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مستخمص البحث بالمغة العربية.
تكمن أىمية البحث في التنوع في عممية التعمم باستخدام استراتيجية التعمم التوليدي من خالل اشراك الالعب
بناء عمى خبراتو السابقة وكيفية توظيفيا عممياً وتطبيقيا بصورة جيدة تمكنو من اإلفادة في
في توليد األفكار الجديدة ً

تطوير دقة األداء المياري بالكرة الطائرة .اما مشكمة البحث :ان الباحثون كانوا احد العبي الكرة الطائرة لمفئات العمرية
والحظوا ان العديد من المدربون الذين يشرفون عمى ىذه الفئة يعممون بأساليب تقميدية وغير متنوعة مستندة عمى ضخ
المعمومات بطريقة القائية من قبل المدرب والتي تفتقر الى المحفزات التي تثير اىتمام الالعبين وقمة استخداميم الى
اساليب جديدة من شانيا المساعدة في تطوير وتسريع عممية تطوير الجانب المياري بما يناسب الالعب.
ييدف البحث :الى اعداد منيج تعميمي باستخدام استراتيجية التعمم التوليدي لذوي األسموب المعرفي (الضبط
المقيد -المرن) في تطوير دقة بعض الميارات الفنية بالكرة الطائرة لعينة البحث .فضالً عن التعرف عمى تأثير المنيج
التعميمي باستخدام استراتيجية التعمم التوليدي لذوي األسموب المعرفي (الضبط المقيد -المرن) في تطوير بعض الميارات
الفنية بالكرة الطائرة ولتحقيق ىذا اليدف أستخدم الباحثون المنيج التجريبي ذي التصميم العاممي الثنائي ( ،)3×3وتم
اختيار عينة البحث من فئة االشبال بأعمار ( )25-23سنة ضمن المركز الوطني لرعاية الموىبة الرياضية بالكرة الطائرة
والبالغ عددىم ( )59العب اما عينة البحث فقد بمغ عددىم ( ،)39وبعد ان تم اختيار الميارات واالختبارات وبإجراء
التجربة االستطالعية تم التأكد من صالحية االختبارات والمنيج التعميمي ،واجريت المعالجات االحصائية المناسبة.
وتوصل البحث الى بعض االستنتاجات اىميا:


ان المنيج التعميمي (استراتيجية التعمم التوليدي والمنيج المتبع من المركز الوطني لرعاية الموىبة بالكرة الطائرة)
مناىج فاعمة في تطوير دقة االداء لمميارات الثالث قيد الدراسة وبفروق مختمفة.
وقد توصل الباحثون الى بعض التوصيات:
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استخدام المنيج التعميمي المعد باستخدام استراتيجية التعمم التوليدي في تطوير بعض الميارات بالكرة الطائرة



) لما لو من دور فاعل في تطوير المتغيرات قيد الد ارسة لالعبين من ذوي25-23( لالعبي االشبال بأعمار
.)األسموب المعرفي الضبط (المقيد – المرن

Abstract.
The Effect Of Generative Learning Strategy Of Cognitive Learners (Controlled Flexible) On The Development of Some Artistic Skills Accuracy Young
Volleyball Players
The importance of research lies in the diversity in the learning process is based
on the learning strategy by involving the player in generating new ideas based on his
previous experiences and to benefit from in volleyball performance. The problem of the
research lies in the researcher being a former volleyball player of this age group and noted
that many of the coaches use traditional, old fashioned teaching styles. Thus the researchers
aimed at designing a teaching program using cognitive learning (controlled – flexible) to
develop the artistic skills in volleyball as well as identifying the effect of this teaching
program on the development the artistic skills in volleyball. The researchers used the
experimental method. The sample was (48) while the subjects were (28) young volleyball
players aged (12 – 14) years old from the national center for gifted in volleyball. The data
was collected and treated using proper statistical operations. The researchers concluded that
the teaching program is very effective in developing the accuracy of performing the three
skills understudy with differences. Finally they recommended using the teaching program in
developing of some of the skills of the volleyball players of the ages (12-14) because of its
active role in the development of the variables understudy for players with the cognitive
method (controlled – flexible).
Keywords: cognitive learning, artistic skills, volleyball.

. التعريف بالبحث: المبحث األول-1
: مقدمة البحث وأىميتو1-1
ان األساس الذي تبنى عميو الفعاليات الرياضية ىو تعمم مياراتيا ومحاولة الحصول عمى االنجاز االفضل
 ولما كانت عممية تطوير االداء ىي اليدف الذي يسعى اليو العاممون في المجال،من خالل تطوير االداء في تمك الفعالية
 لذا تحتاج إلى تطبيق الوسائل العممية في مبادئ ونظريات التعمم وطرائقو الصحيحة التي تكون مؤثرة في التعمم،الرياضي
.وزمنو ومن ثم تطور الفعالية الرياضية تطو ار سريعا
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ان معرفة استراتيجيات التعمم لمطالب وفيميا من قبل المدرب تساعده عمى اعداد الخبرة والمواقف واالحداث
التعميمية بصورة تطابق أسموب تطور اداء الالعبين وتقنن الوقت والجيد الذي يمكن ان يستثمر في فائدة عممية التعمم.
من األمور التي أصبحت ميمة لدى المدربين أن لكل العب سرعتو الخاصة في التطور أي عمى وفق
اسموبو المعرفي وىو يتمقى الخبرات المنقولة التي تتماشى ورغباتو وميولو وطموحاتو وأن ما يصمح لالعب أو مجموعة من
الالعبين قد ال يصمح لغيرىم ،لذلك نشأت الحاجة إلى محاولة التعرف عمى اسموبيم المعرفي وىذا يعد من اىم الوسائل
التي تساعد عمى تحقيق التطور باألداء.
تعتمد لعبة الكرة الطائرة كغيرىا من االلعاب عمى الميارات األساسية والفنية كقاعدة ميمة تبنى عمييا ىذه
المعبة لمتقدم في مستوى األداء ،كما أنيا تعد السمم لالرتقاء نحو اإلجادة واالمتياز ،لذلك يجب توجيو االىتمام الى تطويرىا
ومعرفة األمور الصحيحة في تعمميا فيي تحتاج الى بذل الكثير من الجيد والممارسة في سبيل إتقانيا ،لذا فان استخدام
استراتيجية التعمم التوليدي ،يمكن ان يكون لو دور كبير في تطوير واتقان الميارات الفنية.
ومن ىنا تكمن أىمية البحث في التنوع في عممية التعمم باستخدام استراتيجية التعمم التوليدي من خالل
بناء عمى خبراتو السابقة وكيفية توظيفيا عممياً وتطبيقيا بصورة جيدة تمكنو من
اشراك الالعب في توليد األفكار الجديدة ً

اإلفادة في تطوير دقة األداء المياري بالكرة الطائرة.

 2-1مشكمة البحث:
اصبحت لعبة الكرة الطائرة في السنوات االخيرة واحدة من أىم األلعاب الرياضية التي ازداد متابعييا حول
العالم بشكل كبير نتيجة الىتمام المختصين بيا وازدياد عامل التشويق واالثارة وسرعة المعب وتغيير قوانين المعب وتطور
الجوانب الميارية والمعرفية المرتبطة بالمعبة والذي يساعد الالعب في اتقان الميارات الفنية الميمة لذلك أصبح من
الضروري استخدام أفضل المناىج باستراتيجيات معينة في تطوير اداء العبي الكرة الطائرة.
وبما ان الباحثون كانوا احد العبي الكرة الطائرة لمفئات العمرية الحظوا ان العديد من المدربون الذين
يشرفون عمى ىذه الفئة يعممون بأساليب تقميدية وغير متنوعة مستندة عمى ضخ المعمومات بطريقة القائية من قبل المدرب
والتي تفتقر الى المحفزات التي تثير اىتمام الالعبين وقمة استخداميم الى اساليب جديدة من شانيا المساعدة في تطوير
وتسريع عممية تطوير الجانب المياري بما يناسب الالعب.
لذى وجد انو من الضروري استخدام استراتيجية مختمفة عن سابقاتيا في التعمم لتطوير دقة األداء المياري
في لعبة الكرة الطائرة وذلك من خالل اعداد منيج تعميمي باستخدام استراتيجية التعمم التوليدي في تطوير واألداء المياري
لألشبال.

