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 الملخص :

يهدف البحث إلى  التعرف على تأثير استخدام استتراتييي  التاملتا التعتم  ى             

)الييساو( فى تعلتي  ععتم لهتم ار  ترط الةتمالرط اةسمستي  ) اة ستمت ب اةستت بمت ب 

التمريتتر(  التحلتتيا المعرفتتى  اتيمبتتمر  تتصف اللتتع اللتتع الراعتت  ال تتم و   ب 

لتتمي  الميمتتوعتيح  مثتدبمم تيريبيتت    ا  تتر  استتخدم البمثتتث المتتلهج التيريبتى عت

(  ملبتم لتح 46ضمعة    ال يمس ال بلى البعد  للميموعتيح . اشتملت  عيلت  علتى  ) 

 صف اللع الراع  ال م و  عمد س  ثم وي  اةثواز للبليح عتديملى ارريتت الد استمر 

  ملتتتا تتتت  64(  ملتتتا  ارريتتتت الد استتت  اةسمستتتي  علتتتى 46اةستتتتةصعي  علتتتى )

(  ملتتا  اة تتر  44ت ستتيمه  عاتتوااليم التتى ليمتتوعتيح اثتتدبمم تيريبيتت    والهتتم )

(  ملتتا  استتتخدم البمثتتث ليموعتت  لتتح اة تبتتم ار البد يتت  44ضتتمعة    والهتتم )

 ا تبم ار المهم ار اةسمسي  )اة سمت ب اةست بمت ب التمريتر(  التحلتيا المعرفتى 

التاملا التعم  ي )الييستاو(   تولتلت  اتيمبمر الةصف  حو التد يس عإستراتييي  

اللتمالج الى ان استراتييي  التاملا التعم  ى مثرر تأثيراً إييمعيمً فى التحليا المعرفتى 

 فى تعل  ععم المهم ار الحر ي  فى الارط الةمالرط ) اة سمت لح مستلا ب اةستت بمت 

تاتويح إتيمبتمر لح مسلا ب  التمرير لح مسلا ( لةتصف اللتع الراعت  ال تم و  .    

إييمعيتت  لتتد   تتصف الميموعتت  التيريبيتت   حتتو التعلتتي  عإستتتخدام إستتتراتييي  التاملتتا 

التعتتم  ى فتتي الاتترط الةتتمالرط   متتم تولتتا البمثتتث التتى ضتتر  ط إستتتخدام إستتتراتييي  

التاملتتا التعتتم  ى فتتى تعلتتي  المهتتم ار الحر يتت  فتتى الاتترط الةتتمالرط  فتتى التحلتتيا 
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لريمضتتي  لةتتصف اللتتع الراعتت  ال تتم و  .   فتتى م اتتة  المعرفتتى عتتد س الترعيتت  ا

 رممعي   فردي  م ر  .

Effectiveness of the Strategy of Cooperative Integration 

(GESCO) on the Outputs of Learning some Basic Skills in 

Volleyball among Students at Fourth Stage Secondary 

Students in Diyala Province 

 

Master: Thamer Sabri Mohammed 

School :Sa’ad Ibn ma’ath primary 

Abstract 

     The aim of the research is to identify the effect of the use of 

the strategy of cooperative integration (GESCO) in teaching 

some basic volleyball skills (Transmission, reception, scrolling) 

and cognitive achievement and the attitudes of students in the 

fourth-grade secondary school. The researcher used the 

experimental method in the design of the two groups, one 

experimental and the other control and pre-post measurement of 

the two groups. The sample included (64) students of the fourth-

grade secondary school in Ahwaz Boys School in Diyala 

Province. The exploratory studies were conducted on (24) 

students and the basic study was conducted on (40) students. 

They were randomly divided into two groups, one experimental 

with (20) students and the other control with (20) students. The 

researcher used a set of physical tests and basic skills tests 

(Transmission, reception, scrolling) and the cognitive 

achievement of knowledge and attitudes of students towards 

teaching the strategy of cooperative integration (GESCO). The 

results showed that the strategy of cooperative integration had a 

positive effect on cognitive achievement, and learning some of 

the motor skills in volleyball (Transmission from bottom, 

reception from bottom, scrolling from bottom) or fourth-grade 

secondary students, and forming positive attitudes among 

students in the experimental group towards education using the 

strategy of cooperative integration in volleyball. The researcher 

also found the need to use the strategy of cooperative integration 

in the teaching of motor skills in volleyball, And in the 

achievement of knowledge in the study of physical education for 
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students in the fourth grade secondary and in other collective 

and individual activities. 

 الباب االول 

 التعريف بالبحث-0

 المقدمـــة واهمية البحث :   0-0

تعد عمليتى التعلي   التعل  فى رمي  المراثا العمري  لح مب  العوالا المؤثرط       

فى توفير لتةلبمر الت دم  التةو  السري  الميتم  ب  مم تعد الملد  الراليسى 

لتلائ  مفراد يمتلاون ال د ار الع لي   الالمءار المهم ي   السلو يمر ال يم  التى 

 (                                                                                        31:  49  لعةيمر العلر  لتغيرار المست با . )  تماله  لح التلمعا الذ ى ل

 من المعل  بو الر يزط اةسمسي  فى العملي  التعليمي  لذا فإن العاء ا  بر ي         

عليه فى تاايا  برار المتعلميح على  حو يماله  لح التأ ل  ل  التغيرار الرابل  

 المست بلي   يسمعدب  على توظيع لم يمتلاو ه لح الام مر ع لي   لهم ي   ا لعملي  

 (69:  34لتغيرار . ) لح مرا لواره  تلك ا

 مم من الملمبج الد اسي  ل  تعد تر ز على  مي  المعلولمر الم دل  للمتعل  ف ط ب      

 إ مم تر ز ميضم على اةستراتيييمر  ا سمليا التى يعتمد عليهم المتعل  فى 

الحلوت على المعلولمر لح للمد  لختلل  ب  لهذا فمح الضر  ط إعمدط اللظر فيهم 

اةلام مر للةملا للحلوت على المعلول  لح  صلهم ضمم مً لعملي  التعلي   توفير 

 لتغيير مسمليبه الملتارط فى ععم لؤسسمتلم الترعوي  التى تعتمد على التل يح  الحلظ 

 استبدالهم عةراالق  مسمليا ثدي   ضمم م لتلمي   د ار التلاير  اةعداع علد 

لر المعلولمر  الت ليمر الحدي   التى  عياهم المد سيح  المتعلميح  اةستلمدط لح ع

  ( .49  :31    ) 

 مم من تد يا المعلميح  المتعلميح على استراتيييمر التعل  الحدي   ملر       

ضر    لتح يق  لره فى التعل  المد سى ب  اة ت مء عمستو  المتعلميح ععيداً 

 عملممدط الد اسي   عأ اة   الللظي  على  فق  ظريمر ترعوي  ثدي   تعلى عملمتعل 

التعلي   التعل  اذا ا د م تاايا لتعل  رديد  ليل ا التعلي  لح ث مف  الذا ره إلى ث مف  

 ( 344:   8التلاير  اإلعداع . )  

 ل د ملبح ا تيم  المعل  لةري   التد يس الملمسب  مثد الر مالز المهم  التى يعيرىد  

اذ ت مس فمعلي    يمح م   ري   عم دا  لم تستخدله عليهم  يمح العملي  التعليمي  ب 

لح عمليمر ت ير عهم  د ار المتعل  لله  لم يتعلمه لح لعلولمر لعتمداً على  براته 

الذاتي  ب لذلك فإن  ري   التد يس ةعد  من تل ى اةبتممم الامفى  المهم ط الخمل  

ر   سيل  لل ا المعرف  ب  اليهد المتوالا لح المعل  لاو هم مداه لتلظي  الخبرا

 تظهر المهم ط فى ا تيم  الةري   الملمسب  التى تسمعد على  رود التلمعا عيح 

 (          393ب 398: 34المعل   المتعل   عيح المتعل   الممدط التعليمي . )

لذا ظهرر الحمر  إلى تبلى استراتييي  رديدط  إعمدط اللظر فى ا سمليا المتبع      

لهوم التعل  الت ليد  إلى للهوم لغمير يعما على إ سمف المتعلميح ال د ط  تحوت ل

على توظيع  إ تمج المعلول   ليس ا تسمعهم ف ط لمم يماله  لح إظهم   د اته  
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 تلمي  التلاير اللم د  اإلعداع  اإلعتام  لديه   ت دير  ا لم يلمسا  د اته   ليوله  

 تو   فمعلي  التعلي   تحسيله . لام  ته  اإلييمعي  لح مرا  ف  لس

  د ظهرر عدط إستراتيييمر للتعل  التعم  ي  التي تعلى علام  التلميذ في          

المو ع التعليمي  لام  ته اإلييمعي   التر يز على مبمي  التلمعا عيح التصليذ 

التعم  ي  الممدط التعليمي   الخبرار الترعوي   لح معرز بذه اةستراتيييمر في التعل  

) التعل  لعمً ـ    ت سي  التصليذ علمءا على التحليا السمعق ـ  الميمدل  التعم  ي  ـ 

 الملمظرط ـ  إت من التعل  التعم  ي(  غيربم لح اةستراتيييمر التعم  ي   التلمفسي  

 تاتر  إستراتيييمر التعل  التعم  ي في من التصليذ في الموا ع التعليمي  يد  ون 

رزء لح رممع  العما  يعما التصليذ لاي يح  وا مبدافه  الماتر    يد  ون م ه  

من م  لاال  تواره م  عضو في اليممع  تعد لااله اليممع   اا  بذا يؤد  إلى  

عذت رهودب  رميعمً ععد الليمح  اإل لمق في ثا الماال  يعود إلى د ر  المام    

 ( 4ب 3: 44إليه  رميعمً . )

تاملا التعم  ى  أثد استراتيييمر التعل  اللاط فلسل  ترعوي  تعيرىد على  من ال     

إييمعي  المتعل  فى المو ع التعليمى  تاما رمي  الممم سمر الترعوي   اإلرراءار 

التد يسي  التى تهدف إلى تلعيا د   المتعل  اذ يير  التعل  لح  صت العما  البحث 

 ( 314:  38ال ي   اةتيمبمر . )  التيريا  ا تسمف المهم ار  تاويح 

 تعد استراتييي  التاملا التعم  ى إثد  استراتيييمر التعل  التعم  ى الذ  تتيح 

للمتعلميح المام    علمعلي  فى المو ع التعليمى لمم يزيد لح ث ته  عأ لسه   ال ضمء 

   على م  لعو مر تحوت د ن تح يق مبدافه   تلمي  لهم ار التلاير لديه  .  

(   من  3398 م ت لح استخدم استراتييي  التاملا التعم  ى بو م  سون عمم )      

ي س  المتعلميح إلى ليموعمر  ا ليموع  تحتو  على ست  معضمء ب   من ي س  

لوضوع الد اس  إلى  مس  مرزاء  اليس  يوزع على  ا لتعل  مثد ا رزاء الم سم  

متعلميح ب  ععدبم ي وم المتعلمون لح لختلع  اليزء ا  ير يام ك فيه اثلمن لح ال

الميموعمر  الذيح م ذ ا  لس اليزء عم معل  ليموع  الخبراء لملم ا  الممدط العلمي  

ب  إعداء المصثظمر ثتى يت لوبم ث  يرر   ا لتعل  إلى ليموعته ا للي  ليعل  

  رمء سصفيح مفراد ليموعته اليزء الذ  مت له  يتعل  لح اآل ريح لم تعلموه ب ث

( اذا  مم عأعحمث  4(  م لق عليهم  )الييساو  3384ليةو  بذه اةستراتييي  عمم ) 

فى رملع  بويالز فامن ي س  المتعلميح إلى ليموعمر  ا ليموع  تحتو  على 

م عع  م   مس  مفراد  لاا فرد رزء  مص عه لي وم عد استه ل  ليموعمر الخبراء 

 لسؤة عح تعليمه لأل ريح  بذا لم يسمى ليلبح  بيرآ فى بذا اليزء 

عمةعيرىمدي  البيئي   التى تيعا معضمء اللريق يعتمد ن على ععضه  البعم فى 

ا داء عحيث إذا م لق فرد لم فى لهمته م لق ع ي  مفراد الميموعمر فى بذا اليزء .  

 (                                        493ب 494:   31)

لتاملا التعم  ى  ري   فعمل  للتد يس  بى تايي  مفراد الميموع  من  من ا     

يعملوا  لريق ليليز ا الهدف الماترك عيله   تلمي  اةتيمبمر اإلييمعي   حو العما 

اليممعى لمم يؤد  إلى زيمدط فعمليته   اشترا ه  فى المو ع التعليمى  تلمي  

 ( 66:  43لهم ار التلاير . ) 
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لا التعم  ى  ةري   تعما على تعظي  لخررمر التعل   ملتحليا  من التام    

 اةتيمبمر اإلييمعي   حو لواضي  التعل   ال د ط على التلاير اللم د  من المهم ار 

  34ةبي هم فى تلمعا ل  ا  ريح .  ) المعرف  ة فمالدط للهم إذا ل  يتماح المتعل  لح ت

 :333 ) 

د م واع التعل  اللاط   الذ  يتةلا لح المتعل  ال يمم  من التاملا التعم  ي بو مث   

عممم س  م واع المهمم المختلل  فى المو ع التعليمى  التلمعا لعه عاا علملره 

 ييا من يد ك عللسه ا فام  المورودط  من يحا التعم ضمر التى توارهه عح 

 (44:   41 ريق المام     التلمعا الللى فى ليموعمر للظم  ) 

 تعد  يمض   رط الةمالرط لح الريمضمر اليممعي  العري   فهى علا ا لعمف     

ا  ليمبي  ال ديم   عر س ا لعمف ا  ليمبي  الحدي    مم الريمضمر ا  ر  

 ل يمس لحضم ط الاعوف فضص على م هم تخلق فى اللرد التاملا البد ى  المهم   

ا  لى فى العمل     ح له  لح   الللسى  ا  ص ى لذلك عدر الريمض  ا سمسي 

م  من التعلي  فى ليمت الترعي  العمل  فهى تد ا فى رمي  عرالج  للمبج المدا س 

عمراثلهم المختلل  ب  مم من م اة  الترعيه الريمضي    يرط  لتلوع   تلرض علي 

لعل  الترعي  الريمضي  ضر  ط من ي معا إثتيمرمر  إبتمملمر رمي  اة اة  

عخبرار ترعوي  ثدي   تتلمسا ل  تلك المتغيرار المتيدده ب  تتلوع  الريمضي 

ليمةر  م اة  الترعي  الريمضي  لم عيح ملعمف رممعي   ملعمف فردي  ب  العمف 

فرق ب  لم عيح تلك اة اة  الريمضي  المحببه لللوس المامبديح  الصعبيح 

يي  للتةو  الابير في لعب   الميتم  الريمضي  اا لعب  م   ام   رط الةمالرط ب   ت

الارط الةمالرط عمدر الد ت المت دل  إلى استحداث مسمليا لهم ي  ثدي   في ليمعه  

اللريق الملمفس ل لمعتهم من بذه ا سمليا المهم ي  ة ت ا مبمي  عح الليم   البد ي  

 التي ييا من يير  إت أ هم عد ر   بيرط  عملي  لاي تسها على الصعا م  اللريق

لعرف  اليوا ا الخةةي  سواء م م ت بيولي  ام دفمعي  ب   من بذا التةو  المهم   

رمء عح  ريق استخدام الةرق العلمي  الحدي   في ال يمس  تحليا ا داء الللي الذ  

يؤديه الصعبون  صت فترط التد يا باذ رر  رر  استحداث ا رهزط الحدي   في 

الذ  ملبح له مبمي   بيرط في عملي  تحليا ا داء  التلوير ب   ذلك رهمز الامبيوتر

المهم   لصعبيح ب  مم تتسمعق الد ت المت دل  علميم فى توظيع اإللام يمر 

 اإل تامفمر العلمي  فى للمع  البةا الريمضى ععدط  رقب اذ من عداي  التسمعق عيح 

يح ا عةمت بذه الد ت فى المضمم  ييرى ا فى التعرف على لواللمر مفضا الصعب

فى رمي  اليوا ا المختلل   مل  الصزل  لإليلمء عمتةلبمر  وع اللام  الريمضى 

التخللى ب  مم يتةلا ا داء الريمضى فى المستويمر العليم إستخدام ا سمليا 

العلمي  لتخةيط  توريه العملي  التد يبي  التى توفر للمد ف لعلولمر ث ي ي  شملل  

الريمضي  علل  عمل   اللام  الريمضى  ثمل  الصعبيح   لوضوعي  عح المتةلبمر

 (4: 4علل   مل . ) 

 من اللريق الييد بوالذ  يتميز ع د ته على تلليذ بيوم  و   فى  لس الو ت    

ياون  مد اً على علمء دفمع لتممسك ثتى يتميز لح تح يق  تمالج ل بول  فاص الا يح ة 

 تلمع الاق اآل رب  ييا من ياون لألسمليا يماح اإلستغلمء عح إثدابمم ل معا إ
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 سيل  لامل  للهيوم .   الخةط الدفمعي  مبداف بيولي   يلظر لهم على مسمس م هم

(9  :433      ) 

 مم من تظمفر العلوم المختلل  ل  تعلي   تد يا  رط الةمالرط لح اةلو           

مز في تلك اللعبه ب  من عل  المهم  التي تسمعد عااا  بير علي  يمح  فمعلي  اة ي

الللس الريمضى  الترعو  لح العلوم اة  ر ا تبم م عملميمت الريمضى ب فهو يهت  

عد اسه العمليمر السلو يه لللرد  تير  عمدط على اغلا العمليمر الع ليه العليم 

 (44:  3اةسمسيه ل ا اة تبمه  التذ ر  اةد اك  غيربم لح العمليمر الع ليه . ) 

مم من لهم ار  رط الةمالرط تتميز عتراعةهم  تواليهم الواثدط ععد اة ر   رعا  

اةبتممم عتعلي   تد يا المهم ار عااا لتوازن للولوت إلي الحمل  الم ملي  في 

التعلي   التد يا ب  عمم من لوا ع اللعا في المبم اط يسودبم اليو اة لعملي إذ م هم 

في تلليذ ا سمليا الخةةي  عص ط على عدم تحديد   تضملت عملا الملمرأط المستمرط

ال م ون ةزلل  اةشوا   المبم اط ييعا لح المد عيح في ثمل  تو    تر ا لستمريح 

 (  39:  39لمم يماح ثد ثه لح ةعبيه   ةعبي اللريق الملمفس .) 

