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 إهـــــــــــــــــــــــــــــــداء :

 

 أىدي عممي ىذا إلى :

الوجو الذي يشع بالنور والبيجة والحب والحنان إلى الربيع الدائم والزىرة التي ال تذبل 

 في عيني ميما حييت أمــــــــــــــــــــــــــي العزيزة  .

لى الذي أفنى حياتو من أجل أن ينير لي درب الحياة  والذي عممني أن الحياة عمل وا 

 وكفاح وآخرىا نجاح أبــــــــــــــــــــــــــي العزيز .

لى كافة عائمتي الكريمة كبيرا وصغيرا وكل أصدقائي الذين درست معيم طيمة  وا 

 المسيرة الدراسية .

 ــاألدب "" ال غنـــــــــى كالعمــــــم، ال فقــــــر كالجيــــــل، وال ميــــــراث كـــــــ

 

 

 

 

 

 

 



 إهـــــــــــــــــــــــــــــــداء :

 

 بسم الّمو أبدأ كالمي ...... الذي بفضمو وصمت لمقامي ىذا الحمد و الشكر

 عمى ما أتانــــــــــــــــــــــــــي .

 

العزيــــــــــــــــــــــــــزين أطال الّمو في عمرىما و نيدي ىذا العمل إلى الوالدين الكريــــــــــــــــــــــــــمين 

 كل أفراد أسرتي اإلخوة و األخوات تمنياتنا ليم بالتوفيق و النجاح .

 

لى كل ما تجمعنا بو صمة الرحــــــــــــــــــــــــــم و الصداقة و لم تأتي عمى ذكرىم إلى كل  وا 

 ــــــــــــب و بعيــــــــــــــــــــــــــد و إلى األساتذة الكــــــــــــــــــــــــــرام.ما ساندني وتشجيعي من قريــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 



 كممــــــــــــــــــــــة شكــــــــــــــــــــــر وتقديــــــــــــــــــــــــــــــــر

 

ألمنا الصحة  نحمد اهلل عز وجل الذي وفقنا في إتمام ىذا البحث العممي والذي

 افية والعزيمة .ــــــــــــــــــــــــــوالع

 فالحمد هلل حمدا كثيــــــــــــــــــــــــرا .

نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الدكتور المشرف " عدة عبد الدايم " عمى كل 

ما قدمو لنا من توجييات ومعمومات قيمة ساىمت في إثراء موضوع دراستنا في 

تمفة، كما نتقدم بجزيل الشكر إلى أعضاء المجنة عمى تضحياتيم المستمرة جوانب مخ

 وعطائيم المتواصل من أجل إرشاد الطمبة.

كما نتقدم بالشكر والتقدير إلى كل إدارة معيد التربية البدنية والرياضة مستغانم 

لى كل األساتذة خصوصا إلساتذة ك اترة جميعا ومن قدم إلينا رة الطائرة والدكــــــــــــــــــــــــــوا 

 المساعدة والتشجيع ولو بالكممة الطيبة ورفع معنوياتنا .

 

 *بـــــــن قنــــــــــــــــــــــــــــاب فريـــــــــــــــــــــــــد *

 *مهـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي رضـــــــــــــــــــــــا *

 

 



 

 ممخص البحث:

عمى اكتساب المهاري في ممارسة نشاط كرة الطائرة لدى تالميذ  عالقة المعارف المفهوماتية
 الطور الثانوي *السنة الثالثة* "           

اليدف الرئيسي ليذه الدراسة ىو معرفة طبيعة العالقة بين المعارف المفيوماتية و 
الواقع أن مختمف أداء المياري لبعض الميارات االساسية  في كرة  الطائرة. 

الدراسات في مجال المعارف المفيوماتية تبين ان لمقصور في الجانب النظري 
لممعارف تأثير عمى مستوى األداء المياري لمميارات األساسية في كرة الطائرة 

ىدفنا الرئيسي من ىذا النيج من العمل ىو معرفة إن كان لمقصور  والعكس صحيح.
مستوى االكتساب أـو األداء المياري لمميارات  في الجانب المعرفي تأثير عمى

األساسية في كرة الطائرة. و اقتصرت نظريات البحث عمى إن طبيعة العالقة بين 
المعارف المفيوماتية و األداء المياري لبعض الميارات في كرة الطائرة عالقة طردية 

 كذلك و.يد و إن مستوى األداء المياري لبعض الميارات في كرة الطائرة ج.قوية 
. شممت كانت لصالح الذكور بين الجنسين ذات داللة احصائية فروق عمى وجود

ىذه الدراسة  الوصفية عمى عينة اختيرت بشكل مقصود. و قد اشتمل عدد العينة 
 من المجتمع األصمي %25.12تمميذ. و كانت نسبة عينة الدراسة   03عمى 

تم جمع البيانات بواسطة أداتين:أحداىما تقيس المعارف المفيوماتية و الثانية الجانب 
المياري  لبعض الميارات  كرة الطائرة مستوى األداء المياري لمميارات بالكرة دون 
المتوسط .وسجمت النتائج أيضا طبيعة العالقة بين المعارف و االكتساب المياري 

صى بان يكون لممعارف أىمية في البرامج التدريسي  عالقة طردية.و في األخير يو 
 لمتمميذ.



Résumé de la recherche: 
 

 La relation de la connaissance conceptuelle a l acquisition sur la 
performance des habiles dans la pratique de l'activité de volleyball 

chez les élèves du secondaire * Troisième année * 
L'objectif principal de cette étude est de connaître la nature de la 
relation entre la connaissance conceptuelle et la performance de 

certaines compétences de base du volleyball. En effet, les 
différentes études dans le domaine des connaissances 

conceptuelles montrent que les déficiences dans l’aspect 
théorique des connaissances affectent le niveau de performance 

habile des compétences de base en volleyball.  
Notre objectif principal de cette approche du travail est de savoir 

si les déficiences du côté cognitif ont un impact sur le niveau 
d'acquisition ou de performance des compétences de base en 

volleyball. Les théories de la recherche ont limité la nature de la 
relation entre la connaissance conceptuelle et la performance 

habile de certaines compétences du volleyball en tant que relation 
directe, le niveau de compétence de certaines compétences en 
volleyball étant inférieur à la moyenne. Cette étude descriptive 

comprenait un échantillon délibérément sélectionné.  
L'échantillon comprenait 30 étudiants. L'échantillon était à 21,52% 
de la population d'origine Les données ont été recueillies à l’aide 
de deux outils: l’évaluation des habiletés liées au volleyball et la 
relation entre l’acquisition des connaissances et des habiletés en 

tant que relation positive. Pour l'étudiant 



Research Summary: 
EThe Relationship of conceptuel  knowledge acquisition on the 
performance of skilled in the practice of volleyball activity in the 
secondary stage students * Third year * 

 
The main objective of this study is to know the nature of the relationship 
between conceptual knowledge and skill performance of some basic 
skills in volleyball. In fact, the various studies in the field of conceptual 

n the theoretical aspect of knowledge show that the deficiencies i
knowledge affect the level of skillful performance of basic volleyball 
skills. Our main aim of this approach is to know whether the cognitive 
deficiencies have an impact on the level of acquisition or skill 

skills In volleyball performance of basic  
The theories of research limited the nature of the relationship between 
the conceptual knowledge and the skillful performance of certain skills in 
volleyball as a direct relationship. The skill level of some skills in 

below average. This descriptive study included a sample volleyball is 
that was deliberately selected. The sample included 30 students. The 
sample was 21.52% of the original population 

 
The data were collected by two tools: one measuring cognitive 

d the skill aspect of some volleyball skills. The knowledge and the secon
skill level of the ball skills was Bellow ave rage. The résulte also recorde 
the Relationship between knowledge and skill acquisition as a positive 

important in Relationship. Finally, it is recommande that knowledge be 
.teaching programs For the student 
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 مقدمـــــــــــة:  

 

 إحدىيمثؿ بموغ المستويات العالمية و تحقيؽ النتائج في مختمؼ المنافسات الرياضية 

،و ذلؾ باالرتقاء  التربية البدنية و الرياضية إليياسعى تو الواجبات التي  األىداؼ أىـ

اجتماعية،وحتى  أوميارية  أوسواء كانت بدنية  األداءبمستوى مختمؼ متطمبات 

في  تالميذ أو بصفة عامة  الرياضييفمعرفية و التي تساىـ كميا في البناء الكامؿ لم

،و األخيرة اآلونةمختمؼ التخصصات الرياضية،بما يتماشى و المستويات المسجمة في 

جانب المتطمبات  إلىالمياقة البدنية و الميارية  أىميةقد ال يختمؼ اثناف حوؿ مدى 

 أواالجتماعية في تحسيف مستوى االنجاز خاصة في الفرؽ ،سواء كاف فرديا النفسية و 

الجانب المعرفي عامة في المساىمة في  أوالمعرفة  إىماؿ ال يمكفانو  إالجماعيا.

 التخصصات الرياضية. معظـاالرتقاء بالمستوى كما ىو حاصؿ في 

خبراتيا و نضميا  جوانب الثقافة الرياضية التي تراكمت أىـو تعد المعرفة  احد 

المعب و  أحبواالسنيف ،و مف خالؿ خبرات مالييف مف البشر  آالؼوقواعدىا عبر 

و  نظرياتياصارت ذات بنية معرفية ليا  أف إلىتطويرىا  إلىالرياضة و عمدوا  مارسوا

ما كاف يطمؽ عميو تعميـ  أومبادئيا و مفاىيميا ،و لـ تعد المعرفة مجرد ناتج فرعي 

 أساسياتعميما  أصبح إنمامرتبط في منيج التربية البدنية و الرياضية،و  أومصاحب 

معطيات باحثي  إفادتناثـ يمارس ثانيا ،فيكذا  أواليعرؼ  أففالبد لممتعمـ الرياضي 



بحثالتعزيف بال  

 

3 
 

التعمـ الحركي ،و مناىج التربية البدنية ،كما تعد المعرفة وجيا ثقافيا و حضاريا مشرقا 

الصحة و المياقة  إلىالحاجة  أمسلمعاصر الذي ىو في ا اإلنسافو جدير باف يمـ بو 

 و الثقافة البدنية .

 

اف المقصود باستعماؿ الكممة معرفة او معرفي يفيـ 1977و يوضح بير اوليروف 

قد فرؽ بيف اف 1976ىايس  أمثاؿىقيف ابعض المر  أف إالضمنيا لدى اغمب الناس ،

يشتمؿ عمى االعتبارات الخاصة يكوف اليدؼ التعميمي سموكيا و اف يكوف معرفيا 

 (1999)عناف، اميف الخولي .محمود،  ميكانيزمات العمميات التابعة لمسموؾ.يو ب

و نتائج و بمغت فييا  أرقاـمف ابرز الرياضات التي سجمت فييا  الطائرةكرة  وتعتبر

 إلى،فمـ يكف ىذا وليد الصدفة بؿ يرجع الفضؿ  أعالىاالمستويات و  ارقيالفرؽ 

 إضافةىذا التطور المستمر ، أسبابالباحثيف و القائميف عمى المعبة و الذيف بحثوا في 

بجميع الجوانب  و المعمميف بصفة خاصة اىتماـ كؿ مف الالعبيف و المدربيف إلى

 لمعرفي.ىذه الجوانب وىو الجانب ا أىـننسى احد  أف،بدنيا ،مياريا ،دوف 

واحدة مف الرياضات الجماعية  الطائرة كرة أفولو القينا نضرة عمى مدارسنا لوجدنا 

مف تطور في  إليوقباال عمى ممارستيا في مدارسنا،لما وصمت ا  التي تمقى رواجا كبيرا و 

مفيـو خاص و دقيؽ في ضؿ الجمع بيف االكتساب  إلىالمفاىيـ مف عاـ و شامؿ 
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عمى  تأثيرو العمـو المعرفية لما ليا مف  الطائرةت في كرة المياري و تطوير الميارا

 في الميداف .المتعمميف  أداء

المياري و حسف استغالؿ الميارات في  االكتسابلذا نجد اف ىناؾ عالقة متينة بيف 

ـ انو بالرغـ 1974والمجاؿ المعرفي الخاص بيا .حيث يؤكد رشدي لبيب  الطائرةكرة 

عمى طريقة التدريب و الفرص المتاحة ليا لمتدريب  أساساؼ مف اكتساب الميارة يتوق

ترتبط بنوعية ما يقدـ لممتعمـ مف معارؼ متصمة بيا .و يتفؽ معو  أنيا إالعمييا ،

عمى  اإلنسافاغمب النتائج ليا اتصاؿ مباشر لفيـ مقدرة  أفيوسؼ الشيخ بقولو :

 أفالمياري تتطمب مف الفرد  األداءالبسيطة مف  األشكاؿحتى  ألنوالميارية ، األعماؿ

، 1999)عناف، اميف الخولي .محمود،  مف المعمومات. الرصيديكوف لديو بعض 

 .(15صفحة 

الطائرة ىناؾ عالقة بيف المجاؿ المعرفي و االكتساب المياري في كرة  أفو منو نجد 

نحو  األداء،و مف خالؿ الربط بيف ىذيف الجانبيف يسمح لنا بتحفيز وتطوير مستوى 

قاـ الرياضي بالربط بيف  إذا إاليكوف مستمرا و جيدا  المياري ال فاألداء، األفضؿ

معرفة الرياضة التي يمارسيا و الجوانب المحيطة بيا و حسف استغاللو ليا لتطوير 

لتي يمارسيا ،و اعتماده عمى معرفة و دراسة المجتمع و تطوير الميارة ا أدائومستوى 
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(،و ذلؾ بدراسة العالقة بيف الجانب المعرفي و الجانب المياري تالميذ ثانوية البشري )

 .الطائرة  قصد اكتساب و تطوير الميارات و تماسكيا في كرة

ىو  األفضؿوتطوير الميارات نحو  األداءما يقؼ حاليا في طريؽ رفع مستوى  أف إال

كيفية ربط العالقة بيف المجاؿ المعرفي و االكتساب المياري ،و حسف استغالؿ 

 (.الطائرةالرصيد المعرفي لتطوير كؿ ميارة في مختمؼ الرياضات )كرة 

المجاؿ المعرفي و  أىميةري ظو مف خالؿ بحثنا ىذا الذي تناولنا فيو مف الجانب الن

  ي يحتوي عمى استبياف )اختبارات معرفية(الجانب التطبيق أماعالقتو بالمجاؿ الحركي 

الذيف وجيت ليـ االستمارة   العينة وىي التالميذ عمى نفس أقيمتاختبارات ميارية  و

الكبرى لمعالقة بيف  األىميةنبرز  أف أردنااالستبياف )االختبارات المعرفية(،كذلؾ 

ىو الحؿ المبتغى  بو مقامنا أفيعني  المجاؿ المعرفي و االكتساب المياري ،وىذا ال

 األساسبؿ يعتبر بحثا انطالقا لمحاولة البحث الدقيؽ في ىذا المجاؿ .و عمى ىذا 

 أممناالقارئ ىذا البحث المتواضع في ىذا المجاؿ الواسع و الخصب. أيدينضع بيف 

بنوع مف التوفيؽ مف اهلل سبحانو عز و جؿ في ىذا العمؿ  نحظى أف األخيرفي 

 .جميعالبسيط و يعـ نفعو لم
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 :لبحثاإشكالية -1

تعد المعرفة احد األىداؼ العامة لمعظـ البرامج لمختمؼ الفاعميف لرياضة سواء   

الطالب أو الالعبيف أو المدربيف أو الحكاـ فمف األمور اليامة و الضرورية معرفتيـ 

 بالقانوف ، القواعد ،فف األداء ، المصطمحات ، والخطط لجميع أنواع النشاط الرياضي

 .(31، صفحة 2001)فرحات، القياس المعرفي الرياضي، 

دور في تحسيف مستوى الميارات و تطويرىا نحو األفضؿ ، الف الجانب المعرفي فميا 

إضافة إلى جوانب أخرى  لممارسة النشاط كرة الطائرة التالميذ يعتبر جانبا ميما لدى

اال اف التوجد حصص نظرية مبرمجة  جتماعي ،و النفسي ،كالجانب البدني ،اال

سيؤثر سمبا عمى  -الجانب المعرفي-و أي نقص أو خمؿ في ىذا الجانب لمتالميذ 

و نتائجيا ، أما مف الناحية النظرية فاف ىذه  الحصصيرورة سو  التالميذ سموكيات

و تطوير  الدراسة يمكف أف تضيؼ معارؼ جديدة في مجاؿ االكتساب المياري

، باإلضافة وتساعدىـ عمى تحسيف مستواىـ عامة الطائرةالميارات خاصة و في كرة 

 الطائرة إلى محاولة كشؼ العالقة بيف المعرفة المفيوماتية و االكتساب المياري لكرة 

 . الثالثة  الثانوي لممرحمةو الفروؽ بيف الجنسيف 
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ظرية و طرؽ تطبيقيا و كذلؾ و يقوؿ عالوي "انو كمما ازداد إتقاف المعارؼ الن

 كمما بمغت القدرة عمى تطوير و تنمية مستوى حدىا  األقصى" المعمومات األساسية،

 . (262، صفحة 1997)محمد صبحي حسانيف ،حسيف عبد المنعـ، 

انو ال توجد حصص مخصصة لو، و في  إالالجانب النظري  أىميةعمى الرغـ مف و 

، فيؿ لمجانب  حيف يكتفي االستاذ بالشرح لرفع مف مستوى المياري لدى التالميذ

استخداـ سالليـ التنقيط  نجد كما. المعرفي المفيوماتي عالقة باالكتساب المياري

  تي مؤثر عمى االكتساب المياريفيؿ تـ اختالؼ مفيوما اإلناثور و مختمفة بيف الذك

 داءاألإكتساب و  المفيوماتية ما ىي طبيعة العالقة بيف المعارؼ : نتساءؿ و منو

دورىا يستطيع التمميذ في ممارسة الكرة التي ب المياري لبعض الميارات األساسية 

 ؟  الطائرة

 ما ىو مستوى المياري و المعرفي لدى التالميذ الطور الثالثة الثانوي؟ -

الجانب المعرفي ي ف اإلناثبيف الذكور و  إحصائيةىؿ يوجد فروؽ ذات داللة  -

 و المياري لدى التالميذ؟
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 أهمية البحث:-2
أصبحت الرياضة في كؿ أنحاء العالـ تمعب دورا كبيرا في المياديف الحيوية بعدما  لقد

كانت مجرد لعبة لمتسمية لـ يعطى ليا أىمية كبيرة، لكف في الوقت الحاضر أصبحت 

 تبنى عمييا أفكار ضخمة.

