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مستخمص البحث بالمغة العربية.

ىدفت الدراسة في التعرف عمى مدى فاعمية استخدام األسموب -التدريسي الغير مباشر (االكتشاف
المتشعب) في تعمم ميارة التمرير من األعمى في الكرة الطائرة لدى عينة البحث وقد افترضت الباحثة ان ىناك فروض
ذات داللة إحصائية في االختبار البعدي لعينة البحث في تعمم ميارة التمرير من األعمى في الكرة الطائرة ,لذلك تم
استخدام المنيج التجريبي عمى عينة من طالبات الصف الثاني متوسط في مدرسة عراق الصمود األساسية والبالغ عددىن
( )23طالبة  ,وبعد االنتياء من اإلجراءات البحث تم التوصل إلى نتائج واضحة بين االختبارين القبمي والبعدي ولصالح
االختبار البعدي في تعمم الطالبات ميارة التمرير من األعمى في الكرة الطائرة

Abstract.
The Effect Of Divergent Discovery Teaching Style On Learning Overhead Pass In
Volleyball For 2nd Stage Secondary School Female Students
The aim of the research is to identify the effect of suing divergent discovery style
on learning overhead passing in volleyball for. The researchers hypothesized significant
statistical differences in posttest in learning overhead pass in volleyball. The researcher used
the experimental method. The subjects were 12 female students from the Iraq Al Semood
secondary school. The researchers concluded that the teaching style have a significant
statistical in the experimental group posttest for 2nd stage students in volleyball overhead
pass
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 -1المبحث األول :التعريف بالبحث.
 1-1مقدمة البحث وأهميته:
أن العممية التدريسية تتطمب من المعممين المزيد من المعرفة واالطالع في اختيار أفضل األساليب
التدريسية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة لتسيل عممية التعمم وأيضا تساعد عمى االقتصاد بالجيد والوقت ولكن يبقى
المعمم في أتباع نفس األسموب مع المتعممين ,ولعدم وجود أسموب واحد من األساليب يمكن إن يكون األفضل أو األمثل
في التنمية الكاممة لممتعمم ,لذا فأن المعمم الجيد والمتابع ىو الذي يستطيع إن يقدم الحديث والمتطور وبما يستخدمو في
كل أسموب من أىدافو وفوائده ومدى مالئمتو مع المتعممين مما يجعل موقف المتعمم ايجابياً وفعاالً خالل الدرس ومن ىذه
األساليب التدريسية الغير مباشرة ىو أسموب التدريس المتشعب الذي يساىم بالق اررات السموكية من الحد األدنى إلى الحد
األعمى والوصول إلى األفضل في عممية التدريس الجيد والفعال إذ يقوم المعمم فيو (اتخاذ الق اررات في مرحمة التخطيط
التي تقع عمى عاتقو بصياغة األسئمة وترتيبيا)
وتذكر أىمية البحث بأن التربية الرياضية امتازت بمستويات مختمفة وتعددت ممارساتيا وأغراضيا كون
مشكالتيا تتجدد وتتغير بمرور الزمن وتقدم الحضارة ولكن تبقى الحاجة إلى مالحظاتيا والتغمب عمى تمك المشكالت
وذلك سعيا لتحقيق مستوى أفضل من خالل التعمم والتعميم واالىتمام بالتجديد وعدم التقيد بأساليب تعميمية ثابتة

 2-1مشكمة البحث:
أن لعبة الكرة الطائرة تعد من األلعاب ذات الميارات الحركية التي تتطمب االرتقاء بمستوى التعمم لمميارات
الذي بدوره ينعكس عمى تطوير مستوى األداء ليا
ومن خالل خبرة الباحثة الميدانية كونيا مدرسة بالتربية الرياضية وعمى اطالع جيد بقدرة الطالبات وجدت
ىناك ضعفا في مستوى األداء المياري لطالبات المرحمة المتوسطة وىذا بالتأكيد يؤدي إلى ضعف في لعبة الكرة الطائرة
لديين وخاصا في ميارة التمرير بالكرة الطائرة

 3-1هدف البحث:


