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امللخص

 .1الكذف عغ أثخ استخجام أسمػبي التسخيغ الثابت والتسخيغ الستغيخ في تصػيخ بعس السيارات األساسية بالكخة الصائخة.

 .2السقارنة بيغ أثخ استخجام أسمػبي التسخيغ الثابت والتسخيغ الستغيخ في تصػيخ بعس السيارات األساسية بالكخة الصائخة في
االختبار البعجي.

استخجم الباحث السشيج التجخيبي لسالئستو وشبيعة البحث ،تكػنت عيشة البحث مغ ( )16شالبا ،بعج أن تع استبعاد الصمبة

الغائبيغ عغ أداء االختبارات ،وتع تقديع العيشة الى مجسػعتيغ تجخيبيتيغ متداويتيغ بالعجد وبػاقع ( )8شالب لكل مجسػعة .كسا تع
اجخاء التجانذ والتكافؤ في متغيخات الشسػ وبعس الستغيخات البجنية والحخكية وبعس السيارات األساسية بالكخة الصائخة .وتزسغ

البخنامجيغ التعميسييغ ( )20وحجة تعميسية مػزعة الى مجسػعتي البحث وبػاقع ( )10وحجات تعميسية لكل مجسػعة ،وقج استغخق

تشفيح كل بخنامج تعميسي خسدة أسابيع ،وزعت خالليا الػحجات التعميسية وبػاقع وحجتيغ تعميسيتيغ في األسبػع الػاحج ولكل
مجسػعة ،وكان زمغ الػحجة التعميسية ,ولكال األسمػبيغ ( )90دقيقة .وتست معالجة البيانات إحرائيا باستخجام البخنامج اإلحرائي

(.)SPSS
واستشتج الباحث ما يأتي:
 .1إن أسمػب التسخيغ الستغيخ والحي استخجمتو السجسػعة التجخيبية األولى كان لو أثخ ايجابي في تصػيخ السيارات األساسية
كافة بالكخة الصائخة (قيج البحث).

 .2إن أسمػب التسخيغ الثابت والحي استخجمتو السجسػعة التجخيبية الثانية كان لو أثخ ايجابي في تصػيخ السيارات األساسية
بالكخة الصائخة (االرسال و االستكبال و حائط الرج) ولع يصػر ميارتي (التسخيخ والزخب الداحق).

 .3تفػق أسمػب التسخيغ الستغيخ الحي استخجمتو السجسػعة التجخيبية األولى عمى أسمػب التسخيغ الثابت الحي استخجمتو
السجسػعة التجخيبية الثانية في تصػيخ السيارات األساسية كافة بالكخة الصائخة (قيج البحث).
الكمسات السفتاحية(:ججولة التسخيغ ،التسخيغ الثابت ،التسخيغ الستغيخ ،الكخة الصائخة).

The Effect of Using the Fixed and Variable Exercise Scheduling
on Developing Some Basic Volleyball Skills
Asst. Prof. Dr. Ahmad Hammed Al-Sweede Ahmed- alsweede@yahoo.com
ABSTRACT
The research aims to:
1. Investigating the effect of using the fixed and variable training methods in developing some basic
volleyball skills.
2. Comparing the effect of using the fixed and variable training methods in developing some basic
volleyball skills in the post test.
The researcher used the experimental approach to its suitability and the nature of the
research, the research sample consisted of (16) students, after students and they were expelled from
the performance of the tests, thus, the sample was divided into two experimental groups equal in
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number and by (8) students for each group. Homogeneity and parity were also performed in growth
variables, some physical and motor variables, and some basic volleyball skills. The educational
)programs included (20) educational units distributed among the two research groups and by (10
educational units for each group, and the implementation of each educational program took five
weeks, during which educational units were distributed at the rate of (2) educational units per week
for each group, and the educational unit time was and for both methods (90) minutes. The data was
statistically processed using the statistical program (SPSS).
The researcher concluded the following:
1. The variable exercise method used by the first experimental group had a positive effect in
developing all the basic skills of volleyball (under discussion).
2. The static training method used by the second experimental group had a positive effect in
developing the basic skills of volleyball (sending, receiving, blocking wall) and did not develop
the skills (passing and crushing).
3. The variable exercise method used by the first experimental group outperformed the static
exercise method that the second experimental group used to develop all basic volleyball skills
(under consideration).
Keywords: (Scheduling Exercise, Stable Exercise, Dynamic Exercise ,Volleyball).

 .5التعخيف بالبحث
 .5-5السقجمة واىسية البحث:

ان العسمية التعميسية في تصػر ججيج ومدتسخ عبخ ما يقجمو العمساء والباحثػن مغ بحػث ودراسات تػصمػا مغ

خالليا الى اراء ونطخيات عجة أغشت العسمية التعميسية بصخائق واساليب مختمفة ‘الن اليجف االساس والجػىخي مغ
عسمية التعمع السياري ىػ ان نحرل عمى االداء الفشي الدميع واالنجاز الخياضي األفزل في اقل وقت مسكغ وبجأ

التخبػيػن اعادة الشطخ في الصخائق واالساليب التقميجية السدتخجمة كخد فعل لسا حجث في الدشػات االخيخة في مجال التعمع
مغ جسيع الشػاحي سػاء مغ حيث ازدياد اعجاد الستعمسيغ واالنفجار السعخفي فزال عغ الى االنتقال الحي فخضتو

االتجاىات التخبػية الحجيثة مغ اىتسام بالسعمع كسحػر لمعسمية التعميسية الى االىتسام بالستعمع بػصفو فخدا عػضا عغ

كػنو رقسا بيغ مجسػعة مغ الستعمسيغ( .غبايغ.)7 ،2001 ،

لقج ازدادت عسميات التصػيخ برػرة ممحػضة في الدشػات االخيخة ،والتغيخات الذاممة التي حجثت في العرخ

الحجيث بفزل التقجم العمسي و الحي دفع القائسيغ عمى عسمية التعميع والتجريب الى اعادة الشطخ برػرة جحرية في
السشاىج التعميسية والتجريبية وفي اىجافيا وشخائقيا ووسائميا ،لحا اقتزت تقشية التعميع والتجريب بيؤالء القائسيغ عمى عسمية
التجريب والتعميع الشطخ في شخائق التعميع والتجريب التي تعسل عمى تحقيق االىجاف التعميسية والتجريبية السشذػدة.

"يعتسج التعميع والتجريب عمى عػامل كثيخة ومتشػعة مشيا ما يتعمق بصبيعة الخياضي وصفاتو ومسيداتو ،ومشيا ما يتعمق
بأ ساليب ووسائل التجريب ،ومشيا ما يتعمق برشف السيارة ونػع الفعالية (فخدية او جساعية) وباستخجام الػسائل التعميسية
السداعجة ،واستخجام وسائل التقشية الحجيثة في التجريب ،ومغ خالل تشطيع أساليب التساريغ التصبيكية واعتساد الترشيف
العمسي الرحيح لمسيارات الحخكية وكيفية تعمسيا بالصخائق التعميسية والتجريبية السشاسبة لألخح بيج السبتجئ او الشاشئ
لمػصػل الى درجة اتقان السيارات في األلعاب الخياضية" (الشجاري.)10 ،2004 ،
وتعج عسمية تشطيع التسخيغ مغ االمػر الػاجبة والسيسة في العسمية التعميسية ذلظ ألنيا تديع في تحقيق تشػع في
التسخيشات السدتخجمة واساليب تشفيحىا .فزال عغ تدييل عسمية التعمع واالحتفاظ بالسيارة مع مخاعاة صعػبة السيارة

السصمػب تعمسيا او سيػلتيا مغ خالل التجرج واتباع التشطيع في اساليب التسخيغ عشج أداء الستعمع لمسيارات.

