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لممخص البحث بالمغة العربية
مف خالؿ متابعة الباحثاف لمعبو الكرة الطائرة في كميػة التربيػة البدنيػة وعمػوـ الرياضػة – جامعػة كػربالء
وجد إف اغمب الطػالب يعػانوف مػف ضػعؼ فػي قػوه وسػرعو أداء ميػاره الضػرب السػاحؽ القطػري بػالكره الطػائرة
عمػػا الػػرغـ مػػف تعمػػـ ىػ ه الميػػارة بصػػورة صػػحيحة لػ ا ارتػػي الباحثػػاف اعػػداد تمرينػػات بدنيػػو – مياريػػو مػػف

شػأنيا تطػوير القػدرة السػريعة ودقػو ميػارة الضػرب السػػاحؽ القطػري لمطػالب بػالكره الطػائرة .وىػدؼ البحػث الػػا

التعرؼ عما تأثير التمرينات (البدنية – المياريو) في تطوير القدرة السريعة ودقة اداء ميارة الضرب السػاحؽ
القطػػري لمطػػالب بػػالكرة الطػػائرة  .و معرفػػة افضػػػميو تػػأثير التمرينػػات (البدنيػػة – المياريػػو) عػػف التمرينػػػات
االعتيادية في تطوير القدرة السريعة ودقة اداء ميارة الضرب الساحؽ القطري لمطالب بالكرة الطائرة.

اسػػتخدـ الباحثػػاف المػػنير التجريبػػي بتصػػميـ (المجموعتػػاف المتكافئتػػاف ات االختبػػار القبمػػي والبعػػدي )

و لؾ لمالءمتو طبيعة المشكمة وتحقيؽ أىداؼ البحث  .ومثمت عينة البحث مجتمع البحث بأكممو وىـ طػالب
المرحمة الثالثػة شػعبو ( )Aلعػاـ  4102– 4102ـ والبػال عػددىـ ( )28طالػب وىػ ا يعنػي اسػتخدـ الباحثػاف
طريقة الحصر الشامؿ لجميع أفراد المجتمع وتـ تقسيميـ عف طريؽ القرعة إلػا مجمػوعتيف األولػا تجريبيػة

وتضـ ( )02طالب والثانية ضابطة وتضـ ( )02طالب .

وكانػػت اىػػـ االسػػتنتاجات ىػػي اف التمرينػػات (البدنيػػة – المياريػػو ) سػػاعدت فػػي تطػػوير القػػدرة السػػريعة

لمطالب بالكرة الطائرة  .و إف التمرينات (البدنية – المياريو ) ساعدت عما تطور دقػة ميػارة الضػرب السػاحؽ
القطري بالكرة الطائرة.

وجاءت اىػـ التوصػيات فػي ضػرورة االىتمػاـ بالتمرينػات (البدنيػة-المياريػو) بمعبػة الكػرة الطػائرة عنػد تعمػـ

الطالب .وضرورة االىتماـ بتمرينات مركبة بػيف إدراؾ المثيػرات واالسػتجابة ليػا وفػي بيئػات مالتوحػة الف اغمػب
ميارات الكرة الطائرة مف الميارات المالتوحة التي تحتاج إلا توفير استجابات متعددة.
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Abstract
Through follow-up researchers for the game of volleyball at the College of
Physical Education and Sports Science - University of Karbala, he found that
most of the students suffer from weakness in the power and speed of
performance skill beating overwhelming Qatar Volleyball Despite learn this skill
properly, so researchers prepare physical exercises - skill that will develop the
ability and accuracy of the rapid beating overwhelming Qatari students
volleyball skill. The goal of research is to identify the effect of exercise (physical footwork) in the development of rapid and accurate performance ability skill
beating overwhelming Qatari students Volleyball. And knowledge of the impact
of preference exercise (physical - skills) for regular exercises in the development
of rapid and accurate performance ability skill beating overwhelming Qatari
students
Volleyball.
The researchers used the experimental method design (two groups of pretest
and posttest) as it suits the nature of the problem and achieve the objectives of
the research. And represented the research sample the entire community Find
They are the third phase students of his people (A) for the year 2014 to 2015 m
and totaling (28) student This means researchers used the method of
comprehensive inventory of all members of society, were divided by lot into two
groups, the first trial includes 14 student and the second officer and includes 14
students.
The most important conclusions are that exercise (physical - skills) helped in
the development of fast-ability students Volleyball. And that exercise (physical skills) have helped to develop the skill of beating the overwhelming Qatari plane
accuracy
of
the
ball.
It came the most important recommendations concern the need to work out
(physical-skill) game of volleyball at the students' learning. And the need for
attention exercises vehicle between perception and response to stimuli and in
open environments because most of the volleyball skills of open skills that you
need to provide multiple responses

