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ممخص البحث

تُ ّعد المناىج الوسيمة التي يمكن بواسطتيا تحقيق ما يرجوه النظام التعميمي في أية مرحمة
من مراحمو والتربية الرياضية بأنشطتيا المختمفة تً ّعد جزًء ىاماً في أية مؤسسة تعميمية ،وان

استخدام األجيزة والوسائل التعميمية المساعدة يساىم بشكل كبير في رفع مستوى ممارسين
األلعاب فنياً ،لدورىا الكبير في العممية التعميمية ،وتعد لعبة الكرة الطائرة من أكثر الفعاليات
الرياضية انتشا ار لسيولة أدائيا ،وبحثنا ىذا تجمت أىميتو من خالل إعداد منيج تعميمي بالوسائل

التعميمية المساعدة لتعمم ميارتي استقبال اإلرسال والدفاع عن الممعب بالكرة الطائرة ،نظ ار لكون
درس التربية الرياضية يفتقر إلى استخدام تمك الوسائل المساعدة مما جعل عممية التعمم ضيقة

ومقيدة في تحقيق أىداف العممية التعميمية ،وتم اعتماد المنيج التجريبي ذي تصميم المجموعتين
المتكافئتين (الضابطة والتجريبية) ذات االختيار العشوائي وذي االختبارات القبمية والبعدية عمى

عينة مكونة من( )02طالباً اختيروا عشوائياً مجموعة تجريبية واألخرى ضابطة ،ومن خالل
المعالجات اإلحصائية توصل الباحثان إلى أىم االستنتاجات المتمثمة بتأثير المنيج التعميمي

بالوسائل التعميمية المساعدة في تعمم ميارتي استقبال اإلرسال والدفاع عن الممعب  ،كما قدم

الباحثان بعض التوصيات أىميا ضرورة استخدام الوسائل التعميمية المساعدة في درس التربية

الرياضية لما ليا من تأثير إيجابي ي تعمم ميارات الكرة الطائرة ،فضالً عن إقامة دورات لمدرسي

التربية الرياضية لمتأكيد عمى أىمية الوسائل التعميمية المساعدة في تعمم ميارات األلعاب

الرياضية.
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Abstract

Curricula are to be considered as the means by which we can achieve

what the

pedagogical system aims at in each of its stages .Physical

Education, in all its activities, is to be considered as an important part in any
teaching organization.

Using tools and aiding teaching means , technically, heavily contributes in

developing the level of the sportsmen . This is so for the great role in the
teaching process .Volleyball is the most widespread sport game for the
simplicity of its performance.

The significance of this study lies in setting teaching curriculum using

teaching means that aid in learning receiving the serve and the court defence
skills on volleyball . Since the lesson of the physical education lacks using

these aiding means the learning process became narrow and bonded in
achieving the teaching process goals. The experimental method with two

equal - groups - design " controlling and experimental" with random chosen
sample and pretest and post tests on a sample of "20" randomly chosen and
distributed students over the controlling and experimental groups.

Through the statistical operations , the two researchers came up with the

most important conclusions which is : the impact of the curriculum with aiding
means in learning receiving the serve and court defence skills.

The researchers presented some recommendations, the most important

of which are: the necessity of using aiding teaching means in the lesson of
the physical education for their positive effect

in learning the skills of

volleyball . And holding courses for the teachers of the physical education to

focus on the importance of the aiding teaching means in learning the sports
game.

 -1المقدمة:

إن إعداد الشباب لم ِ
يأت بمحض الصدفة بل من خالل مراعاة التناسق بين مناىج المراحل

التعميمية المختمفة لضمان تحقيق أىدافو المحددة وفقاً لمناىج تشتمل أنشطة متنوعة فضالً عن
تييئة مختمف الوسائل التعميمية فضالً الكوادر المتخصصة واتباع المناىج.

