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الحركي وسرعة االستجابة ودقة استقبال -نات خاصة في ال كاء الجسميتاثير تمري
 االرسال لالعب الحر بالكرة الطائرة

 ا.د حبيب على طاهرأ.م.د حاتم فليح حافظ    ا.م.د زينة عبد السالم   
 

 ملخص البحث
أهداف البحث تركزت في وضع تمرينات خاصة لتطويرسرعة االستحابة الحركية والذكاء الجسمي 
الحركي ودقة استقبال االرسال  ومعرفة تأثيرهذهالتمرينات في تطوير سرعة االستحابة الحركية 

الحركي ودقة استقبال االرسال لًلعبين الليبرو بالكرةالطائرة،واجري  -وتنمية الذكاء الجسمي
 (العبا"تم تقسيمهم الى21هذاالبحث على عينةمن الًلعب الحر الندية كربًلء ،والبالغ عددهم)

(العبين بعد إجراء 0مجموعتين متساويتين احدهاتجريبية واالخرى ضابطة كل مجموعةمكونة من)
عمليتي التجانس والتكافؤ،كماتم اختياراالختبارات المًلئمة لهذه المهارة مع إجراء تجربةاستطًلعية 

مع ةعلى مجموعةمن العبي نادي الكوفة الرياضي بالكرة الطائرةومن خارج عينةالبحث األساسي
استعمال األدوات والوسائل المساعدةفي البحث وتم إجراءاالختبارات القبليةعلى المجموعتين ومن 

(وحدة تدريبية زمن 20ثم تطبيق مفردات التمرينات الخاصة ضمن الوحدات التدريبيةالبالغةعددها)
س ي( دقيقة بواقع وحدتين في االسبوع كان نصيب التمرينات ضمن القسم الرئ90كل وحدةهو)

( دقيقة وبعد انتهاء مدة الوحدات التدريبيةلهذه المهارةإجريت االختبارات 10للوحدةالتدريبيةهو)
البعدية،ومن ثم معالجةنتائج البحث باستخدام الوسائل اإلحصائية المناسبة،وقدخرج الباحثون 

ثيرااليجابي أبعدةاستتاجات كان اهمها،ان مفردات التمرينات الخاصة التي تم استعمالها كان لهاالت
أن  والحركي ودقة استقبال االرسال بالكرةالطائرة،-في تطويرسرعةاالستجابةالحركيةوالذكاء الجسمي

 –الحركي اهمية في تعلم المهارات قيد الدراسة إذ كلما كان الذكاء الجسمي –للذكاء الجسمي 
نمية الذكاء ت ضرورة تالحركي مرتفعا لدى الًلعب كان التعلم بصورة أسرع  ، واما التوصيات فكان

الحركي للطًلب وكذلك التدرج في استخدام التمارين من السهل الى الصعب وايضا –الجسمي 
التنويع في التمارين لزيادة الرغبة في التعلم وعدم ظهور الملل لدى المتعلمين ولكي توفر المجال 

 الواسع لتصحيح األداء الفني واالبتعاد عن األخطاء .
على تطويرسرعةاالستجابةالحركيةفي مراحل مبكرةمن مراحل التدريب الرياضي،الن  بضرورةالتأكيد 

التدريب عليها في مراحل متأخرةيحتاج إلى وقت طويل وجهدكبيرمن الًلعبين والمدربين،كذلك 
إجراء بحوث ودراسات على صفات حركية أخرى لما لها من أهميةكبيرة في تطويراألداءالفني ودقته 

 لطائرة بشكل خاص واأللعاب األخرى بشكل عام.لًلعبي الكرةا
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The effect of special exercises in physical-motor intelligence, response speed and 

accuracy of receiving the transmitter for the free volleyball player. 
 

Dr. Hatim Falih Hafez   Dr. Zeina Abdel Salam    Dr. Muslim Mohammed Sabat 

 
Research Summary 

  The reception of the most important offensive skills of the ball to the player to prepare 

the attack, the team that mastered the performance of the receiving reception can win 

the game, because the successful preparation depends on the successful reception and 

earn a point directly, and requires physical qualities and mobility (strength, Speed, 

precision), which have a positive effect to score, so the importance of research in the 

need to develop the physical capabilities of this skill, including the speed of motor 

response because of its role in raising the level of performance of this skill, especially 

in the free player, Special exercises were conducted to develop the speed of motor gain, 

motor kinetic intelligence, accuracy of reception of the transmitter and the effect of 

these exercises on the development of speed of motor absorption and the development 

of physical-motor intelligence and the accuracy of receiving the transmitter for the 

players of the ball. (6) players after the process of homogeneity and equivalence, such 

as the selection of appropriate tests for this skill with a pilot test on a group of players 

Kufa Sports Club Bal (16) units per unit (90) minutes, two units per week, the share of 

training within the main section of the unit is 30 minutes After the completion of the 

duration of the training modulesFor this skill, the remote tests were conducted, and 

then processing the results of the research using the appropriate statistical means, and 

the researchers produced several needs, the most important, the vocabulary of the 

exercises that were used The physical-motor intelligence was important in learning the 

skills under study. The higher the physical-motor intelligence the player had, the faster 

the learning. The recommendations were the need to develop the physical-motor 

intelligence of the students as well as the Graduation in the use of exercises is easy to 

difficult and also to diversify the exercises to increase the desire to learn and the lack 

of boredom in the learners and to provide a broad area to correct the technical 

performance and keep away from mistakes. 
 It is necessary to emphasize the development of the speed of motor response in early 

stages of the training of sports, because training in the late stages requires a long time 

and a great deal of players and trainers, as well as research and studies on other motor 

characteristics because of the great importance in the development of technical 

performance and accuracy of ball players in particular and other games in general. 

 
 التعريف بالبحث -1
 مقدمة البحث وأهميته 1-1
ان لعبة الكرة الطائرة واحدة من االلعاب الرياضية المهمة وتشمل المهارات األساسية الدفاعية    

اذ ان الوصول الى المستوى العالي فياداء مهاراتها يحتاج الى التركيزعلى قدرات منها والهجومية 
دنيةمعينة دون غيرهاوذلك في مراحل معينةمن التدريب الرياضي لما لهذه القدرات الدوراالساس ب

وفق الظروف  ، علىفي احرازالنقاط والفوزفي المباريات والتي يطلق عليهاالقدرات البدنية الخاصة
ومن خًلل  دالتي تتطلبها لعبة الكرة الطائرة لغرض الوصول الى النتائج االيجابية واالقتصاد بالجه
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دور الًلعب الحر الذي أعطى أهمية مضافة إلى مهارة استقبال اإلرسال كونها من المهام الرئيسية 
لهذا الًلعب الذي سمح له باللعب في المراكز الخلفية حصرا لدعم المهارات الدفاعية بصورة 

