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شكر وتقدير
الحمد هلل رب العالمٌن و الصالة و السالم على الخاتم األمٌن سٌدنا محمد و على ال بٌته الطٌبٌن
الطاهرٌن  .وعلى أصحابه الغر المحجلٌن .
أتقدم بجزٌل الشكر و االمتنان الى األستاذ المشرف على بحثً أ  .م  .د  :فراس حسن عبد
الحسٌن لجهوده العلمٌة و توجٌهاته السدٌدة كما اتقدم بالشكر و االمتنان الى كل من وقف الى جانبً
و مد ٌد العون النجاز هذا العمل .
وال أنسى أن أتقدم بوافر الشكر و عظٌم التقدٌر الى أساتذتً طٌلة سنوات الدراسة كما وأتقدم
بالتقدٌر و االمتنان الى األساتذة األفاضل رئٌس وأعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة الباحث
وعلى توجٌهاتهم القٌمة  ,وأتقدم بشكري الى زمالء الدراسة (حٌدر  ,علً  ,فٌصل  ,ضٌاء  ,حسٌن
 ,جاسم  ,عصام  ,عالء  ,مصطفى  ,هشام )  .والى كل أصدقائً الذٌن ساروا معً ولو بخطوة
واحدة مساعدة منهم إلتمام دراستً فلهم منً جل تقدٌري واحترامً و محبتً  ,وٌقتضً منً
الواجب و العرفان أن اشكر أفراد عائلتً لوقوفهم الى جانبً طٌلة اٌام الدراسة و لمساندتهم الفعلٌة
وتوفٌر كل اإلمكانٌات المادٌة و المعنوٌة  .داعٌا ً الباري عز وجل مخلصا ً ان ٌوفقنً لما فٌه الخٌر و
الحمد هلل رب العالمٌن .

الباحث
حيدر صالح ضاجر
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مستخلص
انمٕج انًًٛضج تانغشػح نهزساػ ٔ ٍٛػاللتٓا تذلح االسعال انغاحك ٔ انًتًٕج نذٖ الػث ٙانكشج
انطائشج
تتجلى أهمٌة البحث فً دراسة القوة الممٌزة بالسرعة و عالقتها بدقة االرسال الساحق و
المتموج ومعرفة مستوى القوة الممٌزة بالسرعة للذراعٌن و مستوى دقة االرسال لدى عٌنة
البحث لما لها من أهمٌة فً التأثٌر على الفرٌق المنافس لٌس هذا فحسب بل إن دقة التصوٌب
لدى الالعبٌن إلى ساحة الخصم هً من الضرورٌات المهمة التً البد من االهتمام بها لما فٌها من
دور فً رجحان كفة النتٌجة لصالح الفرٌق .
وقد هدف البحث إلى :
-4التعرف على مستوى اداء االرسال بنوعٌه الساحق و المتموج لدى عٌنة البحث .
 -7التعرف على تاثٌر مستوى القوة الممٌزة بالسرعة للذراعٌن على اداء االرسال الساحق و
المتموج لدى عٌنة البحث .
أما فرضٌة البحث فكانت :
 -4هناك فروق فً األداء بٌن دقة مهارة االرسال الساحق و المتموج فً مناطق فً الكرة الطائرة
 -7وجود عالقة ذات داللة إحصائٌة بٌن قٌم نتائج اختبار دقة االرسال الساحق و المتموج وقٌم
نتائج اختبار القوة الممٌزة بالسرعة للذراعٌن لدى عٌنة البحث .
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفً على عٌنة من فرٌق كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة –
جامعة القادسٌة إذ كان عدد افراد العٌنة ( )3العبٌن من اصل ( )41العب وبنسبة مئوٌة
مقدارها %01من المجتمع االصلً .
وقد استخدم الباحث اختبار القوة الممٌزةبالسرعة للذراعٌن و اختبار دقة االرسال وقد قام الباحث
باجراء تجربة استطالعٌة بتارٌخ  7143\ 7\71على عٌنة عددها ( )1العبٌن من طالب كلٌة

التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة و كان الهدف من هذه التجربة معرفة مدى استٌعاب افراد العٌنة
لمفردات االختبار و معرفة مدى صالحٌة األدوات المستخدمة و تجاوز االخطاء و المعوقات التً
ترافق التجربة .
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وقد قام الباحث باجراء التجربة الرئٌسٌة بتارٌخ  7143 \ 7\ 73على قاعة كلٌة التربٌة البدنٌة
وعلوم الرٌاضة-جامعة القادسٌة على عٌنة من فرٌق كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة و البالغ
عددهم ( )3العبٌن من اصل ( )41العب وتم التوصل إلى مجموعة من االستنتاجات اهمها :
 -4ظهور مستوٌات متباٌنة بٌن افراد عٌنة البحث فً مستوى اداء دقة االرسال الساحق و
المتموج .
 -7تباٌن قدرات الالعبٌن فً اداء اختٌار القوة الممٌزة بالسرعة للذراعٌن .
 -7ظهور عالقة ارتباط معنوٌة بٌن اختبار القوة الممٌزة بالسرعة للذراعٌن و دقة االرسال
الساحق و المتموج .
أما أهم التوصٌات :
 -4التأكٌد على اداء االرسال المتموج من القفز تبعاً للمراحل التً ٌمر بها بكل مرحلة .
 -7العمل على تدرٌب الالعبٌن على الفرق بٌن هذٌن االرسالٌن و التأكٌد على زاوٌة طٌران
الالعب فً كال االرسالٌن الختالفهما تبعاً الختالف نقطة ضرب الكرة .
 -7التأكٌد على إجراء اختبارات ٌشكل دوري على مهارة دقة االرسال وعنصر القوة الممٌزة
بالسرعة للوقوف و بشكل آنً على مستوى الالعبٌن.
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التعرٌف بالبحث
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المقدمة وأهمٌة البحث :

٠شٙذ اٌؼبٌُ اٌّزمذَ رطٛساً وج١شاً ف ٟاالٔغبص اٌش٠بػٔ ٟز١غخ اٌغٙذ اٌّزٛاطً ِٓ لجً اٌؼٍّبء  .إر ٌُ
رؼذ ِّبسعخ إٌشبؽ اٌش٠بػٌ ٟغشع اٌزش٠ٚؼ فمؾ ٚثشىً ػشٛائ ٟثً أطجؾذ رٍه اٌّّبسعخ ِجٕ١خ
ػٍ ٝأعظ ػٍّ١خ رٛفش٘ب ػٍ َٛػذ٠ذح ثزٌه أطجؼ ػٍُ اٌزذس٠ت اٌش٠بػِ ٟغبي ٚاعغ ٚاعزطبع إْ
()1
٠غزف١ذ ِٓ رغشثخ اٌؼٍ َٛاألخشِ ٜضً (ػٍُ اٌف١ض٠بء ٚاٌفغٍغخ ٚاٌزشش٠ؼ ٚاٌى١ّ١بء ٚغ١ش٘ب ).
ِٓ اعً االسرمبء ثّغز ٜٛاالٔغبص اٌش٠بػٚ . ٟلطؼذ اٌؼٍّ١خ اٌزذس٠غ١خ أشٛاؽ ؽٍ٠ٛخ ِغزف١ذح ِٓ
اٌؼٍّ١خ اٌؼٍّ١خ اٌغش٠ؼخ اٌز٠ ٟؼ١شٙب اٌؼبٌُ اٌٌٚ َٛ١ؼجخ اٌىشح اٌطبئشح ِٓ األٌؼبة اٌز ٟرزّ١ض ثزؼذد
ِٙبسارٙب األعبع١خ اٌٙغ١ِٛخ ٚاٌذفبػ١خ ٘ٚزٖ اٌّٙبساد رزخز ِٓ اٌزشاثؾ ٚاٌزغٍغً غبٌج١خ ٌٙب .
ٌٙٚزا اٌزشاثؾ أّ٘١خ ف ٟاٌزأو١ذ ػٍ ٝاخز اغٍت اٌّٙبساد ٌٕغت ِزىبفئخ ِٓ اٌزذس٠ت ٚاإلسعبي اؽذ
اٌّٙبساد اٌٙغ١ِٛخ اٌّّٙخ اٌزّ٠ ٟىٓ ِٓ خالٌٙب اٌزأص١ش ف ٟاعزمجبي اٌفش٠ك إٌّبفظ وزاٌه ِٓ شبٔٗ
أْ ٠خٍخً اٌزىٕ١ه اٌٙغٌٍ ِٟٛفش٠ك اٌّغزمجً أ٠ ٚؾمك ٔمطخ ِجبششح  .العّ١ب اإلسعبي اٌغبؽك اٌزٞ
ُ٠ؼذ اإلسعبي األوضش اعزخذاِب ً ف ٟاغٍت اٌّجبس٠بد ٚرٌه ٌزبص١شح اٌفؼبي ف ٟاعزمجبي اٌفش٠ك إٌّبفظ
فظالً ػٓ ظٛٙس ٔٛع عذ٠ذ ِٓ االس عبالد اٌز ٞثشص ف ٟاال ٗٔٚاألخ١شح أ٠ ٚشبثٗ ِغ اإلسعبي اٌغبؽك
 ٛ٘ٚاإلسعبي اٌّزّٛط ٌٚ .ذِ ٜشب٘ذح اٌجبؽش ٌزذس٠جبد فش٠ك وٍ١خ اٌزشث١خ اٌجذٔ١خ ٚػٍ َٛاٌش٠بػخ
الؽع ٚعٛد ثؼغ اٌؼؼف ف ٟأداء ٘زا اإلسعبي ٌزا عٍؾ اٌجبؽش اٌؼٛء ػٍ٘ ٝزٖ اٌظفبد اٌجذٔ١خ
اٌّّٙخ ِ ,ؾبٚالً إ٠غبد اٌؼاللخ ث ٓ١اٌمٛح اٌّّ١ضح ثبٌغشػخ ٚاإلسعبٌألٔٗ لذ ٠ى ْٛعججب ً ِٓ أعجبة
اٌؼؼف ف ٟأداء ٘زٖ اٌّٙبساد .

