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  على تعلم بعض مهارات الكرة الطائرة تأثير استخدام التمرينات النوعية
 األساسيلتلميذات الحلقة الثانية من التعليم 

 رزق  محمد شبل فايزة •
 المقدمة ومشكلة البحث: 

يشهده العالم هذه األيام طفرة علمية كبيرة مما يتطلب إعداد  الذي والتكنولوجي العلمييعد التطور 
المستقبل وليستطيع التعامل مع هذا التطور  فيالشباب يكون قادرا على تولى المسئولية جيل جديد من 

حدثت بعد الثورة المعلوماتية. وفى ظل هذا  التيالهائل بما يتناسب مع الطفرة العلمية  التكنولوجي
 ( على أن هناك بعضم2009)محمد حسن واألبحاث العلمية ونتائجها أكد  العلميالتطور والتقدم 

 هيومن ضمن هذه المشكالت  الرياضيالمجال  فيمحل ومحور األبحاث العلمية  هي التيالتحديات 
 (2: 17يتمشى مع قدرات المتعلمين ) الذياختيار األسلوب المناسب للتعلم 

هيييييو عمليييييية تهيييييد  إليييييى تحسيييييين  ان الحركييييييعليييييى اليييييتعلم  م(1994حسنننننن عننننن و    ويشيييييير
ات الحركيييييييية والقيييييييدرات البدنيييييييية واختييييييييار السيييييييلوك المناسيييييييب وإليييييييى اكتسييييييياب المهيييييييار  الحركييييييييالتوافييييييي  

 (336 :15) .للمواقف المختلفة
قد  الرياضيالمجال  فيعلى أن التعليم  م(2008منير مصطفى ونرمين فكر   ويرى كال من 

تأثر بالثورة العلمية والتكنولوجية إلى حد كبير حيث اتخذت العملية التعليمية شكال وتنظيما يتف  مع 
يمكن من  التي الحركيعملية التعلم  فيالوسائل واألساليب التعليمية المستخدمة  فيطور الجديد الت

خاللها دفع العملية التعليمية حيث يتم إعداد الالعبة بدرجة عالية من الكفاءة تؤهلها لمواجهه تحديات 
 (1 :19) .العصر

تطورت تطورا  التيت أن رياضة الكرة الطائرة من الرياضا م(1999على مصطفى  وأوضح 
 جميع جوانبها واحتلت مكانة بارزة بين مختلف األلعاب محليا ودوليا لما تتميز به من إيقاع  فيسريعا 
 

 جامعة طنطا –كلية التربية الرياضية –أستاذ مساعد بقسم االلعاب    •
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تكون عقب  التيو سريع بين الهجوم والدفاع طيلة أشواط المباراة نتيجة للتعديالت الخاصة بالقانون 
 البدنيبدورها تؤثر تأثيرا شديدا مباشرا على المتطلبات الخاصة بالمستوى  والتيكل دورة أوليمبية 
 (54: 14) .والمهارى الخاص بها

يتعلم فيها المتعلم بالممارسة وتحت إشرا   التيوتعتبر أيضا الكرة الطائرة من الميادين الفعالة 
بيئة أخرى باإلضافة إلى أن  أي فييات عديدة ومختلفة قد ال تتاح له قيادة مؤهلة تأهيال جيدا وإمكان

المتعلم يجد فيها فرصة تعلم مهارات جديدة وحرية اختيار وتدريب ما تعلمه وما يتناسب مع ميوله 
ورغباته واستعداداته وقدراته وحاجاته لذلك على المعلم ان يراعى كل االعتبارات المتعلقة بطرق ووسائل 

 (4: 1) .والتقويم والمعلومات المقدمة للمتعلم لضمان تتابع الخبرات المتعلمةالقياس 
أن رياضة الكرة  م(Kichner – Fishpurne   1995ر وفيشبرن يشنكهذا ويشير كال من 

تدرس مهاراتها الحركية  والتيالطائرة من ضمن األنشطة الرياضية المقررة داخل منهاج التربية الرياضية 
خل حصة التربية الرياضية وأن رياضة الكرة الطائرة تعتبر نشاط جيد لبرامج التربية واألساسية دا

 (359:24) .الرياضية وخصوصا المرحلة اإلعدادية
التعليم  فيأنه يوجد عدة اتجاهات حديثة ( Perez, et al.  2003 وآخرون  بيرزويوضح 

تشابه فيها المسار الزمنى للمجموعات ي والتيوالتدريب تؤكد على أهمية استخدام التمرينات النوعية 
التمرين بالمسار الزمنى لنفس المجموعات العضلية والمسئولة أيضا  في Operantالعضلية العاملة 

 (23: 25)داء المهارة. أعن 
تهد  إلى إعداد  التيأن التمرينات النوعية عبارة عن التمرينات  م(1998  عرابييوسف ويشير 

ة لمختلف أنواع األنشطة الرياضية وتعتبر التمرينات ذات الهد  الخاص بها وتنمية المهارات الحركي
وقد  التخصصي الرياضينوع النشاط  فيبمثابة عامل مساعد يهد  إلعداد الالعب وتنمية مستواه 

 الحركيمحاولة اإلعداد والتمهيد الكتساب التعلم  فيينحصر الغرض الخاص من هذه التمرينات 
 (241 :22) .ساسيةلمختلف المهارات األ
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تحتاج إلى تطبي  األساليب العلمية الحديثة لتحقي  أهدافها  التيوتعد الكرة الطائرة أحد األنشطة 
بشرط أن يكون األسلوب المستخدم متصل بالموضوع والمهارة فإن حسن استخدامها سو  يسهم بدرجة 

 (109 :10) .قدرة المتعلمين على سرعة التعلم وإتقان المهارات فيكبيرة 
يتم تعلمها من خالل الدروس التربية  التيكما تعد أيضا الكرة الطائرة إحدى األنشطة الرياضية 

 التييمكن من خاللها تعليم الطالبات لمهاراتها المختلفة وإمدادهم بالمعار  والمعلومات  والتيالرياضية 
 تمكنهم من حسن أداء المهارات.

