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تأثير اسلوب التعلم التنافسي في التحصيل المعرفي واالداء المهاري واالنجاز لمهارتي االرسال الواطئ
والعالي في لعبة الريشة الطائرة
نور فارس احمد

(*)

معلومات البحث

ملخص البحث

تاريخ استالم البحث:

يهدف البحث الى -:تأثير استخدام اسلوب التعلم التنافسي في االداء
المهاري واالنجاز لمهارة االرسال الواطئ القصير واالرسال العالي
الطويل لطالبات التربية للبنات \قسم التربية البدنية وعلوم
الرياضة.وتأثير استخدام اسلوب التعلم التنافسي في التحصيل
المعرفي لطالبات التربية للبنات  /قسم التربية البدنية وعلوم
الرياضة.اما ما افترضت الباحثة فكانت توجد فروق ذات داللة
احصائية بين االختبار القبلي واالختبار البعدي في االداء المهاري
واالنجاز لمهارة االرسال الواطئ واالرسال العالي .وتوجد فروق
ذات داللة احصائية بين االختبار البعدي في لإلرسال الواطئ
والعالي والتحصيل المعرفي .وقد استخدمت الباحثة المنهج التجريبي
لمالئمته وطبيعة البحث ،واشتملت عينة البحث على ( )24طالبة،
وبواقع ( )12طالبة للمجموعة التجريبية األولى والتي درست وفق
األسلوب التعلم التنافسي و( )12طالبة للمجموعة الضابطة التي
درست وفق األسلوب االعتيادي .وتم اجراء التكافؤ بين مجموعتي
البحث في عدد من المتغيرات (الطول ,العمر ،مقياس الذكاء ،بعض
عناصر اللياقة البدنية والحركية ) .وتم وضع منهاج تعليمي
لمهارة االرسال الواطئ القصير واالرسال العالي الطويل بالريشة
الطائرة والملحق ( )2يبين ذلك لمدة اسبوعين لكل مهارة وبواقع
وحدة تعليمية اسبوعيا لكال المجموعتين التجريبية المستخدمة
(اسلوب التعلم التنافسي ) والضابطة المستخدمة (االسلوب
االعتيادي) وزمن كل وحدة تعليمية ( )90دقيقة ،وبعد االنتهاء من
البرنامج اجري االختبار البعدي الختبار التحصيل المعرفي,
واستخدمت الباحثة الوسائل اإلحصائية ( الوسط الحسابي،
االنحراف المعياري ،اختبار ( ) )T.testوتم معالجة البيانات
باستخدام برنامج (.)spss

تاريخ قبول البحث :
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية ( :التعلم التنافسي – التحصيل المعرفي –
االرسال الواطئ والعالي – الريشة الطائرة)

وفي ضوء نتائج البحث وضمن حدوده توصلت الباحثة إلى
االستنتاجات اآلتية  ،أظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية في
االختبارات البعدية على االختبارات القبلية في اختبار لمهارة
االرسال الواطئ القصير واالرسال العالي الطويل ال بالريشة
الطائرة.وأظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة
الضابطة في اختبار التحصيل المعرفي.
أما التوصيات فتمثلت بما يأتي التأكيد على استخدام أسلوب التعلم
التنافسي لفعاليته في عملية تعلم مهارة االرسال الواطئ القصير
والعالي الطويل بالريشة الطائرة.واالستفادة من استخدام االختبار
التحصيل المعرفي نحو مادة الريشة الطائرة.

(*)نور فارس احمد  :مدرس مساعد دكتور  :ايميل
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Abstract
The research aims at The effect of using competitive learning method in the skill
performance and achievement of the skills of short and long transmission high
school students for girls education \ Department of Physical Education and
Sports Sciences The effect of using competitive learning method in the cognitive
achievement of female students for girls \ Department of Physical Education and
Sports Sciences
The researcher assumed There are statistically significant differences between
the tribal test and the post-test in the skill performance and the achievement of
the skill of low transmission and high transmission.
-2There are statistically significant differences between post-test in high and
high transmission and cognitive achievement.
The researcher used the experimental method for its suitability and the nature of
the research. The sample included (24) students, 12 students for the first
experimental group, which studied according to the method of competitive
learning, and 12 students for the control group studied according to the usual
method.
Equivalence between the two groups was carried out in a number of variables
(height, age, IQ, certain physical and motor elements .) 2
This is shown for two weeks for each skill and by a weekly learning unit for
both the experimental groups used (the competitive learning method), the control
used (the normal mode) and the duration of each unit of instruction (90) minutes
After the completion of the program, the post-test was conducted to test
cognitive achievement. The researcher used the statistical means (arithmetic
mean, standard deviation, T.test). The data were processed using the spss
program.
In light of the results of the research and within its limits, the researcher reached
the following conclusions:
-1The results showed that the experimental group was superior in the remote
tests to the tribal tests in the test of the short-acting skill and the long-distance
transmission of the feather.
-2The results showed the superiority of the experimental group on the control
group in the cognitive achievement test.
The recommendations were as follows:
1- Emphasize the use of competitive learning method for its effectiveness in the
process of learning the skill of short and long high-flying feather . 2- benefit
from the use of the test cognitive achievement towards badminton .
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أن يستخدم األسلوب التنافسي فى تعلديم المهدارات األساسدية
لعبدددة الريشدددة الطدددائرة والوقدددوف علدددى مددددى فاعليدددة هدددذا
األسلوب فى تقدم المسدتوي المهداري للمهدارة ويسداعد علدي
اسدددتثارة دافعيدددة الطدددالب نحدددو تعلدددم المهدددارات األساسدددية
الخاصددة لعبددة الريشددة الطددائرة عددن طريددق برنددامج تعليمددي
مقنن باستخدام التنافس.

 1مقدمة البحث واهمية:
ان تعددددد طرائدددق الدددتعلم وتندددوو اسددداليب تدددداولها مدددن قبدددل
المدددرس اصددب مددن اساسدديات التدددريس الفعددال فضددال عددن
كونه احد اهم الركدائز التدي توصدل المدتعلم للهددف أال وهدو
التعلم .والتعلم التنافسدي احدد اسداليب الدتعلم التدي اتجده اليهدا
المعلمون والمدرسون لتحقيق اكبدر نداتج تعلمدي اضدافة الدى
كوندده يحمددس المددتعلم ويثيددر لديدده الدافعيددة ورو المنافسددة
للوصددول الددى الهدددف ،لددذا اختددارت الباحثددة اختبددار تددأثير
اسددلوب الددتعلم التنافسددي علددى كددل مددن التحصدديل المعرفددي
واألداء المهاري واالنجاز في لعبة الريشة الطائرة (ابدراهيم
.)134 , 2012 ,

لذا ارتأت الباحثة اختبدار اسدلوب الدتعلم التنافسدي لكدي يزيدد
مدددن دافعيدددة مدددن الطالبدددات فدددي محاولدددة تحسدددين مسدددتواهم
المعرفدددي وأدائهدددم المهددداري وانجدددازهم فدددي لعبدددة الريشدددة
الطائرة ،حيث يعتبدر إيجداد الطريقدة المناسدبة لتددريس مدادة
مددا مددن أهددم األساسدديات التددي توصددل المدددرس إلددى الهدددف
المطلوب أال وهو التعلم الفاعل وتحقيق الهدف المرجو .

