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 محن الرحميبسم هللا الر  

 
 

 َعَلىَّ  َأْنَعْمتَ  ٱلَِّتى   ِنْعَمَتكَ  َأْشُكرَ  َأنْ  َأْوِزْعِنى   َرب  } 

ِلَدىَّ  َوَعَلى   ِلحا   َأْعَملَ  َوَأنْ  وَ  هُ  صَ   َوَأْدِخْلِنى َتْرَضى 

ِلِحينَ  ِعَباِدكَ  ِفى ِبَرْحَمِتكَ   { ٱلصَّ 

 
 

 صدق اهلل العظيم 

 (19)، آية  سورة النمل
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  إقرار المشرف  
 ة ......د أن هذه الرسالة الموسومشهأ      

فاعلية وسائل مساعدة يف تعلم واحتفاا  ععاا ااراا اال اسساساية ) 
 الماجسةتير  المقدمةة مةن لبةل بالةب  (طاب  اسو  متسسا لعالكرة الطائرة 

تحةةت أشةةراف  فةة  كليةةة التربيةةة امساسةةيةة لسةةم التربيةةة  ت( جةةر محمددت فوقيددن حسدد )
الرياضية ة جامعة ديالى، وه  جزء من متبلبات نيل درجة الماجستير فة  التربيةة 

 .الرياضية

 
 

  مجاهت حميت رشيتت  م. .أ    
 رئاسة جامعة ديالى        
 2014ة   ة           

 
 للمنالشة : الرسالةرشح هذه أبناءا  على التعليمات والتوصيات المتوافرة  

 
 

 قرات جبار سعت اهلل  أ. ت                               
 معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا                                 

 ديالىىكلية التربية االساسية ة جامعة                                     
                                                  /   /2014 
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 المقوم اللغوي إقرار 

 
 .... الرسالة الموسومة هذه أشهت أ 

فاعلية وسائل مساعدة يف تعلم واحتفا  ععا اارا اال اسساسية )
محمت تقدم بها بالب الماجستير) الت  (طب  اسو  متسس لعالكرة الطائرة 

 لومت لغويا من لبل  ، وه  سليمة من الناحية اللغوية .لد  (فوقين حس 
 
 
 
 
 
 

 الفوقيع :                                                
 عثما  رحم  حميت االركي االسم :                                                  

 تكفوراسفاذ  اللقب العلمي :                                          
 االصمعي/كلية الفربية  /الجامعة : تيالى                                               
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 العلميإقرار المقوم 
 

 .... الرسالة الموسومة هذه أشهت أ 
فاعلية وسائل مساعدة يف تعلم واحتفا  ععا اارا اال اسساسية )  

حممد الت  تقدم بها بالب الماجستير) (طب  اسو  متسس لعالكرة الطائرة 
 من لبل  ، وه  سليمة من الناحية العلمية . لومت علميا  لد ( تسفيق حسن

 
 
 
 
 
 
 

 الفوقيع :                                                
  االسم :                                                  

  اللقب العلمي :                                          
 الجامعة :                                                
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 المناقشة والفقويم اقرار لجنة 

فاعلية  )  .... نشهد نحن اعضاء لجنة المنالشة والتقويم ابلعنا على الرسالة الموسومة بة
وسائل مساعدة يف تعلم واحتفا  ععا اارا اال اسساسية عالكرة 

ف   (محمت فوقين حس  )  ولةةد نالشنا البالةةب (طب  اسو  متسس لالطائرة 
التربية علوم محتوياتها وفيما له عاللة بها ، ونقر انها جديرة لنيل درجة الماجستير ف  

 الرياضية.

 

 الفوقيع                                                     الفوقيع         
 أ.م.ت بسمة نعيم محس                                   أ.م.ت نجالء عباس نصيف 

 عضوأ                                                                            عضوأ              

        /   /2014                                                          /   /2014 

 الفوقيع                                            
 أ.ت ماجتة حميت كمبش                                   

 رئيس اللجنة                                   
                                         /   /2014 
 
 جامعة تيالى –تقت الرسالة م  مجلس كلية الفربية االساسية ص

   2014/   بجلسفه المرقمة . ................  قي     /  
 

 الفوقيع                           
 أ.م.ت حافم جاسم عزيز                          

 جامعة تيالى/عميت كلية الفربية االساسية                              
/   /                                                2014 
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 االهتاء
 .المرسلين ..شفيع االمة وخاتم الى 

 العزيزة أدامها اهلل ام الى القلب النابض بالحنان .. 

 العزيز ادامه اهلل لنا اب .. الى من لُه الحب الخالص ...

 حفظها اهلل  زوجت الى الحبيبة الت  عاشت مع  ف  السراء والضراء ... 

 رعاهم اهلل ومنيرةمصبفى   .العباد وثمرة الفؤاد ...الى هدية رب 

 ت  أعزهم اهللااخو اخوان  و الى سند الحياة ف  الشد والرخاء ... 

 الى كل من علمن  حرفا ... أساتذت  المحترمون وفقهم اهلل

 غزوان الدكتور  صديق .... زرع ف َّ الثقة والبموحمن الى 

 ... الى أصدلاء الماض  والحاضر والحياة االبدية

 ...اهدي لهم جهدي المتواضع

 

 

 حممد
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 امفنا شكر و                 

 بسم اهلل الرحم  الرحيم

 ))ولئ  شكرفم ألزيتنكم((

هلل رب العالمي  وما فوقيقي وال اعفصامي أال باهلل علية فوكلت وهو نعم  الحمت      
       واسلم على سيت الخلن وحبيب اهلل محمت ب  عبتاهلل  يالمولى ونعم النصير، واصل

وعلى أل بيت رسول اهلل الطيبي  الطاهري  وصحبه الميامي  (  صل اهلل علية وسلم )
 وبعت.

.  تقدم بالشكر والعرفان هللأ اال انأول درجة من درجات العلم  ارتق ال يسعن  وأنا      
الذي منحن  الصحة والصبر على العمل وبذل الجهد لمواصلة المسيرة ف  هذه الدراسة . 

 من واجب العرفان والتقدير يتقدم الباحث بالشكر الجزيل الى عمادة كلية التربية االساسية و 
 .(جاسم عزيز حافم )ة جامعة ديالى بشخص عميدها االستاذ المساعد الدكتور

كما يدعون  واجب الوفاء والعرفان بالجميل ان الدم شكري وامتنان  للمشرف على هذه       
لما ابداه من مالحظات وتوجيهات  ( مجاهت حميت رشيت )المساعد الدكتور الرسالة االستاذ 

كانت خير عون ف  ترصين هذا البحث متمنيا من اهلل العل  القدير ان يجزيه خير الجزاء 
 ويمنحه الصحة والعمر المديد.

( جبارقرات واالستاذ الدكتور) (نبيل محموت)الدكتوراالستاذ واتقدم بالشكر والعرفان الى      
 قاينواالستاذ الدكتور )( صالحغازي )واالستاذ الدكتور (عبت الرحم  ناصر)الدكتورواالستاذ 
واالستاذ المساعد  (مها محمت)الدكتورواالستاذ  ()ماجتة حميت واالستاذ الدكتور (السامرائي
كان لهم الدور الكبير ف   نالذي( )قيس جيات واالستاذ المساعد الدكتور (ايات حميتالدكتور)

اتاحة الفرصة إلتمام دراست  العليا وتقديم يد العون والمساعدة والمشورة العلمية فجزاهم اهلل 
الذي ساعد  (محمت وليت)الدكتور الىوامتنان  كما يسعدن  ان الدم شكري  ،عن  خير الجزاء

فجزاه اهلل  ايام الدراسة وكان خير عون بيلة الباحث كثيرا  ف  اتمام المعالجات االحصائية
 (ناظم احمت عكاب ) االخ االستاذ ان الىعن  خير جزاء . ويتقدم الباحث بالشكر واالمتن
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ولم يبخل ف  مساعدة الباحث من حيث توفير المصادر والمشورة العلمية  الذي كان لُه الدور
اخ  وصديق  العزيز اتقدم بالشكر الجزيل الى و  عن  باي معلومة فجزاه اهلل خير جزاء ،

لرسالة او له الفضل الكبير ف  بباعة   ف  اكمال دراست  دتلمسان (غزوا  عتنا ) الدكتور
اهلل  خير عون  ل  ف  انجاز عمل  فجزاه وكانلم يفارلن   يوكان سندي دائما وظل  الذ

 .عن  خير الجزاء 

،  مؤيت،  خماس،  سرتاركما يتقدم الباحث بالشكر والتقدير الى زمالء الدراسة االعزاء )    
 . وهتيل (،  رشا،  غيت،  احمت،  ايسر،  محمت

 متوسبة االنتصار للبنين والكادر التدريس الى ادارة كما يسرن  ان الدم شكري وامتنان      
جبار يحيى و  ) ادةواتوجه بالشكر الى الس المساعد لجهودهم وتعاونهم الجدي ولفريق العمل

 . الدوامواتوجه بالشكر لعينة البحث لاللتزام واالنضباب ف   (بشار اسماعيل و علي خالت

ويتقدم الباحث بالشكر والتقدير الى لسم الدراسات العليا ومكتبة كلية التربية االساسية     
بة كلية التربية الرياضية ة جامعة بغداد ومكتبة كلية التربية الرياضية ة جامعة ديالى ومكت

لتوفيرها المصادر والمراجع الالزمة للبحث واسجل للبنات   /ومكتبة كلية التربية الرياضية
لغة االنكليزية الى الالرسالة ملخص شكري وامتنان  للمقوم اللغوي والمقوم العلم  ومترجم 

 والى لجنة المنالشة.

واخيرا  وليس اخرا  يقف الباحث عاجز اللسان عن التعبير عن مشاعر الحب والحنان الى    
يسعن  الالعزيزة و من كانوا خير جليس وتحملون  بيلة مدة الدراسة صبرا  جميال عائلت  

 امامهم اال ان الدم لهم ما وفقن  اهلل اليه ...... وحفظهم اهلل وأدامهم عزا  وسندا  .

. والحمد هلل والشكر هلل فاتن  ذكر اسمه مع شكري وتقديري كل من ساعدن  و وعذرا  الى    
اوال  واخرا  . وأخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل على سيدنا محمد وال بيته 

 البيبين الباهرين وصحابته الميامين .

 

 الباحث               
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 ملخص الرسالة عاللغة العرعية  

فاعلية وسائل مساعدة يف تعلم واحتفا  ععا اارا اال اسساسية 
 طب  اسو  ااتسس لعالكرة الطائرة 
 لباحثا

 محمت فوقين حس 

 المشرف

 مجاهت حميت رشيت ت .م . أ

 -اشفملت الرسالة على خمسة ابواب هي : 

  -: فهواهميث حالبمقتمة  -الباب االول : 

تناول الباحث اهمية التعلم ف  تقدم المجال الرياض  من خالل االرتكاز على االسس      
العلمية المتبورة واالفكار الحديثة ومنها الوسائل التعليمية المساعدة ف  العملية التعليمية 

بعض المهارات االساسية بالكرة البائرة وخاصة للمبتدئين االيجاب  ف  تعلم  واثرهاواهميتها 
الولت الختزال نعكاس هذا التبور ف  مستوى االداء على العملية التعليمية برمتها ومدى ا
كونها عامال للمتعة والتشويق ، ثم تبرق الباحث الى لعبة الكرة البائرة  عن فضال  والجهد 

وزارة التربية حسب المنهج المعد من بوتصنيف المهارات االساسية واختيار المالئم منها 
 ة وتعلمها وفقا للوسائل الت  اعدها الباحث ثم معرفة نسبة االحتفاظ بها . المتوسب للمرحلة

 -مشكلة البحث : 

لمنتخب تربية  ا  ومدرب ا  تكمن مشكلة البحث من خالل مالحظة الباحث كونُه مدرس      
، وان البرق التقليدية تعلم المهارات االساسية بالكرة البائرة  ان هناك ضعفا ف ديالى 

وتأخذ ولتا   الدرسف  التنوع واالثارة والتشويق ال تعتمد لد المهارات تلك تعلم المتبعة ف  
المهارات  تعلم ف مساعدة  استخدام وسائل تعليمية لذا ارتأى الباحث ،بويال  وجهدا  اكبر
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واالرتقاء البالب مستوى  رفعمن اجل  درس التربية الرياضيةاالساسية  بالكرة البائرة ف  
 بمستوى اللعبة .

 -هتقا البحث : 

المساعدة ف  تعلم واحتفاظ بعض المهارات امساسية بالكرة  صميم مجموعة من الوسائلت -1
 البائرة لبالب االول المتوسب

المساعدة ف  تعلم واحتفاظ بعض المهارات امساسية بالكرة  عرف على فاعلية الوسائلالت -2
 بالب االول المتوسب .البائرة ل

 -البحث :  قروض

لصالح االختبار الختبارين القبل  والبعدي ذات داللة إحصائية بين امعنوية هناك فروق   -1
و للمجموعتين التجريبية و الضاببة ف  تعلم بعض المهارات االساسية بالكرة البعدي 
 . البائرة

ختبار البعدي بين المجموعتين التجريبية و ف  االذات داللة احصائية معنوية هناك فروق -2
 .ف  تعلم بعض المهارات االساسية بالكرة البائرةولصالح المجموعة التجريبية الضاببة 

 
االحتفاظ بين المجموعتين التجريبية  اختباراتف  هناك فروق معنوية ذات داللة احصائية -3

 . ح المجموعة التجريبيةولصالف  بعض المهارات االساسية بالكرة البائرة والضاببة 
 -:  مجاالت البحث

( ف  متوسبة االنتصار للبنين ة : عينة من بالب) الصف االول المتوسب المجال البشري
 محافضة ديالى .

 .(  1/4/2014 ) ولغاية(  1/9/2013 م  )  : المجال الزماني

 : ساحة متوسبة االنتصار للبنين . المجال المكاني
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 -:لسابقة التراسات النظرية وا الباب الثاني : 

الوسائل تناول الباحث ف  القسم االول من هذا الباب الدراسات النظرية لموضوع       
الى التعلم واالحتفاظ ببعض المهارات تبرق  والتعليمية واهميتها ف  عملية التعلم ، 

وتناول الباحث بعض االساسية وكذلك تضمن هذا الباب المهارات االساسية بالكرة البائرة ، 
 وتمت منالشة اوجه التشابه واالختالف مع الدراسة الحالية . السابقةالدراسات 

 -:البحث واجراءافه الميتانية  يةالباب الثالث : منهج

اذ استخدم الباحث المنهج  ، احتوى هذا الباب على منهجية البحث واجراءاته الميدانية     
متوسبة  بالبتصميم المجموعتين المتكافئتين ، اما عينة البحث فكانت من  ذاالتجريب  

وبعد ان  ،مجموعتين تجريبية وضاببة علىلسموا  أبالب( 40وعددهم ) االنتصار للبنين
 /12مل بالتجربة الرئيسة للمدة من )تم العالتكافؤ لعينة البحث اجرى الباحث التجانس و 

 ف  تينوحدتين تعليميوبوالع اسابيع(  8( وبلغت مدتها)2/1/2014) ولغاية (11/2013
 وحدة . (16التعليمية )االسبوع وبلغ مجموع الوحدات 

والوسائل التعليمية الت   االدوات المساعدة ووسائل جمع المعلومات وضم هذا الباب    
والتجربتين االستبالعيتين واالختبارات المستخدمة ف  البحث واالسس العلمية  اعدها الباحث

والوسائل االحصائية المستخدمة  واختبار االحتفاظ لالختبارات واالختبارات القبلية والبعدية
 معالجة البيانات .ل
 

 -: وفحليلهاعرض النفائج ومناقشفها الباب الرابع : 

 البيانية الت  توصل اليها الباحث من خالل الجداول واالشكالتم عرض وتحليل النتائج     
 .استنادا الى المصادر العلمية ومن ثم عمد الباحث الى منالشتها 
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  -:الباب الخامس : االسفنفاجات والفوصيات 
 -م  خالل عرض النفائج وفحليلها ومناقشفها فم الفوصل إلى االسفنفاجات اآلفية:

المساعدة ف  العملية التعليمية اثرت وبشكل كبير ف  تعلم المهارات ان استخدام الوسائل  -1
 .   المبحوثة لدى المجموعة التجريبية

 ثير الوسائل المساعدة ومدى فاعليتها على المنهج التقليدي المتبع ف أظهور افضلية لت  -2
 .ف  المهارات )ليد البحث( مستوى االداء  الدرس على

نجاح استخدام الوسائل التعليمية ل اواضح ا  التجريبية بالتعلم يعد مؤشر ان احتفاظ المجموعة  -3
 رات )ليد البحث( .بالدرس وزيادة تذكر البالب الداء المها

  

 -قي ضوء اسفنفاجات التراسة الحالية يوصي الباحث باالفي : 
وف   تاثيراكونها اكثر  المهارات ليد البحثكيد على استخدام الوسائل المساعدة ف  التعلم أالت -1

 .وتكون جزا  اساسيا  ف  محتوى المنهج الدراس  مختلف مراحل التعلم 

 كرة البائرة .الب االخرىضرورة استخدام الوسائل واالدوات المساعدة ف  تعلم المهارات  -2

ت والوسائل المساعدة لتعلم اكيد على الجهات ذات االختصاص والعاللة بتوفير االدو أالت -3
 .المهارات االخرى لاللعاب الفردية والجماعية 

 .اجراء الدراسات المشابهة على فئات عمرية مختلفة ولكال الجنسين ف  كرة البائرة  -4
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 التعريف بالبحث -1

 مقدمة البحث واهميته 1-1

تتميز التربية البدنية والرياضية بمستوياتها المختلفة وتعدد ممارساتها وأغراضها كون        
إن مشكالتها متجددة ومتغيرة بتغير أنماط البشرية وتقدمها في مدارج الحضارة وتبقى 

افضل الحاجة إلى مواجهتها والتغلب عليها وعالجها ضرورة ملحة سعيًا إلى تحقيق مستوى 
يئة التي تأخذ دورًا متميزًا في الحياة مسألة التعلم والتعليم ، إذ يجب أن ومن العالمات المض

لتقيد بممارسات  تعليمية لمجرد كونها األكثر شيوعًا فانهتم بأمر التجدد والنماء المستمر ، 
 أو ألن أفرادًا بعينهم يؤيدونها أو ألنها عريقة في القدم .

ديد والتوسيع فـي أيجاد البدائل التعليمية وذلـك حرص العديد من الباحثين على التج         
يجب االهتمام بأساليب  التعليملغرض تحقيق أفضل مستوى من التعلم . وألجل زيادة فاعلية 

واحتواء  مستوى المتعلمينم مع ءتنمي القدرة على التعلم من خالل ايجاد حلول مناسبه تتال
درس التربية الرياضية ليكون اكثر فاعلية من خالل االهتمام به اكثر ووضع برامج جديده 

والتشويق واالثارة التي تعد من  ةايجاد روح المنافس خاللوافكار تزيد من تعلم الطالب من 
اكتساب المهارات االساسية لاللعاب  لتسريع عمليةاهم العوامل التشجيعية والممتعة 

 . ضيةالريا

أهم العلوم الرياضية التي تقود  احدعد يمتاز التعلم الحركي بالشمولية والتنوع ، إذ ا     
، لذا يستوجب استخدام أنواع عديدة من الوسائل التعليمية  اداء افضلالمتعلم إلى تحقيق 

هدف التي تؤثر مباشرًا في العملية التعليمية على وفق أساليب تنظيمية الغاية منها تحقيق ال
من خالل استخدام الذي تسعى إليه هذه العملية ، وهو الوصول بالمتعلم إلى أفضل مستوى 

مختلفة تساعد المتعلم على التوصل إلى معرفة تفاصيل أداء أي مهارة  بطرقأجهزة وأدوات 
 بشكل واضح .



 ~ 26~      التعريف بالبحث                                       ........االولالباب 
 

 

 وفعاالً  اً كبير  اً طرائق التعلم الحديث باستخدام الوسائل التعليمية المساعدة دور  لعبتو 
ان استعمال  اذ،  في تعليم المبتدئين المهارات االساسية لجميع االلعاب الفرقية والفردية

 .وسائل مساعدة ولو كانت بسيطة ، تساعد في خلق أفكار جديدة لدى المتعلم 

لعبة كرة الطائرة من االلعاب الفرقية التي يعتمد فيها االداء الجماعي على  وتعد
من اتقان هذه المهارات  همساسية وأن التعلم في اعمار مبكرة يمكناتقان المهارات اال

 ةهذه اللعبة تكمن  بانها اللعبة الوحيدة التي التستطيع مسك الكر  ةن خصوصيإذ إمستقبال 
 ةعلى االرض اثناء اللعب وان مهاراتها تعتمد على اللمس ةواالحتفاظ بها وعدم سقوط الكر 

 ت في عمليه تعليمها للمبتدئين .وتعد هذه العوامل معوقا الواحدة

وسائل مساعدة في عملية تعلم المهارات  ستخدامافي البحث  ةتكمن اهمي وهنا
االساسية  في كرة الطائرة لطالب الصف االول المتوسط على اعتبار ان هذه الفئة العمرية 

المواقف . أذ تساهم في توفير مستقبال هي النواة واالساس في اختيار الالعبين الجيدين
التعليمية وبأشكال متنوعة منها الممارسة الحرة في األداء والممارسة المحددة بوقت حسب 

 ر الجهد والوقت للمتعلم .وتوف   اً طبيعة مرحلة التعلم ، وكذلك تعطي أثارة وتشويق

 

 مشكلة البــــــــحث  1-2

المستوى الفعال الذي كرة الطائرة تتطلب االرتقاء بمستوى التعلم للوصول الى الأن      
باستخدام وسائل مساعدة في التعلم  اتعلى مدى قابلية االستيعاب للمهار  البيؤهل الط

التلبي في كثير من االحيان حاجات جميع قد التي لكون الدرس يفتقر تلك الوسائل 
  .المتعلمين

وقد الحظ الباحث من خالل خبرته الميدانية ) كالعب سابق ( والتدريسية بأن هناك     
في تعلم المهارات االساسية بالكرة الطائرة لطالب المرحلة المتوسطة وبالنتيجة  اً كبير  اً ضعف

ونظرا لكون درس  في تعلم هذه اللعبة ، لطالبأدى ذلك الى ضعف القاعدة االساسية ل
يفتقر الى استخدام الوسائل التعليمية المساعدة مما جعل مجال عملية التربية الرياضية 
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التعلم ضيقًا ومقيدًا في تحقيق أهداف العملية التعليمية، ومن هنا برزت مشكلة البحث ، 
مدى  على التعرفوسائل تعليمية مساعدة و الباحث من خالل دراسته تصميم  ىأارتلذالك 

 االول مرحلة طالب لدى الطائرهفاعليتها في تعلم واحتفاظ بعض المهارات االساسية بالكرة 
 . المتوسطة

  

 -:البحث هدفا 1-3

تصميم مجموعة من الوسائل المساعدة في تعلم واحتفاظ بعض المهارات األساسية  -1
 بالكرة الطائرة لطالب االول المتوسط

المساعدة في تعلم واحتفاظ بعض المهارات األساسية التعرف على فاعلية الوسائل  -2
 بالكرة الطائرة لطالب االول المتوسط .

 

 -:فروض البحث 4 -1
ولصالح القبلي والبعدي  ينختبار البين اذات داللة إحصائية معنوية هناك فروق  -1

الضابطة في تعلم بعض المهارات االساسية للمجموعتين التجريبية و و االختبار البعدي 
 . الطائرةبالكرة 

 
لمجموعتين التجريبية ا بين ختبار البعديفي االذات داللة احصائية معنوية هناك فروق  -2

في تعلم بعض المهارات االساسية بالكرة ولصالح المجموعة التجريبية و الضابطة 
 . الطائرة
 

لمجموعتين ا بينات االحتفاظ ختبار في اداللة احصائية  ذاتمعنوية هناك فروق  -3
ولصالح المجموعة بعض المهارات االساسية بالكرة الطائرة  الضابطة في التجريبية و
 التجريبية .
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 مجاالت البحث 1-5 

عينة من طالب ) الصف االول المتوسط ( في متوسطة :  المجال البشري-1-5-1
 االنتصار للبنين / محافضة ديالى .

 (1/4/2014)ولغاية  (1/9/2013)  المجال الزماني :-1-5-2

 . : ساحة متوسطة االنتصار للبنينالمجال المكاني-1-5-3

 

 

 تحديد المصطلحات 6 -1

هي كل مايستخدمه المعلم من اإلمكانيات المتيسرة التي تعمل على نقل  الوسائل التعليميه"
المعلومات النظرية والمهارية العلمية إلى المتعلم وتوضيحها على الوصول إلى الهدف بأقل 

" .جهد وأسرع وقت
(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

 في والمتوازي الحلق جهاز على للمبتدئين الحركية المهارات بعض تعلم في المفتوح التعليمي المتوازي استخدام ؛اثر الطالب نزار طارق (1)
 .   14ص( 1998  بغداد، جامعة الرياضية، التربية كلية ، ماجستير رسالة: )  الجمناستك
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 -الدراسات النظرية والدراسات السابقة: -2

  الدراسات النظرية: 2-1

 -مفهوم الوسائل التعليمية: 2-1-1

إن مفهوم الوسائل التعليمية هي مجموعة المواقف والمواد واألجهزة التعليمية       
ية تسهيل عملية إستراتيجية التدريس بغ واألشخاص الذين يتم توظيفهم ضمن إجراءات

           . تدريسية المرجوة في نهاية المطافمما يسهم في تحقيق األهداف ال التعليم والتعلم
ل التعليمية بأنها الوسائل واألدوات التعليمية التي يستخدمها المعلم فهناك من يعرف الوسائ

والتي ال ها بهدف تحسين العملية التربوية،لنقل المحتوى سواء داخل حجرة الدراسة أو خارج
الدوات المساعدة ، والتي اويندرج تحت مفهوم الوسيلة التعليمية  ،تعتمد على األلفاظ واللغة
عملها القائم بالعملية التعليمية وسيلة لتحقيق الهدف التعليمي ويعدها تعني األجهزة التي يست

 .  (1) البعض مصطلحًا مردافًا للوسيلة التعليمية

حسب المجال الذي يدرس فيه بختراع أدوات مساعدة كل ابتكار و اويسعى الباحثون الى "
 . (2) "للوصول ألى أفضل مستوى من التعليم المهاري

المفاهيم للمتعلم وتوصليها لتكون مدركات واضحة تتطلب منا االهتمام إن تقريب        
بالحواس وذلك بمساعدة الوسائل التعليمية على اشراك جميع حواس المتعلم في خلق جو 

 مشوق ورغبة نحو تعلم أفضل، وفي هذا السياق
___________________________ 

) أطروحة : عايدة علي حسين البياتي ؛ أثر أستخدام بعض الوسائل المساعدة في تعلم بعض المهارات الحركية في الجمناستك الفني للنساء  (1)
 . 29( ص 1999دكتوراه ، غير منشورة ، كلية التربية الرياضية ، جامعة بغداد 

 ، المصرية االنجلو مكتبة ، القاهرة : )1ط ، التعليم وتكنولوجيا االتصال وسائط لتوظيف رؤى التربوية، التقنيات ؛ أبراهيم عبدالعزيز مجدي (2)
 .33 ص (2000
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أجهزة وأدوات ومواد يستخدمها المعلم لتحسين  " فقد ُعرفت الوسائل التعليمية على أنها
 . (1)عملية التعلم والتعليم " 

كذلك ُاشير إليها بأنها " الوسيلة التي تضم تركيبة كلل ملن الملادة التعليميلة واالللة أو         
أمللا بمعناهللا الشللامل فهللي  ،(2)الجهللاز الللذي تللم مللن خلل ل عللرض هللذه المللادة وفنيللات العمللل"

جميع الطرائق واألدوات واألجهلزة والتنظيملات المسلتخدمة فلي نظلام تعليملي أو تلدريبي "تضم 
. وعرفهلا خخلرون بأنهلا " عمليلة أدملاج (3)تحقيلق أهلداف تعليميلة أو تدريبيلة محلددة " بغرض 

 مللن المللتعلم يسللتخدمه"  مللا . أو هللي كللل( 4)قيللام بالتللدريس" الالمللواد واالالت ويقللدمها بغللرض 
ثلارة تشلويقاً  أكثلر بجعلله التعلم أجراءات وأكمال لتسهيل ومواد أجهزة  التلي الخبلرات وتحويلل وا 
 الللى وصللوال والكلفللة والجهللد الوقللت فللي وبأقتصللاد وهادفللة حيللة خبللرات إلللى المللتعلم بهللا يمللر

     .(  5)"افضل تعلم مستوى

نهلا إتتعدد التعريفات حول مفهوم الوسائل التعليميلة، وقلد تتبلاين فلي شلكلها الظلاهر إال       
واألجهللزة أو  ففلي المفهلوم التقليللدي هلي الملواد واألدواتال تكلاد تختللف كثيلرا فللي المضلمون، 

فللي المفهللوم الحللدي  أمللا  قنللوات االتصللال التللي تنقللل أو تنتقللل بواسللطتها المعرفللة للدارسللين.
تخطيطللًا وتطبيقللًا وتقويمللًا لمواقللف تعليميللة  التعليميللة إلللى جانللب نقللل المعرفللة الوسللائل فتشللمل

ئللة صللالحة وقللادرة علللى تحقيللق األهللداف التعليميللة وذلللك باسللتخدام أفضللل الطللرق لتعللديل بي
 . المتعلم، مع األخذ بنظر االعتبار جميع عناصر النظام التعليمي

________________ 
 .20ص  ( 1998 ،دار الفكر  ،األردن  : )2ط ، مدخل الى تكنلوجيا التعلمعبد الحافظ س مة ؛  (1) 
 .46ص  (2002 ،دار الفكر العربي  ،القاهرة  : ) تكنولوجيا التعليم الوسائل التعليميةالسيد علي ؛ محمد  (2)
 .170ص  ( 2008الضياء للطباعة ، دار  : ) العراق ،1ط ، أساسيات التعلم الحركيناهدة عبد زيد الدليمي ؛  (3)
 (2012 ، العربي الفكر دار ، القاهرة ) 1ط ، الرياضي والتدريب التعلم تكنولوجيا ؛ محمد الدين وضياء الخولي أنور أمين (4)

 . 38ص
 .184 ص( 2013 والوثائق ، الكتب دار ، بغداد ) : الحركي التعلم ؛ الحديثي سليمان أبراهيم خليل (5)
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 (1)وفي ما يأتي نموذج يوضح عملية التعلم باستخدام الوسائل التعليمية . 