___________________________
 -1ػمٛم ػثذ هللا انكاتة ٔػايش خاتش انغؼذ٘  :انتكُٛك ٔ انتكتٛك انفشد٘ انحذٚث  ,تغذاد ,
يطثؼح انتؼهٛى انؼان ,2002 , ٙص . 23
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مشكلة البحث :

أطجؾذ ٌؼجخ اٌىشح اٌطبئشح ِؾؾ أٔظبس ِال ٓ١٠اٌّؼغج ٓ١ثغجت اٌزطٛس اٌؾبطً ػٍ ٝاألداء
اٌفٌٕٙ ٟزٖ اٌٍؼجخ  .ؽ١ش ؽؼذ ِٙبسارٙب اٌٙغ١ِٛخ رطٛساد وج١شح ٚعش٠ؼخ ٚخظٛطب ً اإلسعبي ؽ١ش
ٚطٍذ عشػخ اإلسعبي اٌغبؽك ػٍ ٝاٌظؼ١ذ اٌذ151 ٌٟٚوُ/عبػخ ِّب ٠ض٠ذ طؼٛثخ دفبع اإلسعبي .
 ِٓٚخالي اٌّشب٘ذح ٌالػج ٟفش٠ك وٍ١خ اٌزشث١خ اٌجذٔ١خ ٚػٍ َٛاٌش٠بػخـ عبِؼخ اٌمبدع١خ ـ ٌٍىشح
اٌطبئشح الؽظذ أْ ػذد اٌالػج ٓ١لٍ ً١عذاً ِٓ اٌز ٌُٙ ٓ٠اٌمذسح ػٍ ٝأداء ِٙبسح اإلسعبي ( اٌغبؽك ٚ
اٌّزّٛط ) ثبٌّغز ٜٛاٌغ١ذ اٌّطٍٛة أ ٚاخز ٔمطخ ِجبششح ثبإلسعبي أ ٚػٍ ٝاأللً أػبلخ اٌفش٠ك
إٌّبفظ ٘ٚ .زا إٌمض اٌؾبطً ٔز١غخ ٌؼذَ أػطبء اٌزّبس ٓ٠ف ٟاٌٛؽذاد اٌزذس٠ج١خ خبطخ ثّٙبسح
اإلسعبي ٚوزٌه االٔخفبع اٌىج١ش فِ ٟغز ٜٛاٌٍ١بلخ اٌجذٔ١خ ٚخظٛطب ً ػٕظش اٌمٛح اٌّّ١ضح ثبٌغشػخ
اٌؼؼالد اٌزساػ ٓ١ؽ١ش أٔٙب رشىً دٚساً سئ١غ١ب ً فٔ ٟغبػ اإلسعبي اٌغبؽك ٚاٌّزّٛط ١ٌ .ظ ٘زا
فؾغت ثً اْ دلخ اٌزظ٠ٛت ٌالػت اٌ ٝعبؽخ اٌخظُ ٘ ِٓ ٟاٌؼشٚس٠بد اٌّّٙخ اٌز ٟال ثذ ِٓ
اال٘زّبَ ثٙب ٌّب فٙ١ب ِٓ دٚس ف ٟسعؾبْ وفخ إٌز١غخ ٌظبٌؼ اٌفش٠ك .

 3-1أهداف البحث
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 -1اٌزؼشف ػٍِ ٝغز ٜٛأداء اإلسعبي ثٕٛػ ٗ١اٌغبؽك ٚاٌّزّٛط ٌذ ٜػٕ١خ اٌجؾش .
 -2اٌزؼشف ػٍ ٝرأص١ش ِغز ٜٛاٌمٛح اٌّّ١ضح ثبٌغشػخ ٌٍزساػ ٓ١ػٍ ٝأداء اإلسعبي اٌغبؽك ٚاٌّزّٛط
ٌذ ٜػٕ١خ اٌجؾش .

 4-1فروض البحث
ٕ٘ -1بٌه فشٚق ف ٟاألداء ث ٓ١دلخ ِٙبسح اإلسعبي اٌغبؽك ٚاٌّزّٛط فِٕ ٟبؽك ف ٟاٌىشح اٌطبئشح
ٌؼٕ١خ اٌجؾش .
ٚ -2عٛد ػاللخ راد دالٌخ إؽظبئ١خ ث ٓ١لٔ ُ١زبئظ اخزجبس دلخاإلسعبي اٌغبؽك ٚلٔ ُ١زبئظ اخزجبس اٌمٛح
اٌّّ١ضح ثبٌغشػخ ٌٍزساػٌ ٓ١ذ ٜػٕ١خ اٌجؾش .
ٚ -3عٛد ػاللخ راد إؽظبئ١خ ث ٓ١لٔ ُ١زبئظ اخزجبس دلخ اإلسعبي اٌّزّٛط ٚل ُ١اخزجبس اٌمٛح اٌّّ١ضح
ثبٌغشػخ ٌٍزساػٌ ٓ١ذ ٜػٕ١خ اٌجؾش .

 -5-1جماالت البحث
 -1-5-1اجملال البشري
الػجٛا فش٠ك وٍ١خ اٌزشث١خ اٌجذٔ١خ ٚػٍ َٛاٌش٠بػخ – عبِؼخ اٌمبدع١خ -ثىشح اٌطبئشح ٌٍؼبَ اٌذساعٟ
( )2112-2116اٌجبٌغ ػذدُ٘ (. )2

 -2-5-1اجملال املكاني
لبػخ وٍ١خ اٌزشثخ اٌش٠بػ١خ اٌّغٍمخ – عبِؼخ اٌمبدع١خ .

 -3-15اجملال ألزماني
اٌفزشح ِٓ (ٌٚ ) َ2112/2/24غب٠خ ()َ2112/3/15

الباب الثاني
 -7الدراسات النظرٌة و الدراسات المتشابهة
 -4-7الدراسات النظرٌة
 -4-4-7المهارات األساسٌة و أهمٌتها فً الكرة الطائرة
 -7-4-7مهارة اإلرسال
أنواع اإلرسال
اإلرسال الساحق
اإلرسال المتوج
 -7-4-7لقوة
أنواعها
 -1-4-7القوة الممٌزة بالسرعة
 -0-4-7دقة التصوٌب

