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 رامي عبد الرحمف سكيمـ ـ/*                                                                              

 * أيو محمكد صابر أبك العال

 المقدمة كمشكمة البحث : -أكالن 
 

أصػػبحت العمميػػة التعميميػػة بمػػا يكاجييػػا مػػف تحػػديات العصػػر كمشػػكالتو محػػكر األبحػػاث فػػة مجػػاؿ      
عميميػة فػة التعميـ، فالبحػث العممػة ىػك أداة المجتمػع لحػؿ مشػاكمو ، كقػد اختمفػت اسػتراتيجيات األنظمػة الت

مكاجيػػة تمػػؾ المشػػكالت طبقػػا لمكاقػػع التعميمػػة فػػة دكؿ العػػالـ المختمفػػة، كال يمكػػف ألم مػػف ىػػذه األنظمػػة 
يجػػاد نظػػاـ عصػػرم لمتعمػػيـ جديػػد فػػة  التعميميػػة أف تتغمػػب عمػػى مشػػكالتيا دكف العمػػؿ عمػػى تجديػػد ذاتيػػا كا 

 أىدافو كمحتكاه كأساليبو ككسائمو.

ـ( أف التعمػػيـ فػػة مجػػاؿ التربيػػة الرياضػػية يمػػر بفتػػرة 3229أبػػك ىرجػػو )كيػػذكر محمػػد زغمػػكؿ كمكػػاـر      
تطػػػكير تفرضػػػيا طبيعػػػة العصػػػر ممػػػا يسػػػتمـز منيػػػا تغييػػػر مناىجيػػػا كأىػػػدافيا كأسػػػاليب تدريسػػػيا ، كالتربيػػػة 
الرياضية مف حيث أنيا معمكمات كقكانيف كميارات يجػب إجادتيػا كىػة أحػكج مػا تكػكف لالسػتفادة مػف كػؿ 

 (922:91العممة مف تقنيات كأساليب حديثة فة تعميميا.)  كسائؿ التقدـ

ـ( أف اسػػػتخداـ األسػػػاليب الحديثػػػة فػػػة مجػػػاؿ تعمػػػيـ األنشػػػطة الرياضػػػية 3221كتؤكػػػد إجػػػالؿ عمػػػة  )    
المختمفة أتاح لممتعمـ فرصة كبيرة لمتعمـ مف خالؿ استخداـ حكاسو الجسمية فػة اسػتقباؿ المعػارؼ كتػؤدم 

التعمـ كجعمػو قكيػان حيػان محسكسػان كبػذلؾ تػزداد قدراتػو عمػة اسػتيعاب المراحػؿ المتتابعػة إلة زيادة كفاءة اثر 
 (953:9ألداء الميارات المختمفة.)

( تتككف مف جانبيف الجانب vـ( أف خريطة الشكؿ )9321) Novak & Gowin كيرم نكفاؾ كجكيف    
لمفػػاىيمى كيػربط الجػانبيف معػان األحػػداث األيمػف كيمثػؿ الجانػب اإلجرائػة كالجانػػب األيسػر كيمثػؿ الجانػب ا

 ( v(.)39:31( أما السؤاؿ الرئيسة يكجد أعمة الشكؿ)vكاألشياء التة تقع فة بؤرة الشكؿ )

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 * معيد بقسـ مناىج كطرؽ تدريس التربية الرياضية بكمية التربية الرياضية ببكرسعيد

 رية الشباب كالرياضية باإلسماعيمية.يبمد يةرياض ة* أخصائي

لطالب كمية  عمي تعمـ بعض ميارات كرة الطائرة (Vتأثير استخداـ خرائط الشكؿ )
 التربية الرياضية ببكرسعيد
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( تكمػػف فػػػة ككنيػػػا تعطػػػى vـ(  أف أىميػػة اسػػػتخداـ خريطػػػة الشػػػكؿ )3292كيكضػػح حسػػػيف منسػػػة )     
اد تعممػػو، كتجمػػع أكبػػر قػػدر ممكػػف مػػف المعمكمػػات فػػة كرقػػة كاحػػدة ممػػا صػػكره شػػاممة عػػف المكضػػكع المػػر 

يسيؿ تذكر البيانات كالمعمكمات، األشياء المسجمة فة األذىاف ، كاكتساب الميارات المتعممػة فػة اإلبػداع 
 (35:3الفنة لتكضيح البيانات كالمعمكمات المككنة لممكضكع. )

الحركيػػة لمنشػػاط الرياضػػة تعتبػػر جػػكىر األداء ليػػذا  ـ( إلػػة أف الميػػارات3221كيشػػير زكػػى حسػػف )    
النشػػػاط كالتػػػة ينجزىػػػا الفػػػرد الرياضػػػة فػػػة المباريػػػات كيقصػػػد بالميػػػارات الحركيػػػة فػػػة الكػػػرة الطػػػائرة تمػػػؾ 

 ( 35: 92الحركات اليادفة التة تسمح باستمرار المعب فة مكاقفو المتعددة بطريقة قانكنية.)

اضػػػػية بكميػػػػات التربيػػػػة الرياضػػػػية مػػػػازاؿ الػػػػبعض يعتمػػػػد عمػػػػى بعػػػػض إف تعمػػػػيـ ميػػػػارات األنشػػػػطة الري    
األسػػاليب التقميديػػة كأحػػد أسػػاليب التػػدريس ، ممػػا يػػؤدل إلػػى قصػػكر فػػة تقػػديـ المػػادة التعميميػػة لمطػػالب، 
كبالتالة يككف التقدـ غير ممحكظ فى جكانب الػتعمـ المعرفيػة، كالمياريػة  كالتػة مػف شػأنيا قػد تحػدث تغيػرا 

 اء الطالب، كذلؾ يتعارض مع ما ينادم بو التربكيكف فة استخداـ أساليب تدريس فة مستكل أد

تتيح لمطالب فرصة المشاركة االيجابيػة فػة العمميػة التعميميػة كتجريػب أسػاليب تػدريس غيػر تقميديػة كالتػة 
ة النشػطة تػؤدم إلػة نتػائج مثمػرة فػة العمميػة التعميميػة، كقػد أثبتػت البحػكث كالدراسػات العمميػة أف المشػارك

( vفة التعميـ تؤدم إلة احتفاظ كفيـ أفضؿ لممعمكمات ، كمف بيف ىذه األسػاليب أسػمكب خػرائط الشػكؿ )
 كالتة تتيح لمطالب فرصة المشاركة االيجابية فة العممية التعميمة.

كيػػرم الباحثػػاف أنػػو أصػػبح عمػػة عاتقنػػا عػػبء كبيػػر لمكاكبػػة التحػػديث كالتطػػكير الحػػادث فػػة عصػػرنا     
لة لذلؾ فعمينا بذؿ المزيد مف الجيد لتقديـ كؿ ما ىك جديد كنافع حيػث أصػبح التعمػيـ اإليجػابة ىػدفان الحا

رئيسيان لعممية تطكير التعميـ فة مصر، كمضمكف ىذا اليدؼ ىك تحكيؿ العممية التعميمية مف عممية تمقى 
ـ كاإلقنػػاع كلػػيس عػػف طريػػؽ سػػمبة لممػػتعمـ مػػف المعمػػـ إلػػى مشػػاركة إيجابيػػة مػػف المػػتعمـ تنطػػكم عمػػى الفيػػ

الحفظ كالتمقػيف، كمػا إف التكنكلكجيػا التػة دخمػت جميػع نػكاحة الحيػاة لتيسػر لثنسػاف تحقيػؽ غايتػو دخمػت 
 أيضان مجاؿ التعميـ كفرضت متطمبات جديدة مف النظـ التعميمية التة تفة بيا.

كرة الطائرة كجد أف ىنالػؾ تػدنة كمف خالؿ اطالع الباحثاف عمة نتائج طالب الفرقة األكلة لمقرر ال     
( فػػة vفػػة مسػػتكم الطػػالب فػػة أداء ميػػارات كػػرة الطػػائرة ممػػا دفػػع الباحثػػاف إلػػة اسػػتخداـ خػػرائط الشػػكؿ )

تعمـ الميارات األساسية فة الكرة الطائرة ، كفة حدكد عمػـ الباحثػاف مػف خػالؿ المسػح المرجعػة لمدراسػات 
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رة أنػو ال تكجػد دراسػة فػة ىػذا المجػاؿ تناكلػت اسػتخداـ خػرائط السابقة فة مجاؿ تعميـ كتدريس الكػرة الطػائ
( فة تعمـ المعارؼ كالمعمكمات كالميارات األساسية فػة الكػرة الطػائرة كمػف ىػذا المنطمػؽ يحػاكؿ vالشكؿ )

( عمػة تعمػـ بعػض الميػارات vالباحثاف مف خالؿ ىذه الدراسة التعرؼ عمة تأثير استخداـ خرائط الشػكؿ )
 بنات ببكرسعيد.  -رة الطائرة لطالب كمية التربية الرياضية بنيف األساسية بالك

 ىدؼ البحث : -ثانيان 

( عمػة تعمػـ بعػض الميػارات األساسػية vييدؼ البحث إلة التعرؼ عمة تػأثير اسػتخداـ خػرائط الشػكؿ ) -
 بنات ببكرسعيد . -بالكرة الطائرة لطالب كمية التربية الرياضية بنيف 

 : فركض البحث  -ثالثان 

تكجػػػد فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػائينا بػػػيف القياسػػػييف القبمػػػة ك البعػػػدل لممجمكعػػػة الضػػػابطة فػػػة تعمػػػـ بعػػػض  -1
 الميارات األساسية لمكرة الطائرة قيد البحث لصالح القياس البعدل .

