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  ٢٠٠٦ –) ٤٢( العدد –) ١٢( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة     

  
تطویر بعض و   تنمیةأثر استخدام بعض الجمل الحركیة المتنوعة في

  "البدنیة والحركیة الخاصة بالكرة الطائرة المهارات االساسیة والقدرات
  م فراس اكرم سلیم.  مد آزاد حسن قادر                                           .م

  جامعة صالح الدین/ كلیة التربیة الریاضیة 

  
  ٦/٦/٢٠٠٦: تاریخ قبول النشر  ؛ ١٩/٣/٢٠٠٦:تاریخ تسلیم البحث 

  
  ملخص البحث 

 

  : هدف البحث الى 
التعــرف علــى اثــر الجمــل الحركیــة المتنوعــة فــي تطــویر بعــض المهــارات االساســیة والقــدرات  -

  .بالكرة الطائرةالبدنیة والحركیة الخاصة 
 الرابعة في كلیة التربیة الریاضـیة جامعـة السنة الدراسیةاجري البحث على عینة من طالب  -

طالــب لكــل مجموعــة تــم اختیــارهم ) ١٥(صــالح الــدین حیــث قــسموا الــى مجمــوعتین وبواقــع 
بالمجموعـــة ) د(بالمجموعـــة التجریبیـــة وشـــعبة ) ب(بالطریقـــة العـــشوائیة حیـــث مثلـــت شـــعبة 

  . الضابطة
وقام الباحثان بإجراء التكافؤ بین مجموعتي البحث في بعض المتغیـرات؛ وتـم بنـاء بعـض 

ریبیــة وبعــد جالجمــل الحركیــة المتنوعــة ووضــعها فــي برنــامج تــدریبي خــاص بالمجموعــة الت
عرضــها علــى الخبــراء والمختــصین تــم تطبیــق البرنــامج علــى المجموعــة التجریبیــة، وبعــد 

 االختبار البعدي علـى المجمـوعتین للـصفات البدنیـة والحركیـة االنتهاء من التطبیق اجري
والمهارات المحددة بالبحث، وبعد جمـع البیانـات وتفریغهـا عولجـت احـصائیًا وتـم التوصـل 
الــى اســتنتاجات منهــا تفــوق المجموعــة التجریبیــة التــي اســتخدمت برنــامج الجمــل الحركیــة 

ر الصفات البدنیـة والحركیـة والمهاریـة المتنوعة على المجموعة الضابطة في تنمیة وتطوی
المحددة بالبحث، وقد اوصى الباحثـان بـضرورة البحـث عـن آلیـات حدیثـة واسـالیب جدیـدة 

 . لتنمیة وتطویر الصفات البدنیة والحركیة والمهارات االساسیة بالكرة الطائرة
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The Impact of Using SomeVarious Kinetic Exercies in  
Developing      Some Basic Skills and physical motor 

Abilities of Volleyboll 
  

Firas Akram Salim              Azad Hassan Kade                  
University of Slahaldeen - College of Sport Education 

  
Abstract 

  
The study aims at identifying the impact of various kinetic 
Exercises in developing some basic skills and physical motor 
Abilities of volleyball.                                                              

                  The study sample consists of the fourth stage students at the  College of 
physical education/University of Salahdeen.they wereDivided intwo grops, 
(15)students for each group,selected randomly.Class B represented the 
experimental group and class D representedThe control group.  Equivalence 
was made between the two groups in some variables.Some various kinetic 

exercises were constructed and put in a training Program for the training 
group.After being reviewed by experts, the 

                  Program was applied on the experimental group. After finishing the 
Learning program for the two groups a post test forthetwo groups was 
Made for the psychical and kinetic characters and skills.Data were 
Statistically analyzed using thesuitable statistical methods.theresearcher 
Concluded that the experimental group using various kinetic exercisesWas 
better than the control group in developping kinetic abilities.the Two 
researchers recommended that modern mechanisms should belooked for to 

develop physical and kinetic skills in volleyball. 
 

   التعریف بالبحث  -١
   : مقدمة البحث وأهمیته١-١

ــــــــى تطــــــــویر كوادرهــــــــا االكــــــــادیمیین    ــــــــة الریاضــــــــیة ال ــــــــصب إهتمــــــــام مؤســــــــسات التربی   ین
وذلك بامتالكهم كفاءات بدنیة ومهاریة جیدة فضًال عن امـتالكهم للمعرفـة العلمیـة؛ إذ ) الخریجین(

رض المهارات االساسـیة عنـد تعلیمهـا یتطلب من المدرس او المدرب ان یكون نموذجًا جیدًا في ع
 عملیــة فــياو تــدریبها فــضًال عــن اســتخدامه لالســالیب والوســائل الفاعلــة التــي تعمــل فــي التــسریع 

ومـن جهـة اخـرى بـات مهمـًا اسـتثمار كافـة الجوانـب التـي تـسهم فـي توسـیع هـذه . التعلم كمًا ونوعاً 
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بصورة خاصة والعمـل علـى تحـسین كفـاءة القاعدة في كافة الریاضات بصورة عامة والكرة الطائرة 
  . عملیة التدریب

وممـــا الشـــك فیـــه بـــان لعبـــة الكـــرة الطـــائرة تتطلـــب تـــوافر العدیـــد مـــن الخـــصائص الحركیـــة   
الممیـــزة لـــالداء الفـــردي او الجمـــاعي لالعبـــین وكـــذلك تـــوافر قـــدرًا كبیـــرًا مـــن ســـرعة االداء الحركـــي 

رت تطـورًا ملحوظـًا فـي االونـة االخیـرة، إذ ان هـذا دة التـي تطـو ئلمجاراة خطط وأسالیب اللعب الـسا
التطـــور فـــرض بالـــضرورة ان تتغیـــر وســـائل ونظـــم اعـــداد العـــب الكـــرة الطـــائرة بمـــا یتناســـب مـــع 
االیقاعات السریعة والمتغیرة لمواقف اللعب المعقدة، االمر الذي یفرض على الالعـب التعـود علـى 

اذ یجب ان تتـوفر  "لشدة من خالل فترات زمنیة قصیرةالتدریبات ذات االحمال التدریبیة المرتفعة ا
ـــة لـــدى العبـــي الكـــرة الطـــائرة فـــضال عـــن االداء الفنـــي مـــن اجـــل  معظـــم القـــدرات البدنیـــة والحركی
استثمارها في اثناء المنافسة الریاضیة والحركة المستمرة داخل الملعب في التاهیل للـدفاع مـن قبـل 

  ) ١٤٢،  ٢٠٠٠الخطیب،".(یق للتاهیل الهجومياعضاء الفریق كافة وبعدها یتهیا الفر 
من هنا جاء اهتمام الباحثان بهذه الفئة مـن خـالل وضـع برنـامج تـدریبي بالجمـل الحركیـة   

