تأثير تمرينات بالكرات الطبية مع الزيادة التدريجية لمسافة االداء في تطور القوة الخاصة ودقة االرسال من
االعمى لمطالبات بالكرة الطائرة
م.د .باسم حسن غازي

ممخص البحث بالمغة العربية
تطرق الباحث في الباب األول إلى مقدمة البحث وأىمية من خالل التركيز عمى تمرينات القوة الخاصةة باسةتعمال الكةرات
الطبية مع التدرج بمسافة اداء االرسال من االعمى لمطالبات بدأ ب()3م وصةوال الةى المسةافة القانونيةة كونيمةا عةامالن
ميمان لتطوير االرسال من االعمى بالكرة الطائرة .
ىدفت الدراسة إلى :
اعداد تمرينات بالكرات الطبية مع الزيادة التدريجية لمسافة االداء لالرسال من االعمى بالكرة الطائرة لمطالبات
و التعرف عمى تأثير التمرينةات بةالكرات الطبيةة مةع الزيةادة التدريجيةة لمسةافة االداء لالرسةال مةن االعمةى بةالكرة الطةائرة
لمطالبات.
وافترض الباحث :
لمتمرينات بالكرات الطبية مع الزيادة التدريجية لمسافة االداء تأثير ايجابي في تطةوير القةوة الخاصةة ودقةة الالرسةال مةن
االعمى بالكرة الطائرة لمطالبات.
واسةةتعمل الباحةةث المةةنير التجريبةةي بأسةةموب االختبةةار القبمةةي والبعةةدي لممجموعةةة الواحةةدة وا ةةتمل عمةةى عينةةو البحةةث
واألدوات المستعممة واالختبارات والتجربة االستطالعية والوسائل اإلحصائية المناسبة لمعالجة النتةائر التةي تةم عر.ةيا .
فقةد قةةام الباحةث بعةةرض نتةائر اختبةةارات دقةة االرسةةال مةةن االعمةى والقةةدرة االناجاريةة لمةةدراعين والةدراع الواحةةدة وتحميميةةا
ومناق تيا.
وتوصل الباحث إلى االستنتاجات منيا :
إن تمرينات القوة الخاصة أدت الى تطور مستوى دقة اال رسال من االعمى بالكرة الطائرة لمطالبات لكونيا
ساىمت في تنمية القوة بمختمف انواعيا خصوصا الطالبات الالتي ياعانن من .عف في القوة.
ىناك تأثير إيجابي لمتدرج بمسافة تنايد االرسال من االعمى لمطالبات من المسافة القصيرة لحين الوصول
لممسافة القانونية النو اعطى انطباع لمطالبات باالحساس بالمسافة ومدى الحاجة لمقوة عند تنايد االرسال كدلك
ساعدت تمرينات القوة الخاصة بالكرات الطبية والتدرج بالمسافة لتنايد االرسال من االعمى الطالبات عمى زيادة الدقة
من خالل التحكم في توجيو مسار الكرة .
ويوصي الباحث:
..1رورة استخدام تمرينا ت القوة بمختمف ا كاليا في الدرس العممي لمكرة الطائرة لمطالبات ب كل خاص لتطوير
االرسال من االعمى بالكرة الطائرة.
 .1التأكيد عمى التدرج بالمسافة من القصيرة لحين الوصول الى المسافة القانونية عند تعميم او التدريب عمى االرسال
من االعمى لمطالبات .

Abstract
The effect of medicinal balls training with increase Gradual of distance performance on
over head serve skill for students(Female)
. Dr. Basim Hasan Ghazi
Researcher touched in first part to the forefront of research and the importance of
focusing on strength exercises forms medical balls with gradient distance skill
transmitter performance of top students down to the legal distance as two important
factors for the development of skill transmitter high volleyball.
The study aimed to:
Identify the level of performance the over head serve skill in volleyball for
students(female).
Develop the over head serve skill in volleyball for students(female).
The researchers assumed:
There is the effect of strength training with medical balls gradient space to develop the
over head serve skill in volleyball for students(female).
In the second section has touched researcher:
To theoretical studies and them.
Strength and Strengths types, volleyball gams and volleyballs skills
In Part III, the researcher used the experimental method style pre and post test and
included a sample and the tools used and the tests and exploratory experience and
appropriate statistical methods for processing the results.
In Section IV.
The researcher
Presented the results of tests accuracy transmitter high explosive power of the arms,
one arm and analyzed and discussed.
In Part V
Researcher reached the following conclusions:
1. The strength training led to the evolution of the over head serve skill in volleyball for
students(female).
because they contributed to the development of various kinds of power students.
2.Powers exercises contributed to the development of various forms of force students
who weakness in strength
3. There is a positive effect of the transmitter include a space implementation of the top
students from the short distance until reaching the legal distance because it gave the
impression to the students a sense of distance and the need for power when performing
transmitter.
.4Helped force exercises in various forms and to implement distance gradient the over
head serve skill in volleyball for students(female).
to increase accuracy by controlling the direct path of the ball.
Based on his findings, the researchers recommend the following conclusions:
1- The need to use force exercises in various forms in the practical lesson of volleyball
especially for students to develop the over head serve skill in volleyball for
students(female).

