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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

 :التعريف بالبحث   -1

 ـ: مقدمة البحث وأهميته   1 -1

يعد التطور الكبير في م ال البحث العلمي ما أهم مزايا العحةر الحةديث الةلل عةم    

إحدى هلة الم االت كال لهةا نحةيب ال  م االت الحياة المختلرة, وكما كانت الرياضة

بةةةأه بةةةه فةةةي م ةةةال البحةةةث فةةةي مختلةةةف المتغيةةةرات النرسةةةية والبدنيةةةة والمهاريةةةة 

وال سةةمية والوظيريةةة وايرهةةا مةةا المتغيةةرات, لةةلا أيةةبا اعتمةةاد الوسةةائل العلميةةة 

 .بأشكالها المختلرة ما األمور المهمة جداً لغرض تحقيا التقد  بالمستوى الرياضي

اجل تحقيةا هةلا التطةور فةي العمليةة التعليميةة سةعى المةدربول والمدرسةول  وما   

منةةل مةةدة طويلةةة للبحةةث عةةا وسةةائل وأسةةاليب حدي ةةة ومتنوعةةة تسةةاعد علةةى رفةة  

 .مستوى أداء المتعلميا ما خالل فسا الم ال لهم بالمشاركة في العملية التعليمية

ال الرياضي واللل يكةول علةى وإل ما هلة األساليب التعلم باالكتشاف في الم "    

عدة أنوا  النو  األول اللل يتم ل فةي أسةاه مقةدار التوجيةه الةلل يقدمةه المعلةم و 

والنةةةو  ال ةةةاني ويتم ةةةل فةةةي أنةةةوا  ( االكتشةةةاف الموجةةةه وايةةةر الموجةةةه)بضةةةمنة 

االكتشةةةاف )االكتشةةةاف علةةةى أسةةةاه اإلجةةةراءات التةةةي تسةةةتخد  فةةةي عمليةةةة الةةةتعلم 

والنو  ال الث يتم ل في أسةاه كيريةة ويةول ( االستنباطياالستقرائي أو االكتشاف 

االكتشةةاف القةةائم علةةى المعنةةى واالكتشةةاف ايةةر )المةةتعلم إلةةى المعلومةةات والمرةةاهيم 

(القائم على المعنى
(1)

 . 

وهةةو أحةةد ( االكتشةةاف الموجةةه)وعةةد اعتمةةد الباحةةث النةةو  األول مةةا االكتشةةاف    

لمةةتعلم فةةي االعتمةةاد علةةى نرسةةه فةةي تعلةةم األسةةاليب التدريسةةية الةةلل يرسةةا الم ةةال ل

 .المهارات وفي إي اد الحلول للمشكالت التي تعترضه في عملية التعلم

وإل التعلم ما خالل إتقال المهارات األساسية تعد الشرط األساسي لتطوير هلة       

المهارات التي ي ب أل تأخل مكانها البارز في عملية التعلم , ألنةه مةا دول مسةتوى 

 .ارل عالي تحعب عملية إتقال المهارة للمتعلممه

                                                 
 .1 ، ص( 100كتاب للنشر، القاهرة، مكتب ال: )تكنولوجيا التعليم وأساليبها في التربية الرياضية محمد زغلول وآخرون ؛ (  )



وتعةةد لعبةةة التةةنس األرضةةي واحةةدة مةةا األلعةةاب الرياضةةية التةةي شةةهدت تطةةورا     

ملحوظا باستخدا  التطبيا العلمي الححيا وخاية في عملية التعلم والخةاص بةتعلم 

 الضةةربة, المهةةارات األساسةةية والتةةي هـةةـي اإلرسةةال , الضةةربة األرضةةية األماميةةة 

األرضية الخلرية والتي تعد العمود الرقةرل للعبةة حيةث تعتبةر ضةربة اإلرسةال مهمةة 

جةدا فةةي لعبةةة كةةرة التةةنس األرضةةي ضةةربة البدايةةة كونهةةا الضةةربة اله وميةةة األولةةى 

حيةةث يسةةتطي  المرسةةل وضةة  الالعةةب الخحةةم تحةةت الضةةغم وتعطةةي المرسةةل زمةةا  

 . ل اإلرسال فيما إلا ربحوا القرعةعيادة المباراة لللك ن د إل كافة الالعبيا يختارو

وأك رهةا اسةةتخداماًًو وخايةةة بالنسةةبة لالعةةب المبتةدأ وأسةةهل طريقةةة إلرجةةا  الكةةرة 

فيما إلا جاءت الكرة إمةا  الالعةب أو علةى جهةة اليمةيا منةه, والضةربة ال انيةة التةي 

 تأتي بعد اإلرسال هي الضربة األرضية األمامية وهي الضربة األولةى للمسةتقبل, أل

اسةةتال  اإلرسةةال أمةةا الضةةربة األرضةةية الخلريةةة فتةةأتي أهميةةة هةةلة الضةةربة بالدرجةةة 

ال انية بعد الضربة األرضية األمامية, وتستعمل عندما تةأتي الكةرة إلةى جهةة اليسةار 

     .ما الالعب, وتعتبر ما الضربات اله ومية إلا نرلت بحورة يحيحة وجيدة

أسلوب االكتشاف الموجه يعمل علةى تنميةة  وما هنا تكما أهمية البحث في كول    

مهارة اإلرسال ما جهة  وتعلةم المهةارات مةا جهةة أخةرى مةا خةالل جعلةه مشةاركاً 

وللك بإتاحة الررية أمامةه للممارسةة طةرق . في العملية التعليمية وليس مؤدياً فقم

ول التعلم وعملياته بنرسه ما خالل تركيرة واستنتاجه مستخدماً معلوماته فةي الوية

 .إلى نتائج منطقية

 :مشكلة البحث 1-2

ارتةةأى الباحةةث اسةةتخدا  أسةةلوب االكتشةةاف  الموجةةه الةةلل يضةة  المةةدره فيةةه     

المواعف التعليمية ما خةالل مراجعةة م مةل ترايةيل المهةارة العتبةارة أك ةر فاعليةة 

ما األسلوب التقليدل ألنه يعمل علةى إعطةاء الطالةب دوراً فةي إظهةار مةا تعلمةه مةا 

 .ارة اإلرسال في التنس األرضيمه

 

 



 :هدف البحث 1-3

ـةة معرفةةة تةةأثير أسةةلوب االكتشةةاف الموجةةه فةةي اكتسةةاب مهةةارة اإلرسةةال بةةالتنس 1

 .األرضي

 :فرضيتا البحث 1-4

ـةة هنةةاو فةةروق لات داللةةة إححةةائية بةةيا االختبةةار القبلةةي و البعةةدل للم مةةوعتيا 1

 .الضابطة والت ريبية ولحالا االختبار البعدل

هناو فروق لات داللة إححائية بيا االختبار البعدل للم موعة الضابطة  ـ2

 .واالختبار البعدل للم موعة الت ريبية ولحالا الم موعة الت ريبية

 :م االت البحث 1-5

عينةةةة مةةةا طةةةالب المرحلةةةة ال انيةةةة فةةةي كليةةةة التربيةةةة  : الم ةةةال البشةةةرل  1-5-1

 .جامعة ديالى –الرياضية 

 (                                       2111/ 11/7)ولغاية ( 11/1/2111)ما : اني الم ال ألزم 1-5-2

جامعةة  –كلية التربية الرياضية  –مالعب التنس األرضي : الم ال المكاني  1-5-3

 .ديالى

 

 الباب ال اني

 : الدراسات النظرية والمشابهة  -2

 ـ : الدراسات النظرية  2-1

 أساليب التدريس 2-1-1

إل التةةدريس هةةو علةةم وفةةا وخبةةرة يكتسةةبها المةةدره عةةا طريةةا االسةةتعداد        

 .والممارسة

وأسةةلوب التةةدريس هةةو الكيريةةة التةةي يتنةةاول فيهةةا المةةدره طريقةةة التةةدريس فةةي "  

تنريةةل طريقةةة التةةدريس بحةةورة تميةةزة عةةا ايةةرة مةةا المدرسةةيا الةةليا يسةةتخدمول 

 .(2)"الطريقة نرسها

                                                 
(
1
 .11 ص( 1002عمان، دار الكتاب العالمي للنشر والتوزيع، : ) ، ططرائق وأساليب التدريس المعاصرةمحمود داود سلمان؛ ( 



ارة عةةا سلسةةلة مسةةتمرة مةةا العالعةةات تنشةةأ بةةيا المعلةةم وإل عمليةةة التةةدريس عبةة  