علــى اســس علمیــة لغــرض تطــویر بعــض المهــارات االساســیة والقــدرات ) مهاریــة-بدنیــة( المتنوعــة 
 بمـستوى االكـادمیین باعتبـارهم یــشكلون البدنیـة والحركیـة الخاصـة بـالكرة الطـائرة مــن اجـل االرتقـاء

  .  القاعدة االساس عند تعلیم وتدریب المبتدئین
   : مشكلة البحث ٢-١

تمثلــت مــشكلة البحــث الحــالي بوجــود حاجــة ملحــة الــى تطــویر بعــض المهــارات االساســیة 
تبــارهم  الرابعــة باعسنة الدراســیةوالقــدرات البدنیــة والحركیــة الخاصــة بــالكرة الطــائرة لــدى طــالب الــ

االســاس الــذي یرتكــز علیــه طلبــة المــدارس، كمــا الحــظ الباحثــان مــن خــالل تجــربتهم المیدانیــة فــي 
 فـي اداء  وقصور الرابعة ان هناك مستویات غیر مشجعةسنة الدراسیةتدریس مادة الكرة الطائرة لل

ذه المرحلـة هــي إذ تعتبـر هـ.  االساسـیة للعبــة الكـرة الطـائرةالتمرینـات الریاضـیة وربطهـا بالمهـارات 
المرحلة التي تكتمل عندها مناهج التعلم المهـاري والتمرینـات الریاضـیة وتعـد مرحلـة اتقـان وتثبیـت 

  . لما سبق تعلمه من مهارات حتى یصل الطالب الى اعلى مستوى في االداء
  :  التساؤل اآلتينمن هنا برزت مشكلة البحث الحالي من محاولة االجابة ع  

لحركیـة المتنوعـة فـي تطـویر بعـض المهـارات االساسـیة والقـدرات البدنیـة ما هو اثر الجمـل ا -
 والحركیة الخاصة بالكرة الطائرة؟

  
 

   :    هدف البحث٣-١
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تطویر بعض المهارات االساسیة و   تنمیةاثر الجمل الحركیة المتنوعة فيالكشف عن   
  .  الخاصة بالكرة الطائرة والحركیةوالقدرات البدنیة

  :ث  فرضیة البح٤-١
تطویر و   تنمیةوجود فروق ذات داللة احصائیة بین المجموعتین التجریبیة والضابطة في  

  .  الخاصة بالكرة الطائرة والحركیةبعض المهارات االساسیة والقدرات البدنیة

    :  مجاالت البحث٥-١
  . ینجامعة صالح الد/ الرابعة كلیة التربیة الریاضیةالسنة الدراسیةطالب : المجال البشري- 

-.                             ١٤/٢/٢٠٠٦ الــى ٢/١/٢٠٠٦الفتــرة مــن : لمجــال الزمــانيا-
  . القاعة الریاضیة في كلیة التربیة الریاضیة جامعة صالح الدین: المجال المكاني-
  : تحدید المصطلحات ٦-١
  : الجملة الحركیة ١-٦-١
ركي بالكرة او بدون كـرة والتـي یمكـن مـن لالداء الح)مهاریة-بدنیة(هي عبارة عن تمارین مركبة 

  )٣٠٠ ،١٩٩٧، سالم وصالح.(خاللها تنمیة وتطویر سرعة االداء الحركي 
  :  القدرات البدنیة ٢-٦-١

قدرة الجسم على التكیف مع التدریبات ذات الشدة والكثافة العالیة والقدرة على العودة الى الحالة 
  ) ٢٣، ١٩٩٧، حسانین وعبد المنعم(.الطبیعیة 

  : القدرات الحركیة ٣-٦-١
قـدرات یكتـسبها االنـسان مـن المحـیط او تكـون موجـودة وتـشمل القـدرات "بانها )محجوب (عرفها 

  )  ٨٥، ١٩٨٩، محجوب.(الرشاقة،المرونة،التوازن،المهارة والتكنیك:الحركیة مایأتي
  
  : االطار النظري والدراسات المشابهة-٢
   : االطار النظري ١-٢
  :ضع الجمل الحركیة  اسس و ١-١-٢

  : هناك بعض االسس التي یجب مراعاتها عند وضع الجملة الحركیة منها   
تنوع الجمل الحركیة النوعیة المختارة والمؤداة بـالكرة اثنـاء الحركـة والتـي تتطلـب مـستوى عـال  -١

  . لمعدالت استهالك الطاقة
  .اتباع مبدأ التناوب المثالي الفردي للحمل والراحة -٢
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 االرتبـاط المثـالي لمكونـات الحمـل التـدریبي والتـي تـساعد علـى احتفـاظ الالعـب تحدید مستوى -٣
بمـستوى عــال مــن الــسرعة مــن تكــرار آلخــر ممــا یمكــن الالعــب مــن الوصــول الــى حالــة جیــدة 
مـن االستـشفاء الكامـل نـسبیًا للكفـاءة البدنیـة فـي بدایـة كـل تكـرار والـذي یتوقـف الـى حـد كبیــر 

  .  عن تعویض الدین االوكسیجیني خالل فترات الراحةعلى قدرة الوظائف المسؤولة
(Ornish, 1983, 63)  

  : تصنیف القدرات البدنیة والحركیة الخاصة بالكرة الطائرة ٢-١-٢
  :القدرات البدنیة وتشمل  - ١

  . القوة االنفجاریة- أ 
  .االنتقالیة السرعة-ب
  . التحمل-ج

  :القدرات الحركیة الخاصة وتشمل       
  .ة الرشاق- أ 
  . المرونة-ب
  .المهارة والتكنیك-ج
  )٦٩-٦٢ ، ٢٠٠٠الخطیب، .                     (  التوازن-د
  

  

  : الدراسات المشابهة٢-٢

   : ١٩٩٧) سالم وصالح (  دراسة ١-٢-٢

تــأثیر اســتخدام بعــض الجمــل الحركیــة النوعیــة علــى تنمیــة وتطــویر ســرعة االداء الحركــي بــالكرة " 
   . "لدى ناشئي كرة القدم

هدفت الدراسة الى تنمیة وتطویر سرعة االداء الحركي بالكرة لـدى ناشـئي كـرة القـدم باسـتخدام     
العبــًا مــن ناشــئي نــادي الــشرقیة ) ٢٠(تمثلــت عینــة البحــث مــن و .بعــض الجمــل الحركیــة النوعیــة

العبــین، وقــام ) ١٠(قوامهــا مجموعــة الریاضــي تــم تقــسیمها الــى مجمــوعتین بــصورة عــشوائیة كــل 
وتطبیقها على المجموعة التجریبیـة ضـمن )  جمل حركیة٩( لباحثان ببناء بعض الجمل الحركیة ا

