
  ١

           
           

    
  فاعلیة استخدام بعض التقنیات التعلیمیة في تعلم مهارتي
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٣٠/٤/٢٠٠٨     ؛   تاریخ قبول النشر٣/٤/٢٠٠٨: تاریخ تسلیم البحث            

  ملخص ال
الدراسة الى الكشف عن تأثیر استخدام بعـض التقنیـات التعلیمیـة فـي تعلـم مهـارتي هدفت 

  . الضرب الساحق وحائط الصد بالكرة الطائرة 
وافتــرض الباحـــث بانـــه ال توجــد فـــروق ذات داللـــة احـــصائیة فــي تحقیـــق اســـتخدام بعـــض 

  . ة الطائرة ًالتقنیات التعلیمیة تعلما في اداء مهارتي الضرب الساحق وحائط الصد بالكر
وتكونت عینة البحث من طالب الـسنة الدراسـیة فـي كلیـة التربیـة الریاضـیة للعـام الدراسـي 

طالبا موزعین على شعبتین ) ٤٦( ومثلت العینة طالب شعبتي ج ، هـ وعددهم ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦
  طالبــا فــي كــل شــعبة وقــام الباحــث باســتبعاد الطلبــة الراســبون والمؤجلــون والممارســون٢٣وبواقــع 

للعبـة والتكــافؤ بعناصـر اللیاقــة البدنیـة والحركیــة ومتغیــرات الطـول والعمــر والـوزن وبــذلك اصــبحت 
  .  طالبا لكل مجموعة وبذلك یكون اختبار العینة بالطریقة العمدیة العشوائیة ١٣العینة مكونة من 

م وطبق الباحث البرنـامج التعلیمـي المعـد مـن قبـل مـدرس المـادة علـى ضـوء البرنـامج العـا
  . لكلیات التربیة الریاضیة والمعد من قبل الهیئة القطاعیة 

اقـــراص لیزریـــة وصـــور للمهـــارات (ونفـــذت المجموعـــة التجریبیـــة مـــشاهدة تقنیـــات تعلیمیـــة 
عرض وشرح المهارة من قبـل (الخاصة بالبحث بینما نفذت المجموعة الضابطة البرنامج التقلیدي 

  ) ) . مدرس المادة
الوسـط الحـسابي (معالجتها احصائیا عن طریق الوسائل االحـصائیة وبعد جمع البیانات و

  : توصل الباحث الى النتائج االتیة ) T، واالنحراف المعیاري ، واختبار 
وجــود افــضلیة فــي اســتخدام التقنیــات التعلیمیــة للمجموعــة التجریبیــة فــي مهــارات الــضرب 

بینمـا ال توجــد افــضلیة . لخــداع الـساحق المواجــه والـضرب الــساحق الخطـافي والــضرب الـساحق با
. في مهارتي الضرب الساحق بالدوران وحائط الصد ) التجریبیة والضابطة(بین مجموعتي البحث 

 ٢٠٠٨ –) ٤٩ (د العد–) ١٤(د المجل–مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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ویوصـي الباحــث بـضرورة اســتخدام التقنیـات التعلیمیــة فــي تعلـم مهــارات الـضرب الــساحق المواجــه 
ث باعطـاء وقـت اكبـر كمـا اوصـى الباحـ. والضرب الساحق الخطـافي والـضرب الـساحق بالخـداع 
  .في تعلم مهارتي الضرب الساحق بالدوران وحائط الصد 

  
Abstract 

Activity of using some educational techniquesby learning the 
skills of finishing stroke and defensive wall of handball 

Dr. Khalid M. Dawood Al- Bana 
University of mosul/College of Physical Educations 

 
The study aimed at showing up the effect of using some 

educational techniques by learning the skills of "finishing stroke" and 
“defense wall” of handball. The researcher supposed that there is no 
statistical differences in using some educational techniques to learn the 
skills mentioned above, the samples were students of the physical 
education collage 2006-2007, and they were of classrooms “E and F”. 
they were divided equally in both classrooms. The researcher disqualified 
the failing and exam-posponed students and who used to play this game 
chose whom have different physical and mational fitness, hight, weight 
and different ages that the test were absolutely in random way. The 
researcher put into effect the program which was prepared by the material 
lecturer in regard with the general program of the physical education 
collages which was prepared by the sectorial commission. The 
experimental group started to watch the educational techniques CD's and 
skill's pictures of this reserch while the regular students followed the 
traditional program (showing & explainning the skill by the material 
lectuer).  

After gathering and processing the data statistically by using the 
statistical means (arithmetic mean, standard curring and T test), the 
researcher concluded the following results: there is a preference in using 
the educational techniques of the experimental and regular ones) in the 
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skills at circling-finishing stroke and the defensive wall. The researcher 
recommended that it is necessary to perform the educational techniques 
of learning the counter, fast and tricky-finishing stroke and he also 
ercommended to give more time to learn these two skills . 

  
  : التعریف بالبحث -١
  : المقدمة واهمیة البحث ١ - ١

التــي شــهدت تطــورا كبیــرا خاصــة خــالل تعــد لعبــة الكــرة الطــائرة احــد االلعــاب الجماعیــة 
الحقبة االخیرة من الزمن لهذا القرن اذ اجتذبت العدید من جمهـور المـشاهدین وذلـك بـسبب كونهـا 

  . احدى االلعاب الجماعیة التي تمیزت بخصائص میزتها عن باقي االلعاب الجماعیة االخرى 
حــسنت وتطــورت بدرجـــة فــضال عــن ان عملیــة الــتعلم للمهــارات  التـــي تتــضمنها اللعبــة ت

اصبح فیها عملیة تعلم واتقان المهارات المختلفة ذات فاعلیة اسـهمت فـي اكتـساب المهـارات ومـن 
ضمنها مهارتي الضرب الساحق وحائط الصد التي اخذت نصیبها مـن هـذا التطـور النهـا امتـازت 

لتقنیــات العلمیـــة بالدینامیكیــة التــي نــتج عنهـــا ارتفــاع مــستوى االداء مــع االثـــارة وبــذلك اصــبحت ا
الحدیثة موضع اهتمام لدى العدیـد مـن البـاحثین والمـربین والقـائمین علـى العملیـة التعلیمیـة اخـذین 
بذلك كل تطور یساعد المتعلم على اكتساب المهارات واتقانهـا االمـر الـذي جعـل مـدربي ومدرسـي 

