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ثائر خميس أحمد
ملخص البحث
أشتمل البحث على خمسة أبواب هي :
الباب األول :
 1التعريف بالبحث :
 1ـ  1المقدمةةة وأهميةةة البحةةث  :اعتمةةد الباحةةث علةةى أسةةلوب االكتشةةاف الموجةةه
وتطرق الباحث إلى لعبة التنس األرضي التي تعتبر واحدة من األلعاب الرياضية التي
شهدت تطورا ملحوظا باستخدام التطبيق العلمي الصةحي وخاةةة فةي عمليةة الةتعل
والخاص بتعل مهارة األرسةال ) , Serviceوالتةي تعةد العمةول اليقةرع للعبةة حيةث
تعتبر ضربة اإلرسال مهمة جدا في لعبة التنس األرضي.
ومن هنةا تممةن أهميةة البحةث فةي كةوب أسةلوب االكتشةاف الموجةه يعمةل علةى تنميةة
مهارة األرسال من جهة وتعل المهارات من جهة أخرى.
 1ـ  2مشملة البحث  :ـ
اسةةتخدام الباحةةث أسةةلوب االكتشةةاف الموجةةه العتبةةارث أكاةةر فاعليةةة مةةن األسةةلوب
التقليدع ألنه يعمل على إعطاء الطالب لوراً في إظهار ما تعلمةه مةن مهةارة اإلرسةال
في التنس األرضي.
 1ـ  3هةدف البحةث  :ـ معرفةة تةأثير أسةلوب االكتشةاف الموجةه فةي اكتسةاب مهةارة
اإلرسال بالتنس األرضي.
 1ـ  4فروض البحث  :ـ

1ـ هناك فروق ذات لاللة إحصائية بين االختبار القبلي والبعدع للمجموعتين
الضابطة والتجريبية ولصال االختبار البعدع لمهارة اإلرسال بالتنس األرضي.
2ـ هناك فروق ذات لاللة إحصائية بين االختبار البعدع للمجموعة الضابطة
واالختبار البعدع للمجموعة التجريبية ولصال

المجموعة التجريبية لمهارة

اإلرسال بالتنس األرضي.
 1ـ  5مجاالت البحث  :ـ
 المجال البشرع  :طالب المرحلة الاانية لملية التربية الرياضية  /جامعة ليالى.
 المجال الزماني  :المدة من  2111/ 1 / 11ولغاية .2111/5 /11
 المجال المماني  :مالعب التنس في كلية التربية الرياضية  /جامعة ليالى.
الباب الااني  :الدراسات النظرية والمشابهة
أحتةةوى هةةلا البةةاب علةةى أسةةاليب التةةدريس و أسةةلوب االكتشةةاف الموجةةه فةةي
التربية الرياضية وكللك إلى االكتساب و المهارات األساسية بشمل عةام وتطةرق إلةى
مهارة اإلرسال بالتنس األرضي بشمل خاص.
أما الدراسات المشابهة فقد اشتملت على رسالة سيناء فلي حسن .
الباب الاالث  :ـ منهج البحث وإجراءاته الميدانية
أستخدم الباحث المنهج التجريبي لمالئمته طبيعة البحث وبلة مجمةوع عينةة البحةث
 31طالبا"  ,وزعت علةى مجمةوعتين تجريبيةة وضةابطة وبوا ة

 15طالةب لمةل

مجموعة.
الباب الراب  :ـ عرض النتائج وتحليلها ومنا شتها
ت ة عةةرض النتةةائج وتحليلهةةا ومنا شةةتها وتيسةةير نتةةائج كةةل اختبةةار  ,إذ تبةةين وجةةول
فروق معنوية بةين المجمةوعتين التجريبيةة والضةابطة فةي االختبةار البعةدع ولصةال
المجموعة التجريبية.
الباب الخامس  :ـ االستنتاجات والتوةيات
 5ـ  1االستنتاجات  :ـ
في ضوء النتائج التي توةل إليها الباحث خرج باالستنتاجات اآلتية  :ـ

.1

أظهةةرت النتةةائج أب ألسةةلوب االكتشةةاف الموجةةه تةةأثيراً ايجابي ةا ً فةةي تعل ة و
اكتساب مهارة اإلرسال بالتنس األرضي.

 .2أظهةةرت النتةةائج تحسةةنا ً متقارب ةا ً فةةي تعل ة مهةةارة اإلرسةةال بةةالتنس األرضةةي
للمجموعتين التجريبية والضابطة.
 2 - 5التوةيات  :ـ
في ضوء االستنتاجات التي توةل إليها الباحث ,يوةي بما يأتي:
 .1اعتمةةال أسةةلوب االكتشةةاف الموجةةه عنةةد تعل ة مهةةارة اإلرسةةال بةةالتنس األرضةةي
بشمل خاص والمهارات األخرى بشمل عام.
 .2استخدام أكار من طريقة وأسلوب في المنةاهج التعليميةة وعلةى وفةق مةا يقتضةيه
تعل المهارات المختلية.
 .3إجراء بحوث ولراسات مماثلة على بقية المهارات األساسية في التةنس األرضةي
وفي بقية األلعاب.

Abstract
The research includes five chapters are:
First chapter :
1. research definition :
1-1. Introduction and the research importance : The
researcher touch on the teaching styles by discover the
athletic field, he depend on ( the style of discover the
controller ) so he touch on earth Tennis game . it is one of
athletic games which is clearly developed by using the right

scientific application , specially in studying operation in
teaching the bases skillful like the shot ( service) .
The importance of the research in the style of controller
discovery which make development in the skills of service
shot in away and teaching the skills in another way .
1-2 Research Problem :The researcher go into by using the style to discover the
controller because it is more active from the additional style
and give the student a part to appear what he studied the
service skill in earth Tennis .
1-3 Research target :1. Knowing the effect of the style of controller discovery to
get the service skill in earth Tennis.
1-4 Research spouses :
1. There are statistics semantics difference between the
before and after exam for two groups the controlling and
empiricism in favor of after test of the service of earth Tennis
.
2. There are statistics semantics difference between the after
exam for controller groups and the after exam for
empiricism groups the service of earth Tennis .
1-5 The research fields :-

* The human field : The second stage students of athletic
education college / Diyala University .
*The time field : period from 16-01-2011 to 18-05-2011
* The place field : the tennis playlands in athletic education
college / Diyala University .
Second chapter : the theoretical and similar studies :This chapter includes the teaching styles , and discover
of controller style in athletic education . So getting the bases
skills in generally method and service skill of earth tennis in
special way.
The similar studies includes the thesis ( Siena Flaieh
Hassan )
Third section : The methodology of research and it's fields
procedures
The researcher used the experimental methodology it is
suitable for the research nature . The sample amount (30)
students , separated for two groups controlling and
experimental about (15) students for each group .
Four section : Viewing the results and get salutation and
discussion .
Fifth section : conclusions and recommendations .

Viewing the results and salute and discussion the test results ,
there are moral different between the two groups the
controller and experimental in after testing for the
experimental group .
1-5:-conclusions and recommendations :In the light of the results whom the researcher reached he
concludes the conclusion as follow :
1. The results appeared that the style of controller
discovery has affirmative effects for getting the skills of
receive in earth Tennis
5-2. Recommendations:
In the light of recommendations

whom the researcher

reached he recommend as follow :
1. depend on the style of controller discovery ,when
teaching the service skill especially in earth tennis and
other skills in generally form .
2. using

more of

methods

and

style in

teaching

methodology per what need to teach the different skills .
3. Making similar research and thesis with other bases
skills in earth tennis and other games .

الباب االول
 -1التعريف بالبحث :
 1 -1مقدمة البحث وأهميته  :ـ
يعد التطور المبير في مجال البحث العلمي من أه مزايةا العصةر الحةديث الةلع عة
مجاالت الحياة المختلية ,وكما كانت الرياضة إحدى هلث المجاالت كةاب لهةا نصةيب ال
بةةةأه بةةةه فةةةي مجةةةال البحةةةث فةةةي مختلةةةف المتغيةةةرات النيسةةةية والبدنيةةةة والمهاريةةةة
والجسةةمية والوظيييةةة وايرهةةا مةةن المتغيةةرات ,لةةلا أةةةب اعتمةةال الوسةةائل العلميةةة
بأشمالها المختلية من األمور المهمة جداً لغرض تحقيق التقدم بالمستوى الرياضي.
ومن اجل تحقيق هلا التطور في العملية التعليمية سعى المدربوب والمدرسوب منل
مدة طويلة للبحث عةن وسةائل وأسةاليب حدياةة ومتنوعةة تسةاعد علةى رفة مسةتوى
ألاء المتعلمين من خالل فس المجال له بالمشاركة في العملية التعليمية.
"وإب من هلث األساليب التعل باالكتشاف في المجال الرياضي والةلع يمةوب علةى
عدة أنواع النوع األول الةلع يتماةل فةي أسةاه مقةدار التوجيةه الةلع يقدمةه المعلة و
بضمنة االكتشاف الموجه واير الموجه والنوع الااني ويتمال في أنواع االكتشةاف
علةةى أسةةاه اإلجةةراءات التةةي تسةةتخدم فةةي عمليةةة الةةتعل االكتشةةاف االسةةتقرائي أو
االكتشةةاف االسةةتنباطي والنةةوع الاالةةث يتماةةل فةةي أسةةاه كيييةةة وةةةول المةةتعل إلةةى
المعلومةةات والميةةاهي االكتشةةاف القةةائ علةةى المعنةةى واالكتشةةاف ايةةر القةةائ علةةى
المعنى . 1
و ةةد اعتمةةد الباحةةث النةةوع األول مةةن االكتشةةاف االكتشةةاف الموجةةه وهةةو أحةةد
األسةةاليب التدريسةةية الةةلع ييسة المجةةال للمةةتعل فةةي االعتمةةال علةةى نيسةةه فةةي تعلة
المهارات وفي إيجال الحلول للمشمالت التي تعترضه في عملية التعل .

