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ممخص البحث العربي:
احتوى ىذا البحث عمى المقدمة وأىمیة البحث متطرؽ فیو إلى أىمیة استخداـ بعض البرامج التعمیمیة المنوعة التي تعمؿ وتساعد
باإلسراع في عممیة التعمـ وخاصة مرحمة الناشئیف لكونيا المرحمة التي ترفد المنتخبات الوطنیة بالالعبیف الذیف یمتمكوف الخبرات
والميارات والمعارؼ في مجاؿ لعبة كرة الطائرة ،أما مشكمة البحث فتجمت مف خالؿ الضعؼ في تنوع التماریف الخاصة بالبرامج
التعمیمیة المستخدمة ،وكذلؾ أف معظـ البرامج التعمیمیة تنصب نحو تعمـ الميارات وفقا لألسالیب التقمیدیة أي أنيا غیر مشوقة

بالنسبة لممتعمـ.

أما أهداف البحث فكانت :تطبیؽ تقییـ موضوعي لتماریف تخصصیة تعمیمیة لبعض الميارات اليجومیة والدفاعیة بالكرة الطائرة.
وكذلؾ التعرؼ عمى عالقة دقة األداء مع بعض الميارات اليجومیة والدفاعیة بالكرة الطائرة.

أما فروض البحث :وجود عالقة ارتباط متباینة بیف دقة األداء وبعض الميارات الدفاعیة واليجومیة بالكرة الطائرة .وكذلؾ وجود
تبایف في مستوى التقییـ الموضوعي لدقة األداء خالؿ تطبیؽ التماریف التخصصیة التعمیمیة.

وقد توصل الباحثان الى االستنتاجات والتوصيات وكانت االستنتاجات:

وجود تطور ایجابي لمتماریف الخاصة وفؽ التقییـ الموضوعي .وكذلؾ وجود عالقة ارتباط ایجابیة بیف دقة األداء وبعض

الميارات المستخدمة.
أما التوصيات:

أمكانیة اعتماد إعطاء درجات لتقییـ األداء بشكؿ مستمر لیكوف حاف از لالرتقاء بالمستوى .وكذلؾ القیاـ بدراسة مماثمة تشمؿ

عینات ومتغیرات أخرى.واعتماد طرؽ وأسالیب إضافیة تخدـ اليدؼ المطموب.
Application of specialized exercises according to the objective evaluation and
its relation to the level of performance accuracy of some skills
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Abstract:
This study contains the Introduction and the importance of research, and which it
discussed the importance of using some of the diverse educational programs that work
and help to speed up the learning process, especially budding stage being a stage that
supply the national team players who have the experience, skills and knowledge in the
field for the game of volleyball. The research problem was underscored by during the

weaknesses of the diversity of special exercises used in educational programs, as well as
most of the educational programs are focused towards learning skills according to
traditional methods ie, it is interesting for the learner.
The objectives of the research was the application of an objective evaluation of specialist
educational exercises for some offensive and defensive skills volleyball. As well as
identify the relationship of performance accuracy with some offensive and defensive skills
volleyball.
The research hypotheses:
The existence of differing correlation between performance and some of the defensive
and offensive skills, accurate volleyball relationship. As well as a discrepancy in the
objective assessment of the accuracy level of performance through the application of
specialized educational exercises.
The researchers found the conclusions and recommendations and conclusions were:
The existence of a positive development of the special exercises according to objective
evaluation. As well as the existence of a positive correlation between the performance
and the accuracy of some of the skills used relationship.

- 1المقدمة وأهمية البحث:
یبقى التطور في معظـ البمداف خصوصا في الفترة األخیرة حیث نرى ترى تعدد أو ظيور وسائؿ أو

األسالیب وتقنیات جدیدة تحاوؿ إف تجعؿ مف حیاة الریاضییف أسيؿ وأیسر ،وال یقتصر ىذا التطور عمى مجاؿ
واحد بؿ شمؿ كؿ مجاالت واف مجاؿ التربیة الریاضیة مف تمؾ المجاالت التي یط أر عمیيا التطور بشكؿ سریع

جدا ،وكؿ ذلؾ مف اجؿ الحصوؿ عمى نتائج أفضؿ وتطور اكبر في التكامؿ الریاضي المراد تطویره ویشمؿ

ىذا الجانب كؿ مف الصفات البدنیة والميارات والمتغیرات الوظیفیة أو النفسیة ..الخ .ولما ليذه المتغیرات دو ار

ميما جدا في عممیات التعمـ والتطور فیيا بشكؿ یحقؽ لنا تحقیؽ متطمبات النجاح في المستوى المطموب ،وا َّف

مفيوـ التعمـ شامؿ وواسع جدا ،الذي یعد أساس العممیة التعمیمیة  ،فال یكاد أي نمط مف أنماط السموؾ البشري

أف یخمو مف نوع ما مف التعمـ و ترتبط عممیة التعمـ أساساً بكؿ مف المثیر واالستجابة ،فالمثیر یشكؿ حدثاً
ْ
یكوف دخولو عامالً خارجیاً عمى المتعمـ ویتطمب منو حدوث رد الفعؿ واالستجابة لو وال یقتصر ذلؾ عمى سف

معیف أو مرحمة عمریة معینة.

ومف العممیات التي تأخذ دو ار متمی از في جوانب التعمـ ،إذ یجب أف نيتـ بأمر التجدد المستمر وذلؾ

مف خالؿ استخداـ الوسائؿ واألسالیب المتنوعة في عممیة التعمـ األمر الذي یجعؿ عممیة التعمـ ذات نظاـ
متغیر طبقاً لظروؼ مستوى التعمـ وذلؾ مف خالؿ استخداـ بعض البرامج التعمیمیة.

واف لعبة الكرة الطائرة تحتؿ مكانة المرموقة في نفوس عموـ الناس والسیما مف شعبیتيا كونيا تمارس

مف شرائح واسعة مف البشر عمى اختالؼ أعرافيـ وألوانيـ.وما تالقیو منافساتيا الوطنیة والدولیة مف إقباؿ

جماىیري سواء عمى مستوى األداء والمشاىدة او مف خالؿ السعي إلى تحقیؽ أفضؿ النتائج في المنافسات مف

خالؿ اإلعداد الجید والمتكامؿ لالعبیيا.