ولم تعد الطريقة التعليمية تعتمد على تلقين المدرس للطالب
وإنمددا أصددب مفهومهددا يركددز علددى األسددلوب والكيفيددة التددي
يوجه بها المدرس طالبه وبصورة فاعلدة تمكدنهم مدن الدتعلم
بأنفسدددهم حيدددث يدددوفر لهدددم الجدددو التعليمدددي ويقدددوم بتوجيددده
نشاطاتهم نحو الهدف المخطدط لده ثدم يقدع علدى عاتقده تقيديم
نتائج ذلك التعلم (الحيلة .)25 , 2002 ,

 3-1هدفا البحث -:يهدف البحث الى -:
 1-3-1تددأثير اسددتخدام اسددلوب الددتعلم التنافسددي فددي االداء
المهدددداري واالنجدددداز لمهددددارة االرسددددال الددددواطئ القصددددير
واالرسدددال العدددالي الطويدددل لطالبدددات التربيدددة للبندددات \قسدددم
التربية البدنية وعلوم الرياضة.

حيث تعرف طرائق التدريس بأنها سلسلة الفعاليات المنظمة
التي يدديرها المعلدم داخدل الشدعبة الدراسدية لتحقيدق أهدافده،
أي الكيفيددددة التددددي يددددنظم بهددددا المعلددددم المواقددددف التعليميددددة
واسددتخدامه للوسددائل واألنشددطة المختلفددة وحسددب خطددوات
المواقددف التعليميددة واسددتخدامه للوسددائل واألنشددطة المختلفددة
ووفقدددا لخطدددوات منظمدددة لغدددرض مسددداعدة المتعلمدددين فدددي
اكتسدددددددددددددددددددداب التحصدددددددددددددددددددديل المعرفددددددددددددددددددددي واألداء
المهارى)www.3iny.com/vb/t22485.html(.

 2-3-1تأثير استخدام اسلوب التعلم التنافسدي فدي التحصديل
المعرفي لطالبات التربية للبنات \قسم التربية البدنيدة وعلدوم
الرياضة.
4-1فرضا البحث -:
 1-4-1توجدددد فدددروق ذات داللدددة احصدددائية بدددين االختبدددار
القبلدددي واالختبدددار البعددددي فدددي االداء المهددداري واالنجددداز
لمهارة االرسال الواطئ القصير واالرسال العالي الطويل.

وتتميددز مهددارتي االرسددال الددواطئ واالرسددال العددالي كونهددا
مهددارات فرديددة فددي نطدداق الممارسددة الرياضددية ,امددا علددى
نطاق التدريس والدتعلم فهدي نشداط تعليمدي جمداعي يقدع فيده
العددب علددى المدددرس فددي شددر المددادة التعليميددة وعددرض
االداء المهاري من قبل المدرس.

 2-4-1توجدددد فدددروق ذات داللدددة احصدددائية بدددين االختبدددار
البعدددي فددي االرسددال الددواطئ واالرسددال العددالي والتحصدديل
المعرفي.
 5-1مجاالت البحث -:

وتكمن اهمية البحث في محاولة ايجاد اسدلوب يثيدر الدافعيدة
ورو التنددافس بددين الطالبددات للنهددوض بالمسددتوى العلمددي
والعملددي فددي مهددارة االرسددال الددواطئ القصددير واالرسددال
العالي الطويل.

 1-5-1المجال البشري -:طالبات كلية التربية للبنات \قسدم
التربية البدنية وعلوم الرياضة \جامعة الموصل.
2-5-1المجال الزماني 2018/4/2-2/19 -:

2-1مشكلة البحث-:

3-5-1المجال المكاني  -:كلية التربية للبنات  /قسم التربيدة
البدنية وعلوم الرياضة \القاعة المغلقة \جامعة الموصل .

ان استخدام أسلوب المنافسة قد يتي للمتعلمين فرصة للتقليد
واألداء بما تتطلبه المنافسة بدال من تعلدم المهدارات بصدورة
تقليديدددة يسدددتطيع المدددتعلم فيهدددا تطبيدددق المهدددارات وقوانينهدددا
بصددورتها المطلوبددة أثندداء المنافسددة ويعنددي ذلددك إلددي الددتعلم
بأسلوب المنافسة يقوم فيه المعلدم بععطداء الندواحي القانونيدة
والنواحي الفنية ويتم تثبيت األداء أثناء التطبيق التنفسي ممدا
يجعددددل فرصددددة ربددددط النددددواحي النظريددددة بالعمليددددة متددددا
(شحاتة.)2 ,2010,

 6-1مصطلحات البحث-:
 1-6-1التتعلم التنافيتي  -:فدي هددذا الدتعلم يتندافس الطددالب
فيما بيدنهم بهددف تحقيدق هددف تعليمدي محددد يفدوز بتحقيقده
طالددب واحددد أو مجموعددة قليلددة مددن الطلبددة حيددث يددتم تقددويم
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البدنيدة وعلدوم الرياضدة \جامعدة الموصدل للعدام الدراسدي (
 )2018-2017والبالغددة عددددهن ( )24طالبددة ,وتددم تقسدديم
الطالبدددددددات الدددددددى مجمدددددددوعتين عدددددددن طريدددددددق القرعدددددددة
بواقدددددع()12طالبدددددة للمجموعدددددة التجريبيدددددة و ()12طالبدددددة
للمجموعة الضابطة.

الطالب في التعلم التنافسي وفق منحنى متددرج مدن األفضدل
إلى األسوأ (الربيعي .)33 ,2011 ,
2-6-1التحصيل المعرفي" -:وهو مقدار مدا يحققد اه الطالدب
مددن األهددداف التعليميددة .أو هددو حصدديلة الطالددب فعددال مددن
المحتددوى التعليمددي بعددد دراسددته إييدداه  ،ويقدداس باختبددارات
التحصيل المعدة لذلك المحتوى"(جالل .)306 ,1985 ,

 3-3التصميم التجريبي للبحث:
اختار الباحثان النموذج األول من التصميم التجريبي ذو
الضبط المحكم وهو تصميم المجموعتين الضابطة
والتجريبية (عبيدات  ،)248،2004،والشكل ( )1يوض
ذلك.

 - 2الدرايات اليابقة -:
 1-2دراسددددة (ابددددراهيم" )2012 ,تتتتت ثير ايتتتتلو التتتتتعلم
التنافيتي فتي التحصتيل المعرفتي وا داء الم تاري ابتراهيم
واالنجاز لفعالية رمي القرص"
يهدف البحث إلى :
*التعرف على تأثير استخدام اسلوب التعلم التنافسي فدي كدل
مددن التحصدديل المعرفددي واألداء المهدداري واالنجدداز لفعاليددة
رمددي القددرى لدددى طالبددات المرحلددة الثانيددة  /قسددم التربيددة
الرياضية  /كلية التربية األساسية  /جامعة ديالى.

الشكل ()1

*التعرف على تأثير استخدام اسلوب التعلم التنافسي فدي كدل
مددن التحصدديل المعرفددي واألداء المهدداري واالنجدداز لفعاليددة
رمددي القددرى لدددى طددالب المرحلددة الثانيددة  /قسددم التربيددة
الرياضية  /كلية التربية األساسية  /جامعة ديالى.