 -0التعريؼ بالبحث

 0 – 0المقدمة وأىمية البحث:
يعد التعمـ الحركي مف العموـ الميمة والقاعدة التي تستند إلييا العممية التعميمية في مجػاؿ التربيػة الرياضػية

ودوره في اكتساب المتعمـ الميارات الحركية والتحكـ واألداء الحركي وى ا ينتر مف خالؿ إحداث تغيرات في

السموؾ الحركي ناتجة عػف العمميػة التعميميػة ومػف ثػـ يػتمكف المػتعمـ مػف تطػوير الكثيػر مػف األنمػاط الحركيػة
األساسػػية التػػي تعػػد قاعػػدة أساسػػية فػػي اكتسػػاب الميػػارات الرياضػػية واتقانيػػا والتػػي تحتػػاج إلػػا سمسػػمة مػػف
التغي ػرات والممارسػػات المنظمػػة عمػػا وفػػؽ أسػػاليب وأدوات حتػػا يػػتمكف المػػتعمـ مػػف اكتسػػاب واتقػػاف الميػػارات

وتطويرىا والتمكف مف أدائيا بانسيابية ودقة عالية مع االقتصاد في الجيػد والوقػت الػاللـ لتناليػ ىا وىػ ا سػوؼ

يقود بالمتعمـ إلا ليادة قدرتو في تنظيـ االستجابات الحركية وقدرتو الحركية وفقا لمظروؼ البيئية التي تواجيو

وتعد لعبة الكرة الطائرة مف األلعاب الجماعية التي أخ ت باالنتشار الممحوظ في مختمؼ أنحاء العػالـ وكونيػا

مف األلعاب التي تمارس في معظـ األوقات واألماكف وفي مختمػؼ المراحػؿ العمريػة ولكػال الجنسػيف ممػا جعميػا

تأخ تمؾ المكانة .ونتيجة اإلقباؿ المتلايد عما ممارستيا فالتقدـ ال ي تشيده المعبة ىو نتيجة طبيعية وحتميػة
لعمميػػات البحػػث واتبػػاع األسػػاليب الصػػحيحة فػػي التػػدريب سػػعيا لمحاولػػة الوصػػوؿ إلػػا المسػػتو المطمػػوب فػػي
األداء وبموغ االنجال العالي.

مف ىنا جاءت اىمية البحث في محاولة الباحثاف في اعداد تمرينات (بدنيو -مياريو) تساعد في تطوير القوة

السريعة ودقة اداء الضرب الساحؽ القطري لمطالب بالكره الطائرة .

 4-0مشكمة البحث :

مف خالؿ متابعة الباحثاف لمعبو الكرة الطائرة في كمية التربية البدنية وعموـ الرياضو – جامعة كػربالء وجػد

إف اغمب الطالب يعانوف مػف ضػعؼ فػي قػوه وسػرعو أداء ميػاره الضػرب السػاحؽ القطػري بػالكره الطػائرة عمػا

الرغـ مف تعمػـ ىػ ه الميػارة بصػورة صػحيحة لػ ا ارتػي الباحثػاف اعػداد تمرينػات بدنيػو – مياريػو مػف شػانيا

تطوير القوه السريعة ودقو ميارة الضرب الساحؽ القطري لمطالب بالكره الطائرة.

 3-0ىدفا البحث :

 -0التعرؼ عمػا تػأثير التمرينػات (البدنيػة – المياريػو) فػي تطػوير القػوه السػريعة ودقػة اداء ميػارة الضػرب

الساحؽ القطري لمطالب بالكرة الطائرة .

 -4معرفة افضميو تأثير التمرينات (البدنية – المياريو) عف التمرينات المستخدمو فػي تطػوير القػوة السػريعة
ودقة اداء ميارة الضرب الساحؽ القطري لمطالب بالكرة الطائرة.

 2-0فرضا البحث :

 -0لمتمرينات البدنية – المياريػو تػأثير ايجػابي فػي تطػوير القػوة السػريعة ودقػة اداء ميػارة الضػرب السػاحؽ
لمطالب بالكرة الطائرة في االختبارات القبمية والبعدية .

-4ىناؾ افضميو تأثير لمتمرينات (البدنية – المياريو ) في تطوير القدرة السريعة ودقة ميارة الضػرب السػاحؽ
القطري لمطالب بالكرة الطائرة ولصالح المجموعة التجريبية في االختبارات البعديو .

 2-0مجاالت البحث :
 -0المجاؿ البشري :طالب كميو التربية البدنية وعموـ الرياضو -جامعو كربالء لمعاـ . 4102-4102
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 -4المجاؿ اللماني 4102/3/0 :ولغاية . 4102/2/8

 -3المجاؿ المكاني :قاعة كمية التربية البدنية وعموـ الرياضو – جامعو كربالء.