التعرف عمى تأثير استخدام األسموب التدريسي الغير مباشر (المتشعب) في تعمم ميارة التمرير من األعمى في
الكرة الطائرة لطالبات الصف الثاني متوسط

 4-1فرض البحث:


ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج االختبارات القبمية والبعدية باستخدام األسموب التدريسي الغير
ا لمباشرة (المتشعب) في تعمم ميارة التمرير من األعمى في الكرة الطائرة لصالح االختبارات البعدية بين عينة
البحث
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 5-1مجاالت البحث:
 1-5-1المجال البشري :طالبات الصف الثاني متوسط في مدرسة عراق الصمود األساسية المديرية العامة لتربية
بغداد الكرخ 3/
 2-5-1المجال ألزماني :من 3127/3/29م ولغاية 3127/4/8م
 3-5-1المجال المكاني :ممعب الكرة الطائرة الخارجي في مدرسة عراق الصمود األساسية

 6-1تحديد المصطمحات:
 .1أساليب التدريس المباشرة :ذلك النوع من أساليب التدريس الذي يتكون من أراء وأفكار المدرس الذاتية
(الخاصة) ويقوم عمل متعمم ونقد سموكو ()287 :3
 .2أساليب التدريس الغير المباشرة :ذلك النوع من األساليب التي تشمل في امتصاص أراء وأفكار المتعممين مع
تشجيع واضح من قبل المدرس إلشراكيم في العممية التعميمية وذلك في قبول مشاعرىم ()288 :3

 -2المبحث الثاني :الدراسات النظرية.
 1-2مفهوم األسموب التدريسي:
أن مفيوم أسموب التدريس مرتبط بمفيوم التدريس الذي يعتبر ىو الحصيمة الناتجة من تفاعل المعمم
والمتعمم والمنيج وىذه الحصيمة البد ليا من أسموب خاص ومعين ,لذلك يجب عمى المعمم أن توفر جميع اإلمكانيات
والوسائل من خالل استخداميا من اجل الحصول إلى األىداف المنشودة لذلك نجد أن لكل معمم الحق في اختيار
األسموب المناسب الذي يتالءم مع اإلمكانيات والوسائل ومستوى المتعممين حتى يستطيع تطبيق المنيج وفقا لممفردات
الموجودة أن أساليب التدريس في التربية الرياضية قد تطورت وتنوعت مما أدى إلى استخدام المعممات إلى أكثر من
أسموب لنقل األفكار والمعمومات إلى المتعممين كذلك مواجية الفر وقات الفردية بأفضل األساليب ()22 :9

 2-2األساليب التدريسية الغير مباشرة المستخدمة في البحث:
 1-2-2مضمون أسموب االكتشاف المتشعب:
يعد األسموب المتشعب (حل المشكالت) أسموباً تعميمياً إذ يشغل مكانا واضحاً بالنسبة ألساليب التدريس في
عصرنا الحديث ,فيو يتناول أنواع متعددة من المشكالت التي تواجييا المتعممين خالل مشكمة أو سؤال تطرحيا المعممة,
ومن ثم تتيح الفرصة لممتعممة لكي تفكر ,وتنشغل في اكتشاف واختيار الحمول أو البدائل ,وتبحث عن أنواع الحمول أو
البدائل لكي تساعدىا عمى حل مشكمة من خالل الدرس ,ونتيجة لمعمميات الفكرية التي تمت من قبل المتعمم في اكتشاف
مجموعة من األفكار ,واالستجابات التي يمكن التعبير عنيا بالحركة ألداء الميارة ,والفرق بين ىذا األسموب ,وأسموب
االكتشاف الموجو أن ىذا األسموب يطور وينمي قدرة المتعممين عمى التنويع واإلبداع خالل الدرس ,فيؤدي ىذا بدوره إلى
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اكتشاف عدة حمول أو بدائل ,وفي ىذا األسموب تتخذ المعممة ق اررات التخطيط والتنظيم ,أما ق اررات التنفيذ والتقويم
فيشترك كل من المعمم والمتعمم في اتخاذىا ()265 :5
وأشار أيضا (يحيى دمحم نبيان) "مجموعة عمميات التي يقوم ِبيا المتعمم مستخدما المعمومات والمعارف التي
سبق لو تعمميا والميارات التي اكتسبيا في التغمب عمى موقف جديد وغير مألوف لو في السيطرة عمية والوصول إلى حل
لو" ()226 :24
وأسموب المتشعب ىو النوع الثاني من األساليب غير المباشرة الذي يوضح إلى موقف أو مشكمة يكون فيو
المتعمم مطالباً بإنجاز ميمة لم تواجييا من قبل ,وتكون المعمومات المزود بيا ىذه المتعمم غير محددة تماماً لطريقة
الحل
وتكون حل المشكمة ليذا النوع بعدم قابميتيا عمى حميا عمى طريقة واحدة بل يجب أن تكون ىناك طرائق
كثيرة مختمفة لحميا ,والشكل ( )2يوضح العممية الفكرية في أسموب حل المشكمة:

