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هدف البحث إلى :

 -1الكشف عن أثر برنامج تعليمي قائم على التوازن والتوافق الرريقي والبرنقامج المتبق فقي دقق أداء بعق

الماقاتاا اأساسقي

بالكرة الطائرة لطالب السن الدتاسي الثاني في يلي التربي البدني وعلوم الرياض .
 -2المقاتنق فققي اارتبققات البعققدم بققتن المتمققوعتتن التتريبيق وال ققابط فققي دق ق أداء بعق

الماققاتاا اأساسققي بققالكرة الطققائرة

لطالب السن الدتاسي الثاني في يلي التربي البدني وعلوم الرياض .

واستخدم المناج التتريبي لمالءمته لطبيع مشكل البرث ،أما متتم البرقث تقم ارتيقاتبم بالطريقق العمدنق مقن طقالب المرحلق
الدتاسي الثاني في يلي التربي البدني وعلوم الرياض /جامع الموصق للعقام الد اتسقي  )2019-2018الفصق الد اتسقي الثقاني

والبققالع عققددبم  )191طالق  ،نمثلققون بققع

ب ،د  ،د ،ب ،و ،ز ،ح) أمققا عتنق البرققث فقققد تكونق

مققن بققعبتي ح  ،ب) تققم

ارتياتبم ققا بالطريقق ق العشق قوائي ع ققن طريق ق اجق قراء القرعق ق والب ققالع ع ققددبا  ) 56طالب ققا ،وت ققم ت ققوزيعام ع ققن طريق ق القرعق ق ل ققى

متموعتتن  ،بعد أن تم استبعاد عدد من الطالب لعدم تكافؤبم والتزامام م بقي افراد العتن والبالع عددبا  )32طالبقا  ،وباقاا
أصبح العدد الناائي أفراد العتن
الى بعبتتن وبواق
والكتل ) وبع

 )24طالبا وبنسب مئوي بلغ

 )%12.56من المتتم اأصلي من الايوت فقط  ،موزعتن

 )12طالبا للشعب الواحدة .وتم اجراء التكافؤ بتن المتموعتتن في المتغتراا اأساسي
الصفاا البدني والقدتاا الرريي وبع

المااتاا اأساسي بقالكرة الطقائرة  .واسقتغر تنفتقا البرنقامج التعليمقي

 )4اس ققابي للم ققدة م ققن  2019/3/26ولغانق ق  2019/4/18وبواقق ق

تعليمي للمتموع ال ابط  ،وزمن ي وحدة تعليمي
المختاتة بتاتيخ  ، 2019/4/25-24وللتوص

العمر  ،والطقو ،

 )8وح ققداا تعليميق ق للمتموعق ق التتريبيق ق و  )8وح ققداا

 )90دقيق  ،وبعد اانتااء من البرنامج أجرم اارتبات البعدم للمااتاا

لى نتائج البرث الرالي تقم اسقتخدام الرقتبق ااحصقائي

، )SPSSاسقتخراد

الوسققائ ااحصققائي اآتيق  :الوسققط الرسققابي  ،واانرقراي المعيققاتم  ،والنسققب المئويق  ،ومعامق ااتتبققا البسققيط بترسقون) ،
وارتبات ا) لوسطتن حسابتن مرتبطتن متساويتن بالعدد  ،وارتبات ا) لوسطتن حسابتن غتر مرتبطتن متساويتن بالعدد .
وفي ضوء نتائج البحث توصل الباحثان إلى االستنتاجات اآلتية :

 -1أثر البرنامج التعليمي المقترح القائم على التوازن والتواف الرريي والبرنامج المتب في الكلي على دق أداء بع

اأساسي بالكرة الطائرة.
 -2تفوق

المتموع التتريبي التي استخدم

ال ابط التي استخدم

المااتاا

البرنامج التعليمي المقترح القائم على التوازن والتواف الرريي على المتموع

البرنامج المتب في الكلي في دق أداء بع

وأوصى الباحثان بعدد من التوصيات منها :

المااتاا ااساسي بالكرة الطائرة .

 -استخدام البرنامج التعليمي المقترح القائم على التوازن والتواف الرريي في دق أداء بع

المااتاا اأساسي بالكرة الطائرة .

الكلمات المفتاحية  ( :البرنامج التعليمي  ،التوازن الحركي  ،التوافق الحركي  ،المهارات األساسية)
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The impact of a proposed educational program based on balance and motor
compatibility in accurate performance of some basic skills of volleyball
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The research aims at:
1-To reveal the impact of an educational program based on the balance and compatibility of the
motor accurate performance of some basic skills for students of the second Stage in the College
of Physical Education and sports science volleyball.
2-Comparison in the test CRTs between the experimental groups and the officer in the
development of compatibility and the kinetic equilibrium to learn some basic skills in volleyball
for students of the second stage in the College of Physical Education and sports science.
The theoretical framework included:
learning, motor learning, kinetic equilibrium, motor compatibility and some basic volleyball
skills, as well as a range of previous studies and benefit from them.
Research procedures:
the researchers used the experimental method to suit the nature of the research problem. The
research society was chosen by the deliberate method of second year students in the College of
Physical Education and Sports Sciences / Mosul University for the academic year (2018 - 2019)
The sample of the study consisted of two groups (H, 5), which were randomly chosen by means
of a lottery (56 students), which were distributed from The lottery was divided into two groups
(experimental and control), after a number of students were excluded for not being equal to Walt
Their mother with the rest of the sample totaling (32), and thus became the final number of
members of the sample (24 students) and a percentage of (12%. 56) of the original community of
males only, spread over two divisions at the rate of 12 students per division. And Parity between
the two groups was carried out in the basic variables (age, height and mass) and some physical
characteristics, motor abilities and some basic skills of volleyball. The implementation of the
educational programme took 4 weeks for the period from 2019/3/26 to 2019/4/18, with 8
modules for the experimental group, 8 for the Tlaimih unit for the control group, the time of each
education unit (90) minutes, and after the completion of the programme, the CRTs test was
conducted for the selected skills Dated 24-2019/4/25.
The researchers uses the following statistical means:
to reach the current search results, the researchers used statistical pouch (SPSS), using the
following methods: Arithmetic mean, standard deviation, percentage, simple correlation
coefficient pearson), multilink coefficient , Test (v) for two related accounts with equal number,
.and test (v) for two non-linked accounts with equal number
In the light of the results of the research, the researchers reached the following conclusions:
1-the experimental group that carried out the exercise of balance and compatibility of the motor
to the control group that implemented the curriculum of the CRTs test in accurate performance
of some basic skills of volleyball for the students of the school year Second in the College of
Physical Education and mathematical sciences.
2. The superiority of the experimental group and the female officer in the tribal and secondary
tests and for the benefit of the later tests
The researchers recommended a number of recommendations, including:
- Confirm the use of balancing exercises and compatibility of motor in the curricula to benefit
from the accurate performance of basic skills of volleyball for the students of the second school
year in the College of Physical Education and sports Sciences.
Key words: (educational program, motor balance, motor alignment, basic skills).
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 -1التعريف بالبحث
 1-1المقدمة واهمية البحث

باد العالم في السنواا اأرترة عص ار جدیدا نرف بالعدید من التردناا  ،والمتغتراا التي فرضتاا الثوتة

التكنولوجي الردیث  ،حتث أصبح العام المؤثر والراسم للتطوت والتقدم بو التمتز في اأداء في نواحي الرياة

كاف  ،ومناا الناحي الرياضي التي اعتمدا على التخطيط العلمي الام نستخدم العلوم والمعاتي جميعاا بوعي
كام إلتساء مقوماا البناء الرياضي وتقدمه على أسس قوي صلب .
طري

المااتم للفعالياا الرياضي عن

باه اأرترة تعتمد على تعلم حريي نساعدنا بدتج يبترة في تطوير التان

استعما اأسالت

العلمي الممكن  ،لتردید النقا المؤثرة في الرري بشكلاا العام والخاص لمعرف تطوت

اأداء الرياضي  .فالمتعلم واع
وبشكلاا الصريح وعلى وف

الكرة الطائرة لكي یتفو نت

أن یبا ي جاده لتعلم المااتاا اأساسي ،

أسس علمي سليم  ،من حتث اأساسياا الرريي التي بي جوبر المناوتاا

التكتيكي في الكرة الطائرة  ،وا نمكن للمتعلم مماتستاا ما لم نكن قد تعلم أداء مااتاا اللعب اأساسي  ،لااا

نق ي المدتس أو المدتب معظم أوقاته في تعليم باه المااتاا اأساسي  .الخالدم والعامرم )171 ، 2010 ،

نعد التوازن والتواف الرريي من الصفاا الرريي المام جدا لألداء الرريي الصريح للمااتاا اأساسي بالكرة

الطائرة  ،ونظ ار أبمي اأنشط الرريي في التوازن والتواف
الرريي  ،حتث ا تخلو مااتة حريي دون أن تتطل
یتم اأداء الرريي في تناس تام  ،وتوقت
لاا نت

