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أثر أسلوب اللعب المباشر في تطوير القدرة العقلية العامة وتعلم مهارتي اإلرسال
والضرب الساحق بالكرة الطائرة لطالب المرحلة االعدادية
م.م.مهند سوري محمد
أ.د جمعة محمد عوض
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة – جامعة االنبار

مستخمص البحث
اجري البحث عمى طالب الصف الخامس االعدادي في اعدادية ىيت لمبنين بقضاء

ىيت – محافظة االنبار البالغ عددىم ( )521طالبا لمعام الدراسي ( )2153-2152اما عينة
البحث فقد اختيرت عشوائياً اذ تمثمت المجموعة التجريبية بطالب الصف الخامس العممي
االحيائي شعبة(أ) البالغ عددىم ( )21طالباً واخرى ضابطة تمثمت بطالب الصف الخامس

العممي االحيائي شعبة (ب) البالغ عددىم ( )21طالباً وتم استبعاد ( )2طالباً من المجموعة
الضابطة و( )2طالباً من المجموعة التجريبية لمشاركتيم في التجربة االستطالعية واصبح عدد

العينة ( )51طالباً لكل مجموعة وبذا تكون النسبة المئوية لعينة البحث ( )%22.1من مجتمع
البحث  .وىدف البحث الى :

 -اثر اسموب المعب المباشر واالسموب المتبع في تطوير القدرة العقمية العامة وتعمم ميارتي

اإلرسال والضرب الساحق بالكرة الطائرة لطالب المرحمة االعدادية .

 اي االسموبين كان االفضل في تطوير القدرة العقمية العامة وتعمم ميارتي اإلرسال والضربالساحق بالكرة الطائرة لطالب المرحمة االعدادية.

وقد استخدم الباحث المنيج التجريبي باستخدام التصميم التجريبي لممجموعتين

المتكافئتين الضابطة والتجريبية ذات االختبارين القبمي والبعدي عشوائية االختبار  .ولغرض
التحقق من افراد مجموعتي البحث يقفو عمى خط شروع واحد بالمستوى المياري الختبارات
البحث فقد اجرى الباحث التكافؤ بين مجموعتي البحث باستخدام الوسائل االحصائية

المناسبة،ومن خالل النتائج التي حصل الييا الباحث استنتج ان اسموب المعب المباشر كان لو

االثر االيجابي في تعمم الميارات قيد الدراسة وتطوير القدرة العقمية العامة  ،يوصي الباحث

ضرورة استخدام اسموب المعب المباشر في تعمم ميارات الكرة الطائرة لما لو من اثر ايجابي في
تطوير القدرة العقمية .
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((The impact of the method of direct play in the development of
general mental ability and learning the skills of transmission and
beating the overwhelming volleyball for junior high school students))
Search made by the
Prof. Dr Jumaa Mohammed Awadh
Mohanad Suri Muhammed AL-Amiri
Faculty of Physical Education and Sports Sciences - Anbar University

ABSTRACT
The research was conducted on the fifth grade preparatory students in Hit
High School for Girls in Het province - Anbar governorate (236) students
for the academic year (3127-3122). The sample of the research was
chosen randomly. The experimental group consisted of (6) (31) students
and other officers were students of the fifth row of biological sciences (B)
(31) students and was excluded (7) students from the control group and
(7) students from the experimental group to participate in the pilot
experiment and the number of sample (25) For each group and thus the
percentage of the research sample (33.52) of the research community .
The research aims at:
-The impact of the method of direct play and the method used in the
development of general mental ability and learn the skills of receiving the
delivery and preparation of volleyball for students in the preparatory
stage.
- Which method was the best in the development of general mental ability
and learn the skills of receiving the transmitter and preparing volleyball
for junior high school students.
The researcher used the experimental method using the experimental
design of the two control and experimental groups with the pre-test and
the random test. For the purpose of verifying the members of the two
research groups, they are placed on a single line of skill level for the
research tests. The researcher conducted the equivalence between the two
research groups using the appropriate statistical means. The results
obtained by the researcher concluded that the method of direct play had a
positive effect on learning the skills under study and developing the
ability In general, the researcher recommends the use of the method of
direct play in learning the skills of volleyball because it has a positive
impact in the development of mental ability.
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 -2التعريف بالبحث:

الباب االول

 2-2مقدمة البحث وأهميته:
ساىم التطور العممي الكبير الذي شيده العالم في اآلونة األخيرة في إيجاد أساليب وطرائق

تعميمية ساعدت في التسريع من عممية التعمم ،وقد صب ىذا في تطوير المستوى العممي والذي

انعكس عمى جميع الميادين المختمفة ومنيا الميدان الرياضي مما ساعد في تحقيق االنجازات
الكبيرة التي جاءت نتيجة التخطيط العممي السميم والدقيق لوسائل التعمم والتدريب الرياضي

بطرائقو وأساليبو المختمفة  ،ومما الشك فيو أن لعبة الكرة الطائرة قد أخذت نصيباً ومكانة متميزة

في ىذا التطور العممي الميداني؛ لذا فقد حازت عمى اىتمام الكثير من المتابعين لمختمف

النشاطات الرياضية ،وىذا ما دفع الكثيرين لمتابعة ىذه المعبة والبحث في أدق تفاصيميا؛ وليذا

فقد انتشرت انتشا اًر كبي اًر وأجتذبت ميول الكثيرين إلييا .فضال عن دخوليا ضمن مفردات درس
التربية الرياضية في المدارس اذ تعد من األلعاب األساسية في مؤسساتنا التربوية يمارسيا
الطالب والطالبات وتدخل ضمن منياج المسابقات عمى مستوى المدارس ،

لذلك اختار الباحث اسموب المعب المباشر الذي ىو احد االساليب الفعالة التي تدفع المتعمم الى
التفاعل مع الدرس كما ويعطي ىذا االسموب اثارة وشوق لممتعمم عن طريق التعمم بالمعب مباشرة

واشراك اكثر من حاسة مما يؤدي الى تطوير القدرات العقمية لدى المتعممين وزيادة كمية
االحتفاظ بالتعمم وبنفس الوقت يحقق لنا اىداف الدرس التربوية والتعميمية والترويحية  ،وبيذا

يصل المتعمم الى معرفة اين ومتى وكيف يستخدم الميارات الحركية التي تعمميا ومن اي موقع .
وتشير دراسة (مجاىد حميد رشيد  " ) 2115 ،ان اسموب المعب المباشر لو اثر ايجابي في

مستوى اداء ميارتي الضرب الساحق وحائط الصد"

()1

ىذا ما دعا الباحث الى دراسة اثر

اسموب المعب المباشر في تطوير القدرات العقمية العامة وتعمم بعض الميارات االساسية بالكرة
الطائرة لطالب الخامس االعدادي.