2-Emphasis on the short distance from the gradient until reaching distance when legal
education or training the over head serve skill in volleyball for students(female)..
3-The need to use force exercises in various forms when other skills training volleyball,
as well as various sporting events because of its active role for the development of
impact.
4-Conduct similar research to develop the skill of high transmission for students

 -1التعريف بالبحث

 . 1-1المقدمة واىمية البحث
تعةةد القةةوة الع.ةةمية احةةد المتطمبةةات األساسةةية فةةي ممارسةةة األلعةةاب الريا.ةةية ب ةةكل عةةام ويتوقةةف عمييةةا اداء
معظم األن طة الريا.ية فيي احد مكونات المياقة البدنية فكمما كان الالعب اكثر قوة كان أدائو لمميةارة اف.ةل وبةالعكس
بالنسةةبة لالعةةب الةةدي ليسةةت لديةةو قةةوة كافيةةة اد يواجةةو صةةعوبة فةةي اخ ةراج نةةاتر حركةةي او ميةةاري جيةةد ومتناسةةق مةةع
متطمبات الميارة او الحركة الريا.ية المطموب ادائيا .
ولعبة الكرة الطائرة احدى االلعاب الريا.ية التي تحتاج الى عنصر القوة ب ةكميا العةام والقةوة االناجاريةة ب ةكل
خاص  .فأداء مياراتيا المختماة كاالرسال وال.رب الساحق وحائط الصد التةي يحتةاج فييةا الالعةب اخةراج قةوة اناجاريةة
تساعده عمى االرتقاء الى اعمى نقطة ممكنة ويحتاج الى القوة عند .ةرب الكةرة اثنةاء ال.ةرب السةاحق وعنةد اداء حةائط
الصد العتراض الكرات اليجومية الساحقة من الاريق المقابل  .وكدلك بالنسبة لممناولة مةن االعمةى فيةي .ةرورية لةدفع
الكةةرة باألصةةابع الةةى مسةةافات بعيةةدة محةةددة وباتجاىةةات مختماةةة وكةةدا ينطبةةق الحةةال عمةةى ميةةارة الةةدفاع عةةن الممعةةب فةةي
التحرك في الممعب ودفةاع الكةرات القويةة ومةن الميةارات االخةرى التةي تعتمةد عمةى القةوة االناجاريةة ىةي االرسةال اد كممةا
يكون االرسال قوياً وسريعا يكون تاثيره اكبر لمحصول عمى نقطة مبا رة او التةاثير عمةى الاريةق المقابةل حتةى ال يسةم

ليم بايصال الكرة بصورة صحيحة الى الالعب المعد فاالرسال ىو ليس مجرد عبور الكرة الةى الاريةق المقابةل فكممةا كةان

موجو بقوة ودقة سيتي لالعب الحصول عمى عدد من النقاط
وبما ان اغمب الطالبات يؤدن االرسال مةن االسةال الةدي يكةون تةأثيره محةدودا عمةى عكةس بعةض الطالبةات الالتةي يةؤدن
االرسال من االعمى والدي يكون تأثيره فاعال في حسم مباريات الطالبات وىنا تكمن اىمية البحث .

 .2-1م كمة البحث

من خةالل اطةالع الباحةث كونةو مدرسةا لمةادة الكةرة الطةائرة فةي كميةة التربيةة الريا.ةية /جامعةة الكوفةة الحةظ ان
الطالبات يعانن من م ةكمة فةي اداء االرسةال مةن االعمةى بمختمةف ا ةكالو اد ان الم ةكمة فةي عةدم عبةور االرسةال الةى
الجيةةة الثانيةةة مةةن الممعةةب وىةةده الم ةةكمة اي.ةةا تمةةت م ةةاىدتيا اثنةةاء بطولةةة الجامعةةات العراقيةةة لممنطقةةة الوسةةطى
والجنوبيةةة اد ان اغمةةب الطالبةةات يةةؤدن االرسةةال مةةن االسةةال الةةدي تكةةون فاعميتةةو محةةدودة قياسةةا باالرسةةال مةةن االعمةةى.
ويرى الباحث ان السبب في دلك يعود الى .عف القوة البدنيةة ب ةكل عةام والقةوة الخاصةة ب ةكل خةاص لةدا ارتة البحةث
في ىدا المجال من خالل ا.افة تمرينات لتطوير القوة الخاصة بالكرات الطبية لمجدع والدراعين لمعالجة ىده الم كمة.

 . 3-1اىداف البحث
 اعداد تمرينات بالكرات الطبية مع الزيادة التدريجية لمسافة االداء لالرسال من االعمى بالكرة الطائرة لمطالبات. التعرف عمى تأثير التمرينات بالكرات الطبية مع الزيةادة التدريجيةة لمسةافة االداء لالرسةال مةن االعمةى بةالكرة الطةائرةلمطالبات.

 4-1الاروض
لمتمرينات بالكرات الطبية مع الزيادة التدريجية لمسافة تأثير ايجابي في تطوير القوة الخاصة ودقة الالرسةال مةن االعمةى
بالكرة الطائرة لمطالبات.

 .5-1مجاالت البحث
 . 1-5-1المجال الب ري  :طالبات فريق كمية التربية الريا.ية  /جامعة الكوفة .
 .2-5-1المجال الزماني  2112/1/21 – 2111/11/1 :وىي فترة التجربة ومتطمبات اكمال البحث.
.3-5-1المجال المكاني :القاعة الريا.ية في كمية التربية الريا.ية /جامعة الكوفة .

