العصف الذىني واثره في تطوير ميارتي االعداد واالستقبال لالعبين الشباب بالكرة الطائرة
ا0م.د .سوسن ىدود عبيد

ممخص البحث بالمغة العربية

تجمت مشكمة البحث في استخدام الكثير من المدربين لمفئات العمرية اساليب ال تراعي الفروق
الفردية في تعميم الشباب كما انيا ال تسيم في اشراكيم لتنمية الجانب االبداعي ،وقد ىدفت الدراسة
الى :التعرف عمى تأثير استخدام اسموب العصف الذىني في تطوير الالعبين الشباب في ميارتي
االستقبال واالعداد في الكرة الطائرة ،ولغرض حل مشكمة البحث استخدمت الباحثة المنيج التجريبي
ذي المجموعتين المتكافئتين ،وقد اشتممت عينة البحث عمى ( )24العبا تم تقسيميم الى مجموعتين
االولى ضابطة والثانية تجريبية وبعد اجراء التجانس والتكافؤ عمدت الباحثة الى اجراء تجربة
استطالعية ،وبعدىا تم اجراء التجربة الرئيسية من خالل االختبارات القبمية وبعد ذلك تم وضع المنيج
التعميمي لمفترة من  2011/9/18ولفترة ( )5اسابيع وبواقع  3وحدات اسبوعيا ،وبعد االنتياء من
الوحدات التطويرية عمدت الباحثة الى اجراء االختبارات البعدية ،وباستخدام الوسائل االحصائية
المناسبة ثم مناقشة النتائج التي توصمت الييا الباحثة وقد استنتجت الباحثة االتي:
 -1تطور المجموعة التجريبية في اختباري االستقبال واالعداد مستخدمة اسموب العصف الذىني
 -2تفوقت المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة في االختبارين المذكورين
 -3نظ ار العتماد اسموب العصف الذىني عمى توزيع الجيد المبذول عمى المتعمم والمعمم فقد
ساىم في تطوير المجموعة التجريبية
وقد اوصت االتي:
 -1يمكن استخدام ىذا االسموب في تطوير االداء الفني لالعبين الشباب
 -2االىتمام بما يطرحو الطالب من افكار تساىم في ابداعو وزيادة قدرتو عمى التفكير
 -3استعمال ىذا االسموب في تدريس ميارات اخرى في الكرة الطائرة وفي االلعاب االخرى كونو
يعطي نتائج ايجابية.

Research Summary
Brainstorming and its impact on the development of my skills and
reception preparation for youth volleyball players
A. M. Sawsan Hdod, Obaid
Manifested research problem in the use of a lot of coaches for age groups
methods do not take into account individual differences in the education of
young people as they do not contribute to their participation for the
development of the creative side, The study aimed to: identify the impact of the
use of the style of brainstorming in the development of young players in
reception skills and preparation in the volleyball, for the purpose of solving the
problem of search researcher used the experimental method with two equal
groups , have included a sample search on the (24) players were divided into
two groups, the first officer and the second trial after conducting homogeneity
and parity deliberately seeking to make the experience of exploratory, and then
was an experience Home through tests Posteriori and then been developed
curriculum for the period from 18/9/2011 for a period of 5 weeks and by 3
units per week, and after the completion of the units development proceeded
researcher to conduct tests posteriori, and using methods of statistical
appropriate then discuss the findings by the researcher have concluded
researcher the following:
1 - Evolution of the experimental group at the front checksum and numbers
used brainstorming style
2 - the experimental group outperformed the control group in the two tests
3 - Due to the adoption of the style of brainstorming on the distribution of the
effort on the learner and the teacher has contributed to the development of the
experimental group.
Has recommended the following:
1 - This technique can be used in the development of the technical performance
of the young players
2 - pay attention to what the student posed ideas contribute to the creativity and
increase the ability to think
3 - The use of this technique in teaching other skills in volleyball and other
games being gives positive results.

:المقدمة وأىمية البحث1-1
ان االنجازات الكبيرة في الفعاليات الرياضيو لم يأتي بمحض الصدفة وانما جاء من خالل
 فالكرة الطائرة واحدة. التخطيط والتنظيم الذي يمر بالعديد من المراحل التي تسبق وضع منيج لمتطور
من الفعاليات الرياضية التي القت تتطو ارً واىتماماً من المعنيين من خالل الجيود التي يبذليا

من خالل استخدام طرق واساليب لمتعمم والتطور لغرض االرتقاء

المختصون في ىذا المجال

 فتعد الكرة الطائرة واحدة من الفعاليات التي تتميز، والوصول لالعبين الى افضل المستوى من االداء

بالميارات العديدة سواء ىجومية او دفاعية والتي تحتاج الى متطمبات لممارستيا فكان من الضروري
تطوير اداء تمك ا لميارات من خالل استخدام اساليب حديثة تعتم عمى الفرد في تطوير ادائو لموصول
الى افضل المستويات مع مراعاة الفروق الفردية من خالل ايجاد الحمول المناسبة لتطوير االداء
فأسموب العصف الذىني ىو من االساليب الحديثة التي تعتمد عمى توليد وانتاج اكبر عدد من االفكار
بعيداً عن النقد والتقييم الن نقد االفكار في بداية ظيورىا يؤدي الى خوف المتعمم واالىتمام بالكيف

اكثر من الكمية مما يسبب بطئ التفكير وانخفاض نسبة االفكار المبدعة  ،فيذا االسموب يساعد عمى

امكانية الألعب من أثارة تفكيرىم في كل االتجاىات لتوليد اكبر قدر من االفكار أي تساعده في ايجاد
الحمول لممشاكل التي تؤثر عمى تطور الميارات فيذا االسموب يستخدمو المدرب مع فريقو لحل
مشكالت واجيتيم اثناء المباراة .

 2-1مشكمة البحث

ىناك نسبة غير قميمة من مدربي الفئات العمرية مازالوا يستخدمون أساليب لتطوير ميارات الالعبين
تكاد تكون تقميديو والتي التراعي الفروق الفردية في قدرات الالعبين الشباب وال تعطي ليم الحرية في
اتخاذ الق اررات والتنمي لدييم الجانب االبداعي والتفكير بالمشكمة التي يتعرضون ليا اثناء التدريب
عمى الميارات او اثناء المباريات  ،لذلك ارتأت الباحثة الى استخدام اسموب العصف الذىني الذي يعد
من االساليب الحديثة التي تساعد في ايجاد الحمول المناسبة لتطوير ميارتي االعداد واالستقبال بالكرة
الطائرة .

 3-1أىداف البحث :
 .1التعرف عمى تأثير استخدام أسموب العصف الذىني في تطوير ميارتي االعداد
واالستقبال لمشباب بالكرة الطائرة
 .2التعرف عمى أفضمية أي من األسموبين العصف الذىني او االسموب المتبع في
تطوير ميارتي اإلعداد واالستقبال لالعبين الشباب بالكرة الطائرة .

 4-1فروض البحث :

 -1ىناك تأثير ايجابي ألسموب العصف الذىني في تطوير األداء لميارتي االعداد واالستقبال لدى
عينة البحث (المجموعة التجريبية ) .
 -2ىنالك افضمية في التأثير السموب العصف الذىني في تطوير اداء ميارتي االعداد واالستقبال
لالعبين الشباب لكرة الطائرة .

