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 أثر استراتيجية التدريس االتقاني في تعمم مهارات الكرة
 الطائرة في حصة التربية الرياضية
 حامد محمد دعومد/ * 

 المقدمة: 

عمى طرق  مباشرا   ثر تاثيرا  أالتكنولوجيا في حياتنا العامة  أن انتشار 
واساليب التدريس الحديثة والتي تركز عمى دور المعمم في تحفيز الطمبة عمى 

ستقصاء والتحري عن المشكمة والعمل عمى ايجاد الحمول المناسبة والتركيز اال
 عمى األىداف الوجدانية والتربوية والسموكية وتعمم الميارات االساسية  

لقد اىتمت وزارة التربية والتعميم  اىتماما  متميزا في العممية التدريسية  
فة إلى االرتقاء بعممية ولكافة النواحي، وفي جميع األلعاب الرياضية، الياد

 التعمم المياري وخاصة التعمم االتقاني.
( إلى أن االساليب التدريسية الحديثة تعد من 9009) "األسمر" ويشير

نتاجات التعمم الحديثة وىي موقف تعميمي تعتمد عمى طرح األسئمة أمام الطمبة 
ة وباستخدام وتدفعيم لإلجابة عمييا وجمعيا وتبويبيا وتفسيرىا من حيث األىمي

أسموب عممي يعتمدد التفكير المنطقي لمطمبة لمعمل عمى زيادة خبراتيم وتقودىم 
 لمتوصل إلى المعرفة. 

( إلى ضرورة ربط التعمم الحركي 9005) "الدليمي"دراسة  وتؤكد
باالساليب التدريسية الحديثة من جراء تقديم وا عطاء التغذية الراجعة والضرورية 

تعديل األخطاء وربط متطمبات األداء لمميارة المراد تعمميا  عند األداء وممارسة
وتكرارىا حتى يصل المتعمم إلى مرحمة إتقان الميارة وضرورة إعطاء المتعمم 

                                                           

كمية عجمون  -جامعة البمقاء التطبيقية -المناىج في التربية الرياضية -استاذ مشارك *
 قسم العموم التربوية -الجامعية
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معمومات تخبر عن إرادتو خالل العممية التعميمية والمدى الذي وصل إليو من 
 عمم مثمر وفعال.جراء التعمم قبل وأثناء وبعد األداء لممحافظة عمى أن يكون الت

إلى أن المتطمبات الرئسية ألساليب  Barine" (7997)" ويرى  
التدريس ىي التي تتطمب العالقة المباشرة بين الطالب والمدرس بتشجيع 
المتعممين وزيادة دافعيتيم نحو تعمم المعبة وضرروة ربط الناحية المعرفية 

 ناء وىادف.بالقوانين واألنظمة بطريقة األداء لموصول إلى تعمم ب
أن اختيار األسموب التدريسي الذي Schmidt" (9006 )" ويشير

يتالءم مع المتعممين لة بالغ االثر في اتقان التعمم  ىو الوصول بالمجموعة 
المتعممة إلى درجة اإلتقان في التعمم واألداء قبل االنتقال إلى تعمم ميارات 

تعميما تكرارات أكثر واىتمام  أخرى أكثر تعقيدا  وصعوبة مما يعطي الطمبة االقل
 أكثر لغرض الوصول بأفراد المجموعة إلى درجة عالية من اإلتقان.

أن ىناك طرق وأساليب تدريسية حديثة Nideffer" (9006 )" ويشير
تستخدم تطوير العممية التعميمية منيا التعمم االتقاني  الذي تؤدي إلى تطوير 

الرياضية مما يعزز االتجاىات مستوى األداء المياري في درس التربية 
 .االيجابية وتدفع المتعممين الى االنجاز

( أن التدريس االتقاني يعد 9007) "العودات والغصاب" كال من ويرى 
من االستراتيجيات الحديثة التي تسمح، لمطالب بأن يأخذ الوقت الكافي من 

تعمم ميارة اخرى التكرارات الذي يحتاجو في العممية التعميمية قبل االنتقال الى 
 ن كافة المتعممين يكونو متميزين في االداء وبنفس الوقت. أي أ

( الى ان االساليب التدريسية تعمل عمى 9007) "محجوب" ويشير
تطوير دقة االداء الحركي لمميارة المطموبة والتدريس االتقاني يعرف بزيادة 

خالل تكوين مجموعات التكرارات لألفراد الذين لم يصموا إلى مرحمة اإلتقان من 
 تعميمية حسب األخطاء المرتكبة في أثناء األداء.
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( إلى أن التدريس االتقاني في تحديد دقة االداء 9009) "زكي" ويرى 
بكرة الطائرة لة دورا  فاعال في عممية التعمم الحركي، فيو يساعد عمى تنمية 

تاحة وقت كافي لمتعمم من أجل  القدرات الحركية لممتعممين، التغمب عمى وا 
الصعوبات الفردية، وتزويد المتعممين بأنشطة وتقسيميم إلى مجموعات صغيرة 

 لممشاركة في مراجعة األخطاء.
وترجع أىمية الدراسة في تطوير العممية التعميمية في درس التربية 
الرياضية في استخدام التدريس االتقاني  المبني عمى أسس عممية صحيحة 

ركي إذيعمل التدريس االتقاني في تنمية طرق  التدريس لتحسين دقة االداء الح
 والتعمم.

