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 ملخص :

: تحددت مشكمة البحث الحالي في ضعؼ مستوى أداء طالب الفرقة األولي مشكمة البحث
 ضعؼ مستوي تفكيرىـ الخططي.و بكمية التربية الرياضية جامعة سوىاج وتبايف مستوياتيـ 

منيج البحث: اقتضت طبيعة البحث الحالي استخداـ المنيج التجريبي ذي المجموعة 
التعمـ لإلتقاف في  استراتيجيةر استخداـ الواحدة، حيث يستيدؼ البحث الحالي تقصي أث

لدي طالب الفرقة  عمى تنمية التفكير الخططي في الكرة الطائرة الكرة الطائرة تدريس مقرر
 والبعدياألولي بكمية التربية الرياضية جامعة سوىاج، واستخدـ الباحث طريقة القياس القبمي 

 .مجموعة البحث التابع لدي طالب لممتغير
 البحث: قاـ الباحث بإعداد المواد التعميمية وأدوات القياس اآلتية: توأدوامواد 
. الستراتيجيةالوحدات الدراسية وفقًا  -  التعمـ لإلتقاف باستخداـ نموذج بمـو
 دليؿ إرشادي لممعمـ لتنفيذ الوحدات التعميمية المقترحة.  -
 .في الكرة الطائرة اختبار التفكير الخططي -

 نتائج البحث:
لطالب مجموعة  بيف متوسطي درجات (50,5)عند مستوى جد فرؽ داؿ إحصائياً يو   -

التعمـ لإلتقاف وفؽ نموذج بمـو وبعدىا في اختبار  استراتيجيةالبحث قبؿ استخداـ 
 .البعديالتفكير الخططي المرتبط بالميارات األساسية في الكرة الطائرة لصالح التطبيؽ 

 التعمـ لإلتقاف، مقرر الكرة الطائرة، ، التفكير الخططي. :المفتاحية الكممات
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Abstract 
Statement of the problem:  

The problem of the present study has been defined in the poor 

performance, different levels of volleyball skills, and poor level of 

tactical thinking among the first-year students at the Faculty of 

Physical Education, Sohag University. 

Methodology: 

 The present study utilized the one-group experimental approach. 

It investigates the impact of utilizing the mastery learning strategy to 

teach the volleyball course (independent variable) on performance 

and tactical thinking (two dependent variables) among the first-year 

students at the Faculty of Physical Education, Sohag University. 

Additionally, the researcher pre-tested and post-tested the 

dependent variables on the participants. 

Materials and tools: 

 The researcher prepared the following educational materials and 

measurement tools: 

- The study units based on the mastery learning strategy using 

Bloom's model. 

- A teacher's guide to implementing the proposed units. 

- Test of tactical thinking in volleyball. 

Results: There is a statistically significant difference at the level of 

(0.05) in the mean scores of the participants between the pre-and 

post-tests of the mastery learning strategy using Bloom's model in 

the test of tactical thinking related to the basic volleyball skills in 

favor of the post-test. 

Key Words The Mastery learning ,the volley ball par formance and 

planning thinking. 
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 مقدمة: 

ال يقتصر األمر بالنسبة لعممية التعمـ في الكرة الطائرة عمى تعمـ الميارات الحركية فحسب، 
بؿ يشتمؿ أيضا عمى نوع أخر مف التعمـ ال يقؿ أىمية وىو التعمـ الخططي ، والذي ييدؼ 
تقانيا بالقدر الكافي الذي ُيمكنو  إلي إكساب الالعب المعمومات والمعارؼ والقدرات الخططية وا 

 حسف التصرؼ في مختمؼ المواقؼ المتعددة والمتغيرة في أثناء المنافسات الرياضية. مف
ويختمؼ التعمـ الخططي بالنسبة لمفرد تبعًا لنوع النشاط الذي يمارسو ، إذ يحتؿ التعمـ 
الخططي أىمية بالغة ألنواع األنشطة التي تتميز بالتنافس وجيًا لوجو ، سواء في المنازالت 

المالكمة والمصارعة و السالح ، أـ األلعاب الرياضية الفردية مثؿ التنس وتنس الفردية مثؿ 
الطاولة ، أـ األلعاب الجماعية مثؿ كرة القدـ  وكرة السمة  والكرة الطائرة  وكرة اليد ، إذ أف 
أىـ ما تتميز بو ىذه األنشطة الرياضية ىو وجود منافس ايجابي في مواجية الالعب مباشرة 

قواه إحباط األىداؼ التي ينوي الالعب تحقيقيا ، وأف المنافسة في مثؿ ىذه يحاوؿ بكؿ 
األنشطة يقع فييا العب األكبر عمى عمميات التفكير أثناء االستجابات الخططية المختمفة ، 

 2552 ، محمد عالوي)والتي يتمثؿ فييا الصراع الدائـ بيف تفكير الالعب وتفكير منافسة.
:821). 

الخططي دورًا ميمًا في نشاط الالعب واستجاباتو أثناء ممارسة األنشطة ويمعب التفكير 
دراؾ  الرياضية المختمفة خاصة أثناء تنفيذ خطط المعب، كسرعة تقدير الالعب لموقفة وا 
العالقات المرتبطة بسير المعب والقدرة عمي االستدالؿ كي يستطيع االستجابة الصحيحة بما 

عب عمى استحضار صور ذىنية ترتبط بيذا الموقؼ يتناسب مع الموقؼ، وُيعيف الال
كاستحضار صور ميارة أو ميارات معينة مما يعينو عمى التصرؼ السميـ في ىذه المواقؼ 

 أسامة محمد ،)واتخاذ الحموؿ المناسبة، وأيضا تصور تحركات زميمة أو منافسة في الممعب.
2550 :76). 

ء الرياضي التنافسي، ويعرؼ بأنو أحد وُيعد التفكير الخططي مف أىـ متطمبات األدا
العمميات العقمية التي يقوـ بيا الفرد الرياضي خالؿ إدراكو العالقات بيف كافة العناصر المؤثرة 
في الموقؼ الموجود فيو، وىو ُيؤدى دورًا ميمًا في نشاط الفرد واستجاباتو أثناء ممارستو 

عب المتعددة المرتبطة بمواقؼ المعب، األنشطة الرياضية المختمفة وبخاصة تنفيذ خطط الم
والقدرة عمى االستدالؿ والتعميؿ ومف ثـ االستجابة الصحيحة لممواقؼ التنافسية المختمفة،  
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(، إبراىيـ شعالف وعمرو أبو 8995وفي ىذا الصدد يشير كؿ مف حنفي مختار )
عب، بوصفة مف ( إلي أف التفكير الخططي ُيعد أحد مكونات المقدرة الذىنية لال8997المجد)

األمور التي تعينو عمي إدراؾ المواقؼ المتعددة أثناء المباراة، ثـ يقـو بتحميميا ويعقب ذلؾ 
 االستجابة الخططية ليذه المواقؼ.