( )1محمد زغلول وآخرون ؛ تكنولوجيا التعليم وأساليبها في التربية الرياضية ( :القاهرة ،مكتب الكتاب للنشر ،)1002 ،ص.21

وإب التعل من خالل إتقاب المهارات األساسية تعد الشرط األساسي لتطةوير هةلث
المهارات التي يجب أب تأخل ممانها البارز في عملية الةتعل  ,ألنةه مةن لوب مسةتوى
مهارع عالي تصعب عملية إتقاب المهارة للمتعل .
وتعةةد لعبةةة التةةنس األرضةةي واحةةدة مةةن األلعةةاب الرياضةةية التةةي شةةهدت تطةةورا
ملحوظا باستخدام التطبيق العلمي الصحي وخاةة في عملية الةتعل والخةاص بةتعل
المهةةارات األساسةةية والتةةي هـةةـي اإلرسةةال  ,الضةةربة األرضةةية األماميةةة  ,الضةةربة
األرضية الخليية والتي تعةد العمةول اليقةرع للعبةة حيةث تعتبةر ضةربة اإلرسةال مهمةة
جدا في لعبة كرة التنس األرضي ضربة البداية كونها الضربة الهجومية األولى حيث
يسةةتطي المرسةةل وض ة الالعةةب الخص ة تحةةت الضةةغ وتعطةةي المرسةةل زمةةام يةةالة
المباراة لللك نجد إب كافة الالعبين يختاروب اإلرسال فيما إذا ربحوا القرعة.
وأكارها استخداما ً وخاةة بالنسبة لالعب المبتدأ وأسهل طريقة إلرجاع المرة فيمةا
إذا جاءت المرة إمام الالعةب أو علةى جهةة اليمةين منةه ,والضةربة الاانيةة التةي تةأتي
بعةةد اإلرسةةال هةةي الضةةربة األرضةةية األماميةةة وهةةي الضةةربة األولةةى للمسةةتقبل ,أع
اسةةتالم اإلرسةةال أمةةا الضةةربة األرضةةية الخلييةةة فتةةأتي أهميةةة هةةلث الضةةربة بالدرجةةة
الاانية بعد الضربة األرضية األمامية ,وتسةتعمل عنةدما تةأتي المةرة إلةى جهةة اليسةار
من الالعب ,وتعتبر من الضربات الهجومية إذا نيلت بصورة ةحيحة وجيدة.
ومن هنا تممن أهمية البحث في كوب أسلوب االكتشاف الموجةه يعمةل علةى تنميةة
مهارة اإلرسال من جهة وتعل المهارات من جهة أخرى من خالل جعله مشاركا ً فةي
العمليةةة التعليميةةة ولةةيس مفلي ةا ً فق ة  .وذلةةك ب تاحةةة اليرةةةة أمامةةه للممارسةةة طةةرق
التعل وعملياته بنيسه من خالل تيميرث واستنتاجه مسةتخدما ً معلوماتةه فةي الوةةول
إلى نتائج منطقية.
 2-1مشملة البحث:
ارتةةأى الباحةةث اسةةتخدام أسةةلوب االكتشةةاف الموجةةه الةةلع يضةة المةةدره فيةةه
الموا ف التعليمية من خالل مراجعة مجمل تياةيل المهارة العتبارث أكار فاعلية من

األسلوب التقليدع ألنه يعمل على إعطاء الطالب لوراً في إظهار ما تعلمه مةن مهةارة
اإلرسال في التنس األرضي.
 3-1هدف البحث:
1ـ ة معرفةةة تةةأثير أسةةلوب االكتشةةاف الموجةةه فةةي اكتسةةاب مهةةارة اإلرسةةال بةةالتنس
األرضي.
 4-1فرضيتا البحث:
1ـ ة هنةةاك فةةروق ذات لاللةةة إحصةةائية بةةين االختبةةار القبلةةي و البعةةدع للمجمةةوعتين
الضابطة والتجريبية ولصال االختبار البعدع.
2ـ هناك فروق ذات لاللة إحصائية بين االختبار البعدع للمجموعة الضابطة
واالختبار البعدع للمجموعة التجريبية ولصال المجموعة التجريبية.
 5-1مجاالت البحث:
 1-5-1المجال البشرع  :عينة من طالب المرحلة الاانية في كلية التربية الرياضةية
– جامعة ليالى.
 2-5-1المجال ألزماني  :من  2111/1/11ولغاية 2111 /7/11
 3-5-1المجال المماني  :مالعب التنس األرضي – كليةة التربيةة الرياضةية – جامعةة
ليالى.

الباب الااني
 -2الدراسات النظرية والمشابهة :
 1-2الدراسات النظرية  :ـ
 1-1-2أساليب التدريس
إب التةةدريس هةةو علةة وفةةن وخبةةرة يمتسةةبها المةةدره عةةن طريةةق االسةةتعدال
والممارسة.

"وأسلوب التدريس هو المييية التي يتناول فيها المدره طريقة التدريس في تنييل
طريقة التدريس بصورة تميزث عةن ايةرث مةن المدرسةين الةلين يسةتخدموب الطريقةة
نيسها" . 1
وإب عمليةةة التةةدريس عبةةارة عةةن سلسةةلة مسةةتمرة مةةن العال ةةات تنشةةأ بةةين المعل ة
والطالب وهلث العال ات تساعد الطالب على التطور بصيته مشاركا ً فةي هةلث العمليةة,
وإب عملية التدريس الناجحة تحدث نتيجة االنسجام بين الهدف المطلوب ومةا يحةدث
فعليا ً خالل الدروه . 2
ويتيق كل من عبةاه احمةد السةامرائي وعبةدالمري السةامرائي فةي اب األسةاليب
التدريسية هي "نظريةة مةن العال ةات بةين المعلة والطالةب والواجبةات التةي يقومةوب
لهةةا ومةةدى تأثيرهةةا فةةي تطةةور الطالةةب ومةةا يحةةدث لاشةةخاص خةةالل عمليةةة التةةدريس
والتعلي وتخطي عملي مدروه" . 3

 2-1-2أسلوب االكتشاف في التربية الرياضية
"يُعد أسلوب االكتشاف من األساليب األكار شيوعا ً واسةتخداما ً فةي مجةال تةدريس
مهةةارات األنشةةطة الرياضةةية وهةةو األسةةلوب المتب ة بشةةمل واس ة فةةي تةةدريس تلةةك
المهارات"

.4

ويختلف هلا األسلوب عةن كةل األسةاليب التدريسةية فيةه يعتمةد المةتعل علةى نيسةه
وعلةى جهةةدث للتغلةب علةةى المشةمالت التةةي يعرضةها المعلة وفةي الو ةةت نيسةه يشةةعر
بمدى المشملة التةي تواجهةه ويحةس بضةرورة التغلةب عليهةا ألنهةا تمسةه مةن ريةب
وبللك يمةوب فةي مو ةف إيجةابي مة هةلث المشةملة ,لةلا ينبغةي علةى المةتعل إب يعمةل

( )1محمود داود سلمان؛ طرائق وأساليب التدريس المعاصرة ،ط( :2عمان ،دار الكتاب العالمي للنشر والتوزيع )1002 ،ص.211
( )2موستن واشوورث؛ تدريس التربية الرياضية ،ترجمة ،جمال صالح وآخرون( :الموصل ،دار الكتب للطباعة )2992 ،ص.21-22
( )3عباااأ أدمااد الاااامرائي وعباادالكريم الاااامرائي ؛ كفايااات تدرياااية فااي طرائااق تاادريس التربيااة الرياضااية( :جامعااة البةاارة ،مطبعااة
الحكمة )2992 ،ص.5
( )4ساينا فلاايح داان ؛ تااسلير أسالوب ااكتشاااف الموجاة فااي الةبارة اادراكيااة وتعلام بعا المهاارات ااساسااية باالكرة الطااائرة  ،رسااالة
ماجاتير  ،كلية التربية الرياضية جامعة ديالى  ، 1020 ،ص.21

