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تاثير استراتيجية التعمم لمتمكن باسموب التعمم التبادلى عمى مستوى اداء ميارة 
 التمرير ألعمى ولألمام فى الكرة الطائرة

  د. منى محمد عطية شرشوح

 مستخمص

 

ييدؼ البحث إلى معرفة تاثير استراتيجية التعمـ لمتمكف باسموب التعمـ التبادلى         
 0202ير ألعمى ولألماـ فى الكرة الطائرة ، فى العاـ الدراسى ) عمى مستوى اداء ميارة التمر 

(  تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية البسيطة ، واستخدمت الباحثة المنيج التجريبى 0200/ 
بالتصميـ التجريبى لممجموعتيف احداىما تجريبية واالخرى ضابطة باستخداـ القياس القبمى 

( طالبة مف طالب المستوى الثانى بقسـ التربية  02يا )البعدى لممجموعتيف عمى عينة قوام
طالبة ( وقد  02جامعة البحريف ، وتـ تقسيـ العينة الى مجموعتيف كؿ مجموعة ) –الرياضية 

توصمت الباحثة الى اف استراتيجية التعمـ لمتمكف باسموب التعمـ التبادلى ادت الى تحسيف 
اداء ميارة التمرير ألعمى ولألماـ فى الكرة  مستوى اداء طالبات المجموعة التجريبية فى

الطائرة ، وكانت اكثر تاثيرا مف استراتيجية التعمـ التقميدى ) االوامر ( الخاصة بالمجموعة 
الضابطة فى تعميـ ميارة التمرير ألعمى ولألماـ فى الكرة الطائرة ، وتوصى الباحثة بضرورة  

اسموب التعمـ التبادلى فى تعميـ ميارات الكرة الطائرة االعتماد عمى  استراتيجية التعمـ لمتمكف ب
 عمى طالبات قسـ التربية الرياضية بجامعة البحريف حيث انو اثبت فعاليتيا .

 
 
 
 أستاذ مساعد بقسم المناىج وطرق تدريس التربية الرياضية كمية التربية الرياضية لمبنات جامعة اإلسكندرية 
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Abstract 

The effect of the learning strategy to master the reciprocal 

learning method on the level of performance of the passing skill up 

and forward in volleyball 

Dr. / Mona Mohamed Attia Sharshouh 

 

      The research aims to know the effect of the learning strategy 

for mastery by the reciprocal learning method on the level of 

performance of the skill of passing up and forward in volleyball, in the 

academic year (0202 / 0200) they were selected in a simple random 

way. The dimension of the two groups on a sample of (02) students 

from the second level students in the Department of Physical Education 

- University of Bahrain, and the sample was divided into two groups, 

each group (02 students ( , The researcher concluded that the learning 

strategy for mastery by the reciprocal learning method led to an 

improvement in the performance level of the experimental group 

students in the skill of passing up and forward in volleyball, and it was 

more effective than the traditional learning strategy (commands) of the 

control group in teaching the skill of passing up and forward in the ball. 

Volleyball, and the researcher recommends the need to rely on the 

learning strategy to master the reciprocal learning method in teaching 

volleyball skills to female students of the Department of Physical 

Education at the University of Bahrain, as it has proven its 

effectiveness. 
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 - المقدمة واىمية الدراسة :

إف االتجاىات التربوية الحديثة تدعو إلى االىتماـ بالمتعمـ والعمؿ عمى تنمية       
جميع جوانبو بشكؿ متكامؿ ومتزف ليصبح جزءا أساسيا وفعاال فى العممية التعميمية والقائموف 

مف العممية التعميمية  الىداؼ المنشودةاعمى العممية التعميمية يحاولوف الوصوؿ إلى تحقيؽ 
وكؿ استراتيجية مف استراتيجيات التدريس ليا دور في إنماء المتعمـ  بدرجة عالية مف الكفاءة ،

وال يمكف تحديد دور واحد بعينو بافتراض انو األنسب واألصمح حيث ترتبط أىمية كؿ أسموب 
تراتيجيات ظيرت تبعا ألىداؼ الدرس وبيئة المتعمـ وطبيعة التعمـ ، ومف بيف تمؾ اإلس

استراتيجية التعمـ مف اجؿ التمكف الذي يعتمد عمى التكرار المستمر لمميارة مع مالحظة 
الفروؽ الفردية في التعمـ ، فإتباع أساليب وطرائؽ تدريس بأسموب عممي منظـ يعمؿ عمى 

براز دوره لتنفيذ متطمبات المعبة ، إذ يعد تعمـ الميارة والقدر ة ع مى أدائيا مف إشراؾ المتعمـ وا 
 الشروط األساسية إلتقانيا .

يعتبرالتعميـ مف أىـ المظاىر والسمات التى تمعب دورا كبيرا فى تقدـ األمـ      
والشعوب فيو يؤثر تأثيرا ايجابيا فى تنشئة األجياؿ الجديدة عمى أسس عممية حديثة ويقاس 

رؽ وأساليب التدريس  ىذا  التقدـ بمدى معرفة ىذه الشعوب بنظريات واستراتيجيات وط
 (                 8:  5الحديثة . )  

والتفاعؿ االيجابى فى الموقؼ التعميمى بيف المعمـ والمتعمـ مف جية والمتعمـ       
وزميمو مف جية اخرى ، ىو اساس التربية الشاممة لمطالب حيث اشارت نتائج الكثير مف 

ى تتسـ بااللقاء مف جانب المعمـ ، والتمقى مف االبحاث الى اف طريقة التدريس التقميدية الت
جانب المتعمـ ، والقيادة والسيطرة مف جانب المعمـ والسمبية مف جانب المتعمـ ، ومف ثـ فيى 
ال تؤدى الى تعمـ حقيقى ، وقد ترتب عمى ذلؾ ارتفاع االصوات المطالبة بتطوير طرؽ 

ى التعمـ النشط يكوف الطالب فيو مدفوعا واستراتيجيات التدريس ، وتحوؿ التعمـ مف السمبية ال
 ( 5:  3الى التفكير فيما تعممو . ) 
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والتدريس عممية ثالثية األبعاد وسموؾ اجتماعي الينشأ مف فراغ  بؿ البد مف وجود   
إستراتيجيات وأساليب لمتعمـ تعتمد بشكؿ أساسي عمى وجود العالقات الديناميكية المتبادلة بيف 

تعمـ  والمادة العممية والخبرات التربوية والتي تساىـ في تنمية ميارات كؿ مف المعمـ والم
المتعمـ الذىنية والعقمية وكذلؾ تعمؿ عمى تشكيؿ فكره وشخصيتو مما ينعكس باإليجاب عمى 
خبراتو فالتفاعؿ الذي يحدث بيف طرفي االتصاؿ يسير في اتجاىيف األوؿ يعكس السموؾ 

ثاني السموؾ التعممى لممتعمـ لينصب ىذاف االتجاىاف في التدريسي لممعمـ بينما يجسد ال
 (                            9:  9النياية في بوتقة تحقيؽ األىداؼ .    ) 

ونموذج التعمـ لمتمكف  مف االستراتجيات الحديثة واليامة ذلؾ النيا تعتمد عمى فيـ 
المقرر الى وحدات تعميمية وتقديـ المتعمـ لطبيعة الميمة التي سوؼ يتعمميا مف خالؿ تقسيـ 

اختبارات خالؿ كؿ درس تعميمي ، وفى النياية تقدـ تغذية راجعة لتصحيح اخطاء المتعمميف 
 والتعرؼ عمى الصعوبات التي واجيتيـ وذلؾ مف خالؿ الوسائؿ التعميمية المختمفة  . 

 (7  :290 ) 

عمـ فى حالة وجود مشكالت تمنعة والتعمـ لمتمكف يعتمد عمى تقديـ التعميـ الجيد لممت   
مف الوصوؿ الى التمكف ، ويرتبط ذلؾ بتوفير الزمف الالـز لكؿ متعمـ لموصوؿ لمتمكف ، اى 

 ( 05: 2وجود عالقة ايجابية بيف زمف التعمـ ومستوي التحصيؿ الذي يصؿ الية المتعمـ . )  

لتمكف ولكف يمكف وعمى الرغـ مف ذلؾ ال يوجد نظاـ تدريسي واحد لمتعمـ لحد ا    
استخداـ مداخؿ تدريسية متعددة فى ىذا النوع مف التعمـ ، ويقاؿ اف المتعمـ حقؽ التعمـ لحد 
التمكف ، ويعتبر مف النماذج التدريسية التي تصمح لالستخداـ فى ظؿ الظروؼ واالمكانيات 

ى اطار واحد . السائدة فى مدارسنا حيث يجمع بيف اجراءات التعميـ الجمعي والتعميـ الفردي ف
 (25   :725 ) 

ستراتيجية التعمـ لمتمكف مف بيف إستراتيجيات التدريس التى تعتمد عمي توفير       وا 
عدة بدائؿ تعميمية لممتعمـ مع إتاحة الوقت الكافي لو حتى تتحقؽ العممية التعميمية واألىداؼ 

