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 -التعريف بالبحث : -1

 -مقدمة البحث وأىميتو : 1-1

شيد العالم في السنوات األخيرة تقدما ممحوظا في كافة مجاالت الحياة والتربية             
ي شيدت تطورا كبيرا في مختمف المستويات ومعظم الرياضية واحدة من ىذه المجاالت الت

األلعاب الرياضية نتيجة لما قدمتو العموم المختمفة في أثراء الحركة الرياضية وصوال الى 
  .المستويات العميا

وتعد لعبة كرة الطائرة من الفعاليات التي تحتوي عمى الميارات األساسية الدفاعية منيا 
إلى الفوز إذا كان ادائيا بشكل متقن وسريع من قبل أعضاء واليجومية التي توصل الفريق 

الفريق . والميارات األساسية ضرورية لرفع مستوى الفريق ، فيي ُسّمم االرتقاء نحو اإلجادة 
 .والتفوق ، ويجب عمى المتعمم إن يمم بالميارات األساسية

الميارات الرياضية وما زالت وىناك الكثير من األساليب التعميمية التي استخدمت في تعمم       
تستخدم ، إذ تباينت فييا نسب النجاح في األداء المياري ، لذا سعى الخبراء والباحثون إلى 
إيجاد أساليب تخدم األلعاب والفعاليات الرياضية كافة ، بما يتالءم مع قابميات األفراد المتعممين 

مكانياتيم ،ومن ىذه االساليب اسموب التعمم التعاوني الذي ييدف  طعمم المختمالتوفق نظام  وا 
 . الطالبات الى التعمم

التعمم المختمط  التعاوني وفق نظامومن ىناك  جاءت أىمية البحث في استخدام التعمم         
تعطي لمطالبات فرصة حقيقية لمتعمم .ذو المجموعات الصغيرة التي تضم طالب وطالبات

مفردات المنيج ،بالتعاون مع طالب متميزين في االداء الميارات االساسية بالكرة الطائرة ضمن 
اسموب التعمم ،ىذا سيعطي لمطالبة الثقة بالنفس خالل تعمميا الميارة لما يوفر ىذا االسموب )

(من مواقف تعميمية حقيقة يمثل الطالب فييا النموذج الحي طعمم المختمالتالتعاوني وفق نظام 
يوفر لمطالبة فيم اجزاء الميارة بشكل جيد مع االقتصاد بالجيد بالنسبة لمطالبة باإلضافة الى انو 

كما أنو محاولة لمعرفة العالقة بين كل من تقدير الذات واألداء المياري الطالبات بالكرة  .والوقت
  .الطائرة وفي المجال الرياضي  بشكل عام
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 مشكمة البحث:  2ـ1

بدءا  مراحمو بجميع التعمم عمى جديدة متطمبات اليوم العالم يشيدىا التي التطورات تفرض      
والتركيز  الجامعي التعميم مرحمة حتى الثانوي التعميم بمرحمة ومرورا االبتدائي التعمم مراحل من
 في الحاصل التطور لمتابعة وخاصة ،الطائرة كرة لعبة في األساسية الميارات إتقان عمي

 المتعممين أعداد كثرة و ) النموذج وأداء التقميدية)الشرح الطريقة فاعمية وعدم الميارات اليجومية
 المتعممة الميارات يؤدون الطمبة يجعل مما مستحيال أمرا انفراد عمي متعمم بكل يجعل االىتمام
 التعاوني التعمم استخدام أن الباحث رأى فقد ،لذا الميارات بعض وخاصة بصورة خاطئة

 عمى يعمل إذ ، والمشكالت بعض الصعوبات حل في المساعدة إلى يؤدي سوف والمختمط
 إشراف تحت زمالئيم تعميم كرة الطائرة في في المتميزين الطمبة بعض خبرات من االستفادة
تعمم  لتحقيق استثارتيم عمى يعمل المجموعة الواحدة داخل الطالب مستوى تباين أن كما ،االستاذ

 االفضل.

التعمم المختمط ذو  االسموب التعاوني وفق نظام وىذا ما جعل الباحث ان يقوم بتطبيق   
طالبات(من أجل إعطاء الثقة بالنفس لمطالبات من خالل ادائين –المجموعات الصغيرة )طالب 

ضمن مجموعات صغيرة تضم عدد من الطالب المتميزين في االداء الكتساب الميارة والخبرة 
ضمان اتقان االداء ورفع الروح المعنوية والتعاون فيما بينيم وتشجيعيم عمى االداء الصحيح ،ل

واالجتماعية والنفسية وزيادة الثقة بالنفس ،وتقميل الجيد والوقت عمى المادة لألشراف عمى ىذه 
المجاميع بشكل دوري ضمن الوقت المخصص لمدرس بدال من جمع الطالبات مع بعضين 

متميزين يكونوا بمثابة  بأشراف المدرس بينما تعمل المجموعات كال عمى حدة بوجود طالب
 .نموذج حي لألداء المثالي لطالبات المجموعة وبأشراف مدرس المادة

  -ىدف البحث: 1-3

 تعممتأثير استراتيجية  التعمم التعاوني  وفق نظام التعمم المختمط  في التعرف عمى 
 -ثانية المرحمة ال بالكرة الطائرة لمطالبات ميارتي استقبال االرسال والدفاع عن الممعب

 .القادسيةجامعة -كمية التربية الرياضية 

 -البحث:ضا فر  1-4 
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ميارتي ىناك فروق ذات داللة احصائية بين االختبارين القبمي والبعدي في تعمم -1
 لمطالبات بالكرة الطائرة لمجاميع الدراسة .  استقبال االرسال والدفاع عن الممعب

هناك فروق ذات داللة إحصائية في نتائج االختبارات البعدية بين األساليب المستخدمة في -2

 للطالبات بالكرة الطائرة . ميارتي استقبال االرسال والدفاع عن الممعباكتساب 

  -مجاالت البحث: 1-5

ة الرياض البدنية وعموم كمية التربية ---  طالباتالمجال البشري  : عينة من   1-5-1
 (. 2017-2016لمعام الدراسي )—المرحمة الثانية  \القادسية جامعة\

 22/3/2017الى 25/11/2016المجال الزماني :  1-5-2

 كمية التربية  \والممعب الخارجي لكرة الطائرة المجال المكاني : القاعة المغمقة  1-5-3
 .القادسيةجامعة /ة الرياض البدنية وعموم
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 2003(ياسر ميدي محمد) دراسة2-2-1
 

 

 

 الدراسات النظرية 7-3

 سموب التعمم التعاونيأ2-1-1

إن ىذا األسموب من أساليب التعّمم ، قادر عمى خمق حالة من التآصر االجتماعي بين         
الطمبة في الصف الواحد ، وىذا التآصر يجعميم أكثر نتاجًا في الحاالت  األخرى ، إذ أن بناء 

، التي تخدم الطمبة في تمبية حاجاتيم وفق التعّمم التعاوني ، فيتفاعمون مع  األىداف التعميمية
المدرس من جية ، ومع زمالئيم من جية أخرى تفاعاًل مثمرًا ومؤشرًا ، يخمق روح التعاون بين 

 الطمبة .

وبذلك يؤدي إلى تحقيق المسؤولية الواقعة عمى عاتق  المدرس في التعامل مع المتعممين كل     
( إن دور المعمم  1995عمى حده بداًل من تعاممو مع كل متعمم عمى حده ، إذ ذكر) عباينو ، 

 ىو ضبط عمل المجموعات الصغيرة واعانة المتعمم وقت الحاجة ، والتزويد  بالتغذية الراجعة ،
 1ورصد عممية المشاركة الجماعية في المجموعات الصغيرة " .

(  آن أسموب التعمم التعاوني يزيد اإلبداع والمشاركة الفاعمة لدى  Okebukelaويضيف )      
 2.المتعممين ويقمل من القمق عندىم ويؤدي إلى تنمية ميارات القيادة والعمل الجماعي 

لتعمم التعاوني " ىو برنامج تعميمي فيو يقوم ( إن ا 2001ويرى ) مصطفى السايح ،  
التالميذ بأداء الميارات المتعممة مع بعضيم البعض مع المشاركة في الفيم والحوار والمعمومات 

                                                           
نموذجين من نماذج التعمم التعاوني عمى اتجاىات طالب الصف السابع لمتعمم األساس تجاه مادة الرياضيات في األردن , اثر :عبد اهلل عباينة -1

 39, ص 1995, جامعة قطر ,  8, العدد  مجمة مركز البحوث التربوية

رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة  بالكرة الطائرة ,تأثير األسموب االتقاني والتعاوني في تعمم ميارة اإلرسال الساحق :ابراىيمميثم لطيف  -2

 17, ص 2004كمية التربية الرياضية ,   -بابل  
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المتعمقة بالميارات كما يساعد بعضيم البعض في عممية التعمم وأثناء ىذا األداء والتفاعل الفعال 
 1ماعية واإليجابية ".تنمو لدييم الكفاءات الشخصية واالجت

ويستطيع الطمبة الذين يعممون في مجموعات القيام بعمل تعاوني ؛لمسيطرة عمى المواد      
التعميمية بصورة أفضل من الطمبة الذين يعممون بصور منفصمة ،كما أنيم يتقبمون زمالءىم 

 مثمر، ونيتعا تعممى عم لمحصول أساسية وقد تم تحديد عدة عناصر المتأخرين  دراسيًا ،
 األعضاء بين المعرفة و العمل ،وتقسيم المتبادلة األىداف خالل من اإليجابي الداخمي االعتماد

عطاء المكافأة  يمن الفرد التمكن عمي والتأكيد الطالب بين المباشر والتفاعل وتكميف الطالب ،وا 
 2والجماعي. الفردية لمميارات السميم االستخدام و ، التكميفات

 يقومون الذين لمطمبة بالنسبة خصوصاً  الصف تنظيم في التعاوني التعمم أىمية وتتضح       
 ويخفف ، التجربة غمار خوض من ىبةبالر  يشعرون قد إذ ، ليم بالنسبة تجديد بدراسة موضوعا

 3التجربة. ىذه يشاركيم كمن بأنيا يشعرىم حيث األمر ىذا وطأة من التعاوني التعمم

 في المعمم دور ليم ويختمف االنفعالية الجوانب تنمية في عاونيالت التعمم ىميةأ تتضح ىنا ومن
 المعمم قيام في ذلك المتبع، ويتضح التقميدي التعمم طريقةب ورىف عند التعاوني التعمم طريقة
عداد التعمم بيئة بإعداد  بتوجيو يقوم ،كما في التعمم الطمبة تقدم ومتابعة المستخدمة األدوات وا 
 الميارات يعمميم كما ذلك ىونإلي يحتاج حينما المساعدة ليم ويقدم التعمم أثناء المجموعات سموك

 4. التعاونية

تنال  أن يجب التي التربية والتعميم في الميممة الميادين أحد الرياضية التربية بأن الباحث ويرى  
الطائرة التي تعد  لعبة مياراتمنيا  وخاصة التدريس والتعمم أساليبا فيطرقو  التطور من حظيا
أحد  تعد لذا ، المتكامل النمو عمى ليا الممارسين تساعد التي بالفرص المميئة الرياضات احدى

                                                           
 81( ص 2006) اربد , عالم الكتب الحديث لمنشر والتوزيع ,  1, ط طرائق وأساليب التدريب المعاصرة:محمود داود سممان الربيعي  -1

2-Ohonson , daived w. and Johnson RT.,1999:Learing together and one:cooperative and individual 

dualistic learning ,5th .ed . boson , ally and bacon0 p1810l 

3-Stewaer Ann. , 1995; interpersonal skills and godsetting through cooperative- in physical education 

interpersonal skills and god setting.p242 

 المرحمة تالميذ لدى والتحصيل أالبتكاري التفكير تنمية عمى تدريس الرياضيات في التعاوني التعمم إستراتيجية استخدام اثر:محمد ,عبدالرحمن -4

 44ص,  1996الزقازيق ، جامعة,التربية كلية,التربيةمجمة ,  اإلعدادية
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 أحد المقررات تعد ،كما المختمفة التعمم مراحل في الرياضية التربية منياج ضمن المقررة األنشطة
مياراتيا،  جميع من تعمم البد صعبة، ميارات بعدة تمتاز حيث الرياضية التربية لكميات الدراسية
 .مياراتيا أداء عند الفريق أفراد بين التعاون عمي وتعتمد

 

 

 : العوامل التي تسيم في نجاح أسموب التعّمم التعاوني2-1-1-1

( أن ىناك عدة عوامل تساىم في نجاح أسموب التعّمم التعاوني وتشمل  Paulيؤكد ) 
 1اآلتي : 

 شعور الفرد باتجاه مجموعتو التي يعمل معيا لتحقيق الميمة الرئيسة باأللفة واالنسجام .  .1
 الشعور باآلخرين ومراعاتيم حول تطبيق الميمة الجزئية المكمف بيا .  .2
ضرورة العمل بوفاق وجدية معيم خصوصًا إن كل فرد من المجموعة لو دور في عمل  .3

 المجموعة . 
 ة المجموعة الواحدة . وضوح أىداف التعّمم لطمب .4
 توزيع الميمات والواجبات وتنظيم موقع عمل المجموعات . .5
 

 2وبغية تحقيق تعّمم تعاوني فعال البد من أتباع ما يأتي: 

 اختيار وحدة الموضوع .  .1
 عمل المدرس ورقة منظمة لموحدة التعميمية .  .2
 تنظيم فقرات التعّمم وفقرات االختبار .  .3
 تقسيم الطمبة إلى مجموعات تعاونية .  .4
يقوم كل عضو بإلقاء ما أكتسبو أمام مجموعتو األصمية ، وعمى كل مجموعة  .5

ضمان أن كل عضو يتقن ويستوعب المعمومات والمفاىيم والقرارات المتضمنة في 
 جميع فصول الوحدة . 