(الجليسي .)2 ،2002 ،وتعج الكخة الصائخة مغ االلعاب التي تستاز بكثخة مياراتيا االساسية وتشػعيا ،فزال عغ ارتباشيا
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بالجانب السعخفي والبجني والخصصي والشفدي ،وبدبب األىسية الكبيخة لمسيارات والعشاصخ البجنية لالعب الكخة الصائخة ،فقج
زاد االىتسام في تجريب ىحه السيارات والعشاصخ لغخض اكتدابيا واتقانيا بجرجة عالية ،مسا دفع الكثيخ مغ الباحث لمكيام

بالبحػث والجراسات إليجاد أفزل واندب الصخائق واألساليب لمشيػض بيا والػصػل الى أفزل السدتػيات .ولتحقيق ذلظ
االمخ ال بج مغ االعتساد عمى الخبخاء و الستخرريغ في وضع البخامج التعميسية والتجريبية برػرة مقشعة مدتشجة الى
االسمػب العمسي في تخصيصيا وتشفيحىا مغ اجل رفع السدتػى وضسان تحقيق االىجاف التعميسية والتجريبية ،وال بج مغ
استخجام االسمػب السشاسب مغ بيغ ىحه االساليب لمػصػل الى اليجف السصمػب بأقل وقت وبأفزل أداء حيث ان

"اختيار اندب الصخائق واكثخىا اقتراديا بالػقت والجيج أمخ ميع وجانب رئيذ مغ جػانب الصخيقة وذلظ عشج تعميع
الفعاليات والسيارات الحخكية والخياضية في مجال درس التخبية الخياضية" (صادق ،والياشسي ،)53 ،1988 ،ومغ ىشا

جاءت أىسية البحث في استخجام اسمػبي التسخيغ الثابت والتسخيغ الستغيخ في تصػيخ بعس السيارات االساسية بالكخة
الصائخة.
 .0-5مذكمة البحث:

مغ السعمػم أن أساس التعميع ىػ وضع بخامج تعميسية تتشاسب مع السخحمة العسخية والقجرات البجنية والسيارية

واالمكانات الستػفخة والفتخة الدمشية الستاحة لعسمية التعميع ،وتعج االساليب السدتخجمة في التعميع مغ الجػانب الخئيدة في
نجاح العسمية التعميسية التي تشجد مغ خالل التفاعل بيغ السجرس والصالب واسمػب التعميع السدتخجم .وتعج ججولة التسخيغ
مغ السػاضيع االقل اىتساما مغ قبل الباحثيغ في مجال التعمع الحخكي والتجريب الخياضي كػنيا تزع عجدا مغ االساليب

الحجيثة السدتخجمة في تعميع وتصػيخ السيارات الحخكية السختمفة .ومع ما تػصل اليو الباحثػن مغ نتائج ايجابية في
مجال شخائق واساليب التعميع والتجريب ،إال أن عسمية التجريب ما زالت بحاجة الى معخفة أساليب عمسية ججيجة تسكغ

الالعب مغ التعمع والتصػر بذكل أفزل ،ومغ ىحه األساليب أسمػبي التسخيغ الثابت والتسخيغ الستغيخ واستخجاميسا في
تصػيخ بعس السيارات االساسية بالكخة الصائخة.

ومغ ىشا تكسغ مذكمة البحث في التداؤليغ اآلتييغ:

 ىل أن أسمػبي التسخيغ الثابت والتسخيغ الستغيخ يصػران بعس السيارات األساسية بالكخة الصائخة؟ وأييسا األفزل في تصػيخ تمظ السيارات؟ .3-5ىجفا البحث:

 .1الكذف عغ أثخ استخجام أسمػبي التسخيغ الثابت والستغيخ في تصػيخ بعس السيارات األساسية بالكخة الصائخة.
 .2السقارنة بيغ أثخ استخجام اسمػبي التسخيغ الثابت والتسخيغ الستغيخ في تصػيخ بعس السيارات األساسية بالكخة
الصائخة في االختبار البعجي.

 4-5فخضا البحث:

 .1وجػد فخوق معشػية بيغ نتائج االختباريغ القبمي والبعجي ألثخ استخجام أسمػبي التسخيغ الثابت والستغيخ في تصػيخ
بعس السيارات األساسية بالكخة الصائخة.

 .0وجػد فخوق معشػية بيغ أثخ استخجام اسمػبي التسخيغ الثابت والتسخيغ الستغيخ في تصػيخ بعس السيارات األساسية
بالكخة الصائخة في االختبار البعجي.
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 .5-5مجاالت البحث:

 .1السجال البذخي :شالب كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة  /الدشة الجراسية الثالثة
 .2السجال الدماني :لمسجة مغ  2019/12/29ولغاية .2020/2/4

 .3السجال السكاني :القاعة الجاخمية لكمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة  /جامعة السػصل.

 .0اإلطار الشظخي والجراسات الدابقة
 .5-0اإلطار الشظخي:

 .5-5-0ججولة السسارسة:

ان مغ اولى اىتسام السجرسيغ والسجربيغ ىػ تعميع السيارات الحخكية لمستعمسيغ والالعبيغ وكيفية اتقانيا مغ خالل

تشطيع وتختيب وتبػيب التسخيشات ،ضسغ وحجات تعميسية وتجريبية متدمدمة خالل السػسع الجراسي او التجريبي ،ومغ

الرعػبة ان تتع عسمية التعمع او التغييخ في سمػك الستعمع دون عسمية السسارسة والتكخار والتجريب ،وعميو فان "السعمع
الكفء ىػ الحي يدتصيع ان يقجم الججيج باستسخار ،ويعخف الكثيخ مغ مجاخل واساليب التعمع السباشخة وغيخ السباشخة

بالذكل الحي يكػن فيو مػقف الستعمع خالل العسمية التعميسية مػقفا ايجابيا وليذ سمبيا ونذاشا فعاال ال مدتكبال لكل ما
يمقى عميو"( .حدغ.)197 ،1990 :

ومغ اجل الػصػل الى التجريب او التعمع السؤثخ ال بج مغ تشطيع وججولة التسخيغ مغ خالل مػسع التجريبات

واالعجاد ،وتعمع السبتجئيغ لمسيارات الحخكية سػاء اكانت ميارة واحجة أم ميارتيغ لتدييل عسمية التعمع واالحتفاظ‘ فزال

عغ عسمية تصػر الية االداء السياري وتالفي االخصاء.)Schmidt, 1991, 199( .

وىشالظ العجيج مغ أساليب ججولة السسارسة ،إال أن الباحث سيتصخق فقط الى أسمػبي التسخيغ الثابت والتسخيغ الستغيخ.

 .0-5-0التسخين الثابت والتسخين الستغيخ:
 .5-0-5-0التسخين الثابت:

يعخفو ( )Schmidtبأنو سمدمة مغ مسارسات التسخيغ التي يسارس فييا الستعمع متغيخ واحج مغ مجسػعة

متغيخات خالل السسارسة الػاحجة.)Schmidt, 1991,274( .

فيسا يخى (خيػن) بأنو "التك اخرات الستعاقبة ألداء وتشفيح ثابت حيث يخزع لستغيخ واحج في مجة الػحجة

التعميسية( .خيػن.)83 ،2002 ،

كسا يذيخ (محجػب) الى ان ىحا األسمػب لو عالقة بالسيارات السفتػحة وجعميا مغمقة وذلظ مغ خالل تثبيت

الستغيخات وبحلظ تديل عسمية التعمع( .محجػب.)201 ،2000 ،

أما (لدام) فيعخفو بأنو اسمػب واحج تتكخر فيو السيارة عمى مدافة او بعج او اتجاه مثال ،يتع فيو التسخن.

(صبخ.)4 ،1997 ،

 .0-0-5-0التسخين الستغيخ:

يعخفو ( )Schmidtبأنو سمدمة متعاقبة مغ مسارسات التسخيغ يخزع فييا الستعمع الى عجد مغ الستغيخات في

آن واحج خالل السسارسة الػاحجة.)Schmidt, 1991,274( .