  .رئيسية
 مقاومة وبأقل كمية منوحيث انه يحتاج إلى رد فعل سريع بأقل فترة زمنية وبحد أدنى من ال

الحركات الزائدة عليه البد من تمتعه بالصفات البدنية العالية الضرورية ومنها  سرعة االستجابة 
الحركية وهي صفة بدنية حركية إذا ما امتلكها الًلعب الحر تعد ضرورية جداا بمكان تأثيرها في 

 ألداء السريع الذي تتضمنه األطرافأداء جميع المهارات الدفاعية الن جميع المهارات تحتاج إلى ا
يرات الحركي وهو من المتغ –السفلى و من العوامل المؤثرة في العملية التدريبية الذكاء الجسمي 

المهمة التي تحدد نشاط وقابلية الًلعب في التصرف الحركي الصحيح واالداء فكلما تباين مستوى 
و مطلوب من االداء .ويتفق العديد من الذكاء عند الًلعبين ادى الى تفاوت في تحقيق ما ه

المختصين على إن الًلعب الحر الجيد هو الذي يستخدم رجليه فيعرف متى يجري ومتى يثب 
جادة المهارات وخصوصاا الدفاعية منها والوصول إلى التكنيك  لكي يتمكن من أداء مستوى فني وا 

لياقة الزميل التي تعد إحدى مكونات الاألفضل لعملية التعامل من الدقة في استقبال الكرة من والى 
البدنية واللياقة الحركية وهي صفة مهمة في كرة الطائرة التي يتوقف عليها الفوز في المباراة لما 

 لها من دور بارز في اخذ النقاط والسيطرة على المباراة . 
طوير ي وتالحرك-ومن هنا تبرز أهمية البحث في اعداد تمرينات خاصة لتنمية الذكاء الجسمي

 سرعة االستجابة لضمان نجاح استقبال اإلرسال لًلعب الحربالكرة الطاىرة. 
 مشكلة البحث 1-2
من خًلل اطًلع الباحثون على البحوث والدراسات السابقة  وعملهم في ميدان التدريس والتدريب    

ن هناك كربًلء وجدو اومًلحظتهم الداء الًلعب الحر لمهارة استقبال االرسال بالكرة الطائرة الندية 
استجابات متباينة منها سريعة ومنها بطيئة أثناء اداء االستقبال االمر الذي يحول دون وصول 
الكرة الى الًلعب المعد وفقدان الكثير من الفرص لصنع الهجوم الساحق  ويعتقد الباحثون ان 

تفتقر و  –مي ذكاء الجسسبب اختًلف مستوياتهم في االستجابة يرجع الى اختًلف مستوياتهم في ال
الى االهتمام بالقدرات البدنية الخاصة ومنها سرعة االستجابة الحركية كونها احد العوامل المهمة 
التي تؤثر في مستوى اداء الًلعب الحر الستقبال االرسال االمرالذي يحول دون تقدم مستوى 

 الًلعب ومن ثم فريقه.         
 هدفا البحث 1-3

صة لتطويرسرعة االستحابة الحركية والذكاء الجسمي الحركي اعداد تمرينات خا -2
 1ودقة استقبال االرسال لًلعب الحر بالكرة الطائرة.
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ومعرفة تأثير التمرينات الخاصة في تطوير سرعة االستحابة الحركية وتنمية   -1
 الحركي ودقة استقبال االرسال لًلعب الحر بالكرة الطائرة. -الذكاء الجسمي

 فرض البحث  1-4
تمرينات الخاصة  تاثير معنوي في تطوير سرعة االستحابة الحركية وتنمية لل -

 الحركي ودقة استقبال االرسال لًلعب الحر بالكرة الطائرة. -الذكاء الجسمي
 مجاالت البحث  1-5
 ( م .1020-1022المجال البشري الًلعب الحر في اندية كربًلء للعام ) 1-2 -2

 ( .1020/ 2/  10( ولغاية  )    1022/  21/  2المجال الزماني المدة من )  2-1-1
 المجال المكاني / القاعات الرياضية المغلقة في محافظة كربًلء. 2-1-1
 تحديد مصطلحات البحث                                                                            1-6
 القدرات البدنية الخاصة:-2
و الصفات البدنية المرتبطة بطبيعةاالداءالمهاري في اللعبة الرياضية هي مجموعة من المكونات ا   

 الممارسة.
 :الحركي-ال كاء الجسمي-2

( للذكاء بأنه " القدرة Stoddardومنها تعريف )ستودرد تفسير،هناك أكثر من تعريف أو 
القيمة و  على القيام بنشاط يمتاز بالصعوبة والتجريد والهدف واالبتكار والتعقيد واالقتصادية

والقيام بهذا النشاط تحت ظروف تتطلب تركيز الجهد ومقاومة االنفعال واالبتكار والنقد  االجتماعية،
 .(1)والقدرة على التوجيه الهادف للسلوك "

كما يعرف بأنه " القدرة المتميزة على التحليل والتخطيط وحل المشكًلت ، وهو يتضمن الكثير من 
رة لمجرد وجمع وتنسيق االفكار وسرعة التعلم ، كما يرتبط الذكاء بقوة الذاكالقدرات العقلية كالتفكير ا

"(4)                       . 
جراءاته الميدانية:     -3  منهجية البحث وا 
استعمل الباحثون المنهج التجريبي بتصميم المجموعتين المتكافئتين لمًلءمته -منهج البحث: 3-1

 طبيعة المشكلة.
امام -اختار الباحثون عينة بحثهم من الًلعب الحر )اندية كربًلء(الروضتين-:ثعينة البح 1-2

الجماهير المشارك في بطولة الدوري العراقي بالكرة الطائرة للموسم -الهندية-الحسينية–المتقين 
  -(وتم تقسيمهم وكما يأتي: 1022-1020الرياضي)

                                                           
 .90-92ص نفسه السابق المصدر. البواليز السالم عبد ومحمد المعايطة الرحمن عبد خليل (2)
 0202،  والتصميم للطباعة الضياء دار،  االشرف النجف،  0ط،  الصم الغدد نفس علم.  السلطاني كاظم يحيى (4)

 .021 ص، 
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اء طويرسرعةاالستجابة الحركية والذكالمجموعة التجريبيةالتي عملت بالتمرينات الخاصة لت -2
 ( العبين حر.0الحركي واالداء المهاري االستقبال االرسال بالكرة الطائرة وعددها)-الجسمي

 ( العبين حر0المجموعة الثانية التي عملت بالمنهج المتبع من مدرب الفريق وعددها) -1
 -تجانس العينة وتكافؤ مجموعتي البحث: -3-3
قام الباحثون بعملية تجانس العينة في متغيرات )العمر والطول -البحث: تجانس عينة -3-3-1

والوزن واألداء الفني للمهارة قيد البحث(،عن طريق حساب معامل االلتواء لنتائج أفراد العينة وكما 
 (. 2مبين في الجدول)

 ( يبين تجانس أفراد العينة في متغيرات العمر والطول والوزن1الجدول)

( مما يدل  على إن أفراد العينة 2ت اصغرمن )+(إن قيم معامل االلتواء جاء2يتبين من الجدول)
 متجانسين في متغيرات)العمر والطول والوزن واألداء الفني الستقبال االرسال(.

