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ممخص البحث
ٌدف البحث إلِ التعرف عمِ تأثٓر حائط التدرٓب كوسٓمة تعمٓهٓة باألسموب التبادلْ فْ تعمم هٍارتْ

اإلعداد واستقبال اإلرسال بالكرة الطائرة لمطالبات ،وتطرق الباحثون فْ الدراسات الىظرٓة والسابقة ذات العالقة
واستعهل الباحثون الهىٍج التجرٓبْ ذو التصهٓم التجرٓبْ لعٓىة قواهٍا()02طالبة تم تقسٓهٍا بالتساوي إلِ

هجهوعتٓن تجرٓبٓة وضابطة ٓهثمن طالبات الهرحمة الثاىٓة فْ كمٓة التربٓة الرٓاضٓة–جاهعة بابل  ،واستعهل

الباحثون أدوات البحث العمهْ واألدوات واألجٍزة الهىاسبة واجراء تجربة استطالعٓة هصغرة وبعد ذلك إجراء
االختبار القبمْ وتطبٓق الوحدات التعمٓهٓة التْ استغرقت هدة()6أسابٓع ،وبواقع وحدتٓن تعمٓهٓتٓن أسبوعٓاً ،وبعد

االىتٍاء هن تىفٓذ الهىٍج أجرٓت االختبارات البعدٓة واستخرجت البٓاىات وهعالجتٍا إحصائٓا وهن ثم عرضٍا
وتحمٓمٍا وهىاقشتٍا وقد خرج الباحثون باستىتاجات عدة هن أٌهٍا فاعمٓة الحائط األهمس باألسموب التبادلْ فْ

تعمم األداء الفىْ ودقتً لمهٍارتٓن قٓد البحث ،وفْ ضوء ٌذي االستىتاجات أوصِ الباحثون بضرورة استعهال

الحائط األهمس وباألسموب التبادلْ فْ الوحدات التعمٓهٓة لهادة الكرة الطائرة ،لها لٍها هن فائدة فْ تعمم األداء
الفىْ والدقة لمهٍارتٓن قٓد البحث.
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This research is designed to learn about the effect of wall hitting drills using the
interactive method as an effective technique in learning serving and receiving Serve
for Girl Student Volleyball players. The researchers tackle this subject by referring to
related theoretical and previous studies using the empirical approach for a sample of
(20) female students divided into experimental group and control group. The girls are
students of the College of Physical Education/Babil University during the sophomore
year. Researchers used the necessary scientific tools and equipment and conducted a
small experiment for this purpose. A pre-test was then conducted and educational
units were applied for eight weeks ( 2 units in each week). After the conclusion of the
course, post-test was conducted and data was extracted and statistically processed and
would then be analyzed and discussed.
Researchers came out with important
conclusions about the effectiveness of wall hitting drills using the interactive method
as an effective technique in learning the two skills under discussion, namely, serving
and receiving.
In the light of these conclusions, the researchers made a
recommendation on the necessity of using the smooth wall and the interactive
approach in the educational units of the volleyball game since this will be very
effective in enhancing the technical performance of players in the two skills under
.discussion

 -1التعريف بالبحث

1-1مقدمة البحث وأىميتو-:
تعد لعبة الكرة الطائرة هن الهواد التعمٓهٓة األساسٓة التْ ٓتم تدرسٍٓا ضهن هقررات الهرحمة الثاىٓة فْ كمٓات

واقسام التربٓة الرٓاضٓة ،وتتضهن ٌذي المعبة هٍارات أساسٓة هحددة وهن ٌذي الهٍارات هٍارتْ اإلعداد(التهرٓر
هن االعمِ) واستقبال االرسال(التهرٓر هن االسفل)التْ ٓتوجب عمِ الطالب او الطالبة تعمهٍا هن اجل الوصول

إلِ هستوى األداء االهثل لٍها ،وٌذا ٓتطمب ادخال او استعهال وسائل وأسالٓب تعمٓهٓة تتىاسب واهكاىٓات
الهتعمم وقدراتً وان ٓكون الهحور االساس فْ عهمٓة التعمم وترك ها هتعارف عمًٓ فْ أن ٓكون الهدرس ٌو
الهحور الوحٓد فْ العهمٓة التعمٓهٓة ،اذ ان اغمب االتجاٌات التعمٓهٓة والتربوٓة الحدٓثة تؤكد عمِ بىاء ىظام

تعمٓهْ تربوي جدٓد ٓعتهد عمِ إشراك الهتعمم فْ هراحل العهمٓة التعمٓهٓة جهٓعٍا ،وان وٓكون دور الهدرس

الهوجً لعهمٓة التعمم فٍو الذي ٓصهم الهواقف التعمٓهٓة الهشوقة والهثٓرة وٓدٓر الوحدة إدارة ذكٓة ،لذا اصبح هن

الضروري عمِ القائهٓن بالعهمٓة التعمٓهٓة البحث عـو الوسائل وﺍالسـالٓﺏ التعمٓهٓة ﺍلعمهٓة ﺍالفضل الجل
ﺍلَصـَل لتحقٓـﻕ أٌدافٍا َﺍلىٍـَﺽ بالهتعمهٓن هـو الجواىب الهٍارٓة وﺍلبﺩىٓة والعقمٓة َﺍلىفسٓة ﺍالجتهاعٓة كافة

إذ تﻜتسﺏ ٌذي الوسائل واالسالٓﺏ ﺍٌهٓة خاصة فْ ٌﺫﺍ ﺍلجاىﺏ لهـا لٍـا هـو دور هٍم وكبٓر فْ بىاء الهتعمهٓن

فْ هﺭﺍحمٌم ﺍالَلـِ َﺍعـﺩﺍﺩٌم بهـا ٓتىاسـﺏ َهتﻁمبـاﺕ العهمٓة التعمٓهٓة.

وهن الوسائل التعمٓهٓة التْ ٓهكن استعهالٍا فْ عهمٓة تعمم الهٍارات االساسٓة بالكرة الطائرة ٌو حائط
التدرٓب ،إذ ٓتهكن هدرس الهادة توظٓف ٌذا الىوع هن الوسائل لتعمم هٍارات الكرة الطائرة لمهتعمهٓن وهىٍم
الطالبات لتقمٓل بعض الصعوبات التْ تواجٍٍن هقارىة بالطالب ،كها أن هن األسالٓب التعمٓهٓة ٌو األسموب
التبادلْ الذي ٓكون دور الهدرس فًٓ هقتص ار عمِ شرح األداء الفىْ الهٍارات الهطموب تعمهٍا هع عرض أىهوذج
عىٍا ،وهن ثم طرح األسئمة عمِ الهتعمهٓن عها إذا كان لدٍٓم أي استفسار أو حالة غهوض فْ عهمٓة العرض

والتوضٓح لٓقوم بإعادة شرح الهٍارة وتوضٓحٍا لً ،وهن ثم ٓقوم الهدرس بتقسٓم الهتعمهٓن فْ الوحدة التعمٓهٓة
الواحدة إلِ زوجٓن(كل اثىان ٓعهالن هعا)لمعهل هعاً بالتبادل فاحدٌها ٓؤدي واألخر ٓراقب وٓكون دور الهراقب
ٌو تقدٓم الهعموهات الخاصة(تغذٓة راجعة) بالهٍارة التْ تكون هثبتة فْ استهارة خاصة ٓزودي الهدرس بٍا تسهِ

استهارة الهعموهات وتتضهن جهٓع الهعموهات التْ سٓؤدٍٓا الهتعمم والٍدف هىٍا إعطاء هعموهات لمهتعمم الهؤدي
ٓقدهٍا لً الهتعمم الهراقب لهساعدتً فْ تحدٓد هتِ ٓهكن إىجاز الواجب الحركْ أو الهٍهة الحركٓة وٌل تم

إىجازٌا أم ال  ،وبهجرد أن ٓىتٍْ الهتعمم هن أداء العهل الهكمف بً فأىً ٓطمب هن الهدرس هالحظتً وٌو ٓؤدي
حتِ ٓسجل الىتٓجة فْ بطاقتً ثم ٓتبادل الهتعمهٓن األدوار فٓها بٓىٍم لٓصبح الهؤدي هراقبا والهراقب هؤدٓا،

وىظ ار لكون ٌذي لعبة الكرة الطائرة هن األلعاب الهٍهة والهطموب تعمم هٍاراتٍا األساسٓة بالشكل األفضل ،لذا
فأٌهٓة البحث تركزت فْ كوىٍا هحاولة لدراسة أفضل الوسائل واألسالٓب التعمٓهٓة فْ تعمم الطالبات هٍارتْ

اإلعداد واستقبال اإلرسال بالكرة الطائرة.

2مشكمة البحث-:خالل تجربة الباحثون وخبرتٍم العمهٓة والعهمٓة فْ أثىاء قٓاهٍم بتدرٓس هادة الكرة الطائرة فْ ﻜمٓة ﺍلتﺭبٓة
ﺍلﺭٓاضٓة-جاهعة بابل وجدوا أن أسموب ﺍلتﺩﺭٓﺱ ﺍلهتبع فْ تعمم الهٍارات األساسٓة بالكرة الطائرة وتطور أدائٍا
ٓحتاج إلِ وقت وجٍد كبٓرٓن هن الهدرس والهتعمم فْ الوحدات التعمٓهٓة وقد ال ٓشترك الهتعمم بشكل هباشر

وٓعتهد عم ِ ها ٓقدهً الهدرس هن شرح وتوضٓح لمهٍارات الهطموب تعمهٍا ،فضال عن قمة استعهال الوسائل
التدرٓبٓة الهساعدة فْ ٌذي الوحدات وخاصة هع فئة الطالبات الن أدائٍن ٓتصف بالضعف وقمة التقدم بً ،األهر

الذي ٓؤدي إلِ إٌدار الجٍد والوقت ،إذ إن األسموب الهتبع هن الهدرس وهن دون إدخال أو استعهال أدوات

تدرٓبٓة قد ٓأخذ وقت طوٓل فْ شرح التفاصٓل الخاصة بأداء الهٍارات األساسٓة ،وعمِ ٌذا األساس ارتأى

الباحثون استعهال حائط التدرٓب فْ تعمم هٍارتْ اإلعداد واستقبال اإلرسال وباألسموب التبادلْ وٌذا ٓعد هزجا
بٓن الوسائل واألسالٓب التعمٓهٓة لشرح الهٍارات قٓد البحث وتوضٓحٍا لمهتعمهة الطالبة بشكل سٍل وهبسط

وهتدرج.
3-1ىدف البحث:
-1التعرف عمِ تأثٓر حائط التدرٓب كوسٓمة تعمٓهٓة باألسموب التبادلْ فْ تعمم هٍارتْ اإلعداد واستقبال
اإلرسال بالكرة الطائرة لمطالبات.

