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ملخص البحث

تطرق الباحث في الباب االول على دقة األداء المهاري ،والذيي للعذب دوراب بذار اب
فذي تحقيذق أف ذل النتذائن ،مذ سذالل كسذب النقذاط والبذو بالمبارلذات ،ممذا سذتل م
سذذتخدام مسذذاهمة بعذذض القذذدرات الحركيذذة فذذي دقذذة أداء االرسذذال السذذاحق ل ذذر
عطاء مؤشر واضح ودقيق للمدربي والمختصي
عذ تحدلذد مشذكلة البحذث فذي وجذود ضذع

فذي ماذال الكذرة الطذائرة ،ف ذالب

فذي دقذة أداء االرسذال السذاحق كنتياذذة

لعدم هتمام اغلب المدربي بالكمية التي تسهم فيها القدرات الحركيذة فذي دقذة األداء
المهاري لالعبي الكرة الطائرة ،وكان اهم أهداف البحث:
 التعرف لى مساهمة بعض القذدرات الحركيذة فذي دقذة أداء االرسذال السذاحقلالعبي المنتخب الوطني العراقي (للرجال) بالكرة الطائرة
واشذتمل البذاب الاذذا ي علذى مبذاهيم القذذدرات الحركيذة وأهميتهذا فذذي ماذال الكذذرة
الطائرة ،ف الب ع مبهوم مهارة االرسال الساحق ،ضافة الى الدراسات المشذابهة.
اما الباب الاالث فت م

المذنهن الوفذبي بلسذلوب الدراسذات األرتباطيذة لمالئمتهذا

طبيعذذذة مشذذذكلة البحذذذث ف ذذذال عذذذ التاربذذذة االسذذذتطالعية ،والتاربذذذة الرئيسذذذية،
والمعالاذذات اصحصذذائية المالئمذذة للبحذذث وكا ذذح عينذذة البحذذث مذ المنتخذذب الذذوطني
العراقي للكرة الطائرة .اما البذاب الرابذ اظهذرت النتذائن هنذاع ضذع

فذي ارتباطذات

المهذذارة بالقذذدرات الحركيذذة لذذد عينذذة البحذذث واسذذتخرجح عذذ طرلذذق األوسذذاط
الحسذذذابية ،واص حرافذذذات المعيارلذذذة ،واصرتباطذذذات و سذذذبة المسذذذاهمة ،فذذذي البذذذاب
الخامس استنتن الباحث ،هناع ضع

واضذح فذي دقذة أداء مهذارة اصرسذال السذاحق

وذلذذم م ذ سذذالل مسذذتو النتذذائن التذذي حصذذلح عليهذذا عينذذة البحذذث فذذي االستبذذارات
المهارلة .وفي سبة مسذاهمة دقذة أداء مهذارة اصرسذال السذاحق بالقذدرات الحركيذة
قيد البحث ،واوفى الباحث بالتلكيد واالهتمام بتدرلب مهارة االرسال الساحق ودقذة
أدائها لالعبي الكرة الطائرة وعلى استالف مستولاتهم وفئاتهم لما لها م أهمية في
كسب قاط المبذاراة ،وضذرورة التلكيذد واالهتمذام بتذدرلب القذدرات الحركيذة لالعبذي
الكرة الطائرة وعلى اسذتالف مسذتولاتهم وفئذاتهم لمذا لهذا مذ دور فعذال ومذؤ ر فذي
دقة أداء المهارة أ ناء التدرلب أو المنافسة.
Abstract

The contribution of some motor skills in the accuracy of the
transmission performance of the overwhelming volleyball
players

Turning a researcher at the first door on the forefront of
research and its importance as addressed the accuracy of
performance skills, which plays a prominent role in achieving
the best results, by earning points and winning games, as a
result of the evolution of the game great in terms of technical

and tactical increased requirements and motor skills, which
necessitated the use of the best and most scientific to identify
the contribution of some motor skills in the accuracy of the
transmission performance crushing trainers and specialists in
the field of volleyball, and benefit from the results of scientific
research to develop a training curriculum in order to
contribute to the progress of the game and advancement, as
well as identifying the research problem, which manifested
itself in a weakness in the accuracy transmission performance
as a result of the overwhelming lack of interest in most of the
coaches that contribute to the quantity of motor skills in the
accuracy of the performance skills of volleyball players, - To
identify the contribution of some motor skills in the accuracy
of the transmission performance And included the second
door on the concepts of motor skills and their importance in

the field of volleyball, as well as the concept of skill
transmission overwhelming, in addition to similar studies. In
Part III the researcher used the descriptive method in a
manner to suitability studies relational nature of the research
problem as well as the exploratory experience, and experience
the major processors and appropriate statistical research and
the research sample of the Iraqi national team for volleyball.
Part IV results showed there is weakness in the links to the
skill capacity motor with the sample and extracted by circles
Tawfiq specimen multiple linear regression, and estimates of
reducing fixed goal. In Part V concludes the researcher, there
is a clear weakness in the accuracy of performance skill
transmission sweeping through the level of results obtained by
consideration, and recommended that the researcher is
definitely an interest in performance of the volleyball players

and on different levels and categories because of their
importance in gaining points, and the need for emphasis and
attention to the training of motor skills of volleyball players
and their different levels and categorie.s

 -2التعرل

بالبحث:

 2-2مقدمة البحث وأهميته:
ان ارتبذذذاس مسذذذتو األداء المهذذذاري لالعبذذذي وتطذذذور االسذذذاليب الخططيذذذة
والبنية وتنوس المهذارات أضذاف عبئذا كبيذرا علذى الالعبذي  ،ذ لتطلذب مذنهم قذدرات
سافة كسرعة االستاابة المركبة والرشاقة والتوافذق الحركذي ،ف ذال عذ التذوا ن
الدلناميكي والمرو ة ،ليا فذان تنميذة هذيل القذدرات لعكذس بكذل تلكيذد مسذتو التقذدم
الذذيي لمك ذ ان لحصذذل لالعبذذي للوفذذول بهذذم لذذى مسذذتو االداء المهذذاري الايذذد
واال اذذذا العذذذالي ،ومالمذذذا تقتذذذرن القذذذدرات الحركيذذذة بدقذذذة أداء المهذذذارات البنيذذذة
االساسية فهي تقترن ال ا بالمهارات الحركية المرتبطة معها كاالرتقاء والسذقوط،
ليا فان القدرات الحركية هي الركي ة والقاعذدة االساسذية التقذان المهذارات الحركيذة
وهي حد متطلبات األداء الايذد فذي الكذرة الطذائرة ،كمذا ان القذدرات الحركيذة تقذ
فسذذذيولوجيا تحذذذح سذذذيطرة الاهذذذا العصذذذبي المركذذذ ي المسذذذيطر علذذذى المسذذذارات
الحركية لألداء او التصرف الحركي مما لعني ان هيل القدرات تتحكم بنوعية وجودة
األداء المهاري والمستو البني لالعبذي  ،وبالتذالي فا ذه ال لمكذ تحقيذق أي تياذة
متقدمذذة فذذي المسذذابقات او المنافسذذات مذذالم ترتقذذي القذذدرات الحركيذذة لذذى المسذذتو
الرفي اليي تتطلبه لعبة الكرة الطائرة.

