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ملخص البحث -:
العنوان (االكتشاف الموجه وتأثيره في مستوى أداء اللعب لمهارة استقبال اإلرسال بالكرة الطائرة )
تضمن البحث خمسةة ببةباب أ بحتةبل البةاب اعوى علةى التعريةح بالبحةث أ احتةبل علةى مقدمةة البحةث
وبهميته وتطرق فيةه الباحةث اعلةاليل التعليميةة ومنسةا بلةلبب ا كتمةاه المبجةه ودورم فةي تعلةم المسةارا
الحركية منسا مسارة التقباى اإلرلاى بالكرة الطائرة  .وتضمنت ممكلة البحث فةي عةدم اعتمةاد مبةدب ال ةروق
ال ردية بين المتعلمين مما بدل لى ضعح مستبل بداء اللعل للمسةارا الحركيةة ومنسةا المسةارة قيةد البحةث .
وان السده من البحث هب التعره على تأثير بللبب ا كتماه المبجه في مستبل بداء اللعل لمسارة التقباى
اإلرلاى بالكرة الطائرة  .واحتةبل البةاب الثةاني علةى الدرالةا النوريةة وتنةاوى الباحةث بلةلبب ا كتمةاه
المبجه ومضمبن تن يذم في تعلم المسارا الحركية  .ما البةاب الثالةث فقةد تضةمن منسجيةة البحةث و جراءاتةه
الميدانية أ التخدام الباحث المنسج التجريبي لمالئمته لطبيعة الممكلة  .وتصميم المجمبعتين المتكافئتين أا
ا ختبار القبلي بلبعدي .
وقد اختار عينة البحث بالطريقة العمبائية وعن طريق القرعة وهم من طالب المرحلة الثانية في كلية التربية
الرياضية للعام الدرالي (  . ) 8002-8002وقد ن ذ المنسج التعليمي لمةدة شةسر واحةد ثةم اختبةر مسةتبل بداء
اللعل لمسارة التقباى اإلرلاى وقد الةتخدم البلةائل اإلحصةائية المالئمةة لةتخرات النتةائج  .وتضةمن البةاب
الرابع عةر

النتةائج وتحليلسةا لمسةتبل بداء اللعةل لمسةارة الةتقباى اإلرلةاى ومناقمةة هةذم النتةائج و لةنادها

بالمصادر العلمية المنالبة وقد تبصل الباحث لى ن بللبب ا كتمةاه المبجةه كةان مةاثرا فةي مسةتبل بداء
اللعل لمسارة التقباى اإلرلاى بالكرة الطائرة وقد بوصى الباحةث بالةتخدام هةذا اعلةلبب فةي تعلةم المسةارا
الحركية في لعبة الكرة الطائرة والعاب بخرل .
Abstract
Address ( discover the director and its effect of the level of game execution of
skill receive and send out of volleyball) .
The research include five classifications the first contains the definition of the
research and the researcher ,he touch on the first stage about the education styles like the
style of discover the director and his part of teaching the move skills like the skill of
receive and transmission of Volleyball . the research problem included do not reliance the
principle the single differences between the educationists of what to law the stander of the
move skill game like the skill in the research . the aim of this research is the definition of
the style effectives to discover the director in the game standard to send out and receive of
the volleyball .
The Two classification contains the theoretical studies , the research took the
style of discover the director and the including of its executions in teaching the moving
skills .
The three classification included the methods of the research and practical performance
, He used the experimental methods which is suitable to the natural of the problem .

3
The designs of the Two similar groups in the exam of before and after , Then he
chooses the research sample at random methods and In the lot method to the students of
sport education college in second stages of the education’s year (2008-2009) . The
education’s curriculum executed for one month then tested the level of the game
performance to the skill of send out-receive using the statistics means are suitable to get out
the results .
The four classifications included display the results and solute it too the level of
the game performance of skill of send out -receive and discus the results and predication to
the proper scientific bibliography . The researcher reached to the style of discovering the
director was effective on the performance level game of the skill of send out and receive of
volleyball so the researcher will using this style to teaching the moving skills in the
volleyball and another games .

 - 0التعريف بالبحث-:
 0 – 0مقدمة البحث وأهميته - :
ن التخدام اعلاليل التعليمية الحديثة قد فسح المجاى والعا بمام الجميع للمماركة في مختلةح اعنمةطة
الرياضية ولكافة المراحل العمرية .
وتعد لعبة الكرة الطائرة حدل اعلعاب ال رقية التي حققت انتمارا والعا وألك لكبر قاعةدتسا فةي ابلةل
بلدان العالم و ليما في السنبا اعخيرة  .أ شسد تطبرا كبيرا في تحقيق المستبيا العالية والبصةبى
لةةى مسةةتبل بفضةةل فةةي بداء مختلةةح المسةةارا و لةةيما المسةةارا الدفاعيةةة المرتبطةةة بنجةةا المسةةارا
اعخرل .
ن اعهداه اعلالية لدرس التربية الرياضية في مجاى الةتعلم الحركةي وتطةبير المسةارا ال نيةة هةي
عداد المدرلين القادرين على تن يذ متطلبا الدرس لبناء القاعدة الرياضية الصحيحة.
" ن تن يةذ اعنمةةطة الرياضةةية التةي تحتبيسةةا بجةةااء الةدرس المختل ةةة وخاصةةة مةا يتعلةةق بتعلةةيم وتنميةةة
المسارا الحركية في الجاء اعلالي من الدرس والتخدام طرائق متعددة تتنالل مةع المبقةح التعليمةي
ومستبل المتعلمين وخصائصسم واعهداه المراد تحقيقسا " .1
ولتحقيق ألةك يجةل الةتخدام بفضةل البلةائل والطرائةق واعلةاليل مصةحببا بدرايةة كانةت لخصةائ
وحاجا وميبى المتعلمين للبصبى لى نتائج بفضل  .وتنويم عملية الت اعل بةين المتعلمةين فةي المباقةح
التعليمية كتساب الخبرا التعليمية والترببية .
ن بللبب ا كتماه المبجه يعد نبعا من الت اعل ال كري بين المتعلمةين والمةدرس والسةده منةه جعةل
المتعلم يعتمد اعتمادا كبيرا على ن سه في تعلم المسارا الحركية .
وتعد مسارة الةتقباى اإلرلةاى مةن المسةارا ال نيةة الدفاعيةة المسمةة لمةا تمتةاز بةه مةن خصبصةية معينةة
مرتبطة مع المسارا اعخرل  .أ ن نجاحسا يعد بلالا لبناء مركبا اللعل السجبمية .