التي ظيرت أساسا  الطائرةأصبحت ليا شاف رياضة كرة  ىذه الرياضاتمف بيف 

رويح عف النفس لكف بمرور الوقت صارت تعتمد أكثر عمى كرياضة متعة و ت

 التحضير البدني و المياري و الخططي دوف إىماؿ المجاؿ المعرفي لمعبة.

مف ىذا المنطمؽ جاءت دراستنا التي تعتبر دراسة مسحية تسعى مف خالؿ الكشؼ عف 

 لمياري لكرة و مدى دوره الكبير في االكتساب ا الطائرةأىمية الجانب المعرفي في كرة 

، و لما لو مف لمتالميذ أو الالعبيف بالصفة عامة و تأثيره عمى األداء المياري  الطائرة

 في تحسيف مستوى الميارات و تطويرىا نحو األفضؿ  تاثير

 األهداف البحث:-3

المعالجة العممية ألي موضوع يتطمب مف الباحث تحديد األىداؼ كونيا خطوة  إف

ميمة ألي دراسة عممية يطمح الباحث إلييا أو إلى تحقيقيا ومف ىذا المنطمؽ فإف 

 دراستنا تيدؼ إلى:

المياري لبعض الميارات  االكتسابو  المعارؼ الرياضيةطبيعة العالقة بيف  التعرؼ -

 .اإلعداد، االستقباؿ لمتالميذ المرحمة الثانويةاإلرساؿ ، األساسية 
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كرة الطائرة لتالميذ   لبعض الميارات األساسية و المعرفي معرفة مستوى المياري -

 المرحمة الثانوية 

 _ معرفة الفروؽ بيف الذكور و االناث فالجانب المعرفي و المياري

 فرضيــــــات البحث :-4

رؼ المفيوماتية و االكتساب المياري لبعض ػػػ ىناؾ عالقة طردية بيف المعا 1

 الميارات كرة الطائرة لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي .

    مستوى المهاري  في كزة الطائزة لدى تالميذ السنت الثالثت ثانوي  المتوسطػػػ  2

ػػػ يوجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف الذكور واالناث لدي تالميذ فاالختباريف  3

 والمياري   المعرفي 

 :ضبط المصطمحات والمفاهيم-5

 المعارف المفهوماتية :ــ 1  

 المعارؼ المفيوماتية يقصد بيا المعارؼ النظرية . لغويا:

تعرؼ حسب قاموس أكسفورد إنجميزي بأنيا الخبرات و الميارات المكتسبة  اصطالحا:

مف قبؿ الشخص و ىذا مف خالؿ التجربة أو التعميـ، الفيـ النظري أو العممي 

 لموضوع ما.

 األداء:ــ 2 
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أنو كفاءة العامؿ لعممو ومسمكو فيو، ومدى  1973األداء كما عرفو منصور  

عممية وتحمؿ المسؤولية في فترة زمنية محددة، صالحيتو في النيوض بأعباء 

  اءة الفرد ترتكز عمى الكفاءة و الحركة .وتأسيسيا عمى ىذا المعنى فإف كف

 مفهوم األداء المهاري: ـــ 3 

" األداء المياري بأنو األسموب الميكانيكي البيولوجي ليدؼ  يعرؼ " ىوخومس    

 انجاز الميارة.
" األداء المياري بالعالقة المتبادلة والتأثير المشترؾ بيف كؿ مف  ويعرؼ " بوخماف       

الظروؼ الخارجية " الميكانيكية" والداخمية " التشريحية" ووظائؼ األعضاء طبقا لحدود 

مكانيات الالعب  .(2003)شحاتة،  وا 

 : كرة الطائرةــ 4

 ممعبيا عبارة ،منيما لكؿ العبيف بستة فريقيف، مف تتكوف وبسيطة جماعية لعبة ىي

 ـ (2443) ارتفاعيا شبكة بينيما وتفصؿ أمتار تسعة منيما كؿ ضمع مربعيف عف

 ال بطريقة الخصـ ممعب في تسقط الكرة جعؿ المعبة وىدؼ لمنساء(  2424) و لمرجاؿ

 في المنافس الفريؽ يفشؿ عندما نقطتو الفريؽ ولكسب الشبكة فوؽ إعادتيا مف تمكنو

 . . ( 1994)الوشاحي،   الكرة إعادة
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 الدراســـــــــــات السابقــــــــــــــة والمشابهــــــــــــــــة :-

تعتبر الدراسات المشابية مف أىـ المحاور التي يجب عمى الطالب أو الباحث أف    

يتناوليا ويثري بحثو مف خالليا حيث أنو يستعمميا لمحكـ والمقارنة واإلثبات والنفي 

وتكمف أىميتيا في معرفة األبعاد التي تحيط بالبحث واالستفادة منيا في التوجيو 

اقشة نتائج البحث، فيما يخص الدراسات المشابية والتخطيط وضبط المتغيرات ومن

 لبحثنا أذكر منيا: 

العالقة بيف المعرفة المفاىيمية و المعرفة :2002دراسة فؤاد خميل يوسف الطوس-1

 .في رياضيات الصؼ السابع باستخداـ تتابعيف مختمفيف اإلجرائية

أساليب تدريس الرياضيات  قدمت ىذه الرسالة استكماال لمتطمبات درجة الماجستير في

يدؼ مف الدراسة و كاف ال(.عمادة البحث العممي والدراسات العميا الجامعية األردف)

رتباطية بيف المعرفة المفاىيمية و المعرفة اإلجرائية في تدريس معرفة العالقة اال

الرياضيات الصؼ السابع باستخداـ تتابعيف تعميمييف مختمفيف ،و تأثير التتابعيف 

عميمييف المختمفيف عمى المعارؼ المفاىيمية و المعارؼ اإلجرائية ، و قد تكونت الت

مف طالب الصؼ السابع في مدرسة عمر بف الخطاب (105)عينة الدراسة مف 

( األردف) الثانوية الشاممة لمبنيف التابعة لمديرية التربية و التعميـ لمنطقة الزرقاء األولى

شعب إذ تـ اختيار أحداىما عشوائيا ،و تـ تدريسيا جرى توزيعيـ عشوائيا عمى ثالث 

باستخداـ التتابع التعميمي األوؿ،بينما درست الثانية باستخداـ التتابع التعميمي الثاني،و 
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جرى إعداد أدوات الدراسة الالزمة التي تمثمت .الثالثة باستخداـ اإلستراتيجية العادية 

فقرة مف نوع اإلجابة  25،تكوف مف اختيار لمتحصيؿ في المعرفة المفاىيمية :في 

وكذلؾ تـ إعداد اختبار لمتحصيؿ في .المختارة ،و سؤاليف مف نوع اإلجابة المنشاة 

فقرة مف نوع االستجابة المختارة ، وسؤاليف مف نوع  15المعرفة اإلجرائية ،تكوف مف 

 .اإلجابة المنشاة

ف عالمات طالب الصؼ ومف نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطيو ايجابية قوية بي

السابع في اختبار المعرفة المفاىيمية و المعرفة اإلجرائية لممجموعة األولى و التي 

درست باستخداـ التتابع األوؿ و المجموعة التجريبية الثانية و إلي درست باستخداـ 

 .التتابع الثاني

 :االستنتاجات

وجود عالقة ( 0.05)عند مستوى الداللة (0.798)اظير معامؿ الرتباط بيرسوف 

ارتباطيو ايجابية قوية بيف عالمات طالب الصؼ السابع لممجموعة األولى و 

لممجموعة الثانية في اختبار المعرفة المفاىيمية و المعرفة اإلجرائية ومف ( 0.895)

تبيف وجود فروؽ ذات داللة ( ANOVA)نتائج تحميؿ التبايف األحادي المصاحب 

يؿ طالب الصؼ السابع عمى اختبار التحصيؿ في إحصائية بيف متوسطات تحص

 .المعرفة اإلجرائية ،تعزى إلى طريقة التدريس المستخدمة
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 :أوجه التشابه

تضمف كمتا البحثاف دراسة المعارؼ المفاىيمية و أىميتيا في دراسة اي موضوع 

 .باختالؼ مجاالت الدراسة

 :أوجه االختالف 

اإلجابة المختارة بينما اقتصرت األسئمة في  استخدـ الباحث أسئمة ذات:أدوات البحث 

 .خطا/اختبارات بحثنا عمى أسئمة ذات اإلجابة صح

 .دراسة البحث كانت في مجاؿ الرياضيات بينما دراستنا في مجاؿ الرياضة 

عينة الدراسة  تندرج في مرحمة الطفولة بينما عينة دراستنا تندرج ضمف :الفئة العمرية

 مرحمة المراىقة

المنيج المستخدـ في ىذه الدراسة ىو المنيج التجريبي بينما اعتمدنا في :البحثمنيج 

 .بحثنا عمى المنيج الوصفي

 :نقد الدراسة

 األداءيف المعارؼ المفاىيمية و الموجودة ب العالقةبحثنا اىتـ بمعرفة  أف موضوع

بينما اىتمت ىذه الدراسة بمعرفة العالقة بيف المعارؼ المفاىيمية  طائرةالمياري لكرة ال

 لطائرةمجاؿ الرياضة عامة و في كرة ا و المعارؼ اإلجرائية و جديد دراستنا انو في

 .خاصة
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 :2002دراسة عايد كريم عبد عون -2

بناء مقياس المعرفة لقانوف بعض األلعاب الرياضية لطمبة المرحمة الرابعة في كمية 

 .جامعة بابؿ /التربية البدنية 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجات المعرفة القانونية لدى طمبة المرحمة الرابعة في 

 . جامعة بابؿ  وجراء المقارنات تبعا لمتغير المعبة–كمية التربية الرياضية 

طالب و ( 90)استخدـ الباحث المنيج الوصفي و كانت عينة الدراسة مكونة مف 

فقرة مكونة مف ( 194)استعاف الباحث باالستبياف كأداة لجمع البيانات و تحتوي عمى 

السباحة ،إضافة إلى –كرة السمة -كرة القدـ–كرة اليد –خمسة العاب و ىي كرة الطائرة 

 0. مصطمحات بالمغة االنجميزية

و افترض الباحث أف ىناؾ ضعؼ في المعرفة القانونية لدى طمبة الرابعة في كمية 

 .جامعة بابؿ–التربية الرياضية 

 :االستنتاجات

نسبة الوسط الحسابي المتحقؽ لمعينة مف الدرجة  إف:لقد اضيرت نتائج المقياس ككؿ 

و ىو مستوى ضعيؼ يدؿ عمى وجود ضعؼ في المعرفة ( 46.72)المثالية ىي 

( 47.30)كرة الطائرة:القانونية لأللعاب المبحوثة حيث كانت قيـ المتوسطات كالتالي 
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،المصطمحات باالنجميزية (47.08)،كرة السمة(44.45)،كرة القدـ (46.44)،كرة اليد

(31.22.) 

الطمبة ىو دوف المتوسط ىو  مف ىنا استدؿ الباحث باف مستوى المعرفة القانونية لدى

 .الطموح الذي ترغب الكمية في وصوؿ طمبتيا إليو  يمثؿ المستوى ضعيؼ 

النتائج باف أفضؿ معرؼ قانونية لمطمبة كانت في لعبة كرة الطائرة تمييا  يرتأظلقد 

 .كرة السمة ثـ كرة اليد ثـ كرة القدـ و أخيرا العاب السباحة 

النتائج انعداـ المعرفة لدى بعض الطمبة و تمتـ  يرتأظأما بالنسبة لممصطمحات فقد 

المعرفة لدى طمبة آخريف و إضافة إلى وجود فروؽ حقيقية بيف طمبة كمية التربية 

كرة الطائرة ، كرة السمة ،كرة القدـ، كرة اليد ،لصالح كرة الطائرة )الرياضية في األلعاب 

احة و الميداف و أضيؼ إلى ذلؾ عدـ وجود فروؽ حقيقية في العاب السب(

 .المصطمحات لطمبة كمية التربية و الرياضية 

 :التعميق عمى الدراسة

 :أوجه التشابه 

معرفة  إلىقياس مستوى المعرفة القانونية و ىدفت دراستنا  إلىىدفت ىذه الدراسة 

 .طائرةالالمياري لكرة  داءؼ المفاىيمية و عالقتيا باألمستوى المعار 

 الدراستاف في دراسة نفس المجاؿ و ىو مجاؿ الرياضة تشابيت
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 :أدوات البحث

اعتمد الباحث عمى االستبياف الختبار المعارؼ القانونية و اعتمدنا في بحثنا أيضا أداة 

 .االستبياف في اختبار المعارؼ المفاىيمية 

 :منهج البحث

اعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي و ىو نفس المنيج الذي اعتمدنا 

 .عميو في دراستنا 

 :أوجه االختالف 

كرة اليد ،كرة السمة ،كرة القدـ )شمؿ االختبار في ىذه الدراسة عدة نشاطات رياضية

 .طائرةالختبار في دراستنا عمى كرة ال بينما اقتصرا( ،كرة الطائرة ،السباحة

االختيار مف متعدد ،أسموب الصور :عمى أسئمة ( االستبياف )تضمنت فقرات االختبار 

و اإلشكاؿ ،الوصؿ لذا ىو مالئـ لممصطمحات ،أسموب الصواب و الخطأ مع تصحيح 

الخطأ في حيف اقتصرت أسئمة اختبار المعارؼ المفاىيمية في بحثنا عمى أسموب 

 .  األسئمةو إجابة المباشرة  الصواب و الخطأ

اعتمد الباحث في دراستو عمى فئة عمرية تمثؿ مرحمة الرشد األولى أما  :الفئة العمرية

 .في دراستنا اعتمدنا فئة عمرية تمثؿ مرحمة المراىقة 

 : نقد الدراسة
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ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى درجات المعرفة القانونية لدى الطمبة و يمكف 

رفة المفيوماتية و كذلؾ ىدفت دراستنا في مجاؿ القوؿ أنيا اقتصرت عمى المع

 المعارؼ المفاىيمية ، أما الجديد في دراستنا ىو الربط بيف المعارؼ المفاىيمية و 

 األداءيف المعارؼ المفاىيمية و دراسة العالقة ب) طائرةالمياري في كرة ال األداء

 (.المياري 

و عمي محمد عمي الزعبي عمادة  دراسة محمد فخري مقداي و أمال رضا ممكاوي-

 .2013البحث العممي /الجامعة األردنية 

المعرفة المفاىيمية و المعرفة اإلجرائية المتعمقة بالكسور و عالقتيما بقمؽ الرياضيات 

لدى الطمبة /المعمميف ،ىدفت ىذه الدراسة إلى:أوال،المعرفة المفاىيمية و المعرفة 

بة معممي الصؼ في كمية التربية في جامعة (مف طم105اإلجرائية لمكسور لدى )

اليرموؾ ،ثانيا:تقصي العالقة بيف معرفتيـ المفاىيمية و معرفتيـ اإلجرائية لمكسور 

،ثالثا:تقصي عالقة درجات قمؽ طمبة معممي الصؼ مف مادة الرياضيات بأدائيـ عمى 

و  جمالية لمكسور.اختبار المعرفة المفاىيمية و اختبار المعرفة اإلجرائية و المعرفة اإل

تـ جمع البيانات بواسطة أداتيف :أحداىما تقيس معرفة الطمبة لمكسور بشقييا 

ألمفاىيمي و اإلجرائي ، واألخرى تقيس قمؽ الطمبة مف مادة الرياضيات ،و قد 

 اضيرت النتائج تدني المتوسط الحسابي لمعرفتيـ المفاىيمية و معرفتيـ اإلجرائية .
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 االستنتاجات:

أف طمبة معممي الصؼ لـ يحققوا مستوى اإلتقاف الذي حددتو لجنة تبيف 

(عمى اختبار الكسور ،و كاف متوسط أدائيـ اإلجمالي يقع بمستو عالمة 80المحكميف)

( فقط.و سجمت النتائج أيضا فروقا ذات داللة إحصائية بيف متوسط أداء 50النجاح) 

ائيـ عمى اختبار المعرفة اإلجرائية الطمبة عمى اختبار المعرفة المفاىيمية و متوسط أد

لصالح المعرفة اإلجرائية .كما اضيرت النتائج وجود عالقة ارتباطيو سالبة متوسطة 

 القوة بيف أداء الطمبة في اختار الكسور و قمقيـ اتجاه الرياضيات .
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 تمهيد:

تعد المعرفة من أىم الجوانب الثقافية لدى الفرد و المعرفة الرياضية تعتبر كفرع من 
الثقافة التي تراكمت مميزاتيا و أدواتيا و نضميا و قواعدىا عبر أالف السنين ، و من 
خالل خبرات ماليين من البشر مارسوا الرياضة و طوروىا إلى لن صارت ذات بنية 

 نظرياتيا و مفاىيميا و مصمحاتيا الخاصة .معرفية ليا 

و البد لممتعمم من المعرفة أوال ثم الممارسة ثانيا ، أي إن المعرفة ىنا من القاعدة 
األولى ألداء إي نشاط رياضي أو ميارة حركية و تبنى عمييا عمميات التعمم و 

 اإلتقان.