4-1فرض البحث:

-1لحائط التدرٓب كوسٓمة تعمٓهٓة باألسموب التبادلْ تأثٓر آجابْ فْ تعمم هٍارتْ اإلعداد واستقبال اإلرسال
بالكرة الطائرة لمطالبات.

5-1مجاالت البحث:

 1-3-1الهجال البشري-:طالبات الهرحمة الثاىٓة فْ كمٓة التربٓة الرٓاضٓة–جاهعة بابل لمعام الدراسْ(-0211
.)0210

 0-3-1الهجال الزهاىْ-:الهدة هن  0211/11/15ولغآة .0210/1/11

 1-3-1الهجال الهكاىْ-:القاعة الرٓاضٓة الهغمقة فْ كمٓة التربٓة الرٓاضٓة–جاهعة بابل.

 6-1تحديد المصطمحات:
-1حائط التدرٓبٌ-:و أداة تدرٓبٓة استعهالٍا الباحثون فْ تعمم الطالبات هٍارتْ اإلعداد واستقبال اإلرسال بالكرة
( )

الطائرة هن خالل تىفٓذ تهرٓىات هٍارٓة عمًٓ.
-2الدراسات النظرية والدراسات السابقة:
 1-2الدراسات النظرية:

 1-1-2حائط التدريب بالكرة الطائرة-:
ٓواجً الهدرس فْ أثىاء الوحدات التعمٓهٓة صعوبة فْ اختٓار الوسٓمة التعمٓهٓة أو التدرٓبٓة التْ تحقق ها ٓسعِ

إلًٓ ،ولٓس كل الوسائل التعمٓهٓة أو التدرٓبٓة ذات أٌداف واحدة ،فكل وسٓمة تحقق أٌدافاً هعٓىة ،وهن ٌىا كان
الواجب عمِ الهدرس أن ٓختار وسٓمة التعمم أو التدرٓب التْ تحقق لً الٍدف الهطموب فتىوع الوسائل التعمٓهٓة

أو التدرٓبٓة تعهل عمِ زٓادة اإلثارة لدى الهتعمهٓن بالعكس فٓها إذا كاىت عهمٓة التعمم تىحص اًر فْ وسٓمتٓن أو

ثالثة.

وتعد الوسائل التعمٓهٓة أو التدرٓبٓة وسائل تىفٓذ الوحدة التعمٓهٓة أو التدرٓبٓة لتغٓٓر أو تعدٓل السموك الحركْ

وتطوٓري لدى الهتعمم ،بسموك ٓؤدي إلِ تحقٓق أو الٍدف أو الغرض الهطموب ،وٌىاك العدٓد هن الوسائل
التعمٓهٓة أو التدرٓبٓة

التْ تحقق كل هىٍا أغراض وواجبات هعٓىة ،ولذلك ٓجب اختٓار الوسٓمة الهىاسبة

لمغرض ،وعمِ ٌذا األساس تىوعت الوسائل التعمٓهٓة أو التدرٓبٓة الكتساب األداء الحركْ أو الهٍاري واالحتفاظ

بً ،وعمِ الهدرس هعرفة ٌذي الوسائل والهتغٓرات التْ تعتهد عمٍٓا واهكاىٓة استعهالٍا بشكل ٓتىاسب واتجاٌات

عهمٓة التعمم الحركْ ،وٓهكن القول إن الوسٓمة التعمٓهٓة ٌْ كل أداة ٓستعهمٍا الهدرس لتحسٓن عهمٓة التعمم
والتعمٓم  ،وتوضٓح الهعاىْ واألفكار ،أو التدرٓب عمِ الهٍارات ،وٌْ باختصار جهٓع الوسائط أو األدوات التْ

ٓستعهمٍا الهدرس فْ الهوقف التعمٓهْ لتوصٓل الحقائق أو األفكار أو الهعاىْ لمهتعمهٓن لجعل وحدتً التعمٓهٓة
أكثر إثارة وتشوٓقا ،ولجعل الخبرات التعمٓهٓة خبرات حٓة وٌادفة وهباشرة فْ الوقت ىفسً(، .)1كها تعرف

الوسٓمة التعمٓهٓة بأىٍا "عبارة عن وسٓمة هعٓىة لمهدرس تساعدي عمِ أداء هٍهتً التعمٓهٓة ،بل إىٍا كثٓ ار ها تزٓد

هن أعبائً ،إذ ال بد لً هن اختٓارٌا بعىآة فائقة  ،وتقدٓهٍا فْ الوقت التعمٓهْ الهىاسب ،والعهل عمِ توصٓل
الخبرات التْ ٓقدهٍا الهدرس ىفسً ،والتْ تعالجٍا الوسٓمة الهختارة ،وبذلك تغدو رسالتً أكثر فاعمٓة  ،وأعهق

تأثٓرا.

()0

وهن ٌذي الوسائل التعمٓهٓة التْ تستعهل فْ تعمم الهٍارات الحركٓة فْ لعبة الكرة الطائرة ٌو حائط التدرٓب

أو ها ٓسهِ بالحائط األهمس وٌو احد األدوات التعمٓهٓة الهساعدة التْ ٓستعهمٍا الهدرس أو الهدرب فْ الوحدات
 تعرٓف اجرائْ 0
 -1لغى انًُاْج ٔطشق انتذسٌظ .يحاضشاخ فً طشق تذسٌظ انتشتٍح انشٌاضٍح ،جايؼح انضلاٌك ،كهٍح انتشتٍح انشٌاضٍح،2002،ص .
َ - 2اْذج ػثذ صٌذ انذنًًٍ .اعاعٍاخ فً انتؼهى انحشكً ،انُجف االششف ،داس انضٍاء نهطثاػح ٔانُشش ،2002،ص. 162
22

التعمٓهٓة أو التدرٓبٓة لتعمم األداء الفىْ ودقتً لمهٍارات األساسٓة بالكرة الطائرة وتطوٓرٌا ،األهر الذي ٓسٍل عمِ

الهدرس أو الهدرب وكذلك الهتعمم أو الالعب فْ اكتساب ٌذي الهٍارات وهن ثم العهل عمِ تطوٓرٌا ،إذ ٓتهكن

الهتعمم أو الالعب هن خالل التك اررات العدٓدة عمِ الحائط األهمس هن تصحٓح األخطاء التْ قد ترافق األداء
الفىْ ودقتً ،فالحائط األهمس ٓعد وسٓمة هساعدة وان استعهالٍا قد ٓوفر الجٍد والوقت لكال الطرفٓن ،وٓعرف

الحائط األهمس بأىً "أسٍل وسٓمة هستعمهة فْ الكرة الطائرة وأرخصٍا عمِ اإلطالق ،إذ هن خاللٍا ٓتهكن

الهدرس أو الهدرب هن استعهال احد جدران القاعة الداخمٓة أو جدران الهمعب الخارجْ بشرط أن ٓكون ٌذا
الحائط خالٓا هن العوائق وٓتهكن الهتعمم أو الالعب هن استعهالً كبدٓل عن الزهٓل".

()1

وٓستطٓع الهدرس أو الهدرب هن وضع عالهات أو هربعات عمِ الحائط ٓحاول الضرب أو التهرٓر عمٍٓا

هثل أداء التهرٓر هن األسفل واألعمِ واإلرسال والضرب الساحق وحسب ىوع الهٍارة الهطموب تىفٓذٌا ،وباإلهكان
زٓادة صعوبة أداء التهرٓن عمِ الحائط هن خالل ابتعاد الهتعمم أو الالعب عن الحائط فْ كل هرة ،فضال عن
استعهال أداء الهٍارات هن وضعٓات هختمفة أي أداء التهرٓر هن األسفل واألعمِ أو أٓة هٍارة أخرى هن
الجموس أو الوقوف أو القفز ،وفْ حالة عدم وجود حائط ٓستطٓع الهدرس أو الهدرب استعهال لوحة كرة السمة
()2

كحائط ارتداد الكرة هن الجٍتٓن الجاىبٓتٓن لمحمقة.
 2-1-2األسموب ﺍلتباﺩلي-:

ٓعرف األسموب التبادلْ بأىً عبارة عن "أىشطة تعمٓهٓة تأتْ عمِ ٌٓئة حوار بٓن الهدرس والهتعمم ،أو بٓن

الهتضهىة (التىبؤ والتساؤل
الهتعمهٓن بعضٍم البعض ،بحٓث ٓتبادلون األدوار طبقًا لالستراتٓجٓات الفرعٓة ُ
والتوضٓح والتصور الذٌىْ والتمخٓص) بٍدف فٍم الهٍارة الهطموب تعمهٍا  ،والتحكم فْ ٌذا الفٍم عن طرٓق
هراقبتً وضبط عهمٓاتً".

( )3

وهن ههٓزات األسموب التبادلْ ٌْ-:

( )4

ٓ-1تٓح ٌذا األسموب أهام الهتعمم الفرصة الكافٓة لإلبداع فْ تىفٓذ الواجب.

ٓ-0ساعد ٌذا األسموب الهتعمم عمِ إعطاء التغذٓة الراجعة فْ وقتٍا الهىاسب عىدها ٓقوم بتصحٓح أخطاء زهٓمً
الهؤدي وبٍذا تسٍل عهمٓة التعمم .