اما (خيػن) فيعخفو بانو " تك اخرات متعاقبة حيث يتصمب مغ الستعمع التييؤ الستكبال الطخوف الستغيخة والتحخك

عمى اساس ىحا التغييخ"( .خيػن.)83 ،2002 ،
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ويذيخ (صالح وآخخون) بأن التسخيغ عمى عجد مغ العشاصخ في ميارة واحجة او عمى ابعاد ومدافات وزوايا

واتجاىات عجة لتأدية السيارة( .صالح وآخخون.)69، 1988،
 .0-0الجراسات الدابقة:
 .5-0-0دراسة (صبخ )5997 ،بعشهان:

(أثخ بعس شخائق التعمع في اكتداب وتصػر مدتػى االداء في السيارات السغمقة والسفتػحة)
ىجفت الجراسة الى:

 .1معخفة أثخ كل مغ التعمع العذػائي والستجسع والستجرج في تعمع السيارات االساسية في التشذ وتصػر مدتػى االداء
لسيارات التيجيف بكخة القجم.
 .2معخفة تأثيخ التعمع العذػائي والستجسع والستجرج في السيارات الحخكية كسيارات مغمقة ومفتػحة.
وتكػنت عيشة البحث مغ ( )48شالبا مغ شالب الدشة الجراسية االولى في كمية التخبية الخياضية/جامعة بغجاد،

وزعػا بصخيقة القخعة الى ثالث مجسػعات تجخيبية وبػاقع ( )16شالبا لكل مجسػعة.

واستخجم الباحث الػسائل االحرائية االتية (الػسط الحدابي و االنحخاف السعياري و معامل االرتباط البديط و

اختبار (ت) لمعيشات السختبصة و اختبار تحميل التبايغ و اختبار اقل فخق معشػي .L.S.D
واستشتج الباحث ما يأتي:

 .1ان أفزل شخيقة في تعمع السيارات االساسية في التشذ وتصػر االداء لسيا ارت التيجيف بكخة القجم ىي شخيقة التعمع
العذػائي.

 .2ان أكثخ الصخائق تأثي اخ في تعمع السيارات السفتػحة في التشذ ىي شخيقة التعمع العذػائي.
 .3إجخاءات البحث
 .5-3مشيج البحث:
استخجم الباحث السشيج التجخيبي لسالءمتو لصبيعة مذكمة البحث.
 .0-3مجتسع البحث وعيشتو:

اشتسل مجتسع البحث عمى شالب الدشة الجراسية

الثالثة في كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة /جامعة

السػصل لمعام الجراسي  2020/2019والبالغ عجدىع ( )204شالبا ولمجراسة الرباحية .أما عيشة البحث فقج تكػنت مغ

( )16شالبا اختيخوا بصخيقة عسجية ،وتع تقديع العيشة الى مجسػعتيغ تجخيبيتيغ متداويتيغ بالعجد وبػاقع ( )8شالب لكل
مجسػعة ،وعغ شخيق القخعة تع تػزيع أسمػبي التسخيغ الثابت والتسخيغ الستغيخ عمى مجسػعتي البحث ،إذ استخجمت
السجسػعة التجخيبية االولى (أسمػب التسخيغ الستغيخ) واستخجمت السجسػعة التجخيبية الثانية (أسمػب التسخيغ الثابت).
 .3-3وسائل جسع البيانات:

استعان الباحث باالختبار ،والكياس ،واالستبيان كػسائل لجسع البيانات.

 .4-3الترسيم التجخيبي:

استخجم الباحث الترسيع التجخيبي الحي يصمق عميو اسع (ترسيع السجسػعات الستكافئة الثابتة االختيار ذات

السالحطة القبمية والبعجية) (عالوي ،وراتب )232،1999 ،فزال عغ الترسيع الحي يصمق عميو (ترسيع السجسػعات
الستكافئة الثابتة ذات السالحطة البعجية) ( )Jerry&Other.2005.332والذكل اآلتي يػضح ذلظ.
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الذكل ( )5يهضح الترسيم التجخيبي لمبحث
المجامٌع
المجموعة التجرٌبٌة
األولى
المجموعة التجرٌبٌة
الثانٌة

االختبار القبلً
بعض المهارات األساسٌة
بالكرة الطائرة

المتغٌرات
اسلوب التمرٌن
المتغٌر
اسلوب التمرٌن
الثابت

االختبار البعدي
بعض المهارات األساسٌة
بالكرة الطائرة

المقارنة

 .5-3تحجيج عشاصخ المياقة البجنية والحخكية والسيارات األساسية في الكخة الظائخة واختباراتيا:

استخجم الباحث أسمػب تحميل محتػى لمسرادر السختمفة في مجال بحثو ،وقج استخمز الباحث مجسػعة مغ

عشاصخ المياقة البجنية والحخكية السؤثخة في تصػر بعس السيارات األساسية ،والسيارات األساسية بالكخة الصائخة
واالختبارات الخاصة بكياس تمظ العشاصخ والسيارات ،وىحه االختبارات تتستع بأسذ عمسية مغ صجق وثبات ومػضػعية،
وتع أعجاد استسارة استبيان السمحقيغ ( )2و( )3وعخضيسا الباحث عمى مجسػعة مغ الخبخاء و الستخرريغ السمحق
( ،)1والسمحق ( )4يػضح مػاصفات اختبارات السيارات األساسية السختارة مغ قبل الخبخاء والسختريغ.
 .6-3تجانذ وتكافؤ مجسهعتي البحث:
 .5-6-3التجانذ:

تع اجخاء التجانذ لعيشة البحث قبل فرميا الى مجسػعتيغ ،في متغيخات (العسخ ‘الصػل ‘الكتمة) والججول ( )1يبيغ ذلظ.
الججول ( )5يبين تجانذ عيشة البحث
الوسط الحسابً
88.22
02..88
22.82

المتغٌر
العمر (سنة)
الطول (سم)
الكتلة (كغم)

معامل االختالف
2.82
0.31
1..2

االنحراف المعٌاري
0.81
8..2
8.22

 .0-6-3تكافؤ مجسهعتي البحث:
تع إجخاء عسمية التكافؤ بيغ مجسػعتي البحث في بعس عشاصخ المياقة البجنية ،والتي تع اجخاء اختباراتيا عمى

عيشة البحث يػم األحج السػافق  2019/12/22وكسا مبيغ في الججول ()2

الججول ( )0يبين األوساط الحدابية واالنحخافات السعيارية وقيسة (ت) السحدهبة لسجسهعتي البحث في بعض عشاصخ الياقة

عشاصخ المياقة البجنية
والحخكية

وحجة
القياس

القهة االنفجارية لمخجمين

البجنية والحخكية
السجسهعة التجخيبية
السجسهعة التجخيبية
الثانية
األولى
(أسمهب التسخين الستغيخ)
(اسمهب التسخين الثابت)

قيسة (ت)
السحدهبة

س-

±ع

س-

±ع

سم

48.05

3.05

47.58

5.47

2.054

يسين(م)

5.54

5.25

5.03

2.874

2.987

يدار(م)

5.72

2.954

5.88

5.20

2.875

الخشاقة

ثانية

9.745

2.454

9.33

2.397

5.205

السخونة

سم

0.445

5.550

0.788

6.054

2.575

القهة السسيدة بالدخعة
لمخجمين
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يتبيغ مغ الججول ( )2وجػد فخوق غيخ معشػية بيغ أفخاد السجسػعتيغ التجخيبيتيغ في بعس عشاصخ المياقة

البجنية  ،وىحا يذيخ الى تكافؤ مجسػعتي البحث في تمظ الستغيخات والتي مغ السسكغ أن يكػن ليا تأثيخ عمى الستغيخات
التابعة.
 .3-6-3تكافؤ مجسهعتي البحث في بعض السيارات األساسية بالكخة الظائخة:
تع اجخاء عسمية التكافؤ بيغ أفخاد عيشة البحث في اختبارات بعس السيارات االساسية السختارة بالكخة الصائخة،

وكسا مبيغ في الججول (.)3

الججول ( )3يبين االوساط الحدابية واالنحخافات السعيارية وقيسة (ت) السحدهبة لعيشة البحث في االختبارات السيارية السختارة
المعالم اإلحصائٌة
المهارات
0

اإلرسال (• )
االستقبال
التمرٌر
الضرب الساحق
حائط الصد

وحدة
القٌاس
درجة
درجة
درجة
درجة
درجة

المجموعة التجرٌبٌة االولى
(اسلوب التمرٌن الثابت)
±ع
س-
8.028
80.82
3.2.8
22.02.
1.823
82.212
2.831
12.321
8.812
2.2.3

المجموعة التجرٌبٌة الثانٌة
(اسلوب التمرٌن المتغٌر)
±ع
س-
0.221
88.122
2.823
28.8231
8.28
83.821
1.223
1..122
8.008
2.2.2

قٌمة (ت)
المحسوبة
0.182
0.082
1..22
1.221
1.82.

