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 -:الباب األول  -1
 : وأهمية البحثالمقدمة  -0-0
يهتتتم المختصتتون بتتدرب التربيتتة الريااتتية بييجتتاد الطريقتتة ا  اتت   يصتتا   

التعلتيم  االتعلتيم وتننولوجيت وص  إليه المادة التعليمية للطالب، و ي ظ  التطور الذي
زاد االهتمتتام بطرائتتق التتتدريب التتتي تعتمتتد علتتى إشتتراف الطالتتب وزجتته  تتي موا تتف 

وتعتدد  هتذا الطرائتق متن حيتث . الوا ت تشبه إلى حد نبيتر خبترا   تعليمية متفاعلة
تساعد  ي زيادة  اعليتها وتحقيقها لألهتداف خاصة  وإمنانيا  أساليباعتمادها على 

 .التعليمية المطلوبة
إلتتى انتستتاب  يوتؤنتتد نظريتتا  التتتعلم علتتى إن أشتترف المتتتعلم بتتا دا  يتتؤد  

لتتتعلم وبتتدونها المهتتارة وتثبيتهتتا، حيتتث تعتبتتر الممارستتة العمليتتة اتترورية لت نيتتد ا
 ،التتدوا  : ومتتن المعتتروف ان الشتتروط ا ساستتية للتتتعلم هتتي  .يتالشتتى أثتتر التتتعلم

والممارسة أو التدريب ،والناج
1
ومن هنا   ن طريقتة التتدريب ا  ات  هتي التتي  .

تراعي هذا الشروط، و ي الحقيقة ال توجد طريقتة معينتة هتي ا نستب وا  ات   تي 
لنن المدرب هو المعنتي باختيتار الطريقتة التتي تحقتق  تدريب جمي  المواد التعليمية،

 .ا هداف التعليمية لن  مهارة ومادة تعليمية  ي المنهج التعليمي
وتعتبر طريقتة موا تف اللعتب متن الطرائتق التتي تعتمتد علتى إشتراف الطالتب  

وبصورة عملية و عالة  ي الدرب من اج  الوصو  لألهداف التعليمية، حيتث تعتمتد 
قة على عنصر المنا سة  ي او  مجموعة  وانين ياعها المتدرب ختال  هذا الطري

للمهتارا   تصميم اللعبة ينون لها ا ثر  ي التعلم وتثبيته من خال  الممارسة العمليتة
نمتتا إن هتتذا الطريقتتة تتتزود المتتعلم بخبتترا  وا عيتتة أنثتتر متتن أي طريقتتة .  يتد التتتعلم

. ي عملية التعليمأخرى  نها تشرف الطالب بدور ايجابي و عا  
2
 

والنرة الطائرة لها خاصية ا دا  الجماعي التنا سي وإمنانية اللعب المتفاعت   
نانتت  ا لعتتاب  إذاوبالتتتالي  هتتي تتناستتب نثيتترا متت  طريقتتة موا تتف اللعتتب خاصتتة 
  .المصممة تعتمد على تقيم ا دا  المهاري للمهارا  المراد تعليمها 

جاد طريقة تتناسب م  المادة التعليمية وتختدم ومن هنا تتجلى أهمية البحث بيي
أهدا ها، خاصة وان طريقة موا ف اللعب تعتبر متن الطرائتق التتي لهتا ارتبتاط بتتعلم 
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المهارا  الجماعية ذا  الطاب  التنا سي والتي تتميز بهتا ا لعتاب الريااتية الفر يتة 
 . ومنها لعبة نرة الطائرة

 :المشنلة -0-0
وعتدم  تدرتهم علتى انتستاب  لية التي يواجهها الطتالبتبر المشان  التحصيتع
 تتي درب التربيتتة الريااتتية متتن المشتتان  الملموستتة  تتي واالحتفتتاظ بهتتا  المهتتارا 

 ةالمدارب المتوسطة وذلف نتيجتة لزيتادة عتدد الطلبتة وعتدم تتو ر ا منانيتا  الالزمت
علتتى أدا   اتتالع عتتن عتتدم معر تتة المدرستتين بتتالطرائق الحديثتتة والتتتي تتتؤثر ايجابيتتا 

 .الطالب وتحصيله
وهتتذا ياتت  علتتى عاتقنتتا مستتؤولية البحتتث والتقصتتي عتتن الطريقتتة ا  اتت   

والتي تساعد طلبتنا على انتساب التحصي  المعر ي وتحستين أدائهتم المهتاري وذلتف 
من خال  استغال  دوا عهم وإمنانياتهم وطبعتا و تق ا منانيتا  اال تصتادية البستيطة 

 .رب المتو رة  ي هذا المدا
حيتتث الحتتظ الباحثتتان تتتردي المستتتوى المهتتاري وعتتدم إلمتتام طلبتتة المرحلتتة 
المتوسطة بالمعلوما  الخاصة بالنرة الطائرة والتتي تعتبتر متن مفتردا  المتنهج  تي 

وبعد البحث والقرا ة  ي مجموعة من طرائتق التتدريب وجتد الباحثتان . هذا المرحلة
د علتتى أدا  والممارستتة العمليتتة ان طريقتتة موا تتف اللعتتب متتن الطرائتتق التتتي تعتمتت

ي عمليتة التعلتيم الموجهة والتي تستتغ  دوا ت  الطتالب، وحتبهم للعتب واالستتمتا ،  ت
 . وتثبي  المهارا 

تتميز بالمنا سة الفر ية التي تعتمتد عليهتا طريقتة ولما نان  لعبة نرة الطائرة 
تحستين التحصتي  التعلم باللعتب ارتت ى الباحثتان اختبتار هتذا الطريقتة وت ثيرهتا علتى 

المعر ي وا دا  المهتاري لتدى طتالب الصتف الثالتث المتوستط نمستاهمة  تي إيجتاد 
 .طريقة سهلة وا تصادية لتعلم بعض مهارا  النرة الطائرة 

 : البحث أهداف -0-2
على التحصي  المعر تي التعرف على ت ثير استخدام طريقة موا ف اللعب  -0-2-0

ي بعتتض مهتتارا  النتترة متوستتط  تت انيالصتتف الثتت وطالبتتا  لتتدى طتتالب
 .الطائرة

 التعتترف علتتى تتت ثير استتتخدام طريقتتة موا تتف اللعتتب علتتى ا دا  المهتتاري -0-2-0
متوستتط  تتي بعتتض مهتتارا  النتترة  لتتدى طتتالب وطالبتتا  الصتتف الثتتاني

 .الطائرة 
 : روض البحث  -0-4
 ةلبعديتاو ةالقبليت االختبتارا  بتينذا  داللة إحصائية  معنوية وجود  روق -0-4-0

 واختبتتتارا  ا دا  المهتتتاريالتحصتتتي  المعر تتتي اختبتتتار  نتتت  متتتن  تتتي
ولصتتتال   بالنستتتبة للتتتذنور وا نتتتاث للمجمتتتوعتين الاتتتابطة والتجريبيتتتة

 .لن  منهما االختبارا  البعدية
ذا  داللتتة إحصتتائية بتتين المجمتتوعتين الاتتتابطة  معنويتتة وجتتود  تتروق -0-4-0

 ي نت  متن اختبتار التحصتي  المعر تي  والتجريبية  ي االختبارا  البعدية



ولصتتال  المجموعتتة  بالنستتبة للتتذنور وا نتتاثختبتتارا  ا دا  المهتتاري وا
 .لن  منهما التجريبية

 :مجاال  البحث  -0-3
 تتي ( ب و ج) شتتعبتيمتوستتط  طتتالب الصتتف الثتتاني: المجتتا  البشتتري  -0-3-0

أ  ) الصف الثاني متوستط شتعبتي وطالبا  نبن زياد للبني قمتوسطة طار
 . محا ظة ديالى مرنز  ي  ي متوسطة أم سلمه للبنا  ( و ب

والتتتتتى  2/0202/ 0الزمنيــــتتتتتـة متتتتتن  الفتـــــتتتتتـرة:المجتتتتتا  زمتتتتتاني   -0-3-0
02/3/0202 . 