الرريي بوصفاما من العناصر اأساسي لألداء

توافر التوازن  ،والتواف الرريي لدى مماتستاا بدتج ما حتى

متزامن وبصوتة اقتصادن للمتموعاا الع لي التي تشترك في العم ،

على اعبي الكرة الطائرة امتالك العناصر البدني اأساسي التي تساعدبم على تأدن المااتاا الخاص

بااه اللعب  ،ويعد عنصر التوازن والتواف من أبم العناصر التي نرتاجاما اع
تتطل

الكرة الطائرة أداء الررياا التي

تناس وانستام تام بتن التااز العصبي والع لي عالوم ويام . ) 1999 ،

المااتاا اأساسي في الكرة

ومراول من الباحثان ثراء باا المتا من البرث العلمي ،راص في تعلم بع

الطائرة  ،ومن رال رلفتته النظري المكتسب من اطالعه على البروث اأكادنمي المنتزة في حدود مكاناته ،
وربرته الماني في باا المتا  ،على الرغم من أنه لم نتد دتاساا وأبراث متعلق بتفستراا حو جوان

الرريي راص فيما یتعل
اأساسي

لتاما  ،بوصفاما حس

مدى تركم الالع

والتغل

بالتوازن الرريي والتواف

الرريي ذ نعود السب

المتخصصتن متعل

في أداء الرري والتغل

التعلم

الرئيس في ضعف تعلم الماا اتا

بالتعاون بتن التاازين العصبي والع لي  ،ويد على

على مقاوم العوام الميكانيكي المؤثرة في نقط مريز ثق التسم

على عام التاذبي اأتضي وبدبا للتسم .

لاا تبرز ابمي البرث في النقا آاتي :

 -1عدم تناو البروث والدتاساا في متا التعلم الرريي وضمن البتئ العراقي على دتاس تطرق

برنامج تعليمي قائم على التوازن والتواف الرريي  ،ومعرف أثره في دق أداء بع

المااتاا اأساسي بالكرة الطائرة

 -2توظيف برنامج تعليمي مقترح قائم على التوازن والتواف الرريي في دق أداء بع

الطائرة .

 -3امكاني توضيف نتائج البرث في ردم العملي التعليمي في متا الكرة الطائرة.
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 2-1مشكلة البحث

ن بدي لعب الكرة الطائرة بو تستت النقا

الفري

المرددة للفوز بالشو والمباتاة من رال اسقا

الكرة في ملع

المنافس  ،وذلك من رال استعما التوازن والتواف الرريي في اداء المااتاا اأساسي بالكرة الطائرة ،

ابتداء من ااتسا  ،واإلعداد  ،وااستقبا  ،وال رب الساح  ،وحائط الصد  ،والدفاع عن الملع

التي تتطل

عملي اتقان واجادة في أثناء تنفتا ادائاا  ،ويعد التوازن والتواف الرريي من العملياا التي ینتج عناا تد فع جتد ،

فأداء المااتاا المختلف یتطل

التوازن والتواف الرريي .

ومن رال متابع الباحثان للوحداا التعليمي لمادة الكرة الطائرة ضمن مناج طالب السن الدتاسي الثاني في يلي

التربي البدني وعلوم الرياض  /جامع الموص احظ وجود مشكل نعاني مناا الطالب  ،وبي فقدان أو قل التوازن
والتواف الرريي في أثناء عملي تعلمام للمااتاا اأساسي أو تطوير أدائاا  ،وباا ینعكس على تنفتابم للخطط
الاتومي والدفاعي في اللع

 ،وبالتالي عدم قدتتام على امتالك الرلو لترقت الادي الرئيسي في عملي التعلم

لااه المااتاا وتطوير أدائاا ،ونتيت لما سب
الرريي ،ومعرف أثره في دق أداء بع

تغ

الباحثان بوض برنامج تعليمي قائم على التوازن والتواف

المااتاا اأساسي في الكرة الطائرة.

ويطرح التساؤل اآلتي:

 -ب للبرنامج التعليمي القائم على التوازن والتواف الرريي أثر في دق أداء بع

المااتاا اأساسي في الكرة

الطائرة ؟

 3-1هدفا البحث

 1-3-1الكشف عن أثر برنامج تعليمي مقترح قائم على التوازن والتواف الرريي والمناج المتب في الكلي في دق
أداء بع

المااتاا اأساسي بالكرة الطائرة لطالب السن الدتاسي الثاني يلي التربي البدني وعلوم الرياض .

 -2-3-1المقاتن في اارتبات البعدم بتن المتموعتتن التتريبي وال ابط في دق أداء بع

المااتاا اأساسي

بالكرة الطائرة لطالب السن الدتاسي الثاني يلي التربي البدني وعلوم الرياض .
 4-1فرضا البحث

 1-4-1توجد فرو ذاا دال حصائي بتن اارتباتين القبلي والبعدم أثر البرنامج التعليمي المقترح القائم على

التوازن  ،والتواف الرريي والمناج المتب في الكلي في دق أداء بع
 2-4-1توجد فرو

ذاا دال

المااتاا اأساسي في الكرة الطائرة .

حصققائي بتن المتموعتتن التتريبي وال ابط في اارتباتاا البعدیق أثر

البرنامج التعليمي المقترح القائم على التوازن والتواف

الرريي في دق أداء بع

المااتاا اأساسي في الكرة

الطائرة .
 5-1مجاالت البحث

 1-5-1المتا البشرم  :طالب السن الدتاسي الثاني في يلي التربي البدني وعلوم الرياض  /جامع الموص
للعام الدتاسي . ) 2019 -2018
 2-5-1المتا المكاني  :القاع الرياضي المغلق في فرع األعاب الفرقي  /يلي التربي البدني وعلوم الرياض /
جامع الموص .

 3-5-1المتا الزماني  :للمدة من  2018 / 10 / 2ولغان
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 6-1تحديد المصطلحات

• التوازن الرريي  :وقدتة الالع

أو المتعلم على التوازن والسيطرة على جسمه أثناء أداء حريي معتن مث المشي

على عاتض التوازن والمصاتع  .الدليمي ) 80 ، 2008 ،

• التواف الرريي  :بو قدتة الرياضي على سرع اأداء الرريي م دق اأداء في ترقت الادي م ااقتصاد

بالتاد عبدالفتاح .) 205 ، 1998 ،

• المااتاا ااساسي بالكرة الطائرة  :بي الررياا التي نرتاد التاا الالع
الكرة الطائرة  ،والغرض مناا الوصو لى أف

في جمي المواقف التي تتطلباا لعب

النتائج م ااقتصاد اأمث في التاد رطابي .)62 ، 1996 ،

 1 -2الدراسة السابقة :
دراسة شريف محروس محمد قنديل  2010م

بعنوان  " :تأثير برنامج تدريبي مقترح لتنمية بعض القدرات التوافقية على مستوى أداء المهارات الهجومية

لناشئي الكرة الطائرة"
بدف

الدتاس لى :

التعري على تأثتر برنامج تدتيبي مقترح لتنمي بع

القدتاا التوافقي على مستوى أداء المااتاا الاتو مي

لنابئي الكرة الطائرة  ،واستخدم الباحث المناج التتريبي لترقت أبداي الدتاس بواسط التصميم التتريبي  ،للقياس
القبلي والبعدم لمتموع واحدة ،لمناسبته لااه الدتاس  ،وتكون

عتن الدتاس من  )12اعبا تر

بإستاد المنصوتة تم ارتياتبا بطريق قصدن  ،وقد استغر تنفتا البرنامج التدتيبي  )12أسبوعا بواق

تدتيبي أسبوعيا  ،وتكون

 )17سن ،

 (4وحداا

أداة الدتاس من ارتباتاا بدني ومااتي واستماتاا واستطالع تأم وبرنامج مقترح وترلت

للمراج والبروث السابق .