ولما كاف الوصوؿ إلي المستويات الرياضية العالية في لعبة الكرة الطائرة ال يتطمب إتقاف 
ًا التفكير الخططي السريع والتصرؼ السميـ مياراتيا األساسية  فحسب ، بؿ يتطمب أيض

والقدرة عمى اتخاذ القرار واختيار احتماؿ مف االحتماالت العديدة والمتنوعة التي تواجو الالعب 
أثناء المنافسة ، لذا  فاف األمر يتطمب مف الالعب قدرة عقمية عالية مقارنة ببعض األلعاب 

جب أف يتـ في أسرع وقت لتنفيذ الميارات األخرى ، حيث إف تصرؼ العب الكرة الطائرة ي
الحركية المركبة، واختيار التصرؼ الخططي المناسب لمتطمبات مواقؼ المعب التنافسية 

 والتشكيالت اليجومية والدفاعية المتغيرة أثناء المباراة.
كما أف لعبة الكرة الطائرة لعبة تمارس بيف فريقيف يتنافساف في مساحة صغيرة إذا ما 

بغيرىا مف األلعاب األخرى ، ويقع العبء األكبر في منافساتيا عمى عممية التفكير قورنت 
أثناء االستجابات الخططية المختمفة والتي يظير فييا الصراع الدائـ بيف تفكير الالعب 
وتفكير منافسة ، األمر الذي يتطمب مف الالعب سرعة إدراؾ العالقة بيف مواقؼ المعب 

فييا بأحسف ما يمكف ، وىذا ال يتـ إال إذا وصؿ الالعب إلي درجة المختمفة وحسف التصرؼ 
 .(67:8997عالية مف االتقاف لمميارات الحركية .)محمد عالوي ونصر رضواف ،

ونظرًا ألىمية التفكير الخططي في الكرة الطائرة فقد أجريت حولو بعض الدراسات التي 
المباريات في الكرة الطائرة مثؿ: دراسة استيدفت التعرؼ عمى عالقة التفكير الخططي بنتائج 

(، والتي أظيرت نتائجيا وجود عالقة إيجابية بيف بعض جوانب األداء 8990جيياف فؤاد )
(، التي أظيرت 2555الخططي ونتائج المباريات في الكرة الطائرة، دراسة إبراىيـ درويش )

لطائرة ،كما أجريت بعض نتائجيا فاعمية التكوينات الخططية عمى نتائج مباريات الكرة ا
الدراسات التي استيدفت التعرؼ عمي عالقة التفكير الخططي  باألداء المياري في الكرة 

(، التي أظيرت نتائجيا فاعمية التدريبات الموقفية 2556الطائرة مثؿ دراسة احمد المغاوري )
(، التي 2582في تحسيف التصرؼ الخططي لناشئ الكرة الطائرة ، دراسة أسماء عبد الدايـ )
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كاف مف بيف أىـ نتائجيا التأثير االيجابي لمتدريبات النوعية عمى تحسيف مستوى التفكير 
 الخططي لالعبي الكرة الطائرة.

وبمراجعة تمؾ المجموعة مف البحوث والدراسات السابقة تبيف أنيا اىتمت بالتعرؼ عمي 
المياري في الكرة الطائرة ، إال أنيا لـ عالقة التفكير الخططي إما بنتائج المباريات أو باألداء 

 تعط اىتماما كافيًا لتنمية ىذا الجانب الميـ مف التفكير لدي العبي الكرة الطائرة.
وقد الحظ الباحث مف  خالؿ تدريسو لمقرر أساسيات الكرة الطائرة لطالب الفرقة األولي 

طي لدي ىؤالء الطالب ، بكمية التربية الرياضية بجامعة سوىاج ضعؼ مستوي التفكير الخط
ف كاف كافيًا لتعمـ الميارات األساسية لمكرة الطائرة ،  وأف الوقت المتاح لتدريس ىذا المقرر وا 
إال أنو غير كاؼ لموصوؿ بيذه الميارات لمستوي اإلتقاف التاـ ليا ، وكذلؾ عدـ كفايتو لتعمـ 

 الجوانب الخططية في ىذا النشاط.
شافية بتطبيؽ اختبارًا لمتفكير الخططي في الكرة الطائرة عمى وقد أجري الباحث دراسة استك

( 25قواميا ) عينة استكشافية مف طالب الفرقة األولي بكمية التربية الرياضية بجامعة سوىاج
 ـ وذلؾ2580طالبًا مف الطالب الذيف انتيوا مف دراسة المقرر في نياية العاـ الدراسي 

معتمدًا في ذلؾ عمى مواقؼ وتشكيالت  لكرة الطائرةا يتفكيرىـ الخططي فمستوى  ىلمتعرؼ عم
وكانت النتائج ىجومية ودفاعية ألداء الالعب في كؿ موقؼ مف ىذه المواقؼ والتشكيالت، 

  الجدوؿ التالي. كما يوضحيا
 يظزٕي أداء انعيُخ االطزكشبفيخ نهزفكيز انخططي في انكزح انطبئزح (1جذٔل )

 انُظجخ انًئٕيخ في انكزح انطبئزح انزفكيز انخططي

 %92 انزشكيالد انٓجٕييخ

 %92 انزشكيالد انذفبعيخ

تدني مستوى التفكير الخططي في الكرة الطائرة لدي إفراد عينة  (8مف جدوؿ ) يتضح
لمواقؼ المعب التنافسية، إدراكيـ  لضعؼويرجع الباحث ذلؾ  الدراسة االستكشافية،
مواقؼ المعب  حيث تحتاج والدفاعية المختمفة في الكرة الطائرة،والتشكيالت اليجومية 

الشديد عمى سرعة رد فعؿ الفريؽ المنافس أثناء  إلى التركيز المختمفة في الكرة الطائرة
 المباراة.

ولما كانت لعبة الكرة الطائرة تتطمب اإلتقاف التاـ لمميارات الحركية والجوانب الخططية 
استخداـ التعمـ لإلتقاف قد ُيعد أسموبًا مناسبًا لرفع مستوي أداء  المرتبطة بيا ، لذا فاف
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الالعبيف مف كافة الجوانب البدنية والميارية والخططية لموصوؿ بيـ إلي المستويات العميا 
إلي استخداـ التعمـ لإلتقاف في العممية  (Burns,1997,37)وفي ىذا الصدد يشير بورنس

% (، مقارنة 10-15مـ الطالب بنسبة تتراوح ما بيف )التعميمية يسيـ في رفع مستوى تع
بزمالئيـ الذيف تعمموا بالطرؽ التقميدية كما أنو يساعد في التغمب عمى الصعوبات التي 

 تواجييـ أثناء عممية التعمـ.
إف التعمـ لإلتقاف يؤكد عمى فيـ المتعمـ لطبيعة الميارة التي سوؼ يتعمميا والتي يواصؿ 

خالؿ تقسيـ المحتوي التعميمي إلى وحدات تعميمية وتقديـ اختبارات في تعمميا، وذلؾ مف 
نياية كؿ درس تعميمي، مع تقديـ التغذية الراجعة المناسبة لتصحيح أخطاء المتعمميف وتذليؿ 
الصعوبات التي تواجييـ وذلؾ عقب كؿ اختبار، مع إتاحة وقت مناسب لمتعمـ داخؿ الوقت 

زيد )عمى تمؾ الصعوبات وذلؾ بتقديـ فرص تعميمية بديمة. األصمي بالدرس مف أجؿ التغمب
 .(892: 2552 ، اليويدي

وتتيح استراتيجية التعمـ لإلتقاف الفرصة لمطالب لمسير في تعممو بسرعتو الخاصة بحيث 
(، إلي 06:8999يتمقى ما يحتاجو مف مساعدة أثناء عممية التعمـ ، وتشير مرفت رياض )

تزويد الطالب بخبرات تعمـ ناجحة ، كما أنو يقترح األساليب  أف ىذا األسموب يسعي إلي
والطرؽ التي يمكف مف خالليا توجيو كؿ طالب في سياؽ التعمـ الجماعي ، وىذه األساليب 
تساعد عمى التحصيؿ واكتساب الميارات ،وأف أىـ ما يميز التعمـ لإلتقاف ىو التحسف الكبير 

باإلضافة إلي التنوع في الوسائؿ المساعدة عمى  في أدوات التغذية الراجعة المستمرة ،
 تصحيح األخطاء.