 . 1-2الدراسات النظرية

 .1-1-2القوة

تعرف بأنيا المقدرة او التوتر التي تستطيع ع.مة او مجموعة ع.مية ان تنتجيا .د مقاومة مةا
الع.الت عن تنايد متطمبات المجيود .د مقاومات ميما كان نوعيا والتغمب عمييا بكااءة عالية "
ولمقوة الع.مية اىمية كبيرة منيا:

()3

()2

()1

 .او قةدرة

.

* تسيم في انجاز اي نوع من انواع اداء الجيد البدني في كافة الريا.يات وتتاةاوت نسةبة مسةاىمتيا طبقةاً لنةوع االداء

.

* تسيم في تقدير العناصةر (الصةاات) البدنيةة االخةرى مثةل السةرعة والتحمةل والر ةاقة ي لةدا فيةي ت ةغل حية ازً كبية ارً فةي

برامر التدريب الريا.ي .

* تعتبر محدداً ىاماً في تحقيق التاوق الريا.ي في معظم الريا.يات .
وىناك انواع عدة لمقوة الع.مية ىي:

()4

-:

 -1القوة الع.مية العظمى (القصوى)
 -2القوة الع.مية المتميزة بالسرعة (القدرة الع.مية او القوة االناجارية او السريعة)
 -3تحمل القوة (القوة المستمرة)

 1-1-1-2القدرة االناجارية:
وتعرف بأنيا "المقدرة عمى اخراج أقصى قوة في اسرع وقت ممكن وبمعنةى أخةر تعنةي القةدرة الع.ةمية
أطالق اقصى قوة بأقصى سرعة "
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 -1يفت ٙاتشاْٛى دًاد  ،انتذسٚة انشٚاض ٙانذذٚج تخطٛظ ٔتطثٛك ٔلٛادج  ،انماْشج  ،داس انفكش انعشت ، ٙجايعح دهٕاٌ  ، 1811 ،ص. 125
 -2صانخ يجٛذ انعضأ٘  ،احش يُٓج تذسٚث ٙيمتشح ف ٙتًُٛح لٕج انزساعٔ ٍٛانكتف ٍٛف ٙانجًُاستك انفُ ٙنهشجال  ،اطشٔدح دكتٕساِ  ،جايعح تغذاد  ،كهٛح
انتشتٛح انشٚاضٛح  ، 1881 ،ص. 35
 -3يفت ٙاتشاْٛى دًاد  ،انًصذس انساتك  ، 1881 ،ص. 125
 -4يفت ٙاتشاْٛى دًاد  ،يصذس سثك ركشِ  ، 1881 ،ص. 126
 - 5نٛهٗ انسٛذ فشداخ .انمٛاط ٔاالختثاس ف ٙانتشتٛح انشٚاضٛح ،ط ،4انماْشج :يشكض انكتاب نهُشش ،2001 ،ص.225

واي.ا تعرف بأنيا "استخدام أعمى قوة بأقل زمن ممكن"( .)6ونظ ار الىمية القةدرة االناجاريةة اخةدت حية از واسةعا مةن
البرامر التدريبية وعنصر أساسي في رفع مستوى الريا.يين.
ومعظةةم الاعاليةةات الريا.ةةية تت.ةةمن حركةةات سةةريعة وقةةدرة عاليةةة جةةداًي فالريا.ةةي يمكةةن أن يكةةون قةةوي جةةدا لكنةةو

ياتقر الى القوة االناجارية إد أنو غير قادر عمى تطبيق قوتو بسرعة عالية.

 : 2-1-2الكرة الطائرة ومياراتيا االساسية:

"الكةةرة الطةةائرة واحةةدة مةةن األلعةةاب الريا.ةةية الجماعيةةة التةةي يمكةةن أن تمةةارس فةةي الصةةاالت المغمقةةة أو
ال واط وىي لعبة رفيعة المستوى وىدا يجعميا في مصةاف ريا.ةات المسةتوى العةالي التةي تجةدب الالعبةين لممارسةتيا
والم ةاىدين لالسةةتمتاع بم ةةاىدتيا ألنيةا لعبةةة مثيةةرة وسةريعة وتعةةد فةةي الوقةت الحا.ةةر مةةن األ لعةاب الريا.ةةية ال ةةعبية
واليامة في العالم يلما تمتاز بو ىده المعبة من أساسيات ميارية وبدنيةة جدابةةي إ.ةافة الةى كونيةا لعبةة م ةوقة وغيةر
مكماة ماديا وعدم حدوث االحتكاك مع المنافس.

()7

والميارات الانية ىي الحركات التي ينبغي عمى الالعب تنايةدىا وحسةب الظةروف التةي تتطمبيةا لعبةة الكةرة الطةائرة بيةدف
الوصةةول الةةى نتةةائر ايجابيةةة واالقتصةةاد فةةي المجيةةود البةةدني ي وتةةأخر ظيةةور حالةةة التعةةب عمةةى الالعبةةين ي لةةدلك يجةةب
اتقانيا اتقاناً تاماً وتتكون لعبة الكرة الطائرة من مجموعة مةن الحركةات يطمةق عمييةا الميةارات الانيةة االساسةية وىةي

()8

-:

اوالً  :االرسال .

ثانياً  :ميارة االستقبال .

ثالثاً  :ميارة االعداد .

رابعاً  :ميارة اليجوم الساحق .
خامساً  :ميارة حائط الصد .