تكجػػػد فػػػػركؽ دالػػػة إحصػػػػائينا بػػػيف القياسػػػػييف القبمػػػة ك البعػػػػدل لممجمكعػػػة التجريبيػػػػة فػػػة تعمػػػػـ بعػػػػض  -3
 ية لمكرة الطائرة قيد البحث لصالح القياس البعدل .الميارات األساس

تكجػد فػػركؽ دالػػػػػة إحصػػائينا بػػيف القيػػػػاسيف البعػػػػديف لممجمػػكعتيف الضػػابطة كالتجػػػػريبية فػػػة تعمػػـ بعػػض  -2
 الميارات األساسية لمكرة الطائرة قيد البحث لصالح القياس البعدل . 

 المصطمحات المستخدمة فى البحث:  -رابعان 

   V-shape Map( :  vخريطة الشكؿ ) -

بأنيا " أداه تعميمية تكضح التفاعػػػؿ القػائـ بػػػيف الػػبنػػػػاء المفػاىيمى لفػرع مػف   Novak & Gowinيعرفيا  
فػػركع المعرفػػة )الجانػػب األيمػػف( كالبنػػاء اإلجرائػػة لػػو )الجانػػب األيسػػر( مػػف خػػالؿ السػػؤاؿ الرئيسػػة كتكجػػد 

 (  55:31مكضكع ".)األحداث كاألشياء فة بؤرة ال
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 الدراسات المرجعية:  -خامسان 

ـ (   تيػدؼ ىػذه الدراسػة إلػى التعػرؼ عمػى فاعميػة  3221)Gohn  Martel دراسػة جػكف مارتػؿ   -9
( عمى تػدريس العمػـك النفسػية االجتماعيػة بالمرحمػة الثانكيػة ، كاسػتخدـ الباحػث Vاستخداـ خريطة الشكؿ )

إحداىما ضػابطة باسػتخداـ الطريقػة المعتػادة التقميديػة، كاألخػرل تجريبيػة المنيج التجريبة عمى مجمكعتيف 
( طالبػػا بالمرحمػػة الثانكيػػة، كاسػػتعاف الباحػػث 23( ، كبمػػغ قػػكاـ عينػػة الدراسػػة )Vباسػػتخداـ خػػرائط الشػػكؿ )

باالختبار التحصيمى كأداة مف أدكات جمػع البيانػات، كأشػارت أىػـ النتػائج إلػى : أف الطػالب المسػتخدميف 
( كانكا أكثر تمكنا مف ربط األنشطة بالمعمكمػات المتضػمنة فػى الكتػاب الدراسػة، الػذم Vلخريطة الشكؿ )
يجػاد حمػكؿ لمشػكالت نفسػية مطركحػة ضػمف  ساعدىـ عمى سػرد األفكػار كعػرض كتكضػيح لممعمكمػات، كا 

                                                                                                    (33)  المقرر الدراسة . 

ـ ( تيػدؼ ىػذه الدراسػة إلػى التعػرؼ عمػى تػأثير اسػتخداـ خريطػة الشػكؿ  3222دراسة أمانة عػدلة ) -3
(V عمػػى نػػكاتج الػػتعمـ لػػبعض الميػػارات األساسػػية فػػة كػػرة السػػمة لممرحمػػة اإلعداديػػة، كاسػػتخدمت الباحثػػة )

اىما ضابطة باستخداـ الطريقة المعتادة التقميدية ، كاألخػرل تجريبيػة المنيج التجريبة عمى مجمكعتيف إحد
( طالبػػو بالصػػؼ الثػػانة اإلعػػدادم، 15( كبمػػغ قػػكاـ عينػػو الدراسػػة )V) درسػػت باسػػتخداـ خػػرائط الشػػكؿ )

كاسػتعانت الباحثػة بػبعض االختبػارات البدنيػة كالمياريػو كػأدكات لجمػع البيانػات . كأشػارت أىػـ النتػائج إلػى 
( كاف لو تأثير إيجابة عمى تعمـ بعض الميارات األساسية فة كػرة السػمة . Vتخداـ خريطة الشكؿ )أف اس

(3) 

ـ( بدراسة ىػدفت إلػة التعػرؼ عمػة تػأثير 3222دراسة كؿ مف " محمد زغمكؿ ، دعاء محة الديف " ) -2
ثػػػب الطكيػػػؿ ( عمػػػة المسػػػتكم الفنػػػة كالرقمػػػة كالتحصػػػيؿ المعرفػػػة لمسػػػابقة الك Vأسػػػمكب خريطػػػة الشػػػكؿ )

بطريقة القرفصاء لدم تمميذات الحمقػة الثانيػة مػف التعمػيـ األساسػة ، كاسػتخدـ الباحثػاف المػنيج التجريبػة، 
( طالبػػػة، ككػػػاف مػػػف أىػػػـ النتػػػائج تفػػػكؽ المجمكعػػػة التجريبيػػػة عمػػػة المجمكعػػػة 22كاشػػػتممت العينػػػة عمػػػة )

 (     92الضابطة)

ـ ( تيػدؼ ىػذه الدراسػة إلػى التعػرؼ عمػى فاعميػة 3222) Serina Marthenدراسػة سػيرينا مػارثف   -1
( كػػأداة معمميػػة تقػػيس مػػدل إنجػػاز التمميػػذات فػػى معمػػؿ الكيميػػاء . كاسػػتخدمت الباحثػػة Vخريطػػة الشػػكؿ )

المنيج التجريبة عمى مجمكعتيف إحداىما ضابطة )درست بالطريقة المعتادة (، كاألخرل تجريبيػة )درسػت 
( تمميػػذة بالصػػؼ األكؿ اإلعػػدادم، كاسػػتعانت 12قػػكاـ عينػػة الدراسػػة )(( كبمػػغ Vباسػػتخداـ خػػرائط الشػػكؿ )
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الباحثػػػة بػػػبعض االختبػػػارات المعمميػػػة كاختبػػػار التحصػػػيؿ الدراسػػػة كػػػأدكات لجمػػػع البيانػػػات . كأشػػػارت أىػػػـ 
( كػانكا أكثػر معرفػة كاسػتيعابا لممقػرر الدراسػة Vالنتائج الى : أف التمميذات المستخدمات لخريطػة الشػكؿ )

اء( عػػػف أقػػػرانيف الالتػػػة يدرسػػػف بالطريقػػػة المعتػػػادة لمػػػا ليػػػذه الطريقػػػة مػػػف أثػػػر عمػػػى تكسػػػيع أفػػػؽ )الكيميػػػ
 (32التمميذات، كتنميو مقدرتيف عمى التفكير كاالبتكار . )

ـ ( بدراسػػػة ىػػػدفت إلػػػة التعػػػرؼ عمػػػة تػػػأثير برمجيػػػة تعميميػػػة معػػػدة 3291دراسػػػة " صػػػفاء لطفػػػة " )  -5
عرفػة كالميػارم لػبعض ميػارات كػرة اليػد، كاسػتخدمت الباحثػة المػنيج ( عمػة الجانػب المVبخرائط الشػكؿ )

( طالبػػػة مػػػف طالبػػػات الفرقػػػة األكلػػػة ، ككػػػاف مػػػف أىػػػـ النتػػػائج أف 52التجريبػػػة ، كاشػػػتممت العينػػػة عمػػػة )
( ساىمت بطريقة ايجابية فػة تعمػيـ بعػض الميػارات األساسػية Vالبرمجية التعميمية المعدة بخرائط الشكؿ )

 (99.)فة كرة اليد

 منيج البحث: -سادسان 

اسػػتخدـ الباحثػػاف المػػنيج التجريبػػة باسػػتخداـ التصػػميـ التجريبػػة لمجمػػكعتيف إحػػداىما ضػػابطة ك األخػػرل 
 تجريبية كذلؾ لمناسبتو لطبيعة البحث.

