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يهـدف البحث إلـى التعـرف على العـالقة بين :

 -بـعض القدرات الحركية الخاصة ودقة أداء مهـارة الضـرب السـاحق لدى العبــات نــادي قـره قـوش الـرياضي بالكـرة الطائـرة.

وقد اعتمد المنهـج الوصفـي بأسـلوب الدراسة االرتباطية لمالئمتـه وطبيعـة البحث ،وتمثـل مجتـمع البحث بالعبــات نــادي

قـره قـوش الـرياضي بالكـرة الطائـرة (متقدمات) للموسـم الرياضـي ( )2019-2018والبالغ عددهم ( )18العـبة،واشتـملت

عينة البحث على ( )12العبـة ،وتم التجانس فيما بينهم .واستخدم الباحثون استمارات االستبيان واالختبارات والمقاييس
كأدوات للوصول إلى تحقيق أهداف البحث ،وتم استخدام الحقـيبة االحـصائية  SPSSلمعالجـة النتـائج.

وخـلص البـاحثون الى أن القدرات الحركيـة الخاصـة تـ إر إاجــابيا دــي دقــة الداء المهــاري بالك ـرة الطائ ـرة مـ خـالل

وجـود العـالقات المعنـوية فيما بينها .وإن تحقيـق الالعبـات للمستـوى الجيـد بمتغير القدرات الحركية الخاصة ،دـضال ع دقــة
الداء الجــيد لهـ دــي مهــارة الضــرب الســاحق أدى إلــى وج ــود العالقــة المعنــوية بينهــا .وأوصــى الباحثــون بضــرورة اســتخدام

البـرامج التـدريبية والتعـليمية التي تهتم بمتغيرات القدرات الحركية الخاصة ضـم بـرامج ادعـداد البـدني والمهـاري والــخططي
والعقـلي لالعبــات نــادي قـره قـوش الـرياضي بالكـرة الطائـرة.
الـكلمات المفتـاحية ( :القدرات الحركية  ،دقـة أداء  ،الضـرب السـاحق  ،الكـرة الطـائرة).

Relationship of some special kinetic abilities
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The research aims to:
- Knowing the relationship between some special kinetic abilities with the performance
accuracy of spike skill for the female players of Qaraqosh Sports Club in volleyball.
The researchers used the descriptive method by correlation study
style approach due to its suitability and the nature of the research, and the research
community was represented by the female players of Qaraqosh Sports Club in volley ball
(advanced) for the sports season (2018-2019) and their number is (18) female players, and
the research sample included (12) female players. Homogeneity between them was done,
researchers used questionnaire forms tests and measurements as tools to reach achievement
of research goals. The SPSS statistical package was used to treat the result.
And the researchers concluded that special kinetic abilities positively affect the
accuracy of volleyball’s skill performance through the significant relationships between
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them. The achievement of the female players to the good level of the variable of the special
kinetic abilities as well as the accuracy of their good performance in the skill of spike led
to the significant relationship between them. The researchers recommended the necessity
of using training and educational programs that are concerned with the variables of special
kinetic abilities within the physical, skill, planning and mental preparation programs for the
female players of Qaraqosh Sports Club in volleyball.
Key words: (kinetic abilities, performance accuracy, spike, volleyball) .

 -1التعـريف بالبحث :
 1-1المقـدمة وأهمـية البحث :

تعد الريـاضة المقيـاس الحقيقي للتـقدم دي المجتـمعات المتـحضرة وذلك لما لها م مكانة كبيرة دي التـقدم

الفكري لي مجـتمع ،وم

اجل التفـوق الرياضي والـوصول إلى المستويات المتميزة عالميا ،نرى أن الـدول

المتـقدمة ال تدخـر وسعا أو بـابا دي البحث إال وطرقته ع كل ما هو مبتكـر م وسائل علمـية تحقـق الهـدف،

ولعبة الكـرة الطائـرة م اللعـاب الفرقـية التي كونت لنـفسها أسـاليب متـقدمة إذا ما قـورنت بعمرها القـصير نسبيـا

كونهـا تعتبـر م اللعـاب المـليئة بالفـرص التي تسـاعد ممارسيها على النمو البـدني والحركي والعقلي واالنفعالي.

وأن لهذه القدرات الحركية دو ار دـاعال وكـبي ار دي تحقـيق ادنجـاز على الصعـيد الفردي والفـرقي لالعبات.

إذ تعـد " القدرات البدنية والحركية م أهم متطلبات الداء المهاري دي الكرة الطائرة الحديثــة ،ويرجــع هــذا

إلــى كونهــا العامــل الحاســم دــي كســب المباريــات ،وذلــك لكــون القــدرات البدنيــة والحركيــة تعــد الدعامــة الساســية دــي
أداء مهارات الكرة الطائرة بصورة مناسبة وسليمة  ،دال امك الحصول على ضرب هجــومي جيــد مـ العبــة لــيس

لديها القدرة على الوإب العالي ،أي أن كل حركة ت ديها الالعبــة دــي الملعــب تتطلــب كمــا ونوعــا وكيفــا محــددا مـ
القدرات الحركية يتناسب مع طبيعة الصفات التي يتركب منها الداء" (.خضــر )18 ،1997 ،وتعتبــر " القــدرات
البدنيــة والحركيــة هــي القاعــدة الهامــة التــي تســتطيع بهــا الالعبــة التحــرو دــي الملعــب بســرعة للوصــول إلــى الك ـرة،
وتلــزم الالعبــة القــوة حتــى تســتطيع الوإــب إلــى العلــى لداء الض ـربات بقــوة كبي ـرة ،كمــا تحتــا الالعبــة إلــى تنميــة
الرشـاقة لكي تستطيع أداء المهارات المختلفة دي مداها الواسع ودي اتجاهاتها المختلفة"( دــر  )52 ،1990 ،ومـ
خالل ذلك بـدأ التنـادس بيـ دول العالم دي ابتـكار السـس العلــمية الحديثــة باج ـراء الد ارســات والبحــوا التــي امكـ

م خاللها تطوير مستوى الداء الفني والبدني والحـركي  ،وكذلك يتطلب الداء للقــدرات الحركيــة التــي تعــد إحــدى
المكونات الساسية دي سـلسلة إعداد الالعبة الجيدة دي الكـرة الطائـرة  ،وتعد العـامل الحــاسم دــي كســب المباريــات

خاص ــة عن ــد تس ــاوي مس ــتوى الداء بـ ـي الف ــرق ،وبم ــا أن ك ــل مه ــارة مـ ـ مه ــارات الك ـ ـرة الطائ ـ ـرة له ــا متطلباته ــا
الخاصة م القدرات الحركية كان لزاما على المــدربي م ـراعاة ذلــك ،والالعبــة التــي تتــمتع بــقدرات ح ــركية عالــية

قــادرة علــى تحســي مس ــتواها المه ــاري والخططــي ،دضــال ع ـ مس ــاعدتها دــي تعلــم المه ــارات المعق ــدة خاصــة إذا
علمنا إن مهـارة الضـرب السـاحق تتطـلب قـدرات حركية خاصة كي تستطيع الالعبة تنـفيذ ال ـواجب الحـركي.

