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 مستخلص البحث

لتدريس المهارات ( األنموذج األمثل الواسع ) هدف البحث الى التعرف على تأثير إستراتيجية    

واستنتج الباحث بأن ,  الباتكرة الطائرة للطفوق المعرفية في تعليم مهارتي التمرير واألعداد بال

لتدريس المهارات فوق المعرفية من الطرق التدريسية ( األنموذج األمثل الواسع ) إستراتيجية 

مهارتي التمرير واألعداد و, واألعداد بالكرة الطائرة للطالب الناجحة في تعليم مهارتي التمرير

هذا يتطلب الخيال الواسع في األداء وهذا ما حققته إستراتيجية تحتاج إلى التفكير واإلبداع في التنفيذ و

( األنموذج األمثل الواسع ) إستراتيجية  عتمادواوصى الباحث با, النموذج األمثل الواسع في تعلمها

لتدريس المهارات فوق المعرفية كونها من الطرق التدريسية الناجحة في تعليم مهارتي التمرير 

لغرض نجاح وتعليم وتنمية مهارتي التمرير واألعداد تحتاج إلى , ائرة للطالبواألعداد بالكرة الط

تمرينات التفكير واإلبداع في التنفيذ وكذلك يتطلب الخيال الواسع في األداء وهذا يتم من خالل 

 .إستراتيجية النموذج األمثل الواسع في تعلمها

ع , المهارات فوق المعرفية , مهارتي التمرير إستراتيجية  األنموذج األمثل الواس :الكلمات المفتاحية

 .واألعداد, الكرة الطائرة 
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The effect of the broad model optimization strategy for teaching 

metacognitive skills in teaching passing and numbering skills 

Volleyball for female students 

Dr. Safaa Saeed Mohammed 

General Directorate of Education, Rusafa II - Ministry of Education 

Abstract 

    The aim of the research is to identify the impact of the strategy (the broad 

optimal model) for teaching metacognitive skills in teaching the skills of 

passing and numbers in volleyball to female students, and the researcher 

concluded that the strategy (the broad optimal model) for teaching 

metacognitive skills is one of the successful teaching methods in teaching 

the skills of passing and numbers in volleyball to students And the skills of 

passing and numbers need thinking and creativity in implementation, and 

this requires broad imagination in performance and this is what the strategy 

of the broad optimal model has achieved in its learning, and the researcher 

recommended the adoption of a strategy (the broad optimal model) for 

teaching metacognitive skills as it is one of the successful teaching methods 

in teaching the skills of passing and numbers with the ball The plane for 

students, for the purpose of success, teaching and developing the skills of 

passing and numbers, needs exercises of thinking and creativity in 

implementation, as well as requires a broad imagination in performance and 

this is done through the strategy of the ideal and wide model in its learning. 

Key words: broad optimization strategy, metacognitive skills, passing and 

numbering skills, volleyball. 
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 الفصل األول
 

 :التعريف بالبحث -2

 :مقدمة البحث وأهميته 2-2

شهد عصرنا هذا نهضة علمية واسعة وفق أراء وأفكار علماء متخصصين للنهوض بالمجتمع  من  

 .خالل وضع األسس المتينة لبناء المؤسسات التعليمية والتربوية

لتدريسية للنهوض بالمتعلم وفق كما عملوا في وضع المناهج واألساليب والطرائق التعليمية وا  

 .أسلوب علمي متخصص في مختلف العلوم التربوية والعلمية

وتعد طرائق التدريس هي المرتكز األساسية للنهوض بالمتعلم من خالل التحكم بأفكاره وحركاته  

, ولهذا فان التدريس في التربية الرياضية اليختلف عن باقي العلوم العلمية األخرى من حيث 

خراج ووضع االستراتيجيات التعليمية وفق متطلبات هذا التخصص ونوعية األلعاب الرياضية اإل

