أ تيووو ر أو و وووع - تحديثثثد االختبثثثارات 3-4-2

أ تب ر ب لت ففة لقيو ش ب وخ  للتغيور ب  لتوي تورتبط ب ل و هرة  للور ف اي خوس  وباو ء 

  لن  ل بر ء لغرخ أ تي ر    تب ر 1رل  ذلك ا لب  لب حله ب رخ  ختل رة رل   

                                                                                                            

*
  للخ رف أخل ء فريس  ل ل  

 ب خع  بر هيع حليف / ليه  لتربيه  لري  يه/ج ل ه في ل  -9
  حلف ولس ن / ليه  لتربيه  لري  يه/ج ل ه في ل  -1
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 للا خووة لللسوو ر ب  ل  صووه بوو ل رة  لطوو  رة ايووف  لفر خووه وب ووف جلووع   خوووتل ر ب 

% 20حققب اخبه أتا س  ع   تي ر    تب ر ب  لتي توتاريغس  

. 

له هذ     تب ر ب لاخبه ءأل  ب لاخبه   تب ر   فر ك فقف تو ح للب حله لفى لب  

 ون هذه    تب ر ب اوف طبقوب خو بق  رلو  رياوه لل للوه أذ أن أ تبو ر   فر ك  ،لل ياه

 لصلع للل  هذه  ل ياه و ذلك    تب ر ب  للس ريه.

  2  جفو 
 للس ريه  لل تلفة لن اب   ل بر ء و لل تصين واخبتس   لل ويهيبين    تب ر ب  

 أخع  أل تب ر  للس ر ب ب
 لاخبه   يصلح يصلح

 ت ر ر ت ر ر يه و لل

ح  ط  0
  لصف

أ تبووو ر ايووو ش فاوووه لسووو رة حووو  ط  لصوووف  -0
  .9 لارفك لن  للر ع  

 
أ تبووو ر ايووو ش فاوووه لسووو رة حووو  ط  لصوووف  -9

  .0 لارفك لن  للر ع  
 
أ تبووو ر ايووو ش فاوووه لسووو رة حووو  ط  لصوووف  -2

  .2 لارفك لن  للر ع  
 
 لااوي للسو رة   ألف ءأ تب ر اي ش لخوتوى  -0

 ح  ط  لصف.
 

 
 
 
 
 

 

 

0 

 
 
 
 
 
 
 
0 
 

 
 
 
 
 
 
 
20% 

 

 ل رة  9
  لخ حس

أ تي ر اي ش فاه لس رة  ل رة  لخ حس  -0
  لقطرك.

 
أ تي ر اي ش فاه لس رة  ل رة  لخ حس  -9

  ل طي  ألل لي.
 
أ تب ر اي ش فاه لس رة  ل رة  لخ حس  -2

  لقطرك أو  ل طي.
 
 لااي للس رة   ألف ءأ تي ر اي ش لختوى  -0

  ل رة  لخ حس  لقطرك أو  ل طي.
 

 
 
 
 
 
 
 
0 
 

 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
20% 
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 - االختبارات 3-4-3

 - )فتكن(ـ المتضمنة ل لألشكال( اإلدراك)اختبار 3-4-3-1

لليووع ب هووذ   أهووعلوون  إن إذلتوووفره وخووسوله تطبيقوو  هووذ     تبوو ر    تيوو رتووع  

و   إجر ء تو وتطبيقو  ويتطلوة الويب لون  لوعلن فوي  أفو تو خوس  فوي   واو     تبو ر

 او  خوس  وو  وح ولو ووري فوي تاخوير ات  جو  واوف  ف ب رن.،ل   أوي ل  جسف  

 . خت فع هذ   للقي ش رل  ريا ب ل  بسه في فر خ ب خ بقه

 أقسام االختبار 

 تف   فرجت  في حخ ة  لفرجه  لاس  يه لب تب ر.   للتفرية و وهو : ألو  لقخع 

 .لن تخع فقر ب لتفرجه في  لص وبه ويت ون  لقخع  لل اي:

للقخوع  ل و ف وهوو  أي و ن لن تخع فقر ب لتفرجوه فوي  لصو وبه وويت   لقخع  لل لا:

  لل اي لن    تب ر.

رة رن     هافخي ل قف يت لن فوي ف  لو   للبله رب   ألاخ ع   فقرة في  إن 

يئ وور  يحفف  ل وو    لبخوويط بوو لقلع واووف  أن ر تب وويطلووة لوون  لل   إذ  وو ب بخوويط  ل ياوو ،

لن رئيوه  ل و    لبخويط و ل و    لل قوف  ر تب  روري في تا يع    تب ر رفع تل ن  لل  

وت يوين  لبخويطه  للطلووة   ت و فس    أل    و  ب  آذ  لذك يت لا  في واب و حف.

 حتوى هذ     تب ر رل  ت ليل ب بخويطه  ولن    تب ر،  أل يرةحفوفه  في  لصاحه 

  إلج بهلتو يح طريقه   ألخ لهلع ب خ 

 

 زمن االختبار 

 إجوور ءيخووتغرس  إذ لوون   تبوو ر ب  لخوورره، ه للت وولا  إل وو   ي ووف   تبوو ر  

علون  أل  ي اص  خ ره،وار ءة  لت ليل ب حو ل  إلج به   تب ر  ل  لع  رح طريقه 

 -: آلتي   تب ر ف  ن رل   لاحو  أاخ عرل    إلج به

 : صصب ل  فايقت ن ألو  لقخع 

  لقخع  لل اي: صصب ل   لش فا  س

  لقخع  لل لا: صصب ل   لش فا  س
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  حساب درجة االختبار

يو وح جليوع حوفوف  إنأخوتط    إذ رون  و  فقورة صوحيحه   تبر لل إج بهت ف  

  و  ل     لوذك لوع يحوفف جليوع أب و فه فوب ي وف صوحيح . أل  ط  للطلوة، ل     لبخي

وللحصو  رلو  فرجوه  ةو  ب حفوف     آ ر غير لطلو إذ  صحيحه  إلج به ت ف

صووحيحه وتجلووع  إج بتسوو  للاحوووص فووي    تبوو ر ت طوو  فرجووه و حووفة روون  وو  فقوورة 

فووب ت طوو  لوو  أيووه   ألو  لقخووع  ألوو  ،و لل لووا فرجوو ب  للاحوووص روون  لقخوولين  للوو اي

فرجوه يحصو  رليسو    02وبذلك ت ون  لفرجه  لاس  يه لب تبو ر  ،فرجه لن  لفرج ب

صحيحه رن جليع فقر ب  لقخولين  للو اي و لل لوا و للو   إج ب بأج ة  إذ  للاحوص 

  خووتقب  روون   إلوو ع فب فرجووه  لاوورف فووي    تبوو ر  وو ن ذلووك فلوويب رلوو  عيوو فة ليلوو  

 .  ش صحيحو ل  إلفر  ي للج   

 

 -االختبارات المهارية  3-4-3-2

 للسو رك للسو رتي  ل ورة  لخو حس وحو  ط    لااوي   ألف ءبغيه اي ش لخوتوى  

 ،ل و ل  لللصو فر و للر جوع  لت صصويه لصف ب ل رة  لط  رة،ا لب  لب حله ب لحصر  

لوون   تبوو ر لسو رك لقيوو ش  وو  لسوو رة لوون أللسوو رتين ايووف  أ لوورواوف  ح ووب أن هاوو ك 

لتحفيوف  اخووة   تبو ر للقيو ش وب ووف   خوتب ا حا،لوذ  ا لوب  لب حلوه بتصووليع  خوتل رة  لب

توعيووع   خووتل رة رلوو   ل بوور ء و لل تصووين.في لجوو   ل بووه  ل وورة  لط  رة.وجووفب 

.لع  لت في  رل  وفس  للبح  ب  للقفله لن ابو   آلتيه لب حله  تا ا  رل     تب ر ب 

 . ل بر ء
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لمهارة الضرب  )المهاري( الفني األداءقويم مستوى ت اختبار 3-4-3-2-1

 -  1 الخطي أوالساحق القطري 

   تب ر لس رة  ل رة  لخ حس -اسم االختبار 

  لااي للس رة  ل رة  لخ حس  ألف ءاي ش لختوى  -الغرض من االختبار 

  00لل ة  رة ط  رة ا اواي، ر ب ط  رة ا اوايه رفف  - األدوات

 .ويقووع 0 للر ع  أو  9 لل تبر يقوع ب ل رة  لخ حس لن  للر ع  - األداءمواصفات 

 أف ء لطويو   لقطورك ورلو   لل تبور   إلروف ف ب خوت ف ع  2لن لر وع  ب إلرف ف للفرة 

 لح و ب،ويحخة للل تبر  للح و ب  لصحيحه ووفق  للق اون واو رف  لتخجي .  1 

 -التسجيل 

 ل   ل تبر  لش لح و ب. -9

 جيف  في    لح وله. إلرف ف يلعع  ن ي ون  -1

 لااووي للسوو رة  ل وورة  لخوو حس  لقطوورك  و   ألف ءتحخووة  لووفرج ب وفقوو  للر حوو   -3

  ل طي.

ي طوو   لل تبوور لووبا فرجوو ب للقخووع  لتح وويرك و لووش فرجوو ب للقخووع  لوور يش  -4

 لااي لللس رة وبسذ  ي ون  لحوف   اصو  للوفرج ب   ألف ءوفرجتين للقخع  لاس  ي لن 

   فرجه.00ر راع رل  هذ     تب 

 

  .9و ل  لو ح ب ل    

 

 

 
 
 
 
 

                                                                                                            

  لق هرة،لئخخه روع  0،ط  خش  ل لليه لل رة  لط  رة وطرس  لقي شلحلف صبحي حخ  اين وحلفك ربف  للا ع  حلف؛ -1
 909 ص0222 ليوخ ،
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    9  
  لااي  للس رك للس رة  ل رة  لخ حس  ألف ءيبين تا صي    تب ر لختوى 

 

رلل   ن  لب حلوه اوف رر وب فرجو ب  لتقيويع  ل  صوه ب  اخو ع  لر يخوه لللسو رة لون 

 ب   ختل رة

ل فة لسذ   لغرخ رل  لجلوره لون  ل بور ء 


و لل تصوين فوي لجو    

 للسو رك للسو رة   ألف ءل به  ل رة  لط  رة واف توع تحفيوف فرجوه  لتقيويع  لاسو  ي للخوتوى 

 ل بر ء أر ء وء  في ل رة  لخ حس 

 

 

  0جفو   
  لااي للس رة  ل رة  لخ حس  ألف ءيبين فرج ب تقويع 

 

 ه  لاس  يه لفرج  لقخع  ل ت لي  لقخع  لر يخي  لقخع  لتح يرك  للتغير ب

 00 9 1 2  ل رة  لخ حس
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المهثثاري لمهثثارة حثثائط  )الفنثثي(األداءاختبثثار تقثثويم مسثثتوى  3-4-3-2-2

 -  1 الصد

 .  تب ر صف  ل رة  لخ حس -اسم االختبار 

 .اي ش لس رة  لصف  ف  ل رة  لخ حس -الغرض من االختبار 

 . 00 ر ب ط  رة ا اوايه رفف ،لل ة  رة ط  رة -االدوات 

وفي  لاص     ور  يق   لل تبر في لاتص   حف اصاي  للل ة، - األداءمواصفات 

بإروف ف  ل ورة ورليسو   لو    رلو   ش يقووع  للوفر شيتو جف  حف  لطبة ول و   للوفر

  9وهووو بج اووة  ل ووب ه رلوو   لبرووة  ف ء  لووش لوور ب  وورة خوو حس لوون  للر ووع 

 لصوف  وف  ل ورة  لخو حس  لوذك ورل   لل تبر ن يقوع بورف ء   0ولللس  لن  للر ع 

 يقوع ب   لبرة.

 -التسجيل 

 تلغ   يه لح وله ي ون  ل رة  لخ حس فيس  غير لا خة. -0

 ب لاخبه لل رة  لخ حس.  ألف ءير ر   لتخلخ   لخ بس ذ ره في لو صا ب  -9

 يئفك  لل تبر ح  ط  لصف في  وء  ل روط  لق اوايه ل . -2

     لش لح و ب. ل  بين20ت ط  ر حه افره    -0

 أك  ف ء ي  ل   ل روط  لخ بقه تلغ   للح وله. -1

ي طوو   لل تبوور لووبا فرجوو ب للقخووع  لتح وويرك و لووش فرجوو ب للقخووع  لوور يش  -1

 لااوي لللسو رة وبسوذ  ي وون  لحوف   اصو  للوفرج ب   ألف ءوفرجتين للقخع  لاس  ي لن 

   فرجه.00رل  هذ     تب ر راع  

 

  2 و ل  لو ح ب ل   

                                                                                                            

 909 ص 0222  لق هرة،لئخخه روع  ليوخ ،  0،ط للصفر  لخ بس لحلف صبحي حخ اين وحلفك ربف  للا ع؛ -1
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    2  
   لااي  للس رك للس رة ح  ط  لصف  ألف ءيبين تا صي    تب ر لختوى 

 -التجربة االستطالعية  3-4-4

1 "" هي تجربه لصغرة ل  بسه للتجربه  لحقيقيهت ف  لتجربه   ختطبريه 
  

 و  ن  لغرخ لن  لتجربه   ختطبريه:

 ل رفه  لص وب ب  لتي تو ج   لب حا. -

 أ جسعة وأ فو ب  للخت فله. ل رفه صبحيه -

  لتر ف لن لبءله    تب ر ب  للخت فله في  لبحا وخسولتس . -

 ل رفه  لواب  لذك تختغرا     تب ر ب. -

  لتر ف لن أخت ف ف فريس  ل ل   للخ رف لتطبيس    تب ر ب. -

 للرحلوه  لل ايوه لون  طوبة لون  00واف أجريب  لتجربوه   خوتطبريه رلو   

ع فوي  لخو ره 01/9/9000في يووع  للبلو ء  للصو ف   ن  ل  رياه  لبحاغير  للاتلي

ج ل ه في ل  أك  -في  ليه  لتربيه  لري  يه   ألل  ة  للغلقهصب ح  في ا ره  00,20

 لووذك خووتجرى فيوو   لتجربووه  لر يخووه واووف تووع أجوور ء أ تبوو ر    وو     ااخوو  فووي  لل وو ن

و وذلك أجور ء  ل صوص لب تبو ر فت ن  رلو   لطوبة و ولن  لواوب  لـ للت لاه لو

   تبوو ر ب  للس ريووه للسوو ر ب  ل وورة  لطوو  رة ايووف  لفر خه  ل وورة  لخوو حس وحوو  ط 

  . لصف  

                                                                                                            

 .35 ص1001, ب ب .لط بع  لبحا  ل للي. لبحا  ل لليوجي  لحجوة و حلف بفرك حخين؛ -1
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ت ووولاب أجووور ء ب  لتجربوووه  لر يخوووه  -أجثثثراءات التجربثثثة الميدانيثثثة  3-4-5

 - لليف ايه ل يرتي:

  فوي يووع جرب  لب حله وحفتين ت ريايتين   ولوأ -الوحدات التعريفية  3-4-5-1

ع 02/9/9000ع و لل ايووه يوووع  ل لوويش  للصوو ف  09/9/9000   رب وو ء  للصوو ف 

  20.تا ولوب لوون  بلسو   للسوو ر ب ايوف  لبحووا بصوورة أوليووه و و ن واووب  لوحووف ب  

 ج ل ه في ل . -  للغلقه في  ليه  لتربيه  لري  يه  ألل  ةفايقه وذلك في ا ره 

ر ء    تبوو ر ب  لقبليووه ب ووف   اتسوو ء لوون تووع أجوو -االختبثثارات القبليثثة  3-4-5-2

ع في  لخ ره  ل   ورة 90/9/9000 لوحف ب  لت ريايه وذلك في يوع   حف  للص ف  

صووب ح  واووف تووع  جوور ء أ تبوو ر    وو     للت وولاه   فووت ن  وحخووة  لواووب  للحووفف 

لب تبوو ر.لع تووع أجوور ء    تبوو ر ب  للس ريووه لللسوو ر ب ايووف  لبحووا   ل وورة  لخوو حس 

 ج ل ه في ل .-ح  ط  لصف  في ا ره  لط  رة  للغلقه في  ليه  لتربيه  لري  يهو

 لاسجو  لبحوا أروفب  لب حلوه  هوففيلن أج  تحقيس  -المنهج التعليمي  3-4-5-3

لسوو رتي  ل وورة  لخوو حس برخوولوة    ت وو    للوجوو   وو ص لت لوويع  لتخلخوو  ت ليلووي

جعء   وي ون  بيع   رب ه  لت ليه  لن   خ بيع   رب ه   ول  وح  ط  لصف في   خ

،فقوف  و ن لع لو  رلو   لب حلوه أن تطلوع رلو    لن  للواسب  لت ليلوي  للتبوع فوي  ل ليو ب

ب خ  للا هب  لت ليليه  لتي تخت فع في فرش  لتربيه  لري  يه في  ل ليو ب و ل و ص 

 ل بر ء و لل تصينلع ب ل رة  لط  رة ف ب رن إجر ء  للق ببب  ل  صيه 

طورس ب 

 لتفريش و لت لع  لحر ي و ل ورة  لطو  رة لبخوتا فة لون  بور تسع وتجو ربسع فوي إروف ف 

 . ل رة  لط  رةفي  للاسب  لت ليلي  للا خة لت لع ب خ  للس ر ب 
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 لووذك خوويطبس رلوو  طووبة  للرحلووه  لل ايووه لوون  ليووه  واووف تووع إرووف ف  للوواسب  لت ليلووي 

   رل   ل بر ء.ب ف رر  ج ل ه في ل - لتربيه  لري  يه

 خووت فلب  لب حلوووه أخوولوة    ت ووو    للوجوو  فوووي ت لوويع لسووو ر ب   ل ووورة 

للطووبة و للرتبطووه   ألخوو لهو لووذك ي ووون لوون  ووب  طوورح   لخوو حس وحوو  ط  لصووف 

 .و لتي أف لب رل   لج اة  لر يخي  لن  لجعء  لت ليلي ب للس ر ب  للطلوبه

 للتب ووه  لتلو رين ااخوس    رلوو     ت و    للوجو    لب حلوه أخوولوة و خوت فلب

في  لوحف ب  لت ليليه  لن  للاسب  لت ليلوي  للتبوع فوي فروش  لتربيوه  لري  ويه فوي 

 92/9/9000 للصو ف   أألحوف لبفء بتطبيس  لوحف ب  لت ليليوه فوي يووع  تع إذ ل ليه. 