 مشكمة الدراسة:
خذ أمن خالل العممية التدريسية في وزارة التربية والتعميم والمالحظة و  

راء واستطالعات الطمبة وتراكم الخبرة الحع الباحث أن ىناك ضعف في آ
ة وخاصة في تنفيذ مستوى أداء الطمبة بعد إنيائيم لدرس التربية الرياضي

اإلستراتيجيات وأساليب التدريس التي ىي عمى األغمب أساليب تقميدية تعتمد 
عمى المعمم بالدرجة األولى ودور المتعمم مجرد متمقي ليذه الميارات كما الحع 
الباحث من خالل قيامو بالتدريس لمعممي التربية الرياضية في بعض البرامج 

مية بعد البكالوريوس وجود شكوى لمعممي التربية درجة عم –مثل الدبموم الميني
الرياضية من مدى االىتمام في استخدام اإلستراتيجيات واألساليب التدريسية في 

 حصص التربية الرياضية في المدارس.
الدراسات أن اختيار اإلستراتيجية واألسموب المناسب  أثبتتولقد 

أألىداف في درس التربية لتدريس الميارة المعطاة  لو أثر كبير في تحقيق 
الرياضية وتختمف الطرق واألساليب باختالف المواضيع والمواد وبيئة ألتدريس 

 وعموما  كمما كان إشراك الطالب بعدد تكرارات كثيرة في االداء.
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ومن الجدير بالذكر أن إستراتيجية التدريس اإلتقاني تعد من 
نسجام مع المادة التعميمية اإلستراتيجيات الحديثة التي تساعد الطمبة في اال

فالطالب ضمن ىذه اإلستراتيجية غير متمق لممعمومات فقط بل مشاركا  وباحثا  
 عن المعمومة  بشتى الوسائل الممكنة. 

وىذا ما استدعى الباحث لمقيام بيذه الدراسة والمتمثمة في فاعمية 
صة التربية إستراتيجية التدريس اإلتقاني في تعمم ميارات الكرة الطائرة في ح

الرياضية وذلك من أجل تطوير مستوى أداء الطمبة باستخدام التدريس اإلتقاني 
الذي يساعد الطمبة في تحسين العممية التدريسية في تطوير دقة األداء المياري 

 وىو من األساليب التدريسية الحديثة.
 أهداف الدراسة:

المياري في تعمم دقة التعرف عمى اثر التدريس االتقاني المصاحب لمتعميم  -7
 ميارات الكرة الطائرة في حصة التربية الرياضية.

الكشف عن الفروق بين طمبة  المجموعة التجريبية التدريس االتقاني  -9
المصاحب لمتعمم المياري وأفراد المجموعة الضابطة )التدريس االمري( 

التربية  في االختبار البعدي لتعمم دقة اداء ميارات الكرة الطائرة في حصة
 الرياضية.

 تساؤالت الدراسة
( في تحديد دقة 0.05داللة )   ىل توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى  -7

االداء المياري بكرة الطائرة في حصة التربية الرياضية التربية الرياضية 
بين قياسات االختبار القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية التي طبقت 

 التدريس االتقاني؟.
( لممجموعة 0.05ىل توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة ) -9

 )االسموب التدريسي االمري( في االختبارين القبمي والبعدي؟.  الضابطة
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( بين 0.05ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية عن مستوى داللة ) -3
التدريس االتقاني والتدريس االمري في تحديد دقة اداء ميارات الكرة 

 في حصة التربية الرياضية؟. الطائرة
 تحديد مصطمحات الدراسة

 االستراتيجية: -
ىي عبارة عن وسيمة اتصال بين المدرس والطالب لتحقيق االىداف 
الموضوعة مراعيا الفروق الفردية بين الطمبة وىي تنفذ خالل الوحدة التعميمية اذ 

 (9006 )شبر، .يقوم المدرس باالبتكار واالبداع في تحقيق افضل تعمم
  :التدريس التقاني -