توستطة طتارق بتن زيتاد م :ن  من الساحة المدرسية  ي: المجا  المناني  -0-3-2
 .للبنين و متوسطة أم سلمه للبنا 

 :تحديد المصطلحا    -0-6 
  : طريقة اللعب  -1-6-1

هم لتنميتة ستلونهم و تدراتيقتوم بته الطتالب شتاط موجته ن يُعّرف اللعب ب نته   
وأسلوب التعلم  ،ق  ي نفب الو   المتعة والتسليةويحق، العقلية والجسمية والوجدانية

 طتالب ي انتساب المعر ة وتقريب مبتاد  العلتم لل باللعب هو استغال  أنشطة اللعب
 1.وتوسي  آ ا هم المعر ية

قتتتة تتتتدريب تستتتتغ   تتتدرا  المتعلمتتتين ويعر هتتتا الباحثتتتان علتتتى إنهتتتا طري  
رب بغيتة تستجي  وتنظمهم  ي  رق للعب والتنا ب و تق  توانين خاصتة ياتعها المتد

 .الصحي  ا دا د على تعتمالتي  النقاط 
 :التحصيل المعرفي   -1-6-2

مجمتتو  درجتتا  المعلومتتا  والمعتتارف المرتبطتتة بالمهتتارا  الحرنيتتة  هتتو
 2.تحصي  المعر ي  ي نهاية تطبيق التجربةاختبار ال و وانينها لنشاط ما  ي

 بتت  الطالتتب ختتال   ويعر تته الباحثتتان ب نتته المعلومتتا  التتتي تتتم تحصتتيلها متتن
 .خاصة معدة على أساب تحلي  ذلف المنهج  ويقاب باختبارا تعليمي منهج

 : األداء المهاري  -1-6-3
ا دا  الحرنتتي الاتتروري التتذي يهتتدف إلتتى تحقيتتق  تترض معتتين  تتي  ذلتتف

ع الر   3.لقواعد التنا ب يااة التخصصية و قا
ويعر ه الباحثان ب نه مستوى ا تقان المهاري الذي يص  إليه الطالتب بعتد ان 

 .ا دا  الخاصة بن  مهارة   ختباراويقاب با يمر بمنهج تعليمي لتلف المهارة
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 الدراسات النظرية والدراسات المشابهة :الباب الثاني   -2
 : لنظريةالدراسات ا  -2-1
 :   طرائق التدريس -2-1-1

 ي تحقيق أهداف المنهج  تعتبر طرائق التدريب من العناصر الهامة 
طريق التدريب  ي إيصا  المادة التعليمية إلى التعليمي ويعتمد المدرب على 

الطالب ،وعند اعتماد المدرب على الطريقة المناسبة لمادته ينون بذلف  د و ر نثير 
 .دمن الو   والجه

طريقة التدريب ب نها ا داة أو الوسيلة أو النيفية التي يستغلها  حيث تعرف
المدرب  ي توصي  المنهج للطالب أثنا   يامه بالعملية التعليمية

1
 وال يوجد طريقة .

يستطي  أن يختار  دربلنن الم. معينة للتدريب بوجه عام بحيث تنون هي ا نسب
ته ويعتمد ذلف بعد تو يق هللا على العوام  الطريقة  التي تتماشى م  مواو  ماد

التالية
2
: -
 . ن تنون مناسبة  هداف المواو  أ .0
 .أن ينون لدى المعلم المهارا  التدريسية الالزمة  .0
 . الخصائص الشخصية المناسبة أن ينون لدى المعلم   .2

ا ساسيا  التالية ةالتدريب مراعا ويجب عند اختيار الطريقة ا مث   ي
3
: -

 .ا هداف ب    جهد وو   وب نبر  اعلية تحقيق .0
 .تسهي  التعلم بطريقة منظمة و ق خطوا  محددة بزمن .0
 .استغال  جمي  الموارد المتو رة  ي البيئة التعليمية .2
 .تراعي الخصائص العمرية والفروق الفردية للمتعلمين .4
 .تستغ   درا  المتعلمين وتشحذ دوا عهم وتنمي ثقتهم ب نفسهم .3
 .التربوية والنفسية وا سب الفلسفية واالجتماعية تراعي المباد  .6
 .تنسب المتعلمين المعر ة والمهارة وا دا  الجيد .1
 .توظف تطورا  المادة  ي تنمية اتجاا المتعلمين و يمهم .2
 .تتصف بالمرونة و ابلية التنيف م  إمنانا  المدرسة المتاحة .3

 :طرائق التدريس  أنواع -2-1-2
نوعين عامة وخاصة، والطرائق العامة اَ الستخدامها إلى ريب و قتدق الائطر تصنف 

الطريقة ): وأهمها ها المدرسين  ي جمي  التخصصا ق التي يحتاجائهي الطر
 ،وا لقا  ، طريقة المحاارةاالستقرائية، الطريقة الوصفية، الطريقة االستنباطية

 4(صيا سلوب القصو، طريقة المنا شة والحوار، العرض أو البيان العلمي

تدريب مادتهم   ي نيائق التي يستخدمها المدرسهي الطر أما الطرائق الخاصة 
القصة : )هي ا نسبوتخدم أهداف تلف المادة، و ي التربية الريااية الطرائق 
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الحرنية،ا لعاب الصغيرة، التمرينا ، الطريقة الجزئية، الطريقة النلية، الطريقة 
التدريب الدائري، طريقة الممارسة التطبيقية ، طريقة <النلية الجزئية>المختلطة 

 . 1(من خال  موا ف اللعب
 (:الل مواقف اللعبالممارسة التطبيقية من خ)قف العب طريقة موا -2-1-3

تنفذ نشاطا  الدرب و ق طريقة التعلم باللعب  ي جو يتسم بالمرح 
لتي تحتاج واالسترخا  والتفاع  التام مما يزيد من  رص التعلم خاصة للمهارا  ا

ويمارب الطالب الدرب بهذا الطريقة على شن   ردين . إلى التنرار والممارسة
التنا ؤ بين المتنا سين وعدم جع  التنا ب هو الهدف  ةمتنا سين أو  ريقين م  مراعا

 .2من اللعب وإنما الترنيز على ا هداف التعليمية
يجيا  التدريسية التي يعد التدريب باستخدام ا لعاب التعليمية من االستراتو

و عا  داخ  الصف  دور ايجابي للمتعلم حيث تجع تراعى سينولوجية المتعلمين 
تفاع  بين المعلم والمتعلمين خال  من  ابلية ال هذا ا سلوب التدريسي يميزلما 

وألعاب تعليمية ثم إعدادها بطريقة عملية  العملية التعليمية وذلف من خال  أنشطة
 .3 منظمة

  -:آلية العمل وفق طريقة مواقف اللعب -2-1-4
ان يطبقها طالبه  للعم  و ق هذا الطريقة يحدد المدرب اللعبة التي يريد 

 وانين خاصة تخدم الهدف التعليمي ثم يقسم الطالب إلى  ريقين  دا  ويا  و
موا ف اللعب الجماعية، وتمارب اللعبة أما بتحديد مهارة واحدة يتم استخدامها 

وأثنا  اللعب يقوم المدرب . لعب أو يمنن ان يحدد المدرب أنثر من مهارةطوا  ال
. القانون المهاري أو  بييقاف سير اللعب للحظا   عطا  توجيها  خاصة با دا

الدرب وبهذا يستطي  ان ينم   أثنا عدة مرا  ويمنن للمدرب ان يو ف اللعب 
.صيرةنا ة التوجيها  المتعلقة بدرسه وخال   ترا  تو ف  

4
   

 -:الدراسات المشابهة  -2-2
اثةةةر اسةةةتخدام طريقةةةة مواقةةةف اللعةةةب فةةةي تعلةةةم بعةةةض ) المهةةةديدراسةةةة  -2-2-1

 1991( المهارات األساسية في الكرة الطائرة
5
:-

 
 

أجري  هذا الدراسة على طالبا  الصف ا و  متوسط ونانت  العينتة منونتة  
وهتد   إلتى التعترف علتى . طالبة  ستم  لمجمتوعتين اتابطة وتجريبيتة ( 32)من 

اثر ن  من طريقة التعلم بموا ق اللعب والطريقتة التقليديتة  تي تعلتم بعتض المهتارا  
النشف عن اثر طريقة موا تف اللعتب  تي  إلىنما هد   ا ساسية  ي النرة الطائرة 

الطالبا  اللعب الجماعي والنواحي المعر يتة لنترة الطتائرة  ظتال عتن تنميتة انتساب 
لهمتا ( التقليديتة وموا تف اللعتب ) اري، وأظهتر  الدراستة ان الطريقتتان ا دا  المه

