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ممخص البحث بالمغة العربية

ىدفت الدراسة الى معرفة تأأثير المأنيج التعميمأي باسأتخدام تقنيأات الأتعمم فأي تطأوير الضأرب السأاحق
وحأأأائط الصأأأد لالعبأأأي الكأأأرة الطأأأائرة المعأأأاقين –جمأأأوس -وكأأأ لع معرفأأأة اليأأأروق فأأأي التأأأأثير بأأأين
المجموعتين الضابطة والتجريبية في ميارتي الضأرب السأاحق وحأائط الصأد بأالكرة الطأائرة لممعأاقين –
جموس.-
وافترض الباحث ان ىناع تأثير معنوي لممنيج التعميمي باستخدام التقنيات في تطوير الضأرب السأاحق
وحائط الصد بالكرة الطائرة لممعاقين –جموس -وقد شممت الدراسة العبأي لجنأة النجأال االشأرال بأالكرة
الطأأأائرة لممعأأأاقين –جمأأأوس -واسأأأتخدم الباحأأأث المأأأنيج التجريبأأأي المناسأأأب لعينأأأة البحأأأث والوسأأأائ
االحصائية لمعالجة البيانات واستنتج ما يمي:
المأأنيج التعميمأأي لأأو تأأأثير معنأأوي فأأي تطأأوير ميأأارتي الضأأرب السأأاحق وحأأائط الصأأد بأأالكرة الطأأائرةلممعاقين –جموس.-
-استخدم تقنيات التعمم يعتبر ميرداً تعميمياً زاد من فعالية تطوير الضرب الساحق وحائط الصأد لالعبأي

الكرة الطائرة المعاقين-جموس.-

Summary
The effect of educational approach by using learning technique in developing the
– spike and block in volleyball for handicap – sitting
The study's aim is to know the effect of educational approach by using learning
– technique in developing the spike and block in volleyball for handicap – sitting
and to know the differences between control group and experimental group in
spike and block skills in volleyball for handicap (sitting).
The researcher assumed that there is significant effect for educational approach
by using learning technique in developing the spike and block in volleyball for
handicap – sitting –. The study covered Najaf players in volleyball for handicap
– sitting and the researcher used the suitable experimental approach for the
sample of the research and the statistics methods to deal with the data and
 conclude the following:- The educational approach has a significant effect in developing spike and block
skills for volleyball for handicap – sitting –.

-Using learning technique is considered educational aspect that increases the
development of spike and block skills for volleyball for handicap – sitting –.

-1التعريال بالبحث

 1-1مقدمة البحث واىميتو
من العالقات المضية التي تأخ دو ار متمي از في الحياة مسألة التعمم والتعميم  ,ا يجب ان نيتم بامر التجدد
والنماء المستمر  ...وقد حرص الباحثين عمى التجديد والتوسع في ايجاد البدائ التعميمية و لع لغرض تحقيق

مستوى من التعمم .

كما ان خطوات النجاح في اليعاليات واالنشطة الرياضية تتطمب اتباع االسموب العممي الصحيح ال ي يحقق
االىداال المرسومة من المدربين والخبراء ولعبة الكرة الطائرة احدى االلعاب الرياضية التي تتطمب البحث

والدراسة المستمرة بسبب تعدد مياراتيا وكثرة المتغيرات التي تحدث اثناء المباريات فيي تحتاج الى تنوع

التمرينات لكي يكون الالعب اكثر اتقانا واكثر ثباتا عند اداء المباريات .

ان لعبة كرة الطائرة لممعاقين – جموس ليا طابعا خاصا وتتطمب من الالعب استعدادات خاصة الداء مياراتيا
بنجاح وفاعمية فيي لعبة تتميز باالحتكاع المستمر بين الالعب المعاق واالداء عمى االرض او مقاومة

القصور ال اتي لمجسم في المعب اليجومي والدفاعي لالعب في آن واحد .

ل لع يجب عمى المدرب ان يكون ممماً بطبيعة االعاقة ومتمرسا بتدريب المعاقين لكي يستطيع اختيار نوع
الميارة التي تنسجم مع العبيو.

ومن ى ه الميارات الضرب الساحق وحائط الصد ا تعدان من الميارات المترادفة فيما يبينيا والتي يمكن من

خالليا الحصو عمى نقطة مباشرة تعطي اسبقية في تسجي النقاط واحراز التقدم .

ولما كانت لعبة الكرة الطائرة لممعاقين – جموس تعتمد عمى قوة المياجم ل لع يجب عمى المدرب ان يأخ بنظر
االعتبار ى ه الناحية والتركيز عمى قوة ال راع الضاربة وتقوية عضالت الظير.

ومن ىنا تجمت اىمية البحث في ايجاد منيج تعميمي باستخدام تقنيات التعميم في تطوير ميارتي الضرب
الساحق وحائط الصد لممعاقين من وضع الجموس بالكرة الطائرة .

 2-1مشكمة البحث

ان الكرة الطائرة لممعاقين – جموس – ليا خصوصية تختمال عن ممارستيا عند األصحاء إ تعتمد عمى قوة
ضربة المياجم حيث ال يسمح لو رفع المقعد من االرض وبالتالي ال يستياد من القوة االنيجارية لمرجمين –
سواء في اداء الضرب الساحق او حائط الصد ل لع ومن خال خبرة الباحث كونو العب منتخب وطني بالكرة

الطائرة ومدربا لي ه اليعالية وجد إن القائم بالعممية التدريبية اليعتمد منيجا مناسباً لمتعمم أو التدريب كما

يجب ان يأخ بنظر االعتبار قوة ال راع الضاربة مع مالحظة تقوية عضالت الظير الداء الضرب الساحق او
حائط الصد كون ى ه الميارة تؤدى من الثبات ل لع ارتأى الباحث منيجا تعميميا باستخدام التقنيات الحديثة

التي من شأنيا رفع مستوى الالعب المعاق مياريا وتطوير ىاتان الميارتان لمحصو عمى افض النتائج .

 1-1ىدال البحث

التعرال عمى تأثير المنيج التعميمي باستخدام تقنيات التعمم في تطوير الضرب الساحق وحائط الصد بالكرةالطائرة لممعاقين – جموس –

 4-1فرض البحث
ىناع تأثير معنوي لممنيج التعميمي باستخدام تقنيات التعميم في تطوير الضرب الساحق وحائط الصد بالكرةالطائرة لممعاقين – جموس –

 5 – 1مجاالت البحث

 1 – 5 – 1المجا البشري الالعبين المعاقين بالكرة الطائرة (لجنة النجال األشرال) المعاقين –جموس.-
 2 – 5 – 1المجا المكاني القاعات الداخمية التي تجري عمييا تدريبات اليرق
 3 – 5 – 1المجا الزماني 2014 / 9/ 25 - 2014 / 8 / 2

 – 6 – 1تحديد المصطمحات -:

تقنيات التعمم  /وىي االجيزة واالدوات والمواد تبنى وفق تصميم منظم تساعد المتعمم عمى تحقيق التغير

المطموب في االداء او تبعا لميدال المحدد

()1

 2الدراسات النظرية والمشابية
 1- 2الدراسات النظرية

 1- 1- 2تقنيات التعمم
ىي جميع الطرائق واالدوات واالجيزة والتنظيمات المستخدمة في نظام تعميمي او تعميمي بيرض تحقيق اىداال

تعميميو او تعميميو محددة

()2

.