انثاب انثاَٙ

14

 -2انذساعاخ انُظشٚح ٔانذساعاخ انًشاتٓح
 1-2انذساعاخ انُظشٚح
 1-1-2انًٓاساخ األعاعٛح ف ٙانكشج انطائشج ٔأًْٛتٓا
أْ ٌىً فؼبٌ١خ س٠بػ١خ ِٙبسارٙب األعبع١خ اٌخبطخ ِٕٙب ٚاٌز ٟرخزٍف ػٓ اٌفؼبٌ١خ األخشٚ ٜوزٌه
داخً اٌفؼبٌ١خ اٌٛاؽذح اخزالفب ً ثِٙ ٓ١بسح ٚأخشٌ ٜزا ال ّ٠ىٓ أػطبء رؼش٠ف ِؾذد ٌٍّٙبسح ؽ١ش ٠زوش
(ِؾّذ ؽغٓ ػال )ٞٚأٗ ِٓ اٌظؼت رؾذ٠ذ رؼش٠ف ِطٍك ٌٍّٙبسح ٚرٌه ٌىٙٔٛب رش١ش إٌِ ٝغز٠ٛبد
ٔغج١خ ف ٟاألداء أ ٞأْ اٌّٙبسح اٌخبطخ رش١ش إٌٚ ٝعٛد اٌذسعخ إٌّغٛثخ اٌِ ٝغز٠ٛبد اٌفشد
ٚاٌغّبػخ (ٌٍّٙٚ . )1بسح ِغز٠ٛبد ٘ٚزٖ اٌّغز٠ٛبد غ١ش صبثزخ  ٟ٘ٚرمذَ ِغزّش ٚرزٛلف دسعخ
()1
اٌّٙبسح ِٚغزٛا٘ب ػٍ ٝػذح ػٕبطش أّ٘ٙب -:
ِ -1غز ٜٛاٌمذساد اٌخبطخ ثبٌّٙبسح ِ .ضً اٌمذساد إٌفغ١خ ٚاٌجذٔ١خ ٚاٌّؼشف١خ .
 -2االعزؼذاد اٌمطشٌٍ ٞفشد .
 -3اٌٛلذ اٌىبفٌٍ ٟزذس٠ت ٚاالوزغبة ٚاٌزمذَ ثبٌّٙبسح ٠ٚؼشف ٚعِ ٗ١ؾغٛة اٌّٙبسح ثأٔٙب ٚطفخ
اٌؾشوخ إرا ِب رىشسد ثّغبس ٚاؽذ ٚارغبٖ ِؼٌٙٚ ٓ١ب ثذا٠خ ٌٙٚب ٔٙب٠خ (ٔٚ .)2ز١غخ اٌزطٛس اٌىج١ش فٟ
ٌؼجخ وشح اٌطبئشح ػّذد اٌذٚي اٌّزمذِخ ٌمٕبػزٙب أْ ٘زٖ األعبٌ١ت اٌّٙبس٠خ ال رمً أّ٘١خ ػٍ ٝاٌٍ١بلخ
اٌجذٔ١خ ٚاٌز٠ ٟغت أْ رزمٓ ثذسعخ ػبٌ١خ ٌى ٟرغ ًٙػٍ ٝاٌالػت ٚاٌفش٠ك ِؼشفخ اٌغٛأت اٌخطط١خ
عٛاء وبٔذ ٘غ١ِٛخ أ ٚدفبػ١خ ٘ٚزا اٌزطٛس اٌّٙبس ٞعبء ػٓ ؽش٠ك اعزخذاَ اٌطشق اٌؼٍّ١خ اٌؾذ٠ضخ
ف ٟاٌم١بط ٚرؾٍ ً١األخطبء اٌفٕ١خ اٌز ٟرؾذس ٌالػج ٓ١خالي فزشاد اٌزذس٠ت ؽ١ش رُ اعزؾذاس
األعٙضح اٌؾذ٠ضخ ف ٟاٌزطٛس وزٌه عٙبص اٌىِٛجٛ١رش اٌز ٞأطجؼ ٌٗ أّ٘١خ وج١شح ف ٟػٍّ١خ رؾٍ ً١األداح
اٌّٙبسح ٌالػجٓ١

_________________________________________________
 -1يحًذ حغٍ ػالٔ٘ ٔيحًذ َصش انذ : ٍٚاالختثاساخ انًٓاسٚح ٔانُفغٛح ف ٙانًدال انشٚاض , ٙانماْشج  ,داس انفكش نهطثاػح
ٔانُشش  , 1891,ص20
ٔ_2خ ّٛيحدٕب  :انتؼهٛى ٔخذٔنّ انتذسٚة  ,يكتة انؼادل نهخذياخ انطثاػٛح  ,تغذاد  , 2000 ,ص128

 2-1-2يٓاسج اإلسعال
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٠ؼشف اإلسعبي ثأٔٗ (ِؾبٌٚخ ٚػغ اٌىشح ف ٟؽبٌخ اٌٍؼت)  ٛ٘ٚأ٠ؼب ً األداء أ ٚاٌزظشف اٌز٠ ٞجذأ ثٗ
اٌٍؼت فٌ ٟؼجخ وشح اٌطبئشح (٠ٚ . )1زوش ػبِش عبثش اٌغؼذ ٞفشطخ اٌفش٠ك األٌ ٌٝٚزغغٔ ً١مطخ إر أْ
ػشثخ اإلسعبي اٌّٛعخ إٌِ ٝىبْ ِٕبعت ّ٠ىٓ أْ رؤد ٞاعزمجبي اخطأ ِٓ لجً اٌفش٠ك اٌّغزمجً
ٚثبٌزبٌ٠ ٟؤد ٞػٓ دفبع ػٓ ٘غ َٛع٠ , ًٙؤد( ٜاإلسعبي ِٓ لجً الػت اٌظف اٌخٍف ٟاألّٓ٠
اٌّزٛاعذ فِٕ ٟطمخ اإلسعبي ِٓ لجً ِشوض ٚاؽذ أ ِٓٚلجً اٌزساع) (ٚ .)2ثؼذ إسعبي اؽذ اٌّٙبساد
اٌٙغ١ِٛخ اٌّّٙخ ف ٟوشح اٌطبئشح راد اٌزأص١ش اٌفؼبي ف ٟدفبع إٌفظ  ,وّب ٚاْ أداء اٌالػت فٟ
اإلسعبي ٚاؽذ ِٓ أُ٘ ػشثبد اٌٙغ َٛاٌّجبشش اٌز٠ ٟغزؼٍّٙب اٌالػج ْٛخالي اٌّجبس٠بد خظٛطب ً
ثؼذ اعزخذاَ االسعبالد راد ٔٛع فؼبي فظالً ػٓ اٌزؼذ٠الد اٌخبطخ ٠فزؼ اإلسعبي اٌز ٟأػطذ فؼبٌ١خ
وج١شٖ ٌٙزٖ اٌّٙبسح (. )3
٠ٚزوش خبٌذ ػجذ ِغ١ذ ِٕغ ِٕطمخ اإلسعبي أِبَ الػت اإلسعبي ِّب صاد ِٓ رأص١ش اإلسعبي ثبخز١بس
اٌزغ١شاد إٌّبعجخ ٚف ٟاٌٍؾظخ إٌّبعجخ ٚاٌّىبْ إٌّبعت عٛف ٠ؾظً ػٍٔ ٝمبؽ وض١شح ٌفش٠مٗ أْ
ِٓ أ٘ذاف ػشثخ اإلسعبي اعزّشاس ٔمبؽ اٌؼؼف ٌٍفش٠ك إٌّبفظ ِٕٙٚب ٔمبؽ اٌؼؼف اٌفشد٠خ
ٌالػج ٟاٌفش٠ك إٌّبفظ فظال ػٓ ِٕبؽك اٌّىشٛفخ ٚاٌزغ١شاد اٌز ٟرؾظً ػٕذُ٘ ٚأوضش ؽش٠مخ
ٌٍٙغ َٛإٌّبفظ ِٓ خالي رٛع ٗ١اإلسعبي إٌ ٝاٌالػت اٌّؼذ أِٚىبْ رؾشوٗ ٘ٚزا ٠مًٍ ِٓ فشطٗ
رطج١ك اٌخطخ اٌّٛػٛػخ (. )4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1حغٍ انحٛاس٘ ٔآخشٌٔ  :فٌُٕ انطائشج  ,داس األٔل نهُشش  , 1897,ص. 28
 -2ػايش خاتش انغؼذ٘  :دساعح يماسَّ ف ٙانًتغٛشاخ انثٕٛيٛكاَٛكٛح نإلسعال انًتًٕج ٔانغاحك تكشج انطائشج  ,أطشٔحح دكتٕساِ
 ,خايؼح تغذاد  ,1889 ,ص. 9
 -3ػمٛم ػثذ هللا انكاتة  ,ػايش انغؼذ٘  :يصذس عثك ركشِ  , 2002,ص. 32
 -4خانذ ػثذ يدٛذ  :تشكٛض االَتثاِ لثم أداء اإلسعال تكشج انطائشج  ,سعانح ياخغتٛش ,كهٛح انشٚاضح خايؼح انًٕصم ,1898,
ص44
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ـــ إَٔاع االسعاالخ تكشج انطائشج
ٕ٘بن أٔٛاع ػذح ِٓ االسعبالد  ٟ٘ٚوّب ٠أر-: )1( ٟ
 -1اإلسعال انًٕاخح يٍ األعفم .
 -2اإلسعال انًٕاخح ف ٙاألػهٗ .
 -3اإلسعال انخطاف. ٙ
 -4اإلسعال انًتًٕج .
أ -اإلسعبي اٌّزّٛط األِبِ ِٓ ٟاألػٍ. ٝ
ة -اإلسعبي اٌّزّٛط اٌّذٚس .
ط -اإلسعبي اٌّزّٛط اٌغٛؽ. ٟ
 -5اإلسعال انهٕنث ٙيٍ األػهٗ .
 -6اإلسعال انهٕنث ٙانداَث. ٙ
 -7اإلسعال انؼان( ٙانشٔع. )ٙ
 -9اإلسعال انغاحك .
ٚظٙش ف ٟاال ٗٔٚاألخ١شح ٔٛع آخش ِٓ االسعبالد ٛ٘ٚ
 -8اإلسعال انًتًٕج يٍ انمفض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1ػايش خاتش انغؼذ٘  :يصذس عثك ركشِ  ,1889,ص. 11
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ـــ اإلسعال انغاحك
ّ٠ىٓ رمغِ ُ١شاؽً األداء اٌفٌّٕٙ ٟبسح اإلسعبي اٌغبؽك إٌ ٝعزخ ِشاؽً ِ١ىبٔ١ى١خ ٚوّب ٍٟ٠
اٌّشؽٍخ األ: ٌٝٚ
اٌّشؽٍخ اٌضبٔ١خ :
اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ :
اٌّشؽخ اٌشاثؼخ :
اٌّشؽٍخ اٌخبِغخ :
اٌّشؽخ اٌغبدعخ :

