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أثر مواقف اللعب المركبة االكثر شيوعُا في تطوير اداء بعض المهارات االساسية 
 لطائرةللناشئين بالكرة ا

 م. م علي عبد الكريم دوهان  أ.د احمد يوسف متعب             أ.د سامر يوسف متعب     
 جامعة بابل / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة      

 ملخص البحث
ان لعبة الكرة الطائرة من األلعاب ذات محيط االداء المفتوح والمتغير والتي تتطلب ان         

ذو مهارة عالية وذو قدرة على االداء في مختلف الظروف بسبب متطلبات المنافسة يكون  الالعب 
اثناء المباراة حيث التداخل الواسع في اداء المهارات الى حد يكون فيها الجزء الختامي لمهارة معينة 
جزءًا تمهيديًا لمهارة اخرى او يمكن لالعب ان يؤدي اكثر من مهارة في سلسلة حركية يتطلبها 

واجب الحركي كل ذلك يتطلب ان تكون ظروف الممارسة والتدريب هي ذاتها ظروف المنافسة ال
وان اتباع اساليب جديدة للتعلم وتطوير المهارات االساسية من خالل تنويع لمواقف التمرين وأشكاله 
ة يمن اجل جعل الالعب الناشئ يتمتع بالقدرة على االداء الحركي المتميز بالسرعة والدقة العال

للمهارات الهجومية والدفاعية كل هذا يعمل ويساعد الالعب على كيفية التصرف مع المواقف 
 المركبة التي تحدث غالبًا في المباراة .  

وتجلت مشكلة البحث من خالل مالحظة الباحثون وجود ضعف وصعوبة في ربط          
 لالعبين الناشئين، لهذا ارتأوا المهارات اثناء اللعب وكذلك ضعف في اداء المهارات االساسية

الباحثون القيام بمعالجة هذه المشكلة من خالل اعداد تمرينات لمواقف لعب مركبة االكثر شيوعاً 
وتكراراً خالل اللعب. هدفت الدراسة الى معرفة أثر مواقف اللعب المركبة األكثر شيوعاً باستخدامها 

اسية ذه المواقف في تطوير اداء بعض المهارات االسلدى فئة الناشئين وكذلك معرفة اثر تمرينات له
 للناشئين بالكرة الطائرة.

استخدم الباحثون المنهج التجريبي بتصميم المجموعات المتكافئة لمالءمته طبيعية البحث      
( سنه في نادي الهاشمية   محافظة 11-14وشملت عينة البحث على الالعبين الناشئين بعمر )

( العبًا وقد شملت العينة جميع افراد مجتمع البحث اي استخدم الباحثون 24هم )بابل والبالغ عدد
وتم التوصل  spssاسلوب الحصر الشامل . وتم معالجة البيانات باستخدام الحقيبة االحصائية 

الى مجموعة من االستنتاجات كان اهمها التأثير المعنوي الستخدام المواقف المركبة واالكثر شيوعًا 
 ر اداء المهارات االساسية لالعبين الناشئين.في تطوي
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Abstract 

The effect of most common compound playing situations in the development of the 

performance of some basic skills of junior in volleyball 
Prof. Dr. Samir Yousif Mutib                  Prof.Dr.Ahmed yousif mutib                  Mr. 

Ali Abid al-Kareem Dohan 

 
            The volleyball is one of games of open environment and variable performance, 

which requires that the player has high performance skills and able to performance in 

different conditions as result the requirements of competition during the match where 

the big interference in the performance of skills to the extent that the final part of a 

particular skill become as a part of preliminary part to another skill or can The player 

perform more than one skill in a kinetic chain required by the motor duty. All this 

requires that the conditions of practice and training are the same as the conditions of 

competition and that the adoption of new methods of learning and development of basic 

skills through the diversification of the positions practices and forms in order to make 

the player has the ability of the good performance with speed and accuracy, all this 

helps the player on how to behave with the compound situations which happened 

through the match. 

                The problem of the research was reflected by the researchers' observation that there 

is weakness and difficulty in join the skills during the play and weakness in the 

performance of the basic skills of junior players, so the researchers felt that this 

problem is dealt with through the preparation exercises according the most common 

situations and repeated during the match. The aim of the study know the effect of the 

compound play situations in developing the performance of some basic skills of junior 

in volleyball. 
     The researchers used the experimental research by design the equal groups. The 

research sample included the junior (14-16) years in the Hashemite Club / Babil city. 

The sample consisted of (24) players. The data were analyzed by using the spss 

program. The researchers reached to number of conclusions, the most important of 

which was the significant effect of use compound most common situations in developing 

the performance of the basic skills of the junior players. 
 

