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ىدف البحث إلى التعرف عمى درجة التوتر النفسي لدى طبلب التربية البدنية وعموم

الرياضة واعداد منيج تعميمي لتعمم بعض الميارات االساسيو بالكرة الطائرة لدى طبلب كمية
التربية البدنية وعموم الرياضة مع التعرف عمى المنيج التعميمي في تعمم بعض الميارات

االساسية بالكرة الطائرة وخفض التوتر النفسي لدى طبلب التربية البدنية وعموم الرياضة واستخدم

الباحثان المنيج التجريبي لمبلئمتو طبيعة البحث وتم تحديد مجتمع البحث من طآلب المرحمة
الثانية من كمية التربية البدنية وعموم الرياضة األنبار لمعام الدراسي(  )2016-2015بالطريقة

العمدية ألنيم في مرحمة التعمم وزعوا عمى شعبتين ىما (أ-ب) والبالغ عددىم (  )32طالب

واستنتجا أن المنياج المقترح بالوسائل المساعدة التعميمية ذو تأثير فعال في تطوير بعض
الميارات األساسية بالكرة الطائرة لدى طبلب المجموعة التجريبية ودرس التربية الرياضية المتبع
من قبل الكمية حقق تطو ار في بعض الميارات األساسية بالكرة الطائرة لدى طبلب المجموعة

الضابطة ولكن بنسبة اقل من المجموعة التجريبية فيما تفوق طبلب المجموعة التجريبية عمى

طبلب المجموعة الضابطة في االختبار البعدي في بعض الميارات األساسية بالكرة الطائرة وأن
المنيج المتبع باستخدام الوسائل التعميمية ساعد في خفض التوتر النفسي لدى المجموعة

التجريبية وأوصى ضرورة استخدام الوسائل التعميمية في درس التربية الرياضية لما ليا من

تأثير ايجابي في التعمم وخفض التوتر النفسي مع تفعيل استخدام المنياج التعميمي المقترح في
تعميم بعض الميارات األساسية بالكرة الطائرة لطبلب المرحمة الثانية في كميات التربية البدنية

وعموم الرياضة لما لو من اثر ايجابي في ذلك .
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The Impact of Educational Curriculum Using Methods to Reduce
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Abstract
The aim of the research was to identify the degree of psychological
tension among students of physical education and sports sciences, and to
prepare an educational curriculum to learn some basic skills of volleyball
among students of the College of Physical Education and Sports
Sciences. It also aims at identifying the educational curriculum in
learning some basic skills in volleyball, and reducing the psychological
tension among students of the College of Physical Education and Sports
Sciences. The researchers used the experimental method for its
convenience to the nature of the research. The research community was
selected from the students of the second stage of the College of Physical
Education and Sports Sciences-University of Anbar for the academic year
(2015-2016) in a deliberate manner for they were in the learning stage,
and they were distributed to two divisions (A-B) with (32) students.
The researchers concluded that the proposed curriculum by the
helping educational means has an effective effect on developing some
basic skills in volleyball among students of the experimental group, and
that the lesson of sports education followed by the college achieved a
development in some basic skills of volleyball among the students of the
controlling group but less than the experimental group. The students of
the experimental group surpassed the students of the controlling group in
the post-test in some basic skills of volleyball. They also concluded that
the followed approach by using the educational means helped to reduce
the psychological tension of the experimental group.
The researchers recommended the need to use the educational
means in the lesson of sports education because of their positive effect on
learning and reducing the psychological tension with activating the use of
the proposed educational approach in teaching some basic skills of
volleyball for students of the second stage at the colleges of physical
education and sports science because of its positive impact.
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 -1التعريف تالثحث:

 1-1مقذمح الثحث وأمهيته:
أىتمت العديد من البحوث في التربية البدنية وعموم الرياضة اىتماماً كبي اًر بأساليب التعمم

من أجل التوصل الى افضل األساليب والطرائق التي يصاحبيا معرفو ودرايو عالية من قبل

والمدرسين لغرض زيادة تفاعل المتعمم مع الدرس بما يتبلءم وامكانياتو البدنية العامة لموصول

الى تح قيق األىداف التعميمية ومن خبلل إيجاد أساليب حديثة في التعمم والسعي الى تطبيق

افضميا والتي تم ّكن المدرس من ايصال المتعمم الى افضل مستوى في االداء المياري  .ويعد
استخدام الوسائل التعميميو في اثناء الدروس من الوسائل المساعدة التي تسيم في عممية تعمم

الميارات وذلك النيا تخاطب اكثر من حاسو (سواء كانت سمعيو او بصريو او مختمط او
حسيو) ،وشيدت لمعبة الكرة الطائرة تطو اًر واسعاً من حيث احتياجيا الى التدريب العممي فضبلً
عن حاجتيا الماسة الى األسس النظرية التي يحتاجيا المدرس بغية توصيل الماده الى المتعمم

حيث ان الوسائل المساعدة تراعي الطالب تبعا لقدرتو وتخاطب حواسو وتجعل الطالب اكثر
فاعميو والتي بدورىا تقمل وقت التعمم ،حيث استخدام الباحث الوسائل التعميمية ال يقتصر عمى
مادة معينة انما تستخدم في جميع المواد النظريو ،حيث ال يتوقف تعميميا عمى مرحمة معينو إنما

يشمل جميع مراحل التعميم .

 2-1مشكلح الثحث:

تكمن مشكمة البحث قمة البرامج التعميمية التي تحتوي عمى وسائل مساعده تستخدم في

تعميم الميارات الرياضية التي تساعد عمى خفض كثير من حاالت النفسية التي يعاني منيا

الطالب والبلعب من ىذه الحاالت التوتر النفسي الذي يؤثر عمى مستوى تعمم الميارات وليذا

ارتأى الباحثان بوضع برنامج تعميمي باستخدام احدث الوسائل التعميمية في عممية التعمم وبيذا

يكون قد قدم خدمو إلى المكتبة العراقية والى كل كميات التربية البدنية وعموم الرياضة من خبلل

ىذا لبحث .

 3-1أهذاف الثحث:

 .1التعرف عمى درجة التوتر النفسي لدى طبلب التربية البدنية وعموم الرياضة.
 .2إعداد منيج تعميمي لتعمم بعض الميارات االساسيو بالكرة الطائرة لدى طبلب كمية التربية
البدنية وعموم الرياضة

 .3التعرف عمى المنيج التعميمي في تعمم بعض الميارات االساسيو بالكرة الطائرة لدى طبلب
التربية البدنية وعموم الرياضة.
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 .4التعرف عمى تأثير المنيج التعميمي في خفض التوتر النفسي لدى طبلب التربية البدنية
وعموم الرياضة.

