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 المستخلص
لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي، وقد استخدم الباحثان ائرة منهاج الكرة الطعنصر األهداف لوحدة ث إلى تقويم يهدف هذا البح

معلمًا ومعلمة للتربية الرياضية للمرحلة االعدادية بمحافظة الدقهلية، ( 55)المنهج الوصفي باألسلوب المسحي علي عينة عددها 
تطالعية من خارج عينة البحث واستند الباحثان علي تحليل محتوي دليل معلم التربية مفحوصًا للدراسة االس( 01)باإلضافة إلي 

الرياضية بالصف الثاني للمرحلة االعدادية،  توظف لتصميم استمارة االستبيان، وقد كانت اهم االستخالصات التي تواصل إليها 
دراج األهداف الباحثان أتفاق معظم معلمي ومعلمات التربية الرياضية علي أهمية صيا في ( السلوكية -التعليمية -العامة)غة وا 

المجاالت المعرفية، النفس حركية والوجدانية بوحدة منهاج الكرة الطائرة بدليل معلم التربية الرياضية، وأهمية وجود اختبارات 
الثاني اإلعدادي، وقد أوصت  معرفية، ونفس حركية، ووجدانية لوحدة منهاج الكرة الطائرة بدليل معلم التربية الرياضية للصف

بوحدة ( الوجدانية -النفس حركية -المعرفية)في مجاالتها الثالثة ( السلوكية -التعليمية -العامة)الدراسة بأهمية إدراج األهداف
دراج اختبارات معرفية، ونف س حركية، منهاج الكرة الطائرة بدليل معلم التربية الرياضية للصف الثاني االعدادي، وضرورة صياغة وا 

 .ووجدانية لوحدة منهاج الكرة الطائرة بدليل معلم التربية الرياضية للصف الثاني اإلعدادي
 

 الصف الثاني االعدادية -الكره الطائرة  –األهداف  تقويم :المفتاحيةالكلمات 
 

Abstract 
This research aims to evaluate the objectives component of the volleyball curriculum unit for 

second-year middle school pupils. The researchers used the descriptive method in the survey 

method on a sample of (55) teachers for mathematics education for the preparatory stage in 

Dakahlia Governorate, in addition to (28) examiners for the exploratory study from outside the 

research sample The two researchers based on analyzing the content of the Physical Education 

Teacher’s Handbook for the second grade of the preparatory stage, which is used to design the 

questionnaire, and the most important conclusions that the researchers have communicated to 

were the agreement of most of the physical education teachers on the importance of formulating 

and including the objectives (general - educational - behavioral) in the cognitive fields, the 

psyche Mobility and Affective in the Volleyball Curriculum Unit, as per the Physical Education 

Teacher’s Guide، And the importance of having cognitive, psychomotor, and emotional tests for 

the volleyball curriculum unit in the Physical Education teacher guide for the second year of 

middle school, and the study recommended the importance of including the objectives (general - 

educational - behavioral) in its three areas (cognitive - psychomotor - emotional) in the 

volleyball curriculum unit With the Physical Education Teacher’s Guide for the second year of 

middle school, and the need to formulate and include cognitive tests, the same kinematic, and 

sentimentality for the volleyball curriculum unit, the Physical Education Teacher’s guide for the 

second middle school. 

Key words: goal evaluation - volleyball - second grade middle school. 
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العالقة بين الفكر التربوي ونواتج ممارسته  في إطارنتيجة الهتمام الخبراء والباحثين  طويرهيعد علم المناهج سريع في ت
نود أن نشدها إلي آفاق غير محددة إذا كنا نسعي وحركة البحث فيه في حاجة إلي صحوة حقيقية ، وتطبيقة في المنهج التعليمية

بجد إلي معايشة العصر والتعامل معه بقوة واقتدار لتكون لنا بصمة واضحة المعالم علي مسار الفكر التربوي وتطوير المنهج 
 .الدراسية بجميع مراحل التعليم

 

مكانة بالغة، ولن نكون مبالغين إذا قلنا بأن له لتطوير المنهج أهمية كبرى و  "أنالي  (0118)الوكيل ، (0111)بدران ويشير
عداد إنسان  يأهمية تفوق التطور في أ جانب من جوانب الحياة، وذلك ألن تطوير المنهج معناه في الواقع تطوير في بناء وا 

أن المنهج الدراسي و  قادرًا علي التطوير في كافة مجاالت الحياة هالمستقبل ورجل الغد، ومتى طورنا هذا اإلنسان فإنه يصبح بدور 
فهو يقدم من خالل المعلم الذي يعتبر من أهم الشخصيات تأثيرا في سلوك  وسلوكه، متعلميعد من أقوي المؤثرات في شخصية ال

ذا كان هؤالء التالميذ يمرون بمراحلة متعلمينال  (.05ص، ) ،(0ص، ) " المراهقة، خاصة وا 
 

تقويم منهج التربية الرياضية  "أن( 0111)زهران ، (0115) لشافعيا الخولي، ،(0111)عالوي، رضوان  كل من ويري
أنه يساعد المعلمين للتعرف علي ما تم تحقيقه من أعمال كان و  السلبية في كل وحداتهة و لتعرف علي النواحي اإليجابيهدف ايست

أن ، و جاح أو فشل تحقيق األهدافمخططًا لتنفيذها ودراسة األثار التي تحدث نتيجة بعض العوامل والظروف التي تساهم فى ن
مضمون ومحتوي هذا و األهداف يجب أن تهتم بمختلف جوانب النمو الشامل للمتعلم وتصف نوع السلوك المتوقع من التالميذ 

عامة، التعليمية، سلوكية في مجاالت ثالثة معرفية، نفس حركية السلوك، وأن األهداف يجب أن تشتمل علي الجوانب الثالث ال
 . (75ص، ) ،(311ص،  ) ،(08ص، ) " يةووجدان
 

مما يزيد إهتمام المسئولين المختصين بهذه  التي زاد إنتشارها في أنحاء العالم بصورة سريعة لعابالكرة الطائرة من اال  ولعبة
 لعبةإلرتقاء بعتبر ذلك النواة الحقيقية ليالمدرسة بصفة خاصة،حيث  لمتعلمين داخل مؤسسات تربوي وأهمهااللعبة، واإلهتمام با

  لتربيةالنشطة ا اإلرشاديةيجب اإلهتمام بالعملية  لكهناومن  ،الكرة الطائرة وزيادة القاعدة العريضة من الممارسين الصغار
 .الطائرة  الكرة لعبةالرياضية والتي منها 
  :مشكلة البحث 

 يمرحلة اإلعدادية فللمعلم الراجع العلمية ودليل السابقة والموالدراسات علي األبحاث  ماواطالعه لباحثينمن خالل قراءات ا  
االهداف المنشودة ، بعض حقق تلمرحلة اإلعدادية ال باالكرة الطائرة  وحدة منهج أن انالحظ الباحث  الرياضية منهج التربية قطاع
مما دفع  ،السلوكيةو  التعليميةدقة أهداف المنهج خاصة  عدمهذه الوحدة ومن بينهاعناصر بعض  في تشكيل اً هناك قصور  وأن

 .من خالل تحليل وثيقة مرشد معلم التربية الرياضية  للمرحلة اإلعدادية لوحدة الكرة  الطائرة( االهداف)الباحثين إلي  تقويم 
:ف البحث اهدا  

العامة -0ف تقويم عنصر األهداف لوحدة منهج الكرة الطائرة للصف الثاني اإلعدادي متمثلة في االهدايهدف هذا البحث إلى     
 .السلوكية-3التعليمية -0
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 :تساؤالت البحث
 األهداف العامة لوحدة منهج الكرة الطائرة للصف الثاني اإلعداديك مالءمةما مدي  -
 منهج الكرة الطائرة للصف الثاني اإلعداديكلوحدة  التعليميةما مدي مناسبة األهداف  -
 الطائرة للصف الثاني اإلعداديكاألهداف السلوكية لوحدة منهج الكرة  مطابقةما مدي  -

: البحث مصطلحات  

الذي  التنميةأو  التغييرأو  التحسنأيضا  يشملأو موضوعات و  األفراداألشياء أو  قدراصدار احكام علي  نظرية" هو: التقويم 
(.630, ص 6001 عبد الحكيم،  ,عمر)"يعتمد علي هذه األحكام   

تحت إشراف   ليندمج فيها المتعلمون التوجيهيةالمؤسسة  تتحهاة جميع مظاهر الخبرات واألنشط" هو: المنهاج
، عزالدين) "وتوجيه المدرسة بقصد مساعدة المتعلمين على النمو وتعديل السلوك تحقيقًا ألهداف تربوية مرسومة 

 (.11، ص 0113

ية الختيار الخبرات أولى الخطوات في منظومة المنهج التي تعين التربويين في وضع الخطط التعليم" هى:األهداف
 (.31، ص 0555 ،أبو هرجة، زغلول) "واألنشطة المناسبة 

