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 امللخص
  -لى :البحث إ ىدف
الضرب الساحق بالكرة  أنواعلبعض  داءألاوالعادي في تعمم فن   البطيءالعرض الفيديوي  أسموبيالكشف عن فاعمية استخدام  -1

 .الطائرة 
الضرب الساحق  أنواعلبعض  داءاألوالعادي في تعمم فن  البطيءمن العرض الفيديوي  أسموبيالمقارنة في فاعمية استخدام  -2

 بالكرة الطائرة في االختبار البعدي.
 ماياتي :  الباحثانوقد افترض 

 أنواعلبعض  داءاألائج االختبارين القبمي والبعدي لدى مجموعتي البحث في تعمم فن وجود فروق ذات داللة معنوية بين نت -1
 .بالكرة الطائرة الضرب الساحق 

الضرب الساحق بالكرة الطائرة بين مجموعتي البحث في  أنواعلبعض  داءاألالتوجد  فروق ذات داللة معنوية في تعمم فن  -2
 االختبار البعدي .

ن متتإذ تتتم اختيتتار مجتمتتث البحتتث بالطريقتتة العمديتتة  ،متتتة وطبيعتتة مشتتكمة البحتتث ءالمتتنيج التجريبتتي لما انالباحثتتواستتتخدم       
 ، تد تكونتت متن شتعبتين وىتي ) ىتاما عينة البحث فقت ،الثانية ( جامعة الموصل الدراسية سنةطاب كمية التربية الرياضية  ) ال

وتتم تحقيتق التكتافي بتين المجمتوعتين فتي  ،% ( تتم اختيتارىم عشتوائيا 63)     ( طالبتا أي بنستبة 33وبمغ عدد الطاب )  و(
واستتخدم  ،الضرب الساحق بالكرة الطائرة  أنواعالوزن ( وبعض الصفات البدنية والحركية وبعض و  ،الطول و  ،متغيرات ) العمر 
اسابيث وبواقتث  ( 4لبرنامج التعميمي لمدة )وتم تطبيق ا ،لجمث المعمومات  ) المقابمة الشخصية واالستبيانات ( وسائاا  الباحثان

ولغايتتة  25/3/2313ولممتتدة متتن  ،( دقيقتتة 93زمتتن الوحتتدة التعميميتتة ) ،اذ كتتانوحتتدتين تعميميتتتين استتبوعيا لكتتل مجموعتتة 
 فرع االلعاب الفرقية في كمية التربية الرياضية / جامعة الموصل . في وذلك في قاعة الكرة الطائرة 18/4/2313
 : الوسائل االحصائية اآلتية الباحثانواستخدم 
 وغيتتر المرتبطتتة اختبتتار ) ت( لمعينتتات المرتبطتتةو  ، معامتتل االرتبتتاب البستتيا )بيرستتون(و  ،االنحتتراف المعيتتاري و  ،الوستتا الحستتابي  

 .معامل الصدق الذاتي و  ،النسبة المئوية و  ، متساوية العدد
 : يأتي ما الباحثانواستنتج    
الضترب الستاحق  أنتواعبعتض  داءاألتعمتم فتن  فتي ايجابيتاا  ( تتأثيراا  البطيءو  ،اليب العرض الفيديوي ) العادي سأكان الستخدام  -1

 بالكرة الطائرة .
ثانيتتة التتتي عمتتى المجموعتتة التجريبيتتة ال البطتتيءالفيتتديوي  أستتموب العترضتفتوق المجموعتتة التجريبيتتة الثانيتتة التتتي استتتخدمت  -2

 الضرب الساحق بالكرة الطائرة . أنواعبعض  أداءفي تعمم فن  ءالبطياستخدمت العرض الفيديوي 
 : الباحثانواوصى 
 الضرب الساحق بالكرة الطائرة. أنواعبعض  أداءعند تعمم فن  البطيءالفيديوي  أسموب العرضاستخدام  -1
 ضرورة استخدام الوسائل التعميمية الفيديوية المتنوعة في دروس كمية التربية الرياضية . -2
 في الكرة الطائرة . أخرى اجراء بحوث ودراسات مشابية عمى ميارات  -3
 . أخرى دراسات مشابية عمى العاب رياضية اجراء بحوث و  -4

 الكرة الطائرة -الضرب الساحق  -تعمم فن األداء  -البطيء والعادي - العرض الفيديوي  الكممات المفتاحية:

  3102 –( 65) –العدد  –( 31) –اجمللد  –جملة الرافدين للعلوم الرياضية )نصف سنوية(
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Effectiveness of Using Both Slow and Ordinary Video Displaying on Learning the 

Technique of Performing Some Kinds of Smashing Strokes in Volleyball 

Abdul-Rahman Oday  Saeed Al-Dewachi     Assist. Prof. Dr. Khaled Abdul-Majeed Al-Khateeb 

Abstract 

The study aimed at : 

1. Revealing the effectiveness of using the style of slow and ordinary video displaying on 

learning the technique of performing some kinds of smashing strokes in volleyball . 

2. Making a comparison in the effectiveness of using the style of slow and ordinary video 

displaying on learning the technique of performing some kinds of smashing strokes in 

volleyball in the post-test. 

The researchers have hypothesized the following : 

1. There were significant differences in the results of the pre-test and post-test for both 

research groups in learning the technique of performing some kinds of smashing  

stroke . 

2. There were no moral significant differences in learning the technique of performing 

some kinds of smashing  stroke in volleyball between both research groups in the post-

test. 

3. The researchers have adopted the experimental methodology for its convenience to the 

nature of the research problem . The research community has been selected randomly 

from the second-year students of sport education / Mosul university . The research 

sample includes two groups (e،f) . The number of the students is (30) students as (60%) 

selected randomly . The equivalence between both groups has been achieved in 

variables ( age ، tallness and weight ) ، some physical and motor traits and some kinds 

of smashing strokes in volleyball . The researcher used (personal interview and 

questionnaires ) as means of collecting data . The educational program has applied for 

(4) weeks as two educational units per week for each group . The time of the 

educational unit is (90) minutes for a period starting from 25/3/2013 till 18/4/2013 in 

the  volleyball hall / branch of team games in the college of sport education / Mosul 

university . 

4. The researcher used the following statistical means :Arithmetic mean، standard 

deviation، simple correlation coefficient (Pearson)، t-Test for the correlating and 

uncorelating samples equal in number، percentage ، index of reliabitiy . 

The researcher has concluded the following : 

1. Using the styles of video displaying (slow ، ordinary ) has a positive effect on learning 

the technique of performing some kinds of smashing strokes in volleyball. 

2. The second experimental group that used the style of slow video displaying has the 

superiority compared with the first experimental group in leaning the technique of 

performing some kinds of smashing strokes in volleyball. 

The researcher has recommended the following : 

1. Using the style of slow video displaying in learning the technique of performing some 

kinds of smashing strokes in volleyball. 

2. The need to use the various video educational means in the lessons of college of sport 

education. 

