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المستخمص
اثر نقل تعلم بٌن مهارتً االستقبال والدفاع عن الملعب حسب التصمٌم الثانً لـ (الٌس) بالكرة
الطائرة
 شلٌر حسٌن عبد الكرٌم.د
d.shlerhussien1@gmail.com
ٌهدذ البحث الى التعرذ على اثر نقل تعلم بٌت مهارتً استقبال االرسال والدفاع عت الملعب
 وتتحودد، والكشوذ عوت افضول انتقوال ألثور الوتعلم،حسب التصمٌم الثانً لـ (الٌس) بوالكرة الطوابرة
 او توم ا تٌوار،مشكلة البحث فً اٌجاد سبل لتحقٌق افضل تعلم واالقتصاد بالوقوت والجهود المبووول
، كلٌوة التربٌوة بجامعوة كرمٌوات/ ) طالب عشوابٌا ً مت الصذ الثانً فً قسم التربٌة الرٌاضوٌة36(
-4615(  ) سوونة والمنتظمووٌت والمووواظبٌت بالوودوام للسوونة الدراسووٌة41-19( وكووات معوودل اعمووارهم
 او قسومت،  وتم ا تبوارهم فوً مهوارتً االسوتقبال والودفاع عوت الملعوب بوالكرة الطوابرة،  )م4616
 كانووت االولووى تجرٌبٌووة ٌتعلموووت مهووارة االسووتقبال ثووم مهووارة الوودفاع عووت،العٌنووة الووى مجموووعتٌت
.  والثانٌة ضابطة ٌتعلموت مهارة الدفاع عت الملعب ثم مهارة االستقبال بالكرة الطابرة،الملعب
وأظهرت نتابج البحث فروقوا ً معنوٌوا ً بوٌت اال تبوارات القبلٌوة والبعدٌوة ولصوالح اال تبوارات
 ولكووت لووم تظهوور لودٌنا فووروق معنوٌووة بووٌت المجموووعتٌت،البعدٌوة فووً تعلووم المهووارتٌت وللمجمووعتٌت
. (التجرٌبٌة والضابطة) فً اال تبارٌت البعدٌٌت فً ا تبار الدفاع عت الملعب
اوصت الباحثة االستفادة مت اصٌة النقل ألثر التعلم مت الل تكملوة هووه الدراسوة علوى مهوارات
. فً العاب رٌاضٌة ا رى
ABSTRACT
After the transfer of learning between the skills of receiving the
transmitter and defend the stadium according to the design of the
second (Ellis) volleyball
Dr. Shler Hussein Abd AL Karim
The aim of the research is to identify the effect of learning transfer
between the skills of reception of the transmitter and defense of the stadium
according to the second design of (Ellis) volleyball, and the detection of the
best transmission of the impact of learning, and the problem of research is
determined in finding ways to achieve better learning and economy time
and effort, 30) was a random student from the second grade in the
Department of Physical Education / Faculty of Education at the University
of Garmyan. Their average age was (19-21) years, regular and regular for
the academic year (2015-2016). They were tested in the skills of receiving
and defending the stadium with volleyball. The sample was divided into
two groups, the first experimental experiment Moon reception skill and
then defend the pitch skill, and the second officer to learn to defend the
pitch skill and reception skill volleyball.
The results of the study showed significant differences between the tests
of tribal and remote and for the benefit of remote tests in learning skills and
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groups, but did not show significant differences between the groups
(experimental and control) in the defense test of the stadium.
She recommended that the researcher benefit from the transfer of the
impact of learning by completing this study on skills in other sports games.
 -2التعرٌ بالبحث :
 2-2مقدمة البحث وأهمٌته
إت لعبة الكرة الطابرة مت األلعاب الفرقٌة الشابعة والتً لها شوعبٌتها فوً المجوال الرٌاضوً ،
كما وإنها تد ل ضمت المناهج الدراسٌة المقررة .
وات التطور الحاصل فً مجال اللعبة قد دفع المربٌت الى االهتمام بالبحوث والدراسوات التوً
مت شانها ات تطور مستوى لعبة الكرة الطابرة  ،ولما تعد المهارات االساسٌة احدى مكونات اللعبة
التووً تعموول علووى تحسووٌت مسووتوى االداء  ،باإلضووافة الووى وجووود تشووابه وا ووتالذ ف وً اداء بعووض
المهارات ال اصة باللعبة  ،ترى الباحثة مت الواجب التوجوه نحوو دراسوة نقول اثور تعلوم موت والل
عمل االجهزة الحسٌة ونقل االثر مت جهاز حسً الى جهاز حسوً ا ور  ،وولوك موت والل تطبٌوق
التصمٌم الثانً لـ (الٌس) وال اصة بدراسة نقل اثر التعلم مت احد االجهزة الحسٌة الى جهاز حسً
ا ور  ، 1لغوورض السووعً نحووو االقتصوواد بالوقووت والجهود المبوووول واالسووتفادة القصوووى مووت العملٌووة
التعلٌمٌة للمهارات فً اللعبة الواحودة و اصوة ًالمتشوابهة منهوا  ،او ات اصوٌة النقول الحركوً بوٌت
المهارات االساسٌة الي لعبة على حد سواء  ،عملٌة اساسٌة ومهمة وضرورٌة فً التعلم واإلتقوات
للمهارات  ،او ات اثر نقل التعلم ٌ تصر زمت مراحل التعلم وبالتوالً االسوتفادة موت الوقوت المتبقوً
فً تعلم مهارات ا رى او التركٌز على المهارات الصعبة  ،ومت هنوا جواءت اهمٌوة البحوث وولوك
بدراسوة موضووع اثور نقول الوتعلم لمهوارتً االسوتقبال والودفاع عوت الملعوب  ،وولوك موت والوى تعلوم
المهارة الثانٌة ودراسة اي مت النقلٌت افضل مت الل االجهزة الحسٌة المست دمة .
 1-2مشكلة البحث :
ات مهارات الكرة الطابرة كثٌرة ومتنوعة فمنها الصعبة والمعقدة ومنها االقل صوعوبة وحتوى
اال ٌوورة منهووا تحتوواج الووى جهوود كبٌوور وفتوورة زمنٌووة طوٌلووة الكتس وابها وإتقانهووا  ،وكوول مهووارة مووت
المهارات الم تلفة تتطلب مجامٌع حركٌة اصة بها لوا وجب تعلٌمهوا ضومت المرحلوة الدراسوٌة ،
وقد تكوت مشتركة ومتشابهة فً بعض اجزاء االداء  ،لوا وجدت الباحثة نفسها فً طرٌوق ٌفورض
علٌها االقتصاد بالجهد والوقت لغرض انهاء مفردات كل مهارة ضمت منهاج الكلٌوة المقورر للموادة
 ،واالستفادة مت قانوت اثر نقل التعلم للمهارة على تعلم مهارات ا رى وبالتالً تحقٌق افضل تعلوم
واالقتصاد فً الوقت والجهد فً العملٌة التعلٌمٌة .
 3-2هدفً البحث :
 .1التعرذ على أثر نقل التعلم مت مهارة االستقبال الى مهارة الدفاع عت الملعب بالكرة الطابرة .
 .4التعرذ على أثر نقل التعلم مت مهارة الدفاع عت الملعب الى مهارة االستقبال بالكرة الطابرة .
 4-2فرضٌتً البحث :
 .1هنالووك فووروق وات داللووة احصووابٌة بووٌت نتووابج اال تبووارات القبلٌووة والبعدٌووة لمجموووعتً البحووث
(التجرٌبٌة والضابطة) فً التعلم ونقل اثره بٌت مهارتً االستقبال والدفاع عوت الملعوب بوالكرة
الطابرة .
 .4هنالك فروق وات داللة احصابٌة بٌت نتابج اال تبارات البعدٌوة لمجمووعتً البحوث (التجرٌبٌوة
والضابطة) فً التعلم ونقل اثره بٌت مهارتً االستقبال والدفاع عت الملعب بالكرة الطابرة .
 5-2مجاالت البحث :
1

