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أثر أسلوب المجمّعات التعمية في تعلم مهارة حائط الصد بالكرة الطائرة لطالب
المرحلة اإلعدادية
أ.م.د .نبهان حميد أحمد -

طالب الماجستير صادق حامد صالل

كمية التربية البدنية وعموم الرياضة جامعة االنبار

مستخلص البحث
ىدف البحث الىإعداد وحدات تعميمية بأسموب المجمعات التعميمية لميارة حائط الصد بالكرة

الطائرة  ،والتعرف عمى أثر استخدام أسموب المجمعات التعميمية ميارة حائط الصد بالكرة

الطائرة.استخدم الباحث المنيج التجريبي لمالئمة طبيعة البحث ،وتم اختيار مجتمع البحث

بطريقة عشوائية والمتمثمة بطالب المرحمة اإلعدادية لمصف الرابع اإلعدادي ،مدرسة إعدادية

دمشق لمبنين المديرية العامة لتربية بغداد -الكرخ الثانية -قسم تربية الدورة .إذ بمغ عدد الطالب

عينة ( )06طالباً ،ويمثمون
( )06طالباً وتم استبعاد ( )06طالباً ،لذلك أصبح المجموع النيائي لم ّ
نسبة مقدارىا()00.6من عدد أفراد مجتمع البحث.
العينة عن طريق القرعة الى مجموعتين :المجموعة األولى بواقع( )06طالباً ،وىي
قٌ ّسمت ّ
المجموعة التجريبية .والمجموعة الثانية ( )06طالباً وىي المجموعة الضابطة.
أُجريت ليم االختبارات القبمية يوم الثالثاء الموافق 0606/3/02وبعدىا طبقت المجموعة

التجريبية متغيرىا المستقل وذلك عن طريق إدخال أسموب المجمعات التعميمية في الجزء التعميمي
من القسم الرئيس من الوحدات التعميمية ،وقد أُجري تطبيق المنيج عمى ساحة مدرسة إعدادية

دمشق لمبنين-المديرية العامة لتربية بغداد-الكرخ الثانية-قسم تربية الدورة.

تم تحديد يوم إلجراء االختبارات البعدية .وبعدىا اجريت االختبارات البعدية بنفس ظروف

االختبارات القبمية وفي المتغيرات السابقة نفسيا ،وبعد جمع البيانات تمت معالجتيا احصائياً

لمعينات المستقمة .وقد توصل الباحث الى استنتاجات منيا:
باستخدام اختبارات (ّ )t
َّ -1
إن الستخدام أسموب المجمعات التعميمية تأثي اًر كبي اًر وفعاالً في تعمم ميارتي حائط الصد
والضرب الساحق في الكرة الطائرة.

 -2تفوق المجموعة التي استخدمت اسموب المجمعات التعميمية عمى المجموعة التي استخدمت
االسموب المتبع.

َّ -3
إن استخدام أسموب المجمعات التعميمية ساعد الطالب عمى اكتشاف قدراتو وقابمياتو البدنية
وفر الوقت الالزم لمحصول عمى األداء الناجح.
والميارية والمعرفية كما َّ
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The effect of the style of the educational complexes in learning the
skills of the wall of the wall and the overwhelming beating of the
volleyball for the students of the preparatory stage.
Abstract
The research aims toPreparation of educational units in the style of the
educational complexes for the skill of the wall of the volley
ball.Knowledge of the effect of the use of the method of the educational
complexes, the skill of the wall against the volleyball.
The researcher used the experimental method to suit the nature of the
research. The research community was chosen randomly, represented by
the students of the preparatory stage for the fourth grade preparatory
school, Damascus Preparatory School for Boys, Directorate General of
Baghdad Education, Karkh, The total number of students was 06 students
and 06 students were excluded. Thus, the total number of students
reached (06) students, representing 00.66 of the members of the research
community.
The sample was divided into two groups: the first group (06 students),
the experimental group. The second group (06) students is the control
group.
The experimental group applied the independent variable by
introducing the method of the educational complexes in the educational
part of the main section of the educational units. The curriculum was
implemented on the yard of Damascus Preparatory School for Boys General Directorate for Education Baghdad - Karkh second - Department
of education Aldora.
A day has been set to perform remote tests. Later tests were carried out
under the same conditions as the tribal tests and in the previous variables.
After the data were collected, they were statistically treated using t-tests
for the independent samples. The researcher reached conclusions,
including:
1. The use of the educational complexes method has a great and effective
effect in learning the skills of the wall of the wall and the overwhelming
beating in volleyball.
0. The group that used the educational cluster method outweighed the
group that used the technique.
3. The use of the method of educational complexes helped the student to
discover his abilities and physical abilities, skills and knowledge and
provided the time necessary to achieve the successful performance.
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الباب االول

