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ممخص البحث بالمغة العربية
تكمن مشكمة البحث في وجود ضعف في دقة أداء الميارات األساسية بالكرة الطائرة وانيا بعيدة عن التخصص

المياري ليا أي قمة التمكن من األداء فييا ،فضال عن ضعف المعمومات النظرية الخاصة بيذه المادة األمر

الذي قد يؤدي إلى عدم تمكن الطالب من الحصول عمى درجة جيدة في األداء المياري العممي ليذه المادة،

األمر الذي أدى بالباحثون إلى إعداد تمرينات بمعدل لعب وحسب قانون المعبة لزيادة دقة أداء التخصص

المياري لبعض الميارات األساسية بالكرة الطائرة.
أما أىداف البحث فقد تحددت باالتي-:

-1إعداد تمرينات بمعدل المعب في تطوير دقة أداء بعض التخصصات الميارية لمطالب بالكرة الطائرة

-2التعرف عمى تأثير تمرينات بمعدل المعب في تطوير دقة أداء بعض التخصصات الميارية لمطالب بالكرة
الطائرة؟

في حين تمثمت فرضية البحث باآلتي-:

-1لمتمرينات بمعدل المعب تأثير ايجابي في تطوير دقة أداء بعض التخصصات الميارية لمطالب بالكرة
الطائرة.

وضمن الدراسات النظرية والسابقة فقد تناول الباحثون موضوعات عدة أعطى فييا فكرة واضحة عن المفاىيم
آالتية( :التمرينات بمعدل المعب ، ،التخصص المياري بالكرة الطائرة) فضال عن تطرقو لمدراسات السابقة ذات

العالقة بموضوع البحث.

واستعمل الباحثون المنيج التجريبي بتصميم المجموعتين المتكافئتين ،وبمغ مجتمع البحث( )90طالبا من

طالب المرحمة الثالثة في كمية التربية البدنية وعموم الرياضة-جامعة كربالء ،وتم اختيار عينة البحث

البالغة( )28طالبا تم تقسيميا إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية وبواقع ( )14طالبا في كل مجموعة
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Abstract
The problem for the search in the presence of weakness in basic skills
performance of the plane of the ball accurately and it is far from specialization
skills have no lack of mastery of performance, as well as the weakness of the
theoretical information to this article which could lead to the inability of students
to get a good degree in performance skills practical for this article, which led to
the preparation exercises at a rate depending on the game play and the law to
increase the performance of the specialized skills of some basic volleyball skills
accurately.
The objectives of the research has identified the following: 1-preparation exercises at a rate of play in the development performance of some
interdisciplinary skills for students plane ball accuracy
2-identify the impact of exercises at a rate of play in the development of the
performance of some interdisciplinary skills to students the plane accuracy of the
ball?
Whereas major hypothesis as follows: 1-for exercises at a rate of playing a positive influence in the development of
some disciplinary skills to the students performs accurate ball flight.
Within the theory and previous studies, the researchers dealt with several issues
which gave a clear idea of the following concepts: (a rate of exercise play,
specialization skills plane of the ball) as well as referring to previous studies
related to the search topic.
The researchers used the experimental curriculum design groups, reaching the
research community (90) students of the third stage in the Faculty of Physical
Education and Sports Science-University of Karbala, was chosen as the research
sample amount (28) students were divided into two groups, a control and
experimental by 14 student at each group.

:التعريف بالبحث-1

:مقدمة البحث وأىميتو1-1
تعد الكرة الطائرة إحدى األلعاب الجماعية ومن أكثر األلعاب التي تحقق فرص الممارسة لذا يتوقف
نجاح فريق الكرة الطائرة عمى مدى قدرة واستطاعة العبيو من أداء الميارات األساسية بأنواعيا المختمفة

 فقد وصمت،وبأقل قدر ممكن من األخطاء من خالل أداء الميارات بدقة وسرعة وانسيابية وبمستوى متكافئ
الكرة الطائرة إلى مستوى من التطور والتقدم وشيدت تطو ار ممحوظا في كافة جوانبيا المختمفة وىذا قاد في

بحث وابتكار أفضل األساليب والوسائل التعميمية والتدريبية من أجل تطوير دقة أداء العبي الفريق والوصول

بي م إلى المستويات الرياضية الجيدة،وان لكل لعبة جماعية كانت أم فردية ميارات ومبادئ أساسية يتوصل

بواسطتيا إلى تأدية المعبة بالشكل الجيد المطموب وكمما ارتفع مستوى األداء الميارات األساسية ارتفع بالتالي

مستوى األداء العام ليا.