)  )1حمسن حممد محص ؛ املرشد يف تدريس الرتبية الرياضية  ( :اإلسكندرية  ،منشاة املعارف  ) 6221 ،ص .10
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ومن هنا تكمن بهمية البحث في درالةة وتطبيةق بلةلبب جديةد وهةب ا كتمةاه المبجةه الةذي يجعةل مةن
الطالل ا عتماد على جسدم الذاتي و مكانياته المخصية في يجاد الحلبى للمماكل التي تعترضه وبالتةالي
يةةادي لةةى ا لةةتقالى فةةي الةةتعلم فضةةال عةةن زيةةادة الدافعيةةة لةةدل الطةةالب واعتمةةاد ال ةةروق ال رديةةة بةةين
المتعلمين لما يبفرم من اإلثارة والتمبيق .
 9 – 0مشكلة البحث - :
من خالى ما هب مالحة لةدل الجميةع ن المسةارا ال نيةة للعبةة الكةرة الطةائرة فةي كليةا وبقسةام التربيةة
الرياضية

تتطبر بالمكل الذي يتنالل مع التطبر السريع الحاصل في اللعبة ممةا لةى ضةعاه القاعةدة

اعلالية للعبة وعدم التغالى المباهةل واكتمةافسا واعتمةاد مبةدب ال ةروق ال رديةة بةين المتعلمةين وبالتةالي
عدم رفد ال رق والمنتخبا بالعناصر الجيدة وهذا ما دعا الباحث للقيام ببحثه هذا .
 4 – 0أهداف البحث - :
يسده البحث بلتعره على -:
 - 6تأثير بللببي ا كتماه المبجه و التقليدي(المتبع) في مستبل بداء اللعل لمسارة التقباى اإلرلاى بةالكرة
الطائرة.
 3 – 0فروض البحث - :
 – 6هناك فروق معنبية أا د لة حصائية بين ا ختبارا القبلية والبعدية ولصالح ا ختبارا البعدية فةي
مستبل بداء اللعل لمسارة التقباى اإلرلاى بالكرة الطائرة وللمجمبعتين التجريبية والضابطة.
 -8هناك فروق معنبية أا د لة حصةائية فةي ا ختبةارا البعديةة فةي مسةتبل بداء اللعةل لمسةارة الةتقباى
اإلرلاى بالكرة الطائرة بين المجمبعتين التجريبية والضابطة ولصالح المجمبعة التجريبية .
 5 – 0مجاالت البحث - :
 0 – 5 – 0المجال البشري  - :عينة من طالب المرحلة الثانية  /كلية التربية الرياضية جامعة ديالى  /للعام
الدرالي (  8002م 8002 -م )
 9 – 5 – 0المجال ألزماني  - :للمدة (8002 / 68 / 1م) ولغاية (8002/ 6 /1م) .
 4 – 5 – 0المجال المكاني  - :القاعة الداخلية للكرة الطائرة  /كلية التربية الرياضية  /جامعة ديالى
 6 – 0تحديد المصطلحات - :
ورد في البحث المصطلح التالي الذي يحتات لى يضا وهب - :
 – 0االكتشاف الموجه - :
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" هب العالقة الخاصة التي تنمأ بين المدرس والمتعلم والتي من خاللسا تقبد اعلئلة المتتاليةة التةي يبجسسةا
المدرس للتبصل لى ا لتجابا التي يقبم بسةا المةتعلم والتةي تةتالءم مةع هةذم اعلةئلة ن وانةه يجةل ن تةادي
عملية التطابق بين السااى وا لتجابة لى قيادة المتعلم لى التيعاب الم سبم بو الكرة "(. )1
 -9الباب الثاني
 0 – 9الدراسات النظرية -:
 0-0-9أسلوب االكتشاف الموجه (-: )2
يعتمد بللبب ا كتماه المبجه على نبع من الت اعل ال كري بين المعلم والمتعلم أ يقبم المدرس بطر
بلئلة متتالية على المتعلم يقابلسا التجابة حركية من المتعلم ن بي لااى واحةد مةن المةدرس – الةتجابة واحةدة
من المتعلم ومجمبعة بلئلة متعاقبة من المةدرس – مجمبعةة الةتجابا حركيةة تةادي لةى اكتمةاه الحركةة
( السده الحركي ) المراد البصبى ليةه ن وهكةذا يسةتلام ن يقةبم المةدرس ب عةداد مجمبعةة بلةئلة قبةل بدايةة
الدرس بحيث يكبن هناك تسلسل في هذم اعلئلة تقبد المتعلم لى السده النسائي .
 9-0-9مضمون أسلوب االكتشاف الموجه (-: ) 3
يتضمن هذا اعللبب النقاط التالية -:
 -6يكبن المدرس مسئب عن جراءا بو عمليةا مةا قبةل التةدري

