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 الممخص 
في تطوير اداء الطالبات لميارة الضرب  TPSييدف البحث الحالي الى التعرف عمى اثر استراتيجية 

( طالبة ، حيث تم 63الساحق بالكرة الطائرة حيث تم اختيار طالبات المرحمة الثالثة والبالغ عددىن )
تراتيجية المتبعة ق االسفوالضابطة تدرس و TPS تدرس وفق استراتيجية  تجريبيةتقسيمين الى مجموعتين 

لمميارة اما االداء ل االعتماد عمى اختبارات الدقة من قبل المدرسة ، وتم قياس مستوى دقة االداء من خال
الفني فتم تصوير االداء وعرضة عمى خبراء في الكرة الطائرة وبعد الحصول عمى النتائج تم معالجتيا 

تفوقت عمى  TPSية التي درست وفق استراتيجية احصائيا ومن خالل النتائج تبين ان المجموعة التجريب
 المجموعة الضابطة في االداء الفني والدقة لميارة الضرب الساحق.

 
 
 

 الكرة الطائرة،  الضرب الساحق،  TPSاستراتيجية الكممات المفتاحية : 
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Abstract 

The current research aims to identify the effect of the TPS strategy in the 
development of the students' performance of the smash skills of volleyball where 
the students of the third stage were selected ,totaling (30)female students . The 
30 students were divided into two experimental groups according to the TPS 
strategy and the control is measured according to the strategy followed by the 
teacher. Measuring the level of accuracy of performance by relying on the tests 
of accuracy of skill .As for  the performance of the technical performance was 
filmed and shown  to experts in volleyball . After obtaining the results, they  
were processed statistically and through the results , it has been shown that the 
experimental group studied according to the strategy of TPS exceeded the  
control group in the technical performance and accuracy of the skill of smash 
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    : المقدمة -4
 في واسعة تغييرات أحداث إلى أدى مما والعممي، التقني واالزدىار التطور من بمرحمة العالم يمر

 حميا يحتاج كثيرة مشكالت ظيور في سببا كانت النواحي، جميع في المعاصرة الحياة طبيعة

     . والتقدم التطور من المزيد
 وعمييا يتوقف نجاح العممية التربوية في إيصال المادة العممية لمطالب أىمية كبيرة لطرائق التدريسو 

إذ ال يمكن فصل الواحدة عن األخرى،  ذلك ألن عالقة الطريقة بالمادة العممية عالقة قوية ومتينة، وفشميا؛
فمكي تؤدي الطريقة وظيفتيا بنجاح يجب أن ترتبط بالمادة ارتباطًا وثيقًا إذ يصبح اإلنسان كاًل واحدًا ، ليذا 

، ويعد استعمال االستراتيجيات الحديثة الوسيمة ال يمكن عزل الطريقة عن المادة إذ تصبح قائمة بنفسيا  
وترجمتو بطريقو تكفل  التي تساعد عمى نقل ما يتضمنو المحتوى التعميمي من معرفو ومعمومات وميارات،

وأن أتباع االستراتيجية  لمطالب التفاعل مع المادة الدراسية والنشاطات المنيجية والمدرسين والطالب،
لمدرس والطالب عمى تحقيق األىداف التعميمية بيسر وسيولة، ومن ىذه المناسبة يساعد كال من ا

التي تقوم عمى  االستراتيجيات ىي استراتيجيات التعمم النشط التي تجعل من المتعمم محور العممية التعميمية،
ل وأن يكون تعمم الموقف التعميمي قائما بين الطرفين وبشك مشاركة المتعمم والمعمم في عممية التعمم،

فضال عن بقائيا لمدة طويمة في  وىذا يقود إلى اكتساب المتعمم لممعمومات والميارات بشكل فعال، مشترك،
واكسابو القدرة عمى تحميل  ويعمل التعمم النشط عمى تنمية ميارات التفكير عند المتعمم، ذاكرة المتعمم،

 وحل المشكالت التي تواجيو . المواقف،
شارك( احدى استراتيجيات التعمم النشط  –زاوج  -تترجم الى استراتيجية ) فكر والتي TPS استراتيجيةوتعد 

