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 .لعبتي الريشة والكرة الطائرة ،مهارة االرسال ، اثر التعلم المتبادل   : الكلمات المفتاحية

 

 مستخلص البحث

م بدد ل لعبتدي الريشددة والكدرة الطددائرة هدف  البثدا الددت التعدر  للددت ال درو  قددي اثدر   دد  الدتعل  

وتثفيددف  ددنت ا ت ددال اثددر الددتعلم قددي مهددارة االرسددال بدد ل لعبتددي الريشددة والكددرة الطددائرة و  دد  يكددن  

باالضاقة الت تثفيدف اولنيدة تعلدم مهدارة االرسدال بالريشدة واالرسدال بدالكرة ( مثايف –سلبي  -ايجابي)

تخفم الباحثا  المنهج التجريبي لمالئمدة البثدا وبالنمدام الطائرة وايهما يخفم االخر بسرلة التعلم واس

واستنتج الباحثا  وجدند قدرو  .طالبات ( 8)المجمنلات وقسمت الت اربع مجمنلات و   مجمنلة 

قي  سب     اثر التعلم ب ل دقة اداء المهارت ل االرسال بالريشة واالرسال قي الطدائرة ، هنداع لالقدة 

 .ارة االرسال للريشة ومهارة االرسال قي الطائرةا ت ال ايجاب ة ب ل تعلم مه
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Transferring the effect of mutual learning of the skill of serving between 

badminton and volleyball 

search submitted by 

Prof. Hamdan Rahim Raja           Lect. Hala Khaled Zaki 

Hamdan.r.sport@nuc.edu.iq     hala.k.sport@nuc.edu.iq 

Al-Nisour University College - Department of Physical Education 

and Sports Sciences 

     

Abstract 

     The research aims to identify the differences in the effect of 

transferring learning between badminton and volleyball and to determine 

the type of transfer of learning effect on the skill of serving between 

badminton and volleyball and how it is (Positive - Negative - Neutral) In 

addition to determining the priority of learning the skill of serving with 

badminton and serving with volleyball, whichever serves the other at the 

speed of learning, the researchers used the experimental method to suit 

the research and the group system was divided into four groups and each 

group (8) female students. The researchers concluded that there are 

differences in the percentages of transferring the effect of learning 

between the accuracy of the performance of the two skills, the 

shuttlecock and the serve in the plane, there is a positive transmission 

relationship between learning the skill of serving for the shuttle and the 

skill of serving in the plane. 

Keywords: the effect of mutual learning, the skill of serving, badminton 

and volleyball. 
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 الفصل األول
 

 :ف بالبحثيـ التعر2

 :تهمقدمة البحث واهمي  2ـ2

سدد ل تندداولن العنامدد  والعنايددر التددي لهددا دور قعددال قددي العمل ددة التعل م ددة  ث ددر مددل الباحثددا  والفار

ومعرقة مفى تاث رها قي مجال تعلم المهارات بالشدك  الحدث ا ات تلعدب هدلع العنامد  دورا مهمدا قدي 

ا  لعبددة  ددرة الطددائرة تثتدد  مكا ددة متم دد ة لنددف . لمل ددة الددتعلم وخايددة االلمددار الحددت رة والمبتددفئ ل

ضة قي العالم شا ها شدا  ب  دة االلعداال االخدرى ات اخدلت منقعهدا للدت المسدتنى الدفولي متابعي الريا

و للك لعبدة . وبفات الفول تستع ل بالخبرات وته ئة االمكا ات مل اج  النينل الت المستنيات العل ا

الريشددة لمددا تشددهفع قددي هددلع االيددام مددل ت ددفم  ب ددر للددت المسددتنى الددفولي مددل خددالل التندداق  العددالي 

المسددتنيات المت فمددة مدداهن اال  ت جددة التطددنر العلمددي الددلل جعدد  االلعدداال الرياضدد ة تددرتب  بددالعلنم و

 .االخرى  علنم الثر ة وللم الن   وللم ال سلجة وغ رها مل العلنم االخرى

وتكمل اهم ة البثا قي التا  ف للت تسل   الضنء للت مبفا ا ت ال اثر التعلم ب ل االلعداال واسدتخفام  

 ة ل  اس تاث رع للت المتعلم او الاللب وا  هدلع الفراسدة يمثد  مسداهمة جدادة قدي اضداقة دراسدة ب عال

جفيفة تع ز اهم ة تاث ر     اثر التعلم قي اخت ال ال مل والجهف قي تعلد م المهدارات الثر  دة وتثب دت 