3. Making similar researches and studies on other skills in volleyball. 

4. Making similar researches and studies on other sport skills. 

Keywords: Video Displaying - Slow and Ordinary - Learning the Technique of 

Performing - Smashing Strokes – Volleyball 
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 التعريف بالبحث : -1
 المقدمة واىمية البحث : 1-1
في  ويتميز بالمتغيرات السريعة والتطورات اليائلة ،يعد العصر الذي نعيش فيو عصر العلم والتقنية وعصر المعلوماتية      

االمكر  ،كما يتميز باالنفجار السككاني فيكو ممكا ينكته عنكو اعكداد كبيكرم مكن المتعلمكين  ،المعرفة العلمية والتطبيقات التقنية 
 ،الذي جعل العملية التعليمية تواجو قضايا ميمة في طليعتيا تطوير التعلم واسكتددام التقنيكات التريويكة علكض افضكل وجكو 

 ،م مكن اىكم العمليكات التريويكة التكي تاتكاا الكض التدطكي  العلمكي السكليم لاكي تصكل اىكدافيا وتعد عملية التعلم علض العمكو 
" ويعتمكككد الكككتعلم الارككككي علكككض مكككدب فاعليكككة االسكككالي   ،ممككككن  أسكككلو وىكككي توصكككيل المعلومكككات الكككض المكككتعلم بافضكككل 

الوقكككت الماكككدد ليكككا ممكككادف   ضكككمن دا األالمسكككتددمة فكككي تعلكككيم الميكككارات الاركيكككة للوصكككول الكككض المسكككتوب المقبكككول فكككي 
   . العككاملين فككي مجككال الككتعلم الاركككي الككض الباككل عككن افضككل االسككالي  التعليميككة الاديلككة فككي تاقيكك  ىككد  تعلككم الميككارم"

 ( 1، 2004،الاات   ،)المفتض 
اضكي وتسكاعد المعلكم شكا  الرينيكا تعمكل علكض زيكادم الكدواف  ناكو النمية اىميتيا في المجال الرياضي ألللوسائل التعلياذ      

 ،الوسككائل علكض اسكتلارم الطك   لموضكوع الككتعلم  لمكوتع ،وسككي  مجكاالت الدبكرم للطك   ديكة وظائفكو مكن دك ل تعلكض ت 
كما ان التطور العلمي اضا  الالير مكن وسكائل التعلكيم التكي يمككن االسكتفادم منيكا فكي تييئكة مجكاالت الدبكرم للطك   ، 

ض التنويكك  فككي االسككالي  والطرائكك  الككذي ينككادي بككو دبككرا  الككتعلم الاركككي ىككو الككدعوم الكك العلمككي الاككديلسككلو  "اذ ان األ
 (.17-1999،16)الرومي ،ة " ة والتدريسييالتعليم

الككض درجككة كبيكرم فككي تطككوير  لمارىاااككد المسكتادلات التانولوجيككة الاديلككة التكي يمكككن اسكت دوالعكرض الفيككديوي التعليمكي يعكك   
التغل  علض الالير مما نواجكو مكن  فيي  اذا ااسن االعداد والتدطي  والتقويم لبرامجو فقد ساعد فيو وس ،عملية التعليم 

                                                                                                                                                                                                                            ( 45، 1982 ،)منصورمشك ت وتاديات عصرنا الاالي. 
وبما أن لعبة الارم الطائرم أاد المواد التطبيقية التي تدرس لط   كلية التريية الرياضية وتشمل علض العديد من الميارات 

مراال و ويتاون كل منيا علض  نواعالدراسة علض ميارم الضر  الساا  ب األساسية فمنيا اليجومية والدفاعية وأقتصرت
ن  الرئيسف  التسلسل المنطقي المنظم التاضيري و عدم و  ب  إرتباطا وليقا م  تميارم الضر  الساا  تر  أنواعوالنيائي وا 

ومن  ، ي  المنافس بنقطوالضر  الساا  يؤدي إلض فوز الفر  أنواعولان أي دط  من أي نوع من  درب بقية الميارات األ
ومن ىنا برزت أىمية  ،من ميارم الضر  الساا  بالارم الطائرم المدتلفة نواعليذه األالباالان دتيار ىنا تظير أىمية إ

ئرم  الضر  الساا  بالارم الطا أنواعلبعض  دا األالفيديوي في تعلم فن األسالي  من العرض  إستددام بعض البال في
 اللانية. السنة الدراسية في تعلم الميارم لدب ط   كلية التريية الرياضيةن سلويياأل من ىذين لو أسوالاشف عن أفضل 

 : مشكمة البحث 1-2
ان عملية توصيل المعلومات للمتعلم من د ل المدرس اصبات تعتمد علض االستعانة الوسائل التعليمة والمساعدم   

ومن  ،مد بالدرجة االولض علض الشرح الشفوي والنموذا العملي من المدرس عتيالتقليدي الذي  سلو المدتلفة بدال من األ
 :عن اآلتياالجابة علض التساؤل  الباالانإرتائ ىنا 

الضر  الساا  بالارم  أنواعلبعض  دا األفاعلية في تعلم فن والعادي  البطي العرض الفيديوي  أسلوييىل الستددام  -
 الطائرم .

 اىداف البحث :   1-3
الضر  الساا   أنواعبعض ل دا األوالعادي في تعلم فن   البطي العرض الفيديوي  أسلويياشف عن فاعلية استددام ال -1

 .بالارم الطائرم 
الضر   أنواعلبعض  دا األوالعادي في تعلم فن  البطي من العرض الفيديوي  أسلوييالمقارنة في فاعلية استددام  -2

 بار البعدي.الساا  بالارم الطائرم في االدت
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 فروض البحث : 1-4
لبعض  دا األوجود فروق ذات داللة معنوية بين نتائه االدتبارين القبلي والبعدي لدب مجموعتي البال في تعلم فن  -1

 . بالارم الطائرم  الضر  الساا  أنواع
لطائرم بين مجموعتي البال الضر  الساا  بالارم ا أنواعلبعض  دا األالتوجد  فروق ذات داللة معنوية في تعلم فن  -2

 في االدتبار البعدي .
 : مجاالت البحث 1-5 
 .الدراسية اللانية في كلية التريية الرياضية / جامعة الموصل لسنةالمجال البشري : ط   ا 1-5-1
 .التجرية الرئيس مدم (2013/  4/ 17 ولغاية 2013/ 3/ 3 المدم من ) المجال الزماني: 1-5-2 
المكاني : القاعة الدادلية للارم الطائرم في فرع االلعا  الفرقية  /كلية التريية الرياضية / جامعة الموصل المجال  1-5-3

. 
 :تحديد المصطمحات  1-6
ويطول  المياري  دا تاون فيو سرعة العرض للميارم أبطا من السرعة الاقيقية لأل -: البطيءالعرض الفيديوي  1-6-1

  .لواق زمن العرض عما ىو عليو في ا
دذ من وي  ، المياري  دا لأل نفسيا تاون فيو سرعة العرض ىي السرعة الاقيقية -:العرض الفيديوي العادي  1-6-2

 كما ىو في الواق  . نفسو الاركي دا األزمن  الزمن نفس
 (147 ، 2006،) والي                                                                   

 المشابية :ر النظري والدراسات االطا -2
 االطار النظري :  2-1
 : الوسائل التعميمية 2-1-1

علم وتزوده بدبرم مباشرم كالتي تسكاعده عملية نقل المادم التعليمية للمتتعد الوسائل التعليمية من االدوات التي تسيل         
تجعككل الككدرس االككر فاعليككة وايجابيككة ، اذ يصككب  المككتعلم  لتعليميككةاذ ان اسككتددام الوسككائل ا ،فككي تنميككة مياراتككو الرياضككية 

ال ومشاركًا ايجابيا الض اد كبير ، بعد ان كان مستقب  ، بجان  تبسكي  عمليكة توصكيل المعلومكات اذ ان االسكتعانة و مسؤ 
  مواصكفات بشكل واض  وتصبالاركي  دا األبتلك االدوات يؤدي الض دف  عملية التعلم وتدفيض المدم الزمنية اذ يتالر 

 (10، 1999)الديا  ، الر دقة واتقان. الاركة أ
 التعميمية : مفيوم الوسائل 2-1-2

ق التككدريس فككي الترييككة الرياضككية فضككً  عككن كونيككا عككامً  اتعككد الوسككائل التعليميككة السككمعية والبصككرية طريقككة مككن طككر         
 ( 397، 1989ح ، .) عبد الفتا درب االتعليمية ال  ائطر المساعدًا لزيادم فاعلية 

وتدتلف تسمية الوسائل التعليمية بادت   نوع ووظيفة العمل الذي تقوم بو ككل مؤسسكة أو ىيئكة فتسكمض فكي بعكض األايكان 
أدوات مسككاعدم ، أو تسككمض وسككائل إيضككاح أو وسككائل سككمعية وبصككرية واسكك  اسككتدداميا وااسككيامات التككي تقككدميا فككي 