وتكمف أىمیة البحث في استخداـ بعض التماریف التعمیمیة التخصصیة یتخمميا التقییـ الموضوعیالذي یحمؿ
مواصفات تختمؼ عف السیاقات التقمیدیة مف خالؿ إعطاء الدرجة المنطقیة ألداء الالعب واليدؼ منو تحقیؽ

متطمبات االرتقاء بمستوى األداء ،وىذا البرنامج الذي یحتوي عمى مجموعة مف التماریف المتنوعة لدقة أداء

أىـ الميارات اليجومیة والدفاعیة ،الذي یعتمد عمى التقییـ الموضوعي خالؿ التعمـ ،الذي یكوف لو دور ایجابي

في التعمـ مثؿ التحفیز والمقارنة بیف المتعممیف ویزید مف المتعة والتشوؽ في عممیة التعمـ مف خالؿ حصولوُ
عمى درجات مباشرة تمكنو مف معرفة المستوى الحقیقي لوُ فضال عف التوجیو المباشر في عممیة تصحیح
األخطاء ویسيـ ىذا األسموب جعؿ المتعمـ اف یيتـ داخؿ الوحدة التعمیمیة بحیث یكوف األداء مركز عمى

التماریف الدقة المناسبة التي یحتاجيا خالؿ العمؿ الحقیقي.

1-2مشكمة البحث:

تعتمد الكثیر مف المجتمعات في كؿ دوؿ العالـ التي تنشد التقدـ والتطور مف خالؿ البحث العممي
وفي كافة المجاالت التي تحقؽ االرتقاء بمستوى الفرد مف اجؿ بموغ المستوى المطموب.

ومف خالؿ متابعة الباحث كونو احد الریاضییف السابقیف لمعبة كرة الطائرة والزاؿ مستم ار كمتابع لمعدید مف

لمبطوالت العالمیة والمحمیة وكذلؾ مف خالؿ مشاىدتو لمتدریبات الخاصة لمفرؽ الخاصة لمكرة الطائرة،الحظ

ىناؾ ضعؼ في تنوع التماریف الخاصة في البرامج التعمیمیة المستخدمة ،وكذلؾ أف معظـ البرامج التعمیمیة

تنصب نحو تعمـ الميارات وفقا لألسالیب التقمیدیة والتي تكرر باستمرار وتولد الممؿ لدى الالعبیف أي أنيا غیر

مشوقة بالنسبة لممتعمـ،وعدـ اعطاء الالعب امكانیاتو الحقیقیة خالؿ الوحدة التعمیمیة مف خالؿ الدرجة المناسبة
خالؿ أداءه الفعمي وىذا یعد ام ار ميما بمثابة الحافز في عممیة التعمـ الناجح وىذا یعد احدى التقییمات

الموضوعیة التي تسيـ في االرتقاء بالمستوى ،وقد الحظ الباحث قمة األبحاث العممیة التي تناولت البرامج لدقة
األداء في عممیة التعمیـ مف خالؿ وجود التقییـ المباشر لألداء خالؿ فترة في البرنامج التعمیمي،والذي ُیعنى

بتطبیؽ الميارات بتسمسميا وفؽ أولویاتيا الذي یساىـ في تحفیز المتعمـ ویجعمو أكثر اىتماما مف خالؿ درجات

االختبار الموضوعي المستمر مع تصحیح الخطأ الناتج خالؿ األداء لكي یتفادى الالعب األخطاء في

المحاولة األخرى أو یحسف مف مستواه في الیوـ األخر وىذا األمر یسيـ بشكؿ مباشر في تحقیؽ متطمبات
العمؿ.

وكذلؾ الحظ الباحث أیضا قمة التماریف لدقة األداء المستخدمة لمناشئیف  ،وىذا یؤدي الى تأخر إتقاف

األداء أغمب الميارات بسبب أف اغمب الوحدات تركز عمى تعمـ الميارات دوف التركیز عمى دقتيا ،ومف خالؿ

المتابعة المیدانیة مف قبؿ الباحث الحظ ىناؾ مرحمة مف الفتور وعدـ التركیز بشكؿ دقیؽ عند بعض المدربیف

خالؿ سیر العممیة التعمیمیة كوف ىذه الفئة مف الفئات الصغیرة التي مف الممكف أف یركزوا عمى جوانب الدقة
وىذه مف األخطاء الكبیرة ،باعتبار أف التعمـ في الصغر كالنقش عمى الحجر.

ومف ىذه األسباب دفعت الباحث لمقیاـ بيذه الدراسة مف اجؿ الوصوؿ لمحقائؽ التي تخص ىذا الجانب لكي
یتسنى لمعاممیف في ىذا المجاؿ العمؿ وفؽ النتائج التي یصؿ ألیيا الباحث.
 3أهداف البحث:
- 1

 -1التعرؼ عمى تاثیر التماریف التخصصیة وفؽ التقییـ موضوعي لمتطویر بعض الميارات اليجومیة
والدفاعیة بالكرة الطائرة.

- 2التعرؼ عمى عالقة التقییـ الموضوعي مع دقة األداء الميارات اليجومیة والدفاعیة بالكرة الطائرة.

 4-1فروض البحث:

 - 1وجود عالقة ارتباط متباینة بیف دقة األداء وبعض الميارات الدفاعیة واليجومیة بالكرة الطائرة.
 - 2وجود تبایف في مستوى التقییـ الموضوعي لدقة األداء خالؿ تطبیؽ التماریف التخصصیة التعمیمیة.
 5-1مجالت البحث:

 1-5-1المجال البشري :العبو ناشئي نادي النصر الریاضي لمكرة الطائرة لمموسـ .2016 -2015
 2-5-1المجال الزماني:لمفترة مف  2015 /11/2ولغایة .2016 /5/3
 3-5-1المجال المكاني:القاعة الداخمیة لنادي النصر الریاضي.

 -2الدراسات النظرية
 1-2التعمـــــم

یبقى مفيوـ التعمـ یيیمف عمى أنواع النشاط البشري كانت تقریباً حتى انو الیكاد یوجد نمط مف أنماط

السموؾ یخمو مف نوع ما مف التعمـ ،اذ یتفؽ العدید مف المختصیف في مجاالت عمـ النفس التعمیمي والتعمـ
الحركي عمى اف التعمـ ىو عممیة دخوؿ الجدید عمى حیاة اإلنساف وسموكو أو حدوث تغییر او تعدیؿ في ىذا

السموؾ والذي ینتج مف قیاـ الكائف الحي اساساً بنشاط ما یؤدي الى حدوث استجابة معینة تظير في شكؿ

التغیر او التعدیؿ في السموؾ.