 . فيه

لذا فان اختيار إستراتيجية التعلم وطريقة التدريس تعد هي القاعدة األساسية للنهوض بمستوى  

وذج األنم)المتعلم نحو األفضل وخصوصا إذا كانت مختارة بأسلوب علمي دقيق ومنها إستراتيجية 

التي يكون هدفها وغايتها تستند إلى مهارات التفكير العليا وبذلك تقدم حال للتخلص ( األمثل الواسع

من الدور السلبي إلى يؤديه الطالب إلى دور إتقانه لمرحلة اتخاذ القرار وإتقان  المعلومات كما إن 

بالتعليم الذاتي المستمر مدى غاية هذه اإلستراتيجية غايته إعداد جيل من المتعلمين ومفكرين يتصفون 

وبطريقة طبيعية في تدريس ( المهارات والعمليات والعادات العقلية)الحياة وذلك بدمج مجموعة من 

 .مختلف المواد التعليمة وفق أساليب وأدوات وتقنيات وإجراءات واضحة وعملية 

الية في التعلم واألداء وتعد لعبة الكرة الطائرة من األلعاب الرياضية التي تحتاج إلى تقنية ع 

الصحيح لمختلف المهارات األساسية فيها وان استخدام اإلستراتيجية التدريسية الجديدة في تدريس 

مادة مهارات الكرة الطائرة تعد مرحلة مهمة لالرتقاء بلعبة الكرة الطائرة وبناء القاعد األساسية لتعلم 

 .مهاراتها

وى التعلم لألداء المهاري وخصوصا اإلعداد والتمرير ومن هنا تتجلى أهمية البحث في رفع مست

لتدريس ( األنموذج األمثل الواسع ) بلعبة الكرة الطائرة , باإلضافة بيان دور هذه اإلستراتيجية 

 . المهارات فوق المعرفية وقدرة المتعلم في تنفيذ األداء وقدرة المعلم في اختصار الزمن والجهد للتعلم

 :مشكلة البحث 2-0    

وضع اإلستراتيجية الصحيحة لتعلم األداء المهاري بالكرة الطائرة وخصوصا األعداد والتمرير 

 .  يعد مرتكز مهم وأساسي في التعلم الصحيح واالرتقاء بمستوى الطالب بمادة الكرة الطائرة

ومن خالل خبرة الباحث المتواضعة بلعبة الكرة الطائرة وطرائق التدريس ومن خالل المالحظة 

العلمية لمستوى تعلم هاتين المهارتين وجد إنهما تحتاج إلى تعليم بصورة أدق وتفاعل المتعلم مع 

 .تعلمهما إذ إن اغلب أساليب وطرائق تدريس تحتاج الى تطور وحداثة جديدة 

( األنموذج األمثل الواسع ) لذا ارتئ الباحث دراسة هذه المشكلة البحثية وتجريب اإلستراتيجية 

لمهارات فوق المعرفية كونها تساعد المتعلم في فهم وإبداع من خالل المعرفة الصحيح في لتدريس ا

 .تنفيذه مهارتي األعداد والتمرير بالكرة الطائرة

 :أهداف البحث 2-0

لتدريس المهارات فوق المعرفية في ( األنموذج األمثل الواسع ) التعرف على تأثير إستراتيجية  -1

 .واألعداد بالكرة الطائرة للطالبتعليم مهارتي التمرير 

التعرف على الفروق بين نتائج االختبارات القبلية والبعدية في تعليم مهارتي التمرير واألعداد  -2

 .بالكرة الطائرة للطالب
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التعرف على الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في نتائج االختبارات البعدية في تعليم -3

 .عداد بالكرة الطائرة للطالبمهارتي التمرير واأل

 :فروض البحث  2-4

وجود فروق معنوية بين نتائج االختبارات القبلية والبعدية في تعليم مهارتي التمرير واألعداد -1

 .بالكرة الطائرة للطالب

وجود فروق معنوية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في تعليم مهارتي التمرير واألعداد -2

