وزارة التعميم العالي والبحث العممي
جامعة القادسية
كمية التربية البدنية و عموم الرياضية
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شكر وتقدير


رَبِّ أَوْزِعْنًِ أَىْ أَشْكُرَ ًِعْوَخَكَ الَّخًِ أًَْعَوْجَ عَلًََّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَىْ أَعْوَلَ

صَالِحًا حَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنًِ بِرَحْوَخِكَ فًِ عِبَادِكَ الصَّالِحِنيَ



احلود هلل والصالة والسالم على سٍدًا حمود وعلى آلهو وصهحبو وههي وايفه أل انيولهني واَخهرٌي
واملأل انيعلى إىل ٌىم الدٌي ..
وبعههههههد ع يف ٌسههههههعم ايف اى أحجلههههههدم باللههههههكر ارسٌههههههل إىل هههههههي هههههها جلههههههو اللههههههاعر
(كهههاد املعلهههن اى ٌكهههىى رسهههىيفا إىل أسهههخاأي ال اضهههل الهههتي أهه هدًً بعلوهههو ولسهههنىاث ىٌلهههت
انيسخاأ الدكخىر سناى عبد احلسني جساه اهلل عم كل خري ووفجلو إىل ها حيبو وٌرضاه .
وأحجلدم باللكر إىل عوادة كلٍهت الببٍهت البدًٍهت و علهىم الرٌاضهٍت أل جاهعهت الجلادسهٍت واىل
أساحتهتا انيفاضل .
وكتلك أحجلدم باللكر وايفهخناى إىل انيساحتة انيفاضل أل رنت املنا لت .

5
وعرفاًا باروٍل أحجلدم باللكر والخجلدٌر إىل هي ُرِى رضا هلل برضهااا  ..والهديّ العسٌهسٌي
 رَّبِّ ارْحَوْهُوَا كَوَا رَبٍََّاًًِ صَغِريًا. 
وكهتلك أشههكر كههل هههي علوههم حرفهها وأرشهدًً إىل رٌههخ العلههن وسهههل أل اخههرا
البحث بلكلو احلايل .
 رَبَّنَا حَجلَبَّلْ هِنَّا إًَِّكَ أًَْجَ السَّوٍِعُ الْعَلٍِنُ.. 
الباحث

ممخص البحث
هدف البحث إلى إعداد تمرينات لمتوافق الحركي ،والتعررف عمرى ترر ير هرلت التمرينرات
في تطوير دقة بعرض مارارات الكررة الطرامرة مرع التعررف عمرى الع قرة برين دقرة بعرض
ما ررارات الكر ررة الط ررامرة وتركي ررف اضنتب ررات ،وافت رررض الب رراح ون و ررود ت ررر ير معن رروي دال
إحصاميا لتمرينات التوافق الحركي في تطوير دقة بعض ماارات الكرة الطامرة ،فضر
عررن و ررود ع قررة ارتبرراط معنويررة بررين دقررة تدال بعررض ماررارات الك ررة الطررامرة وتركيررف
اضنتبررات ،وتطرررق البرراح ون إلررى د ارتررات نظريررة لات الع قررة بموضرروع البحررث ومناررا
التوافررق الحركرري وتركيررف اضنتبررات وماررارات الك ررة الطررامرة ،واتررتعمل البرراح ون المررنا
الت ريبي لو تصميم الم موعات المتكافمة(الت ريبية والضرابطةععمى عينرة مرن طر ب
المرحمر ررة ال ال ر ررة فر رري كمير ررة التربير ررة البدنير ررة و عمر رروم الرياضر ررة\ امعة القادتر ررية لمعر ررام
الد ارترري(1027 -1026عاختيرررت عا رواميا مررن م تمررع البحررث اضصررمي وبعرردد(00ع
طالب ررا قت ررموا ال ررى م م رروعتين متت رراويتين اضول ررى ت ريبي ررة وبع رردد(10ع طالب ررا وال اني ررة
ضررابطة وبعرردد(10ع طالبررا ايضررا ،بعررد تن ت ريررت عمميترري الت ررانف والتكرراف  ،فض ر
عر ر ررن اتر ر ررتعمال الوتر ر ررامل وائدوات وائ ا ر ر رفة الم ممر ر ررة

ر ر ررالات البحر ر ررث واختير ر ررار

اضختبررارات الخاصررة برربعض ماررارات الك ررة الطررامرة قيررد البحررث ،بعرردها قررام البرراح ون
بررر رال اضختبررارات القبميررة ومررن ررم تطبيررق تمرينررات التوافررق الحركرري ولمرردة(6عتتررابيع
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وبواق ررع وحر رردة تعميمي ررة فر رري ائت رربوع ،ومر ررن ررم إ ر ررال اضختب ررارات البعدير ررة بر ررالظروف
وائحوال نفتاا التي ت ريت باا اضختبارات القبمية ،بعرد للرك ترم معال رة نترام البحرث
بالوتامل ا حصامية الخاصة باا ،ومن خ ل هلت النتام تم التوصل إلرى اترتنتا ات
ع رردة منا ررا ،إن ات ررتعمال تمرين ررات التواف ررق الحرك رري المع رردة ت رراعد وبا رركل كبي ررر ف رري
تطرروير دقررة ارتررال التررنف والضرررب الترراحق وحررامط بررالكرة الطررامرة قيررد البحررث ،كررللك
و ررود ع قررة ارتبرراط معنويررة بررين دقررة هر رلت الماررارات وتركيررف اضنتبررات ،ومررن تهررم م ررا
توص ررى ب ررح الب رراح ون التركي ررد عم ررى ض رررورة ات ررتعمال تمرين ررات التواف ررق الحرك رري الت رري
طبق ررت ف رري البح ررث ف رري الوح رردات التعميمي ررة ض ررمن الم ررنا التعميم رري المق رررر طر ر ب
لممرحمررة ال ال ررة فرري كميررة التربيررة البدنيررة و عمرروم الرياضررة\ امعة القادتررية  ،مررع إ رررال
دراتات مااباة ئعداد م ل هلت التمرينات واتتعمالاا في تطروير بقيرة مارارات الكررة
الطامرة وائلعاب ائخرى ول ميع التنوات الدراتية في التعميم ال امعي.
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الباب االول
1

التعريف بالبحث

 1-1المقدمة و اهمية البحث
 2-1مشكلة البحث
 3-1اهداف البحث
 4-1فرض البحث
 5-1مجاالت البحث

 -1التعريف بالبحث -:
 1-1المقدمة و اهمية البحث -:

01
تعررد لعبررة الك ررة الطررامرة مررن ائلعرراب الرياضررية الترري اررادت تطررو اًر ممحوظ راً وكبي ر اًر إل
تصرربحت ا ن وفرري العديررد مررن دول العررالم تحتررل الم ارتررب ائولررى مررن حيررث ممارتررتاا

وا تررلاب عرردد كبيررر مررن ال عبررين والمارراهدين لاررا ،وللررك لمررا تمترراف بررح مررن إيقاعررات
ترريعة ومتابعرة وتبررادضت مترتمرة برين المارارات الا وميررة والدفاعيرة لمررا تحتويرح هررلت
من طابع يتتم بدقة ائدال الفني وترعتح.
وت دي العمميات العقمية دو اًر ماماً في إتقان الماارات ائتاترية وتطويرهرا فري الك يرر
مررن ائلعرراب والفعاليررات الرياضررية ومناررا لعبررة الك ررة الطررامرة ،ومررن هررلت العمميررات هررو

تركيررف اضنتبررات الررلي يعررد واحررداً مررن هررلت العمميررات المامررة والترري تعمررل عمررى ن رراح
تطبيررق الماررارات المختمفررة كمررا تترراعد عمررى وضررع الحمررول الت رريعة لمماررارات الفرديررة

وال ماعيررة فك ي ررر مررن الح رراضت تتطمررب حم رروضً تر رريعة وتركيررف انتب ررات عررالي م ررن ا ررل
وضررع الحمررول المناترربة لمحرراضت الترري تحرردث فرري المبرراراة فقبررل تدال الحركررات ي ررب
التركيف عمرى ائدال ودقترح لضررض حصرول ال عرب عمرى وضرع يرد يتراعدت فري تدال
الماررارات بارركل مررتقن ،فا رتررال والضرررب الترراحق وحررامط الصررد هرري مررن الماررارات
التي تتطمب تركيف اضنتبات.
وتكمن تهمية البحث في تن الماارات ائتاتية بالكرة الطامرة لاا الدور المام في هلت
المعبة ،ويتطمب تداماا إلى الدقرة خر ل المبراراة ،لرللك ضبرد مرن العمرل ال راد لضررض
تعميمار ررا وتطويرهر ررا بصر ررورة ير رردة وصر ررحيحة باتر ررتعمال تركير ررف اضنتبر ررات ،ومر ررن خ ر ر ل
ائهميررة والرردور الماررم لمماررارات ائتاتررية بررالكرة الطررامرة  ،فقررد تررعى الباح رران إلررى
إعر ررداد م موعر ررة م ر رن تمرينر ررات لمتوافر ررق الحركر رري لتطر رروير دقر ررة تدال بعر ررض المار ررارات
ائتاتية واي اد ع قتاا بعممية عقمية غاية في ائهمية تض وهي تركيف اضنتبات.

00

 2-1مشكلة البحث-:
تن هرردف لعبررة الك ررة الطررامرة هررو تت ر يل النقرراط المحررددة لمفرروف بالارروط والمبرراراة مررن
خ ر ل إتررقاط الك ررة فرري ممعررب الفريررق المنررافف وللررك مررن خ ر ل اتررتعمال دقررة تدال
الماررارات ائتاتررية ابترردتً مررن ا رتررال والضرررب الترراحق وحررامط الصررد الترري تتطمررب
عممية إتقان وا ادة في ت نال تنفيل تداماا.
ويع ررد تركي ررف اضنتب ررات م ررن العممي ررات العقمي ررة الت رري ين ررت عنا ررا رد فع ررل ي ررد ف ررردال
مختمر ررف المار ررارات يتطمر ررب تركير ررف اضنتبر ررات ،فا رتر ررال يتطمر ررب التركير ررف عمر ررى مكر رران
ال عررب الضررعيف فرري الفريررق المنررافف تو المكرران الررلي فيررح ض ررة دفاعيررة ،كررللك هررو
الحررال بالنترربة لمضرررب الترراحق وحررامط الصررد ،إل تتطمررب عمميررة تعمررم هررلت الماررارات
توافر قدرة تركيف اضنتبات.
ومررن خ ر ل متابعررة البرراح ون لموحرردات التعميميررة لمررادة الك ررة الطررامرة ضررمن مقرررر
طر ر ب المرحمر ررة ال ال ررة فر رري كمير ررة التربي ررة البدنير ررة و عم رروم الرياضر ررة\ امعة القادتر ررية
ضحظوا و ود ماكمة يعاني مناا المتعممون وهي فقدان تو قمة تركيف اضنتبات فري ت نرال
عمميررة تعمماررم لمماررارات ائتاتررية تو تطرروير دقررة تداماررا ،وه رلا يررنعكف عمررى تنفيررلهم
لموا بررات فرري ت نررال تنفيررلهم لمخطررط الا وميررة فرري المعررب وبالتررالي عرردم قرردرتام عمررى
ام ررت ك الحم ررول لتحقي ررق الا رردف الرميت رري والما ررم ف رري عممي ررة تعمما ررم ه ررلت الما ررارات
وتطوير دقة تداماا.

