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  انتقال اثر التعلم العمودي والعمودي المعكوس باستخدام  
  الوسائل التعلیمیة في تعلم مهارة الضرب الساحق بانواعها بالكرة الطائرة

  
  

  كلیة التربیة الریاضیة/جامعة الموصل 
                   :٤  

  
  الملخص

  -:ف البحث إلى الكشف عما یلي یهد
 انتقال اثر التعلم العمودي باستخدام الوسائل التعلیمیة من المهمة السهلة الى المهمة الـصعبة -١

  . مهارة الضرب الساحق بأنواعها بالكرة الطائرة  تعلموبالعكس في
تخدام  الفــروق بـــین مجمـــوعتي البحـــث النتقـــال اثــر الـــتعلم العمـــودي والعمـــودي المعكـــوس باســـ-٢

  .الوسائل التعلیمیة في مهارة الضرب الساحق بانواعها بالكرة الطائرة 
  ) ٣٠(وتكونــــت عینـــة البحـــث مــــن ،  طبیعـــة البحـــث تــــهواســـتخدم المـــنهج التجریبـــي لمالئم

طالـب ) ١٥(وقسموا الى مجموعتین متساویتین أحداهما ضـابطة واألخـرى تجریبـة وبواقـع ، طالبا 
العمــر والطــول والكتلــة (كــافؤ بــین مجمــوعتي البحــث فــي متغیــرات م تحقیــق التتــو، لكــل مجموعــة 

االســـتبیان واالختبـــار والقیـــاس  (ونواســـتخدم البـــاحث، ) وبعـــض عناصـــر اللیاقـــة البدنیـــة والحركیـــة 
اسـابیع ) ٥(وتم اعداد برنامج تعلیمي لفتـرة ، وسائل لجمع البیانات ) والمالحظة العلمیة البسیطة 

دقیقـة لتعلـیم ) ٩٠(وزمن الوحدة التعلیمیـة ،  لكل مجموعة في االسبوع وحدة تعلیمیة) ٢(معدل بو
ــتعلم العمــودي  والعمــودي مهــارة الــضرب الــساحق بانواعهــا بــالكرة الطــائرة علــى وفــق انتقــال اثــر ال

ـــساحق ، المعكـــوس  ـــار البعـــدي لمهـــارة الـــضرب ال ـــي االختب ـــویم االداء الفنـــي ف ـــم تق واســـتخدم ، وت
واسـتنتج  ،وسائل لمعالجة البیانـات إحـصائیا " ت" ف المعیاري واختبار الوسط الحسابي واالنحرا(

   -:ن ما یأتي والباحث
والمقــرون ) العمــودي (  حققــت المجموعــة الــضابطة التــي بــدات بالمهمــة الــسهلة ثــم الــصعبة -١

بالوســائل التعلیمیــة افــضل انتقــال ایجــابي فــي تعلــم مهــارة الــضرب الــساحق بأنواعهــا بــالكرة 
  . مقارنة مع المجموعة التجریبیة وفي جمیع معاییر انتقال اثر التعلم الطائرة 

حامد احمد د احمد .    م خالد محمد داؤد البنا. د. م  محمد خضر اسمر الحیاني. د. أ

 ٢٠٠٨ –) ٤٨ (د العد–) ١٤(د المجل–لة الرافدین للعلوم الریاضیة جم
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) العمـــودي المعكـــوس( حققـــت المجموعـــة التجریبیـــة التـــي بـــدأت بالمهمـــة الـــصعبة ثـــم الـــسهلة -٢
والمقرون بالوسائل التعلیمیة اكبر قدر من االنتقال الـسلبي فـي تعلـم مهـارة الـضرب الـساحق 

  .  جمیع معاییر انتقال اثر التعلم بأنواعها بالكرة الطائرة وفي
 وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة بــین مجمــوعتي البحــث ولمــصلحة المجموعــة الــضابطة التــي -٣

  ).العمودي (بدات بالمهمة السهلة ثم الصعبة 
  

Abstract  
“ The Transfer of the effect of vertical and inverted 

vertical learning by using learning tools in learning the 
skill of sstrike in Volley Ball” 

 
ProF. Dr. Mohammed K. Assmer Al – Hayane  

Dr. Khalid M. Dawood Al- Bana 
Dr. Ahmed H. Ahmed Al-Sowedi 

University of mosul/College of Physical Educations 
 
Research aims to uncover the follows :  

1- Shifting the effect of the vertical learning by using the educational 
methods from the easy task to the hard one and vice versa of the 
finishing stroke styles in volley ball . 

2- Differences between the research’s groups to change the effect of the 
vertical learning and the inverted one by using the educational 
methods of the finishing stroke styles in volley ball. 

The experimental method was used to fit the nature of the research. 
“ That the sample was of 30 students divided into two equal groups (15 in 
each one) .  

The first one was regular and the other was experimental ” , and 
then to achieve equivalence between them in the variables (age , height , 
size , and some elements of physical and motional fitness ) , and the 
researchers used (questionnaire , test , measurement and simple scientific 
observation) ways to collect data . Educational program was prepared for 
(5) weeks , (2) educational unit for each group per a week and (90) 
minute for each unit for teaching the skill of finishing stroke styles in 
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volley ball in regard with shifting the effect of vertical and inverted 
learning . The technical performance of the test was evaluated . The 
researchers used (arithmetic mean , Standard deviation and titest ) as 
means to process the data statistically and they concluded the following : 

1- The regular group which started with the easy task before the hard one 
(the vertical education accompanied with the learning methods) 
achieved the best positive shift of learning overwhelming beat styles 
comparing with the experimental group in every standard .  

2- There were significant differences between the two groups of the 
research for the interest of the of the regular group which started the 
easy before the difficult task vertically .          

  
  : المقدمة واهمیة البحث ١ – ١

اثبـــت التحلیـــل العلمـــي تطـــورا كبیـــرا فـــي مجـــال الـــتعلم الحركـــي مـــن اجـــل تهیئـــة المواقـــف 
التعلیمیــة بــشكل یــستثیر دوافــع المــتعلم والوصــول الــى الهــدف مــن العملیــة التعلیمیــة ، وقــد بــرزت 

ــة ا لحدیثــة والتــي اعطــت ظــاهرة انتقــال اثــر الــتعلم فــي المجــال الریاضــي كاحــد الفلــسفات التعلیمی
مـــردودات ایجابیـــة فـــي فـــن االداء واالنجـــاز الریاضـــي ، فـــالفرد عنـــدما یـــتعلم مهـــارة حركیـــة فـــان 

 یمكن االستفادة منها في تعلم مهارات اخرى ، وعلى هذا االساس هالتغیرات التي تحدث في سلوك
فعنــدما یكــون االداء  " فــان الــتعلم الــسابق ســینتقل الــى الــتعلم الجدیــد وهــو مــا یــسمى بانتقــال الــتعلم

الجدید فعاال فان النقل سیكون ایجابیا وعندما یكون االداء الجدید ضعیفا بـسبب تـأثره بالمعلومـات 
، ولكي یتحقق انتقـال اثـر الـتعلم ) Mourice , 1997 , 10(" مخزونة فان النقل سیكون سلبیا ال

قیـق انتقـال اثـر الـتعلم فیـه ، االیجابي یتوجـب تـوفر شـروط موضـوعیة تتعلـق بالموضـوع المـراد تح
ســعودي ، (فــضال عــن الــشروط الذاتیــة التــي تتعلــق بــالفرد الــذي ینتقــل لدیــه اثــر الــتعلم االیجــابي 

النقـل (ان النقل یحدث بطریقتین، اوال بین الفعالیـات المختلفـة " ، اضافة الى ذلك ) ١٢ ، ١٩٩٦
ة اخـرى ، وثانیـا داخـل الفعالیـة الواحـدة أي نقـل المهـارة مـن فعالیـة الـى فعالیـ) الجانبي او االفقـي 

محجـوب " (فیعني نقل المهارة ضمن الفعالیة الواحدة من االسـهل الـى االصـعب ) النقل العمودي(
 ،٦١ ، ٢٠٠٠. (                                
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ن االنتقــال مــن المهــارات الــسهلة الــى الــصعبة او بــالعكس وهــو مــا یــسمى باالنتقــال حــسب اتجــاه ا
لم ، یعد من االفكار االساسیة في االنتقال والمساعدة على ترتیـب تعلـم المهـارات الحركیـة مـن التع

اجل خلق قاعدة من الخبرات والمعارف یستطیع المتعلم اسـتخدامها لتـسریع الـتعلم وتحقیـق اقـصى 
  . استفادة من الزمن والجهد 

ي الى بناء وتطور التصور وان استخدام الوسائل التعلیمیة في عملیة التعلم الحركي یؤد" 
الحركي عند الفرد المتعلم ، فمن خالل عملیات العرض واستخدام التغذیة الراجعة ، یمكـن التـأثیر 
االیجــابي فــي بنــاء وتطــویر التــصور الحركــي وتحــسین مواصــفات االداء فــضال عــن التــأثیر فــي 

  )١٥١ ، ١٩٨٧عثمان ، " (سرعة تعلم المهارات الحركیة 
میة البحث والحاجة الیه في محاولة علمیة من خالل تجریب انتقـال اثـر من هنا تكمن اه

التعلم العمودي والعمودي المعكوس في تعلم مهارة الـضرب الـساحق بانواعهـا بـالكرة الطـائرة، ربمـا 
یــساعد فــي تــسهیل وتــسریع عملیــة الــتعلم ویرشــد المدرســین فــي اختیــار المهــارة او الفعالیــة التــي 

