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تأثير منيج تدريبي لمقوة المميزة بالسرعة في تطوير مستوى االداء لبعض ميارات 
 الكرة الطائرة

 م. م نجاة باقر مشكور
 كمية العموم لمبنات / جامعة بغداد
 الكممات المفتاحية: منيج، تدريبي، القوة، السرعة، الكرة الطائرة

 ممخص البحث
اعداد منيج تدريبي لتطوير القوة المميزة بالسرعة لطالبات المرحمة الثانية ىدؼ البحث مف     

/كمية التربية الرياضية /جامعة بغداد تضمنت منيج تدريبي ييدؼ الى تطوبر القوة المميزة 
بالسرعة  ،كوف الميارات الخاصة بكرة الطائرة يجب اف تؤدى بالقوة المميزة بالسرعة لضماف 

 الباحثة بتطوير ىذة الصفة لحاجة الطالبات لغرض تطوير االداء . التفوؽ ، لذا اىتمت
، وتـ تطبيؽ يانفس وقد شممت عينة البحث عمى مجموعتيف )تجريبية ، ضابطة ( مف المرحمة

المنيج عمى المجموعة التجربية ولمدة ثمانية اسابيع واستمرت المجموعة الضابطة عمى المنيج 
يف الميارية( لمعينتت  القبمية والبعدية ) البدنية و اجراء االختبارا المعد مف قبؿ مدرس المادة ، وتـ

ة لغرض الحصوؿ عمى الضابطة .واستخدمت الباحثة الوسائؿ االحصائية المناسبالتجريبية و 
، اذ دلت عمى وجود فروؽ معنوية لصالح المجموعة التجربية وبعض الفروؽ نتائج التجربة

 .عينة الضابطةالمعنوية البسيطة لبعض ميارات ال
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Effect Of Physical Effort On Some Attack   Skills And Functional Skills In 
Volleyball 

Najat Baqer Mashkour 
Abstract 

   This research aims to the following :- 
1- Acquaintance with the changes occurred in the level of some attack skills 

for Volleyball players, before and after physical effort performance with 
extremely force and speed. 

2- Acquaintance with the changes occurred in the level of some functional 
variations before and after physical effort performance with extremely 
force and speed. 

  The researcher utilized the descriptive methodology in a comparison style, 
because its convenience to the aims of research. 
 Hence, the research sample is consisted of 36 volleyball players from clubs 
(Amanah, Karkosh, Akad, Duhok, Sulaimania and Koya). 
 Their samples were examined with "assignable test", because they were the 
clubs participated in the athletic season (2006-2007). 
 Serving test and passing test on the wall for one minute, as well as sweeping 
hit test and restricted physical load represented by (100 meter-Running) with 
maximum physical effort in the maximum speed were utilized by the 
researcher. 
Also, the necessary analysis were done. Blood samples were taken by 
medical staff from each player, and then transferring these samples by "Blood 
protectors" to the laboratory for analysis process.  
 The most important recommendations of the researcher are as follows:- 
1- There are meaningful differences between Pre-measurement and Post-

measurement for the volleyball players, Positively towards Post-
measurement in both Idh and Cpk. 

2- There are no meaningful differences between Pre-measurement and 
Post-measurement for volleyball players with respect to sgot and sgpt.    
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 المقدمة:-1
لصفات البدنية اغمب مصادر التدريب والدراسات والبحوث تؤكد عمى اف القوة العضمية مف ا   

ذالؾ فأف  فضبًل عف، البدنية االخرى الميمة وذات فعالية وتأثير في تطوير مختمؼ الصفات
، واف زيادة النشاط واالنتاج البشري فاعؿ في تطوير الميارات الحركية القوة ايضآ تؤثر وبشكؿ

الت االنشطة يأتي بسبب تطوير الميارات الحركية والبدنية سواء في مواقع االنتاج او في مجا
الرياضية المختمفة ، فالقوة العضمية ميمة جدآ في تطوير امكانيات الرياضي نحو تحقيؽ افضؿ 

