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ممخص البحث بالمغة العربية

أن طرائق وأساليب التدريس في التربية الرياضية تعتمد عمى قىيم وأىىداف بدنيىة واجتماعيىة ونوسىية وفكريىة

لذا فأن التدريس يعتبر من االنظمة المخطط ليا ألنو يؤدي في االخير ال أحداث عمميىة الىتعمم لىدا الطىالب

في جوانىب ألمختموىة تكمىن أىميىة البحىث فىي معرفىة تىأثير أسىموب اال كتشىاف شىبو الموجىو فىي االسىتوادة مىن
الوقت المستثمر لدرس التربية الرياضية لزيادة النشاط الحركىي لمطمبىة امىا مشىكمة البحىث فقىد الحىظ ان ىنالىك

ضعف عند اداء الطالب لميارات الكرة الطائرة وعدم اىتمام المدرسين بتوزيع الوقت بشىكل منىتظم عمى الىدرس
لذا أرتاا الباحث الخوض في ىذه المشكمة من خالل استخدام أسىموب االكتشىاف شىبو الموجىو فىي اسىتثمار

الوقىىت و تعمىىم ميىىارة الىىدفاع عىىن الممعىىب بىىالكرة الطىىائرة لطىىالب الصىىف الخىىامس االعىىدادي ىىىدفت الدراسىىة
التعىىرف عم ى تىىأثير أسىىموب االكتشىىاف شىىبو الموجىىو فىىي الوقىىت المسىىتثمر لىىدرس التربيىىة الرياضىىية لطىىالب

الخا مس األعدادي والتعرف عم تأثير أسموب االكتشاف شبو الموجو في تعمم ميارة الدفاع عن الممعىب بىالكرة
ألطائرة أما فروض البحث ىناك تىأثير ألسىموب االكتشىاف شىبو الموجىو فىي اسىتثمار وقىت الىدرس وتعمىم ميىارة

الدفاع عن الممعب بالكرة الطائرة وأسموب االكتشىاف شىبو الموجىو أكثىر اسىتثما ار لموقىت فىي تعمىم ميىارة الىدفاع

عىىن الممعىىب بىىالكرة ألطىىائرة أمىىا مىىني فقىىد أسىىتخدم الباحىىث المىىني التجريبىىي ذو المجموعىىات المتكافئىىة كونىىو
يتالئم وطبيعة مشكمة البحث وقد حدد الباحث مجتمع البحث وىي المدارس اإلعدادية في مركز محافظة أمىا

عينىىة البحىىث فقىىد تىىم اختيىىار ثانويىة أبىىي تىراب بالطريقىىة العشىوائية القرعىىة

وأختىىار الباحىىث طىىالب الصىىف

الخىىامس االعىىدادي والبىىالم عىىددىم  124طالب ىاي يمثمىىون أربىىع شىىعب تىىم تقسىىيميم ال ى مجمىىوعتين تىىدرس

المجموعة االول باألسموب المتبع من قبل المدرس وتدرس المجموعة الثانية بأسموب االكتشاف الموجو أمىا

المني التعميمي فقد تكون من
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وحدة تعميمية لكل أسموب وبواقع وحىدتين تعميميىة فىي األسىبوع زمىن

الوحدة الواحدة  45دقيقة أما اىم االستنتاجات جميع االساليب التدريسية اسموب االكتشاف شبو الموجو
االسموب المتبع فعالة في عممية التدريس والدليل حىدوث تطىور لممجمىوعتين اال ان االفضىمية لممجموعىة

التي استخدمت اسموب االكتشاف شبو الموجو أما اىم التوصىيات ضىرورة التأكيىد عمى زيىادة النشىاط الحركىي

خالل درس التربية الرياضية بما يضمن أفادة الطالب من الوقت في التعمم .