، إلي أف استراتيجية التعمـ لإلتقاف تعد أحد (46: 2558)ويشير عبد الرحمف عبد السالـ 
أساليب التدريس التي تعتمد عمى جيد المتعمـ، مف خالؿ مراعاة قدرة المتعمـ وعدـ تكمفتو بما 

مف ميارة إلي أخري  دوف إتقاف الميارة األولي ، والتدرج في  ال يطيؽ عممة ، وعدـ االنتقاؿ
 عممية التعمـ مف البسيط إلي المركب ومف السيؿ إلي الصعب ومف الجزء إلي الكؿ. 

، أف التعمـ لإلتقاف يركز عمى جعؿ معظـ (898: 2556)ويذكر صالح الديف عرفة 
مى جعؿ التبايف قمياًل بيف الطالب يصموف إلي مستوى عاٍؿ في التحصيؿ ، حيث يعتمد ع

عطاء الطالب الذيف  المتعمميف ، وذلؾ بتقديـ تغذية راجعة خاصة لمميارة المراد تعمميا، وا 
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يحتاجوف تمؾ التغذية وقتًا إضافيًا لكي يصموا إلي مستوى التمكف المطموب منيـ في أثناء 
 تعمـ تمؾ الميارة في عممية التعمـ.
مف فاعمية استخداـ إستراتيجية التعمـ لإلتقاف في تحسيف  وقد الحظ الباحث أنو عمى الرغـ

الميارات الحركية في العديد مف األنشطة الرياضية، إال إف تقصي  فاعمية استخداـ ىذه 
لـ ينؿ  -في حدود عمـ الباحث  -اإلستراتيجية في تنمية التفكير الخططي في الكرة الطائرة

ما تستيدفو الدراسة الحالية، حيث يعتمد الباحث في االىتماـ الكافي مف قبؿ الباحثيف ، وىذا 
تنمية التفكير الخططي لدي المتعمميف في الكرة الطائرة عمى استخداـ إستراتيجية التعمـ 
لإلتقاف التي تعتمد عمى جيد المتعمـ وتراعي الفروؽ الفردية بيف المتعمميف ، كما توفر ليـ 

ساعد المتعمـ عمى تصحيح أخطائو حتى يصؿ إلي قدرًا مف التغذية الراجعة المستمرة التي ت
 درجة اإلتقاف والتمكف المطموب.   

 تحديد مشكلة البحث:

لدي طالب الفرقة االولي  تحددت مشكمة البحث الحالي في ضعؼ مستوي التفكير الخططي
بكمية التربية الرياضية بجامعة سوىاج ، والذي أظيرتو نتائج الدراسة االستكشافية التي 
أجريت عمى ىؤالء الطالب، وقد يعزي ىذا الضعؼ إلي األساليب والمداخؿ التدريسية 

طرؽ  المستخدمة في التدريس ليؤالء الطالب، لذا فاف األمر يستدعي التفكير في استخداـ
وأساليب تدريسية فاعمة تسيـ في تنمية التفكير الخططي لدى ىؤالء الطالب وبما يساعدىـ 
عمى التصرؼ الخططي السميـ طبقًا لمواقؼ المعب المختمفة، وىذا ما دعي الباحث إلي تقصي 
أثر استخداـ استراتيجية التعمـ لإلتقاف عمى تنمية التفكير الخططي في الكرة الطائرة لدي 

 الفرقة األولي بكمية التربية الرياضية بجامعة سوىاج. طالب
 هدف البحث:

تنمية التفكير الخططي في الكرة الطائرة لدي طالب الفرقة األولي  ييدؼ البحث الحالي إلى:
 بكمية التربية الرياضية بجامعو سوىاج وذلؾ مف خالؿ استخداـ استراتيجية التعمـ لإلتقاف.

 :البحث سؤال

حالي إلي اإلجابة عف السؤاؿ التالي: ما اثر استخداـ استراتيجية التعمـ يسعي البحث ال
لإلتقاف عمى تنمية التفكير الخططي في الكرة الطائرة لدي طالب الفرقة األولي بكمية التربية 

 الرياضية جامعة سوىاج؟



 م0202 أبريل(    7عدد  )                                               أثـر استخـــدام استراتيجية التعلم لإلتقــان 

Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)  9 -الصفحة - 

 

 فرض البحث : 

عند  "يوجد فرؽ داؿ إحصائياً  : التاليالحالي اختبار صحة الفرض  البحثحاوؿ ي
بيف متوسطي درجات طالب مجموعة البحث قبؿ استخداـ إستراتيجية التعمـ  (50,5)مستوى

لإلتقاف وبعدىا في اختبار التفكير الخططي المرتبط بالميارات األساسية في الكرة الطائرة 
 لصالح التطبيؽ البعدي".

 أهمية البحث :

 : تياآل البحث الحالي في تكمف أىمية
يقدـ ىذا البحث نموذجا تطبيقيًا لكيفية استخداـ استراتيجية التعمـ لإلتقاف في تنمية  -8

التفكير الخططي في الكرة الطائرة مما قد يساعد المعمميف والمدربيف عمى تطبيؽ ىذا 
األسموب أثناء تعميميـ لمكرة الطائرة، األمر الذي يصؿ فيو المتعمموف إلي مستوي 

 تفكير الخططي أثناء سير المباريات.اإلتقاف في ال
يمكف االستفادة مف استخداـ استراتيجية التعمـ لإلتقاف في البحث الحالي وذلؾ مف خالؿ  -2

 تطبيقيا في برنامج إعداد معمـ التربية الرياضية بكميات التربية الرياضية.
الذي تـ تصميمو في البحث الحالي في  يمكف االستفادة مف اختبار التفكير الخططي -4

 تقويـ مستوي التفكير الخططي لالعبي الكرة الطائرة
 حدود البحث :

 أقتصر البحث الحالي عمى الحدود التالية :
مجموعة مف طالب الفرقة األولي ) ذكور فقط ( بكمية التربية الرياضية جامعة سوىاج  -8

 ـ.2587/ 2580لمعاـ الدراسي 
الطائرة لطالب الفرقة األولي بكمية التربية الرياضية جامعة سوىاج  تدريس مقرر الكرة -2

 باستخداـ استراتيجية التعمـ لإلتقاف.
التمرير مف  –قياس التفكير الخططي المرتبط بالميارات األساسية ) اإلرساؿ مف أعمي  -4

  أعمي ( لدي طالب الفرقة األولي بكمية التربية الرياضية جامعة سوىاج.
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  :البحثمصطلحات 
 التعلم اإلتقاني:

مجموعة مف األفكار والممارسات "  " التعمـ لإلتقاف بأنوBlook , Andersonيعرؼ " 
التعميمية المتعددة، ومجموعة مف إجراءات التعميـ والتقويـ، تيدؼ إلى تحسيف التعميـ المقدـ 

 ويتطمب ىذا التعمـ، معظميـ إلى مستوى إتقاف المادة التعميمية لمطمبة حتى يصموا جميعيـ أو
وجود وحدات تعميمية صغيرة، منظمة تنظيمًا متتابعًا، وبأىداؼ محددة ، ومستويات متعددة 
األداء، وتدريس مبدئي جماعي، واختبارات تكوينية وتجميعية، وتصحيحات لمتعمـ فردية أو 

    (Blook,Anderson,1975:18) ".جماعية
ريقة مف طرؽ تفريد التعميـ وعمي المعمـ أف ويعرفو جابر عبدالحميد بأنو "عبارة عف ط

يكوف لدية توقعات عالية مف جميع المتعمميف وتوقعات أعمي مف بعضيـ، وينبغي عمي 
 8999، دجابر عبد الحمي)المعمـ أف يريد لجميع الطالب أف يحققوا مستوي جيد متفؽ عمية".

