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 البحثملخص 
ان الغرض من الدراسة الحالية هو معرفة اثر تمرينات مقترحة لمهارة حائط الصد )الخشبي المزدوج (     

جوم امام درب محاوال إيقاف الهلتطوير مهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة والذي يتم تحريكه بوساطة الم
الالعب الذي يقوم ضرب الكرة بشكل ساحق )اشبه بحائط الصد البشري ( الذي يسهم في خلق فرص 
تفكير الالعب للتخلص من قبضة حائط الصد وضرب الكرة الى ملعب المنافس وبتكرار التعلم والتدريبات 

ة ر عملية التعلم واكتساب معارف وتصورات كثير على هذه التمارين المقترحة  االمر الذي يودي الى تطوي
عن األداء المهاري بالكرة الطائرة ، لطلبة المرحلة الثانية  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة والبالغ عددهم 

العمر(.اذ تضمنت طريقة القياس القبلي  –الوزن  –( تم اجراء التجانس في متغيرات )الطول  125)  
( أسابيع بواقع 1لتجريبية والضابطة  طبقت التمارين على المجموعة التجريبية ولمدة )والبعدي للعينة ا

وحدتين تعليمية أسبوعيا مع مرعاه مبدءا التدرج من السهل الى الصعب ومن البسيط الى المركب اعتمادا 
تمت معالجة و على استخدام حائط الصد الخشبي المفرد والمزدوج تباعا،استخدم الباحثان المنهج التجريبي 

 (.    19(اإلصدار )  sspsنتاج البحث احصائيا بوساطة الحقيبة )
The effect of proposed exercises for a double wooden bodice in the development of 

the overwhelming volleyball skill of students of faculties of physical education and 

sports sciences 

Keywords: Double Wood Wall, Suggested Learning Exercises. 
Abstract 

   The purpose of the present study is to find out the effect of proposed exercises for the 

skill of the double wall to improve the skill of the volley ball which is moved by the 

trainer, trying to stop the attack against the player who strikes the ball overwhelmingly 

(like the human wall) The player's thinking to get rid of the grip of the wall of the block 

and hit the ball to the opponent's playground and the repetition of learning and 

exercises on these proposed exercises, which leads to the development of the process 

of learning and gain knowledge and perceptions of many of the performance of 

volleyball skills, students of the second stage / Faculty of Physical Education and 

Science Raya The results of the experimental and control sample were applied to the 

experimental group for a period of (8) weeks, with two units per week, with a pre-

graduated gradient from easy to difficult. From the simple to the compound, depending 

on the use of single wall wall and double-sided sequentially, the researcher used the 

experimental method and the output of the research was statistically analyzed by the 

bag (ssps) version (19). 
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 التعريف بالبحث : -1
   مقدمة البحث وأهمية :1- 1
حوث العلمية أخذ خطا" في التقدم والرقي الذي اصبح من ان التطور العلمي في مجال الب   

متطلبات عصرنا الحالي ، وهذا ما نالحظه اليوم في التطور التكنولوجي ،والكرة الطائرة تحتاج الى 
 لمبارياتامستوى من  التكيف الوظيفي العالي وهذا يتطلب من الالعب أن يحقق مستوى عال خالل 

ي يودي إلى رفع مستوى االنجاز سواء كان مهاريًا أم بدنيًأ ، وأن من خالل  التدريب الرياضي الذ
تقدم المستويات في مختلف األلعاب الرياضية جاءت نتيجة استخدام الطرائق واألساليب التدريبية 
الحديثة من خالل التدريب المنظم والمقنن المبني على أسس علمية التي كانت األساس الذي مكن 

 صول إلى أعلى مستوى في البطوالت الرياضية.الفرد الرياضي من الو 
الكرة الطائرة من االلعاب الجماعية التي آخذت  نصيبا كبيرا من التطور والحداثة اسوه باأللعاب   

الجماعية االخرى ، اذ تتكون  من مهارات فنية اساسية تحتم على العبيها اتقان هذه المهارات 
ف اللعب المختلفة ،والمتتبع  لمباريات الكرة الطائرة من اجل مواجهتها والتغلب عليها في مواق

الحديثة وعلى مراحلها المنصرمة يجد تفوقا واضحا بشكل جلي في مستوى اداء المهارات الهجومية 
وتأثيرها كاإلرسال والضرب الساحق وحائط الصد والمهارات الدفاعية بالرغم من صغر مساحة 