 الوسيلة التعليمية                             

                                                
                      

 مادة تعليمية                                    جهاز أو آلة        
 
 

 فنيات العمل                                 
 
 

 استخدام      تصميم                  أنتاج                      

 ( يوضح عناصر الوسائل التعليمية1شكل )

  -:الوسائل التعليمية مسميات 2-1-2

عن فوائدها وأهميتها لوسائل التعليمية كان بعضها يعبر عدة مسميات على ا تأطلق          
ستخدام اأو يبين الدور الذي كانت تؤديه ضمن العملية التعليمية أو التدريبية أو قدرتها على 

حاسة أوعدة حواس ، ومن أشهر هذه المسميات ) الوسائل السمعية البصرية ، وسائل 
. ( 2)إيضاح ، الوسائل المعنية للتعلم ، وسائل تعليمية ، التقنيات التربوية ، تكنلوجيا التعليم 

وسيلة إليصال المعلومات ألى المتعلم إلداء الواجب  " ومهما أطلق عليها من أسماء فهي
ولعل أحد  مسمى هو تكنولوجيا . (3)" الحركي وتسهيل عملية التعلم بأقل جهد ووقت

 . ( Instructional Technologyالتعليم ) 
________________________ 

 . 47ص ،محمد السيد علي ؛ المصدر السابق  (1)
 .171المصدر السابق، ص ناهدة عبد زيد الدليمي ؛  (2)

(3) http://teaching-aids.blogspot.com/2011/11/blog-post_29.html 



 ~ 33~                          الدراسات النظرية والدراسات السابقة ........ الباب الثاني
 

       وكذلك من التسميات األكثر شيوعًا في عالمنا المعاصر هي الوسائل التعليمية  "    
(nstructional Media)  ية شتراك فيها حواس متعددة في عملالوسميت بهذه التسمية

أداة  "ولكي نصف أي وسيلة بهذا األسم البد أن تكون. (1)" والبصر واللمسالتعليم كالسمع 
أو وسيلة للتعلم وتوفير خبرات ذلك التعلم فضً  عن أنها أداة أو وسيلة تستخدم الحواس 

وفي ضوء ما تقدم نستنتج أنه كلما أشتركت أكثر من حاسة  ،جميعًا عند العملية التعليمية 
ما كان التعلم أفضل وفقا للرأي القائل ) أخبرني أنسى ، أرني أتذكر، في العملية التعليمية كل

 . (2) "( اتعلمأشركني 

 -:الوسائل التعليمية : دورها وأهميتها في عملية التعليم والتعلم 2-1-3
ستخدمات التطبيقية لبعض األدوات واألجهزة المساعدة االلقد ثبت بالملوس أهمية       

عام. وقد تجلت هذه األهمية  أو مجتمعة في عملية التعلم بوجهة وسائل تعليمية منفرد
بوضوح من خ ل مساعدة األفراد معلمين ومتعلمين على حٍد سواء في فهم المادة العلمية 

هناك حقيقة تقول أن التعلم يكون أكثر فاعلية  ختصار للوقت المبذول.ابأقل جهد وتكلفة و 
ملية ومن تلك الحواس )السمع ، البصر، اللمس( كلما زادت الحواس المستخدمة في هذه الع

ومن خ ل هذه الحواس يكتسب المتعلم الكثير من نواحي المعرفة والمهارة ولذلك أزداد 
 ( .3)ستخدام الوسائل التعليمية في تعلم المهارات الحركية اهتمام بالا

عليمية للمتعلم وتزوده الوسيلة التعليمية من األدوات التي تسهل عملية نقل المادة الت وتعد   
المتعلم  د لدىولن هذه الوسائل تإذ إالرياضية ، بخبرة مباشرة التي تساعد في تنمية مهاراته 

في  ان تنوع الوسائل التعليمية الميل القوي والرغبة للتعلم وبالتالي تسريع عملية التعلم .
( 1987الدرس يساعد على اطالة عملية التذكر للمهارات التي تم تعلمها ويؤكد )عثمان ،

االدوات المساعدة تسهم في اطالة تذكر الطالب الداء المهارات الحركية باتقان مما " بان 
  .(4)"يؤدي الى االداء االلي وتطور التصور الحركي عند المتعلم

___________________________ 

 .  39أمين أنور الخولي وضياء الدين محمد ؛ المصدر السابق ،  (1)
 . 182خليل أبراهيم سليمان الحديثي ؛ المصدر السابق ، ص  (2)
 .172هدة عبد زيد الدليمي ؛ المصدر السابق، ص نا  (3)
 .152ص  ( 1987،دار القلم للنشر والتوزيع  ،الكويت  : )1ط ، التعلم الحركي والتدريب الرياضيمحمد عثمان ؛   (4)
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تتسم أهمية الوسائل التعليمية من خ ل تعزيز ثقة المتعلم بنفسه وتؤخر ظهور التعب       
وتزيد قوة التحمل للمتعلم في االستمرار على األداء ، وتزيد روح المنافسة والتشويق واإلثارة 

يجابية  ذ يصبح المتعلم مسؤوال إللمتعلمين . فض  عن ذلك ، تجعل الدرس أكثر فاعلية وا 
ومشاركا إيجابيا الى حد كبير بعد أن كان مستق  ومقلدًا بجانب تبسيط عملية توصيل 

ن اإلستعانة بتلك األدوات يؤدي الى دفع عملية التعلم وتخفيض المدة إذ إالمعلومات ، 
ر دقة ذ يتأثر اإلداء الحركي ) التكنيك( بشكل واضح وتصبح مواصفات الحركة أكثإالزمنية 
  . ( 1)وأتقان 

يعد أساسا تجريبا في المعاني التي تعطيها هذه " ن التعلم بواسطة األدوات المساعدة إ
األداوت تكون أكثر فاعلية وأقل قابلية للخطأ فض  عن الجاذبية التي يشعر بها المتعلم 

 .( 2) " فيصبح لديه الميل القوي والرغبة في إستعمالها للعمل في سرعة التعلم

تهدف الى والتي بحته التعليمية ال تهااالوسائل من خ ل استخدام تكمن أهمية هذهو  "  
وسائل أمان  هاستخداماكتساب المتعلم المهارات المختلفة في االلعاب الرياضية ومنها ما ا

 . ( 3)" تساعد المتعلمين على أداء الحركات الصعبة والخطيرة 

أن دقة األداء المهاري بما تقدمه الوسائل التعليمية من خبرات تعليمية تساعد على تطوره    
بشكل خاص ومباشر وأن تنوع الوسائل يساعد على حماس المتعلم وتشويقه للعملية 

      .( 4)ت المهارة التعليمية صعبة التعلمذا كانإختصار زمن التعلم خاصة االتعليمية فض  عن 

 
 

_______________ 
 ، منشورة غير ماجستر  رسالة : )االساسية األرضي التنس مهارات بعض أكتساب في مقترح جهاز أستخدام تأثير ؛ عبدالرزاق محمد علي  (1)

 . 10 ص (1999 بغداد جامعة  ، الرياضية التربية كلية
 ماجستير رسالة : ) القدم بكرة األساسية المهارات بعض تعلم في المساعدة واألدوات األجهزة بعض أستخدام اثر ؛ األركي صبحي عبدالغني  (2)

 . 13 ص (1997 الموصل جامعة ، الرياضية التربية كلية ، منشورة غير
 عدد)  ، الثاني العلمي الرياضي المؤتمر وقائع ، دراسات مجلة ، الجمباز جهاز على التدريب في المساعدة الوسائل تقويم ؛ خيون يعرب (3)

 . 171 ص( 1994 ، خاص
 .55 ص (1982 ، العربي الفكر دار ، القاهرة : ) 1 ط ، قياس – تدريب - تعلم - السباحة ؛ وخخرون مصطفى كاظم  (4)
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األدوات  ليمية من حي  أعداد الملعب وتوفيرويرى الباح  أن تهيئة البيئة التع     
واألجهزة ال زمة لتطبيق الدرس من االمور المهمة التي تساعد على نجاح العملية 

واألجهزة  التعليمية. ويذكر العديد من الخبراء أنه يمكن للمدرس الناجح توفير بعض األدوات
فانها تساعد على نجاح الهدف من الموقف التعليمي ويكون أكثر  البديلة وأن كانت بسيطة

 .فاعلية 

 (1):  وتبرز أهمية الوسائل التعليمية المساعدة من خالل النقاط التالية

 تسهل عملية التعلم والتعليم . -1
 ستثارة دوافع الفرد نحو التعلم .ا -2
 التشويق -3
 ختصار الوقت ودقة التنفيذ .ا -4
 المساعدة على التركيز . -5
 اإلدراك السليم للحركة وتكون إتجاهات إيجابية . -6
 الفردية .مراعاة الفروق  -7

 (2)( بأن الوسائل التعليمية تساعد على : 1992وتضيف )عائدة البياتي 

 التغلب على عامل الخوف عند الحركات الجديدة . -1
 غيرستجابات االتغلب على التعلم اللفظي وعيوبه وبالتالي تحقق الوسائل التعليمية  -2

 مرغوبة . لفظية
ستخدام الخبرات الهادفة االمساهمة في بناء الخبرات التعليمية المرغوبة عن طريق  -3

 المباشرة .
 بقاء أثر التعلم ألن الرسائل تخاطب أكثر من حاسة تعليمية. -4
 وفق األهداف المحددة .على تعديل وتغيير في اتجاهات المتعلمين  -5
 زيادة درجة الوضوح والتغير للمفاهيم المجردة . -6

________ ______ 
 . 56-55 ص (2000 ، للنشر الكتاب مركز ، القاهرة: )   الرياضية التربية في التعليم تكنولوجيا ؛ شرف عبدالحميد (1)
 . 31 ص ، المصدر السابق ؛ البياتي حسين علي عايدة  (2)
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كتسابها عن طريق التعلم ااكتساب المتعلمين مهارات نفسحركية متعددة وال يمكن  -7
 اللفظي .

ستخدام األف م التسجيلية والبرامج أوالمجسمات ... االمكان والزمان بتخطي حدود  -8
 الخ .

حل بعض المشك ت العصرية ، مثل األنفجار السكاني وكذلك بعض المشك ت  -9
التعليمية مثل أزدحام الفصول التعليمية ونقص القائمين بالتدريس أو العمليات 

 التعليمية والتدريب على مهارات معينة .

 ( 1)وفق معايير ومنها :  علىختيارهاامن خ ل  واهميتها دور الوسائل التعليمية برزيو   

 س مة الوسيلة وص حيتها ل ستخدام . -1
 تحديد الهدف من األداة ومناسبتها لمادة الدرس . -2
 توفر المواد الخام ال زمة لتصنيعها مع رخص تكاليفها . -3
 مع األهداف التعليمية للدرس . فاعليتها -4
 عرضها في الوقت المناسب لكي ال تفقد عنصر اإلثارة . -5
 أن تتناسب مع ادراك المتعلم ليسهل له االفادة منها . -6
 ستعمالها للتأكد من ص حيتها .اتجربة األدوات المساعدة قبل  -7

أن األدوات تعد من األشياء الحقيقية التي تم التعليم "  الى (2000وتشير ) منى سالم      
مع االسلوب  ؤمهاختيار األداة عن طريق ت اطريق العمل المباشر فبواسطتها عن 

التدريسي وطريقة التدريب في السيطرة على الموقف التعليمي فاألدوات وسيلة تعليمية قيمة 
 .( 2) "ستعمالها هو تبسيط عملية التعلماالهدف من 

___________________ 

       . 28ص (1986دار أحياء العلوم ،  ،بيروت  :) الوسائل التعليمية أعدادها وطرق أستخدامها بشير عبد الرحيم الكلوب ؛   (1)

    في كرة اليد : منى سالم فتحي ؛ تأثير أستخدام بعض أدوات مساعدة مقترحة على تطوير مستوى األداء لبعض المهارات األساسية   (2)
  . 9ص  ( 2000، كلية التربية الرياضية  رسالة ماجستير ، جامعة بغداد) 
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        (Learning and Motor learning)   -التعلم والتعلم الحركي : 2-1-4
ك البشري وله خصوصية في و لالتعلم ضرورة من ضروريات الحياة وهو مظهر للس      

ويعمل على هذه العملية النه ميدان أساسي في حياته الى حاجة ماسة ه الحياة . فالفرد ب
وير شخصيته االجتماعية عن طريق أكتساب خبرات ومواقف جديدة تحت شروط طت

 الممارسة والتجربة .
ف عر  فالعملية التعليمية ترتكز في االساس على االكتساب والتعلم . فقد      

(Gates,1972 التعلم على أنه تغير في األداء او تعديل في السلوك عن طريق النشاط )
 . (1)شباع الرغبات وبلوغ األهداف اوأن هذا التعديل يحد  أثناء 

( فيرى أن التعلم " هو سلسلة من المتغيرات تحد  1989أما ) وجيه محجوب ،      
بات لتناسب المواقف خ ل خبرة معينة لتعديل سلوك األنسان وعملية تكيف األستجا

 . (2)المختلفة التي تعبر عن خبراته وت ئمه مع المحيط" 
( بانه " ما يكتسبه الفرد من معارف ومعان وأفكار وأتجاهات 1990عرفه )قاسم حسن ، و   

وعواطف وميول وقدرات وعادات ومهارات حركية سواء تم هذا االكتساب بطريقة مقصودة 
 .( 3)أو غير مقصودة 

عملية تغير دائم نسبيا في جميع  "( فيرى التعلم بمفهومه الشامل 2007أما )فرات جبار،   
بينما  .(4)" المظاهر السلوكية العقلية واالجتماعية واللغوية والحركية نتيجة الممارسة والتجربة

(  "بأنه مجموعة من العمليات التي تتم  خ لها انتقال 2012م ، لزاليه ) قاسم إأشار 
 . (5)المعلومات من المعلم الى المتعلم" 

 
 

____________________________ 

(1) Gates, A.E. , Educational Psychology. New York :Mamillian . 1972 .p. 5 . 
 . 12ص  ( 1989 ،دار الكتب للطباعة  ،الموصل  :) علم الحركة والتعلم الحركي؛  وجيه محجوب (2)
 . 189ص  (1990 ،مطابع التعليم العالي  ،الموصل ) : علم النفس الرياضي مبادئه وتطبيقه في مجال التدريبقاسم حسن حسين ؛  (3)
 . 18ص  ( 2007 ،مطبعة المتنبي  ،جامعة ديالى  :)1ط ، مفاهيم عامة في التعلم الحركيفرات جبار سعد اهلل ؛  (4)
 .  11ص  (2012 ،دار البراق للطباعة  ،بغداد  :)2ط ، موضوعات في التعلم الحركيم ؛ لزاقاسم   (5)
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ذ تباين إبعد التعرف على مفهوم التعلم سنتطرق االن الى مفهوم التعلم الحركي ،         
( بأنه " أكتساب وتحسين وتثبيت 1987العلماء بتحديدهم لهذا المفهوم ، فقد عرفه ) ماينل ،

ستعمال المهارات الحركية وأنها تكمل في مجمل التطور للشخصية االنسانية وتتكامل او 
كتساب صفات اكتساب المعلومات ولتطوير قابليات التوافق واللياقة البدنية وبابربطها ب
" النمو بالقدرة على االداء  م الحركي بأنه( التعل1991ويعرفه ) شمت  . (1)"التصرف

لعمليات المرتبطة بالتدريب والخبرة والذي يقود الى تغيرات ثابتة الحركي وهو مجموعة من ا
 . (2)نسبيا في قابلية الفرد على االداء المهاري"

نسبي الثابت والتعديل والسيطرة على التغير ال" ( هو 1996وعرف ) بسطويسي أحمد ،     
بينما عرفه )وجيه  .(3)"الحصيلة السلوكية والحركية للفرد المبني على الخبرة والمران

( بأنه " مجموعة من العمليات المرتبطة بالتدريب والخبرة والذين يؤدي الى 2000محجوب،
 .(4)" تغيرات ثابتة نسبيا في قابلية الفرد على األداء المهاري

( على أن التعلم الحركي "هو تغير دائم في السلوك 2002ويرى )يعرب خيون ،
وأن التغير اليمكن تقويمه بصورة مباشرة وأنما بصورة الحركي نتيجة التكرار والتصحيح 

 .( 5)غير مباشرة عن طريق السلوك الحركي " 

( التعلم الحركي هو " التغير في األداء أو السلوك 2002رفه )محمد حسن ع وي،ع   و
الحركي نتيجة التدريب الرياضي وليس نتيجة للنضج أو تأثير بعض العقاقير المنشطة 

 .(6) "العوامل التي قد تؤثر على األداء أو السلوك الحركي تأثيرًا وقتيا حركياوغير ذلك من 
 
 

___________________ 
 .36ص (1987،باعة دارالكتب للط ،جامعة بغداد :)2ط ،)ترجمة عبدعلي نصيف(  التعلم الحركيكورت ماينل ؛  (1)

(2) Schmidt , A. Richard, motor and  learning . Human kinetics publishers. Champin , 1991,p.155. 
 .69ص  (1996،دار الفكر العربي  ،القاهرة  : ) أسس ونظريات الحركةبسطويسي أحمد ؛  (3)
 .82ص  (2000،مكتبة العادل للنشروالتوزيع  ، بغداد :) التعلم وجدولة التدريبمحجوب ؛  وجيه (4)
 . 17ص  (2002 ،مكتبة الصخرة للطباعة  ،بغداد  : ) والتطبيقالتعلم الحركي بين المبدأ ب خيون ؛ يعر   (5)
 .68ص  ( 2002دار الفكر ،القاهرة : ) 1ط ، علم نفس التدريب والمنافسة الرياضيةمحمد حسن ع وي ؛  (6)
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د شيئا معقدًا ليس كما هو أن تعلم المهارات والحركات الجديدة بالنسبة للمبتدئين يع      
ما يمتلكه  فض  عنالحال للرياضي المتمرس لوجود فروق في االمكانيات الحركية 

فان مهمة المربي وعليه  . الرياضي من تجارب وخبرة تساعد في األداء أو تسهل عليه ذلك
والدافع توفير بيئة ايجابية للتعلم من خ ل خلق مشاعر وافكار ايجابية وتوفير الحافز " هو 
وتلبية حاجاتهم ومراعاة الفروق الفردية لدى الط ب من اجل تحقيق اهداف  ينللتعلم
ستيعاب اوقد عرف الباح  التعلم الحركي بأنه المقدرة على تعرف و ، (1)"  التعليمية العملية

 أي معرفة جديدة تؤدي الى تغير في سلوكه الحركي ويمكن م حظته من خ ل األداء .

 -مراحل التعلم الحركي : 2-1-5
 يمر التعلم الحركي للمهارة الجديدة بمراحل رئيسة تبدأ بالتعرف عللى المهلارة الجديلدة ثلم      

بأنله قلد اتفللق ( 2)(  2005محملود مرحللة أداء الحركلة ثلم مرحللة اليلة الحركلة وقلد أكلد ) نبيلل 
( علللى هللذا التقسلليم كللل مللن ) ماينللل وشللنابل ومحمللد عثمللان ومفتللي أبللراهيم ووجيلله محجللوب 

 وعلى النحو االتي :
   -اواًل. مرحلة التوافق الخام ) أكتساب التوافق االولي ( :

تبلللدأ هلللذه المرحلللللة ملللن اللحظللللات االوللللى للللتعلم المهللللارة وتنتهلللي تقريبللللًا حينملللا يكللللون        
وضلللع فللي صلللورتها االوليلللة دون ال عبللون أو الت ميلللذ قلللد أكتسللبوا المقلللدرة علللل اداء المهلللارة 

اعتبللار لمسللوى نوعيللة الحركللة ، ويللتم توصلليل معلومللات المهللارة الجديللدة عللن طريللق الشللرح 
الشللفوي او االنمللوذج العملللي مللن المللدرس او عللن طريللق المعلومللات البصللرية او السللمعية او 
كليهمللا بحيلل  يحللد  اسللتيعاب الواجبللات الحركيللة المطلوبللة مللع مراعللاة عللدم اعطللاء المللتعلم 

علوملللات فللي ملللدة قصللليرة وعلللدم كفايلللة المللدة الزمنيلللة وكلللذلك علللدم مراعلللاة كميللة كبيلللرة ملللن الم
 الترتيب السليم في توصيل المعلومات والشرح الخاطىء للمعلومات .

_____________________________ 

(1) Ilhan, L. ;Volleyball Skills Teaching Service Motivational Approach. (Nigde University Journal of      

             Physical Education and Sport Sciences Vol 3, No 3 2009), p.196 ( المكتبة االفتراضية)  
 .68ص (2005 ،كلية التربية االساسية  ،جامعة ديالى: )  علم الحركة التطور والتعلم الحركي حقائق ومفاهيم نبيل محمود شاكر؛ (2)
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 -التوافق الجيد للمهارة الحركية ( :كتساب اثانيًا. مرحلة التوافق الدقيق ) 
تهدف هذه المرحلة الى " تطلوير الشلكل الخلام البلدائي للحركلة واللتخلص ملن الزوائلد فلي     

الحركلة والقطللع وظهللور االنسلليابية فللي الحركللة ويكلون ال عللب فللي هللذه المرحلللة أكثللر تحكمللًا 
 . في المهارة

 -المهارة الحركية ( :تقان اثالثًا: مرحلة تثبيت التوافق الجيد ) 

فلللي هلللذه المرحللللة تصلللبح المهلللارة اكثلللر دقلللة ورسلللوخًا واسلللتقرارًا وذللللك بتطلللوير التوافلللق        
 الجيد ويستمر هذا التقدم النوعي في الحركة حتى الوصول الى المرحلة االلية في الحركة .

الدقللة وال يركلللز فلللي وتمتللاز المهلللارة هنللا " باالقتصلللاد العللام فلللي الجهلللد والقللوة االنسللليابية و     
 .تفكيره عللللى تفاصيل الحركة 

 فقد قسم مراحل التعلم على ما يأتي : (1) (1996أما بسطويسي )

كتساب المتعلم السلوك الجديد لكي يضاف الى الحصليلة امرحلة االكتساب : يتم من خ لها  -1
 السلوكية في أثناء فترة التدريب.

مرحللللة االختلللزال : تسلللمى أيضلللا بمرحللللة الحفلللظ أو التلللذكر وفيهلللا يكلللون الملللتعلم قلللادرًا عللللى  -2
مرحلللة االكتسللاب التللي قللد تللم خزنهللا داخللل  لسللتعادة االسللتجابات المختلفللة التللي تعلمهللا خلل ا

 الذاكرة.
سلللتخراج المعلوملللات امرحللللة االسلللتعادة : وهلللي المرحللللة التلللي يكلللون فيهلللا الملللتعلم قلللادرًا عللللى  -3

 خزونه لديه والتعبير عنها في صورة سلوك أو أداء واضح.الم
تفقوا على أن التعلم الحركي اومما تقدم ن حظ أن جميع المختصين الذين سبق ذكرهم فقد   

 تحد  يحد  في ث   مراحل ، وأوضحوا أن هذه المراحل متتداخلة بعضها من بعض وال 
وهي ليسلت  ي وقت أو أي موقف تعليميبصورة منفصلة تمامًا فقد تحد  هذه المراحل في أ

 ث   ظواهر متميزة ومنفصلة ، بل هي عبارة عن جوانب لظاهرة واحدة هي التعلم .
__________________ 

 .66ص  المصدر السابق ،بسطويسي أحمد ؛ (1)
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 -:التعلم واألداء الحركي 2-1-6
وسللليلة أو مقيلللاس  وجلللودة م اللللتعلم الحركلللي أصلللبح ملللن أالهميلللبعلللد أن أوضلللحنا مفهلللو       

لمعرفللة مقللدار الللتعلم وفيملللا أخللذ الللتعلم مكانلله أم ال ، وملللن خلل ل األداء نسللتطيع أن نعلللرف 
 .ظة التغير في اإلداء مقدار التعلم الحاصل وذلك عن طريق م ح

أن الللللتعلم يحللللد  عنللللدما ( بللللأن " بعللللض الخبللللراء يعتقللللدون بلللل Roob  ،1972تشللللير )     
الصللغاء أو التفكيللر عللادة يقللوم بهللا المللتعلم اليللة وال يحتللاج الللى المواضللبة أو ا ءيصللبح األدا

  . (1)"  باالداء
( أن األداء الحركي " هو السلوك الحركي الناتج ملن 1999ويرى )عصام عبد الخالق ،     

عمليلة اللتعلم والتللدريب للحركلات الرياضللية واللذي يعكلس فللي النهايلة قللدرة الرياضلي للوصللول 
 . (2)ختبارات األداء" اختبارات حركية تسمى باتائج معينة ويقاس بالى ن

"  الشلللكل الظلللاهري ملللن اللللتعلم الحركلللي  بانللله ( فيعلللرف األداء2002أملللا ) يعلللرب خيلللون،   
وحيلل  أن الللتعلم الحركلللي هللو عمليلللة داخليللة غيللر ملموسلللة فللأن األداء الحركلللي هللو النتيجلللة 

 . (3)الظاهرية لذلك التغير" 

( " أن هنلللاك وسلللائل وأسلللاليب قيلللاس متنوعلللة تبعلللًا لنلللوع 2008ويضللليف )فلللرات جبلللار،     
الللللتعلم فللللالتعلم الحركللللي يقللللاس بوسللللائل غيللللر تلللللك التللللي تسللللتخدم لقيللللاس الللللتعلم المعرفللللي أو 

 (4)االجتماعي" 
 

_________________ 

(1) Roob, D.M. , The Dynamics of Motor Skills Acquisition . New Jercy: Prentice  Hill Inc., Englewood 
cliffs . 1972, p.31. 

 .271ص  المصدر السابق ، عصام عبدالخالق ؛  (2)
 . 18، ص المصدر السابقيعرب خيون ؛  (3)
 .21، ص المصدر السابقفرات جبار سعداهلل ؛  (4)
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نلن حظ مملا تقلدم أن الع قلة بلين األداء والللتعلم ع قلة مترابطلة ، ويشلير الباحل  بمللا        
الللتعلم هللو عمليللة داخليللة ذاتيللة اليمكللن م حظتهللا أو قياسللها بشللكل مباشللر أال مللن خلل ل أن 

نله أشلارة واضلحة علن مسلتوى إخلر أال اللى إن كان األداء متذبذبًا ومتفاوتَا من وقت ا  األداء و 
 . األداء عن طريقالإخر للتعلم اال يوجد مقياس  اذالتعلم. 

 -االحتفـاظ  : 7 -1 -2
( مللللن العوامللللل التللللي يتوقللللف عليهللللا اسللللتمرار الحيللللاة  Retentionيعللللد االحتفللللاظ )         

للغاية ، ومن ثم فهلو ال يسلتطيع  اً االنسانية،  ومن دون احتفاظ يصبح تفكير االنسان محدود
عن دور االحتفاظ في التلأثير عللى العمليلات العقليلة ً التفاعل مع البيئة بصورة فعالة ، فض 

ان اسلتمرار االدراك فلي حلد و تفكيرنا ملرتبط اللى حلد كبيلر بملا نتلذكر ملن حقلائق ،  "ن إذ إ، 
 .   (1)ذاته انما يتوقف على استمرار ذاكرتنا" 

دون اسللتعادة مللا يللرتبط بللالموقف التعليمللي مللن خبللرات ً واننللا ال نسللتطيع ان نللتعلم شلليئا"     
فلللالتعلم يشلللير اللللى حللللدو   ماضلللية وعليللله فلللان هنلللاك صللللة وثيقلللة بلللين اللللتعلم واالحتفلللاظ ،

. وبلذلك (2)" تعدي ت في السلوك الناتجة عن الخبرة واالحتفاظ يشير الى دوام هذه التعدي ت
فللان كللل تعلللم يتضللمن احتفللاظ ، اذ ال يمكللن االحتفللاظ بالمعلومللات مللن دون تعلللم وال يمكللن 

 تعلم شيء اذا لم يكن هناك قدرة على االحتفاظ .

 تعلمهلا بعلد المهلارة اداء فلي اللذاكرة اسلتعادة على المتعلم قدرة"  بانه االحتفاظ فيعرف       
 زوال بعللللد االداء لواقللللع التللللام المؤشللللر ويعللللد ، صللللحيح وبشللللكل معينللللة زمنيللللة لمللللدة وتركهللللا

بانلله " العمليللة التللي يللتم مللن خ لهللا اسللتدعاء  ايضللاً  عللرف االحتفللاظو  .(3)"  الوقتيللة المللؤثرات
 . (4)معلومات الماضي الستخدامها في الحاضر" 

   _________________ 
 . 342ص  (  1986دار القلم ،  ،الكويت  : ) 4ط ، علم النفس التربوي ؛ رجاء محمود ابو ع م (1)
 .345ص ( 2002ر الفكر للطباعة والنشر ، دا ،عمان  : ) 2ط ، اسس علم النفس التربوي ؛) واخرون (  ومحي الدين توق   (2)
اسلللوب التضللمين واثللره فللي احتفللاظ الللتعلم والنقللل مللن مهللارة البدايللة فللي السللباحة الللى مهللارة الغطللس فللي  ؛رنللا عبللد المجيللد علللوان  التكريتللي  (3)

 . 57ص ( 2004رسالة ماجستير ، كلية التربية الرياضية للبنات ، جامعة بغداد ،  : )الجمناستك 
 ( 2005والطباعلة ،  دار المسليرة للنشلر والتوزيلع ،عملان  : ) 1ط  ، النظريلة والتطبيلق –عللم اللنفس التربلوي  ؛علدنان يوسلف العتلوم واخلرون (4)

 . 290ص 
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ويرى الباح  بأن االحتفاظ هلو كميلة المعلوملات المتبقيلة فلي ذاكلرة الملتعلم بعلد فتلرة         
 معينة ال يوجد فيها تعلم .

   -العوامل المؤثرة في االحتفاظ : 7-1 -1 -2
هنللاك عوامللل عللدة تسللاعد علللى االحتفللاظ بالمعلومللات المتعلمللة ، وعلللى المللدرس ان ال      

يركلللز عللللى عمليلللة اللللتعلم فقلللط بلللل يجلللب عليللله ان يراعلللي العواملللل التلللي تسلللاعد الملللتعلم فلللي 
 .  (1) احتفاظ ما تعلمه لفترات طويلة ، ومن هذه العوامل ما يأتي

 مدى الذاكرة ) سعة الذاكرة ( . .1
 نوع المادة . .2
 طرائق تعلم المادة . .3
 عمر المتعلم . .4
 المستوى العقلي .  .5
 العوامل الدافعية واالنفعالية .  .6
 تكرار المعلومات وتأكيدها .  .7
 الجهد . .8
في حين يرى البعض االخر بان العوامل المؤثرة في عملية االحتفاظ تلتلخص فلي ث ثلة      

 : (2) عوامل رئيسة هي
 عوامل خاصة بالمتعلم نفسه .  .1
 عوامل خاصة بالخبرات المراد حفظها . .2
 عوامل خاصة بطريقة التعلم . .3
    

__________________ 
ص  ( 2001،  والتوزيلع دار المسليرة للنشلر ،عملان  : ) 1ط  ، والتعلليم . االسلس النظريلة والتطبيقيلةسيكولوجية التعلم سامي محمد ملحم ؛  (1)

247 – 249 
 . 356المصدر السابق ، ص  رون ؛خمحي الدين توق وا (2)
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توصلت بعض الدراسات الى ان عملية االحتفاظ تتأثر  فقد وزيادة على ما تقدم ،       
باالنتباه، فكلما ازداد انتباه المتعلم بالخبرة التعليمية التي يواجهها زادت درجة احتفاظ تلك 

 . (1) الخبرة وقلت العوامل المشتتة لذلك
وتختلف درجة االحتفاظ باخت ف االفراد فيما بينهم من حي  معدل السرعة في "      

 ًعملية التعلم فمنهم من يتقدم بسرعة ملحوظة في التعلم، ومنهم بطئ التعلم ويستغرق وقتا
 . (2)"  ًطوي 

فالط ب الذين يتعلمون المادة بسرعة سيتذكرون المادة لفترة طويلة ، اذ ان هوالء "     
المختلفة الط ب الذين لديهم القابلية على التعلم بسرعة ستكون درجة تعلمهم للمهارات 

 ( .3)"  اعمق من الط ب الذين ليست لهم القابلية على التعلم بسرعة

وهذا يعني ان اشتراك اكبر عدد من الحواس في الخبرة التي يواجهها الفرد يساعد       
من خ ل  على االحتفاظ بتلك الخبرة ، لذا فمن الضروري توجيه الطلبة نحو مثيرات 

حواس الطلبة لتحقيق االهداف التعليمية  لتطرقعدة منسقة ومنظمة استخدام وسائل تعليميه 
 في فهم الدرس وتعلمه واالحتفاظ به .  

   -:طرائق قياس االحتفاظ  2-1-7-2 
ان قياس مقدار التعلم من خ ل اداء المتعلم بعد نهاية مرحلة االكتساب مباشرة ال      

 هذه تجنب ولغرض ، التجريبية بالمتغيرات لتأثره وذلك التعلم مقدار عن ًدقيقا ًيعطينا تقييما
قياس كمية او نوع المادة العلمية  "حتفاظ والذي يتضمن اال اختبار استخدام يفضل الحالة

والذي يؤدى بعد فترة االحتفاظ  ، (4) التي اختزنها الكائن الحي خ ل فترة زمنية معينة "
قياس للتعلم الحركي هو بعد اعطاء  اضمنن إذ إالتقييم الدقيق للتعلم ،  للحصول على

 المتعلم عدة ايام ثم يعود ويتم قياس االداء .
_______________ 

 . 298ص  ( 2000 ، دار الشروق ، عمان : )1ط ، سيكولوجية التعلم الصفي يوسف قطامي ونايف قطامي ؛ ( 1)
 . 263 ص (  2004دار الثقافة للنشر والتوزيع ،  ،عمان : ) 1ط ، المدخل الى علم النفس العام ؛محمد جاسم محمد  ( 2)
 . 48 ص (2000،دار الكتب للطباعة والنشر  ،الموصل  : )2ط ، علم النفس الرياضينزار الطالب و كامل لويس ؛  (3)
 .   263ص  (2003 ،دار الكتب الوطنية  ،بنغازي  :)1ط ، مدخل الى علم النفس العام؛ محمد جاسم العبيدي واالء محمد ( 4)
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 التللدريب مللدة بعللد اداء الخللر القيللاس مللن ًفكلمللا كللان القيللاس للل داء بعللد مللدة االحتفللاظ قريبللا 
وعليلله فللان هنللاك عللدة طرائللق لقيللاس االحتفللاظ وهللذه  ،ًفعللاال الللتعلم وكللان ًكبيللرا االحتفللاظ كللان

 -:( 1) هي الطرائق
 قياس االحتفاظ المطلق - أ

يقللاس معللدل االداء بعللد مللدة االحتفللاظ مباشللرة وال  إذهللو ابسللط اختبللارات االحتفللاظ           
فسوف يثبت كلل درجلات  اً تحتاج الى معادلة لتحديد هذا القياس، وعندما نريد ان نرسم منحني

االداء خللل ل فتلللرة التلللدريب ونوصللللها بخلللط يمثلللل منحنلللى اللللتعلم ثلللم نقطلللع هلللذا الخلللط بسلللبب 
ة الراحة ويفضل في هذا المجال وضلع اعطاء المتعلم مدة راحة ثم نضع قيمة القياس بعد مد

 خط عمودي بعد مدة الراحة يمثل امد االنقطاع .
 