 تامح مبمي  البحث فى الل م  التملي  :ـ 

ستراتييي  التاملا التعم  ى  الام ي  استخدالهم ـ إل مء المزيد لح الضوء على ا3

  مسترتييي  لح استراتيييمر التد يس فى الاليمر .

ـ ي دم استرتييي  ثدي   فى التد يس تراعى  د ار الةصف  إلام مته   لهم اته  4

 لمم  د يح ق فمعلي  فى عملي  التد يس  التعل  .

التاملا التعم  ى يماح لل مالميح ـ ت دي  د  س تعليمي  عمستخدام استراتييي  9

 عملتد يس الرروع إليهم .

ـ تلمي  ا تبم  التحليا المعرفي لبعم المهم ار اةسمسي  في  رط الةمالرط )  يد 6

 البحث ( علو ط ل لل  .

ـ إعداد  موذج اةستبم   ت يي  لستو  ا داء المهم   لبعم المهم ار اةسمسي  في 1

 علو ط ل لل  .  رط الةمالرط )  يد البحث (

ـ اإلستيمع  لمم تولى عه الد اسمر  المؤلرار لح استخدام استراتيييمر تد يس 4

                                             ثدي    التى تر ز على الد   اإلييمعي للةصف في عملي  التد يس .                                                                

 

 : بحثمشكلة ال 0-9

يسعى المهتمون عملترعي  الريمضي   تد يسهم إلى تةوير  تحديث  رق         

تد يس الترعي  الريمضي  لمم يزيد لح فمعليتى التعلي   التعل  فضص عح رعا لمدط 

الترعي  الريمضي  ذار  يم  لد  التصليذ  يأتى ذلك لح  صت اةبتممم  التر يز على 

تماح المعل  لح تح يق مفضا  تمالج للتعل  عدة لح  رق  مسمليا التد يس التى 

الةرق  ا سمليا التد يسي  التى ة يستليد للهم التصليذ عمل د  المةلوف لتح يق 

 تمالج لرروط  ذلك لح  صت لام    التصليذ علو ط فعمل  فى الحوا ار 

 الملم امر  الممم سمر اليممعي   ال لمالي  التى تحدث  صت ا  اة  

موضوعمر التى يد سهم التصليذ فى سيمق تعم  ى لمم يعزز لح ال د ار المهم ي   ال

 ( 4: 1 المعرفي  للتصليذ. )
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 عملرغ  لح الت دم الذ  تاهده العمليه التعليمي  فى ليمت الترعي  الريمضي  إة        

إ ه لمزات ثتى اآلن يير  تد يس  مف  ا  اة  عم سلوف الت ليد  ) الارح 

عرض ( د ن مد ى لام    فعلي  لح المتعلميح  بذا ة يتصءم ل  اةسمليا  ال

 اةستراتيييمر الترعوي  الحدي    لذا ييا من تلمت ا  اة  الريمضي   ليبم لح بذه 

الةرق  اةسترتيييمر  ا سمليا الحدي     مل  فى ليمت لسمع مر الميدان 

 عملي  التعليمي  . المضمم  لمم يؤد  إلى زيمدط الالمءط فى ال

اذ ير  البمثث من بلمك عدم إبتممم عم  اة  اليممعي  عمل د  الامفى  عخمل          

 رط الةمالرط لح  با المعلميح  المتعلميح دا ا المدا س  اليملعمر  ل  تأ ذ 

اللليا الامفى ل لهم ل ا اة اة  ا  ر   ميضم ةن الةرق  اةسمليا التى يير  

اثتيمرمر المتعلميح المهم ي   المعرفي  ب  لذلك ةعد  عهم تعلي  بذه المهم ار ة تلبى

لح تبلى استراتيييمر علمي  ثدي   فى التد يس  التعل   ذلك لتةوير العملي  

التعليمي   لح مرا تحسيح المهم ار المختلل  للمتعلميح عدة لح اةعتممد على 

المتعل  فى معي  ليهم التى ة تعتمد على إيياةستراتيييمر  ا سمليا المتعم ف ع

العملي  التعليمي  ب  تعد استراتييي  التاملا التعم  ى إثد  استراتيييمر التعل  

التعم  ى الذ  تتيح للمتعلميح المام    علمعلي  فى المو ع التعليمى لمم يزيد لح 

ث ته  عأ لسه   ال ضمء على م  لعو مر تحوت د ن تح يق مبدافه   تلمي  لهم ار 

 .     التلاير لديه 

 مم ةثظ البمثث  د ط إستخدام مسمليا  إستراتيييمر التد يس الحدي    للهم      

إستراتييي  التاملا التعم  ى على الرغ  لح إشم ط  تمالج الد اسمر إلى فمعليتهم فى 

( ب  44( ) 4443(ب لحمد بلد  ) 3( ) 4443التد يس ل ا د اس   االد شممسل  )

( ملم فى ليمت  34( ) 4446فم م  عبد الوبمف ) ( ب33( )4444لحمد المهد  )

(  ث  ت  تمالج إييمعي  39( )4436الترعي  الريمضي  ف د استخدلتهم فم م  فليلا )

 فى ليمت  رط السل  .

 لح  صت المسح المررعى للد سمر  البحوث العلمي   فى ثد د عل  البمثث ل      

املا التعم  ى فى تعلي  ععم تتةرق م  د اس  لمعرف  فعملي  استراتييي  الت

 المهم ار اةسمسي  في  رط الةمالرط لةصف اللع الراع  ال م و  عمحمفظ  ديملى 

  

 أهداف البحث : 0-3

 يهدف البحث إلى : 

 ار اةسمسي  تاتما على لهم ار ـ تلمي  التمريلمر د اسي  لبعم المهم3

اة سمت ب اةست بمت ب تمرير( لةصف اللع الراع  ال م و  عمحمفظ   ديملى )

 عمستخدام استراتييي  التاملا التعم  ي . 

ـ التعرف على تأثير استخدام استراتييي  التاملا التعم  ى فى تعلي  ععم المهم ار 4

 اةسمسي  

 ) اة سمت ب اةست بمت ب تمرير( لةصف اللع الراع  ال م و  .

ـ التعرف على  تأثير استخدام استراتييي  التاملا التعم  ى فى التحليا المعرفى 9

 لبعم المهم ار اةسمسي  
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 ) اة سمت ب اةست بمت ب تمرير( لةصف اللع الراع  ال م و  .

التعرف على  اتيمبمر الةصف  حو استخدام استراتييي  التاملا التعم  ى فى  -6

 ط تعلي  لهم ار  رط الةمالر

 ) اة سمت ب اةست بمت ب تمرير( . 

 

 فروض البحث : 0-4

ـ بلمك فر ق ذار دةل  إثلمالي  عيح ال يمسيح ال بلى  البعد  لةصف الميموع   3

التيريبي  فى ا تبم  التحليا المعرفى  اة تبم ار المهم ي  لمهم ار الارط 

 عد  .الةمالرط ) اة سمت ب اةست بمت ب تمرير( للملح ال يمس الب

ـ بلمك فر ق ذار دةل  إثلمالي  عيح ال يمسيح ال بلى  البعد  لةصف الميموع   4

الضمعة   فى ا تبم  التحليا المعرفى  اة تبم ار المهم ي  لمهم ار الارط 

 الةمالرط ) اة سمت ب اةست بمت ب تمرير( للملح ال يمس البعد  .

البعدييح لةصف الميموع   بلمك فر ق ذار دةل  إثلمالي  عيح ال يمسيح - 9

التيريبي   الضمعة   فى ا تبم  التحليا المعرفى  اة تبم ار المهم ي  لمهم ار 

 الارط الةمالرط ) اة سمت ب اةست بمت ب تمرير( للملح الميموع  التيريبي  .

ـ يورد تحسح فى اتيمبمر  صف الميموع  التيريبي   حو تعل  لهم ار الارط  6

  سمت ب اةست بمت ب تمرير(  عإستخدام استراتييي  التاملا التعم  ى .الةمالرط ) اة

 

 مجاالت البحث: 0-5

 حدود البحث :

 اثد لدا س المرثل  ال م وي  عمحمفظ  ديملى المجال المكانى :ــ 0-5-0

  صف اللع الراع  ال م و  .المجال البشرى: ــ  0-5-9

/  4438العمم الد اسى )  ىرر  إرراء البحث ف المجال الزمنى : -0-5-3

4433) . 

 

 :تحديدالمصطلحات  6 -0

 : Cooperative integrationاستراتييي  التاملا التعم  ى الييساو 

بى إثد  استراتيييمر التعل  التعم  ى  ت وم على توزي  الةصف فى فرق      

( عضوا  تيزم الممدط  4:  6لغيرط غير لتيم س  فى ال د ار اذ يض   ا فريق )

التعليمي  إلى ل م   ععدد معضمء اللريق  يد س الةصف ل م عه  ل  معضمء فرق 

  ا للي   يد سون ل م عه  إلى م ر  له   لس الم م   ععدالذ يررعون إلى فر ه

 (941:   49عم ى اللريق  يؤد  اللريق اةلتحمن فى لوضوع التعل  عأ مله  . ) 

 : Academic achievementـ التحصيل المدرسى   

عبم ط عح لد  إستيعمف الةلب  لمم فعلوه لح  برار لعيل  لح  صت ل ر ار      

الةملا فى اة تبم ار التحليلي  المعدط د اسي   ي مس عملد ر  التى يحلا عليهم 

 (  86:  33لهذا الغرض . )  

 : Directionـ االتجاه  
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عبم ط عح ثمل  لح اإلستعداد الع لى تولد تأثيرا ديلمليايم على استيمع  اللرد      

تسمعده على اتخمذ ال را ار الملمسب  سواء ا م ت عملرفم مم عمإلييمف فيمم يتعرض 

 (  9: 33لااصر . )له لح لوا ع  

 

 الباب الثاني

 الدراسات النظرية والدراسات السابقة : -9

 الدراسات النظرية :  9-0

 الدراسات السابقة :  9-9

  تاما

(  لوضوعهم فمعلي  استراتييي   39( )  4436د اس  : فم م  فليلا )  -3

التاملا التعم  ى للمعلولمر الميزآه " الييساو " على تعل  ععم لهم ار  رط السل  

 التلاير اللم د لةملبمر  لي  الترعي  الريمضي  ب   م ت مب  اللتمالج : استراتييي  

التاملا التعم  ى للمعلولمر الميزآط " الييساو " سمبمت عةري   إييمعي  فى تعل  

لهم ار  رط السل   التلاير اللم د للميموع  التيريبي  ب استراتييي  التاملا التعم  ى 

الييساو "  م ت م  ر تأثيرا على تعل  لهم ار  رط السل   للمعلولمر الميزآط "

 التلاير اللم د م  ر لح البر ملج المتب  عمستخدام الارح  اللموذج لمم يدت على 

 فمعليتهم  تأثيربم .

(  لوضوعهم : تأثير 4( )  4449د اس  : إسممعيا فتحى عبد الغلى  )  -4

 رط السل  لد  تصليذ الحل   ال م ي   استخدام التعل  التعم  ى على لستو  ا داء فى

لح التعلي  ا سمسى ب   م ت مب   تماليهم  من مسلوف التعل  التعم  ى ل  تأثير إييمعى 

 فعمت على لستو  مداء لهم ار  رط السل   يد البحث لتصليذ الحل   ال م ي  لح 

لت إسلوف التعلي  ا سمسى ب  مم تلو ت الميموع  التيريبي  ا  لى التى استخد

التعل  التعم  ى على الميموع  التيريبي  ال م ي  التى استخدلت مسلوف ا  الر فى 

تحسح المستو  الر مى اذ ظهرر اللر ق فى  سب  التحسح عيح الميموعتيح للملح 

% ( لمم يدت على من تأثير مسلوف  934683الميموع  التيريبي  ا  لى  علغ ) 

   عأسلوف التعل  التعم  ى.ا  الر  من م ا تأثيرا ل م  

(  لوضوعهم مثر استخدام إسلوف  49( )  4444د اس  : إلهمم عبد الملع  )  -9

التعل  التعم  ى على التحليا المعرفى فى لستو  ا داء المهم   لبعم لهم ار 

الارط الةمالرط ب   م ت مب   تماليهم تلوق الميموع  التيريبي  التى استخدلت مسلوف 

  ى فى التحليا المعرفى  لستو  ا داء لبعم لهم ار الارط الةمالرط .التعل  التعم 

 لوضوعهم تأثير  )  Depellifeail 24  ) ( 1992 )د اس  :  د  عليلا  -6

ععم م اة  التعل  التعم  ى على  د ط  يمض  ا  لمت على الحديث التعبير   على 

التصليذ فى ا  اة  السلو يمر اةرتممعي  ا  لي    م ت مب   تماليهم لام    

 التعم  ي  يزيد لح فمعليته  فى الحديث التعبير    ا تسمعه  السلو يمر اةرتممعيه

siedentop&Daryl  (1998)  (44  )د اس  : سيد  توف  دا يا  -1

 لوضوعهم مثر استخدام التعل  التعم  ى فى تعل  ععم المهم ار الترعي  الريمضي  
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ب   م ت مب   تماليهم تحسح المستو  المهم    تلمي  لهم ار العما اليممعى 

  الالمءط البد ي  للميموع  التى استخدلت اسلوف التعل  التعم  ى .

 

 :  االستفادة من الدراسات السابقة

 -استفاد الباحث من الدراسات السابقة و المرتبطة ما يلى : 

 علو ط  تدعي  لاال  البحث  تحديد لد  مبميتهم .  -0 

 مبداف  فر ض البحث عد  ليمغ   -4

تاويح إ م   ظر  لملهوم استراتييي  التاملا التعم  ي في ليمت التد يس عااا  -9

  مصعمم  الترعي  الريمضي  

 المسمعدط  فى  يلي  إ تيم عيل  البحث . - 6

 المسمبم  فى تحديد الملهج المستخدم  الذ  يتلمسا ل  عيل  البحث الحملي . -1

 ر اةثلمالي  الملمسب  لةبيع  البحث .تحديد المعمليم -4

 . للم ا   تلسير مب   تمالج البحث الحملى -7

 

 الباب الثالث

 منهجية البحث واجراءاته المنهجية :  -3

استخدم البمثث الملهج التيريبى  ظرا ً لمصالمته لةبيع  البحث  ذلك عمستخدام     

التلمي   التيريبى لميموعتيح مثدبمم تيريبي    ا  ر  ضمعة  عوسم   ال يمس 

 ال بلى البعد  .

 عينة البحث : 3-9

(  ملا لح  صف اللع الراع  ال م و  عمد س  46اشتملت عيل  البحث على عدد )

( 46وي  اةثواز للبليح عديملى ب  مم مرريت الد اسمر اةستةصعي  على عدد )ثم 

(  ملا رر  ت سيمه  عاوااليم الى 64 ملا  مرريت الد اس  اةسمسي  على عدد )

( 44(  ملا  اة ر  ضمعة    والهم )44ليموعتيح اثدبمم تيريبي    والهم )

فؤ افراد عيل  البحث فى ( يوضحمن  تيم س  تام4( ب )3 ملا ب  اليدا ت )

 ال يمسمر اة لي   با التيرع  .

