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ممخص البحث العربي:
يشيد عالمنا المعاصر ثورة عممية ومعموماتية فاقت ما سبقتيا من ثورات عمى مر القرون ،وىذه الثورة من
متطمباتيا وجود قاعدة عممية قوية األساس أي آنيا تحتاج إلى إنسان مبدع مبتكر ،وال يتحقق ىذا من دون تعمم

يواكب متطمبات العصر لتأىيل طمبتنا لمواجية ىذه التغيرات السريعة التي نمر بيا وان أىمية البحث تكمن في

االستفادة من االستراتيجيات التعميمية المعروفة وتحويميا بما يخدم المجال الرياضي ومعرفة اثرىا في تعمم بعض
الميارات بالكرة الطائرة وكذلك الربط بين تمك االستراتيجية التعميمية وبقية العموم الرياضية وباألخص الميكانيكية منيا
لتغذية الطالب بالمعمومات العممية المبنية عمى اسس صحيحة  ،وتجمت مشكمة البحث من خالل محاولة ايجاد

الحمول لمتغمب عمى بعض الصعوبات التي تواجو الطالب اثناء درس الكرة الطائرة في تقبل وتعمم الميارات الحركية

لبعض الميارات االساسية.
ييدف الباحثون الى :
- 1أعداد منياج تعميمي لتعمم بعض الميارات الفنية بالكرة الطائرة باستخدام استراتيجية سوم وفق المواءمة
الكينماتيكية لألداء المياري والتعرف عمى مستوى االداء لطمبة المرحمة الثانية.

- 2التعرف عمى بعض المتغيرات الكينماتيكية لطالب عينة البحث ومعرفة تأثير استخدام االستراتيجية في تعمم
ميارة المناولة من االعمى بالكرة الطائرة .
وافترض الباحثون :
- 1ىناك فروق معنوية في قيم بعض المتغيرات الكينماتيكية ومستوى االداء وتأثير في استخدام استراتيجية

سوم(  )swomوفق المواءمة الكينماتيكية لبعض الميارات الفنية لدى طالب عينة البحث بين المجموعتين الضابطة
والتجريبية ولصالح المجموعة التجريبية .
وتم في الفصل الرابع عرض وتحميل ومناقشة النتائج
واستنتج الباحثون :

يؤثر المنياج التعميمي باستراتيجية سوم وفق المواءمة الكينماتيكية تأثير ايجابي ونسبة التطور كبيرة في تعمم- 1
. ميارة المناولة من االعمى بالكرة الطائرة لدى المجموعة التجريبية
يؤثر االسموب التقميدي تأثير ايجابي في تعمم ميارة المناولة من االعمى بالكرة الطائرة ولكن بنسبة تطور ضئيمة في تعمم- 2
الميارة لدة المجموعة الضابطة

: واوصى الباحثون
.ضرورة االىتمام باستخدام استراتيجية سوم في تعمم ميارة المناولة من االعمى بالكرة الطائرة- 1
The Effect of Swom Strategy on Learning Some Basic Skills in Accordance with
Kinematic Compatibility
By the Researchers
Awad Younis Al-Mtouri
Prof. Dr. Lamya Hasan Al-Diwan
Asst. Prof. Dr.qaswer Abdulhameed Al-Timari
Witnessing our modern scientific and information revolution than what preceded
the revolutions over the centuries, and this revolution from the requirements of
the existence of a strong scientific base basis ie they need a human being
creative innovative, and this is achieved without learning keep pace with
requirements of the age to qualify our students to meet these rapid changes we
are going through the importance of research is to take advantage of the wellknown educational strategies and convert them to serve the sports field and
knowledge of their impact on learning some skills in volleyball as well as the link
between the educational strategy and the rest of the mathematical sciences,
especially mechanical ones to feed the student information The Mieh based on
sound foundations, and formed the research problem by trying to find solutions
to overcome some of the difficulties facing the student while he studied volleyball
accept and learn motor skills for some basic skills.
The researchers aim to:
1. Prepare curriculum to learn some technical skills of volleyball using som
strategy in accordance with the harmonization Elkinmetekih performance skill
and identify the level of performance for students in the second phase.
2. Identifying some kinetic variables for the students of the research sample and
finding out the effect of using strategy in learning the handling skill from the top
of the volleyball.
The researchers hypothesized:
1. There are significant differences in the values of some Elkinmetekih variables
and the level of performance and the impact of the use of som strategy (swom)
in accordance with the harmonization Elkinmetekih some of the technical skills of
the research sample students between the control and experimental groups in
favor of the experimental group.
The results were presented, analyzed and discussed in chapter IV
The researchers concluded:
1. The educational curriculum affects the strategy according to
Som
harmonization Elkinmetekih positive impact and the proportion of significant
progress in learning handling from the top volleyball skill in the experimental
group.

2.The traditional method has a positive effect on learning the handling skills from
the top of the volleyball, but with a slight development in the skill learning of the
control group
The researchers recommended:
1-the need to pay attention to the use of the strategy of som in learning the skill
of handling from the top volleyball.
2-the need to pay attention to the use of the strategy of som according to the
kinetic adjustment in learning skill

 - 1التعريف بالبحث

 1-1المقدمة واهمية البحث :
يشيد عالمنا المعاصر ثورة عممية ومعموماتية فاقت ما سبقتيا من ثورات عمى مر القرون،
وىذه الثورة من متطمباتيا وجود قاعدة عممية قوية األساس أي آنيا تحتاج إلى إنسان مبدع مبتكر،

وتعد استراتيجية

سوم ()swomأحد االستراتيجيات التعميمية التي تساعد المتعممين عمى اإلمساك

بزمام تفكيرىم ورفع مستوى الوعي لدييم الى الحد الذي يؤدي الى بموغ اليدف  ،ويعد مصطمح
المواءمة من المصمحات التي تستخدم في استراتيجيات التدريس والتي تعني الغاء او تحوير

المعمومات السابقة لدى المتعمم وابداليا بالمعمومات الجديدة والتي سوف يستمدىا الباحث بأسموب
االستراتيجية المتبعة ( سوم ) والتي تعتمد بغالبيتيا عمى الخوض في دقائق الحركة الميكانيكية ،
وتعد لعبة الكرة الطائرة إحدى األلعاب الجماعية التنافسية التي أخذت مكان الصدارة من حيث

انتشارىا في العالم ،وتعتمد لعبة الكرة الطائرة عمى الميارات األساسية كقاعدة ميمة تبنى عمييا
ىذه المعبة لمتقدم في مستوى األداء  ،ومن خالل ما تقدم فإن أىمية البحث تكمن في االستفادة من

االستراتيجيات التعميمية المعروفة وتحويميا بما يخدم المجال الرياضي ومعرفة اثرىا في تعمم بعض
الميارات بالكرة الطائرة وكذلك الربط بين تمك االستراتيجية التعميمية وبقية العموم الرياضية

وباألخص الميكانيكية منيا لتغذية الطالب بالمعمومات العممية المبنية عمى اسس صحيحة.