وأن استخدام الوسائل التعميمية يساعد عمى تعمم الميارات الحركية وتطويرىا وبالتالي يؤدي

إلى بناء التصور الحركي وتطوره لدى المتعمم( .عبد الغني ،)750 :7891:مما دفع العاممين
في تدريس التربية الرياضية إلى ضرورة توفير واستخدام أجيزه وأدوات مساعدة تسيل عممية

التعمم وتيدف إلى التدرج لموصول إلى األداء األمثل( .الخطيب ،)75 :0222:ومن المالحظ
تعدد تسمية الوسائل التعميمية في العممية التعميمية فتارة تسمى وسائل تعميمية وتارة أخرى وسائل

معينة أو وسائل إيضاح أو وسائل سمعية وبصرية حسب استخداميا واإلسيامات التي تقدميا في
مجال التربية والتعميم (بسيم.)1 :7881 :

وتعد الميارات األساسية لمعبة الكرة الطائرة العمود الفقري لتعمم وتطوير ىذه المعبة والتي

يحتاج تعمم مياراتيا إلى وقت طويل الكتسابيا من خالل مناىج تعميمية مبنية عمى أسس عممية
سميمة ،فضالً عن ذلك ما تقدمو الوسائل التعميمية من خبرات تعميمية تساعد المتعمم عمى تطوره

من خالل تنوع وحداثة ىذه الوسائل والذي يساعد عمى حماس المتعمم وتشويقو لمعممية التعميمية،
وان الوسائل التعميمية تساعد عمى اختصار الزمن لكل مرحمو تعميمية وتستخدم كتمرينات تمييدية
تعمل عمى تسييل أمكانية تعمم الحركات الصعبة (مصطفى وآخرون ،)09 :7890:وفي ضوء

ما تقدم تجمت أىمية البحث في استخدام منيج تعميمي بالوسائل المساعدة لتعمم ميارتي استقبال
اإلرسال والدفاع عن الممعب بالكرة الطائرة لطالب الرابع ثانوي ،ومن خالل اطالع الباحثان عمى
عدد من الدراسات والبحوث ،فضالً عن متابعتيم لمعممية التعميمية في ىذه المرحمة الحظوا إن

مشكمة البحث تتبمور بوجود قصور ممحوظ في المنيج المتبع حالياً مما أدى إلى اختالفات
واضحة في التحديد والتنفيذ والنتائج ،وان الطمبة المبتدئين بحاجة إلى التنويع في أداء التمرينات
ومحاولة إتقان أداء الميارات بشكل سميم وعدم االعتماد عمى المحاوالت التك اررية بنمط واحد

وانما يتطمب ذلك التجديد في تحديد بعض أدوات المعب والتي ربما تساعدىم في اكتساب التعمم

الجيد وتحسين أدائيم ،لمتوصل إلى معالجة مشكمة البحث.

وييدف البحث إلى إعداد منيج تعميمي بالوسائل المساعدة لتعمم ميارتي استقبال اإلرسال

والدفاع عن الممعب بالكرة الطائرة لطالب الرابع ثانوي ومعرفة تأثير المنيج في تعمم ميارتي

استقبال اإلرسال والدفاع عن الممعب بالكرة الطائرة لطالب الصف الرابع ثانوي.

 -2منهج dmالبحث واجراءاته الميدانية:
 1-2منهج البحث:

تم استخدام المنيج التجريبي ذو تصميم المجموعتين المتكافئتين (الضابطة والتجريبية) ذات

االختبارات القبمية والبعدية.

 2-2مجتمع البحث وعينته:
تحدد مجتمع البحث بطمبة الصف الرابع اإلعدادي في (ثانوية الغيث المختمطة) بناحية كنعان

والبالغ عددىم ( )43طالباً وطالبة يمثمون (شعبتين) دراسية ،لمعام الدراسي ( ،)0271-0275تم

استبعاد الطالبات البالغ عددىن ( )9طالبات ،فضالً عن استبعاد ( )3طالب منيم إلجراءات
التجربة االستطالعية واستبعاد( )0طالبين لرسوبيم ليصبح عدد مجتمع البحث ( )02طالباً فقط،
وتم اختيار ىذه المدرسة بصورة عمدية من بين مجموعة من المدارس اإلعدادية والثانوية في

ناحية كنعان لعدة أسباب ىي:

 وجود ممعب كرة طائرة قانوني في المدرسة.
 تعاون إدارة المدرسة مع الباحثان فضال عن تعاون مدرس التربية الرياضية في تدريس
مجموعتي البحث.

بما إن العينة ىي " جزء من كل او بعض من جميع (إبراىيم ،)18 :0220:وعميو جاء اختيار
عينة البحث بالطريقة العمدية وبعدد ( )02طالباً ،تم تقسيميم عشوائياً إلى مجموعتين متساويتين

ضابطة وتجريبية بواقع ( )72طالب لكل مجموعة يمثمون نسبة ( )%119804وىي نسبة مئوية
مناسبة لتمثيل مجتمع البحث تمثيال حقيقيا وصادقا ،مارست المجموعة التجريبية المنيج المقترح
بالوسائل التعميمية في حين مارست المجموعة الضابطة درس التربية الرياضية المتبع.