 3-1ىدف البحث:
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اعداد منيج تعميمي باستخدام استراتيجية التعمم التوليدي لذوي األسموب المعرفي (الضبط المقيد -المرن) في
تطوير بعض الميارات الفنية بالكرة الطائرة لعينة البحث.



التعرف عمى تأثير المنيج التعميمي باستخدام استراتيجية التعمم التوليدي لذوي األسموب المعرفي (الضبط المقيد-
المرن) في تطوير بعض الميارات الفنية بالكرة الطائرة.

 4-1فروض البحث:


ىنالك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبمي والبعدي لممجاميع التجريبية والضابطة في تطوير األداء
المياري بالكرة الطائرة ولصالح االختبار البعدي.



ىنالك فروق ذات داللة إحصائية في االختبار البعدي بين المجاميع التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة
التجريبية

 5-1مجاالت البحث:
 1-5-1المجال البشري :تكون من العبي المركز الوطني لرعاية الوىبة بالكرة الطائرة بأعمار ( 25-23سنة).
 2-5-1المجال الزماني :المدة من  3128\8\4ولغاية .3129 \3 \2
 3-5-1المجال المكاني :القاعة الداخمية لممركز الوطني لرعاية الموىبة بالكرة الطائرة.

 6-1تحديد المصطمحات:
 oالتعمم التوليدي :عممية بنائية يتم فييا توليـ ـ ــد األفكار ،واستخدام المعرفة السابقة إلضافة معمومات جديدة ويتم
الربط بين األفكار والمعرفة السابقة عن طريق بناء متماسك من األفكار يربط بين المعمومات القديمة والجديدة
()66 :28

 -2المبحث الثاني :الدراسات النظرية والمشابية.
 1-2الدراسات النظرية:
 1-1-2مفيوم استراتيجية التعمم التوليدي:
بعد البحث عن استراتيجيات التعمم الحديثة فقد تم اختيار استراتيجية التعمم التوليدي والتي "تعتبر كتطبيق
لنظرية فيجو تسكي (نظرية التطور االجتماعي) ،وظير عمى يد (اوزبورن وويتروك)  Osborn&Wittrockوىو يرتكز
عمى أفكار الفمسفة البنائية وتطبيقاتيا ويسيم في دور فعال في تحقيق نواتج قائمة عمى المعنى والفيم واستبدال األفكار
الخطأ بما ىو صحيح ()231 :8
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فقد عرفيا ( )Van Zee 2000عممية بنائية يتم فييا توليـ ـ ــد األفكار ،واستخدام المعرفة السابقة إلضافة
معمومات جديدة ويتم الربط بين األفكار والمعرفة السابقة عن طريق بناء متماسك من األفكار يربط بين المعمومات القديمة
والجديدة"()226 :28
ويرى الباحثون ىنا أن اختيار االستراتيجية المناسبة لتعميم الميارات البد أن يؤخذ بالحسبان نوع الميارة،
والقدرات المراد تنميتيا ،وطبيعة المادة التعميمية ،وخصائص المرحمة العمرية لالعبين ،واألغراض واألىداف المراد
تحقيقيا ،مما يساعد عمى إعطاء االستراتيجية المختارة النتائج المثمرة والمرجوة منيا عمى وفق المنيج المعد لمتعميم في
أثناء تطبيق الوحدة التعميمية.

 2-1-2األسس النظرية لألسموب المعرفي (لمضبط المقيد– المرن):
يرجع األسموب المعرفي المقيد  -المرن إلى مصطمحين وىما الضبط المعرفي والمرونة المعرفية ()55 :24
حيث يعد "جاردنر ( )Gardenerوكيمن ( )Keline,1954وزمالئيم أول من استخدمو في المركز الطبي فننجر
( ) Fistengerوكان محط اىتماميم في ضوء افتراض مؤداه إن البنية المعرفية لدى الفرد تتغير وتتعدل ويتحكم فييا من
خالل الدوافع البشرية" ( )73 :23كما "إن الضوابط المعرفية ( )Cognitive Controlsتنظم الدوافع والحوافز وما يميز
توجييم ألنظري وظيفة التي تؤديو الشخصية في تحديد األساليب المعرفية فقد افترض كيمن إن الضوابط المعرفية التي
تتحدد من خالل الشخصية كاألساليب المعرفية ويعد إن األساليب المعرفية ىي خميط من عناصر معرفية وانفعالية
وبناء عمى ىذه الخمفية
ودافعية ووجدانية وان العالقة بين طبيعة الشخصية والضبط المعرفي قوية جداً" (،)39: :27
ً

النظرية نستطيع القول بان الضبط المعرفي ىو عبارة عن قدرة الفرد في التحكم والطريقة التي يتعامل بيا مع المثيرات

البيئية في مجالو اإلدراكي إما المرونة الموجود تتناول معالجة المعمومات في كافة المواقف وىذا برمتو يتعمق بطبيعة
الشخصية فقد تت صف الشخصية االنطوائية بأسموب معرفي (مقيد او مرن) يختمف عن الشخصية االنبساطية ففي "دراسة
لراين ( )Rayner2::9استيدفت بحث العالقة بين سمات الشخصية واألسموب المعرفي (الضبط المقيد-المرن) وكانت
نتائج الدراسة تشير الى وجود عالقة طردية بين المتغيرين" (.)26:22

 3-1-2الميارات الفنية بالكرة الطائرة:
ان الكرة الطائرة كباقي االلعاب تتميز بعدة ميارات تختمف الواحدة عن االخرى في طريقة ادائيا اثناء
المعب ،فضال عن تميز لعبة الكرة الطائرة عن باقي االلعاب انيا غير محددة ،بزمن معين ،وصغر مساحة الممعب
الخاص بيا وانتقال الالعب في تنفيذ الواجبات اليجومية الى الدفاعية وبالعكس.
ان الميارات الفنية وىي "الحركات التي ينبغي عمى الالعب تنفيذىا و بحسب أوضاع المعب التي تتطمبيا
المعبة بيدف الوصول إلى نتائج ايجابية و االقتصاد بالجيد و تأخر ظيور حالة التعب عمى الالعبين" ()3: :5
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 1-3-1-2ميارة االرسال بالكرة الطائرة:
يصنف االرسال من ا لميارات اليجومية والذي يبدأ الفريق المرسل بأدائو ،وان القدرة عمى التحكم في ادائو
يمكن الالعب المرسل من الحصول عمى نقطة مباشرة لفريقو ،والالعب المرسل يكون مستقالً وغير مرتبط بزمالئو عند
ادائو.
ويشير (مروان عبد المجيد) ان االرسال ىو الجزء االول من حمقة المعب فكمما كان االرسال قوياً وفعاالً
يكون تأثيره ايجابياً عمى سير المعب (.)63 ::

 2-3-1-2ميارة استقبال االرسال بالكرة الطائرة:
يعد استقبال اإلرسال من الميارات الدفاعية ذات أىمية كبيرة في الكرة الطائرة ،فيو القاعدة التي يستند عمييا
الفريق في عممية بنائو لميجوم ،فكمما نفذت عممية استقبال اإلرسال بشكل دقيق ومتقن كانت إمكانية نجاح األعداد لميجوم
كبيرة ،ألن الميارات معظميا تعتمد باألساس عمى عممية استقبال اإلرسال ،والتوصيل الجيد يساعد عمى إعداد الكرة وعمل
الخطط اليجومية المختمفة.
"وتزداد أىمية ميارة استقبال اإلرسال بشكل اكبر إذا عرفنا ان أي خطأ يمكن ان يحدث أثناء االستقبال ينتج
عن خسارة الفريق نقطة مباشرة ،أو اذا كان االستقبال بصورة غير جيدة فانو يؤثر عمى نوعية اإلعداد ،وبالتالي عدم
إمكانية تطبيق الخطط اليجومية" (.)66 :4

 3-3-1-2ميارة االعداد بالكرة الطائرة:
ان التطور الذي اجتاح لعبة الكرة الطائرة واتجاىيا نحو تخصص الالعبين في اداء ميارات المعب ،وألىمية
ادارة المباريات بتركيبات ىجومية متنوعة ،كان البد من وجود العب مختص بأداء ىذه الميارة ليكون مسؤوال عن اعداد
الكرات المناسبة لمضاربين.
ولذا فان ميارة االعداد تختمف عن ميارة التمريرة او المناولة من االعمى ،بانيا ميارة فنية تحتاج الى
التكنيك والتكتيك يختص بأدائيا العب محدد اثناء المعب ،لذا فان ميارة االعداد ىي "اداء فني موجو ،الغرض منو ابتكار
ىجوم مثالي ،وطبقا ليذا الموضوع تؤدى الميارة من مواقع واوضاع متنوعة لمجسم" (.)39 :25
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 2-2الدراسات المشابية:
 oدراسة تحسين شاغي عبد العتبي()1:22
(أثر استراتيجية التعمم التوليدي في تطوير بعض الميارات األساسية لمطالبات بكرة القدم لمصاالت).