1-2مشكمة البحث :

نظ ار لما نشاىده ونممسو عمى الواقع من ان بعض الطالب قميمي التفاعل عند تنفيذ درس

التربية الرياضية لعدم اعطاء الطالب الوقت الكافي والفرصة لتحويل ما سمعو من مادة نظرية
) (5مجاىددد حميددد رشدديد  :تددلثير المعددب المباشددر عمددى وفددق تفضدديل النمذجددة الحسددية فددي مسددتوى األداء والمعددب
واالحتفدداظ لميددارتي الضددرب السدداحق وحددائط الصددد بددالكرة الطددائرة  ،أطروحددو دكتددوراه  ،كميددة التربيددة الرياضددية ،
جامعة بغداد 2115 ،ص . 551
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الى واقع عمى ارض الممعب واخراجو من االسموب التقميدي المتبع الذي يؤدي الى عدم الرغبة
والميل لممارسة انشطة درس التربية الرياضية وىذا ما يبطئ ويقمل عند الطالب التطور العقمي

ويلخر تعمم الميارات بصورة سريعة ومتقنو  ،وىذه ىي مشكمة البحث لذلك ارتلى الباحث وضع

منياج تعميمي يتضمن وحدات تعميمية بلسموب المعب المباشر ولمميارات قيد الدراسة والتي من

وجية نظر الباحث ستعمل عمى تطوير الجوانب العقمية ومستوى االداء المياري لمميارات قيد

الدراسة .

 3-2أهداف البحث:
ييدف البحث إلى:

 -5أثر أسموب المعب المباشر واألسموب المتبع في تطوير القدرة العقمية العامة وتعمم ميارتي
اإلرسال والضرب الساحق بالكرة الطائرة لطالب المرحمة االعدادية .

 -2اي األسموبين كان األفضل في تطوير القدرة العقمية العامة وتعمم ميارتي اإلرسال والضرب
الساحق بالكرة الطائرة لطالب المرحمة االعدادية .

 -4-2فرضيتا البحث:

 -5ىناك فروق دالة احصائياً بين نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممجموعتين الضابطة
والتجريبية في متغيرات البحث التابعة .

 -2ىناك فروق دالة إحصائياً بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبارات البعدية في
في متغيرات البحث التابعة .

 5-2مجاالت البحث :

 2-5-2المجال البشري  :طالب الصف الخامس االعدادي في اعدادية ىيت لمبنين .
 1-5-2المجال الزماني  :لممدة من  2152/ 52 / 54إلى . 2153/ 5 / 5
 3-5-2المجال المكاني  :ممعب الكرة الطائرة في اعدادية ىيت لمبنين
 6-2تحديد المصطمحات-:

2-6-2المعب المباشر :يعرف المعب بانو نشاط موجو يقوم بو الطالب لتنمية سموكيم
وقدراتيم العقمية والجسمية والوجدانية ويحقق في الوقت نفسو المتعة والتسمية " (.)5

( )5يحيى محمد نبيان :االساليب الحديثة في التعميم والتعمم  ،دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع  ،عمان
 ،2114،ص.13
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ويعددرف المعددب المباشددر ايضددا  :ىددو اسددتغالل انشددطة المعددب فددي تقريددب مبددادئ المعبددة
لممتعمم وتوسيع افاقيم المعرفية

()1

 -1-6-2القدرة العقمية  :تعني مقدرة الفرد عمى انجاز عمل ما او التكيف في العمل بنجاح
وىي تحقق بانفعال حسية او ذىنية او تكون فطرية او مكتسبة (عن طريق التعمم) (.)2

وقد عرفها العالم (ثرستون)  :بانيا صفة يحددىا سموك الفرد اي بمعنى انيا صفو تحدد بما
يمكن ان يؤديو الفرد او يقوم بو  ،فيي (القدرة العقمية ) صفة تظير نتيجة ألداء معين  ،وبيذا
فإنيا تمثل سموكا ظاىريا يمكن مالحظتو وبالتالي قياسو (.)3
 -1منهجية البحث واجراءاته الميدانية

الباب الثاني

 2-2منهج البحث :

استخدم الباحث المنيج التجريبي؛ وذلك لمالءمتو وطبيعة مشكمة البحث باستخدام التصميم
التجريبي لممجموعتين المتكافئتين الضابطة والتجريبية ذات االختبارين القبمي والبعدي عشوائية

االختيار.

 1-1مجتمع البحث وعينته
تم اختيار مجتمع البحث بالطريقة العمدية إذ تمثمت بطالب الصف الخامس االعدادي في

اعدادية ىيت لمبنين بقضاء ىيت محافظة االنبار البالغ عددىم ( )521طالباً لمعام الدراسي

(،)2153-2152اما عينية البحث فقد اختيرت عشوائياً اذ تمثمت المجموعة التجريبية بطالب

الصف الخامس العممي االحيائي شعبة (أ) البالغ عددىم ( )21طالبا  ،واخرى ضابطة تمثمت
بطالب الصف الخامس العممي االحيائي شعبة (ب) البالغ عددىم ( )21طالبا وتم استبعاد ()2

طالب من المجموعة الضابطة و( )2طالب من المجموعة التجريبية لمشاركتيم في التجربة

) (5رافدة عمر الحريري  :طرق التدريس بين التقميد والتجديد  ،ط ،5دار الفكر لمنشر والتوزيع  ،عمان 2151،
 ،ص . 554

) (2خالدة ابراىيم احمد :مفاهيم حديثة في عمم النفس الرياضي  ،ط ،5المكتبة الوطنية  ،بغداد ، 2151 ،ص
. 25

) (1ثائر غباري  ،خالد ابو شعيرة  :القدرات العقمية بين الذكاء واالبداع  ،ط ، 5مكتبة المجتمع العربي  ،عمان
 ، 2151 ،ص. 51
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االستطالعية واصبح عدد العينة ( )51طالبا لكل مجموعة  .وبذا تكون النسبة المئوية لعينة

البحث ىي ( )%22.1من مجتمع البحث.

 3-1اجهزة وادوات البحث ووسائل جمع المعمومات:
(حاسد د د ددوب شخصد د د ددي ند د د ددوع (، ) DELLحاسد د د ددبة يدويد د د ددة ند د د ددوع ( ، ) CASIOكد د د ددام ار فديويد د د ددة
ياباني د ددة ن د ددوع (  )SONYع د دددد (، )2س د دداعة الكتروني د ددة ،ممع د ددب الكد د درة الط د ددائرة ق د ددانوني ،كد د درات

ط د د ددائرة ع د د دددد ( ، )1ص د د ددافرة ن د د ددوع ( ، )ACMEاس د د ددتمارة لتس د د ددجيل وتفري د د ددغ البيان د د ددات ،شد د د دريط
قياس  ،ميزان طبي  ،المصادر العربية واألجنبية) .

 4-1إختبار القدرة العقمية العامة:

 اسم االختبار :اختبار القدرة العقمية العامة/:

 هدف االختبار  :قياس القدرة العقمية العامة لمطالب الخامس االعدادي لالعمار (. )28-27
 مواصفات االختبار:

-يعد االختبار مؤش اًر جيداً لمقدرة العقمية العامة.

 -يتكون من جزأين (أ ،ب) ،والجزء األول عبارة عن مجموعة دوائر بداخل كل منيا رقم (أرقام

متسمسمة) موزعة توزيعاً عشوائياً عمى مساحة خالية من العوائق  51×51م.

الجزء االول :

يقف المختبر عمى خط اليجوم وىو مواجو لمشبكة (الشاشة) التدي تحمدل ( )51ارقدام موزعدة
توزيع داً عش دوائياً وظي دره لمممعددب قياسددو ( 51×51م) وبداخمددو ( )51دائ درة موزعددة عمددى المسدداحة
ومرقمددة عش دوائيا  .يوجددد عنددد خددط اليجددوم مفتدداح تشددغيل الجيدداز  .يقددوم المختبددر بالضددغط عمددى
مفتاح تشغيل الجياز الذي يعمدل عمدى اختيدار االرقدام عشدوائيا فيتدوىج مصدباح حدول احدد االرقدام
ويبدأ التوقيت في نفس الوقت  ،ينطمق الالعب بسرعة ليحمل القمع الذي يحمدل الدرقم نفسدو الدذي

ظيددر فددي الشاشددة وينطمددق باقصددى سددرعة الددى الدددائرة التددي تحمددل نفددس ال درقم  .عمم داً ان االقمدداع
تحتوي عمى متحسسا لمسيا عند مالمستو لألرض يتوقف التوقيت  .وىكدذا يعداد االختبدار ويسدجل

زمن كل محاولة عمى ان ال تتجاوز الزمن المحدد (  ) 2.53ثانية .

