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 التعريف بالبحث-1
 مقدمة وأهمية البحثال 1-1

أن التطوو ر الصا وو  لووا المجووا  الرياضووا موواج  ا  ص وويلة جاوو د العديوود موون العلمووا  موون       
ذ ي األخت ا وواا المختل ووة التووا لاووا ا اووة باووذا المجووا  ممووا  ووتر اوون ذلوو   تووا ر م موور  أسوواما 

األلعوا  لرديوة أم   بشك  لاا  لا تقدم المجا  الرياضا بمختلف لعالياته  العابه سو ا  كا وا جوذ 
لراية  بمست ياا مختل ة أبتدأ من المست ى األ غر س اً م تايًا بالمست ياا المتقدمة، أذ سواجم جوذا 
ققوووا لوووا  التقووودم بتصقيوووم أراوووام   توووا ر مباووور   جوووا بالتركيووود ت ووورم بشوووك  كبيووور اووون ال توووا ر التوووا ص 

 الماضا.
مجوا  الرياضوا  اجو  الي وا ال  وا  الو   ا دما   د التكلم ان أسوبا  التطو ر الصا و  لوا ال     

كوو  العلوو م التووا اسوواما  بشووك  لعووا  لووا تطوو ر جووذا المجووا ، بمختلووف أتجاجاتاووا سوو ا  أن كا ووا 
ت   لا مجا  التعلم الصركا، الباي ميكا ي ، ال سلجة، الم ال  س الرياضوا، األختبواراا  القيواس 

كبيوور لووا ال اوو ج بالمجووا  الرياضووا الوو  الوو  ريوور ذلوو  موون العلوو م األخوورى التووا كووان لاووا الوود ر ال
مست ى يشاد بوه  صقوم أرلو  األجوداف التوا كوان يتطلو  الياوا الك يور ن مون ذ ي األخت وا  باوذا 

 المجا .
 الدراسة الصالية ساجم لياا الموين جموا الوتعلم الصركوا  الباي ميكا يو ، لبال سوبة للوتعلم الصركوا      

تعلم التووا لاووا األ وور لووا ا دا  ال  ووا للصركوواا  موون جووذ  ج ووا  العديوود موون األ وو ا   الطوورم لووا الوو
األ وو ا  الووتعلم التعوووا  ا الووذي جوو  اصووود ا وو ا  الووتعلم التوووا تسووام بشووك  كبيووور لووا تطوو ير الماووواراا 
الصركية أذا ما ط بم بالشك  ال صيح  لم أسس الميوة سوليمة مموا يجعلوه يخودم امليوة الوتعلم صالوه  

التا جا أيضًا تسام  بشك  لعا  لا تعلم الماواراا الصركيوة، أموا صا  أ  ا   طرم التعلم ا خرى 
الم الباي ميكا ي  لله  ج  ا خر تر ير كبير ال  الصركة الرياضية لا  بقسوميه الكي ماتيو   الكي تو  
يقوودم خدمووة كبيوور  لاووذا المجووا   تيجووة لتصليلووه  للصركووة الرياضووية بشووك  دايووم  دراسووة كوو  الموو  راا 

م اووو  مركوووي ال قووو ........الا مووون الت ا وووي  التوووا    ذ  المووو  راا ي ايوووا م ا ووو جوووسووو ا  أن كا وووا 
 تخ  الصركة الرياضية بشك  خا .

 لعبوة المبوواري  صالاووا صوا  األلعووا  ا خوورى التوا يمكوون تط يرجووا برسوتخدام أ وو ا   طوورم الووتعلم      
كا وا جوذ  الصركواا  الم  مة   دراسة التط ر الصا   لياوا اون طريوم تصليو  صركاتاوا كالوة سو ا 

دلااية أم جج مية  ذل  بالتعرف ال  تط ر ي يا م ا   المتعلم  م ا  مركي ال ق  لوه  بموا يوت  م 
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موو  الم ا وو اا المووذك ر  لووا الم ووادر المتخ  ووة باووذ  اللعبووة صسوو  الصركووة المطل بووة موون ابوو  
 المدرس.

عوون بسوو ش الشوويب لطالبوواا أمووا أجميووة البصووى تتجلوو  لووا تطوو ير مسووت ى ا دا  ال  ووا لصركووة الط
 المرصلة ال ال ة/كلية التربية الرياضية/جامعة القادسية.

 
 مشكلة البحث 1-2

أن صركووة الطعوون بسوو ش الشوويب جووا اصوودى الصركوواا الاج ميووة لووا لعبووة المبوواري  التووا تتووا ر      
 موون جووذ  بالعديوود موون الموو  راا صالاووا صووا  الصركوواا الاج ميووة  الدلاايووة األخوورى لووا   ووس اللعبووة 

المووو  راا  ووو   أ طريقوووة الوووتعلم المسوووتخدمة التوووا يجووو  أن تكووو ن م  موووة للصركوووة المتعلموووة  مسوووت ى 
الطلبووة،   اوودر  جووذا ال وو   أ الطريقووة لووا تغييوور المسووار الصركووا للطلبووة  صوو  األلضوو ، لموون  اجوو  

للصركوة المطلو   ال    أ  الطريقة المستخدمة التر ير بشك  أيجابا ال  ك  المتغيراا الكي ماتيكية 
 تعلماا.
ممووا تقوودم تتجلوو  المشووكلة الصاليووة لووا الووة الدراسوواا المشوواباة بمجووا  الدراسووة الصاليووة، أضووالة       