على إتاحة اليرص للمتعلمين لتحرير المشةملة ورسة الخطة والتيميةر فةي حلهةا"...
.1

وعلةةى هةةلا األسةةاه ف ة ب المةةتعل يبحةةث بنيسةةه عةةن الحقةةائق والقةةوانين مسةةتخدما ً
الماير من العمليةات اليمريةة ماةل "المقارنةة ,والتطبيةق ,والتخمةين ,والتحليةل ,وحةل
المشمالت ,واالستنتاج ,واالبتمار ,وايرها" . 2
ويممةةن تعريةةف االكتشةةاف انةةه" :عمليةةة تيميةةر تتطلةةب مةةن اليةةرل إعةةالة تنظةةي
المعلومةات المخزونةةة لديةةه وتميييهةةا بشةةمل يممنةةه مةةن رديةةة عال ةةات جديةةدة لة تمةةن
معروفة لديه بل المو ف االكتشافي" . 3
 1-2-1-2طريقة االكتشاف الموجه
تهت هلث الطريقة بالنشاط العقلي واللع يحتاجه إلى تيسير لمعنةى عبةارة النشةاط
العقلي أو تحديد الممونات التي تشمل هلا النشاط اإلنساني المميةز ,ومةن أهة ةدرات
هلا النشاط ,القدرة على البحث والمقارنة ,والقدرة على اتخاذ القةرار ,والقةدرة علةى
االبتمار واالستمشاف.
فلو نظرنا إلى المظةاهر السةلوكية لمةالً مةن المةدره والتلميةل فةي جمية الظةروف
التدريسية وأساليبها لرأينا أب التلميل اير مشارك في أكار العمليات العقلية .وبما اب
مال هلث القةدرات ال تنمةو تلقائيةا ً فتصةب فةي حالةة كبةت ببقائهةا سةاكنة فا ةدة للمايةر
واير مستخدمة وبللك تعتبر في معظ األحياب سلبية ومن اجل ذلك فقد أشار برونةز
 Bronzeبةةأب االستمشةةاف يهةةت وييسةةر الموضةةوع باكتشةةاف الشةةخص لشةةيء ل ة
يعرفه هو من بل ,وهلا فقد اتيق كاير من البةاحاين عةن تعبيةر االكتشةاف يشةير إلةى
مرحلةةة واحةةدة فةةي العمليةةة اليمريةةة وأنهةةا تحتةةاج إلةةى مسةةاندة مةةن عوامةةل أخةةرى,
فمرحلةةة البحةةث واالستمشةةاف يجةةب اب تسةةبقها واعةةد مةةن الدافعيةةة وعةةدم اال تنةةاع
ويةةأتي النةةاتج فةةي فعةةل االكتشةةاف نيسةةه ,فقةةد يمةةوب ةةد أثةةر لةةدى التالميةةل نةةوع مةةن
االكتشاف البسي بالسلوك المالمي. 4 ...
( )1طااارم محمااد ؛هاااد؛ تااسلير أساالوب ااكتشاااف الموجااة بااالتعلم المتالااال فااي أكتااااب بعا
ماجاتير  ،كلية التربية الرياضية جامعة ديالى  ، 1002 ،ص.19
( )2عفاف عبدالكريم ؛ التدريس والتعلم في التربية الرياضية( :اإلسكندرية ،مطبعة منشسة المعارف)2999 ،ص.211
( )3يارى مةطفى الايد؛ التعلم باالكتشاف  ،منتديات شبكة المهندأ .web sit http://www.Arabic
( )4مااروان عبااد المويااد ومحمااد جاساام الياساار ؛ اتواهااات ددي ااة فااي طاارم تاادريس التربيااة الرياضااية ،ط( :2مؤساااة الااورام للنشاار
والتوزيع ،عمان )1002 ،ص.112-112
المهااارات ااساسااية بكاارة القااد  ،رسااالة

 4-1-3االكتساب
إب اكتساب المهارة هو إحدى عمليات التعل الحركي وهو تغير ليل أو كايرة في
السلوك الحركي ويعمس مقدار األلاء ,وتعتمد عملية االكتساب على نقاط عدة وهي:
1ـ الشرح والعرض للمتعل وإيصال لالئل المهارة.
2ـ التغلية الراجعة.
3ـ توزي وجدولة التمرين . 1
و ةةةد ذكةةةر كةةةورت مانيةةةل" 1817 ,إب الةةةتعل يعنةةةي اكتسةةةاب وتحسةةةين وتابيةةةت
واستعمال المهارات الحركية" . 2
"ويقاه مقدار التعل الوا عي أو الحقيقي أللاء المتعل من خالل اختيار االحتيةاظ
وبعد اختيار مرحلة االكتساب وذلك لغرض زوال المتغيةرات المف تةة التةي حةدثت فةي
أثناء مرحلة االكتساب ,ولهلا الغرض تجنةب االعتمةال علةى اختيةار االكتسةاب األولةي
يلجأ إلى استخدام اختيار االحتياظ إلعطاء تقوي ةحي عن ألاء المتعل " . 3
وأشار بسطويسي أحمد "إب التعل د يحدث في ثالث مراحل ومة أنهة حةدلوا
كةل مرحلةة والغةرض منهةةا ,إال إنهة أوضةحوا بةأب تلةةك المراحةل الاالثةة المتداخلةةة ال
يحةةدث بصةةورة منيصةةلة تمام ةا ً أو مسةةتقلة بعضةةها عةةن بعةةا ,و ةةد تحةةدث المراحةةل
الاالثةةة فةةي أع و ةةت وفةةي أع لحظةةة تعليميةةة فقةةد تتةةداخل بعضةةها م ة بعةةا و ةةد ال
تتداخل ,وهي عبارة عن جوانب لظاهرة واحدة هي التعل والمراحل الاالثة هي:
ـ المرحلة األولى االكتساب.
ـ المرحلة الاانية االختزاب.
ـ المرحلة الاالاة االستعالة" . 4
وأوضحت البحوث والدراسات المتخصصة بأب أول مرحلة لتعل المةائن الحةي البةد
وأب تمال أوالً في استدخال المالة التةي سةيتعلمها ويطلةق علةى هةلث المرحلةة مرحلةة
االكتساب .في تلك المرحلة من عملية التعل التي يتمال خاللهةا المةائن الحةي السةلوك
الجديةد كةي يضةةاف إلةى حصةيلته السةةلوكية فةي أثنةةاء فتةرة التةدريب ,وبةةللك ةد ينمةةو
(1) Schmidt A. Richard Motor control and learning, 3rd , Humankantices, 1991, p.149.
( )2كورت ما؛يل؛ التعلم الحركي ،ترجمة :عبد علي ؛ةيف( :دار الكتب للطباعة والنشر ،جامعة الموصل ،الموصل )2922 ،ص.221
( )3ع مااار جبااار عباااأ ؛ تااسلير ؛قاال الااتعلم لاابع تمرينااات االلعاااب فااي اكتااااب المهااارات ااساسااية بلعبااة التاانس االرضااي ( :رسااالة
ماجاتير ،كلية التربية الرياضية ،جامعة ديالى )1002 ،ص.12
( )4باطوياي أدمد؛ أسس و؛ظريات الحركة( :دار الفكر العربي للطباعة والنشر )2992 ،ص.25-21

خالل مرحلة االكتساب ارتباط بين مايةر معةين واسةتجابة معينةة التةي لهةا تةأثير علةى
المراحل التالية للتعل وهي مرحلة االختزاب وهي مرحلة الحيظ والتلكر تليها مرحلة
االستعالة وهي مرحلة استخراج المعلومات المختزنة . 1
ويالحظ إب المراحل األولى الكتساب المهةارة بقيةام المةتعل بةالتيمير بأشةياء كايةرة
تتعلةةق بالعناةةةر األساسةةية لةةالاء ويتمةةرر هةةلا فةةي كةةل محاولةةة ويتلبةةلب األلاء بةةين
المحةةاوالت ,وبعةةد االسةةتمرار فةةي التمةةرين وم ة تقةةدم الو ةةت يصةةب المبتةةد مةةاهراً
واألفمةةار والمعتقةةدات التةةي كانةةت تصةةب وبةةدوب شةةمل بعيةةدة تمام ةاً ,ويبةةدأ المةةتعل
بةةالتركيز علةةى حةةاالت أو إشةةمال أخةةرى مةةن اسةةتخدامات المهةةارات واسةةتراتيجياتها
وتتهيأ أمامه اختيارات عدة لالاء
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 1-5-1-3مهارة اإلرسال بالتنس األرضي
مهارة اإلرسال -:
" تعتبر مهارة اإلرسةال مةن أهة الضةربات فةي التةنس األرضةي وتعةد كةللك اللعبةة
االفتتاحية بل إحراز أع نقطة ,كما إنها اللعبةة الوحيةدة التةي ال يتةدخل الخصة فيهةا,
والتي يممن تسجيل نقطة مباشرة منها".

