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  م مهارة اإلعداد بالكرة الطائرةلتأثیر استخدام طریقة مواقف اللعب في تع
  د مجاهد حمید رشید.م

  خص البحثمل
تضــمن البحــث خمســة أبــواب إذ أحتــوى البــاب األول علــى التعریــف بالبحــث الــذي یتضــمن مقدمــة البحــث            

اللعـب ودورهــا فـي تعلــم المهـارات الحركیــة وأهمیتـه  إذ تطـرق فیهــا الباحـث طرائــق الـتعلم ومنهــا طریقـة مواقــف 
ـــالكرة الطـــائرة   ــداد ب ــة           . منهـــا مهـــارة اإلعـ ــة المتبعـ ـــة الطرائـــق التعلیمیـ وتضـــمنت مشـــكلة البحـــث فـــي عـــدم كفای

نهـا ال تلبـي متطلبــات التقـدم الحاصـل فــي هـذا المجــال ) التقلیدیـة( ٕ وضـعف تأثیرهــا فـي مسـتوى الــتعلم واألداء وا
وان الهـدف مـن البحـث هـو التعـرف علـى تـأثیر اسـتخدام . مبـدأ الفـروق الفردیـة بـین المتعلمـین وعدم اعتمادها 

واحتـوى البـاب الثـاني علـى الدراسـات .  طریقة مواقف اللعب  في مستوى األداء لمهارة اإلعـداد بـالكرة الطـائرة 
ــم المهــارات النظریــة وتنــاول الباحــث الطرائــق التعلیمیــة ومنهــا طریقــة مواقــف اللعــب ومضــمون ت نفیــذها فــي تعل

جراءاته المیدانیة إذ استخدام الباحث المـنهج التجریبـي . الحركیة  ٕ إما الباب الثالث فقد تضمن منهجیة البحث وا
 .وتصمیم المجموعتین المتكافئتین ذات االختبار القبلي ألبعدي . لمالئمته طبیعة المشكلة 

متعلمــا ) ١٤(أشـبال المركـز التـدریبي للكـرة الطـائرة وعـددهم وقـد اختـار عینـة البحـث بالطریقـة العمدیـة  وهــم   
ســنة قســموا عشــوائیا بالتســاوي وعــن طریــق القرعــة إلــى مجمــوعتین تجریبیــة تــتعلم بطریقــة ) ١٢-١٠(وبعمــر 

وقد نفـذ المـنهج التعلیمـي لمـدة شـهر واحـد ثـم اختبـر ). المتبعة(مواقف اللعب وضابطة تتعلم بالطریقة التقلیدیة 
وقــد اســتخدم الباحــث الوســائل اإلحصــائیة المالئمــة الســتخراج .  داء لمهــارة اإلعــداد بــالكرة الطــائرة مســتوى األ

النتــائج ، وتضــمن البــاب الرابــع عــرض النتــائج وتحلیلهــا لمســتوى األداء لمهــارة اإلعــداد  ومناقشــة هــذه النتــائج 
سنادها بالمصادر العلمیة المناسبة وقد توصل الباحـث إلـى إن طریقـة  ٕ مواقـف اللعـب كانـت األكثـر تـأثیرا فـي وا

مســتوى األداء لمهــارة اإلعــداد بــالكرة الطــائرة وقــد أوصــى الباحــث باســتخدام هــذه الطریقــة فــي تعلــم المهـــارات 
  . الحركیة في لعبة الكرة الطائرة والعاب أخرى 
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Abstract  

 
Address ( The using effect the method of the playing in teaching of position 
the preparation in  volleyball) .  

 
    The research include five classifications the first contains the 
definition of the presentation of the research and it’s importance. the 
researcher touch on the methods of teaching one of them the method of 
position game and it’s part in teaching  the move skills  like the skill of 
preparing the skills in Volleyball . the research problem included no enough 
teaching methods which followed A(traditional) and weakness effect in the 
level of the education so it is did not give the development which got in this 
field and didn’t depend upon single differences between the educated 
students. the aim of this research is the definition of using the method effective 
in position of the playing in the level of performance in volleyball 
preparations . 
    The Two classification contains the theoretical studies , the research 
took the education methods like the method of position game and the 
execution contains in teaching the move 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 .  
   The designs of the Two similar groups in the exam of before and after 
, Then he chooses the research sample intend method about cadets in the 
central practical of the volleyball there number (14) educated in age (10-12) 
years . The dividing in equal random way and in lot method to two groups 
teaching on position way control group teaching in traditional way.  The 
education’s curriculum executed for one month then tested the level of the 
game performance to the skill of volleyball preparation .the researcher used 
the statistics means to suitable results .  
   The four classifications included display the results and solute it to the level 
of the game performance and discus the results and predication to the proper 
scientific bibliography . The researcher reached to the method of playing 
position were more effective in the level of the performance in volleyball  so 
the researcher will using this method in teaching the move skills  of the 
volleyball game and another games .    
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  :التعریف بالبحث - ١
  :مقدمة البحث وأهمیته  ١ – ١

 تعتبر األلعاب مـن أهـم وأمتـع وأحـب األنشـطة الریاضـیة التـي تناسـب جمیـع األعمـار ولكـال     
والكرة الطائرة من األلعاب الجماعیة التـي لقیـت إقبـاال واهتمامـا كبیـرا فـي . الجنسین على السواء 

  . وقتنا الحاضر من قبل الخبراء والعاملین بالمجال الریاضي 
ن البــاحثین المختصــین فــي تطــویر العملیــة التعلیمیــة یســتمرون فــي البحــث والتقصــي عــن      ٕ وا

لطرائــق العلمیــة للتوصــل إلــى تحقیــق األفضــل لأللعــاب الریاضــیة ، أفضــل الوســائل واألســالیب وا
وذلـــك لغـــرض إیجـــاد بـــدائل تعلیمیـــة تالئـــم األلعـــاب الریاضـــیة ومســـتوى قابلیـــات المتعلمـــین وعلـــى 

  .ضوء اإلمكانات المتوفرة 
هو إن الهدف األساس لعملیة التعلـیم هـو إیصـال المتعلمـین إلـى حالـة مشـابهة لحالـة اللعـب وال  