 قياس نسبة االحتفاظ - ب
%( ثللم 100خللر محللاوالت مللدة التدريبيللة نسللبة )آلفللي هللذا النللوع مللن القيللاس نعطللي          

نعللود ونقلليس االداء بعللد مللدة االحتفللاظ ونحللول هللذا الفللرق الللى نسللبة مؤيللة فمللث  كانللت نتيجللة 
( نقللاط وبعللد فتللرة االحتفللاظ كانللت 10خللر عشللر محللاوالت للرميللة الحللرة فللي كللرة السلللة هللي )أ
 %( .80( نقاط من عشر محاوالت فان قيمة االحتفاظ تكون )8)
 
 قياس التوفير -جل 

ان هلذه الطريقلة تحلدد علدد التكلرارات للتوصلل اللى هضلبة االداء او المسلتوى المعيللاري      
المطلوب ومن الطبيعي ان االختيار بعد مدة احتفلاظ سليكون اقلل ملن اخلر اختيلار فلي الفتلرة 
التعليمية او التدريبية ، ولذلك يمكن حساب عدد التكرارات بعد فتلرة االحتفلاظ لحلين الوصلول 

 في اختبار قبل فترة االحتفاظ .نفسها اءة الى الكف
 
 
 

__________________ 
 . 42المصدر السابق ، ص  ؛( يعرب خيون 1) 
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 -:المهارات االساسية بالكرة الطائرة 2-1-8
لكل لعبة من االلعاب الرياضلية مهلارات اساسلية خاصلة بهلا للذا البلد عللى كلل العلب       

مهاراتها االساسية ويتقنها بدرجة عالية حتى يسلهل يمارس اي لعبة رياضية ان يتعرف على 
دفاعيلة ، ولعبلة الكلرة الطلائرة واحلدة  ماهجومية كانت  ة خطط اللعب سواءفعليه  مهمة معر 

سلوب االتي تعرف بانها " القيام بالحركات بو من االلعاب الرياضية التي لها مهارات اساسية 
 (1)" مع مراعاة قانون اللعبة هادف واقتصادي للوصول الى مستوى رياضي عالٍ 

 (2):( المهارات األساسية إلى ما يأتي 2006ويقسم ) سعد حماد الجميلي، 

 . اإلرسال.1
 . االستقبال.2
 . اإلعداد )التمرير(.3
 .الهجوم الساحق )الضرب الساحق(.4
 . حائط الصد )جدار الصد(.5
 .الدفاع عن الملعب )التغطية(.6

  (3): المهارات االساسية في كرة الطائرة الى نوعين وهي(  1996وقد قسم )خطايبة، 

 المهارات الهجومية وهي: اإلرسال، واإلعداد، الضربات الساحقة، الصد  -
المهللللللارات الدفاعيللللللة وهللللللي : االستقبال)االسللللللتعداد(، اسللللللتقبال االرسال،الصللللللد الللللللدفاعي،   -

 والدفاع عن الملعب.
خت ف وجهلللات نظلللر اوقلللد اختللللف تقسللليم المهلللارات األساسلللية والفنيلللة بلللالكرة الطلللائرة بللل      

الخبراء والمختصين في مجال التدريب والتعليم ، ولكن التقسيم األكثلر دقلة واهميلة هلو تقسليم 
 المهارات في لعبة كرة الطائرة الى نوعين هما: 

____________________ 
 . 87ص (2012)بغداد ، مطبعة الموال ،  :المبادئ االساسية لمهارات الكرة الطائرة وطرق تعلمها نج ء عباس واخرون ؛  (1)
 35ص ( 2006 ،دار زهران للنشر والتوزيع  ،عمان  : ) الكرة الطائرة و االعداد المهاري و الخططي سعد حماد الجميلي ؛  (2)
 56( ص1996 ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  ،عمان  ): 1ط ، موسوعة الكرة الطائرة الحديثة اكرم زكي خطايبة ؛ (3)
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 -: (1)أوال : المهارات االساسية في الكرة الطائرة  

هي مجموعة من المهارات الهادفة سواء كانت فردية أو جماعية ، وأن الهدف الرئيس       
هو ممارسة لعبة الكرة الطائرة بأبسط صورها من خ ل نقل الكرة والتمرير من العب زميل 

الخر وهي اللبنة األساسية وبناء خخر أو من جهة الفريق الى الجهة االخرى للفرق خلى إ
ت األولى التي نبدأ فيها بتعليم األطفال والمبتدئين ممارسة اللعبة وبداية تعلم األساس للمهارا

 -: (2)المهارات الفنية والتخصص بالكرة الطائرة . وتقسم المهارات األساسية الى 

: الهدف منها تمرير الكرة الى ال عب الزميل أو الى الفريلق المنلافس ،  مهارة التمرير  -1
 وهي على نوعين :

: وهلي تمريلر الكلرة ملن فلوق اللرأس باالصلابع اللى ال علب  مهارة التمريـر مـن األعلـى  -أ 
الخللر وتعللد األسللاس للوصللول الللى التخصللص فللي مهللارة األعللداد أو خالزميللل أو الللى الفريللق 

 والدفاع من األعلى باألصابع . استقبال األرسال

األسللفل الللى ال عللب : وهللي تمريللر الكللرة بالسللاعدين مللن  مهــارة التمريــر مــن األســفل -ب 
سلللتقبال اخلللر وتعلللد األسلللاس للوصلللول اللللى التخصلللص فلللي مهلللارة خالالزميلللل أو اللللى الفريلللق 

 األرسال من األسفل أو الدفاع عن الملعب.

 

 

 

 

________________________________________ 

 (2012 ،مطبعة الكلمة الطيبة  ،بغداد  : )1ط ، والتدريبالكرة الطائرة: تاريخ ،مهارات، خطط ، ادارة المبارات رياض خليل خماس وأخرون ؛  (1)
 .45ص 

 .15ص  (2011 ،مطبعة الكلمة الطيبة  ،بغداد : )1ط،  المهارات والخطط الهجومية والدفاعية في كرة الطائرةحسين سبهان ، طارق حسن ؛  (2)
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: هللو محاولللة وضللع الكللرة فللي حالللة اللعللب عللن طريللق ضللرب الكللرة باليللد  األرســال  -2
المفتوحلللة أو قبضلللة اليلللد ملللن األسلللفل أو األعللللى بلللأي شلللكل ملللن األشلللكال ملللن قبلللل 
ال عب المرسلل وهلي أسلاس الوصلول اللى أنلواع األرسلال األخلرى ، ويلؤدي األرسلال 

 . (1)بطريقيتن 
 نبي ( .األرسال من األسفل المواجه ) األمامي والجا 

 . األرسال من األعلى المواجه األمامي 

وهما من األرساالت السهلة جدا التي تؤدى عن طريق ضرب الكرة باليد من            
األسفل أو من األعلى بعد رفعها قلي  الى األعلى وتوجيهها لتعبر الى الملعب اآلخر من 

ما من أسهل أنواع األرساالت فوق الشبكة ، والهدف منه يكون وضع الكرة في الملعب ، وه
 ويتم تعليمها للمبتدئين واألشبال للجنسين .

 -: (2)ثانيا : المهارات الفنية في لعبة الكرة الطائرة 
ها على المهارات األساسية ، ءأدا في أساساً  تعتمداهي مجموعة المهارات التي         

حتياجها الى القدرات البدنية اولكن األخت ف يكون في طريقة األداء والهدف من األداء و 
والحركية بشكل كبير كونها مهارات صعبة األداء تتطلب من ممارسيها قدرات سابقة 
وتدريبات لفترات طويلة ، وهي مجموعة الحركات التي يؤديها العب الكرة الطائرة بعد 

 تجاوز مرحلة المبتدئين .
 : (3) وتقسم المهارات الفنية في لعبة الكرة الطائرة الى -
مهارة األرسال : وأساسها مهارة األرسال األساسية وأصبحت تؤدى في عدة أنواع من  -1

 الوقوف أو القفز وبأشكال مختلفة .
مهارة أستقبال األرسال : وهي مشتقة من مهارة التمرير من األسفل بالساعدين والتمرير  – 2

 من األعلى باألصابع .
 

________________ 
 . 32-31ص  (1997 ،جامعة السابع من أبريل  ،ليبيا : )1ط ، الكرة الطائرة تعلم تدريب وتحكيم؛ سعد حمادي الجميلي  (1)
 .55، ص المصدر السابقرياض خليل خماس وأخرون ؛   (2)
 .17-16، ص المصدر السابقحسين سبهان  وطارق حسن ؛  (3)
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هو أعداد مهارة األعداد : وهي مشتقة من مهارة التمرير من األعلى ولكن الهدف هنا  – 3
يصالها الى ال عب المهاجم و   لى المكان المناسب.ا  الكرة وا 

بتكارها للفوز والحصول على النقطة والتفوق امهارة الضرب الساحق : وهي مهارة تم  – 4
على الفريق المنافس من خ ل إصابة الكرة ألرض ملعب الفريق المنافس عن طريق ضرب 

القفر الى أعلى ارتفاع فوق الشبكة وضرب الكرة بقوة الكرة باليد الواحدة وهي مفتوحة بعد 
 وسرعة .

مهارة حائط الصد : وهي مهارة مبتكرة بعد الضرب الساحق إليقاف هجوم الفريق  -5
المنافس من خ ل عمل حائط الصد بشري في الصف األمامي بالقفز عاليا وبالذراعين 

الكرة المضروبة من عبورها ممدودة وأصابع اليد مفتوحة ومشدودة فوق الشبكة ومنع 
 و أثنين أو ث ثة.اوسقوطها داخل الملعب ويؤدى ب عب واحد 

مهارة الدفاع عن الملعب : وهي مهارة مشتقة من مهارة التمرير من األسفل واألعلى  -6
 .أرض الملعب والحصول على النقطة والهدف منها منع الفريق المنافس من إسقاط الكرة في

 -:ألساسية قيد البحثالمهارات ا 2-1-9

: يعد األرسال من المهارات األساسية والمهمة في لعبة الكرة  مهارة األرسال 2-1-9-1
تقان عند التنفيذ ، وغالبا ما يبدو األرسال سهل االداء ولكنه االطائرة ، فهو يحتاج سيطرة و 

يحتاج الى الكثير من التدريب والممارسة . أنما مهارة األرسال هي المهارة الوحيدة في 
اللعبة التي يعتمد نجاحها على ال عب المرسل ويعد األرسال محاولة وضع الكرة في حالة 

ذا مرت الكرة من فوق إ. ويعد األرسال صحيحا  " اللعب وبدونه ال يمكن أن يبدأ اللعب 
ن المحددين للجزء القانوني من الشبكة حتى وأن تلمسها وفي حدود الشريطين العموديي

 . (1)الشبكة 

 

____________________________________________   

 . 45ص  (1997 ،دار العلم للم يين  ،بيروت   : )1ط ، الكرة الطائرةحسن عبد الجواد ؛  (1)
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ويعرف األرسال بأنه " الضربة أو المهارة التي يبدأ بها ال عب ، ويستأنف بها        
  (1)اللعب عقب أنهاء الشوط وبعد كل خطأ 

الى أن األرسال هو " أحد المهارات الفنية التي تنفذ بواسطة  يويشير سعد حماد       
دخال اشارة الحكم )الصافرة( و ا( ومن الخط الخلفي بعد 1ال عب الذي يشغل مركز رقم )

الكرة في الملعب وتضرب بيد واحدة ) مضمومة أو مفتوحة ( يتم عبورها الى ملعب الخصم 
 ( .2))المنافس( من فوق الشبكة" 

ما يرمي األرسال وأنواعه الى تحقيق غرضين أساسين هما اكتساب نقطة مسجلة وعمو      
عطائه فرصة استقبال الكرة من الفريق المنافس وعدم المصلحة الفريق المرسل وتصعيب 

و االرسال من األرسال من األسفل  ) لألستقبال الجيد. ويقسم األرسال في الكرة الطائرة الى
 االعلى ( .

 مع هذا التقسيم .( 5)ومروان عبد المجيد  (4)وخطايبه( 3)ويتفق كل من عقيل الكاتب 
 ويقسم األرسال من األسفل الى :

 . األرسال المواجه األمامي من األسفل 
 . األرسال الجانبي من األسفل 
 . )األرسال الجانبي المعكوس من األسفل ) الروسي 

 األرسال من األعلى :ويشمل 
  المواجه من األعلى )التنس(.األرسال 
 . )األرسال الجانبي من األعلى )الخطافي 
 . ) األرسال المتموج األمامي ) األمريكي و اليباني 
 . األرسال الساحق من القفز 

 
_________________________ 

 . 92ص  (1987،دار األمل للنشر  ،أربد  : ) فنون الكرة الطائرةحسن الحياوي وخخرون ؛  (1)
 .43، ص المصدر السابقسعد حمادي الجميلي ؛   (2)
 . 49ص  (1987 ،مطبعة التعليم العالي  ،بغداد  : ) الكرة الطائرة التكنيك والتكتيك الفرديعقيل الكاتب ؛  (3)
 .76؛  المصدر السابق، ص أكرم زكي خطايبة  (4)
 تحكيم  –أنتقاء  –قياسات جسمية  –اختبارات مدنية ومهارية  -خطط  -الموسوعة العلمية لكرة الطائرة، مهاراتمروان عبد المجيد أبراهيم ؛  (5)

 . 54-53ص  ( 2001،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع  ،األردن  : )
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وهو احد أنواع األرساالت  من األسفلالمواجه األرسال وما يخص هذه الدراسة       
المتعددة في الكرة الطائرة ، ويعد من أبسط أنواع األرساالت ، ويفضل أن يعلم للمبتدئين 
والنساء على حد سواء وذلك لسهولة تنفيذه ، ولكونه ال يحتاج الى قوة عالية وتكنيك بسيط 

هولة األستقبال ، وألن هذا النوع من األرسال ال يشكل خطورة على الفريق المنافس وذلك لس
تقان األداء السليم يمكن ان إذ " إلذا يجب على ال عبين أن يتدربوا عليه ألتقانه تماما 

     . ( 1)ال عب من األلمام بأرض الملعب والتركيز العالي " 

 
 (2شكل رقم )

 يوضح االرسال المواجه من االسفل

 -: يدينمن االعلى بالمهارة التمرير  2-1-9-2

وهي تمرير الكرة من األعلى من فوق الرأس باألصابع ويجب أن يجديها جميع       
 عب الزميل في اثناء اللعب او هدف منها توجيه الكرة وتمريرها لال عبين ويكون ال

الى ملعب الفريق  هاوتوجيهأو تمرير الكرة  نفسه خ ل األحماء في التدريب في الملعب
 المنافس.

 
_________________ 

 .183( ص1983دار الفكر للطباعة والنشر ، ) القاهرة ، : الكرة الطائرة للناشئينعصام الوشاحي ؛  (1)
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االرسال من اعلى ، الدفاع عن " وتعد االساس لتعلم وتطور المهارات الفنية )استقبال 
 االداء والتعلم . ، وهي اكثر انواع التمريرات استعماال كونها سهلة (1)الملعب ، االعداد("

 

 
 (3شكل رقم )

 يدينمن االعلى بالمهارة التمرير يوضح 
 

 -التمرير من االسفل  : 2-1-9-3
 توجيه منها الهدف ويكون ال عبين جميع يجيدها أن يجب التي المهارات وهي        

 تمرير أو التدريب في اإلحماء خ ل من اللعب أثناء في الزميل ل عب وتمريرها الكرة
 الفريق يعطي األرسال ستقبالا في خطأ حدو  وعند.  الخصم ملعب الى الكرة وتوجيه
 المهارة هذه وتعد"  فريقه على مضاعف بمجهود القيام أو نقطة إلكتساب المجال الخصم
 الدفاع_  بالذراعين األسفل من األرسال ستقبالا)  الفنية المهارات وتطور لتعلم األساس

 . (1)( "  األسفل من األعداد_  المختلفة شكالهاوب بالذراعين الملعب عن

_______________ 
 . 46رياض خليل خماس واخرون ؛ المصدر السابق ، ص (1)
 . 49رياض خليل خماس واخرون ؛ نفس المصدر ، ص  (2)
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 الدفاعية المهارات من وتعد ، الصحيح بالشكل هاوأداؤ  تقانهاا نيوالناشئ المبتدئين على لذلك
 . الطائرة الكرة لعبة في المهمة

 
 

 
 (4) رقم شكل

 بالذراعين األسفل من التمرير مهارة يوضح
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 - : الدراسات السابقة 2-2
 (1) ( 2004دراسة نصر حسين عبد االمير ) 2-2-1

 عنوان الدراسة :
تأثير منهج مقترح باستخدام الوسائل المساعدة في تعلم مهارتي الطبطبة والتهديف على 

 ( . السلة  ) فئة المني باسكتالعبي كرة 
 الدراسة : هدفا
اعداد منهج مقترح باستخدام وسائل مساعدة في تعلم مهارتي الطبطبة والتهديف ل عبي  -

 كرة السلة ) فئة الميني باسكت ( . 

التعرف على تاثير استخدام الوسائل المساعدة في تعلم مهارتي الطبطبة والتهديف  -
 ل عبي كرة السلة ) فئة الميني باسكت ( . 

 
 الدراسة :فرضيات 

في تعلم مهارتي الطبطبة والتهديف ل عبي كرة السلة       يُ ير معنو أثللوسائل المساعدة ت -
 ) فئة الميني باسكت ( .

معنوية ذات داللة احصائية بين االختبارات القبلية والبعدية للمجموعتين هنالك فروق  -
ولصالح البعدية من جهة وبين المجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة 

 التجريبية من جهة اخرى .
المجموعتين المتكافئتين وتمثلت عينة البح   ذاوقد استخدم الباح  المنهج التجريبي      
للنادي البلدي الرياضي ، وقسمت الى مجموعتين ظابطة وتجريبية لكل  اً العب( 24من )

 ولقد راعى الباح  تجانس العينة وتم استخدام الوسائل المساعدة في  اً ( العب12مجموعة )
___________________ 

تأثير منهج مقترح باستخدام الوسائل المساعدة في تعلم مهلارتي الطبطبلة والتهلديف عللى العبلي كلرة السللة فئلة المنلي  ؛( نصر حسين عبد االمير1)
 .(  2004رسالة ماجستير ، كلية التربية الرياضية ، جامعة بابل ، ) : باسكت
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قع ( اسابيع وبوا10وقد استغرق المنهج التعليمي ) ، التجريبيةالمنهج التعليمي للمجوعة 
 ، ( دقيقة60وحدتين تعليمين في االسبوع وبلغ زمن الوحدة التعليمية )

وتوصل الباح  الى نتائج البح  من خ ل استعمال الوسائل االحصائية وظهر التفوق 
 الواضح للمجموعة التجريبية في تعلم مهارتي الطبطبة والتهديف بكرة السلة .

الوسائل المساعدة في التعلم المهاري ) التكنيك ( كيد على استخدام أولقد اوصى الباح  الت 
 كونها اكثر فائدة من المنهج المتبع وفي مختلف مراحل التعلم .

 

 (1) (2000دراسة لمى سمير الشيخلي ) 2-2-2

  عنوان الدراسة :
اداء بعض المهارات االساسية بالكرة و  تأثير استخدام االدوات المساعدة في سرعة تعلم ودقة

 الطائرة.
 الدراسة : هدفا

معرفة تأثير المنهجين باستخدام االدوات او بدون استخدامها في تعلم مهارتي  -
 االرسال واالستقبال بالكرة الطائرة.

معرفة تأثير استخدام االدوات المساعدة في سرعة تعلم ودقة اداء مهارتي االرسال  -
 واالستقبال بالكرة الطائرة.

 فرضيات الدراسة :
داللة احصائية بين نتائج كل من االختبارات القبلية والوسطية وجود فروق ذات  -

 والبعدية للمجموعتين الضابطة والتجريبية ولصالح االختبارات الوسطية والبعدية.

                                                           

؛ تلللأثير اسلللتخدام االدوات المسلللاعدة فلللي سلللرعة تعللللم ودقلللة اداء بعلللض المهلللارات االساسلللية بلللالكرة الطلللائرة : ) رسلللالة  ( لملللى سلللمير الشللليخلي 1)
 .( 2000ماجستير، كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد، 
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وجود فروق ذات داللة احصائية في سرعة تعلم ودقة اداء االرسال واالستقبال بالكرة  -
 لح المجموعة التجريبية.الطائرة بين المجموعتين الضابطة والتجريبية ولصا

المجموعتين وتمثلت عينة البح  بط ب  اقد استخدمت الباحثة المنهج التجريبي ذو      
ادرية للعام الدراسي للجامعة بغداد/الج في كلية التربية الرياضية لثانيةالمرحلة ا

لى مجموعتين عوقسمت عينة البح  طالبا ( 36( والبالغ عددهم )1999/2000)
دون استخدام ادوات من ( طالبا تعلموا المهارات االساسية 18الضابطة )، ضمت المجموعة

( طالبا وقد استخدم الط ب االدوات 18مساعدة، اما المجموعة التجريبية فقد بلغ عددهم )
( اسابيع بواقع وحدتين 8المساعدة ضمن المنهج التعليمي واستغرق المنهج التعليمي )

( دقيقة ، وقد استخدمت الباحثة 90زمن الوحدة التعليمية )تين في االسبوع وكان يتعليم
المعالجات االحصائية المناسبة، وحصلت واعتمدت االختبارات القبلية والوسطية والبعدية 

ان و على نتائج منها ان االدوات المساعدة عامل رئيس في تفوق المجموعة التجريبية، 
ضرورة استخدام فض  عن ،  وتسهيله لمالتع تاستخدام االدوات المساعدة ساعد على تثبي

 فر.امتو  هواالدوات المساعدة في اثناء التعلم واستثمار كل ما
 

 (1) (2000دراسة: منى سالم فتحي سلومي)  2-2-3
 عنوان الدراسة :

تأثير استخدام بعض االدوات المساعدة على تطوير مستوى االداء لبعض المهارات 
 االساسية في كرة اليد.

 الدراسة :اهداف 

 تصميم ادوات مساعدة لتطوير االداء الحركي لبعض المهارات االساسية بكرة اليد. -

 تطوير مستوى االداء المهاري للطلبة من خ ل استخدام االدوات المساعدة. -
____________________ 

 رسالة ماجستير : )لبعض المهارات االساسية في كرة اليد  تأثير استخدام بعض االدوات المساعدة على  تطوير مستوى ؛ منى سالم فتحي(  1)
 .( 2000،  ، كلية التربية الرياضية للبنات، جامعة بغداد



 ~ 57~                          الدراسات النظرية والدراسات السابقة ........ الباب الثاني
 

 فرضيات الدراسة :
داء بعض المهارات االساسية بين افروق ذات داللة احصائية في مستوى  وجود -

 .المجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية 
المجموعتين وتمثلت عينة البح   ااستخدمت الباحثة المنهج التجريبي ذقد و  
( طالبة مقسمة 40)عددهن  المرحلة الثانية في كلية التربية الرياضية للبنات البالغبطالبات 

على مجموعتين تجريبية وضابطة وقد راعت الباحثة تجانس العينة وتم استخدام االدوات 
وتوصلت الباحثة الى نتائج البح  من خ ل استعمال  المساعدة للمجموعة التجريبية،

الوسائل االحصائية وظهر التفوق الواضح للمجموعة التجريبية في تعلم وتطور مستوى 
واوصت الباحثة باستخدام االدوات  االداء المهاري لبعض المهارات االساسية بكرة اليد.

 سين اداء الفعاليات الرياضيةلتعلم وتثبيته واستخدام االدوات ايضا لتحفي االمساعدة 
 .المختلفة
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 -مناقشة الدراسات السابقة : 2-3

 (1جدول )                                              
 نقاط التشابه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة

 العينة المنهج  الدراسة
عدد 

 الوحدات
 أهم االستنتاجات المتغير المستقل والتابع

نصر حسين 
 عبد االمير

(2004) 
 التجريبي

العبون من نادي البلدي 
الرياضي في بابل فئة   ) 

 مني باسكت (
 24عددهم 
 
 

20 
 
 
 

 منهج مقترح) :المستقل
 .المساعدة( الوسائلباستخدام 

تعلم مهارتي الطبطبة ) : التابع
 و التهديف في كرة السلة (

المساعدة ان استخدام الوسائل 
في العملية التعليمية أثرت 
وبشكل كبير في اكتساب 
المهارات المبحوثة لدى 

المجموعة التجريبية مما جعل 
تعلمها أفضل من المجموعة 

 الضابطة .

لمى سمير 
 الشيخلي

(2000) 
 
 
 

 التجريبي
 

طالب كلية التربية 
الرياضية جامعة بغداد 

 المرحلة الثانية
 36عددهم 
 
 
 

 
16 
 
 
 

تاثير استخدام  ): المستقل
 (. االدوات المساعدة

) بعض المهارات  التابع:
 .( االساسية بالكرة الطائرة

 
 

ان االدوات المساعدة ساعدت 
على تثبيت وتسهيل التعلم 
فضال من استخدام االدوات 
المساعدة في اثناء التعلم 

 .متوفرهو واستثمار ما 

منى سالم 
فتحي 
 سلومي

(2000) 

 التجريبي

طالب كلية التربية 
الرياضية للبنات جامعة 
 بغداد  المرحلة الثانية

 40عددهم 
16 
 

ثير استخدام أالمستقل: ) ت
بعض االدوات المساعدة (. 
التابع: )بعض المهارات 
 االساسية في كرة اليد(.

ان االدوات المساعدة تساعد 
في تعلم وتطور مستوى 
االداء المهاري لبعض 

 بكرة اليد.المهارات االساسية 
 

الدراسة 
      الحالية

 (2014) 
 التجريبي 

طالب الصف االول 
متوسطة  –المتوسط 

مجافظة  –االنتصار للبنن 
 ديالى
 40عددهم 

16 

)فاعلية وسائل  المستقل:
 مساعدة(

تعلم واحتفاظ بعض التابع: )
كرة بالاالساسية  المهارات

 (.الطائرة
 

 
ان الوسائل التعليمية لها 

ايجابي ومؤثر في التعلم ثير أت
واالحتفاظ لبعض المهارات 

 االساسية بالكرة الطائرة
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  -:وجه اإلفادة من الدراسات السابقة افيما يأتي استعراض 

التعرف على المتغيرات المستقلة والتابعة الموجودة في الدراسات السابقة ذات الع قة  .1
 بالدراسة الحالية .

السابقة والمشاكل  ساتالدرا أهمية على التعرفو االط ع على الدراسات السابقة  .2
    .التي عالجتها تلك الدراسات والتي مثلت جانبا معرفيا مهما للباح 

 على التعرف تم الرسائل في النظرية الفصول أدبيات على الباح  اط ع خ ل من .3
 معرفية إضافة شكل مما بدراستها البحو  تلك قامت التي والنظريات النظرية العلوم
 .  للباح  مهمة

 والمجتمعات اختيارها وطريقة الدراسات تناولتها التي المختلفة العينات على االط ع .4
 . المناسبة البحثية والتصاميم منها أخذت التي

 وكذلك و المساعدة والوسائل  البحثية واألدوات البحو  إجراءات على التعرف  .5
 وفوائد االستط عية التجارب إجراء وطريقة الدراسات تلك في المستخدمة االختبارات

 . التجارب تلك

 مع تتناسب والتي الدراسات تلك استخدمتها التي اإلحصائية الوسائل على التعرف .6
 . وعددها العينات حجم

 .البيانية والرسوم البيانات وعرض تنظيم طرق على تعرفال .7

 د  تع والتي السابقة الدراسات في الموجودة والتوصيات االستنتاجات التعرف على   .8
 . العمل خ صة
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 -: الميدانية واجراءاته البحث يةمنهج  – 3
 -:  البحث منهج 1 – 3

ماُ  دددددا  رئيعدددددي ر ايدددددال رئمدددددبيع رئمكلدددددح مدددددف ُ يعددددد  م ددددد    رئ  ددددد     ير ددددد   مددددد         
مادددد  ُ يعدددد  ءرئمددددبيع رئايلي ددددا ئمكسددددا يح رئ ا دددد  رذ إرئضددددل لي   ددددا رئ  دددد  رئع مددددا   

رئم ددددد    رئمدددددلري   يدددددا ل  رئم ددددد     دددددا رئادددددا ا ددددديي رئمدددددبيع رئمسدددددا يح ئ   ددددد     ددددد  
 ددا يميددف رئماتيددلر   ئ ددا  حرئمع  مددا   رئباددالع رئي ي دد     ددائمبيع رئايلي ددا  دد    م ا ئدد  

له  يدي  ا ييدي  اساثباء ماتيل  ر ي    ي  ي  ح رئ ا    اُ يع  ر  اتيرلساسي    رئع رم 
 .(1)    ياس اأثيله رئع ما 

 .رئ ا   ا ميح رئميم  اي  رئايلي ي   رئضا ُ  ذر  رل ا الي  رئ   ا  رئ عيي   رسا يح
 

 (2جدول )
 تفاظواختبارات االح تصميم المجموعتين الضابطة والتجريبية ذات االختبارين القبلي والبعدي

 ت
 المجموعات

 
 

الخطوة 
 االولى

 لخطوةا
 الثانية

لخطوة ا
الخطوة  الثالثة

 الرابعة
الخطوة 
 الخامسة

الخطوة 
االختبار  السادسة

 القبلي
 المتغير
 المستقل

االختبار 
 البعدي

المجموعة  1
 التجريبية

اختبارات  
المهارات 
 االساسية

ستخدام أ
الوسائل 
اختبارات  المساعدة

المهارات 
 االساسية

 

الفرق بين 
 االختبارين
القبلي 
 والبعدي

ق بين والفر 
المجموعتين 
في االختبار 

 البعدي

 اختبار
 االحتفاظ

المجموعة  2
 الضابطة

االسلوب 
التقليدي 

ن عتمد مالم
 المدرسقبل 

                                      
 . 59ص  ( 2004يامع   تيري      تيري  :) يئي  رئ  ا   ا  اا   رل  ا   ا رئال ي  رئلياضي  ب لي رئ  ك  لر ف رئ  يسا ؛ (1)
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 : هتوعينمجتمع البحث  2 - 3

  ر ايدددال رئعيبددد  يدددلا ُ يرلمدددا  امثي يدددا ئ ميامدددف رل ددد ا رئدددذي ر دددذ  مبددد   رم ابيددد         
  دددا رئيددديء رئدددذي يمثددد    باالييدددا   ددد  رئميامدددف رئدددذي ر ايدددل  مبددد       يددد   ائعيبددداعمددديح 

  . (1)ميامف رل   ر  رئبم ذج رئذي ييلي رئ ا     ي  م  ل  م   
  ر   (1988 يعامددددي   دددد  ر ددددير  رئ  دددد     ددددذر ما يبدددد  )ليسددددا    ر  ر ايددددال رئعيبدددد      

 يميا سدد   ا دديي ُ يعدد  رئعيبدد  رئاددا رل ددير  رئاددا  ضددعيا رئ ا دد   رليددلرءر  رئاددا يسددا
 : ما يااا    يب  .    ي  اح ا ييي ميامف رئ    (2)سي اال ا  

    ع    )  م  ميامف رئ    رئميرلس رئما سُ  ئ  بي   ا م ا ظ  ييائ   ضاء   -1
رئا ُددديُ  رئماا عددد  ئ عددداح   سدددح -رئمل دددي(  ددد  ُليدددت ر  ددداليا  مييليددد  ال يددد  ييدددائ 

 . ( ميرلس8رذ   غ  يي رئميرلس ) (2014- 2013)   سالررئي
با ددددال ئ  بددددي   ائُلي دددد  رئعمييدددد  ئابثيددددذ ماُ  ددددا  رئ  دددد  رلر ايددددال ما سددددُ   اددددح  -2

  ئكس اب رلاي  .
 .   اعا   ريرلة رئميلس  مف رئ ا    ا ابثيذ رئايل 
      رئمذ  لة .بثسيا    رئ ا   م  رئ ايل رئايليسا  ا رئميلس 
  بظامي .ا  ل سا    لة ُاللة 
 . )  ي ي  ليت  م  مسا ي مامث   ائساية)ميلسا رئال ي  رئلياضي  
 . ايابس رئعيب  م   ي  رئم  ف رئيتلر ا 

( 160)اددح ر ايددال  يبدد  رئ  دد    ددح ُددكب رئ دد  رل   رئما سددُ  رئ ددائغ  دديي ح  -3
ع ددد رلي  رئُلي ددد  ائُائددب   ر دددف رل ددف  دددعب  مدد   دددي  رل دددف  ددعب ر ادددال رئ ا دد    

)رئ ل دد (  ددع   )ب ج(  اددح ا سدديميح رئدد  ميمدد  اي  ايلي يدد   ضددا ُ     دد  ُليددت
     دددذئك  ددد    بسددد   رئعيبددد  مددد  ميامدددف ا  ُائ ددد (20)ميم  ددد  مددد    ددد  رذ ضدددم 
  ما اح%   ا بس   مباس   ئامثي  ميامف رئ    امثيك   ي يا   اي ا 25رئ    

________________ 

 . 164ص  (2002ييلي  رئ اب ئ ُ ا    رئب ل م   تيري : ) رئ    رئع ما  مبا ي   ي   م ي ب؛ (1)
 . 41ص (1988يرل رئ اب ئ ُ ا      يامع  رئم     : ) مبياج رئ     ا رئال ي  رئلياضي ليسا   لي ُ ؛  (2)
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 -   م  : رسا عاي
  .  رئُكب رئلرس ي 
   مباظمي  .رئرئُكب غيل 
  رئميلس  .  لت ر لى    ل  ا ا  رئُكب رئذي  يمالس   رئعا 
     رئاع يمي   ر  م ال ايح  ائ  ي ر  اليارسا عاي  يب  رئايل   رلساُك ي. 
 -:تجانس العينة 3-2-1

يلرء رئايابس  ي    لري رئعيب     ا ئ ماتيلر  ) رئعمل   رئُ     ا اح رئ ا           
)ذ  ا     يير   سب ما يلره  رئ ي ( ئ  ي م  اأثيل  ذه رئماتيلر      باالع رئاع ح   

   ا     رئمياميف رئضا ُ   رئايل ي   مايابس  اماما  ا يميف  (  1996 آ ل     
يلرء ر.   ي اح  (1)رئظل    ير رئماتيل رئايلي ا رئذي يؤثل     رئميم    رئايلي ي   

 (.3رئايابس  ي   يب  رئ    ئض ُ رئماتيلر     ُليت معام  رلئا رء  ما  ا رئيي  )

 (3رقم )جدول 
 تجانس عينة البحث في متغيرات ) العمر،الطول، الوزن(

نحراف اال  الوسط الحسابي وحدة القياس المميزات ت
معامل  الوسيط المعياري

 األلتواء
 1،63+ 150 3،67 152 الشهر العمر 1

 0،88+ 137 9،51 139،8 سم الطول 2

 0،79+ 40 6،04 41،6 كغم الوزن 3

 ( ممدا يدي  3 +معامد  رلئاد رء ئ  ياسدا    دكه  ب  دل  مدا  دي  ) (     يح3ي ي  يي   ) 
        رئعيب   ي ا ي   ا ييعا ُ يعيا .