ونجد مف الصعوبة تعریؼ التعمـ تعریفاً واضحاً ومحدداً یتفؽ عمیو جمیع العمماء كميـ في مجاالت عمـ

النفس والتربیة والتعمـ الحركي وقد أسيمت في خمؽ ىذه الصعوبة عوامؿ عدة منيا تنوع المواقؼ التعمیمیة ،
فیصعب وصؼ أوجو النشاط وتعدادىا إذأننا النتعمـ نوعاً واحداً مف السموؾ وانما نكتسب انماطاً كثیرة وىي
نتائج لعممیة التعمـ التي ىي عممیة فرضیة التالحظ بصورة مباشرة وانما یستدؿ عمیيا مف خالؿ نتائجيا .

()1

وعمى ىذا األساس تناوؿ العدید مف الباحثیف والمختصیف مفيوـ التعمـ إذ عرؼ بأنو " تعدیؿ أو تغییر في

السموؾ نتیجة الممارسة عمى اف یكوف ىذا التعدیؿ والتغییر ثابتاً نسبیاً والیكوف مؤقتاً ومرىوناً بظروؼ او

حاالت طارئة "

()1

()1اجالؿ عمي حسف .تأثیر المعرفة الفوریة باألداء عمى مستوى فعالیة الميارات األساسیة في الكرة الطائرة  ،مجمة بحوث التربیة الریاضیة ،مصر :جامعة
الزقازیؽ ،المجمد  ،21العدد  ،1998 ،48ص.22

()1یوسؼ قطامي ونایفة قطامي .سیكولوجیة التعمـ الصفي  ،عماف :دار الشروؽ ،2000 ،ص.12

1- 1-2التعمم الحركي
یؤدي التعمـ دو ار" ميما" لمغایة في تحدید سموؾ الكائنات الحیة المختمفة فيو یساعدىا عمى اكتساب
بعض المظاىر السموكیة كالجري والقفز والتفكیر وحؿ المشكالت بطرائؽ مختمفة ،كما یساعدىا عمى تعدیؿ

أسالیبيا السموكیة بما یحقؽ البقاء ليا واالستمرار في الحیاة.

()2

واف التعمـ الحركي یعد أحد أوجو التعمـ الذي تمعب الحركة فیو ج از" رئیسا" ،وىو عممیة تنظیـ االستجابات

الحركیة بالنسبة لمبیئة.

()3

والتعمـ الحركي عبارة عف "عممیة الحصوؿ عمى المعمومات األولیة لمحركة والتجارب األولیة لألداء وتحسینيا ثـ

تثبیتيا وتعد ىذه العممیة جزءاً مف عممیة التطور العاـ لمشخصیة ".

()4

وىو أیضا"مجموعة مف العممیات المرتبطة بالتدریب التي تقود الى تغیرات ثابتة نسبیا" في قابمیة األداء ".

()5

 2-1-2الكرة الطائرة:

تعد لعبة الكرة الطائرة مف األلعاب التي تحتاج إلى توجیو وتدریب متواصؿ وذلؾ لمجيد المبذوؿ الذي یقوـ بو
الریاضي أثناء التماریف والمنافسات والذي یتطمب منوُ اإلعداد المتكامؿ بدنیاً ومياریاً وذىنیا مف اجؿ رفع
المقدرة الوظیفیة ألجيزة الجسـ الداخمیة والخارجیة ورفع مستوى األداء المياري واالستفادة الكاممة مف خالؿ
التوجیو الدقیؽ .واف ىذه لعبة مف األلعاب التي تحتاج إلى ميارات فنیة مختمفة سریعة تتطمب مف الالعب

االنتقاؿ مف الوضع الدفاعي إلى الوضع اليجومي وذلؾ الرتباطيما ارتباطا وثیقا مع بعضيما وىذا یتطمب

الدقة في األداء المتكامؿ ابتدأً مف عممیة استقباؿ اإلرساؿ ،والتي یجب إف یكوف فیيا اإلعداد متكامؿ في جمیع
االتجاىات ،ولعبة كرة الطائرة قد حظیت باالنتشار والتقدـ السریع وذلؾ لتعدد المزایا في ىذه المعبة إذ إنيا مف

األلعاب المناسبة لكؿ مرحمة سنیة إضافة إلى المتعة في ممارستيا ومف األلعاب الجماعیة التي تمارس مف كال

الجنسیف وىي مف األلعاب القمیمة التكالیؼ

(1

) .إضافة إلى ذلؾ تعد مف األلعاب العالجیة التي تعمؿ عمى

عالج االنحناء الظيري الناتج مف جراء الجموس الغیر سمیـ

( .)2ونتیجة لما سبؽ ذكره یمكف اعتبار ىذه

األسباب ذات الدور الفعاؿ واألساسي في سرعة انتشار ىذه المعبة وتقدميا عمى الصعیدیف العالمي والعربي .إف
الفوز بالكرة الطائرة یبنى عمى سمسمة مف االداءات التي یؤدیيا الفریؽ مف اجؿ بناء ىجػػوـ ناجح وتحقیقو

نقطو ،لذلؾ فأف دقة واتقاف ونجاح استقباؿ الكرة یعتمد عمیو اإلعداد الناجح ،إف إیصاؿ الكرة بزاویة وسرعة
جیدیف وفي المكاف المناسب بالنسبة لالعب المعد یعطیو فرصة ألداء تشكیالت اكبر ویساعده عمى بناء
()2عمي مصطفى طو .نظریة الدوائر المغمقة في التعمـ الحركي،ط،1القاىرة :دار الفكر العربي،1999 ،ص.25
()3عمىمصطفىطو .الكرة الطائرة ،تاریخ-تعمیـ-تدریب،تحمیؿ،قانوف ،القاىرة:دار الفكر العربي،1999،ص.40
()4