 المقدمة:-1
ان لعبة الكرة الطائرة من األلعاب ذات محيط االداء المفتوح والمتغير والتي تتطلب ان         

يكون  الالعب ذو مهارة عالية وذو قدرة على االداء في مختلف الظروف بسبب متطلبات المنافسة 
ارة معينة ء الختامي لمهاثناء المباراة حيث التداخل الواسع في اداء المهارات الى حد يكون فيها الجز 

جزءًا تمهيديًا لمهارة اخرى او يمكن لالعب ان يؤدي اكثر من مهارة في سلسلة حركية يتطلبها 
الواجب الحركي كل ذلك يتطلب ان تكون ظروف الممارسة والتدريب هي ذاتها ظروف المنافسة 

ن وأشكاله يع لمواقف التمريوان اتباع اساليب جديدة للتعلم وتطوير المهارات االساسية من خالل تنو 
من اجل جعل الالعب الناشئ يتمتع بالقدرة على االداء الحركي المتميز بالسرعة والدقة العالية 
للمهارات الهجومية والدفاعية كل هذا يعمل ويساعد الالعب على كيفية التصرف مع المواقف 

 المركبة التي تحدث غالبًا في المباراة .  



 (بالرياضة ترتقي المجتمعات وبالسالم تزدهر األمماألول)المؤتمر   العلمي الدولي 

 8102نيسان     5 - 4ديالى   -العراق   

 

114 
 

لبحث من خالل مالحظة الباحثون وجود ضعف وصعوبة في ربط المهارات وتجلت مشكلة ا      
اثناء اللعب وكذلك ضعف في اداء المهارات االساسية لالعبين الناشئين، لهذا ارتأوا القيام بمعالجة 
هذه المشكلة من خالل اعداد تمرينات لمواقف لعب مركبة االكثر شيوعًا وتكرارًا خالل اللعب. 

فة أثر تمرينات للمواقف األكثر شيوعاً في تطوير اداء بعض المهارات االساسية هدفت الدراسة معر 
للناشئين بالكرة الطائرة. وتضمنت فرضية البحث على وجود تأثير إيجابي في تطوير أداء بعض 

 المهارات األساسية.
رة الطائرة كنادي الهاشمية   محافظة بابل بال وشمل المجال البشري على الالعبين الناشئين في     

، اما 2511 2 10ولغاية  1 1، اما المجال الزماني فشمل الفترة من 2511- 2512للموسم 
 .فقد نفذت التجربة على ساحة منتدى شباب الهاشميةبخصوص المجال المكاني 

 إجراءات البحث الميدانية:-.

 منهج البحث: 1-.
لوصول لمتكافئة ألنه المنهج االنسب لاستخدم الباحثون المنهج التجريبي بتصميم المجموعات ا    

 الى حل مشكلة البحث والتحقق من فرضيته.
 عينة البحث: .-.

( العبًا مثلوا فريق الناشةئين لنادي الهاشةمية الرياضي، وقد تم 24شةملت عينة البحث على )     
 ( العبًا.12( العبًا وضابطة )12تقسيم عينة البحث الى مجموعتين تجريبية )

 المجموعتين وتكافؤهما: تجانس 3-.
( وتكافؤهما levenقام الباحثون بالتحقق من تجانس المجموعتين باستخراج نتائج اختبار )    

( يوضح 1( للعينات المستقلة للمتغيرات التابعة في البحث والجدول )tباستخراج نتائج اختبار )
 ذلك.  
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 لبحث في المتغيرات المبحوثةيبين تجانس العينة وتكافؤ مجموعتي ا (1الجدول )

 (5.50ين معنوية عند مستوى داللة )( المحسوبتt( و )Fقيمة )
 أدوات البحث واألجهزة المساعدة: 4-.
 وسائل جمع البيانات 2-4-1
 المصادر والمراجع العربية واألجنبية. -
 االختبارات. -
 األدوات واألجهزة المستخدمة في البحث .-4-.
 ملعب كرة طائرة قانوني. -
 .MIKASA( كرة 12كرات طائرة قانونية عدد ) -
 (.2عدد ) ساعة توقيت -
 م معدني.10شريط قياس بطول  -
 طباشير ملون. -
 (.1( عدد )LENOVOجهاز حاسوب نوع ) -
 .Sony 12x( 2كاميرا فيديو عدد) -
 الصق فسفوري. -
 (.2مقص عدد ) -
 
 

 
 االختبارات

وحدة 
 القياس

 

المجموعة 
 التجريبية

المجموعة 
 الضابطة

 Fقيمة 
Leven 

مستو
ى 
الداللة
 Sig. 

