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 أ.م.د. مجاهد حميد رشيد
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 ملخص البحث
إ  اسددددت الار أسدددد وب ال عددددب الالاا ددددر اإ ددددكال التنويددددة الدددد  خدددد ل األداء الحركددددك االنسدددديااك     

أ ندداء الددتع   والالااريدداع واالنددا ق ال عددب نفسددما هددك إضدداية يددك ل يددب واالسدد وك الحركددك نفسدد  
جديدددة لت ددوير القدددراع الحركيددة الخاصددة واألداء الالمددار  والوهددود ي دد  أحددد الجوانددب التع ياليددة 
الالمالدة التددك هددد تسدداه  يددك إالدداد العدداال ي  اددالخاراع يددك الجددال تع دي  الكددرة ال ددابرة وتسددمل يال يددة 

 التع  .
عددب االالاا ددر لدألداء التنايسددك تسدداه  يددك تناليدة القدددراع الحركيددة الخاصددة وهدل إ  تالريندداع ال    

واألداء الالمددار  ي ددد  ييندددة الددد   ددد ب الالرح دددة ال انيدددة / ك يدددة الترايدددة الرياضدددية /جاالعدددة ديدددال  
  الاا.( 90والاالل يدده  

الحركيدة  إ  استخدا  تالريناع ال عب الالاا ر كا  ل  األ ر االيجااك يك تناليدة اعد  القددراع    
لمدا  كية اذ ا  الالساحاع الالخت فة كا خاصة التوايق والر اهة يض  ي  سرية االستجااة الحر او 

الدور الكاير يك تعدد الال يراع الجديدة التك تظمر ال  حالدة ال عدب واالتدالك انعكدس ايجاايدا ي د  
الالتعدة يدك التدداول الد  اال دارة و  وخ دق جدوالسداحق( الضرب  االيداد،الالماراع الفنية  االستقاال، 

 اي  الالتع الي .
ABSTRACT 

The investment style of play spaces of different variety of forms through the motor 

performance flowchart of the player and conduct kinetic himself during training and 

matches and regions play itself a new addition to the development of motor skills and 

private performance skills and stand on one aspect of training task that may 

contribute to the supply of trained personnel in the field of volleyball training .  

Does that play spaces of different exercises for the competitive performance 

contribute to the development of motor skills of performance skills on a sample of 

clubs for young people and Diyala's (10) players. 
The use of exercises to play various sizes has had a positive impact in the 

development of motor skills, especially harmonic and agility as well as speed of 

response kinetic as the different areas had a significant role in the multiplicity of 

stimuli new that show the state of play and thus reflected positively on technical skills 

(reception, scrolling, crushing and beating) and psychologically create an 

atmosphere of excitement and fun in trading between players. 
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 المقدمة :-1
تاذل العظ  دول العال  أهص  الجمود وتسخر اإلالكانياع الماب ة اغية الوصول إل  

ال ابرة لالا لمذه ال عاة ال  اهتالا   الالستوياع الع يا يك الالجال الرياضك والسيالا يك لعاة الكرة
وال  ضال  هذه  ا ،تتصد  والتنايس الذ واسي اكتسات  ال  خ ل اإل ارة والحالاس والالتعة 

لي   و لع الك الالدروس ال  هال جاليي الالسالجمود الالسخرة ل رتقاء ا عاة الكرة ال ابرة والتخ ي  ا
 ال عاة.والعاال ي  يك الجال 

تعد  ريقة ال عب  الالنايساع( ال  ال رابق  ال ابعة والتك تزيد ال  ياي ية التث ير 
االيجااك ادنيا وحركيا ولما الردود نفسك يالك يند الالتع الي  ويستخدالما التدريسيو  ك يرا  يك 
يترة تع   الالماراع ألنما تادو سم ة الاليول، "وتتاليز هذه ال ريقة ات وير العناصر الادنية 

ارية والخ  ية الخاصة كالا يك التحالل والسرية ويتضح ذلك ج يا يك األلعاب الجالايية والالم
أ ناء سير ال عب اث كال  الالخت فة يك ال  خ ل إي اء واجااع يك اتجاه المدد الالراد تحقيق  

(، لذلك يمك تعنك تنظي  1288الي االلتزا  اقانو  وهوايد الن ا  التخصصك االراهلل الاسا ك، 
الي تحديد الوهد كل التع   يك الال عب وي  ق ي ية الركز ال يب ويضعم  الالدرس الفريق 

 ضال  ت كيل العي  حت  يتالكنوا ال  أداء واجااتم  المجوالية والديايية ا ريقة يعالة ال  رة .
إ   ريقة ال عب هك انعكاس ل ريقة التع ي  و التدريب وا   أول الاادئ أس وب تالريناع  