 االنجازات .
وتعد )القوة المميزة بالسرعة ( مف اىـ مكونات القوة والتي تساىـ بشكؿ فعاؿ في تطوير اداء     

بحوث والدراسات التي دلت عمى اف ميارات الكرة الطائرة ، وىذة االىمية تآتي مف خبلؿ تأكيد ال
)القوة المميزة بالسرعة( مف اىـ مكونات القوة في تطوير ميارات الكرة الطائرة اضافة الى خبرة 

 الباحثة كبلعبة ومدربو لسنوات عديدة اضافة الى تدريس ىذة المادة .
مي متقف تحت اذ تساعد القوة العضمية لمذراعيف والرجميف والتي لو تـ تدريبيا بشكؿ عم    

 في تطوير االداء المياري . الً وفعا اً ميم اً ظروؼ عممية  تمعب دور 
واف مادة الكرة الطائرة مف المواد الميمة التي تدرس في كميات التربية الرياضية واحد االلعاب     

رة الرياضية الميمة جدآ في السباقات الدولية واالولمبية ، لذا يتطمب مف مدرسي مادة الكرة الطائ
تطوير الصفات البدنية وخاصة القوة العضمية وبالذات )القوة المميزة بالسرعة( لما ليا مف اىمية 

تطوير ىذة الصفة مف خبلؿ اىتماـ مدرسي المادة بتطوير  فت إ ،في اداء ميارات الكرة الطائرة
ري لمطالبات القابميات البدنية وخاصة ىذا المكوف مف القوة يساىـ في تطوير مستوى االداء الميا

وبالتالي يحقؽ درجة جيدة لمطبلب والحصوؿ عمى التفوؽ مف خبلؿ االداء الجيد لمميارات 
ىمية البحث مف خبلؿ تطوير القوة أريسي لممرحمة الثانية وىنا تكمف المقررة ضمف المنيج التد

 .اليةالمميزة بالسرعة والذي يساىـ في تطوير االداء الخاص بالميارات وتحقيؽ درجة نجاح ع
، ومف خبلؿ ربية الرياضيةاف فعاليات الكرة الطائرة مف الفعاليات الميمة في كميات الت    

في مستوى االداء المياري لمطالبات عند تنفيذ  اً اف ىناؾ ضعفوجدت تدريس الباحثة ليذة المادة 
الرجميف ، و  ي تتطمب قوة عالية في الذراعيفالميارات المقررة ضمف منيج المرحمة الثانية ، والت

ومف خبلؿ استطبلع اراء المختصيف وخبرة الباحثة في مجاؿ التدريس والتدريب اتضح  اف 
عنصر القوة العضمية ومكوف القوة المميزة بالسرعة بشكؿ خاص لطالبات المرحمة الثانية والتي لـ 

تضح مف يتـ التأكد في تدريبيا بشكؿ فاعؿ مف قبؿ مدرسي المادة خبلاؿ الوحدات الدراسيو ا
خبلؿ المبلحظة والخبرة واالراء السابقة لممختصيف اف ىذا المكوف لـ يأخذ النسبة الكافية في 
عممية اعداد الطالبات بالشكؿ الذي يسيـ في تحسيف مستوى اداء الطبلب عند تنفيذ الميارات 
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ميزة المطموبة ضمف المنيج المقرر . لذا سعت الباحثة لوضع منيج تدريبي لتطوير القوة الم
 بالسرعة لدى طالبات المرحمة الثانية لفرض تطوير مستوى االداء لبعض ميارات  

 :اجراءات البحث -2
  :منيج البحث 2-1

 استخدمت الباحثة المنيج التجريبي لمبلئمتو منيج البحث. 
   :مجتمع وعينة البحث 2-2

ة جامعة بغداد لمعاـ الدراسي حدد مجتمع البحث بطالبات المرحمة الثانية كمية التربية الرياضي    
( 24( طالبة واختارت الباحثة عينة بالطريقة العشوائية المنتظمة )106والبالغ عددىـ ) 2008

مجموعتيف ) تجريبية  عمى( وقد قسمت بطريقة عشوائية 22.64طالبة اذ بمغت نسبتيا ) 
ضح في الجدوؿ رقـ وضابطة (  ثـ قامت الباحثة باجراء التكافؤ بيف المجموعتيف وكما ىو مو 

( والذي يبيف عدـ وجود فروؽ معنوية بيف العينة التجريبية والضابطة في المتغيرات التي 1)
 تناولتيا الباحثة .