 تجانس وتكافؤ عينة البحث : 9-9

 :  التوصيف االحصائى للبيانات قبل التجربة  -

 مم البمثث عإرراء التوليع اةثلمالي لبيم مر عيل  البحث أوال : التجانس : 

 ار اةسمسي  اةسمسي   اةستةصعي  في اة تبم ار البد ي   إ تبم ار المهم

 .(   33( ب )  34( ب  )  3 إ تبم  التحليا المعرفي :  رد ت ) 

التامفؤ : دةل  اللر ق عيح الميموعتيح التيريبي   الضمعة  في لتغيرار ثانيا : 

 ( . 3ملحق ) (  33( ب )  39( ب )  34البحث  با التيرع  )التامفؤ(  : رد ت ) 

لبيانات عينة البحث  األساسية  واالستطالعية في ( التوصيف اإلحصائي  0جدول ) 

 )المتغيرات األولية( قبل التجربة

  

 

عينة 

 البحث
 العدد

 الدالالت اإلحصائية للتوصيف

معامل معامل  االنحراف الوسيطالمتوسط 
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 االلتواء التفلطح المعياري الحسابي المتغيرات

السن 

 )سنة(

 1.55 1.55- 1.67 06 05.65 91 تجريبية

 2..1 1.94- 1.62 05 05.55 91 ضابطة

 3..1 1.95- 1.66 05 05.54 94 استطالعية 

عينة 

البحث 

 1.79 1.50- 1.66 05 .05.5 64 الكلية

الطول 

 )متر(

 4..1 .1.1 3.19 060.5 060.55 91 تجريبية

 1.14- 0.45- 3.46 060 061.25 91 ضابطة

 1.39 1.27- 9.21 069 060.29 94 استطالعية 

عينة 

البحث 

 1.94 1.72- 3.01 069 060.51 64 الكلية

الوزن  

 جم()ك

 1.39- 0.35- 4.42 .5 45..5 91 تجريبية

 1.07- 1.22- 5.37 5..5 57.01 91 ضابطة

 1.14 1.73- 4.10 56 ...55 94 استطالعية 

عينة 

البحث 

 1.12- 1.22- 4.67 57 57.16 64 الكلية

مؤشر 

 كتلة

الجسم 

(bmi) 

 1.30- 0.91- 9.19 2..99 99.43 91 تجريبية

 1.02- 1.54- .9.9 99.31 99.17 91 ضابطة

 1.91- 0.09- 0.26 90.45 90.35 94 استطالعية 

عينة 

البحث 

 1.07- ...1- 9.01 99.93 90.20 64 الكلية

 

(  الخمص عتيم س عيم مر عيل  البحث ا سمسي   )التيريبي  3رد ت )يتضح لح 

 الضمعة   اةستةصعي   عيل  البحث الالي ( في )المتغيرار ا  لي (  با التيرع  ب  

( لمم يدت على من ال يمسمر 4483إلى   4494-من لعملصر اةلتواء تترا ح لمعيح )

لعملا اةلتواء اإلعتدالي  تترا ح لمعيح   المستخلل   ريب  لح اإلعتدالي  اذ من  ي 

( ب 4448الى   3461-.  ت ترف ردا لح الللر .  مم علغ لعملا التللةح لم عيح )±9

 بذا يعلى ان تذعذف الملحلى اةعتدالى يعد ل بوة  فى المتوسط  ليس لتذعذعم 

بي   على  ة  سلا لمم يؤ د تيم س مفراد ليموع  البحث ا سمسي   )التيري

 الضمعة   اةستةصعي   عيل  البحث الالي ( في )المتغيرار ا  لي (  با التيرع  

  ان  ا ليموع  تتيم س عيم مر مفرادبم.

 

تةلبت  بيع  بذه الد اس   االجهزة واالدوات و وسائل جمع المعلومات : 3-4

 استخدام عدط  سمالا ليم  البيم مر  بى  :
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 رهمز الريستمليتر ل يمس الةوت عملسلتيمتر -عملبحث : اةرهزط المستعمل   6-3 -9

 رهمزالدايلموليتر ل يمس  وط عضصر الررليح -

ليزان  بي رر  لعميرته ل يمس الوزن  -اةد ار المستعمل  عملبحث : 9-6-4

 عملايلوغرام 

 سمع  اي مف لحسمف الزلح  -  

 شريط ل يمس المسمف  عملسلتيمتر -  

 مم البمثث عأستخراج اعمم  الةصف ة رف شهر  - سمالا رم  المعلولمر : 9-6-9 

 لح السيصر 

  

 صدق التمايز :صدق االختبارات البدنية : 

رر  إييمد لدق اة تبم ار البد ي  عح  ريق لدق المواز   الةرفي  اذ  بق 

يل  اة تبم  على ليموع  لح الةصف لح  لس ليتم  البحث  لح  م ج الع

 (   م ج عيل  البحث ا للي   46ا للي   عددب  ) 

 تحديد المهارات االساسية للعبة الكرة الطائرة  3-5

 االختبارات المستعملة بالبحث  3-6

 اختبار التحصيل المعرفي  3-6-0

 مقياس اتجاه الطالب  3-6-9

 ترشيح اختبارات المهارات االساسية بالكرة الطائرة  3-6-3

 : ستوى األداء لمهارات كرة الطائرةاإلختبارات المهارية المستخدمة لتقييم م:  3-7

 صدق االختبارات المهارية :  3-7-0

اة تبم ار المهم ي  لمهم ار الارط الةمالرط  يد البحث  مم   در فى الم ر  

الد اسي   بي ) إ تبم  لهم ط اة سمت لح مسلا ب  لهم ط اةست بمت لح مسلا 

لعم لتمرير لح مسلا( ب  رر  إييمد لدق اة تبم ار المهم ي  عح  عملسمعديح

 ريق لدق المواز   الةرفي  اذ  ب ت اة تبم ار على ليموع  لح الةصف لح 

(   م ج عيل  البحث  46 لس ليتم  البحث  لح  م ج العيل  ا للي   عددب  ) 

   :( يوضح لعملصر لدق اة تبم ار المهم ي4ا للي  ب  رد ت )
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( الفروق بين مجموعة االرباع االعلى ومجموعة االرباع االدنى  إليجاد 9جدول ) 

 صدق  )اختبارات بعض المهارات االساسية فى كرة الطائرة(
 الدالالت اإلحصائية

  

 متغيرات البحث

 

 األرباع األعلى

 6ن = 

 األرباع األدنى

الفرق بين  6ن = 

 المتوسطين

 قيمة

 ت

معامل 

 الصدق
ع± س ع± س   

ل
سف

 أ
ن

 م
ل
سا

إلر
 ا
قة

د
 

منطقة )أ( 

 (41)درجة/
..33 1.59 3..3 1.40 4.51 

06.7

4* 
1.2.3 

منطقة )ب( 

 (41)درجة/
2.33 1.59 7.33 1.59 9.11 

6.70

* 
1.215 

منطقة )ج( 

 (41)درجة/
01.33 0.37 7.11 1.63 3.33 

5.49

* 
1..64 

مجموع 

درجات دقة 

االرسال من 

اسفل 

)درجة/

091) 

9..11 9.01 0..11 0.40 01.11 
2.6.

* 
1.250 

مستوى اداء مهارة 

إستقبال االرسال 

 (01)درجة/

3.69 1.1. 9.35 1.07 0.96 
06..

6* 
1.2.3 

مهارة تمرير من 

أسفل بالساعدين 

 (6معا )درجة/

3.33 1.59 1.67 1.59 9.67 
..24

* 
1.243 

      9.99=  1.15* معنوى عند مستوى 

(  الخمص عدةل  اللر ق عيح ليموع  اة عمع اةعلى  4لح رد ت ) يتضح  

اختبارات بعض المهارات األساسية فى  ليموع  اة عمع اةد ى  إلييمد لدق )

(  ب  رود فر ق لعلوي  عيح الميموعتيح للملح ليموع  اة عمع كرة الطائرة

(  اذ علغت الطائرةاختبارات بعض المهارات االساسية فى كرة اةعلى فى رمي  )

(    بذه ال ي  لعلوي  علد لستو  34484الى    4493 يم  ر  المحسوع  لم عيح )

( لمم يؤ د ان 44389الى    44341.  مم علغ لعملا اللدق لم عيح  ) 4441

(  تتس  عمللدق  التمميز ب اختبارات بعض المهارات االساسية فى كرة الطائرة)

 مستويمر المختلل   ا هم ت يس لم  ض  لح ارله. ا هم تستةي  التميز عيح ال

 ثبات االختبارات المهارية :

على عيل   Test-Retestرر  اييمد ال بمر عح  ريق اعمدط تةبيق اة تبم ار      

( يوضح  4( ايمم  فى  لس الظر ف  رد ت )  9(  تصليذ  ذلك ععد )  46عددبم ) 

 ذلك  .
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التطبيق األول والتطبيق الثاني  للمجموعة االستطالعية ( الفروق بين  3جدول ) 

 94)اختبارات بعض المهارات األساسية فى كرة الطائرة(    ن =  إليجاد ثبات
 الدالالت اإلحصائية

 

 

 المتغيرات

 التطبيق الثاني التطبيق األول
الفرق بين 

 قيمة المتوسطين

 ت

معامل 

 الثبات
ع± س ع± س  ع± س   

ن
 م

ل
سا

إلر
 ا
قة

د
 

ل
سف

أ
 

منطقة )أ( 

 (41)درجة/
6.14 9.91 6.3. 9.16 1.33 9.04 1.76 1.295 

منطقة )ب( 

 (41)درجة/
..3. 1... ..46 1.52 1.1. 1..3 1.42 1.... 

منطقة )ج( 

 (41)درجة/
..46 0.44 ..33 1.76 1.03 0.13 1.52 1.240 

مجموع درجات 

دقة االرسال من 

اسفل 

 (091)درجة/

99..3 4.9. 93.07 3.03 1.33 3.56 1.46 1.237 

مستوى اداء مهارة 

إستقبال االرسال 

 (01)درجة/

3.19 1.59 3.09 1.32 1.01 1.46 0.19 1.233 

مهارة تمرير من أسفل 

 (6بالساعدين معا )درجة/
0.26 0.14 9.14 1.62 1.1. 1..3 1.42 1.211 

 9.14=   1.15*معنوى عند مستوى 

عدةل  اللر ق عيح التةبيق ا  ت  التةبيق ال م ي (  الخمص 9يتضح لح رد ت ) 

اختبارات بعض المهارات األساسية  لعملا اة تبم   عيح التةبي يح إلييمد ثبمر )

( ب عدم  رود فر ق لعلوي  عيح التةبيق ا  ت  التةبيق ال م ي . اذ فى كرة الطائرة

(   بذه ال ي  غير لعلوي  علد 3444الى    4464علغت  يم  ر المحسوع  لم عيح  )

( لمم يؤ د من 44363الى   44888.  مم علغ لعملا ال بمر لم عيح  ) 4441لستو  

يتس  عمل بمر  م ه يعةى  لس  اختبارات بعض المهارات األساسية فى كرة الطائرة

 اللتمالج إذا معيد تةبي ه لرط م ر  على  لس العيل   فى  لس الظر ف .  

 (                                                                                                   0ملحق )      

 : إختبار التحصيل المعرفى : .-3

مي  اإل تبم  المعرفي ععد اإل صع على المرار   الد اسمر رر  علمء  تل    

السمع   التى تلم لت  يلي  علمء اإل تبم  المعرفي ب  مم  مم البمثث عليمغ  للردار 

اة تبم  ا ةص مً لح لحتو  الوثده الد اسيه  يد البحث ب اذ تغةى رمي  اليوا ا 

 رر  ا تيم  اسئل  اة تبم  لح لتعدد المعرفي  الخمل  عمللواثى الللي   ال م و ي  اذ 

 اثتممةر( لملمسبتهم لسح العيل   يد البحث  علمءاً على آ اء الخبراء 9)

 

 خطوات إعداد االختبار المعرفى : -0-.-3

لةصف اللع ــــ جرى تحديد الوحدة الدراسية الخاصة بالمهارات االساسية 0

تمرير ( فضص  -اةست بمت  – سمت الراع  ال م و   التى تحتو  على لهم ار ) اة

عح لعلولمر لرتبة  عمللواثى ال م و ي  ب  رر  تحديد بذه المهم ار ععد اة صع 
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على لحتو  ل ر  الارط الةمالرط  اليد ت الزللى الخمص عتلليذ  ثدار ل ر  

 الترعي  الريمضي  لتلك المرثل  . 

 يمس التحليا المعرفى لةصف  يهدف اة تبم  الى  ــ تحديد الهدف من االختبار:9 

اللع الراع  ال م و  عيل  البحث فى المعم ف  المعلولمر المرتبة  عمللواثى 

 الللي   ال م و ي  لمهم ار اةسمسي   يد البحث .

 مم البمثث عليمغ  للردار اة تبم  ـ تحديد مفردات االختبار وصياغتها : 3

بحث ب عحيث تغةى رمي  اليوا ا ا ةص مً لح لحتو  الوثده الد اسيه  يد ال

المعرفي  الخمل  عمللواثى الللي   ال م و ي  اذ رر  ا تيم  اسئل  اة ممت ب 

اثتممةر( لملمسبتهمم لسح العيل   يد البحث  علمءاً على   9 اة تبم  لح لتعدد  )

آ اء الخبراء ب اذ رر  تحديد ثصث  لحم   لاا إ تبم  لعرفى  مص عاا لسمع   

 على اللحو التملى: بى 

 :  يحتو  على ا داء الللي للمهم ار اةسمسي  .  المحور األول  

  : يحتو  على لراثا ا داء الللي للمهم ار . المحور الثانى  

 : يحتو  على المعلولمر المرتبة  عمللواثي ال م و ي  للمهم ار . المحور الثالث  

 :   د رر  لراعمط لم يلي  فى ليمغ  الملردار

 ــ من تعةى الملردط لعلى  اثد .

 ــ من تاون لغ   ا للردط لحيح  .

 ــ من تلمغ الملردط عةري   لاو   .

  د علغ عدد ا سئل  ة تبم  التحليا المعرفى للمهم ار اةسمسي  لارط الةمالرط 

( مسئل  ب   د علغ عدد مسئل  34( سؤاة ب  علغ عدد مسئل  اة ممت علي  )44علي )

 ( سؤات . 34يم  لح لتعدد علي عدد ) اة ت

فى لو ته ا  لي  على ليموع  لح السمدط  ـ قام الباحث بعرض مفردات االختبار6

الخبراء فى ليمت الارط الةمالرط    رق التد يس ةعداء آ االه  فى ليمغ  الملردار 

  ب  عما التعديصر الصزل  .

 قائمة بأسماء السادة الخبراء

 

 الوظيفة اإلسم م

0 
إلهام عبد الرحمن 

 هللا محمد عبد

أستاذ الكرة الطائرة بقسم التدريب الرياضي بكلية التربية الرياضية للبنات 

 جامعة اإلسكندرية –

 إلين وديع فرج 9
أستاذ الكرة الطائرة بقسم التدريب الرياضي بكلية التربية الرياضية للبنات 

 جامعة اإلسكندرية –

3 
إيزيس سامي 

 جرجس

المناهج وطرق تدريس التربية أستاذ الكرة الطائرة المتفرغ بقسم 

 جامعة اإلسكندرية –الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنات 

 ذكي محمد حسن 4
أستاذ الكرة الطائرة المتفرغ بقسم تدريب األلعاب الرياضية بكلية التربية 

 جامعة اإلسكندرية –الرياضية للبنين 

5 
صفاء متولى 

 الغرباوى

بقسم المناهج وطرق تدريس التربية  أستاذ الكرة الطائرة المتفرغ

 جامعة اإلسكندرية –الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنات 
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إلى ليموع  لح المحم     ميضم  ـــ أوصى الخبراء بتعديل محتوى االختبار 5

إعمدط ليمغ  ععم اةسئله في الااا الللظي  اللغو  ف ط ب    مم البمثث عملتعديا 

% 344 ف م لمم رر  اةتلمق عليه ث  عرض لرط م ر  عليه    م ت  سب  المواف   

 لمم يدت على لدق التاويح .

 ـــ حساب زمن االختبار :6

رر  تةبيق اة تبم  المعرفي الخمل  عملمهم ار اةسمسي  في  رط الةمالرط  يد     

ب على عيل  لم ل  لعيل  البحث  لح  م ج  ( 9ملحق ) البحث   فى لو تهم اللهمالي  

(  ملا عغرض تحديد زلح اةرمع  عح  ا  46 ةمق عيل  البحث  علغ عددبم) 

 ا تبم  على ثدط .

زم لإلرمع  عح مسئل   ا ا تبم   ذلك لح  صت ثسمف رر  تسييا الزلح الص

الزلح الذ  استغر ه م ت  ملا ا تهى لح اإلرمع   تسييا الزلح الذ  استغر ه م ر 

  ملا ا تهى لح اإلرمع  ث  ثسمف لتوسط الزلليح :
  الزلح الذ  استغر ه م ت تلميذ + الزلح الذ  اسغر ه م ر تلميذ فى اإلرمع زلح اة تبم  = 

                                                            4 

  د علغ الزلح الملمسا لتةبيق اة تبم ار المعرفي  الخمل  عمسمع مر الميدان     

( د ي     د التزم البمثث عهذا  الزلح علد إرراء التةبيق 31 المضمم   يد البحث )

    الضمعة  .ال بلي  البعد  لاا لح الميموعتيح التيريبي

 

الخمل  عملمهم ار اةسمسي   يد البحث ب  مم البمثث  ـــ تصحيح االختبار المعرفي7

( استخراج لعملا اةتسمق 41عتحديد د ر  لاا سؤات لح مسئل  اة تبم ار )

الدا لي لص تبم  المعرفي للولوت الى ال وط التميزي   لح ث  إعداد للتمح التلحيح 

 (4لحق )الخمص عاا ا تبم . ل

 ــ حساب معادالت السهولة الصعوبة :.