الكرة الطائرة واإلشرا  على  فيمجال التدريب والتعليم  فيمن خالل عملها  الباحثةوقد الحظت 
تعلم مهارات المنهاج وانخفاض مستوى اآلداء وقد يرجع  بطئ الميدانيالتربية العملية بمادة التدريب 

السبب إلى ضعف العضالت العاملة أثناء اآلداء من حيث القوة والسرعة حيث أنهما من العناصر 
وأيضا اهتمام  الرياضيلهذا النشاط  الدفاعيداء ألوا الهجوميمد عليها اآلداء يعت التياألساسية والمهمة 

التعليم  بطئمعلمات التربية الرياضية بالتدريس بالطرق المتبعة وهى الشرح وأداء النموذج مما أدى إلى 
داء ألهذه المرحلة ادراك المراحل النهائية  فيوترجع الباحثة ذلك إلى أنه قد يصعب على الطالبات 

المدارس وبعد سؤال  لدوري  مشاهدتيالمهارة األساسية باستخدام الطرق التعليمية المتبعة ومن خالل 
المعلمات المسئوالت عن كيفية تدريب الفرق وجدت أن الطرق المستخدمة ال تؤدى إلى النتائج المرجوة 

لتعليم مهارات الكرة الطائرة حيث ال يستخدم فيها أساليب تدريس حديثة لذا تقترح الباحثة تصميم برنامج 
مع اآلداء المهارى حيث أن  متوازي يسير  البدنيبالمنهاج باستخدام التمرينات النوعية حيث اآلداء 

مما يسهل  المدرسيللمهارات المتعلمة داخل المنهاج  الحركينفس المسار  فيالتمرينات النوعية تعمل 
وعلى حد علم الباحثة وجدت أن التمرينات النوعية  لألبحاث العلمية المرجعيتعلمها ومن خالل المسح 

المراحل التعليمية األولى األمر الذى دفع الباحثة  فيالكرة الطائرة وخاصة  فيلم تعمم بشكل فعال 
 تعلم بعض مهارات المنهاج. فيالستخدامها 
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 هدف البحث:
 الكرة مهارات بعض تعلم على النوعية التمرينات استخدام تأثيريهد  البحث الى التعر  على 

 .األساسي التعليم من الثانية الحلقة لتلميذات الطائرة
 فروض البحث:

توجد فروق ذات داللة احصائية بين القياسين القبلي والبعدي في المتغيرات المهارية )االرسال  -1
 التمرير من أسفل( للمجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي. –التمرير من أعلى  –من أعلى 

جد فروق ذات داللة احصائية بين القياسين القبلي والبعدي في المتغيرات المهارية )االرسال تو  -2
التمرير من أسفل )االستقبال( للمجموعة الضابطة  –التمرير من أعلى ولألمام  –من أعلى 

 لصالح القياس البعدي.
ة والمجموعة توجد فروق ذات داللة احصائية بين القياسين البعديين بين المجموعة الضابط -3

 –التمرير من أعلى ولألمام  –التجريبية في المتغيرات المهارية )االرسال من أعلى ولألمام 
 التمرير من أسفل )االستقبال( لصالح المجموعة التجريبية.

 الدراسات السابقة:
 البدنية قدراتلا على النوعي للتدريب برنامج فاعلية( بعنوان 12) (2007  جودة عادلدراسة 

 من العب 18السلة، وبلغ قوام عينة البحث  كرة لالعب المهارية األداءات بعض ومستوى  اصةالخ
سنة، وكان من اهم النتائج ان التمرينات النوعية لها تأثير  18 تحت ههيا بنادي السلة كرة العبي
 .الخاصة البدنية القدرات وتطوير تنمية علىإيجابي 

 مستوى  تحسين على الخاصة النوعية التمرينات تأثيربعنوان  (18(  2007  جويدة منالدراسة 
األهلي،  النادي سباحي من سباح( 36)للبراعم، وبلغ قوام عينة البحث  الظهر على الزحف سباحة داءأ

 سباحةفي  الفني اآلداء تكتيك تحسين إلى أدى النوعية التدريبات استخداموكان من اهم النتائج ان 
 .الظهر على الزحف
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 مستوى  تطوير على الخاصة النوعية التدريبات تأثيربعنوان  (21(  2007  موسي ياسردراسة 
 شباب مركز من ن( ناشئي5)السلة، وبلغ قوام عينة البحث  كرة لناشئ األساسية المهارات بعض داءأ

 تحسين إلى أدى النوعية التدريبات استخدامالمسلمين، وكان من اهم النتائج ان  الشبان ونادى السادات
 .والبدني في كرة السلة المهارى  اآلداء ستوى م

 التمريرة داءأ مستوى  على وتأثيره نوعي تدريبي برنامجبعنوان  (3(  2010  نجيب إيماندراسة 
 باالتحاد المقيدين طنطا بنادي يد كرة ناشئ( 20)اليد، وبلغ قوام عينة البحث  كرة لالعبي الكرباجية
 تنمية في إيجابي تأثير له المقترح البرنامجمن اهم النتائج ان سنة، وكان  14 تحت اليد لكرة المصري 
 للتمريرة المهارى  اآلداء مستوى  في التحسن نسبة ارتفاع إلى أدى مما الخاصة البدنية المتغيرات
 .الكرباجية

 البدء مسافة لتحسين نوعية تدريبات برنامج تأثيربعنوان  (12(  2011  فتحي ضحىدراسة 
 السباحة متخصص طالب( 30) البحث عينة قوام وبلغ البطن، على الزحف سباحة في الرقمي والمستوى 

 إلى أدى النوعية التدريبات استخدام ان النتائج اهم من وكان طنطا، جامعة الرياضية التربية بكلية
 .البطن على الزحف سباحة الرقمي والمستوى  البدء مسافة تحسين

 على الفني األداء تدريبات بعض استخدام ثيرتأبعنوان  (9(  2011  حمدي روضةدراسة 
 السباحة براعم من سباح( 40)السباحة، وبلغ قوام عينة البحث  في للبراعم المهارى  المستوى  تحسين
 المستوى  تحسين إلىأدى  النوعية التدريبات استخدامالرياضي، وكان من اهم النتائج ان  طنطا بنادي

 .لبراعم للسباحة المهارى 
 المتخصص النوعي التدريب برنامج تأثيربعنوان  (Gerard  1992 ) 23 در يراجدراسة 