نسبة
الخطأ
1.012
1.082
1.188
1.211
1.322

يتبيغ مغ الججول ( )3وجػد فخوق غيخ معشػية بيغ افخاد السجسػعتيغ التجخيبيتيغ في االختبارات السيارية
السختارة ،وىحا يذيخ الى تكافؤ مجسػعتي البحث في تمظ السيارات.
 .7-3البخنامجين التعميسيين:

مننغ خننالل اشننالع الباحننث عمننى السرننادر العمسيننة تننع وضننع بخنننامجيغ تعميسيننيغ األول تزننسغ (أسننمػب التس نخيغ

الثابنت) عمنى وفننق السشيناج السقننخر لصنالب الدننشة الج ارسنية الثالثننة فني كميننة التخبينة البجنيننة وعمنػم الخياضننة ،والثناني تزننسغ
(أسمػب التسخيغ الستغيخ) وعمى وفق السشياج السقخر لصالب الدشة الجراسية الثالثنة فني كمينة التخبينة البجنينة وعمنػم الخياضنة

أيزا ،ثع تع عخض ىحيغ البخنامجيغ عمى مجسػعة مغ السختريغ والخبخاء (السمحق ( ))1لبيان رأييع فني منجى صنالحية
البخنننامجيغ السننحكػريغ وقننج تننع االتفنناق عمننى صننالحية البخنننامجيغ التعميسيننيغ مننغ قبننل السخترننيغ كافننة بعننج أن تننع األخننح
بالسالحطات العمسية كافة التي أبجوىا و( السحمق  ) 5يػضح وحجة تعميسية لكل مغ البخنامجيغ.
 .5-7-3الخظة الدمشية لمبخنامجين التعميسيين:

تكػن البخنامجيغ التعميسييغ مغ ( )20وحجة تعميسية ،بحنث يتكنػن كنل بخننامج تعميسني منغ ( )10وحنجات تعميسينة

نفحت عمى مجى ( )5أسابيع بػاقع وحجتيغ تعميسيتيغ في األسبػع الػاحج مجتيا ( )90دقيقة ،وبػاقنع وحنجتيغ تعميسيتنيغ لكنل
ميارة.

(• )5تم استخجام االختبارات اآلتية لمسارات السختارة بالكخة الظائخة:
 لسيارة اإلرسال تع اختيار اختبار (اإلرسال السػاجو مغ األعمى التشدي). لسيارة االستكبال تع اختيار اختبار (االستكبال مغ األسفل). لسيارة التسخيخ تع اختيار اختبار (دقة اإلعجاد عمى حمقة كخة الدمة). لسيارة الزخب الداحق تع اختيار اختبار (دقة الزخب الداحق الخصي والقصخي). -لسيارة حائط الرج تع اختيار اختبار (حائط الرج اليجػمي).
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 .0-7-3التجخبتين االستظالعيتين:

قننام الباحننث بننتجخاء تجنخبتيغ اسننتصالعيتيغ لمبخنننامجيغ التعميسيننيغ مننغ أجننل الػصننػل إلننى أفزننل شخيقننة لمحرننػل

عمى نتنائج دقيقنة قبنل تشفينح البخننامجيغ التعميسينيغ وعمنى عيشنة منغ شنالب الدنشة الج ارسنية الثالثنة ،ومنغ خنارج عيشنة البحنث
الخئيدن ننة ،والبن ننالغ عن ننجدىع ( )16شالن ننب وبػاقن ننع ( )8شن ننالب لكن ننل تجخبن ننة اسن ننتصالعية ،وذلن ننظ فن نني ين ننػم الثالثن نناء السػافن ننق
 ،2019/12/24التجخب ننة االس ننتصالعية األول ننى ف نني الد نناعة ( )10,5ص ننباحا والجخب ننة االس ننتصالعية الثاني ننة ف نني الد نناعة

( )12,5ضي اخ ،وكان اليجف مغ ىاتيغ التجخبتيغ ىػ:
 .1التأكج مغ صالحية فقخات البخنامجيغ التعميسييغ.
 .2معخفة الرعػبات والسذاكل التي تػاجو الباحث.

 .3مننجى صننالحية ومالئسننة فق نخات الجنندء التعميسنني ألسننمػبي التس نخيغ الثابننت والتس نخيغ الستغيننخ ومننجى اسننتجابة
الصالب ليحيغ األسمػبيغ.
 .3-7-3االختبارات القبمية

تنع إجنخاء االختبننارات القبمينة الخاصننة بالسينارات األساسنية بننالكخة الصنائخة عمننى مجسنػعتي البحنث فنني ينػمي األحننج

والثالثاء السػافقيغ  2019/12/29و .2019/12/31
 .4-7-3التجخبة الخئيدة لمبحث (تشفيح البخنامجين التعميسيين)
تننع البننجء بتشفيننح البخنننامجيغ التعميسيننيغ عمننى مجسننػعتي البحننث ابتننجاء مننغ يننػم األحننج السػافننق  2020/1/5وتننع

االنتياء مغ تشفيح البخنامجيغ التعميسييغ في يػم الثالثاء السػافق . 2020/2/4
 .5-4-7-3السجسهعة التجخيبية األولى:
تقػم بتشفيح البخنامج التعميسي الخنا

باسنتخجام أسنمػب اسنتخجام التسنخيغ الستغينخ ،وقنج قنام الباحنث بتشفينح وحنجات

البخنننامج التعميسنني إذ تننع شننخح السيننارة باألسننمػب المفطنني ثننع عخضننيا بشسننػذج مننغ قبننل السننجرس وتننع التصبيننق العسمنني مننغ
الصمبة بالصخيقة الكمية.
 .0-4-7-3السجسهعة التجخيبية الثانية:
تقػم بتشفيح البخنامج التعميسي الخنا

باسنتخجام أسنمػب اسنتخجام التسنخيغ الستغينخ ،وقنج قنام الباحنث بتشفينح وحنجات

البخنننامج التعميسنني إذ تننع شننخح السيننارة باألسننمػب المفطنني ثننع عخضننيا بشسننػذج مننغ قبننل السننجرس وتننع التصبيننق العسمنني مننغ
الصمبة بالصخيقة الكمية.
 .5-7-3االختبارات البعجية
تننع إج نخاء االختبننارات البعجيننة الخاصننة بالسيننارات األساسننية بننالكخة الصننائخة عمننى مجسننػعتي البحننث فنني يننػمي االحننج

والثالثاء السػافقيغ  2020/2/9و .2020/2/11
 .8-3الهسائل االحرائية:

استخجم الباحث البخنامج االحرائي ( )SPSSفزال عغ استخجام الحاسبة اليجوية والتي تزسشت الػسائل

اآلتية:
 الػسط الحدابي. -االنحخاف السعياري.
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 -اختبار (ت) لػسصيغ حدابييغ مختبصتيغ.