 مجتمع كعينة البحث:  -سابعان 
ة الرياضػػية ببكرسػػعيد ، تػػـ اختيػػار مجتمػػع البحػػث بالطريقػػة العمديػػة مػػف طػػالب الفرقػػة األكلػػى بكميػػة التربيػػ

(.كقد تـ اختيار عينػة 332ـ( ، كالبالغ عددىـ )3293-3295كالمقيديف بسجالت الكمية لمعاـ الجامعة )
( طالبػػا مػػف المجتمػػع الكمػػى لمبحػػث ،تػػـ 12البحػػث األساسػػية بالطريقػػة العشػػكائية، كاشػػتممت العينػػة عمػػى )

رج عينػة البحػث األساسػػية ، كذلػؾ إلجػػراء ( طػػالب مػف نفػس مجتمػػع البحػث كمػف خػػا92االسػتعانة بعػدد )
 (9المعامالت العممية لالختبارات المستخدمة قيد البحث.حيث تـ تكصيفيـ كما ىك مكضح بجدكؿ )

 ( تكصيؼ عينة البحث1جدكؿ )

 العينة
 مجتمع البحث

 اإلجمالي
 العينة االستطالعية العينة األساسية خارج عينة البحث

 261 11 41 211 طالب الفرقة األكلى 
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 تجانس عينة البحث : -
( طالبػػان مػػف 12تػػـ إجػػراء التجػػانس عمػػى عينػػة البحػػث لممجمػػكعتيف الضػػابطة ك التجريبيػػة كالبػػالغ عػػددىـ )
ـ 22/3/3295طػالب الفرقػة األكلػة بكميػة التربيػة الرياضػية ببكرسػػعيد فػة الفتػرة مػف يػـك األربعػاء المكافػػؽ

 اآلتة :ـ فة 2/92/3295إلى يـك الخميس المكافؽ 

 السف( . –الكزف  –معدالت النمك : بحساب متغيرات )الطكؿ  -

 -االختبارات البدنية :استخدـ الباحثػاف اختبػارات البدنيػة اآلتيػة : )نمسػكف لالسػتجابة الحركيػة االنتقاليػة  -
ث( كقػػد تػػـ اختيارىػػا 35تمريػػر كػػرة طػػائرة عمػػى حػػائط ) -رمػػى كػػرة السػػمة  -الكثػػب العػػريض مػػف الثبػػات 

 اءا عمى استطالع رأل الخبراء.بن

 (2جدكؿ )

 المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كمعامؿ االلتكاء في معدالت النمك

 21= 2= ف1ف                                                                                      

رات
تغي
الم

س 
لقيا
ة ا
كحد

 

 ريبية المجمكعة التج المجمكعة الضابطة  

 ع ± -س
 الحد 

 األدنى

الحد 
 األقصى

معامؿ 
 االلتكاء

 ±ع  س
الحد 
 األدنى

الحد 
 األقصى

معامؿ 
 االلتكاء

 -297. 18.2 17.4 0.22 17.87 -207. 18.30 17.40 0.22 17.89 سنة السف

 523. .182 168.0 3.87 174.3 526. 185.0 167.0 4.68 174.8 سـ الطكؿ

 482. 83.0 68.0 3.95 73.70 218. 85.00 66.00 4.64 75.05 كجـ الكزف

مستكم 
 الذكاء

 -330. 46.0 34.0 3.20 41.40 255.- 47.00 34.00 3.86 41.15 درجة

( المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيػارم كمعامػؿ االلتػكاء لمسػف كالطػكؿ كالػكزف كمسػتكم 2يكضح جدكؿ)     
 عة الضابطة، أما المجمكعة التجريبية تراكح ما بيف  ( لممجمك 1.526، 1.255-الذكاء حيث تراكح بيف )

ممػػا يػػدؿ عمػػى تجػػانس أفػػراد عينػػة البحػػث فػػي  3±( أم أف معامػػؿ االلتػػكاء يقػػع مػػا بػػيف 1.523، 1.331-) 
 متغيرات السف كالطكؿ كالكزف
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 (3جدكؿ )

ض الميارات األساسية المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كمعامؿ االلتكاء في المتغيرات البدنية كتعمـ بع
 قيد البحث لممجمكعتيف الضابطة كالتجريبية 

 21= 2= ف1ف                                                                             

رات
تغي
الم

 

 االختبارات

س
لقيا
ة ا
كحد

 

 المجمكعة التجريبية المجمكعة الضابطة

 ع ± -س
الحد 
 األدنى

الحد 
 األقصى

مؿ معا
 االلتكاء

 ع ± -س
الحد 
 األدنى

الحد 
 األقصى

معامؿ 
 االلتكاء

نية
لبد
ت ا

غيرا
لمت
ا

 

 187. 2.70 1.60 0.30 2.13 331. 2.70 1.80 0.28 2.19 ث نمسكف لالستجابة الحركية 

 276. 2.45 1.95 0.16 2.16 314. 2.45 1.90 0.15 2.15 سـ الكثب العريض مف الثبات

 -182. 22.0 د16.8 1.60 19.5 -211. 22.8 16.8 1.58 19.9 ـ رمي كرة سمة

 -343. 39.0 27.0 3.39 33.8 -040. 39.0 \28.0 3.05 33.8 عدد ث25تمرير كرة عمى حائط 

سية
سا
 األ
رات
ميا
ال

 

 -039. 12.0 2.00 2.67 6.80 -038. 11.0 2.00 2.48 6.65 عدد اإلرساؿ مف أسفؿ 

 048. 8.00 1.00 2.11 4.30 478. 8.00 1.00 2.11 3.70 عدد التمرير مف اعمي 

 289. 16.0 4.00 3.52 9.00 304. 14.0 4.00 3.58 8.80 عدد التمرير مف أسفؿ

( المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كمعامؿ االلتكاء في المتغيرات البدنيػة كتعمػـ بعػض 3يكضح جدكؿ)    
( لممجمكعػة الضػابطة، أمػا المجمكعػة 478.، -040.)  الميارات األساسية فػي الكػرة الطػائرة حيػث تػراكح بػيف

مما يدؿ عمػى تجػانس أفػراد  3±( أم أف معامؿ االلتكاء يقع ما بيف 1.289، 1.39-التجريبية تراكح ما بيف )
 عينة البحث في المتغيرات قيد البحث.
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 .           تكافؤ عينة البحث -
 (4جدكؿ )

رم كقيمة )ت( بيف متكسطات القياس القبمي لممجمكعتيف الضابطة المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيا
 كالتجريبية في متغيرات السف كالطكؿ كالكزف 

 (21=2= ف1)ف                                                                                     

 البيانات         

 

 االختبارات 

كحدة 
 القياس

 المجمكعة التجريبية المجمكعة الضابطة
الفرؽ بيف 
 المتكسطيف

ت( قيمة )
 المحسكبة 

 Pقيمة 

مستكم 
 ع± س ع± س الداللة

 716. 366. 1.12 0.22 17.87 0.22 17.89 سنة السف

 688. 405. 0.55 3.87 174.30 4.68 174.85 سـ الطكؿ

 328. 991. 1.35 3.95 73.70 4.64 75.05 كجـ الكزف

 825. 223.- 0.25- 3.20 41.40 3.86 41.15 جةدر  مستكم الذكاء

( داللػػة الفػػركؽ اإلحصػػائية الختبػػار )ت( فػػي القيػػاس القبمػػي لمتغيػػرات السػػف كالطػػكؿ كالػػكزف 4يكضػػح جػػدكؿ )
فػي جميػع المتغيػرات قيػد  p  < 1,15كمسػتكم الػذكاء بػيف المجمػكعتيف الضػابطة كالتجريبيػة. حيػث أف  قيمػة

فركؽ ذات داللو إحصائية في متغيرات السف كالطكؿ كالػكزف بػيف المجمػكعتيف  البحث مما يدؿ عمى عدـ كجكد
 الضابطة كالتجريبية كيعني ذلؾ تكافؤ المجمكعتيف.
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 (5جدكؿ )

داللة الفركؽ اإلحصائية في القياس القبمي لممجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في المتغيرات البدنية كتعمـ بعض 
 كرة الطائرةالميارات األساسية في ال

 (21=2= ف1)ف                                                                                         

 البيانات اإلحصائية

 

 

 االختبارات

س
لقيا
ة ا
كحد

 

 المجمكعة التجريبية المجمكعة الضابطة

الفرؽ بيف 
 المتكسطيف

قيمة )ت( 
 المحسكبة 

 Pقيمة 

مستكم 
 الداللة

 ع± -س ع± -س

نية
لبد
ت ا

غيرا
لمت
ا

 

نمسكف لالستجابة الحركية 
 االنتقالية

 0.30 2.13 0.39 2.70 1.80 0.28 2.19 ث

 879. -154. -0.01 0.16 2.16 0.15 2.15 سـ الكثب العريض مف الثبات

 464. 739. -0.38 1.60 19.54 1.58 19.92 ـ رمي كرة سمة

 641. -470. -0.45 3.01 34.30 3.05 33.85 عدد ث25تمرير كرة عمى حائط 

 

