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ملخص
ھ دف البح ث إل ى التع رف عل ى أث ر اس تخدام حقيب ة تعليمي ة مبرمج ة ف ي ال تعلم المعرف ي
والمھاري الذاتي لإلرسال واالستقبال بالكرة الطائرة ،ومقارنتھا بالطريقة التقليدية .تكونت عينة
الدراس ة م ن ) (٣٠طالب ا ً ف ي م دارس روض ة المع ارف األھلي ة وزع وا عل ى مجم وعتين ك ل
مجموعة ) (١٥طالبا ً - .المجموعة األولى )الضابطة( – تعلمت بالطريقة التقليدية - .المجموع ة
الثاني ة )التجريبي ة( -تعلم ت بالطريق ة الذاتي ة باس تخدام الحقيب ة التعليمي ة المبرمج ة .بع د التحلي ل
اإلحص ائي توص لت الدراس ة إل ى النت ائج اآلتي ة :إن الط ريقتين أثرت ا ايجابي ا ً ف ي تعل م مھ ارتي
اإلرسال واالستقبال)تحس ن القي اس البع دي مقارن ة م ع القبل ي( ،وك ذلك أظھ رت النت ائج أفض لية
التعلم المعرفي والمھاري الذاتي لإلرسال واالستقبال باستخدام الحقيبة المبرمجة مقارنة بالطريق ة
التقليدي ة .وأوص ى الباح ث باس تخدام الحقيب ة التعليمي ة المبرمج ة ف ي ال تعلم المھ اري والمعرف ي
الذاتي بالكرة الطائرة.
Abstract
The aim at this study was to investigate the effect of using electronic
& teaching package on (cognitive & skill) self learning for service
receive ball in volleyball, & compare with the traditional method of
– teaching. The sample consisted of (30) students from (ALMAREF al
AHLEYYAH KINDERGARTEN) divided into: control group (15) that
used instructional method and experimental group (15) that used self
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learning method using. Results revealed that both methods had appositive
effect on learning service & receive ball skills in volleyball. There was
significant difference between post & pre-test, post test scores were
higher than pre-test scores: in addition when comparing the two groups in
the post test significant differences were appeared in favor of the
experimental group. It was recommended that the electronic teaching
& package should be used on (cognitive & skill) self learning for service
receive ball skills.
مقدمة البحث
يعد االنفجار المعرفي التكنولوجي الذي يعيشه العالم عامالً مؤثراً في تفكير الف رد الترب وي،
فل م تع د عملي ة ال تعلم التكنول وجي مج رد خ دمات ب ل تج اوز ذل ك إل ى اس تثمار الوق ت والجھ د،
واستذكار الكم الھائل من المعلومات وتوظيفھا إلدارة شؤون حياته.
تش ير االتجاھ ات التربوي ة الحديث ة إل ى أھمي ة ال تعلم الف ردي للطال ب ليكش ف ميول ه
واس تعداداته وقدرات ه الذاتي ة ،وأص بحت ض رورة ال يمك ن تجاھلھ ا ف ي مج ال ت دريس التربي ة
متزن يعتمد على ذات ِه في اكتساب العلم والمعرف ة ،وق د تط رق ل ذلك كثي ر
جيل
الرياضية إلعداد ٍ
ٍ
من العلماء ومنھم :مرعي ،ومحمد الحيلة ) ،١٩٩٨ص (٣٥إلى أن االتجاه المعاصر في طرق
التدريس يمي ل إل ى اس تخدام ال تعلم ال ذاتي ال ذي يجع ل الطال ب مح ور العملي ة التعليمي ة ويت يح ل ه
فرصة التمكن م ن أساس يات التعل يم ،وف ي ح ين تش ير )عب د الك ريم ،١٩٩٤ ،ص(٣إل ى أھمي ة
مھارات التعلم الذاتي في العملية التعليمية.
اس تحوذ موض وع إدخ ال البرمجي ة كوس يلة تعليمي ة ف ي وزارة التربي ة والتعل يم ف ي األردن
على أھمية كبيرة وخصوص ا ً ف ي حوس بة بع ض الم واد النظري ة والعملي ة واعتم اده كاس تراتيجيه
آن◌ً واحد.
تعليمية ھامة في مجال التعلم لتقديم العون و المساعدة للمعلم والطالب في ٍ
ويرى )زغلول وآخرون ،٢٠٠١ ،ص (٤٥أنهُ من الممك ن اس تخدام الحاس وب ف ي من اھج
التربية الرياضية لتقديم المعلومات المعرفية والمھارية ،وتنمية الثقافة الرياض ية ،وإع داد ب رامج
تعليمية وتدريبية لتنمية الصفات البدنية والحركية.
تع د الحقيب ة التعليمي ة إح دى نم اذج ال تعلم الف ردي ،وھ ي ض من الم داخالت التكنولوجي ة
الحديثة في التدريس لتخدم المعلم والطالب في المي دان الترب وي ب الرغم م ن تواج دھا الق ديم ،لك ن
استخدامھا لم يكن شائعا ً
بالطرق المبرمج ِة الت ي انف ردت بھ ا ھ ذه الدراس ة .يش ير ك ل م ن س عادة
ِ
)www.informatics.gov.sa/lrc/readarticle.php?article_id=6-27k،1983؛والص فار،
 ،١٩٩٨ص٦؛ الديوان ،٢٠٠٦ ،ص  (٣٠أن أول ظھور للحقائب التعليمية بأس اليب تقليدي ة ف ي
بداية الستينات ،وقد ظھرت في عدة مراحل:
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-

المرحل ة األول ى :ص ناديق االكتش اف ) (Discovery Boxesوھ ي عب ارة ع ن ص ناديق
تحوي مواد تعليمية تخدم موضوعا ً معينا ً أو فكرة تتمركز جميع محتويات الصندوق حولھا،
وتتكون من محتوياتھا من معلومات وخرائط تحليلية.

-

المرحل ة الثاني ة :وح دات التقاب ل) :(Match Unitsھ ي عب ارة ع ن ص ناديق تح وي م واد
تعليمية متنوعة االستخدامات ومتعددة األھ داف مث ل :الص ور واألف الم الثابت ة والمتحرك ة،
األشرطة السمعية ،واأللعاب التربوية المسلية ،والنماذج والمواد األولية .. ،الخ.

الحقائب التعليمية ) (Instruction Packagesھ دفت إل ى ج زء واح د م ن وح دات التقاب ل
الرئيسية ،التي تمثل نمطا من أنماط التعلم الفردي أو ما يعرف )تفريد التعليم( ،وھ ي عب ارة ع ن
نظام متكامل للتعلم الذاتي ،يتم التركي ز في ه عل ى الم تعلم ،ومراع اة الف روق الفردي ة ،والتركي ز
على األھداف التعليمية والسلوكية واالختبارات ،وتطبيق وسائل متنوع ة يخت ار منھ ا الطال ب م ا
يكون نشطا وفعاال خالل عملية التعلم.
وتُع ّرف الحقائب التعليمي ة"بأنھ ا وس يلة ف ي ال تعلم ال ذاتي تھ دف إل ى تنظ يم الم ادة التعليمي ة
بوس ائل متع ددة تق ود الطال ب إل ى تحقي ق أھ داف الت دريس") ،الكن دي ،ومحم د أحم د،١٩٩٩ ،
ص.(١٥
ويعرفھا أيضا ً ديرك )" (Derek, 1981, p6بأنھا صبغة جديدة في التعلم تحق ق الش مولية،
وتطرح البدائل في الوسائل المستخدمة وتزود الطلبة بالتغذية الراجع ة الفوري ة ،وتحق ق التع اون
في عمل المجموعات".
تش تمل الحقائ ب التعليمي ة عل ى ع دة مكون ات :ص فحة العن وان وفك رة عام ة ع ن الحقيب ة
التعليمية واألھداف السلوكية ،االختبار القبلي ،األنشطة ،والبدائل التي تحتويھ ا الحقيب ة التعليمي ة،
دليل برنامج التقويم الذاتي ،نموذج تصحيح اإلجابات) ،زغلول ،وآخرون ،٢٠٠١ ،ص.(١٤٢
تتميز الحقيبة التعليمية بعدة فوائد إذ أنھا تحقق أھداف تعليمية مخطط لھ ا ،والب دء بالبرن امج
حسب مستوى التعلم وتراعي الفروق التعليمية ب ين التالمي ذ وتح د م ن الش عور ب الخوف والخج ل
وتحقق مبدأ التعاون بين الطلبة والمدرس والشعور بالمسؤولية ،وأيضا تزودھم بالتغذية الراجع ة
الفورية ،الصفار ) ،١٩٩٨ص.(١٥
االستعانة بمثل ھذه التقنيات من متطلبات التعليم ،والنظر إلى أنھا من أسس الممارسة بحيث
يكون المعلم قادراً على تنفيذ مجموع ة كبي رة م ن اس تراتيجيات الت دريس ق در المس تطاع لتط وير
عملية التعلم )بيلي ،٢٠٠٣ ،ص.(٥٠
تط ورت الحقائ ب التعليمي ة من ذ نش أتھا حي ث ب دأت بص ناديق االكتش اف حت ى أص بح
مس ماھا)حقائ ب تعليمي ة( ،وأدخل ت الدراس ة الحقيب ة التعليمي ة بأس لوب برمج ي لتس اعد الطال ب
للحص ول عل ى المعلوم ة ذاتي ا ً تمكن ه م ن تطبي ق األداء العمل ي والنظ ري بوس ائل علمي ة س ليمة،
منسجما ً مع ما تطرقت إلي ِه أراء العلماء في تفريد التعليم ليصبح ذاتيا ً.
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أھمية البحث
يعد مجال التربية الرياضية من الميادين الت ي تس تخدم فيھ ا التقني ات ،واألس اليب المتط ورة،
حيث إنھا معلوم ات ،وق وانين ،ومھ ارات يج ب إجادتھ ا ،فھ ي بحاج ة إل ى وس ائل التق دم العلم ي
التكنول وجي ،وت ذكر )المحامي د ،٢٠٠٧ ،ص" (٦أن لك ل ن وع م ن ال تعلم تقنيات ه وأس اليبه الت ي
تصلح له ،وتحقق الھدف منه".
تدريس ية
فمھم ة معل م التربي ة الرياض ية تتمرك ز ف ي إع داد إس تراتيجيات وس ائل وتقني ات
ِ
مناسبة في العملي ِة التعليمية ،وھدفھا الطالب بالدرجة األولى فعلى المعلم أن يفكر ويبدع في كيفي ة
أن يوظف أساليب التعلم الذاتي التكنولوجي ف ي مج ال التربي ة الرياض ية إليج اد ب دائل تح ل مح ل
الطرق التقليدية.
تعد الكرة الطائرة لعبة ش عبية تتمي ز بمھ ارات متع ددة و تحت اج إل ى أس اليب متنوع ة لتحق ق
متطلبات األداء المعرفي والمھاري.
تبدأ مھاراتھا باإلرسال الذي يعد بداية اللعب ،ث م االس تقبال لمن ع ك رة اإلرس ال م ن الس قوط
على أرض الملعب ،وتوجيه الكرة للمعد بدقة ،ويؤكد )الحـديدي ،١٩٩١ص" (٢٥-٢٣إن الك رة
الطائرة ھي عبارة عن مھارات متسلسلة ومتداخلة م ع بعض ھا ال بعض مث ل اإلرس ال واالس تقبال
واإلعداد الض رب والس احق وح ائط الص د وال دفاع ع ن الملع ب ،ف أي ض عف ف ي ھ ذه المھ ارات
يؤدي إلى خسارة الفريق.
تكمن أھمية الدراسة في إدخال وسيلة تعليمية باستخدام الحقيبة التعليمي ة المبرمج ة بوس ائلھا
السمعية والبصرية المتحركة والثابتة في تعليم بعض مھ ارات الك رة الط ائرة ،وراف داً للمدرس ين
ف ي قط اع التربي ة والتعل يم ،و التعل يم الج امعي ،وتوظيفھ ا ف ي خدم ة و تحس ين األداء المعرف ي
والمھاري الذاتي لإلرسال واالستقبال بالكرة الطائرة.
مشكلة البحث
لم يرتقي استخدام تكنولوجيا التعلم في مجال التربية الرياضية إلى الحد المطلوب مقارنة مع
الدول المتقدمة ،فلم تزل بلدنا قاصرة في توظيف تكنولوجيا التعلم في مدارسنا وجامعتنا بالطريقة
العلمي ة الص حيحة ،وخصوص ا ً ف ي مج ال التربي ة الرياض ية ،وھ ذا م ا أك ده ك ل م ن )المحامي د،
 ،٢٠٠٦ص١٩؛ الخلف ،٢٠٠٧ ،ص (١٦٢في إش ارتھما إل ى إن اس تخدام تكنولوجي ا ال تعلم ف ي
مجال التربية الرياض ية م ا زال مح دود ،ويض يف )الفت يالوي ،٢٠٠٣ ،ص" (٤٥إل ى أن الطلب ة
ال م ن التحص يل ل دى
يختلف ون ف ي ق دراتھم واس تعداداتھم وق ابليتھم فم نھم م ن يحق ق مس توى ع ٍ
استماعھم الشرح النظري من المعلم ،ومنھم من يزداد تعلمه باستخدام وسائل تعليمية متنوع ة م ن
مشاھدة الشفافات والصور والملصقات والخرائط واألفالم التعليمية.
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من خالل خبرة الباحث في مجال تدريس التربية الرياضية ،والكرة الطائرة ومتابعته لمساق
التدريب الميداني في المدارس الحظ قصور معلمي التربية الرياضية في استخدام طرق وأس اليب
تعليمية متطورة ومتنوعة.
يمي ل كثي ر م نھم إل ى اس تخدام األس اليب التقليدي ة مم ا يح د م ن الدافعي ة واإلدراك العقل ي
للطالب ،وفي حين أن بعض المعلمين يُجيد تطبيق مھ ارات لعب ة معين ة عل ى حس اب لعب ة أخ رى
مما ي ؤدي إل ى ض عف ف ي أداء النم وذج ال ذي ال يس تطيع تطبيق ه مم ا يس بب إحراج ا ً للمعل م أم ام
الطالب.
بدأت المشكلة من خالل المحاور السابقة الذكر الت ي دع ت الباح ث أن يفك ر بوس يلة تعليمي ة
تخدم العملية التعليمية)المعلم والطالب( ،وأُدخلت فكرة الحقيبة التعليمي ة المبرمج ة المط ورة ع ن
صناديق االكتشاف ،والتحقق من مدى فاعليتھا العلمية في التعلم المعرفي والمھاري الذاتي بالكرة
الطائرة مقارنة مع األسلوب التقليدي.
أھداف البحث
سعى البحث التعرف إلى:
-