.االداء
(1) 

 : مشكلة البحث  2-1

 :اهداف البحث 0ـ2

 . ت ال التعلم ب ل لعبتي الريشة والكرة الطائرةـ التعر  للت ال رو  قي اثر ا1

ايجدابي ـ سدلبي ـ ) ـ تثفيف  نت ا ت ال اثر التعلم قي مهارة االرسال ب ل لعبتي الريشة والكرة الطائرة2

 ( مثايف

ـ تثفيف اولنية تعلم مهارة االرسال الريشة واالرسال المناج  بالكرة الطائرة وايهما يخفم االخر قدي 3

 .مسرلة التعل

 :البثا  تا قرض 4ـ1

الريشدة ) ـ وجند قرو  تات داللة اححائ ة قي     اثر التعلم ب ل مهارتي االرسال قي  لتدا اللعبتد ل1

 (.والكرة الطائرة

ـدد وجددند   دد  ايجددابي بدد ل مهددارة االرسددال بالريشددة ومهددارة االرسددال مددل االللددت المناجدد  بددالكرة 2

 .الطائرة

 :مجاالت البثا 5ـ1

 .مبتفئن لعبتي الريشة والكرة الطائرة قي متنسطة الجامعة مثاقمة بتفاد: بشرلـ المجال ال1

 .22/5/2112ولتاية  2/4/2112المفة مل : ـ المجال ال ما ي2

 .ال الة الفاخل ة قي متنسطة الجامعة قي مثاقمة بتفاد: ـ المجال المكا ي3
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 الثاني الفصل
 منهج البحث واجراءاته الميدانية 1

 .منهج البحث2ـ1

لمالئمة طب عدة المشدكلة والنيدنل ( باسلنال المجمنلات المتكاقئة)استخفم الباحثا  المنهج التجريبي 

1).الت تث  ق اهفا  البثا قضال لل  ن   يهتم بفقة النشاط العلمي باطار استخفام التجربة
1

)
2

 

 مجتمع البحث وعينته مجتمع البحث  1ـ1

"الشد اء الدلل يكن دن  منضدنت مشدكلة البثدااالقراد او االشدخا  او ا"هن    
(23 )

لدلا حدفد الباحدا 

مجتمع البثا المتمثلة بدالاللب نل المبتدفئ ل للعبتدي الريشدة والكدرة الطدائرة قدي متنسدطة الجامعدة قدي 

اللبا منهم وبالطري ة العشدنائ ة ( 12اللبا تم اخت ار  22مثاقمة بتفاد، ات بلغ مجتمع البثا للريشة 

سددم ت هددلع المجمنلددة االولددت ) مددل مجتمددع البثددا % 72،7لبثددا االولددت وبنسددبة ل مثلددن ل نددة ا

اللبددا مددنهم ( 12)اللبدا تددم اخت ددار ( 22)ب نمددا بلددغ مجتمدع البثددا الكددرة الطددائرة ( بمجمنلدة الريشددة

سدم ت هددلع ) مجتمدع البثدا %21، 5وبالطري دة العشدنائ ة ايضدا ل مثلددن ل ندة البثدا الثا  دة وبنسددبة 

ات تم استبعاد الاللب ل الليل لم يلت منا وينايلن التجربدة الدليل (.   ة بمجمنلة الطائرةالمجمنلة الثا

سدنة وهددي المدار ل نددة البثدا للمجمددنلت ل ل حدبا مجمددنت ( 12ـدد14)قلدت المددارهم او زادت لدل 

اللبدد ل، ضددابطة ( 8)اللددب مددنزل ل للددت المجمنلددة التجريب ددة االولددت( 32)اقددراد الع نددة بالكامدد  

 .اللب ل( 8)اللب ل وضابطة ثا  ة( 8)اللب ل، ومجمنلة تجريب ة ثا  ة( 8)اولت

 :تجانس وتكافؤ العينة 0ـ1

 :تجانس العينة 2ـ0ـ1

قبددد  الشدددروت بتطب دددق التجربدددة الرئ سدددة قدددام الباحثدددا  بددداجراء تجدددا   للع ندددة ولكاقدددة اقرادهدددا قدددي 

تكداقؤ مجمدنلتي : 2ـد3ـد2.ت لقضال لل تكاقؤ المجمنلت ل التجريب ( الطنل، النز ، العمر)متت رات

 :البثا قي االختبارات المهارية
 ( 2)جدول 

 يبين تكافؤ مجموعتي البحث في االختبارات المهارية القبلية
 

                                                
 