وأدائيم و  الميذتلذلك يجب االىتمام بالجانب المعرفي من اجل تحسين مستوى ال
.حيث ليس ىناك ممارسة لرياضة في ارض  تمميذتطوير الميارات الواجب توفرىا في ال

كل ما يمزمو من معارف تساعده في  تمميذالميدان دون توفر المعرفة التي تعطي ل
 اكتساب أو تطوير ميارة من الميارات .

 مفهوم المعرفة:-1-1

تبعا لميدف المرجو، فمنيا من تسعى إلى إن لممعرفة مفيوم متعدد المعاني و ذلك 
التعرف عمى نشاط العقل ،و كذا حاالت العقل الداخمية و المتمثمة في التفكير و 

 االستيعاب و التركيز و التعمم و الفيم .

يقول لعاوي "انو كمما ازداد إتقان المعارف النظرية و طرق تطبيقيا و كذلك المعمومات 
)محمد  ة عمى تطوير و تنمية مستوى حدىا األقصى."األساسية ، كمما بمغت القدر 

 .(262، صفحة 7991صبحي حسانين .حسين عبد المنعم ، 
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ان المقصود باستعمال كممة المعرفة او المعرفي 7911كما يوضح "بيراوليون"
 لالعتبارات الخاصة بتكوين المعمومات .

المعاني و المعتقدات و المفاىيم و التصورات الفكرية التي تتكون لدى  ىي مجموعة
)السيد عبد  اإلنسان نتيجة مجاالتيا المستمرة لفيم الظواىر و األشياء المحيطة بو.

 .(77، صفحة 2002العاطي و احمد بيومي ، 

ي بالمعمومات لو اكتشافيا اكتشافا مباشرا أو إما جيل فورد"فيرى إن المعرفة تسيل الوع
 التعرف عمييا .

 القاموس الدولي لمتربية:

فيعرفا كما يمي "مصطمح عام يعبر عن العمميات الخاصة باإلدراك،االكتشاف ، التخيل 
 ، التقدير ، التذكر،التعمم و التفكير و التي من خالليا يتحصل الفرد عمى المعمومات "

 .(71، صفحة 7999)االخولي امين .عنان محمود، 

يقول عدنان محمد "إن المجال المعرفي ىو إن مجموعة من الصفات و السمات التي 
توصل المعرفة و تعمقيا و التي تأخذ شكل الميارات المتعددة و اإلبعاد التي تعتمد 

)محمد  لجة القدرة لممعمومات .عمى التفكير من اجل التسجيل و االسترجاع و معا
 .(262، صفحة 7991صبحي حسانين .حسين عبد المنعم ، 

كما يعرف سولسو "المعرفة "مجموعة متباينة من االستعدادات و القدرات العقمية 
 .(77، صفحة 2007)فرحات،  كالدراسة ،الفيم ، اإلدراك ، التخيل ،الحكم ،التقدم.
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يقول كوركوفيسكي " إن المعرفة تكتسب من خالل عممية التعميم و أنيا تخزن بالذاكرة 
)محمد صبحي حسانين  بعد عمميات التفكير  وىي أساس توجيو و تنظيم السموك

 .(266، صفحة 7991.حسين عبد المنعم ، 

ىي مزيج من المفاىيم و األفكار و القواعد و اإلجراءات التي تيدي األفكار،و 
 القرارات،اي أنيا ممتزجة بالتجربة و الحقائق و األفكار و القيم التي تعمل مع بعضيا.

 .(21، صفحة 2001)غالب ياسن .، 

 خصائص المعرفة:-1-2

 تتميز المعرفة بمالمح و خصائص نذكر منيا ما يمي :

لو من حيث متغيراتو و  إدراكامع الوتقع و وعيا  إنسانياتتطمب المعرفة تفاعال -7
و القوى المميزة لو اي ان المعرفة ترتبط بالتقدم الحضاري و التنمية  عناصر شكمو

 الشاممة. اإلنسانية

عندما تكتسب خبرة و تجربة جديدة  ألنويقين ال اإلدراكترتبط المعرفة بالحقيقة و -2
 .(42، صفحة 2001)غالب ياسن .،  تعرفنا عمى حقائق جديدة . إننافيذا دليل عمى 

الواقع الموضوعي بمعنى  ألدرتكالمعرفة قد تكون جزءا من نضام الفرد الديناميكي -4
)غالب ياسن .،  النشاط الذىني لمعقل في حواره مع الطبيعة . إنتاجان المعرفة ىي 

 .(42، صفحة 2001

ذات " ألن المعرفة مخزونة قبل كل شيء في "׃إن المعرفة ذات موضوع فيي  -2

عقل الفرد نفسو، وفي نفس الوقت تعتبر موضوعا عندما تكون مستقمة عن الفرد، أي 
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عندما تكون في المراجع و الكتب و الوثائق في كل األحوال ال تنفصل المعرفة كذات 

 .(44، صفحة 2001)غالب ياسين،  عن المعرفة كموضوع .

 شروط المعرفة:-1-3

 لتوفر المعرفة البد من توفر الشروط التالية:

 .(19، صفحة 7914)صميبيا،  سالمة الحواس ،االنتباه. سالمة الذىن ،

لقد كان التصور القديم لعمماء النفس ىو تقسيم العممية المعرفية الى ثالثة عناصر كما 

 يمي :

 االستنتاجات . إنتاجاكتشاف المنبيات ،تخزين المنبيات ،

 الحصائل و يتضمن المجاالت التالية:و يضم الجانب المعرفي قياس     

 و تنمية القدرة عمى التحصيل  اإلنسانيةالحصائل المعرفية :نضم التعريف بالمعمومات 

 .اإلدراكالحصائل الميارية :تضم اكتساب قدرات 

)الخولي، اليوايات و كيفية االستمتاع بالوقت الحر  إشباعالحصائل الوجدانية:تضم 

 .(724، صفحة 7992

 المعرفة: أنماط-1-4

 ال يوجد نمط واحد لممعرفة و يمكن تصنيفيا كما يمي : 
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 :المعرفة إلجرائية و اإلعالنية -1-4-1

كيف يجب حل المشكمة كما توجو االنتباه إلى الطريقة التي تعمل بيا  تصفو 

األشياء.أن القواعد و البرامج و اإلجراءات ىي األنماط النموذجية لممعرفة و توضح ما 

ىو معروف حول المشكمة و ىذا يتضمن تعابير بسيطة لالختيار ما بين الصح 

 .(42، صفحة 2001)غالب ياسين،  والخطأ.

 المعرفة البعدية:1-4-2

يتناول ىذا النوع توصيف المعرفة نفسيا بما يساعد في اختيار المعرفة المالئمة  

، 2001)غالب ياسين، لممشكمة من خالل منيجية اإلدراك و التفكير باالتجاه الصحيح 

 .  (42 صفحة

 المعرفة االستكشافية:-1-4-3

وىي المعرفة التي تستخدم قواعد المنطق لضبط عممية التفكير و اإلدراك  و تدعى 

، و ىي معرفة تجريبية ترافق المرء خالل تجاربو في حل مشكالت الظمةكذلك المعرفة 

و تستوفي سابقة، و ىي غنية بمحتواىا بعيدة في تحميل عناصر و متغيرات المشكمة، 

شروط فيميا و تستوعب نطاق المساحة التي تمتد إلييا ىذه المشكمة .وليا درجة أقل 

من اليقين و االعتقاد وليذا تحتاج إلى اختبار و ممارسة ونفاذ إلى التجربة لكي يمكن 

 .(41، صفحة 2001)غالب ياسين،  تثبيتيا و تأصيميا.
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 أنواع المعرفة : -1-5

 إلى خمسة أنواع  : Gurvitchقسميا جير فيش 

 لمعالم الخارجي: اإلدراكيةالمعرفة -1-5-1

تتضمن اإلحساس بالعالم الخارجي، وكل ما يدور فيو، و تفسير األحكام الثابتة و  

 (22، صفحة 2002عبد العاطي و أحمد بيومي، )السيد الواقعية التي تدركيا يصدده 

وىي إدراك أنساق العالقات االجتماعية أي معرفة األفراد   و العالقات و العمميات 

 االجتماعية.

 العام: اإلحساسمعرفة -1-5-2

و ىي معرفة الحياة اليومية أو ما يعرف بالمعرفة "بالخبرة" و المعايشة اليومية لواقع 

كما أنيا  معرفة كل الميارات والياقات التي تمكن من زيادة السيطرة اجتماعي معين 

، 2002)السيد عبد العاطي و أحمد بيومي،  عمى العالم االجتماعي و الطبيعي معا

 .(21صفحة 

 المعرفة السياسية:-1-5-3

و ىي ما يعبر عنيا في الخطب و األحاديث و المناظرات و النشاط السياسي وردود  

فعل الرأي العام .و تقتضي ىذه المعرفة  وجود دولة أو نظام سياسي مؤسس بل  قد 

توجد و تكتسب حتى في األشكال البدائية لمتجمع اإلنساني،من خالل الصراعات التي 

ما تكتسب في المجتمع الحديث من خالل النزاعات تقوم بين العشائر و القبائل تماما ك
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)السيد عبد  و الصراعات التي تقوم بين الجماعات آو الطبقات السياسية أو األحزاب.

 .(26، صفحة 2002العاطي و أحمد بيومي، 

 المعرفة العممية :-1-5-4

ل أطر عممية أو ىي نتاج استخدام المنيج العممي وىي المعرفة التي تتحقق من خال

في البحث و االستقصاء و التحميل و التفسير، وىي بمنأى عن تأثير العوامل 

)السيد عبد العاطي و أحمد  االجتماعية وىي تتمتع بقدر من االستقالل و الموضوعية.

 (26، صفحة 2002بيومي، 

 المعرفة الفمسفية:-1-5-5

ىي حصيمة نشاط فكري فردي لمتأمل في موضوعات تتجاوز حدود العالم المادي أو  
الواقع االمبيريقي ومن ثمة تعتبر من أشكال المعرفة الفردية أو الذاتية في مقابل 

)السيد عبد العاطي و أحمد بيومي، المعرفة العممية ذات الصبغة الموضوعية.  
 .(26-21، الصفحات 2002

 مصادر المعرفة :-1-6

لم يعد التقدم العممي مقصورا عمى بمد معين دون غيره ،بل أن الجديد في المعرفة 

موجود كل يوم في بالد متعددة ،و من ىنا وجدت ادوار جديدة لتكنولوجيا التعميم و 

تقنياتيا الحديثة التي ال تعتمد عمى الكتاب المدرسي فقط في نقل المادة العممية،بل 

ديم المعارف إلى الطالب في أماكن وجودىم ،مثمما يبث ىناك من المصادر الكثير لتق
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بواسطة األقمار الصناعية لبرامج تمفزيونية مفتوحة و خطية إضافة إلى  اسطوانات 

)محمود مطر،  الميزر و أقراص الكمبيوتر و التسجيالت السمعية و البصرية المختمفة.

 .(714، صفحة 2009

 المعرفة الرياضية:-1-7

إن اإلدراك الحركي لمفرد ىو اليدف األول لمدرسي التربية البدنية و الرياضة و 

 التمرينات البدنية.

و المعرفة تعد أحد األىداف اليامة لمعظم برامج التربية الرياضية و كذلك برامج المياقة 
البدنية سواء طالب أو العبين، فمن األمور اليامة معرفتيم بالقوانين ، القواعد، فن 

، 2007 )السيد فرحات، األداء ، المصطمحات، الخطط لجميع أنواع النشاطات . 
 .(47صفحة 

 األجيزةبواسطة  أويمكن تقديرىا بوزنيا  المعرفة شيء معنوي غير ممموس لذلك ال إن
 القياس المعرفي غير مباشر . إنالميكانيكية مما يعني 

ىذه الكتابات  إننفترض  إنالمكتوبة تعتبر قياس فعال لممعرفة شريطة  اإلجابات إن
مقدار ما  أو،  إليياتعتبر استجابات تعكس بدرجة كبيرة كمية المعرفة التي تم الوصول 

كما يعتبر قياس  المقساة الظاىرةحصل عميو الفرد من معارف و معمومات عن 
في االرتقاء بالعممية  ألىميتوالقياس  أنواع أىمالمعرفة في المجال الرياضي من 

 .(44، صفحة 2007)السيد فرحات، التدريبية 
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تساعد عمى حسن تحميل  تعميمالمعرفة في المجال ال إنالعالوي " حسنكما يقول محمد 
المواقف المختمفة و انتقاء االختبارات و الحمول لمواجية متطمبات ىذه المواقف و 

 .(772، صفحة 7911)العالوي،  في تنفيذىا خالل المنافسة . اإلسراع

يمكن  و تعميم القدرات العقمية المعرفية يعتبر جزءا ال سالتدري إنكما يقول ىارت "
الناجح ىو الذي ييتم باكتساب  س،و المدر تمميذاالستغناء عنو في مراحل التعمم ال

 إلىشاط الذي يدربو و يرجع ذلك رية المرتبطة بالنظالعبيو المعارف و المعمومات الن
 (44، صفحة 2007)السيد فرحات،  منيا. أسبابعدة 

الميارات و  نواتقاو  مممصطمحات النشاط يساعده عمى فيم واجباتو في الت تمميذتعمم ال
 في المباراة . أدائو

 بكافة التعديالت التي تحدث في القوانين و قواعد النشاط الممارس . تمميذال إلمام

)السيد  مستويات عالية. إلىيساعده في الوصول  تمميذتطوير الجانب المعرفي ل
 .(42-44، الصفحات 2007فرحات، 

 المعرفة الرياضية: أهمية-1-8

شكل بدني  أليبالمعمومات المتعمقة بالتاريخ و الموائح و القوانين المنضمة  تمميذتمد ال
 إلى إضافةالنواحي الميارية و المعب اليجومية و الدفاعية ،  إلى باإلضافة متمرسة

و الرياضيين حسب نتائج االختبارات المعرفية ليم و معرفة عوامل  تالميذتصنيف ال
بالمعمومات  تمميذال إلماموسيمة  أنيا، كما  تمميذي لمالميار  األداءالبيئة المؤثرة عمى 

المكتسبة حيث تبقى في الذاكرة لمدة  الخيارات إلى إضافةالتي تخص المعبة الممارسة 
 طويمة.
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 :تمميذالمعرفي ال اإلعداد أهمية-1-9

 ىما: ييماىناك جانبان معرفيان يجب االىتمام  إنيقول مات فيف 

 : تمميذية العقمية لمبالتر -1-9-1

 لألداءتشتمل عمى الجوانب المعرفية الحركية و تتمثل في قواعد المنافسات الرياضية 
البدني و الصحي و النفسي الجيد و  اإلعدادو طرق  أساليبالفني و الخططي ،

 العام لحياة الفرد. التنظيممتطمبات 

 تشكيل القدرات العقمية المعرفية : 1-9-2

و المعمومات و  المعارف استيعاب أىميةعمى مدى  لمتمميذرفي المع اإلعداديتوقف 
 .كالذكاء التركيزمحاولة تشكيميا و وضعيا في قالب يمح بتنمية الصفات العقمية 

 .(97-90، الصفحات 7996)الخولي، اصول التربية البدنية ، 

 استخدامات المعرفة الرياضية:_  11_1

من المعمومات التي يجب االطالع عمييا ،و محولة  تمميذتمكن من تحديد احتياجات ال
تعد  أنيا إييس ،و تحديد درجات التقييم في نياية الوحدات التدر  تالميذتقيم انجازات ال

 وسيمة تقييم.

وجود ثغرة في ىذا  إلى سعن سؤال في مجال ما ،يمف نضر المدر  تالميذعجز ال إن
فيم موضوع  إلى تمميذرية يؤدي بالظمعرفي ،كما تعمم المعمومات الن نقص أوالمجال 

 . سالتدري
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 إلى تالميذتستخدم االختبارات الرياضية المعرفية في عممية انتقاء و كذلك توجيو ال
من خالل اطالعيم  دافعتييمالتي تتوافق و قدراتيم ،و تمكنيم من الزيادة في  األنشطة

، صفحة 2007)السيد فرحات،  عمى نتائج اختبار ما في مجال المعرفة الرياضية .
42). 

 استخدامات االختبارات المعرفية :-1-11

من معمومات التي يجب معرفتيا و تقييم انجازاتيم  تالميذتمكن من تحديد احتياجات ال
 تقييم  أداةتعد  أنيا إي التعميميةو تحديد درجات التقييم في نياية الوحدة 

 إلىالعبين  أوتقسيم فاعمية التعميم وذلك عند عدم نجاح غالبية المختبرين سواء تالميذ 
 االنتقاء. في عممية ألىميتيا باإلضافة معقداتيم تتالءمالتي  األنشطة

 االختبارات المعرفية : أهمية-1-12

تمدنا االختبارات المعرفية بالمعمومات و المعارف عن المعبة من حيث تاريخ التربية 
القوانين الخاصة بالمعبة و النواحي الفنية و الميارات الحركية و  والموائحالرياضية 

ات المناسبة عن العوامل تمدنا بالمعموم أنياخطط المعب اليجومية و الدفاعية ،كما 
حتى بعد  تمميذ،و بالمعمومات عن حالة الفرد ال األداءتؤثر في  إنالبيئية التي يمكن 

 لياقتو او ينخفض مستواه المياري. تمميذيفقد ال إن

عمى المعمومات  تمميذال سالتدري أويشمل برنامج التربية الرياضية  إنو عميو يمكن 
الرياضية حيث تؤثر في تعميم الميارات الحركية المختمفة مما يؤدي الى رفع المياقة 

 .(21، صفحة 2007)فرحات،  البدنية و المستوى .
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 الخاتمة: 

عمى  تأثيرىاالمعرفة العامة و المعرفة الرياضية،و مدى  إلىتم التطرق في ىذا الفصل 
كل  يضيءالمستويات ،حيث تعتبر المعرفة الشعاع الذي  اعمي إلىالوصول  تمميذال

محيط بكل  تمميذيكون ال إنو الميارات ،حيث يجب  الرياضاتعمميات التعمم بمختمف 
القوانين و الميارات المتعمقة بالرياضة  أىمما يتعمق بنشاطو الرياضي الذي يمارسو و 

 التي يمارسيا .