أث ر اس تخدام الطريق ة التقليدي ة ف ي التعل يم المعرف ي والمھ اري ال ذاتي لإلرس ال واالس تقبال
بالكرة الطائرة.

-

أث ر اس تخدام الحقيب ة التعليمي ة المبرمج ة ف ي تعل م المعرف ي والمھ اري ال ذاتي لإلرس ال
واالستقبال بالكرة الطائرة.

-

المقارنة بين أثر الطريقتين في التعلم المعرفي والمھاري الذاتي لإلرسال واالس تقبال ب الكرة
الطائرة.

فرضيات البحث
سعى البحث إلى اختبار الفرضيات اآلتية:
-

ي ؤثر اس تخدام الطريق ة التقليدي ة إيجابي ا ف ي التعل يم المعرف ي والمھ اري ال ذاتي لإلرس ال
واالستقبال بالكرة الطائرة.

-

ي ؤثر اس تخدام الحقيب ة التعليمي ة المبرمج ة إيجابي ا ً ف ي ال تعلم المعرف ي والمھ اري ال ذاتي
لإلرسال واالستقبال بالكرة الطائرة.

-

إن ال تعلم باس تخدام الحقيب ة التعليمي ة المبرمج ة ي ؤثر ايجابي ا بدرج ة أفض ل م ن الطريق ة
التقليدية في التعلم المعرفي والمھاري الذاتي لإلرسال واالستقبال بالكرة الطائرة.
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مجاالت البحث
-

المجال البشري :طلبة الصف العاشر في مدارس روضة المعارف األھلية –عمان.

-

المجال الزماني ٢٠٠٦ /٣/١٥ :إلى .٢٠٠٦/٣/٢٥

-

المجال المكاني :مالعب ومختبرات مدارس روضة المعارف األھلية.

مصطلحات البحث
-

متسلسل بمواق ف تعليمي ة متنوع ة
التعلم الذاتي :ھو تعلم الفرد بنفسه مدفوعا ً برغبته الذاتية،
ٍ
الكتساب المعلومات والمھارات المطلوبة) ،الخلف ،٢٠٠٧ ،ص.(١٦٤

-

الحقيبة التعليمية :ھي عبارة مادة تعليمية مبرمجة تحتوي معلومات معرفية ومھارية ب الكرة
الطائرة مصاحبة للصوت والصورة ببدائل مختلف ة يعتم د عليھ ا الطال ب ف ي الحص ول عل ى
المعلومة ذاتيا ً ) ،تعريف إجرائي (.

-

اإلرسال :ھي عبارة ع ن حرك ة بداي ة اللع ب تنف ذ بواس طة الالع ب ال ذي يش غل مرك ز )(١
والمتواجد في منطقة اإلرسال) ،اإلتحاد الدولي للكرة الطائرة ،٢٠٠١ ،ص.(٣٢

-

االستقبال :ھي عبارة مھارة حركية دفاعي ة ينف ذھا الالع ب المس تقبل لك رة اإلرس ال بالي دين
في وضعية التمرير من أعلى أو من أسفل إلى الالعب المعد ) ،إجرائي(.

-

التعلم المھاري :ھو مستوى تحسن األداء لمھارتي اإلرسال واالستقبال التي يقيسھا االختب ار
المعد للمھارات قيد البحث) ،إجرائي(.

-

ال تعلم المعرف ي :ھ ي حص يلة م ا يكتس به الطال ب للمعلوم ات المتعلق ة بمھ ارتي اإلرس ال
واالستقبال التي يقيسھا االختبار النظري المعد للمھارات قيد البحث) ،إجرائي(.