-1إن ٌذا األسموب اقتصادي هن حٓث الوقت والجٍد ،كها أىً ٓحقق عهمٓة التعمم بشكل سرٓع وفعال.
ٓ-2هىح ٌذا األسموب الثقة بالىفس واألهاىة لدى الهتعمم  ،وٓساعدي عمِ الصبر والتعمم.
ٓ-3فسح الهجال لههارسة القٓادة لكل هتعمم.
ٓ -4طور الجاىب االجتهاعْ والسموكْ

 - 3ػمٍم ػثذ هللا انكاتة.انكشج انطائشج نهًشحهح انشاتؼح انتذسٌة ٔانخطظ انجًاػٍح ٔانهٍالح انثذٍَح ،جايؼح تغذاد،1221ص.35
 - 4ػمٍم ػثذ هللا انكاتة .انًصذس انغاتك َفغّ ،ص.35
- 5فكشي حغٍ سٌاٌ .انتذسٌظ (أْذافّ،أعغّ،أعانٍثّ،تمٌٕىَ ،تائجّ ،تطثٍماتّ) ،انماْشج :ػانى انكتة،1222،ص.122
- 6يحًذ صٌاد حًذاٌ .انتذسٌظ انًؼاصش،ط ، 3ػًاٌ ،انًًهكح األسدٍَح انٓاشًٍح،1222،ص.162

أها عٓوب ٌذا األسموب فتكهن فْ

( )5

-1صعَبة السٓطرة عمِ تىفٓذ ورقة الواجب.
ٓ-0حتاﺝ الِ أجٍزة وأدوات كثٓرة.

-1تﻜثﺭ فًٓ الهىاقشات بٓن الهتعمهٓن حول تىفٓذ الواجب.
-2تﻜثﺭفًٓ ﺍالستعاىة ﺍلهﺩﺭﺱ حَل ﺍألشكال َتىفٓﺫ ﺍلَﺍجﺏ.
-3ﻜثﺭﺓ ضغَﻁ ﺍلعهل عمِ ﺍلهﺩﺭﺱ.

وٓعطْ ٌذا األسموب لهتعمم دو اًر رئٓساً فْ العهمٓة التدرٓسٓة ،وٌو قائم عمِ التغذٓة الراجعة هن جاىب الزهٓل

لتصحٓح األداء الحركْ ،وفْ ٌذا األسموب ٓقوم الهدرس بتقسٓم الهتعمهٓن فْ الوحدة التعمٓهٓة الواحدة إلِ أزواج
لمعهل هعاً بالتبادل ،فأحدٌها ٓؤدي وأخر ٓالحظ ،وٓكون دور الهالحظ ٌو تقدٓم تغذٓة راجعة الٍدف هىٍا
إعطاء هعموهات لمهتعمم الهؤدي عن أدائً ،وهساعدتً فْ تحدٓد هتِ ٓهكن األداء بشكل جٓد وٌل تم أدائً أم ال،
وبهجرد أن ٓىتٍْ الهتعمم هن أداء الواجب الحركْ الهكمف بً ٓطمب هن الهدرس هالحظتً وٌو ٓؤدى حتِ

ٓسجل الىتٓجة فْ بطا قتً الخاصة ،ثم ٓتقدم بعد ذلك لمواجب الحركْ التالْ ،وبٍذا األسموب ٓهكن لكل هتعمم
أن ٓتقدم بالسرعة التْ تسهح بٍا إهكاىٓاتً وقدراتً .وٌىاك شروط لىجاح ٌذا األسموب وٌْ أن ٓعد الهدرس

هسبقاً بطاقة ٓدون فٍٓا وصفاً خاصاً لمهٍارة التْ سوف ٓتعمهٍا الهتعمم كها ٓدون فٍٓا ىقاط الهالحظة والتغذٓة

الراجعة الالزهة لٍا ،وأٓضاً الرسوم التوضٓحٓة أو صور الهٍارة ،وتعطِ ٌذي البطاقة لمهتعمم الهالحظ حتِ
ٓتهكن هن إهداد الهتعمم الهؤدي بالهعموهات عن أداءي بالدقة الهطموبة.
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 3-1-2ميارتي اإلعداد واستقبال اإلرسال بالكرة الطائرة-:
تعد هٍارة اإلعداد(التهرٓر هن األعمِ )ٌو أكثر أىواع األعداد استعهاال بالىسبة لسٍولة أدائٍا وتعد أساسا لجهٓع
أىواع التهرٓر األخرى ،لذلك ٓجب البدء فْ تعمهٍا واتقاىٍا أوال حتِ ىساعد عمِ تأدٓة أىواع األعداد األخرى ،كها
البد هن هراعاة إتقان األعداد هن حٓث االرتفاع واالتجاي ،الخ لٓتكٓف الهتعمم هع ها تفرضً الهواقف الهختمفة فْ
األداءٌ ،و أكثر أىواع األعداد استعهال بالىسبة لسٍولة أدائً وٓعد أساسا لجهٓع أىواع اإلعداد األخرى ،لذلك

ٓجب البدء فْ تعمهً واتقاىً أوال حتِ ٓساعد عمِ تأدٓة بقٓة األىواع األخرى ،كها ٓجب هراعاة إتقان األعداد هن
حٓث االرتفاع واالتجاي ،لٓتكٓف الالعب هع ها تفرضً الهواقف الهختمفة فْ المعب )7 (.وقد ٓكون اإلعداد(التهرٓر
هن األعمِ) هن المهسة األولِ ،لكن غالٓا ها ٓؤدى هن المهسة الثاىٓة ،وتعد ٌذي الهٍارة روح الٍجوم(الضرب

الساحق)الن الضرب الساحق ٓتطمب درجة عالٓة هن دقة اإلعداد وتىوعً هن حٓث البعد والقرب واالرتفاع عن

- 2ػثاط انغاًساﺌً ٔػثد انكسٍو ًحًٔد.كفاٍاخ تدسٍغٍح فً طساﺌق تدسٍط انتسثٍح انتسثٍـح انسٍاضـٍح،ثغدادً،طثؼح داس انحكًح ،1221 ،ص.22
ً - 2حغٌ ًحًد حًص ،انًسشد فً تدسٍط انتسثٍح انسٍاضٍح ،االغكُدسٍحًُ ،شﺄج انًؼاسف،1220،ص.24
َ - 2ضاس انضٌٍ.كشج انطائشج تذسٌة ٔتؼهٍى،ط،1تٍشٔخ،داس انفكش انؼشتً ،1222،ص.26

هستوى الحافة العمٓا لمشبكة ،وٌذا األهر ال ٓأتْ إال هن خالل التهرٓن أو التك اررات الهستهرة والهتواصمة، ) 12(.
ولٍذا تعد ٌذي الهٍارة هن أكثر هواقف المعب وحاالتً حساسٓة ،إذ ٓتوقف عمِ أدائٍا ٌجوم الفرٓق ،الذي ٓعد

هحظوظا إذا كان ضهن العبًٓ أكثر هن العب هعد ،أها هٍارة استقبال اإلرسال ٌْ أحدى الهٍارات الدفاعٓة

ذات األٌهٓة فْ الكرة الطائرة ،إذ ٓقوم الالعب باستقبال الكرة الهرسمة هن الفرٓق الهىافس وتهرٓرٌا إلِ الالعب

الهعد ،وقد تغٓرت طرٓقة استقبال اإلرسال فْ السىوات األخٓرة ىتٓجة تطور ٌذي الهٍارة ودخول عاهمْ السرعة
والقوة عمٍٓا ،وتعد هٍارة استقبال اإلرسال هٍهة جدا وٓعد فوز أي فرٓق أو خسارتً ٓتوقف عمِ الىجاح فْ
استقبال اإلرسال ،كها أن استهرار حصول الفرٓق عمِ الىقاط فْ أثىاء الهبارٓات ٓكون هتأث ار بالىجاح فْ

استقبال اإلرسال ،فضال عن أن الىجاح الهتواصل فْ الٍجوم فْ أثىاء الهبارٓات ٓعتهد عمِ الىجاح فْ استقبال

() 11
،وٓعد إتقان ٌذي الهٍارة ،إذ تتطمب التركٓز عمِ الكرة وارتفاعٍا وسرعتٍا وقوتٍا ،لكْ ٓستطٓع
اإلرسال.
ُ
الالعب الوصول إلِ الهىطقة الهستٍدفة ،لٓحصل عمِ أحسن هوقع لمتهرٓر ،ولتٍٓئة ىفسً لتىفٓذ الواجب بصورة

جٓدة ،وٌىا عمًٓ أن ٓىتبً وٓركز اىتباًٌ عىد أداء ٌذي الهٍارة فْ الظروف الهختمفة فْ أثىاء المعب ألن أي

خطأ ٓىتج عىً خسارة ىقطة لمفرٓق ،وقد سهحت التعدٓالت األخٓرة فْ قاىون المعبة باستعهال استقبال اإلرسال

هن األعمِ باألصابع لمدفاع عن الكرة الٍجوهٓة األولِ(ضربة اإلرسال)أو الضربة الساحقة، ) 10(.وٓقصد بهٍارة
استقبال اإلرسال بأىٍا عهمٓة استقبال الكرة الهرسمة هن الالعب الهرسل لمفرٓق الهىافس لتٍٓئتٍا لالعب الهعد أو

لمزهٓل فْ الهمعب ،وذلك الهتصاص سرعة وقوة الكرة لتهرٓرٌا هن أسفل لألعمِ بالساعدٓن وٌْ أٓضا دفاع

ضد إرسال الهىافس وٓطمق عمًٓ التهرٓرة هن األسفل.

"( )11

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

اعتهد الباحثون الهىٍج التجرٓبْ بتصهٓم الهجهوعات الهتكافئة (االختبار القبمْ والبعدي) لهالءهتً طبٓعة
البحث.

2-1عينة البحث-:
تم اختٓار عٓىة البحث هن هجتهع البحث الهتهثل بطالبات الهرحمة الثاىٓة فْ كمٓة التربٓة الرٓاضٓة–جاهعة بابل
لمعام الدراسْ()0210-0211والبالغ عددٌن( )03طالبة ،وقد اختار الباحثون()02طالبة لٓهثمن عٓىة البحث
وبٍذا تكون الىسبة الهئوٓة( )%62وتم تقسٓم ٌذي العٓىة إلِ هجهوعتٓن ضابطة وتجرٓبٓة وبالتساوي لتكون كل

هجهوعة()12طالبات.