 اختبار (ت) لػسصيغ حدابييغ غيخ مختبصتيغ( .التكخيتي ،والعبيجي)276-101 ،1996 ، .4عخض وتحميل ومشاقذة الشتائج:
 .5-4عخض وتحميل نتائج السجسهعة التجخيبية االولى (اسمهب التسخين الستغيخ):

الججول ( )4يبين الهصف اإلحرائي وقيسة (ت) لالختبارين القبمي والبعجي لبعض السيارات األساسية بالكخة الظائخة لمسجسهعة
التجخيبية األولى (أسمهب التسخين الستغيخ)
المعالم اإلحصائٌة
المهارات األساسٌة
اإلرسال
االستقبال
التمرٌر
الضرب الساحق
حائط الصد

االختبار البعدي

االختبار القبلً

وحدة
القٌاس

س-

±ع

س-

±ع

قٌمة (ت)
المحسوبة

نسبة
الخطأ

درجة
درجة
درجة
درجة
درجة

80.82
22.02.
82.212
12.321
2.2.3

8.028
3.2.8
1.823
2.831
8.812

83.2.8
30.821
80.208
22.212
..322

0..21
2.2.0
8..21
3.812
0.22.

2.220
00.821
3.821
2.882
1..28

1.111
1.111
1.111
1.111
1.118

الداللة
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي

يتبيغ مغ الججول ( )4وجػد فخوق معشػية بيغ متػسصات درجات االختباريغ القبمي والبعجي في جسيع السيارات
االساسية التي اشتسمت عمييا الجراسة لجى السجسػعة التجخيبية األولى والتي استخجمت أسمػب التسخيغ الستغيخ في

الػحجات التعميسية ،اذ تخاوحت ندبة الخصأ بيغ ( )0.000و ( )0.002وجسيعيا أصغخ مغ ندبة الخصأ السعتسجة والبالغة

( )0.05مسا يذيخ الى معشػية الفخوق وجسيعيا لسرمحة االختبار البعجي ،وىػ ما يحقق صحة الجدء األول مغ الفخض
األول لمبحث.
 .0-4عخض وتحميل نتائج السجسهعة التجخيبية الثانية (أسمهب التسخين الثابت):

الججول ( )5يبين الهصف اإلحرائي وقيسة (ت) لالختبارين القبمي والبعجي ا لبعض السيارات األساسية بالكخة الظائخة
لمسجسهعة التجخيبية الثانية (أسمهب التسخين الثابت)
السعالم اإلحرائية

السيارات األساسية

وحجة

االختبار البعجي

االختبار القبمي

القياس

س-

±ع

س-

±ع

قيسة
(ت)

السحدهبة

ندبة
الخظأ

الجاللة

اإلرسال

درجة

88.122

0.221

81.221

8.822

8.220

1.18

معنوي

االستقبال

درجة

28.8231

2.823

22.221

3.802

1.228

1.18

معنوي

التسخيخ

درجة

83.821

8.28

82.182

2.322

0.821

1.012

الزخب الداحق

درجة

1..122

1.223

21.812

2.122

0.18.

1.020

حائط الرج

درجة

2.2.2

8.008

2.182

0.182

8.83.

1.11
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يتبيغ مغ الججول ( )5وجػد فخوق معشػية بيغ متػسصات درجات االختباريغ القبمي والبعجي في السيارات

االساسية بالكخة الصائخة (االرسال ،االستكبال ،حائط الرج) لجى السجسػعة التجخيبية الثانية والتي استخجمت اسمػب

التسخيغ الثابت في الػحجات التعميسية ،اذ تخاوحت ندبة الخصأ بيغ ( )0.02و ( )0.04وجسيعيا أصغخ مغ ندبة الخصأ
السعتسجة والبالغة ( ،)0.05مسا يذيخ الى معشػية الفخوق وجسيعيا لسرمحة االختبار البعجي ،وىحا يحقق صحة الجدء

الثاني لمفخض األول لمبحث.

كسا يتبيغ مغ الججول ( )5وجػد فخوق غيخ معشػية بيغ متػسصات درجات االختباريغ القبمي والبعجي في

السيارات االساسية بالكخة الصائخة (ميارة التسخيخ ،ميارة الزخب الداحق) لجى السجسػعة التجخيبية الثانية ،وبيحا لع
يتحقق الجدء الثاني لمفخض األول مغ البحث.
 .3-4مشاقذة نتائج السجسهعتين التجخيبيتين:

مغ الججول ( )4يتبيغ وجػد تصػر في جسيع السيارات االساسية بالكخة الصائخة (قيج الجراسة) ،ويعدو الباحث ىحه

الفخوق الى فعالية استخجام اسمػب التسخيغ الستغيخ  ،اذ كان ليحا االسمػب تأثيخ في تصػيخ السيارات السدتخجمة في

البحث ،وىحا التصػر دليل عمى فعالية اسمػب التسخيغ الستغيخ مغ خالل ما يحتػيو البخنامج التعميسي مغ تسخيشات متشػعة
ومختمفة ،كانت ليا الجور الفعال في انجفاع وتذػق عيشة البحث ألدائيا ،اذ ان التسخيشات التعميسية او التجريبية يقاس

نجاحيا بسجى التقجم الحي يحققو الفخد الخياضي في نػع الشذاط الخياضي ،كسا ان استثسار الػقت بذكل مثالي تقخيبا ىي

احج اسباب ىحا التصػر ،فزال عغ ذلظ فان استخجام اسمػب التكخار كػسيمة تعميسية أثخ بذكل ايجابي وفعال في مدتػى
االداء ،ويذيخ (شمر وصبحي) "ان السسارسة وبحل الجيج بالتجريب والتك اخرات السدتسخة ضخورية في عسمية التعمع،

والتجريب عامل مداعج وضخوري في عسمية تفاعل الفخد مع السيارة والديصخة عمى حخكاتو وتحقيق التشاسق بيغ الحخكات
السكػنة لمسيارة في اداء متتابع وسميع وزمغ مشاسب"( .شمر ،وصبحي)130-129 ،2000 ،

كسا يتبيغ مغ الججول ( ) 5وجػد تصػر في السيارات االساسية بالكخة الصائخة (االرسال ،االستكبال ،حائط الرج)

لجى السجسػعة التجخيبية الثانية والتي استخجمت اسمػب التسخيغ الثابت في الػحجات التعميسية ،ويعدو الباحث ىحه الفخوق
الى فعالية استخجام اسمػب التسخيغ الثابت ،وىحا التصػر في السيارات السحكػرة دليل عمى فعالية اسمػب التسخيغ الثابت
مغ خالل ما احتػاه البخنامج التعميسي مغ تسخيشات ىي نفديا التي احتػاىا أسمػب التسخيغ الستغيخ ولكغ أداء التسخيغ

يكػن بثبات السدافة أو ثبات األبعاد أو ثبات االتجاه قجر اإلمكان ،مع مخاعاة تداوي عجد التك اخرات بيغ االسمػبيغ ولكل
تسخيغ فزال عغ التغحية الخاجعة ،فالتكخار السعدز يداعج الالعب عمى اتقان التسخيشات بذكل جيج مسا يديع في اتقان

الحخكات السختمفة التي تسثل في مجسػعيا السيارة السصمػب تعمسيا ،وتحقيق التشاسق والتػافق بيغ ىحه السيارات الحخكية،
ويحكخ ( " ) Schmidt & Wrisbergان تكخار االداء الحخكي ىػ متصمب يحتاجو االشخا
عالية مغ التعمع الحخكي" (.)Schmidt & Wrisberg, 2000, 21

لمػصػل الى مدتػيات

في حيغ لع يحرل فخق معشػي في ميارتي (التسخيخ ،الزخب الداحق) باستخجام اسمػب التسخيغ الثابت ،وقج