بدنيا و مياريا و نفسيا و اجتماعيا معرفيا،. و تعتبر المعرفة  تمميذىذه المعرفة تعد ال و
 تالميذالرياضية الوسيمة المثمى لتفيم الواجبات الحركية و توسيع دائرة اإلدراك لدى ال

  باختالف أعمارىم و مستوياتيم و كذا تخصصاتيم.   
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 تمهيـــــــــــــــــــــــد :

تعد الكرة الطائرة إحدى األلعاب الجماعية ومف أكثر األلعاب التي تحقؽ فرص    

الممارسة و المنافسة و الترويح و كاف مف نتائج ذلؾ أنجذب إلييا األطفاؿ و الشباب 

إلى مصاؼ أكثر األلعاب شعبية في العالـ و  و كبار السف مف الجنسيف مما دفع بيا

لقد وصمت إلى مستوى مف التطور و التقدـ نتيجة لقياـ الكثير مف الخبراء و 

 تالميذالميتميف بدراسة جوانبيا المختمفة بالطرؽ العممية مف أجؿ االرتفاع بمستوى ا

ضية ذات فنيا و خططيا و بدنيا و نفسيا و الوصوؿ بيـ إلى أعمى المستويات الريا

 اإلنجاز العالي.

 ــ الكرة الطائرة :  1 

( :ىي  إحدى أكثر الرياضات العالمية Volleyballكرة الطائرة باإلنجميزية )   

شعبية يمعب فييا فريقاف تفصؿ بينيما شبكة عالية عمى الفريؽ ضرب الكرة فوؽ 

حسب الشبكة لمنطقة الخصـ لكؿ فريؽ ثمث محاوالت لضرب الكرة فوؽ الشبكة. ت

نقطة لمفريؽ حينما تضرب الكرة أرضية الخصـ أو إذا تـ ارتكاب خطأ ؛ أو إذا 

 .(2008)الدليمي، أخفؽ الفريؽ في صد الكرة و إرجاعيا بشكؿ صحيح 
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 ــ تاريخ لعبة الكرة الطائرة 2

ـ ، و جاءت فكرة المعبة مف مديرية 1895أسست المعبة في شير شباط مف عاـ 

عندما أطمؽ عمييا اسـ "مينتونيت"  YMCAالتربية البدنية ويمياـ مورجاف في إتحاد 

وكانت ىذه المعبة ىجينا بيف التنس و كرة اليد و كرة القاعدة و كرة السمة ، حيث إف 

ر لعبة كرة السمة بأربع سنوات ، ففي عاـ ظيور لعبة كرة الطائرة جاء بعد ظيو 

ـ أقيمت أوؿ 1949ـ تأسس االتحاد العالمّي لرياضة كرة الطائرة ، و في عاـ 1947

ـ أقيمت أوؿ بطولة  1952بطولة عالمية لرياضة كرة الطائرة لمرجاؿ، وفي عاـ 

ة إلى ـ أدخمت لعبة كرة الطائر  1964عالمية لمعبة كرة الطائرة لمسيدات ، و في عاـ 

( ، حيث كانت أوؿ مرة ليا  Olympic Gamesاأللعاب األولمبية )باالنجميزية: 

 .(2010)الجميمي، في تاريخ األلعاب األولمبية في مدينة طوكيو 

 ــ  القواعد القانونية لكرة الطائرة : 3

 ـــ الممعب : 1ـــ  3 

( ـ عرضا ، مقسـ 9( ـ طوال و )18الممعب بشكؿ مستطيؿ تبمغ مساحتو ) يكوف

( ـ، ويقسـ إلى منطقتيف أحدىما أمامية 9x9إلى قسميف مساحتو كؿ منيما )

( ـ و يكوف قياس سمؾ خطوط الممعب جميعيا 6( ـ وأخرى دفاعية)3)ىجومية( )
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وف بقياس ( سـ ، و يرسـ الخط متقطع يمتدد مف خط اليجوـ األمامي و يك5)

 ( سـ . 20( سـ و يبعد عف الخط الذي يميو )15( سـ طوؿ الخط الواحد )175)

 ـــ الشبكة : 2ـــ  3

-9.5( ـ لمسيدات ، ويكوف طوليا مف )2.24( ـ لمرجاؿ و )2.43تبمغ إرتفاعيا ) 

 ( سـ .7( ـ ، تحدد مف األعمى بشريط أبيض ؾ )10

 ـــ القوائم : 3ـــ  3

( ـ 2.55اف المثبتاف لمشبكة مستديريف و أممسيف و بارتفاع )يجب أف يكوف القائم

 قابميف لمتعديؿ .

 ـــ الموصفات الكرة : 4ـــ  3

يجب أف تكوف الكرة مستديرة الشكؿ و مصنوعة مف مادة مرنة ال تمتص الرطوبة أي 

تكوف مالمة لظروؼ المالعب المكشوفة ، ويكوف بداخؿ الكرة كيس ىوائي مف 

مشابية وتكوف بألواف زاىية مثؿ ) البرتقالي، األصفر،  المطاط أو مادة

 األبيض،.....الخ(

 ـــ  الالعبون :5ـــ  3 

( العبا ويكوف اثناف منيـ العب حر 14يتكوف الفريؽ عمى وجو الحصر مف )

 )ليبرو(  
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 ـــ  الفوز بالشوط :6ـــ  3 

قؿ )ماعدا ( نقطة وبتقدـ نقطتيف عمى األ25يفوز بالشوط الفريؽ الذي يحرز )

( نقطة يستمر المعب حتى يتـ 25-25الشوط الفاصؿ الخامس( وفي حالة التعادؿ )

 الوصوؿ إلى تقدـ بنقطتيف 

 ـــ  األوقات المستقطعة :6ـــ  3

( ثانية في المنافسات الرسمية 30الوقت المستقطع ىو توقؼ عادي لمعب يستغرؽ )

( يحدد وقتاف 4-1لطائرة في األشواط )، و لممسابقات العالمية لالتحاد الدولي لمكرة ا

( دقيقة عندما يصؿ الفريؽ المتقدـ 1مستقطعاف إضافياف بشكؿ آليا مدة كؿ وقت )

( ، عدا الشوط الفاصؿ )الخامس( الذي ال توجد فيو 16( و النقطة )8إلى النقطة )

أوقات مستقطعة فنية، إذا يحقؽ لكؿ فريؽ طمب وقتيف مستقطعيف في الشوط كحد 

 .(2008)الدليمي ف.، ( ثانية 30، مدة الوقت الواحد) أقصى

 ــ  ضربات الفريق :7ـــ  3

يسمح لكؿ فريؽ بثالث ضربات باإلضافة إلى حائط الصد كحد أقصى إلرجاع الكرة 

وال يجوز لالعب ضرب  فوؽ الشبكة مف ذلؾ يرتكب الفريؽ خطأ )أربع ضربات( ،

 الكرة مرتيف متتاليتيف .
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 ــ  الفوز بالمباراة :8ـــ  3

يفوز بالمباراة الفريؽ الذي يفوز بثالث أشواط مف أصؿ خمسة أشواط، في حالة 

( نقطة وبتقدـ 15( يمعب الشوط الفاصؿ )الخامس( إلى )2-2تعادؿ الفريقيف )

 نقطتيف عمى األقؿ .

 : ــ  حاالت المعب 9ـــ  3

 تتمثؿ حاالت المعب باألتي :

 ــ الكرة في المعب : 1ــ  9ـــ  3

يبدأ تداوؿ الكرة مع صفارة الحكـ األوؿ ، ومع ذلؾ تعد الكرة في المعب ابتداء مف 

 ضربة اإلرساؿ .

 ــ الكرة  خارج المعب : 2ــ  9ـــ  3

دوث خطأ ينتيي تداوؿ الكرة مع صفارة الحكـ ، مع ذلؾ إذا كانت الصفارة بسبب ح

 في المعب ، فأف الكرة تعد خارج المعب منذ لحظة ارتكاب الخطأ.

 ــ الكرة داخل : 3ــ  9ـــ  3

 تعد الكرة داخؿ عندما تممس أرض الممعب بما في ذلؾ الخطوط الحدودية .
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 ــ الكرة خارج : 4ــ   9ـــ  3

 تعد الكرة خارجا عندما :

 وف مالمستيا( .تسقط عمى األرض خارج الخطوط الحدودية )بد - أ

 تممس جسما خارج الممعب أو السقؼ أو شخصا خارج المعب . - ب

 تعبر بالكامؿ المجاؿ السفمي تحت الشبكة . - ت

)عقيؿ،  تممس العصا اليوائية أو الشبكة نفسيا خارج األشرطة الجانبية - ث

2002)   . 

 االستقبال{: –اإلعداد  –الطائرة  }اإلرسال ـــ المهارات الفنية )التكنيكية( لمكرة  4 

إف لعبة الكرة الطائرة تتكوف مف مجموعة مف الحركات الفنية يطمؽ عمييا المبادئ 

 األساسية أو الميارات األساسية والتي تتمثؿ في :

 ــ  مهارة اإلرسال : 1ـــ4

أثير فعاؿ ىو إحدى الميارات التي تتكوف ليا طابع ىجومي في الكرة الطائرة و لو ت

لفريقو ويكوف سمبيا لفريؽ الخصـ إذا تـ تنفيذه بالطريقة الصحيحة و المطموبة ، و 

 يؤدي إلى :

 الحصوؿ عمى نقطة بدوف إجياد فريقو . أوال: 
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 إعطاء فرصة راحة لفريقو . ثانيا:

 كسب ثقة أعضاء فريقو مف الناحية النفسية في حالة نجاحو . ثالثا:

 زعزعة الثقة عند فريؽ الخصـ . رابعا:

 عدـ إعطاء الفرصة لفريؽ الخصـ مف إجراء ترتيبات ىجومية . خامسا:

 إجياد فريؽ الخصـ . سادسا:

مف الميارات األساسية مف حيث  %31وتشمؿ حصة اإلرساؿ في المباراة      

 .(2010)الجميمي، التكرار استعمالو في المعب 

 ــ أنواع مهارة اإلرسال: 1ــ  1ـــ  4

 ــ اإلرسال من األسفل ويشمل : 1ــ  1ــ  1ـــ  4 

 اإلرساؿ مف األسفؿ الموجو .       - أ

 اإلرساؿ مف أسفؿ الجانب المرتفع )اإلرساؿ الروسي( . - ب

 ــ اإلرسال التنس و يشمل : 2ــ   1ــ  1ـــ  4

 التنس العادي .       - أ

 التنس القوي . - ب

 لقوي مف القفز .التنس ا - ت
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 التنس المتموج.  - ث

 ــ اإلرسال الجانبي العادي من األعمى )اإلرسال الخطأ في (  : 3ــ  1ــ  1ـــ  4

 اإلرساؿ الجانبي العادي مف األعمى . - أ

 اإلرساؿ الجانبي القوي مف األعمى . - ب

 اإلرساؿ الجانبي مف األعمى المتموج . - ت

 وىي : وسوؼ نذكر مراحؿ التي تمر بيا ميارة اإلرساؿ

 التييؤ )االستعداد( .  أوال:

 رمي الكرة )قذؼ الكرة ( إلى األعمى . ثانيا:

 مرجحة الجسـ و الذراعيف . ثالثا :

 الخطوات . رابعا:

 القفز. خامسا:

 .(2010)الجميمي،  فف التنفيذ )األداء( سادسا :

 ــ أخطاء مهارة اإلرسال : 2ــ   1ـــ  4  

 ــ الخطأ في وضع القدمين من حيث : 1ــ  2ــ  1ـــ  4
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 قصر أو طوؿ المسافة بيف القدميف . -

 عدـ اتجاه أمشاط القدميف لألماـ . -

 عدـ استخداـ أمشاط القدميف في دفع الجسـ أثناء ضرب الكرة. -

 ــ الخطأ في وضع الرجمين من حيث : 2ــ  2ــ  1ـــ  4

 في الركبتيف.الزيادة أو القمة درجة االنثناء  -

المبالغة في ارتسـ عمى إحدى الرجميف أو كمتييما وذلؾ عمى حسب النوع  -

 كؿ إرساؿ .

 ــ الخطأ في وضع الجسم من حيث :  3ــ  2ــ  1ـــ  4 

 المبالغة في درجة الميؿ أو انثناء الجسـ وذلؾ عمى حسب نوع كؿ إرساؿ . -

مينا وذلؾ عمى حسب المبالغة في مرجحة الجذع أماـ أو خمفا ، يسارا أو ي -

 نوع كؿ إرساؿ .

 ــ الخطأ في وضع  الذراعين من حيث : 4ـ  2ــ  1ـــ  4

 المسؾ الكرة بالذراع أو بالذراعيف بصورة خاطئة .-

 الخطأ في مد أو ثني الذراعيف .  -

 : ــ الخطأ في رمي الكرة إلى األعمى من حيث 5ــ  2ــ  1ـــ  4
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 مف الجسـ . عدـ ضبط مسافة بعد أو قرب الكرة -

 عدـ ضبط مسافة ارتفاع أو انخفاض الكرة مف الجسـ .  -

 : ــ الخطأ في مرجحة الذراع و الجسم من حيث 6ــ  2ــ  1ـــ  4

 عدـ مد الذراع الضاربة أثناء ضرب الكرة . -

 عدـ ضرب الكرة مف الزاوية المطموبة . -

 ــ   األخطاء القانونية لإلرسال : 3ــ  1ـــ  4

 الالعب خمؼ خط النياية .عدـ الوقوؼ  -

 لمس أحد خطوط منطقة خط النياية .  -

 ثواف( . 8التأخر عف ضرب الكرة أكثر مف الوقت المحدد لإلرساؿ )  -

 عدـ الخروج الكرة مف اليد المرسؿ قبؿ التنفيذ .  -

 مس الكرة لمعصا اليوائية . -

 مس الكرة سقؼ الممعب داخمي . -

 افس .سقوط الكرة خارج حدود ممعب الفريؽ المن -

 رمي الكرة إلى األعمى و سقوطيا في داخؿ الممعب قبؿ تنفيذىا . -

 وصوؿ الكرة إلى الممعب الفريؽ المنافس مف خارج الحدود الشبكة . -

 عدـ الوصوؿ الكرة إلى الفريؽ المنافس مف فوؽ الحافة العميا لمشبكة . -
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 عدـ التنفيذ اإلرساؿ لحظة رمي الكرة إلى األعمى و سقوطيا عمى الجسـ -

 .   (2010)الجميمي،  المرسؿ

 ــ  خطط مهارة اإلرسال :  4ــ   1ـــ  4

عندما يكوف الفريؽ حاصال عمى اإلرساؿ في ىذه الحالة يكوف الفريؽ في حالة 

نقاط الضعؼ  اليجـو ويستطيع تسجيا نقاط مباشرة إذ يستطيع الالعب توجيو الى

 :  (2010)الجميمي،  الفريؽ المنافس و التي تحدد في النقاط اآلتية

 يرسؿ في مكاف الفراغ .         - أ

 يرسؿ إلى المناطؽ القريبة مف الخطوط الجانبية و خط النياية . - ب

 يرسؿ إلى الالعب الضعيؼ . - ت

 )القمؽ نفسيا( .يرسؿ إلى المعب غي المستقر في الممعب  - ث

 يرسؿ إلى مكاف تغير مراكز الالعبيف .        - ج

 يرسؿ إلى الالعب البديؿ الذي يدخؿ إلى الممعب .       - ح

 يرسؿ إلى الالعب كثير الكالـ .       - خ

 . (2008)الدليمي ف.، عدـ إرساؿ الكرة إلى الممعب        - د
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 اإلعداد )التمرير من األعمى( : ــ  مهارة 2ـــ 4

يعتبر اإلعداد )تمرير إلى األعمى( مف الميارات األساسية الفنية و الميمة في لعبة 

مف مجموع الميارات الست ، وتسمسميا الثالث  % 20كرة الطائرة حيث يحتؿ نسبة 

 ميارة إلى أنيا تعد أوؿ ميارة يجب أف يتعمميا الالعب ألنيا محرؾ الفريؽ .

   ــ طرق تنفيذ اإلعداد :    3ــ  2ـ ــ 4

 –الدحرجة  –الركض  -ينفذ اإلعداد بأوضاع متنوعة وحركات مختمفة مف الوقوؼ

 القفز وذلؾ حسب نوع التمرير المعطاة لو و الموضحة كمايمي : –السقوط األمامي 

 تنفيذ اإلعداد األمامي بذراع واحدة أو بذراعيف .  -1

 واحدة أو بذراعيف . تنفيذ اإلعداد الخمفي بذراع  -2

 تنفيذ اإلعداد بالدحرجة الخمفية بذراع واحدة أو بذراعيف .  -3

 تنفيذ اإلعداد بالقفز بذراع واحدة أو بذراعيف .  -4

 تنفيذ اإلعداد الجانبي بذراع واحدة أو بذراعيف .  -5

 . (2010)الجميمي،  تنفيذ اإلعداد بالسقوط األمامي بالذراعيف  -6

 ــ طرق تنفيذ اإلعداد : 4ــ   2ـــ  4

 ـ( فوؽ مستوى حافة الشبكة .2اإلعداد العادي األكثر مف ) -1

 ـ( ( فوؽ مستوى حافة الشبكة .12/2اإلعداد المتوسط االرتفاع مف )  -2
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 سـ( ( فوؽ مستوى حافة الشبكة  30/50اإلعداد المنخفض االرتفاع مف )  -3

ـ( مف الشبكة ويكوف 3-1.5اإلعداد القصير المسافة عف المعد أقؿ مف )  -4

 منخفضا ومتوسط االرتفاع عف حافة الشبكة .