االستجابة ()2
االستجابة ()3
المشكمة

التخمين والبحث

االستجابة ()4
االستجابة ()5

شكل ()1
يوضح كيفية حل المشكمة في األسموب المتشعب
والمشكمة يمكن أن تكون ليا أثر من استجابة (حل) ,وأكثر من مسار (طريق حل) وذلك يتوقف عمى نوع
المشكمة ,فالمشكمة المفتوحة ليا أكثر من استجابة (حل)
وأكثر من طريقة حل ,أما المشكمة المتوسطة ليا استجابة (حل) واحدة وعدة طرق لمحل ,بينما المشكمة
المغمقة ليا استجابة مقبولة واحدة وطريقة واحدة لمحل ()221 :2
وتتكون العممية الفكرية في أسموب حل المشكمة من (:)266 – 265 :5


المثير :ىو الذي يتم عمى شكل سؤال من المعمم بحيث توجييا المتعمم لكي تبحث في حل المشكمة من خالل
استجابات متشعبة وعديدة
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الوسيط :وتشمل العمميات الفكرية التي تبحث فييا المتعمم عمى أنواع من الحمول لكي تساعدىا عمى حل
المشكمة



االستجابة :ىي نتيجة العمميات الفكرية التي تمت في مرحمة الوسيط تستطيع المتعمم اكتشاف مجموعة من
األفكار واالستجابات يمكن التعبير عنيا بالحركة خالل الدرس
وقامت الباحثة تعريف االكتشاف المتشعب :ىو أسموب يختبر فيو المعمم قدرات طالبو العقمية في حل

مشكمة ما ,بتقديم عدة بدائل ولممتعمم الدور في اكتشاف ما ىو أفضل فييا وبمعنى ذلك ىو أسموب حل مشكمة ما
حيث يقوم المعمم بطرح الميارة عمى المتعممين في شكل سؤال أو موقف يستكشف من خاللو عمى قدراتيم
العقمية وفيو يحاول كل متعمم ان يجد الحل ليذه المشكمة

 3-2مهارة التمرير من األعمى وأهميتها:
وىي ميارة يجب أن يجدىا جميع المتعممين ويكون اليدف منيا توجيو الكرة وتمريرىا لالعب الزميل في
أثناء المعب أو خالل اإلحماء في التدريب في الممعب نفسو أو تمرير وتوجيو الكرة إلى ممعب الفريق المنافس ,وتعد
األساس لتعمم الميارات الفنية وتطويرىا (استقبال اإلرسال من األعمى – الدفاع عن الممعب – اإلعداد) ()47 :6
وأشار (مختار سالم) التمرير "ىي أساس االنطالق في لعبو الكرة الطائرة ,ألن نجاح الفريق يتوقف عمى
قدرة العبيو في التحكم بالكرة وتوجيييا في كافو االتجاىات بطريقة صحيحة وألن التمرير ىو العمود الفقري لمنجاح في
ىذه المعبة التي تستخدم أطراف األصابع وأليدي ولذراع ,أكثر من اي جزء آخر بالجسم" ()72 :21