 -3منير البحث واجراءاتو الميدانية :
 0-3منير البحث :

استخدـ الباحثاف المػنير التجريبػي بتصػميـ (المجموعتػاف المتكافئتػاف ات االختبػار القبمػي والبعػدي ) و لػؾ

لمالءمتو طبيعة المشكمة وتحقيؽ أىداؼ البحث .

 4-3مجتمع البحث وعينتو:

مثمت عينة البحث مجتمع البحث بأكممو وىـ طالب المرحمة الثالثة شعبو ( )Aلعاـ  4102– 4102ـ والبال

عددىـ ( )28طالب وى ا يعني استخدـ الباحثاف طريقة الحصر الشامؿ لجميع أفراد المجتمع

وتـ تقسيميـ

عف طريؽ القرعة إلا مجموعتيف األولا تجريبية وتضـ ( )02طالب والثانية ضابطة وتضـ ( )02طالب

ولمتأكد مف تجانس عينو البحث استخدـ الباحثاف االجراءات المبينة بالجدوؿ ()0
جدوؿ ()0

يبيف تجانس أفراد عينة البحث
االختبار

ف

س

ع

معامؿ االلتواء

الضرب الساحؽ القطري

48

01.2

0.28

1.82

وبما اف نتائر معامؿ االلتواء جاءت اقؿ مف ( )0+ى ا يدؿ عما تجانس عينو البحث في المتغيرات التابعو
ولغرض التأكد مػف تكػافا المجمػوعتيف اسػتخدـ الباحثػاف اختبػار ( )tلمعينػات المسػتقمة وكمػا مبػيف فػي جػدوؿ

()4

جدوؿ ()4
يبيف تكافا مجموعتي البحث
ف02 =0

ف02=4

مستو الداللة ()1,12

 3-3األدوات واألجيلة المستخدمة بالبحث :
 -0ممعب الكرة الطائرة

 -4كرات لمكرة الطائرة عدد()31

 -3أقالـ ماجيؾ ممونو عدد ( -2 )2أشرطو الصقو ممونو عدد( )01رولو

 -2شريط قياس كتاف ات طوؿ 41ـ  -,ساعة توقيت صينية عدد()4

 -0االختبارات  -8االستبياف  -0استمارة تالري البيانات  -01اشرطو مطاطيو عدد()41

 2-3الميارات موضوع الدراسة :

قاـ الباحثاف بدراسة ميارة الضرب الساحؽ القطري في الكرة الطائره

 2-3االختبارات المستخدمة في البحث:
اوال/االختبارات المياريو

()0

 -0اختبار قياس دقة ميارة الضرب الساحؽ القطري

.

 -الغرض مف االختبار قياس دقة ميارة الضرب الساحؽ لمناطؽ محددة .

 األدوات المستخدمة :ممعب الكرة الطائرة القانوني ويخطط كما ىو فػي الشػكؿ ( )0وكػرات طػائرة عػدد ()2وشريط الصؽ مموف لتقسيـ الممعب المقابؿ لالعب المختبػر إلػا مثمثػيف متسػاوييف ثػـ يقسػـ المثمػث الػداخمي

عما ثالث مناطؽ قياس كؿ منطقة منيا ( )3أمتار.
 -مواصالات األداء:

بعد األداء يقوـ المختبر بالضرب الساحؽ المستقيـ نحو المثمث الداخمي لجية الشبكة .
 -شروط األداء -:

 -لكؿ مختبر خمس محاوالت .

 يملـ أف يكوف األعداد جيدا في كؿ محاولة. -تحسب الدرجات عما وفؽ مكاف سقوط الكرة:

أ -المنطقة األولا ( )3درجات .

ب -المنطقة الثانية ( )0درجة .

ج  -المنطقة الثالثة ( )2درجات .

د  -خارج ى ه المناطؽ يحصؿ المختبر عما (صالر) .
 -التسجيؿ - :

يسػػجؿ لممختبػػر الػػدرجات التػػي حصػػؿ عمييػػا فػػي المحػػاوالت الخمػػس أي إف الدرجػػة النيائيػػة ليػػ ا

االختبار ىي ( )42درجة .

المقوموف الثالثة

الشبكة

الضرب
الساحق

الشكؿ ()2
T

3

 -1محمد صبحي حسانين ،حمدي عبد المنعم  ،األسس العممية لمكرة الطائرة وطرق القياس  ،ط، 1القاىرة  ،مركز الكتاب
لمنشر  ، 1331 ،ص.1842

A

يوضح اختبار دقة ميارة الضرب الساحؽ بالكرة الطائرة
الشكؿ ()0

يوضح اختبار دقة ميارة الضرب الساحؽ بالكرة الطائرة
ثانيا -االختبارات البدنية (:)0
 -0االستناد األمامي (ثني ومد ال راعيف لمدة 02ثا) :

الغرض مف االختبار :قياس القوة السريعو لعضالت ال راعيف

مواصالات األداء :مف وضع االسػتناد األمػامي يجػب أف تكػوف اليػديف بجانػب الصػدر وأصػابع الكػؼ إلػا األمػاـ
والػػرجميف متالصػػقتيف والجسػػـ ممتػػد فػػي اسػػتقامة دوف تقػػوس يقػػوـ المختبػػر بثنػػي ال ػ راعيف إلػػا أف يمػػس
الصدر األرض ثـ الرجوع إلا الوضع األصمي وكما موضح بالشكؿ (.)4

طريقة التسجيؿ  :يتـ حساب التك اررات التي يادييا المختبر خالؿ ( )02ثانية .