ا نــشاهده الیـوم فــي تطــور اللعبـة مــن االعتمــاد علـى التقنیــات التعلیمیــة فـي عملیــة الــتعلم ، وهـذا مــ
كبیـــر فـــي مهـــارات الكـــرة الطـــائرة وبـــاالخص مهـــارتي الـــضرب الـــساحق وحـــائط الـــصد ممـــا جعـــل 
القائمین على اللعبة یختارون انسب الوسائل التقنیة التي تتماشـى مـع التطـور الهائـل فـي اكتـساب 

لمعارف والمعلومات من اذ ان عملیة التعلیم ترتكز على وسیلة مهمة لنقل ا" واتقان تلك المهارات 
  " . المدرس الى الطالب بصورة افضل واسرع وبجهد اقل 

  )١٩٣ ، ١٩٨٠عثمان ، (
اذ ان اختیار انسب االسالیب التعلیمیـة واكثرهـا اقتـصادا بالوقـت والجهـد امـر هـام وجانـب 

ة رئیــسي مــن جوانــب العملیــة التعلیمیــة وذلــك عنــد تعلــیم المهــارات الحركیــة فــي مجــال درس التربیــ
  )١ ، ٢٠٠٠الحیاني ، (            . الریاضیة 

 فــي ان عملیــة تعلــم مهــارات الــضرب الــساحق وحــائط الــصد حالهــا وتكمــن اهمیــة البحــث
حال بقیة مهارات الكرة الطائرة تمر بمراحل مختلفة مما تستوجب االهتمام بها وخاصة في مرحلـة 

وهــذا یــؤدي الــى توطیــد العالقــة بــین البنــاء االولــي للمهــارة باعتبارهــا االســاس التــي تــستند علیــه ، 
المبتــدئ واللعبــة ، وبــذلك تلعــب التقنیــات فــي هــذه المرحلــة دورا قــد یــؤدي الــى ایجابیــة الــتعلم لتلــك 
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فضال عن اختیار افضل الطرق واالسالیب التي تؤدي الى سرعة التعلم وتـؤثر . المهارة المكتسبة 
  .  ة اكثر فاعلیة ایجابیا على العملیة التعلیمیة بجهد اقل واقتصادی

   :  هدف البحث٣ – ١
یهدف البحث الى الكشف عـن تـأثیر اسـتخدام بعـض التقنیـات التعلیمیـة فـي تعلـم مهـارتي 

  . الضرب الساحق وحائط الصد بالكرة الطائرة 
  :  فرض البحث ٤ – ١

ال توجــد فــروق ذات داللــة احــصائیة فــي تحقیــق اســتخدام بعــض التقنیــات التعلیمیــة تعلمــا 
  . اء مهارتي الضرب الساحق وحائط الصد بالكرة الطائرة في اد

  :  مجاالت البحث ٥ – ١
   . ٢٠٠٧ / ٥ / ١٥ الى ٢٠٠٧ / ٢ / ٢٣للفترة من :  المجال الزماني ١ – ٥ – ١
ـــاني ٢ – ٥ – ١ فـــرع االلعـــاب الفرقیـــة فـــي كلیـــة التربیـــة / قاعـــة الكـــرة الطـــائرة :  المجـــال المك

  . جامعة الموصل / الریاضیة 
طــالب الــسنة الدراســیة الثانیــة فــي كلیــة التربیــة الریاضــیة جامعــة :  المجــال البــشري ٣ – ٥ – ١

   . ٢٠٠٧الموصل للعام 
  :  تحدید المصطلحات ٦ – ١
  :  التقنیات التعلیمیة ١ – ٦ – ١

میدان واسع سعة التربیة نفسها تهتم بتصمیم وتنفیـذ وتقیـیم الخبـرات " عرفتها عباس بانها 
لى االهتمام بمشكالت التجدید التربوي واالستخدام الواسع للمصادر المادیة والبشریة بما ، اضافة ا

  )٤ ، ١٩٩٢عباس ، (        " . فیها التقنیات التعلیمیة 
بانهــا اكتــساب المــتعلم مهــاراتي الــضرب الــساحق وحــائط الــصد : ویعرفهــا الباحــث اجرائیــا 

  . ر الثابتة بالكرة الطائرة عن طریق مشاهدته لبعض التقنیات التعلیمیة والصو
   االطار النظري والدراسات السابقة – ٢
  :  االطار النظري ١ – ٢
  :   تقنیات التعلم ١ – ١ – ٢

)Instraction technology(ان مصطلح تقنیات التعلم هو تعریب للمصطلح االجنبي 
وضــع المعرفــة واذا مـا رجعنــا الــى المعــاجم تبــین لنــا لفظـة تكنولوجیــا تعنــي بــشكل عــام  .   

العلمیــة فــي اطــار االســتخدام العملــي للوقــت والجهــد فبمــا هــو ضــروري لمعیــشة االنــسان ورفاهیتــه 
انها عملیة منهجیة منظمة لتسهیل التعلم االنساني تقوم على ادارة التفاعـل : " وبذلك یمكن القول 
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االالت التعلیمیـة وذلـك البشري المنظم مع مـصادر الـتعلم المتنوعـة فـي المـواد التعلیمیـة واالجهـزة و
  )٩٢ ، ١٩٨٠الطوبجي ، (        " . لتحقیق اهداف محددة 

  :  تطور مفهوم التقنیات العلمیة ٢ – ١ – ٢
  : لقد مرت بتسمیات متعددة اهمها 

ســمیت بالوســائل البــصریة لكونهــا تعتمــد حاســة البــصر كمــصدر اساســي :  الوســائل البــصریة -
ة في هذا المجال ، فاالنسان یشاهد ما حوله من حقائق تملئ للتعلیم ، والعین هي االدارة الفعال

بیئتــه الحیاتیــة فیــدركها ثــم یفهمهــا وفــي هــذا تأكیــد علــى ممارســة التعلــیم عــن طریــق الخبــرات 
الحسیة المباشرة واكد ذلـك علمـاء التربیـة االوائـل الـذین اكـدوا ضـرورة وضـع االشـیاء امـام عـین 