ىدف البحث :التعرف عمى اثر استراتيجية التعمم التوليدي في تطوير بعض الميارات االساسية بكرة القدم
لمصاالت.



اما فرضا البحث:



توجد فروق ذات داللة احصائية بين المجموعة الضابطة والتجريبية ولصالح المجموعة التجريبية.



توجد فروق ذات داللة احصائية بين االختبار القبمي والبعدي ولممجموعة الضابطة والتجريبية ولصالح
االختبار البعدي.



اما بالنسبة لمنيجية البحث واجراءاتو الميدانية :استخدم الباحث المنيج التجريبي بتنظيم المجموعتين التجريبية
والضابطة ذات االختبارين القبمي والبعدي ،وتم اختبار عينة طالبات المرحمة الثالثة لكمية التربية البدنية وعموم
الرياضة -جامعة ديالى لمعام الدراسي  3126 -3125والبالغ عددىن ( )41طالبة ،اذ تم تقسيمين عمى
مجموعتين تجريبية وضابطة بواقع ( )26طالبة لكل مجموعة ،وقام الباحث بإجراء التجانس والتكافؤ عمى افراد
عينة البحث ،اما اجراءات البحث الميدانية فشممت اختبارات الدحرجة ( 6شواخص) ذىاباً واياباً ،واختبار دقة
المناولة نحو ىدف صغير ،واختبار دقة التيديف نحو ىدف مقسم عمى الجانبين ،وقام الباحث بإعداد منيج
تعميم خاص بأفراد المجموعة التجريبية عمى وفق استراتيجية التعمم التوليدي لممدة من  3125/22/28ولغاية
 ،3126/4/:اذ استغرق المنيج التعميمي عمى وفق استراتيجية التعمم التوليدي ( )23اسبوع بواقع وحدتين
تعميميتين في االسبوع الواحد.



االستنتاجات والتوصيات :توصل الباحث الى استنتاجات اىميا:



ان استخدام استراتيجية التعمم التوليدي قد اثبتت فعاليتيا في تطوير ميارة الدحرجة والمناولة ،التيديف في كرة
القدم لمصاالت ،مما انعكس في تطوير االداء المياري لعينة البحث.



التوصيات:



ضرورة استخدام استراتيجية التعمم التوليدي في الجانب الرياضي واعتمادىا في تعمم الفعاليات والميارات
المختمفة لأللعاب الرياضية وتطويرىا.
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مناقشة الدراسات المشابية:
من خالل ما عرضو الباحثون من دراسة سابقة والتعرف عمى أىداف ومشكالت ىذه الدراسات الحظا

االتفاق واالختالف مع الدراسة السابقة:



االتفاق:
 اتفاق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة باختيار بالمنيج التجريبي بأسموب المجاميع التجريبيةوالضابطة.
 -االشتراك مع دراسة تحسين شاغي في ان المنيج يتضمن استخدام استراتيجية التعمم التوليدي.



االختالف :اختالف الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة في اختيار المعبة وكذلك جنس العينة.

 -3المبحث الثالث :منيج البحث واجراءاتو الميدانية.
 1-3منيج البحث:
أستخدم الباحثون المنيج التجريبي ذي التصميم العاممي الثنائي (.)3×3

 2-3مجتمع البحث وعينتو:
تكون مجتمع البحث من فئة االشبال بأعمار ( )25-23سنة ضمن المركز الوطني لرعاية الموىبة
الرياضية بالكرة الطائرة والبالغ عددىم ( )59العب اما عينة البحث فقد بمغ عددىم ( ،)39والتي تمثل النسبة ()58.33
من مجتمع البحث وىم من الالعبين الممارسين لمعبة الكرة الطائرة ،اذ تم اختيار العينة بالطريقة العمدية وتقسيميا الى
اربعة مجاميع (اثنتان تجريبية واثنتان ضابطة) وتم استبعاد الالعبين الذين يبمغ عمرىم اقل او اكبر من ( )25-23سنة
والجدول ( )2يبين تقسيم العينة.
الجدول ()1
يبين تقسيم العينة
المجموع

النسبة المئوية

العينة
التجريبية

25

%61

الضابطة

25

%61

المجموع

39

%211

 1-2-3تكافؤ العينة:
لكي نستطيع إرجاع الفروق الى العامل التجريبي يجب ان تكون المجاميع التجريبية متكافئات تماماً في
جميع الظروف والمتغيرات عدا المتغير التجريبي الذي يؤثر في المجموعتين التجريبية دون االخرى ،وبعد ان تم تقسيم
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عينة البحث التجريبية الى ذوي األسموب المعرفي الضبط (المقيد -المرن) تم إجراء عممية التكافؤ بينيم في االختبارات
الميارية القبمية والمتضمنة اختبار لكل ميارة لقياس (دقة األداء) ،وقد استخدم الباحث اختبار ( ،)Fوكما مبين في الجدول
( )3والذي يبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجاميع الضابطة والتجريبية.
الجدول ()2
يبين قيمة ( )Fالمحسوبة لمتكافؤ بين ذوي األسموب المعرفي الضبط (المقيد -والمرن) ولمجموعتي البحث التجريبية
والضابطة في االختبارات القبمية

المتغيرات
استقبال االرسال
االرسال

االعداد

مصدر التباين

مجموع

المربعات

درجة

الحرية

متوسط

المربعات

بين المجاميع

16.99

4

1.13

داخل المجاميع

17.86

36

1.48

بين المجاميع

18.30

4

2.03

داخل المجاميع

16.55

36

0.91

بين المجاميع

17.02

4

1.89

داخل المجاميع

17.83

36

0.99

 3-3االجيزة واألدوات ووسائل جمع المعمومات:
 1-3-3األجيزة واالدوات المستخدمة في البحث:


جياز حاسوب الكتروني نوع ) (dellصيني الصنع عدد (.)2



جياز حاسوب الكتروني نوع ) )fujestaياباني الصنع عدد(.)2



جياز العرض (.)data show



ساعة توقيت نوع ) (Casioيابانية الصنع لقياس الزمن.



كامي ار تصوير نوع ) (Nikonيابانية الصنع عدد (.)1



أقراص ليزرية ) (CDنوع ).(Imation



حاسبة الكترونية يدوية نوع ).(Sony



ممعب الكرة الطائرة قانوني مع مستمزماتو.



كرات طائرة عدد ( )23كرة نوع ) (MIKASAصينية الصنع.



أشرطة ممونة عرض ( )6سم.



حبال ممونة.



أقالم سبورة.



صافرة عدد (.)2
47

قيمة )(f

sig

الداللة

0.76

1.7:

غير دال

2.21

0.07

غير دال

1.90

0.11

غير دال

المحسوبة
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شواخص.



شريط الصق.



سبورة عدد (.)2

 2-3-3وسائل جمع المعمومات:


المصادر العربية واألجنبية.



استمارات تسجيل وتفريغ البيانات.



المقابالت الشخصية لمخبراء.



استمارة االستبانة االسموب المعرفي**.



الشبكة الدولية المعموماتية (االنترنت).



االختبارات والقياسات.



المالحظة والتجريب.



مقياس االسموب المعرفي الضبط (المقيد -المرن)***.