الدراسات السابقة
قام الباحث باإلطالع على العديد من الدراسات السابقة التي أُجريت في حقل الك رة الط ائرة،
فلم يجد ما ل هُ عالق ة بالجوان ب المعرفي ة والمھاري ة باس تخدام الحقيب ة التعليمي ة المبرمج ة ب الكرة
الطائرة ،وج َد الباحث دراسات تطرقت إلى الحقيب ة التعليمي ة تختل ف ع ن فك رة البح ث ،وأيض ا
دراسات لھا عالقة باألختبارت المھارية والمعرفية المبرمجة والتقليدية:
أجرى داؤد ) (www.iraqacad.org/lib/mousel/khalid.htm, 2003دراسة ھدفت
التع رف إل ى أث ر انتق ال ال تعلم العم ودي والعم ودي المعك وس )م ن الس ھل إل ى الص عب ،وم ن
الص عب إل ى الس ھل( المص حوب بالحقيب ة التعليمي ة وب دونھا عل ى التحص يل المھ اري ل بعض
المھارات األساسية ب الكرة الط ائرة ،وأس تخدم الباح ث الم نھج التجريب ي ،وتكون ت عين ة الدراس ة
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م ن ) (٥٢طالب ا ً ف ي الس نة الثالث ة بكلي ة التربي ة الرياض ية جامع ة الموص ل ،وق د أظھ رت نت ائج
الدراس ة أن فاعلي ة اس تخدام الحقيب ة التعليمي ة فض الً ع ن األس لوب التعليم ي المس تخدم العم ودي
والعمودي المعكوس حققا انتقاالً ايجابيا ً في تعلم بعض المھارات األساسية بالكرة الطائرة.
كما أجرى ويلكنسون وھيلر ) (Wilknson and Hillier,1999,p202دراسة ھدفت إلى
اختب ار مھ ارات الك رة الط ائرة باس تخدام األق راص المدمج ة ف ي ت دريس المھ ارات ،واس تخدم
الباح ث الم نھج التجريب ي ،وتكون ت عين ة الدراس ة م ن ) (٦٩طالب ة م ن طالب ات الص ف التاس ع
األساسي ،وأشارت نتائج الدراسة بوجود فروق داله إحص ائيا ُ لص الح المجموع ة الت ي اس تخدمت
األقراص المدمجة في تعلم مھارات الكرة الطائرة مقارنة مع الطريقة التقليدية في التدريس.
وأجرت مبروك ) ،٢٠٠٦ص (٣٥دراسة ھ دفت التع رف إل ى أث ر اس تخدام التعل يم التب ادلي
والبنائي على التحصيل المعرفي ومس توى أداء بع ض المھ ارات ف ي الك رة الط ائرة ،واس تخدمت
الباحثة المنھج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من) (٦٧طالبة في كلية التربية الرياضية للبن ات
بالقاھرة ،وأظھ رت الدراس ة نت ائج تش ير فيھ ا إل ى فاعلي ة األس لوب التقلي دي ف ي تحس ين مس توى
األداء المھاري والمعرفي بالكرة الطائرة.
كما أجرت المحاميد ) ،٢٠٠٦ص (٧١-٨دراسة ھدفت التع رف إل ى أث ر مھ ارات رياض ية
مبرمج ة ومنھ ا الك رة الط ائرة عل ى اتجاھ ات طلب ة الص ف التاس ع نح و اس تخدام الحاس وب ف ي
تدريس التربية الرياضية ،وتكونت عينة الدراسة من ) (١٤٨طالبا ُ ،وكما أشارت نتائج الدراسة
إلى أن الطلبة لديھم اتجاھات في تعلم المھارات الرياضة ومنھا الكرة الطائرة ".
وأجرى ) (Moor, 1996, p55دراسة ھدفت التعرف إلى أثر استخدام أس لوبين م ن ال تعلم
)التبادلي -التطبيق الذاتي( عل ى مھ ارتي اإلرس ال والتمري ر ف ي الك رة الط ائرة ،اس تخدم الباح ث
المنھج التجريبي ،تكونت عين الدراسة من ) (٤٠طالباً◌ً م ن ط الب الص ف الخ امس االبت دائي،
ومن أھم نتائج الدراسة زيادة فاعلية التعلم التبادلي عن أسلوب التطبيق الذاتي ف ي تعل م المھ ارات
قيد الدراسة.
وأجرى ھادي ) ،٢٠٠٣ص  (١٥٥دراسة ھدفت التعرف إل ى أث ر اس تخدام بع ض الوس ائل
التعليمية في تعلم مھارتي التمرير م ن أعل ى والض ربة الس احقة ب الكرة الط ائرة ،اس تخدم الباح ث
الم نھج التجريب ي ،وتكون ت عين ة الدراس ة م ن ) (٤٥طالب ا ً ف ي المرح ة الثاني ة بكلي ة التربي ة
الرياضية ،جامعة ديالى ،وأظھرت نتائج الدراسة أن الطريقة التقليدية غير كافية لتعليم المھ ارات
األساس ية ب الكرة الط ائرة ،وأن اس تخدام األف الم التعليمي ة لھ ا فاعلي ة ف ي تحس ين مس توى ال تعلم
بالكرة الطائرة.
كم ا أج رى ك ل م ن الش طرات ،وعب د الس الم ) ،٢٠٠٧ص ( ٢٩٣دراس ة ھ دفت إل ى بن اء
اختبار تحصيلي معرفي لطلبة مساق الكرة الط ائرة المتقدم ة ف ي كلي ة التربي ة الرياض ية الجامع ة
األردني ة ،اس تخدم الباحث ان الم نھج الوص في ،وتكون ت عيين ة الدراس ة م ن ) (٣٢طالب ا ً ،وبع د
التحليل اإلحصائي توصل الباحث إلى ثبات االختبار المعرفي بالكرة الطائرة.
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وأج رى ط ة ،وايم ن ) ،٢٠٠٧ص (٢٣٥دراس ة ھ دفت إل ى بن اء اختب ار معرف ي تقن ي ف ي
ق انون الك رة الط ائرة يتمت ع بمع امالت علمي ة مرتفع ة ودرج ة عالي ة م ن الس رعة واس ترجاع
وتصحيح الدرجات على االختبار المعرفي مما يوفر الكثير من الجھد والوقت ،واستخدم الباحث ان
الم نھج الوص في ،وتكون ت عين ة الدراس ة م ن ) (٥٠طالب ا ً ،وبع د المعالج ة اإلحص ائية بحس اب
مع امالت الص دق والثب ات بطرق ة مختلف ة ،الت ي تمي زت بمع امالت إحص ائية عالي ة ،و برمجتھ ا
على الحاسب اآللي.
وجد الباحث دراسات تطرقت إلى أساليب التعلم المختلفة في ألعاب رياضية متعددة منھا:
دراس ة ال ديوان وآخ رون ) ،٢٠٠٦ص (٢٩الت ي ھ دفت التع رف إل ى أث ر اس تخدام الحقيب ة
التعليمية على مستوى تعلم بعض المھارات الھجومية بسالح الشيش للمبتدئات ،استخدمت الباحثة
المنھج التجريبي تمثل ت عين ة الدراس ة م ن ) ١٢العب ة( ،وق د أظھ رت نت ائج الدراس ة أن الحقيب ة
التعليمية ذات أثر ايجابي في تعلم بعض المھارات الھجومية في سالح الشيش.
كما أجرى األسيوطي ) ،٢٠٠٧ص (٥٩٥بدراس ة ھ دفت التع رف إل ى أث ر اس تخدام التعل يم
بتوجيه األقران ،والتعلم باألوامر على مستوى أداء تعلم بعض مھ ارات س الح الش يش ،اس تخدم
الباحث المنھج التجريبي ،وتكونت عين ة الدراس ة م ن ) (٤٨طالب ا ً ،وأش ارت النت ائج إل ى فاعلي ة
األسلوب التقليدي باألوامر له تأثير على مستوى أداء تعلم بعض مھارات سالح الشيش.
وأج رى الخل ف ) ،٢٠٠٧ص (١٥٩دراس ة ھ دفت التع رف إل ى أث ر اس تخدام الوس ائل
التعليمي ة ف ي ال تعلم ال ذاتي المعرف ي والمھ اري لإلرس ال ف ي لعبت ي الت نس والريش ة الط ائرة،
واستخدم الباحث المنھج التجريبي ،وتكونت عين ة الدراس ة م ن ) (١٠٤ط الب ف ي لعبت ي الت نس
والريش ة الط ائرة.وتوص لت الدراس ة إل ى أن الوس ائل التعليمي ة بنوعيھ ا )الفي ديو ،الص ور
المتسلسلة( والطريق التقليدي ة ذات أث ر إيج ابي ف ي تعل م ال ذاتي المعرف ي لإلرس ال ف ي اللعبت ين،
وتبين أن الطريقة التقليدية لھا أثر أفضل في التعلم المھاري لإلرسال.
وكما أجرى مونس ن ) (Mohnsen,2001,p240دراس ة ھ دفت التع رف إل ى أث ر اس تخدام
الب رامج التعليمي ة المبرمج ة ف ي ت دريس التربي ة الرياض ية مقارن ة م ع األس لوب التقلي دي ،وق د
أش ارات نت ائج الدراس ة إل ى أن الطلب ة أظھ روا دافعي ة عالي ة ونش اطا ُ ملحوظ ا ً لل تعلم باس تخدام
الحاسوب كوسيلة تعلميه مساعدة لعرض العملية التعليمية ،وأن تركيزھم وتفاعلھم أكب ر مقارن ة
بالطريقة التقليدية.
وأجرى الحايك ) (Alhayek,2003 ,p43دراسة ھ دفت التع رف إل ى أث ر اس تخدام ب رامج
حاسوبية مساعدة في تدريس مھارات كرة السلة ،واس تخدم الباح ث الم نھج التجريب ي ،و تكون ت
عينة الدراسة من ) (٤٧طالبا ً وطالبة من كلية التربية الرياضية ف ي الجامع ة األردني ة ،وأظھ رت
الدراس ة نت ائج وج ود ف روق ذات دالل ة إحص ائية لص الح المجموع ة التجريبي ة ف ي اختب ارات
التص ويب والمح اورة ،بينم ا ل م توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ب ين المجم وعتين ف ي اختب ار
التمرير.
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التعليق على الدراسات السابقة
دراس ات اس تخدام أس اليب ت دريس مختلف ة ف ي مج ال الك رة الط ائر اس تعان بھ ا الباح ث ف ي
مج ال دراس ته م ن حي ث المنھجي ة والوس ائل اإلحص ائية بن اء االختب ارات المھاري ة والمعرفي ة
واس تدل بھ ا ف ي مناقش ة دراس ته )داؤد٢٠٠٣ ،؛ مب روك٢٠٠٦ ،؛ھ ادي٢٠٠٣ ،؛المحامي د،
٢٠٠٦؛ ( Wilknson and Hillier 1999،Moor,1996
دراسات استخدمت أساليب تدريس في األلعاب رياضية مختلف ة ،الت ي ص بت نتائجھ ا خدم ة
لھ ذه الدراس ة ،واس تفاد الباح ث منھ ا ف ي كيفي ة توظيفھ ا ف ي بن اء برنامج ه التعليم ي )ال ديوان،
٢٠٠٦؛األسيوطي٢٠٠٧ ،؛الخلف٢٠٠٧ ،؛الحايك.(Mohnsen,2001; ٢٠٠٣ ،
دراسات في التحصيل المعرفي للك رة الط ائرة )مب روك٢٠٠٦ ،؛ الش طرات٢٠٠٧ ،؛ ط ة،
.( ٢٠٠٧
ما يميز ھ ذه الدراس ة ع ن الدراس ات الس ابقة بأنھ ا اس تخدمت الحقيب ة التعليمي ة المبرمج ة و
أثرھا في التحصيل المعرفي والمھاري الذاتي بالكرة الطائرة.
إجراءات البحث
منھج البحث
أستخدم الباحث المنھج التجريبي لمالئمة طبيعة البحث.
عينة البحث
ت م اختي ار عين ة البح ث بالطريق ة القص دية م ن ط الب الص ف العاش ر األساس ي ف ي كلي ات
ومدارس روضة المعارف األھلي ة ،وبل غ ع ددھم )  (٣٥طالبً ا ،وت م اس تبعاد )(٥ط الب لظ روف
خاص ة بھ م ل م تس مح بممارس ة النش اط الرياض ي ،ث م وزع وا عش وائيا ً إل ى مجم وعتين إح داھما
ضابطة واألخرى تجريبية كما ھو مبين في الجدول رقم ):(١
جدول ) :(١توزيع عينة البحث.
المجموعات

العدد

الرقم
.١

المجموعة التجريبية استخدمت الطريقة الذاتية )الحقيبة التعليمية المبرمجة(

١٥

.٢

المجموعة التقليدية استخدمت الطريقة

١٥

المجموع

٣٠
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تكافؤ المجموعات
ت م توزي ع العين ة بالطريق ة العش وائية المنتظم ة إل ى مجم وعتين أح دھما تعم ل بالطريق ة
التقليدية ،وأخ رى تعم ل ب الطريق التجريبي ة باس تخدام الحقيب ة التعليمي ة المبرمج ة ،ل ذا ال ب د م ن
التعرف على تكافؤ المجموعتين في بعض المتغيرات اآلتية:
-

)الطول ،الوزن ،العمر(.

-

الق درات البدني ة )ق وة القبض ة ،س رعة ١٥م ،رم ي الك رة الطبي ة م ن الوق وف ،الوث ب م ن
الثبات ،ثني الذراعين ومدھما(.

