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  هدف البحث التعرف على
فـي تعلـم بعـض المهـارات     ) االندفاعي-مليالتآ(اثر اسلوب التنافس الجماعي لذوات المجال المعرفي -١

  .االساسية بالكرة الطائرة واالحتفاظ بها
في تعلم بعـض المهـارات   ) االندفاعي-التآملي(لذوات المجال المعرفي ) التقليدي(اثر االسلوب اآلمري  -٢

  .االساسية بالكرة الطائرة واالحتفاظ بها
في تعلم بعض المهارات االساسية بالكرة ) االندفاعي-آمليالت(الفرق بين االسلوبين لذوات المجال المعرفي -٣

  .الطائرة واالحتفاظ بها
طالبة لتكون )  ٣٩(والبالغ عددهن) ب(وبالطريقة العشوائية اختيرت عينة البحث من طالبات شعبة 

  طالبة لتكون مجموعة ضابطة )  ٣٧(والبالغ عددهن ) ج(مجموعة تجريبية وشعبة
كأحد ) االندفاعي–التأملي (وق الفردية بين الطالبات في االسلوب المعرفيومن اجل قياس الفر     

كونه مصمم لطلبـة المرحلـة االعداديـة    ) ٢٠٠٩عياش،(األساليب المعرفية االختيار على المقياس المعد من 
ومطبق على البيئة العراقية، وقام الباحث بإجراء تحليل التباين للتأكد مـن تكـافؤ مجموعـات البحـث فـي      

وقد استخدم . ختبارات عناصر اللياقة البدنية الخاصة والمؤثرة في تعلم المهارات قيد الدراسة للمجاميع االربعا
  :الباحث الوسائل االحصائية االتية

  للعينات غير المرتبطة) ت(الوسط الحسابي ،االنحراف المعياري ، المنوال ،اختبار 
  :                    بنتائج كان اهمها، وقد خرجت الدراسة ) ف(اختبار تحليل التباين 

تفوق المجموعة التجريبية االولى والثانية من التأمليات واالندفاعيات المتعلمـات باسـلوب التنـافس     .١
الجماعي على المجموعة الضابطة االولى والثانية من التأمليات واالندفاعيات المتعلمات باالسـلوب  

 .ت اإلساسية بالكرة الطائرة واالحتفاظ بهافي تعلم بعض المـهارا) التقليدي(اآلمري

تفوق المجموعة التجريبية االولى من التأمليات المتعلمات بالتنافس الجماعي على المجموعة التجريبية الثانية 
  .االندفاعيات المتعلمات باالسلوب ذاته في تعلم بعض المـهارات اإلساسية بالكرة الطائرة واالحتفاظ بها من 
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Abstract: 
    The research aims to identify          
1 -The Effect of the style of competition on collective cognitive Personnels 

(Contemplative - impulse) to learn some basic skills of volleyball and their 
Retenion 

2 -The Effect of the prescriptive (traditional) style on collective cognitive Personnels 
(Contemplative - impulse) to learn some basic skills of volleyball and their 
Retenion after the prescriptive style (traditional) to animate the cognitive domain 
(Contemplative - impulse) to learn some basic skills of volleyball and to keep. 

3 -The variance between the approaches for collective cognitive Personnels  
(Contemplative - impulse) to learn some basic skills of volleyball and to keep. 

    The sample of the research students in the Division and (b) of their number 
(39) students to be the experimental group and the Division (c) of their number (37) 
students to be the control group. 
 In order to measure individual differences between students in the Cognitive 
(Contemplative - impulse) Style as a cognitive styles , the tool prepared by (Ayyash, 
2009) because it is designed for secondary stage and applied to the Iraqi environment, 
the researcher made analysis of variance to verify  equal research groups in  physical 
fitness and effective in learning the skills under study for the four groups. The 
researcher used the statistical methods: 
 Arithmetic mean, standard deviation, T- test of the samples is associated with 
Analysis of variance(F), The researcher  Concluded 
1- Superiority of first and second experimental group of competitive impulsive 

Personnels who used collective competition on the first and second control group 
Contemplative – impulse learner who used the traditional style in learning some 
basic skills of volleyball and their Retenion. 

2- Superiority of experimental group of competitive Personnels who used collective 
competition over the second experimental group of Contemplative learner who 
used the same style in learning some basic skills of volleyball and their Retenion 

 
 
 

مع تطور المجتمعات والتقدم العلمـي واالجتمـاعي وتغيـرت     وتطورت تعددت أساليب  التدريس 
النظرة إلى العلم والتعلم فضال عن التطورات التي شهدتها العلوم المختلفة وما تطلب ذلك من أساليب  خاصة 

ن طة بها إلى الطلبة، ومن هذا المنطلق أصبح علـى المـدرس ا  لنقل المعلومات والخبرات والمهارات المرتب
تعرف على أساليب  التدريس المختلفة وإجراءاتها كي يستخدم أألسلوب المناسب الذي يتالءم مـع مسـتوى   ي

  ) ٢١،  ٢٠٠٢الزبيدي ، ".( الطلبة وطبيعة المادة الدراسية 
في عملية التعلم من المعلم الـى المـتعلم    لقد ظهرت أساليب  تعليمية حديثة ينتقل فيها مركز النشاط

تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين وال سيما  اخرى عن ظهور أساليب ً كونه محور العملية التعليمية فضال
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 …… اثر أسلوب التنافس الجماعي لذوات المجال المعرفي

ويعد أسلوب التنافس الجماعي احد األساليب  التـي  )  ٢٠٠٦،٢١الشيخلي،. (في قدراتهم وسماتهم الشخصية 
السهامه في ايصال محتوى المادة التعليمية فضالً عن كونه مـن األسـاليب  غيـر    تلبي احتياجات المتعلمين 

التقليدية التي يتم فيها تزويد المتعلمين بتمارين على شكل منافسة او سباق فتساعدهم علـى معرفـة قـدراتهم    
  .نتائج ال ونتيجة ادائهم مما تحفزهم على زيادة دافعيتهم وتسخير طاقاتهم الى اقصاها ، بغية تحقيق افضل

والجل ان تسير العملية التعليمية بالطريق الصحيح وتواكب التطور فانه من الضروري مراعـاة الفـروق     
المعرفيـة   (الفردية بين المتعلمين عند اختيار أألسلوب التعليمي ، وهذا بدوره يتطلب االهتمـام باألسـاليب    

من المفاهيم الحديثة نسـبيا   لمعرفيةذ تعد األساليب  االتي يمتلكونها ،  ا)  Cognitive Styles) ( االدراكية 
في الدراسات المرتبطة بالعمليات العقلية وتطبيقاتها في مجال الفروق الفردية بـين المتعلمـين وقـد تعـددت     

ن التعرف عليها وتحديدها قد يسهم بدرجة كبيرة في تـوفير ظـروف   ألالدراسات التي تناولت هذه األساليب  
احـد األسـاليب    ) االنـدفاعي   –التـأملي  ( أو المجموعة من األفراد ويمثل أألسلوب المعرفي تعليمية للفرد

) االنـدفاعي  –التـأملي  ( المعرفية في مجال دراسة الفروق الفردية إذ بينت الدراسات أن كال من البعـدين  
اعله االجتمـاعي ممـا   يتميزان بخصائص منفردة في كيفية تعامل الفرد مع المواقف الحياتية وفي أساليب  تف

فـي   السيمايوضح إمكانية االستفادة من هذا أألسلوب في دراسة الشخصية في مواقف مختلفة من حياة الفرد 
  )٢٣، ٢٠٠٦الزهيري،. (مجال التعلم 

وبشكل عام فان ميزة االندفاعيين في العمل هي السرعة بغض النظر عن الدقة أما التأمليون فهم الذين        
ى مواجهة الحقائق ببحث وبتفحص دقيق إذ أنهم يميلون إلى التأني في تقديم استجاباتهم بوقت أطول يعملون عل

من تفحص البدائل المتاحة قبل اتخاذهم القرارات بشأنها وبشكل عام فان ميزة التأمليين في العمل هي الـبطء  
  )٤،٢٠٠١كيوش،.(بغض النظر عن الدقة 

عن كونها من االلعاب التي تأثرت كسـائر  ً عد من االلعاب التنافسية ، فضالوبما ان لعبة الكرة الطائرة ت     
االلعاب االخرى بالتطورات الحاصلة في أساليب  التعلم ، لذا فأن استخدام أسلوب التنافس الجماعي يمكـن ان  

  .األساسية   ايكون له دور كبير في تعلم واتقان مهاراته
في التعرف على تأثير أسلوب التنافس الجماعي في المتعلمات من ذوات ومما تقدم فان اهمية البحث تكمن     
في تعلم بعض المهارات األساسية  بالكرة الطـائرة واالحتفـاظ بهـا لتحديـد      )االندفاعي -التأملي(ين المجال

  .المعرفي وتأثير ذلك في انجاح العملية التعليمية  ألسلوبهنوفقا  نأألسلوب التعليمي االنسب له
 

 
أشارت الدراسات والبحوث العلمية إلى أن إدارة عملية التعلم تتم عبر تنظيم الخبرات التعليمية وتوجيهها       

للمتعلمين من المعلم بالشكل الذي يؤدي إلى تطوير إمكانياتهم وقدراتهم فضال عن مواجهة فـروقهم الفرديـة   
  .بالطريقة وبأألسلوب المالئم

الحـظ   وسؤاله للعديد من مدرسي ومدرسات التربية الرياضية احث في مجال التدريسومن خبرة الب
ويعتقد الباحث أن السبب في ذلك ، عند الطالبات السيما أن هناك ضعفا بشكل عام في مهارات الكرة الطائرة 

تراعي ال يةدريسيعود إلى أن الكثير منهن قد ال يستطعن تعلم المهارات من خالل استخدام المدرسة ألساليب  ت
 األسـاليب  الفروق الفردية بين المتعلمين السيما في مجال أألسلوب المعرفي لهن، وحسب علم الباحـث فـأن   

تكـاد تكـون    إذالمعرفية لم تأخذ حيزا من االهتمام في مجال التربية الرياضية ولم تطبق على نطاق واسع، 
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و تعلمهم أ أساليب سواء في تعاملهم مع المعلومات أو في غائبة عن الكثير من القائمين على العملية التعليمية 
  . عند وضع المناهج التعليمية مراعاتها 

عـن كونـه   ً فضـال ) التقليدي( أألسلوب اآلمريفان أسلوب التنافس الجماعي يعد رد فعل عن  لذا
 إجراءالباحث  ىارتأا ، لذ)االندفاعي-التأملي (المعرفيالمجال يراعي الفروق الفردية بين المتعلمين من ذوات 

تأثير أسلوب التنافس الجماعي فضال عـن أألسـلوب أآلمـري لـذوات      على فيهادراسة علمية جادة يتعرف 
بعض المهارات األساسية  بالكرة الطائرة ، وهو بحتفاظ التعلم واالفي ) االندفاعي-التأملي (المجالين المعرفيين

   .عليمية تتطابق مع أساليب هم المعرفيةمحاولة متواضعة لتزويد المتعلمين بأساليب  ت
 

 على كشفيهدف البحث ال  
فـي تعلـم بعـض المهـارات     ) االندفاعي-التأملي(اثر أسلوب التنافس الجماعي لذوات المجال المعرفي -١

  .األساسية  بالكرة الطائرة واالحتفاظ بها
في تعلم بعـض المهـارات   ) االندفاعي-التأملي(عرفي لذوات المجال الم) التقليدي(اثر أألسلوب أآلمري  -٢

  .األساسية  بالكرة الطائرة واالحتفاظ بها
في تعلـم بعـض المهـارات األساسـية      ) االندفاعي-التأملي(لذوات المجال المعرفي  األسلوبينالفرق بين -٣

  .بالكرة الطائرة واالحتفاظ بها
 

 
فـي  ) االنـدفاعي  -التـأملي (ين المتعلمات من ذوات المجال المعرفي ب إحصائيةوجود فروق ذات داللة  .١

 .  المجموعة الضابطة في تعلم بعض المهارات األساسية  بالكرة الطائرة واالحتفاظ بها
فـي  ) االنـدفاعي  -التـأملي (بين المتعلمات من ذوات المجال المعرفي  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  .٢

 .  بعض المهارات األساسية  بالكرة الطائرة واالحتفاظ بهاالمجموعة التجريبية في تعلم 
بين المجموعتين الضابطة والتجريبية للمتعلمـات مـن ذوات المجـال     إحصائيةوجود فروق ذات داللة  .٣

 . في تعلم بعض المهارات األساسية  بالكرة الطائرة واالحتفاظ بها) التأملي(المعرفي 
مجموعتين الضابطة والتجريبية للمتعلمـات مـن ذوات المجـال    بين ال إحصائيةوجود فروق ذات داللة  .٤

 .   في تعلم بعض المهارات األساسية  بالكرة الطائرة واالحتفاظ بها) االندفاعي(المعرفي 
 