                                                           
1- Paul, N. Group Work and Language Learning, English Teaching Forum, Vol. 27, No. 2, 1988. P. 20 

2-
112، ص ( 3111: ) عمان  : دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،  3، ط التصميم التعليمي نظرية وممارسةمحمد محمود الحيلة : 
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حدة ثم خضوع جميع الطمبة الختبار فردي وتدون درجة االختبار لكل فرد وعمى  .6
 تجمع درجات تحصيل الطمبة لمحصول عمى أجمالي درجات المجموعة . 

 حساب درجات المجموعات ثم تقديم المكافآت الجماعية لممجموعة المتفوقة.  .7
 
 
 
 1 -فتكمن في :فوائد وعيوب أسموب التعمم التعاوني 2-1-1-2

 يتيح الفرصة لممتعممين التفاعل وتبادل األفكار واآلراء وتوضيحيا بحرية .  -1
توفير الفرصة المالئمة لمتواصل وبناء العالقات االجتماعية بين المتعممين حيث التعاون  -2

 والمشاركة من اجل التعمم والفيم واإليضاح والعمل لصالح المجموعة . 
 .  يسيم في تعميم كثير من القيم واالتجاىات -3
 بناء الثقة واتخاذ القرار وحسن االستمتاع وااللتزام باألدوار المحددة .  -4
 ارتفاع معدالت التحصيل عند الطالب وزيادة القدرة عمى التذكر .  -5
 تحسين قدرات التفكير عند المتعممين .  -6
 انخفاض المشكالت السموكية لدى المتعممين .  -7
 .زيادة الحافز الذاتي-8

 2في التعمم التعاوني: والطالب دور المعمم  2-1-1-3

يمكن لممعمم أن ينفذ ىذا األسموب من التعمم مع طالبو في مختمف المراحل، ولكن األمر يحتاج 
إلى تدريب وجيد ومتابعة كما ىو الحال في كل أساليب التعمم .وال يختمف دور المعمم في التعّمم 

يد العون والمساعدة لطمبتو، ليس التعاوني من دوره في أي أسموب آخر، الذي يقوم عمى مد 
نما بطرح األسئمة عمييم وتشجيعيم عمى المثابرة في بحثيم  ،بإعطائيم الحمول الجاىزة لممشاكل وا 

 .عما يريدون 

 3:يأتييمكن أن نمخص دور المعمم بما و 

                                                           
1- W. W . W  almualem , net 
2-www.elssafa.com/vb/showthread.php?t=4628 

 
3- www.elssafa.com/vb/showthread.php?t=4628 
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دارتو .1  ( اختيار الموضوع والعناوين الرئيسية لو وتحديد األىداف لو، وكذلك تنظيم الصف وا 

 ( تكوين المجموعات في ضوء األسس المذكورة سابقا واختيار شكل المجموعة.2

 ( تحديد الميمات الرئيسية والفرعية لمموضوع وتوجيو التعمم .3

 ( اإلعداد لعمل المجموعات والمواد التعميمية وتحديد المصادر واألنشطة المصاحبة.4

ر منسق كل مجموعة وبشكل دوري وتحديد ( تزويد المتعممين باإلرشادات الالزمة لمعمل واختيا5
 دور المنسق ومسؤولياتو .

 ( تشجيع المتعممين عمى التعاون ومساعدة بعضيم .6

 ( المالحظة الواعية لمشاركة أفراد كل مجموعة .7

 ( توجيو اإلرشادات لكل مجموعة عمى حدة وتقديم المساعدة وقت الحاجة .8

 ( التأكد من تفاعل أفراد المجموعة .9

 ( ربط األفكار بعد انتياء العمل التعاوني ، وتوضيح وتمخيص ما تعممو الطالب .10

 تقويم تحصيل الطالب . و الميامالصفية أو  الواجبات( تقييم أداء المتعممين وتحديد 11

 تعمم المختمط :نظام ال2-1-2

فترة  الرياضية(في جامعة بغداد )كمية التربية نظام اول مرة في العراق ظير ىذا         
طالبتان مقابل طالب واحدة ( 2تقسيم الطالبات مع الطالب بواقع ) فيو حيث تم 1976-1994

وقد اظيرت نتائج جيد في تفوق الطالب والطالبات بشكل ممتاز بالنسبة الى السنين الماضية من 
ت عمى التطور الناحية العممية الخمقية واالناقة الشخصية لدى الطمبة . وان ىذه الطريقة ساعد

والتفوق  العممي لمدراسات االولية والدراسات العميا جامعة بغداد في ذلك الوقت .عمما الفرق بين 
التعمم المختمط والمختمطة ىي ان طريقة التعمم المختمطة ىي جمع الطريقة الكمية والجزئية في 

التعمم الطالب والطالبات ىو )المختمط  نظام تعمم . ويرى الباحث انتعمم فعالية او ميارة معينة
الواحدة في  طريقة يتعاون فييا الطالب والطالبات ضمن المجموعة عمىفي وقت ومكان واحد 

تحقيق ىدف او عدة اىداف مشتركة من خالل التفاعل واالنسجام والتواصل وتحقيق الذات من 
حقيق االىداف القيم االجتماعية بين الطمبة والطالبات لت المتبادل وتجسيدخالل االحترام 

 .المرسومة ليذا االسموب(
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–جمناستيك -اميرة عبد الواحد .د.وىم :)ا  صباحا في جامعة بغداد في تمام الساعة العاشرة والنصف24/1/2013)*(السادة تمت مقابمتيم  في 

جامعة  -تدريب –فسموجية –شاكر محمود زنيل  .د.جامعة بغداد / ا -تدريب –مالكمة –عبد الجميل جبار منير  .د.جامعة بغداد  /  ا -تعمم 

السيد حيدر محمود /جامعة بغداد    -تدريب–فسمجة –عمي حسين العمي .د.جامعة بغداد /ا -تدريب -كرة الطائرة-سعد حماد الجميمي.د.بغداد  / ا

 جامعة بابل  (  -تدريس –الطائرة كرة -طالب دكتوراه–عبود 

عممية التعمم في نظام ة التعميمية ، إذ تحدث في ىذا أحد اساليب العممي نظاميعد ىذا  
أجواء مريحة خالية من التوتر والقمق والقادرة عمى خمق حالة من التفاعل االجتماعي والتعارف 
وال يسمح لممتعممين إن يكونوا متمقين سمبيين وانما يحثيم عمى المشاركة الفعمية في التعمم ومن ثم 

حقيق األىداف التعميمية والتربوية من حاجة المتعمم وقدراتو ، لذا يمكن من خالل ىذا األسموب ت
أولى التربويون اىتمامًا متزايدًا في السنوات األخيرة باألنشطة والفعاليات التي تجعل كال الجنسين 

المختمط الذي يعني  نظام تعمممن الطمبة محورًا لعممية التعمم والتعميم ومن أبرزىا  استخدام 
 .و نشاط يقومون بو مجتمعين متعاونيناترتيب الطمبة )الجنسين( في مجموعات وتكميفيم بعمل 

ىو نظام تعميمي فيو يقّسم المتعممون كال الجنسين )المختمط  نظام تعمم آما الباحث فيرى آن    
مشاركة في الفيم إلى مجموعات منتظمة صغيرة  بغية تحقيق ىدف أو واجب معين من خالل ال

وأثناء  ،والحوار والمعمومات المتعمقة بالميارات كما يساعد بعضيم البعض في عممية التعمم
 األداء والتفاعل الفعال تنمو لدييم الكفاءات الميارية والبدنية والحركية والشخصية واالجتماعية

 (.اإليجابيةوالنفسية بشكل 

 1:عمم المختمطتنظام  الصعوبات التي تواجو تطبيق2-1-2-1
  . بعض المتعممات تخشى من وقوع بعض األخطاء في عممية التعمم مع زمالئيا.1
  و اداء مياري عالي يعانون في التعامل مع مجموعات المختمطة ضعيفة.ذأن المتعممين .2

  في بداية المرحمة االولى.صعوبة تطبيق التعمم المختمط .3

المختمط سيأخذ وقتا طويال عمى حساب الجانب األكاديمي إن الجانب االجتماعي في التعمم .4
  . مما يعوق إنياء المناىج

 ىناك بعض مشكالت  من قبل بعض المتعممات داخل وحدة التعميمية..5

 
                                                           

 Cooperative learning - التعمم التعاوني - - طرائق التدريس الحديثة-1

 

http://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CDMQFjAD&url=http%3A%2F%2Fvb.n4hr.com%2F105252.html&ei=eCBtUOKwGceFhQeZpYGABQ&usg=AFQjCNGzR9kx50bvGCdO-oNZk1MyZhjieg
http://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CDMQFjAD&url=http%3A%2F%2Fvb.n4hr.com%2F105252.html&ei=eCBtUOKwGceFhQeZpYGABQ&usg=AFQjCNGzR9kx50bvGCdO-oNZk1MyZhjieg
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 2-1-المختمط   فتكمن في: نظام تعممفوائد 2-1-2-2

 يتيح الفرصة لممتعممين والمتعممات التفاعل وتبادل األفكار واآلراء وتوضيحيا بحرية .  .1
توفير الفرصة المالئمة لمتواصل وبناء العالقات االجتماعية بين المتعممين والمتعممات حيث  .2

 جل التعمم والفيم واإليضاح والعمل لصالح   المجموعة. أالتعاون والمشاركة من 
 يسيم في تعميم كثير من القيم  واالتجاىات .  .3
 بناء الثقة واتخاذ القرار وحسن االستمتاع وااللتزام باألدوار المحددة .  .4
 وزيادة القدرة عمى التذكر .  والطالبات ارتفاع معدالت التحصيل عند الطالب .5
 تحسين قدرات التفكير عند المتعممين والمتعممات.  .6
 لدى المتعممين والمتعممات . انخفاض المشكالت السموكية  .7
 زيادة الحافز الذاتي.  .8
 .تعمم الطالبات عمى تحمل المسؤولية .9

 .تعمم الطالبات عمى كيفية استخدام المكتبات ومراكز التعمم  .10
 .تعمم الطالبات عمى العمل الجماعي التعاوني .11
 تعمم الطالبات عمى النظام واالنضباط. .12
 .توجيو الطالبات نحو نظام التعمم الذاتي .13
 العمل الجماعي والمختمط التعاوني ينمي الطالبات عقميا ووجدانيا واجتماعيا. .14
 القدرة عمى التعبير عن الطالب والطالباتالعمل الجماعي والمختمط التعاوني ينمي لدى  .15

 . ذاتو
 

 

 

 

 

                                                           

 60,ص2013,لبنان ,1ط,اساليب في التعمم الحركيناىدة عبد زيد الدليمي:- 1

2- http://salamat202.hooxs.com/t55-topic 

 

http://salamat202.hooxs.com/t55-topic
http://salamat202.hooxs.com/t55-topic
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 2-1: المختمط نظام تعممالعوامل التي تسيم في نجاح 2-1-2-3

