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 مستخلص  البحث 
هدف البحث الى التعرف على اثر اسلوب اللعب المباشر واالسلوب المتبع في تطوير القدرة   

 بالكرة الطائرة لطالب المرحلة االعدادية .  العقلية العامة وتعلم مهارتي استقبال االرسال واالعداد
معرفة اي االسلوبين كان االفضل في تطوير القدرة العقلية العامة وتعلم مهارتي استقبال االرسال 

 واالعداد  بالكرة الطائرة لطالب المرحلة االعدادية.
المتكافئتين وقد استخدم الباحثان المنهج التجريبي باستخدام التصميم التجريبي للمجموعتين 

الضابطة والتجريبية ذات االختبارين القبلي والبعدي عشوائية االختبار ، ولغرض التحقق من افراد 
مجموعتي البحث يقفو على خط شروع واحد بالمستوى المهاري الختبارات البحث فقد اجرى الباحث 

البحث على طالب التكافؤ بين مجموعتي البحث باستخدام الوسائل االحصائية المناسبة، واجري 
محافظة االنبار البالغ عددهم  –الصف الخامس االعدادي في اعدادية هيت للبنين بقضاء هيت 

( اما عينة البحث فقد اختيرت عشوائيًا اذ تمثلت 2017-2016( طالبا للعام الدراسي )125)
( طالبًا 20المجموعة التجريبية بطالب الصف الخامس العلمي االحيائي شعبة)أ( البالغ عددهم )

( 20واخرى ضابطة تمثلت بطالب الصف الخامس العلمي االحيائي شعبة )ب( البالغ عددهم )
( طالبًا من المجموعة التجريبية لمشاركتهم 6( طالبًا من المجموعة الضابطة و)6طالبًا وتم استبعاد )

النسبة المئوية ( طالبًا لكل مجموعة وبذا تكون 14في التجربة االستطالعية واصبح عدد العينة )
 %( من مجتمع البحث . 22.4لعينة البحث )

ومن خالل النتائج التي حصل اليها الباحثان إستنتجا ان اسلوب اللعب المباشر كان له 
االثر االيجابي في تعلم المهارات قيد الدراسة وتطوير القدرة العقلية العامة ،  وأوصى  ضرورة 

مهارات الكرة الطائرة لما له من اثر ايجابي في تطوير  استخدام اسلوب اللعب المباشر في تعلم
 القدرة العقلية . 
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ABSTRACT 

The research was conducted on the fifth grade preparatory students in Hit 

High School for Girls in Het province - Anbar governorate (125) students 

for the academic year (2016-2017). The sample of the research was chosen 

randomly. The experimental group consisted of (5) (20) students and other 

officers were students of the fifth row of biological sciences (B) (20) 

students and was excluded (6) students from the control group and (6) 

students from the experimental group to participate in the pilot experiment 

and the number of sample (14) For each group and thus the percentage of 

the research sample (22.4%) of the research community . 

The research aims at: 

- The impact of the method of direct play and the method used in the 

development of general mental ability and learn the skills of receiving the 

delivery and preparation of volleyball for students in the preparatory stage. 

- Which method was the best in the development of general mental ability 

and learn the skills of receiving the transmitter and preparing volleyball for 

junior high school students. 

The researcher used the experimental method using the experimental design 

of the two control and experimental groups with the pre-test and the random 

test. For the purpose of verifying the members of the two research groups, 

they are placed on a single line of skill level for the research tests. The 

researcher conducted the equivalence between the two research groups 

using the appropriate statistical means. The results obtained by the 

researcher concluded that the method of direct play had a positive effect on 

learning the skills under study and developing the ability In general, the 

researcher recommends the use of the method of direct play in learning the 

skills of volleyball because it has a positive impact in the development of 

mental ability. 
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 الفصل األول
 التعريف بالبحث  -1
 مقدمة البحث وأهميته 1-1

رائق ساهم التطور العلمي  الكبير الذي شهده العالم في اآلونة األخيرة في إيجاد أساليب وط      
تعليمية ساعدت في التسريع من عملية التعلم، وقد َصبَّ هذا في تطوير المستوى العلمي والذي 
انعكس على جميع الميادين المختلفة ومنها الميدان الرياضي مما ساعد في تحقيق االنجازات الكبيرة 

ضي بطرائقه وأساليبه التي جاءت نتيجة التخطيط العلمي السليم والدقيق لوسائل التعلم والتدريب الريا
المختلفة ، ومما الشكَّ فيه أنَّ لعبة الكرة الطائرة قد أخذت نصيبًا ومكانة متميزة في هذا التطور 
العلمي الميداني؛ لذا فقد حازت على اهتمام الكثير من المتابعين لمختلف النشاطات الرياضية، وهذا 

فاصيلها؛ ولهذا فقد انتشرت انتشارًا كبيرًا ما دفع الكثيرين لمتابعة هذه اللعبة والبحث في أدق ت
وأجتذبت ميول الكثيرين إليها .فضال عن دخولها ضمن مفردات درس التربية الرياضية في المدارس 
اذ تعد من األلعاب األساسية في مؤسساتنا التربوية يمارسها الطالب والطالبات وتدخل ضمن منهاج 

 المسابقات على مستوى المدارس ، 
تار الباحث اسلوب اللعب المباشر الذي هو احد االساليب الفعالة التي تدفع المتعلم الى لذلك اخ

التفاعل مع الدرس كما ويعطي هذا االسلوب اثارة وشوق للمتعلم عن طريق التعلم باللعب مباشرة 
اظ واشراك اكثر من حاسة مما يؤدي الى تطوير القدرات العقلية لدى المتعلمين وزيادة كمية االحتف

بالتعلم وبنفس الوقت يحقق لنا اهداف الدرس التربوية والتعليمية والترويحية ، وبهذا يصل المتعلم 
الى معرفة اين ومتى وكيف يستخدم المهارات الحركية التي تعلمها ومن اي موقع . وتشير دراسة 

داء مهارتي ( " ان اسلوب اللعب المباشر له اثر ايجابي في مستوى ا 2009)مجاهد حميد رشيد ، 
هذا ما دعا الباحث الى دراسة اثر اسلوب اللعب المباشر في  (1) الضرب الساحق وحائط الصد" 

تطوير القدرات العقلية العامة وتعلم بعض المهارات االساسية بالكرة الطائرة لطالب الخامس 
 االعدادي. 

 مشكلة البحث  1-2   
ان بعض الطالب قليلي التفاعل عند تنفيذ درس نظرا لما نشاهده ونلمسه على الواقع من        

التربية الرياضية لعدم اعطاء الطالب الوقت الكافي والفرصة لتحويل ما سمعه من مادة نظرية الى 
واقع على ارض الملعب واخراجه من االسلوب التقليدي المتبع الذي يؤدي الى عدم الرغبة والميل 

                                                 

النمذجة الحسية في مستوى األداء واللعب واالحتفاظ لمهارتي الضرب مجاهد حميد رشيد : تأثير اللعب المباشر على وفق تفضيل  (1)
  . 193ص 2009الساحق وحائط الصد بالكرة الطائرة ، أطروحه دكتوراه ، كلية التربية الرياضية ، جامعة بغداد ، 
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ا ما يبطئ  ويقلل عند الطالب التطور العقلي ويأخر لممارسة انشطة درس التربية الرياضية وهذ
تعلم المهارات بصورة سريعة ومتقنه ، وهذه هي مشكلة البحث لذلك ارتأى الباحث وضع منهاج 
تعليمي يتضمن وحدات تعليمية بأسلوب اللعب المباشر وللمهارات قيد الدراسة والتي من وجهة نظر 

 ة ومستوى االداء المهاري للمهارات قيد الدراسة  .  الباحث ستعمل على تطوير الجوانب العقلي
 
 أهداف البحث 1-3

 يهدف البحث إلى:
. التعرف على  أثر أسلوب اللعب المباشر واألسلوب المتبع في تطوير القدرة العقلية العامة وتعلم 1

 مهارتي استقبال االرسال واالعداد بالكرة الطائرة لطالب المرحلة االعدادية . 
ة اي األسلوبين كان األفضل في تطوير القدرة العقلية العامة وتعلم مهارتي استقبال . معرف2

 االرسال واالعداد بالكرة الطائرة لطالب المرحلة االعدادية .
 فرضيتا البحث  -1-4

هناك فروق دالة احصائيًا بين نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعتين الضابطة والتجريبية  .1
 ت البحث التابعة .في متغيرا

هناك فروق  دالة إحصائيًا بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبارات البعدية في    .2
 في متغيرات البحث التابعة  .