ال  الرد ال  التسا  ا التالية)ج  للوتعلم التعوا  ا برسوتخدام المجم اواا التعليميوة الرسومية  الوتعلم 
ج المتغيوووراا الكي ماتيكيوووة لصركوووة الطعووون أ ووور لوووا بعووو )األمري(التقليووودي المتبووو  مووون ابووو  المووودرس

جووو  جوووا بسووو ش الشووويب   لمووون ا لضووولية لوووا التووور ير الووو  المتغيوووراا الكي ماتيكيوووة لصركوووة الطعووون 
تعلم التعوووووا  ا برسوووووتخدام المجم اووووواا التعليميوووووة الرسووووومية أم الوووووتعلم التقليووووودي المتبووووو  مووووون ابووووو  للووووو

  (.)األمري(المدرس
 
 أهداف البحث 1-3

 -يهدف البحث الى:
التعرف ال  أ ر التعلم التعا  ا برستخدام المجم اواا التعليميوة الرسومية  الوتعلم التقليودي المتبو   -

 لا بعج المتغيراا الكي ماتيكية لصركة الطعن بس ش الشيب. )األمري(
التعووورف الووو  ألضووولية أ ووور الوووتعلم التعوووا  ا برسوووتخدام المجم اووواا التعليميوووة الرسووومية أم الوووتعلم  -

 لا بعج المتغيراا الكي ماتيكية لصركة الطعن بس ش الشيب . )األمري(المتب التقليدي 
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 فروض البحث 1-4        
 -افترض الباحثون ما يلي:

لووتعلم التعووا  ا األختبووارين القبلووا  البعوودي لمجموو اتا ا  جوو د لوور م ذاا د لووة مع  يووة بووين -
لووووووا بعووووووج )األمري( ليوووووودي المتبوووووو برسووووووتخدام المجم اوووووواا التعليميووووووة الرسوووووومية  الووووووتعلم التق

 المتغيراا الكي ماتيكية لصركة الطعن بس ش الشيب.
ألضلية التعلم التعا  ا برسوتخدام المجم اواا التعليميوة الرسومية الو  الوتعلم التقليودي المتبو   -

 لا بعج المتغيراا الكي ماتيكية لصركة الطعن بس ش الشيب.)األمري( 

 
 مجاالت البحث 1-5
 طالباا المرصلة ال ال ة/ كلية التربية الرياضية/ جامعة القادسية. -البشري: المجال 1-5-1
اااووة األلعووا  الرياضووية المغلقووة/ كليووة التربيووة الرياضووية/ جامعووة  -المجااال المكاااني: 1-5-2

 القادسية.
 . 15/12/2010 لغاية  26/9/2010من  -المجال الزماني: 1-5-3
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ةالدراسات النظري -2
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 التعلم التعاوني 2-1
ي عرف التعلم التعا  ا ال  أ ه "العمو  الو  شوك  مجم اواا  وغير  يعمو  لياوا الطو   مو        

 .1"لا ام  أ   اج  تم تصديد  بشك   اضح بعضام ال  أن يشار  ك  طال  بشك  كاف  
 و ر  مجم اواا كما  ي عرف ال  أ ه "    مون التعلويم ال و ا يشوتر  ليوه الطو   معوًا لوا الوتعلم ب

لا  المت سوووط ا ووغير  ريوور متجا سووة  تضوووم ال اصوود  ط بووًا موون مختلوووف المسووت ياا لووا األدا  العوو
 الضووعيف  لك اووا متجا سووة موون صيووى مسووت ى اوودراتاا الوو  مسووت ى جميوو  المجم اوواا لووا ال ووف 

 .2"بقدر األمكان  ت دي جذ  المجم ااا ماماا معي ة  ص  تصقيم أجداف جمااية م صد 
بر ووه "ابووار  اوون ايووام جمااووة  ووغير  ريوور متجا سووة موون الدارسووين بالتعووا ن ال علووا  ف أيضوواً  ي عوور  

لتصقيوووم جووودف أ  أجوووداف مرسووو مة لوووا أطوووار أكتسوووا  معرلوووا أ  أجتموووااا يعووو د الووويام جمااوووة 
 .3ب  ا د تعليمية مت  اة ألض  مما يع د اليام من التعلم ال ردي" ً  ألرادا

 4أنواع التعلم التعاوني 2-1-1
 المجموعات التعليمية التعاونية الرسمية -

عموو  جووا مجم اوواا اوود توود م موون  صوود  تعليميووة  اصوود  الوو  اوود   صووداا لووا اوود  أسووابي   ي     
سوو دا الوويام للتركوود موون أ اووم  يم  اووم لووا المجم اووة اوود أتموو  المامووة التعليميووة التووا أ   معوواً الطلبووة 
 .ب جاش
 المجموعة التعاونية غير الرسمية -

اوود توود م موون بضوو  داووا م الوو   صوود  تعليميووة  اصوود  ا مجم اوواا ذاا روورج خووا   جوو     
 يسوتخدم أ  وا  التعلويم المباشوور الوذي يشوم  أ شووطة م و  مصاضور ، تقووديم اورج، اورج شووريط 
لدي  بادف ل ا أ تبا  الطلبة ال  الماد  التا سيتم تعلماا  تاي تام   سويًا مموا يسوااد ذلو  الو  

 التعلم.
 