والطالب وهلة العالعات تساعد الطالب على التطور بحرته مشاركاً في هلة العمليةة, 

وإل عملية التدريس الناجحة تحدث نتي ة االنس ا  بيا الهدف المطلوب وما يحةدث 

 .(3)فعلياً خالل الدروه

فةي نل األسةاليب ( وعبةدالكريم السةامرائيعباه احمد السةامرائي )ويترا كل ما    

نظرية مةا العالعةات بةيا المعلةم والطالةب والواجبةات التةي يقومةول "التدريسية هي 

لهةا ومةدى تأثيرهةا فةي تطةور الطالةب ومةا يحةدث للشةخاص خةالل عمليةة التةدريس 

 .(4)"والتعليم وتخطيم عملي مدروه

 أسلوب االكتشاف في التربية الرياضية 2-1-2

يُعد أسلوب االكتشاف ما األساليب األك ر شيوعاً واستخداماً في م ةال تةدريس "    

مهةةارات األنشةةطة الرياضةةية وهةةو األسةةلوب المتبةة  بشةةكل واسةة  فةةي تةةدريس تلةةك 

 .(5)"المهارات

ويختلف هلا األسلوب عا كل األسةاليب التدريسةية فيةه يعتمةد المةتعلم علةى نرسةه    

لتةي يعرضةها المعلةم وفةي الوعةت نرسةه يشةعر وعلى جهدة للتغلةب علةى المشةكالت ا

بمدى المشكلة التي تواجهةه ويحةس بضةرورة التغلةب عليهةا ألنهةا تمسةه مةا عريةب 

وبللك يكول في موعةف إي ةابي مة  هةلة المشةكلة, لةلا ينبغةي علةى المةتعلم إل يعمةل 

..."على إتاحة الررص للمتعلميا لتحرير المشكلة ورسم الخطةم والتركيةر فةي حلهةا
 

(1). 

وعلةةى هةةلا األسةةاه فةةإل المةةتعلم يبحةةث بنرسةةه عةةا الحقةةائا والقةةوانيا مسةةتخدماً    

المقارنةة, والتطبيةا, والتخمةيا, والتحليةل, وحةل "الك ير ما العمليات الركرية م ةل 

"المشكالت, واالستنتاج, واالبتكار, وايرها
(7)

. 

                                                 
(
 
 .1 -  ص(  99 الموصل، دار الكتب للطباعة، : )، ترجمة، جمال صالح وآخرونتدريس التربية الرياضيةموستن واشوورث؛ ( 

(
1
جامعااة البةارة، مطبعااة : )كفاياا  تدرياااية فاي طرائااق تادريس التربيااة الرياضايةحماد الاااامرائي وعبادالكريم الاااامرائي ؛ عباا  أ( 

 .5ص(  99 الحكمة، 

(
5
سيناء فليح حاان ؛ تايرير أسالوب اشكتشاام الموجاا فاي الألبارة اشدراكياة وتعلام بعا  المهاارا  اشساساية باالكرة الطاائرة ، رساالة ( 

 .1 ، ص 0 10ية التربية الرياضية جامعة ديالى ، ماجاتير ، كل

(
2
طااارم محمااد ؛هاااد؛ تاايرير أساالوب اشكتشااام الموجااا بااالتعلم المتالااال فااي أكتااااب بعاا  المهااارا  اشساسااية بكاارة القااد  ، رسااالة ( 

 .19، ص 1002ماجاتير ، كلية التربية الرياضية جامعة ديالى ، 

(
2
 .11 ص(999 اإلسكندرية، مطبعة منشية المعارم، : )في التربية الرياضية التدريس والتعلمعفام عبدالكريم ؛ ( 



ة تنظةةيم عمليةةة تركيةةر تتطلةةب مةةا الرةةرد إعةةاد: "ويمكةةا تعريةةف االكتشةةاف انةةه    

المعلومات المخزونةة لديةه وتكييرهةا بشةكل يمكنةه مةا رقيةة عالعةات جديةدة لةم تكةا 

 .(1)"معروفة لديه عبل الموعف االكتشافي

 طريقة االكتشاف الموجه 2-1-2-1

تهتم هلة الطريقة بالنشاط العقلي واللل يحتاجه إلى ترسير لمعنى عبارة النشةاط     

تشكل هلا النشاط اإلنساني المميز, وما أهةم عةدرات العقلي أو تحديد المكونات التي 

هلا النشاط, القدرة على البحث والمقارنة, والقدرة على اتخال القرار, والقةدرة علةى 

 .االبتكار واالستكشاف

فلو نظرنا إلى المظاهر السلوكية لكةالً مةا المةدره والتلميةل فةي جمية  الظةروف     

وبمةا . يل ايةر مشةارو فةي أك ةر العمليةات العقليةةالتدريسية وأساليبها لرأينا أل التلم

ال م ل هلة القدرات ال تنمو تلقائياً فتحبا في حالة كبت ببقائها ساكنة فاعةدة للم يةر 

وايةةر مسةةتخدمة وبةةللك تعتبةةر فةةي معظةةم األحيةةال سةةلبية ومةةا اجةةل للةةك فقةةد أشةةار 

ء بأل االستكشاف يهتم ويرسر الموضو  باكتشةاف الشةخص لشةي Bronzeبرونز 

لم يعرفه هو ما عبل, وهلا فقد اترا ك يةر مةا البةاح يا عةا تعبيةر االكتشةاف يشةير 

إلى مرحلة واحدة في العملية الركرية وأنهةا تحتةاج إلةى مسةاندة مةا عوامةل أخةرى, 

فمرحلةةة البحةةث واالستكشةةاف ي ةةب ال تسةةبقها عواعةةد مةةا الدافعيةةة وعةةد  االعتنةةا  

د يكةةول عةةد أثةةر لةةدى التالميةةل نةةو  مةةا ويةةأتي النةةاتج فةةي فعةةل االكتشةةاف نرسةةه, فقةة

...االكتشاف البسيم بالسلوو الكالمي
 ( )

. 

 االكتساب 3-1-4

إل اكتساب المهارة هو إحةدى عمليةات الةتعلم الحركةي وهةو تغيةر عليةل أو ك يةرة      

في السلوو الحركي ويعكس مقةدار األداء, وتعتمةد عمليةة االكتسةاب علةى نقةاط عةدة 

 :وهي

 .للمتعلم وإيحال دالئل المهارة ـ الشرح والعرض1

                                                 
(
 
 .web sit http://www.Arabic، منتديا  شبكة المهند  التعلم باالكتشام يارى مةطفى الايد؛ ( 

(
9
رام للنشاار مؤساااة الااو: ) ، طاتواهااا  حدي ااة فااي طاارم تاادريس التربيااة الرياضاايةمااروان عبااد المويااد ومحمااد جاساام الياساار ؛ ( 

 . 11-112ص(  100والتوزيع، عمان، 



 .ـ التغلية الراجعة2

ـ توزي  وجدولة التمريا3
(11)

. 

إل الةةةتعلم يعنةةةي اكتسةةةاب وتحسةةةيا وت بيةةةت ( "17 1كةةةورت مانيةةةل, )وعةةةد لكةةةر 

"واستعمال المهارات الحركية
(11)

. 

ويقةةةاه مقةةةدار الةةةتعلم الةةةواععي أو الحقيقةةةي ألداء المةةةتعلم مةةةا خةةةالل اختيةةةار "    

بعد اختيار مرحلة االكتسةاب وللةك لغةرض زوال المتغيةرات المؤعتةة التةي االحتراظ و

حةةدثت فةةي أثنةةاء مرحلةةة االكتسةةاب, ولهةةلا الغةةرض ت نةةب االعتمةةاد علةةى اختيةةار 

االكتساب األولي يل أ إلى استخدا  اختيار االحترةاظ إلعطةاء تقةويم يةحيا عةا أداء 

"المتعلم
(12)

. 

د يحدث في ثالث مراحل وم  أنهةم حةددوا إل التعلم ع( "بسطويسي أحمد)وأشار     

كل مرحلة والغةرض منهةا, إال إنهةم أوضةحوا بةأل تلةك المراحةل ال الثةة المتداخلةة ال 

يحةةدث بحةةورة منرحةةلة تمامةةاً أو مسةةتقلة بعضةةها عةةا بعةةا, وعةةد تحةةدث المراحةةل 

ال الثةةة فةةي أل وعةةت وفةةي أل لحظةةة تعليميةةة فقةةد تتةةداخل بعضةةها مةة  بعةةا وعةةد ال 

 :ي عبارة عا جوانب لظاهرة واحدة هي التعلم والمراحل ال الثة هيتتداخل, وه

 .ـ المرحلة األولى االكتساب

 .ـ المرحلة ال انية االختزال

"ـ المرحلة ال ال ة االستعادة
(13)

. 