  .  وفق مفردات مادة الكرة الطائرة المنهجیة یبدأون بتعلمها على
  

  :  مشكلة البحث ٢ – ١
ًیعد انتقال اثر التعلم احد الشروط االساسیة في العملیة التعلیمیة، وبناء على قواعده یجـب ترتیـب 
المهــارات والفعالیــات الحركیــة حتــى نــضمن االســتفادة مــن قواعــد هــذا االنتقــال فــي تــسریع العملیــة 

مكین الطالب من االستفادة من خبراتـه الحركیـة الـسابقة ، والوصـول الـى مـستوى مـن التعلیمیة، وت
الــتمكن فــي كــل مهــارة حتــى ینتقــل الــى المهــارة التــي تلیهــا باســرع وقــت مــستوفیا جمیــع متطلبــات 
مفــردات المنهــاج الدراســي، ولعبــة الكــرة الطــائرة مــن االلعــاب الجماعیــة التــي تتمیــز بكثــرة مهاراتهــا 

، وتعتمــد فــي اتقانهــا علــى مــدى مــا یتعلمــه ویتقنــه منهــا مهــارة الــضرب الــساحق بانواعــهالحركیــة و
 وذلــك عــن طریــق الــشرح والنمــوذج وعــرض بعــض الوســائل الطالــب مــن مهــارات وقــدرات حركیــة

، وبما ان التعلیم بنظـام الفـصول فـي الجامعـة یعتمـد علـى نظـام )الرسوم والصور الثابتة(التعلیمیة 
 فـــي المهـــارة او الفعالیـــة درجـــة االتقـــانة فـــان هنـــاك وقـــت محـــدد للوصـــول الـــى الـــساعات المعتمـــد

، اذ یـتم بعـدها االنتقـال الـى المهـارة االخـرى وذلـك لوجـود عـدد اتقاندون من المتعلمة او تجاوزها 
ن هنــاك إذ إمعــین مــن المهــارات المقــرر تعلمهــا خــالل الفتــرة الزمنیــة المحــددة لكــل فــصل دراســي، 

خـر، ومـن هنـا نـشأت مـشكلة اقـصر آیـستوفى بـزمن معـین وسـیبنى علیـه منهـاج منهاجا یجب ان 
وقت للتعلم، وال یستطیع المدرس التوقف او اضـافة الكثیـر مـن الـدروس االضـافیة لـضیق الوقـت، 
ولذلك كان ال بد من البحـث عـن وسـائل تعلیمیـة تـسارع عملیـة الـتعلم مـن خـالل مـساعدة الطالـب 

سابقة بالحاضــرة مــسهلة ومــسرعة لعملیــة الــتعلم، ونظــرا لقلــة الدراســات علــى ربــط افكــاره وخبراتــه الــ
واالبحاث التي اتجهت الى مجـال ترتیـب البـدء بـتعلم المهـارات الحركیـة بـالكرة الطـائرة مـن المهـارة 
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الــسهلة الــى الــصعبة وبــالعكس، لــذا ارتــأى الباحثــان البــدء بهــذه الخطــوة لدراســة انتقــال اثــر الــتعلم 
 لــدى طــالب كلیــة التربیــة تعلــم مهــارة الــضرب الــساحق بانواعــهدي المعكــوس فــي العمــودي والعمــو

  .الریاضیة من اجل توظیف نتائج البحث في خدمة العملیة التعلیمیة في مجال لعبة الكرة الطائرة 
  :  اهداف البحث ٣ – ١
الـسهلة الكشف عن انتقال اثر الـتعلم العمـودي باسـتخدام الوسـائل التعلیمیـة مـن المهمـة -١-٣-١

   .  وبالعكس بالكرة الطائرةة في مهارة الضرب الساحق بانواعهالى المهمة الصعب
ـــتعلم العمـــودي والعمـــودي -٢-٣-١ ـــر ال ـــال اث ـــین مجمـــوعتي البحـــث النتق الكـــشف عـــن الفـــروق ب

   .  بالكرة الطائرةة في مهارة الضرب الساحق بانواعهالمعكوس باستخدام الوسائل التعلیمی
  : البحث فرضیتا  : ٤ - ١ 
انتقال اثـر الـتعلم العمـودي باسـتخدام الوسـائل التعلیمیـة افـضل مـن انتقـال اثـر الـتعلم العمـودي -*

   بالكرة الطائرة الساحق بانواعهالمعكوس باستخدام الوسائل التعلیمیة في مهارة الضرب 
لعمـودي  وجود فروق ذات داللة معنویـة بـین مجمـوعتي البحـث النتقـال اثـر الـتعلم العمـودي وا-*

  بــالكرة الطــائرةة فــي مهــارة الــضرب الــساحق بانواعــهالمعكــوس باســتخدام الوســائل التعلیمیــ
   . ولمصلحة المجموعة الضابطة 

  :  مجاالت البحث ٥ – ١
  . جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة / طالب السنة الدراسیة الثانیة :  المجال البشري *
   . ٢٠٠٦ / ٥ / ١٠ ولغایة ٢٠٠٦ / ٣ / ١٠ من ًابتداء:  المجال الزماني *
جامعــة / كلیــة التربیــة الریاضــیة / القاعــة الداخلیــة فــي فـرع االلعــاب الفرقیــة :  المجــال المكــاني *

  .الموصل 
  :  تحدید المصطلحات ٦ – ١
هــو تــأثیر الممارســة الــسابقة لمهــارات حركیــة او مفــاهیم مكتــسبة علــى تعلــم :  انتقــال اثــر الــتعلم -

  )  ٥٩ ، ١٩٨٢الخولي وراتب، . ( جدیدة مهارات
بانــــه اســــتخدام تعلــــم ســــابق او معلومــــات ســــابقة فــــي اداء واجبــــات او ) : Mourice( ویعرفــــه -

  ) .Mourice , 1997 , 10. (مهارات جدیدة 
  . هو االنتقال في التعلم من المهمة السهلة الى المهمة الصعبة :  االنتقال العمودي -
. هو االنتقال في التعلم مـن المهمـة الـصعبة الـى المهمـة الـسهلة : لمعكوس  االنتقال العمودي ا-

  ) ٤ ، ٢٠٠١التكریتي وخویلة، (
هــي المهــارة المتــضمنة لحركــة عــدد قلیــل مــن مفاصــل الجــسم والتــي : الــسهلة ) المهمــة( المهــارة -

  . تتطلب القلیل من التوافق بین االطراف 
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رة التي تتطلب حركة العدیـد مـن اجـزاء الجـسم فـضال عـن هي المها: الصعبة ) المهمة( المهارة -
  ) Schmidt, 1991, 283-287(التوافق خاللها في الوقت نفسه 

. هي اجهزة وادوات ومواد یستخدمها المعلـم لتحـسین عملیـة التعلـیم والـتعلم :  الوسائل التعلیمیة -
  ) .٨٥ ، ١٩٩٨سالمة ، (

  :  مهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة -
ً اجرائیــا بانهــا واحــدة مــن اهــم المهــارات االساســیة الهجومیــة بــالكرة الطــائرة والتــي ونویعرفهــا البــاحث

... تتطلب قدرة عالیة بالتكنیك الحركي ومكونة من عـدة انـواع منهـا المواجـه والخطـاف وبالخـداع 
  .الخ 

  :  االطار النظري والدراسات السابقة -٢
  :  االطار النظري ١ – ٢
  : نتقال  معنى اال*

هو تأثیر الخبـرات والمعـارف الـسابقة فـي تعلـم المهـارات الجدیـدة ، وقـد یكـون هـذا التـأثیر 
  : ل هدفان هما اقتنایجابي او سلبي او صفري، ولال

هــو النقــل الحــادث بــین المهــام لفتــرات متقاربــة كتغیــر المهــارات او المواقــف : ل القریــب اقــتن اال-أ
جزاء صغیرة مـن المهـارات فـي بدایـة البرنـامج التعلیمـي لنقلهـا  المالجل زیادة الدافع، او تع

ــم الحركــات  الــى المهــارات االصــعب واالكثــر خطــورة، كمــا یحــدث فــي الجمناســتك فــي تعل
  . وربطها مع االداة 

هو النقل بـین مراحـل التطـور الحركـي لالنـسان خـالل حیاتـه، فالطفـل یـتعلم : ل البعید اقتن اال-ب
یفیة القفز او الرمي او الركض، وان اكتساب هذه الخبرات وهذا التعلم المهارات الحركیة لك

سیظهر في المستقبل من عمراالنسان الكتساب اشـیاء جدیـدة، ویـسمى بنقـل االحـداث مـن 
  ) .٣٨ ، ٢٠٠٠محجوب ، . (الماضي الى المستقبل 

  :  انواع انتقال اثر التعلم او التدریب *
  :  ویقسم الى االنواع االتیة االنتقال حسب نتیجة التعلم: اوال 

عثمـــان والـــشرقاي (ویحـــدث عنـــدما ییـــسر تعلـــم موقـــف تعلـــم موقـــف اخـــر :  االنتقـــال االیجـــابي -أ
ـــة یـــساعد او یـــسهل اداء او ممارســـة ) ٢٨٧ ، ١٩٧٧، ، او ان اداء عمـــل او مهـــارة معین

ي دون كرة قـدم فـمن  الجري المتعرجمثل ) ١٩٨٧،٣٠٢الشرقاوي، (عمل او مهارة اخرى 
  . مع الكرة في المهمة الثانیة الجري المتعرجالمهمة االولى ثم 

ویحـدث عنـدما یعطـل او یعـوق التـدریب علـى وظیفـة معینـة التـدریب علـى :  االنتقال السلبي -ب
، وممكــن ان یعبــر عنــه بانــه اداء عمــل ) ٢٧٤، ١٩٩٧كراجــة، (وظیفــة معینــة اخــرى ، 