وتعد من العناصر االساسية التي تستخدم ويمكن استثمارىا في مخاطبة جميع حواس المتدرب فيي تقوم في

اساسيا عمى اشتراع اكثر حاجة في تكوين التصور

حيث اخ المدربون و وي االختصاص في االدتو االخيرة يبدون اىتماما واضحا بالتقنيات التعميمية المساعدة

في التعمم والتدريب الن استخداميا يزيد عمق االثر التعميمي واالسراع بالتعمم والتطور وبأق وقت وجيد ممكن

()3

.

كما انيا عمم يختص النظريات العممية لمتربية وعمم النيس وطرائق التدريس والتقويم وبناء المواقال التعميمية
بم تشممو من طرق واساليب ووسائ وبأجيزة لتحقيق احداث محددة

()4

.

ويتطمب نجاح العممية التعميمية توفر االمكانات الالزمة من اجيزة وادوات مساعدة لتنيي المنيج التعميمي

المرسوم

()5

.

والتقنيات التعميمية ىي االدوات التي يستطيع المدرب من خالليا رفع مستوى الالعب التكتيكي والتكتيكي

والبدني والمعرفى .

 -1يذًذ يذًٕد انذيهح  :تكُٕنٕجيا انتعهيى تيٍ انُظشيح ٔانتطثيك غ : 1عًاٌ  :داس انًغيشج  2000ص . 22
َ -2اْذِ عثذ صيذ  :اعاعياخ في انتعهيى انذشكي غ : 1انُجف  ,داس انعياء نهطثاعح ٔانتصًيى  2008ص . 170
 -3عثاط ادًذ انغايشائي  :كفاياخ تذسيغييح فيي غشائيك تيذسيظ انتشتييح انشياظييّ  ,جايعيح انثصيشج  :يطثعيح داس انذكًيح  1991 ,ص
. 45 – 42
 -4ادًذ اتشاْيى لُذيم  :انتذسيظ تانتكُهٕجيا انذذيثح  .غ( : 1انماْشج  ,عانى انتكُيك)  , 2006ص  2ص
ٔ -5ديع ياعيٍ انتكشيتي  :انُظشيح ٔانتطثيك في سفع االثمال  :ج , 1ج , 2تغذاد انًكتثح انٕغُيح  – 1985 ,ص . 133

وتوجد نقاط عدة يجب مراعاتيا الختيار التقنيات المناسبة حيث يأتي ىنا دور المدرب في اختيار التقنية التي
()6

يجب ان تتناسب مع امكانيات وقدرات العبي اليريق البدنية والميارية وى ه النقاط ىي:
-1ان تكون غير معقدة وواضحة لممتدربين في طريقو استخداميا .
-2ان تحقق اليدال ال ي وضعت من اجمو .
-3ان تكون ات كمية اقتصادية قميمة .

-4ان تكون مشوقة وتج ب انتباه الالعبين الييا .
ولتقنيات التعمم عدة مسميات منيا

()7

-1الوسائ السمعية البصرية  :تشير ى ه التسمية الى استخدام حاستي السمع والبصر لدى المتعمم في اثناء
الموقال التعميمي .

-2الوسائ التعميمية  :ترجع ى ه التسمية الى الدور ال ي تقوم بو العممية التعميمية ىو مساعد او معين
لممدرب في تحقيق االىداال عمى اعتبارات دورىا ثانوي كما انيا ترتبط بالمعمم وليس بالمتعمم

()8

.

-3الوسائ العممية  /وىي الوسائ التي يتم من خالليا تعميم او تطوير ميارة حركية بصورة عممية مث جياز
ضرب الكرات لتطوير استقبا االرسا والدفاع عن الممعب بالكرة الطائرة او تطوير بعض الصيات البدنية
كالقوة  ,والقيز مث االثقا والمساطب وغيرىا

()9

.

الميارات االساسية بالكرة الطائرة لممعاقين – جموس –

ان لعبة الكرة الطائرة لممعاقين – جموس – ليا طابعا خاصا وتتطمب من الالعب استعدادات وامكانيات خاصة

الداء مياراتيا بنجاح وفاعمية  ,فيي لعبة تتميز باالحتكاع المستمر بين الالعب المعاق واالداء واالرض او
مقاومة القصور ال اتي لمجسم في المعب اليجومي والدفاعي في آن واحد.

كما يجب عميو ان يؤدي الميارة بدون رفع المقعد من االرض وبدون التصادم مع الزمي .

وان الميارات االساسية بالكرة الطائرة لممعاقين – جموس – ىي الحركات التي ينبغي عمى الالعب تنيي ىا

وحسب الظروال التي تتطمبيا خصوصية المعبة لممعاقين من ناحية االداء لمميارة او من ناحية نوع االعاقة

وشدتيا  ,ول لع فان ىناع بعض انواع الميارات تنسجم مع حالة وشدة اعاقة ال تنسجم مع نوع ميارة اخرى ,
ل لع يجب عمى المدرب ان يكون ممما بطبيعة االعاقة ومتمرسا بتدريب المعاقين لكي يستطيع اختيار نوع

الميارة التي تنسجم مع العبيو .
اما انواع الميارات فيي

-1االرسا

-3االعداد

()10

-:

-2استقبا االرسا
-4الضرب الساحق

 -6عهي يذًذ عثذ انشصاق  :تأثيش اعتخذاو يمتشح في اكتغاب تعهى تعط يٓاساخ انتيُظ االسظيي االعاعييح  :سعيانح ياجغيتيش  ,جايعيح
تغذاد كهيح انتشتيح انشياظيح . 1999
 -7انغشية صاْش  :الثال تٓجصاَي  :تكُهٕجيا انتعهيى (انماْشج  ,داس انكتاب انذذيث  )2007ص . 52
 -8ظيياء جياتش يذًيذ  :تيأثيش اعيانية يختهفيح فيي انتيذسية انيزُْي ٔتعهيى عيذد ييٍ يٓياساخ كيشج انميذو  :كهييح انتشتييح انشياظييح  :سعييانح
ياجغتيش غيش يُشٕسج جايعح تاتم كهيح انتشتيح انشياظيح  2002ص . 33
 -9يذًذ ععذ صغهٕل (ٔآخشٌٔ) تكُهٕجيا انتعهيى ٔاعانيثٓا في انتشتيح انشياظيح  ,غ( 1يصش يشكض انكتاب نهُشش . )2001
 -10يشٔاٌ عثذ انًجيذ اتشاْيى  :انًٕعٕعح انعهًيح نهكشج انطائشج  :يٓاساخ  ,فمػ  ,اختثياساخ تذَييح ٔيٓاسييح ××× ,جغيًيح – اَتمياء –
يعاليٍ – تذكيى . 2001