إذ إن ربــط الـتعلم المهــاري بــالتعلم .  ي بــتعلم المهـارات باألســلوب التكـراري فــي محــیط ثابـت تكتفـ
  .الخططي وكیفیة استخدامه في مواقف اللعب المتغیرة 

وتعد لعبة الكرة الطائرة إحدى األلعاب المنظمة التي تشتمل على مجموعة من المهارات الفنیة    
ل الكبیــر فــي أداء مهاراتهــا مــع أدائهــا الخططــي الــدفاعي الســهلة والصــعبة والمركبــة ذات التــداخ

والهجومي لذا یجب إن یرعى عند تعلم المهارات إن یكـون هنـاك ربـط لـألداء المهـاري مـع األداء 
  .الخططي والتنویع في األداء من مواقع وأوضاع مختلفة  

هـدفها هـو تطـویر إن لكل حالـة مـن مواقـف اللعـب الـدفاعي والهجـومي وتكنیـك األداء المهـاري " 
  ) . ١" (أداء المتعلمین في اللعب للوصول إلى اإلدراك الخططي وتنفیذ المهارات 

وهنا تكمن أهمیة البحث في إن طریقة مواقف اللعـب یمكـن اسـتثمارها باتجـاهین فـي إن واحـد    
مهارات أولهما تعلم المهارات الفنیة وثانیهما تطویر مستوى أداء اللعب من خالل استخدام تلك ال

ــور المعرفــــي مــــن خــــالل اســــتیعاب القواعــــد الفنیــــة  فــــي مواقــــف اللعــــب المتغیــــرة فضــــال عــــن التطــ
  . والخططیة في الوقت نفسه

  
  

                                     
   (1) Linda L . Griffin, Teaching Sport Concepts and Skills, 6.th : (Human Kinetics 1996)   
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  -: مشكلة البحث   ٢ – ١
انطالقــا مــن حقیقــة أن األســالیب التعلیمیــة المتبعــة، تتطلــب تغیــرا لمواكبــة متطلبــات العملیــة      

ســعى القـائمون بالعملیــة التعلیمیــة إلــى تحســین أســالیب الــتعلم التعلیمیـة فــي وقتنــا الحاضــر ، لــذا ی
ــة بــــین المتعلمــــین  ــي الفــــروق الفردیــ ــاد بــــدائل تعلیمیــــة جدیــــدة تراعــ ــة وذلــــك مــــن خــــالل إیجــ المتبعــ

  .واستخدام وسائل تعلیمیة مختلفة 
 ومن المالحظ فـي دروس تعلـم الكـرة الطـائرة ذات المهـارات الهجومیـة والدفاعیـة المتعـددة أن    

بعـــض المهـــارات صـــعبة األداء وذات مواقـــف متغیـــرة أثنـــاء األداء اللعـــب  وهـــي تعطـــى أو تقـــدم 
لجمیع الطالب  بالطریقة ذاتها وبأسلوب محدد متبع فـي كـل المواقـف التعلیمیـة مـن دون مراعـاة 
مـــا بـــین الطـــالب مـــن فـــروق فردیـــة فـــي المســـتوى المعرفـــي، فضـــًال عـــن  كثـــرة عـــدد الطـــالب فـــي 

لــذي یــؤدي إلــى شــعور الطــالب بالملــل ممــا یــؤدي إلــى بــذل جهــد كبیــر وضــیاع الصــف ،األمــر ا
وقت كثیر من الـدرس فـي محاولـة تعلـیم المهـارات الحركیـة ، وهـذه تعـد مشـكلة البـد مـن الوقـوف 
عندها مع إمكانیة تجاوزها من خالل صیغ وبدائل علمیة حدیثـة لـتعلم المهـارات األساسـیة بـالكرة 

ــم  الطــــائرة عــــن طریــــق ممارســــة ــبط تعلــ اللعــــب بتمرینــــات تطبیقیــــة خططیــــة لتعریــــف المــــتعلم ضــ
تقانهـــا مـــن خـــالل خطـــط اللعـــب واســـتیعاب المعرفـــة واســـتخدامها فـــي مواقـــع اللعـــب  ٕ المهـــارات  وا

ا یقـــل زمـــن الـــتعلم والجهـــد لتحقیـــق الـــتعلم واألداء األفضـــل ضـــمن حـــاالت مشـــابهة للعـــب ، وبهـــذ
  .المبذول

   -: أهداف البحث   ٣ – ١
  -:حث ألتعرف على یهدف الب

تأثیر كل من طریقة مواقف اللعب والطریقة التقلیدیة في تعلم مهارة اإلعداد بالكرة الطـائرة    – ١
.  
  نسبة التحسن في أداء مهارة اإلعداد لكل من مواقف اللعب والطریقة التقلیدیة -٢

  -: فروض البحث   ٤ – ١   
ختبـارات القبلیـة والبعدیـة  فـي مسـتوى أداء هناك فروق معنویة ذات داللـة إحصـائیة بـین اال – ١

  .مهارة اإلعداد بالكرة الطائرة  وللمجموعتین التجریبیة والضابطة ولصالح االختبارات البعدیة 
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هنــاك فـــروق معنویـــة ذات داللـــة إحصـــائیة فــي االختبـــارات البعدیـــة  فـــي مســـتوى أداء مهـــارة  -٢
  .یة والضابطة ولصالح المجموعة التجریبیة  اإلعداد بالكرة الطائرة بین المجموعتین التجریب

  -: مجاالت البحث   ٥ – ١
-١٠(أشبال المركز التـدریبي بـالكرة الطـائرة فـي دیـالى بعمـر  -: المجال البشري  ١ – ٥ – ١

  ) م  ٢٠٠٩ -م  ٢٠٠٨( للعام الدراسي /   دیالى /  )١٢
  ) .م١٠/٣/٢٠٠٩(ایةولغ) م٢٠٠٩/  ٢/ ١٠(للمدة    -: المجال ألزماني   ٢ – ٥ – ١
  محافظة دیالى/ القاعة المغلقة  في  -: المجال المكاني   ٣ – ٥ – ١
  -: تحدید المصطلحات    ٦ – ١