( يبين االوساط الحسابية و االنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحتسبة و الجدولية 1جدول )
 لالختبارات البدنية والميارية لتكافؤ عينة البحث

 لجات  االحصائيةالمعا
 

 المتغيرات

ت  التجريبية             الضابطة
 المحسوبة

ت 
 النتيجة جدولية

 ع س ع س

االستناد االمامي ومد 
 0.27 1.46 7.16 1.04 7 ثا 30الذراعين 

2.07 

 عشوائي

جموس ورقود لعضالت 
 1.10 10.32 0.96 9.53 ثا 30البطن 

 
1.86 
 

 عشوائي

 عشوائي 0.84 0.68 12.95 1.11 13.27 ميارات االستقبال

 عشوائي 1.58 0.19 4.12 0.24 3.97 ميارات االعداد

 22درجة الحرية  0.05مستوى الداللة 
 ادوات البحث : 2-3
المصادر العربية واالجنبية،  ساعات توقيت، جياز )ممتجـ ( لتدريب القوة المميزة بالسرعة،     

 كرات طائرة،ساعات توقيت،صافرة 
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 :اجراءات البحث الميدانية2-4
 :االختبارات المستخدمة 2-4-1

 :اوال:  االختبارات البدنية
 (125: 1988ثا :  )حسف، منصور: 15مف وضع االستناد االمامي  ىاومدثني الذراعيف  -1

 )*( اليدؼ مف االختبار : قياس القوة المميزة بالسرعة لعضبلات الذراعيف والكتفيف 
مي عمى االرض يقوـ الطالب بثني الذراعيف اوضع االستناد االم االختبار : مف)*( شرح 

 ؿ الوقت .وتحسب عدد المحاوالت الصحيحة خبلثا( 15بلؿ )خ ىاومد
 ثانية(15)*(التسجيؿ: عدد المرات في )

 (99: 1989ثا( ) عبد الستار:  15الجموس والرقود لعضبلت البطف )  -2
 رعة لمعضبلت البطف )*( ىدؼ االختبار : قياس القوة المميزة بالس

ميف مف ؼ الرأس مع تثبيت القدممف وضع الرقود مع تشابؾ اليديف خ)*( شرح االختبار : 
بلمسة بمبرفع الجذع والضغط عمى الركبتيف ، يقـو الطالب قبؿ الزميؿ وثني الركبتيف

 ثا(15الكوعيف ليما . تسجؿ عدد المرات خبلؿ )
 ( ثانية 15)*(التسجيؿ: عدد المرات في )

  :ثانيا : االختبارات الميارية
تـ اخذ بعض ميارات كرة الطائرة والتي ىي مف الميارات المنيجيو ضمف درس مادة الكرة    

 جامعة بغداد –الطائرة في كمية التربية الرياضية 
 (35: 1988اختبار ميارة االستقباؿ ) الكاتب: -1

 ؿ الغرض مف االختبار :  قياس ميارة االعب في استقباؿ االرسا
مواصفات االداء  :   يقؼ المختبر داخؿ الدائرة ) أ (  وىو مواجو لمشبكة وعمى المدرب 

( 1ارساؿ الكرة الية وىو في ىذا المكاف ليقـو باستقباليا عمى اف يوجييا الى داخؿ المنطقة )
( وكذلؾ مع  الكرات 2وىكذا االمر في الكرات الخمس التالية بحيث يوجو الى المنطقة )

 ( يكرر نفس العمؿ بنفس العدد في الدائرة ) ب (3ة بحيث يوجة الى المنطقة )الثالث
التسجيؿ  :  تسجؿ لممختبر جميع النقاط التي يحصؿ عمييا مف المحاوالت الثبلثيف 