سية
سا
 األ
رات
ميا
ال

 

 855. -184. 0.15 2.67 6.80 2.48 6.65 درجة اإلرساؿ مف أسفؿ 

 373. -901. -0.60 2.11 4.30 2.11 3.70 درجة التمرير مف اعمي

 860. -178. -0.20 3.52 9.00 3.58 8.80 درجة التمرير مف أسفؿ

الفركؽ اإلحصائية الختبار )ت( في القياس القبمي لمتغيرات في المتغيرات البدنية ( داللة 5يكضح جدكؿ )
 >  Pكتعمـ بعض الميارات األساسية في الكرة الطائرة بيف المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية. حيث أف قيمة 

تغيرات في جميع المتغيرات قيد البحث مما يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللو إحصائية في الم 1,15
البدنية كتعمـ بعض الميارات األساسية في الكرة الطائرة بيف المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية كيعني ذلؾ تكافؤ 

 المجمكعتيف قبؿ إجراء التجربة.
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 أدكات ك كسائؿ جمع البيانات :  -ثامنان 

 المسح المرجعي:   -أ

إليػػو مػف الدراسػػات كالمراجػع كالبحػػكث قػاـ الباحثػاف بػػإجراء المسػح المرجعػػة فػة حػػدكد مػا تػػـ التكصػؿ 
  -العممية كالشبكة الدكلية لممعمكمات )اإلنترنت( كذلؾ بيدؼ :

 تحديد الشكؿ العاـ ليذا النكع مف البحكث ككيفية تطبيقو. -
 تحديد التصميـ التجريبة المناسب الذم يحقؽ أىداؼ البحث. -
 تجييز اإلطار النظرم لمبحث .  -
 نات.تصميـ استمارات تسجيؿ البيا -
 المعرفية( التة سيتـ استخداميا .-الميارية-الكقكؼ عمى االختبارات )البدنية -
 البرنامج التعميمة.تحديد مككنات كأجزاء كزمف  -

 
 استمارات استطالع رأم الخبراء: -ب

 قاـ الباحثاف بإعداد استمارات استطالع رأل الخبراء لتحديد :

 ة كاالختبارات المناسبة ليا . مككنات المياقة البدنية الخاصة بالكرة الطائر  -
 أنسب االختبارات الميارية فى الكرة الطائرة لمميارات قيد البحث .  -
 تحديد مككنات كأجزاء كزمف البرنامج التعميمة.  -

 
 األدكات كاألجيزة المستخدمة في البحث : -جػ 

 ممعب كرة طائرة .

 كرات طائرة .

 عالمات الصقة.

 قطع ممكنو مف الطباشير.

 ـ.9مدرجة مف الخشب مسطرة 

 كرات سمة .

 بساط .

 مقعد سكيدل .

 جياز الريستاميتر لقياس الطكؿ "بالسنتيميتر.

 ميزاف طبة لقياس الكزف "بالكيمكجراـ.
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 :ستخدمة قيد البحث االختبارات الم -د

 االختبارات البدنية : -
تػػـ تحديػػد أىػػـ مككنػػات المياقػػة البدنيػػة الخاصػػة لمميػػارات األساسػػية بػػالكرة الطػػائرة كالتػػة تتناسػػب مػػع 
المرحمػػػة السػػػنية قيػػػد البحػػػث كأفضػػػؿ االختبػػػارات البدنيػػػة التػػػة تقيسػػػيا مػػػف خػػػالؿ اسػػػتمارة اسػػػتطالع آراء 

 الخبراء.

% فػأكثر 22تيار االختبػارات البدنيػة التػى تقيسػيا كالتػة حصػمت عمػى نسػبة كقد ارتضى الباحثاف باخ
 بناء عمى استطالع آراء الخبراء ككانت كاآلتة :

 : اختبار نمسكف لالستجابة الحركية االنتقالية. سرعة رد الفعؿ -
 : اختبار الكثب العريض مف الثبات. لمرجميف القكة المميز بالسرعة -
 :اختبار رمى كرة سمة.راعيفلمذ القكة المميز بالسرعة -
 ث . 35: اختبار تمرير كرة الطائرة عمى الحائط لمدة  التكافؽ -

 

 االختبارات الميارية : -
 تحديد الميارات األساسية  قيد البحث كاالختبارات الخاصة بيا:  -أ

المقػرر قاـ الباحثاف باختيػار ميػارات الكػرة الطػائرة لطػالب الفرقػة األكلػى مػف خػالؿ تكصػيؼ المنيػاج 
ـ( 3293 – 3295عمػػييـ مػػف خػػالؿ )نمػػكذج تكصػػيؼ المقػػرر( الخػػاص بالفرقػػة األكلػػى لمعػػاـ الجػػامعة)

 ككانت كاألتة :

 اإلرساؿ مف أسفؿ األمامة المكاجو . -
 اإلرساؿ مف أعمى مكاجو )التنس( . -
 التمرير مف أعمى لثماـ . -
 التمرير مف أسفؿ باليديف معا . -

 شريط قياس.

 حائط مناسب .

 ساعة ايقاؼ .

 سـ . 52مقعد بأرتفاع 

 كاميرا فيديك.

 كاميرا ديجتاؿ .

 أجيزة الحاسب االلى .
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المياريػػػة كالتػػػة تقػػػيس مسػػػتكل ميػػػارات الكػػػرة الطػػػائرة قيػػػد البحػػػث كقػػػد تػػػـ تحديػػػد أنسػػػب االختبػػػارات 
كتتناسب مع المرحمة السػنية قيػد البحػث مػف خػالؿ اسػتمارة اسػتطالع أراء الخبػراء . كقػد ارتضػى الباحثػاف 

% فػأكثر بنػاء عمػى 22باختيار االختبارات الميارية لميارات الكػرة الطػائرة قيػد البحػث التػة حصػمت عمػى 
 الخبراء . كىى كما يمة : استطالع أراء

 لثرساؿ .AAPHERميارة اإلرساؿ مف أسفؿ االمامى المكاجو : اختبار  -
 ميارة التمرير مف أسفؿ باليديف : اختبار دقة التمرير مف أسفؿ إلى الحائط. -
 ميارة التمرير مف أعمى لألماـ : اختبار التمرير المتكرر إلى الحائط . -

 

 ختبارات المستخدمة قيد البحث: المعامالت العممية لال  -تاسعان 

 المعامالت العممية لالختبارات البدنية : -1

ـ ، 2/92/3295ـ إلػى 22/3/3295بإجراء المعامالت العممية لالختبػارات البدنيػة فػة الفتػرة مػف  تـ
 كذلؾ عمى عينة أخرل غير عينة البحث كمف نفس مجتمع البحث كذلؾ كفقان لمايمى 

 ية:صدؽ االختبارات البدن -

تـ حساب صدؽ االختبارات البدنية عف طريؽ صدؽ التمايز )مجمكعػة مميػزة كمجمكعػة غيػر مميػزة( 
كذلؾ بتطبيؽ االختبار عمى مجمكعة مف الطالب المتميزيف يمارسكف المعبػة فػة أنديػة رياضػية كمجمكعػة 

، كػػؿ مجمكعػػة ( طػػالب 92مػػف الطػػالب تػػـ اختيػػارىـ بطريقػػة عشػػكائية كخػػارج العينػػة األساسػػية كقكاميػػا )
( معامػػػػػؿ صػػػػػدؽ التمػػػػػايز 3ـ ، كيكضػػػػػح جػػػػػدكؿ ) 22/3/3295( طػػػػػالب ، يػػػػػـك األربعػػػػػاء المكافػػػػػؽ 5)

 لالختبارات البدنية. 

