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أثر الوسائط فائقة التداخل وتمرينات خططية في أداء تشكيالت الهجوم السريع الفردي
والجماعي بكرة اليد للطالب
* م.م فارس عبد عمران المعموري
تاريخ االستالم2022/08/08:

أ.د سامر يوسف متعب
تاريخ القبول2022/08/26:

المستخلص
ان مشكلة البحث فتضمنت ،ان عملية تعلم اداء تشكيالت مراحل الهجوم السريع الفردي والجماعي من المواضيع
المهمة في كرة اليد وباألخص لدى طلبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة المرحلة الثالثة وهي من المهام الصعبة التي
يعاني منها الطلبة حيث تتضمن تمرينات خططية بعمل جماعي في اغلبها.
ان اهداف البحث شملت أعداد وتصميم الوسائط الفائقة التداخل وتمرينات خططية للهجوم السريع بكرة اليد للطالب،
وكذلك التعرف على أثر الوسائط الفائقة التداخل وتمرينات خططية في تشكيالت الهجوم السريع الفري والجماعي بكرة اليد
للطالب .اما فرضية البحث شملت للوسائط الفائقة التداخل والتمرينات الخططية تأثير ايجابي في تشكيالت الهجوم السريع
الفردي والجماعي بكرة اليد لطالب.
أستخدم الباحثان المنهج التجريبي بتصميم المجموعتين المتكافئتين (التجريبية والضابطة) ذات االختبار القبلي والبعدي .اما
عينة البحث تكونت من ( )19طالبا تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة يوزعون على مجموعتين مجموعة تجريبية
وعددها ( )10ومجموعة ضابطة عددها( .)9وتم التأكد من تجانس وتكافؤ المجموعتين .وتم تحديد تشكيالت الهجوم السريع
موضوع الدراسة كاالتي :الهجوم السريع الفردي-الهجوم السريع الجماعي (2ضد- )1الهجوم السريع الجماعي (3ضد- )2
الهجوم السريع الجماعي (4ضد .)3وتم تصميم برنامج الوسائط فائقة التداخل
بحيث يكون ضمن شبكة االنترنيت ( )onlineوتم تأجير سيرفرات خاصة لهذا الغرض ،وكذلك اعداد تمرينات
خططية خاصة بتطوير تشكيالت الهجوم .وبعدها تم تنفيذ القياس القبلي واجراء التجربة الرئيسة وبعدها القياس البعدي .وتم
التوصل الى مجموعة من االستنتاجات بعد اجراء التحليل االحصائي على النتائج والتي كان أهمها االتي :استخدام الوسائط
فائقة التداخل له تأثير فعال في تطوير أداء تشكيالت الهجوم السريع الفردي والجماعي بكرة اليد للطالب .وكذلك ان التمرينات
الخططية المقترحة أثرت بشكل فاعل في تطوير أداء تشكيالت الهجوم السريع الفردي والجماعي بكرة اليد للطالب.
الكلمات المفتاحية :الوسائط فائقة التداخل ،كرة اليد.

* مدرس مساعد ،فارس عبد عمران المعموري ،كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ،جامعة بابل ،العراق.
farisnew2008@yahoo.com

The effect of high interference media and tactical drills on the
performance of individual and group fast attack formations in
student handball
Faris Abd Imran Al-Mamouri, Assistant lecturer, Faculty of Physical Education and Sports
Science, University of Babylon,
Samer Youssef Muteab, Prof. Dr, Faculty of Physical Education and Sports Science,
University of Babylon, Iraq

Accepted:26/08/2022

1

Received:08/08/2022

Published by Journal of STEPS for Humanities and Social Sciences (STEPS), 2022

Journal of STEPS for Humanities and Social Sciences, Vol. 1 [2022], Iss. 3, Art. 113

Abstract
The problem of the research includes the process of learning to perform the formations of
the individual and grouping fast break stages which is one of the important topics in handball,
especially for students of the college of Physical Education and Sports Sciences in the third
stage, and it is one of the difficult tasks that students suffer from, as it includes tactical exercises
with mostly teamwork.
The objectives of the research include the preparing and designing of hypermedia and
tactical exercises for the fast break in handball for students, as well as identifying the effect of
hypermedia and tactical exercises in the formations of the fast break of individual and grouping
for students. As for the hypothesis of the research, it includes the positive effect of the
overlapping hypermedia and the tactical exercises on the formations of the individual and
grouping fast break in handball for students.
The researchers use the experimental research by designing two equal groups (experimental
and control) with a pre and post-test. As for the research sample, it consisted of (19) students
who were selected in a simple random way, divided into two groups, an experimental group
(10) and a control group (9). The homogeneity and equality of the two groups were confirmed.
The formations of the fast break under study were determined as follows: individual fast break
- grouping fast break (2v1) - grouping fast break (3v2) - grouping fast break (4v3).
Hypermedia software is designed to be within the Internet (online) and special servers have
been rented for this purpose, as well as preparing tactical exercises for developing break
formations. Then the pre-measurement has carried out, the main experiment has conducted,
and then the post-measurement has carried out. A set of conclusions has been reached after
conducting a statistical analysis on the results, the most important of which is the following:
The use of hypermedia has an effective effect in developing the performance of individuals
and grouping fast break formations for students in handball. Also, the proposed tactical
exercises effectively affected the development of the performance of the individual and
grouping fast break formations for students in handball.
Keywords: Ultra-thin media, handball.