 ( 8،  1996) بسيم ،  مجال التريية والتعليم .
ويعرفيا ) يونس ( ب نيكا " مجموعكة مكن األجيكزم والمكواد التعليميكة ككاألف م المتارككة )سكينمائية وفيديويكة( والشكفافيات ورسكوم 
توضياية وشرائ  وغيرىا ، يلج  إلييا المدرس فكي عمليكة التكدريس بغيكة تاسكين عمليتكي التعلكيم والكتعلم مكن دك ل تقريك  

 (5،  1992) يونس ، ض ذىن المتعلم ". الميارم المراد تعلميا ال
ويقصككد بالوسككائل التعليميككة فككي مجككال الككتعلم الاركككي ىككي مككا يمكككن اسككتددامو مككن إمكانككات متااككة تسككيم بدرجككة كبيككرم فككي 

تقانيا ) يوسف ،  .(  148،  1984ااتسا  المتعلم للميارم الاركية وا 
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 الوسائل التعميمية وأقساميا : أنواع 2-1-3
 ئل التعميمية:أقسام الوسا

علض الرغم من كلرم وتنوع الوسائل المستددمة لمساعدم العملية التعليمية اال انو من الواج  استددام وسكائل جديكدم ومتطكورم 
تنككادي بيككا الاليككر مككن  التككي اديلككةال فككي ادتيككاره لوسككائل الباالككانلمواابككة التقككدم العلمككي الااصككل، وىككذا مككا اسككتند اليككو 

     ي:ام ىقسالمستددمة التي تقسم إلض ل لة ا الدداليا ضمن االقسام المتعددم لوسائلياالمؤسسات التعليمية 
 الوسائل البصرية: -1

السكاس فكي اسكت م المليكرات، وتتملكل فكي الاليكر مكن الوسكائل منيكا )وسكائل ااسة البصكر فكي ىكذه الوسكيلة يعكد أ ان عنصر
والرسكككوم، والصكككور،   فيكككديو، وجيكككاز عكككرض الشكككرائ ، واللواكككات،العكككرض المدتلفكككة الصكككما  كالسكككينما، والتليفزيكككون، وال
   االلاتروني(.و والنماذا، والملصقات، والرسوم البيانية، وجياز الااس

 الوسائل السمعية: -2
اشكرطة التسكجيل، و ساس في تعيين المليرات المدتلفة التي تتطلك  االسكتجابة ليكا ومنيكا )االذاعكة، تاون ااسة السم  ىي األ

 (.وغيرىا
 الوسائل المدتلطة )السمعية البصرية(: -3

وتعتمككد علككض ااسككتي البصككر والسككم  فككي تككوفير المليككرات المطلككو  االسككتجابة ليككا وتشككتمل علككض الاليككر مككن الوسككائل منيككا 
)اجيكككزم العكككرض المدتلفكككة الناطقكككة، ككككالتليفزيون، والسكككينما، وجيكككاز الفيكككديو، وجيكككاز الصكككور المتارككككة الناطقكككة، واجيكككزم 

 ،) عبكدالمنعم  تروني المتعدد الوسائ ، وغيرىكا(.  االلاو ائ  المصاوبة بتسجي ت صوتية وتعليقات، وجياز الااسالشر 
1999 ، 99-100 ) 
 ميارة الضرب الساحق: 2-1-4

ىو عبارم عن ضر  الارم باادب اليدين بقوم لتعديتيا بالاامل فكوق الشكبكة وتوجييكا الكض ملعك  الفريك  المضكاد بطريقكة      
 قانوينة .

تصكعي  اسكتقبال الاكرم  ن اليد  من الضر  السكاا  فكي لعبكة الاكرم الطكائرم ىكو الاصكول علكض نقطكة مكن نقكا  المبكارام اوإ
 من قبل الفري  الدصم .

 الضر  الساا  بالارم الطائرم : أنواع
 و العالي الضرب الساحق المواج -1
 الضرب الساحق القصير ) الخطافي ( -2
 بتغيير االتجاه  الضرب الساحق -3
 الضرب الساحق القصير بالخداع  -4
 الضرب الساحق السريث البعيد من العداء  -5
 (125 ، 2008 ،البنا  )                             احق من الخا الخمفيالضرب الس -6
 الدراسات المشابية : 2-2
 ( : بعنوان 2332دراسة عمي ) 2-2-1 

 " ميمية لجياز )الفيديو( في تنمية بعض الصفات البدنية والميارية األساسية بكرة الطاولة" أثر أاستخدام الوسيمة التع
لكر اسكتددام الوسكيلة التعليميكة لجيكاز )الفيكديو( فكي تنميكة بعكض الصكفات البدنيكة ىدفت الدراسة الكض الاشكف عكن أ          

ادي الشكييد سكيرو  الرياضكي للشكبا  بككرم الطاولكة نك إذ شملت عينة البال من العبي ،والميارية االساسية بكرم الطاولة
قسكمت العينكة إلكض مجمكوعتين األولكض تجريبيكة تتلقكض فكي  ،( العبكًا فكي ماافظكة نينكوب 15( من أصكل )6والبالغ عددىم )

فككي بشككرح الوسككيلة التعليميككة بككل تات جموعككة اللانيككة )الضككابطة( لككم تتلكك بينمككا الم ،ألنككا  تككدريبيا الوسككيلة التعليمية)الفيككديو(



 ............فاعليت استخذام أسلوبي العرض الفيذيوي البطيء والعادي يف تعلن

241 

 

وبعكض  ،العمكرو  ،الكوزن و  ،وعرض الاركات من قبل المدر . بعد أن تم التاافؤ بين المجمكوعتين  فكي المتغيكرات: الطكول
الوسكككائل اآلتيكككة فكككي معالجكككة البيانكككات )الوسككك  الاسكككابي  الباالكككاناسكككتددم ايكككل  ،العناصكككر البدنيكككة والاركيكككة المدتكككارم

 واالنارا  المعياري وادتبار ت(
نتككائه إلككض أن اسككتددام الوسككيلة التعليميككة )الفيككديو( ذو فاعليككة وتكك لير ايجككابي فككي تطككوير بعككض الصككفات البدنيككة وأسككفرت ال 

  والميارية ل عبي شبا  سيرو  الرياضي بكرم الطاولة .
باستددام الوسيلة التعليمية )الفيديو( في تدري  فرق الشبا  لتطوير الصفات البدنية والميارية  الباالوأوصض  -

 (   144 ، 2002،الساسية ل عبي كرم الطاولة قيد البال .           )عليا
 البحث إجراءات -3
 منيج البحث : 3-1 

 متو وطبيعة مشكلة البال . ستددم المنيه التجريبي لم إ تم    
 -مجتمث البحث وعينتو : 3-2      

جامعة الموصل  –ية اللانية في كلية التريية الرياضية ادتيار مجتم  البال بالطريقة العمدية من طلبة السنة الدراس تم    
د  ،ا  ،   ،يمللون الشع  ) أ  ،( طالبا 200( الفصل الدراسي اللاني والبالغ عددىم )2013 -2012للعام الدراسي )

د عدد استبعا( طالبا تم 52و( والبالغ عددىم ) ،)ىك تي أما عينة البال فقد تاونت من شعب ،  (  ،ز ،ح  ،و ،ىك  ،
ىم م  افراد العينة فض  عن الط   الراسبين والعبي منتد  كلية التريية الرياضية بالارم من الط   لعدم تاافؤ 

( طالبا 30فراد العينة )النيائي ألوييذا فقد اصب   العدد  ،طالبا (22بين وعددىم )ئالطائرم والعبي االندية والط   الغا
لال ( طالبا لال 15عن طري  القرعة ويواق  ) صلي وتم توزيعيم الض مجموعتيناال% ( من المجتم  60)مئوية وينسبة 
   .مجموعة

 وعدد أفراد العينةمجموعتي البحث التجريبيتين يبين  (1)رقم الجدول
 أفراد العينة عدد    لمستبعدينا   ا العدد الكمي     الشعب     المجاميث