 
 تعليمية التعاونية األساسيةالمجموعات ال -

                                                 
 . 9،. ص1424، مجمعة: أدارة التربية والتعليم بمحافظة الالمملكة العربية السعودية (،التعلم التعاوني) حقيبة تدريبية ذاتيةصالح بن محمد الربيعة. 1
 .9، ص، المصدر السابق نفسهصالح بن محمد الربيعة 2
3 a1100.hytml\maga\.netalmualemhttp://www. 
، السعودية: مؤسسة التركي للنشر والتوزيع، (. التعلم التعاونيديفيد وجونسون، روجر وهولبك، أديث جونسون)ترجمة مدارس الظهران األهلية 4

 .10-9،ص1995
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تد م س ة ال  األا  جا مجم ااا رير متجا سة  ذاا اض ية  ابتة  ط يلة األمد      
 جا بتقديم الدام  المسا د   التشجي  الذي يصتاج ن اليه لكا  ررضاا الر يس أن يق م أاضا

 يصقق ا ال جاش األكاديما.
 التحليل البيوميكانيكي 2-2

 البصى لا مجا  الم البي ميكا ي   يقسم ال : ج  أصد طرم      
 الكي ماتي  -
 الكي اتي  -

أذ أن الغووورج مووون التصليووو  البي ميكوووا يكا جووو  لدراسوووة الصركوووة دراسوووة الميوووة  اليوووة أذ مووواج  ا  
 سوويلة ت  وول ا للمعرلووة  تسووااد العوواملين لووا المجووا  الرياضووا الوو  أكتشوواف داووا م األخطووا  

 لا ض   األاتباراا المصدد  لم ا  اا األدا .  العم  بعد اياساا ال  تق يماا
 يووورى العلموووا  المخت ووو ن لوووا مجوووا  البي ميكا يووو  بر وووه يجووو  األاتمووواد الووو  طريقوووة التصليووو  
الصركوووا برسوووتخدام أجاوووي  دايقوووة مووون خ لاوووا يمكووون تسوووجي  داوووا م الصركوووة مووون أ ضوووا   ي ايوووا 

      .1....الا من داا م أخرى ت  ر ال  الصركة
 الطعنحركة   2-3

أن صركووة الطعوون جووا العموو د ال قووري للاجوو م لووا رياضووة المبوواري   تعوورف الوو  أ اووا اموو  ججوو ما 
م وومم يمكوون المبوواري موون ال  وو   الوو  الم ووالس موون مسووالة الاجوو م بموود الووذرا  المسوولصة  طعوون 

  .2يستطي  ال ا  الص    ال  لمسةبالقدم األمامية  ب اسطتاا 
 
 
 
 
 
 
 
 ه الميدانيةمنهجية البحث وأجراءات-3

                                                 
، كلية التربية مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضيةفالح عطية. تحليل وتقويم بعض المتغيرات الكينماتيكية في أداء مهارة ضربة الجزاء بكرة القدم، وسام 1

 .246-245،ص2010الرياضية، جامعة القادسية: المجلد العاشر، العدد الثاني، 
 .46، ص2008جامعة  بغداد: كلية التربية الرياضية، تحكيم(،-تدريب-تعليم -ارزة )أسس فنية. رياضة المبعبد الهادي حميد، عبد الكريم فاضل 2
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 منهج البحث 3-1
 استخدم الباص  ن الم ار التجريبا لم  مته طبيعة البصى.     

 عينة البحث 3-2
بالطريقووة العشوو ا ية موون طالبوواا المرصلووة  ( طالبووة ،اذ تووم أختيووارجم17تك  ووا اي ووة البصووى موون)    

اللو اتا لوم يمارسون لعبوة  2011-2010القادسوية للعوام الدراسوا  ال ال ة/كليةالتربية الرياضية/جامعة
طعون  توم أسوتبعاد طالبوة  اصود  المباري  سوابقًا أذ كوا  ا متكال واا مون صيوى األدا  الماواري لصركوة ال

دد الكلوووا ( مووون العووو%94.11( طالبوووة يشوووكلن  سوووبة)16)لعووودم التياماوووا بالووود ام لرسوووتقر العووودد الووو  
األلتووو ا  خدم البووواص  ن معامووو  ، أذ أسوووتبوووالط  ، الووو ين  العمووورلضوووً  اووون تجوووا س  تكوووال  العي وووة 

 .(2، 1كما م ضح بالجد لين) ألستخراج التكال  t.testألستخراج التجا س  
 (1جدول)

 يبين التجانس في المجموعتين التجريبية والضابطة لمتغيرات الطول، الوزن والعمر
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية المتغيرات

 بت  ع س   ب ت ع س  
 0.22- 0.18 سم1.57 0.15- 0.20 سم1.59 الطول
 0.18- 1.62 غم55.7 0.29- 1.69 غم55 الوزن
 صفر 0.21 22 صفر 0.25 22 العمر

 
 (2جدول)

 يبين التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة لمتغيرات الطول، الوزن والعمر
 T المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية المتغيرات

 المحسوبة
T 

 ةالجدولي
مستوى 

 الداللة
 الداللة

 ع س   ع س  
 عشوائي 0.05 2.14 0.33 0.18 سم1.57 0.20 سم1.59 الطول
 عشوائي 0.11 1.62 غم55.7 1.69 غم55 الوزن
 عشوائي 0.0 0.21 22 0.25 22 العمر

 
 
 المستخدمة في البحثاألجهزة والوسائل  3-3



 8 

 األجهزة 3-3-1
 .لقطة بالثانية 25 ( Sony 8.mفديو نوع) اكامير  -
 (.1كومبيوتر عدد) -
 (.2قرص ليزري عدد) -
 الوسائل المستخدمة في البحث 3-3-2
 أسلحة شيش. -
 المترجمة المصادر العربية واألجنبية -
 التحليل  -

لووا ا ختبووارين القبلووا  البعوودي  ذلوو  للتعوورف الوو  ال وورم اووام البوواص  ن بتصليوو  صركووة الطعوون       
أضوالة الو   القبلا  البعدي لا بعج المتغيراا الكي ماتيكية الخا ة بصركوة الطعونبين األختبارين 