-

االختبار المعرفي والمھاري )اإلرسال ،واالستقبال( ،وموضحا ً ذلك في الجدول رقم ).(٢

جدول ) :(٢نتائج اختبارات )ت( لمجموعتين مستقلتين في تكافؤ القياس القبلي.
متغيرات الدراسة
وبعض المھارات
الھجومية

المجموعة التجريبية
ن=١٥
س

ع

المجموعة الضابطة
ن=١٥
س

قيمة ت
المحسوبة

مستوى
الداللة

ع

الطول  /سم

١٥٩.٢٢

٠.٥٣

١٦٠.١٣

٠.٨٠

٠.٩٨

غير دال

الوزن  /كغم

٣٨.٠٨

١.١٧

٣٨.٨٧

١.٨٥

١.٨٣

غير دال

العمر الزمني  /س

١٤.٠٨

٠.٢٤

١٤.٠٤

٠.١٧

٠.٨٠

غير دال

قوة القبضة

٣٤.٢٢

١.٦٦

٣٤.١٠

١.٥٨

٠.١٨

غير دال

سرعة ١٥م

٢.٣٠

٠.٢٣

٢.٢٥

٠.١٥

٠.١٠

غير دال

رم ي الك رة الطبي ة ٥.٤٤
من الوقوف

٠.٩٠

٥.٦٢

٠.٩٨

٠.٦٩

غير دال

١.٤١

٠.٩٦

١.٤٢

١.٠٢

٠.٠٣

غير دال

ثني الذراعين ومدھما ١٩.٧٧

١.١٢

٢٠.١٠

١.١٥

٠.٦٥

غير دال

اإلرس ال م ن أس فل ١٣.٤٤
أمامي مواجه

١.٥٥

١٢.٥٥

١.٤٨

١.٨٥

غير دال

اإلرس ال م ن أعل ى ١٠.٥٥
التنس

١.٠٢

١١.١٢

١.٣٢

١.٧٢

غير دال

الوثب من الثبات
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 ...ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )(٢
متغيرات الدراسة
وبعض المھارات
الھجومية

المجموعة التجريبية
ن=١٥
س

ع

المجموعة الضابطة
ن=١٥
س

ع

قيمة ت
المحسوبة

مستوى
الداللة

االس تقبال م ن أعل ى ٢٦.٢٢
باليدين

١.٢٢

٢٥.٦٢

١.١٢

١.٩٣

غير دال

االس تقبال م ن أس فل ٢١.٩٩
بالساعدين

١.٢٤

٢٢.٥٤

١.٣٦

١.٥٢

غير دال

االختب ار المعرف ي ٧.٥٢
لمھارة اإلرسال

٠.٩٠

٧.٠١

١.١٢

١.٨٢

غير دال

االختب ار المعرف ي ٦.٩٦
لمھارة االستقبال

١.١٨

٧.١١

١.٢٦

٠.٤٥

غير دال

قيمة ت الجدولية عند )٢.٠٤ = (٠.٠٥> α
تُبي ـن نتائ ـج الج ـدول رق م ) (٢إن جمي ع ق يم اختب ارات )ت( المحس وبة محص ورة ب ين
) ،(١.٩٣ -٠.٠٣وھي أصغر من القيم ة الجدولي ة عن د ) (٠.٠٥> αأي أن ه ال توج د ف روق ذات
داللة إحصائية في ھذه المتغيرات بين أفراد المجموعتين ،وذلك يؤكد تكافؤ المجموعتين.
أدوات جمع البحث
 .١األجھزة واألدوات :الرستاميتر ،الميزان الطبي ،شريط قياس ،س اعة توقي ت ،ملع ب الك رة
الطائرة بمعداته ،كرات طائرة ،كرة طبية ،استمارة تسجيل.
 .٢االختب ارات المعرفي ة :ق ام الباح ث بإع داد االختب ارات المعرفي ة باالعتم اد عل ى الدراس ات
الس ابقة :الش طرات ) ،٢٠٠٧ص٢٩٣؛ ط ة ،٢٠٠٧ ،ص٥٣٥؛ الخل ف،٢٠٠٧ ،
ص.(١٥٩
مح اور االختب ار المعرف ي :ت م عرض ھا عل ى خب راء ف ي مج ال الك رة الط ائرة والتربي ة
الرياضية لتحديد األھمية لكل محور ،وم دى األھمي ة النس بية لب اقي المح اور ،حت ى ظھ رت
بصورتھا النھائية ملحق رقم ).(٤
 .٣االختبارات البدنية
أ.

تم استخدام االختبارات البدنية لتكافؤ بين المجموعتين:
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-

ق وة القبض ة ،س رعة )١٥م/ث( ،رم ي الك رة الطبي ة وزن ) (٣كغ م ،الوث ب م ن
الثب ات ،ثن ي وم د ال ذراعين ،وذل ك لتأك د م ن تك افؤ المجم وعتين) ،عب د الم نعم
وحسانين ،١٩٩٧ ،ص٢٥٥-٢٢١؛الوزير ،وعلي طة ،١٩٩٩ ،ص.(٧٣-١٥

ب .االختب ارات المھاري ة :ت م اإلط الع عل ى المراج ع العلمي ة الت ي تض منت االختب ارات
المھارية قيد البحث )عب د الم نعم وحس انين ،١٩٩٧ ،ص٢٥٥-٢٢١؛ ال وزير ،وعل ي
ط ة ،١٩٩٩ ،ص٧٣-١٥؛ أب راھيم ،٢٠٠١ ،ص٥٧؛ الجميل ي ،١٩٩٩ ،ص،(٥٣
وبعد أخذ أراء المختصين في ھذا المجال ،تم تحديد االختبارات اآلتية:
-

اختبار دقة مھارة اإلرسال من أسفل مواجه.

-

اختبار دقة مھارة اإلرسال من أعلى التنس.

-

اختبار دقة مھارة االستقبال من أعلى باليدين.

-

اختبار دقة مھارة االستقبال أسفل بالساعدين ،ملحق رقم ).(٥

متغيرات البحث
-

المتغيرات المس تقلة :طريق ة ال تعلم باس تخدام الحقيب ة التعليمي ة المبرمج ة ،وطريق ة التعل يم
التقليدية.

-

المتغي رات التابع ة :ال تعلم المعرف ي لإلرس ال واالس تقبال ب الكرة الط ائرة ،وال تعلم المھ اري
لإلرسال واالستقبال بالكرة الطائرة.

الدراسة االستطالعية
أج رى الباح ث دراس ة اس تطالعية ف ي الفت رة الواقع ة م ا ب ين  ٢٠٠٦/٣/١٥إل ى
 ،٢٠٠٦/٣/٢٥وت م اختي ار عين ة الدراس ة م ن مجتم ع الدراس ة ،وتمثل ت أھ داف الدراس ة
االستطالعية بالتعرف إلى:
-

مالئمة االختبارات الطالب من حيث )الصدق ،والثبات ،والموضوعية(.

-

الصعوبات التنظيمية ،واإلدارية التي تواجه البحث.

-

سالمة األدوات واألجھزة المستخدمة.

-

طريقة وضع األجھزة في مكان يمكن الطالب الوصول إليھا بسھولة.

-

محتويات الحقيبة التعليمية الخاصة بالمھارات قيد البحث.

-

المعامالت العلمية لالختبارات المھارية والمعرفية.
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صدق االختبارات
-

الصدق الذاتي :تم إيجاد الجذر ألتربيعي لمعامل الثبات لكل اختبار قيد الدراسة موضحا ذلك
في الجدول رقم ).(٣

-

الثبات :تم تطبيقه بطريقة االختبار و إعادة االختبار بفارق زمني مدت ه عش رة أي ام ،إليج اد
معام ل االرتب اط بينھم ا )عل ى أف راد العين ة االس تطالعية() ،رض وان ،٢٠٠٦ ،ص -٩٥
.(٢١٦

جدول ) :(٣المعامالت العلمية لالختبارات قيد الدراسة.
االختبارات

معامل الثبات

معامل الصدق

قوة القبضة

٠.٨٥

٠.٩٢

سرعة ١٥م

٠.٨٤

٠.٩١

رمي الكرة الطبية من الوقوف

٠.٨٩

٠.٩٤

الوثب من الثبات

٠.٨٧

٠.٩٣

ثني ومد الذراعين

٠.٨١

٠.٩٠

اإلرسال من أسفل أمامي مواجه

٠.٨٢

٠.٩٠

اإلرسال من أعلى التنس

٠.٨٩

٠.٩٠

االستقبال من أعلى باليدين

٠.٩٠

٠.٩٤

االستقبال من أسفل بالساعدين

٠.٨٨

٠.٩٣

االختبار المعرفي لمھارة اإلرسال

٠.٨٢

٠.٩٠

االختبار المعرفي لمھارة االستقبال

٠.٨٥

٠.٩٢

خطوات تصميم الحقيبة التعليمية
أوالً :حقيبة المادة التعليمية
-

القسم األول :مفتاح الحقيبة التعليمية :يشتمل على عدة محاور )نموذج غ الف الحقيب ة ،أس م
الم ادة التعليمي ة ،مع د الحقيب ة ،فھ رس المحتوي ات الرئيس ة ،ص ورة م ن دلي ل البرن امج
المعتمد(.
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-

القس م الث اني )خط ة الم ادة( :أج زاء الم ادة التعليمي ة ،ع دد س اعاتھا التعليمي ة ،األھ داف
السلوكية

يقدم ھذا القسم المادة التعليمية مقسمة إل ى أج زاء متس اوية لع دد وح داتھا ويفص ل ك ل وح دة
عن التي تليھا ،ويتكون محتوى جزء الوحدة التعليمية من العناصر اآلتية:
 .١نم وذج الوح دة التعليمي ة وال ذي يش تمل عل ى اس م الوح دة التعليمي ة وع دد س اعاتھا وھ دفھا
السلوكي وموضوعاتھا ،وأھداف الجلسة التعليمية ،والوقت الذي تستغرقه الجلسة التعليمي ة،
وموضوعات الجلسة التعليمية.
 .٢النش اطات التعليمي ة األساس ية للجلس ة )ي تم ھن ا ذك ر النش اطات الرئيس ة إل ى الطال ب ،أم ا
تفاصيل إجراءات التنفيذ فيتم وضعھا في دليل تنفيذ الحقيبة التعليمية(.
-

القسم الثالث )المادة التعليمية والتطبيقات( :ويحتوي ھذا الجزء على العناصر اآلتية:

-

التطبيقات التعليمية واألدوات الضرورية لتنفيذھا.