 (:إجرائي) وحدة منهج الكرة الطائرة

مرتبطة  يكيةالدينامهي أحدي وحدات منهج تربية رياضية والتي تتضمن مجموعة من تمرينات بدنية والمهارات "
 ."التعليم للصف الثاني اإلعدادي وزارة التربية و قبالمن  اعدتالطائرة والتي كرة بلعبة ال

 :الدراسات السابقة
الهدف من الدراسة تم تناولها من حيث اجنبية  ةدراس( 0)دراسات عربية ( 1)دراسات منها ( 1)موجودةالدراسات ال تأدرج      

فى هذا  ن هذه الدراساتاالستفادة م من انالباحث ، وبذلك تمكنوالمنهج والعينة وأهم النتائج التي توصلت لها هذه الدراسات
 .البحث

 :الدراسات السابقة
 :الدراسات العربية :أوالً 

دراسة كان الهدف منها تقويم منهج كرة السلة لتالميذ المرحلة االعدادية بمحافظة االسماعيلية، ( 0103)صقراجرت  -8
سة أن المنهاج في حاجة إلي إعادة معلمًا ومعلمة، ومن أهم نتائج الدرا( 75)مستخدمة المنهج الوصفي، علي عينه عددها 

التطوير خاصة صياغة األهداف العامة، التعليمية والسلوكية لوحدة منهاج كرة السلة، باإلضافة إلي أهمية إدراج االختبارات 
 .المعرفية والبدنية والوجدانية
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ميذ المرحلة االعدادية بمحافظة دراسة كان الهدف منها تقويم منهج مسابقات الميدان والمضمار لتال( 0103)حسين اجرت -0
عادة صياغة ضرورة امعلمًا ومعلمة، ومن أهم نتائج الدراسة ( 70)بورسعيد، مستخدمة المنهج الوصفي، علي عينه عددها 

 و البدنية وجوداالختبارات المعرفية ووجوب  العامة، التعليمية والسلوكية، باإلضافة إلياألهداف منهاج مسابقات الميدان والمضمار 
 .رياضيةإلي جانب مهارات الحركية بدليل معلم تربية  الوجدانية

 دراسة )دراسة كان الهدف منها تقويم منهاج الكرة الطائرة للمرحلة االبتدائية بمحافظة بورسعيد ( 0103) الكفراوياجرت  -3
عادة بناء ان هناك اهمية إلدراسة نتائج ال ومعلمة، ومن أهم مامعل( 75)لمنهج وصفي، علي عينه عددها  ، مستخدمة(تحليلية

شكيل تالرياضية مع مراعاة إعادة  وصياغة األهداف خاصة التعليمية والسلوكية من خالل استطالع رأي معلمي ومعلمات التربية 
 .محتوي المنهاج خاصة فيما يتعلق بمهارات الكرة الطائرة بالمرحلة االبتدائية

هدف منها تقويم منهاج الجمباز بالمرحلة االبتدائية بمحافظة القليوبية، مستخدما دراسة كان ال( 0105)عبد المنعم أجري –1
صياغة أهداف اهمية ، ومن أهم نتائج الدراسة امعلم( 01)، وجهامو ( 18)المنهج الوصفي باألسلوب المسحي، علي عينة عددها 

 .األمور ياءوأول علميناستطالع رأي المخالل  نمنهاج الجمباز م

:دراسات األجنبية ال: ثانياً   

التربية الرياضية، مستخدما   ر منهاجيدراسة هدفها التعرف علي العوامل التي تؤثر في تغي Johns(2887)أجرى جينس  -.
 تنميةللمعلمين تلعب دورا كبيرا في  الذاتية، ومن اهم نتائج أن الخبرات بدنيةالتربية ال  منهج وصفي، علي عينه مكونه من معلمي

 .التربية الرياضية اج وتغيير منه
دراسة كان الهدف منها تقويم المنهج المثالي للتربية الرياضية بالصفوف  Laris & Russell  (2883)ريسل ،أجري الرس -1

مدرسة بوالية ميشيغان بالواليات المتحدة األمريكية، مستخدما المنهج الوصفي، علي عينه ( 01) فىالرابعة والخامسة والسادس 
لوحدة دراسية تتناسب لج التربية الرياضية بناء خطة ايجب مراعاة تنفيذ منه ه، وقد توصلت الدراسة إلي أنمعلمة( 01)مكونه من 
األجهزة المتوفرة لتعلم النشاط، األعداد الجيد للدرس مع توضيح األهداف السلوكية، توضيح عناصر محتوي الدرس و مع األدوات 

 .وأساليب وطرق التدريس

الوصفي   أتضح بأنها تهدف إلي تقويم عناصر المنهج، وقد استخدم المنهج( األبحاث)ع علي هذه الدراسات باالطالو      
الرياضية والذي يتضمن األنشطة الفردية مثل الجمباز والعاب القوي   وثيقة دليل معلم التربية إجازة، باإلضافة إلي  المسحي

التربية الرياضية وبعض موجهي  جامعاتمنت العينة الخبراء األكاديمين من بعض والجماعية مثل كرة السلة والكرة الطائرة، وقد تض
االستبيان كأداة اساسية لجمع البيانات،  تشغيلمعلمات التربية الرياضية لمرحلةالتعليم االساسي، وقد تم  وموجهات ومعلمي و

بعض عناصر وحدة  عجز، وقد أشارت أهم النتائج إلي (ةالرياضي دليل معلم التربية)باإلضافة إلي المقابلة الشخصية وتحليل وثيقة 
  .االختبارات معرفية، البدنية والوجدانية وفرةالتربية الرياضية وأهمها األهداف، محتوي، وعدم  منهج دليل معلم

 :إجراءات البحث
 .دراسات مسحية الوصفي بأسلوب المنهج  البحاثاناستخدم  :منهج البحث
 :البحث مجتمع وعينة

 –غرب المنصورة  –شرق المنصورة )باالدارات التعليمية التربية الرياضية  معلمون هذا البحث في منعقديتمثل       
 مجتمعوقد تم اختيار  ،بالمرحلة اإلعدادية بمحافظة الدقهلية التابعة لمدرية التربية والتعليم( ميت غمر –السنبالوين 
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معلمًا بنسبة مئوية ( 113)مفحوصًا  إجمالي مجتمع البحث البالغ عددهم ( 55)البحث بالطريقة العشوائية والبالغ عددهم
 .  إلجراء الدراسة االستطالعيةا ومعلمة معلم( 01)وذلك إلجراء الدراسة األساسية، باإلضافة إلي عدد  (%05.50)قدرها 
 عينة البحث الكلية توصيف (0)جدول 

 المئوية النسبة  عينةال إجمالي  العينة االساسية  العينة  االستطالعية

01 55 005 05.50% 

 :شروط اختيار العينة 
الحصول علي  انالرياضية وقد أشترط الباحث  معلمات التربية تم تطبيق الدراسة االستطالعية واالساسية علي معلمي و      

 .االعدادية بالمرحلة سنوات( 3)في التدريس ال تقل عن  ةتجربدرجة بكالوريوس في التربية الرياضية مع 
 :جمع البيانات اأدات

 .محتوي دليل معلم التربية الرياضية بالصف الثاني للمرحلة االعدادية  تحليل -
 .استمارة االستبيان -

 :خطوات بناء االستبيان
ع بدليل معلم التربية الرياضية بالصف الثاني االعدادي، باإلضافة إلي المراج  االطالع علي وحدة منهج الكرة الطائرة -0

للشكل المبدئي الستمارة االستبيان  انالبحث، وقد توصل الباحث بمحطوطالمتعلقة  قديمةالعلمية المتخصصة والدراسات ال
 . لعرضها علي الخبراء رفي شكل ابعاد للمحو 

 .عبارة( 50)السابقة وتضمنت  بعادمن اال بعدبصياغة العبارات المالئمة لكل  انقام الباحث -0
 ج وطرق تدريس التربية الرياضيةاهمن قطاعخبيرًا في ( 03)االستبيان وعبارتها علي عدد  عاداببعرض  انقام الباحث -3

، اشترط أال تقل درجتهم العلمية عن أستاذ مساعد وعلي أن يكونوا من اعضاء هيئة التدريس بإحدى كليات التربية (0مرفق)
مرة أخري عليهم وذلك ثم العرض صورته األولية  لالستبيان في الجملمناسبة  مجالالرياضية، وذلك بهدف التعرف علي 

لالستفادة من آرائهم ومقترحاتهم من حيث دقة صياغة العبارات، وصالحية االستبيان لتقويم عناصر منهج الكرة الطائرة ، 
 %. 11ة عننسبة الموافق ارتضى الباحثان اال تقل وذلك للتعديل والحذف وإلضافة، وقد 

األهداف العامة ويتضمن  بعد  عبارة مقسمة علي ثالث أبعاد فرعية وهي(50) علىاالولية  ن االستبيان في صورتهمتض -1
عبارة لوحدة منهج الكرة ( 05)عبارة، وبعد األهداف السلوكية ويتضمن ( 05)عبارة، وبعد األهداف التعليمية ويتضمن ( 00)