المقدمة ليـ ، كما أنيا تسمح المرجوة مف تعمـ غالبية المتعمميف بتمكف معظـ المادة التعميمية 
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لممتعمـ بأف يناؿ الوقت الكافي الذي يحتاجو في تحصيؿ موضوع ما, باإلضافة إلي إتباع 
:  02طرؽ مناسبة لمتعمـ يؤدي في النياية إلي إمكانية وصوؿ ىذا المتعمـ إلي مستوي .  )

507 ) 

ستراتيجية التعمـ لمتمكف تعتمد عمي التغذية الراجعة التي     تعد مف أىـ مقوماتيا  وا 
حيث أف التغذية الراجعة عبارة عف معمومات يمقنيا المدرس لتساعد عمي التعمـ , فميما 
أستخدـ المعمـ مف طرؽ مختمفة لتعمـ الميارات والتدريب عمييا فيذا ليس كافيًا أف يصؿ 

أنواعيا المتعمـ إلي مستوى عاؿ مف الميارة , وعمي المعمـ أف يستخدـ التغذية الراجعة ب
 ( 085: 20المختمفة . )  

فإنو  % 92  % 82 بيف تتراوح بنسبة العممية المادة تحصيؿ استطاع المتعمـ و إذا  
 %، 92حدود في تصؿ فاعمية إلى لمتمكف التعمـ ييدؼ وبعامة . التمكف لحد التعمـ حقؽ
 أو إلييا صموفالتي سي المتعمميف عدد نسبة , أي المتعمميف عدد مستوى عمى ذلؾ أكاف سواء
 المتعمـ السابقة مثابرة تحقيؽ النسبة ويتطمب ، الدراسية المادة في التحصيؿ مستوى عمى

)     . المعمـ جيد ومتابعة مف يتطمب مزيداً  كما ، تنفيذىا المطموب األىداؼ إلى لموصوؿ
22  :202)                               

ف ىػو اف يصػؿ المػتعمـ الػى مسػتوى مػف التحصػيؿ واليػدؼ الرئيسى مػف الػتعمـ لمػتمك   
ال يصػؿ اليػو عػادة تحػت ظػروؼ الػتعمـ السػائدة فػي الصػفوؼ المدرسػية التقميديػة، وىػو بػذلؾ 
يقتػرب مف التعمـ الفردي مف حيث اف ىدؼ كػؿ منيػا زيػادة تحصػيؿ المتعممػيف الػى اقصػى 

عف طريؽ توفير شروط معينة في البيئة التعميمية التي  درجػة ممكنػة تؤىؿ قد ارتيـ لذلؾ
 ( 52:  0تخطط بصورة منتظمػة ودقيقة بحيث تسمح ليـ التقدـ في التحصيؿ. ) 

وأىـ ما يميز استراتيجية التعمـ لمتمكف ىو التعمـ العالجى حيث تعتمد ىذه  
ب لكػؿ وحػدة تعميميػة كمػا االستراتيجية عمى تشػخيص صػعوبات التعمػيـ وتػوفير العػالج المناسػ

تشتمؿ عمى التقويـ المرحمي ويمكف مف خالليا استخداـ اكثر مف طريقة تدريسية واستخداـ 
                                                                                                ( 0:  23)  انماط متعددة لموصوؿ الى التعمـ مػف اجػؿ الػتمكف .  
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والتعمـ لمتمكف خيار جديد لمتعميـ والتدريس، يستخدـ اليصاؿ الطمبة الى مستوى       
السيطرة عمى الوحدة الرئيسية في التعميـ قبؿ السماح ليـ باالنتقاؿ الى الوحدة التعميمية 

 (  89:   05الالحقة. ) 

اف كؿ شخص  "ة تقوؿ وتعتبر طريقة التعمـ لمتمكف طريقة استراتيجية تستند الى فمسف
 ( 053:   00. )   يمكف اف يتعمـ ما يراد تعممو اذا اعطي الوقت والمساعدة الكافييف 

  -المبادئ األساسية لمتعمم حتى التمكن :   

( أف مف أىـ المبادئ األساسية لمتعمـ حتى التمكف تتمخص  0227يذكر  فرات جبار ) 
  -فيما يمى :

 ف الطالبات جميعيـ إذا اعطى المتعمموف الوقت الكافى لمتعمـ . اتقاف المبادئ الدراسية م -
اف درجة تعمـ الطالبات ىى تابع لموقت المتاح لمتعمـ اذ تزداد درجة التعمـ بزيادة الوقت  -

 المتاح . 
اف درجة تعمـ الطالبات تعتمد عمى عوامؿ أخرى مثؿ نوعية التعميـ ، فإذا كاف التعميـ  -

 حتاجوف إلى وقت أقؿ إلتقاف المادة الدراسية .ممتاز فإف الطالب ي
اف درجة تعمـ الطالبات اى عمى الدرجة التى يرغب الطمبة فى الدراسة مدة أطوؿ لينيى  -

 الواجب التعميمى 
 ( 50:  22اف التقويـ النسبى والتقويـ الختامى يمثالف عنصريف ميميف . )  -

  -مزيا التعمم حتى التمكن :

  -( أف أىـ مميزات التعمـ حتى التمكف ىى :0220) يشير زيد اليويدى

 عرض المادة التعميمية بشكؿ فقرات متسمسمة ومترابطة .  -

تكويف اتجاىات ايجابية نحو المادة الدراسة ألنيا تؤكد نجاح معظـ الطمبة والطالب الذي  -
 ينجح تتحسف اتجاىاتو نحو المادة الدراسية . 
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ات بينية شاممة ، واكتشاؼ نقاط الضعؼ ومعالجتيا بعد كؿ تعود المعمـ عمى وضع اختبار  -
 اختبار بينى . 

تشخيص المشكالت الدراسية مف بداية العممية التعميمية ومعالجة تمؾ المشكالت قبؿ أف  -
 تستفحؿ ويصعب عالجيا . 

 تصمح ألعمار الطمبة جميعيـ ، إذ أف كؿ فرد بحاجة إلى اتقاف المواد التعميمية جميعيا . -

  (5  :50 ) 

وترى الباحثة اف اسػتخداـ الػتعمـ التعػاوني لممجموعػات الصػغيرة كػنمط مػف        
اسػتراتيجية الػتعمـ لمػتمكف والذي يعني تدريب الطمبة في مجموعات وتكميفيـ بعمؿ او نشاط 

كػة التربويػة يقومػوف بػو مجتمعػيف متعػاونيف وىػو احػد انمػاط التػدريس التػي جػاءت بيػا الحر 
المعاصػرة ليػا اثرىػا االيجػابي فػي تحسػيف األداء الميارى لدى الطالبات وتنميػة ميػارات العمػؿ 

 الجمػاعي ذات االثػر الكبيػر .

ومف خالؿ االطالع عمى نتائج طالبات المستوى الثانى بقسـ التربية الرياضية       
أداء ميارة التمرير ألعمى الطالبات فى جامعة البحريف الحظت الباحثة انخفاض مستوى 

وترى أف السبب فى ذلؾ ىو استخداـ اسموب واحد فقط فى التعميـ ولألماـ فى الكرة الطائرة 
وىواسموب االمر الذى يعتمد اعتماد كمى عمى المعمـ ودور المتعمـ فيو ىو تنفيذ ما يطمب منو 

تيجة التعمـ لمتمكف  لحث المتعممييف بدقة دوف تفكير ، مما دفع الباحثة الى استخداـ استرا
عمى المشاركة بفاعمية فى عممية التعمـ وتعميـ انفسيـ بانفسيـ مف خالؿ استراتيجية التعمـ 

فى الكرة ميارة التمرير ألعمى ولألماـ لمتمكف مما يساعد عمى رفع مستوى ادائيـ فى ميارة 
 الطائرة .

 -ىدف الدراسة : 
ثير استراتيجية التعمـ لمتمكف باسموب التعمـ التبادلى عمى تاتيدؼ الدراسة إلى التعرؼ 

 –مستوى اداء ميارة التمرير ألعمى ولألماـ فى الكرة الطائرة لطالبات قسـ التربية الرياضية 
 جامعة البحريف .
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   -فروض الدراسة :

توجد فروؽ دالة إحصائية بيف متوسطات درجات القياسيف القبمي و البعدي في إختبار  -
ألداء الميارى لميارة التمرير لألماـ وألعمى فى الكرة الطائرة لصالح القياس البعدى لممجموعة ا

 الضابطة   

توجد فروؽ دالة إحصائية بيف متوسطات درجات القياسيف القبمي والبعدي في إختبار األداء  -
ى لممجموعة الميارى لميارة التمرير لألماـ وألعمى فى الكرة الطائرة لصالح القياس البعد

 التجريبية   

توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف القياس البعدى لممجموعة الضابطة والتجريبية في إختبار  -
 األداء الميارى لميارة التمرير لألماـ وألعمى فى الكرة الطائرة لصالح المجموعة التجريبية   

  -مصطمحات الدراسة :

ة تعميمية متسمسمة عمى نحو ىرمى ، أو تقنية تعميمية لتدريس ماد  -التعمـ لمتمكف :
أقساـ ممميزة وواضحة تعطى فى حصة صفية واحدة ، أو فى عدة حصص خالؿ األسبوع 

 ( 27:  20الواحد . )  
  -الدراسات السابقة :

( بعنواف تأثير استخداـ أسموبى التعمـ التعاونى واإلتقاف 8( ) 0225سعد عبد الجميؿ ) -   
الميارى لسباحة الزحؼ عمى البطف لطمبة كمية التربية الرياضية ، عمى الجانب المعرفى و 

( طالبا قسمت إلى ثالث مجموعات 282واستخدـ الباحث المنيج التجريبى عمى عينة قدرىا )
واسفرت النتائج عف يؤثر البرنامج التعميمي المقترح باستخداـ اسموبي التعمـ التعاوني والتعمـ 

ة عف األسموب المتبع فى التحصيؿ المعرفي واألداء الفني والميارى لالتقاف تأثيرا اكثر ايجابي
 وذلؾ بنسب تحسيف كبيرة لصالح المجموعتيف التجريبييف . 