  -: ورد في البحث  المصطلح التالي الذي یحتاج إلى إیضاح وهو 
وهي حالة توجیه التعلیم المهاري بأسلوب مشابه لحاالت اللعـب "    -: مواقف اللعب    – ١  
لغایــة منــه تعلــیم الطالــب أداء اللعــب والــذي یســتلزم الجمــع بــین الــوعي واالســتیعاب  واإلدراك ،وا

  . )١("للمعرفة الخططیة وتنفیذ المهارة 
  الباب الثاني

  الدراسات النظریة والدراسات المشابهة - ٢
   :الدراسات النظریة   - ١ – ٢
  ) ٢( :مواقف اللعب ١-١-٢

تقـــان  ان هـــدف المـــدرس أو المـــدرب       ٕ هـــو توصـــیل طالبـــه أو العبیـــه إلـــى تعلـــیم وتطـــویر وا
المهارات الحركیة واستخدامها أثناء اللعب كنـاتج نهـائي للتعلـیم أو التـدریب والتوصـل إلـى تحقیـق 

  .األداء األفضل في اللعب 
لقـــد ظهـــرت مفـــاهیم وأفكـــار جدیـــدة خاضـــعة للتجربـــة علـــى معظـــم األلعـــاب التـــي تعتمـــد األداء    

اذ تعلم المهارات الحركیة مـن خـالل اللعـب ویطلـق علـى هـذه الفكـرة توجیـه .للعب الخططي في ا
دراك  ٕ التعلــیم بطریقــة مواقــف اللعــب ویــتم مــن خاللهــا تعلــیم المهــارات الحركیــة للعبــة واســتیعابها وا

  .  أین تستخدم في اللعب ومجال ومكان ووقت استخدامها 
                                     

)١( Linda , and others , op cit , p 252 
(1).  Linda l . Griffin and Others ; teaching sport  concepts and skill, tactical games  

approach,: (human ken tics ,     U .S .A .,1997).  
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ت وبنفس الوقت حالة مشابهة لحالة اللعـب الواقعیـة وبهذا ال بد من توفیر بیئة لتعلیم المهارا    
  .وتعد هذه الفكرة محاولة لكیفیة اللعب بصورة صحیحة ومؤثرة 

إن بعـــض المدرســـین والمـــدربین یحـــاولون تعلـــیم المهـــارات فـــي مهمـــات خططیـــة أثنـــاء اللعـــب     
اسـتخدامها فـي مواقـع وتوجیه المتعلم إلى توحید أداء المهارة أثنـاء لعبهـا مباشـرة واسـتیعاب كیفیـة 

وتوقیتــات وأوضــاع مختلفــة ، وبهــذا نســاعد المــتعلم علــى التوقیــت الصــحیح فــي المكــان والزمــان 
ــذها فـــي مواقـــف اللعــــب  ــبق ونفـ ــة الـــتحكم والســـیطرة علـــى الكـــرة الن المـــتعلم سـ مكانیـ ٕ المحـــددین وا

اشــرة وبــنفس المتغیــرة وان هــذه الطریقــة ســتعطي أثــارة وتشــویق للمــتعلم عــن طریــق تعلــم اللعــب مب
  .  الوقت لها وظیفة دافعیة

  -:المهارات الفنیة بالكرة الطائرة ٢-١-٢
  ) .اإلعداد(مهارة التمریر من فوق الرأس إلى األعلى إماما 

هـــي تهیئـــة الكـــرات المناســـبة إلـــى المهـــاجمین فـــي جمیـــع المراكـــز حتـــى یتســـنى لهـــم الهجـــوم "    
أنـواع التمریـر اسـتعماال وضـمانا لسـهولة أدائـه  واختراق دفاع الفریـق المنـافس ، وكـذلك هـي أكثـر

وتعــد أساســا ومفتاحــا لجمیــع التمریــرات اذ یتوقــف أداء اغلــب التمریــرات للكــرة الطــائرة علــى إتقــان 
أداء هــذا النــوع مــن التمریــر مــن حیــث االرتفــاع والبعــد واالتجــاه وحتــى تكــون لــدى األغلبیــة القــدرة 

بالنســبة %) ٢٠(ا فــي أثنــاء اللعــب ، وتحتــل نســبة علـى مواجهــة كافــة الظــروف التــي یتعــرض لهـ
  .)١(" لبقیة المهارات 

  .وبالرغم من إن تسلسلها هو ثالث مهارة إال أنها تعد األولى في تعلم اللعبة 
بـــدون مهـــارة اإلعـــداد ال یمكـــن صـــنع أي هجـــوم جیـــد مهمـــا كـــان مســـتوى الفریـــق الن الضـــرب " 

اد وتنوعــه مـن حیـث البعــد والقـرب واالرتفـاع عــن السـاحق یحتـاج إلــى درجـة عالیـة مــن دقـة اإلعـد
مســـتوى الحافـــة العلیـــا للشـــبكة وهـــذا ال یـــأتي إال عـــن طریـــق التمـــرین المســـتمر والمتواصـــل لهـــذه 
المهـارة إلتقانهـا وأدائهـا بالشـكل المطلــوب مـن قبـل جمیـع أفـراد الفریــق بسـبب مواقـف اللعـب التــي 

  . )١("تتبدل أحیانا 

                                     
  .  ٧٣ص ) ٢٠٠٦عمان ، المعتز للنشر والتوزیع ، : ( الكرة الطائرة مبادئها وتطبیقاتها المیدانیة سعد حماد ألجمیلي ؛  )١(
رسالة ماجستیر : ( صبحي نمر محمود ؛ تقویم تشكیالت حائط الصد المقابلة ألنواع اإلعداد للضربة الساحقة بالكرة الطائرة  )١(

 .٥٩ص) ١٩٩٠التربیة الریاضیة ،جامعة الموصل ، ، كلیة 
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اد مــن أكثــر مواقــف اللعــب حساســیة حیــث یتوقــف علیهــا هجــوم الفریــق وعلیــه تعــد مهــارة اإلعــد" 
  .)٢(" وطریقة أدائها ویعد الفریق محظوظا إذا تواجد ضمن صفوفه أكثر من العب معد 