-

القسم الرابع )التقييم( :في ھذا الجزء يمكن ذكر نوع التقييم ودرجاته ويفضل المدرس
االحتف اظ بھ ا حت ى وق ت التقي يم فترف ق ب دليل التنفي ذ ،ويراع ى أھمي ة ارتب اط التقي يم
بأھداف الوحدة التعليمية.

-

الختام :يحتوي ھذا الجزء على قائمة بالقراءات الخارجي ة المتعلق ة بالوح دة التعليمي ة،
والمراجع األساسية المستخدمة وأرقام تصنيفھا ،وتاريخ النشر وأرق ام الص فحات الت ي
تتعلق بالموضوع وذلك إلغراض التوثيق العلمي ومس اعدة الم تعلم عل ى الرج وع إل ى
المص ادر الرئيس ة للم ادة العلمي ة) ،س عادة١٩٨٣ ،؛ الص فار ١٩٩٨؛ غب اين٢٠٠١ ،
زغلول ،وآخرون٢٠٠١ ،؛ الديوان ،وآخرون.(٢٠٠٦ ،

محتويات البرنامج التعليمي للمجموعتين
جدول ) :(٤يبين محتوى البرنامج التعليمي للمجموعتين.
أس لوب ال تعلم ال ذاتي )الحقيب ة التعليمي ة محتويات األسلوب التقليدي
المبرمجة(
مقدم ة الحقيب ة التعليمي ة وأھ دافھا )توجيھ ات مقدمة المدرس
وإرشادات للطالب ،دليل البرنامج المعتمد(
االختبارات القبلية للمھارات قيد الدراسة

----------------------
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 ...تابع جدول رقم )(٤

 التع رف عل ى األھ داف الس لوكية بم ا يحق ق ش رح المعل م للمھ ارة بم ا يحق ق للطال ب ھدف هللطال ب ھدف ه التعليم ي باس تخدام الحقيب ة التعليمي:
التعليمية المبرمجة:
 األھداف السلوكية للمھارة. مق دم للمھ ارة واس تخداماتھا ف ي مج ال الك رة  -مقدم ة المھ ارة واس تخداماتھا) :الجميل ي،الطائرة) :الجميلي.(٢٠٠٢ ،
.(٢٠٠٢
 نم وذج للمھ ارة بالطريق ة الجزئي ة مص احبة  -نموذج المعلم للمھارةللص وت والص ور المتسلس لة الملون ة،
 ت دريبات خاص ة بالمھ ارة) ،حس ن،)(Joel, D 2003
٢٠٠٤؛.(Kenny, B 2006
 نم وذج للمھ ارة بالطريق ة الكلي ة مص احب شرح المعلم للقانون الخاص بالمھارةللصوت والصورة)الخطايبة(١٩٩٦ ،
 ت دريبات تعليمي ة خاص ة بالمھ ارة) ،حس ن،٢٠٠٤؛( Kenny, B 2006
 ع رض األخط اء الش ائعة بالص وتوالصورة ،الجميلي.(٢٠٠٢ ،
 اس تخدامات المھ ارة م ن الناحي ة القانوني ة،وعرضھا من خالل مشاھد ،ملحق )(٢
 االختب ارات البعدي ة م ع التغذي ة الراجع ة -----------------------الفورية لإلجابة الخاطئة.
طريقة التدريس باستخدام الحقيبة التعليمية:
-

مقدم عن الوحدة التعليمية.

-

التعرف إلى أھداف الوحدة التعليمية.

-

تحديد األھداف السلوكية.

-

مكونات الحقيبة التعليمية.

-

أھمية المھارة.

خطوات تعليم المھارة من خالل الحقيبة التعليمية )أھمية المھارة ،اس تخدام المھ ارة ،نم وذج
للمھارة متسلسلة مجزئة ،وكلية متحركة ،األخطاء الشائعة ،قانون للمھارة ،ص ور متحرك ة م ن
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خالل المنافسة وعلى الطالب أن يمي ز المھ ارات ،ت دريبات عل ى المھ ارة ،أس ئلة ومفت اح اإلجاب ة
على األسئلة ملحق.(٤ ،٣) ،
التوزيع الزمني للبرنامج :أستغرق فترة تنفيذ البرنامج شھرين بواقع ثالثة أيام في األسبوع،
زمن كل وحدة تعليمية  ٤٥دقيقة وفقا ً لنظام وزارة التربية والتعليم.

-

الجزء التمھيدي :أعمال إدارية إحماء عام وخاص ) (١٠دقائق.
الجزء الرئيسي:
الجزء التعليمي ،والتطبيقي ) (٣٠دقيقة.
الجزء الختامي ) (٥دقائق.

مالحظة :درس التربية الرياضية للطلبة الصف العاشر ينفذ مرة واحدة ف ي األس بوع ،ل ذلك
ت م الطل ب م ن إدارة الم درس االس تفادة م ن دروس التربي ة المھني ة والفني ة ف ي تنفي ذ البرن امج،
ليصبح بواقع ثالثة مرات في األسبوع .وتم االستعانة ببعض األجھ زة ف ي المختب ر داخ ل الص الة
الرياضية وبعض أجھزة الكمبيوتر المتنقلة .labt-op
جدول ) :(٥توزيع محتوى البرنامج على الفترة الزمنية.
األسبوع

الوحدات التدريسية محتوى البرنامج

األسبوع األول – الثاني
األسبوع الثالث -الرابع
األسبوع الخامس – السادس
األسبوع السابع – الثامن

٦
٦
٦
٦

مھارة اإلرسال من أسفل مواجھة
مھارة اإلرسال من أعلى التنس
االستقبال من أعلى باليدين
االستقبال من أسفل بالساعدين

المجموع
المعالجات اإلحصائية

٢٤

جميع المھارات قيد الدراسة

أستخدم الباحث المعالجات اإلحصائية اآلتية:
-

المتوسطات الحسابية.

-

االنحرافات المعيارية.

-

-اختبار )ت( لألزواج ) .(Paired t-testلمعرفة القياسين القبلي والبعدي.

-

اختبار )ت( لمجموعتين مستقلتين)(Independent groups

-

قيمة ) (T-Testلمعرفة القياسين البعدي بين أفراد المجموعتين.
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عرض النتائج
النتائج المتعلقة بالفرضية األولى
ي ؤثر اس تخدام الطريق ة التقليدي ة إيجابي ا ً ف ي التعل يم المعرف ي والمھ اري ال ذاتي لإلرس ال
واالستقبال بالكرة الطائرة.
الختبار الفرضية استخدم الباحث اختبار )ت( لألزواج ونتائج الجدول ) (٦تبين ذلك.
جدول ) :(٦نتائج اختبار )ت( لألزواج لداللة الفروق بين القياس القبلي و البعدي للمجموعة
الضابطة )ن= .(١٥
القياس القبلي

القياس البعدي

س

ع

س

ع

اإلرسال من أس فل أم امي
مواجه

١٢.٥٥

١.٤٨

١٥.٢٥

١.١٠

٦.٨٦

اإلرسال م ن أعل ى الت نس
المواجه

١١.١٢

١.٣٢

١٦.٢٠

١.٢٤

١٤.٩٤

دال

االس تقبال م ن أعل ى
باليدين

٢٥.٦٢

١.١٢

٣٠.٢٢

٢.١٠

٩.٧٨

دال

االس تقبال م ن أس فل
بالساعدين

٢٢.٥٤

١.٣٦

٢٨.٢٣

١.٩٩

١٢.٠٤

دال

االختبار المعرف ي لمھ ارة
اإلرسال

٧.٠١

١.١٢

١٠.٢٢

١.٤٥

٨.٩١

دال

االختبار المعرف ي لمھ ارة
االستقبال

٧.١١

١.٢٦

٩.١٦

١.٠٥

٦.٤٠

دال

المھارات الھجومية

قيمة ت
المحسوبة

مستوى
الداللة
دال

قيمة ت الجدولية عند )١.٧٠=(٠.٠٥>α
يوضح الجدول رقم ) (٦نت ائج المتوس طات الحس ابية ،واالنحراف ات المعياري ة ،وقيم ة )ت(
المحس وبة ب ين القي اس القبل ي والبع دي للمجموع ة الض ابطة ف ي جمي ع اختب ارات الك رة الط ائرة
المعرفية والمھاري ة قي د البح ث ،فق د أش ارت النت ائج اإلحص ائية إل ى وج ود ف روق دال ة إحص ائيا ً
لقيمة)ت ( المحس وبة مقارن ة م ع قيم ة )ت( الجدولي ة عن د مس توى الدالل ة ) ،(٠.٠٥>αولص الح
القياس البعدي ،فقد أشارت نتائج قيم ة )ت( المحس وبة لمھ ارة اإلرس ال م ن أس فل أم امي موج ه
إل ى ) ،(٦.٦٨ومھ ارة اإلرس ال م ن أعل ى الت نس إل ى ) ،(١٤.٩٤ومھ ارة االس تقبال م ن أعل ى
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باليدين إلى ) ،(٩.٨٧ومھارة االستقبال من أسفل بالساعدين إل ى ) ،(١٢.٠٤أم ا القي اس المعرف ي
لمھ ارة اإلرس ال فق د أش ارت قيم ة )ت( المحس وبة إل ى ) ،(٨.٩١والقي اس المعرف ي لمھ ارة
االستقبال إلى ) ،(٦.٤٠وجميع القياس ات حقق ت دالل ة معنوي ة لص الح القي اس البع دي ف ي جمي ع
االختبارات للمجموعة الضابطة.
النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية
ي ؤثر اس تخدام الحقيب ة التعليمي ة المبرمج ة إيجابي ا ً ف ي ال تعلم المعرف ي والمھ اري ال ذاتي
لإلرسال واالستقبال بالكرة الطائرة.
الختبار الفرضية استخدم الباحث اختبار )ت( لألزواج ونتائج الجدول رقم ) (٧تبين ذلك.
جدول ) :(٧نتائج اختبار )ت( لألزواج لداللة الفروق بين القياس القبلي و البعدي للمجموعة
الضابطة )ن= .(١٥
المھارات الھجومية