()1

سِ ٟاٌىشح
اٌخطٛاد اٌزمش٠ج١خ
االسرمبء
اٌط١شاْ
اٌزالِظ ِغ اٌىشح
اٌٙجٛؽ

٠مف الػت اإلسعبي ِٛاعٙب ً اٌشجىخ خٍف خؾ إٌٙب٠خ ثّغبفخ (ِ5-4-3زش) اػزّبداً ػٍ ٝؽٛي
اٌّشعً ٚػٍ ٝأداء خطٛارٗ اٌزمش٠ج١خ إر ٠م َٛثّغه اٌىشح ث١ذٖ صُ ٠شِ ٟاٌىشح إٌ ٝاألِبَ األػٍٔ ٝؾٛ
خؾ إٌٙب٠خ اٌٍّؼت  ,صُ ٠م َٛثأداء اٌخطٛاد اٌزمش٠ج١خ ؽ١ش رؼذ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ِٓ أُ٘ اٌّشاؽً ٌىٙٔٛب
ِغؤ ٌٗٚثظٛسح ِجبششح ػٍ ٝر١ٌٛذ اٌغشػخ األفم١خ اٌزّ٠ ٟىٓ رؾٍٙ٠ٛب إٌ ٝعشػخ ػّٛد٠خ أصٕبء
إٌٛٙع ٚ ,وّب أْ خطٛاد اٌشوؼخ اٌزمش٠ج١خ رض٠ذ ِٓ اسرفبع اٌمفضح ِٓ (21-12عُ) ف ٟاٌٛٙاء ()1
صُ رٍ٘ ٟزٖ اٌّشؽٍخ ػذد اٌخطٛاد اٌزمش٠ج ١خ ٚرأر ٟثؼذ٘ب ِشؽٍخ اٌٛصت اٌز ٟرى ْٛػجبسح ػٓ ؽشوخ
أفغبس٠خ ٚرى ْٛلفضح ؽٍ٠ٛخ ٚاؽئخ رغزغشق ( )1225ف ٟاٌضبٔ١خ ٠ٚزفبٚد ؽٛي اٌٛصجخ ِٓ (- 1221
ِ 2241زش) ( )1اػزّبداً ػٍ ٝعشػخ اٌؼذٚ ٚلٛح اٌشعٍ , ٓ١أ ٞوٍّب وبٔذ عشػخ اٌؼذ ٚوج١شح وٍّب وبٔذ
أؽٛي  ,وّب أْ ِشوض صمً اٌغغُ ٠شرفغ لٍ١الً  .وّب ٚرأرِ ٟشؽٍخ االسرمبء ٚثؼذ٘ب اٌط١شاْ صُ اٌزالِظ
ِغ اٌىشح ٚأخ١شاً ِشؽٍخ اٌٙجٛؽ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1ػمٛم ػثذ هللا انكاتة ٔػايش خاتش انغؼذ٘  ,يصذس عثك ركشِ  ,2002,ص.54,53
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ـــ اإلسعال انًتًٕج
ّ٠ش ٘زا إٌٛع ِٓ اإلسعبي ثّشاؽً ِشبث ٗٙرمش٠جب ً ٌّشاؽً اإلسعبي اٌغبؽك ِٓ ٔبؽ١خ اٌشىً
اٌخبسعِ ٟغ ٚعٛد اخزالف ف ٟثؼغ اٌّشاؽً رزطٍت خجشٖ فِ ٟغبي اٌٍؼجخ و ٟرزّىٓ ِٓ رؾذ٠ذ٘ب ,
()1
ّ٠ٚىٓ رمغِ ُ١شاؽً األداء اٌؾشوٌّٙ ٟبسح اإلسعبي اٌّزّٛط ِٓ اٌمفض اٌ ٝأسثؼخ ِشاؽً
ا ٌّشؽٍخ األٌٝٚ
اٌّشؽٍخ اٌضبٔ١خ
اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ
اٌّشؽٍخ اٌشاثؼخ

:
:
:
:

اٌخطٛاد اٌزمش٠جخ
سِ ٟاٌىشح ٚاالسرمبء
اٌزالِظ ِغ اٌىشح
اٌٙجٛؽ

ٚرى ْٛاٌخطٛاد اٌزمش٠ج١خ ِشبثٙخ ٌخطٛاد اإلسعبي اٌغبؽك أِب اٌّشؽٍخ اٌضبٔ١خ ٕ٘ٚب ٠جذأ اٌالػت
ثّذ ِفظً اٌغغُ ثأعزخذاَ اٌمٛح اٌمظِّ ٜٛىٕٗ ٌٍذفغ ِّىٓ اٌؾظٛي ػٍٙ١ب ِٓ اعً سفغ اٌغغُ
ٌألػٍٚ ٝأصٕبء ِذ ِفبطً اٌغغُ رم َٛاٌزساع اٌ١غش ٜاٌؾبٍِخ ٌٍىشح إٌ ٝاألِبَ األػٍ ٝف ٟؽش٠مٙب ٌشفغ
اٌىشح ٌألػٍٚ ٝف٘ ٟزٖ االٔضٕبء رى ْٛاٌزساع اٌ ّٕٝ١اٌؼبسثخ فٚ ٟػغ ثغبٔت اٌشأط ١ِٙٚأٖ ألداء
اٌّٙبسح .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1حًٕد خهف عانى ٔٚؼشب ػثذ انثال ٙداٚخ  :انتحهٛم انحشك ٙانُٕػ ٙنًٓاسج اإلسعال انًتًٕج يٍ انمفض تانكشج انطائشج ,
كهٛح انتشتٛح انثذَٛح ٔػهٕو انشٚاضح  ,خايؼح انمادعٛح  ,2002,ص.6

 3-1-2انمٕج
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٠ؼزمذ اٌىض١ش ثأْ ِظطٍؼ اٌمٛح ثّؼٕ ٝاٌمٛح اٌؼؼٍ١خ  ,أ٠ ٚمظذ ثٙب ِمذاس اٌؼؼٍخ أِ ٚغّٛػخ
اٌؼؼالد ِٓ اٌزغٍت ػٍِ ٝمبِٚخ خبسع١خ ٌٚ .مذ ظٙش أْ ٘زا اٌزؼش٠ف ٠ؼجش ػٓ اؽذ اٌزؼبس٠ف
اٌخبطخ ثّظطٍؼ اٌمٛح اٌؼؼٍ١خ ١ٌٚظ اٌمٛح ٌٚ .مذ ػشف اٌف١ض٠بئ ْٛ١اٌمٛح ثأٔٗ ػجبسح ػٓ (( اٌّؤصش
اٌز٠ ٞغ١ش أ٠ ٚؾبٚي أْ ٠غ١ش ف ٟاٌغغُ ِٓ ؽ١ش اٌشىً أ ٚاٌؾشوخ ثبٌّمذاس ٚاالرغبٖ)) ٕ٘ٚ .بن أٔٛاع
ِزؼذدح ٌٍمٛح (اٌّ١ىبٔ١ى١خ ٚاٌىٙشثبئ١خ  ,اٌّغٕبؽ١غ١خ ٚإٌ٠ٚٛخ) ٚ .اْ ِب ّٕٙ٠ب ف٘ ٟزا اٌّغبي ٘ ٟاٌمٛح
اٌّ١ىبٔ١ى١خ ٚ .ثٕبء ػٍ٘ ٝزا فأْ اٌمٛح اٌؼؼٍ١خ رؼزجش عضء ِٓ اٌمٛح اٌّ١ىبٔ١ى١خ ٛٔٚع ِٓ أٔٛاػٙب .
ٌزا رمبط اٌمٛح اٌؼؼٍ١خ ثٛؽذاد اٌٛصْ اٌّؼشٚفخ ثبٌىٍٛ١غشاَ .