 15 11 26 و التجريبية االولض المجموعة
 15 11 26 كككى التجريبية اللانية لمجموعةا

) تصميم المجموعات المتاافئة  التصميم التجريبي الذي يطل  عليو الباالاناستددم    -التصميم التجريبي : 3-3 
                                                 ( يوض  ذلك    1والشكل ) ، الدتيار ذات الم اظة القبلية والبعدية (شوائيةالع
 ( 232 ،1999 ،رات   ،ع وي ) 

 تغيرالم          القبمي االختبار المجموعات
 البعدي االختبار المستقل

موعة المج    
 التجريبية االولض

الضر  الساا   أنواعلبعض  دا ألا  افن 
 بالارم الطائرم للمجموعة االولض

ض العر      
 عاديالفيديوي ال

الضر   عأنوا لبعض األدا         
للمجموعة  الساا  بالارم الطائرم
 االولض

جموعة ال   الم
 التجريبية اللانية

الضر  الساا   أنواعلبعض  دا ألا  افن 
 للمجموعة اللانية بالارم الطائرم

العرض       
 بطضالفيديوي لا

الضر   أنواعلبعض   األدا      
للمجموعة الساا  بالارم الطائرم 
 اللانية

 ( يوضح التصميم التجريبي 1)رقم الشكل 
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 -وسائل جمث البيانات: 3-4
 المقابات الشخصية   3-4-1
 االستبيانات  3-4-2
 القياسات واالختبارات    3-4-3
 الماحظة العممية المباشرة 3-4-4
م الطائرم تم إجرا  عدد من المقاب ت م  ذوي االدتصاص في مجال التعلم الاركي والار  -المقابات الشخصية : 3-4-1

(  يوضكك  معرفككة كيفيككة تطبيكك  البككرامه التعليميككة ومككدب صكك ايتو لعينككة الباككل وتاديككد أوقككات كككل تمككرين  4الملاكك  ) 
فض  عن مدم التجرية الرئيسة ، وقكد تكم االدكذ بكهرائيم العلميكة السكديدم  ،ومدب م  مة كل تمرين وتسلسلو لعينة البال 

 القيام بو فكرم عما يج   الباالان، وأصب  لدب 
 -:االستبيانات 3-4-2
))استمارة االستبيان الخاصة لبيان رأي المختصين لمتعرف عمى مدى صاحية االستمارة المعدة  لتحديد  -: 3-4-2-1

  بالكرة الطائرة((الضرب الساحق نوع 
ن فككي مجككال ) الكككتعلم ( وتككم عرضككيا علكككض عككدد مككن السككادم الدبككرا  والمدتصككي 1الملاكك  )  ،تككم إعككداد اسككتمارم االسككتبيان 

( لبيكان رأييكم فكي مكدب صك اية االسكتمارم المعكدم الدتيكار نكوع الضكر  السكاا   4والارم الطائرم ( الملاك  )  ،الاركي 
 را  المدتصكينآمكن ( فك الر %75علض نسبة اتفكاق بلغكت ) الباالانوبعد جم  آرا  المدتصين اصل  ،المناس  للعينة 

   .(2والموضاة في الجدول)
يبين النسبة المئوية التفاق الخبراء والمختصين حول تحديد نوع الضرب الساحق المناسب وتقويم فن  (2) رقم وللجدا

 وأنواعلميارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة ب داءاأل
 االتفاق % نسبة  لمتفقيندد ع     دد المختصين الكميع  ع الضرب الساحق أنواع

 100 9 9 العالي الضرب الساحق المواجو
 88.88 8 9 الضرب الساحق القصير
 88.88 8 9 الضرب الساحق بتغيير االتجاه
 88.88 8 9 الضرب الساحق القصير  بالخداع

 
 داءاستبيان الستطاع رأي المختصين لمتعرف عمى مدى صاحية االستمارة المعدة لتقويم فن األ )) -: 3-4-2-2

 لميارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة (( .
)الكككتعلم  ( وتككم عرضككيا علكككض عككدد مككن السككادم الدبككرا  والمدتصككين فككي مجككال  2الملاكك  )  ،تككم إعككداد اسككتمارم االسككتبيان 

لميكارم الضكر   دا ( لبيان رأييم في مدب ص اية االستمارم المعدم لتقكويم فكن األ 4والارم الطائرم ( الملا  )  ،الاركي 
 كل قسم من أقسام البنا  الظاىري للاركةم  تاديد درجة  ،الساا  بالارم الطائرم 

نوع من أنواع الضر  الساا  من ) القسم النيائي ( علض أن تاون الدرجة الالية لال  ،القسم الرئيس  ،) القسم التاضيري  
 .%( ف الر75( درجات واس  النسبة المئوية التفاق آرا  الدبرا  والمدتصين والبالغة ) 10
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 (3الجدول )
نسبة المئوية التفاق الخبراء والمختصين حول توزيث الدرجات الخاصة بفن األداء لكل قسم والنواع الضرب الساحق بالكرة يبين ال

 الطائرة
 درجات التقويم        

 أنواع الضرب الساحق   
 درجة القسم                   
 التحضيري    

درجة القسم         
 الرئيس

درجة  القسم  
 النيائي

 مجموعا  ل
10      

 10 2 4 4 الضرب الساحق المواجو العالي
 10 2 5 3 الضرب الساحق بتغيير االتجاه
 10 2 4 4 الضرب الساحق القصير
 10 2 5 3 الضرب الساحق القصير بالخداع

يثرة فتي )استمارة االستبيان الخاصة الستطاع رأي المختصين لتحديد اىم الصفات البدنية والحركية المت -: 3-4-2-3
( وتككم توزيعيككا علككض السككادم 3اسككتمارم اسككتبيان الملاك  ) تككم ا عككدادالضتترب الستتاحق بتتالكرة الطتتائرة ((. أنتتواعتعمتتم بعتتض 

( وذلك لتاديد اىم الصكفات البدنيكة والاركيكة  4الارم الطائرم ( ملا  )  ،الدبرا  والمدتصين  في مجال )التعلم الاركي 
عتي الضككر  السكاا  بكالارم الطكائرم لغككرض اجكرا  التاكافؤ بكين مجمككو  أنكواعلكبعض  دا األتعلككم فكن فكي وادتباراتيكا المكولرم 
 دا األعلكض ادتيكار الصكفات البدنيكة والاركيكة المكولرم فكي تعلكم فكن تف  معظم السكادم المدتصكين اذ إ ،البال التجريبيتين 

 البااككللككوم وأدككرون ( ))الككض انككو علككض %( فككاالر اذ يشككير ) ب75وينسككبة )الضككر  السككاا  بككالارم الطككائرم  أنككواعلككبعض 
 ( . 126، 1983، فاالر من ارا  الدبرا  (( )بلوم ادرون   %(75الاصول علض نسبة اتفاق )

 (4الجدول )
 أنواعلبعض  داءاأليبين النسبة المئوية التفاق المختصين الخبراء حول تحديد أىم الصفات البدنية والحركية الميثرة في تعمم فن 

 حق بالكرة الطائرةالضرب السا

ات البدنية فالص  ت 
دد الكمي الع   ال االختبارت البدنية والحركية والحركية

نسبة                     متفقينال   ال لمختصين
 االتفاق %

  
 88.88 8 9 السارجنت ( .قفز العمودي من اللبات )ال االنفجارية لمرجمين القوة   1

قوة االنفجارية ال  2  222
 اعينلمذر 

    غم ( ألبعد800زنة ) طبية كرمرمي 
 88.88 8 9 الضارية . اعر بالذ مسافة       

الستجابة سرعة ا         3 
 لمرجمين                      الحركية

 باتباع الاركية االستجابة سرعة ادتبار
 77.77 7 9 اللون . باتجاه ) م 4،5( لجري  االشارم

 مرونة العمود الفقري  4 
  الاائ  امام الفقري  العمود مرونة بارتاد
 من المرونة وتقاس للدلف التقوسيبدا و 

 الذقن . الض الاائ 
9 8 88.88 

        
 مرونة المنكبين 5

وتقاس  ،بار مرونة المنكبين ادت     
                          المرونة من 

اتض العارضة الم مسة للسط   االرض
 السفلي من المسطرم .