 –6الدفاع عن الممعب

-5حائط الصد

الضرب الساحق

الضرب الساحق عبارة عن ضرب الكرة باليد بقوة من فوق الشبكة نحو ممعب اليريق الخصم  ,وىي وسيمة

ميمة الحراز نقطة لميريق الضارب و وىي مرتبطة بالالعب المعد  ,الن االعداد الجيد يساعد عمى تييئة

ضربة ىجومية ساحقة مؤثرة  ,ولما كانت الكرة الطائرة لممعاقين – جموس – تعتمد عمى قوة الضربة المياجم
حيث ال يسمح لو رفع المقعد من االرض وبالتالي ال يستياد من القوة االنيجارية لمرجمين وقوة المقعد  ,ل لع

يجب عمى المدربين ان يأخ وا بنظر االعتبار ى ه الناحية والتركيز عمى قوة ال راع الضاربة  ,مع مالحظة

تقوية عضالت الظير  ,واعطاؤه تمارين القوس المشدود لمج ع النيا االساس .

ان ى ه الميارة بالنسبة لممعاقين تؤدي من الثبات  ,ولو نالحظ بعض الالعبين المعاقين يؤدييا من الحركة ,

أي بأخ فترة تحضيرية مناسبة  ,ولكن عند ادائو الضربة يجب ان يكون مالمسا لألرض وعدم رفع المقعد ,
وى ا يعني ان الحركة واليترة التحضيرية ال ي اخ ىا الالعب لم يستيد منيا في خدمة القسم الرئيسي لمضربة

 ,وىي تعتبر ناحية نيسية ومعنوية ولزيادة حماس الالعب فقط  ,فطريقة اداء الضربة الساحقة يكون

االستعداد (التييؤ) ثم االقتراب فالضرب  ,اما انواع الضرب الساحق ال ي يؤدي من قب المعاقين – جموس –

فيو:

-1الضرب الساحق المواجو .

-2الضرب الساحق بالرسغ (لمخداع)
-3الضرب الساحق الخطافي .
حائط الصد

يعتبر حائط الصد من الميارات اليجومية والدفاعية في آن واحد  ,وىو من الميارات في لعبة الكرة الطائرة

لممعاقين – جموس – حيث ىو رد الكرة المؤثرة ضد ضربات اليجوم  ,وىو المحور ونقطة التميز لمدفاع في
الممعب والوصو الى التقدم فيو يرجع الى قوة ال راعين والتوقيت السميم والتدريب الجيد .

ولما كان القيز او رفع المقعد غير وارد ىنا  ,فيجب مالحظة التركيز الجيد ووضع الجسم باستقامة وال راعان
ممدودتان مع دخو اليدين عبر الشبكة  ,ومقابمة الكرة المضروبة في حركة الميص  ,وبواسطة حائط الصد

يتمكن اليريق من امتصاص قوة الضربة  ,ويجب ان تكون زاوية الصد مناسبة مع زاوية الضرب  ,اما تكوين

حائط الصد لمكرة الطائرة – جموس – فيكون كاالتي :

-1الصد بالعب واحد .

-2الصد بالعبين اثنين .

اما الصد بثالثة العبين فان استخداماتو في الكرة الطائرة – جموس – قمي جدا  ,وال يستخدم اال مع اليرق

العالمية المتقدمة بالمستوى العالي  ,ويؤدي الصد من الثبات أي دفاع المنطقة  ,او من الحركة دفاع العب
لالعب  ,مع التأكيد ىنا عمى عدم رفع المقعد من االرض .

 2 – 2الدراسات المشابية
 1-2-2دراسة لأ رياض عبد الجبار ()2002

()11

الموسومة (تصميم جياز تعميمي لتطوير سرعة تحوي االنتباه اثناء الضرب الساحق بالكرة الطائرة) .

ىدال الدراسة ىو تصميم جياز تعميمي لتطوير سرعة التحوي االنتباه اثناء الضرب الساحق ومعرفة تأثير

الجياز التعميمي في تطوير سرعة تحوي االنتباه اثناء الضرب الساحق .

وكانت فروض البحث ىي ان ىناع فروق ات داللة احصائية في تطوير سرعة تحوي االنتباه اثناء الضرب

الساحق في اختبارات القبمية والبعدية لممجموعتين الضابطة والتجريبية ولصالح المجموعة التجريبية  .وىناع

فروق ات داللة احصائية في تطوير سرعة تحوي االنتباه اثناء الضرب الساحق بين المجموعتين الضابطة
والتجريبية في االختبار البعدي .

استخدم الباحث المنيج التعميمي لمالءمتو اىداال وفروض البحث.

اشتم مجمع البحث عمى العبي اندية بغداد – المرشحين الى دوري النخبة وعددىا ( )4اندية وحددت عينة

البحث بالطريقة العشوائية واختيار فريقين يمث ( )%50من مجتمع االص ليمث مجموعتين الضابطة
والتجريبية .

وقام الباحث باجراء التجانس والتكافؤ لعينة كما قام باجراء تجربة استطالعية لمتعرال عمى استخدام الجياز ,

وبعدىا استخدم الباحث اسموب تعميمي خاص بالجياز المصمم عمى المجموعة التجريبية من خال بعض

التمارين التي تم اختيرت وحددت من قب الخبراء وكانت فترة التدريب شيرين كاممين بواقع ثالث وحدات
تعميمية في االسبوع ومن ثم عولجت البيانات النيائية بالوسائ االحصائية.

واستنتج الباحث ان لمجياز المصمم اث ار في التعرال عمى مستوى سرعة تحوي االنتباه لالعبين اثناء الضرب

الساحق  .وصالحية الجياز المصمم في تطوير سرعة تحوي االنتباه اثناء الضرب الساحق  .وان االختبارات
المستخدمة في البحث تمث بشك جيد قياس سرعة تحوي االنتباه من مثير الى آخر .

وكانت التوصيات انو يمكن االعتماد عمى الجياز التعميمي المصمم في تطوير سرعة تحوي االنتباه الضرب

الساحق  .يمكن االعتماد عمى االختبارات المستخدمة لمعرفة مستوى سرعة تحوي االنتباه لدى الالعبين اثناء

الضرب الساحق .

