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 المستخلص:

تجلت أهمية البحث بالنهوض بلعبة الكرة الطائرة بالشكل الصحيح من خالل  

األمثل للتمرينات التعليمية المطلوبة  تعلم المهارات األساسية المهمة وفق االستخدام 

ومنها التمرين الثابت وهنا نضع معلومة علمية عن دور هذا التمرين وإشكاله 

المختلفة التي تعتمد على محددات منها المسافة واالتجاه بين معلمينا ومربينا في 

  تحقيق النتائج الجيدة والمتقدمة بلعبة الكرة الطائرة.

تمرينات تعليمية ثابتة وفق متغيري المسافة واالتجاه في وضع وكانت أهداف البحث:

 تعلم بعض المهارات األساسية بالكرة الطائرة للمبتدئين .

وقد اعتمدت الباحثة المنهج التجريبي لمالئمة طبيعة المشكلة , وبعد تطبيق الوسائل 

 اإلحصائية 

في تعلم  تأثيراالتجاه له :التمرين الثابت وفق متغيري المسافة وكانت أهم االستنتاجات

 بعض المهارات األساسية بالكرة الطائرة للطلبة المبتدئين .

التماارين الثاباات وفااق متغيااري المسااافة واالتجاااه لمااا لااه ماان اعتماااد وتممم التوةممية بمم :

 في تعلم بعض المهارات األساسية بالكرة الطائرة للطلبة المبتدئين. تأثير
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The Effect of Confirmed Exercises according to Variables of 

Distance and Direction in Learning Some Volleyball Basic 

Skills for Beginners 

Assist. Inst. Maha Ahmed Aboud 

General Directorate of Education-Diyala  

Shifta'a Primary School 

Abstract: 

     The importance of this research lies in developing the sport 

of volleyball in an appropriate way through learning important 

basic skills within the perfect usage of the wanted educational 

practices like confirmed exercises. By this the researcher puts a 

scientific information between the hands of teachers and 

educators on the role of this exercise and its different forms 

which depend on certain limitations like distance and direction 

in achieving advanced and good results of the volleyball game. 

The aims of this research were: putting confirmed exercises 

according to variables of distance and direction in learning some 

volleyball basic skills for beginners. 

   The researcher depended on an experimental method because 

of being suitable for the problem of research. After 

implementing statistical means, most important conclusions: 

confirmed exercises according to variables of distance and 

direction has an effect on learning some volleyball basic skills 

for beginners. 

 

    The following recommendations were suggested: depending 

on confirmed exercises according to variables of distance and 

direction because of having effect in learning some volleyball 

basic skills for beginners. 

 

 

 التعريف بالبحث: -0

 ه:مقدمة البحث وأهميت 0-0

تؤدي التربية دورا كبيرا بالتعليم والتربية التي يحتاجها أبناؤنا في بناء الجيل  

الصحيح والذي يعتمد عليه المجتمع في كافة مجالت الحياة منها الطبية والهندسية 

 واالجتماعية والتعليمية وحتى الرياضية.
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ياضية ونحن في صدد الممارسة الرياضية فان التعلم الحركي من العلوم الر 

المهمة التي تعمل على  االرتقاء بالمستوى الرياضي الصحيح , إذ من خالله يمكن 

تعلم األلعاب الرياضية المختلفة منها الفردية والفرقية إذ يتحكم بمحتويات اللعبة 

 والعمل على األداء الصحيح وفق مسار حركي منضبط الشكل واألداء .

رة التي تعد مهاراتها سهلة األداء لكن ومن هذه األلعاب الرياضية الكرة الطائ 

صعبة الممارسة األولية والتي تحتاج إلى تقنية عالية من التعلم إي استخدام التمرينات 

 الصحيحة وتطبيقها باألسلوب األمثل .

ورغم توفر األنواع المختلفة من التمرينات التعليمية إال إن بعض األنواع  

منه التمرين الثابت والذي يمكن تطبيقه وفق ربما يكون له تأثير مباشر بالتعلم 

 محددات منها المسافة واالتجاه.

