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استقبال اإلرسال  مهارتي  ،  طريقة تدريس  حل المشكالت للتفكير المتشعب: الكلمات المفتاحية 

 .الكرة الطائرة ،  واإلعداد 

 مستخلص البحث

فيي تعليم مهيارتي  للتفكير المتشعب  لى تأثير طريقة التدريس  حل المشكلةالتعرف ع إلى البحث هدف

اسييييتادب الباحييييث الميييي هو التلريبييييي  و ا سييييل   ، واسييييتقبال اإلرسييييال واإلعييييداد رييييالكرة الطييييائرة

تييم ، ولمالئميية فييي حييل مشييكلة البحييث وتحقييي   هدافيي  ( الضييارطة والتلريبييية)الملميي عتيا المتكاف يية 

المتمثيل رطلبية المرحلية الثا يية فيي اليية الترريية البد يية وعلي ب الريا ية رلامعية تحديد ملتمع البحث 

رالطريقيية (   - ) طالبييا وتييم ارتيييار  ييعبتي ( 061)رالطريقيية العمدييية ورلييا عييدد الطلبيية فيهييا  رغييداد 

 يضيييا رالطريقييية (  يييارطة وتلريبيييية)طاليييب وتقهييييمهم إليييى ملمييي عتيا ( 01)العشييي ائية وعيييددهم 

الملم عة الضارطة وريلل   صيب  ( )الملم عة التلريبية و عبة ( )رحيث  صبحت  عبة العش ائية 

و سييت تو ، %( 02)طالبييا ، ورييلل  رلغييت  هييبة العي يية مييا ملتمييع البحييث ( 01)عييدد اييل ملم عيية 

ميا الطيرا ال اةحية والهادفية فيي تعليم   للتفكير المتشيعب( حل المشكلة) الباحث رأن طريقة التدريس 

قبال اإلرسال واإلعداد رالكرة الطيائرة، والمهيارات صيعبة الت فييل وم هيا اسيتقبال اإلرسيال مهارتي است

وا عداد تتطلب التفكير الصحي  والتعاون ريا الزمالء لمعاللة الت فيل ما رالل التشاور لحيل مشيكلة 

فكيييير للت( حيييل المشيييكلة) طريقييية التيييدريس اعتمييياد  ا داء الحرايييي واي هييييارية رالت فييييل، و وصيييى

في تعلم مهارتي استقبال اإلرسال واإلعداد رالكرة الطائرة لطلبة المرحلية ا وليى فيي الييات  المتشعب

التررية البد ية وعل ب الريا ة، و رورة التأايد في ت فيل المهيارات الصيعبة وم هيا اسيتقبال اإلرسيال 

ء لمعاللية الت فييل ميا ريالل وا عداد والتي تتطلب التفكير الصحي  يتم ما رالل التعياون رييا اليزمال

 .التشاور حل المشاال التي ت اةههم في ت فيل المهارتيا
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Abstract 

       The aim of the research is to identify the effect of the teaching method 

solving the problem of divergent thinking in learning the skills of receiving 

transmission and preparing for volleyball. The College of Physical 

Education and Sports Sciences at the University of Baghdad in a deliberate 

manner, and the number of students in it was (160) students. The two 

divisions (A - B) were chosen randomly and numbered (40) students and 

divided them into two groups (control and experimental) also in a random 

way so that Division (A) became the experimental group And Division (B) 

the control group, and thus the number of each group became (20) students, 

and thus the proportion of the sample from the research community reached 

(25%). The plane, and the skills that are difficult to implement, including 

receiving transmission and numbers, require correct thinking and 

cooperation between colleagues to address implementation through 

consultation to solve the problem of kinetic performance and fluidity in 

implementation And he recommended the adoption of the teaching method 

(problem solving) for divergent thinking in learning the two skills of 

receiving transmissions and preparing for volleyball for students of the first 

stage in the faculties of physical education and sports sciences, and the 

necessity of emphasizing the implementation of difficult skills, including 

receiving transmissions and numbers, which require correct thinking is done 

through cooperation between colleagues to address Implementation through 

consultation solving problems they face in implementing the two skills. 