 مجاالت البحث  1-5
 طالب الصف الخامس االعدادي في اعدادية هيت للبنين . المجال البشري :  1-5-1
  . 2016/ 12/  12إلى  2016/  11/   22للمدة من المجال الزماني :  1-5-2
 ملعب الكرة الطائرة في اعدادية هيت للبنين. المجال المكاني :  1-5-3
 

 الفصل الثاني
جراءاته الميدانية  -2  منهجية البحث وا 
 منهج البحث  2-1

استخدم الباحث المنهج التجريبي؛ وذلك لمالءمته وطبيعة مشكلة البحث باستخدام التصميم 
بي للمجموعتين المتكافئتين الضابطة والتجريبية ذات االختبارين القبلي والبعدي عشوائية التجري

 االختيار   .
 مجتمع البحث وعينته  2-2
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تّم اختيار مجتمع البحث بالطريقة العمدية إذ تمّثلت بطالب الصف الخامس االعدادي في     
( طالبًا للعام الدراسي 125ددهم )اعدادية هيت للبنين بقضاء هيت محافظة االنبار البالغ ع

بطالب  (،اما عينية البحث فقد اختيرت عشوائيًا اذ تمثلت المجموعة التجريبية2016-2017)
( طالبا ، واخرى ضابطة تمثلت 20الصف الخامس العلمي االحيائي شعبة )أ( البالغ عددهم )

( 6طالبا وتم استبعاد )( 20بطالب الصف الخامس العلمي االحيائي شعبة )ب( البالغ عددهم )
( طالب من المجموعة التجريبية لمشاركتهم في التجربة 6طالب من المجموعة الضابطة و)
( طالبا لكل مجموعة . وبذا تكون النسبة المئوية لعينة 14االستطالعية واصبح عدد العينة )

 %( من مجتمع البحث. 22.4البحث هي )
  علومات اجهزة وادوات البحث ووسائل جمع الم  2-3

( ،كامرا فديوية يابانية نوع  CASIO( ،حاسبة يدوية نوع )  DELL)حاسوب شخصي نوع )
 (SONY( عدد )5( ،ساعة الكترونية ،ملعب الكرة الطائرة قانوني ،كرات طائرة عدد )2 ، )

( ، استمارة لتسجيل وتفريغ البيانات ،شريط قياس ، ميزان طبي ، المصادر ACMEصافرة نوع )
 ة واألجنبية( .العربي

 اختبار القدرة العقلية العامة  2-4
 اختبار القدرة العقلية العامة اسم االختبار : 
 ( . 18-17: قياس القدرة العقلية العامة للطالب الخامس االعدادي لالعمار ) هدف االختبار 
 مواصفات االختبار: 

   -يعد االختبار مؤشرًا جيدًا للقدرة العقلية العامة.
ن جزأين )أ، ب(، والجزء األول عبارة عن مجموعة دوائر بداخل كل منها رقم )أرقام يتكون م -

م. 13×13متسلسلة( موزعة توزيعًا عشوائيًا على مساحة خالية من العوائق   
( 10يقففف المختبففر علففى خففط الهجففوم وهففو مواجففه للشففبكة )الشاشففة( التففي تحمففل )  الجزززء االول : 

( دائففرة موزعففة علففى 10م( وبداخلففه ) 13×13وظهففره للملعففب قياسففه )ارقففام موزعففة توزيعففًا عشففوائيًا 
المسففاحة ومرقمففة عشففوائيا . يوجففد عنففد خففط الهجففوم مفتففا  تشففغيل الجهففاز . يقففوم المختبففر بالضففغط 
على مفتا  تشغيل الجهاز الذي يعمل على اختيار االرقام عشوائيا فيتوهج مصبا  حول احد االرقام 

قففت ، ينطلففق الالعففب بسففرعة ليحمففل القمففع الففذي يحمففل الففرقم نفسففه الففذي ويبففدأ التوقيففت فففي نفففس الو 
ظهر في الشاشة وينطلق باقصى سرعة الى الدائرة التي تحمل نفس الرقم . علمًا ان االقماع تحتفوي 
على متحسسا لمسيا عند مالمسته لألرض يتوقفف التوقيفت . وهكفذا يعفاد االختبفار ويسفجل زمفن كفل 

 ( ثانية  .    6.97وز الزمن المحدد ) محاولة على ان ال تتجا
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يقففف المختبففر علففى خففط الهجففوم وهففو مواجففه للشففبكة )الشاشففة( وعنففد الضففغط علففى  الجزززء الثززاني : 
مفتففا  التشففغيل تظهففر اشففارة ضففوئية فففي احففد االرقففام ويشففغل الوقففت مباشففرة عنففدها ينطلففق االعففب 

ى التنقفل بفين الفدوائر بالتسلسفل بسفرعة بسرعة قصوى الى الشبكة ويعمل اداء حائط الصد والعفودة الف
( يوجففد 10، وعنففد الوصففول الففى الففدائرة التففي تحمففل رقففم )( 10( الففى دائففرة رقففم )1مففن الففدائرة  رقففم )

فيهففا حسففاس لمسففي عنففد الضففغط عليففه يتوقففف التوقيففت، ويففتم تسففجيل الففزمن لكففل الالعبففين بالطريقففة 
                             نفسها .                                        

 الوظائف التي يقيسها االختبار: -
يتطلفففب األداء علفففى الجفففزء األول الفففتفحص البصفففري المكفففاني والتسلسفففل الرقمفففي ، البصفففرية، االنتبفففاه، -أ

السرعة الحركيفة، ومهفارات التسلسفل الحركفي ،االنتقفال ففي عمليفة التنظفيم ، القفدرة علفى البحفث   والتركيز
 ين األرقام والدوائر، والتعرف على التسلسل.والتفرقة ب

  يقيس الجزء الثاني تخزين التسلسل، والتكامل. -ب
  . يقيس الجزئين التنظيم المكاني، والسرعة الحركية، والتعرف على األرقام والدوائر، واالنتباه-
   حركي والذاكرة واالنتباه.–يعتبر االختبار وسيلة لقياس التفكير واإلدراك الحس  -

 التصحيح  :
 يتم حساب كل جزء على حده، وتكون الدرجة هي مجموع الوقت المستغرق في التطبيق بالثواني.   -1
يعد الجزء الثاني مؤشرًا جيدًا ألن متطلباته المعرفية تشتمل على الفتفحص البصفري والتف زر البصفري  -2

 الحركي للتنقل بين األرقام والدوائر.
 األدوات المطلوبة:

 ب الكرة الطائرة قانوني .ملع -1
 (  .10( الى )1( مرقمة من )10قمع عدد ) -2
ارقام موزعة توزيعا عشوائيًا مزودة بمصبا  حول كل رقم ، تحتوي على  10شاشة تحتوي على  -3

 ساعة توقيت ، جهاز يعمل على اختيار االرقام عشوائيا عند كل محاولة .
 استمارة تسجيل . -4

 التسجيل:
 : الجزء األول

 ( ثانية  .6.97)( ثانية الى 5.69تعطى درجة واحد لكل محاولة يبلغ زمنها من ) -
 ( ثانية . 5.68) ثانية الى )4.4( درجتان لكل محاولة يبلغ زمنها من )2تعطى ) -
 ( ثانية . 4.39)( ثانية الى 3.11( درجات لكل محاولة يبلغ زمنها من  )3تعطى ) -
 مات.تحذف أية محاولة غير مطابقة للتعلي -
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 ( ثانية .6.97تحذف أية محاولة يزيد زمنها عن ) -
 ( 1جدول )                                     

 يبين الدرجة لكل مستوى في الجزء االول من االختبار )أ(          
 الدرجة المستوى )ثانية(  ت
1- 3.11-4.39 3 
2-  4.4-5.68 2 
3- 5.69-6.97 1 
قة للتعليمات واي محاولة أي محاولة غير مطاب -4

 ( ثانية6.97يزيد زمنها عن )
0 

 
 :  الجزء الثاني

 ( ثانية.27.4( ثانية الى)25.84( درجة إذا انتهى المختبر خالل زمن يبلغ من )10تعطى) -
 ( ثانية.25.83( ثانية الى)24.27( درجة إذا انتهى المختبر خالل زمن يبلغ من)20تعطى) -
 ( ثانية  24.26( ثانية الى )22.7نتهى المختبر خالل زمن يبلغ من )( درجة إذا ا30تعطى) -
 تحذف أية محاولة غير مطابقة للتعليمات . -
 ( ثانية.27.4تحذف أية محاولة يزيد زمنها عن ) -

 ( درجة 60مالحظة: الدرجة العظمى لالختبار )

 ( 2جدول )
 يبين الدرجة لكل مستوى في الجزء الثاني من االختبار)ب( 

 الدرجة المستوى )ثانية(   ت
1- 22.7-24.26 30 
2-  24.27-25.83 20 
3- 25.84-27.4 10 
تحذف أي محاولة غير مطابقة للتعليمات واي  -4

 ( ثانية27.4محاولة يزيد زمنها عن )
0 
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 (30/12/2018)عشر  سابعالالعدد  – لرابعاجمللد ا –جملة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية 

 
 (1الشكل )                                        

 لعقلية العامة يوضح الجزء االول )أ( من اختبار القدرة ا
 

  
 

 ( 2الشكل ) 
  يوضح الجزء الثاني )ب( من اختبار القدرة العقلية العامة
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 (30/12/2018)عشر  سابعالالعدد  – لرابعاجمللد ا –جملة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية 

 
 (3الشكل )

 يوضح ابعاد دوائر اختبار القدرة العقلية العامة
 التجربة االستطالعية االولى الخاصة باختبار القدرة العقلية العامة  2-5

( طالبا، من 15( طالب من كل مدرسة )30على ) قام الباحث بأجراء التجربة االستطالعية    
طالب الصف الخامس االعدادي من غير عينة البحث اختيروا بطريقة عشوائية . من اجل 

 التعرف :  
  المدة الزمنية المستغرقة ألداء االختبار 
 . صالحية االجهزة واالدوات المساعدة المستخدمة ومالئمتها لعينة البحث 
 تنفيذ االختبار. مدى استعداد الطالب ل 
 . كفاءة فريق العمل المساعد لكيفية تنفيذ االختبار واستخدام الجهاز واالدوات 

 االختبارات المهارية   2-6
 اواًل : اختبار مهارة استقبال االرسال من االسفل 

  (1) (  A, Bاختبار استقبال االرسال من جهتي الملعب )
  : ي استقبال االرسال .قياس مهارة الالعب فالغرض من االختبار 
  : االدوات 

                                                 

دني، األسس العلمية للكرة الطائرة وطرق القياس والتقويم )ب :محمد صبحي حسانيين وحمدي عبد المنعم(1) 
 . 245-243،، ص 1997القاهرة،  ، مركز الكتاب للنشر  ،، مهاري، معرفي، نفسي ،تحليلي(
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 (30/12/2018)عشر  سابعالالعدد  – لرابعاجمللد ا –جملة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية 

( في ركني الملعب بحث تكون المسافة بين مركز الفدائرة وخفط الجانفب A( ، )Bترسم دائرتين ) -
 م( .  3م( ، في حين تكون المسافة بين مركزها وخط النهاية ) 1.5)
ن م ( مفف4.5م( مففن خفط النهايففة ، )3( فففي نصفف الملعففب المقابففل وعلفى بعففد )Xتوضفع عالمففة ) -

 خط الجانب . 
  : مواصفات االداء( يقف المختبر داخل الدائرةA وهو مواجه للشبكة ، وعلى المدرب )

ارسال الكرة اليه وهو في هذا المكان  ليقوم باستقبالها على ان يوجهها الى داخل منطقة 
( وكذلك مع الخمس 2(، وهكذا االمر في الخمس كرات التالية بحيث توجه الى المنطقة )1)

( يكرر نفس العمل بنفس عدد المحاوالت من الدائرة 3ات الثالثة بحيث توجه الى المنطقة)كر 
(B) . 

  : الشروط 
 (B( و)A( محاولة من داخلي الدائرة )15لكل مختبر ) -1
 يستخدم في جميع المحاوالت مهارة االستقبال من االسفل باليدين. -2
المدرب الى المختبر بطريقة غير مناسبة او  تلغى المحاولة التي يتم ارسال الكرة فيها من -3

 خارج الدائرة التي قف فيها المختبر .
 يجب االتزام بتسلسل اداء المحاوالت بحيث تكون  -4
 ( Aمن الدائرة ) -أ

 ( . 1خمس محاوالت للمنطقة ) -
 ( .2خمس محاوالت للمنطقة )  -
 ( .3خمس محاوالت للمنطقة ) -
 ( Bمن الدائرة ) -ب
 ( . 1حاوالت للمنطقة )خمس م -
 ( .2خمس محاوالت للمنطقة )  -
 ( .3خمس محاوالت للمنطقة ) -
 ( محاولة في كل مرة . 15:  ) عدد المحاوالت 
  طريقة التسجيل : 

( 15يسجل للمختبر مجموع النقاط التي يحصل عليها من المحاوالت الثالثين الممنوحة له )
 -التالي : محاولة من كل دائرة .وذلك وفقا لالسلوب

 ( درجات .3سقوط الكرة داخل المنطقة المحدد يمنح المختبر ) -
 ( درجة . 2سقوط الكرة خارج المنطقة المحددة وداخل المنطقة المجاورة يمنح المختبر ) -
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 (30/12/2018)عشر  سابعالالعدد  – لرابعاجمللد ا –جملة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية 

 ( درجة .  1سقوط الكرة خارج المنطقة المحددة وداخل الملعب يحصل المختبر على ) -
 درجة .   )0تبر )في ما عدا ما سبق يحصل المخ -

 ( درجة . 90وبهذا تكون الدرجة النهائية لالختبار هي )
 

 
 ( 4الشكل )                                          