  ألخووبو   وحووفة ت ليليووه بو اووع وحووفتين فووي 01وت وولن  للوواسب   9/1/9000 إلوو 

 قووف رو ووبفوا رطوو  ولا خووب ب  ووب  لووفة تاايووذ  للوواسب  لت ليلووي وبوو لا ر لحووف

 لوذك يليو  وذلوك   ألخوبو ااخو  أو فوي   ألخوبو  لوحف ب  لت ليليه في أي ع أ رى لون 

 لل ل  رل  إتل ع تاايذ  لوحف ب  لل صصه ب للاسب  لت ليلي .

   ل وورة  لخوو حس وحوو  ط  لصووف تاايووذ  للوواسب  لت ليلووي رلوو  لسوو رتي  وراووف

ل و  لسوو رة   ألخو لهتوي ت طو   ولن لواسب  للرحلوه  لل ايوه و و ب لجلوروه لون و ل

واووفلب  لوو   ل بوور ء

لوواسع و رجووب  و إل وو ف بوأجريووب رليسوو  ب ووخ  لت ووفيبب  

وب وو     ألخوو لهبصوويغتس   لاس  يووه وهووذه ليووعة أخوولوة    ت وو    للوجوو  وب ووف طوورح 

لو اي ل   خئ   يت ذ  و   اسي رل   لطبة وإرط  سع فرصه للتا ير  تتج وع رفة 

 لصوحيح   ألف ءط لة  لجو ة  لذك ي ون لقتا   ب  لبا ء صورة فوي ذهاو  رون طبي وه 

وفي ح له رفع  لتوص   ل    ج به  لصحيحه لن أو  لورة يوتع ت ور ر  لا  و للطلوة

  لخئ   لحين  لتوص   ل    ج به  لصحيحه. 

 للطلوبوه يبوفأ  لطوبة بتاايوذ   ل  صه ب للسو رة  ألخ لهوب ف   اتس ء لن طرح 

   لس رة لن  للس ر ب ايوف  لتل رين  لتي تطبس في  للاسب  للتبع في  ل ليه و ل  ص ب

  لبحا.
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 -: ألتيفايقه ورل   لاحو   20  و   ن علن  لوحفة  لت ليليه بل ف 

   فايقه للقخع  لتح يرك90  -

 -:إل   فايقه للقخع  لر يخي و لذك اخع 11  -

 ل  صوه ب   ت و    للوجو     ألخو لهايقه للقخع  لت ليلي: و لذك يتع في  طرح   ف90 

وتلقوي   ألخو لهو للت لقه ب للس ر ب ايف  لبحوا رلو   لطوبة وب وف   اتسو ء لون طورح 

  لقخع  لتطبيقي. إل يتع   اتق     إلج به

صوه ب للسو ر ب للقخع  لتطبيقي : ويتع في هذ   لقخع تطبيس  لتل رين  ل   فايقه  01  -

 لتووي   ألخوو له نأجوو بتسع روو رلوو  لسوو  وفووس أف  سووعايووف  لبحووا أك يبووفأ  لطووبة بتطبيووس 

طرحووب رلوويسع فووي  لقخووع  لت ليلووي .وي ووترك  وو  لوون  للووفرش و لطووبة فووي  لتغذيووه 

  لصحيح.  ألف ءوت عيع   أل ط ءلتصحيح   ألف ء لر ج ه في ألا ء وب ف 

   فا  س للقخع  ل ت لي1  -

وحووفة   01ذ   ألخوو ش فوورن  للجلووو   ل لووي لووعلن  لقخووع  لت ليلووي  ووب   و رلوو  هوو

و بيالوو   وو ن  للجلووو   ل لووي لووعلن  لقخووع  لتطبيقووي هووو  فايقووه  290ت ليليووه هووو  

و  فايقوه  900و توعيع  لواب  للتبقي رل   لقخع  لتح يرك و بو اع   فايقه  990 

  01و  ووب    فايقووه  010   ل توو لي و بو اووع  وحووفة ت ليليووه و  لقخووع 01 ووب   

  وحووفة 01  يبووين أعلاوه أاخوو ع  لوحوفة  لت ليليووه  وب   1و  لجوفو   ,وحوفة ت ليليووه 

 .ت ليليه
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  1جفو   
   وحفة ت ليليه01يبين  للجلو   ل لي ألعلاه أاخ ع  لوحف ب  لت ليليه  ب    

 

                     اخ ع          
 أألخ بيع

  لوحفة
  لت ليليه

  ألخبو 
  ألو 

  ألخبو 
  لل اي

  ألخبو 
  لل لا

  ألخبو 
  لر بع

  ألخبو 
  ل  لش

  ألخبو 
  لخ فش

  ألخبو 
  لخ بع

  ألخبو 
  لل لن

  للجلو 

  لقخع  لتح يرك
 ف01

 ف 900 ف 20 ف 20 ف 20 ف 20 ف 20 ف 20 ف 20 ف 20

   لقخع  لر يخي    
  لقخع  -0

 ف90 لت ليلي     
           خع  لق -9

 ف 01  يطبيق لت

 ف 00
 
 ف 20

 ف 00
 
 ف 20

 ف 00
 
 ف 20

 ف 00
 
 ف 20

 ف 00
 
 ف 20

 ف 00
 
 ف 20

 ف 00
 
 ف 20

 ف 00
 
 ف 20

 ف 290
 
 ف 990

  لقخع  ل ت لي  
 ف 00

 ف 010 ف 90 ف 90 ف 90 ف 90 ف 90 ف 90 ف 90 ف 90

 ف 0000 ف 020 ف 020 ف 020 ف 020 ف 020 ف 020 ف 020 ف 020  للجلو 

 

 

 -االختبارات البعدية  3-4-5-4

تووع إجوور ء    تبوو ر ب  لب فيووه ب لطريقووه ااخووس   لتووي أجريووب فيسوو     تبوو ر ب  لقبليووه 

  إل وو      تبوو رع وتووع فيسوو  إجوور ء 2/1/9000 للصوو ف    ألحووفوأجريووب فووي يوووع 

ب توع أجور ء    تبو ر  كلب تبو ر و وذلوفس  لواوب  للحوفف رل   للت لاه   فت ن  و

يلسو  لون ابو  لبلوه وو لتوي توع تق   ل ورة  لخو حس وحو  ط  لصوف   للس ريه للسو رتي

يعو  صه للتق  ختل رةوفس  رل   بر ء رن طريس  للبح ه

.  
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 - اإلحصائيةالوسائل 3-4-6

  لجعء                            
  X 000                                 1  ـــــــــــــــــــــ يه =  و لاخبه  لل -0

  ل                              
 

 لب ش                                         
                           =  ــــــــــــــــــــــــ      ‾ش   لوخط  لحخ بي = -9

 ن                                        
 

 ‾ش -لب  ش                                                  
9 

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        =      =     لل ي رك احر     -2
 0 -ن                                                                

 
 

  لقيع  للت ن تتوخط ن  لا ت ن لجلو                     
                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  ـــــــــــــــــــــ  لوخيط -0

                                    9 
 
 

   لوخيط  -  لوخط  لحخ بي2                             
                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  ـــــــــــــــ   لتو ءل   ل  -1

  لل ي رك   احر                                   
 
 
 
          للختقله                                            لل يا ب (t)   تب ر -1
 
                                                   للرتبطه لل يا ب (t)   تب ر -9
 
 
 
 

                                                                                                            

  للوص   ,   لتربيه  لري  يه لتطبيق ب  ألحص  يه و أخت ف ل ب  لح خوة في بحوا  ؛وفيع ي خين و حخن  ل بيفك  -1
 20ع , ص 0222
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 :عرض النتائج و تحليلها و مناقشتها -4

 إلو ع وف  الب حةوض .البحو  و الححقوم  وح صوحض يرهو  ح  هوفي  إلو لغرض الوصوو  

لب  نو   البحو  ع و   ود  جوفاو  ةو  ح  و  و ن   و  هو    حص ئ ضاإلعرض نح ئج ال ع لج   

الوف  م و ع و  ويوم ال نووور الع  و   ع و  اإلحصو ئ ضالنح ئج ل عريوض وا وا الووروم و فههح و  

 :  اآلح النحو 

 

  -:عرض النتائج و تحليلها 4-1

 ( و تحليلها.  اإلدراكعرض نتائج المجموعة التجريبية في اختبار )  4-1-1

 (6  )جفو
 و    ض ) ( ال حسوبض الوسط الحس ب  واهنحراف ال ع  ري بّ ح 

 و الجفول ض لنح ئج ال ج وعض الحجر ب ض ي  اخح  ر اإلفراك
 

 ال ع ج        
 األحص ئ ض     

 
 خحب راأل 

 الق  س البعفي الق  س القب  
    ض ) (
 ال حسوبض

    ض ) (
 الجفول ض

 سوووووووووووحو  
 الفهلض

50 ,5 

 ع± س ع± س
  عنوي 

 2, 59 6, 95 2, 5 11, 2 1, 50 6, 9 اإلفراك

 

 

 وف حققّو  يو  اخحبو ر ( اح ال ج وعوض الحجر ب وض يو  الق و س القب و  6و ر  ح خول  جوفو  )

ي  الق  س البعفي يقف د ح  أ  ( 1, 50 ع  ري  فر  )  ب نحراف( 6, 9وسط ً حس ب  ً  فر  ) اإلفراك

( و و ر  وح خول  هو ا الجوفو  اح    وض  2, 5نحراف ال ع  ري ) ( و اه11, 2الوسط الحس ب  ) 

( ححو  فرجوض  2, 59( و ه  ادبر  ح    وض ) ( الجفول وض الب لغوض ) 6, 95) ( ال حسوبض د ن  ) 

 (.5, 50و سحو  فهلض )( 19حر ض )
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 -:مناقشة نتائج المجموعة التجريبية في أختبار االدراك 4-1-2

( وجوف يروم  عنو ض ي  اخحب راهفراك ل  ج وعض  6 ح الجفو  ) حهح  طبق  ل   حقف 

 اهخحب ر البعفي .  ص حضالحجر ب ض ول

وحعزو الب حةض سبب  لك ال  يع ل وض ال ون ج الحع   و  بوسو وب اهدح و ف ال وجو  ال حبوا 

ب ع و  حن  وض )اهفراك( الو ي  سو عف الط لو س وبا   ع   اه،ل  ج وعض الحجر ب ض لع نض البح 

ويوو  هوو ا اهسوو وب  قووو  ال ووحع   ب لبحوو  "ال ز ووف  ووح الو وو  لطب عووض افاا ال  وو را ،يوو  ححق ووم 

 –الحطب وم  – سحخف   الدة ر  وح الع   و   الودر وض  ةو  ال ق رنوض  بنوس  عح الحق ئم والقوان ح

 .(1)"اهسحنح ج واهبحد روغ ره  –الحح     –الحخ  ح 

ع و  نوسو  وع و  ج ووف  ل حغ وب ع و  ال  ودل  الحو  يو    عح ف ال حع   ح    اهعح و ف 

 قو  بوفاا الع   عح طر م اسحد و ي ح  ه د ن حو  و فراحو  بح و   الط لب " عره   ال ع   واح

ل وصوو  الو  اهنجو ز   ؤفي  ح وه   خح وض و نو  و درر ال ن سب  ن   و ف ج بعه  ببعض

لووف  الطوولب  ووح خوول   ع   وو   العق  ووضالوبوو لك  ع وو  هوو ا اهسوو وب ع وو  حن  ووض  (2)الصووح ح"

ال ع و  واج بحو  ع   و  والو ي  سو عف الط لوب يو  ححق وم  ج وعض اهسوئ ض الحو  حطورن  وح  بو  

فورا و عط و   ال ز ف  ح الو   لطب عض افاا ال   را       جع    نجح ي  أفائ و  بصوورأ أيهو 

اا ال  وو ري بنوسوو  وحطب ووم  وو  يوو عل يوو  إنجوو ز الع   ووض الحع    ووض والحوصوو  الوو  أدح وو ف اهف

فاا. الو  اهفراك يو  اه ادح و  ع      ح خول  الحود ور يو  حصوور اهفاا الصوح ح   و   وؤفي

 وب لك حريض الوره ض الصور ض وحعح ف الوره ض البف  ض.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       
 ج

 (.1991الموصل،دار الكتب للطباعة،0موستن واشوورث؛تدريس التربية الرياضية ،ترجمة:جمال صالح واخرون: -1

 .19,ص1991,دار القلم للنشر والتوزيع,1,طاالسس العلمية للتربية الحركيةاحمد عبد الرحمن السرهيد وفريدة ابراهيم عثمان؛-2
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  -:( و تحليلها اإلدراكالضابطة في اختبار ) عرض نتائج المجموعة 3 -4-1

 

 (5جفو  )
 و    ض ) ( ال حسوبض سط الحس ب  واهنحراف ال ع  ريالو بّ ح 

 و الجفول ض لنح ئج ال ج وعض اله بطض ي  اخح  ر اإلفراك

 

 

 ال ع لج       
 اإلحص ئ ض     

 

 اهخحب ر  

 الق  س البعفي الق  س القب  
    ض ) (
 ال حسوبض

    ض ) (
 الجفول ض

 سووووووووووووووحو  
 الفهلض

50 ,5 

 ع± س ع± س

  عنوي 

 2, 59 0 2, 64 8, 50 1, 99 5, 2 فراكاإل

 

 

يو  الق و س القب و   وف حققّو  يو  اخحبو ر  اله بطضال ج وعض  و ر إح(  5 ح خل  جفو  ) 

يو  الق و س البعوفي  أ و ( 1, 99 ع و ري  وفر  ) النحراف هاو ( 5, 2وسط ً حس ب  ً  فر  )  اإلفراك

   ووض ) (  إحو وور د وو  (  2, 64) ووفر    ع وو ري  بوو نحراف(  8, 50يقووف دوو ح الوسووط الحسوو ب  ) 

( و هو  ادبور  وح    وض ) ( الجفول وض الب لغوض ) 0)  ب ح الق  س ح القب   و البعوفي حسو وي  ال حسوبض

 .(5, 50و  سحـــو  فهلــــض )( 19  فرجض حر ض )ــ( حح 2, 59
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 -:مناقشة نتائج المجموعة الضابطة في أختبار االدراك 4-1-4