 ( محولة في كؿ دائرة 15الممنوحة )
2-   :  (189: 2004اختبار ميارة االعداد )سمـو

بر في ميارة )االعداد( التمرير مف االعمى الغرض مف االختبار  : قياس مقدرة المخت
 باالصابع
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(سـ خط التمرير  180مواصفات االداء  : يقؼ المختبر خمؼ الخط الذي يبعد عف الحائط )
عمى اف يمسؾ الكرة باليديف اماـ الوجة ثـ يقوـ بالتمرير باتجاة الحائط  واعمى الحائط  

ة مرة اخرى خمؼ خط التمرير لمتابعة واعمى الخط المرسوـ عمى اف ترتد الكرة لتصؿ الي
 ( ثا .  30التمرير مف اعمى باصأبع اليديف ويستمر المختبر في اداء  ىذا العمؿ لمدة )
 ( ثانية.30التسجيؿ : تسجيؿ عدد المحاوالت الناجحة مف االعداد عمى الحائط خبلؿ )

 التجربة االستطالعية:  2-5
( طبلب المرحمة الثانية وتـ استبعادىـ 5مكونة مف )تـ اجراء التجربة االستطبلعيو عمى عينو 

وكاف الغرض مف التجربة  7/2/2008مف التجربة الرئيسية وذالؾ يوـ الخميس المصادؼ 
 االستطبلعية تحقيؽ : 

 المناسبة الجراء االختبارات  ةالطريقتعرؼ  -1
 مف سبلمة وصبلحية االجيزة المستخدمة  التأكد -2
ؿ التي قد تواجة البحث وفريؽ العمؿ عند اجراء تعرؼ طبيعة الصعوبات والمشاك -3

 االختبارات 
 تعرؼ امكانية فريؽ العمؿ المساعد  -4

 :االختبارات القبمية2-6
تـ اجراء الختبارات القبمية عمى عينة البحث في يومي االثنيف والثبلثاء المصادؼ                
راء االختبارات البدنية )القوة ( ظيرآ ففي اليوـ االوؿ تـ اج 12الساعة )  11-12/2/2008

المميزة بالسرعة لمذراعيف والرجميف( وفي اليوـ الثاني تـ اجراء االختبارات الميارية )االستقباؿ 
 واالعداد(

 المنيج التدريببي المقترح : 2-7
 : أتينيج التدريبي المقترح ندرج ما يتوجيآ لمحتويات الم

طوبر صفة القوؽ الممميزة بالسرعة مف قبؿ الباحثة تـ اعداد المنيج التدريبي المقترح لت    
وبصورة مقتتة مف ناخية تدريب التماريف والشدد لخذ التماريف وفترات الراحة البينية بيف التكرارات 

 والمجاميع . 
( اسابيع ولثبلث وحدات 8( وحدة تدريبية ولمدة )24حدات التدريبية وعددىا )و تـ توزيع ال    

ياـ ) االحد ، الثبلثاء ، الخميس ( مراعيآ بذلؾ المرحمة الدراسية ، اذ اضافت تدريبية اسبوعيآ ا
ة تعطى محاضرتيف في االسبوع وحدثة لمطبلب خبلؿ االسبوع كوف الالباحثة وحدة تدريبية ثال

 باالتفاؽ مع الطبلب ورغبتيـ بالتدريب وكذالؾ فريؽ العمؿ المساعد .
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ى في نياية الدرس اي بعد االنتياء اي بعد االنتياء مف )*( جميع الوحدات التدريبية كانت تعط
اعطاء الميارات لمفئتيف الضابطة والتجريبية مف قبؿ مدرس المادة ويتـ تدريب المجموعة 

  .التجريبية عمى المنيج المعد مف قبؿ الباحث
برة خوالمختصيف اضافة ل (2)( دقيقة بعد اخذ رأي الخبراء 20)*(وقت الوحدة التدريبية ىو )

 الباحثة في مجاؿ التدريب والتدريس وبتماريف متنوعة لمقوة المميزة بالسرعة . 
)*( استخداـ الباحثة طريقة التدريب الفتري المنخفض الشدة والمرتفع الشدة لتطبيؽ المنيج 

