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 تطبيق نظام ضواى اجلىدة التعليويت واثره يف تعلن بعض ههاراث الكرة الطائرة
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 امللخص

 ما يمييهدف البحث الى 
 كسل لضمان جودة التعميم في دروس الكرة الطائرة العمميةيتطبيق نظام اد 
 والتمرير  األسفلوالتمرير من  األعمىالمواجه من  اإلرساللجودة التعميم في تعمم مهارات  كسليالكشف عن اثر نظام اد

 في الكرة الطائرة  األعمىمن 
تكون مجتمع البحث من طالب السنة الدراسية الثانية في كمية التربية الرياضية في جامعة الموصل والمسجمين في الدوام لمعام 

لبحث فقد اختيرت بشكل عشوائي بطريقة القرعة فتمثمت بشعبتين هما شعبة )ه( و)ح( .اما عينة ا 3123- 3122الدراسي
( طالبا وشعبة )ح( 38)ه( هي المجموعة التجريبية  وفيها )مجاميع بالقرعة ايضا فكانت شعبة ووزعت العينة عمى ال

استخدم الباحث  لكل مجموعة أطالب( 26كان العدد ) وبعد استبعاد عدد من الطالب( طالبا .37المجموعة الضابطة وفيها )
ط عدد وتم ضبالتصميم التجريبي التام الذي يطمق عميها )تصميم المجموعات المتكافئة ذات االختبار البعدي محكمة الضبط  

طبقت المجموعة التجريبية نظام ضمان فضال عن ضبط التصميم التجريبي و  المستقلالمتغير  من المتغيرات التي تؤثر في
لمعتمد عمى نظام اديكسل وحجب هذا المتغير عن المجموعة الضابطة وكان تطبيق ضمان الجودة والتي تعتمد عمى الجودة ا
 المشاريع –االختبارات القصيرة  –هي التكميف بالمهمات  او الواجبات  آلياتثالثة 

الطائرة االرسال المواجه من االعمى حققت كمتا المجموعتين مستويات متباينة في تعمم مهارات الكرة :ما يآتياستنتج الباحث 
والتمرير من االسفل والتمرير من االعمى , ان استخدام نظام ضمان الجودة التعميمية يحقق تعمما افضل لمهارات االرسال 

 في تعمم لضمان الجودة نظام اديكسل باستخدامالمواجه من االعمى والتمرير من االسفل والتمرير من االعمى   واوصى الباحث 
 البحث . مهارات الكرة الطائرة موضوع

 الكرة الطائرة -تعمم مهارات  -الكممات المفتاحية: نظام ضمان الجودة التعميمية 
Application Quality Assurance System And Its Effect On Learning Some of 

Volleyball Skills 

Prof. Dr. Laith M. Dawood Al-Bana 

Abstract 

The research aims to: 

 Applying  Edexl system to ensure the quality of education in the practical lessons of volleyball 

 Detecting the effect of  Edexl system for the quality of education in learning the skills of top 

spin serve, under hand pass and over hand pass 

The research consisted of students of the first and second year in the College of Physical 

Education at the University of Mosul for the year 2011-2012. The sample of the research was 

selected randomly by lot, which represented by two classes ( D & E). The class (D) was the 
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experimental group which consist of (27) students, whereas the class (E) was the control group 

with (26) students. After the exclusion of a number of students, they became 15 students for each 

group. The researcher used the perfect experimental design called (Equivalent Group Design Of 

Post Test With Vigorous Control ). It has  set a number of variables that affect on the 

independent variable, as well as the set of the experimental design. The experimental group  

applied the quality assurance system which depends on Edexl system, this variable blocked  on 

the control group . The applied of quality assurance depends on three mechanisms 

(commissioning duties, short tests and projects) 

The researcher concluded the following: 

  

- Both groups achieved varying levels in learning the skills of volleyball (top spin serve, under 

hand pass and over hand pass) 

- The use of educational quality assurance system achieves a better educated for the skills of top 

spin serve, under hand pass and over hand pass. 

- The researcher recommended to use Edexl system to learn the skills of volleyball 

Keywords: Educational Quality Assurance System - Learning Skills - Volleyball  

 
 :المقدمة واهمية البحث2-2

 لمعاممين في مجال التربية والتعميم ,فمم تعد المعرفة غاية بحد ذاتيا يشكل االنفجار المعرفي في العالم تحد
ورافق  في العممية التعميمية ىي االساس ,مقننة ثم االفادة منيا واستثمارىا و ق سريعة ائولكن اصبح الوصول الييا بطر 
واصبح لزاما عمى من يشر  عمى   لممعمومات والددمات  بوص  العالم ررية صييرة ,االنفجار المعرفي تدفقا ىائال

فكان نواتج استددام المعار  الجديدة في شتى حقول المعرفة . استثمار ىذه المعار  ان يتبع ضوابط ومعايير لتصني 
ى التعميم العالي بشكل داص ليصبح االساس ى التعميم بشكل عام والمصطمح الجودة في الصناعة وسرعان ما انتقل ال

جراءاتفي مددالت  ا المؤسسة ومدرجات التعميم العالي وبذلك يكون المؤشر عمى شمولية مقومات الددمة التي تقدمي وا 
صفات المميزة لمنتج تحقيق االىدا  المتوداة منيا . اذ يذكر جابولنسكي )ان الجودة ىي تمك ال التعميمية ومقدرتيا في

 (7<.ص?@@8جابمونسكي.)ي ريمة ىذه الصفات بالجودة فوالتي يقرن المستفيد منيا  او ددمة ما
ىو  اواليرض منيفي بمدان العالم المتقدمة  واصبحت الجودة في التعميم ثقافة وسموك يسمكو القائمون عمى عممية التعميم 

بيد   اآلدرينفي  التأثيرالحصول عمى مجاالت ذات معايير لتحقيق االىدا  العامة والداصة لمتعميم عن طريق 
االيفاء بمتطمبات سوق العمل والمنتج الذي يتمثل بالطالب بصفتو مشروع لمدرس المستقبل ومجاالت عممو التي تتمثل 

جيود العاممين في  بتضافرذلك  ويتحققمل بيا بعد تدرجو .بالمدارس والمؤسسات التربوية التي من الممكن ان يع
 عرفي والسموكي بما يتناسب مع متطمبات المجتمع .مفع مستوى الطالب الر المجال التربوي ل

) ان مفيوم الجودة يعد احد السمات الحضرية في الورت الحاضر وذلك التساع  <977ويذكر الشيخ عن الميمان 
في كثير من جوانب الحياة المعاصرة فالعالم اليوم يعتنق مفيوم الجودة والعالم كمو مشترك  ومياستددامو وازدياد الطمب ع

الجودة الشاممة الذي يتطمب ان ينجح نظام التعميم  تحقيقفي سوق عالمية واحدة تتنافس فيو كل الدول وليس اماميا اال 
 ( 87,ص9789,في تعظيم ردرات االنسان المشارك في عممية التنمية ( ) الشيخ 

التعميم  إجراءاتومحور جميع  األىمتعمم ىو من اىم مكونات العممية التربوية وىو المدرجة العممية ويعد الطالب الم
وان النظام الذي ’ الموضوعة بصورة مثالية  األىدا التراكمية التي يجب ا ن تتطابق او تقترب بشكل كبير من تحقيق 