ولشذذير (سذذينار) لذذى أن ا القذذدرات الحركيذذة مهمذذة جذذداب أل هذذا تسذذهم فذذي
تطولر المتطلبات المهارلة والحركية لن س متطلبات األداء ا (.)1
م سالل ما تقدم فإن أهمية البحث تكم في التعرف على سبة مساهمة أهم
القدرات الحركيذة فذي دقذة أداء االرسذال السذاحق لالعبذي المنتخذب الذوطني العراقذي
(للرجذذال) ل ذذر

عطذذاء مؤشذذرة علمذذي واضذذح ودقيذذق للمذذدربي لمسذذتواها عنذذد

الالعبي  ،لكذي تسذهم هذيل النسذب فذي وضذ المنذاهن التدرلبيذة واسذتخدام الطرائذق
التدرلبية المتطورة ا ناء الوحدات التدرلبية للبرق ال ها ستسذهم حتمذا فذي الوفذول
لى األداء المهاري العالي.

 1-2مشكلة البحث:
م ذ سذذالل مالح ذذة الباحذذث واطالعذذه علذذى الكايذذر م ذ المصذذادر وتذذدرلبات
ومستولات المدارس ومنتخبات التربيات في المحاف ات كو ذه مدرسذا لمذادة التربيذة
الرلاضذذذية للمرحلذذذة االعدادلذذذة ،ومتابعنذذذه لأل دلذذذة العراقيذذذة المتقدمذذذة والمنتخبذذذات
الوطنية للعبة وتدرلباتها وعلى بعذض المصذادر والبحذوث والدراسذات العلميذة وجذد
ان هناع ضعبا ب في دقة أداء االرسال الساحق التي تكم اهميتها في حسم الكاير مذ
تائن المنافسات العالمية ،ولعدم االهتمام الكذافي مذ قبذل اغلذب المذدربي المحليذي
للنسبة التي تسذهم بهذا القذدرات الحركيذة فذي دقذة أداء هذيل المهذارة ،بذر ت مشذكلة
البحث فذي تحدلذد سذبة مسذاهمة القذدرات الحركيذة فذي دقذة أداء االرسذال السذاحق،
ومعرفة قاط القوة وال ع

عنذد العبذي المنتخذب الذوطني العراقذي والوقذوف علذى

المستو الحقيقي لهم ألعداد وبناء المناهن التدرلبية على أساس علمذي للمسذاهمة
والمساعدة في تطولر لعبة الكرة الطائرة بالشكل الصحيح.
 4-2أهداف البحث:
(1) Singer, N, Robert; Motor learning and human performance. 3rd: (Macmillan, publishing co. Ince.,
New York, 1990), P.221.

 .2التعرف لى أهم القدرات الحركيذة ومهذارة االرسذال السذاحق التذي لتمتذ بهذا
العبي المنتخب الوطني العراقي (للرجال) بالكرة الطائرة.
 .1التعذذرف لذذى العالقذذة بذذي أهذذم القذذدرات الحركيذذة ومهذذارة االرسذذال السذذاحق
لالعبي المنتخب الوطني العراقي (للرجال) بالكرة الطائرة.
 .4التعرف علذى مسذاهمة أهذم القذدرات الحركيذة الخافذة فذي دقذة أداء االرسذال
الساحق لالعبي المنتخب الوطني العرقي (للرجال) بالكرة الطائرة.
 3-2مااالت البحث:
 2-3-2الماذذال البشذذري :العبذذو المنتخذذب الذذوطني العراقذذي بذذالكرة الطذذائرة للرجذذال
للعام 1121.-1122
 1-3-2الماال المكا ي :قاعة كلية التربية الرلاضية /جامعة ب داد
 4-3-2الماال ال ما ي :للبترة م  1122/6/3لى 1122./8/6
 -1الدراسات الن رلة والدراسات المشابهة:
 2-1الدراسات الن رلة:
 2-2-1اهمية القدرات الحركية الخافة بلعبة الكرة الطائرة:
 2-2-2-1أهمية الرشاقة في الكرة الطائرة:
ان الكرة الطذائرة مذ األلعذاب التذي تتطلذب تذوافر قذدر كبيذر مذ الرشذاقة ،ذ
لذذر الباحذذث ان هذذيل القذذدرة م ذ القذذدرات األساسذذية لالعبذذي الكذذرة الطذذائرة
للت ييذذر المسذذتمر لمواقذ

ذذرا

اللعذذب المختلبذذة ،والسذذرعة فذذي ت ييذذر االتاذذال ،م ذ كاذذرة

الحركذذات المباجئذذة والمعقذذدة والتذذي ت هذذر بصذذورة غيذذر متوقعذذة أمذذام الالعبذذي ،
ولعذرف كذل مذ (محمذد حسذني  ،وحمذدي عبذد المذنعم) الرشذاقة علذى ا هذا االقذذدرة
المتبادلذذذة للذذذربر والتركيذذذ بذذذي الحركذذذات المكتسذذذبة والمهذذذارات المرتبطذذذة بل مذذذاط
الحركات الادلدة بدون عداد مسبق ومتطلبات رد البعل (التكي ) المت ذم سذرعة
الت ير للمتطلبات الخافة بالمهذام الادلذدةا( ،)2ولذر الباحذث أن للرشذاقة مكو ذات
( )2محمددص يددسن ن،ددمدي نمددصم عسددص مددم

ألسددا

يمدددك ياددائ وددق ائ يادداا ودددقب ي وددري (عددص،ن ميددق م م ا ددن ، ،ددن

تحيدين) ا ( 1وقهائ ماكز ا قب يمشا  )1991ص.101

عدلذذدة لحتاجهذذا العبذذو الكذذرة الطذذائرة ل ذذر

تطبيذذق النذذواحي الخططيذذة الدفاعيذذة

والهاومية وتنبيي المهارات البنية المتنوعذة ،ذ ت هذر الرشذاقة بوضذو مذ سذالل
قيذام الالعبذذي بت ييذر مراكذ هم األماميذة والخلبيذذة وبسذرعة عاليذذة ،ف ذال عذ قيذذام
الالعبي بتطبيق المركبات الهاوميذة بعذدة العبذي ومذ مسذافات قرلبذة ،ممذا لحذتم
عليهم عدم التصادم م بع هم البعض ،كما ان الالعب اليي لتمت بقدرة كبيرة مذ
الرشاقة لستطي ت ير اتااهه على االر