 
2

)
: وج   مثجنال 

 23،  1222، بتفاد، دار الثكمة للطبالة والنشر،2طرائق البثا العلمي ومناهج ، ط

  .115دار مجفالول للنشر، لما ،    -اسال ب  -ادوات  -البثا العلمي وم هنم :   لب فات واخرو توقا( 3

 

 مجموعة الطائرة المجموعة الريشة االختبارات
قيمة ت 

 المحتسبة

نوع الداللة 

 االحصائية

   ع   س   ع   س   المجموعة

اخنبار االداء الفني 

 رسال للريشةلمهارة اال
09.0 39.2 09.2 39.0 290. 

غير 

 معنوي

اختبار الدقة لمهارة 

 االرسال للريشة
19.2 39.0 1911 3901 2930 

غير 

 معنوي

اختبار االداء الفني 

 لمهارة االرسال بالطائرة

غير  3922 .392 09.0 .391 0912

 معنوي

اختباااااار الدقاااااة لمهاااااارة 

 االرسال بالكرة الطائرة

غير  391 39.0 .29 .390 ..29

 معنوي
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 (الوسائل واالدوات واالجهزة المستخدمة) .ـ1

استخفم الباحثا  قي ا جاز بثثهمدا لدفة وسدائ  وادوات واجهد ة قضدال لدل المحدادر والمراجدع تات 

 .العالقة واستمارة ت نيم االداء

 :التجريبي للمجموعتين التصميم .ـ1 

اسددتخفم البدداحث ل تحددم م مايكدد  
(1)

ات ا  هددلا التحددم م يمثدد  مجمددنلت ل، المجمنلددة االولددت تددتعلم  

االرسدال ) قال تتعلم شي قب  تعلمها المهمدة الثا  دة( االرسال مل االللت المناج  بالكرة الطائرة) مهمة

نلددة التجريب ددة االولددت والمجمنلددة الثا  ددة لهددا ثددم يددتم اختبددار   دد  اثددر الددتعلم للمجم( المسددت  م للريشددة

 . بمهارة االرسال المست  م للريشة

ولهددا مجمنلددة ثا  ددة ( االرسددال المسددت  م للريشددة)امدا المجمنلددة التجريب ددة الثا  ددة قا هددا تددتعلم مهمدة 

ثدم يدتم . (االرسال مل االللت المناج  المناجد  بدالكرة الطدائرة) التتعلم شيء قب  تعلمها المهمة الثا  ة

 (.االرسال مل االللت المناج  بالكرة الطائرة)اختبار     اثر التعلم للمجمنلة التجريب ة الثا  ة 

 :اختيار االختبارات المستخدمة في البحث 0ـ1 

مدددل خدددالل اطدددالت الباحثدددا  للدددت المحدددادر والمراجدددع العرب دددة واالجنب دددة واالطدددالت للدددت بثدددن  

 .للك ق ف التمف الباحثا  بعض االختبارات الم ننةودراسات الماجست ر والف تنراع، ل

 :تثفيف اختبارات االرسال للريشة 3ـ2ـ3

 :لمهارة االرسال المست  م للريشة( التكن ك)تثفيف اختبار ت نيم االداء ال ني 4ـ2ـ3

هدا قام الباحا بتحم م استمارة ت نيم تمم ت س مات لت نيم االداء ال ني لمهارة االرسدال والتدي التمدف ق 

 :للت البناء الماهرل للمهارة قي لمل ة الت نيم، وللت وقق اقسام المهارة الثالثة وهي

 .ـ ال سم التثض رل1

 .ـ ال سم الرئ سي2

اقترح الباحثا  لك  قسم مل االقسام الثالثة درجات مثدفدة للمدا ا  الفرجدة النهائ دة . ـ ال سم النهائي3

هدلع االسدتمارة للدت لدفد مدل الخبدراء والمختحد ل  درجدات ثدم قدام الباحدا بعدر ( 11)للت نيم هي

ح ا قدام الخبدراء والمختحدن  باخت دار اقضد  ت سد م ( العاال المضرال والريشة)ضمل اختحايات 

لت نيم االداء ال ني لتلك المهارة وبعف جمع االستمارات وقرز الب ا ات المنجندة ق ها واسدتخرا   تدائج 

 :الترش ا التمف الباحا للت مايلي

 :لمهارة االرسال وتلك بمنا االقسام( التكن ك)لت س م الثا ي تو التسلس  الثا ي لت نيم االداء ال ني ـ ا