 .ئرة للطالببالكرة الطا

 :مجاالت البحث  2-5 

 .طالبات الصف الثاني متوسط في متوسطة الواحة الخضراء للبنات : المجال البشري  2-5-2

 .ساحة مدرسة متوسط في متوسطة الواحة الخضراء للبنات:  المجال المكاني 2-5-0

 .4/12/2112ولغاية   2/11/2112المدة من :  المجال ألزماني 2-5-0

 انيالفصل الث
 

 :منهجية البحث وإجراءاته الميدانية -0

 : منهج البحث 0-2

( الضتتابطة والتجريبيتتة)استتتخدم الباحتتث المتتنهج التجريبتتي ذو األستتلوب المجمتتوعتين المتكاف تتة  

 .لمالئمة في حل مشكلة البحث وتحقيق أهدافه 

 : مجتمع البحث وعينته 0-0

فتي مدرستة متوستطة الواحتة الخضتراء للبنتات  تم تحديد مجتمع البحث بطالبات الصف الثتاني متوستط

بالطريقة العشوائية ( د -ج) طالبة وتم اختيار شعبتي ( 151)بالطريقة العمدية وبلغ عدد الطالبات فيها 

أيضتا بالطريقتة العشتوائية بحيتث ( ضتابطة وتجريبيتة)طالب وتقسيمهم إلى مجمتوعتين ( 41)وعددهم 

المجموعة الضابطة وبذلك أصبح عدد كل مجموعة (د)بة المجموعة التجريبية وشع(ج)أصبحت شعبة 

 %(. 22.22)طالبا , وبذلك بلغت نسبة العينة من مجتمع البحث ( 21)

بعتتدها تتتم تجتتانس العينتتة داختتل كتتل مجموعتتة وتكتتافؤ المجمتتوعتين فتتي متغيتترات البحتتث قبتتل   

 (:1)الخوض في التجربة الرئيسية وكما في الجدول 
 (2)جدول 

 كافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبيةيوضح تجانس وت

 االختبارات المستخدمة

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

قيمة ت 

 المحتسبة

مستوى 

 ع س الداللة

معامل 

االختال

 ف

 ع س
معامل 

 االختالف

 135.23 سم/ الطول
1..4

5 
1.22 

135.1

2 

1.21

. 
1.241 1.133 

غير 

 معنوي 

 42.1.5 كغم/ الوزن
1..1

. 
1.135 

42.21

5 

1.21

. 
1.521 1.42 

غير 

 معنوي

 21.152 درجة/دقة التمرير
1..5

4 
3.215 

21..4

5 

1.4.

5 
2.212 1.544 

غير 

 معنوي

 35.221 عدد/دقة األعداد 
1.25

. 
4.251 

35.14

5 

1.45

. 
4.124 1.442 

غير 

 معنوي

 2.121(= 1.15)ومستوى ( 31)الجدولية عند درجة حرية ( ت)قيمة 
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 :المعلوماتوسائل جمع  0-0

 :وسائل جمع البيانات 0-0-2

 .المصادر العربية واألجنبية-

 .االختبارات المستخدمة-

 المالحظة العلمية -

 :األجهزة واألدوات المستخدمة 0-0-0

 .ساعة توقيت -

 (21)كرات طائرة عدد -

 ملعب الكرة الطائرة قانوني-

 .ميزان طبي -

 .متر 2شريط قياس طول  -

 الميدانية إجراءات البحث 0-4

 :تحديد متغيرات البحث  0-4-2

تم االعتماد على منهاج الوزاري للصف الثتاني متوستط فتي الكترة الطتائرة  فتي تحديتد المهتارات   

 .األساسية التي سوف يجري عليها التجربة الرئيسة 

 دقة التمرير  -1

 دقة األعداد-2

 :االختبارات المستخدمة 0-4-0

 (2)ة كرة السلة دقة اإلعداد على حلق  0-4-2

 . قياس دقة األعداد من األعلى / الغرض من االختبار 

 . م , كرة طائرة  4برج كرة سلة , مقعد سويدي يوضع إمام برج السلة وعلى بعد / األدوات 