نما أثبت  الدراسة ان لطريقة . اثر ايجابي  ي تعلم المهارا  ا ساسية لنرة الطائرة 

                                                 
 .، مصدر سبق ذنرا 022ص ؛ا بحر،دمحم عاطف -  1
 .در سبق ذنرا ، مص 200ص ؛الحيلة ، دمحم محمود  -  2
   ...………………………www.3iny.com/vb/t22485.htmlالطرق الحديثة للتدريب    - 3
4
 .مصدر سبق ذنرا ، 023 -022 ص ؛ا بحر،دمحم عاطف -  

5
تعلم بعض المهارا  ا ساسية للنرة اثر استخدام طريقة موا ف اللعب  ي  دمحم،نجال  عبد الحميد  المهدي؛ -  

 .(0331نلية التربية الريااية للبنين، / رسالة ماجستير ، جامعة حلوان : )الطائرة 

http://www.3iny.com/vb/t22485.html


موا ف اللعب ا  الية  ي إنستاب الطالبتا  اللعتب الجمتاعي وإتقتان موا تف اللعتب 
يبية با لمام بالنواحي القانونية وا  اتلية نما، نان لها اثر  ي تميز المجموعة التجر

 .با دا  المهاري والبدني
الصةةريرة وأثر ةةا علةةى تنميةةة بعةةض المهةةارات  األلعةةاب) دراسةةة محمةةود   -2-2-2

 1991( المرحلة االبتدائية والسادس في الحركية األساسية للصفين الخامس 
1
: -

 ةعينتوتنون  البتدائي، أجري  هذا الدراسة على طالب الصف الخامب والسادب ا
ع ط( 22)البحث من  هد   الدراستة إلتى   .اابطةوتجريبية مجموعتين  لى  سموا إ البا

البرنتامج  طبتق،  المهارا  الحرنيتة ا ساستية معر ة أثر ا لعاب الصغيرة  ي تنمية
حتين تتم   تي عشتر وحتدا  تعليميتة، المقتترح علتى المجموعتة التجريبيتة علتى متدى

ا حصتتتائية  وبعتتتد المعالجتتتة. التقليتتتدي علتتتى المجموعتتتة الاتتتابطة تطبيتتتق البرنتتتامج 
تنميتة بعتض المهتارا   ايجتابي  تي لأللعتاب الصتغيرة أثتر  انالنتتائج  ثبتت مناسبة أال

 .طالب الصفين الخامب والسادب االبتدائيالحرنية ا ساسية لدى 

- :مقارنة الدراسات السابقة ومناقشتها -2-3
الدراستتا  اختتتار الباحثتتان الدراستتتين الستتابقتين بعتتد االطتتال  علتتى عتتدد متتن  

التعلم باللعتب  نانت  دراستة المهتدي  مختلفتين من طرق نونهما يتبعان إستراتيجيتين
طريقتتتة ا لعتتتاب محمتتتود تستتتتخدم  التتتتعلم بموا تتتف اللعتتتب ودراستتتةتستتتتخدم طريقتتتة 

يميتتة، قتة التعل، وبتذلف تتشتتابه الدراستة ا ولتتى مت  البحتتث الحتالي  تتي الطريالصتغيرة
طالبتتة  تتي الصتتف ا و  المتوستتط  ستتم  ( 32) المهتتديدراستتة ونانتت  العينتتة  تتي 

طالب  تي ( 22)لمجموعتين اابطة وتجريبية بينما نان  العينة  ي دراسة المحمود 
الصفين الختامب والستادب االبتتدائي  ستم  لمجمتوعتين اتابطة وتجريبيتة، وبتذلف 

عينتها على احتد الجنستين بينمتا نانت  اختلف  الدراستين عن البحث الحالي با تصار 
طالب وطالبة  ي الصف الثاني متوسط  سم   ربت  ( 22)العينة  ي البحث الحالي 

 ( .ذنور وإناث)ومجموعتين تجريبية ( ذنور وإناث)مجامي  مجموعتين اابطة 
 -:ي متغيرها المستتق  علتى ثتالث متغيترا  تابعتة وهتيدراسة المهداختبر   
بينما اختبر  دراسة محمتود ( وا دا  المهاري واللعب الجماعي التحصي  المعر ي)

تعلتتم المهتتارا  الحرنيتتة )متغيرهتتا المستتتق  علتتى متغيتتر مستتتق  واحتتد  قتتط وهتتو 
بينما اختبر البحث الحالي طريقة التعلم بموا ف اللعب علتى متغيترين همتا ( ا ساسية

تين  اعليتتة متغيرهتتا نمتتا استتتنتج  الدراستت(. التحصتتي  المعر تتي وا دا  المهتتاري)
 .المستق  وأثبت   اعليته على المتغيرا  التابعة 
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 : منهجية البحث وإجراءاته الميدانية: الباب الثالث -3

استخدم الباحثان المنهج التجريبي لمالئمته لطبيعة البحث  -:منهج البحث  -3-1
 .وأهدا ه

المتوستتطة  تتي مرنتتز يتنتتون مجتمتت  البحتتث متتن المتتدارب  -:مجتمةةا البحةةث  -3-2
بعقوبة المرنز والبالغ عتددها ستب  متوستطا  للبنتين وستبعة للبنتا  / محا ظة ديالى 

 (.0)ر م ،نما موا   ي الجدو  
 

 (0)جدو   
 المدارب المتوسطة  ي بعقوبة المرنز

 

تتتم اختيتتار متوستتطة طتتارق بتتن زيتتاد للبنتتين عشتتوائيا متتن بتتين  -:عينةةة البحةةث -3-3
َ سلمه للبنا  عشوائيا  أممدارب الطالب السبعة نما اختير  متوسطة  متن بتين  أياتا

يا متن طتالب ، والختيتار عينتة البحتث تتم اختيتار العينتة عشتوائأعتالاالمدارب السب  
طالبتا يمثلتون (003)الصف الثاني متوسط لمتوسطة طارق بن زيتاد والبتالغ عتددهم 

( ب و ج)طالبتتا متتنهم عشتتوائيا تمثلتتوا  تتي شتتعبتي(42)تتتم اختيتتار  حيتتثشتتعب  أربتت 
 طالبتتتا لنتتت ( 02)بوا تتت   واتتتابطة علتتتى التتتتوالي تجريبيتتتةمجمتتتوعتين  إلتتتى ستتتموا 

الثتاني  تي متوستطة  تمت  الصتفمتن مج%( 20.221)نستبة شنلوا مجموعة، حيث 
يتتار بالنستتبة للطالبتتا   قتتد اعتمتتد  نفتتب الستتيا ا  حيتت  تتتم اخت أمتتا.طتتارق بتتن زيتتاد

علتتى  اتتابطة وتجريبيتتة مجمتتوعتين  ستتموا إلتتى  (أ و ب)طالبتتة متتن شتتعبتي ( 42)
متتن مجتمتت   %(22.222)طالبتتة لنتت  مجموعتتة يشتتنلون نستتبة( 02)بوا تت   التتتوالي

 .طالبة( 43) البالغو لمهأم س مدرسةالصف الثاني  ي 
- :تكافؤ العينة -3-4
اعتمتتد  درجتتا  االختبتتار التحصتتيلي القبلتتي ودرجتتا  االختبتتارا  المهاريتتة  

القبلية للحصو  على تنا ؤ المجمتوعتين الاتابطة والتجريبيتة للتذنور وا نتاث  بعتد 
(  )ر وذلتف باستتخدام اختبتااالختبارا  إحصائيا  يجاد الفترق بينهمتا نتائج معالجة 

(Ttaste )ممتا يتد  علتى تنتا ؤ  عشوائية وليب لهتا داللتة معنويتة قلوحظ ان الفرو
 .بالنسبة للذنور ونذلف بالنسبة لإلناث العينة

المحتستتتبة  تتتي االختبتتتار التحصتتتيلي القبلتتتي للمجمتتتوعتين (  )حيتتتث نانتتت  
و تتي االختبتتارا  المهاريتتة القبليتتة للمجمتتوعتين ( 2.61)الاتتابطة والتجريبيتتة ذنتتور