الي  جاليعا  إل  الستوى يال ال  ال ياهة الادنية  والحركية، وال  أهداد ال عب هو الوصول االالتع 
الوظيفية وكذلك تحسي  الصفاع  ت وير اإلالكاناعالتع   الحدي  يك لعاة الكرة ال ابرة هو 

االرتقاء االالستوى الالمار  ل التع الي  ليتالكنوا ال  الواجمة الت وراع  يض   ي الادنية الخاصة 
( ال  هنا تكال  أهالية الاح  يك تعرد 68: 9000 :ال عاة( الويق الالول الماب ة التك ت مدها 

كيفية است الار أس وب تالريناع ال عب االالاا ر اإ كال التنوية ال  خ ل األداء الحركك 
أ ناء التع   والالاارياع واالنا ق ال عب نفسما  يك االنسيااك ل التع   واالس وك الحركك نفس  

وهك إضاية جديدة لت وير القدراع الحركية الخاصة واألداء  سواء كانع هجوالية او ديايية،
الالمار  والوهود ي   أحد الجوانب التع يالية الالمالة التك هد تساه  يك إالداد العاال ي  يك الجال 

 تع   الكرة ال ابرة. 
  الال ك ة تتج   يك يد  وضوح الر يا الحقيقية ألغ ب الالدرسي  يك اال  س ي    ا

الفرداع هذه األساليب الحدي ة التك ت دى  وكيفية است الار هذه األساليب لت وير القدراع الحركية 
إ ناء التع   ااستخدا  التالريناع يك واألداء الالمار  ال  خ ل إيجاد صيل ي الية اليتالادها 

ة لألساليب ال عب االساحاع الخت فة ال  الال عب  ي   ريق تق يل وزيادة الالتع الي  يند الحدي 
تعال  الك ير ال  ال اكل التك يواجمما ال  خ ل تصالي  تالريناع ال عب ألنما ال عب االا  ال اكة 
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التك يالك  ال  خ لما الوصول إل  المدد وهو االرتقاء االقدراع إ ناء ال عب و يك الالتع الو  
 وهك واحدة ال  القوايد الالمالة يك العال ية التع يالية الحركية الخاصة واألداء والالمار  األال ل

ال  خ ل االنسجا  اي   اهاوالستو وك الا زادع هيالة ت ك التالريناع واهتراع ال  واهي الالنايسة 
 .ال وحيو كانع ذاع تث ير يعالتث ير الالتاادل اي  ي  األداء الحركك والقاا ية الادنية ل التع الي  

 :الذ  يحتاج إل  إيضاح وهو االتك الاح  الالص  حورد يك 
والغاية الن   "وهك حالة توجي  التع ي  الالمار  اثس وب ال اا  لحاالع ال عب،اللعب:  تمرينات

ل العرية الخ  ية  واالستيعاب واإلدراكتع ي  ال الب أداء ال عب والذ  يست ز  الجالي اي  الويك 
  (Linda:1996  وتنفيذ الالمارة "

 مهجية البحث واجراءاته الميدانية:-2
 منهج البحث: 2-1

استخد  الااح  الالنم  التجرياك اثس وب الالجالويتي  ذاع االختاار القا ك والاعد        
 ( يك التغيراع الاح .الضا  الالحك  تصالي  تجرياك ذو 

 المجتمع وعينة البحث: 2-2
ال  األالور التك يت  الراياتما يك الاح  الع الك يينة الاح ، كونما الجزء الذ  يال ل      

ويتكو   (،1288ادير،  احالد ي ي  الجتالي األصل الذ  يجر  ي ي  الااح  الحور يال   
وت  الجتالي الاح  ال    اة ك ية التراية الرياضية جاالعة ديال  / الالرح ة ال انية االكرة ال ابرة 

الجالويتي   ي  ت  توريعم  ي وابيا   الاا.( 90ة اال ريقة الع وابية ويدده  ل عين اختيار
 (   ب لكل الجالوية.10تجرياية وضاا ة واواهي  

 ادوات البحث 2-3
 تطبيق تمرينات اللعب المباشر : 2-3-1
إل   التع يالية الماديةها  الااح  اعر  تالريناع ال عب التنايسية وتوزيعما ي   الوحداع    

  يتع ياليت  اواهي وحدتيالالجالوية التجرياية  لدى أيرادت وير اع  الالماراع الفنية االكرة ال ابرة 
يك األساوس إذ ايتالد الااح  الادأ التدرج يك ت ايق الالنم  ال  السمل إل  الصعب ل الجالوية 