ىو أحد طرائق وأساليب التدريس الحديثة التي توصل المتعمم إلى  
االلية في الميارة المعطاة قبل االنتقال إلى تعمم ميارات أخرى أكثر صعوبة 
 .عن طريق زيادة التكرارات وتكوين مجموعات تعميمية حسب األخطاء المرتكبة

 (9003)خيون؛
 الدراسات السابقة:

قام الباحث باالطالع ومراجعة العديد من الدراسات والبحوث  التي 
تناولت استراتيجيات التدريس وباشكاليا المختمفة وفيما يمي عرضا ليذة 

 الدراسات مرتبة من االحدث الى االقدم. 
 :الدراسات العربية

ىدفت التعرف عمى تأثير استخدام الوسائل  (9075) "السميمان" دراسة -
التمرير من األعمى واألسفل  يفي اكتساب واحتفاظ التعمم لميارات ةالتعميمي

بالكرة ألطائرة وأيضا التعرف عمى أفضل وسائل التعمم المساعدة في 
التمرير من األعمى واألسفل بالكرة ألطائرة  ياكتساب واحتفاظ التعمم لميارات

الرياضية ( طالبا من طمبة السنة الثانية بكمية التربية 40عمى عينة بمغت )
في جامعة األنبار، واستخدم الباحث المنيج ألتجريبي وقسم العينة إلى 
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( طاليا وأدت النتائج الى 90مجموعتين ضابطة وتجريبية لكل واحد منيا )
أن البرنامج المتبع في استخدام الوسائل التعميمية المساعدة أثر في 

لكرة ألطائرة وأن التمرير من األعمى ومن األسفل با ياكتساب وتعمم ميارات
استخدام الجدار في التعمم كان أفضل وسائل التعمم المساعدة المستخدمة 
في اكتساب التعمم لمميارتين قيد ألدراسة يميو التعمم مع الذات ومن ثم 

 .التعمم مع الزميل
ىدفت إلى وضع برنامج تعميمي مقترح لتطوير  (9074)" العاني"دراسة  -

الميارات األساسية بالكرة الطائرة بأعمار  بعض القدرات البدنية وبعض
( طالبا مقسمين إلى مجموعتين 36( سنو وتكونت عينة الدراسة من )77)

( طاليا واستخدمت 78( طالبا وضابطة عددىا )78تجريبية وعددىا )
الباحثة المنيج التجريبي وقد أدت النتائج إلى أن البرنامج التعممي قد عمل 

لطمبة في الميارات األساسية التالية )الضرب عمى تطوير مستوى أداء ا
ألساحق األعداد االستقبال حائط الصد( لدى المجموعة التجريبية بين 

 االختبارين القبمي والبعدي ولصالح االختبار البعدي.
ىدفت التعرف الى الكشف عن أنواع التغذية  (9074) "العمي" دراسة -

يضاعن الفروقات بين أوالكشف الراجعة في تعمم ميارات  الكرة الطائرة، 
أثر التغذية الراجعة المكتوية لالستجابات الصحيحة واالستجابات الخاطئة 
والتغذية الراجعة المفظية وتوصمت نتائج الدراسة إلى أن أنواع التغذية 
الراجعة تساعد في رفع كفاءة التعمم وجودتو من خالل توفير الوقت والجيد 

 بين الطالب والمدرس.وزيادة الوضوح واالتصال ما 
ىدفت الى التعرف عمى تأثير التعميم الرمزي  (9009)" تركي"دراسة  -

كبرنامج تعميم عمى تعمم الجمباز استخدمت الدراسة المنيج التجريبي 
وتكونت عينة الدراسة من تالميذ المرحمة األساسية لمصفين السابع بعدد 

وصال إلى وجود ( طاليا وت739( طاليا ولمصف التاسع بعدد )735)
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تحسن في أداء التالميذ ولكال الصفين لميارة العجمة البشرية في االختبار 
 البعدي وخاصة تالميذ الصف السابع.

ىدفت إلى التعرف عمى فاعمية أسموب التعمم  (9008)" الخمف" دراسة -
التعاوني والتعمم االتقاني في تعمم الميارات األساسية في لعبة تنس 

( 50دم الباحث المنيج التجريبي عمى عينة مكونة من )الطاولة واستخ
طالبا  مقسمين إلى مجموعتين من طمبة كمية التربية الرياضية في الجامعة 
األردنية، وتوصمت نتائج الدراسة إلى تفوق المجموعتان المتان استخدمتا 
أسموب التعمم التعاوني واالتقاني عمى المجموعة التي تم التدريس ليا 

  ة التقميدية في بعض الميارات األساسية الرياضية تنس الطاولة.بالطريق
ىدفت إلى التعرف عمى فاعمية  (9007) "العودات وغصاب" دراسة -