  صو حضوليو  أخحبو ر اهفراك  (  حهوح لنو  وجووف يوروم  عنو وض 5ل  الجوفو  ) ح خ

 ل  ج وعض اله بطض. ألبعفي راهخحب 

ل  ن ج الحق  وفي ال حبوا يو  الد  وض وهوو و عز  ه ا الورم ال  أحب ع ال ج وعض اله بطض 

رأ  قووو  ال ووفرس ب وورن وعوورض ال  وو  ا ال وون ج الوو ي  عح ووف ب لفرجووض اهولوو  ع وو  ال ووفرس 

  ووح فوحال  وو رأ اعح وو فا ع وو   وورن ال ووفرس و قو  الط لووب بحنو وو  حوف ح وو .ع وو  الطوولب و

حعوزو الب حةوض حصوو  ال ج وعوض الهو بطض  و   ردض ي  أدح  ف صعوب   وح ة    ال  و رأ 

ع وو  الحطووور يوو  اهخحبوو ر البعووفي بسووبب حصووو  الع نووض ع وو  د  ووض  ن سووبض  ووح الحدوورارا  

يو  اهسو وب وه ا أف  ال  حطورهو  بوجووف الحغ  وض الراجعوض ال لئ وض الخ صض بوفاا ال   را  

الحق  في .أي حرس خ صورأ اهفاا ال   ري  هن   لف  ال حع    ح خل  عرض ال   رأ  ح  ب  

 وب لك حريض الوره ض الصور ض وحعح ف الوره ض البف  ض.ال فرس وحدراره   ح  ب  الط لب.
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 -: الب د  و تحليلهاجموعتي البحب في اختبار ) اإلدراك( عرض نتائج م4-1-5

 (8جفو  )
 و    ض ) ( ال حسوبض الوسط الحس ب  واهنحراف ال ع  ري بّ ح 

 و الجفول ض لنح ئج  ج وعح  البح  ي  اخحب ر )اإلفراك( الق  س البعفي
 

 ال ع لج       
 اإلحص ئ ض    

 

 اهخحب ر  

ال ج وعووووووووووووووووووض 

 الحجر ب ض

ض ال ج وعوووووووووووووووووووو

    ض ) ( اله بطض
 ال حسوبض

    ض ) (
 الجفول ض

 سوووووووووووووووووحو  
 الفهلض

50 ,5 

 ع± س ع± س

  عنوي 
 2 , 52 2, 82 2, 64 8, 50 2, 5 11, 2 اإلفراك

 

 

بوو ح  ج وووعح  البحوو  يوو  اخحبوو ر ) اإلفراك ( اسووحخراج الوووروم  إلوو  ضالب حةوو  و  ووف ع ووف

  اخحبو ر الوسط الحس ب  ل  ج وعض الحجر ب وض  يوإح (  8)   جفو  الق  س البعفي  إ  و ر  ح نح ئج

يقف الوسط الحس ب  ل  ج وعض اله بطض ( أ   2, 5 ع  ري  فر  )  ب نحراف( 11, 2)  د حاإلفراك 

نحوو ئج ال حسوووبض بوو ح  ( د وو  و وور إح    ووض ) ( 2, 64 ع وو ري   ووفر  )  بوو نحراف(  8,50دوو ح ) 

( ححـوـ  فرجوض  2 , 52   ض ) ( الجفول وض الب لغوض )  ( و ه  ادبر  ح2, 82)   ال ج وعح ح د ن 

 (.5, 50( و  سحـــو  فهلــــض )98حر ض )
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 -:ختبار االدراكاللمجموعتين في  لب د ا االختبارمناقشة نتائج  4-1-6

ال ج وعووض الحجر ب ووض،و عوف  صوو حض ل أح الوووروم  عنو ووض (8) نوور   ووح خوول  الجووفو 

أسو وب اهدح و ف ال وجو  واهسوئ ض الحو   حهو ن   والحو  وهوع  هو ح سبب  لك ال  أه  وض 

 الطلب. عن  وأج ب  ال ن ج الحع     ل وحفا  الحع    ض

ع   ه ا اهس وب عوح طر وم   و ردض الط لوب يو  ع   وض أدح و ف ح ة و   ال  و رأ  إ 

رة التذب هذب وهذاا مذا حظح ذي فذب لعبذة الكذرة الطذا  الط لبع   حطو ر الصو   اهفراد ض لف  

يعمذل  اإلدراكلذاا فذ ن  واإلدراكعمليذا  عقليذة مثذل االحتبذا   إلذ التب تحتذاج  األلعابواحدة من 

سذذذلوك الن الظعذذذب  يحذذذدثال اإلدراكعلذذذ  االسذذذتمرار فذذذب تقذذذدل و تطذذذوير اللعبذذذة، فمن دون 

 (1)يتصرف تبعا لمتطلبا  الموقف الاي يدركي .

اح الحنو و  العو ل  يو  افاا ال  و را  "عو   وهو ح اهطو ر ال لك   دح القو   وي  هوا

 جووب اح  سووحنف ب وود  اسوو س ع وو  القووفرا  اهفراد ووض لوو لك نوور  اح أي خطووو  صووفر  ووح أي 

هعب نح جض هعف القفرأ ع   الحو ع  ي  نق  ال ع و و   إلو  ح وز الحطب وم ب ود    الصوح ح 

ي  الحوووم ال  و ري   ض ب لغض القفرا  اهفراد ض الحرد ض  ا  أه س عط  نح ئج س ب ض ،أح حن  ض

حدووح الوو ووض  إحفوح   وح الر  ه .ا  اح أي يرف ه  دح اح  دوح  و هرا يو  اهفاا الحردو 

حبعوو  لوو لك  سووحو  اهفاا ارحوووا اهفراد ووض لف وو   دح  ووض و ووؤةرأ .يد  وو  ارحوووا  سووحو  اهفراك 

2)"ال   ري ي  الدرأ الط ئرأ
 لوره ض البف  ض.,وب  ا ل   حقم يرض البح  يحعح ف ا(

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       
 ج

1
)دار الفكذذذر العربذذذب للطباعذذذة و النشذذذر و  فسذذذيولوجيا العمليذذذا  العقليذذذة فذذذب الرياضذذذة)تحليل، تذذذدريب،قيا (عبدالسذذذتارجبار ال؛ذذذمد؛  -

 .159،ص (2552التوزيع،
مهارا  الدفاعية بالكرة الطا رة, رسالة ماجستير,كلية التربية حركب( وأثر  فب تطوير مستوى االداء لل –حعيمة زيدان؛منهج تدريبب لظدراك)الحس - -2

 . 99ل ص2002الرياضية, جامعة ديال ,



 00 

  -:ات المهارية و تحليلهاختبارالفي ا المجموعة التجريبيةعرض نتائج   4-1-7

 

 (9جفو  )
و الجفول ض لنح ئج ال ج وعض  و    ض ) ( ال حسوبض الوسط الحس ب  واهنحراف ال ع  ري بّ ح 

 الحجر ب ض )القب   و البعفي( ي  اهخحب را  ال   ر ض

 

  لج  ال ع         
 اإلحص ئ ض         

 

 اهخحب ر

 الق  س البعفي الق  س القب  
    ض ) (
 ال حسوبض

    ض ) (
 الجفول ض

 سوووووحو  
 الفهلض
5.50 

 ع± س ع± س

  عنوي 

 2, 59 6, 59 1, 10 6, 01 1, 12 4, 65 الس حمالهرب 

  عنوي 2, 59 0 , 80 1, 15 6, 22 1 4, 65 ح ئط الصف

 

  
اح ال ج وعووض الحجر ب ووض ويوو  الق وو س القب وو  حققوو  يوو   ( 9) و وور  ووح خوول  الجووفو  

يو   إ  ( 1, 12 ع  ري  فر  ) ب نحراف( 4, 65وسط  حس ب    فر  )اخحب ر الهرب الس حم 

( 1, 10 ع وو ري  ووفر  ) بوو نحراف( 6, 01)  ووفر الق وو س البعووفي يقووف حققوو  وسووط  حسوو ب   

وي  ح ئط  ضالجف ول ( وه  ادبر  ح   6, 59ب الس حم )   ض   ال حسوبض ل هر إحوو ر 

 بو نحراف( 4, 65) الصف حقق  ال ج وعض الحجر ب ض وي  اهخحب ر القب و  وسوط  حسو ب   وفرأ

 بوو نحراف( 6, 22) ( ا وو  يوو  الق و س البعووفي يقووف حققوو  وسوط  حسوو ب    ووفر 1)  ع و ري  ووفر 

( وه  ادبر  وح   0 , 80)  ئط الصفلح   ض   ال حسوبض  إح( وو ر 1, 15)  ع  ري  فر 

 (.5, 50)  سحو  فهلضعنف ( و19حح  فرجض حر ض )ال حسوبض 
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فرري  للمجموعررة التجريبيررة) القبلرري والب ررد (  االختبررارين مناقشررة نتررائج 4-1-8

 -:االختبارات المهارية

حصوو  ل وو  حطووور يوو  اهخحبوو ر   ووف ( أح ال ج وعووض الحجر ب ووض 9) الجووفو   حهووح  ووح 

هو ع   ض ا غ   الط لب ي  ع   ض بعفي.وحعزو الب حةض  لك ال  اح اس وب اهدح  ف ال وج  ال

اهدح  ف وهو ا  وفيا الط لوب الو  اههح و   بع   وض ج وا ال ع و و   وادح و ف اههوفاف و ؤدوف 

 ؤدووف بصووورأ  أسوو وب "بوو لك ع وو  الحو عوو  ال حس سوو  واه جوو ب  بوو ح ال ووفرس والط لووب ي ووو

لسوو  ال نطق ووض  ا  الحع  ووب ال حووفرج ا  اح هوو ا الحس سوو  ال نطقوو  سوو ؤفي  ب  وورأ ع وو  الس

 نطق   ع و  ال بو فا اهس سو ض واهيدو ر ال حع  بوض البنو اأ ب ل حع   ال  اهدح  ف  عح فا اعح  فا 

1)"األهفافي  وها 
و ور بصوورأ واهوحض يو  اهخحبو ر البعوفي يو  ال  و را    وف  وهو ا  و  (

لعل ض الو ع ض والبن اأ الح  د ن  ي  الع نض الحجر ب وض بو ح ال ع و  وال وحع   البح . والحق قض اح ا

الو  حطوو ر  وفرأ ال وحع   يو  أدح و ف اهسوحج ب    اف  ال  ز  فأ ةقوض ال وحع   بو ل ع   وب لحو ل 

ال حح ل ووض وال نطق ووض  ووح  بوو  ال ووحع  .و  وو  فيووا الوو  حع وو  ا ةوو  ل ع نووض  األسووئ ض عووحالحوو  حج ووب 

العل وض بو ح ال ع و  والح   و  والحو   وح  "بووح) وسوحح وا ووور (  وه ا    ا  ر ال و  الحجر ب ض

خلل   حقوف اهسئ ض ال حح ل وض الحو   وج  و  ال ع و  الو  الحوصو  الو  اهسوحج ب   الحو   قوو  ب و  

  ض ال   ض لحفو  الحع   ي لوسو ال ب فا ح  اسحج ب ح أح  عريض ال حع   بنح ئج "ود لك  (2)" الح    

سؤا  ححط وب بعوف اهنح و ا  وح هو ا  عح د إلج بضالحع    ض الح  حسح ز       ال حع   بن  ط  ع ح 

وححو وز  ع و   واصو ض  فايعح و الن  ط وجوف حغ  ض راجعض حخبر ال حع   بنحو ئج ن و ط ح  إلةو رأ 

)الحع  "
3

 ,وب  ا ل  حححقم يره ض البح  يحعح ف الوره ض البف  ض. (

 

 

 

 

                                                                                                                       
 ج

1
ربية طارق محمد حهاد؛ت ثير أسلوب االكتشاف الموجي بالتعلم المتسلسل فب أكتساب بعض المهارا  االساسية بكرة القدل,رسالة ماجستير,كلية الت - 

 .72,ص2002الرياضية,جامعة ديال ,
 .222مصدر سبق ذكر  . ص  موستن واشوورث؛ -2
3
 ل(2010,عمان , دار صفاء للنشر والتوزيع, 1)ط تكنولوجيا التعلم)الن رية والممارسة(فوزي فايزوربحب مصطف ؛ - 
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  -:نتائج المجموعة الضابطة في االختبارات المهارية و تحليلهاعرض  4-1-9

 (15جفو  )
 و    ض ) ( ال حسوبض الوسط الحس ب  واهنحراف ال ع  ري بّ ح 

 و الجفول ض لنح ئج ال ج وعض اله بطض ي  الق  س ح )القب   و البعفي( ي  اهخحب را  ال   ر ض
 

 ال ع لج         
 اإلحص ئ ض       

 

 حب راهخ

 الق  س البعفي الق  س القب  
    ض ) (
 ال حسوبض

    ض ) (
 الجفول ض

 سووووووووووووحو  
 الفهلض

50 ,5 

 ع± س ع± س

  عنوي 

 2, 59 6, 19 1, 59 0, 18 5,95 9, 55 حمالهرب الس 

  عنوي 2, 59 4, 25 1, 10 0, 58 5, 59 4, 55 ح ئط الصف

  

 

  اهخحب ر القب   ل هورب السو حم حققو  ال ج وعض اله بطض ي إح(  15الجفو  )  ب ح

( ويو  اهخحبو ر البعوفي حققو  وسوط  5 , 95 ع و ري ) بو نحراف( 9, 55وسط  حس ب    وفر  )

( وهو  ادبور 6, 19   وض   ال حسووبض ) إح( وو ور 1, 59 ع  ري ) ب نحراف( 0, 18حس ب   )

 ب نحراف( 4, 55 فر  )  ح   الجفول ض .وي  اهخحب ر القب   لح ئط الصف حقق  وسط  حس ب  

 ع و ري  بو نحراف( 0, 58 وفر  )  حسو ب   ويو  اهخحبو ر البعوفي حقوم وسوط( 5, 59 ع  ري )

وححو  فرجوض حر وض ( ادبر  ح    ض   الجفول وض 4, 25   ض   ال حسوبض ) إح( وو ر 1, 10)

 (.5, 50( وب سحو  فهلض )19)
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 -:المهارية االختباراتمناقشة نتائج المجموعة الضابطة في  4-1-11

يوو   ا( نجوف بووح ال ج وعوض الهوو بطض حصو  ل و  حطوور 15الجووفو  ) إلو عنوف الرجووع 

القب وو  يوو  دوو   ووح   وو رح  )الهوورب السوو حم وحوو ئط الصووف( اهخحبوو ر البعووفي عووح اهخحبوو ر 

 اهس وب ال حبا  ح  ب  ال فرس والج وف ال بو و   وح  ب و  وحصوو  السبب ي   لك ال  عوف و

 ع   د  ض  ح الحدرارا  الخ صض بوفاا ال   رح ح   ف البح . الع نض

 األفاا حطوور يو  لالع نوض  أليوراف الورصوض إح حضع   ع    وجوف ه   الحدرارا   إح إ "

الحطور هن   عح ف ع   حقو ض البرا ج الحرد ض ال حع قض بحب ف  الع   ب ح الحواس  إح إ ال   ري 

ل  طر قووض عوورض ال  وو رأ  ووح  بوو  ال ووفرس اف  الوو  واهج ووزأ العصووب ض العهوو  ض،و ح خوو

أسوو وب اهدح وو ف لدووح  عحبوور و و ووور حطووور يوو  طر قووض افاا الطوولب ل   وو را    ووف البحوو 

ل ط لوب فورا    و  يو  الع   وض الحع    وض  و لوك ألح يع ل وض  وح اهسو وب الحق  وفيال وج  أدةور 

وهوو  اهفاا ال  وو ري طووض واحووفأ ع وو  ع وو  حج  ووا د يووض احس سوو   الط لووب حووو  نق وب لحوو ل  

1)"الصح ح
). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                       

 ج

1
 .72طارق محمد حهاد؛المصدر السابق,ص - 
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   -:عرض نتائج مجموعتي البحب في االختبارات المهارية 4-1-11

 (11جفو  )
و  سحو  الفهلض ب ح  و    ض ) ( ال حسوبض الوسط الحس ب  واهنحراف ال ع  ري بّ ح 

 البعفي ج وعح  البح   ي  اهخحب را  ال   ر ض )  ف البح (  الق  س 
 

 ال ع لج         
 اإلحص ئ ض      

 
 اهخحب ر

ال ج وعوووووووووووووووووووووض 
 الحجر ب ض

ال ج وعوووووووووووووووووووووض 
    ض ) ( اله بطض

 ال حسوبض
    ض ) (
 الجفول ض

 سووووووحو  
 الفهلض

50 ,5 

 ع± س ع± س

  عنوي 
اخحب رالهووووورب 

 19, 6 1, 59 0, 18 1, 10 6, 01 الس حم
52 , 2 

اخحبووووو ر حووووو ئط 
 ع وائ  1, 19 1, 10 0, 58 1, 15 6, 22 الصف

 