  . لــــــى عمـــــــل اخـــــــر او مهـــــــارة اخـــــــرى معــــــین او مهـــــــارة معینـــــــة ربمـــــــا یتـــــــداخل االداء ع
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دون كرة قـدم فـي المهمـة االولـى ثـم من مثل الركض المستقیم ) ٣٠٢، ١٩٨٧الشرقاوي، (
  .  مع الكرة في المهمة الثانیة الجري المتعرج

ویحــدث اذا كانــت المهــارة التــي ســبق تعلمهــا لــیس لهــا تــأثیر ) : الحیــادي ( االنتقــال الــصفري -ج
، أي اذا لــم یــؤدي الــى تــسهیل ) ١٨٠، ١٩٨٩عبــد الكــریم، (ة ، علــى تعلــم المهــارة الجدیــد

او عرقلة عملیة التعلم نتیجـة لعـدم تـأثیر العمـل االول فـي العمـل الثـاني او نتیجـة لتـساوي 
  ابــــــــو حطــــــــب . (ضها بعــــــــضا عــــــــتقــــــــال الموجــــــــب والــــــــسالب بحیــــــــث یلغــــــــي باثــــــــار االن
لمهمة االولى ثم تعلم مثل تعلم مهارة ضرب الكرة بالرأس في ا) . ٤٣٤، ١٩٨٧وصادق، 

  .مهارة ضرب الكرة الثابتة بالقدم في المهمة الثانیة 
  : االنتقال حسب اتجاه التعلم ویقسم الى نوعین اساسیین هما : ثانیا 

هذا االنتقال للـتعلم یحـدث اذا اسـتخدم المـتعلم مهـارة :  االنتقال االفقي او العرضي او الجانبي -أ
  علـــــــم موقـــــــف جدیـــــــد لـــــــه مـــــــستوى الـــــــتعلم الـــــــسابق مـــــــا كـــــــان قـــــــد تعلمهـــــــا ســـــــابقا فـــــــي ت

كمـا هـو ) Mouly, 1973,12(نفسه ویحتاج المتطلبـات نفـسها مـن حیـث القـدرة او االداء
  . الحال في تعلم رمي القرص ومن ثم تعلم قذف الثقل بطریقة الدوران 

  ســهلةســهل تعلــم مهــارةا ویحــدث هــذا االنتقــال اذ:  االنتقــال الرأســي او العمــودي او الطــولي -ب
الـى ان االنتقـال العمـودي یكـون فقـط عنـدما تكـون ) جانییة( اصعب منها ، اذ یشیر مهارة

سـعودي، (، ) االعلـى(جزءا من المهارة او التعلم الجدید ) االدنى(المهارة المتعلمة السابقة 
ـــة) . ١٣، ١٩٩٦ ـــل ) ٢ ( زنـــةكـــدفع كـــرة طبی ـــةكغـــم ثـــم تعلـــیم دفـــع الثق كغـــم ، او ) ٥(زن

  . كرة الطائرة المصغرة لتعلیم لعبة كرة الطائرة على الملعب الحقیقي استخدام لعبة
  :  الوسائل التعلیمیة *

ق واالدوات واالجهـزة والتنظیمـات المـستخدمة فـي ائـوهي بمعناها الشامل تضم جمیع الطر
نظام تعلیمي بغرض تحقیق اهداف تعلیمیة محددة، اما دور الوسائل التعلیمیة فـي تحـسین عملیـة 

  : تي اآللیم والتعلم فهي على النحو التع
  .  اثراء التعلیم -*
  .  اقتصادیة التعلیم -*
  . استثارة اهتمام الطالب واشباع حاجته للتعلم -*
  .  زیادة خبرة الطالب مما یجعله اكثر استعدادا للتعلم -*
  .  اشتراك جمیع حواس المتعلم -*
  .  تحاشي الوقوع في اللفظیة -*
  . سلیمة تكوین مفاهیم -*
  .  زیادة مشاركة الطالب االیجابیة في اكتساب الخبرة -*
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  . تنویع اسالیب التعزیز التي تؤدي الى تثبیت االستجابات الصحیحة -*
  .  تنویع اسالیب التعلیم لمواجهة الفروق الفردیة بین المتعلمین -*
  .  ترتیب واستمرار االفكار التي یكونها الطالب -*
  )٨٦ -  ٨٥، ١٩٩٨سالمة، . (تكوین االتجاهات الجدیدة  تعدیل السلوك و-*
  :  فوائد الوسائل التعلیمیة *
  .  التأثیر االیجابي والفعال في بناء وتطویر التصور الحركي عند الفرد المتعلم .
والـذي ینـتج اساسـا مـن خـالل ) التكنیـك( التأثیر االیجابي والفعـال فـي مواصـفات االداء الحركـي .

  . في التصور االولي التطور الحادث 
ـــة التعلیمیـــة . ـــي زمـــن العملی ـــأثیر االیجـــابي والفعـــال ف ـــتعلم ( الت  ، ١٩٨٧عثمـــان ، ) . (ســـرعة ال

١٥٣(  
  :  الدراسات السابقة ٢ – ٢
  ) : ١٩٩٦( دراسة عامر محمد سعودي *

  " ثر التعلم في بعض الحركات التمهیدیة على اجهزة الجمناستك أدراسة انتقال " 
ثــر الــتعلم فــي بعــض الحركــات التمهیدیــة علــى أ الــى التعــرف علــى انتقــال هــدفت الدراســة

ــة فــي كلیــة ) ٣٠(اجهــزة الجمناســتك، واشــتملت عینــة البحــث علــى  ــسنة الثانی ــا مــن طــالب ال طالب
طالـب لكـل مجموعـة، وتـم ) ١٥(التربیة الریاضیة بجامعة الموصل، قـسموا الـى مجمـوعتین بواقـع 

في متغیرات العمر والطول والوزن وبعض عناصـر اللیاقـة البدنیـة تحقیق التكافؤ بین المجموعتین 
، ووضـــع الباحـــث برنامجـــا تعلیمیـــا لتنمیـــة المهـــارات الحركیـــة للجمناســـتك  الجمناســـتكالمـــؤثرة فـــي

اسـبوعا، ) ١٢(مستخدما الطریقة الجزئیة باالسلوب المتدرج فـي الـتعلم، اذ اسـتغرق تنفیـذ البرنـامج 
دقیقة، وقد عولجت البیانـات احـصائیا باسـتخدام الوسـط ) ٩٠(ة الواحدة وكان زمن الوحدة التعلیمی

ـــاط البـــسیط والمتعـــدد واختبـــار  ثـــر أومعـــادالت انتقـــال ) ت(الحـــسابي واالنحـــراف المعیـــاري واالرتب
  : التعلم، واستنتج الباحث 

 لـة معنویـة فـي فـن االداء بـین المجمـوعتین ولمـصلحة المجموعـة االولـىال وجود فـروق ذات د-*
  . التي استخدمت حركات تخدم المهمة الثانیة 

لة معنویة في االداء على الحركات االرضیة فیما حققـت المجموعـة ال عدم وجود فروق ذات د-*
  ) .١٩٩٦سعودي ، . (االولى نسب انتقال اكثر من الثانیة 

  ) : ٢٠٠١( دراسة ودیع یاسین التكریتي وقاسم محمد خویلة *
  "ثره في فن اداء قذف الثقل أعمودي والعمودي المعكوس والمتزامن وثر التعلم الأانتقال " 

ثــر الــتعلم العمــودي والعمــودي المعكــوس مــن المهمــة أهــدفت الدراســة الــى معرفــة انتقــال 
ثـر الـتعلم المتـزامن فـي أوبـالعكس وانتقـال ) رمي الرمح(الى المهمة الصعبة ) قذف الثقل (السهلة 
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ــة البحــث مــن طــالب المهمــات المتــشابهة علــى مــستوى فــ ن االداء فــي قــذف الثقــل، وتكونــت عین
طالبـا قـسموا الـى ) ٢٩(والبـالغ عـددهم ، السنة االولى بكلیـة التربیـة الریاضـیة فـي جامعـة الیرمـوك

ــــع  ــــى و ) ١١(ثــــالث مجموعــــات، بواق ــــي المجموعــــة التجریبیــــة االول ــــب ف ــــي ) ١٠(طال طــــالب ف
جموعـة الـضابطة، وتـم تكـافؤ مجموعـات البحـث طـالب فـي الم) ٨(المجموعة التجریبیة الثانیـة و 

في متغیرات العمر والطول والوزن وعناصر اللیاقة البدنیة والحركیة، وقام الباحثان باعـداد برنـامج 
، اذ اسـتغرق تنفیـذ البرنـامج ) رمـي الـرمح وقـذف الثقـل(تعلیمي لتنمیة المهـارات الحركیـة لفعـالیتي 

دقیقــــة لكــــل درس، واســــتخدم ) ٥٠(وس اســــبوعیا وبــــزمن  درةاســــابیع وبواقــــع ثالثــــ) ٨(التعلیمــــي 
الباحثان الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري واالرتباط البـسیط وتحلیـل التبـاین باتجـاه واحـد واقـل 

  : ، واستنتج الباحثان ما یأتي آفرق معنوي ومعادالت انتقال اثر التعلم لمعالجة البیانات احصائی
بدأت بالمهمة الصعبة ثم السهلة افضل انتقال ایجابي لفن اداء  حققت المجموعة االولى التي -*