ويدضع طالب التربية  عممية التعمم والتعميم ىو نظام ضمان الجودة التعميمية . منتج واصفات  الطالب بوصفويضبط م
منيا دروس مدرس لمتربية الرياضية  إعدادتيد  الى الرياضية في السنوات التي يقضييا في الكمية الى متييرات كثيرة 
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ويوجد عدد من  في الكرة الطائرة,,ساسيةاألالتي  يتعمم فييا الطالب الميارات  ةالثانيالكرة الطائرة في السنة الدراسية 
يا نظام اديكسل لمجودة التعميمية وىو من األنظمة التي تعتمد عمى الجوانب التطبيقية ضمان جودة التعميم من أنظمة

تطبيق الدروس وىي  إثناءمحاور رئيسة في  ةالعممية كمبدأ لتحقيق الجودة التعميمية وىي تحتم عمى مستددميا اتباع ثالث
كي تضمن تدريج طالب تربية  تكمي  الطالب بتطبيق نشاطات في الدرس واعداد مشاريع صييرة والتقويم المستمر

  إذعد تدرجو .بتربوية وعممية تددم سوق العمل الذي يتمثل بالمؤسسات التي سو  يعمل بيا رياضية ضمن معايير 
لممعايير  وي يمكن فيو ضمان مدرجات العممية  التعميمية ومدى مطابقتيا)ان نظام ضمان الجودة التعميمية نظام ترب

 . (<:,ص?977الطاىر ,ىا مسبقا ( )ديحدواالىدا  التي يتم ت
الكرة  نظام  اديكسل لضمان جودة التعميم في تعمم بعض مياراتاىمية البحث في كونو محاولة الستثمار تطبيق وتكمن 

لدروس الكرة الطائرة عن ارجية الدادمية والد الكفاءةفي كمية التربية رياضية ورفع  الطائرة لطالب السنة الدراسية الثانية
والتحقق من جودتيا كذلك تقديم نموذج ليذه الدروس واجراءات ومدرجات التعمم الجامعي  مددالتطريق ضمان جودة 

الذي رد يساعد تطبيقو عمى تحقيق االىدا  المرجوة من الدرس وىي توفر دطة  لضمان الجودة الى المدرسين كسل ياد
 لتدريس ميارات الكرة الطائرة بشكل يمكن استددامو بفاعمية في الدرس . 

 مشكمة البحث : 2-3
 ليذه الكمية والمؤىل الن يصبح مدرسا يعمل في مجاالت تربويةيعد دريج كمية التربية الرياضية المنتج الرئيس 

متعددة ان جودة ىذا المنتج يجب ان يدضع الى معاير داصة تضمن ىذه الجودة التي تعتمد عمى جودة االجراءات 
.  واصبحت الحاجة ممحة الى التقدم واالرتقاء  بأكممياعمى مدرجات العممية التربوية  بأدرالتي تنعكس بشكل او 

بتدريس مادة الكرة الطائرة في كمية التربية الرياضية . عن طريق تزويد الطالب بالمعار  والميارات المنوعة التي 
راق  يتضمنيا ىذا الدرس كونو درسا اساسيا في الكمية ورياضة الكرة الطائرة من الرياضات المنتشرة في مدارس وكميات الع

وىي تشكل مجاال لعمل الطالب بعد تدرجو من ىذه الكمية وكمما كان الطالب مزودا بمعمومات ودبرات تعميمية جيدة كان 
 لضمانولكي تضمن جودة ىذا المنتج البد من استددام نظام اداءه في العمل الذي يشيمو في المستقبل ناجحا ومؤثرا  

ة وطبق ىذا النظام في يان الجودة التعميمكسل لضميالتعميم ومنيا نظام اددة لضمان جو عدة  انظمة ة وىناك ودىذه الج
التربوية التي تعني بالمعار  النظرية وتكمن مشكمة البحث في  المؤسساتفي والسيما عدد كبير من المدارس في العالم 

  :  اآلتية التاؤ ستالاالجابة عن 
 ؟ الكرة الطائرةدروس ىل يمكن تطبيق نظام الجودة التعميمية في -8
انبرى  ذلكعمى  ولإلجابة؟ المياراتالمتبع في الكمية لتعميم  باألسموبىل يحقق ىذا النظام تعمما افضل مقارنة  -9

 .تجربةال هالباحث ليذ
  يأتي:يهدف البحث الى ما : هدفا البحث 2-4
 لضمان الجودة . اديكسل نظامبعض ميارات الكرة الطائرة حسب تصميم برنامج لتعمم  -
 كرة الطائرة العمميةجودة التعميم في دروس اللضمان كسل ينظام اد تطبيق -
جودة التعميم في تعمم ميارات االرسال المواجو من االعمى والتمرير ضمان كسل لينظام اد تطبيقالكش  عن اثر  -

 .عمى في الكرة الطائرة من االسفل والتمرير من اال
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 يأتي:فرض الباحث ما: البحث  وضفر   2-5
 .كسل لجودة التعميم في دروس الكرة الطائرةييمكن تطبيق نظام اد -
االرسال في الكمية في تعمم ميارات  المتبعان استددام نظام ادكسل يحقق مدرجات تعميمية افضل من االسموب   -

 عمى في الكرة الطائرة المواجو من االعمى والتمرير من االسفل والتمرير من األ
بين المجموعة التي تطبق نظام ادكسل والمجموعة التي ال تطبق ىذا النظام في  صائيةحإذات داللة  ىناك فروق -

الطائرة ولمصمحة عمى في الكرة تعمم ميارات االرسال المواجو من االعمى والتمرير من االسفل والتمرير من اال
 المجموعة التجريبة .

 :مجاالت البحث 2-6
 في كمية التربية الرياضية جامعة الموصل  السنة الدراسية الثانيةطالب  :المجال البشري  8->-8
 جامعة الموصل . كمية التربية الرياضية –:راعة الكرة الطائرة في مبنى االلعاب الفررية المجال المكاني 9->-8
 9789\>\8 ولياية 9789\:\8 ابتداًء من:المجال الزماني :  :->-8
 الجودة في التعميم : 2-7-2تحديد المصطمحات  2-7

عمى انيا كل ما يؤدي الى تطوير القدرات الفكرية عند الطالب وتحسين مستوى  (GRAHAM)عرفيا الدضير عن 
توصيل المعمومة بشكل فعال والنظر في   الفيم واالستيعاب لدييم ,ومياراتيم في حل القضايا والمسائل وردرتيم عمى

ثارة د من تبني منيج دراسي يساعد عمى إفي ضوء ما تعمموه في الماضي وما يدرسونو حاليا  ولتحقيق ىذا الب األمور
ستفسار والتحميل عند الطالب وحثيم عمى االستقاللية في ادتيارىم و طرحيم )الدضير بتكار واالْ كوامن ااْل 

 ( .   :8,ص9778,
ت التي تجرى دادل درس الكرة الطائرة لتحقيق االىدا  التعميمية ءاجراواإلعمى انيا العمميات  جرائياً يعرفيا الباحث إو 

 لمميارات  العممية معتمدة عمى فكرة نظام اديكسل لضمان الجودة التعميمية .
 educational quality assuranceضمان الجودة  9-=-8 