Keywords: Method of teaching problem solving for divergent thinking, 

reception and preparation skills, volleyball. 
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 الفصل األول
 

 :التعريف بالبحث -2

 :مقدمة البحث وأهميته 2-2

ت اريا الدول المتقدمة فيما ري هم حهب مهت ى التعلم واإلرداع العلمي ، إ  تعد قاعدة التعلم  

وهلا يتطلب ر اء القاعد ،هي الفاصل ريا المهت يات والبلدان والما زاد ايهتماب رالعلم زاد التقدب 

الصحيحة واستاداب ةميع متطلبات التعلم الصحيحة ما طرائ  تدريس ور اء ري ة  الترر ية العلمية

ولهلا فان ر اء المؤسهات التعليمية الصحيحة وإيلاد طرائ  التدريس الم اسبة ،تعلمي  م اسبة وهادفة

لماتلف العل ب العالمية وايةتماعية والفكرية والريا ية س ف  ارج رمارةات صحيحة وم اسبة 

 .التعليم المهتادب لمهت ى

ورما إن التررية البد ية وعل ب الريا ة ةزء ي يتلزاء ما العل ب الترر ية  يضا تهعى لل ه ض   

رمهت ى المتعلم  ح  ا فضل راستاداب طرائ  التدريس الم اسبة وف  طبيعة الفعاليات الريا ية 

 .الماتلفة

لمهارات الصعبة في رداية التعليم ورص صا وتعد لعبة الكرة الطائرة ما ا لعا  الفرقية  ات ا  

اإلرسال والضر  الهاح  ا  ها تتطلب التحكم رالكرة وف  قدرات ت افقية ورد ية وهلا يتطلب م ا 

ويعتبر .استاداب طريقة التدريس الم اسبة وف   سل   يهاعد على رفع المهت ى التعليمي للطالب 

المشاال التعليمة  ي مهارة   ر الفاعل في معاللةللتفكير المتشعب ل  الدو( حل المشكلة) سل   

 .تتطلب ا داء الصحي  ورأقل ةهد وزما  للا يرد ما استادام  وف   روط  المطل رة في ا داء

وما ه ا تتللى  همية البحث في رفع مهت ى التعلم لألداء المهاري ورص صا استقبال اإلرسال  

فة ريان دور هلا ا سل   في التعلم وايفية تطبيق  ما قبل وا عداد رلعبة الكرة الطائرة ، راإل ا

 .المعلم والمتعلم

 :مشكلة البحث 2-1    

تعلم ا داء المهاري رالكرة الطائرة ورص صا مهارتي هي استقبال اإلرسال وا عداد تعد 

تعليم  ما المهارات المهمة والصعبة ، مهمة   ها تحق  ال قاط في حالة إتقا   وصعبة تحتاج إلى

 .رمهت ى عالي لصع رة ت فيلها ورص صا ا داء ردقة عالية

وما رالل ربرة الباحث المت ا عة رلعبة الكرة الطائرة وطرائ  التدريس وما رالل 

المالحظة العلمية لمهت ى تعلم هاتيا المهارتيا وةد إ هما تحتاج إلى تعليم رص رة  دا وتفاعل 

 .المتعلم مع تعلمهما

حث دراسة هله المشكلة البحثية وتلريب  سل   حل المشكالت للتفكير للا ارتئ البا

المتشعب ا     سل   يتطلع التعاون ريا المتعلميا لكشف ا رطاء والصع رة في ا داء والعمل على 

 . إيلاد الحل الصحي  في الت فيل

 :أهداف البحث 2-0

في تعلم مهارتي استقبال  المتشعبللتفكير ( حل المشكلة) التعرف على تأثير طريقة التدريس  -0

 .اإلرسال واإلعداد رالكرة الطائرة

التعرف على الفروا ريا  تائو ايرتبارات القبلية والبعدية في تعلم مهارتي استقبال اإلرسال  -0