 أن ىناك عدة عوامل تساىم في نجاح أسموب التعّمم المختمط  وتشمل اآلتي : 

 شعور الفرد باتجاه مجموعتو التي يعمل معيا لتحقيق الميمة الرئيسة باأللفة واالنسجام .  .1
 الشعور باآلخرين ومراعاتيم حول تطبيق الميمة الجزئية المكمف بيا .  .2
ضرورة العمل بوفاق وجدية معيم خصوصًا إن كل فرد من المجموعة لو دور في عمل  .3

 المجموعة . 
 وضوح أىداف التعّمم لطمبة كال الجنسين المجموعة الواحدة .  .4
 توزيع الميمات والواجبات وتنظيم موقع عمل المجموعات .  .5
 .الرغبة والدافعية في التعمم .6
 يالممارسة والتكرار في االداء الرياض .7
 وجود ىدف مشترك. .8
 تقسيم الطالب في مجاميع صغيرة. .9

 نجاح المجموعة )الطالبات(يتوقف عمى نجاح الطالب. .10
 دور المدرس في التوجيو واالرشاد. .11
 تقسيم الجيد بين الطالب والطالبات. .12

 

 

 

 

 

 

                                                           
 62-61ص,2013, نفس المصدر السابقناىدة عبد زيد الدليمي: -1
,القاىرة,دار الفكر العربي المعاصر لمنشر 1ط,لرياضيةاتدريس التربية  طرقالكريم:زينب عمي عمر ,غادة جالل عبد -2

 197-196,ص2008والطباعة,
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 الميارات األساسية بالكرة الطائرة2-1-3

يعد اتقان الميارات األساس لمعبة الكرة الطائرة من أىم العوامل التي تحقق الفوز والنجاح 
ألي فريق ، فيي سمم األرتقاء نحو األجادة والتفوق ويجب عمى أي العب أن يمم بالميارات 
األساسية وبمستوى متكافيء لكي يتمكن مـن تنفيذ واجبو في أثناء المعب اذ ال توجد من الميارات 
مـن ىي أىم مـن األخرى ، فالميارات األساس ىي )) الحركات التي يتحتم عمى الالعب أداؤىا 

 1في جميع المواقف التي تتطمبيا المعبة بغرض الوصول الى أفضل النتائج (( 

وعمى الرغم من أن الميارات تبدو سيمة األداء األ أنيا تتطمب جيدا" كبيرا" في دقة 
مدة لمس الكرة وصغر حجم الممعب وسرعة طيران الكرة وغيرىا من أتقانيا وذلك بسبب قصر 

 النواحي القانونية ، وعميو فقد قسمت الميارات األساسية بالكرة الطائرة الى ست ميارات ىي:

  أستقبال األرسال . -2األرسال . -1

 الضرب الساحق . -4األعداد ) التمرير ( .   -3 

 . الدفاع عن الممعب -6حائط الصد . -5

 ميارة استقبال اإلرسال : 2-1-3-1

وىو استقبال الكرة المرسمة من الالعب المرسل لمفريق المنافس لتييئتيا لالعب المعد او لمزميل 
سفل ، أفي الممعب وذلك بامتصاص سرعتيا وقوتيا وبتمريرىا من اسفل ألعمى بالساعدين من 

 2الالعب المستقبل .عمى حسب قوة الكرة وسرعتيا ووضع أأو بالتمرير من 

يعطى  و" وىو ايضًا دفاع ضد ارسال المنافس بالكرة الطائرة ، وفي حالة حدوث خطأ في      
لمفريق الخصم المجال في اكتساب نقطة او القيام بيجوم مضاد عمى فريقو او في حالة االستقبال 

 3يتيح الفرصة لفريقو ألجراء ىجوم جيد ضد فريق الخصم ".

                                                           
م ( , 1997: ) القاىرة , مركز الكتاب لمنشر ,  2, ط األسس العممية لمكرة الطائرة وطرق القياس:محمد صبحي حسانين وحمدي عبد المنعم  -1

 155ص

 91،ص3111، المصدر السابق:مصطفى طه  علي -2

 11ص  ،المصدر السابقسعد حماد الجميلي :  -3
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ىمية الكبيرة في الكرة الطائرة االالدفاع عن االرسال من الميارات الدفاعية ذات يعد   أىميتو:
فمنذ نشأة الكرة الطائرة وحتى وقتنا الحاضر تنوعت وتتابعت طرق استقبال الكرة سواء بالكفين او 
الذراعين ، بعد ان كانت تؤدى من اعمى اصبحت الطريقة المتبعة حاليًا بالذراعين من اسفل 

( وتؤدى باستخدام السطح الداخمي لمساعدين وذلك لضمان استالم الكرة  Beggelييا ) يطمق عم
 بطريقة جيدة ولتوصيميا لمزميـل ومن دون حدوث اخطاء.

وأيضا عّرف استقبال اإلرسال بأنو " عممية استقبال الكرة المرسمة من الالعب المرسل 
الممعب ، وذلك المتصاص سرعة وقوة الكرة لمفريق المنافس لتييئتيا لالعب المعد أو لمزميل في 

 1لتمريرىا من أسفل لألعمى بالساعدين ".

 طريقة استقبال اإلرسال :

يتحرك الالعب الى المكان الصحيح بطريقة سريعة لضمان وضع جسمو خمف الكرة وحسب 
تقديره لضربة ارسال الالعب المنافس حيث يقف الالعب والقدمان متباعدتان اوسع من الحوض 
والركبتان مثنيتان ثنيًا خفيفَا وتشكالن زاوية قائمة تقريبًا مع الحوض ، ميل الجذع قمياًل لألمام ، 
ثقل الجسم موزع عمى القدمين بالتساوي ، الرأس عمودي عمى مستوى الكتفين وتوجيو النظر الى 

ألمام مائمتان المنافس والذراعان متباعدتان عن بعضيما مسافة حوالي اتساع الكتفين وممدودتان ل
 2السفل.

 أما أنواع االستقبال فيي :

 استقبال اإلرسال من الوقوف . -
 استقبال اإلرسال من الجانب . -
 استقبال اإلرسال من السقوط . -

 
 
 

                                                           
 21،ص3111، المصدر السابق:مصطفى طه  علي -1

 21،ص3111، نفس المصدر السابق:مصطفى طه  علي -2
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وفيما يخص مراحل األداء الفني ) التكنيك ( لميارة استقبال اإلرسال من االسفل ، فيي 
 تقسم إلى 

 . المرحمة التمييدية1

خمف الكرة ، إذ تكون القدمان أوسع  في اتجاه الكرة ليأخذ وقفة االستعداد الالعبيتحرك 
قمياًل ، والفخذان مع الساقين يشكالن زاوية قائمة ، وميل الجذع  مثنيتانمن الحوض ، والركبتان 

قمياًل لألمام ، والرأس عمودي عمى الكتفين ، والذراعان ممدودتان لألمام ، وضم الساعدين 
لبعضيما ، مع وضع اليد منقبضة داخل األخرى ، ويزداد انثناء الركبتين لألسفل لحظة التأىب 

 لتسّمم الكرة .

 الرئيسة . المرحمة2

عند وصول الكرة لمالمسة سطح الساعدين ، يبدأ الالعب بنشر أجزاء الجسم لألعمى ، 
فيبدأ بنشر القدمين ، فيكون البدء في الخمفية ثم الساقين ) مفصل الركبة ( ، ثم مفصل الفخذ ، 

بدون  والجزء العموي من الجسم لألمام واألعمى ، ثم يتحرك الذراعان منتشرتين من مفصل الكتفين
اشتراكيما الفعمي ، وذلك في أثناء فرد الجذع ، وتحدد مقدار المسافة بين الذراعين والجذع ) 
الجزء العموي من الجسم ( في لحظة تسمم الكرة عمى ُبعد الالعب من الشبكة ، فكمما كان 

اعدين الالعب قريبًا من الشبكة ، زاد ارتفاع الذراعين لألعمى ، مس الكرة بأكبر سطح ممكن لمس
 ، ويعتمد نشر أجزاء الجسم عمى قوة واتجاه المسافة المراد تمرير وتوجيو الكرة إلييا .

 ميارة الدفاع عن الممعب 2-1-3-2

 الصد حائط من أو المرتدة المنافس الفريق من المضروبة الكرة إنقاذ الممعب عن بالدفاع يقصد  
 إن ،كما1.األعمى من أو األسفل التمريرة من كانت سواء واحدة بذراع أو بالذراعين وتمريرىا
 المرتدة الكرة أو المنافس الفريق من ساحقا ضربا الكرة المضروبة استقبال" ىو الممعب عن الدفاع
 2."باليجوم لمقيام المعد الالعب إلى وتوجيييا ومناولتيا  )الصد  حائط من
 الفريق ساحًقا عن ضرًبا المضروبة الكرة استقبال بأنو الممعب عن الدفاع أيضا ويعرف  

 ىنا من الممعب، في بتوجيييا لمزميل ألعمى أسفل من وتمريرىا الصد حائط من والمرتدة المنافس
 أساس السائد)الدفاع المثل وحيث اليجوم مع ميارات لتتساوى الدفاعية الميارة ىذه أىمية تتجمى

                                                           
 263,ص112010,ط2,داردجمة,جعنالممعب .الدفاع الصد, حائط الساحق, اليجوم لميارة الميدانية وتدريباتيا طائرة كرةل ألجميمي حماد سعد 1-

 175,ص1996,عماندارالفكر,1,طموسوعةالكرةالطائرةالحديثة: خطايبة زكي أكرم -2
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 الدفاع من متمكًنا يكن لم إذا جدوى بال يكون فانو اليجوم في الفريق متمكًنا كان فميما اليجوم
 1.(الممعب عن 
 ضد لمدفاع ،إذ تستعمل الطائرة الكرة لعبة في الميمة الدفاعية الميارات من الميارة ىذه وتعد

 المياجم خمف وكذلك الصد )حائط  خمف الممعب وحماية المنافس الفريق من الساحق اليجوم
  لمفريق األمان صمام الممعب عن الدفاع ميارة اتعد كم ،2بالتغطية أحيانا تسمى ىو فريق ينمن
في  تأخر أو يخطأ ،وانأ الصد حائط بعد الثاني الدفاعي الخط وىي الفريق المنافس ىجوم ضد

 بناء عمى وعدم  القدرة نقطة خسارة إلى ستؤدي الساقطة أو المضروبة الكرات إلنقاذ التحرك
 أن يجب متنوعة وعقمية بدنية وحركية قدرات إلى الالعبون ويحتاج . مضادة ىجومية خطة

 واالستجابة الفعل رد وسرعة الحركي قدرات التوقع منيا تامة بدقة الميارة ألداء بيا يتصفوا
 والرشاقة بالسرعة المميزة والقوة والتركيز واالنتباه واإلدراك واإلحساس والدقيقة، السريعة الحركية

 3.الدفاع المختمفة أنواع استعمال طريق عن البعيدة الكرات إلنقاذ والجرأة بالنفس والمرونة والثقة
 الالعب من تتطمب الطائرة، إذ الكرة في الميارات أصعب من الممعب عن الدفاع ميارة تعد كما

 ثم ومن طويمة لمدة والتركيز الفعل سرعة رد عمى والقدرة القوة من عال بمستوى يتمتع أن المدافع
 البعيدة الكرات إلنقاذ والغطس والطيران بالتدحرجاتالجسم  استعمال في والشجاعة التحمل

    4.والصعبة
 -5:ىي الممعب عن لمدفاع عدة أنواع وتوجد
 . الحركة ومن الوقوف من بالذراعين الممعب عن الدفاع 1-
 . الوقوف من واحدة بذراع الممعب عن الدفاع 2-
 . السقوط ومن أسفل من بالذراعين الممعب عن الدفاع 3-
 .أوبالطيران الجانبي السقوط ومن أسفل من واحدة بذراع الممعب عن الدفاع 4-

                                                           
 – انتقاءمعاقين – اتجسمية قياس– بدنية وميارية اختبارات – خطط – ميارات الطائرة, بكرة العممية الموسوعة  :إبراىيم المجيد عبد مروان - 1