وتعد تمرينات المعب ذخيرة كل مدرس إذ ال تخمو وحدة تعميمية من دون استعماليا ولمدة طويمة سواء في
الوحدة التعميمية أو عمى مدار الموسم الدراسي ،فالتمرين ىو عصب المعبة ووسيمة المدرس لتطبيق الميارات

الرياضية واجادتيا  ،ثم وجب عمى المدرس ابتكار وتكوين تشكيالت لعب عديدة الن عممية تعمم الميارات

الرياضية وتطوير دقة أدائيا تتطمب إلى التكرار والتنويع فالتكرار يرسخ األداء المياري لدى المتعمم في بعض
مراكز المعب(التخصص المياري) التي يتردد عمييا أكثر من غيرىا ويصل بالتنفيذ مع زمالئو إلى اآللية التي

تسمح بغرض التصرف السميم لممواقف المختمفة ،إما التنويع فانو يجدد نشاط المتعمم ودافعيتو الستمرارية
األداء ،وانو يمنح المتعمم فرص مواجية مواقف المعب المتغيرة التي تحدث في المباراة ،ويمكن تطوير

المتطمبات الميارية من خالل التخطيط الجيد لممنيج التعميمي الذي ييدف إلى وصول المتعمم إلى الدقة

واالرتقاء والتكامل في أداء الميارات األساسية كافة بحيث يمكن أن يؤدييا المتعمم بصورة آلية متقنة تحت أي

ظرف من ظروف المباراة.

ومن خالل ما تقدم فان أىمية البحث تكمن في إعداد تمرينات بمعدالت لعب تؤدي إلى تطوير الحصيمة
المعرفية لدييم فضال عن تطوير دقة أداء بعض التخصصات الميارية الخاصة باألداء المياري بمعبة الكرة

الطائرة.

 2-1مشكمة البحث:
تعد مادة الكرة الطائرة إحدى المقررات الدراسية الميمة لطمبة المرحمة الثالثة في أقسام وكميات التربية
الرياضية،وان وان متطمبات المعب في ىذه المادة(المعب) تحتاج تخصصات ميارية ليتمكن الطالب من أداء
الميارات حسب ما متفق عميو بقانون الكره الطائره ،ومن خالل متابعة الباحثون الميدانية لموحدات التعميمية

ليذه المادة ،بالخصوص ،الحظ وجود ضعف في دقة أداء الميارات األساسية بالكرة الطائرة وانيا بعيدة عن

التخصص المياري ليا أي قمة التمكن من األداء فييا مما أدى بالباحثون إلى إعداد تمرينات بمعدل لعب
وحسب قانون المعبة لزيادة دقة أداء التخصص المياري لبعض الميارات األساسية بالكرة الطائرة.

 3-1أىداف البحث:
-1إعداد تمرينات بمعدل المعب في تطوير دقة أداء بعض التخصصات الميارية لمطالب بالكرة الطائرة

-3التعرف عمى تأثير تمرينات بمعدل المعب تطوير دقة أداء بعض التخصصات الميارية لمطالب بالكرة الطائرة

 4-1فرضية البحث:

-1لمتمرينات بمعدل المعب تأثير ايجابي في تطوير دقة أداء بعض التخصصات الميارية لمطالب بالكرة
الطائرة.

 5-1مجاالت البحث:

1-5-1المجال البشري-:طالب المرحمة الثالثة كمية التربية البدنية وعموم الرياضة -جامعة كربالء لمعام
الدراسي( .)2016 -2015

2-5-1المجال الزماني -:المدة من  2015/10/1ولغاية.2016/7 /15

 3-5-1المجال المكاني-:القاعة الرياضية المغمقة في كمية التربية البدنية وعموم الرياضة -جامعة كربالء.

6-1تحديد المصطمحات:

-1معدل المعب-:ىو الجيد المبذول من قبل الطالب في أثناء المعب والتي يكون اليدف منيا تطوير تخصصو
المياري المطموب منو في الكرة الطائرة*.