- 10عؼذ حًاد انجًٍهً.انكشج انطائشج تؼهٍى ،تذسٌة ،تحكٍى،ط،1نٍثٍا ،يُشٕساخ انغاتغ يٍ اتشٌم،1222،ص.52
 11يحًذ عؼذ صغهٕل ٔيحًذ نطفً انغٍذ .االعظ انفٍُح نًٓاساخ انكشج انطائشج نهًؼهى ٔانًذسب ،انماْشج ،يشكض انكتاب نهُشش،2001 ،ص.60
.1-Berthold. F. and Bernd. Z.: Selected aspects of the developments of men’s volleyball, The Coach, 1996, PP. 14-24 12
- 13ػهً يصطفى طّ.انكشج انطائشج تاسٌخ،تؼهٍى  ،تذسٌة ،تحهٍم ،لإٌَ ،يصش ،داس انفكش انؼشتً،1222 ،ص22–22

3-3تكافؤ مجموعتي البحث-:
قبل البدء بتىفٓذ إجراءات البحث الرئٓسة ،قام الباحثون هن التحقق هن تكافؤ هجهوعتْ البحث الضابطة
والتجرٓبٓة فْ الهتغٓرات قٓد البحث ،حتِ ٓهكن البدء بخط شروع واحد ،وكها ٌو هبٓن فْ الجدول(.)1
الجدول()1

ٓبٓن تكافؤ هجهوعتْ البحث فْ اختبارات االداء الفىْ والدقة لمهٍارتٓن قٓد البحث
الهعالم اإلحصائٓة

الضابطة

التجرٓبٓة

االختبارات

س

األداء الفىْ لإلعداد

1.04

2.67

12.74

0.11

دقة اإلعداد
األداء

اإلرسال

الفىْ

الستقبال

دقة استقبال اإلرسال

ع

س

قٓهة()t
الهحسوبة

ع

1.37

2.71

11.0

0.23

3

3.21

1.44

3..9

1.16

7.91

1.23

8.16

1.19

ىوع الداللة

2.56

غٓر هعىوي

2.07

غٓر هعىوي

2.17

غٓر هعىوي

2.22

غٓر هعىوي

قٓهة ( )tالجـد ولٓة =()0.12عىد هستوى داللة ( )2.23وتحت درجة حرٓة (.)16

 4-3األجيزة واألدوات المستعممة في البحث-:
ٓقصد بأدوات البحث" الوسٓمة التْ ٓستطٓع هن خاللٍا الباحث جهع البٓاىات وحل هشكمتً لتحقٓق أٌداف البحث
هٍها كاىت تمك األدوات" ) (.وعمِ ٌذا األساس استعهل الباحثون األدوات واألجٍزة أتٓة-:

 1-4-3الوسائل البحثية-:

استعان الباحثون بالوسائل البحثٓة أتٓة-:

-الهصادر العربٓة واألجىبٓة- .االختبارات والقٓاس.

 2-4-3األجيزة واألدوات-:

استعان الباحثون باألجٍزة واألدوات أتٓة-:
-كرات طائرة قاىوىٓة عدد(.)12

-حاسبة الكتروىٓة ٓدوٓة.

-الهالحظة.

-شرٓط قٓاس وشرٓط الصق.

-الهقابمة.

-طباشٓر همون.

-حائط أهمس.

 5-3تحديد متغيرات البحث واختباراتيا:

1-5-3تحديد ﺍلمياﺭﺍﺕ مًﻀًﻉ ﺍلبحﺙ-:
تن ﺍختٓاﺭ هٍاﺭتْ اإلعداد(التهرٓر هن األعمِ) واستقبال اإلرسال(التهرٓر هن األسفل)اعتهادا عمِ الهقرر

الدراسْ لطمبة الهرحمة الثاىٓة فْ أقسام وكمٓات التربٓة الرٓاضٓة ،إذ أىٍها هـو ﺍلهٍـاﺭﺍﺕ األساسٓة ﺍلﺩﺍخمة ضهو

ﺍلهىٍج ﺍلﺩﺭﺍسْ ﺍلهقﺭﺭ لٍﺫي ﺍلهﺭحمـة ﺍلﺩﺭﺍسـٓة فـْ ﺍلﻜمٓـة ٌَهـا هـو ﺍلهٍاﺭﺍﺕ ﺍلهٍهة التْ البد أن تتعمهٍا

ﺍلﻁالبة فْ ﺍلهﺭﺍحـل ﺍالَلـِ هـو ﺍلﺩﺭﺍسـة.
2-5-3تحديد االختبارات-:

تم اعتهاد اختبارات* هٍاﺭتْ اإلعداد(التهرٓر هن األعمِ) واستقبال اإلرسال(التهرٓر هن األسفل) وٌْ اختبارات
هقىىة وهستعمهة فْ بحوث سابقة ،وعمِ هواصفات عٓىة البحث ىفسٍا ،واالختبارات كها ٓأتْ-:

-1اختبار األداء الفني لإلعداد بالكرة الطائرة.

( )14

-الٍدف هن االختبار-:تقوٓم األداء الفىْ لإلعداد هن خالل األقسام الثالثة لمهٍارة (التحضٓري ،الرئٓس،

الختاهْ).

-األدوات الهستعهمة-:همعب كرة طائرة قاىوىْ ،كرات طائرة عدد ( )1استهارة تقوٓم هعدة هسبقاً.

طرٓقة األداء-:تقوم الطالبة الهختبرة بأداء هٍارة اإلعداد فْ الهىطقة الهحددة لإلعداد ،أي هن الهركز()1هحاولة أداء الهٍارة بصورة صحٓحة ولثالث هحاوالت ،بشرط أن ال تهس الكرة وجسم الطالبة الشبكة ،أو عبوري

همعب الهىافس.

هقوهون بتقوٓم الهحاوالت الثالث لكل طالبة هختبرة  ،وٓهىح عىٍا ثالث درجات عن كل
التسجٓلٓ-:قوم ثالثة ّ
هقوم  ،عمهاً إن درجة التقوٓم الىٍائٓة لكل هحاولة( )12هقسهة عمِ أقسام الهٍارة الثالثة ،وٌْ( )1درجات
ّ
لمقسم التحضٓري و( )3درجات لمقسم الرئٓس و( )0درجة لمقسم الىٍائْ ،وٓتم بعدٌا اختٓار أفضل درجة عن كل

هقوم  ،وهن خالل استخراج الوسط الحسابْ ألفضل ثالث درجاتٓ ،تم استخراج الدرجة الىٍائٓة لكل طالبة
ّ
هختبرة.
-2اختبار دقة أداء اإلعداد بالكرة الطائرة.

( )15

-الٍدف هن االختبار -:قٓاس أداء اإلعداد بالكرة الطائرة .

-األدوات الهستعهمة-:عهود كرة السمة وكرات طائرة قاىوىٓة عدد( )3واستهارة تقوٓم الدقة والهعدة ُهسبقاً.

طرٓقة األداء-:تقف الطالبة الهختبرة فْ هواجٍة السمة عىد خط الرهٓة الحرة عمِ الخط الدائري ،وترفع الكرة
لألعمِ  ،ثم تهررٌا إلِ السمة  ،هحاولةً تهرٓرٌا داخل السمة ،كها هبٓن فْ الشكل(ُٓ )1عطِ لكل لطالبة
هختبرة( )3هحاوالت.
التسجٓلٓ -:كون تسجٓل الدرجات كها ٓأتْ-:-الكرة البعٓدة عن الموحة صفر هن الدرجات.

-الكرة البعٓدة عن السمة( )0درجتان.

ٔ - 14جٍّ يحجٕب ،طشائك انثحج انؼهًً ٔيُاْجّ ،ط ،2تغذاد ،داس انحكًح ،1222 ،ص.33
َ - 15غى صانح َؼًح .تﺄ حٍش انتغزٌح انشاجؼح تاعتخذاو انحاعٕب فً تؼهى يٓاستً األػذاد ٔاعتمثال اإلسعال تانكشج انطائشج ،جايؼح تاتم ،كهٍح انتشتٍح
انشٌاضٍح،2004،ص.42

-لهس الكرة لمحمقة( )1درجات.

-الدرجة العظهِ لالختبار ٌْ()03درجة.

-هرور الكرة داخل الحمقة( )3درجات.

الشكل (ٓ )1وضح اختبار دقة أداء اإلعداد بالكرة الطائرة

-3اختبار األداء الفني الستقبال اإلرسال بالكرة الطائرة.

( )16

-الٍدف هن االختبار-:تقوٓم األداء الفىْ الستقبال اإلرسال هن خالل األقسام الثالثة لهٍارة(التحضٓري ،الرئٓس،

الختاهْ).

عدة هسبقا
اله ّ
األدوات الهستعهمة-:همعب كرة طائرة قاىوىْ ،كرات طائرة قاىوىٓة عدد(،)1واستهارة تقوٓم األداء ُالهختَبِرة بأداء الهٍارة هن وضع الوقوف ،ولثالث هحاوالت هتتالٓة الستقبال
-طرٓقة األداء-:تقوم الطالبة ُ

اإلرسال.

هقوهون بتقوٓم الهحاوالت الثالث لكل طالبة ُهختَبِرة ،وٓهىح عىٍا ثالث درجات عن كل
التسجٓلٓ-:قوم ثالثة ّهقوم ،عمهاً إن درجة التقوٓم الىٍائٓة لكل هحاولة ٌْ()12درجات هقسهة عمِ أقسام الهٍارة الثالثة وٌْ()1
ّ
لمقسم التحضٓري و( )2درجات لمقسم الرئٓس و( )1درجات لمقسم الىٍائْ ،وٓتم بعدٌا اختٓار أفضل درجة عن

هقوم ،وهن خالل استخراج الوسط الحسابْ ألفضل ثالث درجات ٓ ،تم استخراج الدرجة الىٍائٓة لكل طالبة
كل ّ
ُهختَبِرة.
-4اختبار دقة استقبال اإلرسال بالكرة الطائرة-:

() 17

الٍدف هن االختبار -:قٓاس دقة استقبال اإلرسال بالكرة الطائرة .-األدوات الهستعهمة-:همعب كرة طائرة قاىوىْ ،كرات طائرة قاىوىٓة عدد( ،)12شرٓط قٓاس هعدىْ ،طباشٓر

همون لتقسٓم الهمعب.