 .درجات(4)ـ ال سم التثض رل ـ 1

 .درجات( 3)ـ ال سم الرئ سي ـ2

 .درجات( 3)ـ ال سم الختامي ـ

 (%71)مختار هي ات ظهرت النتائج ا  النسبة المئنية الت ا  الخبراء والمختح ل حنل الت س م ال
 (2)جدول رقم 

 

 (.2)ودرجة حرية ( .393)عند مستوى داللة ( .192= )قيمة ت الجدولية

المهااااااارة 

 المبحوثة

عاااااااااااااااادد  الختامي الرئيسي التحضيري التقاسيم

 الخبراء

النسااااااااابة 

 المئوية

التقسااااااايم 

 المختار

التقساااااااايم  االرسال

 االول

      

التقساااااااايم 

 الثاني

. 0 0 2 23% # 
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 : االختبارات المستخدمة في مهارة الريشة 1-2

 .لمهارة االرسال المست  م بالريشة( التكن ك)اختبار االداء ال ني -1

 اختبار االداء ال ني لمهارة االرسال. 

  &شدك  المداهرل ت دنيم االداء ال ندي لمهدارة االرسدال المسدت  م مدل خدالل ال :الهدف من االختباار

 :القسام المهارة الثالثة وهي

 .ـ قسم التثض رل1

 .ـ ال سم الرئ سي2

 .ـ ال سم الختامي3

 سد ت اسدتمارة ( 4)رسشة لفد( 12)ملعب ريشة قا ن ي مضارال ريشة لفد :االدوات المستخدمة

 .ت نيم معفة مسب ا مل قب  الباحا  ام را تحنير قفين

 لدد  خدد  ال الددفة قددي المنط ددة المخححددة الداء االرسددال ي دد  الاللددب المختبددر خ :طريقااة االداء

مثدداوال اداء هددلع المهددارة بحددنرة يددث ثة لتعبددر الكددرة الشددبكة الددت منط ددة االرسددال قددي الجهددة 

 .الم ابلة مل الملعب

 مثاوالت متتال ة( 3)لك  اللب  :شروط االداء. 

 او سد نطها قدي  قدي حالدة سد نط الكدرة خدار  حدفود الملعدب( يد ر)يثح  الاللب المختبر للت

 .الشبكة او قي حالة اداء االرسال بالطري ة غ ر المت ق لل ها

 ي ددنم م نمددا  اثنددا  بت ددنيم المثدداوالت الددثال  لكدد  اللددب مختبددر ويمددنا لنهددا ثددال   :التسااجيل

درجدات منزلدة للدت ( 11)درجات لل    م نم للما ا  درجة الت نيم النهائي لك  مثاولدة هدي 

 :وهي اقسام المهارة الثالثة

 .درجات(4)ال سم التثض رل ـ ـ 2

 .درجات( 3)ـ  ـ القسم الرئيسي1

 .درجات( 3)ـ ال سم الختامي ـ 3

 

التقساااااااايم 

 الثالث

  ـ ـ 1 0 1

التقساااااااايم 

 الرابع

. . 1 2 23%  

التقساااااااايم 

 سالخام

  ـ ـ . 1 .

التقساااااااايم  

 المضاف
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 :التجربة االستطالعية 0ـ1

تددفريبا لمل ددا للباحثددا  للنقددن  بن سدد  للددت السددلب ات "ا  التجربددة االسددتطالل ة هددي لبددارة لددل 

"اديها مست بالوااليجاب ات التي ت ابل  اثناء اجراء االختبارات لت 
(1.)1 

ولل   قام الباحثا  باجراء تجربت ل استطالل ت ل احفهما بالريشة قي االرسال المست  م للدت ل ندة 

اللبدد ل، ( 2)لشدنائ ة مددل خدار  ل نددة البثدا قددي متنسدطة الجامعددة قدي مثاقمددة بتدفاد ولددفدهم

اللب ل وتلك قي يدنم ( 2)وتجربة ثا  ة بالكرة الطائرة قي مهارة االرسال مل االللت و ا  لفدهم