  .اقعیا بعیدا عن الكالم المجرد المتعلم حتى یراها لیتعلم تعلیما و
)http : www.edinfo9p3. (  

  .    الوسائل السمعیة وتضم التسجیالت السمعیة بانواعها -
وتعنــي هــذه التــسمیة التأكیــد علــى اســتخدام اكثــر مــن حاســة مــن :  الوســائل الــسمعیة والبــصریة -

ـــة المنطوقـــة لعملیـــة حـــواس االنـــسان فـــي العملیـــة التعلیمیـــة كالبـــصر والـــسمع أي رمافقـــة العمل ی
وبذلك تشكل جزءا اساسـي ال یتجـزأ مـن المـادة . المشاهدة لالشیاء سواء كانت حقیقیة او بدیلة 

  ) المصدر اعاله(        . التعلیمیة ومن عملیة التعلیم نفسها 
  : بینما قسمها علماء اخرون الى 

  … مثل الصور ، الرسوم ، الشرائح : وسائل ثابتة  •
  .  الفلم التعلیمي ، الفیلم الدائري مثل: وسائل متحركة  •
  . الصور المسلسلة مثل كتاب الصور المتحركة ،) حركةثابتة مت: (وسائل مختلطة  •

ویرى العدید من المتخصصین في مجـال الـتعلم الحركـي انـه یمكـن اسـتخدام كـل تقنیـة او 
التقنیـات (ام وسیلة على حدة او استخدامها مركبة ومختلطـة مـع وسـیلة اخـرى ، كمـا یمكـن اسـتخد

في درس التربیة الریاضیة وهو عبارة عن نظام معین یتم اختیاره لمجموعة من الوسائل ) التعلیمیة
او التقنیــات الحركیــة فــي مرحلــة تعلیمیــة معینــة حیــث یــتم اســتخدام هــذا النظــام مــن قبــل المــدرس 

  . خالل خطة كاملة بهدف تعلیمي معین 
لى المدرس ، بمعنى انها توجه وتسیر بالكامل من وبذلك تكون عملیة تعلیمیة ال تعتمد ع

  ) ١٥٥ ، ١٩٨٧عثمان ، (      . خالل الوسائل التعلیمیة المستخدمة فیها 
  :  الدراسات السابقة ١ – ٢
  ) : ١٩٨٧( دراسة التك ١ – ٢ – ٢

  ) تأثیر االفالم التوضیحیة على دقة تعلم دورة الكتفین االمامیة على جهاز الحلق(
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 الـى معرفـة اثـر االفـالم التوضـیحیة علـى تطـویر دقـة اداء الطلبـة فـي تعلـم تهدف الدراسة
حركة دورة الكتفین االمامیـة علـى جهـاز الحلـق واسـتخدم فیهـا البحـث التجریبـي علـى عینـة قوامهـا 

جامعة الموصل حیـث قـسمت / طالبا من طالب الصف االول في كلیة التربیة الریاضیة ) ١٦٠(
جریبیة واخرى ضابطة ، واستخدم البرنامج االعتیادي مع المجموعتین عینة البحث الى مجموعة ت

باالضافة الى عرض االفـالم التوضـیحیة علـى المجموعـة التجریبیـة ودلـت النتـائج علـى قیـام افـراد 
المجموعــة التجریبیــة بــاداء الحركــة بــشكل صــحیح وهــم اكثــر مــن ثالثــة اضــعاف افــراد المجموعــة 

  )١ ، ١٩٨٧التك ، (  . شكل صحیح الضابطة الذین ادوا الحركة ب
  :  اجراءات البحث – ٣
  :  منهج البحث ١ – ٣

  .استخدم الباحث المنهج التجریبي لمالئمته بطبیعة البحث 
  :  مجتمع البحث وعینته ٢ – ٣

تكــون مجتمــع البحــث مــن طــالب الــسنة الدراســیة الثانیــة فــي كلیــة التربیــة الریاضــیة للعــام 
طالبـــا ، وتكونـــت عینـــة البحـــث مـــن طـــالب ) ١٦٤(لبـــالغ عـــددهم وا) ٢٠٠٧ - ٢٠٠٦(الدراســـي 
طالبــا فــي كــل شــعبة ، وتــم اختیــار عینــة البحــث بطریقــة القرعــة ) ٢٣(وبواقــع ) هـــ/ ج (شــعبتین 

) هــ(المجموعة التجریبیة فیما مثلت شعبة ) ج(وبذلك تكون العینة عمدیة عشوائیة اذ مثلت شعبة 
ـــة المجموعـــة الـــضابطة وبعـــد ان اســـتبعد ا ـــون والممارســـین للعب لباحـــث الطـــالب الراســـبون والمؤجل

طالبـا ) ٢٦(والعبـي المنتخبـات الریاضـة بااللعـاب المختلفـة ، وبـذلك اصـبحت العینـة متكونـة مـن 
  : یبین ذلك ) ١(طالبا في كل مجموعة والجدول ) ١٣(وبواقع 

  )١(الجدول 
  یبین عدد افراد عینة البحث 

  العدد الكلي بعد االستبعاد  بل االستبعادالعدد الكلي ق  المجموعة  الشعبة
  ١٣  ٢٣  ضابطة  هـ
  ١٣  ٢٣  تجریبیة  جـ

  ٢٦  ٤٦  المجموع

  :  تكافؤ مجموعتي البحث ٣ – ٣
ینبغي على الباحث تكوین مجموعات متكافئة في االقل بما یتعلـق بـالمتغیرات التـي لهـا " 

  )٣٩٨ ، ١٩٨٤فاندالین ، (            " . عالقة بالبحث 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٧

   الباحـــــث ان یرجــــع الفـــــرق بــــین نتـــــائج البحــــث ان وجـــــدت الــــى العامـــــل ولكــــي یــــستطیع
الطـول ، العمـر ، (المستقل ، لجأ الباحث الـى التحقـق مـن تكـافؤ مجموعـات البحـث فـي متغیـرات 

