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امللخص

يهد ا بحث ددى بحددد بند بت لظهددبج تخداطدده زباددرة بل عهددبز بحعد ع بحطخديددهذ حدرخد ا ندددد تد

د ب بح هددبز دده تخدددػ

لهبرته بالرابل بحسبحق وبحض ب بحسبحق زبحع ع بحطبئ عذ وليبرنرهب لع بحطظهبج بحطرثع لؼ قبل بحط ربذ وتفرد

بحثبحثه وعؽت وق ذبت تالحه لخظؽيه ب ؼ بالخرثبريؼ بحيبده وبحثخ ي حر

بحطظهج بحرخداطه ز ارة بل عهبز بحع ع

بحطخديدده دده تخدددػ لهددبرته بالراددبل بحسددبحق وبحضدد ب بحسددبحق زددبحع ع بحط ددبئ ع وحطصددد ه بالخرثددبر بحثخد د يذ طددب
تط قت بحثبحثه بحد بح ربابت بحظع يه وبحطشببهه ذبت بحخالقه زبحطؽضدؽ،ذ ولظهدب لفهدؽل بحرطد يؼ وب ط ردا ده بحدرخدػ

بحطهددبري ولهددبرته ق د بحث ددىذ وتددػ باددرة بل بحطددظهج بحر يبدده حطالئطرددا حطباخدده بحطشددمده وبح د ي طدددق نداددا باددػ

(تصطاػ بحط طؽنه بحطرعب ئه بحخشؽبئاه بالخرادبر ذبت بالخرثدبر بحيبدده وبحثخد يلذ نددد ن ظده لدؼ بحالنبد ؼ بحشدثبب

(بحطبرد د ئ ؼل ز ددبحع ع بحطددبئ ع دده نددبتي برو ددل بح يبضدده حدطؽا ددػ ( 7108- 7107ل وبحث ددبحد ند د ت ػ (71ل العث ددبذ
قس ددطؽب زبحط يي دده بحخشد دؽبئاه بحي ن دده بح ددد ل ط ددؽنر ؼ لرس ددبوير ؼ زبحخ د د ت ووؽبق ددع (01ل النبد د ؼ دده ددل ل طؽن دده
(بحر يباه وبحضبزطهلذ زخ بن بع يت نطد ره بحر بنس وبحرعب ؤذ ضال ندؼ بادرخطبل بحؽادبئل وبالتوبت وبالعهد ع
بحطالئطه الع بء بحث ى وبخرابر بالخرثبربت بحةبصه بثخض بحصفبت بحب ناه وبح

اه بحطؤ ع ندد بتبء بحطهبرت ؼذ

زخد ب قبلددت بحثبحثدده زددخع بء بالخرثددبربت بحيبداددهذ ولددؼ ددػ تطب ددق بحطظهددبج بحرخداطدده وحطد ع اددره باددبباع ووؽبقددع (3ل

الث وح بت تخداطاه ه بالابؽ،ذ و بن زلؼ بحؽح ع بحرخداطاه بحؽبح ع (91ل تقايهذ ولدؼ دػ تدػ بعد بء بالخرثدبربت
بحثخ دده زددبحع وا وبالحدؽبل نفسددهب بحردده بع يددت بهددب بالخرثددبربت بحيبداددهذ ولددؼ خددالل د بحظرددبئج تددػ بحرؽصددل بحددد
بالارظربعبت ن ع لظهب :

 -بنداه بحطظهبج بحرخداطه زبارة بل عهبز بحع ع بحطخديه ه تخدػ لهبرته بالرابل بحسبحق وبحض ب بحسبحق حد

بحالنب ؼ بحطبر ئ ؼ زبحع ع بحطبئ ع.

 تفؽق بحط طؽنه بحر يباه بحره نف ت بحطظهبج بحرخداطه زبارة بل عهدبز بحعد ع بحطخديده نددد بحط طؽنده بحضدبزطهبحره نف ت بحطظهبج بحطرثع ه بحطهبرت ؼ زبحع ع بحطبئ ع.
وب ػ لب بوصت بهب بحثبحثه بالنرطبت ندد بحؽابئل بحرخداطاه ه بحطظهج بحرخداطه ه تخدػ بحطهدبربت بح

اده

وعخدهددب باباددب دده بحؽحد بت بحرخداطادده بحخطدادده وبحظع يدده لددع بعد بء بح براددبت وو ددؽث لشددببهه حدث ددى بح ددبحه ندددد
بحط بحل بحخط يه بالخ

وحعال بح ظس ؼ .

الكمسات السفتاحية( :لظهبج تخداطهذ بحض ب بحسبحقذ بالرابل بحسبحقل.

041

4242 – )75( ) – العذد42( جملة الرافذين للعلىم الرياضية – اجمللذ

.... تأثير مشهاج تعميسي باستخدام جهاز الكرة السعمقة في تعمم مهارتي االرسال الداحق والزرب

The Effect of an Educational Curriculum Using the Hanging Ball
Device in Learning the Skills of the Smash Serve and the Smash Hit
in Volleyball
Asst. Prof. Dr. Diman Faraj Kareem diman.karim@univsul.edu.iq
ABSTRACT
The aim of the research:
The educational curriculum has been prepared by using a ball hanging device, the
research under, covers the impact of using that device during (serves and spike) skills
in Volleyball and compares it with the coach’s program. The researcher showed the
significant difference between pre-test and post-test experiments for the educational
curriculum. The researcher dissects the similar study that is relative to the new study
like the concept of training skill learning. The researcher has used the experimental
approach for its relevance to the nature of research. While using the two-group
experimental design, one of them is experimental group and the other is control
group. the program has been applied on a young volleyball team (Hawler sport club)
(2017-2018). The subjects consist of 20 players divided by two groups (experimental
and control) randomly each group consists of 10 players. After these steps the
researcher was able to find Homogeneity and equivalence in the research subjects.
In addition to using the tools and training equipment with research devices while
working on the research; several tests took place, some concerning physical ability
and some concerning motion. Then the researcher applied the main program for a
duration of 6 weeks that consisted of three educational units per week. Each
educational unit took a period of 90 minutes. Then the concluding experiment took
place. In the end with the help of these experiments the researcher came up with these
results.
The researcher concluded the following:
- The effect of the teaching program with the usage of the ball hanging device to learn
skills such as (serve and spike) are positive for beginner players in Volleyball.
- The results of the experimental group who carried out the teaching program by using
the ball hanging device, came out superior over the control group in both (serve and
spike) skills.
-The researcher’s best recommendation and advice is while different branches of
Physical education applying the educational curriculum they should consider using
educational materials. Also, execute researches such as this one in, for different ages,
and for both genders.
Keywords: (Hard, Driving Bits, Ball Hanging, Learning Curriculum).

 التعريف بالبحث-5
ه تطؽ بر ب ب ندد بحةصؽص فاطب يرخدق بره ئده بحطؽبقدا بحرخداطاده زشدمل

 مقدمة البحث واهسيته5-5
شه ل بل بحرخدػ بح

توب ع بحطرخدػ وبحؽصؽل بحدد بحهد ا لدؼ بحخطداده بحرخداطاده ا بذ بن نطداده بحدرخدػ تر د نددد واد ده
بحؽاد ده ده ي ييده بحدرخدػ بحرده دطدب
.

ل0(

سرث

لهطه حظيل بحطخبرا وبحطخدؽلبت لؼ بحط رب بحد بحالنبذ وبن
 وو ه بقلا، كبنت لظباثه تطت نطداه بحرخدػ زصؽرع ب ضل وبا

. 082 ص، )0891 ،د٠ٛ اٌى، ع٠سٛاٌرٚ (دار اٌمٍُ ٌٍٕشز: ٟاظ٠ة اٌز٠اٌردرٚ ٟ عصّاْ ؛ اٌرعٍُ اٌؽزوٟٕ) دمحم عثداٌغ
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وتخ نطداه بحرخداػ ندد بحخطؽل لؼ ب ػ بحخطدادبت بحر وؽيده بحرده ت ردبج بحدد بحرةطدام بحخدطده بحسدداػ
حعدده تصددل ب د ب هب ا ويخرط د بحددرخدػ بح

بحطهدبربت بح

دده ندددد ل د

بندادده بالاددبح ب وبحؽاددبئل بحطسددرة له دده تخددداػ

ادده حؽصدؽل بحددد بحطسدرؽ بحطيبددؽل دده بالتبء ضدطؼ بحؽقددت بحط د ت حهددبذ لطدب ت ددع بحخددبلد ؼ

دده ل ددبل بحددرخدػ بح

تخدػ بحطهبربت بح

دده بحددد بحث ددى نددؼ ب ضددل بالاددبح ب وبحؽاددبئل بحرخداطادده بح يثدده دده ت ي ددق د ا
(7ل

اه ا  .ويرػ ذحغ لؼ خالل بارثطبر وقت بحر ريب بحطردبح بادرثطب بر يؤ ددا بحرفبندل لدع

نطدادده بحددرخدػ ب د حغ يددؽل بحطخظ ددؽن زبحخطدادده بحرخداطادده زباددرة بل بحؽاددبئل بحرخداطادده بحطسددبن ع وبحردده ترط د

زبحفبندادده بحردده ب بررهددب بحخ ي د لددؼ بح براددبت وبحث ددؽث دده بحط ددبالت بحطةردفددهذ وبحردده بخ د ت ندددد نبتيهددب

بحرخدػ زبحؽابئل اؽبء ه ل بل بحر واه بح يبضاه أل بحط بالت بالخ

.