 .واإلعداد رالكرة الطائرة

عدية في تعلم التعرف على الفروا ريا الملم عتيا الضارطة والتلريبية في  تائو ايرتبارات الب-3

 .مهارتي استقبال اإلرسال واإلعداد رالكرة الطائرة

 :البحث  ضيتا فر 2-4

وة د فروا مع  ية ريا  تائو ايرتبارات القبلية والبعدية في تعلم مهارتي استقبال اإلرسال -0

 .واإلعداد رالكرة الطائرة
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هارتي استقبال اإلرسال وة د فروا مع  ية ريا الملم عتيا الضارطة والتلريبية في تعلم م-0

 .واإلعداد رالكرة الطائرة

 :مجاالت البحث  2-5 

 -طالبات المرحلة ا ولى في الية التررية البد ية وعل ب الريا ة  للب ات  :المجال البشري 2-5-2

 .ةامعة  رغداد

ةامعة   -القاعة المغلقة في الية التررية البد ية وعل ب الريا ة للب ات : المجال المكاني 2-5-1

 .رغداد

 .0/00/0101ولغاية   0/01/0101المدة ما    :المجال الزماني 2-5-0

 الفصل الثاني
 :منهجية البحث وإجراءاته الميدانية -1

  :منهج البحث 1-2

( الضيارطة والتلريبيية)استادب الباحث الم هو التلريبيي  و ا سيل   الملمي عتيا المتكاف ية  

 .قي   هداف  لمالئمة في حل مشكلة البحث وتح

  :مجتمع البحث وعينته 1-1

تم تحديد ملتمع البحث المتمثل رطلبة المرحلة الثا ية في الية التررية البد يية وعلي ب الريا ية   

(   - ) طالبييا وتييم ارتيييار  ييعبتي ( 061)رالطريقيية العمدييية ورلييا عييدد الطلبيية فيهييا رغييداد رلامعيية 

 يضيييا (  يييارطة وتلريبيييية)هييييمهم إليييى ملمييي عتيا طاليييب وتق( 01)رالطريقييية العشييي ائية وعيييددهم 

الملم عيية الضييارطة ( )الملم عيية التلريبييية و ييعبة ( )رالطريقيية العشيي ائية رحيييث  صييبحت  ييعبة 

 %(. 02)طالبا ، ورلل  رلغت  هبة العي ة ما ملتمع البحث ( 01)ورلل   صب  عدد ال ملم عة 

ملميي عتيا فييي متغيييرات البحييث قبييل رعييدها تييم تلييا س العي يية دارييل اييل ملم عيية وتكييافؤ ال  

 (:0)الا ض في التلررة الرئيهية واما في اللدول 
 (2)جدول 

 يوضح تجانس وتكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية

 القياس والتقييم

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
قيمة ت 

 المحتسبة

مستوى 

 ع س الداللة
معامل 

 االختالف
 ع س

معامل 

 االختالف

 سم/ الطول
285564

5 
 غير معنوي  35250 25815 15866 285566 25556 15564

 غير معنوي 25552 15520 25045 865421 1506 25801 865581 كغم/ الوزن

 غير معنوي 25825 85888 35852 65085 45615 35450 65402 درجة/دقة استقبال اإلرسال

 غير معنوي 35652 45446 35406 235045 85128 35850 235586 درجة/دقة األعداد 

 15312(= 3535)ومستوى ( 06)الجدولية عند درجة حرية ( ت)قيمة 

 :وسائل جمع المعلومات 1-0

 :وسائل جمع البيانات 1-0-2

 .المصادر العررية وا ة بية-

 .ايرتبارات المهتادمة-

 المالحظة العلمية -

 :األجهزة واألدوات المستخدمة 1-0-1

 .ساعة ت قيت -

 (01)ارات طائرة عدد -

 ملعب الكرة الطائرة قا   ي-

 .ميزان طبي -
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 .متر 0 ريط قياس ط ل  -

 إجراءات البحث الميدانية 1-4

 :تحديد متغيرات البحث  1-4-2

تم ايعتماد على م هاج المرحلة ا ولى في الكرة الطائرة  في تحديد المهارات ا ساسية التيي سي ف    