( بعنواف " تاثير برنامج التعمـ لالتقاف 27( )0227دراسة مصطفي محمد بدر الديف ) -  
ادية "، واستخدـ الباحث عمي بعض المتغيرات المياريو في كرة القدـ لتالميذ المرحمة األعد

تمميذا مف تالميذ الصؼ االوؿ االعدادى واسفرت  02المنيج التجريبى عمى عينة قدرىا 
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النتائج عمى اف برنامج التعمـ لالتقاف لة تاثير ايجابي عمي المتغيرات الميارية قيد البحث فى 
ير ايجابي أفضؿ مف كرة القدـ لتالميذ المرحمة االعدادية ، برنامج التعمـ لالتقاف لة تاث

 األسموب المتبع عمي المتغيرات. 

( بعنواف " الفروؽ بيف الجنسيف في 0225( )00) Vassiliosدراسة فاسيميوس واخروف  -
نسب مرحمة الوثب الثالثي وحركة مرجحة الذراع لمرياضييف عمى المستوى الدولي واليدؼ مف 

ي مراحؿ الوثب الثالثي عمي المستوي ىذه الدراسة ىو الكشؼ عف االختالفات بيف الجنسيف ف
العالمي ، وتـ تطبيؽ الدراسة عمي المتسابقيف والمتسابقات المشاركيف في البطولة األوروبية 

و كانت أىـ النتائج خالؿ االقتراب كاف متوسط طوؿ الخطوة الثانية قبؿ االخيرة  0223
 ـ0.27متر والخطوة االخيرة 0.59متر والخطوة قبؿ االخيرة0.52

( بعنواف " دراسة بعض متغيرات االداء  0( ) 0228دراسة احمد ماىر محمد جبر )  -
المياري في مسابقة الوثب الثالثي لممراحؿ السنية المختمفة واستخدـ المنيج الوصفى  ، 

العب مراحؿ سنية مختمفة وييدؼ البحث إلى التعرؼ عمى قيـ  29وتمثمت عينة البحث مف 
يارى لدى متسابقي المراحؿ السنية المختمفة فى مسابقة الوثب الثالثي اىـ متغيرات االداء الم

وكانت اىـ النتائج : اف  الثالث خطوات قبؿ االرتقاء حيث الطوؿ قصيرة طويمة قصيرة  لدى 
جميع المراحؿ و المسافة االكبر لمحجمة يمييا الوثبة يمييا الخطوة لدى جميع المراحؿ ، و 

 سنة . 02ميع المراحؿ وخاصة مرحمة الدرجة االولى وتحت زيادة زمف االرتكاز لدى ج
 -إجراءات الدراسة :

 مجتمع الدراسة :

جامعة  -يتمثؿ مجتمع الدراسة مف طالبات المستوى الثانى بقسـ التربية الرياضية     
 طالبة .                       72والبالغ عددىف  0202البحريف لمعاـ الدراسى 
 عينة الدراسة :

( طالبة مف طالبات المستوى الثانى بقسـ 02ـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة قدرىا )ت
جامعة البحريف ، وتـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية وتـ تقسيميـ الى  –التربية الرياضية 
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( طالبة طبؽ معيا استراتيجية التعمـ لمتمكف  02مجموعتيف احداىما تجريبية وعددىا  ) 
ى " االقراف " وطبؽ مع المجموعة االخرى االستراتيجية التقميدية باسموب باسموب التعمـ التبادل

(  02" االوامر " المتبع فى تعميـ ميارة التمرير لألماـ وألعمى فى الكرة الطائرة وكاف قواميا )
 طالبة .

 منيج الدراسة : 
 استخدمت الباحثة المنيج التجريبى نظرا لمالئمتة لطبيعة واىداؼ الدراسة 

 -ت الدراسة :مجاال
  المجال الزمنى :

حيث   0202/  20/  52الى     0202/  02/9اجريت الدراسة فى الفترة مف  
والدراسة  0202/  9/  05الى  9/  05اجريت الدراسة االستطالعية فى الفترة مف     

     0202/  22/  27الى    22/  2االساسية مف  
 -المجال المكانى :
جراء الدراسة داخؿ الصالة الرياضية بقسـ التربية الرياضيةقامت الباحثة بالتط  بيؽ وا 

 -ادوات جمع البيانات : 
 اإلختبارات البدنية  -أوال :

                 9 – 5 – 5 – 5 – 9إختبار الرشاقة  -
 اختبار تمرير كرة السمة عمى الحائط -

 إختبار التصويب باليد عمى الدوائر المتداخمة -

 جموس مف الرقود قرفصاءإختبار ال -

 إختبار قوة دفع عضالت الرجميف -

 إختبار مرونة الذراعيف -
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 إختبار األداء الميارى لميارة التمرير من أعمى ولألمام فى الكرة الطائرة. -ثانيا :

 (  6ممحق )     -إعداد البرنامج التعميمى :

( لممجموعة التجريبية ـ لمتمرير ألعمى ولألما تـ تصميـ الوحدة التعميمية ) -    
 -عمى النحو التالي : باستراتيجية التعمم لمتمكن باسموب التعمم التبادلى 

التمرير ألعمى ولألماـ وتـ تعميميا )باستراتيجية التعمـ لمتمكف باسموب التعمـ التبادلى( في  - 
 حدة ( .أوراؽ حيث تتضمف أوراؽ العمؿ عمى الجزء االساسى مف الدرس ) التعميمى مف الو 

( وحدات  0وذلؾ بواقع ) لمتمرير وألعمى لألماـ ػ وتـ تحديد محتوى الوحدة التعميمية 
 ( أسابيع وكؿ أسبوع يتـ بداخمة تنفيذ وحدة تعميمية.  0خالؿ تجربة البحث األساسية ولمدة ) 

ؽ ( وىذا زمف المتغير  03ؽ( والجزء األساسى منيا )  92ػ وقد كاف زمف الوحدة ) 
بى استراتيجية التعمـ لمتمكف باسموب التعمـ التبادلى واالستراتيجية التقميدية باسموب التجري

وقد راعت الباحثة عوامؿ الضبط التجريبى بيف مجموعتى البحث ) التجريبية  ،االوامر  
 والضابطة ( في المتغيرات التجريبية المتعمقة بتصميـ الوحدات التعميمية حيث تـ : 

 بيف المجموعتيف وزمف أجزاء الدرس.  توحيد الزمف الكمى -

 وكذلؾ محتوى الوحدات التعميمية . -

 اإلمكانات المادية بيف المجموعتيف . -

وكاف اإلختالؼ الوحيد بيف المجموعتيف ىو اإلستراتيجية المستخدمة ، وروعى التوزيع   -
فى الجدوؿ  الزمنى لمحتوى الوحدة التعميمية لكال المجموعتيف ) التجريبية والضابطة ( كما

  -التالى :
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 ( التوزيع الزمنى لمحتوى الوحدة التعميمية 1جدول )   
 انعًم انشيٍ اجشاء انىحذج

 اخذ انغياب + تجهيش انًهعة واالدواخ  ق 53 االعًال االداريح

تًاريٍ االعذاد انثذًَ انخاصح تًهارج انتًزيز ألعهً  ق 02 االحًاء واالعذاد انثذًَ

 ونألياو 

تعهيى انتًزيزألعهً ونألياو تانتعهى نهتًكٍ وانتعهى  ق 02 انتعهيًً انُشاط

 انتمهيذي 

تذريثاخ عهً انتًزيز ألعهً ونألياو نهىصىل  ق03 انُشاط  انتطثيمً

 نهًستىي انًطهىب

 االَصزاف  –انتهذئح واعادج انتجهيشاخ  ق 52 انختاو

  ق انًجًىع

  -: مرحمة التقويم

أثناء إعداد البرنامج لمتأكد مف صالحيتو ومدى فعاليتو في  وىو عممية أساسية تجرى
تحقيؽ األىداؼ الموضوعة والمراد تحقيقيا وذلؾ مف خالؿ عرض البرنامج بعد تصميمو عمى 

إلبداء اآلراء بالموافقة أو الرفض وكذلؾ حذؼ أو إضافة  ( 1ممحق ) مجموعة مف الخبراء 
 لتعديالت تـ إتفاؽ الخبراء عمى صالحية البرنامج .أو تعديؿ بما يرونو مناسب . وبعد إجراء ا