 

ل  وو رأ الهوورب ( اح ال ج وعووض الحجر ب ووض يوو  اهخحبوو ر البعووفي  11الجووفو   )  بوو ح

وال ج وعوض الهو بطض  (1, 10 ع و ري ) بو نحراف( 6, 01الس حم حقق  وسط  حس ب    وفر  )

 بوووو نحراف( 0, 18القب   ل  وووو رأ الهوووورب السوووو حم حققوووو  وسووووط  حسوووو ب   )يوووو  اهخحبوووو ر

ل  ج وووعح ح يوو  اهخحبوو ر البعووفي ل  وو رأ الهوورب  ال حسوووبض ( )د نوو    (1,59) ع وو ري

و وف حققو  ال ج وعوض الحجر ب وض  (2 , 52الب لغوض ) وه  ادبر  ح   الجفول ض (19, 6الس حم )

 ع و ري  وفر   بو نحراف( 6, 22ي  اهخحب ر البعفي ل   رأ حو ئط الصوف وسوط  حسو ب    وفر  )

( 0, 58يووو  اهخحبووو ر البعوووفي حققووو  وسوووط  حسووو ب    وووفر  )( وال ج وعوووض الهووو بطض 1, 15)

( ود ن    ال حسوبض ل  ج وعح ح ي  اهخحب ر البعفي ل   رأ حو ئط 1, 10 ع  ري ) ب نحراف

( 98حووو  فرجوووض حر وووض )وح (2 , 52وهووو  اصوووغر  وووح   الجفول وووض الب لغوووض ) (1, 19الصوووف )

 (.5, 50) وب سحو  فهلض
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 البحب في االختبارات المهارية  بار الب د  لمجموعتياالخت مناقشة نتائج 4-1-12

ال ج وعوض الحجر ب وض يو    صو حضل وجووف يوروم  عنو وض( 11و ر  ح خول  الجوفو  )

حعووزو الب حةووض سووبب  لووك الوو  اح اسوو وب اهدح وو ف ,الق وو س البعووفي ل  وو رأ الهوورب السوو حم 

ج ال   ال   رأ لححق م اهج بوض بد     ححح ال وج   فيا ب لط لب ال  ج ا  ع و    ادبر حح ط  

رأ الهورب السو حم.  الدة رأ الح  حدون  ي   هح الط لب عح اهفاا ال   ري ل  وعح اهسئ ض 

 .اله بطض الح  ل  حوير ل   الورصضوه ا   ل  حص  ال   ال ج وعض 

اح الط لووب  عح ووف هنوو  ع وو  ال ع وو  بفرجووض دب وورأ ل حصووو  ع   وو  وخصوصوو  اح هوو   

فوح   ح األخط اي  ا  حقم يرصض ادبر ي  حصح ح   ض  ح  صفر الحع   )ال ع  (ال ع و    أح

حةب ح       اف  ال  وصو  الط لب ال  فرجض دب رأ  ح ع   ض اهسحد  ف وهوو  و  لو  ححصو  

 ع    ال ج وعض اله بطض.

  و رأ حو ئط  يوروم  عنو وض بو ح ال ج ووعح ح الحجر ب وض والهو بطض يو عوف  و وور  إ  

ط الصووف هوو  أسوو    ووح   وو رأ الهوورب السوو حم   وو رأ حوو ئزو الب حةووض  لووك الوو  اح الصووف يحعوو

يوو   وبعووف  الحغ  ووض الراجعووض ال لئ ووض الحوو  حعطوو   ووح  بوو  ال ووفرس يوو  أةنوو ا اهفاا يهوول عووح

"أ   حص  ال حع   ع   فرج    حو وحض  ح ال س عفأ الخ رج ض وحدحسب ه    اهس وب الحق  في

ال عريض أي ححه ح حن  وض  ادحس با ف الحع   إ  حه ح أدةر  ح  جرف ال س عفأ أه  ح   ي   و

)ال   را  الحرد ض"
1

) 

                                                                                                                       
 ج

1
 78,ص2009ب الشروق,كلية التربية االساسية,جامعة ديال ,, مكت حقا ق ومفاهيم-التطور والتعلم الحركب-علم الحركةحبيل محمود شاكر؛ -



 

 

27 

 الباب الخامس

 

 5  االستنتاجات والتوصيات 

 5-1    االستنتاجات 

 5-7 التوصيات   
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 -:االستنتاجات 5-1

أظهرت النتائج أن ألسلوب االكتشاف الموجه تأثيرا أيجابيا في عملية  -1

 االدراك.

الخبرة الضابطة في  المجموعة تفوق المجموعة التجريبية على -7

 االدراكية.

في تعلم مهارة الضرب  ايجابيا أثراأن ألسلوب االكتشاف الموجه  -7

لمصلحة االختبار الساحق وحائط الصد وذلك من خالل الفروق المعنوية 

 لمجموعتين التجريبية والضابطة.لالبعدي 

الضابطة في تعلم مهارة  المجموعة تفوق المجموعة التجريبية على -4

 . الضرب الساحق

هرت النتائج تحسنا متقاربا في تعلم مهارة حائط الصد بين أظ -5

 المجموعتين التجريبية والضابطة.
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 .-:التوصيات 5-7

االكتشاف الموجه عندد تعلديم المهدارات االساسدية بدالكرة  أسلوبأعتماد  -1

 المناهج التدريسية.الطائرة ضمن 

ستخدام أكثر من طريقة وأسلوب في المنداهج التعليميدة وعلدى وفدق مدا أ -7

 يقتضيه تعلم المهارات المختلفة.

إجراء بحوث ودراسات مماثلة على بقية المهدارات االساسدية فدي الكدرة  -7

 الطائرة وفي بقية االلعاب.

تشجيع الطالب على أستخدام التغذية الراجعة الذاتية اثناء االداء وزيادة  -4

 فاعلهم مع الدرس والمدرس.ت
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 المصادر العربية واألجنبية

 

 :وأالجنبية المصادر العربية

    االيدددل اايةمردددب اة هاردددباحمدددب  ادددب اادددهحم  اايدددهبرب يمهردددب؛ اادددهابر    م 

 (.1991)باه ااقة  اةنشه ياا يزرع ،1ااحهكرب،ط

 مددد  ،باه اا كددده اةطا  دددب  2ط مييدددي بااكه؛ ااطددد  ه؛كددده  زكدددي ؛ط ارب ا (:

 (. 1991ياانشه،

 1،ططها دددح اا دددبهرل ااي مدددبه دددي يمحمدددب محمددديب ااحرةدددب   يمردددح احمدددب م 

 (.2002) م  ،باه ااميره؛ اةنشه ياا يزرع يااطا  ب،

    (.1991)ارهيت،باه ااك ب ااةان ني،1،ط ة  اان لجمرل صةرا 

   حيدد  بدد بي  طرددب  س ره ايدد ؛با  ايددةيب االك شدد ت ااميجدد  مددي  يةدد  ايدد

ره،كةرب اا هارددب ااهر ةددرب،ج ميب اامهدد هات االي يددرب اكدده؛ ااقب )هيدد اب م جيدد 

 .(2002اغباب،

  هن   اب اامجرب  ةيا  ايةيب اا ةمر  يا هه مي اح   ظ اا ية  ياانقل م  مهد ه؛

ااابارددب مددي اايددا حب ااددا مهدد ه؛ ااغطددل مددي ااجمن ي ي:)هيدد اب م جيدد ره،ج ميب 

 (.2002اغباب ،كةرب اا هارب ااهر ةرب،

    اامجةدددددب اايهاردددددب ييددددد  ل م ك مةبم  ةردددددب اا دددددبهرل اهزمدددددب هرددددد   ااجر(

 .1999، 12اةاحيث، ينل،اايبب

   إيدددددددددددد  ها رجرب  ددددددددددددبهرا ت ااددددددددددددبم   زكددددددددددددي محمددددددددددددب محمددددددددددددب حي

 (.1999:)االيكنبهرب،مطايب ي مي،يااهجي 

  منشدديهات ج ميددب   يةددر  ي ددبهرب ي حكددر يدديب حمدد ب ااجمرةي ااكدده؛ ااطدد  ه؛(:

 (.1999ااي اع م  ااهرل،

 ا  اااالردديم هكل مددي  طدديره مهدد ه؛ ااةددهب يددة   يدده ي كدد هر    س رهايدد ؛ب

 (.2000ااي حح  نب ال اي ااكه؛ ااط  ه؛)هي اب م جيره،اغباب،
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   يه   حمدب اانيرمد ت  اايال دب ادر  م غردهات االبهاي ااحيدي ااحهكدي ي ميد ي

االباء اامهدددد هي  ةددددا اجهددددز؛ ااجمادددد ز اةيددددربات: )هيدددد اب م جيدددد ره،ااج ميب 

 (.1991رب،االهبنرب/ كةرب اا هارب ااهر ة

  ط هح محمب نه ب   س ره أيةيب ااك شد ت ااميجد  اد ا ية  اام يةيدل مدي أك يد ب

اا هاردب -اي  اامه هات االي يرب اكه؛ ااقب )هي اب م جيد ره،ج ميب بر اا،كةردب 

 (.2009ااهر ةرب،

  ظ مه ب ش  ايم  رل  االيدةيب اا بهريدي اام دبا؛ل ي دس رهه مدي ااد ية  ياا طديه

اا نظرمرب اامك نرب اار ب  ية  اا نل،)أطهيحب بك يهاه،ج ميدب  م  ؛الل اا؛ر هات

 (.2002اغباب،كةرب اا هارب ااهر ةرب،

  دددد مه جادددد ه ااييبي بهايددددب مق هنددددب مددددي ايدددد  اام غرددددهات ااا ريمرك نركرددددب 

االهيدد ار  اام مدديم أالمدد مي ياايدد حح ادد اكه؛ ااط  ه؛)أطهيحددب بك يهاه،كةرددب 

 (.1999اا هارب ااهر ةرب،ج ميب اغباب 

 :ك  ر ت  بهريددرب مددي طها ددح  ادد ل احمددب اايدد مها ي ي اددب ااكددهر  اايدد مها ي

 .( 1991)ج ميب اااصه؛،مطايب ااحكمب، بهرل اا هارب ااهر ةرب

   مد  ،باه اااد هيني 1،طأي ارب  دبهرل اايةدي  يااهر ةدر ت اب ااح مظ يال (

 (.2002اةنشه،

  مددد  ،باه اا كددده 1،طماددد بيء  ةددد  اادددن ل ادددبااهحم   دددبل ي ن ر دددب  ط مي (

 (.2000اةطا    ياانشه ياا يزرع،

  ااارةد ء، منشديهات 1،ططهح اا بهرل ااي مدب اب ااهزاح ااص احر  ااطش ني(

 (.1999 مه اام؛  ه،

   حةرل، ميدددريايجر  اايمةرددد ت اايقةردددب مدددي ااهر ةدددب اباايددد  ه جاددد ه ااةدددمب (

 (.2002، بهرب، ر ل( )باه اا كه اايهاي اةطا  ب ي اانشه ي اا يزرع

  مد  ،باه هيا دع 2،طاا طيه ااحهكدي اةط دل اب اايزرز  ابااكهر  اامصدط ا (

 (.1991اا كه اةنشه ياا يزرع
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   ااقددددد به؛،باه اا كددددده ااماددددد بي اا يةرمردددددب اةكددددده؛ ااط  ه؛ صددددد   اايشددددد حي(:

 (.1999اايهاي،

   مطايدددب منشدددس؛ اا دددبهرل ياا يةدددر  مدددي اا هاردددب ااهر ةدددرب  ددد ت  ادددب ااكهر (

 (.1991االيكنبهرب,اامي هت ,

   االيددكنبهرب  طددهح اا ددبهرل مددي اا هارددب ااابنرددب يااهر ةددرب  دد ت  اددب ااكهر(

 (.1992،منشس؛ اامي هت،

   حةرددددددل - ددددددبهرب- يةددددددر - دددددد هر -ااكه؛ ااطدددددد  ه؛ ةددددددي مصددددددط ا طدددددد –

 (. 1999)ااق به؛،باه اا كه اايهاي،1،ط  ني 

 من بج اا هارددددب ااهر ةددددرب اددددر  اامددددنهج  يااددددبرهي  ةددددي اايددددرب محمددددب  ةددددي

 (.1992) م  ،باه اا ه   ،1،طياا طارح

   عماي  , 1)ط تكنولوجيي التعلم)النظرزا  رالمميبةا  فوزي فايزوربحي  صطاى؛,

 .م 0212, داب ص؛يء للنشر رالتوززع

   اغباب،ج ميدددب اغباب،كةردددب اا هاردددب  ميةدددي  ت مدددي ااددد ية  ااحهكدددي  يددد  ازا(

 (.2001ااهر ةرب،

 مدددددد  ،باه يا ددددددل اةنشدددددده 1،طصددددددييا ت اادددددد ية طدددددد   احمددددددب ااظ به  ح (

 (.2002ياا يزرع،

   اااحددث اايةمددي مددي اا هارددب ااهر ةددرب محمددب حيدد   اليي،ايدد مب ك مددل ها ددب

 (. 1999.)ااق به؛،باه اا كه اايهاي،ي ة  اان ل ااهر ةي

   ااحددددددددددددبرث مددددددددددددي ااكدددددددددددده؛ ااطدددددددددددد  ه؛ محمددددددددددددب ؛ردددددددددددده ااحدددددددددددديهاني

 (. 1991باه االمل اةنشه،:)اهاب،،  هر ،مه هات، بهرب

   كنةيجردددد  اا يةددددر  يايدددد اراه  مددددي اا هارددددب ااهر ةددددربمحمددددب ز ةدددديل يا؛هي  

 (.2001)ااق به؛,مك ب ااك  ب اةنشه,

   كنةيجرددددد  اا يةدددددر  يايددددد اراه  مدددددي اا هاردددددب محمدددددب يددددديب ز ةددددديل يا؛هي 

 .( 2001)ااق به؛،مك ب ااك  ب اةنشه،1،طااهر ةرب
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 األيددل اايةمرددب اكدده؛ ااطدد  ه؛ يطددهح امني  محمددب صدداحي حيدد نر ،حمبي  اددب ا

 (.1991،)ااق به؛،باه اا كه اايهاي،ااقر ل

  االيدل اايةمردب اةكده؛ ااطد  ه؛ محمب صاحي حي  نر  يحمدبي  ادب اامدني  احمب

 (.1999)ااق به؛،مؤييب هيز اارييت، 1،طيطهح ااقر ل

 : اه )ااق به؛،باي يددر ت اامددنهج ي طارق  دد محمددب  ددزت  اددب اامدديهيث يا؛هي

 .(1991اا ق مب اةطا  ب ياانشه،

   م  ،مؤييدب ااديهاح 1:طاةكه؛ ااطد  ه؛ اامييي ب اايةمربمهيا   اب اامجرب (

 (.2001اةنشه ياا يزرع،

  ) أ ج ب ت حبر ددددب مددددي طددددهح  ددددبهرل اا هارددددب مددددهيا   اددددب اامجرددددب)يأ؛هي

 .(2001) م  ،مؤييب اايهاح اةنشه،ااهر ةرب

  ااقددددد به؛،باه االمرددددده؛  ب ااكهاتطهح  دددددبهرل اايدددددم  دددددي إادددددهابر  حمددددد ب(

 .(2000اةطا  ب،

  هجمدددددددب:جم ل صددددددد ا    ةدددددددربر بهرل اا هاردددددددب ااهمييددددددد   ياشدددددددييهث ،

 (.1991يا؛هي :ااميصل،باه ااك ب اةطا  ب،

  صكتا   حقايق  رص؛ايميم -التىوب رالتعلم اليرك  -علم اليرك نبيل صيمود شيكر ,

 .0222الشررق,كلي  الترحي  االةيةي ,جيصع  دزيل ,

 حركا   رثرارف فا  تىاوزر ص اتو   –)اليا   نعيم  ززدا  صنهج تدبزب  لالدباك

بةيل  صيج تير,كلي  الترحي  الرزيضاي ,  )االداء للمهيبات الدفيعي  حيلكرة الىيقرة,

 . م0222جيصع  دزيل ,

  اغددباب،باه  2،طنظهردد ت اادد ية  ياا طدديه ااحهكددي(  يآ؛ددهي محجدديب ) يجردد(

 (.2000ااك ب اةي   ح،

  اغباب,مبرهردددب باه ااك دددب اةطا  دددب  اااحدددث اايةمدددي يمن بجددد محجيب  يجرددد(