سادساً  :ميارة الدفاع عن الممعب .

 .2-2-1-2االرسال

()9

االرسال ىو ال.ربة التةي يبةدأ بيةا المعةب فةي المبةاراة ي ويسةتأنف عقةب انتيةاء ال ةوط ي وبعةد كةل خطةأ ي وىةو
عبارة عن جعل الكرة في حالة لعةب بواسةطة الالعةب الةدي ي ةغل المركةز الخماةي االيمةن فةي الاريةق والةدي ي.ةرب الكةرة
باليد الماتوحة او المقامة او بأي جزء من الدراع يعدف ارساليا من فوق ال بكة الى ممعب الاريق المنافس .
نستطيع من خالل التكتيك الصحي الداء .ربات االرسةال تصةنيايا الةى نةوعين رئيسةين ىمةا  :االرسةال اسةال واالرسةال
من اعمى ودلك وفقاً لو.ع الكرة بالنسبة لمستوى كتف المعب.

()11

اوالً  :االرسال من اسال :

 -1االرسال من اسال المواجو االمامي .

 - 6صشٚخ عثذ انكشٚى انفضه .ٙتطثٛماخ انثٕٛيٛكاَٛك ف ٙانتذسٚة انشٚاضٔ ٙاالداء انذشك ،2001 ،ٙص63
 - 1دسٍ انذٛاسٖ ٔآخشٌٔ  .فٌُٕ انكشج انطائشج  ،ط، 1أستذ  :داس األيم نهُشش 1811 ،و ،ص. 5
 - 1سعذ دًاد انجًٛه ، ٙيصذس سثك ركشِ  ، 2001 ،ص. 28
-3عه ٙيصطفٗ طّ  :انكشج انطائشج – تاسٚخ – تعهٛى – تذسٚة – تذهٛم – لإٌَ  ،انماْشج :داس انفكش
 -4عه ٙيصطفٗ طّ  ،انًصذس انساتك  ، 1888 ،ص. 51

انعشت1888 ، ٙ

.ص. 11

 -2االرسال من اسال الجانبي .
 -3االرسال من اسال الجانبي المعكوس (الروسي) .
ثانياً  :االرسال من اعمى :

 -1االرسال من اعمى المواجة (التنس) .
 -2االرسال الجانبي الخطافي والجانبي المواجو الخطافي .
 -3االرسال المتموج (االمريكي والياباني) .

 -3منيجية البحث واجراءاتو الميدانية

 . 1-3منير البحث

ينبغي عمى الباحث اختيار المنير المالئم لحل م ةكمة مةا اد ان المةنير " ىةو الطريةق الةدي يتبعةو الباحةث فةي
دراستو لحل م كمة البحث "

()11

وعميو استخدم المنير التجريبي باسموب االختبار القبمةي والبعةدي لمعينةة الواحةدة كونةو

يتالئم وطبيعة م كمة البحث .

 .2-3مجتمع وعينة البحث

اختيرت عينة البحث من مجتمع البحث المتمثل باريق كمية التربيةة الريا.ةية لمطالبةات  /جامعةة الكوفةة والبةال
عددىن ( )15طالبة اد تم اختيار( )12طالبة ممن يستطيعن االستمرار في تجربة البحث وىةي تمثةل نسةبة(  )%81مةن
مجتمع البحث وىي تمثمو تمثيال صادقا.

 .3-3الوسائل واالدوات واالجيزة المستعممة
 .1-3-3الوسائل البحثية
 المالحظة . االستبيان . االختبارات . .2-3-3االدوات واالجيزة المستعممة
 ممعب الكرة الطائرة قانوني . كرات طائرة قانونية عدد (. )12 كرات طبية زنة ()1كغم عدد (. )6كرات طبية زنة( )2كغم عدد ()6 حاسبة يدوية عممية . صاارة . ريط ممون .-الصق ااف

(ٔ )11ج ّٛيذجٕب .طشائك انثذج انعهًٔ ٙيُاْجّ  ،تغذاد  :يذٚشٚح داس انكتة نهطثاعح ٔانُشش  . 2002 ،ص. 11

 .4-3االختبارات المستعممة

اختةةار الباحةةث االختبةةارات االتيةةة بعةةد عر.ةةيا عمةةى الخبةراء*اد حقةةق اختبةةار دقةةة االرسةةال نسةةبة قبةةول ( )%111وحقةةق
اختباري رمي الكرة الطبية والكرة الناعمة نسبة قبول مقدارىا (:)%66.66

 . 1-3-3رمي الكرة الطبية زنة ( )2كغم من فوق الرأس من و.ع الوقوف ألبعد مسافة ممكنة

()12

.

ىدف االختبار  :قياس القدرة االناجارية لع.الت الدراعين والجدع.
طريقة االداء  :تقف الطالبة عمى خط معين يرسم لغةرض تو.ةي نقطةة بدايةة تنايةد االختبةار ومةن ثةم تقةوم بحمةل الكةرة
الطبيةة وو.ةةعيا خمةةف الةرأس بعةةد ثنةةي الةةدراعين مةن ماصةةل المرفةةق وعنةد التنايةةد تقةةوم الطالبةةة برمةي الكةةرة الطبيةةة بمةةد
الدراعين من فوق الرأس بسرعة وقوة .
التسجيل :تسجل المسافة من الخط الدي تقف خماو الطالبة الى ابعد مسافة تصميا الكرة وتقاس بالمتر واجزاءه .