وبذلك تبرز أهمية البحث بالنهوض بتعلم لعبة الكرة الطائرة بالشكل الصحيح  

من خالل تعلم المهارات األساسية المهمة وفق االستخدام األمثل للتمرينات التعليمية 

نضع معلومة علمية عن دور هذا التمرين  المطلوبة  ومنها التمرين الثابت وهنا

وإشكاله المختلفة التي تعتمد على محددات منها المسافة واالتجاه بين يدي معلمينا 

   ومربينا في تحقيق النتائج الجيدة والمتقدمة بلعبة الكرة الطائرة.

 

 مشكلة البحث : 0-3

لتحقيق مسار األداء المهاري بالكرة الطائرة يعتمد على الدقة في التنفيذ  

 حركي صحيح بااالتجاه المطلوب ومن ثم النجاح باداء المهارة المطلوبة.

وهذا اليتحقق إال من خالل األداء األمثل في تنفيذ التمرينات الصحيحة  

 والمبنية باألسلوب العلمي ومنها التمرينات الثابتة.

ان هناك  ومن خالل خبرة الباحثة بالتعلم الحركي ولعبة الكرة الطائرة وجد 

تذبذبا بتعلم األداء المهاري الصحيح ووجود محاوالت فاشلة إثناء المباريات بتنفيذ 

هذه المهارات  الناتجة عن عدم وجود قاعدة مجربة ترتقي بالتعلم الصحيح في 

 المراحل األولى من التعلم لألداء المهاري.

م المهارات وهنا تطلب منا التجريب والتقصي عن التمرينات الثابتة في تعل 

األساسية بالكرة الطائرة وبيان دورها في التعلم باألداء المهاري الهجومي بالكرة 

 الطائرة. 

 

 أهداف البحث: 0-2

تمرينات تعليمية ثابتة وفق متغيري المسافة واالتجاه في تعلم بعض وضع -0

 المهارات األساسية بالكرة الطائرة للمبتدئين .

في تعلم بعض ائج االختبارات القبلية والبعدية التعرف على الفروق بين نت -8

 المهارات األساسية بالكرة الطائرة للمبتدئين.

التعرف على الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في نتائج االختبارات -3

 في تعلم بعض المهارات األساسية بالكرة الطائرة للمبتدئينالبعدية 
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 فروض البحث : 0-4

في تعلم بعض المهارات وجود فروق معنوية بين نتائج االختبارات القبلية والبعدية -0

للمجموعتين الضابطة والتجريبية ولصالح االختبارات األساسية بالكرة الطائرة 

 البعدية .

وجود فروق معنوية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في نتائج االختبارات -8

في تعلم بعض المهارات األساسية بالكرة التجريبية  البعدية ولصالح المجموعة

 الطائرة.

 

 مجاالت البحث : 0-5

 الطالبات المبتدئات في مدرسة متوسطة الدرر للبنات.المجال البشري :  0-5-0

الملعب المغلق في قاعة تربية ديالى وساحة متوساطة الادرر المجال المكاني :  0-5-8

 للبنات.

 83/4/8102ولغاية  0/8/8102: المدة من  المجال ألزماني  0-5-3

 

 الدراسات النظرية: -3

 :(8: 8112)الطائي, التمرين وأهميته  3-0

ومهاريا وذهنيا في  يعد التمرين ذا أهمية كبيرة في إعداد المتعلمين بدنيا 

حول مفهومه  مختلف األلعاب الرياضية وبما يتناسب مع الفئة. ولقد تعددت اآلراء

الحركي  بأنه اصغر وحدة تدريبية في البرنامجوذلك بسبب تعدد إغراضه, فقد عرف 

 ومجموع التمارين هي الوحدة التدريبية ومجموعها يكون البرنامج, وهو أداء حركي

 معلوم في الزمن والتكرار, وال يمكن التعلم إال عن طريقه ويؤدي إلى تطوير المهارة

 علم يكون هدفهوالتعلم وبدونه ال يوجد تعلم. كما يمكن القول إن التمرين هو كل ت

 التقدم السريع لكل من الناحية الجسمية والعقلية وزيادة التعلم الحركي التكنيكي

لإلنسان. وانه ضروري للمحافظة على المادة المتعلمة أو ترسيخها, كذلك فان 

المتزايد يؤدي إلى المزيد من التميز ويساعد على تدعيم الروابط المناسبة  التمرين

بة. ومن فوائد التمرين انه يجعل المعلومات تظل نشيطة إثناء واالستجا بين المثير

تطوير  ان  اختزان قصيرة المدى. ولعل من المهم اإلشارة هنا إلى القيام بعملية

 .طريق التمرين المهارات األساسية يتم عن

 

 : (62: 0822)صالح وآخرون,  التمرين الثابت 3-0

المهارة على مسافة أو بعد أو اتجاه  الثابت هو أسلوب واحد تتكرر فيه التمرين  

سلسلة من الممارسات التدريبية يخضع فيها المتعلم إلى متغير واحد فقط  واحد, وهو

 من مجموع المتغيرات خالل الممارسة الواحدة. 