ـــ إَٔع ٔأشكال انمٕج :
-1
-2
-3

اٌمٛح اٌمظ ٟ٘ : ٜٛأػٍ ٝلٛح ٕ٠زغٙب اٌغٙبص اٌؼظج ٟاٌؼؼٍ ٟأصٕبء االٔمجبع اإلسادٌّٚ ٞشح
ٚاؽذٖ()1
عشػخ اٌمٛح أ ٚاٌمٛح اٌّّ١ضح ثبٌغشػخ  :أِىبٔ١خ ظٛٙس لٛح الً ِٓ اٌمٛح اٌمظٌٚ ٜٛؼذد ِؼٓ١
ِٓ اٌزىشاساد ِؾىِٛخ ثبٌضِٓ()2
ِطبٌٚخ اٌمٛح  :أِىبٔ١خ اٌّؾبفظخ ػٍ ٝأظٙبس اٌمٛح ألؽٛي فزشح ِّىٕخ د ْٚاٌشؼٛس ثبٌزؼت ()2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1ػثذ ػهَ ٙصٛف  :أصٕل انتذسٚة ,داس انفكش ,انماْشج  ,1875,ص.69
 -2يحًذ حغٍ ػالٔ٘  :ػهى انتذسٚة انشٚاض , ٙداس انًؼاسف تًصش  , 1835,ص.100

 4-1-2انمٕج انًًٛضج تانغشػح :
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ٕ٘بن اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّظطٍؾبد اٌز ٟرش١ش إٌِ ٝف َٛٙاٌظفخ اٌجذٔ١خ اٌزٕ٠ ٞزظ ِٓ اٌشثؾ ث ٓ١اٌمٛح
ٚاٌغشػخ  .اْ اٌمٛح اٌّّ١ضح ٌٍغشػخ ِ٘ ٟشوت ِٓ اٌمٛح اٌؼؼٍ١خ ٚاٌغشػخ ( اٌغشػخ  ,اٌمٛح) اٌزٟ
٠ؾزبعٙب الػت وشح اٌطبئشح ثشىً وج١ش ٚ ,اٌفشد اٌزّ٠ ٞزبص فٙ١ب ثمذسح ػبٌ١خ ٘ ٛاٌزّ٠ ٞزبص ثمٛح
ػؼٍ١خ وج١شح ٚعشػخ وج١شح أ٠ؼب ً ٚدسعخ ػبٌ١خ ِٓ رىبًِ اٌمٛح اٌغشػخ ِؼب ً (. )1
ٌٚمذ ػشفذ اٌمٛح اٌّ١ضح ثبٌغشػخ ِٓ لجً اٌىض١ش ِٓ اٌّؤٌفٚ ٓ١اٌجبؽض( ٓ١ثأٔٙب لبثٍ١خ اٌؼؼالد ٌٍزغٍؾ
ػٍِ ٝمبِٚخ ٚثغشػخ أمجبع ػبٌ١خ)(٠ٚ . )2ؼشفٙب أ٠ؼب ً ػظبَ ػجذ اٌخبٌك  [ 1992اٌّظٙش اٌغش٠غ
ٌٍمٛح اٌؼؼٍ١خ ٚإر ٠ذِظ وً ِٓ اٌغشػخ ٚاٌمٛح ف ٟاٌؾشوخ ] (. )3
 ِٓٚخالي ِب رمذَ ٠ش ٜاٌجبؽش أْ ِٙبسح اإلسعبي اٌغبؽك ٚاٌّزّٛط رزطٍت اٌشثؾ اٌّزىبًِ ث ٓ١وً
ِٓ اٌمٛح اٌؼؼٍ١خ ثغشػخ ٌٍزغٍت ػٍ ٝاٌمظٛس اٌزارٌٍ ٟغغُ ثظٛسح ػبٌ١خ ٚلٛح وج١شح العزضّبس
اٌطبلخ اٌّزىٔٛخ (.)4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1لاعى حغٍ حغ : ٍٛتؼهى لٕاػذ انهٛالح انثذَٛح  ,ط , 1داس انفكش نهطثاػح ٔانُشش  , 1889 ,ص. 15
 -2يفت ٙاتشاْٛى  :انتذسٚة انشٚاض ٙانحذٚث تخطٛظ ٔتطثٛك ٔلٛادِ  ,ط ,1انماْشج  ,1889,ص. 109
 -3ػصاو ػثذ انخانك  :انتذسٚة انشٚاضَ , ٙظشٚاخ ٔتطثٛماخ ,داس انًؼاسف  ,اإلعكُذسٚح ,1884,ص. 107
 -4عًٛش يغهظ انٓاشً : ٙانثإٚيٛكاَٛك انشٚاض ٙط , 2داس انكتة نهطثاػح ٔاَشش  ,انًٕصم  ,1888,ص.821
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 -5-1-2دلح انتصٕٚة
تعد الدقة عامالً هاما ً وأساسٌا فً اغلب الفعالٌات الرٌاضٌة وعلى اختالفأنواعها وٌعرف (singer R
 )0( ). milneبأنها تحدٌد الوضع النهائً لشًء ما فً الهدف فً حٌن ٌعرفها (سعد محسن ) ( )1بانها
الكفاءة باصابة الهدف سواء جزء من الجسم بتوجٌهه نحو الجسم المنافس او نحو ساحته المكشوفة
والدقة أٌضا هً القدرة على توجٌه الحركات األرادٌه التً ٌقوم بها الفرد نحو هدف معٌن وٌذر
(علً حسٌن ) ( )2تعرٌفا ً مشابها ً للدقة هو مقدرة الفرد على السٌطرة على حركاته اإلرادٌة لتوجٌه
شًء ما نحو شًء آخر فً حٌن ٌعرف (عبد الجبار شنٌن)( )3بأنها هً اإلدراك الكامل لفن االداء
والقدرة على توجٌه وتنظٌم اتجاه وشدة وسرعة الحركات المعقدة للعضالت العاملة فً السٌر
الحركً إلصابة الهدف  ( ,ان الدقة صفة حركٌة ألداء مهاري ٌنفذ باي طرف اوجزء من أجزاء
الجسم وإذا ما نفذ األداء بدرجة توافق عالٌة حقق دقة إصابة الهدف او اي موقع محدد .وذلك
استجابة لمثٌر خارجً او داخلً (. )4

_______________________
1- singer R. mile iclaboratoty and field Exerimenti in motor Learning , lllinois, Charles . thoms ,
publisher, 1975 , p . 138
-7
-7
-1

-0

سعد محسن إسماعٌل  :تأثٌر أسالٌب تدرٌبٌة لتنمٌة القوة االنفجارٌة للرجلٌن و الذراعٌن فً دقة تصوٌب البعٌد بالقفز
عالٌا ً فً كرة الٌد  ,اطروحة دكتوراه  ,جامعة بغداد – كلٌة التربٌة  ,4996 ,ص. 109
حلمً حسٌن  :اللٌاقة البدنٌة  ,قطر ,دار المتنبً للنشر و التوزٌع  , 4990 ,ص. 479
عبد الجبار شنٌن  :تحلٌل العالقة بٌن خصائص متنحى القوة – الزمن فً مرحلة النهوض وبعض المتغٌرات
البٌومٌكانٌكٌة فً دقة التصوٌب البعٌد بالقفز عالٌا ً فً كرة الٌد  ,أطروحة دكتوراه  ,جامعة بغداد  ,كلٌة التربٌة البدنٌة
وعلوم الرٌاضة  4999,ص . 491
عامر رشٌد سبع  :التعلم المهاري باستخدام طرائق التدرٌس المجتمع و المتوزع تحت نظم تدرٌب وضرف جهد مختلفة ,
أطروحة دكتوراه  ,كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة – جامعة بغداد  4990,ص . 441