 
 

__________________  
 .348ص  (1996يرل رئث ل رئعل ا      ما   : )1ُ   رئ    رئع ما مثي م     ي را      سائي  ذ  ا    يير   آ ل   ؛  (1)
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 -: تكافؤ العينة 3-2-2
 ا ر ا الر  رئميالر   ا ُ ضرئ   ريلى رئ ا   رئا ا ؤ ئ مياميف رئايلي ي          

  ي  مي رئ ا   رئ  رسا يرح  ض ء رل ا ال رئ   ا  ا ) يي رئ   (رلساسي   ائ لة رئُاللة
ر   يح رئيلئ  ر  ل م   ئ عيبا  رئمسا    رئماسا ي  رئعيي  رئذي رظيل (T-Test)ر ا ال 

 يح  ي ي  ل ت معب ي  ذر  يلئ  إ  الي   ( مما ي يل رئ 05 0مسا ى رئيلئ   بي )
 ي    لري رئميم  اي   ا ا ك رئماتيلر  رئمذ  لة   مما ي يل رئ  ا ا ؤ رئميم  اي   ا 

 ( .4ا ك رئماتيلر      ما م ي   ا رئيي   )

 (4جدول )
 المهارات قيد البحثيبين تكافؤ العينة في 

المهارات 
 االساسية

 وحدة
 القياس
 

عدد 
 العينة
 

 (Tقيمة ) الظابطة المجموعة التجريبية المجموعة
 المحسوبة

 قيم
 الداللة

 الداللة
 ع + -س ع + -س

االرسال من 
 درجة االسفل

40 

غير  0،887 0،143 6،183 22،650 4،761 22،400
 معنوي

التمرير من 
 االعلى

 تكرار
غير  0،642 0،469 4،593 17،550 3،410 16،950

 معنوي

التمرير من 
غير  0،497 0،686 3،757 15،300 4،502 16،200 االسفل

 معنوي

 

 -:وسائل جمع المعلومات و األجهزة واألدوات  3-3

 ي  دددي  يدددا   رئ سدددي   ر  رئُلي ددد  رئادددا يسددداُيف  يدددا رئ ا ددد   ددد  م ددد    ميمدددا  ابددد  ا دددك 
 . (1)    يبا     يبا    رييية   .... رئخرلي ر    

__________________ 
 . 82ص ( 2010 ما    يرل  ثاء ئ ب ل   ):  مبا ع رئ    رئع ما  رئبظلي   رئاُ يت ؛ل  ا م ُث    يا    ثما  م م ي غبيح  (1)
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 . االجهزة المستخدمة في البحث  3-3-1
 (2(  يي )Foxسا   ا  ي  رئ ال بي  ) -
 رئ ي  ) يبا رئمب أ(يياي  ياس  -
 ( يا ابي  رئمب أSony املة ا  يل س با ) -
 ((Casio اس   رئ ال بي  يي ي   -
 (Dellيياي  اس ب ب ع ) -
 االدوات المستخدمة في البحث . 3-3-2
 .مف مسا يماا  م عب  لة ُاللة  اب با  -
  ليُ  ياس رئُ    -
 (  يبي  رئمب أ20 لر  ُاللة  يي ) -
    اغ  -
  الُ رم س  -
 سح(5ل ت  لض ) ليُ  -
 رئ سال  رئمسا ية رئم مم  م      رئ ا   -
 (20 يرح رللسا   يي ) -
 (10رئ     رئيرللي   يي ) -
 (1رئ     رئماب    رئماعيية رللاثا ا   يي ) -
 ئميالاا رئامليل م  رل     رلسث   (20رئل اُ رئمُاُ  يي ) -
 (3رئ لة رئمع     يي ) -
 (4رئ     رئمال    يي ) -
 (2رئعم يي   يي )رئ      -
 (3رئ     رئمت     يي ) -
 (20رئ  ح رئمسا ي  يي ) -
 (3رئ الُ رئثا    يي ) -
 (2رئ   ا  رئم     رئما ل    يي ) -
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 (2رئ   ا  رئثكثي   يي ) -
 (4رئس ح رللضا  يي ) -

 

 . وسائل جمع المعلومات 3-3-3

  ائ سال  رلاي  : ئتلض يمف رئ يابا   رئمع  ما    رئ     رئ  رئ  ي   رساعا  رئ ا  

  رئم ايل  رئملريف رئعل ي   رليب ي        رئمع  ما  رئي ئي  ) رلبالبي  ( -

 رئم ا ك  رئ   ي  ) * ( . -
 ) ** ( . رئم ا ي  رئذي  رساعا   يح رئ ا   رئ  لرء  رسماء -
 . )***(رسامالة ا ييي ر ح رل ا الر  رئميالي   -
 ***( .* ليت رئعم  رئمسا ي )  -
 رئايالب رلساُك ي  . -
 رئ سال  رل  الي  . -

 

 

 

 

 

 
__________________ 

 ( 2أنظر ملحق )  *
 ( 1ملحق ) أنظر  **

   ( 4ملحق )  أنظر ***
 ( 3ملحق )  أنظر ****
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 -: تحديد متغيرات البحث 3-4
 -: تحديد المهارات األساسية بالكرة الطائرة 3-4-1
ادددح ا ييدددي ميدددالر   دددلة رئُددداللة رئمسدددا يم   دددا رئ  ددد    ددد    دددت   مبيددداج  يرلة رئال يددد    

 .   ا  الاا :( 1)رئمل    رئما سُ  ) رئ   رل   رئما سُ( 
 رللسا  رئم ري  رلماما م  رلسث  -1
 رئامليل م  رل    ئألماح  -2
 رئامليل م  رلسث  )  سا  ا  رللسا ( -3

 -: ترشيح األختبارات الخاصة بالمهارات األساسية بالكرة الطائرة 3-4-1-1

يعدددددي ر ايدددددال رل ا دددددالر  مددددد  رئ ُددددد ر  رئميمددددد   دددددا رئ  ددددد   رئع ميددددد   ذئدددددك ئ يددددداس      
  دد  ميم  دد  مدد  رئامليبددا  اعُدد  ئ ثددلي  يددي   رئماتيددلر  رئاددا ااع ددت  ائ  دد   ال ا ددال

غ ددددب   دددد  ر باييدددد  لُددددكع رئ ا دددد    (2) رئاعددددل    دددد   يلرادددد  ر  رسدددداعيريرا  ر   ثايادددد  
رئم ددددايل رئ ا دددد   ددددائ لة رئُدددداللة  م ددددايل رئ يدددداس  رئا دددد يح رئاددددا ئيددددا  ك دددد   ا ا ددددالر  

اددح  لضدديا  ر ا ددالر  ئ دد  ميددالة    ال ثكثددرئميددالر  رلساسددي  ) يددي رئ  دد (    ددي اددح ر ايدد
لرليدح  ئ يدا  مديى  دك يايا  مكلمايدا ئ مل  د  آل دذ  *     يي م  رئ  لرء  رئم ا دي 

  ض   رلبسب مبيا .رلرئعملي  ئعيب  رئ     ال يح 

ي ددددي   (5راثددددات  رئيددددي  )رل ا ددددالر  رئاددددا   دددد     دددد  ر  دددد  بسدددد     اددددح ر ايددددال       
 رل ا الر  رئاا  لض      رئ  لرء .

 

 

__________________ 
 .132ص ( 2012 تيري: مُ ع   يرلة رئال ي   : )1ُ   رئال ي  رئلياضي  ئ مل    رئما سُ  يئي  ميلس  يرئليرت  اظح  آ ل  ؛  (1)
 .213ص ( 1995يرل رئث ل رئعل ا     رئ ا لة : ) رئ ياس  رئا  يح  ا رئال ي  رئلياضي م مي    ا  سابي ؛  (2)

 ( .4ربظل رئم  ت )* 



 ~ 69 ~                        البحث وأجراءاته الميدانية يةمنهج ........ الباب الثالث

 

 (5جدول )
 االختبارات التي عرضت على الخبراء

 اتاالختبار  ت األساسيةالمهارات 

 
 

النسبة 
 المئوية

 اإلرسال
 %70 مهارة اإلرسال من األسفل . اختبار 1

 %30 ( .1دقة اإلرسال من األسفل ) اختبار 2

 % 0 ( .2دقة اإلرسال من األسفل )اختبار  3

 التمرير
 من األعلى

 %20 القدرة على التمرير ألبعد مسافة ممكنة. اختبار 1

 %70 .تكرار التمرير على الحائطاختبار  2

 %10 القدرة والسرعة وكيفية التمرير . اختبار 3

 التمرير
 من األسفل

 %10 مهارة المختبر في استقبال اإلرسال . اختبار 1

 %30 مهارة االستقبال والتمرير نحو الشبكة. اختبار 2

 %60 . على الحائطالتمرير من األسفل  تكرار اختبار 3

 

 -المختارة : ختباراتالمواصفات األداء في ا 3-5

 ( 1) األرسال من األسفل اسم االختبار : اختبار 3-5-1

 :  ياس ميالة رإللسا  م  رلسث  . الغرض من االختبار 
 : م عب  لة ُاللة  اب با     ل  لر  ُاللة   م ياس معيبا        . األدوات 

ا دديي مبُ دد  رإللسددا      ددا رئب دد  رئثددابا مدد  رئم عددب يلسددح  ُددا  م رييددا  ئ ددُ      
 رئيابب رل        عي  ل ع    يرح م   ُ رئيابب    رئثابا      عي سا    يرح م  رئ ُ 

_______________ 
دلت رئ يداس ئ ا دد يحم مدي  د  ا  سدابي    مديي   ددي رئمدبعح ؛  (1) مل دي رئ اداب ئ ب ددل      رئ دا لة  : ) 1ُ   رلسدس رئع ميد  ئ  ددلة رئُداللة ُ 

 . 224 -222ص  ( 1997
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(    10)   ددد   عدددي   دددلة   ددديرح مددد  رئيابدددب ( . ي ادددب  دددا رئمسددداُي  رل   ل دددح ) رل   
( .  يددد  امثددد   دددذه  1(     دددا رئمسددداُي  رئثائددد  ل دددح )  5  دددا رئمسددداُي  رئثدددابا ل دددح ) 

 . رلل اح يليا  رئم ا ل إذر س ُ  رئ لة  ا  ي م   ذه رئمباُت رئثك 
 

 

 ( 20 شكل )

 يوضح اختبار اإلرسال من األسفل

 

 مواصفات األداء : 

ي ددددد  رئم ا دددددل  دددددا مبُ ددددد  رإللسدددددا   ي ددددد ح  دددددأيرء ميدددددالة رإللسدددددا  إئددددد  ب ددددد         
 ( . 10رئم ا          اا ُ  رئ لة رئ     م ا ل إس اُيا  ا رئمساُي  ل ح ) 

 ددذر  ييددب مك ظدد  إ   ددذر رل ا ددال يم دد  رسددا يرم  ئ يدداس ي دد  ميددالة رإللسددا  
 ل    س رء م  رلسث      م  رل    . ذئك  اسا يرح  ي ب ع م   ب رع رإللسا  رئمع

 الشروط : 
 ياح رلاثات مس  ا     ب ع رإللسا  رئمسا يح . -1
 م ا ل      رل ا ال ) مااائي  ( . ئ    لي   ل -2
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ي    رئم ا ل     ) ثل(  ا  ائ  مكمس  رئ لة ئ      س رء س ُ  ير    -3
يا  الج  ي ي  رئم عب ي   مكمسايا ئ            ا  ائ  رئم عب     الي       س ُ 

  يرء رإللسا   ُلي   غيل رئاا اح رلاثات   ييا .
 .رللسا   ُم  ير   مبُ   رإللسا       ييب  يرء رإللسا   - 4

 التسجيل : ـ
( يليا  إذر س ُ  رئ لة  ا رئمبُ   رئم      10ي    رئك ب     ) 

( يليا  إذر س ُ  رئ لة  5رئيابب (        )  ئذئك ) رئمساُي  رل   رئميا ل ئ ُ
ذر س ُ  رئ لة       ي رئ ُ ُ رئمب ث  ئ مساُي ي  ير     ا رئمساُي  رئثائ  .  ر 

ير   رئم اييس رئمسايي   . رئيلي  رئبيالي  امث  ميم ع يليا   ي ُُ  رئم عب اع
     رئيلي  رئبيالي  ئيذر رل ا ال  ا إرئم ا ل  ا رئم ا ل  رئع ل رئاا ي  ح  يا    ي 

 ( يلي  . 100) 
 -:( 1) التمرير على الحائط اسم االختبار :اختبار 3-5-2

:  يدداس  دديلة رئم ا ددل   دد  سددل   رئامليددل  م دديرل ام بدد  مدد  ميددالة  الغرررض مررن االختبررار
 رئامليل م        ال ا ف .

 :  الُ  م س    لة ُاللة   سا   ا  ي  . األدوات المستخدمة 

 مواصفات األداء : 

سدح ) دُ رئامليدل(    (180)ي   رئم ا دل   د  رئ دُ رئدذي ي عدي  د  رئ دالُ  م ديرل      
    ر  يمسك رئ لة  ائييي   ماح رئ ي  ثح ي  ح  ائامليل راياه رئ الُ       رئ دُ رئملسد ح 
  ييا     ر  الاي رئ لة ئا   رئي  ملة ر لى      ُ رئامليل ئماا عد  رئامليدل مد     د  

 .اث (30 ذر رئعم  ئمية ب   ي ي   )  أ ا ف رئييي    يسامل رئم ا ل  ا ريرء

 

_______________ 
 190-188( ص 2004) : رل ا الر   رئ ياس ةرل  اء  ا رئميا  رئلياضاي ري ؛  س  ح  ا  (1)
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 :الشروط 

 ياح رئامليل  ا يميف  الر  رليرء م       ُ رئامليل. -1

 ييب ر  ي    رئامليل      رئ ُ رئملس ح     رئ الُ . -2

 . ثا (30رل ئ   ئمية )  م  رئامليلة ي ي   ساب رئيم   يري -3

 ييب  بي  يري  رل ا ال مسك رئ لة  ائييي   ماح رئ ي  ثح ريرء رئامليل  ال ا ف . -4

ر   ليدد  رئ ددلة  دد  رئ ددالُ      لمسدد  رئ ددالُ  سددث  رئ ددُ رئملسدد ح   دد  رئ ددالُ    -5
 رلادددي   ُلي ددد  يع ددد  رئم ا دددل يادددا ف رئامليدددل مددد   مددداح  دددُ رئامليدددل  دددا يميدددف  دددذه 

 . رل ا ال رئماثت   ي  بثس    رئم ا ل  مساك رئ لة  معا ية  يري  رس  ب رئ ال   

 ييب رسا يرح ميالة رئامليل م       ي   غيل ا م  رب رع رئامليلر  رل لى. -6

 رئم للة . ( ثا30ء   ل إ ك  رئ  ح رباياء  الة )    رئم ا ل رئا       رلير -7

 : التسجيل 

رئم ددللة ئك ا ددال    ل ا سددب ري  ( ثددا30ئ  ددالُ  ددك )لر  مكمسدد  رئ ددلة ي سددب  دديي مدد
ا  ديي رئم ددا ل  رئيليد  رئبياليد  ئ م ا دل  د ائ  رئ دلُ  رئسدا ت ذ ل دا .  اعديم ا ئد  ا د

.  ييددب مك ظدد   دديح  سدداب رئ ددلر  رئممددللة  (3)× مضددل     ( ثددا30رئ دد ي    ددك  )
 ئ ُأ  اح    رئم ا ل.ا    بايي   ا  يري  رل ا ال    رئامليلة رئاائي  ئ   
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 اختبار تكرار التمرير على الحائط  (21شكل )

 -: (1) اختبار التمرير من األسفل بالذراعين اسم االختبار : 3-5-3
:  يدداس  دديلة رئم ا ددل   دد  سددل   رئامليددل    م دديرل ام بدد  مدد  ميددالة الغرررض مررن االختبررار

 رئامليل م   سث   ائييي  .

 :  الُ  م س    لة ُاللة   سا   ا  ي  . المستخدمةاألدوات  

سدح ) دُ  (180)يرل    رئ ُ رئذي ي عي    رئ الُ  م ي   رئم ا ل  : مواصفات األداء
رئامليدددل(  م رييدددا  ئ  دددالُ    ددد     يمسدددك رئ دددلة  ائيددديي  ئي دددذ يا رئددد  رئ دددالُ ثدددح يسدددا   يا 
 ائامليل  ائييي  م   سث  رئ  رئ الُ ئالادي رئيد  مدلة   دلى   د   دُ رئامليدل ئيادا ف  م يد  

 ددددا بثسدددد  رئ دددد    يسددددا يح ثددددا (30.    ددددذر يسددددامل رليرء ئمددددية ) رئامليددددل مددددلة ر ددددلى . .
 رل ا ال رئسا ت  يما  ير رئ ُ رئملس ح     رئ الُ .

 

______________________ 
 .68، صالمصدر السابق علي سلوم ؛  (1)
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 الشروط :  

 ياح رئامليل  ا يميف  الر  رليرء م       ُ رئامليل . -1

 ثا . (30)ي ي   ساب رئيم   يري  م  رئامليلة رل ئ   ئمية -2

م  رئ الُ      ُ رئامليل     د  رئم ا دل رمسداك رئ دلة رذر س ُ  رئ لة  عي رلايري ا  -3
  ي ي   ائامليل م       ُ رئامليل  ما    رئ ا   ا  يري  رل ا ال .

 رذر  ُا رئك ب رثباء رليرء   ت  ُ رئامليل ل ا سب رئامليلة . -4

   .ييب رسا يرح ميالة رئامليل م   سث   ائييي  ي   غيل ا م   ب رع رئامليلر  رل لى -5

 ثا.( 30 ك  رئ  ح رباياء  الة )رل     رئم ا ل رئا       رليرء     -6

 التسجيل : 
رئم دا ل  رئ د ي     دُ  ثدا (30كمسد  رئ دلة ئ  دالُ  دا مدية )ي سب  ديي مدلر  م      

)ئ   م ا ئ   د ي   ثدك  ب داُ( .  رئيليد   3×    ا  ئ  لُ  رئسا ت ذ ل ا   ثح اضلب 
 ثا. (30)رئبيالي  ئك ا ال  ا  يي رئم ا ل  رئ  ي    ك  

 -التجارب االستطالعية : 6 – 3
 -التجربة االستطالعية االولى :  1 – 6 – 3
رئايل   رلساُك ي  رل ئ  ئك ا الر  رئمسا يم   ا رئ    ي ح يلرء ا اح رئ ا         

(  ا اماح رئسا   رئااسع    ا ا      يب  م  ب  م  2013/ 10/ 28رلثبي  رئم ر ت )
م   يب  رئ    رئلليس     رئايل    ر  اليا ( ُكب رئذي  اح رسا عاي ح10)

         رئس  يا   رلييا يا  رلساُك ي   ا    ا ايليب  م ا ئ  ا   م  ري  رئ
 .(1) رئاا ا ا     ثباء إيلرء رل ا ال ئاثايييا  

  -ذ رسايي   رئايل   ما يأاا : إ
 معل   ميى مكلم  رل ا الر  ئمسا ى رئعيب  . – 1
 معل   رئ ع  ا   رئم  ك  رئاا  ي ا ري  رئ ا    بي ابثيذ رل ا الر   يي رئ     – 2
 

__________________ 
 .107ص  ( 1990مُا ف رئاع يح رئعائا     رئم     : )رل ا الر   رئ ياس  رئا  يح  ا رئال ي  رئلياضي   اسح رئمبيل ي  آ ل   ؛  .(1)
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 رئاعل      رئ    رئمساتلت  ا ابثيذ رل ا الر   رئ ياس . – 3
 ر ا ال  ك ي  رلي ر   رلييية رئمسا يم   ا رئ    .  – 4
 رئاأ ي م   ثاءة  ليت رئعم  رئمسا ي  ما ي ااي    ك  رئايل   . – 5
 ريياي رلسس رئع مي  ئك ا الر  . -6

 -النتائج المتحققة من التجربة االستطالعية االولى:
  ك ي  رلي ر   رلييية رئمسا يم   ا رئ    . –1
 دددك ي  يميدددف رل ا دددالر  رئمسدددا يم  مددد   يددد  اماعيدددا  ائ  ددد  رئمباسدددب ئ ابثيدددذ    -2

   ك ي  رئم ا     سي ئ  اُ يت  يب  رئ    ئك ا الر  .
  ثاءة  ليت رئعم  رئمسا ي  ا ُلي   ابثيذ ح ل ا الر  رئ    .  -4

 
  -التجربة االستطالعية الثانية :  2 – 6 – 3
 رئم  ب   بثسيا ريلى رئ ا    ذه رئايل        يب  رئايل   ئكساُك ي  رل ئ       

( ُكب رئذي  اح رسا عاي ح م   يب  رئ    رئلليس   ذئك ي ح رئثكثاء رئم ر ت   10م  )
 ي م  ميى  ك ي  رئ سال  رئاع يمي  رئمسا ية رئم بع  أ(  لي  رئا2013/ 10/ 29)

 ي م   عائي   عض رئمثلير  أ  رئعم       ذه رئ سال   ئ ام      رئ ا     يثي
رئاُ ي ي  رئمسا يم      رئ سال  رئمسا ية رئاا ر امي ا رئ ا    ا   ث   ذر ئتلض 

 . ابظيميا ضم  مثلير  رئمبيع رئاع يما
 -:األسس العلمية لالختبارات المستخدمة 3-7
 -صدق االختبار: 3-7-1

  ر امي رئ ا        يت رئم ا ى    رئمضم   لسا لرج  يت رل ا ال              
ر ا الر  ي يس رئ ظيث   يعي        ي يس رل ا ال ما  ضف ئ ياس   معب     رل ا ال رئ ايت

. "رئاا يي ح    ي يسيا  ل ي يس  يلا   ل  يل مبيا     اإلضا   إئييا
(1) 

 
____________________ 

م ا ددد  رئثددكح ئ ب دددل   رئ  يدد  : ) 1ُ    مبدددا ع رئ  دد  رئع مدددا  ددا رئال يدد  رئلياضدددي   رئع دد ح رلسدددكمي   ددي را رئ بدديلي   م مدددي ر مددي ؛ (1) 
   .154ص ( 1999 رئا ييف  
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 ع ي  اح  لض رل ا الر      ميم    م  رئ  لرء  رئم ا ي   ا ميا         
ي ث    يت رل ا الر   عي ر ا اص  لة رئُاللة   /  رئاع ح رئ ل ارل ا الر   رئ ياس 

رئاا اكلح مسا ى رئ  لرء      بيا ا  ت رئتلض رئذي  ضع  م  ري      لرءآراثات 
 رئعيب . 

 -:ثبات االختبار  3-7-2
ئ اأ ي م  ث ا  رل ا الر  رئمل      ر امي رئ ا       ُلي   رل ا ال  ر  ايا         

  ا م    ثل رل ا الر   ي  ا إليياي  ام  رئث ا   ائبس   ل ا الر  رليرء  ا رئال ي  
رئلياضي     اعبا  ذه رئُلي     إذر ريلي ر ا ال ما      يب  ثح   يي  ذر رل ا ال     

سيا  ا   رئظل   بثسيا  ا  رئباالع رئاا ظيل   ا رئملة رل ئ   ا بثسيا  ا رئعيب  بث
"رئملة رئثابي 

 (1)
ُ ت رئ ا   رل ا الر  ضم  رئايل   رلساُك ي  رئ ا    ال ا الر   .
 (   ا ا     يي 8.30رئسا   ) (28/10/2013) رئم اي  رلثبي رئميالي  ي ح 

 ا رئ     (4/11/2013)رئم اي   رلثبي  عي مل ل س ع   ياح  ي  ا ي ح    رل ا الر 
 رسا يح رئ ا    ُكب م   الج  يب  رئ   ( 10رئمؤئث  م  )بثسيا رئعيب       بثس  

 ا الر  امااي ) يلس  ( ئمعل   ميى ث ا  رل ا ال  راضح  أ  رلرئ سيُ معام  رللا اُ 
 (.6 ي  يلي   ائي  م  رئث ا   ما م ضح  ا رئيي   )  معام  رلا اُ  ا   

 (6جدول )
 معامل االرتباط الختبارات المهارات األساسية المختارة

 معامل الثبات االختبارات

 0.85 اختبار اإلرسال من االسفل
 0.89 اختبار التمرير من األعلى
 0.82 اختبار التمرير من األسفل

    
_______________________________________ 

مل ددي رئ ادداب   رئ ددا لة  : )( رئمعددامك  رئع ميدد   ددي  رئبظليدد   رئاُ يددت) رئث ددا   رئ دديت   رئم ضدد  ي    رئمعدداييل ( م ددُث   سددي   ددا ا ؛ 1) 
 .5ص  (1999ئ ب ل   
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م  يا ي   (8(  يلي   لي  )05 0(  بي مسا ى رئيلئ  )0.602رئ يم  رئيي ئي  )       
رئ يم  رئم س    ئ   رل ا الر   ا ر  ل م  رئ يم  رئيي ئي    ائاائا  ذر  ر  (4)رئيي  

 يؤ ي اماف رل ا الر   يلي   ائي  م  رئث ا  . 
 -موضوعية االختبارات : 3 -7 -3

مايا ءم  م ض  ي  رل ا الر  رئميالي  رئمسا يم   ميى مك  ائاأ ي اح رئ ا        
 ل    ية رئ ياس رئمسا يم   ا )رئيم    رئيلي (   ا   ير  ل  ذئك  رئعيب  ئمسا ى

رئميالي  ذر  م ض  ي   رل ا الر      رئباالع   ظيل    ا ضف للرء رئم  مي  رئ   ي  
رئذراي     باالع رئا  يح  ائع رم  رئ   ي   اأثلياضح  يح  حما ا ي م   ك     ائي 

     آلرل رئع رم  رئ   ي  ئ م ا ل  إي ا ب  رئا يي   يح ئ   يل  رئا لل م  رئاع 
  ا   رئثلي  ما     اع     يا اعبا    رئذراي   مي ئ  رئ   ي    ا  ا ييه     رل 

 .(2)     ي    ل  ما بلييه  م ي ي  عك  

 -:اإلجراءات الميدانية  3-8
 -االختبارات القبلية : 3-8-1

 ا ي ح  ا  ( ُائ 40رئ   ي  ئميم  اا رئ    رئ ائغ  يي ا )اح إيلرء رل ا الر         
(   ا ا    ا سا   ما سُ  8.30 ا رئسا   ) (7/11/2013)رئ ميس رئم ر ت 

رلبا ال ئ  بي     عي اث ي  رئظل   رئماع     ال ا ال م   ي  رئيما   رئم ا  
 ا الر     لة مث    رئ   رلي ر  رئمسا يم   ُلي   ابثيذ رل ا الر    إذ اح  لح رل

 اح اُ يت رل ا ال م      رئ ا    ا  اام   رئعيب     لري رئعيب      إيلرء رل ا ال  
م   يميا      اُ ي يا   عي ذئك اح ابثيذ رل ا الر  م        لري رئعيب    اح  ليت 

 اسيي  رئباالع ُ  ا  ئ  لُ   رئم ر ثا  رئم يية ئ   ر ا ال   إ لر   رئمسا ي رئعم 
 .م ا ل م      رئ ا    عي اييل  رلسامالر  رئ ا    أسماء رئُكب ئاسيي  رئباالع 

__________________ 
 (1999يرل رئث ددل ئ ب ددل     مددا ) : رلسددس رئع ميدد   رئُددلت رإل  ددالي  ئك ا ددالر    رئ يدداس  ددا رئال يدد  رئلياضددي مددل ر    ددي رئمييددي ؛  (1)

 .135ص
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 -:الوسائل المساعدة تصميم  3-8-2

  ي رئ ا    ية  سال  مسا ية  ا ئع   رئ لة رئُاللة    ُليت رلُكع          
رئم ايل رئ ا    ائاع ح   عض رئ     رئع مي        رلبالب  رئعائمي    ا  سال  

  ثالة رئماع ح  ل  ييا   رم  رلما   ا رلسا يرح   ا اييي م   ا  ي  رم  ي  رئ بف اا  
 ا  يت  ا رليرء      غ ب  ذه رئ سال    الة     لر  مع     مل ُ       ا  

رئ  لرء      ميم    م     ا  م ا ث  رل  ا   رل ياح .   ي اح  لض  ذه رئ سال  
 *  رئم ا ي 

 ا اع يح  رئ لة رئُاللة ئا ييي  ا  ي   ذه رئ سال   مكلمايا   رئ ل ا ا ميائا رئاع ح  
  ي راثت رغ ب رئ  لرء      ك يايا مف ريلرء  عض رئاعييك  رئميالر   يي رئ    

 -  ذه رئ سال   ا : رئ سيُ    ييا 

 صة بمهارة االرسالأوال : الوسائل الخا 

 

 حزام األرسال : -أ 
ددد    ل دددت   دددليُ ددد    دددالة  ددد   دددلة مل ُ 

 ي  دددغ    ددد   ددد   مُددداُ ئ دددليُ يدددل ُ  دددذر ر
ُ ئ  مالي  يل ُ     يسح رئماع ح ئيسدا يه 

ئ ددددا    ددد   يرء ميددددالة رللسدددا  مدددد  رلسدددث 
يا  ح  ا ا  ي  لمدا رئ دلة مد   يد   عدي ا 

 ثددددل   ائاددددائا  ا ددددلرل      ل يددددا مدددد  رئيسددددح
رئ دددددد يح  مسددددددالرئ   يسدددددداُيف ا سددددددي   يرلدددددد 

 سدددددي   يسددددداُيف ئ ميدددددالة  مددددد   دددددك   دددددذه رئ
رئمدددداع ح رل اثدددداظ  ددددائ لة    دددد    ثددددل   أ دددد  

 . (5 ما م ضح  ا رئ    )  ييي
__________________ 

 ( 1انظر ملحق )* 

( يوضح أداء المتعلم 5شكل )
 بأستخدام حزام االرسال
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 الحلقة الدائرية :  -ب 

 
 ُل ددددا  ددددا   ددددالة  دددد     دددد  يرلليدددد  

ل دددددذ يسدددددا يميا رئمددددداع ح سدددددح (  65)
 ضعي  رئ     رئ  يح ئأللي   بي 
 يرء ميددددددالة رللسددددددا    ادددددد  ل ي دددددد ح 

اء رئمددداع ح  مكمسددد   دددُ رللسدددا   ثبددد
 ( .6) رليرء    ما م ي   ا رئ    

( يوضح أداء المتعلم  6شكل ) 
 الحلقة الدائريةبأستخدام 

         شبكة المتنقلة المتعددة الجر . 
 :األرتفاعات    

 دددا   دددالة  ددد   ددد  اي  م ا ثادددي   دددا 
رللاثددددداع ما دددددل اي    رسدددددُ   يدددددك  

 ح(3 لضددديا )م م ددد    ددد   مدددبظح 
 ( .7 ما م ضح  ا رئ    )

رئ ددد    رل ئددد   دددا  ددد     دددلة رئُددداللة 
 رئ دددد    رئثابيدددد   ددددا  دددد       دددد  مدددد  

 ( ح 5 1)رئ ددددددددددددد    رل ئددددددددددددد   م ددددددددددددديرل 
 يم      ادا  ح  الاثا يمدا مد   دك  

 ض  ي      رئياب ي . رئعم يي  رئم  
 
 
 
 
 
 

 شبكة المتنقلةال ( يوضح7شكل )
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 ثانيا : الوسائل المختصة بمهارة التمرير من األعلى

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ح  ي ددد   ئددد   رئ ددد    رئثابيددد   غمدددت ئاسدددا يح ( 1) رئمسدددا    دددي   ددد     ر دددلى         
يثيدددل رئمددداع ح ئا ييددد  رللسدددا  رئييدددا   ددد   ي يدددت .   بدددي ر دددُيرح رئ دددلة  ائ ددد     ا   يدددي 

رئتام     ي ا  دت رئتدلض مبيدا  ل   د    د ل رئ دلة مد  رئ د    رل ئد    د    د يح . 
 اسددا ح رئ دد    رئثابيدد   ددا  ددي رئ ددلر  ئيسددي    دد  رئمدداع ح ابا ئيددا رثبدداء رئادديليب ممددا 

  رئييي  يياية  ا  ي  رئيلس  ا رلساملرل .يسا ي     رل ا اي  ا رئ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  الكرة المعلقة . ب

 ددا   ددالة  دد   ددلة م ضدد    ير دد   دد    ل يعدد     يدد   مع  دد     دد  ما دد   عمدد ي      
ح  (30 2)م  رئ ييدي   د   ر  دا    رئعمد ي ما د   دا ل   مث د    د  رللض  الاثداع 

 دددالُ   ددد   ددد    سدددح (60سدددح   لضددديا 180ُ ئيدددا )  ا ددد    مامددد  ئ  ددد  مددد  رئ  دددب
 ر ُبا ا ثا  ( . 