قيمة ت
المحسوبة

مستوى
الداللة

القايس القبلي

القايس البعدي

س

ع

س

ع

دال

اإلرسال من أسفل أمامي
مواجه

١٣.٤٤

١.٥٥

٢١.٢٢

٢.١٠

١٥.٢٥

اإلرسال التنس المواجه

١٠.٥٥

١.٠٢

١٧.٨٥

١.٩٩

١٤.٨٩

دال

االستقبال من أعلى باليدين

٢٦.٢٢

١.٢٢

٣٥.٦٢

٢.١٢

٢٠.٠٠

دال

االستقبال من أسفل
بالساعدين

٢١.٩٩

١.٢٤

٣٠.٣٣

٢.٢٥

١٦.٣٠

دال

االختبار المعرفي لمھارة
اإلرسال

٧.٥٢

٠.٩٠

١٥.٨٦

١.٢٥

٢٧.٠٨

دال

االختبار المعرفي لمھارة
االستقبال

٦.٩٦

١.١٨

١٤.٥٠

١.٦٨

٢٠.٣٧

دال

قيمة ت الجدولية عند )١.٧٠=(٠.٠٥>α
يب ين الج دول رق م ) (٧نت ائج المتوس طات الحس ابية ،واالنحراف ات المعياري ة ،وقيم ة )ت(
المحس وبة ب ين القي اس القبل ي والبع دي للمجموع ة التجريبي ة ف ي جمي ع اختب ارات الك رة الط ائر
المعرفية والمھاري ة قي د البح ث ،فق د أش ارت النت ائج اإلحص ائية إل ى وج ود ف روق دال ة إحص ائيا ً
لقيم ة)ت( المحس وبة مقارن ة م ع قيم ة )ت( الجدولي ة عن د مس توى الدالل ة ) ،(٠.٠٥>αولص الح
القياسات البعدية ،فقد أشارت نتائج قيمة )ت( المحسوبة لمھارة اإلرسال من أس فل أم امي موج ه
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إلى ) ،(١٥.٢٥ومھارة اإلرسال م ن أعل ى الت نس إل ى ) ،(١٤.٨٩ومھ ارة االس تقبال م ن أعل ى
بالي دين إل ى ) ،(٢٠.٠٠ومھ ارة االس تقبال م ن أس فل بالس اعدين إل ى ) ،(١٦.٣٠أم ا القي اس
المعرف ي لمھ ارة اإلرس ال فق د أش ارت قيم ة )ت( المحس وبة إل ى ) ،(٢٧.٠٨والقي اس المعرف ي
لمھارة االستقبال إلى ) ،(٢٠.٣٧وجميع القياسات حققت داللة معنوية لص الح القي اس البع دي ف ي
جميع االختبارات للمجموعة التجريبية.
النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة
إن التعلم باستخدام الحقيبة التعليمية المبرمجة يؤثر ايجابيا بدرجة أفضل من الطريقة
التقليدية في التعلم المعرفي والمھاري الذاتي لإلرسال واالستقبال بالكرة الطائرة.
الختبار الفرضية استخدم الباحث اختبار )ت( لمجموعتين مستقلتين ،ونتائج الجدول رقم
) (٨تبين ذلك.
جدول ) :(٨نتائج اختبار )ت( لمجموعتين مستقلتين لداللة الفروق بين مجموعتين في القياسات
البعدية.
المھارات الھجومية

المجموعة
الضابطة ن=١٥

المجموعة
التجريبية ن=١٥

قيمة ت
المحسوبة

مستوى
الداللة
دال

س

ع

س

ع

اإلرس ال م ن أس فل أم امي
مواجه

١٥.٢٥

١.١٠

٢١.٢٢

٢.١٠

١٢.٧٠

اإلرسال التنس المواجه

١٦.٢٠

١.٢٤

١٧.٨٥

١.٩٩

٣.٥١

دال

االستقبال من أعلى باليدين

٣٠.٢٢

٢.١٠

٣٥.٦٢

٢.١٢

٨.٨٥

دال

االس تقبال م ن أس فل
بالساعدين

٢٨.٢٣

١.٩٩

٣٠.٣٣

٢.٢٥

٣.٥٥

دال

االختب ار المعرف ي لمھ ارة
اإلرسال

١٠.٢٢

١.٤٥

١٥.٨٦

١.٢٥

١٤.١٢

دال

االختب ار المعرف ي لمھ ارة
االستقبال

٩.١٦

١.٠٥

١٤.٥٠

١.٦٨

١٣.٦٩

دال

قيمة ت الجدولية عند )٢.٠٤ = (٠.٠٥> α
يش ير الج دول رق م ) (٨إل ى نت ائج المتوس طات الحس ابية ،واالنحراف ات المعياري ة ،وقيم ة
)ت( المحس وبة ب ين أف راد المجم وعتين الض ابطة والتجريبي ة ف ي جمي ع قياس ات الك رة الط ائرة
المعرفية والمھارية قيد البح ث ،فق د أش ارت النت ائج اإلحص ائية إل ى وج ود ف روق دال ة إحص ائيا ً
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لقيمة)ت ( المحس وبة مقارن ة م ع قيم ة )ت( الجدولي ة عن د مس توى الدالل ة ) ،(٠.٠٥>αولص الح
المجموع ة التجريبي ة ،فق د أش ارت نت ائج قيم ة )ت( المحس وبة لمھ ارة اإلرس ال م ن أس فل أم امي
موج ه إل ى ) ،(١٢.٧٠ومھ ارة اإلرس ال م ن أعل ى الت نس إل ى ) ،(٣.٥١ومھ ارة االس تقبال م ن
أعل ى بالي دين إل ى ) ،(٨.٨٥ومھ ارة االس تقبال م ن أس فل بالس اعدين إل ى ) ،(٣.٥٥أم ا االقي اس
المعرف ي لمھ ارة اإلرس ال فق د أش ارت قيم ة )ت( المحس وبة إل ى ) ،(١٤.١٢والقي اس المعرف ي
لمھ ارة االس تقبال إل ى ) .(١٣.٦٩إن جمي ع القياس ات حقق ت دالل ة معنوي ة لص الح المجموع ة
التجريبية.
مناقشة النتائج
مناقشة نتائج المجموعة الضابطة
يوضح الجدول رقم ) (٦داللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي في االختبارات المھاري ة
والمعرفية بالكرة الطائرة ،وأظھرت النتائج داللة اإلحصائية إيجابية لصالح القياس البعدي.
يفسر الباحث تحسن أفراد المجموعة الض ابطة ف ي االختب ارات المعرفي ة والمھاري ة إل ى م ا
تضمنهُ البرنامج التقليدي الذي اتبعه المعلم في تقديم المعلومات ،وشرح المھ ارات وأداء النم وذج
المثالي أمام الطالب وتقديم تدريبات متسلسلة تحت إشرافه وتوجيه الطالب إلى األداء الصحيح.
تتفق نتائج ھذه الدراسة مع ما توصل إليه كل من)األسيوطي٢٠٠٧؛ الخل ف" (٢٠٠٧ ،ب أن
الطريقة التقليدية تحسن من فاعلية األداء المھاري" ،وفي مجال الكرة الطائرة أشارت )المبروك،
" (٢٠٠٦إلى أن األسلوب التقليدي يؤثر إيجابيا ً ف ي األداء المھ اري والمعرف ي ب الكرة الط ائرة"،
وكم ا تعارض ت نت ائج ھ ذه الدراس ة م ع م ا توص ل إلي ه )ھ ادي٢٠٠٣ ،؛ Wilknson and
" (Hillier 1999بان الطريقة التقليدية غير كافية لتعلم المھارات الحركية بالكرة الطائرة".
مناقشة نتائج المجموعة التجريبية )التعلم الذاتي باستخدام الحقيبة التعليمية(
يبين الجدول رقم) (٧داللة الف روق ب ين القياس يين القبل ي والبع دي ف ي االختب ارات المھاري ة
والمعرفية بالكرة الطائرة ،وأظھرت النتائج داللة إحصائية إيجابية لصالح القياس البعدي.
يعزو الباحث تحس ن أف راد المجموع ة التجريبي ة إل ى مض مون البرن امج التعليم ي باس تخدام
الحقيبة التعليمية المبرمجة بوسائلھا المتنوعة )االختبار القبل ي وتق ديم المعلوم ات والص ور الكلي ة
والجزئي ة للمھ ارات قي د البح ث وتص وير األخط اء الش ائعة للمھ ارة وع رض للمھ ارات وكيفي ة
استخدامھا وتطبيقھا(.
الحقيب ة التعليمي ة ق دمت درس الك رة الط ائرة بأس لوب نم وذجي يض من للطال ب اكتس اب
المعرفة والمھارة الحركية بأسس علمية ،فھي تحقق الشمولية وتطرح الب دائل ف ي كيفي ة اكتس اب
المعلومات وتطبيقھا ،والسيما في ذلك أن الطالب يعتمد على الذات في الحص ول عل ى المعلوم ة،
والرجوع إليھا وقت الحاجة كتغذية راجعة ،وتتفق نتائج ھذه الدراسة م ع م ا توص ل إلي ه ك ل م ن
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)داؤد" (٢٠٠٣ ،إلى إن الحقيبة التعليمية لھ ا دور ف ي تحس ين مس توى مھ ارات الك رة الط ائرة"،
وأك دت )ال ديوان" (٢٠٠٦ ،ب أ الحقيب ة التعليمي ة س اھمت ف ي تحس ن مس توى ال تعلم الحرك ي ف ي
مھارات سالح الشيش".
مناقشة نتائج المجموعة التجريبية مقارنة مع المجموعة الضابطة
يبين الجدول رق م ) (٨دالل ة الف روق ف ي القياس ات المعرفي ة والمھاري ة ب الكرة الط ائرة ب ين
أف راد المجم وعتين ف ي القياس ات البعدي ة ،وتش ير النت ائج اإلحص ائية إل ى وج ود دالل ه ايجابي ة
لصالح أفراد المجموعة التجريبية.
يع زو الباح ث تحس ن أف راد المجموع ة التجريبي ة إل ى أفض لية األس لوب ال ذاتي باس تخدام
الحقيبة التعليمية المبرمجة التي اشتملت على عدة محاور لم تكن في مض مون البرن امج التقلي دي،
وتمثلت محاورھا بخطوات علمية متسلسلة:
-

القياس القبلي لتحديد مستويات الطالب المعرفية والمھارية.

-

تحديد األھداف السلوكية التي يتبعھا الطالب في درس الكرة الطائرة.

-

تحتوي الحقيبة التعليمية المبرمجة على نماذج مھارية إلرسال واستقبال الكرة.

-

تحت وي الحقيب ة التعليمي ة المبرمج ة عل ى نم اذج لالعب ين عل ى مس توى متق دم ف ي الك رة
الطائرة.

-

تتميز المھارات الحركية بأنھا تجذب انتباه الطالب بالصوت والصورة والحركة.

-

يمكن الرجوع إلى البرمجية وقت الحاجة كتغذية راجعة للمھارات.

-

يمكن تقويم الطالب من خالل األسئلة المعرفية ،وتحديد مستواه بعد تنفيذ البرنامج مباشرة.