:المقدمة-1
تطور طرائق تخزين المعلومات واسترجاعها في أي وقت أصبح من السهل
ّ منذ ظهور اإلنترنت ومع
على المعلّمين والمتعلّمين وجميع األفراد الوصول إلى تلك المعلومات المتاحة على االنترنت وفي اي وقت
 لذا فقد ظهر التّعليم اإللكتروني وهو شكل من أشكال التّعليم الذي اضاف وسائل وتقنيات حديثة الى،ممكن
 وقد اضاف التطور العلمي الكثير من الوسائل الحديثة في العملية التعليمية التي يمكن.التعليم التقليدي
) (الوسائط فائقة التداخل) التيHypermedia( توظيفها في التّعليم اإللكتروني المدمج كبرامج الهايبرميديا
 وتكون آلية وتصميم عملها بوضع المعلومات والبيانات،يمكن استخدامها في التربية البدنية وعلوم الرياضة
من الفيديو والصوت والصور والرسومات واالشكال من خالل تصميم قوالب الكترونية يمكن الدخول اليها
.عن طريق عناوين محددة مسبقا ً وذات هدف واضح

https://www.steps-journal.com/jshss/vol1/iss3/113
DOI: 10.55384/2790-4237.1177

2

Al-Mamouri and Muteab: The effect of high interference media and tactical drills on the performance

درس في كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة
وتعد لعبة كرة اليد من االلعاب الرياضية التي ت ُ ً
تحتوي على مفردات تخص تشكيالت مراحل الهجوم السريع الفري والجماعي التي يجب على الطلبة اتقانها
في المرحلة الثالثة من خالل اثراء الجوانب المعرفية لديهم باإلضافة الى األداء العملي للتمرينات الخططية
التخصصية بتكرارات مقبولة لغرض االحتفاظ بأداء هذه التشكيالت  ،ولعبة كرة اليد واحدة من األلعاب
الجماعية التي ترتبط بها عدد من المدركات في مرحلة تعلم المهارات الحركية ،وتعد كرة اليد من األلعاب
الجماعية التي تأثرت ايجابيا وبشكل واضح بتطور العلوم والنظريات المختلفةّ ،
وإن التطور العلمي والتقني
الذي يشهده العالم في الوقت الحاضر ساعد بشكل فعال في تطوير األجهزة واألدوات الرياضية المختلفة
التي لها األثر في تحقيق أفضل االنجازات الرياضية وخاصة في كرة اليد ،فاستخدام المدرس الطرائق
واألساليب التدريسية الحديثة هو الوسيلة التي تساعده على نقل ما يتضمنه المنهاج الدراسي من معرفة
ومعلومات ومهارات.
وتتجلى أهمية الدراسة في استخدام الوسائط فائقة التداخل( )Hypermediaالتي تعد أحد برامج
تكنلوجيا التعليم الحديث والتي أدخلت في مجال التطبيقات الرياضية ومع اعطاء المادة العملية في الملعب
من تمرينات مقترحة للهجوم السريع.
اما مشكلة البحث فتضمنت ،ان عملية تعلم اداء تشكيالت مراحل الهجوم السريع الفردي والجماعي من
المواضيع المهمة في كرة اليد وباألخص لدى طلبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة المرحلة الثالثة وهي
من المهام الصعبة التي يعاني منها الطلبة حيث تتضمن تمرينات خططية بعمل جماعي في اغلبها ،وكذلك
تحتاج الى جوانب معرفية وعملية عميقة كي يستطيع الطالب أدائها بشكل مقبول .أن اداء التشكيالت للهجوم
السريع يمثل االستثمار للمستوى المهاري للطلبة والتي من خاللها يستطيع الوصول الى مرمى المنافس
وتسجيل األهداف .لذا يرى الباحثان تفعيل التعليم ليصبح أكثر فاعلية وتأثيرا وتكامال لدى الطالب في هذه
الفترة الحرجة التي يمر بها التعليم في جميع أنحاء العالم باستعمال الوسائط فائقة التداخل ()Hypermedia
في الدروس النظرية واعداد تمرينات مقترحة لتشكيالت مراحل الهجوم السريع في الوحدات العملية داخل
الملعب.
ان اهداف البحث شملت أعداد وتصميم الوسائط الفائقة التداخل وتمرينات خططية للهجوم السريع بكرة
اليد للطالب ،وكذلك التعرف على أثر الوسائط الفائقة التداخل وتمرينات خططية في تشكيالت الهجوم
السريع الفري والجماعي بكرة اليد للطالب.
اما فرضية البحث شملت للوسائط الفائقة التداخل والتمرينات الخططية تأثير ايجابي في تشكيالت
الهجوم السريع الفردي والجماعي بكرة اليد لطالب.
-2منجية البحث وإجراءاته الميدانية:
 1- 2منهج البحث:
أستخدم الباحثان المنهج التجريبي بتصميم المجموعتين المتكافئتين (التجريبية والضابطة) ذات
االختبار القبلي والبعدي لمالئمته طبيعة المشكلة
 2-2المجتمع وعينة البحث :حدد مجتمع البحث بطالب المرحلة الثالثة في كلية التربية الرياضية – جامعة
بابل للعام الدراسي  2021-2020والبالغ عددهم ( )170طالبا اما عينة البحث تكونت من ( )19طالبا تم
اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة من شعبة (ب) يوزعون على مجموعتين مجموعة تجريبية وعددها
( )10ومجموعة ضابطة عددها(.)9
 3-2تجانس وتكافؤ المجموعتين :لغرض التحقق من تجانس المجموعتين وتكافؤهما تم تحليل بيانات
القياس القبلي أحصائيا واستخراج معنوية الفروق الختبار ( )Fليفين ) )leven testلغرض التحقق من
التجانس بين المجموعتين وكذلك استخراج معنوية الفروق الختبار (  ) tللعينات المستقلة لغرض التحقق
من التكافؤ وكما هو مبين في الجدول ( ،)1التي ظهرت فيه قيمة مستوى الداللة أكبر من ( )0,05ولجميع
االختبارات وهذا يدل على تجانس وتكافؤ المجموعتين .
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نوع الداللة