 
. )  ( 

استخدام الرباط ( يوضح  8)  شكل
  المطاط

 :   الرباط المطاط .  

ل دداُ مُدداُ مددف  ددليُ  دد    ددالة  دد  
ل دددت يدددل ُ مددد     ددد  رئدددذلر ي  مددد  

 دددددددددا   دددددددددي ُدددددددددل   رئُدددددددددل  رل دددددددددل 
 يرة ئاع يح ميالة رئامليدل  يرل ا ف  اع

مدد  رل  دد  ئك سدداس  ائ ل دد    ددذئك 
   دددذ رئ ضدددف رئ ددد يح ليرء رئميدددالة  

 .(8) ما م ضح  ا رئ    

 -ثانيا:الوسائل الخاصة بمهارة التمرير من االعلى :
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 أ ددددددذ  رئاع يميدددددد  رئ سددددددي    ددددددذه اسددددداعم 
رئمددددداع ح رئ ضدددددف رئ ددددد يح مددددد  رئامليدددددل 
 ب ل رل دا ف   د  رئ دلة م دا ل امليدل 
رئ دددددددلة رئددددددد  رل  ددددددد   ائاادددددددا ف    ددددددد لة 
ما ددددللة ئييدددداية رل سدددداس  ددددائ لة   ذئددددك 

 ددك  ا  مدد   ددائ لة  ائسدديُلة   ييددا مدد  
 رئمع  دد  ئادد  يل رئ  دد   ددا اع ددح رئميددالة  

   ( . 9 ما م ضح  ا رئ    ) 

 آ دددددددددل ا  ي ضددددددددح امليبدددددددد( 10رئ دددددددد   )
ميددددددددالة   يرء ئ  سددددددددي   رئاع يميدددددددد    دددددددد 
 رئ ددددددالُ   دددددد  رئامليددددددل مدددددد  رل  دددددد  

رئا دلرلر  مد   دك  امليدل رئ دلة   يياية
رئددد  رلمددداح   رسددددُ  رئ دددالُ رئم ددددب ع 

 م  رئ  ب  رئمث       رليرة . 

أداء المتعلم في التمرير ( يوضح  9)  شكل
 من األعلى باستخدام الكرة المعلقة

أداء المتعلم في مهارة ( يوضح 10) شكل
 التمرير على الحائط باستخدام الكرة المعلقة 
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 جر. الحلقة المائلة. 
 ا   الة         ا          لة رئس   

 80 ُل ا ) ئ بيا ا    مال   م  رلماح 
 م اُ         مثا    م  رلسث  سح ( 

  ذه رئ     م ض         م ي ثا   
    رللض. اسا ي سح (  240ُ ئ  )

 ذه رئ سي   رئاع يمي  رئماع ح  يرء امليل م  
رل     م ا   رئمسا ا   ا يي  رئ لة رئ  
رئ     ئيياية ال يي  ي    يرء رئميالة   

 ( .11)م ضح  ا رئ    
أداء المتعلم في ( يوضح 11) شكل

 التمرير من األعلى بأستخدام الحلقة
 رئمال  

  العمودية :د. الحلقة 
ح  (1) ددددددددا   ددددددددالة  دددددددد     اددددددددي   ُل ددددددددا 

   عمددددددد ي مددددددد  رئ ييدددددددي مددددددد   دددددددك يمدددددددلا ُا
رئيدددداب ي  يا سددددُ  مدددد ي  ييددددي  عمدددد ي ر ددددل 
م ضدد ع   دد   ر  ددا  مث دد    دد  رللض . 

ُ يعد  ئ يم   رئا  ح  الاثداع رئ   دا  ُ  دا 
رئاملي  ُ    رئماع ح. اسدا يح  دذه رئ سدي   

رئ دددلة ير دددد    ددد  ا ييدددد  رئماع مدددي   امليددددل 
ئك سددداس  ائمسدددا    رئ   دددا    ددد   مبددداظح

 مدا    اع يي ح     رئمسال رئ د يح ئ  دلة 
 ( .12)م ضح  ا رئ    

أداء المتعلم في التمرير ( يوضح 12) شكل
 من األعلى بأستخدام الحلقات العمودية
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 -:صة بمهارة التمرير من األسفل ثالثا : الوسائل الخا

 

 
 

  

 

 

 :  ب . الشبكة المغلقة
 (سددح75) ددا   ددالة  دد     دد   ُل ددا      

م اُدددد    دددد    مت  دددد  مدددد  رلسددددث    دددد   
ددددا اسددددا ل  ييددددا رئ ددددلة  مث ادددد    دددد   م لُ 

سدددددح  مث ددددد   (220)  مددددد ي ي  دددددغ  لاثا ددددد 
  د  رللض   ا دية م  مد   يم د  رئددا  ح 
 الاثددددداع رئ   ددددد   ددددد  ُليدددددت مثاددددداح يدددددل ُ 

( 14   ددددددد   دددددددائعم ي  مدددددددا  دددددددا رئ ددددددد   )رئ
اسدددا يح  دددذه رئ سدددي   ئاع ددديح ميدددالة رئامليدددل 

ت ضددلب رئدد  رل  دد  يددمدد  رلسددث   دد  ُل 
     ما لل ئيياية رل ساس  دأيرء رئميدالة 

رلاديري رئ ددلة  اعمد  رئ دد      د  رما دداص 
 .م  رئياب ي   رلسا لرل رسث يا

استخدام الرباط ( يوضح 13) شكل
  المطاط

 :  الرباط المطاط . أ

ل دداُ مُدداُ مددف  ددليُ  دد    ددالة  دد  
ل دددت يدددل ُ   ثددداي ي ددد س   دددك رئيددديي  
م  ُل   رئُدل  رل دل يدل ُ  سدا ا 

 يرة ئاع ددددددددديح ميددددددددددالة  يرئمددددددددداع ح .  اعدددددددددد
رئامليل م  رلسث  ئ دا ياسدب  ئ مداع ح 
لة ر ددددددذ رئ ضددددددف رئ دددددد يح ليرء رئميددددددا

 مدددا م ضدددح  دددا  ئك سددداس  ائ ل ددد   
   ( .13) رئ    

  الشبكة المغلقة( يوضح  14)  شكل



 ~ 84 ~                        البحث وأجراءاته الميدانية يةمنهج ........ الباب الثالث

 

 

 
 

  
 

 

 

 :  جر . اللوح المساعد
 ُ ئيا      الة     ُع  م  رئ  ب   
يدددددددل ُ   ددددددد  رئدددددددذلر ي  مددددددد  سدددددددح (  30)

رلسث    رسدُ   دليُ مُداُ يسدا ي   د  
مدددد  بيايدددد  رئ دددد   رءاث يدددد  رئددددذلر ي    اددددي

 أ    مث   رئمل ت  يد  يسدا ي  ء    بايا
رئمدداع ح  دددا   ددذ رئ ضدددف رئ دد يح ئامليدددل 

 بدددي رلسدددث    ددديح ثبدددا رئمل دددت رئ دددلة مددد  
ضدددددددح  دددددددا رئ ددددددد    يرء رئميدددددددالة  مدددددددا م  

(15)  . 
  اللوح المساعديوضح ( 15) شكل

 (3العدد ):  د . الحائط الثابت 
ي د    دا رئا دميح رئ سدي   رئاع يميد        

ئ  دددددددددلة رئمع  ددددددددد  مددددددددد  رل  ددددددددد   رئ دددددددددالُ 
رل ددُبا ا رئم ددب ع مدد  رئ  ددب  ئ دد  
رل دددددداك    ددددددُ ي دددددد    ددددددا  يرء رئميددددددالة 
 ي  ي  ح رئماع ح  امليل رئ لة م  رلسث  

  دددك  مددد  رئا دددلرلر   ييددداية رئ دددالُ   ددد 
 رئ ددددالُ   رسددددُ  رلمدددداح رئدددد  رئ ددددلة امليددددل
رليرة.       رئمث   رئ  ب  ع م رئم ب

أداء المتعلم على ( يوضح 16) شكل (.  16 ما  ا رئ    )
  الحائط الثابت
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     :   ه . الحلقات المشبكة المتحركة 
 م ي م  رئ ييي مث       رللض   رسدُ   ا دية ثا اد   يم د      ا   الة       

سدددح  يث ددد     ددد  (220) سدددب  ايددد  رئامدددلي   ي ددد   ُددد   رئعمددد ي  ب  ددد  لي م دددا  
ح مث اد    د  ياب يد  مد   ددك  ( 1)ح مدلا ُ     دا  م د     ُل ددا  (2) مد ي ُ ئد  

( . 17) ( يليدد   مدددا م ضددح  دددا رئ ددد   360ا  ح  دددي لر  رئ   دددا )مثادداح يم ددد  رئدد
اية رئال يدي  رئي دد  اسدا يح  دذه رئ سدي   رئاع يمد  ئاُد يل ميددالة رئامليدل مد  رلسدث   ييد

 ي ا  رئ لة    ُليت رئ   ا    ذئك  ثالة رئماع مي   ا  ي يح .رم   ك  

   المتحركة المشبكة أداء المتعلم الحلقات( يوضح  17شكل ) 
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 :   و . الحلقات الثالثية 
ئ    ددا  رئم دد    رئما ل دد  ئميددالة رئامليددل مدد  بثسدديا  ددا رئ سددي   رئاع يميدد      

رلسث   اث    دا رئ سدُ رئ سدي   رئاع يميد  ئ    د  رئمال د  ئ امليدل مد  رل  د  . 
ي اددي  رئمدداع ح  يرء   ذاسددا يح  ددذه رئ سددي   ليرء رئامددلي  رئمل ددب  ددي  رئميددالاي  

رئامليددل مدد  ميدالة رئامليددل مدد  رلسددث  مدد  ييدد  رئيمدي  ربا ددال رئدد  رئ سددُ ليرء 
 ددأيرء ميددالة رئامليددل مدد  رلسددث  مدد  ييدد  رئيسددال. اسددا ح  ددذه  ء  رل  دد    بايددا

رئ سي    ا اُ يل  يرء رئماع ح ئا ك رئميالاي    د لة اعديي ال يديه  ي د  رليرء  
 ( .18 ما م ضح  ا رئ    )

 

 الثالثية الحلقات ( يوضح  18)  شكل
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رئ ا دد   ددلض  دد ل  رئاع يميدد  ئ ميددالر   يددي رئ  دد    رلاددأى عددي   دد  رئ سددال         
سدددا يرح  دددذر رمدددأ  ذة مددد   عدددض رئ  دددير  رئاع يميددد  رئادددا  ددداح  يدددا رئ ا ددد  ئا ضددديح  يثيددد  

 . ال        رضح  ك  رئ  ير  رئاع يمي   ا رئيلس *رئ س

________________ 
 (5)*( انظر ملحق )

 :   ي . السلم األرضي 
 دد    ددالة  دد   ُددف مدد  رئ ييددي  ثيثدد  رئدد ي  م ددمم    دد   دد   سدد ح يا دد   مدد     
سدددح. اسدددا ي  دددذه رليرة   ددد  اع ددديح امدددلي   50مل عدددا   يددداس  ددد  مل دددف ي  دددغ    ل عددد

 .(19)  رئ     ا م ضح  ما رئا لك يميبا  يسالر  ك  ميالة رئامليل م  رلسث   

 السلم األرضي ( يوضح  19)   شكل
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 -: ةالتجربة الرئيس 3-8-3
(  ئتاي  12/11/2013)   ا ي ح رئثكثاء رئم اي  اح ريلرء رئايل   رئلليس      

 ا رلس  ع ئي ما ) رئثكثاء  (   ية اع يمي    ر ف   ياي 16ب  )اضم رذ (2/1/2014)
( رسا يف   ا  يم  رئ  ية 8(    ا ئ يي   رئمعي م      رئميلس   ئمية ) رئ ميس –

  *    اح رساتك  رئيلس ( ي ي       ض ء رئ ُ  رئمعية م      رئ ا40رئاع يمي  )
 ( .7)   اح ا ييف رئ        ر ساح رئ  ية رئاع يمي   ما  ا رئيي        ام  

 ( 7جدول ) 
  وية خالل المنهج التعليمي وأوقاتها والنسب المئ التعليميةيوضح أقسام الوحدة 

 التجريبية عةللمجمو  
 
 أقسام الوحدة التعليمية ت

    الوقت خالل الوحدة 
 التعليمية / د

الوقت خالل 
المنهج التعليمي / 

 د

 النسبة المئوية
% 

 القسم التحضيري 1
 د 10

 % 12،5 د 80 د 5 المقدمة واالحماء

 % 12،5 د 80 د 5 البدنيةالتمرينات 
 القسم الرئيسي 2

 د 25
 % 25 د 160 د 10 الجانب التعليمي
 % 37،5 د 240 د 15 الجانب التطبيقي

 القسم الختامي 3
 د 5

 % 10 د 64 د 4 لعبة صغيرة
 % 2،5 د 16 د 1 االنصراف

 % 100 د 640 د 40 المجموع

 
 
 
 

_______________________ 
 (6* ربظل م  ت )
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رسا يح رئ ا   رئ سال  رئاع يمي  رئمسا ية رئمعية م        ا رئامليبا  رئادا  ضدع       
 ميم  د  رئايلي يد   دا رئ سدح رئدلليس ئ   دية رئاع يميد  رمدا رئميم  د  ئ رئاع يما  لبامعرئ ا 
ا ُ    ي ُ ت   ييا رئمبيع رئما ف  دا يل س رئال يد  رئلياضدي   دي   رسدا يرح رئ سدال  ضرئ

 - بظل رل ا ال:رئاع يمي   ئ ي ر ذ رئ ا   
   ئ ميم  ددد  رئايلي يددد رئاع يمدددا  دددا اُ يدددت رئمدددبيع  * يددداح مددديلس رئال يددد  رئلياضدددي   -1

 .    رئ ا     ا لر  م ا ل م   رئضا ُ 
 .  ا  ا  ا اي   ُ   لسمي مي  ياع يض ري   ية اع  -2
 .   ت رئ اي  رئييا     ئاتذي  رئلريع ا  يح رل ُاء  ر ُاء ر -3

 
  االختبارات البعدية :  3-8-4

       يرا  رئ ائت  ع يمايلرء رل ا الر  رئ عيي   عي ر ما  رئمبيع رئارئ  ر مي رئ ا        
( 2014/  1/ 5 رئم ر ت ) رل ي ي ح ا   ئ ميم  اي ) رئايلي ي   رئضا ُ (   ية  (16)

م  م ا   ري ر  ملر يا   ا ذئك يميف رئظل    رئ لُ   ريلرءر  رل ا الر  رئ   ي  
لي   ابثيذ    .  ذئك ئتلض رئ         باالع ي ي   بثس  رئثليت رئمسا ي  ُ 

 
 -: اختبار االحتفاظ 3-8-5
( رياح رب ُاع 7اح ريلرء ر ا ال رل اثاظ  ائميالر  رلساسي   يي رئ     عي مل ل )     

    رل ا ال رئ عيي  ئ ي  لص رئ ا        يح ممالس  رئماع مي  ئع   رئ لة رئُاللة 
 رل ي ك   الة رل اثاظ رئ ر ع   ي  رل ا ال رئ عيي  ر ا ال رل اثاظ    ا ي ح 

رئاا را ع   ا رل ا ال رئ عيي بثسيا  ذئك  ابثيذ ريلرءر   (2014-1-12)رئم اي 
رل اثاظ ئيى  يب  ئ ميم  اي  ئمعل   بس   بس   رئث ير   ر امي رئ ا        ياس 

 رئ    ئ   ميالة م  رئميالر   يي رئ    .
 

_______________ 
 بشار اسماعيل حسونمدرس المادة .  )*(
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 -: الوسائل االحصائية 3-9

             رسددددا يرح رئ  ي دددد  دددد  ُليددددت  ابددددا ئمعائيدددد  رئ ي ئ ا دددد  رئ سددددال  رإل  ددددالي رسددددا يح ر     
 ( .spss)رل  الي  

 .              رئ سُ رئ سا ا -    
 .   رلب لر  رئمعيالي -
                رئ سيُ . -
 . رئبس   رئمل ي  -
 معام  رلئا رء . -
 . ) يلس  (معام  رللا اُ رئ سيُ  -
 . ملا ُ ( ماسا ي  رئعييرئئ عيبا  رئمسا    )غيل T )  ر ا ال )  -
 . مسا    ) رئملا ُ (رئغيل   (  ئ عيبا Tر ا ال )  -
 
 

 فضال عن القوانين االتية 
  اب   بس   رئاُ ل. -
  اب   بس   رئث ير  . -
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  -عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها :  – 4

 بعرض النتائج التي توصل إليها وتحليلها ومناقشتها للتعرف على واقع قام الباحث     
 بالكرة الطائرة  االساسيةالمهارات في تعلم بعض  فاعلية الوسائل التعليمية

إذ تم تحليل النتائج في ضوء القوانين اإلحصائية المستخدمة في البحث والمناسبة لهذه 
البيانات لكي يتم تحقيق فرضيات البحث في ضوء اإلجراءات الميدانية التطبيقية التي 

 . وفق المراجع العلميةعلى هذه البيانات, ومن ثم مناقشتها  إلىالباحث للتوصل  أستخدمها

 )قيد البحث( لمهارات االساسيةل االختبارات القبلية والبعدية عرض وتحليل نتائج 4-1
 -:و للمجموعتين التجريبية والضابطة بالكرة الطائرة 

لمهارات ل للمجموعة التجريبية القبلية والبعديةختبارات االوتحليل نتائج عرض  4-1-1
 -)قيد البحث(  بالكرة الطائرة: االساسية

 ( 8)الجدول                                          
للمجموعة يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسبة التطور لالختبارات القبلية والبعدية 

 قيد البحث ( )للمهارات التجريبية 

وحدة  المتغيرات
 القياس

عدد 
 العينة

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 نسبة التطور

  ع + -س ع + -س

االرسال من 
 درجة االسفل

20 

22,400 4,761 36,700 6,951 38,96% 

التمرير من 
 االعلى

 تكرار
16,950 3,410 28,950 6,176 41,45% 

التمرير من 
 %36,09 6,268 25,350 4,502 16,200 االسفل
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( قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسبة التطور 8يتضح من الجدول )    
  -االتي:الختبارات المهارات ) قيد البحث ( القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية وعلى النحو 

اذ تبين ان قيم االوساط الحسابية الختبار مهارة االرسال من االسفل بلغت في االختبار     
( في حين بلغت قيمة الوسط الحسابي 4,761عياري قدره )( وبانحراف م22,400القبلي )

 ( اما نسبة المؤية للتطور6,951( وبانحراف معياري )36,700في االختبار البعدي )
 .%( 38,96فبلغت )

بلغت في االختبار فقد  التمرير من االعلىقيم االوساط الحسابية الختبار مهارة  اما    
( في حين بلغت قيمة الوسط الحسابي 3,410قدره )( وبانحراف معياري 16,950القبلي )

 ( اما نسبة المؤية للتطور6,178( وبانحراف معياري )28,950في االختبار البعدي )
 .%( 41,45فبلغت )

بلغت في االختبار  التمرير من االسفلتبين ان قيم االوساط الحسابية الختبار مهارة  وقد    
( في حين بلغت قيمة الوسط الحسابي 4,502قدره )( وبانحراف معياري 16,200القبلي )

 ( اما نسبة المؤية للتطور6,268( وبانحراف معياري ) 25,350في االختبار البعدي )
 .%( 36,09فبلغت )

 
 

 
 (22شكل )

 يوضح المقارنة بين قيم االوساط الحسابية لالختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية 
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 االختبار البعدي
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 ( 9)جدول                                              
( المحسوبة وقيم الداللة  Tاالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق وقيمة )فروق يبين قيم 

 للمهارات ) قيد البحث (   للمجموعة التجريبية بين االختبارين القبلي والبعدي

وحدة  المتغيرات
 القياس

عدد 
 العينة

 (Tقيمة ) ع ف ف س
 المحسوبة

 الداللة قيم الداللة

االرسال من 
 درجة االسفل

20 

 معنوي 0,000 11,266 5,676 14,300

التمرير من 
 االعلى

 تكرار
 معنوي 0,000 11,255 4,768 12,000

التمرير من 
 معنوي 0,000 14,441 2,833 9,150 االسفل

 

معنوية بين االختبارين القبلي  ا  ان هناك فروق (9هرت النتائج المبينة في الجدول )ظا     
ولصالح االختبار البعدي للمهارات )قيد البحث( وعلى النحو للمجموعة التجريبية والبعدي 

 -االتي :

بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي لمهارة  فروق االوساط الحسابيةاذ بلغت قيمة       
( Tقيمة ) بلغت( و 5,676معياري للفروق قدره )( وبانحراف 14,300)االرسال من االسفل 

( وبما ان قيم الداللة اصغر من مستوى الداللة 0,000الداللة ) ( وقيم11,266المحسوبة )
( مما يدل على وجود فروق معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي ولصالح 0,05عند )

   .لمهارة االرسال من االسفل  للمجموعة التجريبيةاالختبار البعدي 

بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي لمهارة  فروق االوساط الحسابيةبلغت قيمة  و   
( Tقيمة ) لغت( وب4,768( وبانحراف معياري للفروق قدره )12,000) التمرير من االعلى

ستوى الداللة ( وبما ان قيم الداللة اصغر من م0,000الداللة ) ( وقيم11,255) المحسوبة
للمجموعة  ( مما يدل على وجود فروق معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي0,05عند )

 .لمهارة التمرير من االعلى الح االختبار البعديولصالتجريبية 
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التمرير بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي لمهارة فروق االوساط الحسابية بلغت قيمة  قدو 
( المحسوبة Tقيمة ) بلغت( و 2,833وبانحراف معياري للفروق قدره )( 9,150) من االسفل

( وبما ان قيم الداللة اصغر من مستوى الداللة عند 0,000الداللة ) ( وقيم14,441)
للمجموعة  ( مما يدل على وجود فروق معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي0,05)

 . االعلى منير لمهارة التمر ولصالح االختبار البعدي  التجريبية
 
لمهارات لابطة القبلية والبعدية للمجموعة الضختبارات االوتحليل نتائج عرض  4-1-2

 -بالكرة الطائرة : )قيد البحث(االساسية
 

 ( 10) الجدول                                          
للمجموعة يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسبة التطور لالختبارات القبلية والبعدية 

 للمهارات ) قيد البحث (  ابطةالض

وحدة  المتغيرات
 القياس

عدد 
 العينة

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 نسبة التطور

  ع + -س ع + -س

االرسال من 
 درجة االسفل

20 

22,650 6,183 26,050 6,361 13,05% 

التمرير من 
 االعلى

 تكرار
17,550 4,593 20,850 4,912 15,82% 

التمرير من 
 %14,87 3,572 18,150 3,757 15,300 االسفل

 
قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسبة والشكل ( 10يتضح من الجدول ) 

لمهارات ) قيد البحث ( وعلى النحو ل ابطةضللمجموعة اللقبلي والبعدي ا ينختبار لالالتطور 
  -االتي:

اذ تبين ان قيم االوساط الحسابية الختبار مهارة االرسال من االسفل بلغت في االختبار     
  الحسابي( في حين بلغت قيمة الوسط 6,183( وبانحراف معياري قدره )22,650القبلي )
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( اما نسبة المؤية للتطور 6,361) وبانحراف معياري( 26,050في االختبار البعدي )

 .%( 13,05فبلغت )
بلغت في االختبار  التمرير من االعلىتبين ان قيم االوساط الحسابية الختبار مهارة  قدو    

( في حين بلغت قيمة الوسط الحسابي 4,593( وبانحراف معياري قدره )17,550القبلي )
 ( اما نسبة المؤية للتطور4,912وبانحراف معياري )( 20,850في االختبار البعدي )

 .( %15,82فبلغت )
بلغت في  التمرير من االسفلتبين ان قيم االوساط الحسابية الختبار مهارة  في ما   

( في حين بلغت قيمة الوسط 3,757( وبانحراف معياري قدره )15,300االختبار القبلي )
( اما نسبة المؤية 3,572بانحراف معياري )( و 18,150الحسابي في االختبار البعدي )

 . %(14,87فبلغت ) للتطور
 
 

 
 
 (23الشكل )

 ابطةالضيوضح المقارنة بين قيم االوساط الحسابية لالختبارين القبلي والبعدي للمجموعة 
 

 

0

5

10

15

20

25

30

 االرسال
 التمرير من االعلى

 التمرير من االسفل

 االختبار القبلي

 االختبار البعدي



 ~ 97~                             عرض النتائج وتحليلها ومناقشتهاالباب الرابع ........ 

 

 
 (11)جدول 

وقيم الداللة  ( المحسوبة Tاالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق وقيمة )فروق يبين قيم 
 بالكرة الطائرة () قيد البحثللمهارات  ابطةضللمجموعة ال بين االختبارين القبلي والبعدي

وحدة  المتغيرات
 القياس

عدد 
 (Tقيمة ) ع ف ف -س العينة

 الداللة قيم الداللة المحسوبة

االرسال من 
 درجة االسفل

20 

 معنوي 0,001 4,152 3,662 3,400

التمرير من 
 االعلى

 تكرار
 معنوي 0,000 4,810 3,062 3,300

التمرير من 
 معنوي 0,000 6,190 2,059 2,850 االسفل

 
معنوية بين االختبارين القبلي  ا  ( ان هناك فروق11هرت النتائج المبينة في الجدول )ظا     

وعلى النحو ت )قيد البحث( ولصالح االختبار البعدي للمهارا ابطةضللمجموعة ال والبعدي
     -االتي :

بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي لمهارة  فروق االوساط الحسابيةاذ بلغت قيمة     
( Tقيمة ) لغت( وب3,662( وبانحراف معياري للفروق قدره )3,400االرسال من االسفل )

( وبما ان قيم الداللة اصغر من مستوى الداللة 0,001الداللة ) ( وقيم4,152) المحسوبة
( مما يدل على وجود فروق معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي ولصالح 0,05)عند 

 ابطة لمهارة االرسال من االسفل .للمجموعة الض االختبار البعدي
التمرير بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي لمهارة  فروق االوساط الحسابيةقيمة  بلغت    

 ( المحسوبة Tقيمة ) لغت( وب3,062للفروق قدره )( وبانحراف معياري 3,300) من االعلى
( وبما ان قيم الداللة اصغر من مستوى الداللة عند 0,000الداللة ) ( وقيم4,810)
( مما يدل على وجود فروق معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي ولصالح االختبار 0,05)

 . ابطة ولمهارة التمرير من االعلىللمجموعة الضالبعدي 
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بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي لمهارة  فروق االوساط الحسابيةبلغت قيمة  قدو      
( Tقيمة ) وبلغت( 2,059( وبانحراف معياري للفروق قدره )2,850) التمرير من االسفل

( وبما ان قيم الداللة اصغر من مستوى الداللة 0,000الداللة ) ( وقيم6,190) حسوبةالم
صالح يدل على وجود فروق معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي ول( مما 0,05عند )

 . ابطة ولمهارة التمرير من االسفلللمجموعة الض االختبار البعدي

ابطة في  وللمجموعتين التجريبية والضالبعدية االختبارات ا عرض وتحليل نتائج  4-1-3
 -:بالكرة الطائرة د البحث()قي الساسيةالمهارت ا

 
 ( 12جدول ) 

( المحسوبة والجدولية وقيم الداللة في  Tاالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) يبين 
  بالكرة الطائرة )قيد البحث(االختبارات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة في المهارات االساسية 

المهارات 
 االساسية

 وحدة
 القياس
 

عدد 
 العينة
 

 المجموعة
 التجريبية

 المجموعة
 (T) قيمة الظابطة

 المحسوبة
 قيم

 الداللة الداللة
  ع + -س ع + -س

االرسال من 
 درجة االسفل

40 

 معنوي 0,000 5,054 6,361 26,050 6,951 36,700

التمرير من 
 االعلى

 تكرار
 معنوي 0,000 4,590 4,912 20,850 6,176 28,950

التمرير من 
 معنوي 0,000 4,463 3,572 18,150 6,268 25,350 االسفل

 

( T( قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )12من الجدول ) يتضح لنا
ابطة في المهارات التجريبية والض ة في االختبارات البعدية للمجموعتينالمحتسبة وقيم الدالل

 -وعلى النحو التي :)قيد البحث( االساسية بالكرة الطائرة 

ة االرسال من االسفل في االختبار البعدي تبين ان قيمة الوسط الحسابي لمهار اذ   
  الضابطةاما المجموعة (6,951وانحراف معياري ) (36,700وللمجموعة التجريبية قد بلغ )
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( 6,361( وانحراف معياري )26,050فقد بلغ الوسط الحسابي لها في االختبار البعدي )

( وبما ان قيم الداللة اصغر 0,000( وقيمة الداللة )5,054( المحسوبة )Tوبلغت قيمة )
 بين  االختبار البعدي في( مما يدل على وجود فروق معنوية 0,05من مستوى الداللة عند )

 ابطة ولصالح المجموعة التجريبية .التجريبية والض المجموعتين

ى في االختبار البعدي وللمجموعة اما قيمة الوسط الحسابي لمهارة التمرير من االعل     
ابطة فقد بلغ ( اما المجموعة الض6,176معياري ) ( وانحراف28,950التجريبية قد بلغ )

( وبلغت 4,912( وانحراف معياري )20,850الوسط الحسابي لها في االختبار البعدي )
( وبما ان قيم الداللة اصغر من 0,000( وقيمة الداللة )4,590( المحسوبة )Tقيمة )

بين االختبار البعدي  في( مما يدل على وجود فروق معنوية 0,05مستوى الداللة عند )
 ابطة ولصالح المجموعة التجريبية .التجريبية والض المجموعتين

في االختبار البعدي وللمجموعة  االسفلاما قيمة الوسط الحسابي لمهارة التمرير من      
ابطة فقد بلغ ( اما المجموعة الض6,268معياري ) ( وانحراف25,350قد بلغ )فالتجريبية 

( وبلغت 3,572( وانحراف معياري )18,150الوسط الحسابي لها في االختبار البعدي )
من  ( وبما ان قيم الداللة اصغر0,000( وقيمة الداللة )4,463( المحسوبة )Tقيمة )

بين االختبار البعدي  في( مما يدل على وجود فروق معنوية 0,05مستوى الداللة عند )
 ابطة ولصالح المجموعة التجريبية .التجريبية والض المجموعتين
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 (24شكل )

 ابطةوللمجموعتين التجريبية والضاالختبارات البعدية  فييوضح المقارنة بين قيم االوساط الحسابية 
 ساسية المهارات االفي  

للمجموعتين االحتفاظ اختبارات نتائج االختبارات البعدية و  وتحليلعرض  4-1-4
 -:) قيد البحث( ابطة للمهارات االساسيةالتجريبية والض

 (13جدول)
 للمهارات االساسية  للمجموعة التجريبية االحتفاظ اختبارات عرض نتائج االختبارات البعدية و يبين 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

النسبة المؤية  اختبار االحتفاظ االختبار البعدي
 الداللة للفقدان

 ع + -س ع + -س
االرسال من 

 معنوي %15,38 5,722 34,500 6,951 36,700 درجة االسفل

التمرير من 
 تكرار االعلى

 معنوي 13,33% 5,530 27,350 6,176 28,950

التمرير من 
 معنوي %13,11 4,666 24,150 6,268 25,350 االسفل

   

0

5

10

15

20

25

30

35

40

 االرسال
التمرير من 

التمرير من  االعلى
 االسفل

 التجريبية

 الضابطة



 ~ 101~                             عرض النتائج وتحليلها ومناقشتهاالباب الرابع ........ 