وندادا ح د ت بحثبحثدده بحدد باددرة بل عهدبز بحعد ع بحطخديده ؽاد ده تخداطاده لسددبن ع وحطدب حددا تد

خددبل

ده بحدرخدػ وبحرد ريب وبالادرفبتع لظهددب دده تخدددػ لهدبرته براددبل بحسددبحق وبحضد ب بحسدبحقذ ولددؼ ظددب تعطددؼ
ب طاه بحث ى لؼ خالل بلمبناه أارة بل عهبز بحعد ع بحطخديده ده تخددػ لهدبرته بالرادبل بحسدبحق وبحضد ب
بحسبحق ح

بحالنب ؼ بحطبر ئ ؼ زبحع ع بحطبئ ع.

 0-5مذكمة البحث

ترطدددب نطدادده بحددرخدػ بح

دده باددرخطبل باددبح ب تخداطادده تضددطؼ بحؽصددؽل بحددد بحه د ا لددؼ بحخطدادده

بحرخداطاه ز قل عه وبقص وقتذ و ه تؽص ل بحطخدؽلدبت وبحطخدبرا بحدد بحطدرخدػ ز ضدل باددؽب لطمدؼ.
الحعدت بحثبحثدده لدؼ خددالل خب بتهدب بحط بنادده ده ل ددبل حلثده بحعد ع بحطدبئ عذ ولددؼ خدالل لشددب ع لثبريددبت
بالن ه وبح بلخبت زصؽرع نبلهذ ولثبريبت بحظبشئ ؼ زصؽرع خبصه وعؽت ضدخا ده بالتبء بحفظده حدثخض
بحطهددبربت باابادداه زددبحع ع بحطددبئ ع نرا دده قددده ب رطددبل بحطد رو ؼ وبحط راد ؼ زباددرة بل بالعهد ع بحطسددبن ع دده

تطؽي بحخطداه بحرخداطاه وخبصه بحطبر ئ ؼ وبحظبشدئ ؼ وبتثدب ،بادبح ب تخداطاده تيد ده شدثا لؽحد عذ قد تةددؽ
لدؼ ت ويد بحطدرخدػ بحطبرد

زبحرد ريثبت بح يثده ووطدب يظبادب لدع قببداددبت وقد ربت بحطرخدطد ؼ وبنطدبر ػ نعد ب

حيددده باللمبناددبت بحالزلدده ول د

بح ه د بح د ي يب حددا بحيددبئط ؼ زبحر د ريب دده ب ص دبل بحطخدؽلددبت وبحطهددبربت

حدطرخدط د ؼ .ولددؼ ظددب ب د زت لشددمده بحث ددى دده ل بوحدده ندطادده عددبتع حر يددب ت د

باددرة بل عهددبز د ع

بحطخدي دده ؽاد د ده لس ددبن ع دده تخد ددػ له ددبرته برا ددبل بحس ددبحق وبحضد د ب بحس ددبحق ز ددبحع ع بحط ددبئ ع ل ددؼ بع ددل
تؽظاف نربئج بحث ى ه خ له بحخطداه بحخدطاه وبحر ريباه ه ل بل حلثه بحع ع بحطبئ ع.

 3-5اهداف البحث
-أ

-ت

أارة بل عهبز بحع ع بحطخديه ه تخدػ لهبرته بالرابل بحسبحق وبحض ب بحسبحق زبحع ع بحطبئ ع.
بحطظهبج بحطرثع ه تخدػ لهبرته برابل بحسبحق وبحض ب بحسبحق زبحع ع بحطبئ ع.

ٚ )1داد اٌّفرٚ ٟعفاف اٌىاذة " اشرز اطرراداَ تعرط اطراٌ١ة اٌرردر٠ض ترِ ٟظرر ٜٛذعٍرُ ِٙرارج اٌظرثاؼح اٌؽرزج ( ،تؽرس ِٕشرٛر ِ ،عٍرح
اٌدراطاخِ ،ؤذّز اٌرزت١ح اٌز٠اظح  ،ظاِعح االردٔ١ح  ، )1113،ص .0
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 بحف وق ه بالخرثبريؼ بحيبده وبحثخ ي حط طؽنره بحث ى بحر يباه وبحضبزطه ه تخددػ لهدبرته بالرادبلبحسبحق وبحض ب بحسبحق زبحع ع بحطبئ ع.

 -بحف د وق دده بالخرثددبر بحثخ د ي ب د ؼ ل طددؽنره بحث ددى (بحر يبادده وبحضددبزطهل دده تخدددػ لهددبرته براددبل

بحسبحق وبحض ب بحسبحق زبحع ع بحطبئ ع .
 4-5فروض البحث

 -وعؽت وق ذبت تالحه لخظؽيه ب ؼ بالخرثبريؼ بحيبده وبحثخد ي حرد

بحطظهدبج بحرخداطده ز ادرة بل عهدبز

بحعد د ع بحطخدي دده دده تخد ددػ له ددبرته برا ددبل بحس ددبحق وبحضد د ب بحس ددبحق ز ددبحع ع بحط ددبئ ع وحطصد دد ه بالخرث ددبر

بحثخ ي.

 -وعؽت وق ذبت تالحده لخظؽيده بد ؼ بالخرثدبريؼ بحيبدده وبحثخد ي حرد

بحطظهدبج بحطرثدع ده تخددػ لهدبرته

برابل بحسبحق وبحض ب بحسبحق زبحع ع بحطبئ ع وحطصد ه بالخرثبر بحثخ ي .

 -وعددؽت د وق ذبت تالحدده لخظؽيدده دده بالخرثددبر بحثخ د ي ب د ؼ ل طددؽنره بحث ددى دده تخدددػ لهددبرته براددبل

بحسبحق وبحض ب بحسبحق زبحع ع بحطبئ ع وحطصد ه بحط طؽنه بحر يباه .
 5-5مجاالت البحث
 5-5-5السجال البذرر  :ئده بحالنبد ؼ ببحطبرد ئ ؼ بحشدثبب زبنطدبر (09-06ل ادظه زدبحع ع بحطدبئ ع ده

نبتي برو ل بح يبضه.

 0-5-5السجال الزماني  :بحط ع لؼ  7107/7/9وحغب ه .7107/8/9
 3-5-5السجال السكاني  :قبنه بحشه

نسؽ ح ي ي بحطغديه ه نبتي برو ل بح يبضه .

 -3مشهجية البحث واجراءآته السيدانية
 5-3مشهج البحث

بارة لت بحثبحثه بحطظهج بحر يبه حطالئطرا حطباخه لشمده وب با بحث ى .

 0-3مجتسع البحث وعيشته

تددػ بخراددبر ل رطددع بحث ددى زبحط ييدده بحخط دده لددؼ بحالنب د ؼ بحشددثبب (بحطبر د ئ ؼل زددبحع ع بحطددبئ ع ز نطددبر

(09-06ل اددظهذ لددؼ نددبتي برو ددل بح يبضدده دده ل د ل ب عدده برو ددل حدطؽاددػ 7108 -7107وبحثددبحد
ن د ت ػ (76ل العثددبذ بلددب ن ظدده بحث ددى ي د تعؽنددت لددؼ (71ل العثددبذ قس دطؽب زبحط ييدده بحخش دؽبئاه (بحي نددهل
بحدد ل طدؽنر ؼ لرسددبوير ؼ زبحخد ت ووؽبقدع (01ل النبد ؼ ده دل ل طؽندده (بحر يباده وبحضدبزطهل  .وود حغ

بصث ت ن ظه بحث ى تطثل نسثه ( %76.97ل لؼ ل رطع بحث ىذ زخ بن تػ بارثخبت ند ت لدؼ بحالنبد ؼ
حخ ل ت بنسهػ لع زقاه ب بت بحخ ظه و ػ :

 بحالنبؽن بحططبراؽن حدلثه بحع ع بحطبئ ع ون ت ػ النب وبح . -النبؽ بحر برب بالارطالعاه ون ت ػ (5ل النب ؼ وبح ول (0ل يب ؼ ذحغ .
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الجدول ( )5يبين عدد افراد عيشة البحث حدب مجسهعتي البحث
ث

انًجًىعت

1

انتجريبيت

6

انضابطت

انعذد انكهي

انًستبعذين

انعذد انًتبمي

عذد افراد انعينت اننهائي
12

66

62

6

12

 3-3الترسيم التجريبي

بادرة لت بحثبحثدده بحرصددطاػ بحر يبدده بحد ي طدددق نداددا باددػ (تصدطاػ بحط طؽندده بحطرعب ئدده بحخشدؽبئاه