  ) . الكتلة
  : یبین ذلك ) ٢(والجدول 

  )٢(الجدول 
  )العمر ، الطول ، الكتلة(یوضح داللة الفروق لمجموعتي البحث في متغیرات 

  المجموعة  الضابطة  التجریبیة
  -س  المتغیرات

mس   ع-  
mع   

قیمة ت 
  المحسوبة

  ١.٠٧  ٠.٤٧  ٢٠.٨  ٠.٨٥  ٢١.١  سنة/ العمر 
  ١.٥٣  ٣.١١  ١٧٠  ٣.٢٦  ١٧٢  سم/ الطول 
  ٠.٣٨  ٣.١٧  ٦٨.٥  ٤.٣٢  ٦٩.١  كغم/ الكتلة 

  ) ٢.٠٧(والبالغة) ٢٤=٢-٢٦(وامام درجة حریة) ٠.٠٥(≤لةقیمة ت الجدولیة عند مستوى دال
عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة بـین مجمـوعتي البحـث فـي ) ٢(یتضح من الجدول 

  . المحتسبة ) ت(الجدولیة على قیمة ) ت(وذلك لزیادة قیمة ) الطول ، العمر ، الكتلة(متغیرات 
   :بدنیة  عناصر اللیاقة ال٤ - ٣

 * علــــــى مجموعــــــة مــــــن ذوي الخبــــــرة –) ١( ملحــــــق –قــــــام الباحــــــث بعــــــرض اســــــتبیان 
واالختصاص في مجال التعلم الحركي والكرة الطائرة لتحدید اهم العناصـر للیاقـة البدنیـة والحركیـة 
الخاصة والمؤثرة واهم االختبارات البدنیة لقیاسها في تعلم مهاراتي الـضرب الـساحق وحـائط الـصد 

واقتصرت على العناصر الخمسة االكثر تكـرارا ، وهـي  % ٨٥ حصیلة ارائهم بنسبة اتفاق وكانت
 :  
كغــم مــن ) ٣(تــم قیاســها باختبــار رمــي الكــرة الطبیــة زنــة :  القــوة االنفجاریــة لالطــراف العلیــا -١

  ) .١٣٦ ، ١٩٩٠عثمان ، (  . وضع الجلوس على كرسي من الثبات البعد مسافة 

                                         
  .جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة / عامر سعودي . د.  ا*

  .امعة الموصل ج/ كلیة التربیة الریاضیة / محمد خضر اسمر . د.   ا
  .جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة / خالد عبد المجید. د. م.   ا
  .جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة / لیث محمد داؤد. د. م.   ا
  .جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة / احمد حامد احمد . د.   م
  .امعة الموصل ج/ كلیة التربیة الریاضیة / عدنان هادي . م.   م
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 تم قیاسها باختبار القفـز العمـودي مـن الحركـة لـسارجنت :لالطراف السفلى  القوة االنفجاریة -٢
  ) .٨٤ ، ١٩٨٩عالوي ورضوان ، (        . 

  .  الخاص بالرشاقة ٩ – ٣ – ٦ – ٣ – ٩تم قیاسها بواسطة اختبار :  الرشاقة -٣
تــم قیاســها باختبــار بــودى مــن وضــع االنبطــاح والیــدان ممــسكتان بمــسطرة : مرونــة الكتفــین  -٤

تكـــون موازیـــة لـــالرض ویقـــوم المختبـــر برفـــع الـــذراعین عالیـــا الـــى اقـــصى مـــسافة ممكنـــة دون 
  ) .٣٣١، ١٩٧٩حسنین ، (  . حدوث انثناء في المرفقین ویثبت بالوضع لمدة ثانیتین 

تـم قیاسـها باختبـار یـودى مـن وضـع االنبطـاح مـع رفـع الجـذع عالیـا : مرونة العمود الفقري  -٥
    .)٣٣٢ ، ١٩٨٧ر ، وبسطویس ، عبد الجبا(        . خلفا 

 بعدها ٢٠٠٧ / ٢/ ٢٠وتم اجراء االختبارات البدنیة والحركیة على عینة البحث بتاریخ  
قام الباحث باالجراءات االحصائیة للتأكد من مجموعتي عینـة البحـث علـى وفـق النتـائج الموضـح 

  ) : ٣(في الجدول رقم 
  )٣(الجدول 

   عناصر اللیاقة البدنیة الخاصة والمؤثرة یبین تكافؤ مجموعتي البحث في بعض
  في تعلم مهارتي الضرب الساحق وحائط الصد

  المعالم االحصائیة  ٢مجموعة   ١مجموعة 
  -س  المتغیرات 

mس   ع-  
mع   

قیمة ت 
  المحسوبة

  ٠.٣٣  ٤.٣٧  ٤٧.٣  ٤.٦  ٤٨  القوة االنفجاریة لالطراف السفلى
  ٠.٧٥  ٠.٣٦  ٤.٣  ٠.٤٢  ٤.٤  القوة االنفجاریة لالطراف العلیا

  ٠.٤٢  ٠.٢٥  ١٢.٤  ٠.٢٣  ١٢.٤  الرشاقة
  ٠.١٣  ٤.٣  ٣٩.١  ٤.٢  ٣٨.٨  مرونة الكتفین
  ٠.٤٥  ٤.٠٩  ٢٦.٧  ٤.٨  ٢٧.٤  مرونة الجذع

  )٢.٠٧ () =٠.٠٥ (≤ ونسبة خطأ ٢٤قیمة ت الجدولیة عند مستوى داللة درجة حریة 
عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة في عناصـر اللیاقـة البدنیـة ) ٣(یتضح من الجدول 

لمجمــوعتي البحــث ، ذلــك لزیــادة ت الجدولیــة علــى قــیم ت المحتــسبة ، وبــذلك تكــون مجمــوعتي 
  . البحث متساویة في تلك العناصر 

  :  وسائل جمع البیانات ٥ – ٣
  : وتشمل 

  .  االستبیان -١
  . یب  التجر-٢
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  . المالحظة العلمیة لعملیة تقویم فن االداء المهاري لمهارة البحث -٣
  : ادوات واجهزة البحث ٦ – ٣

   C Dجهاز فیدیو  •
  .  عقدة ٢١) Vestel(جهاز تلفزیون نوع  •
   . *كاسیت فیدیو مضغوط تم تحویله الى اقراص لیزریة •
  .صور ثابتة یمثلها خیرة العبي العالم  •
  . میزان  •
  . س الطول شریط لقیا •