9 7 77.77 

        
 100 9 9 االبعاد. المدتلف المكوكي الجري  دتبارا الرشاقة  6
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 -التكافي بين مجاميث البحث :3-5
قكل فيمكا يتعلك  بكالمتغيرات التكي ليكا ع قكة بالباكل (( )فكان تاكوين مجموعكات متاافئكة فكي األ الباالكان))ينبغي علكض        

لضكب  المتغيكرات باسكتددام مجموعتي الباكل التجكريبيتين قي  التاافؤ بين لذا تمت عملية تا ،(  398 ، 1984 ،دالين 
 لمجمكوعتي الباكل التجكريبيتينوىي تعد بملابكة قيكاس قبلكي  ،(  Anova One Wayادتبار تاليل التباين باتجاه وااد )

  -تية :وشملت عملية التاافؤ المتغيرات اآل ،
 .بالسنة  التكافي بالعمر الزمني مقاساا  3-5-1 
 بالسنتمتر . التكافي بالطول مقاساا  3-5-2
 بالكيموغرام . التكافي بالكتمة مقاسةا  3-5-3
 التكافي في الصفات البدنية والحركية . 3-5-4
 ( يبين ذلك .5والجدول ) . الضرب الساحق بالكرة الطائرة أنواعالفني لبعض  داءاألالتكافي في  3-5-5

 ( 5 ) رقم دول التكافيجال
 بالكرة الطائرة الضرب الساحق نواعأل و  والحركية المياقة البدنية والوزن ولصفات والطوللمتغيرات العمر بة المحسو(t)  يبين قيمة

 المعالم االحصائية
 
 المتغيرات

 t قيم          المجموعة التجريبية الثانية المجموعة التجريبية االولى
 سوبةالمح

 ع س ع س
 3،149 1.2459 22.133 1.2371 22.233 العمر
 3،335 4.9952 174.666 5.3395 176.666 الطول
 3،816 4.9233 69.933 4.2235 67.533 الوزن 

 3،388 4.4185 38.666 4.1693 39.333 القوة االنفجارية لمرجمين
 3.123 3.1369 6.833 3.1162 6.836 القوة االنفجارية لمذراعين
 3،362 3.3863 156.666 3.5186 155.333 السرعة الحركية
 3،386 3771. 9.283 3838. 9.283 الرشاقة

 3،322 3.3836 59.333 3.2993 59.233 مرونة العمود الفقري 
 3،516 3.9943 38.666 3.7161 43.666 مرونة المنكبين

 3،126 3518. 3.133 7367. 3.433 الضرب الساحق المواجو العالي
 1،653 7988. 3.733 9611. 4.266 الضرب الساحق القصير
 2 4879. 3.333 7432. 3.866 الضرب الساحق بتغيير االتجاه
 3،182 7432. 3.466 6546. 4.333 الضرب الساحق القصير بالخداع

 2.05= ( 28ارية ) ( ودرجة0.05) ≥معنوي عند نسبة دطا 
 -التجارب االستطاعية : 3-7

 -:اآلتيعية علض ط   من دارا عينة البال وكباجرا  عدد من التجار  االستط  الباالانقام        
 -: (التجربة االستطاعية االولى ) التجربة لاستطاعية الخاصة باالختبارات البدنية والحركية 3-7-1

( طك   وذلكك فكي 10باجرا  التجرية االستط عية الداصة باالدتبارات البدنية والاركية علض عينة مكونة من ) الباالانقام 
 ( .2013/  2/  20- 19) انل لا  واالريعا  والموافقال ييوم
  -ولض ىو :اليد  من التجرية االستط عية األوكان 
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 من مدب م ئمة ووضوح تعليمات ادتبارات عينة البال الت اد -1
 االدتبارات المدتارم في البال دا من التسلسل المنطقي أل الت اد -2
 ل المساعد لتنفيذ القياسات واالدتبارات من قدرم وامكانية فري  العم الت اد -3
 مدب ص اية االجيزم واالدوات المستددمة في االدتبارات  -4
 اسا  الوقت ال زم لتنفيذ االدتبارات  -5
 -التجربة االستطاعية الثانية )التجربة االستطاعية لمبرنامتج التعميمي (: 3-7-2 
(  2013/  3/  20-19االريعا  والدميس ) يتعليمية المقتراة ، وذلك يومتم إجرا  التجرية االستط عية للبرنامه ال  

 اللانية بكلية التريية الرياضية  . سنة الدراسية( ط   من ال10علض عينة من مجتم  البال والمتاونة من )
 -:رض من ىذه التجرية االستط عية ىووكان الغ

، وأجزا  الوادم التعليمية ومدب إمكانية تنفيذىا في ة كً  علض ادام األسالي  المقترامن مدب ص اية استددا الت اد -1
 الجز  التعليمي . السيَماأجزا  الدرس و 

مكانية تنفيذة أوقات أجزا  الوادات التعليمية وللبرنامجين التعليميين من مدب م ئم الت اد -2  ا .مييوا 
 عليمية .ادتبار ص اية وكفاية األدوات المستددمة في الوادات الت -3
 التعر  علض الصعوبات المتوقعة في التنفيذ ووض  الالول المناسبة ليا . -4
 البرنامج التعميمي  3-8

 ( و 1992 ،( و) يونس 1987 ،بعد االط ع علض المصادر العلمية ) علمان 
اددال ىذا البرنامه م   ن من العرض الفيديوي وقد تمأسلوييتم وض  برنامجين تعليميين باستددام  ( . 2004 ،) السويدي 

ذوي الدبكرم  بعكد القيكام بالمقكاب ت الشدصكية مك و  ،المنيه المقرر للاليكة فكي تعلكم ميكارم الضكر  السكاا  بكالارم الطكائرم 
 ( . البطي ( تم إجرا  بعض التعدي ت وتاديد مدم العرض الفيديوي  ) العادي و 4واالدتصاص الملا )

 -لتعميميين :الخطة الزمنية لمبرنامجين ا 3-8-1
سكبوع الوااككد ، فكي األ واكدات تعليميككة( 3)، بواقك   ( اسككابي 4( واكدم تعليميككة علكض مكدب )24تعليمككي مكن )البرنكامه التاكون 

 :اآلتي( دقيقة موزعة علض االقسام وك90ومدم كل وادم تعليمية )
 :اآلتي( دقيقة موزعة ك65القسم الرئيس ) ،( دقيقة 15القسم االعدادي ) -
 ( دقيقة .10تعليمي )النشا  ال 
 ( دقيقة .55النشا  التطبيقي ) 
 ( دقائ  .10القسم الدتامي ) -
 -االختبارات القبمية والبعدية  : 3-9

 -تي:رات البال المدتارم علض الناو اآلتم إجرا  االدتبارات القبلية والبعدية لمتغي
 -:االختبارات القبمية  3-9-1          

ولمجموعتي تم إجرا  االدتبارات القبلية للميارات األساسية والعناصر البدنية والاركية ، م ( 2013/  3/  13-4خ )بتاري
 .البال 
 :االختبارات البعدية  3-9-2         
 م ( ولمجموعتي البال . 2013/  4/  25اية )م ( تم إجرا  االدتبارات البعدية ،ولغ22/4/2013بتاريخ )
 -الوسائل اإلحصائية : 3-13        

 -الذي تضمن الوسائل اآلتية :  SPSSالبرنامه اااصائي  الباالاناستددم 
 الوس  الاسابي. -1
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 االنارا  المعياري. -2
 معامل االرتبا  البسي  )بيرسون(. -3
 .للعينات المرتبطة وغير المرتبطة متساوية العدد  ادتبار )ت(  -4
 ( 160-115،  1990مام ، وادران ، )اا     معامل الصدق الذاتي  -5
 عرض النتائج ومناقشتيا  -4
 عرض النتائج  4-1
ة التجريبيتة بين االختبارين القبمي والبعدي الختبارات الضرب الساحق ولممجموعت فرق عرض النتائج الخاصة بال 4-1-1