التع يالك هك الالناساة ل النم   لالدةوهد ت  تحديد ا اإي ابما الواهد النفردة. التجرياية واستالر
( وحدة 94العدد الك ك  األساوس، و ( وحدة تع يالية يك 9واالعدل  ا  ( أساوي19والتك تستغرق 

 تع يالية .
 االختبارات المستخدمة في البحث:  2-3-2

  1اختاار الجر  الالتعدد الجماع . كل) 
  9اختاار ني سو  ل ستجااة الحركية االنتقالية . كل) 
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  2الالرهالة.  كل اختاار الدوابر) 
 4المارة استقاال االرسال . كل  اختاار) 
  5اختاار دهة المارة االيداد.  كل) 
  6هياس دهة المارة الضرب الساحق يك االتجاه الق ر  والالستقي .  كل) 

 
 

  
 
 
 
 (1شكل )

 يوضح طريقة أداء اختبار الجري المتعدد الجهات
 

 
 (2شكل)

 طريقة أداء اختبار نيلسون لالستجابة الحركية االنتقائيةيوضح 
 
  
 

 
 
 

                  
 (3شكل)

 اختبار التوافق للدوائر المرقمة
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 (5)(                                                        شكل 4شكل )   
 األعلى االعداد منيوضح طريقة أداء اختيار دقة استقبال اإلرسال    يوضح طريقة أداء اختبار دقة 

 
 
 
 
 
 
 

 (6شكل )                                           
 يوضح طريقة أداء اختبار دقة مهارة الضرب الساحق القطري والمستقيم

 االجهزة االدوات المستخدمة: 2-4
(  صينك 5 ري  هياس ج د  ا ول    - ( صينك الصني1( يدد  HPكوالايوتر نوس  جماز 

ا ر ة ال ونة لتحديد  - (1(  صينك الصني يدد  10 ري  العدنك ا ول    - (1الصني يدد  
 ال عب الكرة ال ابرة. - (10كراع  ابرة يدد  - الساحاع

 اإلحصائية: الوسائل 2-5
 .( لالعالجة الاياناعSPSSاستخد  الااح  الحقياة اإلحصابية  

 النتائج وتحليلها ومناقشتها: عرض-3
 ومناقشتها: هاعرض نتائج اختبارات المجموعتين التجريبية والضابطة وتحليل 3-1
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عرض نتائج القادرات الحركياة ونسابة التطاور لالختباارين القبلاي والبعادي للمجموعاة  3-1-1
 :                     هاالتجريبية وتحليل

قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارين القبلي والبعدي للمجموعة  (1جدول)
 التجريبية في القدرات الحركية

 ( نجد:1ال  جدول 
ا  اهيا  االوسا  الحسااية هد اخت فع واتجمع ال  الستوى التحس  والزيادة يك االختاار 

االختاار ( االا 11.513كا  الستوى االختاار القا ك   الر اهة الاعد  ل قدراع الحركية، يفك 
(، 1.745(، االا االستجااة الحركية يقد ا ل الستوى االختاار القا ك  10.685الاعد  يكا   

(، 5.045(، واخيرا التوايق يقد ا ل االختاار القا ك  1.521االا االختاار الاعد  يقد ا ل  
كانع (، وال  خ ل ذلك ن حظ ا  هذه الال  راع الكالية لمذه القي  4.574واالختاار الاعد   

ايضل اعد اداء التالريناع يك الالساحاع الالخت فة يك االختاار الاعد   وكالا الاينة يك الجدول 
 اي ه. يك 

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

وحدة  المتغيرات ت
 القياس

عدد 
 هاا ف -س العينة

 (T) قيمة
 نسبة التغير

نسبة  المحسوبة
 الخطأ

 ثا الرشاقة 1

10 

0.828 0.071 11.605 .000 %7.749 

االستجابة  2
 الحركية

 14.727% 000. 6.974 0.032 0.224 ثا

 10.297% 000. 5.819 0.081 0.471 ثا التوافق 3
 (.3.35( بمستوى داللة )9=1-10درجة الحرية)    

 ( نجد:9ال  جدول 
(، االا االستجااة %7.749(، انساة تغير  0.828ا  الستوى الفروق ل ر اهة يساو   

(، االا اختاار التوايق يقد %14.727(، انساة تغير  0.224الحركية يقد ا ل الستوى الفرق  

وحدة  المتغيرات ت
 القياس

عدد 
 العينة

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 ع س ع س

 ثا الرشاقة 1
10 

11.513 0.465 10.685 0.423 
 0.180 1.521 0.275 1.745 ثا الحركيةاالستجابة  2
 0.444 4.574 0.629 5.045 ثا التوافق 3



332074-6032 :ISSN

 
 