 102ص2001لمنشروالتوزيع,, ,عمان,مؤسسةالوراقتحكيم

 53,ص 1990 .البدنية, التربية كمية , اإلسكندرية جامعة ,والالعب والمدرب المدرس دليل  .فرج وديع ألين -2
 : الرضا عبد وحيدر الدليمي زيد عبد ناىدة -3

 40,ص2010الدين, .متابعةالكرةاليجوميةالمرتدةمنحائطالصدوعالقتيابنتائجمبارياتالكرةالطائرة,مجمةالعموماإلنسانية,جامعةبابل,كميةالتربيةصفي 

 17,ص1985الموصل, .جامعة والتطبيق,الموصل,مطبعة النظرية بين الطائرة الكرة : غانم ولؤي قطب سعد-4

 ,كمية بغداد جامعة ماجستير, رسالة الطائرة, . الكرة في الفرق بترتيب وعالقتو واليجومية الدفاعية الميارات أداء مستوى: زيد عبد ناىدة-5

73,ص3112الرياضية, التربية
. 
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 . الكف وجو عمى الكرة بسقوط واحدة بذراع الممعب عن الدفاع 5-
 . بالرجمين الكرة بضرب الممعب عن الدفاع 6-
 الفريق بو يقوم اليجوم الذي نوعية يعتمد ىذه الدفاع أنواع من نوع أي استعمال إن الباحث ويرى

 .المدافع الصد لمفريق حائط طبيعة عن فضال وقوتيا الكرة ومسار المنافس
 الدراسات المشابية2-2
دراسة )تأثير بعض أساليب تدريسية في اكتساب التعمم والحتفاظ 2-2-1

الباحّث/ محمد ياسر ميدي     1بالميارتي اإلرسال واستقبالو بالكرة الطائرة( 
التضمين(  –التبادلي  –ييدف البحث الى معرفة تأثير االساليب التدريسية الثالث )االمري 200

في اكتساب التعمم واالحتفاظ بو لميارتي االرسال واالستقبال بالكرة الطائرة. التعرف عمى أفضل 
طائرة. أسموب تدريسي مؤثر في اكتساب التعمم واالحتفاظ بو لميارتي االرسال واالستقبال بالكرة ال

أما فرضا ىما ان االساليب التدريسية الثالث تأثيرا ايجابيا في اكتساب التعمم واالحتفاظ بو 
لميارتي االرسال واستقبالو بالكرة الطائرة. األسموب التبادلي ىو أفضل األساليب التدريسية الثالث 

 ة.في اكتساب التعمم واالحتفاظ بو لميارتي االرسال واستقبالو بالكرة الطائر 

( طالبة من طالبات قسم 18استخدم الباحث المنيج التجريبي وكانت عينة البحث مكونة من )   
وقد تم  2003-2002لمعام الدراسي  –كمية التربية لمبنات جامعة الكوفة  –التربية الرياضية 

( طالبات لكل مجموعة . وكل مجموعة تدرس بأسموب 6تقسيم العينة إلى ثالث مجاميع وبواقع )
( 6ختمف عن اآلخر وبعدىا تم اجراء االختبارات القبمية ثم تطبيق المنيج التعميمي وبواقع )ي

( يوما ثم اجري 15وحدات تعميمية لكل أسموب ثم اجراء االختبارات البعدية ثم ترك العينة لمدة )
ية اختبارا ثان وذلك لقياس نسبة االحتفاظ في التعمم وبعد ذلك تم استخدام الوسائل االحصائ

 المناسبة لموصول الى النتائج التي بيا تحقيق أىداف البحث وفروضو.

 

 

 توصل الباحث الى االستنتاجات التالية :

                                                           
رسالة ماجستير ,  أساليب تدريسية في اكتساب التعمم والحتفاظ بالميارتي اإلرسال واستقبالو بالكرة الطائرةتأثير بعض :محمد ياسر ميدي -1

 2003غير منشورة,جامعة بابل ,
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ان لألساليب التدريسية الثالث ) األمري ، التبادلي ، التضمين ( تأثيرًا ايجابيًا في عممية  -1
 اكتساب التعمم لميارتي اإلرسال واالستقبال بالكرة الطائرة .

األسموب األمري عمى بقية األساليب في تأثيره عمى عممية اكتساب التعمم تفوق  -2
 لميارة اإلرسال بالكرة الطائرة .واالحتفاظ بو 
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 الباب الثالث
جراءاتو الميدانية -3  منيجية البحث وا 

 منيج البحث3-1

 تومجتمع البحث وعين3-2

 البحثتجانس العينة وتكافؤ مجموعتي 3-3

 تجانس العينة3-3-1

 تكافؤ مجموعتي البحث3-3-2

 البحث واألجيزة المستعممةأدوات 3-4

 أدوات البحث3-4-1

 األدوات المستعممة3-4-2

 تحديد متغيرات البحث 3-3

تحديد اختبارات األداء الفني ) التكنيك ( لمياراتي استقبال اإلرسال والدفاع عن 3-3-1
 الممعب بالكرة الطائرة

دقة األداء لمياراتي استقبال اإلرسال والدفاع عن  األداء الفني وتحديد اختبارات 3-3-2
 الممعب بالكرة الطائرة

 التجربة االستطالعية3-4

 إجراءات البحث الميدانية   3-5
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 االختبارات القبمية3-5-1

 المنيج التعميمي   3-5-2

 االختبارات البعدية  3-5-3

 الوسائل اإلحصائية3-6

 الثالثالباب 

جراءاتو الميدانية -3  منيجية البحث وا 

 منيجيةالبحث3-1

استخدم الباحث المنيج التجريبي بأسموب المجموعات المتكافئة، ألنو يبحث عن السبب 
، وعن كيفية حدوثو ، إذ يعّرف بأنو " ما يدخمو الباحث من متغير عمى الواقع ، وىذا يكون تغيرًا 

 .1مقصودًا "

التجريبي " يمثل االقتراب األكثر صدقًا لحل العديد من المشكالت العممية ولكون المنيج 
 ، لذا استخدم الباحث لموصول إلى النتائج المرجوة .2بصورة عممية ونظرية "

 تووعين البحث مجتمع3-2

 مجتمع البحث3-2-1

 جامعة –المرحمة الثانية –كمية التربية الرياضية –تحدد مجتمع البحث من طالبات 
 21 – 19ا بين ) ـــــــذين يتراوح معدل أعمارىن مــــــــــ( طالبة ، وال 25، والبالغ عددىن )  القادسية
 ( سنة .

 عينة البحث 3-2-2

تّم اختيار عينة البحث بالطريقة عمدية من مجتمع البحث األصمي ، وبأسموب القرعة ، وبعدد ) 
%( من مجتمع البحث، حيث تّم تقسيمين إلى مجموعتين 64( طالبة ،تمثل بنسبة ) 16

                                                           
 297, ص 2003بغداد : دار الكتب لمطباعة والنشر , البحث العممي ومناىجو ,:وجيو محجوب  -1
, 1999دار الفكر العربي ,  ,, القاىرة  العممي في التربية الرياضية وعمم النفس الرياضيالبحث :محمد حسن عالوي . أسامة كامل راتب  -2

217ص
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( طالبات لكل مجموعة ، وىي نسبة مناسبة لتمثيل مجتمع البحث  8متساويتين ، وبواقع ) 
 ادقا.حقيقا وص تمثيالً 

 وقد استبعد الباحث عددًا من أفراد العينة لتحقيق التجانس ، و المستبعدات ىن :

 أفراد التجربة االستطالعية . .1
 المؤجالت. .2
 الطالبات ممارسات المعبة. .3
 الراسبات. .4
 (1الجدول )

 يبين مجتمع البحث وعينتو المختارة والنسبة المئوية

عدد العينة  العدد المتغيرات
 المختارة

 المئوية النسبة

 %64 طالبة 16 1 الطالبات الراسبات
 1 الطالبات المؤجالت

 4 الطالبات الممارسات المعبة

 3 عينة التجربة االستطالعية
 

 البحث مجموعتي وتكافؤ العينة تجانس3-3

 العينة تجانس3-3-1

في  قبل البدء بتنفيذ المنيج التعميمي ، لجأ الباحث لمتحقق من تجانس عينة البحث
المتغيرات التي تتعمق بالقياسات المورفولوجية  وىي ) الطول ، الوزن ، العمر ( ، وكما مبين في 

 ( 2الجدول )  ( .2الجدول )

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االلتواء لغرض تجانس العينة في 
 متغيرات الطول , الوزن , العمر

معامل  المنوالاالنحراف الوسط وحدة  ائيةاإلحص المعالم            
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 االلتواء المعياري الحسابي القياس المتغيرات

 0140 1.58 0105 1160 سم الطول

 0178 55100 5143 59125 كغم الوزن

 011 20110 0150 22115 سنة العمر

، إذ  ( ، إن عينة البحث متجانسة في متغيرات ) الطول ، الوزن ، العمر ( 2يبين الجدول ) 
( مما يدل عمى   1أظيرت النتائج ، إن قيم معامل االلتواء ليذه المتغيرات ىي ما بين ) +_

 تجانس العينة .

 تكافؤ مجموعتي البحث3-3-2

قبل البدء بتنفيذ المنيج التعميمي ، لجأ الباحث إلى التحقق من تكافؤ مجموعتي البحث 
وىي دقة األداء لمميارات قيد البحث ، وكما مبين في المتغيرات التي تتعمق باالختبارات الميارية، 

 ( . 3في الجدول ) 

 (3الجدول)

ميارات اإلعداد واستقبال اختبارات دقة ليبين تكافؤ المجموعتين التجريبيتين األولى والثانية في 
 اإلرسال واالرسال من االسفل المواجية بالكرة الطائرة

 المجموعة      

 المتغيرات

 Tقيمة  (2التجريبية ) (1التجريبية)
 المحتسبة

 نوع الداللة

 ع±  س     ع ± س  

ميارة اختبار دقة 
 استقبال اإلرسال

 غير معنوي 1.25 0.7 1.22 0.23 0.92

اختبار دقة 
الدفاع عن ميارة
 الممعب

 غير معنوي 1.05 0.35 1.40 0.53 1.57

 (14ودرجة حرية ) (  0.05( عند مستوى داللة )  2114الدرجة الجدولية = ) 



25 
 

بين المجموعتين التجريبيتين األولى  اختبارات األداء الفني( ، بأن الفروق في  3يبين الجدول ) 
( المحتسبة  tوالثانية في االختبارات الميارية قد ظيرت غير معنوية ) عشوائية  ( ، إذ إن قيم ) 

 البحث في ىذه االختبارات . الجدولية ، وىذا ما يدل عمى تكافؤ مجموعتي(  t)أقل من قيمة 

 البحث واألجيزة المستعممة أدوات3-4

 البحث أدوات3-4-1

 استعان الباحث بالوسائل البحثية اآلتية:

 .المصادر والمراجع العربية واألجنبية 
  استمارة تقويم اختبارات األداء الفني لمياراتي استقبال اإلرسال والدفاع عن الممعب بالكرة

 الطائرة .
 يم اختبارات الدقة لمياراتي استقبال اإلرسال والدفاع عن الممعب بالكرة الطائرةو تق استمارة. 
 . استمارة استبيان 

 المستعممة األدوات3-4-2
 ممعب كرة طائرة قانوني . -

 ( .                                      10عدد ) قانونية كرات طائرة  -

 شريط قياس معدني لقياس الطول .  -

 طباشير ممون . - -.     2صافرة عدد  -

 ( .  Sharpيدوية من نوع )  حاسبة عممية -

 ( . 1( عدد )  Sonyكاميرا فيديو نوع )  -ميزان طبي لقياس الوزن . -

تحديد اختبارات األداء الفني ) التكنيك ( لمياراتي استقبال اإلرسال والدفاع عن 3-3-1
 الممعب بالكرة الطائرة

الباحث استمارة استبيان من الرسائل و االطاريح ، تضم تقسيمات لتقويم األداء  اعتمد           
 الفني 

، والتي اعتمدت فييا عمى والدفاع عن الممعب) التكنيك ( لميارات استقبال اإلرسال 
البناء الظاىري لمميارة في عممية التقويم ، وعمى وفق أقسام الميارة الثالثة وىي :القسم 

 . القسم الختامي .3. القسم الرئيس .       2.      التحضيري 
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قويم ــــــــــــــــوكان لكل قسم من األقسام الثالثة درجات محددة ، عممًا إن الدرجة النيائية لمت
( درجات ، وكذلك قام الباحث بعرض االستمارة لميارة دقة االداء عمى عدد من  10ىي ) 