او في الهذواء ف ذال عذ سذداس المنذافس

عند أداء الواجبات الهاومية م تااو المت يرات بدقة وتوقيح فحيح.
 1-2-2-1التوافق:
لقصذذد بذذالتوافق با ذذه اقذذدرة الرلاضذذي علذذى سذذرعة األداء الحركذذي م ذ دقذذة
األداء في تحقيق الهدف م االقتصاد في الاهد في هر ارتباط التوافق بالسذرعة فذي
متطلبذذات األداء الحركذذي م ذ الناحيذذة ال منيذذة ،كمذذا ت هذذر فذذبة الرشذذاقة والتذذوا ن
والدقذذة فذذي متطلبذذات الحركذذة م ذ الناحيذذة الشذذكلية او المكا يذذة أي تحرلذذم الاسذذم
وأج ائذذذه بالدقذذذة المطلوبذذذة سذذذالل البذذذرا المحذذذيرا( .)3افكلمذذذا اد تعقيذذذد المهذذذارة
ا دادت الحاجة لى مستو أعلى م التوافق وهو و يق الصلة بذالتوا ن والسذرعة
والرشاقةا(.)4
 4-2-2-1االستاابة الحركية في لعبة الكرة الطائرة:
لر الباحث ان سرعة االستاابة الحركية في الكرة الطائرة تدسل كقذدرة فذي
كذذذل المهذذذارات البنيذذذة للعبذذذة وبذذذدرجات متباوتذذذة ،ومهذذذارة االرسذذذال السذذذاحق مذذذ
المهارات التي تحتاج لمستو عال م سرعة م رد البعل والسرعة الحركية.
 3-2-2-1أهمية الدقة في لعبة الكرة الطائرة:
الكرة الطائرة واحدة م األلعاب التي تحتاج لى الدقة ذ تتل ر في هيل اللعبذة
بسرعة األداء ومقدار القوة الال مة ومساحة الهدف

( )3أعر

ال أنمص عب

قح

ص يب ايقضن السا ،در رجدك ا ( :1وقهائ د

( )4ققس ز م يسا مرضرعقت ن

ي

حاكن ( :ا ا عغص د  )5001ص.99

اا

اعن  )1991ص.501

فالدقذذذة هذذذي اقذذذدرة البذذذرد علذذذى الذذذتحكم فذذذي حركاتذذذه االرادلذذذة حذذذو هذذذدف
()6

معي ا( )5وهي ال ا اقابلية حل الواجبات الحركية بشكل سرل وماديا.

ليلم فإن الدقة م الركذائ األساسذية التذي تعتمذدها الكذرة الطذائرة فذي كسذب
النقاط وم

م البو بالمبارلات.

( 2-1-2-1مهارة اصرسال):
ااصرسال هذو بدالذة اللعذب فذي الكذرة الطذائرة و المهذارة االولذى فذي تسلسذل
المهارات البنية الهاومية ،ولعد اصرسذال مذ المهذارات الهاوميذة التذي افذبح لهذا
تذذا ير واضذذح علذذى المنذذافس ،ذ لمك ذ م ذ ساللذذه احذذرا النقذذاط المباشذذرة و حبذذاط
المركبات الهاومية والتشكيالت الموضوعة لالستقبال ،ف ال ع االرباع و ع عذة
الاقة عند البرلق المنافس ،مذ سذالل اسذتعمال ا ذواس اصرسذاالت و تياذة تذل ير كذل
وس على الالعبي ا( .)7اان اصرسال ليس مارد عبور الكرة م فوق الشبكة وا ما
لتحذذتم علذذى الالعذذب المنبذذي توظي ذ

األداء البذذردي بذذلن لرسذذل الكذذرة لذذى المراك ذ

الخاليذة او باتاذذال مركذ المعذذد او بذذي العبذي ألحذذداث سذذوء فهذم بينهمذذا .او باتاذذال
الالعب ال عي

في االستقبالا(.)8

فاصرسال هذواالا ء االول فذي حلقذة اللعذب فكلمذا كذان اصرسذال قولذا وفعذاالب
لكون تل يرل الاابيا على سير اللعبا(.)9
لقذذد تطذذور اصرسذذال فذذي االو ذذة االسيذذرة ،ذ افذذبح لشذذكل سطذذرا كبيذذرا علذذى
البرق المنافسة والسيما اصرسال (البني) واصرسال (الساحق) ،افاصرسال بمختلذ

( )5أس ص

ق،ن يمحمدص يدق

م،دق ك يعالق يدق عصقدك يدريب مدي سدقت عادائ ،ديك :مريدك اعددك ايقضددك جقم دك عغدص د كيددك

اعدك ايقضدك ع 1999 11ص.3
( )6كددر ت مق،د د

د ي

حاكددن تاجمددك عسددص عيددن ،يددد

ا( :5جقم ددك مري د

مصيايددك د

ا ددب يوسقعددك ي مشددا )1991

ص.119
()7عقما جسق  ،صم د سك موق ،ك عدي م غدا ت سقعرمداق،دادك إل سقل م مرج ألمقمن ي ،قنق عق اائ وق ائ (أااينك
دك ر ه جقم ك عغص د كيدك اعدك ايقضدك  )1999ص.11
() 8خق ص شقكا محمرد مميج تص يسن وريا ورئ

ضيدك خقيك يتأثداهق ن ساعك يدقك إل سقل ،قنق دص

عق اائ وق ائ أل،صيك عغص د يشسقب (أااينك دك ر ه جقم ك عغص د كيدك اعدك ايقضدك  )1999ص.19
( )9عقما جسق

 ،صم ميص سسق ذكاه ص.15

العسددي ممق سددي

أ واعه ذا ما اتق حقق البرلق دفعة كبيرة حو البو في اللح ذات االولذى للمبذاراة
وسافة ذا استطاس الالعب المرسل تحدلد وتوجيه اصرسالا(.)10
ولر الباحث أن اصرسال القوي و المؤ ر لؤدي حتمذا لذى اسذتقبال ضذعي
م اعداد واضذح ومحذدد و مكشذوف ،ممذا لعنذي ان البرلذق المرسذل لسذتطي تكذول
جدار فد قوي و فعال ،م تن ذيم سطذوط الذدفاس عذ الملعذب ،وفشذل مهمذة البرلذق
المستقبل للحصول على قطة.

 1-1الدراسات المشابهة:
 2-1-1دراسة ( عيمة لدان سل )(:1112 )11
((التقذذذدلر الكمذذذي لمسذذذاهمة أهذذذم القذذذدرات البد يذذذة والعقليذذذة فذذذي دقذذذة أداء
المهارات الهاومية لد العبات الكرة الطائرة)).
هدفح الدراسة لى:
 .2التعذذذرف علذذذى التقذذذدلرات اصحصذذذائية لكذذذل مذذذ القذذذدرات البد يذذذة والعقليذذذة
والمهذذارات الهاوميذذة التذذي تتمت ذ بهذذا العبذذات المنتخذذب الذذوطني السذذوري
بالكرة الطائرة.
 .1التعذذرف علذذى العالقذذة بذذي بذذي أهذذم القذذدرات البد يذذة ودقذذة أداء المهذذارات
الهاومية بالكرة الطائرة.
 .4التعرف على العالقة بي أهم القدرات العقلية ودقذة أداء المهذارات الهاوميذة
بالكرة الطائرة.
 .3التعرف على العالقة بذي أهذم القذدرات البد يذة والعقليذة ودقذة أداء المهذارات
الهاومية لالعبات المنتخب الوطني السوري بالكرة الطائرة.
 .5التعرف على سبة مساهمة:
( )10ماي ن عسص مردص مرسرعك
( ، ) 11دمددك زيددص ن خي د

