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تأثير استخدام اسلوب حل المشكالت في تنمية بعض القدرات البدنية وتعلم 
 المهارات الفنية بالكرة الطائرة

 حميد  رشيد.م .د مجاهد  أ                    م.م احمد ولهان حميد
 جامعة ديالى-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 ملخص البحث 
إن اســـتثمار أســـلوب حـــل المشـــكالت بإشـــكال متنوعـــة مـــن خـــالل األداء الحركـــي االنســـيابي     

لالعـب وبالسـلوك الحركــي نفسـه أثنــاء الـتعلم هــي إضـافة جديــدة لتطـوير القــدرات البدنيـة الخاصــة 
ف علــى أحـد الجوانــب التعليميـة المهمــة التـي قــد تسـاهم فــي إمـداد العــاملين واألداء المهـاري والوقـو 

 بالتعليم و الخبرات في مجال تعليم الكرة الطائرة وتسهل عملية التعلم.
واألداء المهـاري علـى  البدنية الخاصـةوهل إن اسلوب حل المشكالت يساهم في تنمية القدرات    

 ( طالبا 8:التربية الرياضية /جامعة ديالى والبالغ عددهم)عينة من طالب المرحلة الثانية / كلية 
البدنيــة لـه األثـر االيجـابي فــي تنميـة بعـض القـدرات  المشـكالت كــانإن اسـتخدام اسـلوب حـل     

القــوة االنفجاريــة و القــوة المميـــزة بالســرعة  و كــان لهــا الـــدور الكبيــر فــي تعــدد المثيـــرات  وخاصــة
عــب وبالتــالي انعكــس ايجابيــا علــى المهــارات الفنيــة )االســتقبال، الجديــدة التــي تظهــر مــن حالــة الل

 االعداد ، الضرب الساحق(  وخلق جوا من االثارة والمتعة في التداول بين المتعلمين.
 

ABSTRACT 
The effect of using the problem solving method in developing some physical 

abilities and learning the technical skills of volleyball 
The investment of the method of solving problems in a variety of 

forms through the motor performance of the player and dynamics of the 

same movement during learning is a new addition to the development 

of special physical abilities and skill performance and stand on one of 

the educational aspect of delinquency which contribute to provision of 

education and skills in the field of volleyball education and facilitate 

the process of learning. Is the method of solving problems contributes 

to the development   Of special physical abilities and skill  performance 

on a sample of students in the second stage/Faculty Of physical 

Education /University Of Diyala  and ( 20 )students. 

the use of problem solving has had a positive effect on the development 

of some physical abilities  ,especially explosive bursts and distinctive 

power of speed, and the  large  role in the multiplicity of new stimuli 

that appear in the case of play and thus reflected positively on the 

technical skills( reception, preparation and crushing beating) and 

creating an atmosphere of Excitement  and pleasure in trading between 

teachers. 
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 المقدمة :-1
تبذل معظم دول العالم أقصى الجهود وتسخر اإلمكانيات الهائلة بغية الوصول إلى 

الطائرة لما لهذه اللعبة من اهتمام المستويات العليا في المجال الرياضي والسيما في لعبة الكرة 
ومن ضمن هذه  به،تتصف  والتنافس الذيواسع اكتسبته من خالل اإلثارة والحماس والمتعة 

الجهود المسخرة لالرتقاء بلعبة الكرة الطائرة والتخطيط العلمي المدروس من قبل جميع المسئولين 
 والعاملين في مجال اللعبة .

االساليب الشائعة والتي تزيد من فاعلية التأثير االيجابي  ويعد اسلوب حل المشكالت من
بدنيا ومهاريا ولها مردود نفسي عالي عند المتعلمين ويستخدمها التدريسيون كثيرًا في فترة تعلم 
المهارات ألنها تبدو سهلة الميول، "وتتميز هذه الطريقة بتطوير العناصر البدنية والمهارية 

لتحمل والسرعة ويتضح ذلك جليا في األلعاب الجماعية من خالل والخططية الخاصة كما في ا
إعطاء واجبات في اتجاه الهدف المراد تحقيقه أثناء سير اللعب بأشكاله المختلفة مع االلتزام 

( ، لذلك فهي تعني تنظيم الفريق مع 4300بقانون وقواعد النشاط التخصصي)امراهلل البساطي، 
ب ويطلق عليه مركز الالعب ويضعهم المدرس ضمن تشكيل تحديد موقف كل متعلم في الملع

 معين حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم الهجومية والدفاعية بطريقة فعالة مؤثرة .
ن أول مبادئ هذا   إن اسلوب حل المشكالت  هو انعكاس لطريقة التعليم و التدريب وا 

اقة البدنية  والمهارية، ومن أالسلوب هو الوصول بالمتعلمين جميعًا إلى مستوى عال من اللي
أهداف التعلم  الحديث في لعبة الكرة الطائرة  هو تطوير اإلمكانات الوظيفية وكذلك تحسين 
الصفات البدنية الخاصة إضافًة الى االرتقاء بالمستوى المهاري للمتعلمين ليتمكنوا من مواجهة 

من هنا تكمن أهمية البحث في ( 888:التطورات الهائلة التي تشهدها اللعبة()موفق المولى، 
التعرف على كيفية استثمار أسلوب حل المشكالت بإشكال متنوعة من خالل األداء الحركي 
االنسيابي للمتعلم سواء كانت هجومية او دفاعية ، وهي إضافة جديدة لتطوير القدرات البدنية 

التي قد تساهم في إمداد الخاصة واألداء المهاري والوقوف على أحد الجوانب التعليمية المهمة 
 العاملين في مجال تعلم الكرة الطائرة. 