وأوضحت البحوث والدراسات المتخححة بأل أول مرحلة لتعلم الكائا الحي البةد    

لتي سيتعلمها ويطلةا علةى هةلة المرحلةة مرحلةة وأل تم ل أوالً في استدخال المادة ا

في تلك المرحلة ما عملية التعلم التي يتم ل خاللها الكةائا الحةي السةلوو . االكتساب

ال ديد كي يضةاف إلةى ححةيلته السةلوكية فةي أثنةاء فتةرة التةدريب, وبةللك عةد ينمةو 

تةأثير علةى خالل مرحلة االكتساب ارتباط بيا م ير معةيا واسةت ابة معينةة التةي لهةا 

                                                 
(

10
) Schmidt A. Richard Motor control and learning, 3

rd
 , Humankantices, 1991, p.149.  

(
  
( 2 9 دار الكتااب للطباعااة والنشاار، جامعااة الموصاال، الموصاال، : )عبااد علااي ؛ةااي : ، ترجمااةالااتعلم الحركاايكااور  ما؛ياال؛ ( 

 .21 ص

(
 1
رسااالة : )بااا  ؛ تاايرير ؛قاال الااتعلم لاابع  تمرينااا  االلعاااب فااي اكتااااب المهااارا  اشساسااية بلعبااة التاانس االرضااي عمااار جبااار ع( 

 . 1ص( 1002ماجاتير، كلية التربية الرياضية، جامعة ديالى، 

(
  
 .25-21ص( 992 دار الفكر العربي للطباعة والنشر، : )أسس و؛ظريا  الحركةباطوياي أحمد؛ ( 



المراحةةل التاليةةة للةةتعلم وهةةي مرحلةةة االختةةزال وهةةي مرحلةةة الحرةة  والتةةلكر تليهةةا 

مرحلة االستعادة وهي مرحلة استخراج المعلومات المختزنة
(14)

. 

ويالح  إل المراحل األولى الكتساب المهارة بقيا  المةتعلم بةالتركير بأشةياء ك يةرة    

هةلا فةةي كةةل محاولةة ويتلبةةلب األداء بةةيا  تتعلةا بالعنايةةر األساسةية لةةلداء ويتكةةرر

المحةةاوالت, وبعةةد االسةةتمرار فةةي التمةةريا ومةة  تقةةد  الوعةةت يحةةبا المبتةةد  مةةاهراً 

واألفكةةار والمعتقةةدات التةةي كانةةت تحةةبا وبةةدول شةةكل بعيةةدة تمامةةاً, ويبةةدأ المةةتعلم 

بةةالتركيز علةةى حةةاالت أو إشةةكال أخةةرى مةةا اسةةتخدامات المهةةارات واسةةتراتي ياتها 

يأ أمامه اختيارات عدة للداءوتته
(15)

 

 مهارة اإلرسال بالتنس األرضي  3-1-5-1

  -:مهارة اإلرسال 

تعتبر مهارة اإلرسال ما أهةم الضةربات فةي التةنس األرضةي وتعةد كةللك اللعبةة "    

, كما إنها اللعبة الوحيدة التةي ال يتةدخل الخحةم فيهةا, االفتتاحية عبل إحراز أل نقطة

."نقطة مباشرة منها والتي يمكا تس يل
(3)

 

ضةةربة اإلرسةةال مةةا الضةةربات الحةةعبة ( 2112), ويضةةيف علةةي سةةلو  جةةواد     

ولكةي يكةول … لكونها تحتةاج إلةى سةيطرة وإتقةال لكةي يةتمكا المرسةل مةا تنرةليها

إرسالها ناجحا ي ب أل تؤدل عوامل التوجيه والسرعة والدورال للكةرة دورا مهمةا 

.بالنسبة لضربة اإلرسال
 (1)

 

للا نرى إل تحقيا النتةائج المتقدمةة فةي البطةوالت يكةول مةا عبةل الالعبةيا الةليا    

 . يتميزول بإرسال متميز ما ناحية القوة والدعة في األداء

أداء اإلرسال بشكل جيةد يةؤدل " إلى إل ( 2111)ويشير  ظافر هاشم ألكاظمي      

هةلا , ا ما الم هود البدني إلى زيادة فرية الالعب بالروز في المباراة بأعل ما يمك

 باإلضافة إلى التأثير في معنويات الالعب الخحم أثناء المباراة للا 

                                                 
(

 1
 .2  ص(  100جامعة ديالى، العرام، : ) ، طمفاهيم عامة في التعلم الحركيسعد هللا ؛ فرا  جبار ( 

(
 5
رساالة : )ماجد خليل خميس ؛ تيرير ارتفاعا  مألتلفاة للشابكة فاي تطاوير اكتاااب تعلام بعا  المهاارا  اشساساية باالتنس اشرضاي( 

 .10ص(  100ماجاتير، كلية التربية الرياضية، جامعة ديالى، 
( )

 .  1ص(  99 القاهرة ، : )    ، غادة ؛ديم  ، ط(  ترجمة) ،  تعلم التنسيس ألن؛ جم 
( )

(   1001وزارة التعلايم العاالي والبحال العلماي ، جامعاة القادساية، : )   ألعاب الكرة والمضارب و التانس اشرضايعلي سلو  جواد ؛  

 .21- 2ص



يكول ما الضةرورل جةدا االهتمةا  بمهةارة اإلرسةال والتةدريب عليهةا بشةكل مسةتمر 

 ( 2.")وبما يضما إتقانها على مستوى عاٍل ما ال بات في األداء

نعتنةةي ونهةتم باإلرسةال ونتقنةه جيةةدا الل  انةه البةد أل( " 5  1) ويةرى بةراويا    

إرسالك إلا كال ضعيرا سوف يقضي عليك المنافس وتعطيه فرية الل يبةدأ ه ومةه 

 (3.")في كل نقطة

إل الهدف ما اإلرسال هو وض  الكةرة فةي حالةة ( " 11 1)ويضيف  إل بتمال     

رجاعةه اللعب بحيث يكةول مةا الحةعب علةى الخحةم إرجةا  اإلرسةال بقةوة أو عةد  إ

." على اإلطالق
(4)

  

ولقد أكد  هالل ونخرول  إلى إل عملية اإلرسال تعتمد على خطةوات عةدة ألدائهةا     

  -:ندرج أهمها

 . ـ ثبات علف الكرة واستقرارها ومراعاة االرترا  المناسب 

.ـ توعيت مالمسة المضرب للكرة م  توافا المرجحة واست ما  الةزخم الحركةي
 (1)

 .

إل السةبب المةتالو الالعةب أنواعةاً مختلرةة مةا اإلرسةال هةو (" 2111)ويرى ظةافر

فةةي إي ةةاد طةةرق ومحةةادر مختلرةةة يةةتمكا منهةةا الالعةةب فةةي توعةة  الالعةةب الخحةةم 

". ويضعف ما عدرته في إرجا  كرة اإلرسال
(2)

  

عا  الباحث بتعليم اإلرسةال الةدائرل للمتعلمةيا كةونهم مةا المبتةدئيا وهةلا النةو      

مضةةمول الن ةةاح فةةي منطقةة اإلرسةةال وال تةةوفير فريةةة األداء النةةاجا مةا اإلرسةةال 

بالنسبة للمبتدئيا يكول عامالًًو مش عاً ودافعاً للتعلم والسيما وال له األثر الملحوظ 

 انه يرضل استخدا ( " 1  1)الواضا في تطور هلة المهارة هلا ما أكدة هالل

وللةةةك الل … د اإلرسةةةال األولاإلرسةةةال الةةةدائرل عنةةةد أداء اإلرسةةةال ال ةةةاني أو عنةةة 

 (3" . )احتمال الخطأ في هليا النوعيا ما اإلرسال يكول عليال

                                                 
(1)

تاايريرف فاي الااتعلم والتطاور ماان خااتل الألياارا  التنظيميااة المكا؛ياة لبي ااة تعلاام ظاافر هاشاام اساماعيل ؛ اشساالوب التدريااي المتااداخل و 

 . 2،   ص 1001اطروحة دكتوراف ، جامعة بغداد ، كلية التربية الرياضية ، : التنس 
( )

 Brown,Jim success,second Edition, Human  Kinetices, Tennis steps to , 1995, p. 45 .
 