شكؿ ()4

يوضح اختبار االستناد األمامي

 -4الحجؿ أقصا مسافة في (01ثا)عما رجؿ واحدة ولكال الرجميف:
الغرض مف االختبار  :قياس القوة السريعو لكؿ رجؿ عما حده.

مواصالات األداء :يقؼ المختبر خمؼ خػط البدايػة مػف وضػع التييػا عنػد سػماع إشػارة البػدء يبػدأ المختبػر
بالحجؿ عما احد الرجميف اليسار أو اليميف بعد لػؾ يتوقػؼ المختبػر عنػد سػماع إشػارة النيايػة مػف الماقػت

بعد انتياء ( )01ثانية.

طريقة التسجيؿ  :تسجؿ المسافة بالمتر مف إعطاء إشارة البدء لممختبر حتا انتياء ( )01ثانية.

 -3مف وضع االنبطاح رفع وخالض الج ع في ( )01ثانية :
الغرض مف االختبار  :قياس القوة السريعو لعضالت الج ع

مواصالات األداء :يقوـ الالعب بأخ وضع االنبطاح مع تشبيؾ ال راعيف خمؼ الرأس ثـ يقوـ الالعب برفع

وخالض الطرؼ العموي مف الجسـ (الج ع) مع قياـ اللميؿ بتثبيت قدمي الالعب وكما موضح في الشكؿ ()3
.

طريقة التسجيؿ  :يتـ حساب عدد التك اررات التي يادييا الالعب خالؿ ( )01ثانية .

-0
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وسام صالح عبد الحسين  ،الريشة الطائرة بين الممارسة والمنافسة  ،االردن ،دار الرضوان لمطباعة والنشر  ، 8112 ،ص -11

شكؿ ()3

يوضح اختبار القوة المميلة بالسرعة لعضالت الج ع

 ,-3التجربة االستطالعية  :تاريخ التجربة  :يوـ  4102/3/0الساعة العاشرة صباحا .
 مكاف التجربة  :القاعة الداخمية لكمية التربية البدنية وعموـ الرياضو . العينة  :تكونت عينة االستطالع مف ( ),طالب مف افراد التجربة الرئيسية -أىداؼ التجربة :

 -0تعريؼ فريؽ العمؿ المساعد بطبيعة االختبارات ومعرفة مد كالاءتو .
 -4تالفي المعوقات التي تواجو الباحث أثناء تنالي االختبارات .

 -3معرفة اللمف التقريبي ال ي يستغرقو كؿ اختبار والوقت المستغرؽ لالختبارات .

 -2التأكد مف المعامالت العممية لالختبارات  -2التعرؼ عما الوقت المالئـ لمتماريف المستخدمة

-,التعرؼ عما مالئمة التمرينات ألفرد العينة.

 0-3األسس العممية لالختبارات :

 -1الصدؽ :تـ اعتماد الصدؽ الظاىري مف عرض االختبارات البدنيو واختبار الضرب الساحؽ القطري
*

عما السادة الخبراء والمختصيف

الجدوؿ (.)3

إ تـ اتالاؽ جميع الخبراء والمختصيف عمييا .وكما مبيف في

الجدوؿ ()3يبيف عدد الخبراء الموافقيف وغير الموافقيف والنسبة المئوية وقيمة كا 4لالختبارات

وحدة

القياس

االختبارات

الموافقيف

المبحوثة

%

غير

الموافقيف

4

قيمة كا

%

نوع

المحسوبة

الجدولية

الداللة

االستناد األمامي خالؿ (02ثا)

(درجو)

0

%011

صالر

صالر

0

3.82

معنوي

مف وضع االنبطاح رفع وخالض

(درجو)

0

%011

صالر

صالر

0

3.82

معنوي

%

* الخبراء والمختصين  -1 :ا.م.د سهيل جاسم جواد  -2ا.م.د ميثم لطيف  -3ا.م.د نبيل عبد الكاظم  -4ا.م.د حيدر سلمان  -5ا.م.د
حبيب علي  -6ا.م.د وسام رياض  -7م.م محمد عبد الساده .
االتحاد العراقي للكرة الطائرة
حكم
** المحكمان هما  -1:احمد كاظم
االتحاد العراقي للكرة الطائرة
حكم
 -2علي جواد

%

الج ع
الحجؿ في (01ثا)عما رجؿ

(درجو)