 .ئيهة يلري عليها التلررة الر

 .دقة استقبال اإلرسال  -0

 .دقة ا عداد-0

 :االختبارات المستخدمة 1-4-1

 اختبار مهارة االستقبال 1-4-1-2
(0)

 : 

 .قياس القدرة على ايستقبال / الغرض من االختبار

 .ملعب ارة طائرة قا   ي ، ارة طائرة  : األدوات

ب ويقهيم ريدوره إليى قهيميا  3×9يل قياسي  تقهم م طقة الهل ب الالفية إلى مهتط/ م اصفات ا داء 

ب يهيمى ايل م هميا ( 3×0.2)ب يصب  ه ال  مهتطيالن قياس ايل م هيا ( 3× 0.2)ال قهم قياسات  

( ، . ) 

 ( .  ، ) ما دارل ال م طقة ( محايوت 2)يؤدي الالعب  -

 ( .اهدف)ويقف ف قها يعب ( 0)يمكا و ع م ضدة في مراز  -

  :التسجيل 

 .لكرة التي يتم استقبالها وت ةيهها إلى الهدف درةات ل( 3)   

 .درةتان للكرة المالمهة للهدف ( 0)   

 . للكرة البعيدة عا الهدف ( صفر)   

 م0                                                               

 ب9ب   0.2                                                              

 

 ب0.2                                                              

 

 
 (2)شكل 

 استقبال اإلرسالوضح ي

اختبار األعداد القريب من الشبكة 1-4-1-1
(0)

 

 قياس دقة ا عداد القريب ما الشبكة /  الغرض من االختبار

  حلقية يي ايرات طيائرة ، حاميل عل 01ملعب ارة طائرة قا   ي ،  بكة رايرتفاع قا   ي ،  : األدوات

رحييث تالميس حيدودها رييط الم تصيف ويبعيد مرازهيا عيا ريط اللا ييب ( ب  0) ، ايرة سيلة قطرهيا 

 ( . ماصصة ل ق ف الماتبر ( ) ب  0.2)رمقدار 

 : مواصفات األداء

   يقيييي ب المييييدر  ررمييييي الكييييرة فييييي قيييي س  علييييى  حيييي  الالعييييب ال اقييييف فييييي الييييدائرة ليقيييي ب  -

 . ا رحيث ي ةهها إلى حلقة الهلة لتهقط ردارلها رإعداده   

 محاويت  01ماتبر لكل  -

                                                
(0)

، دار  0ط:  سلالت –تاطيط  –كرة الطائرة ارتبارات دليل المدر  في ال. احمد عبد الدايم وعلي مصطفى ط  

 . 01ص ، 0999الفكر العرري ، 
(0)

القاهرة، مراز : 0ط:  ا سس العلمية للكرة الطائرة وطرا القياس. محمد صبحي حها يا وحمدي عبد الم عم 

 .039، ص0991الكتا  لل شر، 
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ي  ي  اليدائرة  يليب إن ييتم ا عيداد ميا داريل -.عليى ياسيتاداب ا عيداد رالييديا والتمريير يلب  -

ميا ( ب  0) عليى رعيد  (×)عالمة  ت  ع، سم  31على ةا ب رحيث يبعد عا الشبكة رمقدار الحامل 

 ب ما رط اللا ب  0.2 ،  رط ال هاية

 (  . هله العالمة ل ق ف المدر   تاصص) 

يهلل للماتبر ملم ع ال قاط التي يحصل عليها في المحاويت العشر المم  حة ل  و لي   : التسجيل

  -: اآلتيةوفقا لالعتبارات 

 دون مالمهتها  ما الكرة الكل محاولة تدرل فيه اتدرة( 3)

 ( مالمهة الحلقة )يها الكرة الحلقة مع مالمهتهالكل محاولة تدرل ف تاندرة (0)

 .دون ان تدرلها  ما درةة واحدة لكل محاولة تلمس فيها الكرة الحلقة( 0)

 في حالة إي  داء ياالف ما سب  ( صفر) 