ويان من أبم نتائج الدتاس :

للبرنامج أثر نتابيا في القدتاا التوافقي  ،كما أثر في مستوى المااتاا الاتومي .-وجود فرو ذاا دال

حصائي بتن القياس القبلي والبعدم  ،ولصالح القياس البعدم في متغتراا القد اتا

التوافقي والمااتاا الاتومي .
وأوص

الدتاس ب روتة ااستفادة من البرنامج المقترح لتمريناا القدتاا التوافقي على مستوى قطاع النابئتن في

الكرة الطائرة  ،وذلك لما لاا من تأثتر نتابي في تف المستوى الفني.
 -3اجراءات البحث:

 1-3منهج البحث  :استخدم الباحثان المناج التتريبي لمالءمته لطبيع مشكل البرث .
 3-2مجتمع البحث وعينته  :تم ارتيات متتم البرث بالطريق العمدن من طلب السن الدتاسي الثاني في يلي التربي

البدني وعلوم الرياض  /جامع الموص للعام الدتاسي  ، )2019-2018الفص الدتاسي الثاني والبالع عددبم
 ) 191طالبا  ،نمثلون بع

ب  ،ود  ،ود ،وب  ،وو ،وز ،وح)  ،أما عتن البرث فقد تكون

وب) تم ارتياتبما بالطريق العشوائي عن طري

اجراء القرع والبالع عددبما

من بعبتي ح ،

 ) 56طالبا  ،وتم توزيعام عن

طري القرع لى متموعتتن تتريبي وضابط ) ،بعد أن تم استبعاد عدد من الطالب لعدم تكافؤبم م بقي افراد

العتن وبم الطالب الراسبون والتاتيون وعتن التتاتب ااستطالعي والغائبون عن الدوام وعددبم
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وبااا أصبح العدد الناائي أفراد العتن
الايوت فقط  ،موزعتن لى متموعتتن وبواق
التدو

 )%12.56من المتتم اأصلي من

 )24طالبا وبنسب مئوي بلغ

 )12طالبا للمتموع الواحدة  .والتدو

 )1یبتن ذلك :

 ) 1یبتن متموعتي البرث التتريبي وال ابط وعدد أفراد العتن

ت

الشعبة والمجموعة

العدد الكلي

المستبعدون

عدد أفراد العينة

1

شعبة ( ح ) المجموعة التجريبية

27

15

12

2

شعبة ( ه ) المجموعة الضابطة

29

17

12

56

32

24

المجموع

3-3التصميم التجريبي  :نقصد بالتصميم التتريبي ذلك التصميم الام یتم فيه ضبط المتغتراا الخاتجي ضبطا

نمن من تأثتر عوائ الصد الدارلي والصد الخاتجي لى حد يبتر العساي  )316 ، 1989 ،وبناء على ذلك

فقد استخدم الباحثان التصميم التتريبي تصميم المتموعتتن المتكافئتتن العشوائي اارتيات ذاا المالحظ القبلي
والبعدن المركم ال بط) الزوبعي  ،والغنام .)112 ، 1981 ،

 4-3وسائل جمع المعلومات
 1-4-3المقابالت الشخصية :تم

المقابالا الشخصي م بع

السادة المتخصصتن في متا التربي البدني

وعلوم الرياض لالستفادة من آتائام العلمي فيما نخص المعلوماا المتعلق بموضوع الدتاس الرالي وبي

المااتاا

اأساسي بالكرة الطائرة  ،والصفاا البدني والرريي  ،واارتباتاا الخاص بمااتاا الكرة الطائرة  ،ف ال عن

البرنامج التع ليمي المقترح وغتربا)  ،وتم

المقابالا الشخصي للمدة من یوم الخميس المواف

) 2018/11/1

ولغان یوم اأتبعاء .)2019/1/30
 2-4-3استمارة االستبيان

 1-2-4-3استماتة استبيان لتردید آتاء الخبراء والمتخصصتن ببع

المااتاا اأساسي بالكرة الطائرة .

 2-2-4-3استماتة استبيان لتردید أبم الصفاا البدني والقدتاا الرريي المؤثرة في دق أداء بع

المااتاا

ااساسي بالكرة الطائرة .
 3-2-4-3استماتة استبيان لتردید آتاء السادة الخبراء والمتخصصتن حو صالحي اارتباتاا في بع

اأساسي بالكرة الطائرة .

المااتاا

 4-2-4-3استماتة ااستبيان الخاص لبيان مدى صالحي البرنامج التعليمي التوازن والتواف الرريي .
 3-4-3القياسات واالختبارات :

 1-3-4-3قياس ي من الطو والكتل م حساب العمر الزمني .
 2-3-4-3ارتباتاا بع

الصفاا البدني والرريي .

 3-3-4-3ارتباتاا المااتاا اأساسي بالكرة الطائرة .
 5-3األسس العلمية الختبارات المهارات االساسية بالكرة الطائرة

 -1الصدق

)  : ) Validityاعتمد الباحثان على صد المركمتن الصد المنطقي )  ،ذ نمكن الترق من صد

اارتبات بعرضه على السادة المتخصصتن في المتا الام نقيسه اارتبات  ،ذ تم عرض اارتباتاا على عدد من
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القياس والتقويم  ،والتعلم الرريي  ،والكرة الطائرة) وحصل

السادة المتخصصتن في متا

اأساسي بالكرة الطائرة على نسب اتفا بلغ

ارتباتاا المااتاا

 )%90فأكثر .

 -2الثبات (  : ) Reliabilityقام الباحثان باستخدام طريق تطبت اارتبات وإعادة تطبيقه Test-Retest method

) على عتن التترب ااستطالعي المؤلف من  )10طالب من راتد عتن البرث اأساسي  ،وذلك یوم اأحد

المواف

 ، )2018/12/16ثم أعتدا اارتباتاا یوم اأحد المواف

الباحث برساب معام ااتتبا البسيط

اتتبا عا ٍ

 )2018/12/23من اارتبات اأو  ،ثم قام

بترسون) بتن نتائج التطبت اأو والتطبت الثاني ،وتبتن أن بناك معام

 ) 0,81مما یؤيد ثباا اارتباتاا المستخدم في البرث.

 -3الموضوعية(:)Objectivityقام الباحثان بالترق من موضوعي اارتباتاا،وذلك بتستت نتائج اارتباتاا من قب

حكمتن على عتن التترب ااستطالعي المؤلف من  )10طالب ،وتم حساب معام ااتتبا البسيط بترسون) بتن
دتجاا الركم ااو والركم الثاني،وتبتن أن بناك معام اتتبا عا ٍ  )0,84مما ید على موضوعي اارتباتاا.

 6-3تكافؤ مجموعتي البحث  :ینبغي على الباحثان تكوين متموعاا متكافئ في اأق فيما یتعل بالمتغتراا
التي لاا عالق بالبرث فان دالتن  ، )398 ، 1984 ،لاا تم

المتغتراا

عملي ترقت التكافؤ بتن متموعتي البرث ل بط

العمر  ،والطو  ،والكتل ) باستخدام ارتبات  )T-testلوسطتن حسابتتن غتر مرتبطتن متساويتن

بالعدد ،وبي تعد بمثاب قياس قبلي لمتموعتي البرث  ،وتم اجراء عملي التكافؤ لمتموعتي البرث یوم الثالثاء
المواف

 )2018/12/4وشملت عملية التكافؤ المتغيرات اآلتية :

 1-6-3التكافؤ في العمر والطول والكتلة( :التكافؤ بالعمر الزمني مقاسا بالشار  ،والتكافؤ بالطو مقاسا

بالسنتيمتر ،والتكافؤ بالكتل مقاسه بالكتلوغرام)

الجدول ( )2نتائج اختبار "ت" بين مجموعتي البحث في متغيرات (العمر والطول والكتلة)
المعالم االحصائية

ت االختبارات الثالث

المجموعة التجريبية

وحدة

القياس

المجموعة الضابطة

س-

±ع

س-

±ع

قيمة (ت)
المحسوبة

احتمالية
نسبة

الخطأ*

1

العمر

شهر

283

16.547

291

17.066

*1.166

0.256

2

الطول

سم

173.333

4.811

176

2.522

*1.700

0.103

3

الكتلة

كغم

67.250

3.048

67.083

2.503

*1.610

0.122

*إن القيمة االحتمالية تكون معنوية عندما تكون < من ()0.05

من التدو

 )2یت ح وجود فرو ذاا دال غتر معنوي بتن متموعتي البرث التتريبي وال ابط في متغتراا

العمر،والطو ،والكتل )لكون قيم احتمالي نس

الخطأ أكبر من )0.05مما نشتر لى تكافؤ متموعتي البرث في تلك

المتغتراا.
 2-6-3التكافؤ في بعض الصفات البدنية والقدرات الحركية المؤثرة في دقة اداء بعض المهارات األساسية بالكرة
الطائرة واالختبارات المناسبة لها  :بعد أن حص الباحثان على أبم الصفاا البدني والقدتاا الرريي وارتباتاتاا،
وحس

اأبمي النسبي في الترتت

 ،والتسلس المنطقي لتنفتابا من وجا نظر السادة المتخصصتن في متا
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التعلم الرريي  ،والكرة الطائرة ) قام الباحث بإجراء عملي التكافؤ بتن متموعتي البرث وذلك یومي اأتبعاء
الصفاا البدني والقدتاا الرريي المؤثرة في دق أداء بع

والخميس الموافقتن  )2018/12/6-5في بع

المااتاا اأساسي بالكرة الطائرة  ،والصفاا البدني والرريي التي تبر

وارتباتاتاا يان

 -1القوة اانفتاتي للاتاعتن  :تم قياساا بارتبات تمي الكرة الطبي زن

 )3يغم من فو الرأس من وض الوقوي

عثمان )136 ، 1990 ،

 -2القوة اانفتاتي للرجلتن تم قياساا بارتبات الوث

العامودم من الثباا ساتجن ) حسانتن. ) 37 ، 1987 ،

-3القوة الممتزة بالسرع للرجلتن :تم قياساا بارتبات القفز لمساف عشر رطواا
علي )137 ، 1999 ،

-4

السرع اانتقالي

 :تم قياساا بارتبات الري

-5الرباق  :تم قياساا بارتبات الري

 -6التوازن الثاب

على النرو اآتي :

نقاس بالزمن او المساف ).