َ - 16غى صانح َؼًح .يصذس عثك ركشِ ، ،ص.42
- 12احًذ ػثذ انذاٌى انٕصٌش ٔػهً يصطفى طّ .دنٍم انًذسب فً انكشج انطائشج اختثاساخ ،تخطٍظ ،عجالخ ،ط ،1انماْشج ،داس انفكش انؼشتً،1222 ،
ص. 12

-طرٓقة األداء-:تقوم الطالبة الهختبرة بأداء( )3هحاوالت هن الهىطقة(أ) إلِ الهراكز( ،)2 ،1، 0وكذلك أداء()3

الهختَبِرة باستقبال اإلرسال هن الهىطقة
هحاوالت هن الهىطقة (ب) إلِ الهراكز(ٓ ،)2 ،1 ،0جب أن تمتزم الطالبة ُ
الهحددة لً وتوجًٓ الكرة لمهىطقة.
الهختَبِرة درجة الهركز الذي تقع فًٓ الكرة ،وكها ٓأتْ-:
التسجٓل-:تأخذ الطالبة ُالهختَبِرة( )1درجة.
الكرة التْ تقع فْ الهركز( )2تأخذ الطالبة ُالهختَبِرة( )0درجتان.
-الكرة التْ تقع فْ الهركز( )1تأخذ الطالبة ُ

الهختَبِرة( )1درجات.
الكرة التْ تقع فْ الهركز( )0تأخذ الطالبة ُ
-إذا

سقطت

الكرة

عمِ

الخط

-الدرجة العظهِ لالختبار( )12درجة.

الفاصل

بٓن

هىطقتٓن

تحتسب

درجة

الهىطقة

األعمِ.

 6-3التجربة االستطالعية-:
أجرٓت التجربة االستطالعٓة بتارٓخ  0211/11/15عمِ عٓىة البحث االستطالعٓة الهكوىة هن()3طالبات وهن
خارج عٓىة البحث األساسٓة ،وٌدفت ٌذي التجربة إلِ االتْ-:

 -هعرفة الوقت الهستغرق ألداء االختبارات.

تىظٓم تسمسل االختبارات لتسٍٓل االىتقال هن اختبار ٔخر لتوفٓر الوقت و الجٍد.-هعرفة كفاءة كادر العهل الهساعد.

()

إٓجاد الهعاهالت العمهٓة لالختبارات. 7-3المعامالت العممية لالختبارات-:

1-7-3صدق االختبارات-:

لمتحقق هن صدق االختبارات استعهل الباحثون صدق الهحتوى وذلك بعرض االختبارات عمِ هجهوعة هن

الخبراء والهختصٓن()والبالغ عددٌم()3خبراء وهختصٓن ،وبعد جهع االستهارات وفرز الىتائج ظٍرت إن ىسبة
هوافقة السادة الخبراء والهختصٓن عمِ هالئهة االختبارات لها وضعت هن اجمً ٌْ(،)%122إذ بمغت بقٓهة

(كا)0الهحسوبة()3وٌْ اكبر هن قٓهتٍا الجدولٓة البالغة()1.62عىد درجة حرٓة()1وعىد هستوى داللة()2.23هها

ٓدل عمِ هعىوٓة االختٓار ولصالح الهوافقون(ٓصمح)،وٌذا ها ٓدل عمِ صدق ٌذي االختبارات ،وكها ٌو هبٓن

فْ الجدول(.)0
 تكٌٕ فشٌك انؼًم انًغاػذ يٍ-:
يذسط انكشج انطائشج
 دٔ.عاو سٌاضطانة ياجغتٍش
انغٍذ يحًذ ػثذ انغادجيذسط انكشج انطائشج
انغٍذج َغى صانح َؼًحيؼأٌ تاحج ػهًً
 انغٍذ كًال يضْشٌُ ظش انًهحك (. )1

جايؼح تاتم -يذٌشٌح انتشتٍح انشٌاضٍح ٔانفٍُح
جايؼح تاتم -كهٍح انتشتٍح انشٌاضٍح
جايؼح تاتم-كهٍح انتشتٍح انشٌاضٍح
جايؼح تاتم -يذٌشٌح انتشتٍح انشٌاضٍح ٔانفٍُح

الجدول()2
ٓبٓن الهعاهالت العمهٓة لالختبارات الهٍارٓة بالكرة الطائرة قٓد البحث
الهعالم اإلحصائٓة

2-7-3ثبات

االختبارات

االختبارات-:
قام

الباحثون

بإٓجاد

ثبات

االختبارات

وذلك

بتطبٓق االختبارات

هعاهل الصدق هعاهل الثبات
ٓصمح

ال ٓصمح

هعاهل

الهوضوعٓة

األداء الفىْ لإلعداد

3

صفر

2.65

2.70

دقة اإلعداد

3

صفر

2.71

-

األداء الفىْ الستقبال اإلرسال

3

صفر

2.64

2.71

دقة استقبال اإلرسال

3

صفر

2.67

-

بتارٓخ  0211/11/15وهن ثم إعادة تطبٓقٍا عمِ أفراد عٓىة البحث االستطالعٓة بفارق زهىْ( )2أٓام ،أي
بتارٓخ  ، 0211/11/01وقد دلت الىتائج أن االختبارات قٓد البحث تتهتع بدرجات ثبات عالٓة ،وكها ٌو هبٓن

فْ الجدول(.)0

3-7-3موﻀوعية االختبارات-:
إن أغمب االختبارات الهستعهمة فْ البحث سٍمة وواضحة الفٍم وغٓر قابمة لمتأوٓل وبعٓدة عن التقوٓم الذاتْ

لمهقوم ،لكن الباحثون أوجدوا هوضوعٓة اختباري األداء الفىْ لإلعداد واستقبال اإلرسال بالكرة الطائرة هن خالل
()

درجات هقوهٓن اثىٓن

،واستعهل الباحثون هعاهل االرتباط البسٓط(بٓرسون)بٓن الدرجات ،وكاىت قٓهة هعاهل

االرتباط عالٓة ،إذ تتهتع بدرجة عالٓة هن الهوضوعٓة ،وكها ٌو هبٓن فْ الجدول(.)0
 8-3إجراءات البحث الرئيسة:
1-8-3االختبارات القبمية-:

تم إجراء االختبارات القبمٓة لعٓىة البحث بتارٓخ،0211/11/02فْ القاعة الرٓاضٓة الهغمقة بكمٓة التربٓة الرٓاضٓة
ّ
–جاهعة بابل ،وبهساعدة فرٓق العهل الهساعد.

 لاو تتمٌٕى األداء انفًُ نًٓاستً اإلػذاد ٔاعتمثال اإلسعال تانكشج انطائشج -:
-2و.و.يحًذ ػثذ انغادج حغٍ
-1و.دٔ.عاو سٌاض حغٍٍ.

 2-8-3تنفيذ مفردات الوحدات التعميمية-:
 -قان تﺩﺭٓـسْ َﺍحـﺩ بتـﺩﺭٓﺱ ﺍلهجهـَعتٓو ﺍلـضابﻁة َﺍلتجﺭٓبٓـة ،وكها ٓأتْ-:

()

-خضعت الهجهوعة التجرٓبٓة لألسموب التبادلْ بوجود حائط األهمس لتىفٓذ وتطبٓق التهارٓن الهٍارٓة

لإلعداد

(التهرٓر هن األعمِ)واستقبال اإلرسال (التهرٓر هن األسفل)عمًٓ ،لمعهل هعاً بالتبادل فإحدى الطالبات تؤدي
واألخرى تراقب وتقدٓم الهعموهات الخاصة(تغذٓة راجعة)التْ تكون هثبتة فْ استهارة الهعموهات التْ ٓزودٌا

الهدرس بٍا وتتضهن جهٓع الهعموهات الخاصة باألداء الفىْ لمهٍارتٓن قٓد البحث.

-خضعت لمهجهَعة ﺍلـضابﻁة لألسموب التبادلْ هن دون وجود الحائط األهمس ،وكان واجب الباحثٓن ٌو

االشراف والهتابعة ﺍلهٓﺩﺍىٓة لتىفٓﺫ هفﺭﺩﺍﺕ ﺍلوحدات التعمٓهٓة هن ﺩَو ﺍلتﺩخل فْ عهمٓة التعمم.

استغرق الهىٍج التعمٓهْ( )6أسابٓع،وبواقع وحدتٓن تعمٓهٓتٓن أسبوعٓاً ،وبذلك بمغ هجهوع الوحدات التعمٓهٓةلهٍارة اإلعداد(التهرٓر هن األعمِ) ()6وحدات تعمٓهٓة ،وهجهوع الوحدات التعمٓهٓة لهٍارة استقبال اإلرسال(

التهرٓر هن األسفل)( )6وحدات تعمٓهٓة،وبواقع وحدتٓن تعمٓهٓتٓن فْ األسبوع ،وبٍذا ٓكون الهجهوع الكمْ
لوحدات الهىٍج التعمٓهْ( )14وحدة لكمتا الهٍارتٓن.

زهن الوحدة التعمٓهٓة( )72دقٓقة. 3-8-1االختبارات البعدية-:

بعد إكهال()14وحدة تعمٓهٓة فْ هدة( )6أسابٓع لتعمّم هٍارتْ اإلعداد(التهرٓر هن األعمِ)واستقبال اإلرسال
(التهرٓر هن األسفل)وبواقع وحدتٓن تعمٓهٓتٓن فْ األسبوع ،أجرٓت االختبارات البعدٓة لمهجهوعتٓن التجرٓبٓة

والضابطة وبالظروف ىفسٍا التْ كاىت عمٍٓا االختبارات القبمٓة لٍاتٓن الهٍارتٓن ،وقد أجرٓت ٌذي االختبارات

البعدٓة بتارٓخ .0210/1/11

ٌُ ظش انًهحك ()2

9-3الوسائل اإلحصائية-:
استعان الباحثون لهعالجة البٓاىات بالوسائل اإلحصائٓة أتٓة-:

()17،16

-الوسط الحسابْ.