ـ( مف الشبكة ويكوف 3اإلعداد الطويؿ المسافة عف المعد أكثر مف )  -5

 منخفض و متوسطا وعالي االرتفاع مف حافة الشبكة .

 اإلعداد بعيد المسافة عف الشبكة ويستخدـ عادة الدفاع وينفذ كما يأتي :  -6

 ـ ( .3. ينفذ عموديا عمى خط اليجـو )خط 

 ـ  ( .3. ينفذ مائال إلى خط اليجـو )خط 

 ـ ( .3. ينفذ قطريا غمى خط اليجوـ )خط 

 ــ األداء الفني لمحركي :  5ــ  2ـــ  4

 حؿ التعميمية لإلعداد ( كما يأتي :فف األداء الحركي لإلعداد )المرا 

 ــ  اإلعداد األمامي : ) التمرير من األعمى إلى األمام (  1ــ  5ــ  2ـــ  4

يعتبر أكثر أنواع التمريرات استعماال وىو أساس لتعمـ جميع التمريرات لسيولة أدائو 

 وتعميمو و الذي تعتمد عمى :  
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 التهيؤ )االستعداد(  : - أ

 شاط مؤشرة أماما.يجب أف تكوف األم -

 المسافة بيف القدميف تكوف بمسافة عرض األكتاؼ . -

 تكوف كتمة ثقؿ الجسـ عمى األمشاط . -

يكوف الساعداف عمودييف عمى العضديف بحيث يشكالف مثمثيف قائمي  -

 الزاوية مع األكتاؼ .

 قدرة الرد الفعل :   - ب

ىذه ىي إحدى مراحؿ التعميمية الميارة التمرير مف األعمى والتي ينبغي أف يمتمكيا 

 الالعب عند أدائو ليذه الميارة والمتكونة مما يأتي :

سرعة الحركة والتي تتطمب تغيير اتجاه حركة الالعب أثناء القفز في اليواء  -

 أو األرض.

كرة و األداء بالمكاف و التوقيت و التوازف الذي يعني مناسبة الحركة إلى ال -

 اتجاه الممعب .

 حركة القدمين :  - ث

 سرعة الحركة لتغير وضع باتجاه الكرة . -

 التحرؾ مف الوقفة المنخفضة . -

 تغيير االتجاه بالحركة . -
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 ــ  اإلعداد بالدحرجة الخمفية : 2ــ 5ــ  2ـــ  4

لعبة كرة ىذه إحدى الطرؽ في تنفيذ اإلعداد )التمرير مف األعمى( المستخدمة في 

 الطائرة وتأخذ نسبة قميمة في المعب .

 ــ اإلعداد بالدحرجة الجانبية : 4ـ  2ـــ  4 

ىذه طريقة أخرى مف الطرؽ اإلعداد )التمرير مف األعمى( و التي يستخدميا الالعب 

أثناء المعب عندما تكوف التمرير لو منخفضة وسريعة وبعيدة عنو ال يستطيع تنفيذىا 

 بالوقوؼ أو بالدحرجة الخمفية .

 ـ اإلعداد بالدحرجة لمجانب  : 5ــ  2ـــ  4

ة عندما تكوف الكرة قريبة مف المعد أو يكوف تستخدـ ىذه الطريقة في حاالت معين

)الجميمي،  المعد قريبا مف الشبكة وال يسمح لو المكاف بالدوراف أو الحاالت تخططيو

2010)  . 

 ــ األخطاء الشائعة لمهارة اإلعداد : 6ـــ  4

العرض  كبر أو قصر المسافة الموجودة بيف القدميف عف مستوى مسافة -

 األكتاؼ مما يؤدي إلى عدـ اتزاف الجسـ أثناء تنفيذ التمرير .

تنفيذ التمرير مف الوقوؼ أي عدـ االنثناء في المفاصؿ الجسـ وفي حالة  -

 االستعداد وىذا يؤدي أحيانا إلى تمريرة خاطئة .
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لمس اليديف الكرة مف الزاوية المطموبة أماـ الجبية وىذا يؤدي إلى حمؿ  -

 الكرة.

 ذ التمريرة براحة الكفيف وىذا يؤدي حمؿ الكرة .تنفي -

)الجميمي،  عدـ مد الجسـ باتجاه التمرير وىذا يؤدي إلى ضعؼ الكرة -

2010) . 

 : مهارةاالستقبالــ ـ5 -

تعريؼ: ىو استقباؿ الكرة المرسمة مف التمميذ المرسؿ لمفريؽ المنافس 

الزميؿ فيفي الممعب، وذلؾ بامتصاص سرعتيا  لتييئتيا لتمميذ المعد أو

ىا مف أسفؿ إلى أعمى بالساعديف أو بالتمرير أعمى حسب قوة ير ا وبتمر تيوق

  .التمميذ المستقبؿ وضع الكرة وسرعتيا و

  :أهميته  ـــ 1ـــ  5

يعتبر الدفاع عف اإلرساؿ مف الميارات الدفاعية ذات أىمية كبيرة في الكرة 

وحتى وقتنا الحاضر تنوعت وتتابعت طرؽ استقباؿ  تيانشأالطائرة، فمنذ 

الكرة سواء بالكفيف أو الذراعيف، وبعد أف كانت تؤدى مف أعمى أصبحت 

وتؤدي  Begger الطريقة المتبعة حاليا بالذراعيف مف أسفؿ يطمؽ عمييا

باستخداـ السطح الداخمي لمساعديف، وذلؾ لضماف استالـ الكرة بطريقة 

  .لمزميؿ وبدوف حدوث أخطاء جيدة وتوصيميا
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   : طريقة استقبال ــ 2ــ  5 -

االستعداد: يتحرؾ التمميذ إلى المكاف الصحيح بطريقة سريعة، حيث يقؼ 

 التمميذ والقدماف متباعدتاف أوسع 

مف الحوض قميال والركبتاف مثنيتاف قميال، وتشكالف زاوية قائمة تقريبا مع 

 الحوض، ميؿ الجذع قميال لألماـ، الرأس 

عمودي عمى مستوى الكتفيف وتوجيو النظر إلى المنافس والذراعاف 

 متباعدتاف عف بعضيما مسافة حوالي اتساع 

  .الكتفيف، وممدودتاف لألماـ ومائمتاف لألسفؿ

  :األخطاء الشائعة في استقبال اإلرسال ــ 3ــ  5

المرجحة الزائدة لمذراعيف أماما و األعمى لمعب الكرة مما يؤدي إلى زيادة  -

  .قوة وسرعة طيراف الكرة خارج حدود المعب

عدـ تساوي السطح الداخمي لمساعديف عند ضرب الكرة مما يؤدي إلى  -

  .طيراف جانبا

جدا مما يجعؿ طيراف الكرة عموديا وقصير وضع الذراعيف بمستوى عالي  -

  .المسافة

  .ثني التمميذ  لممرفقيف أثناء ضرب الكرة مما يؤدي إلى طيراف خمفا -

ضرب الكرة باليديف وليس عمى سطح الساعديف مما يؤدي إلى طيراف  -
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  .أحد الجانبيف

عممية امتصاص قوة الكرة عمى الساعديف كبيرة جدا مما يؤدي إلى  -

 الكرة لمسافة قصيرة طيراف

 

 خالصة

مف الرياضات األكثر و األسرع انتشار في العالػـ رغـ عمرىا  الطائرة تعتبر كرة

القصير نسبيا ،إذا ما قورنت بالرياضات األخرى ، والتي القت استحسانا مف 

 الجنسيف )الذكور واإلناث (ولمفئتيف الصغرى والكبرى .

وجذابة في نفس الوقت والتي تطرقنا لػيا في وىذا كمو راجع إلى جوانب حساسة 

 . طائرةلعبة كرة ال أبجديات و قواعد بػحثنا ىذا بعد أف عرفنا ماىية و

يمر بعدة مراحؿ  الذي بصفة عامةالمياري  أداء إلىو قد تطرقنا في ىذا الفصؿ 

 و فيأ الطائرة و تثبيتو سواء كاف في كرة إتقانومف  أو التمميذ حتى يتمكف الالعب

  .أخرىأي رياضة 
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 تمـهيـــد:

 راسد  هداا  النطبيقد  اإلطد ر مدن الجدء  هداا فد  سداا لل الاظدر  لمج اد   راسدنا  بعد 

عمددا ال راسدد  االسددنط عي  ل عمددا الملضددلع  راسدد  مي اايدد شايث يذددنمل هدداا ال  ددل 

عيا  الباث لكي ي  اخني ره  لالماهج المسنخ م لأ لات ال راس  لكالك أسد  ل خطدلات 

 النعميمي .إع ا  اللا ات 
 

 منهـج البحـث: 1-1

ل الددك لنلافقددل مددة مذددكم  الباددث.  مسددا المدداهج الددا  انبعددل الط لبدد ن هددل المدداهج ال 

 ايث قما  ب سنخ ام عيا  ) نجريبي ( كم  اسنخ م الط لب ن االخنب ر معرف  ل مه ر  
 

 مجتمـع و عينـة البحـث: 1-2

نمميدددا( 110 (اخنيدددرت العياددد  بطريقددد  عذدددلا ي  مدددن مجنمدددة البادددث ل البددد ل  عددد     لقددد 

ل بعدددد  اسدددددنبع   الن ميددددا ال يددددر ممندددددءمين ل  2017/2018السددددا  الة لةدددد  ةددددد ال  لعدددد م 

نمميددا(. ل قدد  قدد م الط لبدد ن بنقسدديم العيادد   105مع يددين أ ددبد عدد   أفددرا  عيادد  الباددث )

 إلا مجملعنين منس لينين ك ألن :
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 : يمةل عيا  ل مجنمة الباث01الجدول رقم 

 العيا  الاكلر العيا  االا ث مجنمة الباث 

 15 15 30 الع   الكم 

 63. 13% 13.63% 27.27% الاسب  الم لي 

 

 اخنبدد ر المهدد ر  ل االسددنبي ن المعرفدد الددا  يددنم معهدد  اسددنخ ام  :المجموعــة التجريبيــة . أ

 .الط لب نف  الكرة الط  رة من قبل 

 

 متغيـرات البحـث: 1-3

لما لل عما ان  ج ملةلق به  يذنرط عما كل ب اث أن يضدبط من يدرات باةدل اندا  

يقلم بعءل المن يرات العذلا ي . ل عما هاا األس   ك ات من يرات ال راس  عمدا الاادل 

 الن ل :

 المتغير المستقل: 

 .المه ري  ل معرفي ف  االخنب رات  ل ف   راسنا  ها  ف ن المن ير المسنقل ينمةل

 التغير التابع: 

المهدددد رات  هددددلل هددددل عبدددد رة عددددن الانيجدددد  الا  ددددم  عددددن لجددددل  المن يددددر المسددددنقلش ل 

 ف  الكرة الط  رة )اإلرس ل ش اإلسنقب لش اإلع ا (. األس سي 
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 :المتغيرات المشوشة 

  ااع ام ق ع  م ط ة.سل  األالال الجلي  ل 

 اإلضراب ت نءامن فنرة الباث مة فنرة. 

 . نءامن فنرة الباث مة فنرة االخنب رات لم  ل الة ا  لمعيا 

 . ع م نسهيل المهم  من مسؤللين المنلسط 

 مجـاالت البحـث:  1-4

  من ن ميا السدا  الة لةد  فر  30 لعيا  الباث ضم المج ل البذر : بشــريالالمجال  

 (إا ث 15اكلر . 15) ة ال 

 مدنقن  ة اليد الممع  الم رسد  الخد ب ب : نمت ال راس  المي ااي  ف يـانـمكال المجال

 .سن  امم  سرةب لم فملح الجي ل 

 ملضلع ال راسد   ت الج ي  لهاا الباث بع  نا ي  : لق  ب أت ال راسيـانـزمال المجال

ش ل من هاا الن ريخ ب أت ال راس  الاظري  أمد  ال راسد  7102ف  ألاخر ذهر أكنلبر

م إلدددا نددد ريخ  7100-10-10الممنددد ة مدددن نددد ريخ المي اايددد  قددد  ابنددد أت فددد  ال ندددرة 

 م. 10-10-7100

عمددددا الااددددل  ن ميددددا 10 لمعيادددد  االسددددنط عي  عمددددا االخنبدددد رات ب لاسددددب    ك اددددتقدددد

 األس سي ل نم عءلهم من العيا  لمنجرب   إا ث 5اكلر ل  5 الن ل :

 .2018/  04/  8:  معرف االخنب ر ال* 
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 .2018/  04/  15:  ر مه ال * االخنب ر

 عمدا   يادعدل الع اسدنبي ن المعرفد  نلءيدة قما  ب لذرلع ف  النجرب  الر يسي  ايدث ندم

 :الاال الن ل 

 .10:00-08:00من  2018-05-18 الخمي يلم  لك ن *  الج ا  المعرف 

 .12:00-10:00من  2018-05-18الخمي يلم  لك ن *  الج ا  المه ر 

  أدوات البحـث: 1-5

 نانل  عما : معرفي   اسنبي ايلاسنم رة  -1

 أس م  خ    بمه رة اإلرس ل . 01 -

 أس م  خ    بمه رة االسنقب ل . 01 -    

 أس م  خ    بمه رة اإلع ا  . 01-    

 :ختبار المعرفياألسس العممية لال - 

  المعرفي   ماطمق من بعض القلاع  ل القدلااين كدرة الطد  رة بعد   دي  نه  نم جمة أس م

نذددمل مهدد رات النددا اريدد   راسددنه  بايددث لجدد  فيهدد  ناددلع أسدد م   إلددا أسدد م  معرفيدد  لالنددا

 ماه  نكلن عن طريق اخني ر اإلج ب  ال ايا  لماه  نكلن م مق  .

 الصدق الظاهري: 

الخ  دددد  بعيادددد  ال راسدددد  عمددددا خمسدددد   ض اسددددنم رة االخنبدددد رات المعرفيدددد  للقدددد  نددددم عددددر 

فد  مجد ل ال راسد  م ماد هج ماكمين مذدهل  لهدم بمسدنلاهم العممد  ل نجدربنهم المي اايد  
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البادددث العممددد  ب دددرض ناكددديم مددد ا ملافقددد  العبددد رات مدددة الماددد لر المقنراددد  ل سددد م  

 (03)الممحق رقم .  ي ه  الم لي 

 اآلتية :مهارية  اختباراتو  -2

   :اإلرسالباالختبار الخاص  -

 :االختبار الثاني -

  : قي   مه رة اإلرس ل لطريق  األ ا . ال رض مال -

ممع  كرة ط  رةش كرات ط  رةش ذريط ال ق  :األ لات  -

 مملن.

يقف النمميا خمف خط اه ي  الممع  ل يقلم بمه رة اإلرس ل لنعبر  طريق  األ ا : -

 الكرة إلا الا ف االخر.

 ما لالت لكل ماطق ( 5ما لالت.) 10لكل الع   الذرلط: -

 النسجيل: يأخا النمميا اقط  لكل كرة نسقط ف  الماطق  المذ ر إليه  س بق .

 (16ش ب 1999ش  :اام  عب  ال ايم لعم  م ط ا طل)                

 :إلستقبالاالختبار الخاص با -

 :االختبار الثالث  -

 .: قي   مه رة اإلسنقب ل ال رض مال
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 شابل. رةش كرات ط  رةش ذريط ال ق مملنممع  كرة ط  األ لات:

ل يسددنقبل  الكددرة مددن المعمددم المنلاجدد  فدد   6يقددف ال عدد  فدد  الماطقدد  رقددم  األ ا :

ماد لالت 10الا ف األخر من الممع  ل يا لل نلجيل الكدرة الدا الماطقد  الماد  ة)

الكدرة إلدا األعمدا  ( مدة لجدل  رفدة" "ماد لالت إلدا الماطقد  10ل  "أ"إلا الماطقد 

  .ملقلفيمنءم ب لمك ن الما   ل - ذرلطل:

 م(.2رفة الكرة لألعما عا  االسنقب ل )فلق الابل ب رن  ع  -           

 ما لالت.  20لكل نمميا  -           

 . إلا الماطق    ال ايا  نانس  اقط كل كرة نلجل  - النسجيل:

   ر. كل كرة ة بعي ة عن الماطق   -            

 (16ش ب 1999ش  :لعم  م ط ا طل اام  عب  ال ايم)                    
 

 : عدادباإلاالختبار الخاص  -

 االختبار االول : -

 .: قي   ق رة المخنبر عما أ ا  النمريرال رض مال

 ش س ع  ايق ف.م2ا  ط أمم  مرسلم عميل خط عما ارن  ع  األ لات:

سم عن الا  ط عما أن يمسدك  150ملا   ت األ ا : يقف النمميا خمف خط يبع   -

 ة  . 30أعما الخط المرسلم عما الا  ط لم ة  الكرة ب لي ين ةم يقلم ب لنمرير



منهجية البحث      الفصل االول        الباب الثاني       

 

54 
 

 يج  اسنعم ل مه رة النمرير من األس ل ب أل  بة. - الذرلط: -

 النمرير من خمف الخط ل أعما الخط المرسلم عما الا  ط. -              

 (.182شب1999طلش )م ط ا    ة . 30: يسجل ع   المرات خ ل النسجيل

 ـــ الـدراسات اإلحصـائيـة: 3

 -     7002برنامج  Exel . 