بالخرابر ذبت بالخرثبر بحيبده وبحثخ يل (0ل وبحشمل (00ل يؽضح ذحغ .
ث

انًجًىعت

االختبار انمبهي

انًتغير انًستمم

االختبار انبعذي

1

انتجريبيت

االداء انفني نًهارتي االرسال
انساحك وانضرب انساحك

تعهى يهارة االرسال انساحك
وانضرب انساحك باستخذاو
انكرة انًعهمت

6

انضابطت

االداء انفني
نًهارتي االرسال
انساحك وانضرب
انساحك

انًنهج انًتبع
شكل ( )5يهضح الترسيم التجريبي لمبحث

 4-3وسائل جسع السعمهمات
 5-4-3االستبيان
 5-5-4-3با ددربابن حر يد د لد د

ص ددالحاه با ددرطبرع تي ددؽيػ ددؼ بالتبء بحطه ددبري ز ددبحع ع بحط ددبئ عذ زددبحظع

حعؽن بحطهبربت بحفظاه بالاباداه زدبحع ع بحطدبئ ع ده لدؼ بحطهدبربت بالاباداه (بحؽح د عل بحثال اده بحرده تشدرطل
ندددد بالقسددبل بحثال دده (بحر ض د يذ بح ئاسددهذ بحةرددبلهل بحردده تددؤتي حط د ع وبح د عذ لطددب ت د نؽ بحثبحثدده ندددد

بحبظددبء بحعددب ي حد

دده دده تيددؽيػ ددؼ بالتبء بحطهددبري حطهددبرته بالراددبل بحسددبحق وبحض د ب بحسددبحقذ ح د ب

قبلددت بحثبحثدده زخن د بت باددرطبرع باددربابن وتددػ ن ض دهب ندددد ن د ت لددؼ بحطرةصص د ؼ

(*ل

دده ل ددبل بحددرخدػ

ٚ - )0ظِ ٗ١ؽعٛب؛ اٌرعٍُ ٚظدٌٚح اٌردر٠ة( ،دار ٚائً ٌٍٕشز  ،عّاْ . )1110 ،ص 45
*اٌاثزاء ٚاٌّراصص: ٓ١
أ.د.اساد ؼظٓ لادر  /ظاِعح صالغ اٌد / ٓ٠وٍ١ح اٌرزت١ح اٌز٠اظ١ح  /اٌرعٍُ اٌؽزو/ ٟاٌىزج اٌطائزج
أ.َ.د .وٗ ساي واوٗ ؼٗ ِٗ  /ظاِعح اٌظٍّ١أ١ح  /طىٛي اٌرزت١ح اٌز٠اظ١ح ٚاالطاص  /اٌرعٍُ اٌؽزو /ٟاٌىزجاٌطائزج
أ.َ.دٛ٘ .ش١ار عثد اٌزؼّٓ /ظاِعح اٌظٍّ١أ١ح  /طىٛي اٌرزت١ح اٌز٠اظ١ح ٚاالطاص  /عٍُ اٌردر٠ة اٌز٠اظ / ٟاٌىزج اٌطائزج
أ.َ.د .غارق اؼّد ِ١زسا  /ظاِعح اٌظٍّ١أ١ح  /طىٛي اٌرزت١ح اٌز٠اظ١ح ٚاالطاص  /عٍُ اٌردر٠ة اٌٍز٠اظ / ٟاٌظاؼح ٚاٌّ١داْ
أ.َ.د .ئاراس دمحم ٔٛر / ٞظاِعح اٌظٍّ١أ١ح  /طىٛي اٌرزت١ح اٌثدٔ١ح ٚاالطاص /اٌرعٍُ اٌؽزو / ٟوزج اٌ١د
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بح

دده وبحعد د ع بحط ددبئ عذ وت ددػ ت يد د بح رع دده بحعدا دده حع ددل له ددبرع ل ددؼ له ددبرته بالرا ددبل بحس ددبحق وبحضد د ب

بحسبحق بد (01ل ترعبت وحسب بحظسثه بحطئؽيه التفدبق رربء بحطرةصصد ؼ ونددد و دق ب طاده دل قسدػ لدؼ

بقسبل بحطهبرع بحعب يذ وبح ول (7ل يب ؼ ذحغ وندد ضؽء ذحدغ بند ت بحثبحثده بادرطبرع تيدؽيػ دؼ بالتبء
بحطهبري زبحع ع بحطبئ ع حعل لؼ بالخرثبريؼ بحيبده وبحثخ ي.

الجدول ( )0يبين الشدبة السئهية التفاق آراء الستخررين حهل تحديد درجة كل قدم من اقدام مهارتي
االرسال الداحق والزرب الداحق بالكرة الطائرة
انًتخصصين

الساو انحركت
ث

انًهاراث

درجت انمسى
انتحضيري

درجت انمسى
انرئيسي

درجت انمسى
انختايي

انكهي

انًتفمين

نسبت
االتفاق

1

االرسال انساحك

3

5

6

5

5

%122

6

انضرب انساحك

3

5

6

5

4

%02

 0-5-4-3اسررتبيان لتحديررد بعررر عشايررر المياقررة البدنيررة والحركيررة واثتباراتهررا السرر ثرة فرري تعمررم
مهارتي االرسال الداحق والزرب الداحق .

ددػ تددػ تصددطاػ باددرطبرع باددربابن وتؽزيخهددب ندددد ن د ت لددؼ بحطرةصص د ؼ

بح يبضه وبحرخدػ بح

(*ل

دده ل ددبل ندددػ بحر د ريب

ه وبحع ع بحطبئ ع.

 0-4-3القياسات واالثتبارات
 5-0-4-3قابس ل لؼ يؽل وبحعرده وبحخط بح لظه .
 0-0-4-3بخرثد ددبربت زخد ددض بحي د د ربت بحب ناد دده وبح
وبحض ب بحسبحق.

اد دده بحط د دؤ ع د دده تخدد ددػ لهد ددبرته بالراد ددبل بحسد ددبحق
د بحطثبش د ع لددؼ قبددل بحطيددؽل ؼ

 3-4-3بحطالحعدده بحخدطادده بحفظادده تطددت بحطالحعدده بحخدطادده

(**ل

بحثال دده

ه ل بل بحع ع بحطبئ عذ و ه ل لؼ بالخرثبر بحيبدده وبحثخد ي حخ ظده بحث دى ده بحطهدبربت بحفظاده بالاباداه

زبحع ع بحطبئ ع وندد ضؽء بارطبرع بحريؽيػ بحطخ ع حه ب بحغ

.

(*) اٌّذوٛرج اطّائ ُٙآٔفا
** اٌّم: ٓ١ِٛ
أ.د.اساد ؼظٓ لادر  /ظاِعح صالغ اٌد / ٓ٠وٍ١ح اٌرزت١ح اٌز٠اظ١ح  /اٌرعٍُ اٌؽزو/ ٟاٌىزج اٌطائزج
أ.َ.د .وٗ ساي واوٗ ؼٗ ِٗ  /ظاِعح اٌظٍّ١أ١ح  /طىٛي اٌرزت١ح اٌز٠اظ١ح ٚاالطاص  /اٌرعٍُ اٌؽزو /ٟاٌىزجاٌطائزج
أ.َ.دٛ٘ .ش١ار عثد اٌزؼّٓ /ظاِعح اٌظٍّ١أ١ح  /طىٛي اٌرزت١ح اٌز٠اظ١ح ٚاالطاص  /عٍُ اٌردر٠ة اٌز٠اظ / ٟاٌىزج اٌطائزج
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 5-3االجهزة واالدوات السدتخدمة

 -0رحه تصؽي نؽ SONY ،ن ت (0ل -عهدبز ؽلب ؽت ل طدؽل ندؽ Lenovo ،ند ت (0ل  -عهدبز

 DVDندؽ SONY ،ند ت (0ل  -بقد بص ح ريده  -تدف يدؽن ندؽ( ،ادؽناغل -حبادثه بحعر وناده  -ل د بن

يبه -ش يم قابس.

 د بت يددبئ ع ن د ت (71ل  -ا دبنه تؽق ددت  -صددب ع -بتوبت لمربادده -د ع يبادده زندده ( 3غددػل ن د ت(7ل.
 6-3تجانس وتكاف مجسهعتي البحث

 0-6-3بحر بنس ه بحطرغ بت (بحخط ذ وبحطؽلذ وبحعردهل
قبل بحب ء برظف بحطظهدبج بحرخداطده ح د ت بحثبحثده بحدد بحر يدق لدؼ ت دبنس وتعدب ؤ ل طدؽنره بحث دى

دده نرددبئج بحر وددهذ وباددرطبنت بحثبحثدده برعددب ،بحف د وق بحددد بحخبلددل

وذحددغ حر ظددب بحخؽبلددل بحردده ق د تددؤ

بحر يبدهذ وتددػ بعد بء بحر ددبنس بد ؼ ب د بت بحط طددؽنر ؼ حضددثم بحطرغ د بت بنددال ذ وبح د ول (4ل يبد ؼ نطدادده
بحر بنس .