الباب الثالث
 -7منهجٌة البحث وإجراءاته المٌدانٌة
 1-3يُٓدٛح انثحث
 2-3ػُٛح انثحث
 3-3أدٔاخ انثحث
 4-3االختثاساخ انًغتخذيح
 5-3انتدشتح االعتطالػٛح
 6-3انتدشتح انشئٛغٛح
 7-3انٕعائم اإلحصائٛح

انثاب انثانث
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 -3يُٓدٛح انثحث ٔإخشاءاتّ انًٛذاَٛح
1-3منهج البحث :
اعزخذاَ اٌجبؽش إٌّٙظ اٌٛطف ٟثأعٍٛة اٌذساعبد اٌّغؾ١خ ثأػزجبس٘ب أفؼً إٌّب٘ظ ٚأ٠غش٘ب فٟ
رؾم١ك أ٘ذاف ٘زا اٌجؾش [ إر أْ اٌذساعبد اٌّغؾ١خ ف ٟاٌٛلذ اٌؾبػش رٙزُ ٚرذسط اٌؾبٌخ ثشىً
أػّك ِغ رض٠ٚذ اٌجبؽش ثبٌّؼٍِٛبد اٌزفظ١ٍ١خ ٚاٌزؾٍ١ٍ١خ ] (. )1

 2-3عينة البحث :
أْ األ٘ذاف اٌز٠ ٟؼؼٙب اٌجبؽش ٌجؾضٗ ٚاإلعشاءاد اٌز٠ ٟغزخذِٙب ِغزٕذٖ ٌٍطج١ؼخ اٌزٟ
ع١خزبس٘ب(ٚ . )2ػٍ ٗ١فمذ رىٔٛذ ػ ٕٗ١اٌجؾش ِٓ فش٠ك وٍ١خ اٌزشث١خ اٌجذٔ١خ ٚػٍ َٛاٌش٠بػخ ثغبِؼخ
اٌمبدع١خ ٌٍؼبَ اٌذساع 2112-2116 ٟإر وبْ ػذدُ٘ ( )2الػج ِٓ ٓ١أطً ( )14الػت ٚثٕغجخ
ِئ٠ٛخ ِمذاس٘ب ( ِٓ )%51اٌّغزّغ األطٍ. ٟ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1دٔ .خ ّٛيحدٕب  :طشق انثحث ٔيُٓاخّ  ,داس انحكًح نهطثاػح ٔانُشش ,تغذاد  ,1883,ص. 304
 -2سٚغاٌ خشٚثظ يدٛذ  :يُاْح انثحث انؼهً ٙف ٙانتشتٛح انثذَٛح ٔػهٕو انشٚاضح  ,يذٚشٚح داس انطثاػح ٔانُشش ,
انًٕصم ,1897 ,ص, 41

 3-3أدٔاخ انثحث
-1
-2
-3
-4
-5
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وشاد ؽبئشح ػذد (. )11
عبػخ رٛل١ذ .
طبفشٖ .
شش٠ؾ الطك .
ؽبعجخ اٌىزش١ٔٚخ .

 4-3االختثاساخ انًغتخذيح

()1

 -1اختثاس دلّ اإلسعال :
-

-

-

اٌغشع ِٓ االخزجبس -:
ل١بط ِٙشح اإلسعبي ٌذ ٜالػج ٟوشح اٌطبئشح ف ٟصالس ِٕبؽك .
األدٚاد -:
ٍِؼت وشح اٌطبئشح ِمغُ إٌِٕ )3( ٝبؽك وّب ٛ٠ػؼ ف ٟاٌشىً سلُ (ٚ )1ػششح وشاد ؽبئشح
 شش٠ؾ الطك .ِٛاطفبد األداء -:
٠م َٛاٌّخزجش ثأداء ( )5أسعبالد لبٔ١ٔٛخ ف ٟوً ِشوض ٠شعً ِٓ ٔٙب٠خ خؾ اٌٍّؼت اٌّٛاعخ
ٌٕظف اٌٍّؼت ِٓ إٌّبؽك ( أ  ,ة  ,ط ) ٚرؼزجش وً دسعخ داخً اٌزمغ ٟ٘ ُ١اٌذسعخ اٌزٟ
رّٕؼ ف ٟؽبٌخ عمٛؽ اٌىشح داخً إٌّطمخ .
رغغ ً١دسعخ اٌالػت ؽغت ِىبْ عمٛؽ اٌىشح ٚوّب ِضجذ ف ٟعبؽخ اٌذسعخ اٌّؼط)25( ٝ
٠ٚم َٛثزم ُ٠ٛاألداء ِٓ ( )15دسعخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
_1يحًذ صثح ٙحغأَ ٍٛيٓذ٘ ػثذ انًُؼى  :األعظ انؼهًٛح نهكشج انطائشج ٔطشق انمٛاط  ,داس انفكش انؼشت , ٙانماْشج
 , 1887,ص. 58
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 -2اختثاس انمٕج انًًٛضج تانغشػح انؼضالخ انزساػ-: ٍٛ
 صٕٚ ٟؽذ اٌزساػ( ٓ١اإلعٕبد األِبِٚ ِٓ )ٟػغ االٔجطبػ اٌّبئً ف ٟصٛأ. ٟ اٌغشع ِٓ االخزجبس -:ل١بط اٌمٛح اٌّّ١ضح ثبٌغشػخ اٌؼؼالد اٌزساػ. ٓ١
 اإلِىبٔبد ٚاألعٙضح :عبػخ رٛل١ذ  .صٌِ ً١ؾغبة ػذد ِشاد اٌضٕٚ ٟاٌّذ .
 إعشاءاد االخزجبس :ِٓ ٚػغ االٔجطبػ اٌّبئً ِغ ِالؽظخ اخز اٌغغُ اٌٛػغ اٌغ١ذ ٚاٌظؾ١ؼ ثّالِغخ اٌظذس
أصٕبء صٕ ٟاٌزساػ ٓ١وبِالً صُ ِذ اٌزساػ ٓ١وبِالً .
 اٌزم: ُ٠ٛػذد ِشاد اٌضٕٚ ٟاٌّذ ف ٟػششح صٛأِ ٟؤشش ٌم١بط اٌمٛح اٌّّ١ضح ثبٌغشػخ ٌؼؼالد
اٌزساػ. ٓ١

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ -1ؾّذ طجؾ ٟعبعت  :األعظ اٌؼٍّ١خ اٌىشح اٌطبئشح ِ ,شوض اٌىزبة ٌٍٕشش , 1992 ,ص.156

ِٕ -طمخ (ط)

ِٕ -طمخ (ة)

ِٕ -طمخ (أ)
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شكم سلى (ٕٚ )1ضح يُاطك اإلسعال ٔتٕصٚغ انذسخاخ ف ٙاختثاس دلح اإلسعال
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 - 5-3انتدشتح االعتطالػٛح
لبَ اٌجبؽش ثبعزطالع ػٍ ٝػٕ١خ ػذد٘ب ( )4الػج ِٓ ٓ١ؽالة وٍ١خ اٌزشث١خ اٌجذٔ١خ ٚػٍ َٛاٌش٠بػخ
ثزبس٠خ ٚ , 2112/2/24وبْ اٌٙذف ِٓ اٌزغشثخ ِب ٠أر: ٟ
ِ -1ؼشفخ ِذ ٜاعز١ؼبة أفشاد اٌؼٕ١خ ٌّفشداد االخزجبس .
ِ -2ؼشفخ ِذ ٜطالؽ١خ األدٚاد اٌّغزخذِخ .
 -3رغبٚص األخطبء ٚاٌّؼٛلبد اٌز ٟرشافك اٌزغشثخ .
ِ -4شاػبح اٌٛلذ ٚاالٌزضاَ ٌزٕف١ز االخزجبس .
ِ -5ؼشفخ ِذ ٜوفبءح اٌفش٠ك اٌّغبػذ ف ٟأرّبَ ػٍّٗ .