التعوووورف الوووو  األلضوووولية جوووو  جووووا للووووتعلم التعووووا  ا أم الووووتعلم التقليوووودي)األمري( لووووا التوووور ير الوووو  
 .المتغيراا الكي ماتيكية المدر سة 

 أجراءات البحث الميدانية 3-4
 األختبارات القبلية 3-4-1

 ذلوو   13/10/2010 ن أختبواراا ابليووة لكو  المجمو اتين التجريبيووة  الضوابطة بتوارياأجورى البواص 
، أذ خضووعا العي ووة لمعرلووة ايمووة بعووج المتغيووراا الكي ماتيكيووة لصركووة الطعوون أللووراد اي ووة البصووى

، أذ توم ت و ير صركوة الطعون بسو ش لمصاضر  تعري ية بصركة الطعن اب  أجرا  األختبار القبلا لاوا
ي ة البصى  وم توم تصليو  جوذ  الصركوة  أسوتخراج بعوج المتغيوراا الكي ماتيكيوة  التوا تعتبور الشيب لع

  لوم الم وادر المتخ  وة باللعبوةمن المتغيراا المامة  الم  ر  لا صركوة الطعون بسو ش الشويب 
 .(3بالجد  ) مبينكما 
 
 
 
 
 
 
 

 (3ل )جدو
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 تكافؤ المجموعتين في المتغيرات البيوميكانيكيةيبين 
 المجموعة غيراتالمت

عدد 
 االنحراف الوسط العينة

الخطا 
 المعياري

درجة 
 الداللة tقيمة  الحرية

 0.858 0.182- 14.000 1.674 4.734 116.125 8 التجريبية الطعن بعدركبة 

    0.952 2.692 116.475 8 الضابطة 

 0.819 0.233- 14.000 1.051 2.973 172.375 8 التجريبية مرفق بعد الطعن

    0.206 0.582 172.625 8 الضابطة 

 0.475 0.734- 14.000 1.762 4.984 142.375 8 التجريبية زاوية المرفق الساندة

    0.893 2.525 143.825 8 الضابطة 

المسافة لمركز الكتلة 
 0.975 0.032- 14.000 1.563 4.422 32.875 8 التجريبية بين االستعداد والطعن

    0.190 0.537 32.925 8 الضابطة 

 
 المنهج التعليمي 3-4-2

( 8مجموو اتين مجم اووة تجريبيووة  أخوورى ضووابطة لكوو  مجم اووة ) بعوود تقسوويم اي ووة البصووى الوو      
الرسومية  المجم اواا التعليميوةالوتعلم التعوا  ا برسوتخدام معاوا طالباا المجم اة التجريبيوة ي سوتخدم 

أذ تووم  )األمووري( ي المتبوو  موون ابوو  موودرس الموواد سووتخدم معاووا الووتعلم التقليوود المجم اووة الضووابطة ي  
رسوا خو   جوذ  ال تور  د  ( أسوابي  4،  أسوتمر ل تور  )20/10/2010عليما بتواريا تتطبيم الم ار ال
 صركة الطعن.

 
 األختبار البعدي 3-4-3

التجريبيوة التوا أسوتخدما الوتعلم  للمجم اوة 17/11/2010تم أجرا  ا ختباراا البعدية بتواريا     
المجم اوواا التعليميووة الرسوومية  المجم اووة الضووابطة التووا بقيووا الوو  األسوول   تعووا  ا برسووتخدام ال

لعي ووة  بسو ش الشويب  ذلو  بت و ير صركوة الطعون)األمووري( التقليودي المتبو  مون ابو  مودرس المواد  
ا التوا أ سوتخرجا لو المتغيوراا الكي ماتيكيوة توم تصليو  جوذ  الصركوة  أسوتخراج ايموةبعد ذلو   البصى 

 لووم  لتووا تعتبوور موون المتغيووراا المامووة  الموو  ر  لووا صركووة الطعوون بسوو ش الشوويبا األختبووار القبلووا
  لغرج أجرا  المعالجاا األص ا ية  أستخراج ال تا ر ال اا ية. الم ادر المتخ  ة باللعبة

 
 
 
 الوسائل األحصائية 3-6
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  1أستخدما الباص ة ال سا   ا ص ا ية التالية:
 ال سبة الم  ية 

 ال سط الصسابا 

 األ صراف المعياري 

  األلت ا  ا  

 t. test 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 عرض ومناقشة النتائج وتحليلها -4

                                                 
، 1999شر، وديع ياسين محمد، حسن محمد عبد. التطبيقات االحصائية وأستخدامات الحاسوب في بحوث التربية الرياضية، عمان: دار الكتاب للطباعة والن 1

 . 279، 272، 154،178، 102ص



 11 

المحسااااوبة والجدوليااااة  Tعاااارض نتااااائج االختبااااارات القبليااااة والبعديااااة وقيمااااة  4-1
للمجموعااة التجريبية)مجموعااة الااتعلم التعاااوني( والمجموعااة الضااابطة)مجموعة الااتعلم 

 ( لحركة الطعن بسالح الشيش وتحليلها ومناقشتها:)األمري(يالتقليد
بسو ش  من خو   المعالجواا األص وا ية لبختبوارين القبلوا  البعودي لصركوة الطعون     

 ( ظارا ال تا ر األتية:6، 5، 4الشيب التا بي اا الجد   )
 

 (4جدول)
 بين القياسات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية يبين الفروق