التصميم التجريبي المستخدم في البحث
كما تم استخدام التصميم التجريبي ذات المالحظة البعدية
للتحصيل المعرفي.

*المقارنة بين طالب وطالبات المرحلة الثانيدة /قسدم التربيدة
الرياضية /كلية التربية األساسية  /جامعة ديالى في كدل مدن
التحصدديل المعرفددي واألداء المهدداري واالنجدداز فددي فعاليددة
رمي القرى.

()Kerlinger, 1978, 363
والذي يمكن تمثيله على النحو األتي-:

اسددتخدمت الباحثدددة المددنهج التجريبدددي لمالئمتدده مدددع طبيعدددة
البحدددث وأهدافددده ،وتكوندددت عيندددة البحدددث مدددن ( )53طالبدددا
وطالبة من طالب المرحلة الثانية في قسم التربية الرياضدية
/كلية التربية االساسية فدي الدراسدتين الصدباحية والمسدائية،
وبواقدددع ( )15طالدددب فدددي كدددل مجموعدددة مدددن المجمدددوعتين
الضابطة والتجريبيدة للطدالب و( )11طالبدة فدي المجموعدة
التجريبيددة طالبددات و( )12طالبددة فددي المجموعددة الضددابطة
طالبدددات .واسدددتنتجت الباحثدددة ان لنسدددلوب التنافسدددي اثدددرا
واضددحا علددى تحسددين التحصدديل المعرفددي لكددل مددن الطلبددة
والطالبات .كما استنتجت انه لم يكدن لنسدلوب التنافسدي أي
افضددلية علدددى االسدددلوب التقليددددي بدددتعلم االداء المهددداري او
بزيادة االنجاز فدي فعاليدة رمدي القدرى ريدم زيدادة دافعيدة
الطلبة والطالبات في وحماسهم بالتعلم وفق هذا االسلوب.

االختبار القبلي

المتغير المستقل( األسلوب التدريسي)
االختبار البعدي
أسلوب التفكير المتشعب
التحصيل المعرفي

 4-3تكافؤ مجموعات البحث:
مدددن متطلبدددات التصدددميم التجريبدددي هدددو مكافئدددة مجمدددوعتي
البحددث لغددرض الحددد مددن العوامددل الدخيلددة وعليدده أجريددت
عملية التكافؤ في عدد من المتغيرات اآلتية:

 -3اجراءات البحث-:
 1-3متتن ا البحتتث  -:اسددتخدم الباحثددان المددنهج التجريبددي
لمالئمة وطبيعة البحث .

-1العمر الزمني (باألشهر)
-2الطول(سم)

 2-3مجتمتتا البحتتث  -:تمثددل مجتمددع البحددث مددن طالبددات
السنة الدراسية الثالثة في كلية التربيدة للبندات \ قسدم التربيدة

-3الكتلة(كغم)
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وبددددددددددانحراف معيدددددددددداري (, 4.621 , 5.966 , 1.240
, 1.240 , 3.679 , 0.116 , 0.522 , 7.621
 ) 1.167علدددى التدددوالي وظهدددرت قيمدددة ()Tالمحسدددوبة (
,1.028 , 0.192 , 0.576 ,1.468 ,1.308 ,0.921
 )1.192 ,1.055على التوالي وهي اصغر من قيمة ()T
الجدولية( )2.07عند نسبة خطأ ≤ ( )05،0وهذا يدل علدى
ان الفروق كاندت ييدر معنويدة بدين المجمدوعتين ,ممدا يددل
على تكافؤ مجموعتين البحث في هذه المتغيرات.

 -4بعض عناصر اللياقة البدنيدة والحركيدة .بعدض عناصدر
اللياقددة البدنيددة والحركيددة .اسددتخدم الباحثددان أسددلوب تحليددل
المحتوى للمصادر العلمية التي تناولدت أهدم عناصدر اللياقدة
البدنية والحركية واختبارات هذه العناصر المؤثرة في تعلديم
المهددددارات األساسددددية فددددي لعبددددة الريشددددة الطددددائرة ومنهددددا
(كمدددددددددددا ( ،)2002،حسدددددددددددانين( ،)2003 ،عدددددددددددالوي
ورضوان( ,)1982،حسانين( ،) 2004 ،الحكديم)2004 ،
 .وتم عرض جميع هدذه المتغيدرات علدى عددد مدن الخبدراء
المختصين الملحق ( )1في علم التدريب الرياضدي والقيداس
والتقويم ولعبة الريشدة الطدائرة الدذي يهددف إلدى تحديدد أهدم
عناصر اللياقة البدنية والحركية الخاصة والمدؤثرة فدي تعلدم
المهارات األساسية بالريشة الطائرة ،وكما موض بالجددول
الجدول ()1
االتي:

 5-3ا دوات الميتخدمة وويائل جما البيانات-:
لغرض تحقيق إجراءات البحث الميدانية  ،اسدتعان الباحثدان
بدددأدوات بحثيدددة كثيدددرة ومختلفدددة ووسدددائل مسددداعدة لضدددمان
الحصول على بيانات دقيقة وكما يأتي:
 1-5-3ا دوات الميتخدمة
 مضارب ملعب ريشة ري شريط الصق -كرة طبية

 2-5-3ويائل جما البيانات
 المصادر العربية واألجنبية.. االختبارات.اختبار التحصيل المعرفي :وتم عرض االستبيان على عددمن الخبراء المختصين الملحق ( )1في اختصاى طرائق
تدريس ولعبة الريشة الطائرة لبيان مدى صالحية الفقرات
وتم االتفاق على الفقرات وبنسبة . %100
 -التجربة.

6-3التجربة االيتطالعية -:تم اجراء التجربة االستطالعية
بتاريخ  2018\2\18على طالبتين مدن خدارج عيندة البحدث
وذلك بهدف:

تبين من الجدول رقدم ( )1ان االوسداط الحسدابية للمجموعدة
التجريبيددة فددي كددل مددن متغيددرات (العمددر ،الطددول ،الددوزن،
الدددذكاء ,ورمدددي كدددرة طبيدددة ,الوثدددب العدددريض ,ثندددي ومدددد
الددركبتين ,ثنددي الجددذو ,رمددي ولقددف الكددرة ) كانددت (,25
42.166, 1.300, 1.104 ,34.916 , 55 ,156
 )13.750, 13.416,علدددى التدددوالي وبدددانحراف معيددداري
(, 0.134 , 0.752 ,5.567 , 5.736 , 3.977 ,2
 )1.356 , 1.505 , 2.124على التوالي.

 تحديدددددد ميعددددداد تطبيدددددق البرندددددامج و دراسدددددة صدددددالحيةاإلمكانيات المتاحة من أجهزة والتعدرف علدى أمداكن إجدراء
االختبارات وطرق تجهيزها.
وكذلك التأكد من مددى مناسدبة األسدلوب التنافسدي المقتدرلعينددة البحددث و التأكددد مددن مدددى فهددم واسددتجابة الطالبددات
للمهددارات ومدددى مناسددبة التقسدديم الزمنددي للوحدددة التعليميددة
لمهارة االرسال الدؤاطى القصدير واالرسدال العدالي الطويدل
المسدددددتخدمة بالبحدددددث والتأكدددددد مدددددن صدددددالحية ومناسدددددبة
االختبارات التي تدم تحديددها والتأكدد مدن تحقيدق المعدامالت
العلمية لالختبارات المستخدمة في البحث.