 

 .  25ص( جامعة بغداد ، وزارة التعليم العالي والبحل العلمي : )  ، قاسم لزا  صبر( ترجمة)، لتنساان ببتمان؛  ( 1) 
(
 
 )
كلياة ، رساالة ماجااتير، هافال خورشيد رشيد ؛ تحليل وتقويم أداء العبي التانس المتقادمين مان خاتل اساتألدا  ؛ظاا  متحظاة مقتار  

 .  5 ص، 992 ،التربية الرياضية جامعة بغداد
(
  

1)
 .  22، صمةدر سبق ذكرفظافر هاشم ألكاظمي،  

 .22ص(  99 ، دار الحكمة للطباعة والنشر، جامعة الموصل: )  اإلعداد الفني والألططي بالتنسهتل عبد الرزام وآخرون؛ (  )



لكي يكةول اإلرسةال ناجحةا ي ةب أل تةؤدل (" " 2112)علي سلو  جواد"ويضيف 

 (  4".)عوامل التوجيه والسرعة والدورال للكرة دورا مهما لضربات اإلرسال

 ـ :الدراسات المشابهة  2ـ2

 (11: ) 2111سيناء فليا حسا دراسة  1ـ2ـ2

تأثير أسلوب االكتشاف الموجه في الخبرة اإلدراكية وتعلم بعةا ) ـ عنوال الدراسة 

 (المهارات األساسية بالكرة الطائرة 

 ـ :أهداف الدراسة 

 .التعرف على تأثير أسلوب االكتشاف الموجه في الخبرة اإلدراكية -

ه في تعلم مهارتي الضرب الساحا و التعرف على تأثير أسلوب االكتشاف الموج -

 .حائم الحد في الكرة الطائرة

 ـ :عينة البحث 

طالب مةا  المرحلةة ( 41)تم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية والبالغ عددهم 

 .جامعة ديالى –ال انية في كلية التربية الرياضية 

 ـ :االستنتاجات 

 .ه تأثيرا أي ابيا في عملية االدراوأظهرت النتائج أل ألسلوب االكتشاف الموج -1

 .تروق الم موعة الت ريبية على الم موعة الضابطة في الخبرة االدراكية -2

أل ألسةةلوب االكتشةةاف الموجةةه أثةةرا اي ابيةةا فةةي تعلةةم مهةةارة الضةةرب السةةاحا  -3

وحةةةةائم الحةةةةد وللةةةةك مةةةةا خةةةةالل الرةةةةروق المعنويةةةةة لمحةةةةلحة االختبةةةةار البعةةةةدل 

 .والضابطة للم موعتيا الت ريبية

ترةةوق الم موعةةة الت ريبيةةة علةةى الم موعةةة الضةةابطة فةةي تعلةةم مهةةارة الضةةرب  -4

 الساحا 

أظهةةرت النتةةائج تحسةةنا متقاربةةا فةةي تعلةةم مهةةارة حةةائم الحةةد بةةيا الم مةةوعتيا  -5

 .الت ريبية والضابطة

 

                                                 
 . 21  - 2، ص مةدر سبق ذكرفعلي سلو  جواد ؛ ( 1)

(
 
 .  0 10سيناء فليح حان ؛ مةدر سبق ذكرف ، ( 



 الباب ال الث 

 ـ منهج البحث و أجراءته الميدانية  3

 ـ  : منهج البحث  1ـ  3

هةةو األسةةلوب الةةلل يتبعةةه الباحةةث لتحديةةد خطةةوات بح ةةه والةةلل يمكةةا مةةا "        

 (17".)خالله التويل إلى حل مشكلته 

وفةةي ضةةوء للةةك اسةةتخد  الباحةةث المةةنهج الت ريبةةي لمالئمتةةه طبيعةةة مشةةكلة        

أهةةم مةةا يميةةز النشةةاط العلمةةي الةةدعيا هةةو اسةةتخدا  " عةةا للةةك إل " البحةةث , فضةةال

 (11")أسلوب الت ربة 

 ـ : عينة البحث  2ـ  3

تعةةد عينةةة البحةةث مةةا األمةةور المهمةةة التةةي ي ةةب علةةى الباحةةث االهتمةةا  فيهةةا       

هةةي ال ةةزء الةةلل يم ةةل م تمةة  األيةةل أو النمةةولج الةةلل ي ةةرل الباحةةث " فالعينةةة 

حيث حدد الباحث م تم  بح ه ما طلبة المرحلة ال انية (.  1")م مل محور عمله 

وعةةددهم  2111ـةة2111ضةةية جامعةةة ديةةالى للعةةا  الدراسةةي فةةي كليةةة التربيةةة الريا

طالب كول المهارة عيد البحث تعد مادة منه ية في هلة المرحلة وعةد تةوز  ( 224)

م تمةة  البحةةث علةةى خمةةس شةةعب وبعةةد أسةةتبعاد الطةةالب الراسةةبيا والعبةةي األنديةةة 

عتيا وبواع  م مو" عشوائيا( ب)و ( أ)والررق عد أختار الباحث عينته ما شعبتي 

طالةب أتبعةت أسةلوب االكتشةاف الموجةه ( 15)الم موعة األولى الت ريبية وعةددها 

الةةلل أدخةةل علةةى نرةةس التمرينةةات المتبعةةة فةةي الكليةةة والم موعةةة ال انيةةة الضةةابطة 

طةةالب لغةةرض ( 11)طالةةب أتبعةةت المةةنهج المتبةة  فةةي الكليةةة وأختةةار ( 15)وعةةددها 

%(  13.3)كلت عينةة البحةث نسةبة أجراء الت ربةة االسةتطالعية علةيهم وبهةلا شة

 .  ما م تم  البحث

                                                 
(

 2
 .   ، ص 1001مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، : ، بغداد  البحل العلمي ومناهوايا محووب قاسم ؛ وج( 

(
  
    ، ص  99 دار الحكمة للطباعة والنشر ، : ، بغداد  طرائق البحل العلميوجيا محووب قاسم ؛ ( 

(
 9
 . 21 ، ص 1001،  المةدر الاابقوجيا محووب ؛ ( 



ولغةةرض ت نةةب العوامةةل التةةي تةةؤثر فةةي نتةةائج الت ربةةة وإرجةةا  الرةةروق إلةةى        

العامل الت ريبي عا  الباحث بأجراء التكافؤ لعينةة البحةث كمةا مبةيا فةي ال ةدول رعةم 

(1 .) 

 

 لضابطة لالختبار القبلييبيا تكافؤ العينة للم موعتيا الت ريبية وا( 1)جدول رعم 

 ت
 المعال ات

 اإلححائية

 وحدة

القيا

 ه

 ±عيمة  الضابطة الت ريبية

 الداللة
 ال دولية المحسوبة  - ه  - ه

 عشوائي 2.15 1.15 3.15 52.41 1 .2 21. 5 درجة اإلرسال 1

 

 ـ : األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث  3ـ  3

  وسائل جم  المعلومات 1ـ  3ـ  3

 .ـ المحادر العربية و األجنبية 

 .ـ استمارات الخبراء 

 .ـ المقابالت الشخحية 

 .ـ االختبارات 

 األجهزة واألدوات  2ـ  3ـ  3

 .ين  ييني ( Casio) ـ ساعة الكترونية نو  

 .ين  ياباني ( Sony)ـ كاميرا للتحوير نو  

 .ـ ملعب تنس م هز

 (.Wilson)نو  ( 31)ـ مضارب تنس عدد 

 (.      .Wilson)نو  ( 41)رات تنس عدد ـ ك

 .متر( 7)ـ شريم اليا , شريم معدني 

 .متر ( 15)طوله ( 1)ـ حبل نايلول عدد 

 .م  أرعا  ( 11)ـ شواخص بالستيكية عدد 



 (.2)ـ أعمدة عدد 

 تحديد االختبارات المهارية في البحث   4ـ  3

اختبةارات ( 3)اختيةار وبواعة  ما أجةل تحديةد اختبةارات البحةث عةا  الباحةث ب         

لالختبةةار الةةلل تةةم %( 111)لمهةةارة اإلرسةةال وعليةةه تةةم أخةةل نسةةبة أترةةاق والبالغةةة 

 .يوضا للك( 2)االتراق عليه ما عبل جمي  الخبراء وال دول رعم 

 

 

 يوضا تحديد اختبارات البحث والنسب المئوية لكل اختبار( 2)جدول رعم 

 نسبة المئويةال االختبارات المرشحة المهارة ت

 اإلرسال 1

  دعة اإلرسال 17 1جونس 

  تقويم األداء الرني لإلرسال 1  1اتنزا 

 %111 المعدل بالتنس األرضي James))اختبار 

 

 ـ: موايرات االختبارات  1ـ  3

 (21)ـ :المعدل بالتنس األرضي  James))االختبار  يطلا على هلا 

 ـ:اإلرسال  1ـ  1ـ  3

 .ـ تقييم عابلية دعة اإلرسال:ختبار الغرض ما اال

  .ـ مناسب لطلبة المداره اإلعدادية وطلبة ال امعات:مستوى األعمار 

, ملعةب عةانوني , سةلة ( 21), كرات عةدد ( 11)ـ مضارب عدد :األجهزة واألدوات 

 .الكرات , شريم القياه , استمارة للتس يل ,طباشير

 .ـ دعة إرسال التنس:الهدف 

 .أشخاص( 3) ـ:المساعدول 

 ـ  :اإلجراءات 

                                                 
(

10
اشسلوب التدرياي المتداخل وتيريرف في التعلم والتطور من ختل الأليارا  التنظيمية المكا؛ية لبي ة تعلم ظافر هاشم إسماعيل ؛  (