 5-1مجاالت البحث:

 1-5-1المجال البشري :الالعبون الشباب في منتدى شباب اإلسكان /بابل لمعام .2012 -2011
 2-5-1المجال ألزماني:لمفترة من السبت  2011/8/6ولغاية / 10 /12
المجال المكاني :الممعب الخاص بمنتدى شباب اإلسكان .

3-5-12012

 -2الدراسات النظرية

1-2أسموب العصف الذىني
ان أصل كممة عصف ذىني (حفز أو أثارة أو إمطار) فأنيا تقوم عمى تصور ’’حل المشكمة عمى انو
موقف بو طرفان يتحدى أحدىما األخر  ،العقل البشري (المخ) من جانب والمشكمة التي تتطمب الحل
من جانب أخر .والبد لمعقل من االلتفاف حول المشكمة والنظر إلييا من جوانب عدة  ،ومحاولة
تطويقيا واقتحاميا بكل الحيل الممكنة  .أما عن ىذه الحيل فتتمثل في األفكار التي تتولد بنشاط
وسرعة تشبو العاصفة

()1

وقد تناول الكثير من الباحثين العصف الذىني بتعريفات منيا ما يأتي -:
العصف الذىني ىو" توليد وانتاج أفكار وأراء إبداعية من األفراد والمجموعات لحل مشكمة معينة"

()2

ويعرف أيضا( أبوعالم )1989 ،عمى انو "تقنية تحاول بيا جماعة من األفراد أن توجد حموالً لمشكمة

محددة  ،باستعراض أو إنتاج األفكار البدييية كميا تعاونياً عن طريق الجماعة".

()3

والتعريف األخر لو بأنو "أفكار جديدة ومبتكرة عن طريق خمق جو (حر ومنطمق) ُيباح بو التفكير في
كل شيء"(. )4

 1-1-2مبادئ العصف الذىني

لمعصف الذىني مبادئ أساسية يمكن إيجازىا باآلتي

()5

أوالً :إرجاء التقويم :

ثانياً :إطالق حرية التفكير:

ثالثاً :الكم قبل الكيف:

رابعاً :البناء عمى أفكار اآلخرين :

 3-1-2مراحل تطبيق العصف الذىني:

() 6

ىناك مراحل عدة يجب أتباعيا في أثناء حل المشكمة المطروحة في مراحل
العصف الذىني ىي-:
 -1تحديد المشكمة ومناقشتيا -:
تقددديم معمومددات بسدديطة مددن قبددل المدددرب عددن الميددارة مددثال اليدددف مددن الوحدددة التعميميددة ،فضددال عددن
بعض المعمومات عن ما يخص الميارة والمعبة بشكل بسيط يمكن من خاللو اثارة افكار المتعممين.
))1
)(2
)(3
)(4

نًٍبء انذٌٕاٌ:أعبنٍت فبػهخ فً رذسٌظ انزشثٍخ انشٌبضٍخ ,انجصشح ,يطجؼخ انُخٍم , 2009,ص75
خهٍم إثشاٍْى شجش ٔ(آخشٌٔ ) :أعبعٍبد انزذسٌظ ,ػًبٌ,داس انًُبْظ , 2006 ,ص.203
اثٕ ػالو ٔ(اخشٌٔ):انفشٔق انفشدٌخ ٔرطجٍمبرٓب ,انكٌٕذ,داس انمهى,1989,ص.85
ػجذ انؾًٍذ عبثش,ػالء انذٌٍ كفبفً :يؼغى ػهى انُفظ ٔانطت انُفغً,ط,2انمبْشح ,داس انُٓضخ,1989,ص.472

) (5يؾًذ عغبو ػشة ٔ ؽغٍٍ ػهً :ػهى انُفظ انشٌبضً  ,ط, 1انُغف ,يطجؼخ انضٍبء  . 2009 ,ص 221
) )6يؾًذ عغبو ػشة ٔ ؽغٍٍ ػهً :انًصذس انغبثك َفغّ  .ص 224

 -2إعادة صياغة الموضوع -:

فددي ىددذه المرحمددة يددتم إعددادة صددياغة الموضددوع ولدديس اقت دراح حمددول وذلددك عددن طريددق طددرح

األسئمة المتعمقة بالموضوع أي التفكير في كيفية تطدوير ميدارتي (االعدداد -االسدتقبال) ويجدب كتابدة
ىذه األسدئمة فدي مكدان واضدج لمجميدع مدع التدذكير بمبدادئ العصدف الدذىني وىدي تجندب النقدد أو
التقييم .

-3تييئة جو اإلبداع والعصف الذىني -:

في ىذه المرحمة يتم تييئة جو اإلبداع وتستغرق عممية التييئة حوالي ( )5دقائق يتدرب فييا

المتعممون في اإلجابة عن سؤال أو أكثر من األسئمة التي تم طرحيا في المرحمة الثانية
 -4العصف الذىني
في ىذه المرحمة يبدأ المتعممون بتقديم أفكارىم بحرية أذ يقوم المدرب بكتابة المالحظات
وتدوينيا بسرعة عمى( سبورة ) ووضعيا في مكان بارز لمجميع مع ترقيم األفكار حسب تسمسل
ورودىا  ،ثم يفسج المجال لمطالب إلى تأمل باألفكار المعروضة وتوليد المزيد منيا  .وتعد ىذه
الخطوة ميمة لمرحمة العصف الذىني حيث يتم من خالليا إثارة فيض حر من األفكار.
-5تحديد اغرب فكرة -:
وىي اختيار اغرب األفكار المطروحة وأكثرىا بعداً عمى األفكار الواردة عمى الموضوع ويطمب منيم

إن يفكروا كيف يمكن تحويل ىذه األفكار إلى فكرة عممية مفيدة وعند انتياء الجمسة يشكر القائد
الطالب عمى مساىمتيم المفيدة .

-6جمسة التقييم -:
اليدف منيا ىو تقييم األفكار وتحديد ما يمكدن أخدذه منيدا  ،وفدي بعدض األحيدان تكدون األفكدار
الجيدددة بددارزة وواضددحة لمغايدددة ولكددن فددي الغالدددب تكددون األفكددار الجيددددة دفينددة يصددعب تحديددددىا
وعمميددة التقيدديم تحتدداج نوعداً مددن التفكيددر اإلبددداعي الددذي يبدددأ بعشدرات األفكددار ويمخصدديا حتددى تصددل

إلى القمة الجيدة .

 2-2الميارات األساسية في الكرة الطائرة
الميارة ىي "قدرة عالية عمى االنجاز سواء كانت تدؤدى بشدكل فدردي او داخدل الفريدق او ضدد
خصم او اداء عمدى جيداز او بددون ذلدك"

()7

.ان اتقدان الميدارات يعندي الحصدول عمدى افضدل النتدائج

مع االقتصاد في بذل الجيد .وستتطرق الباحثة الى الميارات التي سيتم تناوليا في البحث.