عية فضال عن عدد العبين للفريق باإلضافة للقدرات الملعب مقارنة بمالعب الفعاليات الجما
 والرشاقة ال  .. ( . –والقوة االنفجارية  –البدنية ) سرعة االستجابة الحركية 

ان استخدام تمرينات مقترحة لمهارة  حاط الصد الخشبي المزدوج والذي يتم التحكم به من قبل    
الساحق القطري او المستقيم إليقاف الهجوم   المدرب امام الالعب الذي يروم تنفيذ مهارة الضرب

او لزيادة الصعوبة على الالعب المهاجم )اشبه بحائط الصد البشري ( والتي تسهم في خلق فرص 
تفكير كثيرة  وحلول سريعة وانية لالعب المهاجم للتخلص من حائط الصد ومن ثم ضرب الكرة 

ذا كان في مرحلة التدريب او المنافسة الى ملعب المنافس وبدقة عالية وللحصول على نقطة ا
الرياضية من خالل التكرار واالستمرارية والتدريب والتركيز على مراحل األداء الفني لمهارة الضرب 

( في المنطقة 2-3-4الساحق بما يتناسب مع قابليات العينة المدروسة للمراكز الهجومية الثالثة )
 الى مستوى متقدم  ألداء مهارة الضرب الساحق .االمامية لتحسين األداء الفني  والوصول  

ومن هنا تجلت أهمية البحث في ضرورة العمل الجاد المبني على أساس علمي وخصوصا في    
ثير من ك المختلفة فيالجانب الدفاعي لمهارة حائط الصد وتحسين مهارة الضرب الساحق بأنواعه 

دام ا لمهارات األساسية الفنية للعبة ومنها استخالحاالت التي تساعد في خلق حالة من التوازن بين 
اداء مهارة الضرب الساحق  مزدوج لالرتقاء بمستوى صد خشبيوسيلة مساعدة من خالل حائط 

 الطائرة .بأنواعه المختلفة بالكرة 
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 مشكلة البحث :.-1
راء بمن خالل خبرة الباحثان في مجال التدريب فضال عن أجراهم بعض المقابالت مع بعض الخ  

والمختصين فيما يتعلق بطبيعة األداء المهاري لمهارة الضرب الساحق واالرتقاء بها من خالل 
استخدام تمرينات مقترحة لحائط الصد الخشبي المزدوج  يحتم على الالعب ان يمتلك من المقومات 

لمهارة من خالل االبدنية والمهارية والعقلية ما يمكنه للقيام باألداء الفني والتكنيك المثالي لهذه 
ب للتعلم وتحسين أداء مهارة الضر  كأداةاستخدام تمرينات مقترحة لحائط الصد الخشبي المزدوج 

الساحق القطري والمستقيم لالعبين المبتدئين من خالل إيجاد حلول لتغير اتجاة الضرب الساحق 
هة ظروف مشاب او اجبار الالعب ان يضرب الكرة بقوة على اللوح الخشبي )حائط الصد (. في

اع.  الخد االمامية وضرباتللمنافسة ضد الضربات الساحقة القوية من مراكز اللعب الهجومي 
 سرعة)ولهذا فإن الدفاع يتساوى في أهميته مع الهجوم وهو من أصعب المهارات في الكرة الطائرة، 

رتقاء ذي  يهدف لالوتركيز االنتباه وقوة وسرعة وشجاعة في اتخاذ القرار ( االمر ال –رد الفعل 
( ومتابعة التطور 2-3-4بمستوى مهارة الضرب الساحق القطري والمستقيم  للمراكز اللعب )

 والتقدم في المستوى المهارى من اجل مواكبة التطور .
 أهداف البحث :  1-3
 اعداد تمرينات تعليمية لحائط الصد الخشبي المزدوج                           -1
 ط الصد الخشبي المزدوج كأداة للتعلم وتحسين مستوى الالعبين المبتدئين .تصميم حائ-2
معرفة اثر حائط الصد الخشبي المزدوج المصمم في تحسين أداء مهارة الضرب الساحق لمراكز -3

 (.2-3-4اللعب )
 فرض البحث :   4 -1
أداء  ين مستوىوجود عالقة ذات داللة إحصائية الستخدام حاط الصد الخشبي المزدوج في تحس-