يعدى ذلظ الى الثبات في أداء التسخيغ وبالسدافة نفديا أو البعج أو االتجاه ،مسا أدى الى الشتائج غيخ الجيجة في
االختبارات السيارية والتي تخز (الجقة في األداء) ،إذ أن التجريب الثابت عمى السكان نفدو بالزخب الداحق أو التسخيخ
أدى الى ىحه الشتائج غيخ السعشػية لياتيغ السيارتيغ.
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 .4-4عخض ومشاقذة نتائج االختبارات البعجية لسجسهعتي البحث في بعض السيارات األساسية في الكخة الظائخة:

الججول ( )6يبين األوساط الحدابية واالنحخافات السعيارية وقيسة (ت) السحدهبة لالختبارات البعجية لبعض السيارات االساسية
في الكخة الظائخة ولسجسهعتي البحث

السجسهعة التجخيبية

السعالم اإلحرائية
وحجة
السيارات االساسية

االولى (التسخين الستغيخ)

لمسجسهعة التجخيبية

الثانية (التسخين الثابت)

القياس

س-

±ع

س-

±ع

قيسة (ت)
السحدهبة

ندبة

الخظأ

الجاللة

اإلرسال

درجة

06.890

5.984

04.574

0.058

3.724

2.209

معشهي

االستقبال

درجة

65.354

5.895

57.854

6.055

4.827

2.255

معشهي

التسخيخ

درجة

35.550

3.984

07.235

5.687

4.658

2.253

معشهي

الزخب الداحق

درجة

55.825

6.048

52.048

5.287

5.247

2.229

معشهي

حائط الرج

درجة

9.658

5.589

8.405

5.207

3.695

2.234

معشهي

يتبيغ مغ الججول ( )6وجػد فخوق معشػية في نتائج االختبار البعجي بيغ السجسػعتيغ التجخيبيتيغ وفي جسيع السيارات
السختارة في البحث ولسرمحة السجسػعة التجخيبية االولى التي استخجمت (أسمػب التسخيغ الستغيخ) في الػحجات
التعميسية ،وىػ ما يحقق صحة الفخض الثاني لمبحث.

ويعدو الباحث أفزمية أسمػب التسخيغ الستغيخ إلى ان الستعمع في التسخيغ الستغيخ يكػن أكثخ انجفاعا ومتذػقا

ألداء التساريغ بيحا األسمػب بدبب التشػع واالختالف في أداء التساريغ في االختالف والتشػع في السدافات واالبعاد

والدوايا واالتجاىات ولكل تسخيغ مسا انعكذ ذلظ إيجابيا عمى أداء السيارات األساسية كافة في الكخة الصائخة (قيج
البحث).

وان اعادة بشاء خصة كل اداء نتيجة اختالف السدافة او االتجاه ساعج الستعمسيغ عمى بشاء وخدن البخامج

الحخكية السختمفة ولكل ميارة وعمى حجة ،وىحه العسمية تعدز مغ عسمية اكتداب التعمع وتصػر مغ ميارة خدن واستخجاع
السعمػمات مغ الحاكخة إلعصاء الحمػل السشاسبة لمسيسات التي يتسخن عمييا الستعمع ،اذ ان التجاخل الحاصل بيغ التساريغ
مغ حيث تشػعيا بالسدافة أو البعج أو االتجاه يعصي الستعمع القجرة عمى التسييد بيغ السيسات مغ حيث التذابو
واالختالف ويجعل لكل مشيا معشى في ذاكختو وخاصة ا ذا كانت ىحه السيارات مختمفة فيسا بيشيا ،كسا ان السيارات

السدتخجمة في الجراسة ىي مغ السيارات السغمقة والسفتػحة والتي يتصمب اداؤىا التخكيد واالنتباه والتػقيت الرحيح
والجقة ،وتؤدي في بيئة ثابتة فيسا يخز السيارات السغمقة ،وفي بيئة متشػعة ومتغيخة فيسا يخز السيارات السفتػحة وعمى

وفق السػقف في أداء التسخيشات ضسغ الػحجات التعميسية ،مسا يجعل التسخيغ الستغيخ اشبو بالتسخيغ العذػائي ،ويحكخ

(خيػن) " ان التجريب العذػائي يكػن مؤث اخ وفعاال عشج تعميع السيارات السفتػحة الن الستعمع سػف يتعمع الى جانب
السيارات كيفية تحػيل االنتباه والتخكيد وتييئة بخامج حخكية لغخض مػاجية تغييخ السػاقف في اثشاء المعب".

(خيػن)83-82 ،2002 ،

ومغ ايجابيات ىحا االسمػب انو ال يتع اعصاء جسيع تك اخرات التسخيغ السيارة الػاحجة بذكل متذابو بل يتع اداءىا

بسدافات مختمفة او اتجاىات مختمفة أو زوايا مختمفة أو أبعاد مختمفة ،مسا يبعج عامل السمل والزجخ الحي قج يراب بو
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الستعمع مغ كثخة التك اخرات الستذابية ،وبسعشى انو ال يتع اداء تك اخرات متذابية في السدافة او االتجاه بل في كل تكخار

يتع االنتقال الى اتجاه آخخ أو مدافة مختمفة مسا يجعل الستعمع متذػقا ألداء التسخيغ ،واستجعاء لبخنامج حخكي مختمف
وججيج عشج كل أداء.
 .5االستشتاجات والتهصيات:
 .5-5االستشتاجات:

 .1إن أسمػب التسخيغ الستغيخ والحي استخجمتو السجسػعة التجخيبية األولى كان لو أثخ ايجابي في تصػيخ السيارات
األساسية كافة بالكخة الصائخة (قيج البحث).

 .2إن أسمػب التسخيغ الثابت والحي استخجمتو السجسػعة التجخيبية الثانية كان لو أثخ ايجابي في تصػيخ السيارات
األساسية بالكخة الصائخة (االرسال ،االستكبال ،حائط الرج) ولع يصػر ميارتي (التسخيخ والزخب الداحق).

 .3تفػق أسمػب التسخيغ الستغيخ والحي استخجمتو السجسػعة التجخيبية األولى عمى أسمػب التسخيغ الثابت والحي
استخجمتو السجسػعة التجخيبية الثانية في تصػيخ السيارات األساسية جسيعيا بالكخة الصائخة (قيج البحث).
 .0-5التهصيات:

 .1االستفادة مغ استخجام البخنامجيغ التعميسييغ والخاصيغ بأسمػبي التسخيغ الثابت والتسخيغ الستغيخ في تصػيخ بعس
السيارات االساسية بالكخة الصائخة.
 .2التأكيج عمى استخجام أسمػب التسخيغ الستغيخ في تصػيخ بعس السيارات االساسية بالكخة الصائخة.
السرادر

 .1خيػن ،يعخب ( :) 2002التعمع الحخكي بيغ السبجأ والتصبيق ،مكتبة الرخخة لمصباعة ،بغجاد.

 .2الجليسي ،ناىجة عبج زيج ( .)2002تأثيخ التجاخل في اساليب التسخيغ عمى تعمع وتصػر مدتػى اداء مياراتي االرسال
الداحق والزخب الداحق بالكخة الصائخة ،رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة جامعة بغجاد ،بغجاد.

 .3شمر ،نجاح ميجي ،وصبحي ،أكخم دمحم ( " :)2000التعمع الحخكي" ط ،2دار الكتب لمصباعة والشذخ ،جامعة
السػصل ،السػصل.

 .4صادق ،غدان دمحم ،والياشسي ،فاشسة ياسيغ ( " )1988االتجاىات الحجيثة في شخق تجريذ التخبية الخياضية"
مجيخية دار الكتب لمصباعة والشذخ ،جامعة السػصل.