لذا دان أهمية البحث تكم دي التعرف على العالقة بي بعض القدرات الحركية وتأإيرها على دقة

أداء مهـارة الضـرب السـاحق دي لعبة الكـرة الطائـرة و لتسليط الضوء على دور وأهمية القدرات الحركية و
وضعها نصـب أعيـ

المتخصصي

كي اعملوا على تطويـر التماري التي تعمل على تنميتها لدى الالعبات

والي ست دي بدورها إلى االرتقاء بمستوى الداء المهاري لديهم.
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 2-1مشكـلة البحث :
إن العب ــة الك ـرة الطائـ ـرة ال امك ـ إن تحقـ ــق االنج ــاز والوصــول الــى المست ــويات العلي ــا مــا لــم تتــودر ل ــديها

مواصفـات جسـمية وبـدنية وحـركية تتماشى مع متطــلبات نــون الن ــاا الرياضــي ،وعليــه يــتم اختيــار الالعبــات بمــا
يتناســب م ـ قــدرات عاليــة أو العمــل علــى تطوي ــر هــذه القــد ارت ونــون المهــارات التــي تنف ــذها الالعبــة ،وم ـ خــالل

متابعــة البــاحثون إلــى أكثــر المصــادر العــلمية ،دضــال عـ متابعــة مباريــات الــكرة الطائ ـرة المحليــة للنســاء الح نــا
ان هن ــاو تباين ــا د ــي أداء الالعب ــات د ــي أإن ــاء المب ــاراة الواح ــدة ،أو د ــي أإن ــاء البطـ ــولة وع ــدم مق ــدرتهم مـ ـ أداء

المهـارات الخاصة باللعب بالمستوى نفسه والدقة دي أإناء دترة المبـاراة أو البطـولة ،ممــا قــد يـ إر دــي نتــائجهم وقــد
اكــون ســبب ذلــك وجــود ضــع

وتــدني دــي مســتوى بعــض القــدرات الحركيــة الخاصــة ل ــدى بعــض الالعبــات ،وقلــة

االهتمــام بهــا م ـ قبــل بعــض المــدربي دــي العم ــلية التدريبيــة ،علمــا أنهــا م ـ المتط ــلبات الس ــاسية لالعبــة الك ـرة

الطائرة.

ولهذا حدد الباحثون هذه الم كـلة وأبعـادها م خالل إاجـاد عالقة هذه القدرات الحركية بدقة أداء

مهـارة الضـرب السـاحق دي لعبة الكـرة الطائـرة والوقوف على معـالجات هذه الم كلة م اجل ادسهام دي

االرتقاء بمستوى هذه القدرات لدى العبـات الكرة الطائرة ومساعـدة المدربي للنهوض بمستوى اللعبة .وتتـلخص
م كلة البحث بالتساؤل اآلتي:
هل توجد عالقة بين بعـض القدرات الحركية الخاصة بدقة أداء مهـارة الضـرب السـاحق المواجه لدى العبات
الكرة الطائرة ؟
 3-1هـدف البحث :
 التعـرف على العالقـة بي بعض القدرات الحركية الخاصة ودقة أداء مهـارة الضـرب السـاحق المـواجه لدىالعبــات نــادي قـره قـوش الـرياضي بالكـرة الطائـرة.
 4-1فـرض البحث :

 -تـوجد عالقـة معنـوية بيـ بعض القدرات الحركية الخاصة ودقة أداء مهـارة الضـرب السـاحق

المواجه لدى

العبــات نــادي قـره قـوش الـرياضي بالكـرة الطائـرة .
 -2الدراسـات السـابقة:
 1-2دراسة (هليل ،وزغير )2013 ،بعنوان " عالقة بعض القدرات البدنية والحركية في دقة أداء الضربتين
األرضيتين األمامية والخلفية بالتنس للمتقدمين ".
" هدف البحث إلى التعرف على بعض القدرات البدنية والحركية الخاصة لدى العبي المنتخب الوطني

بالتنس والتعرف على العالقة بي بعض القدرات البدنية والحركية بدقة أداء الضربتي الرضيتي المامية
والخلفية لدى العبي المنتخب الوطني بالتنس ،وادترض الباحثان بان هناو عالقة ارتباا ذات داللة إحصائية
بي بعض القدرات البدنية والحركية الخاصة ودقة أداء بعض المهارات الساسية بالتنس لدى العبي المنتخب

الوطني .وتطرق الباحثان إلى الدراسات الن رية التي احتوت على مباحث متعددة تتعلق بموضون البحث  ،وقد

اشتملت عينة البحث على العبي المنتخب الوطني بالتنس حسب التصنيف للعام ( )2013-2012وعددهم

( )8العبي  ،وقد قام الباحثان م خالل أراء الخبراء بتحديد بعض القدرات البدنية والحركية التي قد اكون لها
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عالقة بلعبة التنس وكذلك تم اختيار االختبارات الخاصة بهذه القدرات البدنية والحركية ،وكذلك االختبارات
الخاصة بمهـارتي الضـربتيـ المامية والخلفية وبعد إجراء التجربة االستطالعيـة قام الباحثان بعمل االختبارات
الساسية للبحث حيث تم إجراء اختبار الضربتي المامية والخلفية لالعبي المنتخب ،ودي اليوم التالي تم إجراء

االختبارات البدنية والحركية وعلى المالعب الخارجية نفسها ،وبعد جمع البيانات ومعالجتها إحصائيا توصل
الباحثان إلى ما اأتي :

 -1وجـود ارتباا معنـوي بي

القدرات البدنية والحركية (القوة المميـزة بالسرعة للذراعيـ  ،واالستجابة الحركية،

والرشاقة) ودقة أداء الضربتي الرضيتي المامية والخلفية للتنس .