 4-3إجراءات البحث الميدانية:
 1-4-3االختبارات الميارية)93 -6:94( :
بعد االطالع عمى المصادر العممية والدراسات السابقة تم تحديد االختبارات الميارية.
اوالً :اسم االختبار :دقة ميارة استقبال اإلرسال بالذراعين من األسفل من أماكن مختمفة.
ثانياً :اسم االختبار :دقة ميارة اإلرسال.
ثالثا :اسم االختبار :دقة ميارة االعداد

 2-4-3مقياس االسموب المعرفي (الضبط المقيد -المرن):
بعد اطالع الباحث عمى العديد من المقاييس التي تقيس الفروق الموجودة بين األفراد في مجال األسموب
المعرفي ،تم اختيار مقياس الضبط (المقيد -المرن) الذي أعده الباحث (جاسم محمد رشيد)()266 :3
ويتكون مقياس األسموب المعرفي الضبط (المقيد -المرن) من ( )36فقرة والذي يعتمد عمى صيغة المواقف
ذات االختيار اإلجباري المتكونة من بديمين ،البديل األول يمثل البعد المقيد أما البديل اآلخر فيمثل البعد المرن اذ ال
 الممحق (.)2
** ممحق ()4
*** ممحق ()5
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تتطمب ىذه الطريقة من المستجيب ان يقوم بتقدير حجم الصفة المراد قياسيا لديو ،وانما يحدد فيما اذا كانت الخاصية او
الصفة الموجودة في إحدى بديمي الفقرة أكثر انطباقا عميو من األخرى.

 5-3التجربة االستطالعية الخاصة باالختبارات الميارية وبوحدة تعميمية مختارة من المنياج
التعميمي:
قام الباحث بإجراء التجربة االستطالعية يوم الثالثاء في تاريخ  3128/4/32عمى عينة التجربة
االستطالعية بعد إعطاء وحدة تعريفية ليذه العينة ليكونوا قادرين عمى ان يتعرفوا عمى مفيوم است ارتيجية التعمم التوليدي،
وقد اختار الباحث وحدة تعميمية من المنياج المعد كانت الوحدة األولى مختارة من ضمن الوحدات التعميمية الخاصة
بميارة اإلعداد فضالً عن االختبارات الميارية قيد الدراسة.
وكان اليدف من إجراء التجربة االستطالعية ىو:
 .2التعرف عمى العوامل والمعوقات التي من الممكن ان تواجو الباحث عند تنفيذ المنياج المعد عمى وفق استراتيجية
التعمم التوليدي واالختبارات الميارية.
 .3التعرف عمى مدى مالئمة المنياج المعد لمستوى العينة.
 .4التعرف عمى مدى تفيم واستجابة أفراد العينة لمحتويات الوحدة التعميمية المعدة عمى وفق استراتيجية التعمم
التوليدي.
 .5التعرف عمى مدى إقبال الالعبين عمى األنشطة التي تضمنيا المنيج.
 .6التعرف عمى مدى تفيم الالعبين لمراحل استراتيجية العمم التوليدي.
 .7التعرف عمى المكان المالئم لتثبيت شاشة العرض الخاصة بشرح الميارات موضوعة البحث عند تنفيذ الوحدات
التعميمية.
 .8التعرف عمى الوقت المالئم المخصص ألقسام الوحدة التعميمية واالختبارات الميارية وامكانية تنفيذىا.
 .9التعرف عمى الوقت المستغرق الذي يحتاجو تطبيق المراحل الفرعية الستراتيجية التعمم التوليدي (االستدعاء –
التكامل– التنظيم – االسياب).
 .:تحديد عدد تمرينات القسم الرئيسي التي يمكن تأديتيا في الوحدة التعميمية الواحدة.
وكان من نتائج التجربة االستطالعية أنيا ساعدت الباحث في التوصل الى ما يأتي:
 .2مالئمة المنيج المعد ع مى وفق استراتيجية التعمم التوليدي لمستوى العينة وقدرة الالعبين عمى الفيم واالستجابة
لمحتويات الوحدة التعميمية فضالً عن االنسيابية في تنفيذ االختبارات الميارية.
 .3تم احتساب زمن أقسام الوحدة التعميمية بشكل ثابت.
 .4تم تحديد عدد تمارين القسم الرئيسي والذي تمثل بـ ( )6-5تمارين خالل كل وحدة تعميمية.
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 .5تم تحديد وقت كل تمرين بـ ( )26-21دقيقة.
 .6تم تحديد مكان ثابت وبشكل دائم لتثبيت شاشة العرض الخاصة بالميارات موضوعة البحث عند تنفيذ الوحدات
التعميمية.

 6-3إجراءات التجربة الرئيسة:
 1-6-3االختبارات القبمية:
اجرى الباحث االختبارات القبمية الخاصة باألسموب المعرفي وبعض والميارات الفنية بالكرة الطائرة
موضوعة البحث ولمجاميع البحث التجريبية والضابطة يوم االثنين المصادف ( )3128/8/4في القاعة المغمقة لممركز
الوطني لرعاية الموىبة بالكرة الطائرة وحاول الباحث قدر اإلمكان تثبيت الظروف الخاصة باالختبارات جميعيا من حيث
فريق العمل المساعد ،الزمان ،المكان ،األدوات واألجيزة ليتسنى توفير الظروف المشابية أو المقاربة عند إجراء
االختبارات البعدية.

 2-6-3المنيج التعميمي:
استغرقت مدة المنيج ( )7اسابيع بواقع اربع وحدات تعميمية في االسبوع ،بمجموع ( )35وحدة ،حيث تم
تحديد ( )7وحدات تعميمية لكل ميارة من الميارات الفنية قيد الدراسة فضالً عن ( )7وحدات تعميمية عشوائية لمميارات
الفنية (االرسال ،استقبال االرسال ،االعداد) ،وتم تنفيذ المنيج بالقاعة المغمقة لممركز الوطني لرعاية الموىبة التخصصي
بالكرة الطائرة من قبل فريق العمل المساعد متضمناً الخطوات التعميمية الميمة في عممية تطوير متغيرات البحث كما
احتوى المنيج التعميمي عمى خطوات أللية توليد األفكار لدى الالعبين وكذلك خبراتيم ومعموماتيم الخاصة بالمتغيرات
وكيفية ربطيا مع المتطمبات الحالية ليذه المتغيرات وفقا الستراتيجية التعمم التوليدي التي قام الباحث بالتعرف عمى
خصائصيا المستخدمة في المناىج التعميمية من خالل القراءات النظرية والدراسات المرتبطة والمشابية ،حيث تم اعداد
الخطوات التعميمية داخل منيج يمتزم المحتوى العممي السميم والتفاصيل لممتغيرات موضوعة البحث وكذلك التمرينات التي
تم عرضيا عمى مجموعة من الخبراء والمختصين في الكرة الطائرة والذين يقومون بتدريب مراحل عمرية مختمفة لكي
يستفيد منيا الالعب في عالج تصوراتو الخاطئة واستبداليا بأخرى صالحة وىذا يصب بطبيعة الحال بتطوير المتغيرات
**

موضوعة البحث وعميو قسم الباحث الوحدة

الى القسم االعدادي والرئيسي والختامي.

 ممحق (.)3
** الممحق (.)6
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 3-6-3االختبارات البعدية:
أجرى الباحث االختبارات البعدية الخاصة بالميارات الفنية (االرسال ،استقبال االرسال ،االعداد) عمى عينة
البحث بعد انتياء مدة تطبيق مفردات المنيج التعميمي باستخدام استراتيجية التعمم التوليدي يوم (الجمعة) المصادف
( ،) 3128/9/29في القاعة المغمقة لممركز الوطني لرعاية الموىبة بالكرة الطائرة وحرص الباحث عمى االلتزام بتييئة
الظروف نفسيا التي اجريت في االختبارات القبمية من حيث فريق العمل المساعد والمكان والزمان واألجيزة واألدوات كافة
المستخدمة في تنفيذ مفردات االختبارات.

 7-3الوسائل االحصائية:
استخدم الباحث الحقيبة اإلحصائية ) )SPSSلمعالجة نتائج البحث باستخدام القوانين اآلتية:
 .2الوسط الحسابي.
 .3االنحراف المعياري.
 .4اختبار (ت) لمعينات المتناظرة.
 .5اختبار (ت) لمعينات غير المتناظرة.
 .6النسبة المئوية.
 .7تحميل التباين.