 ليات الجودة ا يامن حصول كل طالب من طالب الص  عمى نفس التأكدعرفو الطاىر عمى انو 
 (7:.ص?977وبشكل موضوعي عن طريق ضبط العمميات وادتبار المنتج . ) الطاىر ,

عمى انيا تنفيذ الطالب لدرس الكرة الطائرة عن طريق تطبيق اليات التكمي  بالنشاط واالدتبارات  جرائياً ويعرفيا الباحث إ
 القصيرة والمشاريع الصييرة واجراء ادتبارات بنائية تكوينية ودتامية 

 النظرية الدارسات 3
 الجودة في التعميم : 9-8

المتصاعدة لتدني نوعية التعميم العالي والتنافس  تلالنتقاداظير مفيوم ضمان الجودة في التعميم الجامعي كنتيجة 
ودة في التعميم العالي والتي العالمي بين مؤسسات التعميم العالي كنتيجة لمعولمةوانتشرت لذلك الييئات العالية لضمان الج

االدذ بيا في  مؤسساتوعمى ا  عمى تحديد السياسات والمعايير لضمان جودة البرامج في ىذا التعميم واصبح لزام عممت
 والدصائص(  فالجودة جممة من المعاير  >9ص  @977برامجيا كمتطمب اساس لالعترا  بيا واعتمادىا . )العبيدي 

او المدرجات التي تمبي حاجات  بالمددالت ما يتعمقمنيا  سواءالتي ينبيي ان تتوافر لجميع عناصر العممية التعميمية 
مفيوم  د(  ويع?8ص  @@@8م الفعال لجميع العناصر البشرية والمادية )عشيبة المجتمع ومتطمباتو من دالل االستددا

  األبعادمفيوم متعدد ان الجودة في التعميم العالي  ?@@8اليونسكو في باريس  مؤتمرلما تم االتفاق عميو في  ألجودة وفقاً 
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, البحوث العممية, الطالب, التعميميةوالبرامج  ,ينبيي ان يشمل جميع وظائ  التعميم وانشطتو مثل المناىج الدراسية
تحديد معاير مقارنة لجودة لدادمي , التعميم الذاتي ا المباني, والمرافق, واالدوات , توفر الددمات لممجتمع المعني,

ساليب لتحسين نوعية التعميم واالرتقاء بمستوى ادائو في العصر لوسائل واألأاىم  ىمعتر  بيا دوليا.  وتعد الجودة احد
 تأدذ التعميمية او بديالً  المؤسساتعصر الجودة  فمم تعد الجودة  ترفا ترنو اليو  بأنوحالي الذي يطمق عميو المفكرين ال
 لدىالتعميمية رد اصبح ضرورة ممحة تممييا حركة الحياة المعاصرة وىي الدليل عمى بقاء  األنظمةاو تتركو  وب

ما الجودة في التعميم بانيا كل  grahamان جودة التعميم يعر  ضم(  =;, ص 9777التعميمية ) السايح , المؤسسات
لدييم وميارتيم في حال  واالستيعابالى تطوير القدرات الفكرية والديالية عند الطالب وتحسين مستوى الفيم  يؤدي

في الماضي  مور من دالل ماتعمموهالمعمومة بشكل فعال والنظر في األالقضايا والمسائل وردرتيم عمى توصيل 
النظام التربوي يضمن  و انو( ان نظام تحقيق ضمان الجودة التعميمية يقصد ب8:ومايدرسونو حاليا )الطاىر ص 

بالمعمم او ادتبار او مبنى  تأثرىادون  من ير التي تم تحديدىا مسبقايمبدي مطابقتيا لممعا رجات العممية التعميميةدم
عمى ان )  اً مو ان يكون رادر ؤىحصول الطالب عمى درجة النجاح )جيد جدا (  تالمدرسة او غيرىا من المتييرات اي ان 

 . نفسو وفي نفس المستوى الدراسي نفسيا النتيجة عمى  حصموايعمل ويتقن ... ( ويماثل زمالئو االدرين الذين 
 
 نظام اديكسل : 9-9

البريطانية وىي احدى شركات  Edexcleكسليرامت شركة اد إذ ير نمط الحياةييمبدأ االرتقاء بالتعميم تومن 
المينية المدتبرية  والمؤىالتفي تقيم القدرات التعميمية  المتحدةمنحت امتياز المممكة التي   companyPearsonبيرسن

امتحان  (;,@)دولة حول العالم وتقوم الشركة بتسميم  (مئة)واكثر من مدرسة وكمية في بريطانيا ( 777>9)لكثر من 
وتقدم الشركة ددماتيا في عدد من المجاالت  >977مالحظ ومدرق دالل  عام 777777:سنويا كل عام  من دالل 

 pdfc (u.kpesunssالميني البريطاني   مستوى   بالتأىيلالمدتص gnvaمستوى  gcseت الثانوية اشياد -ىي :
and technology education council  التربوي من بداية الدراسة في مدارس التعميم  الضبط( المدتص بتقنيات

( )  nationalcurriculum testesالعام والجامعات والكميات والمعاىد والدبموم وتدين بيانات  ادتبار المنيج الوظيفي )
E.C.G._2003  ) ان ىد  شركة ادكسل والتي يتكون اسميا من مقطعينeducational excellence  ىو التميز

جودة العمميات التعميمية ضمن المعاير  األولىو الجودة التعميمية فقامت باالىتمام بالعممية التعميمية من ناحيتين بالتعميم أ
الجودة  العممية التعميمية وىي بذلك شأنيا أنظمةالمطموبة وجودة المعمومات التي يكتسبيا الطالب والتي يمثل مدرجات 

مارسة الطالب لتعمم عن طريق تكميفو مواىتمت بالجانب التطبيقي المتمثل بالمدتمفة لكنيا تدصصت بالجودة التعميمية 
و التفحص  المعايشةمن  وبشيء كممارسة لماتعممو األسبوعيةاليومية او  assignment األنشطةبعدد من الميام او 

تددام طرائق البحث العممي بعيدا عن الممل والكسل  معتمدا عمى اس والتدريق لموصول الى النتائج المطموبة بعقمية منتجة
فضال عن ريام  <@@8لطاىر براون وريس اعميو اسم المنيج العميق في التعمم (  ما يطمقواالكتشا  والمالحظة وىو 

( يتم من داللو توظي  عدد كبير من المعمومات  PROJECTالمعمم بتكمي  الطالب او عدد من الطالب بمشروع )
دالل فترة زمنية كافية من  ة تجريبية متقدمة تتناسب ومرحمة الطالب الدراسيةالحالية والسابقة ضمن دطوات بحثي

سيوصل الفريق من دالليا الى نتائج فعمية دون الحاجة لمحفظ واالسترجاع ولكن بدرجة عالية من الفيم والتطبيق مع 
والتي كان ليا التميز والسبق في ىذا ( QIZZESاالىتمام بمستوى االتقان المستمر من دالل االدتبارات القصيرة )
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رامج ضمان   بدوتي األدرىلذا نالحظ ان برنامجيا في الجودة ركز عمى ما اغفمتو المؤسسات التعميمية  , المجال
 : أتيما يالجودة التعميمية الى 