 :و ا  الهف  مل التجربت ل ماياتي 2/4/2112االربعاء المحاد  

 .ـ معرقة مفى مالئمة االختبارات لع نة البثا1

 .ـ معرقة النقت المستتر  قي الطاء النحفة التعل م ة ومعرقة وقت اجراء االختبارات2

 .ة لل  ام بادوارهمـ تنم م لم  ال ريق المسالف والطائهم التنج هات المطلنب3

 .ـ معرقة الحعنبات التي قف تناج  مجريات العم  ومعالجتها4

 .ـ التعر  للت مفى قهم واست عاال الاللب ل بم ردات االختبارات المهارية5

 :من خالل التجربة االستطالعية، توصل الباحث الى

 .ـ يالح ة جم ع االختبارات المستخفمة قي التجربة1

 .المستخفمة للعم  التجريبيـ يالح ة االدوات 2

 .ـ حسل اداء ال ريق المسالف3

 :اجراءات البحث الميدانية 0ـ1

 :االختبارات القبلية 2ـ0ـ1

قددام الباحثددا  بدداجراء وحددفت ل تعل م تدد ل تعددري  ت ل اول تدد ل لكدد  مجمنلددة للددت حددفة وتلددك يددنمي 

م تد ل اول تدد ل لمجمنلددة ات تدم الطدداء وحددفت ل تعل ( 2،11/2112)الثالثداء واالربعدداء المحددادق ل

االرسددال المناجدد  مددل االللددت بددالكرة الطددائرة وتضددمل ق هددا شددرح المهددارة مددع االسددتعا ة بددبعض 

الحنر والرسنمات الخاية بتلك المهارة ثم لر   منت  اولي وتلك للنينل باقراد الع نة الدت 

 .ل بل ةقهم الع نة الت قهم وادراع المهارة بشك  ج ف مل اج  اجراء االختبارات ا

تم الطاء وحفت ل تعل م ت ل اول ت ل لمجمنلة االرسال المست  م للريشة تضدمنت هدلع النحدفة   د  

خطنات النحفة التعل م ة االولت قي المهارة االولت مل شرح ولر  المهارة وبعف تلك تم اجدراء 

ة لمهددارة لت ددنيم االداء ال نددي والفقدد( 11/4/2112)االختبددارات ال بل ددة يددنم الخمدد   المحدداد  

                                                
1

االختبارات وال  اس والت نيم قي الترب ة الرياض ة، المني ، مطبعة التعل م : قاسم حسل المنفالول واخرو (  

 .117العالي،   
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االرسال قي  ال اللعبت ل وقف تم استخفام استمارات معفة مسب ا قي ت دنيم المهدارة قدي  دال اللعبتد ل 

مددل قبدد  م نمددا  اثنددا  قددي  ددال اللعبتدد ل يددتم بعددفها اخت ددار اقضدد  درجددة لكدد  م ددنم ومددل خددالل 

 .استخرا  اقض  ثال  درجات ويتم احتساال الفرجة النهائ ة لك  اللب

 :التعليمي المنهج 1ـ0ـ1

تم تطب ق المنهج التعل مي لمهارتي االرسال المست  م للريشة ومهارة االرسال مدل االللدت بدالكرة 

الطائرة مل قب  مفربي متنسطة الجامعة قي الريشدة والكدرة الطدائرة وتلدك يدنم السدبت المحداد  

م دة اسدبنل ا وحدفات تعل  3ح ا استمر المدنهج التعل مدي لمدفة اربدع اسداب ع بناقدع ( 13/4/2112

وحددفة تعل م ددة لكدد  مجمنلددة ح ددا ا تهددت المددنهج يددنم ( 12)وبددللك بلددغ لددفد النحددفات التعل م ددة 

 (.2/5/2112الخم   المحاد  

ح ا قام المفربا  بتن  ل وحفات المنهج بشك  متعاقب خالل االسدبنت ح دا بدفات ل ن دة الريشدة 

وقف ( االحف والثالثاء والخم  )الطائرة ينم ب نما  ا ت ل نة الكرة ( السبت واالثن ل واالربعاء)ينم

حددر  الباحددا للددت تددنق ر  اقددة المتطلبددات الالزمددة ال جدداح تن  ددل المددنهج المعددف ايددال مددل قبدد  

المفرب ل وبالطري ة الج ئ ة ثم استخفام اسلنال التكرارات بما يتالئم وزمل النحفة التعل م دة ح دا 

تكدرار قدي النحدفة التعل م دة الناحدفة وبدللك ايدبا ( 31)قام الباحا بتثب ت لفد التكرارات بناقدع 

تكرار قدي  د  وحدفة تعل م دة ولكدال المهدارت ل وتلدك مدل اجد  ايجداد ( 31)ل اما للت المتعلم اداء 