 -2وجـود ارتـباا غيـر معـنوي بي القـوة المميزة بالسـرعة للرجلـي ودقة أداء الضربتي الرضيتـي المـامية
والخلفية للتنس "( .هليل و زغير  )2013 ،رقم الصفحة.
 1-3منهـج البحث

استخــدم الباحثون المنهـج الوصـفي بأسلوب الـدراسة االرتباطية.

 2-3مجتـمع البحث وعينتـه

تمثـل مجتمـع البحث بالعبــات نــادي قـره قـوش الـرياضي بالكرة الطائرة (متقدمات) للموسم الـرياضي (-2018

 )2019والبالغ عددهم ( )18العبة ،وقد اختيرت عينة البحث بطريقة عمداة " إذ إن الباحث اختار العينة
التي تتالءم مع بحثه وهذا هو الذي اقدر حاجته إلى المعلومات التي تحقق غرضه " (عدس وآخرون،1988 ،

 .)116وتـم استبعاد ( ) 6العبـات لم اركته ضمـ التجربة االستطالعية ،وبلغ العدد النهائـي للعينة ()12
العبة ويمثلون نسبة ( .)%66.666ولغرض تحقيق التجانس بي الالعبات تم ضبط المتغيرات آالتية والجدول

( )1يبـي ذلـك.

الجدول ()1
يبيـن األوساط الحسابيـة واالنحرافات المعيـارية ومعامالت االلتواء لـعينة البحث
المتغيرات

ألوسـط ألحسابي

االنحراف المعـياري

معــامل االلتواء

العمر الـزمني (سنة)

22.500

2.779

0,320

الطول (سم)

164.333

4.206

0,793

الكتلة (كغم)

57.916

3.175

0,420 -

العمر التدريبي (سنة)

6.500

1,882

0.196 -

المعالم اإلحصائية

 3-3أدوات البحث :
ن ـ ار ل ــمول الد ارس ــة علــى متغي ـرات القــدرات الحركيــة الخاصــة ومه ــارة الضــرب الس ــاحق بــالكرة الطــائرة

تطلب استخـدام الدوات آالتـية ( :استمـارات االستبيان  ،االختبارات  ،ألـمصـادر والمراجع).

 1-3-3اسـتمـارات االسـتبيان :لتحـديد متـغيرات الدراسة قام الباحثون باعداد استمارة استبيان وكما اأتي :
 1-1-3-3اس ــتمارة تحديـ ــد الق ــدرات الحركي ــة  :ت ــم إع ــداد اس ــتمارة اس ــتبيان الس ــتطالن رأي المتخصص ــي ح ــول
تـحديد القدرات الحركية الخاصة .
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دق ــد ت ــم ع ــرض االس ــتمارة عل ــى مجموع ــة مـ ـ

المتخصص ــي

*

ض ــم مـ ــجاالت (الكـ ـرة الط ــائرة  ،والتـــعلم

الحركي ،واالختبــارات والقيــاس ) .لبيــان أي القــدرات تالئــم عينــة البحــث ،وبعــد جمــع االســتمارات وتف ـريغها تــم تحــديد
الق ــدرات الحركي ــة الخاص ــة والت ــي حص ــلت عل ــى " نس ــبة اتف ــاق أكث ــر م ـ  %75د ــأكثر م ـ أراء المحك ــمي " ( بل ــوم

وآخرون  )126 ،1983 ،و الجدول ( )2يبيـ القدرات ألتي تم االتفـاق عليها.
الجدول ()2

يبين نسبة اتفـاق المتخصصين حول تحديـد أهم القدرات الحركية بالكرة لطائرة
ت

عـدد المتخصصين

القدرات الحركية

نسبة االتفاق

ألكـلي

ألمتفقـين

7

7

% 100

-2

الرشاقة

7

7

% 100

-3

المرونة

7

6

%85.714

-1

سرعة رد الفعل

 2-1-3-3اســتمارة تحديــد ارتبــارات القــدرات الحركيــة  :تــم إعــداد استـ ـمارة استـ ـبيان الســتطالن المتخصص ــي

حول تح ـديد االختبــارات التــي تقــيس هــذه القــدرات وكمــا دــي الم ـلحق ( ، )1دقــد ت ـم ع ـرض االست ـمارة علــى مجم ـوعة
مـ

المتخصص ــي * وبع ــد جم ــع االس ــتمارات وتفريغه ــا اتف ــق المختص ــون عل ــى تحدي ــد االختب ــارات المخت ــارة لعين ــة

البحث وبنسبة اتـفاق ( )%75دأكـثر .والجدول ( )3يـبي ذلـك.

الجدول ()3
يبـين نسـبة اتـفاق المتخصصين حـول تحـديد ارتبارات القدرات الحركية
ت

القدرات الحركية

1

سرعة رد الفعل

2

الرشاقة

3

المرونة

*
*

ارتـبارات القدرات الحركية

نسبـة االتفاق

عـدد المتخصصين

 -ارتبار القدرة على االستـجابة الحركية والتحرك

%85.714

6

 -ارتبار ركض  15م عكس اإلشارة

%14.285

1

 -الركض المرتد ضمن رطوط ملعـب الكرة

%85.714

6

 -الجري متعدد الجهات

%14.285

1

%14.285

1

بسـرعة وفـقا الرتـيار المـثير

الطائرة ()9-3-6-3-9

 -ارتبار ثني الجذع من الوقوف

 -ارتبار رفـع الكتفين ألعلى من وضع االنـبطاح

أسماء المتخصصين كــما مـوضحة في المـلحق (.)3

أسماء المتخصصين كـما موضحـة في المـلحق (.)3
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 3-1-3-3اســتمارة تحديــد ارتبــار مهـــارة الضــرب الســـاحق  :دقــد تــم إعــداد اســتبيان الســتطالن أراء
المتخصصي حول تحديد أهم اختـبار اقيـس مهـارة الضرب السـاحق وكما دي المـلحق (.)1

تــم عــرض االســتمارة عل ــى مجموعــة م ـ المتخصصــي * ض ــم مجـ ـاالت (الــتعلم الحركــي  ،واالخـ ـتبارات

والقي ــاس  ،والكـ ـرة ال ـ ـطائرة) وطل ــب م ــنهم تحدي ــد االختب ــار الكث ــر أهمي ــة .وبع ــد جم ــع االس ــتمارات وتفريغه ــا اتف ـ ـق

المتخصصي على ترشيح االختبـار ألمختـار لعيـنة البحث وبنسبة اتفاق ( )%75دأكـثر .والجـدول ( )4يبـي ذلـك
الجدول ()4