 -2-4-3رمي كرة ناعمة القصى مسافة

()13

-

الغرض من االختبار  :قياس القدرة االناجارية لمدراع والمنكب

-

االدوات :ةريط قيةةاس ي كةةرة تةنس ي يرسةةم خةةط عمةى االرض ي يحةةدد امةةام ىةدا الخةةط قطةةاع لمرمةي يةةتم تقسةةيمو
لسيولو القياس الى خطوط عر.ية المسافة بينيما ( )5م عمى ان يسةم قطةاع الرمةي بتسةجيل اقصةى مسةافة
ممكنة كما تحدد منطقة لمرمي طوليا ( )6م يقوم المختبر بالرمي من بينيا .

-

مواصاات االداء :يقف المختبر خمف الخط المرسوم عمى االرض والدي يحدد بداية قطةاع الرمةي ثةم يقةوم برمةي
الكرة الناعمة القصى مسافة ممكنة.

-

التسجيل  :تقاس المسافة عموديا من خط الرمي الى مكان سقوط الكرة عمى االرض.

3-4-3اختبار تقويم الدقة لالرسال من االعمى بالكرة الطائرة

()14

اليدف من االختبار  :قياس الدقة لالرسال من االعمى بالكرة الطائرة
االدوات المستخدمة :ممعب كرة طائرة ي كرات طائرة عةدد( )5ي ةريط ممةون لتقسةيم الممعةبي وكمةا مو.ة فةي ال ةكل( 1
).
مواصاات االداء :يقف الالعب المختبر خمف الخط النيائي لمممعب وىو ممسةك بةالكرة ليقةوم بةأداء االرسةال مةن االعمةى
وتوجيو الكرة الى االماكن المحددة التي يحصل الالعب من خالليا عمى اعمى النقاط
ةةروط االداء:فةةي حالةةة لمةةس الكةةرة لم ةةبكة وعبورىةةا الةةى نصةةف الممعةةب المخطةةط او خروجيةةا الةةى خةةارج حةةدود الممعةةب
تحتسب محاولة من المحاوالت الخمسة لالعب وال تحتسب درجتيا
( )12يذًذ صثذ ٙدساَ . ٍٛانمٛاط ٔانتمٕٚى ف ٙانتشتٛح انثذَٛح ٔانشٚاضٛح  ،ط ، 5ج ، 2انماْشج  :داس انفكش انعشت، 2003 ، ٙ
ص221
( )3محمد صبحي حسانين .القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية  ،ط ،6ج ، 1القاهرة  :دار الفكر العربي  ، 2003 ،ص. 308
* ينظر الممحق ()1
 - 13يذًذ صثذ ٙدساَ .ٍٛانمٛاط ٔانتمٕٚى ف ٙانتشتٛح انثذَٛح ٔانشٚاضٛح  ،ط ،6ج ، 1انماْشج  :داس انفكش انعشت ، 2003 ، ٙص301
 - 14أدًذ عثذ انذاٚى انٕصٚش  ،عهٗ يصطفٗ طّ  .دنٛم انًذسب ف ٙانكشج انطائشج اختثاساخ – تخطٛظ –سجالخ –ط ، 1انماْشج  :داس انفكش انعشت1888،، ٙ
.ص.16

التسجيل :يأخد الالعب درجة المنطقة التي تقع فييا الكرة لكل ارسال صحي وحيةث ان لكةل العةب مختبةر ( )5محةاوالت
ولكةةون الةةدرجات موزعةةة عمةةى المنةةاطق( )4-1درجةةات فةةان الدرجةةة العظمةةى ليةةدا االختبةةار ىةةي ( )21درجةةة امةةا بحالةةة
سقوط الكرة عمى خط ياصل بين منطقتين تحتسب درجة المنطقة االعمى.

3

44 2

4 4

1

المرسل
3

ال كل(  ) 1يو .اختبار قياس دقة االرسال
من االعمى بالكرة الطائرة

 5-3تجانس العينة:
لغرض إيجاد تجانس كافة أفراد العينة في متغيةرات البحةث (العمريالطوليالةوزن) اسةتخدم الباحةث معامةل االلتةواء
قبل ال روع بتطبيق التجربة الرئيسية عمى عينة البحث وكما مبين في الجدول ()1
جدول ( )1يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والمنوال ومعامل االلتواء لممتغيرات
( العمر يالطول ي الوزن )لعينة البحث
المتغيرات

الوسط الحسابي(س)-

االنحراف المعياري(  ع)

المنوال

معامل االلتواء

العمر

22.21

1.84

22

1.25+

الطول

165.66

1.89

164

1.73+

الوزن

62.14

2.27

63

1.42 -

يبين الجدول( )1إن قيم م عامل االلتواء لممتغيرات (العمر والطول والوزن) قد انحصرت بين ( )1 

 .6-3التجربة االستطالعية
تم اجراء التجربة االستطالعية في 2111/11/6عمى عينة مةن مجتمةع البحةث البةال عةددىم ( )3طالبةة ممةن
لم ي تركن في التجربة االساسية وكانت اىداف التجربة االستطالعية ىي :
 معرفة مدى مالئمة االختبارات لعينة البحث . معرفة مدى استعداد عينة البحث الداء االختبارات . معرفة الوقت المستغرق الجراء االختبارات . التاكد من صالحية االدوات واالجيزة المستخدمة في االختبارات . -اسارت ىده التجربة عن صالحية االدوات المستخدمة ومالئمة االختبارات لعينة البحث .

