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ملخص البحث
تطرق الباحث في الباا االول علا دقاة ااداء المرااروا والالو لعاب دوراز باار از
فااي تحقيااق أفلاال النتااائلا م ا

ااالل كسااب النقاااط والزااو بالمبار اااتا ممااا سااتل م

سااتخدام مساااهمة بعااض القاادرات الحركيااة فااي دقااة أداء االرسااال الساااحق ل اار
عطاء مؤشر واضح ودقياق للمادربي والمختناي

فاي مااال الكارة الطاائرةا فلاالز

ع تحد د مشكلة البحث في وجود ضعف في دقة أداء االرسال السااحق كنتيااة لعادم
هتمااام ا لااب الماادربي بالكميااة التااي تساارد فيرااا القاادرات الحركيااة فااي دقااة ااداء
المرارو لالعبي الكرة الطائرةا وكان اهد أهداف البحث:
 التعرف لا مسااهمة بعاض القادرات الحركياة فاي دقاة أداء االرساال السااحقلالعبي المنتخب الوطني العراقي (للرجال) بالكرة الطائرة
واشااتمل البااا النااا ي عل ا مزاااهيد القاادرات الحركيااة وأهميترااا فااي ماااال الكاارة
الطائرةا فلالز ع مزروم مرارة االرسال السااحقا ضاافة الا الدراساات المشاابرة.
اماا البااا النالاث فتلاام

الماانرل الوبازي ب ساالو الدراساات اارتباطيااة لمالئمترااا

طبيعااااة مشااااكلة البحااااث فلااااال عاااا التاربااااة االسااااتطالعيةا والتاربااااة الرئيساااايةا
والمعالاااات اصحنااائية المالئمااة للبحااث وكا ااح عينااة البحااث م ا المنتخااب الااوطني
العراقي للكارة الطاائرة .اماا الباا الرابا اظرارت النتاائل هناا ضاعف فاي ارتباطاات
المراااارة بالقااادرات الحركياااة لاااد عيناااة البحاااث واساااتخرجح عااا طر اااق ااوسااااط
الحسابيةا واص حرافات المعيار ةا واصرتباطات و سبة المساهمةا في الباا الخاام
استنتل الباحثا هنا ضعف واضح فاي دقاة أداء مراارة اصرساال السااحق ونلا ما
الل مستو النتائل التي حنلح عليرا عينة البحاث فاي اال تباارات المرار اة .وفاي

ساابة مساااهمة دقااة أداء مرااارة اصرسااال الساااحق بالقاادرات الحركيااة قيااد البحااثا
واوب ا الباحااث بالت كيااد واالهتمااام بتاادر ب مرااارة االرسااال الساااحق ودقااة أدائرااا
لالعبي الكرة الطائرة وعل ا تالف مستو اترد وفئاترد لما لراا ما أهمياة فاي كساب
قاااط المباااراةا وضاارورة الت كيااد واالهتمااام بتاادر ب القاادرات الحركيااة لالعبااي الكاارة
الطائرة وعل ا تالف مستو اترد وفئاترد لما لرا ما دور فعاال وماؤفر فاي دقاة أداء
.المرارة أفناء التدر ب أو المنافسة
Abstract
The contribution of some motor skills in the accuracy of the
transmission performance of the overwhelming volleyball
players
Turning a researcher at the first door on the forefront of
research and its importance as addressed the accuracy of
performance skills, which plays a prominent role in achieving
the best results, by earning points and winning games, as a
result of the evolution of the game great in terms of technical
and tactical increased requirements and motor skills, which
necessitated the use of the best and most scientific to identify
the contribution of some motor skills in the accuracy of the
transmission performance crushing trainers and specialists in
the field of volleyball, and benefit from the results of scientific
research to develop a training curriculum in order to
contribute to the progress of the game and advancement, as

well as identifying the research problem, which manifested
itself in a weakness in the accuracy transmission performance
as a result of the overwhelming lack of interest in most of the
coaches that contribute to the quantity of motor skills in the
accuracy of the performance skills of volleyball players, - To
identify the contribution of some motor skills in the accuracy of
the transmission performance And included the second door on
the concepts of motor skills and their importance in the field of
volleyball, as well as the concept of skill transmission
overwhelming, in addition to similar studies. In Part III the
researcher used the descriptive method in a manner to
suitability studies relational nature of the research problem as
well as the exploratory experience, and experience the major
processors and appropriate statistical research and the
research sample of the Iraqi national team for volleyball. Part
IV results showed there is weakness in the links to the skill
capacity motor with the sample and extracted by circles Tawfiq
specimen multiple linear regression, and estimates of reducing
fixed goal. In Part V concludes the researcher, there is a clear
weakness in the accuracy of performance skill transmission
sweeping through the level of results obtained by consideration,
and recommended that the researcher is definitely an interest

in performance of the volleyball players and on different levels
and categories because of their importance in gaining points,
and the need for emphasis and attention to the training of
motor skills of volleyball players and their different levels and
categorie.s

 -1التعر ف بالبحث:
 1-1مقدمة البحث وأهميته:
ان ارتزاع مستو ااداء المرارو لالعبي وتطور االساليب الخططياة والزنياة
وتنااوع المرااارات أضاااف عبئااا كبياارا عل ا الالعبااي ا ن تطلااب ماانرد قاادرات ابااة
كسااارعة االساااتاابة المركباااة والرشااااقة والتوافاااق الحركااايا فلاااال عااا التاااوا ن
الااد ناميكي والمرو ااةا لاالا فااان تنميااة هاالك القاادرات عكا

بكاال ت كيااد مسااتو التقاادم

الاالو مكاا ان حناال لالعبااي للوبااول برااد لاا مسااتو االداء المرااارو الايااد
واال اا العاليا ومنلما تقترن القدرات الحركية بدقة أداء المراارات الزنياة االساساية
فراي تقتارن ا لاا بالمراارات الحركياة المرتبطاة معراا كاالرتقااء والساقوطا لالا فااان
القاادرات الحركيااة هااي الركي ا ة والقاعاادة االساسااية التقااان المرااارات الحركيااة وهااي
حاااد متطلباااات ااداء الاياااد فاااي الكااارة الطاااائرةا كماااا ان القااادرات الحركياااة تقااا
فسيولوجيا تحح سيطرة الارا العنبي المرك و المسيطر علا المساارات الحركياة
لألداء او التنارف الحركاي مماا عناي ان هالك القادرات تاتحكد بنوعياة وجاودة ااداء
المرارو والمستو الزني لالعبي ا وبالتاالي فا اه ال مكا تحقياق أو تيااة متقدماة
في المسابقات او المنافسات مالد ترتقي القدرات الحركية لا المساتو الرفيا الالو
تتطلبه لعبة الكرة الطائرة.