يبـين نسـبة اتـفاق أراء المتخصصين حـول أهم ارتـبار مهاري للضرب السـاحق
ت

المهـارات األسـاسية

.1

الضرب السـاحق

االرتـبارات

نسـبة االتفـاق

 .1نمـوذج ارتبار مهـارة الضرب السـاحق المستقيم

%85.714

 .2نـموذج ارتـبار دقـة الضرب السـاحق من مركز

عدد
ألمختـصين

%14.285

( )4نحو مركز ()6

.3نموذج ارـتبار دقـة الضرب السـاحق القطري والخطي

%0.00

 2-3-3االرتبارات
 1-2-3-3ارتبار القدرات الحركية الخاصة
 " 1-1-2-3-3ارتبار القدرة على االستجـابة الحركية والتحـرك بسـرعة وفـقا الرتيار المثير"
(ابو زيد) 404-402 ،2005 ،
 " 2-1-2-3-3ارتبـار الركـض المـرتد ضمـن رطـوط ملعب الكرة الطائرة (" )9-3-6-3-9
(حساني و عبد المنعم)144-143 ،1997 ،

 " 3-1-2-3-3ارتبـار رفع الكـتفين ألعلى من وضـع االنبطـاح " ( .ابو زيد)409 ،2005 ،
والملحق ( )1يوضح مواصفـات اختبارات القدرات الحركية

 2-2-3-3االرتبار المهـاري

 " 1-2-2-3-3ارتبار مهـارة الضرب السـاحق " )Ralph & Bob B ,1982,49-56 ( .
والملحـق ( )3يوضح مواصفات االختـبار المهاري لعيـنة البحث.

 4-3األجهـزة واألدوات المسـتخدمة
 .1ميزان طبي اقـيس لقـرب نص

كـيلو غرام ،صاد ـرة  ،طـبـاشير ،مسـطـرة.

 .2سـاعة إاقـاف الكتـرونية نون ( )Casioلقيـاس الـزمـ بالدقـائق والثـواني.
 .3شريـط قي ـاس لقـيـاس المسادات  +شري ـط الصق بعرض (5سـم).

 .4ملعـب الكـرة الطائـرة قـانوني  +شبـكة ك ـرة الطـائـرة  +ك ـرات طـائـرة عدد (.)10

*

اسماء المتخصصين في الملحق (.)3
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 5-3ألدراسـة أالستـطالعية :

قـ ـ ـام البـ ــاحثون باجـ ـ ـراء الد ارسـ ـ ـة االستطالعيـ ـ ـة يـ ــوم  2019/2/9علـ ــى ( )6العبـ ــات م ـ ـ عينـ ـ ـة البحـ ــث

الصلية .وقد كان م نتائج الدراسة االستطالعية تحقيق الهداف المرجوة وتكوي صــورة واضــحة لــدى البــاحثون
ع طبيعة العمل وكيفيـة التطبيق ،وكفاءة دريق العمل المساعد*.
 6-3التطبيـق ألنهـائي لالرتبـارات:

تــم تطبيــق اختبــارات القــدرات الحركيــة واالختبــار المهــاري علــى جميــع العبـ ــات نـ ــادي ق ـره ق ــوش ال ـرياضي

بالكرة الطائرة عينـة البحث للمدة م  2019/ 2/18ولغااة  2019/2/19كما اأتي:
 .1تم إجـراء اختبـار القدرات الحركية واالختبــار ال ـمهاري تحــت ال ـروف نفســها لعينــة البحــث  ،وتــم استخ ـدام
أجهـزة قيـاس واحـدة.

 .2تسجيل النتائج طبق ـا للم ـواصفات وال روا المح ـددة لك ـل اختبار.

 .3قســم البــاحثون تطبي ــق القياس ــات واالختب ــارات المعتمــدة دــي البحــث علــى مــدى ي ــومي لعين ــة البحــث وكمــا
يلي:
 اليـوم األول :قياس الـطول والكتــلة ،وتطبيق اختبارات القدرات الحركية الخاصة بعد أن تم عــرض وش ـرح جميــع مف ـردات

االختبـارات.

 -اليـوم الثـاني:

تطبي ــق االختب ــار الـ ـمهاري بع ــد أن ت ــم ش ــرح كيفي ــة تنفيـ ـذ االختبـ ـار والتـ ـأكد مـ ـ م ــدى اس ــتيعاب الالعب ــات

لطريقة التنفيذ ،إذ تأخذ الالعبة ادحماء الكادي إـم تقـوم بتـطبيق اختبـار مه ـارة الضرب السـاحق بالكرة الطائرة .
 7-3الوسائل اإلحصائية :

للتوص ـ ــل إل ـ ــى نت ـ ــائج البح ـ ــث ق ـ ــام الب ـ ــاحثون بمعالج ـ ــة البيان ـ ــات إحص ـ ــائيا باس ـ ــتخدام برن ـ ــامج الحقيب ـ ــة

ادحصائـية للعـلوم االجتمـاعية (.)SPSS

*

تكون فريق العـمل المسـاعد من :

 .1السيد سعـد بهنـام جرجـيس

مـدرب نادي قرقـوش الرياضي للنـساء.

 .2السيد مارفن سعـد بهنـــــــان

مـدرب رياضي .
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 -4عـرض النتـائج ومنـاقشتها:
 1-4عـرض النتـائج:
ســيتم عــرض النتــائج ومناق ــتها دــي ضــوء البيانــات ادحصــائية التــي تــم الحصــول عليهــا مـ عينــة البحــث

وعلى النحو آالتي :

 .1قياس متغيرات القدرات الحركية والجدول ( )5يبـي ذلك.
الجـدول ()5

يبـين األوسـاط الحسـابية واالنحـرافات المعيارية لعينة البحث في ارتبارات القدرات الحركية
المعالجات اإلحصائية

متغيرات
البحث

الـوسط

وحدة

االنحـراف

القياس

الحسابي

المعياري

ثا

1.870

0.1156

الركض المرتد ()9-3-6-3-9

ثا

8.766

0.2367

ارتبار رفع الكـتفين ألعلى من وضع االنبطاح

سم

67.333

5.4827

ارتبارات تركيز االنتباه و القدرات البدنية والحركية
ارتبار القدرة على االستجابة الحركية والتحرك
بسرعة وفقا الرتيار المثير

القدرات

الحركية

يتبــي م ـ الجــدول أع ــاله الوســاا الحسـ ـابية واالنحـ ـرادات المعيـ ـارية لمتغي ـرات الق ــدرات الحركيــة التــي ت ــم
قياسها م خالل االختبارات المستـخدمة.
 .2قيــاس دق ــة أداء مه ــارة الض ــرب الس ــاحق المعتمــد د ــي البحــث عل ــى العبـ ــات نـ ــادي قـ ـره ق ــوش الـ ـرياضي ب ــالكرة
الطائرة ،والجدول ( )6يبي ذلك.