3

ويضةةيف علةةي سةةلوم جةةوال 2112 ,ضةةةربة اإلرسةةال مةةن الضةةربات الصةةةعبة
لمونهةةا تحتةةاج إلةةى سةةيطرة وإتقةةاب لمةةي يةةتممن المرسةةل مةةن تنيةةليها… ولمةةي يمةةوب
إرسالها ناجحا يجب أب تفلع عوامل التوجيه والسةرعة والةدوراب للمةرة لورا مهمةا
بالنسبة لضربة اإلرسال.

1

للا نرى إب تحقيةق النتةائج المتقدمةة فةي البطةوالت يمةوب مةن بةل الالعبةين الةلين
يتميزوب ب رسال متميز من ناحية القوة والد ة في األلاء.
ويشير ظافر هاش ألماظمي  2111إلةى إب " ألاء اإلرسةال بشةمل جيةد يةفلع
إلى زيالة فرةة الالعب باليوز في المباراة بأ ل ما يممن من المجهةول البةدني  ,هةلا
باإلضافة إلى التأثير في معنويات الالعب الخص أثناء المباراة للا
( )1فرات جبار سعد هللا ؛ مفاهيم عامة في التعلم الحركي ،ط( :2جامعة ديالى ،العرام )1002 ،ص.222
( )2ماجاد خلياال خماايس ؛ تااسلير ارتفاعااات مةتلفاة للشاابكة فااي تطااوير اكتااااب تعلاام بعا المهااارات ااساسااية بااالتنس اارضااي( :رسااالة
ماجاتير ،كلية التربية الرياضية ،جامعة ديالى )1002 ،ص.10
( )2جميس ألن؛ تعلم التنس  ( ،ترجمة )  ،غادة ؛ديم  ،ط ( : 2القاهرة  )2992 ،ص. 12
( )2علي سلو جاواد ؛ ألعااب الكارة والمبارب و التانس اارضاي  ( :وزارة التعلايم العاالي والبحال العلماي  ،جامعاة القادساية) 1001 ،
ص.21-22

يمةوب مةن الضةرورع جةدا االهتمةام بمهةارة اإلرسةال والتةدريب عليهةا بشةمل مسةتمر
وبما يضمن إتقانها على مستوى عا ٍل من الابات في األلاء2 ".
ويةةرى بةةراوين  " 1885انةةه البةةد أب نعتنةةي ونهةةت باإلرسةةال ونتقنةةه جيةةدا الب
إرسالك إذا كاب ضعييا سوف يقضي عليك المنافس وتعطيةه فرةةة الب يبةدأ هجومةه
في كل نقطة3 ".
ويضيف إب بتماب  " 1811إب الهدف من اإلرسةال هةو وضة المةرة فةي حالةة
اللعب بحيةث يمةوب مةن الصةعب علةى الخصة إرجةاع اإلرسةال بقةوة أو عةدم إرجاعةه
على اإلطالق".

4

ولقد أكد هالل واخروب إلى إب عملية اإلرسال تعتمةد علةى خطةوات عةدة أللائهةا
ندرج أهمها-:
ـ ثبات لف المرة واستقرارها ومراعاة االرتياع المناسب .
ـ تو يت مالمسة المضرب للمرة م توافق المرجحةة واسةتجماع الةزخ الحركةي. 1 .
ويرى ظافر  " 2111إب السبب المتالك الالعب أنواعا ً مختلية من اإلرسةال هةو فةي
إيجال طرق ومصالر مختلية يتممن منها الالعةب فةي تو ة الالعةب الخصة ويضةعف
من درته في إرجاع كرة اإلرسال".

2

ام الباحث بتعلي اإلرسال الدائرع للمتعلمين كونه من المبتدئين وهلا النوع من
اإلرسال مضموب النجاح في منطقة اإلرسال واب توفير فرةة األلاء الناج بالنسةبة
للمبتدئين يموب عامالًًً مشجعا ً ولافعا ً للتعل والسيما واب له األثر الملحوظ الواضة
في تطور هلث المهارة هلا ما أكدث هالل  " 1881انه ييضل استخدام
اإلرسةةةال الةةةدائرع عنةةةد ألاء اإلرسةةةال الاةةةاني أو عنةةةد اإلرسةةةال األول… وذلةةةك الب
احتمال الخطأ في هلين النوعين من اإلرسال يموب ليال" 3 .

( )1ظافر هاشم اسماعيل ؛ ااسلوب التدرياي المتداخل وتسليره في التعلم والتطور من خالل الةيارات التنظيمية المكا؛ياة لبيةاة تعلام التانس
 :اطرودة دكتوراه  ،جامعة بغداد  ،كلية التربية الرياضية  ، 1001 ،ص.22
() 2
Brown,Jim success,second Edition, Human Kinetices, Tennis steps to , 1995, p. 45 .
(  )1ان ببتمان؛ التنس( ،ترجمة ) ،قاسم لزا صبر ( :وزارة التعليم العالي والبحل العلمي  ،جامعة بغداد ) ص. 25
(  )2هافال خورشيد رشيد ؛ تحليل وتقاويم أدا العباي التانس المتقادمين مان خاالل اساتةدا ؛ظاا مالدظاة مقتارا ،رساالة ماجااتير ،كلياة
التربية الرياضية جامعة بغداد ،2992،ص. 25
(  )1ظافر هاشم ألكاظمي ،مةدر سبق ذكره ،ص. 22
( )2هالل عبد الرزام وآخرون؛ اإلعداد الفني والةططي بالتنس  ( :جامعة الموصل ،دار الحكمة للطباعة والنشر )2992 ،ص.22

ويضيف "علي سةلوم جةوال  " " 2112لمةي يمةوب اإلرسةال ناجحةا يجةب أب تةفلع
عوامل التوجيه والسرعة والدوراب للمرة لورا مهما لضربات اإلرسال"4 .
2ـ 2الدراسات المشابهة :ـ
2ـ2ـ 1لراسة سيناء فلي حسن 1 : 2111
ـ عنواب الدراسة تأثير أسلوب االكتشاف الموجه في الخبرة اإللراكية وتعلة بعةا
المهارات األساسية بالمرة الطائرة
أهداف الدراسة :ـ
 التعرف على تأثير أسلوب االكتشاف الموجه في الخبرة اإللراكية. التعرف على تأثير أسلوب االكتشاف الموجه في تعل مهارتي الضرب الساحق وحائ الصد في المرة الطائرة.
عينة البحث :ـ
ت اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية والبال عةدله  41طالةب مةن المرحلةة
الاانية في كلية التربية الرياضية – جامعة ليالى.
االستنتاجات :ـ
 -1أظهرت النتائج أب ألسلوب االكتشاف الموجه تأثيرا أيجابيا في عملية االلراك.
 -2تيوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في الخبرة االلراكية.
 -3أب ألسلوب االكتشاف الموجه أثرا ايجابيا في تعل مهارة الضرب الساحق وحائ
الصةةد وذلةةك مةةن خةةالل اليةةروق المعنويةةة لمصةةلحة االختبةةار البعةةدع للمجمةةوعتين
التجريبية والضابطة.
 -4تيةةوق المجموعةةة التجريبيةةة علةةى المجموعةةة الضةةابطة فةةي تعل ة مهةةارة الضةةرب
الساحق
 -5أظهةةرت النتةةائج تحسةةنا متقاربةةا فةةي تعل ة مهةةارة حةةائ الصةةد بةةين المجمةةوعتين
التجريبية والضابطة.

الباب الاالث
( )1علي سلو جواد ؛ مةدر سبق ذكره  ،ص.21 -22
( )2سينا فليح دان ؛ مةدر سبق ذكره . 1020 ،

 3ـ منهج البحث و إجراءاته الميدانية
 3ـ  1منهج البحث  :ـ
" هو األسلوب اللع يتبعه الباحث لتحديد خطوات بحاه واللع يممن من خاللةه
التوةل إلى حل مشملته ".