طـــابع  مناولـــة للكـــرة مـــن األعلـــى ذات( ممـــا تقـــدم یعـــرف الباحـــث مهـــارة اإلعـــداد إجرائیـــا  بأنهـــا 
صال الكرة بدقة إلى الالعـب الـذي یقـوم بعملیـة خططي یؤدیها العب متخصص هدفه الرئیس إی

  )  .الهجوم 
  ):اإلعداد(أس إلى األعلى أماما للتمریر من فوق الر ) الفني(األداء الحركي  ٣-١-٢
  )٣(:تمر هذه المهارة بثالثة مراحل هي  
  -:المرحلة التمهیدیة  -١

الركبتـان مثنیتـان قلـیال ، وفیها یقف الالعب والقدمان بأتساع الحوض واحـدة تسـبق األخـرى،     
ثقـــل الجســـم ـمــوزع علـــى القـــدمین بالتســـاوي ، الجـــذع مائـــل قلـــیال لألمـــام ، الـــرأس عمـــودي علـــى 
مســتوى الكتفــین والنظــر فــي اتجــاه خــط ســیر الكــرة ، الــذراعان مثنیــان قلــیال وأمــام الجســم یؤشــران 

صــابع منتشــرة وغیــر لألســفل وللخــارج ویشــكل الســاعد والعضــد زاویــة حــادة والیــدان مفتوحــان واأل
  . یوضح ذلك ) ٢(متصلبة ومقعرة على شكل الكرة والشكل 

  -:القسم الرئیسي  -٢
ســم تقریبــا عــن مســتوى الــرأس تتحــرك الیــدان إلــى ) ٢٠-١٥(عنــد وصــول الكــرة إلــى ارتفــاع     

أعلــى قلــیال الســتقبال الكــرة ، وعنــد مالمســتها ســالمیات األصــابع تقــوم الــذراعان بحركــة رجوعیــة 
یفــة تمهیــدا لنقرهــا فــي االتجــاه المطلــوب فتغطــي ســالمیات األصــابع النصــف الخلفــي الســفلي خف

للكــرة وهـمـا متباعــدان وفــي مســتوى واحــد مــع مراعــاة المســافة بــین اإلبهــام والســبابة وعنــد لحظــة 
المالمســة یجــب أن تكــون األصــابع مشــدودة وتــؤدي التمریــرة بمــد جمیــع مفاصــل الجســم والعقبــین 

لجــذع والــذراعین ، بحیــث یتناســب فــرد أجــزاء الجســم مــع المســافة واالرتفــاع واالتجــاه والــركبتین وا
المــراد تمریــر وتوجیــه الكــرة إلیــه وكمــا یجــب اســتمرار حركــة الــذراعین خلــف الكــرة إلعطائهــا القــوة 

  .    المطلوبة والمناسبة 
  -:القسم الختامي  -٣

                                     
 ٧٦ص) ١٩٩٦اربد دار األمل للنشر ،: (الحدیث في الكرة الطائرة ،تاریخ ،مهارات ،تدریب محمد خیر الحوراني ؛  )٢(
 .٩٥- ٩٤ص)  ١٩٩٦للطباعة والنشر ،  عمان ، دار الفكر(  ١، ط موسوعة الكرة الطائرة الحدیثة،:أكرم زكي خطایبة  )٣(
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راعین علــى الالعــب المحافظــة علــى توازنــه بعــد تنفیــذ التمریــرة وفــرد جمیــع أجــزاء الجســم والــذ    
والتحكم بالجسم في نهایـة الحركـة وذلـك بنقـل الرجـل الخلفیـة لإلمـام واسـتعداد السـتقبال الكـرة مـن 

  .الزمیل أو من الفریق الخصم 
  الباب الثالث

  :نهجیة البحث وجراءته المیدانیة م -٣
  :منهج البحث ١-٣

أســلوب للتفكیــر "  فــالمنهج هــو. ئمتــه لطبیعــة المشــكلةاســتخدم الباحــث المــنهج التجریبــي لمال    
والعمل یعتمده الباحث لتنظیم أفكاره وتحلیلها وعرضها بهدف الوصول إلى نتائج وحقائق مقبولة 

  .)١("حول الظاهرة موضوعة البحث 
ــیة المــــؤثرة فـــــي المتغیـــــر أو " والمــــنهج التجریبـــــي هــــو      ـــل العوامــــل األساســـ ـــبط كــ ـــة لضـ محاولــ

التابعة في التجربة عدا عامال واحدا یتحكم فیه الباحث ویغیره علـى نحـو معـین بقصـد  المتغیرات
 .   )٢("تحدید وقیاس تأثیره على المتغیر أو المتغیرات التابعة 

    -:عینة البحث  ٢-٣
تـم اختیـار عینـة البحـث بالطریقـة العمدیـة مـن أشـبال المركـز التـدریبي للكـرة الطـائرة فـي دیـالى    

قسمت عشـوائیا إلـى . متعلما ) ١٤(، وعددهم ) ١٢-١٠(مرحلة عمریة تراوحت بین وهم ضمن 
ــبعة متعلمـــین والثانیـــة ضـــابطة وعـــددهم ) ٧(مجمـــوعتین األولـــى تجریبیـــة وعـــددهم  ــبعة ) ٧(ســ ســ

  .متعلمین أیضا 
  
  
  
  
  

                                     
عمان ، دار : (  ١ط.  ) النظریة والتطبیق (مناهج وأسالیب البحث العلمي ربحي مصطفى علیان وعثمان محمد غنیم ؛  )١(

 .       ٥٢ص)  ٢٠٠٠صفاء للنشر والتوزیع ، 
)  ١٩٩٣القاهرة ، دار النهضة ، : ( مناهج البحث في التربیة وعلم النفس جابر عبد الحمید واحمد خیري كاظم ؛  )٢(

 .١٠٥ص
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  :التصمیم التجریبي  ٣-٣
 –لــي االختبـار القب ذات) تجریبیـة وضـابطة(اسـتخدم الباحـث تصـمیم المجمـوعتین المتكــافئتین    