  . قذف الثقل مقارنة مع المجموعتین الثانیة والثالثة 
ـــذف الثقـــل بـــین مجموعـــات البحـــث الـــثالث -*  وجـــود فـــروق ذات داللـــة معنویـــة فـــي فـــن اداء ق

ریتـــي التك. (ولمـــصلحة المجموعـــة االولـــى التـــي بـــدأت بـــتعلم المهمـــة الـــصعبة ثـــم الـــسهلة 
  ) .٢٠٠١وخویلة ، 

  :  اجراءات البحث – ٣
  :  منهج البحث ١ – ٣

  .  المنهج التجریبي لمالئمته لطبیعة البحث وناستخدم الباحث
  :  مجتمع البحث ٢ – ٣

تم اختیار مجتمع البحث بالطریقة العمدیة من طالب السنة الدراسـیة الثانیـة بكلیـة التربیـة 
طالبــا مــوزعین ) ١٦٤(والبــالغ عــددهم ) ٢٠٠٧ - ٢٠٠٦(الریاضــیة فــي جامعــة الموصــل للعــام 

  . شعب ) ٧(على 
  
  
  
  

  :  عینة البحث ٣ – ٣
 من مجتمع )%٣٣.٥( وبنسبة )د ، و(طالبا یمثلون شعبتي ) ٥٥(تكونت عینة البحث من و

وقد استبعد من العینة الطالب . شعب ) ٧( من اصل  بطریقة القرعة، تم اختیارهم عشوائیاالبحث
. ن، والمؤجلون، وطالب االندیة والمنتخبات الریاضیة والطالب الذین تغیبوا محاضرتینالراسبو

طالبا، قسموا الى مجموعتین متساویتین احداهما ضابطة واالخرى ) ٣٠(فاصبح عدد افراد العینة 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ١٠٥

                                یبین ذلك ) ١ ( رقمطالبا لكل مجموعة والجدول) ١٥(تجریبیة وبواقع 
  )١(رقمالجدول 

  یبین عدد افراد عینة البحث واالسالیب التعلیمیة المستخدمة 
  عدد افراد العینة  المستبعد  عدد الطالب  االسلوب التعلیمي  المجموعة
  ١٥  ١٢  ٢٧  * ص–االنتقال العمودي س  الضابطة

االنتقال العمودي المعكوس ص   التجریبیة
  ١٥  ١٣  ٢٨   س–

  ٣٠  ٢٥  ٥٥  المجموع
  :  تكافؤ مجموعتي البحث ٤ – ٣

  : تیة آلتمت عملیة التكافؤ بین مجموعتي البحث لضبط المتغیرات ا
  . العمر الزمني مقاسا بالسنة -*
  . الطول مقاسا بالسنتیمتر -*
  . الكتلة مقاسة بالكیلو غرام -*

  )٢ ( رقمالجدول
  ر والطول والكتلة یبین داللة الفروق بین مجموعتي البحث في متغیرات العم

  المجموعة  التجریبیة  الضابطة
  -س  المتغیرات

mس   ع-  
mع   

قیمة ت 
  *المحسوبة

  ٠.٥٤  ١.٣٨  ١٩.٨١  ١.٤٩  ٢٠.٣١  سنة/ العمر 
  ٠.٢٥  ٤.١١  ١٦٩.٤  ٤.٢٧  ١٦٩.٨  سم/ الطول 
  ٠.٦١  ٥.٣٢  ٦٦.٤٠  ٦.٣٢  ٦٧.٧٥  كغم/ الكتلة 

  )٢.٠٥) = (٢٨(وامام درجة حریة ) ٠.٠٥ (≤الجدولیة عند نسبة خطأ " ت "  قیمة *
وجود فروق ذات داللة غیر معنویة بـین مجمـوعتي البحـث فـي ) ٢(رقمیتبین من الجدول 

  .مما یشیر الى تكافؤ المجموعتین بتلك المتغیرات ) العمر والطول والكتلة(كل من 
   :لیاقة البدنیة والحركیة  عناصر ال*

  البحــث اسـلوب تحلیـل محتــوى المـصادر العلمیـة ذات العالقـة بموضـوع وناسـتخدم البـاحث
 تعلـم مهـارة الـضرب الـساحق بانواعـهلتحدید عناصر اللیاقة البدنیة والحركیة الخاصة والمؤثرة فـي 

                                         
  .مهارة صعبة = مهارة سهلة ، ص =  س *
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  ١٠٦

  ) Cohan, 1997(، ) ١٩٨٧الكاتــــــــــــب، (، ) ١٩٨٧حــــــــــــسانین، وعبــــــــــــد المــــــــــــنعم، (
وتــم وضــع هــذه العناصــر مــع اختباراتهــا فــي ) ٢٠٠٣ازاد، (، ) ٢٠٠١البنــا، (، ) ١٩٩٨ن، حــس(

 فــي مجــال الكــرة الطــائرة والــتعلم *وعرضــت علــى عــدد مــن المختــصین ) ١ ( رقــماســتبیان الملحــق
  علــــــى العناصــــــر االكثــــــر تكــــــرارا  %) ١٠٠(رائهــــــم بنــــــسبة اتفــــــاق آالحركــــــي وكانــــــت حــــــصیلة 

  : تي آلواختباراتها، وعلى النحو ا
   مـــــن )لـــــسارجنت( وتـــــم قیاســـــها باختبـــــار القفـــــز العمـــــودي : القـــــوة االنفجاریـــــة للـــــساقین -*

  ) .Richard , 1980 , 96(  . الحركة 
كغــم مــن وضــع ) ٣( وتــم قیاســها باختبــار رمــي كــرة طبیــة زنــة : القــوة االنفجاریــة للــذراعین -*

  ) .١٣٦ ، ١٩٩٠عثمان ، . (الجلوس على الكرسي 
   ) ١٥٤ ، ٢٠٠٤البنا ،  (**)٩ ، ٣ ، ٦ ، ٣ ،٩(تم قیاسها بواسطة اختبار  :الرشاقة  -*

  
تــم قیاســها باختبــار یــؤدى مــن وضــع االنبطــاح والیــدان ممــسكتان بمــسطرة : مرونــة االكتــاف  -*

 دون  مــنتكـون موازیـة لـالرض ویقـوم المختبـر برفـع الـذراعین خلفـا الـى اقـصى مـسافة ممكنـة
والجدول ) . ٣٣١، ١٩٧٩حسانین، .(ثبت بالوضع لمدة ثانیتین حدوث انثناء في المرفقین وی

  :  یبین ذلك ) ٣( رقم
  )٣(رقمالجدول 

                                         
  .جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة / خالد عبد المجید. د. م. ا*
  .جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة / لیث محمد داؤد. د. م. ا 
  . جامعة الموصل /كلیة التربیة الریاضیة ) / مدرس المادة(عدنان هادي . م. م 
   .Stage (2)/ مدرب العاب حاصل على شهادة دولیة / السید ابراهیم صالح  
  .مدرب المنتخب العراقي المدرسي للسیدات / السید سعد بهنام  

  
  اختبار خاص في ملعب الكرة الطائرة* *
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  ١٠٧

  یبین داللة الفروق بین مجموعتي البحث في بعض عناصر اللیاقة البدنیة والحركیة المختارة 

  المعالم االحصائیة  التجریبیة  الضابطة
  -س  المتغیرات 

mس   ع-  
mع   

قیمة ت 
  *المحسوبة

  ٠.٢٩  ٤.٢٥  ٣٧.٦٣  ٤.٨٢  ٣٨.١٣  )سم(القوة االنفجاریة للساقین 
  ١.٠٦  ٠.٣٨  ٤.٦٢  ٠.٤٧  ٤.٧٩  )متر(القوة االنفجاریة للذراعین 

  ١.٨٠  ٠.٧٦  ١٣.٤٣  ٠.٢٨  ١٣.٨١  )ث(الرشاقة 
  ٠.٣١  ٤.٠٩  ٣٥.٧٢  ٤.١٧  ٣٦.٢١  )سم(مرونة الكتفین 

  )٢.٠٥)  = (٢٨(وامام درجة حریة ) ٠.٠٥ (≤الجدولیة عند نسبة خطأ "  ت "قیمة * 
وجود فروق ذات داللة غیر معنویة بـین مجمـوعتي البحـث فـي ) ٣(رقمیتبین من الجدول 

  .بعض عناصر اللیاقة البدنیة والحركیة مما یدل على تكافؤ مجموعتي البحث بتلك المتغیرات 
  : تصمیم التجریبي  ال٥ – ٣

تصمیم المجموعات المتكافئة ذات المالحظة (استخدم التصمیم التجریبي الذي یطلق علیه اسم 
وكما هو موضح ) ثر التعلم العمودي والعمودي المعكوس أنتقال إتصمیم (فضال عن ) البعدیة 

الشكل                               ) .١١٢ ، ١٩٨١الزوبعي والغنام ، ) . (١(رقمفي الشكل 
  ) ١(رقم

  یوضح التصمیم التجریبي للبحث
  
  اختبار بعدي  المهمات  المجموعة 

  وسائل تعلیمیة + االنتقال العمودي   ص
   ص-س 

  تحصیل مهاري

  وسائل تعلیمیة + االنتقال العمودي المعكوس   ت
   س-ص 

  تحصیل مهاري

  
  :  وسائل جمع البیانات ٦ – ٣
  . یة  تحلیل محتوى المصادر العلم*
  . االستبیان *
  .  االختبار والقیاس *
  ) . تقویم االداء الفني( المالحظة العلمیة البسیطة *
  : تحدید مهارة الضرب الساحق بانواعه من السهل الى الصعب وبالعكس ٧ – ٣
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  ١٠٨