يمدك ياائ وق ائ ا( :1عمقن مؤس،ك ر ا يمشا ي رزيع  )5001ص.15

وددصيا امددن م،ددقهمك أه د

وددص ت سص،دددك ي ويدددك ددن دقددك أد ال ميددق ت يررمدددك ددص العسددقت اددائ

وق ائ (أااينك دك ر ه كيدك اعدك ايقضدك يدمقت جقم ك عغص د .)5009

 أهذذم القذذدرات البد يذذة الخافذذة فذذي دقذذة أداء المهذذارات الهاوميذذة بذذالكرةالطائرة.
 أهذذم القذذدرات العقليذذة الخافذذة فذذي دقذذة أداء المهذذارات الهاوميذذة بذذالكرةالطائرة.
 كذذذل مذذذ القذذذدرات البد يذذذة والعقليذذذة الخافذذذة فذذذي دقذذذة أداء المهذذذاراتالهاومية بالكرة الطائرة.
لقد استخدمح الباحاة المنهن الوفبي بلسلوب المسح والعالقذات االرتباطيذة
وكان ماتم البحث لتلل

م ( )23العبة لمالون المنتخب الوطني السوري بالكرة

الطذذائرة وتذذم تحدلذذد االستبذذارات والقياسذذات للمت يذذرات البد يذذة والعقليذذة والمهذذارات
الهاوميذذة وعذ طرلذذق الوسذذائل اصحصذذائية باسذذتخدام الح مذذة اصحصذذائية الاذذاه ة
(.)spss
توفلح الدراسة لى:
 .2وجود عالقة معنولة بي المهارات الهاوميذة بذالكرة الطذائرة وبذي القذدرات
البد ية.
 .1وجود عالقة غير دالة معنولا ب بي المهذارات الهاوميذة بذالكرة الطذائرة وبذي
القدرات البد ية (الرشاقة ،مرو ة العمود البقري األمامية).
 .4وجود عالقة معنولة بي المهارات الهاوميذة بذالكرة الطذائرة وبذي القذدرات
العقلية (اصدراع الحسي الحركي للو ذب ،والتصذور العقلذي لمهذارتي اصرسذال
ومهارة ال رب الساحق).
 .3وجود عالقة غير دالة معنولا ب بي المهذارات الهاوميذة بذالكرة الطذائرة وبذي
القدرات بعض العقلية.
 .5سبة مساهمة أهم القدرات البد ية فذي دقذة أداء المهذارات والهاوميذة كا ذح
جيدة.
 .6سبة مساهمة أهم القدرات العقلية فذي دقذة أداء المهذارات الهاوميذة بذالكرة
الطائرة كا ح جيدة في مهارتي اصرسال ومهارة ال رب الساحق.

 -4منهن البحث و جراءاته الميدا ية:
 2-4منهن البحث:
استخدم الباحث المنهن الوفبي بلسلوبي المسح والعالقات االرتباطية.
 1-4ماتم البحث وعينته:
تذذم تحدلذذد ماتم ذ البحذذث بالعبذذي المنتخذذب الذذوطني العراقذذي للرجذذال بذذالكرة
الطذذائرة البذذالد عذذددهم ( )23العبذذا مذ مامذذوس ()23ب تذذم اسذذتبعاد الالعبذذان الحذذران
(الليبرو) وعددهم ا نان ليا أفبح عدد أفذراد عينذة البحذث ( )21العبذا ب وهذم لمالذون
الماتم البحاي.
 4-4الوسائل واألدوات المستعملة في البحث:
 2-4-4وسائل جم المعلومات:
 المصادر العلمية العربية واالجنبية.
 االستبارات والمقاليس(*).
 المقابالت الشخصية(*).
 1-4-4األجه ة واألدوات المستعملة:
 ساعة لقاف الكترو ية وس ( CASIOكاسيو).
 آلة تصولر فيدلو وس .SONY
 شرلر قياس لقياس المسافات.
 أشرطة الفقة ملو ة.
 كرات طائرة عدد ( ،)25فافرة ،فندوق الكرات وس ميكاسا.
 استمارة تسايل معلومات.
 استمارة لتبرلد البيا ات.
* -ميحق (.)1 3 5 1
*  -أ.د اق ا ن،ي /كيدك اعدك ايقضدك جقم ك عغص د.
 أ.م.د ن،دي سسيقن /كيدك اعدك ايقضدك جقم ك عغص د. -م .نمص سسع /اق ب دك ر ه /كيدك اعدك ايقضدك جقم ك عغص د.

 ملعب كرة طائرة قا و ي.
 3-4االستبارات المستخدمة في البحث:
 2-3-4االستبارات الحركية المستخدمة في البحث:
اشتملح االستبارات الحركية على ( )4استبارات ،وهي كمالاتي:
 -2اسم االستبار االول :الاري المتعدد الاهات(.)12
ال ر

م االستبار :قياس الرشاقة.

األدوات :ساعة لقاف ،أرب كرات طبية ...لخطر االستبار بحيث تكون المسافة بي
سر البدالة والنهالة ( )Start- Finish lineو قطة المنتص
تحدد المسافات بي

قطة المنتص

( )531سم ،كما

والنقاط الاالث األسر ( )531سم كما مبي في

ملحق(.)2
موافبات األداء :لق

المختبر سل

سر البدالة ،عند سماس شارة البدء لعدو

بلقصى سرعة متخياب سر السير الموضح في الشكل لى أن لتخطى سر النهالة
بكامل جسمه ولحسب له ال م بالاا ية.
الشــــــــروط:
 .2على المختبر االلت ام بخر السير المحدد لالستبار ،وفي حالة حدوث أي سطذل
تعاد المحاولة.
 .1لكل مختبر محاولتان لسال له اف لها في ال م (أقلها بال م ).
التسايل :لقوم كل مختبر باألداء مرتي على أن لسال له أف لها بالاا ية.
 -1اسم االستبار الاا ي :استبار يلسون لالستاابة الحركية اال تقالية(.)13
ال ر

م االستبار :قياس القدرة على االستاابة والتحرع بسرعة وفقا ب الستبار

الماير.
األدوات :ملعب كرة طائرة سالي م العوائق ،ساعة لقاف ،شرلر قياس.
– (12) Mc cloy.c. and Young, N.D. (1954): Tests and measurements in physical Education, Application
century- crofts inc. publishers New – York, p.77.
( )13محمص ن،ي عاليم يمحمص ،يا دصيي ضدر ن عقخ سدق ت ألد ال حاكدن ا ( :1ودقهائ د
.591

ادا

اعدن  )1999ص-593

موفبات األداء:
 تخطر منطقذة االستبذار بذاالث سطذوط المسذافة بذي كذل سذر وآسذر ( )6431م
وطول الخر ( )2م كما مبي في ملحق(.)1
 لق