الجدول ( )4يبين عسمية تجانس مجسهعتي البحث (التجريبية والزابطة)
انًجًىعت انتجريبيت

ث

انًتغيراث

وحذة
انمياس

س

-

انًجًىعت انضابطت

ليًت T
انًحتسبت
2.326

غير يعنىي
غير يعنىي

_+ع

-

_+ع

س

1

انعًر

سنت

10.4

1.64

10.3

1.65

6

انطىل

سى

1.6.2

..16.

1...43

5..64

2..06

3

انكتهت

كغى

.1.64

11.44

.1..2

6.61

1.560

انذالنت *
غير يعنىي

* معشهية عشد ندبة الخطأ < ( )2.25بدرجة حرية ( )58قيسة (  Tالجدولية ) = 5.734

 7-6-3بحرعب ؤ ه زخض بحصفبت بحب ناه وبح

زبحع ع بحطبئ ع.

زخد ت يد بحخظبصد بحب ناده وبح

اه بحطؤ ع ه تخدػ لهدبرته بالرادبل بحسدبحق وبحضد ب بحسدبحق

ادده بحطدؤ ع دده تخددػ لهدب برت ق د بحث دى وت شددا هب لدؼ قبددل بحطرةصصد ؼذ دده

ل ددبالت (ند ددػ بحر د ريبذ وبح ددرخدػ بح

ددهذ وبحعدد ع بحط ددبئ عل قبلد دت بحثبحثدده زد دبع بء نطدا دده بحرعددب ؤ بد د ؼ ل ط ددؽنره

بحث دىذ وقد بتضدح لدؼ خدالل بحظردبئج وعدؽت د وق ذبت تالحدده

بح ول (5ل

045
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الجدول ( )5يبين التكاف بين مجسهعتي البحث في اثتبارات بعر الرفات البدنية والحركية السختارة
ت

الصفات البدنٌة
والحركٌة
واختباراتها

وحدة
القٌاس

المجموعة التجرٌبٌة
س

-

_+ع

المجموعة الضابطة
س

-

_+ع

قٌمة T
المحتس
بة

الداللة*

القوووة االنفجارٌووة
للذراعٌن
1

0

(رموووووووً الكووووووورة
الطبٌة زنة 3كغو
من الجلوس على
الكرسً)
القوووة االنفجارٌووة
للرجلٌن
(سوووووارجنت مووووون
الثبات)

س

س

3

السووووووووووووووووووووووورعة
االنتقالٌة (ركو
 32مووووووووووووووووووون
الوقوف)

ثانٌة

4

5

4334

41312

3346

23030

13.1

23051

4332

41335

334.

23366

4300

230..

23323

233.1

23133

غٌر
معنوي

غٌر
معنوي

غٌر
معنوي

المرونوووووة (ثنوووووً
الجذع الوى االموا
من الوقوف)

س

.351

1334

135.

0335

1321

غٌر
معنوي

الرشوواقة (ركوو
)1*3*6*3*1

ثانٌة

1134.

23.1

11346

23.1

23123

غٌر
معنوي

* قيسة ) Tالجدولية ) عشد ندبة الخطأ < ( ) 2.25وامام درجة الحرية (5.734 = )58

يرب ؼ لؼ بح ول (5ل بنا تػ بحرسبب بحرعب ؤ ونظ ليبرنه قاطه (  Tبحط رسثه ل لع قاطه

( بح وحاه ل بحثبحغه (0.734ل ت ت ترعه بح يه (08ل ولسرؽ بحةط ( 1.15ل بتضح ز نهب بقل لؼ
قاطه (  Tبح وحاه ل ه بحطرغ بت بحسبزيهذ و ب ي ل ندد تعب ؤ بحط طؽنر ؼ (بحر يباه وبحضبزطهل ه
بحطرغ بت.

 3-6-3بحرعب ؤ بحطهبري حط طؽنره بحث ى

تدػ بعد بء بحرعدب ؤ بحطهددبري حخ ظده بحث ددى ده لهددبرته (بالرادبل بحسددبحق وبحضد ب بحسددبحقل ده لدخددب

بحع ع بحطبئ ع ه قبنه بحشه

نسؽ ح ي ي بحطغديه ه نبتي برو ل بح يبضه .

وق د باددرخبنت بحثبحثدده بثال دده لي ددؽل ؼ بحط د ؽريؼ رنفددب حريددؽيػ ددؼ بالتبء بحطهددبري حخ ظدده بحث ددىذ وتددػ

باددرة بل باددرطبرع تيددؽيػ طددب دده لد ددق (0ل شددمل (بل ويددرػ وضددع ترعددبت لددؼ قددبدهػ زخ د بن شددب وب
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بق د بص ح ري دده (CDل بحردده ت ر ددؽي ندددد تص ددؽي

بلددل التبء بحالنبد د ؼ بحطبر د ئ ؼ بحد د ي صددؽر بؽبا ددطه

كبل ب بحف يؽذ ولؼ ػ يؤخ لرؽام ترعدبتهػ وذحدغ الادرة بج ترعده بحطهدبرع بحؽبحد ع وحعدل الندب  .بذ تدػ
بع بء نطداده بحريدؽيػ حعدل بحطهدبرع ز سدب بقسدبلهب بح

اده بحطؤشد ع ده بادرطبرع بحريدؽيػ ووهد ا بحر كد لدؼ

لؽضؽعاه بحريؽيػ ب ؼ بحطيؽل ؼ بحثال ه تػ بخرابر بح

بحطهبربت زصؽرع نشدؽبئاهذ عبندت لهدبرع بحضد ب

بحسددبحق وتددػ حسددبب لخبلددل بالرتثددبب بحطرخ د ت ب د ؼ ترعددبت بحطيددؽل ؼ بحثال دده عبنددت نرا دده بالرتثددبب ب د ؼ
ترعددبتهػ دده بحطهددبرع بحط د ؽرع (1.88ل لطددب ي د ل ندددد بن نطدادده بحريددؽيػ بنددت لؽضددؽعاه .ا بالخرثددبر
بحطؽضؽنه ؽ بح ي ال

ث فاا تثبيؼ ب ؼ رربء بحط مط ؼ بذ قدبل زدبحر ماػ حدطةربد بكثد لدؼ ل مدػا.

(0ل

وقد تددػ بالنرطددبت ندددد د بحظرددبئج بؽصددفهب بخرثددبربت قبدادده حطيبرندده نربئ هددب لددع بالخرثددبربت بحثخ دده و طددب

لب ؼ ه بح ول (6ل.
الجدول ( )6يبين معالم االحرائية لمتكاف لسجسهعتي البحث التجريبية والزابطة في مهارتي االرسال
الداحق والزرب الداحق
انًعانى
االحصائيت
ث

انًجًىعت
وحذة
انمياس

فن اداء
انًهاراث

انًجًىعت

انتجريبيت
س

-

ليًت T

انضابطت

_+ع

س

-

_+ع

انًحتسبت

انذالنت*

1

االرسال
انساحك

انذرجت

4.66

2.64

4.4.

2,52

2.60

غير يعنىي

6

انضرب انساحك

انذرجت

4.63

2.55

4...

2.36

2.65

غير يعنىي

* معشه عشد ندبة الخطأ ( )2.25بدرجة حرية ( )58قيسة (  Tالجدولية ) = 5.734
 7-3السشهاج التعميسي

تضطؼ بحطظهبج بحرخداطه (74ل وح ع تخداطاه لؽزنه ندد ل طؽنر ؼ ووؽبقع (07ل وح ع تخداطاده حعدل

ل طؽنه و بآلته :
 07وح ع تخداطاه ← ز ارة بل عهبز بحع ع بحطخديه ← بحط طؽنه بحر يباه
 07وح ع تخداطاه ← بحطظهج بحطرثع ← بحط طؽنه بحضبزطه

وق بارغ قت بحر وه بحفخداه (4ل بابباع وزنت خالحهب بحؽحد بت بحرخداطاده بؽبقدع (3ل وحد بت تخداطاده

حعل ل طؽنه ه بالابؽ ،بحؽبح ذ و بن زلؼ بحؽح ع بحرخداطاه بحؽبح ع (91ل تقايه .

بذ بن بحؽح د بت بحرخداطا دده لرش ددببهه دده بحيسددػ بالند د بتي وبحيس ددػ بحةر ددبله وبالخددرالا ددبن دده بح د د ء
بحرطبايه لؼ بحيسػ بح ئاسه  .و تػ بع بء بحر وه بح ئاسه حدث ى حدط ع لدؼ  7107 / 7/ 9وحغب ده /9

 7107 / 8ندد ل طؽنره بحث ى.