 (0مرفق) .الطائرة
بعمل التعديالت الالزمة لالستبيان ليظهر في صورته  انء قام الباحثالمالحظات التي أبداها الخبرا في ضوء المقترحات و -5

 (3مرفق .)النهائية 
عينة الدراسة األساسية   خارج( 01= ن)المعلمات  استطالعية للمعلمين و  عرض الصورة النهائية لالستبيان علي عينةتم  -1

 (الصدق ـ الثبات )وذلك إلجراء المعامالت العلمية 
تقدير الميزان الثالثي و  (،0،3،1)الجداول للسادة الخبراء ب ( مناسب ـ غير مناسب)تقدير الميزان الثنائى  انوقد حدد الباحث -7

 (.5،1،75) بالجداول لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية( غير موافق - إلي حد ما –موافق )
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 .ئرة بالمرحلة اإلعداديةلكرة الطاا لوحدة منهج (األهداف العامة)ء لعبارات نسب آراء الخبرا( 0)جدول  

 03= ن 

نسب آراء الخبراء على الصورة األولية لبعد األهداف العامة للكرة الطائرة بالمرحلة اإلعدادية والتي تراوحت من ( 0)يوضح جدول 
 .%(05.38)حصلت على نسبة التي و ( 01)، وذلك بعد استبعاد العبارة رقم (011)%الى ( 53.85)%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

غير  مناسب العبارات م
 مناسب

النسبة 
 %العامة 

0. 

وحدة منهج الكرة الطائرة للصف الثاني اإلعدادي األهداف بيجب أن يتوافر 
 : العامة التالية

 011.11 1 03 .الرياضية  تحفيز التالميذ لتعليم وتعلم لعبة الكرة الطائرة بدروس التربية
 011.11 1 03 .التالميذ المعارف والمعلومات المرتبطة بلعبة الكرة الطائرة إكساب .0
 011.11 1 03 .إكساب التالميذ بعض القواعد القانونية للكرة الطائرة .3
 011.11 1 03 .اكساب بعض الصفات البدنية المرتبطة بالكرة الطائرة .1
 011.11 1 03 .إكساب التالميذ المهارات االساسية للكرة الطائرة .5
 50.30 0 00 .تنمية القوام السليم من خالل األداء البدني والمهارى للكرة الطائرة .1
 81.10 0 00 .توفير الفرصة للتالميذ للمشاركة االيجابية في درس الكرة الطائرة .7
 81.10 0 00 .توفير فرص النجاح والتدعيم اإليجابي للتالميذ خالل ممارسة الكرة الطائرة .8
إكساب التالميذ أساليب استثمار وقت الفراغ بعد تعليم وتعلم لعبة الكرة  .5

 .الطائرة
7 1 53.85 

تنمية القدرات البدنية وتقوية أجهزة الجسم الحيوية للتالميذ بما يتناسب  .01
 .وخصائص الكرة الطائرة

0 00 05.38 

ذ من خالل ممارسته اكساب السمات االيجابية النفسية واالجتماعية للتالمي  .00
 .إلخ....التعاون، االحترام، القيادة )الكرة الطائرة 

00 0 50.30 
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 .لوحدة منهج الكرة الطائرة بالمرحلة اإلعدادية( األهداف التعليمية)نسب آراء الخبراء لعبارات ( 3)جدول 
 03= ن 

 ة الطائرة بالمرحلة اإلعداديةلوحدة منهج الكر ( االهداف التعليمية) لبعدنسب آراء الخبراء على الصورة األولية ( 3)يوضح جدول       
 (. 011)%الى ( 50.30)%ألهداف المعرفية والنفسحركية والوجدانية من ل التى تراوحتو 

 
 
 
 

 مناسب العبارات م
غير 
 مناسب

النسبة 
 %العامة 

1. 

ي األهداف اإلعداد(  الثاني )يجب أن يتوافر بوحدة منهج الكرة الطائرة للصف 
 : التالية  التعليمية

 :األهداف المعرفية:اواًل 
فكرة مبسطة في الكرة الطائرة تضمن مقدمة للوحدة، محتوياتها واالدوات 

 10.31 1 10 .المستخدمة

 122.22 2 13 . المهارات االساسية الخاصة بلعبة الكرة الطائرة .0

 122.22 2 13 .لطائرةالنقاط الفنية للمهارات االساسية للعبة الكرة ا .3

 122.22 2 13 .القواعد القانونية للمهارات االساسية في الكرة الطائرة .4

 122.22 2 13 .الخطوات التعليمية للمهارات االساسية للكرة الطائرة .2

 10.31 1 10 .أهم األخطاء الشائعة عند اداء بعض المهارات االساسية للعبة الكرة الطائرة .6

 
1. 

 :األهداف النفسحركية :ثانياً 
 122.22 2 13 .مهارة االرسال من اعلي( اكتساب)تعليم 

 122.22 2 13 .مهارة التمرير من أعلي( اكتساب)تعليم  .0

 122.22 2 13 .مهارة التمرير من أسفل( أكساب)تعليم  .3

 122.22 2 13 .مهارة الضرب الساحق( اكتساب)تعليم  .4

 10.31 1 10 .الكرة الطائرة المرتبطة بالمهارات االساسية في   أداء التمرينات البدنية .2

 
1. 

 : األهداف الوجدانية: ثالثاً 
اكساب سمة التعاون بين التالميذ من خالل تعليم وتعلم المهارات االساسية 

 122.22 2 13 .في الكرة الطائرة

 10.31 1 10  .تفاعل التالميذ مع المعلم عند تعليم وتعلم لعبة الكرة الطائرة .0

 10.31 1 10 .إظهار الروح الرياضية بين التالميذ أثناء المنافسة .3

 10.31 1 10 .اكساب السمات القيادية للتالميذ عند تعليم وتعلم لعبة الكرة الطائرة .4



- 142 - 
 

لوحدة منهج الكرة الطائرة  (والوجدانية المعرفية والنفس حركية) ،(األهداف السلوكية )نسب آراء الخبراء لعبارات  ( 1)جدول 
 .بالمرحلة اإلعدادية

 13= ن 

لكرة الطائرة بالمرحلة الوحدة منهج ( المعرفية)األهداف السلوكية د نسب آراء الخبراء على الصورة األولية لبع( 4)يوضح جدول 
، ولألهداف السلوكية (122)%بلغت ( حركية النفس) ، ولألهداف السلوكية (122)%ى ال( 84.60)%تراوحت من  ياإلعدادية والت

 (.122)%الى %( 76.10)تراوحت من التي ( الوجدانية)

 مناسب العبارات م
غير 
 مناسب

النسبة 
 %العامة 

 
1. 
 

 :اإلعدادي دورا  علي أن ( الثاني)يجب أن يكون  تالميذ  الصف 
 :األهداف المعرفية: أوأل

للمهارات األساسية لوحدة منهج الكرة ( علي األقل)يحدد ثالث مسميات 
 10.31 1 10 .الطائرة

رسال من أعلي لوحدة منهج الكرة لمهارة اإل( علي األقل)يذكر نقطتين فنية  .0
 .الطائرة

10 1 10.31 

لمهارة التمرير من أسفل لوحدة منهج الكرة ( علي األقل)يذكر نقطتين فنيتين  .3
 .الطائرة

10 1 10.31 

 10.31 1 10 .لمهارة التمرير من أعلي لوحدة الكرة الطائرة(علي األقل)يذكر نقطتين فنية  .4

 84.60 0 11 .لمهارة الضرب الساحق لوحدة الكرة الطائرة( لي األقلع)يذكر نقطتين فنية  .2

 10.31 1 10 .يميز بين التمرير من أسفل والتمرير من أعلي .6

 122.22 2 13 .تحديد األخطاء الشائعة عند اداء المهارات االساسية للكره الطائرة .7

 122.22 2 13 .تحديد عدد الالعبين في الكرة الطائرة .8

 122.22 2 13 .تحديد مساحة ملعب الكرة الطائرة .1

من الصفات البدنية الخاصة لمهارة األرسال من ( علي األقل)تحديد صفتين  .12
 .أعلي

10 1 10.31 

من الصفات البدنية الخاصة لمهارة التمرير من ( علي األقل)تحديد صفتين  .11
 .أعلي

10 1 10.31 

صفات البدنية الخاصة لمهارة التمرير من من ال( علي األقل)تحديد صفتين .10
 .أسفل

10 1 10.31 

من الصفات البدنية الخاصة لمهارة الضرب ( علي األقل)تحديد صفتين  .13
 .الساحق

10 1 10.31 

    .أهداف سلوكية معرفية أخري تضاف  

 
14. 