  التجربة االستطالعیة : ٧ – ٣
 على احـدى الـشعب التـي ٢٠٠٧ / ٢ / ٢٠قام الباحث باجراء تجربة استطالعیة بتاریخ 
  لغـــــرض الوقـــــوف إلـــــى المعوقـــــات التـــــي ) ب(لــــم تـــــدخل ضـــــمن التجربـــــة الرئیـــــسة مثلتهـــــا شــــعبة 

ص فــي عــرض قــد تعتــرض الباحــث فــي اثنــاء تنفیــذ التجربــة وتــم مــن خاللهــا ضــبط الــزمن الخــا
االقراص اللیزریة والصور الثابتة ، فضال عن الوقوف على المتغیرات الدخیلة التي قد تـؤثر علـى 

  . التجربة ، وكان من فوائد التجربة االستطالعیة السیطرة التامة على جمیع المتغیرات 
  :  البرنامج التعلیمي ٨ – ٣

قام الباحث باعداد برنامج تعلیمي على ضوء البرنامج العام المصمم من قبل وزارة التعلیم 
 ٥العــالي والبحــث العلمــي لطــالب الــسنة الدراســیة الثانیــة ، وقــد اســتغرق تنفیــذ البرنــامج التعلیمــي 

 ، وبواقع محاضرتین اسبوعیا ، اذ ٢٠٠٧ / ٣ / ٣١  ولغایة ٢٠٠٧ / ٢/ ٢٣اسابیع للفترة من  
وحـدة فـي ) ٢(وحـدات تعلیمیـة لكـل مجموعـة وبمعـدل ) ١٠(وحدة تعلیمیة وبواقـع ) ٢٠(تضمنت 

  . دقیقة ) ٩٠(كل اسبوع ، وزمن الوحدة 
  :  التجربة الرئیسة ٩ – ٣

قام الباحث باجراء التجربة الرئیسة على عینة البحث في قاعة الكرة الطائرة لفرع االلعـاب 
لعـرض االقـراص اللیزریـة والـصور الثابتـة ، وبعـد ) ٧(المرقمـة الفرقیة ، وقد تم تخـصیص القاعـة 

ان اكمــل الباحــث جمیــع االجــراءات مــن تهیئــة االدوات والمــستلزمات الــضروریة للتجربــة ، اذ یبــدأ 
الــدرس فــي الموعــد المحــدد لــه وبحــضور جمیــع افــراد المجموعــة التجریبیــة ، بعــدها یبــدأ المــدرس 

لمتعلمة على افراد المجموعة التجریبیة ، وحرص الباحث على ان بعرض المادة التعلیمیة للمهارة ا
                                         

 قــام الباحــث بالحــصول علــى فــیلم تعلیمــي مــن االردن لتعلــیم المبتــدئین جمیــع مهــارات الكــرة الطــائرة مــع تمارینهــا *
الخاصة بتعلیم المهارة المتعلمة تم تحویله الى اقراص لیزریـة ویقـوم بـالتعلیم خیـرة العبـي العـالم بـالكرة الطـائرة 

 .  
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تكــون القاعــة معتمــة لتــسمح بالمــشاهدة بــصورة واضــحة وكــان یتخلــل العــرض التــصویر البطــيء 
وتوقیــف الــصورة علــى الجــزء المــراد التعلیــق علیــه واالجــزاء الهامــة مــن المهــارة فــضال عــن عملیــة 

خالل جهاز التحكم عن بعد وخاصة لالجزاء الصعبة والداء التقریب للصورة او الجزء المتعلم من 
  . المهارة بصورة كاملة 

 ١٠دقیقة قـسمت الـى قـسمین ، اسـتغرق القـسم االول  / ١٥وقد استغرقت عملیة العرض 
دقیقة خصص لمشاهدة الفلم التعلیمي مع الصور الثابتة عن المهارة ، اما القسم الثاني استغرق / 
ناقشة واالجابة عن االسـئلة او االستفـسارات التـي تطـرح مـن قـبلهم واطالعهـم دقیقة تركت للم / ٥

علــى االجــزاء الــسهلة والــصعبة والتمــارین الخاصــة والتأكیــد علــى الخطــوات التعلیمیــة التحــضیري 
وبعـد ان اخـذ افـراد المجموعـة التجریبیـة الـصورة الواضـحة للمهـارات باجزائهـا . والرئیس والختـامي 

ها یدخلون الى میدان التطبیق العملي لتبدأ عملیة االحماء العام والخـاص ومـن ثـم ومشاهدة تمارین
  . تطبیق المهارة المتعلمة بتمریناتها الى نهایة الدرس هذا على صعید المجموعة التجریبیة 

اما المجموعة الضابطة فقد كانت تحـضر الـى قاعـة الكـرة الطـائرة وبعـد اخـذ الغیـاب یبـدأ 
 المهــارة امــام الطــالب عــدة مــرات مــع التأكیــد علــى فــن االداء الــصحیح  بــشرح وعــرض*المــدرس

فضال عن االخطاء الشائعة في عملیـة الـتعلم وبعـد اذ التـصور االولـي للمهـارة ثـم االسـتعانة باحـد 
الطالب الجیدین لتنفیذ المهارة ثم یقوم المدرس بعرضها عدة مرات اخرى لكي ال یحـدث خلـل فـي 

. لحركــة نتیجــة عــرض بعــض الطــالب للمهــارة ومــشاهدتها مــن االخــرین عملیــة التــصور االولــي ل
بعدها تبدأ عملیة االحماء بنوعیه العام والخاص ومن ثم یلجـأ الطـالب الـى التطبیـق العملـي حتـى 

  : نهایة الدرس ، وبذلك 
 تساوت المجموعتان في جمیع التمارین سواء لالحماء بنوعیه او المهارة ، وفـي الوقـت والتكـرار -

  . واالختالف فقط في عملیة العرض للمهارة المتعلمة 
 وتــساوت ایــضا فــي طریقــة واســلوب الــتعلم اذ اســتخدم الطریقــة المختلطــة فــضال عــن االســلوب -