بشكل متنوع أو متميز  وتؤكد الكثير من البحوث إلى إن تنظيم التدريب 

التدريب أو تنظيم  تأثيرا في التعلم من باستخدام مثيرات ووسائل مختلفة هو أكثر

 .أخر التدريب بشكل ثابت دون أي تغيير من تكرار إلى
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 منهجية البحث وإجراءاته الميدانية :-2

اساااتخدمت الباحثاااة المااانهج التجريباااي ذا أسااالوب المجموعاااات  ممممنهل البحمممث: 2-0

 المتكافئة )الضابطة والتجريبية( المالئمة في حل مشكلة البحث وتحقيق أهدافه .

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 (0شكل )

 يوضح التصميم التجريبي المستخدم

 مجتمع البحث وعينته: 2-3
تاام تحديااد مجتمااع البحااث ماان الطالبااات المبتاادئات بمدرسااة) متوسااطة درر للبنااات( 

والباال  عاددهم (سنة والتي سوف يشكل منها فريق المدرسة مساتقبال 04-03باعمار )

 طالبة( وتم اختيارهم بالطريقة العمدية. 21)

( طالباة مبتدئاة 81وتم اختيار عينة البحث من مجتماع البحاث والباال  عاددهم ) 

%( مااان المجتماااع األصااالي والتاااي قسااامت بااادورها علاااى 85وهااام يشاااكلون نسااابة )

 (01مجموعتين )ضاابطة وتجريبياة( بالطريقاة العشاوائية بحياث بلغات كال مجموعاة)

 (.0طالبات وتم تجانس عينة البحث داخل كل مجموعة وتكافؤها كما في جدول )

 (0جدول )

 يوضح تجانس وتكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية

 ت
االختبار أو 

 القياس

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
قيمة ت 

 المحتسبة

مستوى 

 ع س الداللة
معامل 

 االختالف
 ع س

معامل 

 االختالف

 1402 54230 3422 44425 54710 3450 4443 الوزن/ كغم 0
غير 

 معنوي

 14207 34310 2445 05247 341204 2433 05243 الطول/ سم 3
غير 

 معنوي

 14132 74020 1422 03424 44725 1450 03422 اإلرسال /درجة  2
غير 

 معنوي

4 
استقبل 

 اإلرسال/درجة
02422 1442 24335 02423 1445 24272 14142 

غير 

 معنوي

 14240 4412 1442 01440 44504 1447 01432 األعداد /درجة    5
غير 

 معنوي

2 
الضرب الساحق 

 /درجة
0445 1445 44720 0442 1427 24000 14150 

غير 

 معنوي

 المجموعة
 الضابطة 

  المجموعة
 التجريبية

 اختبار
 قبلي 

 اختبار
 قبلي 

 تمرينات المدرب

 تمرينات الباحث 

 اختبار
 بعدي
 اختبار قبلي

 بعدي 

 مجتمع
 البحث
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 وسائل جمع المعلومات: 2-2

 وسائل جمع البيانات: 2-2-0

 المصادر العربية واألجنبية.-

 المستخدمة.االختبارات -

 المالحظة العلمية-

 األجهزة واألدوات المستخدمة: 2-2-3

-شريط قياس -شريط الصق ملون-ملعب الكرة الطائرة -(01كرات طائرة عدد ) -

 أصباغ ملونة . -( 4ساعة توقيت عدد )-صافرة  

 االختبارات المستخدمة : 2-4

 تحديد متغيرات البحث : 2-4-0

 والمراجع في تحديد متغيرات البحث .تم االعتماد على المصادر  

 :االختبارات المستخدمة 2-4-3

 :(02: 0888)عبدالدايم وطه, دقة توجيه اإلرسال لمناطق محددة  -0

 / قياس دقة اإلرسال لمناطق محدده .  الغرض من االختبار

 ./ ملعب كرة طائرة قانوني , كرة طائرة قانونية  األدوات

 مواةفات األداء / 

 عب عشر محاوالت . لكل ال-0

في حالة سقوط الكرة على خط يفصل بين منطقتاين يحساب لالعاب درجاة المنطقاة -8

 االعلى . 