 ثبات االختبارات البدنية: -

تـ حساب معامؿ ثبات االختبارات البدنية عف طريؽ تطبيؽ االختبارات عمػى مجمكعػة مػف الطمبػة تػـ 
( طػػالب، يػػـك 92مجتمػػع البحػػث كخػػارج العينػػة األساسػػية كقكاميػػا ) اختيػػارىـ بطريقػػة عشػػكائية مػػف نفػػس

عػػادة تطبيقيػػا عمػػى نفػػس الطمبػػة مػػرة أخػػرل بعػػد مضػػى أسػػبكع مػػف 9/92/3295الخمػػيس المكافػػؽ  ـ ، كا 
ـ ، لحسػػاب معامػػؿ ثبػػات االختبػػارات البدنيػػة كيػػدؿ 2/92/3295التطبيػػؽ األكؿ ، يػػـك الخمػػيس المكافػػؽ 
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التطبيؽ األكؿ كدرجات التطبيؽ الثانة عمى معامؿ ثبات االختبػارات البدنيػة، معامؿ االرتباط بيف درجات 
 ( ثبات الختبارات البدنية.1كيكضح جدكؿ )

 المعامالت العممية لالختبارات الميارية : -2

ـ 22/3/3295تـ بإجراء المعامالت العممية لالختبارات الميارية فة الفترة  مف يـك األربعػاء المكافػؽ 
ـ ، كذلؾ عمى عينة أخرل خارج عينة البحث  كمف نفس مجتمع 2/92/3295الخميس المكافؽ إلى  يكـ 

 البحث كذلؾ كفقان لمايمة :

 صدؽ االختبارات الميارية : -

تػػػـ حسػػػاب صػػػدؽ االختبػػػارات المياريػػػة عػػػف طريػػػؽ صػػػدؽ التمػػػايز )مجمكعػػػة مميػػػزة كمجمكعػػػة غيػػػر 
ب المتميػػزيف يمارسػػكف المعبػػة فػػة أنديػػة رياضػػية مميػػزة( كذلػػؾ بتطبيػػؽ االختبػػار عمػػى مجمكعػػة مػػف الطػػال

( طػالب ، كػػؿ 92كمجمكعػة مػف الطػالب تػـ اختيػػارىـ بطريقػة عشػكائية كخػارج العينػػة األساسػية كقكاميػا )
( معامؿ صدؽ التمايز 3ـ ، كيكضح جدكؿ )9/92/3295( طالب ،  يكـ الخميس المكافؽ 5مجمكعة )

 لالختبارات الميارية.

 الميارية: ثبات االختبارات -

تـ حساب معامؿ ثبػات االختبػارات المياريػة عػف طريػؽ تطبيػؽ االختبػارات عمػى مجمكعػة مػف الطمبػة 
( طػالب، يػـك 92تـ اختيارىـ بطريقة عشػكائية مػف نفػس مجتمػع البحػث كخػارج العينػة األساسػية كقكاميػا )

عػػادة تطبيقيػػا عمػػى نفػػس الطمبػػة مػػرة أخػػرل 22/3/3295األربعػػاء المكافػػؽ  بعػػد مضػػى أسػػبكع مػػف ـ ، كا 
ـ ، لحسػػاب معامػؿ ثبػػات االختبػارات المياريػػة كيػػدؿ 2/92/3295التطبيػؽ األكؿ ، يػػـك الخمػيس المكافػػؽ 

معامؿ االرتباط بيف درجات التطبيؽ األكؿ كدرجات التطبيؽ الثانة عمى معامؿ ثبات االختبارات الميارية 
 ( ثبات االختبارات الميارية. 1، كيكضح جدكؿ )
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 (6)جدكؿ 

 المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كمعامؿ الصدؽ لالختبارات المستخدمة 

 (5=2=ف1)ف  

لداللػػة الطػػرفيف بػػيف المجمكعػػة  1,15( أف معامػػؿ الصػػدؽ داؿ إحصػػائيا عنػػد مسػػتكم داللػػة 6يكضػػح جػػدكؿ )
ممػا يشػير إلػى  (1.965، 1.847المتميزة كالمجمكعة الغير متميزة حيث بمغػت قيمػة معامػؿ الصػدؽ مػا بػيف )

 أف االختبارات تقيس ما كضعت مف أجمو.
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 (7جدكؿ )

ثبات المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كمعامؿ االرتباط لالختبارات البدنية كالميارات األساسية المستخدمة 
 االختبارات المستخدمة قيد البحث

 (11)ف=            

 البيانات اإلحصائية   

 اراتاالختب          

كحدة 
 القياس

 تطبيؽ االختبار
أعاده تطبيؽ 
معامؿ  االختبار

 االرتباط

 Pقيمة 
مستكم 
 ع± س ع± س الداللة

 **0.000 **951. 0.34 2.22 0.31 2.17 ث نيمسكف لالستجابة الحركية  سرعة رد الفعؿ

القكة المميزة 
 بالسرعة

 **0.000 **960. 0.17 2.21 0.16 2.19 سـ الكثب العريض مف الثبات

 **0.000 **985. 1.29 19.77 1.16 19.67 ـ رمي كرة سمة

 **0.000 **989. 2.68 34.50 2.50 34.30 عدد ث25تمرير كرة عمى حائط  التكافؽ

أداء الميارات 
 األساسية

 **0.000 **987. 2.96 7.90 2.95 7.60 درجة اإلرساؿ مف أسفؿ 

 **0.000 **971. 1.73 5.90 1.77 5.70 درجة التمرير مف اعمي 

 **0.000 **993. 3.68 10.20 3.65 10.00 درجة التمرير مف أسفؿ

( بداللة الطرفيف حيث أف 1.11( أف معامؿ االرتباط داؿ إحصائيا عند مستكم داللة )7يكضح جدكؿ )     
،  1.951ما بيف) كقد تراكحت قيمة معامؿ االرتباط لالختبارات البدنية كالميارات األساسية P <1,15قيمة 

 ( مما يشير إلى ثبات ىذه االختبارات.1.989

 الدراسة االستطالعية  : -

طالب( مػف خػارج عينػة البحػث األصػمية  92تـ إجراء الدراسة االستطالعية األكلى عمى عينة قكاميا)
ـ عمػػػة عينػػػو الدراسػػػة االسػػػتطالعية، 33/3/3295ـ كحتػػػى الثالثػػػاء 31/3/3295فػػػة الفتػػػرة مػػػف األحػػػد 

 ذلؾ بيدؼ:ك 

 تحديد المعامالت العممية الخاصة باالختبارات المستخدمة فة البحث . -
 التأكد مف صالحية األدكات ك األجيزة المستخدمة فة قياسات البحث . -
 تجييز أماكف إجراء القياسات الخاصة بالبحث كاألماكف الخاصة بتطبيؽ البرنامج . -
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مػػدم مناسػػبتو لقػػدرات الطػػالب كمػػدم فيميػػـ تجريػػب اسػػتخداـ البرنػػامج التعميمػػة كالتعػػرؼ عمػػة  -
 كاستيعابيـ لو.

 القياس القبمي : -عاشران 

ـ 3295/  3/ 22قاـ الباحثاف بإجراء القياس القبمة لممجكعتيف)التجريبية ك الضابطة( يـك األربعاء  
 ات الميارية لمميارات قيد البحث.كذلؾ بتطبيؽ االختبار 

 التجربة األساسية:  -الحادل عشر

ـ ك حتػػة األحػػد     99/92/3295( أسػػابيع ، فػػة الفتػػرة مػػف األحػػد المكافػػؽ 3طبيػػؽ التجربػػة لمػػدة )تػػـ ت
كحػػػدة( فػػػة األسػػػبكع ، حيػػػث بمػػػغ زمػػػف الكحػػػدة التعميميػػػة  3ـ  بكاقػػػع كحػػػدتيف تعميميتػػػيف )99/3295/ 33
 ؽ( ساعة كنصؼ ، كقد راعى الباحثاف أف يتـ التدريس كاآلتة:32)

بيػػػة : قػػػاـ الباحثػػػاف بالتػػػدريس ليػػػا  باسػػػتخداـ الحاسػػػب اآللػػػة يػػػكمة )األحػػػد لممجمكعػػػة التجري بالنسػػػبة -
كالثالثاء( كذلؾ فة حجرة مجيزة بجػكار ممعػب الكػرة الطػائرة )بحيػث ال يتجػاكز الػزمف بػيف االنتقػاؿ مػف 

دقائؽ( حيث كػاف يػتـ تػدريس الكحػدة التعميميػة لجميػع الطػالب  1الحجرة المجيزة إلى الممعب أكثر مف 
 ة الباحثاف عف طريؽ أجيزة الحاسب اآللة.بكاسط

 
بالنسػػػػبة لممجمكعػػػػة الضػػػػابطة : قػػػػاـ الباحثػػػػاف بالتػػػػدريس ليػػػػا باسػػػػتخداـ األسػػػػمكب التقميػػػػدم ) أسػػػػمكب  -

األكامػػر(، يػػكمة )االثنػػيف كالخمػػيس( ، حيػػث كػػاف يػػتـ التػػدريس لجميػػع الطػػالب بكاسػػطة الباحثػػاف عػػف 
 طريؽ الشرح المفظة كالنمكذج العممة .

 
يػػػتـ التػػػدريس لممجمػػػكعتيف فػػػة نفػػػس الظػػػركؼ كبػػػنفس المحتػػػكل حيػػػث تػػػـ تكحيػػػد جػػػزء اإلحمػػػاء ككػػػاف  -

كاإلعداد البدنة كالتطبيؽ العممة كالختاـ لكؿ مف المجمكعتيف ، كلكف االختالؼ الكحيد كاف فة طريقة 
 تقديـ الجزء التعميمة مف الكحدة التعميمية .