 3-2األدوات واألجهزة ووسائل جمع المعمومات:
 1-3-2األدوات المستخدمة في البحث:

ممعب قانوني لمكرة لطائرة .كرات طائرة قانونية نوع ( )mikasaيابانية المنشأ عدد ( )72كررة.
أقراص ( )DVDعردد ( .)73شرريط قيراس جمردي صريني المنشرأ ( 05م) .أطرواق بالسرتك صريني

المنشأ عدد ( )70طوقًا .شواخص بالستك عدد ( .)72لوح خشربي دائرري محمري الصرنع .أقمراع
بالستك عدد ( .)1مسطبة خشبية محمية الصنع عدد ( .)0عصي خشبية بطول (752سم) عدد
( .)72قطع قماش منشفة عدد ( .)4حبال مطاطية .كرات تنس عدد ( .)42كرسي بالستك عردد
(.)0

 2-3-2األجهزة المستخدمة في البحث:

مي رزان طبرري لقيرراس وزن الجسررم .حاسرربة ( )Laptopنرروع ( )ASERصرريني المنشررأ عرردد (.)7

كررامي ار فيررديو نرروع ) )sunnyيابانيررة المنشررأ عرردد ( )7مررع مسررند .سرراعات توقيررت الكترونيررة رقميررة
صينية المنشأ عدد (.)0

 3-3-2وسائل جمع المعمومات:
الم ارجرع والمصررادر العربيررة واألجنبيررة .المالحظرة والتجريررب .االختبررارات والقياسررات .المقررابالت
الشخصية .فريق العمل المساعد .استمارة تقييم مستوى األداء الفني لمميارات قيد البحث.
 4-2وصف لالختبارات المستخدمة:

االختبار األول :اختبار استقبال اإلرسال( :حسنين وحمدي.)243 :1997:
 الغرض من االختبار :قياس ميارة الالعب في استقبال اإلرسال.

 األدوات المستخدمة :ترسم دائرتين (أ  ،ب) في ركني الممعب بحيث تكون المسافة بين
مركز الدائرة وخط الجانب ( 7.5م) ،وتكون المسافة بين مركز الدائرة وخط النياية (4م)
توضع عالمة ( )Xفي نصف الممعب المقابل وعمى بعد (4م) من خط النياية و()3.5

من خط الجانب.

 تقسيم منطقة الر (4م) إلى ثالث مناطق متساوية كما ىو موضح بالشكل (.)7

()1

5.1م

3م

(×)

أ

3م

()2

()3

ب

الشكل ( )1يوضح اختبار مهارة استقبال اإلرسال
 مواصررفات االختبررار :يقرف المختبررر داخررل الرردائرة (أ) وىررو مواجررو لمشرربكة  ،وعمررى المرردرب
إرس ررال الكر ررة إلي ررو ليق رروم باس ررتقباليا عم ررى أن يوجيي ررا إل ررى داخ ررل المنطق ررة ( )7ث ررم إل ررى

المنطقررة ( )0ثررم إلررى المنطقررة ( ،)4يكرررر نفررس العمررل بررنفس عرردد المحرراوالت مررن الرردائرة
(ب).

 الشروط:
 .7لكل مختبر ( )4محاوالت من داخل الدائرة (أ) و ( )4من داخل الدائرة (ب).
 .0يستخدم في جميع المحاوالت ميارة االستقبال من أسفل باليدين.

 .4تمغى المحاولة التي يتم إرسال الكرة فييا من المدرب إلى المختبر بطريقة غير مناسبة أو
خارج الدائرة التي يقف فييا المختبر.

 .3يجررب االلت رزام بتسمسررل أداء المحرراوالت بحي رث تكررون (أ) مررن الرردائرة (أ) و(ب) مررن الرردائرة
(ب):

المحاوالت السرتة التري تُمرنح لكرل ُمختبرر ،بعردىا يرتم
 التسجيل :يتم التقويم لكل محاولة من ُ
اختيررار أفضررل درجررة عررن كررل خبيررر ثررم احتسرراب الدرجررة النيائيررة بعررد اسررتخراج الوسررط
الحسابي ألفضل درجة.