1

وفي ضوء ذلك استخدم الباحث المنهج التجريبي لمالئمته طبيعة مشملة البحث
 ,فضةةال" عةةن ذلةةك إب " أه ة مةةا يميةةز النشةةاط العلمةةي الةةد يق هةةو اسةةتخدام أسةةلوب
التجربة "

2

 3ـ  2عينة البحث  :ـ
تعد عينة البحث من األمور المهمة التي يجب على الباحث االهتمام فيهةا فالعينةة
" هي الجزء اللع يمال مجتم األةل أو النموذج اللع يجرع الباحث مجمةل محةور
عمله "  . 3حيث حدل الباحث مجتم بحاه من طلبة المرحلة الاانية فةي كليةة التربيةة
الرياضةةية جامعةةة ليةةالى للعةةام الدراسةةي 2111ـ ة 2111وعةةدله  224طالةةب كةةوب
المهارة يد البحث تعد مالة منهجية في هلث المرحلة و د تةوزع مجتمة البحةث علةى
خمس شعب وبعد أستبعال الطالب الراسبين والعبي األندية واليرق د أختةار الباحةث
عينتةةةه مةةةن شةةةعبتي أ و ب عشةةةوائيا" وبوا ةةة مجمةةةوعتين المجموعةةةة األولةةةى
التجريبيةةة وعةةدلها  15طالةةب أتبعةةت أسةةلوب االكتشةةاف الموجةةه الةةلع ألخةةل علةةى
نيس التمرينات المتبعة في الملية والمجموعة الاانيةة الضةابطة وعةدلها  15طالةب
أتبعةةةت المةةةنهج المتبةةة فةةةي المليةةةة وأختةةةار  11طةةةالب لغةةةرض أجةةةراء التجربةةةة
االستطالعية عليه وبهلا شملت عينة البحث نسبة  %13.38من مجتم البحث.
ولغةةرض تجنةةب العوامةةل التةةي تةةفثر فةةي نتةةائج التجربةةة وإرجةةاع اليةةروق إلةةى
العامل التجريبي ام الباحث بأجراء التمةافف لعينةة البحةث كمةا مبةين فةي الجةدول ر ة
.1

( )1وجية محووب قاسم ؛ البحل العلمي ومناهوة  ،بغداد  :مديرية دار الكتب للطباعة والنشر  ، 1001 ،ص. 22
( )2وجية محووب قاسم ؛ طرائق البحل العلمي  ،بغداد  :دار الحكمة للطباعة والنشر  ، 2992 ،ص22
( )3وجية محووب ؛ المةدر الاابق  ، 1001 ،ص. 221
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 3ـ  3األجهزة واأللوات المستخدمة في البحث  :ـ
 3ـ  3ـ  1وسائل جم المعلومات
ـ المصالر العربية و األجنبية .
ـ استمارات الخبراء .
ـ المقابالت الشخصية .
ـ االختبارات .
 3ـ  3ـ  2األجهزة واأللوات
ـ ساعة المترونية نوع  Casioةن ةيني .
ـ كاميرا للتصوير نوع  Sonyةن ياباني .
ـ ملعب تنس مجهز.
ـ مضارب تنس عدل  31نوع . Wilson
ـ كرات تنس عدل  41نوع . Wilson

.

ـ شري الةق  ,شري معدني  7متر.
ـ حبل نايلوب عدل  1طوله  15متر .
ـ شواخص بالستيمية عدل  11م أر ام .
ـ أعمدة عدل . 2
 3ـ  4تحديد االختبارات المهارية في البحث
مةةن أجةةل تحديةةد اختبةةارات البحةةث ةةام الباحةةث باختيةةار وبوا ة

 3اختبةةارات

لمهةةارة اإلرسةةال وعليةةه ت ة أخةةل نسةةبة أتيةةاق والبالغةةة  %111لالختبةةار الةةلع ت ة
االتياق عليه من بل جمي الخبراء والجدول ر

 2يوض ذلك.

جدول ر

 2يوض تحديد اختبارات البحث والنسب المئوية لمل اختبار

ت

المهارة

النسبة المئوية

1

اإلرسال

االختبارات المرشحة
جونس  1817ل ة اإلرسال
اتنزا  1881تقوي األلاء اليني لإلرسال

%111

اختبار  (Jamesالمعدل بالتنس األرضي

 3ـ  1مواةيات االختبارات  :ـ
يطلق على هلا االختبار  (Jamesالمعدل بالتنس األرضي :ـ

1

 3ـ  1ـ  1اإلرسال :ـ
الغرض من االختبار :ـ تقيي ابلية ل ة اإلرسال.
مستوى األعمار :ـ مناسب لطلبة المداره اإلعدالية وطلبة الجامعات.
األجهزة واأللوات :ـ مضةارب عةدل  , 11كةرات عةدل  , 21ملعةب ةانوني  ,سةلة
المرات  ,شري القياه  ,استمارة للتسجيل ,طباشير.
الهدف :ـ ل ة إرسال التنس.
المساعدوب :ـ  3أشخاص.
اإلجراءات :ـ
1ـ يت تخطي منطقة اإلرسال كما موض في شةمل  5أذ يبلة طةول المنطقةة المحصةورة
بين الشبمة والخ األول  3دم والمنطقة التي تليها  12دم والمنطقة الاالاةة  3ةدم
أما المنطقة األخيرة فهي المسافة المتبقية بين خ اإلرسال والمنطقة الاالاة ويشةمل هةلا
التخطي منطقتي اإلرسال اليمين واليسار .
2ـ يقف الطالب علةى شةمل أزواج زميلةين أحةدهما يرسةل واألخةر يرجة المةرات ويعطةي
لمل طالب  11محاوالت من كل جانب.
3ـ يوض حبل فوق الشبمة بارتياع  11دم عن األرض.
4ـ أذا عبرت المرة من فوق الحبل تعطى نصف لرجةة التقيةي المحةدلة علةى أرض الملعةب
الةلع تسةةق فيةه المةةرة  ,والمةةرة التةي تمةةس الشةبمة وتسةةق فةةي الملعةب تعةةال وال تحتسةةب
محاولة فاشلة.
( )1ظافر هاشم إسماعيل ؛ ااسلوب التدرياي المتداخل وتسليره في التعلم والتطور من خالل الةيارات التنظيمية المكا؛ية لبيةة تعلم التنس
 ،أطرودة دكتوراه  ،جامعة بغداد  ،كلية التربية الرياضية  ، 1001 ،ص.22

5ـ ة أذا حصةةل خطةةأ فةةي اإلرسةةال فتعةةد محاولةةة فاشةةلة وتعطةةى لمةةل طالةةب محةةاولتين
للتمرب.
1ـ أب النتيجة النهائية هي المجموع المتراك من  21محاولة يمين ويسار.
والشمل ر

 1يوض ذلك.

 3ـ  7التجربة االستطالعية  :ـ
ةةةام الباحةةةث بةةةأجراء التجربةةةة االسةةةتطالعية وهةةةي " تجربةةةة مصةةةغرة مشةةةابهة
للتجربة الحقيقية" . 1
للتعرف على السلبيات التي د تظهر عند تنييل التجربة الرئيسة  ,والتأكةد مةن كيةاءة
فريةةق العمةةل المسةةاعد  ,ومةةدى الد ةةة فةةي تنييةةل االختبةةارات والقياسةةات  ,ولمعرفةةة
الصعوبات والمشمالت التي تواجه الباحث.
إذ تةة تنييةةل التجربةةة االسةةتطالعية علةةى مجموعةةة مةةن طةةالب المرحلةةة الاانيةةة
وعدله  11طالب ومن خارج عينة البحث في يوم األحد الموافق 2111/2/1
 3ـ  1االختبارات القبلية  :ـ
ام الباحث بتطبيق االختبارات القبليةة لعينةة البحةث بتةاري  11و2111/2/13
المصالف يومي الخميس واألحد  .و د راعى الباحث در اإلمماب ضةب المتغيةرات
من حيةث الو ةت والممةاب وفريةق العمةل المسةاعد مةن أجةل مالئمتهةا فةي االختبةارات
البعدية.
 3ـ  8المنهج التعليمي  :ـ
مةةن أجةةل تحقيةةق أهةةداف البحةةث أعةةد الباحةةث منهجةةا" تعليمةةي بأسةةلوب االكتشةةاف
الموجةةه خةةاص لتعلةةي مهةةارة اإلرسةةال بةةالتنس األرضةةي حيةةث كانةةت مهةةارة اإلرسةةال
ضةةمن األسةةابي الخمسةةة األولةةى ويمةةوب جةةزءا" مةةن المةةنهج التعليمةةي المتب ة فةةي
( )1وجية محووب ؛ البحل العلمي ومناهوة  ( :بغداد  ،دار الكتب للطباعة والنشر  ) 1001 ،ص21