2
- 1

مشكمة البحث

تكونت مشكمة البحث من خالل محاولة ايجاد الحمول لمتغمب عمى بعض الصعوبات التي تواجو
الطالب اثناء درس الكرة الطائرة في تقبل وتعمم الميارات الحركية لبعض الميارات االساسية .
3 -1

اهداف البحث

التعرف عمى تأثير المنياج التعميمي بأستخدام استراتيجية سوم عمى وفق المواءمة الكينماتيكية

في تعمم بعض الميارات الفنية وتقويم مستوى االداء بالكرة الطائرة لمجموعتي البحث التجريبية
والضابطة من طالل المرحمة الثانية .

.

 4فروض البحث
- 1
ىناك فروق معنوية في قيم بعض المتغيرات الكينماتيكية ومستوى االداء لبعض الميارات الفنية
بالكرة الطائرة بين مجموعتي البحث التجريبة والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية من طالب

المرحمة الثانية

5-1

مجاالت البحث

 1-5-1المجال البشري  :عينة من طمبة المرحمة الثانية في كمية التربية البدنية وعموم الرياضة  -جامعة

البصرة لمعام الدراسي ( . ) 2017-2016

 2-5-1المجال الزماني  :لمفترة الواقعة من (  )2016/7 /3و لغاية ( . )2017/5 /15
 3-5-1المجال المكاني

 :القاعة الرياضية الداخمية في كمية التربية البدنية وعموم الرياضة -

جامعة البصرة .

 -2الدراسات النظرية والدراسات السابقة
 1-2االستراتيجية التدريسية

ان لفظ (  )strategyىي خطة أو براعة في التخطيط أو التدبير أو ىي فن إستعمال المواد

المتاحة بأفضل طريقة تسيم في تحقيق األىداف المرغوبة

"(" .)1وىي مجموعة من الخطوط العريضة

التي توجو العممية التدريسية والتي تحدد وتوجو مسار عمل المعمم أثناء التعميم والتي تحدث بشكل

منظم ومتسمسل بغرض تحقيق األىداف التعميمية المعدة سابقا"

(

 . )2وتعرف االستراتيجية بأنيا "

مجموعة الخطط الموضوعة والمستقاة لتطوير العممية التعميمية بنحو فترة التعمم المعطاة وحسب

الفترات المناطة لكل فئة"

( .)3كما تعرف بأنيا "خط السير الموصل الى اليدف أو اإلطار الموجو

ألساليب العمل ،والدليل الذي يرشد حركتو "(.)4

-3منهجية البحث واجراءاته الميدانية
 1-3منهج البحث

يشير مصطمح المنيج إلى "األساليب واإلجراءات أو المدخل الذي يستخدم في البحث لجمع

البيانات والوصول من خالليا إلى نتائج أو تفسيرات أو شرح تتعمق بموضوع البحث"

مع طبيعة البحث فقد أستخدم الباحث المنيج التجريبي بأسموب المجموعتين المتكافئتين لمالئمتو

لطبيعة مشكمة البحث .
 - 1عفاف عثمان :استراتيجيات التدريس في التربية الرياضية ،ط ،1االسكندرية  ،دار الوفاء لمطباعة والنشر  ،2008 ،ص185.
 2مصطفى السايح محمد  :اتجاىات حديثة في تدريس التربة البدنية والرياضية  ،القاىرة  ،مطبعة االشعاع الفني  ،2001 ،ص12.
 - 3سعد علي زاير واخرون  :ادلوسوعة التعليمية ادلعاصرة  ,اجلزء األول  ,الطبعة األوىل  ,بغداد ,مكتب األمري للطباعة  , 2014 ,ص32.
 - 4فريد كامل ابو زينو :الرياضيات مفاىيميا واصول تدريسيا  ،عمان  ،دار الفرقان لمنشر والتوزيع  .1982 ،ص.105
 - 5يوسف العنزي :مناهج البحث الرتبوي بني النظرية والتطبيق  ,ط ,1الكويت ,مكتبة الفالح للنشر والتوزيع 1999 ,م  ,ص. 74

( .)5وانسجاما

 2-3مجتمع وعينة البحث
اختيرت عينة البحث بالطريقة العشوائية (القرعة) والمتمثمة بطمبة المرحمة الثانية لكمية التربية البدنية وعموم
الرياضة في جامعة البصرة لمموسم الدراسي ( )2017-2016حيث بمغ العدد الكمي لممرحمة ىو(  )149طالب
و طالبة اما عينة البحث فكان عددىم (  )28طالب وبنسبة مئوية (  )% 18,79من المجتمع األصمي و تم
توزيع العينة بالشكل االتي حيث شكمت شعبة (ج) والبالغ عدد طمبتيا (

 )14طالب المجموعة الضابطة ،

وشكمت شعبة ( د) البالغ عدد طمبتيا (  )14طالب المجموعة التجريبية  ،اما شعبة (أ) فقد تم اخذ عدد ( )10
من طمبتيا لتتم عمييم التجربة االستطالعية كونيا عينة بعيدة عن واقع تطبيق المنيج المتبع بالبحث .
جدول ()1

يوضح تفاصيل العينة المستخدمة بالبحث
النسبة المئوية

الشعبة

المرحمة

نوع العينة

عددها

شعبة (أ)

الثانية

التجربة االستطالعية

10

% 6.71

شعبة (ج)

الثانية

المجموعة الضابطة

14

%9,39

شعبة (د)

الثانية

المجموعة التجريبية

14

%9,39

المجموع الكمي لمجتمع
البحث

(  ) 149طالب

ومن اجل التعرف عمى تجانس العينة وبغية عزل المؤثرات التي قد تؤثر في التجربة فقد

استخدم الباحث معامل االختالف لمعرفة مدى تجانس العينة في القياسات الجسمية والعمر  ،حيث ظيرت

قيمة معامل االختالف اقل من (  ) %30مما يشير الى تجانس العينة  ،حيث كمما اقترب معامل االختالف

من(  ) %1يعد التجانس عالياً واذا زاد عن(  ) %30يعني ان العينة غير متجانسة" ( .)1وكما موضح في

الجدول(.)2

جدول ()2

يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االختالف لبعض متغيرات عينة البحث
ت