 ) 0دمحم صثؽ ٟؼظأٚ ٓ١ؼّد ٞعثدإٌّعُ؛ اٌرمٚ ُ٠ٛاٌم١اص ت ٟاٌرزت١ح اٌز٠اظ١ح ،غ(1اٌما٘زج ،داراٌفىز اٌعزت، )0891، ٟص248.
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 8-3االثتبارات البعدية

تددػ بع د بء بالخرثددبربت بحثخ دده حطهددبرته بالراددبل بحسددبحق وبحض د ب بحسددبحق دده يددؽل 7107/ 8 / 01
زبالادؽب نفسا بح ي تػ فاا بع بء بالخرثبربت بحيبداه .
 9-3الهسائل االحرائية

باددرة لت بحثبحثدده بحب نددبلج بالحصددبئه (SPSSل حطخبح دده بحبابنددبت بحةبصدده زبحث ددى وبحردده تضددطظت

بحؽابئل بالحصبئاه بآلتاه :

(0ل

 -بحؽاددم بح سددببه  -بالن د با بحطلاددبري -لخبلددل برتثددبب ب اددؽن بحثسددام -بخرثددبر  Tحطرؽاددط ؼ

حسددبب ؼ ل د تثط ؼ وحخ ظر د ؼ لرسددبوير ؼ  -.بخرثددبر  Tحطرؽاددط ؼ حسددبب ؼ

د ل د تثط ؼ وحخ ظر د ؼ

لرسبوير ؼ  -.بحظسثه بحطئؽيه.
 -4عرض الشتائج ومشاقذتها
نربئج بحطيبرنه بد ؼ بالخرثدبربت بحيبداده وبحثخ ده حط طدؽنره بحث دى (بحر يباده وبحضدبزطهل ده

 0-4ن

تيؽيػ ؼ بالتبء حطهبرته بالرابل بحسبحق وبحض ب بحسبحق زبحع ع بحطبئ ع .

 0-0-4ند

نرددبئج بحطيبرندده ب د ؼ بالخرثددبريؼ بحيبددده وبحثخد ي حدط طؽندده بحر يبادده دده تيددؽيػ ددؼ بالتبء

حطهبرته بالرابل بحسبحق وبحض ب بحسبحق زبحع ع بحطبئ ع .

الجدول ( )7يبين السعالم االحرائية الخاية باالثتبارين القبمي والبعد لمسجسهعة التجريبية في تقهيم فن
االداء لسهارتي االرسال الداحق والزرب الداحق بالكرة الطائرة
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4.63

2.55
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11.41

يعنىي

* يعنىي عنذ نسبت انخطأ ( )2.25بذرجت حريت ( ).ليًت (  Tانجذونيت ) = 1.033
٠رث ِٓ ٓ١اٌعدٚي ( )1اْ اٌٛطرػ اٌؽظراتٌ ٟالبرثرار اٌمثٍرٌّٙ ٟرارج االرطراي اٌظراؼك لرد تٍر ()3.55
ٚتأؽزاف ِع١ار ٞتٍ ِمدارٖ ( )1.53ت ٟؼ ٓ١اْ اٌٛطػ اٌؽظاتٌ ٟالبرثار اٌثعدٌٍّٙٚ ٞرارج ٔفظرٙا تٍر
(ٚ )1.11تأؽزاف ِع١ار ٞتٍ ِمدارٖ ( )1.49عٍّا اْ لّ١رح (  Tاٌّؽرظرثح) لرد تٍغرد (ٚ )01.21عٕرد
ِمارٔرٙا تاٌمّ١ح اٌعد١ٌٚح اٌثاٌغح ( )0.922تّظر ٜٛاٌدالٌح (ٚ )1.14تدرظح اٌؽز٠ح ( . )8ترثِ ٓ١رٓ لٌره
اْ اٌمّ١ح اٌّؽرظثح اوثز ِٓ اٌمّ١ح اٌعد١ٌٚح ِّا ٠دي عٍر ٝاْ ٕ٘ران تزٚلرا ِعٕ٠ٛرح تر ٓ١االبرثرار ٓ٠اٌمثٍرٟ
ٚاٌثعدٌّٚ ٞصٍؽح االبرثار اٌثعد. ٞ

 ) 0صالغ اٌد ٓ٠ؼظ ٓ١اٌ١ٙرٟ؛ االطاٌ١ة االؼصائ١ح ت ٟاٌعٍ َٛاالدار٠ح (ذطث١ماخ تأطراداَ  ، )SPSSغ،0عّاْ ،دار ٚائً ٌٍطثاعح
ٚإٌشز.) 1113،
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ٚاْ اٌٛطػ اٌؽظاتٌ ٟالبرثار ااٌمثٌٍّٙ ٟارج اٌعزب اٌظاؼك لد تٍ ( )3.53تأؽزاف ِع١ار ٞتٍ
ِمدارٖ ( ) 1.44ت ٟؼ ٓ١اٌٛطػ اٌؽظاتٌ ٟالبرثار اٌثعدٌٍّٙ ٞارج ٔفظٙا ،لد تٍ ( )1.12تأؽزاف
ِع١ار ٞتٍ ِمدارٖ ( )1.11عٍّا اْ لّ١ح (  Tاٌّؽرظثح ) لد تٍغد (ٚ ،)00.30عٕد ِمارٔرٙا تاٌمّ١ح
اٌعد١ٌٚح اٌثاٌغح ( )0.922تّظر ٜٛاٌدالٌح (ٚ )1.14تدرظح ؼز٠ح ( . )8ترث ِٓ ٓ١لٌه اْ اٌمّ١ح
اٌّؽرظثح اوثز ِٓ اٌمّ١ح اٌعد١ٌٚح ِّا ٠دي عٍ ٝاْ ٕ٘ان تزٚلا ِعٕ٠ٛح ت ٓ١االبرثار ٓ٠اٌمثٍٚ ٟاٌثعدٞ
ٌّٚصٍؽح االبرثار اٌثعد. ٞ
 1-0-3عزض ٔررائط اٌّمارٔرح تر ٓ١االبرثرار ٓ٠اٌمثٍرٚ ٟاٌثعردٌٍّ ٞعّٛعرح اٌعراتطح تر ٟذمر ُ٠ٛترٓ االداء
ٌّٙارذ ٟاالرطاي اٌظاؼك ٚاٌعزب اٌظاؼك تاٌىزج اٌطائزج .
الجدول ( )8يبين السعالم االحرائية الخاية باالثتبارين القبمي والبعد لمسجسهعة التجريبية في تقهيم فن
االداء لسهارتي االرسال الداحق والزرب الداحق بالكرة الطائرة
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يعنىي

6

انضرب انساحك

4...

2.36

5..3

2.6.