 -6- 3انتدشتح انشئٛغٛح
رُ أعشاء اٌزغشثخ اٌشئ١غ١خ ثزبس٠خ  2112/2/22ػٍ ٝلبػٗ وٍ١خ اٌزشث١خ اٌجذٔ١خ ٚػٍ َٛاٌش٠بػخ –
عبِؼخ اٌمبدع١خ ثّغبػذح اٌىبدس اٌّغبػذ * ف ٟرّبَ اٌغبػخ اٌؼبششح ؽ١ش ثٍغذ اٌّؾبٚالد ()211
ِؾبٌٚخ ِٛصػخ (ِ )15ؾبٌٚخ ٌإلسعبي اٌغبؽك ِ )15(ٚؾبٌٚخ ٌإلسعبي اٌّزّٛط ٌىً الػت  ,إر
٠م َٛوً الػت ثأداء (ِ )5ؾبٚالد ف ٟوً ِٕطمخ [ أ  ,ة  ,ط ] وّب ف ٟاٌشىً سلُ (ٌ )1ىال
إٌٛػ ِٓ ٓ١اإلسعبي ٚرُ اخز١بس أفؼً ِؾبٌٚخ ٚأوضش٘ب دلخ ٚاٌز ٟؽظٍذ ػٍٙ١ب أفؼً اٌم)5( ِٓ ُ١
ِؾبٚالد ٌٚىً ِٕطمخ ٔٛع ِٓ األخز ثٕظش االػزجبس أْ اٌزم )15( ِٓ ُ٠ٛدسعخ .
أِب االخزجبس اٌضبٔ ٟفزُ ثٕفظ اٌزٛل١ذ ٚاٌّى ْٛاٌز ٞأد ٜثٗ االخزجبس األٚي .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*انكادس انًغاػذ
 -1حغاو يحًذ عانى  :طانة يشحهح ساتؼح كهٛح انتشتٛح انثذَٛح ٔػهٕو انشٚاضح خايؼح انمادعٛح
ْ -2شاو ػًشاٌ عذخاٌ  :طانة يشحهح ساتؼح كهٛح انتشتٛح انثذَٛح ٔػهٕو انشٚاضح خايؼح انمادعٛح
 -3فٛصم ششٚف َاصش  :طانة يشحهح ساتؼح كهٛح انتشتٛح انثذَٛح ٔػهٕو انشٚاضح خايؼح انمادعٛح
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 7-3انٕعائم اإلحصائٛح :
(ط) =
 -انٕعظ انحغاتَ ٙ

()1

ِظ ط
ْ

 -االَحشاف انًؼٛاس٘ (ع) =

ِظ) ط

مج س ص -

-

االستثاط انثغٛظ تٛشعٍ (س) =

1

ط(

ْ
ِظ ط ِ xظ ص
ْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ِظ ط– 2

(مج س)1

(مج ص)1

ن

ن

) (ِظ ط– -2

)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٔ -1دٚح يحًذ ٚاع ٍٛيحًذ انؼثٛذ٘  :اإلحصاء ف ٙيدال انتشتٛح انثذَٛح ٔػهٕو انشٚاضح ٔطشق اعتخذاو انحاعٕب  ,ط, 1
انًٕصم  ,يطثؼح خايؼح انًٕصم  , 1888,ص . 37

الباب الرابع
 -1عرض وتحلٌل ومناقشة النتائج
 -1-4ػشض انُتائح ٔتحهٛهٓا نهمٕج انًًٛضج تانغشػح
ٔػاللتٓا تاإلسعال انغاحك ف ٙانكشج انطائشج
 -2-4ػشض انُتائح ٔتحهٛهٓا نهمٕج انًًٛضج تانغشػح
ٔػاللتٓا تاإلسعال انًتًٕج ف ٙانكشج انطائشج

 -3-4يُالشح انُتائح

انثاب انشاتغ
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 -4ػشض ٔتحهٛم ٔيُالشح انُتائح
1-4ػشض انُتائح ٔتحهٛهٓا نهمٕج انًًٛضج تانغشػح نهزساػٔ ٍٛػاللتٓا تاإلسعال
انغاحك ف ٙانكشج انطائشج -:
خذٔل سلى ()1
ٕٚضح لٛى األٔعاط انحغاتٛح الختثاس انمِٕ انًًٛضج تانغشػح ٔاختثاس دلح اإلسعال انغاحك ٔلٛى
(س) انًحتغثح ٔيؼُٕٚح االختثاس
انًتغٛشاخ

خ

اختثاس انمٕج انًًٛضج
تانغشػح  /د

ط
َ
14

ع
0.81

اختثاس دلح االسعال
انغاحك

ط
َ
49

لًٛح س
انًحتغثح

لًٛح س اندذٔنٛح

يؼُٕٚح االختثاس

0.922

0.754

يؼُٕ٘

ع
0.99

ِٓ خالي ِالؽظخ اٌغذٚي سلُ (٠ )1زؼؼ أْ لّ١خ اٌٛعؾ اٌؾغبثٌ ٟالخزجبس (دلخ اإلسعبي) لذ
ثٍغذ (ٚ , )44لذ ثٍغذ لّ١خ االٔؾشاف اٌّؼ١بس. )1.44( ٞأِب االخزجبس اٌضبٔ( ٟاالعزٕبد األِبِِٓ )ٟ
خالي اٌغذٚي سلُ (ٚ )1عذ اْ لّ١خ اٌٛعؾ اٌؾغبث ٟلذ ثٍغذ (ٚ )14لّ١خ االٔؾشاف اٌّؼ١بس ٞلذ
ثٍغذ (ٚ )1.91اْ لّ١خ ِؼبًِ االسرجبؽ اٌجغ١ؾ اٌّؾزغجخ لذ ثٍغذ (ٚ )12422ػٕذ ِمبسٔزٙب ثبٌمّ١خ
اٌغذ١ٌٚخ ٔغذ أْ اٌمّ١خ اٌّؾزغجخ اطغش ؽ١ش ثٍغذ لّ١خ (س) اٌغذ١ٌٚخ (٘ٚ )12254زا ٠ذي ػٍٝ
ٚعٛد ػال لخ اسرجبؽ ِؼٕ٠ٛخ ث ٓ١اٌمٛح اٌّّ١ضح ثبٌغشػخ ٌٍزساػِٙٚ ٓ١بسح اإلسعبي اٌغبؽك ,
ٚاْ ػ ٕٗ١اٌجؾش وبٔذ ف ٟثذا٠خ ِشؽٍخ اإلػذاد اٌؼبَ ٚ ..اٌز ٟرشًّ ػٍ ٝرّبس ٓ٠اٌمٛح  ٚاٌغشػخ
اٌّىضفخ ٚاٌز ٟثذٚس٘ب رؾزبط ِغٛٙداد ػبٌ١خ .
ٚأوضش رٍه اٌ ٛؽذاد اٌزذس٠ج١خ رجزؼذ ػٓ اعزخذاَ اٌّٙبساد األعبع١خ أ ٞػذَ اعزخذاَ اٌىشح فٙ١ب
ٚثبٌزبٌ ٟفأْ اٌالػت ٠فزمش فٙ١ب اإلؽغبط ثبٌىشح ٘ٚزا أؼىظ ػٍ ٝاألداء اٌفٌّٕٙ ٟبسح اإلسعبي
اٌغبؽك اٌز ٟرؾزبط إٌ ٝأؽغبط ػبٌ ٟثبٌىشح .
٠ٚؼزمذ اٌجبؽش ثأْ عجت رٌه ٠ؼٛد إٌ ٝػذَ أػطبء اٌزّبس ٓ٠اٌخبطخ ثبٌٛؽذاد اٌزذس٠ج١خ أصٕبء لزشح
اٌزذس٠ت ٚإّ٘بي اٌغضء األوجش ف ٟاٌظفبد اٌجذٔ١خ اٌزٌٙ ٟب ػاللخ ثأداء ٘زٖ اٌّٙبسح ثشىً ع١ذ  ,ؽ١ش
أْ ِٙبسح اإلسعبي إٌٛػ١خ رؾزبط إٌ ٝاٌزساػ ٓ١ثشىً سئ١غ ٟأصٕبء أدائٙب وّب ٠ؼضص رٌه اٌمٛح اٌّّ١ضح
ثبٌغشػخ ٌٍزساػ ِٓ ٟ٘ٚ ٓ١اٌظفبد اٌجذٔ١خ اٌز ٟرشرجؾ اسرجبؽب ً وج١ش ف ٟأداء ٌؼجخ وشح اٌطبئشح ٚال
عّ١ب فِٙ ٟبسح اإلسعبي ثبإلػبفخ إٌ ٝأٔٙب رؾزبط إٌ ٝعٙذ ثذٔ ٟػبٌ ٟف ٟأداء ٘زٖ اٌّٙبسح .
٘ٚزا ٠زطٍت اٌزشو١ض ػٍ ٝأػطبء ِغّٛػخ ِٓ اٌزذس٠جبد اٌخبطخ ٌزطٛس ٘زٖ اٌٍؼجخ خالي اٌٛؽذاد
اٌزذس٠غ١خ ٚاٌزذس٠ج١خ .
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 -7-1عرض النتائج وتحلٌلها للقوة الممٌزة بالسرعة وعالقتها بالرسال المتموج فً الكرة
الطائرة .
خذٔل سلى ()2
ٕٚضح لٛى األٔعاط انحغاتٛح الختثاس انمِٕ انًًٛضج تانغشػح ٔاختثاس دلح اإلسعال انًتًٕج ٔلٛى
(س) انًحتغثح ٔيؼُٕٚح االختثاس
انًتغٛشاخ