 
   .للبنات األندلس الصف الخامس اإلعدادي في إعداديةطالبات : المجال البشري

  . ٢٤/٤/٢٠١١لغاية  ١/٣الفترة من : الزمانيالمجال 
  .في مدينة الموصل للبنات األندلس مدرسة إعداديةساحة : المجال المكاني

 
 

أسلوب من أساليب  التعليم العلمية التـي تضـع   : بأنه)  ١٩٩٩التكريتي والحياني، (عرفه :أسلوب المنافسات
عليمية بشكل تثيـر دوافـع المتعلمـين علـى تعلـم      الطالب في مواقف تعلم حقيقية من اجل تهيئة المواقف الت

  ) ٤، ١٩٩٩التكريتي والحياني، .  (المهارات الحركية واكتسابها في األنشطة الرياضية المختلفة
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علـى   ويتضـافرون ،  وأهميتـه اشتراك افراد الجماعة في انجاز عمل يـرون فائدتـه    هو:التنافس الجماعي
 )٢٨٣،١٩٩٩راجح،.(إتمامه

في كيفيـة التعامـل مـع     األفرادمختلفة ثابتة نسبيا تكشف الفروق الفردية بين  أساليب : رفيةالمع األساليب 
 )٦٥،٢٠٠٨الربيعي،.(واختالف السلوك فيما بينهم األحكامالمعلومات واصدار 

هو أسلوب يرتبط بالفروق الفردية الموجودة بين األفراد وفي سرعة :") التأملي االندفاعي ( لمعرفيأألسلوب ا
تجابتهم للمواقف المختلفة ومدى دقتهم في اختبار البدائل التي يقدمونها كأسس أو فروض لحل المشكلة التي اس

 )٤٦،٢٠٠١كيوش،"(ايواجهونه
العتوم "(العملية التي يتم من خاللها استدعاء معلومات الماضي الستخدامها في الحاضر: )االستبقاء(االحتفاظ 
  )) . ٢٩٠،٢٠٠٥وآخرون،

  
 
 

 
ن واحد، فالمدرس يحقق رغبته في آيعد أسلوب المنافسات ذا أهمية مشتركة بين المدرس والطلبة في 

يتمكن الطالب من االشتراك في تقييم األداء واتخاذ بعض القرارات  بينماالحصول على المستوى الجيد لطالبه 
عن ذلك يكون لديهم إدراك لتفسير أعمالهم وإنهـم  ً للمسؤولية فضالً ن ثم يصبحوا أكثر استقاللية وتحمالوم

مسؤولون عن نتائجهم وهذا بدوره يؤدي إلى تطور الخصائص الشخصية للمتعلمين بالشكل الذي يطمح إليـه  
  )٨٤، ٢٠٠٤عنان وآخرون، .(مجتمعنا المعاصر

علـى شـكل    األفرادعلى وفق أسلوب التنافس الجماعي يتطلب تنظيم وعند تعليم المهارات الحركية 
لذا ففي هذا أألسلوب يدرك الطلبـة انهـم   . مجاميع وتتفاعل كل مجموعة فيما بينها لتنافس مجموعة اخرى 

  ) . وبالعكس (  أقرانهممرتبطون مع اقرانهم في المجموعة بشكل ال يمكن ان ينجحوا مالم ينجح 
وتفاعلهم وانسجامهم وتعاونهم  أفرادهي يمكن ان يحقق نتائج جيدة من خالل جهود فالعمل الجماع لذا

 إلحـداث عـدد   أفضـل "وان   اآلخرينللتفاعل مع ً فالمنافسة الجماعية تقدم فرصا.لخدمة اهداف المجموعة 
لما قل عدد افراد النه ك) ٦ – ٤(التفاعل االيجابي داخل المجموعة في درس التربية الرياضية يتراوح ما بين 

  ).١١٨،٢٠٠١محمد،(" المجموعة زاد تكرار اداء المهارة 
ان تأكيد مبدأ العمل الجماعي بأسلوب تربوي واضح يقود الى توطيد العالقة التربوية الصحيحة مـا  

السريع من التالميذ للمعلومات المطروحـة للـدرس ،    واإلدراكلديهم  اإلبداعبين المعلم والتلميذ وتنمية روح 
  )١٨٣،٢٠٠٠السامرائي،.(مع اختصار واضح للوقت وقلة في الجهد المبذول أعظمتكون الفائدة  وبذلك

 
 

الفروق الفردية بين الطـالب فـي أسـاليب     "الى ) Cognitive Styles( تشير األساليب  المعرفية 
المعرفـي فـي    االتجاهاء النفس ان اكد الكثير من علم وقد) ٦٠،٢٠٠٣مطر،(اإلدراك والتذكر والفهم والتفكير

المعاصرة في فهم النشاط العقلي المعرفي المـرتبط بهـذا    االتجاهات، يعد من أفضل اإلنسانيتفسير السلوك 
ـ  االتجـاه جاء نتيجة لتفاعل هذا  االتجاه، وذلك الن تبلور هذا )٩،٢٠٠٠السيد،(السلوك وتفسيره مـع   هوتبادل

تنضوي في نقاط مشتركة أو مختلفة عنه، حتى اصبح ذلك و اإلنسانيلوك اآلتجاهات اآلخرى التي تناولت الس
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مدرسة تعرف بالمدرسة المعرفية التي مهدت الى ظهور الى ما يعرف اليوم بعلـم الـنفس المعرفـي     االتجاه
(Cognitive Psychology)  هتمامه على الكيفية التي يبني بها الناس خبراتهم، والكيفيـة  االذي يركز محور

تحويل المثير البيئي الى معلومـة يـتم فـي ضـوئها الحكـم علـى       ببواسطتها يضيفون المعنى عليها،  التي
  )٤٥،٢٠٠٨الربيعي،.(األشياء

إن فكـرة ظهـور مصـطلح     إذنجد أن األساليب  المعرفية ذات عالقة وثيقة بالعمليات العقلية،  لذا
حسـب وإنَّمـا   فجمة عن اختالفهم في السـلوك  الفروق بين الطالب ليست نا"أألسلوب المعرفي انطلق من ان 

ناجمة أيضاً عن اختالفهم في العمليات العقلية، فلكل طالب ُأسلوبه الخاص في التفكير والفهم والتذكر والتحليل 
الخ، ومن ثم فإن لكل طالب طريقته الخاصة في التعامل مع المواقف المختلفة التي تميزه ...واإلدراك والتنظيم
  )٢٦،٢٠٠٢العبيدي،(. لطالبعن غيره من ا

ومن خالل الدراسات العديدة تمكن الباحثون في مجال علم النفس من تحديد مجموعة من األسـاليب   
المعرفية، فضال عن تحديد خصائص ومميزات كل أسلوب التي تميزه عن غيره من األساليب  اآلخرى، وان 

جة كبيرة في مساعدة الطالب علـى فهـم حقيقـة    معرفة األساليب  المعرفية وتحديدها لدى الطالب تسهم بدر
أفضـل  الـى  فضال عن استثمار طاقاتهم وذلك من معرفة اي األساليب  التي يستخدمها الطالب تؤدي  أنفسهم

  .طريقة في التعامل مع المعلومة
وهذا ماسـيتم   )االندفاعي  –التأملي (وهناك العديد من األساليب  المعرفية ومنها أألسلوب المعرفي 

  ستخدامه في هذا البحثا
 

– 
بأنه يتصل بدرجة ميـل الشـخص   ) االندفاعي –التأملي (أألسلوب المعرفي)  Kagan كاكان ( يصف      

لالستجابة بسرعة وبدقة في مهام تحتوي على مواقف الشك وعدم التعيين ويراه أيضا بأنه يتصل بالميل إلـى  
أن األفـراد   ) كاكان(   ويعتقدا،ستجابة في مهام حل المشكالت ذوات االستجابات المشكوك فيهالتأني قبل اال

السرعة فـي اتخـاذ    واألفراد ذوبينما الذين يتأنون في اتخاذ القرارات في مواقف عدم التأكد يكونون تأمليين 
  )٥١،١٩٩٨عليان،(. القرارات في مواقف تتصف بعدم التأكد يكونون اندفاعيين

ينصب اهتمام التأمل على جودة األداء أكثر من اهتمامه بسرعة األداء في حين يتجه  الفرد المندفع و
االندفاعي بعـدين منفصـلين أو غيـر    / إلى السرعة دون الدقة في األداء وعلى هذا يمثل أألسلوب التأملي 

اد أألسـلوب االنـدفاعي دون إن   أن أألسلوب التأملي يقابل أو يض إيمترابطين من الناحية العملية اإلجرائية 
يعني هذا فكرة التفاضل نحو األحسن أو األفضل لبعد على حساب بعد آخر يقدر ما يعني إن لكل بعد قيمة في 
ظل شروط ومعطيات معينة وهذا ما دعا إليه كثير من الباحثين ونادوا بضرورة إمعان النظر في طبيعة هـذا  

وبشكل عام فالتـأمليون يهـدفون إلـى    ) ٥٧،٢٠٠٣علي،(. شكالتأألسلوب ودوره في مجال التعلم وحل الم
الوصول إلى الحلول الصائبة بغض النظر عن الزمن المخصص لهم بينما يهدف االندفاعيون إلـى الوصـول   

هـو االقتصـاد    مايشغلهمإلى الحلول بأقصر وقت دون االهتمام بدرجة صواب أو خطا الحلول المختارة الن 
  .ميزة االندفاعيين هي االقتصاد بالوقت  بينماالتأمليين هي  الحل الصحيح فان ميزة لذا بالوقت 
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 …… اثر أسلوب التنافس الجماعي لذوات المجال المعرفي

 
 

 بكرة السلة األساسية ُأسلوبي التنافس الجماعي والتعاوني في تعلم بعض المهارات  استخدامتأثير (     
  ).   للمرحلة اإلعدادية 

ُأسلوبي التنافس الجماعي وأسلوب التعلم التعاوني فـي تعلـم    استخدامالتعرف على تأثير هدف البحث    
بكرة السلة لألساليب   األساسية بعض المهارات األساسية  بكرة السلة كذلك مقارنة نتائج تعلم بعض المهارات 

مـنهج التجريبـي وبتصـميم المجمـوعتين     وقد استخدم الباحـث ال ).  التقليدي –التعاوني  –التنافسي(الثالثة 
التجريبيتين والمجموعة الضابطة العشوائية االختيار على بعض طالب الصف الخامس اإلعدادي ، وتكونـت  

طالباً لكل مجموعة وبعد تطبيق البرامج ) ٢٠(وبواقع  وعاتطالباً تم تقسيمهم إلى ثالث مجم) ٦٠(العينة من 
  توصل الباحث الى أهم االستنتاجات االتية البحث الثالث  وعاتالتعليمية لمجم

ولصالح أسلوب التنافس الجماعي، اذ ظهـر انـه    ةداللة إحصائية بين المجاميع الثالث اتذ اًهناك فروقوهو ان 
ـ    اتذ اًمن أكثر األساليب  التعليمية فاعلية في تعلم بعض المهارات األساسية  بكرة السلة ،كذلك وجـود فروق

 بكـرة السـلة   األساسية التقليدي في تعلم بعض المهارات  واألسلوبأسلوب التعلم التعاوني داللة إحصائية بين 
 .لصالح أسلوب التعلم التعاوني

 
 
اثر أسلوبي االكتشاف لذوي المجال المعرفي  التأملي مقابل االندفاعي في تعلم واحتفاظ بعض المهـارات  (

  )ئرةاألساسية  بالكرة الطا
فـي تعلـم بعـض المهـارات     والمتشعب االكتشاف الموجه  يهدف البحث التعرف على اثر أسلوب

قد اشتملت على المجـال  ،واألساسية  بالكرة الطائرة لذوي المجال المعرفي  التأملي واالندفاعي واالحتفاظ بها 
طريقة العشـوائية وقـد تـم    من طالبات الصف الرابع العام اختبروا بالطالبة )  ٧٢( البشري الذي تحدد ب 

من  وعاتإخضاعهم لمقياس مناظرة  األشكال المألوفة لفرزهم إلى تأمليات واندفاعيات اذ تم اعتماد ثالث مجم
التأمليات األولى تتعلم باالكتشاف الموجه والثانية باالكتشاف المتشعب والثالثة ضابطة لهم كذلك الحال بالنسبة 

ع إلى اختبارات قبلية وتجربة رئيسة واختبارات بعدية ثم اختبار االحتفـاظ  وقد خضعت المجامي ،لالندفاعيات
وقد أعلنت النتـائج عـن    ٢٠٠٦/  ٤/  ١١ولغاية  ٢٠٠٥/  ٣/  ٥وكانت المدة الزمنية للبحث محدودة من 

لك وكذ  ،وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين االختبارات القبلية والبعدية وللمجاميع الست في البحث
تم التوصل إلى أفضل األساليب  التدريسية التي تتالءم والمهارة قيد البحث إذ يبين البحث أن مهارة اإلرسـال  

  . للمتعلمات من ذوي المجال المعرفي  التأملي تحديداً يمكن تدريسها بأألسلوب الموجه والمتشعب و
التأمليين على حد سواء ولكن باستخدام أسلوب أما مهارة االستقبال واإلعداد فيمكن تعليمهما لالندفاعيين و    