 

   :المتـوسط الحسـابـي 

مج    
ن
                   منلسط الاس ب  

 : ع   أفرا  العيا  مج  : مجملع القيم ش   ن  ايت:

 :معـامـل االرتبـاط 

 :معامل االرتباط لكارل بيرسون 

  مع مل االرنب ط بيرسلن يسنخ م لاس   قيم  مع مل االرنب ط عا م  يكلن

 المن يران المرا  قي   االرنب ط بياهم من يرات كمي .

  لهل يسما بمقي   الع ق  بين  رج ت المن يرات المخنم   ل يرمء لل ب لرمء "ر"ل

 يذير

  ناا ر ف   هاا المع مل عما مق ار الع ق  الملجل ة بين المن يرين ل الن

 المج ل 
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 (1-ف اا ك ن االرنب ط س لب   ل الك عما ان الع ق  بين المن ير ع ق  1ش)+

بين لمن يرين  عكسي  بيام  ي ل مع مل االرنب ط الملج  عما لجل  ع ق  طر ي 

 هر  رج  الع ق  بين المن يرين من مق ار االرنب ط بياهم  بايث :ظشل ن

   هاا يعا  لجل  ارنب ط ن م.ف ن -1+ال 1ااا بم ت "ر"قيم 

   ف ن هاا يعا  لجل  ارنب ط ع ل  .5900ال 59.0ل ااا بم ت "ر"قيم 

  ااا بم ت "ر"قيم    ر فهاا يعا  ع م لجل  ارنب ط ال ع ق 

 :انواع االرتباط 

 الع االرنب ط قيم  مع مل االرنب ط

 ارنب ط طر   ن م +1

 ارنب ط طر   قل  +1الا اقل من 590من

 ارنب ط طر   منلسط  590الا اقل من 590من 

 ارنب ط طر   ضعيف 590الا اقل من5من

 ارنب ط ماع م 5

 ارنب ط عكس  ن م  -1

 ارنيمط عكس  قل  -1الا اقل من 590-من 

 ارنب ط عكس  منلسط  -590الا اقل من -5950من 
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 ارنب ط عكس  ضعيف -590الا اقل من 5من 

 االرتباط: الجدول رقم  يمثل انواع 

 :(62ب  1989)مام أبل يلسفش  مع  ل  مع مل االرنب ط 

  

 1-0-0- :مستوى االداء المهاري 

 أعمى قيمة _ أدنى قيمة 

 - التمميذالسمم المعياري لمستوى: 

                                      أدنى قيمة           أعمى قيمة 

  متوسط حسابي           متوسط حسابي   متوسط حسابي 

             مستوى                    مستوى

 مستوى

 ضعيف                    متوسط             جيد 

 

 انيج  ينا ل عميل ال ع  ف  المه رة. أاسنقيمة: اعمي 

 مام ش رذي  مام   ف  المه رة. ال ع قيم  ينا ل عميه   أخرقيمة: ادني(

 (2015اسين.الا    الل    ل النطبيق  ل الايل  ش 

 ايث :   ـــ ت ستيودنت
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 ش      اإلج ب تن: ع    

 م ف: منلسط ال رلقش     

 ح ف: اااراف القيم  عن منلسطه  

 ـــــ األسس العممية لالختبارات : 4

ممدد  ال ذددك فيددل أن ضددم ن السددير الاسددن أل  باددث ميدد اا  ال بدد  عمددا الب اددث القيدد م 

ل ال ددعلب ت الندد  قدد  ننعددرض ب راسدد  اسددنط عي  لمعرفدد   دد اي  األ اة المسددنخ م  

ة الي  منقن فملح الجي لد  م سدرا . ل عميل فق  قما  بإجرا   راس  اسنط عي  بط لب نمل

  :ل الن  ك ن ال رض ماه مسن  ام

 ع   ن ميا السا  الة لة  ة ال  ل ة الي النعرف عما الاظ م ال اخم  لم. 

 س  ق   اط عل عما ملضلع ال راس ن  ل ب ألسن ا الر ياال. 

 لاقة النربي  الب اي  ب لة الي  أخا فكرة لاضا  عما. 

   اللقلف عما مخنمف ال علب ت الن  ق  نلاجها  أةا   ال راس  األس سي. 

االخنبددددد رات الخ  ددددد  لقيددددد   مهددددد رة )اإلرسددددد ل ش  االسدددددنبي ن ل اددددد  بنطبيدددددقكمددددد  أااددددد  قم

 االسدددددددنبي ن ل ن ميددددددا ل أعيدددددد ت ا دددددد  01االسددددددنقب لش اإلعدددددد ا (عما العيادددددد  الب ل دددددد  

ايددث نددم بعدد  الدك إق دد  هم اه  يدد  فدد   الظدرلف ا د  ناددت االخنبد رات بعدد  أسددبلع ل

( ل بعدد  10ال راسدد  األس سددي ش ل نددم النا ددل عمددا الاندد  ج  )الم لادد  فدد  المماددق رقددم 

 رسلن نا ما  عما الان  ج الن لي مع لجنه  ب خنب ر االرنب ط بي
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 يمةل مع مل الةب ت ل ال  ق :22الجدول رقم 

 
 رج  
 الاري 

مع مل االرنب ط 
 بيرسلن )الةب ت(

مع مل   ق 
 االخنب رات

 القيم 
الج للي  
لمع مل 
 االرنب ط

ال الل  
 اإلا   ي 

 18.0 1800 10 اإلرس ل خنب ر ا

18.0 

 إا   ي   ال

خنبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ر ا
 االسنقب ل

 إا   ي   ال 1800 18.1 10

 إا   ي   ال 18.0 18.1 10 إلع ا خنب ر اا
 

( 18.1الماسددلب  نرالاددت بددين ) يظهددر أن كددل قدديم بيرسددلن 12مددن خدد ل الجدد لل رقددم 

( عادد  مسددنلا ال اللدد  18.0( ل كمهدد  ك اددت أكبددر مددن الج لليدد  المقدد رة   )18.1إلددا )

 .10ل  رج  الاري   .181

 :دقـــالص . أ

لمعرفد  مد ا  د ق  معامـل بيرسـون قد م الط لبد ن ب سدنخ ام الاند  ج عمدا الا دلل بعد 

 :االسنبي ن لاالخنب رات المسنخ م 

( إلدا 1800يظهر أن كل قيم ال  ق الماسلب  نرالادت بدين )( 10خ ل الج لل ) من

 .181( عاد  مسدنلا ال اللد  18.0( ل كمه  ك ات أكبر من الج للي  المقد رة   )18.0)

 .الاان  ال  ق من ع لي   رج  عما االخنب ر أن بينين مال.10ل  رج  الاري  
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اسدنا  ا بدارا  أسد ناة معهد   لالدك الظد هر  ال د ق اسدنخ ام ندم:  صـدق المحكمـين 

 .االخنبدددد رات االسددددنبي ن ل اددددلل الكددددرة الطدددد  رةالنربيدددد  الب ايدددد  ل الري ضددددي  فدددد  مجدددد ل 

 (10رقم  )المماق

 

 قبلل الماكمين لإلخنب رات المقنرا . يلضد :23الجدول رقم 

 القبلل 5الماكم 4الماكم 3الماكم 2الماكم 1الماكم  

س ل
إلر
ت ا

ب را
اخن

 

 1  ×    1االخنب ر

 4 × ×  × × 2االخنب ر

 1     × 3االخنب ر

 1   ×   4االخنب ر
ب ل
سنق
 اإل
رات
خنب 

ا
 

 1 ×     1االخنب ر

 1     × 2االخنب ر

 4  × × × × 3االخنب ر

 ا 
إلع
ت ا

ب را
اخن

 

 5 × × × × × 1االخنب ر

 1     × 2االخنب ر

 1  ×    3االخنب ر
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 ار:ـــاالختب اتــثب . ب

 شلمع لج  الان  ج المنا ل عميه  لبيرسلن البسيط االرنب ط مع مل  نالط لب مااسنخ  بع 

ل  رجد   1010  ال اللد  مسدنلا عاد  االرنبد ط لمع مدل ج لل ال الالت ف  الكذف بع  ل

 االخنبدد رات الة ةدد  مددن االسددنبي ن ل الماسددلب  لكددلقيمدد  بيرسددلن ش لجدد  أن 10الاريدد  

المقدددد رة  الج لليدددد بيرسددددلن هددد  أكبددددر مددددن القيمددد  (10.1ل  1021)بددددين النددد  نرالاددددت 

عمددا  رجدد  ع ليدد  مددن ال قدد  ل  الخنبدد رات الة ةدد االسددنبي ن ل ممدد  يؤكدد  أن  ش(1000 )

 الةب ت

   :الموضوعيةب( 

خنبدد رات الة ةدد  ايددث إلل ال دد ق ل الةبدد ت يظهددر لجددل  (10الجدد لل رقددم ) خدد لمددن 

 أن لجل  هاين األخيرين  ال عما لجل  ملضلعي  ع لي . الط لب ن اعنبر
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 خــــــالصــــــــة:

 أاجءهدد هداا ال  ددل ماهجيدد  البادث ل مخنمددف االجرا دد ت المي اايد  شالندد   ا للادد  فدد نلقد  

نم ذدي  مددة منطمبدد ت البادث العممدد  شف ذددنمل  سددنط عي مددن خد ل النجربدد  االالط لبد ن 

النددد  ذدددممت الددداهج المسدددنخ م فددد   األس سدددي فددد  ب ايندددل عمدددا مخنمدددف خطدددلات النجربددد  

المسنخ م  فيدل شكمد  ااندلا  األ لاتالباث شل عيا  الباث شل ك ف  مج الت الباث ل 

الندد  ال ددعلب ت  أهددمل  اإلا دد  ي عمددا ملا دد  ت االخنبدد رات المسددنخ م  شل اللسدد  ل 

 اعنرضت طريق الب اة ن شل كل هاا عما اس  مذكم  الباث ل طبيع  الملضلع

 
 



مناقشة النتائج          الثانيالفصل         الباب الثاني       

 

85 
 

 مناقشة الفرضيات:

 مناقشة الفرضية األولى:-

 تعممو التي افترض في الباحثان "ان طبيعة العالقة بين المعارف المفيوماتية و ال

 اإلحصائية" .و من خالل المعالجة  المياري لبعض الميارات في كرة الطائرة طردية 

 أغمبية أن(  تبين 9،8،7،5،3لبيانات البحث و تحميل نتائجو ومن خالل الجداول رقم)

 العالقات بين المعارف المفيوماتية و االكتساب المياري جمعت بين عالقة طردية.

 . أفضلقد تحققت و لو بشكل  األولىالفرضية  آنلذلك نجحد  

 مناقشة الفرضية الثانية:-

لبعض الميارات في كرة  و المعرفي والتي افترض فييا الباحثان ان"مستوى المياري

لمبيانات و من  اإلحصائيةمن خالل المعالجة  الطائرة لسنة الثالثة ثانوي متوسط "

المياري  األداءمستوى  أن( تبين 3،5،،8خالل النتائج المتحصل عمييا في الجداول )

 توسطم اإلعدادلميارة و االستقبال و 

 . قد تحققت بشكل نسبي  أنيا إالفرضيتنا الثانية  في جاء ما و ىذا 

 مناقشة الفرضية الثالثة : 

 فالجانب المعرفي و المياري اإلناثوالتي افترضنا وجود فروق بين الذكور و 
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لمبيانات ومن خالل النتائج المتحصل عمييا فالجداول  اإلحصائيةمن خالل المعالجة 

 بين الجنسين و كانت لصالح الذكور( تبين لنا وجود فروق 89و 81و  88)

و  اإلعدادو  اإلرسالفي الميارات )  اإلناثو  يوجد فروق بين الذكور أنو بما 

اإلناثمن مستوى  أفضلمستوى الذكور في كرة الطائرة  أناالستقبال( فيمكن   

 االقتراحات:

 يمي : نقترح ما فإنناالدراسة  إلييافي ضوء النتائج التي توصمت 

من الحصص التعميمية  باإلكثارمواصمة تعزيز الرصيد المعرفي المفيوماتي و ذلك -

 الرصيد المعرفي لمتالميذ. إلثراء

ن استخدام استراتجيات جيدة من اجل تحسين بنية المعارف المفاىيمية لمتالميذ يتم م-

المفيوماتية و  خالىا التركيز عمى المعرفة الرياضية من اجل الربط بين المعرفة

 االكتساب المياري

من الحصص التدريسية و  اإلكثارالتركيز عمى الجانب المياري لمتالميذ من خالل -

 . األحسن إلىالدقة في التدريس من اجل رفع المستوى المياري 
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مومات و المعارف المفاىيمية و الميارات خالل يربط بين المع أنيجب عمى المدرس -

و ىي مجردة من المعارف عمى شكل  لتالميذهالميارة  إعطاءهيتجنب  أنالتدريس ،و 

 قوالب و حركات .

لتحقيق االعتدال داخل القسم أكثر_ االىتمام بالفئة البنات   

دراسة حول معارف المكتسبة لدى الذكور في كرة الطائرة خارج  بإجراء_  توصية 

 المدرسة وعالقتيا بيذه النتائج

 خالصة عامة :

من خالل البحث الذي قمنا بو و الدراسة الميدانية ،و بفضل النتائج المتحصل عمييا و 

اعتمادي عمى الدراسات المشابية لمبحث في العالقة بين المعارف المفيوماتية و 

تساب المياري لبعض الميارات في كرة الطائرة ،تبين لنا ان ىناك عالقة طردية االك

 متناقصة بين الجانب النظري لممعارف و االكتساب المياري لمميارات.

كما وجدنا إن اكتساب في الجانب المعرفي لمميارات و لو تأثير عمى المستوى المياري 

و اري لمميارات في كرة الطائرة قوي، كما تبين لنا أن مستوى األداء المي، لمميارات

تبينا لنا وجود فروق بين الجنسين في الجانب المعرفي و المياري و كان لصالح 

 الذكور
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و في األخير نقول أن لممعارف المفيوماتية أىمية كبيرة في الرفع من مستوى 

 االكتساب المياري في كرة الطائرة.
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 تمهيد:

نقوم في ىذا الفصل بعرض وتحميل النتائج المتحصل عمييا من خالل استمارة 

بالكرة في  يةالميار  االختبارات متعمقة ببعض معرفية اختباراتو ىي عبارة  استبيانية

و  صح و خطامن نوع  أسئمة( و ىي عمى شكل   االرسال االعداد االستقبالكرة اليد)

اختبارات ميارية متعمقة بنفس الميارات لالختبارات المعرفية  أيضاو  اختيار اجابة الصح

 .تالميذالمقدمة لم

 النتائج: مناقشة و  تحميل -1

عن السؤال  لإلجابة، تالميذتحميل و مناقشة االختبارات المعرفية و الميارية الموجية لم

لبعض المهارات  ماطبيعة العالقة بين المعارف المفهوماتية و االكتساب المهاريالذي يقول: 

 ؟ لتالميذ السنة الثالثة ثانوي  الطائرة( في كرة االرسال االعداد االستقبال)

الهدف من السؤال:معرفة طبيعة العالقة التي تجمع بين المعارف المفاهيمية و االكتساب 

  ثانويلطائرة لتالميذ السنة الثالثة ( في كرة ااالرسال االعداد االستقبالالمهاري لبعض المهارات )

نتائج االختبارات لالجابة عن السؤال فقد تم حساب معامل االرتباط بيرسون بين -

 المعرفية و نتائج االختبارات الميارية .
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معامالت االرتباط بين كل من االختبارات المعرفية و االكتساب المهاري لبعض :(4)الجدول  رقم 

 .(,االستقبال االرسال ,االعداد)

المياري 

 االستقبال

المياري 

 االعداد

المياري 

 االرسال

المعرفي 

 االستقبال

المعرفي 

 االعداد

المعرفي 

 االرسال

نتائج 

 االختبار

المعرفي  1     

 االرسال

المعرفي   1    

 االعداد

المعرفي    1   

 االستقبال

المياري  0.756   1  

 االرسال

المياري   0.853   1 

 االعداد

المياري    0.828   1

 االستقبال
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تحميل نتائج معامالت االرتباط بين كل من االختبارات المعرفية و االختبارات -1

 الميارية لبعض الميارات )االرسال،االعداد ،االستقبال(

نتائج االختبار المعرفي  قيمة معامل ارتباط بين أعمى أننالحظ  3ل رقم من الجدو -

 ادني(.و 0.85و يساوي ) اإلعدادلميارة و نتائج االختبار المياري  اإلعدادلميارة 

مع نتائج االختبار  اإلرساللميارة  عرفيقيمة معامل االرتباط بين نتائج االختبار الم

عالقة طردية  ىناك(.و نفسر ىذه النتيجة بان 0.75تساوي )اإلرسال المياري لميارة 

عالقة طردية و  اإلرسالو ميارة  اإلرسالالقوية بين نتائج االختبار المياري لميارة 

و نتائج االختبار المياري  اإلعدادنتائج االختبار المعرفي لميارة  بين قويةموجبة 

،و مثل ىذه النتيجة متوقعة 0.85حيث كان معامل االرتباط يساوي  اإلعدادلميارة 

يطور  أنالبد كنتيجة لذلك  رسالاإلالذي تكون لو معارف قبمية بميارة  تمميذال أنحيث 

اراتو و قدراتو في ىذه الميارة،وليس العكس صحيح فميس بالضرورة من تكن لو مي

ان يكون لديو معارف و معمومات قبمية و معارف  تالميذقدرات متطورة بميارة ما من ال

عمى حسب  رتفعةكانت مياراتو و قدراتو البدنية م أنمرتبطة بيذه الميارة حتى و 

قة بالميارة.حيث المعارف المفاىيمية تعتبر جزءا يكتسبيا و التي ليا عال أليالمعارف 

 مدرسي.ناء عنو في مراحل التعمم الال يمكن االستغ
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و من اجل معرفة جيدا نوع العالقة التي تربط بين المعارف المفاىيمية و االكتساب 

.حتى نقوم بدراسة دقيقة  األول.نقسم الجدول  لطائرةالمياري لبعض الميارات في كرة ا

 المياري.  األداءالعالقة التي تربط بين المعارف و حول نوع 

:  اإلرسالــ معامل ارتباط لمهارة 2ــ  1   

 اإلرسالالمعرفي لميارة  اإلرسالالمياري لميارة  نتائج االختبار

 1 0.75 رسالاإلالمعرفي لميارة 

و  اإلرسالقيمة معامالت االرتباط بين نتائج االختبار المعرفي لمهارة  :(4)الجدول رقم.