 استخدم البمثث المعمدل  اآلتي  لحسمف السهول   اللعوع   لعملا التمميز :
 اإلرمع  اللحيح  للسؤات ) الملردط (                    ص                     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــلعملا السهول  = 

 اإلرمع  اللحيح   +  اإلرمع  الخم ئ                ) ص  + خ (                    

 اذ ص= عدد اإلرمعمر اللحيح  ب    خ = عدد اإلرمعمر الخم ئ  .

لعملا السهول  .  يتضح ذلك لح اليدا ت اآلتي  الخمل   -3لعملا اللعوع  = 

 عمة تبم  المعرفى  يد البحث  مم يمتى  :
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 معامالت السهولة والصعوبة :  

( معامالت السهولة والصعوبة ومعامالت التميز لمفردات االختبار 4جدول )

 46ن =المعرفى        

      

عمعملصر السهول   اللعوع   لعملصر التميز (  الخمص 6يتضح لح رد ت )

(  ب 4413الى  4443لملردار اة تبم  المعرفى  ان لعملا السهول  ترا ح لم عيح )

(  . فى ثيح علغ لعملا التمييز لم 4493الى   4463 مم علغ لعملا اللعوع  لم عيح )

عرفى للتةبيق (  .  بذه الي   تعبر عح لصثي  اة تبم  الم4494الى   4466عيح )

  ان الملردار تلمسا رمي  اللئمر .

 

 

 

 

 

 التميز معامل الصعوبة معامل السهولة المفردات

0 1.44 1.56 1.50 

9 1.37 1.63 1.61 

3 1.46 1.54 1.42 

4 1.44 1.56 1.50 

5 1.35 1.65 1.69 

6 1.40 1.52 1.55 

7 1.32 1.60 1.57 

. 1.50 1.42 1.44 

2 1.43 1.57 1.59 

01 1.50 1.42 1.44 

00 1.36 1.64 1.60 

09 1.37 1.63 1.61 

03 1.46 1.54 1.42 

04 1.44 1.56 1.50 

05 1.30 1.62 1.6. 

06 1.92 1.70 1.71 

07 1.3. 1.69 1.5. 

0. 1.37 1.63 1.61 

02 1.43 1.57 1.59 

91 1.50 1.42 1.44 

90 1.36 1.64 1.60 

99 1.37 1.63 1.61 

93 1.46 1.54 1.42 

94 1.44 1.56 1.50 

95 1.30 1.62 1.6. 
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 صدق التمايز :

( الفروق بين مجموعة االرباع االعلى ومجموعة االرباع االدنى  إليجاد 5جدول )

 صدق )االختبار المعرفى(
 الدالالت اإلحصائية

 

 

 متغيرات البحث

 األرباع األعلى

 6ن = 

 األرباع األدنى

الفرق بين  6ن = 

 المتوسطين

 قيمة

 ت

معامل 

 الصدق
ع± س ع± س   

اختبار التحصيل 

المعرفى 

 (95)درجة/

...3 1.75 6.51 1..4 9.33 5.1.* 1..42 

 9.99=  1.15* معنوى عند مستوى 

 

(  الخمص عدةل  اللر ق عيح ليموع  ا  عمع ا على 1يتضح لح رد ت )         

)اة تبم  المعرفي(  ب  رود فر ق لعلوي   ليموع  ا  عمع ا د ى  إلييمد لدق 

عيح الميموعتيح للملح ليموع  ا  عمع اةعلى فى اة تبم  المعرفى اذ علغت  يم  

ب  مم علغ لعملا  4441(    بذه ال ي  لعلوي  علد لستو  1448ر  المحسوع  ) 

ه ( لمم يؤ د من اة تبم  المعرفي  يتس  عمللدق التمييز  ب  ا 44863اللدق )

 يستةي  التميز عيح المستويمر المختلل   م ه ي يس لم  ض  لح مرله.

 

 ثبات إختبار التحصيل المعرفي : 

( الفروق بين التطبيق األول والتطبيق الثاني  للمجموعة االستطالعية 6جدول )

 94)االختبار المعرفى فى كرة الطائرة(       ن =  إليجاد ثبات
 الدالالت اإلحصائية

 

 

 االختبار المعرفى

 التطبيق الثاني التطبيق األول
الفرق بين 

 قيمة المتوسطين

 ت

معامل 

 الثبات
ع± س ع± س  ع± س   

اختبار التحصيل 

المعرفى 

 (95)درجة/

7..3 0.10 7.26 1.46 1.03 1.25 1.65 1.296 

 9.14=   1.15*معنوى عند مستوى 

 

(  الخمص عدةل  اللر ق عيح التةبيق ا  ت  التةبيق ال م ي  4يتضح لح رد ت ) 

 لعملا اة تبم   عيح التةبي يح إلييمد ثبمر )اة تبم  المعرفى فى  رط الةمالرط(ب 

عدم  رود فر ق لعلوي  عيح التةبيق ا  ت  التةبيق ال م ي . اذ علغت  يم  ر 

ب  مم علغ لعملا  4441لعلوي  علد لستو   (   بذه ال ي  غير 4441المحسوع  )

( لمم يؤ د من اة تبم  المعرفى فى  رط الةمالرط يتس  عمل بمر  م ه 44344ال بمر )

يعةى  لس اللتمالج إذا معيد تةبي ه لرط م ر  على  لس العيل   فى  لس الظر ف . 

 ( 9ملحق ) 
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عاونى لمهارات الكرة إعداد مقياس اتجاه الطالب نحو استراتيجية التكامل الت 3-2

 الطائرة:  

 مم البمثث عتلمي  ل يمس اتيمه الةصف  حو تعل  ععم المهم ار اةسمسي  في     

الارط الةمالرط عمستخدام استراتييي  التاملا التعم  ى " الييساو "  لح  صت 

اة صع على ععم الد اسمر  المرار  العلمي   التى تلم لت  يلي  علمء  تلمي  

( ب  د اس  44( ) 4444اةتيمبمر ب  للهم د اس   ا لح لحمد بلد  ) ل يمس

(  التى تلم لت  يلي  علمء  تلمي  ل يمس 33( )  4431لبر  الديبم   ) 

 اةتيمبمر  مم البمثث عإتبمع الخةوار التملي  :

  -خطوات تصميم المقياس : 3-2-0

  تم لت  ةوار تلمي  الم يمس فيمم يلى : 

  هدف من مقياس االتجاه :ــ تحديد ال0
يهدف بذا الم يمس إلى لعرف  اتيمبمر  صف اللع الراع  ال م و  " عيل      

البحث "  حو تعل  ععم المهم ار اةسمسي  في الارط الةمالرط عمستخدام استراتييي  

 التاملا التعم  ى " الييساو ".

 ـ صياغة مفردات المقياس : 9

  ل يرار يستييا لهم الةصف ب  لح  صت بذه تعد عبم ار الم يمس عم مع    

اةستيمعمر  ستةي  ان  بيح اتيمبمته   حو تعل  لهم ار  رط الةمالرط   يد البحث   د 

 - اعى البمثث علد ليمغ  عبم ار الم يمس الل م  التملي  :

 تيلا العبم ار التى ليس لهم لل  عموضوع اةتيمه المراد  يمسه . -

 ر  اضح   عسية  تلمسا معمم  الةصف .من تاون العبم ا -

 من تاون  ا ف رط مثمدي  البعد م  تتعلق عملهوم  اثد .  -

 من تاون العبم ار  ليرط  لحددط فى عدد  لممتهم . -

 ـ الصورة المبدئية والنهائية لمقياس االتجاه :3

ى ( عبم ط  التى رر  عرضهم عل 94يتاون الم يمس فى لو ته المبدالي  لح )     

ليموع  لح الخبراء فى لو ته المبدالي   ذلك للتعرف على م االه  فى ف رار 

 -الم يمس لح ثيث :

لصثي  العبم ار ل يمس اةتيمه  حو تعل  ععم المهم ار اةسمسي  في الارط  - 

 الةمالرط عمستخدام استراتييي  التاملا  التعم  ى .

 

 إضمف  م  ثذف م  تعديا ععم العبم ار . -

  الخبراء ععم المصثظمر في اللمثي  الاالي   الللظي   ل  يير  ثذف م    د معد

عبم ط لح عبم ار الم يمس  اذ  مم البمثث فى ضوء آ اء  توريهمر السمدط الخبراء 

 ( عبم ط 94الولوت لللو ط اللهمالي  للم يمس الماون لح )

  -ــ إيجاد المعامالت العلمية لمقياس االتجاه :4

 ث عحسمف المعملصر العلمي  لم يمس اةتيمه  ذلك  مم يلي  : مم البمث    
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صدق وثبات مقياس االتجاهات نحو التعلم باستخدام إسترتجية التكامل  3-2-9

 التعاوني ) الجيسكو ( في الكرة الطائرة :

( معامل االتساق الداخلى )معامل ارتباط درجة العبارة بالمجموع الكلى  7جدول ) 

تنجرىى اليه(  لعبارات محاور مقياس االتجاهات نحو التعلم باستخدام للمحور الذى 

 94إسترتجية التكامل التعاوني )الجيسكو ( في الكرة الطائرة       ن = 

 المحاور
رقم 

 العبارة
 عبارات مقياس االتجاهات

معامل االتساق 

 الداخلى

  -ـ إستراتيجية التكامل التعاونى تؤدى إلى :  

المحور 

: األول 

إتجاهات 

الطالب 

نحو 

إستراتيجية 

التكامل 

 التعاونى

 **1.679 زيادة قدرتى على االبتكار 0

مساعدتى فى تكوين عالقات اجتماعية مع  9

 **1.6.5 زمالئى

 **1.5.0 جعلتنى أكثر حماسا لالشتراك  فى الدرس 3

تذليل المشكالت التى تعيق أدائى اثناء تعلم  4

 **1.739 مهارات كرة الطائرة .

شعورى بدورى اإليجابى أثناء تعلم مهارات كرة  5

 **19..1 الطائرة

زيادة حصيلتى المعرفية ومعلوماتى عن أداء  6

 **1.735 مهارات كرة الطائرة

 **12..1 تقليل صعوبة توصيل كل المهارات 7

تنمية معارفى بشكل أسرع من الطرق التقليدية  .

 **1.656 )العادية( فى التدريس

تنمية مهارات التفكير وحل المشكالت لدى أثناء  2

 **1.793 تعلم المهارة

مساعدتى على ربط الجانب النظرى بالجانب  01

 **15..1 العملى أثناء تعلم المهارات

 **.1.79 زيادة روح التعاون مع زمالئى 00

مساعدتى على على ممارسة القيادة وتحمل  09

 **1.704 المسؤلية

 **.1.71 مساعدتى فى اإلعتماد على الذات 03

زيادة مجهودى والشعور بالتعب من حبى فى  04

 **02..1 االشتراك فى الدرس

 **.1.74 تنميه شعورى بالثقة بالنفس 05

 **1.6.3 إستمتاعى بتعلم مهارة ألعاب القوى عن طريقها 06

محبتى ان استخدمها فى تدريس مهارات كرة  07

 **1.794 الطائرة

 **.1.64 مرور الوقت سريعا فى التدريس .0

المحور 

الثاني : 

إتجاهات 

الطالب 

نحو نشاط 

تتناسب األهداف التعليمية ) المعرفية ـ المهارية ـ  02

االنفعالية ( لمهارات كرة الطائرة مع حاجاتى 

 **1.526 وميولى واستعدادى

الحصول على ساعدنى مقرر كرة الطائرة فى  91

 **1.791 خبرات جديدة
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كرة 

 الطائرة

أحرص على حضور محاضرات  كرة الطائرة  90

 **1.717 بشكل دائم ومستمر

دراسة مقرر كرة الطائرة يمنحنى الثقة بالنفس  99

 **1.670 والتحدى لمواجهة الصعوبات والتغلب عليها

أشارك بحماسة وثقة  فى حصص التربية  93

 **1.666 الطائرة الرياضية وبخاصة مهارات كرة

أجرىنى زيادة الوقت المخصص  لحصص التربية  94

 **1.521 الرياضية وبخاصة مهارات كرة الطائرة

أشعر بالملل عندما يطلب منى المعلم إبداء رأى  95

 **1.646 فى موضوع يتعلق بمهارات كرة الطائرة

أمارس نشاط كرة الطائرة بهدف استغالل وقت  96

 **1.794 الحصة

أفضل االستماع الى البرامج التى تضم حوارات  97

ومناقشات حول القضايا الرياضية المرتبطة 

 بنشاط كرة الطائرة

1.523** 

أحب مساعدة زمالئى فى تحضير األدوات  .9

 **12..1 الخاصة بنشاط  كرة الطائرة

دراسة نشاط كرة الطائرة أكثر متعة من دراسة  92

 **1.660 األخرىباقى األنشطة الرياضية 

حصة التربية الرياضية الخاصة بنشاط كرة  31

 **1.732 الطائرة تمر ببطء

=  1.15* معنوى عند مستوى     1.505=   1.10** معنوى عند مستوى 

1.414 

(  الخمص لعملا اةتسمق الدا لى )لعملا ا تبم  د ر  9يتضح لح رد ت )   

العبم ط عملميموع الالى للمحو  الذ  تلتمي اليه( العبم ار  لحم   ل يمس اةتيمبمر 

 حو التعل  عمستخدام إسترتيي  التاملا التعم  ي ) الييساو ( في الارط الةمالرط  ب 

(  44833إلى   44183ي  التي ترا ثت لم عيح )إ تلمع  ي  لعملا اةتسمق الدا ل

لمم ياير إلى لدق عبم ار الم يمس   ان   4443 بذه ال ي  لعلوي  علد لستو  

العبم ار تتس  عمللدق الذاتي  ترتبط عملميموع الالى للم يمس  لذا فهى تيتم  

 لت يس لم ي يسه الم يمس  لذلك فملعبم ار تتس  عمللدق.

 

 لكرونباك:معامل ألفا 

محاور مقياس االتجاهات نحو التعلم ( ثبات معامل الفا لكرونباك لعبارات  .جدول ) 

 94ن = باستخدام إسترتجية التكامل التعاوني ) الجيسكو ( في الكرة الطائرة       

 المحاور
 معامل الفا لكرونباك

 للمقياس للمحاور

التكامل المحور األول : إتجاهات الطالب نحو إستراتيجية 

 التعاونى
1.7.9 

1..34 

 1.770 المحور الثاني : إتجاهات الطالب نحو نشاط كرة الطائرة
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(   الخمص عمعملا اللم لار  بمك لمحم   ل يمس 8يتضح لح رد ت )       

اةتيمبمر  حو التعل  عمستخدام إسترتيي  التاملا التعم  ي ) الييساو ( في الارط 

الةمالرط  ب ا تلمع  ي  لعملا اللم لحم   ل يمس اةتيمبمر  حو التعل  عمستخدام 

في الارط الةمالرط  اذ علغت  ي  لعملا اللم  لم إسترتيي  التاملا التعم  ي ) الييساو ( 

( ب  بذه ال ي  44896(   مم علغ لعملا اللم للم يمس  اا )44984إلى  44993عيح )

لمم يؤ د من العبم ار تتيم س فيمم عيلهم  المحم   تتيم س فيمم  44944م بر لح 

 من م  ثذف م   عيلهم ب  تتس  عمل بمر  م هم لتاملله تسه  فى علمء الم يمس لح اذ

 إضمف  ة  لح بذه العبم ار فى ا  لحو لح المماح يؤثر سلبيمً فى علمء الم يمس.  

 

 -اعداد الوحدات التعليمية بإستخدام إستراتيجية التكامل التعاونى : 3-01

 ـ أوال :خطوات إعداد وتخطيط وتنفيذ الوحدة موضوع البحث :

عمهم ار الارط الةمالرط  الماتمل  على رر  تحديد الوثدط الد اسي  الخمل   -3

 المسمع مر ا تي  :

 ــ  لهم ط اة سمت لح مسلا  ) لدط م ع  مسمعي  ( 

 ــ لهم ط اةست بمت لح مسلا ) لدط م ع  مسمعي  ( 

 ــ لهم ط تمرير لح مسلا  ) لدط م ع  مسمعي  (   

 ـ هدف الوحدة : 9

تهدف الوثدط إلى تعل   تحسيح المهم ار الحر ي  الخمل  عملمهم ار   -

 اةسمسي  في الارط الةمالرط الماتمل  عليهم الوثدط التعليمي  .

إ تسمف المعم ف  المعلولمر الخمل  عم داء الللى  اللواثى ال م و ي    -

 للمهم ار ال صث 

  يد البحث . تلمي  إتيمه إييمعى  حو تعل  لهم ار الارط الةمالرط  -

( د س  زلح  34( إسبوع عوا   )  34ثصث مشهر لمدط )  ـ  زمن الوحدة :3 

 ( ق 34الد س ) 

 ( ق 64 تةبق اإلستراتييي  فى اليزء التعليمى  الذ  لدت  )

خطوات تنفيذ استراتيجية التكامل التعاونى " الجيسكو" على مهارات الكرة  -6 

 ( .ت بمت لح مسلا ب  تمرير لح مسلا اة سمت لح مسلا ب اةس الطائرة )

 -مهارة االرسال من أسفل :

ـ رر  ت سي  المهم ط إلى م ع  لراثا ) ثما  الارط علي اليد  ب لررح  اليد 3

 الضم ع  للارط  للم ب ضرف الارط عمليد الضم ع  ب المتمعع   ( .