6.55

يعنىي

* ِعٕ ٞٛعٕد ٔظثح اٌاطأ ( )1.14تدرظح ؼز٠ح (ٚ )8لّ١ح (  Tاٌعد١ٌٚح ) = 0.922
٠رث ِٓ ٓ١اٌعدٚي ( )9اْ اٌٛطػ اٌؽظاتٌ ٟالبرثرار اٌمثٍرٌّٙ ٟرارج االرطراي اٌظراؼك ،لرد تٍر ()3.38
ٚتأؽزاف ِع١ار ٞتٍ ِمدارٖ ( )1.41ت ٟؼ ٓ١اْ اٌٛطػ اٌؽظاتٌ ٟالبرثار اٌثعدٌٍّٙٚ ٞرارج ٔفظرٙا تٍر
(ٚ ، )4.51تأؽزاف ِع١ار ٞتٍ ِمدارٖ ( )1.22عٍّا اْ لّ١رح (  Tاٌّؽرظرثح) لرد تٍغرد (ٚ )9.11عٕرد
ِمارٔرٙا تاٌمّ١ح اٌعد١ٌٚح ،ترث ِٓ ٓ١لٌه اْ اٌمّ١ح اٌّؽرظرثح اوثرز ِرٓ اٌمّ١رح اٌعد١ٌٚرحِّ ،را ٠ردي عٍر ٝاْ
ٕ٘ان تزٚلا ِعٕ٠ٛح ت ٓ١االبرثار ٓ٠اٌمثٍٚ ٟاٌثعدٚ ،ٞاْ اٌٛطػ اٌؽظاتٌ ٟالبرثار اٌمثٍرٌّٙ ٟرارج اٌعرزب
اٌظاؼك تٍر ( )3.11ترأؽزاف ِع١رار ٞتٍر ِمردارٖ ( )1.25تر ٟؼر ٓ١اٌٛطرػ اٌؽظراتٌ ٟالبرثرار اٌثعردٞ
ٌٍّٙارج ٔفظرٙا لرد تٍر ( )4.82ترأٔؽزاف ِع١رار ٞتٍر ِمردارٖ ( )1.18عٍّرا اْ لّ١رح (  Tاٌّؽرظرثح ) لرد
تٍغد (ٚ ،)5.44عٕد ِمارٔرٙا تاٌمّ١ح اٌعد١ٌٚح اٌثاٌغح ( )0.922تّظر ٜٛاٌدالٌح (ٚ )1.14تدرظرح ؼز٠رح
( . )8ترث ِٓ ٓ١لٌه اْ اٌمّ١ح اٌّؽرظثح اوثز ِٓ اٌمّ١ح اٌعد١ٌٚح ِّا ٠دي عٍ ٝاْ ٕ٘ان تزٚلا ِعٕ٠ٛح ترٓ١
االبرثار ٓ٠اٌمثٍٚ ٟاٌثعد. ٞ
ِٕ 2-0-3الشح ٔرائط اٌّمارٔح ت ٓ١االبرثرار ٓ٠اٌمثٍرٚ ٟاٌثعردٌّ ٞعّرٛعر ٟاٌثؽرس (اٌرعز٠ث١رح ٚاٌعراتطح)
ت ٟذم ُ٠ٛتٓ االداء ٌّٙارذ ٟاالرطاي اٌظاؼك ٚاٌعزب اٌظاؼك تاٌىزج اٌطائزج .
٠رثررِ ٓ١ررٓ اٌعررردٚ )9( ٚ )1( ٓ١ٌٚظررٛد ترررزٚق لاخ دالٌررح ِعٕ٠ٛرررح ترر ٓ١االبرثرررار ٓ٠اٌمثٍررٚ ٟاٌثعررردٞ
ٌّعّٛعر ٟاٌثؽس (اٌرعز٠ث١رح ٚاٌعراتطح) تر ٟذعٍرُ ِٙرارذ ٟاالرطراي اٌظراؼك ٚاٌعرزب اٌظراؼك تراٌىزج
اٌطائزج ٌّٚصٍؽح االبرثار اٌثعدٚ ،ٞذعش ٚاٌثاؼصح طثة لٌه اٌ ٝتاعٍ١ح إٌّٙط اٌرعٍ ّٟ١اٌذ ٞغثك عٍرٝ
عٕ١ررح اٌثؽررس .تّررا ٠ؽر٠ٛررٗ ٘ررذا إٌّٙرراض ِررٓ شررزغ ٚعررزض ٚصررٛر ٚارشرراداخ اٌااصررح تىررً ِفررزدج ِررٓ
ِفزداخ إٌّٙاض ِّا اد ٜاٌ ٝذؽم١ك اٌالعثٌٕ ٓ١رائط اتعً ت ٟاالبرثار اٌثعد. ٞ
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ٚاٌرفظ١ز ا٢بز ٌٍرؽظٓ ت ٟإٌرائط ٠زظع اٌ ٝعٍّ١ح اٌررعٍُ ال ذرُ شرزغ ورً ٔرٛم ِرٓ ِٙرارذِ ٓ١رٓ لثرً
اٌّدرب ٚعزض ّٔٛلض ٌٙا ِّا اد ٜاٌر ٝاْ ٠ىرظرة اٌالعثر ْٛذصرٛر اٌّٙرارج ِرٓ برالي رم٠رح إٌّرالض
 ِٓٚشُ االداء ،ال ٠ش١ز (عثد عٍٔ ٟص١ف) اٌ ٝاْ " اٌّرعٍُ التد اْ ذىٌ ْٛد ٗ٠تىزج ٚاظؽح عرٓ اٌّٙرارج
اٌر٠ ٟز٠د ذعٍّٙا ٚباصح إٌماغ اٌّّٙح ٌٍظ١ز اٌؽزور .ٟتعرد٘ا ٠ؽراٚي اٌالعثر ْٛذصرٛر اٌؽزورح ،تإٌمراغ
()0
اٌصالز (اٌعزض ،اٌشزغ ،اٌرصٛر) ذىٌ ْٛد ٜاٌّرعٍُ إٌظزج اٌصؽ١ؽح ٚاٌٛاتم١ح ٌٍؽزوح ".
تاٌثٕظثح ٌٍّعّٛعح اٌرعز٠ث١ح ذؽظٕد ٔرائعٙا ت ٟاالبرثار اٌثعدِّ ٞا ٠دي عٍ ٝتاعٍ١ح إٌّٙاض اٌرعٍّ١رٟ
اٌّظررادَ تر ٟذعٍرُ ِٙرارذ ٟاالرطراي اٌظراؼك ٚاٌعرزب اٌظراؼك تراٌىزج اٌطرائزج ،ال اْ ِٕٙراض تاطرراداَ
ظٙاس اٌىزج اٌّعٍمح اد ٜؼدٚز ذطٛر ت ٟاالدران اٌؽزورٌ ٟرد ٜاٌالعثرِّ ٓ١را اشرز تصرٛرج ا٠عات١رح عٍرٝ
ادائٚ ُٙلدرج اٌالعث ٓ١عٍ ٝتٚ ُٙاطر١عاب الظاَ اٌّٙارج اٌؽزو١ح ٚادائٙرا تشرىً صرؽ١ػ ،ال ٠شر١ز (ظّ١رً
ِؽّررٛد ؼظررٓ) " اْ ذعٍررُ اٌّٙرراراخ اٌؽزو١ررح ال٠رررُ تاٌعأررة إٌظررز( ٞاٌعررشء اٌرعٍّ١رر )ٟتمررػ ،تمررد ورراْ
ٌٍعأة اٌعٍّ( ٟاٌعرشء اٌرطث١مر )ٟدٚرا ِّٙرا تر ٟذعٍرُ اٌّٙراراخ اٌؽزو١رح ٠ٚ .ررُ اعطراء ذّرارِ ٓ٠ارٍفرح
ِٚرٕٛعح ذرٕاٚي ظّ١ع اٌعٛأرة اٌّّٙرح ٌررعٍُ اٌّٙراراخ اٌؽزو١رح اشٕراء اٌٛؼرداخ اٌرعٍ١ّ١رح ،ؼ١رس ٠رٕعىض
لٌه ا٠عات١ا عٍِ ٝظر ٜٛاالداء " )1( .اِا تّ١ا ٠رعٍك تاٌّعّٛعح اٌعاتطح اٌر ٟذعٍّد عٓ غز٠ك إٌّٙراض
اٌّرثررع ترر ٟإٌررادِ ٞررٓ لثررً ِرردرب اٌفز٠رركٚ ،اٌررر٠ ٟرررُ تٙ١ررا عررزض ٚشررزغ اٌّٙررارج ٚعزظررٙا ِررٓ لثررً
اٌّدربٚ ،تعد٘ا ٠رُ اٌرطث١ك اٌّثاشز ٌّٙارذ ٟاالرطاي اٌظراؼك ٚاٌعرزب اٌظراؼك ِرٓ لثرً اٌالعثر ،ٓ١ال
٠شر١ز (ِإ٠ررً) اٌرر " ٝاْ ِزاؼرً اٌرررعٍُ ذثرردأ تأطررر١عاب اٌٛاظرة اٌّررزاد ذعٍّررٗ ٠ٚرررُ ٘رذا عررٓ غز٠ررك شررزغ
ٚعزض اٌؽزواخٚ .ت٘ ٟذٖ اٌّزؼٍح ٠ؽصً اٌّرعٍُ عٍ ٝاٌرصٛر االٌٚر ٟعرٓ غز٠رك برػ طر١ز اٌؽزورح
()2
ٚاٌذ ٞال٠شاي تشىٍٗ اٌااَ" .
ِّا طثك ٠رعػ اْ اٌثزٔراِط اٌرعٍّ١ر ٟتأطرراداَ ظٙراس اٌىرزج اٌّعٍمرح ٚإٌّٙراض اٌّرثرع تر ٟإٌرادٌ ٞرُ
٠ىٔٛا ِرٛاس ٓ١٠ت ٟذأش١زّ٘ا( ،تإٌّٙاض اٌذ ٞاطرادِٗ اٌّعّٛعح اٌرعز٠ث١ح) واْ ذأش١زٖ اوصز ِرٓ إٌّٙراض
اٌّرثع اٌذ ٞاطرادِٗ اٌّعّٛعرح اٌعراتطح تر ٟذعٍرُ ِٙرارذ ٟاالرطراي اٌظراؼك ٚاٌعرزب اٌظراؼك تراٌىزج
اٌطائزج .
ٚعٍ١ررٗ ارٙررزخ إٌرررائط ٚظررٛد تررزٚق لاخ دالٌررح ِعٕ٠ٛررح ترر ٓ١االبرثررار ٓ٠اٌمثٍررٚ ٟاٌثعرردٌّ ٞعّررٛعرٟ
اٌثؽس ت ٟذعٍُ ِٙارذ ٟاالرطاي اٌظاؼك ٚاٌعرزب اٌظراؼك تراٌىزج اٌطرائزج ٌّٚصرٍؽح االبرثرار اٌثعرد،ٞ
ٕ٘ ِٓٚا ٠رؽمك صؽح اٌفزض االٚي ٚاٌصأ. ٟ
 1-3عرزض ٔرررائط اٌّمارٔررح ترر ٟاالبرثراراخ اٌثعد٠ررح تررِ ٓ١عّررٛعر ٟاٌثؽرس ترر ٟذعٍررُ تررٓ االداء ٌّٙررارذٟ
االرطاي اٌظاؼك ٚاٌعزب اٌظاؼك تاٌىزج اٌطائزج ٌّٚصٍؽح االبرثار اٌثعد. ٞ

 ) 0عثد عٍٔ ٟص١ف ؛ اٌردر٠ة ت ٟاٌّصارعح  ،غ(،1ظاِعح اٌّٛصً  ،دار اٌىرة ٌٍطثاعح ٚإٌشز ،)0891،ص011.
 ) 1ظِّ ً١ؽ ّٛد ؼظٓ ؛ اشز اطراداَ اٌردر٠ة اٌذٕ٘ ٟاٌّصؽٛب تعدٌٚح اٌّّارطح اٌعشٛائ١ح ٚاٌّرظٍظٍح ت ٟذط٠ٛز تعط اٌّٙاراخ
االطاط١ح ٌد ٜؼزاص اٌّزِىثىزج اٌمدَ( ،رطاٌح ِاظظر١ز غ١ز ِٕشٛرج  ،ظاِعح اٌّٛصً  ،وٍ١ح اٌرزت١ح اٌز٠اظ١ح ،)1119،ص.31
2

) وٛرخ ِا ًٕ٠؛ اٌرعٍُ اٌؽزو ، ٟذزظّح (عثد عٍٔ ٟص١ف) غ( ،0ظاِعح اٌّٛصًِ ،د٠ز٠ح دار اٌىرة ٌٍطثاعح ٚإٌشز، )0892،
ص041.
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الجدول ( )9يبين السعالم االحرائية الخاية باالثتبار البعد لمسجسهعة التجريبية والزابطة في تقهيم فن
االداء لسهارتي االرسال الداحق والزرب الداحق بالكرة الطائرة
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-

انًجًىعت
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_+ع

س

-

_+ع
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انًحتسبت

انذالنت *
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االرسال انساحك
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2.50
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2.33

..1.