( tقيمة )
المحسو
 بة

مستو
ى 
 الداللة
Sig. 

الداللة 
 االحصائية

 ع ًس  ع ًس 

اختبار مهارتي 
االســــتقبال والضــــرب 

 الساحق

 عشوائي 5,44 5,11 5,44 5,11 1,21 00,10 1,99 02,14 درجة

ــي  ــهــــارت ــبــــار م اخــت
ــاع عن الملعــب  ــدف ال

 والضرب الساحق

 عشوائي 5,02 5,01 5,31 5,10 15,2 02,01 9,22 01,22 درجة

ــي  ــهــــارت ــبــــار م اخــت
الـتـمـريــر )االعــــداد( 

 والضرب الساحق

15,1 40,11 درجة
2 

 عشوائي 5,10 5,45 5,00 5,35 1,00 41,04



 (بالرياضة ترتقي المجتمعات وبالسالم تزدهر األمماألول)المؤتمر   العلمي الدولي 

 8102نيسان     5 - 4ديالى   -العراق   

 

116 
 

 المهارات المركبة موضوع البحث: 5-.
يرة لفئة باختار الباحثون المهارات المركبة المدرجة ادناه في موضةةةةةوع الدراسةةةةةة ألهميتها الك       

 الناشئين وكذلك الرتباطها فيما بعض في بيئة اللعب الحقيقية وكذلك في التمرين.
 .مهارتي االستقبال والضرب الساحق .1
 .مهارتي الدفاع عن الملعب والضرب الساحق .2
 .مهارتي التمرير )االعداد( والضرب الساحق .3

 االختبارات المركبة وفق مواقف اللعب األكثر شيوعاً: 6-.
البةةةاحثون مجموعةةةة من االختبةةةارات المركبةةةة التي تقيس األداء المهةةةاري المركةةةب اختةةةار 

 بمواقف مشابهة لحاالت اللعب الحقيقية اثناء المباراة.
: االختبار المركب لدقة مهارتي االسةتقبال والضةرب الساحق على وفق حالة اللعب االختبار االول
 )5) في الكرة الطائرة

 ة مهارتي االستقبال والضرب الساحق بالكرة الطائرة.الهدف من االختبار: قياس دق 
 ( شةةةةةةةريط 5)األدوات المسةةةةةةةتخدمة: ملعب الكرة الطائرة قانوني، كرات طائرة قانونية عدد ،

 ( يقف فيه الالعب المعد كما في الشةةةكل ادناه3m x 1,50ملون لتقسةةةيم الملعب، مربع قياسةةةه )
 . 3x3وتكون المسافات المحددة للدرجات

 ( والذي يقوم بتوصةةيلها الى 2الداء: يسةةتقبل الالعب االرسةةال من مركز رقم )مواصةةفات ا
( )مكةان المعةد( الةذي يكون ثةابتةا ضةةةةةةةةةةةةةمن إطةار محةدد بعةد ذلةك يقوم نفس الالعةةب 3مركز رقم )

بأداء الضرب الساحق القطري والمستقيم على المناطق المحددة وتكون محاولتان للضرب الساحق 
لكل شةةكل محاولتان والذي يحقق مجموع اربعة محاوالت من  (2ز رقم )القطري والمسةتقيم من مرك

المركز المحدد بحيث يتم احتسةةةاب درجتان لكل العب درجة االسةةةتقبال ودرجة الضةةةرب السةةةاحق 
 (.4ويكرر االداء من مركز رقم )

 تسجيل النقاط: درجة االستقبال 
 ( درجات.5الكرة الموجهة الى المعد مباشرة ) -
 ( درجات.3حدود المربع )الكرة ضمن  -
 الكرة خارج المربع )صفر(. -

  تسجيل النقاط: درجة الضرب الساحق 
يتم احتسةةةةةةاب الضةةةةةةرب السةةةةةةاحق من خالل الدرجات الموضةةةةةةوعة على الشةةةةةةكلين القطري  -

 والمستقيم                                               
                                                           

ني للمقتربات الخططية لمواقف اللعب المختلفة في تعلم بعض المهارات في كرة الطائرة علي عبد الكريم دوهان. أثر التدريب الذه( 1)

 91، ص 2111للناشئين. رسالة ماجستير. جامعة بابل. كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة. 
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 الكرة خارج حدود الدرجات الموضوعة )صفر( -
 .درجة لالختبارين استقبال االرسال و الضرب الساحق 80رجة العظمى لالختبار =   الد -

 
                                                                             