محمد عثماف .التعمـ الحركي والتدریب الریاضي ،الكویت:دار العمـ ،1987ص.125

( )5وجیو محجوب :موسوعة عمـ الحركة.التعمـ وجدولة التدریب ،بغداد ،مكتب العادؿ لمطباعة الفنیة.2000 ،
( )1زینب فيمي (وآخروف) الكرة الطائرة بیف النظریة والتطبیؽ،القاىرة ،المعارؼ لمطباعة والنشر، ، 1999،ص.41
( )2عصاـ عبد الخالؽ :التدریب المبكر لمكرة الطائرة :اإلسكندریة ،دار الجامعة لمنشر والتوزیع ،2003،ص .37

تكتیكي اكبر ،عمى عكس إیصاؿ الكرة في مكاف أو زاویة أو سرعة غیر مناسبة یجعمو مضط اًر إلى لعب

التشكیؿ الذي تفرضو عمیو وضعیة الكرة وتجعؿ الجممة التكتیكیة في أضیؽ أشكاليا ..لذلؾ فاف فوز الفریؽ أو

خسارتو یتوقؼ عمى نجاح االستقباؿ ( (،)3لذلؾ حرصت الفرؽ المتقدمة في مجاؿ ىذه المعبة عمى إعداد

العبیف في مراحؿ عمریو صغیرة ،إضافة إلى التركیز عمى ىذه الميارة وىذا ما عكستو مباریات الفرؽ العالمیة،

حیث لـ تسجؿ أیة أخطاء مباشرة في ميارة استقباؿ اإلرساؿ ،وتمتاز ميارة استقباؿ اإلرساؿ بحاجتيا إلى

سرعة رد الفعؿ السریع والتوازف فضالً عف قابمیة الالعب عمى التركیز.

3-1 -2المهارات األساسية بالكرة الطائرة :

الميارات األساسیة ضروریة لرفع مستوى الفریؽ فيي سمـ االرتقاء نحو اإلجادة والتفوؽ ویجب عمى أي العب

أف یمـ بالميارات األساسیةإذ التوجد مف الميارات مف ىي أىـ مف األخرى ،فيي الحركات التي ینبغي عمى
الالعب تنفیذىا وعمى وفؽ الظروؼ التي تتطمبيا لعبة الكرة الطائرة لغرض الوصوؿ الى النتائج االیجابیة

واالقتصاد بالمجيود وتأخر حالة التعب.

()4

أما ( عقیؿ الكاتب واخروف) فقد عرفوىا" عمى أساس أنيا جمیع الحركات التي تؤدي بأسموب ىادؼ

واقتصادي لموصوؿ إلى مستوى ریاضي عاؿ مع مراعاة قانوف تمؾ المعبة".

()5

ویرى الباحث بأف الكرة الطائرة تزخر بالميارات األساسیة التي ال نستطیع أف نفصؿ الميارة عف األخرى

حیث تعتبر مكممة لبعضيا والتي عمى الالعب أف یراعي تعمميا بدقة لموصؿ إلى أفضؿ إنجاز ،والشكؿ ( )1
یوضح الميارات األساسیة بالكرة الطائرة .

شكل ()1يوضح المهارات األساسية في لعبة الكرة الطائرة
"وتشمؿ ميارات لعبة الكرة الطائرة عمى ما یمي"

()1

 - 1ميارة اإلرساؿ.

 - 2ميارة استقباؿ اإلرساؿ.
 - 3ميارة اإلعداد.

(2)3مصدر سبؽ ذكره – 1999 ،ص.93
()4
()5

سعد حماد الجمیمي:الكرة الطائرة ،تعمیـ وتدریب وتحكیـ ،ط ،1طرابمس ،منشورات السابع مف ابریؿ ،1997 ،ص.30-29
عقیؿ عبد اهلل الكاتب وآخروف :التكنیؾ والتكتیؾ الفردي بالكرة الطائرة ،بغداد ،مطبعة الجامعة  ،1979 ،ص.14

1()International volley ball Federation, coaches manual, Lausanne, (ch) 1989 ,1 1), p149.

 - 4ميارة الضرب الساحؽ.
 - 5ميارة حائط الصد.

 - 6ميارة الدفاع عف الممعب.

 -3منهج البحث واجراءاته الميدانية:

 1-3منهج البحث:إف اختیار المنيج الصحیح الذي یعتمد أساساً عمى طبیعة المشكمة المراد حميا واألىداؼ

المراد التوصؿ إلیيا وصوالً إلى الحموؿ الدقیقة والموضوعیة لمدراسة ،فالمنيج ىو الطریؽ المؤدي إلى الكشؼ

عف الحقیقة في العموـ ..والوصوؿ إلى نتیجة معینة( ( ،)2لذا استخدـ الباحث المنيج التجریبي بأسموب المجامیع

المتكافئة وذلؾ لمالئمتو في حؿ مشكمة البحث.

2-3مجتمع البحث وعينة :اف أسالیب وطرائؽ اختیار عینة البحث كثیرة ومتعددة ،ولكف ىناؾ أمو اًر مف
الواجب مراعاتيا عند اختیار عینة البحث ،إذ یجب أف تمثؿ العینة المختارة مجتمع األصؿ تمثیالً صادقاً

وحقیقیاً حتى یتسنى لمباحث تعمیـ نتائج بحثو فیما بعد عمى المجتمع ،إذ یشیر كؿ مف "جابر عبد الحمید

واحمد خیري كاظـ" إلى انو "یجب عمى الباحث أف یحاوؿ الحصوؿ عمى عینة تمثؿ المجتمع األصؿ تمثیالً

حقیقیاً "(( ،)1ولتحدید مجتمع البحث األصمي اختار الباحث مجتمع البحث األصمي ىـ ناشئي نادي (النصر)

الریاضي والبالغ عددىـ ( )20العبا اختارهُ الباحث كعینة لمبحث ،واستخدـ الباحث الوسائؿ اإلحصائیة مف
)1وبعدىا تـ تقسیـ العینة الى
اجؿ معرفة حسف تطابؽ العینة تحت منحنى كاوس كما مبیف في جدوؿ (
المعد مف قبؿ المدرب أما المجموعة الثانیة
مجموعتیف متساویتیف األولى مجموعة الضابطة تقوـ بأداء المنياج ُ
تستخدـ البرنامج الخاص بدقة أداء الذي تـ إعداده وقد شكمت نسبت العینة (  )%100وقد أجرى الباحث
التكافؤ لكال المجمعتیف في بعض المتغیرات المياریة كما مبیف في جدوؿ(.)1