اختصاصات ) الكرة الطائرة وتدريب وطرائق التدريس والتعمم الخبراء والمتخصصين*  ، ضمن 
الحركي (، وقام الخبراء والمختصون بإعطاء تقويم لالختبارات المناسبة  لمميارات المبحوثة  

 ،حيث  اعتمد الباحث عمى تقسيم الدرجات لمميارات المبحوثة ما يمي :

كنيك ( لميارة االستقبال بمنح القسم التقسيم ذو التسمسل الثاني لتقويم األداء الفني ) الت -
(  3( درجات ،  والقسم النيائي )  4( درجات ، والقسم الرئيس )  3التحضيري ) 

 درجات  .
التقسيم ذو التسمسل الثاني لتقويم األداء الفني ) التكنيك ( لميارة والدفاع عن الممعب  -

جات ،  والقسم ( در  6( درجات ، والقسم الرئيس )  3بمنح القسم التحضيري ) 
 ( درجات  . 1ائي ) ـــــالني

 
لمياراتي استقبال اإلرسال والدفاع عن الممعب بالكرة األداء الفني تحديد اختبارات 3-3-2

 الطائرة

قام الباحث بأختيار مجموعة من االختبارات المقننة ، والمستخدمة لتقويم دقة األداء 
بالكرة الطائرة ، والموجودة في الرسائل واالطاريح ،  والدفاع عن الممعبلمياراتي استقبال اإلرسال 

ثم عرضت ىذه االختبارات عمى الخبراء والمتخصصين  في مجال تخصص ) الكرة الطائرة ، 
تعمم الحركي ( ، وقام الخبراء والمتخصصين باختيار أفضل االختبارات المالئمة لمستوى وقدرة 

 عينة البحث 

 االختبارات المستخدمة

بالكرة  والدفاع عن الممعبلمياراتي استقبال اإلرسال ختبارات األداء الفني ) التكنيك ( ااواّل/ 
 الطائرة

 1ا. اختبار األداء الفني ) التكنيك ( لميارة استقبال اإلرسال من االسفل بالكرة الطائرة 

                                                           
,اطروحة  دكتوراه غير  الطائرة الكرة مياراتفيتعمم بعض  الزمالء بحضور والتضمين التبادلي األسموبين تأثير :عامر عبد الحسين ناصر  -1

 65,ص 2008مشورة ,جامعة بابل,
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األقسام  تقويم األداء الفني ) التكنيك ( لميارة استقبال اإلرسال من خالل-اليدف من االختبار:
 الثالثة لمميارة ) التحضيري ، الرئيس ، الختامي ( .

( ، واستمارة تقويم  3ممعب كرة طائرة قانوني ، كرات طائرة قانونية عدد ) -األدوات المستخدمة:
 األداء الُمعّدة ُمسبقًا .

، الطالبة المختبرة بأداء ميارة استقبال اإلرسال ، ومن وضع الوقوف  تؤدي-طريقة األداء :
  7ولثالث محاوالت متتالية بحيث نوصل الكرة الى المنطقة االمامية ، كما ىو موضح بالشكل )

. ) 

 -التسجيل:

يقوم ثالثة مقّومون بتقويم المحاوالت الثالث لكل طالبة مختبرة عن طريق قرص فيو اداء 
الطالبة مختبرة  ، ويمنح عنيا ثالث درجات عن كل مقّوم ، عممًا إن درجة التقويم النيائية لكل 

 محاولة 
(  4( لمقسم التحضيري ، و )  3. ( درجات مقسمة عمى أقسام الميارة الثالثة وىي ) 1) 

( درجات لمقسم النيائي ، ويتم بعدىا اختيار أفضل درجة عن كل  3درجات لمقسم الرئيس ، و ) 
مقّوم ، ومن خالل استخراج الوسط الحسابي ألفضل ثالث درجات ، يتم استخراج الدرجة النيائية 

 لكل طالبة مختبرة .

  الكاميرا                 

 
 
 

 الكرات
 
 
 

 (7الشكل )
 يوضح تقويم األداء الفني )التكنيك(لميارة استقبال االرسال من االسفل بالكرة الطائرة

 اختبار تقويم األداء الفني لمدفاع عن الممعب\ب

 

 

 

 

 مدرس

  

 

 

 

 

 

 

 الطالبة 

 

    * * * 

 

T 
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بإعداد نظًرا لعدم توفر تقسيم خاص الختبار تقويم األداء الفني لمدفاع عن الممعب ، قام الباحث 
استبانة خاصة تضم تقسيمات معينة لتقويم األداء الفني لميارة الدفاع عن الممعب بالكرة الطائرة 

وقد وضع الباحث درجات مقترحة لكل قسم من األقسام الثالثة  .وحسب البناء الظاىري لمميارة
خبراء درجات وتم عرض ىذه االستمارة عمى عدد من ال( 10)عمًما أن أعمى درجة لمتقويم ىي

والمختص ينفي مجال الكرة الطائرة والتعمم الحركي وبعد جمع االستمارات وتفريغ بياناتو اظير 
عمى ) %100 ) (أن ىنالك اتفاًقا من قبل السادة الخبراء والمختصين عمى نسبة مئوية مقدارىا

 0(3)(والقسم الختامي4درجات والقسم الرئيسي)(3(منح القسم التحضيري
 تقويم األداء الفني لمدفاع عن الممعب من األسفل بالكرة الطائرة :باراليدف من االخت-
،وكما ىو موضح (3 )ممعب كرة طائرة قانوني ،كرات طائرة قانونية عدد : األدوات المستعممة -

 في الشكل
 المقومون الثالثة                                    

 
 
 

T                 

   
 

P       

 
 ) )الشكل

 يوضح تقويم األداء الفني لمدفاع عن الممعب من األسفل بالكرة الطائرة
يقوم المتعمم المختبر بأداء ميارة الدفاع عن الممعب ومن وضع الوقوف ،  : طريقة األداء -

 . ولثالث محاوالت متتالية
عنيا ثالث درجات  يقوم ثالثة مقومين بتقويم المحاوالت لكل طالبة مختبرة ويمنح : التسجيل -

درجات مقسمة عمى أقسام  (10)محاولة ىي  عن كل مقوم ،عمًما أن درجة التقويم النيائية لكل
درجات ( 3(وي درجات لمقسم الرئيس (4(درجات لمقسم التحضيري و( 3(الميارة الثالثة وىي 

ط الحساب لمقسم النيائي ويتم بعدىا اختيار أفضل درجة عن كل مقوم ،ومن خالل استخراج الوس
 . ألفضل ثالث درجات، يتم استخراج الدرجة النيائية لك لطالبة مختبرة

 
 بالكرة الطائرة والدفاع عن الممعبلمياراتي استقبال اإلرسال اختبارات دقة األداء ثانيا/ 
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 1ا. اختبار الدقة لميارة استقبال اإلرسال من االسفل بالكرة الطائرة 

 : قياس الدقة لميارة استقبال اإلرسال بالكرة الطائرة . اليدف من االختبار

 األدوات المستخدمة

( ، شريط قياس معدني ،  10ممعب كرة طائرة قانوني ، كرات طائرة قانونية عدد ) 
 ( أدناه .  10طباشير ممون لتقسيم الممعب ، كما ىو موضح في الشكل ) 

 -:طريقة األداء 

( ،  4،  3،  2( محاوالت من المنطقة ) أ ( إلى المراكز )  5 تؤدي الطالبة المختبرة بأداء )
 ( محاوالت من المنطقة ) ب ( إلى المراكز  5وكذلك أداء ) 

( . يجب أن يمتزم الطالبة الُمخَتِبرة باالستقبال من المنطقة المحددة لو وتوجيو  4،  3،  2) 
 الكرة المركز المطموب .

 التسجيل

 ة عمى درجة المركز الذي تقع فيو الكرة ، وكما يأتي :تحصل الطالبة الُمخَتِبر 

 ( درجة . 1( تأخذ الُمختَِبرة )  4الكرة التي تقع في المركز )  -
 ( درجتين . 2( تأخذ الُمختَِبرة )  3الكرة التي تقع في المركز )  -
 ( درجات . 3( تأخذ الُمختَِبرة )  2الكرة التي تقع في المركز )  -
 .درجة المنطقة األعمى الخط الفاصل بين منطقتين تحتسبإذا سقطت الكرة عمى  -
 . ( درجة 30الدرجة العظمى لالختبار ) -

 

                                                           
, القاىرة : دار الفكر  1, ط دليل المدرب في الكرة الطائرة  اختبارات /   تخطيط / سجالت :احمد عبد الدايم الوزير , عمي مصطفى طو  -1

 18, ص1999العربي , 

 

 ب

 

 3-1 
 درجات

 

 

 

 

 

 * * * *   درجة 2 المدرس

 * * * *

* * 
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 (11الشكل ) 

 االسفل بالكرة الطائرةيوضح اختبار دقة االداء لميارة استقبال االرسال من 

 

 1اختبار تقويم دقة الدفاع عن الممعب من المنطقة الخمفية\ب
 . قياس دقة الدفاع عن الممعب :اليدف من االختبار -
 وشريط( 5)ممعب الكرة الطائرة قانوني، كرات قانونية عدد :األدوات المستعممة -
 ممون لتقسيم الممعب كما في الشكل .
 ف المتعمم المختبر جاىزا لمدفاع ضد الكرات المضروبةيق :مواصفات األداء -

(ويقف المدرس في الممعب المقابل عمى منضدة ألداء الضرب 1ضربا ساحقا في المركز)
 . الوضع الساحق نحو المنطقة الخمفية فيقوم المتعمم بأداء الدفاع كيفما يتطمبو

 بحيث(1,5,6)يعطى لكل متعمم ثالث محاوالت لكل منطقة :شروط األداء -
صفر(   (( درجة ،أما في حالة خروج الكرة المدافعة الى الخارج  فيعطى27تكون الدرجة العظمى)

  .  لممحاولة
 المتعمم درجة المنطقة التي تسقط بيا الكرة يعطى :التسجيل -

  1 * * 
3 1 P 
2 2 * 

 
  1 * * 

3 1 * 
2 2 P 

 
  1 * P 

                                                           
38،ص  1999،القاهرة،دارالفكرالعربي،  1سجالت،ط  .،اختباراتتخطيطالكرةالطائرة في المذرب دليل  :طه مصطفى وعلي الذايم عبذ احمذ1-

 

 

 أ

 

 

 

 درجة  3-1 
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3 1 * 
2 2 * 

 يوضح اختبار قياس دقة الدفاع عن الممعب بالكرة الطائرة (3 ) الشكل
 
 
 
 التجربة االستطالعية3-4

قام الباحث بإجراء تجربة استطالعية في الساحة الخارجية لكمية التربية الرياضية يوم       
( طالبات من مجتمع البحث األصمي ، والمواتي لم  3عمى )  11/2016/ 30الموافق االربعاء

يشاركن في التجربة الرئيسة ، وقد تّم اختيارىم بطريقة عمدية ، وكان اليدف من التجربة ما يأتي 
: 

 التعّرف عمى مدى تفيم واستيعاب الطالبات لمفردات االختبارات الميارية .  .1
تظير عند تنفيذ االختبارات والمنيج التعميمي ، التعّرف عمى العوامل والمعوقات التي قد  .2

 والعمل عمى إيجاد الحمول ليا .
، وتوضيح التعميمات واإلرشادات المتعمقة بإجراء *المساعد الفريقتنظيم عمل  .3

 االختبارات .
 الوقت المستغرق إلجراء االختبارات الميارية .التعّرف عمى  .4
 ختبارات.التعرف عمى صالحية االدوات المستخدمة في اال .5

 ومن خالل التجربة االستطالعية ، توصل الباحث إلى :

 صالحية األدوات واألجيزة المستخدمة في البحث . .1
صالحية جميع االختبارات المستخدمة من حيث تمتعيا بالوقت المناسب لمتنفيذ ،  .2

 وصالحية المكان ، وسيولة تطبيق عينة البحث لالختبارات .
 في طريقة تنفيذىم الختبارات البحث .كفاءة فريق العمل المساعد   .3
 التعرف عمى الوقت والمكان المناسب الجراء االختبارات. .4
التعرف عمى صالحية جياز الكاميرا ومكان وضعيا لغرض التصوير االختبارات  .5

 لمطالبات .