02
 3-0أىداف البحث-:يادف البحث إلى -:
-2التعرررف عمررى تررر ير تمرينررات التوافررق الحركرري فرري تطرروير دقررة تدال بعررض ماررارات
الك ر ر ررة الطر ر ررامرة لر ر رردى ط ر ر ر ب المرحمر ر ررة ال ال ر ر ررة فر ر رري كمير ر ررة التربير ر ررة البدنير ر ررة و عمر ر رروم
الرياضة\ امعة القادتية .
-1التعرررف عمررى الع قررة بررين دقررة تدال بعررض ماررارات الك ررة الطررامرة وتركيررف اضنتبررات
لدى ط ب المرحمة ال ال ة في كمية التربية البدنية و عموم الرياضة\ امعة القادتية.
 4-0فرضيات البحث:
-2لتمرينررات التوافررق الحركرري تررر ير اي ررابي فرري تطرروير دقررة تدال بعررض ماررارات الكررة
الطررامرة لرردى ط ر ب المرحمررة ال ال ررة فرري كميررة التربيررة البدنيررة و عمرروم الرياضررة\ امعة
القادتية .
-1تو ررد ع ق ررة ارتب رراط معنوي ررة ب ررين دق ررة تدال بعر رض ما ررارات الكر ررة الط ررامرة وتركي ررف
اضنتبر ررات ط ر ر ب المرحمر ررة ال ال ر ررة فر رري كمير ررة التربير ررة البدنير ررة و عمر رروم الرياضر ررة\ امعة
القادتية.
 5-0مجاالت البحث :
2-5-2الم ررال البا ررري -:طر ر ب المرحم ررة ال ال ررة ف رري كمي ررة التربي ررة البدني ررة و عم رروم
الرياضة\ امعة القادتية لمعام الدراتي(1027-1026ع.
 1-5-2الم ال الفماني-:المدة 1026/1/2ولضاية . 1027/0/25
 3-5-2الم ررال المكرراني-:القاعررة الرياضررية المضمقررة فرري كميررة التربيررة البدنيررة و عمرروم
الرياضة\ امعة القادتية .
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2
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 1-3-1-2مهارة اإلرسال
2-3-1-2مهارة الضرب الساحق
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2-2
 1-2-2دراسة (حمود خلف سالم)2002 ،

 -2الدراسات النظرية والدراسات السابقة

04
 0-2الدراسات النظرية
0-0-2التوافق الحركي-:يعنري التوافرق الحركري "قردرة الفررد عمري تحريرك م مروعتين

عضررميتين مختمفتررين تو تك ررر ف ري ات رراهين مختمفررين فرري وقررت واحررد"(2ع،تو هررو" قرردرة
( 1ع

الفرد عمى التحكم في عض ت تمح م تمعة تو مفردة حتب متطمبات النااط".

ويرتبط التوافق الحركي برمكانية ال ااف الحركي وال ااف العصبي المركفي والرلي
يررتم فيررح عمميررة فاررم واتررتيعاب وتحميررل وادراك الحركررة تو البرنررام الحركرري فال ارراف
العصرربي هررو المركررف ائتاترري لمتوافررق ئنررح يررنظم ال اررد مررن خر ل تنظرريم عمررل القرروة
المتمطة من قبل العض ت لكي تتطابق مرع المارارة المرراد تدامارا ،كمرا يررتبط التوافرق
الحركي بعمل ائ افة الداخمية ومدى قدرتاا عمى تنظيم وتنتريق ال ارد المبرلول طبقراً

لما ر رردف مر ر ررن خ ر ر ر ل بنر ر ررال الصر ر ررفات البدني ر ررة والحركير ر ررة كر ر ررالقوة والتر ر رررعة والمطاولر ر ررة
والرا رراقة…وغيره ررا ،ول ررللك ف رررن تعم ررم الحرك ررات يك ررون ب رردر ات مختمف ررة وان عممي ررات
التوافررق الحركرري ليتررت متترراوية بررين ا فرراد نتي ررة اخررت ف القرردرات والصررفات البدنيررة
(0ع

والحركية بين المتعممرين تو ال عبين3(.ع ،ولمتوافق الحركي نوعان هما-:

-2التوافررق العررام-:وهررو قرردرة المررتعمم تو ال عررب عمررى اضتررت ابة لمختمررف الماررارات
الحركيررة بصرررف النظررر عررن خصررامص المعبررة ويعررد كضرررورة لممارتررة النارراط كمررا
يم ل ائتاف ائول لتطوير التوافق الخاص.
-1التوافر ررق الخر رراص-:وه ر ررو قر رردرة المر ررتعمم تو ال ع ر ررب عمر رري اضتر ررت ابة لخص ر ررامص
الماررارات الحركيررة لمنارراط الممررارف والررلي يعكررف مقرردرة ال عررب عمرري ائدال بفاعميررة
خ ل التدريب والمنافتات.

( 5ع

ومن طرامق تو تتاليب تطوير التوافق الحركي هي-:
-2البدل العادي من توضاع مختمفة كردال لمتدريب.

 2ن اح مادي امش ومافن عبد الاادي.مبادئ التعمم الحركي ،الن ف اضارف:دار الضيال لمطباعة والنار،1020،ص.72
 1و يح مح وب .التعمم الحركي ،الموصل :دار الفكر لمطباعة والنار ،2989 ،ص.17
 3ناهدة عبد فيد الدليمي .تتاتيات في التعمم الحركي ،الن ف اضارف:دار الضيال لمطباعة والنار،1008،ص.00
 0ناهدة عبد فيد الدليمي .المصدر التابق نفتح،1008،ص.00
 5هارة  .تصول التدريب الرياضي ،ط(1تر مةععبد عمي نصيف ،الموصل :مطبعة امعة الموصل ،2990 ،ص.196
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 -1تدال الماارات بالطرف العكتي.
-3تقيد ترعة وايقاع ائدال الحركي وتحديد متافة تدال الماارة.
 -0فيادة متتوى المقاومة في تدال مراحل الحركة.
 -5ائدال في ظروف غير طبيعية.
2-0-2تركيز االنتباه -:تو د مظاهر عدة ل نتبات ومن تهم هرلت المظراهر التري لارا
ع ق ررة مباار ررة ب ررتعمم الما ررارات وتط رروير تداما ررا ،إل ت بت ررت تر يره ررا ف رري تدال الما ررارات
ائتات ررية لبلع رراب الرياض ررية المختمفر ررة ه ررو تركي ررف اضنتب ررات الر ررلي ير ر ر ف رري وضر رروح
،ويعر الررف تركيررف اضنتبررات برنررح" ت ميررع
ال وانررب الفنيررة واتقاناررا لمماررارة الحركيررة ودقتاررا ك
ائفكار والعمميات الفكرية كافة بنقطرة واحردة لخدمرة العمرل الماراري المرراد تحقيقرح"(2ع،
(1ع

كررللك هررو" عررفل كررل الم يررات وتو يررح اضنتبررات إلررى م يررر واحررد فقررط"

،ويعرررف تيضررا

برنررح" العممي ررات تو النا رراط النفترري(تي اضنتب رراتع المو ررح نحررو الا رريل تو نا رراط واح ررد
(3ع

فقط".

كمررا تن تركيررف اضنتبررات عمميررة عقميررة ض يمكررن اضتررتضنال عنررح فرري الررتعمم الحركرري
والترردريب الرياضرري ،إل فرري ت نررال للررك تحرردث مواقررف وحرراضت تتطمررب مررن المررتعمم تو
ال عررب الم حظررة المتررتمرة ويقظررة داممررة وتركيررف دامررم حتررى يمكنررح التضمررب عمررى هررلت
المواقف المفا مرة والصرعوبات غيرر المتوقعرة التري غالبرا مرا تظارر فري ظرروف المعرب
(0ع

الحقيقية".

ولتركيررف اضنتبررات دو اًر مام راً فرري عمميررة الررتعمم الحركرري والترردريب الرياضرري ،إل تنررح

فرري م ارحررل الررتعمم الحركرري ي ررب ت بيررت مكونررات المعمومررات باتررتمرار ،ويررتم للررك مررن
خ ل الطرامق تو ائتاليب المتنوعرة لات المتطمبرات العمميرة والمرتبطرة برالتكرار التري
تتطمر ررب مر ررن المر ررتعمم تو ال عر ررب التركير ررف والقابمير ررة عر ررادة الر ررلاكرة لحر ررل الوا بر ررات
الرياضررية ت روال تكرران للررك فرري الترردريب تم المبرراراة ،ويحرردث تركيررف اضنتبررات بواتررطة
 2و يح مح وب .المصدر التابق نفتح .30 ،2989
 1يعرب خيون .التعمم الحركي بين المبدت والتطبيق ،بضداد :مكتب الصخرة لمطباعة ،1001 ،ص.08
 3عبد الحميد احمد .الم كمة لمعاهد التربية الرياضية  ،القاهرة :دار النار لم امعات المصرية ،2973 ،ص.310
 0هارة  .المصدر التابق نفتح .ص.198
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البيانررات الدقيقررة والتحميررل المتررتمر والارررح الواضررل ،وكررللك ي ررب تطررويرت مررن خ ر ل
تن م ارحررل
مواقررف معينررة متررتمرة لكرري تحصررل عمميتررا ال بررات والتطررور ،فض ر ً عررن ال
التمرين ت دي إلرى الرتخمص مرن الترر ير الترمبي فري تركيرف اضنتبرات2(.ع ، ،وتو رد تنرواع
(1ع

عدة لتركيف اضنتبات هي-:

-2تركيزززز االنتبزززاه الخزززارجي-:وه ررو يو ررح نح ررو البيمررة الرياض ررية الترري تح رردث خ ررارج
ال ع ررب م ررل تدال ال عر ررب ،تحرك ررات ال عر ررب المن ررافف تو ال عبر ررين ال ررفم ل فر رري

الفريق.
-1تركيززز االنتبززاه الززداخمي-:وهررو يو ررح نحررو الررلات ويتررمى بررالتركيف الررلاتي وياررمل
ائفكار والمااعر وائحاتيف.
 -3تركيز االنتبزاه الواسز -:وهرو يترمل ل عرب برادراك العديرد مرن ا حرداث معراً فري
وقررت واحررد ،وهررلا النرروع يم ررل تهميررة خاصررة لبلعرراب الرياضررية الترري تتطمررب اليقظررة

والحتاتر ررية لمتضي ر ررات الت ر رريعة فر رري البيمر ررة ،تي اضتر ررت ابة إلر ررى الم ي ر ررات تو الرمر رروف
المتعددة.
-0تركيززززز االنتبززززاه الضززززيق-:وهر ررو يحر رردث عنر رردما يطمر ررب مر ررن المر ررتعمم تو ال عر ررب
اضتت ابة لم ير واحد تو ا نين فقط.
إن لعب ررة الكر ررة الط ررامرة إح رردى
 3-0-2الميزززارات اسساسزززية فزززي الكزززرة ال زززائرة -:ال
ائلعرراب ال ماعيررة الترري تتكررون مررن ماررارات ه وميررة وتخرررى دفاعيررة وتحرردد نتي ررة
الفريررق نترربة إلررى امررت ك ضعبيررح تمررك الماررارات ،إل يتررعى المرردرف تو المرردرب فرري
منا ح التعميمي تو التدريبي إلى إكتاب المتعممين تو ال عبرين المارارات واتقانارا ممرا
ير رردل عمر ررى قر رردرتام فر رري تطر رروير تدال هر ررلت المار ررارات ودقتر ررح ،فالمار ررارة "تعر ررد القاعر رردة
ائتاترية الترري يمكرن مررن خ لارا بنررال ائلعرراب الرياضرية ،إل بتوقررف عمرى إتقاناررا إلررى
حد كبيرر ن راح ال عرب والفريرق معرا فمرنام مرن يقصرد بارا الفعاليرات الرياضرية ومرنام
(3ع

يقصد باا الحركات الرياضية التي تتصف بالماارة عند تداماا".