الجزء الثاني :

يق ددف المختب ددر عم ددى خ ددط اليج ددوم وى ددو مواج ددو لمش ددبكة (الشاش ددة) وعن ددد الض ددغط عم ددى مفت دداح
التشغيل تظير اشارة ضدوئية فدي احدد االرقدام ويشدغل الوقدت مباشدرة عنددىا ينطمدق االعدب بسدرعة

قصوى الى الشبكة ويعمل اداء حائط الصدد والعدودة الدى التنقدل بدين الددوائر بالتسمسدل بسدرعة مدن
الدائرة رقم ( )5الى دائرة رقم ( ، )51وعند الوصول الى الدائرة التي تحمل رقم ( )51يوجدد فييدا
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حسدداس لمسددي عنددد الضددغط عميددو يتوقددف التوقيددت ،ويددتم تسددجيل الددزمن لكددل الالعبددين بالطريقددة

نفسيا .

 -الوظائف التي يقيسها االختبار:

أ-يتطمد ددب األداء عمد ددى الجد ددزء األول الد ددتفحص البصد ددري المكد دداني والتسمسد ددل الرقمد ددي  ,البص د درية,

االنتباه ،والتركيز السرعة الحركية ،وميارات التسمسل الحركي ,االنتقال في عممية التنظيم  ,القدرة
عمى البحث والتفرقة بين األرقام والدوائر ،والتعرف عمى التسمسل.

يقيس الجزء الثاني تخزين التسمسل ،والتكامل -.ب

ج  -يقيس الجزئين التنظيم المكاني ،والسرعة الحركية ،والتعدرف عمدى األرقدام والددوائر ،واالنتبداه.
د -يعتبر االختبار وسيمة لقياس التفكير واإلدراك الحس –حركي والذاكرة واالنتباه.

التصحيح :

 -5ي ددتم حس دداب ك ددل ج ددزء عم ددى ح ددده ،وتك ددون الدرج ددة ى ددي مجم ددوع الوق ددت المس ددتغرق ف ددي التطبي ددق
بالثواني.

 -2يع ددد الج ددزء الث دداني مؤشد د اًر جي ددداً ألن متطمبات ددو المعرفي ددة تش ددتمل عم ددى ال ددتفحص البص ددري والتد د زر
البصري الحركي لمتنقل بين األرقام والدوائر.

األدوات المطموبة:

 -5ممعب الكرة الطائرة قانوني .

 -2قمع عدد ( )51مرقمة من ( )5الى (. )51

 -1شاشة تحتوي عمى  51ارقام موزعة توزيعا عشوائياً مدزودة بمصدباح حدول كدل رقدم  ،تحتدوي عمدى
ساعة توقيت  ،جياز يعمل عمى اختيار االرقام عشوائيا عند كل محاولة .

 -1استمارة تسجيل .

التسجيل:

الجزء األول:
-5تعطى درجة واحد لكل محاولة يبمغ زمنيا من ( )1.25ثانية الى ( )2.53ثانية .
-2تعطى ( )2درجتان لكل محاولة يبمغ زمنيا من ( (1.1ثانية الى(  ) 1.24ثانية .

-1تعطى ( )1درجات لكل محاولة يبمغ زمنيا من ( )1.55ثانية الى ( ) 1.15ثانية .
-1تحذف أية محاولة غير مطابقة لمتعميمات.

-1تحذف أية محاولة يزيد زمنيا عن ( )2.53ثانية .
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جدول ( )2يبين الدرجة لكل مستوى في الجزء االول من االختبار (أ)
ت

المستوى (ثانية)

الدرجة

-2

4.39-3.22

3

-1

5.68-4.4

1

-3

6.97-5.69

2

-4

أي محاولة غير مطابقة لمتعميمات واي

0

محاولة يزيد زمنها عن ( )6.97ثانية

الجزء الثاني:
 -5تعطى( )51درجة إذا انتيى المختبر خالل زمن يبمغ من ( )21.41ثانية الى( )23.1ثانية.
 -2تعطى( )21درجة إذا انتيى المختبر خالل زمن يبمغ من( )21.23ثانية الى( )21.41ثانية.
 -1تعطى( )11درجة إذا انتيى المختبر خالل زمن يبمغ من ( )22.3ثانية الى ( )21.22ثانية
 -1تحذف أية محاولة غير مطابقة لمتعميمات .

 -1تحذف أية محاولة يزيد زمنيا عن ( )23.1ثانية.
مالحظة :الدرجة العظمى لالختبار ( )60درجة

جدول ( )1يبين الدرجة لكل مستوى في الجزء الثاني من االختبار(ب)
ت

المستوى (ثانية)

الدرجة

-2

14.16-11.7

30

-1

15.83-14.17

10

-3

17.4-15.84

20

-4

تحذف أي محاولة غير مطابقة لمتعميمات واي

0

محاولة يزيد زمنها عن ( )17.4ثانية
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الشكل ()2
يوضح الجزء االول (أ) من اختبار القدرة العقمية العامة

الشكل ()1
يوضح الجزء الثاني (ب) من اختبار القدرة العقمية العامة
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الشكل ()3
يوضح ابعاد دوائر اختبار القدرة العقمية العامة

 5-1التجربة االستطالعية االولى الخاصة باختبار القدرة العقمية العامة:
قام الباحث بلجراء التجربة االستطالعية عمى ( )11طالب من كل مدرسة ( )51طالبا ،من

طالب الصف الخامس االعدادي من غير عينة البحث اختيروا بطريقة عشوائية  .من اجل
التعرف :

 المدة الزمنية المستغرقة ألداء االختبار
 صالحية االجيزة واالدوات المساعدة المستخدمة ومالئمتيا لعينة البحث .
 مدى استعداد الطالب لتنفيذ االختبار.

 كفاءة فريق العمل المساعد لكيفية تنفيذ االختبار واستخدام الجياز واالدوات .
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 6-1االختبارات المهارية:
 اوالً  :اختباره ميارة االرسال

 اختبار االرسال المواجو االمامي من االعمى لممناطق المحددة ()A , B , C , D

()5

 الغرض من االختبار :دقة اإلرسال المواجو األمامي من األعمى.

 األدوات :ممعب( الكرة الطائرة قانوني) ،كرات عدد( ،)1شبكة ،أشرطو ممونة.

 وصف أألداء :تقسيم منطقة الممعب الى اربع مناطق محددة  ABCDمحاطة باشرطو مموندة
لكد د د د د د د د د د د د ددل منطقد د د د د د د د د د د د ددة وتبمد د د د د د د د د د د د ددغ مسد د د د د د د د د د د د دداحة كد د د د د د د د د د د د ددل منطقد د د د د د د د د د د د ددة كمد د د د د د د د د د د د ددا يد د د د د د د د د د د د دداتي
) (A=5m),(B=5.21m),(C=5.21m),(D=2mويقد ددف المختبد ددر فد ددي منطقد ددة اإلرسد ددال
يقوم بلداء اإلرسال الى المناطق المحددة خمس محاوالت لكل مختبر.