 التدريبي 
اف ( اي وحدتاف تدريبيت1:2الشدد وكاف التدرج عمى مدى االسبوع بنسبة ))*( لقد راعت الباحثة 

 اي بشدد تصاعدية وانخفاض في الشدد لموحدة التدريبية الثالثة .    
 االختبارات البعدية:2-8

( ظيرآ يومي الثبلثاء واالربعاء 12تـ اجراء االختبارات البعدية البدنية والميارات في الساعة )
باحثة وبنفس اآللية التي نفذت بيا االختبارات القبمية وقد سعت ال 16/4/2008-15المصادؼ

 الى توفير نفس الظروؼ المكانية والزمانية في االختبارات القبمية .
 الوسائل االحصائية :2-9

 استخدمت الباحثة الوسائؿ االحصائية التالية 
لمعينات   Tلمعينات المتناظرة ،اختبار    Tالوسط الحسابي، االنحراؼ المعياري ،اختبار  

 غيرالمتناظرة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 الخبراء: 

 جامعة بغداد  -كلية التربية الرياضية   -محمد عبد الحسن  علم التدريب  ا.د   -1

 جامعة بغداد  -كلية التربية الرياضية   -ا.م.د  طارق حسن    كرة طائرة / تدريب  -.

 جامعة بغداد  -كلية التربية الرياضية   -م . د وسن جاسم  كرة طائرة / تدريب  -3
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 ختبارات ومناقشتيا وتحميميا :عرض نتائج اال-3
تـ عرض االختبارات البدنية والميارية لعينة البحث وتحميميا ومناقشتيا في كؿ مف     

تـ  اذاالختبارات القبمية والبعدية وتقييـ االداء بواسطة الخبراء في االختبارييف القبمي والبعدي 
 ية لعينة البحث ومقارنتيا مع قيمة ( لمعرفة الفروؽ في االوساط الحساب  Tاستخداـ اختبار  )

(T  المحتسبة والدرجة الجدولية ).  
 :عرض نتائج االختبارات البدنية القبمية والبعدية لعينة البحث وتحميميا ومناقشتيا3-1

( المحتسبة والجدولية  T( يبيين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )  2جدول ) 
 ابطةضة لممجموعتين التجريبية و اللالختبارات القبمية والبعدي

 االختبارات
 ( Tقيمو  )  البعدي القبمي

 النتيجة
 جدولية محتسبة ع -س ع -س

 تجريبية
 3.08 2.13 16.69 1.04 7 ثانية 15استناد امامي 

2.20 

 معنوي

 معنوي 2.93 2.01 15.08 0.96 9.53 ثانية 15عضالت الجذع 

 ضابطة
 معنوي 2.87 1.27 11.27 1.46 7.16 ثانية 15استناد امامي 

 معنوي 3063 1.18 13.01 1.10 10.32 ثانية 15عضالت الجذع 

               ثا ( واختبار 30( نتائج اختبار ) االسناد االمامي ثني ومد الذراعيف 2يبيف الجدوؿ )    
باريف القبمي تثا ( لممجموعتيف التجريبيو والظابطو في االخ 30) الجموس مف وضع الرقود 

ة التجريبية في كانت نتئج االختبار القبمي لممجموعة التجريبية لممجموع اذ. والبعدي لممجموعتيف
( عمى 0.96،   04( واالنحراؼ المعياري كاف  )  9، 35،  7الحسابي  )  وسطاالختباريف . ال

فقد بمغت اكبر مف  ( وعمى التوالي3.08,2.93( المحتسبة والتي )   Tالتولي وباستخراج قيمة )
( ممايدؿ 0.005( ومستوى داللة )11( عند درجة حرية ) 2.20الجدولية البالغة )   (  Tقيمة )

صالح االختبار البعدي .اما الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لعمى وجود فرؽ معنوي و 
،  10.32) لممجموعة الضابطة لنفس االختبارات في لبلختبار القبمي فقد كاف الوسط الحسابي