 2روبرت تايدفر .دليل الراضيين لمتدريب اللهني (،تر مة ع محمد رضا إبراهيم (وآخرونع ،الموصل :دارالحكمة لمطباعة والنار ،2990 ،ص.05
 1محمد حتن ع وي .مدخل في عمم النفف الرياضي ،ط ،2القاهرة :مركف الكتاب لمنار ،2998 ،ص.318
 3محمد صالل محمد .متابعة الكرة الا ومية المرتدة من الادف وع قتاا بنتام المباريات ،رتالة ما تتير  ،امعة بضداد :،كمية التربية الرياضية ،2990 ،ص.16
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وتختمف الماارات ائتاتية باخت ف ائلعراب الرياضرية إل تن لكرل لعبرة تروال تكانرت
ماعيررة تم فرديررة خصوصرريتاا ،فن رراح تي فريررق ووصررولح إلررى المتررتويات العميررا إنمررا
يتوقررف عمررى مرردى إ ررادة ضعبيررح لتمررك الماررارات بدقررة واتقرران ممررا يتررال لاررم القيررام
بوا ب ر رراتام الدفاعي ر ررة والا ومي ر ررة فضر ر ر ً ع ر ررن ال ان ر ررب الب ر رردني والنفت ر رري و الخطط ر رري
والتربوي ،وفي لعبة الكرة الطرامرة عردد مرن المارارات ائتاترية التري ي رب تدا هرا مرن

ال عبين ميعام ،فيادة عمى و رود مارارات تخررى ينفررد تدا هرا بعرض ال عبرين ممرن
بمضر روا مت ررتويات عالي ررة م ررن ا ع ررداد والت رردريب ،وان" ائدال الفن رري ال ي ررد ف رري ائلع رراب
ال ماعيررة يعنرري ائدال الميكررانيكي الصررحيل لممبررادئ والماررارات ائتاتررية لتمررك المعبررة
،إل يطمق عمرى الحركرات الرميترية التري تترتعمل فري المعرب اترم المارارات تو المبرادئ
(2ع

ائتاتية".

وتعنرري الماررارات ائتاتررية" الحركررات الضرررورية الاادفررة الترري ت ر دي إلررى غرررض

معررين فرري إطررار قررانون المعررب تروال كانررت الحركررات بررالكرة تم برردوناا"1(.ع ،وعمررى هررلا
ائترراف ولكرري يصرربل ال عررب يررداً عميررح تن يترردرب عمررى الماررارات ائتاتررية حتررى

يص رربل تدال الما ررارة م ررل ع ررادة تخ رررى تع ررود عميا ررا ،وه ررلا الا رريل يحت رراج إل ررى تر روافر

م موعررة مررن الص رفات البدنيررة لاررلا تعر الرد مرحمررة تعمررم الماررارات ائتاتررية تهررم م ارحررل
(3ع
نعمم المعبة واتبقاا لرفع متتوى الفريق واضرتقال بح نحو ا ادة واضمتياف.
 0-3-0-2ميزززارة اارسزززا -:يعررد ا رتررال احررد الماررارات الا وميررة المامررة بررالكرة
الطامرة لات التر ير الفعال في دفراع المنرافف ،إل يترتطيع ال عرب برتقران تدامرح كترب
نقطررح مباا ررة ضن تدال ال عررب فرري ا رتررال متررتق ً وغيررر م ررتبط بفم مررح .كمررا تن
(0ع

ختارة ا رتال تعني إحراف الفريق المنافف عمى نقطة ،وهنا تكمرن تهميترح.

 ،وتعرد

ضربات ا رتال من الماارات المامة التي تتميف بالطرابع الا رومي إلا نفرلت بطريقرح
يرردة ودقيقررة ،وتنفررل هررلت الض رربة بواتررطة ال عررب الررلي ياررضل المركررف رقررم(2ع مررن
 2يوتف البافي ،مادي ن م .المبادئ ائتاتية في كرة التمة ،بضداد ،مطبعة التعميم العالي ،2988 ،ص.02
 1عبد العفيف النمر و مدحت صالل  .كرة التمة – تعمم – تدريب ،دار التوفيع والنار،2997 ،ص.22
 3عامر بار التعدي.دراتة مقارنح بين المتضيرات البايوميكانيكية ل رتالين المت موج ائمامي والتاحق بالكرة الطامرة  ،تطروحة دكتورات،
 0تعد حماد ال ميمي .الكرة الطامرة  ،تعميم  ،تدريب  ،تحكيم  ،ط ، 2ليبيا :مناورات امعة التابع من ابريل  ، 2997 ،ص.19

امعة بضداد :كمية التربية الرياضية ،2998،ص.8
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الخط الخمفي بعد صفارة الحكم ،ويتم إدخال الكرة في المعرب بعرد ضررباا برلراع واحردة
(2ع

حت ررى ي ررتم عبوره ررا إل ررى ممع ررب المن ررافف.

 ،وه ررو ائدال تو الضر رربة الت رري يب رردت با ررا

المعب والفرصة ائولى لمفريق لتت يل نقطة  ،كما تن ضربة ا رترال الموضروعة فري
مكاناررا الصررحيل والمناتررب(الم رةع يمكررن تن ت ر دي إلررى اتررتقبال خرراط مررن الفريررق
(1ع

المنافف ،وامكانيرة الفريرق فري اخرل نقطرة نتي رة لرللك.
(3ع

 ،وتو رد تنرواع عردة لارترال

بالكرة الطامرة هي-:

توض -ا رتال من ائتفل ويكون عمى تنواع هي-:
ا رتال الموا ح ائمامي من ائتفل. ا رتال ال انبي من ائتفل.ا رتال ال انبي المعكوف من ائتفل(الروتيع.انياً-ا رتال من ائعمى ويكون عمى تنواع هي-:

ا رتال الموا ح من ائعمى(إرتال التنفع. ا رتال ال انبي من ائعمى(الخطافيع.– ا رتال المتموج ائمامي(ائمريكيع
 ا رتال المتموج ال انبي(اليابانيع.ا رتال التاحق. -ا رتال المتوج من القفف.

2-3-0-2ميزززارة الضزززرح السزززاحق-:ظمررت الك ررة الطررامرة لمرردة تمعررب مررن دون تن
تتررتعمل فياررا ماررارة الضرررب الترراحق وبمرررور الوقررت تتضررل تن اضعتمرراد عمررى تمريررر
الكررة وتو ياارا إلررى المكران الخرالي فرري ممعرب الفريرق المنررافف ض تعرد طريقرة ه وميررة
فعالررة خاصررة مررع الفرررق الترري تتررتعمل إيقرراع ائدال الترريع والررلي مررن خ لررح تتررتطيع
تضطيررة ت رفال الممعررب فرري تي لحظررة مررن المبرراراة  ،وهنررا ظارررت الض رربات الترراحقة
برنواعاا المختمفة وتداماا المتنوع والتي هي عبارة عن" ضرب الكرة برحدى اليدين بقوة
 2عقيل الكاتب (وآخرونع .والتكنيك التكتيك الفردي ،بضداد:مطبعة التعميم العالي ،2987 ،ص.06
 1تكرم فكي خطايبة .موتوعة الكرة الطامرة  ،ط ،2عمان:دار الفكر لمطباعة والنار ،2996 ،ص.76
 3ناهدة عبد فيد الدليمي .الكرة الطامرة ،الن ف اضارف :دار الضيال لمطباعة ،1022،ص.99
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(2ع

لتعديتاا بالكامل فوق الابكة وتو يااا إلى ممعب الفريرق المنرافف بطريقرة قانونيرة".

والارردف م ررن الضرررب الترراحق ه ررو الحصررول عمررى نقطررة م ررن نقرراط المبرراراة ،إل "هررو
الت ح ائهم في تحقيق نقطة لمفريق"(1ع،فض

عن انح هي" تحردى الوترامل الرميترة

والمامرة فري إحرراف النقراط وغالبراً مرا يكرون اترتعمالاا مررن الممترة ال ال رة لمفريرق وير ر
(3ع

فياا عام ن هما القوة والتو يح.

وتو د تنواع عدة لمضرب التاحق هي-:

(0ع

 الضرب التاحق الموا ح العالي. الضرب التاحق بالدوران. الضرب التاحق بالرتغ. الضرب التاحق بالخداع. الضرب التاحق من الممعب الخمفي.3-3-0-2ميزززارة حزززائ ال زززد-:تعررد ماررارة حررامط الصررد مررن الماررارات ائتات ررية

والمامة في عممية الدفاع ،فاو خط الدفاع ائول والفعال ضد ه وم الفريرق المنرافف،

وه ررو" عممي ررة يق رروم با ررا ضع ررب تو ا ن رران تو

ررة ضعب ررين معر راً م ررن المنطق ررة ائمامي ررة

موا ا ر راً لمار رربكة تو قريبر ررا منار ررا ،وللر ررك بر ررالقفف لبعمر ررى مر ررع مر ررد الر ررلراع تو الر ررلراعين
ضعتر رراض الكر ررة المض ررروبة ت رراحقاً م ررن ممع ررب الفري ررق المن ررافف ف رروق الحاف ررة العمي ررا
لمارربكة"5(.ع ،وان ظاررور حررامط الصررد ف ري الك ررة الطررامرة كرران مرتبط راً بظاررور الضرررب
الترراحق ،فبعررد تن كرران ال عررب الضررارب طميقررا فرري تو يررح الض رربة الترراحقة إلررى تي

مك رران يرغ ررب في ررح تص رربل ال ع ررب الض ررارب نفت ررح وبع ررد ظا ررور ح ررامط الص ررد يفكر ررر
ويخر ررادع ويضير ررر ات ر ررات ضرباتر ررح وه وم ررح لكر رري يتضم ررب عمر ررى ح ررامط الص ررد ،فا ررعورت
بااررتراك ضعررب مقابررل لررح عمررى الارربكة يفقرردت حريررة التصرررف فرري تو يررح الكررة وياررتت

 2تعد حماد ال ميمي .الكرة الطامرة ( تعميم وتدريب وتحكيم ع  ،ط ،2طرابمف :امعة التابع من تبريل 2999 ،م  ،ص. 71
 1محمد تعد فغمول و محمد لطفي التيد .ائتف الفنية لماارات الكرة الطامرة لممعمم والمدرب ،القاهرة  :مركف الكتاب لمنار 1002 ،م  ،ص. 76-75
 3محمد خير الحوراني .الحديث في الكرة الطامرة ( تاريخ  ،ماارات  ،تدريب ع ،تربد  :دار ائمل لمنار  ، 2996 ،ص. 87.
 0ناهدة عبد فيد الدليمي .المصدر التابق نفتح ، 1022 ،ص .212
 5ناهدة عبد فيد الدليمي .المصدر التابق نفتح ، 1022 ،ص .212
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انتباه ررح ،ل ررللك يع ررد الق ررامم بالص ررد ف رري معرك ررة موا ا ررة تتص ررف بال ررلكال م ررع ال ع ررب
(2ع

الماا م المنافف.

 ،وتو د تنواع عدة لحامط الصد هي-:

(1ع

حامط الصد ب عب واحد. حامط الصد ب عبين ا نين.-حامط الصد ب

ة ضعبين.