االختبارات

وحدة
القياس

قيمة F
Leven

مستوى
الداللة

قيمة ( )tمستوى
الداللة
المحسوبة

الهجوم السريع الفردي

درجة

3.003

0.101

0.311

0.760

غير معنوي

الهجوم الجماعي السريع درجة
(2ضد) 1

0. 032

0.860

0.041

0.976

غير معنوي

الهجوم الجماعي السريع
(3ضد) 2

درجة

0.355

0.559

0.158

0.876

غير معنوي

الهجوم الجماعي السريع
(4ضد) 3

درجة

0.638

0.435

1.497

0.153

غير معنوي

جدول رقم ( )1يبين التكافؤ والتجانس
قيمة  tمعنوية عند درجة حرية  17ومستوى دالله ≤ 0,05

 4-2تحديد تشكيالت الهجوم السريع:
تم تحديد تشكيالت الهجوم السريع في كرة اليد وهي كاالتي:
 -1الهجوم السريع الفردي.
 -2الهجوم السريع الجماعي (2ضد.)1
 -3الهجوم السريع الجماعي (3ضد.)2
 -4الهجوم السريع الجماعي (4ضد.)3
وجاء هذا التحديد كون هذه التشكيالت تقع ضمن متطلبات ومفردات المنهج الدراسي للمرحلة الثالثة
لكليات التربية البدنية وعلوم الرياضة لمادة (كرة اليد).
 5-2اختبارات تشكيالت الهجوم السريع في كرة اليد:
أوالَ :اختبار تشكيل الهجوم السريع الفردي
ثانياَ :اختبار تشكيل الهجوم السريع الجماعي ( 2ضد )1
ثالثاً :اختبار الهجوم السريع الجماعي (3ضد)2
رابعاً :اختبار تشكيل الهجوم السريع الجماعي (4ضد )3
 6-2تنفيذ الوحدات التعليمية:
-1أستخدام الوسائط فائقة التداخل(الهايبرميديا) بعد أعداد برنامج الهايبرميديا والخاص بتشكيالت الهجوم
السريع الفردي والجماعي ووضعه على شبكة االنترنيت بواسطة الرابط
االلكتروني  .http://stagefastbreak.w7f.orgحيث تم نشره على عينه البحث (المجموعة التجريبية ) مما
اتاح للطلبة فرصة الدخول في اي وقت سواء أثناء المحاضرات او خالل تواجدهم في المنزل او أي مكان
أخر مثل (السيارة ،مكان العمل ) وباستخدام الهاتف النقال او االجهزه اللوحية مثل التابلت وااليباد وكذلك
الحاسبات(الكوبيوتر) بمختلف انواعها.
 -2تنفيذ التمرينات
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تم تنفيذ ( )8وحدات تعليمية عملية في الملعب وتضمنت ثالثة أقسام هي ( -:القسم التحضيري) ()10
دقائق والقسم الرئيسي الذي يتكون من جزئين الجزء التعليمي( )15دقيقة ,والجزء التطبيقي الذي يستمر
( )60دقيقة الذي يحتوي على أداء تمرينات خططية( )30دقيقة وأداء اللعب فريقين ( )30دقيقة واخيرا
القسم الختامي( )5دقائق .
 7-2مراحل تصميم برنامج الوسائط فائقة التداخل (الهايبرميديا) :
 المرحلة االولى :اعداد المادة النظرية وتهيئة الكادر المختص:
 المرحلة الثانية :جمع وتنصيب البرنامج:
 المرحلة الثالثة :جمع واعداد وتصميم الوسائط الفائقة
 المرحلة الرابعة :تبويب الوسائط الفائقة
 المرحلة الخامسة :رسم سيناريو للبرنامج
 المرحلة السادسة :تصميم واجهة البرنامج:
وتم تجسيد هذه المراحل من خالل االجراءات االتية:
من اولويات هذه المرحلة اعداد المادة النظرية التي تخص مفردات موضوع الدراسة وتوضيحها,
من تشكيالت مراحل الهجوم ,ومواد قانون ,واالشارات التحكيمية ,وكذلك الشرح المفصل لتشكيالت
الهجوم السريع الفردي والجماعي وتشمل تشكيل (2ضد )1و(3ضد )2و(4ضد )3ومعززة بنماذج
لمراحل الهجوم المختلفة من خالل التصوير الحي (مقاطع فيديو) لالعبين من اندية الدوري الممتاز
والصور والشرح والتوضيح وكذلك المخططات التوضيحية ومقاطع تم اختيارها من البطوالت
العالمية لتمثيل مراحل الهجوم موضوع البحث ,وقام الباحثان بوضع واجهة تحتوي على لقطات من
بطولة العالم لكرة اليد ( )2021مع انشودة االفتتاح للبطولة كمقدمة عند الدخول للبرنامج كما موضح
في الشكل (.)1
لقد تم أنشاء موقع االلكتروني تعليمي يهدف إلى ايصال المعلومات للطالب وتم من خالله استخدام
لغات برمجية ألنشاء وتصميم هذا الموقع من أهمها:
لغة ()PHP
.1
لغة المعالج السابق للنص التشعبي وباإلنجليزية  Hypertext Pre Processorأو كما تعرف بـ PHP
هي لغة برمجة تم صناعتها أساسا من أجل استخدامها لتطوير وبرمجة مواقع الويب.
لغة  PHPهي واحدة من أشهر لغات البرمجة التي يتم استخدامها في إنشاء مواقع الويب وهي من
اللغات ال تي يقوم خادم الويب بتفسير وتنفيذ الكود الخاص بها ثم يرسل النتيجة ليتم عرضها في متصفح
المستخدم ،وتستخدم لغة  PHPإلنشاء صفحات ويب ديناميكية أي صفحات متغيرة المحتوي وهذا المحتوي
يتغير نتيجة التفاعل مع المستخدم.
لغة ()JAVASCRIPT
.2
الجافا سكريبت هي لغة برمج ٍة عالية المستوى تستخدم عادة ً في تطوير المواقع .قامت شركة نتسكيب
عناصر ديناميكي ٍة وتفاعلي ٍة للمواقع .تتأثر الجافا سكريبت بلغة الجافا
 Netscapeبتطويرها كوسيل ٍة إلضافة
ٍ
كبير ،وتتشابه في تركيبها بلغة  Cوهي مبينةٌ على  ECMAScriptوالتي هي لغة برمج ٍة وضعتها
بشك ٍل ٍ
شركة صن ميكروسيستيمز  .Sun Microsystemsومع مرور الوقت حلت محل مجموع ٍة متنوع ٍة من
معيارا لبرمجة المتصفحات.
لغات البرمجة األخرى لتصبح
ً
3ـ لغة ((CSS
( )CSSهي اختصار لكلمة ( )Cascading Style Sheetsوهي عبارة عن تقنية ولغة تصميم بسيطة
تهدف إلى تبسيط عملية جعل صفحات الويب متاحة؛ حيث أنها تحدد شكل لغة البرمجة ()HTML؛ فهي
تهتم بالخطوط واأللوان والهوامش وتحديد العرض واالرتفاع ،وتتحكم بصور وخلفيات المواقع اإللكترونية،
وتعد لغة ( )CSSصديقة للغة ( )HTMLحيث أنها مرافقة لها في تصميم وإنشاء صفحات الويب.
4ـ لغة ()HTML
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وتعد لغة ( )HTMLهي الجانب المسؤول عن تحميل أي شيء على صفحات الموقع وهي المسؤولة
عن الروابط ( )Linksبينما لغة ( )CSSتتحكم بالشكل العام للموقع وتساعد في أن يظهر الموقع
اإللكتروني في أجمل صورة ،وفي النهاية يمكن القول أن كل من ( )CSSو ( )HTMLمن أنواع
التكنولوجيا من األساسية لبناء الصفحات على شبكة اإلنترنت.
وقد تم أيضا استخدام لغات ومكتبات أخرى في تصميم الموقع االلكتروني.
أضافة إلى ذلك تم االشتراك بسيرفر خارجي عن طريقه تم رفع الملفات البرمجية الخاصة
بالموقع وكذلك عنوان الموقع لكي يتم الوصول إلية بسهوله من قبل المستخدمين.
من خالل رابط الموقع. http://stagefastbreak.w7f.org :