0

%011

صالر

صالر

0

3.82

معنوي

الضرب الساحؽ القطري

(درجو)

0

%011

صالر

صالر

0

3.82

معنوي

واحدة ولكال الرجميف

%
%

عند درجة حرية =  0ومستو داللو =1,12

-4الثبػػات  :تػػـ حسػػاب معامػػؿ الثبػػات لجميػػع االختبػػارات البدنيػػو واختبػػار الضػػرب السػػاحؽ القطػػري بطريقػػة
طبػؽ الباحثػاف االختبػارات فػي التجربػة االسػتطالعية عمػا عينػو البحػث بتػاريخ
(االختبار واعادة االختبار) إ ّ
 4102/ 3 /0وبعد مػرور( )0أيػاـ تػـ إعػادة االختبػار عمػا نالػس العينػة وتحػت نالػس الظػروؼ بتػاريخ 3/0

 4102/ولمتأكػػد مػػف ثبػػات االختبػػارات اسػػتخدـ الباحػػث معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف بػػيف نتػػائر االختبػػار األوؿ
واالختبػػار الثػػاني وقػػد أظيػػرت النتػػائر وجػػود ارتباطػػام معنويػػام بينيمػػا وى ػ ا ماشػػر بػػاف معامػػؿ الثبػػات لي ػ ه

االختبارات عاؿ أيضا  .وكما مبيف في الجدوؿ (.)2

-3الموضوعية  :لغرض التأكد مف موضوعية االختبارات استعاف الباحثاف بدرجات محكميف سجمت في أثناء

إعادة االختبارات في  4102/3 /0وبعد معالجة نتائجيما إحصائيا باستخداـ معامؿ االرتباط بيرسوف تـ
التأكد مف معنوية الموضوعية لجميع الميارية  .كما مبيف بالجدوؿ
جدوؿ ()2

 8-3االختبارات القبمية :
أجر الباحث االختبارات القبمية في  4102/ 3 / 8عما مالعب كمية التربية البدنيو وعموـ الرياضػو -جامعػة
كربالء في الساعة العاشرة صباحا حيث تـ اختبار بعض الميارات الدفاعية بالكرة الطائرة التي كانت موضػوع

الدراسة .

 0-3التماريف المستخدمة بالبحث:
االختبارات

معامؿ الثبات

معامؿ الموضوعية

االستناد األمامي خالؿ (02ثا)

*1,82

*1,02

مف وضع االنبطاح رفع وخالض الج ع

*1,88

*1,01

الحجؿ في (01ثا)عما رجؿ واحدة ولكال الرجميف

*1,04

*1,80

مياره الضرب الساحؽ القطري

1,00

1,01

طبػػؽ الباحثػػاف مجموعػػة مػػف التمرينػػات (البدنيػػو – المياريػػو) عمػػا المجموعػػة التجريبيػػة فػػي حػػيف تػػدربت

المجموعة الضابطة عما المنير االعتيادي وبواقع وحدتيف تعميميتيف فػي األسػبوع ولمػدة ( ),وحػدات وكػاف

لمف الوحدة التعميمية  01د وقُسـ لمف الوحدة التعميميػة إلػا القسػـ التحضػيري (08د) والقسػـ الرئيسػي (,1

د) والقسـ النيائي ( 04د) إ بػػدء تطبيؽ التمرينات عما المجموعة التجريبية في  4102/ 3/ 0ـ وانتيا

في يوـ  4102 / 2 /3ـ وتضمف تماريف نوعية مركبة (البدنيو – المياريو) وباسػتخداـ اتجاىػات ومسػافات
وسرع مختمالة لمتمريف حيث كانت حصة التمرينات (البدنيو  -المياريو) في المجموعة التجريبية ىػي ()41

دقيقو مف القسـ الرئيسي في الوحدة التعميمية وكما مبيف في ممحؽ (.)0

 01-3االختبارات البعدية

تػػـ تطبيػػؽ االختبػػارات البعديػػة (االختبػػارات المياريػػة ) لعينػػو البحػػث فػػي  4102/2 /2عمػػا مالعػػب كميػػة

التربية البدنية وعموـ الرياضو – جامعة كربالء في الساعة العاشرة صباحا.

 00-3الوسائؿ اإلحصائية :تـ استخداـ الحقيبة اإلحصائية ( )spssفي تحميؿ بيانات البحث
 الوسط الحسابي الوسيط -المنواؿ

 -معامؿ االلتواء

 اختبا ( )tلمعينات المستقمة والمتناظرة معامؿ االرتباط البسيط (بيرسوف) -اختبار كا

 -2عرض النتائر وتحميميا ومناقشتيا :
 0-2عػػرض وتحميػػؿ نتػػائر االختبػػار القبمػػي والبعػػدي لمجمػػوعتي البحػػث لمقػػوة السػػريعو ودقػػو اداء الضػػرب
الساحؽ القطري لمطالب بالكرة الطائره.