یتـضمن مهـارة الـضرب الـساحق بانواعـه ) ٢ملحـق ( باعداد استمارة استبیان ونقام الباحث
 فــي مجــال الكــرة الطــائرة والــتعلم الحركــي *م عرضــه علــى عــدد مــن المختــصین بــالكرة الطــائرة وتــ

وذلـــك لوضـــع تسلـــسل لـــتعلم مهـــارة الـــضرب الـــساحق مـــن المهـــارة الـــسهلة الـــى المهـــارة الـــصعبة 
ثـر الـتعلم العمـودي والعمـودي المعكـوس، وكانـت نـسبة اتفـاقهم أوبالعكس، وذلك على وفـق انتقـال 

   :تي آلعلى التسلسل ا %) ١٠٠(
  .  الضرب الساحق بالخداع -*
  .  الضرب الساحق المواجه -*
  .  الضرب الساحق الخطاف -*
  .  الضرب الساحق من المنطقة الخلفیة -*
  .  الضرب الساحق بالدوران -*
  :  البرنامج التعلیمي ٨ – ٣

مطــرود، (مــن خــالل االطــالع علــى عــدد مــن المــصادر العلمیــة واالبحــاث ذات العالقــة 
، قــام ) ٢٠٠٦الدوســكي، (، ) ٢٠٠١البنــا، (، ) ٢٠٠٠الخطیــب، (، ) ١٩٩٨سن، حــ(، )١٩٩٧
 باعــداد برنــامج تعلیمــي علــى ضــوء المــنهج المقــرر مــن الهیئــة القطاعیــة لكلیــات التربیــة ونالبــاحث

الریاضــیة فــي تعلــم مهــارة الــضرب الــساحق بانواعــه بــالكرة الطــائرة، وعلــى وفــق انتقــال اثــر الــتعلم 
فـي مجـال الـتعلم  * المعكوس، وتـم عـرض البرنـامج علـى عـدد مـن المختـصین العمودي والعمودي

ان مــدى صــالحیته، وقــد تــم االخــذ بكافــة المالحظــات یــالحركــي وطرائــق التــدریس والكــرة الطــائرة لب
) ٢(وحدة تعلیمیة، وبمعـدل ) ٢٠(العلمیة التي ابداها المختصین، اذ تكون البرنامج التعلیمي من 

                                         
        
  .جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة / خالد عبد المجید. د. م. ا *

  .جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة / لیث محمد داؤد. د. م. ا
  .جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة ) / مدرس المادة(عدنان هادي . م. م

   .Stage (2)/ مدرب العاب حاصل على شهادة دولیة / السید ابراهیم صالح     
  .للسیدات مدرب المنتخب العراقي المدرسي / السید سعد بهنام     

      
  
  .جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة / خالد عبد المجید. د. م. ا       *

  .جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة / لیث محمد داؤد. د. م. ا
  .جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة ) / مدرس المادة(عدنان هادي . م. م  *  *

   .Stage (2)/ عاب حاصل على شهادة دولیة مدرب ال/ السید ابراهیم صالح     
  .مدرب المنتخب العراقي المدرسي للسیدات / السید سعد بهنام     
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  ١٠٩

دقیقـة للوحـدة التعلیمیـة، حیـث اسـتغرق تنفیـذ البرنـامج ) ٩٠( تعلیمیة لكل مجموعة وبـزمن تینوحد
 ** ، اذ قــــــام مــــــدرس المــــــادة٢٠٠٧ / ٤ / ١ ولغایــــــة ٢٠٠٧ / ٢ / ٢٥من إبتــــــداءاســــــابیع ) ٥(

 وذلك حـسب باعطاء الوحدات التعلیمیة التي كانت متشابهة في المقدمة واالحماء والقسم الختامي
في تسلسل المهـارات مـن الـسهلة  ختالف فكان في القسم الرئیس، اما اال االسبوعيجدول الدروس

  . یوضح ذلك ) ٣(رقمالى الصعبة وبالعكس، والملحق 
  :  التجربة االستطالعیة ٩ – ٣

 علـى عینـة ٢٠٠٧ / ٢ / ١٨قام الباحثان بـاجراء تجربـة اسـتطالعیة یـوم االحـد الموافـق 
طالبــا ) ٢٢( ضـمن التجربــة الرئیـسة للبحـث والبــالغ عـددهم والتـي لـم تــدخل) ز(مـن طـالب شــعبة 

  : وكان الهدف من التجربة ما یأتي 
  .  التأكد من صالحیة الوحدات التعلیمیة ومالئمتها لعینة البحث -١
  .  تالفي االخطاء التي یمكن ان تحدث في اثناء التطبیق ووضع الحلول المناسبة لها -٢
  . واالدوات المستخدمة في البحث  التأكد من صالحیة االجهزة -٣
  .  ضبط الزمن الالزم للوحدات التعلیمیة وعدد التكرارات -٤

وكان من نتائج التجربة االستطالعیة هو تكوین صورة واضحة عن طبیعة العمل وكیفیـة 
  .التطبیق 

  
  :ة  تجربة البحث الرئیس١٠ – ٣

  : تي آلاتیة في تنفیذ البرنامج التعلیمي وكآلتم اتباع الخطوات ا
 تعلیم مجموعتي البحث المادة التعلیمیة نفـسها المـشمولة بالبحـث مـع مراعـاة مبـدأ التـساوي فـي -أ

  . عدد التكرارات عند تعلم المهارات الحركیة قید البحث 
ـــتعلم العمـــودي -ب مـــن المهـــارة الـــسهلة الـــى المهـــارة ( طبقـــت المجموعـــة الـــضابطة انتقـــال اثـــر ال

                          . صور والنماذج والرسومات الخاصة بالمهارة المتعلمة وباستخدام بعض ال) الصعبة
مــن المهــارة الــصعبة الــى ( طبقــت المجموعــة التجریبیــة انتقــال اثــر الــتعلم العمــودي المعكــوس -ج

   رسومات الخاصة بالمهارة المتعلمةوباستخدام بعض الصور والنماذج وال) المهارة السهلة
   فـــــي الكـــــرة اعـــــهطریقـــــة الكلیـــــة فـــــي تعلـــــم مهـــــارة الـــــضرب الـــــساحق بانووتـــــم اســـــتخدام ال

مـن الـصعب تعلـیم حركـة الـضرب الـساحق بـالكرة الطـائرة بطریقـة " انـه ) خیـون(الطائرة، اذ یشیر 
التجزئــة، الن اجــزاء هــذه الحركــة متداخلــة مــن حیــث نقــل القــوى مــن االطــراف الــسفلى الــى الجــذع 

عین ثم الى الكف، ان أي قطع او تجزئة في هذه الحركة سوف وعمل القوس ثم الى الكتف فالذرا
یؤدي الى قطع عملیة النقـل الحركـي ممـا یتطلـب مـن الالعـب اداء مـدة تحـضیریة مغـایرة لمـا هـو 
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" . موجــود لغــرض ایجــاد القــوة الكافیــة لــالداء لتعــویض عملیــة نقــل القــوة مــن الجــذع الــى الكــف 
  ) ٨٦ - ٨٥ ، ٢٠٠٢خیون، (
  
  
  
  : ویم فن االداء المهاري  تق١١ – ٣

 على البناء الظـاهري للحركـة فـي تقـویم فـن االداء المهـاري، اذ تعـد مهـارة وناعتمد الباحث
الضرب الساحق من الحركات الثالثیة والتي تؤدى لمرة واحدة وینتهي واجبها، ولهذه الحركة ثالثة 

عــداد اسـتمارة تقــویم لمهــارة  باون، وبنـاء علــى ذلـك قــام البـاحث)  ختــامي،  رئـیس،تحــضیري(اقـسام 
 فـي مجـال الـتعلم الحركـي والكـرة *الضرب الساحق بانواعه، ثم عرضت على عدد من المختـصین

 ، قــسام مهــارة الــضرب الــساحق بانواعــه، لمــنح الــدرجات لكــل قــسم مــن ا) ٣(رقــمالطــائرة، الملحــق 
  .لنهائیة  على استمارة التقویم بصورتها اونوبعد االخذ بمالحظاتهم اعتمد الباحث

                                                        : االحصائیة المعالجات١٢- ٣
                                                                              :الوسائل االحصائیة * 

  :تیة آلال اثر التعلم ااستخدم الباحثان الوسائل االحصائیة والمعادالت الخاصة بحساب انتق    
  .  الوسط الحسابي -*
  .   االنحراف المعیاري -*
  .  النسبة المئویة -*
 ١٩٩٩التكریتـي، والعبیـدي، . (لمتوسطین غیر مـرتبطین ولعینتـین متـساویتین " ت "  اختبار -*

، ٢٧٩ - ١٠١ . (  
  :  المعادالت الخاصة بانتقال اثر التعلم *
  .  درجة االنتقال المطلق -*
  .  درجة االنتقال النسبي -*

  .  االنتقال عن طریق الضبط -*
  .  االنتقال عن طریق القیاس المتوازن -*
  ) . ٥٣ ، ١٩٩٦سعودي ، . ( االنتقال عن طریق االحتمالیة القصوى -*
  ) .٢٣ ، ١٩٩٨عودة والخلیلي ، . ( حجم االثر النتقال التعلم -*    

  :  عرض النتائج ومناقشتها – ٤
  :  عرض النتائج ١ – ٤
 تعلـم مهـارة الـضرب الـساحق بانواعـهبـین مجمـوعتي البحـث فـي " : ت "  عرض نتائج اختبـار *

  . بالكرة الطائرة 
                                         

  . ن نفسهم السابق ذكرهم في البحث والمختص     *
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  ١١١