 ؤسسات التعميم االرتقاء والنيوض بم -
 .ربط مؤسسات التعميم بالمجتمع  -
 متقدم .مي وميني تدريج دفعات ذات مستوى عم -
 (>=,ص<977اكساب الطالب ردرات منوعة       ) المراغي , -
 التقويم في نظام اديكسل : -

من نوعين ىما التقويم البنائي الذي يرافق عممية التعميم والتقويم الدتامي الذي يكون في  يتكون التقويم في نظام اديكسل
 نياية عممية التعمم , وتكمن الفروق في النوعين كما ورد في الجدول ادناه .

 summativeالتقويم الدتامي   formativeالتقويم البنائي 
 لمتقييم والتقويم لمتعميم فقط

 يمنح الطالب درجات عمى ادائو الطالب درجات وانما يمارس الميمة ال يمنح
 يتم في ادتبارات )النيائي_ الشيري _ القصير يتم عن طريق انشطة

 مشاريع نيائية وادتبار الميارة يومية ومشاريع ادتبارات
(Edexcle .2003) 

ن الطالب لموضوع الدرس عمى عدد من ادوات التقويم يعتمد المعمم عند رياس مدى اتقاادوات التقويم البياني التكويني : 
واعتمد نظام اديكسل عمى االدتبارات القصيرة التي  االسئمة الصفيةالتكويني منيا الواجب الصفي واالدتبارات القصيرة 

اثناء عممية التعميم او في نياية الدرس وتشمل اسئمة  في في بداية الدرس او يا مايتم اعدادىا من ربل المدرس واستدد
 االجابة ورصيرة وىو بذلك يعتبر جزء من عممية تقويم مستمرة وليذه االدتبارات فوائد منيا : سريعة 

 تساعد في تقييم مستوى ما اكتسبو الطالب في عممية التعمم  -
 تحفز الطالب وتساعده لتنظيم جيوده   -
 ادائيم الصفي في اثناء تدريس المادة الدراسية .تبين لممتعمم مستوى  -

ويعطى الطالب درجة رد تعبر عن مستوى تحصيمو الدراسي ويكون الدتامي فيجرى في نياية العممية التعميمية  التقويماما 
ات ىي االدتبار  حدة الالحقة ويتم من دالل طرائق عدةاليرض منو معرفة مستوى اتقان الطالب ربل االنتقال الى الو 

 الدتامية والمشاريع .
 لم يجد الباحث بحث مشابو في التربية الرياضية طبق عمى الدروس العممية .الدراسات المشابهة :  3-2
جراءات البحث : -4  منهج وا 
ث المنيج التجريبي لمالئمتو وطبيعة البحث , اذ )ان البحث التجريبي ىو محاولة استددم الباح منهج البحث : 4-2

 (jerry&athers.2005.p.31السبب واالثر الذي تتركو عمى المفحوصين ( )لمتحقق من 
 مجتمع وعينة البحث :4-3

في كمية التربية الرياضية في جامعة الموصل والمسجمين في الدوام  ةالثاني طالب السنة الدراسيةتكون مجتمع البحث من 
بشكل عمدي بسبب تدريس ميارات الكرة الطائرة في ىذه السنة .وكان  ن أدتيروا والذي 9789- 9788 الدراسي لمعام

اما عينة البحث فقد  ,متقاربة في كل شعبة  وبأعدادالطالب مقسمين الى ثمانية شعب من ربل وحدة التسجيل في الكمية 
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ايضا  بالقرعةاميع شوائي بطريقة القرعة فتمثمت بشعبتين ىما شعبة )ه( و)ح( ووزعت العينة عمى المجادتيرت بشكل ع
( طالبا . رام =9وشعبة )ح( المجموعة الضابطة وفييا ) ( طالباً <9)ه( ىي المجموعة التجريبية  وفييا )فكانت شعبة 

 : االتية لألسبابالباحث باستبعاد عدد من الطالب 
 .الثانية الدراسية  الطالب الراسبون في السنة  -8
 . الطالب الذين يمثمون القيم الشاذة بعناصر التجانس والتكافؤ  -9
 .كثردة فأالطالب الذين غابوا محاضرة واح -:
 . يالضبط التجريب إلحكامن المجموعتين يعدد من الطالب لمساوات العدد ب  -;

 تفاصيل العينة كما في الجدول ادناه فكانت 
 (2جدول )

 يبين تفاصيل العينتين التجريبية والضابطة
 العدد المتبقي العدد المستبعد العدد الكمي الشعبة المجموعة

 >8       88    <9    ه  مجموعة تجريبية
 >8 89      =9    ح  مجموعة ضابطة

 التصميم التجريبي : 4-4
المتكافئة ذات االدتبار البعدي محكمة تصميم المجموعات )الذي يطمق عمييا  التام استددم الباحث التصميم التجريبي

 (:<9ص,=977()البطش وادران,الضبط 
 وكما ىو موضح ادناه

R G           X          PT 
RC        ____        PT 

 المجموعة الضابطة RC     المجموعة التجريبية   RG1:يأتما ياذ تمثل الرموز 
X     المتيير المستقل ___ يمثل ىذا الدط حجب المتيير التجريبي عن المتيير المستقل 

PT  االدتبارات البعدية 
ليرض تحديد عناصر الميارة البدنية  المؤثرة في تعمم ميارات الكرة بعناصر الميارة البدنية :تكافؤ عينتا البحث  ;-:

( =:,ص?977الكرة الطائرة )البنا ,اصة بمجال المصادر العممية الدالطائرة رام الباحث باستددام تحميل محتوى 
( kinda,as.2006.p.176( )tuder.2007.p.63():<,ص?@@8( )حسن,=8:,ص;977)حسن,

(Stephevn,&others.2006.p20ukhwv 8-261 ),( فكانت العناصر <@@8)مطرود,( ?<, ص9789)حنونا
المؤثرة في تعمم ميارات االرسال المواجو من االعمى والتمرير من االسفل والتمرير من االسفل ىي القوة االنفجارية 

 .ومرونة الذراعين  الرشارةالعميا لألطرا 
 وتم ادتبار ىذه المتييرات كما يمي :

(كيم من وضع الجموس عمى الكرسي 9العميا :وتم رياسيا بوساطة رمي الكرة الطبية زنة ) لألطرا القوة االنفجارية  -
 (887,ص;@@8مسافة ممكنة ويقاس انجاز الطالب )عالوي ورضوان ,  ألبعدمع تثبيت المدتبر  
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فة وبمسا لألرضمرونة االكتا  : وتم رياسيا من وضع االنبطاح واليدان ممسكتان بمسطرة بحيث تكون موازية  -
الى الدم  االعمى  الى ارصى مسافة ممكنة ودون حدوث انثناء تساوي عرض الكتفين , ثم يرفع المدتبر ذراعاه 

 (@;, ص>977في الذراعين . )ابو زيد , 
ويسجل لمطالب الزمن الذي  ط البداية مسافة اربعة امتاردتبعد عن الرشارة : الجري السريع بين اربعة موانع  -

وكما ىو موضح في  ( :?:, ص<?@8الدتبار . )عبدالجبار, ناجي وبسطويسي . احمد ,يستيررو في انياء ا
 الجدول ادناه :