 6-3األسس العممية لالختبارات :
سعى الباحث الةى إيجةاد األسةس العمميةة لالختبةارات التةي اسةتخدمت فةي البحةث بةالرغم مةن انيةا اختبةارات مقننةة
وكما يأتي :

 1-6-3الصدق:

صدق االختبار يقصد بو "أن تكون ميمة االختبار قياس وتقةويم الصةاة التةي و.ةع مةن أجميةا"()15يف.ةالً عةن

دلك لجأ الباحث الى اتباع طريقة الصدق الظاىري لالختبارات .

 2-6-3الثبات :

إن االختبةةار يعةةد ثابت ةاً " إدا كةةان يةةؤدي الةةى ناةةس النتةةائر فةةي حالةةة تكرارهيخاصةةة إدا كانةةت الظةةروف المحيطةةة

باالختبار والمختبر متماثمة في االختبارين".

()16

وعمى ىدا األساس تم إيجةاد معامةل الثبةات عةن طريةق إعةادة االختبةارات

عمى عينة من الطالبات الالتي لم ي تركن في تجربة البحث ومن خارج عينة البحةث األساسةية بتةاري  2111/11/6و
أُعيةةد االختبةةار بعةةد مةةرور اسةةبوع أي بتةةاري  2111/11/13إد أثبتةةت نتةةائر قةةانون االرتبةةاط (بيرسةةون )أن االختبةةارات
تتمتع بدرجة ثبات عالية وكما مو .في الجدول (.)2

 3-6-3المو.وعية :

وىي "التحرر من التحيز والتعصب يوعدم إدخال العوامل ال خصية فما يصدر الباحث من أحكام"

()17

فيو ال يتأثر

بالعوامل الداتية لممحكمين القائمين عمى االختبارات وعمى ىدا األساس ُو ِجدت المو.وعية الختبارات البحث من خالل
تقويم مقومين* إد حققت معامالت مو.وعية عالية بين درجات المقوم األول ودرجات المقوم الثاني وكما مو .في
الجدول ( )2الدي يو .أن االختبارات قد حققت مو.وعية عالية .

( )2( )1قيس ناجي  ،بسطويسي أحمد .مصدر سبق ذكره  ، 1987،ص. 172

()3

صالح بن حمد العساف  .المدخل الى البحث في العموم السموكية ،ط، 1الرياض  :مكتبة العبيكان ، 1995،ص. 430

* محمد ناجي شاكر (استاذ)  ،كمية التربية الرياضية –جامعة الكوفة
حميد شمخي غازي (مدرس)  ،المعهد التقني /الكوفة  ،مدرب في لعبة الكرة الطائرة

الجدول ( )2يبين معامالت الثبات والصدق والمو.وعية الختبارات دقة االرسال من االعمى ي القدرة
االناجارية لمدراعين والجدع ي القدرة االناجارية لمدراع الواحدة والمنكب
معامل

معامل

المعالم اإلحصائية

الثبات

المو.وعية

اختبار الدقة لالرسال

1.83

1.93

اختبار القدرة االناجارية لمدراعين

1.86

1.91

اختبار القدرة االناجارية لمدراع الواحدة

1.84

1.96

الميارة

 .7-3اجراءات البحث الميدانية
 1-7-3االختبارات القبمية :

أجريةةت االختبةةارات القبميةةة لعينةةة البحةةث يةةوم  2111/11 / 16فةةي السةةاعة( )11صةةباحا فةةي قاعةةة كميةةة التربيةةة
الريا.ية/جامعة الكوفة والخاصة بدقة االرسال من االعمى والقدرة االناجارية لمدراعين والجدع ي الةدراع الواحةدة والمنكةب
إد تةةم مةةن كةةل طالبةةة ( )5محةةاوالت الختبةةار دقةةة اإلرسةةال مةةن االعمةةى بةةالكرة الطةةائرة و( )3محةةاوالت لكةةل مةةن اختبةةاري
القدرة االناجارية لمدراعين والجدع ي الدراع الواحدة والمنكب .
واحتسةةبت الةةدرجات التةةي تحصةةل عمييةةا الطالبةةة المختبةةرة اعتمةةاداً عمةةى االختبةةار المحةةدد وحسةةب اسةةتمارة التقةةويم المعةةدة

مسبقاً ليدا الغرض .

 2-7-3ماردات المنير التدريبي
استغرق المنير التدريبي ( )12أسبوع.عدد الوحدات التدريبية في األسبوع ( )2وحدة .مجموع الوحدات التدريبية ( )24وحدة .زمن الوحدة التدريبية ( )91دقيقة .زمن الجزء المخصص لمتمرينات قيد البحث ( )31دقيقة .أخ.عت عينة البحث لتطبيق تمرينات القةوة با ةكاليا المختماةة بةالكرات الطبيةة وصةوال الةى تمرينةات القةدرة االناجاريةةوالتدرج بمسافة االداء لالرسال من االعمى من ()3متر وصوال الى المسافة القانوية لتنايد االرسال()9متر.