) ٌعرب ٌوت ؛ التعلم الحركً بٌت المبدأ والتطبٌق ( :بغداد  ،مكتب الص رة للطباعة 4664 ،م)  ،ص . 169
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 2-5-2المجال البشري :
 طالب الصذ الثانً  /قسم التربٌة الرٌاضٌة فً كلٌة التربٌة االساسٌة بجامعة كرمٌات .
 1-5-2المجال ال مانً:
 مت ( )4616/1/16ولغاٌة (. )4616/3/16
 3-5-2المجال المكانً :
 ملعب قسم التربٌة الرٌاضٌة فً كلٌة التربٌة االساسٌة بجامعة كرمٌات .
 -1الدراسات النظرٌة :
 2-1نقل اثر التعلم (:)1
ات التعلم قابم على افتراض علمً وهو ات ما ٌتعلمه المتعلم دا ل الصذ ٌمكت نقله الى الحٌاة
الواقعٌة فً مجاالتها كافة  ...ات عملٌة انتقال اثر التعلم عملٌة مهمة ووات فاعلٌة سواء فً العملٌة
التربوٌة او التعلٌمٌة او الرٌاضٌة  ،مما ٌحتم تنظوٌم الفعالٌوات والنشواطات الرٌاضوٌة لكوً تسوتثمر
عملٌة انتقال اثر التعلم .
2
ٌحصل اثر لنقل اثر تعلم « عندما ٌؤثر تعلم فوً وقوت معوٌت علوى عمول او اسولوب جدٌود»( )،
وانوه اسووت دام تعلووم سووابق او معلومووات سووابقة فووً اداء واجبووات او مهووارات جدٌوودة  ،فعنوودما ٌكوووت
االداء الجدٌد فعواالً فوات النقول سووذ ٌكووت اٌجابٌواً ،وعنودما ٌكووت االداء ضوعٌفا ً فوات النقول سووذ
ٌكوت سلبٌا ً(. )3
لقوود عرفووت (لورٌتووا  )1984النقوول بأنووه «تووأثٌر التوودرٌب السووابق علووى اداء جدٌوود»( ، )4وعرفووه
) (Drowatzkyبأنووه « العملٌووة التووً ٌسووت دم فٌهووا الموورء المووتعلم قدراتووه التووً اكتسووبها ف وً احوودى
الحاالت وتطبٌقه على حاالت جدٌودة او م تلفوة»( ، )5اموا ٌعورب ٌووت فٌورى انوه «اسوتثمار تعلوم
سابق لمهارة معٌنة فً تعلم مهارة جدٌدة تكوت مشابهة للمهارة السابقة»(. )6
 2-2-1انواع االنتقال ألثر التعلم(: )7
اوالً :االنتقال االٌجابً :
وهو ما ٌحدث حوٌت ٌوؤدي التودرٌب او الوتعلم علوى عمول معوٌت الوى تسوهٌل اداء عمول الحوق
جدٌد  ،فمثالً ات تعلم التنس ٌساعد فً تعلم الرٌشة او كرة الطاولة .
ثانٌا ً  :االنتقال السلبً :
وتحدث عندما تساهم معلومات الش ص الم زونة فً اعاقة تعلم المهارات الجدٌدة  ،مثالً ات
العب كرة الٌد عندما ٌرٌد تعلم الطبطبة فً كرة السلة سوذ ٌقوم بأ طاء متكررة بسبب ا و اكثر
مت طوة (. )Walk
ثالثا ً  :االنتقال الصفري :
وٌحووودث عنووودما ال تسووواعد وال تعٌوووق المهموووة االولوووى تعلوووم مهموووة ثانٌوووة ومثوووال ولوووك مهوووارات
الجمناستك وكرة القدم .
8
 1-2-1تصامٌم النقل ألثر التعلم ( ) :
تصامٌم (الٌس) االربعة :
1