برنــامج تــدریبي خــاص، امــا المجموعــة الــضابطة قامــت بتطبیــق البرنــامج التــدریبي التقلیــدي، وبعــد 
االنتهــاء مــن تطبیــق البرنــامج وجمــع البیانــات بعــد اجــراء االختبــارات البعدیــة توصــل الباحثــان الــى 
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نتــائج تــشیر الــى وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة بــین المجمــوعتین التجریبیــة والــضابطة ولــصالح 
المجموعــة التجریبیــة التــي طبقــت برنــامج الجمــل الحركیــة، وقــد اســتنتج الباحثــان بــان تنــوع الجمــل 
الحركیــة كــان لهــا االثــر الفاعــل علــى ســرعة االداء الحركــي بــالكرة لــدى المجموعــة التجریبیــة، وقــد 
اوصــى الباحثــان بــضرورة البحــث عــن آلیــات ونظــم جدیــدة واســالیب مبتكــرة لتنمیــة وتطــویر ســرعة 

             . االداء الحركي بالكرة النها اساس االنجاز

                            :جراءات البحث  أ -٣

                                                                              : البحث منهج١-٣

   .تم استخدام المنهج التجریبي لمالءمته مع طبیعة البحث 

   : مجتمع البحث وعینته ٢-٣

كلیة التربیة الریاضیة جامعة صالح  تمثل مجتمع البحث من طالب السنة الدراسیة الرابعة في 
یار شعبتین  تم اخت اما عینة البحث فقدطالبًا یمثلون اربع شعب) ٧٢(الدین والبالغ عددهم 
طالب لكل مجموعة، بعد ان استبعد عدد من ) ١٥(وبواقع  ) دب ، ( بصورة عشوائیة وهما 

  . ذلك بینی) ١(والجدول . مع افراد العینة  لعدم تجانسهموهم الراسبون والممارسون للعبةالطالب 
 )١(جدول 

   عدد افراد عینة البحثبینی 
  العدد المتبقي  عدالعدد المستب  العدد الكلي  المجموعة  الشعبة

  ١٥  ٤  ١٩  التجریبیة   ب
  ١٥  ٦  ٢١  الضابطة  د
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  ٨٣

  : تكافؤ مجموعتي البحث ٣-٣ 
ینبغي على الباحث تكوین مجموعات متكافئة فیما یتعلق بالمتغیرات التي لها عالقة   
لذا تمت عملیة التكافؤ بین مجموعتي البحث لضبط )٣٩٨ ، ١٩٨٤فان دالین، . ( بالبحث

  : التیةالمتغیرات ا

  

  .بالسنة/العمر الزمني -١
  .سم/الطول -٢
  .كغم/الكتلة -٣
علـى شـكل *  التـي تـم عرضـها وتحدیـدها مـن قبـل المختـصینبعض القدرات البدنیـة والحركیـة -٤

  . )١ملحق (استبیان وتحدید اهم االختبارات لقیاسها 
  في الكرة الطائرة والتي تم عرضها على نفس المختصین في شكلالمهارات االساسیة -٥

 .  ذلك بینی )٢( وتحدید اهم االختبارات لقیاسها والجدول  ) ٢ملحق (یان استب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_________________________________________  
  جامعة بغداد/                كلیة التربیة الریاضیة .د   عامر جبار السعدي.أ  * 
  جامعة الموصل  /یة الریاضیة                 كلیة الترب. د   لیث محمد داوؤد.م.أ    
  جامعة صالح الدي/               كلیة التربیة الریاضیة . م     بسیم عیسى یونس.م    

  
  )٢(الجدول 
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  ٨٤

  یبین تكافؤ مجموعتي البحث في المتغیرات المحددة
          المعالم االحصائیة   المجموعة الضابطة  المجموعة التجریبیة

   ع±  `س   ع±  `س  المتغیرات
) ت(قیمة 
  سبةالمحت

  ٠.٢١  ٥.٥٤  ٢٣.٨٠  ٣.٥١  ٢٤.١٨  سنة / العمر 
  ٠.٤٢  ٤.٨١  ١٧٤.٤١  ٥.٦٦  ١٧٦.٠٨  سم/ الطول
  ٠.٧٨  ٨.٤٢  ٦٤.٤١  ١٠.٦٦  ٦٧.٢٥  كغم/ الكتلة

  ٠.٦٧  ٣.١٤  ٤٤.٠٤  ٢.٧  ٤٣.٢٠  سم/ القفز العمودي من الثبات
وضــع الجلــوس  كغــم مــن ٢رمــي الكــرة الطبیــة زنــة 

  ٠.٤٧  ٤.٠٨  ٩.٢١  ٣.١١  ٨.٣٢  مس/ ات على كرسي من الثب

  ٠.٩٤  ٢.١٥  ٤.٣٤  ١.٤٠  ٤.٩٨  ثا/ )الجلوس (م من البدایة الواطئة٣٠جري 
  ٠.٦٦  ٠.١١  ١.٤٣  ٠.١٤  ١.٤٥  ثا / نیلسون لالستجابة الحركیة

  ١.٠٢  ٥.٨٥  ٤٣.٢٧  ٤.٠٢  ٤١.٣٠  سم  /  امام الحائط الجذع خلفًا من الوقوفتقوس 
  ١.٠٣  ٤.٣٦  ١٧.٨٦  ٢.١٤  ١٦.٥٢  ثا/لجهات رشاقة متعدد ا٨×٤.٥اختبار الجري 
 ثـا ٣٠ على الحائط خـالل من االعلىمهارة التمریر 

  ١.٠٤  ٦.٣٠  ٣٥.١٦  ٧.١٩  ٣٢.٥٠  تكرار/ 

/ دقـــة مهـــارة االســـتقبال مـــن االســـفل نحـــو المنـــاطق
  ١.٠٣  ٤.٣٤  ٣٦.٥٤  ٥.٧٢  ٣٨.٥١  درجة 

 االســـفل واالعلـــى دقـــة مهـــارة االرســـال المواجـــه مـــن
  ٠.٥٤  ١.٨٨  ١٤.١٠  ٢.٤٧  ١٣.٦٩  جة در  / التنسي

  ٠.٣٣  ٠.٧٥  ٧.١٧  ٠.٥٣  ٧.٢٥  درجة / دقة مهارة الضرب الساحق القطري

   ١.٧٠) = ٠.٠٥(ومستوى داللة ) ٢٨(الجدولیة امام درجة حریة ) ت(قیمة 

  

  

  

  
جد فروق ذات داللة احصائیة بین طالب المجموعتین في التو ) ٢( من الجدول بینیت

  . مما یشیر الى تكافئها في هذه المتغیراتالمتغیرات المحددة 
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  ٨٥