  .االكتشاف الموجه لتحقيق أفضل النتائج 

– 
– 

) تصـميم المجموعـات المتكافئـة   ( استخدم الباحث المنهج التجريبي بأسلوب المجموعات المتكافئة 
  .ئمته وطبيعة البحث العشوائية ذات المالحظات البعدية محكمة الضبط، وذلك لمال
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– 

فـي   العلمـي اختار الباحث بطريقة عمدية مجتمع البحث الذي تمثل بطالبات الصف الخـامس    
طالبة مقسمين على ) ١٦٥(والبالغ عددهن  ) ٢٠١١-٢٠١٠(للبنــات للعـــام الدراسي  األندلسإعدادية 

ويرجع سبب اختيار الباحث لمجتمع البحـث  .  األصلمجتمع  لتمثل) هـ –د  –ج  –ب  –أ ( خمس شعب 
وان الطالبات يعدون مبتدئات في  اإلعداديمادة الكرة الطائرة مادة منهجية تدرس في الصف الخامس  الى ان

اختيرت عينـة البحـث مـن     وبالطريقة العشوائية. المدرسة مع الباحث إدارةفضال عن تعاون  هذه اللعبة ،
البـالغ عـددهن   ) ج(شـعبة طالبات طالبة لتكون مجموعة تجريبية و)  ٣٩(والبالغ عددهن) ب(طالبات شعبة 

وقد تم استبعاد الطالبات الراسبات والممارسات لفعالية الكرة الطـائرة   ، طالبة لتكون مجموعة ضابطة) ٣٧(
  .والمشاركات في الفرق الرياضية 

 
 

كأحد األساليب  ) االندفاعي –التأملي (المعرفيأألسلوب طالبات في من اجل قياس الفروق الفردية بين ال  
المعرفية ، فقد لجأ الباحث الى تحليل محتوى المصادر العلمية والدراسات السابقة ومنها دراسة 

وقد وقع االختيار ) ٢٠٠٩عياش،(و) ٢٠٠٧الربيعي،(ودراسة) ٢٠٠٦الزهيري،(ودراسة )٢٠٠٥الشيخلي،(
ومطبق على البيئة العراقية،  اإلعداديةونه مصمم لطلبة المرحلة ك) ٢٠٠٩عياش،(ن على المقياس المعد م

) أ(العبارات بالبديل  لى، تقوم الطالبة باإلجابة ع عبارة تحتوي كل عبارة على بديلين) ٣٧(المقياس  يتضمن
درجة واحدة في حيث يعبر احد البديلين عن مجموعة االندفاعيات وبذلك تحصل الطالبة على ) ب(أو البديل 

حين يعبر البديل االخر عن مجموعة التأمليات وبذلك تحصل الطالبة على درجتين، يتم تصحيح المقياس 
والطالبة التي تحصل على مجموع ) درجة ٧٤-٣٧(للعبارات، إذ يكون مجموع الدرجات المقياس مابين

في مجموعة االندفاعيات  درجة وهو المتوسط الفرضي  يعني ذلك انها تقع)  ٥٥.٥( درجات اقل من 
  .درجة يعني ذلك انها تقع في مجموعة التأمليات) ٥٥.٥(والطالبة التي تحصل على اكثر من 

 
 

على البيئة العراقية غير ان  ةومطبق اإلعداديةعلى الرغم من كون اداة البحث مصممة لطلبة المرحلة   
وعرضها على مجموعة ) ١الملحق(وذلك بوضعها في استبيان  لألداةالصدق الظاهري  إيجاد ىارتأالباحث 

من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال علم النفس العام وعلم النفس التربوي وعلم النفس الرياضي وطرائق 
  .جميعاً صالحيتها ومالئمتها لعينة البحث اوقد ابدو) ٢الملحق(تدريس التربية الرياضية والقياس والتقويم 

 
 

من طالبات الصف ) طالبة ٣٠(بعد ان تأكد الباحث من صدق االداة وصالحيتها قام بتوزيعها على      
وبعد مرور  ٦/٣/٢٠١١لالجابة عليها وذلك بتاريخ ) من مجتمع البحث وخارج العينة أ ( شعبة خامسال

وبعد تفريغ االستمارات  هاالظروف نفس وتحت هااسبوع قام الباحث بتوزيعها ثانية على المجموعة نفس
ين فتبين ان معامل االرتباط لقياسيلالختبارين االول والثاني قام الباحث باجراء معامل االرتباط البسيط بين ا

  .وهو معامل ارتباط معنوي يدل على ثبات االداة ) ٠.٩٢(قد بلغ  لقياسيينبين ا
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– 
وذلك مـن   )ج  –ب (عمد الى تطبيقها على شعبتي هابعد ان تأكد الباحث من صدق اداة البحث وثبات

االستمارات لكل شعبة على حدا تم ترتيبها  تفريغاجل تحديد ذوات أألسلوب المعرفي التأملي واالندفاعي وبعد 
طالبـات  ) ١٠(أخـذ اقـل درجـات    ام الباحـث ب لذلك ق) ٧٢و  ٤٥(تنازلياً حيث تراوحت درجاتهن مابين 

-٥٦(طالبات المحصورة بـين ) ١٠(وهن مجموعة االندفاعيات وأعلى درجات ) ٥٥.٥-٤٥(المحصورة بين 
ودراسـة  ) ٢٠٠٦الشيخلي،(وهن مجموعة التأمليات وهو أسلوب متبع في دراسات مشابهة مثل دراسة ) ٧٢

وكما ن منها ضابطة ، ان منها تجريبية واثنتاتمجموعات اثن أربعن تضم الدينا شعبت فأصبح، )٢٠٠٨الربيعي،(
  :ييأت
  :المجموعة التجريبية األولى  –أ 

للبنــات البالغ عددهن  األندلسفي إعدادية ) ب(تكون هذه المجموعة من طالبات الصف الخامس ت
سـية   طالبة في الشعبة يتم تعليمهن بعض المهـارات األسا ) ٣٩(ومن مجموع ) التأمليات ( طالبات من) ١٠(

  .بالكرة الطائرة بأسلوب التنافس الجماعي 
  : المجموعة التجريبية الثانية  –ب 

للبنــات البالغ عددهن  األندلسفي إعدادية ) ب(تكون هذه المجموعة من طالبات الصف الخامس ت
 طالبة يتم تعليمهن بعض المهـارات األساسـية  بـالكرة   ) ٣٩(ومن مجموع ) االندفاعيات( طالبات من) ١٠(

  .الطائرة بأسلوب التنافس الجماعي 
  :المجموعة الضابطة األولى  -ج

للبنــات البالغ عددهن  األندلسفي إعدادية ) ج(تكون هذه المجموعة من طالبات الصف الخامس ت
يتم تعليمهن بعض المهـارات األساسـية  بـالكرة     طالبة) ٣٧(ومن مجموع ) االندفاعيات( طالبات من) ١٠(

  .في المدرسة  المتبع آلمرياب الطائرة بأألسلو
  :المجموعة الضابطة الثانية  -د

في إعدادية االنـدلس للبنـــات والبـالغ    ) ج(تكونت هذه المجموعة من طالبات الصف الخامس 
طالبة يتم تعليمهن بعض المهـارات األساسـية    ) ٣٧(ومن مجموع ) االندفاعيات( طالبات من) ١٠(عددهن 

  . في المدرسة  المتبع آلمريأ باألسلوببالكرة الطائرة 
  
 

  :األتي اإلجراءمن اجل تحديد خط شروع واحد لعينة البحث فقد لجأ الباحث الى 
 

 
جميـع   نأتم تجانس عينة البحث في متغيرات العمر والطول والكتلة، وقد تم اآلخذ بنظر االعتبار  

من فئة عمرية واحدة وذلك من خالل احتسـاب معامـل    نالطالبات يقعن ضمن التوزيع الطبيعي وذلك كونه
±(االلتواء الذي يقع ضمن    . يبين إجراءات التجانس لعينة البحث ) ١(والجدول ) . 3
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  )١(الجدول 
المجموعة الضابطة (مالت االلتواء لعينة البحثيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعا

  في كل من العمر والطول والكتلة )والتجريبية
المتغيرات 

  المعالم اإلحصائية 
  معامل االلتواء  االنحراف المعياري   الوسط حسابي 

  ٠.٨٣٤  ٤.٨٢  ٢٠٨.٦٤  )شهر(العمر الزمني 
  ٠.٦٩٢  ٥.٩٢  ١٥٨.٨٢  )سم(الطول 
  ٠.٨٢٨  ٤.٧٣  ٥٥.٦٧  )كغم(الكتلة 

  
 

استخدم الباحث أسلوب تحليل محتوى المصادر العلمية ذات العالقة بموضوع بحثه لتحديد عناصـر  
مجموعـة مـن   وقد اسـتخلص الباحـث   . اللياقة البدنية التي لها تأثير في تعلم المهارات التي تناولها البحث 

و ) ١٩٩٧حسانين وعبـد المـنعم ،   (و) ١٩٩٥الياسري، (عناصر اللياقة البدنية من بعض المصادر العلمية 
تم عرضها علـى  و) ٣الملحق(  تم وضعها بشكل استبيان،) ٢٠٠٢فرج،(و ) ٢٠٠١البنا ،(و ) ١٩٩٨حسن ،(

حركـي، و القيـاس والتقـويم    مجموعة من ذوي الخبرة واالختصاص  في مجال طرائق التدريس و التعلم ال
بهدف تحديد أهم عناصر اللياقة البدنية المؤثرة في تعلم بعض المهارات األساسية  ) ٢الملحق( والكرة الطائرة 

في لعبة الكرة الطائرة وتحديد االختبار المناسب لذلك العنصر، وقد استخلص الباحث اهـم عناصـر اللياقـة    
في الترتيب لكل عنصـر   األهميةمن وجهة نظر المختصين وذلك حسب  البدنية الخاصة والمؤثرة واختباراتها

  : واقتصرت على العناصر الثالثة األكثر تكرارا وهي 
  : القوة االنفجارية وتشمل  -١

  .العليا  لألطراف –القوة االنفجارية  -ب. السفلى  لألطراف –القوة االنفجارية  -أ                 
  . مرونة العمود الفقري  -ب.     األكتافة مرون -أ:    المرونة   -٢
  .الرشاقة  -٣

  . من الخبراء والمختصين أنفسهم وذلك لقياس هذه العناصر  أيضاكما تم تحديد االختبارات 
 ،سـالمة ( .العمـودي مـن الثبـات   ) القفز(تم قياسها باختبار الوثب : السفلى  لألطرافالقوة االنفجارية  -أ

٢٠٠١،١٢٢ (  
كغم من وضـع الجلـوس علـى    ) ٢(تم قياسها برمي كرة طبية زنة : العليا  لألطرافنفجارية القوة اال -ب

  )١٣٦،  ١٩٩٠عثمان ، .(كرسي من الثبات ألبعد مسافة ممكنة 
تم قياسها باختبار يؤدى من وضع االنبطاح واليدان ممسكتان بمسطرة تكـون موازيـة   :  األكتافمرونة  -ج

اعين عاليا إلى اقصى مسافة ممكنة دون حدوث انثناء فـي المـرفقين   لالرض ويقوم المختبر برفع الذر
  )٣٣١،  ١٩٩٧حسانين ، . (ويثبت بالوضع لمدة ثانيتين 

الجبـار ،   عبـد ( .خلفـا   –تم قياسه من وضع االنبطاح مع رفع الجذع عاليـا  : مرونة العمود الفقري  -د
  ) . ٣٣٢،  ١٩٨٧وبسطويسي ، 

  ) . الخاص بالرشاقة. ( ٩-٣-٦-٣-٩سطة اختبار تم قياسها بوا: الرشاقة  –هـ 
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وقام الباحث بإجراء تحليل التباين للتأكد من تكافؤ مجموعات البحث في اختبارات عناصر اللياقـة  
  ) ٢(وكما مثبت في الجدول   األربعللمجاميع والبدنية الخاصة والمؤثرة في تعلم المهارات قيد الدراسة 