قبل القيام بتطبيق التمرينات الخاصة لتطويرسرعةاالستجابة -تكافؤ مجموعتي البحث: -3-3-2
االرسال بالكرة الطائرة والمعدة من الحركي واالداء المهاري الستقبال –الحركية  والذكاء الجسمي 

الباحثون ومن أجل التأكد من تكافؤمجموعتي البحث التجريبيتين أجريت عملية التكافؤ بينهما 
 (.1( للعينات المستقلة لمعرفة داللة الفروق، وكما هومبين في الجدول)tباستعمال اختبار)

ية بطة  في بعض القياسات الجسم( يبين التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضا2الجدول )
 واالختبارات القبلية الداء المهاري الستقبال االرسال بالكرة الطائرة

وحدة  المتغيرات ت
 القياس

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 معامل االلتواء المنوال

 1.05 16 1.21 17.14 سنة العمر -1
 1.77 176 1.41 177.16 سم الطول -2
 111 61 1.70 61.50 كغم الوزن -3
 113 4 1.46 5.21 درجة األداء الفني للمهارة -4

 المعالم اإلحصائية
 االختبارات

وحدة 
 القياس

( tقيمة ) المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 المحسوبة

 نوع الداللة
 +  ع -س +  ع -س

 غير معنوي 1.12 1.47 177.34 1.71 177.5 سم الطول الكلي
 غير معنوي 1.31 5,45 60,33 5,24 71,22 درجة ال كاء الجسمي
 غير معنوي 1,35 1.53 3,50 1.30 3,56 درجة االداء الفني
 غير معنوي 1,71 1.62 11.37 1.01 12,22 درجة دقة االداء

 غير معنوي 1.56 1.61 3,56 1.14 3.12 ثانية سرعة االستجابة الحركية
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( المحسوبة في االختبارات القبلية في بعض القياسات t(إن قيم )1يبين الجدول)        
الحركي والداء المهاري الستقبال االرسال بالكرة  -الجسميةواالختبارات القبلية  للذكاء الجسمي

( عندمستوى 1.11الطائرة وسرعة االستجابةالحركية جميعها اصغرمن القيمة الجدولية البالغة)
(وبهذاتكون الفروق غيرمعنويةممايحقق مبدأتكافؤالمجموعتين 20( ودرجة حرية)0.01داللة)

 التجريبيتين.
 : الوسائل واألدوات واألجهزة المستعملة -1-4
  -استعان الباحثون بالوسائل البحثية آالتية : -وسائل جمع المعلومات: -3-4-1
 المصادر والمراجع العربية واألجنبية .-
 يب.المًلحظة والتجر -
 االستبانة.-
 االختبارات المهارية  واالستجابة الحركية. -
  -استعان الباحثون باألدوات واألجهزة آالتية: -األدوات واألجهزة المستخدمة: -3-4-2
 ملعب الكرة الطائرة قانوني. -
 (. 10كرات طائرة قانونيةعدد) -
 شريط قياس معدني . -
 يدوية علمية .   شريط الصق وصفارة وساعة توقيت وحاسبة  -
 استمارة تقويم األداء الفني والدقة لمهارة استقبال االرسال بالكرة الطائرة.  –
 الحركي -استمارة استبانة للذكاء الجسمي -
من اجل تحديد أهم االختبارات الخاصة بموضوع البحث، قام  -اختيار االختبارات: -3-5  

 -الباحثون باعتماد االتي:
 الحركي . –ء الجسمي اختبار ال كا 3-5-1

الحركي المقياس المعد من قبلها مسبقا لهذا الغرض  –أعتمد الباحثون في قياس الذكاء الجسمي 
( على التوالي 2 -1 -1وكانت بدائل االجابة هي )دائماا ، احياناا ، ابداا ( وقد اعطيت االوزان )

طالب في ى درجة يحصل عليها الللفقرات االيجابية وبالعكس للفقرات السلبية ، وبهذا تكون اعل
( وكلما كانت الدرجة التي يحصل عليها عالية دل ذلك على 10( واقل درجة )90المقياس هي )

الحركي لديه وادناه المقياس الذي اعتمده الباحثان في قياس   –ارتفاع مستوى الذكاء الجسمي 
 الذكاء .

 -عزيزي الًلعب :
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احث منكم قراءتها بعناية من اجل االجابة الدقيقة على فقرات في ادناه تعليمات المقياس ، يرجو الب
 -المقياس وهي :

 عدم ذكر االسم . – 2
 عدم ترك أي فقرة بدون اجابة . -1
 ضرورة االجابة بصراحة ودقة . -1
 ضرورة عدم االستعانة بزميل آخر . -4
 ( امام كل فقرة في الحقل الذي ينطبق عليك.√ضع عًلمة ) -1
 جابات سرية لغرض البحث العلمي.تكون اال  -0
 

 ابدا   احيانا   دائما   اسم الفقرات ت
    أستطيع استخدام قوة جسمي بالقدر الكافي عندما يتطلب األمر ذلك 1
    يزداد استعدادي في األداء عكس اآلخرين. 2
اعتقد بان التوافق العصبي العضلي يساعدني في أداء بعض المهارات  3

 الصعبة
   

    عر بتوتر إذا كان زميلي متفوق علي في عنصر القوةأش 4
    أجد صعوبة في أداء أفضل ما عندي من قوة 5
    أستطيع أداء بعض الحركات البدنية الجديدة بشكل أفضل من زمًلئي 6
    بطء حركتي يفقدني الكثير من مهارتي وأداء حركه جديدة 7
    ي للمهارات المتكررة بسهولةيمكنني استعادة سرعتي ودقتي خًلل أدائ 1
أستطيع أن أعود لحالتي الطبيعية بسرعة بعد أدائي لمجهود بدني جديد  0