191 
 

(، ويتضح ال  ذلك ا  الستوى الفرق %10.297(، انساة تغير  0.471ا ل الستوى الفرق  
  .التوايق واخيرا االستجااة الحركيةكا  االكار ل ر اهة    

عرض نتائج القادرات الحركياة ونسابة التطاور لالختباارين القبلاي والبعادي للمجموعاة  3-1-2
 :هاالضابطة وتحليل

قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارين القبلي والبعدي للمجموعة  (3جدول)
 الضابطة في القدرات الحركية

وحدة  المتغيرات ت
 القياس

عدد 
 العينة

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 ع س ع س

 ثا الرشاقة 1
10 

11.113 0.245 10.770 0.543 
 1.121 1.790 0.872 1.850 ثا االستجابة الحركية 2
 0.854 5,079 0.697 5.250 ثا التوافق 3

 ( نجد:2ال  جدول 
ا  اهيا  االوسا  الحسااية هد اخت فع واتجمع ال  الستوى التحس  والزيادة يك االختاار 

( االا االختاار 11.113كا  الستوى االختاار القا ك   الر اهة الاعد  ل قدراع الحركية، يفك 
(، 1.850(، االا االستجااة الحركية يقد ا ل الستوى االختاار القا ك  10.770الاعد  يكا   

(، 5.250(، واخيرا التوايق يقد ا ل االختاار القا ك  1.790ختاار الاعد  يقد ا ل  االا اال
(، وال  خ ل ذلك ن حظ ا  هذه الال  راع الكالية لمذه القي  كانع 5,079واالختاار الاعد   

ايضل اعد اداء التالريناع يك الالساحاع الالخت فة يك االختاار الاعد   وكالا الاينة يك الجدول 
 اي ه.

( وداللة الفروق للمجموعة tفرق االوساط الحسابية والخطأ المعياري )قيمة  (4جدول)
 الضابطة في القدرات الحركية

وحدة  المتغيرات ت
 القياس

عدد 
 هاا ف -س العينة

 (Tقيمة )
نسبة 
نسبة  المحسوبة التغير

 الخطأ
 ثا الرشاقة 1

10 
0.343 0.050 11.605 .000 %3.184 

 3.351% 000. 6.974 0.233 0.06 ثا االستجابة الحركية 2
 3.366% 000. 5.819 0.121 0.171 ثا التوافق 3

 (.3.35( بمستوى داللة )9=1-10درجة الحرية)       
 ( نجد:4ال  جدول 

(، االدددا االسددددتجااة %3.184(، انسددداة تغيددددر  0.343ا  السدددتوى الفدددروق ل ر دددداهة يسددداو   
(، االددا اختاددار التوايددق يقددد ا ددل %3.351(، انسدداة تغيددر  0.06الفددرق   الحركيددة يقددد ا ددل السددتوى
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(، ويتضدددح الددد  ذلدددك ا  السدددتوى الفدددرق كدددا  %3.366(، انسددداة تغيدددر  0.171السددتوى الفدددرق  
 الحركية.االكار ل ر اهة    التوايق واخيرا االستجااة 

ي والبعدي للمجموعة قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارين القبل (5جدول)
 التجريبية في المهاراٍت الفنية

  االوسا  الحسااية هد اخت فع واتجمع ال  الستوى التحس  والزيادة يك االختاار ا  هي     
( االا 2.300كا  الستوى االختاار القا ك   المارة االستقاال الاعد  ل الماراع الفنية، يفك 

االختاار القا ك (، االا يك المارة االيداد يقد ا ل الستوى 10.800االختاار الاعد  يكا   
(، واخيرا المارة الضرب الساحق يقد ا ل 50.000(، االا االختاار الاعد  يقد ا ل  24.000 

(، وال  خ ل ذلك ن حظ ا  هذه 64.300(، واالختاار الاعد   35.800االختاار القا ك  
االختاار  الال  راع الكالية لمذه القي  كانع ايضل اعد اداء التالريناع يك الالساحاع الالخت فة يك

 الاعد   وكالا الاينة يك الجدول اي ه.