الجـدول ()6
يبـين األوسـاط الحسـابية واالنحـرافات المعيارية الرتبار مهـارة الضرب ألسـاحق بألكـرة ألطائـرة
االرتبار المهاري
دقة األداء

المعالجات اإلحصائية

ارتبار مهـارة الضرب ألسـاحق

وحـدة

الوسـط

االنحـراف

القياس

الحسابي

المعياري

درجة

15.000

1.7581

يتبـي م الجـدول أعاله ألوسـط الحسـابي واالنحـراف المعيـاري لدقة أداء مهــارة الضرب ألســاحق بــالكرة الطــائرة ،
والتي تم قياسها م خالل االختبار ألمستـخدم.
ولجل تحقيق درضية البحث :تم حساب معـامل االرتباا بي كل متغيرات القدرات الحركية التي تم قياسها مع
دقة أداء مهـارة الضرب ألسـاحق بالكرة الطائرة لدى الالعبات وعلى النحو آالتي:
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الجـدول ()7

يبـين معـامالت االرتبـاط بين متغيـرات القدرات الحركية ودقة األداء الـمهاري
دقة األداء
القدرات الحركية

مهـارة الضرب

 -ارتبار القدرة على االستجابة الحركية والتحرك بسرعة وفقا الرتيار المثير

* 0.939-

 -ارتبار الركض المرتد ()9-3-6-3-9

*0.863-

 -ارتبار رفع أكتفين ألعلى من وضع االنبطاح

*0.905

ألسـاحق

*معنـوي عنـد نسبة خطـأ  0,05 وأمـام درجـة حرية ( )10قيمة (ر) الجدولية = ()0,576
 2-4مناقشة النتائج
يثبـت الج ـدول ( )7وج ـود ع ـالقة معن ـوية بــي متغي ـرات القــدرات الحركيــة ودقــة الداء الــمهاري ،وذلــك م ـا

يـ كد هذا االرتباا المهم لنه اعبر ع حالة مهمة م حاالت التوادق البدني المه ـاري الــذي امكـ مـ خ ـالله أن

ونقوم مستوى ادنجاز ب كـل صــحيح ودق ـيق .ودــي هــذا الص ـدد ي كــد (خطايبــة  )1996 ،إلــى أن " لعبــة
ن خـ ص ٌ
الكرة الطائرة تعد م اللعاب الجماعية التي تتميز بعامل المفاجئة والمباغتة ،حيث أن المبــاراة أحيانــا تســتمر إلــى
اكثــر مـ ســاعتي دهــذا احتــا مـ الالعبــي قــدرة عاليــة مـ التركيــز ويق ــة مســتمرة وتركيــز دائــم حتــى اســتطيعوا
التغل ــب عل ــى المواقـ ـ

المفاجئ ــة والص ــعوبات الغي ــر متوقع ــة والعم ــل لص ــالح دـ ـريقهم د ــي كس ــب نقط ــة المب ــاراة أو

الحصول على الكرة والفوز بالمباراة " (.خطايبة .)290 ،1996،

لــذلك يــرى البــاحثون أن الدقــة تعـ ـد م ـ أهـ ـم القــدرات الحركيــة التـ ـي تحتـاجـ ـها العـب ــة الك ـرة الطائـ ـرة دــي تنفيـ ـذها

للمهـ ـارات السـ ـاسية تنفـ ـيذا جي ــدا .إذ " ت ـ دي ممارس ــة الك ـرة الط ــائرة إل ــى تحس ــي الدق ــة م ـ حي ــث دق ــة إدراو ق ــوة
الضـربات وســرعتها ودقــة إدراو وارتفــان الك ـرة وبعــدها واتجاههــا ومكــان مناســب لتوجيههــا إليــه سـواء كــان ذلــك دــي

التمرير أو ادرسال أو الضرب ألسـاحق أو الصد"( .در )55 ،1990 ،

وفيما يتعلق بالعالقة بي درجة اختبار الرشاقة (الركض المرتد) ودقة اداء مهـارة الضرب ألسـاحق ،دان

الجدول المرقم ( )7يبي وجـود عـالقة معنـوية عـكسية بي هذه المتغيـرات ويعـزو الباحثون هذه النتيجة إلى أن "

الرشاقة تحتل المرتبة الولى للقدرات الحركية دي رياضة الكرة الطائرة لما لها م أإر ناجح على دقة الضربة
الساحقة ،حيث تتطلب هذه المهارة تغير اتجاه الجسم أإناء الطيـران دـي الهـواء بسرعة دائقة ".

(البيك)129 ،1992 ،

ويضيف (عبد الكريم )2001 ،أن" الضربة الساحقة ت هر ديها أهمية الرشاقة مـ تغيير االتجاه مع دمج عدة
مهارات دي آن واحد"( .عبد الكريم)44-45، 2001 ،
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ويرى الباحثون أن الرشاقة تعد م أهم القدرات التي تكسب الرياضي القدرة على الداء الحركي دي
كادة مهارات الكرة الطائرة ،وتحدد درجة دقته وانسيابيته ،وتوقيته ،وتوادقه ،وتوازنه ،وسـرعة رد دعله ،كما تسهم
دي إتقان المهارات الحركية وتغيير االتجاه الحركي دي أإناء الطيران دي الهـواء ،وكذلك تغيير السرعات ،وكذلك

الخدان بالتمرير والتنويع دي الضربات الهجومية ،طبقـا لمتطلبـات اللعب ودمج أكثر م مهارة دي حركة واحدة،
وبالـسرعة الالزمـة لـألداء المهـاري للـضربة الهجومية بالكرة الطائرة.

وفيما يتعلق بالعالقة بي درجة اختبار السرعة ودقة اداء مهـارة الضرب السـاحق  ،دان الجـدول ( )7يثـبت

وجود عالقة معنوية عـكسية بي هذه المتغيرات ،ويعـزو الباحثـون هذه النتيجة إلى إن لعبة الكرة الطائرة هي

لعبة سريعة حيث تتـوالى ديها االندداعات ألس ـريعة المفاجـأة دي شتـى االتجــاهات ،ودي أوقــات متتـابعة  ،ودي
مسـادـات قصي ـرة متـكـررة خـالل المبـاراة .