  -أسس بناء البرنامج :
يحقؽ محتوى البرنامج التعميمى المقترح اليدؼ العاـ مف الدراسة وذلؾ لمراعاتو األسس 

  -العممية الصحيحة فى تصميمو وتطبيقو والذى بنى عمى األسس التالية :
 يتناسب مع قدرات الطالبات . التدرج فى تعميـ الميارة المختارة وبما  -
اإلىتماـ بالتسمسؿ المنطقى لموحدات التعميمية واإلىتماـ بتنوع التدريبات وبتكرارات  -

 مناسبة وكافية فى كؿ وحدة تعميمية بما يخدـ اليدؼ مف الدراسة . 
اإلىتماـ بتوضيح األخطاء لممتعمميف مف خالؿ التغذية الراجعة بأنواع وتوقيتات  -
ما ونوعا وعمى نطاؽ فردى وجماعى ، باإلضافة إلى تطبيؽ التشجيع والتعزيز مختمفة ك

 والمذاف يزيداف مف دافعية التعمـ . 
 اإلىتماـ بعوامؿ األمف والسالمة .  -
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  -: الدراسة االستطالعية

 الدراسة االستطالعية األولى وتيدف الى : 

 القياسات األساسية لمقدرات البدنية . -
  لميارة التمرير لألماـ وألعمى .األداء الميارى تقييـ مستوى  -
تجريب البرنامج بعد إجراء التعديالت الالزمة لموقوؼ عمى مدى فيـ الطالبات  -

 التعرؼ عمى مدى مالئمة األجيزة . –تحديد الزمف  –تحديد الصعوبات  –لمتعميمات 
مف طالبات ( طالبة  25بعد تطبيؽ الدراسة االستطالعية عمى عينة قواميا )  -

 المستوى الثانى بقسـ التربية الرياضية ) مف خارج العينة األساسية ( . 
 تـ جمع البيانات ومف ثـ معالجتيا إحصائيا .  -

  -ضبط المتغيرات :

  -قامت الباحثة بضبط المتغيرات المرتبطة بإجراء التجربة حيث تـ توحيد :

 وقت إجراء التجربة يومى االثنيف مف كؿ أسبوع . - أ
( وحدة بواقع ) وحدة ( وحدة تعميمية  0دد الوحدات التعميمية ) ع - ب
 أسبوعيا .
 ( دقيقة والزمف الخاص بكؿ جزء . 92الزمف الخاص بكؿ وحدة )  - ت
 قامت الباحثة بالتدريس لمجموعتى الدراسة لضماف توافر المماثمة . - ث
تـ التدريس لمجموعتى الدراسة في نفس الصالة الرياضية الخاصة  - ج
 بية الرياضية .بقسـ التر 
 تـ إستخداـ نفس األدوات وبنفس العدد لكال المجموعتيف .  - ح

  -: الدراسة األساسية
 القياسات القبمية : 

 08وذلؾ فى الفترة ما بيف ( طالبة  02تـ إجراء القياسات القبمية عمى عينة وعددىا ) 
 -وتتضمف القياسات ما يمى :  0202/  9/  09إلى   9/ 
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 ألداء الميارى لميارة التمرير لألماـ وألعمى فى الكرة الطائرة . إختبار مستوى ا -
 (     5ممحؽ )   

قامت الباحثة بتطبيق التجربة األساسية عمى :  تطبيق التجربة األساسية -
  -مجموعتى الدراسة كما يمى :

 البرنامج التعميمى المقترح عمى المجموعة التجريبية .  - أ
 عة الضابطة .البرنامج التقميدي عمى المجمو  - ب

 :  القياسات البعدية
بعد االنتياء مف تنفيذ التجربة األساسية تـ إجراء القياسات البعدية لممجموعتيف )    
وذلؾ فى الفترة الضابطة ( وتحت نفس الظروؼ التي تـ فييا إجراء القياس القبمى  -التجريبية 
داء الميارى لميارة ، في إختبار مستوى األ 0202/  22/  28/  إلى 22/  27ما بيف 

 التمرير لألماـ وألعمى في الكرة الطائرة . 
 الثبات (  -المعامالت العممية لإلختبارات ) الصدق 

  -معامل صدق وثبات اإلختبارت البدنية  :  –
 معامل صدق اإلختبارت البدنية  : -أ  

انذالالخ 

 اإلحصائيح

 اإلختثاراخ

 انًجًىعح انًًيشج

 = ٌ8 

 انًجًىعح انغيز

 يًيشج

 = ٌ8 

انفزق تيٍ 

 انًتىسطيٍ

 ليًح

 خ

يعايم 

 انصذق

    

إختثار انزشالح     

 ) انشيٍ ثاَيح (
53.50 5.03 05.12 5.24 4.03 

55.58*

* 
2..2 

اختثار تًزيز 

كزج انسهح عهً 

انحائظ نًذج ) 

 ث ( عذد  12

8.23 2.24 4.82 2.81 5.82 3.13** 2..2 

إختثار انتصىية 

تانيذ عهً 

ذوائز ان

انًتذاخهح 

 انذرجح

52.23 5.21 2.32 2..0 1.03 4.58** 2..0 

إختثار انجهىص 

يٍ انزلىد 
05.40 5.12 53.23 0.15 3.82 2.8.** 2.88 
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( الفروق بين المجموعة المميزة والمجموعة الغير مميزة فى االختبارات  2جدول ) 
 البدنية إليجاد معامل الصدق

                                                                            2.97=  1...* معنوى عند مستوى *
 2.14=  5...* معنوى عند مستوى 

( والخاص بالفروؽ بيف المجموعة المميزة والمجموعة 0يتضح مف جدوؿ رقـ )    
الغير مميزة  فى االختبارات البدنية إليجاد معامؿ الصدؽ أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية 

( حيث كانت قيمة ) ت ( المحسوبة أكبر مف قيمة ) ت ( الجدولية عند  2.22)  عند مستوي
  5.50نفس المستوي حيث كانت قيمة ) ت ( الجدولية لإلختبارات البدنية تنحصر ما بيف )  

(  وىذا يدؿ عمي صدؽ  2.97:  2.78( وقد جاء معامؿ الصدؽ ما بيف  )   22.28: 
 االختبار قيد الجدوؿ

  

لزفصاء       

 عذد

إختثار لىج دفع 

عضالخ 

 انزجهيٍ   كجى

22.12 1.8. 1..03 0.03 3.50 1.38** 2.82 

إختثار يزوَح 

انذراعيٍ أفميا    

 سى

54.82 5.50 51.50 2.81 1.23 ..52** 2..4 

إختثار لىج 

يًيشج تانسزعح 

 نهذراعيٍ 

..82 5.42 2.23 2.82 0.50 1.10** 2.28 
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  -ل ثبات اإلختبارت البدنية : معام –ب 

عادة ( الفروق بين التطبيق االول و  3جدول )  التطبيق االختبارات البدنية اليجاد ا 
 16معامل الثبات       ن = 

انذالالخ 

 اإلحصائيح

 اإلختثاراخ

 إعادج انتطثيك    انتطثيك 
انفزق تيٍ 

 انًتىسطيٍ

 ليًح

 خ

يعايم 

 ع± ص ع± ص انثثاخ

إختثار انزشالح     

 ) انشيٍ ثاَيح (

58.0

3 

1.2

5 

58.2

2 

1.1

3 
2.03 

5.0

. 
2..2 

اختثار تًزيز كزج 

انسهح عهً انحائظ 

ث (  12نًذج ) 

 عذد 

2.85 
5.5

2 
2.22 

5.4

1 
2.12 

5.1

8 
2.23 

إختثار انتصىية 

تانيذ عهً انذوائز 

 انًتذاخهح انذرجح

..50 
5..

1 
8.4. 

0.3

2 
2.22 

5.2

2 
2..1 

إختثار انجهىص 

يٍ انزلىد 

 لزفصاء       عذد

58.4

. 

1.3

1 

58.0

3 

1..

4 
2.22 

5.2

3 
2..3 

إختثار لىج دفع 

عضالخ انزجهيٍ   

 كجى

25.8

5 

2.2

3 

25.1

2 

1..

1 
2.22 

5.1

1 
2..3 

إختثار يزوَح 

انذراعيٍ أفميا    

 سى

53.2

2 

0.5

4 

52.4

. 

5..