  .االمري المستخدم 
  :  استمارة تقویم فن االداء المهاري ١٠ – ٣

 فـي *صقام الباحث باعداد استبیان تـم عرضـه علـى مجموعـة مـن ذوي الخبـرة واالختـصا
  تعلـــــــم مهـــــــارتي الـــــــضرب الـــــــساحق وحـــــــائط الـــــــصد مـــــــن اجـــــــل تقیـــــــیم المهـــــــارات قیـــــــد الدراســـــــة 

  . والبحث 

                                         
   .خالد البنا ، مدرس المادة .  د*
  .جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة / خالد عبد المجید. د. م.  ا*

  .جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة / لیث محمد داؤد. د. م.   ا
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  :  تقویم فن االداء المهاري ١١ – ٣
 واالختـصاص فـي مجـالي التعلـیم والتـدریب فـي **قام بعملیة التقویم ثالثة مـن ذوي الخبـرة

حـاوالت وتـم اخـذ المحاولـة االفـضل الكرة الطـائرة وتمـت عملیـة التقـویم باعطـاء كـل مـتعلم ثـالث م
ومــن ثــم قــام الباحــث بجمــع ) . تحــضیري ، رئــیس ، ختــامي(علــى ضــوء تقــسیم المهــارة الــى جــزء 

  .درجة عملیة التقویم للخبراء الثالثة وتقسیمها على عددهم واخذ معدل الدرجة للخبراء الثالثة 
  :  الوسائل االحصائیة ١٢ – ٣

  )  . ٤٠ ، ١٩٨١ائي ، الطالب والسامر(الوسط الحسابي 
  ) . ١٩ ، ١٩٨٤روي شنلمر ، (االنحراف المعیاري 

  ) . ٨٢ ، ١٩٨١الطالب والسامرائي ،  (Tاختبار 
  :  عرض ومناقشة النتائج -٤

) ٤(بعد جمع البیانات ومعالجتها احصائیا توصل الباحث الى النتائج المدونة في الجدول
   :  

  )٤(الجدول 
  المحتسبة لمجموعتي البحث) ت(النحرافات المعیاریة وقیمة یبین االوساط الحسابیة وا

  المهارة  المجموعة الضابطة  المجموعة التجریبیة
  -س

mس   ع-  
mع   

) ت(قیمة 
  المحتسبة

  ٢.٣٧  ١.٠٤  ٥.٨١  ٠.٧٨  ٦.٦٩  الضرب الساحق المواجه
  ٣.٦٧  ٠.٧٢  ٦.٠٨  ٠.٩٤  ٧.٣٣  الضرب الساحق بالخداع
  ٢.١٩  ٠.٨٦  ٥.١٣  ٠.٩٣  ٥.٩٢  الضرب الساحق الخطافي
  ١.٥٣  ١.٧١  ٥.٧٩  ١.١٤  ٦.٤٣  الضرب الساحق بالدوران

  ١.١٩  ٠.٩٨  ٤.٨٢  ١.٢٧  ٥.٣٧  حائط الصد
  ) ٢.٠٧(والبالغة ) ٢٤ = ٢– ٢٦(وامام درجة ) ٠.٠٥ ( ≤قیمة ت الجدولیة عند مستوى داللة

الـضرب الـساحق (وجـود فـروق ذات داللـة احـصائیة فـي مهـارات ) ٤(من الجدول یتضح 
بینما لم تظهر فروق ذات داللة ) المواجه ، الضرب الساحق بالخداع ، الضرب الساحق الخطافي

، اذ ســمحت تلــك النتــائج بقبــول ) الــضرب الــساحق بالــدوران وحــائط الــصد(احــصائیة فــي مهــارتي 

                                                                                                                     
  .جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة / احمد حامد احمد . د.   م
  .  جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة / عدنان هادي . م.   م
  .  لیث محمد داؤد ، السید ابراهیم صالح .  د. م. خالد عبد الحمید ، ا. د. م. ا* *
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الـضرب (الثالث االولى ورفض الفرضیة الصفریة ، بینما سمحت نتـائج الفرضیة البدیلة للمهارات 
بقبـول الفرضـیة الـصفریة ورفـض الفرضـیة البدیلـة ، اذ كانـت قـیم ) الساحق بالـدوران وحـائط الـصد

ــــوالي ) ت( ــــى الت ــــسبة عل ــــر مــــن قیمــــة ) ٢.١٩(و ) ٣.٦٧(و ) ٢.٣٧(المحت ــــیم اكب ) ت(وهــــي ق
ویعـزو الباحـث ذلـك الـى فاعلیـة اسـتخدام . وعـة التجریبیـة  ولصالح المجم٢.٠٧الجدولیة والبالغة 

ـــة تعلـــم مهـــارات  ـــة للمجموعـــة التجریبیـــة فـــي عملی ـــات التعلیمی ـــساحق المواجـــه ، (التقنی الـــضرب ال
لمـــا لهـــذه التقنیـــات مـــن امكانیـــة عالیـــة ) الـــضرب الـــساحق بالخـــداع ، الـــضرب الـــساحق الخطـــافي

لمهـارة المتعلمـة واكـسبته خبـرة جیـدة فـي معرفـة ومشوقة ساعدت المتعلم على اخذ صورة واضحة ل
اســـتخدام التقنیـــات التعلیمیـــة تـــؤدي الـــى اســـتثارة اهتمـــام المـــتعلم واشـــباع " اجـــزاء المهـــارة ، اذ ان 

  )  .١٣ ، ١٩٩٤الیونسكو ،      (  " . حاجاتهم للتعلم 
. تمامـه وبذلك قدمت خبرات متنوعة بحیث یاخذ كل متعلم منها ما یحقق اهدافه واثارة اه

ویتفــق الباحـــث مـــع رأي الیونــسكو مـــن ان هـــذه االجهــزة تـــشكل بمعطیاتهـــا الفنیــة قـــدرة فاعلـــة فـــي 
عــــرض وتقــــدیم المــــواد التعلیمیــــة للمــــتعلم بــــصیغة جدیــــدة اعتمــــدت اســــتخدام المــــؤثرات البــــصریة 
والـــصوتیة ممـــا اثـــار انتبـــاه المـــتعلم للـــدرس وعملـــت كحـــافز زادت بـــه مـــشاركته فـــي عملیـــة الـــتعلم 

