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تأثير التعلم التفاعلي في تطوير دقة اداء مهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة
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الملخص

هدفت الدراسة الى اعداد منهج تعليمي باسلوب التعلم التفاعلي لتطوير اداء مهارة الضرب الساحق بالكرة

الطائرة للطالب وقد استخدم الباحثون المنهج التجريبي ذو المجموعتين التجريبية والضابطة لمالئمته

لطبيعة البحث .إذ تضمن مجتمع البحث طالب المرحلة الثانية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةللعام
الدراسي  6102/6102والبالغ عددهم ( )021طالب موزعين على  2شعب دراسية وبالطريقة العشوائية
كانت شعبة (ز) المجموعة التجريبية وقد بلغ عدد طالب الشعبة ( )61طالب واستبعد طالبين بسبب كثرة
غياباتهم فاصبح عدد العينة ( )01طالب يمثلون المجموعة التجريبية وشعبة (و) المجموعة الضابطة التي

كان عدد طالبها  62طالب استبعد منهم اربعة طالب لغرض التجربة االستطالعية وطالب كثير الغياب
والعب نادي واحد عن االختبارات القبلية وبذالك بلغ مجموع طالب المجموعة الضابطة  01طالب

ومجموع العينة  62طالب .وقد تم اجراء التجانس للطالب لكون المهارة تعتمد على الطول والوزن اما

التكافؤ فقد اجري في االختبار القبلي وقد تم تطبيق المنهج التعليمي باسلوب التعلم التفاعلي عن طريق
تشكيل مجموعة على مواقع التواصل االجتماعي يتم من خاللها ارسال افالم ومعلومات عن المهارة

والتحاور بين االستاذ والطالب حول طبيعة االداء وكل مايتعلق بتعلم المهارة ولمدة شهر وبمعدل محاضرة
واحدة في االسبوع وحسب منهاج الكلية ثم اجري االختبار البعدي للحصول على البيانات والتي تمت

معالجتها احصائيا للحصول على النتائج  .وقد استتنج الباحثون ان وجود التنوع والتطور في اساليب
التعلم يعزز ويطور االداء المهاري وقد اوصى الباحثون بضرورة استخدام التقنيات الحديثة ووسائل

التواصل االجتماعي في تعلم المها ار ت المختلفة.

الكلمات المفتاحية :التعلم التفاعلي ،مواقع التواصل االجتماعي ،مهارة الضرب الساحق ,الكرة الطائرة
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The study aims at the preparation of a learning programme using the method of
interactive learning for the development of the students’ spiking skill in volley
ball. The researchers have used the experimental approach with two groups an
experimental group(EG) and a control group(CG) because the approach is
suitable to the research.
The population of the research comprises the second year students at the College
of Physical Education and Sports Sciences / University of Baghdad during the
academic year 2016-2017. The 165 students at this stage are distributed on
seven classes two of which (F and G) are randomly selected, the former for the
CG and the latter for EG. Each of these classes consists of 18 students, However
two of the students in the EG were exempted from the research for absence
bringing down the number of the subjects in the group to 18. Thus the final
number of the sample is 36 students.
The homogeneity of the sample was ensured since the skill depends on the
student’s height and weight, whereas equivalence was made through the PreTest.
The method of interactive learning was applied by forming a group on the social
media through which footages and information about the skill were exchanged
among the students and the teacher about the nature of the performance with
conversations taking place about the subject and all that has to do with the
learning of the skill. This lasted for a period of one month with an average of
one lecture per week in accordance with the college programme.
The Post-Test was then carried out to obtain the data which was statistically
analyzed to get the results.
The researchers have concluded that the existence of variation and the
development of the teaching methodswill enhance and develop the skilled
performance. The researchers recommend that it is necessary to make use of
modern technologies and the social media in the teaching of the various skills,
Keywords:Interactive Learning, Social Media,Spiking, volleyball
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 1-1مقدمة البحث واهميتها:
ان عملية التعلم من العمليات المهمة التي يتم من خاللها ايصال المعلومات الى الطالبب وكلمبا كانبت