 مدارب البنا    مدارب البنين  

0 -
0 -
2 -
4 -
3 -
6 -
1 -

 متوسطة البالذري للبنين 
 متوسطة برير للبنين

 متوسطة العراق للبنين
 د للبنينمتوسطة طارق بن زيا

 متوسطة ا صد ا  للبنين
 متوسطة الترمذي للبنين 

 متوسطة النرما  المختلطة

0 -
0 -
2 -
4 -
3 -
6 -
1 -

 متوسطة االزدهار للبنا  
 متوسطة الجواهر للبنا 
 متوسطة آم سلمه للبنا  
 متوسطة أم البنين للبنا 

  متوسطة الدرر للبنا
 متوسطة المغفرة للبنا  
 ا متوسطة العامرية للبن



و تتي التمريتتر متتن ا علتتى ( 2.20)نانتت   تتي ا رستتا  الاتتابطة والتجريبيتتة ذنتتور
المحتستبة بقيمتهتا (  )وبمقارنة  يم ( 2.03)و ي التمرير من ا سف  نان ( 0.41)

لتوحظ ( 02)وعتدد عينتة ( 2.23)عنتد مستتوى داللتة( 0.20)الجدولية والتي بلغت  
 .(0)يوا  الجدو  ر م  ونما. عشوائية وليب لها داللة معنوية قان الفرو

 

* بَ  العدد المجموعة نو  االختبار
1
داللة الفروق عند    الجدولية   المحتسبة **  َ  

 %3مستوى 

الختبار ا
التحصيلي 
 القبلي

اابطة 
 ذنور

02 00.03 2.26 

2.16 

0.20 
 فروقال

 عشوائية 

تجريبية 
 ذنور

02 00.32 2.63 

االختبار القبلي 
 لمهارة ا رسا 

ة اابط
 ذنور

02 00.23 0.64 

2.20 
تجريبية 
 ذنور

02 00.23 2.00 

االختبار القبلي 
لمهارة التمرير 
 من ا على

اابطة 
 ذنور

02 3.32 2.03 

0.41 
تجريبية 
 ذنور

02 1.32 2.31 

االختبار القبلي 
لمهارة التمرير 
 من ا سف 

اابطة 
 ذنور

02 3.22 2.23 

2.03 
تجريبية 
 ذنور

02 3.02 4.30 

 (0)جدو  
 ذنور ةيوا  داللة الفروق بين االختبارين القبليين للمجموعتين الاابطة والتجريبي

 

المحتستتبة  تتي االختبتتار التحصتتيلي القبلتتي (  )أمتتا بالنستتبة لإلنتتاث  نانتت  
و تتي االختبتتارا  المهاريتتة القبليتتة ( 2.02)للمجمتتوعتين الاتتابطة والتجريبيتتة إنتتاث

و تي التمريتر متن ( 2.03)ة والتجريبية إناث نان   ي ا رسا للمجموعتين الاابط
المحتستبة (  )وبمقارنة  يم ( 2.40)و ي التمرير من ا سف  نان ( 2.42)ا على 

( 02)وعتدد عينتة ( 2.23)عنتد مستتوى داللتة(0.20)بقيمتها الجدولية والتتي بلغت  
 (.2)لجدو  ر م ونما يوا  ا .عشوائية وليب لها داللة معنوية قلوحظ ان الفرو

 
 
 

                                                 
*

2
 الوسط الحسابي 

 االنحراف المعياري** 



داللة الفروق عند    الجدولية   المحتسبة  َ  بَ  العدد المجموعة نو  االختبار
 %3مستوى 

الختبار ا
التحصيلي 
 القبلي

اابطة 
 إناث

02 00.03 2.44 

2.02 

0.20 
 فروقال

 عشوائية 

تجريبية 
 إناث

02 00.23 2.32 

االختبار القبلي 
 لمهارة ا رسا 

اابطة 
 إناث

02 2.32 2.23 

2.03 
تجريبية 
 إناث

02 4.03 2.02 

االختبار القبلي 
لمهارة التمرير 
 من ا على

اابطة 
 إناث

02 3.02 2.63 

2.42 
تجريبية 
 إناث

02 4.63 2.42 

االختبار القبلي 
لمهارة التمرير 
 من ا سف 

اابطة 
 إناث

02 4.22 2.02 

2.40 
تجريبية 
 إناث

02 4.42 0.16 

 (2)جدو  
 إناث ةيوا  داللة الفروق بين االختبارين القبليين للمجموعتين الاابطة والتجريبي

 
- :وسائل جما البيانات  -3-1

 .المراج  والمصادر العربية  -0
 .االختبارا  والقياسا   -0
 .المقابال  الشخصية  -2
 ( .0ملحق ) الخبرا  والمختصين آرا  استبانهاستمارة   -4
 ( .0لحق م) االختبار المعر ي   -3
 . انونيملعب نرة طائرة   -6
 ( .02)نرا  طائرة نو  ملتون عدد   -1
 .جدار  -2
 .شريط الصق  -3

 .ساعة تو ي  نو  ناسيو -02
 .حاسبة يدوية -00

- :أدوات البحث -3-6
لغتتض التعتترف علتتى تتت ثير استتتخدام طريقتتة موا تتف  -:االختبةةار المعرفةةي  -3-6-1

استتتتعان الباحثتتتان  البحتتتث أهتتتدافاللعتتتب علتتتى التحصتتتي  المعر تتتي وبهتتتدف تحقيتتتق 
نجتال  "ستنة المصتمم متن  بت  ( 00)باالختبار المعر ي للمرحلة العمرية تح  عمر 



"دمحم المهدي  عبد الحميد
1
 قترة تختبتر الناحيتة المعر يتة ( 33)ويتنون االختبار متن  

 تتانون ومهتتارا  وطتترق اللعتتب  تتي نتترة الطتتائرة بوا تت  ثتتالث : لتتثالث محتتاور هتتي 
 .من بينهاالصحيحة   جابةا  رالمختبيختار بدائ  لن   قرة 

العلميتتة  ا ستتب الباحثتتا  بييجتتاد تتام  -:العلميةةة لالختبةةار المعرفةةي األسةةس -3-6-2
مترة علتى الصتف الثتاني وللتحقيتق متن صتدق   و المعر ي نظرا لتطبيقته  رلالختبا

 تي تقتويم  عليتهالصتدق المعتمتد  أنتوا يعتد احتد االختبار التذي يعتد احتد الخصتائص 
  االختبار من خال  عراه على مجموعة من الخبرا  والمختصين قرا

*
 ي مجتا   

حتو   آرائهتم  بتدا علم التنفب الريااتي وعلتم التتدريب الريااتي والتتعلم الحرنتي 
 إجترا  قترا  منته  اتال عتن ( 3)تتم حتذف  مالحظاتهم قرا  االختبار و ي او  

لحتتالي  بلغتت   قتترا  بحثنتتا ا   تتراض ة قراتتته خدمتت قتترة متتن ( 03)تعتتديال  علتتى 
 . قرة( 32)ار  ي صيغتها النهائية االختب

 ةوللتحقيتتق متتن ثبتتا  االختبتتار المعر تتي تتتم استتتخدام طريقتتة االختبتتار والعتتاد 
( 3)متن الطتالب والطالبتا  وبوا ت  ( 02)علتى   (Test and Retest)االختبار 

ع متتن متوستتطة االزدهتتار للبنتتا  و اطالبتتا  اختيتترو اختيتتارهم  طتتالب تتتم( 3)عشتتوائيا
ع متتتتن متوستتتتطة بريتتتتر للبنتتتتين واجتتتتري االختبتتتتار يتتتتوم ا حتتتتد الموا تتتتق  عشتتتتوائيا

يشتير  ، وأعيد بعد مرور أسبو  من تاريخ االختبار ا و  ، وهتذا متا 00/0/0202
لمعر ة ثبا  االختبار يُعاد تطبيقته بعتد مترور ستبعة أيتام علتى االختبتار "له الباحثين 

"ا و 
2

بتتين االختبتتارين تتتم استتتخدام معامتت  االرتبتتاط ، ولحستتاب معامتت  االرتبتتاط 
( ر)بقيمتتتة  (2.26)المحتستتتبة والتتتتي بلغتتت   (ر)، وبعتتتد مقارنتتتة  يمتتتة (بيرستتتون)

وجتتتد ان ( 2.23)واحتمتتتا  خطتتتا  ( 2)عنتتتد درجتتتة  (2.620)  الجدوليتتتة والبتتتالغ
 .االختبار يتمت  بدرجة ثبا  عالية