 -4المبحث الرابع :عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا.
 1-4عرض نتائج اختبارات دقة االداء المياري القبمية والبعدية لذوي األسموب المعرفي الضبط
(المقيد– المرن) لممجموعة التجريبية وتحميميا:
الجدول ()3
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبار القبمي والبعدي لدقة أداء الميارات الفنية الثالثة لذوي األسموب
المعرفي المقيد والمرن لممجموعة التجريبية

الميارات/الدقة
االرسال
االستقبال
االعداد

المقيد لمتجريبية

س

±ع

قبمي

8.11

3.18

قبمي

بعدي

:.98

3.75

بعدي

7.66

قبمي

13.00

6.18

قبمي

8.50

بعدي

98.91

3.87

بعدي

3.65 19.16

قبمي

8.25

1.48

قبمي

7.83

بعدي

11.00

1.06

بعدي

1.09 11.00
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المرن لمتجريبية

س

±ع

6.50

2.34
3.07
3.50

1.94
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ولمعرفة حقيقة الفروق بين االختبار القبمي والبعدي لذوي األسموب المعرفي الضبط (المقيد – المرن)
لممجموعة التجريبية قام الباحث باستخدام اختبار ( )Tوكما مبين في الجدول (.)5
الجدول ()4

يبين قيمة ( (Tالمحسوبة ونسبة الخطأ لالختبار القبمي والبعدي لدقة أداء الميارات الفنية الثالثة لذوي األسموب
المعرفي المقيد والمرن لممجموعة التجريبية
الميارات
االرسال

االستقبال
االعداد

األسموب

عدد

المعرفي

العينة

س -ف

ع -ف

ف ىـ

قيمة T

درجة

نسبا

الحرية

الخطأ

المقيد

9

2.87

2.47

1.87

3.28

8

1.01

المرن

7

1.16

1.94

0.79

1.47

6

1.01

المقيد

9

5.87

6.77

2.39

2.45

8

1.15

المرن

7

10.66

5.24

2.13

4.98

6

1.00

المقيد

9

2.75

1.75

0.61

4.43

8

1.00

المرن

7

3.16

1.72

0.70

4.50

6

1.11

تشير نتائج الجدول ( )5الى إن اختبارات الدقة لمميارات الثالثة (االرسال ،استقبال االرسال ،االعداد) اكدت
وجود فروق ذات داللة احصائية بين االختبارين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية لذوي االسموب المعرفي الضبط
(المقيد -المرن) ولصالح االختبار البعدي وذلك الن نسبة الخطأ تراوحت بين ( )1.11الى ( )1.15وىي أقل من مستوى
الداللة البالغ ) (0.05تحت درجة حرية ( )8لمبعد المقيد و( )6لمبعد المرن.

 1-1-4عرض نتائج االختبارات الميارية القبمية والبعدية لدقة بعض الميارات الفنية لذوي االسموب
المعرفي الضبط (المقيد -المرن) لممجموعة الضابطة وتحميميا:
الجدول ()5

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبار القبمي والبعدي لدقة أداء الميارات الفنية الثالثة لذوي األسموب
المعرفي المقيد والمرن لممجموعة الضابطة

الميارات/الدقة
االرسال
االستقبال
االعداد

المقيد لمضابطة

س

ع

قبمي

4.75

2.65

قبمي

بعدي

7.37

0.91

بعدي

6.00

قبمي

11.87

4.35

قبمي

7.83

2.13

بعدي

14.75

2.81

بعدي

11.00

1.09

قبمي

3.50

3.87

قبمي

3.33

2.06

بعدي

5.75

1.45

بعدي

7.00

1.26
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ولمعرفة حقيقة الفروق بين االختبار القبمي والبعدي لذوي األسموب المعرفي الضبط (المقيد – المرن)
لممجموعة الضابطة قام الباحث باستخدام اختبار ( )Tوكما مبين في الجدول (.)7
الجدول ()6

يبين قيمة ( (Tالمحسوبة ونسبة الخطأ لالختبار القبمي والبعدي لدقة أداء الميارات الفنية الثالثة لذوي األسموب
المعرفي المقيد والمرن لممجموعة الضابطة
الميارات
االرسال
االستقبال
االعداد

األسموب المعرفي

عدد

العينة

سف

عف

ىـ

قيمة T

درجة

الحرية

نسبا الخطأ

المقيد

9

2.62

2.55

0.90

2.90

8

1.02

المرن

7

3.50

2.81

1.14

3.05

6

1.13

المقيد

9

2.87

3.22

1.14

2.52

8

1.15

المرن

7

3.16

1.72

0.70

4.50

6

1.11

المقيد

9

2.25

2.18

0.77

2.90

7

1.13

المرن

7

3.66

1.63

0.66

5.50

6

1.11

تشير نتائج الجدول ( )7الى إن اختبارات الدقة لميارات (االرسال ،استقبال االرسال ،االعداد) اكدت وجود
فروق ذات داللة احصائية بين االختبار القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة لذوي االسموب المعرفي الضبط (المقيد-
المرن) ولصالح االختبار البعدي وذلك الن نسبة الخطأ تراوحت بين ( )1.11الى ( )1.15وىي أقل من مستوى الداللة
البالغ ) (0.05تحت درجة حرية لألسموب المقيد ( )8والمرن (.)6

 2-1-4مناقشة نتائج االختبارات الميارية القبمية والبعدية لدقة بعض الميارات الفنية لذوي
االسموب المعرفي الضبط (المقيد -المرن) لممجموعتين التجريبية الضابطة:
عن طريق النتائج السابقة التي تم عرضيا وتحميميا الختبارات دقة األداء المياري القبمية والبعدية لمميارات
الثالث المبحوثة لذوي االسموب المعرفي الضبط (المقيد -المرن) لممجموعتين التجريبية والضابطة ظير بان ىنالك فروقا
ذات داللة احصائية بين االختبارات القبمية والبعدية ولصالح االختبارات البعدية ،وبيذا حقق الباحث الجزء االول من
الفرض الثاني من البحث ،ويعزو الباحث أسباب ىذه الفروق الى تأثير المناىج التعميمية (استراتيجية التعمم التوليدي،
والمنيج المتبع من قبل القائمين عمى المركز الوطني لرعاية الموىبة بالكرة الطائرة) ،اذ نجد بان تأثير ىذه المناىج كان
فعاال في احداث التطور في تعمم الميارات مما يؤدي الى تطور دقة االداء المياري لالعب لذوي األسموب المعرفي
الضبط (المقيد – المرن) في المجموعتين التجريبية والضابطة ولكن بفروق مختمفة بنسبة اكبر لممجموعة التجريبية
(الضبط المقيد -المرن) ،اذ كان استخدام استراتيجية التعمم التوليدي وما اتاحتو ىذه االستراتيجية من اشتراك المتعممين في
اختيار نظام العمل وقواعده ،اشتراكيم ايضاً في تحديد اىدافيم التعميمية وتنوع مصادر التعمم وأىم ما تميزت بو
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االستراتيجية ىو جعل المتعمم محور العممية التعميمية والتي تتناسب مع قدراتو واىتماماتو وانماط تعممو ،وخبراتو السابقة
واستدعائو ليا والربط بينيا وبين الميارات الجديدة ،وتعمم كل العب حسب قدرتو ومساعدة الالعب عمى فيم ذاتو
واكتشاف نواحي القوة والضعف ،كل ذلك ادى الى اتاحة التواصل في جميع االتجاىات بين الالعبين والمدرب.
ان اتباع الخطوات العممية الصحيحة والمتسمسمة والمنظمة والمنطقية في التخطيط والتنفيذ لممنيج يؤدي
حتما الى أحداث التطور في التعمم ،كما "ان المناىج التعميمية ىي الوسيمة التي تساعد القائمين عمى المجال الرياضي
عمى تنفيذ مناىجيم التعميمية بأسموب يقوم عمى األسس العممية السميمة أذ تمكن في النياية تحقيق ما يبغون من اىداف"
( )84 :21كما ويعزو الباحث أسباب ىذه الفروق نتيجة لمممارسة العممية لميارات (االرسال االستقبال ،االعداد) فضال
عن ممارسة المعب ضمن الوحدات التعميمية االمر الذي اسيم في تحسين مستوى الميارات بصورة جيدة وتحقيق نتائج
افضل في االختبار البعدي اذ "ان الممارسة وبذل الجيد بالتدريب والتك اررات المستمرة ضرورية في عممية التعميم،
والتدريب عامل مساعد وضروري في عممية تفاعل الفرد مع الميارة والسيطرة عمى حركاتو وتحقيق التناسق بين الحركات
المكونة لمميارة في اداء متتابع سميم وزمن مناسب" ( .)23: :6فضال عن في ان االستمرار في ممارسة النشاطات
الرياضية بشكل منتظم تؤثر إيجابيا في المستوى الفني لالعبين ،وكذلك نجاح القائمين بالتعمم باتخاذ كل الق اررات من حيث
كيف يدرب وكيف يقيم الالعب وبذل الجيد من جانبو من خالل عمميات الشرح والعرض والتوجيو والمتابعة وتقديم التغذية
الراجعة وتصحيح االخطاء ،وتتفق تمك النتائج مع نتائج العديد من الدراسات في ان اسموب الشرح والعرض لو تأثي اًر
ايجابياً عمى تنمية الجانب المياري الستخدامو ألسموب عرض المعمومات النظرية المصاحبة لمنموذج باإلضافة الى تحسن
مستوى وزمن االداء اذ "ان ىذه الطريقة ال يمكن اغفاليا حيث تعتمد عمى التمقين من المعمم عن طريق عرض النموذج
لمميارة مما يؤدي الى التعمم بصورة سميمة تبعاً لألداء الفني لمميارة" (.)34 :22