ن المشكلة تتجلى في عدم وضوح الرؤيا الحقيقية ألغلب المدرسين في االطالع على  ا
مفردات هذه األساليب الحديثة التي تؤدى  وكيفية استثمار هذه األساليب لتنمية القدرات البدنية 

صيغ علمية العتمادها إثناء التعلم عن طريق تقليل وزيادة  واألداء المهاري من خالل إيجاد
تعالج الكثير من مشاكل من خالل اسلوب حل المشكالت ألنها المتعلمين عند اللعب امام الشبكة 

التي يمكن من خاللها الوصول إلى الهدف وهو االرتقاء التي يواجهها المتعلمون إثناء اللعب و 
وهي واحدة من القواعد المهمة في العملية  اء والمهاري األمثلبالقدرات البدنية الخاصة واألد
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وكلما زادت قيمة تلك التمرينات ضمن هذا االسلوب واقتربت من الواقع من خالل  التعليمية
االنسجام بين التأثير المتبادل بين فن األداء الحركي والقابلية البدنية للمتعلمين كلما كانت ذات 

 تأثير فعاًل وحيوياً.
  -الذي يحتاج إلى إيضاح وهو :  االتي البحث المصطلحد في ور 
هو مجموعة العمليات التي يقوم بها الفرد مستخدمًا المعلومات  -المشكالت: اسلوب حل  

والمعارف التي سبق له تعلمها ، والمهارات التي اكتسبها في التغلب على موقف ما بشكل جيد 
 . ل إلى حل لهالسيطرة عليه والوصو   وغير مألوف له في

 اجراءات البحث:-2
 منهج البحث: 2-1

التجريبـــي بأســـلوب المجمـــوعتين ذات االختبـــار القبلـــي والبعـــدي  الباحثـــان المـــنهجاســـتخدم       
 )تصميم تجريبي ذو الضبط  المحكم( في متغيرات البحث.

 المجتمع وعينة البحث: 2-2
لبحـث، كونهــا الجـزء الـذي يمثــل مـن األمـور التـي يــتم مراعاتهـا فـي البحــث العلمـي عينـة ا

ويتكـــون  (،4300بـــدير،  احمـــد)عليـــه مجتمـــع األصـــل الـــذي يجـــري عليـــه الباحـــث محـــور عملـــه 
مجتمع البحث من طلبة كلية التربية الرياضية جامعة ديالى / المرحلـة الثانيـة بـالكرة الطـائرة و تـم 

ـــة بالطريقـــة العشـــوائية وعـــددهم) ـــم تـــوريعه8:اختيـــار للعين ـــى مجمـــوعتين ( طالبـــا . ت م عشـــوائيا ال
 ( طالب لكل مجموعة.48تجريبية وضابطة وبواقع )

 ادوات البحث 3-3
 المشكالت:تطبيق اسلوب حل  3-3-1

إلى تنمية بعـض  التعليمية الهادفةقام الباحثان بتنفيذ اسلوب حل المشكالت في الوحدات 
 بواقـع وحـدتانالمجموعـة التجريبيـة  دلـدى أفـراالفنيـة بـالكرة الطـائرة  البدنية وتعلـم المهـاراتالقدرات 

تعليميتان في األسبوع إذ اعتمد الباحثـان مبـدأ التـدرج فـي تطبيـق المـنهج مـن السـهل إلـى الصـعب 
ـــة واســـتمرللمجموعـــة  ـــم تحديـــد الفتـــرة المناســـبة للمـــنهج  بإعطائهـــا مواقـــف منفـــردة. التجريبي وقـــد ت

العــدد الكلــي  األســبوع، وعليميــة فـي ( وحــدة ت:( أسـبوع وبمعــدل):4التعليمـي هــي والتــي تســتغرق)
 ( وحدة تعليمية .1:)
 االختبارات المستخدمة في البحث:  1 – 3 – 2

 القوة االنفجارية للذراعين  -      
  كغم( باليدين من وضع الجلوس على الكرسي3اختبار رمي الكرة الطبية زنة )

 : قياس القوة االنفجارية لعضالت الذراعين. هدف من االختبار
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( كرسي مع حزام لتثبيت الجذع بشكل 4كغم( شريط قياس )0كرة طبية زنة ) :واالدواتاالجهزة 
 الكرسي.محكم على 
: يجلس الالعب المختبر على الكرسي ويحمل الكرة الطبية باليد من فوق الرأس  طريقه االداء

لخلفية والجذع مالصق لحافة الكرسي .يوضع الحزام حول جذع المختبر ويربط مع الحافة ا
في اثناء رمي الكرة باليدين لتتم عملية رمي  لألمامللكرسي لغرض  منع المختبر من الحركة 

( يعطى لكل مختبر ثالث محاوالت ويسجل 4الكرة باليدين دون استخدام الجذع كما في الشكل )
 له افضلها.
 ة .بين الحافة االمامية للكرسي واقرب نقطة تضعها الكر  المسافةتحسب  التسجيل :

 
 
 
 
 
 

 
 (4شكل )