الشكل ()4

يوضح اختبار االرسال المواجه االمامي من االعمى لممناطق المحددة ()A , B , C , D

 التسجيل :لكل مختبر( )5محاوالت وتحتسب كاألتي:
 )1( درجات في حالة سقوط الكرة في منطقة ()A
) (5خميددل اب دراىيم سددميمان  ،عددارف عبددد الجبددار :بندداء وتقنددين اختبددارين لقيدداس دقددة اداء بعددض الميددارات الفنيددة
االساس ددية لالعب ددي اندي ددة اقم دديم كردس ددتان ب ددالكرة الط ددائرة ،مجم ددة عم ددوم الرياض ددة  ،مقب ددول لمنش ددر جامع ددة دي ددالى،

العدد(.2153،)21
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 )1( درجات في حالة سقوط الكرة في منطقة ()B

 )2( درجات في حالة سقوط الكرة في منطقة (.)C
 )5( درجتين في حالة سقوط الكرة في منطقة (.)D


(صفر) مخالفة النقاط أعاله وقواعد المعبة.

 تحتسب الدرجة االعمى في حالة سقوط الكرة عمى الخطوط المحددة لميدف.
 الدرجة العظمى( )21درجة
ثانياً :اختبار الضرب الساحق:

قياس دقة الضرب الساحق القطري والخطي (.)5

منطقة الهدف

الالعب

المدرب

الشكل ()5
يوضح اختبار دقة قياس الضرب الساحق القطري والخطي

 الغرض من االختبار:
قياس دقة الضرب الساحق في االتجاه القطري واالتجاه الخطي (المستقيم).

) (2محمد صبحي حسانيين وحمدي عبد المنعم :األسس العممية لمكرة الطائرة وطرق القياس والتقويم (بدني،
مهاري ،معرفي ،نفسي ،تحميمي) ،ط ،5مركز الكتاب لمنشر  ،القاىرة ،5544 ،ص.211-211
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 األدوات
ممعددب الك درة الطددائرة 11 ،ك درة طددائرة ،مرتبتددان موضددوعتان كمددا فددي الشددكل (  ،)1وش دريط

الصق ،وطباشير.

 مواصفات األداء:
تمثد دل منطق ددة الي دددف برس ددم مد دربعين بلبع دداد ( 1x1م ) إح ددداىما ف ددي المرك ددز رق ددم ( ) 1

واآلخ ددر م ددن المرك ددز رق ددم (  ) 5م ددن المنطق ددة الخمفي ددة ،إذ ي ددتم وض ددع المرتب ددة ف ددي وس ددط المرب ددع

المضددمل ،يقددوم الالعددب بالض دربة السدداحقة مددن المركددز رقددم (  ) 1بعددد إعددداد الك درة مددن الالعددب
المعد في المركز رقم (  ) 1وتوجيو الضربة نحو المرتبة الموجودة وباالتجاه القطري مدرة واالتجداه
الخطي ( المستقيم ) مرة أخرى ،وكما ىو موضح في الرسم .
 التسجيل:

 تعطى لكل العب (  ) 51محاولة باالتجاه القطري و(  ) 51محاولة باالتجداه
الخطي.

 تمنح (  ) 1درجات لكل ضربة ساحقة تسقط فييا الكرة عمى المرتبة.
 تمنح (  ) 1درجات لكل ضربة ساحقة صحيحة تسدقط فييدا الكدرة فدي المنطقدة
المضممة داخل المربع.

 تمنح درجتان لكل ضربة ساحقة صحيحة تسقط فييا الكرة في ( ) Aأو(.)B
 نقطة واحدة لكل ضربة ساحقة تسقط فييا الكرة في المنطقة ( ) C
 الدرجة العظمى ليذا االختبار ( )521درجة.

 7 -1التجربة االستطالعية الثانية :

لغرض التعرف عمى السدمبيات التدي قدد تواجدو الباحدث فدي أثنداء أجدراء االختبدارات ومدن اجدل

الحصول عمى نتائج موثوق .

 8-1تكافؤ مجموعتي البحث :
لغددرض إرجدداع الفددروق التددي تط د أر عمددى متغي درات البحددث التابعددة إلددى المتغيددر المسددتقل كددان البددد

لمباحث أن يضع أفراد المجمدوعتين الضدابطة والتجريبيدة عمدى خدط شدروع واحدد ممدا حددا بالباحدث
إلى إيجاد وتحقيق تكافؤ مجموعتي البحث في متغيرات البحث التابعة وكما في الجدول (.)5
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جدول ( )3يبين التكافؤ بين مجموعتي البحث في المتغيرات التابعة .
المعالم
اإلحصائية

وحدة

المجموعة الضابطة

المجموعة التجريبي

القياس

س

ع

س

ميارة اإلرسال

درجة

55.251

2.532

55.1

مهارة الضرب الساحق

درجة

21.212

1.511

االختبارات

ع

قيمة ()t

داللة

المحسوبة

الفروق*
1.11

2.215

1.125

1.544 22.251

1.244

غير

دالة
غير
دالة

* قيمة ( )tالجدولية (  ) 2.112أمام درجة الحرية ()22
جدول ()4

يبين التكافؤ بين مجموعتي البحث لمقدرة العقمية العامة
المجموعة الضابطة

المعالم
اإلحصائية

وحدة

القدرة العقمية العامة

درجة

االختبارات

القياس

س
12.341

المجموعة التجريبي

ع

س

2.141

12.512

ع
2.514

قيمة ()t

داللة

المحسوبة

الفروق*

1.212

غير دالة

* قيمة ( )tالجدولية (  ) 2.112أمام درجة الحرية ()22

 9-1إجراءات البحث الميدانية:
 2-9-1االختبار القبمي:

أجرى الباحث االختبارات القبمية لمجموعة البحث التجريبية في ميارتي اإلرسال
والضرب الساحق  ،واختبار القدرة العقمية العامة يوم االربعاء الموافق ( )2152/55/52وفي
يوم الخميس الموافق ( ،)2152/55/53وأجرى الباحث االختبارات القبمية لممجموعة الضابطة

في يوم االحد الموافق ()2152/55/21وفي يوم االثنين الموافق ( ، )2152/55/25وأجريت

جميع االختبارات في الساعة التاسعة صباحا عمى ساحة اعدادية ىيت لمبنين في قضاء ىيت –

محافظة االنبار.