وتبددين مددن الجدددول رقددم ان االوسدداط الحسددابية للمجموعددة
الضددابطة فددي كددل مددن متغيددرات (العمددر ،الطددول ،الددوزن،
الدددذكاء ,ورمدددي كدددرة طبيدددة ,الوثدددب العدددريض ,ثندددي ومدددد
الركبتين ,ثني الجذو ,رمي ولقدف الكدرة )كاندت (24.416
, 1.24 , 1.100 , 36.500 , 57.916 , 158.583 ,
 ) 14.500 , 14.083 , 41.416علدددددددددددددى التدددددددددددددوالي
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في جزئها التطبيقي على ثمانية تمدارين ،اذ تدؤدي الطالبدات
التمارين وتالحظ المدرس أدائهم.

7-3اجراءات البحث الميدانية-:
 1-7-3االختبار القبلي-:

أما بالنسبة للتقويم فتكون المدرس هدي المسدؤولة عدن تقدويم
أداء الطالبات للمهارة التي تم تنفيذها في الوحدة التعليمية.

تم أجدراء االختبدار القبلدي لالختبدارات البدنيدة بتداريخ /19
 2018/2واعطدداء محاضددرة تعريفيددة عددن كيفيددة اداء كددل
مهددارة بتدداريخ 2018/2/25واالختبددارات المهاريددة لمهددارة
االرسال الواطئ القصدير والعدالي الطويدل بالريشدة الطدائرة
بتاريخ  2018/ 2/ 26قبل تنفيذ البرندامج التعليمدي وقدد تدم
االعتماد على االختبارات محكا لالختبارات البعدية.

 2-2-7-3المجموعتتتتتة الضتتتتتابطة (مجموعتتتتتة ا يتتتتتلو
االعتيادي)
أما بالنسبة للمجموعة لضابطة فقد تم تنفيذ البرنامج الخاى
به باسدتخدام األسدلوب االعتيدادي لمددرس المدادة ،فتضدمنت
الخطدددة مجموعدددة مدددن التمدددارين البدنيدددة واإلحمددداء العدددام
والخددداى فضدددال عدددن مجموعدددة مدددن التمدددارين الخاصدددة
بالمهارات األساسية ،فتنفذ الطالبات الخطدة عمليدا وبصدورة
جماعيددة بندداءا علددى أوامددر المدددرس أمددا التقددويم فيقددع علددى
عاتق المدرس بعد االنتهاء من الدرس.

 2-7-3تنفيذ البرناما التعليمي-:
تددم وضددع منهدداج تعليمددي لمهددارة االرسددال الددؤاطى القصددير
واالرسددال العددالي الطويددل بالريشددة الطددائرة والملحددق ()2
يبدين ذلدك لمدددة اسدبوعين لكددل مهدارة وبواقددع وحددة تعليميددة
اسبوعيا لكدال المجمدوعتين التجريبيدة المسدتخدمة (االسدلوب
التنافسدددي) والضدددابطة المسدددتخدمة (االسدددلوب االعتيدددادي)
وبزمن ( )90دقيقة لكل وحدة  ،وتم عرض المنهداج علدى
الخبدددراء والمختصدددين الملحدددق ( )1فدددي طرائدددق التددددريس
والعاب المضرب.

وقد تم تنفيدذ البرندامج التعليمدي لمجمدوعتي البحدث مدن قبدل
مدددددددرس المددددددادة للمدددددددة الواقعددددددة مددددددا بددددددين 2018/3/5
ولغاية. 2018/3/26
 3-6-3االختبار البعدي

وعلدى ضدوء المالحظدات التدي أبدداها الخبدراء والمختصددين
لصياية فقرات البرنامج ،قام مددرس المدادة بتنفيدذ البرندامج
التعليمي وفق االسلوبين-:

تددم أجددراء االختبددار البعدددي لالختبددارات المهاريددة لمهددارتي
الضربة االمامية والضربة الخلفية بالريشة الطدائرة بتداريخ
.2018/4/2

نموذج لوحدة تعليمية وفق االسلوب التنافسي ملحق (.)2

وتم أجراء االختبار ألتحصيلي المعرفدي لمجمدوعتي البحدث
فدددي يدددوم المصدددادف  2018/4/3إذ تدددم شدددر كيفيدددة تنفيدددذ
االختبار وإعطاء بعض األمثلة قبل البدء فدي االختبدار ،بعدد
أن تم تصدحي إجابدات الطدالب ودوندت علدى قائمدة مسدتقلة
بهدف معالجتها إحصائيا للتوصل إلى تحقيق أهداف البحث.

نموذج لوحدة تعليمية وفق األسلوب االعتيادي ملحق (.)2
 1-2-7-3المجموعتتتتتة التجريبيتتتتتة (مجموعتتتتتة االيتتتتتلو
التنافيي)
تدددم تنفيدددذ البرندددامج االسدددلوب التنافسدددي علدددى المجموعدددة
التجريبية قدام مددرس المدادة بعدد المقدمدة واإلحمداء بععطداء
الجزء التعليمي لكل مهارة وذلك حسدب الخطدة المعددة سدلفا
اذ تقددوم المدددرس بشددر األجددزاء التعليميددة ألجددراء المهددارة
والتددددي شددددملت وضددددع االسددددتعداد وكددددذلك األمددددر بالنسددددبة
للمرجحددددة األماميددددة والمرجحددددة الخلفيددددة ونهايددددة الحركددددة
ومعالجة األخطاء السابقة وبعد االنتهاء من الجدزء التعليمدي
يبددأ الطالبدات بتنفيددذ الجدزء التطبيقددي حيدث تقددوم كدل طالبددة
بأخذ المكان المناسب لتأديدة المهدارة وقدد احتدوت كدل وحددة

 7-3الويتتتتائل ائحصتتتتائية  :تددددم تحليددددل ايلددددب البيانددددات
باالسدددتعانة بنظدددام التحليدددل اإلحصدددائي ( )spssلمعالجدددة
البيانات :
الوسط الحسابي .
.1
االنحراف المعياري .
.2
اختبددددددددددار ( )T.tsetللعينددددددددددات المرتبطددددددددددة.
.3
(التكريتي والعبيدي)310-101، 1999 ،

 م.م رفقة مؤيد سعيد  /طرائق تدريس كرة قدم خماسي
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( ) 32.500وبددددددددددددددددددددددددددددددددددانحراف معيدددددددددددددددددددددددددددددددددداري
للقبلددي()2.335والبعدددي( )1.732علددى التددوالي وظهددرت
قيمدددددة ()Tالمحسدددددوبة ( )3.00وهدددددي اكبدددددر مدددددن قيمدددددة
()Tالجدولية ( )2.07عند نسبة خطأ ≤ ( )05،0وهذا يددل
علددى معنويددة الفددروق بددين افددراد المجمددوعتين ,ممددا يدددفعنا
لقبول الفرضية البديلة.