 1-3-2األداء الفني لمهارة التمرير من األعمى)47 – 46 :3( -:
 2القدمان متباعدتان بمسافة مناسبة ويوزع ثقل الجسم عمى القدمين بالتساوي وتكون إحدى القدمين متقدمة عمى
األخرى قميالً
3

الركبتان مثنيتان قميالً

 4المرفقان قريبان من الجسم واليدان إمام الجبية
 5اليدان متجاورتان واألصابع مفرودة ومتباعدة بحيث يكون اإلبيامان والسبابتان امتدادىما بالشكل المثمث
 6راحتا اليدين بشكل مقعر بحيث تتناسبان مع استدارة الكرة واألصابع محيطة بالكرة
7

الذراعان مثنيتان ويشير المرفقان إلى اإلمام والى الخارق قميالً

 8لمس الكرة بأطراف األصابع أعمى وأمام الجبية قميالً واإلبيامان في مستوى أفقي تقريباً واألصابع متجية لألعمى
9

في أثناء التمرير الكرة لألمام ولألعمى يمد الطالب الركبتين والذراعين باتجاه مسار الكرة
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 -3المبحث الثالث :منهجية البحث واجراءاته الميدانية.
 1-3منهج البحث:
يعد اختيار المنيج المالئم مع طبيعة مشكمة البحث وأىدافو من المتطمبات الضرورية في البحث العممي
وقد استخدمت الباحثة المنيج التجريبي لمالئمتو طبيعة المشكمة المراد حميا ,فالمنيج التجريبي ىو (محاولة لمتحكم في
جميع المتغيرات والعوامل األساسية باستثناء متغير واحد ,حيث يقوم الباحث بتطويعو أو تغيره بيدف تحديد وقياس تأثيره
العممي) ()6: :22

 2-3مجتمع البحث وعينته:
تم اختيار مجتمع البحث بالطريقة العمدية والذي يتمثل بطالبات الصف الثاني متوسط من متوسطة عراق
الصمود أحدى مدارس مديرية بغداد  /الكرخ 3لمعام الدراسي  3127/3126والبالغ عددىم ( )44طالبة وتم اختيار
بطريقة القرعة ( )23طالبة الختبار ألسموب التدريسي الغير مباشر (المتشعب) وتم استبعاد الطالبات الراسبات
والممارسات والغير ممتزمات بالدوام والبالغ عددىم ( )6استخدمت الباحثة أسموب العينة الواحدة ذات االختبار (القبمي –
البعدي)


مجموعة تجريبية واحدة :من شعبة (ج)عددىا ( )23طالبة إذ كان التدريس فييا باألسموب االكتشاف المتشعب من
مجموع طالبات الشعبة ()44

 3-3الوسائل واألجهزة واألدوات المستعممة في البحث:
 1-3-3الوسائل المستعممة في البحث


المراجع العربية واألجنبية



فريق العمل المساعد كما في ممحق ()2



اختبار الميارة

 2-3-3األجهزة واألدوات المستخدمة:


ممعب الكرة الطائرة القانوني



كرات طائرة قانونية عددىا ( )23نوع makas



ساعة توقيت نوع emaka



جياز البتوب نوع  LENOVOعدد ()2



كامي ار فيديو نوع sony
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 3-3-3اختبار تكرار التمرير من األعمى عمى الحائط ()226-223 :9


الغرض من االختبار :قياس قدرة الطالبة المختبرة عمى سرعة التمرير وبمقدار تمكنيا من الميارة التمرير من
األعمى باألصابع ,ويعتبر ىذا االختبار من انسب االختبارات المتداولة لممبتدئين والناشئين



األدوات :حائط أممس مرسوم عميو خط مواز لألرض وبارتفاع 4م عن سطح األرض ,يرسم خط موازي لمحائط
عمى األرض ويبعد عنيا بمقدار 291سم ,كرة طائرة ,ساعة إيقاف