ااتتحة وبتتدائ  الفقتترا  وبالنستتبة لمواتتوعية االختبتتار المعر تتي  فقراتتته الو  
المفهومة والغير  ابلة للشف أو الت وي   االع عن مالئمته لعمتر وجتنب العينتة، وهتذا 

المعر تي، لتذا  االختبتار ما أندا الخبترا  والمختصتين التذين عترض علتيهم االختبتار 
 .بصيغته النهائية يتمت  بالمواوعية

- : المستخدمة المهارية تاالختبارا -3-6-3
ا رسا /ا و الختبار ا -2-6-2-0

3
: -

 .ا رسا  ياب مهارة  -:غرض من االختبارال -
،شتريط /ملعب نترة طتائرة  تانوني،نرا  طتائرة  انونيتة  -:المستخدمة االختبارا  -

- (:0) ياب جلدي ،شريط الصق ملون ،الملعب نما معد  ي الشن 
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- :الخبراء والمختصين* 

 .كلية التربية الرياضية / جامعة بغداد ...... كرة الطائرة / علم النفس ..........  علي يوسف  . د.أ -

 .كلية التربية الرياضية / جامعة بغداد  .......كرة طائرة / تعلم حركي ........طارق حسن  . د.م.أ -

 .كلية التربية الرياضية / جامعة بغداد ...... كرة طائرة / علم التدريب ......... حسين نبهان . د.م.أ -

 .الرياضية كلية التربية / جامعة بغداد ...... كرة طائرة / تعلم حركي ........... دمحم صالح . د.م -

 .مدرب دولي .............................. طارق لطفي   -
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 (0)شن  ال
 يوا  اختبار ا رسا 

 

النصف المواجه )يقف أالعب  ي منتصف خط نهاية الملعب  -:مواصفا  االختبار -
ويقوم أالعب با رسا  ب ي ( أمتار من الشبنة(3)لنصف الملعب المخطط على بعد \

 . لى نصف الملعب المخططالشبنة إ  وق طريقة لتعبير النرة
- :الشروط -

 .محاوال (02)لن  العب  -0
 تتتي حالتتتة لمتتتب النتتترة للشتتتبنة ووصتتتولها لنصتتتف الملعتتتب المخطتتتط ، أو  -0

خروجها للخارج تحسب محاولة أالعب متن اتمن المحتاوال  العشترة وال 
 .يحتسب لها نقاط

نترة ، يحسب لن  رمية إرسا  صحيحة ر تم المنطقتة التتي تهتبط  يهتا ال -:التسجي  -
، و ي حالة سقوط النرة على ختط ( درجة42)وان الدرجة النلية لهذا ألالختبار هي 

 .  اص  بين منطقتين يحسب لالعب درجة المنطقة ا على
اختبار تنرار التمرير على الحائط: االختبار الثاني  -2-6-2-0

1
: -

 . علىا ر على سرعة التمرير من  ياب  درة المختب -:الغرض من االختبار  -
 (2) بارتفتا  لتألرضمرسوم عليه خط متوازي  أملبحائط  -:المستخدمة ا دوا  -

 (022)ويبعد عنها  ا رض، يرسم خط موازي للحائط على  ا رضمتر من سط  
 .سنتمتر، نرة طائرة ، ساعة تو ي 

يقتتف المختبتتر خلتتف الختتط التتذي يبعتتد عتتن الحتتائط بمقتتدار  -:مواصتتفا  االختبتتار -
الوجتته ثتتم يقتتوم  أمتتامعلتتى ان يمستتف النتترة باليتتدين ( ختتط التمريتتر)ستتنتمتر  (022)

إليته مترة الختط المرستوم علتى ان ترتتد النترة وتصت   وأعلتىبالتمرير تجتاا الحتائط 
 ا عتداد، يستتمر المختبتر  تي  ا علتىخلف خط التمرير لمتابعة التمريتر متن  أخرى

 (.0)م نما موا   ي الشن  ر ( نيةثا 22) لمدة نصف د يقة
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 (0)الشن  

 يوا  اختبار التمرير

- :الشروط -
 .التمريرمن خلف خط  ا دا يتم التمرير  ي جمي   ترا   -0
 .الخط المرسوم على الحائط أعلىيجب ان ينون التمرير  -0
 .(ثانية 22)ولمدة  ا ولى التمريرةحساب الزمن بداية  يبدأ  -2
التمريتتتر  أدا الوجتتته ثتتتم  أمتتتاميجتتتب عنتتتد بدايتتتة االختبتتتار مستتتف النتتتوة باليتتتدين   -4

 .با صاب 
الخط المرستوم وارتتد   أسف المس  الحائط  أوخرج  النرة عن الحائط ،  إذا  -3

ختتط التمريتتر ،  تتي جميتت  هتتذا  أمتتامبطريقتتة جعلتت  المختبتتر يتتتاب  التمريتتر متتن 
بدايتة االختبتار  استلونالبدايتة بتنفب  النرة ومعاودة إمسافالحاال  على المختبر 

 .المتفق عليه
 .دون  يرها با صاب  ا علىيجب استخدام مهارة التمرير من   -6
( ثانيتة 22)ـالحنتم انتهتا   تترة الت إعتالن تور  ا دا على المختبتر التو تف عتن   -1

 .المقررة
،  المقتررة(ثانيتة 22)يحسب عدد مرا  مالمسة النترة للحتائط ختال  التـ -:التسجي -

وتعتبتتتر الدرجتتتة النهائيتتتة .وال تحستتتب أي محاولتتتة تختتتالف الشتتتروط الستتتابق ذنرهتتتا
، ويجتتب ( 2×)ماتتروبة( ثانيتتة 22)للمختبتتر هتتي عتتدد المحتتاوال  الصتتحيحة  تتي 

التمريتترة لنتت  تو تتف  أو تتي بدايتتة االختبتتار  الممتتررةمالحظتتة عتتدم حستتاب النتترا  
 .نتيجة لخطا  ام به المختبر 

0
3
2

 سم
…

  
.

2
م 

…. 

  

 سم280



بالذراعين ا سف اختبار التمرير من  -:لث االختبار الثا -2-6-2-2
1
:-  

 ياب  درة المختبر على سرعة التمرير ومقتدار تمننته متن  -:الغرض من االختبار -
 .بالذراعين ا سف مهارة التمرير من 

ختط متوازي للحتائط يبعتد  ا رض، يرسم علتى  أملبحائط  -:المستخدمة ا دوا  -
ومواجهتا للحتائط ، يمستف المختبتر النترة ( ختط التمريتر)ستنتمتر (022)عنه بمقتدار

ا ستف  إلتى الحتائط لترتتد  إلىالحائط ثم يستقبلها بالتمرير باليدين  إلىباليدين ليقذ ها 
ويستتخدم نفتب الشتن  ( . ثانيتة22)خلتف ختط التمريتر ليتتاب  ولمتدة  أليه مرة أخرى

 . يما عدا الخط المرسوم على الحائط ( 0)ر م
- :الشروط

 .من خلف خط التمرير ا دا  ي جمي   ترا   يتم التمرير -0
 (.ثانية 22)ولمدة  ا ولىحساب الزمن من بداية التمريرة  يبدأ -0
 إمستانهاسقط  النرة بعد ارتدادها من الحائط  ب  خط التمرير على المختبر  إذا -2

 .والبد  بالتمرير من خلف الخط نما هو الحا   ي بداية االختبار
 . وق خط التمرير ال تحسب التمريرة  دا ا أثنا تبر خطا المخ إذا -4
 .بالذراعين دون  يرها ا سف يجب استخدام مهارة التمرير من  -3
 ( .ثانية 22)الحنم انتها   ترة الـ إعالن ور  ا دا على المختبر التو ف عن  -6
( ثانيتتة 22)يحستتب عتتدد متترا  مالمستتة النتترة للحتتائط  تتي  تتترة التتـ -:التستتجي  -
والدرجتة النهائيتة هتي عتدد (  قط و قا للشروط السابق ذنرهتاالمحاوال  الصحيحة )

 تمريتتتراأي انتتته لنتتت  ( 2×)ماتتتروبة ( ثانيتتتة 22)المحتتتاوال  الصتتتحيحة  تتتي التتتـ
 .صحيحة ثالث نقاط