-2منيجية االبحث واجراءاتو الميدانية:

1-2منيج البحث-:اتبع الباحثون المنيج التجريبي بتصميم المجموعتين المتكافئتين ذات القياس القبمي
والبعدي وذلك لمالءمتو طبيعة المشكمة.

 2-2مجتمع البحث وعيناتو-:قام الباحثون بتحديد مجتمع البحث المتمثل بطالب المرحمة الثالثة في
كمية التربية البدنية وعموم الرياضة في جامعة كربالء والبالغ عددىم( )100طالبا ،وتم استبعاد( )10طالب
كونيم من الطالب الراسبين والمؤجمين والممارسين لمعبة الكرة الطائرة ،وبيذا أصبح العدد الكمي لمجتمع

البحث()90طالبا،أما عينة البحث الرئيسة البالغ عددىا ( )28طالبا تم تقسيميا بالطريقة العشوائية البسيطة
وبأسموب القرعة إلى مجموعتين متساويتين في العدد تمثل احدىما تجريبية واألخرى ضابطة

،وبحجم()14طالبا لكل مجموعة ،وكما ىو مبين في الجدول(.)1
الجدول ()1

يبين مجتمع البحث وعيناتو والنسب المئوية ليا
العدد الكمي

النسبة المئوية %

العينات
عينات التجربة االستطالعية

16

%17.77

عينة البحث الرئيسة

28

%31.11

المجموع

90

%100

وقبل البدء بتنفيذ تمرينات بمعدل المعب ،ومن اجل ضبط المتغيرات التي تؤثر في دقة نتائج البحث لجأ الباحث

لمتحقق من تجانس عينة البحث في المتغيرات التي تتعمق بالقياسات المورفولوجية وىي الطول وكتمة الجسم

والعمر الزمني،وكما ىو مبين في الجدول(.)2

الجدول()2

يبين تجانس عينة البحث متغيرات( الطول وكتمة الجسم والعمر )
ت

المعالم اإلحصائية

وحدة

القياس

الحسابي

1

الطول

سم

170.29

المتغيرات

*تعريف اجرائي.

الوسط

االنحراف
المعياري

المنوال

معامل االلتواء

3.08

169

0.42

2

كتمة الجسم

كغم

67.43

2.36

66

0.61

3

العمر الزمني

سنة

21.71

0.83

21

0.86

من خالل نتائج الجدول( )2يبين أن قيم معامل االلتواء اصغر من( )2مما يدل عمى تجانس عينة البحث في
متغيرات( الطول وكتمة الجسم والعمر) ،فضال عن ذلك قام الباحث وقبل البدء بتنفيذ تمرينات بمعدل المعب
بالتحقق من تكافؤ مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية في المتغيرات التابعة التي تتعمق باختبارات الحصيمة
المعرفية بعض التخصصات الميارية بالكرة الطائرة(اإلعداد من فوق الرأس لألمام واستقبال اإلرسال من

األسفل واإلرسال المواجو من األعمى (التنس) لمطالب بالكرة الطائرة  ،وكما ىو مبين في الجدول(.)3
الجدول()3

يبين المعالم اإلحصائية الختبارات التكافؤ وقيمة( )tالمحسوبة في بعض االختبارات القبمية لمتغيرات البحث
بين المجموعتين الضابطة والتجريبية

ت

المعالم اإلحصائية

وحدة

االختبارات

الضابطة

التجريبية

القياس

س-

ع

س-

قيمة ()t

المحسوبة

ع

نوع الداللة

1

دقة أداء اإلعداد من فوق الرأس لألمام

ثانية

9.38

2.43

10.16

2.31

0.89

غير معنوي

2

دقة أداء استقبال اإلرسال من األسفل

درجة

13.65

2.24

14.87

2.15

1.66

غير معنوي

درجة

10.18

2.07

11.24

2.29

1.45

غير معنوي

3

دقة

أداء

اإلرسال

األعمى(التنس)

المواجيمن

قيمة( )tالجدولية()2.26عند مستوى داللة( )0.05وتحت درجة حرية(.)26

يبين الجدول()2أن الفروق في اختبارات التخصصات الميارية بالكرة الطائرة( اإلعداد من فوق الرأس لألمام
واستقبال اإلرسال من األسفل واإلرسال المواجو من األعمى(التنس) لمطالب بالكرة الطائرة بين مجموعتي البحث

قد

ظيرت

غير

معنوية،إذ

أقيم()tالمحسوبة

اصغر

من

قيمتيا

الجدولية

البالغة()2.26عند

مستوى()0.05وتحت درجة( )26وىذا يدل عمى تكافؤ مجموعتي البحث في ىذه االختبارات.