أ يحةدد لن سةه السةده الحركةي النسةائي

الذي يريد بن يصل ليه المتعلم ( تمرين بدني – مسارة حركية ) .
 -8يعد’ المدرس قائمة باعلئلة في ضبء تبقعةه لةتجابا المتعلمةين الحركيةة يراعةي فيسةا التسلسةل ن وكةل
لااى يمسد لما بعدم في طريق البصبى لى السده ن كما يرعي عداد بلئلة ضافية في حالةة ا لةتجابة بيةر
الصحيحة للمتعلم لتقريل م سبم الحركة لى أهنه .
 -3يمةةترك المةةدرس مةةع المةةتعلم فةةي عمليةةا تن يةةذ النمةةاط للمةةتعلم أ يلقةةي المةةدرس اعلةةئلة ويةةادي المةةتعلم
ا لتجابة الحركية لإلجابة على هذم اعلئلة من خالى تنمي عملياته ال كرية .
 -4يمترك المدرس مع المتعلم بيضا في عمليةا التغذيةة الراجعةة بثنةاء تن يةذ الحركةة المطلببةة بو بعةد بدائسةا
مباشرة ن فالتغذية الراجعة بثناء اعداء بو بعد تن يذ الحركة تعةد بمثابةة تعايةا لةتجابة المةتعلم وهةي عمليةة
مستمرة طباى خطبا ا كتماه وهي تكبن ايجابية وعامة مثل بن يقبى المدرس ( ممتاز -جيد-

بةأس –

بحسن – صح ) .

)  (1موسنت ؛ تدريب الرتبية الرياضية  ،ترمجة مجال صاحل ( وآخرون ) ( :املوصل  ،دار الكتب للطباعة  ) 6226 ،ص833
( ). Musks Mosston, Sara ash worth; the spectrum of teaching style: (Macmillan College
Publishing. Co. Inc, 1994).p 64.
(.1). Cognitive learning style. Journal of vocational education and training: : (Vol 54,
3
. No1,2002).p 318.
2
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 -5يستخدم المدرس التغذية الراجعة التقبيمية في نساية العمل بي عند وصبى المتعلم نجةاز السةده الحركةي
النسائي كأن يقبى (تمام حققت المطلبب ) .
 -1يمكن التخدام هذا اعللبب مع جميع المراحل العمرية .
 4-0-9مهارة استقبال اإلرسال بالكرة الطائرة (-: ) 1
يعد التقباى اإلرلاى ( الدفاع عن اإلرلاى ) من المسارا الدفاعية المسمةة أ ن بي خطةأ يرتكبةه الالعةل
بثناء التقباى اإلرلاى معنام فقدان ال ريق نقطة محققة باإلضافة لى أالك فان ا لتقباى بير الجيةد يةادي لةى
صعببا جمة بالنسبة لالعل المعد الذي
والتي تنعك

يستطيع بدورم من بنةاء مركبةا لعةل أا مسةتبل علةى المةبكة

في ابلل اعحيان على مسارة الضرب الساحق وشدته.

ن التقباى الكرة بالذراعين من اعل ل في الحقيقة هةي الةلم طريقةة لةتقباى اإلرلةاى فةي البقةت الحاضةر
ويستعمل هذا النبع حبالي ( )%25مةن الالعبةين نوةرا لبلةع منطقةة ا لةتقباى بالسةاعدين ممةا يسةاعد علةى
التقباى الكرة بمكل جيد وبمةين ثةم أهابسةا لةى الالعةل المعةد بمةكل قةبس وتسةاعدم علةى التصةره باإلعةداد
مثلما يربل وحسل متطلبا اللعل .
 -4الباب الثالث -:
 -4منهجية البحث وإجراءاته الميدانية -:
 0-4منهج البحث -:
الةةتخدم الباحةةث المةةنسج التجريبةةي لمالئمتةةه لطبيعةةة الممةةكلة ن وتصةةميم المجمةةبعتين المتكافئةةة  .فةةالمنسج
التجريبي هب " المنسج الذي يقبم على المالحوة والتجربة ( حداث تغييةر ) أ يقةبم الباحةث فيةه بةالتحكم عةن
قصد في الوروه بو العبامل التي لسا تأثير عل الواهرة التي يستم بدرالتسا " ( .) 2
 9-4مجتمع البحث وعينته -:
اختار الباحث مجتمع البحث بالطريقة العمدية وهم طالب المرحلةة الثانيةة فةي كليةة التربيةة الرياضةية للعةام
الدرالي  8002-8002والبالغ عددهم ( )622طالبا  .ثم اختار الباحث عينة البحث بالطريقة العمبائية وعن
طريق القرعة أ اختار ( ) 80طالبا تم تقسيمسم عمبائيا لى مجمبعتين اعولى تجريبية وعددهم ( )60طالب
والثانية ضابطة وعددهم ( )60طالب بيضا .
فالعينة هي " ألك الجاء من المجتمع الذي يجري اختيةارم وفةق قباعةد وطةرق علميةة بحيةث تمثةل المجتمةع
تمثيال صحيحا " (.) 3
 4-4تكافؤ مجموعتي البحث في مستوى األداء المهاري -:

)  (1زكي محمد محمد حسن ؛ إستراتيجية تدريبات الدفاع والهجوم ( :اإلسكندرية  ،مطبعة سامي  ) 8991 ،ص. 861
)  (2عبد اهلل عبد الرمحن الكندي وحممد امحد عبد الكرمي ؛ مدخل اىل مناهج البحث العلمي يف الرتبية والعلوم اإلنسانية  ( :الكويت  ،مكتبة الفالح  )6222 ،ص. 630
)  (3وجيه حمجوب ؛ طرائق البحث العلمي  ( :جامعة املوصل  ،دار الكتب للطباعة  )6222،ص.14
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ليتجنل الباحث العبامل التي قد تاثر في نتائج التجربة وليستطيع الباحث رجاع ال روق في النتائج بةين
مجاميع البحث لى العامل التجريبي وتحديد خ شروع واحد لجميع بفراد العينة البالغ عددهم ( )80طالبا قةام
الباحث ب جراء التكافا لمجمبعتي البحث في مستبل اعداء المساري لمسارة التقباى اإلرلةاى بةالكرة الطةائرة
وكما مبضح في الجدوى ( .)6
جدوى ()6
المعالجا

المجمبعة
وحدة
القياس

المتغير

التجريبية
س

ع

قيمة ()T

المجمبعة الضابطة

الد لة
س

ع

المحسببة

الجدولية

مسارة
6

التقباى

درجة

8.36

0.355

8.48

0.235

0.168

8.60

عمبائي

اإلرلاى
* قيمة ( )tالجدولية ( )9101عند درجة حرية ( )01ومستوى داللة (1 )1115
 3-4وسائل جمع المعلومات واألجهزة واألدوات المستخدمة في البحث -:
 0-3-4وسائل جمع المعلومات -:
 -6المصادر العلمية العربية واعجنبية .
 -8نوام المالحوة لتقييم مستبل بداء اللعل .
 -3المقابال المخصية.
 -4ا ختبارا والقياس .
 9-3-4األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث-:
 -6ملعل كرة طائرة قانبني .
 -8كرا طائرة عدد (. )60
 -3ك مرة فديب نبع (. )sony
 -4جساز حالبب (كبري المنمأ).
 -5بقراص (.)cd
 5-4اختبار مستوى أداء اللعب (-:) 1

(1 ) Linda l . Griffin and Others ; teaching sport concepts and skill, tactical games approach,:

U .S .A .,1997) P 6.

(human ken tics ,

2

اسم االختبار  - :اختبار تقبيم مستبل بداء اللعل .
الغرض من االختبار  -:قياس مستبل اللعل لمسارتي الضرب الساحق وحائ الصد بالكرة الطائرة .
األدوات  -:ملعل كرة طائرة قانبني نكرة طائرة قانبنية ن شبكة بارت اع قانبني
مواصفات األداء  - :يقح المختبرون وعددهم( )60في الملعل البقبه الصحيح مع معدين اثنين واحد في
كل جسة ويتمياون بالمستبل العالي في مسارة اإلعداد وألةك لضةمان عةداد جيةد ومتسةاوي المسةتبل لجميةع
المختبرين ن ثم يبدب اللعل لمبطين وكل شبط ( )85نقطة وعلى بلاس قانبني مع وجبد كآمرة فديب عمبديةة
على المبكة لتصبير مستبل بداء اللعل لمسارة التقباى اإلرلاى بالكرة الطائرة ثم يبضةع ال لةم علةى ()CD
ويقدم لثالثة خبراء  يقبمبن بالتقبيم على بلاس التمارة **خاصة لسذا الغر

.

التسجيل -:
كيفية احتساب مستوى أداء اللعب 11
ن هذا النوام يقي

السلبكيا التي يعرضةسا اعفةراد للمسمةا المساريةة والخططيةة فةي بثنةاء اللعةل وبةثالث

خطبا وهي -:
 -0مجموع حاالت االستخدام الكلية في اللعب -:
مجمبع حا

ا لتخدام الكلية في اللعل = ناتج مجمبع عدد التكرارا المالئمة وبير المالئمةة فةي اتخةاأ

القةةرارم مجمةةبع عةةدد التكةةرارا المالئةةم وبيةةر المالئمةةة فةةي التحةةرك الصةةحيح م مجمةةبع عةةدد التكةةرارا
المالئمة وبير المالئمة لتن يذ المسارة  . .وهكذا لى نساية ال قرة اعخيرة.
 -9احتساب حاالت تقييم مستوى أداء اللعب لكل فقرة على حدة ولكل العب 1
مثاى -:

عدد التكرارا المالئمة
وهكذا لكل فقرة

حالة تن يذ المسارة =
عدد التكرارا بير المالئمة
-4تقييم مستوى أداء اللعب ككل -:

تقييم مستبل بداء اللعل ككل = نتيجةة كةل عةل لل قةرة اعولةى م نتيجةة ال قةرة الثانيةة م نتيجةة الثالثةة م ...
والى ال قرة اعخيرة وتقسم على مجمبع ال قرا .
وتوسةةر نتيجةةة تقيةةيم كةةل عةةل علةةى حةةدة فةةي ضةةبء الحةةا