 4-1فرضياخ الثحث :

 .1وجود تباين في مستوى التوتر النفسي لدى طبلب التربية البدنية وعموم الرياضة.

 .2المنيج التعميمي لو تأثير ايجابي في تعمم بعض ميارات األساسية الكرة الطائرة لطبلب كمية
التربية الرياضية.

 .3لممنيج التعميمي لو تأثير في خفض التوتر النفسي لدى طبلب كمية التربية البدنية وعموم
الرياضة

 .4ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين درجات المجموعو الضابطة والتجريبية لصالح
المجموعة التجريبية باالختبارات ألبعديو في تعمم بعض الميارات األساسية بالكرة الطائرة.

 5-1جماالخ الثحث:

 1-5-1المجال البشري  :عينو ( )32من طبلب المرحمة الثانية في كمي ــة التربي ــة الرياضية
– جامعة االنبار لمعام الدراسي  2016 -2015م .

 2-5-1المجال الزماني  :من  2015/12/1إلى 2016/1/25م .

 3-5-1المجال المكاني  :مبلعب كمية التربية البدنية وعموم الرياضة– جامعة االنبار .
 1-1-2مفهىم الىصائل التعليميح:
تعتبر الوسائل التعميمية مـن أىـم المبـادئ األساسـية فـي إيصـال المعمومـات إلـى المتعممـين

ومساعدة العممية التعميمية( ،)1وان استخداميا يؤدي إلى وضوح شكل األداء وتساعد المـتعمم عمـى
في فيم الحركة المراد تعمميا وتقميل الوقت التعمم .حيث " تدرج تسمية الوسائل التعميمية فكان ليا

أســماء متعــددة منيــا  :وســائل إيضــاح ،الوســائل الســمعية ،الوســائل البص ـرية ،الوســائل التعميميــة،
واحدث تسـمية ليـا ىـي (تكنولوجيـا التعمـيم) التـي تعنـي عمـم تطبيـق المعرفـة فـي اإللـراض العمميـة

وبطريق ــة منظم ــة ( ، )2إن اس ــتخدام الوس ــائل التعميمي ــة يس ــاعد عم ــى في ــم الحرك ــات وترابطي ــا م ــع
بعضيا وينمـي لـدى المـتعمم كيفيـة تنظـيم أفكـاره فـي المواقـف التعميمـي او الحياتيـة وتسـاعده أيضـا

في كيفية حل مشكبلتو بصوره تدريجيـة وتكسـبو ميـارات مثـل االنتبـاه وتركيـز فكـره باتجـاه الوسـيمة

التعميمية(.)3

( )1وجيو محجوب :عمم الحركة والتعمم الحركي ،جامعة الموصل  ،دار الكتب لمطباعة والنشر  ،1989ص.17

(2) http://www.a13ez.net,2005.

( )3عبد الحميد زيتون :التدريس ونماذجو وميارتو  ،ط ،1عبل لمكتب ،مصر  ، 2003 ،ص.344
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 6-1حتذيذ املصطلحاخ:

 2-6-1مفهىم التىتر الىفضي:
يعد التوتر النفسي من أىم المشكبلت التي تواجو معظم الرياضيين ولو العديد من اآلثار

السمبية النفسية البدنية والحرمان من لحظات االستمتاع بممارسة الرياضة ،حيث حاولت العديد
من الدراسات ربط التوتر بمختمف الجوانب الشخصية  ،وحاولت ان تبين كيف ان يؤثر التوتر
()1

النفسي عمى جوانب الحياة المختمفة مثل العمل والتعميم وكذلك يؤثر في العبلقات االجتماعية
3-6-1املهاراخ األصاصيح الفىيح ي الكرج الطائرج:

إن لعبة الكرة الطائرة تتكون من مجموعة من الحركات الفنية يطمق عمييا المبادئ

األساسية أو الميارات األساسية أو الميارات الفنية األساسية والبد لبلعب من معرفة ميارات ىذه
المعبة التي يزاوليا لكي يتقنيا بدرجة كبيرة وعالية حتى يسيل عميو استيعاب خطط المعب سواء

أكانت ىجومية أم دفاعية مع مراعاة مطابقتيا لقانون المعبة .

 -2مىهج الثحث وإجراءاته امليذاويح :
 1-2مىهج الثحث  :اصتخذم الثاحث املىهج التجرييب ملالئمته طثيعح الثحث
 2-2جمتمع الثحث وعيىته:

تم تحديد مجتمع البحث من طآلب المرحمة الثانية من كمية التربية البدنية وعموم الرياضة

األنبار لمعام الدراسي(  )2016-2015بالطريقة العمديو ألنيم في مرحمة التعمم فيما يخص
ميارات لعبة الكرة الطائرة حيث كانوا موزعين عمى شعبة (أ-ب) والبالغ عددىم (  )32طالب.

أمــا عينــة البحــث فقــد تــم اختيارىــا عــن طريــق إجـراء القرعــة بينيمــا حيــث مثمــت شــعبة( أ)

المجموع ــة التجريبي ــة والب ــالغ ع ــددىا ( )13طال ــب ف ــي ح ــين كان ــت ش ــعبة (ب) تمث ــل المجموع ــة
الض ــابطة والب ــالغ ع ــددىا (  )12طال ــب وبم ــغ مجم ــوع العين ــة الكم ــي الض ــابطة والتجريبي ــة ()25

طالب ،أما العينة االستطبلعية فقد تم اختيارىا من خارج عينة البحث والبالغ عددىم ( )5طآلب

وقد تم إجراء التجانس لعينة البحث في المتغيرات التي قد يكون ليا األثر في نتائج البحث ،وىذه

المتغيـرات ىـي :الطول،الـوزن والعمـر الزمنـي وذلـك عـن طريـق اسـتخدام قـانون معامـل االلتـواء
والجدول التالي يبين تجانس العينة من حيث متغيرات الطول والوزن والجدول(.)1

( )1عبدالطيف مدحت  :الصحو النفسيو والتفوق الدراسي  ،دار النيضو ،بيروت ، 1990 ،ص .45
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الجدول ( )1يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسيط وقيمة معامل االلتواء بين إفراد عينة البحث
لغرض التجانس.
س

+ع

الوسيط

معامل االلتــواء

المتغيــــرات
( سنة )

21,7

0,49

22

0,61

170,2

5,7

163

0,13

74,5

2,6

63

0,57

1

العمـر الزمني

2

الطــول

( سم )

3

الوزن

( كغم )

إن قيمة معامل االلتواء انحصرت بين ( )1±مما يدل عمـى تجـانس العينـة فـي المتغيـرات

أعبله ولكـي نسـتطيع إرجـاع الفـروق إلـى العامـل التجريبـي يجـب أن تكـون المجموعتـان التجريبيـة
والضابطة متكافئتين تماماً في الظروف والمتغيرات جميعيا عدا المتغيـر التجريبـي الـذي يـؤثر فـي

المجموعة التجريبية دون الضابطة.