  
  : تحدید متغیرات البحث وضبطها  ٤-٣

التـي مثلـت المتغیـر المـستقل، فـي ) الجمـل الحركیـة( تم تحدید متغیرات البحث من خالل   
)  الـضرب الـساحق– االرسـال -استقبال االرسال-االعداد(حین مثلت المهارات االساسیة المحددة 

 القــــوة –القــــوة االنفجاریــــة للــــرجلین ( نیــــة والحركیــــة الخاصــــة بــــالكرة الطــــائرة وبعــــض القــــدرات البد
)  مرونــة العمــود الفقــري– الــسرعة االنتقالیــة – ســرعة االســتجابة – الرشــاقة –االنفجاریــة للــذراعین 

  .متغیرات تابعة
   : التصمیم التجریبي٥-٣ 

 ذات  العشوائیة االختیارتصمیم المجموعات المتكافئة( تمثل التصمیم التجریبي باالتي   
؛ وتكون التصمیم من مجموعتین )٢٧٦ ، ١٩٩٠داؤد وعبد الرحمن،() االختبارین القبلي والبعدي

مجموعة تجریبیة استخدمت برنامج تدریبي خاص بالجمل الحركیة، بینما المجموعة الضابطة ( 
  ).استخدمت االسلوب التقلیدي في التدریب

  : وسائل جمع البیانات  ٦-٣ 
   :ستعان الباحثان بالوسائل البحثیة اآلتیةا

  .) مالحق (االستبیان  -
  .  والقیاساالختبار -
   : االسس العلمیة لإلختبارات البدنیة والمهاریة المحددة٧-٣

تعد االختبارات البدنیة والمهاریة المستخدمة في البحث هي اختبارات مقننة تتمتع   
العلمیة في فعالیة الكرة الطائرة، فضًال عن بمعامالت صدق وثبات وموضوعیة وحسب المصادر 

الخطیب، ( ذلك تم استخدامها في دراسات وبحوث مطبقة على البئیة العراقیة منها دراسة 
  . سنة) ٢٥- ١٨(ولفئة عمریة تتراوح ما بین  ) ٢٠٠٢باجكرد، (ودراسة ) ٢٠٠٠

   : البرنامج التدریبي للجمل الحركیة٨-٣
حــسانین وعبــد المــنعم، ) (٢٠٠١ابــراهیم، (لمــصادر العربیــة بعــد الرجــوع الــى العدیــد مــن ا  
  ) ١٩٨٥قطــــــــــــــــــــــــب والــــــــــــــــــــــــصمیدعي، ) (١٩٨٨الكاتــــــــــــــــــــــــب، ) ( ١٩٩٨حــــــــــــــــــــــــسن ، ) (١٩٩٧

  في مجال لعبة الكرة الطائرة قام الباحثان  )١٩٩٠وحمیدي ، خریبط  ()١٩٩٦خطایبة، (
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  ٨٦

) ١٨(تملت علـى علـى شـكل تمـارین اشـ) بدنیـة-مهاریـة( بتصمیم بعض الجمل الحركیة المتنوعة 
 فـي مجـال لعبـة الكـرة *على مجموعـة مـن الخبـراء والمختـصینا في استبیاجملة حركیة وتم عرضه

الطـــائرة البــــداء آرائهــــم حـــول صــــالحیة كــــل جملـــة وتناســــقها لتنمیــــة وتطـــویر المهــــارات االساســــیة 
ـــاق بـــین المحكمـــین علـــى  ـــم االتف ـــة والحركیـــة المحـــددة وقـــد ت ـــة حرك) ١٢(والـــصفات البدنی یـــة جمل

علـى الباحـث "اذ یـشیر بلـوم )% ١٠٠-٧٥(، إذ تراوحت نـسبة االتفـاق للمحكمـین بـین ) ٣ملحق(
  ).١٢٦، ١٩٨٣بلوم واخرون، " (فاكثر من اراء المحكمین % ٧٥الحصول على نسبة اتفاق 

وحدات تدریبیة وبواقع وحـدتین تـدریبیتین فـي االسـبوع ) ٨(تضمن البرنامج التدریبي على   
جمـل حركیـة مـع مراعـاة تكـرار كـل جملـة ) ٣( تدریبیة في قسمها الرئیـسي علـى واحتوت كل وحدة

 وتـم عرضـه فـي اسـتبیان علـى دقیقـة) ٩٠(حركیة وفترة الراحة بین تكـرار وآخـر، وزمـن كـل وحـدة 
  ). ٤ملحق(  وكما موضح في نفس الخبراء والمختصین

  : التجربة االستطالعیة ٩-٣
  :طالعیة هو كان الغرض من اجراء التجربة االست  

  . التأكد من الوقت المستغرق في تنفیذ كل جملة حركیة وتكرارها -
  .التأكد من صالحیة الملعب وتوفر االدوات واالجهزة المستخدمة -
  .التأكید على فترة الراحة بین كل تكرار لكل جملة حركیة -
  . التأكد من مالئمة الوقت للقسم الرئیسي في تنفیذ الجمل الحركیة -
  :رات البعدیة  االختبا١٠-٣

بعد تنفیذ وتطبیق البرنامج التدریبي الخاص بالمجموعة التجریبیة والذي یتكون في   
والبرنامج التدریبي التقلیدي للمجموعة الضابطة تم اجراء ) جمل حركیة متنوعة( محتواه 

رات االختبارات البعدیة للمجموعتین، إذ اتبع الباحثان الطریقة التي تم استخدامها في االختبا
  .القبلیة وبنفس الشروط وتحت الظروف الزمانیة والمكانیة وادوات االختبارات نفسها

  

  

   : الوسائل االحصائیة١١-٣

                                           
  جامعة بغداد/                كلیة التربیة الریاضیة .د   عامر جبار السعدي.أ * 
  جامعة الموصل  /لیة التربیة الریاضیة                 ك. د   لیث محمد داوؤد.م.أ * 
  جامعة صالح الدین/               كلیة التربیة الریاضیة . م     بسیم عیسى یونس.م * 
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  ٨٧

  .الوسط الحسابي -١
  .االنحراف المعیاري -٢
  .للعینات المستقلة متساویة العدد) ت(اختبار  -٣
  . للعینات المترابطة) ت( اختبار  -٤

   )٢٧٢ ، ١٩٩٦التكریتي والعبیدي،                (                                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   : عرض وتحلیل النتائج ومناقشتها-٤
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  ٨٨

  : عرض وتحلیل النتائج ١-٤
 عرض وتحلیل نتـائج الفـروق بـین االختبـارات القبلیـة والبعدیـة للمجموعـة ١-١-٤