  )٢(الجدول 
  التباين لعناصر اللياقة البدنية للمجاميع األربعيبين خالصة تحليل 

مجموع   مصدر التباين    االختبارات
  المربعات

  درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

) ف(قيمة 
  المحسوبة

  القوة االنفجارية 
  سم/السفلى لألطراف

 ٨,٩٨٤  ٣ ٢٨.٤٥  بين المجموعات 
١,٧٣٤ 

 ١٠,٤٥٢  ٣٦ ٥٠٦,٦٧  داخل المجموعات 

  ارية القوة االنفج
  م/العليا لألطراف

  ٠,٤٥٣  ٣  ٠.٧٨٣  بين المجموعات 
١,٨٤٧  

  ٠,٤٢١  ٣٦  ١١.٥٩٣  داخل المجموعات 

  مرونة 
  سم/العمود الفقري

  ١٢,٣٢١  ٣ ٤٢,٧٦  بين المجموعات 
٠.٩٦٨  

  ١٨,٨٧٩  ٣٦  ١١٨٩.٦٥  داخل المجموعات 

  مرونة 
  سم /األكتاف

  ٢٠,٤٣٢  ٣  ٦٢.٢٢  بين المجموعات 
١.٩٧٦  

  ١٦,٣٢٥  ٣٦  ٦٧٤.٢٤  مجموعات داخل ال

  ثانية/ الرشاقة 
  ٠,٣٦٢  ٣  ١.٠٧٩٢  بين المجموعات 

٠.٨٩٣  
  ٠,٨٩٥  ٣٦  ٩.٥٦٢  داخل المجموعات 

  ٢،٨٥) = ٣٦، ٣(ودرجة الحرية )  ٠.٠٥(  ≤ أالجدولية عند نسبة خط) ف(٭ قيمة 

األربع في عناصر اللياقة عدم وجود فروق ذات داللة معنوية بين مجاميع البحث ) ٢(يبين الجدول   
متجانسة  المجموعات األربع ،لذا فانوهذا يشير إلى تكافؤ مجموعات البحث بتلك العناصر، البدنية المختارة

ومتكافئة في عناصر اللياقة البدنية، لذا يمكن  )الطول والكتلة والعمر( في المتغيرات الوسيطة التي تمثلت في
  .عاً إلى اثر المتغيرات المستقلة دون غيرها عد التغير في مستوى األداء راج

 
قـام الباحـث    فقـد التي تالئم هذه المرحلة العمرية  من اجل تحديد المهارات األساسية  في الكرة الطائرة
ـ  ) ٤ الملحـق (بتوزيع استمارة استبيان تضمنت مهارات الكرة الطائرة  ة مـن ذوي الخبـرة   علـى مجموع

الختيار المالئم منها بما يتناسب ومستوى العينة والمرحلـة  ) ٢الملحق (واالختصاص في مجال الكرة الطائرة 
والتي حققت نسـبة   األساسية العمرية، وبعد جمع االستمارات وتفريغها توصل الباحث الى  تحديد المهارات 

 :، وهذه المهارات هي %)   ١٠٠(اتفاق عالية بلغت 
 . لألمامالتمرير من فوق الرأس  .١
 . األسفلمن  اإلرسالاستقبال  .٢
 . األسفلمن  األمامياإلرسال المواجه  .٣
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التمرير من فوق الرأس واستقبال اإلرسـال بالـذراعين مـن    (األساسية مهارات تم اختيار ال أنبعد 

التـي   من ابسط أشكال مهارات الكرة الطائرة  بوصفها) ألسفل من ا األمامياألسفل وكذلك اإلرسال المواجه 
كون موضوع الدراسة هو معرفة مدى تعلم المهارات ، فضالً عن ذلـك  لتتكرر في اللعب أكثر من غيرها و

  . )مشتركة بين االثنينوالدفاعية والهجومية ال(فهي تشمل كل أنواع مهارات الكرة الطائرة 
على مجموعة من المصادر العلمية ذات االرتباط بموضوع اختبارات الكرة الطائرة قام الباحث باالطالع      

استمارة  وأعد) ٢٠٠٤ الحكيم،،  ١٩٨٩ ،،  خريبط١٩٩٧ ،محمد صبحي حسانين وحمدي عبد المنعم(ومنها 
 حول تحديد االختبارات المهارية التي تقيس المهـارات )  ٥الملحق (استطالع آراء ذوي الخبرة واالختصاص

األساسية  قيد البحث في الكرة الطائرة التي تخدم تحقيق أهداف البحث ،وقد تم توزيعها على مجموعـة مـن   
وقع االختيار علـى االختبـارات   و) ٢الملحق ( ذوي الخبرة واالختصاص في الكرة الطائرة والقياس والتقويم 

  :يوضح ذلك )٣(، والجدول )٦الملحق ( االتية لقياس المهارات األساسية  قيد البحث
  
  )٣(الجدول

  يوضح االختبارات المهارية والغرض منها
  المصدر  الغرض منه  اسم االختبار  ت
  محمد صبحي وحمدي عبد المنعم  لقياس مهارة استقبال اإلرسال اختبار مهارة استقبال اإلرسال  ١
  ١٩٨٩ريسان خريبط  لقياس مهارة اإلعداد  اختبار مهارة التمرير  ٢
  ٢٠٠٤علي سلوم  لقياس مهارة اإلرسال اإلرسال اختبار مهارة   ٣

 
 

) ١٩٨٨الكاتب ،(بعد االطالع على مجموعة من المصادر العلمية ذات االرتباط بالكرة الطائرة ومنها     
، تم وضع برنامج تعليمي للمهارات المختارة في الكرة الطـائرة  ) ٢٠٠٦الشيخلي،(و) ٢٠٠٢الجميلي،(و

( وحدات تعليمية لتعليم مهـارات  ) ٦(وفق أسلوب التنافس الجماعي المقترح، وقد تضمن البرنامج  على
) اإلرسال المواجه االمامي من االسـفل  –استقبال اإلرسال من االسفل  –الرأس لالمام فوق التمرير من 

ـ  دقيقة ، ٤٥بواقع وحدتين تعليميتين لكل مهارة زمن الوحدة الواحدة  الحية البرنـامج  والجل ضمان ص
قام الباحث بعرض البرنامج على شكل استبيان على مجموعة من الخبراء المختصـين   تهسالموالتعليمي 

وبعد استعادة االسـتبيان تبـين   ) ٢الملحق (   في مجال الكرة الطائرة وطرائق التدريس والتعلم الحركي 
ديالت وابداء بعض المالحظات التي تم موافقة السادة الخبراء على وحدات البرنامج مع اجراء بعض التع

االخذ بها في ضوء آراء وتوجيهات ومقترحات الخبراء وبذلك اصبح البرنـامج جـاهزاً للتطبيـق فـي     
  ) ٧( صورته النهائية وكما موضح بالملحق

وهي من مجتمع البحث وخارج عينته ) د(وقد تم تطبيق احدى وحدات البرنامج على طالبات شعبة       
  . مدى مالئمته وصالحيته لعينة البحث وقد تأكد الباحث من مالئمته لعينة البحثلمعرفة 
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على طالبات الصف الخـامس العلمـي مـن    ) التنافس الجماعي  –اآلمري( تم تطبيق التمارين بُأسلوبي     
في يوم االثنـين  ) ب (التمارين  بأألسلوب اآلمري لشعبة  ، اذ طبقت ∗مدرسة التربية الرياضية في المدرسة

وطبقت التمارين بأسلوب التنـافس  ) ٢٠١١-٤-١١(ولغاية يوم االثنين المصادف ) ٢٠١١-٣-٢٨(المصادف 
-٤-١٣(ولغاية يـوم االربعـاء المصـادف    ) ٢٠١١-٣-٣٠(يوم األربعاء المصادف ) ج (الجماعي لشعبة 

  : اآلتية في التطبيق، وأتبع الباحث الخطوات )٢٠١١
 .إعطاء المادة التعليمية نفسها للمجموعتين  .١
 .من مدرسة واحدة  نتنفيذ اُألسلوبين التعليميي .٢
استخدام الطريقة الكلية في تعليم المهارات التي تناولها البحث وللمجمـوعتين ولكـن االخـتالف فـي      .٣

 :أألسلوب المتبع وكاآلتي 
 .ت المختارة على وفق أألسلوب اآلمريتعلم أفراد المجموعة الضابطة المهارا •
 .تعلم أفراد المجموعة التجريبية المهارات المختارة على وفق أسلوب التنافس الجماعي  •
  .تم شرح المهارة المراد تعلمها من مدرسة المادة بالطريقة  نفسها للمجموعتين .٤
وعتين،اذ تم استخدام الوسـائل  استخدام أكثر من وسيلة تعليمية واحدة إليصال المادة إلى الطالبات للمجم .٥

 -:اآلتية
 .الشرح اللفظي من مدرسة المادة •
 .عرض األنموذج الحي من مدرسة المادة  •
 .تمارين ٤احتواء كل وحدة تعليمية على  .٦
 :البدء بتطبيق التمارين المعطاة من مدرسة المادة بالشكل اآلتي  .٧
بالتسلسل الـوارد فـي الوحـدة التعليميـة     التمارين ) أألسلوب اآلمري(تطبق طالبات المجموعة الضابطة  •

 .بإشراف المدرسة
إذ تـم  . التمارين على شكل منافسة بين المجاميع ) التنافس الجماعي ( تطبق طالبات المجموعة التجريبية  •

تقسيم الطالبات إلى مجموعات مع تعيين قائدة لكل مجموعة لتكون مسؤولة عن تنظيم المجموعة وعـن  
 .  المجموعة مع استمرار هذه المجاميع لحين االنتهاء من تطبيق التمارين احتساب النقاط وتقييم

 :تقوم الطالبات أثناء تنفيذ التمارين بتقويم أدائهن وبالشكل اآلتي  .٨
 .في أألسلوب االمري تقوم مدرسة المادة بتقويم أدء الطالبات واعطاء التغذية الراجعة •
قويم أدائها وذلك بحساب النقاط أو الدرجات أو الزمن من في أسلوب التنافس الجماعي تقوم كل مجموعة بت •

 .عن مقارنة نتيجتها مع نتائج المجاميع األخرى بوجود قائدة لكل مجموعة ً كل مجموعة فضال
تأكيد المدرسة وبشكل مستمر في أسلوب التنافس الجماعي على ان نجاح أي طالبة في المجموعة يعنـي   .٩

  . نجاح المجموعة كلها 
 درسة في أثناء تأدية التمارين باإلشراف على أداء الطالبات وللمجاميع كلها تقوم الم .١٠
 . االنتقال من تمرين الى آخر بأيعاز من مدرس  المادة  .١١
تقوم المدرسة في أثناء تنفيذ التمارين بإعطاء تغذية راجعة فردية في أألسلوب االمري وتغذيـة راجعـة    .١٢

 )تعزيزية(احبة لألداءجماعية في أسلوب التنافس الجماعي تكون مص
                                                

  تربیة ریاضیة سبكالوریو/الست أشواق حلیم ∗
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بعد نهاية كل درس تحدث مناقشة بين الطالبات والمدرسة لبيان مدى تمكنهن من أداء التمرين ووصـولهن       
   .الى المستوى المطلوب 

 
 

ينة البحـث بعـد   تم اجراء االختبارات البعدية على افراد ع) ٦الملحق (بعد اختيار االختبارات المهارية       
للبنـات وذلـك    األندلس مدرسة إعداديةفي ساحة  ٢٠١١-٤-١٤االنتهاء من تنفيذ البرنامج التعليمي بتاريخ 

فـي   األساسـية  التعليمي باستخدام أسلوب التنافس الجماعي في تعلم بعض المهـارات   برنامجلمعرفة تأثير ال
حيـث   )االنـدفاعي  -التأملي(    أألسلوب المعرفيأآلمري وذلك على وفق  باالسوبالكرة الطائرة ومقارنته 

فضالً عن مدرسة ثانية للتربية الرياضية بـإجراء االختبـارات    ∗قامت مدرسة التربية الرياضية في المدرسة
  .البعدية

  
 

      حـث بعـد مـرور   تم اجراء اختبار االحتفاظ  بالمهارات األساسية  للكرة الطائرة المستعملة فـي الب      
، وقد راعى الباحـث اجـراء   ) ٢٠١١-٤-٢٤( من اجراء االختبارات البعدية وذلك بتاريخ ) عشرة ايام(

وقد اسـتخدم الباحـث   ) اختبار قياس مدى التعلم( نفسها اختبارات االحتفاظ بشروط اجراء االختبار البعدي
  اختبار االحتفاظ المطلق في قياس االحتفاظ

 
 

الوسـائل   اًلغرض معالجة البيانات احصـائياً مسـتخدم   spssلجا الباحث الى استخدام الحقيبة اإلحصائية 
  :اآلتيةاإلحصائية 

  الوسط الحسابي 
  االنحراف المعياري

  المنوال
  للعينات غير المرتبطة) ت(اختبار 

  ) ٢٣٧-١٠١، ١٩٩٩،التكريتي والعبيدي(                     )ف(اختبار تحليل التباين 
  

 
 

بعد تطبيق البرنامج التعليمي للمجاميع الضابطة والتجريبية وبعد الحصول على البيانـات الخاصـة   
ا مبين فـي  ختبارت المهارات األساسية  بالكرة الطائرة تم معاجتها احصائياً للحصول على نتائج البحث وكماب

  :الجداول االتية
   

                                                
  تربیة ریاضیة سبكالوریو/اق حلیمالست أشو ∗
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  )٤(الجدول 
والثانية  األولىفي االختبارات المهارية  للمجموعة الضابطة ) ت(يبين المعالم اإلحصائية واختبار 

  اندفاعيات- تأمليات/

  االختبارات
المجموعة الضابطة 

  تأمليات/األولى
المجموعة الضابطة 

قيمة ت   اندفاعيات/الثانية
  المحسوبة

  ع±  −س  ع± −س
  ١.٤٣  ٥.٨٢  ٤٠.٢  ٥.٩٨ ٤٢.١ اختبار مهارة استقبال اإلرسال

  ١.٠٢  ٢.٥  ٦.٥  ٢.٤  ٧.٣  اختبار مهارة التمرير
  ١.٦٧  ٣.٤  ١٤.٨  ٧.٣٦  ١٧.٨ اختبار مهارة اإلرسال 