الةةثالث التةةي تةةم أكرهةةا وبعةةدها تجمةةع نتةةائج

الالعبين في كل مجمبعة ونستخرت البل الحسابي لكل مجمبعة ثم اختبار ( )Tللمجاميع .
 6-4التجارب االستطالعية -:
 6-1-3التجربة ا لتطالعية اعولى-:

 انظر ملحق ()8

** انظر ملحق ()6

)

2

قام الباحث ب جراء التجربة ا لةتطالعية اعولةى علةى اختبةار المسةاري لمعرفةة مةدل صةالحيته و مكانيةة
تطبيقه وألك بتاريخ 8002 / 68 / 8
وبعد عطاء وحدة تعليمية تعري ية واحدة لمسارة التقباى اإلرلاى بالكرة الطائرة
 8-1-3التجربة ا لتطالعية الثانية-:
قةةام الباحةةث ب ة جراء تجربةةة الةةتطالعية ثانيةةة كبحةةدة تعليميةةة واحةةدة علةةى اعلةةلبب التعليمةةي (ا كتمةةاه
المبجه) وألك بتاريخ

.8002 /68 / 4

 7-4األسس العلمية الختبار مستوى أداء اللعب 1
من ضمن اعل

العلمية لالختبارا وشروطسا يجل التأكد من صدق نوام المالحوة وثباتةه ن لةذا قةام

الباحث ب جراء ثبا ٍ للمالحوين في تقييم مستبل بداء اللعل من خالى ثالثةة مالحوةين وألةك بةأجراء اختبةار
و عادته بعد بلببع واحد ثم ملئت التمارة التحليةل مةن قبةل المالحوةين ن سةسم فةي ا ختبةارين اعوى والثةاني
وبمعالجة نتائج كل مالح على حدة والةتخرات معامةل ا رتبةاط (بيرلةبن ) بةين المالحوةة اعولةى والثانيةة
وظسر النتةائج ن هنةاك ثباتةا فةي القيةاس اعوى والثةاني لكةل مالحة ولمسةارة الةتقباى اإلرلةاى وهةي علةى
التبالي

(  0.26ن  0.22ن . ) 0.25

عاى في التخدام نوام المالحوة  .ثم قام الباحث بالةتخرات معامةل
وبسذا حصل المالحوبن على ثبا
ٍ
ا رتباط البسي بين المالحوين للمسارة قيد البحث فوسر بن العالقة بينسم ( )0.22وهذا تأكيد على بن هناك
درجة ارتباط عالية بين بداء المالحوين فيما بينسم .
" ن نوام المالحوة المستخدم يتضمن فقرا لسلة وواضحة وم سبمةة مةن خةالى النتةائج المبضةبعية ن
أ يتم عن طريق ا رتباط بين درجا اثنين من المحكمين يقبمان ببضع الدرجا لمجمبعة من اعفةراد فةي
البقت ن سه " (. )1
ولغر

النجا في التخدام نوام المالحوة قام الباحث بتدريل ثالثة من المالحوين (المقبمين) وألك

من اجل والتيعاب فقراته وفسما والتسجيل الصحيح لكل حالة وتقييم حا

السلبك بصبرة صحيحة ودقيقة .

وبعةةد المناقمةةة المست يضةةة مةةع المالحوةةين المقةةبمين حةةبى الةةتخدام الةةتمارة التحليةةل ومناقمةةة كةةل فقةةرة
للبكية وهدفسا ن ومعرفة برضسا التنادا لى تعريح كل فقرة ومثيلتسا الباقعية في اللعةل ن هةذا مةا بدل لةى
زيةةادة دقةةة المالحوةةين (المقةةبمين) فةةي التسةةجيل والتغلةةل علةةى ال ةةبارق ال رديةةة المبجةةبدة بيةةنسم فةةي طريقةةة
التحليل  .والجدوى (  ) 8يبضح الثبا والثقة عتماد هذا النوةام بالةتخدام معةامال ا رتبةاط ولمكبنةا
فقرا النوام .
جدوى( ) 8
معامال ا رتباط لمكبنا فقرا النوام في لعبة (الكرة الطائرة ) (.)1
Linda and others op . cit p 221 .

)

1

(

60

اللعبة
6

وق ة

القرار

ا لتعداد

المنالل

0.817

0.896

الكرة الطائرة

بداء المسارة
0.850

التحرك
الصحيح
0.973

نتيجة اعداء
0.880

 1-4تنفيذ المنهج التعليمي - :
قام الباحث بتن يذ المنسج التعليمي على عينة البحث وبباقع وحدتين تعليميتين بلببعيا ولمدة شسر واحد أ تم
تعليم مسارة التقباى اإلرلاى للمجمبعة التجريبية بأللبب ا كتماه المبجه والمجمبعة الضابطة باعلةلبب
المتبع (التكراري) .
 2-4اختبار مستوى أداء اللعب ألبعدي -:
قةةةام الباحةةةث بةةة جراء ا ختبةةةار بلبعةةةدي لمسةةةتبل بداء اللعةةةل لمسةةةارة الةةةتقباى اإلرلةةةاى وألةةةك بتةةةةاريخ
 8002 / 6/ 60وبعد تن يذ المنسج التعليمي .
 01-4الوسائل اإلحصائية-:
اعتمد الباحث البلائل اإلحصائية التالية -:
 -6البل الحسابي .
 -8ا نحراه المعياري.
 -3اختبار ( )tللعينا المترابطة المتساوية العدد .
 -4معامل ا رتباط البسي (بيرلبن)
 -5نوام الحقيبة اإلحصائية للعلبم ا جتماعية (. )SPSS
 -3الباب الرابع
 -3عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها -:
 0-3عرض نتائج اختبار مستوى أداء اللعب ألبعدي -:
 0-0-3عرض نتائج تقييم مستوى أداء اللعب لمهارة استقبال اإلرسال وللمجمووعتين التجريبيوة والضوابطة
وتحليلها1
جدوى ()3
يبةةين تكةةرارا اعداء المالئةةم وبيةةر المالئةةم ومجمةةبع حةةا