المعلوم ببة ص ببحيحة ومتقن ببة وباس ببلوب ع ببرض جي ببد ومتط ببور تعط ببي نت ببائج افض ببل ف ببي ال ببتعلم ونتيج ببة
لالنفتاح والتطور التكنولوجي اصبح من السهل ايصال المعلومة للطالب وهو في بيته وبطريقبة محبببة
وسهلة ويمكن االطالع عليها متى يشاء وذلك للوصول الى تعلم وتطبور مهباري افضبل واسبرع وبجهبد

اقل .واصببحت مواقبع التواصبل االجتمباعي مبن اكثبر المواقبع التبي تشبهد اقببال عليهبا مبن قببل الجميبع
وبما فيهم الطلبة ولغبرض االسبتفادة مبن هبذا التواصبل والتعبويض عبن تقلبيس عبدد السباعات الد ارسبية

للمادة العملية لدرس الكرة الطائرة ارتأينا االستفادة من مواقع التواصل االجتماعيولعبة الكرة الطائرة من
االلعاب التي تعتمد على المهارات االساسية والفنية وتتطلب االجادة التامة للمهارات لكي يكبون االداء

ممتع ويحقق الهدف من اللعبة ,لذلك يجب االهتمام بتعلم وتطبوير المهبارات التبي تحتباج البى ممارسبة
وجهد لكي يتم اتقانها .وتكمبن مشبكلة البحبث لمالحابه البباحثيين فبي لتقلبيس عبدد السباعات الد ارسبية
لمبادة الكبرة الطبائرة مبن ارببع سباعات البى سباعتين فبي االسببوع اصببح مبن الضبرورري اسبتخدام طببرق
تعلم مساعدة لغرض التعويض الحاصل في عدد الساعات ولكون اغلب الطالب لديهم وسائل اتصبال

عب ببر مواق ببع التواص ببل االجتم بباعي ارتأين ببا ادخ ببال اس ببلوب ال ببتعلم التف بباعلي ال ببذي يعتم ببد عل ببى ايص ببال

المعلوم ببة ع ببن طري ببق مواق ببع التواص ببل االجتم بباعي لغ ببرض اس ببتغالل اوق ببات فب ب ار الطلب ببة ف ببي بي ببوتهم
لمراجعببة المببادة وتطببوير االداء عببن طريببق ارسببال االفببالم الخاصببة بالمهببارة قيببد البحببث وكببذلك ارسببال
بعض االسئلة واالستفسارات التي تتعلق بطريقة االداء وربطهبا مبع المبادة الفلميبة ومبن ثبم تطبيقهبا فبي

موعد المحاضرة ويمكن للطالب النقاش حول الموضوع فيما بينهم او مع التدريسي عن طريبق تشبكيل
مجموعة على مواقع التواصل االجتمباعي ببين الطلببة ومدرسبوا المبادة لغبرض ايصبال االفبالم الخاصبة

ببباداء مهببارة الضببرب السبباحق بببالكرة الطببائرة وهببي مببن المهببارات المحببببة لببد الطببالب وكببذلك طببرح
االسببئلة وفببتح مجببال النقبباش حببول المهببارة وسبببل االداء الصببحيح وكببذلك لتقليببل الفببروق الفرديببة بببين

الطببالب عببن طريببق فسببح المجببال امببام الطلبببة ضببعيفي المسببتو بالمراجعببة المسببتمرة للفلببم واالسببئلة

المطروحة والتحاور مع الزمالء لغرض تصحيح المسار الحركي للمهارة.

 3-0اهداف البحث:

 اعداد منهج تعليمي باسلوب التعلم التفاعلي لتطوير اداء مهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة
للطالب.
 التعرف على تأثير المنهج التعليمي باسلوب التعلم التفاعلي في تطوير اداء مهارة الضرب الساحق
بالكرة الطائرة للطالب.
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 4-1فروض البحث:

 وجود فروق ذات داللة احصائية بين االختبار القبلي والبعدي وللمجموعتين التجريبية والضابطة
في تطوير االداءلمهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة للطالب.
 وجود فروق ذات داللة احصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبارات البعدية
لمهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة للطالب.
 5-1مجاالت البحث:

 1-5-1المجال البشري :مجموعة من طالب المرحلة الثانية في كلية التربية البدنية وعلوم

الرياضة/جامعة بغداد للعام الدراسي 6112/6112

 6-5-1المجال الزماني:المدة من 6112/1/63لغاية 6112/3/15

 3-5-1المجال المكاني :القاعة الداخلية للكرة الطائرة /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