 :األهداف النفس حركية: ثانيا  
 122.22 2 13 .يؤدى مهارة وقفة االستعداد بطريقة صحيحة

 122.22 2 13 .يؤدى مهارة اإلرسال من أعلي بدقة لتسقط بملعب الخصم .12

 122.22 2 13 .متر بدقة0يمرر الكرة من أعلي للزميل علي بعد  .16

 122.22 2 13 .متر بدقة0يمرر الكرة من أسفل للزميل علي بعد  .17

 122.22 2 13 .يؤدى مهارة الضرب الساحق بطريقة صحيحة .18

    .أهداف سلوكية نفسحركية أخرى تضاف 

 
11. 

 :األهداف الوجدانية: ثالثا  
 76.10 3 12 .يلتزم بارتداء الزى الرياضي المناسب للدرس

 10.31 1 10 .يستجيب لتوجيهات المعلم أثناء الموقف التعليمي .02

 122.22 2 13 .رةيساعد زمالئه في تعليم وتعلم المهارات االساسية في لعبة الكرة الطائ .01

 10.31 1 10 .يتقبل الفروق الفردية بينه وبين زمالئه .00

 122.22 2 13 .يتعاون مع زمالءه في إعداد ملعب وأدوات كرة الطائرة .03

 122.22 2 13 .يهتم بلعبة الكرة الطائرة ويتشكل لديه اتجاه إيجابي لممارستها .04

سئولية من خالل تعليم وتعلم وحدة يشعر باالعتماد علي النفس وتحمل الم .02
 .منهج الكرة الطائرة

13 2 122.22 

    .أهداف سلوكية وجدانية أخري تضاف 
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بعد االنتهاء من عرض استمارة االستبيان علي الخبراء قام الباحثان بإجراء التعديالت الالزمة واصبحت االستمارة في        
من  خالل ( 01=ن)جملة والتي تم عرضها علي العينة االستطالعية من معلمي  التربية الرياضية ( 51)نة وصفتها األخيرة متضم

وقد تم  وذلك لحساب المعامالت العلمية لالستبيان،( 0-0-3)بدرجات ( غير موافق   -أوافق إلي حد ما -موافق)ميزان ثالثي 
 : المئوية العامة وفق للمعادلة التالية حساب النسبة 

 مجموع  التكرارت التقدير النسبي = النسبة المئوية العامة     
 عدد الحاالت أعلي تقدير نسبي

  ×011 

 :المعامالت العلمية لالستبيان
 ( :صدق  االتساق  الداخلي: )الصدق  - أ

ة االستبيان، تم استخدام صدق االتساق الداخلي بحساب  معامالت االرتباط  بين العبارات ومجموع المحور الستمار     
( 07 -01)واالتساق الداخلي بين المحور ومجموع استمارة االستبيان وذلك باستخدام معادلة الفا كرونباخ والجدول من 

 .توضح ذلك

 :الثبات   - ب
تم حساب معامل الفا الستمارة االستبيان ككل ويتضح ان جميع معالجات االرتباط ومعامالت الفا ذات  داللة إحصائية      
 .توضح ذلك( 07 -01)دل علي ثبات استمارة االستبيان والجداول من مما ي
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( األهداف العامة)بعد بين العبارات ودرجة ( الثبات)ومعامل الفا كرونباخ ( صدق االتساق الداخلى)معامالت االرتباط ( 5)جدول 
 بالمرحلة اإلعدادية لوحدة منهج الكرة الطائرة

 01= ن 

 (.1.133( = )1.15) عند مستوى داللة إحصائية   يةالجدول" ر"قيمة 
للكرة الطائرة  (األهداف العامة) بعدبين العبارات ودرجة  يان معامالت االرتباط الدالة على صدق االتساق الداخل( 5)يوضح جدول 

" ر"حيث تراوحت قيم  ،التابعة له دالبعاتساق العبارات مع  صدق بالمرحلة اإلعدادية ذات عالقات ارتباطية داله احصائيا مما يدل على
مما دل على  ،(1.15)عند مستوى داللة إحصائية ( 1.133)الجدولية" ر"قيمة   وجميعها اكبر من( 1.507)الى ( 1.153)من 
( 1.801)قيمة هذا المعاملوبلغ ( 1.830)الى ( 1.777)من  تالعبارات تراوح هذهالعبارات، وان قيم معامل الفا كرونباخ ل هذه قةحقي
 .   والعبارات التابعة له بعدككل مما يدل على ثبات ال بعدلل

 
 
 
 
 
 
 
 

 العبارة م

ق صد
االتساق 
الداخلى 

 (ر)

 ثبات الفا كرونباخ

 للمحور للعبارات

0 
يجب أن يتوافر لوحدة منهج الكرة الطائرة للصف الثاني اإلعدادي األهداف العامة 

 : التالية
 . تحفيز التالميذ لتعليم وتعلم لعبة الكرة الطائرة بدروس التربية الرياضية

1.831 1.777 

1.801 

 1.817 1.551 .المعارف والمعلومات المرتبطة بلعبة الكرة الطائرةإكساب التالميذ  0
 1.808 1.153 .اكساب التالميذ لبعض القواعد والقانونية للكرة الطائرة 3
 1.811 1.507 .المرتبطة بالمهارات االساسية للكرة الطائرة الصفات البدنية  اكساب بعض 1
 1.778 1.838 .رة الطائرةإكساب التالميذ المهارات االساسية للك 5
 1.810 1.138 .تنمية القوام السليم من خالل األداء البدني والمهارى للكرة الطائرة 1
 1.750 1.700 .توفير الفرصة للتالميذ للمشاركة االيجابية في درس الكرة الطائرة 7
 1.830 1.188 .رةتوفير فرص النجاح والتدعيم اإليجابي للتالميذ خالل ممارسة الكرة الطائ 8

اكساب السمات االيجابية النفسية واالجتماعية للتالميذ من خالل ممارسته الكرة الطائرة  5
 1.805 1.518 (.التعاون، االحترام، القيادة)

 1.811 1.101 .إكساب التالميذ أساليب استثمار وقت الفراغ بعد تعليم وتعلم لعبة الكرة الطائرة  01
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( األهداف التعليمية)بعد ودرجة  بين العبارات( الثبات)ومعامل الفا كرونباخ ( صدق االتساق الداخلى)معامالت االرتباط ( 1)جدول 
  لكرة الطائرة بالمرحلة اإلعداديةا لوحدة منهج

  01= ن 

 (.1.133= )  (1.15)عند مستوى داللة إحصائية  الجدولية " ر"قيمة 
لوحدة ( األهداف التعليمية)بعد ان معامالت االرتباط الدالة على صدق االتساق الداخلي بين العبارات ودرجة ( 1)يوضح جدول 

التابعة له، حيث  لبعدة داله احصائيا مما يدل على اتساق العبارات مع اذات عالقات ارتباطي الكرة الطائرة بالمرحلة اإلعدادية منهج
عند مستوى داللة ( 1.133)البالغة   الجدولية" ر"وجميعها اكبر من قيمة ( 1.551)الى ( 1.805)من " ر"تراوحت قيم 

( 1.578)الى ( 1.571)ت تراوحت من الفا كرونباخ لتلك العبارا معالجعلى صدق تلك العبارات، وان قيم  ريشيمما ( 1.15)إحصائية
 .   ككل مما يدل على ثبات المحور والعبارات التابعة له بعدلل( 1.577)وبلغ قيمة هذا المعامل 

 العبارة م

ق صد
االتساق 
الداخلى 

 (ر)

 ثبات الفا كرونباخ

 للمحور للعبارات

0 
 

اإلعدادي األهداف التعليمية (  الثاني)يجب أن يتوافر بوحدة منهج الكرة الطائرة للصف 
 : التالية
 :األهداف معرفية:اواًل 

 .فكرة مبسطة في الكرة الطائرة تضمن مقدمة للوحدة، محتوياتها واالدوات المستخدمة

1.515 1.571 

1.577 

 1.571 1.511 . المهارات االساسية الخاصة بلعبة الكرة الطائرة 0
 1.571 1.881 .النقاط الفنية للمهارات االساسية للعبة الكرة الطائرة 3
 1.571 1.858 .القواعد القانونية للمهارات االساسية المقررة في الكرة الطائرة 1
 1.578 1.833 .االساسية المقررة للكرة الطائرة الخطوات التعليمية للمهارات 5
 1.571 1.881 .بعض المهارات االساسية للعبة الكرة الطائرة أهم األخطاء الشائعة عند اداء  1

 :األهداف النفسحركية: ثانياً  0
 1.571 1.511 .تعليم مهارة االرسال من اعلي

 1.577 1.833 .تعليم مهارة التمرير من أعلي 0
 1.577 1.833 .تعليم مهارة التمرير من أسفل 3
 1.571 1.511 .تعليم مهارة الضرب الساحق 1
 1.571 1.881 .أداء التمرينات البدنية المرتبطة بالمهارات االساسية لوحدة منهاج الكرة الطائرة 5

0 
 : األهداف الوجدانية: ثالثاً 

علم المهارات االساسية في الكرة اكساب سمة التعاون بين التالميذ من خالل تعليم وت
 .الطائرة