شكل( )1يوضح أنشودة االفتتاح لبطولة كأس العالم لعام (.) 2021

وبعد الدخول الى الواجهة الرئيسية للموقع يشاهد الطالب ثالث عناوين رئيسية التي تتضمن معلومات المادة
الدراسية حيث يختار الموضوع الذي يرغب الدخول اليه الطالب وكما موضح بالشكل(. )2

شكل ( )2يوضح الواجهة الرئيسية للموقع .
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وتم انشاء قاعدة بيانات لبرنامج (الهايبرميديا) تضم كل من قانون اللعبة وصور ومهارات التحكيم إضافة
إلى فيديو توضيحي عن كرة اليد وتشكيالتها كما موضح بالشكل (.)3

شكل ( )3يوضح قاعدة بيانات لبرنامج (الهايبرميديا).

وتم استخدام مقاطع فيديو تعريفية وتعليمية ألنها تعد األداة الرقمية األولى التي يستخدمها المعلمون لتعليم
الطالب وكما موضح بالشكل (.)4

شكل ( )4يوضح استخدام مقاطع الفيديو التعريفية والتعليمية.

 8-2التمرينات الخططية للهجوم السريع الفردي والجماعي:
تم وضع مجموعة من التمرينات الجديدة والمعاصرة والمعدلة الخاصة بتطوير مراحل الهجوم السريع
الفردي والجماعي وتطبيقها في الجزء الرئيس من الوحدات التعليمية والتي تهدف لتحقيق اهداف البحث
وكما هي موضحة في الملحق (. )1
 9-2االختبارات القبلية:
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تم اجراء االختبارات القبلية لعينة البحث الختبارات تشكيالت الهجوم السريع الفردي والجماعي في
يومي االحد واالثنين 2021/ 5 / 24-23في القاعة ألعاب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  /جامعة بابل
.
 10-3التجربة الرئيسية :تضمنت التجربة الرئيسية على قسمين-:
اوال-الوسائط الفائقة التداخل (الهايبرميديا):
وتضمن هذا القسم على ( ) 8وحدات الكترونية تعليمية ضمنت في الوسائط الفائقة التداخل
(الهايبرميديا) والتي يتم الدخول اليها من خالل الرابط االلكتروني:
) )http://stagefastbreak.w7f.orgوبواسطة أجهزة الهاتف النقال او اجهزة الكومبيوتر والتي
تضمنت شرح المادة النظرية لتشكيالت الهجوم السريع الفردي والجماعي وعرضها بواسطة مقاطع عالمية
ومحلية وكذلك شرح المهارات التحكيمية وإشارات الحكام وقانون اللعبة معززا ذلك بالصور والمخططات
التوضيحية ومقاطع الفيديو العالمية والمحلية ،وكذلك يمكن للطالب الدخول على الهايبرميديا في أي وقت
يشاء.
ثانيا-التمرينات الخططية:
تم تنفيذ الدرس العملي داخل الملعب بواقع ( )8وحدات تعليمية عملية (للمجموعة التجريبية) أي
بواقع وحدتين في االسبوع لمدة شهر من  2021/5/ 26ولغاية  2012 / 6 / 23وحسب الجدول المقر
من الكلية ،اما التمرينات المقترحة فتم تنفيذها في الجزء التطبيقي من القسم الرئيس للوحدة التعليمية.
 11-2االختبارات البعدية :
أجريت االختبارات البعدية لعينة البحث الختبارات أشكال الهجوم السريع الفردي والهجوم السرع
الجماعي في يومي االربعاء واالحد  2021/6/27 -23في القاعة العاب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
 /جامعة بابل مع مراعات الظروف نفسها التي جرت بها االختبارات القبلية.
12-2الوسائل االحصائية:
تم تحليل بيانات البحث باستخدام الحقيبة االحصائية للعلوم االجتماعية  spssلغرض الوصول الى
النتائج واستخدمت الوسائل االتية:
 الوسط الحسابي-االنحراف المعياري-اختبار ( )tللعينات المرتبطة-اختبار ( )tللعينات المستقلة-اختبارليفين– معامل االلتواء.
-3عرض وتحليل نتائج البحث ومناقشتها:
قام الباحثان بتحليل البيانات القبلية والبعدية لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة احصائيا ً باستخدام
اختبار ( )tللعينات المترابطة وكما مبين في الجدولين()2و( )3والشكلين ()5و(.)6
جدول ( )2يبين معنوية الفروق بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في تشكيالت الهجوم السريع الفردي
والجماعي
قبلي
س
َ

ع

س
َ

ع

قيمة )(t
المحسوبة

تشكيل الهجوم السريع الفردي

9.90

0.73

11.60

0.84

96.7

تشكيل الهجوم الجماعي السريع
(2ضد)1

17.90

0.56

22.10

1,37

10.80

االختبارات

8

بعدي
مستوى
الداللة

نوع
الداللة

0.00

معنوي

0.00

معنوي
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تشكيل الهجوم الجماعي السريع
(3ضد)2

29.90

2.60

36.10

1.66

6.30

تشكيل الهجوم الجماعي السريع
(4ضد)3

43.20

1.98

51.90

3.03

10.64

0.00

معنوي

0.00

معنوي

قيمة ( )tالمحسوبة معنوية عند درجة حرية 9و مستوى دالله ≤ 0,05

شكل ( )5يوضح الفروق بين االوساط للمجموعة التجريبية

جدول ( )3يبين معنوية الفروق بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في لتشكيالت الهجوم
السريع الفردي والجماعي
قبلي

المعالم
اإلحصائية
االختبارات

بعدي

قيمة )(t
المحسوبة

مستوى
الداللة

0,05

معنوي

س
َ

ع

س
َ

ع

70.9

94.0

33.10

86.0

29.2

تشكيل الهجوم الجماعي
السريع (2ضد)1

80.17

63.0

33.20

00.2

27.3

0,01

تشكيل الهجوم الجماعي
السريع (3ضد)2

00.30

05.3

55.34

23.1

76.3

0,00

معنوي

تشكيل الهجوم الجماعي
السريع (4ضد)3

00.42

63.1

00.45

70.0

69.5

0,00

معنوي

تشكيل الهجوم السريع الفردي

9

نوع
الداللة
معنوي
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قيمة ( )tالمحسوبة معنوية عند درجة حرية  8و مستوى دالله ≤ 0,05

شكل( )6يوضح الفروق بين االوساط للمجموعة الضابطة

ومن خالل تحليل الجدولين ( )2و ( )3تبين أن جميع قيم ( )tلكل التشكيالت هي قيم معنوية الن مستوى
الداللة أقل من ( )0.05ولكال مجموعتي البحث.

ويعزو الباحثان هذه النتائج الى االتي:
 -1عدد الوحدات التعليمية كان كافيا ً في التأثير لتحقيق الفروق المعنوية لكال المجموعتين بأداء()8
وحدات تعليمية توزعت حسب تشكيالت الهجوم السريع الفردي والجماعي.
 -2كفاءة أستاذ المادة الذي كان يدرس كال المجموعتين ويضيف خبراته الشخصية في الكيفية التعليمية
التي يعرض فيها المادة العلمية سواء النظرية منها او العملية.
 -3طبيعة وكفاءة التغذية الراجعة المقدمة من قبل أستاذ المادة في عملية التصحيح والوسائل الفاعلة
والمستخدمة بذلك.
وتم إيجاد معنوية الفروق في القياس البعدي بين نتائج مجموعتي البحث (الضابطة والتجريبية)
باستخدام اختبار ( )tللعينات المستقلة والجدول ( )4والشكل البياني ( )7يبينان ذلك.
جدول ( )4يبين معنوية الفروق في االختبارات البعدية بين مجموعتي البحث.
االختبارات

تشكيل الهجوم السريع الفردي

10

بعدي تجريبية

بعدي ضابطة

س

ع

س

ع

قيمة ( )tمستوى
المحسوبة الداللة

نوع
الداللة

11.60

0.84

10.33

0.86

3.2

0.00

معنوي

تشكيل الهجوم الجماعي السريع 22.10
(2ضد)1

1.37

20.33

2.00

2.26

0.03

معنوي

تشكيل الهجوم الجماعي السريع 36.10
(3ضد)2

1.66

34.55

1.23

2.27

0.03

معنوي
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تشكيل الهجوم الجماعي السريع 51.90
(4ضد)3