 .  2، ص 1001التنس ، أطروحة دكتوراف ، جامعة بغداد ، كلية التربية الرياضية ، 



أل يبلةةغ طةةول المنطقةةة ( 5)ـةة يةةتم تخطةةيم منطقةةة اإلرسةةال كمةةا موضةةا فةةي شةةكل 1

عةةةد  ( 12)عةةةد  والمنطقةةةة التةةةي تليهةةةا ( 3)المححةةةورة بةةةيا الشةةةبكة والخةةةم األول 

عةةد  أمةةا المنطقةةة األخيةةرة فهةةي المسةةافة المتبقيةةة بةةيا خةةم ( 3)والمنطقةةة ال ال ةةة 

 (.ويشمل هلا التخطيم منطقتي اإلرسال اليميا واليسار)ال ة اإلرسال والمنطقة ال 

أحةةدهما يرسةةل واألخةةر يرجةة  الكةةرات ( زميلةةيا)ـةة يقةةف الطةةالب علةةى شةةكل أزواج 2

 .محاوالت ما كل جانب( 11)ويعطي لكل طالب 

 . عد  عا األرض( 11)ـ يوض  حبل فوق الشبكة بارترا  3

رجةة التقيةيم المحةددة علةى أرض ـ ألا عبرت الكرة ما فةوق الحبةل تعطةى نحةف د4

الملعب اللل تسقم فيه الكةرة , والكةرة التةي تمةس الشةبكة وتسةقم فةي الملعةب تعةاد 

 .  وال تحتسب محاولة فاشلة

ـةة ألا ححةةل خطةةأ فةةي اإلرسةةال فتعةةد محاولةةة فاشةةلة وتعطةةى لكةةل طالةةب محةةاولتيا 5

 .للتمرل

 .اولة يميا ويسارمح( 21)ـ أل النتي ة النهائية هي الم مو  المتراكم ما 1

 . يوضا للك( 1)والشكل رعم 

 

 

 

 

 

 ـ: الت ربة االستطالعية   7ـ  3

ت ربةةة محةةغرة مشةةابهة " عةةا  الباحةةث بةةأجراء الت ربةةة االسةةتطالعية وهةةي       

 .(21)" للت ربة الحقيقية

                                                 
(

1 
  1 ص(  1001بغداد ، دار الكتب للطباعة والنشر ، : )  البحل العلمي ومناهوا وجيا محووب ؛( 



للتعرف على السلبيات التي عد تظهر عند تنريل الت ربة الرئيسة , والتأكد مةا كرةاءة 

لعمةةل المسةةاعد , ومةةدى الدعةةة فةةي تنريةةل االختبةةارات والقياسةةات , ولمعرفةةة فريةةا ا

 .الحعوبات والمشكالت التي تواجه الباحث

إل تةةم تنريةةل الت ربةةة االسةةتطالعية علةةى م موعةةة مةةا طةةالب المرحلةةة ال انيةةة      

الموافةةةةا ( األحةةةةد)طةةةةالب ومةةةةا خةةةةارج عينةةةةة البحةةةةث فةةةةي يةةةةو ( 11)وعةةةةددهم 

(1/2/2111           ) 

 ـ: االختبارات القبلية   1ـ  3

 11)عةةةةةةا  الباحةةةةةةث بتطبيةةةةةةا االختبةةةةةةارات القبليةةةةةةة لعينةةةةةةة البحةةةةةةث بتةةةةةةاري       

وعةةةد راعةةةى الباحةةةث عةةةدر ( . الخمةةةيس واألحةةةد)المحةةةادف يةةةومي ( 13/2/2111و

اإلمكال ضبم المتغيرات مةا حيةث الوعةت والمكةال وفريةا العمةل المسةاعد مةا أجةل 

 .ديةمالئمتها في االختبارات البع

 ـ : المنهج التعليمي   ـ  3 

تعليمةةي بأسةةلوب االكتشةةاف " مةةا أجةةل تحقيةةا أهةةداف البحةةث أعةةد الباحةةث منه ةةا   

الموجةةه خةةاص لتعلةةيم مهةةارة اإلرسةةال بةةالتنس األرضةةي حيةةث كانةةت مهةةارة اإلرسةةال 

مةةا المةةنهج التعليمةةي المتبةة  فةةي " جةةزءا)ضةةما األسةةابي  الخمسةةة األولةةى ويكةةول 

على الباحث أل يطل  على بعةا المنةاهج التعليميةة التةي " ال الزما, فقد ك( الكليات

" تستخد  في دره التربية الرياضةية فةي الكليةات والخةاص بةالتنس األرضةي فضةال

جراء المقةابالت الشخحةية مة  الخبةراء والمختحةيا  بطةرق التةدريس والةتعلم     عا أ

الحركةةي والتةةنس األرضةةي لالسةةترادة مةةا خبةةراتهم وت ةةاربهم فةةي أعةةداد المةةنهج 

التعليمي المناسةب لةتعلم مهةارة اإلرسةال األرضةي , وعةد تةم أعةداد المةنهج التعليمةي 

 .تربية الرياضية ـ جامعة ديالىاللل طبا على طالب المرحلة ال انية ما كلية ال

على التمرينات نرسها المتبعةة فةي ( االكتشاف الموجه)وأستخد  الباحث أسلوب      

الوحدات التعليمية ضةما المةنهج التعليمةي المتبة  فةي دروه التربيةة الرياضةية فةي 

( األحةةةةةةةد)الكليةةةةةةةة , إل تةةةةةةةم البةةةةةةةدء بتطبيةةةةةةةا الوحةةةةةةةدات التعليميةةةةةةةة فةةةةةةةي يةةةةةةةو  



وحةةةدات تعليميةةةة بواعةةة  وحةةةدة ( 5)وتضةةةما المةةةنهج ( 21/2/2111)المحةةةادف

 .تعليمية واحدة في األسبو 

وعند تنريل المنهج التعليمي على مهارة اإلرسال والتي تعطي ضةما مةنهج المرحلةة 

ال انيةةة وضةةعت م موعةةة مةةا األسةةئلة لهةةلة المهةةارة وعةةدمت إلةةى الخبةةراء وأجريةةت 

غتها النهائيةةة وهةةلة ميةةزة عليهةةا بعةةا التعةةديالت واإلضةةافات مةةنهم وخرجةةت بحةةي

أسلوب االكتشاف الموجه وبعد طرح األسئلة وبشكل شرهي على الطالب وإعطةاءهم 

فرية للتركير ال تت اوز عدة ثواني لكةل سةؤال يتخةل كةل طالةب ال ةواب الةلل يكةول 

به لبناء يةورة فةي لهنةه عةا طبيعةة األداء الحةحيا منةه والمطلةوب وفةي " مقتنعا

اإلجابةةة الحةةحيحة مةةا أول مةةرة يةةتم تكةةرار السةةؤال لحةةيا حالةةة عةةد  التويةةل إلةةى 

 . التويل إلى اإلجابة الححيحة

وبعد االنتهاء ما طرح األسئلة الخاية بالمهارة المطلوبة يبةدأ الطةالب بتنريةل        

التمرينةةات التةةي تطبةةا فةةي المةةنهج المتبةة  فةةي الكليةةة والخةةاص لمهةةارة اإلرسةةال عيةةد 

 .البحث

 ـ : دعيقة وعلى النحو األتي ( 1 )تعليمية بمعدل وكال زما الوحدة ال

 .دعيقة للقسم التحضيرل( 21)ـ 

 ـ: دعيقة للقسم الرئيسي واللل عسم إلى ( 15)ـ 

 ـ: دعيقة القسم التعليمي ( 21)

والةةلل يةةتم فيةةه طةةرح األسةةئلة الخايةةة باالكتشةةاف الموجةةه والمتعلقةةة بمهةةارة       

هاء ما طرح األسئلة وتلقي اإلجابةة يةتم االنتقةال اإلرسال بالتنس األرضي وبعد االنت

 .إلى القسم التطبيقي

 ـ: دعيقة للقسم التطبيقي ( 45)

ويتم في هلا القسم تطبيا التمرينات الخايةة بالمهةارة أل يبةدأ الطةالب بتطبيةا      

إلجابةاتهم عةا األسةئلة التةي طرحةت علةيهم فةي القسةم التعليمةي , " أداءهم لها وفقا

 ما المدره والطالب في التغلية الراجعة في أثناء وبعد األداء الححيا  ويشترو كل

 ـ : دعائا للقسم الختامي ( 5)



وفةةي هةةلا القسةةم القيةةا  بعمليةةة التهدئةةة واالسةةترخاء للطةةالب وإنهةةاء الوحةةدة         

 .التعليمية بكل روح رياضية 

وحةةدات ( 5)ل وعلةةى هةةلا األسةةاه فةةأل الم مةةو  الكلةةي لةةزما القسةةم التعليمةةي خةةال