                             5          2       3                   4           
                                                                    

T                              
                            

                                        5            2         3                     2 
 3x3  م 

 يوضح دقة مهارتي االستقبال والضرب الساحق (1الشكل )
: االختبار المركب لدقة مهارتي الدفاع عن الملعب والضةةةةةةرب السةةةةةةاحق على وفق ار الثانياالختب

 (6) حالة اللعب في الكرة الطائرة
 .الهدف من االختبار: قياس مهارتي الدفاع عن الملعب والضرب الساحق بالكرة الطائرة 
 شةةةةةةةةةةةريط 5)) األدوات المسةةةةةةةةةةةتخدمة: ملعب الكرة الطائرة قانوني وكرات طائرة قانونية عدد ،

  ملون لتقسيم الملعب كما في الشكل ادناه.
 ( للدفاع عن الضةةةرب السةةةاحق الذي يقوم 1مواصةةةفات االداء: يقف المختبر في مركز رقم )

بالدفاع عن الكرة المضروبة من قبل القائم على االختبار وتوصيلها الى الالعب المعد الذي يكون 
لسةةةةةةاحق القطري والمسةةةةةةتقيم على المناطق المحددة ثابتا بعد ذلك يقوم نفسةةةةةةه الالعب بالضةةةةةةرب ا

وتكون محاولتان لكل شةةةةكل والذي يحقق مجموع اربعة محاوالت، يتم  5))ويكرر االداء من مركز 
 احتساب الدرجتان لكل العب درجة الدفاع عن الملعب ودرجة الضرب الساحق.

 :تسجيل النقاط 
 درجة الدفاع عن الملعب 
 الملعب من خالل الدرجات الموضوعة على الشكل.يتم احتساب درجة الدفاع عن  -
 الكرة خارج حدود الدرجات الموضوعة )صفر(.  -
  درجة الضرب الساحق 
يتم احتسةةاب الضةةرب السةةاحق من خالل الدرجات الموضةةوعة على الشةةكلين القطري  -

 المستقيم.

                                                           
 91علي عبد الكريم دوهان ،مصدر سبق ذكره ،ص  -(2)

S 
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 الكرة الخارج حدود الدرجات الموضوعة )صفر(. -
 لالختبارين الدفاع عن الملعب والضرب الساحقدرجة  80 الدرجة العظمى لالختبار= 

 
 
                 3x35 2 3         2 5      م 

 
                                                             5 

                                        5 2 
            

                            
                  5       2             T        2         3         3          1 

                                3x3م 
يوضح اختبار قياس مهارة االعداد ومهارة الضرب الساحق (.الشكل )  

االختبار المركب لدقة مهارتي التمرير )االعداد( والضةةةةةةةةةرب السةةةةةةةةةاحق على وفق  االختبار الثالث:
 (7)لعب في كرة الطائرة حالة ال

 .الهدف من االختبار: قياس مهارتي التمرير)االعداد( والضرب الساحق 
 (وشةةةةريط 5االدوات المسةةةةتخدمة: ملعب الكرة الطائرة قانوني وكرات قانونية عدد )

 قياس ملون لتقسيم الملعب كم في الشكل ادناه.
( وي4مواصفات االداء: يقف الالعب المختبر في المركز رقم ) قوم القائم على االختبار

( ويقوم الالعب المختبر بتمريرها Gansبرمي ككرة قريبة من الشبكة كأكرة مرتدة او لمسة ثالثة )
الى الالعب المعد وبعد ذلك يقوم نفسةةه الالعب بالضةةةرب السةةةاحق القطري والمسةةةتقيم لكل شةةةكل 

ودرجة الضةةةةرب السةةةةاحق محاولتان. لكل العب محاولتان تحتسةةةةب درجتان درجة لمهارة التمرير 
 ( التسجيل: درجة التمرير: 2ويكرر االداء من مركز رقم )

 ( درجات.5تمرير الكرة الى الالعب المعد المباشرة ) -
 ( درجات.3تمرير الكرة ضمن حدود المربع ) -
 الكرة خارج حدود المربع )صفر(. -

 درجة الضرب الساحق:

                                                           
 94علي عبد الكريم دوهان ، مصدر سبق ذكره .ص -(3)
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لموضةةةةةوعة على الشةةةةةكلين القطري يتم احتسةةةةةاب الضةةةةةرب السةةةةةاحق من خالل الدرجات ا -
 والمستقيم.