( وداللة الفروق للمجموعة tفرق االوساط الحسابية والخطأ المعياري )قيمة  (6جدول)
 التجريبية في المهارات الفنية

وحدة  المتغيرات ت
 القياس

عدد 
 هاا ف -س العينة

 (Tقيمة )
 نسبة التغير

 المحسوبة
نسبة 
 الخطأ

استقبال  1
 درجة االرسال

10 
8.500 0.373 6.708 0.000 %78.703 

 52% 0.000 16.432 0.365 26.000 درجة االعداد 2
 44.323% 0.000 13.729 0.619 28.500 درجة الضرب الساحق 3

 (.3.35( بمستوى داللة )9=1-10درجة الحرية)     
 ( نجد:6ال  جدول 

(، االا يك %78.703(، انساة تغير  8.500ا  الستوى الفروق لالمارة االستقاال يساو   
(، االا اختاار الضرب %52(، انساة تغير  26.000ا ل الستوى الفرق   االيداد يقدالمارة 

(، ويتضح ال  ذلك ا  %44.323(، انساة تغير  28.500الساحق يقد ا ل الستوى الفرق  
الستوى الفرق كا  األكار ل ضرب الساحق    االيداد وهك الحالة ال انية يك ال عب واخيرا 

 المتغيرات ت
وحدة 
 القياس

عدد 
 العينة

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 ع س ع س

 درجة استقبال االرسال 1
10 

2.300 0.949 10.800 1.135 
 3.859 50.000 4.216 24.000 درجة االعداد 2
 7.959 64.300 7.743 35.800 درجة الضرب الساحق 3
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حق اخيرا ة استقاال االرسال    الضرب السااالا نسب الت ور يكانع االكار لالمار  االستقاال،
  االيداد.
لالختبارين القبلي والبعدي للمجموعة قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  (7جدول)

 الضابطة في المهاراٍت الفنية

  االوسا  الحسااية هد اخت فع واتجمع ال  الستوى التحس  والزيادة يك االختاار يها      
( االا 2.133كا  الستوى االختاار القا ك   المارة االستقاال الاعد  ل الماراع الفنية، يفك 

ا ل الستوى االختاار القا ك (، االا يك المارة االيداد يقد 7.200االختاار الاعد  يكا   
(، واخيرا المارة الضرب الساحق يقد ا ل 40.500(، االا االختاار الاعد  يقد ا ل  21.100 

(، وال  خ ل ذلك ن حظ ا  هذه 58.100(، واالختاار الاعد   33.500االختاار القا ك  
لالخت فة يك االختاار الال  راع الكالية لمذه القي  كانع ايضل اعد اداء التالريناع يك الالساحاع ا

 الاعد   وكالا الاينة يك الجدول اي ه.

( وداللة الفروق للمجموعة tفرق االوساط الحسابية والخطأ المعياري )قيمة  (8جدول)
 الضابطة في المهارات الفنية

وحدة  المتغيرات ت
 القياس

عدد 
 العينة

 هاا ف -س
 (Tقيمة )

 نسبة التغير
نسبة  المحسوبة

 الخطأ
 درجة استقبال االرسال 1

10 
5.100 0.321 6.708 0.000 %70.833 

 47.901% 0.000 16.432 0.475 19.400 درجة االعداد 2
 42.340% 0.000 13.729 0.514 24.600 درجة الضرب الساحق 3

 (3.35( بمستوى داللة )9=1-10درجة الحرية.) 
 ( نجد:6ال  جدول 

(، االا يك %70.833(، انساة تغير  5.100يساو   ا  الستوى الفروق لالمارة االستقاال 
(، االا اختاار %47.901(، انساة تغير  19.400ا ل الستوى الفرق   االيداد يقدالمارة 

(، ويتضح ال  %42.340(، انساة تغير  24.600الضرب الساحق يقد ا ل الستوى الفرق  
ذلك ا  الستوى الفرق كا  األكار ل ضرب الساحق    االيداد وهك الحالة ال انية يك ال عب 

وحدة  المتغيرات ت
 القياس

عدد 
 العينة

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 ع س ع س

 درجة استقبال االرسال 1
10 

2.1 00 0.949 7.200 2.125 
 2.249 40.500 4.216 21.100 درجة االعداد 2
 5.912 58.100 6.743 33.500 درجة الضرب الساحق 3
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االا نسب الت ور يكانع االكار الستقاال االرسال    االيداد واخيرا الضرب  االستقاال،واخيرا 
 الساحق.

 مناقشة نتائج الجوانب الحركية: 3-1-2
العنوية لصالح االختااراع الاعدية  يعزوه  ا  هناك يروه( ا  4، 2، 9، 1ال  الجدولي     

 عاة الا  تع   الالماراع ال  خ ل ال عب الالاا ر هد ا ر ايجاايا خصوصا ا   ا  ال الااح 
اصاحع ال  االلعاب السريعة جدا ويجب ي   ال ياي  التكيد السريي الي حاالع ال عب 
الالتغيرة  االسرية والدهة الالعتالدة ي   القدراع الحركية  التوايق وسرية االستجااة الحركية 
والر اهة( يال  خ ل  يست يي ال يب كسب نقا  الاا رة ل فريق، الي إحاا  الالحاوالع الخ  ية 