 )20مت ار من الوقوي ) الوزير وطه )18 ، 1999 ،

المرتد ضمن رطو ملع

الكرة الطائر )9-3-6-3-9

حنونا )212 ، 2012 ،

:تم قياساا بارتبات الوقوي على قدم واحدة وقوي اللقل ) التكريتي ومرمد علي)194 ،1986 ،

التواف :تم قياسه بارتبات الترم على بك تقم ) fleishman , 1964 , 64 ( ) 8

 -7وقد قام الباحثان باستخدام ارتبات ا) للتأكد من ترقت التكافؤ بتن متموعتي البرث في ارتباتاا الصفاا البدني
والرريي المختاتة وعلى وف النتائج المبتن في التدو )3

الجدول ( )3نتائج اختبار "ت" بين مجموعتي البحث في اختبارات بعض الصفات البدنية والحركية المختارة
ت
1
2
3
4
5
6
7

وحدة
االختبارات البدنية والحركية
رمي كرة طبية زنة (3كغم) من
فوق الرأس من وضع الوقوف
الوثب العمودي من الثبات
(سارجنت)
القفز لمسافة عشر خطوات
( يقاس بالزمن او المسافة )
ركض  20متر من الوقوف
الركض المرتد ضمن خطوط
ملعب الكرة الطائرة ()9-3-6-3-9

الوقوف على قدم واحدة( وقوف
اللقلق )

اختبار الجري على شكل رقم
()8

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

قيمة ت

احتمالية

المحسوبة

نسبة الخطأ*

0.621

0.541
0.155

القياس

س-

±ع

متر

7.600

0.380

0.458 7.494

متر

2.720

0.059

0.051 2.687

1.472

ثانية

5.090

0.418

0.351 5.224

0.846

0.407

ثانية

3.412

0.159

0.300 3.492

0.815

0.424

ثانية

8.440

0.380

0.355 8.658

1.446

0.162

ثانية

8.980

0.962

0.777 9.195

0.602

0.554

ثانية

8.661

0.258

0.446 8.583

0.526

0.604

* إن القيمة االحتمالية تكون غير معنوية عندما تكون أكبر من () 0.05
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یتبتن من التدو

 )3وجود فرو ذاا دال غتر معنوي بتن متموعتي البرث التتريبي وال ابط في ارتباتاا

الصفاا البدني والرريي  ،لكون قيم احتمالي نس

بع

البرث في تلك المتغتراا .

الخطأ أكبر من  )0.05مما نشتر لى تكافؤ متموعتي

 5-6-3التكافؤ في بعض المهارات األساسية بالكرة الطائرة

قانونا راصا نقوم على أساسه أداء الررياا الرياضي  ،وبعد أن تم اجراء

ن لك لعب أو فعالي تياضي

اارتباتاا القبلي لمااتاا ال رب الساح

واحد والدفاع عن الملع

المواجه وحائط الصد بالع

اأسف بالوقوي لمتموعتي البرث وذلك رال انام الثالثاء وااتبعاء والخميس بتاتيخ
والتدو

بالاتاعتن من

. ) 2019 / 3/ 3 – 1

 )4یبن نتائج وتكافؤ متموعتي البرث لالرتباتاا القبلي .
الجدول (  ) 4يبين التكافؤ بين مجموعتي البحث في بعض المهارات االساسية بالكرة الطائرة

ت

المعالم االحصائية

وحدة

المجموعة التجريبية

القياس

المهارات الثالث

المجموعة الضابطة

س-

±ع

س-

±ع

قيمة (ت)

احتمالية

المحسوبة نسبةالخطأ*

1

الضرب الساحق المواجه

درجة

5.750

1.055

5.583

0.792

*.437

0.666

2

حائط الصد بالعب واحد

درجة

5.500

0.797

5.583

1.164

*.205

0.840

3

الدفاع عن الملعب

بالذراعين من االسفل

درجة

3.083

3

0.900

0.603

*.266

0.792

بالوقوف
*إن القيمة االحتمالية تكون معنوية عندما تكون < من ()0.05

یتبتن من التدو )4وجود فرو ذاا دال غتر معنوي في اارتبات القبلي بتن متموعتي البرث بتمي ماا اتا

ال رب الساح المواجه،وحائط الصد بالع
،وبمالحظ احتمالي نس

واحد ،والدفاع عن الملع

بالاتاعتن من اأسف بالوقوي بالكرة الطائرة

الخطأ والبالغ على التوالي )0.792، 0.840 ، 0.666یتبتن وجود فرو ذاا دال

غتر معنوي لكون قيم احتمالي نس

الخطأ أكبر من )0.05مما نشتر لى تكافؤ متموعتي البرث في تلك المتغتراا

 7-3األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث :
 3-7-1األجهزة المستخدمة في البحث :

آل تصوير فتدیو،متزان طبي لقياس الكتل عدد ، )1ساع توقت

 3-7-2األدوات المستخدمة في البحث :
بريط قياس عقدد  ، )1يقراا طبيق زنق

 ، )2يراا طائرة عدد  ، )15قرطاسي

)3كغقم عقدد  ، )1ملعق

عدد ،)2جااز ا بتوب نوع).)Lenovo 81H7
الكقرة الطقائرة ققانوني ك بقبك الكقرة الطقائرة عقدد

أقالم ك طبابتر ) ،صافرة عدد . )2

 8-3متغيرات البحث وكيفية ضبطها :
 1-8-3المتغيرات المستقلة  :بو العام أو السب

 ) 306ويتمث المتغتر المستق للبرث بما نأتي :

الام نطب لغرض معرف أثره في النتيت  .العساي،1989،
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 -1البرنامج التعليمي المقترح القائم على التوازن والتواف الرريي .
 2-8-3المتغيرات التابعة :

المتغتر التاب ) بو" العام الام ینتج عن تأثتر المتغتر المستق " عويس  )125 ، 1999 ،وتتمث المتغتراا

التابع للبرث في بع

المااتاا اأساسي بالكرة الطائرة ).

 3-8-3المتغيرات غير التجريبية ( الدخيلة ) :

"نعد ضبط المتغتراا الدرتل واحدا من اإلجراءاا المام في البرث التتريبي لتوفتر دتج مقبول من صد

التصميم التتريبي عودة وملكاوم  )119 ،1987 ،ومن أبم المتغتراا التي تادد السالم الدارلي والخاتجي للبرث
بي :

أوال  /السالمة الداخلية للتصميم (الصدق الداخلي) :

نمكن ترقت السالم الدارلي للتصميم عندما یتأكد الباحثان أنه قد تمكن من السيطرة على المتغتراا التي قد

تؤثر في المتغتر التاب  ،وعليه لتأ الباحث لى ضبط المتغتراا اآتي :

 -1النضج  :بما أن طالب عتن البرث في المرحل التامعي یتعرضون لى عملي النمو نفساا ،وتم التأكد من ذلك
بترقت التكافؤ في العمر الزمني لمتموعتي البرث.

 -2فروق االختيار للعينة :

تم ارتيات العتن بالطريق العمدن من طالب السن الدتاسي الثاني في يلي التربي البدني وعلوم الرياض

بتامع الموص  ،وتم التكافؤ بتن أفراد عتن البرث في الطو  ،والعمر  ،والكتل  ،وبع
والرريي وبع

انواع مااتة ال رب الساح  ،وحائط الصد  ،والدفاع عن الملع

الصفاا البدني ،

.

 -3أدوات القياس :
تم

السيطرة على باا العام باستخدام ااستماتة  ،واأجازة  ،واأدواا  ،وساعاا التوقت

متموعتي البرث .

الموحدة م

 -4االندثار التجريبي :

نقصد به اأثر الناتج عن انقطاع أو ترك قسم من الطالب ضمن متموعتي البرث مما یؤثر في عملي دق

اداء بع

المااتاا اأساسي بالكرة الطائرة  ،ولم نردث باا رال التترب الرئيس .

 -5ظروف التجربة :

لم یتعرض البرث لى أم توقف رال مدة التترب للمادة الد اتسي .

ثانيا  /السالمة الخارجية للتصميم ( الصدق الخارجي ) :

"عندما یتمكن الباحث من تعميم نتائج برثه راتد نطا

عودة وملكاوم ) 172 ،1987 ،

عتن البرث في مواقف تتريبي

مماثل " .

وللتأكد من ذلك ینبغي أن تكون التترب رالي من اأرطاء اآتي :

 -1تفاعل تأثير المتغير المستقل مع تحفيزات االختيار  :بس

ارتيات العتن من متتم البرث ارتيا ات عمدنا

وإجراء التكافؤ بتن متموعتي البرث ،لم نكن لااا العام تأثتر على المتغتراا .
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 -2تداخل المواقف التجريبية  :لم یتعرض أفراد عتن البرث لى تتاتب أررى رال الفترة الزمني لتنفتا تترب

البرث.