وضرورة وجود اجيزة مشابية لمجياز المصمم في القاعات الخاصة في تدريب الكرة الطائرة  .وااليعاز الى

المدربين العطاء االىمية في تدريباتيم عمى العمميات العقمية ومن ضمنيا االنتباه بمظاىره الميمة  .وضرورة

فتح دورات تعميمية لممدربين حو اىمية استخدام االجيزة المساعدة لتثبيت وتطوير الميارات كافة .
وىنا وجد الباحث اوجو تشابو واختالال بين ى ه الدراسة وموضوع بحثو كاالتي :

اوجو التشابو

-استخدام المنيج التجريبي

استخدام التقنيات التعمم لتطوير ميارتي الضرب الساحق وحائط الصدطريقة تقسيم العينة الى مجموعتين تجريبية وضابطةاوجو االختالال

-عينة الدراسة المشابية من العبي الدوري المتقدمين االصحاء في كانت عينة البحث من العبي الكرة الطائرة

لممعاقين – جموس –

 -11سياض عثذ انجثاس  .تصًيى جٓاص تعهيًي نتطيٕيش عيشعح انتذٕييم االَتثياِ اثُياء انعيشب انغيادك تيانكشج انطيائشج  ,سعيانح ياجغيتيش
غيش يُشٕسج  ,جايعح تغذاد – كهيح انتشتيح انشياظيح . 2002 ,

-استخدام وسيمة واحدة في الدراسة المشابية في حين استخدم الباحث ( )8تقنيات في الدراسة الحالية

 اختبارات الدراسة الحالية بالمتغير التابع حيث كان المتغير التابع الضرب الساحق وحائط الصد في كانالمتغير التابع لمدراسة المشابية فقط الضرب الساحق.

-3منيجية البحث واجراءاتو الميدانية
 1 – 3منيج البحث :

استخدم الباحث المنيج التجريبي كونو يتالئم وطبيعة مشكمة البحث ((ا يعتبر المنيج التجريبي ادق انواع

المناىج واكيئيا في التوص الى نتائج دقيقة))

()12

 2-3مجتمع وعينة البحث
تمث مجتمع البحث بالعبي الكرة الطائرة المعاقين – من وضع الجموس (لجنة النجال االشرال لممعاقين –
جموس )-والبالغ عددىم ( ) 30العب وقد اختيرت العينة بالطريقة العمدية حيث اختار الباحث المجتمع بأكممو

كعينة بعد استبعاد ستة العبين لمتجربة االستطالعية واربع العبين بسبب االصابات وب لع بمغ عدد افراد

العينة ( )20العب مثموا المجموعتين الضابطة والتجريبية وبواقع  10العب لك مجموعة – وى ا العدد يشك
نسبة مئوية ( )6.06من مجتمع البحث وىي نسبة تمثمو تمثيال صادقا وحقيقيا .

 3-3تجانس وتكافؤ العينة
 1-3-3تجانس العينة

لغرض ايجاد تجانس أفراد العينة في متغيرات البحث (العمر ,الطو  ,الوزن) استخدم الباحث معام االلتواء

قب الشروع بتطبيق التجربة الرئيسية عمى مجموعتي البحث التجريبية والضابطة وكما مبين في جدو (.)1
جدو ()1

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والمنوا ومعام االلتواء لممتغيرات (العمر ,الطو  ,الوزن)
لعينة البحث
المتغيرات

الوسط الحسابي

االنحراال المعياري

المنوا

معام االلتواء

العمر

19.7

0.55

19

0.58-

الطو من وضع

88.5

1.25

88

0.47 +

الجموس
الوزن

65.4

0.77

65

0.34

يبين الجدو ( )1قيم معام االلتواء لممتغيرات (العمر ,الطو  ,الوزن) قد انحصرت بين ( )1±مما يد عمى
تجانس العينة في ى ه المتغيرات.

 2-3-3تكافؤ مجموعتي البحث في االختبارات الميارية
لجأ الباحث الى التحقق من تكافؤ المجموعتين و لع باستخدام اختبار ( )tلمعينات غير المتناظرة وكما مبين
في الجدو (.)2

جدو ()2يبين تكافؤ مجموعتي البحث في االختبارات الميارية

ٔ -12جيّ يذجٕب  :انثذث انعهًي ٔيُٓاجّ  ,تغذاد يذيشيح داس انكتة نهُشش  2002 ,ص . 81

المعالم االحصائية

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

قيمة tالمحسوبة

نوع الداللة

االختبارات

اختبارات الدقة

س-

±ع

س-

±ع

14.3

1.09

13.4

1.07

0.85

غير معنوي

لمضرب الساحق
اختبارات الدقة لحائط

9.5

1.32

9.2

1.17

0..36

غير معنوي

الصد
قيمة ( )tالجدولية = ( )2.10عند مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية ()18

يبين الجدو ( )2ان قيم ( )tالمحسوبة الختبارات الدقة القبمية لميارتي الضرب الساحق وحائط الصد بالكرة
الطائرة أصغر من قيمة ( )tالجدولية البالغة ( )2.10عند مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية ( )18وبي ا

تكون اليروق غير معنوية بين مجموعتي البحث مما يحقق التكافؤ بينيما.

 -4-3الوسائ واالدوات واالجيزة المستخدمة

 1 – 4 – 3الوسائ البحثية

استخدم الباحث الوسائ البحثية االتية

-1المصادر العربية واالجنبية
-2المالحظة والتجريب

 2 – 4 – 3االدوات واالجيزة المستخدمة .
استخدم الباحث االدوات واالجيزة االتية

 ممعب كرة طائرة قانونيساعة توقيت-صافرة

-طباشير ممون

كرة طائرة عدد ()10-تقنيات التعمم

 – 5 – 3التقنيات المستخدمة
ثم استخدم التقنيات االتية من قب الباحث في المنيج التجريبي ال ي اعده لممجموعة التجريبية والتقنيات ىي

التقنية ()1

وىي الحائط االممس الصمب الموجود داخ القاعة الرياضية ويمكن االستيادة منو في تطوير حركة ال راع
الضاربة لكرة وخاصة الرسغ نتيجة ارتداد الكرة مع التأكيد عمى التوافق بالحركة مع تقوس الظير الى الخمال

ورفع ال راع االخرى (غير الضاربة) لزيادة قوة الضرب والتوجيو وكما موضح بالشك ()1

شك ( )1تقنية ()1

التقنية ()2
وىي عبارة لوحة من الخشب مثبة عمى قاعدة ارتياعيا  ,عمى من الشبكة ( )35 - 33سم وعرضيا ()53

سم وتوضع ى ه التقنية خمال الشبكة لتكون اشبو بحائط الصد وتمسع من قب المدرب او احد الالعبين

لزيادة تثبيتيا فمره يضعيا المدرب ليحبر الالعب عمى الضرب المستقيم ومرة اخرى يغير مكانيا ليجبر الالعب
عمى الضرب القطري وى ه الوسيمة تستعم لميارتي الضرب الساحق وحائط الصد .