و شير (سينار) ل أن " القدرات الحركية مرمة جداز ا را تسارد فاي تطاو ر
المتطلبات المرار ة والحركية لن ع متطلبات ااداء " (.)1
م

الل ما تقدم فإن أهمية البحث تكم في التعرف علا

سابة مسااهمة أهاد

القاادرات الحركيااة فااي دقااة أداء االرسااال الساااحق لالعبااي المنتخااب الااوطني العراقااي
(للرجااال) ل اار

عطااااء مؤشاارة علماااي واضااح ودقيااق للمااادربي لمسااتواها عناااد

الالعبااي ا لكااي تساارد هاالك النسااب فااي وض ا المناااهل التدر بيااة واسااتخدام الطرائااق
التدر بية المتطورة افناء الوحادات التدر بياة للزارق ال راا ستسارد حتماا فاي الوباول
ل ااداء المرارو العالي.
 2-1مشكلة البحث:
ماا

اااالل مالحباااة الباحاااث واطالعاااه علاا الكنيااار مااا المناااادر وتااادر بات

ومستو ات المدارس ومنتخبات التربياات فاي المحافباات كو اه مدرساا لماادة التربياة
الر اضاااية للمرحلاااة االعداد اااةا ومتابعناااه لأل د اااة العراقياااة المتقدماااة والمنتخباااات
الوطنية للعبة وتدر باترا وعل بعض المنادر والبحوث والدراسات العلمياة وجاد ان
هنا ضاعزا ز فاي دقاة أداء االرساال السااحق التاي تكما اهميتراا فاي حساد الكنيار ما
تائل المنافساات العالمياةا ولعادم االهتماام الكاافي ما قبال ا لاب المادربي المحلياي
للنساابة التااي تساارد برااا القاادرات الحركيااة فااي دقااة أداء هاالك المرااارةا باار ت مشااكلة
البحااث فااي تحد ااد ساابة مساااهمة القاادرات الحركيااة فااي دقااة أداء االرسااال الساااحقا
ومعرفاة قااط القااوة واللاعف عناد العبااي المنتخاب الاوطني العراقااي والوقاوف علا
المستو الحقيقي لرد اعداد وبناء المنااهل التدر بياة علا أسااس علماي للمسااهمة
والمساعدة في تطو ر لعبة الكرة الطائرة بالشكل النحيح.
 3-1أهداف البحث:
 .1التعرف لا أهاد القادرات الحركياة ومراارة االرساال السااحق التاي تمتا براا
العبي المنتخب الوطني العراقي (للرجال) بالكرة الطائرة.
(1) Singer, N, Robert; Motor learning and human performance. 3rd: (Macmillan, publishing co. Ince.,
New York, 1990), P.221.

 .2التعاارف لاا العالقااة بااي أهااد القاادرات الحركيااة ومرااارة االرسااال الساااحق
لالعبي المنتخب الوطني العراقي (للرجال) بالكرة الطائرة.
 .3التعاارف عل ا مساااهمة أهااد القاادرات الحركيااة الخابااة فااي دقااة أداء االرسااال
الساحق لالعبي المنتخب الوطني العرقي (للرجال) بالكرة الطائرة.
 4-1مااالت البحث:
 1-4-1الماال البشرو :العبو المنتخب الوطني العراقي بالكرة الطائرة للرجاال للعاام
.2112-2111
 2-4-1الماال المكا ي :قاعة كلية التربية الر اضية /جامعة ب داد
 3-4-1الماال ال ما ي :للزترة م  2111/6/4ل .2111/8/6
 -2الدراسات النبر ة والدراسات المشابرة:
 1-2الدراسات النبر ة:
 1-1-2اهمية القدرات الحركية الخابة بلعبة الكرة الطائرة:
 1-1-1-2أهمية الرشاقة في الكرة الطائرة:
ان الكرة الطائرة م االعا التي تتطلب توافر قدر كبير م الرشاقةا ن ار
الباحااث ان هاالك القاادرة م ا القاادرات ااساسااية لالعبااي الكاارة الطااائرة باارا للت يياار
المسااتمر لمواقااف اللعااب المختلزااةا والساارعة فااي ت يياار االتااااكا ما كناارة الحركااات
المزاجئة والمعقدة والتي تبرر بناورة يار متوقعاة أماام الالعباي ا و عارف كال ما
(محمااد حسااني ا وحماادو عبااد الماانعد) الرشاااقة عل ا ا رااا "القاادرة المتبادلااة للاارب
والت ركي بي الحركات المكتسبة والمرارات المرتبطة ب ماط الحركاات الاد ادة بادون
عداد مسبق ومتطلبات رد الزعل (التكيف) المتلم سرعة الت ير للمتطلبات الخابة
بالمرام الاد دة"()1ا و ر الباحث أن للرشاقة مكو ات عد ادة حتاجراا العباو الكارة
الطائرة ل ر

تطبيق النواحي الخططية الدفاعية والراومية وتنزيل المرارات الزنياة

المتنوعةا ن تبرر الرشاقة بوضوح م

الل قيام الالعبي بت يير مراك هد اامامية

( )1محمد صبي حسنين ،حمدي عبد المنعم؛ األسس العلمية للكرة الطائرة وطرق القياس والتقويم (بدني ،مهاري ،معرفي ،نفسي ،تحليلي)
ط( ،1القاهرة ،مركز الكتاب للنشر ،)1991 ،ص.101

والخلزية وبسرعة عاليةا فلال ع قيام الالعباي بتطبياق المركباات الراومياة بعادة
العبي وم مسافات قر بةا مما حتد علايرد عادم التناادم ما بعلارد الابعضا كماا
ان الالعب اللو تمت بقدرة كبيرة م الرشاقة ستطي ت ير اتااهاه علا االر
فاااي الراااواء فلاااال عااا