وق د أك دت بع ض الدراس ات فاعلي ة اس تخدام الحقيب ة التعليمي ة المبرمج ة ف ي مج ال ال تعلم
)داؤد٢٠٠٣ ،؛ ال ديوان ،( ٢٠٠٦ ،ويش ير ) (Derek,1981للحقيب ة التعليمي ة "بأنھ ا تحق ق
الشمولية ،وتطرح البدائل للمحتويات التعليمية وتزود الطالب بالتغذية الراجعة الفوري ة" ،ويؤك د
ذل ك )الص فار" (١٩٩٨ ،ب أن الحقيب ة التعليمي ة تب دأ حس ب مس توى الطال ب وتراع ي الف روق
الفردي ة وتح د م ن الخ وف والخج ل وتس اعد التالمي ذ عل ى إع ادة النظ ر ف ي الم ادة التعليمي ة ع ن
طريق التغذية الراجعة.
أشارت نتائج بعض الدراسات أن األسلوب البرمجي أفض ل م ن األس لوب التقلي دي ف ي تعل م
مھارات األلعاب الرياضية )ھادي٢٠٠٣ ،؛ .(Alhayek,2003
جاءت نتائج ھذه الدراسة متفقة مع فرضيات البحث ،إذ اتفقت مع الفرضية األول ى والثاني ة
من حيث نتائج التعلم ،ولصالح القياسات البعدية ،وأما الفرضية الثالثة فق د ج اءت نتيجتھ ا لص الح
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المجموعة التجريبية ،مما يؤكد فاعلية الحقيبة التعليمية المبرمج ة ف ي ال تعلم المعرف ي والمھ اري
الذاتي بالكرة الطائرة.
االستنتاجات
-

في ضوء عرض النتائج للبحث تم التوصل لالستنتاجات اآلتية:
للحقيبة التعليمية المبرمجة أثر إيجابي في التعلم الذاتي المعرفي والمھاري بالكرة الطائرة.
للطريقة التقليدية تأثير إيجابي في التعليم المعرفي والمھاري بالكرة الطائرة.
أفض لية ال تعلم ال ذاتي باس تخدام الحقيب ة التعليمي ة المبرمج ة مقارن ة م ع الطريق ة التقليدي ة
األمرية.

التوصيات
في ضوء أھداف البحث ونتائجھا أوصى الباحث بالتوصيات اآلتية:
-

االھتمام باستخدام الحقيبة التعليمية المبرمجة في التعلم الذاتي.

-

تنمية دوافع المتعلمين نحو التعلم الذاتي المبرمج.

-

إج راء المزي د م ن الدراس ات تھ تم بواق ع أس اليب الت دريس الذاتي ة وأثرھ ا ف ي ال تعلم الك رة
الطائرة.

المراجع العربية و األجنبية
-

إب راھيم ،م روان عب د المجي د .(٢٠٠١) .الموس وعة العلمي ة ف ي الك رة الط ائرة ،مھ ارات،
خط ط ،اختب ارات بدني ة مھاري ة ،قياس ات جس مية ،انتق اء ،مع اقين ،تحك يم.ط .١مؤسس ة
الوراقين .عمان .األردن.

-

األسيوطي ،وائل جالل".(٢٠٠٧) .تأثير استخدام التطبيق بتوجيه األقران والتعلم ب األوامر
على مستوى أداء بعض مھارات سالح الشيش" .الم ؤتمر العلم ي األول دور كلي ات وأقس ام
ومعاھد التربية الرياضية في تطوير الرياضة العربية.(١)١.عمان .األردن.

-

اإلتحاد الدولي للكرة الطائرة .(٢٠٠٤) .القواعد الدولية للكرة الطائرة .النسخة العربية .

-

بيلي ،ريتشارد .(٢٠٠٣) .دلي ل ت دريس التربي ة الرياض ية ف ي الم دارس .ط .١ترجم ة ثي ب
توب لخدمات التعريب والترجمة .درا الفروق للنشر والتوزيع .عمان.

-

الجميلي ،سعد حماد .(٢٠٠٢) .الكرة الط ائرة .تعل يم .ت دريب .تحك يم .المكتب ة الوطني ة.
عمان .األردن.
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-

الحدي دي ،محم ود عب د ال رحمن" .(١٩٩١) .ت أثير برن امج ت دريبي مقت رح لتط وير مھ ارة
االستقبال بالساعدين من أسفل لالعبي الكرة الطائرة ف ي كلي ات المجتم ع" .رس الة ماجس تير
غير منشور .كلية الدراسات العليا .الجامعة األردنية .األردن.

-

حسن ،زكي محمد .(٢٠٠٤) .الكرة الطائرة منھجية حديثة في التدريب والتدريس .المكتب ة
المصرية .مصر.

-

خطايبة ،أكرم .(١٩٩٦) .موسوعة الكرة الطائرة الحديثة .ط .١دار الفكر للطباع ة والنش ر
والتوزيع .عمان.

-

الخلف ،معين طة" .(٢٠٠٧) .تأثير اس تخدام الوس ائل التعليمي ة ف ي ال تعلم ال ذاتي المعرف ي
والمھاري لإلرسال في التنس والريشة الطائرة" .مجلة مؤتة للبحوث والدراس ات.(٤)١٢ .
جامعة مؤتة .األردن .

-

داؤد ،خال د محم د" .(٢٠٠٣) .ت أثير انتق ال أث ر ال تعلم العم ودي والعم ودي المعك وس
المصحوب بالحقيبة التعليمي ة وب دونھا عل ى التحص يل المھ اري ل بعض المھ ارات األساس ية
بالكرة الطائرة "www. iraqacad. org/lib/mousel/khalid. htm . .

-

الديوان ،لمياء حسن،و فاطمة ،عبد المالكي  ،و خل ود عب دالكريم" .(٢٠٠٦) .أث ر اس تخدام
الحقيبة التعليمي ة عل ى مس توى تعل م بع ض المھ ارات الھجومي ة بس الح الش يش للمبت دئات".
الم ؤتمر الثال ث لعل وم الرياض ة .الجماھيري ة والتربي ة البدني ة .المجل د األول .كلي ة التربي ة
البدنية .لزاوية .ليبيا.

-

رض وان ،محم د نص ر .(٢٠٠٦) .الم دخل إل ى القي اس ف ي التربي ة الرياض ية .ط .١مرك ز
الكتاب للنشر .مصر.

-

زغل ول ،محم د  ،مك ارم ،أبوھرج ة ،وھ اني ،عب د الم نعم  .(٢٠٠١).تكنولوجي ا التعل يم
وأساليبھا في التربية الرياضية .ط .١مركز الكتاب للنشر .مصر.

-

سعادة ،جودة" .(١٩٨٣) .الحقيبة التعليمية كنموذج لتعلم الفردي " .مجلة اتحاد الجامع ات
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ال دولي الث اني المس تجدات العلمي ة ف ي التربي ة البدني ة والرياض ة .مجل د البح وث .جامع ة
اليرموك .األردن.
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-
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-
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-

طة ،علي مص طفى .ومص طفى ،ايم ن" .(٢٠٠٧) .بن اء اختب ار معرف ي تقن ي ف ي ق انون
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-
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العراق.

-
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-
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-

عب د الم نعم ،حم دي .وص بحي ،محم د .(١٩٩٧) .األس س العلمي ة للك رة الط ائرة .ط رق
قياس وتقويم .بدني .مھاري .معرفي .نفسي .تحليلي .ط .١مركز الكتاب للنشر .القاھرة.

-

غباين ،عمر محمود" (٢٠٠١) .التعلم الذاتي بالحقائب التعليمية" .وكالة الغوث الدولية.
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-

مبروك ،رشا مص طفى .(٢٠٠٦) .ت أثير اس تخدام التعل يم التب ادلي والبن ائي عل ى التحص يل
المعرفي ومستوى أداء بعض المھارات في الكرة الطائرة .المؤتمر العلمي ال دولي الخ امس.
علوم الرياضة في عالم متغير .المجلد الثالث .كلية التربية الرياضية .الجامعة األردنية.

-
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-
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مالحق البحث
ملحق )(١
عرض البرنامج المقترح على مجموعة من الخبراء:

-

أ.د بسام مسمار  -أساليب تدريس التربية الرياضية.

-

أ.د .عربي حمود –القياس والتقويم في التربية الرياضية.

-

د  .صادق الحايك  -مناھج وأساليب تدريس التربية الرياضية.

-

أ.د أحمد ھزاع  -أساليب تدريس التربية الرياضية.

-

د .معين طة  -تعلم حركي.

-

م  .ذياب الشطرات –خبير كرة طائرة.

ملحق )(٢
مكونات الحقيبة التعليمية
-

حقيبة تعلميه لطلبة الصف العاشر.

-

اسم البرنامــج :تعلم بعض مھارات الكرة الطائرة.

-

مدة الحقيبة التعليمية ) ( ٣٠دقيقة تشمل الجزء التعليمي والتطبيقي لمھارة اإلرسال من أسفل بالكرة الطائرة.

.١

مھارة اإلرسال من أسفل بالكرة الطائرة تتكون من ) (٦وحدات تعليمية.
*

الھدف العام للحقيبة التعليمية:
 أن يتعلم الطالب كيفية الوصول إلى المعلومة وتطبيقھا ذاتيا ُ. -تنمية قدرات المتعلمين المعرفية والمھارية بالكرة الطائرة.

*

األھداف الرئيسية للحقيبة التعليمية:
 أن يكتسب الطالب معلومات معرفية في مھارة اإلرسال من أسفل بالكرة الطائرة. أن يؤدي الطالب مھارة اإلرسال من أسفل ببدائل مختلفة برمجية مختلفة. أن يطبق الطالب مھارة اإلرسال من أسفل بالكرة الطائرة. -أن يشاھد الطالب على البرمجية استخدامات اإلرسال من أسفل بالكرة الطائرة.

*

مكونات الحقيبة التعليمية:
-

حقيبة تعلميه لطلبة الصف العاشر.

-

اسم البرنامــج :تعلم بعض مھارات الكرة الطائرة.

-

مدة الحقيبة التعليمي ة ) ( ٣٠دقيق ة تش مل الج زء التعليم ي والتطبيق ي لمھ ارة اإلرس ال م ن أعل ى
التنس.
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.٢

مھارة اإلرسال من أعلى التنس بالكرة الطائرة تتكون من ) (٦وحدات تعليمية.
*

*

*

.٣

الھدف العام للحقيبة التعليمية:
-

أن يتعلم الطالب كيفية الوصول إلى المعلومة وتطبيقھا ذاتيا ُ.

-

تنمية قدرات المتعلمين المعرفية والمھارية بالكرة الطائرة.

األھداف الرئيسية للحقيبة التعليمية:
-

أن يكتسب الطالب معلومات معرفية في مھارة اإلرسال من أعلى التنس بالكرة الطائرة.

-

أن يتعلم الطالب مھارة اإلرسال من أعلى التنس ببدائل مختلفة.