:217). 
ويقصد بالتعمـ لإلتقاف البحث الحالي أنو " تمؾ اإلجراءات والممارسات التعميمية التي 
تيدؼ إلي تحسيف التعميـ المقدـ لطالب مجموعة البحث حتى يصموا جميعيـ أو معظميـ إلي 
مستوي أداء محدد سمفًا لمميارات األساسية في الكرة الطائرة والتفكير الخططي السميـ في 

خالؿ الوحدات التعميمية التي تـ تخطيطيا وتنظيميا في ضوء استراتيجية  منافساتيا مف
."  التعمـ لإلتقاف وفؽ نموذج بمـو

 استراتيجية التعلم لإلتقان:

يعرفيا احمد سالـ أنيا "تقنية لتدريس مادة تعميمية متسمسمة عمى نحو ىرمي حيث تكوف \
ي كؿ منيا في حصة واحدة أو في عدة المادة التعميمية المراد تعمميا مجزأة إلي وحدات تعط

حصص ويعطي الطالب اختبارا في نياية الوحدة ، فإذا لـ يصموا إلي درجة التمكف مف األداء 
% فأكثر( يزودوف بوقت وتدريس إضافييف حتى يصبحوا قادريف عمى الوصوؿ 10المطموب )

 (846:2556، حمد سالـأ إلي درجة إتقاف الميارات األساسية".)
إستراتيجية التعمـ لإلتقاف في البحث الحالي أنيا "نوع مف التعمـ الفردي يتيح ويقصد ب

لمطالب مجموعة البحث أثناء دراستيـ لموحدات الدراسية التي تقدـ ليـ باستخداـ استراتيجية 
التعمـ لإلتقاف، التمكف مف أداء الميارات األساسية لمكرة الطائرة واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا 



 م0202 أبريل(    7عدد  )                                               أثـر استخـــدام استراتيجية التعلم لإلتقــان 

Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)  00 -الصفحة - 

 

%( وذلؾ مف خالؿ إتاحة 10اقؼ المعب المتغيرة أثناء المنافسات بنسبة ال تقؿ عف) لمو 
 الفرصة والوقت الكافي لكؿ طالب لمتعمـ حسب قدرتو وسرعتو واستعداده".

 التفكير الخططي:

"أنو عممية عقمية موجية التخاذ قرار مناسب في أثناء  (04: 2550يعرفو مفتي إبراىيـ)
 وقؼ المشيود".المنافسات وفقًا لمم

، التفكير الخططي "أنو ذلؾ النوع مف التفكير (821،829: 8992ويعرؼ محمد عالوى)
الذي يقوـ بو الفرد الرياضي في أثناء عممية التعمـ الخططي وفي إثناء المنافسات الرياضية 

 والذي يتأسس عمية االستجابات المتعددة لمفرد الرياضي".
البحث الحالي "أنو تمؾ العمميات العقمية التي توجو استجابات  ويقصد بالتفكير الخططي

طالب مجموعة البحث التخاذ القرارات المناسبة التي تمكنيـ مف حسف التصرؼ في مختمؼ 
المواقؼ المتعددة والمتغيرة أثناء منافسات الكرة الطائرة ويقاس باختبار التفكير الخططي الذي 

 تـ إعداده في تمؾ الدراسة".
 ة البحث :عين

تـ اختيار العينة الفعمية إلجراء تجربة البحث بالطريقة العشوائية مف طالب الفرقة األولي  
 ( طالبًا. 65بكمية التربية الرياضية بجامعة سوىاج ، وقد بمغ عددىـ )

 :منهج البحث 

واستخدـ  اقتضت طبيعة البحث الحالي استخداـ المنيج التجريبي ذي المجموعة الواحدة،
احث طريقة القياس القبمي والبعدي لممتغير التابع ) التفكير الخططي ( لدي طالب عينة الب

 البحث.
 مواد وأدوات البحث :

 لإلجابة عف سؤاؿ البحث والتحقؽ مف صحة فرضو تـ إعداد مواد وأدوات البحث التالية 
 الوحدات الدراسية وفقًا الستراتيجية التعمـ لإلتقاف. -8
 تنفيذ الوحدات التعميمية المقترحة.دليؿ إرشادي لممعمـ ل -2
 اخزجبر انزفكيز انخططي انًزرجط ثبنًٓبراد األطبطيخ في انكزح انطبئزح ليذ انجحث. -4
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 إجراءات البحث:
 :البحثمواد  إعداد: أوال 

 استراتيجية التعمـ لإلتقاف: باستخداـ ةالمقترح الوحدات التعميمة -8
باستخداـ استراتيجية التعمـ لإلتقاف في تدريس  المقترحةإلعداد محتوي الوحدات التعميمية 

مقرر الكرة الطائرة لطالب الفرقة األولي بكمية التربية الرياضية بسوىاج تـ إتباع الخطوات 
 التالية:

 الوحدات التعميمية المقترحة في إعدادىا: التي استندت إلييا فمسفةالتحديد  -8
حة في ضوء استراتيجية التعمـ لإلتقاف، باعتبارىا تـ إعداد الوحدات التعميمية المقتر  

مدخاًل تعميميًا يعتمد عمي تقسيـ المحتوي التعميمي لمقرر الكرة الطائرة لطالب الفرقة األولي 
بكمية التربية الرياضية جامعة سوىاج إلي وحدات تعميمية صغيرة ، وتحتوي كؿ وحدة تعميمية 

ب مف درس إلي الذي يميو إال بعد اجتيازه اختبارًا عمي مجموعة مف الدروس وال ينتقؿ الطال
 %( عمي األقؿ .  15في نياية الدرس محققًا مستوي إتقاف )

 تحديد األىداؼ العامة لموحدات التعميمية المقترحة: -2
لكي تكوف العممية التعميمة عماًل عمميًا منظمًا وناجحًا ينبغي أف تكوف موجية نحو تحقيؽ 

ة، ويعد وضوح األىداؼ ودقتيا ضمانًا لتوجيو عممية التعمـ والتعمـ أىداؼ محددة ومقبول
بطريقة عممية منظمة، وذلؾ باعتبارىا أوؿ المدخالت في أي برنامج أو وحدات تعميمة فعالة، 
وعنصرًا رئيسًا مف عناصر المنيج المدرسي، التي بدونيا تصبح عممية التعميـ والتعمـ 

ت أىداؼ الوحدات التعميمية بدقة ووضوح ساعد ذلؾ عمي ارتجالية غير ىادفة، وكمما تحدد
اختيار المحتوي والطرؽ والوسائؿ التي تعمؿ عمي تحقيؽ ىذه األىداؼ، كما أف ذلؾ يساعد 
عمي اختيار أساليب التقويـ ووسائمو التي يمكف بواسطتيا معرفة مدي تحقؽ األىداؼ 

 (.2551الموضوعة.)إبراىيـ البرعي، ميالد عقيمة،
تـ تحديد األىداؼ الخاصة بالوحدات التعميمية وصياغتيا  في صورة أىداؼ معرفية وقد 

وأىداؼ ميارية وأىداؼ وجدانية موزعة عمي كؿ درس مف الدروس ، وقد التـز الباحث 
بالشروط الخاصة بصياغة تمؾ األىداؼ الموضحة بالعديد مف المراجع العممية، محمد 

(، حممي 8997(، عايش زيتوف)8998راىيـ بسيوني)(، إب8995الحماحمي، وأميف الخولي)
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(، 8991(، ناىد سعد، نيممي رمزي)8991(، حسف شحاتة)8997الوكيؿ، ومحمد المفتي )
 (. 2550(؛ حسف سالمة)2558(، عمي مدكور)2555مجدي عزيز)

 الوحدات التعميمية المقترحة: محتويتحديد  -4
في ضوء األىداؼ السابؽ تحديدىا، واشتمؿ تـ اختيار محتوي الوحدات التعميمية المقترحة 

 محتوي تمؾ الوحدات عمي جانبيف:
الجانب العممي: واشتمؿ عمي تمرينات بدنية شاممة وتمرينات خاصة لتنمية بعض مكونات  -أ