 االولى
الساحق بالكرة الطائرة الضرب  عأنوايبين االوساب الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم ) ت ( المحسوبة لبعض ( 6)  رقم الجدول

 ولممجموعة التجريبية االولى 

 2،14( = 14= 1-15)  (  ودرجة ارية0.05) ≥*قيمة ) ت ( الجدولية عند نسبة دطا   
الضككر   أنككواعلجميكك    دا األفككن  القبلككي والبعككدي فككي يندتبككار ( وجككود فككروق معنويككة بككين نتككائه اال 5يتبككين مككن الجككدول ) 

اذا  ،الفيكديوي العكادي (  أسكلو  العكرضالساا  بالارم الطائرم قيد الدراسة  للمجموعة التجريبية االولض والتي اسكتددمت )
   بلغت قيم )ت ( الماسوبة علض التوالي

 ≥( عنكككد نسكككبة دطكككا 2.14ت ( الجدوليكككة والبالغكككة )وىكككي اابكككر مكككن قيمكككة )(   6.008 – 7.765 – 4.409 – 5.292)
 وىذا ياق  الفرض االول . ،(  14=1-15( ودرجة ارية ) 0.05)
بين االختبارين القبمي والبعدي الختبارات الضرب الساحق ولممجموعة  لفروق النتائج الخاصة باعرض   4-1-2

 التجريبية الثانية 
الضرب الساحق بالكرة الطائرة  أنواعت المعيارية وقيم ) ت ( المحسوبة لبعض يبين االوساب الحسابية واالنحرافا(7)رقم الجدول 

 ولممجموعة التجريبية الثانية

 2،14( = 14= 1-15(  ودرجة ارية ) 0.05) ≥*قيمة ) ت ( الجدولية عند نسبة دطا

قيمة )ت(  االختبار البعدي االختبار القبمي الضرب الساحق أنواع ت
 ع + -س ع + -س المحسوبة

 *5.292 0.617 5.333 0.755 4 العالي الضرب الساحق المواجو 1
 *4.409 0.632 5.400 0.915 4.133 الضرب الساحق القصير 2
 *7.765 0.639 5.533 0.556 3.833 الضرب الساحق بتغيير االتجاه 3

ضرب الساحق القصير  ال 4
 *6.008 0.507 5.400 0.639 4.133 بالخداع

قيمة )ت(  االختبار البعدي االختبار القبمي أنواع الضرب الساحق ت
 ع + -س ع + -س المحسوبة

الضرب الساحق المواجو  1
 6.831 0.845 6 0.755 4 العالي

 5.421 0.833 5.866 0.915 4.133 القصير الضرب الساحق 2
 8.293 0.845 6 0.556 3.833 الضرب الساحق بتغيير االتجاه 3

الضرب الساحق القصير   4
 7.112 1.055 6.400 0.639 4.133 بالخداع
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الضكر  السكاا   أنكواعلجمي    دا األفن  د فروق معنوية بين نتائه االدتبار القبلي والبعدي في( وجو  6يتبين من الجدول ) 
اذا بلغككت  ،الفيكديوي العكادي (  أسككلو  العكرضبكالارم الطكائرم قيكد الدراسكة  للمجموعككة التجريبيكة االولكض والتكي اسكتددمت )

 قيم )ت ( الماسوبة علض التوالي
  ≥( عنكد نسكبة دطكا 2.14(  وىي اابر من قيمة )ت ( الجدولية والبالغكة )  7.112 – 8.293 – 5.421 – 6.831)  

 وىذا ياق  الفرض االول . ،( 14=1-15( ودرجة ارية ) 0.05)
بين االختبارين القبمي والبعدي الختبارات الضرب الساحق ولممجموعتين  فروق مناقشة النتائج الخاصة بال 4-1-3

  التجريبيتين االولى والثانية
زاد مكن اماسكيم ودافعيكتيم ورغبكتيم  البطي و العادي و  سلوييباستددام العرض الفيديوي   ه النتائه الض انىذ الباالانويعزو 

عامل الملل عنيم ويل فييم روح المشاركة الفعالة  ذلك يعدكان يعتبر عامل مشوق للدرس وادب  اذ دا األل ستمرار في 
سكاا   بشككل ايجكابي وفعكال" إذ إن االىتمكام بزيكادم الماكاوالت التاراريكة وتزويكد الضكر  ال أنكواعوانعككس ذلكك علكض تعلكم 

يسكككاعد المبتككدئين علكككض تعلكككم  دا األالمككتعلم ب نمكككا  مدتلفككة مكككن التغذيككة الراجعكككة وااللتككزام والاكككل والتشككجي  والتنويككك  فككي 
  united state professional associater ، 1984 ، 124 )" )وااتسا  الميارات األساسية

الفيكديوي العكادي فكي الواقك    سكلو  العكرضف ،الفيكديوي مزايكا داصكة وايجابيكات  ض ذلك فان لال نوع من النكوعين للعكرضعل
( الكض Denisواشكار) ،يعطي  للمتعلم صورم اقيقية للميارم وتفاصيليا متااملة مسلسكلة اسك  تسلسكليا المنطقكي الدائيكا 

وفر للمككتعلم الدبككرات القريبككة مككن الدبككرات الواقعيككة وفييككا يمكككن توجيككو نظككر المككتعلم ان شككري  الفيككديو بالسككرعة العاديككة يكك
كما انيا تعمل علض تنمية قدرات المتعلم وتساعد علض تاسين ادائكو وتجعلكو  ،الجيد  المياري  دا للمتطلبات االساسية  لأل

 (  Denis 30-16، 1989،)االر ايجابية ألنا  عملية التعلم ،
ايكل البتكت نتائجكو أن شكري  الفيكديو بالسكرعة االعتياديكة  ( kinffin ،1989الدراسكة الااليكة مك  نتكائه دراسكة )وتتفك  نتكائه 

 وسيلة فعالة في عملية التعلم .
التسلسكل للمرااكل لاونو يعطكي تفاصكيل الارككة بكدقائقيا و اركة كام  لليعطي تصورا  البطي يوي الفيد أسلو  العرضأما ) 

ن لكو ألكر فكي ئكة ككاالبطي يارم واادت نتائه دراسكة الضكيراوي )علكض ان عكرض شكري  الفيكديو بالسكرعة الم دا الاركية أل
      . تاسين عملية التعلم(

 ( 13 ، 1999،الدي   ،) الضيراوي   
لكرة الطتتائرة ولممجموعتتات الضتترب الستتاحق بتتا أنتتواععتترض النتتتائج الخاصتتة لمفتتروق بتتين االختبتتار البعتتدي لتتبعض  4-2

 نيتالتجريب
يبين االوساب الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم ) ت ( المحسوبة ولممجموعتين التجريبيتين في االختبار  ( 8)  رقم الجدول

 الضرب الساحق بالكرة الطائرة أنواعالبعدي لبعض 

 
 المتغيرات

)ت(  قيمة  بعدي التجريبية اللانية بعدي المجموعة االولض
 اسوبةمال

 ع + -س ع + -س
 *2.230 0.845 6 0.617 5.333 الضرب الساحق المواجو العالي
 1.606 0.833 5.866 0.632 5.400 الضرب الساحق القصير
 *2.824 0.845 6 0.639 5.533 الضرب الساحق بتغيير االتجاه
 *2.958 1.055 6.400 0.507 5.420 الضرب الساحق القصير  بالخداع