  .التجریبیة
  

  )٣(الجدول 
والبعدي للمجموعة التجریبیة في االختبارات البدنیة یبین داللة الفروق بین االختبارین القبلي 

  والحركیة والمهاریة المحددة بالبحث

  
                       المعالم االحصائیة   البعدي  القبلي

   ع±  `س   ع±  `س  المتغیرات
) ت(قیمة 

  الجدولیة
  *٣.١٦  ٤.٧٢  ٤٩.٥٤  ٢.٧  ٤٣.٢٠  سم / القفز العمودي من الثبات

 وضـع الجلـوس مـن) كغـم٢(رمي كـرة طبیـة زنـة 
  *٢.٥٨  ٣.٨١  ١٣.٠٧  ٣.١١  ٨.٣٢  سم / على كرسي من الثبات 

  *٣.٠٨  ٠.٦٣  ٣.٨٥  ١.٤٠  ٤.٩٨  ثا/ )الجلوس(م من البدایة الواطئة٣٠جري 
  *٢.٩٦  ٠.١٢  ١.١٧  ٠.١٤  ١.٤٥  ثا/ نیلسون لالستجابة الحركیة

/ الجــذع خلفــًا مــن الوقــوف امــام الحــائط تقــوس 
  *٢.١٩  ٣.٢٢  ٤٧.٨٧  ٤.٠٢  ٤١.٣٠  سم

  *٢.٩٨  ١.١٠  ١٤.٢٠  ٢.١٤  ١٦.٥٢  ثا/ متعدد الجهات) ٨×٤.٥(الجري المكوكي 
التمریر من فوق الرأس لالمام مع الحـائط خـالل 

  *٣.٥١  ٤.١٦  ٤٢.٢٣  ٧.١٩  ٣٢.٥٠  تكرار/ ثا٣٠

االسـتقبال مـن االسـفل نحـو المنـاطق مهـارة دقة 
  *٢.١٤  ٢.٨١  ٤٣.١٨  ٥.٧٢  ٣٨.٥١  درجة/ المحددة

ــــة مــــن ــــة مهــــارة االرســــال المواجه  االســــفل دق
  *٣.٤٤  ٢.١٥  ١٨.٠٣  ٢.٤٧  ١٣.٦٩  درجة/ واالعلى التنسي

  *٢.٠٧  ١.٦١  ١٠.١٤  ٠.٥٣  ٧.٢٥  درجة/ دقة مهارة الضرب الساحق القطري
  ١.٧٦) =٠.٠٥(ومستوى داللة ) ١٤(الجدولیة امام درجة حریة ) ت(قیمة *  
  

الجدولیة، ممـا ) ت(المحتسبة ظهرت اكبر من قیمة ) ت(ة ان قیم) ٣( من الجدول بینیت
  . یدل على وجود فروق ذات داللة معنویة ولصالح االختبار البعدي
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  ٨٩

  
  

 عرض وتحلیل نتـائج الفـروق بـین االختبـارات القبلیـة والبعدیـة للمجموعـة ٢-١-٤
   :الضابطة

  )٤(الجدول 

جموعة الضابطة في االختبارات البدنیة یبین داللة الفروق بین االختبارین القبلي والبعدي للم
  والحركیة والمهاریة المحددة بالبحث

                       المعالم االحصائیة   البعدي  القبلي
   ع±  `س   ع±  `س  المتغیرات

) ت(قیمة 
  المحتسبة

  *٢.١٥  ٢.٠٥  ٤٦.٤١  ٣.١٤  ٤٤.٠٤  سم / القفز العمودي من الثبات
وضـع الجلـوس  مـن) كغـم٢(رمي كـرة طبیـة زنـة 

  *٢.٣٢  ٣.١١  ١٠.٢٥  ٤.٠٨  ٩.٢١   سم /على كرسي من الثبات 

  *١.٨٨  ٠.١٣  ٤.٢٥  ٢.١٥  ٤.٣٤  ثا/ )الجلوس(م من البدایة الواطئة٣٠جري 
  *٢.٠٥  ٠.٢٢  ١.٢٩  ٠.١١  ١.٤٣  ثا/ نیلسون لالستجابة الحركیة

  *٢.٢٩  ٣.٠٦  ٤٥.٠٢  ٥.٨٥  ٤٣.٢٧  سم/ الجذع خلفًا من الوقوف اما الحائطتقوس 
  *٣.٠٧  ٢.١١  ١٥.٧٠  ٤.٣٦  ١٧.٨٦  ثا/ مرات ) ٨×٤.٥(جري متعدد الجهات 

مهارة التمریر من فوق الرأس لالمام مـع الحـائط 
  *٢.٥٤  ٤.٣٣  ٣٨.١٧  ٦.٣٠  ٣٥.١٦  تكرار/ثا/٣٠خالل 

دقة مهـارة االسـتقبال مـن االسـفل نحـو المنـاطق 
  *٣.٨٨  ٣.٠٥  ٤٠.١٠  ٤.٣٤  ٣٦.٥٤  درجة/ المحددة

 ل المواجه مـن االسـفل واالعلـىدقة مهارة االرسا
  *١.٩٣  ٢.٤١  ١٦.٢١  ١.٨٨  ١٤.١٠  درجة/ التنسي

  *١.٩٧  ١.٨٠  ٨.٠٣  ٠.٧٥  ٧.١٧  درجة/ دقة مهارة الضرب الساحق القطري
  .١.٧٦) = ٠.٠٥(ومستوى داللة ) ١٤(الجدولیة امام درجة حریة ) ت(قیمة *  

الجدولیة مما یدل ) ت(مة المحتسبة هي اكبر من قی) ت(ان قیمة ) ٤( من الجدول بینیت
  . على وجود فورق ذات داللة معنویة ولصالح االختبار البعدي
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  ٩٠

  
 عرض وتحلیل نتائج الفروق في االختبار البعدي بین ٣- ١-٤

    :المجموعتین التجریبیة والضابطة
  

  )٥(الجدول 
البدنیة یبین الفروق في االختبار البعدي للمجموعتین التجریبیة والضابطة في االختبارات 

  والحركیة والمهاریة المحددة بالبحث

                       المعالم االحصائیة   الضابطة  التجریبیة
   ع±  `س   ع±  `س  المتغیرات

) ت(قیمة 
  المحتسبة

  *٢.٢٨  ٢.٠٥  ٤٦.٤١  ٤.٧٢  ٤٩.٥٤  سم / القفز العمودي من الثبات
 وضـع الجلـوس مـن) كغـم٢(رمي كـرة طبیـة زنـة 

  *٢.١٥  ٣.١١  ١٠.٢٥  ٣.٨١  ١٣.٠٧  سم / لثبات على كرسي من ا

  *٢.٥  ٠.١٣  ٤.٢٥  ٠.٦٣  ٣.٥٨  ثا/ )الجلوس(م من البدایة الواطئة٣٠جري 
  *١.٧٩  ٠.٢٢  ١.٢٩  ٠.١٢  ١.١٧  ثا/ نیلسون لالستجابة الحركیة