 .5صالح ،جسال وآخخون ( .)1988التجريب الثابت والستشػع في التيجيف بكخة القجم ،السؤتسخ العمسي الخابع لكميات
التخبية الخياضية في العخاق ،كمية التخبية الخياضية ،ومبادئ االحراء في السجال الخياضي" مصبعة التعميع العالي،

بغجاد.

 .6صبخ ،قاسع لدام ( )1997أثخ بعس شخائق التعميع في االكتداب وتصػيخ مدتػى االداء في السيارات السغمقة
والسفتػحة ،رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة ،جامعة بغجاد ،بغجاد.

 .7عالوي ،دمحم حدغ ،وراتب ،أسامة كامل ( " :)1999البحث العمسي في التخبية الخياضية وعمع الشفذ الخياضي"
ط ،2دار الفكخ العخبي ،القاىخة.

 .8غبايغ ،عسخ محسػد ( .)2001التعمع الحاتي بالحقائب التعميسية ،ط ،1دار السديخة لمشذخ والتػزيع ،عسان.
 .9محجػب ،وجيو ( :)2000تعمع وججولة التجريب ،دار عادل لمصباعة والشذخ ،بغجاد.
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.10الشجاري ،احدان قجوري اميغ ( " :)2004أثخ استخجام ثالثة بخامج تعميسية في اكتداب فغ االداء ودقة االنجاز
لبعس السيارات الحخكية بمعبة التشذ االرضي لألعسار ( )13-12سشة " رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،كمية التخبية

الخياضية ،جامعة السػصل.
11. Jerry. J & other (2005): "research methods in physical activity human" Lcinetics
publisher, USA
12. Schmidt A. Richard: (1991) " Motor Learning and Performance" Human Kinetics
Books, champing, Ilion's
13. Schmidt A. Richard & Weisberg Craig (2000): " Motor learning and performance" (2ed,
edition) Human kinetics publishers, Champaign.
بدم هللا الخحسن الخحيم
السمحق ()3

يبين أسساء الدادة السخترين الحين وزعت عمييم استسارات االستبيان لتحجيج متغيخات الجراسة
أسساء السحكسين

ت

المقب العمسي

االختصاص الدقٌق

1

أ .د عامخ دمحم سعػدي

تعلم حركي

2

أ .د جاسع دمحم نايف الخومي

تعلم حركي

3

أ .د دمحم خزخ أسسخ

تعلم حركي

4

أ .د نػفل فاضل رشيج

تعلم حركي

5

أ .م .د خالج عبج السجيج الخصيب

6

أ .م .د خالج دمحم داؤود البشا

7

أ .م .د عسار مؤيج يػنذ

8

الديج إبخاليع صالح حسيج

تعلم حركي
الكرة الطائرة
تعلم حركي الكرة
الطائرة
علم التدريب
الرياضي
الكرة الطائرة
خبير دولي
بالكرة الطائرة
المجموع

عنوان الوظٌفٌة
جامعة الموصل – كلية التربية
البدنية وعلوم الرياضة
جامعة الموصل – كلية التربية
البدنية وعلوم الرياضة
جامعة الموصل – كلية التربية
البدنية وعلوم الرياضة
جامعة الموصل – كلية التربية
البدنية وعلوم الرياضة
جامعة الموصل – كلية التربية
البدنية وعلوم الرياضة
جامعة الموصل – كلية التربية
البدنية وعلوم الرياضة
جامعة الموصل – كلية التربية
األساسية – قسم التربية البدنية
وعلوم الرياضة
موظف متقاعد  -جامعة الموصل –
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

طبٌعة
االستشارة
8 8 0
*
*
*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

6 4 4

(*) طبيعة االستذارة:

 .5استبيان لتحجيج بعس عشاصخ المياقة البجنية والحخكية السؤثخة في تصػيخ بعس السيارات األساسية بالكخة الصائخة واالختبارات
الخاصة بيا.

 .0استبيان آراء السختريغ لتحجيج بعس السيارات األساسية بالكخة الصائخة واختباراتيا.
 .3استبيان لتحجيج صالحية البخنامجيغ التعميسييغ بأسمػبي التسخيغ الثابت والتسخيغ الستغيخ ومجى مالئستيسا لعيشة البحث.
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بدم هللا الخحسن الخحيم
جامعة السهصل

السمحق ()5

كمية التخبية البجنية وعمهم الخياضة
فخع األلعاب الفخقية

استبيان لتحجيج بعض عشاصخ المياقة البجنية والحخكية السؤثخة في تظهيخ بعض السيارات األساسية بالكخة الظائخة واالختبارات
الخاصة بيا
األستاذ الفاضل……………….......................…………… :السحتخم

تحية طيبة..

يخوم الباحث إجخاء البحث السػسػم بن(أثخ أسمهبي التسخين الثابت والتسخين الستغيخ في تظهيخ بعضض السيضارات األساسضية

بالكخة الظائخة) عمى عيشة مغ شالب السخحمة الثالثة في كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة في جامعة السػصل ،ونطن اخ لسنا تتستعنػن

بو مغ خبخة ودراية في (التعمع الحخكي والكخة الصائخة) يخجى تفزمكع بتحجيج أىع عشاصخ المياقنة البجنينة والحخكينة السنؤثخة فني تصنػيخ

بعس السيارات األساسية بالكخة الصائخة لغخض إجخاء التكافؤ بيغ مجسػعتي البحث.
والسظمهب من سيادتكم ما يأتي:

 -1اختيار أىع عشاصخ المياقة البجنية مغ بيغ العشاصخ السعخوضة وذلظ لغخض التجانذ والتكافؤ.
 -2في حالة اختيار العشرخ يخجى اختيار االختبار األندب لحلظ العشرخ مغ بيغ مجسػعة االختبارات البجنية والحخكية
السعخوضة أمام ذلظ العشرخ.
 -3إضافة أي عشرخ لع يتع ذكخه مع ذكخ االختبار السشاسب لمعشرخ السزاف.
ولكم مشي جديل الذكخ والتقجيخ

الباحث

المقب العمسي:

تاريخ الحرهل عمى المقب العمسي:

مكان العسل:

التهقيع:
التاريخ:
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عشاصخ المياقة البجنية والحخكية السؤثخة في تظهيخ بعض السيارات األساسية بالكخة الظائخة واالختبارات الخاصة بيا
ت

عشاصخ المياقة البجنية والحخكية

5

الدخعة االنتقالية

االختبارات
 -5اختبار ركض(02م) من البجء العالي .
 -0اختبار ركض(32م ) من البجء العالي.
 -3اي اختبار اخخ تخونو مشاسب.
 -5اختبار رمي الكخة الظبية زنة( 822غم) من وضع الحخكة ألبعج مدافة

0

القهة االنفجارية لعزالت
الحراعين

 -0اختبار رمي الكخة الظبية زنة ( 3كغم) من وضع الهقهف ألبعج مدافة.
 -3رمي كخة طبية من وضع الجمهس عمى الكخسي من الثبات ألبعج مدافة

3

4

القهة االنفجارية لعزالت
الخجمين

القهة السسيدة بالدخعة لعزالت
الخجمين

5

القهة القرهى لمخجمين

6

الخشاقة

7

السخونة

8

أي عشرخ اخخ تخونو مشاسب

-5اختبار القفد العسهدي الى االعمى.
 -0اختبار الهثب الظهيل من الثبات.
 -5الحجل ألقرى مدافة في زمن ( 52ثا).
 -0ثالث حجالت ألكبخ مدافة لكل رجل عمى حجه.
 -5قخفراء خمفي (الجبشي) لسخة واحجة ألقرى وزن مخفهع
 -0الدحب بجياز الجيشامهميتخ(الثانية).
 -5اختبار جخي الدكداك لسدافة 7م.
 -0اختبار باردو( 4775×3متخ).
 -5ثشي الجحع أماما من وضع الجمهس ومج الخكبتين
 -0ثشي الجحع إلى األمام واألسفل من الهقهف عمى الرشجوق.
أي اختبار اخخ تخونو مشاسب
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السمحق رقم ()0

استبيان لجشة السخترين حهل تحجيج أىم السيارات األساسية بالكخة الظائخة واختباراتيا

الديج الخبيخ ...........................................السحتخم

يخوم الباحث اجخاء البحث السػسػم (أثخ استخجام التسخيغ الثابت والستغيخ في تصػيخ بعس السيارات الحخكية بالكخة

الصائخة) وعمى شالب السخحمة الثالثة في كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة ونط اخ لسا تتستعػن بو مغ خبخة ودراية في ىحا
السجال ،يخجى تحجيج اىع أىم السيارات األساسية بالكخة الظائخة واختباراتيا ،وإضافة اي اختبار تخونو أكثخ مالئسا.