-0التعريف بالبحث.

0-0مقدمة البحث وأهميته:
يشيد الوقت الحاضر العديد من التطورات السريعة والمتزايدة في مختمف مجاالت الحياة
ولما كان التطور العممي ىو الصفةالمميزة في الوقت الحاضر والقاعدة
ومنيا المجال الرياضي َّ

األساسية خمف لإلنجازات العمميةالمتقدمة لذلك فإننا بحاجةإلى أنسان يستطيع التكيف مع ىذه
التغيرات والتطورات التي تحدث ألجل مسايرتيا ومواكبتيا وتيتم الدول المتقدمة أىتماما واضحاً
في بناء مجتمع متقدم ومتطور في مجاألت الحياة كافة لذلك أصبحت الرياضة دليل عمى تقدم
الشعوب وتطورىا وما يشيده العالم اليوم من حيث األنفجار المعرفي والمعموماتي فإننا نحتاج الى

استراتيجيات حديثة من أجل الوصول إلى مستويات عالية من التعمم ألن العموم تتزايد بشكل

مستمر وىذا ال يتم إ ّال عن طريق مواصمة ومواكبة عالمنا المتطور.

إن لعبة الكرة الطائرة وىي احدى األلعاب الجماعية التي ليا مبادئيا األساسية المتعددة تعتمد في

عدة منيا أتباع أساليب التعمم المناسبة والتي تحقق االىداف المطموبة مع
اتقانيا عمى عوامل ّ
األقتصاد بالجيد والوقت في عممية التعمم؛ لذلك تعددت اإلجراءات التربوية والتعميمية التي
يستخدميا المدرسون والمعممون لمعمل عمى زيادة دافعية المتعمم لكونيا احدى العوامل الداخمية

خالل مواقف التعمم المختمفة.

َّ
إن التنوع في استخدام طرائق وأساليب مختمفة لمتدريس يعمل عمى رفع الممل عن الطالب الناتج
عن أستخدام أسموب واحد .والمدرس الناجح ىو الذي يجيد تطبيق أكثر من أسموب ,وييتم

بمراعاة ميول واتجاىات التالميذ إال َّ
إن الميول واالتجاىات تمثل دوافع االستثارةلمفرد.

وا َّن أسموب المجمعات التعميمية" ىي وحدة تعمم صغيرة تقوم عمى مبدأ التعمم الذاتي وتفريد

التعميم وتضم ىذه الوحدة أىدافا محددة ,وخبرات تعمم معينة يتم تنظيميا وفق تتابع منطقي
لمساعدة المتعمم عمى تحقيق األىداف وتنمية كفاياتة وفقاً لمستويات اإلتقان المحددة مسبقا
وبحسب سرعتو الذاتية"

()0

إن أسموب المجمعات التعممية ىو مجموعة من النشاطات المتسمسمة َّ
َّ
أعدىا الباحث وتحتوي عمى
مواد تعممية ووسائل وتقنيات تربوية يمارس فييا الطالب مجموعة من األنشطة ذات الفائدة من

( )1جاهل .عبد الزحوي عبد السالم :التعلن الذاتي بالووديالت التعلوية  ,الطبعة األولى  ,دار الوناهج للنشز
والتوسيع  ,عواى ,األردى.1991 ,
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أجل تحقيق األىداف المنشودة بشكل منتظم ,بحسب سرعة المتعمم الذاتية عمى وفق ما حدده

الباحث وتكون ىذه اإلجراءات بإشراف الباحث.