4 
2.15 

5.0

1 
2.88 

إختثار لىج يًيشج 

تانسزعح 

 ٍ نهذراعي

8.85 
5.4

8 
8.12 

0.5

2 
.2.22 

5.4

2 
2.83 

                                                            2.95= 1...* معنوى عند مستوى * 
 2.13=  5...* معنوى عند مستوى 

عادة التطبيؽ فى 5يتضح مف جدوؿ رقـ )    ( والخاص بالفروؽ بيف التطبيؽ وا 
عامؿ الثبات عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي ) االختبارات البدنية إليجاد م

( حيث كانت قيمة ) ت ( المحسوبة أقؿ مف قيمة ) ت ( الجدولية ، حيث تراوحت  2.22
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( وقد جاء معامؿ الثبات 2.72:  2.05قيمة  ) ت ( المحسوبة لإلختبارات البدنية ما بيف  ) 
 ت االختبار  .( وىذا يدؿ عمي ثبا 2.97:   2.73ما بيف ) 

  -معامل صدق وثبات اإلختبارت الميارية  : 

 معامل صدق اإلختبارت الميارية  : -أ

( الفروق بين المجموعة المميزة والمجموعة الغير مميزة فى إختبار دقة األداء  4جدول ) 
 لألمام وألعمى  إليجاد معامل الصدق انتًزيزواستمارة تقييم مستوى األداء لميارة 

 

 جانًهار
 انذالالخ اإلحصائيح

 

 اإلختثاراخ

انًجًىعح 

 انًًيشج

 = ٌ8 

انًجًىعح انغيز 

 يًيشج

 = ٌ8 

انفزق تيٍ 

 انًتىسطيٍ

 ليًح

 خ

يعايم 

 انصذق

 ع± ص ع± ص 

 

انتًزيز 

نألياو 

 وألعهً

إختثار األداء  انفًُ ) 

 انمياص انكًً (
..32 5.22 2.50 5.03 0.12 

2.24

** 
2.84 

استًارج تمييى يستىي 

األداء  ) انمياص 

 انكيفً (      

4.32 2.31 2.32 2..0 0.22 
2.10

** 
2.83 

                                                0.97=  2.22* معنوى عند مستوى *

 0.20=  2.23* معنوى عند مستوى 

زة والمجموعة الغير ( والخاص بالفروؽ بيف المجموعة الممي0يتضح مف جدوؿ رقـ )    
مميزة  فى إختبار دقة األداء واستمارة تقييـ مستوى األداء لميارة التمرير لألماـ وألعمى إليجاد 

( حيث كانت قيمة )  2.22معامؿ الصدؽ أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي ) 
يمة ) ت ( ت ( المحسوبة أكبر مف قيمة ) ت ( الجدولية عند نفس المستوي حيث كانت ق

، وجاءت   2.85   وجاء معامؿ الصدؽ بنسبة    0.05الجدولية إلختبار األداء الفنى بنسبة   
، ومعامؿ 0.50قيمة " ت " الستمارة تقييـ مستوى األداء لميارة التمرير لألماـ وألعمى  بنسبة  

 وىذا يدؿ عمي صدؽ االختبارات قيد الجدوؿ .  2.83الصدؽ بنسبة 
 ت اإلختبارت الميارية  :معامل ثبا  -ب

عادة ( الفروق بين التطبيق االول و  5جدول )  التطبيق فى إختبار دقة األداء ا 
 16ن =    مام وألعمى اليجاد معامل الثباتواستمارة تقييم مستوى األداء لميارة التمرير لأل
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 انًهارج

 انذالالخ اإلحصائيح

 

 اإلختثاراخ

ٍ انفزق تي إعادج انتطثيك انتطثيك

 انًتىسطيٍ

 ليًح

 خ

يعايم 

 انثثاخ
 ع± ص ع± ص 

 

انتًزيز 

نألياو 

 وألعهً

إختثار األداء  انفًُ ) انمياص 

 انكًً (

8.3

2 

5.8

0 

8.4

0 

5..

1 
2.50 5.24 2..8 

استًارج تمييى يستىي األداء  ) 

 انمياص انكيفً (      

3.4

. 

5.2

3 

3.8

2 

5.4

1 
2.58 5.18 2..2 

                                               2.95= 1...* معنوى عند مستوى *
 2.13=  5...* معنوى عند مستوى 

عادة التطبيؽ فى إختبار 3يتضح مف جدوؿ رقـ )    ( والخاص بالفروؽ بيف التطبيؽ وا 
دقة األداء واستمارة تقييـ مستوى األداء لميارة التمرير لألماـ وألعمى إليجاد معامؿ الثبات عدـ 

( حيث كانت قيمة ) ت ( المحسوبة أقؿ  2.22د فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي ) وجو 
مف قيمة   ) ت ( الجدولية ، حيث جاءت قيمة  ) ت ( المحسوبة فى إختبار األداء الفنى  

، وجاءت قيمة ) ت (  إلستمارة تقييـ مستوى  2.98، وجاء معامؿ الثبات بنسبة  2.05بنسبة 
 وىذا يدؿ عمي ثبات االختبار  .  2.90، وقد جاء معامؿ الثبات بنسبة 2.58األداء بنسبة 

 الضابطة (  –تجانس عينتى الدراسة ) التجريبية 
 الوزن (  –الطول  –المتغيرات األساسية ) السن  -أ

( التوصيف اإلحصائى لممجموعتين التجريبية والضابطة فى المتغيرات   6جدول )  
 األساسية قبل التجربة

 نًتغيزاخا

 انذالالخ اإلحصائيح نهتىصيف

انًتىسظ 

 انحساتً
 يعايم اإلنتىاء االَحزاف انًعياري انىسيظ

 انسٍ

 2.18 5.13 22..5 13..5 تجزيثيح

 2.05 5.23 22..5 03..5 ضاتطح

 2.01 5.18 22..5 12..5 يجًىعح انذراسح انكهيح 

 انطىل

 2.32 5.52 542.22 542.23 تجزيثيح

 2.12 5.03 542.22 542.03 ضاتطح

 2.18 5.52 542.22 542.13 يجًىعح انذراسح انكهيح 

 انىسٌ

  - 2.08 5.22 45.22 42.82 تجزيثيح

 - 2.55 .5.1 45.22 42.33 ضاتطح

  - 2.58 5.20 45.22 42.42 يجًىعح انذراسح انكهيح
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اسة ) ( والخاص بالتوصيؼ اإلحصائي لمجموعتى الدر  5يتضح مف الجدوؿ رقـ ) 
الوزف ( عدـ وجود تشتت فى  –الطوؿ  –التجريبية والضابطة ( فى متغيرات كؿ مف  ) السف 

( وىذه القيـ انحصرت 2.08 -: 2.30البيانات حيث تراوح معامؿ اإللتواء لممتغيرات ما بيف  ) 
( مما يعنى أنيا تقع تحت لمنحنى اإلعتدالى مما يدؿ عمى تجانس أفراد  5، + 5-ما بيف ) 

 لعينة . ا
 اإلختبارات البدنية -ب

( التوصيف اإلحصائى لممجموعتين التجريبية والضابطة فى اإلختبارات  7جدول ) 
 ل التجربة البدنية قب

 انًتغيزاخ

 

 يجًىعتً انذراسح

 انذالالخ اإلحصائيح نهتىصيف

 انىسيظ انًتىسظ انحساتً
االَحزاف 

 انًعياري

يعايم 

 اإلنتىاء

 ) انشيٍ ثاَيح (   إختثار انزشالح  

 2.52 1.52 52.22 58.23 تجزيثيح

 2.02 1.52 52.22 52.83 ضاتطح

 2.58 1.51 52.22 3..52 يجًىعح انذراسح انكهيح 

اختثار تًزيز كزج انسهح عهً انحائظ 

 ث ( عذد  12نًذج ) 

  - 2.82 2.82 8.22 8.53 تجزيثيح

  - 2.32 5.50 8.22 2..2 ضاتطح

  -2.22 5.22 8.22 8.20 سح انكهيح يجًىعح انذرا

إختثار انتصىية تانيذ عهً انذوائز 

 انًتذاخهح انذرجح

 2.21 5.24 8.32 02.. تجزيثيح

 2.12 5.24 8.32 3..8 ضاتطح

 2.12 5.22 8.32 22.. يجًىعح انذراسح انكهيح 

إختثار انجهىص يٍ انزلىد لزفصاء       

 عذد

  - 2.25 1.24 22..5 58.02 تجزيثيح

 2.54 1.24 52.22 58.22 ضاتطح

 2.22 1.20 58.22 58.52 يجًىعح انذراسح انكهيح 

إختثار لىج دفع عضالخ انزجهيٍ   

 كجى

 2.30 2.52 22.22 25.53 تجزيثيح

 2.25 2.52 22..1 22.83 ضاتطح

 .2.3 .2.2 22..1 25.22 يجًىعح انذراسح انكهيح 

 سىإختثار يزوَح انذراعيٍ أفميا    

 2.32 0.01 53.32 53.42 تجزيثيح

  - 2.51 5.82 53.32 53.13 ضاتطح

 2.12 0.20 53.32 53.22 يجًىعح انذراسح انكهيح 

إختثار لىج يًيشج تانسزعح 

 نهذراعيٍ 

 2.38 5.35 22.. 8.82 تجزيثيح

 2.22 5.42 8.32 8.42 ضاتطح

 2.40 5.32 22.. 8.22 يجًىعح انذراسح انكهيح 

( والخاص بالتوصيؼ اإلحصائي لمجموعتى الدراسة )  7مف الجدوؿ رقـ ) يتضح 
التجريبية والضابطة ( عدـ وجود تشتت فى البيانات حيث تراوح معامؿ اإللتواء لممتغيرات البدنية 
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( مما يعنى أنيا تقع تحت  5، + 5-( وىذه القيـ انحصرت ما بيف )  2.70:  2.80-ما بيف ) 
 ا يدؿ عمى تجانس أفراد العينة . لمنحنى اإلعتدالى مم

ستمارة تقييم األداء  تبار دقة األداءإخ -د      وا 
إختبار األداء ( التوصيف اإلحصائى لممجموعتين التجريبية والضابطة  فى  8جدول )  

ستمارة تقييم مستوى األداء  الحركى  قبل التجربةوا 

( والخاص بالتوصيؼ اإلحصائي لمجموعتى الدراسة )  8يتضح مف الجدوؿ رقـ ) 
التجريبية والضابطة( عدـ وجود تشتت فى البيانات حيث تراوح معامؿ اإللتواء لممتغيرات فى 

( ، ما بيف وىذه 2.98:  - 2.25ر دقة األداء ،  إستمارة تقييـ مستوى األداء ما بيف ) إختبا
( مما يعنى أنيا تقع تحت لمنحنى اإلعتدالى مما يدؿ عمى  5، + 5-القيـ انحصرت ما بيف ) 

 تجانس أفراد العينة . 