جدول()1

يبين تجانس العينة عمى وفق المتغيرات البحث
المعالجات اإلحصائية
المتغيرات
الطول

وحدة القياس

س
َس

ع

الوسيط

سم

152

1.73

153

()2عبد الرحمف بدوي  :مناىج البحث العممي ،ط ،4الكویت ،وكالة المطبوعات ،1977 ،ص.5
( )1جابر عبد الحمید واحمد خیري كاظـ  :مناىج البحث في التربیة وعمـ النفس ،القاىرة ،مطبعة دار التألیؼ  ،1973 ،ص.230

معامل

االلتواء
1.73-

الوزن

كغم

44.2

0.92

44.1

0.23

العمر التدريبي

شهر

12.4

0.66

12.1

1.36

وبعد حساب معامؿ االلتواء لممتغیرات المدروسة یبیف جدوؿ (  )1مقدار تجانس في متغیرات البحث وقد

تبیف أنأفراد عینة البحث توزعت توزیعا اقرب الى الطبیعي مف خالؿ درجة معامؿ االلتواء التي ظيرت بیف
( )3+وبذلؾ تأكد الباحث مف التجانس عینة البحث.

 - 3واألجهزة واألدوات المستعممة :ومف أجؿ إتماـ البحث وحؿ مشكمتو استعاف الباحث ببعض الوسائؿ
واألدوات لتحقیؽ أىداؼ بحثو والتي تعني الوسائؿ التي یستطیع مف خالليا الباحث حؿ مشكمتو وتحقیؽ

أىدافو.

 استمارات استبیاف الستطالع أراء الخبراء والمختصیف . المصادر والمراجع العربیة واألجنبیة -استمارة جمع البیانات.

 -جياز لقیاس الطوؿ والوزف

 كرات طائرة قانونیة عدد ( .) 5صافرة عدد (.)2 -جياز كمبیوتر.

 4إجراءات البحث:
- 3

 1-4-3تحديد أهم المهارات بالكرة الطائرة قيد البحث  :مف أجؿ تحدید واختیار أىـ الميارات األساسیة
بالكرة الطائرة قاـ الباحث بعممیة مسح ومراجعة دقیقة لمحتوى العدید مف المؤلفات والدراسات العممیة في مجاؿ
الكرة الطائرة ولغرض اختیار الميارات األساسیة بالكرة الطائرة ،مف خالؿ عرض مجموعة ميارات الى الخبراء

والمختصیف (*)في مجاالت التعمـ الحركي واالختبار والقیاس والكرة الطائرة ،وذلؾ عف طریؽ إجابة عمى كؿ

ميارة مرشحة وابداء أي مالحظة یراىا الخبیر أو المختص ضروریة وميمة ،وبعد جمع االستمارات وتفریغ

البیانات عف طریؽ الجدوؿ (  )2الذي یبیف األىمیة نسب الميارات التي تـ حصوؿ عمیيا ،وقد تـ اعتماد أىـ
الميارات التي حصمت عمى نسبة مئویة ( )%83فأعمى.

جدول () 2

يبين النسبة المئوية الختيار أهم المهارات األساسية بكرة الطائرة
ت

المهارات

أهمية المتغيرات والنسبة المئوية

(*)*أ .میثاؽ غازي :اختبارات وقیاس الكرة الطائرة  ،كمیة التربیة البدنیة وعموـ الریاضة ،جامعة ذي قار.

بیومیكانیؾ الكرة الطائرة ،كمیة التربیة البدنیة وعموـ الریاضة ،جامعة ذي قار.
*أ.ـ .د حیدر شمخي جبار :ا
*أ.ـ.دقسور عبد الحمید :بایومیكانیكالكرة الطائرة ،كمیة التربیة البدنیة وعموـ الریاضة ،جامعة البصرة.
*أ.ـ.دباسـ سامي :تعمـ كرة الطائرة  ،كمیة التربیة البدنیة وعموـ الریاضة ،جامعة ذي قار.
* ـ.دفراس كسوب :تعمـ حركي الكرة الطائرة ،كمیة التربیة البدنیة وعموـ الریاضة ،جامعة الكوفو.

المهارات

المرشحة

عدد الخبراء

النسبة

المئوية

2

إرساؿ مواجية أمامي

6

%50

X

3

إرساؿ الجانبي

7

%58

X

4

اإلرسال من أعمــى

7

%58

X

5

إرساؿ مف أعمى مواجو تنس

11

%91



إرساؿ مف أعمى تموجي

7

%58

X

إرساؿ مف أعمى ساحؽ بالوثب

6

%50

X

االعداد العالي

9

%75

X

االعداد الخمفي

5

%41

X

االعداد ( المتر ) الخمفي

6

%50

X

11

االعداد ( المتر ) االمامي

7

%58

X

12

االعداد السریع

1

%8

X

13

االعداد بالقطع

2

%16

X

14

الضرب اليجومي السریع( القطري -المستقیـ)

4

%33

X

15

الضرب اليجومي(متر امامي)

2

%16

X

16

الضرب العالي القطري

10

%83



17

استقباؿ اإلرساؿ بالذراعیف مف األسفؿ

10

%100



18

استقباؿ اإلرساؿ بالذراعیف مف األعمى

6

%50

X

19

استقباؿ اإلرساؿ األمامي بالسقوط(الدایؼ)

2

%16

X

20

استقباؿ الجانبي مف الدحرجة (بید واحدة )

3

%25

X

21

حائط صد بالعبیف (.زوجي)

2

%16

X

22

حائط صد بثالثة العبیف (.جماعي)

1

%8

X

23

الدفاع عف الممعب بالیدیف

10

%83



24

الدفاع عف الممعب بید واحدة مف لوقوؼ

6

%50

X

25

الدفاع عف الممعب بید واحدة بالسقوط الجانبي

2

%16

X

6
7
8
9
10

المهارات الهجومية والدفاعية

1

اإلرساؿ مف أسػػفؿ

7

%58

X

26

الدفاع عف الممعب بالیدیف أو بیدواحدة بالسقوط

15

%41

X

27

الدفاع عف الممعب بالطیراف الغاطس والزحؼ

62

%50

X

اوال :القياسات:

2-4-3القياسات واالختبارات المستخدمة:

معدة ليذا
 -1قياس الطول :تـ قیاس الطوؿ لعینة البحث بواسطة مسطرة مدرجة مقسمة بالسنتیمترات ُ
الغرض ،فعند القیاس یقؼ المختبر عمى قاعدة القیاس بحیث تكوف المسطرة خمؼ ظير المختبر ،وبدوف
ارتداء الحذاء لتأشیر الطوؿ بالدقة المطموبة ثـ تدویف الطوؿ لمریاضي بالسنتمتر.