 على منطقة تقع بها الكرة . ا / يأخذ الالعب درجةالتسجيل 

 

 م         2م         3                        

 م3          3                                    

                      4                        

 م 3         0     8                                 

 م3           3                                    

                                                 

 

 

 ( يوضح اختبار اإلرسال3شكل )

 .  (815: 0886)حسانين وعبدالمنعم,  دقة االستقبال من اإلرسال-3

 / قياس دقة االستقبال من اإلرسال الغرض 

/ ملعب كرة طائرة قانوني , مرتباة تمريناات موضاوعة علاى الجازء العلاوي األدوات 

 مكان الالعب المعد  ةالمرتب عسم توض 021من صندوق الوثب بحيث يكون االرتفاع 
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 م0أ                                 

 

 ب                       

 

 

 ج                       

 

 

 ( يوضح اختبار استقبال اإلرسال2شكل )

يقااف المختباار فااي  3/ توضااع المرتبااة علااى صااندوق فااي مركااز  مواةممفات األداء

الثااني , يقوم العب أخر يقف في المكان المخصص لإلرساال مان النصاف  2المركز 

 الااىالالعااب المختباار , ويوصاالها   هللملعااب ماان اجاال ان يقااوم باالرسااال لكااي يسااتقبل

المرتبة , ياؤدي المختبار عشار محااوالت مان كال مركاز مان المراكاز الثالثاة الخلفياة 

 ( . 5,  2,  0مركز ) 

نقااط لكال  3.  ةنقاط لكل تمريرة صحيحة تسقط فيهاا الكارة علاى المرتبا 4/  التسجيل

لكال تمريارة صاحيحة  ةصحيحة تسقط فيهاا الكارة بحياث تالماس حادود . نقطاتمريرة 

 م  3تسقط فيها الكرة داخل حدود منطقة الـ 

   (838: 0886)حسانين وعبدالمنعم,  اختبار األعداد القريب من الشبكة-2

 / قياس دقة اإلعداد القريب من الشبكة الغرض من االختبار

كاارات طااائرة ,  01/ ملعااب كاارة طااائرة قااانوني , شاابكة باالرتفاااع قااانوني ,  األدوات

م ( بحياث تالماس حادودها خاط المنتصاف  0, كارة سالة قطرهاا )   حلقاة ياهحامال عل

 م ( ) مخصصة لوقوف المختبر ( .  4.5ويبعد مركزها عن خط الجانب بمقدار )

 /  مواةفات األداء

   يقوم المدرب برماي الكارة فاي قاوس ألعلاى نحاو الالعاب الواقاف فاي الادائرة ليقاوم  -

 بإعدادها بحيث يوجهها إلى حلقة السلة لتسقط بداخلها .    

 محاوالت  01مختبر لكل  -

 يجااب إن يااتم األعااداد ماان داخاال -علااى .الاسااتخدام األعااداد بالياادين والتمرياار يجااب  -

 توضااع, سام  31ناب بحيااث يبعاد عاان الشابكة بمقاادار علااى جايوضااح الحامال الادائرة 

 م من خط الجانب  4.5 ,  م ( من خط النهاية 8على بعد )  (×)عالمة 

 هذه العالمة لوقوف المدرب (  .  ) تخصص

/ يساجل المختبار مجماوع النقااط التاي يحصال عليهاا فاي المحااوالت العشار  التسمجيل

  -: اآلتيةالممنوحة له وذلك وفقا لالعتبارات 

 دون مالمستها  من الكرة الكل محاولة تدخل فيه اتدرج  3    

 لكل محاولة تدخل فيها الكرة الحلقة مع مالمستها)مالمسة الحلقة (  تاندرج  8    

 .دون ان تدخلها  من درجة واحدة لكل محاولة تلمس فيها الكرة الحلقة      

 صفر في حالة إي أداء يخالف ما سبق      
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 م4.5                                       