1-2-2

ميارة استقبال االرسال :

) (7صفٕد اؽًذ ْٔبشى صبثش  :لشاساد فً ػهى انؾشكخ ,انمبْشح . 1998 ,ص28

تعد ميارة االستقبال من الميارات الدفاعية الستقبال الكرة من الفريق المنافس ،ويعد االساس فدي بنداء
اليجوم فكمما كانت عمميدة االسدتقبال ناجحدة كاندت عمميدة االعدداد جيددة " ان الددفاع عدن االرسدال ىدو
اسددتقبال الكددرة المرسددمة مددن الالعددب المرسددل لمفريددق المنددافس لتييئتيددا لالعددب المعددد او الزميددل فددي
الماعب وذلك بامتصاص سرعتيا وقوتيا وبتمريرىا من اسفل العمى بالساعدين "

()8

.

لقد تطور االداء المياري ليذه الميارة نتيجة لتطور ندوع االرسدال وزيدادة فعاليتدو ،فقدد تنوعدت الطرائدق
المستخدمة في االستقبال سواء بالكفين او بالذراعين بعد ان كانت تدؤدى مدن االعمدى  ،اصدبحت تدؤدى
باستخدام السطج الداخمي لمساعدين وذلك لضدمان تسدمم الكدرة بطريقدة جيددة  .ان ىدذه الميدارة تتطمدب
صفات بدنية وخططية وميارية ونفسية متنوعة كغيرىا من الميارات.

مراحل االعداد الفني لميارة االستقبال (: )9

-1وقفددة االسددتعداد  :يقددف الالعددب القدددمان اوسددع مددن مسددتوى الحددوض  ،الركبتددان منثنيتددان قمدديالً
وتشكالن زاوية قائمة مدع الفخدذين  .الجدذع مائدل قمديال لالمدام ويكدون مركدز كتمدة الجسدم فدي منتصدف

المسددافة بددين القدددمين وال دراس عموديددة عمددى مسددتوى الكتفددين والنظددر فددي اتجدداه الالعددب المنددافس .
الذراعان ممدودتان لالمام ومتشابكتان امام الجسم وبزاوية  45مع الجذع .
يقوم الالعب بالتحرك جانباً او اماماً او خمفا حسدب تقدديره لسدقوط الكدرة ليأخدذ الوضدع السدميم السدتالم

الكرة .

-2المرحمددة التمييديددة  :عنددد االسددتعداد السددتالم الكددرة يتحددرك الالعددب فددي اتجدداه الكددرة متخددذاً وقفددة

االسددتعداد بحيددث تكددون القدددمان اوسددع مددن الحددوض  ،الركبتددان منثنيتددان قمدديالً  ،الفخددذان والسدداقان
يشددكالن زاويددة قائمددة  ،الجددذع مائددل قمدديالً لالمددام  ،ال درأس عمددودي عمددى مسددتوى الكتفددين  ،الددذراعان
متشابكتان امدام الجسدم ويبعددان عدن الجدذع بزاويدة  45اسدتعداداً السدتقبال الكدرة ويبددأ الالعدب بزيدادة

االنثناء في الركبتين لالسفل عند التأىب .

-3المرحمة االساسية  :عند مالمسة الكرة لظير الساعدين يبدأ الالعدب بتمطيدة جميدع اجدزاء الجسدم
المثنية مع تحريك الذراعين من مفصل الكتفين وىي عمى كامل امتدادىا وتتناسدب تمطيدة جميدع اجدزاء
الجسم مع قوة التمريدر واتجاىيدا والمسدافة المدراد تمريدر الكدرة الييدا وتسدحب االكتداف لالمدام  .وتمعدب
الكرة بالساعدين من الداخل حيث تقابل الكرة بأكبر سطج من الساعدين ويكون االبيامان لمخارج .

-4المرحمددة التمييديددة  :يسددتمر الالعددب فددي تمطيددة جميددع اج دزاء الجسددم الددى ان يصددل الدددفع عمددى
اطراف االصدابع ويتحدرك الالعدب وراء الكدرة والددخول والتحدرك لمكدان اخدر بالممعدب اسدتعداداً السدتقبال
الكددرة مددن اليجددوم المضدداد  .وتعتبددر طريقددة الدددفاع عددن االرسددال مددن الطددرق الشددائعة االسددتعمال فددي
مالعب الكدرة الطدائرة ولكدن ىنداك طدرق متنوعدة حسدب مدا يتطمبدو ظدروف المعدب واتجداه الكدرة وطريقدة

) (8اكشو صكً خطبٌجخ  :يٕعٕػخ انكشح انطبئشح انؾذٌضخ  ,ط ,1ػًبٌ  ,داس انفكش انؼشثً  . 1996 ,ص93
) ) 9اعؼذ يؾًذ لطت ٔنؤي انصًٍذػً  :انكشح انطبئشح ثٍٍ انُظشٌخ ٔانزطجٍك  ,يُشٕساد يكزجخ ثغبو  ,انًٕصم  1985 ,ص . 38

استالميا كالدفاع الجانبي بالجسم – الدفاع القريب من االرض مع خطدوة سدقوط  .الددفاع مدع الطيدران
 .الدفاع بيد واحدة .

2-2-2

ميارة االعداد

تعد ميارة االعداد من الميدارات االساسدية مدن ناحيدة اسدتعماليا وتكرارىدا مدن الالعبدين خدالل مجريدات
المعددب تمييدددا اليصددال الكددرة الددى المكددان الددذي سددبؤدى منددو اليجددوم  ،ان ميددارة االعددداد ( ىددي عمميددة
تمريددر الكددرة لالعمددى والددى المكددان المناسددب بعددد اسددتقباليا مددن ارسددال  ،اذ ان عمميددة نجدداح الضددرب
الساحق تتوقف عمى االعداد والذي يجب ان يتصف بالدقة والتنويع في المسافة واالرتفاع عدن مسدتوى

الحافة العميا لمشبكة )( ،)10وىناك انواع من االعداد:

()11

 .1االعداد االمامي من فوق الراس .
 .2االعداد الخمفي من فوق الراس .
 .3االعداد الجانبي .
 .4االعداد بالوثب .
 .5االعداد بالسقوط الجانبي .

مراحل االداء النفسي لميارة االعداد (: )12

-1المرحمددة التمييديددة  :يقددف الالعددب والقدددمان باتسدداع الحددوض او احددد القدددمين لالمددام الركبتددان
مثنيتدان قمدديال ومركددز كتمددة الجسددم فددي منتصددف المسدافة بددين القدددمين  .الجددذع عمددودي عمددى مسددتوى
الفخذين ومائل قميال لالمام  .الرأس عمودية عمى مسدتوى الكتفدين والنظدر فدي اتجداه خدط سدير الكدرة .
الددذراعان منثنيتددان قمدديال وامددام الجسددم والمرفقددان السددفل ولمخددارج قمدديال ويشددكل السدداعد والعضددد زاويددة
حادة اليدان مفتوحتان واالصابع منتشرة وغير متصمبة وتأخذ شكل الكرة .