ختبار البعدي ولنفس المجموعة فقد اصبح الاما ا  (1.10( )1.46( وبانحراؼ معياري  )7.16
  ( وبستخراج قيمة1.18،  1.27( وبانحراؼ معياري )  13.01، 11.66الوسط الحسابي   ) 

 (T  )( ( فقد كانت اكبر مف قيمة ) 3.63،  2.87المحتسبة والتي بمغت ( T الجدولية البالغة
 ( . 0.05( ومستوى داللة )11( تحت درجة حرية )2.20)
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 عرض االختبارات البدنية البعدية لعينة البحث وتحميميا ومناقشتيا : 3-2
( االزساط الخسابية لبلختبارات البدنية البعدية لممجموعة الضابطة 3يتضح لنا في جدوؿ )     
خيف كانت نتأج االختبارات  ( في 1.18،  1.27( وبانحراؼ معياري )  13.01،  11.66) 

،  2.13( وبانحرؼ معياري )  15.08،  6.69نفسيا لممجموعة التجريبية الوسط الحسابي ) 
(  عمى التوالي 2.54،  3.91البالغة )  (T ) ( عمى التوالي . وباستخراج قيمة  2.01

البدنية  ( اتضح ىناؾ فرؽ معنوي لبلختبارت2.07الجدولية البالغة )  T )ومقارنتيا مع )
 ولصالح المجموعة التجريبية . 

المحتسبة والجدولية (   T( يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )3جدول )
 لالختبارات البدنية البعدية لممجموعتين الضابطة والتجريبية .

 االختبارات
 

 T )     قيمة ) التجريبية الضابطة

 جدولية محتسبة ع -س ع -س
 3.91 2.13 16.69 1.27 11.66 ثا 15ستناد االمامي اال

2.07 
 2.54 2.01 15.08 1.18 13.01 ثا 15عضالت الجذع 

 
 :مناقشة نتائج االختبارات البدنية 3-3

اتضح لنا مف خبلؿ نتائج االختبارات البدنية ىناؾ فروؽ معنوية لممجموعة الضابطة وىذة      
ي والبعدي وتعزو الباحثة ذالؾ الى المنيج التدريبي الذي حقؽ الفروؽ بسيطة بيف اىختباريف القبم

 نسبة مف التطور وىذة النسبة محدودة . 
اما المجموعة التجريبية فقد اظيرت نتائج االختبارات البدنية تطورآ ممحوظآ بيف االختباريف     

المعد مف قبؿ الباحثة القبمي والبعدي وتعزو الباحثة شبب ذالؾ الى االثر الفعاؿ لممنيج التدريبي 
لما يحتوية مف تمرينات ساىمت في تطوير القوة المميزة نالسرعة وىذا ما حقؽ الفرضيتيف االولى 
والثانية لمبحث ، اذ اف المنيج ساىـ بقدر كبير في تطوير القوة المميوة بالسرعة والتي ىي مف 

 اً كبير  اً عدد االعداد  " اذ افاىـ الصفات البدنية التي تظير بوضوح في اداء االرساؿ وميارات 
القوة والسرعة بشكؿ  فراعبات تعتمد عمى ىذة الصفة وىذا سيتطمب تو لبلمف الميارات تؤدييا ا

فكمما طورت ىذة الصفة البدنية لدى الطالبات بصورة كبيرة ، (212: 1998متزامف" ) الشوؾ:
 يسر . ادى ذالؾ الى سيولة اداء الكثير مف االرساالت واالعداد بدقة و 

اف التطور الممحوظ في القوة المميزة بالسرعة لمذراعيف والبطف اضاؼ وحسف درجات     
الطالبات في مادة الكرة الطائرة اذ اف تطور ىذة الصفة ساىـ في تطوير مستوى االداء المياري 
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اف التطور في قوة االطراؼ والبطف يؤدي الى تطور قوة  اذلمطالبات ضمف العينة التجريبية 
 (135: 1988ورشاقة االداء المياري لمرياضييف .)حسف،جميؿ:

 :عرض نتائج االختبارات الميارية لعينة البحث وتحميميا ومناقشتيا 3-4
( المحتسبة والجدولية   T( يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية قيمة )4جدول )