الشك ( )2تقنية ()2

التقنية ()3
وتتمث بجياز قا ال الكرات حيث يتم استثمار ى ه التقنية الداء حائط الصد ويتكون ى ا الجياز من مساند
ولو فوىو تخرج منيا الكرة المق وفة حيث يتحكم المدرب بمسافة الجياز عن الشبكة وارتياعو بما يتناسب
واداء حائط الصد من قب الالعب المعاق .

الشك ( )3تقنية ()3

التقنية ()4
وتكون ى ه التقنية من عمودين معدنين مثبتان عمى قاعدتين يتصالن من االعمى بعارضو يمكن لممستخدم

التحكم في ارتياعيا ويثبت بي ه العارضة ثالث كرات في ثالث مكانات بواسطة ضاغطات مرنة تعم عمى

مسع الكرة بشك مؤقت لحين اداء حائط الصد ا تساعد عمى تطوير االداء اليني لميارة حائط الصد وىي
اكثر صعوبة من التقنية ()4

الشك ( )4تقنية ()4

 6 – 3اختيار االختبارات
من االمور الميمة التي يجب توفرىا في البحوث العممية ىي االختبارات التي تعد من الوسائ الميمة لمتقويم

في مجاالت الحياة العامة وفي مجا التربية الرياضية خاصة لما حضيت بو من تقدم في ى ا المجا في
السنوات االخيرة

 1 – 6 – 3اختيار اختبارات الدقة
اعتمد الباحث اختبارات الدقة لميارتي الضرب الساحق وحائط الصد فقط ولم يعتمد االداء اليني كقياس

لمميارتين و لع لخصوصية اداء ىاتين الميارتين بالكرة الطائرة من وضع الجموس كون ان مراح االداء اليني

لميارتين غير كاممة قياسا باألصحاء (حيث ان ىاتان الميارتان تؤديان من الثبات) عمى عكس االصحاء
(مراح اداء فني كاممة)

وعميو فقد قام الباحث بأعداد استمارة استبانة تضم مجموعة من االختبارات المقننة المستعممة لتقويم الدقة

لميارتي الضرب الساحق وحائط الصد بالكرة الطائرة  ,ثم عرضت ى ه االختبارات عمى عدد من الخبراء

والمختصين بالكرة الطائرة من اج تحديد افض اختبار لقياس الدقة .
 انًختصٌٕ تانكشج انطائشج
أ  .و  .د دثية عهي غاْش-أ  .و  .د اياد َاصش دغيٍ

جايعح كشتالء  /كهيح انتشتيح انشياظيح
جايعح كشتالء  /كهيح انتشتيح انشياظيح

وبعد تيريغ البيانات تم االتياق عمى اختبار لقياس دقة الضرب الساحق واخر لقياس دقة الضرب الساحق

واخر لقياس دقة حائط الصد ا تم اعتماد االختبار ال ي حص عمى نسبة ( )%90فما فوق وكما مبين في
جدو ()3

الجدو ()3يبين االختبارات المرشحة من الخبراء والمختصين لقياس الدقة لميارتي الضرب الساحق وحائط
الصد

ت اسم الميارة

االختبارات المرشحة

الغرض من االختبار

 1الضرب الساحق

اختبار ميارة الضرب

قياس دقة ميارة الضرب

%100

 2حائط الصد

اختبار ميارة حائط الصد

قياس دقة ميارة حائط

%100

الساحق

عدد الخبراء

الساحق
العدد

 2 – 6 – 3االختبارات المستعممة
 1 – 2 – 6 – 3اختبار الدقة لميارة الضرب الساحق

النسبة المئوية

()13

بالكرة الطائرة لممعاقين – جموس –

اليدال من االختبار  :قياس الدقة لميارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة من مركز ( )4باتجاه مركز ()5المنطقة (أ)

 -االدوات المستعممة  :ممعب كرة طائرة قانوني مقسم كما بالشك  ,شريط لتحديد االىداال  ,شريط قياس ,

 10كرات طائرة .

-مواصيات االداء  :يقوم المدرب باعداد الكرة لممختبر ال ي يقوم بالضرب من مركز ( )4موجيا الكرة نحو

مركزه ( )5المنطقة (أ)

-شروط التسجي  :لممختبر ثالث محاوالت

( )4نقاط لك محاولة تسقط فييا داخ المنطقة أ )3(-نقاط لك محاولة داخ المنطقة (ب)

( )2نقطتان لك محاولة داخ المنطقة (جأ) )1(-نقطة لك محاولة داخ المنطقة (د)

صير عند سقوط الكرة خارج ى ه المناطقفي حالة سقوط الكرة عمى خط مشترع بين منطقتين تحسب الدرجة لممنطقة االعمى

تمغى المحاولة في حالة ارتكاب المختبر خطأ قانوني

أ  .و  .د دغيٍ عثذ انضْشجأ  .و  .د تاعى دغٍو  .د فشاط كغٕبأ  .و  .د يذًذ ياعشأ.و.د .اَيظ دغيٍأ.و.د .صذاو يذًذ فشيذأ.و.د .عٓيم صانخ13

جايعح كشتالء  /كهيح انتشتيح انشياظيح
جايعح انكٕفح  /كهيح انتشتيح انشياظح
جايعح انكٕفح  /كهيح انتشتيح انشياظح
جايعح انكٕفح  /كهيح انتشتيح انشياظح
جايعح تاتم /كهيح انتشتيح انشياظيح
جايعح تاتم /كهيح انتشتيح انشياظيح
جايعح تاتم /كهيح انتشتيح انشياظيح

 -يشٔاٌ عثذ انًجيذ  :يصذس عثك ركشِ ص . 583

المدرب

أ

ج
2م

ب
2.5م

د

الشك ()5اختبار الدقة لميارة الضرب من مركز ( )4نحو مركز ()5

 1 – 2 - 2 – 6 – 3اختبار الدقة لميارة حائط الصد اليردي من مركز ()2
المختبر
المدرب

2م
ج

د

أ

ب

الشك ()6يوضح قياس دقة ميارة حائط الصد اليردي من مركز ()2
الغرض من االختبار :قياس دقة ميارة حائط اليردي من مركز ()2
االدوات المستخدمة  :ممعب كرة طائرة مقسم كما بالشك ( )6شريط لتحديد االىداال شريط قياس  10 ,كرات

طائرة .

مواصيات االداء  :يقوم المدرب بالضرب الساحق من مركز( )4بالممعب المقاب ويقال المختبر عمى مسافة

 25سم من الشبكة  ,ويقوم بالصد من مركز ()2
شروط التسجي  :لممختبر ثالث محاوالت

4-نقاط لك محاولة داخ المنطقة أ

 3-نقاط لك محاولة داخ المنطقة ب

2نقطتان لك محاولة داخ المنطقة ج-ا نقطة لك محاولة داخ المنطقة د

-صير درجة في حالة سقوط الكرة خارج ى ه المناطق

في حالة سقوط الكرة بين منطقتين تحسب درجة المنطقة االعمى

تمغى المحاولة في حالة ارتكاب خطأ قانوني .