ون ـ ار " لتنــون الداء المهــاري والخططــي دــي الك ـرة الطائ ـرة  ،دــان ذلــك اســتدعي مـ الالعبــات العديــد مـ

حركات البدء السريع ،واالنطالقات السريعة ،لذلك دان العبة الكرة الطائرة البد أن تتميز بالقــدرة علــى االنطــالق
وسرعة التحرو مع التوق

السريع وتغيير االتجاه ،لكي تستطيع القيام بالداء المهاري السريع بنجاح " .

(حس )27 ،1998 ،

ويرى الباحثون أن السـرعة عبـارة ع سـرعة االنقباضات ألعضـليـة ،ولهــا عالقـة بالســرعة الحركية ،دهي تنقسم

م النـاحية الفنـية إلى السـرعة االنتقالية والسرعة الحركية وسرعـة رد الفعل ،لذا اجب على الالعبة أن تـكـون

س ـريعة أوال  ،إذ إن جميع أدعـال اللعب م هجـوم وددـان تتم م جـراء استـخدام السـرعة ،وهي عـامل حـاسـم دي
أداء الـضربة الـهجومية دي مختل

االتجاهات.

وفيما يتعلق بالعالقة بي درجة اختبار المرونة ودقة اداء مهـارة الضرب ألسـاحق ،دان الجدول المرقم ()7

يبي وجـود عـالقة معنـوية بي هذه المتغيـرات ويعـزو الباحثون هذه النتيجة إلى المرونة قدرة حركية ضرورية
لداء الحركات والمهارات الرياضية المختلفة ،والمفاصل تعد االجزاء المسئولة ع المرونة دي جسم االنسان

وي ير(حساني  ،وعبد المنعم  )1997،نقال ع الري كيش " Larry Kich
ان اهمية ومضمون المرونة في الكرة الطائرة تتمثل في :
 -1قابلية العضالت واالربطة لالمتطاا.
 -2قابلية المفاصل للحركة (المرونة المفصلية).

 -3التناسق واالرتخاء للتوتر العضلي " ( .حساني  ،وعبد المنعم )148 ،1997،
وقد اتفق العديد م العلماء على ان المرونة احدى القدرات الضرورية دي الكرة الطائرة.
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 -5االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات

 1-1-5تـ إر القــدرات الحركيــة إاج ـابيا دــي دق ــة الداء المهــاري بــالكرة الطــائرة ،مـ خــالل وجــود العالق ـات

المـعنـويـة فيما بينـها .

 2-1-5إن تحقيق العبــات نــادي قـره قـوش ال ـرياضي بــالكرة الطــائرة للمست ـوى ألجي ـد بمتغــير القــدرات الحركيــة

(سـرعة رد الفعـل و الرشـاقة و المرونة) ،دضال ع دقـة الداء الجيـد له دي مهــارة الضــرب الســاحق أدى إلــى
وجـود العـالقة المعنـوية بينـها.
 2- 5التوصيات
 1-2-5استخـ ـدام البـ ـرامج التدريبيــة والتع ــليمية التــي تهتـ ـم بمتغيـ ـرات القــدرات الحركيــة ضــم ب ـرامج ادعــداد

البـدني والمهـاري ولخططي لالعبات أنداة القطر للـدرجة الولـى بالكرة الطائرة .

 2-2-5االهتمام بتطوير متغيــر القــدرات الحركيــة (ســرعة رد الفعــل ،والرشــاقة ،والمرونــة) التــي أظهــرت عالقــة

معنوية ودقـة أداء مهـارة الضرب السـاحق دي الكرة الطائرة لالعبــات نــادي قـره قـوش الـرياضي بالكرة الطائرة.
 -6المصادر العربية واألجنبية :

 .1أبو زيد ،عماد الـدين ( :)2005التخطــيط والســس العلميــة لبنــاء وأعــداد الفريــق دــي االلعــاب الجماعيــة،
ط ،1منشأة المعارف االسكندرية.

 .2بلــوم  ،بنيــامين  ،وارــرون ( : )1983تقيــيم تعلــم الطالــب التجميعــي والتكــويني ( ،ترجمــة) محمــد امــين

المفتي واررون  ،ماكروهيل  ،القاهرة.

 .3البيك ،على فهمي ( :)1992أســس إعــداد العبــي كـرة القــدم واللعــاب الجماعيــة  ،اإلســكندرية  ،مطبعـة
التوني باإلسكندرية.
 .4التكريتــي ،ود ــع اســين محمــد و العبيــدي  ،حســن محمــد عبــد ( :)1999التطبيق ــات ادحصــائية د ــي
بحوا التربية الرياضية ،دار الكتب للطباعة والنشر ،جامـعة ألمـوصل.

 .5حجاج ،حسـين ( : )1995داللــة مســاهمة بعــض الصــفات البدنيــة دــي مســتوى االداء المهــاري للمبــارزات

الناشــئات  ،بحــث منشــور ،مجلــة نوريــات وتطبيقــات ،العــدد (،)24كليــة التربيــة الرياضــية للبنــين ،جامعــة
اإلسكندرية.

 .6حســانين ،محمــد صــبحي وعبــد المــنعم حمــدي ( :)1997الســس العلميــة للك ـرة الطــائرة وطــرق القيــاس
والتقويم ،ط ،1مركز الكتاب للنشر ،القاهرة.
 .7حسن  ،زكي محمد محمد ( :)1998الكرة الطائرة إستراتيجية تدريبات الددان والهجوم  ،منشـاة المعـارف
باإلسكندرية  ،جامعة اإلسكندرية  ،مصر .
 .8حســـين  ،قاســـم حســـن ( :)1985ت ــدريب اللياق ــة البدني ــة والتكني ــك د ــي اللع ــاب الرياض ــية ،دار الكتـــب
للطباعة ،الموصل .
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 .9رضـــر ،حنـــان ( :)1997ت ــأإير الت ــدريب الفت ــري م ــنخفض ال ــدة عل ــى تحسـ ـي بع ــض الق ــدرات الحركي ــة
الخاص ــة بمه ــارتي التمري ــر وادرس ــال للناش ــئي

ب ــالكرة الط ــائرة  ،كليـــة التربيـــة الرياضـــية للبنـــات ،جامعـــة

اإلسكندرية.
رطايبــة  ،أكــرم زكــي ( :)1996موســوعة الك ـرة الطــائرة الحديثــة ،ط ،1دار الفكــر للطباعــة والنشــر

.10

والتوزيع  ،عمان  ،األردن.