متره علتى حلقتة كتترة  31يقتف المختبتر إمتام المقعتتد الستويدي ويقتوم بتأداء التمريتتر / مواصتفات األداء 

 . الكرة داخل الحلقة من دون مالمستها السلة  على إن تمر 

 نقاط لكل تمريرة صحيحة تدخل فيها الكرة الحلقة من دون مالمستها    4/ التسجيل 

 . نقاط لكل تمريرة صحيحة تدخل فيها الكرة بعد مالمستها الحلقة  3            

 خل الحلقة نقطة واحدة لكل تمريرة صحيحة تالمس فيها الكرة اللوحة وتد             

 (0)( ثانية  03)اختبار تكرار التمرير على الحائط  0-4-0

قياس قدرة المختبر على سرعة التمرير ومقدار تمكنه متن مهتارة التمريتر متن : الغرض من االختبار -

 .االعلى باألصابع 

م من ستطح األرض , ويرستم ( 3)حائط أملس مرسوم عليه خط مواز لألرض وبارتفاع : األدوات   -

 . سم , كرة طائرة , ساعة إيقاف ( 111)خط مواز للحائط على األرض ويبعد عنه بمقدار 

, على ( خط التمرير )سم ( 111)يقف المختبر خلف الخط الذي يبعد عن الحائط : مواصفات األداء  -

, علتى إن يمسك الكرة باليدين إمام الوجه , ثم يقوم بالتمرير تجاه الحائط وأعلتى الختط المرستوم عليته 

إن ترتد لتصل إليه مره أخرى خلف خط التمرير لمتابعة التمرير من االعلى بأصابع اليتدين , ويستتمر 

 . ثانيه ( 31)المختبر في أداء هذا االختبار لمدة 

 . يتم التمرير في جميع فترات األداء من خلف خط التمرير : الشروط  -

 . حائط يجب إن يكون التمرير أعلى الخط المرسوم على ال -

                                                
(1)

القاهرة, مركز : 1ط .األسس العلمية للكرة الطائرة وطرق القياس.  المنعممحمد صبحي حسانين وحمدي عبد  

 . 212, ص.122الكتاب للنشر, 
(2)

بعض المحددات التخصصية  األساسية الشخصية لناش ي الكرة الطائرة في العراق بأعمار .  نوري إبراهيم الشوك  

 . .11, ص 1222, جامعة بغداد , سنة , أطروحة  دكتوراه , كلية التربية الرياضية (  12 – 14)
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 . ثانيه (  31)يبدأ حساب الزمن بداية من التمريرة األولى ولمدة  -

 . يجب عند بداية االختبار مسك الكرة باليدين إمام الوجه ثم أداء التمرير باألصابع -

إذا خرجت الكرة عن الحائط أو المستت الحتائط أستفل الختط المرستوم عليته وارتتدت بطريقته جعلتت  -

فتتي جميتتع هتتذه الحتتاالت علتتى المختبتتر إمستتاك الكتترة .. ريتتر متتن إمتتام ختتط التمريتتر المختبتتر يتتتابع التم

 . ومعاودة البداية بنفس أسلوب بداية االختبار 

 . يجب استخدام مهارة التمرير من االعلى باألصابع دون غيرها من أنواع التمريرات األخرى  -

 ثانية المقررة ( 31)على المختبر التوقف عن األداء فور اإلعالن عن انتهاء  -

 ثانية(  31)تحتسب عدد مرات مالمسة الكرة للحائط خالل الـ / التسجيل  -

وتعد الدرجة النهائية . المقررة لالختبار وال تحتسب إيه محاولة تخالف الشروط السابق ذكرها 