 (2-3-4مهارة الضرب الساحق لمراكز اللعب )
 -مجاالت البحث :  1-5
المرحلة الثانية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة   جامعة  طلبة -المجال البشري:5-1- 1

 .2512-511القادسية للعام الدراسي 
 قاعات ومالعب  الكلية   . -:المجال المكاني   .-5- 1
 م.2512  2 4 -م  2511 12 2  المجال الزماني :   1-5-3
 : تحديد المصطلحات 1-6

سم( لها ذراع 45×15هو حائط مصمم من لوحة خشبية ابعادها) حائط الصد الخشبي المزدوج:
 سم (يتم مسك اللوحة من خالله . 25 -15بطول يتراوح )
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جراءاته الميدانية : -3  منهج البحث وا 
بخطواته  ة،المستقلاحثان على المنهج التجريبي وبأسلوب المجموعات الب اعتمد :البحثمنهج  3-1

 .العلمية الدقيقة وكما في التصميم التجريبي
 

  
 ( يوضح التصميم التجريبي للدراسة1الشكل )  

   -مجتمع وعينة البحث :  .-3
ار مجتمع يمن األمور األساسية هي الحصول على عينة تمثل مجتمع البحث تمثيالً حقيقا تم اخت   

 -2511البحث وهم  طلبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة   القادسية  للموسم الدراسي )
طالبا( موزعين على خمسة شعب تم اختيار شعبة )ب( والبالغ  125( والبالغ عددهم )2512
 ة( من مجتمع البحث وتم تقسيمهم بالطريقة العشوائي %30.11( طالبا وهم يشكلون) 24عددهم )

البسيطة الى مجموعتين تجريبية التي تعمل وفق الخطة المقترحة باستخدام حاط الصد الخشبي 
المزدوج ومن الممكن اخذ جزء من الدرس لتطبيق العمل الميداني والتمرينات المقترحة  ،والمجموعة 

تم  اذ( العبين لكل مجموعة وتم أجراء التجانس واألعتدالية لعينة البحث  15الضابطة وبواقع )
 ( .1( وكما في الجدول )4اللعبة والبالغ عددهم ) لهذهاستبعاد الطلبة المزاولين 

 
 
 

 المجموعة 

   التجريبية

 المجموعة 

  الضابطة 

 االختبار القبلي 

لتمرينات ا

المقترحة لحائط 

الصد الخشبي 

 المزدوج 

 االختبار القبلي 

 تدريبات المدرب

 االعتيادية 

 

  ختبار البعدي اال

 

 االختبار البعدي 
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 ( يبين تجانس وأعتدالية عينة البحث1الجدول )                                  

 -وسائل جمع المعلومات واألجهزة المستخدمة و أدوات البحث العلمي: 3-3
 -وسائل جمع المعلومات واألجهزة المستخدمة: 3-3-1
 استمارات تفريغ بيانات الالعبين . -1
 ( .4ساعات توقيت عدد ) -2
 جهاز الكتروني)الرستاميتر( لقياس الطول و الوزن. -3
   ( .1كاميرا تصوير عدد)  -4
 ( .1عدد )  DELLحاسوب نوع  -0
 (.2( ، صافرات عدد ) 20كرات طائرة عدد ) -1
 ملعب الكرة الطائرة  قانوني مع كافة التجهيزات للمباريات الرسمية . -2
 (.2( ، شريط قياس عدد) 2أشرطة الصقة عدد )  -1
 -أدوات البحث العلمي : .-3-3
تعان الباحثان ولهذا اس لباحثان حل مشكلته مهما كانتوهي الوسيلة أو الطريقة التي يستطيع بها ا  

 -باألدوات التي تضمن تحقيق الهداف البحث ومنها :
 .  المصادر والمراجع العربية واألجنبية -
 شبكة االنترنيت .  -
 المقاييس .  -
 المقابالت الشخصية .  -
 كادر العمل المساعد . -
 
 

 المتغيرات المجموعات
وحدة 
 القياس

 معامل االلتواء الوسيط ع  س  
معامل 
 االختالف

 التجريبية

 1.001 1.166 101 1.341 101.611 نتمترس الطول
 40..0 1.363- 03 5.106 01.411 كيلو غرام الوزن