االختبار الثاني ـ اختبار مهارة الدفاع عن الممعب( :طه)188 :1999:
 الغ رررض م ررن االختب ررار :قي رراس ق رردرة الالع ررب عم ررى أداء مي ررارة ال رردفاع ع ررن الممع ررب م ررن
المنطقة الخمفية.

 األدوات المس ررتخدمة :ممع ررب كر ررة ط ررائرة ق ررانوني  )75( ،كر ررة ط ررائرة  ،منض رردة  ،الممع ررب
يخطط كما ىو موضح بالشكل (.)0

 طريقة األداء :يقوم المدرب بالضرب وتوجيو الكرة إلى الالعب حسب المنطقرة التري يقرف
فييا ( ، )5،1،7يقوم الالعب بالدفاع عن الممعب وتوجيو الكرة إلى مركز (. )0

 الشروط :لكل العب (محاولتين) من كل مركز (. )7،1،5

المحاوالت الستة التري تُمرنح لكرل ُمختبرر ،بعردىا يرتم اختيرار
التسجيل :يتم التقويم لكل محاولة من ُ
أفضررل درجررة عررن كررل خبيررر ثررم احتسرراب الدرجررة النيائيررة بعررد اسررتخراج الوسررط الحسررابي ألفضررل

درجة.
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الشكل ( )2يوضح اختبار مهارة الدفاع عن فر
الممعب

 5-2إجراءات البحث الرئيسة:

 1-5-2التجربة االستطالعية:
قبل أجراء التجربة الرئيسة أجرى الباحثان تجربة استطالعية صباح يوم الثالثاء الموافق

 0275/72/01عمى ( )3طالب تم اختيارىم عشوائيا من مجتمع البحث وذلك لمتحقق مما
يأتي:

 .7الوقوف عمى أىم المعوقات التي تواجو الباحثان في بحثيما الحالي.
 .0تحديد األخطاء والصعوبات بيدف تجاوزىا.

 .4التأكد من صالحية االختبارات المستخدمة ومدى استجابة العينة ليا.
 .3الوقوف عمى كفاءة فريق العمل المساعد( .ينظر ممحق .)0

 2-5-2األسس العممية لالختبارات:

بعد االطالع عمى العديد من المصادر والمراجع في مجال االختبارات الحظ الباحثان

بأن االختبارات التي سيتم استخداميا قد تم استخداميا في العديد من الدراسات وعمى عينات

مشابية لعينة بحثنا الحالي مما يؤكد صالحيتيا ومالءمتيا لبحثنا الحالي فضالً عن خموىا من

التأويل والشك واالجتياد الشخصي.

 3-5-2االختبارات القبمية:

تم إجراء االختبارات القبمية لممتغيرات قيد البحث في تمام الساعة ( )8من صباح يومي
األحد والثالثاء بواقع يوم واحد لكل من المجموعتين الضابطة والتجريبية وكما مبين في أداه.
 .7المجموعة التجريبية يوم األحد الموافق .0275/77/7

 .0المجموعة الضابطة يوم الثالثاء الموافق 0275./77/4

 4-5-2المنهج المقترح:

قام الباحثان بإعداد منيج تعميمي وكما ىو موضح في النقاط اآلتية:

 .7اس ر ر ررتغرقت م ر ر رردة تنفي ر ر ررذ التمرين ر ر ررات ( )1أس ر ر ررابيع م ر ر ررن ت ر ر رراري ( )0275/77/9ولغاي ر ر ررة
(.) 0275/70/75

 .0عدد الوحدات التعميمية ( )0وحدتان أسبوعيا والعدد الكمي ( )70وحدة تعميمية .
 .4زمن الوحدة التعميمية ( )35دقيقة عمى وفق المقرر الدراسي.

 .3زمررن القسررم ال ررئيس لموحرردة التعميميررة ( )05دقيقررة وزمررن القسررم التحضرريري ( )75دقررائق
وزمن القسم الختامي ( )5دقائق( ،ينظر ممحق .)3

 .5تضمن المنيج تمرينات بوسائل تعميمية مساعدة.

 .1تم وضع الزيادة في تكرار التمرينات بشكل متدرج مرن اجرل أن يكرون توزيرع الجيرد بشركل
ِ
متساو بقدر اإلمكان مع تغيير في شكل األداء.