لكرة الطائرة احد وبما ان ا ،حيث يكون ليا فاعمية في عممية التعمم وضرورة استعماليا لرفع مستوى التعمم 
من  يمكن بقاعدة جماىيرية واسعة والن ميارة الضرب الساحق ميارة ىجومية تحظىااللعاب الجماعية التي 

 الباحثات ارتأت ليذه الميارةونتيجة لمضعف الواضح في اداء الطالبات خالليا الحصول عمى نقطة مباشرة 
 الكرة الطائرة . لميارة الضرب الساحق في في تطوير اداء الطالبات  TPS استراتيجيةالى استخدام 

ضعف واضح في اداء  ال حضتالمادة الكرة الطائرة وطرائق التدريس  تدريسيات الباحثاتمن خالل كون و 
تراعي  المتبعة في التدريس ال االستراتيجياتان اغمب  الى باإلضافةالطالبات لميارة الضرب الساحق 

وطرح االفكار  اآلراءقدرات وامكانيات المتعمم الفكرية وال تعطي دور لممجاميع التعاونية لالشتراك في 
يطمبو منو  بل ان الطالب يطبق دائما مافكرة جديدة تعبر عن راي مجموعة من الطالبات  إليجادن والتعاو 

 المعمم وىذه ىي مشكمو بحد ذاتيا وىذا يدعونا الى طرح سؤال واجب االجابة عنو
 التي تفعل من دور الطالب وتجعمو محور العممية التعميمية ؟ االستراتيجياتمدى استخدام المدرسين  ما -

 الخوض في ىذه المشكمة ومحاولة ايجاد الحل ليا.  الباحثات ارتأتلذا 
 وييدف البحث الى : 
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 –طالبات المرحمة الثالثة في كمية التربية لمبنات في تطوير اداء TPS استراتيجية  تأثيرالتعرف عمى  -4
 جامعة الكوفة لميارة الضرب الساحق . –قسم التربية البدنية وعموم الرياضة 

طالبات في تطوير اداء  TPSبين االستراتيجية المتبعة واستراتيجية  التأثيرالتعرف عمى افضمية  -5
جامعة الكوفة لميارة  –قسم التربية البدنية وعموم الرياضة  –المرحمة الثالثة في كمية التربية لمبنات 

 الضرب الساحق.
 
 اجراءات البحث :  -5
المجموعتين المتكافئتين ذات االختبار  المنيج التجريبي ذو الباحثاتمت منيج البحث : استخد 5-4

 القبمي والبعدي لمالمتو وطبيعة مشكمة البحث .
–مجتمع البحث وعينتو : تم تحديد مجتمع البحث بطالبات المرحمة الثالثة في كمية التربية لمبنات  5-5

بحث فين طالبات المرحمة الثالثة لمعام قسم التربية البدنية وعموم الرياضة ، اما عينة ال – الكوفةجامعة 
قسيمين الى مجموعتين تجريبية وضابطة وبواقع تطالبة تم  63والبالغ عددىن  :534-5349الدراسي 

( والمجموعة الضابطة تدرس TPSفالمجموعة التجريبية تدرس وفق استراتيجية ) مجموعة( طالبة لكل 48)
 وفق االستراتيجية المتبعة .

 :فؤ عينة البحث تجانس وتكا 5-6
( الدقة–االداء الفني-العمر-الوزن  –انس والتكافؤ بين متغيرات )الطولالمنيج تم اجراء التج قبل البدء بتنفيذ

معامل  كافئتين في تمك المتغيرات حيث انحصرووجد ان العينتين متجانستين ومت لميارة الضرب الساحق
 الجدولية . (t)اصغر من( المحسوبة tقيمة ) وظيرت (4بين )+_ ما االلتواء

 :اختيار االختبارات المستخدمة  5-7
 تحديد اختبارات األداء الفني لميارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة. 5-7-4

باختيتتار االختبتتارات الخاصتتة بتتاألداء الفنتتي لميتتارة الضتترب الستتاحق وحتتائط الصتتد بتتتالكرة  الباحثتتاتقامتتت 
الظتتاىري لمميتتارة فتتي عمميتتة التقتتويم وعمتتى ضتتوء ذلتتك قامتتتا بتقستتيم والتتتي اعتمتتد فييتتا عمتتى البنتتاء  الطتتائرة .