 3-2الىصائل واألجهزج واألدواخ املضتخذمح ي الثحث:
 1-3-2وصائل مجع املعلىماخ

 .1المصادر والمراجع العربية واألجنبية .
 .2شبكة المعمومات الدولية ( . ) Internet
 .3المكتبة االفتراضية
 .4المنيج التعميمي

 .5مجموعة استمارات لجمع البيانات وتفريغيا .
 .6المقاببلت الشخصية مع ذوي االختصاص  ،ينظر ممحق (. ) 1
 .7االختبارات والمقاييس

 .8فريق العمل المساعد()4

 2-3-2األجهزج واألدواخ املضتخذمح :

 .1حاسبة يدوية الكترونية عدد (  ) 1نوع ( . ) Scientific Casio
 .2حاسوب دل لممعالجات اإلحصائية وادخال بيانات التجربة .
 .3والبتوب عدد (.)3
 .4اقراص سيدي .

 .5كآمره لمتصوير.

 .6ممعب كرة طائرة.
 .7كرات طائرة قانونية عدد ( . ) 8
 .8أطباق ممونة.
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 .9كرات ممونو مختمفة (كرات سمو وكرات يد وكرات تنس).

.10

شريط الصق عرضو (  ) 5سم مختمف ألوان.

.11

مصاطب مختمفة االرتفاعات.

.12

لوحات كارتون لصور األداء المياري.

 4-2إجراءاخ الثحث امليذاويح:

 1–4–2تحديد المهارات األساسية بالكرة الطائرة :قام الباحث بتحديد الميارات األساسية بالكرة
الطائرة بعد االعتماد عمى مفردات المنيج المقرة والمعتمدة من قبل الكمية.

 2–4–2ترشيح االختبارات المهارية :لكي يتم تحديد أىم االختبارات لبعض الميارات بالكرة
الطائرة لطبلب المرحمة الثانية في كمية التربية البدنية وعموم الرياضة – جامعة األنبار /تم
توزيع استمارة استطبلع أراء الخبراء حول تحديد أىم االختبارات األساسية بكرة الطائرة

المتمثمة بـ( الضرب الساحق ،وحائط الصد ،والدفاع عن الممعب ) بعدىا تم تفريغ
االستمارات وظيرت لدينا نسبة اتفاق المختصين في ترشيح االختبارات وعمى وفق النتائج

حيث تم استبعاد االختبارات التي تقل بنسبة أتفاق ( )%75إذ من حق الباحث أن يحدد
أو يختار النسبة التي يجدىا أو يراىا مناسبة لبحثو .

 1-2- 4-2اختثار تقىمي مهارج الضرب الضاحق تالكرج الطائرج(.)1
 -اختباراألداء الفني لمضرب الساحق

 اسم االختبار :اختبار األداء الفني لميارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة. ليدف من االختبار :تقويم األداءالفني لميارةالضرب الساحق من خبلل األقسام الثبلثة لمميارة( التحضيري ،الرئيس ،الختامي).

 -األدوات المستخدمة :ممعب كرة طائرة قانوني كرات طائرة عدد(.)5

 طريقةاألداء:يقوم البلعب المختبر بأداءالضرب الساحق في المنطقة المحددة لمضرب ،أي منالمركز( )4محاوالً أداء الميارة بصورة صحيحة .

مقومــون ممحـق( )4بتقــويم
 التسـجيل-:يــتم التيــوير اليــديوي لنعـ ادنــاء االداء ويقــوم ثبلثـة ّاداء الطال ـ ــب ع ـ ــن طري ـ ــق التص ـ ــوير  ،عممـ ـ ـاً إن درج ـ ــة التق ـ ــويم النيائي ـ ــة لك ـ ــل الع ـ ــب ()10
درجات ،مقسمة عمى أقسام الميارة الثبلثـة ،ومـن خـبلل جمـع درجـات الـثبلث لممقـومين  ،يـتم

استخراج الوسط الحسابي ،والتي تمثل الدرجة النيائية لكل العب مختبر.

 3-2-4-2اختثار تقىمي األداء الفين للذفاع عه امللعة(:)1

الغرض من االختبار -:تقويم األداء الفني البلعب عمى أداء ميارة الدفاع عن الممعب .األدوات المستخدمة  -:ممعب كرة طائرة قانوني كرات طائرة عدد (.)5343
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مواييات األداء -:يقوم المدرب بالضرب وتوجيو الكرة إلـى البلعـب حسـب المنطقـة التـي يقـففييا ( )5 6 1يقوم البلعب بالدفاع عن الممعب وتوجيو الكرة إلـى مركـز ( )2لكـل العـب ()3
محاوالت .

 3-4-2حتذيذ االختثاراخ املعرفيح:

1-3-4-2مقيــاس التــوتر النيســي

()1

 :بعــد اطــبلع الباحــث عمــى العديــد مــن المصــادر العمميــة

والد ارســات التــي تناولــت التــوتر النفســي وجــد العديــد مــن المقــاييس التــي يمكــن مــن خبلليــا

التعـرف عمـى التــوتر النفسـي ومـن تمــك المقـاييس مــا يخـص األطفـال وأخــرى لفئـات عمريــو
مختمفة تم عرض مقياسين عمى مجموعة من الخبراء لبيان مدى مبلءمتو لموضوع البحث

وتم أخذ نسبة اتفاق(  )% 90من مجموع أراء المختصين.

 4-4-2التجار االستطنعية  :ومن اجل الوقوف السميم عمى تنفيذ مفردات االختبارات التي
تؤدي إلى الحصول عمى نتائج صحيحة ودقيقة وفقاً لمطرق العممية المتبعة عمى دقة
العمل الخاص بالبحث وصبلحيتو وأيضا من اجل الوقوف عمى المعوقات التي قد تواجو

الباحث وفريق العمل المساعد وكذلك المختبرين.

 1-4-4-2التجربة االستطنعية األولى الخاية بمقياس التوتر النيسي :لغرض معرفة مدى
مبلئمة المقياس لعينة البحث قام الباحث بإجراء تجربة استطبلعية عمى عينة التجربة
االستطبلعية وذلك في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2015/11/21في
كمية التربية البدنية وعموم الرياضة إذ تم توزيع استمارات المقياس عمى العينة والبالغ

عددىم( )5طبلب تم اختيارىم بطريقة عشوائية من عينة البحث ثم طمب منيم
اإلجابةعمى فقرات المقياس بوضع عبلمة (√(أمام العبارة المبلئمة ليم وبعد االنتياء من
اإلجابة عمى فقرات المقياس قام الباحث بجمع االستمارات وحساب اإلجابات التي تم

اختيارىا من قبل الطبلب gتحديد السمبيات التي قد ترافق التجربة لغرض تبلفييا عند

إجراء التجربة الرئيسة .