  ) ٤ ( رقمالجدول
  یبین داللة الفروق بین مجموعتي البحث في االختبار البعدي 

  في تعلم مهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة
  المعالم االحصائیة  الضابطة  التجریبیة

   عm  -س   عm  -س  ضرب الساحق انواع ال
" ت " قیمة 

  المحسوبة

  * ٣.٤١  ١.٣٣  ٧.٦  ٠.٩٥  ٦.١٣  الضرب الساحق بالخداع

  * ٣.٣٤  ٠.٨٨  ٧.٤  ٠.٤٧  ٦.٥٣  الضرب الساحق المواجه
  * ٢.٦٢  ١.٢٤  ٦.٦  ٠.٦٧  ٥.٦٣  الضرب الساحق الخطاف 

  * ٢.٧٠  ٠.٩٢  ٦.٣٢  ٠.٧٧  ٥.٣٤  الضرب الساحق من الملعب الخلفي 
  * ٥.١٧  ٠.٥٦  ٥.١٧  ٠.٣٦  ٤.٢٩  الضرب الساحق بالدوران

  ) ٢.٠٥=(الجدولیة"ت"قیمة ) ٢٨(وامام درجة حریة) ٠.٠٥(≤معنوي عند نسبة خطأ * 
ین مجمــوعتي البحـــث فـــي وجـــود فـــروق ذات داللــة معنویـــة بـــ) ٤(رقــمیتبــین مـــن الجـــدول 

  .االختبار البعدي في جمیع انواع مهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة 
أي (ولمــصلحة المجموعــة الــضابطة التــي تعلمــت علــى وفــق انتقــال اثــر الــتعلم العمــودي 

" المحـسوبة اكبـر مـن قیمـة " ت " ، اذ كانـت قیمـة ) البدء بتعلم المهارة السهلة ثم المهارة الـصعبة
، وهـذا یحقـق ) ٢.٠٥(والبالغـة )  ٢٨(ودرجة حریة ) ٠.٠٥ (≤لجدولیة عند مستوى داللة ا" ت 

  . صحة الفرض الثاني للبحث 
  
  
  
  
  
ــتعلم العمــودي و* ــائج انتقــال اثــر ال ــضرب   عــرض نت ــي تعلــم مهــارة ال العمــودي المعكــوس ف

  الساحق بالكرة الطائرة 
  

ً االنتقال كان سلبیا في جمیع انواع انتقـال اثـر الـتعلم ، اذ كانـت قـیم ان) ٥(رقمیتبین من الجدول 
وانتقال حجم االثر على التـوالي ) الضبط والمتوازن واالحتمالیة القصوى(االنتقال المطلق والنسبي 

  : وكما یأتي 
  )  ١.١١-) (٦١.٢٥ -) (١٠.٧٠-) (١٩.٣٤ - ) (١.٤٧ -: ( الضرب الساحق بالخداع -*
  ) ٠.٩٩-) (٣٣.٤٦-) (٦.٢٥-) (١١.٧٥-) (٠.٨٧ -: (لساحق المواجه  الضرب ا-*
  ) ٠.٧٨-) (٢٨.٥٣-) (٧.٩٣-) (١٤.٧٠-) (٠.٩٧-: ( الضرب الساحق الخطاف -*
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ــــضرب الــــساحق مــــن الملعــــب الخلفــــي -*   ) ٢٦.٦٣-) (٨.٤٠ -) (١٥.٥١ -) (٠.٩٨-: ( ال
)-١.٠٧ (  

  ) ١.٥٧-) (١٨.٢٢-) (٩.٣٠-) (١٧.٠٢-) (٠.٨٨-( الضرب الساحق بالدوران -*
وهذا یعني ان استخدام االسلوب العمودي النتقـال اثـر الـتعلم باسـتخدام الوسـائل التعلیمیـة 
هــو افــضل مــن االســلوب العمــودي المعكــوس النتقــال اثــر الــتعلم المقــرون بالوســائل التعلیمیــة فــي 

  . االول للبحث بالكرة الطائرة، وهذا یحقق صحة الفرض  جمیع مهارة الضرب الساحق بانواعه
  :  مناقشة النتائج ٢ – ٤

والتـــي تـــم ) ٥ ، ٤ ( المـــرقمینفـــي ضـــوء النتـــائج التـــي تـــم الحـــصول علیهـــا فـــي الجـــدولین
معالجتهــا بالوســائل االحــصائیة المالئمــة لهــا فــضال عــن مقــاییس انتقــال اثــر الــتعلم والتــي تمـــت 

جموعـة الـضابطة التـي تعلمـت معالجتها بحساب معادالت االنتقـال، اذ دلـت النتـائج عـن تفـوق الم
 ونفي انتقال اثر التعلم، ویعزو الباحث) مهارة سهلة ثم مهارة صعبة(على وفق االسلوب العمودي 

سبب ذلك الى ان التعلم باالسلوب العمودي سهل ویسر عملیة انتقـال اثـر الـتعلم االیجـابي بـسبب 
ــة التــي احــدثتها عملیــة التــدرج فــي تعلــم مهــارة الــضرب الــ المهــارة الــسهلة الــى (ساحق مــن الفاعلی

والــذي تمیــز اســتخدامه الــى رفــع مــستوى االداء المهــاري مقارنــة مــع المجموعــة ) المهــارة الــصعبة 
مــن المهــارة الــصعبة الــى المهــارة (التجریبیــة التــي تعلمــت علــى وفــق االســلوب العمــودي المعكــوس 

ل العملیـة التعلیمیـة فـي الكـرة بان مراح) " ١٩٩٨حسن ، (، ویتفق ذلك مع ما اشار الیه ) السهلة
الطـائرة تحتـوي علـى عـدة عناصـر مـن بینهـا اكتـساب المهـارات الحركیـة التـي تحـتم علـى المـدرس 
تعلیم النواحي الفنیة لها والتي تتمثل بتعلیم المهارات بـصورة مبـسطة تبـدأ مـن الـسهل متدرجـة الـى 

حــسن ، " (ج الخــاص بهــا الــصعب وذلــك یــتم عــن طریــق الــشرح الواضــح للمهــارة وعــرض النمــوذ
٢٤ ، ١٩٩٨ . (  

الى ان البدء بتعلم المهارة الـسهلة والنجـاح الـذي تحقـق لـدى المتعلمـین ون ویضیف الباحث
ن الدافعیــة ركیــزة مهمــة مــن إذ إفــي المحــاوالت االولــى اذكــى لــدیهم الدافعیــة لالســتمرار بــاالداء، 

تعــد الطــالب عــن الملــل واالحبــاط الــذي ركــائز االكتــساب المهــاري فــي الوحــدة التعلیمیــة، وبــذلك اب
یقــف عائقــا فــي التقــدم والتحــسن فــي االداء المهــاري كمــا حــصل مــع المجموعــة التــي اســتخدمت 

) رســـوم ، نمـــاذج ، صـــور(االســـلوب العمـــودي المعكـــوس، فـــضال عـــن ان الوســـائل التعلیمیـــة مـــن 
ــد للمهــارة وفــرت للمــتعلم مــصادر متنوعــة مــن المعلومــات التــي ســاعدته علــى الفهــم واال دراك الجی

المتعلمة بكاملها وسهلت علیه استقبال المعلومات وتنظیمها وخزنها واسترجاعها ونقلها من موقف 
الـتعلم الـذي یحـدث عـن طریـق " مـن ان ) الخطیـب ، والخطیـب(الى اخر وهذا یتفـق مـع مـا ذكـره 

ــــــــــــــــــــره الــــــــــــــــــــى  ــــــــــــــــــــال اث ــــــــــــــــــــسهل انتق ــــــــــــــــــــف ی ــــــــــــــــــــام للموق   االدراك الواضــــــــــــــــــــح والفهــــــــــــــــــــم الت
  ) . ٩٥ ، ١٩٨٦الخطیب ، والخطیب ، (جدیدة المواقف ال
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الــــى ان ) ١٩٨٢بــــایر ، (، ) ١٩٨٠ســــمنوف ، (، ) ١٩٧٧شــــنابل ، (ویــــشیر كــــل مــــن 
استخدام الوسائل التعلیمیة المختلفة في العملیة التعلیمیة یجعل عملیة التعلم الحركـي اكثـر فاعلیـة 

 كبیــر، وانــه الــى جانــب تنــشیط وایجابیــة، حیــث یــصبح المــتعلم مــسؤوال ومــشاركا وایجابیــا الــى حــد
عملیــة توصــیل المعلومــات فــان االســتعانة بتلــك الوســائل یــؤدي الــى دفــع عملیــة الــتعلم وتخفــیض 

بـشكل واضـح وتـصبح ) التكنیـك( یتـأثر االداء الحركـي إذ) سـرعة الـتعلم (الفترة الزمنیة الالزمة له 
تعلیمیـة عنـد هـذا الحـد، بـل یتعـدى مواصفات الحركة اكثـر دقـة واتقانـا، وال یتوقـف دور الوسـائل ال

. الى اساس العملیة التعلیمیة وهو التصور الحركي فتعمل علـى بنائـه وتطـویره عنـد الفـرد المـتعلم 
  ) . ١٥٢ ، ١٩٨٧عثمان ، (

الــى المهــارة ) عمــودي( ان عملیــة التــدرج فــي االنتقــال مــن المهــارة الــسهلة ونویــرى البــاحث
ومـساعدا فــي عملیـة اكتــساب خبـرة متدرجــة سـهلت عملیــة كــان عـامال اساســیا ) معكـوس(الـصعبة 