ABSTRACT
Effect of semi-direct discovery style in exploiting time and learning some
volleyball skills for students of fifth class Intermediate
Researcher : Hazim Ali Ghazie
Supervisor : Mahmoud Dawoud Alrubaie :
The importance of research is to identify the Effect of direct and semidirect discovery method in exploiting time to take advantage of the investor to
familiarize physical education to increase physical activity for students and
reduce the time untapped and its effect on the performance volleyball skills
This study aimed to identify the Effect of direct and semi-direct discovery
method in exploiting time and learning some volleyball skills for students of fifth
class Intermediate
Also identify the Effect of direct and semi-direct discovery method in
learning the ball receive skill and the defense of the volleyball court, as well as to
identify any of the two methods direct and semi-direct discovery method is best
in exploiting time and learning some volleyball skills for students of fifth class
Intermediate
Research methodology:
Researcher used experimental approach with equal groups being a suit to
the nature of the research problem, and may select research community, a junior
high school in the center of the Diwaniya province, while the research sample
was selected from secondary Abu Turab randomly (lottery), totaling 124
students were divided into three groups , the first group-style followed the
teacher the second followed discovery and the third group followed semi-direct
discovery
Conclusions :
All the methods of teaching (the guided discovery style, discovery semiorientated style, style used) is effective in the teaching process .
The preference of the group that used the semi-direct discovery method
semi-direct discovery method best than direct discovery method in learning the
skill of the transmitter and receiver to defend the pitch
Semi-direct discovery method best than direct discovery method in
exploiting time
Recommendations:
Using semi-direct discovery method in learning and teaching volleyball
skills

ى: المقدمة وأىمية البحث1-1
من االمور التي ساىمت في تطوير طرائق التدريس ىو تطبيق عدد من أساليب التدريس الحديثة لذا أصبحت
ميمة المعمم او المدرس استخدام أساليب تدريسية حديثة والتي اعتمدت عم انظمة المالحظة لمعرفة سموك

الطالب داخل الدرس ومدا نشاطو الوعمي وتواعمو مع موردات الدرس الن اساس نجاح الدرس ىو استثمار
الوقت المخصص لتعمم الميارة المطموبة ومن ىذه االساليب االكتشاف شبو الموجو والذي يختمف عن
األساليب االخرا ألن توكير الطالب يذىب ال ما ىو ابعد من المعمومات المعطاة والميارة المطموبة من اجل

أيجاد الحمول المناسبة وكيف يمكن لممعمم او المدرس خمق الظروف المالئمة ألشغال توكير الطالب

وفي

ىذا األسموب ال نعطي الطالب خبرات التعمم كاممة بل نعمل عم تييئة الورص أماميم لمتعامل مع مواد التعمم
والتي تعمل عم تمكنيم من المالحظة وجمع المعمومات والعمل عم الربط والتوصل ال األدلة

ويعد تطبيق

أساليب التدريس وسيمة فعالة يجب االىتمام بيا الن الطالب يميمون ال النشاط والحركة المستمرة وإلشباع

ىذا النشاط والحركة فأنو يجب العمل عم
التعميمية

تييئة األساليب التدريسية المناسبة والمالئمة لتحقيق المواقف

ان لعبة الكرة الطائرة من االلعاب التي تحتوي عم العديد من الميارات والدفاعية ومنيا ميارة

الدفاع عن الممعب فعند اتقانيا بشكل صحيح فأن لموريق القدرة عم مواجو ىجوم الوريق المنافس وتحقيق

الووز .

تكمن أىمية البحث في معرفة تأثير أسموب االكتشاف شبو الموجو في االستوادة من الوقت المستثمر لدرس

ا لتربية الرياضية لزيادة النشاط الحركي لمطمبة وتقميص الوقت غير المستغل ومدا تأثير ذلك عم
المياري لبعض ميارات الكرة الطائرة لطمبة الصف الخامس اإلعدادي .

األداء

 2-1مشكمة البحث :

أن درس التربية الرياضية من الدروس التي تحتاج ال الدراسة والتحميل الدقيق في مجمىل المراحىل الدراسىية

وكىىون الباحىىث تدريسىىي فىىي كميىىة التربيىىة الرياضىىية وعنىىد لقائىىة لعىىدد كبيىىر مىىن المدرسىىين وس ىؤالو ليىىم عىىن
األساليب التدريسية التي يستخدمونيا فقد الحظ ان ىنالك ضعف عند اداء الطالب لميارات الكرة الطائرة وقمىة

اىتمام المدرسين بتوزيع الوقت بشكل منتظم عم الدرس لذا أرتىاا الباحىث الخىوض فىي ىىذه المشىكمة مىن
خالل استخدام أسموب االكتشاف شبو الموجو في استثمار الوقت وتعمم ميارة الدفاع عن الممعب بالكرة الطىائرة

لطالب الصف الخامس االعدادي.
3-1

أىداف البحث  :ييدف البحث ال التعرف عم :

-1التعرف عم تأثير أسىموب االكتشىاف شىبو الموجىو فىي الوقىت المسىتثمر لىدرس التربيىة الرياضىية لطىالب
الخامس األعدادي .