مواصفات األداء :تقف الطالبة المختبرة خمف الخط الذي يبعد عن الحائط بمقدار 291سم (خط التمرير) ,عمى
ان تمسك الكرة بالي دين إمام الوجو ثم تقوم بالتمرير تجاه الحائط واعمي الخط المرسوم عمييا عمى ان ترتد الكرة
لتصل إلييا مرة أخرى خمف خط التمرير لمتابعة التمرير من األعمى بأصابع اليدين تستمر الطالبة المختبرة في
أداء ىذا العمل لمدة نصف دقيقة ( )41ثانية كما في الشكل ()3



الشروط:
 2تتم التمرير في جميع فترات األداء من خمف خط التمرير
 3يجب إن تكون التمرير اعمي الخط المرسوم عمى الحائط
 4يبدا حساب الزمن ببداية التمرير األولى ولمدة  41ثانية
 5يجب عند بداية االختبار مسك الكرة باليدين أمام الوجو ثم أداء التمرير باألصابع
 6إذا خرجت الكرة عن الحائط او المست الحائط أسفل الخط المرسوم عمى الحائط وارتدت بطريقة جعمت
المختبرة تتابع التمرير من إمام خط التمرير في جميع ىذه الحاالت عمى المختبرة إمساك الكرة ومعاودة
البداية بنفس أسموب بداية االختبار المتفق عمييا
 7يجب استخدام ميارة التمرير من اعمى باألصابع دون غيرىا من أنواع التمريرات األخرى
 8عمى المختبرة التوقف عن األداء فور إعالن المدرسة انتياء فترة الـ  41ثانية المقررة



التسجيل:
 يحسب عدد مرات مالمسة الكرة لمحائط خالل ال  41ثانية المقررة لالختبار وال تحسب اي محاولة تخالف
الشروط السابق ذكرىا وتعتبر الدرجة النيائية لممختبرة ىي عدد المحاوالت الصحيحة في ال 41ثانية
مضروبة ×4
 يجب مالحظة عدم حساب الكرات الممررة في بداية االختبار او التمريرة التالية لكل توقف نتيجة لخطا
قامت بو المختبرة
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شكل ()2
يوضح كيفية تكرار التمرير عمى الحائط

 4-3التجربة االستطالعية:
قامت الباحثة بإجراء التجربة االستطالعية لالختبارات المستخدمة ألساليب البحث يوم الخميس المصادف
 3127/3 /29عمى عينة مكونة من( )23طالبة من غير عينة التجربة االستطالعية وكان اليدف منيا ىو-:
 2معرفة مدى مالئمة االختبارات المستوى العينة
 3معرفة الصعوبات والمشكالت التي قد تواجو الباحثة
 4اختبار صالحية األدوات
 5التأكد من كفاءة فريق العمل المساعد
 6معرفة مالئمة األساليب المرحمة العمرية

 5-3االختبار القبمي:
أجرت الباحثة االختبار القبمي لالختبار الميارة إلفراد عينة البحث في يوم االثنين المصادف3127 /3/32
وقد استخدمت ىذه االختبار في الميارة التمرير من األعمى بالكرة الطائرة واستخدمت الباحثة التصوير الفديوي لعينة
البحث في الساحة الخارجية الرياضية لمدرسة عراق الصمود األساسية لمبنات بالة تصوير نوع ( )sonyلغرض مراقبة
الحركات كاممة ولتمبية متطمبات الكمية في تصوير االختبار وكان التصوير لعينة البحث وعمى وفق أسماء الطالبات

 6-3تنفيذ التجربة الرئيسة:
اعتمدت الباحثة البرنامج التعميمي في تنفيذ التجربة الرئيسة بعد إجراء االختبارات القبمية وكانت مدة التجربة
 3أسبوع بواقع  5وحدات تعميمية إي بمعدل وحدتين تعميميتين في األسبوع وكانت مدة الوحدة التعميمية الواحدة  56دقيقة
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المجموعة التجريبية لعينة البحث :عددىا ( )23طالبة اذ كان التدريس فييا باألسموب االكتشاف المتشعب (حيث
يطرح المعمم الميارة عمى المتعممين عمى شكل سؤال أو موقف يتحدى بيا قدراتيم العقمية وفييا يحاول كل متعمم
إن يجد الحل ليذا السؤال أو الموقف)
عمما إن الباحثة اعتمدت عمى وحدة تعميمية توضيحية لعرض من ذلك إيضاح كيفية العمل بالوحدة التعميمية