) ٌعرب ٌوت ؛ التعلم الحركً بٌت المبدأ والتطبٌق  ،ط( : 4بغداد  ،مكتب الص رة للطباعة  )4616 ،ص. 135
) Sage G.H., In Introduction Psychology Approach , Asian Wesley Publishing Company,1977, P.142 .
3
) Perkins and Salman .G. , Learning Transfer in A Jinan. International Encyclopedia of Adult Education
and Training , Kidlington, Oxford Pergamum Press,1996, P.3.
4
) ٌعرب ٌوت و جنات سلمات ؛ نقل اثر التعلم بٌت مهارات السباحة الم تلفة ( :مجلة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  ،المجلد السابع  ،العدد
الثانً  )1998 ،ص. 74
5
) Drwatzkg Yohn.N. , Motorl, Principles and Practice, 2ND E, Burges Polishing Company , Miniapolis,
1981, P.158 .
6
) ٌعرب ٌوت ؛ المصدر السابق  ، 4616 ،ص. 136
7
) ٌعرب ٌوت ؛ المصدر السابق  ، 4664 ،ص. 168
8
) ٌعرب ٌوت ؛ المصدر السابق  ، 4616 ،ص. 138 -136
2
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 -2جٌطقّ ُ١جالٚي :

التصمٌم

1

المجموعة

المتطلبات االساسٌة

متطلبات النقل

تجرٌبٌة  -ا تبار قبلً للمهارة
()B

تعلم مهارة ()A

تعلم مهارة ()B

راحة

ضابطة  -ا تبار قبلً للمهارة
()B

تعلم مهارة ()B

ات التصوومٌم االول ٌ تبوور مجتمووع البحووث بالمهووارة الثانٌووة قبوول توووزٌعهم علووى مجموووعتٌت
الضوابطة والتجرٌبٌوة وبهووا فوات الباحووث قود اعود التكوافؤ بووٌت المجمووعتٌت باالعتمواد علوى ا تبووار
اولً.
 -1جٌطقّ ُ١جٌػحٔ: ٟ

التصمٌم

4

المجموعة

المتطلبات االساسٌة

متطلبات النقل

تجرٌبٌة

تعلم مهارة ()A

تعلم مهارة ()B

ضابطة

تعلم مهارة ()B

تعلم مهارة ()A

اما التصمٌم الثانً فٌتطلب تعلم نصذ افراد العٌنة المهارة االولى ثم المهارة الثانٌة فً حٌت
ات النصذ الثانً ٌتعلموت العكس ،ات هوا التصمٌم ٌست دم لدراسة النقل مت احد االجهزة الحسوٌة
الى جهاز حسً ا ر.
 -3جٌطقّ ُ١جٌػحٌع :

التصمٌم

المجموعة

المتطلبات االساسٌة

متطلبات النقل

تجرٌبٌة

تعلم مهارة ()A

تعلم مهارة ()B

ضابطة

تعلم مهارة ()A

تعلم مهارة مشابهة لــ ()B

3

اما التصمٌم الثالث فٌتطلب تدرٌب المجموعة على تعلم المهارة االولوى ثوم المهوارة الثانٌوة فوً
حٌت ات المجموعة الثانٌة تتعلم المهارة االولى ثم مهارة شبٌهة بالمهارة الثانٌة .
 -4جٌطقّ ُ١جٌشجذغ :