بعد جمع البيانات القبمية والبعدية لالختبارات البدنيو والمياريو و لمجموعتي البحث ولغرض وصؼ نتػائر

أف ػراد العينػػة قػػاـ الباحثػػاف بمعالجػػة البيانػػات إحصػػائيا باسػػتخداـ مقػػاييس النلعػػة المركليػػة ومقػػاييس التشػػتت

ولغػرض معرفػة معنويػة الالػروؽ بػيف االختبػاريف القبمػي والبعػدي ولمجمػوعتي البحػث اسػتخدـ الباحثػاف اختبػػار

( )Tوكما مبيف في الجدوليف ( )2و (.),

جدوؿ ()2يبف قيـ الوسط واالنحراؼ المعياري وقيـ ( )Tلالختبارات القبمية والبعدية ولممجموعة التجريبية
االختبار القبمي

االختبارات

الوسط

االختبار البعدي
االنحراؼ

الحسابي

االنحراؼ
المعياري

الوسط

الحسابي

المعياري

قيمو

مستو

نوع

()T

الداللة

الداللة

االستناد األمامي خالؿ (02ثا)

01,2

1,22

08,8

1,83

4,10

1,13

معنوي

مف وضع االنبطاح رفع وخالض

02,4

0,31

00,8

0,44

4,13

1,12

معنوي

الحجؿ في (01ثا)عما رجؿ

30

0,44

22,4

0,10

4,13

1,12

معنوي

00.08

4.0

00,00

0.44

4.14

1,13

معنوي

(تكرار)

الج ع (تكرار)

واحدة ولكال الرجميف(مسافة)
الضرب الساحؽ القطري

,

يبيف
ف= 02ومستو داللو ( )1,12وفيما يخص نتائر المجموعة الضابطة في االختبار القبمي و البعدي ّ
الجدوؿ ( ),وصالا لنتائر المجموعة الضابطة .

جدوؿ (),يبف قيـ الوسط واالنحراؼ المعياري وقيـ ( )Tلالختبارات القبمية والبعدية ولممجموعة الضابطو
االختبارات

االستناد األمامي خالؿ (02ثا)

االختبار القبمي

االختبار البعدي

الوسط

االنحراؼ

الوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

01,8

1,83

02,8

0,31

قيمو ()T

4,1,

مستو

نوع

الداللة

الداللة

1,13

معنوي

(تكرار)
مف وضع االنبطاح رفع وخالض

03,4

0,31

0,,2

0,02

4,12

1,12

معنوي

الج ع (تكرار)
32

الحجؿ في (01ثا)عما رجؿ واحدة

0,28

30,4

4,28

4,13

1,12

معنوي

ولكال الرجميف(مسافة)
الضرب الساحؽ القطري

00

4.0

02.,4

0.,,

4.13,

1.12

معنوي

ف= 02ومستو داللو ()1,12

 4-2مناقشػػػة نتػػػائر االختبػػػار القبمػػػي والبعػػػدي لمجمػػػوعتي البحػػػث فػػػي اختبػػػارات الضػػػرب السػػػاحؽ القطػػػري
واالختبارات البدنيو

مف خالؿ عرض نتائر االختبارات وتحميميا في االختبػار القبمػي والبعػدي ولمجمػوعتي البحػث والتػي وضػحت

في الجدوليف ( )2و( ),تبيف أف ىناؾ فروقام معنويةم بيف االختباريف القبمي والبعدي ولصالح االختبػار البعػدي

وى ا ما يبدو واضحا عما مجموعتي البحث وخاصة عما المجموعة التجريبية ويعلو الباحثػاف ىػ ا الالػرؽ إلػا

:

 ا الستخداـ األمثؿ لمتماريف المستخدمة مف قبؿ الباحث مع كيالية تطبيقيا ومالئمتيا ألفراد العينةمارس أفراد المجموعة التجريبية عددا مف التك اررات لكؿ تمريف مف التماريف المستخدمة

حيث

كما إف تماريف

تدريب القوة المميلة بالسرعة يجب أف تتشابو قدر اإلمكاف مع حركات الجسـ المستخدمة عند أداء الميارة
الرياضية إ يجب تنالي تماريف القوة لمعضالت المنتجة لحركات ضرب الكره بمنتيا الدقة واالنسيابية (.)0

 تناولت التمرينات المعدة مف قبؿ الباحثاف جميع أالبعاد الخاصة بمعبة الكرة الطائرة استوحاىا الباحثاف مفالمواقؼ الالعمية لممنافسة مف خالؿ أداء التمرينات بمقاييس مختمالة (المسافة –السرعة -االتجاه-االرتالاع)

كاف ليا تأثي ار فعاال في تطور القدره السريعو ألفراد المجموعة التجريبية الف ( التمرينات الخاصة تجعؿ الالعب