-2التعرف عم تأثير أسموب االكتشاف شبو الموجو في تعمم ميارة الدفاع عن الممعب بالكرة الطائرة.

 4-1فروض البحث :

-1ىناك تأثير ألسموب االكتشاف شبو الموجو في استثمار وقت الدرس وتعمم ميارة الدفاع عن الممعىب بىالكرة
الطائرة.

-2اسموب االكتشاف شبو الموجو أكثر استثما ار لموقت في تعمم ميارة الدفاع عن الممعب بالكرة الطائرة .

 5-1مجاالت البحث :

1-5-1المجال البشري :طالب الصف الخامس األعدادي في محافظة القادسية ثانويىة أبىي تىراب النموذجيىة
لمعام الدراسي 2014 / 2013

2-5-1المجال المكاني  :ساحة درس التربية الرياضية في ثانوية أبي تراب .
3-5-1المجال الزماني  2013 / 10 / 22 :ولغاية 2014 / 1 / 15

 -3منيجية البحث واجراءاتو الميدانية:

البحث :أستخدم الباحث المني التجريبي ذو المجموعتين المتكافئتين كونو يتالئم وطبيعة

 1-3مني

مشكمة البحث

 2-3مجتمع وعينة البحث  :أن عينة البحث ىي الجزء الذي يمثل مجتمع االصل

فيي دراسة حالة
1

جزء معين أو نسبة معينة من أفراد المجتمع األصمي ثم ينتيي ذلك بتعميم نتائجو عم المجتمع كمو

قد

حدد الباحث مجتمع البحث وىو المدارس األعدادية في مركز محافظة القادسية لمعام الدراسي / 2013
 2014والبالم عددىن  17أعدادية .

أما عينة البحث فقد تم اختيار ثانوية أبي تراب بالطريقة العشوائية

الخامس االعدادي والبالم عددىم

العشوائية تم أختيار شعبة
النشاط الرياضي وشعبة

أ

د

124

القرعة

وأختار الباحث طالب الصف

طالباي يمثمون أربع شعب تم تقسيميم ال مجموعتين وبالطريقة

لتدرس باالسموب المتبع من قبل المدرس وفق المني المقرر من مديرية

لتدرس بأسموب االكتشاف شبة الموجو مع الدفاع عن الممعب ويقوم الباحث

بأجراء التجانس والتكافؤ لعينة البحث بعد أجراءة االختبارات القبمية.

 3-3األدوات والوسائل واألجيزة المستخدمة في البحث:

ويقصد بيا "جميع االدوات والوسائل التي سوف يستعمميا الباحث في كل مرحمة من مراحل بحثة "

2

أجل حل مشكمة البحث وتحقيق االىداف .

من

 4-3تصميم أستماره لتقييم االداء الوني لميارة الدفاع عن الممعب لعبة الكرة الطائرة قيد البحث :

لغرض تقييم االداء الوني لكل طالب في االختبارين القبمي والبعدي لميارة الدفاع عن الممعب تتطمب ذلك

تصميم استمارة لمتقييم وبعد إطالع الباحث عم العديد من المصادر صمم استمارة تقييم لألداء الوني وقد
تضمنت أيضاي تقسيم الدرجات لكل جزء من االجزاء الثالث



ومن أجل تقويم االستمارة ومعرفة مدا

**

صالحيتيا قام الباحث بعرضيا عم ذوي الخبرة واالختصاص

في مجال طرائق التدريس ولعبة الكرة الطائرة

وبعد أجراء التعديالت والتصحيحات أصبحت االستمارة شاممة وصالحة لمتقيم االداء .

 5-3االختبارات المستخدمة في البحث :

 1-5-3أختبار االداء الوني لميارة الدفاع عن الممعب بالكرة الطائرة :
 اليدف من االختبار :

تقييم االداء الوني لميارة الدفاع عن الممعب ولكل طالب

 االدوات المستخدمة :

 - 1محمذ حسه عالوي  ,محمذ وصش انذٌه سضىان  :انمٍاس فً انتشتٍح وعهم انىفس انشٌاضً  ,انماهشج  ,داس انفكش
انعشتً  , 0222 ,ص. 012
 - 2سامً محمذ مهحم  :انمٍاس وانتمىٌم فً انتشتٍح وعهم انىفس  ,ط , 1عمان  ,داس انمٍسش نهىشش وانتىصٌع وانطثاعح ,

االسدن  , 0222 ,ص. 141
 مهحك ()1
** مهحك ( . ) 2

_ ممعب كرة الطائرة كرات طائرة عدد 6

الصنع كرسي خشب عدد . 2

كآمرات تصوير فديوي نوع  SONYيابانية

 وصف االختبار :

يتخذ المختبر وضع الدفاع عن الممعب لمدفاع عن الكرة المضروبة من قبل المدرس ويكون دفاع

الطالب بحسب الشروط القانونية ألجزاء الميارة.