 

 ب0.2                                              

 العبم                            0                      

 ب  0.2                                              

 حامل                                                      

                                      

 

 

 ( 0)شكل 

 يوضح اختبار األعداد القريب من الشبكة

  :التجربة االستطالعية  1-4-0

عليى عي ية ميا  فيس الطلبية و لي  لتق ييا حميل //  رية ايسيتطالعية  رتياري   ةرى الباحث التلر       

التماريا المهتادمة وتطبيقها ومعرفة مدى صع رتها لدى إفيراد العي ية والتكيرارات المطل رية واليزما 

المهتغرا لتطبي  البر امو ال  معرفة مهت ى الالعبيا لغرض ت حيدهم في تطبيي  التمري يات ري فس 

 .المهت ى

 :التجربة الميدانية1-5

 // ةريت ايرتبارات القبلية رتاري     :االختبارات القبلية 1-5-2

 :طريقة التدريس المعتمدة  1-5-1

قيياب الباحييث رإعييداد تمري ييات لمهييارتي دقيية اسييتقبال اإلرسييال وا عييداد وررملهييا دارييل وحييدات       

طريقية تيدريس حيل المشيكالت للتفكيير تعليمية  ما تعليم المهيارات ا ساسيية ووفي   يروط  سيل   

 .المتشعب على وف  التعلم في ملم عات صغيرة

وتيم إعطياء التمري ييات التعليميية علييى  يكل صيي رة فرديية فييي ريادي ا ميير ثيم تييم دملهيا رالعمييل        

 .اللماعي لغرض حل المعضالت في التعلم

ولميدة ثميان  سياريع (( 0) ظير ملحي  ا)وتيم تطبيي  البر يامو ريالل درس ااميل ورأقهيام  الثالثية       

 //وا تهى تطبيق  رتاري  //  وردا تطبي  البر امو  رتاري  .  ما

 // ةريت ايرتبارات البعدية رتاري   :االختبارات البعدية 1-5-0

 :بالمعالجات اإلحصائية وإليجاد ما يلي( spss)استخدام نظام : الوسائل اإلحصائية 1-8

 راف المعياري اي ح-0ال سط الحهاري-0

 للعي ات المترارطة( ت)ارتبار -0معامل ايرتالف -3
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 .ال هبة الم  ية-6للعي ات المهتقلة ( ت)ارتبار -2

 

 

 الفصل الثالث
 :عرض  النتائج وتحليلها ومناقشتها  -0

 (1)جدول 

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

 االختبارات المهارية 
الخطاء  البعدي القبلي

 القياسي

قيمة ت 

 المحتسبة

مستوى 

 ع س ع س الداللة

 معنوي 05560 35884 35521 22568 35450 65402 درجة/دقة استقبال اإلرسال

 درجة/دقة األعداد 
23558

6 
 معنوي 15080 35862 35841 21545 35850

 15360(= 3535)وتحت مستوى ( 26)حرية الجدولية عند درجة ( ت)قيمة 

 (0)جدول 

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

 االختبارات المهارية
الخطاء  البعدي القبلي

 القياسي

قيمة ت 

 المحتسبة

مستوى 

 ع س ع س الداللة

 معنوي 15600 25445 3508 20568 35852 65085 درجة/دقة استقبال اإلرسال

 معنوي 15686 25058 3586 24500 35406 235045 درجة/دقة األعداد 

 15360(= 3535)وتحت مستوى ( 26)الجدولية عند درجة حرية ( ت)قيمة 

 (4)جدول 

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

 ارات المهاريةاالختب
قيمة ت  المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

 المحتسبة

مستوى 

 ع س ع س الداللة

 معنوي  65301 3568 20568 35521 22568 درجة/دقة استقبال اإلرسال

 معنوي 65858 3566 24500 35841 21545 درجة/دقة األعداد 

 15312(= 3535) وتحت مستوى( 06)الجدولية عند درجة حرية ( ت)قيمة 

 

تبيا ل ا  ن الملم عتيا الضارطة والتلريبية قد ( 0)و( 3)و( 0)ما رالل مالحظة اللداول    