 ـ رر  عما  "      عما " لاا لرثل  لح لراثا المهم ط .4

ت سي  الةصف إلى  مس  ليموعمر مللي   ا ليموع  تحتو  على م عع  ـ رر  9

 مفراد .

 ( لح  ا ليموع .   3توزي       العما الخمل  عمرثل  ثما الارط على     )  - 6
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يد الضم ع  للارط  للم على     ث  توزي       العما الخمل  عمرثل  لررح  ال -

 ح  ا ليموع ( ل 4)

(  9ث  توزي       العما الخمل  عمرثل  ضرف الارط عمليد الضم ع  على     )  -

 لح  ا ليموع  

 ( لح  ا ليموع . 6ث  توزي       العما الخمل  عمرثل  المتمعع   على     )  -

( لح  ا ليموع  لح الميموعمر ا للي  لتاويله   3رر   ر ج     )  -ـ1

ليموع  الخبراء "   يمله  ع راءط      العما الخمل  عمرثل  ليموع  عمس    " 

 ثما الارط عااا تعم  ى  للم اتهم  تلليذبم. 

( لح  ا ليموع  لح الميموعمر ا للي  لتاويله   4ـ ث  رر   ر ج     ) 

ليموع  عمس " ليموع  الخبراء "   يمله  ع راءط      العما الخمل  عمرثل  

 للارط  للم عااا تعم  ى  للم اتهم  تلليذبم. لررح  اليد الضم ع  

( لح  ا ليموع  لح الميموعمر ا للي  لتاويله   9ـ  ث  رر   ر ج     ) 

ليموع  عمس  " ليموع  الخبراء "   يمله  ع راءط      العما الخمل  عمرثل  

 ضرف الارط عمليد الضم ع  عااا تعم  ى  للم اتهم  تلليذبم. 

( لح  ا ليموع  لح الميموعمر ا للي  لتاويله   6  ) ـ ث  رر   ر ج   

ليموع  عمس   " ليموع  الخبراء "   يمله  ع راءط      العما الخمل  عمرثل  

 المتمعع  عااا تعم  ى  للم اتهم  تلليذبم. 

 ــــ  رر  ات من  ت بيت  ا لرثل  لح لراثا اآلداء لح  با ليموعمر الخبراء . 4

(  3اد ليموعمر الخبراء إلى ليموعمته  ا للي   ي وم     ) ـ  رر  عودط مفر9

لح  ا ليموع  لح الميموعمر ا للي  عارح لرثل  ثما الارط لبم ى ليموعت  

( لح  ا ليموع  لح الميموعمر ا للي  عارح لرثل  لررح   4ب  ي وم     ) 

ع  لح ( لح  ا ليمو 9اليد الضم ع  للارط لبم ى ليموعت  ب  ي وم     ) 

الميموعمر ا للي  عارح لرثل  ضرف الارط عمليد الضم ع  لبم ى ليموعت  ب 

( لح  ا ليموع  لح الميموعمر ا للي  عارح لرثل  المتمعع   6 ي وم     ) 

 إلى عم ى ليموعت  .

 ت وم  ا ليموع  عتارا  المهم ط عااا  ملا عدط لرار لصت من  الت بيت . -ـ 8

   -مهارة االستقبال من أسفل باليدين معا  :
ـ رر  ت سي  المهم ط إلى ثصث لراثا )   ل  اةستعداد ب إست بمت الارط عمليديح 3

 لعم ب توريه لتمعع  الارط( .

 ـ رر  عما "      عما " لاا لرثل  لح لراثا المهم ط .4

تحتو  على ثصث  ـ رر  ت سي  الةصف إلى سبع  ليموعمر مللي   ا ليموع  9

 مفراد .

( لح  ا  3ـ رر  توزي       العما الخمل  عمرثل    ل  اةستعداد على     ) 6

 ليموع .

ث  رر  توزي       العما الخمل  عمرثل  إست بمت الارط لح اسلا عمليديح لعم  -    

 ( لح  ا ليموع   4على     ) 
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( 9ري   لتمعع  الارط على     ) توث  رر  توزي       العما الخمل  عمرثل   -   

 لح  ا ليموع 

( لح  ا ليموع  لح الميموعمر ا للي  لتاويله   3رر   ر ج     )  -1

ليموع  عمس  ليموع  الخبراء   يمله  ع راءط      العما الخمل  عمرثل    ل  

 اةستعداد عااا تعم  ى  للم اتهم  تلليذ لم فيهم 

 ا ليموع  لح الميموعمر ا للي  لتاويله   ( لح 4رر   ر ج     )  -    

ليموع  عمس   ليموع  الخبراء   يمله  ع راءط      العما الخمل  عمرثل  

 إست بمت الارط لح اسلا عمليديح لعم عااا تعم  ى  للم اتهم  تلليذ لم فيهم 

( لح  ا ليموع  لح الميموعمر ا للي  لتاويله   9رر   ر ج     )  -    

عمس       ليموع  الخبراء   يمله  ع راءط      العما الخمل  عمرثل  ليموع  

 توري   لتمعع  الارط عااا تعم  ى  للم اتهم  تلليذ لم فيهم 

 ـ رر  ات من  ت بيت  ا لرثل  لح لراثا اآلداء لح  با ليموعمر الخبراء  4

(  3   ) رر  عودط مفراد ليموعمر الخبراء إلى ليموعمته  ا للي   ي وم   -9

لح  ا ليموع  لح الميموعمر ا للي  عارح لرثل    ل  اةستعداد لبم ى 

( لح  ا ليموع  لح الميموعمر ا للي  عارح  4ليموعت   ب  ي وم     ) 

( لح  ا  9لرثل  إست بمت الارط لح اسلا عمليديح لعم لبم ى ليموعت  ب  ي وم     ) 

  توري   لتمعع  الارط لبم ى ليموع  لح الميموعمر ا للي  عارح لرثل

 ليموعت  .

 ت وم  ا ليموع  عتارا  المهم ط عااا  ملا عدط لرار لصت من  الت بيت . -8

 -التمرير من أسفل بالساعدين معا :

ـ رر  ت سي  المهم ط إلى م عع  لراثا ) ض  اةستعداد  البداي  ب  ض  تمرير 3

  توريه الارط ب لتمعع  الارط ( .

 ا      عما لاا لرثل  لح لراثا المهم ط .ـ رر  عم4

ـ رر  ت سي  الةصف إلى سبع  ليموعمر مللي   ا ليموع  تحتو  على ثصث  9

 مفراد .

( 3اإلستعداد  البداي  على     ) ـ  رر  توزي       العما الخمل  عمرثل   ض 6

 . لح  ا ليموع 

ث  رر  توزي       العما الخمل  عمرثل   ض  تمرير  توريه الارط على  -      

 ( لح  ا ليموع . 4    ) 

(لح  ا 9ث  رر  توزي       العما الخمل  عمرثل  لتمعع  الارط على     ) -     

 . ليموع 

( لح  ا ليموع  لح الميموعمر ا للي  لتاويله   3ـ رر   ر ج     ) 1

  ليموع  الخبراء   يمله  ع راءط      العما الخمل  عمرثل   ض  ليموع  عمس

 اةستعداد  البداي  عااا تعم  ى  للم اتهم  تلليذ لم فيهم .

( لح  ا ليموع  لح الميموعمر ا للي  لتاويله   4ث  رر   ر ج     )  -    

 ض   ليموع  عمس  ليموع  الخبراء   يمله  ع راءط      العما الخمل  عمرثل 

 تمرير  توريه الارط عااا تعم  ى  للم اتهم  تلليذ لم فيهم.
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( لح  ا ليموع  لح الميموعمر ا للي  لتاويله   9ـ ث  رر   ر ج     )    

ليموع  عمس  ليموع  الخبراء   يمله  ع راءط      العما الخمل  عمرثل  لتمعع  

 الارط عااا تعم  ى  للم اتهم  تلليذ لم فيهم 

 ات من  ت بيت  ا لرثل  لح لراثا اآلداء لح  با ليموعمر الخبراء . ـ رر 4

( لح 3) ـ رر  عودط مفراد ليموعمر الخبراء إلى ليموعمته  ا للي   ي وم    9

لرثل   ض  اةستعداد  البداي  لبم ى ليموعت  ب  ي وم  ا ليموع  مللي  عارح 

ريه الارط لبم ى ليموعته ( لح  ا ليموع  مللي  عارح لرثل  تمرير  تو4    )

 . الارط لبم ى ليموعت  ( لح  ا ليموع  مللي  عارح لرثل  لتمعع 9ب  ي وم     )

 ـ ت وم  ا ليموع  عتارا  المهم ط عااا  ملا عدط لرار لإلت من  الت بيت .8

ــ   د  اعى البمثث عوالا الضبط التيريبى عيح ليموعتى البحث ) التيريبي     

            الضمعة  ( في

 المتغيرار التيريبي  المتعل   عتلمي  الوثدار التعليمي  اذ رر  :   

 ـ توثيد الزلح الالى عيح الميموعتيح  زلح مرزاء الد س.   

 ـ   ذلك لحتو  الوثدار التعليمي  . 

 ـ اإللام مر الممدي  عيح الميموعتيح . 

 ـ   من اة تصف الوثيد عيح الميموعتيح بو اةستراتييي  المستخدل  . 

 

 التجارب االستطالعية:  3-00

 مم البمثث عتةبيق الد اسمر اةستةصعي  على  صف لح  لس ليتم  البحث    

  لح  م ج عيل  البحث اةسمسي   مم بو لوضح فى ا تى :

 34/    34الى     4438/   34/  9:  فى اللترط لح  الدراسة االستطالعية األولى  

  /4438   

تهدف بذه الد اس  إلى إييمد المعملصر العلمي  لص تبم ار البد ي   المهم ي    

 ا تبم  التحليا المعرفى  التأ د لح لصالمتهم للةصف ب  تيرع  ا د ار  ا رهزط 

 .المستخدل  في بذه اة تبم ار  لد  توفربم 

/  46الى      4438/   34/  38فى اللترط لح الدراسة االستطالعية الثانية :   -

تهدف الد اس  اةستةصعي  ال م ي  لحسمف المعملصر العلمي  لم يمس  4438/  34

اةتيمه ب  لتلليذ ععم الد  س على بذه العيل   ذلك للتعرف على اللعوعمر التى 

  اإلستعم   عبعم المسمعديح لح الزلصء  د تواره البمثث مثلمء التةبيق اذ رر

  الةصف مثلمء عملي  التةبيق .

 

 إجراءات تنفيذ التجربة : 3-09

 القياس القبلى : 0ـــ 3-09

رر  إرراء ال يمس ال بلى لميموعتي البحث فى التحليا المعرفي  ا تبم      

   4438/    34/    48لستو  ا داء المهم    اليم ا البد ي  ذلك في اللترط لح 

   4433/    3/   49الى  
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 تنفيذ التجربة األساسية: 3-09-9

رر  تلليذ د  س الوثدط الد اسي   يد البحث عمستخدام )استراتييي  التاملا         

التعم  ى " الييساو "( لمهم ار  رط الةمالرط  يد البحث لةصف الميموع  التيريبي  

م لعهم اإلسلوف الت ليد  )مسلوف ا لر( المتب  ب ملم الميموع  الضمعة  ف د إستخد

 رر  التةبيق   4433/  34/ 49الى      4438/  34/ 48 ذلك في اللترط لح 

لميموعتي البحث ) الميموعتيح التيريبي   الضمعة  ( تحت  لس الظر ف   من 

" المتغير الوثيد بو الوثده التعليمي   عمستخدام عمستراتييي  التاملا التعم  ى 

الييساو "  بو المتغير المست ا عمللسب  للميموع  التيريبي ب  مثلمء تلليذ التيرع  

رر  إرراء ال يمسمر البعدي  الخمل  عم تبم ار التحليا المعرفي  ا تبم ار 

 لستو  ا داء المهم    ععد اة تهمء لح تعلي   ا المهم ار  يد البحث . 

ف الميموع  التيريبي  رر   يمسه فى  همي  الم عمللسبه لم يمس اةتيمه الخمص عةص

 التيرع .

 

 القياس البعدى : 3-09-3

رر  تلليذ ال يمسمر البعدي  ععد اإل تهمء لح تد يس  ا المهم ار اةسمسي   يد 

 البحث .

 

 المعالجات اإلحصائية:  3-03

رر  لعملي  البيم مر الخمم إثلماليم عح  ريق  التيريبي   ظراً لةبيع  الد اس     

 (   SPSS.20الحمسا اآللى عمستخدام عر ملج اإلثلمء )

 ـــ اة حراف المعيم   ـــ المتوسط الحسمعي        

 ــ الوسيط T Testـــ ا تبم  )ر(         

 ــ لعملا اة تبم  البسيط ) ( ـــ لعملا اةلتواء        

 ثي  الـتأثير - لعدت الاسا لبصك -        

 

 الباب الرابع

 :عرض النتائج وتحليلهاومناقشتها-4

داللة الفروق بين القياس القبلى والقياس البعدى فى االختبارات المهارية 4-0

 والتحصيل المعرفى للمجموعة التجريبية
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 للمجموعة التجريبية( الفروق بين القياس القبلى والقياس البعدى 2جدول )

 91فى ) االختبارات المهارية فى كرة الطائرة(                           ن = 
 الدالالت اإلحصائية

 

 االختبارات المهارية

 القياس البعدى القياس القبلى
الفرق بين 

 قيمة المتوسطين

 ت

نسبة 

التحسن 

ع± س % ع± س  ع± س   

دقة 

اإلرسال 

 من أسفل

منطقة )أ( 

 (41)درجة/
7..1 4.91 92.61 9.90 90..1 5.54 

07.61

* 

54.51

% 

منطقة )ب( 

 (41)درجة/
..51 9.44 96.45 0.71 07.25 9..6 

9..00

* 

44...

% 

منطقة )ج( 

 (41)درجة/
2.75 0.27 93..5 9.9. 04.01 3.59 

07.21

* 

35.95

% 

مجموع درجات 

دقة االرسال 

من اسفل 

 (091)درجة/

96.15 5..3 72.21 9.72 53..5 7.67 
30.32

* 

44...

% 

مستوى اداء مهارة إستقبال 

 (01االرسال )درجة/
3.14 1.6. 7.52 1.62 4.55 1..2 

99..5

* 

45.4.

% 

مهارة تمرير من أسفل 

 (6بالساعدين معا )درجة/
0.21 1.20 5.05 1.75 3.95 0.37 

01.61

* 

54.07

% 

 9.12=  1.15*معنوى عند مستوى 

 

(  الخمص عمللر ق عيح ال يمس ال بلى  ال يمس 3(  شاا عيم ى )3يتضح لح رد ت )

البعد  فى )اة تبم ار المهم ي  فى  رط الةمالرط( للميموع  التيريبي  ب  رود 

فى رمي  اة تبم ار المهم ي  فى  رط  4441فر ق عيح ال يمسيح علد لستو  

( 93493الى    34444ر لم عيح )الةمالرط للملح ال يمس البعد ب اذ علغت  يم  

 مم ترا ثت  سب  التحسح   4441 بذه ال ي  ا بر لح  يم  ر اليد لي  علد لستو  

 %( 16414%  الى   91441للملح ال يمس البعد  لم عيح )
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 مجموع درجات دقة اإلرسال من أسفل

  
مستوى اداء مهارة إستقبال االرسال 

 (01)درجة/

مهارة تمرير من أسفل بالساعدين معا 

 (6)درجة/

( المتوسط الحسابى للقياس القبلى والقياس البعدى لمجموعة البحث 0شكل )

 فى )االختبارات المهارية فى كرة الطائرة( التجريبية

 

 

0

5

10

15

20

25

30

 (40/درجة( )ج)منطقة  (40/درجة( )ب)منطقة  (40/درجة( )أ)منطقة 

 بعدى قبلى
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الفروق بين القياس القبلى والقياس البعدى لمجموعة البحث ( 01جدول ) 

 91فى )درجات االختبار المعرفى(                           ن =  التجريبية
 الدالالت اإلحصائية

 

 االختبارات المهارية

 القياس البعدى القياس القبلى
الفرق بين 

 قيمة المتوسطين

 ت

نسبة 

التحسن 

ع± س % ع± س  ع± س   

التحصيل 

 المعرفى

اختبارالتحصيل 

المعرفى 

 (95)درجة/

..71 0.96 99.91 
0.3

9 

03.5

1 
0..5 

39.64

* 

54.11

% 

 9.12=  1.15*معنوى عند مستوى 

(  الخمص عمللر ق عيح ال يمس ال بلى 4(  شاا عيم ى )39يتضح لح رد ت )

 ال يمس البعد  فى )د رمر اة تبم  المعرفى( للميموع  التيريبي  ب  رود فر ق 

فى د رمر اة تبم  المعرفى فى  رط الةمالرط   4441عيح ال يمسيح علد لستو  

ذه ال ي  ا بر لح  يم  ر (  ب94446للملح ال يمس البعد ب اذ علغت  يم  ر )

 مم علغت  سب  التحسح للملح ال يمس البعد    4441اليد لي  علد لستو  

(16444 )% 

 

 
 درجات االختبار المعرفى

( المتوسط الحسابى للقياس القبلى والقياس البعدى لمجموعة البحث 9شكل )

 المعرفى(فى )درجات االختبار  التجريبية
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داللة الفروق بين القياس القبلى والقياس البعدى فى االختبارات المهارية  6-9

 والتحصيل المعرفى للمجموعة الضابطة

 

 ( الفروق بين القياس القبلى والقياس البعدى للمجموعة الضابطة00جدول )

 91ن =     فى ) االختبارات المهارية فى كرة الطائرة(                       
 الدالالت اإلحصائية

 

 االختبارات المهارية 

 القياس البعدى القياس القبلى
الفرق بين 

 المتوسطين
 قيمة

 ت

نسبة 

التحسن 

ع± س % ع± س  ع± س   

دقة 

اإلرسال 

 من أسفل

منطقة )أ( 

 (41)درجة/
...1 3.33 03.01 0.09 4.31 3.61 

5.34

* 

01.75

% 

منطقة )ب( 

 (41)درجة/
7.95 3.97 00.71 0.03 4.45 3.73 

5.33

* 

00.03

% 

منطقة )ج( 

 (41)درجة/
2..5 9.13 09.01 0.37 9.95 9.92 

4.32

* 
5.63% 

مجموع 

درجات دقة 

االرسال من 

اسفل 

091)درجة/

) 

95.21 5.06 36.21 9.63 
00.1

1 
6.42 

7.5.