 2-2الدراسات السابقة

()3

0-2-2دراسة (حمود خمف سالم.)2112 ،

(فاعمية تمارين تركيز االنتباه وتشتيت االنتباه في ت وير دقة التيديف بكرة اليد).
هدف البحث إلى معرفة ترر ير تطبيرق بعرض التمرارين المخترارة برترموب تركيرف اضنتبرات
وتاررتيت اضنتبررات عمررى المتعممررين وال عبررين المتقرردمين بك ررة اليررد ،مررع معرفررة تي مررن
ائتررموبين المختررارين تفضررل فرري تطرروير دقررة التاررديف بك ررة اليررد لرردى عينررة البحررث،
واخت ر ررار الباح ر ررث عين ر ررة بح ر ررح م ر ررن طر ر ر ب كمي ر ررة التربي ر ررة الرياض ر ررية لممرحم ر ررة ال اني ر ررة
البالضة(28ع طالباً يتتعممون الرلراع اليمرين فري التارديف الرلين لرم يمارتروا لعبرة كررة
اليررد تررابقاً ،وتررم تقترريمام إلررى م مرروعتين بمررغ عرردد كررل م موعررة(9عط ر ب ،كمررا تررم
اختيار م موعة مرن ضعبري منتخرب الكميرة بكررة اليرد والرلي يضرم برين صرفوفح ضعبرين

مررن الدر ررة ائولررى والممت ررافة لرردوري القط ررر لك ررة الي ررد والبررالغ ع ررددهم(28عضعررب ت ررم
تقت رريمام إل ررى م م رروعتين ع رردد ك ررل م موع ررة(9عضعب ررين بحي ررث تص رربحت الم موع ررة
ائول ر ررى م ر ررن المتعمم ر ررين وائول ر ررى م ر ررن ال عب ر ررين تت ر ررتعمل تت ر ررموب تا ر ررتيت اضنتب ر ررات
والم موعر ررة ال انير ررة لممعممر ررين وال عبر ررين تتر ررتعمل تتر ررموب تركير ررف اضنتبر ررات ،واتر ررتنت
الباحث عدة اتتنتا ات كان تهماا و ود فرروق إحصرامية لات دضلرة معنويرة مرا برين
نتررام اضختبررار القبمرري والبعرردي لم مرروعتي تركيررف اضنتبررات لممتعممررين وبفعررل التمررارين
المخت ررارة ،وو ررود ف ررروق إحص ررامية لات دضل ررة معنوي ررة ف رري نت ررام اضختب ررارات البعدي ررة
لم موعتي المتعممين ولصالل م موعة تاتيت اضنتبرات ،ومرن خر ل هرلت اضترتنتا ات
 2محمد تعد فغمول ومحمد لطفي التيد .مصدر تبق لكرت  ،ص. 79 -78
 1ناهدة عبد فيد الدليمي.مصدر تبق لكرت، ،1022 ،ص . 210
 3حمود خمف تالم .فاعمية تمارين تركيف اضنتبات وتاتيت اضنتبات في تطوير دقة التاديف بكرة اليد  ،م مة دراتات وبحوث التربية الرياضية ،امعة البصرة ،العدد ،1001 ،20ص.09
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توصر ررى الباحر ررث إلر ررى ضر رررورة اتر ررتعمال تركير ررف اضنتبر ررات وتار ررتيت اضنتبر ررات لممتعممر ررين
وال عبين في تطوير دقة التاديف بكرة اليد.

الثاب الصالس
 4هٌِع٘ح الثحس ّ اظشاءاذَ الو٘ذاً٘ح
 8-4هٌِط الثحس
 7-4ػٌ٘ح الثحس
 4-4االدّاخ ّ الْعائل الوغرخذهح
 3-4االخرثاساخ الوغرؼولح فٖ الثحس
8-3-4اخرثاساخ ذمْٗن دلح األداء
7-3-4اخرثاس ذشك٘ض االًرثاٍ
 5-4الرعشتح االعرطالػ٘ح
6-4األعظ الؼلو٘ح لالخرثاساخ
 8-6-4شثاخ االخرثاس
 7-6-4طذق االخرثاس
 4-6-4هْضْػ٘ح االخرثاس
 2-4اإلظشاءاخ الشئ٘غح
8-2-4االخرثاساخ المثل٘ح
 7-2-4ذٌف٘ز ذوشٌٗاخ الرْافك الحشكٖ
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4-2-4االخرثاساخ الثؼذٗح
 1-4الْعائل اإلحظائ٘ح

 -3يُٓجيت انبحث ٔإجراءاتّ انًيداَيت
 -3يُٓج انبحث-:
اعتتترؼول الثتتتاحصْى الوتتتٌِط الرعشٗثتتتٖ رّ ذظتتتو٘ن الوعوْػتتتاخ الوراافجحيالرعشٗث٘تتتح
ّالضاتطح) لوالئورَ لطث٘ؼح الوشالح.
 2-3عيُت انبحث-:
لام الثاحصْى ترحذٗذ هعروغ الثحس ُّن طالب الوشحلح الصالصح فتٖ كل٘تح الرشت٘تح الثذً٘تح
ّ ػلتتتتْم الشٗاضتتتتح\ظاهؼح المادعتتتت٘ح ّالثتتتتالد ػتتتتذدُني)842طالثتتتتاذل ّرلتتتت لرتتتتْافش
الوغرلضهاخ الوطلْتتح ألظتشاء الثحتس لّتؼتذ نى اعترثؼاد الطلثتح الشاعتث٘ي ّالوت ظل٘ي
ّالوظات٘ي ّالالػث٘ي ّالطالثاخ ّالثالد ػذدُن ي)71طالثاذل نطثح تزل الؼذد الورثمٖ
ي)811طالث تاذل تؼتتذُا لتتام الثتتاحصْى ّتتتةظشاء ػول٘تتح المشػتتح الخر٘تتاسي)31طالث تا ذ هتتٌِن
تالطشٗمح الؼشْائ٘ح لّذن ذمغ٘ن ُزٍ الؼٌ٘ح ػلٔ هعوْػر٘ييذعشٗث٘ح ّضتاتطح) ّتْالتغ
ي )71طالثا ذ لال هعوْػحل ّهي نظل ذعٌة الو ششاخ الرٖ لذ ذ شش فتٖ ًرتائط الثحتسل
لتتتتام الثتتتتاحصْى تتتتتةظشاء ػول٘رتتتتٖ ذعتتتتاًظ الؼٌ٘تتتتح فتتتتٖ هر ٘تتتتشاخي الطتتتتْ ّالتتتتْصى
ّالؼوش)ّذاتتتتاف هعوتتتتْػرٖ الثحتتتتس فتتتتٖ االخرثتتتتاساخ الوِاسٗحياإلسعتتتتا الوْاظتتتتَ
الؼالٖيالرٌظ) ّالضشب الغاحك ّحائظ الظذ ّاخرثاس شثاح ذشك٘ض االًرثاٍ)ل ّظتشخ
هؼالعح ُزٍ الور ٘شاخ إحظائ٘ا ذ ػي طشٗك اعرؼوا لاًْى هؼاهل االخترال للرعتاًظ
ّاخرثاسي )t-testللرااف ّكوا هث٘ي فٖ العذّل٘يي7ل.)8
انجدٔل()1يبيٍ تجاَص في يتغيراث( انطٕل ٔانٕزٌ ٔانعًر)
التفا ي
المتغيرات
ال و /سم
الوزن /كغم
العمر /سنة

الوس الحسابي
072.30
74.36
20.23

االنحراف المعياري
3.05
2.82
1.87

معام االختالف%
0.83
3.79
4.19

ٗث٘ي العذّ ي)8ذعاًظ ػٌ٘ح الثحس هر ٘شاخيالطْ ّالتْصى ّالؼوتش)الى لت٘ن هؼاهتل
االخرال ظاءخ نلل هي ًغثح ي.)%41
انجدٔل( )2يبيٍ تكافؤ يجًٕعتي انبحث في انًتغيراث ليد انبحث
المجموعة
المتغيرات
إرسا التنس/درجة

المجموعة الضاب ة
+ع
س
03.56
0.98

المجموعة التجريبية
+ع
س

04.12

0.63

قيمة ()t
المحسوبة

نوع الداللة

1.78

عشوائي
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الضرح الساحق/درجة
حائ ال د/درجة

02.87
7.89

2.19
0.67

00.93
8.02

2.07
0.45

0.36
1.51

عشوائي
عشوائي

اختبار شبكة تركيز
االنتباه/درجة

00.29

0.31

01.86

0.48

1.95

عشوائي

*ليًت( )tانجدٔنيت=()2082عُد يطتٕٖ دالنت(ٔ )8085درجت حريت(0)30
ٗث٘ي العذّ ي)7إى ًْع الذاللح لال الور ٘شاخ كاى غ٘ش هؼٌْٕ ّ
ألى لت٘ني )tالوحغتْتح
لاتتل الور ٘تتشاخ كاًتتد نطتت ش هتتي ل٘ورِتتا العذّل٘تتح الرتتٖ ذثلتتدي)7.17ػٌتتذ هغتترْٓ
داللحيّ )1.15دسظح حشٗحي.)41
3-3انٕضاااائم ٔاألدٔاث ٔاألجٓاااسة انًطاااتعًهتّ -:
إى ندّاخ الثحتتتس ُتتتٖ الرتتتٖ ذغتتتاػذ
الثاحتتس فتتٖ ظوتتغ ت٘اًاذتتَ ّحتتل هشتتالرَ ّطتتْالذ لرحم٘تتك نُتتذا الثحتتس هِوتتا كاًتتد
األدّاخ هتتي ت٘اًتتاخ ّػٌ٘تتتاخ ّنظِتتضج.ي) 8ل لتتتزل اعتترؼول الثتتتاحصْى هعوْػتتح هتتتي
الْعائل ّاألدّاخ ّاألظِضج اٙذ٘ح-:
الوالحظح.االعرثاًح.الوظادس الؼشت٘ح ّاألظٌث٘ح.شتتتتْاخض خشتتتتث٘حاالخرثتتتتاساخ ّالم٘تتتتاط- .الومتتتتاتالخ الشخظتتتت٘ح.ػذدي.)6
كشاخ طائشج ػذدي- )86ه٘ضاى طثٖ ًْعي- )Acs-23هلؼة كشج طائشج لاًًْٖ.طفاسج ػذدي.)7حثل غ٘ش هطاط.ششٗظ ظلذٕ لم٘اط الطْ .ششٗظ الطك ّطثاش٘ش هلْى.عاػح ذْل٘د الارشًّ٘ح ػذديًْ )7عي.)Casio4-3االختباراث انًطتعًهت في انبحث:
1-4-3اختباراث تمٕيى دلت األداء-:تؼتذ إطتالع الثتاحصْى ػلتٔ الوظتادس الؼلو٘تح فتٖ
هعا اخرظاص الاشج الطائشج ّاالخرثتاس ّالم٘تاط ذتن اخر٘تاس االخرثتاساخ لم٘تاط دلتح
األداء للوِاساخ ل٘ذ الثحسل ّكوا ٗأذٖ-:
()2
-1اختبار تمٕيى دلت أداء اإلرضال انًٕاجّ انعاني(انتُص)بانكرة انطائرة
انٓدف يٍ االختبار-:ل٘اط دلح نداء اإلسعا الوْاظَ الؼالٖيالرٌظ).األدّاخ الوغتتترؼولح-:هلؼتتتة كتتتشج طتتتائشج لتتتاًًْٖ ّكتتتشاخ طتتتائشج لاًًْ٘تتتح ػتتتذدي)5ّششٗظ الطك هلْى لرمغ٘ن هٌاطك الولؼة.
يٕاصفاث األداءٗ-:مف الطالة الوخرثش فتٖ هٌرظتف الختظ الٌِتائٖ للولؼتة نٕ يفتٖالٌظتتف الوْاظتتَ لٌظتتف الولؼتتة الومغتتن إلتتٔ دسظتتاخ)ػلٔ تؼتتذ  1نهرتتاس هتتي الشتتثاح
لّفٖ ُزا الوااى ٗاْى الطالة الوخرثش هوغت تتالاشج ل٘متْم تتأداء اإلسعتا الوْاظتَ
الؼالٖيالرٌظ)لرؼثش الاشج الشثاح إلٔ الٌظف الوماتل الومغن هي الولؼة.
شرٔط األداء-:فٖ حالح ػذم ػثْس الاشج للشثاح نّ فتٖ حالتح ػثْسُتا لاتي خشّظِتاإلٔ خاسض حذّد الولؼة الوماتليالومغتن) ذحغتة هحاّلتح للطالتة الوخرثتش هتي ضتوي
الوحاّالخ الخوظ الووٌْحح لَ ّال ذحغة دسظرِا.