 -3أثر اإلجراءات التجريبية  :لم نخبر الباحثان عتن البرث بأبداي أو فكرة البرث التي قد تؤثر في ستر الوحداا

التعليمي  ،وذلك بااتفا م مدتس المادة  ،وفري العم المساعد  ،ويان الباحث نر ر الوحداا التعليمي ياف ،
ويشابد تطبت تمريناا التوازن والتواف الرريي  ،وبع

المااتاا ااساسي بالكرة الطائرة من قب مدتس المادة ،

ف ال عما تقدم تم ضبط عوام عدة أررى تتعل بإجراءاا البرث للمرافظ على التصميم التتريبي  ،مناا :

 -4المادة التعليمية :

تم ااعتماد على مفرداا المناج الدتاسي في مادة الكرة الطائرة لطلب السن الدتاسي الثاني في يلي التربي

البدني وعلوم الرياض  /جامع الموص للفص الدتاسي الثاني  ،والام یت من مااتة ال رب الساح  ،وحائط
الصد  ،والدفاع عن الملع

بالكرة الطائرة وبي :

أ -الضرب الساحق :
ويشم ال رب الساح على النوع اآتي  :ال رب الساح المواجه ) .
ب -حائط الصد :

ويشم حائط الصد على النوع اآتي  :حائط الصد بالع

ج -الدفاع عن الملعب :
ويشم الدفاع عن الملع

واحد ) .

على النوع ااتي  :الدفاع عن الملع

بالاتاعتن من اأسف بالوقوي ) .

 -5زمن أداء التجربة الرئيسة :
تم

السيطرة على باا المتغتر بإر اع متموعتي البرث لى فترة زمني واحدة  ،ذ استغرق

 )4أسابي وبواق وحدتتن تعليمتتتن في اأسبوع لك متموع  ،ذ بدأا یوم الثالثاء المواف
وانتا

یوم الخميس المواف

مدة التترب

)2019/3/26

. )2019/4/18

-6مكان التجربة  :تم تطبت الوحداا التعليمي لمتموعتي البرث في قاع الكرة الطائرة المغلق بفرع األعاب الفرقي
لكلي التربي البدني وعلوم الرياض  /جامع الموص .

-7مدرس المادة  :تم ااعتماد على مدتس مادة الكرة الطائرة* للسن الدتاسي الثاني في الكلي
الثاني) لتعليم متموعتي البرث وبواق وحدتتن تعليمتتتن في اأسبوع لك متموع لألنام

والخميس) من ي أسبوع والتدو
التدو

*

 )5یبتن ذلك.

الثالثاء  ،واأتبعاء ،

 )5توزي انام واوقاا الوحداا التعليمي على متموعتي البرث رال اأسبوع
اانام

المتموع التتريبي

المتموع ال ابط

الثالثاء

/

8.30

ااتبعاء

8.30

10.30

الخميس

10.30

/

م.م فراس يونس ذنون  /فرع األلعاب الفرقية  /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  /جامعة الموصل.
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 9-3البرنامج التعليمي المتبع للمجموعة الضابطة :

قام الباحثان بإجراء مقابالا بخصي عدة م مدتس مادة الكرة الطائرة حو البرنامج التعليمي المتب من قبله
لتعليم بع

بالكرة الطائرة لطالب السن الدتاسي

انواع مااتة ال رب الساح  ،وحائط الصد  ،والدفاع عن الملع

الثاني  ،واتباعه البرنامج التعليمي المتب والموضوع من قب الكلي .

 10-3البرنامج التعليمي المقترح (تمرينات التوازن والتوافق الحركي) :

من رال اطالع الباحثان على المصادت العلمي والدتاساا السابق في متا برثه  ،ف ال عن متابع الباحثان في

متا الكرة الطائرة  ،تم وض البرنامج التعليمي بتمريناا التوازن والتواف الرريي  ،والام احتوى على المفرداا
الخاص بالبرنامج التعليمي نفساا للمتموع ال ابط في تعليم بع

 ،والدفاع عن الملع

انواع مااتاا ال رب الساح  ،وحائط الصد

بالكرة الطائرة  ،م مراعاة اارتالي في ادرا تمريناا التوازن  ،والتواف الرريي  ،وطريق

توزي التماتين ،وفتراا الراح والتك ارتاا بتناا في التزء التطبيقي من القسم الرئيس للوحدة التعليمي في البرنامج

التعليمي للمتموع التتريبي  ،وتم عرضه في استماتة استبيان أعدا لااا الغرض على عدد من السادة
المتخصصتن في متا

التعلم الرريي ،وطرائ

التدتيس ،والكرة الطائرة) ،وذلك یوم ااتبعاء المواف

 )2019/2/20لبيان تأیام في مدى صالحي البرنامج التعليمي وتعدی أو ضاف ما یرونه مناسبا من حتث المدة

الزمني للبرنامج  ،والوحداا التعليمي المقترح  ،وتمريناا التوازن والتواف

الرريي)  ،وف ال عن جراء بع

المقابالا الشخصي م ذوم الخبرة واارتصاص حو البرنامج التعليمي المقترح  ،ذ تم بعدبا جراء بع
التعدیالا الالزم  ،وتردید المدة الزمني للبرنامج والوحداا التعليمي  ،وقد تم ااتفا

على صالحي البرنامج

التعليمي من قب الخبراء والمتخصصتن ياف  ،وتم اأرا بالمالحظاا العلمي ياف التي أبدوبا .
 11-3الخطة الزمنية للمنهجين التعليميين :

ت من البرنامتتتن التعليميان  )16وحدة تعليمي موزع على متموعتي البرث وعلى النرو ااَتي :
  )8وحداا تعليمي للمتموع التتريبي بتمريناا التوازن والتواف الرريي . )8 -وحداا تعليمي للمتموع ال ابط على وف المناج المتب في الكلي .

وقد استغر تنفتا البرنامتتن التعليمتتن  )8أسابي  ،وزع
اأسبوع لك متموع  ،وزمن الوحدة التعليمي

راللاا الوحداا التعليمي بواق وحدتتن تعليمتتتن في

 )90دقيق موزع على النرو ااَتي :

 -القسم التحضيري ( )20دقيقة ويشمل):المقدم

) 3دقائ ) ،احماء عام  )7دقائ ) ،حماء راص  )10دقائ ).

 القسم الرئيسي ( )65دقيقة ويشمل  :التزء التعليمي  )10دقائ )  ،التزء التطبيقي  )55دقيق ). ) 3دقائ )  ،اانصراي  ) 2دقيقتان) .

 القسم الختامي ( )5دقائق ويشمل ( :تماتين التادئ 12-3التجارب االستطالعية :

تم جراء التتاتب ااستطالعي على طالب من راتد عتن البرث وعددبم  )10طالب  ،وذلك للوصو

نتائج دقيق قب تنفتا البرنامج التعليمي وعلى النرو اآتي :
 1-12-3التجربة االستطالعية األولى :

تم جراء التترب ااستطالعي اأولى في یوم اأحد) وعلى النرو اآتي :

یوم اأحد المواف

 ) 2019/12/2ارتباتاا بع

الصفاا البدني والرريي .
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ويان الادي من التترب ااستطالعي اأولى بو :
 -1التأكد من مدى مالءم ووضوح تعليماا ارتباتاا عتن البرث .

 -2التأكد من قدتة وإمكاني فري العم المساعد لتنفتا القياساا واارتباتاا .
 -3مدى صالحي اأجازة واأدواا المستخدم في اارتباتاا .
 -4حساب الوق

الالزم لتنفتا اارتباتاا .

وكان من نتائج التجربة :

 -1مالءم ووضوح تعليماا ارتباتاا عتن البرث .
 -2قدتة وإمكاني فري العم المساعد لتنفتا القياساا واارتباتاا .
 -3صالحي اأجازة واأدواا المستخدم في اارتباتاا .
 -4معرف الوق

الالزم لتنفتا اارتباتاا وبو ساع ونصف) .

 2-12-3التجربة االستطالعية الثانية :
قام الباحثان بإجراء التترب ااستطالعي الثاني یوم اأحد المواف
ويان الادي من التترب ااستطالعي الثاني بو :

 ) 2019/3/10للبرنامج التعليمي المقترح .

 -1التأكد من صالحي البرنامج التعليمي بتمريناا التوازن والتواف الرريي .
 -2مدى مالءم زمن الوحداا التعليمي وأقساماا لعتن البرث .

 -3مدى صالحي تماتين البرنامج التعليمي واستتاب الطالب لاا .
 -4التعري على اأرطاء والصعوباا المتوقع عند التنفتا .
وكان من نتائج التجربة االستطالعية الثانية :

 -1صالحي البرنامج التعليمي لعتن البرث .
 -2مالءم زمن الوحداا التعليمي وأقساماا لعتن البرث .