 

( نتائج قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لنتائج االختبارات 13يتبين من جدول ) 
, اذ بلغ الوسط  وللمجموعة التجريبية البعدية واختبارات االحتفاظ للمهارات االساسية

( في 6,951( وبانحراف معياري قدره )36,700الحسابي لمهارة االرسال من االسفل )
( وبانحراف 34,500االختبار البعدي , اما في اختبار االحتفاظ فقد بلغ الوسط الحسابي )

 .%( 15,38وبلغت نسبة الفقدان )( 5,722معياري قدره )

( وبانحراف معياري قدره 28,950رير من االعلى )وبلغ الوسط الحسابي لمهارة التم     
( في االختبار البعدي , اما في اختبار االحتفاظ فقد بلغ الوسط الحسابي 6,176)
 .%( 13,33وبلغت نسبة الفقدان )( 5,530( وبانحراف معياري قدره )27,350)

ري قدره ( وبانحراف معيا25,350وبلغ الوسط الحسابي لمهارة التمرير من االسفل )    
( في االختبار البعدي , اما في اختبار االحتفاظ فقد بلغ الوسط الحسابي 6,268)
 .%( 13,11وبلغت نسبة الفقدان )( 4,666( وبانحراف معياري قدره )24,150)

 

 (14جدول)
 للمهارات االساسية ابطة للمجموعة الضاالحتفاظ اختبارات عرض نتائج االختبارات البعدية و يبين 

وحدة  المتغيرات
 القياس

معامل  اختبار االحتفاظ االختبار البعدي
 الداللة االرتباط

  ع + -س ع + -س
االرسال من 

 معنوي 0,513 5,223 24,940 6,361 26,050 درجة االسفل

التمرير من 
 تكرار االعلى

 معنوي 0,542 4,535 19,000 4,912 20,850

التمرير من 
 معنوي 0,559 2,688 17,100 3,572 18,150 االسفل

( نتائج قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لنتائج االختبارات 14يتبين من جدول )   
, اذ بلغ الوسط  ابطةوللمجموعة الض البعدية واختبارات االحتفاظ للمهارات االساسية

( في 6,361( وبانحراف معياري قدره )26,050الحسابي لمهارة االرسال من االسفل )
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( وبانحراف 24,940االختبار البعدي , اما في اختبار االحتفاظ فقد بلغ الوسط الحسابي )
 .%(50,29وبلغت نسبة الفقدان )( 5,223معياري قدره )

( وبانحراف معياري قدره 20,850وبلغ الوسط الحسابي لمهارة التمرير من االعلى )   
االحتفاظ فقد بلغ الوسط الحسابي ( في االختبار البعدي , اما في اختبار 4,912)
 . %(56,06وبلغت نسبة الفقدان )( 4,535( وبانحراف معياري قدره )19,000)

( وبانحراف معياري قدره 18,150وبلغ الوسط الحسابي لمهارة التمرير من االسفل )  
( في االختبار البعدي , اما في اختبار االحتفاظ فقد بلغ الوسط الحسابي 3,572)
 .%( 36,84وبلغت نسبة الفقدان )( 2,688( وبانحراف معياري قدره )17,100)

 

 -شة النتائج :قمنا 4-2

للمهارات  القبلية والبعدية للمجموعة التجريبيةبارات ختمناقشة نتائج اال 4-2-1
 -: بالكرة الطائرة )قيد البحث(  االساسية

الحسابية لالختبار القبلي ( ان قيم االوساط 22( والشكل )9( و)8يبين الجدول )      
للمجموعة التجريبية للمهارات االساسية بالكرة الطائرة مختلفا تماما عن االختبار البعدي  

معنوية في االختبارين القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي  ا  هذا يعني ان هناك فروق
دة والتي كانت للمجموعة التجريبية , ونجد ان جميع المهارات قد سجلت نسبة تطور جي

%( وهذا يؤكد ان الوسائل التعليمية 36,09 -%41,45 -%38,96على التوالي )
وهذا مايحقق المستخدمة لها االثر االيجابي في تعلم المهارات االساسية للمجموعة التجريبية 

 .ول من الفرضية االولى الشطر اال
المساعدة المستخدمة بالمنهج  ويعزو الباحث هذا التطور الى فاعلية الوسائل التعليمية    

التعليمي للمجموعة التجريبية التي تحقق من خاللها رفع مستوى التعلم وجذبهم للعمل 
 ودفعهم الى ابداء اهتمام وجدية اكثر اثناء الوحدات التعليمية مما كان له االثر االيجابي في
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من خالل التكرار معنوية الفروق لنتائج االختبار البعدي لهذه المجموعة والذي جاء 
ن " االدوات المساعدة تجعل المتعلم اكثر تركيزا على إذ إالمستمر والتنوع في التمارين 

المهارات المراد تعلمها وتطويرها وتساعد على التنوع واستثارة الالعبين لتحسين االداء الى 
, واليتوقف دور الوسائل التعليمية الى هذا الحد بل يتعداه الى الممارسة الحرة  (1) االفضل"

 باستخدامان التعلم  , في االداء وتصحيح االخطاء وزيادة االحساس بالمهارة المراد تعلمها
ان االهتمام باالداء  اذالوسائل التعليمية تطور لدى المتعلم ناحية االداء الفني للمهارة 

( الى ان " االدوات 1998الوعي بالعملية التعليمية, وتشير)عفاف احمد , يحسن الحركي
والوسائل التعليمية المساعدة تسهم بدرجة كبيرة في اكتساب الفرد للمهارة الفنية واتقانها 

تزويد المتعلمين بخبرات حركية مباشرة حيث تعد من اهم  في, وكذلك تساهم  (2)وتثبيتها "
ان استخدام هذه الوسائل المهارات الرياضية بشكل واضح و  تنمي وظائفها التي من خاللها

في الدرس تزيد الرغبة بالمشاركة وتزيد من تركيز انتباه المتعلمين وبالتالي انجذابهم بشكل 
 .مشوق وممتع 

فهم االجزاء الدقيقة للمهارة والتي تساعد على اكتشاف االخطاء الفنية التي قد  ان     
خر فان آيرتكبها اثناء تعلمه وخاصة في مراحل التعلم االولية , هذا من جانب ومن جانب 

واتقانها يستوجب نسبة الى مستوى المتعلمين صعوبة بعض المهارات المطلوب تعلمها 
بشكل يوفر الوقت والجهد  وسائل تعليميةية الى استعمال وادخال في العملية التعليم القائم

تقوم على اشراك  الوسائل المساعدةالمتعلم فضال  عن ان هذه المعلم و المبذول من قبل 
لى عبعض الحواس في عملية التعلم مما يؤدي الى ترسيخها وتعميقها وهي بذلك تساعد 

 (3)العب وما يترتب عليه من بقاء اثر تعلمهايجاد عالقات وطيدة وراسخة بين ما تعلمه ال
. 

ويتفق الباحث مع )سعد حماد(على ان " المهارات تبدو سهلة االداء اال انها تتطلب بذل 
 جهد كبير في دقة اتقانها وذلك لما يفرضه قانون اللعبة من حيث قصر فترة لمس الكرة 

_________________ 
 .207( ص1998دار الشروق,, عمان: )1ط , والتعلم الصفيسيكولوجيا التعلم يوسف قطامي ؛ ( 1)

 : )فاعلية استخدام بعض الوسائل التعليمية في تعلم مهارة االرسال في الكرة الطائرة على تحقيق االهداف التعليمية  ؛عفاف احمد توفيق  (2)
 .158ص (1989( , جامعة حلوان,3مج ) مجلة علوم وفنون ,

 . 8ص (1998دار الفكر ,  ,عمان  : ) 2ط , مدخل الى تكنلوجيا التعلم ؛( ماهر اسماعيل يوسف 3)
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وسرعة طيران الكرة وغيرها من وتحديد لمسها باطراف االصابع وصغر حجم الملعب 
  . (1)النواحي القانونية االخرى "

ان ماحصل من تحسن في اداء المهارات المختارة )االرسال من االسفل ويرى الباحث      
استخدام الوسائل التعليمية  يعود اثره الىوالتمرير من االعلى و والتمرير من االسفل( 

واستخدمتها المجموعة التجريبية , هدفها زيادة االحساس المساعدة التي اعدها الباحث 
تحديد  فضال عنلشعور بالحركة اكثر وزيادة التكرارات بالكرة واالحتفاظ بها لفترة اطول ول

المسار الحركي وتوجيه الكرة الى المكان الصحيح ومعرفة مكان سقوط الكرة والتحرك 
من حيث التعليمية الصحيح داخل الملعب من خالل المثيرات التي وضعت في الوسائل 

لطالب وبالتالي جذبه بشكل تزيد من تركيز انتباه ا , امعلقة وغيرهشبكات وحلقات وكرات 
التركيز هو من الوسائل المهمة لرفع مستوى الرياضيين  " الي ومشوق نحو الدرس ان

    . (3)" وقدراتهم على مالحظة االشياء بدقة ووضوح
وترتبط دقة االداء المهاري بما تقدمه الوسائل المساعدة من تطور بشكل مباشر وحداثتها   

المتعلم , وكان الداء التمارين المتنوعة من خالل استخدام والتي تساعد على حماس 
الوسائل التعليمية باوضاع مختلفة واماكن متعددة الدور المهم في رفع مستوى المتعلمين من 

ها الى المكان صحيح الى اماكن سقوط الكرة وتوجيناحية االداء المهاري والتحرك ال
 المطلوب.

لنموذج التعلم الجديد الذي يتم  ا  المساعدة تشكل اساس ويؤكد الباحث ان الوسائل واالدوات
 ازالة حد كبير من عبء التعليم وخاصتا للمبتدئين .

 
 
 
 
 

_______________ 
 .53ص( 2012مطبعة دار دجلة للنشر ,عمان , ):2ط , الكرة الطائرة مبادئها وتطبيقها الميدانيةالجميلي ؛  سعد حماد (1)

( , كلية التربية 18مجلة التربية والعلم , العدد ) :)عالقة تركيز االنتباه بدقة بعض المهارات األساسية التنس  ؛ حموديامين وعلي طارق  (2)
 .152ص (الرياضية , جامعة الموصل 
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للمهارات  ابطةالضالقبلية والبعدية للمجموعة بارات ختمناقشة نتائج اال 4-2-2 
 -: بالكرة الطائرة)قيد البحث(  االساسية

ابية لالختبار القبلي ( ان قيم االوساط الحس23( والشكل )11( و)10يبين الجدول )      
ابطة للمهارات االساسية بالكرة الطائرة مختلفا عن االختبار البعدي , هذا للمجموعة الض

الح االختبار البعدي معنوية في االختبارين القبلي والبعدي ولص ا  يعني ان هناك فروق
ابطة , ونجد ان جميع المهارات قد سجلت نسبة تطور بسيطة والتي كانت للمجموعة الض
%( وهذا مايحقق الشطر الثاني من 14,87 -%15,12 -%13,05على التوالي )

 . االولى يةالفرض
اثناء التعلم المتبعة ويعزو الباحث ذلك الى استخدام هذه المجموعة الطريقة التقليدية        

ل التعليمية المساعدة التي تبعث عنصر التشويق وتسهيل عملية والتي تفتقر الى الوسائ
ان االدوات واالجهزة من اهم  " البحثالتعلم مما تساعد على تعلم المهارات المختارة في 

  .(1) " العناصر الرئيسية النجاح اي برنامج في التربية الرياضية
االرشاد والتوجبه وان ماحصل من ابطة على ما اقتصر اداء افراد المجموعة الضبين     

واستقبال المعلومات عن طريق  للتمارين ثير االعادة والتكرارأتحسن في المستوى ظهر بت
الشرح والتصحيح والمالحظات التي يوجهها المدرس اثناء تطبيق التمارين , اال انها 

على  لبناء تصور حركي كامل عن الهدف المراد تحقيقه مما اثر غير كافيةمعلومات 
كات " ان استيعاب واستقبال المعلومات غير الكافي يؤدي الى حر  , طريقه اداء المتعلمين
عن الهدف وهذا يعني منهجا حركيا غير واضح او انه يحوي على غريبة تقريبا وبعيدة 

ور النسبي الذي تحقق للمجموعة ان سبب التطالى ويشير الباحث  ,(2)اخطاء كثيرة "
على العديد من االنشطة الخاصة بالكرة الطائرة  المتبع احتواء الدرس التقليدي هو ابطةالض

"  واقامة المنافسات في ما بينهم وهذا ماجعلهم ينجذبون نحو اللعبة ويتطورون بشكل الي,
ان ممارسة المهارة في صورة منافسة تعد من االساليب التي تزيد من استثارة دافعية المتعلم 

 (3)المهمة التي تجعل ممارسة المهارات الحركية آفضل كفاية في الدرس"وهي من المبادئ 
__________________ 

 . 90( ص 1996: ) مصر , مركز الكتاب للنشر ,  البرامج في التربية الرياضية بين النظرية والتطبيقعبد الحميد شرف ؛  (1)
رسالة ماجستير ,  : )فاعلية استخدام وسائل مساعدة لرفع مستوى التعلم لبعض المهارات االساسية في كرة السلة  ؛محمد عيسى جوي   (2)

 .47ص( 1992كلية التربية الرياضية , ,جامعة البصرة 
 . 423ص ( 1994) بغداد , مطبعة الخلود , : علم النفس وتطبيقاتة التربوية واالجتماعيةعبد علي الجسماني ؛  (3)
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ان الذكور بطبيعتهم يتميزون بالحركة الدائمة وحبهم وشغفهم للعبة لذى حدث التطور و   
 .لديهم بشكل ملحوظ 

( "ان حاجة المتعلم للتكرار تتحدد بضرورة ما تتطلبه 2005ويؤكد )نبيل محمود شاكر      
محاولة واحدة المهارة المراد تعلمها فاذا كانت المهارة بسيطة والمثير بسيط فسوف ال تلزم اال

  . (2)لحدوث االقتران "
كان له االثر المهم ابطة في التعلم و قد ساعد المجموعة الضان التكرار في التمرينات    

المهارات , الن التكرار يؤدي الى تصحيح مسار االداء الحركي للوصول  تعلموالمباشر في 
 عن يتصاعد التعلم " أن ( إذ1997الى افضل انجاز , وهذا ما يتفق معه )قاسم لزام 

 أعلى الى المتعلم يصل ان الى الصحيح للمسار االدراك التكرار هذا ويقابل التكرار طريق
 . و يرى الباحث ان قلة استخدام الوسائل التعليمية المساعدة اثناء العملية(3) "انجاز او قيمة

التعليمية له االثر الواضح في تعلم عادات خاطئة قد ترافقه في المستقبل بصورة يصعب 
 التخلص منها .

لمهارات ل ابطةالضو التجريبية البعدية للمجموعتينختبارات االمناقشة نتائج  4-2-3
 -: بالكرة الطائرة )قيد البحث(االساسية 

االوساط الحسابية لالختبار البعدي بالنسبة ( ان قيم 24( والشكل )12يبين الجدول )     
تبار البعدي للمجموعة التجريبية في المهارات االساسية بالكرة الطائرة نتائجه افضل في االخ

معنوية بين المجموعتين في  ا  ابطة هذا يعني ان هناك فروقبالنسبة للمجموعة الض
 ق الفرض الثاني .االختبارات البعدية ولصالح المجموعة التجريبية وبهذا يتحق

ذلك الى فاعلية البرنامج التعليمي الذي تم تطبيقه باستخدام الوسائل ويعزو الباحث     
ابطة فاتبعت اما المجموعة الضوالذي ادى الى رفع مستوى التعلم, التعليمية المساعدة

 ئل المساعدة االدوات والوسا تعتمد الممارسة والتكرار وقلةاثناء التعليم والتي  المتبعةالطريقة 
 

______________ 
 . 89ص ,المصدر السابقمحمود شاكر؛  نبيل (1)
 التربية كلية , دكتوراه )اطروحة والمفتوحة, المغلقة المهارات في االداء مستوى وتطور االكتساب في التعلم طرائق بعض اثر ؛ لزام قاسم (2)

 .34(,ص1997 , بغداد جامعة الرياضية, التربية كلية , الرياضية
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فضال عن ان تنوع الوسائل التعليمية في الدرس عمل على زيادة تشويق وحماس     
و نوفل دم واشباع رغباتهم الحركية ويذكر) ضياء الحيالي والتقالطالب نحو التعلم 

أن المبادئ األساسية المهمة والواجب مراعاتها خالل العملية والتعليمية , "  (2001الخياط
المساعدة التي تعمل على سرعة التعلم من خالل الشعور هي توافر األدوات واألجهزة 

بالقدرة والثقة بالنفس وفي تنمية وتطوير األداء من الناحية الحركية والمهارية فضال  عن 
التشويق المصاحب لالعب من خالل األداء مع وجود أداة مساعدة لها تأثيرها االيجابي 

 . (1)"هذه المهارات األساسية لتعليم والفعال
للمهارات المختارة والتي اثبتت فاعليتها  تعليمية لقد استخدم الباحث عدة وسائل       

وبغض النظر عن ماهية الوسائل والكيفية التي تستخدم بها فيجب ان تختار عالقتها االكيدة 
ثيرها االيجابي على تعلم أبالمهارة االساسية المراد تعلمها وهذا يعتمد على معرفة المعلم وت

في  بالكرة الطائرةان استخدام الوسائل التعليمية في تعلم المهارات االساسية و ,  ارةالمه
 اعمار مبكرة اي بالعمر المناسب لتعلم هذه المهارات يساعد المتعلم على فهم االجزاء

للمهارة والتي تساعده على اكتشاف االخطاء التعليمية وخاصة في المراحل  التفصيلية
قاء االخطاء وعدم اكتشافها بصورة مبكرة سيؤثر بشكل سلبي على االداء االولية للتعلم الن ب

صفة دالة لفاعلية االداء حيث يطور المتعلم بعض " المهارة هي و  , الفني للمهارة
وان كل مهارة حركية تتطلب تنظيم وترتيب  ,االستجابات الحركية في تنظيم حركي جديد 

 . (2)"عمل مجاميع عضلية معينة , وفي اتجاه معين
ابطة التي كانت على حساب المجموعة الض للمجموعة التجريبية وان ماحصل من تطور

الثقة  تعزيز ساعد علىو هو فهم متطلبات المهاراة واقسامها وتنمية الشعور العضلي للمهارة 
 ئها .بالنفس على ادا

 
 
 

________________ 
 .436ص (2001: ) الموصل, دار الكتب للطباعة والنشر, كرة اليدمحمد الحيالي؛  ونوفلضياء الخياط  (1)

 .12ص  المصدر السابق,  ؛يعرب خيون  (2)

 



 ~ 108~                             عرض النتائج وتحليلها ومناقشتهاالباب الرابع ........ 

 

 -ابطة :لتعلم وللمجموعتين التجريبية والضمناقشة نتائج االحتفاظ با 4-2-4

( والتي 14( و)13من خالل النتائج التي توصل اليها الباحث والمعروضة في الجدول )    
ابطة اي ان قل من من نسبة فقدان المجموعة الضتبين نسبة الفقدان للمجموعة التجريبية ا
وبهذا ابطة ر من نتائج االحتفاظ للمجموعة الضنتائج االحتفاظ للمجموعة التجريبية اكب

 .الث يتحقق الفرض الث
ويعزو الباحث ذلك الى المنهج المستخدم بالوسائل التعليمية المساعدة ومدى فاعليته     

اداء المهارات واالحتفاظ بها , " ان تعلم على  المتعلمينالتي ساعدت للمجموعة التجريبية 
الوسائل المساعدة تساعد على احتفاظ الخبرة وخزنها لفترة اطول النها تستخدم اكثر من 

  .(1)" حاسة
ان اشررراك اكبررر عرردد مررن الحررواس فرري الخبرررة الترري يواجهررا الفرررد يسرراعد علررى االحتفرراظ      

 مرثال لتحقيرقحواس كرالنحو مثيرات عردة نحرو  المتعلمينبتلك الخبرة لذا من الضروري توجيه 
فالعمليررة التعليميررة تكررون ذات  " ,لرردرس وتعليمرره واالحتفرراظ برره االهررداف التعليميررة فرري فهررم ا

ان المرتعلم اليسرتطيع االرتعلم ,  (2)"قيمة كبيرة اذا استطاع المتعلم تذكر ما تعلمه لفترة طويلة 
 دون ان يربط بين الموقف التعليمي والخبرات السابقة .

وعلى المدرس ان ال يركز على عملية التعلم فقط بل يجب عليه ان يراعي العوامل التي    
المتعلم في احتفاظ ما تعلمه لفترات طويلة وهذا يعد موشرا واضحا لثبات التعلم  تساعد

 . فادة منه مستقبال لتعزيز االداءواستمراره واال
 
 
 
 
 

___________________ 

 : تأثير استخدام االدوات المساعدة في سرعة تعلم ودقة اداء بعض المهارات االساسية بالكرة الطائرة ؛لمى سمير حمودي  (1)
 .73ص (2000رسالة ماجستير,كلية التربية الرياضية, جامعة بغداد, )  

 45المصدر السابق , ص  ؛ نزار الطالب و كامل لويس (2)
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 -االستنتاجات والتوصيات : -5
 -االستنتاجات : 5-1
 -:اآلتية االستنتاجات إلىمن خالل عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها تم التوصل  
 

ان استخدام الوسائل التعليمية المساعدة في العملية التعليمية اثرت وبشكل كبير في تعلم   -1
 المهارات المبحوثة لدى المجموعة التجريبية 

 
 ظهور افضلية لتاثير الوسائل التعليمية المساعدة ومدى فاعليتها على المنهج المتبع في  -2

 .بالكرة الطائرة في المهارات )قيد البحث( مستوى االداء  الدرس على

 

نجاح استخدام الوسائل التعليمية ل اواضح ا  التجريبية بالتعلم يعد مؤشر ان احتفاظ المجموعة  -3
 . بالكرة الطائرة رات )قيد البحث( بالدرس وزيادة تذكر الطالب الداء المها
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 -:التوصيات  5-2
 

 -البحث الحالي يوصي الباحث بما يأتي: الستنتاجات استكماال
 

 تاثيراكونها اكثر  المهارات قيد البحثكيد على استخدام الوسائل المساعدة في التعلم أالت -1
 .وتكون جزا  اساسيا  في محتوى المنهج الدراسي وفي مختلف مراحل التعلم 

 كرة الطائرة .الب االخرىضرورة استخدام الوسائل واالدوات المساعدة في تعلم المهارات  -2

ت والوسائل المساعدة لتعلم اكيد على الجهات ذات االختصاص والعالقة بتوفير االدو أالت -3
 .المهارات االخرى لاللعاب الفردية والجماعية 

 .اجراء الدراسات المشابهة على فئات عمرية مختلفة ولكال الجنسين في كرة الطائرة  -4
فعال لمهارات او العاب اخرى يفي بالغرض يمكن صنع الوسائل المساعدة محليا وبشكل  -5

 لزيادة فاعلية درس التربية الرياضية .
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 المصادر العربية
  ن الكريم .آالقر 

  عمان ، دار الفكر للطباعة 1ط ،اكرم زكي خطايبة ؛ موسوعة الكرة الطائرة الحديثة ( :
 ( .1996والنشر والتوزيع ، 

  القاهرة ،  1ط ،أمين أنور الخولي وضياء الدين محمد ؛ تكنولوجيا التعلم والتدريب الرياضي (
 (.2012دار الفكر العربي ، 

  ( 1996هرة ، دار الفكر العربي ، : ) القا 1ط ،بسطويسي أحمد ؛ أسس ونظريات الحركة 
  بشير عبد الرحيم الكلوب ؛ الوسائل التعليمية أعدادها وطرق أستخدامها  :) بيروت ، دار

 ( .  1986أحياء العلوم ، 
 ( ؛ االختبار والتحليل بكرة القدم : ) الموصل، مطبعة جامعة الموصل ثامر محسن )وأخرون

 ،1991 . ) 
 92( ص 1987مل للنشر ،حسن الحياوي وآخرون ؛ فنون الكرة الطائرة : ) أربد ، دار األ . 
  (  .1997: )  بيروت ، دار العلم للماليين ، 1ط ،حسن عبد الجواد ؛ الكرة الطائرة 
  1ط ،حسين سبهان ، طارق حسن ؛ المهارات والخطط الهجومية والدفاعية في كرة الطائرة :

 ( .2011) بغداد، مطبعة الكلمة الطيبة ، 
  ( .2013التعلم الحركي :) بغداد ، دار الكتب والوثائق ، خليل أبراهيم سليمان الحديثي ؛ 
  عمان ، دار 1ط ،ذوقان عبيدات وآخرون ؛ البحث العلمي مفهومه ، أدواته ، وأساليبه ( :

 ( .1996الفكر العربي ، 
  : ربحي مصطفى عليان وعثمان محمود غنيم ، مناهج البحث العلمي والنظرية والتطبيق

 ( . 2010،  )عمان ، دار صفاء للنشر
  (  . 1986: ) الكويت ، دار القلم ،  4ط  ،رجاء محمود ابو عالم ؛ علم النفس التربوي 
  رياض خليل خماس وأخرون ؛ الكرة الطائرة: تاريخ ،مهارات، خطط ، ادارة المبارات والتدريب

 ( .2012: ) بغداد ، مطبعة الكلمة الطيبة ، 1ط ،
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  اسلوب التضمين واثره في احتفاظ التعلم والنقل من مهارة رنا عبد المجيد علوان  التكريتي ؛
البداية في السباحة الى مهارة الغطس في الجمناستك : ) رسالة ماجستير ، كلية التربية 

 ( . 2004الرياضية للبنات ، جامعة بغداد ، 
  للطباعة ريسان خريبط ؛ منهاج البحث في التربية الرياضية : ) جامعة الموصل ، دار الكتب

،1988. ) 
  عمان  1ط  ،سامي محمد ملحم ؛ سيكولوجية التعلم والتعليم . االسس النظرية والتطبيقية ( :

 ( . 2001، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، 
 مطبعة دار دجلة عمان ، ):2ط ،سعد حماد الجميلي ؛ الكرة الطائرة مبادئها وتطبيقها الميدانية

 ( .2012للنشر ،

 عمان ، دار زهران للنشر  الخططيئرة واالعداد المهاري و ميلي ؛ الكرة الطاسعد حماد الج ( :
 ( . 2006والتوزيع ، 

  ليبيا، جامعة السابع من 1ط ،سعد حمادي الجميلي ؛ الكرة الطائرة تعلم تدريب وتحكيم ( :
 (  .1997أبريل ، 

 الكتب للطباعة والنشر، ، دار  ) الموصل : ؛ كرة اليد ط ونوفل محمد الحياليضياء الخيا
2001. ) 

  عالقة تركيز االنتباه بدقة بعض المهارات األساسية التنس  ؛ حموديامين وعلي طارق(: 
 (( ، كلية التربية الرياضية ، جامعة الموصل 18مجلة التربية والعلم ، العدد )

 اثر استخدام المتوازي التعليمي المفتوح في تعلم بعض المهارات الحركية  طارق نزار الطالب ؛
للمبتدئين على جهاز الحلق والمتوازي في الجمناستك : ) رسالة ماجستير ، كلية التربية 

 ( .   1998الرياضية، جامعة بغداد،  
  المهارات عايدة علي حسين البياتي ؛ أثر أستخدام بعض الوسائل المساعدة في تعلم بعض

الحركية في الجمناستك الفني للنساء : ) أطروحة دكتوراه ، غير منشورة ، كلية التربية 
 ( .1999الرياضية ، جامعة بغداد 

  ( .1998: ) األردن ، دار الفكر ، 2ط ،عبد الحافظ سالمة ؛ مدخل الى تكنلوجيا التعلم 
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   عفاف احمد توفيق ؛ فاعلية استخدام بعض الوسائل التعليمية في تعلم مهارة االرسال في
( ، جامعة 3الكرة الطائرة على تحقيق االهداف التعليمية : ) مجلة علوم وفنون ، مج )

 ( .1989حلوان،
  عبد الحميد شرف ؛ البرامج في التربية الرياضية بين النظرية والتطبيق : ) مصر ، مركز

 (  . 1996لكتاب للنشر ، ا
  ، عبدالحميد شرف ؛ تكنولوجيا التعليم في التربية الرياضية  : ) القاهرة ، مركز الكتاب للنشر

2000. ) 
  محمد احمد ؛ مناهج البحث العلمي في التربية الرياضية والعلوم االسالمية  عبد اهلل الكندري و

 (1999: ) الكويت، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع،  1ط ،
 بغداد: 1ط ، عبدالرزاق كاظم وآخرون؛ دليل مدرس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطة ( :

 ( .2012مطبعة وزارة التربية ،
  علي محمد عبدالرزاق ؛ تأثير أستخدام جهاز مقترح في أكتساب بعض مهارات التنس

،  جامعة بغداد  األرضي االساسية: ) رسالة  ماجستر غير منشورة ، كلية التربية الرياضية
1999. ) 

  عمان ، دار  1ط ،النظرية والتطبيق  –عدنان يوسف العتوم واخرون؛ علم النفس التربوي ( :
 ( . 2005المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، 

  ، ( .1983عصام الوشاحي ؛ الكرة الطائرة للناشئين : )القاهرة ، دار الفكر للطباعة والنشر 
  علم النفس وتطبيقاتة التربوية واالجتماعية :) بغداد ، مطبعة الخلود ، عبد علي الجسماني ؛

1994 ). 
  عبدالغني صبحي األركي ؛ اثر أستخدام بعض األجهزة واألدوات المساعدة في تعلم بعض

المهارات األساسية بكرة القدم : ) رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية الرياضية ، 
 ( .1997جامعة الموصل 

  ، عقيل الكاتب ؛ الكرة الطائرة التكنيك والتكتيك الفردي : ) بغداد ، مطبعة التعليم العالي
1987. ) 

  ( 2004):االحصاء في المجال الرياضيو  االختبارات والقياسعلي سلوم جواد ؛ 
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  جامعة ديالى ، مطبعة المتنبي 1ط ،فرات جبار سعد اهلل ؛ مفاهيم عامة في التعلم الحركي (:
 ،2007 . ) 

  ، قاسم المندالوي وآخرون ؛ االختبارات والقياس والتقويم في التربية الرياضية : ) الموصل
 ( . 1990مطابع التعليم العالي ، 

  ، قاسم حسن حسين ؛ علم النفس الرياضي مبادئه وتطبيقه في مجال التدريب : )الموصل
 ( .1990الي ، مطابع التعليم الع

 وتكنولوجيا االتصال وسائط لتوظيف رؤى التربوية، التقنيات ؛ أبراهيم عبدالعزيز مجدي 
 .( 2000 ، المصرية االنجلو مكتبة ، القاهرة : )1ط ، التعليم

  ( . 2012:) بغداد ، دار البراق للطباعة ، 2ط ،قاسم الزم ؛ موضوعات في التعلم الحركي 
 المغلقة المهارات في االداء مستوى وتطور االكتساب في التعلم طرائق بعض اثر لزام؛ قاسم 

 .(1997بغداد، جامعة ، الرياضية، التربية كلية دكتوراه، )اطروحة:والمفتوحة
  القاهرة ، دار الفكر  1ط  ، قياس  –تدريب  -تعلم  -كاظم مصطفى وآخرون ؛ السباحة ( :

 ( .1982العربي ، 
  )جامعة بغداد، دارالكتب 2ط ،كورت ماينل ؛ التعلم الحركي )ترجمة عبدعلي نصيف (:

 ( .1987للطباعة ،
  لمى سمير الشيخلي ؛ تأثير استخدام االدوات المساعدة في سرعة تعلم ودقة اداء بعض

 (، المهارات االساسية بالكرة الطائرة : ) رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد
  ( 1998: ) عمان ، دار الفكر ،  2ط ، ماهر اسماعيل يوسف ؛ مدخل الى تكنلوجيا التعلم 
  ، محمد السيد علي ؛ تكنولوجيا التعليم الوسائل التعليمية : ) القاهرة ، دار الفكر العربي

2002. ) 
  بنغازي ، دار الكتب 1ط ،محمد جاسم العبيدي واالء محمد ؛ مدخل الى علم النفس العام (:

 ( . 2003الوطنية ، 
  عمان ، دار الثقافة للنشر  1ط،  محمد جاسم محمد ؛ المدخل الى علم النفس العام( :

 (  .  2004والتوزيع ، 
  القاهرة ، دار 1ط ،محمد حسن عالوي ؛ علم نفس التدريب والمنافسة الرياضية ( :

 ( . 2002الفكر
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  محمد صبحي حسانين وحمدي عبد المنعم ؛ األسس العلمية للكرة الطائرة وطرق القياس
 ( . 1997القاهرة ، مركز الكتاب للنشر ،  : )  1ط ،للتقويم 

  ، محمد صبحي حسانين؛ القياس والتقويم في التربية الرياضية : )القاهرة ، دار الفكر العربي
1995 . ) 

  الكويت ، دار القلم للنشر والتوزيع 1ط ،التدريب الرياضي محمد عثمان ؛ التعلم الحركي و ( :
،1987. ) 
    محمد عيسى جوي ؛ فاعلية استخدام وسائل مساعدة لرفع مستوى التعلم لبعض المهارات

، كلية التربية الرياضية االساسية في كرة السلة : ) رسالة ماجستير ، جامعة البصرة 
،1992. ) 
 عمان ، دار الفكر  2ط  ،ي الدين توق و ) واخرون ( ؛ اسس علم النفس التربوي يمح ( :

 ( . 2002للطباعة والنشر ، 
 والقياس في التربية ية والطرق اإلحصائية لالختبارات مروان عبد المجيد ؛ األسس العلم

 (.1999الرياضية : )عمان، دار الفكر للنشر، 
  اختبارات  -خطط  -الموسوعة العلمية لكرة الطائرة، مهاراتمروان عبد المجيد أبراهيم ؛

تحكيم  : ) األردن ، مؤسسة الوراق للنشر  –أنتقاء  –قياسات جسمية  –مدنية ومهارية 
 ( . 2001والتوزيع ،

  ، مصطفى حسين باهي ؛ المعامالت العلمية بين النظرية والتطبيق) الثبات ،الصدق
 ( 1999الموضوعية ، المعايير ( : ) القاهرة ، مركز الكتاب للنشر ، 

  منى سالم فتحي؛ تأثير استخدام بعض االدوات المساعدة على  تطوير مستوى  لبعض
، كلية التربية الرياضية للبنات، جامعة رالمهارات االساسية في كرة اليد: ) رسالة ماجستي

 ( .2000بغداد، 
  العراق ، دار الضياء للطباعة ، 1ط ،ناهدة عبد زيد الدليمي ؛ أساسيات التعلم الحركي ( :