 المتغيرات
متوسط 
 الفروق

درجة 
 الداللة tقيمة  الحرية

 0.012 3.364 7 5.8125 الطعن بعدركبة ال

 0.00 6.221 7 7.1 مرفق بعد الطعنال

 0.00 21.291 7 37.2 زاوية المرفق الساندة

المسافة لمركز الكتلة بين 
 0.001 5.067 7 8.05 االستعداد والطعن

 
 
 
 (5جدول)

 القياسات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطةيبين الفروق بين 

 المتغيرات
متوسط 
 الفروق

درجة 
 الداللة tقيمة  الحرية

 0.000 7.045 7 8.9875 الطعن بعد ركبةال

 0.000 19.845 7 5.7 مرفق بعد الطعنال

 0.000 38.947 7 34.2 زاوية المرفق الساندة

المسافة لمركز الكتلة بين 
 0.000 7.810 7 5.55 االستعداد والطعن

 
 
 
 
 (6جدول)
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 يبين نتائج المقارنات البعدية بين المجموعتين التجريبية والضابطة
 المجموعة المتغيرات

عدد 
 االنحراف الوسط العينة

الخطا 
 المعياري

درجة 
 الداللة tقيمة  الحرية

 0.071 1.955 14.000 0.816 2.307 90.313 8 التجريبية الطعن بعدركبة ال

    1.193 3.374 93.488 8 الضابطة 

 0.003 3.633 14.000 0.199 0.563 179.475 8 التجريبية مرفق بعد الطعنال

    0.246 0.696 178.325 8 الضابطة 

 0.003 3.67 14.000 0.209 0.590 179.575 8 التجريبية زاوية المرفق الساندة

    0.367 1.039 178.025 8 الضابطة 

ز الكتلة المسافة لمرك
 0.013 2.826 14.000 0.523 1.480 40.925 8 التجريبية بين االستعداد والطعن

    0.691 1.955 38.475 8 الضابطة 

 
مجم اوووووة التجريبيوووووة اللوووووا  للركبوووووة بوووووين القياسووووواا القبليوووووة  البعديوووووةأذ بلوووووس مت سوووووط ال ووووور م -  
الجد ليووة  كمووا م ضووح  tن أكبوور موو المصسوو بة t( بمووا أن 3.364المصسوو بة) t(أمووا ايمووة5.8125)

 ل ووالح األختبووار  بووارين القبلووا  البعووديت( لووذا لوورن ج ووا  لوور م دالووة مع  يووًا بووين األخ4بالجوود  )
 .  البعدي

 بلووووووس مت سووووووط ال وووووور م بووووووين القياسوووووواا القبليووووووة  البعديووووووة للركبووووووة لووووووا المجم اووووووة الضووووووابطة -
الجد ليووة  كمووا م ضووح  t المصسوو بة أكبوور موون t( بمووا أن 7.045المصسوو بة) t(أمووا ايمووة8.9875)

 ل ووالح األختبووار  ( لووذا لوورن ج ووا  لوور م دالووة مع  يووًا بووين األختبووارين القبلووا  البعوودي5بالجوود  )
 .   البعدي

(أموا 7.1كما بلس مت سط ال ر م بين القياساا القبلية  البعدية للمرلم لا المجم اوة التجريبيوة )-
( لوذا 4الجد ليوة  كموا م ضوح بالجود  ) tمن المصس بة أكبر  t( بما أن 6.221المصس بة) tايمة

 . ل الح األختبار البعدي لرن ج ا  لر م دالة مع  يًا بين األختبارين القبلا  البعدي
(أمووا 5.7 بلووس مت سووط ال وور م بووين القياسوواا القبليووة  البعديووة للمرلووم لووا المجم اووة الضووابطة )-

( 5الجد ليووة  كمووا م ضووح بالجوود  ) tالمصسوو بة أكبوور موون  t( بمووا أن 19.845المصسوو بة) tايمووة
 .   ل الح األختبار البعدي لذا لرن ج ا  لر م دالة مع  يًا بين األختبارين القبلا  البعدي

أذ بلوووس مت سوووط ال ووور م بوووين القياسووواا القبليوووة  البعديوووة ليا يوووة المرلوووم السوووا د  لوووا المجم اوووة - 
الجد ليووة  كمووا  tلمصسوو بة أكبوور موون ا t( بمووا أن 21.291المصسوو بة) t(أمووا ايمووة37.2التجريبيووة )

 ل ووالح  ( لووذا لوورن ج ووا  لوور م دالووة مع  يووًا بووين األختبووارين القبلووا  البعوودي4م ضووح بالجوود  )
 .  األختبار البعدي
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مجم اووووة لووووا ال السووووا د  ليا يووووة المرلووووم بلووووس مت سووووط ال وووور م بووووين القياسوووواا القبليووووة  البعديووووة -
الجد ليووة  كمووا  tالمصسوو بة أكبوور موون  t( بمووا أن 38.947المصسوو بة) t(أمووا ايمووة34.2) الضووابطة

 ل ووالح  ( لووذا لوورن ج ووا  لوور م دالووة مع  يووًا بووين األختبووارين القبلووا  البعوودي5م ضووح بالجوود  )
 .  األختبار البعدي

مجم اووة لمسووالة مركووي الكتلووة اووا الكمووا بلووس مت سووط ال وور م بووين القياسوواا القبليووة  البعديووة  - 
الجد ليووة  كمووا  tالمصسوو بة أكبوور موون  t( بمووا أن 5.067المصسوو بة) tة(أمووا ايموو8.05التجريبيووة )

 ل ووالح  ( لووذا لوورن ج ووا  لوور م دالووة مع  يووًا بووين األختبووارين القبلووا  البعوودي4م ضووح بالجوود  )
 .  األختبار البعدي