اااداع المنااااف

او

عناااد أداء الواجباااات الراومياااة مااا تاااااو

المت يرات بدقة وتوقيح بحيح.
 2-1-1-2التوافق:
قند بالتوافق با ه "قدرة الر اضي عل سرعة ااداء الحركي م دقاة ااداء
فااي تحقيااق الراادف ماا االقتناااد فااي الارااد فيبراار ارتباااط التوافااق بالساارعة فااي
متطلبااات ااداء الحركااي م ا الناحيااة ال منيااةا كمااا تبراار باازة الرشاااقة والتااوا ن
والدقاااة فاااي متطلباااات الحركاااة مااا الناحياااة الشاااكلية او المكا ياااة أو تحر ااا الاساااد
وأج ائه بالدقة المطلوبة الل الزراغ المحي "(" .)1فكلماا اد تعقياد المراارة ا دادت
الحاجاااة لااا مساااتو أعلااا مااا التوافاااق وهاااو وفياااق النااالة باااالتوا ن والسااارعة
والرشاقة"(.)2
 3-1-1-2االستاابة الحركية في لعبة الكرة الطائرة:
ر الباحث ان سرعة االستاابة الحركية في الكارة الطاائرة تاد ل كقادرة فاي
كل المرارات الزنية للعبة وبدرجات متزاوتةا ومرارة االرسال السااحق ما المراارات
التي تحتاج لمستو عال م سرعة م رد الزعل والسرعة الحركية.
 4-1-1-2أهمية الدقة في لعبة الكرة الطائرة:
الكرة الطائرة واحدة م االعا التي تحتاج ل الدقة ن تتا فر فاي هالك اللعباة
بسرعة ااداء ومقدار القوة الال مة ومساحة الردف
()3

فالدقة هي "قدرة الزرد عل التحكد في حركاته االراد ة حو هدف معاي "
()1

وهي ا لا "قابلية حل الواجبات الحركية بشكل سر ومادو".

( )1أبو العال أحمد عب الفتاح ،التدريب الرياضي االسس الفسيولوجية ،ط( :1القاهرة دار الفكر العربي ،)1991 ،ص.501
( )2قاسم لزام صبر ،موضوعات في التعلم الحركي( :العراق ،بغداد ،)5001 ،ص.99
( ) 3أسعد العاني ومحمد صالح ،المسافة وعالقتها بدقة التصويب من الثبات بكرة السلة :مجلة التربية الرياضية ،جامعة بغداد ،كلية التربية
الرياضية ،ع ،1999 ،11ص.3

للل فاإن الدقاة ما الركاائ ااساساية التاي تعتمادها الكارة الطاائرة فاي كساب
النقاط وم فد الزو بالمبار ات.
( 1-2-1-2مرارة اصرسال):
"اصرسااال هااو بدا ااة اللعااب فااي الكاارة الطااائرة و المرااارة االول ا فااي تسلساال
المراارات الزنياة الراوميااةا و عاد اصرساال ما المراارات الراومياة التااي ابابح لرااا
تااافير واضااح علاا المناااف ا ن مكاا ماا

اللااه احاارا النقاااط المباشاارة و حباااط

المركبات الراومية والتشكيالت الموضوعة لالستقبالا فلاال عا االرباا و ع عاة
النقاة عناد الزر اق المنااف ا ما

ااالل اساتعمال ا اواع اصرسااالت و تيااة تا فير كاال

وع عل الالعبي "(" .)2ان اصرسال لي

مارد عبور الكرة ما فاوق الشابكة وا ماا

تحتد عل الالعب المنزل توظيف ااداء الزردو ب ن رسل الكرة لا المراكا الخالياة
او باتااااك مرك ا المعااد او بااي العبااي احااداث سااوء فرااد بينرمااا .او باتااااك الالعااب
اللعيف في االستقبال"(.)3
فاصرسااال هااو"الا ء االول فااي حلقااة اللعااب فكلمااا كااان اصرسااال قو ااا وفعاااالز
كون ت فيرك ا اابيا عل سير اللعب"(.)4
لقد تطور اصرسال في االو ة اال يرةا ن اببح شكل طرا كبيارا علا الزارق
المنافسة والسيما اصرسال (الزني) واصرسال (الساحق)ا "فاصرساال بمختلاف أ واعاه
نا ما اتق حقق الزر ق دفعة كبيرة حو الزو فاي اللحباات االولا للمبااراة و اباة
نا استطاع الالعب المرسل تحد د وتوجيه اصرسال"(.)5
و ر الباحث أن اصرسال القوو و المؤفر ؤدو حتما ل استقبال ضعيف فاد
اعداد واضح ومحدد و مكشوفا مما عناي ان الزر اق المرسال ساتطي تكاو

جادار

( )1كورت مانيل ،التعلم الحركي ،ترجمة عبد علي نصيف ،ط( :5جامعة الموصل ،مديرية دار الكتب للطباعة والنشر،)1991 ،
ص.119
()2عامر جبار السعدي؛ دراسة مقارنة بين المتغيرات البابوميكانيكية لإلرسال المتموج األمامي والساحق بالكرة الطائرة (أطروحة
دكتوراه ،جامعة بغداد ،كلية التربية الرياضية )1999 ،ص.11
() 3خالد شاكر محمود؛ منهج تدريبي لتطوير القوة العضلية الخاصة وتأثيرها في سرعة ودقة اإلرسال الساحق لدى الالعبين الممارسين
بالكرة الطائرة ألندية بغداد للشباب (أطروحة دكتوراه ،جامعة بغداد ،كلية التربية الرياضية )1999 ،ص.19
( )4عامر جبار السعدي؛ مصدر سبق ذكره ،ص.15
( )5مروان عبد المجيد؛ الموسوعة العلمية للكرة الطائرة ط( :1عمان ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع )5001 ،ص.15

بد قوو و فعالا م تنبيد طوط الدفاع ع الملعبا وفشل مرمة الزر ق المساتقبل
للحنول عل

قطة.

 2-2الدراسات المشابرة:
 1-2-2دراسة ( عيمة دان لف)(:2112 )1
((التقد ر الكمي لمساهمة أهد القدرات البد ية والعقلية في دقاة أداء المراارات
الراومية لد العبات الكرة الطائرة)).
هدفح الدراسة ل :
 .1التعاااارف علاااا التقااااد رات اصحنااااائية لكاااال ماااا القاااادرات البد يااااة والعقليااااة
والمرارات الراومية التي تتمت برا العبات المنتخب الوطني السورو باالكرة
الطائرة.
 .2التعااارف علااا العالقاااة باااي باااي أهاااد القااادرات البد ياااة ودقاااة أداء المراااارات
الراومية بالكرة الطائرة.
 .3التعرف عل العالقة بي أهاد القادرات العقلياة ودقاة أداء المراارات الراومياة
بالكرة الطائرة.
 .4التعاارف علا العالقااة بااي أهااد القاادرات البد يااة والعقليااة ودقااة أداء المرااارات
الراومية لالعبات المنتخب الوطني السورو بالكرة الطائرة.
 .5التعرف عل

سبة مساهمة:

 أهااد القاادرات البد يااة الخابااة فااي دقااة أداء المرااارات الراوميااة بااالكرةالطائرة.
 أهااد القاادرات العقليااة الخابااة فااي دقااة أداء المرااارات الراوميااة بااالكرةالطائرة.
 كل م القدرات البد ية والعقلية الخابة في دقاة أداء المراارات الراومياةبالكرة الطائرة.
( )1نعيمة زيدان خلف؛ التقدير الكم ي لمساهمة أهم القدرات البدنية والعقلية في دقة أداء المهارات الهجومية لدى العبات الكرة الطائرة،
(أطروحة دكتوراه ،كلية التربية الرياضية للينات ،جامعة بغداد.)5009 ،

لقد استخدمح الباحنة المانرل الوبازي ب سالو المساح والعالقاات االرتباطياة
وكان ماتم البحث ت لف م ( )14العبة منلون المنتخاب الاوطني الساورو باالكرة
الطااائرة وتااد تحد ااد اال تبااارات والقياسااات للمت ياارات البد يااة والعقليااة والمرااارات
الراوميااة وع ا طر ااق الوسااائل اصحنااائية باسااتخدام الح مااة اصحنااائية الااااه ة
(.)spss
توبلح الدراسة ل :
 .1وجود عالقاة معنو اة باي المراارات الراومياة باالكرة الطاائرة وباي القادرات
البد ية.
 .2وجود عالقة ير دالاة معنو اا ز باي المراارات الراومياة باالكرة الطاائرة وباي
القدرات البد ية (الرشاقةا مرو ة العمود الزقرو اامامية).
 .3وجود عالقاة معنو اة باي المراارات الراومياة باالكرة الطاائرة وباي القادرات
العقليااة (اصدرا الحسااي الحركااي للوفاابا والتنااور العقلااي لمرااارتي اصرسااال
ومرارة اللر الساحق).
 .4وجود عالقة ير دالاة معنو اا ز باي المراارات الراومياة باالكرة الطاائرة وباي
القدرات بعض العقلية.
 .5سبة مساهمة أهاد القادرات البد ياة فاي دقاة أداء المراارات والراومياة كا اح
جيدة.
 .6سبة مسااهمة أهاد القادرات العقلياة فاي دقاة أداء المراارات الراومياة باالكرة
الطائرة كا ح جيدة في مرارتي اصرسال ومرارة اللر الساحق.

 -3منرل البحث و جراءاته الميدا ية:
 1-3منرل البحث:
استخدم الباحث المنرل الوبزي ب سلوبي المسح والعالقات االرتباطية.
 2-3ماتم البحث وعينته:
تااد تحد ااد ماتم ا البحااث بالعبااي المنتخااب الااوطني العراقااي للرجااال بااالكرة
الطااائرة البااالد عااددهد ( )14العبااا م ا مامااوع ()14ز تااد اسااتبعاد الالعبااان الحااران

(الليبرو) وعددهد افنان لالا أبابح عادد أفاراد عيناة البحاث ( )12العباا ز وهاد منلاون
الماتم البحني.
 3-3الوسائل واادوات المستعملة في البحث:
 1-3-3وسائل جم المعلومات:
 المنادر العلمية العربية واالجنبية.
 اال تبارات والمقا ي (*).
 المقابالت الشخنية(*).
 2-3-3ااجر ة واادوات المستعملة:
 ساعة قاف الكترو ية وع ( CASIOكاسيو).
 آلة تنو ر فيد و وع .SONY
 شر

قياس لقياس المسافات.

 أشرطة البقة ملو ة.
 كرات طائرة عدد ()15ا بافرةا بندوق الكرات وع ميكاسا.
 استمارة تسايل معلومات.
 استمارة لتزر د البيا ات.
 ملعب كرة طائرة قا و ي.
 4-3اال تبارات المستخدمة في البحث:
 1-4-3اال تبارات الحركية المستخدمة في البحث:
اشتملح اال تبارات الحركية عل ( )3ا تباراتا وهي كما اتي:
 -1اسد اال تبار االول :الارو المتعدد الارات(.)1
ال ر

م اال تبار :قياس الرشاقة.

* -ملحق (.)1 ،3 ،5 ،1
*  -أ.د طارق حسن /كلية التربية الرياضية جامعة بغداد.
 أ.م.د حسين سبهان /كلية التربية الرياضية جامعة بغداد. م .احمد سبع /طالب دكتوراه /كلية التربية الرياضية جامعة بغداد.– (1) Mc cloy.c. and Young, N.D. (1954): Tests and measurements in physical Education, Application
century- crofts inc. publishers New – York, p.77.

اادوات :ساعة قافا أرب كرات طبية ...خط اال تبار بحيث تكون المسافة بي
البدا ة والنرا ة ( )Start- Finish lineو قطة المنتنف ( )541سدا كما
تحدد المسافات بي

قطة المنتنف والنقاط النالث اا ر ( )541سد كما مبي في

ملحق(.)1
موابزات ااداء :قف المختبر لف
ب قن سرعة متخلاز

البدا ةا عند سماع شارة البدء عدو

السير الموضح في الشكل ل أن تخط

النرا ة بكامل

جسمه و حسب له ال م بالنا ية.
الشــــــــروط:
 .1عل المختبر االلت ام بخ السير المحدد لال تباارا وفاي حالاة حادوث أو طا
تعاد المحاولة.
 .2لكل مختبر محاولتان سال له افللرا في ال م (أقلرا بال م ).
التسايل :قوم كل مختبر بااداء مرتي عل أن سال له أفللرا بالنا ية.
 -2اسد اال تبار النا ي :ا تبار يلسون لالستاابة الحركية اال تقالية(.)1
ال ر

م اال تبار :قياس القدرة عل االستاابة والتحر بسرعة وفقا ز ال تبار

المنير.
اادوات :ملعب كرة طائرة الي م العوائقا ساعة قافا شر

قياس.

موبزات ااداء:
 تخط ا منطقااة اال تبااار باانالث طااوط المسااافة بااي كاال ا وآ اار ( )6441م
وطول الخ ( )1م كما مبي في ملحق(.)2
 قف الالعب عند أحد را تي

المنتنف في مواجرة الحكد اللو قاف عناد

را ة الطرف اآل ر.
 تخل الالعب وض االستعداد بحيث كون

المنتنف باي القادمي والاساد

نحني ل اامام قليالز.