الالعب عنذد أحذد هذالتي سذر المنتصذ

فذي مواجهذة الحكذم الذيي لقذ

عند هالة الطرف اآلسر.
 لتخذذذي الالعذذذب وضذذذ االسذذذتعداد بحيذذذث لكذذذون سذذذر المنتصذذذ

بذذذي القذذذدمي

والاسم لنحني لى األمام قليالب.
 لمسذذم الحكذذم بسذذاعة اصلقذذاف بإحذذد لدلذذه ولرفعهذذا لذذى االعلذذى ذذم لقذذوم
بسرعة بتحرلم ذراعه أمذا احيذة اليسذار أو اليمذي وفذي الوقذح بسذه لقذوم
بتش يل الساعة.
 لسذذتايب الالعذذب صشذذارة البذذدء ولحذذاول الذذركض بلقصذذى سذذرعة ممكنذذة فذذي
االتاذذال المحذذدد للوفذذول لذذى الخذذر الاذذا بي الذذيي لبعذذد ع ذ سذذر المنتص ذ
بمسافة ()6431م.
 عندما لقط الالعب سر الاا ب الصحيح لقوم الحكم بإلقاف الساعة.
 اذا بدأ الالعذب الذركض فذي االتاذال المعذاكس ،فذان الحكذم لسذتمر فذي تشذ يل
الساعة حتى ل ير الالعب اتااهه ولصل لى سر الاا ب.
 لعطذذى المختبذذر ( )21محذذاوالت متتاليذذة بذذي كذذل محاولذذة وأسذذر ( )11ذذا
وبواق ( )5محاوالت في كل جا ب.
 ختار المحاوالت في كل جا ب بطرلقة عشوائية.
شروط االستبار:
 لعطذذذى الالعذذذب عذذذدداب مذذذ المحذذذاوالت سذذذارج القيذذذاس وذلذذذم للتعذذذرف علذذذى
جراءات القياس.
 لاب عدم معرفة الالعب بلن المطلوب منه اداء ( )21محذاوالت مو عذة ()5
محاوالت في كل اتاال للحد م موق الالعب.

 لاذذب تنبيذذه الالعذذب علم ذا ب أن عذذدد المحذذاوالت التذذي سذذيؤدلها ليسذذح مو عذذة
على االتااهي بالتساوي و ما لحتمل أن لكذون عذدد المحذاوالت اتاذال أكاذر
م اآلسر وأن ترتيب أداء المحاوالت لحصل عشوائيا ب وهو لختل

م العب

آلسر.
طرلقة التسايل:
 لحتسب ال م الخاص لكل محاولة.
 درجة المختبر هي متوسر المحاوالت العشر.
 -4اسم االستبار الاالث :استبار الدوائر المرقمة(.)14
ال ر

م االستبار :توافق العي م الرجلي .

األدوات :ساعة توقيح وطباشير وفافرة.
وف

األداء :ترسم على األر

ما ي دوائر قطر الدائرة الواحد (61سذم) كمذا هذو

موضذذح فذذي الشذذكل ( )25وتذذرقم الذذدوائر علذذى وق ذ

مذذا موضذذح فذذي الرسذذم ولق ذ

المختبر في الدائرة رقم ( )2وعند سماس شارة البدء لقوم بالو ب بالقدمي معذا ب لذى
رقذذم ( )1ذذم لذذى ( )4و لذذى ( )3وهكذذيا حتذذى الذذدائرة الاامنذذة ولحصذذل ذلذذم بلقصذذى
سرعة كما مبي في ملحق(.)4
التسذذايل :لعطذذى المختبذذر محذذاولتي وتحسذذب المحاولذذة األقذذل وقتذذا ب لال تقذذال عبذذر
الدوائر الامان.
 1-5-4االستبارات المهارلة المستخدمة في البحث:
ال ر

م االستبار :قياس دقة اصرسال(.)15

األدوات المستخدمة :ملعب كرة طائرة قا و ي ،شرلر لتحدلد األهداف ،شرلر
قياس )21( ،كرات طائرة وكما مبي في ملحق(.)3

()14ن،ي ندقيم (يآخاين) م يرم يدققك سص،دك يأع قدهق مخ ي ك ا( 5عمقن د
( )15محمص يسحن ن،مدي نمصم عسص مم

ألي

يمشا ي رزيع  )1991ص.11

ميص سسق ذكاه  1991ص.191-191-193

موفبات األداء :لقوم المختبر بلداء االرسال مواجها ب حو المناطق (أ ،ب ،ج ،د)
م وض الوقوف والوجه باتاال الساحة.
شروط االستبار :لقوم المختبر م وسر سر النهالة (النص

المواجهة لنص

الملعب المخطر بإرسال الكرة لى احد المناطق المقسمة ولكل العب ()21
محاوالت.
التسايل:
 3 قاط لكل محاولة داسل المنطقة (أ).
 4 قاط لكل محاولة داسل المنطقة (ب).
 1 قطة لكل محاولة داسل المنطقة ( ).
 قطة واحدة لكل محاولة المنطقة (د).
 فبر عند سقوط الكرة سارج هيل المناطق.
 عنذذد سذذقوط الكذذرة علذذى سذذر مشذذترع بذذي منطقتذذي تحسذذب درجذذة المنطقذذة
األعلى.
 تل ى المحاولة في حالة ارتكاب المختبر سطل قا و ي.
 علما ب أن الدرجة الع مى لالستبار هي (.)31
 8-4التاربة الرئيسية:
قذذام الباحذذث بذذإجراء االستبذذارات الحركيذذة علذذى عينذذة البحذذث لذذوم الاال ذذاء
المصذذذادف  1122/6/3السذذذاعة الرابعذذذة عصذذذذرا فذذذي قاعذذذة كليذذذة التربيذذذذة
الرلاضية جامعة ب داد .وقام الباحث بإجراء االستبارات المهارلة علذى عينذة
البحذذث لذذوم األربعذذاء المصذذادف  1122/6/5السذذاعة العاشذذرة فذذباحا ب علذذى
بس القاعة الميكورة أعالل وبالطرلقة بسها المتبعة الحقاب.
 2-4الوسائل االحصائية:
استخدم الباحث الحقيبة اصحصائية ضم من ومذة البذرامن الاذاه ة ()spss
الستخراج البيا ات اصحصائية.
 -2الوسر الحسابي.