 7 –3التجربة االستطالعية

تم اجراء التجربة االستطالعية بتاريخ  2014 / 8 / 5في قاعة الشييد الحكيم المغمقة في النجال االشرال

عمى عينة تكونت من ( 6العبين) من مجتمع البحث ثم اختيارىم بالطريقة العشوائية ومن خارج عينة البحث
الرئيسية وكان اليدال من التجربة االستطالعية مايأتي:

-1معرفة المعوقات التي تواجو الباحث عند تطبيقو لالساليب التعميميو
-2لتحديد زمن الممارسة وزمن الراحة

-3مدى مالئمة االختبارات لعينة البحث

-4معرفة استعداد العينة الجراء االختبارات

-5التأكد من صالحية االدوات واالجيزة المستخدمة
-6التأكد من كياءة العم المساعد .

 8 – 3االسس العممية لالختبارات
 1 – 8 – 3الصدق

قام الباحث باستعما طريقة صدق المحتوى أو المضمون و لع عن طريق عرض االختبارات عمى الخبراء

المختصين واتيق ىؤالء عمى ان ى ه االختبارات صالحة لقياس ما وضعت الجمو وكما مبين بالجدو ()4

()14

 2 – 8 – 3الثبات

يعتبر ثبات االختبار عند مدى دقة االختبار في استخراج نتائج ثانيو ((ا يعطي االختيار النتائج نيسيا ا ا

اعيد االختيار في الظروال نيسيا))

()15

وقد استعم الباحث طريقة االختبار واعادة تطبيقو اليجاد معام اثبات عمى عينة عشوائية قواميا ()6

العبين من خارج عينو البحث .

14

 يذًييذ جاعييى انياعييشس  :االعييظ انُظشيييح الختثيياساخ انتشتيييح انشياظيييح  :غ , 3داس انعييياء نهطثاعييح ٔانتصييًيى  ,انُجييف اال ييش – 4232ص . 88
15
 -ادًذ خاغش  ,عهي فًٓي انثيك  ,انمياط في انًجال انشياظي ( :انماْشج  ,داس انفكش انعشتي 3886و)  ,ص . 38

,

ا ني االختبار بتاريخ  2014 / 8 / 5وقد تم اعادة تطبيقو بتاريخ  2014 / 8 / 12أي بعد سبعة ايام ا

اثبتت نتائج قانون االرتباط (بيرسون) ان االختبارات تتمتع بدرجة عالية و ات داللة معنوية عند درجة ()8

ومستوى داللة ( )0005وكما مبين في الجدو ()4

 3 – 8 – 3الموضوعية

تم ايجاد موضوعية االختبار من خال

عرضيا عمى الخبراء المختصون انيسيم

ال ين عرضت عمييم

االختبار وكانت آرائيم متقاربة وأعطت موضوعيو بتقدير  0085الختبار الضرب الساحق و  0091الختبار

حائط العدد كما مبين بالجدو (.)4

الجدو ()4يبين قيم معامالت الصدق والثبات والموضوعية
الصق

الثبات

الموضوعية

الداللة

تقويم الدقة لمضرب الساحق

0.91

0.92

0.91

معنوي

تقويم الدقة بجدار الصد

0.95

0.91

0.91

معنوي

االختبارات

المعالم االحصائية

االحصائية

– 9 – 3اجراءات البحث الميدانية
 1 – 9 – 3االختبارات القمبية

اجريت االختبارات القبمية لعينة البحث يومي االربعاء والخميس

 2014 / 8 /21 –20حيث منح ك العب ( )5محاوالت لمضرب الساحق و( )5محاوالت لحائط الصد

واحتسبت درجات االختبارات التي حص عمييا الالعب اعتمادا عمى االختبار المحدد وحسب استمارة التقويم

المعدة مسبقا لي ا الغرض .

 2 – 9 – 3ميردات المنيج التعميمي
استغرق المنيج التعميمي ( )4اسابيع وكان عدد الوحدات التعميمية في االسبوع ( )2وحدة وان مجموعالوحدات التعميمية ( )8وحدات وان زمن الوحدة التعميمية (90دقيقة) .

حيث اخضعت فيو المجموعتين التجريبية والضابطة الى منيج تعميمي تميزت المجموعة التجريبية باستخدام

تقنيات التعمم في حين بقت المجموعة الضابطة عمى التدريب الشكمي المعتاد .

واعتمد الباحث عمى نيسو بوضع ميردات المنيج التعميمي لخبرتو الشخصية كونو مدربا لمعبة واكاديمي .
المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

منيج تعميمي باستخدام تقنيات التعمم لمضرب الساحق

منيج تعميمي اعتباري لميارتي الضرب الساحق وحائط

وحائط الصد بالكرة الطائرة – جموس ( )4اسابيع

الصد بالكرة الطائرة – جموس

اختبار بعدي

اختبار بعدي

شك ()7يوضح المنيج التعميمي المتبع

 3 – 9 – 3االختبارات البعدية

( )4اسابيع لتطوير ميارتي الضرب الساحق وحائط الصد اجريت

بعد اكما ( )8وحدات تعميمية خال

االختبارات البعدية عمى مجموعتي البحث وبالظروال نيسيا التي اجريت بيا االختبارات القبمية .

واجريت االختبارات البعدية لممجموعتين التجريبية والضابطو ولمميارتين الم كورتين يومي (االثنين والثالثاء)

وبتاريخ . 2014 / 9/ 23 – 22

 – 10 – 3الوسائ االحصائية

س (=)16
َ

مج س

أأأأأأأأأ
ن

()17

االنحراال المعياري

مج(ص-س)

=ع√

2

ن 1-
اختبار  Tلمعينات غير المتناظرة

()18

ت=

س𝟏
𝟏ع

س
ع

ن1-

ن1-

خامساً :اختبارات  tلمعينات المتناظرة

()19

ت=

مج ن
ن مج ف

) مج ف(

-4عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا
 – 1 – 4عرض نتائج اختبارات الدقة الميارة لضربة الساحق بالكرة الطائرة لممعاقين جموس – وتحميميا .
استخدم الباحث اختبار ( ) tلمعينات المتناظرة لمعرفة اليروق المعنوية بين االختبارين القبمي والبعدي الختيار
الدقة لميارة الضرب الساحق لممجموعتين التجريبية والضابطة وكما مبين في الجدو ()5
الجدو ()5