القياسات الجسمية

وحدة

القياس

الحسابي

1

الطول

سم

172,40

8,48

2

الكتمة

كغم

67,73

6,14

9,06

3

العمر

سنة

21,20

1,26

5,94

4

طول الرجل

سم

95,33

5,47

5.74

5

طول الذراع

سم

73,66

4,93

6.69

والعمر

الوسط

االنحراف
المعياري

معامل

4.92

االختالف

ً - 1ديع ياسيٍ يحًذ ًحسٍ يحًذ عثذ  :انتطثيماخ االحصائيح ًاستخذاو انحاسٌب في تحٌث انترتيح انرياضيح  ,ط , 2انًٌصم  ,دار
انكتة نهطثاعح ًاننشر 1999 ,و  ,ص .161

 تكافؤ مجموعتي البحث في االختبارات المهارية :
لكي يتمكن الباحث من أن يعزو ما يحدث من فروق في نتائج االختبارات البعدية الى
)t

تأثير العامل التجريبي فقد لجأ الباحث الى التحقق من تكافؤ المجموعتين وذلك باستخدام اختبار(

لمعينات الغير متناظرة .وكما موضح في الجدول (. )3

الجدول ()3

يبين تكافؤ مجموعتي البحث في االختبارات الميارية والمتغيرات الكينماتيكية
المعالم اإلحصائية

المجموعة التجريبية

االختبارات

المجموعة الضابطة

قيم ()T

ع

المحتسبة

Sig

المناولة من االعمى

4.35

0.77

4.54

0.95

1.65

0.675

زاوية الركبة لحظة التالمس مع

126.60

3.43

126.20

3.09

0.33

0.543

زاوية الكتف لحظة التالمس مع

145.60

2.06

146.53

2.23

1.18

0.797

زاوية المرفق لحظة التالمس مع

114.73

3.71

116.26

4.49

1.01

0.641

س

الكرة( المناولة من االعمى)
الكرة( المناولة من االعمى)

س

ع

الكرة ( المناولة من االعمى)
63.53

زاوية طيران الكرة

3.99

62.13

3.31

1.04

0.635

(المناولة من االعمى)

من خالل الجدول (  )3نجد ان جميع قيم (  )Sigىي اكبر من (  )0.05مما يدل عمى عدم

وجود فروق إحصائية بين جميع متغيرات البحث وىذا دليل عمى تكافؤ افراد العينتين التجريبية
والضابطة .

 3 – 3الوسائل واألدوات واألجهزة المستخدمة
استخدم الباحث مجموعة من

الوسائل واألدوات واألجيزة الخاصة بالبحث لمحصول عمى نتائج صحيحة

ومتكاممة وصوالً إلى حل المشكمة والتي تتضمن ما يأتي:

 1 – 3 – 3وسائل جمع المعمومات
 -المصادر العربية واألجنبية

 استمارة تقييم األداء الفني لميارة المناولة من األعمى -الشبكة المعموماتية (االنترنت).

 2 – 3 – 3األدوات المستخدمة

كرات طائرة قانونية عدد (.)10-ميزان الكتروني.

أقراص مدمجة نوع .DVD-ستان خاص( )TRIBORDبالكامي ار الفيديوية .

 3 – 3 – 3األجهزة المستخدمة

ياباني الصنع ذات سرعة ( 250صورة /ثانية).
ة
آل تصوير فيديو نوع( ) Sonyعدد ()1
 ة جياز حاسوب الكتروني نوع ( )dellعدد ()2 -حاسبة يدوية عممية نوع (.)sharp

 4 -3االختبارات المستخدمة بالبحث

()1

 1-4-3اختبار تقويم األداء الفني لمهارة المناولة من االعمى
 -الغرض من االختبار  :تقويم األداء الفني لميارة االعداد بأقساميا الثالثة ( التحضيري -

الرئيسي  -الختامي )

 -األدوات  :ممعب لمكرة الطائرة  ،كرات طائرة  ،كامي ار فيديوية  ،ستان كامي ار

 مواصفات األداء  :يقوم الطالب بأداء ميارة االعداد بعد تمقيو الكرة من زميمو (ثالث محاوالت)وبغض النظر عن مكان سقوط الكرة.

 -التسجيل  :يقوم الخبراء(ممحق

 )1بتقويم المحاوالت الثالثة المتتالية لكل طالب ويمنح عنيا ثالث

درجات عن كل خبير  ،عمماً ان الدرجة التقويمية لكل محاولة (
الثالثة بميارة االعداد وكاالتي (

 )3درجات لمقسم التحضيري و (

 )10درجات موزعة عمى األقسام
 )5درجات لمقسم الرئيسي و (

درجة لمقسم النيائي  ،ويتم احتساب الدرجة النيائية لكل طالب عن طريق استخراج الوسط الحسابي

)2

لمدرجات الثالث لكل خبير .

 5 – 3إجراءات البحث الميدانية

 1-5-3تحديد المتغيرات البيوكينماتيكية قيد الدراسة
أعتمد الباحث عمى أىم المتغيرات البيوكينماتيكية المؤثرة في أداء ميارة المناولة من األعمى بالكرة الطائرة من

خالل الدراسات السابقة والمصادر باإلضافة إلى عرض استمارة استبيان الستطالع أراء الخبراء والمتخصصين
في مجال البايوميكانيك  -كرة الطائرة (ممحق  )3وقد دونت فييا بعض المتغيرات البايوكينماتيكية المناولة من

وبناء عمى نتائج االستبيان فقد تم اعتماد المتغيرات الموضوعة التي حصمت عمى نسبة أكثر من
األعمى
ً
( )%80من أراء الخبراء واستبعاد المتغيرات التي حصمت عمى نسبة اقل من ( ، )%80اذ أشار محمد حسن
عالوي ومحمد نصر الدين رضوان إلى "إن لمباحث الحق في اختيار النسبة التي يراىا مناسبة الختياره

 1حممد عويف راضي :تأثريات مترينات خاصة يف التعلم وانتقال اثره واالحتفاظ بادلهارات األساسية بالكرة الطائرة  ,أطروحة دكتوراة  ,العراق  ,جامعة البصرة  ,كلية الرتبية البدنية وعلوم
الرياضة  2009 ,م  ,ص.87

المتغيرات"( .)1تم قبول (  )4متغيرات ،

وبذلك أصبح مجموع المتغيرات البيوكينماتيكية (  )4متغيرات لميارة

المناولة من األعمى(االعداد) وبحسب ما مبين في الجدول ادناه :
الجدول ()4

يبين النسبة المئوية المحتسبة لممتغيرات البيوكينماتيكية المختارة لميارة المناولة من األعمى
وفقا ألراء الخبراء

النسبة المئوية

ت

المتغيرات البيوكينماتيكية

1

سرعة طيران الكرة

%0

2

المسافة االفقية بين الالعب والكرة لحظة التالمس مع الكرة

%0

3

زاوية الورك لحظة التالمس مع الكرة

% 70

4

زاوية الكاحل لحظة التالمس مع الكرة

%0

5

زاوية الركبة لحظة التالمس مع الكرة

%100

6

زاوية ميل الجذع لحظة التالمس مع الكرة

%0

7

زاوية طيران الكرة

%100



8

زاوية الكتف لحظة التالمس مع الكرة

%100



9

زاوية المرفق لحظة التالمس مع الكرة

%100



10

المسافة بين المحور الطولي لمكرة والمحور الطولي لالعب

%0

المتفق عمييا

التأشيرة

المالحظات



2-5-3التجربة االستطالعية
ولغرض الوقوف عمى مستوى أداء جياز قذف الكرات واختباره ومعرفة الجوانب السمبية
والمتغيرات التي ستواجو العمل فقد أجرى الباحث تجربتو االستطالعية يوم االحد بتاريخ

( )2016/10/9الساعة العاشرة والنصف صباحاً في قاعة كمية التربية البدنية وعموم الرياضة -

جامعة البصرة والتي تمثمت بعممية نصب جياز قذف الكرات مع فريق عمل مساعد والمعرفة بكيفية

عممو ومعرفة ارتفاعو وتجربتو .