 تحت هوكي العب 28الهوكي، وبلغ قوام عينة البحث  رياضة في الناشئين الالعبين داءأ على للهوكي
 المهارى. اآلداء مستوى  تحسين إلىأدى  النوعية التدريبات استخدام، وكان من اهم النتائج ان سنة 20
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 تحسين على النوعية التدريبات أثربعنوان  (Perez, et al.  2003 ) 25 وآخرون  زبير دراسة 
سلة، وكان من اهم  كرة العبين( 5)السلة، وبلغ قوام عينة البحث  بكرة الخاص المهارى  اآلداء مستوى 

 .في كرة السلة المهارى  اآلداء مستوى  تحسين إلىأدى  النوعية التدريبات استخدامالنتائج ان 
 ءات البحث:اجرا

 منهج البحث
استخدمت الباحثة المنهج التجريبي باستخدام التصميم التجريبي ذو المجموعتين احداهما تجريبية 

 واألخرى ضابطة بواسطة القياس القبلي والبعدي لكل مجموعة من مجموعات البحث.
 عينة البحث:

إلعدادي للعام الدراسي تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من تلميذات الصف الثاني ا
، االستطالعية للتجربة تلميذات( 10) استبعاد تم( تلميذة، 50م، وبلغ قوام العينة)2016 – 2015

تم تقسيمهن إلى مجموعتين متساويتين متكافئتين قوام كل  ( تلميذة،40ليصبح قوام عينة البحث الفعلية )
جموعة التجريبية يطب  علي البرنامج المقترح ( تلميذة للم20( تلميذة للمجموعة الضابطة و)20منهما )

باستخدام التمرينات النوعية ويطب  على المجموعة الضابطة البرنامج التقليدي بدون استخدام التمرينات 
النوعية من داخل مجتمع البحث وخارج العينة األساسية. وقامت الباحثة بإجراء التجانس بين أفراد عينة 

 ( يوضح ذلك. 1لبحث وجدول )البحث في المتغيرات قيد ا
 (1جدول  

 المتوسط والوسيط واالنحرا  المعياري ومعامل اإللتواء للمتغيرات األساسية
 50ن= 

وحدة  المتغيرات األساسية
 القياس

 انحراف وسيط متوسط
 معياري 

معامل 
 التواء

 
 0.036 0.563 13.00 12.80 سنة السن
 0.569 3.119 152.00 152.60 سم الطول

 1.328 2.932 42.00 42.62 كجم وزن ال
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 (1جدول  تابع 
 المتوسط والوسيط واالنحرا  المعياري ومعامل اإللتواء للمتغيرات األساسية

 50ن= 

وحدة  المتغيرات األساسية
 انحراف وسيط متوسط القياس

 معياري 
معامل 
 التواء

نية
لبد

ت ا
غريا

املت
 

 0.52 0.37 3.20 3.21 ثانية م18العدو 
 1.28 0.39 7.72 7.72 درجة المستطيالت المتداخلة ب باليد علىالتصوي

 0.50 0.16 18.47 18.50 درجة ثنى الجذع
 0.19 0.80 10.00 10.22 درجة رمى واستقبال الكرة

 0.33 0.45 20.82 20.83 ثانية الزجزاجي الجري 

رية
ملها

ت ا
غريا

املت
 

 0.29 0.88 10.00 10.20 درجة التمرير من أعلى
 0.73 0.63 2.00 2.55 درجة لتمرير على الحائطا

 0.33 0.69 3.00 2.77 درجة التمرير من أسفل

( مما 3±( إلى أن معامالت االلتواء للمتغيرات المختارة تنحصر ما بين )1يشير الجدول رقم )
 يوضح أن المفردات تتوزع توزيعًا اعتداليا.

 تكافؤ عينة البحث:
فؤ بين عينة البحث قبل تطبي  البرنامج في بعض المتغيرات األساسية قامت الباحثة بإجراء التكا

 (2والبدنية والمهارية كما هو موضح في جدول )
 (2جدول  

  في المتغيرات األساسية قيد البحث المتوسط الحسابي واالنحرا  المعياري وقيمة ت لمجموعتي البحث
 40= ن

 المتغيرات األساسية
وحدة 
 القياس

قيمة  المجموعة التجريبية بطةالمجموعة الضا
 2ع± 2م 1ع± 1م (ت 

 0.999 0.413 12.90 0.615 12.80 سنة السن 
 0.481 3.286 152.80 3.015 152.40 سم الطول
 0.178 2.939 42.70 2.999 42.55 كجم الوزن 
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 (2جدول  تابع 
  تغيرات األساسية قيد البحثفي الم المتوسط الحسابي واالنحرا  المعياري وقيمة ت لمجموعتي البحث

 40= ن

 2.02=  0.05الجدولية عند مستوى معنوي  Tقيمة 
( عدم وجود فروق دالة احصائيا بين المجموعتين التجريبية والضابطة في 2يتضح من جدول )

قيمتها الجدولية عند مستوى المحسوبة أقل من  Tالقياس القبلي للمتغيرات األساسية حيث كانت قيمة 
 ومما يوضح تكافؤ مجموعتي البحث للمتغيرات قيد البحث. 0.05معنوي 

 وسائل جمع البيانات:
قامت الباحثة بإجراء مسح مرجعي على المراجع العربية واألجنبية والدراسات السابقة والبحث التي 

 آلتي:تتعل  بموضوع البحث وذلك لتحديد متغيرات البحث وللتوصل إلى ا
 (1تصميم استمارات تسجيل البيانات مرف  ) -
 التعر  على أسس وقواعد تصميم البرامج التعليمية وكيفية استخدامها داخل العملية التعليمية. -
 (2تحديد مكونات وأجزاء الوحدات التعليمية مرف  ) -

وحدة  المتغيرات األساسية
 القياس

 (تقيمة   المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
 2ع± 2م 1ع± 1م

نية
لبد

ت ا
غريا

املت
 

 0.039 0.29 3.21 0.45 3.21 ثانية م18العدو 
 1.56 0.48 7.73 0.26 7.71 درجة التصويب باليد على المستطيالت المتداخلة