 .  3× للمختبر هي عـدد المحاوالت الصحيحة في الثالثين ثانيه 

لكرات الممررة في بداية االختبتار أو التمريترة التاليتة لكتل توقتف نتيجتة ويجب مالحظة عدم احتساب ا

 . لخطأ قام به المختبر 

  :التجربة االستطالعية  0-4-0

علتتى عينتة متن نفتس الطلبتة وذلتتك   2/11/2112أجترى الباحتث التجربتة االستتطالعية  بتتاري    

ا لتتدى إفتتراد العينتتة والتكتترارات لتقنتتين حمتتل التمتتارين المستتتخدمة وتطبيقهتتا ومعرفتتة متتدى صتتعوبته

المطلوبة والزمن المستغرق لتطبيق البرنامج كلك معرفة مستوى الالعبين لغرض توحيدهم في تطبيق 

 .التمرينات بنفس المستوى

 :التجربة الميدانية0-5

 : االختبارات القبلية 0-5-2

 11/2112/.أجريت االختبارات القبلية بتاري    

 :لمعتمدة طريقة التدريس ا 0-5-0

قتتام الباحتتث بدعتتداد تمرينتتات لمهتتارتي دقتتة التمريتتر واألعتتداد وبرمجهتتا داختتل وحتتدات تعليميتتة    

لتتتدريس المهتتارات فتتوق ( األنمتتوذج األمثتتل الواستتع ) ضتتمن تعلتتيم المهتتارات األساستتية إستتتراتيجية 

 .المعرفية والتي تعتمد على التغذية والتعليم الذاتي 

تطبيق وتم وتم إعطاء التمرينات التعليمية على بعد شرحها وإعطاء نموذج لتعليم األداء الصحيح,  

وبدا تطبيق . ولمدة ثمان أسابيع ضمن(( 1)انظر ملحق )البرنامج خالل درس كامل وبأقسامه الثالثة 

 3/12/2112وانتهى تطبيقه بتاري    1/11/2112البرنامج  بتاري  

 : بعديةاالختبارات ال 0-5-0

 4/12/2112أجريت االختبارات البعدية بتاري  

 : الوسائل اإلحصائية 0-6

 :بالمعالجات اإلحصائية وإليجاد ما يلي( spss)استخدام نظام 

 االنحراف المعياري -2الوسط الحسابي-1

 للعينات المترابطة( ت)اختبار -4معامل االختالف -3

 .م ويةالنسبة ال-2للعينات المستقلة ( ت)اختبار -5
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 الفصل الثالث
 :عرض  النتائج وتحليلها ومناقشتها  -0

 (0)جدول 

 القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة في االختبارات المستخدمة  المهارية المستخدمة(ت)يوضح قيم 

 االختبارات المهارية 
الخطاء  البعدي القبلي

 القياسي

قيمة ت 

 المحتسبة

مستوى 

 الداللة
 ع س ع س

 معنوي 12..2 1.512 1.2.1 22.45 54..1 21.152 درجة/دقة التمرير

 معنوي 4.522 1.212 2.214 4..31 .1.25 35.221 عدد/دقة األعداد 

 00310(= 3035)وتحت مستوى ( 21)الجدولية عند درجة حرية ( ت)قيمة 

 (0)جدول 

 المهارية المستخدمة القبلية والبعدية للمجموعة والتجريبية في االختبارات(ت)يوضح قيم 

 االختبارات المهارية
الخطاء  البعدي القبلي

 القياسي

قيمة ت 

 المحتسبة

مستوى 

 الداللة
 ع س ع س

 معنوي 3.13 1.112 1.11 21..2 1.4.5 45..21 درجة/دقة التمرير

 معنوي 2.125 1.221 2.12 41.12 .1.45 35.145 عدد/دقة األعداد 

 00310(= 3035)وتحت مستوى ( 21)جة حرية الجدولية عند در( ت)قيمة 

 (4)جدول 

 البعدية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبارات المهارية المستخدمة( ت)يوضح قيم 

