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 :تمهيــد
بعد دراستنا للجانب النظري الذي تناولنا فيه الرصيد المعرفي الخاص بموضوع الدراسة       

 :الذي ضم ثالث فصول وهي على الترتيب التالي
 .االلعاب الصغيرة -
 .كرة الطائرة -

 .األساسيةالمهارات  -

التطبيقبي صصبد دراسبة الموضبوع دراسبة ميدانيبة حتبى نبتمك  مب   سنحاول التطرق للجانبب    
إعطبببان منهجيبببة علميبببة حقهبببا وكبببذا تطبببابق المعلومبببات النظريبببة التبببي تناولناهبببا فبببي ال صبببول 

 .السابقة الذكر ويتم ذلك ع  طريق تحليل ومناصشة نتائج اإلستبيا  والتي وجهت لمدربي
رفضها ، البد لنا م  دراسة تكو  أكثر دصبة  لقبول ال رضيات المقدمة في الجانب النظري أوو 

وأكثببر منهجيببة والمتمثلببة فببي الدراسببة الميدانيببة التببي مبب  خاللهببا تببم اختيببار المببنهج المتببب  فببي 
والعينبة التبي تبم اختيارهبا وكبذا أداة البحبث كمبا صمنبا بتحليبل النتبائج  ههذا البحث، وكذا مجاالت

 .ومناصشتها
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 :  المتبعمنهج .1
مببنهج البحببث يعتبببر مبب  أهببم المراحببل فببي عمليببة البحببث العلمببي إذ نجببد  اختيببارإ         

مببب  موضبببوع البحبببث  وانطالصببباكي يبببة جمببب  البيانبببات والمعلومبببات حبببول الموضبببوع المبببدرو  
 .موضوعناوالذي يهتم بدراسة 

 . المنهج التجريبي لمالنمته وطبيعة الدراسة الحالية نااستخدم
 : مجتمع البحث.2

 الناشئي العبًا م  الالعبي  ( 82)اختيار العينة بالطريقة العمدية والتي تمثلت في  تم    
هو  ناديوذلك بسبب كو  ال كرة الطائرةل الترجي الرياضي سنة م  نادي( 21-28)بأعمار 

 نامصو  ،العبي  للتجربة االستطالعية ( 6)وتم استبعاد  الناشئي الوحيد الذي لديهم فريق 
تجريبية  إحداهمامجموعتي   إلىبطريقة العشوائية ( 88)عددهم  البالغالالعبي   بتقسيم
 .أيضا  االعب( 22)واألخرى ضابطة وبعدد االعب( 22)وبعدد

ما يمك  بي   أدنى إلىتقليل ال روصات  لغرض :التكافؤ بين المجاميع حسب االختبار القبلي
مدة كافية فقد صام الباحثو   الطائرةكرة  امارسو  الناشئي العينة ، ولكو  الالعبي  م  فئة  أفراد

باالعتماد ( صدال الستقبالا االرسال)بعملية تكافؤ بي  المجموعتي  في المتغيرات المهارية 
 (2)بي  في جدول م العينة البحث كما هو ألفرادالقبلية  االختباراتعلى نتائج 

 ةالمهاري للمتغيرات المجموعتين بين تكافؤ يبين (1) جدول
 الداللة المحسوبة(T) ع     المجموعة المتغيرات ت

 االرسال 1
 1.11 18.01 الضابطة

8.881 
 

 8..1 18.08 التجريبية 1.81

 االستقبال 2
 0..8 11.81 الضابطة

1.821 
 

 ...8 12.20 التجريبية 2.20

 صدال 3
 8.03 2.80 الضابطة

1.832 
 

 8.03 1.08 التجريبية 2.880

معنوية بي  مجموعتي  في  دلت نتائج البحث عدم وجود فروق ذوات داللة( 2)جدول ال م 
 .يؤكد تكافؤ المجموعتي  وهذا (، التصويباالستقبال، االرسال)المتغيرات 
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 : جمع المعلومات وسائل.3
  والقيا  وسائل لجم  البيانات واالختباراتالمالحظة و الشخصية  قابلةالم و استخدم الباحث

 :الدراسةوات األد.4
ساعة  -أحبال متعددة  - ةأشرطة الصق -عدد (21) طائرةكرات  -شريط صيا       
 ص ارة –  توصيت
 العربية المصادر م  مجموعة على  يالباحث اطالع بعد : واالختبارات المهارات دتحدي

 اتمهار  اختيار إلى  اتجهوا  الطائرة كرة في االختبارات بموضوع اهتمت التي واألجنبية
 تحديد وتم الطائرة وكرة الحركي والتعلم التدريب في المختصي رأي  بأخذ البحث اختباراتو 

والطبطبة و التي حققت نسبة ات اق  والمناولة بالتصويب الخاصة االختبارات م  مجموعة
 1.فأكثر% 57صبول المتغير الذي يت ق عليه  إلىيشير بلوم  إذفأكثر % 57

يتعلق  افيم العلمية للشروط ومستوفية العراصية البيئة على قةومطب مقننة اختبارات وهي 
 .والموضوعية والثبات الصدقب