  :وهي على التوالي . البعدي 
متعلمــین وتسـتخدم طریقــة مواقـف اللعــب لـتعلم مهــارة ) ٧(وعـددهم  :المجموعـة التجریبیــة  -١

  .اإلعداد بالكرة الطائرة 
) التكـــراري(متعلمـــین وتســتخدم طریقـــة الـــتعلم المتبـــع ) ٧(وعـــددهم  :المجموعــة الضـــابطة  -٢

  . ائرة لتعلم مهارة اإلعداد بالكرة الط
  :تكافؤ مجموعتي البحث  ٤-٣
لتجنـب العوامــل التــي قـد تــؤثر فــي نتــائج التجربـة وحتــى یســتطیع الباحـث إن یرجــع الفــروق بــین   

المجمـوعتین التجریبیــة والضــابطة إلـى العامــل التجریبــي وألجــل تحقیـق التكــافؤ فــي مســتوى األداء 
راء التكـافؤ بـین المجمـوعتین وكمـا موضـح المهاري لمهارة اإلعداد بالكرة الطـائرة قـام الباحـث بـأج

  )   .١(في جدول 
  )١(جدول 

المحسوبة والجدولیة لمستوى األداء المهاري لمهارة ) T(یوضح المعالم اإلحصائیة الختبار التكافؤ وقیمة 
  .اإلعداد بالكرة الطائرة 

 ت

  المعالجات
  
  

 المتغیر

وحدة 
 القیاس

 المجموعة التجریبیة
  المجموعة
 الضابطة

 )T(مة قی
 الداللة

 الجدولیة المحسوبة ع س ع س

١ 
مهارة 
 اإلعداد

 عشوائي ٢.١٧ ٠.٦١٢ ٠.٩٧٥ ٢.٤٢ ٠.٧٥٥ ٢.٧١ درجة

  -:وسائل جمع المعلومات  ٥- ٣
  -:لغرض إجراء البحث استعان الباحث بالوسائل التالیة     
  االختبار المهاري.  
  استمارة التسجیل.  
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   -:خدمة في البحث األجهزة واألدوات المست ٦- ٣
 ساعة توقیت الكترونیة نوع)SONY.(  
 ١٠(كرات طائرة عدد. (  
  شریط الصق ملون لتخطیط مناطق االختبار.  
  م) ٥(شریط قیاس بطول .  
  صافرة نوع)FOX.(  
 ملعب كرة طائرة قانوني.  

   -:االختبار المهاري  ٧- ٣
  )١(: اختبار التمریر إلى الحائط ١- ٧- ٣

   التمریر إلى الحائط -: اسم االختبار      
  .قیاس مستوى األداء المهاري لمهارة اإلعداد بالكرة الطائرة  -:الغرض من االختبار     
   -:اإلجراءات     
  یقف المختبر في مواجهة الحائط ممسكا الكرة بالیدین  
  البـــدء یقـــوم برمـــي الكـــرة بالیـــدین نحـــو المربـــع المرســـوم علـــى الحـــائط ، عنــد إعطـــاء إشـــارة

وعنـــدما ترتـــد الكـــرة إلیـــه یقـــوم بإرجاعهـــا إلـــى المربـــع عـــن طریـــق تمریرهـــا بالیـــدین بطریقـــة 
  .قانونیة في الكرة الطائرة ، وذلك قبل أن تسقط الكرة على األرض 

  ٦٠(ت خالل دقیقة واحدة التمریرایقوم المختبر بالتمریر على المربع اكبر عدد من(. 
 یحتسب للمختبر عدد التمریرات القانونیة. 

  إذا فقد المختبر الكرة أثناء التمریر فأنه یستعیدها ثم یستأنف االختبار برمي الكرة بالیـدین
 . نحو المربع أوال ثم یستمر في التمریر بعد ذلك 

  فـــي بدایــة االختبـــار ، ال یحتســب رمــي الكـــرة بالیــدین علـــى المربــع المرســوم علـــى الحــائط
 .وكذلك عندما یفقد المختبر الكرة كتمریرة من التمریرات 

  نما توجد منطقة للتمریر یتحرك المختبر فیها ٕ  .ال یوجد خط للبدء في هذا االختبار وا
  

                                     
 .٩٣ص )  ١٩٩٩القاھرة ، دار الفكر العربي ،: (  عصام الوشاحي ؛ المبادئ التعلیمیة بالكرة الطائرة  )١(
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   :التسجیل    
  تحتســـب للمختبـــر عـــدد التمریـــرات الصـــحیحة التـــي تلمـــس فیهـــا الكـــرة المربـــع المرســـوم علــــى

  .الحائط 
 طى درجة واحدة لكل تمریرة صحیحة تلمس المربع المرسوم على الحائط تع.  
  درجة المختبر في االختبار هي مجموع الدرجات التي یحصل علیها. 

  ) .١(وكما موضح بالشكل 
  

  إقدام) ٥(                    
  حائط أملس            مربع                   

  
  دام                          إق) ٥(                            

  قدم ) ١١(                                               
  منطقة التمریر على المربع 

  
  :ر المهارياألسس العلمیة لالختبا ٧- ٣
   :ثبات االختبار  ١-٧-٣

عـادة االختبـار      ٕ  -tes(لحساب معامل الثبات ثبات االختبار اعتمد الباحث طریقة االختبار وا

re- test (االختبـار بتـاریخ  فقـد طبـق )واعتـاد نفـس االختبـار وفـي نفـس المكـان )  ٢٠٠٩/ ٢/٢
وبحســاب معامــل االرتبــاط البســیط ) ٢٠٠٩/ ٨/٢(أیــام أي بتــاریخ ) ٦(واألدوات المســتعملة بعــد 

بیرســون بــین االختبــار األول والثــاني أظهــرت نتــائج االرتبــاط المحســوبة إن هنــاك عالقــة ارتبــاط 
  .یوضح ذلك ) ٢(الیة بین االختبارین والجدول ع
  :صدق االختبار  ٢-٧-٣

من خالل المعادلة ) الصدق الذاتي (لقد قام الباحث بإیجاد صدق االختبار المهاري بطریقة    
  -:التالیة 