( )1محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان باختبارات األداء الحركي ،ط( :1القاهرة ،دار الفكر العربي )1999 ،ص.591-593

 مس الحكد بساعة اص قاف بإحد

د ه و رفعرا ل االعل فاد قاوم بسارعة

بتحر ا نراعااه أمااا احيااة اليسااار أو اليمااي وفااي الوقااح زسااه قااوم بتشا يل
الساعة.
 سااتايب الالعااب صشااارة الباادء و حاااول الااركض ب قن ا ساارعة ممكنااة فااي
االتااااك المحاادد للوبااول ل ا الخ ا الاااا بي الاالو بعااد ع ا

ا المنتنااف

بمسافة ()6441م.
 عندما قط الالعب

الاا ب النحيح قوم الحكد بإ قاف الساعة.

 انا باادأ الالعااب الااركض فااي االتااااك المعاااك ا فااان الحكااد سااتمر فااي تش ا يل
الساعة حت

ير الالعب اتااهه و نل ل

الاا ب.

 عط المختبر ( )11محاوالت متتالية بي كل محاولة وأ ر ( )21فا وبواق
( )5محاوالت في كل جا ب.
 ختار المحاوالت في كل جا ب بطر قة عشوائية.
شروط اال تبار:
 عط الالعب عدداز م المحاوالت ارج القياس ونل للتعرف علا

جاراءات

القياس.
 اب عدم معرفة الالعب با ن المطلاو مناه اداء ( )11محااوالت مو عاة ()5
محاوالت في كل اتااك للحد م موق الالعب.
 اب تنبيه الالعب علما ز أن عدد المحاوالت التي سيؤد را ليساح مو عاة علا
االتااااهي بالتساااوو و مااا حتماال أن كااون عاادد المحاااوالت اتااااك أكناار م ا
اآل اار وأن ترتيااب أداء المحاااوالت حناال عشااوائيا ز وهااو ختلااف م ا العااب
آل ر.
طر قة التسايل:
 حتسب ال م الخاص لكل محاولة.
 درجة المختبر هي متوس المحاوالت العشر.

 -3اسد اال تبار النالث :ا تبار الدوائر المرقمة(.)1
ال ر

م اال تبار :توافق العي م الرجلي .

اادوات :ساعة توقيح وطباشير وبافرة.
وبف ااداء :ترسد عل اار

فما ي دوائر قطار الادائرة الواحاد (61ساد) كماا هاو

موضااح فااي الشااكل ( )15وتاارقد الاادوائر عل ا وقااف مااا موضااح فااي الرسااد و قااف
المختبر في الدائرة رقد ( )1وعند سماع شارة البدء قاوم بالوفاب بالقادمي معاا ز لا
رقد ( )2فد ل ( )3و ل ( )4وهكلا حت الدائرة النامنة و حنل نل ب قن سارعة
كما مبي في ملحق(.)3
التسايل :عط المختبر محاولتي وتحسب المحاولة ااقل وقتا ز لال تقال عبار الادوائر
النمان.
 2-5-3اال تبارات المرار ة المستخدمة في البحث:
ال ر

م اال تبار :قياس دقة اصرسال(.)2

اادوات المستخدمة :ملعب كرة طائرة قا و يا شر

لتحد د ااهدافا شر

قياسا

( )11كرات طائرة وكما مبي في ملحق(.)4
موبزات ااداء :قوم المختبر ب داء االرسال مواجرا ز حو المناطق (أا ا جا د) م
وض الوقوف والوجه باتااك الساحة.
شروط اال تبار :قوم المختبر م وس

النرا ة (الننف المواجرة لننف

الملعب المخط بإرسال الكرة ل احد المناطق المقسمة ولكل العب ()11
محاوالت.
التسايل:
 4 قاط لكل محاولة دا ل المنطقة (أ).
 3 قاط لكل محاولة دا ل المنطقة ( ).
 2 قطة لكل محاولة دا ل المنطقة (ح).
()1حسن حياوي (وآخرون)؛ مفهوم اللياقة البدنية وأبعادها المختلفة ط( 5عمان ،دار األوائل للنشر والتوزيع )1991 ،ص.11
( )2محمد صبحي حسنين ،حمدي عبد المنعم؛ مصدر سبق ذكره ،1991 ،ص.191-191-193

 قطة واحدة لكل محاولة المنطقة (د).
 بزر عند سقوط الكرة ارج هلك المناطق.
 عنااد سااقوط الكاارة علاا

اا مشااتر بااي منطقتااي تحسااب درجااة المنطقااة

ااعل .
 تل

المحاولة في حالة ارتكا المختبر ط قا و ي.

 علما ز أن الدرجة العبم لال تبار هي (.)41
 8-3التاربة الرئيسية:
قاااام الباحاااث باااإجراء اال تباااارات الحركياااة علااا عيناااة البحاااث اااوم النالفااااء
المنادف  2111/6/4الساعة الرابعة عنرا في قاعة كلياة التربياة الر اضاية
جامعة ب داد .وقام الباحث بإجراء اال تبارات المرار ة علا عيناة البحاث اوم
ااربعاااء المنااادف  2111/6/5الساااعة العاشاارة بااباحا ز عل ا

زا

القاعااة

الملكورة أعالك وبالطر قة زسرا المتبعة الحقاز.
 2-3الوسائل االحنائية:
استخدم الباحاث الحقيباة اصحناائية ضام منبوماة البارامل الاااه ة ()spss
الستخراج البيا ات اصحنائية.
 -1الوس الحسابي.
 -2اال حراف المعيارو.
 -3الوسي .
 -4معامل االلتواء.
 -5معامل االرتباط.
 -6معامل التعيي .
 -7االرتباط الا ئي والمتعدد.
 -8قيمة الميل واالفر.
 -4 -2عر

النتائل وتحليلرا ومناقشترا:

 1-4 -11عر

تائل ا تبارات القادرات الحركياة والمرار اة لعيناة البحاث

وتحليلرا:
الادول ()1
بي البيا ات الوبزية لعينة البحث في اال تبارات الحركية والمرار ة وتحليلرا
وحدة

الوس

اال حراف

القياس

الحسابي

المعيارو

دقة مرارة اصرسال

درجة

234583

44111

224511

التوافق

فا

44441

14324

44221

14731

فا

14531

14136

14541

14117-

فا

114572

14514

114825

14145-

اال تبارات

سرعة االستاابة
الحركية
الرشاقة

الوسي

االلتواء
14656

برر م الادول ( )1اال اتالف فاي تاائل اال تباارات الحركياة والمرار اة المبحوفاة
فزااي