 (3جدول )
 المعالم االحصائية لتكافؤ العينتين في الصفات البدنيةيبين 

 ريمة  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية الصفات البدنية
س )ت(

 

س ع± 
 

 ع± 
 8,99 9=,7 >@,> >;,7   8,= متر \العميا القوة االنفجارية لالطرا 

 >7?,8 =:7,9 8@,;8 9=,7 @>,;8 ثانية \ الرشارة
 @<8,7 ?;,@ 9,98> ;8,@ 9;,?; سنتمتر \ مرونة االكتا 

 ;8)ت( الجدولية عند درجة حرية يتبين من الجدول اعاله بان ريم )ـت( المحسوبة كانت غير معنوية مقارنة بقيمة 
 . المبحوث بياوىذا يعني ان المجوعتين متكافئتين في صفات الميارة البدنية  ;9,8% والبالية >@ونسبة ثقة 

ن لكل تصميم تجريبي عوامل مؤثرة داصة بو والتصميم ( بأعودة وممكاوي)يذكر  ضبط التصميم التجريبي : >-:
والتي يؤثر فييا االىدار فقط وىو من عوامل التجريبي الذي استددمو الباحث ىو من التصاميم  التامة او الحقيقية 

انيا غير  بضبطيا اوالسالمة الدارجية اما بقية العوامل الوارعة في السالمةالدادمية والدارجية فيقوم التصميم التجريبي 
 (7?8-8?8,ص<?@8موجودة في الضبط )عودة وممكاوي ,

: فمم تكن فترة التجربة طويمة جدا ليدصر الباحث افرادا من العينة وان الطالب الذين مثمو المجموعة اما االىدار 
اما الطالب الذين غابوا محاضرة فاكثر فقد تم استبعادىم من لم يتعرضوا الى االىدار , التجريبية والمجموعة الضابطة 

التجربة وبشكل ال يؤثر عمى سير التجربة اما العوامل النفسية والجسمية والتي ىي جزء من االىدار فمم يحدث اي شيء 
 عمى ىذا المتيير ةيعيق الطالب من متابعة العمل في التجربة , وبذلك تمت السيطر في اثناء سير التجربة من ىذا القبيل 

 نتائج التجربة وىي:  ييرات التي من الممكن ان تؤثر فيورام الباحث بضبط عدد من المت
ىي ميارة االرسال المواجو من االعمى والتمرير من االسفل لممجموعتين : وتم تحديد ثالث ميارات المادة الدراسية

 لسنة الدراسية الثانية.والتمرير من االعمى وىي ضمن مفردات منيج الكرة الطائرة با
تمت السيطرة عمى ىذا المتيير بإدضاع المجموعتين  لفترة زمنية واحدة بميت بمجموعيا اربعة اسابيع : الفترة الزمنية

اضرتين الدتبار المشاريع التي يكم  بيا الطالب ( دريقة ومح7@)وبوارع محاضرتين لكل ميارة وبمغ زمن كل محاضرة 
. 

 : اجريت التجربة في مكان واحد ىو راعة الكرة الطائرة في مبنى االلعاب الفرريةمكان التجربة
 .وىو مدرس المادة *بتدريس المجموعتين : رام الباحث ةمدرس الماد

___________________________ 
  في الكمية والعب ومدرب لسنوات عدةسنة  36*مدرس مادة الكرة الطائرة ألكثر من 
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ضمان الجودة : رام الباحث باالطالع عمى المصادر العممية ذات العالرة بجودة التعميم و طرائق اعداد برنامج  =-:
( ) العبيدي  <977( ) المراغي ,  9778(   ) الدضير ,  @@@8( )  عشيبة,<@@8التدريس والكرة الطائرة )  براون ,

,977@.) 
تم اعداد برنامجا تدريسيا تعميميا معتمدا عمى ضمان  فضال عن دبرة الباحث في مجال الكرة الطائرة وطرائق التدريس

الجودة التعميمية حسب نظام اديكسل مكون من سبع وحدات تعميمية ىدفيا تعمم الميارات الثالثة موضوع البحث , وتم 
 عرض ىذه الوحدات عمى عدد من السادة المدتصين

ركي وبعد االخذ بمالحظاتهم تم اعتماد هذا البرنامج المختصين* في مجال طرائق التدريس والكرة الطائرة والتعمم الح
 لمتطبيق

 
 التجربة االستطالعية : 4-8
من مجتمع البحث ولم يددموا في عينة التجربة الرئيسة  اً ( طالب>8رام الباحث بأجراء تجربة استطالعية عمى)  -

 وكان اليد  من ىذه التجربة ىو :
 .البرنامج ومعالجتياالورو  عمى المعورات التي تواجو تطبيق  -
 ( .ليرض الضبطلكل تمرين )التمارين يضعيا الباحث من االورات الداصة  التأكد -
 في نياية الدرس .  القصيرةاورات االدتبارات ضبط  -
 ت البرنامج .االداء الالزمة لكل فقرة من فقرا من اورات التأكد -
اسابيع  ولمدة اربعة( الموافق يوم االحد  9789\:\;الباحث بتنفيذ التجربة الرئيسة  بتاريخ )  رامالتجربة الرئيسة :  ?-:

 فنفذ ( دريقة 7@من كل وحدة )ز و لكل ميارة في االسبوع  وبوارع وحدتين
شاريع والم لكل مجموعةلالدتبار النيائي  تينالباحث اثنتا عشر وحدة تعميمية ستة وحدات لكل مجموعة مضافا الييا وحد

, وكانت الوحدة التعميمية تتكون من القسم التمييدي الذي يشمل االحماء العام واالحماء الداص فضال عن النيائية  
الجزء االداري وكان ىذا القسم مشترك بتفاصيمو بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة كذلك الحال بالنسبة الى 

 الرئيس .لقسم القسم الدتامي اما االدتال  فكان في ا
 
 
 
 

__________________________________________________ 
 طرائق تدريس      كمية التربية الرياضية  جامعة الموصل        عبداهلل ا.د طالل نجم 
  طرائق تدريس      كمية التربية الرياضية  جامعة الموصل         ا.د اياد محمد شيت 
   طرائق تدريس      كمية التربية الرياضية  جامعة الموصل          ا.م.د افراح ذنون 
  طرائق تدريس      كمية التربية الرياضية  جامعة الموصل          ا.م.د صفاء ذنون 
 كمية التربية الرياضية  جامعة الموصل   تعمم حركي           الد عبد المجيد خ ا.م.د 
 كمية التربية الرياضية  جامعة الموصل   تعمم حركي            داؤد الد محمدخ ا.م.د 
      كمية التربية الرياضية  جامعة الموصل    تعمم حركي           ا.م.د احمد حامد 
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عن المجموعة  ىذا المتييرطبقت المجموعة التجريبية نظام ضمان الجودة المعتمد عمى نظام اديكسل وحجب اذ 
االدتبارات  ,ليات ىي )التكمي  بالميمات  او الواجبات الجودة والتي تعتمد عمى ثالث آمان الضابطة وكان تطبيق ض

تي : الجزء التعميمي يكم  الطالب بقراءة موضوع الميارة في الكتاب ربل الددول الى الدرس كاآل المشاريع (و  ,القصيرة 
من مرة  ال كثرلمميارة  نموذجيرام المدرس بعرض بشكل نظري واىمية الميارة في الكرة الطائرة . المياريم شرح االداء ث