 .1تم توزيع بعض المحفزات عمى عينة البحث طيمة مدة تنفيذ المنيج لممجموعتين الضابطة
والتجريبيررة لتشررجيعيم عمررى االلت رزام والمواظبررة عمررى الرردوام وكررذلك خررالل أيررام االختبررارات

لكي ال يشعرون بالممل.

 5-5-2االختبارات البعدية:

قررام الباحث ران بررإجراء االختبررارات البعديررة بعررد إكمررال مرردة تنفيررذ المررنيج المقترررح لعينررة البحررث
لممجموعررة التجريبيررة يرروم األربعرراء الموافررق ( ، ) 0275/70/71أمررا الضررابطة فقررد أجريررت يرروم

الخميس الموافق  0275/70/71وبنفس الظروف التي أجريت فييا االختبارات القبمية.

ولغرض تقويم األداء الفني المياري ألفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية تم تصوير

االختبارات القبمية والبعدية لمميارات قيد البحث باستخدام كامي ار فيديو نوع ) (Sunnyذات سرعة

( ) 05صورة في الثانية وبعد االنتياء من عممية التصوير تم تحويل التسجيل الفيديوي إلى
أقراص مدمجة ( )CDلكي يسيل عمى السادة الخبراء والمختصين (ينظر ممحق )7من مشاىدة

األداء الفني لممختبرين لدى تنفيذىم لالختبارات الميارية ووضع الدرجات المناسبة ليم ،وفي

ضوء ما تقدم قام الباحث بإعداد استمارة استبانة خاصة تضم عدة تقسيمات لتقييم األداء المياري
لمميارات قيد البحث وبحسب البناء الظاىري لمميارة (ينظر ممحق .)4
 6-5-2الوسائل اإلحصائية:

استخدم الباحثان الحقيبة اإلحصائية ( )SPSSلمعالجو نتائج بحثيم.
 – 3عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها:
 1-3عرض النتائج وتحميمها:

 1-1-3عرض نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة الضابطة وتحميمها:

الجدول ( )2يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمتي ( )Tالمحسوبة والجدولية
وداللتها اإلحصائية لممجموعة الضابطة
المعالجات اإلحصائية
االختبارات

استقبال اإلرسال
الدفاع عن الممعب

القبمية

عدد

العينة
11

البعدية

قيمة ()T

الداللة

المحسوبة

اإلحصائية

2.81

1.54

3.25

1.39

7.92

معنوي

2.36

1.66

3.71

1.52

8.24

معنوي

س

ع

س

ع

(*) قيمة ( )Tالجدولية عند درجة حرية ( )9واحتمال خطأ (.2.26 = )1.15

يتضح من نتائج الجدول ( )0لالختبارات القبمية والبعدية لممجموعة الضابطة أن قيمة الوسرط

الحسررابي لميررارة اسررتقبال اإلرسررال فرري االختبررار القبمرري ( )0.92بررانحراف معيرراري قرردره ()2.53
وفي االختبار البعدي بمغ الوسط الحسابي ( )4.05برانحراف معيراري قردره ( )2.48فري حرين بمرغ

الوسر ررط الحسر ررابي لمير ررارة الر رردفاع عر ررن الممعرررب فر رري االختبر ررار القبمر رري ( )0.41بر ررانحراف معير رراري

( )2.11وفي االختبار البعدي بمغ الوسط الحسابي ( )4.17بانحراف (.)2.50

 2-1-3عرض نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية وتحميمها:

الجدول ( )3يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمتي ( )Tالمحسوبة والجدولية
وداللتها اإلحصائية لممجموعة التجريبية

االختبارات

المعالجات اإلحصائية
استقبال اإلرسال

الدفاع عن الممعب

القبمية

عدد

العينة
11

البعدية

قيمة ()T

س

ع

س

ع

المحسوبة

اإلحصائية

3.75

1.77

4.94

1.63

11.9

معنوي

3.61

1.77

5

1.72

17.25

معنوي

(*) قيمة ( )Tالجدولية عند درجة حرية ( )9واحتمال خطأ (.2.26 = )1.15

تشررير نتررائج الجرردول ( )4إلررى إن قيمررة الوسررط الحسررابي الختبررار اسررتقبال اإلرسررال القبمرري
بمغ ( )4.15بانحراف معياري قدره ( )2.11في حين بمغ في االختبار البعدي ( )3.83بانحراف