 يبية و الضابطة .لالختبارات الميارية القبمية والبعدية لممجموعتين التجر 

 الميارات المجموعة
 ( T )قيمة  االختبارالبعدي االختبار القبمي

 النتيجة
 جدولية محتسبة ع -س ع -س

 
 الجموعة التجريبية

 3.22 1.43 17.30 1.11 13.27 ميارة االستقبال

2.20 

 معنوي

 معنوي 2085 0.58 7.56 0.24 3.97 ميارة االعداد

 المجموعة الضابطة
 معنوي 2.79 2.05 13.1 0.68 12.95 رة االستقبالميا

 معنوي 2.73 1.55 5.11 0.19 4.12 ميارة االعداد

 (0.05( ومستوى داللة )11)*( عند درجة حرية )
( نتائج االختبارات الميارية لممجموعتيف التجريبية والضابطة في 4يبيف الجدوؿ رقـ )      

وسط الحسابي لبلختبارات ) ميارة االستقباؿ وميارة االعداد ( كاف ال اذاالختبار القبمي والبعدي 
عياري ( عمى التوالي وبانحراؼ م 3.97، 13.27لممجموعة التجريبية لبلختبار القبمي ) 

( ، 17.30، وفي االختبار البعدي كاف الوسط الحسابي )( عمى التوالي0.24( )1.11)
( عمى التوالي وباستخراج 0.58( ، ) 1.43(  عمى التوالي وبانحراؼ معياري مقدارة )7.56)

( عمى التوالي اتضح انيا اكبر مف 2.85( ، )3.22والبالغة في االختباريف ) ( T )قيمة 
( .اما المجموعة الضابطة فقد كاف الوسط الحسابي في االختبار القبمي 2.20الجدولية البالغة )
( عمى التوالي 0.19( ، )0.68رة )( وبانحراؼ معياري مقدا4.12( ، )12.95في االختباريف )

           ( ،  13.1ختباريف ) بلالبعدي فقد وصؿ الوسط الحسابي ل في االختباريف . اما في الدالختبار
والبالغة  (  T( عمى التوالي . وباستخراج قيمة  )1.55( ، )2.05وبانحراؼ معياري ) (5.11) 
( ، وىذا يعني ىناؾ فرؽ  2.20البالغة )  ( تبيف انيا اكبر مف الجدولية 2.73( )  2.79) 

 معنوي لبلختباريف ولكنة اقؿ معنوية مف المجموعة التجريبية . 
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  :عرض وتحميل نتائج االختبارات الميارية البعدية3-5
( نتائج االختبارات الميارية البعدية لعينة البحث فقد كاف الوسط الحسابي 5يبيف لنا الجدوؿ )    

 17.30ري لبلختبار البعدي الختبار ) ميارة االستقباؿ ( لممجموعة التجريبية ) واالنحراؼ المعيا
( وباستخراج قيمة  2.5، 13.1( ونتائج المجموعة الضابطة لنفس االختبار كانت )  1.42، 
(T  )  ( وكانت نتائج  2.07( اتضح انيا اكبر مف الجدولية البالغة  )  3.22والبالغة )

( في حيف كانت 0.58، 7.56ختبار ميارة االعداد لبلختبار البعدي ) المجموعة التجريبية ال
( اتضح  2.96( والتي بمغت )  T وباستخراج )(  1.55( ) 5.11نتائج المجموعة الضابطة ) 

( وىذا يدؿ عمى فرؽ معنوي لصالح المجوعة التجريبية في  2.07انيا اكبرمف الجدولية البالغة ) 
 االختباريف  . 