  

 انًتغيزاخ

 انذالالخ اإلحصائيح نهتىصيف

انًتىسظ 

 تًانحسا
 انىسيظ

االَحزاف 

 انًعياري

يعايم 

 اإلنتىاء

إختثار دلح األداء 

انفًُ  ) انمياص 

 انكًً (

 3..2 5.53 8.22 8.02 تجزيثيح

 8..2 5.05 8.22 8.52 ضاتطح

يجًىعح  انذراسح 

 انكهيح 
8.53 8.22 5.52 2..0 

استًارج تمييى 

يستىي األداء         

 ) انمياص انكيفً (      

 2.04 2.22 2.22 4.83 تجزيثيح

 2.20 5.22 4.32 4.33 ضاتطح

يجًىعح  انذراسح 

 انكهيح 
4.22 2.22 2.88 2.24 -  
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 الضابطة ( –تكافؤ عينتى الدراسة ) التجريبية 

 الوزن (  –الطول  –السن  المتغيرات األساسية ) -أ

الفروق بين مجموعتي الدراسة في المتغيرات المرتبطة بخصائص ( داللة   9جدول )   
 افراد العينة  قبل التجربة ) التكافؤ (

      انمياساخ               

       

 انذالالخ    

 اإلحصائيح   

 انًجًىعح انتجزيثيح

 = ٌ02 

 انًجًىعح انضاتطح

 = ٌ02 
 تيٍ انًتىسطيٍ انفزق

 ليًح

 خ
 ع ص ع ص

 5.23 2.52 5.23 03..5 5.13 13..5 انسُح انسٍ 

 5.08 2.02 5.03 542.03 5.52 542.23 سُتيًتز انطىل

 5.01 2.03 .5.1 42.33 5.22 42.82 كيهى جزاو انىسٌ

                          2.75= 1...* معنوى عند مستوى *    
  4..2=  5...ى * معنوى عند مستو    

( والخاص بداللة الفروؽ بيف مجموعتي الدراسة في  9يتضح مف جدوؿ رقـ )   
المتغيرات المرتبطة بخصائص افراد العينة قبؿ التجربة ) التكافؤ ( أف قيمة ) ت ( الجدولية 

( مما يدؿ عمي عدـ وجود فروؽ ذات 2.22أكبر مف قيمة ) ت ( المحسوبة عند مستوى ) 
 ية مما يدؿ عمي تكافؤ عينة الدراسة .داللة معنو 
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 اإلختبارات البدنية -ب

الفروق بين مجموعتي الدراسة في المتغيرات المرتبطة بالقدرات ( داللة   .1جدول )   
 البدنية  قبل التجربة ) التكافؤ (

 انذالالخ اإلحصائيح

 

 اإلختثاراخ

انًجًىعح 

 انتجزيثيح

 = ٌ02 

انًجًىعح 

 انضاتطح

 = ٌ02 
زق تيٍ انف

 انًتىسطيٍ

 ليًح

 خ

 ع ص ع ص

إختثار انزشالح     ) انشيٍ 

 ثاَيح (
58.23 1.52 52.83 1.52 2.02 

5.2

2 

اختثار تًزيز كزج انسهح عهً 

 ث ( عذد  12انحائظ نًذج ) 
8.53 2.82 2..2 5.50 2.03 

5.2

3 

إختثار انتصىية تانيذ عهً 

 انذوائز انًتذاخهح انذرجح
..02 5.24 8..3 5.24 2.03 

5.2

0 

إختثار انجهىص يٍ انزلىد 

 لزفصاء       عذد
58.02 1.23 58.22 1.24 2.02 

5.2

2 

إختثار لىج دفع عضالخ 

 انزجهيٍ   كجى
25.53 2.52 22.83 2.52 2.12 

5.2

2 

إختثار يزوَح انذراعيٍ أفميا    

 سى
53.42 0.01 53.13 5.82 2.03 

5.2

2 

إختثار لىج يًيشج تانسزعح 

  نهذراعيٍ
8.82 5.35 8.42 5.42 2.02 

5.2

3 

          2.75= 1...* معنوى عند مستوى       *

  4..2=  5...* معنوى عند مستوى        

( والخاص بداللة الفروؽ بيف مجموعتي الدراسة في  22يتضح مف جدوؿ رقـ )   
ت ( الجدولية اكبر  المتغيرات المرتبطة بالقدرات البدنية  قبؿ التجربة ) التكافؤ ( أف قيمة )

( مما يدؿ عمي عدـ وجود فروؽ ذات داللة 2.22مف قيمة ) ت ( المحسوبة عند مستوى ) 
 . معنوية عند نفس المستوى مما يدؿ عمي تكافؤ مجموعات الدراسة قبؿ إجراء التجربة

ستمارة تقييم مستوى األداء الفنى -د    إختبار األداء الحركى وا 
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ختبار األداء فى اإلختبار المعرفى و روق بين مجموعتي الدراسة ( داللة الف 11جدول )   ا 
 الحركى وتقييم األداء قبل التجربة

 ) التكافؤ (
        انمياساخ               

     

     

 انذالالخ اإلحصائيح

 انًجًىعح انتجزيثيح

 = ٌ02 

 انًجًىعح انضاتطح

 = ٌ02 
 انفزق تيٍ انًتىسطيٍ

 ليًح

 خ
 ع ص ع ص

تثار دلح األداء ) انمياص إخ

 انكًً (
8.02 5.53 8.52 5.05 2.52 5.23 

استًارج تمييى يستىي 

 األداء     ) انمياص انكيفً (      
4.83 2.22 4.33 5.22 2.12 5.81 

     2.75= 1...* معنوى عند مستوى       *

 4..2=  5...* معنوى عند مستوى      

ص بداللة الفروؽ بيف مجموعتي الدراسة فى ( والخا 22يتضح مف جدوؿ رقـ )   
ستمارة تقييـ مستوى األداء الفنى واإلختبار المعرفى قبؿ التجربة )  إختبار األداء الحركى وا 
التكافؤ ( حيث أف قيمة ) ت ( الجدولية أكبر مف قيمة ) ت ( المحسوبة عند مستوى ) 

نفس المستوى مما يدؿ عمي ( مما يدؿ عمي عدـ وجود فروؽ ذات داللة معنوية عند 2.22
 تكافؤ مجموعات الدراسة قبؿ إجراء التجربة .
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 عرض ومناقشة النتائج 

البعدية (  –( داللة الفروق بين متوسط القياسات ) القبمية  12جدول )          
ونسبة التحسن لألداء الميارى لميارة التمرير لألمام وألعمى  فى الكرة الطائرة لممجموعة 

 .2ن =               الضابطة
      انمياساخ               

       

     

 انًتغيزاخ                  

 انمياص انثعذي انمياص انمثهً

 انفزق تيٍ انًتىسطيٍ
 ليًح

 خ

 

َسثح 

 ع ص ع ص انتحسٍ

 

ي
ار

ه
نً

ا
 

إختثار دلح 

األداء  

انفًُ ) 

انمياص 

 انكًً (

8.52 5.05 ..33 0.52 5.23 2.22 52..2 

استًارج 

تمييى 

يستىي 

األداء ) 

انمياص 

 انكيفً (      

4.33 5.22 ..23 0.24 0.32 2.24 18.52 

    2.86=  1...**معنوى عند مستوى  

 9..2=  5...* معنوى عند مستوى    

 –( والخاص بداللة الفروؽ بيف متوسط القياسات ) القبمية  20يتضح مف جدوؿ رقـ )   
تحسف لألداء الميارى لميارة التمرير لألماـ وألعمى الكرة الطائرة لممجموعة البعدية ( ونسبة ال

(  2.22الضابطة  أف ىناؾ فروؽ ذات داللة معنوية لصالح القياس البعدي عند مستوي  ) 
حيث كانت قيمة ) ت ( المحسوبة أكبرمف قيمة )ت( الجدولية وكانت نسبة التحسف لإلختبار 

% (  إلستمارة  58.27)  ،   % ( إلختبار تقييـ مستوى األداء 27.92)             الميارى 
 تقييـ مستوى األداء  .
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      -مناقشة نتائج الفرض األول :