 -2قياس الوزن :تـ قیاس الوزف لعینة البحث بواسطة جياز المیزاف الطبي ،إذ یقوـ الریاضي بالصعود فوؽ
المیزاف بدوف ارتداء الحذاء ،ثـ قراءة الوزف بالكیموغراـ.

 - 4العمر التدريبي:اعتمد الباحث الفترة الزمنیة بالشير بكي یكوف مقدار احتسابيا بدقة وحسب ما مسجؿ في
سجالت النادي لكؿ أفراد عینة البحث وتـ اعتمادىا.

ثانيا -االختبارات:

أ -اختبار دقة اإلرسال ( التنس)

()1

:

الغرض من االختبار :قیاس دقة اإلرساؿ التنس.

أدوات االختبار :األدوات  :ممعب كرة طائرة ،خمس كرات طائرة ،شریط الصؽ.

طريقة األداء :یقؼ المختبر في مكاف اإلرساؿ المحدد ویقوـ بإرساؿ الكرة مواجو أمامیاً وما یسمى اإلرساؿ
بالتنس الى أي منطقة مف مناطؽ الممعب.

حساب الدرجات :لكؿ العب(خمس) محاوالت.
* -في حالة لمس الكرة لمشبكة ووصوليا لنصؼ الممعب المخطط ،أو وخروجيا لمخارج تحسب محاولة لالعب (مف ضمف
المحاوالت الخمس) وال یحسب ليا نقاط.

* -یأخذ المختبر درجة المربع الذي تقع فیو الكرة.

3
4

2

1
3

شكل(  ) 2يبين دقة اإلرسال التنسي
()1

ب -اختبار دقة الضرب الهجومي ( العالي)

:

( )1عمي مصطفى طو :الكرة الطائرة تعمیـ –تحمیؿ -تدریب -قانوف  ،القاىرة،دار الفكر العربي،1999 ،ص.178

- 1نموذج اختبار قياس دقة مهارة الضرب العالي.

الغرض من االختبار :قیاس الضرب العالي القطري.

أدوات االختبار:ممعب كرة طائرة،خمسة كرات طائرة،قائماف وحبؿ،شریط الصؽ،شریط قیاس.

طريقة األداء :یقؼ المختبرفي مكاف الضرب العالي في مركز( )4ویقؼ المدرس في الربع الجانب في مركز

()2ویقوـ بتمریر الكرةالى الالعب في منطقة الضرب العالي یقوـ الالعب بضرب الكرة مباشرة باتجاه أي مف
المناطؽ المحددة حسب استطاعة الالعب.

حساب الدرجات:

* -تحسب ثالث محاوالت لالعب مجموع درجات االختبار( )15درجة.
* -تعطى ( )5درجات في المثمث) (Aعند أداء المحاولة الناجحة.
* -تعطى ( )4درجات المثمث) (Bعند أداء المحاولة الناجحة.

* -تعطى ( )3درجات في المثمث) (cعند أداء المحاولة الناجحة.
* -تعطى ( )2درجات في المثمث) (Eعند أداء المحاولة الناجحة.
* -تعطى ( )1درجات في المثمث) (Dعند أداء المحاولة الناجحة.

D

B C E

1

4 3

2

A

5

شكل (  ) 2بين الضرب العالي القطري

- 2اختبارات دقة أداء المهارات الدفاعية

()1

:

أ -دقة استقبال اإلرسال بالذراعين من األسفل.

* -اسم االختبار :دقة استقباؿ اإلرساؿ مف أسفؿ.

* -غرض االختبار :قیاس دقة استقباؿ اإلرساؿ بالدیف مف أسفؿ.

*-أدوات االختبار:ممعب كرة طائرة،خمس كرات طائرة،شریط الصؽ ،ورقة وقمـ.

* -طريقة األداء:

(1)Renniclidor. Developing skills volleyball, USA, Feb. March, 1995, p45.
()1

عامر جبار السعدي :ميارة استقباؿ اإلرساؿ وأثرىا في النيج اليجومي ،رسالة ماجستیر،جامعة بغداد ،كمیة التربیة الریاضیة ،1988 ،ص. 63

یقؼ المختبر في المكاف المناسب في مركز( )6وینتظر الكرة المرسمة مف الفریؽ المنافس ویقوـ باستقباؿ الكرة
بالذراعیف مف أسفؿ ویحاوؿ قدر المستطاع إیصاؿ الكرة الى الالعب المعد في مركز(

منطقة )(Aأو في مركز( )2نحو منطقة( )Bویعطى لالعب عشرة محاوالت.

 )3مباشرة نحوتجاه

* -حساب الدرجات:

* -تحسب ثالث محاوالت لالعب مجموع درجات االختبار( )15درجة.
* -تعطى ( )5درجات لمنطقة) (Aعند أداء المحاولة الناجحة.
* -تعطى ( )2درجات لمنطقة) (Bعند أداء المحاولة الناجحة.
B
A

شكل(  ) 3يبين دقة استقبال اإلرسال باليدين من أسفل

ب -اختبار دفاع عن الممعب باليدين من الحركة

()1

* -اسم االختبار :دقة استقباؿ اإلرساؿ مف أسفؿ.

:

* -غرض االختبار :قیاس دقة استقباؿ اإلرساؿ بالدیف مف أسفؿ.

*-أدوات االختبار:ممعب كرة طائرة،خمس كرات طائرة،شریط الصؽ.

* -طريقة األداء:یقؼ المختبرفي المكاف المناسب في مركز()6وینتظر الكرة المرسمة مف الفریؽ المنافس ویقوـ
باستقباؿ الكرة بالذراعیف مف أسفؿ ویحاوؿ قدر المستطاع إیصاؿ الكرة الى الالعب المعد في مركز(  )3مباشرة
تجاه منطقة) (Aاو في مركز( )2نحو منطقة( )Bاو مركز( )1في منقطة ( )Cویعطى لالعب خمس محاوالت.