  -:المعايير والمستويا   -
 .ستويا  للجنسين على هذا االختباريوا  المعايير والم( 4)الجدو  ر م

 ممتاز جيد متوسط اعيف الجنب

   نثر 23 24-02 01-02 01ا   من  يدا س

   نثر 42 23-20 20-00 00ا   من  رجا 

 (4) جدو 
 على اختبار التمرير من ا سف  ستويا يوا  المعايير والم

 

- :التجربة االستطالعية -3-1
المعو تتا  التتتي  تتد تواجتتد الباحثتتان عنتتد تنفيتتذ التجربتتة  أهتتمبهتتدف معر تتة  

الباحثتان تجربتة استتطالعية  أجترىى نتتائج موثو تة الرئيسية ولامان الحصتو  علت
 تتي تمتتام الستتاعة التاستتعة   0/0202/ 00و  00واالثنتتين المتترا قين  ا حتتديتتومي 

طالبتتتتا  ولمعر تتتتة الو تتتت  ( 3)طتتتتالب و(3)وبوا تتتت   أ تتتتراد( 02)صتتتتباحا علتتتتى 
متن  والت نتداالختبتارا  المهاريتة  إلتى إاتا ةالمستغرق  ي تنفيذ االختبتار المعر تي 
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حية االختبتتتارا  ومتتتدى تفاعتتت  عينتتتة البحتتتث  تتتي تنفيتتتذ االختبتتتار المعر تتتي صتتتال
 .واالختبارا  المهارية

االختبارا  القبلية على مدى يومين بوا   يتوم  إجرا تم   -:االختبارات القبلية -3-9
واحد لن  من الطالب ويوم للطالبتا  وذلتف  تي تمتام الستاعة التاستعة والنصتف متن 

 . 0/2/0202و  0  الموا قينيومي االثنين والثالثا
 التجريبيتتة للمجمتتوعتين استتتخدم  طريقتتة التتتعلم باللعتتب -:المةةنهج التعليمةةي -3-9

ذنتور  الاابطة لمجموعتينا استخدم  الطريقة التقليدية لبينم ذنور والتجريبية إناث
 . لن  مجموعة منهم وبوا   وحدتين تعليميتين إسبوعياث  والاابطة إنا

لم باللعتتب تطبتتق  تتي الجتتز  التعليمتتي متتن درب التربيتتة ونانتت  طريقتتة التتتع
 3/3/0202ولغايتة  2/2/0202وطبق البرنامج التعليمي  ي الفترة متن . الريااية
 .وحدة تعليمية( 02)وبوا   

بعد االنتها  من تطبيتق المتنهج بطريتة موا تف اللعتب   -:االختبارات البعدية -3-11
الاتتتتتتابطة )يتتتتتتة لنلتتتتتتتا المجمتتتتتتوعتيناالختبتتتتتتارا  البعد بتتتتتتيجرا  تتتتتتام الباحثتتتتتتان 

 يهتا االختبتارا  القبليتة  أجريت التتي  فالاتر ومراعين  تي ذلتف نفتب (والتجريبية
االختبتارا   إجترا تتم  إذ.  ا منتانمن حيث المنان والزمان وطريقة االختبتار  تدر 

المعر ية والمهارية على مدى يومين بوا ت  يتوم واحتد لنت  مدرستة  تي تمتام الستاعة 
 . 00/3/0202و02والنصف من يومين االثنين والثالثا  الموا قينالتاسعة 

- :التالية ا حصائيةاستخدم الباحثان الوسائ   -: اإلحصائيةالوسائل  -3-11
 .الوسط الحسابي .0
 .االنحراف المعياري .0
 .معم  ارتباط بيرسون .2
 .لمجموعتين مترابطتين (T test)للفروق  ( )اختبار  .4
 .لمجموعتين  ير مترابطتين( T test)للفروق (  )اختبار  .3

 
 
- :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها -:الباب الرابا  -4
اختبتتار  تتي نتت  متتن عتترض نتتتائج الفتتروق بتتين االختبتتارا  القبليتتة والبعديتتة  -4-0

المجمتتوعتين  ي تت للتتذنور وا نتتاث المعر تتي واختبتتارا  ا دا  المهتتاريالتحصتتي  
 -:هاالاابطة والتجريبية وتحليلها ومنا شت

لتحصتتيلي القبلتتي والبعتتدي وللمجمتتوعتين ابعتتد تصتتحي  استتتمارا  االختبتتار 
والحصتو  ( 0ملحتق ر تم )الاابطة والتجريبية وذلف و ق مفتاح ا جابة الصحيحة 

ع ( 4و 2ملحتتتق ر تتتم )علتتتى درجتتتا  العينتتتة  تمتتت  معالجتتتة تلتتتف التتتدرجا  إحصتتتائيا
القبلتي  راالختبتا بتين ستبةالمحت ( )وجتد ان  يمتة  ( T test) ( )باستخدام اختبار 

للمجموعتة التجريبيتة  و يمتهتا (2.23)هتي  ذنتور  تي المجموعتة الاتابطةوالبعدي 
عنتد ( 0.23)الجدولية والتي بلغت   ( )بقيمة  المقارنةوبعد ( 01.23)ذنور نان  

متتن  المحتستتبة انبتتر ( )نالحتتظ ان  يمتتة ( 02) وحجتتم عينتتة%( 3)مستتتوى داللتتة 
د  علتتى ان هنتتاف  تتروق ذا  داللتتة معنويتتة بتتين نتت  متتن  يمتهتتا الجدوليتتة وهتتذا يتت



 تتي المجمتتوعتين  للتتذنور ألبعتتديواالختبتتار التحصتتيلي  االختبتتار التحصتتيلي القبلتتي
ونما موات   تي . الاابطة والتجريبية ولصال  االختبارا  البعدية  ي المجموعتين

 ( .3)الجدو  ر م 
 

ف ف العدد المجموعة نو  االختبار
0
داللة الفروق عند  الجدولية     المحتسبة 

 %3مستوى 

الختبار ا
 التحصيلي

اابطة 
 2.23 0.32 2.43 02 ذنور

0.23 

 هناف  روق

 معنوية

 ذا  داللة

 إحصائية

تجريبية 
 01.23 0.36 3.33 02 ذنور

اختبار مهارة 
 ا رسا 

اابطة 
 3.42 2.26 2.12 02 ذنور

تجريبية  
 03.23 0.12 03.03 02 ذنور

ر التمرير اختبا
 من ا على

اابطة 
 4.63 0.66 0.22 02 ذنور

تجريبية 
 02.20 4.13 04.12 02 ذنور

اختبار التمرير 
 من ا سف 

اابطة 
 4.61 0.42 0.33 02 ذنور

تجريبية 
 03.20 2.21 02.22 02 ذنور

 (3)جدو  ر م 
 تين الاابطة والتجريبيةلمجموعول للذنور داللة الفروق بين االختبارا  القبلية والبعدية
 

والبعدية للمهتارا  التثالث  يتد البحتث  ةأما بالنسبة لالختبارا  المهارية القبلي
للمجمتتوعتين الاتتابطة ( ا رستتا  ، والتمريتتر متتن ا علتتى ، والتمريتتر متتن ا ستتف )

 بعد تقيم ا دا  المهاري لنت  طالتب متن أ تراد العينتتين الاتابطة  روالتجريبية للذنو
ية وذلف حسب طريقة التسجي  الخاصة بن  اختبار من االختبارا  التثالث، والتجريب

( T test( ) )تم معالجة الدرجا  إحصائيا لن  اختبار علتى حتدة بواستطة اختبتار 
القبلتتي والبعتتدي  تتي المجموعتتة الاتتابطة  رالمحتستتبة بتتين االختبتتا(  ) يمتتة  نانتت  

التجريبيتتتة ذنتتتور نانتتت  و يمتهتتتا للمجموعتتتة ( 3.42)ذنتتتور  تتتي اختبتتتار ا رستتتا 
للمجموعتة الاتابطة  (4.63) نانت   اختبتار التمريتر متن ا علتى ي  أما( 03.23)
 (4.61) نانتت  اختبتتار التمريتتر متتن ا ستتف  تتي و للمجموعتتة التجريبيتتة( 02.20)و

 مقارنتة القتيم المحتستبةوبعتد  للمجموعتة التجريبيتة،( 03.20)للمجموعة الاتابطة و
( 02)وحجتم عينتة %( 3)عنتد مستتوى داللتة ( 0.23)لغ  الجدولية والتي ب القيمةب