  ٢،١٠= ١٨ودرجة حرية  ٠.٠٥توى داللة سالجدولية عند م)ت(قيمة *
  

 األولـى و  تينالضابط تينبين المجموع إحصائيةداللة  وفرق ذانه ال يوجد ) ٤(يتضح من الجدول 
صغر المحسوبة ا)ت(كانت قيمة  اذ مرياآلأألسلوب على وفق  اتي درستلالوا) االندفاعياتو التأمليات(الثانية 

  الجدولية وفي جميع اختبارات المهارات األساسية  بالكرة الطائرة )ت(من قيمة 
  
  )٥(الجدول 

في االختبارات المهارية  للمجموعة التجريبية االولى والثانية ) ت(ر يبين المعالم اإلحصائية واختبا
  اندفاعيات- تأمليات/

  االختبارات
المجموعة التجريبية 

  تأمليات/االولى
المجموعة التجريبية 

قيمة ت   اندفاعيات/الثانية
  المحسوبة

  ع±  −س  ع± −س
  ٢.١٤  ٥.٥٩  ٤٦.٠  ٥.٨٤  ٥١.٨ اختبار مهارة استقبال اإلرسال

  ٢.٣٢  ٣.٢٤  ٩.٥  ٣.٥٥  ١١.٨  بار مهارة التمريراخت
  ٣.٢١  ٧.٢٠  ٢١.٩  ٤.٨٥  ٢٥.٦ اختبار مهارة اإلرسال 

  ٢.١٠= ١٨ودرجة حرية  ٠.٠٥توى داللة سالجدولية عند م)ت(قيمة *
  

الثانية  واالولى تين التجريبيتين بين المجموع إحصائيةذا داللة  اًان هناك فرق) ٥(يتضح من الجدول 
التنافس الجماعي ولصالح التأمليات حيث كانت قيمة أسلوب على وفق  ادرست والالتي) االندفاعياتو التأمليات(
  الجدولية وفي جميع اختبارات المهارات األساسية  بالكرة الطائرة  )ت(المحسوبة اكبر من قيمة )ت(

  
   



  
 

٣٩٦ 

 نشوان محمود الصفار

  )٦(الجدول 
االولى  ةوالتجريبيجموعة الضابطة االولى في االختبارات المهارية  للم) ت(يبين المعالم اإلحصائية واختبار 

  تأمليات - تأمليات/

  االختبارات
المجموعة الضابطة 

  تأمليات/االولى
المجموعة التجريبية 

قيمة ت   تأمليات/االولى
  المحسوبة

  ع±  −س  ع± −س
  ٣.٨٥  ٥.٨٤  ٥١.٨  ٥.٩٨  ٤٢.١ اختبار مهارة استقبال اإلرسال

  ٣.٣٧  ٣.٥٥  ١١.٧  ٢.٤  ٧.٣  اختبار مهارة التمرير
  ٤.٤٢  ٤.٨٥  ٢٥.٦  ٧.٣٦  ١٧.٧ اختبار مهارة اإلرسال 

  ٢.١٠= ١٨ودرجة حرية  ٠.٠٥توى داللة سالجدولية عند م)ت(قيمة *
  

بين المجموعة  الضابطة االولى التي درست  إحصائيةذا داللة  اًان هناك فرق) ٦(يتضح من الجدول 
التنـافس  أسلوب جريبية االولى التي درست على وفق من التأمليات والمجموعة الت اآلمريعلى وفق أألسلوب 

المحسوبة اكبـر  )ت(الجماعي من التأمليات ولصالح التأمليات في المجموعة التجريبية االولى حيث كانت قيمة 
  الجدولية وفي جميع اختبارات المهارات األساسية  بالكرة الطائرة  )ت(من قيمة 

  
  )٧(الجدول 

 ةوالتجريبيالثانية  الضابطةفي االختبارات المهارية  للمجموعة ) ت(تبار يبين المعالم اإلحصائية واخ
  اندفاعيات-اندفاعيات/الثانية

  االختبارات
المجموعة الضابطة 

  اندفاعيات/الثانية 
المجموعة التجريبية 

قيمة ت   اندفاعيات/ الثانية 
  المحسوبة

  ع± −س  ع± −س
  ٢.٣٢  ٥.٥٩  ٤٦.٠٠  ٥.٨٢  ٤٠.٢ اختبار مهارة استقبال اإلرسال

  ٢.٧٢  ٣.٤٢  ٩.٥  ٢.٥  ٦.٥  اختبار مهارة التمرير
  ٣.٢٥  ٧.٢٠  ٢١.٩  ٣.٤  ١٤.٨ اختبار مهارة اإلرسال 

  ٢.١٠= ١٨ودرجة حرية  ٠.٠٥توى داللة سالجدولية عند م)ت(قيمة *
  

بين المجموعة  الضـابطة الثانيـة والتـي     إحصائيةذا داللة  اًان هناك فرق) ٧(يتضح من الجدول 
من االندفاعيات والمجموعة التجريبية الثانية التي درست على وفق أسلوب  اآلمريعلى وفق أألسلوب  درست

كانـت قيمـة    إذالتنافس الجماعي من االندفاعيات ولصالح االندفاعيات فـي المجموعـة التجريبيـة الثانيـة     
   .بالكرة الطائرة  الجدولية في جميع اختبارات المهارات األساسية )ت(المحسوبة اكبر من قيمة )ت(

  



  
 

٣٩٧ 

 …… اثر أسلوب التنافس الجماعي لذوات المجال المعرفي

 
بين الطالبـات التأمليـات واالنـدفاعيات     إحصائيةذات داللة  اتانه التوجد فروق) ٤(يبين الجدول 

والالتي درسن في المجموعة الضابطة االولى والثانية على وفق أألسلوب أآلمري في تعلم بعض المهـارات  
لطائرة ،ويعزو الباحث سبب ذلك الى أألسلوب أآلمري في تعليم المهارات الذي ال يراعـي  األساسية  بالكرة ا

الفروق الفردية بين الطالبات فيما يخص أساليب هم في ادراك المعلومات ومعالجتها وذلك الن محور العمليـة  
اليوجد تناغم او   آخرعنى التعليمية في هذا أألسلوب هو المدرسة وما على الطالبات اال استقبال المعلومات ،بم

وبين أسلوب المدرسة فـي نقـل    هامالءمة او توافق بين أسلوب الطالبة في استقبال وتعلم المعلومات وتذكر
وضع لغرض تعليم المهـارات األساسـية  مـن دون     المتبعالمادة المراد تعلمها الى الطالبة ، كما ان المنهج 
البـد مـن مراعـاة األسـاليب       لذلكلتي تمتاز بها كل طالبة التركيز على الصفات او الخصائص الشخصية ا
ان عـدم مراعـاة   ) ٢٠٠٦الشيخلي،( وبهذا الخصوص تشير.المعرفية للمتعلمين عند وضع المناهج التعليمية 

غيـر   ألسـاليب   وإتباعهمالفروق الفردية بين الطلبة فيما يتعلق بأساليب هم في ادراك المعلومات ومعالجتها 
تقليدية اليسمح لهم بالمشاركة الفعالة فان الفرصة تكـون فيهـا ضـعيفة     وأساليب اطهم بطرائق فعالة وارتب
  )١٦٦،٢٠٠٦الشيخلي،. ( الطلبة ومحاولة معالجتها  أخطاءالكتشاف 

بـين الطالبـات التأمليـات     إحصـائية ذات داللـة   اتانه توجد فروق) ٥(في حين يتبين من الجدول
ى وفق أسلوب التنافس الجماعي في تعلم بعض المهارات األساسـية  بـالكرة   واالندفاعيات والالتي درسن عل

الطائرة ولصالح التأمليات ، ويعزو الباحث سبب ذلك الى أسلوب التنافس الجماعي الذي توافق مع أألسـلوب  
م تسـرع  المعرفي التأملي للطالبات اثناء تعلمهن للمهارات األساسية  بالكرة الطائرة التي تحتاج الى تأن وعد

في فهم المهارة ومن ثم التطبيق في جو تنافسي يدفع الى بذل اكبر قدر ممكن من النشاط النسبي مما يسـاعد  
ان المطابقة ) ٢٠٠٠،قطامي وقطامي(على ان تسير عملية التعلم في مسارها الصحيح وبهذا الخصوص يشير 

ل اعلى وان استخدام أألسلوب التعليمـي  بين أسلوب الطلبة المعرفي المفضل وأسلوب التعليم ينتج عنه تحصي
الذي يتناسب مع أألسلوب المعرفي قد يساهم في تحقيق نتائج افضل في التعلم ، اذ يتـأثر تحصـيل الطلبـة    

كذلك يشير ) ٣٥٠ ،٢٠٠٠،قطامي وقطامي(تعليمية مطابقة ألساليب هم المعرفية  ايجابيا عند تعلمهم بأساليب 
 يختلفون فيما بينهم بصفة خاصة في القدرة على التعلم أو في الذاكرة ولكـنهم  أن الطلبة ال) ٢٠٠١الحباشنة ،(

  )٩٤،٢٠٠١الحباشنة ،. (يختلفون في الميل الى اختيار المواد التي تتطابق مع أساليب هم المعرفية 
بـين المجموعـة الضـابطة     إحصائيةذات داللة  اتانه توجد فروق) ٦(ي حين يتبين من الجدولف 
ولصالح التجريبية االولى والالتي درسن على وفـق أسـلوب التنـافس    ) التأمليات(تجريبية االولى االولى وال

بـين المجموعـة الضـابطة     إحصائيةذات داللة  اتانه توجد فروق) ٧(الجماعي ، في حين يتبين من الجدول
التنـافس  أسـلوب  على وفـق  ولصالح التجريبية الثانية والالتي درسن ) االندفاعيات(الثانية والتجريبية الثانية 

المجموعـة   أفـراد التنافس الجماعي والذي يتم فيه تعـاون  أسلوب  إلىالجماعي ، ويعزو الباحث سبب ذلك 
يجعل  إذ، أكثرقد ساعد على العمل بجدية  األخرىالواحدة في تنفيذ التمرينات المقررة وتنافسها مع المجموعة 

بصـورة   نن واجبـاته ييؤد بأنهنالتمرين ، فشعور المتعلمات  على عاتق المتعلمات مسؤولية النجاح في اداء
على تقبل التعلم  نيساعده نفي مجموعاته نعن انجاز واجباته تمسؤوال بأنهن وإحساسهنجماعية تعاونية ، 
تعـاون   إن) ٢٠٠٣العـزاوي  (وبهذا الخصوص يشير)التقليدي(أآلمريأألسلوب في  أقرانهنبفاعلية اكثر من 

قد ساعد على العمل بجدية  األخرىالواحدة في تنفيذ التمرينات المقررة وتنافسها مع المجاميع المجموعة  أفراد
يؤدون واجبـاتهم   بأنهم، اذ يقع على عاتق المتعلمين مسؤولية النجاح في أداء التمرين، فشعور المتعلمين أكثر



  
 

٣٩٨ 

 نشوان محمود الصفار

يساعدهم على تقبـل الـتعلم   مسؤولون عن انجاز واجباتهم في مجموعاتهم  بأنهم وإحساسهمبصورة جماعية، 
  )٢٠٠٣،٧٩العزاوي . (بفاعلية أكثر
  

 
وكما مبين  إحصائياًالتي تم معالجتها  اآلتيةالبيانات  إلىبعد تطبيق اختبار االحتفاظ توصل الباحث 

  :اآلتيةفي الجداول 
  )٨(الجدول 

 األولى الضابطةفي اختبار االحتفاظ  بالمهارات األساسية   للمجموعة ) ت(يبين المعالم اإلحصائية واختبار 
  اندفاعيات-تأمليات/والثانية 

  االختبارات
المجموعة الضابطة 

  تأمليات/األولى
المجموعة الضابطة 

قيمة ت   اندفاعيات/الثانية
  المحسوبة

  ع±  −س  ع± −س
  ١.٨٦  ٤.٨٧  ٣٥.٩٦  ٥.٢١  ٣٧.٨٦ اختبار مهارة استقبال اإلرسال

  ٠.٩٧  ١.٩٦  ٥.٣  ٢.٣١  ٦.١  اختبار مهارة التمرير
  ١.٩٤  ٣.٢٢  ١٢.٣٢  ٦.٣٧  ١٥.٢١ اختبار مهارة اإلرسال 

  ٢.١٠= ١٨ودرجة حرية  ٠.٠٥توى داللة سالجدولية عند م)ت(قيمة *
  

 األولـى و  تينالضـابط  تينبين المجموع إحصائيةداللة و فرق ذا ه اليوجدان) ٨(يتضح من الجدول 
اصغر المحسوبة )ت(كانت قيمة  إذأآلمري أألسلوب على وفق  اتي درستالوال )االندفاعياتو التأمليات( الثانية