أسموب التدريس االتقاني لممجموعة التجريبية والمقارنة مع المجموعة 
الضابطة في تطوير األداء المياري في الكرة الطائرة وأيضا  التعرف عمى 

ت بين القياسات القبمية والبعدية لممجموعتين التجريبية والضابطة الفروقا
في كرة الطائرة، واستخدمت الدراسة المنيج التجريبي عمى عينة مكونة من 

( طالبا  المرحمة المتوسطة، وتوصمت نتائج الدراسة إلى أن التدريس 30)
لطائرة االتقاني أفضل من األسموب التقميدي في تعمم اداء ميارات الكرة ا

وأن استخدام التدريس اللتقاني أفضل من الطريقة التقميدية في تعمم 
 اختبارات الكرة الطائرة

ىدفت التعرف عمى أثر برنامج  (9007) "محمود واحمد, آدم" دراسة -
تعميمي مقترح عمى تنمية بعض الميارات األساسية في الكرة الطائرة، 

انوية بمحافظة الخرطوم، حيث وتمثمت عينة الدراسة من طمبة المرحمة الث
( طالبا من مدرسة القبس الثانوية لمبنين، 60اشتممت العينة عمى )

واستخدم الباحث المنيج التجريبي، إذ قسمت عينة البحث إلى مجموعتين، 
( طالبا وقد طبق عمييا البرنامج التعميمي 30األولى تجريبية وعددىا )
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ست بالطريقة التقميدية. ( در 30المقترح، والثانية ضابطة وعددىا )
وتوصات نتائج الدراسة إلى أن البرنامج التعميمي المقترح لو تأثير إيجابي 
لى تفوق  عمى تحسن بعض الميارات األساسية في الكرة الطائرة، وا 
المجموعة التجريبية عمى الضابطة، وبناءا عمى ذلك أوصت الدراسة 

أسس عممية مقننة، بضرورة تطبيق البرامج التعميمية الموضوعة وفق 
 والتي تيتم بتعميم الميارات األساسية في الكرة الطائرة

ىدفت التعرف الى أثر استخدام ثالثة أساليب  (9004) "النداف" دراسة -
تدريسية عمى مستوى وتكرار أداء ميارة اإلرسال الطويل والقصير في 

أساليب  الريشة الطائرة، والتي ىدفت إلى التعرف عمى أثر استخدام ثالثة
تدريس في التربية الرياضية )األمرية، التطبيقية، التبادلية( عمى مستوى 
األداء المياري لمميارتين الدراسة، واستخدم الباحث المنيج التجريبي عمى 

( طالبا،وتوصمت نتائج 49عينة من طمبة كمية التربية الرياضية عددىا )
ألساليب من حيث الدراسة الى  ان األسموب التطبيقي يعد من أفضل ا

تقسيم األداء الذاتي في تدريس ميارة اإلرسال القصير في الريشة الطائرة، 
 وأن عدد مرات األداء كان مؤشرا إيجابيا عمى ارتفاع مستوى اإلنجاز.

 الدراسات األجنبية:
التعرف عمى اثر جدولة التمرين ىدفت  (Cheong, 2014) دراسة -

وأيضا  التعرف اء المياري بكرة السمة االتقاني والمتسمسل في تطوير االد
عمى الفروقات بين القياسات القبمية والبعدية لممجموعتين التجريبية 

مقسمين الى خمس  طالبا( 60وبمغ عدد العينة ) السمةوالضابطة في كرة 
، طالبا (79مجموعات  متساوية العدد وبمغ افراد كل مجموعة )

وصمت نتائج الدراسة إلى أن واستخدمت الدراسة المنيج التجريبي، وت
أفضل من األسموب التقميدي في تعمم اداء المتداخل التدريس االتقاني 
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السمة واوصت الدراسة بان يكون اسموب جدولة التمرين ميارات الكرة 
 .ضروري عند تعميم المبتدئين

التعرف الى فاعمية اساليب التدريس في ىدفت ( Rond, 2012) دراسة -
( طالبا 90لمياري لرياضة السباحة وتكونت العينة من )اكتساب االداء ا

، واستخدمت الدراسة المنيج وتم تقسيميم الى مجموعتين متساويتين العدد
تفوق االسموب التدريسي االتقاني التجريبي، وتوصمت نتائج الدراسة إلى 

المدمج بالطريقة المتسمسمة في اكتساب االداء المياري مقارنة مع 
 بطة.المجموعة الضا

الذىني أثر التصور  عمىىدفت التعرف (Route, 2000) دراسة  -
الكرة بميارتي اإلرسال واالستقبال تطوير في  المصاحب لمتدريب البدني