 -4عرض النتائا ومناقشت ا
 1-1-4عرض نتائا االختبارات القبليتة والبعديتة لسريتال
الؤاطى والعالي للمجموعة التجريبية:
الجدول ()2
يبين ا وياط الحيابية واالنحرافات المعيارية لالختبارات
القبلية والبعدية لسريال الؤاطى والعالي للمجموعة التجريبية
الميتخدمة (أيلو التعلم التنافيي)

كدددذلك تبدددين مدددن الجددددول رقدددم ( )3ان االوسددداط الحسدددابية
لنرسال العالي للمجموعة التجريبيدة ظهدر للقبلدي()28.00
والبعدددددددددددددددددي ( ) 30.166وبددددددددددددددددانحراف معيدددددددددددددددداري
للقبلددي()1.477والبعدددي( )1.585علددى التددوالي وظهددرت
قيمددددة ()Tالمحسددددوبة ( )13.00وهددددي اكبددددر مددددن قيمددددة
()Tالجدولية ( )2.07عند نسبة خطأ ≤ ( )05،0وهذا يدل
علددى معنويددة الفددروق بددين افددراد المجمددوعتين ,ممددا يدددفعنا
لقبول الفرضية البديلة.

تبددين مددن الجدددول رقددم ( )2ان االوسدداط الحسددابية لنرسددال
الؤاطى للمجموعة التجريبية ظهر للقبلي( )37.00والبعددي
( ) 41.166وبددددددددددددددددددددددددددددددددددانحراف معيدددددددددددددددددددددددددددددددددداري
للقبلددي()2.486والبعدددي( )1.585علددى التددوالي وظهددرت
قيمددددة ()Tالمحسددددوبة ( )5.820وهددددي اكبددددر مددددن قيمددددة
()Tالجدولية ( )2.07عند نسبة خطأ ≤ ( )05،0وهذا يدل
علددى معنويددة الفددروق بددين افددراد المجمددوعتين ,ممددا يدددفعنا
لقبول الفرضية البديلة..

 3-1-4عرض نتائا االختبتارات البعديتة لسريتال التؤاطى
والعتتتتتالي والتحصتتتتتيل المعرفتتتتتي للمجموعتتتتتة التجريبيتتتتتة
والضابطة:
الجدول ()4
يبين ا وياط الحيابية واالنحرافات المعيارية لالختبارات
البعدية لسريال الؤاطى والعالي والتحصيل المعرفي للمجموعة
التجريبية والضابطة:

كدددذلك تبدددين مدددن الجددددول رقدددم ( )2ان االوسددداط الحسدددابية
لالرسدددددددددال العدددددددددالي للمجموعدددددددددة التجريبيدددددددددة ظهدددددددددر
للقبلددي( )35.250والبعدددي ( )38.00وبددانحراف معيدداري
للقبلددي()2.864والبعدددي( )1.477علددى التددوالي وظهددرت
قيمددددة ()Tالمحسددددوبة ( )3.326وهددددي اكبددددر مددددن قيمددددة
()Tالجدولية ( )2.07عند نسبة خطأ ≤ ( )05،0وهذا يددل
علددى معنويددة الفددروق بددين افددراد المجمددوعتين ,ممددا يدددفعنا
لقبول الفرضية البديلة.

تبددين مددن الج ددول رقددم ( )4ان الوسددط الحسددابي لنرسددال
الددددؤاطى للمجموعددددة التجريبيددددة لالختبددددار البعدددددي ظهددددر
( )41.166وبانحراف معياري ()1.585والوسط الحسابي
للمجموعة الضابطة لالختبار البعدي( )32.500وبانحراف
معياري ()1.732وظهرت قيمة ()Tالمحسوبة ()12.195
وهي اكبر من قيمة ()Tالجدولية ( )2.07عند نسبة خطأ ≤
( ) 05،0وهددددذا يدددددل علددددى معنويددددة الفددددروق بددددين افددددراد
المجموعتين ,مما يدفعنا لقبول الفرضية البديلة.

 2-1-4عرض نتائا االختبارات القبليتة والبعديتة لسريتال
الؤاطى والعالي للمجموعة الضابطة:
الجدول()3
يبين ا وياط الحيابية واالنحرافات المعيارية لالختبارات
القبلية و البعدية لسريال الؤاطى والعالي للمجموعة الضابطة
الميتخدمة (االيلو االعتيادي)

كدددذلك تبدددين مدددن الجددددول رقدددم ( )4ان الوسدددط الحسدددابي
لنرسال العالي للمجموعة التجريبية لالختبدار البعددي ظهدر
( )38.00وبددانحراف معيدداري ()1.477والوسددط الحسددابي
للمجموعة الضابطة لالختبار البعدي( )30.166وبانحراف
معياري ()1.585وظهرت قيمة ()Tالمحسوبة ()15.070
وهي اكبر من قيمة ()Tالجدولية ( )2.07عند نسبة خطأ ≤

تبددين مددن الجدددول رقددم ( )3ان االوسداط الحسددابية لنرسددال
الؤاطى للمجموعة التجريبية ظهر للقبلي( )31.00والبعددي
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( ) 05،0وهددددذا يدددددل علددددى معنويددددة الفددددروق بددددين افددددراد
المجموعتين ,مما يدفعنا لقبول الفرضية البديلة.

 2-2-4مناقشة نتائا االختبارات القبلية والبعدية لسريتال
الؤاطى واالريال العالي للمجموعة الضابطة

كدددذلك تبدددين مدددن الجددددول رقدددم ( )4ان الوسدددط الحسدددابي
للتحصدديل المعرفددي للمجموعددة التجريبيددة لالختبددار البعدددي
ظهدددر ( )14.416وبدددانحراف معيددداري ()0.996والوسدددط
الحسددابي للمجموعددة الضددابطة لالختبددار البعدددي()10.416
وبددددانحراف معيدددداري ( )0.996وهددددي اكبددددر مددددن قيمددددة
()Tالجدولية ( )2.07عند نسبة خطأ ≤ ( )05،0وهذا يدل
علددى معنويددة الفددروق بددين افددراد المجمددوعتين ,ممددا يدددفعنا
لقبول الفرضية البديلة.

من خالل النتدائج التدي تدم عرضدها فدي الجددول ( )3يتضد
وجدددود فروقدددا معنويدددة بدددين االختبدددارين القبلدددي و البعددددي
للمجموعدددة الضدددابطة ولصدددال االختبدددار البعددددي وتعدددزو
الباحثددة سددبب ذلددك إلددى فعاليددة اسددتخدام أسددلوب االعتيددادي
المتبع في تعليم الطالبات االرسال الدواطئ والعدالي بالريشدة
الطددائرة مددن حيددث نجددا المدددرس فددي أعددداد تمددارين فددي
الجزء التطبيقي ساعد في تعلدم وإتقدان هدذه المهدارات  ،بعدد
أن قام بشر تلك المهدارتين وأدائهدا بالشدكل المطلدوب أمدام
الطالبات فضال عن تقويم أداء الطالبات وتصدحي األخطداء
بشكل جماعي من خالل أداء الطالبات لهذه التمارين وإتبداو
التسلسل المنطقي في تعليم المهارتين بالريشة الطائرة.