كما في ممحق ()3

 7-3االختبار البعدي:
قامت الباحثة عمى إجراء االختبار البعدي بعد إكمال التجربة الرئيسة لمعينة البحث في يوم 3127/4/8
مراعية في ذلك جميع الظروف والشروط واجراءات االختبار القبمي من مكان وأدوات وطريقة تنفيذ ذلك الغرض لمحصول
عمى نتائج دقيقة

 8-3الوسائل اإلحصائية:
سوف تستخدم الباحثة الوسائل اإلحصائية لمعالجة البيانات عن طريق استخدام الحقيبة اإلحصائية
()spss
 2الوسط الحسابي
 3االنحراف المعياري
 4معامل االلتواء
 5تحميل التباين
 T test 6لمعينات غير المستقمة
L.S.D 7
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 -4المبحث الرابع :عرض وتحميل النتائج ومناقشتها.
 1-4عرض وتحميل نتائج االختبارات القبمية والبعدية لمهارة التمرير من األعمى:
الجدول ()1

يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ( )tلالختبار القبمي والبعدي التمرير من األعمى

معنوي ≤ 0.05عند درجة حرية ()11
من خالل الجدول ( )2نجد انو في اختبار (التمرير من األعمى) لعينة البحث بأسموب االكتشاف المتشعب
كان الوسط الحسابي في االختبار القبمي بقيمة ( )8.7500وبانحراف معياري قدره ( )2.00567أما في االختبار ألبعدي
فكان الوسط الحسابي بقيمة ( )18.9167وبانحراف معياري قدره ( )2.31432وعند حساب قيمة ( )Tظيرت بقيمة
( )11.154وبمعنوية حقيقية قدرىا ( )000وىي (اصغر) من ( )0.05عند درجة حرية ( )11وىذا يدل عمى إن الفرق
(معنوي) ولصالح االختبار (ألبعدي)

 2-4مناقشة النتائج االختبارات القبمية وألبعديه لمهارة التمرير من األعمى:
من خالل النتائج التي حصمت عمييا الباحثة من االختبارات القبمية والبعدية تبين إن مجموعة عينة البحث
قد تطورت في جميع البرنامج التعميمي وتعزو الباحثة ذلك إلى تأثير المنياج التعميمي وفق األسموب التعميمي الغير
مباشر (المتشعب) الذي كان لو التأثير الفعال في إحداث التعمم لمجموعة عينة البحث بنسب مختمفة إذ إن أتباع
الخطوات العممية في تخطيط البرنامج التعميمي وتنفيذه ومن أىميا ىو إتباع مبدأ التدرج في تعميم الميارات الحركية بعد
شرحيا وعرضيا من قبل معمم المادة وبشكل يتناسب مع المستوى اإلدراكي والعمري لعينة البحث,إذ انو "يشترط عند
االنتقال من ميارة إلى أخرى إن يكون االنتقال متدرجاً وفق خطة منتظمة حتى ال يكون االنتقال فجائي فتنعدم فائدتو
ويقل شوق المتعمم نحو العمل" ()284 :8
كما إن تزويد المتعمم بالتغذية الراجعة وبالوقت المناسب أدى إلى حدوث ىذا التطور بين االختبارات القبمية
والبعدية إذ أن "من الظواىر الطبيعية لعممية التعمم ىو البد ان يكون ىناك تطوير في التعمم ما دام المعمم يتبع خطوات
األسس السميمة لمتعمم والتعميم ولكي تكون بداية التعمم سميمة فالبد من توضيح الشرح والعرض والتمرين عمى األداء
الصحيح والتركيز عميو لحين ترسيخ وثبات األداء ,كما ان تزويد المتعمم بالتغذية الراجعة تزيد من دافعية المتعمم وتحثو
عمى األداء الصحيح برغبة واندفاع ()213 :7
217