1.515 1.571 

 1.575 1.551 .تفاعل التالميذ مع المعلم عند تعليم وتعلم لعبة الكرة الطائرة 0
 1.575 1.551 .إظهار الروح الرياضية بين التالميذ أثناء المنافسة 3
 1.577 1.805 .الطائرة تنمية السمات القيادية للتالميذ عند تعليم وتعلم لعبة الكرة 1
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األهداف ( "االهداف السلوكية)بين عبارات بعد ( الثبات)ومعامل الفا كرونباخ ( صدق االتساق الداخلى)معامالت االرتباط ( 7)جدول 
 .لوحدة منهج الكرة الطائرة بالمرحلة اإلعدادية" حركية والوجدانية المعرفية والنفس

  01= ن 

 العبارة م

صدق 
االتساق 
الداخلى 

 (ر)

 ثبات الفا كرونباخ

 للمحور للعبارات

0 
 :اإلعدادي دورًا علي أن ( الثاني)يجب أن يكون  تالميذ  الصف 

 :األهداف المعرفية: أوأل
 .للمهارات األساسية لوحدة منهج الكرة الطائرة( لعلي األق)يحدد ثالث مسميات 

1.711 1.578 

1.578 

لمهارة اإلرسال من أعلي في لوحدة منهج الكرة ( علي األقل)يذكر  نقطتين فنيتين   0
 1.571 1.558 .الطائرة

ج الكرة هلمهارة التمرير من أسفل في لوحدة من( علي األقل)يذكر نقطتين فنيتين  3
 1.575 1.517 .الطائرة

 1.571 1.518 .لمهارة التمرير من أعلي في لعبة الكرة الطائرة( علي األقل)يذكر  نقطتين فنيتين   1
 1.571 1.518 .لمهارة الضرب الساحق في لعبة الكرة الطائرة( علي األقل)يذكر  نقطتين فنيتين  5
 1.578 1.101 .يميز بين التمرير من أسفل والتمرير من أعلي 1
 1.571 1.500 .تحديد األخطاء الشائعة عند اداء المهارات االساسية لوحدة منهج  للكره الطائرة 7
 1.578 1.131 .تحديد عدد الالعبين في الكرة الطائرة 8
 1.577 1.858 .تحديد مساحة ملعب الكرة الطائرة 5
 1.571 1.537 .ال من أعليمن الصفات البدنية الخاصة لمهارة األرس( على األقل)تحديد صفتين  01
 1.571 1.553 .من الصفات البدنية الخاصة لمهارة التمرير من أعلي( علي األقل)تحديد صفتين  00
 1.575 1.100 .من الصفات البدنية الخاصة لمهارة التمرير من أسفل( علي األقل)تحديد  صفتين  00
 1.577 1.503 .اصة لمهارة الضرب الساحقمن الصفات البدنية الخ( علي األقل)تحديد  صفتين  03

 :حركية األهداف النفس 01
 1.577 1.858 .يؤدى مهارة وقفة االستعداد في الكرة الطائرة بطريقة صحيحة

 1.577 1.817 .يؤدى مهارة اإلرسال من أعلي بدقة لتسقط بملعب الفريق االخر 05
 1.571 1.500 .متر بدقة0يمرر الكرة من أعلي للزميل علي بعد  01
 1.571 1.500 .متر بدقة0يمرر الكرة من أسفل للزميل علي بعد  07
 1.578 1.550 .يؤدى مهارة الضرب الساحق بطريقة صحيحة 08

 :األهداف الوجدانية 05
 1.577 1.858 .يلتزم بارتداء الزى الرياضي المناسب للدرس

 1.578 1.131 .ييستجيب لتوجيهات المعلم أثناء الموقف التعليم 01
 1.577 1.505 .يساعد زمالئه في تعليم وتعلم المهارات االساسية في لعبة الكرة الطائرة 00
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 (.1.133( = )1.15)الجدولية عند مستوى داللة إحصائية " ر"قيمة 
 (االهداف السلوكية)بعد  معامالت االرتباط الدالة على صدق االتساق الداخلى بين العبارات ودرجة ان( 7)يوضح جدول       

لكرة الطائرة بالمرحلة اإلعدادية ذات عالقات ارتباطية داله احصائيا مما يدل على وحدة منهج ال "والوجدانية حركية المعرفية والنفس"
، (1.518)الى ( 1.517)ت األهداف المعرفية للكرة الطائرة بالمرحلة اإلعدادية من لعبارا" ر"حيث تراوحت قيم  ،اتساق العبارات

ولعبارات األهداف الوجدانية للكرة ( 1.500)الى ( 1.550)حركية للكرة الطائرة بالمرحلة اإلعدادية من  ولعبارات األهداف النفس
عند مستوى داللة ( 1.133)البالغة  الجدولية" ر"من قيمة  وجميعها اكبر( 1.505)الى ( 1.131)الطائرة بالمرحلة اإلعدادية من 

( 1.571)من  ت، وان قيم معامل الفا كرونباخ لعبارات األهداف المعرفية تراوح على صدق تلك العبارات  مما يدل( 1.15)إحصائية 
الي ( 1.577)جدانية من ولعبارات األهداف الو ( 1.578)الى ( 1.571)حركية من  ، ولعبارات األهداف النفس(1.575)الى 

ككل مما يدل على ثبات هذا البعد  والوجدانية حركية لبعد االهداف المعرفية والنفس( 1.578) قيمة هذا المعامل وبلغ( 1.578)
   .والعبارات التابعة له

 عرض ومناقشة نتائج البحث

 لتساؤل األولا النتائج  ومناقشة عرض: أواًل 
 " امة لوحدة منهج الكرة الطائرة للصف الثاني اإلعداديكما مدي مناسبة األهداف الع" -

 .عرض النتائج األهداف العامة لوحدة منهج الكرة الطائرة -أ
األهداف  بعد الستجابات عينة البحث لعبارات 0التكرارات والدرجة التقديرية والنسبة المئوية العامة والترتيب وقيمة كا ( 8)جدول 
 طائرةلكرة الا لوحدة منهج العامة

 (55=)ن

 
 

   (7)تابع الجدول 

 1.577 1.851 .يتقبل الفروق الفردية بينه وبين زمالئه 00
 1.577 1.505 .يتعاون مع زمالءه في إعداد ملعب وأدوات كرة الطائرة 03
 1.577 1.505 .بلعبة الكرة الطائرة ويتشكل لديه اتجاه إيجابي لممارستها يهتم 01

05 
تعليم وتعلم وحدة منهج الكرة يشعر باالعتماد علي النفس وتحمل المسئولية من خالل 

 1.577 1.858 .الطائرة

 م

 اإلحصاء
 
 

 العبارات

 موافق 
الي 
حد 
 ما

   غير
 موافق

 الدرجة 
 التقديرية

  النسبة
 المئوية
 العامة

 0كا  الترتيب

 :وحدة منهج الكرة الطائرة للصف الثاني اإلعدادي األهداف العامة التاليةبيجب أن يتوافر 
  تحفيز التالميذ لتعليم وتعلم لعبة الكرة 0

 .وس التربية الرياضيةالطائرة بدر 
88 00 1 081 51.31 0 55.85 

والمعلومات  إكساب التالميذ المعارف 0
 77.11 1 85.51 017 1 00 73 .المرتبطة بلعبة الكرة الطائرة
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 .(1.11=)مستوى الداللة اإلحصائية لكل العبارات ( 1.15)عند مستوى داللة إحصائية ( 5.55= )الجدولية  ( 0كا )قيمة 
الى ( 8.51)تراوحت من  األهداف العامة لوحدة منهج الكرة الطائرةالمحسوبة لعبارات ( 0كا )ان قيم( 8)يتضح من جدول 

ستوى الداللة ، وان م(1.15)إحصائية   عند مستوى داللة( 5.55)البالغة   الجدولية( 0كا )ر من قيمةثوتلك القيم أك( 003.88)
، وان قيم النسبة المئوية العامة (1.15)  وهي أصغر من مستوى الداللة اإلحصائية( 1.11)اإلحصائية لكل العبارات بلغ 

مما يدل على أهمية صياغة عبارات األهداف العامة لوحدة ( 51.57)%الى ( 87.51)%الستجابات عينة البحث قد تراوحت من 
 . ة اإلعداديةمنهج الكرة الطائرة بالمرحل

 :مناقشة نتائج األهداف العامة لوحدة منهج الكرة الطائرة - ب

%( 87.51)أهمية نسبية تتراوح من علي أن عبارات األهداف العامة لوحدة منهج الكرة الطائرة قد حصلت  (8)يوضح جدول      
معلمات التربية  الطائرة في رأي معلمي ومما يدل على أهمية صياغة عبارات األهداف العامة لوحدة منهج الكرة %( 51.51)الى 

 .البحث جنموذ اإلعداديةالرياضية بالمرحلة 

علي الترتيب األول بأهمية " إكساب التالميذ المهارات االساسية للكرة الطائرة "والتي تنص علي ( 5)وقد حظيت العبارة رقم     
بينما حصلت العبارة رقم ، ات االساسية تعد من اهم نتائج التعلموتعزي الباحثة تلك النتيجة إلي أن المهار %( 51.51)نسبية بلغت 