البعدية ( ونسبة التحسن  –يتضح وجود فروق بين متوسط القياسات ) القبمية 
طة لصالح لألداء الميارى لمتمرير من أعمى ولألمام فى الكرة الطائرة لممجموعة الضاب

 القياس البعدى   

( عمى  0222وفى ىذا الصدد  يوضح محمو داوود الربيعى ، سعيد صالح حمد )  
أداء نموذج والتكرار مف المتعمـ و أف األسموب التقميدى الذى يعتمد عمى الشرح المفظى  

جيدة . وتصحيح األخطاء لممتعمميف أثناء عممية التعمـ أتاح الفرصة لممتعمميف لمتعمـ بطريقة 
 (25  :233 ) 

وترجع الباحثة ىذا الفرؽ فى النتائج الى استخداـ االستراتيجية التقميدية بأسموب األوامر 
الذى يعتمد عمى المعمـ فى جميع مراحمو حيث يكوف المعمـ ىو المسئوؿ عف التخطيط والتنفيذ 

طاعة األوامر وتنفيذ ما يطمب م   نو .والتقويـ ويكوف دور المتعمـ فيو سمبى وا 
  -وبذلك يتحقق صحة الفرض األول وىو: 

وجود فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات القياسين القبمي و البعدي في  -
األداء لميارة التمرير لألمام وألعمى فى الكرة الطائرة لصالح القياس البعدى لممجموعة 

 الضابطة   
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البعدية ( ونسبة  –القبمية  ( داللة الفروق بين متوسط القياسات ) 13جدول )    
            التحسن لألداء الميارى لميارة التمرير لألمام وألعمى فى الكرة الطائرة لممجموعة التجريبية 

 .2ن =  
 انمياساخ               

            

     

 انًتغيزاخ

 انمياص انثعذي انمياص انمثهً

 انفزق تيٍ انًتىسطيٍ
 ليًح

 خ

 

َسثح 

 ع ص ع ص انتحسٍ

 

ي
ار

ه
نً

ا
 

إختثار 

دلح 

األداء ) 

انمياص 

 انكًً (

8.02 5.53 50..2 5.05 2.22 50.00 32.10 

استًارج 

تمييى 

يستىي 

األداء   

 (

انمياص 

 انكيفً (      

4.33 5.22 52.03 5.20 1.22 50.13 35..5 

                                                       2.86=  1...**معنوى عند مستوى 
 9..2=  5...* معنوى عند مستوى   

( والخاص بداللة الفروؽ بيف متوسط القياسات ) القبمية  25يتضح مف جدوؿ رقـ )   
البعدية ( ونسبة التحسف لألداء الميارى لميارة التمرير لألماـ وألعمى فى الكرة الطائرة  –

ة لصالح القياس البعدي عند مستوي  ) لممجموعة التجريبية أف ىناؾ فروؽ ذات داللة معنوي
(  حيث كانت قيمة ) ت ( المحسوبة أكبرمف قيمة )ت( الجدولية وكانت نسبة التحسف 2.22

 % (  . 32.92)   % ( ، إلختبار تقييـ مستوى األداء37.50لإلختبار الميارى) 
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     -مناقشة نتائج الفرض الثانى :

البعدية ( ونسبة التحسف  –ات ) القبمية يتضح وجود فروؽ بيف متوسط القياس    
لألداء الميارى لميارة التمرير لألماـ وألعمى فى الكرة الطائرة لممجموعة التجريبية لصالح 
القياس البعدى  ، وتعزو الباحثة نسبة التحسف استخداـ التعمـ باستراتيجية التعمـ لمتمكف 

ية فى التاثير االيجابى الكبير عمى مستوى باسموب التعمـ التبادلى الذى يعتبر الوسيمة االساس
اداء ميارة التمرير لألماـ وألعمى فى الكرة الطائرة النو يعتمد عمى مشاركة المتعمـ بفاعمية فى 
العممية التعميمية ، بؿ ولو دور ايجابى حيث اف كؿ متعمـ مكمؼ بميمة محددة وىى الوصوؿ 

مجموعتو وعميو اف يحقؽ اليدؼ المطموب  الى درجة التمكف المطموبة بمساعدة زميمو داخؿ
 منو وىو اف يتعمـ كؿ فرد داخؿ مجموعتو االداء الصحيح لمميارة قيد البحث  .

( اف استخداـ استراتيجية التعمـ  8(  ) 0225ويتفؽ ذلؾ مع سعد عبد الجميؿ )      
والتحصيمى النيا  لمتمكف او االتقاف  كاف  ليا األثر االيجابى  في رفع مستوى ادائيـ الحركى

تعتمد التغذية الراجعة الفورية وىى عبارة عف معمومات وتوجييات يقدميا المعمـ او مف ينوب 
عنو تساعد المتعمـ عمى التعمـ بشكؿ صحيح و ميما أستخدـ المعمـ  طرؽ مختمفة لتعمـ 

ارة , وعمي الميارات والتدريب عمييا فيذا ليس كافيًا أف يصؿ المتعمـ إلي مستوى عاؿ مف المي
 المعمـ .أف يستخدـ التغذية الراجعة بأنواعيا المختمفة . 

  -وبذلك يتحقق صحة الفرض الثانى وىو: 

وجود فروؽ دالة إحصائية بيف متوسطات درجات القياسيف القبمي و البعدي في  -
ممجموعة األداء الميارى لميارة التمرير لألماـ وألعمى فى الكرة الطائرة لصالح القياس البعدى ل

 التجريبية  
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لألداء الميارى لميارة  ( داللة الفروق بين متوسط القياسات البعدية 14جدول )    
 .لممجموعتين التجريبية والضابطة بعد التجربة  التمرير لألمام وألعمى فى الكرة الطائرة

          

                                          

 انمياساخ

 اخانًتغيز      

انًجًىعح انتجزيثيح 

=ٌ02 

انًجًىعح 

 انضاتطح

انفزق تيٍ  02ٌ= 

 انًتىسطيٍ

 ليًح

 خ

 

 

َسثح 

 انفزوق

 
 ع ص ع ص

 

ي
ار

ه
نً

ا
 

إختثار 

دلح 

األداء 

 (

انمياص 

انكًً 

) 

50..2 5.05 ..33 
0.5

2 
1.31 4.23 14..4 

استًار

ج تمييى 

يستى

ي 

األداء  

 (

انمياص 

انكيفً 

      ) 

52.03 5.20 ..23 
0.2

4 
5.02 0... 51.04 

                                                                                      2.75=  1...**معنوى عند مستوى 
 4..2=  5...* معنوى عند مستوى 

( والخاص بداللة الفروؽ بيف  متوسط القياسات البعدية  20يتضح مف جدوؿ رقـ )   
التمرير لألماـ وألعمى فى الكرة الطائرة لممجموعتيف التجريبية والضابطة بعد  لألداء لميارة

(  2.22التجربة أف ىناؾ فروؽ ذات داللة معنوية لصالح المجموعة التجريبية عند مستوي ) 
حيث كانت قيمة ) ت ( المحسوبة أكبرمف قيمة )ت( الجدولية وكانت نسبة الفروؽ لإلختبار 

ختبار تقييـ مستوى األداء  % (  55.95الميارى)  % ( إلستمارة تقييـ  25.05)  ، وا 
 . مستوى األداء 
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      -مناقشة نتائج الفرض الثالث :
يتضح مف داللة الفروؽ بيف المتوسطات لمقياس البعدى لممجموعتيف التجريبية والضابطة    

 فى اإلختبار الميارى لصالح القياس البعدي لممجموعة التجريبية .   
وترى الباحثة أف الفروؽ الدالة إحصائيا بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة فى      

األداء الفنى لميارة التمرير لألماـ وألعمى فى الكرة الطائرة كانت نتيجة التأثير اإليجابى 
لمبرنامج المقترح عمى المجموعة التجريبية ، ومف خالؿ ذلؾ يتضح لنا أف ىناؾ أثرا إيجابيا 

التعمـ فى المجموعة التجريبية فى ميارة التمرير لألماـ وألعمى فى الكرة الطائرة ، وتعزو لنقؿ 
الباحثة سبب تفوؽ المجموعة التجريبية التى استخدمت التعمـ لمتمكف الذى يعتمد عمى 
تصحيح األخطاء فى األداء مف قبؿ المتعمميف بشكؿ رئيسى عمى التغذية الراجعة الخاصة 

طى لممعمـ معمومات عف طبيعة األداء واألخطاء التى حدثت أثاء قياـ المتعمـ باألداء حيث يع
باألداء الحركى لميارة التمرير لألماـ وألعمى فى الكرة الطائرة والذى يتيح لممتعمـ مشاىدة 
عطاء كذلؾ معمومات عف طبيعة األداء واألخطاء المرتكبة الذى يوفره أسموب التعمـ  زميمو وا 

 الذى أدى إلى تفوؽ المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة .  التبادلى األمر
( عمى أف التغيرات الثابتة التى تحدث  0222وفى ىذا الصدد يؤكد وجيو محجوب ) 