/ لجــذع خلفــًا مــن الوقــوف امــام الحــائط تقــوس ا
  *٢.٤١  ٣.٠٦  ٤٥.٠٢  ٣.٢٢  ٤٧.٨٧  سم

متعـدد الجهـات ) رات مـ٨×٤.٥(جري المكـوكي  
  *٢.٣٨  ٢.١١  ١٥.٧٠  ١.١٠  ١٤.٢٠  ثا/ 

 ٣٠التمریر فوق الرأس لالمام مع الحائط خـالل 
  *٢.٥٣  ٤.٣٣  ٣٨.١٧  ٤.١٦  ٤٢.٢٣  تكرار/ثا

 مـن االسـفل نحـو المنـاطق مهـارة االسـتقبالدقة 
  *٢.٨  ٣.٠٥  ٤٠.١٠  ٢.٨١  ٤٣.١٨  درجة/ المحددة

/ تنـسيالاالعلىو   االسفلدقة االرسال المواجه من
  *٢.١١  ٢.٤١  ١٦.٢١  ٢.١٥  ١٨.٠٣  درجة

  *٣.٢٩  ١.٨٠  ٨.٠٣  ١.٦١  ١٠.١٤  درجة/ دقة مهارة الضرب الساحق القطري
   .١.٧٠) = ٠.٠٥(ومستوى داللة ) ٢٨(الجدولیة امام درجة حریة ) ت(قیمة *  

الجدولیـة، وهـذا ) ت(المحتسبة ظهرت اكبر من قیمـة ) ت(ان قیم ) ٥( من الجدول بینیت
لــى وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة بــین افــراد المجمــوعتین، وبمراجعــة االوســاط الحــسابیة یــدل ع

یتــضح ان الفــرق هــو لــصالح المجموعــة التجریبیــة، وهــذه النتیجــة تــدل علــى قبــول فرضــیة البحــث 
  . البدیلة ورفض الفرضیة الصفریة
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  ٩١

  : مناقشة النتائج ٢-٤
ت داللـة معنویـة فـي نتـائج االختبـارات الى وجود فروق ذا) ٤(و ) ٣( من الجدولین بینیت  

ولــصالح االختبــارات البعدیــة للمجمــوعتین التجریبیــة ) القبلیــة والبعدیــة( البدنیــة والحركیــة والمهاریــة 
  . والضابطة
إذ الحظنـــا تقـــدمًا عنـــد افـــراد . ویعـــزى اســـباب هـــذه الفـــروق الـــى تـــأثیر البرنـــامج التـــدریبي  

بـــدرجات متفاوتـــة، حیـــث ان لطـــرق واســـالیب التـــدریب مجمـــوعتي البحـــث فـــي الختبـــارات البعدیـــة و 
المتبعة ذات اهمیة بالغة في المعملیة التدریبیة وذلك یـؤثر علـى تنمیـة المهـارات الحركیـة وبـصورة 
اســــرع، وان جــــوهر عملیــــة التــــدریب هــــو اكتــــساب الالعــــب لمجموعــــة القــــدرات البدنیــــة والحركیــــة 

مهـارة المطلوبـة، إذ ان التعلـیم والتـدریب یعمـل والمهاریة لیتمكن من الحـصول علـى مـستوى جیـد لل
  ) ١٧٠ ، ١٩٧٥عالوي ، . (على تحسین القدرات البدنیة ومستوى االداء المهاري على حد سواء 

وجـــود فـــروق ذات داللـــة معنویـــة فـــي ) ٥(كمـــا اظهـــرت النتـــائج المعروضـــة فـــي الجـــدول   
بیة، ویعزي الباحثان  سـبب ذلـك االختبار البعدي بین مجموعتي البحث ولصالح المجموعة التجری

ان المجموعــة التجریبیــة التــي اســتخدمت الجمــل الحركیــة كانــت علــى قــدر مــن الموازنــة بــین تطــور 
القـــدرات البدنیـــة والحركیـــة وربطهـــا بالمهـــارات، إذ ان كـــل جملـــة حركیـــة احتـــوت فـــي طیاتهـــا علـــى 

النجــاز فــي القــدرات البدنیــة سلــسلة مــن التمــارین البدنیــة والمهاریــة ممــا ادى الــى تطــویر مــستوى ا
هنــاك عالقــات تبادلیــة بــین " الــى ان ) عــویس(والحركیــة والمهــارات االساســیة المحــددة، إذ یــشیر 

القـــدرات البدنیـــة والحركیـــة والمـــستویات المهاریـــة، فنجـــد ان القـــدرات البدنیـــة والحركیـــة تـــؤثر علـــى 
  )١٢٦، ١٩٧٨عویس، ". ( االرتقاء بالمستوى المهاري لاللعاب الجماعیة

والسبب اآلخر المحتمل لهذه النتیجة هو تناوب العمل في كل جملة حركیة من بدني الى   
مهاري او العكس الصحیح، وهذا یحتاج الى متطلبات ومواصفات لكل جملة حركیة مما ادى الى 
تكیــف وتطبــع افــراد المجموعــة التجریبیــة علــى القیــام بجهــد بــدني مختلــف ومتبــاین عنــد اداء كـــل 

ان اللیاقة البدنیة الخاصـة هـي مهمـة فـي بنـاء وتقـدم العـب ) قطب والصمیدعي(  إذ یشیر جملة،
الكــرة الطــائرة، وتعمــل علــى تحــسین اللیاقــة البدنیــة لالعــب الــذي یــؤدي الــى تحــسین مــستوى قدرتــه 

ت المهاریة وكذلك قدرته التكتیكیة، كما تساعد اللیاقة البدنیة الخاصة لالعبین على اتقانهم المهارا
  . ذات التعقید والمهارات المتقدمة للعبة

   )١٨٣ ، ١٩٨٥قطب، والصمیدعي،                                                       ( 
  
 
 
  : االستنتاجات والتوصیات -٥
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  ٩٢

   : االستنتاجات ١-٥

 وفعالة  كان له تأثیرات ایجابیة المستخدمة في الدراسة الحالیةبرنامج الجمل الحركیة المتنوعة •
ـــالكرة  ـــة الخاصـــة ب ـــة والحركی ـــة وتطـــویر بعـــض المهـــارات االساســـیة والقـــدرات البدنی ـــى تنمی عل

  .الطائرة لدى المجموعة التجریبیة

ــــى  • تفــــوق افــــراد المجموعــــة التجریبیــــة الــــذین اســــتخدموا برنــــامج الجمــــل الحركیــــة المتنوعــــة عل
قــدرات البدنیــة والحركیــة  المهــارات االساســیة وال بعــضالمجموعــة الــضابطة فــي تنمیــة وتطــویر