ا تبااار دقااة مرااارة اصرسااال كااان الوساا الحسااابي ( )234583واال حاااراف

المعيااارو ( )44111والوسااي ( )224511ومعاماال التااواء ( .)14656امااا ا تبااارات
القاادرات الحركيااة فااتالحل فااي الااادول قاايد الوساا الحسااابي ال تيااارات (التوافااقا
وساارعة االسااتاابة المركبااةا والرشاااقة) وهااي عل ا التااوالي ()44441ا ()14531ا
( )114572واال حااراف المعيااارو ()14324ا ()14136ا ( )14514أمااا الوسااي فكااان
مقدارك ()44221ا ()14541ا ( )114825وأ ياراز معامال االلتاواء وهاي علا التاوالي
()1473ا ()14117-ا (.)14145-
 1-1-4عر

تائل اال حدار المتعدد بي دقة مرارة اصرساال والقادرات الحركياة قياد

البحث وتحليلرا:

الادول ()2
بي ااوساط الحسابية واال حرافات المعيار ة ومعامل االرتباط البسي بي دقة
مرارة اصرسال واال تبارات الحركية قيد البحث
وحدة

الوس

اال حراف

معامل

مستو

القياس

الحسابي

المعيارو

االرتباط

الخط

دقة مرارة اصرسال

درجة

234583

44111

14111

14111

14111

التوافق

فا

444411

14324

14431

14182

ير معنوو

فا

14531

14136

14242

14218

ير معنوو

فا

114572

14514

14172

14226

ير معنوو

اال تبارات

سرعة االستاابة
الحركية
الرشاقة

داللة اصرتباط

قيمة (ر) الادولية ( )14576عند مستو الداللة ( )1415بدرجة حر ة ()11
الحاال ما الااادول ( )2أن ا تيااار دقااة مرااارة اصرسااال قااد حقااق الوسا الحسااابي
ومقاادارك ( )234583وا حااراف معيااارو مقاادارك ( )44111عل ا التااواليا فيمااا كااان
الوس الحسابي ال تبار التوافاق ( )44441وباا حراف معياارو مقادارك ( )14324فاي
حي بلد معامل ارتباطه م ا تبار دقة مرارة اصرسال ( )14431وبنسبة ط مقادارك
( )14182عل التوالي مما دل عل عشوائية االرتباط عند مستو الداللة ()1415
اما ا تبار سرعة االستاابة الحركية فقد بلد الوس الحسابي ( )14531وا حاراف
معياااارو مقااادارك ( )14136فاااي حاااي بلاااد معامااال ارتباطاااه ( )14242وبنسااابة طااا
( )14218مما دل عل عشوائية االرتباط عند مستو الداللة (.)1415
امااا فااي ا تبااار الرشاااقة فقااد بلااد الوس ا الحسااابي ( )114572وا حااراف معيااارو
مقااادارها ( )14514فاااي حاااي بلاااد معامااال ارتباطاااه ( )14172وبنسااابة طااا مقااادارك
( )14226مما دل عل عشوائية االرتباط عند مستو الداللة (.)1415
 2-1-4عااار

تاااائل معامااال االرتبااااط المتعااادد و سااابة المسااااهمة باااي دقاااة مراااارة

اصرسال ولقدرات الحركية وتحليلرا:
الادول ()3

بي معامل االرتباط المتعدد و سبة المساهمة والخط المعيارو للتقد ر بي دقة
مرارة اصرسال واال تبارات الحركية قيد البحث
المت يرات

االرتباط المتعدد

سبة المساهمة

الخط المعيارو للتقد ر

دقة مرارة اصرسال

14442

14125

44313

م

الل الادول ( )3الحال أن معامال االرتبااط المتعادد باي دقاة مراارة اصرساال

واال تباااارات الحركياااة (التوافاااقا وسااارعة االساااتاابة الحركياااة والرشااااقة) قاااد بلاااد
( )14442و ساااابة مساااااهمة مقاااادارها ( )14125وبخطاااا معيااااارو للتقااااد ر مقاااادارك
(.)44313
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تاااائل تحلياال التباااا

بااي دقاااة مرااارة اصرساااال والقاادرات الحركياااة

وتحليلرا:
الادول ()4
الخاص باال حدار المتعدد لزحص جودة توفيق مونج اال حدار

بي تحليل التبا

الخطي المتعدد بي دقة مرارة اصرسال واال تبارات الحركية قيد البحث
ماموع

درجة

متوس

قيمة F

سبة

المربعات

الحر ة

المربعات

المحسوبة

الخط

3

124141

14647

14616

8

184522

المت ير

التبا

دقة مرارة

بي

364121

اصرسال

دا ل

1484725

قيمة  Fالادولية عند مستو ( )1415ودرجة الحر ة (3ا  )8تساوو 8488
الحل م الادول ( )4ان قيمة ا تيار  Fالخاص باال حدار المتعادد لزحاص جاودة
توفيق أ مونج اال حدار الخطي المتعدد بي دقة مرارة اصرسال واال تباارات الحركياة
(التوافااقا ساارعة االسااتاابة الحركيااةا والرشاااقة) ( )14647وبنساابة طاا مقاادارك
( )14616مما دل عل عشوائية الزروق عند مستو الداللة (.)1415
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تااائل الحااد النابااح والمياال (اافاار) للقاادرات الحركيااة فااي دقااة مرااارة

اصرسال وتحليلرا:
الادول ()5

بي قيد الحد النابح والميل (اافر) لال تبارات الحركية قيد البحث في ا تبار دقة
مرارة اصرسال وأ طائرا المعيار ة ومستو داللترا الحقيقي وداللة الزروق
الخط

المت يرات

بيتا B

الحد النابح

74515-

314715

التوافق

44837

44444

14182

24466

114582

14233

14822

14513

24635

14121

14853

سرعة االستاابة
الحركية
الرشاقة

المعيارو

قيمة t

سبة الخط *

الداللة

14237

14812

ير معنوو

14318

ير معنوو
ير معنوو
ير معنوو

قيمة  tالادولية عند سبة ( )1415ودرجة حر ة ( )11تساوو ()14726
ما

ااالل الااادول ( )5تااد اسااتعرا

الحاد النابااح للقاادرات الحركيااة ن بلااد مقاادار

اافاااار ( )74515-وبخطاااا معيااااارو مقاااادارك ( )314715فااااي حااااي بل ااااح قيمااااة ()t
المحسوبة ( )14237وبنسبة ط مقدارها ( )14812مما دل علا عشاوائية الزاروق
عند مستو الداللة (.)1415
فزي ا تباار التوافاق بلاد مقادار اافار ( )44837وبخطا معياارو مقادارك ()44444
في حي بل ح قيمة ( )tالمحسوبة ( )14182وبنسبة ط مقدارها ( )14318مما ادل
عل ا عشااوائية الزااروق عنااد مسااتو الداللااة ( )1415امااا ا تبااار ساارعة االسااتاابة
الحركيااة والرشاااقة فقااد بلااد مقاادار اافاار ()24466ا ( )14513عل ا التااوالي وبخط ا
معيااارو مقاادارك ()114582ا ( )24635عل ا التااوالي أ ل اا ز فااي حااي بل ااح قيمااة ()t
المحسوبة ( )14233وبنسبة ط مقدارك ()14822ا ( )14121وبنسبة طا مقادارها
( )14853ممااا اادل علا عشااوائية الزااروق لال تبااار

عنااد مسااتو الداللااة ()1415

أ لاز.