* 
2.07% 

مستوى اداء مهارة 

إستقبال االرسال 

 (01)درجة/

3.03 1.73 4.55 1.34 
0.4

0 
1.75 

..46

* 

04.03

% 

مهارة تمرير من أسفل 

 (6بالساعدين معا )درجة/
0.25 1.99 9.75 1.55 

1..

1 
1.71 

5.04

* 

03.33

% 

 9.12=  1.15*معنوى عند مستوى 

(  الخمص عمللر ق عيح ال يمس ال بلى  ال يمس 9(  شاا عيم ى)33يتضح لح رد ت )

البعد  فى )اة تبم ار المهم ي  فى  رط الةمالرط( للميموع  الضمعة  ب  رود 

فى رمي  اة تبم ار المهم ي  فى  رط  4441فر ق عيح ال يمسيح علد لستو  

(  بذه 8464الى    6493لم عيح )الةمالرط للملح ال يمس البعد ب اذ علغت  يم  ر 

 مم ترا ثت  سب  التحسح   4441ال ي  ا بر لح  يم  ر اليد لي  علد لستو  

 %( 36439%  الى   1449للملح ال يمس البعد  لم عيح )
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 مجموع درجات دقة اإلرسال من أسفل

  

مستوى اداء مهارة إستقبال االرسال 

 (01)درجة/

مهارة تمرير من أسفل بالساعدين معا 

 (6)درجة/

 

 ( المتوسط الحسابى للقياس القبلى والقياس البعدى للمجموعة الضابطة3شكل )

 فى )االختبارات المهارية فى كرة الطائرة(
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 ( الفروق بين القياس القبلى والقياس البعدى للمجموعة الضابطة09جدول )

 91فى )درجات االختبار المعرفى(                           ن = 
 الدالالت اإلحصائية

 

 االختبار المعرفى

 القياس البعدى القياس القبلى
الفرق بين 

 المتوسطين
 قيمة

 ت

نسبة 

التحسن 

ع± س % ع± س  ع± س   

التحصيل 

 المعرفى

اختبار 

التحصيل 

المعرفى 

 (95)درجة/

..45 0.93 00.21 0.17 3.45 0.54 
01.13

* 

03..1

% 

 9.12=  1.15*معنوى عند مستوى 

(  الخمص عمللر ق عيح ال يمس ال بلى 6(  شاا عيم ى     )34يتضح لح رد ت )

 رود فر ق  ال يمس البعد  فى )د رمر اة تبم  المعرفى( للميموع  الضمعة  ب 

فى د رمر اة تبم  المعرفى فى  رط الةمالرط   4441عيح ال يمسيح علد لستو  

(  بذه ال ي  ا بر لح  يم  ر 34449للملح ال يمس البعد ب اذ علغت  يم  ر )

  39484 مم علغت  سب  التحسح للملح ال يمس البعد  )  4441اليد لي  علد لستو  

) % 

 

 
 درجات االختبار المعرفى

 ( المتوسط الحسابى للقياس القبلى والقياس البعدى للمجموعة الضابطة4شكل )

 فى )درجات االختبار المعرفى(
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الفروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فى االختبارات   4-3

 المعرفى بعد التجربة البعدي  المهارية والتحصيل

 

( الفروق بين المجموعة التجريبية  والمجموعة الضابطة  فى 03)جدول 

 )االختبارات المهارية فى كرة الطائرة( بعد التجربة البعدي
 الدالالت اإلحصائية

 

 

 االختبارات المهارية

 المجموعة التجريبية

91ن =   

 المجموعة الضابطة

91ن =   
ا الفرق 

بين 
 المتوسطين

 قيمة

 ت

نسبة 

الفروق

ع± س % ع± س   

دقة 

اإلرسال 

من 

 أسفل

منطقة )أ( 

 (41)درجة/
92.61 9.90 03.01 0.09 06.51 

92.72

* 

40.95

% 

منطقة )ب( 

 (41)درجة/
96.45 0.71 00.71 0.03 04.75 

39.39

* 

36...

% 

منطقة )ج( 

 (41)درجة/
93..5 9.9. 09.01 0.37 00.75 

02.76

* 

92.3.

% 

مجموع درجات 

دقة االرسال من 

اسفل 

 (091)درجة/

72.21 9.72 36.21 9.63 43.11 
51.03

* 

35..3

% 

مستوى اداء مهارة إستقبال 

 (01االرسال )درجة/
7.52 1.62 4.55 1.34 3.14 

07.66

* 

31.49

% 

مهارة تمرير من أسفل 

 (6بالساعدين معا )درجة/
5.05 1.75 9.75 1.55 9.41 

00.52

* 

41.11

% 

 9.01=  1.15* معنوى عند مستوى       

(  الخمص عمللر ق عيح الميموع  1(   شاا عيم ى)39يتضح لح رد ت )     

التيريبي   الميموع  الضمعة  فى ال يمس البعد   فى )اة تبم ار المهم ي  فى  رط 

فى رمي  اة تبم ار   4441الةمالرط(  رود فر ق عيح الميموعتيح علد لستو  

يبي   ب اذ علغت  يم  ر لمعيح المهم ي  فى  رط الةمالرط للملح الميموع  التير

.  4441(  بذه ال ي  ا بر لح  يم  ر اليد لي  علد لستو  14439الى   33413)

 %( 63441%  الى 43498 مم علغت  سب  اللر ق عيح الميموعتيح  لمعيح )
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 أسفل مجموع درجات دقة اإلرسال من

  

مستوى اداء مهارة إستقبال االرسال 

 (01)درجة/

مهارة تمرير من أسفل بالساعدين معا 

 (6)درجة/

( المتوسط الحسابى للمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فى 5شكل )

 بعد التجربة)االختبارات المهارية فى كرة الطائرة( 

 



  9102لسنة   ايلولوالسبعون . التاسع ... العدد.....................................................................مجلة الفتح  
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq    

 

-649- 
 

( الفروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فى )االختبار 04جدول )

 المعرفى( بعد التجربة

 الدالالت اإلحصائية

 

 

 االختبار المعرفى

المجموعة 

 التجريبية

91ن =   

 المجموعة الضابطة

91ن =   
الفرق بين 

المتوسطي

 ن

 قيمة

 ت

نسبة 

الفروق

% 
ع± س ع± س   

 التحصيل

 المعرفى

اختبار التحصيل 

المعرفى 

 (95)درجة/

99.91 0.39 00.21 0.17 01.31 
97.17

* 

40.91

% 

 9.01=  1.15* معنوى عند مستوى       

(  الخمص عمللر ق عيح الميموع  التيريبي  4(   شاا عيم ى )36يتضح لح رد ت )

فر ق عيح  الميموع  الضمعة  فى ال يمس البعد   فى )اة تبم  المعرفي(  رود 

فى اة تبم  المعرفى للملح الميموع  التيريبي     4441الميموعتيح  علد لستو  

 4441(  بذه ال ي  ا بر لح  يم  ر اليد لي  علد لستو  49449. اذ علغت  يم  ر )

 %(63444.  مم علغت  سب  اللر ق عيح الميموعتيح  )

 
 االختبار المعرفي

( المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية الضابطة فى )االختبار المعرفى( 6شكل )

 بعد التجربة
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إسترتجية التكامل التعاوني حساب فاعلية البرنامج التعليمى باستخدام  4-4 

 عن طريق الكسب المعدل لبالك :)الجيسكو( في الكرة الطائرة  

لتجريبية والمجموعة الضابطة فى للمجموعة ا( الكسب المعدل لبالك 05جدول )

 االختبارات المهارية فى كرة الطائرة()
 الدالالت اإلحصائية

 

 

 المهارى

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 البعدى القبلى
الدرجة 

 العظمى

معدل 

 الكسب
 البعدى القبلى

الدرجة 

 العظمى

معدل 

 الكسب

دقة 

اإلرسال 

من 

 أسفل

منطقة )أ( 

 (41)درجة/
7..1 92.61 41 

0.60 ...1 

03.0

1 
41 

1.62 

منطقة )ب( 

 (41)درجة/
..51 96.45 41 

0.44 7.95 

00.7

1 
41 

1.60 

منطقة )ج( 

 (41)درجة/
2.75 93..5 41 

0.30 2..5 

09.0

1 
41 

1.69 

مجموع 

درجات دقة 

االرسال من 

اسفل 

 (091)درجة/

96.1

5 
72.21 091 

0.46 95.21 

36.2

1 

091 

1.64 

مستوى اداء مهارة 

إستقبال االرسال 

 (01)درجة/

3.14 7.52 01 

0.79 3.03 4.55 

01 

1.27 

مهارة تمرير من أسفل 

 (6بالساعدين معا )درجة/
0.21 5.05 6 

0.27 0.25 9.75 
6 

1.2. 

(  الخمص عملاسا المعدت لبصك للميموع  9(  شاا عيم ي)31يتضح لح رد ت )

فى )اة تبم ار المهم ي  فى  رط الةمالرط( . علغ التيريبي   الميموع  الضمعة  

(   مم علغ لعملا 3439الى   3493لعملا الاسا لبصك للميموع  التيريبي  لم عيح )

( لمم يؤ د ان فعملي  4438الى    4443الاسا لبصك للميموع  الضمعة  لم عيح )

( في الارط الةمالرط  البر ملج التعليمى عمستخدام إسترتيي  التاملا التعم  ي )الييساو

 ا  ر لح البرالج التعليمي  الت ليدي  فى تعل  المهم ار اةسمسي  فى  رط الةمالرط

تجريبية والمجموعة الضابطة  فى ( الكسب المعدل لبالك للمجموعة ال06جدول )

 االختبار المعرفي()
 الدالالت اإلحصائية

 

 

 االختبار المعرفى

الضابطةالمجموعة  المجموعة التجريبية  

 البعدى القبلى
الدرجة 

 العظمى

معدل 

 الكسب
 البعدى القبلى

الدرجة 

 العظمى

معدل 

 الكسب

التحصيل 

 المعرفى

اختبار 

التحصيل 

المعرفى 

 (95)درجة/

..71 99.91 95 9.16 ..45 00.21 95 0.19 

 

التيريبي   (  الخمص عملاسا المعدت لبصك للميموع 34يتضح لح رد ت ) 

  الميموع  الضمعة  فى 
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(  مم علغ 4444) اة تبم  المعرفي(. علغ لعملا الاسا لبصك للميموع  التيريبي  )

( بلمم يؤ د ان فعملي  البر ملج 3444لعملا الاسا لبصك للميموع  الضمعة  )

لح  التعليمى عمستخدام إسترتيي  التاملا التعم  ي )الييساو ( في الارط الةمالرط ا  ر

 البرالج التعليمي  الت ليدي  فى التحليا المعرفى  فى  رط الةمالرط.

 

 مناقشة النتائج : 4-5

الذ  يلص على ان بلمك فر  م ذار دةل  إثلمالي   إختبار صحة الفرض االول :   

عيح ال يمسيح ال بلى  البعد  لةصف الميموع  التيريبي  فى ا تبم  التحليا 

المعرفى  اة تبم ار المهم ي  لمهم ار الارط الةمالرط ) اة سمت ب اةست بمت ب 

( ب  3ذلك لح  صت رد ت )  تمرير( للملح ال يمس البعد ب  رر  التح ق لح

( الخمص عمللر ق عيح لتوسةى ال يمسيح البعد   4( ب )  3(  الااا البيم ى ) 34)

 ال بلى فى ا تبم ار لستو  اةداء  ا تبم  التحليا المعرفى لبعم المهم ار 

تمرير لح مسلا  ( لةصف  -اةست بمت لح مسلا     -اةسمسي  )اة سمت لح مسلا 

فى المهم ار  4443 م لعلوي  علد لستو  الميموع  التيريبي  ب من بلمك فر 

اةسمسي   يد البحث ب اذ يعز  البمثث بذا التحسح إلى لم تتمت  عه بذه اةستراتييي  

المستخدل  لح تلظي   ترتيا  تسلسا فى تعلي  المهم ار  يد البحث  مم ان تيزاله 

اد العيل  ل  المهم ط  ف مً للمراثا الللي   الخةوار التعليمي  مد  إلى تلمعا مفر

الوثدط الد اسي  للمهم ار اةسمسي  عملارط الةمالرط لمم مثم  دافعي  الةصف  حو 

المام    اللعمل  فى العملي  التعليمي   الولوت لألداء اللحيح للمهم ط  ال د ط على 

الرعط عيح الملمبي   ا فام  المختلل   شعو  الةصف عملمتع   اللرح مثلمء ا داء 

( لمم ياير إلى التأثير 39( )4436ل  لم توللت اليه فم مه فليلا )  يتلق بذا

 اةييمعي ةستراتييي  التاملا التعم  ى فى تحسيح ا داء المهم   .

 مم من بذه اةستراتييي  عملت على تايي  الةصف )مفراد الميموع ( على من     

  اةتيمبمر اةييمعي  يعملوا  لريق  اثد ليليز ا الهدف الماترك عيله   على تلمي

 حو العما اليممعى لمم يؤد  إلى زيمدط فعمليته   اشترا ه  فى المو ع التعليمى 

( 4448( ب  وثر  ورمك ) 43( ) 4441 بذا يتلق ل   م   ا لح لحمد الحيل  )

(38 . ) 

ملم عمللسب  للتحليا المعرفى فيرر  البمثث التحسح إلى اةستراتييي  المستخدله     

ان  عملي  التعل  فى الميمت الحر ى ة ت تلر على التعل  الحر ى ف ط عا تاتما اذ 

على ا تسمف المعرف   المعلولمر المرتبة  عمللام  الممم س اذ من تحليا الحر   

فى المهم ط يسمعد على تذ ر مرزاالهم عح  ريق استرداد التصليذ للمعلولمر 

 إليهم .  المعم ف  استعمدتهم لرط ا ر  علد الحمر 

 مم ان بذه اةستراتييي  سمعدر الةصف على ا تسمف المعم ف لح المهم ار     

المتعلم  لح ثيث تر يزبم  فهمهم ثيث من العما  لريق  اثد فضص عح      

العما الموضح عهم  ري   ا داء  المراثا الللي   ععم المعلولمر عح اللواثى 

هم ار التلاير  يتلق بذا ل   م  رودر سعمدط ال م و ي   تلمي  ال د ار الع لي   ل

( على لد  فمعلي  استراتييي  التاملا التعم  ى اذ تسه  فى 9( )4444 آ ر ن )
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الله  اللحيح  الد يق للملمبي  المتضمل  فضص عح زيمدط فعملي  اشتراك المتعلميح 

ى تعلي  فى المو ع التعليمى  تلمي  لهم ار التلاير لديه  ب  تؤثر إييمعيم عل

المهم ار اةسمسي  ) يد البحث ( لح اذ تحسح لستو  التحليا المعرفيب  عذلك 

 ياون  د تح ق لح  اللرض ا  ت .  