* -حساب الدرجات:

* -تحسب خمس محاوالت لالعب مجموع درجات االختبار( )25درجة.
* -تعطى ( )5درجات لمنطقة) (Aعند أداء المحاولة الناجحة.
* -تعطى ( )2درجات لمنطقة) (Bعند أداء المحاولة الناجحة.
* -تعطى ( )1درجات لمنطقة) (Bعند أداء المحاولة الناجحة.
C
A
(1) Tanaka H: changes on the concentrations of Na+, K+, Cl - in secretion from the skin during progressive increase in
exercise intensity in volleyball plier. Eur. J. Appl. physiol. 64 (6), 1992, P: 557.

B

شكل(  ) 4يبين دقة استقبال اإلرسال باليدين من أسفل

3-4-4التجربة الرئيسية:

بدأت التجربة الرئیسة في یوـ السبت الموافؽ

،2015/1/20مف خالؿ إعطاء مجموعة مف التماریف

التخصصیة وفقا لمتقییـ الموضوعي مف خالؿ إعطاء الدرجة المناسبة ألداء الالعب لكي یتـ التعرؼ عمى
مستواه الحقیقي ومف الممكف تالفي األخطاءأف وجدت أو تطویر أداءىإذ كاف بمستوى جید باعتبار أف

الدرجة التي أعطیت لو بمثابة الحافز ،وتـ تطبیؽ التمارینالتي تحتوي عمى درجات عند تطبیقيا في القسـ
الرئیسي والتقییـ یعطى في نيایة الوحدة التعمیمیة ،وكاف عدد الوحداتأربع وعشریف وحدة كانت حصة كؿ
ميارة مف الميارات المستخدمة ست وحدات تـ استخداميا بشكؿ متداخؿ كما مبیف في الوحدات

التعمیمیةنفّذت الوحدات التعمیمیة بواقع (  )3وحدات تعمیمیة في األسبوع ،زمف كؿ وحدة تعمیمیة ( )1,30
ُ
دقیقة ،وحرص الباحث عمى تقییـ الموضوعي مف خالؿ إعطاء درجات التي یتـ احتسابيا مف التمریف
المستخدـ الذي یعنى بو الالعبیف خالؿ تطبیؽ األداء في الوحدة التعمیمیة كما في الممحؽ (

لمتقییـ الموضوعي مجموعة مف األىداؼ منيا-:

 ،)1ویكوف

 - 1معرفة مقدار أداء مستوى الدقة لدى الالعبیف.

 - 2یعد تحفیز المباشر لالعب مف خالؿ معرفة نتیجتو المباشرة.

 - 3تعد ىذه الخطوة ىي أحدى الطرؽ لممقارنة الذاتیة بیف الالعبیف.
 - 4تطور وتحسف األداء مف خالؿ إعطاء الدرجات وتصحیح األخطاء.

 - 5تعد أحدى الوسائؿ التي تساعد الفرد عمى التصور العقمي خارج الوحدة التعمیمیة .
 - 6تسيـ بشكؿ فعاؿ في التفكیر بشكؿ مباشر وغیر مباشر في كیفیة تطویر وبموغ المستوى المطموب.
4-4-3الوسائل اإلحصائية:
استخدـ الباحث مجموعة مف وسائؿ إحصائیة في التوصؿ إلى معالجة نتائج بحثو مف خالؿ استخداـ
الحقیبة اإلحصائیة ( )SPSSاإلصدار ()20تـ استخداـ الوسائؿ اإلحصائیة التالیة

()1

 -1الوسط الحسابي.

( )1جولي باالنت :التحمیؿ اإلحصائي باستخداـ برنامج ،spssترجمة خالد العامري ،ط :1القاىرة،دار الفاروؽ ،2006 ،ص.56

 -2االنحراؼ المعیاري.
- 3معامؿ االرتباط البسیط .

 -4عرض وتحميل مناقشة نتائج البحث:

 1-4عرض وتحميل ومناقشة نتائج االختبارات التقييمية.

جدول ( ) 2

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارات التقييمية خالال لبرنامج التعميمي لممجموعة
التجريبية في أهم المهارات الهجومية بالكرة الطائرة

الوسائل اإلحصائية

االختبار التقييمي
األول

االختبار التقييمي

االختبار التقييمي
الثالث

الثاني

االختبار

التقييمي الرابع

المتغيرات

س
َس

±ع

س
َس

±ع

س
َس

±ع

س
َس

±ع

دقة إرسال مواجه تنس

7.20

1.19

7.70

1.31

9.95

0.75

10.55

0.94

3.00

0.69

3.80

0.78

3.81

0.76

6.15

0.93

دقة الضرب العالي(القطري)

جدول ( ) 3يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارات التقييمية خالل البرنامج التعميمي
لممجموعة التجريبية في أهم المهارات الدفاعية بالكرة الطائرة

الوسائل اإلحصائية
المتغيرات

االختبار التقييمي
االول

س
َس

±ع

االختبار التقييمي
الثاني

س
َس

±ع

االختبار التقييمي
الثالث

س
َس

±ع

االختبار

التقييمي الرابع
س
َس

±ع

دقة استقبال اإلرسال بالذراعين
من األسفل

دقة الدفاع عن الممعب باليدين

6.00

1.16

7.70

0.92

8.45

0.83

10.0

0.75

11.30

1.26

11.55

1.09

12.60

1.08

14.45

1.05

 3-4عرض نتائج مصفوفة االرتباط لمدقة األداء مع المتغيرات المدروسة:

جدول ( ) 4نتائج مصفوفة االرتباط لمدقة االداء مع المتغيرات المدروسة
Correlations Pearson