المياقة البدنية ، وتدريبات نوعية لتنمية التفكير الخططي في الكرة الطائرة لدي طالب 
 ة الرياضية بجامعة سوىاج.الفرقة األولي بكمية التربي

الجانب النظري: وىو خاص بالمعارؼ والمعمومات والمفاىيـ المرتبطة بالميارات الحركية   -ب
األساسية في الكرة الطائرة، والتي يمكف أف تسيـ في تنمية التفكير الخططي لدي طالب 

 الفرقة األولي بكمية التربية الرياضية بجامعة سوىاج. 
 لوحدات التعميمية المقترحة:تنظيـ محتوي ا -6

بعد اختيار محتوي الوحدات التعميمية تـ ترتيب وتنظيـ ىذا المحتوي وما تضمنو مف 
خبرات تعميمية في أربع وحدات أساسية، وتـ تقسيـ كؿ وحدة إلي عدد مف الدروس بحيث 
ر يخصص لكؿ درس محاضرة أو محاضرتاف وذلؾ طبقًا لمخطة الزمنية المقترحة لتدريس مقر 

 الكرة الطائرة لطالب الفرقة األولي بكمية التربية الرياضية بجامعة سوىاج.
 تحديد أنشطة التعميـ والتعمـ: -0

زودت الوحدات المقترحة بالعديد مف أنشطة التعميـ والتعمـ التي يقـو بيا المعمـ والطالب 
 –الحوار والمناقشة  –لتحقيؽ األىداؼ المرجوة، وتمثمت ىذه األنشطة في : الشرح النظري 

عرض بعض الصور والرسوـ التي تمقي  –التدريبات التطبيقية  –التدريبات والنماذج العممية 
 بمزيد مف الضوء عمي موضوعات الوحدات التعميمية المقترحة 

 تحديد الوسائؿ واألدوات التعميمة:-7
عميمية والتي تـ تضمنت الوحدات التعميمية المقترحة مجموعة مف الوسائؿ واألدوات الت

صور  –استخداميا طبقًا لطبيعة كؿ درس أو نشاط واشتممت عمي: السبورة الطباشيرية 
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 –صحؼ الحائط  –النموذج العممي  –فوتوغرافية ورسـو تخدـ محتوي الوحدات التعميمية 
 كرات طائرة  –كرات طبية  –حباؿ  –مقاعد سويدية 

 الوحدات التعميمية المقترحة:تحديد أساليب تقويـ تعمـ الطالب في  -6
 تـ استخداـ نوعيف مف التقويـ في الوحدات التعميمية ىما:

 التقويـ البنائي وتمثؿ ذلؾ في: -أ
 االختبارات العممية التي تمي كؿ درس مف دروس الوحدات التعميمية. -
تسبوه المالحظة المنظمة لسموؾ الطالب في مواقؼ تعميمية يتـ فييا الحكـ عمي مدي ما اك -

 مف ميارات وقدرات خططية تضمنتيا الوحدات التعميمية المقترحة.
 األسئمة والمناقشات التي تمي كؿ درس مف دروس الوحدات التعميمية. -
التقويـ الختامي: وتمثؿ ذلؾ في اختبارات التفكير الخططي في الكرة الطائرة التي تـ  -ب

 المقترحة. تطبيقيا بعد انتياء مف تطبيؽ الوحدات التعميمية
 ضبط الوحدات التعميمية والتأكد مف صالحيتيا: -1 

بعد إعداد الوحدات التعميمية المقترحة في صورتيا األولية، تـ عرضيا عمي مجموعة مف 
السادة المحكميف ضمت متخصصيف في المناىج وطرؽ التدريس بكميات التربية ومتخصصيف 

حيتيا لمتطبيؽ عمي عينة البحث، وبعد إجراء بكميات التربية الرياضية، وذلؾ لمتأكد مف صال
التعديالت التي أشار إلييا السادة المحكموف ، قاـ الباحث بتطبيؽ درس مف دروس الوحدات 
المقترحة لمجموعة استطالعية مف طالب الفرقة األولي بكمية التربية الرياضية بجامعة 

ييا الوحدات التعميمية، سوىاج، ولوحظ تجاوب الطالب وتفيميـ لمخطوات التي تسير عم
لمتطبيؽ  اوبذلؾ تكوف الوحدات التعميمية قد أخذت الصورة النيائية وتـ التأكد مف صالحيتي

 عمي عينة البحث األساسية.
 دليؿ المعمـ في الوحدات التعميمية المقترحة: -2

تطمب تطبيؽ الوحدات التعميمية المقترحة إعداد دليؿ إرشادي لممعمـ يحتوي عمي صورة 
 متكاممة لدور كؿ مف المعمـ والطالب أثناء عممية التدريس، واشتمؿ ىذا الدليؿ عمي:

مقدمة عف الوحدات: بيف فييا الباحث أىمية التعمـ لإلتقاف والموضوعات التي تتناوليا تمؾ -أ
 الوحدات التعميمة المقترحة.
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 األىداؼ العامة لموحدات التعميمية استراتيجية التعمـ لإلتقاف. -ب
 التخطيط لتدريس كؿ درس مف دروس الوحدات التعميمية. -ج

وقد تـ عرض الدليؿ في صورتو األولية عمي مجموعة مف السادة المحكميف الذيف سبؽ 
ليـ االطالع عمي الوحدات المقترحة بيدؼ معرفة أرائييـ ومالحظاتيـ حوؿ مدي كفاية 

استراتيجية التعمـ لإلتقاف، وقد محتواىا، وما تتضمنو مف أنشطة تعميمية، ومدي توافقيا مع 
اجمع السادة المحكموف عؿ صالحية ىذا الدليؿ وكفايتو لموحدات التعميمية المقترحة، بذلؾ 

 يكوف الدليؿ قد اخذ صورتو النيائية.
 اختبار التفكير الخططي في الكرة الطائرة : -4

لي بكمية التربية الرياضية إلعداد اختبار التفكير الخططي في الكرة الطائرة لطالب الفرقة األو 
 بجامعة سوىاج قاـ الباحث بالخطوات التالية:

 تحديد اليدؼ مف االختبار:-أ
ييدؼ االختبار إلي قياس مستوي التفكير الخططي في الكرة الطائرة لدي طالب الفرقة  

 األولي بكمية التربية الرياضية بجامعة سوىاج.
 االختبار:تحديد المستويات التي يقيسيا  -ب

اقتصر قياس التفكير الخططي في الكرة الطائرة لدي طالب مجموعة البحث في ىذا 
 االختبار عمي التفكير الخططي المرتبط بأداء الميارات التالية:

 التمرير مف اعمي( –) اإلرساؿ مف اعمي 
 تحديد نظاـ تقدير الدرجات: -ج

والتشكيالت اليجومية المرتبط بميارة ( موقفًا لمواقؼ المعب التنافسية 61تضمف االختبار)
( موقفًا، ويحتوي 26( موقفًا، وميارة التمرير مف اعمي بواقع )26اإلرساؿ مف اعمي بواقع )

كؿ موقؼ عمي ثالث اختيارات، ويتحصؿ الطالب عمي ثالث درجات لالختيار األوؿ ، ودرجتاف 
( 866الدرجة العظمي لالختبار )لالختيار الثاني، ودرجة واحدة لألخيار الثالث، وبذلؾ تكوف 

 درجة.
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 عرض الصورة األولية لالختبار عمي مجموعة مف المحكميف:  -د
بعد إعداد االختبار في صورتو المبدئية تـ عرضة عمي مجموعة مف المحكميف الذيف سبؽ 

 ليـ االطالع عمي الوحدات التعميمية المقترحة ودليؿ المعمـ بغرض التعرؼ عمي األتي:
 تعميمات االختبار. وضوح -
 صالحية كؿ موقؼ لقياس ما وضع لقياسو. -
 مالءمة االختبار لمستوي طالب عينة البحث. -

وقد اتفؽ المحكموف عمي وضوح تعميمات االختبار وصالحية كؿ موقؼ لقياس ما وضع 
لقياسو، وقد ابدي المحكموف بعض التعديالت بشاف إعادة صياغة بعض المواقؼ، وبعد 

عديالت التي راءىا المحكموف أصبح االختبار قاباًل لمتطبيؽ في التجربة االستطالعية إجراء الت
 لحساب صدقو وثباتو. 