 م         العب2                      

                                        

 حامل                                         
 

 

 ( يوضح اختبار االعداد4شكل )

: 0888وطااه, )عبدالاادايم اختبممار مهممارة الضممرب السمماحق ) الضممرب القطممري ( -4

33) 

 م  3× م  3( = 0المنطقة رقم )

 م  4.5× م  3( = 8المنطقة رقم )

 (  0محاولة ( للهدف رقم ) 05) -

 (  8محاولة ( للهدف رقم ) 05) -

 محاولة (  31/ عدد المحاوالت الصحيحة من مجموع ) التسجيل  

 

 مالحظات / 

 محاوالت .  5ثا بعد كل  31يعطى الالعب فترة راحة  -0

 المسقطة في أي منطقة .  اللوبال تحتسب الكرة السهلة  -8

 محاولة المدرب بقدر اإلمكان تثبيت ارتفاع وقوس وبعد الكرة عن الشبكة.  -3

 (  8يمكن أداء نفس االختبار من مركز)  -4

 

                                    T           0              8     

                         

                                  

 الالعب                                  

 

                                           

 

 ( يوضح اختبار الضرب الساحق5شكل )

 التجربة االستطالعية: 2-4-2

علااى العينااة األصاالية  0/8/8102أجرياات الباحثااة التجربااة االسااتطالعية بتاااري   

معرفااة زماان وطريقااة أداء التمرينااات وتطبيقهااا ومعرفااة قاادرة العينااة علااى وذلااك ب

التطبياااق والصاااعوبات التاااي تاااواجههم فاااي أداء التمااارين واألدوات المطلوباااة لتنفياااذ 

 التمرين.
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 األسس العلمية لالختبارات: 2-4-4

تم االعتماد  على االختبارات المقننة والتي تتمتع بصادق وثباات وموضاوعية عالياة  

 طبقة على العينة والبيئة نفسها .وم

 

 التجربة الميدانية: 2-5

قبال إجاراء االختباارات القبلياة وللمجماوعتين الضاابطة   االختبارات القبليمة: 2-5-0

والتجريبيااة تاام وضااع وحاادتين تعليمتااين لااألداء  المهاااري المسااتخدم لغاارض معرفااة 

 .85/8/8102األداء الصحيح وبعده تم تطبيق االختبارات القبلية  أجريت بتاري  

 التمرينات المطبقة : 2-5-3

بالمهااارات األساسااية بااالكرة الطااائرة وتاام  قاماات الباحثااة بإعااداد التمااارين الخاصااة 

 بنائها وفق شروط أسلوب التمرين الثابت ومن حيث االتجاه والمسافة.

وتم تطبيق التمرينات بالقسم الرئيس )الجزء التطبيقي ( بعد تثبيات وتقناين التماارين  

 (( ولمادة ثماان أساابيع .وبواقاع وحادتين تعليمتاين باألسابوع0المقترحة )انظر ملحق )

وانتهات  82/8/8102( وحدة تعليمية . وبدا تطبيق الوحدات التعليمية بتاري  02إي )

 88/4/8102بتاري  

 83/4/8102أجريت االختبارات البعدية بتاري  االختبارات البعدية: 2-5-2

 

( بالمعالجمات االحصمائية اليجماد مما spssالوسائل اإلحصمائية: اسمتخدام نظمام ) 2-2

 يأتي :

 .الوسط الحسابي -0

 االنحراف المعياري. -8

 معامل االختالف. -3

 معامل االرتباط البسيط.  -4

 اختبار )ت( للعينات المترابطة. -5

 اختبار )ت( للعينات المستقلة. -2
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 عرض ومناقشة النتائل: -4

البعدية للمجمموعتين الضمابطة والتجريبيمة -عرض ومناقشة االختبارات القبلية 4-0

 لعينة البحث :

قيم )ت(القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة في االختبارات  يوضح (3جدول )