-2المرحمة االساسية  :عند مالمسة الكدرة لسدالميات االصدابع  .تغطدي سدالميات االصدابع الكدرة مدن
النصف الخمفي السفمي وىما متباعدتان وفدي مسدتوى واحدد مدع مراعداة المسدافة بدين االبيدام والسدبابة
وعند لحظة المالمسدة بالطريقدة السدابقة يحدب ان تكدون االصدابع مشددودة وتدؤدي المناولدة كالسوسدنة
بفرد الذراعين وتمطية جميع اجدزاء الجسدم المنثنيدة لحظدة مالمسدة الكدرة  .وتتناسدب ىدذه التمطيدة مدع
المسافة واالرتفاع واالتجاه المراد مناولة الكدرة اليدو  .ويكدون اداء الحركدة امدا سدويا الدذراعين والدرجمين
او احدىما يسبق االخرى كحركة الذراعين والرجمين او احداىما وراء االخرى حسب حالة مناولة الكرة .

) (10ػمٍم ػجذ هللا انكبرت  ٔ ,اخشٌٔ :انكشح انطبئشح انزكٍُك ٔانزكزٍك انفشدي  ,ثغذاد ,يطجؼخ انزؼهٍى انؼبنً . 1987,ص23
) ) 11عؼذ يؾًذ لطت ٔنؤي غبَى انصًٍذػً  :انكشح انطبئشح ثٍٍ انُظشٌخ ٔانزطجٍك  ,انًٕصم  ,يطبثغ عبيؼخ انًٕصم , 1985 ,
ص42

( ) 12اعؼذ يؾًذ لطت ٔنؤي انصًٍذػً  :يصذس عجك ركشِ  ,ص. 44

-3المرحمة النيائيدة  :بعدد تنفيدذ المناولدة بتمطيدة جميدع اجدزاء الجسدم المنثنيدة وفدرد الدذراعين يجدب
عمددى الالعددب المحافظددة عمددى توازنددو بنقددل الرجددل الخمفيددة لالمددام نتيجددة النتقددال مركددز كتمددة الالعددب
استعدادا الستقبال الكرة من الزميل او الفريق المضاد .

-4المناولة الخمفية من فوق الرأس  :يتطمب ىذا النوع من المناولة درجدة عاليدة مدن االتقدان حيدث
ان الالعب المعد ال يرى زميمو الدذي يقدوم بداداء المناولدة  .والمناولدة الخمفيدة مدن فدوق الدراس تتشدابو
مع المناولة االمامية اال ان ىناك بعض نقاط الخالف بينيما .

 -3منيجية البحث و إجراءاتو الميدانية .

 1-3منيج البحث .:

اسدددتخدمت الباحثدددة المدددنيج التجريبدددي ذو المجمدددوعتين المتكدددافئتين ذات االختبدددار القبمدددي والبعددددي
لمالئمتو طبيعة مشكمة البحث.

 2-3مجتمع البحث .

تحدد مجتمع البحث بالالعبين الشباب في منتدى االسكان والبالغ عددىم ( )35العبا

 3-3عينة البحث:

تم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية من مجتمدع البحدث وبأسدموب القرعدة  ،اذ بمغدت
ّ
العينة ( )24العبا تمثمت نسبتيا ( )%68.57اذ تم تقسيم العينة الى مجموعتين تجريبيدة وضدابطة
وبواقع ( )12العبا لكدل مجموعدة  ،وقدد كمدف مددرب الفريدق باعطداء الوحددات التطويريدة ولألسدموبين
العصف الذىني لممجموعة التجريبية واألسموب المتبع لممجموعة الضابطة .

 4-3تجانس عينة البحث وتكافؤىا:

لغرض ضبط المتغيرات التي تدؤثر فدي دقدة نتدائج البحدث قامدت الباحثدة بداجراء تجدانس العيندة
(الطول ،والوزن ،والعمر) وذلك بايجاد الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء وكما ىدو
مبين في جدول رقم (.)1

الجدول ()1
يبين تجانس العينة في متغيرات الطول والوزن والعمر

المتغيرات

وحدة

االلتواء

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

القياس

س

ع

س

ع

الطول

م

178.17

1.34

177.67

1.1

0.85

الوزن

كغم

65.19

1.12

64.88

1.05

0.77

العمر

سنة

18.22

0.65

18.46

0.34

0.67

*وبما ان معامل االلتواء محصور مابين (  )1 ±مما يدل عمى تجانس العينة

ومن خالل مالحظة الجدول رقدم ( )1نجدد ان قديم معامدل االلتدواء كاندت قميمدة وضدمن الحددود
الطبيعية لو مما يدل عمى حسن توزيع العينة أي انيا متجانسة .

ولغرض التحقق من تكافؤ مجموعتي البحدث ،تدم اسدتخدام اختبدار  Tلمعيندات المسدتقمة لغدرض معرفدة
الفددروق بددين المجمددوعتين فددي االختبددارات المياريددة لميددارتي االسددتقبال واالعدددادوكما ىددو مبددين فددي
جدول رقم(.)2
الجدول ()2
يبين تكافؤ مجموعتي البحث في االختبارات الخاصة بميارتي االستقبال واالعداد بالكرة الطائرة
المتغيرات

المجموعة الضابطة

المجموعة التجريبية
س

ع

س

ع

قيمة  tالمحسوبة

الداللة اإلحصائية

االستقبال

20,16

0.87

20.38

0.72

1,12

غير معنوي

االعداد

21.34

1.09

20.87

1.06

1,25

غير معنوي

يبين الجدول ( )2إن أقيام  Tالجدولية البالغة ()2 , 07عند درجة حرية ( )22وتحدت مسدتوى داللدة
( )0.05اعمى من القيمة المحسوبة مما يدل عمى تكافؤ المجموعتين في المتغيرات المبحوثة.

 5-3الوسائل واألدوات واألجيزة المستخدمة -:
 1-5-3الوسائل البحثية

 المصادر العربية واألجنبية
 االختبارات
 استمارة استطالع أراء الخبراء والمختصين.
 استمارة تقويم الدقة لميارتي االستقبال واإلعداد بالكرة الطائرة
 شبكة المعمومات الدولية (االنترنيت).
اما االدوات واالجيزة المستخدمة فيي -:
* ممعب كرة طائرة
* كرات طائرة قانونية
* حاسبة الكترونية عدد ()1
* شريط قياس
*شريط الصق ممون .
*ميزان طبي لقياس الوزن.
*أقراص . cd

6-3اختيار االختبارات المستخدمة.
لغرض تحديد أىم االختبارات الخاصة بموضدوع البحدث عمددت الباحثدة الدى عدرض اسدتمارة السدتطالع
أراء (الخبراء والمختصين) .

 1-6-3تحديد اختبارات االستقبال واالعداد بالكرة الطائرة

قامت الباحثة بعرض استمارة أستبانة عمدى مجموعدة مدن (الخبدراء والمختصدين) *لغدرض ترشديج
اىم االختبارات الخاصة بالبحث

**

.

وبعد تفريدغ البياندات تدم االتفداق عمدى اختيدار االختبدارات التدي حصدمت عمدى نسدبة قبدول () %57
فما فوق ،وكما مبين في الجدول ( . ) 3
جدول ( )3
يبين االختبارات المرشحة من الخبراء والمختصين لقياس دقة ميارتي االستقبال واالعداد
ت

اسم الميارة

االختبارات المرشحة

الغرض من االختبار

1

االستقبال

اختبار ميارة االستقبال

قياس القدرة عمى االستقبال

2

االعداد

االعداد من االعمى لالصدابع

قيدددددداس اسددددددتعداد المختبددددددر فددددددي

مدددن المنطقدددة الخمفيدددة نحدددو

االعداد القريب من الشبكة

الشبكة

 2-6-3توصيف االختبارات.