دعيقةةة وبينمةةا كةةال الم مةةو  الكلةةي لةةزما القسةةم التطبيقةةي هةةو ( 111)تعليميةةة هةةو 

دعيقةة ( 111)دعيقة وتوزي  الوعت المتبقي على القسم التحضةيرل وبواعة  ( 225)

وحةدات ( 5)دعيقةة وخةالل ( 25)وحدات تعليمية والقسم الختامي بواع  ( 5)وخالل 

وحةةدات ( 5)زمنةةة أعسةةا  الوحةةدة التعليميةةة خةةالل يبةةيا أ( 3)تعليميةةة وال ةةدول رعةةم 

 .تعليمية 

 (3)جدول رعم 

 األسابي 

 

 األعسا 

 األسبو 

 األول

األسبو  

 ال اني

 األسبو 

 ال الث

 األسبو 

 الراب 

األسبو  

 الخامس
 الم مو 

 القسم التحضيرل

 د 21
 د 111 د 21 د 21 د 21 د 21 د 21

 (القسم الرئيسي )

 د21القسم التعليمي
 د 111 د 21 د 21 د 21 د 21 د 21

القسم التطبيقي  

 د 45
 د 225 د 45 د 45 د 45 د 45 د 45

 القسم الختامي

 د 5
 د 25 د 5 د 5 د 5 د 5 د 5

 د 451 د 1  د 1  د 1  د 1  د 1  الم مو 

 االختبارات البعدية 11ـ  3

( 14/4/2111و13)عا  الباحث بتطبيا االختبارات البعديةة لعينةة البحةث يةو      

وعد راعى عدر اإلمكال ضةبم المتغيةرات فةي ( األربعاء والخميس)المحادف يومي 

نرس الظروف االختبارات القبلية ما حيث الوعت والمكةال وفريةا العمةل المسةاعد 

 .التي عا  بها الباحث 



 (22)ـ :الوسائل اإلححائية  11ـ  3

 ال زء                                

 111×     —————=  ئوية ـ النسبة الم 1

 الكل                              

                              

 ـ االنحراف المعيارل 2

 

 

 القبلي _ البعدل                             

 111× ـــــــــــــــ = ـ نسبة التطور 3

 القبلي                                

 

 ف    -ه                                       

————— =  للم موعة الواحدة ( T)ـ  4

   ف                                        

                                      ———

 ل                                             

 

  2ـ ه  1ه                                          

  ———————=          للعينات الغير( T)ـ 5

                                  2  2 +1 2متناظرة                            

                                ——————

 1ل ـ                                         
                                                 

(
11
جامعة الموصل ، :  التطبيقا  اإلحةائية وأستألداما  الحاسوب في بحوث التربية الرياضيةوديع ياسين ، حان محمد عبد ؛ ( 

 .55 ، ص 999 

 

 

  



 الباب الراب 

 عرض النتائج وتحليلها ومناعشتها -4

إلى أهداف البحث والتحقا ما يحة فرضياته , عمد الباحث إلةى لغرض الويول   

عةةرض نتةةائج المعال ةةات اإلححةةائية لبيانةةات البحةةث علةةى شةةكل جةةداول ثةةم حللةةت 

وناعشت هلة النتةائج لمعرفةة واعة  الرةروق ومةدلوالتها علةى وفةا المنظةور العلمةي 

 :الدعيا على النحو اآلتي

 

  عرض النتائج وتحليلها 4-1

تةةائج الم موعةةة الت ريبيةةة فةةي مهةةارة األرسةةال بةةالتنس األرضةةي عةةرض ن 4-1-1

 ولالختباريا القبلي والبعدل

 (4)جدول 

 يبيا نتائج الم موعة الت ريبية لالختباريا القبلي والبعدل

 ت
المعال ات 

 اإلححائية

وحدة 

 القياه

 بعدل عبلي
 نسبة التطور

ه
-
ه   

 -
  

 %54.11 1 .2 21. 5 1.75 31.21 درجة اإلرسال 1

   

أل الم موعةة الت ريبيةة فةي القيةاه القبلةي حققةت ( 4)ظهر ما خالل ال ةدول      

بةانحراف معيةارل عةدرة ( 31.21)في اختبةار مهةارة اإلرسةال وسةطاً حسةابياً عةدرة 

بةانحراف ( 21. 5)إما في القياه البعدل فقد حققت وسطاً حسةابياً عةدرة ( 1.75)

 %(.54.11) وبنسبة تطور( 1 .2)معيارل عدرة 

  

مناعشةةة نتةةةائج الم موعةةةة الت ريبيةةةة فةةي مهةةةارتي الضةةةربتيا األرضةةةيتيا  4-2-2

 األمامية والخلرية ولالختباريا القبلي والبعدل

يتبةةةيا إلةةةى أل هنةةةاو نسةةةبة تطةةةور فةةةي مهةةةارة اإلرسةةةال ( 4)مةةةا ال ةةةدول  

ه للم موعة الت ريبية ويعزو الباحث سبب هلا التطور إلى أسلوب االكتشاف الموجة



هو عملية إشغال الطالب في عملية االكتشاف وهلا يدف  الطالب إلى االهتما  بعمليةة 

جمةة  المعلومةةات واكتشةةاف األهةةداف ويؤكةةد علةةى جميةة  العالعةةات الداخلةةة فةةي كةةل 

المتغيرات التةي يواجههةا المةتعلم ويؤكةد بةللك علةى التراعةل االي ةابي بةيا المةدره 

على التسلسل المنطقي المتدرج سةيؤدل  والطالب فهو أسلوب يؤكد بحورة مباشرة

إلى االكتشاف المتسلسل اللل يكول معتمداً اعتماداً منطقياً علةى األفكةار البنةاءة فةي 

وضةة  األهةةداف وهةةلا مةةا ظهةةر بحةةورة واضةةحة فةةي االختبةةار البعةةدل فةةي العينةةة 

الت ريبيةةة التةةي كةةال الرةةرق فيهةةا لمحةةلحة االختبةةار البعةةدل وفةةي كةةل المهةةارات عيةةد 

 .حثالب

والحقيقةةة إل العالعةةة الراعلةةة والبنةةاءة التةةي كانةةت فةةي العينةةة الت ريبيةةة بةةيا  

المعلم والمتعلم ادت إلى زيادة ثقة المةتعلم بةالعلم وهةلة ال قةة أدت إلةى عةدرة المةتعلم 

في اكتشاف االست ابات التي ت يب على األسئلة المتتالية والمنطقية ما عبةل المعلةم 

( موسةتا واشةورث)م ل للعينة الت ريبية وهلا مةا أشةار إليةه وهلا ما دف  إلى تعلم أ

على العالعة الخاية بةيا المعلةم والتلميةل والتةي مةا خاللهةا تقةود األسةئلة المتتاليةة 

التي وجهها المعلم إلى التويل إلى االست ابات التي يقو  بهةا التلميةل والتةي تةتالء  

م  هلة األسئلة
(23)

. 

لت ريبيةةة فةةي اختبةةار مهةةارة األرسةةال بةةالتنس عةةرض نتةةائج الم موعةةة ا 4-2-3

 األرضي وفروعات المتوسم الحسابي واالنحراف المعيارل

 (5)جدول 

 ت
المعال ات 

 اإلححائية

وحدة 

 القياه
   ف ف -ه

 لداللةا ±عيمة 

 جدولية محسوبة 

 معنوية 2.14 35.37  2.2 21 درجة اإلرسال 1

 

ت ريبيةة عةد حققةت فةي اختبةار مهةارة إل الم موعةة ال( 5)ظهر مةا ال ةدول  

وفروعاً باالنحراف المعيارل عةدرة ( 21)اإلرسال فروعاً في المتوسم الحسابي عدرة 

                                                 
(

1 
 . 12، صمةدر سبق ذكرفموستن واشورث؛ ( 



وهةي اكبةر مةا عيمةة ( 35.37)المحسوبة لهةلة الرةروق  (T)وظهر عيمة (  2.2)

(T)  وعنةةةد مسةةةتوى داللةةةة ( 14)تحةةةت درجةةةة حريةةةة ( 2.14)ال دوليةةةة والبالغةةةة

 . ة أل الررق معنولوهلا معنا( 1.15)

عةةةرض نتةةةائج الم موعةةةة الضةةةابطة فةةةي اختبةةةار مهةةةارة اإلرسةةةال بةةةالتنس  4-2-4

 األرضي وتحليلها 

 ( 1)جدول 

 ت
المعال ات 

 اإلححائية

وحدة 

 القياه

 بعدل عبلي
 نسبة التطور

ه
-
ه   

 -
  

 %31.51 3.15 52.41 2.11 37.11 درجة اإلرسال 1

ظهةر بةأل الم موعةة الضةابطة فةي القيةاه القبلةي ( 1)ما خالل ال ةدول              

وانحةةراف ( 37.11)فقةةد حققةةت فةةي اختبةةار مهةةارة اإلرسةةال وسةةطاً حسةةابياً عةةدرة 