المليات  ,فقد كاب الزما" على الباحث أب يطلة علةى بعةا المنةاهج التعليميةة التةي
تستخدم فةي لره التربيةة الرياضةية فةي المليةات والخةاص بةالتنس األرضةي فضةال"
عةن أجةراء المقةابالت الشخصةية مة الخبةراء والمختصةين بطةرق التةدريس والةتعل
الحركةةةي والتةةةنس األرضةةةي لالسةةةتيالة مةةةن خبةةةراته وتجةةةاربه فةةةي أعةةةدال المةةةنهج
التعليمةةي المناسةةب لةةتعل مهةةارة اإلرسةةال األرضةةي  ,و ةةد تة أعةةدال المةةنهج التعليمةةي
اللع طبق على طالب المرحلة الاانية من كلية التربية الرياضية ـ جامعة ليالى.
وأستخدم الباحث أسلوب االكتشاف الموجه على التمرينةات نيسةها المتبعةة فةي
الوحدات التعليميةة ضةمن المةنهج التعليمةي المتبة فةي لروه التربيةة الرياضةية فةي
المليةةةةةةةة  ,إذ تةةةةةةة البةةةةةةةدء بتطبيةةةةةةةق الوحةةةةةةةدات التعليميةةةةةةةة فةةةةةةةي يةةةةةةةوم األحةةةةةةةد
المصالف  2111/2/21وتضمن المنهج  5وحةدات تعليميةة بوا ة وحةدة تعليميةة
واحدة في األسبوع.
وعند تنييل المنهج التعليمي على مهارة اإلرسال والتةي تعطةي ضةمن مةنهج المرحلةة
الاانيةةة وضةةعت مجموعةةة مةةن األسةةئلة لهةةلث المهةةارة و ةةدمت إلةةى الخبةةراء وأجريةةت
عليهةةا بعةةا التعةةديالت واإلضةةافات مةةنه وخرجةةت بصةةيغتها النهائيةةة وهةةلث ميةةزة
أسلوب االكتشاف الموجه وبعد طرح األسئلة وبشمل شيهي على الطةالب وإعطةاءه
فرةة للتيمير ال تتجاوز عدة ثةواني لمةل سةفال يتخةل كةل طالةب الجةواب الةلع يمةوب
مقتنعا" بةه لبنةاء ةةورة فةي ذهنةه عةن طبيعةة األلاء الصةحي منةه والمطلةوب وفةي
حالةةة عةةدم التوةةةل إلةةى اإلجابةةة الصةةحيحة مةةن أول مةةرة يةةت تمةةرار السةةفال لحةةين
التوةل إلى اإلجابة الصحيحة.
وبعد االنتهاء من طرح األسئلة الخاةة بالمهةارة المطلوبةة يبةدأ الطةالب بتنييةل
التمرينةةات التةةي تطبةةق فةةي المةةنهج المتبة فةةي المليةةة والخةةاص لمهةةارة اإلرسةةال يةةد
البحث.
وكاب زمن الوحدة التعليمية بمعدل  81ل يقة وعلى النحو األتي  :ـ
ـ  21ل يقة للقس التحضيرع.
ـ  15ل يقة للقس الرئيسي واللع س إلى  :ـ
 21ل يقة القس التعليمي  :ـ

والةةلع يةةت فيةةه طةةرح األسةةئلة الخاةةةة باالكتشةةاف الموجةةه والمتعلقةةة بمهةةارة
اإلرسال بالتنس األرضي وبعد االنتهاء من طرح األسةئلة وتلقةي اإلجابةة يةت االنتقةال
إلى القس التطبيقي.
 45ل يقة للقس التطبيقي  :ـ
ويت في هلا القس تطبيةق التمرينةات الخاةةة بالمهةارة أع يبةدأ الطةالب بتطبيةق
ألاءه لهةا وفقةا" إلجابةاته عةن األسةئلة التةي طرحةت علةيه فةي القسة التعليمةي ,
ويشترك كل من المدره والطالب في التغلية الراجعة في أثناء وبعد األلاء الصحي
 5ل ائق للقس الختامي  :ـ
وفةةي هةةلا القس ة القيةةام بعمليةةة التهدئةةة واالسةةترخاء للطةةالب وإنهةةاء الوحةةدة
التعليمية بمل روح رياضية .
وعلةةى هةةلا األسةةاه فةةأب المجمةةوع الملةةي لةةزمن القس ة التعليمةةي خةةالل  5وحةةدات
تعليميةةة هةةو  111ل يقةةة وبينمةةا كةةاب المجمةةوع الملةةي لةةزمن القس ة التطبيقةةي هةةو
 225ل يقة وتوزي الو ةت المتبقةي علةى القسة التحضةيرع وبوا ة
وخالل  5وحدات تعليميةة والقسة الختةامي بوا ة

 111ل يقةة

 25ل يقةة وخةالل  5وحةدات

تعليميةةة والج ةدول ر ة  3يبةةين أزمنةةة أ سةةام الوحةةدة التعليميةةة خةةالل  5وحةةدات
تعليمية .

جدول ر
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 3ـ  11االختبارات البعدية
ةةام الباحةةث بتطبيةةق االختبةةارات البعديةةة لعينةةة البحةةث يةةوم 13و2111/4/14
المصالف يومي األربعاء والخميس و د راعى در اإلممةاب ضةب المتغيةرات فةي
نيس الظروف االختبارات القبلية من حيث الو ةت والممةاب وفريةق العمةل المسةاعد
التي ام بها الباحث .

 3ـ  11الوسائل اإلحصائية :ـ 1
الجزء
 1ـ النسبة المئوية = ————— × 111
المل
( )1وديع ياسين  ،دان محمد عبد ؛ التطبيقات اإلدةائية وأستةدامات الحاسوب في بحوث التربية الرياضية  :جامعة الموصل 2999 ،
 ،ص.255

2ـ االنحراف المعيارع

البعدع _ القبلي
3ـ نسبة التطور = ـــــــــــــــ × 111
القبلي
ه -ف
 4ـ  Tللمجموعة الواحدة = —————
عف
ب

ه1ـه2
5ـ  Tللعينات الغير
متناظرة

=

———————
ع+1 2ع2 2

——————
بـ1

الباب الراب
 -4عرض النتائج وتحليلها ومنا شتها
لغرض الوةول إلى أهداف البحث والتحقق من ةحة فرضياته  ,عمد الباحةث إلةى
عةةرض نتةةائج المعالجةةات اإلحصةةائية لبيانةةات البحةةث علةةى شةةمل جةةداول ثةة حللةةت

ونا شةت هةلث النتةائج لمعرفةةة وا ة اليةروق ومةدلوالتها علةةى وفةق المنظةور العلمةةي
الد يق على النحو اآلتي:
 1-4عرض النتائج وتحليلها
 1-1-4عةةرض نتةةائج المجموعةةة التجريبيةةة فةةي مهةةارة األرسةةال بةةالتنس األرضةةي
ولالختبارين القبلي والبعدع
جدول 4
يبين نتائج المجموعة التجريبية لالختبارين القبلي والبعدع
ت
1

بلي

المعالجات

وحدة

اإلحصائية

القياه

ه

اإلرسال

لرجة

31.21

بعدع

-

-

ع

ه

1.75

58.21

ع
2.81

نسبة التطور
%54.11

ظهر من خالل الجدول  4أب المجموعة التجريبية في القياه القبلي حققت فةي
اختبار مهارة اإلرسال وسطا ً حسابيا ً درث  31.21بانحراف معيارع ةدرث 1.75
إما في القيةاه البعةدع فقةد حققةت وسةطا ً حسةابيا ً ةدرث  58.21بةانحراف معيةارع
درث  2.81وبنسبة تطور . %54.11
 2-2-4منا شةةةة نتةةةائج المجموعةةةة التجريبيةةةة فةةةي مهةةةارتي الضةةةربتين األرضةةةيتين
األمامية والخليية ولالختبارين القبلي والبعدع
مةةةن الجةةةدول  4يتبةةةين إلةةةى أب هنةةةاك نسةةةبة تطةةةور فةةةي مهةةةارة اإلرسةةةال
للمجموعة التجريبية ويعزو الباحث سبب هلا التطور إلى أسلوب االكتشةاف الموجةه
هو عملية إشغال الطالب في عملية االكتشاف وهلا يدف الطالب إلى االهتمةام بعمليةة
جم ة المعلومةةات واكتشةةاف األهةةداف ويفكةةد علةةى جمي ة العال ةةات الداخلةةة فةةي كةةل
المتغيةةرات التةةي يواجههةةا المةةتعل ويفكةةد بةةللك علةةى التياعةةل االيجةةابي بةةين المةةدره
والطالب فهو أسلوب يفكد بصورة مباشرة على التسلسل المنطقةي المتةدرج سةيفلع
إلى االكتشاف المتسلسل اللع يموب معتمداً اعتمالاً منطقيةا ً علةى األفمةار البنةاءة فةي

وضةة األهةةداف وهةةلا مةةا ظهةةر بصةةورة واضةةحة فةةي االختبةةار البعةةدع فةةي العينةةة
التجريبيةةة التةةي كةةاب اليةةرق فيهةةا لمصةةلحة االختبةةار البعةةدع وفةةي كةةل المهةةارات يةةد
البحث.
والحقيقةةة إب العال ةةة الياعلةةة والبنةةاءة التةةي كانةةت فةةي العينةةة التجريبيةةة بةةين
المعل والمتعل الت إلى زيالة ثقةة المةتعل بةالعل وهةلث الاقةة ألت إلةى ةدرة المةتعل
في اكتشاف االستجابات التي تجيب على األسئلة المتتالية والمنطقيةة مةن بةل المعلة
وهلا ما لف إلى تعل أمال للعينة التجريبية وهةلا مةا أشةار إليةه موسةتن واشةورث
على العال ة الخاةةة بةين المعلة والتلميةل والتةي مةن خاللهةا تقةول األسةئلة المتتاليةة
التي وجهها المعل إلى التوةل إلى االستجابات التي يقةوم بهةا التلميةل والتةي تةتالءم
م هلث األسئلة . 1
 3-2-4عةةةرض نتةةةائج المجموعةةةة التجريبيةةةة فةةةي اختبةةةار مهةةةارة األرسةةةال بةةةالتنس
األرضي وفرو ات المتوس الحسابي واالنحراف المعيارع
جدول 5
ت
1