 وعنيف
   

    أستطيع التكيف بسرعة وبدقة مع مواقف اللعب المتغيرة 11
    امتلك توقع عالي خًلل األداء 11
    أستطيع االحتفاظ في ذهني بتكنيك مفصل عن األداء 12
    ستطيع كشف نوايا المقابل بمجرد رؤية حركة بسيطة من قبلهأ 13
    لدي القدرة على إيجاد بعض الحلول للمشاكل التي تواجهني 14
    أستطيع تغيير ايقاع اللعب بسرعة وحسب الظروف التي تواجهني 15
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    خًلل التعلم أشعر بان جسمي مشدود ومتوتر وغير مرن كفاية 16
    بعض المهارات الحركية بمرونة عالية أستطيع أداء 17
    أستطيع ثني ومد جسمي بسهولة 11
    أستطيع مد عضًلتي ألداء أي مهارة من مهارات الكرة الطائرة 10
    أستطيع اداء اغلب المهارات برشاقة وانسيابية عالية 21
    أجد صعوبة في اتخاذ القرار المناسب بالحركة 21
    رة ألخرى في وقت واحد وبدرجة عالية من االنتباه والدقةأنتقل من مها 22
    كلما ازدادت خبرتي يسهل علي إدراك أي حركة جديدة معقدة 23
    أستطيع االحتفاظ بانتباهي لمدة طويلة 24
    أستطيع تعلم مهارة جديدة وبدرجة انتباه مناسبة 25
    ركي بحريةأنا من النوع الذي يؤدي مهارات التوازن الح 26
    أستطيع إتقان المهارات الحركية التي تتطلب توازن جسمي 27
ي التي تتطلب التوازن الحرك المهارات الحركيةأجد صعوبة في أداء بعض  21

 المركب
   

أستطيع المحافظة على اتزان جسمي أثناء أدائي لبعض المهارات بالكرة  20
 الطائرة

   

    ي ألداء المهارات التي تتطلب التوازن الحركيامتلك قدرات جيدة تؤهلن 31

 
 (.1ينظر الملحق) -اختبارات االداء المهاري الستقبال االرسال بالكرة الطائرة: -1
 اختبار دقة االداء الستقبال االرسال. -ب
 (.4ينظر الملحق) -اختبارات سرعة االستجابة الحركية: -2
 نيلسون(. اختبار سرعةاالستجابة الحركية)اختبار -هت
من اجل ضبط متغيرات الدراسة والوقوف على معوقات العمل -التجربة االستطالعية: -3-6

ي  ودقة الحرك–والتأكد من التمرينات الخاصةلتطوير سرعة االستجابة الحركية والذكاء الجسمي 
للبحث،  ةاالداء المهاري االستقبال االرسال، أجرى الباحثون تجربة استطًلعية قبل التجربة الرئيس

( العبين يمثلون 0على عينة من خارج عينة البحث االصلية عددها ) 4/21/1022وذلك في يوم 
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نادي الكوفة ومن الذين لم يشتركوا في التجربة األساسية .وكان الهدف من أجراء هذه التجربة 
 -هواألتي:

 معرفة مدى مًلئمة االختبارات لعينة البحث.  -2
 ألداء االختبارات.معرفة الوقت المستغرق  -1
 معرفة مدى مًلئمة األدوات المستعملة. -1
 معرفة المعوقات التي قد تواجه مجريات البحث.  -4
لجأ الباحثون إلى إيجاد المعامًلت العلمية)الصدق والثبات -المعامالت العلمية لالختبارات: -3-7

الستجابة ال بالكرة الطائرة وسرعة اوالموضوعية( الختبارات األداء الفني والدقة لمهارة استقبال االرس
 -الحركية وكما يأتي:

تم استعمال صدق المضمون أوالمحتوى لًلختبارات قيدالبحث اذتم  -صدق االختبارات:3-7-1
من السادة الخبراء والمختصين في مجاالت)الكرة الطائرة واالختبارات والقياس  عرضهاعلى مجموعة

 ن هذه االختبارات هي صادقة وتقيس الصفة المراد قياسها.والتدريب الرياضي( وقد اجمعوا على ا
حصل الباحثون على معامل الثبات الختبارات الدقة لمهارة استقبال -ثبات االختبارات: 3-7-2

االرسال بالكرة الطائرة وسرعةاالستجابة الحركية،من خًلل إعادةاالختبار،إذ تم تطبيق االختبارعلى 
 1/21/1022في يوم الكوفة الرياضي)عينة التجربة االستطًلعيةا( (العبين من نادي0عينةعددها )

،وباستعمال قانون االرتباط )سبيرمان(تم استخراج معامل 20/21/1022وتم إعادةاالختباربتاريخ
 (.1الثبات، وكماهومبين في الجدول)

تم الحصول على معامل الموضوعيةلًلختبارات قيدالبحث من -:موضوعية االختبارات 3-7-3
 (.1ًلل تقويم محكمين اثنين من ذوي االختصاص والخبرة، وكما هو مبين في الجدول)خ

( يبين المعامالت العلمية الختبارات الدقة االستقبال االرسال بالكرة الطائرة وسرعة 3الجدول)
 االستجابة الحركية

 -إجراءات البحث الميدانية: -3-1
، ومن ثم 22/21/1022تحددت إجراءات البحث بقيام الباحثون االختبارات القبلية بتاريخ     

تطبيق التمرينات الخاصة لتطويرسرعة االستجابة الحركية واالداء المهاري االستقبال االرسال 
 ولغاية 21/21/1022من للمدة أفرادالمجموعتين التجريبية الضابطة لكرةالطائرةعلىبا

اذ تضمنت مفردات التمرينات الخاصة في الجزءمن القسم الرئيس من الوحدة  ،20/2/1020

 معامل الموضوعية معامل الثبات المعامالت العلمية
 1.05 1.05 االداء الفني

 1.04 1.06 االداء دقة
 1.01 1.05 سرعة االستجابة الحركية
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 (4بالفريق وباشراف السيدمدرب الفريق،وقداستغرقت هذه المفردات مدة) الخاصة التدريبية
كان زمن  وحدة تدريبية، (21دريبية في األسبوع وبلغ العددالكلي للوحدات)( وحدات ت1أسابيع،بعدد)

 20/2/1020( دقيقة،ومن ثم إجراء االختبارات البعدية بتاريخ 90الوحدة التدريبية الواحدة هو)
 وبنفس الظروف واالوضاع التي كانت عليها االختبارات القبلية.