 كغم( من خلف الراس من وضع الجلوس على الكرسي .0يوضح اختبار رمي الكرة الطبية زنة )
 القوة االنفجارية للرجلين -      

 الرجلين. لعضالت: قياس القوة االنفجارية الهدف من االختبار
مثبتة على حائط  م( وشريط قياس وسبورة0.78) جدار ارتفاعه: األجهزة واألدوات المستخدمة

م( ترسم عليها خطوط باللون األبيض وتكون المسافة بين خط 4.78م( وطولها )8.7عرضها )
سم(، كذلك يستخدم قطع من الطباشير وقطع من القماش لمسح السبورة بعد قراءة كل  :وآخر )

 محاولة يقوم بها المختبر.
قف مواجها السبورة ثم يقوم المختبر : يمسك المختبر قطعة من الطباشير ويطريقة أداء االختبار 

بمد ذراعه الماسكة لقطعة الطباشير لألعلى بكامل امتدادها لعمل عالمة على السبورة ثم يسجل 
الرقم بعدئذ يقوم بالوثب لألعلى مع مرجحة الذراعين بقوة لألمام ولألعلى للوصول بهما إلى 

 أقصى ارتفاع اي الفرق بين القراءتين.
 :شروط االختبار

 الوثب لألعلى يكون بواسطة القدمين معًا من وضع الثبات وليس بأخذ خطوة. -4
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 يجب أخذ القياسات ألقرب سم واحد. -:
 لكل مختبر ثالث محاوالت تسجيل أفضلهما.  -0

 التسجيل: )المسافة بين العالمة األولى والعالمة الثانية عن مقدار القدرة العضلية للرجلين(.
 
 
 
 
 

 (:شكل )
 ختبار القفز العمودييوضح ا

 للذراعين القوة المميزة بالسرعة -
 ( ثواٍن.48ثني ومد الذراعين )االستناد االمامي( أقصى عدد لمدة )

 : قياس القوة المميزة بالسرعة للذراعين.  غرض االختبار -
 ( .4: ساعة توقيت عدد) األدوات الالزمة -
بالذراعين على األرض وعند  : يأخذ المختبر وضع اإلستناد االمامي وصف االختبارات -

 سماع إشارة  البدء يقوم المخبر بثني ومد الذراعين مع تثبيت أمشاط القدمين على األرض.
 ( ثواٍن ألداء االختبار يسجل لالعب أقصى عدد .  48: يعطى للمختبر وقت ) اإلجراءات -

 
 

 
 
 

 ( 0شكل )
 ثوان . 48االمامي لمدة  اختبار االستناديوضح 

 للرجلين لمميزة بالسرعةالقوة ا - 
 اختبار ركض بالقفز خمس خطوات .

 قياس القوة المميزة بالسرعة للرجلين . الغرض من االختبار :
 ارض مستوية ، شريط قياس . األدوات المستعملة :
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يقف كل العب خلف خط البداية بحيث تكون أحدى قدميه أمامًا واألخـرى خلفـًا ،  طريقة األداء :
إلى األمام بالدفع علـى رجـل االسـتناد والهبـوط علـى الرجـل الممرجحـة لألمـام ، أي ثم يبدأ بالوثب 

من الرجل اليمنى إلى اليسرى او بالعكس مع تكرار هذه الوثبات بحيث يهبط بالوثبة الخامسة فـي 
 ( . 1الحفرة بالرجلين معًا . كما موضح في الشكل ) 

ي محـاولتين ألقـرب سـنتمتر بحيـث تقـاس تسجل أفضل مسافة يحققها الالعـب فـ حساب النتائج :
 المسافة ألقرب اثر يتركه الالعب المختبر في الحفرة في وثبته الخامسة وحتى خط البداية .

 
 
 
 
 

 ( 1الشكل )                                       
 يوضح اختبار ركض بالقفز خمس خطوات ) لقياس القوة المميزة بالسرعة للرجلين (

 (7رة استقبال االرسال .شكل)اختبارمها -
 (2اختبار دقة مهارة االعداد. شكل) -
 (5. شكل)قياس دقة مهارة الضرب الساحق في االتجاه القطري والمستقيم -

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 (6(                               شكل )  5شكل )                  
 األعلى االعداد منيقة أداء اختبار دقة يوضح طر      اختيار دقة استقبال اإلرسال يوضح طريقة أداء
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 (7شكل )
 يوضح طريقة أداء اختبار دقة مهارة الضرب الساحق القطري والمستقيم

 االجهزة االدوات المستخدمة: 2-4
 ( صيني الصنع4( عدد )HPجهاز كومبيوتر نوع ) -
 (4(م صيني الصنع عدد )7شريط قياس جلدي بطول )  -
 (4(م صيني الصنع عدد )48ل )شريط معدني بطو   -
 اشرطة ملونة لتحديد الساحات -
 (48كرات طائرة عدد) -
 ملعب الكرة الطائرة )فانوني( -

 الوسائل اإلحصائية:  2-5
 ( لمعالجة البيانات:SPSSاستخدم الباحث الحقيبة اإلحصائية )

ــــــــــــاري، اختبــــــــــــار )  المترابطــــــــــــة،( للعينــــــــــــات T-testالوســــــــــــط الحســــــــــــابي، االنحــــــــــــراف المعي
 نسبة التطور.