 
 القياس البعدم :  -الثانى عشر

بعػد االنتيػاء مػف تطبيػؽ التجربػة بػإجراء القيػاس البعػدم لممجكعتيف)التجريبيػة ك الضػابطة ( قاـ الباحثػاف 
ـ ك ذلػؾ بتطبيػؽ االختبػارات المياريػة 11/2115/ 24ـ كحتى الثالثاء 11/2115/ 23في الفترة مف االثنيف 
 لمميارات قيد البحث.
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 المعالجات اإلحصائية:    -الثالث عشر

فػػػة حسػػػاب داللػػػة الفػػػركؽ   SPSSبرنػػػامج اإلحصػػػائة لمعمػػػكـ االجتماعيػػػة اسػػػتخدـ الباحثػػػاف حزمػػػة ال
 T-testاإلحصػػػائية بػػػيف القيػػػاس القبمػػػة كالبعػػػدم لممجمػػػكعتيف الضػػػابطة كالتجريبيػػػة باسػػػتخداـ اختبػػػار )ت(

 كمعامؿ االلتكاء

 عػرض النتائػج كمػناقشػتيا: -أكالن 

 عرض كمناقشة نتائج الفرض األكؿ : -9

 (8جدكؿ )

 القبمي كالبعدم لممجمكعة الضابطةبيف متكسطات القياسيف ركؽ اإلحصائية داللة الف

 في تعمـ بعض الميارات األساسية في الكرة الطائرة قيد البحث

 (21)ف=

 البيانات اإلحصائية   

 االختبارات

كحدة 
 القياس

الفرؽ بيف  المجمكعة الضابطة
ت( قيمة ) المتكسطيف

 المحسكبة 

 Pقيمة 

مستكم 
 الداللة

 القياس البعدم القياس القبمي

  ع± -س ع± -س

الميارات 
 األساسية

 **0.000 -20.52  -13.20 2.18 19.85 2.48 6.65 درجة اإلرساؿ مف أسفؿ 

 **0.000 -29.11 -24.65  3.69 28.35 2.11 3.70 درجة التمرير مف اعمي 

 **50.50v -50.84 0.000  3.96 59.30 3.58 8.80 درجة التمرير مف أسفؿ

 )داللة الطرفيف( 1.15عند مستكم داللة إحصائية  Z  ± =1.96قيمة  **

بيف القياسيف القبمي  لممجمكعة الضابطة( داللة الفركؽ اإلحصائية الختبار)ت( 8يكضح جدكؿ )      
التمرير  –مي التمرير مف أع -كالبعدم في تعمـ بعض الميارات األساسية في الكرة الطائرة ) اإلرساؿ مف أسفؿ

قيمة معنكية  في معظـ متغيرات البحث مما يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات P > 1,15مف أسفؿ(. حيث أف قيمة 
 داللو إحصائية بيف القياسيف القبمي كالبعدم لصالح القياس البعدم.

بي ألسمكب كيعزم الباحثاف ىذا التحسف في مستكل األداء الميارم لممجمكعة الضابطة إلي التأثير اإليجا    
األكامر  حيث يقـك المعمـ بشرح الميارة؛ أكالن بطريقة التقديـ النظرم إلي المتعمميف مما يؤدم إلي اكتساب 
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المتعمميف معمكمات كمعارؼ عف الميارة فتعمؿ ىذه المعمكمات عمى زيادة معرفتيـ بالميارة كمراحميا الفنية 
نفسو، كما يعزم الباحثاف التقدـ في مستكل األداء في  كذلؾ كيفية األداء ككذلؾ تؤثر عمى األداء الحركي

 مريناتالمجمكعة الضابطة إلي تأثير البرنامج التعميمي ذاتو كما يحتكيو مف خطكات تعميمية لمميارة، كالت
 البدنية التي تخدـ ىذه الميارة، ككذلؾ األدكات المساعدة في التعميـ. 

ـ( إلػػي أف المجػػاؿ المعرفػػي 1999الخػػكلي كمحمػػكد عنػػاف )ـ( أمػػيف 1996كيشػػير كػػؿ مػػف احمػػد الجمػػؿ )    
كثيؽ الصمة بالمجاؿ الحركػي، كلعػؿ مػا يؤكػد ذلػؾ تسػمية أكؿ مراحػؿ تعمػـ الميػارة باسػـ المرحمػة المعرفيػة، ثػـ 
يقػـك المعمػـ بػأداء النمػػكذج كفيػو يػتـ إدخػاؿ شػػكؿ األداء إلػي المتعممػيف بصػريان كيفيػػد أداء النمػكذج فػي معرفػػة 

عطػاء تغذيػة راجعػة لممػتعمـ ممػا يفيػد كيفية ا ألداء كشكمو كمتى يتـ التنفيذ ثـ يقـك المعمػـ بإصػالح األخطػاء، كا 
 (56:7( ، )84:4في تحسيف األداء كاكتساب معارؼ جديدة عف كيفية إصالح األخطاء.)

باسػتخداـ ـ( أف التػدريس 2112ميرفت عمي خفاجػة) -كمف ىذا المنطؽ تؤكد كؿ مف نكاؿ إبراىيـ شمتكت     
أسػػػمكب األكامػػػر يػػػؤدم إلػػػى زيػػػادة مسػػػتكل الفػػػرد نتيجػػػة لمممارسػػػة  كاألداء المتكػػػرر كاالسػػػترجاع  المباشػػػر 

 (   81: 21لممعمكمات أثناء عممية التعمـ .)

( احمػػد رخػػا    16ـ( )2114(، محمػػد جػػزر)5ـ()2113كيتفػػؽ ذلػػؾ مػػع مػػا أشػػار إليػػو كػػؿ احمػػد عاشػػكر )     
ية تعمـ كتعمـ الميارات ك زيادة مستكل األداء تػتـ مػف خػالؿ التعػرؼ عمػى الميػارة (، عمى أف عمم3ـ()2111)

 أكالن ثـ الممارسة ك التدريب عمييا.

كممػػا سػػبؽ نجػػد أنػػو تحقػػؽ الفػػرض األكؿ لمبحػػث قػػد تحقػػؽ ك الػػذم يػػنص عمػػى أنػػو تكجػػد فػػركؽ دالػػة      
ة فػي تعمػـ بعػض الميػارات األساسػية فػي إحصائيا بيف متكسطات القياسػيف القبمػي كالبعػدم لممجمكعػة الضػابط

 الكرة الطائرة قيد البحث ك لصالح القياس البعدم.
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 عرض كمناقشة نتائج الفرض الثاني : -2

 (9جدكؿ )

 القبمي كالبعدم لممجمكعة التجريبيةبيف متكسطات القياسيف داللة الفركؽ اإلحصائية 

 رة قيد البحثفي تعمـ بعض الميارات األساسية في الكرة الطائ 

 (21)ف=

 البيانات اإلحصائية       

 

 االختبارات

كحدة 
 القياس

 المجمكعة التجريبية
الفرؽ بيف 
 المتكسطيف

ت( قيمة )
 المحسكبة 

 Pقيمة 

مستكم 
 الداللة

 القياس البعدم القياس القبمي

 ع±  -س ع±  -س

الميارات 
 األساسية

 **0.000 -21.89 -21.45 3.06 28.25 2.67 6.80 درجة اإلرساؿ مف أسفؿ 

 **0.000 -25.13 -32.10 4.63 36.40 2.11 4.30 درجة التمرير مف اعمي 

 **0.000 -41.15 62.70 6.78 71.70 3.52 9.00 درجة التمرير مف أسفؿ

 )داللة الطرفيف( 1.15عند مستكم داللة إحصائية  Z  ± =1.96قيمة  **

بيف القياسيف القبمي  لممجمكعة التجريبيةلة الفركؽ اإلحصائية الختبار)ت( ( دال 9يكضح جدكؿ )           
التمرير  –التمرير مف أعمي  -كالبعدم في تعمـ بعض الميارات األساسية في الكرة الطائرة) اإلرساؿ مف أسفؿ 

ذات  قيمة معنكية في معظـ متغيرات البحث مما يدؿ عمى كجكد فركؽ P > 1,15مف أسفؿ(. حيث أف قيمة 
 داللو إحصائية بيف القياسيف القبمي كالبعدم لصالح القياس البعدم.