 2و يح مح وب .طرامق البحث العممي ومناه ح ،بضداد :دار الحكمة لمطباعة والنار ،2993 ،ص.279
 1ناهدة عبد فيد الدليمي .مصدر تبق لكرت  ،ص. 58– 57
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انتطااجيمٗ-:أختتز الطالتتة الوخرثتتش دسظتتح الوٌطمتتح الرتتٖ ذمتتغ فِ٘تتا الاتتشج لاتتل إسعتتاطتتح٘ح ّح٘تتس نى لاتتل طالتتة هخرثتتشي)5هحتتاّالخ ّلاتتْى التتذسظاخ هْصػتتح ػلتتٔ
الوٌتتاطك هتتيي )5-8دسظتتاخ فتتاى الذسظتتح الال٘تتح لِتتزا االخرثتتاس ُتتٖي)75دسظتتح هتتغ
هالحظتتح اًتتَ فتتٖ حالتتح عتتمْط الاتتشج ػلتتٔ ختتظ ٗفظتتل تتت٘ي هٌطمرتت٘ي ذحغتتة للطالتتة
الوخرثش دسظح الوٌطمح األػلٔ.
)1(0
-2اختبار دلت أداء نهضرب انطاحك
انٓدف يٍ االختبار-:ل٘اط دلح نداء الضشب الغاحك تالاشج الطائشج .األدٔاث انًطااتعًهت-:هلؼتتة كتتشج طتتائشج لتتاًًْٖ ّكتتشاخ طتتائشج لاًًْتتـ٘ح ػتتـذد ي)5ّششٗظ الطك هلْى لرمغ٘ـن الولؼة الوماتل.
هْاطفاخ األداءٗ-:مْم الطالة الوخرثش تأداء هِاسج الضشب الغاحك هـي هشكتضي)3إر ٗمْم الوذسط تأػذاد الاشاخ لَ هي هشكضيّٗ )4مْم الطالة الوخرثش تأداء الوِاسج.
شرٔط األداء-: لال طالة هخرثشي)5هحاّالخ هررال٘حٗ-.عة نى ٗاْى األػذاد ظ٘ذا فٖ كل هحاّلح. ذحغة الذسظاخ ّفما لوااى عمْط الاشج ّػلٔ ها ٗأذٖ-: الوٌطمحين) شالز دسظاخ -.الوٌطمحيب) دسظح ّاحذج -.الوٌطمحيض) خوظ دسظاخ.خارج هذه المناطق(صفر) من الدرجات.التسجيل-:تحسب للطالب المختبر الدرجات التي حصل عليها في المحاوالت الخمس
،علما أن الدرجة الكلية لالختبار هي( )25درجة.
)2(.
-3اختبار دقة أداء حائط الصد
الهدف من االختبار-:قياس الدقة لمهارة حائط الصد بالكرة الطائرة. األدوات المستتعملة-:ملعبب كببرة طائبقرة قببانوني وكبرات طببائرة قانونبقية عببقدد()5وشريط الصق ملون لتقسيم الملعب المقابل.
مواصتتتفات األداء-:يقبببف الطالبببب المختببببر فبببقي مركبببز( )3أمبببام الشببببكة وعلببببعد()50سم من الشبكة وبوضع التهيؤ لعملية الصد ،إذ يقوم المبدرس بباداء الضبرب
الساحق من الملعب المقابل ويقوم الطالب المختبر باداء حائط الصد وحسب الطريقبة
المتفق عليها مسبقا.
شروط األداء-:لكل طالب مختبر ( )5محاوالت متتالية.يجب أن يكون الضرب الساحق جيدا في كل محاولة.تحسب الدرجات وفقا لمكان سقوط الكرة وعل ما ياتي-:مركز ( )3ثالث درجات. في مركز( )2درجتان.خارج هذه المناطق( )0صفر من الدرجات.مركز( )4درجات.التسجيل-:تحسب للطالب المختبر الدرجات التي حصل عليها في المحاوالتالخمس ،علما أن الدرجة العظم لالختبار هي()15درجة.
 2محمد صبحي حتنين وحمدي عبد المنعم.ائتف العممية لمكرة الطامرة وطرق القياف ،ط ،3القاهرة :مركف الكتاب لمنار ، 2997،ص.108
 1محمد صبحي حتنين وحمدي عبد المنعم .المصدر التابق نفتح،ص.253

25
2-4-3اختبار تركيتز االنتبتاه-:كمبا قبام الباحثبان باعبداد اسبتبانة هبو وعرضبها علب
مجموعببة مببن السببادة المختصببين والخبببراء .د،وكببان الهببدف منهببا تحديببد االختبببار
الخبباب بتركيبببز االنتبببباه بعببد أن وضبببعا اختببببارات عببدة ،وبعبببد جمبببع االسبببتمارات
وفرزها ت ّم اختيار االختباردد الذي حصل علب أكثبر نسببة اتفباق مئويبة مبن السبادة
المختصين والخبراء وهو االختبار األول(اختبار شبكة تركيبز االنتبباه) البذي حصبل
عل نسبة ( ،)%00وكما مبين في الجدول(.)3
الجدول ()3يبين االختبارات الخاصة بتركيز االنتباه مع نسبة اتفاق السادة المختصين والخبراء

االختبار
اختبار شبكة تركيز االنتباه
اختبار حمقات ال ندون
اختبار بردون – انفيموف لالنتباه

ت
-0
-2
-3

نسبة اتفاق الخبراء
%81
%21
%1

اليدف منو
قياس تركيز االنتباه
قياس تركيز االنتباه
قياس تركيز االنتباه

()1

-1اختبار شبكة تركيز االنتباه.
يستعمل هذا االختبار الذي يطلَبق عليبا اختببار (شببكة التركيبز) لقيباس قبدرة الطالبب
عل تركيز انتباها ،ومدة هذا االختبار دقيقة واحدة فقط ويطلب من الطالب أن يضع
شب َبرطة( )/عل ب أكبببر عببدد مببن األرقببام التببي تلببي الببرقم المعببين الببذي يحببدده القببائم
باالختبببار ،فمببثالد عنببد تحديببد رقببم البببدء بببالرقم()11عل ب سبببيل المثببال فينب ببي عل ب
الطالب المختبر أن يقوم بوضع شرطة( )/عل الرقم( )10ومن َث ّم الرقم( )11وهكذا
شرطة( )/عل الرقم( )11أوال ثبم( )10ثانيبة ،ويمكبن اسبتعمال
وعدم محاولة وضع َ
هذا االختبار مرات عدة مع ت يير الرقم االبتدائي المحدد لكبل مبرة تاليبة ،فضبال عبن
ذلك يمكن ت يير أرقام شبكة التركيز وعمل نسخ متعددة منها مع ت يير مكان أرقامهبا
حت ب ال يتعببود المخ َتبببر عل ب حفببظ وتببذكر مكببان األرقببام ويراع ب أن تكببون األرقببام
جميعها مكونة من عددين مثل( )23(،)20(، )10وهكذا ،كما يمكبن إجبراء االختببار
فبببي العديبببد مبببن المواقبببف التجريبيبببة مثبببل األداء أمبببام البببزمالء أو باضبببافة بعبببض
المت يرات المشتتة لالنتباه.
التصحيح-:ي ّتم التصحيح باحصاء األرقام التي قام الطالب المختببر بشبطبها بطريقبةصحيحة في مدة الدقيقبة المحبددة إلجبراء االختببار ويبتم مبنح درجبة واحبدة لكبل رقبم
مشببطوب بطريقببة صببحيحة ،وكلمببا ارتفعببت درجببات الطالببب المختبببر د ّل ذلببك عل ب
قدرتا العالية عل تركيز االنتباه ،وكما هو مبين في الجدول(.)4
الجدول( )4يبين اختبار شبكة تركيز االنتباه
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 2محمد حتن ع وي .موتوعة اضختبارات النفتية لمرياضيين  ،ط،2القاهرة :مركف الكتاب لمنار  ،2998 ،ص.530
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 5-3التجربة االستطالعية-:
تع ّد التجربة االستطالعية" تدريبا د عمليا د للباحبث للوقبوف علب السبلبيات وااليجابيبات
التببي تقابلببا أثنبباء االختبببار لتفاديهببا" ،)1(.وقبببل إجببراء التجربببة قببام الببباحثون بتببوفير
األدوات الالزمة إلجراء االختبارات وتم اختيار( )14طالب من مجتمع البحث ،و ّتبم
تطبيق االختبارات الموضوعة وذلبك فبي يبوم  2011/2/21وبمسباعدة فريبق العمبل
المساعد(د) وكان الهدف من هذا كلا التوصل إل -:
استطالع الظروف التي تجري فيها االختبارات ومدى مالئمة المكان لتنفيذها.التاكد من صالحية األدوات المستعملة في االختبارات.معرفة الوقت لتنفيذ كل اختبار.إطالع فريق العمل المساعد عل كيفية أداء االختبارات وكيفية التسجيل.تحديد أهم المعوقات ل رض تالفيها عند إجراء التجربة الرئيسية.6-3األستتتتتس العلميتتتتتة لالختبتتتتتارات-:اعتمبببببد البببببباحثون علببببب األسبببببس العلميبببببة
لالختبارات(الثبببببات والصببببدق والموضببببوعية) لتحديببببد مببببدى عمليببببة االختبببببارات
المستعملة بالبحث ،وكما ياتي-:
 1-6-3ثبات االختبار-:يقصد بثبات االختبار" أ ّنا لو أعيد علب اإلفبراد أنفسبهم فانبا
يعطببي النتببائس نفسببها أو نتببائس مقاربببة فببي ظببل ظببروف متشببابهة"، )2(.وقببد اسببتعمل
الباحثون طريقة أعادة االختبار عل عينة من مجتمع البحث وبعدد( )14طالب ،وقبد
تببم إجببراء االختبببارات للمببرة األول فببي يببوم ،2011/ 2/21فببي القاعببة الرياضببية
الم لقة بكلية التربية البدنية و علوم الرياضة–جامعة القادسية ،وتم إعادة االختبارات
في المرة الثانية يوم  2011/2/21في المكان ،وكما هو مبين في الجدول(.)5
 2-6-3صدق االختبار-:يعتمد صدق االختبار عل " مدى قياس االختببار للمهبارة أو
الصفة المطلوب قياسها فالمقياس يعبد صبادقا د عنبدما يقبيس بدقبة كافيبة الظباهرة التبي
صمم لقياسها"،)3(.وقد اسبتعمل البباحثون طريقبة الصبدق الظباهري وذلبك باالعتمباد
عل مجموعة الخبراء والمختصين والتي ع ِرضبت علبيهم اسبتمارات االسبتطالع ،إذ
تم عبرض اسبتمارة االسبتطالع الخاصبة بتحديبد االختببارات المهاريبة لعينبة البحبث،
بعببد أن وضببع الببباحثون عببدة اختبببارات تببم عرضببها علبب مجموعببة مببن الخبببراء
والمختصين من خالل المقابالت الشخصية ، .وبعد فرز االستمارات تم حساب نسببة
االتفاق وظهرت ،كما هو مبين في الجدول(.)5
 3-6-3موضتتوعية االختبتتار-:مببن الصببفات المهمببة لالختبببار الجيببد هببو أن يكببون
موضوعيا د في قياس الظاهرة التي أعد أصالد لقياسها وان يكون هنباك فهبم كامبل مبن
 2قاتم حتن المندضوي (وآخرونع .اضختبار والقياف والتقويم في التربية الرياضية ،بضداد  :مطابع التعميم العالي  ، 2990 ،ص .207
*--فريق العمل المتاعد (مصطفى حمودة  ،محمد عباف  ،محمد عمي  ،كرار محمد  ،مصطفى الابريع
 1مروان عبد الم يد .ائتف العممية والطرق ا حصامية ل ختبارات والقياف في التربية الرياضية ،ط ،1عمان :دار الفكر لمطباعة والنار والتوفيع،2999 ،ص.70
 3محمد حتن ع وي ومحمد نصر الدين رضوان  .القياف في التربية وعمم النفف الرياضي ،القاهرة دار الفكر العربي ،2988 ،ص.311
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جميع المختبرين بما سيؤدونا ،وأنّ يكون هناك تفسبير واضبح للجميبع ،وان ال تكبون
هناك فرصة لفهم معن آخر غيبر المقصبود منبا ،إذ أن الموضبوعية بمفهومهبا العبام
تعني "التحرر من التحيز والتعصب وعبدم إدخبال العوامبل الشخصبية فيهبا")1(.قب فقبد
قام الباحثون باحتسابها "عن طريق االرتباط بين درجات اثنين من المحكمين يقومبان
بوضببع الببدرجات لمجموعببة واحببدة مببن األفببراد فببي نفببس الوقببت" ، )2(.وذلببك عنببد
تطبيبببق االختببببارات المبحوثبببة إذ دللبببت النتبببائس بعبببد معالجتهبببا إحصبببائيا أن جميبببع
االختبارات تتمتع بموضوعية عالية كما هو مبين في الجدول(.)5
الجدول ( )5يبين نسبة اتفاق السادة المختصين والخبراء وقيم معاملي الثبات والموضوعية
ت
-0
-2
-3
-4