2008 .) 
  ،نبيل محمود شاكر؛ علم الحركة التطور والتعلم الحركي حقائق ومفاهيم : ) جامعة ديالى

  . (2005كلية التربية االساسية ، 
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 بغداد،  ) : نجالء عباس واخرون ؛ المبادئ االساسية لمهارات الكرة الطائرة وطرق تعلمها
 (2012مطبعة الموال ، 

 تأثير منهج مقترح باستخدام الوسائل المساعدة في تعلم مهارتي  نصر حسين عبد االمير؛
:)  رسالة ماجستير ، كلية التربية  الطبطبة والتهديف على العبي كرة السلة فئة المني باسكت

 ( . 2004الرياضية ، جامعة بابل ، 
  الموصل ، دار الكتب للطباعة 2ط ،نزار الطالب و كامل لويس ؛ علم النفس الرياضي ( :

 ( .2000والنشر ،
  ، نوري الشوك ورافع الكبيسي ؛ دليل البحاث في كتابة االبحاث في التربية الرياضية :) بغداد

 ( . 2004بغداد ، جامعة 
 ،( .2002وجبه محجوب؛ البحث العلمي ومناهجه : ) بغداد، مديرية الكتب للطباعة والنشر 
 ، ( .2000وجيه محجوب ؛ التعلم وجدولة التدريب :) بغداد ، مكتبة العادل للنشروالتوزيع 
  ، ( 1989وجيه محجوب ؛ علم الحركة والتعلم الحركي :) الموصل ، دار الكتب للطباعة. 
  ، يعرب خيون ؛ التعلم الحركي بين المبدأ والتطبيق : ) بغداد ، مكتبة الصخرة للطباعة

2002.  ) 
  ، يعرب خيون ؛ تقويم الوسائل المساعدة في التدريب على جهاز الجمباز ، مجلة دراسات

 ( .1994وقائع المؤتمر الرياضي العلمي الثاني ، ) عدد خاص ، 
 ( .1998: )عمان، دار الشروق،1ط ،لم والتعلم الصفي يوسف قطامي ؛ سيكولوجيا التع 
  عمان ، دار الشروق ، 1ط ،يوسف قطامي ونايف قطامي ؛ سيكولوجية التعلم الصفي ( :

2000 . ) 
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 (1الملحق )
ختبارات المستخدمة االفي تحديد والمختصين الذين استعان بهم الباحث اسماء الخبراء 

 وصالحية الوسائل التعليمية في البحث

 اللقب ت
 
 االسم
 

 مكان العمل االختصاص

تحديد 
االختبارات 
 للمهارات
االساسية 

كرة الب
 الطائرة

صالحية 
الوسائل 
 التعليمية

كلية التربية االساسية / جامعة  تعلم حركي نبيل محمود شاكر أ . د 1
   ديالى

كلية التربية الرياضية / جامعة  تعلم حركي يعرب خيون أ . د 2
   بغداد

 ثائر داود سلمان أ . د 3
اختبارات 
 وقياس

 جامعةكلية التربية الرياضية / 
   بغداد

 تعلم حركي  فرات جبار سعد اهلل أ . د 4
كلية التربية االساسية  / 

   جامعةديالى

اختبارات  علي سموم الفرطوسي أ . د 5
 وقياس

كلية التربية الرياضية / جامعة 
         المستنصرية

/ علم نفس علي يوسف . أ. د 6
 كرة طائرة

/ جامعة الرياضيةكلية التربية 
   بغداد

اختبارات  عبد الرحمن ناصر أ. د 7
 وقياس

كلية التربية الرياضية / جامعة 
   ديالى

تعلم  رافد مهدي قدوري د.. مأ 8
 التنس/حركي

كلية التربية الرياضية / جامعة 
   ديالى 

تدريب/ كرة  حسين سبهان صخي ا.م . د 9
 طائرة

كلية التربية الرياضية / جامعة 
   بغداد

تعلم حركي /  بسمة نعيم محسن م . د ا. 10
 كرة طائرة

كلية التربية الرياضية  / جامعة 
 ديالى

  

تعلم حركي/  لمى سمير حمودي ا.م . د 11
 كرة طائرة

كلية التربية الرياضية للبنات/ 
   جامعة بغداد

 سوسن هدود . د م ا. 12
اختبارات 

/ كرة وقياس
 طائرة

جامعة كلية التربية الرياضية  / 
   بابل
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تعلم حركي/  ميثم لطيف ابراهيم ا.م. د 13
 كرة طائرة

كلية التربية الرياضية  / جامعة 
   بابل

تعلم حركي/  انيس حسين علي ا. م. د 14
 كرة طائرة

كلية التربية الرياضية  / جامعة 
   بابل

تعلم حركي/  نشوان محمود داود ا.م.د 15
 كرة طائرة

الرياضية  / كلية التربية 
   جامعةالموصل

 محمد وليد شهاب م. د 16
اختبارات و 
قياس/ كرة 

 طائرة

كلية التربية الرياضية / جامعة 
   ديالى

 طارق علي سوسف م.د 17
اختبار 

كرة /وقياس
 الطائرة

كلية التربية الرياضية / جامعة 
    بغداد

 باسم ابراهيم م. م 18

مساعد مدرب 
المنتخب 

بالكرة الوطني 
 الطائرة

كلية التربية الرياضية / جامعة 
  ديالى

 
 
  
 
 

 طارق لطفي  19
خبير دولي 

في اتحاد كرة 
 الطائرة

   الجامعة الرافدينكلية 
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 (2ملحق)

 ) أسماء السادة الخبراء والمختصين الذين تمت مقابلتهم ( 

 االختصاص مكان العمل االسم اللقب ت

 تعلم حركي كلية التربية االساسية / جامعة ديالى محمود شاكرنبيل  أ . د 1

 تعلم حركي كلية التربية الرياضية / جامعة بغداد يعرب خيون أ . د 2

 تعلم حركي كلية التربية الرياضية / جامعة ديالى فرات جبار سعد اهلل أ . د 3

 تدريب/ كرة طائرة بغدادكلية التربية الرياضية / جامعة  حسين سبهان صخي . د م أ . 4

 طائرة تعلم حركي/ كرة كلية التربية الرياضية  / جامعة بابل انيس حسين علي أ . م . د 5

 تعلم حركي/ كرة طائرة كلية التربية الرياضية  / جامعة بابل ميثم لطيف ابراهيم أ . م . د 6

 تعلم حركي ديالىكلية التربية الرياضية / جامعة  بسمة نعيم محسن أ . م . د 7

 كرة الطائرة /اختبارات كلية التربية الرياضية / جامعة ديالى محمد وليد م . د 8
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 (3) ملحق

 أسماء فريق العمل المساعد 

 مكان العمل واالختصاص االسم ت

 عكابناظم احمد 1
طالب دكتوراه تربية رياضية / كلية التربية 

 االساسية /جامعة ديالى

 الجبار كريم علوعبد  2
طالب دكتوراه تربية رياضية / كلية التربية 

 االساسية /جامعة ديالى

 خماس كريم محمد 3
طالب ماجستير تربية رياضية/ كلية التربية 

 االساسية /جامعة ديالى

 احمد محمد خليل 4
طالب ماجستير تربية رياضية/ كلية التربية 

 االساسية /جامعة ديالى

 مؤيد محمد امين 5
طالب ماجستير تربية رياضية/ كلية التربية 

 االساسية /جامعة ديالى

 االنتصارمدرس تربية رياضية / متوسطة  عبد الجبار يحيى سبع 6

 االنتصارمدرس تربية رياضية / متوسطة  بشار اسماعيل حسون 7
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 ( 4ملحق )
 استبانة تحديد اهم االختبارات المهارية بالكرة الطائرة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 جامعة ديالـــــــى

 كلية التربية األساسية
 قسم التربية الرياضية

 الدراسات العليا / الماجستير
 

 آراء الخبراء والمتخصصين ستطالعااستمارة 
 لتحديد أهم األختبارات لبعض المهارات األساسية بالكرة الطائرة 

 .......................... المحترماألستاذ الفاضل 
حتفـاظ سيقوم الباحث بإجراء البحث الموسوم بــ    فاعلية وسائل مساعدة فـي تعلـم وات

( على عينة من مبتـئي  لببـة  طالب األول متوسطلبعض المهارات األساسية بالكرة الطائرة 
( ســنة  ــ  الألــ  اموو المتوســئ    14- 12الكــرا الئــايرا التــ  تتــراوم معمــار)م مــا بــين   

ونظــرال لمـــا تتمتبـــون بـــل مــن يبـــرا علميـــة وميئانيـــة  ـــ  )ــكا المجـــاو   ي ـــ  الباحـــث ممـــامكم 
لـــى ع لقيـــاس مهـــارة امرســـال مـــن األســـفل ع التمريـــر مـــن األعمجموعــة مـــن اريتبـــارا    

(   يرجى تحئيئ م)م ايتبار لقياس المهارا  المـككورا نناـا   وعلـى و ـ   التمرير من االسفل
 النماكج المتسلسلة والمر قة ئيال  

 ولكم جزيو الشكر والتقئير  
 مالحظة: يمكن إضافة أي نموذج آخر ترونه مناسبًا .

 
        االسم:

       االختصاص:
 الدرجة العلمية
 مكان العمل:

 التوقيع:
 طالب الماجستير                                   

 محمد توفيق حسن                                                                   
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 المهارات

أسم 
 األختبار

 الغرض منه
وصف 
 األختبار

 طريقة التسجيل عدد المحاوالت

 رأي الخبراء

 مالئم
غير 
 مألئم

 مالحظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االرسال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أختبار 

األرسال 

من 

األعلى او 

من 

 االسفل

قياس 

مهارة 

االرسال من 

اعلى او من 

 اسفل

يقف المختبر 

في منطقه 

االرسال ويقوم 

باالرسال الى 

نصف الملعب 

المقابل دون 

لمس الشبكة 

واسقاط الكرة 

في مستطيل 

 (10رقم )

 (10) 

 

 محاوالت

(10) 

درجات في 

المستطيل االول 

( درجات في 5)

 المستطيل الثاني

   

 

أختبار 

األرسال 

من 

األعلى او 

من 

 االسفل

قياس دقة 

االرسال من 

االعلى او 

 من االسفل

 

يقوم المختبر 

( 10من )

ارساالت 

محاوال توجيه 

الكرة الى 

المنطقه التي 

كتب بداخلها 

 اعلى درجة

 

 ( محاوالت10)

يسجل للمختبر 

الدرجات التي 

حصل عليها في 

اوالت ال المح

( التي قام 10)

ان بها علماً 

اعلى درجه 

(50) 

   

أختبار 

األرسال 

من 

األعلى 

اومن 

 االسفل

قياس دقه 

االرسال من 

االعلى او 

 من االسفل

يقوم المختبر 

( 10من )

ارساالت 

محاوال توجيه 

الكره الى 

المنطقه التي 

كتب بداخلها 

 اعلى درجه

 محاوالت( 10)

 

تحسب الدرجات 

التي حصل 

عليها خالل 

 ( محاوالت10)
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 المهارات

أسم 
 األختبار

 طريقة التسجيل عدد المحاوالت وصف األختبار الغرض منه

 رأي الخبراء

 مالئم
غير 
 مألئم

 مالحظات

 

 

التمرير 

من 

 االعلى

 

 

 

التمرير 

باليدين 

من 

االعلى 

 لمسافه

قياس 

القدره على 

التمرير 

البعد 

مسافه 

 ممكنه

 

يقف المختبر 

داخل مربع 

(ويقوم 1×1)

بالتمرير البعد 

مسافه بالنصف 

المقابل من 

 الملعب

 

 ( محاوالت5)
يسجل للمختبر 

 ابعد مسافه
   

 

تكرار 

التمرير 

على 

 الحائط

 

 

قياس 

سرعه 

 التمرير

يقف المختبر على 

(سم 180مسافه)

من الحائط وينفذ 

التمرير اعلى 

المرسوم  الخط

( م 3بارتفاع )

 عن الحائط

 

 

 (  ثانيه30)

 

عدد مرات 

مالمسه الكره 

للحائط خالل 

 ( ثانيه30)

   

التمرير 

على 

 الحائط

قياس 

القدره 

والسرعه 

وكيفيه 

 التمرير

تمرر الكره داخل 

المربع المرسوم 

على الحائط 

ومساحته 

(120×150 )

 سم

 

 قه واحدهيدق

عدد التمريرات 

الصحيحه في 

 الدقيقه
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 المهارات

أسم 
 األختبار

 طريقة التسجيل عدد المحاوالت وصف األختبار الغرض منه

 رأي الخبراء

 مالئم
غير 
 مألئم

 مالحظات

 

التمرير 

من 

 االسفل

 

 

 

 

أختبار 

أستقبال 

 األرسال

 

قياس 

مهارة 

الالعب في 

أستقبال 

 األرسال

يقف المختبر 

داخل الدائرة )أ( 

الكرة  ليستقبل

ويوجهها الى 

( 3-2-1منطقة )

ويكرر العمل في 

 الدائرة ب

( محاولة 15)

 في كل دائرة

( درجات 3)

 داخل المنطقة

( درجة داخل 2)

المنطقة 

 المجاورة

 

   

 

 

 

أختبار 

أستقبال 

 األرسال

 

 

مهارة 

التمرير من 

المنطقة 

الخلفية 

 نحو الشبكة

يستقبل الالعب 

الكرة ويمررها 

 مباشرة الى أحد

المستطيلين 

بالجانبين بحيث 

تتخطى الكرة 

 الحبل المرتفع

 سم(240بـ )

( محاولة 20)

على الجانبين 

 بالتبادل

نقطة لكل 

 محاولة صحيحة
   

أختبار 

التمرير 

 من

 االسفل

قدرة 

المختبر 

على سرعة 

 التمرير

يقف المختبر 

خلف الخط الذي 

يبعد على الحائط 

سم(  180)

ويؤدي التمرير 

 بأستمرار

 

 ( ثانية30)

عدد مرات 

مالمسىة الكرة 

للحائط خالل 

 ( ثانية30)

   

 
 
 
 
 
 



 ~ 129~                             المالحق  ..................                                      

 (5ملحق )
 ألور من ببض الوحئا  التبليمية تو ح كياية ارئاء على الوسايو التبليمية
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 المتوسطةخطة درس التربية الرياضية للمرحلة 

                             ةالتعليمياألهداف                      األهداف التربوية                                                                   الوحدة التعليمية األولى          
 من االسفل تعلم مهارة اإلرسال 1                على الضبط والنظام معويدهت 1                             طالب        20:  البعدد الط           االنتصار للبنين/  مالمدرسة : 

          على الثقة بالنفس      م تعويده 2                                                                    الثالثاءاليوم :      االول المتوسط             الصف :              
        على التعاون              مويدهتع 3                                                                  12112013       دقيقة                  40الوقت :              

 المالحظات التنظيم      شاط البدني والمهاريالن الوقت نوع النشاط
    د 10 الجزء اإلعدادي

 
 التأكيد على النظام .

 تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد صيحة بداية الدرس د 2 المقدمة
السير  زحلقة جانبية  تلفة من الهرولة تمارين مخ هرولة اعتيادية  تمارين مختلفة من السير االعتيادي  السير االعتيادي  د3 اإلحماء

 الوقوف . االعتيادي 

 

أثناء  الطالب التأكيد على وجود مسافات بين
 السير والهرولة واألداء الصحيح مع الصفارة .

 ( عدات . 4 ) ا الجانب ومدهم إلىتمرين الذراعين ) الوقوف ، االنثناء العرضي ( ضغط الذراعين  د 5 تمرينات بدنية
 ( عدات . 10تمرين الجذع ) جلوس طويل ، ضمًا ( الذراعين عاليا ثني الجذع لألمام والثبات ) 

  ( عدة . 2القدمين أماما خلفا )  بتبادلتمرين الساقين ) الوقوف تخصر ( القفز 

 التأكيد على الذراعين أثناء األداء .
 كبتين .التأكيد على عدم ثني الر 
 التأكيد على مد الساقين .

    د 25 الجزء الرئيسي
 .وعرضها وتطبيقها من قبل الطالب  للمهارة المساعدة  سائلوشرح كيفية  االداء باستخدام الو ن األسفل مهارة اإلرسال مشرح  د 10 النشاط التعليمي

 
 

 د 15 النشاط التطبيقي

 د  5
 

 د  5
 

 د  5

 
 وتطبيق االداء باستخدام حزام االرسالجانبي الملعب ف الطالب على وقو 
 

، مع خفض ارتفاع م 6من مسافه قريبه  المتعددة االرتفاعاتمستخدمين الشبكه وقوف الطالب اربع مجاميع واداء المهارة 
 سم . 190الشبكه 

 ثانية بالرجوع مرة ثانية باالداء مع لبس حزام االرسال مرة نفسه التمرين االول 
 

مع تصحيح  ةالتأكيد على األداء السليم للمهار  
مع اعطاء الطالب  األخطاء حال حدوثها .

 فرصة لتصيح اخطائه
 

   د 5 الجزء الختامي

 

 

 التأكيد على االلتزام بقواعد اللعبة .
 
 
 

  لعبة صغيرة )الدوران حول رئيس الفرقة( لعبة ترويحية . د 4 

  تمارين تهدئة مع إنهاء الدرس بصيحة ختام الدرس . د 1
 

 . التأكيد على النظام واالنصراف بهدوء
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 تربية الرياضية للمرحلة المتوسطةخطة درس ال

                             ةاألهداف التعليمي                     ويةاألهداف الترب                                                                   الوحدة التعليمية الثانية          
 من االسفل تعلم مهارة اإلرسال 1        على الضبط والنظام         متعويده 1                           طالب          20:  البار للبنين           عدد الطالمدرسة : م / االنتص

 على الثقة بالنفس                متعويده 2                                                                    الحدااليوم :      لصف : االول المتوسط               ا             
 على التعاون                     متعويده 3                                                                 17112013دقيقة                          40الوقت :              

 المالحظات التنظيم      النشاط البدني والمهاري الوقت نوع النشاط
    د 10 الجزء اإلعدادي

 
 التأكيد على النظام .

 الدرستهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد صيحة بداية  د 2 المقدمة
زحلقة  تمارين مختلفة من الهرولة  هرولة اعتيادية  تمارين مختلفة من السير االعتيادي  السير االعتيادي  د 3 اإلحماء

 الوقوف . السير االعتيادي  جانبية 
 

 التأكيد على وجود مسافات بين أثناء السير
والهرولة واألداء الصحيح مع  الطالب

 صفارة .ال
 . تمرين الذراعين ) الوقوف ( الذراعين جانبا ودوران الذراعين لألمام والخلف ) تمرين حر ( د 5 تمرينات بدنية

 ( عدات . 4) للجانبين بالتعاقب ( الذراعين عاليا ثني الجذع  الوقوف فتحاتمرين الجذع ) 
  ( عدة . 2)  الذراعين الذراعين جانبا ثني الركبتين مع ثني(  تمرين الساقين ) الوقوف

 . ممدودةالذراعين دوران التأكيد على 
 . التأكيد على ضغط الذراعين لألسفل

 
    د 25 الجزء الرئيسي
وشرح كيفية العمل على الحلقة الدائرية والشبكة المتعددة االرتفاعات من االسفل شرح وعرض مهارة اإلرسال  د 10 النشاط التعليمي

   للطالب
 

 د 15 النشاط التطبيقي
 د  5
 د  5
 د  5

 
 وقوف الطالب على شكل اربع مجاميع واداء مهارة االرسال باستخدام حزام االرسال والحلقة الدائرية

 باستخدام الحلقة الدائرية فقط  المهارةوقوف الطالب على شكل مجاميع خلف خط االرسال واداء 
على شكل مجوعتين وتطبيق مهارة االرسال على الشبكة المتعددة االرتفاعات ومستخدمين وقوف الطالب 
 . الحلقة الدائرية

مع  لتأكيد على األداء السليم للمهارةا 
 تصحيح األخطاء حال حدوثها .

    د 5 الجزء الختامي
 ر. نقل الكرات من مكان الى اخ لعبة صغيرة )نقل المعدات( لعبة ترويحية . د 4 

 

 التأكيد على االلتزام بقواعد اللعبة .

 تمارين تهدئة مع إنهاء الدرس بصيحة ختام الدرس . د 1
 

 
 

 . التأكيد على النظام واالنصراف بهدوء
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 تربية الرياضية للمرحلة المتوسطةخطة درس ال

                             ةاألهداف التعليمي                     األهداف التربوية                                                                   الثالثةالوحدة التعليمية           
 من االسفل تعلم مهارة اإلرسال 1        ظام        على الضبط والن متعويده 1                           طالب          20:  البار للبنين           عدد الطالمدرسة : م / االنتص

 على الثقة بالنفس                متعويده 2                                                                  االثالثاءاليوم :      الصف : االول المتوسط                            
 على التعاون                     متعويده 3                                                                  19112013يقة                         دق 40الوقت :              

 المالحظات التنظيم      النشاط البدني والمهاري الوقت نوع النشاط
    د 10 الجزء اإلعدادي

 
 ى النظام .التأكيد عل

 تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد صيحة بداية الدرس د 2 المقدمة
زحلقة  تمارين مختلفة من الهرولة  هرولة اعتيادية  تمارين مختلفة من السير االعتيادي  السير االعتيادي  د 3 اإلحماء

 الوقوف . السير االعتيادي  جانبية 
 

  الطالبعلى وجود مسافات بين التأكيد 
أثناء السير والهرولة واألداء الصحيح مع 

 الصفارة .
 .( عدات  4) رفع الذراعين أماما ، عاليا ، جانبا  ( فتحا تمرين الذراعين ) الوقوف د 5 تمرينات بدنية

 عدات .(  10)  لألمام والثبات( الذراعين عاليا ثني الجذع  الجلوس الطويل ضماتمرين الجذع ) 
  ( عدة . 2)  القفز بفتح وضم القدمينتمرين الساقين ) الوقوف ( 

 .أثناء األداء الذراعين التأكيد على 
 عدم ثني الركبتين أثناء األداءالتأكيد على 

 التأكيد على مد الساقين أثناء األداء .
    د 25 الجزء الرئيسي
 .وشرح كيفية االداء باستخدام الشبكة المتعددة االرتفاعات  ن األسفلممهارة اإلرسال  شرح وعرض د 10 النشاط التعليمي

  
 

 د 15 النشاط التطبيقي
 د 5
 د  5
 د  5

 
ورفع  م6وقوف الطالب على شكل مجموعتين وتطبيق االداء باستخدام الشبكة المتعددة االرتفاعات من مسافة  

 .م 2ورفع الشبكة الى 
 . م7،5بزيادة المسافة نفسه التمرين  

 . م9بزيادة المسافة نفسه التمرين 
 

 
مع  ةالتأكيد على األداء السليم للمهار 
تصحيح األخطاء حال حدوثها 

 واعطاءحركه مفاجئة خالل التمارين.

    د 5 الجزء الختامي
 على ثم إعادتها بالمرور من بين للرجلين(لعبة صغيرة )نقل الكرة من أ لعبة ترويحية . د 4 

 

 التأكيد على االلتزام بقواعد اللعبة .

  تمارين تهدئة مع إنهاء الدرس بصيحة ختام الدرس . د 1
 

 التأكيد على النظام واالنصراف بهدوء .
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 تربية الرياضية للمرحلة المتوسطةطة درس الخ

                             ةاألهداف التعليمي                     األهداف التربوية                                                                   الرابعةليمية الوحدة التع  
 التمرير من االعلىتعلم مهارة  1        على الضبط والنظام         متعويده 1                           طالب          20:  البار للبنين           عدد الطالمدرسة : م / االنتص

 على الثقة بالنفس                متعويده 2                                                                 لخميساليوم : ا     الصف : االول المتوسط                            
 على التعاون                     متعويده 3                                                                 21112013دقيقة                          40الوقت :              

 المالحظات التنظيم      النشاط البدني والمهاري الوقت نوع النشاط
   د 10 الجزء اإلعدادي



 
 

 التأكيد على النظام .
 تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد صيحة بداية الدرس د 2 المقدمة

لمس  ثم الخلف  لألمامدوران الذراعين  هرولة اعتيادية  تمارين مختلفة من السير االعتيادي  السير االعتيادي  د 3 اإلحماء
 الوقوف . السير االعتيادي  جانبية زحلقة  باليدين يمينًا ويسارًا  األرض

 

  الطالب التأكيد على وجود مسافات بين
أثناء السير والهرولة واألداء الصحيح مع 

 الصفارة .

 ( عدات . 4تمرين الذراعين ) الوقوف ، االنثناء العرضي ( ضغط الذراعين إلى الجانب ومدهما  )  د 5 تمرينات بدنية
 ( عدات . 8الذراعين والثبات ) لمس مشط القدم بلجذع ) جلوس طويل ، ضمًا ( تمرين ا

  ( عدة . 2)  خلفاً و  تمرين الساقين ) الوقوف تخصر ( القفز بتبادل القدمين أماماً 

 التأكيد على الذراعين أثناء األداء .
 التأكيد على عدم ثني الركبتين .

 ن .التأكيد على مد الساقي
    د 25 الجزء الرئيسي
 وشرح كيفية االداء باستخدام الوسائل التعليمية التمرير من األعلى شرح وعرض مهارة  د 10 النشاط التعليمي

 
 

 د 15 النشاط التطبيقي
 د 5
 د 5
 د 5

 
 .وقوف الطالب على شكل مربع وتطبيق االداء باستخدام الرباط المطاط 

 .مجاميع الداء المهارة باستخدام الوسيلة المساعدة الكرة المعلقة  3الب على شكل وقوف الط
 . مجاميع واداء المهارة باستخدام الحائط الثابت المصنوع من الخشب 3وقوف الطالب على شكل 

 
مع  تأكيد على األداء السليم للمهارةال

مع تصحيح األخطاء حال حدوثها .
 كات مفاجئةاعطاء حر 

    د 5 الجزء الختامي
  لعبة صغيرة )الدوران حول العلم بالكرة( لعبة ترويحية . د 4 

 

 التأكيد على االلتزام بقواعد اللعبة .

 تمارين تهدئة مع إنهاء الدرس بصيحة ختام الدرس . د 1

 
 

 التأكيد على النظام واالنصراف بهدوء .
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                             ةاألهداف التعليمي                     األهداف التربوية                                                                   الخامسةالوحدة التعليمية           
 التمرير من االعلىتعلم مهارة  1        على الضبط والنظام         متعويده 1                           طالب          20:  البار للبنين           عدد الطالمدرسة : م / االنتص

 النفس               على الثقة ب متعويده 2                                                                  الثالثاءاليوم : ا     الصف : االول المتوسط                            
 على التعاون                     متعويده 3                                                                   26112013           دقيقة              40الوقت :              

 المالحظات التنظيم      النشاط البدني والمهاري الوقت نوع النشاط
   د 10 الجزء اإلعدادي



 
 

 التأكيد على النظام .
 . تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد صيحة بداية الدرس د 2 المقدمة

تمارين مختلفة  هرولة اعتيادية  التصفيق أمام وخلف الجسم  مرجحة الذراعين أمامًا وجانبًا  السير االعتيادي  د 3 اإلحماء
 الوقوف . السير االعتيادي  زحلقة جانبية  من الهرولة 

 

  الطالبالتأكيد على وجود مسافات بين 
أثناء السير والهرولة واألداء الصحيح مع 

 الصفارة .

 ( عدات . 4)  ومدهما خلفاً  تمرين الذراعين ) الوقوف ، االنثناء العرضي ( ضغط الذراعين د 5 تمرينات بدنية
 ( عدات . 4)  وفتل الجذع جانباً  جانباً الجذع ) جلوس طويل ، ضمًا ( الذراعين  تمرين

  ( عدة . 2)  ثني الركبتين لألسفل(  والذراعان أماماً تمرين الساقين ) الوقوف 

 التأكيد على الذراعين أثناء األداء .
 التأكيد على عدم ثني الركبتين .

 ين .التأكيد على مد الساق
    د 25 الجزء الرئيسي
 . باستخدام الوسائل التعليمية المساعدة المعدة للمهارة ) الحلقة المائلة (التمرير من األعلى شرح وعرض مهارة  د 10 النشاط التعليمي

 
 

 د 15 النشاط التطبيقي
 د 5

 
 د 5
 د 5

 
قة المائلة واداء مهارة التمرير من االعلى بحيث يقوم الطالب مجاميع امام وسيلة الحل 3وقوف الطالب على شكل 

 م . 2من مسافة  محاوال تمرير الكرة داخل الحلقةباالعداد لنفسه 
 م . 2،5مع زيادة المسافة نفسه التمرين 

ة من مجاميع ورمي الكرة من خالل الزميل الى الطالب محاوال اداء المهارة وادخال الكرة في الحلق 3وقوف الطالب 
 م .3مسافة 

مع  تأكيد على األداء السليم للمهارةال 
 تصحيح األخطاء حال حدوثها .

    د 5 الجزء الختامي
 لعبة صغيرة )الدوران حول رئيس الفرقة( لعبة ترويحية . د 4 

 

 التأكيد على االلتزام بقواعد اللعبة .

 ة ختام الدرس .تمارين تهدئة مع إنهاء الدرس بصيح د 1

 
 

 التأكيد على النظام واالنصراف بهدوء .
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 تربية الرياضية للمرحلة المتوسطةخطة درس ال 

                             ةاألهداف التعليمي                       األهداف التربوية                                                                           السادسةالوحدة التعليمية          
 التمرير من االعلىتعلم مهارة  1          على الضبط والنظام         معويدهت 1                                   طالب          20:  البعدد الط          المدرسة : م / االنتصار للبنين          

 على الثقة بالنفس               م تعويده 2                                                                 الخميساليوم :              : االول المتوسط                الصف             
 على التعاون                     متعويده 3                                                                 28112013          دقيقة                         40الوقت :              

 المالحظات التنظيم      النشاط البدني والمهاري الوقت نوع النشاط
   د 10 الجزء اإلعدادي



 
 

 التأكيد على النظام .
 . صيحة بداية الدرس تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد د 2 المقدمة

 القدم ثم على الكعبين  أمشاطالسير والذراعان عاليًا على  تمارين مختلفة من السير االعتيادي  السير االعتيادي  د 3 اإلحماء
 الوقوف . السير االعتيادي  يميناً ويساراً زحلقة جانبية  تمارين مختلفة من الهرولة  هرولة اعتيادية 

 

  الطالبالتأكيد على وجود مسافات بين 
أثناء السير والهرولة واألداء الصحيح مع 

 الصفارة .

 ( عدات . 4)  دوران الذراعين أمام الجسم( الذراعان جنبًا ، فتحًا تمرين الذراعين ) الوقوف  د 5 تمرينات بدنية
 ( عدات . 4)  جانباً ثني الجذع و  اعين عالياً الذر رفع ( الذراعان جانبًا  ،الوقوف فتحًا تمرين الجذع ) 

  ( . حر)  حركة الدراجة بالهواء(  جلوس طويلتمرين الساقين ) 

 التأكيد على الذراعين أثناء األداء .
 التأكيد على عدم ثني الركبتين .

 التأكيد على مد الساقين .
    د 25 الجزء الرئيسي
باستخدام الوسائل التعليمية المساعدة المعدة للمهارة ) الحلقات العمودية( . التمرير من األعلى شرح وعرض مهارة  د 10 النشاط التعليمي

  المائلة (
 

 د 15 النشاط التطبيقي
 د 5
 د 5
 د 5

 
 م 1،5 الوقوف مجموعتين امام كل حلقة وادء المهارة من خالل تمرير الكرة داخل الحلقة من مسافة
 م 2الوقوف مجموعتين امام كل حلقة وادء المهارة من خالل تمرير الكرة داخل الحلقة من مسافة 
 م 2،5الوقوف مجموعتين امام كل حلقة وادء المهارة من خالل تمرير الكرة داخل الحلقة من مسافة 

مع  ء السليم للمهارةالتأكيد على األدا 
 تصحيح األخطاء حال حدوثها .

    د 5 لختاميالجزء ا
 . نقل الكرات من مكان الى اخر  لعبة صغيرة )نقل المعدات( لعبة ترويحية . لعبة ترويحية . د 4 

 

 التأكيد على االلتزام بقواعد اللعبة .

 تمارين تهدئة مع إنهاء الدرس بصيحة ختام الدرس . د 1

 
 

 بهدوء . التأكيد على النظام واالنصراف
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 تربية الرياضية للمرحلة المتوسطةخطة درس ال

                             ةاألهداف التعليمي                     األهداف التربوية                                                                   السابعةالوحدة التعليمية           
 من االسفلالتمرير تعلم مهارة ا 1        على الضبط والنظام         متعويده 1                           طالب          20:  البار للبنين           عدد الطصالمدرسة : م / االنت

 على الثقة بالنفس                متعويده 2                                                                  الثالثاءاليوم :      الصف : االول المتوسط                            
 على التعاون                     متعويده 3                                                                    3122013دقيقة                          40الوقت :              

 المالحظات التنظيم      النشاط البدني والمهاري الوقت نشاطنوع ال
   د 10 الجزء اإلعدادي



 
 

 التأكيد على النظام .
 تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد صيحة بداية الدرس د 2 المقدمة

زحلقة  تمارين مختلفة من الهرولة  دية هرولة اعتيا تمارين مختلفة من السير االعتيادي  السير االعتيادي  د 3 اإلحماء
 الوقوف . السير االعتيادي  جانبية 

 

  الطالبالتأكيد على وجود مسافات بين 
أثناء السير والهرولة واألداء الصحيح مع 

 الصفارة .