 شروط االختبار:

 يأخذ المختبر الوضع الصحيح وضع االستعداد عند الدفاع عن الممعب . -يجب عم المختر ان يؤدي ميارة الدفاع عن الممعب بالشكل القانوني .

 -في حالة سقوط الكرة عم االرض عند االداء عم المختبر ان يعيد المحاولة مرة أخرا .

 طريقة التسجيل:

يكون التقييم عن طريق استمارة تقييم االداء المياري لميارة الدفاع عن الممعب لكل جزء من

أجزاء الميارة ويكون مجموع درجات المقوم المؤشرة عم كل جزء ىي الدرجة النيائية لالختبار .

 6-3األختبارات القبمية :
تم أجراء االختبارات القبمية لعينة البحث في المتغيرات الطول الوزن العمر الذكاء اختبار الدفاع عن
الممعب يومي الثالثاء واالربعاء الموافق  2013 / 11 / 6-5بعد تعريض أفراد عينة البحث ال

وحدتين تعميمية لغرض توضيح الميارات المطموب تعمميا تم بعدىا تصوير األداء الوني لعينة البحث لكل

ميارة وعم ممعب ثانوية أبي تراب وبوجود كل من الباحث ومدرس المادة

**

الذي طبق االختبارات بعدىا

عرض التصوير لكل مجموعة من مجاميع البحث عم مجموعة من الخبراء والمختصين

***

في مجال لعبة

الكرة الطائرة لغرض التقييم لألداء الوني القبمي .

 7-3التجانس والتكافؤ:
 1-7-3التجانس :

تم أجراء التجانس عم عينة البحث في المتغيرات الطول الوزن العمر الذكاء ميارة الدفاع عن

الممعب بعدىا أجرا الباحث المعالجات االحصائية ليذه المتغيرات بحساب معامل االلتواء لكل متغير

والجداول  1و  2تبين التجانس.

جدول  1يبين تجانس أفراد المجموعة الضابطة
المتغيرات

وحدة القياس

الوسط

االنحراف

معامل االلتواء

الداللو

الطول

سم

168,800

3,240

0,083

متجانس

الوزن

كغم

64,840

9,940

- 0,268

متجانس

العمر

سنة

16,840

0,688

0,216

متجانس

الذكاء

درجة

33.22

7.07

_ 0.06

متجانس

** مذسس مادج انتشتٍح انشٌاضٍح االستار مىس كشٌم وانزي طثك انمىهج انتعهٍمً عهى انطالب وتأششاف مثاشش مه لثم
انثاحث .
*** مهحك ( )2

درجة

تقييم االداء لميارة الدفاع عن

0,529

4,272

متجانس

0,297

الممعب

جدول 2

يبين تجانس أفراد المجموعة التجريبية
المتغيرات

وحدة القياس

الوسط

االنحراف

معامل االلتواء

الداللو

الطول

سم

170,160

2,609

- 0,955

متجانس

الوزن

كغم

66,84

9,907

0,215

متجانس

العمر

سنة

17,080

0,759

- 0,759

متجانس

الذكاء

درجة

34.83

3.53

0.559

متجانس

تقييم االداء لميارة الدفاع عن

درجة

4,320

0,379

- 0,205

متجانس

الممعب

 2-7-3تكافؤ مجاميع البحث :
بعىىد أن قىىام الباحىىث بىىاجراء تجىىانس العينىىة ولغىىرض معرفىىة مىىدا تكىىافؤ المجمىىوعتين فىىي األداء الميىىاري قىىام

الباحىث بىاجراء اختبىىارات تكىافؤ المجمىوعتين مىىن خىالل المتغيىرات ميىىارة الىدفاع عىن الممعىىب