  .الخاصة بالكرة الطائرة

  :  والمقترحات التوصیات٢-٥

(  فـي تنمیـة وتطـویر مهـارات  المقترحـةالتاكید على اسـتخدام برنـامج الجمـل الحركیـة المتنوعـة •
  ) .  الضرب الساحق – االرسال – استقبال االرسال –االعداد 

تنوعــة فـــي تنمیــة وتطـــویر الــصفات البدنیـــة التاكیــد علـــى اســتخدام برنـــامج الجمــل الحركیـــة الم •
  ). المرونة – الرشاقة – السرعة –القوة االنفجاریة : ( والحركیة اآلتیة 

ضــرورة البحــث عــن آلیــات ونظــم جدیــدة وأســالیب مبتكــرة لتنمیــة وتطــویر المهــارات االساســیة  •
  . والقدرات البدنیة والحركیة الخاصة بالكرة الطائرة
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  ٩٣

  المصادر

، الــوراق للنــشر ١ الموســوعة العلمیــة للكــرة الطــائرة، ط.)٢٠٠١. (، مــروان عبــد المجیــدابــراهیم .١
 . والتوزیع، االردن

اثر استخدام التعلم التعاوني وفـق االختبـارات البینیـة فـي تعلـم  ).٢٠٠٢.(باجكرد ،فراس اكرم  .٢
ح بعـــض المهـــارات االساســـیة فـــي الكـــرة الطـــائرة ،رســـالة ماجـــستیر غیـــر منـــشورة،جامعة صـــال

 .الدین،اربیل

محمد امین )ترجمة(تقییم تعلم الطالب التجمیعي والتكویني، ).١٩٨٣(بلوم بنیامین، واخرون ، .٣
 .المفتي واخرون،دار ماكروهیل،القاهرة

، التطبیقـات االحـصائیة فـي بحـوث )١٩٩٦. (التكریتي، ودیع یاسین، والعبیـدي، حـسن محمـد .٤
 .  جامعة الموصلالتربیة الریاضیة، دار الكتب للطباعة والنشر،

االسـس العلمیـة للكـرة الطـائرة وطـرق ).١٩٧٧. (حسانین،محمد صبحي ،وحمـدي عبـد المـنعم  .٥
  .،مركز الكتاب للنشر ،القاهرة ١القیاس للتقویم،ط 

، الكـرة الطـائرة ، اسـتراتیجیة الـدفاع والهجـوم، منـشأة المعـارف، )١٩٩٨ (.حسن ، زكي محمـد .٦
 . االسكندریة

،الكـــرة الطـــائرة للمـــستویات العلیا،مطبعـــة )١٩٩٠(یـــدي عبـــد الزهـــرة ،خریبط،ریـــسان مجید،وحم .٧
 .التعلیم العالي ،بغداد

  .، موسوعة الكرة الطائرة الحدیثة، دار الفكر، عمان)١٩٩٦. (خطایبة، اكرم زكي .٨
، اثر استخام ملعب الكـرة الطـائرة المـصغر بجرعـات ) ٢٠٠٠. (الخطیب ، خالد عبد المجید  .٩

لمهــارات االساســیة وتطــویر القــدرات البدنیــة والحركیــة الخاصــة، كلیــة مختلفــة فــي تعلــم بعــض ا
  . التربیة الریاضیة، جامعة الموصل

تـــأثیر اســـتخدام الجمـــل الحركیـــة ). ١٩٩٧(ســـالم ، یاســـر عبـــد العظـــیم ، وصـــالح ابـــراهیم  . ١٠
النوعیـــة علـــى تنمیـــة وتطـــویر ســـرعة االداء الحركـــي بـــالكرة لـــدى ناشـــيء كـــرة القـــدم ، المجلـــة 

   . ٢٩٧ ، حامد حلوان ، ص٢ة للتربیة البدنیة والریاضة ، العدد العلمی
  . ، دار المعارف، مصر٤، علم التدریب الریاضي، ط) ١٩٧٥. (عالوي، محمد حسن . ١١
ــــشباب )١٩٧٨. (عــــویس، مــــسعد . ١٢ ، اللیاقــــة البدنیــــة للنــــشى والــــشباب، المجلــــس القــــومي لل

 . والریاضة، مصر

 ٣مناهج البحـث فـي التربیـة وعلـم النفـي،ط . ) ١٩٨٤(فان دالین،ب ،دیو بولد واخرون،  . ١٣
  .محمد نبیل نوفل واخرون،مكتبة االنجلو المصریة ،القاهرة)ترجمة(،
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  ٩٤

، الكــرة الطــائرة بــین النظریــة والتطبیــق ، )١٩٨٥. (قطــب، ســعد محمــد والــصمیدعي، لــؤي . ١٤
  .مكتبة بسام ، الموصل

لخطــط الجماعیــة واللیاقــة التــدریب وا( ، الكــرة الطــائرة ) ١٩٨٨. (الكاتــب ، عقیــل عبــد اهللا . ١٥
  . ، مطبعة التعلیم العالي، بغداد١، ج)البدنیة

 
   .،علم الحركة ،دار الكتب للطباعة والنشر ،الموصل)١٩٨٩(محجوب،وجیه،  . ١٦

17. Ornish, D. (1983). Stress diet and your heart, Rinehart and Winston, 
N.Y, p. 63.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
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  ٩٥

  ة صالح الدین جامع

  كلیة التربیة الریاضیة

  )١(ملحق

استبیان یوضح كیفیة تحدید اهم القدرات البدنیة والحركیةمن قبل المختصین واهم االختبارات 
  لقیاسها

  اي اضافة اخرى  االختبارات المالئمة للقیاس  الصفات البدنیةوالحركیة

  : القوة-١

  القوة االنفجاریة للرجلین-أ

  مودي من الثباتاختبار القفز الع-
  اختبار القفز العمودي من الحركة-
  اختبار الوثب الطویل-

  القوة النفجاریة للذراعین-ب
كغم )٢(اختبار رمي كرة طبیة زنة -

  من فوق الراس من الوقوف
كغم )٢(اختبار رمي كرة طبیة زنة -

من وضع الجلوس على كرسي من 
  الثبات 

  

  : السرعة-٢

  سرعة االستجابة الحركیة-أ

  السرعة الحركیة-ب

  

  اختبار نیلسون لالستجابة الحركیة -

من البدایة ) م٣٠(اختبار جري -
  الواطئة

  

  :المرونة-٣

  مرونة العمد الفقري-

اختبار مرونة العمود الفقري امام -
  الحائط والتقوس للخلف

اختبار االنبطاح على االرض وثني -
  الجذع للخلف

  