 -1اال حراف المعياري.
 -4الوسير.
 -3معامل االلتواء.
 -5معامل االرتباط.
 -6معامل التعيي .
 -7االرتباط الا ئي والمتعدد.
 -8قيمة الميل واال ر.
 -3 -2عر

النتائن وتحليلها ومناقشتها:

 2-3 -21عر

تائن استبارات القدرات الحركية والمهارلة لعينذة البحذث

وتحليلها:
الادول ()2
لبي البيا ات الوفبية لعينة البحث في االستبارات الحركية والمهارلة
وتحليلها
وحدة

الوسر

اال حراف

القياس

الحسابي

المعياري

دقة مهارة اصرسال

درجة

144584

34211

114511

التوافق

ا

34332

14413

34122

14741

ا

24542

14246

24531

14227-

ا

224572

14523

224815

24135-

االستبارات

سرعة االستاابة
الحركية
الرشاقة

الوسير

االلتواء
14656

ل هر م الادول ( )2االستالف في تائن االستبذارات الحركيذة والمهارلذة المبحو ذة
فبذذي استبذذار دقذذة مه ذارة اصرسذذال كذذان الوسذذر الحسذذابي ( )144584واال حذذراف
المعيذذاري ( )34211والوسذذير ( )114511ومعامذذل التذذواء ( .)14656امذذا استبذذارات
القذذدرات الحركيذذة فذذتالحل فذذي الاذذدول قذذيم الوسذذر الحسذذابي الستيذذارات (التوافذذق،
وسذذرعة االسذذتاابة المركبذذة ،والرشذذاقة) وهذذي علذذى التذذوالي (،)24542( ،)34332
( )224572واال حراف المعياري ( )14523( ،)14246( ،)14413أمذا الوسذير فكذان

مقدارل ( )224815( ،)24531( ،)34122وأسيراب معامل االلتواء وهذي علذى التذوالي
(.)24135-( ،)14227-( ،)1474
 2-2-3عر

تائن اال حدار المتعدد بي دقة مهارة اصرسال والقدرات الحركية قيد

البحث وتحليلها:
الادول ()1
لبي األوساط الحسابية واال حرافات المعيارلة ومعامل االرتباط البسير بي دقة
مهارة اصرسال واالستبارات الحركية قيد البحث
وحدة

الوسر

اال حراف

معامل

القياس

الحسابي

المعياري

االرتباط

الخطل

دقة مهارة اصرسال

درجة

144584

34211

14111

14111

14111

التوافق

ا

343321

14413

14341

14181

غير معنوي

ا

24542

14246

14132

14128

غير معنوي

ا

224572

14523

14271

14126

غير معنوي

االستبارات

سرعة االستاابة
الحركية
الرشاقة

مستو

داللة اصرتباط

قيمة (ر) الادولية ( )14576عند مستو الداللة ( )1415بدرجة حرلة ()21
لالحذذل م ذ الاذذدول ( )1أن استيذذار دقذذة مهذذارة اصرسذذال قذذد حقذذق الوسذذر الحسذذابي
ومقذذدارل ( )144584وا حذذراف معيذذاري مقذذدارل ( )34211علذذى التذذوالي ،فيمذذا كذذان
الوسر الحسابي الستبار التوافق ( )34332وبا حراف معياري مقدارل ( )14413فذي
حذذي بلذذد معامذذل ارتباطذذه م ذ استبذذار دقذذة مهذذارة اصرسذذال ( )14341وبنسذذبة سطذذل
مقدارل ( )14181على التوالي مما لدل على عشوائية االرتبذاط عنذد مسذتو الداللذة
()1415
اما استبار سرعة االستاابة الحركيذة فقذد بلذد الوسذر الحسذابي ( )24542وا حذراف
معيذذاري مقذذدارل ( )14246فذذي حذذي بلذذد معامذذل ارتباطذذه ( )14132وبنسذذبة سطذذل
( )14128مما لدل على عشوائية االرتباط عند مستو الداللة (.)1415

امذذا فذذي استبذذار الرشذذاقة فقذذد بلذذد الوسذذر الحسذذابي ( )224572وا حذذراف معيذذاري
مقذذدارها ( )14523فذذي حذذي بلذذد معامذذل ارتباطذذه ( )14271وبنسذذبة سطذذل مقذذدارل
( )14126مما لدل على عشوائية االرتباط عند مستو الداللة (.)1415
 1-2-3عذذر

تذذائن معامذذل االرتبذذاط المتعذذدد و سذذبة المسذذاهمة بذذي دقذذة مهذذارة

اصرسال ولقدرات الحركية وتحليلها:
الادول ()4
لبي معامل االرتباط المتعدد و سبة المساهمة والخطل المعياري للتقدلر بي دقة
مهارة اصرسال واالستبارات الحركية قيد البحث
المت يرات

االرتباط المتعدد

سبة المساهمة

الخطل المعياري للتقدلر

دقة مهارة اصرسال

14331

14225

34424

مذ سذذالل الاذذدول ( )4الحذذل أن معامذذل االرتبذذاط المتعذذدد بذذي دقذذة مهذذارة اصرسذذال
واالستبذذارات الحركيذذة (التوافذذق ،وسذذرعة االسذذتاابة الحركيذذة والرشذذاقة) قذذد بلذذد
( )14331و سذذذبة مسذذذاهمة مقذذذدارها ( )14225وبخطذذذل معيذذذاري للتقذذذدلر مقذذذدارل
(.)34424
 4-2-3عذذر

تذذائن تحليذذل التبذذال بذذي دقذذة مهذذارة اصرسذذال والقذذدرات الحركيذذة

وتحليلها:
الادول ()3
لبي تحليل التبال الخاص باال حدار المتعدد لبحص جودة توفيق موذج اال حدار
الخطي المتعدد بي دقة مهارة اصرسال واالستبارات الحركية قيد البحث
ماموس

درجة

متوسر

قيمة F

سبة

المربعات

الحرلة

المربعات

المحسوبة

الخطل

4

214131

14637

14616

8

284522

المت ير

التبال

دقة مهارة

بي

464212

اصرسال

داسل

2384725

قيمة  Fالادولية عند مستو ( )1415ودرجة الحرلة ( )8 ،4تساوي 8488

لالحل م الاذدول ( )3ان قيمذة استيذار  Fالخذاص باال حذدار المتعذدد لبحذص جذودة
توفيذذق أ مذذذوذج اال حذذدار الخطذذذي المتعذذذدد بذذي دقذذذة مهذذارة اصرسذذذال واالستبذذذارات
الحركيذذة (التوافذذق ،سذذرعة االسذذتاابة الحركيذذة ،والرشذذاقة) ( )14637وبنسذذبة سطذذل
مقدارل ( )14616مما لدل على عشوائية البروق عند مستو الداللة (.)1415
 3-2-3عذر

تذائن الحذذد الاابذح والميذذل (األ ذر) للقذذدرات الحركيذة فذذي دقذة مهذذارة

اصرسال وتحليلها:
الادول ()5
لبي قيم الحد الاابح والميل (األ ر) لالستبارات الحركية قيد البحث في استبار دقة
مهارة اصرسال وأسطائها المعيارلة ومستو داللتها الحقيقي وداللة البروق
الخطل

المت يرات

بيتا B

الحد الاابح

74515-

424725

التوافق

34847

34333

24182

14366

214582

14144

14811

14514

14645

14222

14854

سرعة االستاابة
الحركية
الرشاقة

المعياري

قيمة t

سبة الخطل*

الداللة

14147

14822

غير معنوي

14418

غير معنوي
غير معنوي
غير معنوي

قيمة  tالادولية عند سبة ( )1415ودرجة حرلة ( )22تساوي ()24726
م سالل الادول ( )5تم استعرا