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها: -3
 عرض وتحليل نتائج اختبارات المجموعتين التجريبية والضابطة ومناقشتها: 3-1
ــائج القــدرات الحركيــة ونســبة التطــور لالختبــارين القبلــي والبعــدي  3-1-1 عــرض وتحليــل نت

 للمجموعة التجريبية:     
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ساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارين القبلي والبعدي للمجموعة قيم االو  (1جدول)
 التجريبية في القدرات البدنية

 المتغيرات ت
وحدة 
 القياس

عدد 
 العينة

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 ع س ع س

 م القوة االنفجارية للذراعين 1

10 

3.5 1.01 3.87 2.21 
 0.95 45 2.20 32 سم لينالقوة االنفجارية للرج 2

3 
القوة المميزة بالسرعة 

 2.14 9 1.41 7 تكرار/ثا للذراعين

القوة المميزة بالسرعة  4
 للرجلين

 0.89 10.2 1.62 8.9  م

 ( نجد:4من جدول)
ان اقيام االوساط الحسابية قد اختلفت واتجهت الى مستوى التحسن والزيادة في االختبار 

( اما 3.5كان مستوى االختبار القبلي ) القوة البدنية للذراعين  ة، ففيالبعدي للقدرات البدني
فقد بلغ مستوى االختبار القبلي   القوة االنفجارية للرجلين(، اما  3.87االختبار البعدي فكان )

(، وفي القوة المميزة بالسرعة للذراعين  فقد بلغ االختبار 45(، اما االختبار البعدي فقد بلغ )32)
(، وفي القوة المميزة بالسرعة للرجلين فقد بلغ االختبار القبلي 9(، واالختبار البعدي )7) القبلي

( ومن خالل ذلك نالحظ ان هذه المؤشرات الكمية لهذه القيم 10.2(،واالختبار البعدي )8.9)
كانت افضل بعد اداء التمرينات باستخدام اسلوب حل المشكالت في االختبار البعدي  وكما 

 في الجدول اعاله. مبينة 

( وداللة الفروق للمجموعة tفرق االوساط الحسابية والخطأ المعياري )قيمة  (2جدول)
 التجريبية في القدرات البدنية

 المتغيرات ت
وحدة 
 القياس

عدد 
 العينة

 هــ ف -س
 (Tقيمة )

 نسبة التغير
نسبة  المحسوبة

 الخطأ

1 
القوة االنفجارية 

 للذراعين
 م

10 

0.37 0.075  .000 %9.560 

القوة االنفجارية  2
 للرجلين

 28.888% 000.  0.032 13 سم

3 
القوة المميزة 
 بالسرعة
 للذراعين

 22.222% 000.  0.058 2 تكرار/ثا
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4 
القوة المميزة 
بالسرعة 
 للرجلين

 12.745% 000.  0.090 1.3  م

 (.5...( بمستوى داللة )9=1-10درجة الحرية)    
 (من جدول:) :نجد 

(، %9.560(، بنسـبة تغيـر )0.37ان مستوى الفروق في القوة االنفجارية للـذراعين يسـاوي )
ـــغ مســـتوى الفـــرق ) القـــوة االنفجاريـــةامـــا   ـــرجلين فقـــد بل (، امـــا %28.888(، بنســـبة تغيـــر )13لل

ـــــــار القـــــــو  ـــــــد بلـــــــغ مســـــــتوى الفـــــــرق ) ةاختب (، بنســـــــبة تغيـــــــر  2المميـــــــزة بالســـــــرعة للـــــــذراعين فق
( بنســبة 1.3المميــزة بالســرعة للــرجلين فقــد بلــغ مســتوى الفــرق ) ةاختبــار القــو  (،امــا22.222%)

 ( .  %12.745تغير )
التطـور لالختبـارين القبلـي والبعـدي  البدنيـة ونسـبةعرض وتحليـل نتـائج القـدرات  3-1-2

 للمجموعة الضابطة:
بعدي للمجموعة قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارين القبلي وال (3جدول)

 الضابطة في القدرات البدنية

 ( نجد:0من جدول)
ان اقيام االوساط الحسابية قد اختلفت واتجهت الى مستوى التحسن والزيادة في االختبار 

( اما 3.2كان مستوى االختبار القبلي ) القوة االنفجارية للذراعينالبعدي للقدرات البدنية ، ففي 
فقد بلغ مستوى االختبار القبلي  القوة االنفجارية للرجلين(، اما 3.40ر البعدي فكان )االختبا

فقد بلغ االختبار  للذراعينالقوة المميزة بالسرعة (، وفي 40(، اما االختبار البعدي فقد بلغ )29)
ار القبلي فقد بلغ االختب للذراعينالقوة المميزة بالسرعة (، وفي 7(، واالختبار البعدي )6القبلي )

( ومن خالل ذلك نالحظ ان هذه المؤشرات الكمية لهذه القيم 9.1(، واالختبار البعدي )8.4)
كانت افضل بعد اداء التمرينات باستخدام اسلوب حل المشكالت في االختبار البعدي  وكما 

 مبينة في الجدول اعاله.