 (   A, Bيوضح اختبار استقبال االرسال من جهتي الملعب )
 

 ثانيًا: اختبار مهارة االعداد من االعلى 
 (1) داد نحو الشبكةقياس قدرة العب الكرة الطائرة على االع

 : قياس قدرة العب الكرة الطائرة على االعداد نحو الشبكة. -الغرض من االختبار 
 : ملعفب كفرة الطفائرة قففانوني ، كفرة طفائرة قانونيفة ، قائمففان وحبفل ، منطقفة الهففدف  -االدوات

( سففففم يرسففففم فففففي المنطقففففة الخلفيففففة مربففففع مسففففاحته  180×120تمثففففل مسففففتطيل مسففففاحته   )
( سفم 180×150سم مكان االعداد عبارة عن مستطيل في الجانب مسفاحته  )(150×150)

(م 3(سففم منهففا ، وعلففى أرتفففاع )120. يشففد علففى القائمففان حبففل مففوازي للشففبكة وعلففى بعففد )
 (سم للبنات، الحبل أعلى خط الهجوم.270للبنين ، )

 سفففاحته  يقفففف الالعفففب المختبفففر ففففي مكفففان االعفففداد )المسفففتطيل الفففذي م -: مواصزززفات االداء
سفم( ويقفوم  150×150سم( ويقف المدرب ففي المربفع الخلففي )الفذي مسفاحته   180×150

المدرب بتمرير الكرة الى الالعب في مستطيل االعداد، على أن يكون الالعب متخذًا وضع 

                                                 

بسمة نعيم محسن : تاثير التعلم وفق سفتراتيجية المعرففة مفا وراء االدراكيفة لفذوي المجازففه مقابفل الحفذر ففي تعلفم  (1)
، كلية التربيفة الرياضفية للبنفات ، جامعفة بغفداد واحتفاض بعض المهارات االساسية بالكرة الطائرة ، اطروحة  دكتوراه 

 . 227، ص 2010، 
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 (30/12/2018)عشر  سابعالالعدد  – لرابعاجمللد ا –جملة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية 

االسففتعداد ، حيففث يقففوم بتمريففر الكففرة مباشففرة تجففاه منطقففة الهففدف )المسففتطيل الففذي مسففاحته  
 أن يكون التمرير من فوق الحبل لتسقط الكرة داخل منطقة الهدف .سم( على 180×120

 :الشروط 
يجففب أن يقففوم المففدرب بتمريففر الكففرة الففى الالعففب فففي منطقففة االعففداد ، فففأذا لففم  .1

 يتم هذا بصورة سليمة تعاد المحاولة.
لالعففففب المعففففد عشففففر محففففاوالت علففففى الجانففففب االيمففففن ، ومثلهففففا علففففى الجانففففب  .2

 االيسر.
للمحاولفة التففي تالمففس فيهفا الكففرة الحبفل او الشففبكة ، أو تسففقط ال تحسفب نقطففة  .3

 خارج منطقة الهدف،   ولكنها تحسب ضمن المحاوالت المسمو  بها لالعب .
 : تحسففب نقطففة لكففل محاولففة صففحيحة تمففر فيهففا الكففرة فففوق الحبففل وتسففقط داخففل  التسززجيل

لهفذا االختبفار هفي  منطقة الهدف )الخطوط داخل مقاييس منطقة الهدف( ، الدرجة العظمفى
 ( نقطة .20)

 
 منطقة المدرب               منطقة الالعب منطقة الهدف                              

 ة( يوضح قياس قدرة العب الكرة الطائرة على االعداد نحو الشبك5الشكل )
 التجربة االستطالعية الثانية   7 -2

تواجففه الباحففث فففي أثنففاء أجففراء االختبففارات ومففن اجففل لغففرض التعففرف علففى السففلبيات التففي قففد     
 الحصول على نتائج موثوق  .

 :تكافؤ مجموعتي البحث   2-8
إلفففى المتغيفففر المسفففتقل كفففان البفففدَّ لغفففرض إرجفففاع الففففروق التفففي تطفففرأ علفففى متغيفففرات البحفففث التابعفففة  

حفدا بالباحفث إلفى  للباحث أن يضع أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية على خط شروع واحد مما
 (.3إيجاد وتحقيق تكافؤ مجموعتي البحث في متغيرات البحث التابعة وكما في الجدول )
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 (30/12/2018)عشر  سابعالالعدد  – لرابعاجمللد ا –جملة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية 

 ( 3جدول )
 في المتغيرات التابعة . البحث يبين التكافؤ بين مجموعتي

 المعالم              
            

 اإلحصائية
 االختبارات

 
وحدة 
 القياس

( tقيمة ) ة التجريبيالمجموع المجموعة الضابطة 
 المحسوبة

داللة 
 الفروق*
0.05 

 ع  س   ع  س  

مهارة استقبال 
 االرسال من االسفل 

غير  1.124 6.498 47.357 5.443 44.714 درجة
 دالة 

مهارة االعداد من 
 االعلى 

غير  0.501 2.171 11 2.194 10.571 درجة
 دالة 

 (26ة الحرية )( أمام درج  2.056( الجدولية )  t* قيمة )
 ( 4جدول )
 البحث للقدرة العقلية العامة يبين التكافؤ بين مجموعتي

 المعالم              
 اإلحصائية             
 االختبارات

 
وحدة 
 القياس

( tقيمة ) المجموعة التجريبي المجموعة الضابطة 
 المحسوبة

داللة 
 الفروق*
0.05 

 ع  س   ع  س  

غير  0.602 2.948 36.142 2.483 36.785 درجة مة القدرة العقلية العا
 دالة 

 ( 26) ( أمام درجة الحرية   2.056( الجدولية )  t* قيمة )
 إجراءات البحث الميدانية   2-9
 االختبار القبلي  2-9-1

أجرى الباحث االختبارات القبلية لمجموعة البحث التجريبية في مهارة استقبال االرسال من 
ة االعداد من االعلى ، واختبار القدرة العقلية العامة يوم االربعاء الموافق االسفل ومهار 

( ، وأجرى الباحث االختبارات القبلية 17/11/2016( وفي يوم الخميس الموافق )16/11/2016)
( وفي يوم االثنين الموافق  20/11/2016للمجموعة الضابطة في يوم االحد الموافق )

يع االختبارات في الساعة التاسعة صباحا على ساحة اعدادية ( ، وأجريت جم21/11/2016)
 محافظة االنبار. –هيت للبنين في قضاء هيت 
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 (30/12/2018)عشر  سابعالالعدد  – لرابعاجمللد ا –جملة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية 

 تجربة البحث الرئيسة  2-9-2
بعد االنتهاء من التجربة االستطالعية قام الباحث بإجراء االختبارات للمهارات قيد البحث ، 

ئيسة والتي تتمثل بادخال اسلوب اللعب المباشر على واختبار القدرة العقلية بعدها نفذت التجربة الر 
شكل منهج تعليمي يتضمن تقسيم الطالب الى مجموعات صغيرة داخل ملعب الكرة الطائرة اثناء 
تنفيذ التمرينات االولى لكل مهارة وبعدها تم اعطاء تمرينات مهارية خاصة بالمهارة المراد تعلمها 

مستوى العينة وبعد ذلك قسم الطالب الى مجموعتين ومشابهة الى حاالت اللعب ومالئمة ل
لممارسة اللعب حيث يقف احد افراد فريق العمل المساعد على طاولة بالقرب من احد االعمدة 
حيث يقدم التغذية الراجعة ألي طالب يحتاج اليها مع اعطاء تكرارات اكثر لكل طالب يخطأ في 