مجم اووووة مسووووالة مركووووي الكتلووووة لووووا ال بلووووس مت سووووط ال وووور م بووووين القياسوووواا القبليووووة  البعديووووة ل-
الجد ليوووة  كموووا  tالمصسووو بة أكبووور مووون  t( بموووا أن 7.810المصسووو بة) t(أموووا ايموووة5.55)الضوووابطة

 ل ووالح  ( لووذا لوورن ج ووا  لوور م دالووة مع  يووًا بووين األختبووارين القبلووا  البعوودي5م ضووح بالجوود  )
 . األختبار البعدي

(بوور صراف 118.313كمووا بلووس ال سووط الصسووابا للركبووة لووا األختبووار البعوودي للمجم اووة التجريبيووة)-
طة لقووووووووووود بلوووووووووووس ال سوووووووووووط الصسوووووووووووابا ( أموووووووووووا لوووووووووووا المجم اوووووووووووة الضووووووووووواب2.307عيووووووووووواري اووووووووووودر )م

الجد ليووة  كمووا  tالمصسوو بة أكبوور موون   t( بمووا أن 3.374(بوور صراف معيوواري اوودر )115.488للركبوة)
 ( ( لووذا لوورن ج ووا  لوور م دالووة مع  يووًا بووين المجموو اتين التجريبيووة  الضووابطة6م ضووح بالجوود   )

  .ية ل الح المجم اة التجريب
(بوور صراف 179.475كمووا بلووس ال سووط الصسووابا للمرلووم لووا األختبووار البعوودي للمجم اووة التجريبيووة)-

( أموووووووووووا لوووووووووووا المجم اوووووووووووة الضوووووووووووابطة لقووووووووووود بلوووووووووووس ال سوووووووووووط الصسوووووووووووابا 0.563معيووووووووووواري اووووووووووودر )
الجد ليوة  كموا  tالمصسو بة أكبور مون   t( بموا أن 0.696(بور صراف معيواري اودر )178.325للمرلوم)

 ( لووذا لوورن ج ووا  لوور م دالووة مع  يووًا بووين المجموو اتين التجريبيووة  الضووابطة( 6م ضووح بالجوود   )
 .       ل الح المجم اة التجريبية

كمووووووووا بلووووووووس ال سووووووووط الصسووووووووابا ليا يووووووووة المرلووووووووم السووووووووا د  لووووووووا األختبووووووووار البعوووووووودي للمجم اووووووووة -
( أمووا لووا المجم اووة الضووابطة لقوود بلووس ال سووط 0.590(بوور صراف معيوواري اوودر )179.575التجريبيووة)

المصسوو بة   t( بمووا أن 1.039(بوور صراف معيوواري اوودر )178.025الصسووابا ليا يووة المرلووم السووا د )
( ( لووووذا لوووورن ج ووووا  لوووور م دالووووة مع  يووووًا بووووين 6الجد ليووووة  كمووووا م ضووووح بالجوووود   ) tأكبوووور موووون 

 .       ل الح المجم اة التجريبية المجم اتين التجريبية  الضابطة
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ركووووووووي الكتلووووووووة لووووووووا األختبووووووووار البعوووووووودي للمجم اووووووووة كمووووووووا بلووووووووس ال سووووووووط الصسووووووووابا لمسووووووووالة م-
( أموووا لوووا المجم اوووة الضوووابطة لقووود بلوووس ال سوووط 1.480(بووور صراف معيووواري اووودر )40.925التجريبيوووة)

المصسوو بة أكبوور  t( بمووا أن 1.955(بوور صراف معيوواري اوودر )38.475الصسووابا لمسووالة مركووي الكتلووة)
ر م دالووة مع  يووًا بووين المجموو اتين ( لووذا لوورن ج ووا  لوو6الجد ليووة  كمووا م ضووح بالجوود   )  tموون 

 .       ل الح المجم اة التجريبية التجريبية  الضابطة

      

 مناقشة النتائج وتحليلها 4-2
سووووب  ت وووو م ا ختبووووار البعوووودي الوووو  ا ختبووووار القبلووووا  لكوووو  المجموووو اتين  البوووواص  ن يعووووي      

اوود سوواجما   التقليوودي المتب )األمري(الووتعلم التعووا  ا  الووتعلم باألسوول  التجريبيووة  الضووابطة الوو  أن 
  ألن العي وووة خضوووعا لمووو ار تعليموووا برشوووراف لوووا تطووو ير مسوووت ى األدا  الماووواري للطلبوووة  ذلووو

 امم لا تعلم الخبوراا  ت جيه المتعلمين بسا لة  تدرج  اجباا المدرسمن مدرس الماد  أذ أن 
ن ابلوه  التركيوي الو  الصركوة الراجعة م المااراا بشك   صيح  سري  أضالة ال  تقديم التغذية 

، مما ي دي الو  تطو ير العديود مون القودراا 1المراد تعلماا ك  ذل  ي دي ال  تصسين أدا  الطلبة
التوووا تعتبووور مووون القووودراا الصركيوووة التوووا يصتاجاوووا موووتعلم صركووواا  م اوووا القووودر  الت القيوووة ا دراكيوووة

ن الذرا  المسلصة  ضبط المسالة لا أن المباري  لاذ  اللعبة تصتاج ال  القدر  ال  الت الم ما بي
لال اووو  الوووذي   يتووو لر ا ووود   ا  ووور الت الوووم  ،2 اصووود أضوووالة الووو  الت الوووم مووو  صركوووة القووودمين