 الدراسة االستطالعية لحساب صدؽ وثبات اختبار التفكير الخططي في الكرة الطائرة: 
تـ تطبيؽ االختبار عمي نفس مجموعة الطالب الذيف اجري عمييـ الدراسة االستطالعية 

 ختبارات الميارية وذلؾ بيدؼ حساب ما يمي:لال
 صدؽ االختبار: -أ

 :مامف الصدؽ ى نوعافاعتمد الباحث في حساب صدؽ االختبار عمي 
 الصدؽ الظاىري أو الصدؽ المنطقي: -8

لمتأكد مف الصدؽ المنطقي لالختبار تـ عرضو عمي مجموعة مف السادة المحكميف 
المتخصصيف مف أعضاء ىيئو التدريس بكميات التربية الرياضية الذيف اقروا بصالحيتي  

 لمتطبيؽ عمي عينة البحث. 
 صدؽ التمايز: -2

تيف التفكير الخططي عمي مجموع اختبارعف طريؽ تطبيؽ  التمايزتـ حساب صدؽ  
مف خارج عيف البحث وليـ نفس مواصفات العيف األصمية لمتأكد مف صدؽ  باً ( طال25قواميا)
عمي التمييز بيف المستويات المختمفة لطالب المجموعتيف المميزة وغير المميزة،  االختبار

 وذلؾ كما يوضحيا الجدوؿ التالي :
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دالنخ انفزق ثيٍ انطالة انًًيشيٍ ٔغيز انًًيشيٍ الخزجبر انزفكيز انخططي ليذ  (9جذٔل)

 انجحث

 االخزجبر

 انًجًٕعخ انًًيشح انًجًٕعخ غيز انًًيشح
انفزق ثيٍ 

 انًزٕططبد

 ليًخ

 )د(
 انًزٕطط

 انحظبثي

االَحزاف 

 انًعيبري

 انًزٕطط

 انحظبثي

 االَحزاف

 انًعيبري

 98.55 ..11 .211 19.24 .2.4 4... انزفكيز انخططي

 2.22( =  5.50قيمو )ت( الجدولية عند مستوي داللو )
 ( بيف المجموعة5.50( وجود فروؽ دالة إحصائية عند مستوى ) 2يتضح مف جدوؿ )

قيد البحث لصالح المجموعة المميزة  الختبار التفكير الخططيالمميزة والمجموعة المميزة  غير
 المستخدـ. االختبارمما يدؿ عمى صدؽ 

 : اختبار التفكير الخططيثبات  -ب
طريقة تطبيؽ  باستخداـ الختبار التفكير الخططيقاـ الباحث بحساب معامؿ الثبات 

عادة االختبار عمي  بتطبيقيووذلؾ  ويتـ التحقؽ مف ثبات ىحت   test – retest تطبيقو وا 
 ثباتومف نفس مجتمع البحث ومف خارج عينة البحث لمتحقؽ مف  طالب(  25عينة قواميا )

بيف التطبيقيف لحساب  االرتباط وتـ حساب معامؿ  أياـ( 6)بعد  االختبار إعادة تطبيؽوتـ ، 
 والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ : لالختبارمعامؿ الثبات 

ٔحظبة يعبيم انثجبد يعبيم االررجبط ثيٍ انزطجيك األٔل ٔانزطجيك انثبَي انفزق  (3جذٔل )

 انزفكيز انخططي ليذ انجحث الخزجبر
 يعبيم انثجبد يعبيم االررجبط االخزجبر

 ,282 ,298 انزفكيز انخططي

 5.06( =  5.50( الجدولية عند مستوى داللة ) تقيمة ) 
 فيداؿ إحصائيًا بيف كؿ مف درجات عينة البحث  ارتباط( وجود 4يتضح مف جدوؿ )

لدي عينة التقنيف عند  قيد البحث اختبار التفكير الخططيالثاني في التطبيؽ التطبيؽ األوؿ و 
 ( مما يشير إلي ثبات االختبار وصالحيتي عمي عينة البحث األصمية.5.50مستوي داللة )

 الدراسة التجريبية:
جراء التعديالت  ،لمواد وأدوات البحث االستطالعية إجراءات الدراسةمف  االنتياءبعد  -8 وا 

 وصالحة أصبحت مواد وأدوات البحث جاىزة ،إحصائياً  أدوات البحثالالزمة وضبط 
 بكمية التربية الرياضية ياألول الفرقة عينة البحث األساسية مف طالبلمتطبيؽ عمي 

 بجامعة سوىاج وقد سارت الدراسة التجريبية وفؽ الخطوات التالية:
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 اليدؼ مف تجربة البحث : -8
ى:أثر استخداـ استراتيجية التعمـ لإلتقاف عمي عم التعرؼ الحالي البحث تجربة ىدفت

تنمية التفكير الخططي في الكرة الطائرة لدي طالب عيف البحث بالفرقة األولي بكمية التربية 
 الرياضية بجامعو سوىاج.

 :المستخدـالتصميـ التجريبي  -2
الختبار التفكير ب القياس القبمي والبعدي عمي أسمو  أعتمد التصميـ التجريبي المستخدـ

ى بكمية التربية األول لطالب عينة البحث بالفرقةلمميارات األساسية في الكرة الطائرة  الخططي
 .الرياضية

 متغيرات البحث وأساليب ضبطيا: -4
ىو استخداـ استراتيجية  واحدا تجريبياً  اً متغير  البحث تجربة تضمنت:التجريبي المتغير -أ 

التعمـ لإلتقاف في تدريس مقرر الكرة الطائرة لطالب الفرقة األولي بكمية التربية الرياضية 
 بجامعة سوىاج. 

متغيرًا تابعًا واحدًا ىو التفكير الخططي في الكرة  البحث تجربة تضمنت :التابعة المتغيرات -ب
 الطائرة.

 غير التجريبية:متغيرات ال -ج
 : يمي كما البحث نتائج عمى تؤثر أف يمكف التي غير التجريبية المتغيرات ضبط تـ
 لطالب مجموعة  الزمني العمر تقارب اختيار عينة البحث عند روعي : الزمني العمر

بيف  البحث مجموعة أعمار تراوحتو  لإلعادة، وفالباق الطالب استبعادتـ  قدوف ،البحث
، كما تـ ضبط متغيرى الزمني العمر متغير تـ ضبط قد يكوف وبذلؾ ( سنة ،81،89)

 (6الطوؿ والوزف وذلؾ كما ىو موضح  بجدوؿ)
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 رجبَض انعيُخ (.جذٔل )
 و

 إلحصبئيخاانًعبنجبد            

 انًزـغـيزاد

ٔحذح 

 انميبص

انًزٕطط 

 انحظبثي
 انٕطيط

االَحزاف 

 انًعيبري

يعبيم 

 االنزٕاء

يعبيم 

 انزفهطح

 

1 
يعذالد 

 انًُٕ

 1.14 9.12 3.55 4..15 15.44 طُخ انشيُي انعًز

 9..1 .98 18.. 189.31 183.29 طى انطٕل

 انٕسٌ
 4.42 .59 9.19 23.19 29.12 كجى

 ( 6يوضح جدوؿ )عينة البحث في متغيرات السف والطوؿ والوزف حيث تراوحت  اعتدالية
( مما يشير إلى تجانس عينة البحث وأف 4والتفمطح ما بيف )+  االلتواءمعامالت 

 في المتغيرات المختارة. اعتدالياالدرجات موزعة توزيعًا 
 لتحقيؽ الضبط التجريبي في تجربة البحث الحالي  : البحث ومكاف الفيزيقية المتغيرات

في  ايايتيوحتى نالوحدات التعميمية روعي أف يتـ التدريس لمجموعة البحث مف بداية 
 كمية التربية الرياضية بجامعة سوىاج.ممعب الكرة الطائرة ب ىو مكاف واحد

 بنفسو، حيث ينتدب لتدريس مقرر  القائـ بالتدريس: قاـ الباحث بتطبيؽ تجربة البحث
  الكرة الطائرة لطالب الفرقة األولي بكمية التربية بجامعة سوىاج.