 -3استتاب العتن لتمريناا التوازن والتواف الرريي وفقراا الوحداا التعليمي .
 -4توحتد التك ارتاا واأزمن لعتن البرث .
 -5تالفي بع

اأرطاء والصعوباا من رال تنفتا التترب .

وبمساعدة فري العم المساعد في يلتا التتربتتن

*

 13-3االختبارات القبلية والتجربة الرئيسة واالختبارات البعدية :
 1-13-3االختبارات القبلية لمهارات الضرب الساحق وحائط الصد والدفاع عن الملعب بالكرة الطائرة :
تم جراء ارتباتاا القبلي لمااتة ال رب الساح وحائط الصد والدفاع عن الملع

بالكرة الطائرة لمتموعتي

البرث أنام الثالثاء واأتبعاء والخميس بتاتيخ  )2019 /3/ 7-5من قب الباحثان وفري العم المساعد .
*

صالح محمود حسن  /طالب دراسات عليا ( ماجستير )  /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  /جامعة الموصل.

*

سيروان ابراهيم زكر  /طالب دراسات عليا ( ماجستير )  /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  /جامعة الموصل.

*

 /طالبة دراسات عليا ( ماجستير )  /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  /جامعة الموصل.

جيالن خدر فرمان
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 االعتبارات التي تم مراعاتها عند اجراء االختبارات القبلية لبعض انواع الضرب الساحق وحائط الصد والدفاع عنالملعب بالكرة الطائرة :

 -1تم برح وعرض ي ارتبات وطريق تطبيقه والشرو الخاص به من أج تكوين صوتة واضر لك ارتبات أمام
عتن البرث .

 -2تر تر اأجازة واأدواا المساعدة ياف التي یتم استخداماا في اارتباتاا .
 -3اعطاء  )3مراواا تتريبي لك طال
عن الملع

 ،ولك ارتبات من ارتباتاا ال رب الساح  ،وحائط الصد  ،والدفاع

بالكرة الطائرة .

 -4بعدبا تم اجراء اارتباتاا القبلي لعتن البرث وتم تستت النتائج .
 2-13-3التجربة الرئيسة :

تققم البققدء بتنفتققا البرنققامج التعليمققي علققى متمققوعتي البرققث یققوم اأحققد الموافق

اأتبعققاء المواف ق

 )2019/3/26ولغانق یقوم

 ) 2013/4/18وبواق ق وحققدتتن تعليمتتققتن فققي اأسققبوع الواحققد لك ق متموع ق  ،ذ تققم توزيعاققا عل قى

وفق ق ج ققدو ال ققدتوس اأس ققبوعي لط ققالب الس ققن الد اتس ققي الثانيق ق ف ققي م ققادة الكق قرة الط ققائرة  ،لألن ققام الثالث ققاء واأتبع ققاء
والخميس) للمتموعق التتريبيق وال قابط  ،بعقد ذلقك ققام الباحثقان باإلبقراي علقى تنفتقا التتربق التقي بقمل

تتريبي ومتموع ضابط

االعتبارات التي تم مراعاتها قبل تنفيذ التجربة الرئيسة :

 -1عطققاء مراض قرة تعريليق لعتن ق البرققث بققرح وعققرض) بع ق
والدفاع عن الملع

متموعق

انقواع ماققاتة ال ققرب السققاح  ،وحققائط الصققد ،

بالكرة الطقائرة  ،وتمرينقاا التقوازن  ،والتوافق الرريقي قتقد الد اتسق ) لتكقوين صقوتة واضقر عناقا

لدى الطالب .

 -2عطاء حماء ِ
ياي واستخدام تماتين تتناس

م قدتاا العتن من حتث الفام ودتج الصعوب .

 -3ن ي ق ق ق ماق ق ققاتة مق ق ققن ان ق ق قواع الماق ق ققاتاا اأساسق ق ققي بق ق ققالكرة الطق ق ققائرة المشق ق ققمول بالبرق ق ققث تتكق ق ققون مق ق ققن  )3أقسق ق ققام
تر ترم  ،وتئيس  ،ورتامي )  ،وحس

البناء الظابرم للمااتة .

 -4تم ااستعان بمدتس المادة وفري العم المساعد في اجراء اارتباتاا القبلي والتترب الرئيس واارتباتاا البعدن
 -5تم تنفتا  )2تتربتتن استطالعتتتن قب تنفتا التترب الرئيس .

 -6مراعاة مبدأ التنوع في تمريناا التوازن والتواف الرريي في الوحداا التعليمي .

 -7مراعاة مبدأ التساوم في عدد التك ارتاا في الوحداا التعليمي بتن متموعتي البرث .
ونفاا المتموعتتن التتريبي وال ابط ) الوحداا التعليمي على النرو ااَتي :

 1-2-13-3المجموعة التجريبية ( البرنامج التعليمي القائم على تمرينات التوازن والتوافق الحركي) :
یؤدم المتعلمون الواجباا والماام على وف

أسابي وبواق

البرنامج التعليمي بتمريناا التوازن والتواف

الرريي لمدة )4

 )8وحداا تعليمي  ،وبمعد وحدتتن تعليمتتتن في اأسبوع الواحد وزمن الوحدة التعليمي

 )90دقيق

 ،ذ قام مدتس المادة بتنفتا وحداا البرنامج التعليمي ،وتم برح المااتة المطلوب بشك مفص وواضح  ،ثم عرضاا
بأنموذد من قب مدتس المادة في التزء التعليمي من القسم الرئيس  ،ثم یتم بعدبا التطبت العملي من قب المتعلمتن
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للتماتين المااتي

تمريناا التوازن  ،والتواف الرريي ) والتي تخدم المااتة المعطاة حس

عدد التماتين المرددة في

التزء التطبيقي من القسم الرئيس للوحدة التعليمي في البرنامج التعليمي.
 2-2-13-3المجموعة الضابطة ( البرنامج التعليمي المتبع في الكلية ) :

یؤدم المتعلمون الواجباا والماام على وف البرنامج التعليمي المتب من قب مدتس المادة في الكلي والام

یت من تعلم بع
أسابي  ،وبواق

انواع مااتة ال رب الساح  ،وحائط الصد  ،والدفاع عن الملع

بالكرة الطائرة فقط لمدة )4

 ) 8وحداا تعليمي  ،وبمعد وحدتتن تعليمتتن في اأسبوع  ،وزمن الوحدة التعليمي  )90دقيق  ،ذ

قام مدتس المادة بتنفتا وحداا البرنامج التعليمي المتب  ،ذ تم برح المااتة المطلوب بشك مفص وواضح  ،ثم
عرضاا بأنموذد من قب مدتس المادة في التزء التعليمي من القسم الرئيس  ،وتم بعدبا التطبت
المعطاة من قب الطالب حس

البرنامج التعليمي المتب .

العملي للمااتة

عدد التماتين المردد ة في التزء التطبيقي من القسم الرئيس للوحدة التعليمي في

 3-13-3االختبارات البعدية :
 1-3-13-3اختبارات بعض انواع مهارة الضرب الساحق وحائط الصد والدفاع عن الملعب بالكرة الطائرة :
تم جراء ارتباتاا البعدن لبع

انواع مااتة ال رب الساح  ،وحائط الصد  ،والدفاع عن الملع

بالكرة الطائرة

لمتموعتي البرث یومي اأتبعاء والخميس الموافقتن . ) 2019/4/25-24
 14-3الوسائل اإلحصائية:

تم استخدم الرقتب اإلحصائي  )SPSSفي معالت النتائج  ،والوسائ اإلحصائي بي:
 -1الوسط الرسابي .

 -2اانرراي المعياتم .
 -3النسب المئوي .

 -4معام ااتتبا البسيط بترسون )

 -5ارتبات ا) لوسطتن حسابتتن مرتبطتن متساويتن بالعدد .
 -6ارتبات ا) لوسطتن حسابتتن غتر مرتبطتتن متساويتن بالعدد .
التكريتي  ،والعبتدم) 279 -101 ، 1999 ،
 -4عرض النتائج ومناقشتها:
 1-4عرض النتائج :

 1-1-4عرض نتائج الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي لمجوعتي البحث:
بعد تفريع البياناا التي حص علتاا الباحث وللترق من صر فرضتتي البرث  ،تم ترلت البياناا حصائيا وذلك

باستخدام الوسائ اإلحصائي المالئم وعلى النرو ااَتي :
 1-1-1-4عرض نتائج الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في دقة أداء بعض المهارات
االساسية بالكرة الطائرة .
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الجدول ( )6نتائج الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي

للمجموعة التجريبية في دقة اداء بعض المهارات االساسية بالكرة الطائرة
ت

المعالم االحصائية وحدة

القياس

المهارات

االختبار البعدي

االختبار القبلي

المحسوبة

س-

1

الضرب الساحق المواجه درجة

5.750

*23.554 1.497 14.666 1.055

0.000

2

درجة

5.500

*16.316 1.466 12.833 0.797

0.000

3

الدفاع عن الملعب

درجة

بالذراعين من االسفل

بالوقوف

8.083 0.900

3.083

*إن القيمة االحتمالية تكون معنوية عندما تكون < من ()0.05

یتبتن من التدو

 )6وجود فرو ذاا دال معنوي بتن اأوسا

التتريبي  ،ولمصلر اارتبات البعدم في ارتباتاا بع
نس

قيمة(ت)

نسبة

±ع

حائط الصد بالعب واحد

س-

الخطأ والبالغ على التوالي

احتمالي نس

±ع

احتمالية

الخطأ*

0.000

*18.166 1.164

الرسابي لالرتباتين القبلي والبعدم للمتموع
قيم احتمالي

المااتاا اأساسي بالكرة الطائرة  ،ذ بلغ

 ) 0.000 ، 0.000 ، 0.000یتبتن وجود فرو ذاا دال معنوي لكون قيم

الخطأ أصغر من  ، )0.05وباا نرق صر الفرض اأو للبرث .