ان المـادة " فـي ) جـابر(انتقال اثر التعلم االیجـابي للمجموعـة الـضابطة، ویتفـق ذلـك مـع مـا ذكـره 
  ) .١٧٣ ، ١٩٧٧جابر ، " (السهلة احسن في االسترجاع من المادة الصعبة 

 ان ونارة الـسهلة، فیـرى البـاحثاما عملیة التدرج في االنتقال من المهارة الصعبة الـى المهـ
ــان المهــارة التــي تعلمهــا مثــل  االنتقــال كــان ســلبیا فــي هــذا النــوع مــن التــدرج، الن المــتعلم شــعر ب

تفوق امكانیاته وقدراته البدنیة والحركیة والمهاریة فـضال عـن ان فـشل ) الضرب الساحق بالدوران(
از بهـا المهـارة ادى الـى عـدم القـدرة علـى االداء المهاري من قبل المتعلم بسبب الصعوبة التي تمتـ

حــذر مــن الزیــادة المفرطــة فــي "الــذي ) Singer(حــدوث انتقــال ایجــابي، ویتفــق ذلــك مــع مــا ذكــره
" صــــعوبة المهــــارة والتــــي تكــــون غیــــر ضــــروریة لتحقیــــق نــــسبة اعلــــى مــــن االنتقــــال الثــــر الــــتعلم 

)Singer, 1975, 448 . (   
مـن العوامـل التـي تـؤدي الـى تـسهیل انتقـال " بانـه ) محجوب(ویتفق الباحثان مع ما ذكره 

اثر التعلم هو االنتقال في التعلم من السهل الى الصعب او المركب، ولكي یكون االنتقال ایجابي 
یجب ان یبدأ بتعلم المهارات االساسیة المختلفة اوال ثم االنتقال الى المیادین التطبیقیة او االنتقـال 

  ) . ٤١ ، ٢٠٠٠محجوب ، " (الى الجوانب االكثر صعوبة 
الى وجود فـروق ) ١٩٩٦سعودي ، (واتفقت هذه النتائج مع ما توصلت الیه نتائج دراسة 

ذات داللــة معنویــة فــي فــن االداء بــین المجمــوعتین ولمــصلحة المجموعــة االولــى التــي اســتخدمت 
والتي ) ٢٠٠١ ، التكریتي ، وخویلة(حركات تخدم المهمة الثانیة، فیما عارضت ذلك نتائج دراسة 

) العمــودي المعكــوس(اشــارت الــى ان المجموعــة االولــى التــي بــدأت بالمهمــة الــصعبة ثــم الــسهلة 
  . حققت افضل انتقال ایجابي في فن اداء قذف الثقل مقارنة مع المجموعتین الثانیة والثالثة 

قارنة مع  هذا التفاوت واالختالف في نتائج الدراسات والبحوث المذكورة مونویعزو الباحث
ما توصلت الیه نتائج الدراسة الحالیة ، الى طبیعة ونوع المهارة المتعلمة ، وهذا یتفق مع ما ذكره 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ١١٤

مـن ان طبیعـة المـادة المتعلمـة ونـوع تلـك المـادة هـي مـن العوامـل ) " محجوب ، ومحمود(كل من 
محمـــود ، (، ) ٤٠ ، ٢٠٠٠محجـــوب ، " (التـــي تـــؤثر علـــى عملیـــة انتقـــال اثـــر الـــتعلم االیجـــابي 

١٥٥ ، ١٩٨٦ . (  
   االستنتاجات والتوصیات – ٥
  :  االستنتاجات ١ – ٥
ـــم الـــصعبة -* ) االنتقـــال العمـــودي ( حققـــت المجموعـــة الـــضابطة التـــي بـــدأت بالمهمـــة الـــسهلة ث

 الـساحق بانواعـهوالمقرون بالوسائل التعلیمیة افـضل انتقـال ایجـابي فـي تعلـم مهـارة الـضرب 
مـــع المجموعـــة التجریبیـــة التـــي بـــدأت بالمهمـــة الـــصعبة ثـــم الـــسهلة بـــالكرة الطـــائرة مقارنـــة 

  . وفي جمیع معاییر انتقال اثر التعلم ) االنتقال العمودي المعكوس(
) العمـــودي المعكـــوس ( حققـــت المجموعـــة التجریبیـــة التـــي بـــدأت بالمهمـــة الـــصعبة ثـــم الـــسهلة .

 فـي تعلـم مهـارة الـضرب الـساحق والمقرون بالوسائل التعلیمیة اكبر قدر من االنتقال الـسلبي
  . بانواعه بالكرة الطائرة وفي جمیع معاییر انتقال اثر التعلم 

 وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة بــین مجمــوعتي البحــث ولمــصلحة المجموعــة الــضابطة التــي -*
  ) .العمودي(بدأت بالمهمة السهلة ثم الصعبة 

  :  التوصیات ٢ – ٥
ـــیم المهمـــات الـــسهلة . وباســـتخدام الوســـائل ) االنتقـــال العمـــودي(ثـــم المهمـــات الـــصعبة  البـــدء بتعل

  . التعلیمیة المساعدة في مهارة الضرب الساحق بانواعه بالكرة الطائرة 
 العمــل علــى ترتیــب المهــارات االساســیة بــالكرة الطــائرة فــي المنــاهج الدراســیة وبــرامج التعلــیم -*

  . ي الثر التعلم حسب صعوبتها لتحقیق اكبر قدر من االنتقال االیجاب
 استخدام الوسائل التعلیمیة لفاعلیتها في عملیة االنتقال الثر التعلم العمـودي عنـد تعلـم بعـض -*

  . المهارات االساسیة بالكرة الطائرة 
  المصادر العربیة واالنكلیزیة

 ، دار المعارف ، ٥علم النفس التربوي ، ط ) : ١٩٨٧(ابو حطب ، فؤاد ، وصادق ، امال  -١
  . ة القاهر

االیقاع الحیـوي وتـأثیره علـى تعلـیم بعـض المهـارات االساسـیة بـالكرة ) : ٢٠٠٣(ازاد ، محمد  -٢
  . الطائرة ، اطروحة دكتوراة غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة صالح الدین 

تــأثیر انتقــال اثــر الــتعلم العمــودي والعمــودي المعكــوس ) : ٢٠٠٤(البنــا ، خالــد محمــد داؤد  -٣
وب بالحقیبــة التعلیمیــة وبــدونها علــى التحــصیل المهــاري لــبعض المهــارات االساســیة المــصح

  .بالكرة الطائرة ، اطروحة دكتوراة غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل 
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  ١١٥

اثــــر اســــتخدام جدولــــة الممارســــة الیومیــــة فــــي اكتــــساب ) : ٢٠٠١(البنــــا ، لیــــث محمــــد داؤد  -٤
 هض االرســاالت الــسهلة والــصعبة بــالكرة الطــائرة ، اطروحــة دكتــوراواحتفــاظ فــن اداء ودقــة بعــ

  . غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل 
التطبیقـــــات االحـــــصائیة ) : ١٩٩٩(التكریتـــــي ، ودیـــــع یاســـــین ، والعبیـــــدي ، حـــــسن محمـــــد  -٥

، جامعــة واســتخدامات الحاســوب فــي بحــوث التربیــة الریاضــیة ، دار الكتــب للطباعــة والنــشر 
  . الموصل 

انتقـــال اثـــر الـــتعلم العمـــودي ) : ٢٠٠١( التكریتـــي ، ودیـــع یاســـین ، وخویلـــة ، قاســـم محمـــد  -٦
والعمودي المعكوس والمتزامن واثره في فن اداء قذف الثقل ، بحث منشور في مجلة الرافدین 

  . ، جامعة الموصل ) ٢٤(، العدد ) ٧(للعلوم الریاضیة ، المجلد 
  ســــــایكولوجیة الــــــتعلم ، دار النهــــــضة العربیــــــة ، ) : ١٩٧٧( الحمیــــــد  جــــــابر ، جــــــابر عبــــــد -٧

  . القاهرة ، مصر 
 ، دار ١ ، ط ١التقویم والقیاس في التربیة البدنیة ، ج ) : ١٩٧٩(حسانین ، محمد صبحي  -٨

  . الفكر العربي ، القاهرة 
یـــة التقــویم والقیــاس فــي الترب) : ١٩٨٧(حــسانین ، محمــد صــبحي ، وعبــد المـــنعم ، حمــدي  -٩

  .  ، دار الفكر العربي ، القاهرة ٢البدنیة ، ط 
ــــــــدریبات الــــــــدفاع ) : ١٩٩٨( حــــــــسن ، زكــــــــي محمــــــــد  - ١٠   الكــــــــرة الطــــــــائرة اســــــــتراتیجیة وت

  .والهجوم ، منشأة المعارف باالسكندریة ، مصر 
ــــــــب ، رداح  - ١١ ــــــــب ، احمــــــــد ، والخطی ــــــــي طــــــــرق ) : ١٩٨٦( الخطی ــــــــة ف   اتجاهــــــــات حدیث

  امعیـــــــــة للبنـــــــــات ، جامعـــــــــة الملـــــــــك ســـــــــعود ،  ، مركـــــــــز الدراســـــــــات الج١التـــــــــدریب ، ط 
  . الریاض 

ـــد عبـــد المجیـــد  - ١٢ ـــب ، خال ـــر اســـتخدام ملعـــب الكـــرة الطـــائرة المـــصغر ) : ٢٠٠٠(الخطی اث
بجرعـــات مختلفـــة فـــي تعلـــم بعـــض المهـــارات االساســـیة وتطـــویر القـــدرات البدنیـــة والحركیـــة 