 2-4عرض نتائج اختبارات دقة األداء المياري البعدية لذوي األسموب المعرفي (الضبط المقيد–
المرن) لممجاميع التجريبية والضابطة وتحميميا:
الجدول ()7

يبين نتائج تحميل التباين بين ذوي األسموب المعرفي (المقيد – المرن) في مجاميع البحث التجريبية والضابطة في
االختبارات البعدية لدقة األداء لمميارات الثالث بالكرة الطائرة

المتغيرات
االرسال
االستقبال

مجموع

درجة

متوسط

قيمة )(F

نسبة

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

الخطأ

بين المجاميع

62.39

3

20.80

داخل المجاميع

157.70

52

3.16

0.04

6.57

معنوي

بين المجاميع

288.64

3

96.21

داخل المجاميع

233.20

52

0.00

9.71

معنوي

مصدر التباين
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الداللة
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المتغيرات
االعداد

مصدر التباين

درجة

مجموع

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجاميع

267.80

3

89.26

داخل المجاميع

36.87

24

1.53

قيمة )(F

نسبة

المحسوبة

الخطأ

58.10

0.00

الداللة
معنوي

ولغرض التعرف عمى حقيقة الفروق بين ذوي األسموب المعرفي (المقيد– المرن) في مجاميع البحث
التجريبية والضابطة وأفضميا في االختبارات البعدية لدقة األداء لمميارات الثالثة ،لجأ الباحث إلى استخدام
قانون( ،)TUKEYوكما مبين في الجداول (.)21-9
الجدول ()8

يبين قيمة ( )TUKEYبين المتغيرات في االختبار البعدي لميارة االرسال لذوي األسموب المعرفي الضبط
(المقيد – المرن)

المتغيرات
مقيد ضابطة

مرن ضابطة
مقيد تجريبية

المجاميع

الداللة اإلحصائية

فرق االوساط

نسبا الخطأ

مرن ضابطة

1.37

0.74

غير معنوي

مقيد تجريبية

2.50

0.21

غير معنوي

مرن تجريبية

0.29

0.99

غير معنوي

مقيد تجريبية

*3.87

0.03

معنوي

مرن تجريبية

1.66

0.66

غير معنوي

مرن تجريبية

2.20

1.37

غير معنوي

الجدول ()9

يبين قيمة ( )TUKEYبين المتغيرات في االختبار البعدي لميارة االستقبال لذوي األسموب المعرفي الضبط
(المقيد – المرن)
المتغيرات
مقيد ضابطة

مرن ضابطة
مقيد تجريبية

المجاميع

نسبا الخطأ

فرق االوساط

الداللة اإلحصائية

مرن ضابطة

3.75

0.14

غير معنوي

مقيد تجريبية

4.12

0.06

غير معنوي

مرن تجريبية

4.41

0.066

غير معنوي

مقيد تجريبية

*7.87

0.00

معنوي

مرن تجريبية

*8.16

0.00

معنوي

مرن تجريبية

1.29

1.99

غير معنوي
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الجدول ()14
يبين قيمة ( )TUKEYبين المتغيرات في االختبار البعدي لميارة االعداد لذوي األسموب المعرفي الضبط
(المقيد – المرن)

المتغيرات
مقيد ضابطة

مرن ضابطة
مقيد تجريبية

المجاميع

فرق االوساط

نسبا الخطأ

الداللة اإلحصائية

مرن ضابطة

*3.12

0.00

معنوي

مقيد تجريبية

*7.12

0.00

معنوي

مرن تجريبية

*7.12

0.00

معنوي

مقيد تجريبية

*4.00

1.11

معنوي

مرن تجريبية

*4.00

1.11

معنوي

مرن تجريبية

1.00

2.11

غير معنوي

 3-4مناقشة نتائج االختبارات الميارية البعدية لدقة األداء لبعض الميارات الفنية لذوي االسموب
المعرفي (الضبط المقيد -المرن) لممجاميع التجريبية الضابطة:
عن طريق المقارنة في نتائج االختبارات البعدية لمميارات الثالث قيد الدراسة بين ذوي األسموب المعرفي
الضبط(المقيد– المرن) في مجاميع البحث التجريبية والضابطة والتي تم عرضيا وتحميميا في الجداول ( )21 - 9ظير
ان ىناك تباين في معنوية الفروق بين ذوي البعد المقيد والمرن في مجاميع البحث التجريبية والضابطة ،إذ يتبين ان الفرق
المعنوي كان لصالح البعد المقيد والمرن في المجموعتين التجريبية وبشكل أكبر قياساً بالبعد المقيد والمرن في المجموعتين
الضابطة في دقة األداء لمميارات الثالث (اإلرسال واالستقبال واالعداد) وبيذا حقق الباحث الجزء االول من الفرض
الثالث ،ويعزى سبب ذلك إلى المنيج التعميمي باستخدام استراتيجية التعمم التوليدي الذي أعده الباحث والذي كان لو تأثير
واضح عن طريق النتائج الظاىرة في تطوير دقة األداء المياري فضال عن َّ
أن استراتيجية التعمم التوليدي تُعد جديدة عمى
الالعبين مما بثت روح الكفاح والتعاون واالثارة والتشويق والمشاركة الفعمية لالعبين" إذ ان االىتمام بزيادة المحاوالت
لتزويد المتعمم بأنماط مختمفة من التغذية الراجعة وااللتزام والتشجيع والتنويع في األداء يساعد عمى تعمم الميارات الفنية
واتقانيا"( )96:23كما َّ
إن استخدام استراتيجيات جديدة ومنيا استراتيجية التعمم التوليدي ليا الدور الكبير في تطوير
الميارات بالكرة الطائرة فضالً عن حرص الباحث عمى تطبيقيا عمى عينة البحث واالىتمام بمفرداتيا واعطائيا الوقت
الكافي في تنفيذىا إذ يمكن الالعب من تذكرىا واستيعابيا واسترجاعيا بطريقة افضل ،وىذا ىيئ ظروف مناسبة بين
السيما في أثناء المناقشة واالستفسار وطرح االسئمة فالتعمم التوليدي يمثل عممية نشطة يتم عن طريقيا
الالعبين انفسيم و ّ

بناء صالت بين المعرفة القديمة وكم من األفكار الجديدة تُالئم نسيج المفاىيم المعروفة عند الفرد ،إذ َّ
إن التطبيق الجيد