( المحتسبة والجدولية  T( يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )  5جدول ) 
 لممجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبارات الميارية البعدية

 االختبارات
 الميارية

(T( المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية قيمررررررررة   
 النتيجة

 الجدولية المحتسبة ع س ع س

 3.22 2.05 13.1 1.43 7.30 الستقبالميارة ا
2.69 

 معنوي
 

 معنوي 2.96 1.55 5.11 0.58 7.56 ميارة االعداد

 (0.05( ومستوى داللة)22)*( عند درجة حرية )
 مناقشة االختبارات الميارية: 3-6

اظيرت نتائج االختبارات الميارية لعينو البحث عف وجود فروؽ ذات داللة احصائية     
 اذ اظيرت النتائج عف وجود فروؽ معنوية لبلختبارات الميارية . لمميارات 

وتعزو الباحثة سبب ذلؾ الى اف التدريب يسميـ بنسب معينو مف التطور لذلؾ كاف المنيج     
التقميدي قد ساىـ في تطوير مستوى االداء نوعآ ما لمميارات قيد البحث واف ىذا التطور كاف 

 ر الذي حصؿ لممجموعة التجريبية .بنسبة قميمة مقارنة مع التطو 
( تدؿ عمى 5لقد كانت نتائج االختبار البعدي لممجموعة التجريبية كما موضح في الجدوؿ )    

تطور ذات داللة معنوية عالية وتعزو الباحثة ذلؾ الى فعالية المنيج المعد مف قبمة اتطوير صفة 
وة المستخدمة بفعالية في ميارات الكرة القوة المميزة بالسرعة والتي ىي احدى اىـ مكونات الق

الطائرة اذ اف التوزيع  لمكونات التدريب في تطوير ىذة الصفة ساىـ في تنمية الصفات البدنية 
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وترقية الميارات الحركية "  ويجب النظر في عمميات التدريب عمى تنمية الصفات البدنية وترقية 
 (99: 1989" )عبد الستار: الميارات الحركيةعمى انيما جزءاف لعممية واحدة

يا ما لـ تمتمؾ امكانية بدنية عالية ئئرة التتمكف الطالبة مف ادااف معظـ ميارات الكرة الطا   
 يةبلتي اليمتمكف قوة عضملبلعبات الوخاصة عنصر القوة كما اكد ذلؾ )يحيى اسماعيؿ(  "اف ا

ب ميارات حركية جديدة كتساجيدة ومستوى عالي مف الياقة البدنية سوؼ لف يكوف بمقدورىف ا
مف الميارات  وسوؼ يعانييف مف االسموب الفني غير الصحيح في اداء عدد كبير اً اكثر تعقيد

 (53: 1999االساسية المعقدة لمكرة الطائرة " ) اسماعيؿ: 
 الخاتمة: -4

مف خبلؿ نتائج البحث توصمت الباحثة اف القوة المميزة بالسرعة قد ساىمت مف خبلؿ      
ريب مف قبؿ مدرس دلمنيج التدريبي في تطوير الميارة الحركية لممجموعة التجريبية، وساىـ التا

المادة لعنصر القوة في تطور نسبي لمميارات الحركية لممجموعة الضابطة،  وساىـ المنيج 
التدريبي مف خبلؿ تطوير صفة القوة بشكؿ فاعؿ في تطوير درجات الطالبات النيائية في مادة 

الطائرة ، وقد اكد البحث عمى اىمية ما يتـ تأكيدة مف قبؿ الباحثيف والمدرسيف . بأف  الكرة
 عنصر القوة مف الصفات الميمة في رياضة الكرة الطائرة . 

لذلؾ ضرورة االىتماـ بتدريب القوة المميزة بالسرعة مف خبلؿ تطوير عضبلت الذراعيف والكتفيف 
اـ اساليب تدريبية سيمة وسريعة في تطوير القوة وععضبلت البطف،  والتأكيد عمى استخد

 اختبارات مستمرة لمقوة العضمية لتعرؼ  العضمية لمطبلب تتناسب مقابميتيـ البدنية، واجراء
القابمية البدنية لمطبلب، والتأكيد عمى االداء الفني الجيد لمميارات الحركية خبلؿ االمتحانات كي 

بدنية في الكرة الطائرة، وضرورة اىتماـ مدرس الكرة الطائرة ييتـ الطبلب في تطوير قابمياتيـ ال
 بتدريب عناصر المياقة البدنية وخاصة عنصر القوة خبلؿ درس الكرة الطائرة . 
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