/جامعة بغداد

 2-1تحديد المصطلحات:

التعلم التفاعلي:وهو اسلوب من اساليب التعلم الذي يستخدم وسائل التكنولوجيا الحديثة ويعتمد

على تقديم المحتو التعليمي للمتعلم باستخدام تقنيات المعلومات الحديثة مثل ( االنترنت والبريد

إلكتروني ومواقع التواصل االجتماعي ) بشكل يتيح للطالب التفاعل النشيط مع المحتو والزمالء

والمعلم بشكل متزامن او غير متزامن في اي وقت اي مكان بحيث يناسب اروف المتعلم وقدرته

بوجود دور المعلم في ادارة العملية التعليمية.

 -6منهج البحث واجراءته الميدانية:

 1-6منهج البحث:استخدم الباحثون المنهج التجريبي ذو المجموعتين التجريبية والضابطة
لمالئمته لطبيعة البحث.

 6-6مجتمع البحث وعينته:

تكون مجتمع البحث من طلبة المرحلة الثانية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للعام الدراسي

 6102/6102من الذكور فقط وقد بلغ عدد مجتمع البحث ( )021طالب موزعين على  2شعب
دراسية وبطريقة القرعة تم اختيار شعبة (ز) كمجموعة تجريبية وشعبة (و) مجموعة ضابطة وقد
بلغ عدد طالب المجموعة التجريبية  61طالب تم استبعاد اثنين منهم لتجاوز غياباتهم النسبة
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المقررة فاصبح عدد العينة ( )01طالب وقد تم اخذ اسماء الطالب وهواتفهم لغرض تشكيل
مجموعة على مواقع التواصل االجتماعي.

اما المجموعة الضابطة فقد بلغ عدد الطالب  62طالب تم استبعاد 2طالب شاركوا في التجربة

االستطالعية وطالب واحد لديه غيابات متكررة وطالب العب كرة الطائرة وبذلك اصبح عدد
طالب المجموعة الضابطة  01طالب.
 0-6-6تجانس وتكافؤ العينة:تم اجراء التجانس للعينة في الطول والوزن وذلك لكون
المهارة تتأثر بهذين المتغيرين.

جدول ()0

يبين تجانس عينة البحث
المعالجات
اإلحصائية

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الطول (سم)

008.311

7..0

000.111

الوزن (كغم)

.3.77

0..1

00.111

المتغيرات

الوسيط

معامل
االلتواء
1.307
1.217

عدد
العينة

8.

يتبببين مببن الجببدول ( )1ان قيمببة معامببل االلتبواء انحصببرت مببا بببين ( )3±ممببا يببدل علببى تجببانس العينببة فببي متغيببري الطببول
والوزن.

جدول ()6

يبن تكافؤ مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في االختبار القبلي
المجاميع

المتغيرات
االختبار الضرب
الساحق

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

س

ع

س

ع

7.11

2.17

7.01

2..0

قيمة)(t

قيمة)(t

المحتسبة

الجدولية

1.707

2.17

تحت درجة حرية (  )87=2-8.واحتمال خطأ 1011

الداللة

غير معنوي
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-3-6االجهزة واالدوات:
 ملعب كرة طائرة قانوني كرات طائرة عدد()01 ميزان طبي شريط قياس متري شريط ورقي ملون -حاسبة علمية نوع Casio

  4-3وسائل جمع البيانات افالم فديو شبكة االنترنت مواقع التواصل االجتماعي هواتف نقالة حديثة عدد())21العينة +مدرسي المادة)حاسوب شخصي نوع  Dellصيني الصنع
 -5-6تحديد المهارة :تم تحديد مهارة الضرب الساحق من قبل الباحثين لكونها مهارة
مهمة ومحببة لد الطالب وهي من ضمن منهاج الكرة الطائرة للمرحلة الثانية وتعطى في

بداية الفصل الثاني.
 -1-5-6اختبار الضرب الساحق :تم اعتماد اختبار الضرب الساحق القطري

باالتفاق بين الباحثين لكونهم اساتذة في الكرة الطائرة ويدرسون المادة للمرحلة الثانية منذ

اكثر من عشر سنوات .