الحد الاابح للقدرات الحركية ذ بلد مقذدار األ ذر

( )74515-وبخطذذل معيذذاري مقذذدارل ( )424725فذذي حذذي بل ذذح قيمذذة ( )tالمحسذذوبة
( )14147وبنسذذبة سطذذل مقذذدارها ( )14822ممذذا لذذدل علذذى عشذذوائية البذذروق عنذذد
مستو الداللة (.)1415
فبي استبار التوافق بلد مقدار األ ر ( )34847وبخطل معيذاري مقذدارل ( )34333فذي
حي بل ح قيمذة ( )tالمحسذوبة ( )24182وبنسذبة سطذل مقذدارها ( )14418ممذا لذدل
علذذى عشذذوائية البذذروق عنذذد مسذذتو الداللذذة ( )1415امذذا استبذذار سذذرعة االسذذتاابة
الحركيذة والرشذذاقة فقذذد بلذذد مقذذدار األ ذذر ( )14514( ،)14366علذذى التذذوالي وبخطذذل
معياري مقدارل ( )14645( ،)214582علذى التذوالي أل ذا ب فذي حذي بل ذح قيمذة ()t

المحسذذذذوبة ( )14144وبنسذذذذبة سطذذذذل مقذذذذدارل ( )14222( ،)14811وبنسذذذذبة سطذذذذل
مقدارها ( )14854مما لدل على عشذوائية البذروق لالستبذارل عنذد مسذتو الداللذة
( )1415أل اب.
 1-3مناقشة عالقة تائن العينة في دقة أداء مهذارة اصرسذال بالقذدرات الحركيذة قيذد
البحث و سبة المساهمة:
لقد أشرت النتائن في الاداول الى ارتباطات ضعيبة بي القذدرات الحركيذة (التوافذق
وسرعة االستاابة الحركيذة والرشذاقة) مذ دقذة مهذارة اصرسذال اذ لذم تحصذل عينذة
البحث والتي تمال العبوا القمة في العراق اال على صذ

الدرجذة الع مذى لالستبذار

البال ذذة ( )31درجذذة اذ لمك ذ مالح ذذة ذلذذم م ذ سذذالل قيمذذة الوسذذر الحسذذابي لعينذذة
البحذذذث والبال ذذذة ( )144584وهذذذي سذذذبة ضذذذعيبة تؤكذذذد ضذذذع

االهتمذذذام بالقذذذدرات

الحركية المؤ رة على دقة المهارات البنية بصذورة عامذة واصرسذال بصذورة سافذة
م قبل المدربي والمختصي باللعبذة فاالرسذال هذو ((األداء أو التصذرف الذيي لبذدأ
بذذه اللعذذب فذذي الكذذرة الطذذائرة وفرفذذة فرلذذق األولذذى ليسذذال قطذذة كمذذا ان ضذذربة
اصرسال الموضوعة في مكا ها (المؤ ر) لمك ان تذؤدي لذى تمرلذر اسذتقبال سذاط
مذذذ البرلذذذذق المنذذذذافس وامكا يذذذذة البرلذذذذق االحتبذذذذاظ باصرسذذذذال وان لذذذذداف هاذذذذوم
سهل))( ،)16ولر الباحذث ان اصرسذال مذ المهذارات الهاوميذة المهمذة وسصوفذا ب
عنذذدما لنبذذي بالسذذرعة والدقذذة المعتمذذدة علذذى القذذدرات الحركيذذة (التوافذذق وسذذرعة
االسذذتاابة الحركيذذة والرشذذاقة) فم ذ ساللذذه لسذذتطي الالعذذب كسذذب قذذاط مباشذذرة
للبرلذذق ،مذذ حبذذاط المحذذاوالت الخططيذذة للبرلذذق المنذذافس ،ف ذذالب عذذ التذذل ير
النبسي اليي لمك ان لسلر على الالعبذي المنافسذي والذيل ال لايذدون االسذتقبال
بصورة جيدة ،ول ي

الباحث ان ضع

مهذارة اصرسذال ت هذر مذ سذالل قلذة عذدد

النقذذاط المباشذذرة التذذي لحصذذل عليهذذا البرلذذق سذذالل المبارلذذات ،م ذ عذذدم وجذذود أي
فعوبة للبرلق المنافس في استقبال اصرسال للبرلق العراقي مما لؤدي لى سذهولة
وفذذول الكذذرة لذذى المكذذان المناسذذب لوقذذوف المعذذد ممذذا لمكنذذه م ذ األعذذداد الايذذد
( )16عيقم رشقنن مسقدئ

يدمدك ن اائ وق ائ( :ميا د

اا

اعن  )1991ص.111

وتطبيق التشكيالت الهاومية بصورة فعالة وهذيا لشذكل فذعوبة بال ذة علذى البرلذق
العراقذذي فذذي عمذذل جذذدار حذذائر الصذذد والذذدفاس عذ المنطقذذة الخلبيذذة ضذذد التشذذكيالت
الهاومية للبذرق المنافسذة ،ان جذادة مهذارة اصرسذال تحتذاج لذى التوافذق الايذد مذا
بذذي الذذرجلي والذذيراعي والعذذي وهذذو مذذا لؤكذذدل (عولسذذي الحيذذا ي (( )1111ان
امتالع الالعب قدرات عالية م التوافق ال لساعد فقذر فذي أدائذه للمهذارات الحركيذة
بصورة تامذة ودقيقذة ولكذ تتعذد ذلذم لتشذمل تانذب األسطذاء المتوقعذة))( ،)17كمذا
أشذذرت النتذذائن لذذى وجذذود ارتباطذذات ضذذعيبة بذذي سذذرعة االسذذتاابة الحركيذذة ودقذذة
مهارة اصرسال ،والن اصرسال م المهارات الم لقة فان هيل القدرات ال تؤ ر بشذكل
كبير عندما لكون اصرسال بسذيطاب ،ولكذ عنذدما لنبذي اصرسذال السذاحق (البنذي) فذان
الالعب لاب ان لمتلم سرعة استاابة حركيذة عاليذة اذ لشذير (طلحذة حسذي حسذام
الدل  )2227قالب عذ أ الذو لذى ان ((ال بذد ألي العذب أن لتمتذ باسذتاابة حركيذة
جيدة مصحوبة بتصرف حركي جيد وأن لكون لدله قدرة فدق التوق والحذدس فذي
مواقذذ