ا لةةتخدام الكليةةة لمحةةاور اللعةةل وللمجمبعةةة

التجريبية لمسارة التقباى اإلرلاى بالكرة الطائرة .
ت

محاور اللعب

تكرار األداء

تكرار األداء

مجموع حاالت

النسبة المئوية

المالئم

غير المالئم

االستخدام الكلية

للتكرارات

(1) Linda and others op. cit p 222 .
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لكل محور
0
9
9
3
5

وقفة االستعداد
التحرك الصحيح
القرار المناسب
أداء المهارة
نتيجة أداء المهارة

45

7

97

2

44

5

%
% 91

39

% 071039

46

% 011125

41

42

1

37

% 991411

49

05

37

% 991411

مجموع االستخدام
الكلي للعب

066

يتبةةين مةةن الجةةدوى (  ) 3بن مجمةةبع حةةا

33

% 011

901

ا لةةتخدام الكلةةي للعةةل للمجمبعةةة اعولةةى ولمسةةارة الةةتقباى

اإلرلاى هي (  )860وكانت لألداء المالئم (  ) 611ولألداء بير المالئم (. )44بما النسبة المئبية لكل محبر
من المحاور الخمسة فكانةت لمحةبر وق ةة ا لةتعداد ( )%80ن و لمحةبر التحةرك الصةحيح (  )%63.648ن
ولمحةةةبر اتخةةةاأ القةةةرار ( )%62.025ن و لمحةةةبر بداء المسةةةارة (  )%88.320ن و لمحةةةبر نتيجةةةة اعداء
( . )%88.320
جدوى ()4
ا لةةتخدام الكليةةة لمحةةاور اللعةةل وللمجمبعةةة

يبةةين تكةةرارا اعداء المالئةةم وبيةةر المالئةةم ومجمةةبع حةةا
الضابطة لمسارة التقباى اإلرلاى بالكرة الطائرة .
ت

محاور اللعب

تكرار األداء

تكرار األداء

المالئم

غير المالئم

مجموع حاالت

النسبة المئوية

االستخدام الكلية

للتكرارات

لكل محور

%

0

وقفة االستعداد

01

3

99

% 031666

9

التحرك الصحيح

02

01

92

% 021444

9

القرار المناسب

93

5

92

% 021444

3

أداء المهارة

97

1

95

% 941443
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5

نتيجة أداء المهارة

5

41

% 941443

95

مجموع االستخدام
الكلي للعب

001

يتبةةين مةةن الجةةدوى (  ) 4بن مجمةةبع حةةا

49

% 011

051

ا لةةتخدام الكلةةي للعةةل للمجمبعةةة اعولةةى ولمسةةارة الةةتقباى

اإلرلاى هي (  )650وكانت لألداء المالئم (  ) 662ولألداء بير المالئم (. )38بما النسبة المئبية لكل محبر
من المحاور الخم

فكانت لمحبر وق ة ا لتعداد ( )%64.111ن و لمحبر التحرك الصحيح ( )%62.333

ن ولمحةةةبر اتخةةةاأ القةةةرار ( )%62.333و لمحةةةبر بداء المسةةةارة (  )%83.334ن و لمحةةةبر نتيجةةةة اعداء
( 1 )%83.334

 9-0-3عووورض نتوووائج األوسووواة الحسوووابية االنحرافوووات المعياريوووة لمحووواور اللعوووب للمجمووووعتين التجريبيوووة
والضابطة لمهارة استقبال اإلرسال وتحليلها1
جدوى ()5
يبةةين اعولةةاط الحسةةابية وا نحرافةةا المعياريةةة لمحةةاور اللعةةل للمجمةةبعتين التجريبيةةة والضةةابطة لمسةةارة
التقباى اإلرلاى بالكرة الطائرة .
ت