( 40الطائرة واستخدمت الدراسة المنيج التجريبي، عمى عينة مكونة من )
المصاحب لمتدريب البدني  الذىنيإلى أن التصور  توصمت نتائجطالبا ، و 

مستوى األداء المياري لدى أفراد المجموعة  تطوير فعال فيكان لو أثر 
 .افراد المجموعة الضابطةعمى  ذىنيالتي استخدمت التصور ال

جراءاتها الميدانية:  منهج الدراسة وا 
 منهج الدراسة:

 استخدم الباحث المنيج التجريبي لمالءمتو لمدراسة. 
 مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع الطمبة من الصف العاشر في مدرسة 
طالبا من الذكور لمعام الدراسي ( 93)عنجرة الثانوية لمبنين والبالغ عددىم 

 ( لمفصل الدراسي االول   9076/9077)
 عينة الدراسة:

تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العمدية من طمبة الصف العاشر  
( طالب من طمبة المرحمة مقسمين الى شعبتين وبمغت 40والبالغ عددىم )
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%( من نسبة تمثيل 43) ( طالبا من الذكور في كل شعبة وبنسبة مئوية90)
 العينة بالمجتمع. 
 اختبار  التجانس:

تم اجراء التجانس بين المجموعتين، بإجراء االختبار القبمي لممجموعتين  
 الدراسة. واستخدام األسموب اإلحصائي )ت( بين متغيرات

 (1جدول )
 توصيف عينة الدراسة حسب المتغيرات المستقمة

وحدة  المتعيرات
 القياس

قيمظ  المجموعظ الضابطظ المجموعظ التجريبيظ
المتودط  الداللظ )ت(

 الحدابي
االنحراف 
 المطياري

المتودط 
 الحدابي

االنحراف 
 المطياري

 غير دال 0.89 7.77 76.57 0.93 76.39 سنة العمر
 غير دال 0.78 3.69 63.60 3.67 64.49 كغم الوزن 
 غير دال 7.97 5.74 767.79 5.79 766.50 سم الطول

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 7يظير من الجدول )
( في المتغيرات باالختبار القبمي لممجموعتين التجريبية 0.05مستوى الداللة )

 عتين .والضابطة والذي يؤدي الى تجانس المجمو 
 :المعامالت العممية لالختبارات المهارات األساسية بالكرة الطائرة

 أواًل: صدق االختبار
تم  االعتماد عمى صدق االختبارات الميارية والمعتمدة عالميا لقياس  

االداء المياري واختار الباحث اختبارات تتناسب مع عينة الدراسة والتاكد من 
 وكما ىو مبين في الجدول ادناة.مدى مالئمتيا لمعينة المختارة 
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 (2جدول )
 المعامالت العممية الختبار األداء المهاري 

 المطامالت الطلميظ االختبار
 الصدق الثبات

 0.93 0.89 اختبار دقة االداء المياري لالرسال
 0.89 0.89 اختبار دقة االداء المياري لمتمرير

 0.94 0.86 اختبار دقة االداء المياري لمضرب الساحق

 ثانيًا: الموضوعية
تم عرض ىذة االختبارات عمى مجموعة من ذوي االختصاص في 

وتم  تخصص االساليب التدريسية وفي لعبة الكرة الطائرة وحققت نتائج جيدة
(% 89 -84) تحديد نسبة الموافقة التي أجمع عمييا الخبراء إذ تراوحت من

 .وتعتبر ىذه النسبة مقبولة عمميا  
  ات االختبارثالثًا: ثب

تم اختبارات األداء المياري عن طريق التطبيق وا عادة التطبيق، إذ تم 
 تطبيقيا عمى سبعة من خارج عينة الدراسة.

 التجربة االستطالعية:
أجرى تطبيق االختبارات عمى عينة استطالعية عدد سبعة طالب من  

  .دينخارج العينة الرئيسية لمتحقق من األمور اآلتية: من دور المساع
التأكد من فيم المساعدين ألدوارىم، بما يتعمق بحساب عدد التكرارات  

لمتمارين المستخدمة،وفي اختبارات الدقة لألداء المياري ولمتاكد من سالمة 
 .واجراء االختبارات

 والتأكد من المدة الزمنية التي يستغرقيا إجراء االختبارات.
من صالحية االختبارات وفي ضوء التجربة االستطالعية تم التأكد  

 واألجيزة واألدوات ومالءمتيا لعينة الدراسة.
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 القياسات القبمية:
تم إجراء القياسات القبمية لعينة الدراسة إذ تم اخذ قياسات العمر والوزن  

والطول في اليوم األول، واختبارات دقة األداء المياري في اليوم الثاني في 
 (. 6/70/9076.الى 4/70/9076الفترة )مدرسة عنجرة الثانوية لمبنين في 
 ((3خطوات تنفيذ الدراسة )الممحق )