: الذ  يلص علي بلمك فر ق ذار دةل  إثلمالي  عيح  إختبار صحة الفرض الثاني

 ال يمسيح ال بلى  البعد  لةصف الميموع  الضمعة   فى ا تبم  التحليا المعرفى

 اة تبم ار المهم ي  لمهم ار الارط الةمالرط ) اة سمت ب اةست بمت ب تمرير( 

( 34( ب )33للملح ال يمس البعد   ب  رر  التح ق لح ذلك لح  صت رد ت ) 

( الخمص عمللر ق عيح لتوسةى ال يمسيح البعد   ال بلى فى 6( ب )9 الااا البيم ى )

ا المعرفى لبعم المهم ار اةسمسي  ا تبم ار لستو  ا داء  ا تبم  التحلي

تمرير لح مسلا  ( لةصف الميموع   -اةست بمت لح مسلا     -)اة سمت لح مسلا 

في المهم ار اةسمسي  للارط  4443الضمعة  ب من بلمك فر  م لعلوي  علد لستو  

دي  فى الةمالرط  يد البحث ب لمم ياير إلى من التأثير اةييمعي ةستخدام الةري   الت لي

تحسح لستو  ا داء المهم    التحليا المعرفى للمهم ار اةسمسي  في الارط 

الةمالرط   يد البحث  م ه يورد فر ق لعلوى   لاح علسا ضئيل  ردا ب  يرر  

البمثث التأثير اإلييمعى فى ا داء المهم   إلى م ه على الرغ  لح ال يود التى 

ا لح الةصف من يخضعوا  يستييبوا تلرضهم الةري   الت ليدي   التى تتةل

عإعتبم ب  شخص  اثد لمؤثر  اثد  من يلتزلوا عتو يت  اثد  من يحم لو ت ليد 

 موذج ذ  لستو   اثد  من يحم لوا رمبديح لتح يق لستويمر ي ر بم شخص  اثد 

 مم ان المعلولمر الخمل  عملمهم ط  الم دل   با عرض ا داء تزيد لح فه  التلميذ 

 اا لمم يسمح  يسمب  فى تحسح ا داء  يمال  لح توري  ثر مت  إذا  ر   للحر  

تلك ا داءار المهم ي   مم إعتمد الةصف التعل  لح  صت الارح  العرض لح  با 

المعل    ذلك تارا  المهم ط  تلحيح ا  ةمء  إعةمء التغذي  الرارع   بذا سمعد 

(  مم 36( )3333المعةى الاهيد )على تحسح ا داء اذ يلق ذلك ل  د اس  عبد 

يرر  البمثث التحسح فى التحليا المعرفى إلى ان المعل  إداء تد يسه عملةري   

الت ليدي   مم ععرض لعلولمر ريدط تختص عمللواثى الللي   ال م و ي    ذلك الارح 

يدط الللظى للمهم ط  ذ ر اللواثى المعرفي  المتعل   عم داء  تارا ه لهم متمح فرل  ر

للةصف لتاويح تلو  ثر ى ريد لمم سمعد فى تله  الةصف لد مالق الحر   

 للمهم ار  مم سمعدر على إثتلمظ الةصف عملمعلولمر الللي    ال م و ي  للمهم ار 

المتعلم   ا ذلك إ عاس إييمعيمً على  مو التحليا المعرفى ب  عملتملى فأن ا سلوف 

تو  ا داء المهم    التحليا المعرفى لةصف الت ليد  له تأثير اييمعي على لس

 الميموع  الضمعة  ب  عذلك ياون  د تح ق اللرض ال م ى .

: بلمك فر ق ذار دةل  إثلمالي  عيح : الذ  يلص علي  إختبار صحة القرض الثالث

ال يمسيح البعدييح لةصف الميموع  التيريبي   الضمعة   فى ا تبم  التحليا 

ار المهم ي  لمهم ار الارط الةمالرط ) اة سمت ب اةست بمت ب المعرفى  اة تبم 

( 34 رر  التح ق لح ذلك لح  صت  رد ت )تمرير( للملح الميموع  التيريبي  ب 

( الخمص عحي  التأثير  اللر ق عيح 4( ب )1(  ا شامت البيم ي       )33ب )
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م ار التحليا لتوسةى ال يمسيح البعدييح فى ا تبم ار لستو  ا داء  ا تب

 -اةست بمت لح مسلا     -المعرفى لبعم المهم ار اةسمسي  )اة سمت لح مسلا 

تمرير لح مسلا  ( لةصف الميموعتيح التيريبي   الضمعة ب من بلمك فر ق لعلوي  

في ا تبم ار لستو  ا داء  ا تبم ار  4443عيح الميموعتيح علد لستو  

ي  في الارط الةمالرط  يد البحث ب  من ثي  التحليا المعرفى للمهم ار اةسمس

التأثير  من لرتل  للمتغير المست ا  بو )استراتييي  التاملا التعم  ى" الييساو "( 

على المتغير التمع   بو )التحليا المعرفي   لستو  مداء المهم ار اةسمسي   يد 

م إستراتييي  البحث ( لةصف الميموع  التيريبي  ب  يرر  البمثث ذلك إلى استخدا

التاملا التعم  ى" الييساو "ب لمم يتيح له عيئ  تعليمي  لصالم   للمسب  تسمعده على 

التعل  الييد   ف  لستو  اةداء المهم    التحليا المعرفى للمهم ار اةسمسي   يد 

البحث  ب فضص عح زيمدط دافعي  الةصف  حو لمم س   رط الةمالرط ب  بذ لم م ده 

 ثسح عبد الحميد 

( فى من التاملا التعم  ى  ةري   تد يسي  تعما على تعظي  لخررمر  4434)  

التعل   ملتحليا  اةتيمبمر اإلييمعي   حو لواضي  التعل   ال د ط على التلاير اللم د 

 من المهم ار  المعرف  ة فمالدط للهم إذا ل  يتماح المتعل  لح تةبي هم فى تلمعا ل  

(   39( ) 4436(  يتلق ذلك ل   تيي   د اس  فم م  فليلا ) 333:   34ا  ريح ) 

  عذلك ياون  د تح ق اللرض ال ملث .

يورد تحسح فى اتيمبمر  صف : الذ  يلص علي :  إختبار صحة الفرض الرابع

الميموع  التيريبي   حو تعل  لهم ار الارط الةمالرط ) اة سمت ب اةست بمت ب تمرير(  

( 3ر  التح ق لح ذلك لح  صت رد ت ) ر  التاملا التعم  ى ب عإستخدام استراتييي

(  الخمص عم يمس الةصف  حو تعل  ععم المهم ار اةسمسي  في الارط  39ب ) 

الةمالرط   يد البحث عمستخدام استراتييي  التاملا التعم  ى " الييساو " ععد التيرع  ب 

بي  التى استخدلت استراتييي  ان بلمك إتيمبم اييمعيم  لح  صف الميموع  التيري

   -التاملا التعم  ى فى تعلمهم ععم المهم ار اةسمسي  )اة سمت لح مسلا 

تمرير لح مسلا ( ب اذ  يد م ه تاو ت اتيمبمر اييمعي   حو  -اةست بمت لح مسلا  

 ا لح استراتييي  التاملا التعم  ي " الييساو "  للهج الارط الةمالرط لبعم 

تمرير لح مسلا (  -اةست بمت لح مسلا     -سمسي  )اة سمت لح مسلا المهم ار اة

مفراد الميموع  التيريبي  الذيح معد   غبته  فى استخدام استراتييي  التاملا 

التعم  ى فى تد يس ثل  الترعي  الريمضي   عخمل  للهج الارط الةمالرطب  بذا 

د م ر  البمثث ذلك  ن (  ل 33( ) 4431يتلق ل   تمالج لبر  عبد اللتمح ) 

استخدام استراتييي  التاملا التعم  ى فى التد يس رذف ا تبمه التصليذ لمم زاد 

دافعيته  للتعل   عملتملى زادر لام  ته  فى ا داء بذا فضص عح زيمدط ث ته  عأ لسه  

 ظرا لمم تميزعه  استراتييي  التاملا التعم  ى لح  لمالص لهم  سمعدر على تعلي  

صف تعلممً ذا لعلى  مم من التعلي   ف مً لهذه اةستراتييي   ييعا الةملا ي وم عد   الة

 .إييمعي عملمام    اللعمل  في العملي  التعليمي  
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 ا تسمف المهم ار عةري   لحيح   سريع  بذا لمم يؤ د ان استراتييي  التاملا 

لةمالرط  يد البحث  د مثرر التعم  ي " الييساو " المستخدل  فى تعلي  لهم ار الارط ا

 تأثيراً اييمعيم فى اتيمه الةصف  حو تةبيق بذه اةستراتييي  فى التعل  .

 

 الباب الخامس

 -االستنتاجات والتوصيات: 5

 االستنتاجات : 5-0

فى ثد د مبداف  عيل  الد اس   اإلرراءار المستخدل   فى ضوء لم تولا     

 إلى اإلستخصلمر التملي  :إليه البمثث لح  تمالج رر  التولا 

ـ استراتييي  التاملا التعم  ى مثرر تأثيراً إييمعيمً فى التحليا المعرفى  فى تعل  3

اة سمت لح مسلا ب اةست بمت لح مسلا  )ععم المهم ار الحر ي  فى الارط الةمالرط 

 ب  تمرير لح مسلا ( لةصف اللع الراع  ال م و  .

تأثيراً إييمعيمً فى  التحليا المعرفى  فى تعل  ععم  ـ  الةري   الت ليدي  مثرر4

 المهم ار الحر ي  فى الارط الةمالرط

اة سمت لح مسلا ب اةست بمت لح مسلا ب  تمرير لح مسلا ( لةصف اللع  ) 

 الراع  ال م و  .

ـ استراتييي  التاملا التعم  ى  م ت م  ر تأثيراً لح الةري   الت ليدي  فى تعل  ععم 9

اة سمت لح مسلا ب اةست بمت لح مسلا ب  )المهم ار الحر ي  فى الارط الةمالرط 

  تمرير لح مسلا ( لةصف اللع الراع  ال م و  .

و التعلي  عإستخدام ـ تاويح إتيمبمر إييمعي  لد   صف الميموع  التيريبي   ح6

اة سمت لح مسلا ب اةست بمت لح  )إستراتييي  التاملا التعم  ى في الارط الةمالرط 

 مسلا ب  تمرير لح مسلا ( لةصف اللع الراع  ال م و  .

 

 التوصيات : 5-9

 فى ضوء لم مسلرر عله  تمالج البحث يولى البمثث عمم يلى :

التعم  ى فى تعلي  المهم ار الحر ي  فى الارط ـ إستخدام إستراتييي  التاملا 3

الةمالرط  فى التحليا المعرفى عد س الترعي  الريمضي  لةصف اللع الراع  

 ال م و  .

 ـ   تةبيق استراتييي  التاملا التعم  ى فى م اة  رممعي   فردي  م ر  .4

على  ـ  ع د الد  ار التد يبي     ش العما للمعلميح  المورهيح  المارفيح9

الترعي  الريمضي  للتعرف على  إستراتييي  التاملا التعم  ى   يلي  تةبي هم فى د س 

 الترعي  الريمضي  .

ـ تد يا الةصف المعلميح على  يلي  استخدام استراييي  التاملا التعم  ى مثلمء 6

التد يا الميدا ى ضمح ل ر ار    عر ملج الريمض  المد سي  إلعداد لعلمى الترعي  

 لريمضي    ذلك مثلمء التد يا الميدا ى عملمدا س .ا

ارراء المزيد لح الد اسمر عمستخدام استراتييي  التاملا التعم  ى فى ا اة   -1 

  يمضي  ا ر  .
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 المصادر العلمية

 أوال : المصادر العربية 

, دليا لإل شمد  التوريه  اإلعداد الللسي لللمشئيحمسمله  ملا  اتا :    -3   

 ( 4443للمد عيح  اةد ا ييح  م ليمء ا لو  , دا  اللار العرعي  , ال مبرط . ) 

تأثير استخدام التعل  التعم  ى على لستو  إسممعيا فتحى عبد الغلى  ميس:     -4
 (  4449)  ا داء فى  رط السل  لد  تصليذ الحل   ال م ي  لح التعلي  ا سمسى

بالةبع  ا  لى بدا  اللار  لوسوع  الارط الةمالرط الحدي  ز ى  ةمعي  :   م رم -4

 ( 3334للةبمع   اللار التوزي  ب عممن . ) 

مثر استخدام إسلوف التعل  التعم  ى على التحليا إلهمم عبد الملع  مثمد :   -6  
 م (                4444. ) المعرفى فى لستو  ا داء المهم   لبعم لهم ار الارط الةمالرط 

فمعلي  استخدام مسلوف التعل  التعم  ى  التبمدلى على  ملير لبر  عدير  :-1  
  التحليا المعرف   المهم   لبعم لهم ار  رط اليد لتصليذ المرثل  اإلعدادي 

 4441) , سمل  لمرستير غير للاو ط ,  لي  الترعي  الريمضي  , رملع   المللو ط ,

) 

ثما المبم اط  مؤشر لت ليح ا ثممت التد يبي  لصعا الليبر   عصت لسعد عملر:  -4
 سمل  لمرستير غير للاو ط  لي  الترعي  الريمضي  عليح   فى الارط الةمالرط

 ( 4444اةسالد ي .) 

ب ا  دن دا   التعلي  اللاط عيح اللظريه  التةبيقرودر اثمد سعمده  آ ر ن: -9

 4444الار ق ب 

ب الةبع   استراتيييمر اللعلي   التعل  الحدي   الع ا العرعىسح سيد شحمته: ث -8

 م(4449اة لى ب الدا  الملري  اللبلم ي  ب ال مبرط ب ) 

استخدام استراتييي  ا ثيي  )ريساو( فى تد يس  ثدط الهلدس   االد شممسل :  -3
,  سمل  لمرستير غير للاو ط , رملع  عير ر , فلسةيح ,  لللع السمدس ا سمسى

4443 

التد يس  التد يا الميدا ى فى سملي  على لللو  ,   مدي  لحمد عبد ال مد :  -34
 م4444, اإلسالد ي  , لاتب  دا  الحام  ,  الترعي  الريمضي 

 واتج على ععم  vتأثير استخدام  رية  الااا لبر  عبد اللتمح الديبم  :  -33
تعل  ل ر   رق تد يس ا لعمف اليممعي  للةصف تخلص تد يس عالي  الترعي  

ب  سمل  د تو اه غير للاو ط ب  لي  الترعي  الريمضي  للبليح برملع   الريمضي 

 م(4431اةسالد ي  ب ) 

ب رملع  اإلسالد ي  ب  لي   استراتيييمر التد يس المت دل عبد الحميد ثسح :  -34

 ( 4434دللهو ) الترعي  ع

تأثير ادا ط المبم يمر على التغييرار البيولوري  لمد عي عبد المحسح لحمد:  -39
   ( 4444اةسالد ي  ب دا  الوفمء للد يم للةبمع   اللار . )  3ب   الارط الةمالرط 

اثر تلمعا مسلوعى التد يس عملعرض عبد المعةى عبد العم ى الاهيد:  -36
ان ل   اةسمليا المعرفي  اةد ا ي  للمتعل  على اةداء التوضيحى  توريه ا  ر
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ب  سمل  لمرستير ب المهم   لتصليذ اللع اة ت اةعداد   عد س الترعي  الريمضي 

 ( 3333غير للاو ط ب  لي  الترعي  الريمضي  للبليح ب رملع  اةسالد ي  , ) 

 (  4443ب  )  اليم بيح غ ذ التد يس  التعل  للدلمعز  علم ه ب يوسع اعرابي : -31

فعملي  استخدام ععم استراتيييمر التعل  اللاط فى تحليا فم م  عبد الوبمف:  -34
العلوم  تلمي  ععم لهم ار التعل   الميوت العلمي  لد  تصليذ اللع الخملس 

 م4446,  سمل  د تو اط غير للاو ط ,  لي  , رملع  ثلوان ,  اإلعتداالى

فم م  فليلا : فمعلي  استراتييي  التاملا التعم  ى للمعلولمر الميزآط "  -39

الييساو " على تعل  ععم لهم ار  رط السل   التلاير اللم د لةملبمر  لي  الترعي  

 م  4436ب  ليل   لي  الترعي  الريمضي الريمضي   عحث للاو ب 

يا المعل  لتحسيح  رق تلوي  التد يس فى الللا دل وثر  ورك  آ ر ن:  -38 
ب عير ر ب لاتب  اليو ساو اإل ليمى للترعي  فى  التعلي  فى لدا س الو ح العرعى

 4448الد ت العرعي  ب 

لحمد سمل  المهد : مثر استراتيييمر التعلي  اللاط فى ليموعمر الملم ا  على  -33

صف اللع التحليا  اةستيعمف الملمبيمى  اإلتيمبمر  حو تعل  الليزيمء لد   

, الميلد الراع  , العدد ال م ى ,  ليل  الترعي  العلمي ا  ت ال م و  , عحث للاو  , 

 م4443 لي  الترعي  , رملع  ثلوان , 

لحمد على بلد : مثر تلوع استخدام ععم إستراتيييمر التعل  اللاط فى تعلي  -44

ر الذار  اإلتيمط  ثدط ل ر  ا ثيمء على إ تسمف ععم الملمبي  البولوري   ت دي

ليل  د اسمر فى  حو اةعتممد اإلييمعى لد  اللع ا  ت ال م و  , عحث للاو  , 
 4444, معريا  93, العدد  الملمبج   رق التد يس

ب دا  المسيرط لللار  التوزي   الةبمع  ب  تلمي  التعلي لحمد لحمود الحيل   :  43  

 ( 4441عممن   ) 

, عمل  الاتا ,  تراتيييمر لعملرط فى التعل  التعم  ىاسلحمد للةلى الديا:  -44

 م(4449ال مبرط ,  ) 

ب عمل  الاتا   راالق   مسمليا التد يس المعملرطلحمود دا د سليممن:  – 49

 م  4444الحدي   ب اة دن ب 

 -ثم يم:  الملمد  ا رلبي  :

24- Depellifeail : The effect of some cooperative learning 

activities on the ability of children to the sport of modern 

expressionist and primary social behaviors ( 1992) 

25- MCKINNY, K & Scartier ,g.L: Engaging students through 

Active Learning , Newsletter from the center for the 

advancement of teaching . IIionis state University , 2007 

26- siedentop&Daryl The impact of the use of cooperative 

learning in learning   some of the skills of Physical Education 

and Skills Development    ( 1998) 
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27- slaveen , sharon , T: The reverse gigsaw A process 

cpperative learning and cussion , teaching , Sociology , p 325 , 

2003 

 

 المالحق

 (  0ملحق رقم ) 

 اة تبم ار المهم ي   

 

 االختبار المهاري لمهارة االرسال من أسفل 

 :  يمس اةداء لل م  لعب  لحدده .                            الغرض من االختبار

                 على ثصث للم ق .(  رار ب ي س  الملعا 4: للعا  رط  مالرط  م و ي ب ) االدوات

 : مواصفات االداء

ي وم المختبر عمداء إ سمت عار لحم ةر لاا للة   لح الملم ق ال صث            

المحددط ب م  عارط ا سمةر على الملة   ) م (  عارط ا ر  على الملة   )ف( 

ي  على الملة   ) ج (  تحسا ف ط المحم ةر التي تس ط فيهم الارط في  عارط ثم 

 الملم ق المحددط . 