وتوصىل إلى

النتائ التالية المبنية في الجدول . 3

جدول  3يبين تكافؤ أفراد عينة البحث

ت
1

المتغيرات
الدفاع عن الممعب

وحدة

المجموعة الضابطة

المجموعة التجريبية

القياس

س

±ع

س

±ع

المحسوبة

الدرجة

4.272

0.529

4.320

0.376

0.369

 8-3المني التعميمي:
من خالل إطالع الباحث عم المصادر العممية
البحث

3

4

5

االسموب المتبع وأسموب االكتشاف شبة الموجو

قيمة T

الداللة
معنوي

تم تطبيق المني التعميمي لكل أسموب من أساليب
والمعد من قبل الباحث وبأشراف السيد المشرف

عم عينة البحث لممجموعتين الضابطة والتجريبية وذلك من أجل تحقيق أىداف وفروض البحث.

 - 3محمذ انعشتً شمعىن  :انتذسٌة انعمهً فً انمجال انشٌاضً  ,ط , 1داس انفكش انعشتً  ,انماهشج . 1331 ,
ٌ - 4عشب خٍىن  :انتعهم انحشكً تٍه انمثذأ وانتطثٍك  ,مكتثح انصخش نهطثاعح  ,تغذاد  ,انعشاق . 2002 ,
5
- Schmid, R.A. Timothy, D.L, (1999): Motor control and learning, A Behavioral
Emphasis, 3ed,

human kinetics, USA.

أستغرق المني التعميمي 16

وحدة تعميمية لكل أسموب وبواقع وحدتين تعميمية في األسبوع زمن الوحدة

الواحدة  45دقيقة أبتداي من يوم االثنين الموافق  2013/ 11 / 11ولغاية يوم االربعاء الموافق / 8
وان كل مني تعميمي تم وضعة لتحقيق أىداف تكون مناسبة لقدرات الطالب الحركية

2014 / 1

وال

يستطيع الطالب تويم المني وتعممو مرة واحدة بل يجب تقسيمو ال أجزاء ذات أزمنة أقل يطمق عمييا الوحدة

التعميم ية وىي "سمسمة من الخبرات التعميمية تكون في مجموعيا وحدة متكاممة ليا غرض محدد يمكن
الوصول أليو عن طريق ىذه الخبرات "

6

ان مني اسموب االكتشاف شبو الموجو يتضمن مجموعة من

االسئمة التي توجو ال الطالب عن طريق مدرس المادة حول أجزاء الحركة ليقوم الطالب باالستجابة الحركية

عم ىذه االسئمة*.

 9-3االختبارات البعدية :
تم أجراء االختبارات البعدية بعد االنتياء من تطبيق المني وذلك يومي االحىد واالثنىين الموافىق / 13-12

 2014 / 1وقىىد حىىرص الباحىىث ان تكىىون الظىىروف مشىىابية لالختبىىارات القبميىىة مىىن حيىىث المكىىان والوقىىت
وفريىىق العمىىل المسىىاعد ومىىدرس المىىادة نوسىىو الىىذي طبىىق االختبىىارات القبميىىة والمىىني وبوجىىود الباحىىث تىىم

تصىىوير درس كامىىل لكىىل مجموعىىة يىىوم االربعىىاء الموافىىق  2014 / 1 / 15عىىرض التصىىوير عم ى الخب ىراء
***

والمختصىىين **لغىىرض احتسىىاب الوقىىت المسىىتثمر
تحقيق أىداف البحث .

بعىىدىا تىىم معالجىىة النتىىائ أحصىىائياي لغىىرض التوصىىل الى

 10-3الوسائل االحصائية :
أستخدم الباحث الحقيبة االحصائية

لمعالجة نتائ البحث إحصائيا .

SPSS

 -4عرض وتحميل ومناقشة النتائ :

 1-4عرض وتحميل ومناقشة الوروق بين االختبارين القبمي والبعدي لميارة الدفاع عن الممعب بالكرة الطائرة
 T.testوكما مبين في الجدول 4

لممجموعة الضابطة والتجريبية باستخدام اختبار

الجدول  4يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة  Tالمحسوبة والجدولية لالختبارين القبمي
والبعدي لممجموعة الضابطة والتجريبية
القبمي