المت يذذرة فذذي أ نذذاء

اللعذذب المختلبذذة وكذذيلم سذذرعة التبكيذذر فذذي المواقذذ

اللعذذب))( ،)18أمذذا الرشذذاقة فهذذي أل ذا ب قذذد أشذذرت عالقذذة ارتبذذاط ضذذعيبة لذذد عينذذة
البحذذث مذ ا هذذا قذذدرة مهمذذة جذذداب لذذألداء المهذذاري فذذي لعبذذة الكذذرة الطذذائرة ،ف ذذع
الرشاقة لعني عدم القدرة علذى التحذرع مذ قبذل المرسذل وت ييذر اتااهاتذه عنذد سذر
االرسال والتحكم في سير مسار ال ربة الى المناطق الخطرة عنذد المنذافس اذ لؤكذد
((قاسذذم حس ذ حسذذي  ))2228ق ذالب ع ذ هذذارة ((ان الرشذذاقة هذذي قابليذذة البذذرد فذذي
السذذذيطرة علذذذى التوافقذذذات اللح يذذذة وقابليذذذات الذذذتحكم السذذذرل للحركذذذات الرلاضذذذية
وتطبيذذق األداء الحركذذي بشذذكل محذذدد ومناسذذب علذذى وفذذق متطلبذذات الت يذذر السذذرل
والماذذدي))( ،)19م ذ سذذالل مذذا تقذذدم لمك ذ أن سذذتنتن أن سذذبة مسذذاهمة القذذدرات
الحركية في دقة أداء مهذارة اصرسذال لذم تحقذق المسذتو العذالي والمذؤ ر فذي عينذة
( )17عريا حدق،ن

ص يب ايقضن مظايك ي وسدق ا ( 1وقهائ موس ك د  )5000 G.M.Sص.119

( )18ايحك ن،دي ن،قم صيي مداق،دادك حدريك ألب مظايك ي وسدودك ا ( :1وقهائ د
( )19ققس ن،ي ن،دي عي

ص يب ايقضن ن ألعمق

مخ ي ك( :عمقن د

اا

اا

اعن  )1991ص.35

اعن  )1999ص.591

البحث ذ بل ح سبة المساهمة ( )14225وهي سبة ضعيبة تؤكد ضذرورة االهتمذام
بالقذذذدرات الحركيذذذة باعتبارهذذذا حاذذذر ال اولذذذة لالرتقذذذاء بالمسذذذتو األداء المهذذذاري
للالعبذذي وسصوف ذا ب للذذيل لمالذذون المنتخذذب الذذوطني للرجذذال علذذى وفذذق استبذذارات
علمية للخروج بحصيلة واقعية ع المسذتو الحركذي والمهذاري للالعبذي لتحقيذق
اص اا العالي.

 2-5االستنتاجات:
مذ سذذالل مذذا جذذاء فذذي الدراسذذة م ذ

تذذائن توفذذل الباحذذث لذذى االسذذتنتاجات

اآلتية:
 .2هنذذاع ضذذع

واضذذح فذذي دقذذة أداء مهذذارة اصرسذذال السذذاحق وذلذذم مذ سذذالل

مستو النتائن التي حصلح عليها عينة البحث في االستبارات المهارلة.
 .1ضع

في سبة مساهمة دقة أداء مهارة اصرسال الساحق بالقدرات الحركيذة

قيد البحث.
 .4هناع ضع

واضح في القذدرات الحركيذة موضذوس البحذث (التوافذق ،سذرعة

االستاابة الحركية ،الرشاقة) وذلذم مذ سذالل مسذتو النتذائن التذي حصذلح
عليها عينة البحث في استبارات القدرات الحركية.
 .3عذذذدم مكا يذذذة اسذذذتنباط معادلذذذة تنبؤلذذذة لدقذذذة أداء االرسذذذال السذذذاحق بداللذذذة
مسذاهمة أهذم القذدرات الحركيذة لالعبذي المنتخذب الذوطني العراقذي (للرجذذال)
وذلم ألن معامل ارتباط القدرات الحركية بدقة أداء المهذارة قذد سذالح تذائن
غير معنولة.

 1-5التوفيات:
 .2ضذذرورة التلكيذذد واالهتمذذام بتذذدرلب مهذذارة االرسذذال السذذاحق ودقذذة أدائهذذا
لالعبي الكرة الطائرة وعلى اسذتالف مسذتولاتهم وفئذاتهم لمذا لهذا مذ أهميذة
في كسب قاط المباراة.

 .1ضرورة التلكيذد واالهتمذام بتذدرلب القذدرات الحركيذة لالعبذي الكذرة الطذائرة
وعلى استالف مستولاتهم وفئاتهم لما لها م دور فعال ومذؤ ر فذي دقذة أداء
المهارة أ ناء التدرلب أو المنافسة.
 .4االهتمام باستخدام األجهذ ة واألدوات والوسذائل الحدلاذة فذي تذدرلبات البذرق
العراقية لكي تسهم في رف مستو األداء المهاري والحركي لالعبي .
 .3ضرورة االهتمام بإجراء االستبارات الدورلة وعلى اسذتالف أ واعهذا ل ذر
التعذذرف علذذى مسذذتو الالعبذذي وتحدلذذد قذذاط القذذوة وال ذذع

م ذ امكا يذذة

تالفيها مستقبالب.
 .5ضرورة جراء دراسات مشابهة وعلى فئات مختلبة لكي تكون قاعذدة ترتكذ
عليها اللعبة مستقبالب.
 .6ضرورة جراء دراسة على القدرات الحركية األسر التي لم لتطذرق الباحذث
لها في هيل الدراسة.
المصادر
 أبذذو العذذال أحمذذد عبذذد البتذذا

التذذدرلب الرلاضذذي األسذذس البسذذيولوجية ،ط:2

(القاهرة ،دار البكر العربي.)2227 ،
 أسذذعد العذذا ي ومحمذذد فذذالح المسذذافة وعالقتهذذا بدقذذة التصذذولب م ذ الابذذات
بكرة السلة (مالة التربية الرلاضذية ،جامعذة ب ذداد ،كليذة التربيذة الرلاضذية،
.)2226
 جذذذودت عذذذ ت عطذذذوي أسذذذاليب البحذذذث العلمذذذي مباهيمذذذه -أدواتذذذه -طرقذذذه
اصحصائية ط( :2عمان ،دار الاقافة للنشر والتو ل .)1112 ،
 حس ذ حيذذاوي (وآسذذرون) مبهذذوم اللياقذذة البد يذذة وأبعادهذذا المختلبذذة ،ط:1
(عمان ،دار األوائل للنشر والتو ل .)2287 ،
 طلحذذة حسذذي حسذذام الذذدل

الميكا يكيذذة الحيولذذة األسذذس الن رلذذة والتطبيذذق

ط( :2القاهرة ،دار البكر العربي.)2227 ،

 عامر جابر السعدي دراسة مقار ذة بذي المت يذرات البالوميكا يكيذة للرسذال
المتموج األمامي والساحق بالكرة الطائرة( :أطروحة دكتورال ،جامعة ب داد،
كلية التربية الرلاضية.)2228 ،
 عصذذام الوشذذاحي المبذذادا التعليميذذة فذذي الكذذرة الطذذائرة( :مصذذر ،دار البكذذر
العربي.)2222 ،
 عولسذذذي الحيذذذا ي التذذذدرلب الرلاضذذذي الن رلذذذة والتطبيذذذق ،ط( :2القذذذاهرة،
مطبعة .)1111 G.M.C
 قاسم حسذ حسذي

علذم التذدرلب الرلاضذي فذي األعمذار المختلبذة( :عمذان،

دار البكر العربي.)2228 ،
 قاسم ل ام فبر موضوعات في التعلم الحركي( :العراق ،ب داد.)1115 ،
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