 إجراءات البحث الميدانية   3-5
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 االختبارات القبمية3-5-1

تّم إجراء االختبارات القبمية لعينة البحث، بعد تنفيذ وحدتين تعميميتين أوليتين  لميارة 
االستقبال ، فتمت االختبارات القبمية لعينة البحث نفسيا ، بعد إدخاليا وحدتين تعميميتين أوليتين 

يارة السابقة  أيضًا ، ثم شرح ميارة استقبال اإلرسال من األسفل ، باالستعانة بالصور، كما في الم
ربعاء استقبال اإلرسال في اليوم االوفي نياية الوحدة التعميمية ، أجريت االختبارات القبمية لميارة 

 . 14/12/2016المصادف  

أما ميارة الدفاع عن الممعب ، فتمت االختبارات القبمية لعينة البحث نفسيا ، بعد إدخاليا 
ميارة اإلرسال من األسفل ، وعرض النموذج ، كما وحدتين تعميميتين أوليتين أيضًا ، ثم شرح 

في الميارة السابقة ، وفي نياية الوحدة التعميمية ، أجريت االختبارات القبمية لميارة استقبال 
 . 26/2/2016المصادف   حداإلرسال في اليوم اال

وتّم تقويم األداء الفني ) التكنيك ( والدقة من مقومين تخصصيين* من اصحاب ذوي 
رة العممية ، وبطريقة المالحظة العممية ، واعتمادًا عمى استمارة التقويم المعدة ُمسبقًا ، خب

ولمميارات المبحوثة ، وذلك بمنح الدرجات التقويمية المحددة لكل قسم من أقسام الميارة الثالثة ، 
( ، واختيار إذ يتم منح كل طالبة مختبرة ثالث محاوالت لتنفيذ اختبار األداء الفني ) التكنيك 

أفضل محاولة من كل مقوم ، وبعدىا جمع المحاوالت الثالث األفضل وتقسيميا ، ومن ثّم 
 استخراج الوسط الحسابي ليا . 

( محاوالت لميارة استقبال  5وفيما يخص اختبارات الدقة ، تّم منح كل طالبة مختبرة ) 
ب،  تّم فييا احتساب الدرجات ( محاوالت لميارة الدفاع عن الممع5اإلرسال في كل منطقة ،و)

التي يحصل عمييا الطالبة المختبرة اعتمادًا عمى االختبار المحدد ، وعمى وفق استمارة التقويم 
 .المعدة لمميارات المبحوثة

 المنيج التعميمي   3-5-2

 أما مفردات المنيج التعميمي فكانت كما يأتي :

( أسابيع  4( أسابيع لميارة االستقبال ،)  4( أسبوع مقسمة عمى )  8استغرق المنيج التعميمي ) 
لميارة الدفاع عن الممعب، وبواقع وحدتين تعميميتين  أسبوعيًا ، وبذلك بمغ مجموع الوحدات 

لدفاع عن ( وحدات تعميمية ، ومجموع الوحدات التعميمية لميارة ا 8التعميمية لميارة االستقبال ) 
( وحدات تعميمية ،وبواقع وحدتين تعميميتين  في األسبوع ، وبيذا يكون المجموع  8الممعب) 

( دقيقة  90( وحدة لكل الميارات .زمن الوحدة التعميمية )  16الكمي لوحدات المنيج التعميمي ) 
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االسموب  قام الباحث بتطبيق مفردات المنيج التعميمي عمى وفق أسموبي التعمم المختمط وفق
التعاوني عمى مجموعة التجريبية االولى لمبحث ، واسموب التعاوني عمى المجموعة الثانية 

 )الضابطة استخدم منيج الدراسي لمكمية وبدون طالب( لمبحث، وكما يأتي : 

 -:.أسموب لمتعمم التعاوني وفق نظام التعمم المختمط1
وبعد شرح الميارة وعرضيا احد +طالبتان(طبقت ىذه المجموعة مفردات التعمم المختمط )طالب و 

أمام المجموعة من قبل المدرس تتم االستعانة بالطالب الذي يجيد اداء الميارات بشكل جيد 
عمى شكل ثالثي إذ يؤدي ) فرق 4بعدىا يتم تقسيم طالبات بواقع ) , كأنموذج حيل تطبيق الميارة

،تقوم الطالبة بتقويم أدائيا بالمقارنة  متعممات مجموعة الميارات قيد البحث بشكل فريق صغيرة
مع أداء الطالب الذي يرافقيا في العمل ضمن ىذا األسموب من خالل المشاىدة وتصحيح 

مع مراعاة الفروق  طالبة االخطاء ودور التغذية الراجعة من قبل الطالب التي يزود بيا كل
 ء المياري الصحيح.الفردية ومراقبة األداء وتزويد متعممة بالمالحظات حول األدا

 . أسموب التعاوني )الطالبات بدون طالب/منيج الكمية (2
فبعد شرح الميارة  ( التعمم مًعا– التعمم التعاوني (طبقت ىذه المجموعة مفردات استراتيجية   

،بعدىا يتم تقسيم طالبات المجموعة إلى أربعة فرق وكل فريق قبل وعرضيا أمام المجموعة من
ن ثم يطبق الطالبات التمارين بصورة تعاونية لتنفيذ الواجب الحركي ،ويكون يتكون من طالبتا

البدء بالعمل واالنتياء بإشارة واضحة من المدرس وحسب الوقت المخصص لكل طالبة ويكون 
دور المدرس ىنا التوجيو واإلرشاد والتنظيم ،ويجب ان يكون التعاون بين الطالبات بشكل جيد 

المتعممة الرجوع إلى المدرس في حالة وجود أي استفسار عن االداء وصحيح ، وكذلك تستطيع 
 الصحيح لمميارة المطموبة .

 االختبارات البعدية  3-5-3  

( أسابيع لتعّمم ميارة استقبال اإلرسال، 4( وحدات تعميمية في مدة )  8بعد إكمال ) 
وبواقع وحدتين تعميميتين في األسبوع ، أجريت االختبارات البعدية لممجموعتين التجريبيتين ، 
وبالظروف نفسيا التي كانت عمييا االختبارات القبمية ليذه الميارة ، وأجريت االختبارات البعدية 

 . 2017/  1/  15في يوم االحد  المصادف 

أما ميارة الدفاع عن الممعب، فقد أجريت االختبارات البعدية الخاصة بيذه الميارة بعد 
( أسابيع بيدف تعّمم الميارة، وأجريت االختبارات في  4( وحدات تعميمية في مدة )  8إكمال ) 
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، تحت الظروف نفسيا التي أجريت فييا االختبارات  2017/  3/  28يوم االحد  المصادف 
 القبمية .

 

 

 

 

 الباب الرابع
 عرض وتحميل ومناقشة النتائج-4
 عرض وتحميل نتائج ميارة استقبال االرسال بالكرة الطائرة4-1
عرض وتحميل نتائج اختباري األداء الفني ) التكنيك ( والدقة  4-1-1

 لميارة استقبال االرسال لممجموعة التجريبية األولى
الفني ) التكنيك ( والدقة عرض وتحميل نتائج اختباري األداء  4-1-2

 لميارة استقبال االرسال لممجموعة التجريبية الثانية
 عرض وتحميل نتائج ميارة الدفاع عن الممعب بالكرة الطائرة  4-3
عرض وتحميل نتائج  اختباري األداء الفني ) التكنيك ( والدقة  4-3-1

 لميارة الدفاع عن الممعب لممجموعة التجريبية األولى
رض وتحميل نتائج اختباري األداء الفني) التكنيك ( والدقة ع 4-3-2

 لميارة الدفاع عن الممعب لممجموعة  التجريبية الثانية
مناقشة نتائج مياراتي  استقبال اإلرسال والدفاع عن الممعب  4-5

 لمطالبات بالكرة الطائرة
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 عرض وتحميل ومناقشة النتائج-4
 بالكرة الطائرة  استقبال االرسالعرض وتحميل نتائج ميارة  4-1
عرض وتحميل نتائج اختباري األداء الفني ) التكنيك ( والدقة لميارة  4-1-1

 استقبال االرسال لممجموعة التجريبية األولى
  الجدول )(

( المحتسبة ( t يبين معدل األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمتي 
ية والبعدية الختباري األداء الفني  )التكنيك ( والدقة والجدولية بين االختبارات القبم

 (لميارة استقبال االرسال لمجموعة تعمم المختمط )المجموعة التجريبية االولى

 

 المعالم اإلحصائية
 االختبار

 tقيمة     البعدي القبمي
 المحتسبة

مقدار 
 التعمم

نوع 
 ع س    ع  س    الداللة

 اختبار األداء الفني 
)التكنيك( لميارة  استقبال 

 االرسال

 معنوي 3,58 27,58 0,35 7,27 0,17 3,69

 اختبار دقة األداء 
 لميارة استقبال االرسال

 معنوي 1,15 6,25 0,28 2,2 0,25 1,05

 (7(عند درجة حرية )0.05( عند مستوى داللة )2,36( الجدولية = )tقيمة )
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( المحتسبة بين  tالجدول )  ( يبين األوساط الحسابية ، واالنحرافات المعيارية ، وقيمة )   
االختبارات القبمية والبعدية الختبار األداء الفني ) التكنيك ( لميارة استقبال االرسال من االسفل 

األولى في ولمجموعة البحث األولى ، وأظيرت النتائج أن الوسط الحسابي لممجموعة التجريبية 
( .والوسط الحسابي في  0,17( بانحراف معياري مقداره )  3,69االختبار القبمي ىو )   
( المحتسبة   tأما قيمة )  ،(0,35( بانحراف معياري مقداره )   7,27االختبار البعدي ىو )  

، ( 7( بدرجة حرية )2،36( الجدولية والبالغة )    t(، وىي أكبر من  قيمة ) 27,58فيي )
قد  ،و( ، وىذا يدّل عمى وجود فرق معنوي لصالح االختبار البعدي 0.05وعند مستوى داللة ) 
 0 (3,58)حققت مقدارًا لمتعمم ىو

أما في اختبار الدقة لميارة استقبال االرسال من االسفل ، وكما موضح في الجدول أعاله ،    
ية األولى في االختبار القبمي ىو فقد أظيرت النتائج ، إن الوسط الحسابي لممجموعة التجريب

( 2,2( .والوسط الحسابي في االختبار البعدي ىو ) 0,25( بانحراف معياري مقداره ) 1,05)
( ، وىي أكبر من   6,25( المحتسبة فيي )  tأما قيمة ) 0(  0,28بانحراف معياري مقداره )

( ، وىذا  0.05ستوى داللة ) ( وعند م7( بدرجة حرية )2،36( الجدولية ، والبالغة )  tقيمة )
 0 (1,15)قد حققت مقدارًا لمتعمم ىو ويدل عمى وجود فرق معنوي لصالح االختبار البعدي 

 
 اإلرسالاستقبال  عرض وتحميل نتائج اختباري األداء الفني ) التكنيك ( والدقة لميارة4-1-2

 لممجموعة التجريبية الثانية 
 ( t )( يبين معدالت األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمتي 21الجدول )     

المحتسبة والجدولية بين االختبارات القبمية والبعدية الختباري األداء الفني ) التكنيك ( والدقة 
 االسموب التعاوني بين الطالباتلميارة استقبال االرسال من االسفل لمجموعة 

 صائيةالمعالم اإلح
 االختبار

 tقيمة     البعدي القبمي
 المحتسبة

مقدار 
 التعمم

نوع 
 ع س    ع س    الداللة

 اختبار األداء الفني 
)التكنيك( لميارة  استقبال 

 االرسال

 معنوي 3,22 6,67 0,19 6,85 0,30 3,63

 اختبار دقة األداء 
 لميارة  استقبال االرسال

 معنوي 0,98 2,41 0,44 2,2 0,45 1,22

 (7(عند درجة حرية )0.05( عند مستوى داللة )2,36( الجدولية = )tقيمة )
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( المحتسبة  tالجدول )  ( يبين األوساط الحسابية ، واالنحرافات المعيارية ، وقيمة )            

بين االختبارات القبمية والبعدية الختبار األداء الفني ) التكنيك ( لميارة استقبال االرسال من 
االسفل ولمجموعة البحث الثانية ، وأظيرت النتائج أن الوسط الحسابي لممجموعة التجريبية 