 3-5–3االختبار القبمي

أجريت االختبارات الميدانية القبمية لعينة البحث يوم الخميس المصادف(

 2016/10/13م)

لممجموعتين الضابطة والتجريبية حيث تم اجراء األختبار القبمي لممجموعة التجريبية الساعة

(العاشرة والنصف صباحاً) اما االختبار القبمي لممجموعة الضابطة فقد تم في الساعة (الثانية عشر
والنصف) في القاعة الداخمية في كمية التربية البدنية وعموم الرياضة –جامعة البصرة .

 4-5-3التجربة الرئيسية
-1

حممد حسن عالوي ,حممد نصر الدين رضوان :القياس يف الرتية الرياضية وعلم النفس الرياضي  ,ط ,1القاهرة  ,مؤسسة روز اليوسف للنشر والتوزيع  2000 ,م ,ص.167

قام الباحث بأجراء التجربة الرئيسية عمى عينة البحث والبالغ عددىا (
استبعاد (  )4طمبة العبين ممتازين في الكرة الطائرة
بتطبيق المنياج التعميمي في تاريخ (

وبعد االنتياء من االختبار القبمي تم البدء

 )2016/10/16الموافق يوم األحد  ،حيث أشتمل البرنامج

عمى (  )8وحدات تعميمية أستغرق تنفيذىا (
 ،زمن الوحدة التعميمية الواحدة (

 )14طالباً فقط  ،بعد

 )4أسابيع وبواقع (  )2وحدة تعميمية في األسبوع الواحد

 )90دقيقة  ،وقد تم عرض البرنامج عمى بعض الخبراء من أجل

تقويمو واعطاء بعض المالحظات والتعديالت عميو كما موضح في ممحق()2

 5-5-3االختبار البعدي

وبعد االنتياء من تطبيق المنياج في (

 )2017/1/11الموافق يوم األربعاء  ،قام الباحث

بإخضاع المجموعتين الضابطة و التجريبية لألختبارات البعدية وذلك في يوم الخميس المصادف

( )2017/1/12حيث كان اختبار المجموعة التجريبية في الساعة العاشرة والنصف صباحاً اما

المجموعة الضابطة فقد تم اجراء االختبار البعدي ليا في الساعة الثانية عشر والنصف من نفس

اليوم  ،وقد تمت مراعاة الظروف والمتغيرات والمستمزمات نفسيا التي تمت تييأتيا في األختبار
القبمي لممجموعتين .

 6 – 3التصوير الفيديوي
لغرض التعرف عمى المتغيرات البيوكينماتيكية قيد الدراسة لميارات المناولة من االعمى واالرسال التنسي

واستقبال االرسال ومن اجل الحصول عمى صيغة عممية لدراسة ىذه المتغيرات فقد استخدم الباحث التصوير

الفيديوي بوصفو من وسائل التحميل التي يمكن من خالليا دراسة الحركة ووصفيا  ،لذا اعتمد الباحث عمى
عممية التصوير الفيديوي لكونو الطريقة المناسبة التي يتوخى فييا الدقة المطموبة في األداء الفني الذي يتم

بسرع عالية ال يمكن معرفتيا من خالل المالحظة حيث يمكن تصوير أعداد كبيرة من الصور في وحدات

زمنية صغيرة  ،وتم االستعانة بالتصوير الفيديوي لتصوير عينة البحث لممجموعتين الضابطة والتجريبية بألة

تصوير نوع (  )sonyذات سرعة (  250ص/ث) موضوعة عمى حامل ثالثي خالل جميع مراحل التصوير
اثناء االختبارين القبمي والبعدي لممجموعتين وعمى بعد (

8-7م) من مكان اداء الالعب لمميارات وبزاوية

عمودية مع اتجاه الحركة وبارتفاع عدسة ( 140-125سم) عن األرض وعمى الجانب األيمن لالعب الذي
يؤدي الميارات وأستعمل الباحث مقياس رسم بطول (1م).

 7 – 3التحميل البايوكينماتيكي بالحاسوب

إن العمماء والمدربون الرياضيون في العقود األخيرة حريصون عمى ايجاد او ابتكار أدوات أو

أجيزة بديمة لتحسين العممية الرياضية بالرغم من مواجية ىذه الجيود العديد من الحواجز المستمرة

()1

،اجرى الباحث التحميل لممتغيرات الكينماتيكية بواسطة جياز الكومبيوتر وبالتحديد في برنامج
1

1- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20/3/2017

( )kenoviaاصدار(  )23حيث تم تحويل المادة المصورة من الكامي ار الى الكومبيوتر بعدىا تم
تحويل الماردة الى قرص مرن(
نفس الكومبيوتر نوع (

 )CDنوع (  )sonyبوساطة جياز ال سي دي رايتر المربوط عمى
 )Dellوذلك في احدى المكاتب المخصصة في اعمال

inspiron50

المونتاج وتم خزن ىذه المادة عمى شكل (

 )filesممفات داخل القرص الصمب لمحاسبة (

 )discوذلك لسيولة التعامل معيا اثناء التحميل ببرنامج ال(

hard

 )kenoviaوحسب كل ميارة وكل

العب بمفرده بعد التقطيع وتحديد الزوايا بواسطة البرنامج .