 (.2.11)معيارل عدرة 

أما في القياه البعدل فقةد حققةت فةي اختبةار مهةارة األرسةال وسةطا حسةابياً  

 %(.31.51)وبنسبة تطور ( 3.15)وانحراف معيارل عدرة ( 52.41)عدرة 

مناعشة نتائج الم موعة الضابطة في اختبار مهارة األرسال بالتنس  4-2-5 

 األرضي 

ن د أل الم موعةة الضةابطة ححةل لهةا تطةوراً فةي االختبةار ( 1)ما ال دول  

البعدل عا االختبار القبلي في مهارة اإلرسال بالتنس األرضي ويعزو الباحةث سةبب 

متبةة  بالكليةةة وباإلضةةافة إلةةى للةةك التكةةرارات هةةلا التطةةور إلةةى المةةنهج التعليمةةي ال

الخاية بأداء هلة المهارة التي يعطيها المدره للطةالب وهةلا مةا أدى إلةى تطورهةا 

وخاية بالتغلية الراجعة المالئمة في األسلوب التقليدل وأل التطور هنا يعتمد علةى 

العحةةبية تقويةةة البةةرامج الحركيةةة المتعلقةةة بتبةةادل العمةةل بةةيا الحةةواه واألجهةةزة 

 .العضلية وهلا ما ظهر واضحاً في أوساط االختبار البعدل للمهارة

حيث أل الهدف ما المةنهج التعليمةي هةو تحسةيا المهةارات وللةك مةا خةالل  

تطبيا وحداته التعليمية والتي هدفها االرتقاء بمسةتوى األداء واكتسةاب الم موعةة 



د ألداء المهةةارة المةةراد مةةا القةةدرات المهاريةةة بمةةا يمكةةنهم مةةا تحقيةةا مسةةتوى جيةة

 .تعلمها

عرض نتائج الم موعة الضابطة في اختبار مهارة اإلرسةال بةالتنس  4-2-1 

 األرضي لرروعات المتوسم الحسابي واالنحراف المعيارل

 (7)جدول 

 يبيا الم موعة الضابطة  لرروعات المتوسم الحسابي واالنحراف المعيارل

 ت
المعال ات 

 اإلححائية

وحدة 

 القياه
   ف ف -ه

 لداللةا ±عيمة 

 جدولية محسوبة 

 معنوية 2.14 5 .21  2.1 14.1 درجة اإلرسال 1

 

أل الم موعةةة الضةةابطة فةةي اختبةةار مهةةارة األرسةةال ( 7)ظهةةر مةةا ال ةةدول  

وفروعاً بةاالنحراف ( 14.1)بالتنس األرضي حققت فروعاً في الوسم الحسابي عدرة 

( 5 .21)المحسةةوبة لهةةلة الرةةروق  (T)مةةة وظهةةرت عي(  2.1)المعيةةارل عةةدرة 

 .وهلا معناة أل الررق معنول( 2.14)ال دولية والبالغة  (T)وهي اكبر ما عيمة 

عرض نتائج الم موعتيا الت ريبيةة والضةابطة فةي مهةارة اإلرسةال  4-2-7 

 بالتنس األرضي لالختبار البعدل

 (1)جدول 

 ارة األرساليبيا نتائج الم موعتيا الت ريبية والضابطة لمه

 ت
المعال ات 

 اإلححائية

وحدة 

 القياه

 لداللةا ±عيمة  ضابطة ت ريبية

ه  - ه 
_ 

 جدولية محسوبة  

 معنوية 2.15 1.15 3.15 52.41 1 .2 21. 5 درجة اإلرسال 1

 

بيا الوسةم الحسةابي واالنحةراف المعيةارل وعيمةة ( 1)عند مالحظة ال دول  

(T)  الم مةوعتيا فةي االختبةار البعةدل ن ةد أل الوسةم المحسوبة ونو  الررق بةيا

( 21. 5)الحسةةابي لمهةةارة اإلرسةةال بةةالتنس األرضةةي للم موعةةة الت ريبيةةة هةةي 



أمةةا الم موعةةة الضةةابطة فكةةال الوسةةم الحسةةابي ( 1 .2)وبةةانحراف معيةةارل عةةدرة 

المحسوبة بيا  (T)وعند حساب عيمة ( 3.15)وبانحراف معيارل عدرة ( 52.41)

ال دوليةةة البالغةةة  (T)وهةةي أعلةةى مةةا عيمةةة ( 1.15)ظهةةرت بقيمةةة  الم مةةوعتيا

لةلا فةإل الرةرق كةال ( 1.15)وتحت مسةتوى داللةة ( 21)عند درجة حرية ( 2.15)

 .معنوياً ولحالا الم موعة الت ريبية

مناعشةةةة نتةةةائج الم مةةةوعتيا الت ريبيةةةة والضةةةابطة لمهةةةارتي الضةةةربتيا  4-2-1

 األرضيتيا األمامية والخلرية

يتبيا هناو معنويةة لحةالا الم موعةة الت ريبيةة ويعةزو الباحةث ( 1)ما ال دول    

سبب للك إلى أسلوب االكتشاف الموجه اللل يدف  بالطالب إلى جمة  معلومةات اكبةر 

تحيم هلة المعلومات بكل مةا تحتةاج إليةه هةلة المهةارة لتحقيةا اإلجابةة عةا األسةئلة 

لعمل بهةلة المهةارة وهةلا مةا لةم تحةل إليةه الك يرة التي تكونت في لها الطالب عا ا

الم موعة الضابطة التي لم توفر لها هةلة الرريةة وهةلا مةا أكةدة ظةافر هاشةم الةلل 

"أل الطالب ي م  معلوماته ويكتشف هدف السؤال"أشار إلي 
(24)

. 

وأل الطالب يعتمد هنا علةى المعلةم بدرجةة كبيةرة للححةول علةى كافةة المعلومةات     

ل عليهةا وبمةا أل هةةلة المعلومةات كانةت متأتيةةة مةا محةدر التعلةةيم التةي يةود الححةةو

وهو المعلم فهلا حقا فرية أكبر فةي تحةحيا األخطةاء دول ت بيتهةا وممةا أدى إلةى 

ويةةول المةةتعلم إلةةى درجةةة كبيةةرة مةةا عمليةةة االكتشةةاف وهةةو مةةا لةةم تححةةل عليةةه 

 . الم موعة الضابطة

شاف الموجه يقةو  فيةه المعلةم بقيةادة إل أشار محمد سعد زالول ونخرول إل االكت   

تركيةةر المتعلمةةيا فةةي االت ةةاة المةةراد اكتشةةافه ولةةلا يقةةد  لهةةم التوجيةةه بدرجةةة تكرةةي 

الكتشافهم المتوع  منهم لتعلمه
(25)

. 

وال استعمال هةلا األسةلوب علةى العينةة الت ريبيةة أدى إلةى إعةادة تنظةيم كافةة مةا    

بقة حتةةى وأل كانةةت ال تقتةةرب اعترابةةاً يملكةةه المتعلمةةول مةةا معلومةةات و خبةةرات سةةا

                                                 
(

11
 .1002-1002محاضرا  ألقاها على طلبة الدكتوراف في العا  الدراسي ظاهر هاشم ؛ ( 

(
15
(  100القاااهرة، مكتااب الكاتااب للنشاار، : ) ، طتكنولوجيااا الااتعلم وأساااليبها فااي التربيااة الرياضاايةمحمااد سااعد زغلااول وآخاارون؛ ( 

 .5  ص



كبيراً ما المهارات عيد البحث إل إل أسةلوب االكتشةاف الموجةه أدى إلةى تنظةيم هةلة 

المعلومات وإعةادة برم تهةا بمةا يخةد  الواجبةات الحركيةة ال ديةدة وهةلا واضةا فةي 

أوسةةاط العينةةة الت ريبيةةة التةةي ارترعةةت عةةا م يلتهةةا الضةةابطة ولهةةلا فةةإل االكتشةةاف 

ؤدل إلى تنظيم المعلومات المخزونة للطالب وتكيرها بشكل ي عله عادراً علةى رقيةة ي

عالعات جديدة لم تكا معروفة لديه عبل الموعف االستكشافي
(21)

. 

فضالً عا ظهور المعنوية لمحلحة الم موعة الت ريبية ولالختبار البعةدل نتي ةة    

ل جةةاء نتي ةةة للتمةةريا إلةةى التطةةور والتحسةةا الةةلل ححةةل فةةي أداء المهةةارة والةةل

والتكةةرار حتةةى ويةةل بالمهةةارة إلةةى مرحلةةة متقدمةةة مةةا مراحةةل الةةتعلم الحركةةي ولةةم 

عنةد "يحدث للك بالحدفة بل كال لرعاليةة المنهةاج التعليمةي المنةتظم والرعةال إل انةه 

تنريةةل المنهةةاج بشةةكل فعةةال فةةإل األداء العةةا  للطالةةب يتحسةةا ك يةةراً ومةةا ثةةم يمكةةا 

ا فائةةةدة إضةةةافية وهةةةي تطةةةوير تعلةةةم جديةةةد عةةةا كيريةةةة تعلةةةم للطةةةالب إل يكتسةةةبو

"المهارات
(27)

. 