 (.2002ياانشه,

  ا ال.مطدددد اع اااحددددث  اااحث اايةمييجردددد  محجدددديب ياحمددددب اددددبهي حيددددر(,

 (.2002اايةمي.
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  اا طارق ت االحصدد  رب يايدد ؛بام ت ااح يدديب مددي يبرددع ر يددر  يحيدد  اايارددبي

 .( 1999،)ااميصل،احيث اا هارب ااهر ةرب

    اغباب،مطايدددب ااكه؛ ااطددد  ه؛ يكددده؛ ااشددد طيءحمردددب بددد بي)يا؛هي ( ياهددد (:

 (.2001اامي قال،

 ريدددهي مصدددط ا اايدددرب اا ية  ا الك شددد ت،من بر ت شددداكب اامهندددبل Arabic 

httpill w w w .  web sit  

 D.J.Muller (1976ا  ا.) ي  االزرهج يي،م ةل محي .مب؛ل ااا  ةد  ن دل

.    
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 (1ملحق )
 يبين أسماء الخبراء الذين أجرت الباحثة معهم مقابالت الشخصية

 

 
 مكان العمل التخصص اللقب العلمي االسم ت

 طرق تدريس أ. د اسماعيل د. ظافر هاشم 1
كلية التربية 

 الرياضية/جامعة بغداد

 علم نفس د أ. د. حازم علوان منصور 2
كلية التربية 

 الرياضية/جامعة بغداد

 تعلم حركي .دم . رافد مهدي قدوريد 3
كلية التربية 

 الرياضية/جامعة ديالى

 الكرة الطائرة م.د د. مجاهد حميد رشيد 4
كلية التربية 

 الرياضية/جامعة ديالى

 الكرة الطائرة م.م محمد وليد شهاب 5
كلية التربية 

 /جامعة ديالىالرياضية

 الكرة الطائرة م بسمة نعيم محسن 6
 كلية التربية

 الرياضية/جامعة ديالى

 يوسف منصور حسين 7
العب منتخب 

 وطني
 مديرية النشاط الرياضي الكرة الطائرة
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 (2ملحق)
استمارة استطالع آراء الخبراء حول األسئلة المصممة من قبل الباحثة والخاصة 

 االكتشاف الموجه بأسلوببتدريس المهارات قيد البحث 
 

 ........................ الفاضل.األستاذ 

 تحية طيبة  

تررأثير أسررلوب االكتشرراف ة إجررراء دراسررة تسررتهدف الكشررف عررن )تررروم الباحثرر

( فرري الكرررة الطررائرة األساسرريةبعررا المهررارات وتعلررم  يررةدراكاإل الخبرررة الموجرره فرري

وبرين أيرديكم  جامعرة ديرالى –وعلى طالب المرحلة الثانية في كلية التربية الرياضرية 

ة مرن األسرئلة المصرممة مرن قبرل الباحثرة والتري اعتمردت فري تصرميمها علرى مجموع

بعا المصادر العلمية والتي تخص تدريس المهارات قيد البحرث) الضررب السراحق 

ونظرررا لمررا  طررائرة وبأسررلوب االكتشرراف الموجرره.حررائط الصررد( بررالكرة ال –المواجرره 

 رجروتالطرائرة لرذا  تتمتعون به من خبررة فري المجرال طرائرق تردريس ومجرال الكررة

 للبحررث برراإلطالع علررى هررذل األسررئلة وبيرران صررالحيتها ومالءمتهررا  تفضررلكم الباحثررة

فضال عن تدوين مالحظاتكم ومقترحاتكم القيمرة حرول األسرئلة التري لهرا األثرر الفعرال 

 المالئمة.في التأثير في عملية تعلم المهارات قيد البحث بالصورة 

 مع فائق االحترام 

 

 

 كامل :                                               الباحثة االسم ال
  سيناء فليح حسن جاسم                                    اللقب العلمي :

 الشهادة :
 االختصاص : 

 التوقيع : 
 التاريخ : 

 مكان العمل :
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 بالضرب الساحق الخاصأسئلة االكتشاف الموجه 

 طائرةكرة الالالموضوع العام/

 الغرا الخاص/تعلم مهارة الضرب الساحق القطري أو الخطي باالكتشاف الموجه

 

 مهارة الضرب الساحق؟ تعدس/ من أي المهارات 

 من المهارات الهجومية. دج/تع

 

 س/من أي المراكز تؤدى؟

 وأحيانا من المنطقة الخلفية. 2و4ج/تؤدى من المركزين 

 

 س/ ما مراحل الضرب الساحق؟

 الضرب الساحق من خمس مراحل هي:ج/ يتكون 

 )القفز( مرحلة االرتقاء -3         مرحلة االقتراب -2         )االستعداد( التهيؤ -1

 مرحلة الهبوط  -5         )الطيران( مرحلة الضرب -4

 

 س/كم يبعد الالعب الضارب عن الشبكة في مرحلة االستعداد؟

 م عن الشبكة.4-3ج/يبعد 

 

 ة الضرب الساحق؟س/كيف تؤدى مهار

اليردين بقروة بالكامرل مرن فروق الشربكة وتوجيههرا الرى  بإحردىج/تؤدى بضرب الكررة 

 ملعب الفريق المنافس.

 

 من ملعب الفريق المنافس تؤدى الضربة؟ اتجالس/بأي 

المنطقرة الخلفيرة مرن  إلرىالخطوط الجانبية لملعب الفريق المنرافس أو  باتجالج/تؤدى 

 ملعب الفريق المضاد.
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 الضربة؟ أداءهل يجوز مس الشبكة أثناء س/

 ج/ال يجوز مس الشبكة.

 

 ؟في مرحلة االستعداد س/ كيف يكون وضع الجسم والقدمين

 والقدمين متوازيتان أو تتقدم قدم على االخرى األمام إلىج/يكون الجذع مائل قليال 

 

 عدد الخطوات في مرحلة االقتراب؟ س/ ما

وحسرب وصرول الالعرب  تقربيرهخطروات  أربرع آويؤدي الالعب الضارب ثرالث  ج/

 المكان المناسب الذي سيقفز منه. أوالبقعة  إلى

 

 ؟ةالتقريبيس/كيف تؤدى الخطوات 

 برجل اليمين ثم اليسار ثم اليمين وحسب الالعب. أوالج/تكون الخطوات 

 

 س/كيف تكون حركة الذراعين في هذل المرحلة؟

 . اإلمكانا بقدر الخلف عالي إلى أسفلج/تمتد الذراعين من 

 

 ؟بعد خطوات االقتراب س/ كيف يتم القفز

براطن القردمين ثرم  إلرىثقل الجسم بالنسبة لالعب من خلف العقبين  بانتقالج/يتم القفز 

 .األمشاط

 

 س/كيف تكون وضعية الذراعين في مرحلة القفز؟

رورهرا بأقصى قوة عند م األمامثم  األسفل إلىج/تبدأ الذراعان باألرجحة من الخلف 

 بمحاذاة الفخذين.

 

 س/كيف تتحرك الذراع الضاربة في مرحلة التسديد؟
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تثنى من مفصل المرفق وتسحب  إذ األعلى إلى األمامج/تتحرك الذراع الضاربة من 

 الخلف. إلى

 

فرري  الررذراع الضرراربة باتجررالس/ لمرراذا يكررون هنرراك تقرروس قليررل فرري الجررذع مررع لفرره 

 ؟مرحلة التسديد

زاد تقررروس ولرررف الجرررذع أعطرررت للرررذراع الضررراربة قررروة أكبرررر  كلمرررا ألنرررهوذلرررك  ج/

 للضرب.

 

 ؟ في نهاية مرحلة التسديد س/ كيف يكون وضع الذراع الضاربة

وتدور اليد بحركة حادة علرى الكررة  األصابعويتبعها  أوالج/تضرب راحة اليد الكرة 

 األعلرىالرسغ ومتابعرة اليرد الضراربة للكررة أي أن اليرد تغطري الكررة مرن  وبانحراف

 بعد االنتهاء من الضرب األسفل إلى األصابعوتكون اتجال 

 

 س/كيف يكون هبوط الالعب الضارب بعد االنتهاء من ضرب الكرة؟

يتجراوز الالعرب خرط المنتصرف  إندون مرن ج/يكون الهبوط بشكل مرن ومتروازن و

 .ويتم الهبوط على مشطي القدمين وتكون متباعدتين بأتساع الحوا ومتوازيتين.

 

 الهبوط؟ أثناءس/ لماذا يتم ثني الكاحل والركبة والورك 

 ج/ وذلك لتساعد الالعب الضارب على امتصاص صدمة الهبوط.

 

 الهبوط؟ أثناء انس/كيف تتحرك الذراع

مررع تجنررب لمررس الشرربكة وذلررك بلررف المرفررق الررى  األسررفل إلررىج/تسررحب الررذراعين 

 الخارج.
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 دبحائط الص أسئلة االكتشاف الموجه الخاص

 

 الموضوع العام/الكرة الطائرة

 الغرا الخاص/تعلم مهارة حائط الصد

 

 مهارة حائط الصد؟ دس/ من أي المهارات تع

والدفاعية أمام الضربات الهجومية المختلفة على  األساسيةمن المهارات د ج/ تع

 الشبكة.  

 

 أشكال حائط الصد؟ ماس/

 ة العبين.الصد بثالث -الصد بالعبين  -ج/ الصد بالعب واحد 

 

 حائط الصد؟ أنواعس/ ما 

 ج/ يكون حائط الصد على نوعين هما:

 حائط صد هجومي. -2حائط صد دفاعي   -1

 

 مراحل حائط الصد؟ س/ما

 مراحل هي: أربع إلىينقسم حائط الصد  ج/

 الهبوط -4الصد     -3الوثب      -2وقفة االستعداد     -1

 

 س/كيف يقف الالعب في مرحلة االستعداد؟

اخرذ خطروات جرري والنظرر يكرون  أوج/يؤدي الالعب وقفرة االسرتعداد مرن الوقروف 

 المهاجم المنافس. إلى

 

 س/ما المسافة التي يبعد بها الالعب الذي يقوم بالصد عن الشبكة؟
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 سم(.155-55ج/ يقف الالعب على بعد مناسب من الشبكة بمقدار)

 

 س/كيف يتم الوثب؟

 ركبتين.ج/ يتم بالرجلين معا بعد ثني ال

 

 س/ كيف تتحرك الذراعين في هذل المرحلة؟

ج/ تتمرجح الذراعين جانبا أسفل عاليا مع حفظهما قريبتين من الجسرم للمسراعدة فري 

 اداء حركة الوثب.

 

 في مرحلة صد الكرة ؟ ينس/ ما وضع اليد

 ج/ تكون اليدان قريبتين من بعضهما واالصابع منفردة ومنتشرة على الكرة

 

 في حالة الصد الدفاعي والصد الهجومي؟ ينوضع اليدكون يس/كيف 

ج/فرري حالررة الصررد الرردفاعي تكررون اليرردان قررريبتين مررن بعضررهما واالصررابع منفررردة 

ومنتشرة على سطح الكرة وميل الرسغين للخلف.اما في الصد الهجومي فتختلف عن 

 الصد الدفاعي من حيرث وضرع الرسرغين التري تكرون مثنيرة خلفرا ثرم امامرا فري حركرة

 سريعة لمحاولة ضرب الكرة في ملعب الفريق المنافس.

 

 في مرحلة الصد ولماذا؟ لألمامس/ هل يميل الجسم 

مع مد مفصل الفخذ والساقين قليال وذلرك للمحافظرة  لألمامج/ نعم يميل جسم الالعب 

 الجسم في الهواء. أتزانعلى 
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 س/ كيف تسحب الذراعين في مرحلة الهبوط؟

مررن مرحلررة صررد الكرررة فرروق الشرربكة علررى الالعررب سررحب الررذراعين ج/بعررد االنتهرراء 

للخلررف االعلررى علررى جررانبي الرررأس ثررم ثنرري الررذراعين وهمررا قريبترران مررن الجسررم مررع 

 دون لمس الشبكة.من الجسم  أمامتحريك المرفقين للخلف بحيث تصبح اليدان 

 

 بوط ؟اله أثناءس/ لماذا يتم ثني الركبتين والنزول على القدمين بالتساوي 

 .اإلصابةج/ وذلك المتصاص صدمة الهبوط ولتجنب 

 

 الحركة التي يقوم بها الالعب الذي يقوم بحائط الصد؟ أنواع س/ ما

 -هي: أنواع/ تكون الحركة على ثالثة ج

 التقاطع -3    الزحلقة  -2     الركا -1
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 (3ملحق)
 في مجال الكرة الطائرةيبين استمارة استبانة اراء السادة المختصين 

 
 المحترم---------------------------االستاذ الفاضل

 تحية طيبة...

الخبرة  تأثير أسلوب االكتشاف الموجه في تروم الباحثة القيام باجراء بحثها )

(على طالب المرحلة  وتعلم بعا المهارات االساسية في الكرة الطائرة اإلدراكية

ياضية/جامعة ديالى, ونظرا لما تتمتعون به من خبرة ودراية الثانية /كلية التربية الر

في مجال الكرة الطائرة والتقويم والقياس يرجى من سيادتكم إبداء رايكم حول تحديد 

أمام √(مة لعينة البحث وذلك بوضع عالمة)ءاالختبارات المهارية االكثر مال

 االختبار المالئم لكل مهارة    

 

 

 

حتراممع اال 
 الباحثة  
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 -اسم الخبير:
 -اللقب العلمي:
 -مكان العمل:

 -التوقيع:
 المالحضات التأشير االختبارات المهارة

الضرب  -1

  الساحق

اختبارقياس دقة مهارة الضرب  -1

 الساحق القطري
  

اختبار قياس دقة مهارة الضرب  -2

 الساحق القطري

اختبار قياس دقة مهارة الضرب  -3

 ق القطري او الخطيالساح

اختبار قياس مستوى االداء الفني  -4

لمهارة الضرب الساحق القطري او 

 الخطي

اختبار قياس دقة مهارة حائط الصد  -1 حائط الصد -2

 (2الفردي من المركز )
  

اختبار قياس دقة مهارة حائط الصد  -2

 (4الفردي من المركز )

ط الصد اختبار قياس دقة مهارة حائ -3

 (3الفردي من المركز )

اختبار قياس مستوى االداء الفني  -4

 لمهارة حائط الصد
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 (4ملحق )
 أسماء السادة الخبراء المختصين في مجال الكرة الطائرة

 

 االختصاص مكان العمل اسم الخبير المختص ت

 الكرة الطائرة جامعة بغداد سفأ.د علي يو 1

 الكرة الطائرة جامعة بغداد لوان جوادباهرة ع .دأ.م 2

 الكرة الطائرة جامعة بغداد أ.م.د حسين سبهان 3

 الكرة الطائرة جامعة بغداد أ.م.د أسماء حكمت 4

 الكرة الطائرة جامعة بغداد م.د محمد صالح فليح 5
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 (5ملحق )
 أختبار )فتكن( لألدراك

 
 عزيزي الطالب...

 يانات ادنال مع جزيل الشكر...يرجى ملئ الب

 

 االسم:                                            السنه الدراسيه:
 تأريخ اجراء االختبار:        المجموعه:
 :التعليمات

يقرريس هررذا االختبررار قرردرتك علررى اكتشرراف شرركل بسرريط والتعرررف عليرره عنرردما يكررون 

 متضمنا ")مختفيا( في شكل أكثر تعقيداً".

الً "الشكل)أ( شكل بسيط  وهو متضمن اي موجود فري صرورة ريرر واضرحة فري فمث

 الشكل الكبر واالكثر تعقيداً".

 

 

  

 

 

 

 شكل)أ(
 

والمطلرروب منررك ان تتعرررف علررى الشرركل البسرريط داخررل الشرركل المعقررد  وان توضررح 

حررردودل برررالقلم الرصررراص مع مالحظرررة انررره موجرررود برررنفس حجرررم الشررركل البسررريط 

 و اتجاهه(.ووضعه)اي ميله أ

 انظر الى شكل التالي وللتأكد من اجابتك.