،

االىحراف الهعٓاري.-الىسبة الهئوٓة.

-اختبار حسن الهطابقة(كا)0

 -اختبار( )tلمعٓىات الهتىاظرة.

-اختبار( )tلمعٓىات غٓر الهتىاظرة الهستقمة.

-2عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا:

1-4عرض نتائج اختبارات المجموعتين الﻀابطة والتجريبية وتحميميا.
 1-1-4عرض نتائج اختبارات لممجموعة الﻀابطة وتحميميا.
الجدول()3

ٓبٓن األوساط الحسابٓة واالىحرافات الهعٓارٓة وىتائج اختبار( )tالهحسوبة بٓن االختبارات القبمٓة والبعدٓة
لمهجهوعة البحث الضابطة

الهعالم اإلحصائٓة

االختبارات

القبمْ
س

البعدي
ع

س

ع

قٓهة()t

الهحسوبة

ىوع

الداللة

األداء الفىْ لإلعداد

1.04

2.67

3.14

2.70

1.15

هعىوي

دقة اإلعداد

1.74

0.11

12.27

1.52

1.27

هعىوي

األداء الفىْ الستقبال اإلرسال

1.01

1.22

3.20

2.67

1.13

هعىوي

دقة استقبال اإلرسال

5.71

1.01

11.35

1.20

1.15

هعىوي

قٓهة()tالجـدولٓة=( )0.04عىد هستوى داللة( )2.23وتحت درجة حرٓة(.)7

أظٍرت ىتائج الجدول( )1أن قٓم()tالهحسوبة بٓن االختبارات القبمٓة والبعدٓة لألداء الفىْ ودقتً لهٍارتْ

اإلعداد(التهرٓر هن األعمِ)واستقبال اإلرسال(التهرٓر هن األسفل)بالكرة الطائرة لمهجهوعة الضابطة ٌْ ،اكبر

 12يحًذ جاعى انٍاعشي ٔيشٔاٌ ػثذ انًجٍذ.األعانٍة اإلحصائٍح فً يجاالخ انثحٕث انتشتٌٕح ،ط،1ػًاٌ ،يؤعغح انٕساق ،ص .132
ٔ 12دٌغ ٌاعٍٍ انتكشٌتً ٔحغٍ يحًذ انؼثٍذي.انتطثٍماخ اإلحصائٍح ٔاعتخذاياخ انحاعٕب فً تحٕث انتشتٍح انشٌاضٍح ،انًٕصم ،داس انكتة ، 1222 ،
ص. 222 ، 222 ، 155 ،102

هن قٓهتٍا الجدولٓة البالغة()0.04عىد هستوى داللة( )2.23وتحت درجة حرٓة(،)7وٌذا ٓدل عمِ وجود فروق
هعىوٓة بٓن االختبارات القبمٓة والبعدٓة ولصالح البعدٓة.

2-1-4عرض نتائج اختبارات المجموعة التجريبية وتحميميا.
الجدول ()4

ٓبٓن األوساط الحسابٓة واالىحرافات الهعٓارٓة وىتائج اختبار( )tالهحسوبة بٓن االختبارات القبمٓة والبعدٓة
لمهجهوعة التجرٓبٓة

الهعالم اإلحصائٓة

االختبارات

القبمْ
س

البعدي
ع

قٓهة()t

ىوع

الهحسوبة

الداللة
هعىوي

س

ع

األداء الفىْ لإلعداد

1.37

2.71

4220

2.61

1.71

دقة اإلعداد

11.03

0.23

15.26

1.60

1.20

هعىوي

األداء الفىْ الستقبال اإلرسال

3..9

1.16

5.22

..92

2.13

هعىوي

دقة استقبال اإلرسال

8.16

1.19

14.02

1.48

1.71

هعىوي

قٓهة()tالجـدولٓة=( )0.04عىد هستوى داللة( )2.23وتحت درجة حرٓة(.)7

أظٍرت ىتائج الجدول( )2أن قٓم()tالهحسوبة بٓن االختبارات القبمٓة والبعدٓة لألداء الفىْ ودقتً لهٍارتْ

اإلعداد(التهرٓر هن األعمِ)واستقبال اإلرسال(التهرٓر هن األسفل)بالكرة الطائرة لمهجهوعة الطائرة لمهجهوعة

التجرٓبٓة(األسموب التبادلْ بحائط تدرٓب) ٌْ،اكبر هن قٓهتٍا الجدولٓة البالغة( )0.04عىد هستوى داللة()2.23

وتحت درجة حرٓة( ،)7وٌذا ٓدل عمِ وجود فروق هعىوٓة بٓن االختبارات القبمٓة والبعدٓة ولصالح البعدٓة.

3-1-4عرض نتائج اختبار( )tبين المجموعتين التجريبيتين األولى والثانية في االختبارات البعدية لميارتي
اإلعداد(التمرير من األعمى) واستقبال اإلرسال(التمرير من األسفل)بالكرة الطائرة وتحميميا.
الجدول()5
ٓبٓن األوساط الحسابٓة واالىحرافات الهعٓارٓة وىتائج اختبار( )tالهحسوبة بٓن ىتائج الهجهوعتٓن الضابطة

والتجرٓبٓة فْ االختبارات البعدٓة لهٍارتْ اإلعداد(التهرٓر هن األعمِ) واستقبال اإلرسال(التهرٓر هن األسفل)
بالكرة الطائرة
الهعالم اإلحصائٓة

االختبارات

األداء الفىْ لإلعداد

التجرٓبٓة

الضابطة
س

ع

س

3.14

2.70

4.20

ع
2.61

قٓهة()t

ىوع

الهحسوبة

الداللة

1.23

هعىوي

15.26 1.52 12.27

1.60

1.02

هعىوي

دقة اإلعداد
األداء الفىْ الستقبال اإلرسال

5..2

5.22

..92

2.52

هعىوي

دقة استقبال اإلرسال

14.02 1.42 11.57

1.48

4.55

هعىوي

..89

قٓهة ( )tالجـد ولٓة =( )0.12عىد هستوى داللة ( )2.23وتحت درجة حرٓة (.)16

أظٍرت ىتائج الجدول( )3أن قٓم( )tالهحسوبة بٓن هجهوعتْ البحث الضابطة والتجرٓبٓة فْ االختبارات البعدٓة

لهٍارتْ اإلعداد(التهرٓر هن األعمِ) واستقبال اإلرسال(التهرٓر هن األسفل) بالكرة الطائرة قٓد البحث ٌْ ،أكٓر
هن قٓهتٍا الجدولٓة البالغة( )0.12هها ٓدل عمِ وجود فروق هعىوٓة فْ االختبارات البعدٓة لمهٍارتٓن قٓد البحث
بٓن هجهوعتْ البحث ولصالح الهجوعة التجرٓبٓة.

2مناقشة النتائج-:تم عرضً هن ىتائج فْ الجدولٓن( )1،2التْ أظٍرت وجود فروق هعىوٓة بٓن االختبارات القبمٓة
هن خالل ها ّ
والبعدٓة ولصالح االختبارات البعدٓة ،ولمهجهوعتٓن الضابطة والتجرٓبٓة كمٍٓها ،وٓعزو الباحثون سبب ٌذي الفروق

بالىسبة لمهجهوعة الضابطة ،إلِ إن الهدرس ٓعد الهحور األساسْ والرئٓس فْ العهمٓة التعمٓهٓة ،فضال عن
كوىً الهصدر الحٓوي واألساس فْ تقدٓم الهعموهات واإلرشادات الخاصة بتعمم الهٍارتٓن لمطالبات الهتعمهات،

فْ حٓن ٓكون دور الطالبة الهتعمهة استقبال ٌذي الهعموهات وتىفٓذٌا ،التْ قد ال تتهكن بأفضل األحوال هن

هعرفة األخطاء التْ قد تقع فٍٓا خالل تعمهٍا لمهٍارة وكٓفٓة تصحٓح األخطاء بىفسٍا هعتهدة فْ ذلك عمِ
تشخٓص الهدرس لألخطاء ،األهر الذي ٓجعمٍا تىتظر التصحٓح هن الهدرس ،إذ إن "الهتعمم فْ الهىاٌج

التعمٓهٓة التقمٓدٓة الهتبعةٓ ،عد هقمداً وهىفذاً لها ٓصدر إلًٓ هن أواهر وتوجٍٓات وتعمٓهات هن قبل الهدرب(.)02
 ،كها أكدت الىتائج أٓضا عمِ إن استعهال التك اررات الهتساوٓة لمهتعمهات الطالبات فْ تىفٓذ الهٍارتٓن قٓد

البحث قد وفر فرص هتساوٓة فْ الحصول عمِ الخبرة ،إذ أكـدت الهصـادر عمِ إن" التك اررات الكثٓرة التْ

ٓهارسٍا الهتعمم فْ أثىاء التطبٓق العهمْ ساعد عمِ اكتساب التعمم"(.)01

أها بالىسبة لمهجهوعة التجرٓبٓة التْ أظٍرت ىتائج الجدول()2أن ٌىاك تفوق لالختبارات البعدٓة عمِ القبمٓة،

وٓعزو الباحثون سبب ٌذا التفوق لالختبارات البعدٓة لٍذي الهجهوعة إلِ استعهال واختٓار أدوات هساعدة
وأسالٓب تعمٓهٓة تتالءم وىوعٓة الهٍارة وخصوصٓتٍا ،فضال عن ىوعٓة الهتعمهٓن الهطموب التعاهل
هعٍم(الطالبات) ،وان استعهال الباحثون لٍذا التداخل بٓن الحائط األهمس واألسموب التبادلْ جاء هىاسبا هع

القواعد األساسٓة لمتعمم الحركْ ،إذ ٓﺭُ ﺍلباحثون ﺇو ﻁبٓعة ﺍحتٓاﺝ ٌاتٓو ﺍلهٍـاﺭتٓو ﺇلـِ األدوات ﺍلهـساعﺩﺓ
 - 20ػهً انذٌشي ٔ احًذ ْضاع تطاٍَح .أعانٍة تذسٌظ انتشتٍح انشٌاضٍح  ،األسدٌ ،ػًاٌ  :يطثؼح األيم  ، 1222 ،ص. 62
 - 21ػادل فاضم ػهً :تاحٍش اعتخذاياخ اَظًح لٕاػذ انًؼشفح فً تشايج انتؼهى تاالًَٕرج انشيضي نتؼهى انًٓاساخ انٓجٕيٍح تانًثاسصج ،اطشٔحح دكتٕساِ ،
جايؼح تغذاد ،كهٍح انتشتٍح انشٌاضٍح ،2000 ،ص0 25