 1-9-1تجربة البحث الرئيسة:
بعد االنتياء من التجربة االستطالعية قام الباحث بإجراء االختبارات لمميارات قيد

البحث  ،واختبار القدرة العقمية بعدىا نفذت التجربة الرئيسة والتي تتمثل بادخال اسموب المعب
المباشر عمى شكل منيج تعميمي يتضمن تقسيم الطالب الى مجموعات صغيرة داخل ممعب
45
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الكرة الطائرة اثناء تنفيذ التمرينات االولى لكل ميارة وبعدىا تم اعطاء تمرينات ميارية خاصة

بالميارة المراد تعمميا ومشابية الى حاالت المعب ومالئمة لمستوى العينة وبعد ذلك قسم الطالب
الى مجموعتين لممارسة المعب حيث يقف احد افراد فريق العمل المساعد عمى طاولة بالقرب
من احد االعمدة حيث يقدم التغذية الراجعة ألي طالب يحتاج الييا مع اعطاء تك اررات اكثر

لكل طالب يخطل في اداء اي ميارة  ،وعتمد عمى مبدأ التدرج من السيل الى الصعب في عممية
التعمم وكذلك مراعاة الفروق الفردية بين المتعممين حيث كانت ىناك واجبات فردية تعطى

لممتعمم الذي يكون مستواه ضعيف في التعمم وىذه الواجبات عبارة عن تك اررات مشابية لمتمارين
المقدمة في الوحدة التعميمية  ،حيث يتكون المنيج من ( )4وحدات تعميمية وبواقع وحدتين في

االسبوع زمن كل وحدة تعميمية ( )11دقيقة وقد بدأ تطبيق المنياج بتاريخ (. )2152/52/54

 3-9-1االختبار البعدي:

أجرى الباحثان االختبارات البعدية لمجموعة البحث التجريبية في ميارتي اإلرسال والضرب
الساحق  ،واختبار القدرة العقمية العامة في يومي الثالثاء واالربعاء الموافقين (-51
 ،)2153/5/55أجرى الباحث االختبارات البعدية لممجموعة الضابطة في ميارتي اإلرسال
والضرب الساحق واختبار القدرة العقمية العامة  ،مع مراعاة الظروف التي اجريت فييا
االختبارات من حيث الزمان والمكان وترتيب اختبارات الميارات قيد الدراسة .
 20-1الوسائل اإلحصائية:

استخدم الباحثان الوسائل اإلحصائية اآلتية:
 الوسط الحسابي:

 االنحراف المعياري:
 قانون ( )tلمعينات المرتبطة:

 قانون ( )tلمعينات غير المرتبطة:
 الوسيط:

 معامل االلتواء:

 قانون االرتباط (بيرسون):
 قانون النسبة المئوية:
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الباب الثالث
 -3عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها

2-3عرض النتائج وتحميمها

 2-2-3عرض نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية.
جدول ()5
يبين األوساط الحسابية لمفروق واالنحرافات المعيارية لها وقيم ( )tالمحسوبة والداللة لالختبارات القبمية
والبعدية لممجموعة التجريبية في متغيرات البحث .

المعالم

وحدة

االختبار البعدي

االخبار القبمي

اإلحصائية القياس

سف

ميارة اإلرسال
ميارة الضرب

درجة

قيمة()t

عف

المحسوبة

1.11

5.511

5.511

دالة

1.514 3.135 3.212 31.341 1.544 22.251

3.511

دالة

المتغيرات

درجة

الداللة

س

ع

س

ع

55.1

2.215

51.1

2.112

1

الساحق
* قيمة ( )tالجدولية ()2.521

ح=()51=5-51

يتبين من الجدول ( )1أن قيم ( )tالمحسوبة لمتغيرات البحث التابعة (ميارة االرسال
والضرب الساحق) لممجموعة التجريبية قد بمغت ( )3.511 ،5.511عمى التوالي وعند مقارنتيا
بالقيمة الجدولية ( )2.521أمام درجة حرية ( )51=5-51ومستوى داللة ( )1.11وجد انيا

فروق دالة النيا اكبر من القيمة الجدولية.

1 -2-3عرض نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة الضابطة .
جدول ()6

يبين األوساط الحسابية لمفروق واالنحرافات المعيارية لها وقيم ( )tالمحسوبة والداللة لالختبارات القبمية
والبعدية لممجموعة الضابطة في متغيرات البحث
المعالم إلحصائية
المتغيرات

وحدة

االختبار البعدي

االختبار القبمي

القياس

س

ع

س

ع

سف

عف

قيمة()t

* الداللة

المحسوبة

1.11

ميارة اإلرسال

درجة

55.251

2.532

55.413

5.241

1.524

1.354

1.112

دالة

ميارة الضرب الساحق

درجة

21.212

1.511

22.212

1.535

2.124

5.234

1.155

دالة

* قيمة ( )tالجدولية ()2.521

ح=()51=5-51

يتبين من الجدول ( )2أن قيم ( )tالمحسوبة لمتغيرات البحث التابعة (ميارة اإلرسال وميارة

الضرب الساحق) لممجموعة الضابطة قد بمغت ( )1.155 ، 1.112عمى التوالي وعند مقارنتيا
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بالقيمة الجدولية ( )2.521أمام درجة حرية( )51=5-51ومستوى داللة ( )1.11وجد انيا فروق

دالة النيا اكبر من القيمة الجدولية.

 3-2-3عرض نتائج االختبارات البعدية لممجموعتين التجريبية والضابطة .
جدول ()7

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم ( )tالمحسوبة وداللة الفروق بين االختبارات البعدية
لممجموعتين التجريبية والضابطة في متغيرات البحث

اإلحصائية

وحدة

المعالم

المجموعة الضابطة

المجموع التجريبية

القياس

س

ميارة اإلرسال

درجة

51.1

2.112

ميارة الضرب الساحق

درجة

31.341

3.212

المتغيرات

+ع

t

الداللة

المحسوبة

0.05

55.413

5.241

1.523

دالة

22.212

1.535

2.311

دالة

س

+ع

* ح= ( )22=2-51+51الجدولية ()2.112

يتبين من الجدول ( )3أن قيمة ) (tالمحسوبة بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية

(ميارة االرسال وميارة الضرب الساحق) كانت ( )2.311، 1.523وعمى التوالي وعند مقارنتيا
بقيمة ) (tالجدولية التي كانت ()21.112تحت مستوى داللة ( )1.11وبدرجة حرية ( )22وجد

أنيا أكبر مما يدل عمى الفروق بين المجموعتين ولصالح نتائج اختبارات المجموعة التجريبية .
 4-2-3عرض نتائج اختبار القدرة العقمية القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية
جدول ()8

يبين األوساط الحسابية لمفروق واالنحرافات المعيارية لها وقيم ( )tالمحسوبة والداللة الختبار القدرة العقمية
القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية في متغيرات البحث .
المعالم

وحدة

اإلحصائية القياس
المتغيرات
القدرات العقمية

درجة

االختبار القبمي

االختبار البعدي

ع

ع

س

س

سف

عف

قيمة()t

الداللة

المحسوبة

1.11

51.211 2.211 51.341 2.542 12.524 2.514 12.512

* قيمة ( )tالجدولية ()2.521

ح= ()51=5-51

يتبين من الجدول ( )4أن قيم ( )tالمحسوبة الختبار القدرة العقمية لممجموعة التجريبية قد

بمغت ( )51.211وعند مقارنتيا بالقيمة الجدولية ( )2.521أمام درجة حرية ()51=5-51
ومستوى داللة ( )1.11وجد انيا فروق دالة ألنيا اكبر من القيمة الجدولية .
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5-1-3عرض نتائج اختبار القدرة العقمية القبمية والبعدية لممجموعة الضابطة .
جدول ()9

يبين األوساط الحسابية لمفروق واالنحرافات المعيارية لها وقيم ( )tالمحسوبة والداللة الختبار القدرة العقمية

القبمية والبعدية لممجموعة الضابطة في متغيرات البحث .

المعالم

وحدة

اإلحصائية

القياس

االختبار البعدي

االختبار القبمي

المتغيرات
س
درجة

القدرات العقمية

س

ع

عف

سف

المحسوبة

1.11

ع

2.512 2.345 14.524 2.141 12.341

* قيمة ( )tالجدولية ()2.521

قيمة()t

الداللة

دالة

2.345 2.431

ح= ()51=5-51

يتبين من الجدول ( )5أن قيم ( )tالمحسوبة الختبار القدرة العقمية لممجموعة الضابطة قد

بمغت ( )2.345وعند مقارنتيا بالقيمة الجدولية ( )2.521أمام درجة حرية ()51=5-51
ومستوى داللة( )1.11وجد انيا فروق دالة ألنيا اكبر من القيمة الجدولية.