0-0مشكمة البحث:

من خالل إطالع الباحث عمى الدراسات السابقة وعمى تمك األساليب الحظ الباحث عدم وجود

تباين في تعمم بعض الميارات األساسية بالكرة الطائرة وأن السبب في ذلك ىو عدم التنويع في

استخدام أساليب تدريسية حديثة ومن ثم أستخدام طريقة أو أسموب واحد والتي ال تنسجم مع

قدرات وقابميات الالعبين من أجل دفع المتعمم إلى التفكير واالستنتاج بطريقة صحيحة وىذا
يؤدي إلى تحسين مستوى التعمم نحو األفضل ,وىناك فروق فردية بين الالعبين ولكن لكل فرد

أسموبة في تنظيم ما يحتفظ بو في ذاكرتو من معمومات وىذا يرتبط بالحكم عمى األشياء لذلك
البد من إيجاد أساليب تكون مؤثرة في األداء المياري لالعبين لالرتقاء إلى المستويات العميا.

3-1هدفا البحث:

-0إعداد وحدات تعميمية بـأسموب المجمعات التعميمية لميارة حائط الصدبالكرة الطائرة.

-0التعرف عمى أثر استخدام أسموب المجمعات التعميميةلميارةحائط الصد بالكرة الطائرة.

4-1فروض البحث:

-0ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة الضابطة في تعمم
ميارةحائط الصد.

-0ىناك فروق ذات داللة إحصائيةبين االختبارات القبميةوالبعدية لممجموعة التجريبية في تعمم
ميارة حائط الصد.

-3ىناك فروق ذات داللة إحصائيةبين االختبارات البعدية لممجموعة التجريبية والضابطة في
تعمم ميارةحائط الصد.

5-1مجاالت البحث:

0-5-0المجال البشري :طالب الصف الرابع اإلعدادي لمدرسة دمشق لمبنين.مديرية الكرخ
الثانية -قسم تربية الدورة.

 0-5-0المجال الزماني :لممدة من  0606 \0 \0ولغاية .0606 \5 \6

 3-5-0المجال المكاني :ساحة مدرسة دمشق لمبنين .المديرية العامة لتربية بغداد -الكرخ
الثانية -قسم تربية الدورة.
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-2منهجية البحث واجراءاته الميدانية:

الباب الثاني

 1-2منهج البحث:

اختار الباحث المنيج التجريبي لمالئمتو لمشكمة البحث ،ولما كان البحث الحالي ييدف إلى
مقارنة أسموب المجمعات التعميمية وباألسموب المتبع ,لذا اختار الباحث أحد تصاميم البحث
التجريبي ذي مجموعتين تجريبية وضابطة تتعمم األولى باستعمال أسموب المجمعات التعميمية,
وتتعمم الثانية باألسموب المتبع وكما موضح في جدول (.)0
جدول ( )0يبين التصميم التجريبي لمبحث ذي االختبار بين القبمي والبعدي
المجموعة

االختبار القبمي لألداء المهاري

أساليب التعمم

االختبار البعدي لألداء المهاري

التجريبية

مهارة حائط الصد

اسموب المجمعات التعميمية

مهارة حائط الصد

الضابطة

مهارة حائط الصد

األسموب المتبع

مهارة حائط الصد

 1-2مجتمع البحث وعينته.
 1-2-2مجتمع البحث:

تمثل مجتمع البحث بطالب المرحمة اإلعدادية لمصف الرابع اإلعدادي -إعدادية دمشق

لمبنين -المديرية العامة لتربية بغداد -الكرخ الثانية -قسم تربية الدورة -لمعام الدراسي -0600
 0606والبالغ عددىم ( )06طالباً وقام الباحث بأستبعاد بعض الطمبة من مجتمع البحث وكما
يأتي:

أ .الراسبون والمؤجمون.
ب .الممارسون لمعبة .

ج .المتغيبون عن المحاضرات.