َبـشﻜل ﻜبٓـﺭ خالل هﺭﺍحل ﺍلتعمن ﺍالَلْ سبﺏ أساسْ فْ تفَﻕ ﺍألسموب ﺍلتبـاﺩلْ َﺍلـﺫّ ٓعتهـﺩ عـمِ تباﺩل
َتعاَو ﺍلهتعمهٓو فٓها بٓىٍن أثىاء الوحدات التعمٓهٓة،فضال عـو ﺫلـﻙ فأىـً ٓعﻁـْ الفرصة لمهتعمهة لمتقدم بأدائٍا

عمِ وفق هتطمبات األداء الهٍاري هن خالل التعمم الذاتْ وبهشاركة زهٓمتٍا وبتبادل األدوار بٓىٍها ،هن خالل
اطالعٍها عمِ أجزاء الهٍارة الهراد تعمهٍا وتقدٓم التغذٓة الراجعة هن زهٓمتٍا الهراقبة ،كها إن التك اررات الكثٓرة

عمِ حائط التدرٓب وبصورة هستهرة وهىتظهة ،أدى إلِ تطوٓر األداء الفىْ ودقة األداء لدى هجهوعة البحث

التجرٓبٓة هن خالل تصحٓح األخطاء الفىٓة فْ األداء الهٍاري،واالٌتهام بالهسافة ،واإلحساس بالزهن ،وبهساعدة

الهتعمهة الزهٓمة كمٍا عواهل ساعدت عمِ سرعة الهالحظة والتركٓز فْ دقة أداء الهٍارتٓن ،ألن الدقة تُعد"
تم قٓاس الهحصمة الىٍائٓة
هتطمباً هٍهاً ٓتوقف عمًٓ الفوز ،فٍو الغآة الهرجوة فْ األداء إلح ارز الىقاط  ،فإذا ّ
لألداء السرٓع القوي ىجد ال فائدة هىً إذا افتقر إلِ الدقة")00(.

كذلك أظٍرت الىتائج التْ عرضت فْ الجدول()3عن وجود فروق هعىوٓة فْ االختبارات البعدٓة بٓن

الهجهوعتٓن الضابطة والتجرٓبٓة ،ولصالح الهجهوعة التجرٓبٓة( استعهال الحائط األهمس باألسموب

التبادلْ)،وٓعزو الباحثون سبب ٌذا التفوق ،إلِ إن استعهال أسموب التبادلْ هتداخال هع حائط التدرٓب الذي
أتاح

لمهتعمهة هشاٌدة األداء الفىْ لمهٍارة الهطموب تعمّهٍا ،وأدائٍا ببطء ،حتِ تتهكن هن فٍم األجزاء

التفصٓمٓة لٍا ،هع وجود التغذٓة الراجعة الهستهرة هن الهتعمهة الزهٓمة التْ ترافق الهتعمهة الهؤدٓة وتهدٌا

بالهعموهات الضرورٓة لتعمم الهٍارة الهطموبة هع وجود ىوع هن اإلثارة والتشوٓق ،فضال" عن ذلك فان األسموب

التبادلْ هع وجود وسٓمة تعمٓهٓة(الحائط األهمس) زود الهتعمهة بأىهاط هختمفة هن التغذٓة الراجعة ،إذ تعهل

التغذٓة الراجعة عمِ" تشجٓع االستجابات الحركٓة الهىاسبة عن تكرار األداء وهعرفة الىتائج التْ تعد أهرا" هٍهاً

لتصحٓح وتعزٓز هسارات التعمم واألداء ،وان ٌذا التصحٓح ٓتم هن خالل التعمم وخاصة بالىسبة لمهبتدئٓن"(.)01

 ،فضال عن إن األسموب التبادلْ الذي ٓكون العهل فًٓ عمِ شكل أزواج ٓعهالن هعاً بالتبادل احدٌها ٓؤدي
واألخر ٓالحظ وٓكون دور الهالحظ ٌو تقدٓم تغذٓة راجعة الٍدف هىٍا إعطاء زهٓمً هعموهات عن أدائً

وهساعدتً فْ تحدٓد هتِ ٓهكن إىجاز العهل وٌل تم إىجازي أم ال؟( ، .)02وبٍذا استطاعت الهتعمهة فْ األسموب
التبادلْ هن هعرفة األخطاء الفىٓة التْ قد تقع فٍٓا ،وىقاط الضعف فْ أدائٍا ،وبهساعدة التك اررات الكثٓرة عمِ

الحائط األهمس ،األهر الذي أدى إلِ أن تدرك األجزاء التفصٓمٓة لمهٍارة بصورة أفضل ،وٌذا ها أكدتً الىتائج،

هها أدى إلِ تعمم األداء الفىْ ودقتً لمهٍارتٓن قٓد البحث هن خالل زٓادة الرغبة والتشوٓق ،فضالً عن االقتصاد
فْ الوقت والجٍد الهبذول هن الهدرس أو القائم بالعهمٓة التعمٓهٓة ،وبالتالْ ٓختمف ٌذا األسموب عن أسموب

التعمّم التْ خضعت إلٍٓا هجهوعة البحث الضابطة(األسموب الهتبع)،إذ اعتهدت الهتعمهات فْ ٌذي الهجهوعة
عمِ االستهرار بالعهل الحركْ(تعمم هٍارتْ اإلعداد واستقبال اإلرسال)هن دون وجود الحائط األهمس ،وكل ٌذي

العواهل ساٌهت فْ تعمم أفراد ٌذي الهجهوعة التجرٓبٓة بشكل جٓد وسرٓع ىوعاً ها أكثر هن الهجهوعة الضابطة.
 - 22يحًذ صثحً حغاٍٍَ ٔ حًذي ػثذ انًُؼى .األعظ انؼهًٍح نهكشج انطائشج ٔطشق انمٍاط ٔانتمٌٕى ،ط ، 1انماْشج  ،يشكض انكتاب نهُشش ، 1222 ،ص.21
ٔ - 23جٍّ يحجٕب.انتؼهى ٔجذٔنح انتذسٌة  ،يكتة انؼادل نهطثاػح انفٍُح  ،انؼشاق  ،تغذاد  ، 2000 ،ص.25
 - 24يصطفى انغاٌح أعانٍة انتذسٌظ فً انتشتٍح انثذٍَح ٔانشٌاضٍح ،انماْشج ،يكتثح اإلشؼاع، ،2003،ص.125

-5االستنتاجات والتوصيات:
1-5االستنتاجات:

-1فاعمٓة الحائط األهمس باألسموب التبادلْ فْ تعمم األداء الفىْ ودقتً لهٍارتْ اإلعداد واستقبال اإلرسال بالكرة
الطائرة.

-0الستعهال األسموب التبادلْ فْ الوحدات التعمٓهٓة لمهٍارتٓن قٓد البحث تأثٓ ار آجابٓا فْ تعمم األداء الفىْ
ودقتً لهٍارتْ اإلعداد واستقبال اإلرسال بالكرة الطائرة.

-1الهزج أو التداخل بٓن الحائط األهمس واألسموب التبادلْ احدث تفاعل فْ تحقٓق ىتائج هرضٓة فْ تطوٓر
األداء الفىْ والدقة لهٍارتْ استقبال اإلرسال والدفاع عن الهمعب بالكرة الطائرة.

-2حق قت الهجهوعة التجرٓبٓة فروق هعىوٓة جٓدة فْ تعمم األداء الفىْ والدقة لهٍارتْ اإلعداد واستقبال اإلرسال
بالكرة الطائرة.

-3حقق الهىٍج الهتبع لهادة الكرة الطائرة فْ الهرحمة الثاىٓة بكمٓة التربٓة الرٓاضٓة -جاهعة بابل فروق هعىوٓة

همحوظة فْ اكتساب األداء الفىْ والدقة لهٍارتْ اإلعداد واستقبال اإلرسال بالكرة الطائرة لكىٍا اقل هن ىتائج

الهجهوعة التجرٓبٓة.
2-5التوصيات-:

-1ضرورة استعهال الحائط األهمس وباألسموب التبادلْ فْ الوحدات التعمٓهٓة لهادة الكرة الطائرة ،لها لٍها هن
فائدة فْ تعمم األداء الفىْ والدقة لهٍارتْ اإلعداد واستقبال اإلرسال بالكرة الطائرة

-0هن الضروري تطبٓق خطوات األسموب التعمٓهْ(التبادلْ)بالشكل األهثل والكاهل،السٓها هع الطالبات فْ
أقسام وكمٓات التربٓة الرٓاضٓة.

-1ضرورة استعهال األسموب التبادلْ بصٓغتً الهعروفة ألىً ٓسهح بإعطاء الفرص لمهتعمهة وزهٓمتٍا لإلبداع
وتحقٓق طهوحٍها .

-2اعتهاد هبدأ التدرج وباستعهال الحائط األهمس فْ تعمم الهٍارات األساسٓة هن الصعب إلِ السٍل وهن الجزء
إلِ الكل لضهان دقة األداء واكساب الهتعمهة الخبرة والدرآة الكاهمة باألداء والجواىب الهعرفٓة لً.

-3تشجٓع ﺍلﻁالبات عمِ ﺍستثهاﺭ ﺍلَقﺕ الﻜاهل لموحدة التعمٓهٓة َﺍالسـتفاﺩﺓ هىـً فـْ ﺯٓـاﺩﺓ عﺩﺩ ﺍلتﻜﺭﺍﺭﺍﺕ
بﺍستعهال الحائط األهمس وبوجود الهتعمهة الزهٓمة إلِ جاىبٍا

-4التأكٓد إجراء ﺩﺭﺍساﺕ أخرى لهعﺭفـة تـأثٓﺭ ﺍسـتعهال أدوات تدرٓبٓة وأسالٓب تﺩﺭٓـسٓة أخرى فْ تعمم هٍاﺭﺍﺕ
حﺭﻜٓة لمعبة الكرة الطائرة وأللعاب ﺭٓاضٓة هختمفة.