اسع الخبيخ:

المقب العمسي:
التػقيع:

التاريخ:
ت

يرمح

السيارات األساسية
ميارة اإلرسال

5

اختبار اإلرسال السهجة من األعمى (التشدي)
دقة اإلرسال القريخ
دقة اإلرسال الظهيل
ميارة االستقبال

0

دقة استقبال اإلرسال
اختبار دقة االستقبال من الكخات السخمية (البجخ)
ميارة التسخيخ

3

تكخار التسخيخ عمى الحائط خالل 32ثا
دقة التسخيخ عمى حمقة كخة الدمة
اإلعجاد القخيب من الذبكة
ميارة الزخب الداحق

4

دقة الزخب الداحق القظخي والخظي
دقة الزخب الداحق السدتقيم

5

ميارة حائط الرج
اختبار حائط الرج الجفاعي
اختبار حائط الرج اليجهمي

6

ميارة الجفاع عن السمعب
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السمحق ()3

مهاصفات وإجخاءات االختبارات السيارية

 -5اختبار اإلرسال السهاجو من األعمى (التشدي) بالكخة الظائخة:
اليجف من االختبار :اإلرسال السػاجو (التشدي).

األدوات السدتعسمة :ممعب كخة شائخة قانػني وكخات شائخة قانػنية عجد ( )5وشخيط الصق ممػن لتقديع مشاشق السمعب.

االدوات :ممعب الكخة الصائخة قانػني ،كخات شائخة.

مهاصفات األداء :يقف الالعب السختبخ في مشترف الخط الشيائي لمسمعب أي (في الشرف السػاجو لشرف السمعب السقدع إلى
درجات) عمى بعج  9أمتار مغ الذبكة ،وفي ىحا السكان يكػن الالعب السختبخ مسدظ بالكخة ليقػم بأداء اإلرسال
السػاجو العالي(التشذ)لتعبخ الكخة الذبكة إلى الشرف السقابل السقدع مغ السمعب.

شخوط األداء - :لكل العب عذخة محاوالت

 في حالة لسذ الكخة لمذبكة وسقػشيا في مشترف السمعب الغيخ مخصط او خخوجيا الى خارج السمعب تحدبمحاولة لالعب مغ ضسغ السحاوالت العذخة وال تحدب ليا نقاط.

التدجيل :يحدب ارسال صحيح رقع السشصقة التي تيبط بيا الكخة في نرف السمعب السخصط ولالعب لو عذخ محاوالت في ىحا
االختبار ،وتكػن الجرجات مػزعة عمى السشاشق ( )4 -1درجات ،والجرجة العطسى ليحا االختبار

( )40درجة ,وفي حالة

سقػط الكخة الى خط يفرل بيغ مشصقتيغ يحدب لالعب درجة السشصقة االعمى (حدانيغ وعبجالسشعع.)164 ،1997 ،
 -0اختبار ميارة االستقبال:

الغخض من االختبار :قياس القجرة عمى االستكبال.

األدوات :ممعب كخة شائخة قانػني ،كخة شائخة.

مهاصفات األداء :تقدع مشصقة اليجػم الخمفية الى مدتصيل قياسنو  3×9م ويقدنع بنجوره النى قدنسيغ كنل قدنع قياسناتو ( )3× 4.5م
يربح ىشالظ مدتصيالن قياس كل مشيا ( )3×4.5م يدسى كل مشيسا (أ ،ب).

يؤدي الالعب ( 5محاوالت) مغ داخل كل مشصقة (أ ،ب).

يسكغ وضع مشزجة في مخكد ( )2ويقف فػقيا العب (كيجف) .والذكل ( )2يػضح ذلظ.
3م
 4.5م 9م
 4.5م
الذكل ( )0يهضح اختبار ميارة االستقبال

التدجيل )3( :درجات لمكخة التي يتع استكباليا وتػجيييا الى اليجف.
( )2درجتان لمكخة السالمدة لميجف.
(صفخ) لمكخة البعيجة عغ اليجف.
 -0دقة اإلعجاد عمى حمقة كخة الدمة:
الغخض من االختبار :قياس دقة االعجاد مغ األعمى.

األدوات :بخج كخة سمة ،مقعج سػيجي يػضع امام بخج الدمة وعمى بعج ( 4م) ،كخة شائخة.

مهاصضفات األداء :يقنف السختبنخ امنام السقعنج الدننػيجي ويقنػم بنأداء التسخينخ  30منخه عمنى حمقننة كنخة الدنمة عمنى ان تسنخ الكنخة داخننل
الحمقة مغ دون مالمدتيا.
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التدجيل )4( :نقاط لكل تسخيخة صحيحة تجخل فييا الكخة الحمقة مغ دون مالمدتيا.
( )3نقاط لكل تسخيخة صحيحة تجخل فييا الكخة بعج مالمدتيا الحمقة.

( )1نقصة واحجة لكل تسخيخة صحيحة تالمذ فييا الكخة المػحة وتجخل الحمقة

 -4دقة الزخب الداحق الخظي والقظخي:

الغخض من االختبار :قياس دقة الزخب الداحق في االتجاه الخصي (السدتكيع) واالتجاه القصخي.

االدوات السدتعسمة )30( :كخة شائخة ،وممعب كخة شائخة ،ومختبتان مػضػعتان بحدب ما مػضح فني الذنكل ( )3تبعنج عنغ خصنػط
الجانب (5سع).

شبكة

أ

مجرب

3م

X
العب

ب

X

3م

الذكل ( )3يهضح اختبار دقة الزخب الداحق الخظي والقظخي

مهاصفات االداء :الزخب مغ مخكد ( )4يتع االعجاد عغ شخيق (السجرب) مغ مخكد ( )3وعمنى السختبنخ أداء ( 15ضنخبة) سناحقة
نحػ االتجاه القصخي أي السختبنة السػجنػدة فني السخكند ( )5وأداء ( 15ضنخبة) سناحقة أخنخى نحنػ االتجناه السدنتكيع السختبنة
السػجػدة في السخكد (.)1

التدجيل )4( :نقاط لكل ضخبة ساحقة تدقط فييا الكخة عمى السختبة.

( )3نقاط لكل ضخبة ساحقة تدقط فييا الكخة في السشصقة السخصصة.
( )2نقصتان لكل ضخبة صحيحة تدقط فييا الكخة في السشصقتيغ (أ) و (ب).
(صفخ) عشج اداء ما يخالف كل ما سبق.

 -5اختبار ميارة حائط الرج اليجهمي:

( 5محاوالت) في كل مخكد (.)2 ،3 ،4

التدجيل :يأخح الالعب درجة كل مشصقة تقع بيا الكخة في السمعب االخخ .ويحدب السجسػع الكمي لكنل مخكند ،ثنع السجسنػع الكمني
لمسخاكد الثالثة.

مالحظة - :يقف السجرب فػق مشزجة لكي يعصي الػضع الصبيعي ألداء الزخب الداحق.
 تعصى فتخة راحة ( 30ثا) بعج كل ( )5محاوالت.3

P

2
1
الذكل ( )4يهضح اختبار ميارة حائط الرج اليجهمي
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