ميارة الدفاع
عن الممعب

Tالمحسوبة

البعدي

س

-+ع

س

-+ع

مستوا

ف

الداللة

الداللة

الضابطة

4.272

0.529

4.772

0.494

_0.500

_10.136

0.000

معنوي

التجربية

4.320

0.379

7.044

0.939

-2.724

-13.540

0.000

معنوي

معنوي عند نسبة خطأ >  0.05وامام درجة حرية  24قيمة  Tالجدولية = 2.064

من خالل النتائ نالحظ ان أسموب االكتشاف شبو الموجة لو تأثير ايجابي في تعمم ميارة الىدفاع عىن الممعىب
بالكرة الطائرة ويعزو الباحث سبب ىذا التأثير ال المىني التعميمىي الىذي تىم تطبيقىو بشىكل عممىي مىن حيىث

 - 6غسان محمذ صادق وفاطمح انهاشمً  :االتجاهاخ انحذٌثح فً طشق تذسٌس انتشتٍح انشٌاضٍح  ,مذٌشٌح داس انكتة
نهطثاعح وانىشش  ,جامعح انمىصم ,ص. 12
* مهحك ( ) 3
** مهحك ( ) 4
*** مهحك ( )5

توفر االجيزة واألدوات ودور مدرس المىادة فىي طىرح االسىئمة الخاصىة بأسىموب االكتشىاف شىبة الموجىة ليكىون

أستجابو أفراد العينة بشكل حركي عم أجزاء أجزاء الميارة وقد ركز عم زيادة تك اررات االداء لمميارة المطمىوب
تعمميا فأن ذلك يؤدي ال زيادة فعالية الطمبة واىتماميم في التعمم .

كما أن لممني التعميمي المبني عم أساس تطبيق أسموب االكتشاف شبو الموجىو لىو الىدور الواعىل فىي خمىق

مبدأ التعاون بين المدرس والطالب في تطبيق موردات المني .

ومىىن االمىىور التىىي راعاىىىا الباحىىث خىىالل فتىىرة تطبيىىق اسىىموب االكتشىىاف شىىبو الموجىىو عم ى عينىىة البحىىث ىىىو

استعمال التغذية الراجعة وذلك مىن اجىل الحوىاظ عمى مسىتوا الىتعمم لىدييم " إن التغذيىة الراجعىة تعنىي معرفىو

النتائ وتقويميا واالستوادة منيا عن طريق المعمومات الواردة لممتعمم نتيجة سموكو ألحركي . 7
 2-4نتائ قياس استثمار وقت التعمم الوعمي لمطالب العرض والتحميل والمناقشة:

 1-2-4عرض نتائ االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة  Tالستثمار وقت التعمم الوعمي لمطالب
لممجموعتين الضابطة والتجريبية لمقسم الرئيسي من الدرس وكما مبين في الجدول 5

جدول  5يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة  Tالمحسوبة الستثمار وقت التعمم لممجموعتين
الضابطة والتجريبية لمقسم الرئيسي

االنماط السموكية

المجموعة الضابطة

المجموعة التجريبية

س

±ع

س

±ع

T

مستوا
الداللة

الداللة

القسم الرئيسي

الوقت غير المستغل

4.701

0.547

2.906

0.266

14.745

0.001

معنوي

وقت النشاط حركي

11.212

0.603

18.991

0.555

-47.454

0.436

معنوي

وقت الشرح والعرض واالدلة

5.659

0.454

2.936

0.364

23.373

0.126

معنوي

وقت التنظيم

4.840

0.645

2.846

0.329

13.768

0.000

معنوي

وقت التوقف لالنتظار

3.586

0.424

2.320

0.239

12.976

0.000

معنوي

يبين الجدول 5

نتائ قيمة  Tالمحسوبة بين المجموعتين لمقسم الرئيسي من الدرس الختبار استثمار

وقت التعمم لكل نمط من انماط سموك الطالب خالل وقت الدرس فقد ظيرت ىنالك فروق معنوية

أذ عند

المقارنة بين المجموعة الضابطة والتي تعممت باألسموب المتبع والتجريبية التي تعممت بأالسموب االكتشاف

شبة الموجة فكان الورق ذو داللة معنوية لصالح المجموعة التجريبية

ويعزو الباحث ىذا التطور لممني

التعميمي الذي طبق بأسموب االكتشاف شبو الموجو كان لو الدور في استثمار وقت التعمم خالل القسم

الرئيسي من الدرس وذلك باستغالل اغمب وقت الدرس في عممية التعمم وكون طبيعة ىذا االسموب يكون

 -7ناهده عبد زيد الدليمي  .أساسيات في التعلم الحركي  ،ط ، 1دار الضياء للطباعة والتصميم  ،العراق 0222 ،م .