قاد ار عما معالجة اوجو القصور خاصة ال يف تكوف حركات الرجميف بطيئة لدييـ كما تليد مف فاعمية الوحدة
التدريبية ) ).(2

 3-2عرض وتحميؿ نتائر االختبار البعدي لمجموعتي البحث في االختبػارات البدنيػو واختبػار الضػرب السػاحؽ
القطري

بعد جمع البيانات البعدية لالختبػارات البدنيػو واختبػار الضػرب السػاحؽ القطػري بػالكره الطػائره و لمجمػوعتي

البحث

ولغرض وصؼ نتائر أفراد العينػة قػاـ الباحثػاف بمعالجػة البيانػات إحصػائيا باسػتخداـ مقػاييس النلعػة

المركلية ومقاييس التشتت ولغرض معرفة معنوية الالػروؽ بػيف االختبػار البعػدي ولمجمػوعتي البحػث اسػتخدـ

الباحثاف اختبار ماف وتني وكما مبيف في الجدوؿ (.)0

جدوؿ ()0يبف قيـ الوسط واالنحراؼ المعياري وقيـ ( )Tلالختبارات البعديو ولمجموعتي البحث

 -1مخمد محمد جاسم  ،اثر برنامج تدريبي باستخدام كرات حديدية مثقمو في تطوير القوة الخاصة واالنجاز لطالب كمية التربية
الرياضية بقذف الثقل ،أطروحة دكتوراه  ،جامعة بابل -كمية التربية الرياضية  ،.8111،ص . 118

 )-8وسام رياض  ،تأثير أدوات مساعدة في تخفيف صعوبات األداء الحركي وتطوير أىم الجوانب الخاصة بميارتي الضرب الساحق
وحائط الصد لمطالب بالكرة الطائرة  ،كميو التربية الرياضيو  ،جامعو بابل، 8111،ص111

ف 02=4ومستو داللو ()1,12

ف02=0

 2-2مناقشػػػة نتػػػائر االختبػػػار البعػػػدي لمجمػػػوعتي البحػػػث فػػػي اختبػػػارات بعػػػض الميػػػارات الدفاعيػػػة وسػػػرعة
االستجابة.

مف خالؿ ما تـ عرضة مف نتائر في الجدوؿ ( )0وال ي يبيف الالروؽ المعنويػة لممجموعػة التجريبيػة التػي

تعرضػػت لممتغيػػر التجريبػػي ويعػػلو الباحثػػاف ى ػ ه الالػػروؽ إلػػا إف المجموعػػة التجريبيػػة تػػدربت عمػػا تمرينػػات
جديدة وتدريب منتظـ ييدؼ إلا تطوير القدرة السريعة التي تـ تنال ييا في القسػـ الرئيسػي مػف البرنػامر المعػد

و التي ادت الا تطوير مستو ميػاره الضػرب السػاحؽ القطػري .إف القػدرة السػريعة تتطػور باسػتخداـ التثقيػؿ
في األداة المستخدمة في المعبة او استخداـ تماريف بأولاف مختمالة وخاصة عنػد تشػابو المسػار الحركػي ألداء
الميارات األساسية كما إف التثقيؿ في األداء يادي إلا تطوير الصالات البدنية التي تساىـ فػي تكػويف األداء

الحركي (.)0

وى ا ما تميل ب و أفراد المجموعة التجريبية في التعرؼ عما مثيرات وحاالت متنوعة مف المعب فالي الميارات

المالتوحػػة ينبغػػي عمػػا المػػدرب أف يقػػدـ ممارسػػات متنوعػػة لمميػػارات فػػالتنوع والتشػػعب فػػي النمػػا ج الحركيػػة

ضروري حتا يمكف مواجية الحاجات المتغيرة لمميارات ( .)4اضافة الا لؾ التنظػيـ الجيػد لمتمػاريف مػف خػالؿ
االستخداـ االمثػؿ لكػؿ اشػكاؿ الميػارة الواحػدة وملاوجتيػا مػع ميػارات اخػر وبحػاالت لعػب مشػابيو لمػا يحػدث

اثناء المنافسة ساعد افراد المجموعة التجريبية مف تطػوير دقػو الضػرب السػاحؽ القطػري وبشػكؿ ممحػوظ عػف
االختبارات

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

الحسابي

االنحراؼ
المعياري

الوسط

الحسابي

االنحراؼ
المعياري

08,8

1,83

02,8

0,31

الوسط

االستناد األمامي خالؿ (02ثا)

قيمو ()T

المحسوبو
1,11

مستو

الداللة

1,11

نوع

الداللة
معنوي

(تكرار)
مف وضع االنبطاح رفع وخالض

00,8

0,44

0,,2

0,02

1,11

1,11

معنوي

الج ع (تكرار)
الحجؿ في (01ثا)عما رجؿ واحدة

22,4

0,10

30,4
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معنوي

ولكال الرجميف(مسافة)
الضرب الساحؽ القطري

00.00

0.44
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1,11

المجموعة الضابطة .وى ا ما تميل بو أفراد المجموعة التجريبية .