التصمٌم

المجموعة

المتطلبات االساسٌة

4

تجرٌبٌة  +ضابطة

تعلم مهارة ()A
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والتصوومٌم الرابووع ٌتطلووب تعلووم افووراد العٌ نووة كافووة المهووارة االولووى ثووم المهووارة الثانٌووة ولكووت
اال ووتالذ فووً الموودة بووٌت المهووارة االولووى و المهووارة الثانٌووة .ات المجموعووة الضووابطة التووً تووتعلم
المهارة الثانٌة تست دم فً بعض االحٌات لتحدٌد تأثٌر فً عملٌة النقل.
 -3منهجٌة البحث وإجراءاته المٌدانٌة :
 2-3منهج البحث :
اسووت دمت الباحثووة الموونهج التجرٌبووً بتصوومٌم المجموووعتٌت المتكووافبتٌت وات اال تبووار القبلووً
والبعدي لمالءمته وطبٌعة البحث وأهدافه .
 1-3مجتمع البحث وعٌنته :
تم ا تٌار عٌنة البحث بصورة عمدٌة مت طالب الصذ الثانً  ،قسم التربٌة الرٌاضٌة  /كلٌوة
التربٌووة االسوواس بجامعووة كرمٌووات للسوونة الدراسووٌة ()4616-4615م والبووالغ عووددهم ( )68طلبووة
والمتمثلٌت بشعبتٌت ( )4شعبة  ،او قامت الباحثة با تٌار ( )36طالب  )15( ،طالب موت شوعبة (أ)
كمجموعة التجرٌبٌة ٌنفوووت الوحودات التعلٌمٌوة ال اصوة بمهوارة اسوتقبال االرسوال لتعلوٌمهم كوأول
مهارة  ،ثم تنفٌ و الوحدات التعلٌمٌوة ال اصوة بمهوارة الودفاع عوت الملعوب وتعلوٌمهم كمهوارة ثانٌوة ،
علووى عكووس المجموعووة الضووابطة والمتمثلووة بووـ ( )15طالووب مووت شووعبة (ب)  ،او ٌنفووووت الوحوودات
التعلٌمٌة ال اصوة بمهوارة الودفاع عوت الملعوب لتعلوٌمهم كوأول مهوارة  ،ثوم تنفٌوو الوحودات التعلٌمٌوة
ال اصووة بمهووارة اسووتقبال االرسووال وتعلووٌمهم كمهووارة ثانٌووة  ،كمووا وتووم ا تٌووار ( )16طووالب موونهم
عشوابٌا إلجراء التجربة االستطالعٌة علٌهم  ،تتراوح أعمار افراد العٌنة بٌت ( )41-19سنة ومت
جنس واحد ومرحلة دراسٌة واحدة وهم طالب وام غٌور ممارسوٌت للعبوة الكورة الطوابرة  ،وقود توم
ا تٌار عٌنة البحث بالطرٌقة العشـــوابٌة وبأســلوب القرعة  ،كموا وتـوـم اســوـتبعاد عودد موت أفوراد
العٌنـووـة موونهم (الطالبووات والطووالب الراسووبٌت والممارسووٌت فووً االندٌووة والمووؤجلٌت أكثوور مووت سوونة ،
واللوووٌت لووم ٌشوواركوا فووً أكثوور مووت وحوودتٌت تعلٌمٌتووٌت أو فووً إحوودى اال تبووارات المهارٌووة) لعوودم
تكا فؤهم وولك لمنع حصول المتغٌرات التً قد تحصل عند تنفٌو التجربة الربٌسٌة مت حٌوث العمور
واال تبارات المهارٌة وكولك اسوتبعاد اللووٌت توم علوٌهم إجوراء التجربوة االسوتطالعٌة  ،وات النسوبة
المبوٌة كانت ( )٪ 44وهً نسبة تمثل مجتمع البحث تمثٌال حقٌقٌا وصادقا  ،وكما ٌلً :
 المجموعة التجرٌبٌة :
( )15طالب ٌتعلموت مهارة االستقبال ثم مهارة الدفاع عت الملعب بالكرة الطابرة .
 المجموعة الضابطة :
( )15طالب ٌتعلموت مهارة الدفاع عت الملعب ثم مهارة االستقبال بالكرة الطابرة .
جٌؿذٚي ()1
٠ر ٓ١ػذد أفشجد ػٕ١س جٌركع ٚػذد جٌّغطرؼذُِٕٙ ٓ٠
اٌؼذد
اٌىٍٟ
68

اٌّغزجؼذ ِٓ اٌؼٕ١خ
اٌّغزجؼذٓ٠
28

اٌؼذد
اٌّزجمٟ

اٌزغشثخ ا٨عزط٩ػ١خ
10

30

ِغّٛػز ٟاٌجؾش
اٌزغش٠ج١خ
15

 3-3االجه ة واألدوات ووسائل جمع المعلومات :
لجمع المعمومات عند إجراءات البحث استعممت الباحثة األدوات واألجيزة التالية :
 2 – 3 – 3أجه ة وأدوات البحث :
 ملعب الكرة الطابرة .
 كرات طابرة .
 صافرة .
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شرٌط قٌاس متري .
طباشٌر ملونة .
استمارة تسجٌل وأقالم .
حاسبة ٌدوٌة علمٌة  -جهاز حاسوب ( الب توب ) .
أشرطة الصقة ملونة.
كامٌرا فٌدٌوٌة (دٌجٌتال) عدد ( )1لتصوٌر اال تبارات .