ﺍلمصـاﺩﺭ العربية واألجنبية:
 احهد عبد الدآم الوزٓر وعمْ هصطفِ طً .دلٓل الهدرب فْ الكرة الطائرة اختبارات ،تخطٓط ،سجالت ،ط،1القاٌرة  ،دار الفكر العربْ.1777،

 سعد حهاد الجهٓمْ.الكرة الطائرةتعمٓم،تدرٓب،تحكٓم،ط،1لٓبٓا،هىشورات السابع هن ابرٓل.1775، عادل فاضل عمْ .تأثٓر استخداهات أىظهة قواعد الهعرفة فْ براهج التعمّم باألىهوذج الرهزي لتعمم الهٍاراتالٍجوهٓة بالهبارزة ،أطروحة دكتوراي  ،جاهعة بغداد  ،كمٓة التربٓة الرٓاضٓة.0222 ،

 عباﺱ ﺍلساهﺭﺍئْ وعبﺩ ﺍلﻜﺭٓن هحهَﺩ.ﻜفآاﺕ تﺩﺭٓسٓة فْ ﻁﺭﺍئﻕ تﺩﺭٓﺱ ﺍلتﺭبٓة ﺍلﺭٓاضـٓة،بغﺩﺍﺩ،هﻁبعةﺩﺍﺭ ﺍلحﻜهة.1771،

 -عقٓل عبد اهلل الكاتب.الكرة الطائرة لمهرحمة الرابعة التدرٓب والخطط الجهاعٓة والمٓاقة البدىٓة ،جاهعة

بغداد.1761

 عمْ الدٓري واحهد ٌزاع بطاىٓة.أسالٓب تدرٓس التربٓة الرٓاضٓة،األردن ،عهان،هطبعة األهل .1765، عمْ هصطفِ طً.الكرة الطائرة تارٓخ،تعمٓم ،تدرٓب ،تحمٓل ،قاىون ،هصر،دار الفكر العربْ.1777، -فكري حسن رٓان.التدرٓس(أٌدافً،أسسً،أسالٓبً،تقوٓم،ىتائجً،تطبٓقاتً)،القاٌرة،عالم الكتب.1777،

 قسم الهىاٌج وطرق التدرٓس.هحاضرات فْ طرق تدرٓس التربٓة الرٓاضٓة،جاهعة الزقازٓق ،كمٓة التربٓةالرٓاضٓة.0225،

 -هحهد جاسم الٓاسري وهروان عبد الهجٓد.األسالٓب اإلحصائٓة فْ هجاالت البحوث التربوٓة ،ط،1عهان،

هؤسسة الوراق.0220،

 -هحهد سعد زغمول وهحهد لطفْ السٓد.األسس الفىٓة لهٍارات الكرة الطائرة لمهعمم والهدرب،القاٌرة،هركز الكتاب

لمىشر.0221،

 -هحهد صبحْ حساىٓن و حهدي عبد الهىعم.األسس العمهٓة لمكرة الطائرة وطرق القٓاس

القاٌرة  ،هركز الكتاب لمىشر.1775 ،

والتقوٓم ،ط، 1

 هحهد زٓاد حهدان.التدرٓس الهعاصر،ط ،1عهان ،الههمكة األردىٓة الٍاشهٓة.1776، هحسو هحهﺩ حهﺹ.ﺍلهﺭشﺩ فْ تﺩﺭٓﺱ ﺍلتﺭبٓة ﺍلﺭٓاضٓة ،ﺍالسﻜىﺩﺭٓة ،هىشأﺓ ﺍلهعاﺭﻑ.1772، -هصطفِ السآح.أسالٓب التدرٓس فْ التربٓة البدىٓة والرٓاضٓة ،القاٌرة ،هكتبة اإلشعاع.0221،

 ىاٌدي عبد زٓد الدلٓهْ.أساسٓات فْ التعمم الحركْ،الىجف االشرف،دار الضٓاء لمطباعة والىشر.0226، -ىزار الزٓن.كرة الطائرة تدرٓب وتعمٓم،ط،1بٓروت،دار الفكر العربْ.1767،

 ىغم صالح ىعهة.تأثٓر التغذٓة الراجعة باستخدام الحاسوب فْ تعمم هٍارتْ األعداد واستقبال اإلرسال بالكرةالطائرة ،جاهعة بابل ،كمٓة التربٓة الرٓاضٓة.0222،

 -وجًٓ هحجوب.طرائق البحث العمهْ وهىاٌجً ،ط ،0بغداد ،دار الحكهة.1766 ،

 -وجًٓ هحجوب.التعمم وجدولة التدرٓب،العراق ،بغداد ،هكتب العادل لمطباعة الفىٓة. 0222 ،

 ودٓع ٓاسٓن التكرٓتْ وحسن هحهد العبٓدي.التطبٓقات اإلحصائٓة واستخداهات الحاسوب فْ بحوث التربٓةالرٓاضٓة،الهوصل ،دار الكتب.1777 ،

Berthold. F. and Bernd. Z.: Selected aspects of the developments of men’s -0
.volleyball, The Coach, 1996, PP

الهمحق()1

ٓبٓن أسهاء السادة الخبراء والهختصٓن لبٓان أرائٍم حول اختبارات األداء الفىْ والدقة لمهٍارتٓن قٓد البحث
التخصص الدقٓق

هكان العهل

ت

اسم الخبٓر أو الهختص

 -1أ.د .هحهد جاسم الٓاسري

اختبارات وقٓاس

جاهعة بابل-كمٓة التربٓة الرٓاضٓة

 -0أ.م.د.سٍٓل جاسم

كرة طائرة-تدرٓب رٓاضْ

جاهعة بابل -كمٓة التربٓة الرٓاضٓة

 -1أ.م.د.رائد هحهد هشتت

كرة طائرة-اختبارات وقٓاس

جاهعة البصرة-كمٓة التربٓة الرٓاضٓة

 -2أ.م.د.عادل هجٓد خزعل

كرة طائرة-تعمم حركْ

جاهعة البصرة -كمٓة التربٓة الرٓاضٓة

 -3أ.م.د.لهِ سهٓر الشٓخمْ

كرة طائرة-تعمم حركْ

جاهعة بغداد -كمٓة التربٓة الرٓاضٓة

الممحق()2
ٓبٓن تدرٓبات هٍارتْ اإلعداد(التهرٓر هن األعمِ) واستقبال اإلرسال بالكرة الطائرة عمِ الحائط التعمٓهْ
وباألسموب التبادلْ

-1طبطبة لمكرة بالرسغٓن بحٓث ٓكون ارتفاع الكرة ال ٓزٓد عن  12سم.

-0تقف الهتعمهة أهام الحائط وتؤدى الهٍارة بدون استعهال كرة لمتعود عمِ وقفة االستعداد الصحٓحة.
-1تقوم الهتعمهة بتحسس الكرة بالرسغٓن عمِ الحائط.

-2تؤدى الهٍارة هن خالل الكرة الهرهٓة لٍا هن الزهٓمة وهن ثم تستهر باألداء عمِ الحائط.
 -3تقف الهتعمهة عمِ بعد هتر واحد هن الحائط وهن ثم تقوم بتهرٓر الكرة عمًٓ وباستهرار وبارتفاع هترٓن هن
وقفة االستعداد.

-4تبدأ الهتعمهة الهؤدٓة والذراعٓن أهاها أعمِ  ،تقوم الهتعمهة الهراقبة برهْ الكرة عالٓا عمِ أن ٓقوم الهؤدٓة
بالتحرك لألهام هتخذ الوضع أسفل الكرة بسرعة لتهرٓرٌا عمِ الحائط.

 -5تبدأ الهتعمهة الهؤدٓة والذراعٓن أهاها أسفل ،تقوم الهتعمهة الهراقبة برهْ الكرة عالٓا عمِ أن ٓقوم الهؤدٓة
بالتحرك لألهام هتخذ الوضع أسفل الكرة بسرعة لتهرٓرٌا عمِ الحائط.

ٓ-6قف الهتعمهة الذي ٓقوم بأداء التهرٓر باتخاذ الوضع السمٓم ألداء الهٍارة ،ثم ٓقوم الهتعمهة الهراقبة برهْ
الكرة عمِ ذراعْ الهؤدٓةٓ ،تم التركٓز عمِ وضع األصابع و رسغ الٓد والذراعٓن والظٍر.

-7تقف الهتعمهة هواجٍة لمحائط عمِ بعد هترٓن ،تقوم ثم أداء اإلعداد تجاي الحائط واعادة األداء هرة ثاىٓة هن
الكرة الهرتدة هن الحائط

-12تقف الهتعمهة هواجٍة لمحائط عمِ بعد هترٓن ،تقوم ثم أداء استقبال اإلرسال (التهرٓر هن األسفل)عداد
تجاي الحائط واعادة األداء هرة ثاىٓة هن الكرة الهرتدة هن الحائط.

-11تقف الهتعمهة هواجٍة لمحائط عمِ بعد ثالثة أهتار ،تقوم ثم أداء اإلعداد(التهرٓر هن األعمِ) تجاي الحائط

ىحو ٌدف هحدد واعادة األداء هرة ثاىٓة هن الكرة الهرتدة هن الحائط عمِ الحائط ،تزداد الهسافة تدرٓجٓا بٓن
الالعب والحائط.

 -10تقف الهتعمهة هواجٍة لمحائط عمِ بعد ثالثة أهتار ،تقوم ثم أداء استقبال اإلرسال (التهرٓر هن األسفل)
تجاي الحائط ىحو ٌدف هحدد واعادة األداء هرة ثاىٓة هن الكرة الهرتدة هن الحائط عمِ الحائط ،تزداد الهسافة

تدرٓجٓا بٓن الالعب والحائط.

*هالحظة ٓتم تبادل األدوار بٓن الهتعمهتٓن(الطالبتٓن)عن تطبٓق جهٓع التدرٓبات الهٍارٓة.