خ

اختثاس انمٕج انًًٛضج
تانغشػح  /د

لًٛح س
انًحتغثح

لًٛح س اندذٔنٛح

يؼُٕٚح االختثاس

اختثاس دلح االسعال
انغاحك

ط
َ

ع

ط
َ

ع

14

0.81

38

0.99

0.95

1.254

يؼُٕ٘

ِٓ خالي ِالؽظخ اٌغذٚي سلُ (٠ ) 2زؼؼ أْ لّ١خ اٌٛعؾ اٌؾغبثٌ ٟالخزجبس (دلخ اإلسعبي) لذ
ثٍغذ (ٚ , )39لذ ثٍغذ لّ١خ االٔؾشاف اٌّؼ١بس. )1.44( ٞأِب االخزجبس اٌضبٔ( ٟاالعزٕبد األِبِِٓ )ٟ
خالي اٌغذٚي سلُ (ٚ )2عذ اْ لّ١خ اٌٛعؾ اٌؾغبث ٟلذ ثٍغذ (ٚ )14لّ١خ االٔؾشاف اٌّؼ١بس ٞلذ
ثٍغذ (ٚ )1.91اْ لّ١خ ِؼبًِ االسرجبؽ اٌجغ١ؾ اٌّؾزغجخ لذ ثٍغذ (ٚ )145ػٕذ ِمبسٔزٙب ثبٌمّ١خ
اٌغذ١ٌٚخ ٔغذ أْ اٌمّ١خ اٌّؾزغجخ اطغش ؽ١ش ثٍغذ لّ١خ (س) اٌغذ١ٌٚخ (٘ٚ )12254زا ٠ذي ػٍٝ
ٚعٛد ػاللخ اسرجبؽ ِؼٕ٠ٛخ ث ٓ١اٌمٛح اٌّّ١ضح ثبٌغش ػخ ٌٍزساػِٙٚ ٓ١بسح اإلسعبي اٌّزّٛط ,
ٚاْ ػ ٕٗ١اٌجؾش وبٔذ ف ٟثذا٠خ ِشؽٍخ اإلػذاد اٌؼبَ ٚ ..اٌز ٟرشًّ ػٍ ٝرّبس ٓ٠اٌمٛح  ٚاٌغشػخ
اٌّىضفخ ٚاٌز ٟثذٚس٘ب رؾزبط ِغٛٙداد ػبٌ١خ .
ٚأوضش رٍه اٌٛؽذاد اٌزذس٠ج١خ رجزؼذ ػٓ اعزخذاَ اٌّٙبساد األعبع١خ أ ٞػذَ اعزخذاَ اٌىشح فٙ١ب
ٚثبٌزبٌ ٟفأْ اٌالػت ٠فزمش فٙ١ب اإلؽغبط ثبٌىشح ٘ٚزا أؼىظ ػٍ ٝاألداء اٌفٌّٕٙ ٟبسح اإلسعبي
اٌّزّٛط اٌز ٟرؾزبط إٌ ٝأؽغبط ػبٌ ٟثبٌىشح .
٠ٚؼزمذ اٌجبؽش ثأْ عجت رٌه ٠ؼٛد إٌ ٝػذَ أػطبء اٌزّبس ٓ٠اٌخبطخ ثبٌٛؽذاد اٌزذس٠ج١خ أصٕبء لزشح
اٌزذس٠ت ٚإّ٘بي اٌغضء األوجش ف ٟاٌظفبد اٌجذٔ١خ اٌزٌٙ ٟب ػاللخ ثأداء ٘زٖ اٌّٙبسح ثشىً ع١ذ  ,ؽ١ش
أْ ِٙبسح اإلسعبي إٌٛػ١خ رؾزبط إٌ ٝاٌزساػ ٓ١ثشىً سئ١غ ٟأصٕبء أدائٙب وّب ٠ؼضص رٌه اٌمٛح اٌّّ١ضح
ثبٌغشػخ ٌٍزساػ ِٓ ٟ٘ٚ ٓ١اٌظفبد اٌجذٔ١خ اٌز ٟرشرجؾ اسرجبؽب ً وج١ش ف ٟأداء ٌؼجخ وشح اٌطبئشح ٚال
عّ١ب فِٙ ٟبسح اإلسعبي ثبإلػبفخ إٌ ٝأٔٙب رؾزبط إٌ ٝعٙذ ثذٔ ٟػبٌ ٟف ٟأداء ٘زٖ اٌّٙبسح .
٘ٚزا ٠زطٍت اٌزشو١ض ػٍ ٝأػطبء ِغّٛػخ ِٓ اٌزذس٠جبد اٌخبطخ ٌزطٛس ٘زٖ اٌٍؼجخ خالي
اٌٛؽذاد اٌزذس٠غ١خ ٚاٌزذس٠ج١خ .
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 -3-4مناقشة النتائج
وفً هذا االطار ٌؤكد ( قاسم حسن المندالوي واحمد سعٌد عام  ) 0929من ان تشكٌل التمارٌن
الممتازة ٌمكن ان ٌسهم فً تنمٌة وتطوٌر المهارات الحركٌة اضافة الى تنمٌة الصفات البدنٌة
االساسٌة الضرورٌة )4( .وهذا ما ٌؤكده محمد عادل رشدي  0925لغرض من التمرٌنات االهتمام
لتقوٌة المجموعات العضلٌة المعٌنة لكً تناسب نوع النشاط الممارس  ...وٌتم الربط بٌن هذه
التمرٌنات بالمهارة او االداء الفنً (التكنٌك) (. )7

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -4قاسم حسن المندالوي واحمد سعٌد احمد  :التددرٌب الرٌاضً بٌن النظرٌة و التطبٌق  ,جامعة بغداد  ,مطبعة عالء ,
,4939ص. 414
 -7محمد عادل رشدي  :اسس التدرٌب الرٌاضً  ,طرابلس  ,المنشاة العامة النشر وللتوزٌع ,4936 ,ص. 447

الباب الخامس
االستنتاجات والتوصيات
 1-5االعتُتاخاخ
 2-5انتٕصٛاخ
 -1-5االستنتاجات
 -0ظهور مستوٌات متباٌنة بٌن افراد عٌنة البحث فً مستوى اداء دقة االرسال الساحق و
المتموج .
 -1تباٌنت قدرات الالعبٌن فً اداء اختبار القوة الممٌزة بالسرعة للذراعٌن .
 -2ظهور عالقة ارتباط معنوٌة بٌن اختبار القوة الممٌزة بالسرعة ودقة االرسال الساحق .
 -3ظهور عالقة ارتباط معنوٌة بٌن اختبار القوة الممٌزة بالسرعة ودقة االرسال المتموج .
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 -4ان لعنصر القوة الممٌزة بالسرعة للذراعٌن دور كبٌر فً تحقٌق مستوٌات عالٌة من االداء
المهاري فً العدٌد من الفعالٌات الرٌاضٌة بشكل عام وبلعبة كرة الطائرة وتحدٌداً بالمهارات
التً تناولها الباحث (دقة االرسال ) بشكل خاص .

 -2-5التوصيات
 -0التأكٌد على أداءاإلرسال المتموج من القفز تبعا ً للمراحل التً ٌمر بها بكل مرحلة .
 -1العمل على تدرٌب الالعبٌن على الفرق بٌن هذٌن االرسالٌن والتأكٌد على زاوٌة طٌران
الالعب فً كال االرسالٌن الختالفهما تبعا ً الختالف نقطة ضرب الكرة .
 -2التأكٌد على إجراء اختبارات بشكل دوري على مهارة دقة اإلرسال وعنصر القوة الممٌزة
بالسرعة للوقوف وبشكل آنً على مستوى الالعبٌن .
 -3وضع برامج تدرٌبٌة لتطوٌر مهارة اإلرسال ألهمٌتها فً المباراة .
 -4وضع برنامج تدرٌبً لتطوٌر القوة الممٌزة بالسرعة لعٌنة البحث
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المصادر العربٌة واألجنبٌة
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