 الجري ٩-٣- ٦- ٣- ٩اختبار-  الرشاقة-٤
  لمكوكي متعدد الجهات         ا

  مرات٨×م ٤,٥اختبار جري متعدد الجهات
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  ٩٦

  جامعة صالح الدین 

  كلیة التربیة الریاضیة

  )٢(ملحق

  استبیان یوضح كیفیة تحدید اهم االختبارات المهاریة من قبل المختصین 

  اي اضافة اخرى  االختبارات المالئمة للقیاس  المهارة 

اختبار تكرار التمریر من االعلى على -  التمریر-١
  ثا)٣٠(الحائط خالل 

اختبار القدرة على التمریرمن االعلى -
  باالصابع البعد مسافة

  

 استقبال - ٢
  االرسال

اختبار دقة استقبال االرسال نحو -
  المناطق المحددة

اختبار دقة استقبال االرسال داخل -
 ١٣٠(الحلقة التي ترتفع عن االرض 

  م١وبقطر )سم

  

اختباردقة مهارة االرسال المواجه من -  االرسال- ٣ 
االعلى نحو منطقتین محددتین للملعب 

  المجاور

اختباردقة مهارة االرسال المواجه من -
االعلى نحو المناطق المحددة 

  مناطق )٥(ب

  

  

اختبار دقة الضرب الساحق المستقیم -  الضرب الساحق - ٤ 
  لمنافسفي المثلث الداخلي من ملعب ا

  

  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

  ٩٧

   جامعة صالح الدین 

  كلیة التربیة الریاضیة

  ) ٣(ملحق 

  ) بدنیة –مهاریة ( الجمل الحركیة المتنوعة  استبیان اراء الخبراءوالمختصین حول 

 اداء –) م١٥( مـسك الكـرة واالنطــالق باقـصى سـرعة لمــسافة –)  تكــرار٥(االعـداد مـن القفــز مـع الحـائط  .١
  ).  تكرار٥( االستقبال مع الزمیل مهارة

 –)  تكـرار٥( من وضع االستناد االمامي ثني ومد الـذراعین –)  تكرار٥(اداء االرسال المواجه من االعلى  .٢
  ).  تكرار٥(اداء الضرب الساحق 

 اداء –)  تكــرار٥( اداء االرســال الــساحق –)  تكــرار٥(القفــز فــي المكــان مــع ســحب الفخــذین الــى الــصدر  .٣
  .مامیة ثم دحرجة خلفیةدحرجة ا

 ١٠( الجـري المتعـرج بـین الـشواخص –)  تكـرار٥(الدفاع عن الكرات المرمیة من قبل المدرب مع الدحرجة الجانبیة  . ٤
  ).  تكرار٥( اداء مهارة التمریر من االعلى مع الزمیل –) شواخص

 أداء مهـارة االعـداد -) موانـع٥( القفـز مـن فـوق الموانـع  –)  تكرار٥(استقبال االرسال من وسط الملعب  .٥
  ).  تكرار٥(للخلف مع زمیلین 

 اداء مهـارة –)  تكـرار٥( اسـتلقاء ثنـي ومـد الجـذع -) تكـرار٥(اداء الضرب الـساحق مـن الملعـب الخلفـي  .٦
  ).  تكرار٥(التمریر بالذراعین من االعلى مع المشي 

 ٥(یـر مـن األعلـى مـع الزمیـل  جلوس طویل مع اداء مهارة التمر –)  ثانیة١٥(االستلقاء مع رفع الرجلین  .٧
  ). تكرار٥( االنبطاح مع ثني الجذع للخلف –) تكرار

 اداء -) تكــرار٥(بالیــد الــضاربة )  كغــم١( رمــي كــرة طبیــة زنــة –اداء الــضرب الــساحق بانواعــه المختلفــة  .٨
  .مهارة التمریر من االسفل مع المشي على طول الملعب 

 - االنطـالق باقـصى سـرعة بقـدم واحـدة حتـى وسـط الملعـب– ) تكـرار٥(اداء االرسال المواجه من االعلى  .٩
  .اداء االعداد الطویل مع الزمیل على طول الشبكة

 ٥( القفــز علــى صــندوق خــشبي ثــم النــزول منــه - ) تكــرار٥(الــدفاع عــن االرســال الموجــه مــن قبــل المــدرب  . ١٠
  ).  تكرار٥( اداء مهارة االعداد من القفز على الشبكة مع الزمیل - )تكرار

 اداء -) تكـرار٥(ء مهارة التمریر من فوق الرأس لالعلى مع التصفیق خلف الظهر بعد كل محاولة ادا .١١
  ).  تكرار٥( الضرب الساحق من المنطقة الخلفیة –)  تكرار٥(نصف دبني مع حمل كرة طبیة 

ل علـى  اداء مهـارة االعـداد بـالقفز مـع الزمیـ–)  تكـرار٥(الجري بین الشواخص المتعرجـة ذهابـًا وایابـًا  .١٢
 . القفز فوق المقعد السویدي تارة للیمین وتارة للیسار–)  تكرار٥(الشبكة 
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  ٩٨

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

   جامعة صالح الدین 

  كلیة التربیة الریاضیة

  )٤(ملحق 
  توزیع الجمل الحركیة على وحدات البرنامج التدریبي  استبیان اراء المختصین حول كیفیة 

الوحـــد  االسبوع  التقسیم  المحتوى  الوحدة  االسبوع
  ة

  التقیسم  المحتوى

  د) ٢٠(  االحماء  د) ٢٠(  االحماء 
  االول    د٦٥) ٣- ٢-١(  الجمل الحركیة   د٦٥) ٣- ٢-١(  الجمل الحركیة 

  د ) ٥(  الختام

الخامس
  ة

  د ) ٥(  الختام
  د) ٢٠(  االحماء  د) ٢٠(  االحماء
   د٦٥) ٦- ٥-٤(  الجمل الحركیة   د٦٥) ٦- ٥-٤(  ركیة الجمل الح

  االول 

  الثانیة 
  د ) ٥(  الختام 

  الثالث
السادس

  ة
  د) ٥(  الختام

  د) ٢٠(  االحماء  د) ٢٠(  االحماء 
   د٦٥) ٩- ٨-٧(  الجمل الحركیة   د٦٥) ٩- ٨-٧(  الجمل الحركیة 

  الثالثة

  د) ٥(  الختام
  السابعة

  د) ٥(  الختام
  د) ٢٠(  االحماء  د) ٢٠(  االحماء

   د٦٥) ١٢-١١-١٠(  الجمل الحركیة   د ٦٥) ١٢-١١-١٠(  الجمل الحركیة 

  الثاني
  الرابعة 

  د  ) ٥(  الختام 

  الرابع

  الثامنة
  د) ٥(  الختام
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