 0.711 0.15 18.52 0.18 18.49 درجة ثنى الجذع
 0.616 0.92 10.30 0.67 10.15 درجة رمى واستقبال الكرة

 2.062 0.32 20.82 0.55 20.83 ثانية الزجزاجي الجري 

ريات
ملتغ

ا
 

رية
ملها

ا
 

 1.810 0.82 9.95 0.88 10.45 درجة التمرير من أعلى
 0.00 0.68 2.55 0.60 2.55 درجة التمرير على الحائط
 0.224 0.71 2.75 0.69 2.80 درجة التمرير من أسفل
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د البحث )االرسال وتم تحديد الزمن الكلى المناسب للبرنامج المقترح لتعليم مهارات الكرة الطائرة قي
 12( أسبوع بواقع 12التمرير من أسفل "االستقبال"( ) –التمرير من أعلى ولألمام  –من أعلى ولألمام 

 ( وتوزع كاآلتي:5( دقيقة مرف  )90وحدة تعليمية على أن يكون زمن الوحدة التعليمية )
 (10االحماء ومدته ) -
 (15اإلعداد البدني ومدته ) -
 (25)الجزء التعليمي ومدته  -
 (35الجزء التطبيقي ومدته ) -
 (5الجزء الختامي ومدته ) -

 األدوات واألجهزة المستخدمة: 
 استخدمت الباحثة األدوات واألجهزة التالية لجمع البيانات 

 * أقماع                                                   * ملعب كرة طائرة
 * مقاعد سويدية              * ميزان طبي                              

 * شريط قياس                                            * كرات طائرة
 * كرات طبية                                             * جهاز الريستاميتر لقياس الطول

 * أحبال

 االختبارات المستخدمة:
 السن( –الوزن  –الطول االختبارات الخاصة بتجانس عينة البحث )قياس 
 (3االختبارات البدنية والمهارية قيد البحث مرف  )

م من البدء العالي، اختبار الوثب العريض من الثبات، اختبار تمرير كرة سلة 18)العدو  اختبارات
دقيقة، اختبار الجري الزجزاجي، اختبار ثنى الذراعين من االنبطاح المائل المعدل،  30على الحائط لمدة 
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ختبار التصويب باليد على المستطيالت المتداخلة، اختبار ثنى الذراعين األمامي للجذع، اختبار )تكرار ا
 التمرير على الحائط(، اختبار )التمرير من أسفل بالذراعين(، اختبار )االرسال من أعلى أمامي مواجه(

 المساعدين:
 جراءات البحث.تم االستعانة ببعض الزميالت من الكلية كمساعدين في إتمام ا

 الدراسة االستط عية:
م إلى 7/2/2016قامت الباحثة بإجراء الدراسة اإلستطالعية في الفترة الزمنية من 

( تلميذات والمقيدون بالصف الثاني اإلعدادي من نفس مجتمع 10م على عينة عددها )13/2/2016
 البحث ومن خارج عينة البحث األساسية وذلك بهد :

 النوعية المستخدمة لعينة البحث. مناسبة التمرينات •
 التحق  من صدق وثبات اختبارات قياسات المتغيرات البدنية المستخدمة. •
 التحق  من صدق وثبات اختبارات قياسات المتغيرات المهارية المستخدمة. •

وقد أوضحت نتائج التجربة اإلستطالعية أن التمرينات النوعية المستخدمة مالئمة لطبيعة المرحلة 
ية للعينة )قيد البحث( كما تم حساب المعامالت العلمية لالختبارات المستخدمة بالدراسة السن

 اإلستطالعية الثانية.
 البرنامج التعليمي المقترح:

 الهدف من البرنامج التعليمي: 
التعر  على تأثير برنامج باستخدام التمرينات النوعية على تعلم بعض مهارات الكرة الطائرة 

 رحلة اإلعدادية.لتلميذات الم
 أسس البرنامج: 

 أن يواكب البرنامج العصر الحديث. •
 أن يساعد البرنامج على رفع كفاءة الطالبات. •
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 أن يتميز البرنامج بالمرونة. •
 أن يكون محتوى البرنامج مساير لقدرات التلميذات. •
 أن يالئم البرنامج في بناءه المرحلة السنية ألفراد عينة البحث. •
 االمكانات المناسبة لتنفيذ البرنامج.أن يراعى توفير  •
 أن يراعى فترات الراحة البينية للوصول بأفراد العينة إلى الحالة الطبيعية. •
مراعاة تقديم تعليمات وإرشادات ومعلومات معرفية توضح النواحي الفنية الصحيحة لكل  •

 خطوة تعليمية لتالشى األخطاء وتصحيحها.
 تنفيذ البرنامج: االعتبارات التي يجب مراعاتها عند

 ضرورة شرح الهد  من الوحدة التعليمية قبل بداية كل وحدة. •
 أن يحق  البرنامج الهد  الذي وضع من أجله. •
 أن يكون البرنامج مناسب للمرحلة السنية. •
 أن يكون البرنامج مراعيا للفروق الفردية بين أفراد عينة البحث. •
 يجب التدرج بالتمرينات من السهل إلى الصعب. •
 رح التدريبات بطريقة مبسطة قبل بداية الوحدة التعليمية.ش •
 استخدام الزمن كمحدد لبعض تمرينات البرنامج. •
التدريب على التمرينات النوعية في المدى الحركي الكامل لتحسين وتنمية القوة مع الحفاظ  •

 على المرونة.
 .يجب أن يراعى البرنامج عوامل األمن والسالمة أثناء تطبي  البرنامج •
 مراعاة النواحي القانونية للمهارة قيد البحث. •
 وضع بعض االختبارات في صورة تدريبات  •
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أن يكون البرنامج متكامال خالل مراحله المختلفة ينحصر في عدة أشكال من األنشطة  •
 اآلتية: 
 * األلعاب الصغيرة.                             * التمرينات         
 والنموذج. النوعية                              * تقديم المهارة بالشرح* التمرينات          

 المعام ت العلمية:
 :والثبات الصدق معامل حساب

 إجراء بعد" الثبات معامل جزر" الذاتي صدقال طري  عن البحث قيد االختبارات صدق حساب تم
 .االستطالعية البحث عينة على الثبات معامل
 : الثبات معامل حساب