دفاع

استقبال

الضرب العالي

اإلرسال

الدقة

*0.61

*0.65

0.51

**0.88

1

0.05

0.04

0.07

0.02

Variables
Correlation
)Sig. (2-tailed

18

18

18

18

18

N

*0.61

*0.65

0.51

1

**.880

Correlation

0.05

0.46

0.07

0.02

)Sig. (2-tailed

18

18

18

18

18

N

*0.61

*0.65

1

**0.88

0.51

Correlation

0.05

0.46

0.02

0.07

)Sig. (2-tailed

18

18

18

18

18

N

*0.61

1

0.51

**0.88

*0.65

Correlation

0.07

0.02

0.04

)Sig. (2-tailed

18

18

18

18

18

N

1

*0.65

0.51

**0.88

*0.61

Correlation

0.04

0.07

.020

0.05

)Sig. (2-tailed

18

18

18

18

N

0.05

18

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

الدقة

اإلرسال

الضرب العالي

استقبال

دفاع

 2-4مناقشة نتائج عالقة تطبيق تمارين بدقة األداء لدى أفراد عينة البحث:
یبیف جدوؿ (  )3-2االختبارات التقییمیة التي رافقت البرنامج التعمیمي حیث كانت ليذه العممیة الموضوعیة
األثر البالغ في تطور المستوى مف خالؿ إعطاء الدرجة الحقیقیة لالعب بعد فترة مف عممیة التعمـ ،والتي كانت

تعمؿ عمى تشخیص نقاط القوة والضعؼ عند أداء الالعب.

وبما أف الدقة إحدى العممیات النيائیة لألداء والتي تتصؼ بالموضوعیة المباشرة مف خالؿ التقییـ وفؽ المناطؽ

التي یحصؿ عمیيا المختبر لكؿ منطقة درجة ليا تتـ خالؿ سیر أداء الالعب ،ىذا األمر جعؿ معظـ الالعبیف
یشاىدوف درجاتيـ الحقیقیة أثناء عممیة التقییـ التي ال تحمؿ إال الحقیقة العممیة ،ىذا األمر ساىـ في تطویر

كؿ المستویات سواء كانت ضعیفة أـ جیدة  ،فالالعب الجید الذي حصؿ عمى درجات تقییمیة جیدة كاف لو

الحافز في االرتقاء بمستواه األدائي أكثر ،أما الالعب الذي حصؿ عمى درجات قمیمة یبدأ بمحاولة بتصحیح

أخطائو سواء بتوجو المدرب أو یقوـ ىو بذاتو بالسؤاؿ مع أقرانو كیؼ یتـ أداء الصحیح بؿ تتعدى الى مرحمة

أیضا ميمة ىو یقوـ بعد انتياء التماریف خارج الوحدة التعمیمیة بالبحث مف خالؿ وسائؿ العرض التمفاز او

االنترنیت بمشاىدة كؿ تفاصیؿ الميارة المراد تعمميا بأجزائيا ،وبالتالي یبدأ بالتصور الذىني لمحركة وىذه كميا
أمورأدت الى تطور دقة األداء.

وكذلؾ مف األمور الميمة في ىذا الصدد حیث اف التقییـ ىو عممیة تشخیص وبما انو موضوعي إذف ،یعني

إعطاء الدرجات لالعب ىي بمثابة تحدید نقاط الضعؼ أیف تكمف وبالتالي سوؼ یكوف العمؿ خالؿ تصحیح
ىذه النقاط التي تكمف فیيا األخطاء التي حصمت خالؿ األداء.

ولمتقییـ فائدة أخرى یراىا الباحث ساىمت في تحسف المستوى وىي مف خالؿ التقییـ انبثقت روح المنافسة بیف

الالعبیف في ىذه المجموعة في الحصوؿ عمى درجات أعمى مف خالؿ التك اررات والتصحیح بشكؿ أفضؿ.
ومف المالحظ كاف اثر تطبیؽ التماریف الخاصة والمتنوعة لو أىمیة بدقة األداء ولكف بنسب متفاوتة،

حیثأظيرت نتائج عالقة االرتباط تبایف في مستوى االرتباط بیف الميارات المستخدمة قید البحث كما مبیف في
جدوؿ( )4ویرى الباحث اف الميارات التي یكوف أدائياأسيؿ مف غیرىا وال تكوف معقدة في أدائيا مثؿ اإلرساؿ
او االستقباؿ كانت ایجابیة العالقة وأظيرت نتائج بعض الميارات التي تتطمب أداء فیو تركیز أعمى مف غیره

ارتباطا اقؿ مستوى وىذا األمر طبیعي ألنيا مف الميارات الصعبة ،بینما جاءت العالقة لمتغیر ميارة العالي
غیر معنویة وأیضا یعد ىذا األمر مف األمور التمقائیة واالعتیادیة الف ىذه الميارة تعد مف أصعب الميارات

أداء وتتطمب إمكانیات عالیة المستوى لكي یتـ تحقیؽ الدقة في أدائيا.

والجدیر بالذكر اف حصولنا عمى مثؿ ىذه العالقة االیجابیة لـ یكف ولید الصدفة حیث كاف لتطبیؽ مجموعة

مختمفة مف تماریف التي ساعدت في تطویر دقة األداء ،وباإلضافة الى ذلؾ كاف لمتقییـ دو ار بار از في عممیة

التطور الذي ساعد في تحفیز الالعبیف باعتباره احد مقومات التشویؽ واإلثارة ،وأدى التقییـ عمى زیادة تركیز

الالعب الذي لدیة أخطاء مف خالؿ السؤاؿ والمشاىدة العینیة لألداءاألمثؿ والعمؿ عمى تصحیح أخطائو ،وىو

كاف حاف از لالعب ذواألداء الجید مف خالؿ حصولو عمى درجة عالیة فكاف یسعى الى االرتقاء بمستواه الى
األكثر.

 -5االستنتاجات والتوصيات:
 1-5االستنتاجات:

ا -وجود تطور ایجابي لتماریف الخاصة وفؽ التقییـ الموضوعي.

ب -وجود عالقة ارتباط ایجابیة بیف دقة األداء وبعض الميارات المستخدمة.
ت -عدـ وجود ارتباط لدقة األداء بميارة الضرب العالي لدى أفراد عینة البحث.

 2التوصيات:
- 5

ا -اعتماد إعطاء درجات لتقییـ األداء بشكؿ مستمر لیكوف حاف از لالرتقاء بالمستوى.

ب -القیاـ بدراسة مماثمة تشمؿ عینات ومتغیرات أخرى.
ت-اعتماد طرؽ وأسالیبإضافیة تخدـ اليدؼ المطموب.
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