 054..1 1.004- .. 0.0.. .. سنة العمر

 الضابطة
 1.050 1.510- .10 1.643 11..101 سنتمتر الطول
 0.630 1.000- 04 6.014 01.611 كيلو غرام الوزن
 0.011 1.056- 3. 1.040 411... سنة العمر
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   -:إجراءات البحث الميدانية  4 -3
 -تغيرات الدراسة :م تحديد 4-1-.
عمل الباحثان وفق المصةةةةادر العلمية الحديثة الى تحديد المتغيرات التي تالئم الدراسةةةةة بشةةةةكل    

 كبير والمعالجات الميدانية المتعلقة بها ودراستها وكانت كالتالي :
 -: التجربة االستطالعية .-4 -3
لتي قد تواجه الباحثان أثناء طريقة عملية لكشةةةةةةةةةةةف المعوقات ا االسةةةةةةةةةةتطالعية هيأن التجربة    

در المسةةاعدة ،الكلفة ،الكوا حيث الوقتالقيام بالتجربة الرئيسةةية وعد مسةةبق لمتطلبات التجربة من 
،صةةةالحية األجهزة و األدوات وغيرها،وهي دراسةةةة أوليه يقوم بها الباحثان على عينه صةةةغيره قبل 

العية أجرى الباحثان التجربة االسةةةةتط قيامه ببحثه بهدف اختيار أسةةةةاليب البحث وبناءًا على ذلك
السةةةاعة التاسةةةعة في القاعة المغلقة الكلية  على عينة من  2511   12   2يوم السةةةبت الموافق 

 ( العبين من نفس مجتمع البحث .4)
 التجربة الرئيسية : 3 -3-4
ارة الضةةر هقام الباحثان بإعداد تمرينات مقترحة لمهارة حائط الصةةد الخشةةبي المزدوج لتطوير م   

السةةةاحق بالكرة الطائرة هدفه االرتقاء او تحسةةةين مسةةةةتوى تعلم األداء المهاري لطلبة كليات التربية 
وعلوم الرياضةةةةةةةةةةةةة المرحلة الثانية كونها تمثل بداية تنفيذ مفردات مادة الكرة الطائرة من قبل الوزارة 

 وقد احتوى المنهج التعليمي على مايلي :
 ألربعاء( اذا –ع وبمعدل وحدتين تعليميتين أسبوعيا ل يام )االثنين ( أسابي1استغرق المنهج ) -0

( وحةةدة تعليميةةة وقةةد خضةةةةةةةةةةةةةعةةت المجموعةةة التجريبيةةة الى 11بلغ عةةدد الوحةةدات التعليميةةة )
 اما المجموعة الضابطة خضعت للمنهج المتبع من قبل مدرس المادة . المقترحة،التمرينات 

 رائهم.آعليمي على بعض المختصين والخبراء إلبداء ألجل سةالمة العمل تم عرض المنهج الت -2
   1ثالثاء يوم ال. وتم تطبيق المنهج للفترة من  المنهج المقترحاذ توصةةةل الباحثان الى اعداد 

وان تصةةةةةةةةةةةةميم المنهج اعتمد على  ،2512   1   4االربعاء  ولغاية يوم   2511   11
 األسس العلمية من حيث :

 هج التعليمي المقترح .مرعاه الهدف من اعداد المن 
 . مرعاه مبدءا التدرج من السهل الى الصعب ومن البسيط الى المركب 
  الرئيس اذ تم العمل على قسةةةةةةةةةةةمين الجانب  حيث القسةةةةةةةةةةةممرعاه تشةةةةةةةةةةةكيل الوحدة التعليمية من

 التعليمي والجانب التطبيقي .
 . تهيئة كافة األدوات والمستلزمات األساسية إلنجاح الوحدة التعليمية 
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 طبيعة التمرينات المقترحة )حائط الصد الخشبي المزدوج (:   -اوأل 
سم ( لها ذراع يتم المسك من خالله  15×45هو حائط صةد مصةمم من لوحة خشةبية بقياس )   

سةةةةةم ( ويتم تثبيته جيدا لتحمل تكرار مهارة الضةةةةةرب  25-15للوحة الصةةةةةد ويتراوح طول الذراع )
 الساحق 