 3-2األدوات واألجيزة المستعممة:

1-3-2ادوات البحث-:استعان الباحثون بأدوات البحث اآلتية-:
المصادر والمراجع العربية واألجنبية.-المالحظة.

المقابالت الشخصية*.-االستبانة.

-االختبارات والقياس.

2-3-2األدوات واألجيزة المستعممة-:استعان الباحثون باألدوات واألجيزة اآلتية-:
ممعب كرة طائرة بشبكة ارتفاعيا()2.43سم.*ينظر الممحق .1

-كرات طائرة عدد(.)20

أشرطة ممونة وشريط الصق ممون وشريط قياس(سم).-حبال عدد(.)5

 -قواعد أرقام ممونة.

-استمارات تسجيل البيانات.

ساعة توقيت يدوية عدد(.)2ميزان طبي( كغم ) لقياس الوزن.-جياز حاسوب البتوب عدد(.)1

 4-2إجراءات البحث الميدانية:

-1-4-2التجربة االستطالعية-:قام الباحثون بإجراء تجربتو االستطالعية بتاريخ ،2016/2/28في
القاعة الدراسية في كمية التربية البدنية وعموم الرياضة-جامعة كربالء إذ تم اختبار عينة مكونة
من()16طالب من المرحمة الثالثة تم اختيارىم بالطريقة العشوائية من مجتمع البحث الكمي

 2-4-2تحديد بعض التخصصات الميارية -:بعد المشورة العممية من قبل السادة رئيس وأعضاء
المجنة العممية* إلقرار عنوان البحث واجراء المقابالت الشخصية مع السادة الخبراء والمختصين في مجاالت

التعمم الحركي والكرة الطائرة تم اختيار بعض التخصصات الميارية بالكرة الطائرة لطالب المرحمة الثالثة وىذه

التخصصات ىي-:

-1اإلعداد(التمرير) من فوق الرأس لألمام.
-2استقبال اإلرسال من األسفل.

-3اإلرسال المواجو من األعمى(التنس).

1-2-4-2اختيار اختبارات الدقة لمتخصصات الميارية المختارة بالكرة الطائرة-:إن أي اختبار
يجب أن يكون أداة قياس تستعمل لمحكم عمى جانب أو جوانب محددة بالنسبة لممختبر مثل األداء أو
االنجاز أو الذكاء أو الشخصية أو غيرىا ،فضال عن ذلك تستعمل الدرجات في االختبار لتقدير الفروق الفردية

بين المختبرين من خالل مراجعة المراجع والمصادر ذات العالقة اعتمد الباحث عمى اختبارات مقننة تالئم

عينة البحث المستيدفة.

3-4-2التجربة االستطالعية-:قام الباحثون بإجراء تجربة استطالعية الختبارات دقة التخصصات
الميارية بالكرة الطائرة المختارة عمى عينة من مجتمع البحث األصمي ومن خارج عينة البحث وبعدد()8طالب
من المرحمة الثالثة كمية التربية البدنية وعموم الرياضة-جامعة كربالء بتاريخ 2016/2/28وبمساعدة فريق

العمل المساعد وكان الغرض من إجراء ىذه التجربة ىو األتي-:

-1التأكد من صالحية األجيزةواألدوات المستعممة في البحث.
-2معرفة الوقت المستغرق إلجراء االختبارات.

-3التأكد من تفاىم فريق العمل المساعد في إجراء القياسات واالختبارات وطريقة تسجيل النتائج.
**ينظر الممحق .3

-4معرفة المعوقات واألخطاء التي قد تظير وتالفي حدوثيا.
-5إيجاد األسس العممية لالختبارات.