 

 هذل هي االجابة الصحيحة بعد توضيح  

 حدود الشكل البسيط بالقلم الرصاص.
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الحررظ ان المثلررث الررذي يقررع جهررة اليمررين هررو االجابررة الصررحيحة أما الررذي يقررع جهررة 

 ف.اليسار فهو رير صحيح على ررم من انه يشبه الشكل البسيط الن وضعه مختل

 

 واالن حاول االجابة عن السؤال االتي:: مثال أخر

 وضح حدود الشكل البسيط)ب( داخل الشكل المعقد المجاور.

 

 

 

 

 

 

 )ب( شكل

 

 انظر الشكل االتي لتتأكد  من صحة اجابتك

 

 

 

 

 

 

 :الحظ ما يأتي

يمكنك تصحيحه ومسرح  اإلجابةفي أي شكل واكتشفت الخطأ في أثناء  أخطأت إذا .1

 خاطئ.الجزء ال

 .نهع اإلجابةتعذر عليك  إذا إالسؤاال  كوال تتربالترتيب  األسئلةاجب عن  .2
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عليك ان توضح في كل سؤال حدود شكل بسيط واحد فقرط حترى ولرو رأيرت أكثرر  .3

 من شكل بسيط واحد في الشكل المعقد.

الشكل البسيط موجود دائماً داخل الشكل المعقد بنفس الحجم ونفس الوضع أو  .4

 االبعاد التي يظهر بها. الميل  وبنفس

 عزيزي الطالب...

 

االن سنبدأ جميعاً االجابه عن القسم االول من االختبار بنفس الطريقة التي اتبعت  

 في المثالين السابقين.

ويتكون القسم االول من سبع فقرات اذا انتهيت منها قبل انتهاء الزمن وهو دقيقتان 

 عليك ان تضع القلم

 الثاني حتى يؤذن لك حاول ان تجيب بسرعة.  القسمنتقل الى الت: مالحظة
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 القسم األول 

 )الزمن : دقيقتان(
 )تدريب(

 

 

 
 

 ( وضح حدود الشكل البسيط )ب(1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 ( وضح حدود الشكل البسيط )ر(2)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 

 

 ( وضح حدود الشكل البسيط )د(3)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 ( وضح حدود الشكل البسيط )هـ(4)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 ( وضح حدود الشكل البسيط )جـ(5)
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 ( وضح حدود الشكل البسيط )و(6)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 ( وضح حدود الشكل البسيط )أ(7)

 

 قف ....وال تقلب الصفحة .... أنتظر تعليمات أخرى
 القسم الثاني 

 دقائق( 5)الزمن : 
 

 

 

 حدود الشكل البسيط )ر( ( وضح1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 ( وضح حدود الشكل البسيط )أ(2)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 

 

 ( وضح حدود الشكل البسيط )ر(3)
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 )هـ(( وضح حدود الشكل البسيط 4)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 ( وضح حدود الشكل البسيط )ب(5)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 
 

 

 ( وضح حدود الشكل البسيط )جـ(6)
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 ( وضح حدود الشكل البسيط )هـ(7)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  

 ( وضح حدود الشكل البسيط )د(8)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 ـ(( وضح حدود الشكل البسيط )ح9)
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 القسم الثالث
 دقائق( 5)الزمن : 

 

 

 
 

 ( وضح حدود الشكل البسيط )و(1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 ( وضح حدود الشكل البسيط )ر(2)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 

 

 الشكل البسيط )جـ(( وضح حدود 3)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  
 

 ( وضح حدود الشكل البسيط )هـ(4)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 ( وضح حدود الشكل البسيط )ب(5)
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 جججج

 البسيط )هـ(( وضح حدود الشكل 6)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 ( وضح حدود الشكل البسيط )أ(7)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 

 

 ( وضح حدود الشكل البسيط )جـ(8)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 

 ( وضح حدود الشكل البسيط )أ(9)
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 )األشكال البسيطة (

 

 

 

 

 )أ(                       )ب(                     )جـ(                  

 

 

 

 

 

 

 )د(                        )هـ(                      )و(                 

 

 

 

 

 

 

 )ر(                            )حـ(                          
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 (6ملحق )
أسماء السيدات والسادة المقومين الذين قاموا بتقييم مهارتي الضرب الساحق وحائط 

 الصد وفق نظام المالحظة
 
 

 االختصاص مكان العمل اسم الخبير المختص ت ت

 الكرة الطائرة ة الرياضيةجامعة ديالى/كلية التربي م.د نصير قاسم خلف 1

 الكرة الطائرة جامعة ديالى/كلية التربية الرياضية احمد حسين شهباءم.م  2

 الكرة الطائرة جامعة ديالى/كلية التربية الرياضية باسم ابراهيم حميد 3

 

 

 

 
 

 (7ملحق )
 أسماء فريق العمل المساعد

 

 االختصاص مكان العمل اسم الخبير المختص ت

 الكرة الطائرة جامعة ديالى/كلية التربية الرياضية راهيم حميدباسم اب 1

 الكرة الطائرة جامعة ديالى/كلية التربية الرياضية احمد ولهان 2
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 (8ملحق )
استمارة تقييم مستوى االداء الفني المهاري لمهارتي الضرب الساحق وحائط الصد 

 بالكرة الطائرة
 

 

 الدرجات          
 التقويمية          
 القسم

االختيار 
 االول

االختيار 
 الثاني

االختيار 
 الثالث

االختيار 
 الرابع

االختيار 
 الخامس

 4 4 3 3 2 التحضيري

 5 4 5 5 5 الرئيسي

 1 2 3 2 3 الختامي

      التأشير

 

 -اسم الخبير المختص:

 -اللقب العلمي:

 -مكان العمل:

 -التوقيع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 الباحثة 

 ناء فليح حسنسي 
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 (9ملحق )

 أسماء السادة الخبراء المختصين في مجال التعلم الحركي

 

 مكان العمل االختصاص اسم الخبير المختص ت

 كلية التربية الرياضية/جامعة ديالى تعلم حركي فرات جبار م.دأ. 1

 كلية التربية الرياضية/جامعة ديالى تعلم حركي رافد مهدي قدوري.د م  2

 كلية التربية الرياضية/جامعة ديالى الكرة الطائرة نصير قاسم م .د 3
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 (15ملحق )
 يبين بعا تمارين الوحدات التعليمية
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 898 
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 (88ملحق)

 للمجموعة التجريبية يبين الوحدات التعليمية
 

 (1الوحدة التعليمية )

 للمجموعة التجريبية

 

  

 الوحدة/ االولى                                                                           الهدف التربوي/ التعاون

 الهدف التعليمي/ تعلم مهارة الضرب  د09لزمن/ ا

 الساحق طالب 29عدد الطالب/

 

 

 المالحظات التنظيم التفاصيل الزمن اقسام الوحدة

 القسم التحضيري

 

 د11

 

-أخذ الغياب وتهيئة االدوات ثم سير 

 تمطية كافة المجاميع العضلية-هرولة 

 

×××××× 

 ه      

 الدقة في أخذ الغياب -

 راد العينة معايعمل اف -

 التأكيد على الوقوف الصحيح -

 القسم الرئيسي

 

 القسم التعليمي

 د51

 

 د29

 

 

تعليم الطالب مهارة الضرب الساحق 

عن طريق بأسلوب االكتشاف الموجه 

 توجيه االسئلة للطالب 

 

 

× × × ×         

×        ×             

×        × 

 ه      

    

 

ئلة الى يقوم المدرس بطرح االس

 الطالب وينتظر االجابة 

 القسم  التطبيقي

 

 التمرين االول

 

 

 

 التمرين الثاني

 

 

 

 التمرين الثالث

 

 التمرين الرابع

 د41

 

 د19

 

 

 

 د11

 

 

 

 د12

 

 د12

 

 

 صففففينيقفففل الطفففالب علفففى شفففكل -1

خلفففل خفففط االرسفففال عنفففد متفففوانيين 

االشففففارة يقففففوم االعففففب االول بالتقففففدم 

يتوقفففل  برجفففل اليمفففين ثفففم اليسفففار ثفففم

 وهكذا

خلل صفين يقل الطالب على شكل -2

خط االرسال وعند االشارة يقوم 

بالتقدم برجل اليمين ثم  الطالب تباعا

 اليسار ثم القفز 

م( 3يقل الطالب خلل خط الهجوم)-3

 وأداء الخطوات التقربية بدون قفز

من خلل خط الهجوم يقوم الطالب -4

 بأداء الخطوات التقربية ثم القفز تباعا

 ةبالقدمين معا على الشبك

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التأكيد على عدم لمس الشبكة 

 القسم الختامي

 

أعطاء تمارين تهدئة وأرتخاء  د19

 لعضالت الجسم

 وتوجيهات عامة ألداء المهارات

  

 االنصراف بااليعان الرياضي
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 (2الوحدة التعليمية )

 للمجموعة التجريبية

 

 الهدف التربوي/ التعاون االحترام                                                                    الوحدة/ الثانية      

 د                                                                          الهدف التعليمي/ تعلم مهارة الضرب  09الزمن/ 

 الساحق                                           طالب                    29عدد الطالب/
 

 المالحظات التنظيم التفاصيل الزمن اقسام الوحدة

 القسم التحضيري

 

 د11

 

-أخذ الغياب وتهيئة االدوات ثم سير 

 تمطية كافة المجاميع العضلية-لة هرو

×××××× 

 ه      

 الدقة في أخذ الغياب -

 يعمل افراد العينة معا -

 يد على الوقوف الصحيحالتأك -

 القسم الرئيسي

 

 القسم التعليمي

 د51

 

 د29

 

 

تعليم الطالب مهارة الضرب الساحق 

عن طريق بأسلوب االكتشاف الموجه 

توجيه االسئلة من قبل المدرس 

 للطالب وانتظار االجابة عليها

 

 

× × × ×         

×        ×             

×        × 

 ه      

    

 

على السؤال واعادة التأكيد 

الجواب بعد الطالب على ان يكون 

نظر المدرس على جميع الطلبة 

 الثارة االنتباه

 القسم  التطبيقي

 

 التمرين االول

 

 

 

 التمرين الثاني

 

 التمرين الثالث

 

 

 التمرين الرابع

 

 

 

 

 

 د41

 

 د11

 

 

 

 د12

 

 د12

 

 

 د19

 

 

خلل  صفينيقل الطالب على شكل -1

شارة يقوم االعب خط االرسال عند اال

والقفز وتأدية الضربة االول بالتقدم 

  بدون كرة

يؤدي الطالب نفس التمرين السابق -2

 بالكرة وهكذا بالتكرار

يقوم المدرس بأعداد الكرة من -3

( الى الطالب الذي يقوم 3المركز رقم )

 بأداء الرمية

بعد وقوف الطالب على شكل  -4

صفين يقوم الطالب تباعا بقذف الكرة 

الى اعلى من الشبكة ثم القفز لضرب 

 الكرة ضربة ساحقة

 

  

 

 

التأكيد على النظر الى ملعب 

الفريق المنافس اثناء تأدية 

 الضربة

 

 

 

 

 

 

 

  أعطاء تمارين تهدئة وأرتخاء د19 القسم الختامي

 لعضالت الجسم

 االنصراف بااليعان الرياضي 
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 (3الوحدة التعليمية )

 تجريبيةللمجموعة ال

 

 

  

 الوحدة/ الثالثة                                                                           الهدف التربوي/ التعاون واالحترام

 الهدف التعليمي/ تعلم مهارة الضرب  د09الزمن/ 

 الساحق طالب 29عدد الطالب/
 

 المالحظات التنظيم التفاصيل الزمن اقسام الوحدة

 قسم التحضيريال

 

 د11

 

-هيئة االدوات ثم سير أخذ الغياب و

 تمطية كافة المجاميع العضلية-لة هرو

×××××× 

 ه      

 الدقة في أخذ الغياب -

 يعمل افراد العينة معا -

 التأكيد على الوقوف الصحيح -

 القسم الرئيسي

 

 القسم التعليمي

 د51

 

 د29

 

 

تعليم الطالب مهارة الضرب الساحق 

 االكتشاف الموجه  بأسلوب

 

 

× × × ×         

×        ×             

×        × 

 ه      

    

 

يقوم المدرس بطرح االسئلة الى 

 الطالب وينتظر االجابة 

 القسم  التطبيقي

 

 التمرين االول

 

 

 

 

 

 التمرين الثاني

 

 

 

 التمرين الثالث

 

 

 

 

 

 التمرين الرابع

 د41

 

 د12

 

 

 

 

 

 د12

 

 

 

 د11

 

 

 

 

 

 د19

 

 

يقل الطالب خلل خط الهجوم على -1

شكل قطار يرمي الطالب االول الكرة 

بعناية الى المعد في المركز 

(لضربها الواحد تلو االخر وعلى 3)

الطالب سرعة التقدم مطبقا خطوات 

 الضربة الهجومية             

يقل الطالب على شكل قاطرتين -2

ويقوم الطالب االول باداء الضربة 

 لفريق المنافسلملعب ا

يقل احد الطالب في منطقة -3

االرسال الداء االرسال الى المدرس 

الذي يقل في المنطقة الهجومية قرب 

الشبكة والذي يعمل على اعداد الكرة 

الى الطالب االول الذي يقوم بأداء 

 الضربة

نفس التمرين السابق لكن يقوم  -4

المدرس بأعداد الكرة بالتبادل الى 

 (4(و)2مركزي)

 

 

  

 

التأكيد على النظر الى ملعب 

الفريق المنافس اثناء تأدية 

 الضربة

 

 

 

التاكيد على عدم مس خط 

 المنتصل اثناء الهبوط

 

 

 

 

 

 

 

 

  أعطاء تمارين تهدئة وأرتخاء د19 القسم الختامي

واعطاء توجيهات عن  لعضالت الجسم

 اداء المهارات

  

 االنصراف بااليعان الرياضي
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 (4التعليمية )الوحدة 

 للمجموعة التجريبية

  

  

 الوحدة/ الرابعة                                                                          الهدف التربوي/ التعاون واالحترام

 الهدف التعليمي/ تعلم مهارة الضرب  د09الزمن/ 

 الساحق طالب 29عدد الطالب/

 
 

 المالحظات التنظيم صيلالتفا الزمن اقسام الوحدة

 القسم التحضيري

 

 د11

 

-هيئة االدوات ثم سير أخذ الغياب و

 تمطية كافة المجاميع العضلية-لة هرو

×××××× 

 ه      

 الدقة في أخذ الغياب -

 يعمل افراد العينة معا -

 التأكيد على الوقوف الصحيح -

 القسم الرئيسي

 

 القسم التعليمي

 د51

 

 د29

 

 

مهارة الضرب الساحق تعليم الطالب 

عن طريق بأسلوب االكتشاف الموجه 

توجيه المدرس لمجموعة من االسئلة 

 وينتظر االجابة عليها

 

× × × ×         

×        ×             

×        × 

 ه      

    

التأكيد على تسلسل االسئلة حسب 

اجزاء المهارة للوصول الى 

 االداء الصحيح

 القسم  التطبيقي

 

 التمرين االول

 

 

 

 

 

 

 التمرين الثاني

 

 

 

 التمرين الثالث

 

 

 

 

 

 

 التمرين الرابع

 

 

 

 د41

 

 د12

 

 

 

 

 

 

 د12

 

 

 

 د11

 

 

 

 

 

 

 د19

 

 

يقل الطالب على شكل صفين -1

متقابلين الصل االول في احد جهتي 

الملعب والثاني في الملعب المنافس 

حيث يقوم الطالب االول من احد 

الى الطالب الجهتين باعداد الكرة 

االول من الجهة المقابلة والذي يقوم 

 بدوره بأداء الضربة للكرة 

اعادة التمرين السابق لكن يؤدى -2

(ومرة من المركز 2مرة من المركز )

 (4رفم)

 

يقل الطالب خلل خط الهجوم -3

ويقل احد الطالب في الجهة المقابلة 

من الملعب  خلل منطقة االرسال 

المدرس  ويقوم بأرسال الكرة الى

الواقل في نفس ملعب االعب 

الضارب بدوره يعد المدرس الكرة 

 للطالب الذي يؤدي الضرب الساحق

نفس التمرين السابق لكن بتبادل  -4

 (4(و)2اداء الضربة من المركزين )

 

 

× 

× 

× 

__ 

 ه

× 

× 

× 

 

 

 

 

 

التأكيد على النظر الى ملعب 

الفريق المنافس اثناء تأدية 

 الضربة

 

 

 

 

 

 

 

  أعطاء تمارين تهدئة وأرتخاء د19 الختامي القسم

 لعضالت الجسم

 االنصراف بااليعان الرياضي 
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 (1الوحدة التعليمية )

 للمجموعة التجريبية

  

  