أل إل ظهةةور المعنويةةة لمحةةلحة الم موعةةة الت ريبيةةة ولالختبةةار البعةةدل جةةاء     

نتي ةة عمليةةة الةةتعلم للمهةةارة كةةال أفضةل بأسةةلوب االكتشةةاف الموجةةه الةةلل أدى إلةةى 

اإلعةداد المهةارل البةد أل ( "مرتي إبةراهيم)تنمية المهارات وتطويرها وهلا ما أكدة 

"يبدأ أوالً وخايةً عند تدريب الالعبيا المبتدئيا بتنمية كل مهارة على حدة
(21)

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(

12
رساالة : )تايرير أسالوب االكتشاام الموجاا باالتعلم المتالاال فاي اكتاااب بعا  المهاارا  اشساساية بكارة القاد طارم محماد ؛هااد؛ ( 

 .92ص( 1002كلية التربية الرياضية،  ماجاتير، جامعة ديالى،

(
12
 .21ص( 999 عمان، دار الميارة للنشر والتوزيعا، : ) ، طالتةميم التعليمي ؛ظرية وممارسةمحمد محمود الحيلة؛ ( 

(
1 
 .9 ص( 991 القاهرة، دار الفكر العربي، : )الوديد في اإلعداد المهار  والألططي لتعب كرة القد مفتي إبراهيم؛ ( 



 الباب الخامس

 االستنتاجات والتوييات -5

 :في ضوء نتائج البحث والحقائا العلمية تويل الباحث إلى االستنتاجات اآلتية

وجةةه تةةأثيراً اي ابيةةاً فةةي اكتسةةاب أظهةةرت النتةةائج أل ألسةةلوب االكتشةةاف الم .1

 .مهارة اإلرسال بالتنس األرضي

إل ألسلوب االكتشاف الموجةه أثةراً اي ابيةاً فةي تعلةم مهةارة اإلرسةال بةالتنس  .2

األرضةةةي وللةةةك مةةةا خةةةالل الرةةةروق المعنويةةةة لمحةةةلحة االختبةةةار البعةةةدل 

 .للم موعتيا الت ريبية والضابطة

الضابطة في تعلم مهارة اإلرسال  تروق الم موعة الت ريبية على الم موعة .3

 .بالتنس األرضي

تروق الم موعة الت ريبية على الم موعة الضابطة في تعلم مهارة اإلرسال  .4

 . بالتنس األرضي

إل اسةةتخدا  أسةةلوب االكتشةةاف الموجةةه أك ةةر فعاليةةة مةةا الطريقةةة التقليديةةة  .5

 . المتبعة في اكتساب مهارة اإلرسال بالتنس األرضي

 التوييات  5-2

اعتمةةاد أسةةلوب االكتشةةاف الموجةةه عنةةد تعلةةم مهةةارة اإلرسةةال بةةالتنس األرضةةي   .1

 .بشكل خاص والمهارات األخرى بشكل عا 

استخدا  أك ر ما طريقة وأسلوب في المناهج التعليميةة وعلةى وفةا مةا يقتضةيه  .2

 .تعلم المهارات المختلرة

نس األرضي إجراء بحوث ودراسات مماثلة على بقية المهارات األساسية في الت .3

 .وفي بقية األلعاب

تشةةة ي  الطةةةالب علةةةى اسةةةتخدا  التغليةةةة الراجعةةةة اللاتيةةةة أثنةةةاء األداء وزيةةةادة  .4

 .تراعلهم م  الدره والمدره

أعامةةة دورات تطويريةةة للتدريسةةييا علةةى أنةةوا  مختلرةةة مةةا أسةةاليب التةةدريس  .5

 .لغرض االرتقاء بالمستوى العلمي للطالب



 المحادر 

وزارة التعلةيم العةالي والبحةث : )  , عاسةم لةزا  يةبر(ترجمة ) ـ ال ببتمال؛  التنس,

 ( جامعة بغداد , العلمي 

بةي للطباعةة والنشةر, دار الركةر العر: )ـ بسطويسةي أحمةد؛ أسةس ونظريةات الحركةة

1  1) 

  (1  1القاهرة , : )   1, اادة نديم  , ط( ترجمة ) ـ جميس ألا؛ تعلم التنس , 

أسةلوب األكتشةاف الموجةه فةي الخبةرة األدراكيةة وتعلةم  ـ سةيناء فلةيا حسةا ؛ تةأثير

رياضةية بعا المهارات األساسية بالكرة الطائرة , رسالة ماجستير , كلية التربية ال

  2111جامعة ديالى , 

ـ طارق محمد نهاد؛ تأثير أسةلوب األكتشةاف الموجةه بةالتعلم المتسلسةل فةي أكتسةاب 

رياضةةية الة ماجسةةتير , كليةةة التربيةةة البعةةا المهةةارات األساسةةية بكةةرة القةةد  , رسةة

  2117جامعة ديالى , 

ـ ظافر هاشةم اسةماعيل ؛ األسةلوب التدريسةي المتةداخل وتةأثيرة فةي الةتعلم والتطةور 

اطروحة دكتةوراة , جامعةة : ما خالل الخيارات التنظيمية المكانية لبيئة تعلم التنس 

  2112كلية التربية الرياضية , بغداد , 

مطبعةة  اإلسةكندرية,: )الكريم ؛ التةدريس والةتعلم فةي التربيةة الرياضةيةـ عراف عبةد

 (   1منشأة المعارف, 

عمار جبار عباه ؛ تأثير نقل التعلم لةبعا تمرينةات االلعةاب فةي اكتسةاب المهةارات 

لرياضةية, جامعةة رسالة ماجستير, كليةة التربيةة ا: )األساسية بلعبة التنس االرضي 

 ( 2111ديالى, 

وزارة التعلةيم : )  ي سلو  جواد ؛ ألعاب الكرة والمضرب و التنس األرضي عل( 1) 

  (  2112العالي والبحث العلمي , جامعة القادسية, 

جامعةةة ديةةالى, : )1ـةة فةةرات جبةةار سةةعد ي ؛ مرةةاهيم عامةةة فةةي الةةتعلم الحركةةي, ط

 ( 2111العراق, 



الكتةةب للطباعةةة  دار: )عبةةد علةةي نحةةيف: ـةة كةةورت مانيةةل؛ الةةتعلم الحركةةي, ترجمةةة

 ( 17 1امعة المويل, المويل, والنشر, ج

: ـةة محمةةد زالةةول ونخةةرول ؛ تكنولوجيةةا التعلةةيم وأسةةاليبها فةةي التربيةةة الرياضةةية 

 (2111القاهرة, مكتب الكتاب للنشر, )

عمةةال, دار : )1ـةة محمةةود داود سةةلمال؛ طرائةةا وأسةةاليب التةةدريس المعايةةرة, ط

 ( 2111 المي للنشر والتوزي ,الكتاب الع

: ـةة موسةةتا واشةةوورث؛ تةةدريس التربيةةة الرياضةةية, ترجمةةة, جمةةال يةةالا ونخةةرول

 ( 1  1دار الكتب للطباعة, المويل, )

ـةة مةةروال عبةةد الم يةةد ومحمةةد جاسةةم الياسةةرل؛ ات اهةةات حدي ةةة فةةي طةةرق تةةدريس 

 ( 2111والتوزي , عمال,  مؤسسة الوراق للنشر: )1التربية الرياضية, ط

؛ تأثير ارتراعات مختلرة للشبكة في تطوير اكتسةاب تعلةم بعةا  ـ ماجد خليل خميس

لرياضةةية, رسةةالة ماجسةةتير, كليةةة التربيةةة ا: )المهةةارات األساسةةية بةةالتنس األرضةةي

 ( 2113جامعة ديالى, 

تب للطباعة مديرية دار الك: ـ وجيه مح وب عاسم ؛ البحث العلمي ومناه ه , بغداد 

  2112والنشر , 

كمة للطباعةة والنشةر دار الح: م ؛ طرائا البحث العلمي , بغداد ـ وجيه مح وب عاس

 ,1  3  

ـ ودي  ياسيا , حسا محمد عبد ؛ التطبيقات اإلححائية وأستخدامات الحاسةوب فةي 

    1جامعة المويل , : ية بحوث التربية الرياض

 web sitـة يسةرى محةطرى السةيد؛ الةتعلم باالكتشةاف , منتةديات شةبكة المهنةده 
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