 3-7-3االختبارات البعدية

بعةةد إكمةةال ( )24وحةةدة تدريبيةةة فةةي مةةدة ( )12أسةةبوع لتطةةوير االرسةةال مةةن االعمةةى بةةالكرة الطةةائرة أجريةةت
االختبارات البعدية عمى مجموعة البحث وبالظروف واألحوال ناسيا التي أجريت بيا االختبارات القبمية.
وأجريت االختبارات في يوم  2112 / 1 /15الساعة( )11صباحا .

()18

 8-3الوسائل اإلحصائية
أوالً :الوسط الحسابي

ثانيا :االنحراف المعياري

ثالثا :المنوال
رابعاً :اختبار ( )Tلمعينات المتناظرة

-4عرض النتائر وتحميميا ومناق تيا

 . 1-4عرض نتائر اختبارات القوة االناجارية لمدراعين وتحميميا :
استخدم الباحةث اختبةار (  )t-testلمعينةات المتنةاظرة لمعرفةة مةا إدا كانةت الاةروق معنويةة بةين نتةائر
االختبارين القبمي والبعدي الختبار رمي الكرة الطبية لقياس القوة االناجاريةة لمةدراعين متمثمةة باختبةار رمةي الكةرة الطبيةة
زنة ( )1كغم ورمي الكرة الناعمة بالدراع ال.اربة ودقة االرسال من االعمى وكما مبين في الجدول (. )3
الجدول ( )3يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائر اختبار ( )tلالختبارين القبمي والبعدي
لالختبارات قيد البحث
المعالم اإلحصائية
االختبار

القبمي
س

دقة االرسال

1.33

البعدي

ع
1.66

قيمةةةةةةةةة ( )tنوع الداللة

س

ع

11.75

1.541

المحسوبة
11.68

معنوي

من االعمى
رمي الكرة الطبية

6.87

1.63

9.12

1.54

9

معنوي

()1كغم بالدراعين
رمي الكرة الناعمة

18.12

1.73

27.11

1.59

21.3

معنوي

بالدراع الواحدة
قيمة ( )tالجدولية=(  ) 2.41عند مستوى داللة ( )1.15ودرجة حرية( ) 11
يبةةين الجةةدول ( )3االوسةةاط الحسةةابية واالنحرافةةات المعياريةةة واختبةةار (  )t-testلمعينةةات المتنةةاظرة واظيةةرت النتةةائر ان
الوسةةط الحسةةابي الختبةةةار دقةةة االرسةةال القبمةةةي ىةةو ( )1.33وبةةةانحراف معيةةاري قةةدره ( )1.66امةةةا الوسةةط الحسةةةابي
لالختبةةةار البعةةةدي ىةةةو( )11.75واالنحةةةةراف المعيةةةاري ىةةةو( )1.541امةةةا قيمةةةةة (  )t-testلمعينةةةات المتنةةةاظرة بةةةةين
االختبارين القبمي والبعدي لدقة االرسال من االعمى ىي (  )11.68وىي اكبر من قيمة ( )tالجدوليةة البالغةة ( )2.41
عند مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية (  ) 11اما الوسط الحسابي الختبار القةوة االناجاريةة لمةدراعين القبمةي متمثةل
برمي الكرة الطبية زنة ()1كغم ىو ( )6.87وبانحراف معياري قةدره ( )0.63امةا الوسةط الحسةابي لالختبةار البعةدي ىةو(
 )9.12بانحراف معياري مقداره( )1.54اما قيمةة (  )t-testبةين االختبةارين القبمةي والبعةدي الختبةار القةدرة االناجاريةة
لمدراعين ىي (  ) 9وىي اكبةر مةن قيمةة ( )tالجدوليةة

البالغةة (  )2.41عنةد مسةتوى داللةة ( )0.05ودرجةة

 - 11يذًذ جاسى انٛاسش٘  ،يشٔاٌ عثذ انًجٛذ :األسانٛة اإلدصائٛح ف ٙيجال انثذٕث انتشتٕٚح  ،ط ،1عًاٌ ،يؤسسح انٕساق نهُشش ٔانتٕصٚع 2001،

حريةةةة (  . ) 11واظيةةةرت النتةةةائر اي.ةةةا ان الوسةةةط الحسةةةابي الختبةةةار القةةةدرة االناجاريةةةة لمةةةدراع ال.ةةةاربة القبمةةةي ىةةةو
( )18.12وبةةةانحراف معيةةةاري قةةةدره ( )1.73امةةةا الوسةةةط الحسةةةابي لالختبةةةار البعةةةدي ىةةةو( )27.11بةةةانحراف معيةةةاري
قةدره( )1.59امةا قيمةةة (  )t-testلمعينةات المتنةةاظرة بةين االختبةةارين القبمةي والبعةةدي الختبةار القةةدرة االناجاريةة لمةةدراع
ال.اربة ىي(  ) 21.3وىي اكبر من قيمةة ( )tالجدوليةة البالغةة (  )2.41عنةد مسةتوى داللةة ( )0.05ودرجةة حريةة (
.)11