 1-2-6-3اختبار ميارة االستقبال

عدد الخبراء
والمختصين

االىمية

النسبية
31

7

()13

الغرض من االختبار  :قياس القدرة عمى االستقبال
االدوات  :ممعب كرة طائرة قانوني  ،كرة طائرة
مواصددفات االداء  :تقسددم منطقددة اليجددوم الخمفيددة الددى مسددتطيل قياسددو  3×9م  ،ويقسددم بدددوره الددى
قسمين كل قسم قياساتو ( )3×4.5م  ،يصبج ىنالك مستطيالن قيداس كدل منيدا ( ، )3×4.5يسدمى
كل منيما (أ  ،ب) .
 يؤدب الالعب ( 5محاوالت ) من داخل كل منطقة (أ  ،ب) . يمكن وضع منضدة في مركز ( )2ويقف فوقيا العب كيدف .التسجيل :
 ( )3درجات لمكرة التي يتم استقباليا وتوجيييا الى اليدف . ( )2درجتان لمكرة المالمسة لميدف.( -صفر) لمكرة البعيدة عن اليدف .

* اَظش يهؾك ()1
** اَظش يهؾك ()2
) )13يؾًذ صجؾً ؽغبٍٍَ ٔ ؽًذي ػجذ انًُؼى :االعظ انؼهًٍخ نهكشح انطبئشح ٔطشق انمٍبط نهزمٌٕى ثذًَ  ,يٓبسي  ,يؼشفً َفغً ,
رؾهٍهً  ,انمبْشح يطجؼخ سٔص انٍٕعف.1988 ,ص239

29

النسبة

المئوية

88.57

82.85

 2-2-6-3اختبار اإلعداد من األعمى لألصابع من المنطقة الخمفية نحو الشبكة

()14

الغرض من االختبار  :قياس استعداد المختبر في اإلعداد القريب من الشبكة
األدوات  :ممعب كرة طائرة قانوني بشبكة ذات ارتفاع قانوني  ،حبل ال يقل طولو عن ( )3م
مواصفات األداء  :يقوم الالعب بتمرير الكرة من أعمى بالتبادل عمى الجانبين A ; B
من كل المناطق (10( )1،2،3كرات)  ،أي من كل منطقة ( 5كرات) لكل من  5(Aكرات)
و  5 (Bكرات ) وتكون عدد المحاوالت الكمية ( 30محاولة )
 يوضع حبل فوق خط اليجوم ومواز لو وعمى ارتفاع  3م . يمكن انب غبر المدرب من ارتفاع الحبل وكما يريد . يقوم المدرب برمي الكرة لتمر فوق الحبل وتصل الالعب في وضدع يسدمج لدو بتمريرىدا مدن أعمدى.
التسجيل  :تحسب نقطة لكل محاولة تمر فييا الكرة فوق الحبل وتدخل اليدف
 7-3التجربة االستطالعية .

وتم إجراء التجربة االستطالعية فدي يدوم االحدد الموافدق  2011/8 /14فدي الممعدب الخداص
بمنتددى شددباب االسددكان عمدى عينددة مكونددة مددن ( )10العبدين شددباب مددن مجتمدع البحددث تددم اختيارىددا
بالطريقة العشوائية وىدفت التجربة الى :د
 -1معرفة المعوقات التي تواجو الباحثة عند تطبيقيا ألسموب العصف الذىني.
 -2معرفة الصعوبات التي تواجو الباحثة ووضع الحمول المناسبة ليا.
 -3معرفددة مدددى صددالحية االختبددارات واالجيددزه واألدوات المسددتخدمة وكددذلك معرفددة الوقددت الددالزم لتنفيددذ
مفردات الوحدة الواحدة.
 -4تحديد وتييئة فريق العمل المساعد عند تنفيذ التجربة الرئيسية.
 -5التأكد من مدى صالحية الممعب واألدوات المستخدمة عند تطبيق التجربة.

 8-3التجربة الرئيسية :

1-8-3االختبارات القبمية:
تم إجراء االختبارات القبمية لعينة البحث يدوم األربعداء الموافدق 2011/8/17لميدارتي االسدتقبال
واإلعداد عمى ممعب منتددى شدباب االسدكان السداعة السادسدة عصد ار بمسداعدة فريدق العمدل المسداعد
ومدرب الفريق .

2-8-3الوحدات التطويرية :
بعد ان تم االنتياء من تنفيذ االختبارات القبمية تدم البددء بتطبيدق المدنيج المقتدرح فدي يدوم االحدد
الموافددق  ،2001/8/21وتددم االنتيدداء منددو يددوم االحددد الموافددق 2011/9/18حيددث أشددتمل المنيدداج
) (14اؽًذ ػجذ انذاٌى ٔػهً يصطفى طّ :دنٍم انًذسة فً انكشح انطبئشح اخزجبساد –رخطٍظ-عغالد ,ط 1اػًبٌ  ,داس
انفكش انؼشثً  . 1999,ص18

عمى ( )15وحدة تطويرية استغرق تنفيذىا ()5أسابيع وبواقع ( )3وحدات في األسدبوع وزمدن الوحددة
التطويرية الواحدة ( )90دقيقة .
اذ تم تقسيم الوحدة الى إلى ثالثة أقسام ىي ( التحضيري – الرئيسدي – الختدامي) وبمدغ زمدن القسدم
التحضيري ما نسبتو  %20من زمن الوحدة الرئيسدي اذ بمدغ وقتدو ( )18دقيقدة وبمدغ مجممدة ()300
دقيقة مدن الدزمن الكمدي واشدتمل عمدى الجاندب التنظيمدي واالحمداء العدام والخداص ،أمدا القسدم الدرئيس
لموحدة فكانت نسبتو ( )%70من زمن الوحدة اذ بمغت مدتو ( )63دقيقة فيما بمغ مجمل وقت القسدم
الرئيسي ( )945دقيقة و تضمن جمسة العصف الذىني و تطبيق الحمول التدي اختارىدا الطدالب والتدي
اعمل عمى تطوير الميارات لدييم بحيث تتضمن كل وحدتين حمدين لكدل ميدارة مدع تنويدع تمدك الحمدول
خالل الوحدات ويتم تطبيقو عمى النحو األتي:
أمددا القسددم الختددامي فقددد بمغددت نسددبتو ( )%10مددن زمددن الوحدددة التطويريددة ( )9دقددائق وبمددغ مجممددو
( )135دقيقة وتضمن ىذا القسم تمارين االسترخاء والتيدئة .
ان ىدددذا التقسددديم الزمندددي يكدددون لممجمدددوعتين  ،اذ يدددتم تطدددوير الميدددارتين لممجموعدددة التجريبيدددة
بواسطة العصف الذىني ولاليام (االحد  ،الثالثاء  ،الخميس ) اما المجموعة الضدابطة فتاخدذ المدنيج
المعد من قبل المدرب في االيام (السبت ،االثنين  ،االربعاء ) .