متتن  يمتهتتا الجدوليتتة وهتتذا يتتد  علتتى ان هنتتاف  نبتترالمحتستتبة ا(  )نالحتتظ ان  يمتتة 



 تي المجمتوعتين الاتابطة   روق ذا  داللة معنوية بين االختبتارا  القبليتة والبعديتة
عديتتتتة للتتتتذنور  تتتتي المهتتتتارا   يتتتتد البحتتتتث ولصتتتتال  االختبتتتتارا  الب والتجريبيتتتتة
 (. 3)راج  جدو  ر م. للمجموعتين

 تتي المجمتتوعتين الاتتابطة  امتتا بالنستتبة لالختبتتار التحصتتيلي القبلتتي والبعتتدي
 المحتستتبة(  ) يمتتة  لإلنتتاث  بعتتد المعالجتتة ا حصتتائية للنتتتائج وجتتد ان والتجريبيتتة

( 02.61)امتتا  يمتهتتا للمجموعتتة التجريبيتتة  نانتت  (  3.13)للمجموعتتة الاتتابطة 
%( 3)عنتتد مستتتوى داللتتة ( 0.23)الجدوليتتة والتتتي بلغتت   القيمتتةب نتهتتاوبعتتد مقار
من  يمتها الجدولية وهذا يتد   نبرالمحتسبة ا(  )نالحظ ان  يمة ( 02)وحجم عينة 

علتتى ان هنتتاف  تتروق ذا  داللتتة معنويتتة بتتين نتت  متتن االختبتتار التحصتتيلي القبلتتي 
ال  االختبتارا  البعديتة والبعدي لإلناث  تي المجمتوعتين الاتابطة والتجريبيتة ولصت

 ( .6)ونما موا   ي الجدو  ر م .  ي المجموعتين
 

* ف العدد المجموعة نو  االختبار
1
ف 

0
   الجدولية   المحتسبة ** 

داللة الفروق عند 
 %3مستوى 

الختبار ا
 التحصيلي

اابطة 
 3.13 2.41 4.32 02 إناث

0.23 

 هناف  روق

 معنوية  

 ذا  داللة 

 إحصائية

 تجريبية
 02.61 0.40 00.03 02 إناث

اختبار مهارة 
 ا رسا 

اابطة 
 2.03 3.22 2.13 02 إناث

تجريبية 
 03.02 4.66 03.32 02 إناث

اختبار التمرير 
 من ا على

اابطة 
 الفروق عشوائية 0.23 0.03 0.23 2.31 02 إناث

تجريبية 
 02.14 3.06 00.63 02 إناث

0.23 

 هناف  روق

 معنوية  

 داللة ذا  

 إحصائية

اختبار التمرير 
 من ا سف 

اابطة 
 2.41 0.23 0.03 02 إناث

تجريبية 
 00.20 2.02 04.33 02 إناث

 (6)جدو  
 الاابطة والتجريبية نللمجموعتيو لة الفروق بين االختبارا  القبلية والبعدية لإلناثدال

 

(  ) تتيم  اث  نانتت لإلنتت القبليتتة والبعديتتة بالنستتبة لالختبتتارا  المهاريتتة امتتا
و تتي المجموعتتة  (2.03)للمجموعتتة الاتتابطة إنتتاث  تتي اختبتتار ا رستتا  المحتستتبة 

                                                 
*

2
 (. بطة والتجريبيةبين المجموعتين الضا)فروق المتوسطات  

 .مربع فروق المتوسطات ** 



 (0.03) نانتت   و تتي اختبتتار التمريتتر متتن ا علتتى (03.02)التجريبيتتة إنتتاث  نانتت 
اختبتتتار التمريتتتر متتتن  تتتي و للمجموعتتتة التجريبيتتتة( 02.14)للمجموعتتتة الاتتتابطة و

للمجموعتتتة ( 00.20)موعتتتة الاتتتابطة وللمج (2.41)(  ) نانتتت   يمتتتة ا ستتتف  
عنتتد ( 0.23)الجدوليتتة والتتتي بلغتت  القيمتتة ب التجريبيتتة وبعتتد مقارنتتة القتتيم المحتستتبة

متتن  نبتترالمحتستتبة ا(  )نالحتتظ ان  يمتتة ( 02)وحجتتم عينتتة %( 3)مستتتوى داللتتة 
 تتي نتت  االختبتتارا  عتتدا اختبتتار التمريتتر متتن ا علتتى للمجموعتتة   يمتهتتا الجدوليتتة

وهذا يد  على وجود  روق ذا  داللة معنوية بين االختبتارا  القبليتة  ثالاابطة إنا
والبعدية لإلناث  ي المهارا   يد البحث للمجمتوعتين الاتابطة والتجريبيتة ولصتال  

عدا اختبار التمرير من ا على للمجموعتة الاتابطة  عدية للمجموعتيناالختبارا  الب
راجت  . بين االختبارين القبلي والبعتديحيث تشير النتائج إلى عدم وجود  روق  إناث

 (.6)جدو  ر م
 الفترض ا و  للبحتث والتذي يفتترض جز  نبير من قيحقت ون  ماتقدم يؤند

للتتذنور  ذا  داللتتة إحصتتائية  تتي االختبتتارا  القبليتتة والبعديتتة معنويتتة وجتتود  تتروق
  تتتتي نتتتت  متتتتن اختبتتتتار التحصتتتتي  المعر تتتتي واختبتتتتارا  ا دا  المهتتتتاري وا نتتتتاث
امتا بالنستبة الختبتار . ولصتال  االختبتارا  البعديتة وعتين الاابطة والتجريبيةللمجم

التمريتر متن ا علتى  تي المجموعتة الاتتابطة إنتاث  يعتقتد الباحثتان ان عتدم التطتتور 
 .يرج  إلى الطريقة التقليدي التي ال تراعي التشويق والمنا سة بين الطالبا 

اللعتتب موا تف وطريقتة التتعلم ب ة التقليديتةطريقتات  ان ومتن ختال  ماتقتدم يت
لهمتتا تتت ثير  تتي زيتتادة التحصتتي  المعر تتي وتحستتين ا دا  المهتتاري  تتي المهتتارا  

  والبحتوث ان خاتو  مجموعتة متن الثالث  يد البحث، حيث تشير معظتم الدراستا
يزيد متن المستتوى المعر تي والمهتاري وذلتف تدريبي  أو ي برنامج تعليمي  ا  راد

 .ة بالخبرا  التي يحتويها ذلف البرنامجلمرور تلف المجموع
 

المجمتوعتين  ي  للذنور وا ناث البعديةالفروق بين االختبارا   عرض نتائج -4-0
المعر تتتي واختبتتتارا  ا دا  التحصتتتي  اختبتتتار  تتتي نتتت  متتتن  الاتتتابطة والتجريبيتتتة

 -:المهاري وتحليلها ومنا شتها
مجمتتوعتين الاتتابطة لل للتتذنور بعتتد معالجتتة نتتتائج االختبتتارا  البعديتتة 

وجتد ان ( T test) ( )والتجريبية  ي اختبار التحصي  المعر ي وباستخدام اختبتار 
الجدوليتتة والتتتي بلغتت  (  )وبعتتد مقارنتهتتا بقيمتتة ( 1.32)المحتستتبة هتتي (  ) يمتتة 

(  )نالحتتتتظ ان  يمتتتتة ( 42)وحجتتتتم عينتتتتة %( 3)عنتتتتد مستتتتتوى داللتتتتة ( 0.20)
وهتذا يتد  علتى وجتود  تروق ذا  داللتة معنويتة  من  يمتهتا الجدوليتة نبرالمحتسبة ا

التجريبيتتة والاتتابطة  الختبتتار التحصتتيلي ألبعتتدي للتتذنور للمجمتتوعتينبتتين نتت  متتن ا
 (.1)ونما موا   ي الجدو  .ولصال  المجموعة التجريبية

أمتتا بالنستتبة لالختبتتارا  المهاريتتة البعديتتة للتتذنور  تتي المجمتتوعتين الاتتابطة 
الث  يد البحث  بعد معالجة النتائج إحصائيا لالختبار ألبعدي والتجريبية للمهارا  الث

المحتستبة  تي (  ) نانت   تيم ( T test( ) )لن  مهارة على حدة بواستطة اختبتار 
واختبتار التمريتر ( 2.43)و ي اختبار التمرير من ا علتى( 02.22)اختبار ا رسا 