د .المعاقون

وبعد استبعاد الطمبة المشمولين بالفقرات أعاله أصبح مجتمع البحث ( )06طالباً

2-2-2عينة البحث.

عينة البحث بالطريقة العشوائية من مجتمع البحث بعد استبعاد الفقرات أعاله.
تم اختيار ّ
وبأسموب وقع،االختيار عمى شعبتين دراسيتين ىما (أ) والبالغ عدد طالبيا ( )06وشعبة (ب)
589

بحث أ.م.د .وبهان حميد احمد -طالب الماجستير صادق حامد صالل  -الصفحات مه ص ( )581الى ()598

مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية – المجلد الرابع – العدد السادس عشر ()8302/6/03

البالغ عدد طالبيا ( )06ومثمت شعبة (أ) المجموعة التجريبية وشعبة (ب) المجموعة الضابطة.

وتم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية المنتظمة واذ بمغت ( )06طالباً ليكون نسبة

()33.33من مجتمع البحث البالغ عددىم ( )06طالباً كما مبين في الجدول ()0.0
جدول ( )2يبين مجتمع البحث وعينته المختارة والنسبة المئوية

المتغيرات

مجتمع البحث

العدد
الكمي
66

عدد الطالب

عدد أفراد

الذين تم

المجتمع

استبعادهم

المتبقي

26

46

عدد أفراد العينة

عدد طالب
شعبتي أ,ب
46

التجريبية

الضابطة

26

26

النسبة
المئوية
33.33

3-2تكافؤ وتجانس العينة:
من أجل ارجاع الفرق إلى العامل التجريبي الذي يؤثر في المجموعة التجريبية قام الباحث
بإجراء عممية التكافؤ بين مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية في اختبارات ميارة الكرة الطائرة

(حائط الصد) باستخدام اختبارات ( )tلمعينات المستقمة ,وأظيرت النتائج أن قيم ( )tالمحسوبة
ىي أصغر من قيم ( )tالجدولية ولجميع االختبارات وىذا يدل عمى عدم وجود فروق معنوية بين

المجموعتين مما يؤكد التكافؤ بينيما وكما موضح في الجدول ()3

الجدول ()3يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية في اختبارات التكافؤ لممجموعتين الضابطة
والتجريبية وقيمة ( )tالمحتسبة والداللة اإلحصائية لألداء المهاري
االختبارات

مهارة حائط لصد

وحدة القياس

الدرجة

قيمة ( )tالجدولية = (،)2.16

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

س

ع

س

ع

4.55

1.24

4.25

1.22

درجات الحرية= (،)38=2-26+26

قيمة ()tالمحتسبة

الداللة

6.78

غير دالة

ومستوى داللة ()6.65

لعينة البحث في المتغيرات التي قد يكون ليا األثر في نتائج البحث ,وىذه
تم إجراء التجانس ّ
المتغيرات ىي الطول ,الوزن ,والعمر الزمني ,وذلك عن طريق استخدام قانون معامل االلتواء,
العينة من حيث متغيرات الطول والوزن كما يوضحو الجدول(.)0
والجدول اآلتي يبين تجانس ّ
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جدول ( )0يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسيط وقيمة معامل اإل لتواء
بين أفراد عينة البحث لغرض التجانس

المتغيرات

وحدة القياس

س

ع

الوسيط

معامل االلتواء

العمر الزمني

سنة

17.25

6.76

17.5

6.96

الطول

سم

148.55

3.41

148

6.48

الوزن

كغم

56.65

4.26

57

6.25

4-2األجهزة واألدوات المستخدمة والوسائل المساعدة:
لغرض تحقيق إجراءات البحث الميدانية تمت االستعانة بأدوات بحثية كثيرة ومختمفة لضمان

الحصول عمى بيانات صحيحة ودقيقة لتنفيذ متطمبات البحث ومنيا.