 :  التسجيل

   م  لاا ا سمت لحيح تس ط فيه الارط دا ا الملة   المحددط . 6 

 

 االختبار المهاري لمهارة إستقبال االرسال 

 

 

 الهدف من االختبار  :

ت وي  اةداء الللي لمهم ط إست بمت اإل سمت لح  صت ا  سمم ال صث  للمهم ط )التمهيد  

 ب اةسمسي ب الختملي ( .

 االدوات المستخدمة : 

( ب استمما ط ت وي  اةداء  9للعا  رط  مالرط  م و ي ب  رار  مالرط  م و ي  عدد ) 

 المعدط لسب م . 

 طريقة االداء : 

ي وم الةملا عأداء لهم ط إست بمت اة سمت ب  لح  ض  الو وف ب  ل صث لحم ةر 

 لتتملي  .

 التسجيل : 

ختبر ب  يملح علهم ثصث ي وم ثصث  ل ولون عت وي  المحم ةر ال صث لاا ةعا ل

( د رمر  34د رمر عح  ا ل وم ب علمم إن د ر  الت وي  اللهمالي  لاا لحم ل  ) 

 ( لل س  التميز  ب 9ل سم  علي م سمم المهم ط ال صث   بي ) 

                                 

ب              
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( د رمر لل س  الختملي ب  يير  ععدبم  9( د رمر لل س  اةسمسي ب  )  6)  

ح  صت إستخراج الوسط الحسمعي  فضا إ تيم  مفضا د ر  عح  ا ل وم ب  ل

 ثصث د رمر ب يير  إستخراج الد ر  اللهمالي  لاا ةعا لختبر .  

 االختبار المهاري لمهارة تمرير من أسفل بالساعدين معا 

 طريقة االختبار :  -

ي ع الممر  ) المختبر (  ململه الةملا المتعل  ب  يؤد  المهم ه عااا سلي  لرتيح  -

 لصلمم ب لرتيح لليميح ب لرتيح لليسم  

 د رمر )  ا  ره د رتمن ( ) 4)  التسييا : -

 

يؤد  الةملا المهم ه عااا سلي  عحيث ةتتعد   -

 الاره لسمفه المعل  

 شكل ) أ ( • 

 المختبر ) المعل  ( ←  ①

 الممر  لح اسلا ) المتعل  ( ←  ②

 تمرير الاره لح المعل  للمتعل  ←  ③

 

شكل ) •  ب ( 

①  ←

المختبر )  المعل  ( 

 المتعل  المر  لح اسلا ←  ②

                                                                       اتيمبمر تأديه المهم ه← ③

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 (  9ملحق رقم ) 

 في مقررإختبار التحصيل المعرفي 

 الصف الرابع الثانويكرة الطائرة لطالب 

 عزيزتي الطالب : -

  رمء  راءط بذه التعليممر ريدا"  تلليذبم لح  صت ثا اة تبم  .        

  با اإلرمع  .ييا  راءط  ا سؤات عد    -

 يير   ض  إرمع   اثدط ف ط لاا سؤات  إة سيعتبر ةغي . -

 تأ د لح اإلرمع   با  ضعهم . -
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 لملوع الاةا في لامن اإلرمع  . -

 الرجاء ملئ البيانات التالية بدقة :

 اةســــــــــــــ  : -

 اللع الد اسي: -

 العمم الد اسي : -

 أوال : أكمل ما يأتي :

 لةمالرط .............. الااا .للعا  رط ا -3

 اللوز عمبم اط  رط الةمالرط لح يحلا على عدد م  ر لح ........... . -4

 عدد الصعبيح دا ا المعلا لاا فريق ............. ةعا . -9

 للعا  رط الةمالرط  وله ........ م  ب  عرض  .............. م . -6

 .... ,   اعداد عد ي .............. .يل س  اةعداد البد ي إلى اعداد عد ي .......... -1

يتميز ةعا  رط الةمالرط عبعم الللمر البد ي  الخمل  للهم ........    -4

. ..........   .......... 

 تتاــــون لبم اط  رط الةمالرط لح عدد ............ مشوا  . -9

تتاـــون لعب   رط الةمالرط لح لهم ار مسمسي  بي لهم ار ............    -8

 لهم ار ................. 

 المهم ار الهيولي  للهم .................   .................   .................. . -3

 .... .المهم ار الدفمعي  للهم ....................   ..................   ........... -34

 ثانيا : ضع عالمة )  ( أمام العبارة الصحيحة : 

 تلعب كرة الطائرة بــ  -00

 اليد  الرمس . - م

 اليد ف ط . - ف

 اليد  ال دم  الرمس . - ج

 عند استالمك للكرة يكون اتجاه نظرك   -09

 على الارط  لسم   يرا هم . - م

 في اتيمه الخل  .  - ف

 لأللمم  ا على . -ج

  لعابتعتبر كرة الطائرة من األ -03

 اللردي  . - م

 الز ري  .  - ف

 اليممعي  . -ج

 يفوز بمباراة كرة الطائرة من يحصل على عدد أكثر من  -04

 ا بداف . - م

 الل م  . - ف

 . ا   مم -ج

 ال يزيد عدد العبي كرة الطائرة في الملعب للفريق الواحد عن  – 05

 ةعبيح . 8 - م
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 ةعبيح . 1 - ف

 ةعبيح . 4 -ج

 تلعب كرة الطائرة : -06

 للسيدار ف ط .  - م

 للررمت ف ط . -ف

 للسيدار  الررمت . -ج

 تلعب كرة الطائرة على أرض  -07

  ابيه . - م

  للي  .  - ف

 رليدي  . -ج

 أي من هذه المالعب هو ملعب كرة الطائرة  -.0

 

 

 

 تشمل مهارات كرة الطائرة على   -02

 تمرير  تلويا ف ط . - م

 إ سمت  إست بمت ف ط . - ف

 رمي  لم سبق .  -ج

 تستخدم تمريرة من أسفل للمسافات  -91

 ال ليرط . - م

 الةويل   - ف

 للزليا على الخط اةلملي . -ج

 

 تمارس كرة الطائرة في سن  -90

 سله 34 - م

 سله 38 - ف

 رمي  ا عمم   -ج

 عند بدء المباراة البد من تواجد كم العب على األقل  -99

 ةعبيح 1 - م

 ةعبيح 4 - ف

 ةعبيح   9 -ج

هي الوسيلة الوحيدة لتوصيل الكرة لالعب في الملعب ومن مميزاتها أخذ  -93

 مسافة لألمام  

 التلويا - م

 التلةيط - ف

 تمرير  -ج
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 يشكل الساعد والعضد في تمريرة من أسفل  -94

 زا ي  لللرر     -زا ي  ثمدط               ج -زا ي   مالم            ف - م

 عند ضرب االرسال من اسفل البد ان تكون القدمين  -95    

 علي الخط اللهمالي  - م

  با الخط اللهمالي - ف

 ععد الخط اللهمالي -ج

 تتكون مباراة كرة الطائرة من عدد  -96

 شو يح - م

 مشوا  9 - ف

 مشوا  6 -ج

 

(3ملحق رقم )  

 لهم ط اة سمت لح مسلا

      العما الخمل  عملمرثل  اة لي

 ثما الارط

 اللو  التوضيحي  الل م  الللي  اللليا داء 

  وف ثما 

 رط عمليد 

العاسي  لليد 

الضم ع  

للارط ملمم 

اليس  

 اةلمع  

للتارط 

 مسلا الارط

اللظر لوزع علي الارط  -

 علي المامن الذ  سوف 

يير  ضرف اة سمت 

 فيه

 ليا اليذع  ليع لصلمم -

 ض  الررا ململم  بي  -

 لس الررا المسم ي  لليد 

 الضم ع  للارط.

إ  لمء  ليع في  -

 الر بتيح

 

 لهم ط اة سمت لح مسلا

      العما الخمل  عملمرثل  ال م ي 

 لررح  اليد الضم ع  للارط  للم

 اللو  التوضيحي  الل م  الللي  ا داء الللي

  وف لسك 

 رط عمليد 

العاسي  للارط 

ملمم اليس  

 اةلمع  

للتارط مسلا 

 الارط

الو وف  الر بتمن  -

 لل ليتمن  ليص.

تمسك الارط مسلا عمليد  -

العاسي  ملمم للتلع 

 اليس 

لررح  اليد الحملل   -

 للارط ململم   للم .
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لررح  اليد 

العاسي  

الحملل  للارط 

 ملمم اليس 

 ف  الارط ملمم  -

 للتلع اليس  .

تارا  التمريح م  ر  -

لح لرط ل  لراعمط إ  لمء 

الر بتيح  ليلم في  ا 

 م  للخلع.لررح  لصلم

 لهم ط اة سمت لح مسلا

      العما الخمل  عملمرثل  ال مل  

 ا داء الللي

  وف لسك  رط 

عمليد العاسي  

للارط ملمم اليس  

 اةلمع  

للتارط مسلا 

 الارط

ي ع الةملا 

 لع  ط اللهمي  

 اللد  لواره 

للابا  ل   

 ض  إثد  

ال دليح لأللمم 

 ا  ر  للخلع 

ب الارط على 

  اث  اليد غير

الضم ع  ملمم 

 الررا الخللي  .

 الل م  الللي 

علد  ذف اليد الحملل  

للارط  على في ا تلمع 

الاتع ت ريبمً يمررح 

الةملا الذ اع 

الضم ع  ل  ليا اليس  

لأللمم  تضرف الارط 

عمليد  بى لتخذط شاا 

السةح الخم ري للارط  

م  تضرف عم لمع  

لضمول   عضمالهم 

 دافع  . وط 

 اللو  التوضيحي 
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 لهم ط اة سمت لح مسلا

      العما الخمل  عملمرثل  الراعع 

 المتمعع 

 اللو  التوضيحي  الل م  الللي   ا داء الللي 

ضرف الارط 

اليد الضم ع  

ث  لتمعع  اليد 

الضم ع   لع 

الارط   ذلك 

ثر   الت دم 

لصلمم عملررا 

الخللي  

لليد الموازي  

 الضم ع 

ععد ضرف الارط  لع  ط 

اللهمي  لح الملعا عمت من إلي 

المامن المحدد في للعا 

الخل  ب ي وم الةملا ععما 

ثر   المتمعع  للارط عمليد 

الضم ع   ال دم الخللي  

للد وت للملعا عأ لي 

سرع  لتم ذا عذلك  ض  

اةستعداد لمهم ط اةست بمت 

في المامن الخمص عه في 

 الملعا.

 

 لهم ط اةست بمت لح مسلا عمليديح لعم

      العما الخمل  عملمرثل  اة لي

   ل  اةستعداد

 اللو  التوضيحي  الل م  الللي  ا داء الللي

  وف اللظر لصلمم 

 لوزعم علي اليديح 

 الارط ل  إ  لمء في 

الر بتيح  ملمع  

ال دم تاير لصلمم م  

لمامن إست بمت الارط 

لضمولتيح  اليديح 

 اةعهمليح 

 لتصل يح

  ل   -

 اةستعداد.

 ض   -

الذ اعيح عيم ا 

 اليس  .

ثلي الر بتيح  -

 ليص  يوزع ث ا 

 اليس  على ال دليح.

ليا اليذع  -

  ليص لصلمم.
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 لهم ط اةست بمت لح مسلا عمليديح لعم

      العما الخمل  عملمرثل  ال مل  

 توريه لتمعع  الارط

 اللو  التوضيحي  الل م  الللي  اللليا داء 

إست بمت الارط  -

علي  اث  اليديح 

ل  إفرد لللا 

الر بتيح إلي م لي 

لد  لمتمعع  

 توريه الارط إلي 

المامن المحدد 

سواء علي اليديح 

م  إلي المامن 

الوارا الولوت 

إليه الارط في 

 الملعا.

إست بمت الارط  -

لح  ض  اة  لمء 

المةلوف لح 

 يح.الر بت

ليا اليذع  -

  ليص لصلمم.

ض  اةعهمليح  -

 فرد السمعديح إلي 

م لي لد  

ةلتلمص الارط علي 

  اثتهمم .

ضر  ط توزي   -

اللظر علي الارط 

  اليديح.

لتمعع  الارط  -

علرد للملا اليس  

لمتمعع   توريه الارط 

 إلي المامن المةلوف.
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 لعملهم ط تمرير لح مسلا  عملسمعديح 

      العما الخمل  عملمرثل  اة لي

  ض  اةستعداد  البداي 

 اللو  التوضيحي  الل م  الللي  ا داء الللي

اللظر لصلمم  -

 لوزعم علي اليديح 

 الارط ل  إ  لمء في 

الر بتيح  ملمع  ال دم 

تاير لصلمم م  لملامن 

المراد تمرير الارط 

 إليه .

تمرير الارط لح  -

 عمليديح لعماسلا 

) عير ( ل  إ  لمء 

لللا الر بتيح إلي 

م لي لد  تمهيدا 

 لتمرير الارط .

الو وف فتحم  -

ل  ثلي الر بتيح  ليا 

 اليذع لإللمم.

الذ اعمن  -

لمد دان لإللمم 

  سلا عمتسمع 

 اللد .

يوض  الالمن  -

على ععضيهمم 

  تتيهمن  على.

لد الر بتمن  -

للولوت للو وف  لد 

 الذ اعيح لإللمم.

تلمس الارط  -

 عملسمعديح

 

 لهم ط تمرير لح مسلا  عملسمعديح لعم

      العما الخمل  عملمرثل  ال م ي 

  ض  تمرير  توريه الارط

 اللو  التوضيحي  الل م  الللي  ا داء الللي

الو وف فتحمً ل  ثلي  -

الر بتيح  ليا اليذع 

لأللمم  ليصً  يوزع ث ا 

اليس  على ال دليح 

 عملتسم  

الذ اعمن لمد دان  -

لأللمم   سلا عمتسمع 

 اللد 

اليدان  -يوض  الالمن -

على ععضهمم  تتيهمن 

 على ل  التداد 

ملمع  اليدان اإلعهملمن 

لتوازيمن  لتعملدان 

على الاليح ت ريبمً 

لد الر بتيح للولوت  -

الذ اعيح للو وف  لد 

لأللمم عمحمذاط اللد  

 ت دم ا  تمف لأللمم 

 لد اليذع لأللمم 

  على لصلت مء عملارط 

 تحما ث ا اليس  لح 

الررا الخللي  إلى 

 الررا ا لملي 

تلمس الارط  -

عملسمعديح لح الدا ا 

في لسةح  بير 

 يستمر لد اليذع ثتى 

يلا ث ا اليس  على 
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 السمعدان للخم ج 

)يوضح عمللو ( 

 تضرف الارط عملة   

 السمعديح.

 ملمع  ال دليح .

 تمرير لح مسلا  عملسمعديح لعملهم ط 

      العما الخمل  عملمرثل  ال مل  

 لتمعع  الارط

 اللو  التوضيحي  الل م  الللي  ا داء الللي

تمرير الارط  -

علي  اث  اليديح 

ل  إفرد لللا 

الر بتيح إلي 

م لي لد  

لمتمعع   تمرير 

الارط إلي المامن 

المحدد في الملعا  

. 

تمرير الارط لح  -

اة  لمء المةلوف   ض 

 لح الر بتيح .

ليا اليذع  ليص  -

 لصلمم.

ض  اةعهمليح  -

 فرد السمعديح إلي م لي 

لد  ةلتلمص الارط 

 علي  اثتهمم .

ضر  ط توزي   -

اللظر علي الارط  اليديح 

. 

لتمعع  الارط علرد  -

للملا اليس  لمتمعع  

 توريه الارط إلي المامن 

 المةلوف .

 

 

 

  

 