  ثبات االختبار =    الصدق الذاتي             
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بصدق ذاتي عالي وكما موضح في وبعد استخراج نتائج الصدق ظهر بان االختبار یتمتع 
  ) .٢(جدول 

  )٢(جدول 
  یبین معاملي الصدق والثبات

  المعالجات ت
  
 المتغیر

وحدة 
 القیاس

معامل  االختبار الثاني االختبار األول
 تالثبا

معامل الصدق 
 الذاتي

 ع س ع س

 % ٩٢ ٠.٨٦ ٠.٩٦ ١.٧٢ ١.٠٦ ١.٥٦ درجة مهارة اإلعداد ١

  :بار موضوعیة االخت ٣- ٧- ٣
بمــا إن االختبــار المســـتخدم فــي البحـــث واضــح ومفهـــوم مــن جهـــة ویعتمــد علـــى وحــدات قیاســـیة  

  .معلومة بذالك یعد من االختبارات التي تتمتع بموضوعیة عالیة 
  :االختبار القبلي  ٨- ٣

قبـــل بــدء تنفیـــذ المـــنهج ) التجریبیـــة والضــابطة ( تــم إجـــراء االختبــار القبلـــي علــى أفـــراد العینــة    
/  ٢/   ٩(  تعلیمــي وذلــك لتحدیــد مســتوى أداء مهــارة اإلعــداد لــدى عینــة البحــث وذلــك بتــاریخ ال

٢٠٠٩  (.  
   :المنهج التعلیمي تنفیذ  ٨-٣ 

قـــام الباحـــث باإلشـــراف علـــى  بتنفیـــذ المـــنهج التعلیمـــي لمهـــارة اإلعـــداد وهـــو لمـــدة شـــهر واحـــد    
إذ تــم تنفیــذ المــنهج . دقیقــة ) ٦٠(لیمیــة وبواقــع ثــالث وحــدات تعلیمیــة أســبوعیا زمــن الوحــدة التع

) التكــراري(التعلیمــي بطریقــة مواقــف اللعــب علــى المجموعــة التجریبیــة والمــنهج التعلیمــي المتبــع 
  .  على المجموعة الضابطة ومن قبل نفس المدرس 

    :االختبار البعدي  ٩-٣
ــ    ــنهج التعلیمـــي علـــى المجمـــوعتین التجریبیـ ة والضـــابطة تـــم إجـــراء بعـــد االنتهـــاء مـــن تنفیـــذ المـ

االختبار البعدي على أفراد عینة البحث وذلك لتحدید مستوى األداء المهاري لمهارة اإلعداد التي 
وقــد ســعى الباحــث إلــى تهیئــة .  ) ٢٠٠٩/  ٣/  ١٢(ا عینــة البحــث وذلــك بتــاریخ   وصــلت إلیهــ

یـــذ وفریـــق العمـــل الظـــروف نفســـها مـــن حیـــث المكـــان والزمـــان واألدوات المســـتخدمة وطریقـــة التنف
      المساعد
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  :الوسائل اإلحصائیة ١٠- ٣
   -:اعتمد الباحث الوسائل اإلحصائیة التالیة    
  .الوسط الحسابي  -١
  .االنحراف المعیاري -٢
  .للعینات المترابطة المتساویة العدد ) t(اختبار  -٣
  ).بیرسون(معامل االرتباط البسیط  -٤
  ) .SPSS(وم االجتماعیة نظام الحقیبة اإلحصائیة للعل -٥

  - :الباب الرابع 
  - :عرض النتائج وتحلیلها ومناقشتها  - ٤
   -:عرض نتائج  ١-٤ 
ــوعتین  ١-١-٤ ــابیة واالنحرافـــات المعیاریـــة ونســـبة التحســـن للمجمــ ــاط الحسـ عـــرض نتـــائج األوسـ

  .  التجریبیة والضابطة في أالختبارین القبلي والبعدي لمهارة اإلعداد بالكرة الطائرة 
  )٣(جدول 

یبن األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ونسبة التحسن للمجموعتین التجریبیة والضابطة في أالختبارین القبلي والبعدي 
  .لمهارة اإلعداد بالكرة الطائرة 

 ت

  المعالجات
  

 المتغیرات

 المجموعة
  وحدة
 القیاس

  االختبار
 القبلي

  االختبار
 البعدي

  فروق
 األوساط

  نسبة
 التحسن

 ع س ع س

  
١  

 

  
  مهارة
 اإلعداد

  التجریبیة
   

 درجة

٧٣.٦٣ ٧.٥٧ ١.٧٩٩ ١٠.٢٨ ٠.٧٥٥ ٢.٧١ 

  الضابطة
 

٦١.٤٠ ٣.٨٥ ٠.٧٥٦ ٦.٢٧ ٠.٩٧٥ ٢.٤٢ 

) ٢.٧١(إن الوسـط الحسـابي للمجموعـة التجریبیـة فـي االختبـار القبلـي ) ٣(یتبین من الجـدول    
وبــانحراف ) ١٠.٢٨(البعــدي بلــغ الوســط الحســابي  وفــي االختبــار) ٠.٧٥٥(وبــانحراف معیــاري 

ــاط ) ١.٧٩٩(معیــــاري  وبلــــغ الوســــط ) . ٧٣.٦٣( ونســــبة التحســــن ) ٧.٥٧(وبلــــغ فــــروق األوســ
وفــي ) ٠.٩٧٥(وبــانحراف معیــاري ) ٢.٤٢(الحســابي للمجموعــة الضــابطة فــي االختبــار القبلــي 

ــــابي  ـــغ الوســـــط الحســ ــــار البعـــــدي بلـــ ــانحراف معیــــــاري ) ٦.٢٧(االختبـ ـــغ فــــــروق ) ٠.٧٥٦(وبـــ وبلــ
  ) . ٦١.٤٠(ونسبة التحسن ) ٣.٨٥(األوساط 

  ) ٤(جدول 
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المحسوبة والجدولیة وداللة الفروق للمجموعتین التجریبیة ) t(یبین فروق األوساط واالنحرافات المعیاریة للفروق وقیمة 
  والضابطة في مهارة اإلعداد