معيرراري ( )2.14أمررا فيمررا يخررص اختبررار ميررارة الرردفاع عررن الممعررب فبمررغ الوسررط الحسررابي القبمرري
( )4.17بانحراف معياري ( )2.11أمرا فري االختبرار البعردي فبمرغ الوسرط الحسرابي ( )5برانحراف
معياري قدره (.)2.10

 3-1-3عرض نتائج االختبارات البعدية لممجموعتين الضابطة والتجريبية وتحميمها:

الجدول ( )4يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمتي ( )Tالمحسوبة والجدولية
وداللتها اإلحصائية لالختبارات المهارية لممجموعتين الضابطة والتجريبية

االختبارات

المعالجات اإلحصائية

استقبال اإلرسال
الدفاع عن الممعب
(*)

الداللة

المجموعات

البعدية

س

قيمة ()T

ع

ضابطة

3.25

1.39

تجريبية

4.49

1.63

ضابطة

3.71

1.52

تجريبية

5

1.72

الداللة

المحسوبة

اإلحصائية

29.182

معنوي

18.516

معنوي

قيمة ( )Tالجدولية عند درجة حرية ( )18واحتمال خطأ (.2.10 = )1.15

يتضح من نتائج الجدول ( )3إن قيمة الوسط الحسابي لممجموعة الضابطة بمرغ ()4.05

بررانحراف معيرراري قرردره ( )2.48فرري اختبررار ميررارة اسررتقبال اإلرسررال بينمررا بمررغ الوسررط الحسررابي
لممجموع ررة التجريبي ررة ( )3.83ب ررانحراف معي رراري ق رردره ( ، )2.14أم ررا فيم ررا يخ ررص اختب ررار مي ررارة

الرردفاع عررن الممعررب بمغرت قيمررة الوسررط الحسررابي لممجموعررة الضررابطة ( )4.17بررانحراف معيرراري

( )2.50بينمرررا بمغ ر رت قيمر ررة الوسر ررط الحسر ررابي لممجموعر ررة التجريبير ررة ( )5ب ررانحراف معير رراري قر رردره
(.)2.10

 2-3مناقشة النتائج:
لدى مناقشة نتائج البحث التي تم عرضيا وتحميميا في الجداول () 3، 4 ، 0

لالختبارات القبمية والبعدية ولممجموعتين الضابطة والتجريبية ظيرت فروق ذات داللة إحصائية

معنوية ولصالح االختبارات البعدية في اختبارات ميارتي استقبال اإلرسال والدفاع عن الممعب،
ويظير ىذا واضحا من خالل فروق األوساط الحسابية لالختبارين  ،ويعزو الباحثان أسباب ذلك

عمى مدى تأثير المنيج الذي صممو الباحثان في بالوسائل التعميمية المساعدة ال سيما أن التعمم

والتدريب بواسطة األجيزة والوسائل المساعدة ُيحقق مبدأ السرعة في التعمم وابعاد الممل عن
المتعمم فضالً عن دورىا في إطالة تذكر المتعمم ألداء الميارات الرياضية والميل القوي والرغبة

لمتعمم ومساعدة المتعمم في تنمية مياراتو الرياضية( .عبد الحسين ومتعب-783 :0273 :

.)785

ويفسررر الباحث ران سرربب ذلررك إلررى االسررتثمار األمثررل لوقررت أداء الميررارة الترري يقرروم بيررا المررتعمم

متمقيرا التغذيرة الراجعرة الفوريرة مرن مردرس المررادة ممرا يرؤدي ذلرك إلرى اكتسراب المرتعمم خبررات ،أن

مجموعررة الررتعمم باألسررموب المتبررع ينتظررر فييررا المررتعمم مرردة زمنيررة لكرري يتمقررى التغذيررة الراجعررة مررن
المدرس فقط فضال عن كثرة الطالب مقارنة بالمجموعة التجريبية ،ويؤكد "عبد الغني " " إذا أردنا

الحصول عمى أداء حركي تام فان ىذا ال يأتي عن طريق التمرين فقط وانما بالتمرين مضافا إليو

التغذية الراجعة " (عبد الغني.)14 :7891 :

ونعزو سبب تفوق طرالب المجموعرة التجريبيرة عمرى طرالب المجموعرة الضرابطة فري الميرارات