 2-4- 4 – 3التجربة االستطنعية الدانية الخاية باالختبارات المهارية بالكرة الطائرة :بعد
تحديد االختبارات الميارية التي حققت نسبة اتفاق عمييا من قبل الخبراء قام الباحث

بإجراء تجربة استطبلعية 2015/ 11/ 21عمى عينة التجربة االستطبلعية نفسيا التي
أجريت عمى مقياس التوتر النفسي.

 3-4-4-2األصش العلميح:
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 .1اليدق :وقد استخدم نوع من الصدق وىو الصدق الظاىر وذلك بعرض االختبارات المقترحة
والمقياســين عمــى الخبـراء والمختصــين فــي مجــال الكـرة الطــائرة,وعمــم الــنفس الرياضــي كمــا فــي

ممحق( )1مما يدل عمى صدق االختبار .

 .2الدبـــات :ق ــام الباح ــث باعتم ــاد نت ــائج التجرب ــة االس ــتطبلعية الس ــتخراج معام ــل الثب ــات ب ــين
االختبـارين مسـتخدما قـانون معامـل االرتبـاط البسـيط ( بيرسـو( وعنـد مقارنـة القيمـة المحتسـبة
لحساب معامل الثبات قام الباحث بإعـادة االختبـار وتطبيقـو عمـى عينـة التجربـة االسـتطبلعية
بعد أسبوع واحد من االختبار األول وذلك في يوم السبت الموافق  2015/11/28وقد حرص

الباحـ ــث أن تكـ ــون االختبـ ــارات تحـ ــت نف ـ ــس الظـ ــروف مـ ــن حيـ ــث الـ ــزمن والمك ـ ــان واألدوات
المستخدمة وكذلك فريق العمل المساعد .وبعـد الحصـول عمـى النتـائج مـن االختبـارين (التـوتر

النفســي واالختبــارات المياريــو )قــام الباحــث بمعالجتيــا إحصــائيا وذلــك بإيجــاد معامــل االرتبــاط
البسيط (بيرسون).

 .3الموضـــــوعية  :وى ـ ــي ع ـ ــدم اخ ـ ــتبلف المق ـ ــدرين ف ـ ــي الحك ـ ــم عم ـ ــى ش ـ ــيء م ـ ــا أو موض ـ ــوع
معــين ()1والســتخراج معامــل الموضــوعية لبلختبــارات اعتمــد الباحــث عمــى درجــات محكمــين

أثنــاء إعــادة االختبــار مــن خــبلل اســتخراج معامــل االرتبــاط البســيط (بيرســون ) بــين درجــات
المحكمـين و أسـفرت النتـائج أن جميـع االختبـارات تتمتـع بدرجـة عاليـة مـن الموضـوعية ومــن

ثـ ــم حس ـ ــاب موضـ ــوعية مقي ـ ــاس التـ ــوتر النفس ـ ــي ع ـ ــن طريـ ــق اإلع ـ ــادة عمـ ــى عين ـ ــة التجرب ـ ــة
أالســتطبلعيو فــي االختبــار الثــاني ،تحــت نفــس الظــروف االختبــار األول وتــم حســاب معامــل

االرتباط بين درجات  ،وبمغ معامل االرتباط (.)0.95

 5-4-2توزيع المقياس عمى العينة لمعرفة التوتر النيسي :قام الباحث بتوزيع مقياس التوتر
النفسي لمجموعة البحث التجريبية والضابطة في إحدى القاعات الدراسية وذلك في يوم

االثنين الموافق 2015/11/30إذ تم توزيع استمارات المقياس عمى الطبلب وتم توضيح

التعميمات الخاصة باإلجابة وتحديد الوقت البلزم ( 20دقيقة ) لئلجابة عمى فقرات
المقياس وبعد انتياء الطبلب من اإلجابة تم جمع االستمارات وتفريغيا في استمارة

خاصة.

 6-4-2االختبارات القبمية لعينة البحث  :قام الباحث في نفس اليوم إجراء

االختبارات

الميارية القبمية الخاصة بكرة الطائرة بعد أن تم تحضير كافة األدوات والمستمزمات

البلزمة لبلختبارات باإلضافة إلى تثبيت جميع الظروف المتعمقة باالختبارات كالمكان

والزمان وطريقة التنفيذ وافراد فريق العمل المساعد وتصوير الفديوي لبلختبار.
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 7-4-2يياغة وتنييذ الوحدات التعميمية الوسائل التعميمية :وبعد االطبلع عمى العديد من
المصادر والدراسات والمراجع العممية والدراسات التي أجريت في المجاالت األخرى قام
الباحث باالعتماد عمى ىذا البرنامج بوضع الوحدات التعميمية التجريبية والمتضمنة
عمى وسائل تعميمية و بما يبلئم موضوع البحث وعينتو موزعة عمى ( )20وحدة تعميمية

حيث تم عرضيا عمى

الحركي,تكون الرنامج من :

ذوي الخبرة واالختصاص في مجال الكرة الطائرة والتعمم

 مدة البرنامج التعميمي كانت (  ) 20وحده تعميمية .

 تنفيذ الوحدات التعميمية من قبل ألمجموعو التجريبية بواقع وحدتين تعميميتين في األسبوع.

 أيام الوحدة التعميمية ىي السبت واالثنين ،وتم إعطاء وحدات اضافيو في بعض األحيان
وحسب الحاجة إلييا .

 بدأ البرنامج التعميمي بتاريخ  2015/ 12 / 1لغاية . 2016/ 1 / 25
 وقت الوحدة التعميمية بالدقائق (  ) 90دقيقة قسمت إلى ثبلثة أقسام :
 القسم التحضيري (  20دقيقة ) -القسم الرئيسي (  55دقيقة )

 الجزء التعميمي (  10دقيقة )

 الجزء التطبيقي (  45دقيقة )
-

القسم الختامي (  15دقائق )

 8–4–2االختبارات البعدية لعينة البحث :بعد االنتياء من تنفيذ المنيج التعميمي تم إجراء
اختبار التوتر النفسي وكذلك إجراء االختبارات الميارية البعدية عمى عينة البحث

الضابطة والتجريبية وذلك في يوم االثنين  2016/1/25وقد عمل الباحث عمى تييئة
نفس الظروف التي جرت بيا االختبارات القبمية من حيث نفس المقومين وقت االختبار

ونفس األدوات واألجيزة مع توحيد فريق العمل المساعد في االختبارين .
 5 – 2الوسائل اإلحيائية المستخدمة في البحث:
استخدم الباحث الحقيبة اإلحيائية:
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 – 3عرض الىتائج وحتليلها ومىاقشتها :