  .الجدولية وفي جميع اختبارات المهارات األساسية  بالكرة الطائرة )ت(من قيمة 
  
  )٩(الجدول 

مجموعة التجريبية االولى في اختبار االحتفاظ  بالمهارات األساسية   لل) ت(يبين المعالم اإلحصائية واختبار 
  اندفاعيات-تأمليات/والثانية 

  االختبارات
المجموعة التجريبية 

  تأمليات/األولى
المجموعة التجريبية 

قيمة ت   اندفاعيات/الثانية
  المحسوبة

  ع± −س  ع± −س
  ٢.٣٥  ٤.٨٥  ٤١.٧٦  ٥.٢٩  ٤٧.٥٦ اختبار مهارة استقبال اإلرسال

  ٢.١٧  ٢.٨٨  ٨.٣١  ٣.٢٩  ١٠.٦  اختبار مهارة التمرير
  ٢.٢٤  ٦.٩٧  ١٩.١  ٤.٣٩  ٢٢.٨ اختبار مهارة اإلرسال 

  ٢.١٠= ١٨ودرجة حرية  ٠.٠٥توى داللة سالجدولية عند م)ت(قيمة *
الثانية  و تين التجريبيتين األولىالمجموع بين إحصائيةذا داللة  اًان هناك فرق) ٩(يتضح من الجدول 

كانت قيمـة   إذالتنافس الجماعي ولصالح التأمليات أسلوب لى وفق ع ادرست والالتي) االندفاعياتو  التأمليات(
  .بالكرة الطائرة الجدولية وفي جميع اختبارات المهارات األساسية  )ت(المحسوبة اكبر من قيمة  )ت(



  
 

٣٩٩ 

 …… اثر أسلوب التنافس الجماعي لذوات المجال المعرفي

  )١٠(الجدول 
 األولى الضابطةفي اختبار االحتفاظ  بالمهارات األساسية   للمجموعة ) ت(واختبار  اإلحصائيةيبين المعالم 

  تأمليات - تأمليات/ األولى ةوالتجريبي

  االختبارات
المجموعة الضابطة 

  تأمليات/االولى
المجموعة التجريبية 

قيمة ت   تأمليات/االولى
  المحسوبة

  ع± −س  ع± −س
  ٤.٦٣  ٥.٢٩  ٤٧.٥٦  ٥.٢١  ٣٧.٨٦ اختبار مهارة استقبال اإلرسال

  ٣.٧١  ٣.٢٩  ١٠.٦  ٢.٣١  ٦.١٠  اختبار مهارة التمرير
  ٣.٤٧  ٤.٣٩  ٢٢.٨  ٦.٣٧  ١٥.٢١ اختبار مهارة اإلرسال 

  ٢.١٠= ١٨ودرجة حرية  ٠.٠٥توى داللة سالجدولية عند م)ت(قيمة *
  

والتـي   األولـى بين المجموعة  الضابطة  إحصائيةذا داللة  اًان هناك فرق) ١٠(يتضح من الجدول 
التي درست على وفق أسـلوب   األولىآلمري من التأمليات والمجموعة التجريبية ادرست على وفق أألسلوب 

المحسـوبة  )ت(كانت قيمة  إذ األولىالتنافس الجماعي من التأمليات ولصالح التأمليات في المجموعة التجريبية 
  بالكرة الطائرة  األساسية الجدولية وفي جميع اختبارات المهارات )ت(اكبر من قيمة 

  
  )١١(الجدول 

الثانية  الضابطةللمجموعة األساسية في اختبار االحتفاظ  بالمهارات  )ت(يبين المعالم اإلحصائية واختبار 
  اندفاعيات-اندفاعيات/الثانية ةوالتجريبي

  االختبارات
المجموعة الضابطة 

  اندفاعيات/الثانية 
المجموعة التجريبية 

قيمة ت   اندفاعيات/ الثانية 
  المحسوبة

  ع± −س  ع± −س
  ٢.٦٣  ٤.٨٥  ٤١.٧٦  ٤.٨٧  ٣٥.٩٦ اختبار مهارة استقبال اإلرسال

  ٢.٤٢  ٢.٨٨  ٨.٣١  ١.٩٦  ٥.٣  اختبار مهارة التمرير
  ٣.١٥  ٦.٩٧  ١٩.١  ٣.٢٢  ١٢.٣٢ اختبار مهارة اإلرسال 

  ٢.١٠= ١٨ودرجة حرية  ٠.٠٥توى داللة سالجدولية عند م)ت(قيمة *
  

يـة التـي   بين المجموعة  الضـابطة الثان  إحصائيةذا داللة  اًان هناك فرق) ١١(يتضح من الجدول 
آلمري من االندفاعيات والمجموعة التجريبية الثانية التي درست على وفق أسلوب ادرست على وفق أألسلوب 

كانـت قيمـة    إذالتنافس الجماعي من االندفاعيات ولصالح االندفاعيات فـي المجموعـة التجريبيـة الثانيـة     
   .بالكرة الطائرة األساسية ارات الجدولية وفي جميع اختبارات المه )ت(المحسوبة اكبر من قيمة )ت(

  



  
 

٤٠٠ 

 نشوان محمود الصفار

 
بين الطالبـات التأمليـات واالنـدفاعيات     إحصائيةذات داللة  اتانه التوجد فروق) ٨(يبين الجدول 

 آلمـري فـي االحتفـاظ بـبعض    اوالالتي درسن في المجموعة الضابطة االولى والثانية على وفق أألسلوب 
آلمري في تعليم المهـارات فـي   االمهارات األساسية  بالكرة الطائرة ،ويعزو الباحث سبب ذلك الى أألسلوب 

المعرفية فـي   نوالثانية الذي ال يراعي الفروق الفردية بين الطالبات في أساليب ه األولىالمجموعة الضابطة 
المدرسة فيه تكون مركز الفاعليـة فـي    تكونإذ ادراك المعلومات ومعالجتها ومن ثم تعلمها واالحتفاظ بها ، 

 ، همالنشاط التعليمي والتعلمي بدالً من المتعلمات ، وان التعلم اليتم حسب قدرات واهتمامات الطالبات وميـول 
أألسلوب التعليمي المناسب لألسلوب المعرفـي الـذي    استخدامأن  )٢٠٠١الحباشنة،(وبهذا الخصوص يشير 

كبير في التعلم المعرفي والتذكر، وأن الطلبة ال يختلفون فيما بينهم بصفة خاصـة فـي   تأثير له يمتلكه المتعلم 
القدرة على التعلم أو في الذاكرة ولكنهم يختلفون في الميل الى اختيار المواد التي تتطابق مـع أسـاليب هـم    

  )٢٠٠١،٩٤الحباشنة،( .المعرفية
بين الطالبات التأمليات  إحصائيةذات داللة  تاانه توجد فروق) ٩(في حين يتبين من الجدول          

واالندفاعيات والالتي درسن في المجموعة التجريبية االولى والثانية على وفق أسلوب التنافس الجماعي في 
االحتفاظ ببعض المهارات األساسية  بالكرة الطائرة ولصالح التأمليات ، ويعزو الباحث سبب ذلك الى أسلوب 

المعرفي التأملي اثناء تعلمهن للمهارات األساسية  أألسلوب ذي توافق مع الطالبات ذوات التنافس الجماعي ال
ان مهارات االستقبال والتمرير واإلرسال تحتاج اثناء تعلمها الى تأن وتأمل وعدم تسرع  إذبالكرة الطائرة ،

ظ اذكر واحتفتافضل ومن ثم وبوقت كاف وهذا مايتالئم مع الطالبات ذوات النمط التأملي الذي ينتج عنه تعلم 
إن المتعلمين الذين اعتمدوا على أنفسهم في أداء المهام  ) ٢٠٠٨االربيعي،(اكبر وبهذا الخصوص تشير

ويدخلون المعلومة إلى الذاكرة بالوقت الكافي وعلى وفق الطريقة التي يتبعها المتعلم في كيفية الخزن 
زاد اعتماد المتعلم على نفسه في البحث " زيادة اإلحتفاظ، فكلما  يساعد على فأنهوالتبويب وإمكانية االسترجاع،

والتفكير وتصحيح ما يرتكبه من أخطاء وعدم االكتفاء بما يبذله المدرس من جهد في الشرح واإليضاح زادت 
  )٢٠٠٨،١٦١االربيعي،" . (قدرة المتعلم على حفظ وتذكر ما تعلمه

بين المجموعة الضابطة االولى  إحصائيةذات داللة  اتتوجد فروقانه ) ١١-١٠(كما يتبين من الجدولين      
ولصالح المجموعة التجريبية االولى ، والمجموعة الضابطة ) تأملي-تأملي (والمجموعة التجريبية االولى

س على وفق أسلوب التناف ادرست ينتلولصالح التجريبية الثانية وال) اندفاعي-اندفاعي(الثانية والتجريبية الثانية 
الجماعي في اختبارات االحتفاظ ويعزو الباحث سبب ذلك الى فاعلية أسلوب التنافس الجماعي في دفع 
المتعلمات الى أداء أفضل من األداء الذي تم في أألسلوب أآلمري في المجموعة الضابطة االولى والثانية، اذ 

ء التنافس ، فضال عن التشجيع الذي كان شعرت المتعلمات بانتمائهن الى الجماعة التي كن يتعلمن منها في اثنا
تقوم به المتعلمات اثناء األداء ، فكانت المتعلمة جزءاً من المجموعة وكان الفوز بالتنافس حصيلة جهود 

من اهم مبادئ التعلم الجيد هو  إن) ١٩٩٥الباوي،(مجتمعة ألفراد المجموعة الواحدة وبهذا الخصوص تشير
ً عن تعلمه وتقويم ادائه األمر الذي يجعله اكثر فاعلية وأقل اعتمادا مسؤوالًيكون كي إتاحة الفرصة للطالب 

ويحفظ أكبر قدر ممكن من  على المدرس ويزيد من دافعيته مما يدفعه ليتعلم ويستوعب
ان المعلومات عندما يكون الى ) ٢٠٠٢خيون،(يشير في هذا الخصوص  كذلك )١٩٩٥،١٩الباوي،.(الخبرات

ل مترابط ومتسلسل سيكون خزنها اسهل ووصولها الى الذاكرة الطويلة االمد لها معنى وتطرح بشك
  ) ٢٠٠٢،٥٢خيون،.(اسرع

  )٢٠٠٨الربيعي،(و )٢٠٠٦الزهيري،(و )٢٠٠٦الشيخلي،(وبذلك تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج 
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ية من التأمليات واالندفاعيات المتعلمات بأسلوب التنـافس  تفوق المجموعتين التجريبيتين االولى والثان .٢
الجماعي على المجموعتين الضابطتين االولى والثانيـة مـن التأمليـات واالنـدفاعيات المتعلمـات      

 .في تعلم بعض المـهارات األساسية  بالكرة الطائرة واالحتفاظ بها) التقليدي(باألسلوب أآلمري 

لى من التأمليات المتعلمات بالتنـافس الجمـاعي علـى المجموعـة     تفوق المجموعة التجريبية االو .٣
التجريبية الثانية من االندفاعيات المتعلمات باألسلوب ذاته في تعلم بعـض المــهارات األساسـية     

 .بالكرة الطائرة واالحتفاظ بها

مليـات  التوجد فروقات ذات داللة إحصائية بين المجموعتين الضابطتين األولى و الثانيـة مـن التأ   .٤
في تعلم بعض المـهارات األساسـية  بـالكرة   )التقليدي(واالندفاعيات المتعلمات باألسلوب أآلمري 

 .الطائرة واالحتفاظ بها
 

 
استخدام أسلوب التنافس الجماعي في تعليم بعض المهـارات األساسـية  بـالكرة الطـائرة والسـيما       .١

 .ملية التعلمللمتعلمات المبتدءات لما له من دور في ع

التمييز بين المتعلمات التأملييات واالندفاعييات قبل البدء بعملية تعلم المهارات الجديدة لما له من اثـر   .٢
 .في عملية التعلم 

محاولة استخدام أألسلوب التعليمي الذي يتالئم مع أألسلوب المعرفي للمتعلمات ليكون التعلم ذا فائـدة   .٣
 . وتأثير اكبر

ن الدراسات لمعرفة اثر أسلوب التنافس الجماعي في تعلم مهارات اخرى ولمراحل عمرية إجراء المزيد م.٣
  .مختلفة 
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اثر استخدام اسلوبين للتعلم الفردي في تحصيل الطلبة المعلومات ): ١٩٩٥(الباوي ، ماجدة ابراهيم علي .١

 .ثم ، جامعة بغداد ابن الهي/ اطروحة دكتوراه ، كلية التربية . الفيزياوية واستبقائها 
أثر إستخدام جدولـة الممارسـة اليوميـة للوحـدات التعليميـة فـي               ): ٢٠٠١(ألبنا، ليث محمد داؤد  .٢

اكتساب واحتفاظ فن أداء ودقة بعض اإلرساالت السهلة والصعبة بالكرة الطائرة، أطروحة دكتـوراه،  
 .كلية التربية الرياضية، جامعة الموصل 