 2-1-1-4عرض نتائج الفرو بتن اارتباتين القبلي والبعدم للمتموع ال ابط في دق أداء بع
اأساسي بالكرة الطائرة .

المااتاا

الجدول ( )7نتائج الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي

للمجموعة الضابطة في دقة أداء بعض المهارات األساسية بالكرة الطائرة
ت

1
2
3

المعالم االحصائية وحدة

القياس

المهارات

الضرب الساحق
المواجه
حائط الصد بالعب واحد
الدفاع عن الملعب

الذراعين من االسفل

بالوقوف

االختبار القبلي
س-

االختبار البعدي

±ع

س-

المحسوبة

نسبةالخطأ*

درجة

10 0.792 5.583

1.279

0.000 *11.667

درجة

8.916 1.164 5.583

0.792

0.000

درجة

3

0.603

*إن القيمة االحتمالية تكون معنوية عندما تكون < من ()0.05

یتبتن من التدو

±ع

قيمة (ت) احتمالية

6.166

 )7وجود فرو ذاا دال معنوي بتن اأوسا

ال ابط  ،ولمصلر اارتبات البعدم في ارتباتاا بع

0.834

*7.153
*8.656

الرسابي لالرتباتين القبلي والبعدم للمتموع

المااتاا اأساسي بالكرة الطائرة  ،ذ بلغ
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الخطأ والبالغ على التوالي

نس

احتمالي نس

 ) 0.000 ، 0.000 ، 0.000یتبتن وجود فرو ذاا دال معنوي لكون قيم

الخطأ أصغر من  ، )0.05وباا نرق صر الفرض اأو للبرث.

 2-1-4عرض نتائج المقارنة في االختبار البعدي بين المجموعتين التجريبية والضابطة :

 1-2-1-4عرض نتائج المقاتن في اارتبات البعدم بتن متموعتي البرث في دق أداء بع

المااتاا اأساسي

بالكرة الطائرة .
الجدول ( )8نتائج المقارنة في االختبار البعدي
بين مجموعتي البحث في دقة أداء بعض المهارات األساسية بالكرة الطائرة .
ت

المعالم االحصائية

القياس

المهارات
1
2
3

وحدة

الضرب الساحق المواجه

درجة

حائط الصد بالعب واحد

درجة

الدفاع عن الملعب

درجة

بالذراعين من االسفل

المجموعة التجريبية
س-

±ع

±ع

س-

المحسوبة

نسبة

الخطأ*

14.666

10.000 1.497

1.279

*8.208

0.000

12.833

8.916 1.466

0.792

*8.137

0.000

8.083

بالوقوف

المجموعة الضابطة

قيمة (ت)

احتمالية

6.166 1.164

0.834

*4.634

0.000

*إن القيمة االحتمالية تكون معنوية عندما تكون < من ()0.05

یتبتن من التدو

 )8وجود فرو ذاا دال معنوي في اارتبات البعدم بتن متموعتي البرث ولمصلر المتموع

التتريبي في ارتباتاا بع

المااتاا اأساسي بالكرة الطائرة  ،ذ كان

قيم احتمالي نس

الخطأ والبالغ على

التوالي  ، ) 0.000 ، 0.000 ، 0.000یتبتن وجود فرو ذاا دال معنوي لكون قيم احتمالي نس

الخطأ

أصغر من  ، )0.05وبااا یترق صر الفرض الثاني للبرث .
 2-4مناقشة النتائج :

 1-2-4مناقشة نتائج الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة في دقة أداء
بعض المهارات األساسية بالكرة الطائرة :

 1-1-2-4مناقشة نتائج الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في دقة أداء بعض
المهارات األساسية بالكرة الطائرة

في ضوء النتائج التي تم الرصو علتاا في التدو

 ، )6یتبتن وجود فرو ذاا دال معنوي بتن نتائج

اارتباتاا القبلي والبعدن للمتموع التتريبي في دق أداء بع

اارتبات البعدم.

المااتاا اأساسي بالكرة الطائرة ولمصلر

ويعزو الباحثان ذلك لى أن استخدام تماتين التوازن والتواف الرريي الخاص بالبرنامج التعليمي المقترح في

دق اأداء والمماتس  ،أدا لى مكاني تنفتا المااتاا المتعلم بأداء جتد ومؤثر ،ويالك مراعاة التك ارتاا المنفاة
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وتصريراا من قب المدتس في أثناء الوحداا التعليمي ضمن البرنامج التعليمي بتمريناا التوازن والتواف الرريي ،

ذ نشتر رتون) على اَن "نأتي التعلم عن طري التكرات والتصريح  ،وباا التكرات نعطي الدماغ فرص رزن ما

تعلمناه

رتون )15 ،2010 ،

اظااته

وامكاني

المستقب "

في

 2-1-2-4مناقشة نتائج الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في دقة اداء بعض
المهارات االساسية بالكرة الطائرة :
في ضوء النتائج التي تم الرصو علتاا والمعروض في التدو

 ، )7یتبتن وجود فرو ذاا دال معنوي بتن

نتائج اارتباتين القبلي والبعدم لدى المتموع ال ابط في دق أداء بع

المااتاا اأساسي بالكرة الطائرة ،

ولمصلر اارتبات البعدم  ،وان باا التعلم للمااتاا اأساسي بالكرة الطائرة نعود لى البرنامج التعليمي المتب الام
اسام في دق أداء المااتاا من رال الشرح  ،والعرض للمااتة المطلوب تعلماا  ،ف ال عن أن التغان الراجع

الفوتي والمؤجل من قب المدتس  ،ذ نشتر رتون) "أن تكرات اعطاء التغان الراجع له تأثتراا متباین في اأداء ،
ففي بدان التعلم نسترسن اعطاء التغان الراجع مبابرة بعد ي مرأولتتن  ،وذلك أن المرأواا ترتاد لى ترستن

في اأداء  ،ولالك نكون عام التغان الراجع فعاا رال باه المدة  ،ولكن في مراح متقدم من التعلم فإن المتعلم
ا نرتاد لى التغان الراجع بعد ي مرأول وإنما نمكن أن تعطى بعد أتب أو رمس مراواا وذلك لظاوت الثباا

باأداء " رتون )122 ، 2010 ،

 2-2-4مناقشة نتائج المقارنة في االختبار البعدي بين المجموعتين التجريبية والضابطة في دقة اداء بعض
المهارات االساسية بالكرة الطائرة :
یتبتن من التدو

 ، )8تفو المتموع التتريبي التي استخدم

والتواف الرريي على المتموع ال ابط التي استخدم

البعدم في دق أداء بع

البرنامج التعليمي بتمريناا التوازن ،

البرنامج التعليمي المتب في الكلي  ،في نتائج اارتبات

المااتاا اأساسي بالكرة الطائرة  ،ويعزو الباحثان سب

تفو المتموع التتريبي لى

طريق الشرح اللفظي  ،وعم اأنموذد من قب المدتس واانتقا بعدبا لى مماتس التماتين المااتي

التوازن  ،والتواف

الغرض ،وياير ي
للوصو

الرريي ) ويأتي باا التطوت في متغتراا البرث لى التك ارتاا من رال التماتين المعدة لااا
من  " ) Schmidt &Wrisbsrgأن تكرات اأداء الرريي بو متطل

نرتاجه اابخاص

لى مستوياا عالي من التعلم "  ) Schmidt,Wrisberg ،2000 ، p. 21وي يف

مرمود) " أنه نت

تماتين

بلش  ،و

مماتس وتكرات المااتة مرة تلو المرة لكي نسيطر المتعلم على حرياته برتث یؤدیاا بشك صريح

وسليم "

بلش  ،ومرمود ) 129 ، 2000،وي يف الباحثان أن المراواا التك ارتي الكثترة في الوحدة التعليمي لتمريناا

التوازن والتواف الرريي  ،يان لاا اأثر الكبتر في دق أداء بع
التنوع بالتماتين المااتي ونوع المااتة  ،والوق

المااتاا اأساسي بالكرة الطائرة .