التعامل عند تعمم االداء المياري لكل ميارة بتجزئتيا ال اجزاء مما يسيل لمطالب تعمم الميارة خصوصاي أذ
كانت من الميارات الصعبة او التي تحتاج ال تجزئتيا عند التعمم فوي ىذا االسموب الذي يعرف "ىو أسموب

غير مباشر في التدريس يعتمد عم

توجيو المعمم لتالميذه الشتراكيم في عممية التعمم من خال ل إلقاء

مجموعة من الطالب في االتجاه الصحيح لألداء الحركي مستخدمة في ذلك بعض العمميات العقمية والخبرات

السابقة"

8

أنو كمما زاد وقت نمط النشاط الحركي دل ذلك عم ان عينة البحث تستغل وقت الدرس بشكل

صحيح عم عكس االنماط االخرا فأن االفضمية عندما يقل وقتيا وىذا ما نالحظو بأن االفضمية لممجموعة

التجربية.

 -5االستنتاجات :
 -1كال االسموبين

اسموب االكتشاف شبو الموجو االسموب المتبع فعالة في عممية التدريس

والدليل حدوث تطور لممجموعتين اال ان االفضمية لممجموعة التي استخدمت اسموب االكتشاف

شبو الموجو .

 -2ان اسموب االكتشاف شبو الموجو أفضل من االسموب المتبع في تعمم ميارة الدفاع عن الممعب .

المصادر العربية واالجنبية :



خالد محمد الحشحوش :طرق تدريس التربية الرياضية الحديثىة ط 1مكتبىة المجتمىع العربىي لمنشىر



سامي محمىد ممحىم  :القيىاس والتقىويم فىي التربيىة وعمىم الىنوس ط 1عمىان دار الميسىر لمنشىر



غسىىان محمىىد صىىادق وفاطمىىة الياشىىمي  :االتجاىىىات الحديثىىة فىىي طىىرق تىىدريس التربيىىة الرياضىىية



محمد العربي شىمعون  :التىدريب العقمىي فىي المجىال الرياضىي ط 1دار الوكىر العربىي القىاىرة



محمد حسن عالوي محمد نصر الدين رضوان  :القياس في التربية وعمم النوس الرياضي القىاىرة

والتوزيع عمان 2012

والتوزيع والطباعة عمان االردن 2005

مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر جامعة الموصل
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ناىىىده عبىىد زيىىد الىىدليمي  .أساسىىيات فىىي الىىتعمم الحركىىي ط 1دار الضىىياء لمطباعىىة والتصىىميم



يعىىرب خيىىون  :الىىتعمم الحركىىي بىىين المبىىدأ والتطبيىىق مكتبىىة الصىىخر لمطباعىىة بغىىداد الع ىراق

العراق 2008م .
. 2002

 - Schmid, R.A. Timothy, D.L, (1999): Motor control and learning, A
المىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالحق

Behavioral Emphasis, 3ed, human kinetics, USA.

ممحق  1استمارة تقيم األداء الوني لميارة الدفاع عن الممعب بالكرة الطائرة

 -8خانذ محمذ انحشحىش :طشق تذسٌس انتشتٍح انشٌاضٍح انحذٌثح ,ط ,1مكتثح انمجتمع انعشتً نهىشش وانتىصٌعع ,
عمان,0210,ص.41

أسم المجموعة /
القسم الرئيسي
تبدأ من الممس لمكرة بجمب الالعب الذراعين ال تحت الكرة ولغاية حركة االرتداد

رقم الطالب

وعمق وقوة االستعداد

1

ممحق

ممحق

المجموع

2

3

5

4

6

7

8

9

10

 2أسماء الخبراء والمختصين في مجال طرائق التدريس ومجال لعبة الكرة الطائرة الذي عرضة
عمييم استمارة تقييم االداء لميارة استقبال االرسال والدفاع عن الممعب