 3-8-3االختبار البعدي
بعدددد االنتيددداء مدددن تطبيدددق المنيددداج فدددي يدددوم االحدددد الموافدددق  ، 2011/9/18عمددددت الباحثدددة
وبمساعدة فريق العمل المساعد من اجراء االختبدارات البعديدة يدوم االربعداء الموافدق ،2011/9/21
وتحت نفس الظروف التي تم فييا اجراء االختبارات القبمية .

 9-3الوسائل اإلحصائية.

استخدمت الباحثة الحقيبة االحصائية  spssلمحصول عمى النتائج وكاالتي :د

-1األىمية النسبية.
-2النسبة المئوية.
-3معامل االلتواء.

-4الوسط الحسابي.

-5االنحراف المعياري.

 T-6لمعينات المتناظرة.

 T-7لمعينات المستقمة.

 - 4النتائج عرضيا وتحميميا ومناقشتيا -:
1-4عرض نتائج ميارتي االستقبال واالعداد بالكرة الطائرة وتحميميا-:

 1-1-4عرض نتائج اختبار ميارتي االستقبال واالعداد لممجموعة التجريبية وتحميميا -:
الجدول ()4
يبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمتي (  ) tالمحسوبة والجدولية بين االختبارات
القبمية والبعدية لميارتي االستقبال واالعداد لممجموعة التجريبية
المعالم االحصائية
المتغيرات

القبمي

قيمة T

البعدي

نوع الداللة

س

ع

س

ع

المحسوبة

االستقبال

20.16

0.87

28.23

1.02

4.12

معنوي

االعداد

21.34

1.09

27.86

1.11

3,26

معنوي

قيمة ( )Tالجدولية = (  ) 2.20عند مستوى داللة ( )0.05وعند درجة حرية ()11

يبين الجدول ( )4األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمدة (  ) tالمحسدوبة لالختبدارات
القبمية والبعدية لميارتي االستقبال واالعداد لممجموعة التجريبية اذ بمغ الوسط الحسدابي فدي االختبدار
القبمددي لميددارة االسددتقبال ( )20.16بددانحراف معيدداري مقددداره ( . )0.87فددي حددين بمغددت قيمددة الوسددط
الحسددابي فدددي االختبدددار البعددددي (  )28.23و بدددانحراف معيددداري مقدددداره ( . ) 1.02أمدددا قيمدددة ( ) t
المحسوبة فقد بمغت (  ،) 4.12وىي أكبر مدن قيمتيدا الجدوليدة والبالغدة ( ) 2.20عندد درجدة حريدة
( )11وتحدت مسدتوى داللدة ( ، )0.05وىددذا يددل عمدى وجدود فددرق معندوي بدين االختبدارين ولصددالج
االختبار البعدي .
أما في اختبار ميدارة االعدداد فقدد بمدغ  ،الوسدط الحسدابي فدي االختبدار القبمدي (  ) 21.34و
بانحراف معياري مقداره ( . ) 1.09في حين بمغ الوسدط الحسدابي فدي االختبدار البعددي فيدو

(

 ) 27.86بانحراف معيداري مقدداره (  . ) 1.11أمدا قيمدة(  ) Tالمحسدوبة فبمغدت (  ، ) 3.26وىدي
أكبر من قيمتيا الجدولية والبالغة ( ) 2.20عندد درجدة حريدة ( )11وتحدت مسدتوى داللدة(، )0.05
وىذا يدل عمى وجود فرق معنوي بين االختبارين ولصالج االختبار البعدي .

 2-1-4عرض نتائج اختبار ميارتي االستقبال واالعداد لممجموعة الضابطة وتحميميا -:
الجدول ) )5
يبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمتي (  ) tالمحسوبة والجدولية بين االختبارات
القبمية والبعدية لميارتي االستقبال واالعداد لممجموعة الضابطة
المتغيرات

المعالم االحصائية
القبمي

البعدي

قيمة T

نوع الداللة

س

ع

س

ع

المحسوبة

االستقبال

20.38

0.72

24.42

1.3

2.31

معنوي

االعداد

20.87

1.06

23.64

1.26

2.65

معنوي

قيمة ( )Tالجدولية = (  )2.20عند مستوى داللة ( )0.05وعند درجة حرية ()11

يبين الجدول ( )5األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (  ) tالمحسوبة لالختبارات
القبمية والبعدية لميارتي االستقبال واالعداد لممجموعة الضابطة اذ بمغ الوسط الحسابي في االختبار
القبمي لميارة االستقبال (  ) 20.38بانحراف معياري مقداره (  . ) 0.72في حين بمغت قيمة
الوسط الحسابي في االختبار البعدي (  ) 24.42و بانحراف معياري مقداره(  . ) 1.3أما قيمة ( t
) المحسوبة فقد بمغت (  ، ) 2.31وىي أكبر من قيمتيا الجدولية والبالغة (  ) 2.20عند درجة
حرية ( )11وتحت مستوى داللة ( ، )0.05وىذا يدل عمى وجود فرق معنوي بين االختبارين
ولصالج االختبار البعدي .
أما في اختبار ميارة االعداد فقد بمغ  ،الوسط الحسابي في االختبار القبمي (  ) 20.87و بانحراف
معياري مقداره ( . ) 1.06في حين بمغ الوسط الحسابي في االختبار البعدي فيو () 23.64
بانحراف معياري مقداره (  . ) 1.26أما قيمة(  ) Tالمحسوبة فبمغت (  ، ) 2.65وىي أكبر من
قيمتيا الجدولية والبالغة ( ) 2.20عند درجة حرية ( )11وتحت مستوى داللة ( ، )0.05وىذا يدل
عمى وجود فرق معنوي بين االختبارين ولصالج االختبار البعدي0

 3-1-4عدرض نتددائج اختبدار ميددارتي االسدتقبال واالعددداد لممجمدوعتين الضددابطة والتجريبيددة
في االختبار البعدي

الجدول ) )6يبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (  ) tالمحسوبة في االختبارات
لمجموعتي البحث
المعالم االحصائية

المتغيرات

التجريبية

قيمة T

الضابطة

نوع الداللة

س

ع

س

ع

المحسوبة

االستقبال

28.23

1.02

24.42

1.3

2.78

معنوي

االعداد

27.86

1.11

23.64

1.26

2.65

معنوي

قيمة ( )Tالجدولية = (  ) .207عند مستوى داللة ( )0.05وعند درجة حرية ()22

يبين الجدول ( )6األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (  ) tالمحسوبة لالختبارات
القبمية والبعدية لميارتي االستقبال واالعداد لممجموعة التجريبية والضابطة اذ بمغ الوسط الحسابي
في االختبار البعدي لميارة االستقبال الفراد المجموعة التجريبية( ) 28.23بانحراف معياري مقداره
(  . )1.02في حين بمغت قيمة الوسط الحسابي في االختبار البعدي لممجموعة الضابطة (

 )24.42و بانحراف معياري مقداره (  . ) 1.3أما قيمة (  ) tالمحسوبة فقد بمغت ( ، ) 2.78وىي
أكبر من قيمتيا الجدولية والبالغة (  ) 2.07عند درجة حرية ( )22وتحت مستوى داللة ()0.05
 ،وىذا يدل عمى وجود فرق معنوي بين االختبارين ولصالج االختبار المجموعة التجريبية .
أما في اختبار ميارة االعداد فقد بمغ  ،الوسط الحسابي لممجموعة التجريبية في االختبار
27.86

البعدي (

) و بانحراف معياري مقداره (

. ) 1.11في حين بمغ الوسط الحسابي

لممجموعة الضابطة في االختبار البعدي فيو (  ) 23.64بانحراف معياري مقداره (  . ) 1.26أما
قيمة(  ) Tالمحسوبة فبمغت ( ، )2.65وىي أكبر من قيمتيا الجدولية والبالغة ()2.07عند درجة
حرية ( )22وتحت مستوى داللة ( ، )0.05وىذا يدل عمى وجود فرق معنوي بين االختبارين
ولصالج االختبار البعدي الفراد المجموعة التجريبية .