المااتاا اأساسي بالكرة الطائرة  ،ف ال عن

المخصص للتمرين  ،يان لاا اأثر الكبتر في دق أداء بع

ن البرنامج التعليمي بتمريناا التوازن والتواف الرريي قد أثر بشك واضح في دق أداء متغتراا البرث ياف  ،وأن

البدء بتعلم المااتة بأسالت

حدیث ومتنوع والتدتد بتعليماا من السا
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یندتد ضمن الخبراا التي تتل

ناجر  ،فإن استرجاعاا سيكون أف
عن اأداء ذ "كلما يان

السروت والفرح  ،فالفرد عموما مياا استرجاع الخبراا الساتة والمرتبط بمواقف
من استرجاع الخبراا المؤلم  ،التي تبعث األم أو الشعوت بالنقص وااحتام

المااتة بسيط يان ااحتفاظ باا بدتج اكبر مما لو يان

المااتة المتعلم صعب أو معقدة

" البنا . )77 ،1997 ،
 -5االستنتاجات والتوصيات والمقترحات :
 1-5االستنتاجات :

 1-1-5أثر البرنامج التعليمي المقترح القائم على التوازن والتواف الرريي والبرنامج المتب في الكلي في دق أداء
بع

المااتاا اأساسي بالكرة الطائرة .

 2-1-5تفوق

المتموع التتريبي التي استخدم

على المتموع ال ابط التي استخدم

البرنامج التعليمي المقترح القائم على التوازن والتواف

البرنامج المتب في الكلي في دق أداء بع

الرريي

المااتاا اأساسي بالكرة

الطائرة .
 5-2التوصيات :
5-2-1

استخدام البرنامج التعليمي المقترح القائم على التوازن والتواف الرريي في دق أداء بع

اأساسي بالكرة الطائرة .
5-2-1

المااتاا

استخدام برامج تعليمي مقترن بالتوازن والتواف الرريي في دق أداء مااتاا أررى بالكرة الطائرة لم

یتم اجراءبا في البرث الرالي .
 5-3المقترحات :

 1-3-5جراء الدتاس نفسا ا على لعب الكرة الطائرة لباقي المااتاا اأساسي بالكرة الطائرة

ااتسا  ،ااعداد ،

ااستقبا ) .
 5-3-2جراء دتاساا مشابا على األعاب الفرقي والفعالياا الرياضي المختلف  ،م اأرا بعتن ااعتبات التنس
 ،المستوى) .

 3-3-5جراء الدتاس نفساا على عتن أو فئ عمري أررى .
 المصادر العربية واالجنبية:-1

البنا  ،رالد مرمد داؤد  : ) 1997أثر التعزيز اللفظي في تعلم واحتفاظ المبتدئتن لبع

المااتاا اأساسي

بالكرة الطائرة  ،تسال ماجستتر غتر منشوتة  ،يلي التربي البدني وعلوم الرياض  ،جامع الموص .
-2التكريتي  ،ودن ناستن  ،و العبتدم  ،حسن مرمد  :)1999التطبيقاا اإلحصائي واستخداماا الراسوب في
بروث التربي الرياضي  ،دات الكت

-3

للطباع والنشر ،جامع الموص .

التكريتي  ،ودن ناستن  ،وعلي  ،ناستن طه مرمد  : )1986ااعداد البدني للنساء  ،دات ابن ااثتر

للطباع والنشر  ،جامع الموص .

 -4حسانتن  ،مرمد صبري  : ) 1987التقويم والقياس في التربي البدني ،د ،2 ، 1دات الفكر العربي  ،القابرة.
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-5

حنونا  ،عدنان بادم  :)2012أثر استخدام برامج تعليمي بأنظم السيطرة الرريي في دق وسرع وفن اداء

بع

المااتاا اأساسي بالكرة الطائرة  ،أطروح ديتوتاه غتر منشوتة ،يلي التربي الرياضي  ،جامع الموص .

-6

الخالدم  ،مرمد جاسم  ،والعامرم  ،حتدت فياض

 : ) 2010اساسياا البایوميكانيك  ،الع ار  ،دات

ااحمدم للطباع والنشر.

-7

ص62
-8
-9

رطابي  ،اكرم زيي  : ) 1996موسوع الكرة الطائرة الردیث  ،عمان  ،دات الفكر العربي ، 1 ،

رتون  ،نعرب  : ) 2010التعلم الرريي بتن المبدأ والتطبت  ، 2 ،مطبع الكلم الطتب  ،بغداد.

الدليمي  ،نابدة عبد زيد  : )2008اساسياا في التعلم الرريي،دات ال ياء للطباع والنشر ،النتف اابري.

 -10الزوبعي  ،عبدالتلت

مطبع جامع بغداد  ،بغداد.

براهيم  ،والغنام  ،مرمد أحمد  :)1981منابج البرث في التربي الرياضي ،1 ،

 -11بلش  ،نتاح مادم  ،ومرمود  ،أكرم مرمد صبري  :) 2000التعلم الرريي  ،دات الكت
والنشر ،جامع البصرة  ،البصرة .

 -12عبدالفتاح  ،ابو العال احمد  :)1998التدتي

للطباع

الرياضي ااسس الفستولوجي  ، 1 ،دات الفكر العربي ،القابرة

 -13عثمان  ،مرمد عبد الغني  :)1990موسوع العاب القوى -تكنيك -تدتي  -تعليم  -تركيم ،مطبع
الليص  ،دات القلم للنشر والتوزي  ،الكوي .

 -14العساي  ،صالح بن حمد  :) 1989المدر

لى البرث في العلوم السلويي  ،جامع اأمام حمد بن سعود

اإلسالمي  ،الرياض ،المملك العربي السعودن .

 -15عالوم  ،مرمد حسن  ،وتات

 ،اسام يام

 : ) 1999البرث العلمي في التربي وعلم النفس الرياضي ،

 ، 1دات الفكر العربي للطباع والنشر  ،القابرة  ،مصر

 -16علي  ،انمان حستن

 : ) 1999عالق بع

المتغتراا التسمي وعناصر اللياق البدني والمااتي بااداء

الفعلي بكرة التد  ،اطروح ديتوتاء غتر منشوتة  ،جامع بغداد  ،يلي التربي البدني وعلوم الرياض .

 -17عودة  ،احمد سليمان  ،وملكاوم  ،فتري حسن  :)1987أساسياا البرث العلمي في التربي والعلوم
اإلنساني  ،مكتب المنات للنشر والتوزي  ،الزتقاء ،جامع الترموك ،اأتدن.

 -18عويس  ،رتر الدین علي  : )1999دلت البرث العلمي ،دات الفكر العربي  ،القابرة.
 -19قندی  ،بريف مرروس مرمد

 : ) 2010تاثتر برنامج تدتيبي مقترح لتنمي بع

القدتاا التوافقي على

مستوى اداء المااتاا الاتومي لنابئي الكرة الطائرة  ،تسال ماجستتر غتر منشوتة  ،يلي التربي الرياضي  ،جامع
المنصوتة  ،مصر .

 -20الوزير  ،احمد عبدالدانم  ،وطه  ،علي مصطفى

 : ) 1999دلت المدتب في الكرة الطائرة ارتباتاا –

تخطيط – ستالا  ،القابرة  ،مطبع دات الفكر العربي .
21- Fleishman, E.A., (1964): The Structure and Measurement of physical Fitness,
Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New York.
21- Schmidt, A. Richard & Wrisberg, garage (2000) : Motor Learning and Performance
Human Kinetics . U.S.A.
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المالحق  -ملحق رقم ( ) 1
اسماء السادة الخبراء والمختصين المشاركين بارائهم العلمية في كافة اجراءات البحث
ت

اسماء الخبراء

مكان الوظيفة

االختصاص

1

أ.د جاسم محمد نايف الرومي

تعلم حركي

جامعة الموصل /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

2

أ.د محمد خضر اسمر

تعلم حركي

جامعة الموصل /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

3

أ.د هاشم احمد سليمان

قياس وتقويم

جامعة الموصل /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

4

أ.د طالل نجم عبدهللا

طرائق تدريس

جامعة الموصل /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

5

أ.د ايثار عبدالكريم غزال

قياس وتقويم

جامعة الموصل /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

6

أ.د صفاء ذنون اسماعيل

طرائق تدريس

جامعة الموصل /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

7

أ.د ليث محمد داؤد البنا

طرائق تدريس

جامعة الموصل /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

8

أ.د نوفل فاضل رشيد

تعلم حركي

جامعة الموصل /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

9

أ.م.د خالد عبدالمجيد الخطيب

تعلم حركي

جامعة الموصل /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

10

أ.م.د خالد محمد داؤد البنا

تعلم حركي

جامعة الموصل /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

11

م.د عمار مؤيد عمر

تدريب رياضي

جامعة الموصل  /التربية االساسية

12

م.د اياد علي محمود

قياس وتقويم

جامعة الموصل /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

13

م.د علي فتاح رشيد

تعلم حركي

جامعة الموصل  /التربية االساسية

14

م.م فراس يونس ذنون

بايوميكانيك

جامعة الموصل /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
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