اما القسم التطبيقي فاشتمل عمى التدرج في تعمم الميارة وفي مع توضيح النقاط التي يجب التأكيد عمييا عند االداء 
الت ولكل منيم ثالث محاو الميارة بشكل كامل  بأداءيقوم الطالب  طبيقيالتمارين الداصة لمميارة وفي منتص  الجزء الت

ريين دتية والتي يبمغ بيا الطالب امام الطالب اآلاآلويعطي احد التقويمات تقويما تكوينيا ويقوم المدرس بتقويم اداءه 
يز لمن يؤدي الميارة تم وتكون المستويات انجز لمن يؤدي الميارة بحدودىا الدنيا ,اجاد لمن يؤدي الميارة بشكل جيد ,

وبعد االدتبار يقوم المدرس بتشديص االدطاء لطالبو   ةيييء وسيمة تقويم تكوينياذ يمكن لممعمم ان بشكل متميز .
نفسو  المدرس االدتبار يعيدالتمارين  االنتياء من دمن الدرس وبع في النص  الثاني الدطأ لجة ذلكاواعطاء تمارين لمع

 نفسيا . التقييماتو 
 
الثالثة والتي تتكون كل مجموعة ما القسم الدتامي من الدرس فيكون بتوزيع الميام والواجبات عمى مجاميع الطالب أ  

 ىي :و انشطة أثالث ميام  عدادإبورام الباحث  .لتقديميا في الدرس الذي يميو من دمسة طالب 
 لتطوير الميارة  تمارينمسة دالنشاط االول : 

 . رل مع تمارين لتصحيحياطاء عمى األددمسة أالنشاط الثاني : تشديص 
 تمارين لتعمم مجموعة من المبتدئين لمميارة . ةدمس يتكون منالنشاط الثالث :

النشاط  الثاني والمجموعة الثانية النشاط الثالث يتم التبادل في االنشطة في كل وحدة تعميمية فتأدذ المجموعة االولى 
 .والمجموعة الثالثة النشاط االول 

بان يتم التي ادذىا الطالب في الدرس السابق يبدأ تنفيذ النشاطات التي كمفت بيا كل مجموعة  لميارةبعد اعادة شرح ا
وبعد  ن النشاطالطالب المكم  في احد تماري وبإشرا الشرح عمى السبورة ومن ثم ينفذ التمرين من ربل جميع الطالب 

وبعد انجاز الطالب الدمسة تميز (  ,جاد , أنجز وبمستويات ) أي تقويم تكوين كل تمرين يعطي المدرس لمطالب
 نفسو ومن ثم المجموعة الثالثة الى ان ينتيي الدرس . وباألسموبلواجباتيم يبدا طالب المجموعة الثانية 

 اما المشاريع الصييرة فتتم في نياية الوحدات الستة أي بعد االنتياء من الميارات الثالثة .
 والمشاريع ىي طالب  ةمسة مشاريع كل مشروع يشترك في ثالثدع الصييرة من وتكونت المشاري
 وميارة االستقبال . األعمى: تطوير ميارة االرسال من المشروع االول 

 . األسفلوالتمرير من  األعمىالمشروع الثاني:  تطوير ميارتي التمرير من 
 . األعمىواالستقبال من  األعمىتطوير ميارتي االرسال من المشروع الثالث : 

 التمرير من االعمى والتمرير من االسفل .و من االعمى المشروع الرابع : تطوير ميارات االرسال 
 مركبة تمارينالميارات في دمج المشروع الدامس :

 إذ لألداء يتكون كل مشروع من تمارين ال يقل عددىا عن ستة تمارين مع تيذية راجعة
فية ادائو يار كل تمرين وكر في المشروع تفاصيمو عمى الورق ويشمل نوع التمرين والزمن وتكيكتب الطالب المشتركين 

 بالموضوع والتيذية الراجعة التي يقترحيا الطالب ويتم ذلك باستشارة مدرس المادة واالستعانة بالمصادر ذات العالرة 



 ........تطبيق نظام ضواى اجلىدة التعليويت واثره يف

022 
 

 9789\:\>9االحد الذي يوافق يوم لرابع من التجربة في األسبوع ا بانتيائيابمغ الطالب وبعد اكمال ىذه المشاريع والتي ي
 .دريقة ةدمسة عشر  ال يتجاوزبزمن  واإلشرا  عمى تطبيق الطالب ويقوم الطالب بشرح المشروع وىدفو .
 اجرى الباحث التقويم النيائي عن طريق البناء الظاىري لمميارة وذلك التقويم النيائي :  @-:

 ثالثة مقومين ** ورام بعممية التقويمعمى البيئة العرارية *باستددام استمارة تقويم مقننة 
ويعطي كل مقوم محاوالت لكل ميارة من الميارات الثالثة  واعطي لكل طالب ثالث   :\?9الموافق االربعاءفي يوم 

 الدرجة عمى احسن محاولة لكل طالب .
 : االتيةدم الباحث الوسائل االحصائية استدالوسائل االحصائية :  21 -4
 غير المرتبطة لمعينات   (t)ادتبار - االنحرا  المعياري- الوسط الحسابي  -

 SPSSاحث ىذه المعالجات اإلحصائية عن طريق الحقيبة اإلحصائية االجتماعية واستدرج الب
 لي .الحاسوب اآلوباستددام  

 عرض ومناقشة النتائج : –5
 النتائج االتية :بعد جمع البيانات ومعالجتيا احصائيا ظيرت لنا 

 ( 4جدول )  
 (t)يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبارات  

 لممهارات الثالثة

 اسم المهارة
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 المحسوبة(t)قيم
 ع  -س ع  -س

 *3858 2863 7845 2886 8893 االرسال المواجه من االعمى

 *:58 2848 782 2862 :78 لألمامالتمرير من االعمى 

 :285 285 8853 :28 9842 التمرير من االسفل لألمام

 
 

 
 

 * االستمارة مقننة من قبل ا.د حازم مطرود عمى   بيئة مجتمع كمية التربية الرياضية في جامعة الموصل .  -
 **ا.م.د احمد حامد     كمية التربية الرياضية  جامعة الموصل -
 خالد محمد         كمية التربية الرياضية  جامعة الموصل ا.م.د -
 م.د عدنان هادي        كمية التربية الرياضية  جامعة الموصل -
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يتبين من الجدول اعاله ان الفروق بين االوساط الحسابية في االدتبارات القبمية واالدتبارات البعدية كانت معنوية في 
 ( الجدولية عند درجةt) ( المحسوبة بقيمةtعند مقارنة ريمتا ) األعمىوالتمرير من  األعمىميارتي االرسال المواجو من 

فمم ترتق الفروق في مقارنتيا الى  األسفل التمرير من اما ميارة ?9,8والبالية  >7,7  ونسبة دطاء  س ;8 حرارية
 المعنوية .