المحتهبة في ايرتبارات البعدية ( ت)حصل تعلم في ا داء المهاري قيد الدراسة  ، إ  اا ت قيم 

 .يا ايرتباريا   فضل ما قيمتها في ايرتبار القبلية وهلا يدل على وة د فروا مع  ية ر

ورال هبة للملم عة الضارطة فقد ةاء تعلمها إلى استاداب التمري ات الم اسبة وا تظاب العي ة في  

التطبي  واستمرارهم في درس التررية الريا ية  ي التدريب المت اصل وهلا رالتأايد يهاعد على 

(0991)التط ر والتحها وهلا ما   ار  لي  ع ايات محمد احمد 
(0)

الت ظيم الليد للدرس ساهم في " 

                                                
(0)

دار الفكر العرري ، : وطرا تدريس التررية البد ية م هاج. ع ايات محمد احمد فرج . ع ايات محمد احمد فرج  

 .90، ص0991القاهرة،،
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ااتها  التالميل القدرة على معايشة الدرس وفهم  وتعديل سل اهم رحيث يكتهب ا معايير سل اية 

 ".مرغ   فيها 

للتفكير ( حل المشكلة) ورال هب للملم عة التلريبية ةاء تط رها  تيلة استاداب  سل    

في التعليم والتدريس ورص صا لتعليم مهارتي المتشعب اان  فضل ما الطريقة التقليدية المتبعة 

رالكرة الطائرة  ، و ل  لما يحت ي  هلا ا سل   ما رصائص ومميزات ( استقبال اإلرسال وا عداد)

حديثة ومتط رة ساعدت في تقدب درس التررية الريا ية ورص صا متغيرات البحث ، حيث تتطلب 

دريب والتمري ات الم   عة وايفية تطبيقها هله الطريقة التق يا الصحي  والعلمي لحمل الت

را سل   الصحي  والماطط ل  والت  ع إث اء إعطاء التمري ات وهلا ساعد الباحث  ث اء تطبيقهم 

للتمري ات المقترحة تحقي   تائو  فضل ما الملم عة الضارطة وهلا ما تشير إلي  عفاف عبد الكريم 

(0991)
(0)

م  عة للمهارات المفت حة فالت  ع  و التشعب في يلب إن يقدب المدر  ممارسات " 

 ".ال ما ج  روري حتى يمكا مقارلة الحاةات المتغيرة للمهارات

ويعد  سل   التعليمي المهتادب في حل المشكالت ما ا ساليب التي  يتم الترايز فيها على  

حد وهلا  يتم إي ما متطلبات تعلم المهارة ما إحهاس والالط راللا ب البد ي والمهاري في آن وا

( محمد حها عالوي ، ومحمد  صر الديا ر  ان)رالل البرامو العلمية الدقيقة وهلا ما   ار إلي 

(0911)
(3)

اإلحهاس رالمهارة عقلياً ورد ياً، يهاهم في تط يرها وراصة إ ا اان  ما "في  ن  

 ".رر امو يهت د للمعايير العلمية التي تاضع لها العملية التعليمية

إن ما الظ اهر الطبيعية لعملية التعلم ا   يرد إن يك ن ه اك تط ر فيي "اما يرى ظاهر ها م 

التعلم ما داب المدرس يتبيع الاطي ات ا ساسيية الهيلمية لليتعلم والتعلييم والتميرن عليى ا داء الصيحي  

"والترايز على المحاويت والتكرار مت اصل لحيا ترسي  وثبات ا داء
(0)

. 

مهارة استقبال اإلرسال واإلعداد تحتاج إلى طريقة تدريس صحيحة تعالو المشكلة إن تعلم 

في التطبي  الصحي  وف  تفكير يهم  للمتعلم في ت فيل المهارة مع التعاون ريا الزمالء وهلا يلار 

 ن تعليم الطلبة ي بغي إن يك ن  شاطاً علمياً م ظماً على وف   سس م طقية " محمد محم د الحيلة 

فهية مدروسة تق ب على التحدي واإلثارة والمتعة م طل  ما احتياةات الطلبة ومتمشياً مع و 

"استعدادهم وقدراتهم ومصمم رطريقة تافف ما القل  واإلحباط
(0)

. 