 2-4مناقشدة النتدائج
من خالل النتائج التدي تدم عرضديا سدابقا تبدين إن ىنداك فدروق معنويدة ذات داللدة إحصدائية
بدددين االختبدددارات القبميدددة والبعديدددة الختبدددارات االسدددتقبال واالعدددداد بدددالكرة الطدددائرة ولكدددال المجمدددوعتين
التجريبية والضابطة ولصالج المجموعة التجريبية التي اعتمددت عمدى أسدموب العصدف الدذىني وتعدزو
الباحثددة تمددك الفددروق الددى ان المددنيج الددذي طبددق بأسددموب العصددف الددذىني ممددا سدداعد عمددى جعددل
الالعبدددين يفكدددرون ويسدددتنتجون وبالتدددالي سددداعد عمدددى تطدددويرىم ،اذ إن وضدددوح اليددددف مدددن الوحددددة
التطويريددة وانسددجامو مددع مسددتوى الالعددب سدديؤدي إلددى سدديولة الددتعمم وبالتددالي تحقيددق اليدددف مددن
الوحدددة التعميميددة إذ إن " وضددوح األىددداف وتحديدددىا فددي صددور سددموكية أو مسددتويات األداء المعينددة
فانيا تكون ذات مغزى وفاعمية"

() 1

ان اسددتخدام أسددموب العصددف الددذىني سدداعد عمددى الخددروج مددن الددروتين اثندداء التعمدديم حيددث
االعتماد عمى المدرب أثناء الوحدة بينما في ىذا األسموب يكون االعتماد كميا عمى الالعدب مدن خدالل
طرح األفكار وتطبيق تمك األفكار فضال عمى اسنباط فكرة جديددة باالعتمداد عمدى افكدار االخدرين وىدذا
زاد من االعتماد عمى النفس من خدالل الجدو الدديمقراطي الدذي كدان يسدود الجمسدة ممدا شدجعيم عمدى
طرح األفكار" حيث إن إعداد درس التربية الرياضية بأسموب العصف الذىني يساعد عمى كثدرة األفكدار
المطروحة وتنويعيدا ومدن ثدم تندتج أفكدار وحمدول قدد تبددو لصداحبيا القيمدة ليدا ولكنيدا فدي الواقدع قدد
تكون جيدة وخصوصدا" إذا اسدتخدم طدالب وخدرون مدداخل أو مثيدرات ألفكدار أخدرى بحيدث تكدون أكثدر
عمقا" من األولى "

() 2

( )1فؤاد عهًٍبٌ لالدح  :األْذاف انزشثٌٕخ ٔرذسٌظ انًُبْظ  ,اإلعكُذسٌخ  ,داس انًطجٕػبد انغذٌذح ,1989,ص.177
Edition

(2)Carin Arthur. A and Robert B.S und: Teaching seien cethrough Discovery. Third
columbusE. Merril Publishingco .1975. p .62.

-5االستنتاجات والتوصيات
1-5االستنتاجات :

 -1تطور المجموعة التجريبية في اختباري االستقبال واالعداد مسدتخدمة اسدموب العصدف
الذىني
 -2تفوقت المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة في االختبارين المذكورين .
 -3نظ ار العتماد أسموب العصف الذىني عمى توزيع الجيد المبذول عمدى المدتعمم والمعمدم
فقد ساىم في تطوير المجموعة التجريبية

 2-5التوصيات :
 -1يمكن استخدام ىذا االسموب في تطوير االداء الفني لالعبين الشباب
 -2االىتمام بما يطرحو الطالب من افكار تساىم في ابداعو وزيادة قدرتو عمى التفكير
 -3اسددتعمال ىددذا األسددموب فددي تدددريس ميددارات أخددرى فددي الكددرة الطددائرة وفددي األلعدداب
األخرى كونو يعطي نتائج ايجابية.

المصادر العربية واألجنبية
 .1ابو عالم و(اخرون):الفروق الفردية وتطبيقاتيا ،الكويت،دار القمم،1989،
 .2احمد عبد الدايم وعمي مصطفى طو :دليل المدرب في الكرة الطائرة اختبارات –تخطيط-
سجالت ،ط 1اعمان  ،دار الفكر العربي . 1999،
 .3اكرم زكي خطايبة  :موسوعة الكرة الطائرة الحديثة  ،ط ،1عمان  ،دار الفكر العربي ،
. 1996
 .4خميل إبراىيم شبر و(وخرون ) :أساسيات التدريس ،عمان،دار المناىج ، 2006 ،
 .5صفوت احمد وىاشم صابر  :ق اررات في عمم الحركة ،القاىرة . 1998 ،
 .6عبد الحميد جابر،عالء الدين كفافي :معجم عمم النفس والطب النفسي،ج،2القاىرة ،دار
النيضة،1989،
 .7سعد محمد قطب ولؤي غانم الصميدعي  :الكرة الطائرة بين النظرية والتطبيق  ،الموصل ،
مطابع جامعة الموصل . 1985 ،
 .8عقيل عبد اهلل الكاتب  ،و اخرون :الكرة الطائرة التكنيك والتكتيك الفردي  ،بغداد ،مطبعة
التعميم العالي . 1987،
 .9فؤاد سميمان قالدة  :األىداف التربوية وتدريس المناىج  ،اإلسكندرية  ،دار المطبوعات
الجديدة .1989،
.10لمياء الديوان:أساليب فاعمة في تدريس التربية الرياضية ،البصرة ،مطبعة النخيل ، 2009،

.11محمد جسام عرب و حسين عمي :عمم النفس الرياضي  ،ط، 1النجف ،مطبعة الضياء ،
. 2009
 .12محمد صبحي حسانين و حمدي عبد المنعم :االسس العممية لمكرة الطائرة وطرق القياس
لمتقويم بدني  ،مياري  ،معرفي نفسي  ،تحميمي  ،القاىرة مطبعة روز اليوسف.1988 ،
Carin Arthur. A and Robert B.S und: Teaching seien

13.

cethrough Discovery. Third
a. Edition columbusE. Merril Publishingco .