ة الریاضــیة ، جامعــة الخاصــة بــالكرة الطــائرة ، اطروحــة دكتــوراة غیــر منــشورة ، كلیــة التربیــ
  .الموصل 

التربیـة الحركیـة ، دار الفكـر ) : ١٩٨٢( الخولي ، امین انور ، وراتـب ، اسـامة كامـل ،  - ١٣
  . العربي ، القاهرة 

التعلم الحركي بین المبـدأ والتطبیـق ، مكتـب الـصخرة للطباعـة ) : ٢٠٠٢(خیون ، یعرب  - ١٤
  . ، العراق ، بغداد 
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 اخــتالف موقــع وفتــرة التــدریب الــذهني فــي تعلــم اثــر) : ٢٠٠٦(الدوســكي ، محمــد حــسن  - ١٥
مهارة الضرب الساحق بانواعه بـالكرة الطـائرة ، اطروحـة دكتـوراة غیـر منـشورة ، كلیـة التربیـة 

  .الریاضیة ، جامعة الموصل 
مناهج البحث فـي التربیـة ، ج ) : ١٩٨١(الزوبعي ، عبد الجلیل ، والغنام ، محمد احمد  - ١٦

  .  ، جامعة بغداد  ، مطبعة التعلیم العالي١
ــــي بعــــض الحركــــات ) : ١٩٩٦( ســــعودي ، عــــامر محمــــد  -١٧ ــــتعلم ف ــــر ال دراســــة انتقــــال اث

التمهیدیة على اجهزة الجمناستیك ، اطروحة دكتوراة غیـر منـشورة ، كلیـة التربیـة الریاضـیة ، 
  . جامعة الموصل 

فكــر ،  دار ال٢مــدخل الــى تكنولوجیــا التعلــیم ، ط ) : ١٩٩٨( ســالمة ، عبــد الحــافظ ،  - ١٨
   .االردن 

 ، دار البحــــوث ٣الــــتعلم نظریــــات وتطبیقــــات ، ط ) : ١٩٨٧(الــــشرقاوي ، انــــور محمــــد  - ١٩
  . العلمیة ، الكویت 

، طــرق التــدریس فــي التربیــة البدنیــة والریاضــیة ، منــشأة ) ١٩٨٩(عبــد الكــریم ، عفــاف  - ٢٠
  . المعارف ، االسكندریة 

ــــشرقاوي ، انــــور محمــــد  - ٢١ ــــت) : ١٩٧٧(عثمــــان ، ســــید ، وال علم وتطبیقاتــــه ، دار الثقافــــة ال
  . للطباعة والنشر ، القاهرة 

ـــــــتعلم الحركـــــــي والتـــــــدریب الریاضـــــــي ، ) : ١٩٨٧( عثمـــــــان ، محمـــــــد عبـــــــد الغنـــــــي  -٢٢   ال
  . ، دار القلم للنشر والتوزیع ، الكویت ١ط 

موســـوعة العـــاب القـــوى ، تكنیـــك ، تـــدریب ، تعلـــیم ، تحكـــیم ، مطبعـــة ) : ١٩٩٠ (ــــــــــــــــ - ٢٣
  . دار القلم للنشر والتوزیع ، الكویت الفیصل ، 

االحــــصاء للباحــــث فــــي التربیــــة والعلــــوم ) : ١٩٩٨(عــــودة ، احمــــد ، والخلیلــــي ، خلیــــل  - ٢٤
  . االنسانیة ، دار الفكر ، عمان ، االردن 

الكـــرة الطـــائرة التكنیـــك والتكتیـــك الفـــردي ، مطبعـــة ) : ١٩٨٧(الكاتـــب ، عقیـــل عبـــد اهللا  - ٢٥
  . التعلیم العالي ، بغداد 

 ، دار البـاوزدي للنـشر والتوزیـع ١سیكولوجیة التعلم ، ط ) : ١٩٩٧(راجة ، عبد القادر ك - ٢٦
  . ، عمان ، االردن 

  الــــــــتعلم وجدولــــــــة التــــــــدریب ، مكتــــــــب العــــــــادل للطباعــــــــة ) : ٢٠٠٠(محجــــــــوب وجیــــــــه  - ٢٧
  . الفنیة ، العراق ، بغداد 

مكتبــــة ، ) اســــسه ونظریاتــــه وتطبیقاتــــه(الــــتعلم ) : ١٩٨٦(محمــــود ، ابــــراهیم وجیــــه  - ٢٨
 . االنجلو مصریة ، القاهرة 
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اثــر اســتخدام اســالیب مختلفــة فــي تنظــیم محتــوى مــنهج ) : ١٩٩٧(مطــرود ، حــازم احمــد  - ٢٩
الكــرة الطـــائرة فــي مـــستوى التحــصیل واالحتفـــاظ المعرفــي والحركـــي ، اطروحــة دكتـــوراة غیـــر 

  .منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل 
30- Cohan, Robert (1997) : Power Volley Ball drills, united state volley 

Ball Association, Holleywood , C. A. , U. S. A.  
31- Mouly , George (1973) : Psychology for effective teaching , third 

edition , U. S. A.  
32- Mourice , Taylor , (1997) : Transfer of learning , planning  workplace 

Education programs with active Publication , England. 
33- Richard, H, Cox (1980) : Teaching Volley Ball , Burgess Publishing 

Company, Minesota, U. S. A.    
34-  Schmidt , Richard (1991) : Motor learning and performance from 

principles to practice , Human kinetics champion , illinoes. 
35- Singer, R. A. (1975) : Motor Learning and Human Performance, 2nd 

edition , Macmillar Publishing Company , U. S. A.  
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  )١(الملحق 
  استبیان / م 

  
  .  المحترم ..............................…السید الخبیر 

ال اثر التعلم العمودي والعمودي المعكوس انتق"  باجراء البحث الموسوم ثونسیقوم الباح
  "  باستخدام بعض الوسائل التعلیمیة في تعلم مهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة 

ـــــــتعلم الحركـــــــي والكـــــــرة  ـــــــة فـــــــي مجـــــــال ال ـــــــرة ودرای ـــــــه مـــــــن خب   ونظـــــــرا لمـــــــا تتمتعـــــــون ب
ختباراتهـا وذلـك الطائرة ، یرجى تحدید اهم عناصر اللیاقـة البدنیـة والحركیـة الخاصـة بالبحـث مـع ا

  …  امام العنصر االكثر اهمیة واالختیار المناسب له ، مع التقدیر ) ü(بوضع عالمة 
  االختبار المناسب  العناصر  ت
    .القوة االنفجاریة للذراعین   ١
    .القوة االنفجاریة للرجلین   ٢
    .الرشاقة   ٣
    .مرونة االكتاف   ٤
    .مرونة العمود الفقري   ٥
    .ضلي التحمل الع  ٦
    .الدقة   ٧
    .ذ التوافق   ٨
  

  ونالباحث
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  ١١٩

  )٢(الملحق 
  استبیان / م 

  
  .  المحترم ..............................…السید الخبیر 

انتقال اثر التعلم العمودي والعمودي المعكوس "  باجراء البحث الموسوم ونسیقوم الباحث
  " . ضرب الساحق بالكرة الطائرة باستخدام بعض الوسائل التعلیمیة في تعلم مهارة ال

ولكــونكم مــن ذوي الخبــرة واالختــصاص فــي هــذا المجــال یرجــى التفــضل بتــصنیف مهــارة 
ـــــــــصعبة وبـــــــــالعكس ،    الـــــــــضرب الـــــــــساحق بانواعهـــــــــا مـــــــــن المهـــــــــارة الـــــــــسهلة الـــــــــى المهـــــــــارة ال

  …مع التقدیر 
   

من المهارة السهلة الى   انواع الضرب الساحق  ت
  المهارة الصعبة  

ة الصعبة الى من المهار
  المهارة السهلة

      الضرب الساحق بالخداع   ١
      الضرب الساحق الخطاف   ٢
      الضرب الساحق المواجه   ٣

الضرب الساحق من المنطقـة   ٤
  الخلفیة 

    

      الضرب الساحق بالدوران   ٥
  

   ونالباحث
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  ١٢٠

  ) ٣(ملحق 
  

لمهـارة الـصعبة ، وبـالعكس نموذج للتدرج بتعلیم الضرب الساحق من المهارة السهلة الـى ا
   ) وفقا لتسلسل المهارات قید البحث(باستخدام بعض الوسائل التعلیمیة بالكرة الطائرة 

  دقیقة ) ٧٠: (القسم الرئیس 
  المحتوى  الوقت

  .  اعادة المهارة السابقة    د١٠
  . شرح وعرض المهارة امام الطالب من قبل مدرس المادة     د١٠
  . ر والرسومات الخاصة بالمهارة مشاهدة بعض الصو   د٥
  . اداء المهارة بدون كرة    د٥

 م علـى االرض وترتـد ٢اداء المهارة بكرات على الحائط بحیـث تـضرب علـى بعـد     د٥
  . من الحائط 

 م علـى االرض وترتـد ٣اداء المهارة بالكرة علـى الحـائط بحیـث تـضرب علـى بعـد     د٥
  . من الحائط 

  . دون كرة على الشبكة اداء المهارة ب    د٥
  . اداء المهارة بالكرة مع خفض الشبكة    د٥
  . اداء المهارة مع الزمیل على الشبكة     د٥
  .اداء المهارة مع الزمیل مع رفع مستوى الشبكة    د٥
  . اداء المهارة على الشبكة والضرب على مناطق مختلفة في الملعب     د٥
  . لضرب على مناطق محددة مسبقا اداء المهارة على الشبكة وا    د٥
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