3.03

45.00

0.70

6.64

0.00

معنوي

قيمة ( )tالمحسوبة معنوية عند درجة حرية 17و مستوى دالله ≤ 0,05

شكل ( )7يوضح الفرق بين االوساط في القياس البعدي لمجموعتي البحث

ومن خالل تحليل الجدول ( )4تبين ان جميع قيم اختبار ( )tهي معنوية الن مستوى الداللة أقل من
( )0,05لكل المتغيرات ولصالح المجموعة التجريبية.
من خالل عرض وتحليل النتائج في الجدول ( )4تبين ان قيم اختبار ( )tهي معنوية ولصالح
المجموعة التجريبية ،ويعزو الباحثان ذلك الى االسباب اآلتية:
 -1تم استخدام برنامج الوسائط الفائقة التداخل المصمم من قبل الباحثان والذي يتضمن الشرح الوافي
لتشكيالت الهجوم السريع الفردي والجماعي والصور التوضيحية والمخططات ومقاطع الفيديو المحلية
والعالمية التي تساعد الطالب في مشاهدة اللعب النموذجي والتشكيالت داخل الملعب مما يساعد الطالب
على التشويق واالثارة واستخدام أكثر من حاسة في تعلم المادة المطلوبة.
 -2استخدام التمرينات الخططية الخاصة بتطوير تشكيالت الهجوم السريع الجماعي والفردي والتي تطبق
من خاللها الطلبة النماذج الخططية التي تم شرحها وتوضيحها من خالل الوسائط الفائقة .وكانت
التمرينات تهدف الى االتي:
 تمرين ( )1و (  ) 2و( )3و( )4لتطوير تعلم الهجوم السريع الفردي . تمرين ()5و( )6و( )7و( )8و( )9لتطوير تعلم تشكيل الهجوم السريع الجماعي (2ضد.)1 تمرين()10و()11و()12و()13و( )14لتطوير تعلم تشكيل الهجوم السريع الجماعي(3ضد.)2 تمرين ( )15و( )16لتطوير تعلم تشكيل الهجوم السريع الجماعي (4ضد .)3-4االستنتاجات والتوصيات:
 1-4االستنتاجات:
 -1استخدام الوسائط فائقة التداخل له تأثير فعال في تطوير أداء تشكيالت الهجوم السريع الفردي
والجماعي بكرة اليد للطالب.
 -2التمرينات الخططية المقترحة أثرت بشكل فاعل في تطوير أداء تشكيالت الهجوم السريع الفردي
والجماعي بكرة اليد للطالب.
 -3أن استخدام الوسائط الفائقة التداخل التي تمثل التعلم االلكتروني حالة متقدمة عن استخدام الوسائط
المتعددة المنفصلة الغير مندمجة مع بعض في تطوير أداء تشكيالت الهجوم السريع الفردي والجماعي
بكرة اليد للطالب.
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 -4أن استخدام الروابط االلكترونية له تأثير فعال في سهولة حصول الطالب على المعلومات من مختلف
االجهزة وفي اي مكان.
 -5أن استخدام الوسائط المتعددة(الهايبرميديا) في التعليم يساعد على االندفاع واالستمرار في التعلم
ويراعى الفروق الفردية بين المتعلمين(والء وعامر ،2020،ص.)236
 2-4التوصيات:
-1
-2
-3
-4
-5

استعمال الوسائط الفائقة التداخل (الهيبرميديا) التي أعدها الباحثان لتطوير تشكيالت الهجوم السريع
الفردي والجماعي بكرة اليد للطالب في مختلف الجامعات العراقية.
استعمال التمرينات الخططية الخاصة التي أعدها الباحثان لتطوير تشكيالت الهجوم السريع الفردي
والجماعي بكرة اليد للطالب.
توفير أشكال الدعم كافة من أجل تصميم وإنتاج البرامج التعليمية القائمة على الوسائط الفائقة التداخل
(الهيبرميديا) في التعلم المدمج واالليكتروني
استخدام الروابط اإللكترونية ضمن االتصال الرقمي مع امكانية جعلها مصدر للمعلومات ويتم تخزين
المعلومات.
إجراء بحوث ودراسات أخرى لمعرفة أثر الوسائط الفائقة التداخل (الهيبرميديا) والتمرينات الخاصة
في تطوير الهجوم السريع لدى فئات عمرية أخرى.