 المستخدمة

 ت
االختبارات 

 المستخدمة

 الوسائل اإلحصائية المستخدمة

مستوى  البعدي القبلي

 الخطأ 

قيمة ت 

 المحتسبة

مستوى 

 ع س ع س الداللة

 اإلرسال /درجة  0
08.3

3 

1.5

8 
04.88 

1.5

2 
1.400 4.582 

 معنوي

3 
استقبل 

 اإلرسال/درجة

03.3

3 

1.4

3 
04.86 

1.5

6 
1.860 3.422 

 معنوي

 األعداد /درجة    2
01.8

3 

1.4

6 
08.62 

1.4

4 
1.66 3.825 

 معنوي

4 
الضرب الساحق 

 /درجة
8.45 

1.4

5 
08.48 

1.4

8 
1.24 3.535 

 معنوي

 (2جدول )

 المستخدمةيوضح قيم )ت(القبلية والبعدية للمجموعة والتجريبية في االختبارات 

 ت
االختبارات 

 المستخدمة

 الوسائل اإلحصائية المستخدمة

مستوى  البعدي القبلي

 الخطأ

قيمة ت 

 المحتسبة

مستوى 

 ع س ع س الداللة

 اإلرسال /درجة  0
08.3

4 

1.2

2 

02.0

8 

1.2

2 
1.82 3.256 

 معنوي

3 
استقبل 

 اإلرسال/درجة

03.3

8 

1.4

5 

02.8

3 

1.2

6 
1.64 3.838 

 معنوي

 األعداد /درجة    2
01.4

0 

1.4

3 

04.2

2 

1.2

4 
0.008 4.110 

 معنوي

4 
الضرب الساحق 

 /درجة
8.42 

1.3

6 

04.5

8 

1.2

8 
0.68 8.840 

 معنوي

( تبااين وجااود فااروق معنويااة بااين االختبااارات 3(و )8ماان خااالل مالحظااة الجاادولين )

المساااتخدمة القبلياااة والبعدياااة وللمجماااوعتين الضاااابطة والتجريبياااة فاااي االختباااارات 

ولصالح االختبارات البعدية وهذا يدل على أن المجموعتين قد حدث فيهاا تعلام وتنمياة 

باألداء المهااري , أي أن التمريناات للمادرب والتمريناات المقترحاة  الثابتاة مان حياث 

المسافة واالتجاه من قبل الباحثاة كاان لهاا دور فاي النجااح وتحقياق النتاائج الجيادة فاي 

 . متغيرات البحث

وبالنساابة للمجموعااة الضااابطة فقااد يرجااع  تعلمااه إلااى اسااتخدام التمرينااات المناساابة 

وانتظام العينة في التطبيق واستمرارهم في التطبيق أي التكارار المساتمر والمتواصال  

 والتنظيم الجيد للدرس 
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واالستمرار في تطبيق الوحدات المخصصة لتنمية وتعلم المهارات األساسية بالكرة 

ة, إذ أن من "الظواهر الطبيعية لعملية التعلم هو انه البد أن يكون هناك تطور الطائر

في التعلم ما دام المدرس يتبع الخطوات واألسس السليمة لعملية التعلم والتمرن على 

.(Magill, 2004: 273)األداء الصحيح والتركيز عليه لحين ترسي  األداء وثباته" 
 

 

( الااى ان "التنظاايم الجيااد للاادرس ساااهم فااي 0882كمااا تشااير عنايااات محمااد احمااد ) 

اكتساب الطالب القادرة علاى معايشاة الادرس وفهماه وتعاديل سالوكهم بحياث يكتسابوا 

 (.88: 0882معايير سلوكية مرغوب فيها في األداء المطلوب" )فرج, 

فضال عن ان التنوع بالتمرينات والمهارات قد ساعد على تطور المجموعاة الضاابطة  

( "يجااب إن يقاادم الماادرب ممارسااات 0881تشااير إليااه عفاااف عبااد الكااريم )وهااذا مااا 

منوعة للمهارات المفتوحة فالتنوع أو التشعب في النماذج ضروري حتى يمكن مقابلاة 

 (.85: 0881الحاجات المتغيرة للمهارات" )عبدالكريم, 

وفضاااال عااان إن تعلااام المجموعاااة الضاااابطة يرجاااع إلاااى الرغباااة والدافعياااة  

,وهذا يساعد على زيادة الدقة في التعليم المهااري وهاذا ماا أكدتاه ناهادة عباد للمتعلمين

( "أساليب عدة إلثارة دوافع المتعلم نحو الفعالية أو اللعبة لتعلم مهاراتهاا  8100زيد )

وممارسااتها وماان هااذه األساااليب هااي تسااهيل فااري الااتعلم الحركااي ووضااوح الهاادف 

عاان التااوازن فااي إشااباع حاجااات المااتعلم"  المناسااب لااتعلم المهااارة وتطويرهااا ,فضااال

(.88: 8100)الدليمي, 
 

إماااا المجموعاااة التجريبياااة رغااام انتظاااام العيناااة والتناااوع بنوعياااة التمريناااات إال إن 

 التمرينات المطبقة لها دور في تقدمها .