 اإلجراءات العممية لتنفيذ تجربة البحث: 
 تجربة البحث : تطبيق 

 82/4/2586( أسابيع تقريبًا ، حيث بدأت في الفترة مف 1استغرؽ تطبيؽ تجربة البحث )
 ـ ، واشتممت تمؾ الفترة عمى القياسيف القبمي والبعدي ألداة البحث.88/0/2586حتى 

 نتائج الدراسة التجريبية:
"يوجد فرؽ داؿ  النتائج الخاصة باختبار صحة فرض البحث الذي ينص عمى أنة:

بيف متوسطي درجات طالب مجموعة البحث قبؿ استخداـ  (50,5)عند مستوى إحصائياً 
إستراتيجية التعمـ لإلتقاف وبعدىا في اختبار التفكير الخططي المرتبط بالميارات األساسية في 

 الكرة الطائرة لصالح التطبيؽ البعدي".
لدرجات  المعياري واالنحراؼ الحسابي المتوسط تـ حساب الفرض ىذا صحة والختبار 

الختبار التفكير الخططي المرتبط  والبعديالطالب مجموعة البحث في القياسيف القبمي 
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لحساب داللة الفروؽ  "ت" تطبيؽ اختبار ثـ بالميارات األساسية في الكرة الطائرة قيد البحث،
 ( ىذه النتائج.0بيف متوسطيف مرتبطيف، ويوضح جدوؿ )

دالنخ انفزق ثيٍ يزٕططي درجبد طالة يجًٕعخ انجحث في انزطجيميٍ انمجهي  (9جـــذٔل )

 الخزجبر انزفكيز انخططي نهًٓبراد األطبطيخ في انكزح انطبئزح  ٔانجعذي

 االخزجبر

 انميبص انجعذي انميبص انمجهي

درجخ 

 انحزيخ

 ليًخ "د"
انذالنخ 

 عُذ

يظزٕٖ 

4.49 

َظجخ 

انزحظٍ 

% 

 

 انًزٕطط

 انحظبثي

 االَحزاف

 انًعيبري

انًزٕطط 

 انحظبثي

االَحزاف 

 انًعيبري
انجذٔن

 يخ

انًحظٕ

 ثخ

انزفكيز 

 انخططي
2.34 1.19 

12.5

9 
1.34 32 

9.1

3 

.8.9

. 
 دانخ

53.1

9 

 ( ما يمي:0يتضح مف نتائج جدوؿ )
( بيف متوسطي درجات طالب مجموعة 50,5وجود فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى )

الختبار التفكير الخططي لمميارات األساسية في الكرة  والبعديالبحث في التطبيقيف القبمي 
(، وىي اكبر مف  66.26الطائرة لصالح القياس البعدي، حيث بمغت قيمة "ت" المحسوبة  )

ا بمغت نسبة التحسف ( كم49( ودرجة حرية )50,5عند مستوي داللة ) الجدوليةقيمة  "ت " 
 %( . 14.80في التفكير الخططي لدي طالب مجموعة البحث)

 :وتفسيرهانتائج ال مناقشة

 -(، وجود فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطي درجات الطالب0يتضح مف نتائج جدوؿ )
التعمـ لإلتقاف في تدريس مقرر الكرة الطائرة  استراتيجيةقبؿ استخداـ  –مجموعة البحث 

لطالب الفرقة األولي بكمية التربية الرياضية بجامعة سوىاج وبعدىا في اختبار التفكير 
الخططي المرتبط بالميارات األساسية في الكرة الطائرة قيد البحث لصالح التطبيؽ البعدي، 

التعمـ لإلتقاف عمي مستوي التفكير  ةاستراتيجيويعزي الباحث التأثير االيجابي باستخداـ 
الخططي لدي طالب مجموعة البحث ، والذي أظيرت نتائج القياس البعدي الختبار التفكير 

 الخططي في الكرة الطائرة إلي ما يمي.
%(، ألداء الطالب في الميارات 10أف تحديد مستوي إتقاف متوقع بنسبة ال تقؿ عف)  -8

األساسية لمكرة الطائرة التي استيدفيا البحث باعتباره أحد متطمبات التعمـ لإلتقاف، ساعد 
الطالب لف يركز جزء كبير مف عممياتو التفكيرية في خطط المعب المختمفة، كما ساىـ في 
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رية وتوجيييا لخدمة األداء الخططي، وىذا يتفؽ مع ما ذكره محمد شحذ قواه الفك
(،ً انو كمما ارتفع مستوي أداء الالعب لمميارات الحركية استطاع 824:2552عالوي)

تركيز الجزء األكبر مف عممياتو التفكيرية في خطط المعب المختمفة وحشد قواه الفكرية 
ما ذكره عصاـ عبد  وتوجيييا لخدمة األداء الخططي، كما يتفؽ مع

(، أف اإلعداد الخططي ىو محصمة تطوير حالو الفرد البدنية  ً 46:8992الخالؽ)
والمياريو والعقمية وتطبيقيا في ترابط وتكامؿ لممساعدة في اتخاذ القرار والتصرؼ 
المناسب في مواقؼ المنافسة المختمفة وفي حدود قانوف المعبًة، كما يشير مفتي 

إلي أف آلية األداء المياري توفر تفكير الالعب وتركيزه في  (، ً 289:2558حماد)
 متطمبات األداء الخططي. 

أف جعؿ معظـ الطالب يصموف إلي درجة عالية مف اإلتقاف التاـ لمميارات األساسية في  -2
الكرة الطائرة باعتباره أحد متطمبات التعمـ لإلتقاف، جعؿ التبايف بينيـ قمياًل مما ساعدىـ 

نتظاـ بطريقة صحيحة إلتماـ التغييرات في التكوينات اليجومية والدفاعية، وذلؾ عمي اال 
 باعتبارىا أحد قدرات التفكير الخططي في الكرة الطائرة.

أف وصوؿ الطالب لمستوي عاؿ مف اإلتقاف لمميارات األساسية في الكرة الطائرة بنسبة ال  -4
اجبات الخططية التي تتطمبيا %(، ساعده عمي إيجاد الحؿ الحركي لمو 10تقؿ عف) 

مواقؼ المعب المختمفة ، حيث إف التصرؼ الخططي ما ىو إال نتائج عمميات نفس حركية 
 معقدة تتـ عمي ثالث مراحؿ احدىا الحؿ الحركي لمواجب الخططي.