إن  سل   التفكير المتشعب  اة  في حل المشكالت وتهاعد على التغلية الراةعة التعاو ية 

ممارسة العمل عدة مرات مما يهاعد على ااتها  ربرات ما ريا الطال  مما يترتب علي  تكرار 

رعضهم البعض وتثبيت ا داء الصحي  ومحاولة ال ص ل إلي  مما  دى إلى زيادة التعاون والتفاعل 

ع دما تلعل ( "0991 اهد محم د، )ريا الطال  لمهاعدتهم لبعضهم البعض وفي هلا الصدد تلار 

رأداء الحراة واآلرر ردور المالحظ ويتعامل المدرس فقط مع لكل طالب دور راص يق ب ر   حدهما 

الطالب المالحظ اللي يح ل قرارات المدرس إلى الطالب المؤدي فيصح  ويعطي مالحظات  للطالب 

"المؤدي ثم يتم تبديل ا دوار في مي رلل  الهل ك التعاو ي ريا الطال  وي فر مدرس لكل طالب
(0). 

 الفصل الرابع
  :ات والتوصياتاالستنتاج -4

                                                
(0)

 .02، ص0991اإلسك درية ، م شاة المعارف، :  التدريس للتعلم في التررية البد ية والريا ية. عفاف عبد الكريم  
(3)

دار الفكر : ، مصريايرتبارات المهارية وال فهية في الملال الريا . محمد حها عالوي ومحمد  صر الديا 

 .002، ص0911العرري، 
(0)

ا سل   التدريبي المتدارل و ثره في التعليم والتط ر ما رالل الايارات الت ظيمية :  ظاهر ها م إسماعيل 

 .010، ص0110 طروحة دات راه، ةامعة، :  المكا ية لبي ة تعليم الت س
(0)

 10، ص0999، دار لل شر والت زيع، 0ط  :سةالتصميم التعليمي  ظرية وممار.  محمد محم د الحيلة 
(0)

 .00، ص0991مراز الكتا  لل شر، القاهرة، :  طرا التدريس في التررية الريا ية.   اهد محم د سعد 
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 :االستنتاجات 4-2

ما الطرا ال اةحة والهادفة في تعلم مهارتي   للتفكير المتشعب( حل المشكلة) طريقة التدريس  -0

 .استقبال اإلرسال واإلعداد رالكرة الطائرة

المهارات صعبة الت فيل وم ها استقبال اإلرسال وا عداد تتطلب التفكير الصحي  والتعاون ريا  -0

 .الء لمعاللة الت فيل ما رالل التشاور لحل مشكلة ا داء الحراي واي هيارية رالت فيلالزم

 :التوصيات 4-1

في تعلم مهارتي استقبال اإلرسال  للتفكير المتشعب( حل المشكلة) طريقة التدريس اعتماد  -0

 .الريا ة واإلعداد رالكرة الطائرة لطلبة المرحلة ا ولى في اليات التررية البد ية وعل ب

 رورة التأايد في ت فيل المهارات الصعبة وم ها استقبال اإلرسال وا عداد والتي تتطلب التفكير  -0

الصحي  يتم ما رالل التعاون ريا الزمالء لمعاللة الت فيل ما رالل التشاور حل المشاال التي 

 .ت اةههم في ت فيل المهارتيا

 ررى لبيان  هميتها في التعلم ورفع المهت ى   رورة إةراء رح ث  ررى على طرا تدريس -3

 .للمهارات ا ساسية رالكرة الطائرة للطلبة

 

 المصادر

  تاطيط  –دليل المدر  في الكرة الطائرة ارتبارات . احمد عبد الدايم وعلي مصطفى ط– 

 .0999، دار الفكر العرري ،  0ط:  سلالت

 و ثره في التعليم والتط ر ما رالل ا سل   التدريبي المتدارل :  ظاهر ها م إسماعيل

 .0110 طروحة دات راه، ةامعة، :  الايارات الت ظيمية المكا ية لبي ة تعليم الت س

  اإلسك درية ، م شاة المعارف، :  التدريس للتعلم في التررية البد ية والريا ية. عفاف عبد الكريم

0991. 