اللوحة في الملعب المقابل خلف الشةةةةةبكة بمسةةةةةافة مناسةةةةةبة لضةةةةةمان عدم يقوم المدرب بتحريك    
تعرض الالعب الضةةةارب الى إصةةةابة الغاية منها هو لمنع الالعب الضةةةارب من إنجاح الضةةةةرب 
السةةةةةةاحق اذ يقوم الالعب بمحاولة تغير مسةةةةةةار الكرة وال باس ان يضةةةةةةرب بقوة في اللوحة )حائط 

 الصد (.
( 2-3-4تناسةةةةةةةةةةب مع قدرات العينة من مواقع الهجومية االمامية )إعطاء عدد من التكرارات ت   

 مع مراقبة األداء واالستمرار التغذية الراجعة المرتدة لتحسين األداء الفني لمهارة الضرب الساحق 
( تسةةةةتخدم لوحتين لزيادة 2-3-4اثناء قيام الالعب بأداء الضةةةةرب السةةةةاحق ولمراكز اللعب )في 

 تدرج في الصعوبة اثناء األداء لكافة مناطق الهجوم االمامي ....الصعوبة ومرعاه مبدءا ال
 مراحل وخطوات أداء مهارة الضرب الساحق الفراد العينة : ثانيأ: 

 طريقة تقيم مراحل األداء )مراحل التعلم( كاالتي :                        
 مرحلة االقتراب ......   تكرار االقتراب . -
العب ان يأخذ خطوة واسةةةةةةةعة وخفض مركز تقل الالعب اسةةةةةةةتعدادا مرحلة النهوض : على ال -

 للقفز عاليا 
مرحلة األداء .. توضةةةةةةةةيح شةةةةةةةةكل األداء .. ويكرر ذلك عدة مرات اذ يقوم المدرب بدور مهما  -

 في التعلم والتدريب وفق قدراته المعرفية والتدريبية ....
 ياز خط المنتصف او لمس الشبكةمرحلة الهبوط : يجب مراعاة القواعد القانونية في عدم اجت -

 عندما يقوم الالعب باألداء قرب الشبكة ...
يجب التركيز على األداء الفني للمهارة بشةةةةةةةةةةةةكلها الصةةةةةةةةةةةةحيح والمتكامل بدون الكرة وبتكرارات  -

 متعددة .
التركيز على قيام الالعب بأداء الضةةرب السةةاحق على الجدار لضةةمان تحريك الرسةةغ بالزاوية  -

ب وتعلم التكنيك الصةةةةحيح ، وبعدها اسةةةةتالم الكرة من مناولة من الزميل الذي والمكان المناسةةةة
 يقوم باعداد الكرة وضرب الكرة من الالعب الضارب 

ضةرورة التركيز على تكرار األداء ومبدء التصةةعيب بحائط الصةةد الخشةةبي المنفرد مرة ، والمرة  -
 عيب  .األخرى بحائط الصد الخشبي المزدوج لضمان العمل بمبدا التص

 لعمل على حائط الصد الخشبي المنفرد للمراكز الثالثة االمامية . -
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 العمل على حائط الصد الخشبي المزدوج للمراكز الثالثة الهجومية . -
التركيز من قبل المدرب على ضةرب الكرة مباشرة على اللوح الخشبي وكذلك ضرب الكرة خارج  -

ات يطور ويحسةةةةن عملية التعلم على ظروف مختلفة حدود اللوح الخشةةةةبي ، هذا التنوع في التمرين
 اثناء األداء .

 ضرورة ربط األداء الفني لمهارة الضرب الساحق بالدقة . -
اعتماد اجراء التقويم النهائي بشةةةةةةةكل األداء الحركي مع االختبار الضةةةةةةةرب السةةةةةةةاحق  -

 . بالكرة الطائرة
 

 
 
 
 

 ( يبين اللوحة حائط الصد الخشبي 1شكل)
 (.19( اإلصدار)   ssps: استخدم الباحثان الوسيلة االحصائية )الحصائية الوسائل ا 3-5
 -ومناقشتها: هاعرض النتائج وتحليل-4
ــــارين مــــا بينالفروق عرض نتــــائج  4-1 ــــة  االختب القبلي والبعــــدي للمجموعتين التجريبي

 .هاوتحليلوالضابطة   
( لمتغيرات الدراسة مابين Tيمة )يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وق (3الجدول )

 القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة االختبارين

 . 0* معنوي عند درجة حرية 

 المتغيرات
(* Tقيمة ) البعدي القبلي

 المحسوبة
مستوى 
 ع س   ع س   الداللة

 التجريبية
 

مهارة الضرب الساحق 
 القطري

3.0 1.000 6.5 1.5.0 11.301 1.111* 

مهارة الضرب الساحق 
 ستقيمالم

4.111 1.030 6.311 1.0.3 5..04 1.111* 

 الضابطة
 

مهارة الضرب الساحق 
 *1.111 6.111 1.60 5.3 1.040 3.3 القطري

مهارة الضرب الساحق 
 *1.111 4.636 1.043 5.411 1.040 3.0111 المستقيم

40 - 

60)sm ) 

40 - 60)s 

m) 
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ريبيـة والضــــــــــابطـة في االختبار بين المجموعتين التج عرض وتحليـل نتـائج الفروق مـا .-4
                                                               البعدي

( لمتغيرات الدراسة بين Tيبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) (4الجدول )
 المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي

 . 0* معنوي عند درجة حرية 
 :مناقشة النتائج  4-3
ائج الفروق ولصالح المجموعة التجريبية  ( أن هناك فروق معنوية في نت3,4يتبين من الجدول )   

ات حائط الصد تدريب استخداملمهارة الضرب الساحق القطري والمستقيم ويعود السبب الرئيسي الى 
الخشبي الذي أدى الى تحسن وتطور االداء المهاري لدى الطالب نتيجة عملية التكرار والتدريب 

يمية عمالها أو تطبيقيها في إثناء الوحدات التعلحائط الصد الخشبي وذلك إلى است استخداممن خالل 
مع التمارين الخاصة بتطوير دقة مهارة الضرب الساحق القطري والمستقيم بالكرة الطائرة التي تم 
إدخالها في مفردات المنهج التعليمي وبالخصوص في القسم الرئيسي من الوحدات التعليمية، اذ 

ا  في دقة المهارات ، وقد بات واضحًا تأثيرها االيجابي دلت هذه التمرينات على فاعليتها ودوره
والفعال التي تعد من المهارات األساسية المهمة بلعبة الكرة الطائرة وهي تحتاج إلى توافق عضلي 
عصبي بين العين والكرة والذراع الضاربة وأيضا تحتاج دقة وانتباه جيدين لحركة الذراع وتوافقها 

اثر بشكل  حائط صد خشبي قد باستخدامارسة وتطبيق المتعلمين تمرينات مع العينين، لذلك فأن مم
ايجابي على إيجاد  توافق عضلي عصبي عن طريق تركيز االنتباه والتصور لتكرار المهارة مرة 
بعد أخرى، ويزداد اإلحساس الحركي بالمهارة دقة مع التكرار المستمرة لها وان الزيادة في تكرار 

سيعطي أفضلية في تحديد دقة الحركة وتقليل نسبة أخطائها وهذا ما أشارت إليه المهارة وممارستها 
المصادر  أن "اإلحساس بالمهارة عقليًا وبدنيًا، يساهم في تطويرها وخاصة إذا كان ضمن برنامج 

  ( 1)يستند للمعايير العلمية التي تخضع لها العملية التعليمية".
جموعة التجريبية  يعزوه الباحثان إلى  إن أي مهارة من كذلك التطور الذي حصلت عليه الم    

المهارات الرياضية تحتاج إلى تمرينات وتدريبات متكررة باإلضافة إلى تركيز االنتباه على النقطة 
التي يجب أن ترسل إليها الكرة بقوة وبسرعة وان المهارات قيد البحث بشكل عام، تحتاج من المتعلم 

                                                           
، 1891دار الفكر العربي،  :، مصراالختبارات المهارية والنفسية في المجال الرياضي نصر الدين. محمد حسن عالوي ومحمد-1

 .115ص

 المتغيرات
(* Tقيمة ) ةالضابط التجريبية

 المحسوبة
مستوى 
 ع س   ع س   الداللة

 مهارة الضرب الساحق
 *1.111 4.431 1.60 5.3 1.5.0 6.5 القطري
 *1.1.0 414.. 1.043 5.411 1.0.3 6.311 المستقيم
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والناجح ل داء،إذ أن المسارات الحركية التي تحدد هذه المهارات كثيرة  التوافق والتصور العالي
والتي  حائط الصد الخشبي باستخدامولهذا تختلف المسارات فيها ،ومن خالل التمرينات المهارية 