االختبار
دقة أداء إرسا التنس /درجة
دقة أداء الضرح الساحق /درجة
دقة أداء حائ ال د /درجة
شبكة تركيز االنتباه /عدد

نسبة اتفاق الخبراء
%011
%011
%81
%81

معام الثبات
1.93
1.90
1.89
1.91

معام الموضوعية
1.91
1.89
1.87
1.89

 1-3اإلجراءات الرئيسة-:تمثلت اإلجراءات الرئيسة باالتي-:
1-1-3االختبتتتتارات القبليتتتتة-:تبببب ّم إجببببراء االختبببببارات القبليببببة لعينببببة البحببببث يببببوم
 ، 2011/3/1وقببد راعب الببباحثون وفريببق العمببل المسبباعد مالئمببة جميببع الظببروف
وطريقة التنفيذ وكذلك تسلسل االختبارات.
 2-1-3تنفيتتذ تمرينتتات التوافتتق الحركتتي-:بببدأ الببباحثون باعببداد تمرينببات التوافببق
الحركي لتطبوير دقبة بعبض مهبارات الكبرة الطبائرة بعبد اطالعهبم علب العديبد مبن
المصادر العلمية المتوافرة ذات عالقبة بموضبوع البحبث ،كبي يحقبق البحبث أهدافبا،
ألن "األساس منا الوصول بمستوى الطالب إلب أفضبل درجبة ممكنبة مبن التقبدم فبي
نشاطا التخصصي" ، )3(.وتضمنت المفردات اآلتي-:
عدد الوحدات التعليمية في األسبوع وحدة تعليمية واحدة.عدد الوحدات التعليمية الكلية()0وحدات.است رقت مدة تنفيذ التمرينات( )0أسابيع.اسببت رق وقببت الوحببدة التعليميببة هببو( )10دقيقببة ،إذ يببتم تطبيببق تمرينببات التوافببقالحركي في القسبم الرئيسبي وببزمن( )30دقيقبة ،وأشبتمل هبذا القسبم علب التطبيقبات
العمليبة مببن تمرينببات التوافبق الحركببي وتمرينببات مهاريبة وتمرينببات لتركيببز االنتببباه
بالكرة الطائرة
أ-كانت المجموعبة التجريبيبة تطببق تمرينبات التوافبق الحركبي التبي أعبدها البباحثون
والتببي اشببتملت علب تمرينببات التوافببق لمهببارات اإلرسببال الضببرب السبباحق وحببائط
(د)
الصد.

 2مروان عبد الم يد  .تتف البحث العممي عداد الرتامل ال امعية  ،ط ، 2عمان  :م تتة الوراق  ،1000 ،ص .00
 1محمد حتن ع وي ومحمد نصر الدين رضوان .القياف في التربية الرياضية وعمم النفف الرياضي ،القاهرة  :دار الفكر العربي ، 1007 ،ص .199
 3تمر اهلل البتاطي  .قواعد وتتف التدريب الرياضي وتطبيقاتح ،ا تكندرية :مطبعة المعارف ،2988 ،ص .53
* ينظر الممحق(2ع.
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ب-كانت المجموعة الضابطة تطبق مفردات المنهس التعليمي المقرر لمادة الكرة
الطائرة للصف الثالث باشراف مدرس المادة.
3-1-3االختبتتتارات البعديتتتة -:بعبببد أنّ تببب ّم تطبيبببق تمرينبببات التوافبببق الحركبببي علببب
مجموعببة البحببث التجريبيببة وبانتهبباء الوحببدات التعليميببة أجببرى الباحببث االختبببارات
البعدية ألفراد المجموعتين التجريبية والضابطة وباستعمال اختببارات دقبة المهبارات
قيبببد البحبببث واختببببار شببببكة تركيبببز االنتبببباه وذلبببك بتببباريخ  ،2011/4/10إذ اتببببع
الباحثون الطريقة نفسها في االختبارات القبلية ،وكذلك تبم مراعباة الظبروف المكانيبة
والزمانية ووسائل االختبارات وأدواتها.
 8-3الوسائل اإلحصائية-:
استخدم الباحث الحقيبة اإلحصائية (  ) spssلمعالجة النتائس .

الباب الرابع
4

عرض النتائس و تحليلها ومناقشتها

 1-4عرض نتائس الفروق بين االختبارات القبلية والبعدية
للمجموعتين الضابطة والتجريبية وتحليلها.
1-1-4عرض نتائس الفروق بين االختبارات القبلية والبعدية
للمجموعة الضابطة وتحليلها.
2-1-4عرض نتائس مقدار التطور(معامل االختالف)لالختبارات
القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة وتحليلها.
3-1-4عرض نتائس الفروق بين االختبارات القبلية والبعدية
للمجموعة التجريبية وتحليلها 1-2-4.عرض النتائس البعدية و
تحليلها
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4-1-4عبببببرض نتبببببائس مقبببببدار التطور(معامبببببل االخبببببتالف)
لالختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية وتحليلها .
5-1-4عبببرض نتبببائس الفبببروق ببببين المجمبببوعتين الضبببابطة
والتجريبية وتحليلها.
 6-1-4عبببرض نتبببائس عالقبببة االرتبببباط ببببين تركيبببز االنتبببباه
وبعض مهارات الكرة الطائرة وتحليلها ومناقشتها
 2-4مناقشة النتائس

-4عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها-:
مببن أجببل مالحظببة الفببروق بببين االختبببارات القبليببة والبعديببة للمجمببوعتين التجريبيببة
والضبابطة والفببروق ببين المجمببوعتين التجريبيبة والضببابطة فبي االختبببارات البعديببة
وبعببد االنتهبباء مببن تطبيببق تمرينببات التوافببق الحركببي علب المجموعببة التجريبيببة ّ ،تببم
الحصول علب البيانبات لتحويلهبا إلب جبداول و ّتبم إجبراء المعالجبات اإلحصبائية لهبا
ليتسن للباحثين مقارنة هذه النتائس بفرضيات البحث.
1-4عرض نتائج الفتروق بتين االختبتارات القبليتة والبعديتة للمجمتوعتين الضتابطة
والتجريبية وتحليلها.
1-1-4عرض نتائج الفروق بين االختبتارات القبليتة والبعديتة للمجموعتة الضتابطة
وتحليلها.
الجدول()6يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة( )tالمحسوبة بين
االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة
االختبارات
دقة إرسا التنس/درجة

دقة الضرح الساحق/درجة
دقة حائ ال د/درجة

القبمية

س
03.56
02.87
7.89

ع

0.98
2.19
0.67

س

البعدية

07.82
06.98
00.65

ع

0.74
0.96
0.49

قيمة ()t
المحسوبة

نوع الداللة

3.78

معنوي

4.00
4.52

معنوي
معنوي

*قيمة( )tالجدولية=()2.19عند مستوى داللة( )1.15ودرجة حرية(.)19
من خالل الجدول()6الذي يبين نتائس االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة
نالحببظ وجببود فروق با د معنويب دبة بببين االختبببارات القبليببة والبعديببة ولصببالح االختبببارات
البعدية ،إذ كانت جميع قيم ()tالمحسوبة اكبر من قيمتها الجدوليبة البال بة()2.01عنبد
مستوى داللة( )0.05ودرجة حرية(.)11
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2-1-4عتترض نتتتائج مقتتدار التطور(معامتتل االختالف)لالختبتتارات القبليتتة والبعديتتة
للمجموعة الضابطة وتحليلها.
الجدول( )1يبين األوساط الحسابية ومقدار التطور(معامل االختالف) بين االختبارات القبلية
والبعدية لالختبارات الدقة لمهارات قيد البحث للمجموعة الضابطة
االختبارات
دقة إرسا التنس/درجة

دقة الضرح الساحق/درجة
دقة حائ ال د/درجة

س
03.56
02.87
7.89

القبمية
ع

0.98
2.19
0.67

البعدية

خ%

س

ع

04.61

07.82

0.74

06.24
20.07

06.98
01.63

0.86
0.49

خ%
9.76

01.95
04.12

يبببين الجببدول()1قببيم األوسبباط الحسببابية واالنحرافببات المعياريببة ومعامببل االخببتالف
لقياس مقدار التطور في اختبارات الدقبة للمهبارات قيبد البحبث للمجموعبة الضبابطة
القبلية والبعدية إذ أظهرت النتائس أن هذه المجموعة حققت قيم معامبل االخبتالف فبي
االختببارات البعديبة اقبل مبن قبيم معامببل االخبتالف فبي االختببارات القلبيبة ،ممبا يببدل
عل تطور هذه المجموعة في اختبارات دقة المهارات قيد البحث.
3-1-4عرض نتائج الفروق بين االختبارات القبلية والبعديتة للمجموعتة التجريبيتة
وتحليلها.
الجدول ( )0يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة( )tالمحسوبة بين
االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية
االختبارات
دقة إرسا التنس/درجة
دقة الضرح الساحق/درجة
دقة حائ ال د/درجة

البعدية

القبمية
س

ع

س

ع

قيمة()t
المحسوبة

نوع الداللة

04.12
00.93
8.02

0.63
2.07
0.45

21.40
09.84
02.56

0.22
0.78
0.15

4.09
4.76
4.62

معنوي
معنوي
معنوي

*قيمة( )tالجدولية=()2.19عند مستوى داللة( )1.15ودرجة حرية(.)19
مبببن خبببالل الجبببدول()0البببذي يببببين نتبببائس االختببببارات القبليبببة والبعديبببة للمجموعبببة
التجريبيببة نالحببظ وجببود فروق با د معنويب دبة بببين االختبببارات القبليببة والبعديببة ولصببالح
االختببببارات البعديبببة ،إذ كانبببت جميبببع قبببيم()tالمحسبببوبة اكببببر مبببن قيمتهبببا الجدوليبببة
البال ة()2.01عند مستوى داللة()0.05ودرجة حرية(.)11
4-1-4عرض نتتائج مقتدار التطور(معامتل االختتالف) لالختبتارات القبليتة والبعديتة
للمجموعة التجريبية وتحليلها
الجدول( )1يبين األوساط الحسابية ومقدار التطور (معامل االختالف) بين االختبارات القبلية
والبعدية لالختبارات الدقة لمهارات قيد البحث للمجموعة التجريبية
االختبارات
دقة إرسا التنس/درجة
دقة الضرح الساحق/درجة

القبمية
س

04.12
00.93

ع

0.63
2.07

البعدية
خ%

00.63
08.09

س

21.40
09.84

ع

0.22
0.98

خ%

5.98
9.98

30
8.02

دقة حائ ال د/درجة

0.45

02.56

07.86

0.15

8.36

يبببين الجببدول()1قببيم األوسبباط الحسببابية واالنحرافببات المعياريببة ومعامببل االخببتالف
لقياس مقدار التطور في اختبارات الدقبة للمهبارات قيبد البحبث للمجموعبة الضبابطة
القبلية والبعدية إذ أظهرت النتائس أن هذه المجموعة حققت قيم معامل االختالف فبي
االختببارات البعديبة اقبل مبن قبيم معامببل االخبتالف فبي االختببارات القلبيبة ،ممبا يببدل
عل تطور هذه المجموعة في اختبارات دقة المهارات قيد البحث.
5-1-4عرض نتائج الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية وتحليلها.
الجدول ()10يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة( )tالمحسوبة بين
االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية
الضاب ة