 

البعديمممة بمممين المجمممموعتين الضمممابطة -عمممرض ومناقشمممة االختبمممارات البعديمممة4-3

 البحث:والتجريبية لعينة 

 (4جدول )

يوضح قيم )ت( البعدية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبارات 

 المستخدمة

 ت
االختبارات 

 المستخدمة

المجموعة 

 الضابطة

المجموعة 

 التجريبية
قيمة ت 

 المحتسبة

مستوى 

 الداللة

 ع س ع س

 معنوي 5.55 1.22 02.08 1.52 04.88 اإلرسال /درجة  0

3 
استقبل 

 اإلرسال/درجة
04.86 1.56 02.83 1.26 5.224 

 معنوي

 معنوي 2.038 1.24 04.22 1.44 08.62 األعداد /درجة    2

4 
الضرب الساحق 

 /درجة
08.48 1.48 04.58 1.28 2.24 

 معنوي

 

( تبين ان هناك فروقا معنوية في اختبارات األداء 4من خالل مالحظة جدول ) 

المهاري الهجومي بالكرة الطائرة بين المجموعتين الضابطة والتجريبية ولصالح 

 المجموعة التجريبية . 
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وهذا يعني أن التمرينات  الثابتة واستخدام التمرين وفق االتجاهات والمسافات  

يلعب دورا كبيرا في نجاح المهارة وهذا ما أكده بسطويسي احمد المحددة لكل مهارة 

( "التمرينات عبارة عن حركات منظمة وهادفة تحصل 0824,وعباس السامرائي )

من خاللها على تنمية الصفات الحركية والمهارية في مجال الحياة والرياضة" )أحمد 

 (.835: 0824والسامرائي, 

مل جدي في بناء التمرين والثبات عليه لعدة كما إن عامل الدقة يتطلب منا ع 

تكرارات مطابقة مع االتجاه والمسافة نفسها وهذا بدوره يرفع من دقة األداء المهاري 

( 0886,إذ تعد  الدقة كما يراها محمد صبحي حسانين وحمدي عبد المنعم ) المطبق

داء إلحراز "هي مكون أو صفة مهمة يتوقف عليه الفوز, فهو الغاية المرجوة في األ

النقاط, فإذا تّم قياس المحصلة النهائية لألداء السريع القوي نجد ان ال فائدة منها إذا 

 .(80: 0886افتقرت إلى صفة دقة األداء" )حسانين وعبدالمنعم, 

 

 االستنتاجات والتوةيات: -5

 االستنتاجات: 5-0

تعلم بعض المهارات في  تأثيرالتمرين الثابت وفق متغيري المسافة واالتجاه له  -0

 األساسية بالكرة الطائرة للطلبة المبتدئين .

اختيار التمريناات وتقنينهاا وفاق نظاام ثابات للمساافة واالتجااه  لاه تاأثير مباشار فاي -8

 تعليم المهارات األساسية بالكرة الطائرة.

التمرينات المطبقة التي تحتوي على خصائص مطابقة مع ظاروف المبااراة تسااعد -3

 لم جميع المتطلبات المهمة في المنافسة ومنها الدقة في األداء .على تع

 

 التوةيات: 5-3

في تعلم  تأثيرالتمرين الثابت وفق متغيري المسافة واالتجاه لما له من اعتماد  -0

 بعض المهارات األساسية بالكرة الطائرة للطلبة المبتدئين .

للمساافة واالتجااه  لماا لاه مان ضرورة  اختيار التمرينات وتقنينها وفاق نظاام ثابات -8

 تأثير مباشر في تعليم المهارات األساسية بالكرة الطائرة .