اختبار الدقة لمهارة الضرب الساحق القطري

()842:6

 الهدف من االختبار  :قياس الدقة لمهارة الضرب الساحق القطري بالكرة الطائرة . -األدوات المسببتعملة  :ملعببب ك برة طببائرة قببانوني ا ك برات طببائرة قانون ببية ع ببدد( ) 5ا ش بريط الصببق ملببون

لتقسيبم الملعب المقابل .
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 -مواصفات األداء  :يقوم الطالب المختبر بأداء مهارة الضرب الساحق مبن مركز (  ) 4إذ يقبوم المبدرس

بأعداد الكرات له من مركز (  ) 3ويقوم الطالب المختبر بأداء المهارة  .وكما موضح ذلك في الشكل ( 1
).
الطالب المختبر
T
5ج

7ب

3أ

شكل( )1يبين اختبار الضرب الساحق

 مواصفات األداء  :يقوم الطالب المختبر بأداء مهارة الضرب الساحق مبن مركز (  ) 4إذ يقوم المدرسبأعداد الكرات له من مركز (  ) 3ويقوم الطالب المختبر بأداء المهارة .
 -شروط األداء :

 لكل طالب مختبر (  ) 5محاوالت متتاليةيجب أن يكون األعداد جيدا" في كل محاولة .

 تحتسب الدرجات وفقا" لمكان سقوط الكرة وعلى ما يأتي : المنطقة ( أ ) ثالث درجات . -المنطقة (ب ) درجة واحدة .

 المنطقة ( ج) خمس درجات . خارج هذه المناطق ( صفر ) من الدرجات . التسببجيل  :تحتسببب للطالببب المختبببر الببدرجات التببي حصببل عليهببا فببي المحبباوالت الخمببس اعلمببا" أنالدرجة الكلية لالختبار هي (  ) 85درجة .

 –6-2التجربة االستطالعية:قام الباحثون باجراء تجربة استطالعية على مجموعة من( )4

طالبالمرحلة الثانية/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة شعبة (ز ) بتاريخ8112/1/83وكان هدف التجربة
 التعرف على المعوقات التي قد تصادف الباحثين في ايصال المعلومات واالفالم عن طريق وسائلالتواصل االجتماعي
 -التعرف على سرعة تحميل االفالم والصور ودقة وضوحها اثناء العرض
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 التعرف على مد مالئمة االختبار لعينة البحث -1-2االختبارات القبلية:قام الباحثون باجراء االختبارات القبلية للمجموعتين التجريبية والضابطة

في يوم االحد الموافق  8112/1/82أذ اجري االختبار القبلي للمجموعة التجريبية في الساعة التاسعة
صباحا وللمجموعة الضابطة في الساعة  18اه ار وقد اجريت االختبارات ضمن الدرس المنهجي
وفي القاعة الداخلية للكرة الطائرة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة.

 -2-2المنهج التعليمي باالسلوب التفاعلي:

بعد انتهاء االختبار القبلي للمجموعة التجريبية تم اخذ ارقام هواتف الطلبة وقام الباحثون بتشكيل

مجموعة على وسائل التواصل االجتماعي (الفايبر) وتم االتفاق مع الطلبة على ارسال المعلومات
واالفالم يوم الثالثاء من كل اسبوع اي قبل موعد المحاضرة في يوم االحد وتم ارسال اول مجموعة
من الشرح التفصيلي لمهارة الضرب الساحق وطريقة االداء الحركي مع بعض الصور التوضيحية

لطريقة اداء الحركة واعطاء المالحاات حول النقاط التي يجب التركيز عليها في الصور المرسلة
اليهم والنقاش حول االداء يتم في المحاضرة وتقديم االستفسارات او االسئلة من قبل الطالب على

الموقع او في المحاضرة وفي االسبوع الثاني تم ارسال افالم) )5توضح طريقة االداء الحركي

بالتصوير البطئ لكي يتم مالحاة التحرك والخطوات التقربية الداء مهارة الضرب الساحق وفي

االسبوع الثالث تم ارسال افالم وطرق اداء جماعي للمهارة مع طريقة اعداد الكرة من قبل المدرب
ويتم مناقشة االفالم والصور عبر الموقع وفي المحاضرة وفي االسبوع الرابع تم ارسال افالم للعب

الجماعي واداء مهارة الضرب الساحق من قبل جميع افراد الفريق واشتراك فريق مقابل اي اداء المهارة

كما في ادائها في المباراة.اما المجموعة الضابطة فقد اخذت مهارة الضرب الساحق باالسلوب

التقليدي من قبل مدرس المادة ولنفس الفترة الزمنية التي بدأت  8112/8/18لغاية 8112/3/15

 -9-2االختبار البعدي:

اجريت االختبارات البعدية يوم االحد  8112/3/15في موعد المحاضرة للمجموعتين التجريبية والضابطة
وقد راعى الباحثون في اجراء االختبار تهيئة نفس الاروف التي اجريت بها االختبارات القبلية.