المجموعات

التجريبية

االختبارات

س

ع

س

ع

قيمة ()t
المحسوبة

نوع الداللة

دقة إرسا التنس/درجة
دقة الضرح الساحق/درجة
دقة حائ ال د/درجة

07.82
06.98
01.63

0.74
0.86
0.49

21.40
09.84
02.56

0.22
0.78
0.15

5.30
4.84
4.62

معنوي
معنوي
معنوي

*قيمة( )tالجدولية=()2.12عند مستوى داللة( )1.15ودرجة حرية(.)38
مببن خببالل الجببدول()10الببذي يبببين نتببائس االختبببارات البعديببة بببين المجمببوعتين
الضبببابطة والتجريبيبببة نالحبببظ وجبببود فروقبببا د معنويب د
ببة ببببين المجمبببوعتين ولصبببالح
المجموعببة التجريبيببة ،إذ كانببت جميببع قببيم( )tالمحسببوبة اكبببر مببن قيمتهببا الجدوليببة
البال ة()2.02عند مستوى داللة( )0.05ودرجة حرية(.)30
 6-1-4عتترض نتتتائج عالقتتة االرتبتتاط بتتين تركيتتز االنتبتتاه وبعتتض مهتتارات الكتترة
الطائرة وتحليلها ومناقشتها
الجدول ( )11يبين قيم معامل االرتباط بين تركيز االنتباه ودقة المهارات الكرة
الطائرة قيد البحث
المتغير
تركيز االنتباه

الميارة

دقة إرسا التنس
دقة الضرح الساحق
دقة حائ ال د

معام االرتبا لممجموعة
الضاب ة
1.56
1.52
1.48

معام االرتبا لممجموعة
التجريبية
1.60
1.58
1.56

قيمة (ر) الجدولية=( )1.43عند مستوى داللة( )1.15وتحت درجة حرية(.)19

من خالل الجدول()11الذي يببين العالقبة ببين تركيبز االنتبباه ودقبة المهبارات قيبد
البحببث وهببي مهببارة (اإلرسببال والضببرب السبباحق وحببائط الصببد) فقببد تبببين أن قيمببة
معامبببل االرتبببباط للمجموعبببة الضبببابطة ببببين تركيبببز االنتبببباه ودقبببة إرسبببال التبببنس
كانببت()0.56أمببا قيمببة معامببل االرتببباط بببين تركيببز االنتببباه ودقببة الضببرب السبباحق
كانت ()0.52أما بالنسبة لقيمة معامل االرتباط بين تركيز االنتبباه ودقبة حبائط الصبد
فقبد كانبت( ،)0.40أمبا المجموعبة التجريبيبة فقببد تببين أن قيمبة معامبل االرتبباط بببين
تركيبز االنتببباه ودقببة إرسبال التببنس كانببت()0.61وقيمببة معامبل االرتببباط بببين تركيببز
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االنتباه ودقة الضرب الساحق كانت()0.50في حين كانت قيمة معامبل االرتبباط ببين
تركيببز االنتببباه ودقببة حببائط الصببد( ،)0.56وهببي قببيم اكبببر مببن قيمببة(ر) الجدوليببة
البال ببة()0.43عنببد مسببتوى داللببة()0.05وتحببت درجببة حريببة( ،)11ممببا يببدل عل ب
وجبود عالقببة ارتببباط معنويببة بببين تركيببز االنتبباه ودقببة المهببارات الكببرة الطببائرة قيببد
البحث.
 4-2مناقشة النتائج:
من خالل ما تم عرضا في الجدول ()6نالحظ وجود فروق معنويبة ببين االختببارات
القبليببة والبعديببة الختبببارات دقببة المهببارات قيببد البحببث لمجموعببة البحببث الضببابطة
ولصبببالح االختببببارات البعديبببة ،ويعبببزو البببباحثون سببببب هبببذه الفبببروق إلببب انتظبببام
المجموعة الضابطة بالوحدات التعليمية المخصصة لها وفق المبنهس المقبرر ،وكبذلك
التكرارات في األداء واالستمرار في تطبيق الوحدات المخصصبة لتطبوير المهبارات
األساسية بالكرة الطائرة ،إذ أن من "الظواهر الطبيعية لعمليبة البتعلم هبو انبا الببد أن
يكون هناك تطور في التعلم ما دام المبدرس يتببع الخطبوات واألسبس السبليمة لعمليبة
التعلم والتمرن عل األداء الصحيح والتركيز عليا لحين ترسيخ األداء وثباتا".)1( .
كذلك التطور البذي حصبلت عليبا المجموعبة الضبابطة جباء نتيجبة الرغببة والدافعيبة
للمتعلمين ،إذ أن تولد الرغبة والدافعية لبدى المبتعلم تجعلبا يصبل إلب دقبة مبن األداء
الجيد إذ توجد "أساليب عدة إلثارة دوافع المتعلم نحو الفعالية أو اللعبة لتعلم مهاراتها
وممارستها ومبن هبذه األسباليب هبي تسبهيل فبرب البتعلم الحركبي ووضبو الهبدف
()2
المناسب لتعلم المهارة وتطويرها ،فضال عن التوازن في إشباع حاجات المتعلم".
أمّا المجموعة التجريبية فقد ظهرت فروق معنوية أيضا بين االختببارات القبليبة
والبعدية الختبارات دقة المهارات قيد البحبث كمبا فبي الجبدول( ،)0ويعبزو البباحثون
ذلك إل استعمالها أو تطبيقيها تمرينات التوافق الحركي في إثنباء الوحبدات التعليميبة
مع التمارين الخاصة بتطوير دقة المهارات األساسية بالكرة الطائرة التي تبم إدخالهبا
في مفردات المنهس التعليمي وبالخصوب في القسم الرئيسي من الوحدات التعليميبة،
اذ دلت هذه التمرينات عل فاعليتها ودورها في دقبة المهبارات  ،وقبد ببات واضبحا د
تاثيرهبا االيجبابي والفعبال فببي مهبارات (اإلرسبال والضببرب السباحق وحبائط الصببد)
التي تعد من المهارات األساسية المهمة بلعبة الكرة الطبائرة وهبي تحتباج إلب توافبق
عضلي عصبي بين العين والكرة والذراع الضاربة وأيضا تحتاج دقبة وانتبباه جيبدين
لحركة الذراع وتوافقها مبع العينبين ،لبذلك فبان ممارسبة وتطبيبق المتعلمبين تمرينبات
التوافق الحركي قد اثر بشكل ايجابي عل إيجاد توافبق عضبلي عصببي عبن طريبق
تركيز االنتباه والتصور لتكرار المهارة مرة بعبد أخبرى ،ويبزداد اإلحسباس الحركبي
بالمهبارة دقبة مببع التكبرار المسببتمرة لهبا وان الزيببادة فبي تكببرار المهبارة وممارسببتها
سيعطي أفضلية في تحديد دقة الحركة وتقليل نسبة أخطائها وهذا ما أشار إليا في أن

Magill, A. Motor learning and control . baton , mc. (2004) p .273.2
 1ناهدة عبد فيد الدليمي.مختارات في التعمم الحركي،الن ف اضارف،مطبعة دار الضيال لمطباعة والنار ،1022،ص.19
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"اإلحساس بالمهارة عقليا د وبدنياد ،يساهم في تطويرها وخاصة إذا كان ضمن برنبامس
()1
يستند للمعايير العلمية التي تخضع لها العملية التعليمية".
كذلك التطور الذي حصلت عليبا المجموعبة التجريبيبة يعبزوه البباحثون إلب إن
أي مهارة من المهارات الرياضية تحتاج إلب تمرينبات وتبدريبات متكبررة باإلضبافة
إل تركيز االنتباه علب النقطبة التبي يجبب أن ترسبل إليهبا الكبرة بقبوة وبسبرعة وان
المهارات قيد البحث بشكل عام ،تحتاج من المتعلم التوافق والتصور العبالي والنباجح
لبباداء ،إذ أن المسببارات الحركيببة التببي تحببدد هببذه المهببارات كثيببرة ولهببذا تختلببف
المسببارات فيهببا ،ومببن خببالل التمرينببات المهاريببة وتمرينببات التوافببق الحركببي والتببي
طبقها المتعلمين فقد اسبتطاعوا امبتالك مجموعبة مبن القبدرات التبي تتصبف بهبا هبذه
المهببارة مثببل السببرعة فببي الحركببة والتوافببق الجيببد بببين هببذه العناصببر طبق با د لبباداء
المهاري المطلوب تنفيذه ،فضال عن ذلبك كبان العمبل بهبا مبن السبهل إلب الصبعب،
ومن الثبات إل الحركة ،مع التاكيد عل األداء الصحيح في أثناء ممارسة المهبارة ،
جعببل التقببدم لببدى المتعلمببين واضببحا د فببي تطببوير دقببة هببذه المهببارات ،إذ تعببد الدقببة"
مكببون أو صببفة مهمببة يتوقببف عليببا الفببوز ،فهببو ال اي بة المرجببوة فببي األداء إلحببراز
النقباط ،فباذا تب ّم قيباس المحصبلة النهائيببة لباداء السبريع القبوي نجبد ال فائبدة منهببا إذا
()2
افتقرت إل صفة دقة األداةء.
من خالل الجبدول( )10البذي يببين وجبود فبروق معنويبة ببين المجمبوعتين الضبابطة
والتجريبية في االختبارات البعدية لدقة المهبارات قيبد البحبث ،ويعبزو البباحثون إلب
إن أفراد هذه المجموعة التجريبية قد أدوا هذه المهارات بشكل جيد لكونهم اكتسببوا
التوافق العضلي العصبي من خالل ممارستهم المتكررة لهبا البذي كبان لبا دور كبيبر
في الوصول إل األداء الصحيح للمهارة بتناسق وانسجام وسيطرة وبدون تصبلب أو
تببوتر "،ألن التطببور الحركببي للمتعلمببين فببي هببذه المرحلببة سببيكون بشببكل سببريع مببن
خالل اسبتعانتهم بالحركبات المخزونبة التبي سببق أنّ تعلمهبا المبتعلم"، )3(.فضبال عبن
البببدور البببذي أدتبببا التمرينبببات المهاريبببة وتمرينبببات التوافبببق الحركبببي التبببي أعبببدها
الباحثون في المنهس التعليمي التي كان لها دور فعبال فبي حصبول هبذا التطبور لبدى
المجموعبة التجريبيبة ،وهبذا مببا تبم تاكيبد فبي أن " تعلببيم العناصبر التكنيكيبة وتحسببين
()4
يتطلب قابلية تركيز عالية من قبل الالعب".
وباإلضافة لكل ما تقبدم آنفبا د فقبد أصببح المتعلمبون يبؤدون مهبارات منبذ ببدايتها فبي
أثناء إعادة التمرين وتكراره بدون إضاعة الوقت في إدخال الحركات الزائدة التي ال
تخدم عملية البتعلم أي سبيطرتهم علب األعضباء(الرجلين ،واليبدين) بشبكل كبيبر ممبا
أدى إلبب تحقيببق الهببدف واالرتقبباء بدقببة األداء المهبباري وكسببب التوافببق الحركببي
المتاتي من التمرينات المعدة في المنهس التعليمي والممارسة مبن قببل المتعلمبين وفبق
 2محمد حتن ع وي ومحمد نصر الدين .اضختبارات الماارية والنفتية في الم ال الرياضي ،مصر :دار الفكر العربي ،2987 ،ص.225