والوسط الحسابي ( . 0,30( بانحراف معياري مقداره )3,63األولى في االختبار القبمي ىو )   
 0( 0,19( بانحراف معياري مقداره )   6,85في االختبار البعدي ىو ) 

( الجدولية والبالغة )    t(، وىي أكبر من  قيمة )  6,67( المحتسبة فيي )  tأما قيمة ) 
( ، وىذا يدّل عمى وجود فرق معنوي  0.05( ، وعند مستوى داللة ) 7( بدرجة حرية )2،36

 .        (3,22)قد حققت مقدارًا لمتعمم ىو ور البعديلصالح االختبا
أما في اختبار الدقة لميارة استقبال االرسال من االسفل ، وكما موضح في الجدول ، فقد      

( 1,22أظيرت النتائج ، إن الوسط الحسابي لممجموعة التجريبية الثانية في االختبار القبمي ىو )
( بانحراف 2,2والوسط الحسابي في االختبار البعدي ىو ) ( .0,45بانحراف معياري مقداره )

(   t( ، وىي أكبر من قيمة )  2,41( المحتسبة فيي )  tأما قيمة ) 0(  0,44معياري مقداره )
( ، وىذا يدل عمى  0.05( وعند مستوى داللة ) 7( بدرجة حرية )2،36الجدولية ، والبالغة )

 .(0,98)قد حققت مقدارًا لمتعمم ىو و يوجود فرق معنوي لصالح االختبار البعد
 بالكرة الطائرة الدفاع عن الممعب   عرض وتحميل نتائج ميارة   4-2
عرض وتحميل نتائج اختبار األداء الفني ) التكنيك ( والدقة لميارة الدفاع عن الممعب   4-2-1

 التعمم المختمط وفق االسموب التعاونيلممجموعة 
المحتسبة  ( t )( يبين معدالت األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمتي 26الجدول ) 

والجدولية بين االختبارات القبمية والبعدية الختباري األداء الفني ) التكنيك ( والدقة لميارة 
 لمجموعة التعمم المختمط وفق االسموب التعاونيالدفاع عن الممعب 

 المعالم اإلحصائية
 الختبارا

 tقيمة    البعدي القبمي
 المحتسبة

مقدار 
 التعمم

نوع 
 ع س    ع  س    الداللة

 اختبار األداء الفني 
الدفاع عن  )التكنيك( لميارة  

 الممعب
 معنوي 3,33 21,17 0,21 7,17 0,21 4,38

 اختبار دقة األداء 
 معنوي 1,02 5,24 0,22 2,76 0,50 1,58 الدفاع عن الممعب لميارة  
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( المحتسبة  t(يبين األوساط الحسابية ، واالنحرافات المعيارية ، وقيمة )  26الجدول )       
 الدفاع عن الممعببين االختبارات القبمية والبعدية الختبار األداء الفني ) التكنيك ( لميارة 

ولمجموعة البحث األولى ، وأظيرت النتائج أن الوسط الحسابي لممجموعة التجريبية األولى في 
( ،والوسط الحسابي في  0,21( بانحراف معياري مقداره )  4,38االختبار القبمي ىو )   
 ( ،0,21( بانحراف معياري مقداره )   7,17االختبار البعدي ىو )  

( الجدولية والبالغة )    t(، وىي أكبر من  قيمة )   21,17( المحتسبة فيي )  tأما قيمة )  
( ، وىذا يدّل عمى وجود فرق معنوي  0.05( ، وعند مستوى داللة ) 7( بدرجة حرية )2،36

 .       (3,33)لصالح االختبار البعدي قد حققت مقدارًا لمتعمم ىو
، وكما موضح في الجدول ، فقد أظيرت الممعب الدفاع عنأما في اختبار الدقة لميارة      

(  1,58النتائج ، إن الوسط الحسابي لممجموعة التجريبية األولى في االختبار القبمي ىو )
( بانحراف 2,76( .والوسط الحسابي في االختبار البعدي ىو ) 0,50بانحراف معياري مقداره )

(   t( ، وىي أكبر من قيمة ) 5,24يي )( المحتسبة ف  tأما قيمة ) 0(  0,22معياري مقداره )
( ، وىذا يدل عمى  0.05( وعند مستوى داللة ) 7( بدرجة حرية )2،36الجدولية ، والبالغة )

 .(1,02)وجود فرق معنوي لصالح االختبار البعدي قد حققت مقدارًا لمتعمم ىو
 
 الدفاع عن الممعب ةعرض وتحميل نتائج اختبار األداء الفني ) التكنيك ( والدقة لميار 4-2-2

 التعمم التعاوني بين الطالبات)تعمم معا(لممجموعة 
 ( t )( يبين معدالت األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمتي  29الجدول )    

المحتسبة والجدولية بين االختبارات القبمية والبعدية الختباري األداء الفني ) التكنيك ( والدقة 
 لمجموعة االسموب التعاوني بين الطالبات الممعب الدفاع عنلميارة 

 (7(عند درجة حرية )0.05( عند مستوى داللة )2,36( الجدولية = )tقيمة )

 المعالم اإلحصائية
 االختبار

 tقيمة     البعدي القبمي
 المحتسبة

مقدار 
 التعمم

نوع 
 ع س    ع س    الداللة

الدفاع  اختبار األداء الفني  
 عن الممعب

 معنوي 2,31 16,68 0,31 6,50 0,25 4,19

 اختبار دقة األداء 
 معنوي 1,13 6,27 0,35 2,71 0,11 1,58 الدفاع عن الممعب لميارة  
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( المحتسبة بين  t(يبين األوساط الحسابية ، واالنحرافات المعيارية ، وقيمة )  29الجدول )      

ولمجموعة  الدفاع عن الممعباالختبارات القبمية والبعدية الختبار األداء الفني ) التكنيك ( لميارة 
البحث الثانية ، وأظيرت النتائج أن الوسط الحسابي لممجموعة التجريبية األولى في االختبار 

الحسابي في االختبار البعدي ىو ( .والوسط 0,25( بانحراف معياري مقداره )4,19القبمي ىو ) 
(،  16,68( المحتسبة فيي )  t( ،   أما قيمة )0,313( بانحراف معياري مقداره )6,50)  

( ، وعند مستوى داللة ) 7( بدرجة حرية )2،36( الجدولية والبالغة )    tوىي أكبر من  قيمة )
قد حققت مقدارًا لمتعمم  0ي ( ، وىذا يدّل عمى وجود فرق معنوي لصالح االختبار البعد 0.05

 .(2,31)ىو
، وكما موضح في الجدول أعاله ، فقد الدفاع عن الممعبأما في اختبار الدقة لميارة       

 1,58أظيرت النتائج ، إن الوسط الحسابي لممجموعة التجريبية الثانية في االختبار القبمي ىو )
( بانحراف 2,71ي االختبار البعدي ىو ) ( ،والوسط الحسابي ف0,11( بانحراف معياري مقداره )

(   t( ، وىي أكبر من قيمة )6,27( المحتسبة فيي )  t( ،    أما قيمة ) 0,35معياري مقداره )
( ، وىذا يدل عمى  0.05( وعند مستوى داللة ) 7( بدرجة حرية )2،36الجدولية ، والبالغة )

 . (1,13)رًا لمتعمم ىووجود فرق معنوي لصالح االختبار البعدي قد حققت مقدا
 
 مناقشة نتائج ميارات المبحوثة بالكرة الطائرة 4-5

من خالل ما تّم عرضو في الجداول السابقة من الباب الرابع  لميارات استقبال اإلرسال        
والدفاع عن الممعب  ، أظيرت النتائج وجود فروق معنوية بين االختبارات القبمية والبعدية 

لح االختبارات البعدية واالختبارات االحتفاظ ، ولممجموعتين التجريبيتين األولى واالحتفاظ ولصا
 ،والثانية كمييما 

ويعزو الباحث سبب ىذه الفروق إلى استخدام اسموب التعمم المختمط عمى شكل مجاميع     
دراك الميارة ، وذلك من خالل  صغيرة في المنيج التعميمي الذي سّيل عممية فيم واستيعاب وا 

الثالثة )  االممعب أقساميالتدرج الواضح في عرض ميارات استقبال اإلرسال والدفاع عن 
لرئيس ، الختامي ( ،  وىذا ما أكدتو بعض المصادر ، إذ إن " استخدام الصور التحضيري ، ا

التوضيحية التي اندرجت في فقرات المنيج التعميمي بمساعدة الطالب ، قد أتاحت لمطالبة فيمًا 
دراكًا واستيعابًا لطبيعة الحركة ، فضاًل عن تجزئة الحركة "  .  وا 

 (7(عند درجة حرية )0.05( عند مستوى داللة )2,36( الجدولية = )tقيمة )
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ور ، إلى استخدام التمرينات الخاصة والمعتمدة عمى كما يعزو الباحث سبب ىذا التط       
التكرارات التي قامت بيا عينة البحث في اثناء الوحدات التعميمية وضمن المنيج التعميمي ، مما 

زاد من عممية اكتساب التعّمم ، إذ أكدت المصادر عمى إن "التكرارات الكثيرة التي يمارسيا 
عد عمى اكتساب التعمم  .  كذلك أظيرت النتائج التي المتعمم في أثناء التطبيق العممي سا

عرضت في الجداول أعاله ، عن وجود فروق معنوية بين المجموعتين التجريبية األولى 
والتجريبية الثانية ، ولصالح المجموعة التجريبية االولى ) استخدام اسموب التعاوني وفق نظام 

 ختبار البعدي .التعمم المختمط بوجود المدرس والباحث ( في اال
ويعزو الباحث سبب ىذا التفوق ، إلى وجود المدرس والطالب النموذج الجيد  من       

الالعبين المتميزين ، الذي عمموا عمى شرح األداء الفني ) التكنيك ( لمميارات المبحوثة ،مع 
اجعة ) إعطاء المعمومات لممتعمم ) تغذية راجعة خارجية ( ، فمن خالل إعطاء التغذية الر 

خارجية مع وجود مدرس ( لمطالبة ، وعن طريق الطالب ، سوف يسيل عمى الطالبة معرفة 
األخطاء الفنية التي قد تقع فييا ، ونقاط الضعف في أدائيا ، وبالتالي سوف تدرك األجزاء 

التفصيمية لمميارة بصورة أفضل التي تكون متناسبة مع ما تعممو سابقًا ، وبالتالي يختمف ىذا 
 ألسموب عن أسموب التعّمم التي خضعت إلييا مجموعة البحث الثانية ) منياج الكمية( .ا
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 لباب الخامسا

 االستنتاجات والتوصيات-5

 االستنتاجات 5-1

الطالبات بحسب مستواىن ومراعاة الفروق  مع إن إشراك بعض الطالب في تعمم .1
المختمط( أسيم في االختصار بالوقت نظام  )التعاونيالفردية من خالل أسموب 

 والجيد لتًعمم الميارات الحركية والقيام بمحاوالت اكثر ألداء الواجب .

ان تنظيم االساليب التعميمية بشكل متزامن ومتدرج يساعد عمى استثمار الوقت  .2
 في الوحدة التعميمية ويجعمنا نتوصل لتحقيق اىداف التربوية والرياضية . والجيد

 الواحدة المجموعةوالتكرار والممارسة مع الطالب ضمن  والمناقشة التفاعل زيادة.3
 . االسموب ليذه األفضمية التعمم المختمط اعطت في

 في متجانسة غير طالب واحد(-)طالبتانمجموعات بواقع  إلى الطالبات قسيم. ت5
في االختصار بالوقت والجيد  تطوير أداء الطالبات ،كما يساىم عمى ساعد المستوى

لتًعمم الميارات الحركية والقيام بمحاوالت اكثر ألداء الواجب ويجعمنا نتوصل لتحقيق 
 .اىداف التربوية والرياضية 

 التوصيات 5-2

أعداد الطالبات في استخدام أساليب التعمم الحديثة في تعمم نظرا لزيادة  -1
المجموعات التدريسية مما يساعد عمى استغالل الفترة الزمنية وتوفير الجيد 

       .واالرتقاء بالمستوى الميارى لمطالبات
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اجراء دراسات وبحوث اخرى تستخدم وسائل تعميمية اخرى )التعمم  -2
 دراسية مراحل وعمىالمختمط(وعمى فئات عمرية مختمفة ومتغيرات مختمفة 

 .معرفة تأثيرىا عمى متغيرات البحث الحاليل 

استعمال ىذا األسموب  في تدريس وتعمم ميارات  أخرى في الكرة الطائرة وفي  -3
  األلعاب األخرى كونو يعطي نتائج ايجابية.