 

وحدة  المتغيرات
 القياس

عدد 
 العينة

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 ع س ع س

 0.4 3.40 1.1 3.2 10 م القوة االنفجارية للذراعين
 0.6 40 0.5 29 سم القوة االنفجارية للرجلين

 0.8 7 1.8 6 تكرار/ثا للذراعينالقوة المميزة بالسرعة 
 1.4 9.1 0.9 8.4  م القوة المميزة بالسرعة للرجلين 
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لة الفروق للمجموعة ( ودال tفرق االوساط الحسابية والخطأ المعياري )قيمة  (4جدول)
 الضابطة في القدرات البدنية

        (5...( بمستوى داللة )9=1-10درجة الحرية.) (نجد:1من جدول ) 
(، اما %5.882(، بنسبة تغير )0.20يساوي )  القوة االنفجارية للذراعينان مستوى الفروق 
القـوة (، امـا اختبـار %27.5(، بنسـبة تغيـر )11لـغ مسـتوى الفـرق )فقـد ب القوة االنفجاريـة للـرجلين

(،امــا اختبــار %14.285(، بنســبة تغيــر )1فقــد بلــغ مســتوى الفــرق )  للــذراعين المميــزة بالســرعة
 (    .%7.692(، بنسبة تغير )0.70فقد بلغ مستوى الفرق ) للذراعين القوة المميزة بالسرعة

النحرافات المعيارية لالختبارين القبلي والبعدي للمجموعة قيم االوساط الحسابية وا (5جدول)
 التجريبية في المهارات  الفنية

ان اقيام االوساط الحسابية قد اختلفت واتجهت الى مسـتوى التحسـن والزيـادة فـي االختبـار البعـدي 
ـــي ) مهـــارة االســـتقبال للمهـــارات الفنيـــة، ففـــي  ـــار 2.300كـــان مســـتوى االختبـــار القبل ( امـــا االختب

(، 24.000داد فقـد بلـغ مســتوى االختبـار القبلــي )(، امــا فـي مهـارة االعــ10.800البعـدي فكـان )
(، واخيرا مهـارة الضـرب السـاحق فقـد بلـغ االختبـار القبلـي 50.000اما االختبار البعدي فقد بلغ )

(، ومــن خـالل ذلـك نالحــظ ان هـذه المؤشـرات الكميــة 64.300(، واالختبـار البعـدي )35.800)
مســاحات المختلفــة فــي االختبــار البعــدي  وكمــا لهــذه القــيم كانــت افضــل بعــد اداء التمرينــات فــي ال

 مبينة في الجدول اعاله.

 

 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

عدد 
 هــ ف -س العينة

نسبة 
 نسبة التغير الخطأ

 سم القوة االنفجارية للذراعين

10 

0,20 0.05 .000 %5.882 
 27.5% 000. 0.233 11 سم القوة االنفجارية للرجلين

 14.285% 000. 0.120 1 ثاتكرار/ للذراعين القوة المميزة بالسرعة
 7.692% 000. 0.35 0.70 م القوة المميزة بالسرعة للرجلين

وحدة  المتغيرات
 القياس

عدد 
 العينة

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 ع س ع س

 درجة استقبال االرسال
10 

2.300 0.949 10.800 1.135 
 3.859 50.000 4.216 24.000 درجة االعداد

 7.959 64.300 7.743 35.800 درجة ضرب الساحقال
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( وداللة الفروق للمجموعة التجريبية في tفرق االوساط الحسابية والخطأ المعياري )قيمة (6جدول)
 المهارات الفنية

 (5...( بمستوى داللة )9=1-10درجة الحرية.) 
 (نجد:2من جدول ) 

(، اما في %78.703(، بنسبة تغير )8.500ي )ان مستوى الفروق لمهارة االستقبال يساو 
(، اما اختبار الضرب %52(، بنسبة تغير )26.000مهارة االعداد  فقد بلغ مستوى الفرق )

(، ويتضح من ذلك ان %44.323(، بنسبة تغير )28.500الساحق فقد بلغ مستوى الفرق )
انية في اللعب واخيرا مستوى الفرق كان األكبر للضرب الساحق ثم االعداد وهي الحالة الث

االستقبال ، اما نسب التطور فكانت االكبر لمهارة استقبال االرسال ثم الضرب السا حق اخيرا 
  االعداد.
قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارين القبلي والبعدي للمجموعة  (7جدول)

 الضابطة في المهارات  الفنية

دة فـي االختبـار البعـدي ان اقيام االوساط الحسابية قد اختلفت واتجهت الى مسـتوى التحسـن والزيـا
( امــا االختبــار 00 2.1كــان مســتوى االختبــار القبلــي ) مهــارة االســتقبال للمهــارات الفنيــة، ففــي 

(، امـا 21.100(، اما في مهارة االعداد فقد بلغ مسـتوى االختبـار القبلـي )7.200البعدي فكان )
د بلــغ االختبــار القبلــي (، واخيــرا مهــارة الضــرب الســاحق فقــ40.500االختبــار البعــدي فقــد بلــغ )

(، ومــن خـالل ذلـك نالحــظ ان هـذه المؤشـرات الكميــة 58.100(، واالختبـار البعـدي )33.500)
لهــذه القــيم كانــت افضــل بعــد اداء التمرينــات فــي المســاحات المختلفــة فــي االختبــار البعــدي  وكمــا 

 مبينة في الجدول اعاله.