 الوحدة/ الخامسة                                                                         الهدف التربوي/ التعاون واالحترام

 الهدف التعليمي/ تعلم مهارة الضرب  د09الزمن/ 

 الساحق طالب 29عدد الطالب/

 

 

 المالحظات التنظيم التفاصيل الزمن اقسام الوحدة

 القسم التحضيري

 

 د11

 

-هيئة االدوات ثم سير أخذ الغياب و

 تمطية كافة المجاميع العضلية-لة هرو

×××××× 

 ه      

 الدقة في أخذ الغياب -

 ة معايعمل افراد العين -

 التأكيد على الوقوف الصحيح -

 القسم الرئيسي

 

 القسم التعليمي

 د51

 

 د29

 

 

تعليم الطالب مهارة الضرب الساحق 

عن طريق بأسلوب االكتشاف الموجه 

توجيه المدرس لمجموعة من االسئلة 

 وينتظر االجابة 

 

× × × ×         

×        ×             

×        × 

 ه      

    

د على تسلسل االسئلة حسب التأكي

اجزاء المهارة للوصول الى 

 االداء الصحيح

 القسم  التطبيقي

 

 التمرين االول

 

 

 

 

 

 التمرين الثاني

 

 التمرين الثالث

 

 

 التمرين الرابع

 

 

 

 

 د41

 

 د19

 

 

 

 

 

 د12

 

 د11

 

 

 د12

 

 

وقوف الطالب ثالث صفوف امام  -1

الشبكة ألداء مراحل  الضرب الساحق 

 –الضرب  -االرتقاء-)االقتراب

 4و3و2الهبوط( من المراكز االمامية 

 بدون كرة

 

 أداء نفس التمرين بالكرة-2

  

نفس التمرين السابق لكن يقل  -3

ثالثة طالب يقومون باالعداد في 

 الجهة المقابلة القريبة من الشبكة

نفس التمرين السابق لكن بتبادل  -4

 4و3و2اماكن الطالب بين المراكز

 

  

 

 

يد على وضع القدمين التأك

 والذراعين

 

 

 

  أعطاء تمارين تهدئة وأرتخاء د19 القسم الختامي

 لعضالت الجسم

  

 االنصراف بااليعان الرياضي
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 (5الوحدة التعليمية )

 للمجموعة التجريبية

 

  

  

 الهدف التربوي/ التعاون واالحترام     الوحدة/ السادسة                                                                    

 الهدف التعليمي/ تعلم مهارة الضرب  د09الزمن/ 

 الساحق طالب 29عدد الطالب/

 

 المالحظات التنظيم التفاصيل الزمن اقسام الوحدة

 القسم التحضيري

 

-هيئة االدوات ثم سير أخذ الغياب و د11

 تمطية كافة المجاميع العضلية-لة هرو

×××××× 

 ه      

 الدقة في أخذ الغياب -

 يعمل افراد العينة معا -

 التأكيد على الوقوف الصحيح -

 القسم الرئيسي

 

 القسم التعليمي

 

 

 

 

 

 

 د51

 

 د29

 

 

تعليم الطالب مهارة الضرب الساحق 

عن طريق بأسلوب االكتشاف الموجه 

توجيه المدرس لمجموعة من االسئلة 

 وينتظر االجابة 

 

 

× × × ×         

×        ×             

×        × 

 ه      

    

التأكيد على تسلسل االسئلة حسب 

اجزاء المهارة للوصول الى 

 االداء الصحيح

 

 

 

 

 

 

  

 القسم  التطبيقي

 

 التمرين االول

 

 

 

 

 

 

 

 

 التمرين الثاني

 

 

 

 التمرين الثالث

 

 

 التمرين الرابع

 د41

 

 د12

 

 

 

 

 

 

 

 

 د11

 

 

 

 د12

 

 

 د19

 

 

ثة طالب ممسكين بكرة يقل ثال-1

بجوار الشبكة ويقوم الطالب 

الضاربون بأتخاذ خطوات االقتراب 

وفي هذه اللحظة يقوم الطالب 

الممسكون بالكرة بأخذ خطوة للجانب 

أو لالمام لتغيير وضع الكرة وعلى 

الضارب أن يقوم بتحويل مساره في 

الخطوة االخيرة من االرتقاء حسب 

 وضع الكرة الجديد

التمرين السابق لكن يقوم نفس  -2

الطالب الممسكون بالكرة بقذفها العلى 

ويقوم الضاربون باالقتراب واالرتقاء 

 ومسك الكرة من اعلى نقطة

يقوم نفس الطالب الممسكين بالكرة -3

بأعداد الكرة للطالب اللذين يقومون 

 4و2بضرب الكرة من المركزين

نفس التمرين السابق لكن بتبادل  -4

 4و2ب بين المركزيناماكن الطال

 التأكيد على اداء المهارات 

 بصورة صحيحة

 

 

 

 

 

 

  أعطاء تمارين تهدئة وأرتخاء د19 القسم الختامي

 لعضالت الجسم

 االنصراف بااليعان الرياضي 
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 (7الوحدة التعليمية )

 للمجموعة التجريبية

  

 الهدف التربوي/ التعاون واالحترام                              الوحدة/ السابعة                                            

 الهدف التعليمي/ تعلم مهارة الضرب  د09الزمن/ 

 الساحق طالب 29عدد الطالب/

 

 المالحظات التنظيم التفاصيل الزمن اقسام الوحدة

-هيئة االدوات ثم سير أخذ الغياب و د11 القسم التحضيري

 اميع العضليةتمطية كافة المج-لة هرو

×××××× 

 ه      

 الدقة في أخذ الغياب -

 يعمل افراد العينة معا -

 التأكيد على الوقوف الصحيح -

 القسم الرئيسي

 

 القسم التعليمي

 د51

 

 د29

 

 

تعليم الطالب مهارة الضرب الساحق 

عن طريق بأسلوب االكتشاف الموجه 

توجيه المدرس لمجموعة من االسئلة 

 وينتظر االجابة 

 

× × × ×         

×        ×             

×        × 

 ه      

    

التأكيد على تسلسل االسئلة حسب 

اجزاء المهارة للوصول الى 

 االداء الصحيح

 القسم  التطبيقي

 

 التمرين االول

 

 

 

 

 

 

 التمرين الثاني

 

 التمرين الثالث

 

 

 التمرين الرابع

 د41

 

 د12

 

 

 

 

 

 

 د11

 

 د19

 

 

 د12

 

 

قوف الطالب على شكل صل بعد و-1

خلل خط الهجوم يقوم احد الطالب 

بأداء االرسال من نفس جهة الملعب 

الى الطالب الذي يقل في المركز 

(والذي يقوم بدوره بأعداد الكرة الى 3)

الطالب االول الذي يؤدي الضربة 

 الساحقة

نفس التمرين السابق وضرب الكرة  -2

 4و 2من المركزين 

ابق مع تبادل نفس التمرين الس-3

الطالبين المؤديان للضربة بين 

 4و2المركزين 

يقل الطالب على شكل صفين  -4

خلل خط الهجوم ويقوم اثنين من 

الطالب بأداء االرسال من الملعب 

المقابل الى الطالبين الواقفين في 

منتصل الملعب الذي يقومان بدورها 

بأستقبال الكرة من االسفل وتوجيهها 

ذي يقوم بأعداد الكرة الى الطالبين ال

الى الطالب االول في الصل والذي 

 يقوم بضرب الكرة ضربا ساحقا 

 

  

 

 

 

 

 

 

  أعطاء تمارين تهدئة وأرتخاء د19 القسم الختامي

 لعضالت الجسم

  

 االنصراف بااليعان الرياضي

 

 



 888 

 (8وحدة التعليمية )

 للمجموعة التجريبية

  

 الهدف التربوي/ التعاون واالحترام                                                      الوحدة/ الثامنة                     

 الهدف التعليمي/ تعلم مهارة الضرب  د09الزمن/ 

 الساحق طالب 29عدد الطالب/

 

 المالحظات التنظيم التفاصيل الزمن اقسام الوحدة

- هيئة االدوات ثم سيرأخذ الغياب و د11 القسم التحضيري

 تمطية كافة المجاميع العضلية-لة هرو

×××××× 

 ه      

 الدقة في أخذ الغياب -

 يعمل افراد العينة معا -

 التأكيد على الوقوف الصحيح -

 القسم الرئيسي

 

 القسم التعليمي

 د51

 

 د29

 

 

تعليم الطالب مهارة الضرب الساحق 

عن طريق بأسلوب االكتشاف الموجه 

السئلة توجيه المدرس لمجموعة من ا

 وينتظر االجابة 

 

× × × ×         

×        ×             

×        × 

 ه      

    

التأكيد على تسلسل االسئلة حسب 

اجزاء المهارة للوصول الى 

 االداء الصحيح

 القسم  التطبيقي

 

 التمرين االول

 

 

 

 

 

 

 

 

 التمرين الثاني

 

 التمرين الثالث

 

 

 

 

 التمرين الرابع

 د41

 

 د12

 

 

 

 

 

 

 

 

 د12

 

 د19

 

 

 

 

 د12

 

 

يقل الطالب على شكل ثالثة  --1

صفوف خلل خط الهجوم ويقوم احد 

الطالب بأداء االرسال من الملعب 

المقابل الى الطالب الواقل في 

منتصل الملعب الذي يقوم بدوره 

بأستقبال الكرة من االسفل وتوجيهها 

الى الطالب الذي يقوم بأعداد الكرة الى 

من كل الصل والذي  الطالب االول

 يقوم بضرب الكرة ضربا ساحقا

نفس التمرين السابق مع تبادل -2

 االماكن بين الصفوف الثالثة

يقل الطالب على شكل صل خلل -3

خط الهجوم ويقل المدرس من الجهة 

المقابلة من الملعب بأعداد الكرةالى 

أماكن مختلفة من الشبكة الى الطالب 

 الذي يقوم بضربها ساحقا.

نفس التمرين السابق مع أخذ -4

 الطالب لخطوة لليمين ولليسار

  

 

 

 

 

 

 

  أعطاء تمارين تهدئة وأرتخاء د19 القسم الختامي

 لعضالت الجسم

  

 االنصراف بااليعان الرياضي

 

 

 

 

 

 

 



 888 

 (0الوحدة التعليمية )

 للمجموعة التجريبية 

  

 الهدف التربوي/ التعاون واالحترام                                  الوحدة/ التاسعة                                        

الهدف التعليمي/ تعلم مهارة حائط  د09الزمن/ 

 الصد طالب 29عدد الطالب/

 

 المالحظات التنظيم التفاصيل الزمن اقسام الوحدة

-هيئة االدوات ثم سير أخذ الغياب و د11 القسم التحضيري

  اميع العضليتمطية كافة المج-لة هرو

 الساحق 

 

×××××× 

 ه      

 الدقة في أخذ الغياب -

 يعمل افراد العينة معا -

 التأكيد على الوقوف الصحيح -

 القسم الرئيسي

 

 القسم التعليمي

 د51

 

 د29

 

 

 حائط الصدتعليم الطالب مهارة 

عن طريق بأسلوب االكتشاف الموجه 

 توجيه المدرس لمجموعة من االسئلة 

 

 

× × × ×         

×        ×             

×        × 

 ه      

    

التأكيد على تسلسل االسئلة حسب 

اجزاء المهارة للوصول الى 

 االداء الصحيح

 القسم  التطبيقي

 

 التمرين االول

 

 

 

 التمرين الثاني

 

 

 التمرين الثالث

 

 

 

 التمرين الرابع

 

 

 

 د41

 

 د11

 

 

 

 د12

 

 

 د12

 

 

 

 د19

 

 

طالب على شكل بعد وقوف ال -1

صفين يقوم الطالب االول من كل 

صل بالوقوف قرب الشبكة وأداء 

 القفز بالقدمين معا 

نفس التمرين السابق مع رفع -2

 الذراعين عاليا 

 

بعد وقوف الطالب قرب الشبكة -3

يؤدي الطالب االول التكنيك الكامل 

 لحائط الصد على الشبكة بدون كرة.

 

حرك نفس التمرين السابق مع ت -4

الطالب لليمين واليسار امام الشبكة 

 لتأدية حائط الصد

 

 

 

  

 

 التأكيد على عدم مس الشبكة

 

 

 

 

 التأكيد على نشر االصابع 

 

 

التأكيد على حركة القدمين 

 والذراعين

  أعطاء تمارين تهدئة وأرتخاء د19 القسم الختامي

 لعضالت الجسم

  

 االنصراف بااليعان الرياضي
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 (19التعليمية )الوحدة 

 للمجموعة التجريبية

 

 

 الوحدة/ العاشرة                                                                          الهدف التربوي/ التعاون واالحترام

الهدف التعليمي/ تعلم مهارة حائط  د09الزمن/ 

 الصد طالب 29عدد الطالب/

 

 المالحظات تنظيمال التفاصيل الزمن اقسام الوحدة

-هيئة االدوات ثم سير أخذ الغياب و د11 القسم التحضيري

 تمطية كافة المجاميع العضلية-لة هرو

×××××× 

 ه      

 الدقة في أخذ الغياب -

 يعمل افراد العينة معا -

 التأكيد على الوقوف الصحيح -

 القسم الرئيسي

 

 القسم التعليمي

 د51

 

 د29

 

 

 ئط الصدحاتعليم الطالب مهارة 

عن طريق بأسلوب االكتشاف الموجه 

 توجيه المدرس لمجموعة من االسئلة 

  

 

× × × ×         

×        ×             

×        × 

 ه      

    

التأكيد على سماع الطالب لكل 

 االسئلة واالجابة عليها بوضوح

 القسم  التطبيقي

 

 التمرين االول

 

 

 

 

 

 التمرين الثاني

 

 

 

 

 ن الثالثالتمري

 

 

 

 التمرين الرابع

 

 

 د41

 

 د12

 

 

 

 

 

 د11

 

 

 

 

 د19

 

 

 

 د12

 

 

يقل الطالب امام الشبكة على شكل -1

صفين ويقوم الطالب االول من كل 

صل بأداء صد الكرة التي يقوم 

برفعها   المدرس ألعلى الشبكة من 

 جهة الملعب االخر

 

نفس التمرين السابق مع اداء -2

داء حائط المدرس الضرب الساحق وإ

 الصد من قبل الطالب

 

 

بعد وقوف الطالب على شكل ثالثة  -2

صفوف امام الشبكة يتقدم الطالب 

االول من كل صل الداء مهارة حائط 

 الصد بالكرة

نفس التمرين السابق مع اخذ خطوة  -4

 لليمين واداء حائط الصد بالكرة

 

 

  

  أعطاء تمارين تهدئة وأرتخاء د19 القسم الختامي

 ت الجسملعضال

 االنصراف بااليعان الرياضي 
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 (11الوحدة التعليمية )

 للمجموعة التجريبية

 

 

 الوحدة/ الحادية عشر                                                                   الهدف التربوي/ التعاون واالحترام

الهدف التعليمي/ تعلم مهارة حائط  د09الزمن/ 

 الصد طالب 29ب/عدد الطال

 

 

 

 المالحظات التنظيم التفاصيل الزمن اقسام الوحدة

-هيئة االدوات ثم سير أخذ الغياب و د11 القسم التحضيري

 تمطية كافة المجاميع العضلية-لة هرو

×××××× 

 ه      

 الدقة في أخذ الغياب -

 يعمل افراد العينة معا -

 التأكيد على الوقوف الصحيح -

 القسم الرئيسي

 

 القسم التعليمي

 د51

 

 د29

 

 

 حائط الصدتعليم الطالب مهارة 

عن طريق بأسلوب االكتشاف الموجه 

توجيه المدرس لمجموعة من االسئلة 

 واالجابة عليها من قبل الطالب

 

× × × ×         

×        ×             

×        × 

 ه      

    

التأكيد على تسلسل االسئلة حسب 

لوصول الى اجزاء المهارة ل

 االداء الصحيح

 القسم  التطبيقي

 

 التمرين االول

 

 

 

 

 التمرين الثاني

 

 التمرين الثالث

 

 

 التمرين الرابع

 

 

 

 د41

 

 د19

 

 

 

 

 د11

 

 د12

 

 

 د12

 

 

يقل الطالب على شكل صفين -1

متقابلين كل صل في احد جهتي 

الملعب ويقفزالطالب االول من كل 

صل بالقفز مع مد الذراعين عاليا 

 على الشبكة بدون كرة

اداء نفس التمرين مع اداء خطوة -2

 جري  ثم القفز عاليا

نفس التمرين السابق مع اداء القفز -3

ثم اخذ خطوة جري والقفز مرة أخرى 

 على الشبكة

يقل لربعة طالب في احد جهتي  -4

الملعب وفي الجهة المقابلة يقل 

الطالب على شكل صل امام الشبكة 

ات الساحقة التي للقيام بصد الضرب

يقوم بها الطالب االربعة في اماكن 

 مختلفة من الملعب القابل

  