طبقها المتعلمين فقد استطاعوا امتالك مجموعة من القدرات التي تتصف بها هذه المهارة  مثل 
والتوافق الجيد بين هذه العناصر طبقًا ل داء المهاري المطلوب تنفيذه، فضال  السرعة في الحركة

عن ذلك  كان العمل بها من السهل إلى الصعب، ومن الثبات إلى الحركة،ومن البسيط والمركب  
مع التأكيد على األداء الصحيح في أثناء ممارسة المهارة ، جعل التقدم لدى المتعلمين واضحًا في 

ة هذه المهارات، إذ تعد  الدقة" مكون أو صفة مهمة يتوقف عليه الفوز، فهو الغاية تطوير دق
المرجوة في األداء إلحراز النقاط، فإذا تّم قياس المحصلة النهائية ل داء السريع القوي نجد ال فائدة 

 ( 2).األداةمنها إذا افتقرت إلى صفة دقة 
ه التي تستخدم حائط الصد الخشبي قد أدوا  هذه المهار وكذلك فان أفراد هذه المجموعة التجريبية    

بشكل جيد لكونهم اكتسبوا التوافق العصبي العضلي من خالل ممارستهم المتكررة لها الذي كان له 
دور كبير في الوصول إلى األداء الصحيح للمهارة بتناسق وانسجام وسيطرة وبدون تصلب أو 

هذه المرحلة سيكون بشكل سريع من خالل استعانتهم  توتر،" ألن التطور الحركي للمتعلمين في
،فضال عن  الدور الذي أدته التمرينات  (3)بالحركات المخزونة التي سبق أّن تعلمها المتعلم".

المهارية بحائط الصد الخشبي التي أعدها الباحثان  في المنهج التعليمي التي كان لها دور فعال 
لتجريبية، وهذا ما تم تأكيده في أن " تعليم العناصر في حصول هذا التطور لدى المجموعة ا

 (4)التكنيكية وتحسين يتطلب قابلية تركيز عالية من قبل الالعب".
  :االستنتاجات والتوصيات -5
 :االستنتاجات  5-1
أن لحائط الصد الخشبي دور كبير في تطور مهارة الضرب الساحق القطري والمستقيم بالكرة  -1

 الطائرة .
التدريب على االراضي الرملية يمكن االستفادة منة في تطوير القدرات البدنية بشكل كبير أن  -2

 نتيجة المقاومة الكبيرة على الجسم .
ان للتمرينات المصممة كان لها األثر اإليجابي في تطوير مهارة حائط الصد مما انعكس إيجابا -3

  .على األداء لمهارة الضرب الساحق
 التوصيات . .-5
 بالتدريب باستخدام حائط الصد الخشبي في لعبة الكرة الطائرة  . االهتمام -1

                                                           
، القاهرة : مركز الكتاب للنشر، 1، طاألسس العلمية للكرة الطائرة وطرق القياس والتقويمحمدي عبد المنعم.محمد صبحي حسانين و-2

 21، ص 1881

 . 222ص ،1891،مطابع جامعة بغداد ،)ترجمة( عبد علي نصيف، بغداد: التعلم الحركي. كورت ماينل-3

 .295، ص1815جامعة بغداد ،مطابع بغداد : يف، نصعبد علي  ()ترجمة،اصول التدريب. هارة-4
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حائط الصد الخشبي لمهارة الضرب الساحق القطري  استخداماالفادة من النتائج المترتبة من  -2
 والمستقيم بالكرة الطائرة ..

 المصادر
، المجال الرياضي محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين. االختبارات المهارية والنفسية في-1

 .1912مصر: دار الفكر العربي، 
محمد صبحي حسانين وحمدي عبد المنعم.األسس العلمية للكرة الطائرة وطرق القياس والتقويم، -2
 . 1992، القاهرة : مركز الكتاب للنشر، 1ط
 . 1912كورت ماينل. التعلم الحركي،)ترجمة( عبد علي نصيف، بغداد: مطابع جامعة بغداد ،-3
 .1920هارة. اصول التدريب،)ترجمة( عبد علي نصيف،  بغداد :مطابع جامعة بغداد ،-4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