لجودة التعميمية التي اتبعيا الباحث في دروس تعمم ويعزو الباحث الفروق المعنوية الى فاعمية استراتيجية ضمان ا
( اوالميام واالدتبارات القصيرة المستمرة اوالمشاريع التعميمية الصييرة  باألنشطةالتكمي  )الثالثة  أللياتياالميارات فكانت 

 الدور الفاعل في تفوق المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة , 
اساسيا في العممية التعميمية اذ يذكر براون وروس )ان نظام ضمان فشارك الطالب بفاعمية في الدرس فكان عنصرا 

الجودة التعميمية ييتم بالجانب التطبيقي لتنفيذ العممية التعميمية والتعممية ويقوم بالتحقق من نواتج العممية التي تحقق 
 (  @?;,ص<@@8براورن وبروس االىدا  ( )

وتدرب  ق عند تطبيقيا ىذه االستراتيجية فكان الطالب ىو محور العممية التعميميةحققت ىذا التفو  المجموعة التجريبية ان
بعمل النشاط او الواجب وتقديميا في الدرس وتنفيذ  عندما كان الطالب يكمفون عمى كثير من القدرات العممية الميمة 

م ميارات الكرة الطائرة موضوع البحث ومن دالل يم وتعمذلك ينمي في المتعمم الثقة في النفس في االشتراك في تعم
 متقدمة تتناسب مع مستوى االىدا   دطواتتوظي  كمية كبيرة من المعمومات المتمثمة بالتمارين الميارية ضمن 

 الراىن . كما زادت من دافعية الطالب لممارسة التعمم الذي اذ شجعو عمى رفع مستوى االداءومستوى الطالب ضوعة المو 
تعممية تحقق ما يتعممو الطالب من دالل  في مجال العموم وانيا ممارساالتعميمية تيتم بالمشاريع التربوية الجودة )اذ ان 

وكانت ىذه الدافعية لدى الطالب سبيال ليس الى النجاح في االداء (subhi-yamin.1997.p.28(تطبيقات عممية ()
الدرس  أوراتفقط ولكن االستفادة مما تعممو من ميارات في الدرس كطالب في التربية الرياضية في اثناء الدرس ودارج 

 عند ممارستو لرياضة الكرة الطائرة . 
 لتدريسية وييتم بالمادة وكيفيةلطالب يتعامل مع البيئة اميمات التي كم  بيا الطالب في بداية كل درس جعل ان الا

تعمميا فأصبحت دائرة المشاركة اوسع واعمق في الدرس فضال عن ان االنشطة التي رام الطالب بشرحيا عمى السبورة 
الميارة   المدرس فالطالب يالحظ شرا ممية التعمم والتعميم المقصود وبإوتطبيقيا من ربمو وربل الطالب كانت جزء من ع

شرا  عمى التمرين ويطبق والتمرين الداص بيا في جو وبيئة تربوية تفاعمية مناسبة فقام الطالب بدوره كمجرب في اال
من دالل تطبيق التدريس بجوانب ليات الجودة وتطبيقيا في الدرس ان اتباع آ ,والمشاركة في االداء امام الطالب 

وردرات الطالب فكانت ىذه االليات مالئمة وصالحة لجميع  يتالءمدرس وبما الم بإشرا تطبيقية عممية يعدىا الطالب 
يوكل اليو من نشاط  واتاح الفرصة لمطالب ليكون ممارسة لدوره الفاعل في تطبيق ما اهالطالب وكل حسب مستو 

ميو المدرس عيمميو  ولم يعد الطالب يؤدي ما ةكويني وادتبارات بنائية ودتاميدتبار التاللومشروع فضال عن دضوعو 
التعميمية رد يمكن من التحقق  ان تطبيق الجودة عمم والتعميم بنفسو عممية التيمارس اصبح  وفقط في تعميم الميارات ولكن

 من مدى تطبيق المدرجات مع المعاير واالىدا  المطموبة 
س الدر التي يكم  فييا الطالب في نياية الدرس ساعد الطالب عمى استثمار ما تعمموه في  الميام والواجباتان تطبيق 

لتحقيق اىدا  تطبيق تمارين متنوعة ردراتيم المنوعة في  إلثباتمجال دصب  فأصبحتميارات الكرة الطائرة لتعمم من 
اما التقويم التكويني الذي كان يتم في كل  .المعنية ة لتمارين الميار عمى تشكيالت عديدة  فحصمواتعميمية تعممية واضحة 

في كل درس مرتين مرة في منتص  الدرس ومرة في نياية الدرس فمثل محطة يتور  عندىا الطالب والمدرس ليتعرفوا 
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عمى المستوى الذي وصموه عن طريق التقييم ذو المستويات الثالثة   وىذه المستويات تشكل دط شروع جديد لدى 
و ليطور اداءه الى مستوى اعمى او يحافظ عمى التميز في المستوى األدير و يبدا الذين حصموا عمى الطالب يبدا من

المستويات االدرى بالتنافس الذاتي لمحصول عمى مستوى اعمى في االدتبارات التالية ليذا االدتبار اذ يذكر سالمة )ان 
العممية التعميمية ويكون اليد  ىنا تزويد الطالب والمدرس  في ميمالتقويم التكويني يستددم دالل الوحدة التدريسية كجزء 

بالتيذية المرتدة لمورو  عمى تقدم الطالب دالل الوحدة التعميمية وىذا غالبا ما يحدث بين الطالب والمدرس ( )سالمة 
 ( . @,ص9779,

من  ألنو الثالثة الكرة الطائرةاما انجاز المشاريع الصييرة من ربل الطالب فكانت لو االثر في ترسيخ تعميم ميارات 
من الطالب كونيا الطالب فادرج المشروع تدريسية تعمما ىادفا في بيئة  فكان المشاريع التي يقصد منو كسب الميارة .

المدرس بذلك   ه عمى المشروع ويساعد والمنفذ والمشر لمدطط ا جديد ىو دور المحدود الى دور ودوره الص   روتين 
عرضت المشاريع امام الطالب ورام الطالب ان اسموب عرض المشروع  كان حرا اذ فاعل  بشكل فاكتسب الميارات

وشجعو عمى  فدفع بالطالب ب وىذا جانب ميم من جوانب التعممالطالبذلك مع ميول  ما يرغبون فيو فتوافقار يبادت
فانعكس بذلك عمى الحصيمة النيائية  االدتيار منطقي رابال لمتحقيق  فكانالقيام بالعمل الجاد عمى انجاز افضل ما لديي

. وبذلك اصبح   األعمىومن  األسفلرة التمرير من المتمثل بتعمم ميارات االرسال المواجو من االعمى وميا لناتج التعمم
داء اذ يذكر مرعي ) ان ىو دطوة ميمة جدا من دطوات المشروع  ادت الى تحقيق اىدا  تعمم فن االاالدتيار ناجحا و 

عممية ادتيار المشروع من اىم دطوات او مراحل المشروع الن االدتيار الجيد يساعد في نجاح المشروع بينما االدتبار 
, <977السيء يعرض المشروع لمفشل الحتمي ويجعل من الدطوات الالحقة دطوات عديمة الجدوى ( )مرعي والحيمة ,

س من دالل مراجعة الطالب بوضع الدطة بشكل ناجح فالتعاون بين الطالب والمدر وتمت الدطوة الثانية ( @<ص
تعمم الميارات  ألىدا الطالب في نوع التمارين ومدى مناسبتيا  آلراء ارج اورات الدرس فاستمع المدرسلممدرس د