 4-4-2األسس العممية لالختبارات الحركية والميارية:

1-4-4-3صدق االختبارات االحركية والميارية-:إليجاد صدق اختبارات دقة التخصصات الميارية
بالكرة الطائرة المختارة ،قام الباحثون بإعداد استبانة خاصة باختبارات بعض التخصصات الميارية وتم عرضيا
عمى مجموعة من السادة الخبراء والمختصين في مجاالت(االختبارات والقياس والتعمم الحركي والكرة الطائرة)

لمحكم عمى صالحية االختبارات الميارية ،وفي ضوء الحصول عمى أراء السادة الخبراء والمختصين اختار
الباحث االختبارات وحسب النتائج المتحققة في الجدول(.)8

 2-4-4-3ثبات االختبارات-:تم إيجاد معامل الثبات الختبارات دقة أداء التخصصات الميارية بالكرة
الطائرة المختارة من خالل استعمال طريقة االختبار واعادة االختبار،وعميو قام الباحثون بتطبيق االختبارات
عمى أفراد العينة االستطالعية البالغ عددىم( )8طالب بتاريخ ،2016/2/28الساعة العاشرة صباحا في
القاعة المغمقة بكمية التربية البدنية وعموم الرياضة-جامعة كربالء ،وتم إعادة تطبيق االختبارات بعد مرور

أربعة أيام ،أي بتاريخ ، 2016/3/2ثم قام الباحثون بإيجاد نتائج العالقة بين التطبيقين األول والثاني
باستعمال معامل االرتباط البسيط(بيرسون)وقد ظيرت النتائج بان جميع االختبارات تمتع بدرجة عالية من
الثبات ،وكما ىو مبين في الجدول(.)8

الجدول ()8
يبين معامل الثبات لدقة االختبارات المختارة لعينة البحث
قيمة (ر) المحسوبة

ت

التخصصات الميارية

1

اإلعداد من فوق الرأس لألمام

0.94

2

استقبال اإلرسال من األسفل بالساعدين

0.93

3

اإلرسال المواجو من األعمى(التنس)

0.91

 3-4-4-2موضوعية االختبارات -:تعني الموضوعية " وصف قدرات الفرد كما ىي موجودة فعالً الكما

نريدىا"،1.وعمى ىذا األساس تتمتع اختبارات دقة التخصصات الميارية بالكرة الطائرة المختارة بموضوعية
عالية ،كونيا ذات درجات محددة ومفيومة التعميمات.

 5-4-2توصيف اختبارات دقة التخصصات الميارية بالكرة االطائرة المختارة:
 1-5-4-2اختبار دقة األداء لإلعداد بالكرة الطائرة.

2

اسم االختبار-:دقة أداء اإلعداد من فوق الرأس لألمام. -1مروان عبد المجيد إبررايي  .األسر

العلمير والررر اإلحصرئيي لالختبرئرا والييرئ

الفكر للربئع والنشر . 47 ، 1666 ،
-2عمي مصطفى طو  .مصدر سبق ذكره ,ص. 281

رل التربير الريئ ري  ،ر ، 1األردن  ،دار

-اليدف من االختبار -:قياس دقة أداء اإلعداد من فوق الرأس لألمام.

-األدوات المستعممة-:عمود كرة السمة ،كرات طائرة قانونية عدد ( ،)5استمارة تقييم الدقة والمعدة ُمسبقاً*.

-طريقة األداء-:يقف الطالب المختبر في مواجية السمة عند خط الرمية الحرة عمى الخط الدائري ،ويرفع الكرة

لألعمى ،ثم يقوم بأداء اإلعداد من فوق الرأس لألمام ،محاوالً تمريرىا داخل السمة.

طريقة التسجيلُ -:يعطى لكل طالب ( )4محاوالت متتالية ،وتسجل النتائج كما يأتي-:-1الكرة البعيدة عن بورد السمة تعطى (صفر) درجة .
 -2الكرة البعيدة عن السمة

 -3مس الكرة لحمقة السمةتعطى()3درجات.
 -4مرور الكرة داخل حمقة السمة

تعطى ( )2درجتان.

تعطى ()5درجات.

 -5الدرجة الكمية لالختبار ()20درجة ،وكما ىو موضح في الشكل(.)1

شكل ( )1يوضح اختبار دقة أداء اإلعداد من فوق الرأس لألمام بالكرة الطائرة
 2-5-4-2اختبار دقة األداء الستقبال اإلرسالبالكرة الطائرة.

3

-اسم االختبار-:دقة أداء استقبال اإلرسال من األسفل.