القدراع ال ت  ر ا كل كاير يندالا يكو  اإلرسال اسي ا ، ا  كالا أ رع النتاب  ريق الالنايس، ل ف
ولك  يندالا ينفذ اإلرسال السريي الفنك( يا  ال يب يجب ا  يالت ك سرية استجااة حركية يالية 

( نق   ي  أنج و إل  ا  "ال اد أل  اليب أ  يتالتي 1227اذ ي ير   حة حسي  حسا  الدي  
استجااة حركية جيدة الصحواة اتصرد حركك جيد وأ  يكو  لدي  هدرة صدق التوهي والحدس ا

يك الواهد ال عب الالخت فة وكذلك سرية التفكير يك الالواهد الالتغيرة يك أ ناء ال عب".  يض  
يك الساحاع الالخت فة الالساحة هد حفز  م ونقصاني  ا  زيادة يدد ال  ب الالتع الي  

ي كد  هاس  حس  حسي   العما اذتعاالل الي حاالع ال عب الالفرو  التعاالل ال الالتع الي  يك
( نق   ي  هارة "ا  الر اهة هك هاا ية الفرد يك السي رة ي   التوايقاع ال حظية وهاا ياع 1228

التحك  السريي ل حركاع الرياضية وت ايق األداء الحركك ا كل الحدد والناسب ي   ويق 
لالجد ".  وا  جالال أداء الياك الكرة ال ابرة يتوهد ي   الا يتالتعو  الت  ااع التغير السريي وا

 ا  ال  الر اهة.
ه  يك كل يريق هد   يك الساحاع الالخت فة وتغير يددا  التكرار الك ير والتداول اي  الالتع الي   

ا ر ي   االستجااة الحركية خصوصا يند اداء االستقاال ال  االرساالع السريعة الساحقة الذ  
ال  يينة الاح  وخ ق صعوااع ي   الالتع   الالستقال وتقال االستقاال يك الظرود   ا  ز اعضالي

ا  الالتع   الضعيد يك هذه القدرة ال يست يي التصد  لإلرساالع الالتنوية  ا ويرى الااح كاية 
 وغير هادر ي    التكييد والتحول السريي كالا سيقو  ا  الالنايس، يالالتع   الجيد يك االستقاال
هو الذ  يتااي السار الكرة وسريتما واتجاهما لحظة خروجما ال  يد الالرسل لكك يست يي اختيار 

 .ت وسري االستجااة الالناساة الالتساوية الي هوة اإلرسال
( إل   "أ  سرية االستجااة الحركية تعد ال  9007ويتفق الا ا ار الي  يصا  ياد الخالق 

القدراع التك ال يخ و النما أ  ن ا  رياضك ولك  تتفاوع ادرجاع الحاجة اليما ال  ن ا  آلخر 
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حسب الالت  ااع الالمارية والخ  ية. وتظمر أهاليتما يك ك ير ال  السااهاع التك تتاليز االواهد ا
   الخا د والتغير السريي لظرود الالنايسة ". المجو 

 مناقشة نتائج الجوانب المهارية: 3-1-3
العنوية لصالح االختااراع الاعدية  ا  ( ا  هناك يروه8، 6،7، 5ال  الجدولي   

ل الجالويتي  التجرياية والضاا ة يعزوه الااح  ال  ا  تع   ال عب االساحاع الخت فة هد ا ر 
الحاالع الالتنوية والتك  زادع ال  كفاءة الياك الالجالوية التجرياية يك ايجاايا نتيجة استخدا  

كيفية توجي  الكرة إل  النا ق الدهة، إذ ا   دة الالواهد يك حاالع التغيرة أو يك الساحاع 
الا اي  الجماز  ا  ال ترك    ا  يك النا ق العنية وهذا يت  ب يالصغيرة تجعل توجي  الكرة ارادي

العض ك، وتثه   العض ع ويقا  ل ايعة أداء الالمارة وظرويما، وهذا الا العصاك الالركز  والجماز 
( والذ  ينص ي   أ  1276و  الحالد يادل ر د ،   (1225يتفق الي رأ   الحالد حساني ، 

"الدهة ترتا  اكفاية الجمازي  العض ك والعصاك وكذلك س الة الحواس وخاصة النظر والسالي، 
إذ يت  ب أ  يكو  نقل الالع والاع إل  الدالاغ ي   ريق الحواس دهيقا ، وأ  تكو  اإل اراع 

كالة التوجي  وأ  تكو  العض ع الدراة العصاية الواردة إل  العض ع ال  الجماز العصاك الح
 كك تقو  االعالل الال  وب ويقا  لظرود ال عب"