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

عدد 
 العينة

 هــ ف -س
 (Tقيمة )

 نسبة التغير
نسبة  المحسوبة

 خطاال
 درجة استقبال االرسال

10 
8.500 0.373 6.708 0.000 %78.703 

 52% 0.000 16.432 0.365 26.000 درجة االعداد
 44.323% 0.000 13.729 0.619 28.500 درجة الضرب الساحق

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 عدد
 العينة

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 ع س ع س

 درجة استقبال االرسال
10 

2.1 00 0.949 7.200 2.125 
 2.249 40.500 4.216 21.100 درجة االعداد

 5.912 58.100 6.743 33.500 درجة الضرب الساحق
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( وداللة الفروق للمجموعة الضابطة في tيمة فرق االوساط الحسابية والخطأ المعياري )ق(8جدول)
 المهارات الفنية

 (5...( بمستوى داللة )9=1-10درجة الحرية.) 
 (نجد:2من جدول ) 

(، اما في %70.833(، بنسبة تغير )5.100ان مستوى الفروق لمهارة االستقبال يساوي )
اختبار  (، اما%47.901(، بنسبة تغير )19.400مهارة االعداد  فقد بلغ مستوى الفرق )
(، ويتضح من %42.340(، بنسبة تغير )24.600الضرب الساحق فقد بلغ مستوى الفرق )

ذلك ان مستوى الفرق كان األكبر للضرب الساحق ثم االعداد وهي الحالة الثانية في اللعب 
واخيرا االستقبال ، اما نسب التطور فكانت االكبر الستقبال االرسال ثم االعداد واخيرا الضرب 

 حق.السا
 مناقشة نتائج القدرات البدنية : 3-1-2
( ان هناك فروق معنوية لصالح االختبارات البعدية  يعزوه 1، 0، :، 4من الجداول)   

الباحثان الى ان تعلم المهارات من خالل اسلوب حل المشكالت قد اثر ايجابيا خصوصا ان 
ف السريع مع حاالت اللعب لعبة اصبحت من االلعاب السريعة جدا ويجب على الالعبين التكي

المتغيرة بالسرعة والدقة المعتمدة على القدرات الحركية )التوافق وسرعة االستجابة الحركية 
والرشاقة( فمن خالله يستطيع الالعب كسب نقاط مباشرة للفريق، مع إحباط المحاوالت الخططية 

عندما يكون اإلرسال بسيطًا،  كما أشرت النتائج ان القدرات ال تؤثر بشكل كبيرللفريق المنافس، 
ولكن عندما ينفذ اإلرسال السريع)الفني( فان الالعب ويجب ان يمتلك سرعة استجابة حركية 

( نقاًل عن أنجلو إلى ان "ال بد ألي العب أن 4335عالية اذ يشير)طلحة حسين حسام الدين 
رة صدق التوقع يتمتع باستجابة حركية جيدة مصحوبة بتصرف حركي جيد وأن يكون لديه قد

والحدس في مواقف اللعب المختلفة وكذلك سرعة التفكير في المواقف المتغيرة في أثناء اللعب".  
فضال عن ان زيادة ونقصان عدد الطالب المتعلمين في الساحات المختلفة المساحة قد حفز 

لألداء المهاري المتعلمين  في التعامل مع حاالت اللعب المفروض التعامل معها  قدرة مهمة جدًا 
في لعبة الكرة الطائرة، فضعف الرشاقة يعني عدم القدرة على التحرك من مكان آلخر بسرعة 
كبيرة مع عدم إمكانية تطبيق التشكيالت لتمرينات اللعب، فضاًل عن عدم القدرة على الوصول 

وحدة  المتغيرات
 القياس

عدد 
 العينة

 هــ ف -س
 (Tقيمة )

 نسبة التغير
 نسبة الخطا المحسوبة

 درجة استقبال االرسال
10 

5.100 0.321 6.708 0.000 %70.833 
 47.901% 0.000 16.432 0.475 19.400 درجة االعداد

 42.340% 0.000 13.729 0.514 24.600 درجة ضرب الساحقال
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ان الرشاقة ( نقاًل عن هارة "4330إلى المكان المتوقع لسقوط الكرة اذ يؤكد )قاسم حسن حسين 
هي قابلية الفرد في السيطرة على التوافقات اللحظية وقابليات التحكم السريع للحركات الرياضية 
وتطبيق األداء الحركي بشكل محدد ومناسب على وفق متطلبات التغير السريع والمجدي".  وان 

 جمال أداء العبي الكرة الطائرة يتوقف على ما يتمتعون به من الرشاقة.
رار الكثير والتداول بين المتعلمين في الساحات المختلفة وتغير عدد هم في كل ان التك

فريق قد اثر على االستجابة الحركية خصوصا عند اداء االستقبال من االرساالت السريعة 
الساحقة الذي ميز بعض من عينة البحث وخلق صعوبات على المتعلم المستقبل وتقبل االستقبال 

ى الباحثان ان المتعلم الضعيف في هذه القدرة ال يستطيع التصدي في كافة الظروف  وير 
لإلرساالت المتنوعة وغير قادر على  التكييف والتحول السريع كما سيقوم به المنافس، فالمتعلم 
الجيد في االستقبال هو الذي يتابع مسار الكرة وسرعتها واتجاهها لحظة خروجها من يد المرسل 

 تجابة المناسبة المتساوية مع قوة وسرعة اإلرسال.لكي يستطيع اختيار االس
( إلى  "أن سرعة االستجابة الحركية تعد 885:ويتفق ما اشار اليه)عصام عبد الخالق 

من القدرات التي ال يخلو منها أي نشاط رياضي ولكن تتفاوت بدرجات الحاجة اليها من نشاط 
ها في كثير من السباقات التي تتميز آلخر حسب المتطلبات المهارية والخططية. وتظهر أهميت