 2-4مناقشة النتائا
 1-2-4مناقشة نتائا االختبارات القبلية والبعدية لسريتال
الؤاطى واالريال العالي للمجموعة التجريبية

 3-2-4مناقشتتتتة االختبتتتتارات البعديتتتتة لسريتتتتال التتتتؤاطى
وا لعتتتتتالي والتحصتتتتتيل المعرفتتتتتي للمجموعتتتتتة التجريبيتتتتتة
والضابطة :

من خالل النتدائج التدي تدم عرضدها فدي الجددول ( )2يتضد
وجدددود فروقدددا معنويدددة بدددين االختبدددارين القبلدددي و البعددددي
لنرسددال الدددواطئ والعددالي للمجموعدددة التجريبيددة ولصدددال
االختبددار البعدددي ،تعددزو الباحثددة أن أسددباب هددذه الفروقددات
يعددود إلددى ان تعلدديم المهددارة األساسددية تحددت إثددارة ودوافددع
تتناسب مع المواقف التدي تتطلبهدا المهدارات األساسدية أثنداء
ممارسددتها فددي المنافسددة الحقيقيددة وتسدداهم فددي رفددع مسددتوى
االداء المهدداري والددذي تتضددمنه الهدددف التعليمددي وهددذا مددا
يؤكده (عبد الفتا ( )1990 ,ان مبدأ التعلم الحركدي يندادي
ان الممارسة والتدريب البدد ان تدتم بقددر االمكدان بالطريقدة
التي سوف تمارس بهدا المهدارة ممدا يسداعد المتعلمدين علدى
اكتسددداب المهدددارات بشدددكل اسدددرو)(.عبدددد الفتدددا ,1990 ,
)623

من خالل النتدائج التدي تدم عرضدها فدي الجددول ( )4يتضد
وجدددود فروقدددا معنويدددة بدددين االختبدددارات البعديدددة لنرسدددال
الددددواطئ واالرسددددال العددددالي و التحصدددديل المعرفددددي بددددين
المجمددددوعتين التجريبيددددة والضددددابطة ولصددددال المجموعددددة
التجريبيددة ،وتعددزو الباحثددة سددبب حدددوث ذلددك إلددى التنددافس
الحاصدددل بدددين الطالبدددات أثنددداء التددددريس بأسدددلوب الدددتعلم
التنافسددي ممددا أدى إلددى خلددق جددو تعليمددي نشددط سدداعد علددى
اسددتيعاب المفدداهيم والعمددل علددى تطبيقهددا بشددكل فعددال فددي
تطور مستوى التعلم لهدذا أظهدرت النتدائج فرقدا معنويدا فدي
المجموعددددة التجريبيددددة (أسددددلوب الددددتعلم التنافسددددي) علددددى
المجموعددة الضددابطة (األسددلوب االعتيددادي) وبددذلك تددرفض
الفرضية الصفرية وتقبل البديلة.

"وان الجو الذي الدذي يخلدو مدن التندافس اطالقدا يعجدز عدن
استشارة المتعلمدين للدتعلم واالنجداز وان الجدو الدذي يتندافس
فيدده المتعلمددون بصددداقة ورو رياضددية هددو خيددر االجددراء
تربويا"( .الطالب)188 ,1976 ,

" أن اسددلوب التنددافس وإجددراء المسددابقات بددين الطلبددة مفيدددة
جدا للطالدب فدي األداء ،ألنهدا تعمدل علدى تنشديط اسدتجابات
الطالب ،وزيدادة دافعيدتهم للدتعلم ،كمدا تنمدي فدي شخصديتهم
بعض وثقدتهم بدالنفس ،كمدا تنمدي الشدجاعة فدي التعبيدر عدن
الرأي دون خوف أو تردد ،وتقبدل رراء اآلخدرين بعيددا عدن
التعصب األعمى ،كذلك تسداعد المعلدم علدى كشدف وإظهدار
مددا لدددى الطددالب مددن اسددتعدادات ومواهددب كامنددة بددداخلهم،
عددالوة أنهددا تسدداهم بشددكل كبيددر فددي تددذكر محتددوى المددنهج
التعليمي مما يزيد من تحصيل المعرفي للطالب" (ابدراهيم ,
)154 , 2012

لذا يعتبر التنافس مع الزميل مؤثرا في عمليدة الدتعلم لكونده
عنصددددرا فعدددداال ومحفددددزا ويتطلددددب مددددن المددددتعلم اسددددتعمال
شخصددديته واسددداليبه وان اشدددعاره بنتدددائج عملددده ومقارنتددده
بزمالئدده واشددعاره بمدددى تقدمدده او تددأخره يعتبددر مددن اقددوى
دوافددع الددتعلم وان اهمددال المددتعلم وعدددم اشددعاره بموقفدده مددن
شأنه ان يؤدي بالمتعلم الى الملل في التعلم.

59

نور فارس احمد /مجلة المثنى لعلوم التربية الرياضية العدد 1المجلد 3الجزء )2019(1ص 65-52
 -8الحيلة ،محمد محمود ( :)2002مهارات التدريس
الصفي ،ط ،1عمان ،دار الميسرة للنشر والتوزيع.
 -9الخياط  ,فداء اكرم ( :)1997اثر استخدام اسلوبي
التنافسي الذاتي والمقارن في تعليم بعض المهارات الحركية
بكرة اليد  ,رسالة ماجستير  ,يير منشورة ,كلية التربية
الرياضية  ,جامعة الموصل .
 -10الربيعي ،محمود داود وسعيد صال امين()2011
االتجاهات الحديثة في تدريس التربية الرياضية ,مطبعة
المنارة ،العراق ،اربيل.
 -11شحاته ,احمد محمد علي ( :)2010تأثير استخدام
االسلوب التنافسي على تعلم بعض المهارات االساسية في
كرة اليد  ,بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير  ,كلية التربية
الرياضية للبنين  ,جامعة بنها.
 -12الطالب  ,نزار ( : )1976مبادئ علم النفس الرياضي
– بغداد – مطبعة الشعب
 -13عبد الفتا  ,لطفي ( :)1990طرق تدريس التربية
الرياضية والتعلم الحركي – بغداد – دار الكتب جامعة
بغداد.
 -14عبيدات  ،ذوقان واخرون ( : )2004البحث العلمي
(مفهومه – أدواته –أساليبه) الطبعة الثامنة ،دار الفكر للنشر
والتوزيع ،عمان ،االردن.
 -15عالوي ،محمد حسن ورضوان ،نصر الدين (:)1982
اختبارات االداء الحركي ،ط ،3دار الفكر العربي ،القاهرة.
 -16الغريب ,رمزية ( :)1967التعلم دراسة تفسيرية
توضيحية ,جامعة عين الشمس ,مكتبة االنجلو للطباعة
والنشر.
 -17كما  ،يوسف الزم ( :)2002اللياقة البدنية لالعبين
في كرة القدم ،دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع،
عمان ،األردن.
18- Kerlinger, f, N, (1978): foundations of
behavior Research, 2nd,Ed, Molt, new york ,
USA.
مصدر انترنيت - www.3iny.com/vb/t22485.html