 االختبارات المهارية
قيمة ت  المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

 المحتسبة

مستوى 

 ع س ع س الداللة

 معنوي  1.133 1.11 21..2 1.2.1 22.45 درجة/دقة التمرير

 معنوي 2.252 2.12 41.12 2.214 4..31 عدد/دقة األعداد 

 00121(= 3035)وتحت مستوى ( 03)الجدولية عند درجة حرية ( ت)قيمة 

تبين لنا أن المجموعتين الضابطة والتجريبية قد ( 4)و( 3)و( 2)من خالل مالحظة الجداول    

ري وخصوصا مهارتي التمرير واالعداد بالكرة الطائرة  , إذ كانت قيم حصل تعلم في األداء المها

المحتسبة في االختبارات البعدية أفضل من قيمتها في االختبارات القبلية وهذا يدل على وجود ( ت)

 .فروق معنوية بين االختبارين  

وانتظام العينة في  وبالنسبة للمجموعة الضابطة فقد جاء تعلمها إلى استخدام التمرينات المناسبة 

التطبيق واستمرارهم في درس التربية الرياضية أي التدريب المتواصل وهذا بالتأكيد يساعد على 

إن نجاح الرياضي الحقيقي يكون من خالل الجمع بين المعرفة والممارسة "" التطور والتحسن 

التي تخص اللعبة  للنشاط وانه من الضروري أن يلم كل رياضي بالمعلومات والمعارف الرياضية

التي يمارسها وأنه ليس من المعقول إن يمارس الفرد النشاط وبثقة من دون ذخيرة من المعارف 

 .(1)"تساعده على ذلك وقد يكون الجانب المعرفي البعد الحاسم بين فرد وأخر

ة التنظيم الجيد للدرس ساهم في اكتساب التالميذ القدر( "1221)كما تشير عنايات محمد احمد  

 (2)".على معايشة الدرس وفهمه وتعديل سلوكهم بحيث يكتسبوا معايير سلوكية مرغوب فيها 

وبالنسبة للمجموعة التجريبية جاء تعلمها وتنمية مهارتي التمرير واإلعداد نتيجة استخدام  

ى اإلستراتيجية الصحية  والتي تفوقت فيها هذه المجموعة الن هذه اإلستراتيجية حديثة ومتطورة لد

الطالبات التي زاد تفاعلهن فيها  وازداد حماسهن وأضيف لذلك أنها من االستراتيجيات التي تعطي 

توليد , المقارنة , التساول ) للطالب دورا ايجابيا وتجعله يستعمل مهارات التفكير الستة وهي 

                                                
(1)

 .12ص,2111,, القاهرة , مركز الكتاب والنشر 1ط:  المعرفة الرياضية. أمين الخولي ومحمود عنان  
(2)

 .22, ص1221دار الفكر العربي , القاهرة,,: منهاج وطرق تدريس التربية البدنية. عنايات محمد احمد فرج  



 

 

 

 
 
 

 

70 

 P- ISSN:2074 – 9465  (72) لىإ( 63) ص من الصفحات
E-ISSN:2706-7718                                 

 (03/6/0302) نيالثاني والعشر العدد  –خامس المجلد ال –رياضية مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية وال

يد حميد خضير عباس و مج)ويتفق معي (. اتخاذ القرار , حل المشكالت , التنبؤ , االحتماالت 

 . (3)"حينما درس هذه اإلستراتيجية واستنتج بأنه حسنت من التحصيل المعرفي للطلبة( " 2113

(. التكتيكات)المنحنى والخطة واإلجراءات والمناورات " كما تعتبر هذه اإلستراتيجية هي  

ما هو عقلي والطرق واألساليب التي يتبعها المعلم للوصول إلى مخرجات أو نواتج تعلم محدودة منها 