توفير فرص النجاح (" 8)والعبارة رقم " توفير الفرصة للتالميذ للمشاركة االيجابية في درس الكرة الطائرة" والتي تنص علي ( 7)
 وتري الباحثة بأنه%( 87.51)ية نسبية بلغت علي الترتيب األخير بأهم" والتدعيم اإليجابي للتالميذ خالل ممارسة الكرة الطائرة 

  
        (8)تابع الجدول 

إكساب التالميذ لبعض القواعد القانونية  3
 000.55 1 53.51 075 0 01 80 .للكرة الطائرة

ب بعض الصفات البدنية المرتبطة اكسا 1
 55.85 م 0 51.31 081 1 00 88 .بالمهارات االساسية للكرة الطائرة

إكساب التالميذ المهارات االساسية للكرة  5
 11.07 0 51.57 088 1 5 51 .الطائرة

1 
تنمية القوام السليم من خالل األداء 

 35.01 5 53.07 077 1 01 75 .البدني والمهارى للكرة الطائرة

توفير الفرصة للتالميذ للمشاركة  7
 10.75 م8 87.51 011 7 03 15 .االيجابية في درس الكرة الطائرة

توفير فرص النجاح والتدعيم اإليجابي  8
 .للتالميذ خالل ممارسة الكرة الطائرة

11 05 1 011 87.51 8 58.57 

االيجابية النفسية  السمات اكساب  5
خالل ممارسته  منذ للتالمي واالجتماعية
 (.التعاون، االحترام، القيادة)الكرة الطائرة 

85 00 3 081 51.08 3 003.88 

إكساب التالميذ أساليب استثمار وقت  01
 8.51 7 88.00 010 1 35 11 .الفراغ بعد تعليم وتعلم لعبة الكرة الطائرة
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مما  اقل نسبيا الهتمام بالجانب االجتماعي، واالتجاهات اإليجابية نحو تعليم وتعلم الكرة الطائرة، والقيادة والتحفيز نحو الممارسةا
 التربية ئياًل خالل دروسضالرياضية   أنشطة التربية قيطىبوربما قد يرجع ذلك إلي أن زمن ت،  يوجب االهتمام بهذه الجوانب

 .الرياضية

إلي ضرورة تحديد  اأشارت نلتيال، و (0107) عبد المطلب، (0101)كل من مصطفي  تيمع دراس المحصلةوتتفق تلك      
 .جيدةصياغة األهداف العامة للمنهج ووضوحها وصياغتها 

إال أنه  ،(0) خطوة األولي واألساسية في بناء المنهجأن تحديد األهداف عملية حيوية وتمثل ال( 0113)الدين  عزويؤكد ذلك      
بمراجعة تحليل محتوي وحدة منهج الكرة الطائرة بالصف الثاني اإلعدادي أتضح أن األهداف العامة للكرة الطائرة غير مصاغة بشكل 

دراجها بدليل معلم التربية الريا ا إعادةمحدد مما يتحتم معه بالصف الثاني اإلعدادي   ضيةصياغة هذه األهداف بشكل مستقل وا 
 .بشكل خاص وبالمرحلة اإلعدادية بشكل عام

 .لكرة الطائرة، والذي ينص عليوحدة منهج اوبهذا يتم اإلجابة بشكل جزئي علي التساؤل األول الخاص باألهداف العامة ل     

 " كما مدي مناسبة األهداف العامة لوحدة منهج الكرة الطائرة للصف الثاني اإلعدادي" 

 :التساؤل الثانينتائج ومناقشة عرض  -ثانياً 
 األهداف التعليمية منهج الكرة الطائرة للصف الثاني اإلعداديك مطابقةما مدي -

 نتائج األهداف التعليمية لوحدة منهج الكرة الطائرةعرض  -أ
األهداف بعد لعبارات  عينة البحث الستجابات  0التقديرية والنسبة المئوية العامة والترتيب وقيمة كا  التكرارات والدرجة( 5)جدول 

 (المعرفية والنفس حركية والوجدانية)التعليمية 
 (55=)ن

 م

 اإلحصاء
 
 

 العبارات

 موافق 
الي 
 حد ما

 غير 
 موافق

 الدرجة 
 التقديرية

النسبة 
 المئوية
 العامة

 0كا  الترتيب

 : ادي األهداف التعليميةالتاليةاإلعد(  الثاني)يجب أن يتوافر بوحدة منهج الكرة الطائرة للصف 
 :األهداف المعرفية:اواًل 
فكرة مبسطة في الكرة الطائرة تضمن  0

مقدمة للوحدة، محتوياتها واالدوات 
 .المستخدمة

50 7 1 051 57.11 0 70.58 

المهارات االساسية الخاصة بلعبة الكرة  0
 . الطائرة

50 8 1 085 57.30 3 15.55 
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 .(1.11=)مستوى الداللة اإلحصائية لكل العبارات(  1.15)عند مستوى داللة إحصائية ( 5.55= )الجدولية ( 0كا )قيمة 
 

، واألهداف (83.15)الى ( 10.18)المحسوبة لعبارات األهداف المعرفية قد تراوحت من  (0كا )ان قيم ( 5) جدولوضح ي      
، وتلك (013.71)، الى (010.57)، واألهداف الوجدانية قد تراوحت من (013.71)الى ( 11.07)حركية قد تراوحت من  النفس

، وان مستوى الداللة اإلحصائية لكل (1.15)داللة إحصائية  ندمستوىع( 5.55)البالغة  الجدولية (0كا )قيمة   القيم أكبر من
النسبة المئوية العامة الستجابات عينة البحث  وان قيم ( 1.15)وهي أصغر من مستوى الداللة اإلحصائية ( 1.11)العبارات بلغ 

الى ( 51.13)%حركية من نفسولعبارات األهداف ال( 58.15)%الى ( 51.08)%قد تراوحت لعبارات األهداف المعرفية من 

 (5)تابع الجدول 
النقاط الفنية للمهارات االساسية للعبة  3

 13.11 1 51.13 087 1 01 85 .الكرة الطائرة

القواعد القانونية للمهارات االساسية  1
 .المقررة في الكرة الطائرة

85 01 1 083 55.05 5 51.50 

الخطوات التعليمية للمهارات االساسية  5
 83.15 0 58.15 053 1 1 55 .المقررة للكرة الطائرة

 بعض أهم األخطاء الشائعة عند اداء 1
 10.18 1 51.08 081 1 07 80 .المهارات االساسية للعبة الكرة الطائرة

 :األهداف النفس حركية: ثانياً 
 11.07 3 51.13 087 1 0 53 .تعليم مهارة االرسال من اعلي 7
 013.71 0 58.15 053 1 1 55 .تعليم مهارة التمرير من أعلي 8
 83.15 م 0 58.15 053 1 1 55 .تعليم مهارة التمرير من أسفل 5
 71.11 0 57.58 050 1 1 53 .تعليم مهارة الضرب الساحق 01
أداء التمرينات البدنية المرتبطة  00

بالمهارات االساسية لوحدة منهاج الكرة 
 .الطائرة

 11.07 م 3 51.57 088 1 5 51

 : األهداف الوجدانية: ثالثاً 
اكساب سمة التعاون بين التالميذ من  00

خالل تعليم وتعلم المهارات االساسية 
 .في الكرة الطائرة

53 0 1 087 51.13 0 013.71 

تفاعل التالميذ مع المعلم عند تعليم  03
 010.57 3 50.55 075 3 01 81 .وتعلم لعبة الكرة الطائرة

إظهار الروح الرياضية بين التالميذ  01
 .فسةأثناء المنا

 011.01 م 3 50.55 075 1 01 80

تنمية السمات القيادية للتالميذ عند  05
 005.15 0 51.55 080 0 03 85 .تعليم وتعلم لعبة الكرة الطائرة
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مما يؤكد أهمية صياغة عبارات األهداف المعرفية %( 51.13)الى ( 50.55)%ولعبارات األهداف الوجدانية من ( 58.15)%
 . والنفس حركية والوجدانية

 
 :مناقشة نتائج األهداف التعليمية لوحدة منهج الكرة الطائرة - أ

تراوحت لعبارات أهمية نسبية علي  صلتلكرة الطائرة قد حوحدة منهج اعليمية لأن عبارات األهداف الت( 5)يوضح جدول       
الكرة  لوحدة منهجصياغة األهداف المعرفية التعليمية  مما يدل علي أهمية ( %58.15)الى ( %51.08)األهداف المعرفية من 

 .بشكل خاص الطائرة للصف الثاني االعدادي

الخطوات التعليمية للمهارات االساسية المقررة للكرة " والتي تنص علي ( 5)العبارة  حظيتة ففي األهداف التعليمية المعرفي      
المهارات التعليمية للكرة الطائرة،  ذاستحوا حيث أن الخطوات التعليمية من أساسيات، %(58.15)المرتبة األولي بنسبة ب" الطائرة