 8 –3الوسائل اإلحصائية

عولجت البيانات إحصائياً من خالل استخدام برنامج الحقيبة اإلحصائية (
( الوسط الحسابي

خالل استخدام التطبيقات التالية:

المترابطة )

ver. 20

 ) SPSSمن

 ،االنحراف المعياري  ،اختبار

 tلمعينات

-4عرض وتحميل ومناقشة النتائج

 1-4عرض نتائج األداء لممهارات الفنية لالختبارين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية
الجدول ()5

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم اختبار( )tالمحتسبة لألداء الفني لمهارة المناولة من
االعمى لالختبارات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية

االختبارات

المعالم االحصائية

االختبار القبمي
س

األداء الفني لميارة المناولة من

4.35

ع
0.77

االختبار البعدي
س
8.05

قيم ()T

ع

المحتسبة

Sig

1.21

5.43

0.00

االعمى

من الجدول (

 )5الذي يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم اختبار(

المحتسبة لألداء الفني لميارات البحث في االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية حيث ان
قيمة (  )tالمحتسبة قد بمغت (  ، )5,43وان قيمة (  )sigقد بمغت (  )0,00وىذه القيمة ىي اقل من

( )0,05مما يدل عمى وجود فروق معنوية ولصالح االختبار البعدي .

 2-4عرض نتائج األداء لممهارات الفنية لالختبارين القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة

الجدول ()6

)t

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار ( )tالمحتسبة لألداء الفني لميارة المناولة من
األعمى لالختبارات القبمية والبعدية لممجموعة الضابطة
المعالم اإلحصائية
االختبارات
االعمى

االختبار البعدي

ع

س

األداء الفني لميارة المناولة من

من الجدول (

االختبار القبمي
4.54

 )6يوضح ان قيمة (

0.95

س
6.11

 )sigقد بمغت (

قيم ()T

ع

المحتسبة

Sig

0.59

2.10

0.788

 )0.788وىذه القيمة ىي اكبر من

( )0,05مما يدل عمى عدم وجود فروق معنوية بين االختبارين القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة
لميارة المناولة من األعمى .

 3-4عرض نتائج األداء لمهارة المناولة من االعمى لالختبار البعدي لممجموعتين الضابطة والتجريبية
الجدول ()7

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم اختبار( )tالمحتسبة لألداء الفني لميارة المناولة من االعمى
االختبارات البعدية لممجموعتين التجريبية والضابطة
المعالم اإلحصائية

االختبارات

األداء الفني لميارة المناولة

البعدي(تجريبية)

البعدي(ضابطة)

قيم ()T

س

ع

س

ع

المحتسبة

Sig

8.05

1.21

6.11

0.59

3.40

0.00

من االعمى
يبين الجدول (  )7ان قيمة (  )tالمحتسبة كانت قيمتيا قد بمغت (

بمغت (  )0,00وىذه القيمة ىي اقل من (

 ، )3,40وان قيمة (  )sigقد

 )0,05مما يدل عمى وجود فروق معنوية ولصالح

االختبار البعدي لممجموعة التجريبية .

 4-4مناقشة النتائج لالداء الفني لمهارة المناولة من االعمى لممجموعتين الضابطة والتجريبية
في جدول(  )5يعزو الباحث سبب ذلك الى أن ىذا التحسن الذي حصل لممجموعة التجريبية

يعود الى المنيج التعميمي وما تحتويو الوحدات التعميمية  ،من ميارات خاصة باالستراتيجية صيغت
عمى أساس المواءمة الكينماتيكية لمتطمبات األداء الفعمي لمميارة التي يراد تعمميا باالضافة الى

تصحيح األخطاء والتوجيو واعادة العرض تؤثر في تعمم وتحسين أداء الميارة وبشكميا الصحيح ،
وكذلك زرع الثقة في نفس الطالب عن طريق اإلشادة ببعض الحركات التي قام بيا بصورة جيدة ،
باإلضافة الى ذلك فأن استخدام االستراتيجية المقترحة مع المجموعة التجريبية ركزت عمى تعمم

التفكير لممتعممين وعممت عمى تنظيم الخبرات الموجودة لدييم  ،وتعرضيم لمواقف جديدة من خالل
اإلجابة عمى تساؤالت المدرس كل ذلك مكنيم من فيم وتصحيح أخطائيم في المحاوالت التالية

وىذا

ما أكده جودت عمى "إن استراتيجية سوم(

 )swomتساعد المدرس بأخذ دور الموجو والمشرف بدل
"()1

من دور الممقن ،مما يؤدي إلى ظيور األثر اإليجابي عمى تعمم الطالب

البحث األول الذي ينص عمى ان

وبيذا يتحقق فرض

ىناك فروق معنوية في مستوى اداء بعض الميارات الفنية بالكرة

الطائرة لطمبة المرحمة الثانية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية ولصالح المجموعة التجريبية .
اما في جدول (

 )6فيعزو الباحث سبب ذلك وما اظيرتو نتائج البحث الى ان المجموعة

الضابطة التي اتبعت الطريقة التقميدية تجعل من المدرس ىو العنصر الفاعل والطالب متمقي

المعمومات فكانت عممية انتاج األفكار وتنوعيا نسبة اقل من المجموعة التجريبية التي استخدمت

استراتيجية سوم(  )swomومع ذلك فأنيا تطورت ولكن بنسبة اقل وذلك النيا اتبعت منياجاً تعميمياً
يحتوي عمى الميارات قيد الدراسة واعتمدت عمى شرح المدرس لمميارات نظريا وعمميأ مع جمود

لدور الطالب في اثارة تفكيره ودوافعو نحو التعمم وعدم إعطاء المجال لكي تجعل الطالب يفكر

ويساىم في تعمم الميارة المتبعة والمشاركة في استيعاب وخزن المعمومة الخاصة بطريقة أداء الميارة
 )2014عمى "ان أسموب التعمم

بعد حين  ،وىذه النتيجة تتفق مع دراسة (حيدر طو عبد الرضا

بالطريقة التقميدية ال يساعد عمى تقدم المتعمم في تعمم الميارات األساسية بصورة جيدة ما يخمق

موقفاً سمبياً لدى المتعممين تجاه الموقف التعميمي" (.)2

وفي جدول (  )7يعزوا الباحث سبب تطور المجموعة التجريبية عمى الضابطة في االختبار

البعدي الى ان ىنالك دو اًر كبي اًر العداد الخطط التعميمية في استراتيجية سوم وفق المواءمة

الكينماتيكية في رفع مستوى تعمم المجموعة التجريبية لمميارات الفنية لمكرة الطائرة من خالل طرح

الميارات التي تعمق تفكيرىم واستخدام ميارات التفكير بطريقة واضحة ومباشرة بيدف انتاج صيغة
فاعمة ومتكاممة في تصميم الدروس وتدريسيا حيث ان تعميم التفكير ضمن المنيج الدراسي يساعد
الطمبة عمى تعمم االنتاجية االبداعية وتطوير مفيوم الذات وتطوير اتجاىاتيم نحو تعمم

واستراتيجيات التدريس عند الطمبة ،وىذا ما اكده (

 )saieed,Hussainبأن "التغير في اىداف

العممية التعميمية يمثل تغي اًر تطورياً ىاماً حيث تركز

جامعات المستقبل عمى تنشئة جيل قادر عمى

التفكير وعمى القيام بأكتشافات عممية جديدة وعمى ايجاد حمول لممشكالت الحياتية كما اكدوا عمى

دور الجامعة الحقيقي بقولو يجب ان تكون الجامعات اماكن لمتفكير وليس لمتعمم فقط "

(.)3

 5-4مناقشة النتائج الخاصة بالمتغيرات الكينماتيكية القبمية والبعدية لمهارة المناولة من االعمى
الجدول()8

 - 1جٌدخ احًذ سعادج  :تذريس يياراخ انتفكير  ,ط , 1عًاٌ  ,دار انشرًق نهنشر ًانتٌزيع 2006 ,و  ,ص . 78
 - 2حيذر طو عثذ انرضا  :يصذر سثك ركره  , 2014 ,ص . 93
our educational system.baghdad.iraq:Baghdad

on

wars

Iraqi

the

of

crises

- 3saieed,a,Hussain,r,:the
university press.p82.