 .اإلرساللمهارة نتائج االختبار المهاري 

ج االختبار المعرفي لكل من االرسال و نتائج االختيار نتائج معامالت االرتباط بين نتائ تحميل-

 :لإلرسالالمهاري 

نتائج االختبار  قيمة معامل االرتباط بين أننالحظ   (4)الجدول رقم من خالل -

و نفسر ىذه النتائج  (،0.75يساوي ) المياري  اإلرسالو  اإلرسالالمعرفي لميارة 

 عمى الشكل التالي:

نتائج االختبار المعرفي لميارة  بين قويةوجود عالقة  طردية  (4)من الجدول نفسر 

( 0.75و معامل االرتباط يساوي ) اإلرسالنتائج االختبار المياري لميارة و  اإلرسال
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الذي لديو معرفة و معمومات  تمميذال(،و نفسر ذلك بان 0.9،0.7محصور بين )

او الميارة التي يمارسيا تكون لديو قدرة عمى تطوير مياراتو و قدراتو  تربية البدنيةبال

ليا وقع و اثر عمى اكتساب  رساللإل،العالقة طردية يعني ذلك بان المعرفة المفاىيمية 

تزيد معيا المعرفة  رساللإلزادت المعارف المفاىيمية  إذا،انو  رسالاإلو تطوير ميارة 

بحيث ان المعارف  قوية أنيا إالفي ارض الميدان و العكس صحيح ، رساللإلالميارية 

.و ىذه النتيجة متوقعة  اإلرسالالمفاىيمية تؤثر بشكل قميل و غير فعال عمى ميارة 

فذلك يساعده عمى  باإلرسالخاصة اذا تحصل عمى معارف و معمومات  مدرسفالمت

 تو و خاصة ان كانت نفس الميارة .تطوير ميار 

الى اداء الميارة بصورة جيدة يجب عميو ان يمر  تمميذحيث من اجل الوصول بال

بمراحل اوليا و اىميا ىو المرور بالجانب المعرفي ليذه الميارة و اليستطيع ان يتقنيا 

نربط  4بصورة الية حتى و ان كررىا مئات المرات .و من خالل تحميمنا لنتائج الجدول 

في الجانب المعرفي و بان ىناك ضعف  اكتساب الضعيفجميع االستنتاجات بوجود 

جانب المياري و عمى اداء و نقص في االىتمام بياذا الجانب مما يرجع سمبا عمى ال

عمى  تمميذوير الجانب المعرفي يساعد الو عمى تطوير مياراتيم .حيث ان تط تالميذال

 الوصول الى مستويات عالية .
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ــ معامل ارتباط لمهارة االعداد : 2ــ  1  

 المعرفي لميارة االعداد المياري لميارة االعداد نتائج االختبار

 1 0.853  المعرفي لميارة االعداد

  االعداد المهاريالمفهوماتي و  االعداد: قيمة معامالت االرتباطية بين (5)الجدول رقم 

 االعداد و نتائج االختبارات المهاري لمهارة ,االعداد:تحميل نتائج االختبارات المعرفي لمهارة 

 ان قيمة معامل االرتباط بين (5 )نالحظ من خالل النتائج المتحصل عمييا في الجدول

عداد االنتائج االختبار المعرفي لميارة االعداد و نتائج االختبار المياري لميارة  

نتائج  نوع العالقة بين(.و نفسر  من خالل قيمة معامل االرتباط ان 0.85تساوي  )

ث ،حيطردية قوية ارتباطية االختبار المعرفي لميارة االعداد االعداد المياري عالقة 

 طرديةع العالقة بانيا عالقة نو  نفسر(.0.7، 1ن )معامل االرتباط لدييم محصور بي

في اطار العالقة بين الجانب المعرفي و ت ىذه النتيجة في االتجاه المتوقع ءوجا

الجانب المياري ،و من ىذه النتيجة يكون الحديث مجددا عن اىمية المعارف 

ربط بين الجانبين الفطن يس ،فالمدربالمفاىيمية و مدى تاثيرىا عمى االكتساب المياري 

بالمعمومات و  تمميذالمستويات ،و يجب ان يمد ال الى اعمى تالميذهحتى يصل ب

باالضافة الى ما ىو  تعمميمة الي شكل ظمقة بالقوانين و التواريخ المنالمعارف المتع

ة الى الطريقة ،و تعزى ىذه النتيج اىم ان يمده بالمعارف المتعمقة بالنواحي الميارية 
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يكتشف كل ما يتعمق  تمميذ،بحيث يجعل ال سوفي برنامج تدري سالتي يتبعيا المدر 

يمارسيا من قوانين و ميارات و ان يكتشف المفاىيم و  او الميارة التي تعممبال

ارض المعمومات بنفسو ، ال ان تعطى لو عمى شكل حركات الية ال يفيم معناه في 

سحصص التدريالميدان خالل   

ــ معامل ارتباط  لمهارة االستقبال : 2ــ  1  

 

 عرفيالم ستقبالاال المياري االستقبال نتائج االختبار

 1 0.82 لميارة االستقبالالمعرفي 

ي المهار نتائج اختبار و  نتائج االختبار المعرفي : قيمة معامل االرتباطات بين (6)الجدول 

 الستقبال

ختبار المهاري االتحميل نتائج قيمة معامالت االرتباط بين نتائج االختبار المعرفي ونتائج 

 لالستقبال:

 ستقبالقيمة معامل االرتباط بين اال (6)نالحظ من خالل النتائج في الجدول

 و نفسر ذلك  (،0.82)ىي  يالميار  االستقبالالمفيوماتي و 

و  ستقبالاال نتائج االختبار المعرفي لميارة ط بينانستنتج من خالل قيمة معامل االرتب

وجود .( 0 1( وىيمحصورة بين )0.83تساوي ) (6)المياري في الجدول ستقبالاال
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التي قد اىمميا  نشطة،وىذا يرجع الى اىمية المعرفة اال قوية طردية عالقة ارتباطية

الذي  س،فالمدر  يسيةم البرامج التدر ظمعرفة ىي احد االىداف اليامة لمعفال سينالمدر 

ين المعرفة و الميارة و وتحسين مستوى ادائيم ان يربط ب تالميذهيريد تطوير ميارات 

الداء و القوانين و الميارات الخططية لجميع معرفة القواعد و فن ا تالميذهان يعمم 

ري في اىمية المعرفة ظذا ما قد سمف ذكره في الجانب النانواع النشاطات ،و ى

 الرياضية .  

في الجانب المعرفي مما يؤثر عمى  اثر ايجابيو ىذا راجع ايضا الى اقتراحنا بوجود 

نقص من نسبة تطوير و ي تالميذمن قدرات ال اذا قمة االكتساب المياري و يضعف

 كانت او الدفاعية ،مما ينقص من مستوى ادائيم .اليجومية  مياراتيم 

 

 النتائج : مناقشةو  ــ تحميل 2

لسنة فئة  طائرةلبعض الميارات لكرة ال المعرفي و تحميل نتائج مستوى االداء المياري

 ( ستقبال،االالعداد،ارسال)اال الثالثة ثانوي

 طائرةفي كرة اللدى التالميذ  و المعرفي االداء المهاريالسؤال :ماهو مستوى 

 ؟السنة الثالثة ثانويفئة  (ستقبال,االعداد,االرسال)اال 
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 طائرةفي كرة ال لدى التالميذ و المعرفي  معرفة مستوى االداء المياري :ــــ2

.السنة الثالثة ثانويفئة  (ستقبال،االعداد،االرسال)اال  

:و االنحراق المعياري للمهارات المتوسط الحسابيــ 1ــ  2  

نتائج 

 االختبار

المعرفي 

لميارة 

 االرسال

المعرفي 

لميارة 

 االعداد

المعرفي 

لميارة 

 االستقبال

المياري 

لميارة 

 االرسال

المياري 

لميارة 

 االعداد

المياري 

لميارة 

 االستقبال

متوسط 

 حسابي

4.93 5.93 5.8 6.56 12.73 11.63 

انحراف 

 معياري

1.52 1.48 1.37 1.61 3.71 2.38 

 

المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية الختبارات المعارف المفاهيمية و  :(7)جدول رقم 

 طائرةكرة ال تالميذ فيلالمهارية لبعض المهارات 

 

ان قيمة المتوسطات الحسابية لمنتائج االختبار  (7)نالحظ من خالل نتائج االحدول -

 (،5.93( )4.93لكل من االرسال ،االعداد،االستقبال تساوي) المعرفي و المياري
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(،عمى الترتيب و قيمة االنحرافات المعياري 11.63(، )12.73(، ) 6.56(،) 5.8)

لنتائج االختبارات المعرفية و نتائج االختبارات الميارية لكل من االرسال و 

(،عمى 2.38)(3.71()1.61(،)1.37(،)1.48(،)1.52االعداد،االستقبال تساوي )

 الترتيب .

 ــ المستوى المهاري و المعرفي لمهارة االرسال : 2ــ  2

  المتوسط نوع الميارة

 الحسابي

)مستوى اداء  السمم المعياري االنحراف المعياري

 الميارة(

 

 متوسط 1.61 6.56 رسالميارة اال

 

 متوسط 1.52 4.93 معرفي االرسال

 رسال.المهاري لمهارة اال مستوى االداء  : (08)الجدول رقم 
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 ( : متوسط حسابي و انحراف معياري لكشف المستوى لمهارة االرسال1شكل بياني )

 :رسالالمستوى المعياري لمهارة اال نتائج الجدول  تحميل 

لميارة  المياري و المعرفي ان المتوسط الحسابي (8)نالحظ من خالل نتائج الجدول 

و  1.61)و قيمة االنحراف المعياري يساوي  (4.93و  6.56)يساوي  رسالاال

 متوسط رساللميارة اال و المعرفي و مستوى االداء المياري (1.52

من خالل قيمة المتوسط الحسابي و من خالل مستوى اداء  (8)نفسر نتائج الجدول 

 تالميذفي مستوى ال اكتساببان ىناك  متوسطبانو مستوى  رسالالمياري لميارة اال

ما استنتجناه في تفسير النتائج المتعمقة بالعالقة االرتباطية بين  و ىذا مقبول

في الجانب المعرفي مما  اكتساباالختبارات المعرفية و االكتساب المياري بان ىناك 

في جانبيم  مفاىيملدييم  تالميذعمى الجانب المياري ،حيث ان ال ايجابايؤثر ذلك 

ا ما تطرقنا ،و ىذ رسالفي ميارة اال طمتوسالمعرفي و ىذا ماجعل مستواىم المياري 
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ري بان ىناك عالقة بين المعارف و االداء المياري )اىمية ظاليو في الجانب  الن

النتائج المتحصل عمييا من القيام  قويالمعرفة الرياضية(.و مايعزز ىذه النتيجة ىو 

ىم كان بحيث مستوى اداء تالميذ( من طرف ال رسالباالختبارات الميارية)ميارة اال

 .متوسط

 

 ــ المستوى المهاري و المعرفي لمهارة االعداد: 3ـ  2

 

المتوسط  الميارة 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري

السمم 

 المعياري

 

  جيد 3.71 12.73 عدادميارة اال

 

 متوسط 1.48 5.93 معرفي اعداد

 عدادمستوى اداء مهارة اال: (9)الجدول 
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 الحسابي و انحراف المعياري لكشف مستوى لمهارة االستقبال متوسطال( : 2شكل بياني )

 

 المستوى المعياري لمهارة االعداد: نتائج الجدول تحميل

 المياري و المعرفي ان قيمة المتوسط الحسابي (9)نالحظ من خالل نتائج الجدول

و  3.71( و قيمة االنحراف المعياري تساوي)5.93و  12.73) عدادلميارة اال

 .قوي و المعرفي متوسطمستوى عداد(و مستوى االداء لميارة اال1.48

بان ىناك  جيدبانو مستوى  عداديارة االممن خالل  مستوى االداء المياري ل نفسر

 ، عالقة بين الجانبين،و ىذا ما سبق ذكره في  تالميذفي قدرات و ميارات ال اكتساب
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قد يكون  كتساباالمياري ،و ىذا في مستواىم ال اكتساب لدييم  تالميذبحيث نجد ان ال

.و ىذا  جيدمستوى الميارات لدييم و ، تالميذالمبرمجة لم يسحتى في الحصص التدر 

ما تم استفساره كذلك من خالل تحميل معامالت االرتباط بين المعارف و الجانب 

ناك ضعف في مستوى االداء المياري ،بحيث كانت اغمبية العالقات توحي بان ى

 المياري

 

ــ المستوى المهاري و المعرفي لمهارة االستقبال: 4ــ  2  

المتوسط  الميارة 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري

السمم المعياري)مستوى 

 الميارة(

 جيد 2.38 11.63 ميارة االستقبال

 

 متوسط 1.37 5.8 معرفي استقبال

 .ستقبالمستوى اداء نهارة اال : (10)الجدول 
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 حسابي و االنحراف المعياري لكشف المستوى لمهارة االعدادالمتوسط ال( : 3شكل البياني )

 :ستقبالتحميل المستوى المعياري لمهارة اال

لميارة  الميمري و المعرفي نالحظ ان المتوسط الحسابي (10)من خالل نتائج الجدول

(و 1.37و  2.38( و قيمة االنحراف المعياري )5.8و  11.63االستقبال يساوي )

 .جيد و المعرفي متوسطاالداء المياري لميارة االستقبال مستوى 

جيد و المعرفي ان  مستوى المياري لمتالميذ 10نستنبط من خالل نتائج الجدول 

 و نفسر ذلك  متوسط

بان القدرات الميارية لمتالميذ جيد نوعا ما ومستوى االداء  لميارة االستقبال مختمف    

  االعداد ،ونعزز ىذا التفسير بالنتيجة المتحصل عن مستوى االداء لميارة االرسال و
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 عمييا في عالقة االستقبال المياري باالستقبال المفوماتي بانيا عالقة طردية موجبة

  القوية

ــــ معرفة الفروق بين الذكور و االناث في االختبارين المعرفي و المهاري لمهار االرسال 1ـــ3  

 

المحسوبة بين الذكور و االناث فالجانب المعرفي و  (ت)( : قيمة 11الجدول رقم )

 المهاري في مهارة االرسال

 

 

 داللة 

 

 الفروق

 

 

 ت

 

 الجدولية

 

 

 ت

 

 المحسوبة

 

 اناث

 

 ذكور

 

 

 المتغيرات

 

 

  ت

 ت

 

 س

 

 ت

 

 س

 

الفرق 

 دال

 

40,2 

 

4073 

 

40,5 

 

204 

 

,034 

 

3044 

 

 معرفي

 

, 

 

الفرق 

 دال

 

40,2 

 

4074 

 

4066 

 

306 

 

,041 

 

5011 

 

 مهاري

 

4 
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تباينات ل )ت( في مهارة االرسالالمتوسطات الحسابية و ال( : 4شكل بياني )   

نتائج الجدول تحميلــ   

التباينات قيمة )ت( المحسوبة  من خالل االوساط الحسابية و  (11) الجدول نيبي

الجدولية و البالغة لعينة البحث فاالختبارين المعرفي و المياري و مقارنتيا بقيمة )ت( 

( التي كانت قيمتيا 28( و درجة الحرية )0005( عند مستوى الداللة )2.04)

( فالجانب المياري و الناتجة عن 0092( فالجانب المعرفي و )0095المحسوبة )

( و عند 7033( و المياري )5066الجانب المعرفي )ي ف االوساط الحسابية عند الذكور

فالجانب المعرفي و بالتباينات  (، و508(  و المياري )402)االناث فالجانب المعرفي 

( 2088و  2017( عمى التوالي و عند االناث )1023و  1052الذكور ) المياري عند

فالجانب المعرفي و المياري عمى الترتيب، حيث ظيرت القيمة المحسوبة اكبر من 
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و عند  تبارين ،الجدولية مما يدل عمى وجود فروق بين مستوى عينة البحث فاالخ

مالحظة االوساط الحسابية لعينة البحث بين الجنسين في كال االختبارين نجد ان 

المياري في  مستوى الذكور كان افضل من مستوى االناث فالجانب المعرفي و

حصة التربية البدنيةي افضل من االناث ف االرسال، و ىذا يعكس ان مستوى الذكور  

كما بحق  الذكور و االناث سالليم التنقيط المختمفة ما بين نفسر ذلك بوجود التفسير:

رج نطاق ممارسة الذكور الرياضة خاكذا  التربية البدنية، و الوثائق المرفقة الستاذ

 المدرسة يعزز من افضمية الذكور عمى االناث

في مهارة االستقبال: ــ معرفة الفروق بين الذكور و االناث في الجانب المعرفي و المهاري2ــ  3  

 داللة 

 الفروق

 ت 

 الجدولية

 ت 

 المحسوبة

 ت  المتغيرات  ذكور  اناث 

 س  ع  س  ع 

الفرق 

 دال

 

40,2 

 

1066 

 

,024 

 

3 

 

,0,, 

 

404 

 ,  معرفي 

الفرق 

 دال

 

40,2 

 

40,4 

 

,02, 

 

7064 

 

1046 

 