التعمم  استخدام ضرورة ،عمى ان تكون شعبة مختمطة من الطمبة التأكيد -4
 الطائرة بالكرة الميارات االساسية تطوير معا(في المختمط والتعاوني )التعمم

 .الرياضية التربيةت وقسام كميا في لمطالبات
دراسية  مراحل التعمم المختمط وعمى استخدام ضرورة في أخرى بحوث إجراء -5

 .األخرى الطائرة الكرة ولميارات والطالبات الطالب من مختمفة
 

 

 

 

 المراجع والمصادر العربية واالجنبية

والمصادر العربيةاوال/  المراجع   
 القرآن الكريم 
 االسكندرية، دار  :سايكولوجية الذات والتوافق( 1987احمد ) أبو زيد، إبراىيم

 المعرفة الجامعية
  تأثير استخدام جياز حصان القفز النبضي المقترح في  :احمد توفيق الجانبي

سرعو تعمم قفزة اليدين االماميو ، رسالة ماجستير ، كمية التربية الرياضية ، 
 1991جامعو بغداد ،

  دليل المدرب في الكرة الطائرة   :احمد عبد الدايم الوزير ، عمي مصطفى طو
 1999ر الفكر العربي ، ، القاىرة : دا 1، ط اختبارات /   تخطيط / سجالت
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 :  القاىرة : مكتبة األنجمو المصرية الطب النفسي المعاصرأحمد عكاشة ،
،1998 
  عمان : دار الفكر  1ط ، موسوعة الكرة الطائرة الحديثة :أكرم زكي خطايبة ،

 1996لمطباعة والنشر والتوزيع ، 
 2012،دار ابن حزم، بيروت،كيف تنمي تقديرك الذاتي:أم كمثوم ادريس 
  االتحاد القطري  التعديالت في قانون لعبة كرة الطائرةامام عمي حسين ؛ ( :

 ( 1998لمكرة الطائرة ، الدوحة ، 
   اميرة حنا مرقس :بناء وتقنين مقياس لالحتراق النفسي لالعبي كرة اليد ،اطرحة

 2001دكتوراه غير منشورة ،جامعة بغداد ،كمية التربية الرياضية ،
  ، التدريس في مجال التربية الرياضية :عباس احمد صالح بسطويسي احمد  ،

 1984جامعة  الموصل : مطبعة الجامعة  ، 
 :مناىج البحث في التربية وعمم جابر عبد الحميد ،احمد خيري كاظم

 م(1973 ،)القاىرة ، دار التأليف النفس،
 :لرياضية، اطرق تدريس التربية زينب عمي عمر ،غادة جالل عبد الكريم

 2008،القاىرة،دار الفكر العربي المعاصر لمنشر والطباعة،1ط
  : بنغازي ، المكتبة  تعميم وتدريب وتحكيم –الكرة الطائرة سعد حماد الجميمي ،

 الوطنية ، ب ت
 1983 ,الفالح مكتبة  ,الكويت  , 1ط , النفسي القياس  :الرحمان عبد سعد  
 القياس والتقويم التربوي والنفسي)أساسياتو وتطبيقاتو  :صالح الدين محمود عالم

 (...2: )القاىرة ، دار الفكر العربي ،(  و توجيياتو المعاصرة 
 التعمم التعاوني  - -طرائق التدريس الحديثةCooperative learning  
 والميارية البدنية الذات تقدير مستوى دراسة)واخرون ( :السعدي  جبار عامر 

 الرياضية التربية كمية , العراق الرياضية، التربية مجمة ،الطائرة الكرة العبي لدى
 2002األول، . العدد , عشر الحادي المجمد , بغداد جامعة /

http://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CDMQFjAD&url=http%3A%2F%2Fvb.n4hr.com%2F105252.html&ei=eCBtUOKwGceFhQeZpYGABQ&usg=AFQjCNGzR9kx50bvGCdO-oNZk1MyZhjieg
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  : سرعة  تأثير تمرينات القوة المميزة بالسرعة في تطويرعامر راشد شيال الزبيدي
اطروحة   ،حركات الرجمين وتعمم األشكال الحركية لالعداد بالكرة الطائرة

 2011ماجستير غير مشورة ،جامعة بابل،
 الزمالء بحضور والتضمين  التبادلي األسموبين تأثير: عامر عبد الحسين ناصر 

،اطروحة  دكتوراه غير مشورة ،جامعة  الطائرة الكرة اراتھتعمم بعض م في
 8..2بابل،

 في التعاوني التعمم إستراتيجية استخدام اثر :  ( 1996 )محمد  ,الرحمن عبد 
 المرحمة تالميذ لدى والتحصيل أالبتكاري التفكير تنمية عمى تدريس الرياضيات

 الزقازيق جامعة , التربية كمية , مجمة التربية , اإلعدادية
  عمى اتجاىات طالب اثر نموذجين من نماذج التعمم التعاوني  :عبد اهلل عباينة

، مجمة مركز  الصف السابع لمتعمم األساس تجاه مادة الرياضيات في األردن
 1995، جامعة قطر ،  8البحوث التربوية ، العدد 

  اإلسكندرية ،  تطبيقات ( –التدريب الرياضي )نظريـات  :عصام عبد الخالق ( ،
 م (1999جامعة اإلسكندرية ، 

  : التدريب لمتعمم في التربية البدنية والرياضيةعفاف عبد الكريم حسن  ( ،
 ( .199اإلسكندرية ، منشأة المعارف ، 

  4002 - 0002القواعد الدولية لمكرة الطائرة ،  :عقيل الكاتب وعامر جبار  ،
 2001بغداد ، 

  ط قانون  -تحميل  –تدريب  –تعميم  –الكرة الطائرة تاريخ :عمي مصطفى طو ،
 1999ر العربي لمطباعة والنشر والتوزيع ، ، مصر : دار الفك 1
 2002،  منشورة غير 
  رسالة  :تقدير الذات وعالقتو ببعض المخاوف لدى الطفل األصملبنى الطحان ،

 1995ماجستير مودعة لدى جامعة عين شمس،
  البحث العممي في التربية الرياضية   :محمد حسن عالوي . أسامة كامل راتب

 .1999دار الفكر العربي ،  ،، القاىرة  وعمم النفس الرياضي
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 في والنفسية الميارية االختبارات :رضوان الدين نصر ومحمد عالوي حسن محمد 
 1987،العربي الفكر دار  ,،القاىرة يالرياض المجال

 التربية مجاالت في البدنية لمقدرات العاممي التحميل  :حسانين صبحي محمد 
  1996 ,العربي الفكر دار  ,القاىرة   2ط  ,والرياضية البدنية

  1،ج 3، طالقياس والتقويم في التربية البدنية والرياضة  :محمد صبحي حسانين 
 1995، القاىرة : دار الفكر العربي ، 

  األسس العممية لمكرة الطائرة وطرق  :محمد صبحي حسانين وحمدي عبد المنعم
 م (1997 : ) القاىرة ، مركز الكتاب لمنشر ، 2، ط القياس

 ومستوى البدنية الذات ومفيوم التحكم مركز بين العالقات :الشحات محمد محمد 
 الرياضية التربية كمية اإلسكندرية، جامعة دكتوراه، أطروحة اليوكي،  في األداء
 1992 لمبنين،

  : عمان  : دار المسيرة  1، ط التصميم التعميمي نظرية وممارسةمحمد محمود الحيمة ( :
 ( 1999لمنشر والتوزيع والطباعة ، 

  عمان ، دار المسيرة  1، طميارات التدريب الصفي  :محمد محمود الحيمة ( ،
 ( 2002لمنشر والتوزيع ، 

 :تأثير بعض أساليب تدريسية في اكتساب التعمم والحتفاظ  محمد ياسر ميدي
رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة ، بالكرة الطائرةبالميارتي اإلرسال واستقبالو 

 2003بابل ،
 : االعراق،لنجف االشرف، 1،طاستراتيجيات التعمم التعاونيمحمود داود الربيعي،

 2008دار الضياء لمطباعة والنشر ،
 : االتجاىات الحديثة في تدريس محمود داود الربيعي،سعيد صالح حمد امين

 2011بيل،،العراق ،ار  التربية الرياضية
  اربد ،  1، ط طرائق وأساليب التدريب المعاصرة :محمود داود سممان الربيعي (

 (2006الكتب الحديث لمنشر والتوزيع ،  عالم
 فاعمية الذات وعالقتيا بالسموك  :حسن أحمد سييل ،محمود كاظم محمود

بحث منشور في )مجمة األستاذ( ، ،الفوضوي لدى طالب المرحمة المتوسطة
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جامعة بغداد ،  –رشد أبن  –مجمة عممية محكمة ، تصدر عن كمية التربية 
 2008،  72العدد 

  : 1، ط  المعامالت العممية والعممية بين النظرية والتطبيقمصطفى باىي  ،
 1999القاىرة ، مركز الكتاب . لمنشر ، 

 : جامعة دمشق ،منشورات ،القياس والتقويم في التربية الحديثةمطانيوس ميخائيل
 1996دمشق،

  دار دجمو ،عمان،  التعمم والميارات االساسيو بكره القدم :موفق اسعد محمود ،
  18، ص2008

 تأثير األسموب االتقاني والتعاوني في تعمم ميارة اإلرسال  : ابراىيم ميثم لطيف
كمية   -، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة بابل   الساحق بالكرة الطائرة
 2004التربية الرياضية ، 

 2013،لبنان ،1ط،اساليب في التعمم الحركي: ناىدة عبد زيد الدليمي 
 : العراق ، النجفاالشرف ،دار الضياء 1،ط كرة الطائرةناىدة عبد زيد الدليمي،

 2011لمطباعة والتصميم ،
 ر الذات وعالقتيا باألداء المياري لالعبين الناشئين : تقدينصر حسين عبد األمير

 2011غير منشورة،جامعة بابل ، بحث،ة والشباب بكرة السم
 ميارتي تعمم في الحاسوب باستخدام الراجعة التغذية تأثير : نعمة صالح نغم 

ستقبال اإلعداد  ماجستير أطروحة ،الطائرة الكرة في اإلرسال وا 
 ترجمة( فرج أحمد وقدري حنفي،القاىرة :  صيةنظريات الشخ  :ىول و ليندزي (،

 1978الييئة المصرية العامة لمنشر والتوزيع ،
  بغداد : دار الكتب لمطباعة والنشر ،  ، . البحث العممي ومناىجووجيو محجوب

2..3 
  :بغداد، مديرية دار  )،1، ططرائق البحث العممي ومناىجو وجيو محجوب

 .87، ص م(1988الكتب، 
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  بغداد ، مكتب الصخرة  التعمم الحركي بين النظرية والتطبيقن : يعرب خيو ،
 2002لمطباعة ، 
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 ثانيا/المصادر االجنبية
 

 Berthold. F. and Bernd. Z.: Selected aspects of the 
developments of men’s volleyball, The Coach, 1996, 

 http://forums.hawaalive.com/t43955.html 

 http://salamat202.hooxs.com/t55-topic 
 Magill , A. Richard : Motor Learning , Boston , McGraw , 

1998 

http://forums.hawaalive.com/t43955.html
http://salamat202.hooxs.com/t55-topic


49 
 

 Okebukola P. A. (1989): Cooperative Learning and Student 
Attitude to Laboratory Work, School Science and 
Mathematics, Vol. 86 

 Paul, N. Group Work and Language Learning, English 
Teaching Forum, Vol. 27, No. 2, 1988 

 Robb . D. Margret. The Dynamics of Motor Skill Acquisition, 
prentice Hill Inc., Engle Wood Cliffs, New Jersey, 1972 

 Schmidt and Wrisberg , Motor Learning and Performance , 
Human Kentics , IL. 2... 

 Smith Karl A : cooperative Learning Efect Team work for , 
Engineering vlassroom . Universty of Minnesofa Cooperative 
Learning canter , Microsoft Internet , 1999 

 Stewaer Ann. , 1995- interpersonal skills and godsetting 
through cooperative- in physical education interpersonal 
skills and god setting 

 W. W . W  almualem , net 
 www.elssafa.com/vb/showthread.php?t=4628 

 

 

 

 

 

http://www.elssafa.com/vb/showthread.php?t=4628