 ة:حصائيا" تم االستعانة بالوسائل اإلحصائية آالتيلمعالجة البيانات إ -الوسائل اإلحصائية: -3-0
 الوسط الحسابي.-
 االنحراف المعياري.-
 معامل التواء. -

 معامل االرتباط ) سبيرمان(.       
 ( للعينات المتناظرة.tاختبار) -

 ( للعينات المستقلة. tاختبار) 
 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:-4
 موعتين التجريبية والضابطة وتحليلها.عرض نتائج اختبارات المج4-1
 عرض نتائج اختبارات المجموعة التجريبية  )التمرينات الخاصة( وتحليلها. 4-1-1

( المحسوبة بين t( يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار)4الجدول  )
 خاصة(االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية )التمرينات ال

(المحسوبةبين االختبارات القبلية والبعديةالختبارات t(أن قيم)4أظهرت نتائج الجدول)    
سرعةاالستجابةالحركية  والذكاء الجسمي الحركي ودقة االستقبال االرسال بالكرةالطائرة قيدالبحث 

(وهذايدل 0.01(وعند مستوى داللة)1( بدرجةحرية)1.12(الجدوليةالبالغة)tاكبرمن قيمة) قد جاءت
 على وجود فرق معنوي ولصالح االختبارات البعدية.

 
 
 
 

 المعالم اإلحصائية
 االختبارات

وحدة 
 القياس

( tقيمة ) االختبار البعدي االختبار القبلي
 نوع الداللة المحسوبة

 +  ع -س +  ع -س
 معنوي 1,34 4,45 74,12 5,24 71,22 درجة الحركي-ال كاء الجسمي 

 معنوي 3.71 1.42 2,65 1.14 3.12 ثانية سرعة االستجابة الحركية ) نيلسون(
 معنوي 6,32 2.17 16,34 1.01 12.22 درجة دقة االداء  االستقبال االرسال
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 عرض نتائج اختبارات المجموعة الضابطة وتحليلها.4-1-2
سوبة بين ( المحt( يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار)5الجدول )

 للمجموعة الضابطة  االختبارات القبلية والبعدية

( المحسوبة بين االختبارات القبلية والبعدية الختبارات الذكاء t( أن قيم)1أظهرت نتائج الجدول)   
ث ودقة االداء االستقبال االرسال بالكرةالطائرة قيدالبح الحركي و سرعة االستجابة الحركية -الجسمي

(وهذايدل 0.01(وعندمستوى داللة)1(بدرجة حرية)1.12( الجدولية البالغة)tقد جاءت اكبرمن قيمة)
 على وجودفرق معنوي ولصالح االختبارات البعدية.

 
 ( بين المجموعتين التجريبية والضابطة وتحليلهاtعرض نتائج اختبار) 4-1-5

( المحسوبة في t( يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار)6الجدول )   
 االختبارات البعدية بين المجموعتين التجريبية والضابطة

في االختبارات البعديةبين المجموعتين (المحسوبة t( أن قيم)0أظهرت نتائج الجدول)  
التجريبيةوالضابطة  الختبارات سرعةاالستجابةالحركية واالداء الفني ودقته االستقبال االرسال بالكرة 

(وعند مستوى 20(بدرجة حرية)1.11( الجدولية البالغة)tالطائرة قيدالبحث قدجاءت اكبرمن قيمة)
 ولصالح التجريبية.(وهذا يدل على وجود فرق معنوي 0.01داللة)
( ظهرت 2 0،1،4من خًلل ما تّم عرضه من نتائج في الجداول )، -مناقشة النتائج:4-2   

وجود فروق معنوية بين االختبارات القبلية والبعدية ولصالح االختبارات البعدية، وللمجموعتين 
طة إلى أسلوب بوترجع الباحثون سبب هذه الفروق بالنسبة للمجموعة الضا التجريبية والضابطة،

المدرب الذي اتبعه في تنفيذ المنهج التدريبي واحتوائه على تمرينات لصفات بدنية وحركية من قوة 
قة األداء د في تطوير هذه الصفات وبالتالي إلى تطوير أساسيا" وسرعة ورشاقة والتي أدت دورا"

 المعالم اإلحصائية
 االختبارات

وحدة 
 القياس

( tقيمة ) االختبار البعدي االختبار القبلي
 نوع الداللة المحسوبة

 +  ع -س +  ع -س
 معنوي 5,45 1.64 71,23 1.11 71.15 درجة الحركي-ال كاء الجسمي
 معنوي 3.16 1.37 3.67 1.54 4.12 ثانية لحركية ) نيلسون(سرعة االستجابة ا

 معنوي 4,34 2.71 13,15 1.62 11,12 درجة دقة االداء  االستقبال االرسال

 المعالم اإلحصائية
 االختبارات

وحدة 
 القياس

( tقيمة ) المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 المحسوبة

نوع 
 +  ع -س ع+   -س الداللة

 معنوي 5.14 1.64 71,23 4,45 74,12 درجة الحركي -ال كاء الجسمي
 معنوي 2.14 1.37 3.67 1.42 2,65 ثانية سرعة االستجابة الحركية ) نيلسون(
 معنوي 5.01 2.71 13,15 2.17 16,34 درجة دقة االداء  االستقبال االرسال
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 (وحدات أسبوعيا"1ت)إذ كان عن عدد الوحدات التدريبية، فضًل" المهاري االستقبال االرسال،
واستعمال الشدد التدريبية المناسبة والمتعلقة وعدد التكرارات التي تتناسب مع شدة كل تمرين مهاري 
األمر الذي  كان له األهمية البالغة  في تطوير سرعة االستجابة الحركية من خًلل تطوير الصفات 

ذ ينبغي على إ مهاري االستقبال االرسال،الحركية والبدنية المرتبطة بها  وبالتالي تطوير األداء ال
  44"المدرب إعطاء اكبر كمية ممكنة من التكرارات عند أداء أي تمرين لتطوير الصفة المطلوبة.

لكن هذا الفروقات التي ظهر بها أفراد المجموعة الضابطة ليست بحجم الفروق التي ظهر عليها  
ة المهارة استعمال تمرينات نوعية تًلئمت ونوعي إلى أفراد المجموعة التجريبية والتي يعزوها الباحثون

تعمال  كذلك إن اس وخصوصيتها ،فضًل"عن مستوى الًلعبين الضاربين المطلوب التعامل معهم،
التمرينات الخاصة لًلستجابة الحركية واألداء المهاري بالكرة الطائرة أدت إلى إبعاد حالة الملل عند 

ألداء األفضل لكون التمرينات المتنوعة جعلتهم متشوقين إلى الًلعبين ودفعهم بشكل جدي نحو ا
التدريب وتحفيز مجاميع عضلية مختلفة وبحسب نوع التمرين، إذ أن "التمرينات الخاصة ليست 

نما هي وسيلة هامة جدا" ال يمكن االستغناء عنها ولها دور عال ف وسيلة بديلة من وسائل التدريب وا 
،وكذلك" يجب أن ال ينظر إلى التمرينات الخاصة كونها على 45ص"في أثناء فترة اإلعداد الخا

      46االحتياط، بل هي وسيلة ذات متطلبات متعددة من الناحية الجسمية والمهارية". 
الرئيس من الوحدة التدريبية هي خليط من القدرات  إن التمرينات الخاصة التي احتواها الجزء    