 1-3عرض وحتليل وتائج االختثاراخ القثليح والثعذيح للمجمىعح التجريثيح مىاقشتها
الجدول ( )3يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة Tبين االختبارات القبمية و البعدية
لمجموعة البحث التجريبية

االختبارات

وحدات

الضر

درجة

الساحق
الدفاع عن

الوسط الحسابي

االنحراف

سف

ع هـ

قيمة ت

المحسوبة

الخطا

قبمي

4.15

0.8

4.3

0.85

18.16

0.000

بعدي

8.46

0.77

قبمي

5.83

0.75

بعدي

9.5

0.54

القياس

درجة

الممع

*معنوي عند مستوى الداللة ≤

المعياري

3.66

0.7

19.2

مستوى

داللة

معنوي

0.000

0,05

يبين جدول ( )3األوساط الحسابية والفروق لممجموعة التجريبية في األداء الفني اذ أن

قيمة Tالمحسوبة الختبار ميارة الضرب الساحق قد بمغت ( (18.16عند مستوى الخطأ

( )0.000عند مقارنة مستوى الخطأ بمستوى الداللة( )0.05تبين إن مستوى الخطأ اقل من
مستوى الداللة وىذا يعني وجود فروق ذات داللة معنوية لصالح االختبارات البعدية .وبمغت

قيمة Tالمحسوبة الختبار ميارة الدفاع عن الممعب ( )19.2عند مستوى الخطأ ( )0.000عند
مقارنة مستوى الخطأ بمستوى الداللة ( )0.05وعميو ىناك فروق ذات داللة معنوية لصالح
االختبار ألبعدي ؛ ويعزو الباحث سبب ذلك إلى المنياج التعميمي المستخدم بواسطة الوسائل
التعميمية أدى إلى تقدم واضح لدى إفراد العينة بسبب االنتظام واالستمرار في الوحدات التعميمية

تعد
والى دوره في التخمص من الصعوبات التي تواجو إفراد العينة في إثناء أداء الميارات  ،اذ ّ
الوسائل التعميمية المساعدة في جعل عممية التعمم ايجابية لكونيا تساعد في إعطاء التصور
الحركي الصحيح لمميارة بأفضل مستوى وجعل الفرد قاد اًر عمى تصحيح أخطائو بأسرع واقل وقت
في العممية التعميمية ،وبيذا يتفق الباحث مع ما أكدتو ( ابتياج احمد )

فاستخدام الوسائل

التعميمية المختمفة في عممية التعمم تجعل التعميم ايجابيا وتجعل الفرد المتعمم قاد اًر عمى تصحيح

أوضاعو وحركاتو فتكون العممية التعميمية أكثر وأسرع تأثي اًر

(.)1

( )1ابتياج احمد عبد العال :تأثير استخدام الوسائل التعميمية في تعميم ميارات التمرير والضربة الساحقة في
الكرة الطائرة لتمميذات المرحمة االعدادية ،مجمة عموم وفنون الرياضة :القاىرة ،جامعة حموان،1990 ،

ص.9
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 2-3عرض وحتليل وتائج االختثاراخ القثليح والثعذيح جملمىعح الثحث الضاتطح ومىاقشتها :
الجدول ( )4يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة Tبين االختبارات القبمية و البعدية لمجموعة
البحث الضابطةفي االختبارات المهارية

وحدات

االختبارات

القياس

الضر

الساحق
الدفاع عن
الممع

درجة
درجة

االنحراف

سف

الوسط الحسابي
قبمي

4

0.73

2

بعدي

6

0.8

قبمي

5.5

1.6

بعدي

7.5

0.83

المعياري

2

ع هـ
0.6

0.89

قيمة ت

مستوى

المحسوبة

الخطا

11.48

0.000

7.78

0.003

*معنوي عند مستوى الداللة ≤ 0,05

يبين جدول( )4أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية في نتائج االختبارات الميارية

لممجموعة الضابطة في األداء الفني ،إذ بمغت( )Tالمحسوبة لمجموعة البحث الضابطة
( ،)11.48في اختبار الضرب الساحق عند مستوى خطأ ( )0.000عند مقارنة مستوى خطأ
بمستوى الداللة ( )0.05تبين إن مستوى الخطأ اقل من مستوى الداللة وعميو توجد فروق ذات

داللة إحصائية ومعنوية بين االختبارين القبمي وألبعدي لصالح االختبار ألبعدي ؛ أما في اختبار

الدفاع عن الممعب فقد بمغت قيمة Tالمحسوبة لممجموعة البحث الضابطة ( )7.78عند مستوى

خطأ ( )0.003عند مقارنة مستوى خطأ بمستوى الداللة ( ،)0.05تبين إن مستوى الخطأ اقل
من مستوى الداللة وعميو توجد فروق ذات داللة إحصائية معنوية بين االختبارين القبمي والبعدي

في تعمم ميارة الدفاع عن الممعب لمجموعة الضابطة ولصالح االختبار البعدي .

من خبلل النتائج التي تم عرضيا وتحميميا تبين إن ىناك فروقا ذات داللة معنوية بين

االختبارات القبمية والبعدية ولممجموعة الضابطة في االختبارات الميارية ولصالح االختبارات

البعدية ويعزو الباحث سبب؛ ذلك إلى المنياج التعميمي المستخدم من قبل مدرس المادة نتيجة
لمتك اررات وكذلك التغذية الراجعة التي يعطييا المدرس أثناء تعميميم ليذه الميارات لذلك حدثت
تحسنا في مستوى الطبلب في االختبارات البعدية لكنو ال يضاىي التطور لممجموعة التجريبية

التي استخدمت المنيج التعميمي مع الوسائل التعميمية .
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داللة

اليروق
معنوي
معنوي
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 3-3عرض وحتليل وتائج االختثاراخ الثعذيح جملمىعح الثحث التجريثيح والضاتطح وحتليلها :
الجدول ( )5يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ت المحسوبة بين المجموعة التجريبية
والضابطة في االختبارات البعديه

االختبارات

وحدات

القياس

الضر الساحق

درجة

الدفاع عن

درجة

الممع

المجاميع

الوسط

الحسابي

المعياري

التجريبي

8.46

0.77

الضابطة

6

0,8

االنحراف

قيمة ت

المحسوبة

الخطا

8

0.000

التجريبي

9.5

0.54

الضابطة

7.5

0.83

4.89

مستوى

داللة اليروق
معنوي

0,001

معنوي

*معنوي عند مستوى الداللة ≤ 0,05

يبين جدول ( )5أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية في نتائج االختبارات الميارية ولمجموعتي