 .قرية متساوية قي تعل م  ال المهارت ل ولجم ع اقراد الع نة

 :االختبارات البعدية 0ـ0ـ1

 22/5/2112قام الباحثا  بعف اال تهاء مل المنهج باجراء االختبارات البعفية بتاريخ 

 الوسائل االحصائية.-1

 :استخفم الباحثا  النسائ  االححائ ة المناسبة للتعر  للت  تائج الفراسة

)_____مج س__= س  : النس  الثسابي: اوال
1

) 

                                       

 

 

 

 

                                                
1

، لما ، 1االححائ ة قي مجاالت البثن  التربنية، ط االسال ب: مثمف جاسم ال اسرل ومروا  لبف المج ف(  

 .137مؤسسة النرا ،  
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 ل الثالثالفص

 .عرض وتحليل مناقشة النتائج -0

 (1)جدول 

 لمهارة االرسال القطري ( التكنيك)يوضح نتائج االختبار القبلي لالداء الفني 

 المحتسبة لمجموعة االولى الطائرة والمجموعة الريشة الطائرة( ت)وقيمة

 المجموعة المهارة الفعالية

 القبلي االختبار
قيمة ت 

 المحتسبة

قيمة ت 

 وليةالجد

نوع الداللة 

 او النتيجة

- +ع س  

الريشة 

 الطائرة
 االرسال

 39.0 09.1 الطائرة

 عشوائي .192 .290

 39.2 ..09 الريشة

 .2ودرجة حرية(.393)عند مستوى داللة( .192=)قيمة ت الدولية

 (0)جدول 

 نتائج االختبار القبلي لمهارة االرسال من االعلى يبين

 محتسبة للمجموعتين بالكرة الطائرةال( ت)وقيمة  

 المجموعة المهارة الفعالية

 القبلي االختبار
قيمة ت 

 المحتسبة

قيمة ت 

 الجدولية

نوع الداللة او 

 النتيجة

- +ع س  

 االرسال الطائرة

 3903 09.0 الطائرة

 عشوائي .192 3922

 3910 0911 الريشة

 .2ودرجة حرية(.393)ةعند مستوى دالل( .192=)قيمة ت الدولية
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 (.)جدول 

 المحتسبة للمجموعتين بالريشة( ت)نتائج االختبار القبلي لمهارة االرسال وقيمة  يبين

 

 

 (.)جدول 

 المحتسبة للمجموعتين بالطائرة( ت)نتائج االختبار القبلي لمهارة االرسال وقيمة  بيني

 

 

 

 

 

 المجموعة المهارة الفعالية

 البعدي االختبار
قيمة ت 

 المحتسبة

قيمة ت 

 الجدولية

نوع الداللة 

 او النتيجة

- +ع س  

 االرسال الريشة

 3912 09.0 الطائرة

 معنوي .192 2390

 3922 ..29 الريشة

 .2ودرجة حرية(.393)عند مستوى داللة( .192=)قيمة ت الدولية

 المجموعة المهارة الفعالية

 البعدي االختبار
قيمة ت 

 المحتسبة

قيمة ت 

 الجدولية

نوع الداللة او 

 النتيجة

- +ع س  

 االرسال الطائرة

 3912 09.0 الطائرة

 معنوي .192 2393

 .391 2900 الريشة

 .2ودرجة حرية(.393)عند مستوى داللة( .192=)قيمة ت الدولية
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 ( 0)جدول 

 المحتسبة للمجموعتين بالريشة (ت)نتائج االختبار القبلي لقياس الدقة لمهارة االرسال وقيمة  يبين 

 

 المجموعة المهارة الفعالية

 القبلي االختبار
قيمة ت 

 المحتسبة

قيمة ت 

 الجدولية

نوع الداللة او 

 النتيجة

- +ع س  

 االرسال الريشة

 3901 1911 الطائرة

 عشوائي .192 2930

 39.0 19.2 الريشة

 .2ودرجة حرية(.393)عند مستوى داللة( .192=)قيمة ت الجدولية

 

 (2)جدول 

 المحتسبة للمجموعتين بالريشة( ت)نتائج االختبار القبلي لقياس الدقة لمهارة االرسال وقيمة  يبين 

 

 

 المجموعة المهارة الفعالية

 القبلي االختبار
قيمة ت 

 المحتسبة

قيمة ت 

 الجدولية

نوع الداللة او 

 النتيجة

- +ع س  

 االرسال الطائرة

 39.0 .29 الطائرة

 عشوائي .192 391

 .390 ..29 الريشة

 .2ودرجة حرية(.393)عند مستوى داللة( .192=)قيمة ت الجدولية
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 ( 0)جدول 

 يبين نسبة االنتقال عن طريق االحتمالية القصوى ولمجاميع البحث في اختبارات قياس الدقة

 االختبار التصميم
مجموعة 

 الطائرة

مجموعة 

 الريشة

ات المعالج

 االحصائية
 النسبة المئوية

—تعلم ريشة

مجموعة )طائرة

 (الطائرة

االرسال في كرة 

 الطائرة
2902 0911 

2902-0911 

1.-0911  

*233 

12% 

 ---تعلم طائرة

مجموعة )ريشة 

 (الريشة

االرسال في 

 الريشة
092. .9.0 

0922-.9.. 