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم اختبار ( )tالمحتسبة لممتغيرات الكينماتيكية القبمية والبعدية
لميارة المناولة من االعمى لممجموعة التجريبية
المناولة من االعمى

االختبار البعدي

االختبار القبمي

قيم ()T

نوع الداللة

ع

المحتسبة

126.60

3.43

153.13

2.16

24.04

0.0

145.60

2.06

154.33

4.38

6.24

0.0

زاوية المرفق لحظة التالمس مع الكرة

114.73

3.71

128.86

2.32

12.75

0.0

زاوية طيران الكرة

63.53

3.99

59.20

2.00

4.47

0.0

زاوية الركبة لحظة التالمس مع الكرة (
المناولة من االعمى)
زاوية الكتف لحظة التالمس مع الكرة (
المناولة من االعمى)

س

ع

س

من خالل الجدول (  )8ظيرت قيمة نسبة الخطأ اصغر من مستوى الداللة  0.05مما يشير الى وجود

فروق معنوية ولصالح االختبار البعدي لمتغير زاوية الركبة لحظة التالمس لممناولة من االعمى لممجموعة

التجريبية حيث كانت بزاوية صغيرة في االخبار القبمي عنو في االختبار البعدي مما يشير الى دخول الالعب
الستالم الكرة من وضعية منخفضة اكثرمن الالزم وبالتالي صعوبة في الحركة نتيجة اقتراب مركز ثقل الجسم

من االرض  ،ونتيجة االستراتيجية المتبعة في المنياج التعميمي التي تبنى عمى تصحيح االخطاء وتوضيح
كينماتيكية االداء وطريقة عمل زاوية الركبة الحظنا ارتفاع قيم زاوية الركبة لمحدود المتوسطة والتي تسمح

بحرية حركة اثناء دفع الكرة لألعمى "حيث يجب ان يكون مركز ثقل الجسم موزع بالتساوي عمى القدمين مع
()1

انثناء متوسط بالركبتين "

من خالل الجدول (  )8ظيرت قيمة نسبة الخطأ اصغر من مستوى الداللة

 0.05مما يشير الى وجود

فروق معنوية ولصالح االختبار البعدي لمتغير زاوية الكتف لحظة التالمس مع الكرة( المناولة من االعمى)
لممجموعة التجريبية حيث ظيرت قيمة زاوية الكتف في االختبار البعدي اكبر من قيمة الزاوية في االختبار

القبمي نتيجة ارتفاع مركز ثقل الجسم عن االرض تبعا لزيادة قيمة زاوية الركبة لالعب وبالتالي لمس الكرة من
ارتفاع مناسب عمى الشبكة وىذا ما تم التأكيد عميو اثناء تطبيق المنياج التعميمي من خالل مواءمة المعمومات

السابقة لطريقة االداء لحركة زاوية الكتف مع المعمومات الجديدة المعطاة لمطالب اثناء االداء من خالل اعطاء

ميارة المقارنة والتباين او اي ميارة اخرى من ميارة االستراتيجية المستخدمة مما اعطى تطور واضح في قيمة

االختبار البعدي .

من خالل الجدول (  )8جاءت (  )sigبقيمة (  )0.00وىي اصغر من مستوى الداللة والبالغة ( )0,05

مما يدل عمى وجود فروق معنوية ولصالح االختبار البعدي لمتغير

زاوية المرفق لحظة التالمس مع الكرة

( )1عقيل عبد اهلل الكاتب وعامر جبار السعدي :الكرة الطائرة التكنيك والتكتيك الفردي احلديث ,وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  2002,ص81

لممناولة من األعمى لممجموعة التجريبية حيث اخذت زاوية المرفق االتجاه الى المد في االختبار البعدي بعدما
كان الطالب يدفع الكرة بزاوية مرفق صغيره ومثنية بشكل مبالغ فيو مما يؤخر عمميو الدفع وعدم وصوليا الى
ارتفاع مناسب ،وجاء ىذا التحسن من خالل تنفيذ بعض التمارين التي تستند الى االستراتيجية المتبعة وتطبيق
مياراتيا ودخوليا عمى التمارين بإثارة التساؤل عن الزاوية المناسبة لممرفق او بتوليد االحتماالت التخاذ القرار

المناسب اثناء االداء الحركي لمميارة وبالتالي تطوير في مستوى األداء " ،وان فاعمية ميارة التساؤل تكون في
فاعمية األسئمة المطروحة التي تخمق بناء انفعالي معرفي بين الطمبة والمادة وعندىا يصبحون اكثر مسؤولية

عن تعمميم ويحاولون معالجة المعمومة بطريقة اكثر إيجابية وبالتالي تصحيح األداء من خالل العصف االني

عند قدراتيم العقمية" (.)1ومن خالل نفس الجدول ظيرت قيمة نسبة الخطأ اصغر من مستوى الداللة(

)0.05مما يشير الى وجود فروق معنوية ولصالح االختبار البعدي لمتغير

زاوية طيران الكرة لممناولة من

االعمى لممجموعة التجريبية حيث ان نتائج االختبار القبمي تشير الى دخول الطالب اسفل الكرة واالنثناء المبالغ
فيو لمفاصل الجسم مما يعطي دفع الى االعمى اكثر من دفع الكرة الى االمام االعمى والذي يحتاجو الطالب
اثناء المناولة من االعمى لتوجيو الكرة نحو الزميل ألداء ميارة الضرب الساحق او اي ميارة اخرى وىذا ما
ظير من خالل انخفاض قيمة الزاوية والذي يعزوه الباحث الى فاعمية المنياج المتبع في تغير االداء

الميكانيكي لمحركة ومواءمة الحركة السابقة مع الحركة المكتسبة الجديدة لطالب المجموعة التجريبية.