 1 – 3 – 3وسائل جمع المعلومات :
 شبكة المعلومات الدولٌة ( االنترنٌت ) .
 المصادر والمراجع العربٌة واألجنبٌة .
 اال تبار والقٌاس .
 أراء ال براء والم تصٌت .
 استمارة تسجٌل النتابج .
 اال تبارات المست دمة لقٌاس األداء المهاري .
 4-3اجراءات البحث المٌدانٌة :
قامووت الباحثووة بتنفٌووو اال تبووارات القبلٌووة علووى عٌنووة البحووث االصوولٌة وللمهووارتٌت (االسووتقبال
والوودفاع عووت الملعووب) بووالكرة الطووابرة ،وولووك بعوود تنفٌووو اال تبووار كتجربووة اسووتطالعٌة علووى ()16
طالب تم استبعادهم مت عٌنة البحث الربٌسٌة او تم ا تٌارهم عشوابٌا وبطرٌقة القرعوة موت ضومت
مجتمع االصل  ،بعدها تم تنفٌو المنهج التعلٌمً المقترح على المجموعتٌت .
 2 - 4 - 3تقٌٌم االداء (االختبارات) (:)1
قامت الباحثوة بإعوداد اسوتمارة اسوتبانة تتضومت مجموعوة موت اال تبوارات للمهوارة  ،وعرضوت
االستمارة على مجموعة مت ال براء والم تصٌت فً مجال اال تبارات والكورة الطوابرة ال تٌوار
أفضوول ا تبووار للمهووارة  ،وقوود اتفقووت أراء ال بووراء علووى ا تٌووار اال تبووار ا تووً وهووو مووت ضوومت
اال تبارات المقننة :
 الغرض مت اال تبار  :قٌاس مستوى االداء المهاري عت طرٌق ال براء .
 مواصفات االداء ٌ :قذ الم تبر امام الحابط وٌؤدي مناولة مت االسفل تجاه الحوابط مورة بعود
مرة  ،وٌعطى لكل م تبر ثالث محاوالت .
 التسجٌل ٌ :تم تقٌٌم اداء الم تبر فً المحواوالت الوثالث عوت طرٌوق ال بوراء  ،وٌكووت تقسوٌم
الدرجة كا تً :
 .1الجزء التحضٌري  :ودرجته ( . ) 3
 .4الجزء الربٌــس  :ودرجته ( . ) 5
 .3الجزء ال تامــً  :ودرجته ( . ) 4
 1-4-3التجربتٌن االستطالعٌتٌن :
قامووت الباحثووة بووإجراء تجووربتٌت اسووتطالعٌتٌت ال تبووارٌت مهووارٌٌت فووً ملعووب قسووم التربٌووة
الرٌاضووٌة  /كلٌووة التربٌووة بجامعووة كرمٌووات بتووأرٌ ( )4616 / 1 / 17احوودهما لال تبووار المهوواري
1

) لمى سمٌر ؛ تأثٌر اسلوبً التنافس الواتً والجماعً لووي االستقالل مقابل االعتماد على المجال االدراكً فً تعلم واحتفاظ بعض
المهارات االساسٌة بالكرة الطابرة ( :اطروحة دكتوراه ،جامعة بغداد  ،كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات  )4666 ،ص . 431
 ال براء والم تصٌت :
 .1د .مجٌد ودا داد اسد  /ا تصاص اال تبارات والقٌاسات  /كلٌة التربٌة الرٌاضٌة االساس  /جامعة سلٌمانٌة .
 .4د .ازاد حست قادر /ا تصاص الكرة الطابرة  /كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  /جامعة صالح الدٌت .
 .3د .علً قادر  /ا تصاص الكرة الطابرة  /كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  /جامعة السلٌمانٌة .
 .4د .هوشٌار عبد الرحمت محمد  /ا تصاص الكرة الطابرة  /كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  /جامعة السلٌمانٌة .
 .5د .دٌمت فرج  /ا تصاص الكرة الطابرة  /كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  /جامعة السلٌمانٌة .
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لمهووارة االسووتقبال والثووانً لال تبووار المهوواري لمهووارة الوودفاع عووت الملعووب بووالكرة الطووابرة  ،بعوود
اعطووابهم وحوودتٌت تعوورٌفٌتٌت تعلٌمٌتووٌت بتووأرٌ ( )4616 / 1 / 14لكوول مووت مهووارتً االسووتقبال
والدفاع عت الملعب بالكرة الطابرة علوى ( )16طوالب  ،توم ا تٌوارهم عشووابٌا موت مجتموع البحوث
األصوولً وبطرٌقووة القرعووة  ،وهووم عٌنووة مسووتبعدة مووت عٌنووة التجربووة الربٌسووٌة ومووت ضوومت مجتمووع
االصل .
 3-4-3االختبارات القبلٌة :
قامت الباحثة بإجراء اال تبار القبلً لكول موت مهوارتً االسوتقبال والودفاع عوت الملعوب بوالكرة
الطابرة  ،على عٌنة البحث وولك بتأرٌ (. )4616 / 1 /46
 4-4-3المنهج التعلٌمً :
قام ت الباحثة بإعداد منهج تعلٌمً لتعلم كل مت مهارتً االستقبال والدفاع عوت الملعوب بوالكرة
الطابرة وعرضتها على مجموعة مت ال براء ، وتضومت المونهج تنفٌوو ( )4وحودات تعلٌمٌوة لكول
مهارة  ،بإجمال ( )8وحدات تعلٌمٌة  ،وبمعدل وحدتٌت تعلٌمٌتٌت فً االسبوع الواحد وفق مفردات
موونه ج قسووم التربٌووة الرٌاضووٌة وعلووى موودى شووهر اي اربعووة ( )4اسووابٌع  ،علمووا ات زمووت الوحوودة
التعلٌمٌة الواحدة كات ( )96دقٌقة .
 5-4-3االختبارات البعدٌة :
قامووت الباحثووة بووإجراء اال تبووار البعوودي بتووأرٌ ( )4616 / 3 /1لكوول مووت مهووارتً االسووتقبال
والوودفاع عووت الملعووب بووالكرة ال طووابرة  ،علووى عٌنووة البحووث  ،وولووك بعوود االنتهوواء مووت تنفٌووو الموونهج
التعلٌمً  ،كما وحرصت الباحثوة علوى تهٌبوة ظوروذ مشوابهة لال تبوار القبلوً ،لغورض الحصوول
على نتابج دقٌقة .
 5-3الوسائل االحصائٌة :
اسووت دمت الباحثووة الوسووابل االحصووابٌة التووً تالبووم البحووث وولووك باسووت دام الحقٌبوة االحصووابٌة
( -4 . )spssعرض النتائج وتحلٌلها ومناقشتها :
 2-4عرض النتائج وتحلٌلها :
 2-2-4عاارض نتااائج اختباااري القبلااً والبعاادي فااً اختبااار مهااارتً االسااتقبال والاادفاع عاان
الملعب للمجموعة التجرٌبٌة :
جدول()1
القٌم اإلحصائٌة الختباري القبلً والبعدي وقٌمة ) (tالمحتسبة ومستو الداللة للمجموعة التجرٌبٌة فً اختبار
مهارتً االستقبال والدفاع عن الملعب