لسهل الى الصعب في عملية التعلم وكذلك مراعاة اداء اي مهارة ، وعتمد على مبدأ التدرج من ا
الفروق الفردية بين المتعلمين حيث كانت هناك واجبات فردية تعطى للمتعلم الذي يكون مستواه 
ضعيف في التعلم وهذه الواجبات عبارة عن تكرارات مشابهة للتمارين المقدمة في الوحدة التعليمية 

مية وبواقع وحدتين في االسبوع زمن كل وحدة تعليمية ( وحدات تعلي8، حيث يتكون المنهج من )
 ( . 22/11/2016( دقيقة وقد بدأ تطبيق المنهاج بتاريخ )45)
 االختبار البعدي 2-9-3

أجرى الباحث االختبارات البعدية لمجموعة البحث التجريبية في استقبال االرسال من االسفل 
قلية العامة في يومي الثالثاء واالربعاء الموافق ومهارة االعداد من االعلى ، واختبار القدرة الع

( ويوم االحد الموافق 15/12/2016(، وفي يوم الخميس الموافق )13-14/12/2016)
( ، أجرى الباحث االختبارات البعدية للمجموعة الضابطة في مهارة استقبال 18/12/2016)

العقلية العامة ، مع مراعاة الظروف  االرسال من االسفل ومهارة االعداد من االعلى واختبار القدرة
 التي اجريت فيها االختبارات من حيث الزمان والمكان وترتيب اختبارات المهارات قيد الدراسة .    

 الوسائل اإلحصائية   2-10    
 استخدم الباحثان الوسائل اإلحصائية اآلتية:

 . الوسط الحسابي 
 . االنحراف المعياري 
 ( قانونt للعينات المر ) تبطة 
 ( قانونt للعينات غير المرتبطة ) 
 -  الوسيط 
 -  معامل االلتواء 
 -  )قانون االرتباط )بيرسون 
 - قانون النسبة المئوية 
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 الفصل الثالث
 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها  -3
 عرض النتائج وتحليلها 3-1
 عرض نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية. 3-1-1

 (5ول )جد
( المحسوبة والداللة لالختبارات القبلية والبعدية tيبين األوساط الحسابية للفروق واالنحرافات المعيارية لها وقيم )

 للمجموعة التجريبية في متغيرات البحث .

المعالم     
 اإلحصائية

 
 المتغيرات

 وحدة
 القياس

 االخبار القبلي
 

 االختبار البعدي

( tقيمة) ع ف س  ف
 وبةالمحس

 الداللة
0.05 

 ع س   ع س  

مهارة 
استقبال 
االرسال 

من 
 االسفل

 9.011 62.714 6.498 47.357 درجة
15.357 

 

6.308 

 
9.108 

 دالة

مهارة 
 االعداد 

 دالة 10.350 1.293 3.571 1.840 14.571 2.171 11 درجة

 ( 13= 1-14(    ح= )2.160( الجدولية )t*   قيمة )
( المحسوبة لمتغيرات البحث التابعة )مهارة استقبال t( أّن قيم )5)يتبين من الجدول 

،( على 10.350،  9.108االرسال من االسفل ومهارة االعداد( للمجموعة التجريبية قد بلغت )، 
( ومستوى داللة 13=1-14( أمام درجة حرية )2.160التوالي وعند مقارنتها بالقيمة الجدولية )

 لة النها اكبر من القيمة الجدولية. ( وجد انها فروق دا0.05)
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 عرض نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة .2 -3-1
 (6جدول )

( المحسوبة والداللة لالختبارات القبلية والبعدية tيبين األوساط الحسابية للفروق واالنحرافات المعيارية لها وقيم )
 للمجموعة الضابطة في متغيرات البحث

  المعالم 
 إلحصائيةا 
 المتغيرات

 وحدة
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبلي
( tقيمة) ع ف س  ف

 المحسوبة

 *
 الداللة
 ع س   ع س   0.05

مهارة استقبال 
 االرسال من االسفل

 دالة 6.892 1.399 2.571 6.854 45.857 5.443 44.714 درجة

 دالة 5.019 0.958 1.285 2.099 11.857 2.194 10.571 درجة مهارة االعداد 
 ( 13= 1-14(    ح= )2.160( الجدولية )t* قيمة )

( المحسوبة لمتغيرات البحث التابعة )مهارة استقبال االرسال من t( أّن قيم )6يتبين من الجدول )  
( على التوالي وعند 5.019،  6.892االسفل ومهارة االعداد(  للمجموعة الضابطة قد بلغت )

( وجد 0.05( ومستوى داللة )13=1-14( أمام درجة حرية )2.160مقارنتها بالقيمة الجدولية )
 انها فروق دالة النها اكبر من القيمة الجدولية.

 عرض نتائج االختبارات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة  . 3-1-3
 (7جدول )
( المحسوبة وداللة الفروق بين االختبارات البعدية tيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم )

 للمجموعتين التجريبية والضابطة في متغيرات البحث 

المعالم             
 اإلحصائية 

 المتغيرات   

وحدة 
 القياس

المجموعة  المجموع التجريبية 
 الضابطة

t 
 المحسوبة

 الداللة 
0.05 

 +ع س   +ع س  
مهارة استقبال االرسال 

 االسفل من
 درجة

 دالة 5.370 6.854 45.857 9.011 62.714

 دالة 3.510 2.099 11.857 1.840 14.571 درجة مهارة االعداد 
 ( 2.056( الجدولية )26=  2-14+14*  ح= ) 

المحسوبة بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية )لمهارة  (t)( أّن قيمة 7يتبّين من الجدول )
( وعلى التوالي وعند 3.510، 5.370من االسفل ومهارة االعداد(  كانت ) استقبال االرسال

( 26( وبدرجة حرية )0.05( تحت مستوى داللة )2.056الجدولية التي كانت ) (t)مقارنتها بقيمة 
 وجد أّنها أكبر مّما يدل على الفروق بين المجموعتين ولصالح نتائج اختبارات المجموعة التجريبية . 
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 نتائج اختبار القدرة العقلية القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية عرض  3-1-4
 (8جدول ) 

( المحسوبة والداللة الختبار القدرة العقلية tيبين األوساط الحسابية للفروق واالنحرافات المعيارية لها وقيم )
 القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية في متغيرات البحث .

  المعالم             
 اإلحصائية
 المتغيرات

 وحدة
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبلي
( tقيمة) ع ف س  ف

 المحسوبة
 الداللة
 ع س   ع س   0.05

القدرات 
 العقلية 

 دالة 15.233 2.650 10.785 2.186 46.928 2.948 36.142 درجة

 ( 13= 1-14(    ح= )2.160( الجدولية )t*   قيمة )
( المحسوبة الختبار القدرة العقلية للمجموعة التجريبية قد t( أّن قيم )8لجدول )يتبين من ا

( 13=1-14( أمام درجة حرية )2.160( وعند مقارنتها بالقيمة الجدولية )15.233بلغت )
 ( وجد انها فروق دالة ألنها اكبر من القيمة الجدولية .0.05ومستوى داللة )

 لعقلية القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة .عرض نتائج اختبار القدرة ا 3-1-5
 (9جدول )

( المحسوبة والداللة الختبار القدرة العقلية tيبين األوساط الحسابية للفروق واالنحرافات المعيارية لها وقيم )
 القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة في متغيرات البحث .