 -1يعرب خيون  ،التعمم الحركي بين المبدأ والتطبيق  ،بغداد، ،دار الصخرة لمطباعة  ،8118 ،ص.131
 -8عفاف عبد الكريم :التدريس لمتعمم في التربية البدنية والرياضية ،اإلسكندرية ،منشأة المعارف ،1331 ،ص. 18

معنوي

 -2االستنتاجات والتوصيات :
 0-2االستنتاجات

 -0اف التمرينات (البدنيو – المياريو ) ساعدت في تطوير القوه السريعو لمطالب بالكرة الطائرة

-4إف التمرينات (البدنيو – المياريو ) ساعدت عما تطور دقة ميارة الضرب الساحؽ القطري بالكرة الطائرة.

 -3إف التمرينػػات (البدنيػػو – المياريػػو) سػػاعد أف ػراد المجموعػػة التجريبيػػة عمػػا فيػػـ وادراؾ اغمػػب المثي ػرات
الخاصة بمعبة الكرة الطائرة وسرعة.

 4-2التوصيات
 -0ضرورة االىتماـ بالتمرينات (البدنيو-المياريو) بمعبة الكرة الطائرة عند تعمـ الطالب.

 -4ضرورة االىتماـ بتمرينات مركبة بػيف إدراؾ المثيػرات واالسػتجابة ليػا وفػي بيئػات مالتوحػة الف اغمػب
ميارات الكرة الطائرة مف الميارات المالتوحة التي تحتاج إلا توفير استجابات متعددة.

 -3ضػػرورة إعػػداد تمرينػػات جديػػدة لمميػػارات اليجوميػػة فػػي لعبػػة الكػػرة الطػػائرة وتكػػوف مشػػابية لحػػاالت

المصادر

المعب .



محمد صبحي حسانيف  .حمدي عبد المنعـ  .األسس العممية لمكرة الطائرة وطرؽ القياس  .ط0



عالاؼ عبد الكريـ :التدريس لمتعمـ في التربية البدنية والرياضية اإلسكندرية منشأة المعارؼ

القاىرة مركل الكتاب لمنشر 0000

0001


مخمد محمد جاسـ اثر برنامر تدريبي باستخداـ كرات حديدية مثقمو في تطوير القوة الخاصة

واالنجال لطالب كمية التربية الرياضية بق ؼ الثقؿ أطروحة دكتوراه جامعة بابؿ -كمية التربية

الرياضية .4101


وساـ صالح عبد الحسيف الريشو الطائرة بيف الممارسو والمنافسو االردف دار الرضواف لمطباعو



وساـ رياض تأثير أدوات مساعدة في تخاليؼ صعوبات األداء الحركي وتطوير أىـ الجوانب

والنشر 4103

الخاصة بميارتي الضرب الساحؽ وحائط الصد لمطالب بالكرة الطائرة كميو التربية الرياضيو

جامعو بابؿ 4100


يعرب خيوف التعمـ الحركي بيف المبدأ والتطبيؽ بغداد دار الصخرة لمطباعة .4114

ممحؽ ()0

التمرينات البدنية – المياريو المستخدمة


شرح األداء الالني لمضرب الساحؽ وعرض الميارة أماـ الطالب بواسطة (المدرس ) .



القالل إلا األماـ بالقدميف المضمومتيف مف فوؽ الموانع و الكرات الطبية ومف ثـ أداء الضرب



القالل إلا لم جانب بالقدميف المضمومتيف مف فوؽ الموانع أو الكرات الطبية ومف ثـ أداء الضرب

الساحؽ مع التصحيح لألخطاء مف قبؿ المدرس .

الساحؽ مع التصحيح لألخطاء مف قبؿ المدرس



الجري المتعرج بيف األقماع أو الموانع ومف ثـ أداء ميارة الضرب الساحؽ .

أداء ميارة الضرب الساحؽ بالكرة ومف ثـ االنتقاؿ الا الجية المقابمة لعمؿ ميارة حائط الصد .



تقوية ال راعيف بواسطة سحب األشرطة المطاطية المثبتة مف الخمؼ إلا األماـ



تماريف قوة أساس(لتقوية عضالت ال راعيف والبطف والظير)



القالل إلا اليميف واليسار فوؽ الحاجل أو المصطبة ومف ثـ أداء ميارة الضرب الساحؽ .



القالل والحركة لمجانب بالقدميف وضمي ما والحركة إلا األماـ ومف ثـ أداء ميارة الضرب الساحؽ



تقوية عضالت الرجميف بواسطة سحب األشرطة المطاطية المثبتة باألرض والقالل لألعما .

ومف ثـ االنتقاؿ وأداء ميارة حائط الصد .