-

أن يطبق الطالب مھارة اإلرسال من أعلى التنس بالكرة الطائرة.

-

أن يشاھد الطالب على البرمجية استخدامات اإلرسال من أعلى التنس بالكرة الطائرة

مكونات الحقيبة التعليمية:
-

حقيبة تعلميه لطلبة الصف العاشر.

-

اسم البرنامــج :تعلم بعض مھارات الكرة الطائرة.

-

مدة الحقيبة التعليمية ) ( ٣٠دقيقة تشمل الجزء التعليمي والتطبيقي للمھارة.

مھارة االستقبال من أسفل بالساعدين بالكرة الطائرة تتكون من ) (٦وحدات تعيليمية.
*

*

*

الھدف العام للحقيبة التعليمية:
-

أن يتعلم الطالب كيفية الوصول إلى المعلومة وتطبيقھا ذاتيا ُ.

-

تنمية قدرات المتعلمين المعرفية والمھارية بالكرة الطائرة.

األھداف الرئيسية للحقيبة التعليمية:
-

أن يكتسب الطالب معلومات معرفية في االستقبال من أسفل بالساعدين في الكرة الطائرة.

-

أن يتعلم الطالب مھارة االستقبال من أسفل بالساعدين ببدائل برمجية مختلفة.

-

أن يطبق الطالب مھارة االستقبال من أسفل بالساعدين بالكرة الطائرة.

-

أن يشاھد الطالب على البرمجية استخدامات االستقبال من أسفل بالساعدين في الكرة الطائرة.

مكونات الحقيبة التعليمية:
-

حقيبة تعلميه لطلبة الصف العاشر.

-

اسم البرنامــج :تعلم بعض مھارات الكرة الطائرة.

-

مدة الحقيبة التعليمية ) ( ٣٠دقيقة تشمل الجزء التعليمي والتطبيقي للمھارة.

-

مھارة االستقبال من أعلى باليدين في الكرة الطائرة تتكون من ) (٦وحدات تعليمية.
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*

*

الھدف العام للحقيبة التعليمية:
أن يتعلم الطالب كيفية الوصول إلى المعلومة وتطبيقھا ذاتيا ُ.
تنمية قدرات المتعلمين المعرفية والمھارية بالكرة الطائرة.
األھداف الرئيسية للحقيبة التعليمية:
 أن يكتسب الطالب معلومات معرفية في االستقبال من أعلى باليدين بالكرة الطائرة.أن يتعلم الطالب مھارة االستقبال من أعلى باليدين ببدائل برمجية مختلفة
أن يطبق الطالب مھارة االستقبال من أعلى باليدين بالكرة الطائرة.
 -أن يشاھد الطالب على البرمجية استخدامات االستقبال من أعلى باليدين بالكرة الطائرة.

ملحق )(٣
االختبار المعرفي لمھارة اإلرسال
يتضمن االختبار عشرة أسئلة منھا خمسة في الجوانب المعرفية المھارية ،وخمسة في الجوانب القانونية.
.١

العبارة الصحيحة ھي:
يستخدم اإلرسال من أسفل مواجه للمبتدئين.
أ.
ب .يستخدم اإلرسال من أسفل مواجه في المستويات العليا.
ج .يستخدم اإلرسال من أسفل مواجه فقط للسيدات.

.٢

العبارة الصحيحة ھي:
وقفة االستعداد في اإلرسال من أعلى التنس تكون القدمين متوازيتين.
أ.
ب .وقفة االستعداد في اإلرسال من أعلى التنس تكون القدمين مضمومتين.
ج .وقفة االستعداد في اإلرسال من أعلى التنس تكون قدم متقدمة على األخرى.

.٣

العبارة الصحيحة ھي:
يعتبر اإلرسال مھارة ھجومية يعلن بواسطة بداية اللعب.
أ.
ب .يعتبر اإلرسال مھارة دفاعية يعلن بواسطة بداية اللعب.
ج .يعتبر اإلرسال مھارة ھجومية ال يعلن بواسطة بداية اللعب.

.٤

العبارة الصحيحة ھي:
عدم استمرارية اليد الضارية في متابعة الكرة يعد خطأ شائعاً.
أ.
ب .حركة األمشاط تشير أماما ً بمحاذاة خط الخلفي في اإلرسالين يعد خطأ شائعا ً.
ج .االتزان في ثني الركبتين يعد خطئا ً شائعا ً.

.٥

العبارة الصحيحة ھي:
بعد ضرب كرة اإلرسال يبقى الالعب واقفا ً في مكانه.
أ.
ب .بعد ضرب اإلرسال يقوم الالعب بالمتابعة.
ج .بعد ضرب كرة اإلرسال ينتقل الالعب إلى المراكز األمامية.

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( .مجلد  ٢٠٠٨ .(٢)٢٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد السالم حسين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٩٧

ضع كلمة)صح( أمام العبارة الصحيحة وكلمة )خطأ( أما العبارة الخاطئة:
.١

)

( ينفذ الالعب اإلرسال من المنطقة المحددة بعرض ملعب الكرة الطائرة ٩م.

.٢

)

( يجب أن تضرب كرة اإلرسال باليدين معا ً.

.٣

)

( يجب أن ينفذ اإلرسال خالل مدة زمنية مدتھا  ٨ثواني.

.٤

)

( الالعب الذي ينفذ اإلرسال يشغل مركز ).(٢

.٥

)

( يعتبر اإلرسال صحيحا إذا كانت كرة اإلرسال داخل حدود ملعب الخصم.

ملحق )(٤
االختبار المعرفي لمھارة االستقبال
يتضمن االختبار عشرة أسئلة منھا خمسة في الجوانب المعرفية المھارية ،وخمسة في الجوانب القانونية.
.١

.٢

.٣

.٤

العبارة الصحيحة ھي:
أ.

إذا كانت كرة اإلرسال أعلى من مستوى الرأس يمكن استقبالھا من أسفل بالساعدين.

ب.

إذا كانت كرة اإلرسال أعلى من مستوى الرأس يمكن استقبالھا من أعلى باليدين.

ج.

ج -إذا كانت كرة اإلرسال أعلى من مستوى الرأس ال يمكن استقبالھا.

العبارة الصحيحة ھي:
أ.

تعد مھارة استقبال اإلرسال دفاعية.

ب.

تعد مھارة استقبال اإلرسال ھجومية

ج.

ج -تعد مھارة استقبال اإلرسال من أعلى فقط ھجومية.

العبارة الصحيحة ھي:
أ.

يجب أن تكون وقفة االستعداد الستقبال اإلرسال حسب مستوى الكرة

ب.

وقفة االستعداد المتوسطة تستخدم لالستقبال من أعلى بالساعدين.

ج.

ج-وقفة االستعداد العالية تستخدم لالستقبال من أسفل بالساعدين

العبارة الصحيحة ھي:
أ.

يتم توجيه كرة االستقبال إلى مركز ).(٤

ب.

يتم توجيه كرة االستقبال إلى مركز )(١

ج.

ج-يتم توجيه كرة االستقبال إلى مركز ) ٢أو (٣
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 ٦٩٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "أثر استخدام حقيبة تعليمية مبرمجة في التعلم المعرفي و "......

.٥

العبارة الصحيحة ھي:
أ.

عدم فرد مفاصل الجسم أثناء تنفيذ الكرة يعد خطأ شائعا ً.

ب.

تقدير القوة في توجيه الكرة لحظة االستقبال يعد خطأ شائعا ً.

ج.

ج -توتر أثناء االستقبال ال يعد خطأ شائع.

ضع كلمة) صح( أمام العبارة الصحيحة وكلمة )خطأ( أما العبارة الخاطئة:
.١

)

( يعتبر استقبال كرة اإلرسال خاطئ إذا حمل الالعب الكرة بيديه.

.٢

)

( إذا استقبل الالعب كرة اإلرسال خارج حدود الملعب تعتبر الكرة في اللعب.

.٣

)

( استقبال كرة اإلرسال بلمستين متتاليتين يعتبر صحيحا ً.

.٤

)

(من شروط استقبال كرة اإلرسال أن يلتزم الالعب بمركزه قبل تنفيذ إرسال الخصم.

.٥

)

( إذا تمكن الالعب من استقبال كرة اإلرسال بمساعدة زميل يعد االستقبال صحيحا ً.

*

اختبار اإلرسال من أعلى وأسفل:

ملحق )(٥
االختبارات المھارية:
الغرض من االختبار :قياس دقة مھارة اإلرسال من أعلى وأسفل.

-

األدوات المستخدمة) :ملعب الكرة الطائرة ،شريط لتحديد األھداف ،شريط قياس ،عشر كرات(

-

مواصفات األداء :يقسم الملعب إلى ثالثة أجزاء ،الجزء األول ٣.٥م ،٩xالجزء الثاني٣.٥م ،٩xالجزء
الثالث .٩ x٢

-

الشروط:

-

لكل مختبر عشر محاوالت )خمس لإلرسال من أسفل ،وخمس لإلرسال من أعلى(

-

تحسب النقاط حسب نزول الكرة في المنطقة المحددة بالملعب.

-

إذا أخطأ الالعب في تنفيذ اإلرسال من الناحية القانونية تحسب ) صفر (

-

إذا سقطت الكرة على الخط تحسب وكأنھا سقطت في المنطقة القريبة من الخط.
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-

-التسجيل :تحسب الدرجة لكل إرسال من ) (٢٥نقطة ،أرجع إلى )حسانين ،١٩٩٧ ،ص.(٢٥٥

*

اختبار دقة استقبال اإلرسال:

-

الغرض من االختبار :قياس دقة مھارة استقبال اإلرسال.

-

األدوات )مرتبة ،صندوق ،معدات ملعب الكرة الطائرة ،كرة طائرة قانونية (

-

طريقة األداء :يقف المختبر في مركز ) (٥ ،٦ ،١يستقبل الالعب الكرة من المنطقة التي يقف فيھا
باتجاه المرتبة الموجودة على الصندوق في مركز ).(٣

-

التسجيل:
 )  (٤نقاط لكل كرة صحيحة تسقط فيھا الكرة على المرتبة. ) (٣نقاط لكل كرة تالمس فيھا حدود المرتبة. ) (٢نقطتين لكل كرة تنزل فيھا الكرة في منطق ٣م. ) (١نقطة تنزل فيھا الكرة في المنطقة الخلفية. صفر من النقاط مخالفة قانونية يرتكبھا الالعب المستقبل. عدد المحاوالت :يحدد لكل العب عشرة محاوالت من مركز استقبال. -مجموع النقاط ١٢٠ :نقط) ،حسانين ،١٩٩٧ ،ص.(٢٠٥ ،٢٠٤
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