المعالم               
 اإلحصائية
 المتغيرات

 دةوح
 القياس

 
 االختبار القبلي

 
 االختبار البعدي

( tقيمة) ع ف س  ف
 المحسوبة

 الداللة
0.05 

 ع س   ع س  
القدرات 
 العقلية 

 دالة 2.789 2.874 2.142 2.789 38.928 2.483 36.785 درجة

 ( 13= 1-14(    ح= )2.160( الجدولية )t*   قيمة )
حسوبة الختبار القدرة العقلية للمجموعة الضابطة قد ( المt( أّن قيم )9يتبين من الجدول )

( ومستوى 13=1-14( أمام درجة حرية )2.160( وعند مقارنتها بالقيمة الجدولية )2.789بلغت )
 ( وجد انها فروق دالة ألنها اكبر من القيمة الجدولية. 0.05داللة )
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 التجريبية والضابطة  . عرض نتائج اختبار القدرة العقلية البعدية للمجموعتين  3-1-6
 (10جدول  )
( المحسوبة وداللة الفروق بين االختبارات البعدية tيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم )

 للمجموعتين التجريبية والضابطة الختبار القدرة العقلية في متغيرات البحث 

المعالم             
 اإلحصائية 

 المتغيرات   

وحدة 
 ياسالق

المجموعة  المجموع التجريبية 
 الضابطة

t 
 المحسوبة

 الداللة 
0.05 

 +ع س   +ع س  
46.92 درجة القدرات العقلية 

8 
2.18
6 

38.92
8 

2.78
9 

 دالة 8.146

 ( 2.056( الجدولية )26=  2-14+14*  ح= )
موعة التجريبية المحسوبة بين المجموعة الضابطة والمج (t)( أّن قيمة 10يتبّين من الجدول )    

( تحت 2.056الجدولية التي كانت ) (t)( وعند مقارنتها بقيمة 8.146الختبار القدرة العقلية كانت )
( وجد أّنها أكبر مّما يدل على الفروق بين المجموعتين 26( وبدرجة حرية )0.05مستوى داللة )

 (. 24ولصالح نتائج اختبارات المجموعة التجريبية ، كما في شكل )
 مناقشة النتائج 3-2
 مناقشة نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية للمهارات قيد الدراسة . 3-2-1

( المحسوبة لمتغيرات البحث التابعة )مهارة استقبال t( أّن قيم )5يتبين من الجدول )
،( على 10.350،  9.108االرسال من االسفل ومهارة االعداد(  للمجموعة التجريبية قد بلغت )

( ومستوى داللة 13=1-14( أمام درجة حرية )2.160الجدولية )  t)التوالي وعند مقارنتها بقيمة)
( المحسوبة اكبر من الجدولية وهذا يعني ان الفروق ذات داللة احصائية t( وبذلك تكون )0.05)

قبل الباحث والذي ولصالح االختبار البعدي ويعزو الباحث سبب هذه الفروق الى المنهج المعد من 
كان له الدور الفعال في ايجاد الفروق بين االختبار القبلي والبعدي ولصالح البعدي ، حيث ان 
المنهج المعد من قبل الباحث كان يتضمن اسلوب اللعب المباشر والذي يعمل على زيادة دافعية 

المتعلم وزاد من سيطرته المتعلم داخل الملعب ويجعله يشعر بالثقة بنفسه وبقدراته هذا مما ساعد 
وتحكمه بالكرة واداء المهارة بالشكل الصحيح في الزمان والمكان المحددين لها، واسلوب اللعب  يزيد 
من اثارة وتشويق المتعلم ويعطيه دافعية لتعلم المهارات. ) ويشير مهند حسين البشتاوي واسماعيل 

في تحقيق تعلم المهارات الحركية فعن ( " ان تمرينات اللعب المباشر تلعب دورا هاما  2006،
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حيث يعمل اسلوب  (1) طريقها يتحسن التوافق ويقلل من ظهور الحركات الزائدة الى حد معين " 
اللعب على اشراك اغلب الحواس في عملية التعلم ، كما ويعمل على تطوير جوانب القدرات الحسية 

بكل ما موجود داخل الملعب من زمالء  االدراكية لدى المتعلم مما يجعل المتعلم يشعر ويدرك
ومنافسين وادوات وهذا يؤدي بالتالي الى تطوير المهارات عند المتعلمين بشكل اسرع حيث يشير 

( " ان تعلم المهارات الحركية تتأثر تأثرًا بالغا بسالمة الحواس  2007) صريح عبد الكريم الفضلي،
ان يدركها ادراكا جيدا حتى يقف على جوانبها وحدتها ، فلكي يمارس الالعب مهارة معينة يجب 

ودقائقها ، واالدراك ما هو اال ترجمة لإلحساسات فكلما كانت الحواس السمعية والبصرية والحس 
 .  (2) حركية سليمة كان االدراك دقيقا وبالتالي كانت الممارسة صحيحة والتعلم فعااًل " 

 دية للمجموعة الضابطة  للمهارات قيد الدراسة .مناقشة نتائج االختبارات القبلية والبع 3-2-2
( المحسوبة لمتغيرات البحث التابعة )مهارة استقبال t( أّن قيم )6يتضح من الجدول )

( على 5.019،  6.892االرسال من االسفل ومهارة االعداد(   للمجموعة الضابطة قد بلغت )
( ومستوى داللة 13= 1-14درجة حرية )( أمام 2.160التوالي وعند مقارنتها بالقيمة الجدولية )

( وجد أّنها فروق دالة؛ ألّنها أكبر من القيم الجدولية ، ويعزو الباحث وجود فروق دالة 0.05)
احصائيا بين االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة ولصالح االختبارات البعدية الى 

ي كانت منظمة بشكل جيد ومتسلسلة حسب الوحدات التعليمية التي كانت تعطى للمتعلمين والت
اولويات اللعبة واولويات المهارة وكذلك كان التخطيط جيدا وكانت رو  التعاون بين المعلم والمتعلم 
بدرجة عالية جدا وكل هذه االسباب ادت الى زرع رو  التعاون والتشويق باتجاه تعلم المهارات 

" ان طبيعة التوجيهات والتعليمات الصحيحة  بالشكل الصحيح وهذا ما اظهرته النتائج . حيث
والمنظمة ادت الى زيادة تركيز انتباه المتعلمين الى هذه التعليمات والتوجيهات وهذا امر مهم للتعلم 

 .  (3) في مرحلة مبكرة " 
 

                                                 

، دار وائل للنشر ، عمان  1، ط فسيولوجيا التدريب الرياضيمهند حسين البشتاوي واحمد محمود اسماعيل :   (1)
 .  307، ص  2006، 

، دار الكتب والوثائق ، بغداد  تطبيقات البيوميكانيك في التدريب واالداء الحركيصريح عبد الكريم الفضلي :  (2)
 . 291، ص  2007،

(
3
)THE EFFECTS OF FOCUS OF ATTENTION INSTRUCTIONS ON NOVICES 

LEARNING SOCCER CHIP Authors: Luiz Antonio Uehara --- Chris Button --- Keith 

Davids  Journal: Brazilian Journal of Biomotricity ISSN: 19816324 Year: 

2008 Volume: 2 Issue: 1Pages: 63-77 Provider: Marco Machado-- DOAJ Publisher: 

Marco Machado . 