في المشروع والصعوبات التي وبعد االدتيار نارش المدرس مع القائمين عمى المشروع الميارات المطموب تطبيقيا  ةالثالث
شتراك الطالب بيذه التفاصيل في المشروع امن الممكن ان تواجو الطالب ومدى توفر االدوات الداصة بالمشروع . ان 

الذي ادى  بو الى الحصول عمى فن اداء  األمراعطاه فرصة لمتعر  اكثر نظريا  وتطبيقيا عمى تفاصيل الميارة  
               مياري افضل               

في المشروع الواحد عمى الطالب المشاركين االمر الذي جعميم يشتركون بفعالية في وضع دطة  األدواروتم توزيع 
بتفاصيل دريقة عن الميارات  افي الدرس فالمو  زمالئيمالمشروع وكان الفائدة كبيرة عندما نفذ الطالب مشاريعيم عمى 

ا بالتوجيو التربوي ايض الداء وكان دور المدرس فاعالالدطاء التي كانت ترافق اوعن كيفية ادائيا وعن طريق اصالح ا
سمح بو تطبيق المشروع ان اعتماد الطالب عمى نفسو في االدتبار والتدطيط والتنفيذ  كان لو دورا ايجابيا في يوبحدود ما

وجاء تقويم المشروع البنائي ليعزز  ألداءبااتقان االداء المياري اذ عمل الطالب في ىذه المرحمة كمشر  ومنفذ ومشارك 
مواطن الضع  في االداء االمر  تالفوا فعر  الطالب مواطن القوة في ادائيم و ماتعممو الطالب وماطبقو في المشروع

لميارات البحث كما يعزو الباحث ىذه النتائج الى  الذي ظير جميال في ما بعد عمى شكل تحسن في االداء المياري
التنافس وشجع عمى تفريد التعميم  الطالب روح العمل الجماعية وروح تكمي  الطالب بالمشاريع في نياية التعمم نما لدى

رسال المواجو قان فن اداء الميارات الثالثة االتمراعاة الفروق الفردية وتنمية الثقة بالنفس وكل ىذه النقاط ساىمت في ا
 من االعمى والتمرير من االعمى والتمرير من االسفل 
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 :االستنتاجات – 6
 : ل الباحث الى االستنتاجات األتيةتوصبعد منارشة النتائج 

الكرة الطائرة االرسال المواجو من االعمى والتمرير حققت كمتا المجموعتين مستويات متباينة في تعمم ميارات 8- 8->
 .  األعمىوالتمرير من  األسفلمن 
ان استددام نظام ضمان الجودة التعميميةيحقق تعمما افضل لميارات االرسال المواجو من االعمى والتمرير من  9-9->

 االسفل والتمرير من االعمى  .
 ان تطبيق نظام الجودة التعميمية يضمن تدريج طالب ضمن ريمة تربوية وعممية واضحة .:-9->
 التوصيات : -7
س الكرة الطائرة لمحصول في درو  ضمان الجودة التعميميةاديكسل لام ث باستددام نظباحضوء االستنتاجات يوصي ال في

 لميارات االرسال المواجو من االعمى والتمرير من االسفل والتمرير من االعمى  .افضل  عمى تعمم
 المقترحات : -8
 بما يمي: يقترح الباحث 

 اجراء بحوث ادرى لتطبيق نظام اديكسل لضمان الجودة عمى ميارات الكرة الطائرة االدرى.  -
 اجراء بحوث ادرى لتطبيق نظام اديكسل لضمان الجودة لفعاليات رياضية ادرى .  -

               
 رادـــــــلمصا

,  8: التدطيط واالسس العممية لبناء واعداد الفريق في االلعاب الجماعية , ط >977. ابو زيد , عماد الدين , 8
 منشاءة المعار  في االسكندرية , مصر

: معايير لتقويم جودة التعميم _ ترجمة احمد مصطفى حميمة _ دار البيارق _  <@@8وريس , ميل , سالي, براون .9
 بيروت _لبنان .

: الكرة الطائرة , فن االداء المياري , دار ابن االثير لمطباعة والنشر , جامعة الموصل , ?977.البنا , ليث محمد , :
 الموصل , العراق .

: تطبيق ادارة الجودة الشاممة ,نظرة عامة , ترجمة عبد الفتاح السيد النعمان , =@@8جابولنسكي , جوزي  ,.;
 . اصدارات جيمك , القاىرة , مصر

: الكرة الطائرة استراتيجيات تدريبات الدفاع واليجوم , منشاءة المعار  باالسكندرية , ?@@8. حسن, زكي محمد,>
 مصر .

, المكتبة المصرية لمطباعة والنشر والتوزيع , االسكندرية , :: مدرب الكرة الطائرة , ج ;977.حسن, زكي محمد, =
 مصر . حنونا , 

استددام برامج تعميمية بأنظمة السيطرة الحركية في درة وسرعة وفن اداء بعض الميارات : اثر 9789.عدنان ىادي ,<
 االساسية بالكرة الطائرة ,  أطروحة دكتوراه غير منشورة كمية التربية الرياضية جامعة الموصل , العراق .

ن , االمارات العربية : مؤشرات جودة مدرجات التعميم العالي بدول مجمس التعاو 9778.الدضير , دضير سعود ?
 المتحدة.
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: جودة التعميم , ادارة الجودة الشاممة , رؤية دول المفيوم واالىمية , مؤتمر  9777.السايح , مصطفى محمد ,@
 الجودة الشاممة , بيروت .

ن , ( : اساسيات في تصميم التدريس , دار اليازوردي العممية لمنشر والتوزيع , عما9779.سالمة, عبد الحافظ )87
 االردن
: تطبيق نظام  ضمان الجودة التعميمية في تنمية ردرات التفكير االبتكاري وزيادة ?977.الطاىر , ميدي بن احمد,88

 التحصيل الدراسي , اطروحة دكتوراه غير منشورة , جامعة ام القرى , المممكة العربية السعودية . 
دتبارات ومبادئ االحصاء في المجال الرياضي , مطبعة : اال<?@8.عبد الجبار , ريس ناجي ويسطويسي ,احمد ,89

 التعميم العالي , بيداد العراق .
: ضمان مدرجات التعميم العالي في اطار حاجات المجتمع , المنظمة العربية @977.العبيدي ,رسالن جبران ,:8

 لمتربية والثقافة والعموم , بيروت ,لبنان
 

ة الشاممة وامكانية تطبيقيا في التعميم الجامعي المصري , دراسة تحميمية , : الجود@@@8عشيبة , فتحي درويش , .;8
كمية التربية , جامعة حموان , المؤتمر العممي السنوي السابع , لتطوير نظم اعداد المعمم العربي وتريبو مطمع االلفية 

 الثالثة , مصر .
ادتبارات االداء الحركي , دار الفكر العربي لمنشر و : ;@@8.عالوي , محمد حسن و رضوان , محمد نصرا هلل ,>8

 القاىرة , مصر
: اساسيات البحث العممي في التربية والعموم االنسانية , <?@8.عودة , احمد سميمان و ممكاوي, فتحي حسين , =8

 مكتبة المنار , عمان , االردن
تعميمية واالعتماد , دار الفكر العربي ,القاىرة : تطبيق نظام ضمان الجودة ال<977.المراغي , عبد الراضي حسن , <8

 , مصر .
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