ٔ -16ديييع ياعيييٍ  ,دغييٍ يذًييذ  :انتطثيميياخ االدصييائيح ٔاعييتخذايتٓا انذاعييٕب فييي تذييٕ انتشتيييح انشياظيييح – انًٕصييم  ,داس انكتيية
نهطثاعح  1999ص . 152
 -17يذًذ جاعى انياعشس  ,يشٔاٌ عثذ انًجيذ  :االعانية االدصائيح في يجال انثذٕ انتجشيثيح  ,غ , 1عًاٌ  ,يؤعغيح انيٕساق نهُشيش
ٔانتٕصيع  , 2001ص . 174 – 171
 -18يذًذ جاعى انياعشس  ,يشٔاٌ عثذ انًجيذ  :االعانية االدصائيح في يجال انثذٕ انتجشيثيح  ,غ , 1عًاٌ  ,يؤعغيح انيٕساق نهُشيش
ٔانتٕصيع  , 2001ص . 174 – 171
19

 -محمد جاسم الياسري ومروان عبد المجيد :المصدر السابق نفسه ,ص.422

يبين االوساط الجانبية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار (  )tبين االختبارين القبمي والبعدي الختبار الدقة

لميارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة لممعاقين جموس لممجموعتين التجريبية والضابطة .
القبمي

المعاليم

قيمة 1 +

البعدي

 +نوع الداللة

االحصائية

س

ع

س

ع

المحسوبة

التجريبية

1503

2013

2506

106

29040

مستوي

الضابطو

1402

1012

1803

107

20011

مستوي

قيمة ( +الجدولية =  )2026عند المستوى داللة ( )0005ودرجة حرجة 9

من خال ما تم عرضو في الجدو ( )5تبين ان ىناع فروق ات داللة معنوية بين االختبارات القبمية
والبعدية والمجموعتين التجريبية والضابطة في اختبارات الدقة ولصالح االختبارات البعدية

حيث كان تاثير المنيج التعميمي لو النصيب االكبر في لميارة الضرب الساحق لممعاقين – جموس كما نجد ان

ىناع فروق ات داللة معنوية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبارات البعدية ولصالح المجموعة

التجريبية .

ويعزو الباحث لع الى استخدام المجموعة التجريبية لتقينات التعمم التي تؤثر تأثي ار كبي ار وميماً في تطوير
ميارة الضرب الساحق الن الوحدات التعميمية تتكام بالتقنيات التعميمية.

ا اسيمت الوسائ والتقنيات المساعدة ( )8 - 7 – 5 – 4في تطوير الدقة وكان ليا االثر االيجابي ا

ساعدت االعبين عمى السيطرة والتحكم في توجيو مسار الكره الى اماكن الممعب المختمية وامكانية االنتباه

لحائط الصد اثناء اداء الضرب الساحق .

وب لع تكون تقنيات التعمم قد حققت فائدتيا في المنيج التعميمي .

 -2 – 4عرض نتائج اقتيادات حائط الصد بالكرة الطائرة لممعاقين – جموس استخدم الباحث اختيار ( t -

 ) testلمعينات المتناظرة لمعرفة اليروق بين االختبارين القبمي والبعدي لدقة حائط الصد بالكرة الطائرة

لممعاقين – جموس – ولممجموعتين التجريبية والضابطة وكما مبين في جدو ()6
الجدو ()6

بين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختيار ( )tلالختبارين القبمي والبعدي الختبار الدقة

لميارة حائط الصد لممجموعتين التجريبية والضابطة
القبمي

المعاليم

البعدي

االحصائية

س

التجريبية

705

103

الضابطو

7

106

-

قيمة T

نوع الداللة

ع

س

ع

المحسوبة

1203

0009

1807

معنوي

1008

2008

9002

معنوي

قيمة  Tالجدولية = ( )2-26تحت مستوى داللة ( )0005ودرجة حرجة ()4

من خال ما تم عرضو في الجدو ( )6تبين ان ىناع فروقات ات داللة معنوية بين االختبارات القبمية
والبعدية ولمجموعتي البحث التجريبية والضابطو في اختيار الدقة ولصالح االختبار البعدي فنجد ان

المجموعتين قد حققت تطو ار في االختبار البعدي ولكن المجموعة التجريبية قد خضعت اكبر تطور من
الضابطو ويعزو الباحث ى ا التطور الى وجود المنيج التعميمي ولوجود التقنيات التعميمية التي اكدت

فعاليتيما في التأثير وفي تطور الدقة لحائط الصد لدى الالعبين الن الوسائ المساعدة تساعد الالعبين عمى

معالجة اوجو القصور وخاصة التي تكون استجابتيم بطيئة كما تزيد من فاعمية الوحدة التعميمية (.)20

 3-4عرض نتائج االختبارات البعدية لميارتي الضرب الساحق وحائط الصد بالكرة الطائرة لممعاقين جموس
لممجوعتين التجريبية والضابطة

الجدو ()7

يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختيار ( )tلالختبارات البعدية الختبار الدقة لميارتي
الضرب الساحق وحائط الصد لممجموعتين التجريبية والضابطة
المعاليم

االحصائية
الضرب

قيمة T

التجريبية

الضابطة

االختبار البعدي

االختبار البعدي

وسط

انحراال

وسط

انحراال

25.6

1.6

18.3

1.7

المحسوبة
22.09

نوع الداللة

معنوي

الساحق
الضابطو

12.3

0.09

10.8

2.08

9.14

معنوي

قيمة  Tالجدولية = ( )2-26تحت مستوى داللة ( )0005ودرجة حرية ()14

من خال ما تقدم عرضو في الجدو ( )7تبين ان قيمة ( )tالمحسوبة لالختبار البعدي لممجموعة التجريبية
ىي ( )22.9وىي اكبر من قيمة ( ) tالمحسوبة لممجموعة الضابطة في االختبار البعدي البالغة ( )9.14مما
يد عمى وجود فرق معنوي في االختبار البعدي ولصالح المجموعة التجريبية ويعزو الباحث ى ا اليرق الى

استخدام المجموعة التجريبية لممنيج التعميمي المعزز بتقنيات التعمم التي ساىمت بشك كبير في تطوير

الضرب الساحق وحائط الصد بالكرة الطائرة لعينة البحث من وضع الجموس.

 -5االستنتاجات والتوصيات
 1 – 5االستنتاجات

 -1ان المنيج التطويري لو تأثير ايجابي في تطوير ميارتي الضرب الساحق وحائط الصد بالكرة الطائرة
لممعاقين – جموس

 -2ان استخدام تقنيات التعمم يعتبر معز از تعميميا زاد من فاعمية تطوير الضرب الساحق وحائط الصد الالعبين
المعاقين بالكرة الطائرة – جموس

-3ان تقنيات التعمم قد ساىمت كثي ار في تطوير حائط الصد لالعبين الكرة الطائرة من وضع الجموس .