الحركية( المرافقة ألداء استقبال االرسال  بالكرة الطائرة وهي البدنية الحركية)سرعة االستجابة 
إعطاؤها  إذ أن هذه التمرينات تم تمرينات ممزوجة بالنشاط البدني )الحركي( والمهارة المراد تطويرها،

فضًل عن التكرار مع تصحيح األخطاء مما جعل الًلعب الضارب  بشكل موجه نحو أهداف معينة،
ل تنفيذ هذه التمرينات، إذ إن" الًلعب يصل إلى أداء المهارة بصورة أن يصل ويتطور من خًل

،وهذا يتفق مع ما أشير إليه بأنه من "المفروض على المدربين 47آلية من خًلل التكرار الدائم"
، فضًل عن 48تشجيع الًلعبين على أداء أكبر عدد ممكن من محاوالت التمرين قدر المستطاع"

ذت حيزا من وقت الجزء الرئيس من الوحدات التدريبية كان تأثيرها التمرينات الخاصة التي أخ
الفعال في رفع كفاءة الًلعب الحر في الصفات األخرى والسيما القدرة االنفجارية لعضًلت الذراعين 

                                                           

 0-.020، ص2092، الموصل ، جامعة الموصل:  دار الكتب للطباعة والنشر، التدريب الرياضيريسان خريبط.

متين سليمان صالح. تأثير استخدام تمارين العروض األرضية لتطوير التوافق وزمن االستجابة الحركية لدى -0

  10، ص0224طالبات المرحلة المتوسطة،رسالة ماجستير، جامعة ديالى: كلية التربية الرياضي،

، 0922بغداد : مطبعة التعليم العالي،  ، المهارات والتدريب في رفع األثقالعبد علي نصيف وصباح عبدي.   -2

 .02ص

،  القاهرة:  دار الفكر العربي، الجديد في اإلعداد المهاري والخططي لالعب كرة القدم مفتي إبراهيم حمادة؛  -4

 .02،ص0994
48- Schmidt, A. Richard Craig A.Wrisherg; Motor Learning and Performance; Second 

Edition; Human Kinetics 2000, P 206.  
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والرجلين، إذ إن الضوابط العلمية للتمرينات الخاصة قد أدت إلى تطوير القدرة االنفجارية  لعضًلت 
( كغم لتطوير 1ًلت الرجلين ،إذ إن استعمال تمرينات خاصة بالكرات الطبية زنة)الذراعين وعض

القدرة االنفجارية لعضًلت الذراعين واستعمال تمرينات البليومترك لتطوير القدرة االنفجارية للرجلين 
لتي ا بمراعاة األسلوب العلمي للشدد المختلفة وفترات الراحة الكافية الستعادة الشفاء وعدد تكرارات

صفة كذلك هذا ما نراه ل تناسبت مع شدة كل تمرين نوعي كانت إحدى أسباب تطوير هذه الصفة.
التوافق الحركي وخاصة بين العين والذراع في أداء استقبال االرسال إذ تطورت هذه الصفة المهمة 

تي كان لويرجع الباحثون التطور الحاصل في التوافق الحركي إلى استعمال  التمرينات الخاصة ا
إذ إن" أهمية التمارين تكمن في تشغيل اكبر عدد  لها التأثير االيجابي في تطوير هذه الصفة،

ممكن من العضًلت مع تحسين المهارات القديمة وتنمية صفات اللياقة البدنية ومن خًلل ما تم 
الرسال بالكرة ا سرعة االستجابة الحركية واألداء المهاري االستقبال تفسيره من نتائج تبين إن تطور
لوب النشاط المط الصفات البدنية والحركية المرتبطة بالمهارة أو الطائرة جاءت حصيلة تطور

 وهذا ما يتفق مع ما تم ذكره بأن التمرينات الخاصة والخاصة هي التي تهدف إلى تطوير تطوره،
دف إلى تعلم األداء ته رة،الصفات البدنية والنفسية المرتبطة بنوع النشاط أو اللعبة الرياضية المختا

 49الفني) التكنيك( المرتبط بذلك النشاط" أو اللعبة الرياضية.
 
 االستنتاجات والتوصيات: -5
 -في ضوء النتائج التي توصل إليها الباحثون خرجت باستنتاجات عدة وهي: -االستنتاجات: 5-1
طوير اليجابي في تإن مفردات التمرينات الخاصة التي تم استعمالها كان لها التأثير ا -2

 سرعة االستجابة الحركية واألداء المهاري االستقبال االرسال بالكرة الطائرة.
الحركي اهمية في تعلم المهارات قيد الدراسة إذ كلما كان الذكاء –أن للذكاء الجسمي  و -1

 الحركي مرتفعا لدى الًلعب كان التعلم بصورة أسرع  . –الجسمي 
 -ستنتاجات التي خرجت بها الباحثة توصي باالتي:في ضوء اال -التوصيات:  5-2
التأكيد على تطوير سرعة االستجابة الحركية في مراحل مبكرة من مراحل التدريب الرياضي،  -2

 الن التدريب عليها في مراحل متأخرة يحتاج إلى وقت طويل وجهد كبير من الًلعبين والمدربين.
والحركية( لما لها من تأثير ايجابي في تطوير ضرورة إدخال التمرينات الخاصة)البدنية  -1

 الصفات الحركية ومن ثمَّ تطوير األداء المهاري االستقبال االرسال بالكرة الطائرة.

                                                           

 1- خير الدين علي وعزت محمود عادل. اثر برنامج مقترح للتمرينات الخاصة على تقدم المستوى الرقمي للوثبة 

الثالثية، مجلة بحوث التربية الرياضية ، جامعة الزقازيق، كلية التربية الرياضية للبنين ، المجلد الثاني، العدد)4( 

.92، ص0921،    
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تطبيق التمرينات المقترحة على فئات عمرية اقل وهي فئة الناشئين لما لها من دور ايجابي  -1
 في تطوير بعض الصفات الحركية.

ات على صفات حركية أخرى لما لها من أهمية كبيرة في تطوير األداء إجراء بحوث ودراس -4
 الفني ودقته لًلعبي الكرة الطائرة بشكل خاص واأللعاب األخرى بشكل عام.

 المصادر العربية واألجنبية
،  ، االردن إصابات ( –تدريبات  –الكرة الطائرة )مهارات احمد البوريني و صبحي قبًلن .   -

 . 1021عربي للنشر والتوزيع ، مكتبة المجتمع ال
 ، الدار البيضاء ، مطبعة النجاح الجديدة ، التعليم والتعلم بمقاربة الذكاءات المتعددةأحمد أوزي .  -

2999. 
هارات م –تاريخ اللعبة  –الكرة الطائرة اسعد عدنان عزيز الصافي وعلي مهدي هادي الجمالي .  -

، مطبعة النجف االشرف ،  قانون –تدريب  –خطط هجومية ودفاعية  –اختبارات ميدانية  –
1021 . 