جملة كلية الرتبية الرياضية – جامعة بغداد ✽ اجمللد الجامو والعصروى ✽ العدد الرابع –  ✽ 2لسهة 2016
فضالً عن استخدام عامل التشجيع والتحفيز من قبل مدرس المادة الى عينة البحث الذي كان لو دور
ايجابي وقوي في تكرار االستجابات الناجحة وتصحيح االستجابات الخاطئة مما انعكس ايجابياً عمى مستوى االداء اذ تعد
االثابة من العوامل الميمة في تنشيط الدافعية عمى التعمم اذ تؤدي الى شعور المتعمم بالرضا والسرور وتزيد من بذل
الجيد لتكرار االستجابات الناجحة
وترى الباحثة ان التمرين والتكرار المستمر لمميارات من قبل عينة البحث زاد من تحسين مستوى اداء
المجاميع الثالث في الميارات قيد البحث اذ ان التعمم يتصاعد عن طريق التكرار ويقابل ىذا التكرار االدراك لممسار
الصحيح الى ان يصل المتعمم الى اعمى قيمة او انجاز"كما ان تنويع التمارين المستخدمة خالل الوحدات التعميمية اسيم
في زيادة مقدار التعمم اذ ان" تنويع خبرات التمرين وتنظيميا في مدد والتنوع في الحركة سوف يزيد من اكتساب الخبرة
التعميمية من خالل اشتقاق خبرات تمرين متغيرة تزيد من قدرة أداء الميارة بشكل أفضل في مواقع االختبار الحقيقية
كما ان تزويد المتعمم بنتيجة اداءه كان لو دور ايجابي في تعمم الميارات قيد البحث اذ ان" المعمومات حول
االستجابة أو كفاءة االستجابة تبدو بأنيا جوىرية خالل العممية التعميمية وان اإلخفاق في تامين مثل ىذه المعمومات في
الحاالت سوف تمنع عممية التعمم كاممة كما إن أسموب أو طريقة ىذه المعمومات ىي كذلك ميمة لمتعمم فاستخدام أكثر
من طريقة أو تغير الوقت الذي تقدم فيو ىذه المعمومات يؤثر عمى األداء وعمى التعمم" ()96 :23
والحقيقة إن ميارات لعبة كرة الطائرة تحتاج إلى تنظيم وتوافق عضمي عصبي بين أجزاء الجسم عند ضرب
الكرة فتوزيع الجيد عمى العضالت العاممة يحتاج إلى مستوى عالي من التعمم والتكرار والى تصحيح متكرر لألخطاء
والى برامج حركية متنوعة كما تحتاج إلى إتباع الخطوات التعميمية المتسمسمة وادراك أجزاء كل خطوة وبالتالي إتقان كل
تفاصيل الميارة وان المناىج الموضوعة وفق األساليب التعميمية الثالث قد حققت اإلغراض أعاله وبنسب مختمفة,وبذلك
يتحقق الفرض األول الذي ينص بأن ىناك فروق معنوية بين االختبارات القبمية وألبعديو لمجموعة العينة الواحدة ولصالح
االختبار البعدي

 -5المبحث الخامس :االستنتاجات والتوصيات.
 1-5االستنتاجات:
في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الباحثة من التجربة الميدانية والمعالجات اإلحصائية المناسبة فقد جرى
التوصل إلى االستنتاجات اآلتية:


أن أسموب االكتشاف المتشعب قد عمل عمى إظيار الجانب البدني العقمي من خالل االستجابة الجيدة في اختيار
الميارة والتنفيذ الجيد ليا و يعد أسموب االكتشاف المتشعب من أكثر األساليب غير المباشرة فاعمية وتميز ,ويتيح
لممتعمم الحرية الكاممة في التفكير عند تنفيذ وحسب قدراتيم العقمية وامكاناتيم الحركية
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 2-5التوصيات:
في ضوء االستنتاجات التي جرى الوصول إلييا أود إن أوضح جممة من التوصيات يمكن االستفادة منيا
عمى النحو اآلتي:
 2االىتمام بدرس التربية الرياضية بشكل عام ودرس المنيج بشكل خاص من جانب االىتمام بالوقت المخصص
وتوفير كافة األجيزة والوسائل واألدوات المناسبة لجميع الفعاليات
3