كوووو  ذلوووو  سووووااد لووووا تطوووو ر المجموووو اتين التجريبيووووة  ،3ي ووووع  اليووووه القيووووام بصركوووواا المبوووواري 
 .   الضابطة

الوو   التوا أسوتخدما الوتعلم التعوا  ا ةسوب  ت و م المجم اووة التجريبيو يعوي  البواص  ن كموا      
التووا أسووتخدما األسوول   التقليوودي المتبوو  موون ابوو  موودرس الموواد  )األمووري(  المجم اووة الضووابطة

الدراسا  التذكر ل تور  ط يلوة ال  أن التعلم التعا  ا بصد ذاته يسااد ال  يياد  املية التص ي  
موون بعضووام الووبعج ممووا يوو دي الوو  رلوو   أضووالة الوو  ييوواد  الدالعيووة للووتعلم كمووا يسووت يد الطوو  

، كمووا أ ووه يسووااد الوو  ييوواد   قووة الطالوو  ب  سووه  التغلوو  الوو  المشووك ا 4مسووت ى كوو  لوورد موو ام
 .5التا ت اجاه لا  يم ح الطلبة لر ة جيد  لا أدار     لام بر  سام

                                                 
، األسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 1، ططرق وأساليب التدريس في التربية البدنية والرياضية اهيم شلتون، محسن محمد حمص.نوال أبر 1

 . 80، ص2008
 . 56، ص2011، األردن: مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، 1، طأسس رياضة المبارزة فاطمة عبد مالح وأخرون. 2
 .14، ص مصدر سبق ذكرهحميد، عبد الكريم فاضل.  عبد الهادي 3
  . 32، 29، صمصدر سبق ذكره نوال أبراهيم شلتوت، محسن محمد حمص. 4
 سالم بن علي سالم القحطاني. فاعلية التعلم التعاوني في تحصيل الطالب وتنمية أتجاهاتهم في الدراسات األجتماعية بالمرحلة المتوسطة 5

htm.    -htm/Dr.Salem Kahtani-c.ae/JFOE/issue17http://www.fedu.uaeu.a  
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ال اوا الكبيور أما بال سبة ال  األسل   التقليدي المتب  )األمري( لبوالررم مون جوذا األسول   يو لر 
لك وووه   ي سوووح المجوووا  اموووام ألدا  الماوووار   التكووورار  مسوووت ى االيوووًا مووون األدا  المت اسوووم  الداوووة 

الطلبة بالقيام بعملياا ذج ية ك ير  أضالة ال  أن لر ة الت اا   التباد  األجتمااا بين الطلبوة 
 .1اليلة
المعل موووواا باألضووووالة الوووو  لررم موووون جووووذا األسوووول   أدى الوووو  أكسووووا  المتعلمووووين المعووووارف   البوووو

تعلوويمام الماوواراا لكوون جووذا األسوول   ي تقوود متبعوو   موون المتعلمووين القوودر  الوو  األبتكووار  المبووادر  
      .2لا    يرااا صاجة المتعلمين  مي لام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 األستنتاجات والتوصيات -5
 االستنتاجات  5-1

 -اجات األتية:في ضوء ما ظهر من نتائج تم التوصل الى االستنت

                                                 
 .43، 42، 39، ص1991، ترجمة)جمال صالح وأخرون(، جامعة الموصل: دار الكتب للطباعة والنشر، تدريس التربية الرياضيةموسكا موستن.  1

 
 .  35، ص2009اعة والنشر، ، األسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطب1، ططرق تدريس األلعاب الجماعيةفاطمة عوض صابر.  2
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المتغيووووووراا  تقريووووو  اوووووويملووووووا  )األمري(لااليوووووة كوووووو  مووووون الووووووتعلم التعووووووا  ا  الوووووتعلم التقليوووووودي -
من ايماوا الصقيقيوة الموذك ر  لوا الم وادر المتخ  وة لصركة الطعن  الكي ماتيكية المطر اة

 .باللعبة 
ا الكي ماتيكيوة اويم المتغيورا رلو  لوا )األمري(التعلم التعا  ا أك ر لااليوة مون الوتعلم التقليودي -

 . لصركة الطعن  جعلاا اريبة من القيم الصقيقة لاا المطر اة

 
 التوصيات 5-2

 -مما تقدم تم التوصل الى التوصيات األتية:     
المتغيووراا الكي ماتيكيووة لصركوواا لووة لااليووة الووتعلم التعووا  ا لووا أجوورا  بصوو ى  دراسوواا لمعر  -

 .سلصة ال   ة لا لعبة المباري   باأل أخرى دلااية  جج مية
 عاليوواا ل المتغيووراا الكي ماتيكيووةلووة لااليووة الووتعلم التعووا  ا لووا أجوورا  بصوو ى  دراسوواا لمعر  -

 .أخرى  العا  لردية  لراية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الم ووووادر
أدار  التربيووة  التعلوويم  التوودري  التربوو ي  األبتعوواى. الووتعلم التعووا  ا، المملكووة العربيووة السووع دية، -1

 ،  .س.سرا  ابيد  لا مصالظة
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سالم بن الا سالم القصطا ا. لاالية التعلم التعا  ا لا تص ي  الط    ت مية أتجاجاتام  -2
 لا الدراساا األجتمااية بالمرصلة المت سطة

htm-htm/Dr.Salem Kahtani-http://www.fedu.uaeu.ac.ae/JFOE/issue17  
الووووتعلم مة موووودارس الظاووووران األجليووووة(. دي يوووود  ج  سوووو ن، ر جوووور  ج لبوووو ، أديووووى ج  سوووو ن)ترج-3