الضابطة والتجريبية في األداء الفني ،إذ بمغت قيمةTالمحسوبة لمجموعتي البحث في اختبار
الضرب الساحق( )8عند مستوى الخطأ ( )0.000عند مقارنة مستوى خطأ بمستوى الداللة

( )0.05تبين إن مستوى الخطأ اقل من مستوى الداللة وعميو توجد فروق ذات داللة إحصائية
ومعنوية بين االختبارين ألبعدي لصالح االختبار ألمجموعة التجريبية ؛ أما في اختبار الدفاع عن

الممعب فقد بمغت قيمة Tالمحسوبة ولمجموعتي البحث ( )4.89عند قيمة مستوى خطأ

()0.001عند مقارنة مستوى الخطأ بمستوى الداللة( )0.05تبين إن مستوى الخطأ اقل من
مستوى الداللة وعميو توجد فروق ذات داللة إحصائية معنوية في االختبار ألبعدي في تعمم ميارة
الدفاع عن الممعب لمجموعتي البحث ولصالح المجموعة التجريبية  ،من خبلل النتائج التي تم
عرضيا وتحميميا ظير ان ىناك فروقا ذات داللة معنوية بين االختبارات البعدية ولممجموعتين

الضابطة والتجريبية في االختبارات الميارية لؤلداء الفني ولصالح االختبارات البعدية لممجموعة
التجريبية ويعزو الباحث سبب ذلك إلى تأثير الوحدات التعميمية سواء كانت الوحدات التعميمية

المتضمنة المنياج التعميمي باستخدام الوسائل التعميمية وتمك الوحدات المتبعة بالكمية وحسب

منياج الكمية المقرر آذ نجد أن تأثير تمك الوحدات كان فعاال في أحداث التعمم و أظيار مستوى

متقدما وواضحا في مستوى األداء الفني المياري لدى مجموعتي البحث وبنسب مختمفة خصوصا
المجموعة التجريبية وىذا يدل عمى أن الوحدات التعميمية المستخدمة من قبل الباحث والتي

تضمنت الوسائل التعميمية كانت مناسبة ومبلئمة لمستوى العينة ومدى استيعابيا و أنيا بنيت
عمى أسس عممية صحيحة ومحاولة الوصول إلى أفضل مستوى في تعمم الميارات وىذا مااكده

(ظافر ىاشم )2002،نقبل عن (نياد محمد )2006 ،ان التطور يحدث مادام المدرس يتبع
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خطوات األسس السميمة لمتعمم والتعميم ولكي تكون بداية التعمم سميمة فبلبد من توضيح الشرح
والعرض والتمرين واألداء الصحيح والتركيز عميو لحين ترسيخ وثبات األداء (.)1

فالتخطيط المدروس الذي يبنى عميو المنيج التعميمي يودي حتما إلى تطور التعمم وىذا

ما يتفق مع ما ذكره (محمود عبد الفتاح )1995 ،آذ أن اليدف األساسي من المنيج التعميمي

ىو اكتساب الميارات الجديدة واتقانيا وتطورىا مسبقا والن التعمم ىو الطريقة التي يقوم المتعمم
من خبللو اكتساب المعمومات أو الميارات أو القدرات سواء كان ذلك نتيجة الخبرة أو الممارسة

أو التدريب (.)2

ويتفق الباحث مع ما أشار إليو( وجيو محجوب ) 2001،في أن المعمومات الواسعة

لممتعمم ان توفر المعمومات عن الميارة سوف يطور القابمية عمى التعمم لمميارات الحركية أكثر

من الذين لم يتوفر لدييم معمومات واسعة قبل التدريب (.)3

 4-3عرض وتائج اختثار التىتر الىفضي القثليح ألفراد عيىح الثحث وحتليلها:
الجدول ( )6يبين وجود التوتر لدى عينة البحث التجريبية والضابطة في االختبارات القبمية
االختبارات

وحدات

الوسط

االنحراف

المجاميع

الحسابي

المعياري

التجريبي

69.8

2.19

الضابطة

71.4

2.02

القياس
مقياس التوتر درجة

الوسط الفرضي
66

بما انو قيم الوسط الحسابي اكبر من الوسط الفرضي يعني ان التجريبية والضابطة لدييا توتر

يتبين من الجدول ( )6أن قيمة الوسط الفرضي لممقياس التوتر النفسي والبالغة ()66

وتبين ان قيم درجات الوسط الحسابي لممجموعة الضابطة والتجريبية القبمية حيث يمغ الوسط

الحسابي لممجموعة التجريبية ( ) 69.8واالنحراف المعياري ( )2.19والوسط الحسابي لممجموعة

الضابطة ( )71.4واالنحراف المعياري ( )2.02مما يدل ان العينة يوجد لدييا توتر وىذه ما
تؤكده نظرية التحميل النفسي التي يتزعميا ( فرويد  ) Freudمن خبلل تأكيده

إن القوى

( )1نياد محمد عموان :أثر ستراتيجية معالجة المعمومات عمى وفق السيادة المخية النصفية في تعمم بعض
الميارات األساسية بكرة اليد واالحتفاظ بيا ،أطروحة دكتوراه جامعة بغداد كمية التربية الرياضية لمبنات،
 ، 2006ص .128

( )2محمود عبد الفتاح :سيكولوجية التربية الرياضية ،القاىرة ،دار الفكر العربي ،1995 ،ص.479

( )3وجيو محجوب  :التعمم وجدولة التدريب الرياضي ،عمان  ،دار وائل لمنشر  ، 2001 ،ص. 143
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الدافعة لمسموك ىي قوى داخمية وتسبب الصراع الداخمي بين مكونات الشخصية ( اليو  ،واألنا ،

واألنا األعمى ) الذي يؤدي إلى حدوث التوتر والقمق (.)1

وترى ىذه النظرية إن اإلنسان جياز معقد من الطاقة يبحث عن حالة االتزان من حيث

توزيع الطاقة عمى أجزائو المختمفة وان زيادة مستواىا في أي جزء من تمك األجزاء يسبب توتر

الفرد واضطرابو مما يؤدي الى وجوب القيام بنشاط ما لكي يقمل الفرد من حالة التوتر ويعود إلى
االتزان  ،وكمما كانت األنا قوية لديو ويممك الطاقة البلزمة لمقيام بيذه الوظائف كمما كان أقل

توت اًر (.)2

 5-3عرض وتائج اختثار التىتر الىفضي الثعذي ألفراد عيىح الثحث وحتليلها:
الجدول ( )7يبين درجات التوتر النيسي لدى عينة البحث التجريبية والضابطة في االختبارات البعدية
االختبارات