 بمواقف الهجوم الخاطف والتغير السريع لظروف المنافسة ". 
 الفنية : نتائج المهاراتمناقشة  3-1-3

( ان هناك فروق معنوية لصالح االختبارات البعدية 0، 2،5، 7من الجداول) 
حل المشكالت قد  بأسلوب للمجموعتين التجريبية والضابطة يعزوه الباحثان الى ان تعلم اللعب

ايجابيا نتيجة استخدام الحاالت المتنوعة والتي  زادت من كفاءة العبي المجموعة التجريبية اثر 
في كيفية توجيه الكرة إلى مناطق الدقة، إذ ان شدة المواقف في حاالت متغيرة أو في مساحات 

ل مشترك ما بين الجهاز صغيرة تجعل توجيه الكرة اراديًا في مناطق معنية وهذا يتطلب عم
العصبي المركزي والجهاز العضلي، وتأقلم العضالت وفقًا لطبيعة أداء المهارة وظروفها، وهذا ما 

( والذي ينص على أن 4352و )محمد عادل رشدي،   (4337يتفق مع رأي )محمد حسانين، 
لنظر والسمع، "الدقة ترتبط بكفاية الجهازين العضلي والعصبي وكذلك سالمة الحواس وخاصة ا

إذ يتطلب أن يكون نقل المعلومات إلى الدماغ عن طريق الحواس دقيقًا، وأن تكون اإلشارات 
العصبية الواردة إلى العضالت من الجهاز العصبي محكمة التوجيه وأن تكون العضالت مدربة 

 كي تقوم بالعمل المطلوب وفقًا لظروف اللعب"
الساحة تفرض على المتعلم المستقبل للكرة من  ان كثرة تداول الكرة بمساحات معينة من

عدة متغيرات على ان تصل الكرة لالعب او أي مركز ومنها يترتب على العب الحالة الثانية 
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مهما كان تخصصه في اللعب ان يجيد التمرير)االعداد( بإتقان ودقة عالية وعمل هجوم او 
حالية. وهذا يتفق مع )حسين سبهان، تكتيك معين، وهذا ما عمل عليه الباحثان في الدراسة ال

( "أن الالعب المعد الماهر هو الذي يستطيع بقدراته ومهاراته أن يستجيب 844:وطارق حسن، 
إلى تلك المواقف التي تستلزم السرعة، والرشاقة، والتوافق، والذكاء، واألداء المهاري الصحيح 

لفريق والفوز بالمباراة باستخدام كل لتنفيذ الهجوم، وأن يبحث عن الطرق التي تعزز من تفوق ا
الفرص المتاحة لُه من خالل استثمار جميع إمكانيات العبين وبمختلف مستوياتهم في الوقت 
والمكان المناسب والتصرف بذكاء وفطنة في المواقف الحرجة التي يمر بها الفريق في أثناء 

  .مجرى المباراة وفي النقاط الحاسمة والمباريات المهمة"
ن طبيعة تمرينات اسلوب حل المشكالت التي جعلت المتعلمين من عينة المجموعة وا

رجاء بعض الصعوبات في المواقف مما  التجريبية أن يطبقوا التمرينات بالشكل السليم والمتدرج وا 
زاد التطبيق؛ النها جعلت التمارين أو المهارات المتداولة  والفنية قريبة جدًا من حاالت اللعب 

اد على طبيعة االعداد وتعويد المتعلم على استخدام انواع متعددة من الهجوم وما يتناسب باالعتم
مع طبيعة الموقف دون االعتماد فقط على االعداد الجيد لعمل الهجوم، وهذا ما أشار اليه 

( بأن "يرتبط مفهوم الخصوصية بالحقيقة القائلة ان افضل 4335)طلحة حسام الدين وآخرون، 
يتشابه إلى درجة كبيرة مع أسلوب المسابقة  بأسلوبية االداء تتم من خالل التدريب طريقة لتنم

 .نفسها"
ويرى الباحثان أن الكرة الطائرة الحديثة تتطلب اتقان كافة المتعلمين الدقة في أداء مهارة   

االعداد من األعلى، فضاًل عن القدرات الحركية قيد الدراسة وذلك نتيجة لظهور التشكيالت 
المتقدمة في الهجوم والدفاع والسرعة العالية للكرات المرسلة او المنفذة بالضرب الساحق واذا ما 
وضعنا المتعلمين المعدين و الليبرو جانبًا فاننا يجب ان نحصل على متعلمين مهاجمين يجيدون 

طيع فيها مهارة التمرير)االعداد( من األعلى لكي يتسنى مشاركة المعدين في الكرات التي ال يست
المعد الوصول اليها في الوقت المناسب لكي ال تضيع جهود الفريق عندما ال يكون التمرير 
ناجحًا بما فيه الكفاية، فاألعداد "هو أداء فني موجه، الغرض منه ابتكار هجوم مثالي، وطبقًا 

 لهذا الموضوع تؤدى المهارة من مواقع وأوضاع متنوعة للجسم". 
ير تحتاج إلى التوافق للتحكم في الكرات السهلة والصعبة والقدرة على ايصال لذا فان مهارة التمر 

 الكرة إلى المكان المناسب ألداء ضربة ساحقة ناجحة.
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 الخاتمة : -4
 -في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها يستنتج الباحث االتي:

القدرات البدنية اسلوب حل المشكالت كان له األثر االيجابي في تنمية بعض  استخدامان    
تنظيم العمل والسيطرة على و  التجريبية،فراد المجموعة اوالمهارية الفنية بالكرة الطائرة لدى 

مكونات الوحدة التعليمية من خالل استخدام اسلوب حل المشكالت والتي من خاللها يؤدي إلى 
الحديثة والمساحات أن استخدام األدوات التعليمية تنمية القدرات البدنية واألداء المهاري، و 

االرسال واالعداد  )استقبالواألداء المهاري  القدرات البدنيةالمختلفة كان لها األثر في تنمية 
 الطائرة. الثانية بالكرةوالضرب الساحق لدى طالب المرحلة 

 :المصادر والمراجع
  ،( 4300احمد بدر؛ أصول البحث العلمي ومناهجه: )الكويت، وكالة المطبوعات 
 هلل البســـاطي؛ قواعـــد وأســـس التـــدريب الرياضـــي وتطبيقاتـــه  :)اإلســـكندرية ، مســـلة أمـــر ا

 ( 4300المعارف، 
  إيمـــان فـــؤاد هاشـــم؛ اســـتخدام مواقـــف اللعـــب وتأثيرهـــا فـــي تطـــوير تعلـــيم بعـــض المهـــارات

األساسية الهجومية لكـرة السـلة: )رسـالة ماجسـتير، كليـة التربيـة الرياضـية للبنـات، جامعـة 
 (.883:بغداد، 

 عمـان، دار األوائـل  :حسن حياوي )وآخرون(؛ مفهوم اللياقة البدنية وأبعادها المختلفة ط(
 ( 4305للنشر والتوزيع، 

  ــــة، طحســــين ســــبهان وطــــارق حســــن رزوقــــي؛ : 4المهــــارات والخطــــط الدفاعيــــة والهجومي
 (844:)مطبعة الكلمة الطيبة، 

  القــاهرة، دار الفكــر العربــي إســماعيل وآخــرون ؛ كــرة القــدم بــين النظريــة والتطبيــق :) طــة
،4303 ) 

  ،طلحــة حســام الــدين وآخــرون؛ الموســوعة العلميــة للتــدريب: )مدينــة نصــر، مطــابع أمــون
4335 ) 

 القـاهرة، 4طلحة حسين حسام الـدين؛ الميكانيكيـة الحيويـة األس النظريـة والتطبيقيـة، ط( :
 ( 4335دار الفكر العربي 

  ــــدريب الرياضــــي نظر ــــد الخــــالق؛ الت ــــات طعصــــام عب ــــات وتطبيق ــــاهرة، منشــــأة :4ي : )الق
 ( 887:المعارف، 

  قاســم حســن حســين؛ علــم التــدريب الرياضــي فــي األعمــار المختلفــة: )عمــان، دار الفكــر
 ( 4330العربي، 
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 4محمــــد حســــن عــــالوي ومحمــــد نصــــر الــــدين رضــــوان باختبــــارات األداء الحركــــي، ط :
 ( 4300)القاهرة، دار الفكر العربي، 

 ــــة والرياضــــية، ج محمــــد صــــبحي حســــانين؛ ــــة البدني ــــي التربي ــــويم ف ــــاس والتق : 0، ط4القي
 ( 4337)القاهرة، دار الفكر العربي، 

  األسـس العلميـة للكـرة الطـائرة وطـرق القيــاس محمـد صـبحي حسـنين وحمـدي عبـد المــنعم؛
، )القــاهرة، مركــز الكتــاب للنشــر، 4والتقــويم )بــدني، مهــاري، معرفــي، نفســي، تحليلــي( ط

4335) 
 األسـس العلميـة للكـرة الطـائرة وطـرق القيــاس حسـنين وحمـدي عبـد المــنعم؛  محمـد صـبحي

، )القــاهرة، مركــز الكتــاب للنشــر، 4والتقــويم )بــدني، مهــاري، معرفــي، نفســي، تحليلــي( ط
4335) 

  محمـد صـبحي حسـنين، حمـدي عبـد المــنعم؛ األسـس العلميـة للكـرة الطـائرة وطـرق القيــاس
، )القــاهرة، مركــز الكتــاب للنشــر، 4، تحليلــي( طوالتقــويم )بــدني، مهــاري، معرفــي، نفســي

4335) 
  محمـــد عـــادل رشـــدي؛ اســـس التـــدريب الرياضـــي: )ليبيـــا، الشـــركة العامـــة للنشـــر والتوزيـــع

 (4352واإلعالن، 
  مناهجـه: )القــاهرة، عــالم الكتــب،  –أصــوله  –محمـد لبيــب ومحمــد منيـر؛ البحــث التربــوي

4300 ) 
  التدرب كرة القـدم :) . األردن ،   دار الفكـر العربـي موفق المولى ؛ االساليب الحديثة في

  2000)للطباعة  والنش ، 
  التقــدير الكمــي لمســاهمة أهــم القــدرات البدنيــة والعقليــة فــي دقــة أداء نعيمــة زيــدان خلــف؛

المهارات الهجومية لـدى العبـات الكـرة الطـائرة، )أطروحـة دكتـوراه، كليـة التربيـة الرياضـية 
 .(.883:، للينات، جامعة بغداد
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