  

http://libhub.sempertool.dk.tiger.sempertool.dk/gmt/ivsl/doaj/19816324_2008_2_1_63-77/www.brjb.com.br/files/brjb_29_2200803_id2.pdf
http://libhub.sempertool.dk.tiger.sempertool.dk/gmt/ivsl/doaj/19816324_2008_2_1_63-77/www.brjb.com.br/files/brjb_29_2200803_id2.pdf
http://libhub.sempertool.dk.tiger.sempertool.dk/libhub?func=search&query=au:%22Luiz%20Antonio%20Uehara%22&language=en
http://libhub.sempertool.dk.tiger.sempertool.dk/libhub?func=search&query=au:%22Chris%20Button%22&language=en
http://libhub.sempertool.dk.tiger.sempertool.dk/libhub?func=search&query=au:%22Keith%20Davids%22&language=en
http://libhub.sempertool.dk.tiger.sempertool.dk/libhub?func=search&query=au:%22Keith%20Davids%22&language=en
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مناقشة نتائج االختبارات البعدية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية  للمهارات قيد  3-2-3
  الدراسة

( أّن هناك فروقًا دالة إحصائيًا لالختبارات البعدية بين المجموعتين الضابطة 7يبّين الجدول)   
والتجريبية في المهارات قيد الدراسة )مهارة استقبال االرسال من االسفل ومهارة االعداد( ولصالح 

جموعة الضابطة نتائج المجموعة التجريبية، ويعزو الباحث سبب وجود فروق دالة احصائيا بين الم
والتجريبية ولصالح المجموعة التجريبية الى ان تمرينات اللعب المباشر في المنهج المعد من قبل 
الباحث كانت اكثر تنظيما وفعالية وكانت تخدم المهارات بشكل اكبر وتركز على رفع الرو  

وص جوانب االدراك المعنوية والدافعية لدى المتعلمين وتعمل على تطوير الجوانب العقيلة وبالخص
الحس حركي حيث كان المتعلم يمتلك ادراكا لما يدور حوله في الملعب بشكل عال جدا بسبب 
فعالية اسلوب اللعب المباشر . مما جعل من المتعلمين يدركون بشكل كبير كل االخطاء التي 

" ان هناك  ( 1999يقومن فيها اثناء االداء وسرعة تالفي االخطاء وتصحيحها حيث )يشير بلوم، 
دورة مغلقة من الدافعية داخل المتعلم اذ ان المتعلم يقوم بالبحث عن االخطاء كلما تقدم في االنجاز 
وان ازدياد خبرة المتعلم والشعور بالمسؤولية والجدارة مع السيطرة الكاملة على الوحدات التعليمية بعد 

اسلوب اللعب المباشر يعطي المتعلم  . فضال عن ذلك فان ( 1) ان كانت صعبة عليه في بدايتها " 
القناعة ويولد لديه الرغبة في بذل جهدا اكبر للتعلم وال سيما بعد ادخال مبدأ التغذية الراجعة التي 
تعطى للمتعلمين باستمرار كلما تم تحديد نوعية الخطأ وهذا يحصل اثناء اللعب مما يؤدي الى 

عملية التصحيح حيث يؤكد ) شمت  معرفة المتعلم بنوعية الخطأ وبذلك يسهل عليه
Schmide،2000 ان التغذية الراجعة تزيد من طاقة االفراد ودافعيتهم وتعزز االداء الصحيح " )

 .   (2) وتجنب االداء الخاطئ " 
" ان اللعب يمتلك كل خصائص العملية التربوية الكاملة فهو يوفر ( 3) ( 2004ويشير) مردان،

وقت وينمي المبادرة والتخيل واالهتمام الشديد فيه مما يوفر خبرة عقلية التركيز لفترة كبيرة من ال
هائلة ، وانغماس انفعالي كامل وما من نشاط اخر يدفع الى التكرار بطريقة عميقة وينمي الشخصية 
على نحو متميز مثل اللعب ، كما انه ما من نشاطا اخر يستدعي كل الجهد والطاقة الكامنين مثل 

 عب اكثر العمليات التربوية اكتمااًل النه يؤثر في عقل الالعب وانفعاالته وجسده ". اللعب ، والل
                                                 

(
1
)Bloom : the master learning model , http //www,Bloom N.P.com , 1999,p.1-11.  

(
2
)Schmide & Wrisberge : Motor learning & performance il , Human , Kinetics book , 

2000 , p.282   

، مكتبة دار الفكر للنشر والتوزيع ،  المبكرة سيكولوجية اللعب في مرحلة الطفولةنجم الدين على مردان :  (3)
 .  102، ص  2004الكويت ، 
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 مناقشة نتائج اختبار القدرة العقلية القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية  3-2-4
( المحسوبة الختبار القدرة العقلية  للمجموعة التجريبية قد t( أّن قيم ) 8يتبين من الجدول )     

( 13=1-14( أمام درجة حرية ) 2.160( وعند مقارنتها بالقيمة الجدولية ) 15.233) بلغت 
( المحسوبة اكبر من الجدولية وهذا يعني ان الفروق ذات t( وبذلك تكون )0.05ومستوى داللة )

داللة احصائية ولصالح االختبار البعدي ويعزو الباحث سبب هذه الفروق الى المنهج المعد من قبل 
والذي كان له الدور الفعال في ايجاد الفروق بين االختبار القبلي والبعدي ولصالح البعدي ،  الباحث

ان التطور الحاصل في القدرة العقلية للمتعلمين كان سببه الوحدات التعليمة المعدة من قبل الباحث 
لعقلية لدى والتي تم تنفيذها بأسلوب اللعب المباشر حيث يعمل هذا االسلوب على تطوير القدرة ا

المتعلمين و يمكن المتعلم من زيادة االحساس وادراك المسافات وقوى وسرع وزوايا مختلفة وزيادة 
استقاللية المتعلم في التصرف بحرية وهذا يؤدي الى اكتشاف اخطائه بنفسه من خالل اللعب اذ " 

حد مثل متابعة الكرة ان العب الكرة الطائرة يحتاج الى االنتباه للعديد من المثيرات في وقت وا
وحركة الالعبين المنافسين وحركة بقية الالعبين االخرين في ظروف اللعب ثم عليه االستجابة في 

، ويعمل هذا االسلوب على زيادة التصور الصحيح الداء  ( 1) لحظة معينة تبعًا لمواقف اللعب " 
دقيقة وقد توصل " ان التصور المهارات وان اداء هذه المهارات يتطلب استجابات صحيحة وفعالة و 

الصحيح للمهارات الحركية ينتج عنه استجابات عصبية عقلية مماثلة لالستجابات الفعلية اذ تؤدي 
عملية التصور الى ارسال استثارات عصبية من الجهاز العصبي الى العضالت لتنفيذ المهارات 

 .  (2) المطلوبة " 
 ة القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة مناقشة نتائج اختبار القدرة العقلي 3-2-5

( المحسوبة الختبار القدرة العقلية  للمجموعة الضابطة قد t( أّن قيم ) 9يتضح من الجدول )     
( ومستوى 13=1-14( أمام درجة حرية )2.16(0( وعند مقارنتها بالقيمة الجدولية 2.789بلغت )
الجدولية وهذا يعني ان الفروق ذات داللة ( المحسوبة اكبر من t( وبذلك تكون )0.05داللة )

احصائية ولصالح االختبار البعدي ويعزو الباحث سبب هذه الفروق الى ان التطور الحاصل في 
مستوى المتعلمين كان سببه المنهاج المتبع الذي يتصف بالتخطيط والتنظيم الجيد للوحدات التعليمية 

الوحدات، فضال عن انه قد بنيه على اسس علمية  ومدى تفاعل المتعلمين مع المدرس اثناء تطبيق

                                                 