 -71-2الوسائل االحصائية)4(:
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الوسط الحسابي

 االنحراف المعياري
 معامل االلتواء
 اختبار (ت) للعينات المتناارة وغير المتناارة

 -3عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:
 -7-3عرض وتحليل ومناقشة النتائج لالختبار الضرب الساحق القطري في االختبارات القبلية
والبعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة

جدول ()3
في الجدول ( )3الذي يبين لنا االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارين القبلي والبعدي للمجموعتين
التجريبية والضابطة وقيمة (ت) المحسوبة والجدولية الختبار مهارة الضرب الساحق
االختبار البعدي
االختبار القبلي
الداللة
قيمة (ت)
قيمة (ت)
المجموعات
االحصائية
الجدولية *
المحسوبة
ع
س
ع
س
المجموعة
3.92
3.4
8.55
8.54
4.55
التجريبية
معنوي
2.09
المجموعة
3.03
2.2
6.5
8.21
4.15
الضابطة

فييييي الجييييدول ( )3الييييذي يونييييو لنييييا االوسيييياط الحسييييابية واالنحرافييييات المعيارييييية لالختبييييارين القبلييييي
والبعييييييدي للمجمييييييوعتين التجريبييييييية والضييييييابطة وقيميييييية (ت) المحسييييييوبة والجدولييييييية لالختبييييييارات
الخاصييية بمهيييارة االضيييرب السييياحق فقيييد ويييال الوسيييخ الحسيييابي لالختبيييار القبليييي للمجموعييية التجريبيييية
(الييييتعلم التفيييياعلي)( )4.55وبييييانحراف معييييياري ( ،)8.54أمييييا بالنسييييبة لالختبييييار البعييييدي للمجموعيييية
نفسيييها فقيييد بليييل الوسيييخ الحسيييابي ( )8.55وبيييانحراف معيييياري ( )3.4واليجييياد معنويييية الفيييرو بيييين
االختبيييارين القبليييي والبعيييدي للمجموعييية التجريبيييية فقيييد وانييي قيمييية (ت) المحسيييوبة ( )3.92فيييي حيييين
وانيييي قيميييية (ت) الجدولييييية ( )2.09تحيييي درريييية حرييييية ( )17ومسييييتول دالليييية ( )1.15إذ ظهيييير ال
قيميييية (ت) المحسييييوبة اوبيييير ميييين قيميييية (ت) الجدولييييية ممييييا يييييدل علييييى ورييييود فيييير معنييييوي بييييين
االختبيييارين القبليييي والبعيييدي ولصيييالو االختبيييار البعيييدي .وهيييذا مايهويييدر تقريييير اليونسيييكو حيييول اليييتعلم
فيييي القيييرل الواحيييد والع يييرين اليييذي اثبييي ال اسيييتخدال وسيييائد التكنولورييييا الحدي ييية ييييهدي اليييى تحسييين
في مستول التعلم ويوثق الصلة بين المعلم والمتعلم)5211(.
أمييييا بالنسييييبة للمجموعيييية الضييييابطة فقييييد وييييال الوسييييخ الحسييييابي لالختبييييار القبلييييي لمهييييارة الضييييرب
السييياحق ( )4.15وبيييانحراف معيييياري ( )8.21أميييا فيييي االختبيييار البعيييدي فقيييد بليييل الوسيييخ الحسيييابي
للمجموعيييية نفسييييها ( )6.5وبييييانحراف معييييياري ( )2.2أمييييا قيميييية (ت) المحسييييوبة فقييييد بل يييي ()3.03
فييييي حييييين وانيييي قيميييية (ت) الجدولييييية ( )2.09تحيييي درريييية حرييييية ( )17ومسييييتول دالليييية ()1.15
ولميييا وانييي قيمييية (ت) المحسيييوبة اوبييير مييين قيمييية (ت) الجدوليييية فهيييذا يعنيييي وريييود فييير معنيييوي بيييين
االختبارين القبلي والبعدي ولصالو االختبار البعدي.
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وميييين خييييالل نتييييائج االختبييييارات القبلييييية والبعدييييية وللمجمييييوعتين التجريبييييية والضييييابطة فقييييد ظهيييير ال
هنالييييو فروقييييا معنوييييية فييييي الييييتعلم لكييييال المجمييييو عتين التجريبييييية والضييييابطة ولصييييالو االختبييييارات
البعديييية مميييا ييييدل عليييى ال المييينهج المسيييتخدل والمييينهج المعتميييد مييين الكليييية والمطبيييق عليييى المجموعييية
الضييييابطة قييييد اظهيييير تقييييدما وتطييييورا وانييييحين .ولكيييين عنييييد مقارنيييية نتييييائج المجموعيييية التجريبييييية
بالمجموعيييية الضييييابطة والمونييييحة فييييي الجييييدول ( )3نجييييد ال المجموعيييية التجريبييييية حققيييي تطييييورا
اوبييير مييين المجموعييية الضيييابطة فيييي تعليييم مهيييارة الضيييرب السييياحق مميييا ييييدل عليييى ال مييينهج اليييتعلم
التفاعلي وال مهثر واعطى نتائج ايجابية في تعلم مهارة الضرب الساحق.