  . لتعلیم بجو مليء بالتشویق والحیویة وا
كما ویرى الباحث ان عملیة العرض المشوق للمهارة وبالذات العرض البطيء الذي سمح 
للمـــتعلم مالحظـــة االجـــزاء الـــصعبة فـــي المهـــارة واعطتـــه صـــورة اولیـــة مكنتـــه مـــن االطـــالع علیهـــا 

 اكثــر وضــوحا للمهــارة اذ ان العــرض البطــيء یــساعد المــتعلم مــن اخــذ صــورة" وهــضم معلوماتهــا 
  )١٣٠ ، ١٩٨٧عثمان ، (        " . وذلك باطالعه على اجزائها 

، الــى ان ) ١٩٧٨فــوكس ، / كروبــر (و  ) ١٩٧٧مــاتیج ، (ویتفــق الباحــث مــع كــل مــن 
التقنیــات التعلیمیــة فــي عملیــة الــتعلم الحركــي تــؤدي الــى بنــاء وتطــور التــصور الحركــي عنــد الفــرد 

لعـــرض واســـتخدام التغذیـــة الراجعـــة تـــأثرا ایجابیـــا فـــي بنـــاء وتطـــویر المـــتعلم فمـــن خـــالل عملیـــات ا
  . التصور الحركي ، وتحسین مواصفات االداء والتأثیر في سرعة التعلم 

 ١٩٨١ ، شــنایل وكروســنك ١٩٧٢ ، كیــرش ١٩٦٩ویتفــق الباحــث مــع كــل مــن الیرشــر 
عمــل عملیــة الــتعلم الحركــي الــى ان اســتخدام الوســائل التعلیمیــة المختلفــة فــي العملیــة التعلیمیــة تج

اكثر فاعلیة وایجابیة ، حیث یـصبح المـتعلم مـسؤوال ومـشاركا وایجابیـا الـى حـد كبیـر بعـد ان كـان 
  )١٥٢ ، ١٩٨٧عثمان ، (            . مجرد مستقبل ومقلد 

ویعزو الباحث ذلك الى فاعلیة استخدام بعض التقنیات في تعلم مهارات الضرب الساحق 
 البدء كان استخدام تلك االجهزة محـدودا والیـوم اصـبح وجـود هـذه االجهـزة في" اذ تذكر الیونسكو 

  )٢ ، ١٩٩٤الیونسكو ، " (في المدرسة الحدیثة ضرور حتمیة غیر قابلة للنقاش 
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ـــة فـــي عـــرض وتقـــدیم المهـــارات  ـــات بمعطیاتهـــا الفنیـــة قـــدرة فاعل حیـــث شـــكلت هـــذه التقنی
مؤثرات الصوتیة مما اثار انتباه المـتعلم للمهـارة التعلیمیة بصیغة جدیدة تعتمد استخدام الصوت وال

  . وزاد من مشاركته في عملیة التعلم 
ــــصورة وتكــــرار العــــرض  ــــاف ال ــــة بعــــرض المهــــارة وایق اذ امتــــازت تقنیــــة االقــــراص اللیزری
واستخدام التوقیت البطيء لتوضیح بعض النقاط الفنیة كما یمكن تسییر تلك االقـراص لالمـام مـع 

لــسیر الحركــة وللخلــف عكــس خــط ســیر الحركــة كــل ذلــك ادى الــى اعطــاء صــورة االتجــاه العــادي 
اكثــر وضــوحا للمــتعلم عــن المهــارة المتعلمــة مــن دون ان تتــأثر ســلبیا المهــارة المتعلمــة بــالعرض 

 الــى ان عــرض المهــارة بتوقیــت بطــيء دون ان ١٩٨٧البطــيء ویتفــق ذلــك مــع مــا ذكــره عثمــان 
استخدام النموذج العملي وبذلك یمكن للقائم بالعملیـة التعلیمیـة تتأثر دینامیكیة الحركة على عكس 

توضـیح حـدود الحركـة بطریقـة ایجابیـة فـضال عـن ان عملیـة تكـرار العـرض التـي لـن تتـأثر بزیــادة 
هــذا التكــرار علــى عكــس النمــوذج العملــي الــذي ال بــد ان تتــأثر فیــه مواصــفات الحركــة مــن خــالل 

  ) ١٦٨ ، ١٩٨٧عثمان ، (          . عملیة التكرار 
امــا المجموعـــة الــضابطة فـــان عملیــة اعـــادة العــرض للنمـــوذج كانــت محـــدودة ولــم تتـــوفر 

اذ ان . امكانیة العرض البطيء بهدف ایضاح مراحل الحركة كما هو الحال للمجموعة التجریبیـة 
استخدام النموذج العملـي المقـدم مـن قبـل المعلـم ال ینحـرف بدرجـة كبیـرة عـن المـستوى المقـدم مـن 
ٍالفرد المتعلم كما هـو الحـال فـي اسـتخدام االفـالم التعلیمیـة والتـي تقـدم نموذجـا لمـستوى عـال خـال 

  )١٦٨ ، ١٩٨٧عثمان ، (          . من االخطاء تقریبا 
امــا فیمــا یتعلــق بمهــارة الــضرب الــساحق مــن الــدوران والتــي لــم تظهــر فــروق ذات داللــة 

ـــضابطة ، و ـــین المجمـــوعتین التجریبیـــة وال ـــى ان المهـــارة احـــصائیة ب ـــك ال یعـــزو الباحـــث ســـبب ذل
المتعلمة تفوق امكانیة المتعلم بدرجـة كبیـرة وهـي مهـارة صـعبة جـدا ال یـستطیع المـتعلم مـن خـالل 
المــشاهدة او المالحظــة مــن تحقیــق النجــاح الكــافي اذ تكمــن تلــك الــصعوبة الــى احتیاجهــا االرتقــاء 

تاج الى جهد مبذول عالي وتدریب لفترة اطول العالي مع لف ودوران الجسم اثناء االرتقاء وهذا یح
  .من باقي مهارات الضرب الساحق 

  
  
  
   

   االستنتاجات والتوصیات – ٥
  :  االستنتاجات ١ – ٥
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وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة بــین مجمــوعتي البحــث فــي تعلــم مهــارات الــضرب  : ١ – ١ – ٥
  . لمجموعة التجریبیة الساحق المواجه والخطافي والضرب الساحق بالخداع ولصالح ا