أثر أساليب  مختلفة من التعلم التنافسـي  ):١٩٩٩(سين و الحياني، محمد خضر أسمر التكريتي، وديع يا .٣
في التحصيل الحركي والمعرفي بكرة القدم، مجلة الرافدين للعلوم الرياضية، المجلد الخـامس، العـدد   

 .  الخامس عشر، جامعة الموصل
ية واستخدامات الحاسوب في التطبيقات اإلحصائ): 1999(وديع ياسين وحسن محمد العبيديالتكريتي،  .٤

 .البحوث التربية الرياضية ، جامعة الموصل ، كلية التربية الرياضية ، وزارة التعليم العالي  
 . تمرين في الكرة الطائرة ، دار زهران للنشر، عمان  األلفموسوعة ): ٢٠٠٢(الجميلي، سعد حماد .٥
االعتماد على المجـال ودافـع االنجـاز     /فاعلية االستقالل ): ٢٠٠١(الحباشنة ، ميسر خليل سليمان  .٦

 أطروحـة . الثانوي العلمي في مـادة الرياضـيات    األولالدراسي وأسلوب التدريس في تحصيل طلبة 
  .صرية  ندكتوراه ، كلية التربية ، الجامعة المست

االختبارات والقياس والتقويم واإلحصاء في المجال الرياضي، ): ٢٠٠٤(الحكيم، علي سلوم جواد  .٧
  . ارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة القادسية وز

  . التعلم الحركي بين المبدأ والتطبيق، مطبعة الصخرة للطباعة، بغداد) :٢٠٠٢(خيون ، يعرب  .٨
 .، ، دار المعارف ، اإلسكندرية ١٢أصول علم النفس ، ط ): ١٩٩٧(راجح، احمد عزت  .٩
) التركيـز   –المسـح  ( س الذاتي والجماعي لـذوي  تأثير أسلوبي التناف):٢٠٠٨(الربيعي ،آالء زهير .١٠

االدراكي على التعلم المعرفي والمهاري واالحتفاظ في كرة اليد، اطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية 
  .التربية الرياضية ،جامعة بغداد

،  ١موسوعة القياسات واالختبارات في التربية البدنيـة والرياضـية ، ح   ): 1989(ريسان خريبط  .١١
  .مطابع التعليم العالي   بغداد

بعض أساليب  التدريس المختلفة في تحقيق بعض  استخدامأثر ): ٢٠٠٢(الزبيدي، قصي حازم محمد  .١٢
  . أهداف درس التربية الرياضية، أطروحة دكتوراه، جامعة الموصل 

اثر أسلوبي االكتشاف لذوي المجـال المعرفـي  التـأملي مقابـل     ):٢٠٠٦(الزهيري، نجالء عباس .١٣
ـ االند ائرة، اطروحـة دكتـوراه غيـر    فاعي في تعلم واحتفاظ بعض المهارات األساسية  بالكرة الط

  .كلية التربية الرياضية للبنات ،جامعة بغداد ،منشورة
ُأسلوبي التنافس الجماعي والتعاوني فـي تعلـم    استخدامتأثير ): ٢٠٠٤(السامرائي ،مجيد فليح حسن .١٤

،رسالة ماجستير ، كلية التربية الرياضـية ،   اإلعداديةحلة بعض المهارات األساسية  بكرة السلة للمر
  .جامعة بغداد

،دار الكتـب للطباعـة    ٢ط . طرق التدريس في التربية الرياضية ): ٢٠٠٠(السامرائي،عباس احمد .١٥
 .والنشر ، الموصل 
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 ،المدخل التطبيقي للقياس في التربية البدنيـة،دار المعـارف للنشـر    ): ٢٠٠٠(سالمه،ابراهيم احمد .١٦
 .االسكندرية

التأملي واالندفاعي لدى طلبـة   باألسلوبالشعور بالذات وعالقته ) : ٢٠٠١(سلمان عبد الواحد كيوش .١٧
 .المرحلة اإلعدادية ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ابن رشد ، جامعة بغداد 

  .الذكاء ،  دار الفكر العربي ، القاهرة ) : ٢٠٠٠(السيد ،فؤاد البهي .١٨
تأثير اسلوبي التنافس الذاتي والجماعي لذوي االستقالل مقابل االعتماد ):٢٠٠٦(ميرالشيخلي ، لمى س .١٩

على المجال االدراكي في تعلم واحتفاظ بعض المهارات األساسية  بالكرة الطائرة،اطروحة دكتـوراه  
  .غير منشورة ،كلية التربية الرياضية للبنات ،جامعة بغداد

االختبارات ومبادئ اإلحصـاء فـي المجـال    ): ١٩٨٤( عبد الجبار، قيس ناجي وبسطويسي، أحمد .٢٠
 .الرياضي، مطبعة التعليم العالي، بغداد 

وعالقتـه بالضـغوط   ) العياني –التجريدي (أألسلوب المعرفي ):٢٠٠٢(وسن ناصر محمد العبيدي، .٢١
  .ابن الهيثم ، جامعة بغداد / رسالة ماجستير ، كلية التربية ( النفسية لدى طلبة جامعة بغداد 

، دار  ١النظريـة والتطبيـق ، ط    –علم النفس التربـوي  ) : ٢٠٠٥(لعتوم ،عدنان يوسف واخرونا .٢٢
 .المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،عمان 

، دار القلـم  )تحكـيم  –تعلـم   –تدريب  -تكنيك( موسوعة األلعاب القوى ): ١٩٩٠(عثمان، محمد  .٢٣
 .والنشر والتوزيع، الكويت 

اثر استخدام أسلوب التعلم التعـاوني فـي تحصـيل    ): ٢٠٠٣(محمود  العزاوي ، عدنان عبد الكريم .٢٤
ابن رشد جامعة / طالب الصف الرابع العام في مادة االدب والنصوص، رسالة ماجستير، كلية التربية

 .بغداد  
معرفيين للقادة والمنتسبين لمنظمتـي الطلبـة    ألسلوبيندراسة مقارنة ): ١٩٩٥(علي ، وحيدة حسين .٢٥

 .ابن الهيثم ، جامعة بغداد  / لة ماجستير ، كلية التربية والشباب ، رسا
بعض األساليب  المعرفية وعالقتها بحل المشكالت دراسـة  ): ١٩٩٨(عليان ،محمد محمد مصطفى  .٢٦

مقارنة بين الطلبة المتفوقين والطلبة االعتياديين ، أطروحـة دكتـوراه ، كليـة اآلداب ، الجامعـة     
 .المستنصرية 

 . التعلم والدافعية في الرياضة، دار الفكر، القاهرة ):٢٠٠٤(الفتاح وآخرون عنان، محمود عبد  .٢٧
االندفاع وعالقته باالبداع لدى طلبة المرحلـة   –أألسلوب المعرفي التأمل ): ٢٠٠٩(عياش،ليث محمد .٢٨

 . االعدادية ،دار صفاء للطباعة والنشر،عمان 
   .، منشأة المعارف ، االسكندرية ٢ر، ط خبرات في االلعاب للصغار والكبا): ٢٠٠٢(فرج ،الين وديع .٢٩
، ، دار الشـروق   للنشـر   ١سيكولوجية التعلم الصفي، ط): ٢٠٠٠(قطامي ،يوسف و قطامي ،نايفه .٣٠

  .والتوزيع، عمان
التكنيك والتكتيـك الفـردي ، مطبعـة     –الكرة الطائرة ) :  ١٩٨٧(الكاتب ، عقيل عبد اهللا  واخرون .٣١

 .التعليم العالي ، بغداد 
 ٢ج. التدريب والخطط الجماعية واللياقة البدنيـة   –الكرة الطائرة ): ١٩٨٨(، عقيل عبد اهللا  الكاتب .٣٢

 .،مطبعة التعليم العالي، بغداد 
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. القيـاس  االسس العلمية للكرة الطائرة وطـرق ): ١٩٩٧(محمد صبحي حسانين وحمدي عبد المنعم  .٣٣
 .، مركز الكتاب للنشر، القاهرة  ١ط

مكتبة .  ١ط. اتجاهات حديثة في تدريس التربية البدنية والرياضة ): ٢٠٠١(محمد، مصطفى السايح  .٣٤
 . ومطبعة االشعاع الفنية ، االسكندرية

       و) االنـدفاعي  –التـأملي  (التذوق الفني وعالقته  بُأسـلوبي اإلدراك  ) : ٢٠٠٣(مطر،نضال كاظم  .٣٥
اطروحة دكتوراه ، كلية الفنـون   ،نيةلدى طلبة قسم التربية الف) االعتماد على المجال  –االستقالل ( 

 .الجميلة ، جامعة بغداد 
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  )١(ملحق
  المحترم............................السيد الخبير 

االندفاعي في  –اثر التنافس الجماعي لذوات المجال المعرفي التأملي (في النية اجراء البحث الموسوم
ونظراً لما تتمتعون به من خبرة ودراية يرجى )حتفاظ بهاتعلم بعض المهارات االساسية بالكرة الطائرة واال

مع .االندفاعي–لقياس المجال المعرفي التاملي  ٢٠٠٣بيان صالحية المقياس المعد من قبل ليث محمد عياش 
  التقدير

 أقوم بمراجعة المادة ، إذا طلب مني تأدية امتحان بإحدى المواد الدراسية في موعد ال يتعدى عدة أيام .١

 بتأني وتأمل .مباشرة بأقصى سرعة              ب.أ       

  إذا كلفت بانجاز دراسة صفية فأنني.٢
  اطلع على الموضوعات ذات العالقة الختيار مايناسبني فيها .اختار أول موضوع يقع في يدي    ب.أ        

  غالبا ما أفضل مشاهدة األفالم التي تتضمن .٣
  االستعراض السريع للحوادث .يرة          بسلسلة من الحوادث المث.أ      

  إذا سمعت خبرا من صديقة حميمة فأنني .٤
  التأكد من قولها   .اصدق كل ما تقوله مباشرة          ب. أ    
  إذا نقلت إلى شعبة جديدة في مدرستي فأني أحاول إقامة .٥

  اختار أي منهن ستكون صديقتي  أتعرف على الجميع ثم.عالقات مع زميالتي بأسرع وقت ممكن  ب .أ    
  إذا عاملتني بعض من زميالتي  بقسوة فأن معاملتي تتسم .٦

  بردود فعل مشابهة .بالهدوء و العقل                   ب.أ      
  إذا وجه نقدا لي بسبب عمل قمت به فأني.٧

  ارفض النقد بشدة  .أتقبله وأراجع نفسي              ب.أ     
  نجاز عمل في وقت محدد جدا وأثناء تأديتي له سمعت صوتا غريبا فأنني إذا كلفت با.٨

  أنجز عملي ثم ابحث عن مصدر الصوت .أسرع بأتجاه مكان حدوث الصوت الغريب     ب.أ      
  إذا طلبت مني زميالتي معاونتهن بتأجيل امتحان صعب بالنسبة إليهن فأني. ٩

  اتفق معهن على التأجيل حاال.خاذ القرار    بالتزم الهدوء وأراجع نفسي قبل ات.أ      
  عندما أريد زيارة مكان ما لم اعرفه سابقا فأني .١٠

  اسلك أي طريق يمكن أن يؤدي إليه.اسلك أفضل طريق يؤدي إليه                 ب.أ      
  إذا واجهتني بعض الصعوبات في المواقف الحياتية.١١

  أحاول معرفة أسبابها وآثارها.لقا            بأتجاوزها وال أفكر فيها مط.أ       
  إذا وضع أمامي طعام لم أتناوله من قبل فأنني .١٢

  أكله مباشرة .أفضل تذوقه ثم أقرر أكله أو تركه       ب.أ       
  إذا حصلت هفوة من صديقة بحقي فأنني .١٣

  لهفوة ومعرفة أسبابها أحاول تجاوز هذه ا.ادخل معها بشجار مباشرة              ب.أ       
  إذا مدحني اآلخرون على انجاز عمل ما فأنني .١٤

  اشعر بالتفاخر .اشعر بالرضا عن النفس               ب.أ       
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  إذا صادف أن تعرفت على أشخاص جدد فأني .١٥
  ابذل كل الجهود لكي أكون عالقة مودة معهم .أتريث حتى أتأكد من طبيعة سلوكهم   ب.أ       

  إذا شعرت بالشك في أمر ما فأنني .١٦
  أقوم بالتفكير به مجددا .أكون قلقة ومضطربة                  ب.أ       

  إذا اختلفت آراء اآلخرين عن آرائي فأني .١٧
  أحاول االستماع إليهم ومناقشتهم .اتخذ موقفا معارضا منهم دون مناقشة    ب.أ        

  دات والتقاليد االجتماعية غالبا يتسم موقفي من العا.١٨
  احدد سلوكي بعد معرفة تفصيالتها  .االتفاق أو المعارضة معها حسب رغبتي    ب.أ        