 2-4مناقشة عالقة تائل العيناة فاي دقاة أداء مراارة اصرساال بالقادرات الحركياة قياد
البحث و سبة المساهمة:

لقااد أشاارت النتااائل ف اي الاااداول ال ا ارتباطااات ضااعيزة بااي القاادرات الحركيااة
(التوافق وسرعة االستاابة الحركية والرشاقة) م دقة مرارة اصرساال ان لاد تحنال
عينااة البحااث والتااي تمناال العبااوا القمااة فااي العااراق اال عل ا
لال تبار البال اة ( )41درجاة ان مكا مالحباة نلا ما

نااف الدرجااة العبم ا

االل قيماة الوسا الحساابي

لعينة البحث والبال ة ( )234583وهاي سابة ضاعيزة تؤكاد ضاعف االهتماام بالقادرات
الحركية المؤفرة علا دقاة المراارات الزنياة بناورة عاماة واصرساال بناورة اباة
م قبل المدربي والمختني باللعبة فاالرسال هو ((ااداء أو التنرف الالو بادأ باه
اللعب في الكارة الطاائرة وفرباة فر اق ااولا ليساال قطاة كماا ان ضاربة اصرساال
الموضوعة في مكا را (المؤفر) مك ان تؤدو ل تمر ر استقبال اطئ ما الزر اق
المناااف

وامكا يااة الزر ااق االحتزاااظ باصرسااال وان ااداف هاااوم ساارل))()1ا و اار

الباحث ان اصرسال م المرارات الراومياة المرماة و نوباا ز عنادما نزال بالسارعة
والدقاااة المعتمااادة علااا القااادرات الحركياااة (التوافاااق وسااارعة االساااتاابة الحركياااة
والرشاااقة) فماا

اللااه ساااتطي الالعااب كسااب قاااط مباشااارة للزر ااقا ماا حبااااط

المحاااوالت الخططيااة للزر ااق المناااف ا فل االز ع ا الت ا فير النزسااي الاالو مك ا ان
سل عل الالعبي المنافسي والال

ال ايادون االساتقبال بناورة جيادةا و لايف

الباحااث ان ضااعف مرااارة اصرسااال تبراار م ا

ااالل قلااة عاادد النقاااط المباشاارة التااي

حنل عليرا الزر ق الل المبار اتا م عدم وجود أو بعوبة للزر ق المناف

فاي

اسااتقبال اصرسااال للزر ااق العراقااي ممااا ااؤدو لا ساارولة وبااول الكاارة لا المكااان
المناسااب لوقااوف المعااد ممااا مكنااه ما ااعااداد الايااد وتطبيااق التشااكيالت الراوميااة
بنورة فعالاة وهالا شاكل باعوبة بال اة علا الزر اق العراقاي فاي عمال جادار حاائ
النااد والاادفاع عا المنطقااة الخلزيااة ضااد التشااكيالت الراوميااة للزاارق المنافسااةا ان
جادة مراارة اصرساال تحتااج لا التوافاق الاياد ماا باي الارجلي والالراعي والعاي
وهااو مااا ؤكاادك (عو سااي الحيااا ي (( )2111ان امااتال الالعااب قاادرات عاليااة ماا
التوافق ال ساعد فق في أدائه للمرارات الحركية بناورة تاماة ودقيقاة ولكا تتعاد
( )1عصام الوشاحي؛ المبادئ التعليمية في الكرة الطائرة( :مصر ،دار الفكر العربي )1991 ،ص.111

نلا لتشاامل تانااب اا طاااء المتوقعااة))()1ا كمااا أشاارت النتااائل ل ا وجااود ارتباطااات
ضااعيزة بااي ساارعة االسااتاابة الحركيااة ودقااة مرااارة اصرسااالا والن اصرسااال م ا
المرارات الم لقة فان هلك القدرات ال تؤفر بشكل كبيار عنادما كاون اصرساال بسايطازا
ولكاا عناادما نزاال اصرسااال الساااحق (الزنااي) فااان الالعااب اااب ان متلاا ساارعة
استاابة حركية عالية ان شير (طلحة حسي حسام الد

 )1227قالز ع أ الاو لا

ان ((ال بد او العب أن تمت باستاابة حركية جيادة مناحوبة بتنارف حركاي جياد
وأن كون لد ه قدرة بدق التوق والحدس في مواقف اللعب المختلزة وكالل سارعة
التزكير في المواقف المت يرة في أفناء اللعب))()2ا أماا الرشااقة فراي أ لاا ز قاد أشارت
عالقة ارتباط ضعيزة لد عينة البحث ما ا راا قادرة مرماة جاداز لاألداء المراارو فاي
لعبة الكرة الطائرةا فلعف الرشاقة عني عدم القادرة علا التحار ما قبال المرسال
وت يياار اتااهاتااه عنااد ا االرسااال والااتحكد فااي سااير مسااار اللااربة ال ا المناااطق
الخطاارة عنااد المناااف

ان ؤكااد ((قاسااد حس ا حسااي  ))1228ق االز ع ا هااارة ((ان

الرشاااقة هااي قابليااة الزاارد فااي الساايطرة عل ا التوافقااات اللحبيااة وقابليااات الااتحكد
السر للحركات الر اضاية وتطبياق ااداء الحركاي بشاكل محادد ومناساب علا وفاق
متطلبات الت ير السر والمادو))()3ا ما

االل ماا تقادم مكا أن ساتنتل أن سابة

مساااهمة القاادرات الحركيااة فااي دقااة أداء مرااارة اصرسااال لااد تحقااق المسااتو العااالي
والمؤفر في عينة البحث ن بل ح سبة المساهمة ( )14125وهاي سابة ضاعيزة تؤكاد
ضرورة االهتمام بالقدرات الحركية باعتبارها حار ال او ة لالرتقاء بالمستو ااداء
المرااارو للالعبااي و نوب اا ز للاال

منلااون المنتخااب الااوطني للرجااال عل ا وفااق

ا تبارات علمية للخروج بحنيلة واقعية ع المساتو الحركاي والمراارو للالعباي
لتحقيق اص اا العالي.