( ك ذلؾ ألنيا ساعدت  vكيعزم الباحثاف الفرؽ بيف القياسيف إلى تأثير استخداـ خرائط الشكؿ  )      
الطالب عمى الفيـ الجيد لمميارات  ك استيعابيا بصكرة أفضؿ كما أنيا أدت إلى تنمية ك تحسف األداء 

 لميارم لمطالب في الميارات قيد البحث .ا

ـ( إلى أف التعمـ الناجح يعتمد عمى الكشؼ، 1997كيشير كؿ مف محمد حسانيف كحمدم عبدالمنعـ )      
كالتجريب، كالممارسة، كتزكيد الممارس بالمعمكمات كالمعارؼ المتعمقة بنكع النشاط الرياضي الممارس، الذم 

ات الحركية، كما أف النجاح الحقيقي لمرياضي يتأكد في الجمع بيف الممارسة ينتج مف خالؿ ممارستو لمميار 
لمنشاط كالمعرفة، أم أف المجاؿ المعرفي يجب أف يسير جنبان إلى جنب مع المجاؿ الحركي كالنفسي كالعاطفي 

 (261: 19كاف يمـ كؿ رياضي بالمعمكمات كالمعارؼ الرياضية التي تخص النشاط الرياضة التي يمارسو.  )
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ـ(عمى أف عممية التعمـ 2117ـ( ، زكى حسف )2116كيؤكد كؿ مف عبد العاطى السيد كخالد زيادة )     
الحركى لألداء الميارل ىى عممية تعميمية بدنية عقمية نفسية فنية ، حيث يمعب فييا الجانب المعرفى دكران 

منشكد كينجح المعمـ فى تحقيؽ ىذا اليدؼ رئيسيان إلتماـ ىذه العممية بنجاح حتى يصؿ المتعمـ إلى ىدفو ال
لممتعمـ ، كيتـ ذلؾ عف طريؽ التصكر العقمى كتركيز االنتباه كقراءة النكاحى الفنية كمشاىدة النماذج كاألفالـ 

(.12 :89 ( ، )11 :31 ) 

   محمد زغمكؿ ،        ، ( 8ـ () 2117جماؿ خميؿ )كيتفؽ ذلؾ مع ما تكصمت إلية دراسات كؿ مف       
حيث ( 2ـ()2113احمد السيد كآخركف )  (،14ـ ()2112عبير حسف)( ،18ـ()2118دعاء محي الديف  )

( ليا تأثير إيجابي في مستكل التحصيؿ المعرفي كالمعارؼ كسرعة  vخرائط الشكؿ ) تكصمت إلى أف استخداـ 
تقاف بعض الميارات األ  ساسية قيد البحث .استدعاء المعمكمة لدل الطالب مما ساعد في سرعة تعمـ كا 

كمما سبؽ نجد أف الفرض الثاني لمبحث ك الذم ينص عمى أنو تكجػد فػركؽ دالػة إحصػائيا بػيف متكسػطات     
القياسػػيف القبمػػي كالبعػػدم لممجمكعػػة التجريبيػػة فػػي تعمػػـ الميػػارات األساسػػية قيػػد البحػػث  فػػي الكػػرة الطػػائرة ك 

 لصالح القياس البعدم قد تحقؽ .

 الفرض الثالث :عرض كمناقشة  -3

 (11جدكؿ )

 داللة الفركؽ اإلحصائية في القياس البعدم لممجمكعتيف الضابطة كالتجريبية

 في تعمـ بعض الميارات األساسية في الكرة الطائرة  

 (21=2= ف1)ف          

 البيانات اإلحصائية

 

 االختبارات

كحدة 
 القياس

 المجمكعة التجريبية المجمكعة الضابطة
الفرؽ بيف 

 لمتكسطيفا
قيمة )ت( 
 المحسكبة

 Pقيمة 

 ع± -س ع± -س مستكم الداللة

الميارات 
 األساسية

 **0.000 -10.00 -8.40 3.06 28.25 2.18 19.85 درجة اإلرساؿ مف أسفؿ

 **0.000 -6.08 -8.05 4.63 36.40 3.69 28.35 درجة التمرير مف اعمي

 **0.000 -7.06 -12.40 6.78 71.70 3.96 59.30 درجة التمرير مف أسفؿ
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( داللػػة الفػػركؽ اإلحصػػائية الختبػػار )ت( فػػي المتغيػػرات المياريػػة فػػي الكػػرة الطػػائرة بػػيف 11يكضػػح جػػدكؿ )    
قيمة معنكية في جميع المتغيرات قيػد البحػث ممػا  P  <1,15المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية. حيث أف قيمة 

يف المجمػكعتيف الضػابطة كالتجريبيػة فػي القيػاس البعػدم  كلصػالح يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللو إحصائية ب
 المجمكعة التجريبية.

كيعػػزم الباحثػػاف تقػػدـ طػػالب المجمكعػػة التجريبيػػة عمػػى طػػالب المجمكعػػة الضػػابطة فػػي القياسػػات البعديػػة      
ضػػابطة ، حيػػث لممجمكعػػة التجريبيػػة دكف ال (  vباسػػتخداـ  خػػرائط الشػػكؿ ) لمتغيػػرات البحػػث نتيجػػة لمتػػدريس 

ساعدت عمى سرعة تكصيؿ المادة العممية لمطالب كتكفير عامػؿ الدافعيػة كالتشػكيؽ أثنػاء عمميػة الػتعمـ بصػكرة 
 أفضؿ .

( كػػأداة تعميميػػة فػػي التػػدريس ليػػا أىميػػة (vـ( إلػػي أف اسػػتخداـ خػػرائط الشػػكؿ 2114كيشػػير فػػؤاد قػػالدة )    
كؿ عمػي المعرفػة كتزيػد مػف عمميػة الفيػـ كالتفكيػر فعنػدما بالغة ألنيػا تسػاعد الفػرد عمػي تسمسػؿ عمميػة الحصػ

( يػػتـ عػػرض المعمكمػػات عمػػي الطالػػب بطريقػػة متسمسػػمة كمػػف خػػالؿ تحديػػد (vنعػػرض الػػدرس بخريطػػة الشػػكؿ 
المفاىيـ كالمبادئ المكجكدة بالدرس كفيـ الطالب لألحداث، كاألشياء كيتـ عمػؿ التسػجيالت كالتحػكيالت فيكػكف 

 ( 58:15مرحمة فيمو لمدرس بطريؽ تعميمية فعالة.)  قد كصؿ الطالب إلي

ـ( عمػػى أف اسػػتخداـ 2111ـ( ، حسػػيف منسػػي )2119كمػػا يؤكػػد كػػؿ مػػف عػػادؿ سػػالمو كسػػمير سػػالـ )    
( تعطى صكره شػاممة عػف المكضػكع المػراد تعممػو، كتجمػع أكبػر قػدر ممكػف مػف المعمكمػات v خريطة الشكؿ ) 

انات كالمعمكمات، لتػذكر األشػياء المرتسػمة فػي األذىػاف ، كتنمػى الميػارات في كرقة كاحدة مما يسيؿ تذكر البي
المتعممة لتكضػيح البيانػات كالمعمكمػات المككنػة لممكضػكع، كمػا أنيػا تقمػؿ مػف الكممػات المسػتخدمة فػي عػرض 

 (65:9( )113:13الدركس فتساعد عمى شدة التركيز، كيسيؿ فيمو بكضكح مف قبؿ المتعمميف.)

 ( 2006 )      جالديػيس مايكػؿ ذه النتػائج مػع نتػائج الدراسػات التػي قػاـ بيػا كػؿ مػف كتتفػؽ ىػ     
(Gilades  (21 ، ) ( سػيرينا مػارثفMarthen Serina ( )2008( )23، ) ( 2118أمػاني عػدلي)( 6)ـ 
التػي ( 11ـ ()2114صفاء أبك سنة  ) ، ( 2ـ()2113احمد السيد كآخركف  ) (،14ـ ()2112عبير حسف )

ككسػػيمة تعميميػة لالرتقػػاء  ( بكاسػػطة الحاسػب اآللػي vخػػرائط الشػكؿ ) إلػى التػػأثير اإليجػابي السػتخداـ  تكصػمت
بمسػػتكم  بعػػض الميػػارات األساسػػية لمكػػرة الطػػائرة قيػػد البحػػث كذلػػؾ نتيجػػة لمػػتعمـ الجيػػد ك اإلدراؾ الحركػػي ك 

فػػي ككنيػػا  ( vرائط الشػػكؿ ) خػػالعقمػػي  لمميػػارات بشػػكؿ أفضػػؿ مػػف األسػػمكب التقميػػدم كذلػػؾ لمػػا تتمتػػع بػػو 
 .  إستراتيجية فعالة إستراتيجية فعالة
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ك مما سبؽ نجد أف الفرض الثالث لمبحث ك الذم ينص عمى أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيا بػيف متكسػطات     
قيػػد البحػػث ك  فػػي تعمػػـ بعػػض الميػػارات األساسػػية فػػي الكػػرة الطػػائرةالفػػركؽ لممجمػػكعتيف التجريبيػػة كالضػػابطة 

 ح المجمكعة التجريبية قد تحقؽ.لصال

 االستنتاجات :  -أكالن 

أثػر  األسػمكب المتبعػػة ) أسػمكب األكامػػر ( تػأثيراي إيجابيػػان عمػى مسػتكل تعمػػـ بعػض الميػػارات األساسػية فػػي  -9
 الكرة الطائرة ) قيد البحث ( لدل المجمكعة الضابطة .