,102 

 4  مهاري 

 

في و المهاري ر الجانبين المعي ر و االناث فالذكو قيمة )ت( المحسوبة بين ( : 12جدول رقم )

االستقبالي ف  
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( : متوسطات حسابية و تباين ل )ت( لمهارة االستقبال5شكل بياني )  

 تحميل نتائج الجدول :

ات المعيارية تباينمن خالل االوساط الحسابية وال (ت)قيمة  (12) يبين الجدول

لالختبار المعرفي والمياري )االستقبال(، اظيرت النتائج  ناثاالذكور و اللمجموعتين 

( 1304و  606الختبارات المعرفية والميارية  اوساطا حسابية لنتائج مجموعة الذكور )

( بحسب الترتيب، اما مجموعة االناث 3068و  1011قدره )لتباين غمى التوالي ، و با

( عمى 9086و  5اري )المي فكانت نتائج متوسطات حسابية لمجانب المعرفي و

المحسوبة  ( عمى الترتيب، و بمغت قيمتي )ت(1040و  1042قدره )التباين التوالي، وب

( عمى الترتيب،و عند مقارنتيا 6006و  3088مياري تساوي )ال لالختبارين المعرفي و

( و بدرجة الحرية 0005مستوى الداللة ) ( عند2004بقيمة )ت( الجدولية و البالغة )
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د ان قيمة )ت( المحسوبة اكبر من الجدولية ، مما يدل عمى وجود فروق (، نج28)

 لالختبارين بين الذكور و االناث  و لصالح الذكور،

 التفسير:

ي الذكور افضل من االناث فعمى وجود اكتساب معرفي و مياري لدي  الفرق يدل  

اقباليا الكبير من وىذا راجع الى نقص االىتمام العنصر النسوي بالرياضة و  لاالستقبا

 طرف الذكور

ــ معرفة الفروق بين الذكور و االناث في الجانب المهاري والمعرفي لمهارة االعداد: 3ــ  3  

 

 داللة 

 الفروق

 

 

 ت 

 الجدولية

 

 ت 

 المحسوبة

 

 اناث

 

 ذكور

 

 المتغيرات

 

 ت

 س  ع  س  ع 

الفرق 

 دال

 

40,2 

 

2076 

 

,04, 

 

2071 

 

,04, 

 

4071 

 

 معرفي

 

, 

الفرق 

 دال

 

40,2 

 

5044 

 

4027 

 

7051 

 

4056 

 

,3051 

 

 مهاري

 

4 

 

االختبارين المعرفي و ي بين الذكور و االناث ف )ت( جدول( : 13جدول رقم )

االعدادي المهاري ف  
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( : متوسط حسابي و التباين ل )ت( لمهارة االعداد6شكل بياني )  

 تحميل نتائج الجدول :

وجود فروق ذات داللة احصائية بين الذكور و االناث فاالختبار  (13) يبين الجدول

لمذكور التباين المعرفي و المياري في االعداد ، حيث كانت الفروق بين المتوسطات و 

واالناث متباعدة في كال االختبارين ) المعرفي والمياري(، حيث قدرت قيمة متوسط 

( و قدرت 102) التباين ( و 6093الحسابي عند الذكور في االختبار المعرفي ب)

( عمى الترتيب ، اما بالنسبة  لالناث فكانت 6078( و )15073فاالختبار المياري ب )

( عمى التوالي فاالختبار المعرفي 102و  4093تساوي )تباين قيمة المتوسط الحسابي وال

، و بمغت قيمة االختبار المياريي ( عمى الترتيب ف2049و  9073، و قدرت ب )
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( فالمياري  وىي اكبر من قيمة 7062( فاالختبار معرفي و )4098)ت( المحسوبة )

( ، 28( و عند درجة الحرية )0005( عند مستوى الداللة )2004الجدولية التي بمغت )

 مما يدل عمى وجود فروق ذات داللة احصائية بين الذكور و االناث، لصالح الذكور

في  ساب المعرفي و المياري عند الذكور افضل من االناثكتيرجع اال, التفسير:

لمممارسة المستمرة من طرف الذكور داخل و خارج المدرسة و اقبال عنصر  االعداد

الذكور عمى انخراط في اندية رياضية و ىذا ما يؤدي الى تقوية الجوانب الميارية و 

 المعرفية  
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 االستنتاجات:

 دور الجانب المعرفي عمى االكتساب المياري لمتالميذ ايجابي.-1

 . التالميذتأثير القصور في الجانب المعرفي عمى أداء -2

عالقة الجانب المعرفي باالكتساب المياري عالقة طردية قوية بحيث إذا زادت -3
 زاد معيا األداء المياري لمتالميذ. لمتالميذالمعارف لدى 

 مقبول. أي متوسطالمياري لمتالميذ مستوى مستوى االكتساب -4

في االختبارين وكانت لصالح  واإلناثبين الذكور  إحصائية_يوجد فروق ذات داللة 5
 الذكور
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 معيد التربية البدنية و الرياضية
 قسم التربية البدنية و الرياضية

 ـ مستغانم ـ
 
 

 
        

 
              فـــي إطـــار اإلعـــداد إلنجـــاز مـــلكرة التخـــرج لنيـــل شـــيادة ماســـتر فـــي التربيـــة البدنيـــة   

على  اتتاىاا المهىاري مىا مماراىة   ىا   عالقة المعارف المفهوماتيةو الرياضية  بعنوان" 
بثانويـة المـتقن دراسـة سـتجر  .   ترة ال ائرة لدى تالميذ ال ور الثا وي *الاى ة الثالثىة*   

 .ستغانموالية م فموح الجياللي بماسرة
نتوجو إلى سيادتكم المحترمة راجين منكم مساعدتنا في انجاز ىلا البحث مـن         

األكثـــر دقـــة و و االســـتبيان المعرفـــي خـــالل األخـــل بـــلرائكم حـــول االختبـــارات المياريـــة 
دقىة نا عمى رتكز قياسيوف و س .اإلعداد، االستقبال ، اإلرسالصالحية لقياس ميارة 

 .اال جاز
ـــــارات       ـــــار االختب و  (×) بوضـــــع عالمـــــة المناســـــبة و االســـــئمة نرجـــــو مـــــنكم اختي

 و االقتراحات التي ترونيا مفيدة لبحثنا و شكرا.  إعطائنا اإلرشادات
 

                                                 راف:ىىىىىىىت إ ىىىتح                                 :            من إعداد ال البان
 الدايم عدة عبدد.ــــــــــــــــييدي رضا.                                            م 
 بن قناب فريد. 
 
 

 2018-2017:الا ة الجامعية
 



 اختبارات الخاصة باإلراال:
  :( االختبار االول

 : تقويم األداء الفني و قياس ميارة اإلرسال  الغرض منو
ممعب كرة الطائرة، كرات الطائرة،  األدوات :

 شريط الصق.
: يقف الالعب خمف خط نياية طريقة األداء

الممعب و يقوم بميارة اإلرسال لتعبر الكرة خمف 
 الشبكة.

 محاوالت. 10لكل العب  الشروط:
  نقطتين. Aإلا وقعت الكرة في المنطقة    -التسجيل:

 نقطة.  Bإلا وقعت الكرة في المنطقة -    
 نقاط. 4إلا وقعت الكرة في المنطقة المحددة باألصفر  -    

 
  :( االختبار الثاني2

: تقويم األداء الفني و قياس  الغرض منو
 ميارة اإلرسال 

ممعب كرة الطائرة، كرات الطائرة،  األدوات :
 شريط الصق.

: يقف الالعب خمف خط نياية طريقة األداء
 الممعب و يقوم بميارة اإلرسال لتعبر الكرة خمف الشبكة.

 محاوالت. 10لكل العب  الشروط:
  نقطتين. Aإلا وقعت الكرة في المنطقة    -التسجيل:

 نقطة.  Bإلا وقعت الكرة في المنطقة -    
 ن 4إلا وقعت الكرة في المنطقة المحددة باألصفر  -    

 (16، ص 1999دليل المدرا ما الترة ال ائرة اختبارات :مصطفى طو  و  احمد) 
 



  :االختبار الثالث
  : قياس ميارة اإلرسال وطريقة األداء. الغرض منو

ممعب كرة طائرة، كرات  األدوات :
 شريط الصق ممون. طائرة،

يقف التمميل خمف خط  طريقة األداء:
نياية الممعب و يقوم بميارة اإلرسال 

 لتعبر الكرة إلى النصف االخر.
 5محاوالت.) 10لكل العب  الشروط:

 محاوالت لكل منطقة(
 يأخل التمميل نقطة لكل كرة تسقط في المنطقة المشار إلييا سابقا. التسجيل:

 
 
 ( االختبار الرابع:4

قياس ميارة اإلرسال و  الغرض منو:
  طريقة األداء.

ممعب كرة طائرة، كرات  األدوات:
 طائرة، شريط الصق ممون.

 10يقوم الالعب بأداء  األداء:
 ىإرساالت محاوال توجيو الكرة غم

 المنطقة األعمى درجة.
 محاوالت  10لكل تمميل  شروطو:

 الكرة. تحتسب النقاط حسب درجة كل منطقة تسقط بيا -التسجيل: 
 إلا سقطة الكرة عمى الخط تعطى قيمة الدرجة األعمى  -         

 إلا سقطة الكرة خارج الممعب تحتسب صفر.  -       
                                                         

 



 اختبارات الخاصة االاتقبال :
  ( االختبار األول:1

  طريقة األداء. : قياس ميارة االستقبال والغرض منو
 ممعب كرة طائرة، كرات طائرة، شريط الصق ممون. األدوات:

و يقف المعمم في الممعب األخر. حيث  6يقف الالعب في المنطقة رقم  األداء:
م( مع 3يستقبل التمميل الكرة من المعمم و يحاول توجيو الكرة الى المنطقة المحددة)

 وجوب رفع الكرة الى األعمى عند االستقبال
 يمتزم بالمكان المحدد لموقوف.  - شروطو:

 رفع الكرة لألعمى عند االستقبال. -          
 محاوالت.  10لكل تمميل  -         
 كل كرة صحيحة توجو إلى المنطقة المخططة تحتسب نقطة .  - التسجيل:

 ( االختبار الثاني :2
  : قياس ميارة االستقبال و طريقة األداء.الغرض منو

ممعب كرة طائرة، كرات طائرة، شريط الصق  األدوات: ممون.
من المعمم  و يستقبل  الكرة  6يقف الالعب في المنطقة رقم  األداء:

 5المتواجد في النصف االخر من الممعب و يحاول توجيو الكرة الى المنطقة المحددة)
الكرة الى  ( مع وجوب رفع"ب"محاوالت الى المنطقة 5و     "أ"محاوالت الى المنطقة

 األعمى عند االستقبال.
يمتزم بالمكان المحدد  - شروطو:
  لموقوف.

رفع الكرة لألعمى عند  -   
  االستقبال.

 محاوالت.  10لكل تمميل  -   
كل كرة توجو إلى  - التسجيل:

 المنطقة   الصحيحة تحتسب نقطتين .
 كل كرة ة بعيدة عن المنطقة   و داخل منطقة اليجوم تحتسب نقطة . -    



 
 ( االختبار الثالث:3

: قياس ميارة االستقبال و الغرض منو
  طريقة األداء.

ممعب كرة طائرة، كرات طائرة،  األدوات:
 شريط الصق ممون.

واجد في و يستقبل  الكرة من المعمم المت 6يقف الالعب في المنطقة رقم  األداء:
 النصف االخر من الممعب و يحاول توجيو الكرة الى المنطقة المخططة.

  يمتزم بالمكان المحدد لموقوف. - شروطو:
 محاوالت.  10لكل تمميل  -   

 الكرة التي توجو الى اليدف نقطتين. - التسجيل:
 الكرة بعيدة و لكن في منطقة اليجوم نقطة. -  
 منطقة اليجوم صفر. الكرة بعيدة و خارج -  

 (.182،ص1999طو، مصطفى )                                              

 : عداداختبارات الخاصة باإل
 :ول( االختبار اال1

  : قياس قدرة المختبر عمى أداء التمرير و دقتو.الغرض منو
حائط أممس مرسوم عميو خط عمى ارتفاع  األدوات:

 م، ساعة ايقاف.2.5
سم  180مواصفات األداء: يقف التمميل خمف خط يبعد 

عن الحائط عمى أن يمسك الكرة باليدين ثم يقوم 
 ثا . 30بالتمرير أعمى الخط المرسوم عمى الحائط لمدة 

 يجب استعمال ميارة التمرير من األسفل باألصابع. - الشروط:
 ائط.التمرير من خمف الخط و أعمى الخط المرسوم عمى الح -         
 (.182،ص1999طو، )مصطفى    ثا. 30: يسجل عدد المرات خالل التسجيل



 ( االختبار الثاني : 2
 : قياس ميارة اإلعدادالغرض منو

 ممعب كرة الطائرة، كرات طائرة، شريط الصق ممون . األدوات:
التمميل المتواجد  يقوم المعمم بتمرير الكرة من المربع الخمفي الى مواصفات األداء:

بمكان اإلعداد. يحث يقوم التمميل بتمرير الكرة مباشرة اتجاه اليدف  عمى أن يكون 
 التمرير فوق الشبكة.

 تعاد المحاولة الا كان التمرير غير مناسب من المعمم. الشروط:
 محاوالت عمى الجية اليمنى. 5محاوالت عمى الجية اليسر  و  5لكل تمميل 
 تعطى نقطة عمى كل كرة تسقط داخل اليدف.  التسجيل:

 ( االختبار الثالث: 3
 : قياس ميارة اإلعدادالغرض منو

 .ميقاتي،صافرةكرات طائرة، األدوات:
يقوم التمميل بأداء التمرير عند االشارة  مواصفات األداء:

 10مل  1من األسفل باألصابع فوق الرأس بارتفاع 
 مرات.

 م. 1الي يكون عمو الكرة حو  الشروط:
  تمريرات. 10الوقت المستغرق لمقيام ب  التسجيل:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االستمـــــــــارة

 

 ضع عالمة صح او خطا امام العبارة الصحيحة 

   االراال:        

ـ اليزيد عمق ضربة االرسال عن ثالثة امتار )   (1  

قام التمميل بضرب الكرة  ـ يكتسب التمميل دقة توجيو االرسال المواجو من االسفل الا2
 بقبضة اليد  )   (

ـ اىم اغراض في اداء االرسال الحصول عمى نقطة مباشرة  )   (3  

ثانية   )   ( 30ـ لمتمميل الحق فالمعب ميارة االرسال قبل مرور 4  

 ــ عدم مد اللراع الضاربة أثناء ضرب الكرة يادي الى فشل االرسال  )   ( 5

 رة من الجسم يادي الى نقص قوة الضرب االرسال)   (ــعدم ضبط مسافة الك 6

ــ يتم االرسال من الوقوف الالعب امام خط النياية  )  ( 7  

ــ رمي الكرة إلى األعمى و سقوطيا في داخل الممعب قبل تنفيلىا يعتبر نقطة )   8 
) 

العميا  ــ يعاد االرسال اثناء عدم الوصول الكرة إلى الفريق المنافس من فوق الحافة 9
 لمشبكة )   (

ــ يرسل االرسال غالبا إلى الالعب الجيد )   ( 10  

: االاتقبال        



ـ اشتراك التمميل في استقبال الكرة ثم لمسيا مرة ثانية مباشرة )  (1  

ـ استقبال الكرة من خارج منطقة جانبية لمممعب  يعتبر خطأ )   (2  

واحداثناء االستقبال )  (( في وقت 6(و)5ـ لمس التمملان المركزيان )3  

(  )   (2( و)1ـ اغمب استقبال االرسال يوجو الى المركز مركز )4  

ـ عند استقبال ارسال المنافس نجد ان الميارة المستخدمة دائما ىي االستقبال من  5
 االسفل  )  (

ـ ـ  تقديم اللراعين أماما و األعمى اثناء االستقبال يؤدي إلى زيادة قوة وسرعة 6
ان ) ( الكرة طير  ــ عدم تساوي السطح الداخمي لمساعدين عند ضرب الكرة مما  7 

  يؤدي إلى طيران جانباـ )  (
ــ8 وضع اللراعين بمستو  عالي جدا مما يجعل طيران الكرة قصير المسافة )  (    

تتميز اللرعان لحظة استقبال الكرة في لحظة الدفاع عن االرسال بكونيما ــ 9
اماما مع ضميما )  (مفرودتين   

ــ عممية امتصاص قوة الكرة عمى الساعدين كبيرة جدا مما يؤدي إلى طيران 10   
 الكرة لمسافة قصيرة )  (

االعداد:         

ـ  تعرف ميارة االعداد بانيا تمرير الكرة باليدين من االعمى لمضربات اليجومية )  1
  ) 

ــ عدم االنثناء في المفاصل الجسم وفي حالة االستعداد وىلا يؤدي أحيانا إلى  2
 تادية االعداد الصحيح )  (

ــ تنفيل االعداد براحة الكفين يؤدي حمل الكرة )  (3  



ــحمل الكرة براحة اليد يعتبر خطأ فني  )  (  4  

رض األكتاف يؤدي ــ زيادة المسافة الموجودة بين القدمين عن مستو  مسافة الع 5
 إلى اتزان الجسم أثناء تنفيل االعداد  )   (

ــ مد الجسم باتجاه االعداد يؤدي إلى ضعف قوة الكرة  )   ( 6  

ـ يتم اعداد الكرة في الفريق باربع لمسات  )   ( 7  

ـ خروج الكرة اثناء االعداد الى منطقة المنافس  )   (  8  

عداد )  (ـ ضم االصابع اليد يسيل عممية اال 9  

ـ لمس اليدين الكرة من الزاوية المطموبة أمام الصدر وىلا يؤدي إلى حمل الكرة )  10
 )  
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