  المعالجات ت
  

 المتغیرات

  )t(ة قیم            ع ف س ف المجموعة
 

  داللة
 الفروق

 *الجدولیة المحسوبة 

  
١ 

  
  مهارة

 اإلعداد

  التجریبیة
 

١٤.٣٣٠ ١.٣٩٠ ٧.٥٧   
٢.٤٤  

  
 

 معنوي

 معنوي ٢٧.٠٠٠ ٠.٣٧٧ ٣.٨٥ الضابطة

  ٦= ١-٧ودرجة حریة ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة ) ٢.٤٤(الجدولیة ) t(قیمة * 
ـــدول     ــین مـــــن الجــ ــاط للم) ٤(یتبـــ ـــغ إن فـــــروق األوســـ ـــانحراف ) ٧.٥٧(جموعـــــة التجریبیـــــة بلــ وبــ

ـــة ) ١.٣٩٠(معیــــــاري  ـــت قیمـــ ــــة ) t(وبلغـــ ــــة ) .١٤.٣٣٠(الجدولیــ ــــاط للمجموعــ وان فــــــروق األوســ
  ) .٢٧.٠٠٠(الجدولیة ) t(وبلغت قیمة ) ٠.٣٧٧(وبانحراف معیاري ) ٣.٨٥(الضابطة بلغ 

  )٥(جدول 
  موعتین التجریبیة والضابطة في االختبار البعدي للمج) t(یبین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة 

 ت

  المعالجات
  
  

 المتغیرات

  المجموعة
 التجریبیة

  المجموعة
 الضابطة

 )t(قیمة 
  داللة
 الفروق

 الجدولیة المحسوبة ع س ع س

 معنوي ٢.١٧ ٥.٤٠ ٠.٧٥٥ ٦.٢٧ ١.٧٩٩ ١٠.٢٨ مهارة اإلعداد ١

  ١٢= ٢-١٤ودرجة حریة ) ٠.٠٥(ة عند مستوى دالل) ٢.١٧(الجدولیة ) t(قیمة * 
وللمجموع الضـابطة ) ١٠.٢٨(إن الوسط الحسابي للمجموعة التجریبیة ) ٥(یتبین من الجدول   
  .في االختبار البعدي ) ٥.٤٠(المحسوبة بلغت ) t(وقیمة ) ٦.٢٧(

  -:مناقشة النتائج 
عرفــة  تــأثیر لغـرض التعــرف علــى مـدى تحقیــق األهــداف التـي یتقصــى عنهــا الباحـث ، فــي م    

فـي اكتسـاب الـتعلم لمهـارة اإلعـداد بـالكرة الطـائرة ) التكراري(طریقتي مواقف اللعب والتعلم المتبع 
  .ومعرفة أفضل طریقة تعلیمیة وصوال إلى تعلم مؤثر وفعال . 

التــي تبــین األوســاط الحســابیة القبلیــة والبعدیــة ونســبة ) ٣،٤(ویتضـح ذلــك مــن خــالل الجــداول    
  .صلة وللمجموعتین في مستوى أداء مهارة اإلعداد بالكرة الطائرة التحسن الحا
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ــة التقلیدیــــة المتبعـــة ومـــن خــــالل     ــة مواقــــف اللعـــب والطریقـ ویعـــزو الباحـــث ذلــــك إلـــى إن طریقـ
وحـــداتها التعلیمیـــة قـــد أظهـــرت كفایـــة مـــن حـــث الـــزمن المخصـــص وشـــمولیتها بتمـــارین تطبیقیـــة 

وان اســتمراریة . بطریقــة مختلفــة عــن األخــرى " كــن كــالمتنوعــة علــى تعلــم المهــارة قیــد البحــث ول
األداء ونوع المهـام والواجبـات المتنوعـة والمصـاحبة لـألداء والتغذیـة الراجعـة جـاءت منسـجمة مـع 

  .إستراتیجیة التعلم بهاتین الطریقتین 
ة إذ إن إتباع الطریقة الصحیحة في التعلم مـن خـالل الشـرح والعـرض والتـدریبات علـى المهـار "   

وتزویـــد المـــتعلم بالتغذیـــة الراجعـــة وغیرهـــا تزیـــد مـــن دافعیـــة المـــتعلم وتحثـــه علـــى األداء الصـــحیح 
  .)١(" برغبة واندفاع 

كمــا إن ظهــور نســـب تحســن متفاوتــة بـــین وهــذا شـــيء طبیعــي نتیجــة اخـــتالف طبیعــة التحـــرك   
" ة تــأثیر كــالمنهــا ، وبهــذا تحقــق الهــدف األول فــي معرفــ" والممارســة واألهــداف والمضــمون لكــال

  . من الطریقتین على تعلم مهارة اإلعداد بالكرة الطائرة 
ولغــرض التعــرف علــى أفضــل طریقــة تعلیمیــة الكتســاب وتعلــم مهــارة اإلعــداد بــالكرة الطــائرة ،    

ویعــزو الباحــث ذلــك ) . ٥(وكمــا موضــح فــي جــدول . فقــد جــاءت النتــائج متباینــة بــین الطــریقتین 
إذ إن مهـــارة اإلعـــداد مـــن المهـــارات . ا وصـــنفها وكیفیـــة التحـــرك بهـــا إلـــى طبیعـــة المهـــارة ونوعهـــ

المفتوحــة ذات المحــیط المتغیــر والمواقــف المواقــف المتنوعــة ، لــذا جــاءت طریقــة مواقــف اللعــب 
أفضل في تعلم مهارة اإلعداد ونسبة التحسن فیها أعلى إذ إن لهذه الطریقة ممارسة وتكرار على 

ــة د ــارة مــــن مواقــــع مختلفــ اخــــل الملعــــب فــــي حــــین إن طریقــــة الــــتعلم المتبــــع یســــتخدم التكــــرار المهــ
  .المستمر للمهارة من نفس الموقع 

إن تمرینـات موافــق اللعـب تــم مـن خــالل أداء محـاوالت متنوعــة ومواقـف متغیــرة ومواقـع ثابتــة "   
  .)١("ومتغیرة وبشكل تنافسي وضمن إمكانیات وقدرات المتعلمین 