ريــون  ،عــرب ( : )2010الــتعلم الحركــي بــي المبــدأ والتطبيــق ،ط ،2مطبعــة الكلمــة الطيبــة ،دار

.11

الكتب والوثائق ،بغداد ،العراق.

ريــون ،عــرب ( : )2002الــتعلم الحركــي ب ــي المبــدأ والتطبيــق ،مكتــب الصــخرة للطباعــة ،بغــداد،

.12
العراق.

عبد الكريم ،محمود (:)2001الكرة الطائرة (تدريب وتعليم)،مطابع األهرام ،القاهرة.

.13

عبيــدات  ،ذوقــان وحصــان (رــرون ( :)1988البحــث العلمــي ،دار الفكــر للن ــر والتوزيــع عمــان،

.14
األردن.
.15

عــدس  ،عبــد الــرحمن و(رــرون ( :)1988دليــل المعلــم دــي بنــاء االختبــارات التحصــيلية ،المنومــة

العربية للتربية والثقافة والعلوم  ،تونس.
.16
مصر.
.17

فرج ،ألين ود ع ( :)1990الكرة الطائرة دليل المعلم والمدرب والالعــب ،اإلسـكندرية ،دار المعـارف،
قطــب ،ســعد و الصــميدعي ،لـ ي ( :)1985الك ـرة الطــائرة بــي الن ريــة والتطبيــق ،منشــورات مكتبــة

بسام ،الموصل.
.18

الكاتــــب ،عقيــــل عبــــد

( :)1988الك ـ ـرة الطـ ــائرة ،التـ ــدريب والخطـ ــط الجماعيـ ــة واللياقـ ــة البدني ـ ـة،

 ،Volleyballج  ،2مطبعة التعليم العالي ،بغداد ،العراق.
.19

هليل  ،محمد حسن ،و زغيـر  ،رائـد مهـوس (: )2013عالقــة بعــض القــدرات البدنيــة والحركيــة دــي

دقــة أداء الضـربتي الرضــيتي الماميــة والخلفيــة بــالتنس للمتقــدمي  ،مجلــة علــوم التربيــة الرياضــية ،جامعــة
بابل ،العدد الرابع ،المجلد السادس.2013 ،
20 . Marion Y.L.A Lecenders; Akineiological Analvis of the spike volleyball
Technical ; Jowal ,NO , November ,1980,P25.
21.. Ralph & Bob B. (1982): Spiking Champion Ship Volleyball by The Experts
2nd ed., Leisure Pre, West point, Network.
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الملحق ()1

يوضح مواصفات ارتبارات القدرات الحركية
االرتبار األول

" ارتبار نيلسون لالستجابة الحركية االنتقائية

• الغرض م االختبار :قياس القدرة علـى االسـتجابة و التحـرو بـسرعة و دقـة علـى ودـق االختبار و المثير 
• الدوات :منطقة دضاء مستوية خالية م العوائق بطول (20م) و بعرض (2م)  -ساعة توقيت -شريط قياس.
•

ادجراءات :تخطط منطقة االختبار بثالا خطـوا المـسادة بـي كـل خـط وأخـر(  6.40م) وطول (1م).

• طريقة األداء:
• تق
•

ألمختبـرة عنـد احـدى نهـايتي خـط المنتـص

دـي مراجعـة الحكـم الـذي اق

تتخذ ألمختبـرة وضح االستعداد بحيث اكـون خـط المنتـص

عند نهااة الطرف االخر للخط.

بـي القـدمي و الجـسم ينحنـي لألمام قليال.

• امـسك الحكـم بـساعة االاقـاف باحـدى يديـه و يردعهـا الــى اعلــى إ ـم اقــوم بــسرعة بتحريــك ذ ارعـه امـا ناحيـة اليسـار او
اليمي و دي الوقت نفسه اقوم بت غيل الساعة.

• تستجيب المختبـرة دشارة اليـد و تحـاول الجري بأقـصى سـرعة ممكنـة دـي االتجـاه ألـمحـدد للوصول الى خـط الجانـب
الذي يبعد ع خط المنتص

( 6.40م)

• عندما تقطع ألمختبـرة خط الجانب الصحيح اقوم الحكم بااقاف الساعة .

• اذا بــدأت ألمختبــرة الج ــري د ــي االتجــاه الـخ ــاطى د ــان الحك ــم ي ــستمر د ــي تـ ـ غيل الســاعة حت ــى تغييــر المختبــرة م ـ
إتجاهها الخاطئ و تصل إلـى خط الـجانب االخر.
•

تعطى ألمختبرة ع رة محاوالت متتالية بي محاولة وأخـرى ( 20إا) وبواقع خـمس محـاوالت لـكل جانـب.

• يـتم اختيار كل جـانب بـطريقة عـ وائية مـتعاقبـه ولـتحقيـق ذلـك تعـد عـ ر قطـع مـ ألـورق المقــوى (الكــارتون) موحــدة
الحجــم واللــون ويكتــب علــى خمــس منهــا كلمــة (ي ـسار) و علــى الخمس االخرى كلمة (امي ) إم تقلب جيـدا وتوضـع دـي

كيس إم تسحب دون الن ر اليها.

• اج ــب التنبي ــه عل ــى ألمختب ــرة بـ ـأن ع ــدد ألمح ــاوالت ألـتـ ــي سـ ـت ديها لي ــست موزع ــة عل ــى االتجــاهي بالتســاوي ،وإنمــا

احتمــل أن اكــون عــدد المحــاوالت يــتم بطريقــة ع ـ وائية وهــو اختل
•

م مختبرة لخرى.

اجــب ان يبــدأ االختبــار بــان اعطــي المحكــم االشــارة التاليــة :اســتعد – ابــدا  ،ودــي جميــع المحــاوالت اجــب ان تكــون

الفترة الزمنية بي كلمتي( استعد – ابدأ ) دي مدى تتراوح ما بي ½ الى  2إانية.

• اجب على المختبر القيام ببعض التمرينات لإلحماء.
• حساب الدرجات :

• احتسب الزم الخاص بكل محاولة لقرب  10/1إانية.