فى سموؾ المتعمـ عند اكتساب الميارات سوؼ تنتقؿ وتصبح خبرات إلكتساب ميارات أخرى 
 (  59:  02) ار ما تعممناه إلى خبرات جديدة .ثوىذا ما يدعو لمقوؿ مف إننا نتعمـ ألجؿ نقؿ أ

 
(  0229( ، منى شرشوح )  29( )  0222وأكدت دراسة كؿ مف نيفيف ىريدى )    

( عمى أف البرامج المقترحة أدت إلى تفوؽ المجموعة التجريبية فى األداء الفنى فى  28) 
 امج التقميدى . القياسات البعدية عمى المجموعة الضابطة التى كانت تتبع البرن

(  والتى اكدت عمى اف 27( )0227ويتفؽ ذلؾ مع دراسة مصطفي محمد بدر الديف )
استخداـ التعمـ باستراتيجية التعمـ لمتمكف باسموب التعمـ التبادلى تساعد عمى اكتساب الطالب 
 لالتجاه نحو االعتماد المتبادؿ مما يؤدى اكتساب الميارات الحركية بصورة جيدة والوصوؿ
الى درجة التمكف منيا،الف إستراتيجية التعمـ لمتمكف تعد مف إستراتيجيات التدريس التى تعتمد 
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عمي توفير عدة بدائؿ تعميمية لممتعمـ مع إتاحة الوقت الكافي لو حتى تتحقؽ العممية التعميمية 
ليـ ، كما واألىداؼ المرجوة مف تعمـ غالبية المتعمميف بتمكف معظـ المادة التعميمية المقدمة 

أنيا تسمح لممتعمـ بأف يناؿ الوقت الكافي الذي يحتاجو في تحصيؿ موضوع ما, باإلضافة 
إلي إتباع طرؽ مناسبة لمتعمـ يؤدي في النياية إلي إمكانية وصوؿ ىذا المتعمـ إلي مستوي 

 التمكف .
  -وبذلك يتحقق صحة الفرض الثالث وىو: 

لبعدى لممجموعة الضابطة والتجريبية فى وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف القياس ا -
 األداء الميارى لميارة التمرير لألماـ وألعمى فى الكرة الطائرة لصالح المجموعة التجريبية  

 اإلستخالصات

  -توصمت الباحثة إلى اإلستخالصات التالية : 
لية فى استخداـ التعمـ باستراتيجية التعمـ لمتمكف باسموب التعمـ التبادلى كاف لو فعا -

 تعمـ ميارة التمرير لألماـ وألعمى فى الكرة الطائرة .
استخداـ االستراتيجية التقميدية باسموب االوامر  كاف لو تاثير فعاؿ فى تعمـ ميارة  -

 التمرير لألماـ وألعمى فى الكرة الطائرة.
اف استراتيجية التعمـ لمتمكف باسموب التعمـ التبادلى لطالب المجموعة التجريبية ك -

اكثر فعالية مف اسموب االوامر ) الشرح والعرض ( الخاصة بالمجموعة الضابطة فى تعمـ 
 ميارة التمرير لألماـ وألعمى فى الكرة الطائرة .

 بعد استعراض النتائج السابقة توصى الباحثة باالتى : التوصيات :
ميارة التمرير لألماـ  استخداـ استراتيجية التعمـ لمتمكف باسموب التعمـ التبادلى فى تعميـ -

وألعمى فى الكرة الطائرة لطالبات قسـ التربية الرياضية بجامعة البحرينف حيث انو اثبت 
 فعاليتو .

استخداـ ستراتيجية التعمـ لمتمكف باسموب التعمـ التبادلى فى تعميـ ميارات الكرة الطائرة   -
 حيث انو اثبت فعاليتو . 

  لمشابية ليذه الدراسة لباقى األلعاب الفردية والجماعية  .اجراء بعض الدراسات والبحوث ا -
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 المراجع
 المراجع العربية  

اعداد وانتاج برمجيات الوسائط المتعددة التفاعميو ،  إبراىيم عبد الوكيل الفار 1
 م 7..2رسالو لتكنولوجيا الحاسبات ، طنطا . 

بعـة االولـى ، دار الفكـر طـرق تـدريس الحاسـوب، الط إبراىيم عبد الوكيل الفار 2
 م 3..2لمطباعة والنشر ، عمان ، االردن ، 

اإلتجاىات الحديثة في طرق تدريس التربية    أبو النجا احمد عز الدين 3
 م  ...2الرياضية ، شجرة الدر ,المنصورة ، 

دراسة بعض متغيرات االداء المياري في مسابقة   احمد ماىر محمد جبر  4
لممراحل السنية المختمفة ، رسالة الوثب الثالثي 

ماجستير ، غير منشورة  ، كمية التربية الرياضية 
 م .   2.18بنين ،جامعة االسكندرية ، 

المركز القومى لمبحوث التربوية  5
 والتنمية

تقويم تجربة التعمم النشط فى المدرسة االبتدائية فى 
 م  6..2جميورية مصر العربية ، القاىرة  ، 

، دار الكتاب الجامعى  1ميارات التدريس الفعال ، ط يويدىزيد ال 6
 م 2..2، االمارات ، الصين ، 

زينب عمى عمر , غادة جالل  7
 عبدالحكيم

االسس النظرية ,طرق تدريس التربية الرياضية 
والتطبيقات العممية , دار الفكر العربي , القاىرة ، 

 م 8..2
أسموبى التعمم التعاونى واالتقان عمى " تأثير استخدام  سعد عبد الجميل  8

الجانب المعرفى والميارى لسباحة الزحف عمى البطن 
لطمبة قسم التربية الرياضية ", رسالة دكتوراه غير 
منشورة , كمية التربية الرياضية , جامعة طنطا ، 

 م  6..2
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استراتيجيات التدريس فى التربية الرياضية , دار   عفاف عثمان عثمان  9
 م  7..2فاء لمطباعة والنشر , االسكندرية ، الو 

1
. 

إستراتيجية التعمم من أجل التمكن  رسالة التربية ،  فاضل خميل إبراىيم 
العدد األول، مسقط، وزارة التربية والتعميم بسمطنة 

 م 2..2عمان ، 
1

1 
مفاىيم عامة فى التعمم الحركى ، مطبعة المتنبى ،  فرات جبار

2..7  

1
2 

 1أساسيات القياس والتقويم فى التربية الرياضية ، ط ل أبو زينةفريد كام
 م   1998، دبى ، مكتبة الفالح ، 

1
3 

استراتيجيات التعميم واساليب التعمم , مكتبة االنجوال ,  مجدي عزيز إبراىيم 
 م  4..2القاىرة ، 

1
4 

أثر استخدام التعمم حتى التمكن عمى تحصيل  محمد أحمد الكرش
الرياضية فى اليندسة التحميمية لطالب الميارات 

الصف األول الثانوى , الجمعية المصرية لممناىج 
وطرق التدريس , المؤتمر العممى الثالث , المجمد 

 م  1991الثانى , اإلسكندرية ، 
1

5 
الـتعمم حتـى الـتمكن فـي الرياضـيات، مجمـة المعمـم ،  محمـود الحمضـيات   

تطوير التربوي ، غزة ، مركـز القطان لمبحث وال
 م  5..2

1
6 

محمود داوود الربيعى ، سعيد 
 صالح حمد  

االتجاىات الحديثة فى تدريس التربية الرياضية ، 
  م .2.1مطبعة المنارة ، اربيل العراق ، 

1
7 

"تاثير برنامج التعمم لإلتقان عمى بعض المتغيرات  مصطفي محمد بدر الدين
يذ المرحمة اإلعدادية , الميارية فى كرة القدم لتالم
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المجمة العممية لعموم التربية الرياضة , العدد الحادى 
 م  7..2عشر , كمية التربية الرياضية بطنطا ، 

1
8 

برنامج مقترح بإستخدام الطريقة الجزئية العكسية فى  منى محمد عطية شرشوح
تعمم ميارة الضربة الساحقة المستقيمة فى الكرة 

ستير غير منشورة ، كمية التربية الطائرة ، رسالة ماج
 م 9..2الرياضية لمبنات ، جامعة اإلسكندرية ، 

1
9 

فاعمية بعض أساليب عرض شريط الفيديو في تعمم   نيفين فاروق ىريدى
الضربة الساحقة في الكرة الطائرة لطالبات كمية 
التربية الرياضية باإلسكندرية ، رسالة ماجستير ، 

 م  ...2جامعة اإلسكندرية ، 
2

. 
تأثير إستراتيجية التعمم لإلتقان عمي بعض الميارات  وائل محمود حجازي 

األساسية لممبتدئين في كرة السمة ، رسالة ماجستير 
، كمية التربية الرياضية ببورسعيد ، جامعة قناة 

 م 6..2السويس، 
2

1 
التعمم وجدولة التدريب ، مكتب العادل ، بغداد  ،  وجيو محجوب

 م ...2
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  -المراجع األجنبية :
comparison of students taught basketball skills using 

mastery and non mastery learning method. Journal of 

teaching in physical education. 2990. 

Black.m 00 

mastery learning in public school:  voldasta state 

university. December, 2991.  
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02 

Gender differences in triple iump phase ratios and 

arm swing motion of international level athletes vol02 
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