 -8-3عرض وتحليل ومناقشة النتائج لالختبار الضرب الساحق القطري في االختبارات
البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة.

جدول()4

يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة وقيمتي (ت) المحسوبة
والجدولية ومستول الداللة لمهارة الضرب الساحق
المجموعات
المجموعة
التجريبية
المجموعة
الضابطة

س

ع

8.55

3.4

6.50

2.2

قيمة (ت) المحسوبة
2.22

قيمة (ت) الجدولية
2.04

الداللة االحصائية
معنوي

فييييي الجيييييدول ( )4الييييذي يونيييييو الوسييييخ الحسيييييابي للمجموعيييية التجريبيييييية (مجموعيييية اليييييتعلم
التفيييياعلي) فييييي االختبييييارات البعدييييية ( )2.55وبييييانحراف معييييياري ( )3.4أمييييا المجموعيييية الضييييابطة
فقييييد بلييييل الوسييييخ الحسييييابي فييييي االختبييييارات البعدييييية لمهييييارة الضييييرب السيييياحق ( )0.51وبييييانحراف
معيييياري ( ، )8.8ولمعرفييية معنويييية الفيييرو بيييين المجميييوعتين التجريبيييية والضيييابطة فيييي االختبيييارات
البعديييية لمهيييارة الضيييرب السييياحق فقيييد ظهيييرت قيمييية (ت) المحسيييوبة ( )8.88أميييا قيمييية (ت) الجدوليييية
فكانييي ( )4تحييي دررييية حريييية ( )34ومسيييتول داللييية ( )1.15مميييا ييييدل عليييى وريييود فييير معنيييوي
بيييين المجميييوعتين التجريبيييية والضيييابطة ولصيييالو المجموعييية التجريبيييية وتعييي و الباح ييية ذليييو إليييى ال
اسييتخدال الييتعلم التفيياعلي وييال ليي اثيير وبييير فييي تحسييين مسييتول تعلييم الطييالب فييي هييذر المهييارة إذ تييم
معرفييية مراحيييد االداء وطريقييية النهيييو ونيييرب الكيييرة والهبيييوط بصورةوانيييحة ورييييدة مييين خيييالل
م يييياهدة االفييييالل والعيييير البطيييية واعييييادة الم يييياهدة ووييييذلو متابعيييية تسلسييييد االداء عيييين طريييييق
الصيييور المرسيييلة للطيييالب والمناق ييية حيييول المهيييارة إذ تيييم ارسيييال  2افيييالل خاصييية بمهيييارة الضيييرب
السييياحق مييي صيييور عيييدد  2لتونييييو طريقييية االداء مييي ارسيييال ميييادة نيريييية تتعليييق بتعريييي المهيييارة
وطريقييية االداء الفنيييي ومراحيييد االداء مميييا يزيدددن ادددن البين دددل دددين الطدددعل مددد ب دددننل الا وادددن
والحصدددول يبدددن سدددبولا نون الحنددددا ل بواددددن مددد يدددع الاكدددنن او نا دددل ال ن دددا الن اسددديا وياكدددن
ال دددونل ل ا وادددن مددد وقددد واك اكدددنن ويدددن م ا يدددا البواصدددل دددين الطدددعل ا يسدددبم ادددن دبدددا
و دددين الا دددم ادددن دبدددا ا ددد م وا دددنل ال نيدددن ادددن الوسدددن ل البك ولوديدددن البددد اسدددب نا مددد ناددد
البك ولوديدددن مددد الب ددديم ا بدددنام ادددن اسدددب نام الحنسدددول ال صددد 0الدددعل بدددول 0البوابدددل الةكيدددا0
ووسن ل البواصل االدبان الا ب يا وغي ان ان الب ين الحنيثا.
كا اإل ب
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 7-4الخاتمه