 2،05( = 2-30(  ودرجة ارية )0.05) ≥ نسبة دطا*قيمة ) ت ( الجدولية عند     
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( وجكود فكروق معنويكة بكين المجمكوعتين التجكريبيتين فكي األدا  الفنكي لكبعض أنكواع الضكر  السكاا  7يتبين من الجدول )    
ر الضكر  السككاا  القصككي، و الضكر  السككاا  بتغييكر االتجككاه ، و بكالارم الطككائرم االتيكة ) الضككر  السكاا  المواجككو العككالي 

 ( . 2.958 – 2.824 – 2.230)                              بالدداع ( اذا كانت قيم )ت( الماسوبة علض التوالي
  -: مناقشة نتائج االختبارات البعدية لبعض انواع الضرب الساحق بالكرة الطائرة 4-2-1

ن التجكريبيتين قكد اققكت تطكورًا نسكبيًا قياسكًا ( يتبكين أن المجمكوعتي7من د ل ما تم عرضو وتاليلكو مكن نتكائه فكي الجكداول )
بنتكائه االدتبكارات القبليكة ، ولاكن مكن الم اكل أن المجموعككة التجريبيكة اللانيكة التكي اسكتددمت )اسكلو  العكرض الفيككديوي 

 ميارات قيد الدراسة. بذلك ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة .الفي  اً البطي( كانت االفضل تطور 
زو الباال سكب  ىكذا التفكوق للعكرض الفيكديوي البطكي قكد جكذ  الطك   للكدرس لمكا شكاىدوه مكن دك ل العكرض الفيكديوي ويع
الكض ان أسكلو  العكرض الفيكديوي اذ سب  ىذا التفوق يعود وما يشملو من عروض وماتوب تعليمي لشرح الميارم،  بطيال

ويساعد ذلك المتعلمين علكض م اظكة ككل  ،كية ألدا  الميارم يعطي تصورا لتتاب  الاركة والتسلسل للمراال الار  البطي 
وقد ااد ذلك ماأشار اليو عبدالاميد )الكض أن أسكلو   ،مرالة من مراال األدا  التي يصع  م اظتيا وتامليا وفاصيا 

 يؤدي الض سرعة ااتسا  الميارم ويعطي فرصة أابر للتعلم(  البطي العرض بالسرعة 
 (  217-4 ،1979 ،) عبدالاميد 

يساعد علكض للدرس و  متفاعل الط   وتشويقييزيد من  ويتسلسل المراال الاركيةتارار العرض والمشاىدم أالر من مرم وان 
 البطكي الفيكديوي  أسكلو  العكرضومكن ىنكا فكان استيعا  الاركة وفيميا وياافل علض شكل الارككة لفتكرم زمنيكة أطكول ، 

في تاوين صورم راسدة فكي العقكل ر من العرض الفيديوي العادي ايل يتي  تارا للمتعلمإذ يعمل علض تاوين روية اوس  
 وتتف  ىذه النتيجة م  ما دا األان العرض يزيد من دافعية المتعلم ويساعد علض االبتاار في  الذي سيتم وكما دا األعن 

وكككذلك تاككرار  ،ن فيمككو ذكككره غبريككال فككي ان التوقككف عنككد أي موقككف تعليمككي يتطلكك  توضككي  مايصككع  علككض المتعلمككي
 (214-1997،212)غبريال ، لرلية التعلم ويجعليا باقية األالموقف االر من مرم يسيل عم

                                                   : االستنتاجات والتوصيات -5
 االستنتاجات :  5-1
الضككر   أنككواعبعككض  دا األتعلككم فككن  فككي ايجابيككاً   ليراً ( تكك البطككي  ،سككالي  العككرض الفيككديوي ) العككادي أسككتددام كككان ا -1

 .ولمجموعتي البال الساا  بالارم الطائرم 
علكض المجموعكة التجريبيكة االولكض فكي  البطي الفيديوي  أسلو  العرضالتي استددمت المجموعة التجريبية اللانية  تتفوق -2

 . دتبار البعديفي اال الضر  الساا  بالارم الطائرم أنواعبعض  أدا تعلم فن 
 التوصيات : 5-2
 الضر  الساا  بالارم الطائرم. أنواعبعض  أدا عند تعلم فن  البطي الفيديوي  أسلو  العرضاستددام  -1
 ضرورم استددام الوسائل التعليمية الفيديوية المتنوعة في دروس كلية التريية الرياضية . -2
 . أدرب وعلض العا   في الارم الطائرم أدرب اجرا  باول ودراسات مشابية علض ميارات  -3

 المصادر
 ، دار الاكمة للطباعة والنشر، بغداد، العراق.”التقويم والقياس”( 1990اامام، مصطفض مامود وآدران ) .1
، رسككالة  "اثتتر استتتخدام بعتتض األدوات المستتاعدة فتتي ميتتارة التصتتويب بكتترة الستتمة"( : 1996بسككيم، جمككال شكككري ) .2

 كلية التريية الرياضية، جامعة الموصلماجستير غير منشورم ، 
، ترجمة دمحم آمين المفتي وادكرون ، دار تقييم تعمم الطالب التجمعي والتكويني" (: "1983وادرون ) ،بلوم ، بنيامين  .3

 مااروىيني ، القاىرم .
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رات التتنس االرضتي : "تاثير استتخدام جيتاز مقتتري فتي اكتستاب تعمتم بعتض الميتا ( 1999الديا  ، علي دمحم عبد الكرزاق )  .4
 " رسالة ماجستير غير منشورم كلية التريية الرياضية ، جامعة بغداداالساسية 

: "اثر برنامج االلعاب الصغيرة والقصص الحركيتة فتي بعتض القتدرات البدنيتة والحركيتة (  1999جاسم دمحم نكايف )  ،الرومي  .5
 جامعة الموصل . ،الرياضية  كلية التريية ،غير منشورم اطرواة دكتورام  ،" الطفال الرياض

 العراق ،جامعة الموصل  ،دار ابن االلير للطباعة والنشر  ،( : " الارم الطائرم " 2008ليل دمحم ) ،البنا  .6
التكدري  الكذىني المباشكر وغيكر المباشكر فكي تطكوير بعكض النكوااي  أسلويي))الر  استددام (:  2004اامد اامد )  ،السويدي  .7

 جامعة الموصل . ،بالارم الطائككرم(( اطرواة دكتوراه غير منشورم كلية التريية الرياضية المعرفية و الميارية 
" تاثير استخدام المعرفة الفورية عمى تعمم ميارات الكرة الطائرة والعتاب القتوى (: 1999عبدالاميد ) ،الدي  ،دمحم ،الضيراوي  .8
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة الموصل         
 كمية التربية الرياضية /الدراسات العميا

 (1الممحق )
استبيان الستطاع رأي المختصين لمتعرف عمى مدى صاحية االستمارة المعدة الختيار نوع  الضرب الساحق المناسب 

 لمعينة 
 . المحترم االستاذ الفاضل ......................................................      
والعتادي  البطيءالعرض الفيديوي  أسموبيدراسة مقارنة في  فاعمية استخدام إجرا  البال الموسوم ) الباالانيروم        

الدراسككية اللانيككة فككي كليككة الترييككة الرياضككية  المرالككة( علككض طكك    الضتترب الستتاحق أنتتواعلتتبعض  داءاألفتتي تعمتتم فتتن 
الضر  الساا  المناس  لللعينكة ونظكرا لمكا تتمتعكون بكو مكن دبكرم  ودرايكة فكي مجكال /جامعة الموصل وبغية ادتيار نوع 

 االدتصاص والبال العلمي.
  -يرجض تفضلام بما ياتي :

وادتيار نكوع الضكر  السكاا  المناسك  ليكذه العينكة وذلكك بوضك  ع مكة  نواع( تاديد مدب ص اية ىذه االستمارم ليذه األ1
( امام الضر  الساا  ال ). مناس  لمستوب العينة 

 االسم الثاثي : 
 المقب العممي : 

 تاريخ الحصول عميو :
               :                     مكان العمل   
 التوقيث :

 الباحثان                                                            
                                   سعيد عبدالرحمن عديالسيد                خالد عبدالمجيد عبدالحميدا.م.د                       