، عمان ، دار الفكر العربي للطباعة  2، ط  موسوعة الكرة الطائرة الحديثةاكرم زكي خطابية .  -
 .2990والنشر والتوزيع ، 

 .1021، بغداد ، مطبعة دار الحروف، علم النفس التعلم والتدريب الرياضيايمان حمد شهاب .  -
التأليف  ، القاهرة ، دار مناهج البحث في التربية وعلم النفسواحمد خيري كاظم .  جابر عبد الحميد -

 ،2921 . 
جبار علي كاظم الجميلي . تأثير تمرينات باستخدام اجهزة مساعدة في تطوير سرعة االستجابة  -

 الحركي للضربة الساحقة لناشئي الريشة الطائرة ، رسالة ماجستير ، –الحركية والذكاء الجسمي 
 .1020جامعة بابل ، كلية التربية الرياضية ، 

، العدد الرابع والخمسين ، مقال منشور ،  هل يتمتع طفلك بالذكاء؟جمال ماضي ابو العزايم .   -
 .1001مجلة المعلم ، 

غداد  ، ، ب المهارات والخطط الهجومية والدفاعية في الكرة الطائرةحسين صخي وطارق رزوقي .  -
 .  1022الكلمة الطيبة ،

، االردن ،دار الفكر ،  2، ط قياس وتقييم قدرات الذكاءات المتعددةحسين محمد عبد الهادي . 
1001.      

 .1020، النجف االشرف، دار الضياء للطباعة، 2، ط علم النفس الرياضي حيدر ناجي حبش. -
ام التربية سالحركي على طلبة كليات واق –خولة احمد حسن . بناء وتقنين مقياس للذكاء الجسمي -

  .1000الرياضية في العراق ، اطروحة دكتوراه ، غير منشورة ،جامعة بغداد كلية التربية للبنات ،
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خير الدين علي وعزت محمود عادل.اثر برنامج مقترح للتمرينات الخاصة على تقدم المستوى  -
الرياضية  لتربية،جامعة الزقازيق:كلية امجلة بحوث التربية الرياضيةالرقمي للوثبة الثًلثية،

  .2901(،4للبنين،المجلد الثاني،العدد)
ليم ، بغداد: مطبعة التعالمهارات والتدريب في رفع األثقالعبد علي نصيف وصباح عبدي. -

 .2900العالي،
، القاهرة: منشأة المعارف، 21، طتطبيقات –.التدريب الرياضي نظريات عصام عبد الخالق -

1001. 
 .2900،القاهرة:دار الكتاب للنشر،لقياس  بكرة اليدمد صبحي حسانين.كمال عبد الحميد ومح - 
، 2ط،األساليب اإلحصائية في مجاالت البحوث التربويةمحمد جاسم الياسري ومروان عبد المجيد. -

 .1001عمان: مؤسسة الوراق،
، األسس العلمية للكرة الطائرة وطرق القياسمحمد صبحي حسنين وحمدي عبد المنعم. -

 .2992رة:مركز الكتاب للنشر،القاه
متين سليمان صالح. تأثير استخدام تمارين العروض األرضية لتطوير التوافق وزمن االستجابة  -

الحركية لدى طالبات المرحلة المتوسطة،رسالة ماجستير، جامعة ديالى: كلية التربية 
 1004الرياضي،

كر ،القاهرة: دار الفطي لًلعب كرة القدم؛ الجديد في اإلعداد المهاري والخطمفتي إبراهيم حمادة -
 .2994العربي،

ناهده عبد زيد.تأثير التداخل بأساليب التمرين على تعلم مهارتي الضرب الساحق واإلرسال  -
 . 1001الساحق بالكرة الطائرة،أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد:كلية التربية الرياضية، 

 1001،،،بغدادالتعلم وجدولة التدريبوجيه محجوب. -
التطبيقات اإلحصائية واستخدامات الحاسوب في وديع ياسين التكريتي وحسن محمد العبيدي. -

 .2999، الموصل:دار الكتب،بحوث التربية الرياضية
،  ، منشور على شبكة االنترنيت بروفيل الذكاء –اساليب الكشف عن الذكاءات ذوقان عبيدات .  -

1001. 
، عمان ، شركة السوق دوت نت ،  ي )االنواع السبعة من الذكاء( تمارين بناء العقلزياد النجار .  -

1001. 
، ليبيا ، مطابع السابع من ابريل  2، ط  الكرة الطائرة  تعلم وتدريب وتحكيمسعد حماد الجميلي .  -

 ،1000  
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، عمان ، شارع الملك حسين  2، طالكرة الطائرة مبادئها وتطبيقاتها الميدانيةسعد حماد الجميلي .  -
، 1000 . 
خير الدين علي وعزت محمود عادل.اثر برنامج مقترح للتمرينات الخاصة على تقدم المستوى  -

ية ،جامعة الزقازيق:كلية التربية الرياضمجلة بحوث التربية الرياضيةالرقمي للوثبة الثًلثية،
  .2901(،4للبنين،المجلد الثاني،العدد)

ليم ، بغداد: مطبعة التعيب في رفع األثقالالمهارات والتدر عبد علي نصيف وصباح عبدي. -
 .2900العالي،

، القاهرة: منشأة المعارف، 21، طتطبيقات –.التدريب الرياضي نظريات عصام عبد الخالق -
1001. 

 .2900،القاهرة:دار الكتاب للنشر،لقياس  بكرة اليدكمال عبد الحميد ومحمد صبحي حسانين. - 
، 2ط،األساليب اإلحصائية في مجاالت البحوث التربويةالمجيد.محمد جاسم الياسري ومروان عبد  -

 .1001عمان: مؤسسة الوراق،
، األسس العلمية للكرة الطائرة وطرق القياسمحمد صبحي حسنين وحمدي عبد المنعم. -

 .2992القاهرة:مركز الكتاب للنشر،
االستجابة  افق وزمنمتين سليمان صالح. تأثير استخدام تمارين العروض األرضية لتطوير التو  -

الحركية لدى طالبات المرحلة المتوسطة،رسالة ماجستير، جامعة ديالى: كلية التربية 
 1004الرياضي،

كر ،القاهرة: دار الف؛ الجديد في اإلعداد المهاري والخططي لًلعب كرة القدممفتي إبراهيم حمادة -
 .2994العربي،

 ين على تعلم مهارتي استقبال االرسال واإلرسالناهده عبد زيد.تأثير التداخل بأساليب التمر  -
 . 1001الساحق بالكرة الطائرة،أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد:كلية التربية الرياضية، 