المعالجات

وحدة

اإلحصائية

القياه

اإلرسال

لرجة

ه -ف

عف

21

2.28

يمة ±

الداللة

محسوبة

جدولية

35.37

2.14

معنوية

ظهةةر مةةن الجةةدول  5إب المجموعةةة التجريبيةةة ةةد حققةةت فةةي اختبةةار مهةةارة
اإلرسال فرو ا ً في المتوس الحسابي درث  21وفرو ا ً بةاالنحراف المعيةارع ةدرث
 2.28وظهةةر يمةةة ) (Tالمحسةةوبة لهةةلث اليةةروق  35.37وهةةي اكبةةر مةةن يمةةة
) (Tالجدولية والبالغة  2.14تحت لرجة حرية  14وعند مستوى لاللةة 1.15
وهلا معناث أب اليرق معنوع.
 4-2-4عرض نتائج المجموعة الضابطة في اختبار مهارة اإلرسال بالتنس األرضةي
وتحليلها
جدول 1
( )1موستن واشورث؛ مةدر سبق ذكره ،ص.122

ت
1

بلي

المعالجات

وحدة

اإلحصائية

القياه

ه

اإلرسال

لرجة

37.11

-

بعدع
-

ع

ه

2.11

52.41

ع
3.15

نسبة التطور
%31.51

من خالل الجدول  1ظهر بأب المجموعة الضابطة في القياه القبلي فقةد حققةت
فةةي اختبةةار مهةةارة اإلرسةةال وسةةطا ً حسةةابيا ً ةةدرث  37.11وانحةةراف معيةةارع ةةدرث
. 2.11
أما في القياه البعدع فقد حققت في اختبةار مهةارة األرسةال وسةطا حسةابيا ً ةدرث
 52.41وانحراف معيارع درث  3.15وبنسبة تطور . %31.51
 5-2-4منا شةةةة نتةةةائج المجموعةةةة الضةةةابطة فةةةي اختبةةةار مهةةةارة األرسةةةال بةةةالتنس
األرضي
من الجدول  1نجد أب المجموعة الضابطة حصل لها تطوراً في االختبةار البعةدع
عن االختبةار القبلةي فةي مهةارة اإلرسةال بةالتنس األرضةي ويعةزو الباحةث سةبب هةلا
التطور إلى المةنهج التعليمةي المتبة بالمليةة وباإلضةافة إلةى ذلةك التمةرارات الخاةةة
بألاء هلث المهارة التي يعطيها المدره للطةالب وهةلا مةا ألى إلةى تطورهةا وخاةةة
بالتغلية الراجعة المالئمة في األسةلوب التقليةدع وأب التطةور هنةا يعتمةد علةى تقويةة
البةةرامج الحركيةةة المتعلقةةة بتبةةالل العمةةل بةةين الحةةواه واألجهةةزة العصةةبية العضةةلية
وهلا ما ظهر واضحا ً في أوساط االختبار البعدع للمهارة.
حيث أب الهدف من المنهج التعليمي هو تحسين المهارات وذلك من خةالل تطبيةق
وحداتةةه التعليميةةة والتةةي هةةدفها االرتقةةاء بمسةةتوى األلاء واكتسةةاب المجموعةةة مةةن
القدرات المهارية بما يممنه من تحقيق مستوى جيد أللاء المهارة المرال تعلمها.
 1-2-4عرض نتائج المجموعة الضابطة فةي اختبةار مهةارة اإلرسةال بةالتنس
األرضي ليرو ات المتوس الحسابي واالنحراف المعيارع

جدول 7
يبين المجموعة الضابطة ليرو ات المتوس الحسابي واالنحراف المعيارع
ت
1

المعالجات

وحدة

اإلحصائية

القياه

اإلرسال

لرجة

ه -ف

عف

14.1

2.18

يمة ±

الداللة

محسوبة

جدولية

21.85

2.14

معنوية

ظهةةر مةةن الجةةدول  7أب المجموعةةة الضةةابطة فةةي اختبةةار مهةةارة األرسةةال
بالتنس األرضي حققت فرو ا ً في الوسة الحسةابي ةدرث  14.1وفرو ةا ً بةاالنحراف
المعيارع درث  2.18وظهرت يمة ) (Tالمحسةوبة لهةلث اليةروق  21.85وهةي
اكبر من يمة ) (Tالجدولية والبالغة  2.14وهلا معناث أب اليرق معنوع.
 7-2-4عةرض نتةةائج المجمةوعتين التجريبيةةة والضةةابطة فةي مهةةارة اإلرسةةال
بالتنس األرضي لالختبار البعدع
جدول 1
يبين نتائج المجموعتين التجريبية والضابطة لمهارة األرسال
ت
1

المعالجات

وحدة

اإلحصائية
اإلرسال

تجريبية

ضابطة
_

القياه

ه-

ع

ه

لرجة

58.21

2.81

52.41

يمة ±

الداللة

ع

محسوبة

جدولية

3.15

1.15

2.15

معنوية

عند مالحظة الجةدول  1بةين الوسة الحسةابي واالنحةراف المعيةارع و يمةة
) (Tالمحسوبة ونةوع اليةرق بةين المجمةوعتين فةي االختبةار البعةدع نجةد أب الوسة
الحسةةةابي لمهةةةارة اإلرسةةةال بةةةالتنس األرضةةةي للمجموعةةةة التجريبيةةةة هةةةي 58.21
وبةةانحراف معيةةارع ةةدرث  2.81أمةةا المجموعةةة الضةةابطة فمةةاب الوس ة الحسةةابي
 52.41وبانحراف معيارع ةدرث  3.15وعنةد حسةاب يمةة ) (Tالمحسةوبة بةين
المجمةةوعتين ظهةةرت بقيمةةة  1.15وهةةي أعلةةى مةةن يمةةة ) (Tالجدوليةةة البالغةةة
 2.15عنةةد لرجةةة حريةةة  21وتحةةت مسةةتوى لاللةةة  1.15لةةلا ف ة ب اليةةرق كةةاب
معنويا ً ولصال المجموعة التجريبية.

 1-2-4منا شةةةةة نتةةةةائج المجمةةةةوعتين التجريبيةةةةة والضةةةةابطة لمهةةةةارتي الضةةةةربتين
األرضيتين األمامية والخليية
من الجدول  1يتبةين هنةاك معنويةة لصةال المجموعةة التجريبيةة ويعةزو الباحةث
سبب ذلك إلى أسلوب االكتشاف الموجه اللع يدف بالطالب إلةى جمة معلومةات اكبةر
تحي هلث المعلومات بمةل مةا تحتةاج إليةه هةلث المهةارة لتحقيةق اإلجابةة عةن األسةئلة
المايرة التي تمونت في ذهن الطالب عن العمةل بهةلث المهةارة وهةلا مةا لة تصةل إليةه
المجموعة الضابطة التي ل توفر لهةا هةلث اليرةةة وهةلا مةا أكةدث ظةافر هاشة الةلع
أشار إلي "أب الطالب يجم معلوماته ويمتشف هدف السفال" . 1
وأب الطالب يعتمد هنةا علةى المعلة بدرجةة كبيةرة للحصةول علةى كافةة المعلومةات
التي يول الحصول عليها وبما أب هلث المعلومات كانت متأتية من مصدر التعلي وهةو
المعل فهلا حقق فرةة أكبر في تصحي األخطاء لوب تابيتها ومما ألى إلى وةةول
المةتعل إلةى لرجةة كبيةرة مةن عمليةة االكتشةةاف وهةو مةا لة تحصةل عليةه المجموعةةة
الضابطة.
إذ أشار محمد سعد زالول واخروب إب االكتشاف الموجةه يقةوم فيةه المعلة بقيةالة
تيميةةر المتعلمةةين فةةي االتجةةاث المةةرال اكتشةةافه ولةةلا يقةةدم له ة التوجيةةه بدرجةةة تميةةي
الكتشافه المتو

منه لتعلمه . 2

واب اسةةتعمال هةةلا األسةةلوب علةةى العينةةة التجريبيةةة ألى إلةةى إعةةالة تنظةةي كافةةة مةةا
يملمةةه المتعلمةةوب مةةن معلومةةات و خبةةرات سةةابقة حتةةى وأب كانةةت ال تقتةةرب ا تراب ةا ً
كبيراً من المهارات يةد البحةث إذ إب أسةلوب االكتشةاف الموجةه ألى إلةى تنظةي هةلث
المعلومةات وإعةةالة برمجتهةةا بمةةا يخةةدم الواجبةات الحركيةةة الجديةةدة وهةةلا واضة فةةي
أوسةةاط العينةةة التجريبيةةة التةةي ارتيع ةت عةةن مايلتهةةا الضةةابطة ولهةةلا ف ة ب االكتشةةاف
يفلع إلى تنظي المعلومات المخزونة للطالب وتمييها بشمل يجعله ةالراً علةى رديةة
عال ات جديدة ل تمن معروفة لديه بل المو ف االستمشافي . 3