المصادر والمراجع:
-1احمد حسن علي .أثر الممارسة الذهنية الخطيطة وتمرينات أدراكية مهارية في الهجوم السريع وأداء
بعض المهارات المرتبطة بها لالعبي كرة اليد الناشئين .رسالة الماجستير –جامعة بابل –كلية التربية البدنية
وعلوم الرياضة –  ،2021ص.10
-2فارس عبد عمران خلف .أثر التعلم المدمج باالتصال الرقمي والوسائط الفائقة وتمرينات خططية في
الهجوم السريع والمهارات التحكيمية بكرة اليد للطالب .أطروحة دكتوراه .جامعة بابل .كلية التربية البنية
وعلوم الرياضة.
 -3عالء احسان علي .تأثير منهج تعليمي بأنموذج تسريع التفكير في المعرفة القانونية واألداء التحكيمي
للطالب بكرة اليد ،رسالة ماجستير ،جامعة بابل .2020،
 -4حازم موسى عبد حسون ( : )2006تصميم وتقنين أختبارات لقياس مستوى اإلدراك الحس ــ حركي
في لعبة كرة اليد ،مجلة علوم التربية الرياضية  ،جامعة بابل ،المجلد ، 2العدد .5
 ( -5والء طارق وعامر موسى ) :تصميم برنامج وفق( )Hyper Mediaفي تعلم األداء الفني لسباحة
الصدر ،مجلة علوم التربية الرياضية  ،جامعة بابل ،المجلد ،13العدد. 5
 -6رقية حمزة كَناوي( :)2021تأثير أسلوب األلعاب المصغرة في تطوير الرشاقة وتعلم التصويب من
مستوى الرأس للطالبات بكرة اليد ،مجلة علوم التربية الرياضية  ،جامعة بابل ،المجلد ، 14العدد .3
 -7ئاوات احمد فقي محمد(:)2021تأثير المنهج التدريبي في تحسين النشاط الكهربائي لبعض العضالت
العاملة للرجلين أثناء التصويب لدى الناشئين بكرة اليد ،مجلة علوم التربية الرياضية  ،جامعة بابل
،المجلد ، 14العدد.2
 -8قيصر عبد الساده ( :)2022تأثير تمرينات مركبة وفق استراتيجية تعليم األقران الثالثي في تعلم
مهارتي المناولة والتصويب بكرة اليد ،مجلة علوم التربية الرياضية ،جامعة بابل ،المجلد ، 15العدد.1
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الملحق ( )1يوضح التمرينات الخططية للهجوم السريع الفردي والجماعي
تمرينات الهجوم السريع الفردي:
تمرين االول  (:بدون كرة) يقف الطالب في مركز الزاوية ثم ينطلق على شكل قوس بمحاذاة الخط الجانبي
والذي ينتهي رأسه خلف خط المنتصف بمسافة ( 3م) عن الخط الجانبي ثم يستدير بالشكل الصحيح إلستالم
الكرة ( بدون كرة ) كما في الشكل التالي.

التمرين الثاني  :يقف الطالب في مركز الزاوية على اليمين ثم ينطلق على شكل قوس حتى خط الوسط ثم
يستدير في نهايته إلستالم الكرة من الزميل الواقف في منطقة الهدف كما في الشكل اآلتي .

13

Published by Journal of STEPS for Humanities and Social Sciences (STEPS), 2022

Journal of STEPS for Humanities and Social Sciences, Vol. 1 [2022], Iss. 3, Art. 113

التمرين الثالث  ( :بدون كرة ) يقف الطالب بمجموعتين في مركز الزاوية على جهتي اليمين واليسار ثم
ينطلقوا حسب مسار الصحيح وعند خط الوسط يستدير المهاجمان الستالم الكرة ثم يكمل االنطالقة بشكل
مستقيم باتجاه الهدف وصوال الى خط ال(6م) ومحاولة التصويب وكما موضح بالشكل اآلتي.

التمرين الرابع :يقف الطلبة بمجموعتين في مركز الزاوية على جهة اليمين وعلى جهة اليسار ثم ينطلقوا
حسب المسار الصحيح على شكل قوس وعند خط المنتصف يستدير الستالم الكرة من الزميل الواقف في
منطقة الهدف والطبطبة بالكرة بشكل مستقيم والتصويب كما في الشكل أآلتي:

تمارين الهجوم السريع الجماعي (2ضد:)1
التمرين الخامس2( :ضد)1
يقف الطلبة في مركز الزاوية اليمنى واليسرى واالنطالق بالمسار الصحيح على شكل قوس حتى منطقة
الوسط واستالم الكرة من الزميل الواقف في منطقة الهدف والطبطبة بالكرة باتجاه مقدمة الهدف والتصويب
من أمام منطقة (6م) كما في الشكل االتي:
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ي الزاويتَين من
التمرين السادس2 ( :ضد  )1يقف الطالب على شكل مجموعتين(ب)و(ج) في مركزَ ْ
َّ
لخط ْي الجان َبين من الملعب والتي تكون نهايتهما بإتجاه داخل
الملعب وينطلقا على شكل قوس والموازيان
الملعب  ,وعند نهاية القوسين يستدير الطالبان ليستلم المهاجم (ب) الكرة من الزميل الثالث (أ)الواقف في
منطقة ( 6م) حيث يقوم الطالب (ب) بدوره بمناولة الكرة للزميل (ج) الذي يتجه الى مقدمة نفس الهدف
ويؤدي التصويب ,ثم يتم التبادل بين المجموعتين كما في اآلتي .

ب

أ

ج

التمرين السابع 2 ( :ضد  )1يقف الطالب بشكل مجموعتين (أ )(ب) عند خط الوسط ثم ينطلق ماسك
الكرة (أ) بإتجاه مقدمة الهدف مستخدما ً الطبطبة وقبل وصوله الى المدافع الواقف على خط منطقة ( 9م )
يناول الكرة الى زميله (ب) الذي أنطلق معه في نفس الوقت ليستلم الكرة قبل خط ( )6ويقوم بالتهديف ثم
يتم التبادل بين المجموعتين كما في الشكل اآلتي.