علي الترتيب األخير  حصلت"المهارات االساسية للعبة الكرة الطائرة  ضعبأهم األخطاء الشائعة عند اداء "وهي (1)ة بينما العبار 
 .مما يدل علي أهمية صياغة األهداف المعرفية التعليمية لوحدة منهاج الكرة الطائرة %(51.08)وبأهمية نسبية بلغت 

هتمام بإكساب التالميذ التي أظهرت عدم اال ،(0103) صقر، (0117) الطنبولي ويتفق ذلك مع نتائج دراسات كل من      
 المعارف والمعلومات والمفاهيم المتصلة بكافة األنشطة الرياضية وبالتالي يجب االهتمام والتوعية بأهمية تحقيق األهداف التعليمية

 .منهج التربية الرياضيةلوحدة 

تعليم مهارة التمرير وهي (" 8)تان ، وقد احتلت العبار (58.15)%الى  ( 51.13)من تراوحت األهداف النفس حركية بينما و       
وتعزي %( 58.15)علي الترتيب المتقدم بأهمية نسبية بلغت  "تعليم مهارة التمرير من أسفل" وهي (5)والعبارة  ،" من أعلي
ات تعليم مهار  يف  البسيطة االساسية  من المهارات اإلي سهولة تعليم مهارات التمرير من أعلي ومن أسفل لكونهم ذلك الباحثة

 .الكرة الطائرة

أداء التمرينات البدنية المرتبطة بالمهارات " وهي ( 00)، "تعليم مهارة االرسال من اعلي" وهي  (7) رتانالعبا اشتركت بينما      
ة وربما يعزي ذلك إلي الصعوبة النسبي ، %(51.13)ي الترتيب األخير بأهمية نسبية بلغت عل "االساسية لوحدة منهج الكرة الطائرة

التمرينات البدنية الخاصة  ءتوجية واهتمام المعلمين وخاصة تعليم مهارة االرسال من اعلي وادا زيادة مما يتطلب تينالمهار  اتينله
 .بدرس التربية الرياضية للكرة الطائرةلوحده  بالمهارات االساسية 

 االهتمام بمهارات الكرة الطائرة إلنها لي أنه يجبإ أشارت، التي (0103) الكفراويدراسات كل من  اتتأثير ذلك مع  فويصاد      
يجب مراعاه حيث  شروط وموصفات األهداف الموضوعة لمناهج الكرة الطائرة ألن صياغتها لم تكن بالوضوح الكافي  تفتقر الي

 .خصائص المرحلة السنية

كرة الطائرة يكون بشكل منفرد بعيدا عن بيئة تعليم المهارات الخاصة بلعبة ال " إلي أن( 0111) فرجوفي هذا الصدد تشير       
أو محيط اللعبة، إذ يمكن للمتعلمين تعلم المهارات ولكنهم يجدون صعوبة في إستخدام هذه المهارات عند االشتراك الفعلي في 

 (.81 ص،) " اللعبة
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، وتعزي %(51.13)الى ( 50.55)%من  علي نسبة تتراوح الوجدانية األهداف التعليميةصلت ح (5)جدول ال ذات وفي       
التربية الرياضية في استجابة التلميذ وتفاعله معه أثناء التعليم والتعلم وتحقيق  الباحثة ذلك إلي اهمية الدور الذي يأمله معلم 

 .ذاته مما يدل على أهمية صياغة عبارات األهداف الوجدانية بالمرحلة اإلعدادية

، التي تشير الي اهمية (0105)، جويد (0105)إلية نتائج دراسة كل من عبدالمنعم  وتتفق هذة النتائج مع ما أشارت      
 .و االجتماعية محورًا رئيسيًا ضمن أهداف التربية الرياضية يةاتخاذالقيم األخالق

 النفس  –عرفية الم )وبمراجعة وتحليل وحدة مناهج الكرة الطائرة بالصف الثاني اإلعدادي أتضح أن هذه األهداف التعليمية       
دراجها بدليل معلم  إعادةغير مصاغة بشكل محدد مما يتحتم ( الوجدانية –بدنية ، مهارية " حركية  صياغتها بوضوح وبدقة وا 

 .التربية الرياضية بالصف الثاني اإلعدادي بشكل خاص

 رة الطائرة، والذي ينص علي وبهذا يتم اإلجابة بشكل جزئي علي التساؤل األول الخاص باألهداف التعليمية للك      

 "ك منهج الكرة الطائرة للصف الثاني اإلعدادي التوجيهيةاألهداف  مطابقةما مدي " 

 :عرض ومناقشة نتائج التساؤل الثالث -ثالثا  
 " ما مدي مناسبة األهداف السلوكية لوحدة منهج الكرة الطائرة للصف الثاني اإلعداديك" -
 ية لوحدة منهج الكرة الطائرةعرض نتائج األهداف السلوك -أ
 

البحث لعبارات األهداف  الستجابات عينة 0التكرارات والدرجة التقديرية والنسبة المئوية العامة والترتيب وقيمة كا ( 01)جدول 
 .(والوجدانية المعرفية والنفس حركية) السلوكية

 (55=)ن

 م
 اإلحصاء
 

 العبارات
 موافق 

الي 
 حد
 ما 

 غير 
 موافق

 الدرجة 
 التقديرية

النسبة 
 المئوية
 العامة

 0كا  الترتيب

 :اإلعدادي دورا  علي أن ( الثاني)يجب أن يكون  تالميذ  الصف 
 :األهداف المعرفية: أوأل 

للمهارات ( علي األقل)يحدد ثالث مسميات  1
 .األساسية لوحدة منهاج الكرة الطائرة

28 36 2 021 84.21 11 40.17 

لمهارة ( علي األقل)يذكر نقطتين فنيتين  0
 .اإلرسال من أعلي في لعبة الكرة الطائرة

80 11 6 074 10.06 4 121.20 

لمهارة ( علي األقل)يذكر نقطتين فنيتين  3
 .التمرير من أسفل في لعبة الكرة الطائرة

71 01 7 060 88.00 1 68.61 

4 
لمهارة ( علي األقل)يذكر  نقطتين فنيتين 
 .الكرة الطائرة التمرير من أعلي في لعبة

71 14 6 071 11.02 2 17.12 

لمهارة ( علي األقل)يذكر نقطتين فنيتين  2
 .الضرب الساحق في لعبة الكرة الطائرة

72 16 8 062 81.03 7 81.12 

يميز بين التمرير من أسفل والتمرير من  6
 .أعلي

 120.04 م 4 10.06 074 4 12 82

مهارات تحديد األخطاء الشائعة عند اداء ال 7
 .االساسية لوحدة منهاج  للكره الطائرة

18 1 2 016 11.66 1 12.24 

 147.80 3 12.16 082 3 6 12 .تحديد عدد الالعبين في الكرة الطائرة 8

 12.24 0 11.33 012 1 2 18 .تحديد مساحة ملعب الكرة الطائرة 1
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 (1.11=)كل العباراتمستوى الداللة اإلحصائية ل(   1.15)عند مستوى داللة إحصائية ( 5.55= )الجدولية  ( 0كا )قيمة 
 

لعبارات ( 017.80)الى ( 10.57)المحسوبة لعبارات األهداف المعرفية تراوحت من ( 0كا )ان قيم ( 01)جدول  وضحي    
ر ثوتلك القيم أك( 70.58)الى ( 15.31)ولعبارات األهداف الوجدانية من ( 037.88)الى ( 10.18)األهداف النفس حركية من 

، وان مستوى الداللة اإلحصائية لكل العبارات بلغ (1.15)دلة إحصائية  مقياسعند ( 5.55)البالغة  لية الجدو ( 0كا ) من قيمة
، وان قيم األهمية النسبية العامة الستجابات عينة البحث قد تراوحت (1.15)وهي أصغر من مستوى الداللة اإلحصائية ( 1.11)

( 57.11)%الى ( 50.53)%ولعبارات األهداف النفس حركية من  (55.11)%الى ( 81.50)%لعبارات األهداف المعرفية من
مما يدل على أهمية صياغة عبارات األهداف المعرفية والنفس ( 57.11)%الى ( 51.10)%ولعبارات األهداف الوجدانية من 

س حركية والوجدانية، ، النفالسلوكية المعرفية مما يؤكد علي أهمية صياغة األهداف . حركية والوجدانية بالمرحلة اإلعدادية
 .ديةالرياضية بالمرحلة اإلعدامعلمات التربية  للتالميذ المرحلة اإلعدادية وذلك من وجهه نظر معلمي و

  
 (12)تابع الجدول 

       