 

التأكيد على مد الذراعين وعدم 

 ترك فراغ بينهما

 

 

 

 

 

 التأكيد على نشر االصابع

  أعطاء تمارين تهدئة وأرتخاء د19 القسم الختامي

 لعضالت الجسم

  

 االنصراف بااليعان الرياضي

 

 

 

 

 



 881 

 (12يمية )الوحدة التعل

 للمجموعة التجريبية

 

 الوحدة/ الثانية عشر                                                                   الهدف التربوي/ التعاون واالحترام

الهدف التعليمي/ تعلم مهارة حائط  د09الزمن/ 

 الصد طالب 29عدد الطالب/

 

 

 مالحظاتال التنظيم التفاصيل الزمن اقسام الوحدة

-هيئة االدوات ثم سير أخذ الغياب و د11 القسم التحضيري

 تمطية كافة المجاميع العضلية-لة هرو

×××××× 

 ه      

 الدقة في أخذ الغياب -

 يعمل افراد العينة معا -

 التأكيد على الوقوف الصحيح -

 القسم الرئيسي

 

 القسم التعليمي

 د51

 

 د29

 

 حائط الصدتعليم الطالب مهارة 

عن طريق أسلوب االكتشاف الموجه ب

توجيه المدرس لمجموعة من االسئلة 

وينتظر االجابة وبعد سماعها واالنتهاء 

 منها يتم االنتقال الى القسم التطبيقي 

 

× × × ×         

×        ×             

×        × 

 ه      

    

 

التأكيد على سماع الطالب لكل 

 ااالسئلة بوضوح واالجابة عليه

 القسم  التطبيقي

 

 التمرين االول

 

 

 

 

 التمرين الثاني

 

 

 التمرين الثالث

 

 

 التمرين الرابع

 

 

 

 د41

 

 د19

 

 

 

 

 د11

 

 

 د12

 

 

 د12

 

 

بعد وقوف الطالب على شكل -1

م يقوم 2صفين متقاباين والبعد بينهما 

كل طالبين متقابلين باللعب معا حيث 

يقوم احدهما بالضرب الساحق واألخر 

 الصد واالثنين من وضع الثبات بحائط 

أداء نفس التمرين السابق على -2

الشبكة مع التكنيك الكامل للمهارتين 

 وبدون كرة 

 نفس التمرين السابق بالكرة-3

 

 

يقوم المدرس بأعداد الكرات -4

ويقوم  4و2بالتبادل الى مركزي 

الطالب تباعا بعد وقوفهم صفين أمام 

ب الشبكة بأداء الضرب الساحق للطال

الذين يقومون بصد الكرات من الملعب 

 المقابل

 

 

 

  

  أعطاء تمارين تهدئة وأرتخاء د19 القسم الختامي

 لعضالت الجسم

  

 االنصراف بااليعان الرياضي

 

 

 



 888 

 (13الوحدة التعليمية )

 للمجموعة التجريبية

 

 الهدف التربوي/ التعاون واالحترام              الوحدة/ الثالثة عشر                                                     

الهدف التعليمي/ تعلم مهارة حائط  د09الزمن/ 

 الصد طالب 29عدد الطالب/

 

 المالحظات التنظيم التفاصيل الزمن اقسام الوحدة

-هيئة االدوات ثم سير أخذ الغياب و د11 القسم التحضيري

 تمطية كافة المجاميع العضلية-لة هرو

×××××× 

 ه      

 الدقة في أخذ الغياب -

 يعمل افراد العينة معا -

 التأكيد على الوقوف الصحيح -

 القسم الرئيسي

 

 القسم التعليمي

 د51

 

 د29

 

  

 حائط الصدتعليم الطالب مهارة 

عن طريق بأسلوب االكتشاف الموجه 

توجيه المدرس لمجموعة من االسئلة 

وينتظر االجابة وبعد سماعها واالنتهاء 

 ها يتم االنتقال الى القسم التطبيقي من

  

 

× × × ×         

×        ×             

×        × 

 ه      

    

التأكيد على تسلسل االسئلة حسب 

اجزاء المهارة للوصول الى 

 االداء الصحيح

 القسم  التطبيقي

 

 التمرين االول

 

 

 

 

 

 التمرين الثاني

 

 

 

 التمرين الثالث

 

 

 

 

 بعالتمرين الرا

 

 د41

 

 د12

 

 

 

 

 

 د12

 

 

 

 د11

 

 

 

 

 د19

 

 

يقل الطالب على شكل صفين أمام -1

الشبكة يقابلهما طالبين في النصل 

األخر من الملعب وبينهما الشبكة 

ويكون أحدهما ممسك بالكرة يقوم 

بأعداد الكرة واالخريقوم باداء حائط 

 الصد مع تحرك الطالبين على الشبكة 

سابق مع قيام القيام بنفس التمرين ال-2

الطالب القائم بالصد بالوثب العلى 

ولمس الكرة ودفعها لتسقط من يد 

 االعب الممسك بالكرة

يقوم طالبين كل منهما في نصل -3

ملعب وبينهما الشبكة أحدهما ممسك 

بالكرة واألخر يقوم بأداء حائط الصد 

مع تحريك الطالبين على الجانبين بأخذ 

 الطالبين خطوة نحلقة

التمرين السابق لكن يأخذ نفس  -4

 الطالب خطوة تقاطع للجانب

  

 

التأكيد على مد الذراعين وعدم 

 ترك فراغ بينهما

 

 

 

 

 

 

  أعطاء تمارين تهدئة وأرتخاء د19 القسم الختامي

 لعضالت الجسم

  

 االنصراف بااليعان الرياضي
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 (14الوحدة التعليمية )

 للمجموعة التجريبية

 

 ة عشر                                                                   الهدف التربوي/ التعاون واالحترامالوحدة/ الرابع

الهدف التعليمي/ تعلم مهارة حائط  د09الزمن/ 

 الصد طالب 29عدد الطالب/

 

 المالحظات التنظيم التفاصيل الزمن اقسام الوحدة

-االدوات ثم سير هيئة أخذ الغياب و د11 القسم التحضيري

 تمطية كافة المجاميع العضلية-لة هرو

×××××× 

 ه      

 الدقة في أخذ الغياب -

 يعمل افراد العينة معا -

 التأكيد على الوقوف الصحيح -

 القسم الرئيسي

 

 القسم التعليمي

 د51

 

 د29

 

 

 حائط الصدتعليم الطالب مهارة 

عن طريق بأسلوب االكتشاف الموجه 

مجموعة من االسئلة توجيه المدرس ل

وينتظر االجابة وبعد سماعها واالنتهاء 

 منها يتم االنتقال الى القسم التطبيقي

  

 

× × × ×         

×        ×             

×        × 

 ه      

    

التأكيد على تسلسل االسئلة حسب 

اجزاء المهارة للوصول الى 

 االداء الصحيح

 القسم  التطبيقي

 

 لالتمرين االو

 

 

 

 

 التمرين الثاني

 

 

 التمرين الثالث

 

 

 

 

 التمرين الرابع

 

 د41

 

 د12

 

 

 

 

 د12

 

 

 د11

 

 

 

 

 د19

 

 

يقوم ثالثة طالب بالوقوف على احد -1

طرفي الملعب والقيام بالضرب 

الساحق للكرة ويقوم الطالب في الجهة 

المقابلة بحائط الصد بالوثب والتحرك 

 للجانب للمس الثالث كرات 

فس التمرين مع وقوف اربعة أعادة ن-2

طالب يمسكون بالكرة ويقومون 

 بالضرب الساحق

يتقدم الطالبين من كل صل للقيام  -3

بصد الكرات التي يضربها المدرس 

من الجهة المقابلة للملعب مع أخذ 

 خطوة نحلقة

نفس التمرين السابق مع وقوف احد -4

الطالب خلل خط االرسال للقيام 

رس الذي بدوره بأرسال الكرة الى المد

يضرب الكرة الى الطالب للقيام 

 بصدها

  

 

التأكيد على مد الذراعين وعدم 

 ترك فراغ بينهما

 

 

 

 

 

 التأكيد على نشر االصابع

  أعطاء تمارين تهدئة وأرتخاء د19 القسم الختامي

 لعضالت الجسم

  

 االنصراف بااليعان الرياضي

 

 

 

 

 

 

 

 



 888 

 (11الوحدة التعليمية )

 تجريبيةللمجموعة ال

 

 الوحدة/ الخامسة عشر                                                                  الهدف التربوي/ التعاون واالحترام

الهدف التعليمي/ تعلم مهارة حائط  د09الزمن/ 

 الصد طالب 29عدد الطالب/

 

 المالحظات التنظيم التفاصيل الزمن اقسام الوحدة

-هيئة االدوات ثم سير أخذ الغياب و د11 القسم التحضيري

 تمطية كافة المجاميع العضلية-لة هرو

×××××× 

 ه      

 الدقة في أخذ الغياب -

 يعمل افراد العينة معا -

 التأكيد على الوقوف الصحيح -

 القسم الرئيسي

 

 القسم التعليمي

 د51

 

 د29

 

 

 

 حائط الصدتعليم الطالب مهارة 

عن طريق  بأسلوب االكتشاف الموجه

توجيه المدرس لمجموعة من االسئلة 

وينتظر االجابة وبعد سماعها واالنتهاء 

 منها يتم االنتقال الى القسم التطبيقي

  

 

× × × ×         

×        ×             

×        × 

 ه      

    

التأكيد على سماع الطالب لكل 

 االسئلة

 القسم  التطبيقي

 

 التمرين االول

 

 

 

 

 رين الثانيالتم

 

 

 

 

 

 التمرين الثالث

 

 

 التمرين الرابع

 

 

 

 د41

 

 د11

 

 

 

 

 د12

 

 

 

 

 

 د12

 

 

 د19

 

 

يقل كل طالبين على احد جهتي  -1

الملعب للقيام بصد الكرات المضروبة 

ساحقا الى اماكن مختلفة من الشبكة  

من قبل الطالب الواقفين في الجهة 

 المقابلة 

 يقل المدرس في احد جهتي الملعب-2

ويقوم بضرب الكرة بالتبادل الى 

من الجهة المقابلة الى  4و2المركزين 

نفس الطالب الذي يقوم بصدها مرة من 

ويقوم  4ومرة من المركز2المركز 

 الطالب تباعا بنفس التمرين.

نفس التمرين السابق مع قيام احد  -3

الطالب بأرسال الكرة الى الطالب 

 الذي يقوم بأعدادها الى المدرس.

فس التمرين السابق مع تبادل ن-4

 حهتي الملعب

  

 

 

 

 

 

 

  أعطاء تمارين تهدئة وأرتخاء د19 القسم الختامي

 لعضالت الجسم
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 (15الوحدة التعليمية )

 للمجموعة التجريبية

 / التعاون واالحترامالوحدة /السادسة عشر                                                                  الهدف التربوي

الهدف التعليمي/ تعلم مهارة حائط  د09الزمن/ 

 الصد طالب 29عدد الطالب/

 

 المالحظات التنظيم التفاصيل الزمن اقسام الوحدة

-هيئة االدوات ثم سير أخذ الغياب و د11 القسم التحضيري

 تمطية كافة المجاميع العضلية-لة هرو

×××××× 

 ه      

 ابالدقة في أخذ الغي -

 يعمل افراد العينة معا -

 التأكيد على الوقوف الصحيح -

 القسم الرئيسي

 

 القسم التعليمي

 د51

 

 د29

 

 

 

 حائط الصدتعليم الطالب مهارة 

عن طريق بأسلوب االكتشاف الموجه 

توجيه المدرس لمجموعة من االسئلة 

وينتظر االجابة وبعد سماعها واالنتهاء 

 لتطبيقيمنها يتم االنتقال الى القسم ا

  

 

× × × ×         

×        ×             

×        × 

 ه      

    

التأكيد على سماع الطالب لكل 

 االسئلة

 القسم  التطبيقي

 التمرين االول

 

 

 

 

 التمرين الثاني

 

 

 

 

 

 

 التمرين الثالث

 

 

 

 التمرين الرابع

 

 

 د41

 د11

 

 

 

 

 د12

 

 

 

 

 

 

 د19

 

 

 

 د12

 

فين خلل يقل الطالب على شكل ص-1

الشبكة يقوم الطالب تباعا بصد 

والمضروبة 4و3و2الكرات منالمراكز

ساحقا من قبل المدرس في الجهة 

 المقابلة من الملعب

يقل الطالب صفين يقوم كل طالب -2

بأداء تمرير الكرة الى الطالب 

المتمركزفي المنطقة الخلفية والذي 

يقوم بدوره بأعدادها الى الطالب 

المقابلة والذي الواقل في الجهة 

يضرب الكرة الى الطالب االول للقيام 

 بصدها 

نفس التمرين السابق مع تبادل -3

 جهتي الملعب

 

 

يقل ثالثة طالب خلل خط  -4

االرسال يقومون بأرسال الكرات الى 

ثالثة طالب في منتصل الملعب 

والذين يقومون بأعدادها الى الطالب 

االول من كل صل للقيام بضربها 

لى الطالب الذين يقفون في ساحقا ا

 الجهة المقابلة والذين يقومون بصدها

  

 

 

 

 

 

 

  أعطاء تمارين تهدئة وأرتخاء د19 القسم الختامي

 لعضالت الجسم

  

 االنصراف بااليعان الرياضي
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  Abstract of the thesis   
------------------------------------------------------------- 

 
 

The Effect of Guided Discovery Method in the 
Realization and Learning Some Basic Skills in 

Volleyball 

 
 
 The importance of the study lies in learning process and the 
possible ways to develop it by using new methods and styles which 
promote and improve the level of learners performance and promote 
their mental abilities by making them participated in learning process, 
also the study refers to the big effect of these methods including guided 
discovery method in learning many skills in sports games, and Volleyball 
one of them.  
 
 
The problem of the study: 
 

When the researcher followed the teaching process and learners 
performance in collage of physical education/the second stage, she 
observed that there is no noticeable and quick development in basic 
skills performance in Volleyball, and this is because of variety shortage in 
teaching methods and also because there is no connection between 
them in one hand and the motor learning methods in other hand, and 
also because there is no usage for various methods of knowledge which 
fit the students of this stage. 

 
 

The aims of the study are: 
 

1. Identifying the effect of the guided discovery method in the 
realization. 

2. Identifying the effect of the guided discovery method in learning 
the two skills in Volleyball: spiking and blocking. 

 
 
 



 B 

 
The hypotheses of the study are: 
 

1. There are no significant differences in the results of the 
experimental and controlling groups in pre and post tests for the 
realization. 

2. There are no significant differences in the results of the 
experimental and controlling groups in post test for the 
realization. 

3. There are no significant differences in the results of the 
experimental and controlling groups in pre and post tests for the 
two skills in Volleyball: spiking and blocking. 

4. There are no significant differences in the results of the 
experimental and controlling groups in post test for the two skills: 
spiking and blocking.   

 
 
The fields of the study are: 
 

Human Field: Sample of the second stage students in collage of physical 
education\university of Diyala for the academic year 2009-2010. 
Time Field: The second semester from 16/2/2010 to 20  / 7 /2010. 
Place Field: Volleyball gymnasium - collage of physical education/ 
university of Diyala. 
 
 
The conclusions of the study are: 
 

1. The results showed that the guided discovery method has positive 
effect in the realization process. 

2. The experimental group exceeded the controlling group in the 
mental skills of realization. 

3. The guided discovery method has positive effect in learning the 
two skills: spiking and blocking and this through the significant 
differences in favor of post test for the experimental and 
controlling groups. 

4. The experimental group exceeded the controlling group in 
learning spiking skill.  

5. The results showed that there is an approximate improvement in 
learning blocking skill between the experimental and controlling 
groups.    

 



 C 

The recommendations of the study are: 
 

1. The necessity of using the guided discovery method, being one of 
the followed methods for teaching and preparing the students of 
physical education. 

2. Using the guided discovery method in teaching motor skills for the 
various sports games. 

3. Encouraging the students to use self-feedback during the 
performance. 

4. The necessity of having the ability to use the modern teaching 
methods and in learning the motor skills. 

5. Making similar researches and studies for the rest basic skills in 
Volleyball and the rest sports games. 
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