المعرردة بالوسررائل التعميميررة إذ كرران
قيررد البحررث إلررى فاعميررة المررنيج التعميمرري المتضررمن التمرينررات ُ
غني ررا ب رراألدوات والوس ررائل المس رراعدة قياسر راً بم ررنيج المجموع ررة الض ررابطة واكتف ررى بالمع ررب ب ررالكرات
والمنافسات في المعرب فضرالً عرن ان تنروع الوسرائل التعميميرة فري الردرس عمرل عمرى زيرادة تشرويق

وحمرراس الطررالب نحررو الررتعمم والتقرردم واشررباع رغبرراتيم الحركيررة فضرالً عررن اعتمرراد مبرردأ الترردرج فرري

تمرينررات المررنيج التعميمرري مررن السرريل إلررى الصررعب بعررد شرررحيا وعرضرريا مررن قبررل مرردرس المررادة
والتر رردريب المسر ررتمر عميير ررا ممر ررا أدى إلر ررى زير ررادة الدافعير ررة لر رردى الطر ررالب ،الن األجي ر رزة واألدوات
المسرراعدة تعمررل عمررى تحسررين وتس رريع عمميررة الررتعمم عنررد تعمررم وترردريب الالعبررين عم رى الميررارات

الرياضررية لمررا ليررا مررن أثررار ايجابيررة بالغررة األىميررة فرري عمميترري الررتعمم والترردريب بأقررل وقررت وجيررد
إلسياميا في تكامل الوحدة التعميمية والتدريبية لتنفيذ المنيج المرسوم بيردف رفرع مسرتوى الالعرب

التكنيكي والتكتيكي والبدني والمعرفي( .الربيعي.)433-34 :0270 :

رائيا لرردى المجموعررة التجريبيررة األولررى مقارنررة بالمجموعررة
ويعررزو الباحثرران الفررروق الدالررة إحصر ً
الضابطة إلى الترأثير االيجرابي لتطبيرق وحردات المرنيج التعميمري والتري تكونرت مرن مجموعرة مرن
التمرين ررات الت رري نف ررذت بواس ررطة الوس ررائل التعميمي ررة وب رردونيا وبالت ررالي تحس ررنت نت ررائج المجم رروعتين

التجريبية والضابطة ،ويؤكد (مصطفى وآخرون )09 ،7890 ،بأن الوسائل التعميمية تساعد عمى
اختصرار الرزمن لكرل مرحمرة تعميميرة وتسرتخدم كتمرينرات تمييديرة تعمرل عمرى تسرييل إمكانيرة تعمرم

الحركات الصعبة ،فضال عن إنيا تجعل الدرس أكثر فاعمية وايجابيرة  ،إذ يصربح المرتعمم مسرؤوالً
ومش رراركاً وايجابير راً إل ررى ح ررد كبي ررر ،بع ررد أن ك رران مس ررتقالً ومقم ررداً ،بجان ررب تبس رريط عممي ررة توص رريل
المعمومات ،إذ إن االستعانة بتمك األدوات يؤدي إلى دفع عمميرة الرتعمم وتخفريض المردة الزمنيرة إذ

يتأثر األداء الحركي (التكنيك) بشكل واضح وتصبح مواصفات الحركة أكثر دقرة واتقان(.الخيراط:
.)72 :0222

وفرري سررياق مررا تق رردم يتبررين لنررا إن معنوي ررة الفررروق كرران ثم ررة تطبي ررق المررنيج المعررد بالوس ررائل

التعميميررة المسرراعدة مررن الباحثرران وفررق مررا أظيرتررو نتررائج الجررداول ( )3 ،4 ،0الترري بينررت التطررور
الحاصل في الميارات قيد البحث بعد تطبيق المنيج إذ أظيرت النتائج أن ىنراك أثر ار واضرحا برين
المجموعتين الضابطة والتجريبية لصالح التجريبية في المستوى العام وروح المشارك والتعاون ممرا

انعكررس اسررتخدام ىررذه الطريقررة عمررى تطرروير أدائيررم فضررال عررن شررعور الطررالب بالرضررا والمشرراركة
والتنافس الجماعي فيمرا بينيرا وانقضراء وقرت المحاضررة بردون الشرعور بالممرل أو الرغبرة فري إنيراء

المحاض ررة  ،بعكررس الشررعور الررذي ظيررر عمررى المجموعررة الضررابطة وبنرراءاً عمررى تحميررل ومناقشررة
النتائج يتضح تحقيق أىداف بحثنا الحالي.