في ضوء نتائج البحث وتحليلها ومناقشتها توصل الباحثون الى االستنتاجات اآلتية:

 -1ان اسبتخدام اسبلوب البتعلم التفباعلي قبد اثبر بشبكل مباشبروكبير فبي اداء الطبالب ممبا سباعد فبي
سرعة تعلم مهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة.

 -8سبباعد اسببلوب الببتعلم التفبباعلي علببى فببتح ببباب الح بوار والمناقشببة وابببداء اآلراء بحريببة مببن خببالل
تشكيل مجموعة على مواقع التواصل االجتماعي الذي بدوره ساعد في تعلم المهارة قيد البحث.

 -3تف ببوق المجموع ببة التجريبي ببة الت ببي اس ببتخدمت ال ببتعلم التف بباعلي عل ببى المجموع ببة الض ببابطة والت ببي
استخدمت االسلوب المتبع من قبل مدرس المادة.

 -4اعطببى الببتعلم التفبباعلي فرصببة كافيببة لتقببديم معلومببات ( تغذيببة راجعببة) التببي سبباعدت الطالببب فببي
معرفة استجابته وهذا أد الى التعزيز والتشجيع لالستمرار في التعلم والذي انعكس ايجابيا االداء

المهاري.

 -5ان النتبائج التبي حققتهببا االختببارات اثبتبت صببالحية الوحبدات التعليميبة التببي أع مبدها البباحثون مببن
خالل التطور الواضح في االداء.

 -0هن بباك تط ببور ف ببي مس ببتو اداء مه ببارة الض ببرب الس بباحق للمجموع ببة الض ببابطة والت ببي اس ببتخدمت
االسلوب التعليمي المعتمد من قبل مدرس المادة.
يعرض الباحثون فيما يأتي بعض التوصيات في ضوء نتائج البحث:

 -1اعتماد اسلوب التعلم التفاعلي في درس الكبرة الطبائرة بكليبات التربيبة الببدني وعلبوم الرياضبة لمبا
له من تأثير ايجابي في تعلم المهارات.

 -8اجبراء د ارسبة مشبابهة علبى امكانيبة اسبتخدام اسبلوب البتعلم التفباعلي فبي تعلبم بقيبة مهبارات الكبرة
الطائرة.

 -3حببث المدرسببين علببى اسببتعمال الط ارئببق واالسببتراتيجيات الحديثببة واالبتعبباد عببن أسبباليب التلقببين
وفرض االفكار على الطالب بل مساعدتهم للوصول الى المعلومات بأنفسهم.

 -4االستفادة من تفاعل الطلبة عبر وسائل التفاعل االجتماعي واستثمارها في التعلم.

المصادر

 -1اليونسكو:التعلم ذلك الكنز المكنونا تقرير مقدم الى منامة اليونسكوا1220
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 -8شبكة المعلومات العالمية :ويكيبيدياا التعلم التفاعلي
 -3محمد صبحي حسنين وحمدي عبد المنعم ؛ األسس العلمية للكرة الطائرة وطر القياس  ،ط( 1 3
القاهرة ،مرو الكتاب للن ر 1222،ل )
 -4ودي ياسين التكريتي وحسن محمد العبيدي ؛ التطبيقات االحصائية في بحوث التربية الريانية 1
(رامعة الموصد  ،دار الكتب للطباعة والن ر . )1220 ،
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