الجدول()9يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم اختبار ( )tالمحتسبة لممتغيرات الكينماتيكية
القبمية والبعدية لميارة المناولة من االعمى لممجموعة الضابطة
االختبار القبمي

المعالم اإلحصائية
االختبارات

س

زاوية الركبة لحظة التالمس مع الكرة(

126.20

ع
3.09

االختبار البعدي
س
134.53

قيم ()T

ع

المحتسبة

16.41

2.13

نوع الداللة
0.510

المناولة من االعمى)
زاوية الكتف لحظة التالمس مع الكرة(

146.53

2.23

147.33

4.23

0.81

0.429

المناولة من االعمى)
زاوية المرفق لحظة التالمس مع الكرة

116.26

4.49

120.60

6.11

2.21

0.430

زاوية طيران الكرة

62.13

3.31

61.73

3.47

0.65

0.521

من خالل الجدول (

 )9والذي يبين الفروق بين االختبارين القبمي والبعدي لعينة البحث

الضابطة الحظ الباحث ان نسبة الخطأ اكبر من مستوى الداللة والبالغ(
لمهارة المناولة من االعمى

)0.05لمتغير زاوية الركبة

وىذا يشير الى عدم وجود فروق معنوية بين االختبارين القبمي والبعدي

لعينة البحث الضابطة مما يشير الى عدم تطور الطالب في ىذا الميارة بالشكل الصحيح رغم
 - 1نائل اخلزندار واخرون  :مصدر سبق ذكره  , 2006 ,ص . 141

التغير الطفيف في مستوى الزاوية واالتجاه الى مد زاوية الركبة عند لحظة التالمس مع الكرة اال انيا
الزالت منخفضة مما يعطي اندفاع الى الالعب تحت الكرة والتي تعيق عممية توجيو الكرة لمزميل

كونو يخرج من المدى البصري لالعب وال يستطيع رؤيتو بسيولو ألداء المناولة .
ومن خالل نفس الجدول تظير لنا قيمة

المناولة من االعمى

متغير زاوية الكتف لحظة التالمس مع الكرة في

بنسبة خطأ اكبر من مستوى الداللة والبالغة

 0.05مما يشير الى عدم معنوية

الفروق بين االختبارين القبمي والبعدي لعينة البحث الضابطة حيث لم يظير المنياج المتبع من قبل
التدريسي اي تطور يذكر في قيمة الزاوية رغم التعمم الحاصل في اداء الميارة الى انو ليس مبني
عمى اسس ميكانيكية في االداء الحركي لمطالب عمى العكس من العينة التجريبية .
ومن خالل نفس الجدول تظير لنا قيمة

المناولة من االعمى)

متغير زاوية المرفق لحظة التالمس مع الكرة (

بقيمة (  )sigاكبر من مستوى الداللة والبالغة (

 )0.05مما يؤكد عمى عدم

معنوية الفروق بين االختبارين القبمي والبعدي لعينة البحث الضابطة وتأتي ىذه النتيجة منطقية
ومتماشية مع عدم تغير زاوية الكتف لنفس العينة والتي غالبا ما تكون مترابطة في االداء  ،حيث

ان التطور الحادث بزاوية المرفق مترابط بتطور قيم زاوية الكتف كون الزاويتين مشتركتين

بمفصل)1 (.وبالتالي ىذا يشير الى عدم فاعميو المنيج المتبع في تحسين مستوى االداء الحركي

لميارة المناولة من االعمى .

ومن خالل الجدول اعاله تظير لنا قيمة

بقيمة (  )sigاكبر من مستوى الداللة والبالغة(

متغير زاوية طيران الكرة (المناولة من االعمى)
) 0.05مما يؤكد عمى عدم معنوية الفروق بين

االختبارين القبمي والبعدي لعينة البحث الضابطة ،ومن خالل متابعة قيمة الزاوية نالحظ عدم

تحسن في قيمة الزاوية مما يعمل عمى انطالق الكرة بارتفاع عالي وغير مناسب نحو الزميل وىذا
يأتي من ترابط اجزاء الحركة ابداءا من دخول الالعب اسفل الكرة وبزاوية ركبة منخفضة واالنثناء

المبالغ فيو لزاوية المرفق والكتف مما يعطي شكل حركة يسمح لالعب بدفع الكرة بزاوية مرتفعة
نسبيا وبالتالي عدم فاعمية المنيج المتبع في تحسين مستوى االداء الحركي لمميارة .

الجدول()10
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم اختبار ( )tالمحتسبة لممتغيرات الكينماتيكية البعدية لميارة
المناولة من االعمى لممجموعتين التجريبية والضابطة

االختبار البعدي(تجريبية)

المعالم اإلحصائية
االختبارات

س

زاوية الركبة لحظة التالمس مع الكرة(
المناولة من االعمى)
زاوية الكتف لحظة التالمس مع الكرة(

ع

االختبار

البعدي(ضابطة)
س

قيم ()T

المحتسبة

نوع الداللة

ع

153.13

2.16

134.53

16.41

4.35

0.00

154.33

4.38

147.33

4.23

4.44

0.00

المناولة من االعمى)
زاوية المرفق لحظة التالمس مع الكرة

128.86

2.32

120.60

6.11

4.89

0.00

زاوية طيران الكرة

59.20

2.00

61.73

3.47

2.44

0.02

من خالل الجدول (

 )10والذي يبين الفروق بين االختبارات البعدية لعينة البحث التجريبية

والضابطة لممتغيرات البيوكينماتيكية لميارات الدراسة ،الحظ الباحث ان نسبة الخطأ اصغر من

مستوى الداللة والبالغ (  )0.05لمتغير زاوية الركبة لحظة التالمس مع الكرة( المناولة من االعمى)
وىذا يشير الى وجود فروق معنوية ولصالح العينة التجريبية ،حيث ركزت العينة التجريبية عمى
المد المناسب لزاوية الركبة لحظة لمس الكرة والذي يؤىميم لسرعة وسيولة عممية المد لمركبة لدفع

الكرة الى االعمى مما يعطي حركة سيمة وىذا خالف ما وجدناه عند العينة الضابطة والتي جاءت
بقيم زاوية منخفضة مما يعيق الحركة ما بعد التالمس وتأخرىا نتيجة انخفاض مركز ثقل الجسم،

وان مقدار زاوية الركبة يجب ان تناسب مع متطمبات الحركة ومقدار القوة المطموب الحصول عمييا

(،)1والتي تحتم عمينو في المناولة من االعمى عدم المبالغة في خفض زاوية الركبة لحظة التالمس
لسيولة وانسيابية الحركة بعد التالمس وىذا ما تم تناولو في المنياج المتبع من خالل تطبيق
ميارات االستراتيجية بما يخدم عمل الزاوية من خالل التمارين التعميمية المبنية عمى اسس

استراتيجية سوم.