للعــب هــي اقتــراب مشــجع للمتعلمــین لحــل المهمــات الخططیــة وربــط إن طریقــة مواقــف ا"        
متماســك بــین تعلــم المهــارات والخطــط وهــذا االقتــراب لــتعلم وتطــویر المهــارات هــو تحــرك المــتعلم 
ضمن خطوات متدرجة تعلمه كیف یمـارس اللعـب ، وان الغایـة مـن اسـتخدامها هـو لتطـویر أداء 

                                     
والتطور من خالل الخیارات التنظیمیة المكانیة . ظافر ھاشم ألكاظمي ؛ األسلوب التدریسي المتداخل وتأثیره في التعلم  )١(

 . ٥٧ص) ٢٠٠٢كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة بغداد ، أطروحة دكتوراه ، (   :لبیئة تعلم التنس 
1 Schmidt, A. Richard, and Timothy lee ; Motor Control and Learning, :(  4.th, Edition: 
(Human Ken tics, 2005) .p.213.  
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١٤٧

ــي  أثنــــاء ال ــارات   وفــ ــل بــــین اإلدراك المتعلمــــین فــــي المهــ لعــــب بــــنفس الوقــــت مــــن خــــالل التفاعــ
  .)٢("الخططي وتنفیذ المهارة 

إن هـــذا قـــد یســـاعد علـــى زیـــادة نســـب نجـــاح المحـــاوالت خـــالل األداء ممـــا أدى إلـــى اكتســـاب    
المهارة بشكل جید وبالتالي تطور القدرة المهاریة والسیطرة والتحكم لدى المـتعلم وصـوال إلـى تعلـم 

  .أفضل 
  خامسالباب ال

   -:االستنتاجات ١-٥
  -:بعد الحصول على النتائج توصل الباحث ما یأتي     

فــي تعلــم ) التكــراري(هنــاك تــأثیر ایجــابي لطریقتــي الــتعلم عــن طریــق مواقــف اللعــب والمتبــع  -١
  .مهارة اإلعداد بالكرة الطائرة 

فـي تعلـم ) لتكراريا(هناك تفوق لمجموعة التعلم عن طریق مواقف اللعب على التعلم المتبع  -٢
  .مهارة اإلعداد بالكرة الطائرة 

  .هناك نسب تطور متباینة في التأثیر على تعلم مهارة اإلعداد بالكرة الطائرة  -٣
  )التكراري(كانت نسبة التطور لطریقة مواقف اللعب اعلي منها في طریقة التعلم المتبع  -٤
  -:التوصیات  ٢-٥

  -:لباحث بما یأتي وفي ضوء استنتاجات البحث یوصي ا   
فــي  تعلــم األداء )) التكــراري(مواقــف اللعــب ،المتبــع ( التأكیــد علــى اســتخدام طریقتــي الــتعلم  -١

  .الفني لمهارة اإلعداد 
إجـــراء بحـــوث ودراســـات باســـتخدام الـــتعلم عـــن طریـــق مواقـــف ومقارنتهـــا بطرائـــق تعلـــم أخـــرى  -٢

  .ولفعالیات فردیة وجماعیة
ســتخدام الــتعلم عــن طریــق مواقــف اللعــب لتعلــیم مهــارات وبألعــاب إجــراء بحــوث ودراســات با -٣

  . وفعالیات أخرى
  
  

                                     
2- Rink . j. E. and Frank , K,E, Implication for practice and research, Journal of teaching, 
ph ( 1996) ..  
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  :واألجنبیةالمصادر العربیة 
  عمان ، دار الفكر للطباعة والنشر ، (  ١، ط موسوعة الكرة الطائرة الحدیثة،:أكرم زكي خطایبة

١٩٩٦.(  
  القاهرة ، دار النهضة : ( النفس مناهج البحث في التربیة وعلم جابر عبد الحمید واحمد خیري كاظم ؛

 ،١٩٩٣ .(  
  ١ط.  ) النظریة والتطبیق (مناهج وأسالیب البحث العلمي ربحي مصطفى علیان وعثمان محمد غنیم ؛ 

 )  .       ٢٠٠٠عمان ، دار صفاء للنشر والتوزیع ، : ( 

  المعتز للنشر والتوزیع ، عمان ، : ( الكرة الطائرة مبادئها وتطبیقاتها المیدانیة سعد حماد ألجمیلي ؛
٢٠٠٦ (  

  صبحي نمر محمود ؛ تقویم تشكیالت حائط الصد المقابلة ألنواع اإلعداد للضربة الساحقة بالكرة
  ). ١٩٩٠رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة الریاضیة ،جامعة الموصل ، : ( الطائرة 

  والتطــور مــن خــالل الخیــارات . ظــافر هاشــم ألكــاظمي ؛ األســلوب التدریســي المتــداخل وتــأثیره فــي الــتعلم
ـــة تعلـــم التـــنس  ــة لبیئ ـــة المكانیـ ـــة التربیـــة الریاضـــیة ، جامعـــة بغــــداد ، :( التنظیمی ـــوراه ، كلی أطروحــــة دكت

٢٠٠٢. (  
  ١٩٩٩القاهرة ، دار الفكر العربي ،: (  عصام الوشاحي ؛ المبادئ التعلیمیة بالكرة الطائرة .(  
  اربد دار األمل للنشر : (طائرة ،تاریخ ،مهارات ،تدریب الحدیث في الكرة المحمد خیر الحوراني ؛

،١٩٩٦ ( 
   - Linda L . Griffin, Teaching Sport Concepts and Skills, 6.th : (Human 

Kinetics 1996 )  
- Linda l . Griffin and Others ; teaching sport  concepts and skill, tactical 
games  approach,: (human ken tics ,     U .S .A .,1997)..  

     -Schmidt, A. Richard, and Timothy lee ; Motor Control and Learning, :(  4.th, 
Edition: (Human Ken tics, 2005) .  
 Rink . j. E. and Frank , K,E, Implication for practice and research, Journal 
of teaching, ph  ( 1996) ..  
   