 عينة على Test& Retest تطبيقه وإعادة االختبار تطبي  بطريقة الثبات معامل حساب تم
( 10) قوامها بلغ والتي األساسية العينة وخارج البحث المجتمع داخل من المسحوبة االستطالعية البحث
 .ذلك يوضح التالي والجدول التطبيقين بين أسبوع قدره زمني بفارق  وذلك تلميذات

 (3جدول  
 المعامالت العلمية )الصدق الذاتي والثبات( للمتغيرات قيد البحث

وحدة  المتغيرات األساسية
 القياس

معامل  التطبيق الثاني التطبيق األول
 الثبات

الصدق 
 2ع± 2م 1ع± 1م الذاتي

نية
لبد
ت ا
غيرا
لمت
ا

 
 0.868 0.755 0.18 3.20 0.60 3.22 ثانية م18العدو 

 0.820 0.673 0.56 7.72 0.35 7.69 درجة لمستطيالت المتداخلةالتصويب باليد على ا

 0.822 0.677 0.17 18.54 0.17 18.45 درجة ثنى الجذع

 0.866 0.750 0.99 10.10 0.67 10.30 درجة رمى واستقبال الكرة

 0.825 0.682 0.49 20.74 0.61 20.82 ثانية الجري الزجزاجي
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 (3جدول  تابع 
 ية  الصدق الذاتي والثبات( للمتغيرات قيد البحثالمعام ت العلم

 1.72=  0.05قيمة  ر( الجدولية عند مستو  معنوي 
( ومعامالت 0.794، 0.682( ان معامالت الثبات تراوحت ما بين )3يتضح من جدول )

ق اختبارات قياسات المتغيرات مما يوضح صد (0.939 ،0.820) بين ما تراوحتالصدق الذاتي 
 البدنية والمهارية قيد البحث.

 خطوات التجربة: 
م  ولمدة 16/2/2016م حتى 14/2/2016قامت الباحثة بإجراء القياسات القبلية في الفترة من 

يومين على أفراد العينة في متغيرات )السن، الطول، الوزن( وكذلك المتغيرات البدنية )تمرير كرة طائرة 
م من البدء العالي، اختبار 18ث، اختبار ثنى الجذع أماما من الوقو ، العدو  30الحائط لمدة على 

ثنى الذراعين من االنبطاح المائل المعدل، الجري الزجزاجي، الوثب العريض من الثبات( وكذلك أيضا 
سال من أعلى قياس المستوى المهارى بإجراء االختبارات المهارية )تكرار التمرير على الحائط، االر 
المتف  عليها  تأمامي مواجه، اختبار التمرير من أسفل بالذراعين( حيث قامت كل تلميذة بأداء االختبارا
 والتي تم شرحها للتلميذات من حيث عدد مرات التكرار أو الزمن المحدد لتنفيذ االختبار.

 
 
 

وحدة  المتغيرات األساسية
 القياس

معامل  التطبيق الثاني التطبيق األول
 الثبات

الصدق 
 2ع± 2م 1ع± 1م الذاتي

رية
مها
ت ال

غيرا
لمت
ا

 

 0.939 0.882 0.94 10.30 0.10 10.50 درجة التمرير من أعلى

 0.863 0.745 0.51 2.40 0.51 2.40 درجة التمرير على الحائط

 0.891 0.794 0.52 2.50 0.73 2.90 درجة التمرير من أسفل
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 التجربة األساسية 
م 17/3/2016م حتى 18/2/2016الفترة من  قامت الباحثة بتنفيذ التجربة األساسية للبحث في

وحدة تعليمية بمعدل وحدة واحدة في األسبوع بزمن  12( أسبوع بواقع 12وقد استغرق تطبي  التجربة )
 دقيقة للوحدة الواحدة  90قدره 

 قد راعت الباحثة ما يلي:
 ابطة.االلتزام بمحتوى البرنامج التعليمي بالنسبة للمجموعة التجريبية والمجموعة الض •
 استخدمت المجموعة التجريبية التمرينات النوعية للتدريب بها. •
استخدمت المجموعة الضابطة نفس تدريبات المجموعة التجريبية ولكن بدون استخدام  •

 التمرينات النوعية 
 ( دقيقة وهي موزعة كاآلتي:90االلتزام بزمن الوحدة المحدد ) •

 ق(     10االحماء ) -
 ق(15االعداد البدني ) -
 (ق25) التعليمي الجزء المهارى  عداداال -
 (ق35) التطبيقي الجزء -
 ق(5الختام ) -
 القياسات البعدية 

قامت الباحثة بإجراء القياسات البعدية بعد االنتهاء من تطبي  البرنامج وذلك فى الفترة 
 ولمدة يومين  20/3/2016وحتى    18/3/2016من

 المعالجات اإلحصائية:
  المعياري، الوسيط، معامل اإللتواء، اختبار قيمة )ت(، معامل المتوسط الحسابي، االنحرا

 اإلرتباط البسيط لبيرسون، معادلة نسبة التحسن.
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 عرض ومناقشة النتائج:
 عرض النتائج:-أوال

 (4جدول  
 داللة الفروق بين متوسطات القياسين القبلي والبعدي الختبارات 

 المتغيرات البدنية لعينة البحث التجريبية
 20= ن 

وحدة  المتغيرات
 القياس

نسبة  القياس البعدي القياس القبلي
 التحسن ٪

قيمة  ت( 
 2ع± 2م 1ع± 1م المحسوبة

 *4.42 ٪3.43 0.06 3.10 0.29 3.21 ث م18العدو 
 *6.75 ٪11.91 0.41 8.65 0.48 7.73 درجة التصويب باليد على المستطيالت المتداخلة

 *4.32 %4.43 0.17 19.34 0.15 18.52 درجة ثنى الجذع

 *11.87 %31.65 0.81 13.56 0.92 10.30 درجة رمى واستقبال الكرة

 *7.94 %13.02 0.43 18.11 0.32 20.82 ث الزجزاجي الجري 

  2.26= 0.05ت الجدولية عند 
( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة 4يتضح من الجدول )