من خالل نفس الجدول الحظ الباحث ان نسبة الخطأ اصغر من مستوى الداللة والبالغ (

 )0.05لمتغير زاوية الكتف لحظة التالمس مع الكرة( المناولة من االعمى)

وىذا يشير الى وجود

فروق معنوية ولصالح العينة التجريبية  ،والتي مالت الى المد في مفصل الكتف مقارنة بالعينة

الضابطة حيث يجب عمى المتعممين اداء المناولة مع مد كامل لمذراع بعد دفع الكرة ومتابعتيا وان

االنخفاض في قيمة تمك الزاوية الظاىر في اداء العينة الضابطة قد يعيق الحركة من خالل بطئيا
والناتج عن دخول المتعمم اسفل الكرة بشكل مبالغ فيو وىذا ما يؤثر عمى بقية اجزاء الحركة لتأدية

الميارة  ،حيث يفترض عمى المتعمم اثناء االداء ان يأخذ الوضعيات الصحيحة ألجزاء الجسم والتي
( )1لسٌر عثذ انحًيذ عثذ انٌاحذ :تأثير تًريناخ يياريح خاصح ًفك تعض االسانية ًاالدًاخ انتعهيًيح عهى تعهى ًتطٌير كينًاتيكيح االداء نًيارتي
انضرب انساحك ًاالرسال انساحك تانكرج انطائرج ,اطرًحح دكتٌراه  ,كهيح انترتح انرياضيح ,جايعح انثصرج 2011ص 101

تعني بمجمميا اتخاذ الزوايا المالئمة ال سيما زاوية الكتف والتي تعد من اىم الزوايا في اداء ميارة
المناولة من االعمى حيث تعد زاوية الكتف المحدد الرتفاع نقطة االلتقاء من الكرة والمسافة بين

الالعب والكرة .

()1

وىذا ما عمل الباحث من اجل تطويره من خالل المنيج المتبع وتطبيق ميارات

استراتيجية سوم بالشكل الذي يخدم طريقة االداء الصحيحة.
من خالل نفس الجدول الحظ الباحث ان قيمة (

 )sigاصغر من مستوى الداللة والبالغ (

) لمتغير زاوية المرفق لحظة التالمس مع الكرة (المناولة من االعمى)

0.05

وىذا يشير الى وجود فروق

معنوية ولصالح العينة التجريبية  ،والتي ظيرت بزاوية اكبر من زاوية المرفق لمعينة الضابطة
وبالتالي الميل الى المد لحظة التالمس مع الكرة وىو التكنيك الصحيح لألداء اثناء المناولة من

االعمى والتي يسعى التكنيك الحديث الى اختصار الزمن وسرعة اداء المناولة من خالل تقميل الثني

الزائد لزاوية المرفق وبالتالي سرعة الدفع لمكرة وىذا ما تم التأكيد عميو من خالل المنياج المتبع من
خالل ميارة التساؤل حول مد الزاوية والمقارنة والتباين بين مد وثني زاوية المرفق اثناء االداء

واعطاء ذلك كتغذية راجعة اثناء تطبيق االداء ويمكن عن طريق المقارنة مالحظة أوجو الشبو
واإلختالف بين االدائين عن طريق تفحص العالقات بينيما والبحث عن نقاط اإلتفاق و اإلختالف

 ،ورؤية ما ىو موجود في أحدىما ومفقود في االخرى ،كما أنيا توفر إمكانية التفكير بمرونة ودقة

وتضيف عنصر التشويق واإلثارة لمموقف التعميمي عندما يطمب المدرس إجراء مقارنة بين طريقتين

لالداء ( .)2عكس ما مالت اليو العينة الضابطة والتي مالت الى االنثناء في مفصل زاوية المرفق
تماشيا مع االسموب القديم في تكنيك االداء لممناولة من االعمى.
من خالل نفس الجدول الحظ الباحث ان قيمة (

 )0.05لمتغير زاوية طيران الكرة (المناولة من االعمى)

 )sigاصغر من مستوى الداللة والبالغ (
وىذا يشير الى وجود فروق معنوية

ولصالح العينة التجريبية  ،حيث نرى ان زاوية الطيران لمكرة ستتبع زوايا الجسم العاممة اثناء االداء

لتمك الميارة ،مثل زاوية المرفق والكتف والرسغ والتي سوف تحدد مقدار زاوية انطالق الكرة الذي

يجب ان يتوافق من اليدف من المناولة سواء كانت الداء الضرب الساحق او لمتمرير الى الزميل

 ،وىذا ما سعى الباحث اليو من خالل تطبيق استراتيجية سوم بما يتوافق مع متطمبات الحركة

وتنمية التفكير وايجاد الحمول اثناء االداء وأن تعزيز عممية التفكير عبر المنيج بطريقة صحيحة

يؤدي الى إعداد جيل من المتعممين منتجين ومفكرين يتصفون بالتعمم الذاتي المستمر وان التدريس
من خالل تنمية ميارات التفكير يقود المتعمم الى المشاركة الفعمية في تكوين بنية تفكيرية ويؤدي

ذلك الى تحويل العممية التعميمية من التمقين الى االعتماد عمى التفكير والتحميل واكتساب ميارات

( )2حساو حثية طاىر :تأثير تًاريٍ تصريح يياريح يمترحح في تعهى ًتطٌير تيٌكينًاتيكيح االداء نثعض انًياراخ االساسيح ًتعض يتغيراخ االدران انحس
حركي تانكرج انطائرج .رسانح ياجستير,جايعح انثصرج ,كهيح انترتيح انثذينح ًعهٌو انرياضح ,2016 ,ص 75

في التعمم الذاتي(.

 )1وبالتالي التفوق عمى اداء العبي العينة الضابطة التي اعتمدت المنياج

التقميدي

 -5االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات

 - 1يؤثر المنياج التعميمي باستراتيجية سوم وفق المواءمة الكينماتيكية تأثير ايجابي ونسبة
التطور كبيرة في تعمم ميارة المناولة من االعمى بالكرة الطائرة لدى المجموعة التجريبية .

 - 2يؤثر االسموب التقميدي تأثير ايجابي في تعمم ميارة المناولة من االعمى بالكرة الطائرة ولكن
بنسبة تطور ضئيمة في تعمم الميارة لدة المجموعة الضابطة.

 2التوصيات
- 5

 - 1ضرورة االىتمام باستخدام استراتيجية سوم في تعمم ميارة المناولة من االعمى بالكرة الطائرة.
 - 2ضرورة االىتمام باستخدام استراتيجية سوم وفق المواءمة الكينماتيكية في تعمم الميارة.

 - 2التأكيد عمى اجراء بحوث عممية في استراتيجية سوم وفق المواءمة الكينماتيكية عمى المراحل
العمرية والمستويات االخرى في لعبة الكرة الطائرة .
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