 -5االيتنتاجات والتوصيات
1-5االيتنتاجات -:
توصلت الباحثة إلى االستنتاجات اآلتية -:
 -1أظهدددددرت النتدددددائج تفدددددوق المجموعدددددة التجريبيدددددة فدددددي
االختبارات البعدية على االختبدارات القبليدة فدي االختبدارات
المهاريدددة لمهددددارتي االرسدددال الددددؤاطى واالرسدددال العددددالي
بالريشة الطائرة.
-2أظهددددرت النتددددائج تفدددددوق المجموعددددة التجريبيددددة علدددددى
المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل المعرفي.
 2-5التوصيات -:
توصي الباحثة بما يأتي -:
 -1التأكيد على استخدام أسلوب التعلم التنافسدي لفعاليتده فدي
عمليدددة تعلدددم مهدددارتي االرسدددال الدددواطئ والعدددالي بالريشدددة
الطائرة.
 -2االستفادة من استخدام االختبدار التحصديل المعرفدي نحدو
مادة الريشة الطائرة .
المصادر -:
 -1ابراهيم ,بثينة عبد الخالق ( : )2012تأثير اسلوب التعلم
التنافسي في التحصيل المعرفي واألداء المهاري واالنجاز
لفعالية رمي القرى ,بحث تجريبي على طلبة المرحة الثانية
 /قسم التربية الرياضية -كلية التربية األساسية  /جامعة ديالى
 -2التكريتي ،وديع ياسين والعبيدي  ،حسن محمد (:)1999
التطبيقات االحصائية في بحوث التربية الرياضية  ،جامعة
الموصل  ،دار الكتب والطباعة والنشر .
 -3جاسم  ,حارث يفوري و عبد الرحمن  ,احمد وليد
( :)2010تأثير استخدام االسلوبين التنافسي والتقليدي في
تعلم بعض المهارات االساسية بكرة القدم ,بحث تجريبي على
طالب المرحلة الثالثة متوسط ,محافظة بغداد.
 -4جالل  ,سعد( :)1985المرجع في علم النفس  ,القاهرة ,
دار الفكر العربي.
 -5حسانين ،محمد صبحي ( :)2003القياس والتقويم في
التربية البدنية والرياضية ،دار العربي ،مصر.
 -6حسانين ،محمد صبحي ( :)2004القياس والتقويم في
التربية البدنية الرياضية ،دار الفكر العربي ،مصر.
 -7الحكيم ،علي سلوم جواد ( :)2004االختبارات والقياس
واالحصاء في المجال الرياضي ،مطبعة الطيف العراق.
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الملحق ()1
أسماء السادة الخبراء واالستشاريين الذين تمت االستعانة بخبراتهم
ت

اسماء الخبراء ولقبهم العلمي

االختصاص الدقيق

العنوان الوظيفي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

أ.د طالل نجم عبد هللا النعيمي
أ.د أياد محمد شيت الزبيدي
أ.د إيثار عبد الكريم المعماري
أ.م.د أفراح ذنون يونس
أ.م.د ناظم شاكر الوتار
أ.م.د سبهان محمود الزهيري
أ.م.د زهير يحيى المعاضيدي
أ.م.د نغم محمود العبيدي
أ.م.د موفق سعيد الدباغ
أ.م.د غيداء سالم ذنون
أ.م.د مكي محمد عبد الجبار
أ.م.د نبراس يونس محمد
أ.م.د مؤيد عبد الرزاق الحسو
د .عمار محمد خليل
د .أياد علي محمود
نوو االستشارة *

طرائق تدريس
طرائق تدريس
قياس وتقويم
طرائق تدريس
علم النفس
قياس وتقويم
علم النفس
علم النفس
تدريب رياضي
تدريب رياضي
تدريب رياضي
علم النفس
علم النفس
تدريب رياضي
قياس وتقويم

جامعة الموصل  /كلية التربية الرياضية
جامعة الموصل  /كلية التربية الرياضية
جامعة الموصل  /كلية التربية الرياضية
جامعة الموصل  /كلية التربية الرياضية
جامعة الموصل  /كلية التربية الرياضية
جامعة الموصل  /كلية التربية الرياضية
جامعة الموصل  /كلية التربية الرياضية
جامعة الموصل  /كلية التربية الرياضية
جامعة الموصل  /كلية التربية الرياضية
جامعة الموصل  /كلية التربية الرياضية
جامعة الموصل  /كلية التربية الرياضية
جامعة الموصل  /كلية التربية للبنات
جامعة الموصل  /كلية التربية الرياضية
جامعة الموصل  /كلية التربية الرياضية
جامعة الموصل  /كلية التربية الرياضية

1

2

3

*

*

*

*

*
*

*
*

*

*

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

 -1مقياس الذكاء
 -2استبيان اختبارات عناصر اللياقة البدنية
 -3استبيان االختبارات المهارية للمهارات األساسية بالريشة الطائرة
 -4استبيان لخطة الدرس
 -5استبيان اختبار التحصيل المعرفي
بيم هللا الرحمن الرحيم
الملحق ()2
جامعة الموصل
كلية التربية للبنات
قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة
استبيان لجنة المختصين حول صالحية خطة اسلوب التعلم التنافسي في التحصيل المعرفي واالداء المهاري لمهارتي
االرسال الواطئ والعالي في لعبة الريشة الطائرة
األستاذ الفاضل................................................................المحترم
تروم الباحثة إجراء البحث الموسوم" تأثير اسلوب التعلم التنافسي في التحصيل المعرفي واالداء المهاري لمهارتي
االرسال الواطئ والعالي في لعبة الريشة الطائرة"ونظرا لما تتمتعون به من خبرة ودراية في مجال البحث العلمي
وطرائق التدريس يرجى بيان صالحية خطة اسلوب التعلم التنافسي في التحصيل المعرفي وتعلم مهارتي االرسال الواطئ
واالرسال العالي بالريشة الطائرة لطالبات المرحلة الثالثة كلية التربية للبنات \قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة \جامعة
ولكم منا فائق الشكر والتقدير.............................
الموصل.
االختصاص:
اللق العلمي:
االيم الثالثي :
التوقيا:
التاريخ:
الباحثة
م.م نور فارس احمد
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نموذج لوحدة تعليمية باستخدام أسلوب التعلم التنافسي
الوحدة التعليمية -:األولى التاريخ 2018\3\10 -:الزمن90-:دقيقة عدد الطالبات12 -:طالبة الهدف التعليمي-:تعليم مهارة االرسال الؤاطى بالريشة الطائرة.
المشكلة الحركية
الجان التنظيمي
شرح المحتوى
الزمن ا هداف اليلوكية
ا جزاء
الجزء اإلعدادي 15د
اخذ الغيابات وتهيئة األدوات والبدء بالدرس والوقوف
أن يحضر الطالبات إلى القاعة
2د
المقدمة
على شكل نسق وترديد شعار الرياضة .
الرياضية.
تهيئة عامة لجسم تتضمن السير والهرولة وإعطاء
إن يؤدي الطالبات اإلحماء بصورة
5د
اإلحماء العام
تمارين مختلفة .
جيدة.
تهيئة المجاميع العضلية المشتركة في األداء المهاري
أن يؤدي الطالبات اإلحماء الخاى
اإلحماء الخاى 8د
للمهارة المتعلمة (للذراعين والجذو والرجلين).
بالمهارة بصورة جيدة.
65د
الجزء الرئيسي

المالحظات

التأكيد على عملية اإلحماء.
التأكيد على أداء التمارين بصورة
صحيحة.