صفات من ال( علي األقل)تحديد صفتين   12
  .البدنية الخاصة لمهارة األرسال من أعلي

70 01 6 064 88.81 8 70.22 

من الصفات ( علي األقل)تحديد صفتين   11
 .البدنية الخاصة لمهارة التمرير من أعلي

78 13 8 068 12.04 6 10.40 

من الصفات ( علي األقل)تحديد  صفتين  10
 .البدنية الخاصة لمهارة التمرير من أسفل

 82.88 م 6 12.04 068 6 17 76

من الصفات ( علي األقل)تحديد  صفتين  13
 .البدنية الخاصة لمهارة الضرب الساحق

70 17 12 062 87.24 12 61.88 

 :األهداف النفس حركية: ثانيا  

يؤدى مهارة وقفة االستعداد في الكرة  14
  .الطائرة بطريقة صحيحة

10 7 2 012 17.64 1 70.18 

ارة اإلرسال من أعلي بدقة لتسقط يؤدى مه 12
 .بملعب الفريق االخر

80 17 2 082 14.08 3 40.68 

متر 0يمرر الكرة من أعلي للزميل علي بعد  16
 .بدقة

 130.61 م 3 14.08 082 2 7 87

متر 0يمرر الكرة من أسفل للزميل علي بعد  17
 .بدقة

88 8 3 083 12.01 0 137.88 

بطريقة  يؤدى مهارة الضرب الساحق 18
 .صحيحة

80 13 4 076 10.13 4 112.36 

 :الوجدانية األهداف: ثالثا  

يلتزم بارتداء الزى الرياضي المناسب  11
 .للدرس

83 16 2 081 14.61 6 42.34 

يستجيب لتوجيهات المعلم أثناء الموقف  02
 .التعليمي

11 8 2 081 17.31 0 61.21 

ت يساعد زمالئه في تعليم وتعلم المهارا 01
 .االساسية في لعبة الكرة الطائرة

81 12 2 087 16.63 4 63.24 

 22.10 2 12.01 083 2 14 82 .يتقبل الفروق الفردية بينه وبين زمالئه 00

يتعاون مع زمالءه في إعداد ملعب وأدوات  03
 .كرة الطائرة

 63.24 م 4 16.63 087 2 12 81

اه يهتم بلعبة الكرة الطائرة ويتشكل لديه اتج 04
 .إيجابي لممارستها

12 1 2 088 16.17 3 66.07 

يشعر باالعتماد علي النفس وتحمل  02
وحدة  المسئولية من خالل التعليم والتعلم

 .منهاج الكرة الطائرة
10 7 2 012 17.64 1 70.18 
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 :مناقشة نتائج األهداف السلوكية لوحدة منهج الكرة الطائرة_ ب
مـن  المعرفيـةاألهـداف لعبـارات وحـت تراحصلت بأهمية نسبية  أن عبارات األهداف السلوكية للكرة الطائرة قد( 01)يوضح جدول 

مما يدل علي أهمية  صياغة  األهداف المعرفية السلوكية لوحدة منهج الكرة الطائرة للصـف الثـاني  ( 55.11)%الى ( %81.50)
علــي ." الطــائرة لكــرها تحديــد األخطــاء الشــائعة عنــد اداء المهــارات االساســية لوحــدة مــنهج" وهــي ( 7)االعــدادي وقــد حظيــت العبــارة 

مما يدل علـي أهميـة تحديـد األخطـاء الشـائعة للمهـارات االساسـية للكـرة الطـائرة، حيـث ان فهـم %( 55.11)الترتيب المتقدم بنسبة 
دراك التالميــذ لهــذه االخطــاء تســاعد علــي تعلــيم وتعلــم هــذه المهــارات، أمــا عبــارة  ( علــي األقــل)يحــدد ثــالث مســميات "وهــي ( 0)وا 

وما بينهما من عبارات أخري تؤكد علي أهميـة تـوافر %( 81.50)قد حصلت علي أقل نسبة  "الكرة الطائرةللمهارات األساسية للعبة 
 .للمتعلمينالثقافة الرياضية 

 
ممـا يـدل إلـي  (57.11)%الـى ( 50.53)%مـن  ية تراوحـتاما بالنسبة لألهـداف الـنفس حركيـة فقـد حصـلت علـي أهميـة نسـب

يــؤدى مهــارة وقفــة "وهــي ( 01)وقــد حظيــت العبــارة  حركيــة لوحــدة مــنهج الكــرة الطــائرة، اهميــة صــياغة األهــداف الســلوكية الــنفس
وفقــًا آلراء معلمــي ومعلمــات  (57.11)%فــي  الترتيــب المتقــدم حيــث كانــت النســبة " االســتعداد فــي الكــرة الطــائرة بطريقــة صــحيحة

 "وهـي( 08)ي مهـارة الكـرة الطـائرة، ويالحـظ أن العبـارة التربية الرياضية، حيث أن وقفـة االسـتعداد تمثـل األهـم واألسـاس فـي اداء أ
مما يؤكد الصعوبة النسـبية لهـذه المهـارة، وهـذا %( 50.53)حصلت علي أقل نسبة " يؤدى مهارة الضرب الساحق بطريقة صحيحة

 .السنيةوالتي ابرزت صعوبة هذه المهارة في هذه المرحلة  ،(م0103) الكفراويما اشارت اليه دراسة 
 

وقد حظيـت العبـارة  ،  (57.11)%الى ( 51.10)% أهمية نسبية تراوحت من حصلت عليفقد  الوجدانيةلألهداف  بالنسبةاما 
علــي الترتيــب األول بأهميــة نســبية بلغــت " يشــعر باالعتمــاد علــي الــنفس وتحمــل المســئولية مــن خــالل التعلــيم والــتعلم"وهــي ( 05)
لنفس و تكبد المسئولية أثناء تعليم وتعلم،مما يوجب معـه توجيـه معلمـون التربيـة مما يدل علي اهمية االعتماد علي ا( %57.11)

" يلتـزم بارتـداء الـزى الرياضـي المناسـب للـدرس "التـي تـنص علـي ( 05)الرياضية للمتعلمين علـي هـذا الجانـب، ويالحـظ أن العبـارة 
 .هذا الجانبأولياء األمور لتحقيق مما يستلزم زيادة الوعي الرياضي لدي التالميذ و  (51.10)%علي اقل نسبة 

بأنه يجب صياغة األهداف ( 0108) الدحليش، (0107) عبد المطلبوتتفق هذه النتائج مع ما أشارت إلية نتائج دراسة       
 .السلوكية الوجدانية بمناهج الكرة الطائرة

نه ال يتضمن مثل هذه األهداف السلوكية في المجاالت إال أنه بمراجعة وتحليل وحدة منهج الكرة الطائرة بدليل المعلم اتضح أ      
دراج هذه األهداف من قبل معلمي (المعرفية ، النفس حركية ، الوجدانية)الثالثة  ، مما يجب مراعاته مستقباًل عند صياغة وتحديد وا 

 ومعلمات التربية الرياضية بالمرحلة اإلعدادية،                

 .باحثة أنه عند بناء المنهج يجب إحداث توازن بين الجوانب حركية و معرفية و وجدانيةمن هذا المنطلق تري ال     

، علي أن هناك قصورًا في (0103)، حسين (0103) الكفراوي، (0111) شريفتتتفق نتيجة هذا البحث مع دراسة كل من       
حتي يتم التعرف علي مدي التقدم الذي وصل إليه  صياغة األهداف المعرفية والنفس حركية والوجدانية وصياغتها سلوكيًا وذلك

 .المتعلم

 وبهذا يتم اإلجابة بشكل جزئي علي التساؤل األول الخاص باألهداف السلوكية للكرة الطائرة، والذي ينص علي       
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 " ما مدي مناسبة األهداف السلوكية لوحدة منهج الكرة الطائرة للصف الثاني اإلعداديك" 

 لتوصياتاالستخالصات وا

 : خالصاتاالست -أواًل 
 : نتائج البحث أمكن استخالص االتي إليه  تما توصلو  المنهج وفي حدود العينة واالستبيان المستخدم ءضيافي        

 .هناك اجماع علي أهمية صياغة األهداف العامة لوحدة منهج الكرة الطائرة بالصف الثاني اإلعدادي .0

 .هداف التعليمية لوحدة منهج الكرة الطائرة للصف الثاني اإلعداديهناك اتفاق علي أهمية صياغة األ .0

 .االتفاق علي أهمية صياغة األهداف  السلوكية في المجاالت  المعرفية والنفس حركية والوجدانية .3

 :التوصيات  - ًثانيا
 .ادراج األهداف العامة لوحدة منهج الكرة الطائرة بالصف الثاني اإلعداديصياغة و  دقة ضرورة .0

 .ادراج األهداف التعليمية لوحدة منهج الكرة الطائرة للصف الثاني اإلعداديصياغة و  دقة ضرورة .0

 .ضرورة دقة صياغة وادراج األهداف السلوكية لوحدة منهج الكرة الطائرة للصف الثاني االعدادي .3

لألنشـطة  والـنفس حركيـة والوجدانيـة فـي كـل المجـاالت المعرفيـة والسـلوكية  ادراج األهـداف العامـة، التعليميـةصياغة و ضرورة  .1
 .الرياضية الفردية والجماعية بدليل معلم التربية الرياضية بكافة المراحل التعليمية من المرحلة االبتدائية حتي الثانوية
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