-4الخاتمة:

فرري ضرروء نتررائج االختبررارات وتحميميررا ومناقشررتيا توصررل الباحثرران إلررى االسررتنتاجات تررأثير
المرنيج المعررد بشركل مباشررر وكبيررر فري تعمررم ميررارتي اسرتقبال اإلرسررال والرردفاع عرن الممعررب بررالكرة

الطررائرة لرردى طررالب ال اربررع ثررانوي .وان النتررائج الترري حققتيررا االختبررارات أثبتررت صررالحية الوحرردات
التعميمي ررة الت رري أع رردىا الباحث رران م ررن خ ررالل التط ررور الواض ررح ف رري مس ررتوى األداء الفن رري لمي ررارتي

اسررتقبال االرسررال والرردفاع عررن الممعررب .وحقررق درس التربيررة الرياضررية المتبررع تطررو ارً فرري ميررارتي
اسرتقبال االرسرال والردفاع عرن الممعرب برالكرة الطرائرة لردى طرالب المجموعرة الضرابطة .ان منيراج
التربية الرياضية المطبق عمى المجموعة الضابطة لم يساىم بشكل كبير في تعمم ميارتي استقبال

اإلرسال والدفاع عن الممعب أسوة برالمنيج المعرد مرن الباحثران .تفروق طرالب المجموعرة التجريبيرة
عمى طالب المجموعة الضابطة في االختبار البعدي في بعض ميارتي استقبال االرسرال والردفاع

عن الممعب بالكرة الطائرة .وأوصرى ضررورة إعرادة النظرر فري منراىج التربيرة الرياضرية لكري تسريم

بشرركل كبيررر فرري تعمررم ميررارات األلعرراب الرياضررية .واسررتخدام الوسررائل التعميميررة فرري درس التربيررة

الرياضررية لمررا لي را مررن تررأثير ايجررابي فرري تعمررم ميررارات األلعرراب الرياضررية .وحررث مدرسرري التربيررة
الرياض ررية عم ررى ابتك ررار وس ررائل تعميمي ررة اخ رررى متقدم ررة تس رريم ف رري تط رروير االداء الفن رري لممي ررارات
االساسررية بررالكرة الطررائرة .واج رراء د ارسررات مشررابية وعمررى فئررات عمريررة مختمفررة ومتغي ررات مختمفررة

لمعرفة تأثيرىا عمى متغيرات البحث الحالي.

المصادر والمراجع

 إبراىيم ،مروان عبد المجيد؛ أسس البحث العممي إلعداد الرسائل الجامعية ،ط( :7عمان،
مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع.)0222 ،

 الخطيب ،خالد عبد المجيد عبد الحميد؛ اثر استخدام ممعب الكرة الطائرة المصغر بجرعات

مختمفة في تعمم بعض المهارات األساسية وتطوير القدرات البدنية والحركية الخاصة:

(أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة الموصل /كمية التربية الرياضية.)0222 ،

 الخطيب ،خالد عبد المجيد وآخرون؛ تأثير برنامج مقترح بالوسائل التعميمية في تطوير فن

األداء المهاري لدى طالب الصف الثاني المتوسط( :بحث منشور في مجمة عموم التربية

الرياضية ،العدد السابع ،المجمد األول.)0229 ،

 الربيعي ،محمود داود؛ التعمم والتعميم في التربية البدنية والرياضية ،ط( :7بيروت ،دار
الكتب العممية.)0270 ،

 بسيم ،جمال شكري؛ اثر استخدام بعض األدوات المساعدة في تعميم مهارة التصويب بكرة
السمة( :رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الموصل /كمية التربية الرياضية.)7881 ،

 حسنين وعبد المنعم ،محمد صبحي وحمردي؛ األسس العممية لمكرة الطـائرة وطـرق القيـاس-
بدني – مهاري – معرفي – تحميل ،ط( :7القاىرة ،مركز الكتاب لمنشر.)7881 ،

 طرو ،عمري مصرطفى؛ الكـرة الطـائرة تـاري ـ تعمـيم ـ تـدريب ـ تحميـل ـ قـانون ،ط( :7القراىرة،
دار الفكر العربي.)7888 ،

 عبد الحسين ومتعب ،وسام صالح وسامر يوسف؛ التعمم الحركي وتطبيقاته في التربية
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