 1محمد صبحي حتانين وحمدي عبد المنعم.ائتف العممية لمكرة الطامرة وطرق القياف والتقويم ،ط ،2القاهرة  :مركف الكتاب لمنار ، 2997 ،ص12
 3كورت ماينل .التعمم الحركي(،تر مةع عبد عمي نصيف ،بضداد :مطابع امعة بضداد  ،2987،ص.166
 0هارة .اصول التدريب(،تر مةع عبد عمي نصيف ،بضداد :مطابع امعة بضداد  ،2975،ص.185
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األوقات المحددة لاداء وهذا يتفبق مبع أن "التكبرار والتبدريب يعطبي للمهبارة إتقبان
()1
أكثر وتنافس وتالق حركي أكثر دقة".
كما يعزو الباحثون سببب الفبروق أيضبا فبي النتبائس ببين المتعلمبين إلب قبدرتهم علب
تحويل تركيز انتبباههم وهبذه العمليبة تحتباج إلب قابليبة كبيبرة للسبيطرة علب االنتبباه
،فكلمببا كببان الوقببت الببالزم لالسببتجابة قليببل مببن المتعلمببين دل ذلببك علب قببدرتهم فببي
مجابهة متطلبات األداء وصوالد إل تحقيق العمل المطلوب ،وهذا ما تم تاكيده في أنّ
"تحسين القدرات الذهنية والعقلية لبدى الالعبب تعمبل علب زيبادة قابليتبا علب التنببؤ
أي زيادة قابليتا علب تصبور اإلحبداث المسبتقبلية فبي أثنباء المبباراة كمبا تعمبل علب
تطوير إمكانيتا بتنفيبذ كبل المهبارات والواجببات والبتحكم فبي مجريبات اللعبب بشبكل
متوازن في أثناء المباراة " ،)2(.كما "أن المتعلم أو الالعب الذي ينشبد تحقيبق أقصب
أداء يجب أن يتعلم االحتفاظ بدرجة يقظة عالية كما يتعلم أن يوجا االنتبباه ويسبتجيب
()3
للتلميحات المعينة المرتبطة باألداء".
ومن خالل النتائس التي تم الحصبول فبي الجبدول( )11نالحبظ أن هنباك عالقبة
ارتببباط بببين تركيببز االنتببباه ودقببة هببذه المهببارات عل ب الببرغم مببن التفبباوت فببي قببيم
االرتباط ،ويعزو الباحثون سبب هذه العالقة إلب أن "المبتعلم او الالعبب ذا التركيبز
العميق هو الذي يمتلك التوافق البدني في السبيطرة علب المثيبرات واالنفعباالت التبي
تؤثر في كيانا عند التركيز وسوف يكبون مسبيطراد علب الواجبب الحركبي" ،)4(.كمبا
أن الدقة تحتاج إلق الوصول بالمتعلم أو الالعب إلق مرحلة التوافق البدقيق وهبذا ال
يمقكن تحقيقا خقالل الوحدات التعليمية ،إذ "إن المتعلم ألي مهارة ال يتعدى المرحقلة
()5
األولية الخام من األداء الحركي خالل الوحدات التعليمية فبي التربيبة الرياضبية".
،وبهببذا نببرى إن تمرينببات التوافببق الحركببي قببد أثببرت فببي تطببوير الدقببة لمهببارات
اإلرسال والضرب الساحق وحائط الصد بالكرة الطائرة.

 2و يح مح وب (وآخرونع .المصدر التابق ،1000 ،ص.275
 1غافي صالل حمود :اضتت ابة اضنفعالية وبعض القدرات العقمية وع قتاا بالمعرفة الخططية ،تطروحة دكتورات ،مناورة ،كمية التربية الرياضية ،امعة بضداد،1000 ،ص.210
 3تتامة كامل راتب :عمم نفف الرياضية –المفاهيم – التطبيقات ،ط ،3القاهرة :،دار الفكر العربي ،1000 ،ص.365
John, Syes(1983):Porting body Sporting Mind, Untud Kingdom Gambridnge unvi Press. 0
 5بتطويتي احمد وعباف احمد التامرامي  .طرق التدريف في م ال التربية الرياضية ،الموصل :مطبعة امعة الموصل  ، 2980 ،ص.260
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الباب الخامس
5

االستنتاجات و التوصيات

 1-5االستنتاجات
 2-5التوصيات
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 -5االستنتاجات والتوصيات
1-5االستنتاجات-:
في ضوء النتائس التي تم الحصول عليها استنتس الباحثون ما ياتي-:
-1إن لتمرينات التوافق الحركبي قبد أثبرت بشبكل ايجبابي فبي دقبة المهبارات ببالكرة
الطببائرة قيببد البحببث لببدى طببالب المرحلببة الثالثببة فببي كليببة التربيببة البدنيببة و علببوم
الرياضة\جامعة القادسية .
-2إن التمرينبببات التطبيقيبببة الخاصبببة ببببالتوافق والمسبببتعملة فبببي الوحبببدات التعليميبببة
والمصاحبة لاداء كان لها دور فعال لدى أفراد المجموعة التجريبية.
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-3تفوق المجموعة التجريبية في تطوير في دقة المهارات بالكرة الطائرة قيبد البحبث
عل المجموعة الضابطة.
-4هناك عالقات ارتباط معنوية بين دقة المهارات بالكرة الطائرة قيد البحث وتركيبز
االنتباه.
2-5التوصيات-:
يوصي الباحثون بما ياتي-:
-1ضرورة استعمال تمرينات التوافق الحركي من مدرسي التربيبة الرياضبية لتعلبيم
المهارات األساسية بالكرة الطائرة وتطويرها دقتها.
-2تخصيب وقبت خبالل الوحبدة التعليميبة ضبمن مقبرر الكبرة الطبائرة فبي المرحلبة
الثالثة إلدخال تمرينات التوافق الحركي ألهميتها في تطوير دقة المهارات الحركية.
-3ضببرورة االهتمببام بالقببدرات العقليببة وخاصبببة االنتببباه ومظبباهره ومنهببا تركيبببز
االنتباه وتخصيب وقت كافي.
-4إجراء اختببارات دوريبة ومسبتمرة للقبدرات العقليبة لطلببة التربيبة الرياضبية ب يبة
التعرف عل واقعها ومن ثم العمل عل تطويرها.
-5إجراء بحوث مشبابهة علب الطلببة للمهبارات األخبرى ببالكرة الطبائرة ومهبارات
األلعبباب والفعاليببات الرياضببية لمعرفببة مببدى أهميببة تركيببز االنتببباه عل ب الفعاليببات
الرياضية المختلفة.

المصادر
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الملحق()1
يبين تمرينات التوافق الحركي للمهارات قيد البحث
 يقف الطالب أمام الحائط بعد()5أمتبار وخلبف الخبط المرسبوم علب األرض ويقبومبرمببي الكببرة لمببرات متتاليببة باليببد اليمنب واسببتقبالها بعببد ارتببدادها مببن الحببائط باليببد
نفسها(،توافق بين العينين والذراع).
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 يقوم الطالب بتكرار التمرين نفسا وباليد اليسرى(،توافق بين العينين والذراع). يقببوم الطالببب بتكببرار التمببرين نفسببا لكبن يرمببي الكببرة باليببد اليمنب ويسببتقبلها بعببدارتدادها من الحائط باليد اليسرى(،توافق بين العينين والذراع).
 يقف الطالب عل بعد ( )6-3متر من الحائط ممسكا د الكرة بواسطة اليد اليسرى ثبميبدأ بضرب الكرة بواسطة اليد اليمن .
 يقف الطالب عل بعد (  )6-3متر من الحائط ثم يبدأ برمبي الكبرة عاليبا د وضبربالكرة يجعلها ترتد ألعل من األرض.
 يقببف الطالببب فببي منطقببة اإلرسببال ويقببوم برمببي الكببرة ومببن ثببم ضببربها ومسببكهاباليدين.
 يقببف الطالببب فببي منطقببة اإلرسببال ويقببوم برمببي الكببرة ومببن ثببم ضببربها ومسببكهاباليدين.
 يقف الطالب عل بعد ( )6-3متر من الحائط ممسكا د الكرة بواسطة اليد اليسرى ثبميبدأ بضرب الكرة بواسطة اليد اليمن ضربا د هجوميا د .
 يقف الطالب عل بعد ( )6-3متبر مبن الحبائط ثبم يببدأ بقبذف الكبرة عاليبا د والقفبزوضرب الكرة يجعلها ترتد ألعل من األرض .
 يقوم الطالب من مركز رقم()4باعداد الكرة لنفسبا وينفبذ مراحبل الضبرب السباحقمع مسك الكرة بيديا(،توافق بين العينين والذراع).
 يقبببوم الطالبببب مبببن مركبببز رقبببم()4باعبببداد الكبببرة لنفسبببا وتنفيبببذ الضبببرب السببباحقبمفرده(،توافق بين العينين والذراع).
 يقف الطالب في مركز رقم( )4ليقوم بمهارة الضرب الساحق وعند إعداد الكرة لامن المدرس يقبوم بمراحبل الضبرب السباحق وعنبد وصبولا لمرحلبة الضبرب يمسبك
الكرة.
 رسببم أقببدام فببي مركببز رقببم ( )4يقببوم الطالببب بتنفيببذ مهببارة الضببرب السبباحق بعببدانتقالا عل هذه األقدام المرسومة.
 الطالب خارج منطقبة الهجبوم ممسبكا د ببالكرة ثبم يببدأ ببالركض اتجباه الشببكة ومعباالكرة  ،يرمبي الكبرة عاليبا د حتب تكبون علب ارتفباع()00سبم أعلب الشببكة ثبم يقفبز
الطالب ويضرب الكرة.
 يقف الطالب عل منضدة ممسكا الكرة أعلب الحافبة العليبا للشببكة ،الطالبب األخبريقفز ويضرب الكرة.
 يقببف الطالببب خلببف خببط الهجببوم ويرمببي الكببرة بعنايببة إلب المعببد الواقببف داخببلمنطقبة الهجبوم وقبرب الشببكة لضبربها وعلب الطالبب سبرعة التقبدم مطبقبا د خطبوات
الضرب الساحق.
 يقببف الطالببب موجهببا للحببائط علب بعببد قببدم واحببد ( (40سببم مببن الحببائط مببع رفببعاليدين عاليا  ،يبدأ الطالب بثني الركبتين قليال ثم يثب عاليا ويلمس الحائط في أقصب
ارتفاع تصل إليا اليد.
 يقف(المدرس) عل منضدة ممسكا بكرة باليدين معا في أعل الحافبة العليبا للشببكة ،يقببف الطالببب فببي الجهببة األخببرى مببن الملعببب وقريبببا مببن الشبببكة وفببي مواجهببة
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المببدرس ،يبببدأ الطالببب مببن وضببع القرفصبباء الخفيببف بببالقفز عاليببا رافعببا يديببا إل ب
األعل ليدفع كرة المدرس إل األسفل بكلتا يديا.
 يقف المدرس في احد نصفي الملعب  ،يقف الطالب في الجهة المقابلة يبدأ المدرسبرمي الكرة منخفضة إل األعل الحافة العليا للشبكة عل الطالب القفز إلب األعلب
ليقوم بالصد .
 يقف ستة طالب كل منهم عل مقعد داخل منطقة الهجوم قرب للشبكة ممسكا كبرةباليببببدين أعلبببب الحا فببببة العليببببا للشبببببكة  ،فببببي الجهببببة المقابلببببة يقببببف الطالببببب علبببب
الخط()3أمتار وعند سبماع إشبارة المبدرس يقبوم الطالبب ببالتحرك أمامبا ليقبوم بباداء
حركة صد عل الكبرة األولب ثبم يتحبرك جانببا للقيبام بحركبة صبد علب الكبرة التبي
تليها  ...الخ ثم يذهب إل النهاية.
 يقبف الطالببب خلببف خبط ()3أمتببار ويقببوم بتوصبيل الكببرة إلب المبدرس الببذي يقببومباعدادها إل الطالب في الجهة المقابلة لضبربها سباحقا  ،ويقبف الطالبب أمامبا ألداء
مهارة الصد .
 يقف الطالب عل شكل قطار خلف خط الهجوم ألداء مهارة حائط الصد في الجهةالمقابلببة مببن الملعببب يقببف سببتة طببالب عل ب خببط الهجببوم وم بع كببل مببنهم كببرة يتقببدم
بسرعة الطالب األول الذي معا الكرة واضعا إياها فوق الشبكة في نفس الوقت يتقدم
الطالب األول من القطار من الخلف ()3أمتار اتجاه الشبكة ألداء مهارة الصد.
 يقوم احد الطالب بتوصيل الكبرة إلب المبدرس ليقبوم باعبدادها إلب الطالبب األخبرلضربها ساحقا يقبف فبي الجهبة المقابلبة طبالب علب شبكل قطبار  ،يتقبدم الواحبد تلبو
األخر ألداء مهارة حائط الصد مقابل الضرب الساحق.