 .(4)" أو اجتماعي أو نفسي حركي أو مجرد الحصول على معلومات

وجاءت تطور المجموعة التجريبية في تعلم وتحقيق االنجاز باألداء المهاري بالتمرير  

واألعداد نتيجة استخدام طريقة التدريس الصحيحة والحديثة إذ  ترمي هذه الطريقة واإلستراتيجية 

بدال من , وبنحو ناقد ومبدع , ألعداد جيل واع يفكر بطريقة شمولية , إنتاجه تحسين التعليم و"إلى 

إن يتلقى المعلومة وال يتفاعل معها وال يعرف كيف حلها ومن مميزاتها السهولة والدقة في 

لمجموعة أفكار وأس لة منظمة يتبعها المعلم عند تدريسه لمهارات التفكير اإلبداعي , التفاصيل 

 .(1)"والناقد 

كما نجاح هذه اإلستراتيجية نتيجة تنظيم خطوات العمل وتطبيق التمرينات التعليمية باألسلوب  

مجموعة من الخطوات اإلجرائية تتم خالل الوحدات التعليمية " بأنها ( طيبه حسين)الصحي إذ ترى 

األداء  وتنفذ بشكل منظم ومتسلسل بغرض تحقيق األهداف التعليمية وتوجه مسار عمل الطالب أثناء

 . (2)" والمدرس أثناء التدريس

 الفصل الرابع
 :االستنتاجات والتوصيات -4

 :االستنتاجات 4-2

لتدريس المهارات فوق المعرفية من الطرق التدريسية ( األنموذج األمثل الواسع ) إستراتيجية  -1

 .الناجحة في تعليم مهارتي التمرير واألعداد بالكرة الطائرة للطالب

التمرير واألعداد تحتاج إلى التفكير واإلبداع في التنفيذ وهذا يتطلب الخيال الواسع في مهارتي  -2

 .األداء وهذا ما حققته إستراتيجية النموذج األمثل الواسع في تعلمها

 :التوصيات 4-0

لتدريس المهارات فوق المعرفية كونها من الطرق ( األنموذج األمثل الواسع ) إستراتيجية اعتماد  -1

 .تدريسية الناجحة في تعليم مهارتي التمرير واألعداد بالكرة الطائرة للطالبال

لغرض نجاح وتعليم وتنمية مهارتي التمرير واألعداد تحتاج إلى تمرينات التفكير واإلبداع في  -2

التنفيذ وكذلك يتطلب الخيال الواسع في األداء وهذا يتم من خالل إستراتيجية النموذج األمثل الواسع 

 .ي تعلمهاف

ضرورة إجراء بحوث أخرى على طرق تدريس أخرى لبيان أهميتها في التعلم ورفع المستوى  -3

 .للمهارات األساسية بالكرة الطائرة للطلبة

 

 

 

 

 
                                                

(3)
في تحصيل طالب الخامس ( SOWM)ريس التاري  على وفق استراتيجية اثر تد. خضير عباس ومجيد حميد  

 .143ص, 2113, المجلد الثاني ( 215العدد)مجلة األستاذ :   األدبي
(4)

 151, ص2111القاهرة , دار الفكر العربي , :   إستراتيجية التعلم والتعليم في الطفولة المبكرة.  هدى الناشف  
(1)

 .13ص,  2111:   مصدر سبق ذكره.  لي الدليمي عبد الرحمن الهاشمي وطه ع 
(2)

تأثير إستراتيجيتي المجاميع المرنة والممارسة الموجهة في تعليم بعض المهارات .  طيبة حسين عبد الرسول  

كلية , جامعة البصرة ,رسالة ماجستير غير منشورة :  األساسية والمعرفة الخططية في كرة القدم النسوية للصاالت

 .  45ص, 2114, البدنية وعلوم الرياضة التربية 
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 المصادر
 .2111,.مركز الكتاب والنشر. القاهرة .  1ط:  المعرفة الرياضية. أمين الخولي ومحمود عنان -1