 الكرة خارج حدود الدرجات الموضوعة )صفر(.  -
+مجموع درجات مهارة درجة  تمريرمجموع درجات مهارة ال درجة 80الدرجة العظمى لالختبار=

 .       الضرب الساحق
  3x3                                                                     م 

 5 2    3          
                                                                                               

  
                                                                        T                                                                    

 5 2 3 
 

 5      2   3            
                                                                                               
                                                                    T 

                                          
                                   

 5 2 3          
3x3                                            م 

 يوضح دقة مهارة االعداد والضرب الساحق (3الشكل )
 االختبارات القبلية: 0-.
باستخدام اختبارات األداء المهاري للمهارات  2511 1 10تم اجراء االختبارات القبلية في يوم    

 .وعلى ساحة منتدى شباب الهاشمية المركبة
 التمرينات المركبة لمواقف اللعب األكثر شيوعاً: 0-.

( بعد ذلك يقوم 2التمرين االول: يقوم المدرب بأرسال الكرة الى الالعب المتواجد في المركز رقم )
 ( مستقيم.2( ويقوم نفس الالعب بالضرب الساحق من مركز رقم )3بتوصيل الكرة لمركز رقم )

( بعد ذلك يقوم 2لتمرين الثاني: يقوم المدرب بأرسال الكرة الى الالعب المتواجد في المركز رقم )ا
 ( قطري.2( ويقوم بالضرب الساحق من مركز رقم )3بتوصيل الكرة لمركز رقم )

s 

s 
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( بعد ذلك يقوم 4التمرين الثالث: يقوم المدرب بأرسال الكرة الى الالعب المتواجد في المركز رقم )
 ( مستقيم.4( ويقوم بالضرب الساحق من مركز رقم )3يل الكرة لمركز رقم )بتوص

( بعد ذلك يقوم 4التمرين الرابع: يقوم المدرب بأرسال الكرة الى الالعب المتواجد في المركز رقم )
 ( قطري.4( ويقوم بالضرب الساحق من مركز رقم )3بتوصيل الكرة لمركز رقم )

( بعد ذلك 1بأرسال الكرة الى الالعب المتواجد في المركز رقم )التمرين الخامس: يقوم المدرب 
 ( قطري.1( ويقوم نفس الالعب بالضرب الساحق من مركز رقم )3يقوم بتوصيل الكرة لمركز رقم )

( بعد ذلك 1التمرين السادس: يقوم المدرب بأرسال الكرة الى الالعب المتواجد في المركز رقم )
 ( مستقيم.2( ويقوم نفس الالعب بالضرب الساحق من مركز رقم )3قم )يقوم بتوصيل الكرة لمركز ر 

( بعد ذلك يقوم 1التمرين السابع: يقوم المدرب بأرسال الكرة الى الالعب المتواجد في المركز رقم )
( مع 1( ويقوم نفس الالعب بالضرب الساحق القطري من مركز رقم )2بتوصيل الكرة لمركز رقم )

 حائط الصد واحد.
( بعد ذلك يقوم 0لتمرين الثامن: يقوم المدرب بأرسال الكرة الى الالعب المتواجد في المركز رقم )ا 

( 4( ويقوم نفس الالعب بالضرب الساحق المستقيم من مركز رقم )3بتوصيل الكرة لمركز رقم )
 مع حائط الصد واحد.

( بعد ذلك يقوم 1المركز رقم ) التمرين التاسع: يقوم المدرب بأرسال الكرة الى الالعب المتواجد في
( مع 2( ويقوم نفس الالعب بالضرب الساحق القطري من مركز رقم )3بتوصيل الكرة لمركز رقم )

 حائط الصد واحد.
( بعد ذلك يقوم 4التمرين العاشر: يقوم المدرب بأرسال الكرة الى الالعب المتواجد في المركز رقم )

( 4س الالعب بالضرب الساحق المستقيم من مركز رقم )( ويقوم نف3بتوصيل الكرة لمركز رقم )
 مع حائط الصد واحد.

( بعد 2التمرين الحادي عشر: يقوم المدرب بأرسال الكرة الى الالعب المتواجد في المركز رقم )
( ويقوم نفس الالعب بالضرب الساحق المستقيم من مركز 3ذلك يقوم بتوصيل الكرة لمركز رقم )

 صد واحد.( مع حائط ال2رقم )
( بعد ذلك 4التمرين الثاني عشر: يقوم المدرب بأرسال الكرة الى الالعب المتواجد في المركز رقم )

( ويقوم نفس الالعب بالضرب الساحق القطري من مركز رقم 3يقوم بتوصيل الكرة لمركز رقم )
 ( مع حائط الصد واحد.4)
 االختبارات البعدية: 0-.