ا  ك رة تداول الكرة االساحاع العينة ال  الساحة تفر  ي   الالتع   الالستقال ل كرة ال       
يدة التغيراع ي   ا  تصل الكرة ل يب او أ  الركز والنما يترتب ي   اليب الحالة ال انية 

  يك ال عب ا  يجيد التالرير االيداد( اإتقا  ودهة يالية ويالل هجو  او المالا كا  تخصص
تكتيك العي ، وهذا الا يالل ي ي  الااح  يك الدراسة الحالية. وهذا يتفق الي  حسي  ساما ، 

( "أ  ال يب الالعد الالاهر هو الذ  يست يي اقدرات  والمارات  أ  يستجيب 9011و ارق حس ، 
 ز  السرية، والر اهة، والتوايق، والذكاء، واألداء الالمار  الصحيح إل  ت ك الالواهد التك تست

لتنفيذ المجو ، وأ  ياح  ي  ال رق التك تعزز ال  تفوق الفريق والفوز االالااراة ااستخدا  كل 
 ياي  واالخت د الستوياتم  يك الوهع الالفرص الالتاحة لُ  ال  خ ل است الار جاليي إالكانياع 

رد اذكاء وي نة يك الالواهد الحرجة التك يالر اما الفريق يك أ ناء والالكا  الالناسب والتص
  .الجرى الالااراة ويك النقا  الحاسالة والالاارياع الالمالة"

وا   ايعة تالريناع ال عب التنايسية التك جع ع الالتع الي  يينة الالجالوية التجرياية أ      
رجاء اع  الصع وااع يك الالواهد الالا زاد الت ايق؛ ي اقوا التالريناع اال كل الس ي  والالتدرج وا 

النما جع ع التالاري  أو الالماراع الالتداولة  والفنية هرياة جدا  ال  حاالع ال عب اااليتالاد ي   
 ايعة االيداد وتعويد الالتع   ي   استخدا  انواس التعددة ال  المجو  والا يتناسب الي  ايعة 

ل المجو ، وهذا الا أ ار الي     حة حسا  دو  االيتالاد يق  ي   االيداد الجيد لعالال  الالوهد 
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( اث  "يرتا  الفمو  الخصوصية االحقيقة القاب ة ا  ايضل  ريقة لتنالية 1227الدي  وآخرو ، 
 .االداء تت  ال  خ ل التدريب ااس وب يت اا  إل  درجة كايرة الي أس وب الالسااقة نفسما"

الدهة يك أداء المارة كاية الالتع الي  ويرى الااح  أ  الكرة ال ابرة الحدي ة تت  ب اتقا    
االيداد ال  األي  ، يض   ي  القدراع الحركية هيد الدراسة وذلك نتيجة لظمور الت كي ع 
الالتقدالة يك المجو  والدياس والسرية العالية ل كراع الالرس ة او الالنفذة االضرب الساحق واذا الا 

جب ا  نحصل ي   التع الي  الماجالي  يجيدو  ي يثنناال يارو جاناا   الي  الالعدي  و وضعنا الالتع
المارة التالرير االيداد( ال  األي   لكك يتسن  ال اركة الالعدي  يك الكراع التك ال يست يي ييما 
الالعد الوصول اليما يك الوهع الالناسب لكك ال تضيي جمود الفريق يندالا ال يكو  التالرير 

ج ، الغر  الن  ااتكار هجو  ال الك، و اقا  ناجحا  االا يي  الكفاية، ياأليداد "هو أداء ينك الو 
 لمذا الالوضوس ت دى الالمارة ال  الواهي وأوضاس التنوية ل جس ". 

لذا يا  المارة التالرير تحتاج إل  التوايق ل تحك  يك الكراع السم ة والصعاة والقدرة ي       
 ايصال الكرة إل  الالكا  الالناسب ألداء ضراة ساحقة ناجحة.

 الخاتمة : -4
 ضوء نتاب  الدراسة والناه تما يستنت  الااح  االتك: يك
كا  ل  األ ر االيجااك يك تنالية اع  القدراع الحركية  الالاا رتالريناع ال عب  استخدا ا     

تنظي  العالل والسي رة ي   ، و يراد الالجالوية التجرياية اوالالمارية الفنية االكرة ال ابرة لدى 
ويق الالساحاع الالخت فة والتك ي   ل استخدا  تالريناع ال عب الكوناع الوحدة التع يالية ال  خ 

أ  استخدا  األدواع ال  خ لما ي د  إل  ت ور الر اهة والتوايق واالستجااة واألداء الالمار ، و 
التع يالية الحدي ة والالساحاع الالخت فة كا  لما األ ر يك ت وير الر اهة والتوايق واالستجااة 