 ٪3.43في اختبارات المتغيرات البدنية لصالح القياس البعدي، وتراوحت نسب التحسن ما بين  التجريبية
 الكرة.  واستقبال الختبار رمى ٪31.65م، 18 الختبار العدو

 (5جدول  
 داللة الفروق بين متوسطات القياسين القبلي والبعدي الختبارات 

 المتغيرات البدنية لعينة البحث الضابطة
 20ن =

وحدة  غيراتالمت
 القياس

نسبة  القياس البعدي القياس القبلي
 التحسن ٪

قيمة  ت( 
 2ع± 2م 1ع± 1م المحسوبة

 1.03 ٪1.25 0.05 3.16 0.45 3.20 ث م18العدو 
 *3.86 ٪7.78 0.28 7.11 0.26 7.71 درجة التصويب باليد على المستطيالت المتداخلة

 1.56 ٪1.95 0.19 18.67 0.18 18.49 درجة ثنى الجذع
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 (5جدول  تابع 
 داللة الفروق بين متوسطات القياسين القبلي والبعدي الختبارات 

 المتغيرات البدنية لعينة البحث الضابطة
 20ن =

وحدة  المتغيرات
 القياس

نسبة  القياس البعدي القياس القبلي
 التحسن ٪

قيمة  ت( 
 2ع± 2م 1ع± 1م المحسوبة

 0.31 ٪0.89 0.75 10.24 0.67 10.15 درجة رمى واستقبال الكرة

 0.45 ٪0.96 0.43 20.63 0.55 20.83 ث الزجزاجي الجري 

  2.26= 0.05ت الجدولية عند 
( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي 5يتضح من الجدول )

الزجزاجي،  كرة، الجري ال واستقبال الجذع، رمى م، ثنى18 للمجموعة الضابطة في اختبارات العدو
 المتداخلة، وتراوحتالتصويب باليد على المستطيالت  في اختبار إحصائية داللة ووجود فروق ذات

 على باليد الختبار التصويب ٪7.78الكرة،  واستقبال ٪ الختبار رمى0.89بين  ما التحسن نسب
 المتداخلة.  المستطيالت

 (6جدول  
 ن البعديين الختباراتداللة الفروق بين متوسطات القياسي

 المتغيرات البدنية لعينتي البحث التجريبية والضابطة
 40ن =

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

قيمة  ت(  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 2ع± 2م 1ع± 1م المحسوبة

 *4.42 0.05 3.16 0.06 3.10 ث م18العدو 
 1.45 0.28 7.11 0.41 8.65 درجة التصويب باليد على المستطيالت المتداخلة

 *3.03 0.19 18.67 0.17 19.34 درجة ثنى الجذع

 *5.21 0.75 10.24 0.81 13.56 درجة رمى واستقبال الكرة

 *3.77 0.43 20.63 0.43 18.11 ث الزجزاجي الجري 

  2.02= 0.05ت الجدولية عند 
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لبعديين للمجموعتين ( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين ا6يتضح من الجدول )
الزجزاجي لصالح  الكرة، الجري  واستقبال الجذع، رمى م، ثنى18 التجريبية والضابطة في اختبارات العدو

التصويب باليد  في اختبار إحصائية داللة القياس البعدي للمجموعة التجريبية، وعدم وجود فروق ذات
 المتداخلة. على المستطيالت 

 (7جدول  
 متوسطات القياسين القبلي والبعدي الختبارات  داللة الفروق بين

 المتغيرات المهارية لعينة البحث التجريبية
 20ن =

وحدة  المتغيرات
 القياس

نسبة  القياس البعدي القياس القبلي
 التحسن ٪

قيمة  ت( 
 2ع± 2م 1ع± 1م المحسوبة

 *16.65 ٪88.44 1.25 18.75 0.82 9.95 درجة التمرير من أعلى

 *18.13 ٪137.25 0.60 6.05 0.68 2.55 درجة ر على الحائطالتمري

 *14.98 ٪118.18 0.64 6.00 0.71 2.75 درجة التمرير من أسفل

  2.26= 0.05ت الجدولية عند 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة 7يتضح من الجدول )
 بين ما التحسن نسب ية لصالح القياس البعدي، وتراوحتالتجريبية في قياسات المتغيرات المهار 

 الحائط.  على الختبار التمرير ٪137.25أعلى،  من ٪ الختبار التمرير88.44
 (8جدول  

 داللة الفروق بين متوسطات القياسين القبلي والبعدي الختبارات 
 المتغيرات المهارية لعينة البحث الضابطة

 20ن =

وحدة  المتغيرات
 القياس

نسبة  القياس البعدي لقياس القبليا
 التحسن ٪

قيمة  ت( 
 2ع± 2م 1ع± 1م المحسوبة

 *7.88 ٪26.32 0.95 13.20 0.88 10.45 درجة التمرير من أعلى

 *9.54 ٪84.32 0.73 4.70 0.60 2.55 درجة التمرير على الحائط

 *8.13 ٪60.71 0.68 4.50 0.69 2.80 درجة التمرير من أسفل

  2.26= 0.05لية عند ت الجدو 
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( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة 8يتضح من الجدول )
 بين ما التحسن نسب البعدي، وتراوحت القياس لصالح المهارية الضابطة في قياسات المتغيرات

 الحائط.  على التمرير الختبار٪ 84.32 أعلى، من التمرير الختبار٪ 26.32
 (9ول  جد

 داللة الفروق بين متوسطات القياسين البعديين الختبارات
 المتغيرات المهارية لعينتي البحث التجريبية والضابطة

 40ن =

وحدة  المتغيرات
 القياس

قيمة  ت(  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 2ع± 2م 1ع± 1م المحسوبة

 *5.99 0.95 13.20 1.25 18.75 درجة التمرير من أعلى

 *3.74 0.73 4.70 0.60 6.05 درجة التمرير على الحائط

 *4.13 0.68 4.50 0.64 6.00 درجة التمرير من أسفل

  2.02= 0.05ت الجدولية عند 

 للمجموعتين البعديين ( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين9يتضح من الجدول )
 البعدي للمجموعة التجريبية.  القياس لصالح ريةالمها المتغيرات في قياسات والضابطة التجريبية

 مناقشة النتائج:
 مناقشة المتغيرات البدنية:
( وجود فروق دالة احصائيا لصالح القياسات البعدية عن القبلية 7( )4يتضح من جدولي )