 1-4-2األجهزة:

 حاسبة البتوب. ساعة توقيت . جياز عرض داتا شو (.)DATA SHOW2-4-2األدوات المستخدمة:
 ممعب الكرة الطائرة قانوني. كرات طائرة عدد (.)5 شريط قياس متري. شريط الصق ممون. شواخص. صافرة.3-4-2الوسائل المساعدة:
 مصادر عربية وأجنبية ومصادر أنترنيت. االختبارات والقياس. فريق العمل المساعد.595

بحث أ.م.د .وبهان حميد احمد -طالب الماجستير صادق حامد صالل  -الصفحات مه ص ( )581الى ()598

مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية – المجلد الرابع – العدد السادس عشر ()8302/6/03

5-2االختبار المستخدم في البحث.
 1-5-2اختبار تكرار حائط الصد.

()1

الغرض من اإلختبار:قياس قدرة الالعب عمى األداء المتكرر بنفس المعدل لميارة حائط الصد
في أكثر من موقع عمى الشبكة.

األدوات المستخدمة:ممعب وشبكة الكرة الطائرة بشكل قانوني ,كرات طائرة عدد(,)0
مقعدان,ساعة إيقاف.

مواصفات االداء :يوضع المقعدان في مركزي ( )0()0وعمى بعد( )56سم من الشبكة ,ويقف
المساعدان عمى المقعدين (كل مساعد عمى مقعد) ويمسك كل منيما بالكرة بكمتا يديو فوق

مستوى الشبكة بمقدار ()06سم وكما موضح في الشكل(.)0.0

يقف الالعب في منتصف منطقة ( )3في نصف الممعب لممواجية وفور سماعو إشارة البدء عميو

أن يتجو الى إحدى الكرتين لموثب ومالمستيا بكمتا يديو من أعمى الكرة (ميارة حائط الصد) ثم
ييبط ليعاود الجري إلى الكرة الثانية ليالمسيا بنفس األسموب ,ثم يعود لمكرة األولى ألداء نفس

العمل  .....وىكذا يكرر األداء لمدة ( )05ثا.

الشروط :في كل مرة يثبت فييا المختبر ألداء حائط الصد يمزم مالمسة الكرة بكمتا يديو أعمى
الكرة وعمى المختبر تكرار األداء مرة لكل كرة وفقاً لما جاء شرحو في مواصفات األداء إلى أن
يعمن الحكم انتياء الوقت المحدد لالختبار ويجب عمى المساعدين االحتفاظبارتفاع الكرة فوق

الشبكة طيمة مدة أداء المختبر لالختبار .وان أي أداء يخالف الشروط السابقة التحتسب المحاولة
ضمن العدد الذي قام بو المختبر خالل الوقت المحدد لالختبار.

التسجيل :يسجل لممختبر مرات عدة مالمستو الكرتين (األداء الصحيح فقط وفقاً لمشروط) خالل
الزمن المحدد لالختبار.

()0

محمد صبحي حسانين وحمدي عبد المنعم :مصدر سابق،0996 ,ص.050-050
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1م

 11سم

الالعب

مساعدة
1م

6-2االختبارات القبمية:

الشكل ()1يوضح اختبار تكرار مهارة حائط الصد

َّ
إن االختبارات القبمية كما عرفيا (كمال ومحمد )0996بأنيا وسائل التقويم والقياس

والتشخيص والتوجيو في المنياج والبرامج والخطط المختمفة لجميع المستويات والمراحل العمرية,

فيي تقوم بدور مؤثر وتشير بوضوح إلى مدى التقدم والنجاح في تحقيق األىداف الموضوعة(.)0
إذ قام الباحث بإجراء االختبارات القبمية عمى عينة البحث لممجموعتين الضابطة والتجريبية في

اختبارات ميارات الكرة الطائرة وذلك بتاريخ 0606/3/02وأجريت االختبارات الساعة الثالثة

عص اًر في ساحة مدرسة دمشق لمبنين -بغداد – الدورة -وقد تم تنفيذ اإلختبارات بمساعدة فريق

العمل المساعد كما مبين في ممحق رقم ( )0وبإشراف مباشر من قبل الباحث.
وقد أتبع الباحث الخطوات اآلتية عند تنفيذ اإلختبارات

 تييئة األجيزة واألدوات الخاصة بتنفيذ اإلختبارات. تييئة فريق العمل المساعد وتزويدىم باالستمارات الخاصة لتسجيل النتائج.العينة حول كيفية إجراء االختبارات الميارية مع ذكر عدد
 التوضيح الدقيق ألفراد ّالمحاوالت.