أٌ رٕفيز انٕلذ انالسو نهزعهى طجمبً إليكبَبد كم طبنت ٔصٕالً نًظزٕي اإلرمبٌ انزبو  -6

طيخ نهكزح انطبئزح ، ٔرشٔيذِ ثبنًعبرف ٔانًعهٕيبد انًزعهمخ ثزهك نهًٓبراد األطب

انًٓبراد ثبعزجبرِ أحذ يزطهجبد انزعهى نإلرمبٌ،  ٔفزد رصيذا يٍ انخجزاد نذي 

انطبنت طبعذرّ  انزفكيز انخططي انظهيى، ٔفي ْذا انصذد يشيز يحًذ عالٔي 

ت في يخزهف انًٕالف (، إني أٌ انخجزاد انظبثمخ انزي اكزظجٓب انالع 92:1229)

أثُبء انًُبفظبد انزيبضيخ رعًم عهي رٕفيز انكثيز يٍ انعًهيبد انزفكيزيخ نزُظيى أدائّ 

نهًٓبراد انحزكيخ ٔإرمبَٓب أثُبء انًُبفظخ ٔرٕجيّ كم عًهيبرّ انزفكيزيخ إني انُٕاحي 

 انخططيخ. 
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 توصيات البحث:

 ي الباحث باالتي:في ضوء النتائج التي توصؿ إلييا البحث الحالي يوص
إعادة صياغة وتنظيـ وحدات مقرر أساسيات الكرة الطائرة لطالب الفرقة األولي بكمية  -8

التعمـ لإلتقاف، بحيث تتاح الفرصة  الستراتيجيةالتربية الرياضية بجامعة سوىاج وفقًا 
 لمطالب لمتعمـ حسب سرعتو الذاتية وبما يراعي الفروؽ الفردية بيف الطالب.

تماـ بالتعمـ لإلتقاف كأحدي االستراتيجيات التدريسية في مجاؿ تعميـ الكرة الطائرة ، االى -2
 والذي يمكف مف خاللو مواجو الفروؽ الفردية بيف المتعمميف.

تدريب طالب شعبة التدريس بكميات التربية الرياضية عمي تحضير دروسيـ وفقًا   -4
 التدريس، والتربية العممية بالمدارسالتعمـ لإلتقاف مف خالؿ مقرر طرؽ  الستراتيجية
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  المراجع
مقترحة عمى تعمم المفاهيم  (: تأثير استخدام إستراتيجية8002ابراهيم البرعي قابيل، ميالد محمد عقيمة.)

في التربية البدنية ومدي بقاء أثرها لدي تالميذ الصف األول بالحمقة الثانية من التعميم األساسي 
بمدينة مصراتة بالجماهيرية العربية الميبية، المؤتمر العممي السنوي الدولي بقسم عمم النفس 

التطمعات (، المنعقد  –لتحديات الرياضي ، عمم النفس الرياضي وسوق العمل،) التجارب وا
، المجمة العممية لمتربية البدنية والرياضية، 8002أبريل  71بكمية التربية الرياضية لمبنين بالهرم،

 (، كمية التربية الرياضية لمبنين بالهرم، جامعة حموان.45العدد)
 (: المنهج وعناصره، القاهرة، دار المعارف.7337إبراهيم بسيوني عميرة.)

 (: أسس بناء كرة القدم الشاممة، القاهرة، المكتبة األكاديمية.7331هيم شعالن ، عمرو أبو المجد.)إبرا
(: التكوينات الخططية الدفاعية وتأثيرها عمى نتائج مباريات الكرة الطائرة ، 8000ايراهيم طة درويش.)

 رسالة ماجستير، كمية التربية الرياضية ، جامعة طنطا.
(: استخدام التدريبات الموقفية لتحسين التصرف الخططي لمضربة 8001السيد.) احمد المغاورى

 .الهجومية لناشئ الكرة الطائرة ، رسالة دكتوراه ، كمية التربية الرياضية ، جامعة بنها
 مكتبة الرشد.،  تكنولوجيا التعميم االلكتروني، القاهرة :(8005احمد محمد سالم.)

(: دراسة تحميمية لفاعمية الضرب الساحق وعالقتها بالتشكيالت 8004أسامة عبد الخالق محمد.)
الخططية الدفاعية لالعبي الكرة الطائرة في المستويات العميا ، رسالة ماجستير ، كمية التربية 

 الرياضية ، جامعة المنصورة.
(: تأثير استخدام التدريبات النوعية عمي مستوي األداء المهاري 8078أسماء عبد الرازق عبد الدايم.)

والقدرة عمي التفكير الخططي الهجومي لالعبي الكرة الطائرة، رسالة ماجستير، كمية التربية 
 الرياضية ، جامعة كفر الشيخ.

 ، القاهرة، دار الفكر العربي.التعمماستراتيجيات التدريس و (: 7333جابر عبد الحميد جابر.)
(: عالقة بعض جوانب األداء الخططي بنتائج المباريات في الكرة الطائرة، 7334جيهان محمد فؤاد.)

 رسالة ماجستير، كمية التربية الرياضية لمبنات ، جامعة الزقازيق.
مكتبة الدار العربية  (: المناهج الدراسية بين النظرية والتطبيق، القاهرة،7332حسن محمد شحاتة.)

 لمكتاب. 
(: االتجاهات الحديثة في تدريس الريا ضيات، القاهرة، دار الفجر لمنشر 8004حسن عمي سالمة.)

 والتوزيع.
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(: المناهج ، مفهومها، أسسها، عناصرها، تنظيماتها، القاهرة، 7331حممي الوكيل، محمد المفتي.)
 الكتاب الجامعي.

 سس تخطيط برامج التدريب الرياضي ، القاهرة ،  دار زهران .أ(: 7330حنفي محمود مختار.)
 دار الكتب الجامعي. ، العين ، مهارات التدريس الفعال: (8008زيد محمد الهويدي.)

عالم ،  القاهرة،  تعمم مهارات التدريس في عصر المعمومات: (8005صالح الدين عرفة محمود.)
 الكتب.

 أساليب تدريس العموم، عمان، دار الشروق لمنشر والتوزيع. (:7331ايش محمد زيتون.)ع
طرق التدريس العامة ومهارات التنفيذ وتخطيط عممية التدريس : (8007عبد السالم.) محمد عبد الرحمن

 دار المناهج لمنشر. ، ، عمان
ية، دار (: التدريب الرياضي ،النظريات والتطبيقات، اإلسكندر 7338عصام الدين عبد الخالق مصطفي.)

 المعارف.
 (: مناهج التربية أسسها وتطبيقاتها، القاهرة، دار الفكر العربي.8007عمي احمد مدكور.)

 : موسوعة المناهج التربوية، القاهرة، مكتبة االنجموا المصرية.(8000مجدي عزيز إبراهيم.)
ضية، القاهرة ، دار (: أسس بناء برامج التربية الريا7330محمد محمد الحماحمي، أمين أنور الخولي.)

 الفكر العربي.
 (: سيكولوجية التدريب والمنافسات، القاهرة، دار المعارف.7338محمد حسن عالوي.)

(: القياس في التربية الرياضية وعمم النفس 7331محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان.)
 الرياض ، القاهرة ،  دار الفكر العربي.

  نفس التدريب والمنافسة الرياضية ، القاهرة ، دار الفكر العربي.(: عمم 8008محمد حسن عالوي.)
تحصيل تالميذ المرحمة االبتدائية  ىاثر استخدام بموم التعمم لمتمكن عم: (7333رياض.) فتحيمرفت 

العدد الخامس عشر، الجزء  يوليو، جامعة أسيوط ، ،مجمة كمية التربية  ،في موضوع الكسور
  . 44 - 45، الثاني

تخطيط وتطبيق وقيادة، القاهرة، دار الفكر ‘ (: التدريب الرياضي الحديث8007ي إبراهيم حماد.)مفت
 العربي.

(: التدريب الرياضي الحديث ، تخطيط وتطبيق وقيادة ، القاهرة، دار الفكر 8004.)مفتي إبراهيم محمد
 .العربي

 لقاهرة، مركز الكتاب لمنشر.(: طرق تدريس في التربية الرياضية، ا7332ناهد سعد، نيممي رمزي.)
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