التأكيد عمى المعممين والمدرسين باستخدام أكثر من أسموب تدريسي غير مباشر في دروس التربية الرياضية

 4ضرورة إج ارء دورات تعميمية ودروس مشاىدة لممعممين والمدرسين التربية الرياضية في كيفية استخدام وتطبيق
أساليب تدريس الغير مباشرة في التربية الرياضية التربية الرياضي

المصادر.
 2أبو النجا احمد عز الدين :االتجاىات الحديثة في طرق تدريس التربية الرياضية( ,القاىرة )3116 ,
 3إسماعيل عبد زيد وعماد طعمو راضي :اساسيات التدريس في التربية الرياضية  ,ط( , 2عمان  ,دار دجمة لمنشر
والتوزيع )3127 ,
 4رياض خميل خماس وطارق حسن رزوقي وحسين نبيأن صخي :الكرة الطائرة ,تاريخ ,ميارات ,خطط إدارة المباراة
والتدريب ,ط( ,2دار الكتب والوثائق)3123 ,
 5زينب عمي عمر وغادة جالل عبد الكريم :طرق تدريس التربية الرياضية األسس النظرية والتطبيقات العممية ,ط,2
(جامعة حموان :دار الفكر العربي لمنشر)3119 ,
 6طارق حسن رزوقي وحسين سبيأن صخي :الكرة الطائرة تعميم ,تدريب ,بناء وقيادة الفريق ,التغذية ,أنواع الكرة
الطائرة ,قواعد المعبة ,ط( ,2النجف االشرف ,دار الكتب والوثائق ببغداد)3122 ,
7

ظافر ىاشم إسماعيل :األسموب التدريسي المتداخل وتأثيره في التعمم والتطور من خالل الخيارات التنظيمية المكانية
لبيئة تعميم التنس ,أطروحة دكتوراه ,كمية التربية الرياضية ,جامعة بغداد

8

عباس احمد السامرائي :طرائق تدريس التربية الرياضية :ج,2ط( ,3دار الكتب لمطباعة والنشر)2:98,

 9عمي الديري واحمد بطانية :اساليب تدريس التربية الرياضية ( ,اربد  ,دار األمل لمنشر والتوزيع )2:98 ,
:

دمحم صبحي حسانين وحمدي عبد المنعم :األسس العممية لمكرة الطائرة وطرق القياس  ,ط( , 2القاىرة  ,الجياز
المركزي لمكتاب والجامعة والمدرسة والوسائل التعميمية )2:99 ,

 21مختار سالم :حول الكرة الطائرة( ,لبنان ,مؤسسة المعارف لمطباعة والنشر)2::2 ,
 22نوري الشوك ورافع الكبيسي :دليل البحاث في كتابة االبحاث في التربية الرياضية( ,بغداد ,جامعة بغداد)3115 ,
 23وجيو محجوب :التعمم وجدولة التدريب( ,بغداد ,مكتب العادل لمطباعة)3113 ,
 24يحيى دمحم نبيأن :ميارة التدريس(,عمان ,األردن ,دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع)3119 ,
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ممحق ()1

أسماء فريق العمل المساعد
ت

المقب العممي

االسم

مكان العمل

-2

زينب حمودي جبارة

بكالوريوس – تربية رياضية

مدرسة عراق الصمود

-3

أالء خميل إبراىيم

دبموم – تربية رياضية

مدرسة عراق الصمود

ممحق ()2

الصف :الثاني متوسط التاريخ:

نموذج لوحدة تعميمية وفقا ألسموب االكتشاف المتشعب

عدد الطالبات( 23 :شعبة ج) الوقت 56 :د
األدوات 21 :كرات
اليدف التربوي :تعميم الطالبات النظام وروح التعاون
اليدف التعميمي :تعميم ميارة التمرير من األعمى بالكرة الطائرة
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