 1-1-4مناق ة النتائر
أظيةةرت النتةةائر التةةي تةةم عر.ةةيا فةةي الجةةدول ( )3عةةن وجةةود فةةرق معنةةوي بةةين االختبةةارات القبميةةة والبعديةةة
ولصال االختبار البعدي لعينة البحث ويرى الباحث إن الارق بين االختبةارين القبمةي والبعةدي يعةود إلةى تةأثير التمرينةات
بالكرات الطبية التي ساىمت في تطوير القةدرة االناجاريةة لمةدراعين والجةدع ب ةكل عةام والةدراع ال.ةاربة خاصةة ممةا اثةر
ايجابا في تطةور ميةارة االرسةال مةن االعمةى لمطالبةات نتيجةة تطةور القةدرة االناجاريةة لةديين اد ان اداء االرسةال يتطمةب
القدرة االناجارية عند تنايده اما دقة االرسال فان تطورىا يعود الةى التةدرج بالمسةافة وتنايةد االرسةال الةى امةاكن مختماةة
من الممعب ابتداء من المسافة القريبة لحين الوصول إلى المسةافة القانونيةة يعطةي الطالبةات االحسةاس بالمسةافة ب ةكل
تدريجي م.اف ليا تطور القدرة االناجارية لمدراعين والجدع وان الارق الكبير في الدقة بين االختبةارين القبمةي والبعةدي
يةةرج لعةةدم تمكةةن اغمةةب الطالبةةات مةةن ايصةةال الكةةرة المرسةةمة مةةن االعمةةى الةةى الجيةةة االخةةرى مةةن الممعةةب بسةةبب .ةةعف
القدرة لديين وان التمرينات المستعممة بالكرات الطبية كان ليا األثر الاعال في تطوير القدرة االناجارية التي سةاىمة مةن
تمكن الطالبات من ارسال الكرات من االعمى الى ممعب المنافس.

-5االستنتاجات والتوصيات:
1-5

االستنتاجات :

 .1إن تمرينات القوة أدت الى تطور مستوى االرسال من االعمى بالكرة الطائرة لمطالبات لكونيا ساىمت في تنمية القوة
بمختمف انواعيا لمطالبات.
 .2تمرينات القوة ساىمت في تنمية القوة بمختمف ا كاليا لمطالبات الال تي ياعانين من .عف في القوة
 .3ىناك تأثير إيجابي لمتدرج بمسافة تنايد االرسال من االعمى لمطالبات من المسافة القصيرة لحين الوصول لممسافة
القانونية النو اعطى انطباع لمطالبات باالحساس بالمسافة ومدى الحاجة لمقوة عند تنايد االرسال.
 .4ساعدت تمرينات القوة بمختمف ا كاليا والتدرج بالمسافة لتنايد االرسال من االعمى الطالبات عمى زيادة الدقة من
خالل التحكم في توجيو مسار الكرة .

 2-5التوصيات :

.رورة استخدام تمرينات القوة بمختمف ا كاليا في الدرس العممي لمكرة الطائرة لمطالبات ب كل خاص لتطوير
االرسال من االعمى بالكرة الطائرة.
التأكيد عمى التدرج بالمسافة من القصيرة لحين الوصول الى المسافة القانونية عند تعميم او التدريب عمى
االرسال من االعمى لمطالبات .

.رورة استخدام تمرينات القوة بمختمف ا كاليا عند التدريب عمى الميارات االخرى بالكرة الطائرة وكدلك
الاعاليات الريا.ية المختماة لما ليا من تأثير فاعل لتطويرىا.
اجراء بحوث م ابية لتطوير االرسال من االعمى لمطالبات.
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يو .أسماء الخبراء والمختصين الدين عرض عمييم اختبارات القدرة االناجارية والدقة لالرسال بالكرة الطائرة
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محمد ناجي اكر
حميد مخي غازي
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الممحق ( )2يو .نمودج لوحدة تدريبية(القسم الرئيسي) باستعمال الكرات الطبية والتدرج بالمسافة لتطوير اإلرسال
من االعمى بالكرة الطائرة لمطالبات
زمن الوحدة  )61(:دقيقة
اليدف  :تطوير اإلرسال من االعمى بالكرة الطائرة لمطالبات
القسم  :الرئيسي
زمن القسم الرئيسي )45(:دقيقة

الجرعة

ت

التمارين

الحجم

الراحة

التدريبية
1

دحرجة الكرة الطبية()1كغم عمى االرض الى الزميمة المقابمة بالدراع

2×5

الواحدة

الراحة بين
مجموعة
واخرى(-1

الجرعة
التدريبية
الثانية

2

اداء االرسال من االعمى من مسافة()5-3م الى الجدار بارتااع محدد
عمى الجدار (ارتااع ال بكة القانوني)

2× 11

 )1,5دقيقة

3
االسبوع

رمي الكرة الطبية()1كغم بالدراعين معا من خمف الرأس الى االمام من

2× 8

و.ع الوقوف الى الزميمة

الراحة بين
تمرين واخر
()5-3

الثاني
4

اداء المناوالت من االعمى واالسال بين كل طالبتين

5

يقان الطالبات عمى كل مجموتين في كل جية مكونة من ( )3طالبات

دقيقة
1× 15

لمسافة()3م جانبي الممعب ثم ينادن االرسال من االعمى الى الزميمة
ب كل قطري
6

رمي الكرة الطبية ()1كغم الى الزميمة بالدراع الواحدة من خمف الرأس الى

2× 6

االمام من و.ع الوقوف
7

يقان الطالبات خمف خط المنطقة االمامية كل واحدة مقابل زميمتيا في

2×11

الجية الثانية من الممعب ثم ينادن االرسال من االعمى
مالحظة :تراعى المسافة بين الطالبة وزميمتيا من ناحية االمان عند التمرينات بالكرات الطبية