البد من االعتماد على التمرينات المطبقة التاي تحتاوي علاى خصاائص مطابقاة ماع -3

ظروف المباراة ألنهاا تسااعد علاى تعلام جمياع المتطلباات المهماة فاي المنافساة ومنهاا 

 الدقة في األداء .

 

 ر:المصاد

 –دليل المدرب في الكرة الطائرة اختبارات احمد عبد الدايم وعلي مصطفى طه.  -
 . 0888, دار الفكر العربي ,  0, ط سجالت –تخطيط 

:  طرق التدريس في التربية الرياضيةبسطويسي احمد , عباس احمد السامرائي .  -

 .0824مطابع جامعة الموصل ,
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, كلية والمتنوع في التهديف بكرة القدمالتدريب الثابت  .جمال صالح واخرون -

بغداد, بحث منشور في مجلة المؤتمر العلمي الرابع,  التربية الرياضية جامعة

 ؟0822

: اإلسكندرية ,  التدريس للتعلم في التربية البدنية والرياضيةعفاف عبد الكريم .  -

 .0881منشاة المعارف, 

:دار الفكر العربي,  التربية البدنيةمنهاج وطرق تدريس عنايات محمد احمد فرج .  -

 .0882القاهرة , 

األسس العلمية للكرة الطائرة وطرق محمد صبحي حسانين وحمدي عبد المنعم:  -
 .0886: القاهرة, مركز الكتاب للنشر, 0. طالقياس

,النجف االشرف,مطبعة دار مختارات في التعلم الحركيناهدة عبد زيد الدليمي. -

 .8100,الضياء للطباعة والنشر

- Magill, A. Motor learning and control . baton , mc. (2004) p 

.273. 

- https://www.google.iq/search?q= محاضرة للدكتور مازن هادي  كزار

 الطائي 
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 (0ملحق )

 نموذج )من الوحدات التعليمية(

التعليمية: تعليم المهارات بمالكرة األسبوع : األول                         أهداف الوحدة 

 الطائرة

                                    3-0الوحدة التعليمية: 

 المالحظات التشكيالت التفاةيل والتمرينات الزمن أقسام الوحدة

القسمممممممممممممممممممممممممم 

 االبتدائي:

تسمممممممممممممممجيل -0

 الحضور

 اإلحماء-3

    

القسمممممممممممممممممممممممممم 

 الرئيسي:

الجمممممممممممممممممزء -0

 النظري

 

 

  

الجمممممممممممممممممزء -3

 التطبيقي

 د3

 د3

 

 د4

 د3

 

 د4

أداء إرسال على عالمات محددة على -

 األرض

أداء إرسال من بين حبلين على الشبكة -

 وعلى العالمات المحدد على األرض.

أداء إعداد على حلق كرة السلة من - 

 األسفل

أداء إعداد على جانب الشبكة على إن  -

تسقط الكرة على عالمات محددة على 

 األرض.

ساحقة على عالمات أداء ضربات -

 محددة على األرض.

 

تبديل الالعبين -

بين تكرار 

 وأخر.

تصحيح -

األخطاء أثناء 

 حدوثها.

 

 

     القسم الختامي
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األسبوع : الثاني                        أهداف الوحدة التعليمية: تعليم المهمارات بمالكرة 

 الطائرة

                                       4-2الوحدة التعليمية: 

 المالحظات التشكيالت التفاةيل والتمرينات الزمن أقسام الوحدة

 القسم االبتدائي:

تسمممممممممممممممممممجيل -0

 الحضور

 اإلحماء-3

    

 القسم الرئيسي:

 الجزء النظري-0
 

 
  

الجمممممممممممممممممممممزء -3

 التطبيقي

 د3

 

 د3

 

 د4

 د3

 

 د4

مواقع مرقمة وحسب أداء إرسال على -

 الرقم الذي يذكره المدرب

أداء إرسال من بين حبلين على الشبكة -

 وعلى مناطق يحدده المدرب

اداء اعداد على مربعات مرسومة على -

 الحائط

أداء إعداد على جانب الشبكة على إن  -

 تسقط الكرة على ارقام محددة على االرض

أداء ضربات ساحقة على ارقام محددة -

 رضعلى اال

 

تبديل الالعبين -

 بين تكرار وأخر.

تصحيح األخطاء -

 أثناء حدوثها.

 

 

     القسم الختامي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