الميارات األساسػية فػي الكػرة الطػائرة  ) قيػد البحػث ( ( تأثيران إيجابيان عمى تعمـ بعض vأثرت خرائط الشكؿ ) -2
 لدل المجمكعة التجريبية .

(عمػػى المجمكعػػة الضػػابطة vتفكقػػت المجمكعػػة التجريبيػػة التػػي تػػـ التػػدريس ليػػا باسػػتخداـ خػػرائط الشػػكؿ ) -4
د التػػي تػػـ التػػدريس ليػػا بػػا األسػػمكب المتبعػػة ) أسػػمكب األكامػػر ( فػػي تعمػػـ بعػػض الميػػارات األساسػػية ) قيػػ

 البحث ( في الكرة الطائرة .

 التكصيات : -ثانيان 

( فػػي تعمػػـ الميػػارات األساسػػية فػػي الكػػرة الطػػائرة ) اإلرسػػاؿ مػػف أسػػفؿ vضػػركرة اسػػتخداـ خػػرائط الشػػكؿ ) – 9
التمريػر مػف أسػفؿ باليػديف ( لطػالب الفرقػة األكلػى بكميػات التربيػة  –التمرير مػف أعمػى لألمػاـ –األمامي 

 الرياضية .

رة تػػكفير أجيػػزة الحاسػػب اآللػػي بكميػػات التربيػػة الرياضػػية السػػتخداميا فػػي نجػػاح العمميػػة التعميميػػة ضػػرك  – 2
 لممعبة الكرة الطائرة بصفة خاصة ك باقي األنشطة الرياضية بصفو عامة .

( بكاسػطة الحاسػب اآللػي  vضركرة االىتماـ بتصميـ ك إنتاج برمجيات تعميمية باستخداـ خػرائط الشػكؿ )  – 3
 إشراؼ المتخصصيف في المجاؿ الرياضي ك في مجاؿ البرمجة . تحت

ضركرة عمؿ دكرات لمسادة أعضاء ىيئة التدريس ك معاكنييـ بكميات التربية الرياضية حػكؿ كيفيػة إعػداد  – 4
 ( بكاسطة الحاسب اآللي داخؿ العممية التعميمية. vاستخداـ خرائط الشكؿ ) 

( بكاسػػطة الحاسػػب اآللػػي فػػي  vسػػات حػػكؿ اسػػتخداـ خػػرائط الشػػكؿ ) إجػػراء المزيػػد مػػف البحػػكث ك الدرا – 5
 مجاالت التربية الرياضية ك البدنية المختمفة .
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 قائمة المراجع 

 المراجع العربية : -أكالي 

ـ(، استخداـ الكسائط الفائقة ككسيمة لتعميـ الضربة الساحقة في الكرة الطائرة، 2114إجالؿ عمي حسف:) -9
 ، الجزء الثالث، مجمة كمية التربية الرياضية، أسيكط.18بحث منشكر، العدد 

ـ(، التفاعؿ بيف خريطة الشكؿ 2113احمد البيي السيد ،  فاطمة عبده محمد، إحساف محمكد إبراىيـ:) -2
(V ،كاألساليب المعرفية كتأثيرىا عمي تنمية ميارات التربية الفنية لدم تالميذ المرحمة اإلعدادية ) مجمة

 .( جامعة المنصكرة31بحكث التربية النكعية ، العدد)

ـ(، تأثير استخداـ أسمكبي الييبرفيديك كالييبرميديا عمى درجة أداء بعض 2111أحمد حسف رخا:) -3
الميارات األساسية في المالكمة لطالب كمية التربية الرياضية ، رسالة دكتكراه غير منشكرة، كمية التربية 

 سعيد لمبنيف ، جامعة قناة السكيس .الرياضية ببكر 

 ـ(،معجـ المصطمحات التربكية المعرفية ،عالـ الكتب، القاىرة.1996أحمد حسنيف الجمؿ) -4

ـ(، مقارنة اسمكبى التطبيؽ الذاتى متعدد  المستكيات عمى بعض الميارات 2112أحمد يكسؼ عاشكر:) -5
السمة، رسالة دكتكراه غير منشكرة، كمية التربية األساسية كالصفات البدنية الخاصة لممبتدئيف فى كرة 

 الرياضية ببكرسعيد لمبنيف، جامعة قناة السكيس.

( عمى نكاتج التعمـ لبعض الميارات Vـ( تأثر استخداـ خريطة الشكؿ  )2118أماني عبدالمنعـ عدلي:) -6
لتربية الرياضية لمبنيف ، األساسية لكرة السمة لممرحمة اإلعدادية، رسالة ماجستير، غير منشكرة، كمية ا

 جامعة حمكاف ، القاىرة.

ـ(، المعرفة الرياضية "اإلطار المفاىيمى، اختبارات 1999لي،  محمكد عبد الفتاح عناف:)أميف أنكر الخك  -7
 المعرفة الرياضية ، دار الفكر العربي، القاىرة.

ـ بعض الميارات األساسية في (عمى تعميVـ (، تأثير استخداـ خريطة الشكؿ )2117جماؿ حسف خميؿ:) -8
 كرة السمة ، رسالة ماجستير، غير منشكرة ، كمية التربية الرياضية لمبنيف ، جامعة حمكاف.

 ـ(، تصميـ التدريس، دار الكندل ،عماف، االردف.2111حسيف منسي:) -9

 اإلسكندرية. ـ(، الكرة الطائرة الجكانب الميارية كالخططية، منشأة الشنيابى،2117زكى محمد حسف:) -11

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=0.&SearchText1=%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9+%d8%a8%d8%ad%d9%88%d8%ab+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b9%d9%8a%d8%a9+-+%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9.+
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=0.&SearchText1=%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9+%d8%a8%d8%ad%d9%88%d8%ab+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b9%d9%8a%d8%a9+-+%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9.+
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=0.&SearchText1=%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9+%d8%a8%d8%ad%d9%88%d8%ab+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b9%d9%8a%d8%a9+-+%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9.+


- 57 - 
 

( عمي الجانب المعرفي V(،تأثير برمجية تعميمية معدة بخرائط الشكؿ )2114صفاء أحمد لطفي:) -11
 كالميارم لبعض ميارات كرة اليد،رسالة ماجستير،كمية التربية الرياضية، جامعة طنطا.

فى الكرة الطائرة ، مكتبة شجرة ـ(، نظريات تطبيقية 2113عبد العاطى السيد ، خػػالػػد مػػحػػػمػد زيػػػادة:) -12
 الدر، المنصكرة .

ـ(، طرائؽ التدريس العامة معالجة تطبيقية معاصرة، دار الثقافة 2119عادؿ سالمة، سمير سالـ:) -13
 لمنشر، عماف .

( عمى مستكل التحصيؿ الدراسي  vـ(، تأثير استخداـ خرائط الشكؿ ) 2112عبير حسف أبكرحاب:) -14
( ،المجمة العممية لمبحكث 24حركية لطالب كمية التربية الرياضية ببكرسعيد ، العدد )لمقرر التربية ال

 كالدراسات في التربية الرياضية ،كمية التربية الرياضة جامعة بكرسعيد .

 ـ(،األساسيات في تدريس العمـك ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية .2114فؤاد سميماف قالدة:) -15

ـ(، تأثير برنامج تعميمي باستخداـ الحاسب اآللي عمى مستكل التحصيؿ 2114زر:)محمد أحمد ج -16
المعرفي كأداء بعض الميارات األساسية في الكرة الطائرة ، رسالة ماجستير، غير منشكرة، كمية التربية 

 الرياضية جامعة المنصكرة.

نكلكجيا التعميـ كأساليبيا في التربية ـ(،تك2111مػػحػمػػد سػعػػد زغػػمػػكؿ ، مكاـر حممي أبك ىرجو :) -17
 الرياضية، مركز الكتاب لمنشر، القاىرة.                       

( في Vـ(، تأثير أسمكب خريطة الشكؿ )2118مػػحػمػػد سػعػػد زغػػمػػكؿ ، دعاء محمد محي الديف: ) -18
قة القرفصاء لدم تمميذات الحمقة المستكم الفني كالرقمي كالتحصيؿ المعرفي لمسابقة الكثب الطكيؿ بطري

 ، يكنيو، طنطا. 12الثانية مف التعميـ األساسي ، المجمة العممية لعمـك التربية الرياضية ،العدد

ـ(، األسس العممية لمكرة الطائرة  بدني، 1997محمد صبحي حسانيف   ،حمدم عبد المنعـ أحمد: ) -19
 لقاىرة .ميارل ، معرفي، نفسي، تحميمي ، مركز الكتاب، ا

ـ(،طرؽ التدريس في التربية الرياضية،  2112نكاؿ إبراىيـ شمتكت، مػػيػرفػت عمػػى خػػفػػاجػػػة:) -21
 "التدريس لمتعميـ كالتعمـ"، الجزء الثاني، مكتبة كمطبعة اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية.
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