 -الميارة إلى ثالثة أقسام وكما يأتي :
 
 
 
 
 

 ميارة الضرب الساحق.* 
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 درجات. (3القسم التحضيري) -
 درجات. (5القسم الرئيس ) -
 درجة. (2القسم الختامي) -

  (;57، ص:>>4،  صبحي حسنين وحمدي عبد المنعم دمحم)                . اختبار الدقة لميارة الضرب الساحق
األدوات المستتتعممة : ممعتتب  الضتترب الستتاحق بتتالكرة الطتتائرة . اليتتدف متتن االختبتتار : قيتتاس الدقتتة لميتتارة -

 (، شريط الصق ممون لتقسيتم الممعب المقابل .8)تي ، كرات طائرة قانونتية عتددكرة طائرة قانون
رس ( إذ يقتتوم المتتد7)ة الضتترب الستتاحق متتتن مركتتتتتتزلتتب المختبتتر بتتأداء ميتتار مواصتتفات األداء : يقتتوم الطا -

 ( .4( ويقوم الطالب المختبر بأداء الميارة . وكما موضح ذلك في الشكل )6بأعداد الكرات لو من مركز )
 

 
                     

                                      
                        

     
 أ 6ب      4ج       8    

 
 

 
 
T 

 الطالب المختبر

 يوضح اختبار الدقة لميارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة . (4الشكل )
 شروط األداء :  -
 ( محاوالت متتالية .8طالب مختبر )لكل  -
 يجب أن يكون اإلعداد جيدا" في كل محاولة . -
 الكرة وعمى ما يأتي :تحتسب الدرجات وفقا" لمكان سقوط  -
 ( ثالث درجات .المنطقة )أ -
 ( درجة واحدة .بالمنطقة ) -
 ج( خمس درجات .المنطقة ) -
 ( من الدرجات .خارج ىذه المناطق )صفر -
ن الدرجتة التسجيل : تحتسب لمطالب المختبر الدرجات التي حصل عمييا في المحاوالت الخمس ،عممتا" أ -

 درجة .( 58الكمية لالختبار ىي )
  : اجراءات البحث الميدانية 5-8
االختبار القبمي : بعتد تنفيتذ وحتدتين تعتريفيتين وفتق المتنيج تتم اجتراء االختبتار القبمتي لممجمتوعتين  5-8-4

 .قباألداء الفني والدقة لميارتي الضرب الساح 46/43/5349التجريبية والضابطة بتاريخ 
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المتتنيج التطتتويري : بعتتد االنتيتتاء متتن تنفيتتذ االختبتتارات القبميتتة تتتم تطبيتتق المتتنيج وفتتق استتتراتيجية  5-8-5
TPS ( وحدات وبواقع 9واستغرق تنفيذ المنيج )حيث تم تقسيم الوحدة التطويريتة في االسبوع  وحده واحدة ،

ة التجريبيتتة تتتم تدريستتيا وفتتق ختتتامي( ، فالقستتم الرئيستتي لممجموعتت-رئيستتي -التتى ثالثتتة اقستتام ىتتي )تحضتتيري 
 حيث قسم القسم الرئيسي الى عدة مراحل  TPSاستراتيجية 

االستراتيجية لمطالبات ثتم يطترح ستؤال عمتى الطتالب الميارة و يقوم المعمم بشرح  )فكر( :المرحمة االولى  -4
 .( دقائق لمتفكير 8ويعطي وقت كافي لمطالب لمتفكير بالسؤال وفي ىذا البحث تم اعطاء )

في ىذه المرحمة يطمب المعمم من كتل طالتب ان يشتارك فكرتتو متع زميمتة وعمتى  )زاوج( :المرحمة الثانية  -5
 ( دقائق8شكل ازواج والتوصل الى اجابو مقنعة وتم اعطاء وقت مدتو )

متن زوج التى اربعتة ليعطتوا فكترة  باألفكتاروىو ان يتشارك الطتالب فيمتا بيتنيم  )شارك(: المرحمة الثالثة  -6
 واحدة اكثر نضج من بقية االفكار ثم تطبق ىذه االفكار عمى الطالب .