 -عرض اإلختبارات أمام الالعبين قبل الشروع في تنفيذىا.

( )1عبدالحميد؛ كمال :حسانين؛ محمد صبحي،0996 ،المياقة ومكوناتها األسس النظرية– االعداد البدني–
طرق القياس ,ط ,0القاىرة ,دار الفكر العربي ،ص.006
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 7-2تجربة البحث الرئيسة:
عينة البحث الى مجموعتين :المجموعة التجريبية بأسموب المجمعات التعميمية
قُ ّسمت ّ
والمجموعة الضابطة باألسموب المتبع من قبل المدرس وبواقع ( )06طالباً لكل مجموعة ,إذ تم
إتباع خطوات المنيج التعميمي المتبع في المدرسة من حيث عدد الوحدات التعميمية ووقت

الدروس واألدوات المستعممة وبواقع ثالث وحدات تعميمية في األسبوع الواحد عمماً أن زمن الوحدة

التعميمية ( )06دقيقة ,إذ تم تقسيم الوحدة التعميمية وحسب ما إشارات إليو بعض المصادر
العممية في مجال طرائق التدريس.

()0 ،0

الى ثالثة أقسام (القسم التحضيري ,القسم الرئيسي ,القسم

الختامي) إذ يشمل القسم التحضيري عمى (األحماء العام ,األحماء الخاص) أما القسم الرئيس فقد
أشتمل عمى (دالل الميارة ,القسم التعميمي ,القسم التطبيقي) في حين اشتمل القسم الختامي عمى

(تيدئة عامة ،تغذية راجعة ،االنصراف)

أ -المجموعة التجريبية التي استخدمت أسموب المجمعات التعميمية حسب الخطوات االتية:
 األهداف التعميمية السموكية :حددت األىداف التعميمية السموكية لمعبة الكرة الطائرةوالميارات األساسية ليا بشكل عام وميارتي حائط الصد والضرب الساحق بشكل خاص
كونيا ميارتي قيد البحث.
 األنشطة التعميمية :اإلجراءات والقراءات والشرح والعرض والتمارين الخاصة بميارتيقيد البحث التي تناط بالمتعمم والمناسبة لو من حيث امكانية تنفيذىا.
 األسئمة والتمارين التقويمية :في ىذا المحور ظير مدى استيعاب الطالب لممادةالدراسية وقدرتو عمى تحقيق األىداف إذ تبدأ مع الوحدة التعميمية وتنتيي معيا بالتقييم
المستمر ألداء الطالب لمميارة.
 قيام الطالب باختبار نفسو ذاتياً لمعرفة مدى بموغو لألىداف التعميمية لموحدة. تطبيق االختبار البعدي الذي ىو نفسو االختبار القبمي.ب .المجموعة الضابطة :إذ استخدمت األسموب المتبع.
0داود؛ محمود ،وآخرون ،0666،نظريات طرائق التربية الرياضية ,بغداد ,دار الكتب لمطباعة والنشر،

ص.009:

0صادق؛ غسان محمد :الياشمي؛ فاطمة،0922 ،االتجاهات الحديثة في طرائق تدريس التربية الرياضية,

الموصل ,دار الكتب لمطباعة والنشر ،ص.000:
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8-2االختبارات البعدية:
بعد إكمال ( )2وحدات تعميمية لكل ميارة تم إجراء االختبارات البعدية الخاصة باألداء الفني

لميارتي حائط الصد والضرب الساحق لمكرة الطائرة بتاريخ  0606/5/6وقد حرص الباحث أن
تكون الظروف مشابية من حيث المكان والوقت وبمساعدة المدرسين انفسيم في االختبارات