اال تبار
البعدي

اال تبار القبلً
القٌم
المتغٌرات

وحدة
القٌاس

س

ع

س

قٌمة()t
المحتسبة

مستوى
الداللة

الفرق

ع

االستقبال

درجة

4.68

4.97 6.69 1.38

4.44

6.661

معنوي

الدفاع عت
الملعب

درجة

4.89

4.14 7.64 1.73

6.54

6.666

معنوي

عند مستوى داللة أقل او ٌساوي 6.65

 ال براء :
 .1د .سعٌد صالح  /ا تصاص طرابق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة  /كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  /جامعة كوٌة .
 .4د .ازاد حست قادر/ا تصاص تعلم حركً  -طرابق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة  /كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  /جامعة صالح الدٌت .
 .3د .فرهنك فرج  /ا تصاص طرابق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة  /كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  /جامعة السلٌمانٌة .
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ٌتبٌت مت الجدول ( )4القٌم اإلحصابٌة ال تباري القبلً والبعدي وقٌمة ) (tالمحتسوبة ومسوتوى
الداللووة للمجموعووة التجرٌبٌووة فووً ا تبوواري االسووتقبال والوودفاع عووت الملعووب  ،ففوً اال تبووار القبلووً
لمهووارة االسووتقبال ظهوورت قٌمووة الوسووط الحسووابً ( )4.68واالنحووراذ المعٌوواري ( )1.38امووا فووً
اال تبووار البعوودي فقوود كانووت علووى التوووالً ( )6.69و( )4.97فووً حووٌت كانووت قٌمووة ( )tالمحتسووبة
( )4.44وقٌمة الداللة ( )6.661وهً اقل مت ( )6.65وهووا ٌعنوً وجوود فوروق معنوٌوة ولصوالح
اال تبار البعدي .
اما فً ا تبار مهارة الدفاع عت الملعوب فقود كانوت قوٌم الوسوط الحسوابً واالنحوراذ المعٌواري
لال تبارٌت القبلً والبعدي على التوالً ( )1.73( )4.89و( )4.14( )7.64اما قٌمة ( )tالمحتسبة
فكانت ( )6.54اما قٌمة الداللة ( )6.666وهوً أقول موت( )6.65وهووا ٌعنوً وجوود فوروق معنوٌوة
بٌت اال تبار القبلً والبعدي.
 1-2-4عرض نتائج اختباري القبلً والبعدي فً اختبار مهارتً االستقبال والدفاع عن الملعاب
للمجموعة الضابطة :
جدول()3
القٌم اإلحصائٌة الختباري القبلً والبعدي وقٌمة ) (tالمحتسبة ومستو الداللة للمجموعة الضابطة فً اختبار
مهارتً االستقبال والدفاع عن الملعب

القٌم

المتغٌرات

اال تبار القبلً
وحدة
القٌاس

اال تبار البعدي

قٌمة()t
المحتسبة

س

ع

س

ع

مستوى
الداللة

الفرق

االستقبال

درجة

3.31

1.56

6.88

1.89

5.99

6.666

معنوي

الدفاع عت الملعب

درجة

4.53

1.48

6.94

4.54

5.51

6.666

معنوي

عند مستوى داللة أقل او ٌساوي 6.65
ٌتبٌت مت الجدول ( )3القٌم اإلحصابٌة ال تباري القبلً والبعدي وقٌمة ) (tالمحتسوبة ومسوتوى
الداللووة للمجموعووة الضووابطة فووً ا تبوواري االسووتقبال والوودفاع عووت الملعووب  ،ففووً اال تبووار القبلووً
لمهووارة االس وتقبال ظهوورت قٌمووة الوسووط الحسووابً ( )3.31واالنحووراذ المعٌوواري ( )1.56امووا فووً
اال تبووار البعوودي فقوود كانووت علووى التوووالً ( )6.88و( )1.89فووً حووٌت كانووت قٌمووة ( )tالمحتسووبة
( )5.99وقٌمة الداللة ( )6.666وهً اقل مت ( )6.65وهووا ٌعنوً وجوود فوروق معنوٌوة ولصوالح
اال تبار البعدي.
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ا ما فً ا تبار مهارة الدفاع عت الملعب فقد كانوت قوٌم الوسوط الحسوابً واالنحوراذ المعٌواري
لال تبارٌت القبلً والبعدي على التوالً ( )1.48( )4.53و( )4.54( )6.94اما قٌمة ( )tالمحتسبة
فكانت( )5.51اما قٌمة الداللة( )6.666وهً أقل مت( )6.65وهوا ٌعنً وجود فروق معنوٌوة بوٌت
اال تبار القبلً والبعدي ولصالح اال تبار البعدي.
 3-2-4عااارض نتاااائج االختباااارات البعدٌاااة الختباااار مهاااارتً االساااتقبال والااادفاع عااان الملعاااب
للمجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة :
جدول()4
القٌم اإلحصائٌة لالختبارات البعدٌة وقٌمة ( )tالمحتسبة ومستو الداللة فً اختبار مهارتً االستقبال والدفاع
عن الملعب للمجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة

القٌم

وحدة
القٌاس

المتغٌرات

المجموعة التجرٌبٌة المجموعة الضابطة
اال تبار البعدي

اال تبار البعدي

س

ع

س

ع

قٌمة()t

مستوى

المحتسبة

الداللة

الفرق

االستقبال

درجة

6.69

4.97

6.88

1.89

6.866

6.649

معنوي

الدفاع عت الملعب

درجة

7.64

4.14

6.94

4.54

6.417

6.633

غٌر معنوي

معنوي عند مستوى داللة أقل او ٌساوي 6.65

ٌتبووٌت مووت الجوودول( )4القووٌم اإلحصووابٌة لال تبووارات البعدٌووة وقٌمووة ( )tالمحتسووبة ومسووتوى
الداللة فً ا تبار مهارتً االستقبال والدفاع عت الملعب للمجمووعتٌت التجرٌبٌوة والضوابطة  ،ففوً
ا تبار مهارة االستقبال للمجموعة التجرٌبٌة ظهرت قٌم االوساط الحسابٌة واالنحرافوات المعٌارٌوة
على التوالً ( )4.97( )6.69اما المجموعة الضابطة فقد كانت على التوالً ( )1.89( )6.88اموا
قٌمة ( )tالمحتسبة فقد ظهرت ( )6.866اما الداللة فقد كانت ( )6.649وهً أقل مت مستوى داللة
( ) 6.65وهوا ٌعنً وجود فروق معنوٌة بٌت المجموعتٌت ولصالح المجموعة التجرٌبٌة .
أمووا فووً ا تبووار مهووارة الوودفاع عووت الملعووب فقوود كانووت قووٌم االوسوواط الحسووابٌة واالنحرافووات
المعٌارٌة للمجموعة التجرٌبٌة والضوابطة علوى التووالً ( )4.14( )7.64و( ، )4.54( )6.94اموا
قٌمة ( )tالمحتسبة فقود كانوت ( )6.417فوً حوٌت كانوت مسوتوى الداللوة ( )6.633وهوً أكبور موت
مستوى الداللة ( ) 6.65وهوا ٌعنً عدم وجود فروق معنوٌة بٌت المجموعتٌت التجرٌبٌة والضابطة
 4-2-4.عرض نتائج اختباري القبلً والبعدي فً اختبار مهارة االستقبال للمجموعة التجرٌبٌة
ومهارة الدفاع عن الملعب للمجموعة الضابطة :
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جدول()5
القٌم اإلحصابٌة ال تباري القبلً والبعدي وقٌمة ) (tالمحتسبة ومستوى الداللة للمجموعة التجرٌبٌة فً ا تبار
مهارة االستقبال والمجموعة الضابطة فً ا تبار مهارة الدفاع عت الملعب
مستو
االختبار البعدي
االختبار القبلً
القٌم وحدة
قٌمة()t
الداللة
القٌاس
المتغٌرات
المحتسبة
ع
س
ع
س

الفرق

مج ت (االستقبال)

درجة

1108

2138

6109

1197

4111

01002

معنوي

مج ض (الدفاع عن الملعب)

درجة

1153

2118

6191

1151

5152

01000

معنوي

عند مستو داللة أقل او ٌساوي 0105

ٌتبٌت مت الجدول( )5القٌم اإلحصابٌة ال تباري القبلً والبعدي وقٌمة ) (tالمحتسوبة ومسوتوى
الداللة للمجموعة التجرٌبٌوة فوً ا تبوار مهوارة االسوتقبال  ،ففوً اال تبوار القبلوً لمهوارة االسوتقبال
ظهرت قٌمة الوسط الحسابً ( )4.68واالنحراذ المعٌاري ( )1.38اموا فوً اال تبوار البعودي فقود
كانووت علووى التوووالً ( )6.69و( )4.97فووً حووٌت كانووت قٌمووة ( )tالمحتسووبة ( )4.44وقٌمووة الداللووة
( )6.661وهً اقل مت ( )6.65وهوا ٌعنً وجود فروق معنوٌة ولصالح اال تبار البعدي .
اما فً ا تبار مهارة الدفاع عت الملعب للمجموعة الضابطة  ،فقود كانوت قوٌم الوسوط الحسوابً
واالنحراذ المعٌاري لال تبارٌت القبلً والبعدي على التوالً ( )1.48( )4.53و()4.54( )6.94
اما قٌمة ( )tالمحتسبة فكانت( )5.51اموا قٌموة الداللوة( )6.666وهوً أقول موت( )6.65وهووا ٌعنوً
وجود فروق معنوٌة بٌت اال تبار القبلً والبعدي ولصالح اال تبار البعدي .
 1-4مناقشة النتائج :
ولووودى مناقشوووة نتوووابج الوووتعلم المعروضوووة فوووً الجووودولٌت ( )3،4لمعرفوووة توووأثٌر الوووتعلم علوووى
المجموعتٌت التجرٌبٌة والضابطة  ،فً ا تبار مهارتً االستقبال والودفاع عوت الملعوب  ،لووحظ ات
هناك تأثٌرا معنوٌا بٌت اال تبوارات القبلٌوة والبعدٌوة ولصوالح اال تبوارات البعدٌوة  ،مموا ٌودل علوى
ثبات وزٌادة نسبة التعلم  ،مموا دعوا الوى التحسوت فوً اداء المهوارتٌت ولكلتوا المجمووعتٌت  .وتعوزو
الباحثة السبب الى العملٌة التدرٌسوٌة  ،عنود تطبٌوق المونهج التعلٌموً موت والل الوحودات التعلٌمٌوة
المنفوة فً البٌبة التعلٌمٌة مما ادى الى التعلم كما هو واضح فً ظهور الفروق المعنوٌة  ،او ٌرى
( موستت ) ات عملٌة التدرٌس  « :عبارة عت سلسلة مستمرة مت العالقات التً تنشأ بوٌت المودرس
والطالب وات هوه العالقات تساعد الطالب على التطور بوصفه فردا أو مشاركا فً نشاط أو فعالٌة
معٌنة وٌمتلك مستوا معٌنا مت المهارة فً األنشطة البدنٌة » ( ، )1كما و« ات عملٌة التدرٌس تعتمد
بشكل أساسً على قدرة المدرس على إٌصال معلومات للمتعلمٌت » (. )2
فً نتوابج اال تبوارات البعدٌوة للمجمووعتٌت التجرٌبٌوة والضوابطة والمبٌنوة فوً الجودول ()4
ظهر هنا فروق معنوٌة فً ا تبار مهارة االستقبال ولصالح المجموعة الضوابطة  ،اموا فوً ا تبوار
1