الجزء التعليمي

15د

إن يفهم الطالبة ما شرحه المدرس
عن أداء مهارة االرسال الؤاطى.

شر مهارة االرسال الؤاطى من قبل المدرس مع إخراج
نموذج.

االنتباه إلى شر المدرس.

الجزء التطبيقي

50د
5د
5د
5د

إن يؤدي الطالبات مهارة الضربة
األمامية بصورة صحيحة .

 أداء المهارة بالريشة من الثبات.أداء الجزء التحضيري للمهارة مع الوقفة.أداء الجزء الرئيسي والختامي للمهارة .ربط األجزاء مع بعضها من خالل األداء الكامل للمهارة.
أداء المهارة مع الزميل والمسافة بينهما 5-3م.التمرين السابق نفسه والمسافة 7-5م باستخدام الشبكة .التمرين السابق نفسه على إن يؤدي من الملعب بشكلكامل .
 -اداء اختبار تنافسي بين الطالبات.

التأكيد على أداء تمارين المهارة
بصورة صحيحة.

5د
5د

الجزء الختامي

5د
10د
10د

لعبة صغيرة

7د

أن يقف الطالبات بصفوف منتظمة

لعبة صغيرة –تمارين تهدئة وهرولة خفيفة

االنتباه إلى الزميلة عند أداء اللعبة
وااللتزام بالهدوء والنظام

االنصراف

3د

أن يؤدي الطالبات تحية االنصراف
بصوت عالي

االنصراف واالنتهاء من الدرس

االلتزام بالهدوء والنظام.
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نموذج لوحدة تعليمية باستخدام األسلوب االعتيادي المتبع
الوحدة التعليمية -:األولى التاريخ2018/3 / 10 -:
األجزاء
الجزء اإلعدادي
المقدمة

الزمن
15د
2د

اإلحماء العام

5د

اإلحماء الخاص

8د

الجزء الرئيسي
الجزء
التعليمي

65د
15د

الجزء التطبيقي

50د

الجزء الختامي
لعبة صغيرة

10د
7د

االنصراف

3د

الزمن90-:دقيقة

الهدف التعليمي-:تعليم الطالبات االرسال الؤاطى بالريشة الطائرة.
الجانب التنظيمي

المالحظات

األهداف السلوكية

شرح المحتوى

أن تحضر الطالبات إلى القاعة
الرياضية.
أن تؤدي الطالبات اإلحماء بصورة جيدة.

اخذ الغيابات وتهيئة األدوات والبدء بالدرس والوقوف على شكل نسق وترديد شعار
الدرس.
تهيئة عامة للجسم تتضمن السير والهرولة وإعطاء تمارين مختلفة.

التأكيد على عملية اإلحماء

أن تؤدي الطالبات اإلحماء الخاص
بالمهارة بصورة جيدة.

تهيئة المجاميع العضلية المشتركة في األداء المهاري للمهارة المتعلمة (للذراعين
والجذع والرجلين)

التأكيد على أداء التمارين بصورة
صحيحة.

أن تفهم الطالبات مهارة االرسال الؤاطى
التي تم شرحها من قبل المدرس

شرح مهارة االرسال الؤاطى في الريشة الطائرة من قبل المدرس مع أخراج نموذج.

إن تؤدي الطالبات مهارة االرسال
الؤاطى بصورة صحيحة .

أداء المهارة بدون ريشة من الثبات. أداء المهارة بالريشة من الثبات()5مرات. أداء المهارة بالريشة من الثبات()10مرات.أداء الجزء الرئيسي والختامي للمهارة()5مرات.أداء الجزء الرئيسي والختامي للمهارة()10مرات -أداء المهارة مع الزميل والمسافةبينهما 5-3م.
-التمرين السابق نفسه والمسافة 7-5م باستخدام الشبكة

أن تقف الطالبات بصفوف منتظمة.

لعبة صغيرة -تمارين تهدئة وهرولة خفيفة.

االنتباه إلى الزميل عند أداء اللعبة
وااللتزام بالهدوء والنظام.

أن تؤدي الطالبات تحية االنصراف
بصوت عالي

االنصراف واالنتهاء من الدرس بالتحية الرياضية.

االلتزام بالهدوء والنظام.
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االنتباه إلى شرح المدرس.
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مواصفات االختبارات المهارية
االختبار االول-:اختبار اإلرسال الواطئ القصير
هدف االختبار  :قياس الدقة لمهارة اإلرسال الواطئ القصير.-األدوات المطلوبة  :مضارب ريشة ،ريشة الطائرة ،حبل مطاطي ،ملعب مخطط بتصميم االختبار  ،كما في الشكل.

الشكل يوضح ملعب الريشة الطائرة مخطط بتصميم اختبار اإلرسال الواطئ القصير
 طريقة تنفيذ االختبار:يبلغ قياس كل نقطة كما يأتي  :منطقة (5درجات) نصف قطرها ()55.8سم من المركز ومنطقة (4درجات) نصف قطرهاا
( )76سم ،ومنطقة (3درجات) نصف قطرها ()96.5سم .ومنطقة(2درجة) نصف قطرهاا ()117سام .ومنطقاة (1درجاة)
باقي منطقة اإلرسال.
 طريقة تنفيذ االختبار  :يقف المرسل في مكاان اإلرساال (  ) xويرسال ()20محاولاة علاى مجماوعتين بحيار تمار الريشاةمن بين الشبكة والحبل الذي يرتفع عنها (51سم) محاوال إسقاط الريشة على المنطقة ذات الدرجة األعلى.
 حساب النقاط :تعطى الدرجة على وفق مكان سقوط الريشة ,الريشة التي تقع على خط بين منطقتين تعطى الدرجة األعلى،اإلرساال الاذي ال يماار مان بااين الحبال والشاابكة وال يساقط علاى احااد المنااطق يعطااى صافرا ،اإلرسااال الاذي ال يصااطدم
بالحبل يعاد مرة أخر  ,الدرجة النهائية هي مجموع الـ (20محاولة).
االختبار الثاني -:اختبار اإلرسال العالي الطويل
هدف االختبار :قياس دقة مهارة اإلرسال العالي الطويل.-األدوات المطلوبة  :مضارب ريشة  ،ريشة الطائرة  ،مساعد  ،ملعب مخطط بتصميم االختبار ،كما في الشكل.

الشكل يوضح ملعب الريشة الطائرة مخطط بتصميم اختبار اإلرسال العالي الطويل
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 طريقة تنفيذ االختبار:يقف الالعب المرسل في المنطقة (  ) xويقوم باإلرسال بشكل عالي وطويل بحير تعبر الريشة من فوق الشبكة ومن ثم من
فوق الالعب الاذي يحمال مضاربه وياده ممادودة لفعلاى فاي المنطقاة ( )0محااوال إساقاط الريشاة فاي المنطقاة ذات الدرجاة
األعلى  ،ويقوم بإرسال ( )12محاولة.
حساب النقاط:تعطى الدرجة على وفق مكان سقوط الريشة.الريشة التي تقع على خط بين منطقتين تعطى الدرجة األعلى.النتيجة النهائية هي مجموع أفضل ( )10أرساالت من أصل ()12-النقاط مقسمة من()1،2،3،4،5
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