 .1995، السع دية: م سسة التركا لل شر  الت يي ، االتعا  
أدار  ، المملكوة العربيوة السوع دية: (الوتعلم التعا  ا)صقيبوة تدريبيوة ذاتيوة.  الح بن مصمد الربيعوة-4

 .1424، التربية  التعليم بمصالظة المجمعة
، األردن: مكتبة المجتم  العربا لل شر 1، طضة المباري أسس ريا لاطمة ابد مالح  أخر ن. -5

 . 2011 الت يي ، 

، األسوووك درية: دار ال لوووا  لووود يا 1، ططووورم تووودريس األلعوووا  الجماايوووةلاطموووة اووو ج  وووابر. -6
 .2009الطبااة  ال شر، 

-تدري -تعليم -. رياضة المباري  )أسس ل يةابد الاادي صميد، ابد الكريم لاض  -7
 .2008ة  بغداد: كلية التربية الرياضية، جامعتصكيم(،

، ترجمة)جما   الح  أخر ن(، جامعة الم   : دار تدريس التربية الرياضيةم سكا م ستن. -8
 .1991الكت  للطبااة  ال شر، 

طووووورم  أسوووووالي  التووووودريس لوووووا التربيوووووة البد يوووووة   ووووو ا  أبوووووراجيم شووووولت ن، مصسووووون مصمووووود صمووووو .-9
 .2008 لا  لد يا الطبااة  ال شر، ال، األسك درية: دار 1، ط الرياضية

. التطبيقاا ا ص ا ية  أستخداماا الصاس   لا  دي  ياسين مصمد، صسن مصمد ابد-10
 . 1999،، امان: دار الكتا  للطبااة  ال شربص ى التربية الرياضية

   سام ل ش اطية. تصلي   تق يم بعج المتغيراا الكي ماتيكية لا أدا  ماار  ضربة الجيا-11
، كلية التربية الرياضية، جامعة القادسية: المجلد مجلة القادسية لعل م التربية الرياضيةبكر  القدم،

 .2010العاشر، العدد ال ا ا، 
 
 

 
 (2ملحق )

 لحركة الطعن أنموذج لوحدة تعليمية
 طالبات 8المرحلة: الثالثة                          عدد الطالب في كل مجموعة: 

 بأستخدام أسلوب تعليمي لكل مجموعة حركة الطعنم الهدف: تعل

 المالحظات التنظيم شرح الحركة الزمن اقسام الوحدة (د18)ير يضحتلام سقلا
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 ×××××××× أخذ الغيا   تاي ة األد اا  الت ضيح الت ظيما للمجم ااا د 4 المقدمة

 

 التركيد ال  ال ا ف ال صيح

 × × × × × × تاي ة اامة لجمي  أاضا  الجسم د 7 مأحماء عا
× 

       × 

األصمووا  العووام يكوو ن الوو  شووك  
 رت  ميد ج

تاي ة خا ة لخدمة الجي  الر يسا م  أاطا  بعج التموارين  د 7 أحماء خاص
 بالس ش

التركيوووود الوووو  أجووووم المجم اوووواا 
العضوووووولية المشوووووواركة لووووووا األدا  

 الخا 

القسم الرئيسي)
60

د(
 

ء الجز 
 التعليمي

مووو  ذكوور أجوووم األخطووا  الشوووا عة  الطعوونمعل موواا اامووة اووون  د 10
 لياا لتج باا

× × × × × 
× 
× 

       × 

 الطعنأدا  

الجزء 
 التطبيقي

ك  مجم اة صس  األسل   التعليموا المسوتخدم ت   وذ التمورين  د 50
 المطل  

مجموعة 
 التعلم

 التعاوني

 صسو   لمر   اصود  لقوط لطعناال ا ف ب ض  األ  كارد  أدا   د 5
  المجم ااا المصدد 

  &  &  &  & 
   &  &  &  & 

التركيوووووود الوووووو  ال اوووووو ف ب ضوووووو  
  ووووماأل  كووووارد بالشووووك  ال ووووصيح 

 الطعن
 &  &  &  & لعدد من التكراراا. الطعنأدا   د 20

&  &  &  & 
المصالظووووووة الوووووو  المسووووووالة بووووووين 

أدا     ووومالقووودمين   ضووو  الجسوووم 
 الطعن

 &  &  &  &  . صركاا أخرى الطعنلربط بين ا د 25
&  &  &  & 

  

القسم الرئيسي)
60

د( 
 

مجموعة 
األسلوب 
 التقليدي
 )األمري(

 &  &  &  & لمر   اصد  لقط  الطعنال ا ف ب ض  األ  كارد  أدا   د 5
&  &  &  & 

التركيوووووود الوووووو  ال اوووووو ف ب ضوووووو  
األ  كوووووووووارد بالشوووووووووك  ال وووووووووصيح 

 الطعن م   المصالظة اليه
 &  &  &  & لعدد من التكراراا. الطعنأدا   د 20

&  &  &  & 
المصالظووووووة الوووووو  المسووووووالة بووووووين 

  وووووووومالقوووووووودمين   ضوووووووو  الجسووووووووم 
 الطعن

 &  &  &  & . صركاا أخرى الطعنالربط بين  د 25
&  &  &  & 

 

القسم الختامي
 

 

 
القسم 
 الختامي

 

مة تاد وووووة ااموووووة للجسوووووم مووووو  التركيووووود الووووو  األد اا المسوووووتخد د 12
  ت جيااا للمجم اتين  صس  أسل باا

×××××××× 
       

 

ة العمووووو  ت جياووووواا صووووو   أجميووووو
 كً  صس  أسل باا للمجم اتين

 