تم تنفيذ التجربة األساسية وفقا  لمخطة الزمنية لموحدة التعميمية في درس  
التربية الرياضية  وبما يتفق مع المنياج المقرر في وزارة التربية والتعميم  خالل 

( أسايبع 8عمى مدار ) (4/79/9076) ( الى9/70/9076)الفترة الواقعة 
( 45( وحدة تعميمية بزمن )76بواقع وحدتين تعميميتين باألسبوع وبأجماعي )

المجموعة أما دقيقة والمجموعة التجريبية تم تدريسيا باستخدام التعمم االتقاني، 
الضابطة فقد تم تدريسيا بالطريقة التقميدية االسموب االمري وتم تطبيق الجزء 

 ء الختامي وفقا  لممنياج المقرر. التمييدي والجز 
 القياسات البعدية:

تم اجراء االختبارات البعدية في نياية المدة التعميمية، وبنفس األسموب  
 (.6/79/9076)الذي تم فيو إجراء االختبار القبمي في الفترة 

 الوسائل اإلحصائية:
جراء ، إذ تم إ(SPSS)تم تحميل البيانات باستخدام الرزمة اإلحصائية  

المعالجات اآلتية لمبيانات المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري، اختبار )ت( 
 ومعامل االرتباط بيرسون.
 عرض النتائج ومناقشتها:

 :عرض ومناقشة النتائج المتعمقة بالتساؤل االول والذي ينص عمى
( في 0.5.هل توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )" 

المهاري بكرة الطائرة بدرس التربية الرياضية بين قياسات  تحديد دقة االداء
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االختبار القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية التي استخدمت التدريس 
 االتقاني؟0

ولالجابة عن ىذا التساؤل تم استخدام المتوسطات الحسابية 
 (.3)ت( وحسب الجدول رقم ) واالنحرافات المعيارية واختبار

 ( 3جدول )
ات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( لالختبارين القبمي المتوسط

 والبعدي لدى أفراد المجموعة التجريبية)التدريس االتقاني(0
وحدة  االختبار

 القياس
قيمظ  االختبار البطدي االختبار القبلي 

 )ت(
 الداللظ

 ع س ع س
اختبار دقة 

االداء المياري 
 لالرسال

 دال 7.33 6.70 36.3 9.47 78.79 درجة

اختبار دقة 
االداء المياري 

 لمتمرير
 دال 4.96 3.98 99.5 7.66 77.7 درجة

اختبار دقة 
االداء المياري 
 لمضرب الساحق

 دال 6.97 4.73 93.8 0.96 70.79 درجة

 (9.96( ىي )0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة )
ي االختبارات ( وجود فروق ذات داللة إحصائية ف3يتضح من جدول )

الميارية بين االختبار القبمي والبعدي ولصالح االختبار البعدي، وذلك لمجموعة 
التجريبية التي طبقت التعمم االتقاني، مما يشير عمى ان التدريس االتقاني قد 
نمى دقة االداء المياري، ويعمل الباحث ذلك إلى فاعمية استراتيجية التدريس 

البرنامج التجريبي التي خضعت لو عينة الدراسة، اذ  االتقاني والعمل عمى تنفيذ
ا يحتاج الطمبة التعرف عمى االمور اليامة بعد اداء كل محاولة واكتساب 
الميارات في المواقف التعميمية المختمفة وبالتالي تخزن الميارة في الذاكرة مما 

ىذه وتتفق  يصعب نسيانيا وتتفق ىذه النتيجة مع الفرضية األولى لمدراسة 
 "العودات" ،(9079) "العاني"( ومع دراسة 9074" )العمي"النتيجة مع دراسة 



 

 

                                                                                                                      549   

 مجلظ أديوط لطلوم وفنون التربيظ الرياضيظ

 

والتي اشارت الى تفوق االختبارات  (.9007" )آدم"ومع دراسة  ،(9007)
 البعدية لممجموعة التجريبية.