القبمية إذ تم تنفيذ الخطوات نفسيا التي تم تنفيذىا خالل االختبارات القبمية.
.3عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها:

الباب الثالث:

عينة
يتضمن ىذا الباب عرض نتائج االختبارات التي استخدمت في البحث والتي خضعت ليا ّ

البحث الضابطة والتجريبية في االختبارات القبمية والبعدية وفق جداول لمعرفة الفروقات ومقارنة
نتائج العمميات اإلحصائية لموصول إلى النتائج النيائية ومناقشة ىذه النتائج .
1-3عرض نتائج االختبارات القبمية والبعدي لممهارة قيد البحث لدى المجموعة التجريبية
وتحميمها ومناقشتها:

الجدول ( )1يبين نتائج االختبارين القبمي والبعدي وداللة الفروق لممهارة قيد البحث ولممجموعة
التجريبية

المهارات
حائط

الصد

االختبار القبمي

االختبار البعدي

س
َ

ع

س
َ

ع

0.55

0.02

0.05

0.00

سف
َ

عف

0.06

6.05

قيمةt

مستوى

المحسوبة

الخطأ

00.6

6.666

الداللة

االحصائية
معنوي

دال تحت مستوى داللة ≤ 6.65ودرجة حرية 19

من الجدول( )0بمغ الوسط الحسابي (لميارة حائط الصد) في االختبار القبمي( ,)0.55وبانحراف

معياري قدره( )0.02بينما نجد أن الوسط الحسابي لالختبار البعدي بمغ_( ,)0.05وبانحراف
معياري قدرة ( )0.00بينما ظير متوسط الفروق ( )0.06واالنحراف المعياري لمفروق بمغ

( )6.05وعند حساب قيمة  tالمحتسبة نجدىا بمغت ( )00.6وعند مقارنة مستوى الخطأ البالغ
( )6.666وىو أصغر من مستوى الداللة  6.65مما يدل عمى ظيور فروق معنوية بين
االختبارين القبمي والبعدي ولصالح االختبار البعدي.

591

بحث أ.م.د .وبهان حميد احمد -طالب الماجستير صادق حامد صالل  -الصفحات مه ص ( )581الى ()598

مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية – المجلد الرابع – العدد السادس عشر ()8302/6/03

2-3عرض نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممهارة قيد البحث ولممجموعة الضابطة وتحميمها

ومناقشتها:

الجدول ( )2يبين نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممهارة قيد البحث ولممجموعة الضابطة

االختبار القبمي

المهارات

س
َ

0.65

حائط الصد

االختبار البعدي

ع
6.60

س
َ

0.65

ع
0.00

قيمةt

سف
َ

عف

0.66

0.00

مستوى

الداللة

المحسوبة

الخطا

االحصائية

0.33

6.666

معنوي

دال تحت مستوى داللة ≤6.65ودرجة حرية 19
عند مالحظة الجدول( )0.3الذي يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومتوسط الفروق
وانحراف الفروق وقيمة  tالمحسوبة والداللة اإلحصائية في االختبارين القبمي والبعدي لدى عينة

البحث لميارة حائط الصد.

إذ بمغ الوسط الحسابي (لميارة حائط الصد) في االختبار القبمي ( )0.65وبانحراف معياري

قدرة ( )6.60بينما نجد الوسط الحسابي في االختبار البعدي بمغ ( )0.65وبانحراف معياري قدرة

( )0.00بينما ظير متوسط الفروق ( )0.66واالنحراف المعياري لمفروق بمغ( )0.00وعند
حساب قيمة  tالمحتسبة نجدىا بمغت ( )0.33وعند مقارنة مستوى الخطأ البالغ ( )6.666ىو
اصغر من قيمة مستوى الداللة البالغة 6.65مما يدل عمى ظيور فروق معنوية بين االختبارين

القبمي والبعدي لميارة حائط الصد ولصالح االختبار البعدي.