 6-2-3عرض نتائج اختبار القدرة العقمية البعدية لممجموعتين التجريبية والضابطة .
جدول ()20

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم ( )tالمحسوبة وداللة الفروق بين االختبارات البعدية
لممجموعتين التجريبية والضابطة الختبار القدرة العقمية في متغيرات البحث

المعالم اإلحصائية

وحدة

المجموع التجريبية

المتغيرات

القياس

س

القدرات العقمية

درجة

12.524

+ع
2.542

المجموعة الضابطة
س
14.524

t

الداللة

+ع

المحسوبة

1.11

2.345

4.512

دالة

* ح= ( )22=2-51+51الجدولية ()2.112

يتبين من الجدول ( )51أن قيمة ) (tالمحسوبة بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية

الختبار القدرة العقمية كانت ( )4.512وعند مقارنتيا بقيمة ) (tالجدولية التي كانت ()2.112
تحت مستوى داللة ( )1.11وبدرجة حرية ( )22وجد أنيا أكبر مما يدل عمى الفروق بين

المجموعتين ولصالح نتائج اختبارات المجموعة التجريبية  ,كما في شكل (.)21
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 1-3مناقشة النتائج:

2-1-3مناقشة نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية لممهارات قيد الدراسة.
يتضح من الجدول ( )1أن قيم ( )tالمحسوبة لمتغيرات البحث التابعة (ميارة االرسال

والضرب الساحق) لممجموعة التجريبية قد بمغت ( )3.511 ،5.511عمى التوالي وعند مقارنتيا
بالقيمة الجدولية ( )2.521أمام درجة حرية ( )51=5-51ومستوى داللة ( )1.11وبذلك تكون

( )tالمحسوبة اكبر من الجدولية وىذا يعني ان الفروق ذات داللة احصائية ولصالح االختبار
البعدي ويعزو الباحث سبب ىذه الفروق الى المنيج المعد من قبل الباحث والذي كان لو الدور
الفعال في ايجاد الفروق بين االختبار القبمي والبعدي ولصالح البعدي  ،حيث ان المنيج المعد

من قبل الباحث كان يتضمن اسموب المعب المباشر والذي يعمل عمى زيادة دافعية المتعمم داخل
الممعب ويجعمو يشعر بالثقة بنفسو وبقدراتو ىذا مما ساعد المتعمم وزاد من سيطرتو وتحكمو
بالكرة واداء الميارة بالشكل الصحيح في الزمان والمكان المحددين ليا ،واسموب المعب يزيد من

اثارة وتشويق المتعمم ويعطيو دافعية لتعمم الميارات ( .ويشير ميند حسين البشتاوي واسماعيل
 " ) 2112،ان تمرينات المعب المباشر تمعب دو ار ىاما في تحقيق تعمم الميارات الحركية فعن
طريقيا يتحسن التوافق ويقمل من ظيور الحركات الزائدة الى حد معين "

()1

حيث يعمل

اسموب المعب عمى اشراك اغمب الحواس في عممية التعمم  ،كما ويعمل عمى تطوير جوانب

القدرات الحسية االد اركية لدى المتعمم مما يجعل المتعمم يشعر ويدرك بكل ما موجود داخل

الممعب من زمالء ومنافسين وادوات وىذا يؤدي بالتالي الى تطوير الميارات عند المتعممين بشكل

اسرع حيث يشير ( صريح عبد الكريم الفضمي " ) 2113،ان تعمم الميارات الحركية تتلثر تلث اًر

بالغا بسالمة الحواس وحدتيا  ،فمكي يمارس الالعب ميارة معينة يجب ان يدركيا ادراكا جيدا
حتى يقف عمى جوانبيا ودقائقيا  ،واالدراك ما ىو اال ترجمة لإلحساسات فكمما كانت الحواس

السمعية والبصرية والحس حركية سميمة كان االدراك دقيقا وبالتالي كانت الممارسة صحيحة

والتعمم فعاالً "

()2

.

) (5ميند حسين البشتاوي واحمد محمود اسماعيل  :فسيولوجيا التدريب الرياضي  ،ط ، 5دار وائل لمنشر ،
عمان  ، 2112 ،ص . 113

) (2صريح عبد الكريم الفضمي  :تطبيقات البيوميكانيك في التدريب واالداء الحركي  ،دار الكتب والوثائق ،

بغداد  ، 2113،ص . 255

42

بحث أ.د.جمعة محمد عوض -م.م .مهند سوري محمد الصفحات من ص ( )12الى ()45

مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية – المجلد الرابع – العدد السادس عشر ()8302/6/03

 1-1-3مناقشة نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة الضابطة لممهارات قيد الدراسة.
يتبين من الجدول ( )2أن قيم ( )tالمحسوبة لمتغيرات البحث التابعة (ميارة اإلرسال وميارة

الضرب الساحق) لممجموعة الضابطة قد بمغت ( )1.155 ، 1.112عمى التوالي وعند مقارنتيا
بالقيمة الجدولية ( )2.521أمام درجة حرية ( )51=5-51ومستوى داللة ( )1.11وجد أنيا

فروق دالة؛ ألنيا أكبر من القيم الجدولية  ,ويعزو الباحث وجود فروق دالة احصائيا بين
االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة الضابطة ولصالح االختبارات البعدية الى الوحدات التعميمية

التي كانت تعطى لممتعممين والتي كانت منظمة بشكل جيد ومتسمسمة حسب اولويات المعبة
واولويات الميارة وكذلك كان التخطيط جيدا وكانت روح التعاون بين المعمم والمتعمم بدرجة عالية

جدا وكل ىذه االسباب ادت الى زرع روح التعاون والتشويق باتجاه تعمم الميارات بالشكل

الصحيح وىذا ما اظيرتو النتائج  .حيث " ان طبيعة التوجييات والتعميمات الصحيحة والمنظمة
ادت الى زيادة تركيز انتباه المتعممين الى ىذه التعميمات والتوجييات وىذا امر ميم لمتعمم في

مرحمة مبكرة "

()1

.

 3-1-3مناقشة نتائج االختبارات البعدية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية لممهارات قيد

الدراسة:

يبين الجدول( )3أن ىناك فروقاً دالة إحصائياً لالختبارات البعدية بين المجموعتين

الضابطة والتجريبية في الميارات قيد الدراسة (ميارة االرسال وميارة الضرب الساحق) ولصالح
نتائج المجموعة التجريبية ،ويعزو الباحث سبب وجود فروق دالة احصائيا بين المجموعة
الضابطة والتجريبية ولصالح المجموعة التجريبية الى ان تمرينات المعب المباشر في المنيج
المعد من قبل الباحث كانت اكثر تنظيما وفعالية وكانت تخدم الميارات بشكل اكبر وتركز عمى

رفع الروح المعنوية والدافعية لدى المتعممين وتعمل عمى تطوير الجوانب العقيمة وبالخصوص
جوانب االدراك الحس حركي حيث كان المتعمم يمتمك ادراكا لما يدور حولو في الممعب بشكل

عال جدا بسبب فعالية اسموب المعب المباشر  .مما جعل من المتعممين يدركون بشكل كبير كل