عرض ومناقشة النتائج المتعمقة بالتساؤل الثاني والذي ينص عمى  
 ( لممجموعة الضابطة0.05ى الداللة )إحصائيا عند مستو  وجود فروق دالة

 )االسموب التدريسي االمري( في االختبارين القبمي والبعدي. 
ولالجابة عن ىذا التساؤل تم استخدام المتوسطات الحسابية 

 (.4)ت( وحسب الجدول رقم ) واالنحرافات المعيارية واختبار
 (4جدول )

)ت( لالختبارين القبمي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة 
 والبعدي لدى أفراد المجموعة الضابطة

وحدة  االختبار
 القياس

قيمظ  االختبار البطدي االختبار القبلي
 ع س ع س الداللظ )ت(

اختبار دقة االداء 
 دال 4.90 3.69 95.93 7.35 77.79 درجة المياري لالرسال
اختبار دقة االداء 
 دال 3.46 4.77 99.75 0.96 77.39 درجة المياري لمتمرير

اختبار دقة االداء 
المياري لمضرب 

 الساحق
 دال 7.36 5.73 78.85 7.97 9.89 درجة

 (9.96( ىي )0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة )
( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 4يظير من الجدول )

الختبار القبمي والبعدي ( في تحديد دقة االداء المياري بين ا0.05الداللة )
ولصالح االختبار البعدي، وذلك لممجموعة الضابطة التي طبقت االسموب 
االمري، ويعمل الباحث سبب ذلك إلى أن ىناك أثر إيجابي يعود لدروس التربية 
الرياضية في تطوير دقة األداء المياري وىذا ما يتفق مع ما أشارت إليو دراسة 

درات الحركية ليا اىمية كبيرة في تحسين االداء ( من أن  الق9079)العاني، 
 المياري الخاص بكرة الطائرة وتتفق ىذه النتيجة مع الفرضية  الثانية لمدراسة.
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: عرض ومناقشة النتائج المتعمقة بالتساؤل الثالث  والذي ينص عمى
( بين التدريس 0.5.وجود فروق ذات داللة إحصائية عن مستوى الداللة )"

لتدريس االمري في تحديد دقة اداء مهارات كرة الطائرة في درس االتقاني وا
 التربية الرياضية ؟0

ولالجابة عن ىذا التساؤل تم استخدام المتوسطات الحسابية 
 (5)ت( وحسب الجدول رقم ) واالنحرافات المعيارية واختبار

 (5جدول )
)ت(  االوساط واالنحرافات المعيارية لالختبارين القبمي والبعدي وقيمة

 المحتسبة  بين المجموعة الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي
وحدة  االختبارات

 القياس
االختبار البطدي 

 للمجموعظ االتقانيظ 
االختبار البطدي 

 للمجموعظ الضابطظ
قيمظ 

 )ت(
 الداللظ

 االنحراف الحدابي االنحراف الحدابي
اختبار دقة 

االداء المياري 
 لالرسال

 000 5.79 3.69 95.93 6.70 36.3 درجة

اختبار دقة 
االداء المياري 

 لمتمرير
 000 4.59 4.77 99.75 3.98 99.5 درجة

اختبار دقة 
االداء المياري 

لمضرب 
 الساحق

 000 5.90 5.73 78.85 4.73 93.80 درجة

 (9.96( ىي )0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة )
داللة إحصائية في االختبارات  ( وجود فروق ذات5يظير من الجدول )

الميارية بين قياسات االختبار البعدي لممجموعتين التجريبية والضابطة، 
ويعمل الباحث ذلك الى ان التدريس االتقاني ولصالح المجموعة التجريبية، 

ساىم في تطوير دقة االداء لالختبارات الميارية بكرة الطائرة و يمبي احتياجات 
جريبية ويتناسب مع قدراتيم الفردية، كما أن استخدام أفراد المجموعة الت
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االسموب التدريسى المناسب كان ليا األثر اإليجابي في تنمية عنصر دقة 
األداء المياري في اكتساب الميارة المعطاة التي تؤثر عمى قابمية المتعمم في 
ة ممساعدتة عمى االنتباة لمشرح وزيادة التركيز  لمحصول عمى معمومات جديد

  مما تزيد من حصيمتة المعرفية.
 السميمان، (9006) ادم الجابر"وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة كال من  

والتي  (Route, 2000)( ومع دراسة 9004) "الندافومع دراسة  ،(9075)
اشارت الى تفوق المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة في تنمية 

 .وتطوير الميارات المدروسة
 اجات:االستنت
 في ضوء عرض ومناقشة النتائج توصمت االدراسة إلى اآلتي: 

االتقاني أدى  ن التدريسhثبتت الدراسة من خالل النتائج التى ظيرت أ -7
 إلى تحسين دقة االداء المياري بكرة الطائرة. 

سموب التدريس االتقاني كان اكثر فاعمية من االسموب التدريسي االمري أ -9
 الدقة بكرة الطائرة. في تعمم اختبارات

 التوصيات:
ضرورة تفعيل االساليب التدريسية في حصة التربية الرياضية وخاصة  -7

 بمعبة الكرة الطائرة.
ضرورة استخدام أساليب وطرق تدريسية حديثة لتعمم القدرات الحركية في  -9

 لعبة كرة الطائرة.
 .خرى أالعاب خرى و أاجراء دراسات اخرى متشابية عمى اساليب تدريسية  -3
 

 (( عــــــــــــــــــــــــــــــالمراج)) 
 أواًل: المراجع الطربيظ
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طرق تدريس الكرة الطائرة، مكتبةة اإلشةعاع الفنيةة،  :(2..2زكي, حسن, ) -7
 القاىرة، مصر.