 1-5االستنتاجات:

( )1عويس الحياني؛ التدريب الرياضي النظرية والتطبيق ،ط( 1القاهرة ،مطبعة دار  )5000 ،G.M.Sص.119
( )2طلحة حسين حسام الدين؛ الميكانيكية الحيوية األس النظرية والتطبيقية ،ط( :1القاهرة ،دار الفكر العربي  )1991ص.35
( )3قاسم حسن حسين؛ علم التدريب الرياضي في األعمار المختلفة( :عمان ،دار الفكر العربي )1999 ،ص.591

ما

ااالل مااا جاااء فااي الدراسااة م ا

تااائل توباال الباحااث ل ا االسااتنتاجات

اآلتية:
 .1هنااا ضااعف واضااح فااي دقااة أداء مرااارة اصرسااال الساااحق ونل ا م ا

ااالل

مستو النتائل التي حنلح عليرا عينة البحث في اال تبارات المرار ة.
 .2ضعف في سبة مساهمة دقة أداء مرارة اصرساال السااحق بالقادرات الحركياة
قيد البحث.
 .3هناا ضااعف واضااح فاي القاادرات الحركيااة موضاوع البحااث (التوافااقا ساارعة
االسااتاابة الحركيااةا الرشاااقة) ونلا ما

ااالل مسااتو النتااائل التااي حناالح

عليرا عينة البحث في ا تبارات القدرات الحركية.
 .4عدم مكا ية استنباط معادلة تنبؤ ة لدقة أداء االرسال الساحق بداللة مسااهمة
أهااد القاادرات الحركيااة لالعبااي المنتخااب الااوطني العراقااي (للرجااال) ونلا ان
معاماال ارتبااااط القاادرات الحركياااة بدقااة أداء المراااارة قااد ساااالح تااائل يااار
معنو ة.

 2-5التوبيات:
 .1ضرورة الت كيد واالهتمام بتدر ب مرارة االرسال الساحق ودقة أدائراا لالعباي
الكرة الطائرة وعل ا تالف مستو اترد وفئاترد لماا لراا ما أهمياة فاي كساب
قاط المباراة.
 .2ضاارورة الت كيااد واالهتمااام بتاادر ب القاادرات الحركيااة لالعبااي الكاارة الطااائرة
وعل ا تالف مستو اترد وفئاترد لماا لراا ما دور فعاال وماؤفر فاي دقاة أداء
المرارة أفناء التدر ب أو المنافسة.
 .3االهتمااام باسااتخدام ااجر ا ة واادوات والوسااائل الحد نااة فااي تاادر بات الزاارق
العراقية لكي تسرد في رف مستو ااداء المرارو والحركي لالعبي .
 .4ضرورة االهتمام باإجراء اال تباارات الدور اة وعلا ا اتالف أ واعراا ل ار
التعاارف علاا مسااتو الالعبااي وتحد ااد قاااط القااوة واللااعف ماا امكا يااة
تالفيرا مستقبالز.

 .5ضرورة جراء دراسات مشابرة وعل فئاات مختلزاة لكاي تكاون قاعادة ترتكا
عليرا اللعبة مستقبالز.
 .6ضرورة جراء دراسة عل القدرات الحركية اا ار التاي لاد تطارق الباحاث
لرا في هلك الدراسة.

المنادر
 أبااو العااال أحمااد عبااد الزتاااح التاادر ب الر اضااي ااس ا

الزساايولوجيةا ط:1

(القاهرةا دار الزكر العربيا .)1227
 أسعد العا ي ومحمد بالح المسافة وعالقترا بدقة التنو ب م النباات بكارة
السلة (مالة التربية الر اضيةا جامعة ب دادا كلية التربية الر اضيةا .)1226
 جاااودت عااا ت عطاااوو أسااااليب البحاااث العلماااي مزاهيماااه -أدواتاااه -طرقاااه
اصحنائية ط( :1عمانا دار النقافة للنشر والتو

ا .)2112

 حساا حياااوو (وآ اارون) مزرااوم اللياقااة البد يااة وأبعادهااا المختلزااةا ط:2
(عمانا دار ااوائل للنشر والتو
 طلحة حسي حسام الد

ا .)1287

الميكا يكية الحيو ة ااس

النبر ة والتطبياق ط:1

(القاهرةا دار الزكر العربيا .)1227
 عامر جاابر الساعدو دراساة مقار اة باي المت يارات البا وميكا يكياة ل رساال
المتموج اامامي والساحق بالكرة الطائرة( :أطروحة دكتاوراكا جامعاة ب ادادا
كلية التربية الر اضيةا .)1228
 عنااام الوشاااحي المبااادا التعليميااة فااي الكاارة الطااائرة( :مناارا دار الزكاار
العربيا .)1221
 عو سي الحيا ي التدر ب الر اضي النبر ة والتطبيقا ط( :1القاهرةا مطبعاة
.)2111 G.M.C
 قاسد حس حسي

علد التدر ب الر اضي في ااعماار المختلزاة( :عماانا دار

الزكر العربيا .)1228

 قاسد ل ام ببر موضوعات في التعلد الحركي( :العراقا ب دادا .)2115
 كورت ما نل التعلد الحركي ترجمة عبد علي نايفا ط( :2جامعاة الموبالا
مد ر ة دار الكتب للطباعة والنشرا .)1287
 محمد حس حسي

علد التدر ب الر اضي في االعمار المختلزة( :عماانا دار

الزكر العربيا .)1228
 محمااد حسا عااالوو ومحمااد ناار الااد

رضااوان ا تبااارات ااداء الحركاايا

ط( :1القاهرةا دار الزكر العربيا .)1288
 محمااد باابحي حسااني وحماادو عبااد الماانعد ااس ا

العلميااة للكاارة الطااائرة

وطااارق القيااااس والتقاااو د (باااد يا مرااااروا معرفااايا زسااايا تحليااال) ط:1
(القاهرةا مرك الكتا للنشرا .)1227
 محمد ببحي حسني

التقو د والقياس في التربية البد ياة ط( :2القااهرةا دار

الزكر العربيا .)1287
 مروان عبد المايد الموسوعة العلمية للكارة الطاائرةا ط( :1عماانا مؤسساة
الوراق للنشر والتو

ا .)2111

 عيمة دان لف التقد ر الكمي لمسااهمة أهاد القادرات البد ياة والعقلياة فاي
دقة أداء المرارات الراومية لد العبات الكارة الطاائرة( :أطروحاة دكتاوراكا
جامعة ب دادا كلية التربية الر اضية للبناتا .)2112
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