03-.9..   

*233 

.% 

 

 :مناقشة النتائج

الريشددة )يددة بالبثددا والتددي تددم الثحددنل لل هددا مددل  تددائج الع نتدد ل مددل خددالل لددر  النتددائج الخا

ا  ل ندة البثدا للمجمدنلت ل  5و4قي  تائج االداء ال ني التكن ك ح ا يتب ل خالل الجفاول ( والطائرة

 .باالرسال قي الطائرة والريشة  ال حسب مجمنلت  لخطة بفء التجربة و ا ت ال رو  لشنائ ة

هنداع قدرو  معننيدة بد ل االختبدارات ال بل دة والبعفيدة قدي اختبدار االداء   الحظ ا  7و2ومل الجفول 

ال ني التكن دك وللمجمدنلت ل الطدائرة والريشدة ولحدالا االختبدارات البعفيدة ولكدال المجمدنلت ل وهدلا 

يفل للت قعال ة المنهج التعل مي المتبع مل قب  المفرب ل وبالطري دة الج ئ دة وباسدلنال التكدرارات بمدا 

م وزمل النحفة التعل م ة باالضاقة الت ا  المنهج التعل مي ي ود المتعلم با ماط مختل ة مل التتلية يتالئ

الراجعة ح ا تعم  التتلية الراجعة للت تشج ع االستجابات الثر  ة المناسدبة لدل تكدرار االداء ال  

.)التشج ع ينضا للمتعلم ماهن مطلنال من  للت النثن الحث ا
1

) 

للمجمددنلت ل  الحددظ قددي مجمنلددة الريشددة  2و8ج االختبددارات البعفيددة قددي جدفول امدا بخحددن   تددائ

وهدلا يدفل للدت ا  . ح  ت  تائج اقض  مل المجمنلة الثا  ة قي اختبدار اداء االرسدال للريشدة البعدفل

مجمنلة الريشة ححلت للت خبرة مل تعلم االرسال قي  رة الطائرة اثرت بشك  ايجابي قدي اختبدار 

بدا  المنقد  االول سدهلت مدل تعلدم المهمدة الثا  دة ( ويندتج)شة وهلا يت ق مع ماجداء بد  االرسال بالري

 ت جة تشاب  المكن ات والمث درات بد ل المهدارت ل قدي االرسدال بدالكرة الطدائرة و االرسدال قدي الريشدة 

ء بد ل ح ا ا  تعلم االرسال الطت خبرة واسعة للمتعلم ل باداء اختبار االرسدال بالريشدة لتشداب  االدا

.المهارت ل وهلا مايسمت باال ت ال االق ي الجا بي او العرضي
2

 

يبد ل ا  ل ندة البثدا للمجمدنلت ل  ا دت متكاقئدة قدي اختبدار الفقدة قدي مهدارة  11و11اما قي جدفول 

االرسال للريشة ومهارة االرسال بالطائرة  ال حسدب مجمدنلت ل لجمدة بدفء التجربدة و ا دت ال درو  

.)لشنائ ة
3

) 

 الحدظ ا  هنالدك قدرو  معننيدة بد ل االختبدارات ال بل دة والبعفيدة قدي اختبدار دقدة  13و12ل اما جدفو

االداء للمجمنلت ل ولحالا االختبارات البعفيدة ولكد  المجمدنلت ل االولدت والثا  دة قدي  د  مجمنلدة 

ائرة يع ي  الباحثدا  الدت ا  المدنهج المسدتخفم مدل قبد   دال المدفرب ل قدي تعلدم االرسدال بالريشدة والطد

للمجمنلت ل تو قعال ة لال ة قي تعلم وات ا  
4

 دال المهدارت ل بشدك  يدث ا بمدا يدتالئم والمدار الع ندة 

باالضاقة الت االسلنال المتبع لتتلية الراجعة مل خالل لمل ة التحث ا وتج ئة الثر ة جم عهدا ادت 