التحسن  للمجموعة التجريبية في جميع قياسات االختبارات البدنية والمهارية قيد البحث وتعزو الباحثة هذا
في المستوى البدني إلى التدريبات المستخدمة ويرجع هذا التحسن في المستوى المهارى إلى التمرينات 
النوعية التي قامت بأدائها المجموعة التجريبية )المتغير التجريبي( ونتيجة أيضا للبرنامج التعليمي 

وعة البحث كما ترجع الباحثة هذا المقترح باستخدام التمرينات النوعية المقننة علي والمطب  على مجم
التقدم إلى انتظام أفراد العينة على مدار فترة تطبي  البرنامج التعليمي حيث أنه لمن األهمية االستعانة 
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بالتمرينات التي تؤدى بصورة تتف  مع طبيعة اآلداء للمهارة الحركية وكذلك نفس المجموعات العضلية 
لمسار الحركي لها لما له من أثره الفعال في تحسين الصفات البدنية العاملة في المهارة ذاتها وفى نفس ا

(، تامر 7(  2005حازم حسن  وبالتالي مستوى اآلداء المهارى للمهارة المطلوب أدائها وهذا يتف  مع 
 (6( 2007(، جمال ع ء الدين، ناهد الصباغ  8( 2007(، خالد فريد  4(  2006حسين محمد  

النوعية لمختلف ألوان األنشطة الرياضية حيث تتصف بالخصوصية في تنمية  على أهمية التمرينات
الصفات البدنية والقدرات الحركية في أماكن معينة من الجسم بحكم طبيعة اآلداء، حيث تعمل على 
تركيز الكمية الالزمة في قوة إنقباض العضالت لألداء السليم وكذلك توقيت انقباضها من خالل 

هة نحو العضالت العاملة في المهارة بحيث يكون اتجاهها الديناميكي مطاب  لالتجاه التدريبات الموج
الحركي للمهارات المتعلمة كما أن توافر نماذج جيدة من التمرينات يعد أمرا ضروريا إنجاح العملية 

 التعليمية والتدريبية على حد سواء مما يؤدى إلى تحسين اآلداء المهارى لالعبين .
أيضا هذا التحسن والقياس البعدي على المجموعة التجريبية إلى انتظام العبي  حثةالباوترجع 

المجموعة التجريبية في تنفيذ البرنامج التعليمي المقترح باإلضافة لفاعلية البرنامج التعليمي المقترح الذى 
إلمكانيات المادية احتوى على العديد من التمرينات النوعية والتنوع في استخدام وسائل غير تقليدية في ا

المتاحة عند تخطيط وتنفيذ البرنامج التعليمي وقد روعي في التصميم والتنفيذ لهذه التدريبات مبدأ زيادة 
العمل والتدرج من السهل إلى الصعب وأن تتشابه مع اآلداء الحركي وأن تكون في نفس المسار العمل 

في أن التمرينات النوعية المشابهة لألداء  (17( 2003مسعد على  العضلي للمهارة وهذا ما أشار إليه 
تحتل دورا هاما في تعليم وتحسين اآلداء المهارى ولزيادة فاعلية هذه التمرينات ينبغي اتباع األسس 
التالية )يجب أن يتف  التمرين مع المسار الحركي للمهارة المراد التدريب عليها وتشترك فيها العضالت 

بدء بالتمرينات البسيطة والتدرج منها إلى التمرينات األكثر صعوبة وكذلك العاملة للحركة عن طري  ال
 التدريب على الحركات الهجومية ثم الدفاعية ووضع التمرينات بطريقة منظمة ومتسلسلة في طبيعتها. 
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( وجود فروق دالة احصائيا لصالح القياسات البعدية للمجموعة 8()5كما يتضح من جدولي )
قياسات االختبارات البدنية والمهارية قيد البحث ويرجع ذلك إلى ان الوحدة التعليمية الضابطة في جميع 

المتبعة التي حققت تقدما في المهارات "االرسال من أعلى، التمرير من أعلى ولألمام، وبعض عناصر 
في أن التعلم الحركي هو (15م( 1997حسن ع و   اللياقة البدنية ويتف  ذلك مع ما أشار إليه 

التغير في اآلداء والسلوك الحركي كنتيجة للتدريب أو الممارسة وليس نتيجة للنضج أو التعب أو تأثير 
 بعض العقاقير المنشطة وغير ذلك من العوامل التي تؤثر على اآلداء والسلوك الحركي تأثيرا وقتيا معينا

 نهذه الطريقة التي ال يمكأن التقدم الذي حققته الطريقة التقليدية يكمن في جدوى  الباحثةوترجع 
جابر عبد إغفالها حيث تعتمد على الشرح والنموذج الجيد للمهارات المتعلمة ويتف  ذلك مع ما أشار إليه 

أن الطريقة التقليدية )الشرح وأداء النموذج الجيد( التي تعتمد اعتمادا كليا على  (5 ( 1980الحميد  
لمادة الدراسية وما يتضمنه من نظريات ومعلومات وأفكار المعلم بحيث يقوم بعرض المحتوى التعليمي ل

 المتعلمين ويركز فيها المعلم على توصيل المحتوى التعليمي للمادة الدراسية.
( إلى أن أداء المتعلم للمهارات يتوقف 13) م(1994عفاف عبد الكريم  وفى هذا الصدد تشير 

 فروض البحث.  على قدرة المعلم على الشرح الجيد وأداء النموذج لكل
وبذلك ترجع الباحثة هذا التقدم إلى ما أثبتته التجربة ونتائج الدراسة الحالية ذلك التقدم والتحسن 
الواضح في مستوى اإلنجاز للمجموعة التجريبية عن المجموعة الضابطة إلى فاعلية البرنامج التعليمي 

ف اللعب المتعددة وفى مساحات متباينة المقترح وذلك الحتوائه على التمرينات النوعية من خالل مواق
وما يتشابه مع اآلداء المهارى أثناء المباراة نتيجة استخدام البرنامج التعليمي المقترح وكذلك ساعد 
البرنامج على اكساب الطالبات مجموعة من المتطلبات الفنية لممارسة اللعبة بطريقة متميزة تساعد على 