3-3عرض نتائج االختبارات البعدي لممجموعتين الضابطة والتجريبية ولممهارة قيد البحث
وتحميمها ومناقشتها:

الجدول ( )3يبين نتائج االختبارات البعدية لممجموعتين الضابطة والتجريبية
وداللة الفروق لممهارة قيد البحث

المجموعة التجريبية

المتغيرات
حائط الصد

س
َ

0.05

المجموعة الضابطة
ع
0.00

س
َ

0.65

قيمة t

مستوى

ع

المحسوبة

الخطا

0.00

3.96

6.666

الداللة

االحصائية
معنوي

دال تحت مستوى داللة ≤ 6.65ودرجة حرية 6
عند مالحظة الجدول( )3الذي يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ولمجموعتين البحث

الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي ولمميارتين قيد البحث.

إذ بمغ الوسط الحسابي (لميارة حائط الصد)ولممجموعة التجريبية في االختبار البعدي

( )0.05وبانحراف معياري قدره ( )0.00بينمانجد الوسط الحسابي ولممجموعة الضابطة في
االختبار البعدي بمغ ( )0.65وبانحراف معياري قدرة ( )0.00وعند حساب قيمة  tالمحتسبة
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نجدىا بمغت ( )3.96وعند مقارنة مستوى الخطأ البالغ ( )6.666ىو أصغر من قيمة مستوى

الداللة البالغة ( )6.65مما يدل عمى ظيور فروق معنوية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية
ولصالح المجموعة التجريبية .
.4االستنتاجات والتوصيات.

الباب الرابع

1-4االستنتاجات:

عمى وفق تحميل ومناقشة النتائج المستحصمة استنتج الباحث ما يأتي:

 -1إَّنالستخدامأسموب المجمعات التعميمية تأثي اًر كبي اًر وفعاالً في تعمم في لمميارة حائط الصد

في الكرة الطائرة.

.-2تفوق المجموعة التي استخدمت أسموب المجمعات التعميمية عمى المجموعة التي استخدمت

األسموب المتبع.

-3إَّناستخدامأسموب المجمعات التعميمية ساعد الطالب عمى اكتشاف قدراتو وقابمياتو البدنية
والميارية والمعرفية كما وف ار الوقت الالزم لمحصول عمى األداء الناجح.

2-4التوصيات:

.-1التركيز عمى أسموب المجمعات التعميمية في تعمم الميارات األساسية بالكرة الطائرة.
-0االستفادة من أسموب المجمعات التعميمية في استثمار الوقت المبذول في العممية التعميمية.
-3ضرورة استخدام المجمعات التعميمية المدعومة باألجيزة والصور مثل (الحاسوب) وغيرىا في
تعمم الميارات األساسية بالكرة الطائرة.

-0ضرورة استخدام المجمعات التعميمية في المؤسسات التعميمية كافة لخدمة الجانب التعميمي
والوصول إلى أفضل المستويات من األداء.

المصادر:
جامل؛ عبد الرحمن عبد السالم،0992 ،التعمم الذاتي بالموديالت التعممية ,الطبعة األولى,دار المناىج لمنشر والتوزيع ,عمان ,األردن.
 -حسانين؛ محمد صبحي :عبدالمنعم؛ حمدي،0996 ،األسس العممية لمكرة الطائرة وطرق

القياس ,ط ,0القاىرة ،مركز الكتاب لمنشر.

داود؛ محمود ،وآخرون ،0666،نظريات طرائق التربية الرياضية ,بغداد ,دار الكتب لمطباعةوالنشر.
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 صادق؛ غسان محمد :الياشمي؛ فاطمة،0922 ،االتجاهات الحديثة في طرائق تدريسالتربية الرياضية ,الموصل ,دار الكتب لمطباعة والنشر.
الطوبجي؛ حسين،0926 ،التدريس عن طريق وحدات صغيرة متكاممة ,مجمة تكمولوجياالتربية ,الكويت ,دار التعمم.
عبدالحميد؛ كمال :حسانين؛ محمد صبحي،0996 ،المياقة ومكوناتها األسس النظرية–اإلعداد البدني– طرق القياس ,ط ,0القاىرة ,دار الفكر العربي.
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