 .ئها مل قب  الع نةللمهارت ل وبالتالي ادى الت دقة قي ادا( التكن ك)الت ات ا  االداء ال ني

                                                
2
 .2.3، ص.133مصدر سبق ذكره، : قاسم لزام صبر(  

 

1
 .22، ص.2.0مصدر سبق ذكره، : وينتج ارنوف(  

 

0
 12،ص0..2مصدر سبق ذكره، : نزار مجيد الطالب(  
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 رى ا  المجمنلة االولت للريشة ح  ت  تائج اقض  مل المجمنلدة  15و14ولنف مالحمتنا للجفول 

الثا  ة قي اختبار دقة اداء االرسال بالريشة وهلا يفل للدت ا  المجمنلدة االولدت قدي الريشدة ححدلت 

بشك  ايجابي قدي اختبدار دقدة اداء للت خبرة ودراية قي تعلم وات ا  االرسال قي  رة الطائرة مما اثر 

االرسالبالريشة اما المجمنلة الثا  ة قي  رة الطائرة ق ف ح  ت  تائج اقض  مل المجمنلدة الثا  دة قدي 

االختبار البعفل لفقة اداء االرسال وهلا يفل للت ا  المجمنلة الطائرة ححلت للت خبدرة ودقدة قدي 

دقة اداء الع نة قي اداء االرسال للطائرة وهلا يدفل للدت تعلم اداء االرسال مما اثر بشك  ايجابي للت 

.ا  مجمنلة الطائرة قف است ادت بشك  اساسي مل دقة اداء وتعلم االرسال
1

 

 الحظ الت ا   سبة التطنر الثايلة قي تعلم االداء ال ندي والفقدة بد ل  17و12لنف مالحمتنا للجفول 

 تددائج اقضدد  قددي االختبددارات البعفيددة ح ددا ح  ددت  االختبدداريل ال بلددي والبعددفل وللمهددارت ل قددف ح  ددت

قدي دقدة % 23.51قدي االداء ال ندي ب نمدا ح  دت  سدبة % 47.53مجمنلة الريشة  سبة تطنر بلتدت 

قدي االداء ال ندي % 52.12اختبار مهارة االرسال اما المجمنلة الطائرة قف ح  ت  سدبة تطدنر بلتدت 

هارة االرسال مل االللت يع ي  الباحا الدت ا  هدلا قي دقة اداء اختبار م% 75.12ب نما ح  ت  سبة 

 . التطنر جاء  ت جة قالل ة المنهج التعل مي لكال المهارت ل ح ا ت نقت المجمنلت ل قي  سب التطنر

وجند قدرو  قدي  سدب ا ت دال الدتعلم بد ل المجمدنلت ل قدي  دال االختبداريل  12و18 الحظ قي جفول 

قددي االداء ال نددي التكن ددك ومددل خددالل  تددائج ا ت ددال اثددر الددتعلم ( ةاختبددار االداء ال نددي واختبددار الفقدد)

% 32مجمنلة الطائرة ب ل تعلدم االرسدال قدي الريشدة وتعلدم االرسدال قدي الطدائرة  ا دت  سدبة الن د  

% )21ب نما  ا ت  سبة الن   قي اختبار الفقة 
2

) 

االرسددال قددي الطددائرة وتعلددم امددا قددي مجمنلددة الريشددة ومددل خددالل  تددائج ا ت ددال اثددر الددتعلم بدد ل تعلددم 

ممدا ت دفم %. 2ب نمدا  ا دت  سدبة الن د  قدي اختبدار الفقدة% 22االرسال قدي الريشدة  ا دت  سدبة الن د  

الالع  ستفل للت ا   سبة     اثدر الدتعلم مدل المجمنلدة االولدت قدي الطدائرة  ا دت لال دة قدي اختبدار 

سددال بالريشددة لضددما  ا ت ددال اثددر الددتعلم مددل االداء ال نددي والفقددة ال ا نددا يجددب ا   بددفء قددي تعلدد م االر

االرسدال ويعد ل الباحثدا  سددبب ت دن  مهدارة االرسددال للريشدة الدت دقدة هددلع المهدارة وا  تعلدم ادائهددا 

بشك  يث ا يعطي المدتعلم قدفرة لال دة للدت تعمد م بر امجهدا الناسدع والدلل يتكدن  مدل لدفة اجد اء 

 .ي الريشةوتثتا  الت تر    وقفرة وادراع واحساس لالي ق
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