  عندما توزع علينا األسئلة االمتحانية الدراسية فأني .١٩
  أجيب عنها مباشرة .اقرأ جميع األسئلة بهدوء ثم ابدأ اإلجابة عليها       ب.أ          

  نتهاء من اإلجابة في االمتحانات فأنني عند اال.٢٠
  اسلم ورقة اإلجابة إلى المدرسة بعد االنتهاء من إجابتي مباشرة .أراجع اإلجابة ثانية للتأكد من صحتها   ب.أ       
  إذا واجهتني جملة صعبة ال افهمها إثناء المطالعة فأنني  .٢١

  أحاول الرجوع إلى كتب أخرى تساعدني في فهمها .بأتجاوزها واستمر بالمطالعة            .أ          
  إذا طلب مني أداء عمل مدرسي فأنني أنجزه .٢٢

  بأسرع وقت .بتأني                                      ب.أ        
  إذا ما طرحت المدرسة سؤاال داخل الصف فأني .٢٣

  ول اإلجابة عنه سريعا قبل اآلخرين أحا.أفكر في السؤال قبل اإلجابة              ب.أ         
  غالبا ما أعالج المشاكل الجديدة غير المألوفة.٢٤

  بحذر وتأني قبل أن أقرر الحل المناسب .بأول حل يطرأ على ذهني                 ب.أ        
  اختيار التخصص الدراسي تم على أساس .٢٥

  قناعتي الشخصية .بتأثري باآلخرين                          .أ        
  اطمح إلى تحقيق أهدافي المستقبلية .٢٦

  بتأني .بسرعة                                       ب.أ       
  في المناقشات الصفية تكون إجاباتي .٢٧

  جاهزة بعد تفكير دقيق .جاهزة في الذهن مباشرة                    ب.أ       
  ي اكتفي بمعرفة عند قراءتي لكتاب جديد فأن.٢٨

  األفكار العامة فيه.التفاصيل الدقيقة                            ب.أ       
  إذا كانت لدي رغبة لتنفيذ عمل ضروري مهم واتضح لي بعد ذلك صعوبة العمل فأني .٢٩

  استمر به دون ضجر .أفضل تركه                              ب.أ        
  اح دوالبي الخاص مفقود فأني إذا اكتشفت أن مفت.٣٠

  أواجه الموقف بهدوء وأفكر بالبدائل .أحاول كسر الباب حاال                  ب.أ        
  إذا قمت بعمل ال يمكن معرفة نتائجه إال بعد فترة  طويلة فأني .٣١

  نتائجه اشعر بالقلق والتوتر كلما تأخرت .انتظر نتائجه دون ملل               ب.أ          
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  إذا اتهمت بعمل لم أقم به فأنني .٣٢
  أواجه الموقف بهدوء وأحاول توضيح ذلك .انفعل بسرعة وافقد أعصابي           ب.أ         

  إذا طلب مني اختيار عمل فأني أفضل العمل الذي يتطلب .٣٣
  السرعة والسهولة .الدقة والمهارة                          ب.أ        

  غالبا ما أفضل  أن تركز األسئلة االمتحانية الدراسية في .٣٤
  ذكر وكتابة التمارين الواردة في المادة الدراسية.التحليل والتقويم للمعلومات الواردة في المادة الدراسية  ب.أ       
  عندما توجه لي المدرسة نقدا أو توبيخا بسبب تقصيري في مادة ما فأن ذلك .٣٥

  اهتم بهذا النقد والتوبيخ وأحاول تفسير سلوكي .كثيرا ويدفعني إلى كره المادة الدراسية  ب يؤلمني.أ        
  فستكون عالقتي بها على أساس ، إذا تعرفت على طالبة ما .٣٦

  أحاول تفهمها والتعرف على سلوكها.اطالعي على أمورها الشخصية                ب.أ       
  ئلة المقالية تكون عادة أسلوبي في اإلجابة على األس.٣٧

  التوسع في اإلجابة  .االختصار في اإلجابة                          ب.أ       
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  )٣(الملحق 
تحديد اهم عناصر اللياقة البدنية الخاصة والمؤثرة في تعليم بعض المهارات لاستبيان الستطالع آراء الخبراء 

  االساسية بالكرة الطائرة 
  المحترم………………………………… ل األستاذ الفاض

اثر اسلوب التنافس الجماعي لـذوات المجـال المعرفـي    (سيقوم الباحث باجراء البحث الموسوم 
ونظرا لما تتمتعون بـه  )  واالحتفاظ بها بعض المهارات االساسية بالكرة الطائرةاالندفاعي في تعليم –التأملي 

طائرة يرجى تحديد اهم عناصر اللياقـة البدنيـة الخاصـة    من خبرة ودراية في مجال اللياقة البدنية والكرة ال
  . والمؤثرة مع اختباراتها المالئمة لهذا الغرض 

  مع الشكــر والتقديـــر

  عناصر اللياقة البدنية  ت
  التسلسل

  أهم االختبارات الخاصة  حسب األهمية

      القوى القصوى   ١
      القوة االنفجارية   ٢

      لالطراف العليا  -أ  
      الطراف السفلى ل -ب  
      مطاولة القوة   ٣
      السرعة االنتقالية   ٤
      سرعة رد الفعل   ٥
      السرعة الحركية   ٦
      المرونة   ٧

      مرونة العمود الفقري  -أ  
      )الذراعين(مرونة االكتاف  -ب  
      الرشاقة   ٨
      التوافق   ٩
      التوازن  ١٠
      الدقة   ١١

ستمارة هو تحقيق التكافؤ لمجاميع البحث االربعة في عناصر اللياقـة البدنيـة   الغرض من هذه اال:  مالحظة

 .  الصف الخامس االعدادي لباتلعينة البحث من طا
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  )٥(ملحق

  

  المحترم............................السيد الخبير 

 –أملي اثراسلوب التنافس الجماعي لذوات المجال المعرفي الت(في النية اجراء البحث الموسوم

ونظراً لما تتمتعون به من خبرة ) االندفاعي في تعلم بعض المهارات االساسية بالكرة الطائرة واالحتفاظ بها

ودراية في مجال تخصصكم يرجى ابداء رايكم حول تحديد االختبارات المهارية للمهارات المدرجة في ادناه ، 

  علما ان عينة البحث هن طالبات الصف الخامس االعدادي

  

  نشوان محمود الصفار.د.م.الباحث ا            مع التقدير                                            

  

  االختبار المالئم  المهارات  ت

    من االسفل االرسال  ١

    االستقبال   ٢

    التمرير من فوق الراس لالمام  ٣
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  )٦(الملحق 
  االختبارات المهارية

  اختبار مهارة استقبال اإلرسال :اوالً
  :مواصفات األداء * 
وهو مواجه للشبكة وعلى المدرب إرسال الكرة إليه وهو في هـذا المكـان   ) أ ( يقف المختبر داخل الدائرة   

وهكذا األمر في الكرات الخمس التالية بحيـث توجـه   ) 1(ليقوم باستقبالها على إن يوجهها إلى داخل المنطقة 
ويكرر العمـل نفسـه بصـدد    ) 3(وكذلك مع الخمس كرات الثالثة بحيث توجه إلى منطقة ) ٢(إلى المنطقة 

  : الشروط * ) ب(المحاوالت نفسها من الدائرة 
 ) .ب( من الدائرة ) محاولة  15( و ) أ ( من الدائرة ) محاولة  15( لكل مختبر  .١
 .يستخدم في جميع المحاوالت مهارة االستقبال من أالسفل باليدين  .٢

تلغى المحاولة التي يتم إرسال الكرة فيها المدرب إلى المختبر بطريقة غير مناسبة أو خارج الـدائرة   .٣
 .التي يقف فيها المختبر 

  :يجب االلتزام بتسجيل أداء المحاوالت بحيث تكون  .٤
  )أ ( من الدائرة  –أ        

 )3(للمنطقة خمس محاوالت  -) 2(خمس محاوالت للمنطقة -) 1(خمس محاوالت للمنطقة  -

  )ب (من الدائرة  –ب       
 )3(خمس محاوالت للمنطقة  -) 2(خمس محاوالت للمنطقة  -) 1(خمس محاوالت للمنطقة  -

  :التسجيل *  
محاولة من كل  15( يسجل للمختبر مجموع النقاط التي يحصل عليها من المحاوالت الثالثين الممنوحة له     

  : دائرة و ذلك وفقا لألسلوب التالي
  .درجات  3سقوط الكرة داخل المنطقة المحددة يمنح  -
 .سقوط الكرة خارج المنطقة المحددة وداخل المنطقة المجاورة يمنح المختبر درجتين -

 .سقوط الكرة خارج المنطقة المحددة وداخل الملعب يحصل المختبر على درجة واحدة  -

 .فيما عدا ما سبق يحصل المختبر على صفر  -

  درجة 90الدرجة النهائية لالختبار هي وبهذا تكون      
  

   اختبار مهارة اإلعداد: ثانياً
  :  مواصفات األداء* 
على إن يلمس الكرة باليـدين  ) خط التمرير(سم  180يقف المختبر خلف الخط الذي يبعد عن الحائط بمقدار   

رتد الكرة لتصـل إليـه مـرة    أمام الوجه ثم يقوم بالتمرير تجاه الحائط وأعلى الخط المرسوم عليها على أن ت
أخرى خلف خط التمرير لمتابعة التمرير من أعلى بأصابع اليدين ويستمر المختبر بأداء هذا العمل لمدة نصف 

  ) ثا 30(دقيقة 
  : الشروط * 

 .  يتم التمرير في جميع فترات األداء من خلف خط التمرير  .١

 .يجب إن يكون التمرير أعلى الخط المرسوم على الحائط  .٢
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 .ث  30بدأ حساب الزمن من بداية التمريرة األولى ولمدة ي .٣

 .يجب عند بدأ االختبار مسك الكرة باليدين أمام الوجه ثم أداء التمرير  باألصابع  .٤

إذا خرجت الكرة عن الحائط أو المست الحائط أسفل الخط المرسوم أعلى وارتدت بطريقة جعلـت   .٥
ففـي جميع هذه الحاالت على المختبر إمساك الكـرة  المختبر يتابع التمرير من أمام خط التمـرير 

 .ومعاودة البدأ لالختبار المتفق عليها  نفسه
 .يجب استخدام مهارة التمرير من أعلى باألصابع دون غيرها من أنواع  التمريرات األخرى  .٦

  .ثانية المقررة  30على المختبر التوقف عن األداء حال إعالن الحكم إنهاء فترة أل  .٧
  :يل التسج* 

تحسـب أيـة    ثانيـة المقـررة لالختبار وال 30يحسب عدد مرات مالمسة الكرة للحائط خالل أل  .١
 .محاولة تخالف الشروط السابقة 

  . 3×  ثانية 30تعد الدرجة النهائية للمختبر هي عدد المحاوالت الصحيحة في أل  .٢
التمريرة التالية لكل موقـف نتيجـة    كما يجب مالحظة عدم حساب الكرات الممررة في بداية االختبار أو     

  لخطا قام به المختبر
  اختبار مهارة اإلرسال : ثالثاً
  : مواصفات األداء * 
م مـن   9النصف المواجه لنصف الملعب المخطط على بعد ( يقف الالعب في منتصف خط نهاية الملعب    

لكرة الشبكة إلى نصف الملعب المخطط من هذا المكان والالعب ممسك بالكرة يقوم باإلرسال لتعبر ا) الشبكة 
.  
  :الشروط  •

 . لكل العب عشر محاوالت  .١

في حالة لمس الكرة للشبكة ووصولها لنصف الملعب المخطط أو خروجها   للخارج تحسب محاولة  .٢
  .وال يحسب لها نقاط ) ومن ضمن المحاوالت العشر ( لالعب   

  : التسجيل* 
قة التي تهبط فيها الكرة في نصف الملعـب المخطـط وبمـا أن    يحسب لكل مرة إرسال صحيح رقم المنط   

لذلك فان الدرجة العظمـى  )  4إلى  1من (الالعب له عشر محاوالت ولكون الدرجات موزعة على المناطق 
درجة مع مالحظة انه إذا سقطت الكرة على خط يفصل بين منطقتين يحسـب لالعـب    40لهذا االختبار هو 

   .المنطقة األعلىدرجة 
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 )٧(ملحق
  جامعة الموصل 

  كلية التربية االساسية
  

  استبيان اراء السادة الخبراء/م
  

  المحترم..........................................................االستاذ
  

  تحية طيبة   
 –لي اثر اسلوب التنافس الجماعي لذوات المجال المعرفي التآم(يروم الباحث اجراء البحث الموسوم        

  )االندفاعي في تعلم بعض المهارات االساسية بكرة الطائرة واحتفاظ بها
ونظراً لما نعهده فيكم من خبرة ودراية في مجال تخصصكم وآرائكم العلمية السديدة ، يرجى ابداء       

  .رأيكم حول صالحية الوحدات التعليمية المرفقة طياً 
  شاكرين تعاونكم معنا

  
  

  الباحث                                                                                   
  نشوان الصفار.د.م.أ                                                                        

  
  

  :التوقيع
  : اسم الخبير

  :اللقب العلمي
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