االخطاء التي يقومن فييا اثناء االداء وسرعة تالفي االخطاء وتصحيحيا حيث (يشير بموم،

 " ) 2999ان ىناك دورة مغمقة من الدافعية داخل المتعمم اذ ان المتعمم يقوم بالبحث عن
(2)THE EFFECTS OF FOCUS OF ATTENTION INSTRUCTIONS ON NOVICES
LEARNING SOCCER CHIP Authors: Luiz Antonio Uehara --- Chris Button --Keith Davids Journal: Brazilian Journal of Biomotricity ISSN: 22227435 Year:
3112 Volume:
3 Issue:
2Pages:
74-22 Provider:
Marco
Machado-DOAJ Publisher: Marco Machado .
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االخطاء كمما تقدم في االنجاز وان ازدياد خبرة المتعمم والشعور بالمسؤولية والجدارة مع السيطرة

الكاممة عمى الوحدات التعميمية بعد ان كانت صعبة عميو في بدايتيا "

()1

 .فضال عن ذلك

فان اسموب المعب المباشر يعطي المتعمم القناعة ويولد لديو الرغبة في بذل جيدا اكبر لمتعمم وال

سيما بعد ادخال مبدأ التغذية الراجعة التي تعطى لممتعممين باستمرار كمما تم تحديد نوعية الخطل

وىذا يحصل اثناء المعب مما يؤدي الى معرفة المتعمم بنوعية الخطل وبذلك يسيل عميو عممية

التصحيح حيث يؤكد ( شمت  " )1000،Schmideان التغذية الراجعة تزيد من طاقة االفراد
ودافعيتيم وتعزز االداء الصحيح وتجنب االداء الخاطئ "

ويشير( مردان)1004،

()3

()2

.

" ان المعب يمتمك كل خصائص العممية التربوية الكاممة فيو يوفر

التركيز لفترة كبيرة من الوقت وينمي المبادرة والتخيل واالىتمام الشديد فيو مما يوفر خبرة عقمية
ىائمة  ،وانغماس انفعالي كامل وما من نشاط اخر يدفع الى التكرار بطريقة عميقة وينمي

الشخصية عمى نحو متميز مثل المعب  ،كما انو ما من نشاطا اخر يستدعي كل الجيد والطاقة

الكامنين مثل المعب  ،والمعب اكثر العمميات التربوية اكتماالً النو يؤثر في عقل الالعب
وانفعاالتو وجسده " .

 4-1-3مناقشة نتائج اختبار القدرة العقمية القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية:
يتبين من الجدول (  ) 4أن قيم ( )tالمحسوبة الختبار القدرة العقمية لممجموعة التجريبية قد
بمغت (  )51.211وعند مقارنتيا بالقيمة الجدولية (  ) 2.521أمام درجة حرية ()51=5-51
ومستوى داللة ( )1.11وبذلك تكون ( )tالمحسوبة اكبر من الجدولية وىذا يعني ان الفروق ذات

داللة احصائية ولصالح االختبار البعدي ويعزو الباحث سبب ىذه الفروق الى المنيج المعد من
قبل الباحث والذي كان لو الدور الفعال في ايجاد الفروق بين االختبار القبمي والبعدي ولصالح

البعدي  ،ان التطور الحاصل في القدرة العقمية لممتعممين كان سببو الوحدات التعميمة المعدة من

قبل الباحث والتي تم تنفيذىا بلسموب المعب المباشر حيث يعمل ىذا االسموب عمى تطوير القدرة

العقمية لدى المتعممين و يمكن المتعمم من زيادة االحساس وادراك المسافات وقوى وسرع وزوايا
مختمفة وزيادة استقاللية المتعمم في التصرف بحرية وىذا يؤدي الى اكتشاف اخطائو بنفسو من

خالل المعب اذ " ان العب الكرة الطائرة يحتاج الى االنتباه لمعديد من المثيرات في وقت واحد
مثل متابعة الكرة وحركة الالعبين المنافسين وحركة بقية الالعبين االخرين في ظروف المعب ثم

(2)Bloom : the master learning model , http //www,Bloom N.P.com , 2222,p.2-22.
(3)Schmide & Wrisberge : Motor learning & performance il , Human , Kinetics book , 3111 , p.323
) (1نجم الدين عمى مردان  :سيكولوجية المعب في مرحمة الطفولة المبكرة  ،مكتبة دار الفكر لمنشر والتوزيع ،
الكويت  ، 2111 ،ص . 512
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عميو االستجابة في لحظة معينة تبعاً لمواقف المعب "

()1

 ،ويعمل ىذا االسموب عمى زيادة

التصور الصحيح الداء الميارات وان اداء ىذه الميارات يتطمب استجابات صحيحة وفعالة
ودقيقة وقد توصل " ان التصور الصحيح لمميارات الحركية ينتج عنو استجابات عصبية عقمية

مماثمة لالستجابات الفعمية اذ تؤدي عممية التصور الى ارسال استثارات عصبية من الجياز

العصبي الى العضالت لتنفيذ الميارات المطموبة "

()2

.

 5-1-3مناقشة نتائج اختبار القدرة العقمية القبمية والبعدية لممجموعة الضابطة :
يتبين من الجدول ( ) 5أن قيم ( )tالمحسوبة الختبار القدرة العقمية لممجموعة الضابطة قد

بمغت ( )2.345وعند مقارنتيا بالقيمة الجدولية ) )2.521أمام درجة حرية ()51=5-51
ومستوى داللة ( )1.11وبذلك تكون ( )tالمحسوبة اكبر من الجدولية وىذا يعني ان الفروق ذات

داللة احصائية ولصالح االختبار البعدي ويعزو الباحث سبب ىذه الفروق الى ان التطور

الحاصل في مستوى المتعممين كان سببو المنياج المتبع الذي يتصف بالتخطيط والتنظيم الجيد
لموحدات التعميمية ومدى تفاعل المتعممين مع المدرس اثناء تطبيق الوحدات ،فضال عن انو قد
بنيو عمى اسس عممية صحيحة وقد تم تنفيذه بشكل سميم وفعال اذ انو " عند تنفيذ المنياج بشكل

فعال فان االداء العام لمطالب يتحسن كثي ار "

()3

.

 6-1-3مناقشة نتائج اختبار القدرة العقمية البعدية لممجموعتين الضابطة والتجريبية
يبين الجدول( )51أن ىناك فروقاً دالة إحصائياً لالختبارات البعدية بين المجموعتين

الضابطة والتجريبية الختبار القدرة العقمية العامة ولصالح نتائج المجموعة التجريبية ،ويعزو

الباحث سبب وجود فروق دالة احصائيا بين المجموعة الضابطة والتجريبية ولصالح المجموعة

التجريبية الى ان تنفيذ المنيج المعد باسموب المعب المباشر من قبل الباحث كان اكثر فاعمية
وتلثير عمى المتعممين حيث عمل ىذا االسموب عمى رفع روح التنافس بين المتعممين وزيادة

انتباىيم وتركيزىم الى المعمومات المقدمة من قبل المدرس اثناء المعب عن طريق شرح وعرض

االنموذج اثناء الدرس مما سيل عمى المتعمم احساس وادراك كل ما يحيط بو من متغيرات المعبة