يعنىي

6

انضرب انساحك

..63

2.3.

5..3

2.6.

0.33

يعنىي

* ِعٕ ٞٛعٕد ٔظثح اٌاطأ ( )1.14تدرظح ؼز٠ح ( )09لّ١ح (  Tاٌعد١ٌٚح ) = 0.123
٠رث ِٓ ٓ١اٌعدٚي ( )8اْ اٌٛطػ اٌؽظراتٌٍّ ٟعّٛعرح اٌرعز٠ث١رح ترِٙ ٟرارج االرطراي اٌظراؼك لرد تٍر
(ٚ )1.11تررأٔؽزاف ِع١ررار ٞتٍرر ِمرردارٖ ( )1.49ترر ٟؼرر ٓ١اْ اٌٛطررػ اٌؽظرراتٌٍّ ٟعّٛعررح اٌعرراتطح
ٌٍّٙٚررارج ٔفظررٙا تٍ ر (ٚ )4.51تررأٔؽزاف ِع١ررار ٞتٍ ر ِمرردارٖ ( )1.22عٍّررا اْ لّ١ررح (  Tاٌّؽرظررثح) لررد
تٍغررد (ٚ )1.01عٕررد ِمارٔرٙررا تاٌمّ١ررح اٌعد١ٌٚررح اٌثاٌغررح ( )0.123تّظررر ٜٛاٌدالٌررح (ٚ )1.14تدرظررح
اٌؽز٠ح ( )09ترثرِ ٓ١رٓ لٌره اْ اٌمّ١رح اٌّؽرظرثح اوثرزِٓ اٌمّ١رح اٌعد١ٌٚرح ِّرا ٠ردي عٍر ٝاْ ٕ٘ران تزٚلرا
ِعٕ٠ٛح ت ٟاالبرثاراٌثعد ٞت ٓ١اٌّعّٛعح اٌرعز٠ث١ح ٚاٌعاتطح ٌّٚصٍؽح اٌّعّٛعح اٌرعز٠ث١ح .
ٚاْ اٌٛطػ اٌؽظاتٌٍّ ٟعّٛعح اٌرعز٠ث١ح تِٙ ٟارج اٌعزب اٌظراؼك تٍر ( )1.12ترأؽزاف ِع١رارٞ
تٍ ِمردارٖ ( )1.21تر ٟؼر ٓ١اْ اٌٛطرػ اٌؽظراتٌٍّ ٟعّٛعرح اٌعراتطح ٌٍّٙٚرارج ٔفظرٙا ،لرد تٍر ()4.82
تأؽزاف ِع١ار ٞتٍر ِمردارٖ ( )1.18عٍّرا اْ لّ١رح (  Tاٌّؽرظرثح ) لرد تٍغرد (ٚ ،)9.22عٕرد ِمارٔرٙرا
تاٌمّ١ررح اٌعد١ٌٚررح اٌثاٌغررح ( )0.123تّظررر ٜٛاٌدالٌررح (ٚ )1.14تدرظررح ؼز٠ررح ( . )09ترثررِ ٓ١ررٓ لٌرره اْ
اٌمّ١ح اٌّؽرظثح اوثز ِرٓ اٌمّ١رح اٌعد١ٌٚرح ِّرا ٠ردي عٍر ٝاْ ٕ٘ران تزٚلرا ِعٕ٠ٛرح تر ٟاالبرثاراٌثعرد ٞترٓ١
اٌّعّٛعح اٌرعز٠ث١ح ٚاٌعاتطح ٌّٚصٍؽح اٌّعّٛعح اٌرعز٠ث١ح .
ِٕ 0-1-3الشح ٔرائط اٌّمارٔح ت ٟاالبرثاراٌثعد ٞتِ ٓ١عّرٛعر ٟاٌثؽرس (اٌرعز٠ث١رح ٚاٌعراتطح) تر ٟذعٍرُ
ِٙارذ ٟاالرطاي اٌظاؼك ٚاٌعزب اٌظاؼك تاٌىزج اٌطائزج .
٠رث ِٓ ٓ١اٌعدٚي ( )8اْ ٕ٘ان تزٚلا لاخ دالٌح ِعٕ٠ٛح تر ٟاالبرثرار اٌثعرد ٞترِ ٓ١عّرٛعر ٟاٌثؽرس
(اٌرعز٠ث١ررح ٚاٌعرراتطح) ٌّٚص رٍؽح اٌّعّٛعررح اٌرعز٠ث١ررح ترر ٟذعٍررُ ِٙررارذ ٟاالرطرراي اٌظرراؼك ٚاٌعررزب
اٌظرراؼك ٌررد ٜاٌالعث ر ٓ١اٌّثررردئ ٓ١اٌشررثاب ترراٌىزج اٌطررائزج٘ٚ ،ررذا ِررا٠ؽمك اٌفررزض اٌصاٌررس ٌٍثؽررسٚ .ذررزٜ
اٌثاؼصررح اْ اٌرمرردَ اٌؽاصررً ترر ٟاداء اٌّٙررارذ ٓ١عٕررد اٌالعثرر ٓ١تّ١ررا ٠رعٍررك تاٌّعّٛعررح اٌرعز٠ث١ررح ٚذؽظررٓ
ٔرائعٙا ت ٟاالبرثار اٌثعد ،ٞطثة لٌره تاعٍ١رح اطرراداَ إٌّٙراض اٌرعٍّ١ر ٟتاطرراداَ ظٙراس اٌىرزج اٌّعٍمرح،
ٌّررا ٌٙررذا إٌّٙرراض ِررٓ ذررأش١ز ٚاظررػ ترر ٟاورظرراب اٌّٙررارذ ٓ١اٌؽررزو١رٌ ٓ١ررد ٜاٌالعثررٚ ،ٓ١لٌرره ِررٓ بررالي
اطرفادذ ِٓ ُٙإٌشاغ اٌرعٍ ّٟ١طٛاء واْ تاٌشزغ اَ تاٌعزض اٌىاًِ ٌٍّٙارذ ٓ١تر ٟعٍّ١رح اٌررعٍُ تر ٟاشٕراء
اٌٛؼداخ اٌرعٍ١ّ١حٚ ،لد أط ُٙإٌشاغ اٌرعٍّ١ر ٟتر ٟإٌّٙراض تأعطراء تىرزج ٚاظرؽح ٚواٍِرح عرٓ اٌّٙرارذٓ١
اٌّزاد ذعٍّٙاٚ ،وذٌه طاعدذ ُٙعٍ ٝت ُٙغث١عح اٌّٙارج ِٚؽرٛا٘را ِٚعرّٙٔٛا تشرىً وث١رز ور ْٛإٌّٙراض
اٌرعٍّ١رر ٟظد٠رردا عٍرر . ُٙ١ال ٠شرر١ز (دمحم ِؽّررٛد اٌؽٍ١ررح) اٌرر " ٝاْ اٌٛطررائً اٌرعٍ١ّ١ررح ذعّررً عٍرر ٝذؽم١ررك
االذصاي ٔٚمً اال٘رداف اٌرعٍ١ّ١رح ِرٓ اٌّعٍرُ اٌر ٝاٌّررعٍُ٘ٚ ،ر ٟذش٠رد ِرٓ تاعٍ١رح ٚذؽظر ٓ١عٍّ١رح اٌررعٍُ،
ٚذؽفش اٌّرعٍّ ٓ١اٌ ٝاٌّش٠د ِٓ اٌّشاروح ت ٟاٌّٛالف اٌرعٍ١ّ١ح ٚذش٠ٛم ُٙت ٟاٌّشاروح ٌٍّش٠د ِرٓ اٌررعٍُ
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ٚاالطرررّزار ت١ررٗ ،وّررا أٙررا ذظرر ًٙعٍّ١ررح اٌر رذوز عررٓ غز٠ررك اطررردعاء اٌّعٍِٛرراخ "  )0(.اِررا اٌّعّٛعررح
اٌعرراتطح تمررد ارٙررزخ إٌرررائط ٚظررٛد ذؽظررٓ تررِ ٟظررر ٜٛادائٙررُ اٌّٙررار ٞتررِٙ ٟررارذ ٟاالرطرراي اٌظرراؼك
ٚاٌعزب اٌظاؼك تاٌىزج اٌطائزجٚ ،ذعش ٚاٌثاؼصح طثة لٌه اٌ ٝاطرّزار اٌالعثر ٓ١تر ٟعٍّ١رح اٌررعٍُ عٍرٝ
ٚتك إٌّٙاض اٌرعٍ ّٟ١اٌّرثع ت ٟإٌادٚ ،ٞواْ ٘ذا اٌرؽظٓ ٔظث١ا ِمارٔرح ِرع اٌّعّٛعرح اٌرعز٠ث١رحٚ ،ذرزٜ
اٌثاؼصح اْ طرثة لٌره ٠عرٛد اٌر ٝاٌطز٠مرح اٌرمٍ١د٠رح اٌّرثعرح ِرٓ لثرً اٌّردرب اٌرذ ٞوراْ لرً اال٘رّراَ ؼرٛي
إٌاؼ١ح اٌرطث١م١ح اوصز  ٌُٚذأبذ إٌاؼ١ح اٌّعزت١ح االبذ اٌىات ِٓ ٟاال٘رّاَٚ ،وذٌه عدَ اال٘رّراَ تاٌٛطرائً
ذعٍ١ّ١ح ظد٠دج ِٚرطٛرج ذى ْٛطٕدا ل٠ٛا ٌالعث ٓ١ت ٟعٍّ١ح اٌرعٍُِّ ،ا اد ٜاٌ ٝعردَ داتع١رر ُٙتشرىً وث١رز
ٔؽ ٛاٌرعٍُ .
 -5االستنتاجاث وانتىصياث
 1-5االستنتاجاث
ِٓ بالي عزض إٌرائط ٚذؽٍٍٙ١ا ِٕٚالشرٙا ذُ االطرٕراض ِا٠أذ: ٟ
 تاعٍ١ررح إٌّٙرراض اٌرعٍّ١رر ٟتاطرراداَ ظٙرراس اٌىررزج اٌّعٍمررح ترر ٟذعٍررُ ِٙررارذ ٟاالرطرراي اٌظرراؼك ٚاٌعررزباٌظاؼك ٌد ٜاٌالعث ٓ١اٌّثردئ ٓ١تاٌىزج اٌطائزج .
 اْ إٌّٙاض اٌرعٍ ّٟ١اٌّرثع ِٓ لثً اٌّدرب ت ٟإٌاد ٌٗ ٞتاعٍ١ح ٔظث١ح الرً ِرٓ تاعٍ١رح إٌّٙراض اٌرعٍّ١رٟت ٟذعٍُ اٌالعث ٓ١اٌشثاب اٌّثردئ ٓ١ت ٟذعٍُ ِٙارذ ٟاالرطاي اٌظاؼك ٚاٌعزب اٌظاؼك تاٌىزج اٌطائزج.
 ذفٛلد اٌّعّٛعح اٌرعز٠ث١ح اٌرٔ ٟفذخ إٌّٙاض اٌرعٍ ّٟ١تاطرراداَ ظٙراس اٌىرزج اٌّعٍمرح عٍر ٝاٌّعّٛعرحاٌعرراتطح اٌرررٔ ٟفررذخ إٌّٙرراض اٌّرثررع ترر ٟاٌّٙررارذ ٓ١اٌّررذوٛرٌ ٓ٠ررد ٜاٌالعثرر ٓ١اٌّثررردئ ٓ١اٌشررثاب ترراٌىزج
اٌطائزج .
 6-5انتىصياث
ذٛص ٟاٌثاؼصح تّا ٠أذ: ٟ
 االطرفادج ِٓ اطراداَ إٌّٙاض اٌرعٍ ّٟ١تاطراداَ ظٙاس اٌىزج اٌّعٍمح ت ٟذعٍُ ِٙارذ ٟاالرطاي اٌظاؼكٚاٌعزب اٌظاؼك تاٌىزج اٌطائزج ٌد ٜاٌالعث ٓ١اٌّثردئ.ٓ١
 اعرّاد اٌٛطائً اٌرعٍ١ّ١ح ت ٟإٌّا٘ط اٌرعٍ١ّ١ح ت ٟذعٍ ُ١اٌّٙاراخ اٌؽزو١ح ٚظعٍٙا اطاطا ت ٟاٌٛؼداخاٌرعٍ١ّ١ح اٌعٍّ١ح ٚإٌظز٠ح ت ٟإٌاد.ٞ
 ظزٚرج اال٘رّاَ ترط٠ٛز اٌّالواخ اٌرعٍ١ّ١ح (اٌّدرتٚ )ٓ١سظ ُٙت ٟدٚراخ ذط٠ٛز٠ح دابً اٌعزاقٚبارظٗ ٚذٛت١ز اٌّظرٍشِاخ ٚاالدٚاخ ٚاالظٙشج ٌالرذماء تّظر ٜٛاٌالعث. ٓ١
 -اظزاء دراطاخ ٚتؽٛز ِشاتٙح ٌٍثؽس اٌؽاٌ ٟعٍ ٝاٌّزاؼً اٌعّز٠ح االبزٌٚ ٜىال اٌعٕظ.ٓ١