اليدف من االختبار -:قياس دقة أداء استقبال اإلرسال من األسفل.األدوات المستعممة-:ممعب كرة طائرة قانوني ،كرات طائرة قانونية عدد( ،)5شريط قياس معدني ،طباشيرممون لتقسيم الممعب،استمارة تقييم الدقة والمعدة ُمسبقاً*.

-طريقة األداء-:يقوم الطالب المختبر بأداء ( )5محاوالت من المنطقة (أ)  ،فضال عن أداء ( )5محاوالت من

المختَِبر باالستقبال من المنطقة المحددة لو .
المنطقة (ب) يجب أن يمتزم الالعب ُ
طريقة التسجيلُ -:يعطى لكل طالب ( )10محاوالت متتالية ،ويأخذ درجة المركز الذي تقع فيو الكرة،وتسجلالنتائج كما يأتي-:

المختَِبر ( )1درجة.
-1الكرة التي تقع في المركز ( )4يأخذ ُ
*ينظر الممحق .4

 -3احمد عبد الدايم الوزير وعمي مصطفى طو .دليل المدرب في الكرة الطائرة اختبارات ,تخطيط  ,سجالت  ,ط ,1القاىرة  ,دار
الفكر العربي  ,1666 ,ص. 15
*ينظر الممحق .5

المختَِبر ( )2درجتين.
-2الكرة التي تقع في المركز ( )3يأخذ ُ
المختَِبر ( )3درجات.
-3الكرة التي تقع في المركز ( )2يأخذ ُ

-4إذا سقطت الكرة عمى الخط الفاصل بين منطقتين تحسب درجة المنطقة األعمى.
-5الدرجة الكمية لالختبار ( )30درجةوكما ىو موضح في الشكل(.)2
3

درجات

ب

 2درجة

أ

****

 1درجة

شكل ( )2يوضح اختبار دقة أداء استقبال اإلرسال من األسفل بالكرة الطائرة

 3-5-4-3اختبار دقة األداء لإلرسال المواجو من األعمى (التنس)بالكرة الطائرة.

4

-اسم االختبار-:دقة أداء اإلرسااللمواجو من األعمى (التنس).

-اليدف من االختبار-:قياس دقة أداء اإلرسااللمواجو من األعمى (التنس).

األدوات المستعممة-:ممعب كرة طائرة قانوني وكرات طائرة قانونية عدد ( )5وشريط الصق ممون لتقسيممناطق الممعب.استمارة تقييم الدقة والمعدة ُمسبقاً*.

طريقة األداء-:يقف الطالب المختبر في منتصف الخط النيائي لمممعب أي في النصف المواجو لنصفالممعب المقسم إلى درجات عمى بعد( ) 9أمتار من الشبكة  ،وفي ىذا المكان يكون الطالب المختبر ممسك
بالكرة ليقوم بأداء اإلرسال المواجو من األعمى(التنس) لتعبر الكرة الشبكة إلى النصف المقسم من الممعب.

طريقة التسجيلُ -:يعطى لكل طالب ( )5محاوالت متتالية ،ويأخذ درجة المنطقة التي تقع فييا الكرة،وتسجلالنتائج كما يأتي-:

 -1الدرجات موزعة عمى المناطق من ( )5-1درجات.

-2إذا سقطت الكرة عمى الخط الفاصل بين منطقتين تحسب درجة المنطقة األعمى.

 -3الدرجة الكمية ليذا االختبار ىي ( )25درجة  ،وكما ىو موضح في الشكل(.)3
الشبكة

5

2

4

1

3

3م
3م
3م

الكرات

4
العممية,
الكتب
****
 -ناىدة عبد زيد الدليمي (وآخرون) .الكرة الطائرة الحديثة ومتطمباتيا التخصصية ,ط , 1بيروت  ,لبنان  ,دار *

 ,5712ص.151

*ينظر الممحق .6

2

4

الشكل ( )3

يوضح اختبار دقة أداء اإلرسااللمواجو من األعمى (التنس) بالكرة الطائرة

6-4-2إجراءات البحث الرئيسة:

1-6-4-2االختبارات القبمية -:قام الباحثون باجراء اختبارات دقة التخصصات الميارية ،فتم إجراء
االختبارات القبمية ليا بتاريخ  2016/3/7الساعة العاشرة صباحا في القاعة المغمقة في كمية التربية البدنية
وعموم الرياضة-جامعة كربالء ،وقد تم تنفيذ االختبارات القبمية بمساعدة فريق العمل المساعد ،وبإشراف
مباشر من الباحث الذي اتبع الخطوات اآلتية عند إجراء االختبارات القبمية-:

 2-6-4-2تنفيذ مفردات تمرينات بمعدل المعب-:بعد إجراء مقابالت شخصية عدة مع مجموعة من
السادة الخبراء والمختصين في مجال الكرة الطائرة ،فضال عن مراجعتو لممصادر والدراسات العممية ذات
العالقة ،قام الباحثون بإعداد مجموعة من التمرينات بمعدل المعب الخاصة بالمجموعة التجريبية،وقد تم البدء

بتنفيذ ىذه المفردات بتاريخ  ، 2016 /3 /13وكما يأتي-:

-1مدة تنفيذ مفردات التمرينات بمعدل المعب ىي( )6أسابيع.

-2عدد الوحدات التعميمية في األسبوع الواحد وحدة تعميمية واحدة.
-3عدد الوحدات التعميمية الكمية ىي ( )6وحدات.
-4زمن الوحدة التعميمية ىو( )90دقيقة.

-6راعا الباحث في وضع مفردات التمرينات بمعدل المعب ما يأتي-:

أ-تنوع التمرينات الميارية لمنع حالة الممل والضجر التي قد تصيب أفراد المجموعة التجريبية.

ب -التدرج في صعوبة التمرينات الميارية من السيل إلى الصعب.

-7تم تنفيذ المنيج االعتيادي المتبع عمى أفراد المجموعة الضابطة وتطبيقو من قبل مدرس المادة نفسو.
-8تم االنتياء من تنفيذ مفردات التمرينات بمعدل المعب بتاريخ ،2016 /4/17

 3-6-4-2االختبارات البعدية-:بعد االنتياء من تنفيذ مفردات الوحدات التعميمية،تم إجراء االختبارات
البعدية ل دقة التخصصات الميارية ،فتم إجراء االختبارات البعدية ليا بتاريخ  2016 /4/25الساعة العاشرة
في كمية التربية البدنية وعموم الرياضة-جامعة كربالء ،الساعة العاشرة صباحا،وسعى الباحثون إلى تييئة
الظروف نفسيا من حيث الزمان والمكان واألجيزة واألدوات وطريقة التنفيذ وفريق العمل المساعد من اجل

العمل قدر المستطاع عمى إيجاد الظروف نفسيا أو ما يشابييا التي أجريت فييا االختبارات القبمية.
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 5-2الوسائل اإلحصائية-:اعتمد الباحثون الوسائل اإلحصائية المناسبة ومنيا، -:
-5وديع

ياسين

التكريتي

وحسن

محمد

العبيدي.التطبيقات

اإلحصائية

واستخدامات

الحاسوب

الرياضية,جامعةالموصل,دار الكتاب لمطباعة والنشر  ,1666 ,ص. 546 - 545 , 154 , 122 ,175

في

بحوث

التربية

-6محمد جاسم الياسري ومروان عبد المجيد.األساليب اإلحصائية في مجاالت البحوث التربوية  ,ط,1عمان ,مؤسسة الو ارق  ,ص
. 127

 -1النسبة المئوية.

-2الوسط الحسابي.
-3االنحراف المعياري.
-4المنوال.

-5معامل االلتواء.

-6معامل االرتباط البسيط(بيرسون).
-7قانون كاي(كا )2حسن المطابقة.
-8اختبار( )tلمعينات المتناظرة .