عنتد ( 0.20)ي بلغت  الجدوليتة والتت(  )وبعتد مقارنتهتا بقيمتة ( 2.22)من ا ستف  
متتن  نبتترالمحتستتبة ا(  )نالحتتظ ان  يمتتة ( 42)وحجتتم عينتتة %( 3)مستتتوى داللتتة 

 يمتهتتا الجدوليتتة وهتتذا يتتد  علتتى وجتتود  تتروق ذا  داللتتة معنويتتة بتتين االختبتتارا  
. البعدية للذنور  ي المجموعتين الاتابطة والتجريبيتة ولصتال  المجموعتة التجريبيتة

 (.1)ونما موا   ي الجدو  ر م
 

   الجدولية   المحتسبة  َ  بَ  االختبار العدد المجموعة نو  االختبار
داللة الفروق عند 

 %3مستوى 

الختبار ا
 التحصيلي

اابطة 
 ذنور

 0.66 03.62 ألبعدي 02
1.32 

0.20 

هناف 
  روق

 معنوية  

 ذا  داللة 

 إحصائية

تجريبية 
 2.00 20.23 ألبعدي 02 ذنور

اختبار مهارة 
 ا رسا 

ابطة ا
 2.22 03.13 ألبعدي 02 ذنور

02.22 
تجريبية 
 ذنور

 2.14 01.32 ألبعدي 02

اختبار التمرير 
 من ا على

اابطة 
 2.43 2.12 ألبعدي 02 ذنور

2.43 
تجريبية 
 6.02 00.02 ألبعدي 02 ذنور

اختبار التمرير 
 من ا سف 

اابطة 
 2.30 00.33 ألبعدي 02 ذنور

2.22 
تجريبية 
 4.60 00.32 ألبعدي 02 ذنور

 (1)جدو  
 الاابطة والتجريبية نلمجموعتيا للذنور  يلة الفروق بين االختبارا  البعدية دال

 
متتا اختبتتار التحصتتي  المعر تتي ألبعتتدي لإلنتتاث  تتي المجمتتوعتين الاتتابطة ا 

وبعتد ( 6.03)المحتسبة هتي (  )والتجريبية  بعد المعالجة ا حصائية وجد ان  يمة 
وحجتم %( 3)عند مستتوى داللتة ( 0.20)الجدولية والتي بلغ  (  )قارنتها بقيمة م

متن  يمتهتا الجدوليتة وهتذا يتد  علتى  المحتسبة انبر(  )نالحظ ان  يمة ( 42)عينة 
 تي  وجود  روق ذا  داللة معنوية بتين نت  متن االختبتار التحصتيلي ألبعتدي لإلنتاث

ونمتتا مواتت   تتي .مجموعتتة التجريبيتتةمجمتتوعتين الاتتابطة والتجريبيتتة ولصتتال  الال
 (.2)الجدو  

أمتتا بالنستتبة لالختبتتارا  المهاريتتة البعديتتة لإلنتتاث  تتي المجمتتوعتين الاتتابطة 
والتجريبية للمهارا  الثالث  يد البحث  بعد معالجة النتائج إحصائيا لالختبار ألبعدي 

بة  تي المحتست(  )نانت   تيم ( T test( ) )لن  مهارة علتى حتدة بواستطة اختبتار 



واختبتار التمريتر ( 6.32)و تي اختبتار التمريتر متن ا علتى( 1.01)اختبار ا رسا 
عنتد ( 0.20)الجدوليتة والتتي بلغت  (  )وبعد مقارنتها بقيمة ( 02.03)من ا سف  

متتن  المحتستتبة انبتتر(  )نالحتتظ ان  يمتتة ( 42)وحجتتم عينتتة %( 3)مستتتوى داللتتة 
ذا  داللتتة معنويتتة بتتين االختبتتارا    يمتهتتا الجدوليتتة وهتتذا يتتد  علتتى وجتتود  تتروق

. البعدية لإلناث  ي المجموعتين الاتابطة والتجريبيتة ولصتال  المجموعتة التجريبيتة
 (.2)ونما موا   ي الجدو  ر م

 

   الجدولية   المحتسبة  َ  بَ  االختبار العدد المجموعة نو  االختبار
داللة الفروق عند 

 %3مستوى 

الختبار ا
 التحصيلي

اابطة 
 2.22 03.33 ألبعدي 02 ثإنا

6.03 

0.20 

 

 هناف  روق

 معنوية  

 ذا  داللة 

 إحصائية

تجريبية 
 إناث

 2.16 22.22 ألبعدي 02

اختبار مهارة 
 ا رسا 

اابطة 
 6.23 1.63 ألبعدي 02 إناث

1.01 
تجريبية 
 2.31 02.23 ألبعدي 02 إناث

اختبار التمرير 
 من ا على

اابطة 
 0.33 3.23 ألبعدي 02 إناث

6.32 
تجريبية 
 6.14 01.22 ألبعدي 02 إناث

اختبار التمرير 
 من ا سف 

اابطة 
 إناث

 2.22 1.23 ألبعدي 02
02.03 

تجريبية 
 2.20 03.23 ألبعدي 02 إناث

 (2)جدو  
 الاابطة والتجريبية نلمجموعتيا لة الفروق بين االختبارا  البعدية لإلناث  يدال

 
 النتائج السابقة يت ند تحقيق الفترض الثتاني للبحتث والتذي يفتترض ومن خال 

وجود  روق معنوية ذا  داللة إحصتائية بتين المجمتوعتين الاتابطة والتجريبيتة  تي 
 ي ن  من اختبار التحصي  المعر ي واختبتارا  ا دا  المهتاري  االختبارا  البعدية

 .لن  منهما ولصال  المجموعة التجريبية بالنسبة للذنور وا ناث
وممتتا تقتتدم يتاتت  ان لطريقتتة التتتعلم بموا تتف اللعتتب ا  اتتلية علتتى الطريقتتة  

التقليدية  ي زيادة التحصي  المعر ي وا دا  المهاري حيتث تؤنتد الدراستا  ان هتذا 
تستتاعد علتتى زيتتادة  نمتتا ،بخبتترا  أ تترب إلتتى الوا تت  العملتتي المتتتعلم دتتتزو الطريقتتة

إنستاب وتزيد متن  ممارسة اللعب فاع  االجتماعي أثناالت ايجابية المتعلمين من خال 



ممتتا يستتاعد علتتى تحقيتتق ( المعر يتتة والمهاريتتة والوجدانيتتة) نتتوا  الخبتترا  المتتتعلم
 ي الموا ف المختلفة القدرة على التطبيق العملي

1
.  

 
 االستنتاجات والتوصيات -1
- :االستنتاجا  -3-0

- : يليما   ي او  نتائج البحث  ام الباحثان باستنتاج
اللعب الت ثير  تي زيتادة التحصتي  موا ف ان للطريقة التقليدية وطريقة التعلم ب .0

لدى طالب وطالبا  الصف الثتاني متوستط  المعر ي وتحسين ا دا  المهاري
 . ي بعض مهارا  النرة الطائرة

ان لطريقة التتعلم بموا تف اللعتب ا  اتلية علتى الطريقتة التقليديتة  تي زيتادة  .0
لتتدى طتتالب وطالبتتا  الصتتف الثتتاني  المعر تتي وا دا  المهتتاريالتحصتتي  

 . ي بعض مهارا  النرة الطائرة متوسط
- :التوصيا  -3-0

 ي او  نتتائج البحتث ومتن ختال  متا لمسته الباحثتان متن تفاعت  عينتة البحتث أثنتا  
- : ي ا دا ، يوصي الباحثان ما يلي  ةالبرنامج التعليمي وايجابي

 .م بموا ف اللعب  ي المراح  المتوسطة وا عداديةاستخدام طريقة التعل .0
دراستتة اثتتر طريقتتة التتتعلم بموا تتف اللعتتب علتتى مهتتارا  أختترى متتن مهتتارا   .0

 .النرة الطائرة
دراستتتة اثتتتر طريقتتتة التتتتعلم بموا تتتف اللعتتتب علتتتى بعتتتض التتتدروب النظريتتتة  .2

 .والعملية
 

 تم بعونه تعالى

                                                 
1

  مصدر سابق ...... بللتدريالطرق الحديثة  - 