وعلى ساحة منتدى شباب الهاشمية وقد  2511 2 15لبعدية في يوم تم اجراء االختبارات ا      
 تم مراعات كل الظروف المرافقة لالختبارات القبلية.
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 الوسائل اإلحصائية: 11-.
في تحليل بيانات البحث وتم  spssاستخدام الباحثون الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية     

 ا:تناول مجموعة من الوسائل اإلحصائية منه
 الوسط الحسابي  .1
 االنحراف المعياري .2
 ( للعينات المستقلةtاختبار ) .3
 ( للعينات المرتبطةtاختبار ) .4
 levenاختبار ليفين  .0

 عرض وتحليل ومناقشة النتائج:-3
 عرض وتحليل معنوية الفروق بين القياس القبلي والبعدي ومناقشتها لمجموعتي البحث: 3-1

ريبية تحليل النتائج القبلية البعدية لمجموعتي البحث التج لغرض التحقق من فرضية البحث، تم    
يجاد معنوية الفروق من خالل استخدام اختبار ) ( 2( للعينات المترابطة والجدولين )tوالضابطة وا 

 ( يبينان ذلك.3و )
 يبين معنوية الفروق بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية  (.الجدول )

 (11( ودرجة حريه )5,50( المحسوبة معنوية عند مستوى داللة )tقيمة )
 
 
 
 

                            
 المؤشرات 

                            
 االحصائية
 االختبارات

 (t)قيمة  بعدي قبلي
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

(sig.) 

نوع 
 الداللة

 ع س   ع س  

اختبار دقة لقياس مهارتي االســـتقبال 
 والضرب الساحق

 معنوي 1411 .541 0404 61455 0.00 50.14

ــارت ــار دقــة لقيــاس مه ــاع اختب ــدف ي ال
 والضرب الساحق

 معنوي 1411 0400 0404 50405 ...0 ...56

ــار دقــة لقيــاس مهــارتي االعــداد  اختب
 والضرب الساحق

 معنوي 1411 64.4 0400 54450 .11.6 45.00
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 القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة يبين معنوية الفروق بين القياس (3الجدول )

 (11يه )( ودرجة حر 5,50( المحسوبة معنوية عند مستوى داللة )tقيمة )
( والخاص بمعنوية الفروق لنتائج المجموعتين التجريبية 3( و )2من خالل تحليل الجدولين )      

والضابطة في القياس القبلي والبعدي نالحظ ان جميع الفروق ذات داللة معنوية بالنسبة للمجموعة 
لقياس البعدي اما ( ولصالح ا5.50التجريبية الن مستوى الداللة لجميع االختبارات هي اقل من )

بالنسبة للمجموعة الضابطة فكان اختبار الدقة لقياس مهارتي الدفاع والضرب الساحق وكذلك 
اختبار دقة لقياس مهارتي االعداد والضرب الساحق ذات فروق غير معنوية الن مستوى القياس 

 (.5.50لها اكبر من )
ى اسباب ن القبلي والبعدي للمجموعتين الويعزو الباحثون تلك  النتائج المعنوية بين القياسي     

عديدة منها مدى فاعلية التمارين المهارية المختارة بصورة علمية مع مستوى الالعبين بحيث تم 
ترتيبها وتنسيقها داخل الوحدة التعليمية بشكل علمي مدروس أذ تم تسلسل التمارين وعدد التكرارات 

ئ المنتظمة تساهم في تعديل المسارات الحركية للناش وفترات الراحة بشكل منتظم ، وان التكرارات
التي تساعد على تطوير االداء المهاري لالعبين وكذلك االنتظام في التدريب والتصحيح الدائم 
والمستمر ل خطاء من خالل تقديم التغذية الراجعة الى الالعبين بشكل فردي او جماعي في ضوء 

ددة يت االداء للمهارة ، واكساب الالعبين للخبرات المتعأدائهم ساهم بشكل كبير في تصحيح وتثب
من خالل مشاهدة النماذج الحية والصورية وربطها خالل بيئة التمرين او المباراة مما يؤدي ذلك 
الى تنويع الخبرات المخزونة في الذاكرة ويساعد ذلك على استرجاع المهارة ضمن الموقف المطلوب 

 ولة التصرف الحركي خالل المواقف المتنوعة والمختلفة .الذي تعرض له مسبقا وكذلك سه
وتبين من خالل عرض  النتائج االختبارات المهارية في القياسين القبلي والبعدي للمجموعة       

( لم يتطور فيها اختبارات عدة وهي )اختبار مهارتي دقة 3الضابطة التي اوضحت في الجدول )
مهارتي االعداد والضرب الساحق ( فيعزو الباحث نتائج  الدفاع والضرب الساحق واختبار دقة

 المؤشرات                          
 االحصائية                         

 االختبارات

 (t)قيمة  بعدي قبلي
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

(sig.) 