 2 – 5التوصيات

-1يوصي الباحث باستخدام تقنيات التعمم في المناىج التعميمية التي يضعيا المدربين لتطوير الضرب الساحق
وحائط الصد بالكرة الطائرة لممعاقين – جموس
20

 -عهي يذًذ عٕاجي  :يجهح عهٕو انشياظح  ,يجهح تشتيح ثمافيح جايعّ .

-2التدرج باستخدام التقن يات من السي الى الصعب لضمان عدم تأثير المسارات الحركية الخاصة باداء
الميارات وتجنبا لحدوث االخطاء الينية في حدوثيا .

-3ضرورة توفر التقنيات التعميمية في القاعات الداخمية المغمقة لغرض االستيادة منيا واستثمارىا في التدريب
.

-4اجراء بحوث مشابية اليجاد وسائ تعميمية مساعدة لتطوير ميارات حركية في لعبة الكرة الطائرة .

المصادر
 -1احمد ابراىيم قندي  :التدريس بالتكنموجيا الحديثة  .ط( : 1القاىرة  ,عالم التكنيع) . 2006

 -2احمأأأد خأأأاطر  ,عمأأأي فيمأأأي البيأأأع  ,القيأأأاس فأأأي المجأأأا الرياضأأأي ( :القأأأاىرة  ,دار اليكأأأر العربأأأي
1984م).

 -3ريأأاض عبأأد الجبأأار  .تصأأميم جيأأاز تعميمأأي لتطأأوير سأأرعة التحوي أ االنتبأأاه اثنأأاء الضأأرب السأأاحق
بالكرة الطائرة  ,رسالة ماجستير غير منشورة  ,جامعة بغداد – كمية التربية الرياضية . 2002 ,

 -4ضياء جابر محمأد  :تأأثير اسأاليب مختميأة فأي التأدريب الأ ىني وتعمأم عأدد مأن ميأارات كأرة القأدم :
كمية التربية الرياضية  :رسالة ماجستير غير منشورة جامعة باب كمية التربية الرياضية .2002

 -5عبأأاس احمأأد السأأامرائي  :كيايأأات تدريسأأية فأأي طرائأأق تأأدريس التربيأأة الرياضأأيو  ,جامعأأة البصأأرة :
مطبعة دار الحكمة .1991 ,

 -6عمأأي محمأأد عبأأد الأأرزاق  :تأأأثير اسأأتخدام مقتأأرح فأأي اكتسأأاب تعمأأم بعأأض ميأأارات التأأنس االرضأأي
االساسية  :رسالة ماجستير  ,جامعة بغداد كمية التربية الرياضية . 1999

 -7الغريب زاىر  :اقبا بيجصاني  :تكنموجيا التعميم (القاىرة  ,دار الكتاب الحديث .)2007

 -8محمد جاسم الياسري  ,مروان عبد المجيد  :االساليب االحصائية في مجا البحوث التجريبيأة  ,ط1
 ,عمان  ,مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع .2001

 -9محمد جاسم الياسري  ,مروان عبد المجيد  :االساليب االحصائية في مجا البحوث التجريبيأة  ,ط1
 ,عمان  ,مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع .2001

-10

محمأد جاسأم الياسأري  :االسأس النظريأة الختبأارات التربيأة الرياضأية  :ط , 1دار الضأياء

-11

محمد سعد زغمو (وآخرون) تكنموجيا التعميم واساليبيا فأي التربيأة الرياضأية  ,ط( 1مصأر

لمطباعة والتصميم  ,النجال االشرال . 2010 ,

مركز الكتاب لمنشر . )2001

-12

.2000

محمد محمود الحيمة  :تكنولوجيا التعميم بين النظريأة والتطبيأق ط : 1عمأان  :دار المسأيرة

-13

مأروان عبأأد المجيأأد ابأراىيم  :الموسأأوعة العمميأأة لمكأأرة الطأائرة  :ميأأارات  ,فقأأط  ,اختبأأارات

-14

ناىأأأده عبأأأد زيأأأد  :اساسأأأيات فأأأي التعمأأأيم الحركأأأي ط : 1النجأأأال  ,دار الضأأأياء لمطباعأأأة

بدنية وميارية  ,جسمية – انتقاء – معاقين – تحكيم . 2001

والتصميم .2008

-15
-16

وجيو محجوب  :البحث العممي ومنياجو  ,بغداد مديرية دار الكتب لمنشر .2002 ,

وديأأع ياسأأين  ,حسأأن محمأأد  :التطبيقأأات االحصأأائية واسأأتخداماتيا الحاسأأوب فأأي بحأأوث

التربية الرياضية – الموص  ,دار الكتب لمطباعة .1999

-17

وديأأع ياسأأين التكريتأأي  :النظريأأة والتطبيأأق فأأي رفأأع االثقأأا  :ج , 1ج , 2بغأأداد المكتبأأة

الوطنية .1985 ,

ملحق ()1
المنهج التعليمي (القسم الرئيسي) باستخدام تقنيات التعلم لتطوير الضرب الساحق وحائط الصد للمعاقين جلوس
زمن المجموعة  82( :دقيقة)
المجموعة التجريبية :
عدد المجموعة  32( :العبين)
زمن القسم الرئيس  02( :دقيقة)
الهدف  :تطوير الضرب الساحق وحائط الصد بالكرة الطائرة للمعاقين جلوس
االسبو ع

الوحدة

التقنية

التدريب

المستخدم

ية

ة

1
1

2

2

1
2

3

1
2

4

1
2

الزمن

التكرارا
ت

8

1د

2
3

6
4
5
6

3

5
5
6
5

3
3
4

7
8
6

6
6
5

1

4
1
2
3

الراحة

التفاصيل

11
5
5
2

2د
1د
1د
2د

4

2د
1د
2د
1د
2د
2د
2د

شرح لالداء الفنً للضرب الساحق وحائط الصد وعرضهما امام
الالعبٌن (مدرب  ,العب  ,فٌدٌو)
ٌؤدي الالعبون االداء الفنً باستخدام التقنٌة 2
توضع التقنٌة قرب الشبكة الداء جدار الصد
اداء حر لمهارتً الضرب الساحق وحائط الصد
ضرب الكرة الى االرض مع عمل ارتداد للكرة من الجدار لتطوٌر
حركة الذراعٌن وخاصة الرسغ
توضع التقنٌة  3جدار الصد
اداء حر لمهارتً الضرب الساحق وحائط الصد
اداء جدار الصد باستخدام تقنٌة 4
استخدام تقنٌة  1بضرب الكرة الى االرض وارتدادها لتقوٌة
عضالت الذراعٌن وتطوٌر حركة الرسغ
اداء حر لمهارتً الضرب الساحق وحائط الصد
استخدام التقنٌة  2الداء الضرب الساحق
استخدام التقنٌة  3الداء جدار الصد