لمميارات يساعد عمى اتقان األداء وعدم تعرض الالعب إلى االصابة ،وفي االلعاب الرياضية "ال يستطيع الالعب تنفيذ
األداء المياري بالشكل المطموب اال عن طريق اتقان النواحي الميارية ،الذي بدوره يؤثر في تطوير قابمية الالعبين
الخططية ،وىذا يأتي عن طريق التدريب عمى اداء الميارة واعطاء الوقت الكافي من اجل اتقانيا"( .)86 :24ومما تقدم
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يرى الباحث َّ
إن استخدام استراتيجية التعمم التوليدي التي تبدأ بالطور التمييدي (عنصر االستدعاء) الذي يميد فيو المدرب
لموحدة التعميمية عن طريق المناقشة الحوارية واثارة االسئمة التي تستدعي ادوات التفكير والتجريب لدى الالعب ،ثم الطور
التركيزي أو البؤرة (عنصر التركيز) الذي يوجو فيو المدرب الالعبين لمعمل في مجموعات صغيرة فيصل بين المعرفة
السابقة بالمعرفة المستيدفة مع إتاحة الفرصة لالعبين لمحوار بين المجموعات ،ثم الطور المتعارض او التحدي (عنصر
التنظيم) الذي يقود المدرب فيو مناقشة جميع المجموعات ويتيح ليم رؤية انجازات وتصورات زمالئيم ومساعدتيم بالدعائم
التعميمية المناسبة والتحدي بين ما كان يعرفو المتعمم في الطور التمييدي وما عرفو في ىذه المرحمة ،واخي اًر طور التطبيق
(االسياب) الذي يقوم فيو المتعمم بتنفيذ الخبرة الجديدة المكتسبة مع محاولتو االبداعية في ايجاد نتائج تعزيز وتطبيقات ليا
في مواقف مختمفة وتوسيع نطاق تطبيق ىذه الخبرة ،إذ َّ
إن تسمسل ىذه العناصر في أثناء وضع الوحدات التعميمية
واالىتمام بكل عنصر ووضع التمرين الذي يعبر عنو أدى إلى تطور دقة األداء المياري لمميارات الثالث فضال عن
استرداد الالعبين لممعمومات والخبرات مرة أخرى عند الحاجة الييا واشراك الالعبين في المناقشة والحوار أدى إلى خمق
بيئة خصبة لمتفاعل تساعده في فيم واستيعاب المفاىيم المرتبطة بالوحدة التعميمية والبعد عن الحفظ مما أدى إلى زيادة
فيميم واستيعابيم مما ينعكس ايجاباً عمى تطور الميارات قيد الدراسة.

 -5المبحث الخامس :االستنتاجات والتوصيات.
 1-5االستنتاجات:
 .2ان المنيج التعميمي (استراتيجية التعمم التوليدي والمنيج المتبع من المركز الوطني لرعاية الموىبة بالكرة الطائرة)
مناىج فاعمة في تطوير دقة االداء لمميارات الثالث قيد الدراسة وبفروق مختمفة.
 .3ان المنيج التعميمي المعد وفق استراتيجية التعمم التوليدي ،أثبت أىميتو وتأثيره لذوي االسموب المعرفي الضبط
(المقيد – المرن) في تطوير دقة وتقويم االداء لمميارات الثالث قيد الدراسة وبشكل أفضل من المنيج المتبع
لممركز الوطني لرعاية الموىبة بالكرة الطائرة.
 .4ان الالعبين المقيدون في المجموعة التجريبية لدييم القابمية عمى التطور في دقة االداء بشكل أفضل من الالعبون
المرنون في المجموعة ذاتيا
 .5ان التعميم باستخدام استراتيجية التعمم التوليدي ادى الى مشاركة ايجابية لالعبين وتغيير دور كل من المدرب
والالعبين مما انعكس عمى التطور في دقة االداء المياري لمميارات قيد الدراسة اكثر من األسموب التقميدي
لممجموعة الضابطة لذوي االسموب المعرفي (الضبط المقيد -المرن).

 2-5التوصيات:
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 .2استخدام المنيج التعميمي المعد باستخدام استراتيجية التعمم التوليدي في تطوير بعض الميارات بالكرة الطائرة
لالعبي االشبال بأعمار ( )25-23لما لو من دور فاعل في تطوير المتغيرات قيد الدراسة لالعبين من ذوي
األسموب المعرفي الضبط (المقيد – المرن).
 .3ضرورة استخدام استراتيجيات مختمفة في العممية التعميمية وعد اقتصارىا عمى استراتيجية واحدة.
 .4مراعاة األساليب المعرفية عند وضع المناىج التعميمية في الوحدات التعميمية في المركز الوطني لرعاية الموىبة
الرياضية.
 .5إجراء دراسة مماثمة لمعرفة التطور وفق استراتيجية التعمم التوليدي لمميارات الفنية األخرى غير المستخدمة في
الدراسة الحالية لالعبين االشبال ولمراكز تدريبية أخرى.

المصادر.
 .2تحسين شاغي عبد العتبي؛ أثر استراتيجية التعمم التوليدي في تطوير بعض الميارات األساسية لمطالبات بكرة
القدم لمصاالت رسالة ماجستير منشورة جامعة ديالى ،كمية التربية الرياضية سنة 3126
 .3جاسم محمد رشيد تأثير استخدام استراتيجية التعمم التوليدي لذوي األسموب المعرفي (الضبط المقيد -المرن) في
تطوير التحصيل المعرفي وبعض الميارات الفنية بالكرة الطائرة لألشبال اطروحة دكتوراه غير منشورة كمية التربية
البدنية وعموم الرياضة /جامعة بغداد .3129
 .4رياض خميل ،طارق حسن ،حسين سبيان،الكرة الطائرة،تاريخ،ميارات،خطط،ادارة المباراة والتدريب:ط( ،2دار
الكتب والوثائق ،بغداد،)3123،
 .5سعد حماد الجميمي :الكرة الطائرة .تعمم .تدريب .تحكيم،ط( ،منشورات السابع من ابريل ،ليبيا.)3113،
 .6شمش؛ نجاح ميدي ومحمود ،أكرم محمد صبحي :التعمم الحركي ،ط( ،3دار الكتب والنش ،مطبعة جامعة
الموصل.)3111 ،
 .7شيباء احمد العزاوي؛ أثـــر تمرينات ادراكية -توافقية في تطويــر دقــة وأدراك الميارات االساسية وتقدير الذات
الميارية والبدنيـــــة لالعبي المنتخب الوطني لمناشئين بالكرة الطائرة (جامعة بغداد/كمية التربية الرياضية لمبنات
.)3125
 .8عاطف محمد سعيد ،ورجاء احمد عيد :إثر استخدام بعض استراتيجيات التعمم النشط في تدريس الدراسات
االجتماعية عمى التحصيل وتنمية ميارات حل المشكالت لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية ،مجمة دراسات في
المناىج وطرق التدريس( ،جامعة عين الشمس ،عدد (.)3117 ،)222
 .9محمد عبد ناصر ،األسموب المعرفي (الضبط المقيد -المرن) وعالقتو بالمعتقد الصحي ،رسالة ماجستير ،جامعة
بغداد /كمية اآلداب.)3126( ،
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 .:مروان عبد المجيد ابراىيم ،الموسوعة العممية لمكرة الطائرة ،ميارات خطط ،اختبارات بدنية وميارية ،قياسات
جسمية ،انتقاء ،معاقين ،تحكيم ،ط ،2عمان ،االردن :3112 ،مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع.
 .21نجاح ميدي شمش؛ أثر التغذية الراجعة في تعمم بعض الميارات المفتوحة والمغمقة ،بحث منشور في (مجمة
الرافدين لمعموم الرياضية ،المجمد الثاني ،العدد الرابع2::7،م).
 .22ىند سعد مرزوق ،تأثير استخدام بعض اساليب التعمم عمى تعميم بعض الميارات االساسية لكرة اليد ،رسالة
دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية الرياضية ،جامعة طنطا.)3118( ،
 .23ناىدة عبد زيد؛ اساسيات في التعمم الحركي (النجف ،العراق ،دار الضياء لمطباعة والنشر والتصميم)3119 ،
 .24ىاره ،اصول التدريب (ترجمة) عبد عمي نصيف( :الموصل ،مطبعة التعميم العالي.)2::1 ،
14. Gardner R,W,(1959): Cognitive control Deploy Manttas deter mementos of visual
usion Journal of abnormal and social psychology
15. Goldstein K and Blackman,s, Cognitive style. Five Approach and Relevant Research,
Now York, John Wiley &sons(1978).
16. Larry kich; Demands and terminology of setting: (Volley Tech, FIVB, No.4, 1990).
17. Riding R. & Rayner, S: Cognitive Styles and learning strategies. London: David
Fulton. (1998).
18. Schmmeck, R.R (1983) Learning style of college. Students in R.F. Dillon New York.
19. Van Zee, E.: Analysis of a student – generated inquiry discussion, International Journal
of science Education 22(2), (2000).