( )1ظاهر هاشم ؛ محاضرات ألقاها على طلبة الدكتوراه في العا الدراسي .1002-1002
( )2محمد سعد زغلول وآخرون؛ تكنولوجيا التعلم وأساليبها في التربية الرياضية ،ط( :2القاهرة ،مكتب الكاتب للنشر )1002 ،ص.225
( )3طااارم محمااد ؛هاااد؛ تااسلير أساالوب االكتشاااف الموجااة بااالتعلم المتالااال فااي اكتااااب بعا المهااارات ااساسااية بكاارة القااد ( :رسااالة
ماجاتير ،جامعة ديالى ،كلية التربية الرياضية )1002 ،ص.92

فضالً عن ظهور المعنوية لمصلحة المجموعة التجريبيةة ولالختبةار البعةدع نتيجةة
إلةةى التطةةور والتحسةةن الةةلع حصةةل فةةي ألاء المهةةارة والةةلع جةةاء نتيجةةة للتمةةرين
والتمةةرار حتةةى وةةةل بالمهةةارة إلةةى مرحلةةة متقدمةةة مةةن مراحةةل الةةتعل الحركةةي ول ة
يحدث ذلك بالصدفة بل كةاب ليعاليةة المنهةاج التعليمةي المنةتظ واليعةال إذ انةه "عنةد
تنييل المنهاج بشمل فعال ف ب األلاء العام للطالب يتحسن كايراً ومن ث يممن للطةالب
إب يمتسبوا فائدة إضافية وهي تطوير تعل جديد عن كييية تعل المهارات" . 1
أع إب ظهةةور المعنويةةة لمصةةلحة المجموعةةة التجريبيةةة ولالختبةةار البعةةدع جةةاء
نتيجةةة عمليةةة الةةتعل للمهةةارة كةةاب أفضةةل بأسةةلوب االكتشةةاف الموجةةه الةةلع ألى إلةةى
تنمية المهارات وتطويرها وهلا ما أكةدث ميتةي إبةراهي "اإلعةدال المهةارع البةد أب
يبدأ أوالً وخاةةً عند تدريب الالعبين المبتدئين بتنمية كل مهارة على حدة" . 2
الباب الخامس
 -5االستنتاجات والتوةيات
في ضوء نتائج البحث والحقائق العلمية توةل الباحث إلى االستنتاجات اآلتية:
.1

أظهةةرت النتةةائج أب ألسةةلوب االكتشةةاف الموجةةه تةةأثيراً ايجابي ةا ً فةةي اكتسةةاب

مهارة اإلرسال بالتنس األرضي.
.2

إب ألسةلوب االكتشةةاف الموجةةه أثةراً ايجابيةا ً فةةي تعلة مهةةارة اإلرسةةال بةةالتنس

األرضي وذلك مةن خةالل اليةروق المعنويةة لمصةلحة االختبةار البعةدع للمجمةوعتين
التجريبية والضابطة.
.3

تيوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في تعل مهةارة اإلرسةال

بالتنس األرضي.
.4

تيوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في تعل مهةارة اإلرسةال

بالتنس األرضي.
.5

إب اسةةتخدام أسةةلوب االكتشةةاف الموجةةه أكاةةر فعاليةةة مةةن الطريقةةة التقليديةةة

المتبعة في اكتساب مهارة اإلرسال بالتنس األرضي.
( )1محمد محمود الحيلة؛ التةميم التعليمي ؛ظرية وممارسة ،ط( :2عمان ،دار الميارة للنشر والتوزيعة )2999 ،ص.21
( )2مفتي إبراهيم؛ الوديد في اإلعداد المهار والةططي لالعب كرة القد ( :القاهرة ،دار الفكر العربي )2991 ،ص.29

 2-5التوةيات
 .1اعتمةةال أسةةلوب االكتشةةاف الموجةةه عنةةد تعل ة مهةةارة اإلرسةةال بةةالتنس األرضةةي
بشمل خاص والمهارات األخرى بشمل عام.
 .2استخدام أكار من طريقة وأسلوب في المنةاهج التعليميةة وعلةى وفةق مةا يقتضةيه
تعل المهارات المختلية.
 .3إجراء بحوث ولراسات مماثلة على بقية المهارات األساسية في التةنس األرضةي
وفي بقية األلعاب.
 .4تشجي الطالب على استخدام التغلية الراجعة اللاتية أثناء األلاء وزيالة تيةاعله
م الدره والمدره.
 .5أ امةةة لورات تطويريةةة للتدريسةةيين علةةى أنةةواع مختليةةة مةةن أسةةاليب التةةدريس
لغرض االرتقاء بالمستوى العلمي للطالب.

المصالر
ـ اب ببتماب؛ التةنس ,ترجمةة  ,اسة لةزام ةةبر:

وزارة التعلةي العةالي والبحةث

العلمي  ,جامعة بغدال
ـة بسطويسةةي أحمةةد؛ أسةةس ونظريةةات الحركةةة :لار اليمةةر العربةةي للطباعةةة والنشةةر,
1881
ـ جميس ألن؛ تعل التنس  ,ترجمة  ,االة ندي  ,ط: 1

القاهرة 1881 ,

ـة سةةيناء فلةةي حسةةن ؛ تةةأثير أسةةلوب األكتشةةاف الموجةةه فةةي الخبةةرة األلراكيةةة وتعلة
بعا المهارات األساسية بالمرة الطائرة  ,رسالة ماجستير  ,كليةة التربيةة الرياضةية
جامعة ليالى 2111 ,
ـ طارق محمد نهال؛ تةأثير أسةلوب األكتشةاف الموجةه بةالتعل المتسلسةل فةي أكتسةاب
بعةةا المهةةارات األساسةةية بمةةرة القةةدم  ,رسةةالة ماجسةةتير  ,كليةةة التربيةةة الرياضةةية
جامعة ليالى 2117 ,

ـ ظافر هاش اسماعيل ؛ األسلوب التدريسي المتداخل وتأثيرث في التعل والتطور مةن
خةةالل الخيةةارات التنظيميةةة الممانيةةة لبيئةةة تعل ة التةةنس  :اطروحةةة لكتةةوراث  ,جامعةةة
بغدال  ,كلية التربية الرياضية 2112 ,
ـة عيةاف عبةةدالمري ؛ التةدريس والةةتعل فةي التربيةة الرياضةةية :اإلسةمندرية ,مطبعةةة
منشأة المعارف1888 ,
عمار جبار عباه ؛ تأثير نقل التعل لبعا تمرينات االلعةاب فةي اكتسةاب المهةاراتاألساسية بلعبة التنس االرضي  :رسةالة ماجسةتير ,كليةة التربيةة الرياضةية ,جامعةة
ليالى2111 ,
-علةةي سةةلوم جةةوال ؛ ألعةةاب المةةرة والمضةةرب و التةةنس األرضةةي :

وزارة التعلةةي

العالي والبحث العلمي  ,جامعة القالسية2112 ,
ـ فرات جبار سعد هللا ؛ مياهي عامة في التعل الحركي ,ط :1جامعة ليالى ,العراق,
2111
ـ ة كةةورت مانيةةل؛ الةةتعل الحركةةي ,ترجمةةة :عبةةد علةةي نصةةيف :لار المتةةب للطباعةةة
والنشر ,جامعة الموةل ,الموةل1817 ,
ـةة محمةةد زالةةول واخةةروب ؛ تمنولوجيةةا التعلةةي وأسةةاليبها فةةي التربيةةة الرياضةةية :
القاهرة ,ممتب المتاب للنشر2111 ,
ـةةة محمةةةول لاول سةةةلماب؛ طرائةةةق وأسةةةاليب التةةةدريس المعاةةةةرة ,ط :1عمةةةاب ,لار
المتاب العالمي للنشر والتوزي 2111 ,
ـ ة موسةةتن واشةةوورث؛ تةةدريس التربيةةة الرياضةةية ,ترجمةةة ,جمةةال ةةةال واخةةروب:
الموةل ,لار المتب للطباعة1881 ,
ـ ة مةةرواب عبةةد المجيةةد ومحمةةد جاس ة الياسةةرع؛ اتجاهةةات حدياةةة فةةي طةةرق تةةدريس
التربية الرياضية ,ط :1مفسسة الوراق للنشر والتوزي  ,عماب2111 ,
ـ ماجد خليل خميس ؛ تأثير ارتياعات مختلية للشبمة في تطةوير اكتسةاب تعلة بعةا
المهةةارات األساسةةية بةةالتنس األرضةةي :رسةةالة ماجسةةتير ,كليةةة التربيةةة الرياضةةية,
جامعة ليالى2113 ,

 مديرية لار المتةب للطباعةة:  بغدال, ـ وجيه محجوب اس ؛ البحث العلمي ومناهجه
2112 , والنشر
 لار الحممةة للطباعةة والنشةر:  بغدال, ـ وجيه محجوب اس ؛ طرائق البحث العلمي
1883 ,
 حسن محمد عبد ؛ التطبيقات اإلحصائية وأسةتخدامات الحاسةوب فةي, ـ ولي ياسين
1888 ,  جامعة الموةل: بحوث التربية الرياضية
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