وبعتد TPSيقوم المعمم اداء الطالبات عمى ضوء ادائين قبل تطبيق استراتيجية  )التقويم( المرحمة الرابعة -7
 :وكما موضح بالشكل االتي  تنفيذىا.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هل للقفز دور في التفكير(المرحلة االولى) 

اداء مهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة 

 دقائق 5يبدا الطالب بالتفكير لوحدة لمدة  0
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  ة.اما المجموعة الضابطة فتم تدريسيا وفق االستراتيجية المتبعة من قبل المدرس

بعد االنتياء من تنفيذ المنيج تم اجراء االختبارات البعدية لكال المجموعتين  :االختبار البعدي  5-8-6
 .44/5349/:5التجريبية والضابطة وتحت نفس الظروف التي تم فييا االختبارات القبمية وذلك في 

 لمحصول عمى النتائج .  SPSSتم استخدام الحقيبة التعميمية ال :الوسائل االحصائية  5-9

 

 
 :عرض النتائج وتحمييا ومناقشتيا  -6
  : لممجموعة التجريبية اختبارات الدقة واألداء الفني لميارة الضرب الساحقعرض نتائج  6-4

 ( 4الجدول )

يشارك زوج المزاوجة(المرحلة الثانية :)

 دقائق 5من الطالب للتفكير لمدة 

مشاركة اربعة المرحلة الثالثة :ـ)المشاركة(

فكرة اكثر  إلعطاءمن الطالب في التفكير 

 نضجا

تطبيق االفكار المطروحة في القسم التطبيقي من الدرس 

وضع حبل على  -2تقليل ارتفاع الشبكة        -1مثل 

وضع  -3الكرة    فوقه لضرب سم والقفز من20ارتفاع 

 مسطبة مختلفة االرتفاع للقفز من فوقها لضرب الكرة

 

المرحلة الرابعة :ـــ التقويم بعد تطبيق 

 الحلول المقترحة من قبل الطالبات
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( المحسوبة والجدولية في االختبارات القبمية والبعدية لمدقة tواالنحرافات المعيارية وقيمتي ) يبين أقيام األوساط الحسابية
 الفني لميارة الضرب الساحق لممجموعة التجريبيةواألداء 

 المعالم اإلحصائية

 

 تباراالخ     

  Tقيمة  االختبار البعدي                       القبمياالختبار      

 المحسوبة

 نوع 

 -س  الداللة

 

 ع    -س  ع      

 معنوي  11.34 1.08 13.73 1.13 3.30 الدقة اختبار

 ي معنو  12.76 0.43 5.01 0.20 3.66 الفنياالداء  اختبار

 (14( وعند درجة حرية )0.05( عند مستوى داللة )2.145( الجدولية = )Tقيمة )       

 :لممجموعة الضابطة  عرض نتائج اختبارات الدقة واألداء الفني لميارة الضرب الساحق 6-5
 (5الجدول )

لمدقة  في االختبارات القبمية والبعدية( المحسوبة والجدولية tواالنحرافات المعيارية وقيمتي ) يبين اقيام األوساط الحسابية
 واألداء الفني لميارة الضرب الساحق لممجموعة الضابطة

 اإلحصائية المعالم

 

 االختبار    

 T قيم  االختبار البعدي االختبار القبمي

 المحسوبة

 لداللةا نوع

 ع -س ع -س

 معنوي  3.89 1.65 2.32 1.76 1.65 الدقة اختبار

 معنوي  2.65 0.77 3.65 0.87 3.51 االداء الفني اختبار

 (14( وعند درجة حرية )0.05( عند مستوى داللة )2.145( الجدولية = )Tقيمة )          