الممحق ()1
أسماء الخبراء والمختصين الذين اجري معيم المقابالت الشخصية حول متغيرات البحث والمنيج التعميمي
ت

االسم والمقب العممي

مكان العمل

االختصاص

2

أ.د طارق حسن رزوقي

الكرة الطائرة\تدريب

جامعة بغداد\ كمية التربية البدنية وعموم الرياضة

2

أ.د أسماعيل محمد رضا

طرائق التدريس

جامعة بغداد\ كمية التربية البدنية وعموم الرياضة

3

أ.د جنان سممان ناجي

تعمم حركي

جامعة بغداد\ كمية التربية البدنية وعموم الرياضة

4

أ.د طارق نزار الطالب

تعمم\جمناستك

جامعة بغداد\ كمية التربية البدنية وعموم الرياضة

5

أ.د الطاف ياسين

عمم النفس التربوي

جامعة بغداد\ كمية التربية لمبنات\ قسم رياض أطفال

7

أ.د حسين سبيان صخي

تدريب\الكرة الطائرة

جامعة بغداد\ كمية التربية البدنية وعموم الرياضة

8

أ.م.د لؤي حسين البكري

تعمم حركي\ العاب مضرب

جامعة بغداد\ كمية التربية البدنية وعموم الرياضة

9

أ.م.د مجاىد حميد رشيد

تعمم حركي\ الكرة الطائرة

جامعة ديالى\ كمية التربية البدنية وعموم الرياضة
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ت

االسم والمقب العممي

مكان العمل

االختصاص

:

أ.م.د احمد سبع عطية

بايوميكانيك \الكرة الطائرة

جامعة بغداد\ كمية التربية البدنية وعموم الرياضة

10

أ.م.د عالء محسن

بايوميكانيك\ الكرة الطائرة

جامعة بغداد\ كمية التربية البدنية وعموم الرياضة

11

أ.م.د بسمة نعيم الكعبي

تعمم حركي\ الكرة الطائرة

جامعة ديالى\ كمية التربية البدنية وعموم الرياضة

12

أ.م.د ىويدا إسماعيل

عمم النفس الرياضي

جامعة بغداد\ كمية التربية البدنية وعموم الرياضة

13

م.د ميند طالب العبد

عمم النفس الرياضي

رئاسة جامعة بغداد

14

م .خميل ستار محمد

اختبار وقياس\ الكرة الطائرة

جامعة بغداد\ كمية التربية البدنية وعموم الرياضة

الممحق ()2

أسماء فريق العمل المساعد
ت

االسم

مكان العمل

1

م .خميل ستار محمد

طالب دكتوراه

2

احمد ذاري ىاني

طالب دكتوراه

3

حسين عمي حسين

طالب دكتوراه

4

محمد جمال سممان

طالب دكتوراه

5

سيف الدين خالد

ماجستير

الممحق ()3
استبانة ألستطالع آراء السادة الخبراء والمختصين حول مقياس االسموب المعرفي
االستاذ الفاضل..................................................المحترم
تحية طيبة.......
في النية إجراء بحث لدراسة الدكتوراه الموسوم بـ " تأثير استخدام استراتيجية التعمم التوليدي لذوي األسموب
المعرفي (الضبط المقيد -المرن) في تطوير التحصيل المعرفي وبعض الميارات الفنية بالكرة الطائرة لألشبال" ،عمما أن
اًلباحث أعتمد تعريف األسموب المعرفي (الضبط المقيد – المرن) آالتي" :الفروق الموجودة بين األفراد في مدى تأثرىم
بمشتتات االنتباه في المواقف التي يتعرضون ليا" ،فالفرد المقيد تكون لديو القدرة عمى االنتباه بشكل مباشر مع استبعاد
المشتتات الموجودة والتي تؤثر في الذاكرة في حين ال يستطيع الفرد المرن ذلك ،ونظ ار لما تتمتعون بو من خبرة ودراية في
ىذا المجال نود االستنارة بآرائكم السديدة في مدى صالحية الفقرات لغرض التنبؤ باإلنجاز بداللة المقياس األسموب
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المعرفي (الضبط المقيد – المرن) من خالل وضع عالمة (صح) أمام فقرة (صالحة او غير صالحة) واضافة ما ترونو
مناسباً.
عمماً أن بدائل اإلجابة ىي (أ ،ب) كما يرجوا الباحث استنارة بخصوص بديمي اإلجابة عن المقياس لما
ترونو أكثر مالئمة لممقياس.
وتقبموا منا فائق الشكر والتقدير.....
الباحث
الممحق ()4

مقياس األسموب المعرفي (الضبط المقيد – المرن)
ت
.2

صالحة

الفقرة
أفسر المعمومات المتعارضة:
أ -في أي موضوع يقدم إلي

ب -ليس في كل المحتويات
.3

في حال وجود فكرتين في ان واحد:
أ-

اخذ االيجابية منيا فقط

ب -انتقي فكرة معينة حسب الموقف.
.4

عندما أواجو مشكمة فأنني:
أ-

اتخذ قراري بسرعة

ب -أفكر بنتائجيا االيجابية
.5

عندما يطمب مني تحديد العناصر الميمة:
أ -أركز انتباىي عمى الموضوع المطموب
ب -أركز انتباىي عمى جميع العناصر

.6

عند ما أمر بموقف جديد في حياتي فأنني:
أ-

أتأممو بدفة متناىية

ب -أكون مرتبكا
.7

اعتقد أن معظم الناس الذين يخالفونني الرأي:
أ -قد يكونون عمى خطا آو صواب
ب -ىم عمى خطأ

.8

عندما تتعارض األفكار لدي:
أ -أميز بين جميع األفكار
ب -تختمط األفكار في ذىني
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ت
.9

صالحة

الفقرة
أفكر دائما:
أ-

الماضي والحاضر والمستقبل

ب -بالحاضر فقط
.:

عندما تعرض عمي شكالن متشابيان فيما عدا بعض
األجزاء غير الواضحة:
أ-

أستطيع تحديد الجوانب المختمفة

ب -ال يمكنني تحديد الجوانب
.21

إذا طمب مني اإلجابة عمى سؤال- :
أ -أستطيع فيم اإلشارات والدالئل لإلجابة
ب -ال أتمكن من وضع اإلجابة وفق اإلشارات

.22

أرى من األفضل عمى الشخص أن يتمسك:
أ-

بما ينسجم مع متطمبات الموقف

ب -التقاليد االجتماعية
.23

عندما تواجيني جممة يصعب فيميا في أحد الموضوعات
الدراسية فأنني:
أ -أتوقف عندىا كثي ار لفيميا.
ب -أتجاوزه واستمر.

.24

عند إلقاء كممة في محفل ما:
أ -اىتم بما سألقيو.
ب -اىتم بما أسئل عنو.

.25

عند سماعي إلذاعة خبر معين:
أ-

أركز عمى ما يحيط بذلك الخبر

ب -أركز عمى الفكرة النيائية
.26

آذ تطمب مني موقف ما حال سريعا فأنني:
أ-اخذ جميع اإلبعاد
ب-اخذ الجانب االيجابي

.27

عندما انظر إلى لوحة فنية فأنني انتبو:
أ-

ما تعنيو الموحة من مضمون او فكرة

ب -يعجبني شكميا الخارجي وجمال الموحة
.28

إذ عرض عمى سؤال يجب ان تكون اإلجابة:
أ -ال تيمني عدد اإلجابات.
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ت

صالحة

الفقرة
ب -اإلجابة واحدة لمسؤال.

.29

إذا دخمت امتحان صعب وىناك فرصة لتأجيمو:
أ -أركز عمى أسئمة االمتحان

ب -أفضل تأجيل االمتحان
.2:

إذا ارتكبت خطأ معين:
أ -أستطيع تحديد الخطأ.

ب -ال أستطيع تحديد الخطأ بسرعة إذا كان غير واضح.
.31

إذا طمب مني قراءة مقطع معين:
أ -أقراءه بتأني

ب -أقراءه بسرعة
.32

إذا كمفت بعمل معين:
أ -أنجزه حسب رغبتي والحاجة إلية

ب -أنجزه دون تردد.
.33

إذا طمب مني إجابة عمى سؤال مفاجئ:
أ -أستطيع تعديل األفكار.

ب -تختمط عمى األمور.
.34

المعمومات المتداخمة:
أ -أستطيع تركيز عمى المعمومة الصحيحة
ب -تسبب لي تشتت ذىني

.35

عندما يعرض عمى عمل:
أ -ادرس مميزات وخصائص العمل.
ب -ادرس المردود المادي لو.

.36

عند وصولي إلى مفترق طرق تؤدي إلى المكان الذي أريده
فأنني:
أ -اخذ بحسباني مخاطر الطريق.

ب -احتسب قصر المسافة.
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