تةةةأثير اسةةةتخدام وسةةةائل تعمةةةم مسةةةاعدة فةةةةي  :(2.15السلللميمان, إبلللراهيم ) -2
مريةر مةن األعمةى والتمريةر اكتساب واحتفاظ تعمةم ميةارتي الت

مةةةةةةةةن األسةةةةةةةةفل بةةةةةةةةالكرة الطةةةةةةةةائرة، مجمةةةةةةةةة العمةةةةةةةةوم اإلنسةةةةةةةةانية 
  (.5( عدد )74واالقتصادية، المجمد )

تةةأثير التغذيةةة الراجعةةة الفوريةةة فةةي تعمةةم ميةةارة  :(5..2) الللدليمي, ناهللدة -3
الضةةةةةةةرب السةةةةةةةاحق بةةةةةةةالكرة الطةةةةةةةائرة، مجمةةةةةةةة عمةةةةةةةوم التربيةةةةةةةة 

 بابل، العراق. (، جامعة9(، )4الرياضية، المجمد )
وزارة التربيةة  المعمةم واسةتراتيجيات التةدريس، :(9..2) الحق عبد االسمر, -4

 والتعميم، مصر.
أثةر اسةتخدام االسةموب االتقةاني فةي  :(7..2العودات, معلين والغصلاب, ) -5

تحسةةةةين مسةةةةتوى األداء الميةةةةاري فةةةةي الكةةةةرة الطةةةةائرة، مجمةةةةة 
 قازيق، مصر.الزقازيق لمبحوث والدراسات الرياضية، الز 

اسةةةةتراتيجية التةةةدريس،عمان: دار المنةةةةاىج لمنشةةةةر : (6..2شلللبر, خميللللل ) -6
 االردن. والتوزيع،

الةةتعمم وجةةودة التةةدريب، مكتبةةة العةةادل لمطباعةةة  :(1..2محجللوب, وجيلل  ) -7
 والنشر، بغداد، العراق.

تةةأثير اسةةتخدام أنةةواع متعةةددة مةةن التغذيةةة الراجعةةة  :(2.14العمللي, أحمللد ) -8
تعمةةةم الميةةةارات اليجوميةةةة بكةةةرة الطةةةائرة، مجمةةةة أبحةةةاث عمةةةى 

 (، االردن.9( عدد )93المنارة، المجمد )
تةةةأثير اثةةةر برنةةةامج تعميمةةةي قةةةي تطةةةوير القةةةدرات  :(2.14العلللاني, ديملللا ) -9

الحركيةةة والميةةارات البدنيةةة بكةةرة الطةةائرة، األكاديميةةة العراقيةةة 
  االلكترونية.
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ر اسةةةتخدام أسةةةموب الةةةتعمم التعةةةاوني تةةةأثي :(8..2الخملللف, معلللين طللل  ) -.1
والةةةةةتعمم االتقةةةةةاني عمةةةةةى مسةةةةةتوى األداء الميةةةةةاري فةةةةةي تةةةةةنس 

 الطاولة، األردن.
تةأثير برنةامج تعميمةي مقتةرح عمةى تنميةة  :(7..2محمود, وآدم, أحملد ) -11

بعةض الميةارات األساسةةية فةي الكةرة الطةةائرة لتالميةذ المرحمةةة 
ي، كميةةةةةة التربيةةةةةة األساسةةةةةية، المةةةةةؤتمر العممةةةةةي الةةةةةدولي الثةةةةةان
 الرياضية بجامعة اليرموك، اربد، األردن.

تأثير التعمم الرمزي كبرنامج تعميمي عمى  :(9..2تركي, بسام عبدهللا ) -12
تعمم العجمة البشرية في الجمباز، المؤتمر العممي الدولي 
الخامس، كمية التربية الرياضية بالجامعة األردنية، مجمد 

 ، األردن.(79)
لتعمم والتدريس الحركي،دار الصخرة لمنشر : (3..2يعرب ) خيون, -13

 بغداد، العراق. والتوزيع،
ثر استخدام ثالث اساليب تدريسية عمى : أ(4..2) السالم عبد النداف, -14

مستوى وتكرار اداء ميارتي االرسال الطويل واالرسال 
مجمة الدراسات الجامعة  القصير في الريشة الطائرة،

 (.7) ( العدد37) مدالمج االردنية،
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