• درجة ألمختبرة هي متوسط المحاوالت الع ر "  (.ابو زيد  ،عماد الدي عباس)403-402 ،2005 ،
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االرتبار الثاني

" ارتبار الرشاقة

• اسم االختبار :اختبار 9-3-6-3-9
• الغرض م االختبار :قياس الرشـاقة

• الدوات :ملعب الكرة الطائرة القانوني بدون شبكة ،ساعة إاقاف.
• مواصفات األداء:

تق

المختبرة خل

خط البدااة للملعب  ،وعند سمان إشارة البدء تقوم بالجري دي اتجاه مستقيم لتلمس خط المنتص

( 9م) باليد اليمنى ،إم تستدير لتجري تجاه خط ألـ (  3م) الموجود دي نص

باليد اليمنى (3م) ،إم تستدير لتجري تجاه خط ألـ ( 3م ) الموجود دي الـنص
باليد اليمنى أاضا ،إم تستديـر لتتجه إلى خـط الـمنتص

الملعب الذي بدأت منه الجري لتلمسه

الـثاني م الملعب ( 6م) ،حيث تلمسه

( 3م) لتلمسه باليد أليمنى إم تستدير لتجري تجاه خط النهااة

( 9م) ،لتتجاوزه بكلتا القدمي .
• الـشروط:

 - 1اجب إتبان خط السير.
 -2إذا أخطأت المختبرة دي خط السير اعاد االختبار بعد أن تحصل على الراحة الكافية.

 -3اجب لمس الـخطوا دي كل مرة بالـيد اليمنى ،كما اجب تجاوز خط النهااة بكلتا القدمي .
• الـتسجيل :تسجل للمختبرة الزم التي قطعت فيه المسادة المحددة ودقا لخط السير الموضون ابتداء م إعالن البدء
حتى تجاوزه لخط النهااة " ( .حساني وعبد المنعم)-143 ،1997 ،
االرتبار الثالث

• أسم االختبار :ردع الكتفي

" رفع الكـتفين ألعـلى من وضـع االنبطاح

• غرض االختبار :قياس القدرة على ردع الكتفي لعلى م وضع االنبطاح.
• األدوات:

قــائم مقســم إلــى وحــدات كــل منهــا ( 1ســم) ويثبــت عموداــا علــى الرض مــع م ارعــاة بدااــة التــرقيم مـ أســفل القــائم ويلحــق

بالقائم عارضة صغيرة موازية لألرض ويسهل تحريكها لعلى ولسفل.
• طريقة األداء:

اقــاس طــول الــذران لل ـمختبرة وذلــك مـ الحادــة ال ـوح ية للنتــوء أالخرومــي ،بحيــث تكــون الــذراعان مالمســتي لــألرض

والقــائم دــي أإـ ـناء قيــام الـ ـمختبرة بــالقبض عليــه ،بحيــث تـ ـكون الــذراعان مالمســتي لــألرض والقــائم مالمــس لــألرض أمـ ـام
المختبرة ويالحظ أن اكـون امتداد الذراعي بأتسان الكتفي .

تتخـذ أل ـمختبرة وضــع االنبطـاح علـى ألرض مــع مـد الــذراعي بأتسـان الكتفـي وتقــبض ال ـمختبرة علـى ألقــائم وتقـوم بردع ـه
لعلى لقصى ما امك مع احتفاظه ببقاء الـذق مالمسا لألرض وامتداد ألمردقي والرسغـي .
• حساب الـدرجات:

تقـاس المسادـة م الرض لسفـل العصا مباشـرة ويق ـاس أحسـ الرقـام للـثالا محـاوالت بـي كـل منـه دقيقـة لل ارحـة " (.
ابو زيد  ،عماد الدي عباس)410-409 ،2005 ،
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الـملحق ()2

• الغرض م االختبار :

" ارتبار دقة مهـارة الضرب السـاحق المستقيم (القطري)

قياس دقة مهـارة الضرب السـاحق المستقيم دي المثلث الداخلي م ملعب المنادس .
الملعب إلى مثـلثي  ،إم تقسيم المثلث ألداخلي

• الدوات  :خمس كـرات طائـرة  ،تقسيم نص

(جهة ال بكة ) إلى إالا مناطق عرض كل مـنطقة ( 3م) شريط الصق وطبـاشير .

• مواصفات الداء بعد قيام المدرب بأعداد الكرة  ،تقوم ألمختبـرة بالضرب ألسـاحق ألـمستقيم (القطري) نحو المثلث
الداخلي لجهة ال بكة .
• ال روا  - :لكل مختبرة ( )5محاوالت .

 -يلزم ان اكون العداد جيدا دي كل محاولة .

 تحتسب الدرجات على ودق مكان سقوا الكرة وكما اأتي :أ -دي المنطقة الولى ( )3درجات .
ب -دي المنطقة الثانية ( )1درجة .
جـ -دي المنطقة الثالثة ( )5درجات .

د  -خار هذه المناطق احصل ألمختبر على (صفر) .

• التسجيل  :تسجل الدرجات التي تحصل عليها م المحاوالت الخمس أي ان الدرجة ألنهائية لهذا االختبار هي
( )25درجة " )Ralph & Bob B ,1982 , 49-56( .

ألمـلحق ()3

أسماء المتخصصين الذين وزعت عليهم استمارات االستبيان لتحديد متغيرات ألدراسة
اللقب

ت

أسـماء ألمـحكمين

.1

ثيـالم يـونس عـالوي

أ .د

.2

لـيث محـمد داؤد ألبنا

أ .د

.3

نـوفل فـاضل رشيـد

ألعـلمي

االرتصاص ألـدقيق

عنوان الوظيفة

ارتبارات وقـياس

جامـعة المـوصل















تربية الحمدانية







طرق تدريس /الكرة الطائرة

أ .د

تعلم حركي  /كرة القدم

جامـعة ألمـوصل

أ.م .د

تعلم حـركي /كرة الطائرة

جامـعة ألمـوصل

.5

احمد حامد السويدي

أ.م.د

تعلم حركي /الكرة الطائرة

جامـعة ألمـوصل

.6

رالد محمد داؤد

أ.م.د

تعلم حركي  /الكرة الطائرة

جامـعة ألمـوصل

.7

السيد سعد بهنان بردى

م.م

مدرب نادي قره قوش /الكرة
الطائرة

* طبيعة االستشارة:

 .1تحديد القدرات الحركية.
 .2تحديد أهم اختبارات القدرات الحركية.

 .3تحديد أهم اختبار لمهـارة الضـرب السـاحق بالكرة الطائرة .
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 .4رالد عبد ألمـجيد ألخـطيب

طبيعة االستشارة *