-9اختبار()tلمعينات الغير متناظرة "(المستقمة).
-3عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا:

1-3عرض نتائج االختبارات البعدية لدقة أداء بعض التخصصات الميارية بالكرة الطائرة بين المجموعتين
الضابطة والتجريبية وتحميميا:

الجدول()11

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم ( )tالمحسوبة في االختبارات البعدية لمحصيمة المعرفية ودقة أداء
بعض التخصصات الميارية بالكرة الطائرةبين المجموعتين الضابطة والتجريبية

ت

المعالم اإلحصائية

2

دقة أداء اإلعداد من فوق الرأس

المتغيرات

القياس

لألمام
3
4

دقة أداء استقبال اإلرسال من األسفل
دقة

أداء

اإلرسال

األعمى(التنس)

الضابطة

وحدة

المواجو

من

درجة
درجة
درجة

س-
11.71
18.07
13.50

التجريبية
ع

س-

2.30

14.57

2.27

1.99

22.43
16.36

ع

قيمة()t

نوع

المحسوبة

الداللة

1.09

4.20

1.91

5.50

1.28

4.52

معنوي
معنوي
معنوي

قيمة( )tالجدولية( )2.26عند مستوى داللة( )0.05وتحت درجة حرية(.)26

جدول ( )12يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة لمتطور(معامل االختالف)%في االختبارات البعدية
لمحصيمة المعرفية ودقة أداء بعض التخصصات الميارية بالكرة الطائرة لممجموعتين الضابطة والتجريبية

ت

المعالم اإلحصائية

2

دقة أداء اإلعداد من فوق الرأس لألمام

3

دقة أداء استقبال اإلرسال من األسفل

المتغيرات

الضابطة

وحدة
القياس
درجة
درجة

س
11.71
18.07

ع

التجريبية
خ()%

2.30

%19.64

2.27

%12.56

س
14.57

22.43

ع
1.09
1.91

خ()%
%7.48
%8.52

يبين الجدول() 12األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية معامل االختالف الختبارات لمتفكير االيجابي

وبعض القدرات الحركية لمجموعتي البحث الضابطة والتجريبية

2-3مناقشة النتائج:

تم عرضو من نتائج في الجدولين( )9،10المذان أظي ار وجود فروق معنوية بين االختبارات
من خالل ما ّ
القبمية والبعدية ولصالح االختبارات البعدية ،ولممجموعتين الضابطة والتجريبية،ويعزو الباحث سبب ىذه
الفروق بالنسبة لممجموعة الضابطة ،إلى التزام أفراد ىذه المجموعة بالوحدات التعميمية االعتيادية والخاصة

بالمرحمة الثالثة واعتمادىم عمى أسموب المدرس والى التك اررات المناسبة التي رافقت الوحدات التعميمية بصورة

"أن "الممارسة وبذل الجيد بالتدريب والتك اررات المستمرة
مستمرة  ،وىذا يتفق مع ما تم اإلشارة إليو فيو ّ
أن التدريب عامل أساسي في عممية تفاعل الفرد مع الميارة
ضرورية في عممية التعمم واالكتساب كما ّ
والسيطرة عمى حركاتو وتحقيق التناسق بين الحركات والمكونة لمميارة في أداء متتابع سميم وزمن مناسب

وىو يزيد من تعمم وتطوير الميارة واتقانيا"،7.

أما فيما يخص أفراد المجموعة التجريبية فيعزو الباحث سبب معنوية الفروق بين االختبارات القبمية إلى
استعماليم أو تطبيقييم التمرينات بمعدل المعب في أثناء الوحدات التعميمية واستجابتيم لكافة متطمبات األداء

الحركي المطموب منيم

-4االستنتاجات والتوصيات:
1-4االستنتاجات:

 -1الستعمال التمرينات بمعدل المعب في الوحدات التعميمية تأثي ار ودور كبير في تطوير دقة أداء بعض
التخصصات الميارية(اإلعداد واستقبال اإلرسال واإلرسال) بالكرة الطائرة.

 -3التمازج بين التمرينات والمعب احدث تفاعل في تحقيق نتائج مرضية في زيادة دقة أداء بعض التخصصات
الميارية بالكرة الطائرة.

2-4التوصيات:

-1ضرورة استعمال التمرينات بمعدل المعب في الوحدات التعميمية لمادة الكرة الطائرة ضمن المقرر الدراسي
لطمبة المرحمة الثالثة.

-2التأكيد اعتماد التمرينات بمعدل المعب في الوحدات التعميمية الخاصة بالمرحمة الثالثة وذلك لتطوير األداء
الصحيح لمتخصص المياري وزيادة اإلثارة والتشويق وبث روح المنافسة بين الطالب.

-7نجاح ميدي شمش وأكرم محمد صبحي.التعمم الحركي ,جامعة الموصل ,دار الكتب لمطباعة والنشر ,5777,ص.156-157