 

 اختيار نوع الضرب الساحق المناسب لمعينة أنواع الضرب الساحق ت

  الض  الضر  الساا  المواجو العالي     1
  ا  بتغيير االتجاهال    الضر  السا 2
  الساا  القصير ال     الضر  3
    القصير بالدداعلسااالضر  ا  4
  الساا  السري  البعيد عن العدا  ا      الضر  5
  الساا  من الد  الدلفيا       الضر   6



 ............فاعليت استخذام أسلوبي العرض الفيذيوي البطيء والعادي يف تعلن

251 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 جامعة الموصل         

 كمية التربية الرياضية /الدراسات العميا
 ( 2الممحق ) 
لميارة الضرب الساحق  داءاألحية االستمارة المعدة لتقويم فن استبيان الستطاع رأي المختصين لمتعرف عمى مدى صا

 بالكرة الطائرة
 األستاذ الفاضل ....................................................... المحترم       
والعتادي  البطيءالعرض الفيديوي  أسموبيدراسة مقارنة في  فاعمية استخدام إجرا  البال الموسوم ) الباالانيروم        

( علككض طكك   المرالككة  الدراسككية اللانيككة فككي كليككة الترييككة الرياضككية الضتترب الستتاحق أنتتواعلتتبعض  داءاألفتتي تعمتتم فتتن 
الضر  الساا  بالارم الطائرم ونظرا لما تتمتعون بو من دبرم   أنواعالط   في بعض  أدا /جامعة الموصل وبغية تقويم 

 ل العلمي   ودراية في مجال االدتصاص والبا
  -يرجض تفضلام بما ياتي :

 أنكواععلكض ان يككون المجمكوع الالكي لاكل نكوع مكن  ،تاديد درجة كل قسم من أقسام الميارم واسك  البنكا  الظكاىري للارككة  
 ( درجات . 10الضر  الساا  من )
 االسم الثاثي : 
 المقب العممي : 

 تاريخ الحصول عميو :
 :مكان العمل   

                :           التوقيث      
 الباحثان                                                             

 عبدالرحمن عدي سعيد السيد      خالد عبدالمجيد عبدالحميدا.م.د                               
 
 

 درجات التقويم        
 الضرب الساحق      أنواع

رجة القسم د    
 ضيري التح

القسم  درجة
 الرئيس

القسم  درجة
 النيائي

 المجموع   
10 

       الساا  المواجو العاليالضر  
     الساا  بتغيير االتجاه الضر 

     الساا  القصير الضر        
       الساا  القصير بالدداعا       الضر 

 
  -الم اظات : 
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 جامعة الموصل 

 ية التربية الرياضية /الدراسات العمياكم
 (3الممحق )

الضرب  أنواعلبعض  داءاألاستبيان الستطاع رأي المختصين لتحديد أىم الصفات البدنية والحركية الميثرة في تعمم فن 
 الساحق بالكرة الطائرة

 الستاذ الفاضل ...................................................... المحترما
والعتادي  البطيءالعرض الفيديوي  أسموبيدراسة مقارنة في  فاعمية استخدام إجرا  البال الموسوم ) الباالانيروم        

الدراسية اللانية في كلية التريية الرياضية /جامعة المرالة (علض ط    الضرب الساحق أنواعلبعض  داءاألفي تعمم فن 
 ودراية في مجال االدتصاص والبال العلمي .الموصل ونظرا لما تتمتعون بو من دبرم 

 -يرجض تفضلام  :  
الضكر  السكاا  بكالارم الطكائرم واىكم االدتبكارت  أنكواعلكبعض  دا األالبدنية والاركية المؤلرم في تعلم فكن  صفاتبتاديد أىم ال
 لقياسيا 

 ركية الداصة والمؤلرم .البدنية والا صفات( تات االدتبار التي تاتاا إلض الوذلك بوض  ع مة )       
 االسم الثاثي :
 المقب العممي  :

 تاريخ الحصول عميو :
 :مكان العمل   

 التوقيث       :             
 
 
 
 
 

 الباحثان                                                             
 
 

 سعيد  عبدالرحمن عديالسيد          خالد عبدالمجيد عبدالحميدا.م.د                              
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  -البدنية والاركية إضافة لما ذكر : صفاتتضا  من قبلام لل أدرب ات  ادتبار 

 االختبارات المقترحة ليا القدرات البدنية
  القوم العضلية -1

 . (العمودي من اللبات )سارجنت *      القفز أ. القوم االنفجارية للرجلين
 العمودي من الاركة  . القفز  *

 بعد مسافة بالذراع الضاريةغم(  أل800كرم طبية زنة )رمي     *  . القوم االنفجارية للذراعين
 كرم ناعمة )تنس( ألبعد مسافة ممكنة . رمي      *

  السرعة -2

 م ( من الوض  الطائر . 20* جري ) أ. السرعة االنتقالية
 م ( من الوض  الطائر. 50*  جري)

 * ادتبار اركة النقر في االتجاه االفقي د ل  . السرعة الاركية للذراعين .
 ( . لانية20)

رعة االستجابة الاركية ا. س   
 للرجلين .

 م( باتجاه اللون .4.5)* ادتبار سرعة االستجابة الاركية باتباع االشارم لجري 

 االختبارات المقترحة القدرات الحركية
 * ادتبار الجري المكوكي المدتلف االبعاد الرشاقة -3

س  سااة كرم الطائرم دتبار جمي  الجيات ل مام وللدلف واالنط ق من و *ا   * 
 ( مرات .8×4.5جري متعدد الجيات )

 التصوي  علض المستطي ت المتدادلة بالذراع المسيطرم الضارية من فوق الرأس .*     الدقة -4
 م (.2)* تنطي  باليدين دادل دادل دائرم قطرىا التواف  -5

 لانية(.60) * المناولة بيد واادم علض الاائ  د ل
  .  المرونة -6

ادتبار مرونة العمود الفقري امام الاائ  ويبدا التقوس للدلف وتقاس المرونة من *  *  أ. مرونة العمود الفقري .
 الاائ  الض الذقن .

وتقاس المرونة من االرض اتض العارضة الم مسة  ،ر مرونة المنكبين ادتبا* *   . مرونة المنكبين .
 للسط  السفلي من المسطرم .
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 (4)  رقم الممحق
 أسماء السادة الخبراء والمختصين المشاركين بارائيم العممية في كافة إجراءات البحث 

 
 
 ت 

المقب 
 العممي

 مكان العمل االختصاص االسم
مقابمة 
 شخصية

تقويم 
فن 
 األداء 

استبيان نوع 
 الضرب
 ق الساح

استبيان 
تقويم فن 
 األداء

استبيان 
عناصر المياقة 
 البدنية

 *    * كلية التريية الرياضية/جامعة الموصل تعلم اركي عامر دمحم سعودي ا. د 1
 * * *  * كلية التريية الرياضية/جامعة الموصل تعلم اركي جاسم دمحم نايف ا. د 2
 * * *  * لرياضية/جامعة الموصلكلية التريية ا تعلم اركي دمحم دضر اسمر ا. د 3
 * * *   كلية التريية الرياضية/جامعة الموصل طرائ  تدريس ليل دمحم داؤد ا. د 4
 * * *  * كلية التريية الرياضية/جامعة الموصل تعلم اركي دالد دمحم داؤد ا.م.د 5
 * * *  * كلية التريية الرياضية/جامعة الموصل تعلم اركي اامد اامد اامد ا.م.د 6
 * * * *  كلية التريية الرياضية/جامعة الموصل تدري  رياضي عمار مؤيد عبدهللا  ا.م.د 7
 * * *  * كلية التريية الرياضية/جامعة الموصل تعلم اركي نوفل فاضل رشيد ا.م.د 8
  * * *  كلية التريية الرياضية/جامعة الموصل تعلم اركي عدنان ىادي موسض د. 9
 * * * *  كلية التريية الرياضية/جامعة الموصل بايوميكانيك يونس ذنون  فراس م.م 10