نوع 
 الداللة

 ع س   ع س  

اختبار دقة لقياس مهارتي االســــتقبال 
 والضرب الساحق

 معنوي 1411 5455 04.4 50410 1..0 55.15

ــاع  ــدف ــارتي ال ــاس مه ــة لقي ــار دق اختب
 والضرب الساحق

غير  1405 14.3 0400 56455 ..11 50.51
 معنوي

ــار دقــة لقيــاس مهــارتي االعــداد  اختب
 والضرب الساحق

غير  1401 1441 .1145 40.55 0.55 46.54
 معنوي
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الغير معنوية للمجموعة الضابطة الى صعوبة المهارات المشار لها وهي مهارات تمتاز بتعقيدها 
وخاصة مع الالعبين الناشئين وهي تعتبر من المهارات المفتوحة التي تتضمن بيئة غنية ومتنوعة 

ى صعوبة في األداء مما يتطلب استخدام تمرينات خاصة او من المواقف المختلفة وهذا يؤدي ال
 وسائل مساعدة لالرتقاء بالعملية التعليمية.

 عرض وتحليل ومناقشة معنوية الفروق في القياس البعدي بين مجموعتي البحث: 3-2
لغرض التحقق من فرضية البحث، تم تحليل النتائج البعدية بين مجموعتي البحث التجريبية     
يجاد معنوية الفروق من خالل استخدام اختبار )والض ( 4( للعينات المستقلة والجدول )tابطة وا 

 يبين ذلك.
 يبين نتائج القياس البعدي بين مجوعتي البحث التجريبية والضابطة (4الجدول )

 (22( ودرجة حريه )5,50( المحسوبة معنوية عند مستوى داللة )tقيمة ) 
( نالحظ ان جميع الفروق في القياس البعدي بين مجموعتي 4من خالل تحليل الجدول )       

البحث التجريبية والضابطة هي فروقًا معنوية الن جميع قيم مستوى الداللة لالختبارات اقل من 
 ( ولصالح المجموعة التجريبية.5.50)

ويعزو الباحثون تلك الفروق المعنوية الى التعامل الناجح من قبل الباحثين مع صعوبة        
المهارات الحركية فأخذ بنظر االعتبار التدرج بصعوبة التمرينات المركبة المقترحة بما تتطلبه 

داء ونوع المهام المتنوعة والتدرج في ربط ( ان استمرار االSchmidtصعوبة المهارة وهذا ما اكده )
التمرينات قد ترسم وتثبت االداء في ذهن المتعلم وحركته ، لغرض الحصول على تعلم البد من 
ان يكون هنالك محاوالت من ممارسة التمرين وان اهم متغير في التعلم هو الممارسة الحركية 

انت مركبة بشكل مشابه لتركيب المهارات اثناء ، باإلضافة الى ان التمرينات ك (8) والتمرين نفسه
أدائها في بيئة اللعب اثناء المنافسة وكذلك  تم تخصيص زمن كافي لكل مهارة فضال عن التدريب 

                                                           
Schmidt A Richard: Motor control and learning: human Kinties , 2011, p 18.)1-  

 المؤشرات
 االحصائية
 االختبارات

 (t)قيمة  ضابطة تجريبية
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

(sig.) 

نوع 
 ع س   ع س   لةالدال 

اختبار دقة لقياس مهارتي االستقبال 
 والضرب الساحق

 معنوي 1411 456. 04.4 50410 0.40 61.55

اختبار لقياس دقة مهارتي الدفاع 
 والضرب الساحق

 معنوي 1411 401. 0400 56455 0.04 50.05

اختبار لقياس دقة مهارتي االعداد 
 والضرب الساحق

 معنوي 1411 460. .1145 40.55 0.00 54.50
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والربط بين المهارات )) ان اتقان المهارات وتثبيتها بشكل َالي مرتبط بالتدريب والتعلم الجيد وكلما 
 (9بشكل أفضل وسببه يعود الى االقتصاد بالجهد(( ) أتقنت المهارات سوف تؤدي الحركات

 الخاتمة: -4
استنتج الباحثون وجود تأثيرًا ايجابيًا الستخدام التمرينات المركبة المقترحة لمواقف اللعب      

األكثر شيوعًا، في اداء بعض المهارات االساسية المركبة بالكرة الطائرة للناشئين. وكذلك نجاح 
ارات بوضعها المركب من ناحية القياس والتعلم واألداء بشكل مشابه لوضعها التعامل مع المه

 الحقيقي في بيئة اللعب مما أدى الى الوصول الى نتائج جيدة.
 