ممحق رقم () 1أسماء الخبراء والمختصين حول تحديد أىم االختبارات المرشحة لقياس ميارتي اإلعداد
واالستقبال لالعبين الناشئين بالكرة الطائرة.
ت

المقب العممي

االسم

االختصاص

مكان العمل

أ.د

د .عمي يوسف حسين

الكرة الطائرة

كمية التربية الرياضية

أ.م

د .سالم جبار حسين

الكرة الطائرة

كمية التربية الرياضية

أ.م.

د .رغداء حمزة

طرائق تدريس

كمية التربية الرياضية

م

د .ميثم لطيف

الكرة الطائرة

كمية التربية الرياضية

م

د .انيس حسين

الكرة الطائرة

كمية التربية الرياضية

م.م

نغم صالج

الكرة الطائرة

كمية التربية الرياضية

جامعة بغداد

جامعة القادسية
جامعة بابل
جامعة بابل
جامعة بابل

جامعة بابل
محمد عبد السادة

م.م

الكرة الطائرة

كمية التربية الرياضية
جامعة بابل

ممحق رقم ()2
استمارة ترشيج االختبارات المعنية بقياس ميارتي األعداد واالستقبال لالعبين الشباب بالكرة الطائرة
األستاذ الفاضل ......................................المحترم
تحية طيبة
تود الباحثة من حضراتكم ترشيج أىم االختبارات الخاصة لقياس ميارتي األعداد واالستقبال
بالكره الطائرة ،وبما أنكم من ذوي الخبرة واالختصاص تأمل الباحثة إبداء رأيكم يوضج أشارة ( √)
أمام االختبار المناسب.
ولكم جزيل الشكر

الباحثو
أسم المختص:
المقب العممي:
االختصاص:
التدددددددداريخ
االختبارات المرشحة لقياس ميارتي االعداد واالستقبال بالكرة الطائرة
ت

الميارات

االختبارات

الدرجة حسب األىمية
1

 -1استقبال اإلرسال

 -1دقة االستقبال من اإلرسال
 -2اختبار ميارة االستقبال .
 -3اختبار قياس القدرة عمى االستقبال .
 -4دقة االستقبال من الكرات المرمية .
 -5دقة االستقبال من الضرب الساحق .

 -2االعداد

 -1اختبار االعداد من أعمى األصابع.
 -2اختبار االعداد القريب من الشبكة .
 -3دقة االعداد عمى حمقة كرة السمة .

2

3

 -4اختبار تكرار التمرير عمى الحائط (30
ثا) .

ملحق ()3
المجموعة التجريبية

ٔؽذح رطٌٕشٌخ ثبعهٕة انؼصف انزًُْ

انزذسٌظ ثبعهٕة انؼصف انزًُْ
انالػجٍٍ انشجبة
االعجٕع\ االٔل -انٕؽذح انضبٍَخ انٓذف انزؼهًًٍ -:رطٌٕش يٓبسرً االػذاد ٔاالعزمجبل
انضيٍ 90 -:دلٍمخ
انٓذف انزشثٕي :رًٍُخ سٔػ انزؼبٌٔ
االدٔاد  :كشاد طبئشح ػذد ( -)10شجكخ لبٍََٕخ – يهؼت كشح طبئشح لبًََٕ – ششٌظ الصك
يهٌٕ
الغبو انٕؽذح
انزطٌٕشٌخ
انمغى انزؾضٍشي
انًمذيخ

انفؼبنٍبد ٔانًٓبساد

انٕلذ
دلٍمخ
20د
انٕلٕف خظ يغزمٍى
4د

انزشكٍالد



انفئخ:

انًالؽظبد
اداء انزؾٍخ انشٌبضٍخ

رًبسٌٍ

نزٍٓئخ

اػطبء
انغغى
اػطبء انزًبسٌٍ انخبصخ
ثبنًٓبسح

االؽًبء انؼبو
االؽًبء انخبص

7د
9د

انمغى انشئٍغً
انُشبط انزؼهًًٍ
أ -ششػ انًٓبسح

 70د
35د
7د

ة -اػبدح
انصٍبغخ

7د

ٌمٕو انًذسط ثششػ
انًٓبسح ٔكٍف ركٌٕ
انزساػٍٍٔ -لفخ انشعهٍٍ

ط -رٍٓئخ انغٕ

7د

رذسٌت ٔاعزًشاس انالػجٍٍ
ػهى رؼهى انًٓبسح

د -انؼصف
انزًُْ

7د

ْـ -رؾذٌذ اغشة
فكشح

7د

انُشبط انزطجٍمً

35د

ٌمٕو انًذسة ثٕضغ ػذد
يٍ االخزٍبساد انزً
ٔاخزبسْب
الزشؽٓب
انالػجٍٍ نزغبػذْى ػهى
رطٌٕش يغزٕاْى
ٌمٕو انالػجٍٍ ثبالعًبع
ثبخزٍبس افضم ٔاؽغٍ
االفكبس انزً رغبػذْى ػهى
رطٌٕش يغزٕاْى
افضم
رطجٍك
ٌزى
االخزٍبساد ثبنُغجخ نًٓبسح
االػذاد

انزؼشف ػهى انًٓبسح-
اعضاء انًٓبسح – االداء
انصؾٍؼ نهًٓبسح – رغزٌخ
ساعؼخ



















انزأكٍذ ػهى انُظبو.
 انزبكٍذ ػهى يشَٔخانؼًٕد انفمشي.
 انزبكٍذ ػهى صٌبدحانزُفظ.

ٌكٌٕ انششػ ٔاضؾب
نهغًٍغ ٔانالػجٍٍ ثٕضؼٍخ
ٌغزطٍغ انغًٍغ يشبْذح
انًذسة ػُذ انششػ
ٔثؼذْب ٌمٕو انًذسة ثزُفٍز
انًٓبسح ثشكهٓب انصؾٍؼ






  
  


   
   

رغُت أي َمذ اصُبء االداء
يغ االعزفبدح يٍ االداء
انصؾٍؼ

انزأكٍذ ػهى يذ انزساع
انضبسثخ
انزأكٍذ ػهى ؽشكخ انضالس
خطٕاد انزمشٌجٍخ

مصطبة


الػت
ٌضشة
عبؽك

  
  
  
7د

6د
9د
4د
4د

انمغى انخزبيً

5د

رؾذٌذ طشق رُفٍز انًٓبسح
يٍ ؽٍش ؽشكخ انمذيٍٍ
ٔانزساػٍٍ ٔكٍفٍخ اداء
انالػت نهًٓبسح
ٌمٕو انًذسة ثضشة
انكشح ٌٔمٕو انالػجٍٍ
ثبػذادْب
اداء انًٓبسح يٍ لجم
انالػجٍٍ ثؼذ رٕصٍهٓب
انٍٓى
ركشاس اداء انًٓبسح اكضش
يٍ يشح نالػت انٕاؽذ
لٍبو انًذسة ثزٕصٌغ
انالػجٍٍ انى يغبيٍغ نهؼت
ػهى انشجكخ يغ اػطبء
انزغزٌخ انشاعؼخ
ٌمٕو اؽذ انالػجٍٍ ثبػطبء 
رًبسٌٍ نزٓذئخ انغغى

نغشض االَصشاف

اسعبع االدٔاد نهًخضٌ.