 
 :مناقشة النتائج  6-5

تم عرضو في الجدولين السابقين وجد ان المجموعة التجريبية التي استخدمت استراتيجية  من خالل ما
TPS  تفوقت عمى المجموعة الضابطة التي استخدمت االستراتيجية المتبعة من قبل المدرسة تعزوا

 تتضمنو ىذه الميارة من  سبب ىذا التطور لممجموعة التجريبية لميارة الضرب الساحق وما الباحثات
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 :الى االتي  دقة في االداء( –)اداء فني 
في التدريس بوصفيا استراتيجية حديثة ُتمّبي جانبًا ميمًا من دعوات المتخصصين  TPS فاعمية -4

بضرورة التطور التربوي واستعمال طرائق التدريس الحديثة التي تنمي خبرة الطالب وزيادة في رغباتيم من 
 دائين.زيادة في مستوى ا التعمم فضاًل عمى

عمى تقصي الحقائق والمعمومات الواردة في  ثقة الطالبات بأنفسين، وقدرتين TPSتعزز استراتيجية  -5
 موضوع الدرس .

تجعل عممية التدريس متمركزة حول الطالب ويكون الموقف التعميمي، مميئًا  TPSإّن استراتيجية  -6
 زيادة في التعمم كما أشار إلى ذلك .بالمشاركة الفاعمة من جانب الطالب وىذا من شأنو يحقق 
 ( 693ص ، ;533جودة أحمد وآخرين ، ،  سعادة)                                                           

وقتًا لمتفكير الفردي والتفكير الثنائي  لمطالبات عمى عمل المجموعات يتيح TPSإنَّ اعتماد استراتيجية  -7
 .مستوى ادائينواستعمال خبراتيم السابقة ومساعدة الزميل اآلخر يزيد من 

وتزيل عامل الخجل لدييم من خالل المشاركة في الدرس  تقوي شخصية الطالبات TPSإنَّ استراتيجية  -8
عمى تبادل أفكار جديدة فيما بينيم وبذلك يكونون مضطرين  تساعد الطالبات  TPSإنَّ استراتيجية -9

إلعطاء معنى ليذه األفكار الجديدة بأنفسيم وىذا يزيد من قدرتيم عمى الفيم واستيعاب المعمومات 
 واالحتفاظ بيا .

 أنَّ نتيجة البحث جاءت متفقًة مع ما تنادي بو األدبيات التربوية في جعل المتعمم محوراً  الباحثاترى وت
 أساسيًا في العممية التعميمية؛ ألنَّ العممية التعميمية الناجحة ىي التي تبدأ بالطالب وتنتيي إليو .

 
 
 
 
 
 
 
 

 االستنتاجات والتوصيات :  -7
 : االستنتاجات 7-4
 ادت الى تحسين اداء الطالبات في ميارة الضرب الساحق TPSاستراتيجية  -4
 جعمت ىذه االستراتيجية الطالب محور العممية التعميمية والمعمم مييا ومرشد وموجيا لمجو التعميمي  -5
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اعطت ىذه االستراتيجية حيوية لمدرس وزادت من حماس الطالبات وتجذب االنتباه والتشويق لمدرس  -6
 المقبل .

 
 : التوصيات 7-5
 تعميمية فعالة . ضرورة استخدام استراتيجيات تدريس تعمل عمى توفير بيئة -4
 ضرورة االىتمام بتطوير طرائق التدريس الحالية والبعد عن التمقين واشراك الطالب في العممية التعميمية  -5
 تطبيق ىذه االستراتيجية عمى ميارات اخرى في الكرة الطائرة وفي فعاليات اخرى . -6
 
 

 المصادر
، دار وائتتل لمنشتتر 4، ط التتتعمم التعتتاوني ) نظريتتات وتطبيقتتات ودراستتات ( ستتعادة، جتتودة أحمتتد وآختترين . -

 . ;533والتوزيع، األردن، عّمان، 
 ، القتاىرة ، 6، ط األستس العمميتة لمكترة الطتائرة وطترق القيتاسدمحم صبحي حسنين وحمتدي عبتد المتنعم :  -

 .  :>>4الكتاب لمنشر ،مركز 

   