وحدات
القياس

مقياس التوتر

درجة

االنحراف

الوسط الفرضي

المجاميع

الوسط

الحسابي

المعياري

66

التجريبية

61

3.2

الضابطة

66.5

1.9

بما انه قيم الوسط الحسابي لممجموعة التجريبيه اقل من الوسط اليرضي يعني ان المجموعة التجريبية قد انخيض

التوتر لديها والضابطة ال زالت القيمه اكبر من الوسط اليرضي مما يدل أنها ال زالت تعاني من التوتر النيسي

يتبين من الجدول( )7الذي يبين االختبارات البعدية في مقياس التوتر النفسي أن قيمة
الوسط الفرضي والبالغة( )66حيث إن المجموعة التجريبية بمغ الوسط الحسابي ليا ()61
واالنحراف المعياري( )3.2والوسط الحسابي إما المجموعة الضابطة فبمغ الوسط الحسابي
( )66.5واالنحراف المعياري ( )1.9مما يدل إن العينة الضابطة الزالت تعاني من التوتر
النفسي  .ويعزو الباحثان انخفاض التوتر النفسي لدى عينة البحث إلى فاعمية المنياج التعميمي
قد ساعد عمى خفض التوتر النفسي من خبلل المفردات التي تضمنتيا الوحدات التعميمية وىنا
يتفق الباحث ما أشار إليو ( طارق نزار ) إن الوسيمة التعميمية ىي من األشياء الحقيقية التي
يمكن إن يتعامل بيا المدرس مع طمبتو بصورة مباشرة وىي أكثر اتصاال بسايكولوجية التعمم من

( )1محمد عمي السيد :الوسائل التعميمية وتكنولوجيا التعمم ،ط  ،7الزرقاء  ،مكتبة المنار  ،1987 ،ص.234

( )2محمد زياد حمدان  :الوسائل التعميمية مبادئيا وتطبيقاتيا ،الوسائل التعميمية  ،بيروت  ،مؤسسة الرسالة ،
 ، 1981ص.32
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ليرىا لكونيا تشترك اكبر قدر ممكن من الحواس ويتم التعمم بواسطتيا عن طريق العمل
المباشر (.)1

وتم استخدام الكرات الصغيرة (طبية) التي بدورىا تساعد عمى خفض التوتر وكذلك

استخدام التمارين الترويحية (األلعاب الصغيرة ) مع الكرات واألشرطة الممونة ساعده عمى خفض

التوتر النفسي لدى عينو البحث ألتجريبو حيث أشار (عامر سعيد الخيكاني ) إن مواجية التوتر

لنفسي لبلعبين او الطبلب ال تخرج عن استخدام واحد عمى األقل من المدخل الثبلثة لتقميل
التوتر النفسي والتي ىي (البيئة ،مستوى االستثارة  ،واألفكار السمبية ) حيث يؤكد إما عمى دور

االستثارة البدنية واألساليب المستخدمة مثل االسترخاء الجسمي (أي إجراءات مواجية التوتر

الجسمي ) او يكون التغير لؤلفكار السمبية التي يحمميا المتعمم من خبلل استخدام (إجراءات

مواجية التوتر المعرفي ) (.)2

وىنا نود االشاره ان استخدام الصور والعرض الفديوي وشرح الميارة ساعد عمى زيادة

الجانب المعرفي لمطبلب وتم مخاطبة المتعممين بأكثر من حاسة وكذلك وجود الوسائل المساعدة

عزز لدييم الجانب النفسي .يؤكد الباحدان :أيضاً عمى أىمية المنظور المعرفي لمفيوم التوتر
ودوره في نتائج ىذا البحث إذ يشير ( فستنجر) نقبل عن رنا احمد أن معارف الفرد ومدركاتو

عن األشياء الغير مرتبطة نفسياً فيما بينيا فإنو يسعى بمختمف الطرق ليجعميا أكثر تطابقاً

()3

إن

البرامج اإلرشادية والتعميمية والنفسية بشكل عام تسعى إلى تحقيق مثل ىذا النوع من اإلدراك
المعرفي وتقويميا بشكل عممي دقيق ،وعندما يتمكن الطبلب او المتعمم من تحديد حجم المشكمة
وطبيعتيا وأسبابيا فإنو يستجيب إلى التوجييات بشكل كامل لتحقيق أىداف البرنامج وذلك

يظير جمياً في نتائج ىذا البحث  ،التي تتفق مع دراسة (براء محمد )2000 ،والتي أشارت إلى

أىمية المنظور المعرفي بجانب المنظور السموكي لمتوتر باعتباره مدخبلً ميماً في تفسير

العمميات المستخدمة لتخفيف التوتر النفسي عند األفراد (.)4

( )1طارق نزار الطالب :اثر استخدام الجياز المتوازي التعميمي المقترح في تعميم بعض الميارات الحركية
لممبتدئين عمى جياز الحمق المتوازي في الجمناستك ،جامعة بغداد ،كمية التربية الرياضية ،رسالة ماجستير،

 ، 1998ص.14

( )2عامر سعيد الخيكاني وآخرون:عمم النفس الرياضي ،النجف ،دار الضياء لمطباعة ،2015 ،ص .238

( )3رنا احمد الزواوي :أثر اإلرشاد الجمعي لمتدريب عمى حل المشكبلت في خفض التوتر ،رسالة ماجستير لير
منشورة  ،كمية الدراسات العيا  ،الجامعة األردنية  ،1992 ،ص.30

( )4بـراء محمدالزيــدي :عبلقـة التــوتر النفسـي فــي موقــع الضـبط والجــنس والتخصـص والمرحمــة لـدى طمبــة جامعــة
بغداد ،رسالة ماجستير لير منشورة ،كمية التربية /أبن الييثم ،جامعة بغداد ،2000،ص.36
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 -4االصتىتاجاخ والتىصياخ واملقترحاخ:
 1-4االصتىتاجاخ:

 .1المنياج المقترح بالوسائل المساعدة التعميمية ذو تأثير فعال في تطوير بعض الميارات
األساسية بالكرة الطائرة لدى طبلب المجموعة التجريبية.

 .2حقق درس التربية الرياضية المتبع من قبل الكمية تطو ار في بعض الميارات األساسية بالكرة
الطائرة لدى طبلب المجموعة الضابطة ولكن بنسبة اقل من المجموعة التجريبية .

 .3تفوق طبلب المجموعة التجريبية عمى طبلب المجموعة الضابطة في االختبار ألبعدي في
بعض الميارات األساسية بالكرة الطائرة.

 .4المنيج المتبع باستخدام الوسائل التعميمية ساعد في خفض التوتر النفسي لدى المجموعة
التجريبية .

 2-4التىصياخ

 .1ضرورة استخدام الوسائل التعميمية في درس التربية الرياضية لما ليا من تأثير ايجابي في
التعمم وخفض التوتر النفسي .