المقب العممي

االسم

التخصص

مكان العمل

أ.م

ناىدة عبد زيد الدليمي

تعمم حركي/كرة الطائرة

جامعة بابل

أ.م

رغداء حمزة السواح

طرائق تدريس

جامعة بابل

أ.م

صدام محمد فريد

طرائق تدريس  /كرة الطائرة

جامعة بابل

أ.م.د

سوسن ىدود

االختبارات /كرة الطائرة

جامعة بابل

أ.م.د

مضر عبد الباقي

طرائق تدريس

جامعة بابل

أ.م.د

احمد عبد االمير شبر

بايو/كرة الطائرة

جامعة القادسية

أ.م.د

اسعد عدنان عزيز

فسمجة /كرة الطائرة

جامعة القادسية

 3يبين أسئمة أسموب االكتشاف شبو الموجو لميارة الدفاع عن الممعب بالكرة الطائرة

ت

اسئمة ميارة الدفاع عن الممعب /أسموب االكتشاف شبو الموجو

1

قبل لمسك الكرة كيف تكون فتحة رجميك

2

قبل لمسك الكرة كيف تكون وضعية ركبتيك

3

قبل لمسك لمكرة كيف يكون جذعك

4

قبل لمسك الكرة كيف تحرك رأسك

5

اي شكل تتخذه يديك لحظة لمسك الكرة

6

في اي وضعية تكون ذراعيك لحظة تماس الكرة ليا

4

ممحق

أسماء الخبراء والمختصين في مجال طرائق التدريس الذين قيموا استمارة الوقت

المستثمر قبمي بعدي لممجموعتين
المقب العممي

االسم

التخصص

مكان العمل

أ.م

رغداء حمزة السواح

طرائق تدريس

جامعة بابل

أ.م.د

عالء خمدون زيدان

طرائق تدريس

جامعة القادسية

أ.م.د

مضر عبد الباقي

طرائق تدريس

جامعة بابل

ممحق  5استمارة تحديد الوقت المستثمر لدرس التربية الرياضية

ورقة عمل لقياس الوقت المستثمر بأقسام درس التربية الرياضية

المدرسة /ث.أبي تراب نوذت من قبل /مدرس

الصف الخامس /االعدادي الشعبة /المجموعة

المادة اليوم والتاريخ ......ميام الدرس /اليدف التعميمي لميارة أستقبال االرسال والدفاع عن الممعب وقت

بداية الدرس  .............وقت نياية الدرس ................الوقت الكمي لمدرس45/دقيقة .
أقسىىىىىىىىىىىىىام التسمسل
الدرس

التسمسل الزمنىي لمسىار الوقىىت الغيىىر نشىىىىىىىىىىاط شىىىىىرح وعىىىىىرض تنظيم
الدرس

مستغل

حركي

توقىىف لألنتظىىىار الوقىىىىىىىت

وادلة

راحة

-1
القسم الرئيسي

-2
-3
-4
-5
دقيقة/
%

ممحق  6نموذج لوحدة تعميمية وفقا ألسموب االكتشاف شبو الموجو الدفاع عن الممعب في الكرة الطائرة
اليدف التعميمي :تعمم ميارة استقبال االرسال

المرحمة الدراسية  :الخامس االعدادي زمن الوحدة 45 :

دقيقة
عدد الطالب  25:اليدف التربوي  :تنمية روح العمل المنظم بين الطالب
قانونية

االدوات  6 :كرات طائرة

الكمي

أقسام
ت

الوحدة

التعميمية

الزمن

محتوا الوحدة التعميمية

القسم الرئيسي

30

التعميمي

التنظيم
××××××××××

دقيقة
وقوف الطالب عم شكل مربع

النشاط

المالحظات

ناقص ضمع مع شرح وعرض مياره

10

الدفاع عن الممعب مع توجيو

دقيقة

مجموعو من االسئمو حول المياره

التأكيد عم فيم الطالب لمنواحي

×

×

الونية لألداء مع االنتباه لشرح

×

×

وعرض المدرس لمياره استقبال

×

×
◙

االرسال في الكره الطائره

الستعداد الطالب لتكوين االجابات
في القسم التطبييقي
تمقي االستجابات من قبل الطالب

حول أجزاء ميارة الدفاع عن الممعب

وتطبيقيا من قبل طالب الصف

تطبيق المياره من قبل الطالب وفقا
× ×

بشكل حركي لكل جزء بعدىا تكوين
النشاط

التطبيقي

20

دقيقة

صورة حول شكل الميارة والعمل من

قبل مدرس المادة عم تصحيح

االخطاء ومن ثم العمل عم ربط

االجزاء لتظير الميارة بشكميا الكامل

والعمل عم تكرار االداء الصحيح

لغرض االتقان لمقسم المراد اتقانو

×

لالجابات وعمل المدرس عم

تصحيح االستجابات الخاطئو من

خالل التطبيق والتاكيد عم التغذيو
◙

الراجعو االنيو لمطالب لموصول ال

اتقان القسم