ر إستراتيجيتي التعلم المبرمج والتعاوني في التحصيل المعرفي وتعلم تأثي: حسين فرحان فرج -2

مهارة اإلرسال المواجهة من األعلى واستقباله للطالب بالكرة الطائرة أطروحة دكتوراه غير 

 .2111منشورة , جامعة بابل , كلية التربية الرياضية ,

 في تحصيل ( SOWM)يجية اثر تدريس التاري  على وفق استرات. خضير عباس ومجيد حميد -3

 .2113, المجلد الثاني ( 215العدد)مجلة األستاذ :  طالب الخامس األدبي 

تأثير إستراتيجيتي المجاميع المرنة والممارسة الموجهة في تعليم .  طيبة حسين عبد الرسول -4

ستير غير رسالة ماج:  بعض المهارات األساسية والمعرفة الخططية في كرة القدم النسوية للصاالت

 .2114, كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة , جامعة البصرة ,منشورة 

دار المناهج :   استراتيجيات حديثة في فن التدريس. عبد الرحمن الهاشمي وطه علي الدليمي -5

 . 2111, عمان , للنشر 

بي , دار الفكر العر: منهاج وطرق تدريس التربية البدنية. عنايات محمد احمد فرج -2

 .1221القاهرة,,

, النجف , دار الضياء للطباعة 1ط:  استراتيجيات التعلم التعاوني .  محمود داود الربيعي -.

 . 2111والتصميم , 

: 1ط :األسس العلمية للكرة الطائرة وطرق القياس.  محمد صبحي حسانين وحمدي عبد المنعم-1

 ..122القاهرة, مركز الكتاب للنشر, 

بعض المحددات التخصصية  األساسية الشخصية لناش ي الكرة الطائرة .  الشوك نوري إبراهيم -2

سنة , أطروحة  دكتوراه , كلية التربية الرياضية , جامعة بغداد , (  12 – 14)في العراق بأعمار 

1222 . 

ربي , القاهرة , دار الفكر الع:  إستراتيجية التعلم والتعليم في الطفولة المبكرة .  هدى الناشف -11

2111. 

11-www. http: nctt'net lessonsarticles'html# lessons. 
 (2)ملحق 

 (من الوحدات التعليمية لإلستراتيجية المستخدمة)نموذج 

 تعلم مهارتي التمرير واألعداد: األول              هداف الوحدة التعليمية: األسبوع 

      2: الوحدة التعليمية

 المالحظات التكرارات اصيل والتمريناتالتف الزمن أقسام الوحدة

   اإلحماء الخاص-اإلحماء العام -تسجيل الحضور دقيقة 25 القسم التمهيدي

 :القسم الرئيسي

 التعليمي-2

 

 

 

 

 التطبيقي-0

 دقيقة 35

 دقيقة 05

 

 

 

 

 دقيقة 53

 شرح مهارتي استقبال التمرير واإلعداد

لحائط أداء تمرير بالكرة على مربعات ملونه على ا-2

كل مربعين بلون ويطلب من الطالب األداء على نووع 

 .واحد فقط

أداء إعداد بالكرة على دوائر بإحجام مختلفة على  -0

الحووائط كوول مووربعين بلووون ويطلووب موون الطالووب األداء 

 .على نوع واحد فقط

أداء مهووارة الضووورد األعووداد بوووين فووريقين علوووى  -0

القورار  الشبكة مكونة من ثالثوة ضود ثالثوة موع اتخواذ

 .الصحيح في األداء المنفذ

يقسووووم المعلووووم الطووووالد إلووووى مجموووووعتين وكوووول  -4

تووؤدي المجموعووة التمريوور ( 0)مجموعوة مكووون موون 

 .واألعداد على شكل منافسة

 

23×0 

 

 

23×0 

 

 

4×4 

 

 

3×4    

 

   تهدئه وتنفس وإعطاء واجبات دقيقة23 القسم الختامي
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