ات البدنية محمد كاظم خلف؛ منهج تدريبي على وفق أنظمة الطاقة وتأثيره في تطوير بعض القدرات والمؤشر  (1)
البيوكيميائية وعملية االنتقال العصبي الحركي لدى العبي الكرة الطائرة: أطروحة دكتوراه ، كلية التربية الرياضية،، 

 . 203، ص 2005 ،جامعة بغداد
 .26، ص2005، بغداد ،  موضوعات في التعلم الحركيقاسم لزام صبر:  (2)
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صحيحة وقد تم تنفيذه بشكل سليم وفعال اذ انه " عند تنفيذ المنهاج بشكل فعال فان االداء العام 
 .  ( 1) للطالب يتحسن كثيرا " 

 مناقشة نتائج اختبار القدرة العقلية البعدية للمجموعتين الضابطة والتجريبية  3-2-6   
( أّن هناك فروقًا دالة إحصائيًا لالختبارات البعدية بين المجموعتين  10ن الجدول) يبيّ       

الضابطة والتجريبية الختبار القدرة العقلية العامة ولصالح نتائج المجموعة التجريبية، ويعزو الباحث 
بية سبب وجود فروق دالة احصائيا بين المجموعة الضابطة والتجريبية ولصالح المجموعة التجري

الى ان تنفيذ المنهج المعد باسلوب اللعب المباشر من قبل الباحث كان اكثر فاعلية وتأثير على 
المتعلمين حيث عمل هذا االسلوب على رفع رو  التنافس بين المتعلمين وزيادة انتباههم وتركيزهم 

ثناء الدرس الى المعلومات المقدمة من قبل المدرس اثناء اللعب عن طريق شر  وعرض االنموذج ا
مما سهل على المتعلم احساس وادراك كل ما يحيط به من متغيرات اللعبة " ان اسلوب اللعب 
المباشر يؤدي الى التماسك في سلوكيات االداء لتصبح اكثر ثباتًا ورسوخًا وزيادة في مقدار 

قوة وتنمية ، يعمل اسلوب اللعب على  (2) التواصل او االستمرار في االبقاء على حالة متقدمة " 
االدراك ووسيلة لتحقيق االهداف التعليمية ومؤثر في سياق النمو العقلي ، كما انه يعزز فاعلية 

، ويرى ( 3) الحواس ال سيما السمع والبصر واللمس " ان اللعب يعتبر مضمار تنمية الحواس" 
 . ( 4) اركسون " ان اللعب يعبر عن المظهر العقلي للقدرة البشرية " 

 لرابعالفصل ا
 االستنتاجات والتوصيات  -4
 االستنتاجات 1 -4

 إّن اسلوب اللعب المباشر كان له االثر االيجابي في تعلم المهارات قيد الدراسة  . .1
 إّن اسلوب اللعب المباشر كان له االثر الكبير في تطور مستوى القدرة العقلية العامة .  .2

اهيم الخاصة باللعبة للمتعلمين مما إن اسلوب اللعب المباشر وسيلة تعليمية تقرب المف .3
 يساعدهم على ادراك متغيرات اللعبة . 

                                                 

، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،  1، طنظرية وممارسه  –التصميم التعليمي  محمد محمود الحيلة : (1)
 .  65،ص 1999عمان ، 

Measurement and Frlation in human ) Morrow, J. All en jockson and dale mood, 
2

(

human ken tics , (1995)  p.309 performance ,  

 . 43، ص  2004، دار الهادي ، لبنان ، 1ه ، ط، ترجمة : زهراء يكان علم نفس اللعبهايدة موثقي :  (3)
 . 111نجم الدين على مردان: مصدر سبق ذكره ، ص (4) 
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يساعد اسلوب اللعب المباشر على تنشيط المتعلم الستيعاب المعلومات والقدرة على التفكير  .4
 وتبعده عن الملل .

 التوصيات  2 -4
لطائرة لما له من ضرورة استخدام اسلوب اللعب المباشر والتأكيد عليه في تعلم مهارات الكرة ا .1

 اثر ايجابي  .
يجب التأكيد على تعرف مدرس التربية الرياضية على هذا االسلوب واالستفادة من نتائجه  .2

 لتسهيل وتسريع وتثبيت عملية التعلم  .
ضرورة اهتمام القائمين على مجال التعليم بأسلوب التعلم باللعب وادخاله ضمن المواد الدراسية  .3

 ور فعال في تطوير العملية التعليمية  . المنهجية لما له من د
 .اشر في االلعاب الرياضية االخرى اجراء بحوث ودراسات مشابهة باستخدام اسلوب اللعب المب  .4

 المصادر
   بسمة نعيم محسن : تاثير التعلم وفق ستراتيجية المعرفة ما وراء االدراكية لذوي المجازفه مقابل

االساسية بالكرة الطائرة ، اطروحة  دكتوراه ، كلية التربية  الحذر في تعلم واحتفاض بعض المهارات
 .2010الرياضية للبنات ، جامعة بغداد ، 

   : مكتبة المجتمع  1، ط القدرات العقلية بين الذكاء واالبداعثائر غباري ، خالد ابو شعيرة ،
 .  2010العربي ، عمان ، 

  :المكتبفة الوطنيفة ، بغفداد، 1، ط  رياضزيمفاهيم حديثة في علزم الزنفس الخالدة ابراهيم احمفد ،
2010  

  : دار الفكر للنشر والتوزيع ، 1، ط طرق التدريس بين التقليد والتجديدرافدة عمر الحريري ،
 . 2010عمان ،

  : دار الكتب  تطبيقات البيوميكانيك في التدريب واالداء الحركيصريح عبد الكريم الفضلي ،
 . 2007والوثائق ، بغداد ،

 2005، بغداد ،  موضوعات في التعلم الحركيلزام صبر:  قاسم. 
  مجاهد حميد رشيد : تأثير اللعب المباشر على وفق تفضيل النمذجة الحسية في مستوى األداء

واللعب واالحتفاظ لمهارتي الضرب الساحق وحائط الصد بالكرة الطائرة ، أطروحه دكتوراه ، كلية 
 التربية الرياضية ، جامعة بغداد.
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 األسس العلمية للكرة الطائرة وطرق القياس حمد صبحي حسانيين وحمدي عبد المنعم: م
 .1997، ، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة،  والتقويم )بدني، مهاري، معرفي، نفسي ،تحليلي(

  محمد كاظم خلف؛ منهج تدريبي على وفق أنظمة الطاقة وتأثيره في تطوير بعض القدرات
يوكيميائية وعملية االنتقال العصبي الحركي لدى العبي الكرة الطائرة: أطروحة والمؤشرات البدنية الب

 . 2005دكتوراه ، كلية التربية الرياضية،، جامعة بغداد، 
 : دار المسيرة للنشر  1، طنظرية وممارسه  –التصميم التعليمي  محمد محمود الحيلة ،

 .1999والتوزيع والطباعة ، عمان ، 
  دار وائل  1، ط فسيولوجيا التدريب الرياضيواحمد محمود اسماعيل :  مهند حسين البشتاوي ،

 . 2006للنشر ، عمان ، 
  : مكتبة دار الفكر للنشر  سيكولوجية اللعب في مرحلة الطفولة المبكرةنجم الدين على مردان ،

 .2004والتوزيع ، الكويت ، 

  : 2004دار الهادي ، لبنان ، ، 1، ترجمة : زهراء يكانه ، ط علم نفس اللعبهايدة موثقي. 

  :دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع   االساليب الحديثة في التعليم والتعلميحيى محمد نبهان ،
 .2008، عمان ،
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