محاور اللعب

0

وقفة االستعداد

9

4

3
5

التحرك الصحيح

القرار المناسب

أداء المهارة

نتيجة أداء

المجاميع

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

التجريبية

9116

0.336

الضابطة

9190

0.856

التجريبية

9177

0.432

الضابطة

9196

0.813

التجريبية

9179

0.338

الضابطة

9102

0.833

التجريبية

9165

0.353

الضابطة

9111

0.654

التجريبية

9191

0.342

63

المهارة

الضابطة

0119

11499

نتائج الوسط

التجريبية

9165

11994

الضابطة

9100

11075

الحسابي لمجموع
اللعب الكلي

يتبين من الجدوى (  )5نتائج اعولاط الحسابية وا نحرافا المعيارية لمسارة التقباى اإلرلاى ولمحاور
اللعةةةل الخمسةةةة وللمجمةةةبعتين التجريبيةةةة والضةةةابطة ن فقةةةد كةةةان البلةةة الحسةةةابي للمجمةةةبعتين التجريبيةةةة
والضةةابطة فةةي محةةبر وق ةةة ا لةةتعداد وعلةةى التةةبالي (8.21ن  )8.86وا نحةةراه المعيةةاري علةةى التةةبالي
( 0.336ن  ) 0.856ن والبل الحسابي للمجمبعتين التجريبية والضابطة في محبر التحرك الصحيح وعلى
التةةبالي (  8.33ن  ) 8.81وا نحةةراه المعيةةاري علةةى التةةبالي (  0.432ن  ) 0.813ن والبلة الحسةةابي
للمجمبعتين التجريبية والضةابطة فةي محةبر القةرار المنالةل وعلةى التةبالي ( 8.38ن  ) 8.62وا نحةراه
المعيةاري علةى التةبالي (  0.338ن  ) 0.833ن والبلة الحسةابي للمجمةبعتين التجريبيةة والضةابطة لمحةةبر
بداء المسةةارة وعلةةى التةةبالي ( 8.15ن  ) 8.02وا نحةةراه المعيةةاري علةةى التةةبالي (  0.353ن  ) 0.654ن
والبلةةةة الحسةةةةابي للمجمةةةةبعتين التجريبيةةةةة والضةةةةابطة فةةةةي محةةةةبر نتيجةةةةة بداء المسةةةةارة وعلةةةةى التةةةةبالي
( 8.82ن  ) 6.28وا نحراه المعياري على التبالي (  0.342ن  )0.388ن بما بالنسبة لنتائج مجمبع اللعةل
الكلي فقد بلغ البل الحسابي في ا ختبارا النسائية للمجمبعتين التجريبية والمجمبعة الضابطة وهي على
التبالي ( 2.65ن  ) 8.66وا نحراه المعياري على التبالي (  0.883ن . ) 0.635
0-0-3 -4-3عوورض قيمووة ( )tلمحوواور اللعووب واللعووب الكلووي بووين المجموعووة التجريبيووة والمجموعووة
الضابطة لمهارة استقبال اإلرسال وتحليلها 1
جدوى ()1
يبةةين ال ةةروق فةةي محةةاور اللعةةل واللعةةل الكلةةي بةةين المجمبعةةة التجريبيةةة والمجمبعةةة الضةةابطة الةةتقباى
اإلرلاى بالكرة الطائرة .
ت

محاور اللعب

قيمة ( )tالمحسوبة درجة الحرية

الداللة

0

وقفة االستعداد

31511

01

معنوي

9

التحرك الصحيح

41044

01

معنوي

4

القرار المناسب

31096

01

معنوي

3

أداء المهارة

31671

01

معنوي

41160

01

معنوي

5

نتيجة أداء المهارة

64

نتائج مجموع اللعب

31973

معنوي

01

الكلي
* قيمة ( )tالجدولية ( )9101درجة حرية ( )01عند مستوى داللة()1115
يتبةةين مةةن خةةالى النتةةائج المعروضةةة فةةي الجةةدوى (  )1قةةيم ( )tالمحسةةببة بةةين المجمةةبعتين التجريبيةةة
والمجمبعة الضابطة في اختبار مسةتبل بداء اللعةل لمسةارة الةتقباى اإلرلةاى  .فكانةت قةيم ( ) tلمحةبر وق ةة
ا لةةتعداد (  ) 4.520وقيمةةة ( )tلمحةةبر التحةةرك الصةةحيح ) ) 3.133ن وقيمةةة ( )tلمحةةبر القةةرار المنالةةل
(  ) 4.681ن وقيمة ( )tلمحبر بداء المسارة (  )4.130ن وقيمة ( )tلمحبر نتيجة اعداء ( ) 3.016ن وقيمةة
( )tلمجمبع اللعل الكلي ( ) 4.834وتحت درجة حرية ( )62ومستبل د لة (. )0.05

 9-3مناقشة النتائج -:
لغر

التحقق من النتائج في معرفة بلباب تأثير بللبب ا كتماه المبجه والتعلم المتبع (التكةراري) فةي

مستبل بداء اللعل لمسارة التقباى اإلرلاى .
ومن خةالى النتةائج المعروضةة فةي جةداوى (3ن )4لةألداء المالئةم وبيةر المالئةم يوسةر التةأثير ايجابيةا علةى
الةةتعلم وألةةك مةةن خةةالى ممارلةةة تعلةةم المسةةارة تكراريةةا و تقانةةه ثةةم التحةةبى لةةى ممارلةةة المسةةارة ثنةةاء اللعةةل
للمجمبعة الضابطة  .بينما قامت المجمبعةة التجريبيةة بممارلةة تعلةم المسةارة بألةلبب ا كتمةاه المبجةه ثةم
التحبى لى ممارلة اللعل  .فكال اعللببين التثمار فعاى للتعلم وتطةبير مسةتبل بداء اللعةل لمسةارة الةتقباى
اإلرلاى .
" أ ن تبةاع الطريقةةة الصةةحيحة فةي الةةتعلم مةةن خةالى المةةر والعةةر