" ان اسموب المعب المباشر يؤدي الى التماسك في سموكيات االداء لتصبح اكثر ثباتاً ورسوخاً
) (5محمد كاظم خمف؛ منيج تدريبي عمى وفق أنظمة الطاقة وتلثيره في تطوير بعض القدرات والمؤشدرات البدنيدة
البيوكيميائيد ددة وعمميد ددة االنتقد ددال العصد ددبي الحركد ددي لد دددى العبد ددي الك د درة الطد ددائرة :أطروحد ددة دكتد ددوراه  ،كميد ددة التربيد ددة
الرياضية ،،جامعة بغداد ،2111 ،ص .211

) (2قاسم لزام صبر :موضوعات في التعمم الحركي ،بغداد  ،2111 ،ص.22

) (1محمد محمود الحيمة  :التصميم التعميمي – نظرية وممارسه  ،ط ، 5دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،
عمان ،5555 ،ص . 21
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وزيادة في مقدار التواصل او االستمرار في االبقاء عمى حالة متقدمة "

()1

 ،يعمل اسموب

المعب عمى قوة وتنمية االدراك ووسيمة لتحقيق االىداف التعميمية ومؤثر في سياق النمو العقمي ،
كما انو يعزز فاعمية الحواس ال سيما السمع والبصر والممس " ان المعب يعتبر مضمار تنمية

الحواس"

()2

 ،ويرى اركسون " ان المعب يعبر عن المظير العقمي لمقدرة البشرية "

()3

 -4االستنتاجات والتوصيات:

.

 2 -4االستنتاجات:

 .5إن اسموب المعب المباشر كان لو االثر االيجابي في تعمم الميارات قيد الدراسة .
 .2إن اسموب المعب المباشر كان لو االثر الكبير في تطور مستوى القدرة العقمية العامة .
 .1إن اسموب المعب المباشر وسيمة تعميمية تقرب المفاىيم الخاصة بالمعبة لممتعممين مما
يساعدىم عمى ادراك متغيرات المعبة .

 .1يساعد اسموب المعب المباشر عمى تنشيط المتعمم الستيعاب المعمومات والقدرة عمى
التفكير وتبعده عن الممل .

1-4التوصيات:
 .5ضرورة استخدام اسموب المعب المباشر والتلكيد عميو في تعمم ميارات الكرة الطائرة لما
لو من اثر ايجابي .

 .2يجب التلكيد عمى تعرف مدرس التربية الرياضية عمى ىذا االسموب واالستفادة من
نتائجو لتسييل وتسريع وتثبيت عممية التعمم .

 .1ضرورة اىتمام القائمين عمى مجال التعميم بلسموب التعمم بالمعب وادخالو ضمن المواد
الدراسية المنيجية لما لو من دور فعال في تطوير العممية التعميمية .

 .1اجراء بحوث ودراسات مشابية باستخدام اسموب المعب المباشر في االلعاب الرياضية
االخرى .

(5) Morrow, J. All en jockson and dale mood, Measurement and Frlation in human
performance , human ken tics , (5551) p.115

) (2ىايدة موثقي  :عمم نفس المعب  ،ترجمة  :زىراء يكانو  ،ط ،5دار اليادي  ،لبنان  ، 2111 ،ص . 11
) (1نجم الدين عمى مردان :مصدر سبق ذكره  ،ص . 555

54

بحث أ.د.جمعة محمد عوض -م.م .مهند سوري محمد الصفحات من ص ( )12الى ()45

مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية – المجلد الرابع – العدد السادس عشر ()8302/6/03

المصادر العربية


المصادر

ثائر غباري  ،خالد ابو شعيرة  :القدرات العقمية بين الذكاء واالبداع  ،ط ، 5مكتبة المجتمع العربي ،
عمان . 2151 ،

 خالدة ابراىيم احمد :مفاهيم حديثة في عمم النفس الرياضي  ،ط ،5المكتبة الوطنية  ،بغداد2151 ،
 خميل ابراىيم سميمان  ،عارف عبد الجبار :بناء وتقنين اختبدارين لقيداس دقدة اداء بعدض الميدارات الفنيدة
االساسية لالعبي اندية اقميم كردستان بالكرة الطائرة ،مجمة عموم الرياضدة  ،مقبدول لمنشدر جامعدة ديدالى
 ،العدد ( . 2153، ) 21
 رافدة عمر الحريري  :طرق التدريس بين التقميد والتجديد  ،ط ،5دار الفكر لمنشر والتوزيع  ،عمان
. 2151،

 صريح عبد الكريم الفضمي  :تطبيقات البيوميكانيك في التدريب واالداء الحركي  ،دار
الكتب والوثائق  ،بغداد . 2113،




قاسم لزام صبر :موضوعات في التعمم الحركي ،بغداد .2111 ،

مجاىد حميد رشيد  :تلثير المعب المباشر عمى وفق تفضيل النمذجة الحسية في مستوى األداء والمعب
واالحتفاظ لميارتي الضرب الساحق وحائط الصد بالكرة الطائرة  ،أطروحو دكتوراه  ،كمية التربية
الرياضية  ،جامعة بغداد.

 محمد صبحي حسانيين وحمدي عبد المنعم :األسس العممية لمكرة الطائرة وطرق

القياس والتقويم (بدني ،مهاري ،معرفي ،نفسي ،تحميمي) ، ،مركز الكتاب لمنشر ،

القاىرة.5553 ،


محمد كاظم خمف؛ منيج تدريبي عمى وفق أنظمة الطاقة وتلثيره في تطوير بعض القدرات والمؤشرات
البدنية البيوكيميائية وعممية االنتقال العصبي الحركي لدى العبي الكرة الطائرة :أطروحة دكتوراه  ،كمية
التربية الرياضية ،،جامعة بغداد.2111 ،



محمد محمود الحيمة  :التصميم التعميمي – نظرية وممارسه  ،ط ، 5دار المسيرة لمنشر والتوزيع



ميند حسين البشتاوي واحمد محمود اسماعيل  :فسيولوجيا التدريب الرياضي  ،ط ، 5دار وائل لمنشر

والطباعة  ،عمان .5555 ،
 ،عمان .2112 ،

55

)45( ) الى12( مهند سوري محمد الصفحات من ص. م. م-جمعة محمد عوض.د.بحث أ

)8302/6/03( مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية – المجلد الرابع – العدد السادس عشر

 مكتبة دار،  سيكولوجية المعب في مرحمة الطفولة المبكرة:  نجم الدين عمى مردان
.2111 ،  الكويت، الفكر لمنشر والتوزيع

،  لبنان،  دار اليادي،5 ط،  زىراء يكانو:  ترجمة،  عمم نفس المعب:  ىايدة موثقي
.2111
،  دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع،  االساليب الحديثة في التعميم والتعمم: يحيى محمد نبيان
.2114، عمان

المصادر االجنبية

*- THE EFFECTS OF FOCUS OF ATTENTION INSTRUCTIONS ON
NOVICES LEARNING SOCCER CHIP Authors: Luiz Antonio Uehara --- Chris
Button --- Keith Davids Journal: Brazilian Journal of Biomotricity ISSN:
22227435 Year: 3112 Volume: 3 Issue: 2Pages: 74-22 Provider: Marco Machado- DOAJ Publisher: Marco Machado.
*Bloom : the master learning model , http //www,Bloom N.P.com , 2222.
*Schmide & Wrisberge : Motor learning & performance il , Human , Kinetics book ,
3111 .
*Morrow, J. All en jockson and dale mood, Measurement and Frlation in human
performance , human ken tics , (2226).

56

بحث أ.د.جمعة محمد عوض -م.م .مهند سوري محمد الصفحات من ص ( )12الى ()45

مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية – المجلد الرابع – العدد السادس عشر ()8302/6/03

57