 المصادر والمراجع:  

  علي عبد الكريم دوهان. أثر التدريب الذهني للمقتربات الخططية لمواقف اللعب المختلفة
الطائرة للناشئين. رسالة ماجستير. جامعة بابل. كلية في تعلم بعض المهارات في كرة 

 15، ص 2512التربية البدنية وعلوم الرياضة. 
 .وجيه محجوب: علم الحركة والتعلم الحركي، الموصل، دار الكتب للطباعة 

 Schmidt A Richard: Motor control and learning: human Kinetics, 
2011, p 18.)1 -  

 لوحدة تعليميةنموذج  (:1المالحق )
 24االسبوع:                                                          عدد الالعبين: 

 الوحدة : الثانية                                                  المكان : نادي  الهاشمية
   : التاري                                          دقيقة 95زمن الوحدة : 

 الهدف المهاري: تعليم مهارة الدفاع عن الملعب والضرب الساحق واالعداد بالكرة الطائرة من
 خالل مواقف اللعب االكثر شيوعاً 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .21ص، 1898، والنشر للطباعة الكتب دار،  الموصل، الحركي والتعلم الحركة علم: محجوب وجيه (2)
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اقسام الوحدة 
 التعليمية

زمن 
 القسم
 

 المالحظات زمن التمرين التمارين المستخدمة

القسم 
التحضيري 

االحماء عام 
واحماء 
 خاص

 
 
 د10
 

ام وهرولةةةةةةة بتحريةةةةةةك الةةةةةةذراعين احمةةةةةةاء عةةةةةة
 والرجلين 

 تمارين تمطيه -
 تمارين االحماء بالكرات–
 تمرين ضرب الكرات على الحائط -
 تمرين ضرب ساحق والدفاع مع الزميل-

 د1
 
 د2  
 
 د2
 د3 
 

 

القسم 
 الرئيسي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 د25

 شرح التمارين مواقف اللعب
: يقوم المدرب بأرسةةال الكرة  التمرين االول

( 2الالعةةةب المتواجةةةد في المركز رقم ) الى
بعةةد ذلةةك يقوم بتوصةةةةةةةةةةةةةةةةيةةل الكرة لمركز رقم 

( ويقوم نفس الالعب بالضةةرب السةةاحق 3)
 ( مستقيم .2من مركز رقم )
: يقوم المةةدرب بةةأرسةةةةةةةةةةةةةةةةةةال  التمرين الثــاني

الكرة الى الالعةةةب المتواجةةد في المركز رقم 
( بعةد ذلةك يقوم بتوصةةةةةةةةةةةةةةةةيل الكرة لمركز 2)

بالضةرب السةةاحق من مركز  ( ويقوم3رقم )
 ( قطري .2رقم )

يقوم المةةدرب بةأرسةةةةةةةةةةةةةةةةةال  التمرين الثــالـث :
الكرة الى الالعةةةب المتواجةةد في المركز رقم 

( بعةد ذلةك يقوم بتوصةةةةةةةةةةةةةةةةيل الكرة لمركز 4)
( ويقوم بالضةرب السةةاحق من مركز 3رقم )
 . ( مستقيم 4رقم )

: يقوم المدرب بأرسةةال الكرة  التمرين الرابع
( 4المتواجةةةد في المركز رقم ) الى الالعةةةب

بعةةد ذلةةك يقوم بتوصةةةةةةةةةةةةةةةةيةةل الكرة لمركز رقم 
( ويقوم بالضةرب السةةاحق من مركز رقم 3)
 ( قطري .4)

:  يقوم المدرب بأرسةةةةةةةةةال  التمرين الخامس
الكرة الى الالعةةةب المتواجةةد في المركز رقم 

( بعةد ذلةك يقوم بتوصةةةةةةةةةةةةةةةةيل الكرة لمركز 1)
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( ويقوم نفس الالعةةةةب بةةةةالضةةةةةةةةةةةةةةةةرب 3رقم )
 ( قطري .1الساحق من مركز رقم )

: يقوم المدرب بأرسةةةةةةةال  التمرين الســــادس
الكرة الى الالعةةةب المتواجةةد في المركز رقم 

( بعةد ذلةك يقوم بتوصةةةةةةةةةةةةةةةةيل الكرة لمركز 1)
( ويقوم نفس الالعةةةةب بةةةةالضةةةةةةةةةةةةةةةةرب 3رقم )

 ( مستقيم .2الساحق من مركز رقم )
 

القسم 
 الختامي

ات والتوضةةةةةةةةةةةةةةةةيحةةةات اعطةةةاء التوجيهةةة - د0
 لالعبين مع تمارين لالسترخاء

 

  