ستقاال االرسال وااليداد والضرب الساحق لدى   ب الالرح ة ال انية  الالحركية واألداء الالمار   
 االكرة ال ابرة.
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  :المصادر والمراجع
  ،1288احالد ادر؛ أصول الاح  الع الك والناهج :  الكويع، وكالة الال اوياع ) 
  الس ة الالعارد،  وت ايقات  : اإلسكندرية،أالر اهلل الاسا ك؛ هوايد وأسس التدريب الرياضك

1288 ) 
  ال اعة 1الالماراع والخ   الديايية والمجوالية،  حسي  ساما  و ارق حس  رزوهك؛  :

 (9011الك الة ال ياة، 
   ،القاهرة، دار 1  حة حسي  حسا  الدي ؛ الاليكانيكية الحيوية األس النظرية والت ايقية  :

 ( 1227الفكر العراك 
   القاهرة، الن ثة الالعارد، 19يصا  ياد الخالق؛ التدريب الرياضك نظرياع وت ايقاع  :

9005 ) 
 ر الفكر العراك، هاس  حس  حسي ؛ ي   التدريب الرياضك يك األيالار الالخت فة:  يالا ، دا

1228 ) 
 القاهرة، 2،  1الحالد صاحك حساني ؛ القياس والتقوي  يك التراية الادنية والرياضية، ج  :

 ( 1225دار الفكر العراك، 
  ،  الحالد يادل ر د ؛ اسس التدريب الرياضك:  ليايا، ال ركة العاالة ل ن ر والتوزيي واإلي

1276) 
 تدرب كرة القد  :  . األرد  ،   دار الفكر العراك الويق الالول  ؛ االساليب الحدي ة يك ال

  2000)ل  ااية  والنش ، 
 Autoren w.w swesdin w.w konoplew u .A.Ausdauerent  - wicklunq.  

Sportverlaqberlin- to teaching  qu e     1974                                                                                                                                               
 Gentile A .m warding   model of skill acguisition with appticationto  st 

1972 . 
 Larry Kich; Demands and terminology of setting: (volley tech fivb, 

No. 4, 1990). 
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 بعض تمرينات اللعب في مساحات مختلفة 
 (1تمرين)

خالسدددددة يدددددك هدددددذا الالوهدددددد الددددد  ال عدددددب يكدددددو  هنددددداك أراعدددددة اليادددددي  يدددددك كدددددل سددددداحة ويقاا مدددددا 
يدددددددك السددددددداحة الالقاا دددددددة، إذ ياددددددددأ ال عدددددددب اإرسدددددددال الكدددددددرة إلددددددد  الال عدددددددب ال دددددددانك ويقدددددددو   اليادددددددي 

ال يادددددو  ااسدددددتقاال الكدددددرة الددددد  األسدددددفل  ددددد  إيددددددادها إلددددد  أحدددددد ال يادددددي  يدددددك الخددددد  الخ فدددددك 
 قة األالاالية.اوجود حاب  الصد  نابك يك الالن 

 (2تمرين)
   دددددة القاادددددل     دددددة اليادددددي يتضدددددال  هدددددذا الالوهدددددد ال عدددددب يدددددك الالن قدددددة األالااليدددددة يقددددد  ادددددي  

وياددددأ ال عدددب ااإلرسدددال إلددد  الفريدددق ال دددانك ويقدددو  ااسدددتقاال  ددد  إيدددداد الكدددرة  ددد  المجدددو   اليادددي 
 ال  الالن قة الخ فية اوجود حاب  الصد ويستالر تداول ال عب اي  الالجالويتي .

 (3رين)تم
  يددددك كددددل اي  ا ددددكل  ددددولك، إذ يكددددو  هندددداك الياددددهسددددال ي دددد يددددك هددددذا الالوهددددد يقسدددد  الال عددددب 

  يددددك النصدددد األخددددر ياددددأ ال يددددب اإرسدددال الكددددرة إلددد  الال عددددب ال دددانك ويددددت  انصدددد يقاا دددد  ا نددد
اسددددتقاالما الدددد  هاددددل ال يددددب يددددك الخدددد  الخ فددددك الدددد  األسددددفل ويددددت  أيدددددادها الدددد  هاددددل ال يددددب 

 ل مجو  ي   الفريق الخص  اوجود حاب  الصد ويستالر ال عبيك الالن قة األالاالية 
 (4تمرين)

 الفريق الالستقال( الي الياي  ( 2يادأ اإلرسال ال  جمة الفريق الالكتالل ويكو  الفريق ال انك ال  
الالعد ويكالل الفريق     ضرااع ال  الالن قة الخ فية ويند ياور الكرة إل  الفريق الالكتالل يقو  

 والضرب الساحق ال  الالن قة الخ فية.  االدياس واإليداد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