معا وكذلك إكسابهم اآلداء الجيد لإلرسال وبذلك يكون قد تحسن اآلداء االرتقاء بالجانب الفني والبدني 
 لدى عينة البحث.
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(، أحمد محمد 7م( 2005(، حازم حسن  20م( 2002مهاب عبد الرازق  ويتف  مع ذلك 
حيث أكدوا أن استخدام التمرينات النوعية يؤدى إلى تحسن واضح فى اآلداء  (2م( 2007السيد  

ت البدنية كما أن هذا النوع من التمرينات النوعية هو الوسيلة األساسية خالل فترة المهارى والمتغيرا
اإلعداد البدني الخاص ألنه يعطى لالعب نفس اإلحساس المطلوب تنفيذه فى المهارة الحركية باستخدام 
نفس المجموعة العضلية العاملة كما في التمرينات النوعية تساعد الطالبات على تصحيح المسار 
 الحركي لألداء الحركي المطلوب فهي تمرينات تمهيدية أو مساعدة بهد  تنمية مستوى اآلداء المهارى.

وأن تأثير البرنامج التعليمي المطب  على أفراد عينة البحث له تأثير إيجابي بداللة معنوية على 
ت الحسابية لقياسات المتغيرات البدنية ومستوى اآلداء المهارى قيد البحث، ووجود فروق بين المتوسطا

البحث لقياسات البحث في المتغيرات البدنية "قيد البحث " والمهارية "قيد البحث" ووجود نسب تحسن في 
مستوى التقدم واالنجاز بين قياسات البحث في المتغيرات البدنية ومستوى اآلداء المهارى وأن البرنامج 

ار الحركي وعمل العضالت يضمن تطوير وتحسين التعليمي باستخدام التمرينات المشابهة لطبيعة المس
وتعلم المهارات في الكرة الطائرة قيد البحث وأن مبدأ خصوصية التدريب هي أقصى درجات التخصص 
من تنمية اآلداء المهارى حيث أن التمرينات النوعية لها تأثير واضح على تحسين اآلداء المهارى وتعلم 

ض الثالث وهو "توجد فروق ذات داللة احصائية بين المجموعتين المهارات الحركية وبذلك يتحق  الفر 
التجريبية والضابطة في المتغيرات المهارية )االرسال من أعلى أمامي مواجه، التمرير من أعلى ولألمام، 
التمرير من أسفل "االستقبال"( وكذلك المتغيرات البدنية "التواف ، المرونة، السرعة االنتقالية، الدقة، 

 قة، القدرة العضلية( لصالح المجموعة التجريبية.الرشا
 االستنتاجات

من خالل فروض البحث ووفقا لما أشارت إليه نتائج التحليل اإلحصائي وفى ضوء مناقشة 
 النتائج وفى حدود عينة البحث توصلت الباحثة إلى االستنتاجات اآلتية: 

في تنمية المتغيرات المهارية مما أدى البرنامج التعليمي النوعي "قيد البحث" له تأثير إيجابي  -
 إلى تعلم المهارات األساسية في الكرة الطائرة قيد البحث.
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البرنامج التعليمي النوعي له تأثير إيجابي في تنمية المتغيرات البدنية "قيد البحث" مما أدى إلى  -
 ارتفاع نسبة التحسن في مستوى االنجاز لألداء المهارى لعينة البحث 

 النوعية تؤثر على المتغيرات البدنية الخاصة بمهارات الكرة الطائرة "قيد البحث". التمرينات -
 التوصيات

في ضوء أهدا  البحث واستخالصاته واعتمادا على البيانات التي تم التوصل إليها في حدود 
 عينة هذا البحث توصى الباحثة باآلتي:

 عب الكرة الطائرة.ضرورة وضع التمرينات النوعية في البرامج التعليمية لال .1
االستفادة من نتائج هذه الرسالة في تعليم وتدريب الكرة الطائرة للمراحل السنية المختلفة من  .2

 خالل برامج التدريب التي تعد من قبل الباحثين في المجالين التطبيقي والعملي.
 العمل على استخدام التمرينات النوعية في تعلم مهارات الكرة الطائرة. .3
سات مشابهة ومماثلة على مراحل سنية مختلفة وعلى مهارات أخرى برياضة الكرة إجراء درا .4

 الطائرة والرياضات اآلخر.
 قائمة المراجع:

 المراجع العربية: -أوال
 لتعليم المعرفي التحصيل مستوى  على التدريس أساليب بعض استخدام تأثير :يالمواف السيد أحمد -1

 الجزء ،18 العدد الرياضة، وفنون  لعلوم أسيوط ةمجل الطائرة، الكرة في الساحقة الضربة
 .م2004 مارس الثالث،

 مهارة مستوى  لرفع المساعدة األجهزة باستخدام النوعي التدريبات فاعلية :السيد محمد أحمد -2
 التربية كلية ماجستير، رسالة العقلة، جهاز على اليدين على أماما فتحا الدائرية المرجحة
 .م2007 رية،اإلسكند جامعة الرياضية،

 الكرباجية التمريرة أداء مستوى  في وتأثيره نوعي تدريبي برنامج :شاهين محمد نجيب إيمان -3
 . م2010 طنطا، جامعة الرياضية، التربية كلية ماجستير، رسالة اليد، كرة لالعبي
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 وتأثيرها النوعية للتدريبات كمؤشر البيوميكانيكية المحددات بعض استخدام :محمد حسين تامر -4
 للبنين، الرياضية التربية كلية دكتوراه، رسالة المالكمة، مهارات بعض أداء مستوى  لىع

 .م2006، بنها جامعة
 القاهرة، العربية، النهضة دار التعليم، ونظريات التعليم سيكولوجيا :جابر الحميد عبد جابر -5

 .م1980
 البيوميكانيكى، – الحركي العلمي، األساس :الصباغ أنور الدين وناهد ع ء محمد جمال -6

 التربية بكليات الميداني التدريب الثاني الدولي المؤتمر المدرسة، في البدنية التمرينات
 للبنين، الرياضية التربية كلية التعلم، في واالعتماد الجودة ضمان مشروع ضوء في الرياضية
 .م2007 الزقازي ، جامعة
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