) التجریبیـة والــضابطة(ال توجـد فـروق ذات داللــة احـصائیة بــین مجمـوعتي البحــث  : ٢– ١ – ٥
  . في تعلم مهارة الضرب الساحق بالدوران ومهارة حائط الصد بالكرة الطائرة 

   التوصیات ٢ – ٥
  : یوصي الباحث بما یأتي  ١ – ٢ – ٥
ة في تعلم مهارات الضرب الساحق المواجه والضرب الساحق  ضرورة استخدام التقنیات التعلیمی-

  . الخطاف والضرب الساحق بالخداع 
٢ – ٢ – ٥   

اعطاء وقت اكبر في تعلم مهارتي الضرب الساحق بالـدوران وحـائط الـصد بـالكرة الطـائرة 
بكـــون المهـــارة تمتـــاز بـــصعوبة كبیـــرة وان اعطـــاء الوقـــت سیـــساعد المـــتعلم علـــى االكتـــساب الجیـــد 

  . لمهارة ل
  :  المقترحات ٣ – ٢ – ٥

  .اجراء دراسات مشابهة على مهارات اخرى لم یتناولها البحث   
  المصادر                                       

تــــأثیر االفــــالم التوضــــیحیة علــــى دقــــة تعلــــم دورة الكتفــــین ) " ١٩٨٧( التــــك ، قتیبــــة زكــــي ،  -١
  " . االمامیة على جهاز الحلقة 

التطبیقــات االحــصائیة فــي بحــوث التربیــة "  ودیــع یاســین والعبیــدي حــسن محمــد ، التكریتــي ، -٢
  . ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل " الریاضیة 

 ، ١ ، ط ١، ج " التقـویم والقیـاس فـي التربیـة البدنیـة )  " ١٩٧٩( حسنین ، محمـد صـبحي  -٣
  . دار الفكر العربي ، القاهرة 

ـــة الریاضـــیة طـــر" ، ) ١٩٨٤( روي شـــتلمر ،  -٤ ـــي التربی ، ترجمـــة عبـــد علـــي " ق االحـــصاء ف
  . نصیف ومحمود السامرائي ، دار الحریة للطباعة والنشر ، بغداد 

، الوسائل التعلیمیة وتكنولوجیا التعلیم ، مكتبة المنار الزرقاء ) ١٩٨٧(السید ، محمد علي ،  -٥
 .  ، عمان ، االردن 

   .  eg.gov.edinfo.www، ) ٠٨٢٠(الشبكة الدولیة للمعلومات االنترنت ،  -٦
مبــادئ االحــصاء واالختبــارات البدنیــة "  الطالــب والــسامرائي ، نــزار مجیــد ومحمــود احمــد ،  -٧

  . ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل " والریاضیة 
  . ، الكویت ، دار القلم  " یة التكنولوجیا والترب ) " ١٩٨٠(الطوبجي ، حسین حمدي ،  -٨
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  ١٥

، اثر استخدام بعض الوسائل التعلیمیة في تعلم قفـزة الیـدین ) ١٩٩٢(عباس ، افراح ذنون ،  -٩
  . االمامیة على حصان القفز 

االختبـارات ومبـادئ ) " ١٩٨٧( عبد الجبار قـیس نـاجي ، وبـسطویس ، بـسطویس احمـد  - ١٠
  . العالي ، بغداد ، مطبعة التعلیم " االحصاء في المجال الریاضي 

 ، دار القلم للنشر ١، ط " موسوعة العاب القوى ) " ١٩٩٠( عثمان ، محمد عبد الغني  - ١١
  . والتوزیع ، مطبعة الفیصل ، الكویت 

 ، دار ١، التعلم الحركي والتدریب الریاضـي ، ط ) ١٩٨٧(عثمان ، محمد عبد الغني ،  - ١٢
  . القلم للنشر والتوزیع ، الكویت 

  اختبـــــارات االداء ) " ١٩٨٩(ن ، ورضـــــوان محمـــــد نـــــصر الـــــدین  عـــــالوي محمـــــد حـــــس - ١٣
  .  ، دار الفكر العربي ، جامعة حلوان ، القاهرة ٢، ط " الحركي 

 ، ٣، ط " منـاهج البحـث فـي التربیـة وعلـم الـنفس العـام ) " ١٩٨٤( فاندالین ، دیوبولدن  - ١٤
  . ترجمة محمد نبیل نوفل ، واخرین ، مكتبة االنجلومصریة 

دلیــل اعــداد نمــاذج " ، المــشروع االولــي للتعلــیم التقنــي والمهنــي ، ) ١٩٩٤( ،  الیونــسكو - ١٥
، الجزء االول ، ربط المنـاهج باحتیاجـات سـوق " اولیة لتطویر مناهج التعلیم التقني والمهني 

  . العمل ، االردن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ١(ملحق رقم 
  استبیان / م 

  المحترم . …السید الخبیر 
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  ١٦

فاعلیــة اســتخدام بعــض التقنیــات التعلیمیــة فــي " ء البحــث الموســوم یــروم الباحــث بــاجرا
ولكــــونكم مــــن ذوي الخبــــرة " . تعلـــم مهــــارتي الــــضرب الــــساحق وحــــائط الــــصد بــــالكرة الطــــائرة 

واالختصاص في الـتعلم الحركـي والكـرة الطـائرة ارجـو التفـضل بتحدیـد اهـم عناصـر اللیاقـة البدنیـة 
  . المهارات اعاله مع اختباراتها والحركیة الخاصة والمؤثرة في تعلم 

  … ولكم الشكر والتقدیر خدمة للبحث العلمي 
  : عناصر اللیاقة البدنیة والحركیة 

  .  القوة القصوى -١
  .  القوة الممیزة بالسرعة -٢
  .  القوة االنفجاریة -٣

  .  القوة االنفجاریة لالطراف العلیا -أ 
  .  القوة االنفجاریة لالطراف السفلى -ب 

  .  الرشاقة -٤
  .  المرونة -٥

  .  مرونة االكتاف –أ 
  .  مرونة العمود الفقري –ب 

  .  الدقة -٦
  .  التوافق -٧
  .  المطاولة -٨
  

  الباحث
  

  ٢ملحق : مالحظة
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