 ( عدات . 4إلى الجانب ومدهما  ) تمرين الذراعين ) الوقوف ، االنثناء العرضي ( ضغط الذراعين  د 5 تمرينات بدنية
 ( عدات . 10تمرين الجذع ) جلوس طويل ، ضمًا ( الذراعين عاليا ثني الجذع لألمام والثبات ) 

  ( عدة . 2تمرين الساقين ) الوقوف تخصر ( القفز بتبادل القدمين أماما خلفا ) 

 التأكيد على الذراعين أثناء األداء .
 على عدم ثني الركبتين . التأكيد

 التأكيد على مد الساقين .
    د 25 الجزء الرئيسي
 .(قةالراط المطاط و الشبكة المغل)باستخدام الوسائل التعليمية المعدة للمهارة األسفل  شرح وعرض مهارة التمرير من د 10 النشاط التعليمي

 
 

 د 15 النشاط التطبيقي
 د 5
 د 5
 د 5

 
 وقوف الطالب على شكل مربع واداء المهارة باستخدام الرباط المطاط .

 مجاميع امام جهاز الشبكة المغلقة واداء المهارة مستخدمين الرباط المطاط . 3وقوف الطالب على شكل 
 دون استخدام الرباط المطاط والممارسة الحرة على الوسيلة التعليمية .نفسه اداء التمرين 

مع  األداء السليم للمهارةتأكيد على ال 
مع  تصحيح األخطاء حال حدوثها .

 اعطاء حركة مفاجئة اثناء االداء

    د 5 الجزء الختامي
 لعبة صغيرة )الدوران حول العلم بالكرة( لعبة ترويحية . د 4 

 

 التأكيد على االلتزام بقواعد اللعبة .

 س بصيحة ختام الدرس .تمارين تهدئة مع إنهاء الدر  د 1

 
 

 التأكيد على النظام واالنصراف بهدوء .
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 تربية الرياضية للمرحلة المتوسطةخطة درس ال

                             ةهداف التعليمياأل                     األهداف التربوية                                                                   الثامنةالوحدة التعليمية           
 من االسفل التمريرتعلم مهارة ا 1        على الضبط والنظام         متعويده 1                           طالب          20:  البنتصار للبنين           عدد الطالمدرسة : م / اال

 على الثقة بالنفس                متعويده 2                                                                الخميساليوم : ا             الصف : االول المتوسط                    
 على التعاون                     متعويده 3                                                                    5122013دقيقة                          40الوقت :             

 المالحظات التنظيم      النشاط البدني والمهاري الوقت نوع النشاط  
   د 10 الجزء اإلعدادي



 
 

 التأكيد على النظام .
 تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد صيحة بداية الدرس د 2 المقدمة

لمس  دوران الذراعين لألمام ثم الخلف  هرولة اعتيادية  تمارين مختلفة من السير االعتيادي  ر االعتيادي السي د 3 اإلحماء
 الوقوف . السير االعتيادي  زحلقة جانبية  األرض باليدين يمينًا ويسارًا 

 

  الطالبالتأكيد على وجود مسافات بين 
داء الصحيح مع أثناء السير والهرولة واأل

 الصفارة .

 ( عدات . 4تمرين الذراعين ) الوقوف ، االنثناء العرضي ( ضغط الذراعين إلى الجانب ومدهما  )  د 5 تمرينات بدنية
 ( عدات . 8الذراعين والثبات ) لمس مشط القدم بتمرين الجذع ) جلوس طويل ، ضمًا ( 

  ( عدة . 2)  خلفاً و  قدمين أماماً تمرين الساقين ) الوقوف تخصر ( القفز بتبادل ال

 التأكيد على الذراعين أثناء األداء .
 التأكيد على عدم ثني الركبتين .

 التأكيد على مد الساقين .
    د 25 الجزء الرئيسي
  (.والحائط الثابت  اللوح المساعد .)للمهارةباستخدام الوسائل التعليمية المعدة األسفل شرح وعرض مهارة اإلرسال من  د 10 النشاط التعليمي

 
 

 د 15 النشاط التطبيقي
 د 5

 
 د 5
 د 5

 
ء المهارة من خالل استخدام اللوح اي الكرة اليهم من قبل الزميل وادوقوف الطالب على شكل اربع مجاميع  ورم

 المساعد .
 م . 3نفس التمرين مع زيادة المسافة 

 ة عليه .ر مجاميع امام الحائط الثابت واداء المها 3على شكل  وقوف الطالب

مع  تأكيد على األداء السليم للمهارال 
وزيادة  تصحيح األخطاء حال حدوثها 

 .التكرارات 

  د 5 الجزء الختامي
 لعبة صغيرة )نقل الكرة من أعلى ثم إعادتها بالمرور من بين للرجلين(.  لعبة ترويحية

 

 التأكيد على االلتزام بقواعد اللعبة .
 د 4 

 تمارين تهدئة مع إنهاء الدرس بصيحة ختام الدرس . د 1

 
 

 التأكيد على النظام واالنصراف بهدوء .
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                             ةاألهداف التعليمي                     األهداف التربوية                                                                   التاسعةالوحدة التعليمية           
 من االسفل التمريرتعلم مهارة  1        على الضبط والنظام         متعويده 1                           طالب          20:  البار للبنين           عدد الطالمدرسة : م / االنتص

 على الثقة بالنفس                متعويده 2                                                                  الثالثاءاليوم :      الصف : االول المتوسط                            
 على التعاون                     متعويده 3                                                                 10122013دقيقة                          40الوقت :              

 المالحظات التنظيم      النشاط البدني والمهاري الوقت نوع النشاط
   د 10 الجزء اإلعدادي



 
 

 التأكيد على النظام .
 يد صيحة بداية الدرستهيئة األدوات واخذ الغياب وترد د 2 المقدمة

زحلقة  تمارين مختلفة من الهرولة  هرولة اعتيادية  تمارين مختلفة من السير االعتيادي  السير االعتيادي  د 3 اإلحماء
 الوقوف . السير االعتيادي  جانبية 

 

  الطالبالتأكيد على وجود مسافات بين 
اء الصحيح مع أثناء السير والهرولة واألد

 الصفارة .

 ( عدات . 4) تمرين الذراعين ) الوقوف فتحا ( رفع الذراعين أماما ، عاليا ، جانبا  د 5 تمرينات بدنية
 ( عدات . 10تمرين الجذع ) الجلوس الطويل ضما ( الذراعين عاليا ثني الجذع لألمام والثبات ) 

  ( عدة . 2)  تمرين الساقين ) الوقوف ( القفز بفتح وضم القدمين

 التأكيد على الذراعين أثناء األداء .
 التأكيد على عدم ثني الركبتين .

 التأكيد على مد الساقين .
    د 25 الجزء الرئيسي
لمشبكة و السلم باستخدام الوسائل التعليمية المعدة للمهارة.) الحلقات اشرح وعرض مهارة اإلرسال من األسفل  د 10 النشاط التعليمي

  االرضي (. 
 

 د 15 النشاط التطبيقي
 د 5
 د 5

 
 د 5

 
 وقوف الطالب على شكل اربع مجاميع واداء الحركة على السلم االرضي يمين ويسارا .

ال نا محاو وقوف الطالب على شكل مجموعتين كل مجموعة امام جهاز ورمي الكرة اليهم من قبل الزميل يسارا ويمي
 م مع استخدام السلم االرضي .2مسافة على الجانبين و المشبكة من  اتتوجيه الكرة الى الحلق

 الحركة يسارا ويمينا دون استخدام السلم االرضي .اداء م و 3السابق مع زيادة المسافة نفسه التمرين 

مع  لسليم للمهارةالتأكيد على األداء ا 
 تصحيح األخطاء حال حدوثها .

  لعبة صغيرة )الدوران حول رئيس الفرقة( لعبة ترويحية . د 5 اميالجزء الخت

 

 التأكيد على االلتزام بقواعد اللعبة .
 د 4 

  تمارين تهدئة مع إنهاء الدرس بصيحة ختام الدرس . د 1

 
 

 التأكيد على النظام واالنصراف بهدوء .
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                             ةاألهداف التعليمي                     األهداف التربوية                                                                  العاشرةليمية الوحدة التع            

 من االسفل تعلم مهارة اإلرسال 1        على الضبط والنظام         متعويده 1                           طالب          20:  البار للبنين           عدد الطالمدرسة : م / االنتص
 على الثقة بالنفس                متعويده 2                                                                 لخميساليوم : ا     الصف : االول المتوسط                            

 على التعاون                     متعويده 3                                                                 12122013دقيقة                          40الوقت :              

 المالحظات التنظيم      النشاط البدني والمهاري الوقت نوع النشاط
   د 10 الجزء اإلعدادي



 
 

 التأكيد على النظام .
 تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد صيحة بداية الدرس د 2 المقدمة

لمس  دوران الذراعين لألمام ثم الخلف  هرولة اعتيادية  تمارين مختلفة من السير االعتيادي  السير االعتيادي  د 3 اإلحماء
 الوقوف . السير االعتيادي  انبية زحلقة ج األرض باليدين يمينًا ويسارًا 

 

  الطالبالتأكيد على وجود مسافات بين 
أثناء السير والهرولة واألداء الصحيح مع 

 الصفارة .

 ( عدات . 4تمرين الذراعين ) الوقوف ، االنثناء العرضي ( ضغط الذراعين إلى الجانب ومدهما  )  د 5 تمرينات بدنية
 ( عدات . 8الذراعين والثبات ) لمس مشط القدم بجذع ) جلوس طويل ، ضمًا ( تمرين ال

  ( عدة . 2)  خلفاً و  تمرين الساقين ) الوقوف تخصر ( القفز بتبادل القدمين أماماً 

 التأكيد على الذراعين أثناء األداء .
 التأكيد على عدم ثني الركبتين .

 . التأكيد على مد الساقين
   د 25 الجزء الرئيسي

 

 
 . الوسيلة التعليمية )الحلقات الثالثية( باستخدام التمرير من األعلى ومن األسفلمهارة شرح وعرض  د 10 النشاط التعليمي

 د 15 النشاط التطبيقي
 د 7

 
 د 7 

 
ارتين بمساعدة الزميل برمي الكرة اليه من وقوف الطالب امام الحلقات الثالثية على شكل مجموعتين واداء المه

 .الحلقات الىتوجيه الكرات  محاوال م2،5ثالث اتجاهات وباستخدام السلم االرضي من مسافة 
 م . 3لكن بدون استخدام السلم االرضي وزيادة المسافة نفسه التمرين السابق 

 

مع  لى األداء السليم للمهارةالتأكيد ع 
 ا .تصحيح األخطاء حال حدوثه

   د 5 الجزء الختامي

 

 التأكيد على االلتزام بقواعد اللعبة .
  لعبة صغيرة )نقل الكرة من أعلى ثم إعادتها بالمرور من بين للرجلين( لعبة ترويحية . د 4 

 تمارين تهدئة مع إنهاء الدرس بصيحة ختام الدرس . د 1

 
 

 واالنصراف بهدوء .التأكيد على النظام 
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 المتوسطةالتربية الرياضية للمرحلة  خطة درس
                                                                                   األهداف التعليمية                                   األهداف التربوية                                                                                                           دية عشراالحالوحدة التعليمية           

 اإلرسال من االسفل تعلم مهارة 1تعويدهن على الضبط والنظام                 1                           طالب          20:  البالمدرسة : م / االنتصار للبنين           عدد الط

 تعلم مهارة التمرير من االعلى 2    تعويدهن على الثقة بالنفس              2                                                                 الثالثاءالصف : االول المتوسط                    اليوم : ا             
 تعلم مهارة التمرير من االسفل 3      تعويدهن على التعاون                  3                                                                 17122013يقة                         دق 40الوقت :              

 المالحظات التنظيم      النشاط البدني والمهاري الوقت نوع النشاط
   د 10 ديالجزء اإلعدا



 
 

 التأكيد على النظام .
 تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد صيحة بداية الدرس د 2 المقدمة

زحلقة  تمارين مختلفة من الهرولة  هرولة اعتيادية  تمارين مختلفة من السير االعتيادي  السير االعتيادي  د 3 اإلحماء
 وف .الوق السير االعتيادي  جانبية 

 

 التأكيد على وجود مسافات بين الطالب
أثناء السير والهرولة واألداء الصحيح مع 

 الصفارة .

 ( عدات . 4تمرين الذراعين ) الوقوف ، االنثناء العرضي ( ضغط الذراعين إلى الجانب ومدهما  )  د 5 تمرينات بدنية
 ( عدات . 10ين عاليا ثني الجذع لألمام والثبات ) تمرين الجذع ) جلوس طويل ، ضمًا ( الذراع

  ( عدة . 2تمرين الساقين ) الوقوف تخصر ( القفز بتبادل القدمين أماما خلفا ) 

 التأكيد على الذراعين أثناء األداء .
 التأكيد على عدم ثني الركبتين .

 التأكيد على مد الساقين .
  د 25 الجزء الرئيسي

 
 

 .وعرضها بواسطة الوسائل التعليمية المساعدة  شرح وعرض مهارة اإلرسال والتمرير من األعلى ومن األسفل د 10 النشاط التعليمي
 النشاط التطبيقي

 د15
 

 د 5
 د 5
 د 5

الصافرة تنتقل كل مجاميع كل مجموعة تؤدي مهارة على الوسيلة التعليمية المخصصة لها وعند  3تقسيم الطالب 
 مجموعة مكاناالخرى لتؤدي مهارة اخرى

 تطبيق االداء باستخدام حزام االرسال والحلقة الدائرية
 تطبيق االداء باستخدام الكرة المعلقة والحائط الثابت

 تطبيق االداء باستخدام اللوح المساعد و الحائط الثابت
 

التأكيد على األداء السليم للمهارات مع  
 خطاء حال حدوثها .تصحيح األ

  د 5 الجزء الختامي

 

 التأكيد على االلتزام بقواعد اللعبة .
  لعبة صغيرة )الصياد( لعبة ترويحية . د 4 

 تمارين تهدئة مع إنهاء الدرس بصيحة ختام الدرس . د 1

 
 

 التأكيد على النظام واالنصراف بهدوء .
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                                             يةاألهداف التعليم                         التربوية األهداف                                                                                عشرالثانية الوحدة التعليمية            

 من االسفل تعلم مهارة اإلرسال 1        تعويدهن على الضبط والنظام         1                           طالب          20:  البعدد الط   المدرسة : م / االنتصار للبنين        
 تعلم مهارة التمرير من االعلى 2    تعويدهن على الثقة بالنفس              2                                                                     األحداليوم :      الصف : االول المتوسط                            
 تعلم مهارة التمرير من االسفل  3        تعويدهن على التعاون                3                                                                 22122013دقيقة                          40الوقت :              

 المالحظات التنظيم      النشاط البدني والمهاري الوقت نوع النشاط
   د 10 الجزء اإلعدادي



 
 

 التأكيد على النظام .
 تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد صيحة بداية الدرس د 2 المقدمة

 السير والذراعان عاليًا على أمشاط القدم ثم على الكعبين  تمارين مختلفة من السير االعتيادي  السير االعتيادي  د 3 اإلحماء
 الوقوف . السير االعتيادي  يميناً ويساراً زحلقة جانبية  تمارين مختلفة من الهرولة  هرولة اعتيادية 

 

أثناء  همالتأكيد على وجود مسافات بين
الهرولة واألداء الصحيح مع السير و 
 الصفارة .

 ( عدات . 4)  دوران الذراعين أمام الجسم( الذراعان جنبًا ، فتحًا تمرين الذراعين ) الوقوف  د 5 تمرينات بدنية
 ( عدات . 4)  جانباً ثني الجذع و  الذراعين عالياً رفع ( الذراعان جانبًا  ،الوقوف فتحًا تمرين الجذع ) 
  ( . حر)  حركة الدراجة بالهواء(  جلوس طويل تمرين الساقين )

 التأكيد على الذراعين أثناء األداء .
 التأكيد على عدم ثني الركبتين .

 التأكيد على مد الساقين .
    د 25 الجزء الرئيسي
 .ضها بواسطة الوسائل التعليمية وعر شرح وعرض مهارة اإلرسال والتمرير من األعلى ومن األسفل  د 10 النشاط التعليمي

 
 

 د 15 النشاط التطبيقي
 د 5
 د 5
 د 5

 
 م( .7تطبيق االداء باستخدام الشبكة المتعددة االرتفاعات من مسافة  )

 تطبيق االداء باستخدام الحلقة المائلة .
 م ( . 2تطبيق االداء باستخدام الحلقات المشبكة من مسافة  ) 

يد على األداء السليم للمهارات مع التأك 
 تصحيح األخطاء حال حدوثها .

    د 5 الجزء الختامي
  لعبة صغيرة )نقل الكرة من أعلى ثم إعادتها بالمرور من بين للرجلين( لعبة ترويحية . د 4 

 

 التأكيد على االلتزام بقواعد اللعبة .

 درس بصيحة ختام الدرس .تمارين تهدئة مع إنهاء ال د 1

 
 

 التأكيد على النظام واالنصراف بهدوء .
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                             ةاألهداف التعليمي                     األهداف التربوية                                                                   الثالثة عشرالوحدة التعليمية           

 من االسفل تعلم مهارة اإلرسال 1        تعويدهن على الضبط والنظام         1                           طالب          20:  البعدد الط      المدرسة : م / االنتصار للبنين       
 تعلم مهارة التمرير من االعلى 2   تعويدهن على الثقة بالنفس               2                                  اء واالربعاء  عطله()الثالث الخميساليوم :      الصف : االول المتوسط                            

 تعلم مهارة التمرير من االسفل -3     تعويدهن على التعاون                  3                                                                  26122013دقيقة                          40الوقت :              

 المالحظات التنظيم      النشاط البدني والمهاري الوقت نوع النشاط
   د 10 الجزء اإلعدادي



 
 

 التأكيد على النظام .
 الدرستهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد صيحة بداية  د 2 المقدمة

زحلقة  تمارين مختلفة من الهرولة  هرولة اعتيادية  تمارين مختلفة من السير االعتيادي  السير االعتيادي  د 3 اإلحماء
 الوقوف . السير االعتيادي  جانبية 

 

أثناء  همالتأكيد على وجود مسافات بين
السير والهرولة واألداء الصحيح مع 

 . الصفارة

 ( عدات . 4تمرين الذراعين ) الوقوف ، االنثناء العرضي ( ضغط الذراعين إلى الجانب ومدهما  )  د 5 تمرينات بدنية
 ( عدات . 10تمرين الجذع ) جلوس طويل ، ضمًا ( الذراعين عاليا ثني الجذع لألمام والثبات ) 

  ( عدة . 2لفا ) تمرين الساقين ) الوقوف تخصر ( القفز بتبادل القدمين أماما خ

 التأكيد على الذراعين أثناء األداء .
 التأكيد على عدم ثني الركبتين .

 التأكيد على مد الساقين .
    د 25 الجزء الرئيسي
 ة .شرح وعرض مهارة اإلرسال والتمرير من األعلى ومن األسفل مع التمرينات المهارية التوافقي د 10 النشاط التعليمي

 
 

 د 15 النشاط التطبيقي

 د 5
 د 5
 د 5

 
 م ( .9تطبيق االداء باستخدام الشبكة المتعددة االرتفاعات من مسافة ) 

 تطبيق االداء باستخدام الحلقات العمودية .
 م ( .3تطبيق االداء باستخدام الحلقات المشبكة من مسافة ) 

رات مع التأكيد على األداء السليم للمها 
 تصحيح األخطاء حال حدوثها .

    د 5 الجزء الختامي
 ) عكس االشارة (لعبة ترويحية . د 4 

 

 التأكيد على االلتزام بقواعد اللعبة .

 تمارين تهدئة مع إنهاء الدرس بصيحة ختام الدرس . د 1

 
 

 التأكيد على النظام واالنصراف بهدوء .
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 المتوسطةة درس التربية الرياضية للمرحلة خط

                             األهداف التعليمية                     األهداف التربوية                                                                  الرابعة عشرالوحدة التعليمية           
 من االسفل تعلم مهارة اإلرسال 1        تعويدهن على الضبط والنظام         1                           طالب          20:  البعدد الط           المدرسة : م / االنتصار للبنين

 تعلم مهارة التمرير من االعلى 2    تعويدهن على الثقة بالنفس              2                      اليوم : األحد                                                    الصف : االول المتوسط                            
 تعلم مهارة التمرير من االسفل 3                 تعويدهن على التعاون       3                                                                  29122013دقيقة                          40الوقت :              

 المالحظات التنظيم      النشاط البدني والمهاري الوقت نوع النشاط
   د 10 الجزء اإلعدادي



 
 

 التأكيد على النظام .
 تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد صيحة بداية الدرس د 2 المقدمة

لمس  دوران الذراعين لألمام ثم الخلف  هرولة اعتيادية  تمارين مختلفة من السير االعتيادي  عتيادي السير اال د 3 اإلحماء
 الوقوف . السير االعتيادي  زحلقة جانبية  األرض باليدين يمينًا ويسارًا 

 

أثناء  همالتأكيد على وجود مسافات بين
مع  السير والهرولة واألداء الصحيح

 الصفارة .

 ( عدات . 4تمرين الذراعين ) الوقوف ، االنثناء العرضي ( ضغط الذراعين إلى الجانب ومدهما  )  د 5 تمرينات بدنية
 ( عدات . 8الذراعين والثبات ) لمس مشط القدم بتمرين الجذع ) جلوس طويل ، ضمًا ( 

  ( عدة . 2)  خلفاً و  تمرين الساقين ) الوقوف تخصر ( القفز بتبادل القدمين أماماً 

 التأكيد على الذراعين أثناء األداء .
 التأكيد على عدم ثني الركبتين .

 التأكيد على مد الساقين .
    د 25 الجزء الرئيسي
 . المساعدة بواسطة الوسائل التعليمية شرح وعرض مهارة اإلرسال والتمرير من األعلى ومن األسفل  د 10 النشاط التعليمي

 
 

 د 15 النشاط التطبيقي

 د 7

 د 7

 وقوف الطالب على شكل مجموعتين .
 تطبيق اداء مهارة االرسال من قبل الطالب من خلف خط االرسال للملعب .

 تطبيق االداء باستخدام الحلقات الثالثية والسلم االرضي .

التأكيد على األداء السليم للمهارات مع  
 حيح األخطاء حال حدوثها .تص

    د 5 الجزء الختامي
  لعبة صغيرة )الدوران حول رئيس الفرقة( لعبة ترويحية . د 4 

 

 التأكيد على االلتزام بقواعد اللعبة .

 تمارين تهدئة مع إنهاء الدرس بصيحة ختام الدرس . د 1

 
 

 ف بهدوء .التأكيد على النظام واالنصرا
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 المتوسطةخطة درس التربية الرياضية للمرحلة

                             األهداف التعليمية                     األهداف التربوية                                                                  الخامسة عشرالوحدة التعليمية           
 من االسفل تعلم مهارة اإلرسال 1        تعويدهن على الضبط والنظام         1                           طالب          20:  البنتصار للبنين           عدد الطالمدرسة : م / اال

 تعلم مهارة التمرير من االعلى 2     تعويدهن على الثقة بالنفس             2                                                                  الثالثاءاليوم :      الصف : االول المتوسط                            
  تعلم مهارة التمرير من االسفل 3      تعاون                  تعويدهن على ال 3                                                                31122013دقيقة                          40الوقت :              

 المالحظات التنظيم      النشاط البدني والمهاري الوقت نوع النشاط
   د 10 الجزء اإلعدادي



 
 

 التأكيد على النظام .
 تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد صيحة بداية الدرس د 2 المقدمة

زحلقة  تمارين مختلفة من الهرولة  هرولة اعتيادية  تمارين مختلفة من السير االعتيادي  السير االعتيادي  د 3 اإلحماء
 الوقوف . السير االعتيادي  جانبية 

 

 الطالبالتأكيد على وجود مسافات بين 
أثناء السير والهرولة واألداء الصحيح مع 

 الصفارة .

 ( عدات . 4) تمرين الذراعين ) الوقوف فتحا ( رفع الذراعين أماما ، عاليا ، جانبا  د 5 بدنيةتمرينات 
 ( عدات . 10تمرين الجذع ) الجلوس الطويل ضما ( الذراعين عاليا ثني الجذع لألمام والثبات ) 

  ( عدة . 2تمرين الساقين ) الوقوف ( القفز بفتح وضم القدمين ) 

 التأكيد على الذراعين أثناء األداء .
 التأكيد على عدم ثني الركبتين .

 التأكيد على مد الساقين .
    د 25 الجزء الرئيسي
 .وعرضها بواسطة الوسائل التعليمية المساعدة شرح وعرض مهارة اإلرسال والتمرير من األعلى ومن األسفل  د 10 النشاط التعليمي

 
 

 د 15 النشاط التطبيقي

 

 د 7

 

 

 د 7

 
من وقوف الطالب على شكل مجموعتين مجموعة تؤدي مهارة االرسال والمجموعة االخرى تقوم باستقبال االرسال 

 االسفل .
 وقوف الطالب على شكل رتل كل طالب مقابل طالب اخر واداء مهارة التمرير من االعلى واالسفل بشكل حر

 
كيد على األداء السليم للمهارات مع التأ

 تصحيح األخطاء حال حدوثها .

    د 5 الجزء الختامي
 . نقل الكرات من مكان الى اخر  لعبة صغيرة )نقل المعدات( لعبة ترويحية . د 4 

 

 التأكيد على االلتزام بقواعد اللعبة .

 ختام الدرس .تمارين تهدئة مع إنهاء الدرس بصيحة  د 1

 
 

 التأكيد على النظام واالنصراف بهدوء .
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 المتوسطةخطة درس التربية الرياضية للمرحلة 

                                   اف التعليميةاألهد                            األهداف التربوية                                                               السادسة عشرالوحدة التعليمية          
 من االسفل تعلم مهارة اإلرسال 1              عويدهن على الضبط والنظام        1                       طالب          20: البعدد الط المدرسة : م / االنتصار للبنين           

 تعلم مهارة التمرير من االعلى 2          تعويدهن على الثقة بالنفس              2                                                            الخميساليوم :                 الصف : االول المتوسط                 
 تعلم مهارة التمرير من االسفل 3           تعويدهن على التعاون                  3                                                                 212013دقيقة                          40الوقت :              

 المالحظات التنظيم      النشاط البدني والمهاري الوقت نوع النشاط
   د 10 الجزء اإلعدادي



 
 

 التأكيد على النظام .
 تهيئة األدوات واخذ الغياب وترديد صيحة بداية الدرس د 2 المقدمة

لمس  دوران الذراعين لألمام ثم الخلف  هرولة اعتيادية  تمارين مختلفة من السير االعتيادي  السير االعتيادي  د 3 اإلحماء
 الوقوف . السير االعتيادي  زحلقة جانبية  األرض باليدين يمينًا ويسارًا 

 

 البالتأكيد على وجود مسافات بين الط
أثناء السير والهرولة واألداء الصحيح مع 

 الصفارة .

 ( عدات . 4تمرين الذراعين ) الوقوف ، االنثناء العرضي ( ضغط الذراعين إلى الجانب ومدهما  )  د 5 تمرينات بدنية
 ( عدات . 8عين والثبات ) الذرالمس مشط القدم بتمرين الجذع ) جلوس طويل ، ضمًا ( 

  ( عدة . 2)  خلفاً و  تمرين الساقين ) الوقوف تخصر ( القفز بتبادل القدمين أماماً 

 التأكيد على الذراعين أثناء األداء .
 التأكيد على عدم ثني الركبتين .

 التأكيد على مد الساقين .
    د 25 الجزء الرئيسي
 .عرضها شرح وعرض مهارة اإلرسال والتمرير من األعلى ومن األسفل  د 10 النشاط التعليمي

 
 

 . واعطائهم تمارين مشابهه للعب داخل الملعب للمهارات الممارسة الحرة  د 15 النشاط التطبيقي
 

التأكيد على األداء السليم للمهارات مع 
 . تصحيح األخطاء حال حدوثها

    د 5 الجزء الختامي
 . نقل الكرات من مكان الى اخر  لعبة صغيرة )نقل المعدات( لعبة ترويحية . د 4 

 

 التأكيد على االلتزام بقواعد اللعبة .

 تمارين تهدئة مع إنهاء الدرس بصيحة ختام الدرس . د 1

 
 

 وء .التأكيد على النظام واالنصراف بهد
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Abstract 

 

The Effectiveness of Assistants Aids in the Learning and 

Retention of Some Basic Volleyball Skills among the Students in 

the First Intermediate Schools  

 

Researcher: Mohamed Tawfiq Hassan 

Supervisor: Assist. Prof. Mujahid Hamid Rashid, Ph. D. 

 

The thesis includes five chapters, which are: 

Chapter One :  An introduction of Study and its importance 

        Researcher deals with the importance of learning due to the 

physical progression , depending on the foundations of advanced 

scientific and modern ideas such as teaching assistants  aids in the 

educational process and its importance and positive impact on 

learning some basic skills in volleyball , especially for beginners , as 

well the reflection of this development in the level of performance on 

the educational process as a whole to reduce time and effort, as far as              

to being a factor for the fun and thrill . 

           Then, the researcher deals with the volleyball game and the 

classification of basic skills through choosing the appropriate ones 

according to the curriculum prepared by the Ministry of Education 

for the intermediate level and learning it according to the aids 

prepared by the researcher to figure out the percentage retained. 

Problem of Study 

      The problem of research is raised through researcher's 

observation as being a teacher and coach of  Diyala's team that there 



B 
 

 
 

are weakness in learning the basic skills in volleyball , and that the 

traditional ways to learn those skills may not support the diversity, 

excitement and thrill in the lesson which take a long time and more 

effort , so the researcher intends to  use teaching assistants aids in 

learning the basic skills in volleyball at physical education lesson in 

order to raise the level of students and the level of the game. 

Aims of Study 

1- Designing a set of teaching assistants aids  in learning and 

retaining some of the basic skills of volleyball for the students 

in the first intermediate schools. 

2-  Identifying the effectiveness of teaching assistants aids  in 

learning and retaining some of the basic skills of volleyball for 

the students in the first intermediate schools. 

Hypotheses of Study 

1- There are statistically significant differences in pre and post- 

tests concerned with experimental and control groups in 

learning some basic skills in volleyball and in favor of the post 

test. 

2- There are statistically significant differences in post- test 

concerned with experimental and control groups in learning 

some basic skills in volleyball and in favor of the post test. 

3- There are statistically significant differences in pre and post- 

tests in retention ratio concerned with experimental and control 

groups in learning some basic skills in volleyball and in favor of 

the experimental group. 

Areas of Study 

 - The human  : the sample is chosen from Al- Entisar secondary   

                        School in Baqubah district at Diyala government  

- Temporal field : From  1 / 9  / 2013 and till   1 / 4  / 2014. 
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- Spatial field : The Yard of Al- Entisar secondary school for boys. 

Chapter Two : Theoretical Background and Previous Studies: 

      The first part of this chapter includes the theoretical studies due to 

the teaching assistants aids and their importance in the learning 

process .In addition, learning and retaining some of the basic skills , 

as well as the basic skills in volleyball . Furthermore, some previous 

studies are discussed to identify the similarities and differences with 

the current study  .  

Chapter Three : Methodology and Procedures  

     This chapter contains the  methodology and procedures field , as 

the researcher used the experimental design in terms of equivalence 

groups , either the sample of study is (40) students are chosen from 

Al- Entisar secondary school for boys. The sample of the study is 

divided into two experimental and control groups . After the 

homogeneity and parity is achieved , The experiment study was 

conducted form ( 12/11/2013 ) until ( 02/01/2014 ),  the amounted 

duration is ( 8 weeks ) and by two units per week. The total units is 

about (16) units. 

        This chapter also includes gathering information means, 

teaching assistant aids prepared by the researcher, pilot studies , tests 

used in the current study , scientific bases of the tests ; pre and post 

tests  for retention and statistical methods used for data processing. 

Chapter Four : Discussion and Analysis of Results  

    Results presented is discussed and analyzed according to scientific 

sources by using tables and graphs. 
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Chapter Five : Conclusions and Recommendations  :-  

      In light of the research's' findings, the following conclusion are 

stated: 

1- Using of teaching assistants aids, in the educational process, has 

greatly influenced in learning the current skills due to  

experimental group in making  learning better than the control 

group. 

2-  The emergence of  a preference for the effect of teaching 

assistants aids and its effectiveness than the traditional approach 

on the level of current performance  skills.  

3-  Teaching assistants aids help students to attend the lesson 

seriously and increase self-confidence and rush toward 

performance. 

4- Learning retention due to experimental group is a clear indicator 

of the success in  using teaching assistants aids in a lesson and 

increasing student memorizing toward current performance 

skills.     

          In light of the findings of the current study, the researcher 

recommends the following: 

1- The emphasis on using assistants aids in learning the current 

skills as being the most influential in the various stages of 

learning. 

2-  Teaching assistants aids should be an essential part in the 

content of the curriculum. 

3-  The necessity of using assistants aids and tools in learning other 

skills in volleyball. 

4- The emphasis on the competent authorities in providing the 

assistants aids to learn other skills of the individual and 

collective games.  

5-  Conducting similar studies on different age groups and for both 

sexes in the volleyball and other games. 
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