 ) 0دمحم ِؽّٛد اٌؽٍ١ح ؛ غزق اٌردر٠ض ٚاطرزاذ١ع١اذٗ (اٌع( ، )ٓ١دار اٌىراب اٌعاِع ، )1110 ، ٟص .21
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انًصادر
 .0عط ددل ل ط ددؽت حس ددؼ م ب د د با ددرة بل بحرد د ريب بحد د ظه بحطصد د ؽب ز وح دده بحططبرا دده بحخشد دؽبئاه
وبحطرسدسده ه تطؽي زخض بحطهبربت بالاباداه حد

حد بس بحط لدد زمد ع بحيد لذ (رادبحه لبعسدر

لظشؽرعذ عبلخه بحطؽصلذ داه بحر واه بح يبضاهذ7118ل .
 .7صالح بح يؼ حسد ؼ بحه ردهم بالادبح ب بالحصدبئاه ده بحخددؽل بالتبريده (تطبايدبت ز ادرة بلSPSS
لذ ب0ذنطبنذ تبر وبئل حدطثبنه وبحظش ذ 7114ل .
 .3ندبتل بضددل ندددهم بادبح ب تظف د بحرطددبريؼ ده بحددرخدػ بح

ددهذ (عبلخده زغد بتذ بالكبت طادده بحخ بقادده

بح يبضاهذ بيدؽلذ 7116ل .
.4

نب د د ندد دده نصد دداف م بحر د د ريب د دده بحطصد ددبرنهذ ب7ذ(عبلخد دده بحطؽصد ددلذ تبر بحعرد ددب حدطثبند دده
وبحظش ذ0987ل .

 .5كددؽرت لبيظددل م بحددرخدػ بح

ددهذ ت عطدده (نب د نددده نصددافل ب0ذ (عبلخدده بحطؽصددلذ ل ي يدده تبر

بحعرب حدطثبنه وبحظش ذ0983ل .
 .6دمحم صد ددث ه حسد ددبن ؼ وحط د د ي نب د د بحطظخػم بحريد ددؽيػ وبحقاد ددبس د دده بحر واد دده بح يبضد دداهذ ب(7بحيد ددب عذ
تبربحفع بحخ وهذ0987ل .
 .7دمحم نبد د بحغظه نثط ددبن مبح ددرخدػ بح

دده وبحرد د ريب بح يبض دده (:تبر بحيد ددػ حدظشد د وبحرؽزي ددعذ بحعؽي ددتذ

0987ل .
 .8دمحم ل طؽت بح ده م ي ق بحر ريس وبار بتا ابتا (بحخ ؼلذ (تبر بحعربب بح بلخهذ 7110ل.
 .9نب ع نب زي بح حاطهم ت

بحر بخل ه بابح ب بحرطد يؼ نددد تخددػ وتطدؽر لسدرؽ بتبء لهدبرته

بالرابل بحسبحق وبحض ب بحسبحق زبحع ع بحطبئ عذ(رادبحه لبعسدر ذ داده بحر واده بح يبضداهذ عبلخده
زغ بتذ 7117ل.
 .01وعاا ل

ؽبم بحرخدػ وع وحه بحر ريبذ (تبر وبئل حدظش ذ نطبنذ 7110ل .

 .00وتبت بحطفره ونفبا بحعبتبا ب

بارة بل زخض بابح ب بحر ريس ده لسدرؽ تخددػ لهدبرع بحسدثبحه

بح عذ (ز ى لظشؽرذ ل ده بح ربابتذ لؤتط بحر واه بح يبضهذ عبلخه بالرتناهذ7114ل.
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