  دار : هاج وطرا تدريس التررية البد يةم . ع ايات محمد احمد فرج . ع ايات محمد احمد فرج

 .0991الفكر العرري ، القاهرة،،

  الطبعة الثالثة، عالم الكتب، :  اتلاهات حديثة في الم اهو وطرا التدريس.  ا ثر ا ةاك

 .0991القاهرة، 

  ايرتبارات المهارية وال فهية في الملال الريا ي. محمد حها عالوي ومحمد  صر الديا ،

 .0911كر العرري، دار الف: مصر

 0999، دار لل شر والت زيع، 0ط  :التصميم التعليمي  ظرية وممارسة.  محمد محم د الحيلة. 

 0ط:  ا سس العلمية للكرة الطائرة وطرا القياس. محمد صبحي حها يا وحمدي عبد الم عم :

 .0991القاهرة، مراز الكتا  لل شر، 

 0991، مراز الكتا  لل شر، القاهرة، ريا يةطرا التدريس في التررية ال:  اهد محم د سعد. 

 (2)ملحق 

 (من الوحدات التعليمية لحل المشكالت)نموذج 

 تعلم مهارتي اإلرسال والضرب الساحق: األول              هداف الوحدة التعليمية: األسبوع 

      2: الوحدة التعليمية

أقسام 

 الوحدة
 الزمن

 التفاصيل

 والتمرينات
 الحظاتالم التكرارات

القسممممممممممم 

 التمهيدي

25 

 دقيقة

تسجيل 

 -الحضور
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اإلحماء 

-العام

اإلحماء 

 الخاص

القسم 

 :الرئيسي

2-

 التعليمي

 

 

 

 

1-

 التطبيقي

65 

 دقيقة

05 

 دقيقة

 

 

 

 

53 

 دقيقة

شممممممممممممممممر  

مهمممممممممارتي 

اسمممممممممتقبال 

اإلرسمممممممممال 

 واألعداد

يبمممممممممممار -2

للطالمممممممممممب 

بممممممممممممممممأداء 

مهمممممممممممممارة 

اإلرسمممممممممال 

واالستقبال 

واألعمممممممداد 

بعد إعطماء 

صممممممممممعوبة 

التنفيذ من ب

خممممممممممممممممالل 

تصممممممممممعيب 

األداء 

وترك الحل 

لمممممممه فمممممممي 

التفكيمممممممممممر 

 .واألداء 

أداء  -1

مهمممممممممممممارة 

اسمممممممممتقبال 

اإلرسمممممممممال 

على دوائر 

مرسممممممومة 

ومرقممممممممممة 

علممممممممممممممممممى 

 .الحائط

أداء  -0

مهمممممممممممممارة 

الضممممممممممرب 

االعمممممممممممداد 

 

 

1×0 

 

 

4×4 

 

0×4 

 

 

4×4    
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بممممممممممممممممممممين 

فمممممممممممريقين 

علممممممممممممممممممى 

الشمممممممممممبكة 

مكونممة مممن 

ثالثمممة ضمممد 

ثالثممممة مممممع 

اتخمممممممممممممممماذ 

القمممممممممممممرار 

الصمممممممحيح 

فمممممي األداء 

 .المنفذ

يقسممممممم  -4

لممممممممممممممم المع

الطالب إلى 

مجموعتين 

وكممممممممممممممممممل 

مجموعممممممة 

مكممون مممن 

تممؤدي ( 0)

المجموعممة 

اإلرسمممممممممال 

واسمممممتقبال 

اإلرسمممممممممال 

واألعمممممممداد 

علممى شممكل 

 .منافسة

 دقيقة23 القسم الختامي
تهدئه وتنفس وإعطاء 

 واجبات
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