أ

ب

التمرين الثامن2( :ضد )1يقف حارس المرمى في منطقة الهدف ،ويقف الالعبان على جانبي خط ال (6
م) في مركز الزاويتين متهيئين لالنطالق ،وعند سماع الصافرة ينطلق الالعبان حسب المسار الصحيح
وعلى شكل قوس ويستديرا الستالم الكرة قبل منتصف الساحة ،وعندما يستلم الالعب (أ) الكرة ينطلق
بالطبطبة باتجاه الهدف فيعترضه أحد المدافعين بعد خط المنتصف فيناولها الى زميله الالعب (ب) الذي
يستقبلها وينطلق باتجاه الهدف مستخدما ً الطبطبة وعند وصوله بالقرب من خط ال (6م) يقوم بالتصويب.
وبعد ذلك يتم تبادل األدوار بين الالعبيَن وإعادة الهجوم مرة ثانية
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تمارين الهجوم السريع الجماعي لتشكيل(3ضد:)2
التمرين التاسع (3ضد :)2ينطلق الطالب (أ) الواقف في مركز الزاوية حسب المسار الصحيح بجانب الخط
الجانبي على شكل قوس ويستلم الكرة قبل خط الوسط من الطالب(ب) الواقف في منطقة المرمى ويناولها
الى الطالب (ج) الواقف في منتصف خط الوسط ثم يكمل انطالقه باتجاه الهدف ويستلم الكرة من الطالب
(ج) مرة اخرى ثم يكمل انطالقه باتجاه الهدف ثم التصويب وكما في الشكل اآلتي.

ج

أ

ب

التمرين العاشر(3ضد:)2
يقف الطلبة بشكل ثالثة المجموعة (أ) على اليمين  ,والمجموعة (ب) في مقدمة الخط (9م) للهدف
المقابل  ,والمجموعة (ج) في مركز الزاوية على جهة اليسار  ,يبدأ التمرين بانطالق الطالب من المجاميع
الثالثة حيث يستلم الطالب (أ) الكرة من حارس المرمى وقبل ان يصل الى المدافع الواقف الذي يقف قرب
خط الوسط ويناول الكرة الى الطالب(ب) المتجه نحو خط الوسط ثم يناولها الى الطالب (ج) الذي يصل
الى خط الوسط والرجوع نحو الهدف ليستلم والتقدم نحو الهدف والطبطبة ثم التصويب ثم التبادل بين
المجموعات وكما موضح بالشكل اآلتي.
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ب

أ

ج

التمرين الحادي عشر(3ضد :)2يقف الطالب على شكل ثالثة مجموعات بالقرب من منطقة ال (6م)  ,أثنان
على الجانبين والثالث في الوسط امام الهدف ويتهيئون لالنطالق وعند سماع الصافرة ينطلق الطالب االول
من كل مجموعة حسب المسار الصحيح ,فالطالب ( أ ) ينطلق بمحاذاة الخط الجانبي وعلى شكل قوس وقبل
خط منتصف الملعب يستدير ليستلم الكرة ثم ينطلق باتجاه مرمى المنافس مستخدما الطبطبة فيعترضه أحد
المدافعين قبل خط المنتصف فمناولتها لزميله الطالب ( ب ) وعند استالمها ينطلق باتجاه هدف المنافس
مستخدما الطبطبة فيعترضه المدافع الثاني بعد خط المنتصف بقليل ثم يناولها الى الطالب(ج) الذي يستلمها
وينطلق باتجاه المرمى بالطبطبة وثم التصويب وكما موضح في الشكل اآلتي.

التمرين الثاني عشر(3ضد :)2يقف الطالب على شكل ثالث مجموعات (أ,ب,ج) بالقرب من منطقة ال
( 6م)  ,أثنان على الجانبين والثالث في الوسط ويتهيئون لألنطالق وعند سماع الصافرة ينطلق االول من
كل مجموعة متخذين المسار الصحيح  ,فالطالب( أ ) يستدير قبل خط منتصف الملعب ليستلم الكرة ثم ينطلق
باتجاه مرمى المنافس مستخدما الطبطبة فيعترضه أحد المدافعين فيقوم بمناولتها لزميله ( ب ) ألذي أستقبلها
وأنطلق بأتجاه هدف المنافس مستخدما الطبطبة ثم التصويب على المرمى موضح في الشكل اآلتي.
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تمارين الهجوم السريع الجماعي لتشكيل(4ضد.)3
التمرين الثالث عشر  :بدون مدافع يقف اربعة طلبة مهاجمين موزعين عند خط  6متر وعند سماع الصافرة
ينطلق الطالب(أ) ويستلم الكرة من حارس المرمى يقوم بالطبطبة والمناولة الى الطالب(ب) يقوم بالطبطبة
والمناولة الى الطالب(ج) ويقوم بدوره بالمناولة الى الطالب(د) الذي يركض بجانب الخط الجانبي وبشكل
منحني ليستلم الكرة بالقرب من خط  9متر ويقوم بالتصويب على المرمى ,ويتم اعادة التمرين مع تغير
المراكز بين الطلبة وكما موضح بالشكل اآلتي.

ب
أ

ج
د

التمرين الرابع عشر  (:مع الدافعين) يقف اربعة طلبة مهاجمين موزعين عند خط  6متر ويقف امامهم 3
طلبة مدافعين بعد خط ال 9متر وعند سماع الصافرة ينطلق المهاجمون االربعة ويتم استالم الكرة من قبل
الالعب الطالب(أ) من حارس المرمى وبعد اقتراب المدافع منه يتم المناولة الى الطالب (ب) الذي يقوم
بالطبط بة وبعد اقتراب المدافع منه يقوم بالمناولة الى الطالب(ج) وبعد دخول المدافع عليه يقوم بدوره
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بالمناولة الى الطالب(د) الذي يركض بجانب الخط الجانبي وبشكل منحني ليستلم الكرة بالقرب من خط 9
متر ويقوم بالتصويب على المرمى ويتم اعادة التمرين مع تغير المراكز بين الطلبة وكما موضح بالشكل
اآلتي.

ب

ج

أ
د
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