 1001،،بغداد،التعلم وجدولة التدريبوجيه محجوب. -
التطبيقات اإلحصائية واستخدامات الحاسوب في وديع ياسين التكريتي وحسن محمد العبيدي. -

 .2999، الموصل:دار الكتب،ث التربية الرياضيةبحو 
- Schmidt, A. Richard Craig A.Wrisherg; Motor Learning and 
Performance; Second Edition; Human Kinetics 2000.  
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 استمارة تقويم دقة االداء االستقبال االرسال بالكرة الطائرة
-عدد المحاوالت :         -التاريخ:                  -رقم المجموعة:-           -الملعب:

 محاوالت  10
 4 1 1 2 صفر الًلعب ت
2-       
1-       
1-       
4-       
1-       
0-       

 (50)دقة استقبال اإلرسال من الكرات المرمية
       . الغرض من االختبار قياس دقة استقبال اإلرسال 
 ( 1ة تمرينات،كرات طائره عدد )األدوات:ملعب كرة طائرة ،مصطب 
 ( يقوم   0( يقف المختبر في المركز )1مواصتتفات األداء : توضتتع المصتتطبة في المركز )

( من نصتتتتتتتتف الملعب الثاني برمي الكره إلى المختبر الذي يقوم 0المدرب الذي يقف في المركز )
 ارعين( .بدوره تسقيط الكرة على المسطبة )يستخدم تمريره استقبال اإلرسال بالذ

 .لكل العب خمس محاوالت 
  : التسجيل 
 4  . نقاط لكل تمريره صحيحة تسقط فيها الكرة على المصطبة 
 1  . نقاط لكل تمريره صحيحة تسقط فيها الكرة بحيث تًلمس حدود المصطبة 
  م . 1نقطتان لكل تمريره صحيحة تسقط فيها الكرة داخل حدود 
 م. 1ا الكرة على أحد     جانبي نقطة واحدة لكل تمريره صحيحة تسقط فيه 
 ( محاوالت .    1لكل طالب ) 
  ( .10تحتسب مجموع درجات المحاوالت الخمسة )الدرجة الكلية 

 -( يبين اختبارات سرعة االستجابة الحركيةوهي:4الملحق )                   
 اختبارسرعة الستجابة الحركية)اختبار نيلسون(.                   

 
 

                                                           
 024ص، 0992، للنشر الكتاب مركز: القياس وطرق الطائرة للكره العلمية األسس:  سانينح صبحي محمد -50

– 021  . 
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 (5ق)الملح
يبين التمرينات الخاصة لتطوير سرعة االستجابة الحركية واالداء المهاري االستقبال االرسال 

 بالكرة الطائرة
يقف الًلعب على خط نهاية الملعب ويقوم برفع الركبيتين الى االعلى بعد الصفارة يقوم  -2

( يقوم باداء 4بالركض حول الشواخص االربعة الموجودة في الملعب وعند وصوله الى مركز )
 استقبال االرسال.

( امتار وظهره على الشبكة يقوم بسحب الركبيتين الى االعلى 1يقف الًلعب  على خط ال) -1
 وعند الصفارة يقوم باداء استقبال االرسال حسب ما يقوم المدرب باعداد الكرة له.

( قفزات ثم 1ء )( مع وجود بساطين اسفنجيين يقوم الًلعب بادا1يقف الًلعب  في مركز ) -1
ينتقل الى بساط الجهة اليمنى ويقوم بداء قفزتين ثم الرجوع الى مركزه ومن ثم االنطًلقة الداء 

( قفزات اخرى ثم ينتقل الى بساط الجهة اليسرنى 1استقبال االرسال ثم يرجع الى مركزه ويؤدي )
هذا  بال االرسال. .)يكررويقوم بداء قفزتين ثم الرجوع الى مركزه ومن ثم االنطًلقة الداء استق

 (.2التمرين من مركز
( ويؤدي االستقبال ثم يقوم بمس الخطين بالتعاقب وعند االيعاز 1يقف الًلعب في منطقة ال) -4

 (.2( استقباالت لًلرسال مختلفة االرتفاع. .)يكرر هذا التمرين من مركز1يقوم باداء )
كغم( الموجودة في جهة اليمين 1طبية )زنة ( ثم يقوم برمي الكرة ال0يقف الًلعب قي مركز ) -1

( وينطلق الى جهة اليسار 0( بعدها يرجع الى مركز)1ثم ينطلق الداء استقبال االرسال من مركز)
 (.4لرمي الكرة الطبية الموجودة فيها ثم ينطلق الداء استقبال االرسال من مركز)

( ويقوم 4ة يقف الًلعب في مركز )توضع ثًلثة موانع على امتداد المنظقة الهجومية االمامي -0
(بعده يقف المانع االول ويؤدي استقبال االرسال في نفس المركز 1باداء استناد امامي)شناو عدد

وخيرا يقفز على المانع االخيروبعدها يؤدي 1ويقفز على الثاني ويقوم باداء الضرب من مركز 
 (.1استقبال االرسال.)يكرر هذا التمرين من مركز

( يقوم الًلعب باداء تمرين بطن بعد الصفارة يؤدي دحرجة امامية ثم يقوم باداء 0ز)في مرك -2
 (.1ثًلثة استقباالت المعدة باتجاهات وارتفاعات مختلفة.)يكرر هذا التمرين من مركز

(  يقوم الًلعب  باداء حركة القدمين الجانبية 0يقف الًلعب في منتصف المنطقة الخلفية)مركز -0
يقوم باداء حركة الطيران )الدايف( ثم يقوم الداء استقبال االرسال وحسب ما يقوم وعند الصفارة 

 المدرب باعداد الكرة له باتجاهات وارتفاعات مختلفة.



 (بالرياضة ترتقي المجتمعات وبالسالم تزدهر األمماألول)المؤتمر   العلمي الدولي 
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( ويقوم باداء حركة القدمين الجانبية عكس اشارة المدرب وعند 4يقف الًلعب في مركز) -9
شارة المدرب ثم يقوم باداء استقبال الصفارة يؤدي استقبال االرسال ثم يرجع ويتحرك عكس ا

 (.1االرسال. .)يكرر هذا التمرين من مركز
( يقوم الًلعب باداء قفزات عالية عند 0يقف الًلعب في منتصف المنطقة الخلفية)مركز -20

الصفارة ينطلق بسرعة للدوران حول الشاخص الموجود في الجهة اليمنى ومن ثم يؤدي استقبال 
جع الى منتصف المنطقة الخلفية ويقوم باداء قفزات عالية ثم ينطلق بسرعة مرة( ثم ير 1االرسال)

 مرة(.1للدوران حول الشاخص الموجود  في الجهة اليسرى ومن ثم يؤدي استقبال االرسال)
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