والتةدريبا علةةى المسةةارة وتاويةةد

المتعلم بالتغذية الراجعة وبيرها تايد من دافعية المتعلم وتحثه على اعداء الصحيح برببة واندفاع " (. ) 1
ويتضح من الجداوى (5ن )1للتعره ومناقمة اختيار بفضل بللبب تعليمي في تعلةم ورفةع مسةتب بداء اللعةل
لمسارة التقباى اإلرلاى بالكرة الطائرة .
) )1ظافر هاشم ألكاظمي ؛ األسلوب التدريسي املتداخل وتأثريه يف التعلم  .والتطوور مون خوالل اريوارات التنظيميوة املكانيوة لبيموة تعلوم التونس  ( :أطروهوة دلتووراه  ،لليوة
الرتبية الرياضية  ،جامعة بغداد  )8008 ،ص. 53
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فقةد ت بقةت مجمبعةة ا كتمةاه المبجةه علةى مجمبعةةة الةتعلم المتبةع (التكةراري) فقةد الةتثمر المجمبعةةة
التجريبية هدفي في وقت واحد وهب تعلم المسارة بمكل مختلح وبدائسا بأشةكاى وبوضةاع متغيةرة والةتخدامسا
مباشرة عن طريق اللعل.وهذا ما زاد من قدرة المتعلم على بن يباجه الوروه المتغيرة والسةريعة فةي اللعةل
ن ن التغيرا الحاصلة في بداء المسارة يتطلل من المتعلم ن يعمم برنامجا حركيةا فةي مةديا حريةة الحركةة
اثنا اعداء واللعل فضال عن الايادة المعرفية التي يمكن بن تطبر بدراك المتعلم على المدل البعيد .
" ن بهمية التعلم المعرفي من خالى جعل المتعلمين يمعرون بنسم قادرون بالتخدام مساهماتسم المعرفية في
بثناء ممارلة اعداء واللعل من خالى الخبرة المعرفية ومعرفة حةدود ومتضةمنا وقةبانين اللعةل مةن مباقةع
مختل ة " ( . ) 1
وبسذا ظسر مجمبعة ا كتماه المبجه بتمياها عن مجمبعة التعلم المتبع في الناحية المعرفية وألك عنسا
الةةتثمر اعلةةئلة المع ةدة مةةن قبةةل المةةدرس والةةتخدمت النةةباحي المعرفيةةة للقةةبانين واعوضةةاع والسةةلبكيا
التعليمية بثناء اللعل بد من معرفتسا بالمكل النوري من خالى المر والعر

.

الباب الخامس
 0-5االستنتاجات-:
بعد الحصبى على النتائج تبصل الباحث ما يأتي -:
 -6هناك تأثير ايجابي عللببي التعلم ا كتماه المبجه والمتبع (التكراري) في تعلم مسةارة الةتقباى اإلرلةاى
بالكرة الطائرة .
 -8هناك ت ةبق لمجمبعةة الةتعلم بألةلبب ا كتمةاه المبجةه علةى الةتعلم المتبةع (التكةراري) فةي تعلةم مسةارة
التقباى اإلرلاى بالكرة الطائرة .
 -3هناك نسل اعلي لتكرارا اعداء المالئمة واقل لتكرارا اعداء بير المالئم لمجمبعة ا كتماه المبجةه
في مسارة التقباى اإلرلاى بالكرة الطائرة .
 9-5التوصيات -:
وفي ضبء التنتاجا البحث يبصي الباحث بما يأتي -:
 -6التأكيد على التخدام بللببي التعلم ( ا كتماه المبجه نالمتبع (التكراري)) في تعلةم اعداء ال نةي لمسةارة
اإلعداد .

(1). Magill, A. Motor learning and control . baton , mc. (2004)p317.
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 -8جةةراء بحةةبث ودرالةةا بالةةتخدام الةةتعلم بألةةلبب ا كتمةةاه المبجةةه ومقارنتسةةا بألةةاليل تعلةةم بخةةرل
ول عاليا فردية وجماعية.
 -3جةةراء بحةةبث ودرالةةا بالةةتخدام الةةتعلم بألةةلبب ا كتمةةاه المبجةةه لتعلةةيم مسةةارا وبألعةةاب وفعاليةةا
بخرل .
المالحق
ملحق ()6
بلماء السيدا والسادة المقبمين الذين قامبا بتقييم بداء اللعل على وفق نوام المالحوة
الم الخبير المخت

مكان العمل

ا ختصاص

6

م.د نصير قالم خلح

جامعة ديالى /كلية التربية الرياضية

الكرة الطائرة

8

م.د نعيمة زيدان

جامعة ديالى /كلية التربية الرياضية

الكرة الطائرة

3

م .بسمة نعيم محسن

جامعة ديالى /كلية التربية الرياضية

الكرة الطائرة

ملحق ()8
بلماء فريق العمل المساعد
الم الخبير المخت

ا ختصاص

مكان العمل

6

م .د نصير قالم خلح

جامعة ديالى /كلية التربية الرياضية

الكرة الطائرة

8

م .بسمة نعيم محسن

جامعة ديالى /كلية التربية الرياضية

الكرة الطائرة

3

م.م محمد وليد شساب

جامعة ديالى /كلية التربية الرياضية

الكرة الطائرة

ملحق ()3
التمارة تقييم مستبل بداء اللعل للمجاميع التجريبية والضابطة
اعداء المالئم ( جيد جدا )

=  4درجا

اعداء المالئم (جيد )

=  3درجا

اعداء بير المالئم ( ضعيح ) =  6درجة واحدة
( اعداء المالئم )
رقم

وق ة

ب عل

ا لتعداد

6
8
3

التحرك
الصحيح

( اعداء بير المالئم)
القرار

بداء

نتيجة

وق ة

التحرك

القرار

بداء

نتيجة

المنالل

المسارة

اعداء

ا لتعداد

الصحيح

المنالل

المسارة

اعداء
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4
5
1
3
2
2
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