 .2تفعيل استخدام المنياج التعميمي المقترح في تعميم بعض الميارات األساسية بالكرة الطائرة
لطبلب المرحمة الثانية في كميات التربية البدنية وعموم الرياضة لما لو من اثر ايجابي في

ذلك .

 .3إجراء دراسات وبحوث أخرى باستخدام الوسائل التعميمية مع المراحل األخرى مع الطبلب
ومتغيرات مختمفة لمعرفة تأثيرىا عمى متغيرات البحث الحالي .

 .4ابتكار وسائل تعميمية أخرى متقدمة تسيم في عممية التعمم الميارات األساسية بالكرة الطائرة
والفعاليات الرياضية األخرى .

 .5إجراء دراسات وبحوث أخرى مقارنو في الدراسة الحالية وعمى عينات مختمفة ومستويات

مختمفة من الطبلب والطالبات في كميات التربية التربية البدنية وعموم الرياضة في العراقي

لموقوف عمى ابرز المعوقات التي قد تواجو أبنائنا الطمبة ومعالجتيا خدمتا لمعممية التعميمة.
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 ابتياج احمد عبد العال :تأثير استخدام الوسائل التعميمية في تعميم ميارات التمرير والضربة

الساحقة في الكرة الطائرة لتمميذات المرحمة االعدادية .مجمة عموم وفنون الرياضة :القاىرة،

جامعة حموان 1990 ،

 براء محمدالزيدي :عبلقة التوتر النفسي في موقع الضبط والجنس والتخصص والمرحمة لدى
طمبة جامعة بغداد ،رسالة ماجستير لير منشورة ،كمية التربية -ابن الييثم ،جامعة

بغداد.2000،

 رنا احمد الزواوي :أثر اإلرشاد الجمعي لمتدريب عمى حل المشكبلت في خفض التوتر،
رسالة ماجستير لير منشورة  ،كمية الدراسات العيا  ،الجامعة األردنية 1992 ،ص30

 طارق نزار الطالب :اثر استخدام الجياز المتوازي التعميمي المقترح في تعميم بعض الميارات
الحركية لممبتدئين عمى جياز الحمق المتوازي في الجمناستك  ،جامعة بغداد  ،كمية التربية

الرياضية  ،رسالة ماجستير . 1998 ،

 عامر سعيد الخيكاني وآخرون :عمم النفس الرياضي ،النجف ،دار الضياء لمطباعة.2015 ،
 عبد الحميد زيتون  :التدريس ونماذجو وميارتو

،ط ،1عبل لمكتب،مصر 2003 ،

 عبدالطيف مدحت  :الصحو النفسيو والتفوق الدراسي  ،دار النيضو،بيروت . 1990،
 محمد زياد حمدان  :الوسائل التعميمية مبادئيا وتطبيقاتيا ،بيروت  ،مؤسسة الرسالة1981 ،

 محمد عمي السيد :الوسائل التعميمية وتكنولوجيا التعمم ،ط  ،7الزرقاء ،مكتبة المنار1987 ،
 محمود عبد الفتاح :سيكولوجية التربية الرياضية ،القاىرة ،دار الفكر العربي،1995 ،
مصطفى عبد السميع  :تكنموجيا التعميم  ،مركز الكتاب لمنشر،الرياض.1999 ،

 نياد محمد عموان :أثر ستراتيجية معالجة المعمومات عمى وفق السيادة المخية النصفية في
تعمم بعض الميارات األساسية بكرة اليد واالحتفاظ بيا ،أطروحة دكتوراه ،جامعة بغداد ،كمية

التربية الرياضية لمبنات . 2006 ،

 وجيو محجوب  :التعمم وجدولة التدريب الرياضي ،عمان  ،دار وائل لمنشر . 2001 ،
 وجيو محجوب  :عمم الحركة والتعمم الحركي  ،جامعة الموصل  ،دار الكتب لمطباعة والنشر
. 1989

 http://www.a13ez.net,2005.

351

بحث أ.د .حامد سليمان حمد وم.م .صباح حسه فرحان الصفحات مه ص ( )135الى ()153

جملح جامعح االوثار للعلىم الثذويح والرياضيح – اجمللذ الثالث – العذد اخلامش عشر )(2017/12/30
المحمق ( )1نموذج لوحدة تعميمية
الهدف التربوي :االلتزام بالهدوء والنظام والتعاون

التاريخ  :يوم 2015 / 12 / 5- 1

الزمن  90 :د

عدد إفراد العينة  )13( :المرحمة الدانية

الهدف التعميمي  :تعمم مهارة الضر الساحق

أقسام الوحدة

الزمن

الجانب

(20د)

التحضيري

( 2د)

التياييل
ـ ـالمقدمة

التنظيم
*******
X

ـ اإلحماء العام

(  4د)
(  7د)

ـ التمارين البدنية

ـ إحماء خاص بالكرة

القسم الرئيسي

(55د)

تعريف لميارة الضرب الساحق.

الجانب

(10د)

بيان أنواع الضرب الساحق .

التعميمي

المنحظات

توضيح فائدة وأىمية الضرب الساحق.
شرح وعرض الضرب الساحق مع

*******
*
*

االستعانة بمخطط معمق( بوستر ) يحتوي

*

X

*

التأكيد عمى اليدوء
والنظام

التأكيد عمى النقاط

الميمة من خبلل

العرض الفديوي
والصوري

طريقة أداء الضرب الساحق

الجانب

التطبيقي

( 45د)

( 9د)

( 9د)

 1أداء تمرين الضرب الساحق من

*

*

إعطاء التغذية الراجعة

.2أداء ميارة الضرب الساحق (خطوات

*

*

بالبوسترات والصور

الخطوات التقربيو .

التقربيو ونيوض بدون حركو ذراعين)

( 9د)

.3تمرين الضرب الساحق كامبل بدون كره

( 9د)

-4الوقوف فوق مسطبة والقفز منيا مره

( 9د)

حركو كاممة.

*
*

*

X

*

عن طريق االستعانة
الموجودة اذ يقوم

الطالب بمشاىدة طريقة

األداء ومن ثم العودة

لتك ارراالداء

من الثبات ومره من اخذ خطوه واحده .

-5أداء تمرين الضرب الساحق مع الكره
الممونة والمثبتة من فوق ألشبكو من قبل

المدرب
القسم

الختامي

( 15د)

-إعطاء التغذية الراجعة لمطبلب عن

األداء

ـ لعبو ترويحية

-إعطاء تمارين استرخاء تنفسيو ثم

االنصراف

*******
X

التأكيد عمى االسترخاء
والتيدئة

إعطاء

الطبلب

كرة

صغيره مطاطية يتم

الضغط عمييا من قبل

الطالب
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