2

) موسكا موستت ؛ تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة  ،ترجمة  :جمال صالح ( وآ روت )  ( :جامعة الموصل  ،دار الكتب للطباعة والنشر ،
 ) 1991ص. 11
) سعٌد صالح حمه أمٌت ؛ تأثٌر است دام أسالٌب تدرٌسٌة بطرابق مقترحة فً تعلٌم بعض المهارات األساسٌة بكرة القدم  ( :رسالة
ماجستٌر  ،جامعة السلٌمانٌة  /كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  ) 4661 ،ص.41
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مهارة الدفاع عت الملعب  ،لم تظهر لدٌنا فروق معنوٌة بٌت المجموعتٌت التجرٌبٌة والضابطة  ،او
كموا ٌؤكوده ( « )Magill 1998ات ظهوور التوأثٌر او غٌابوه لوه عالقوة بنووع المهوارة واال تالفوات
بٌنها والتً مارس المتعلم التمرٌت علٌها »(.)1
واعتمادا على النتابج المبٌنة فً الجدول ( )5تم احتساب نقول الوتعلم عوت طرٌوق الضوبط الووي
وضعه ماثٌو (. )2()Mathew , 1983
وحسب المعادلة االتٌة :
قانون النسبة المئوٌة للنقل

الوسط الحسابً للتجرٌبٌة  -الوسط الحسابً للضابطة
قٌاس نقل التعلم = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 200 
الوسط الحسابً للضابطة

6191 - 6109
= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 200 
6191

 0183= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 200 
6191
= 200  012299 -
=  ٪ 22199 -النسبة المئوٌة للنقل .

 تحلٌل ومناقشة اختبار نسبة انتقال التعلم :
نالحظ درجة االنتقال ال نسبً عت طرٌق الضبط بٌت المجموعتٌت للمهارتٌت االسوتقبال والودفاع
عت الملعب  ،او اظهرت النتابج ات درجة االنتقال النسبً بٌت تعلوم المهوارتٌت كانوت ()٪ 11.99-
ولصالح المجموعة الضابطة  ،او ظهر لنا ات هناك نقال غٌر اٌجابٌا (سولبٌا) فوً الوتعلم موت مهوارة
الدفاع عت الملعب الى مهارة االستقبال  ،وهوا ٌدل على ات االستجابة على المثٌر ت تلوذ فوً نقول
) Magill, A. R. Motor Learning, Boston, MC Grew Hill , 1998
) Mathew. K. Leinman. The a question of Molar Skill, New York : Brooklyn College of city University of
New York, 1983, P.83-85 .
1
2
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التعلم مت احد االجهزة الحسٌة الى جهواز حسوً ا ور  ،وات التشوابه فوً بعوض العناصور المعرفٌوة
والحركٌة المشتركة فً تعلم المهارتٌت فً احداهما ادى الى عرقلوة نقول الوتعلم بوٌت المهوارتٌت كموا
فً المجموع ة التجرٌبٌة على عكس المجموعة الضابطة  ،او كوات هنواك فابودة موت اسوتثمار الوقوت
والجهد وتسرٌع التعلم موت والل االسوتفادة موت نقول اثور الوتعلم بوٌت المهوارتٌت  ،وات «المعلوموات
الم زونووة فووً الووواكرة سوواعدت المووتعلم فووً اسووترجاع النموواوج المتعلمووة السووابقة المشووابهة للمهووارة
الجدٌدة ». 1
 -5االستنتاجات والتوصٌات :
 2-5االستنتاجات :
 هناك نقل تعلم غٌر اٌجابً (سلبً) مت مهوارة الودفاع عوت الملعوب الوى مهوارة االسوتقبال ،
اي ات هناك ا تالذ فً االستجابة علوى المثٌور موت مهوارة الوى ا ورى بوالرغم موت تشوابه
العناصر المعرفٌة والحركٌة المشتركة بٌت المهارتٌت .
 تفوق المجموعة الضابطة على المجموعة التجرٌبٌة فً التعلم .
 1-5التوصٌات :
 االستفادة مت اصٌة النقل ثر التعلم بٌت المهوارات لدراسوة نقول الوتعلم موت احود االجهوزة
الحسٌة الى جهاز حسً ا ر .
 است دام اصٌة نقل اثر التعلم بٌت االلعاب الرٌاضٌة اال رى .
 تكملة هوه الدراسة على مهارات ا رى فً لعبة الكرة الطابرة .
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