 : االستطالعيةالدراسة .5
 خامسبةفبي تمبام السباعة ال 82/12/8125-82 ياسبتطالعية يبوم ةتجربب بإجران نامص لقد    

علببى مجموعببة مبب  الالعبببي  عببددهم  كببرة الطببائرةل الترجببي الرياضببي  نببادي ملعبببفببي  مسببانا
العبب والبذي  تبم اسبتبعادهم مب  التجرببة الرئيسبية ( 82)م  مجتم  البحث البالغ عددهم ( 6)

الصببغيرة  واأللعبابخبار  عينبة البحبث وتبم تطبيبق االختببارات المقترحبة  أصببحواللبحبث وبهبذا 
 واأللعبببباب رق لكببببل اختبببببارمعرفببببة الوصببببت المسببببتغ إلببببىالقياسببببات للتوصببببل  إجببببرانعلببببيهم بعببببد 

م  سبالمة  والتأكدالمعوصات والسلبيات التي صد تصادف الالعب عند تن يذ التجربة  وتشخيص
 . المستخدمة للبحث واألجهزة األدوات

 
 

-2)االختبارات القبلية لعينة البحث يومي و الباحث أجرى: القبلية لعينة البحث االختبارات
الرياضي، وصد  ترجيًن في ملعب وصاعة نادي الابعة مساوفي تمام الساعة الر ( 8/18/8125

                                                           
1

دار الكتب للطباعة , الطائرةالمبادئ التعليمية والتدريبية بكرة  ، مإبراهيفؤاد , ودي  ياسي  والسرا , سليما  علي والتكريتي, حس  - 
 286 ص,2221,جامعة الموصل , والنشر



البحــث تإجراءا                                                                            األول الفصل  
 

61 
 

والزما  وأسلوب  بالمكا يتعلق  فيمابتثبيت الظروف الخاصة باالختبارات  و صام الباحث
وفريق العمل م  أجل تحقيق الظروف ن سها صدر اإلمكا  عند إجران االختبارات  باراالخت

 أدانلذا يمك   األدانم  المهارات السهلة المهارات  المختارة  ولكو .البعدية لعينة البحث 
 .صبلية فيها باراتاخت

باختيار مجموعة  نامص : وتمارين المهارية الصغيرة األلعابالمنهج التعليمي باستخدام 
تن ذ  التي ستقبالواال رسالواال صدمهارات ال لتطوير الطائرةالعاب صغيرة خاصة في كرة 

 .روسة صبل القيام بالتمرينات المهارة المد
 : (تمرينات+ العاب الصغيرة ()التجريبيةالمجموعة ) .2

 أسابي (4)استغرصت المدة الزمنية لتن يذ مجموعة األلعاب الصغيرة 
 وحدة( 1)عدد الوحدات التعليمية في األسبوع  
 وحدات تعليمية( 28)العدد الكلي للوحدات. 
  دصيقة( 57)زم  كل وحدة تعليمية  . 
   ثالثة أصسام هيتتكو  كل وحدة تعليمية م: -

 (.  اإلحمان)دصائق( 21)القسم التحضيري . ا
- :يتضم  دصيقة( 61)القسم الرئي  . ب
 (. 1)الراحة ( 5) االرسالراحة ، تماري  ( 8)د( 2)االرسالالعاب صغيرة ع   -
 (.1)الراحة ( 5) االستقبالراحة ، تماري  ( 8)د( 2) االستقبالالعاب صغيرة ع   -
 (.1)الراحة ( 5) صدتماري  ال ،راحة( 8)د( 2) صد  الة عالعاب صغير  -
 .دصائق( 7)القسم الختامي .  
يقوم أفراد المجموعة الضابطة ( : المنهج المعد م  صبل المدرب()المجموعة الضابطة.)8

 .بتطبيق م ردات المنهج المتب  م  صبل المدرب بدو  أي تعديل عليه
االختبارات البعدية لعينة البحث بعد أ   و الباحث أجرى :البعدية لعينة البحث االختبارات

وصد استغرصت االختبارات يومي   1/1/8125-8انتهى م  تن يذ البرنامج التعليمي يومي
وبالوصت ن سه والطريقة والظروف التي أجرى فيها االختبارات ( يومًا واحدًا لكل مجموعة)

 . القبلية
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  :اإلحصائية  الوسائل.6   
( ت)اختبارالمعياري، و  االنحرافالحسابي و  المتوسط: باستخدام إحصائياانات البي عولجت   

 1.المستقلة للعينات( ت)اختبارو  ،للعينات المرتبطة 
 (spss)اإلحصائية لحزمةل الباحثو باستخدام  اآلليالمعالجة في الحاسوب  وتمت
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 دار, والرياضة البدنية التربية بحوث في الحاسوبية والتطبيقات اإلحصائية الموسوعة،حس  محمد, والعبيديودي  ياسي  ,  التكريتي - 
 861-212,ص, 8128ندريةاإلسك,  والنشر الطباعة لدنيا الوفان


