حدة البصر وعالقته بدقة أداء اإلرسال الساحق بالكرة الطائرة
م .امال صبيح سلمان
م.م فؤاد عبد اللطيف
ملخص البحث
احتوى البحث على خمسة ابواب اذ تناولة الباحثة في الباب االول المقدمة واهمية
البحث اهمية حدة االبصار وعالقته بدقة اداء االرسال الناجح واهمية ودوره في حسم
المبارات كما وضحت الباحثة اهمية لعبة الكرة الطائرة والتي تعد واحدة من
األلعاب الجماعية التي لها مبادئها األساسية ولها مهارتها المختلفة وتشمل المهارات
الهجومية والمهارات الدفاعية ومهارات هجومية دفاعية وكذالك احتوى الباب االول
على مشكلة البحث الت ي تمحورت حول البحث في احد العوامل او المؤثرات
الداخلية التي تؤثر بشكل فعال في دقة أداء االرسال عند الالعبين ولمختلف
مستوياتهم والذي هو حدة البصر الالعب ومدى عالقتها في دقة االرسال وتكمن
مشكلة البحث في معرفة عالقة حدة البصر بالنسبة لالعب في اداء مهارات الكرة
الطائرة وخاصة االرسال الساحق اما الباب الثاني فقد تضمن الدراسات النظرية وقد
تناولت الباحثة توضيح ماهية حدة االبصار وتشريح العين وتركيبها وملحقاتها و
المبادىء األساسية لإلبصار و كيفية اإلبصارو وكذالك تناول هذا الباب مفهوم
االرسال الساحق ودوره بالكرة الطائرة الباب الثالث من البحث احتوى على منهجية
البحث واالجراءات الميدانية ووصف لعينة البحث وبلغ عدد الطالب الذين تم اجراء
االختبار لهم (  ) 04طالب من طالب كلية التربية األساسية في جامعة ديالى المرحلة
الثانية قسم التربية الرياضية للدراسة الصباحية وكانت نسبة العينة الى المجتمع
االصلي تبلغ (  ) % 04وكذالك تم تحديد متغيرات البحث واهم االختبارات
المستخدمة وكذالك الوسائل االحصائية اما الباب الرابع فقد اشتمل على عرض ما
توصلت اليه الباحثة من نتائج ومناقشتها مستندا في ذالك الى مجموعة من المصادر
العلمية اما الباب الخامس شمل االستنتاجات والتوصيات .

Relationship of visual acuity accurately transmission performance
landslide in Volleyball
M. Ammal Sabih Salmon hopes
M. . M. Fouad Abdel Latif
Research Summary
Contains research on the five-door as eating a researcher at the door
first presented and the importance of research importance of visual acuity
and their relationship to accurately perform transmitter successful and the
importance and role in resolving a match as explained researcher
importance volleyball game, which is one of the group games that have
basic principles and her skill various skills include offensive and skills
and defense skills offensive defensive and also contains the first door on
the research problem that focused on research in one of the factors or
influences internal affecting effectively in the accuracy of the
transmission performance when players and various levels which is the
visual acuity player and the relevance of the accuracy of the transmitter
and lie research problem to know the impact of Visual acuity and focus
for the player in the performance skills of volleyball and private
transmitter landslide
The second section has included theoretical studies have addressed
researcher clarify what the visual acuity and anatomy Alaenotrkebha and
Accessories and the basic principles of vision and how Alabesaaro
physiological function, and also to deal with this door concept transmitter
and the overwhelming role in Volleyball
Part III of the research contained research methodology and field
procedures and a description of the research sample and the number of
students who have been conducting the test for them (40) students from
College of Basic Education at the University of Diyala Phase II

Department of Physical Education to study the morning and the
proportion of the sample to the original community of (80% ), and also to
research variables were identified and the most important tests used, and
also statistical means either Title IV has included the presentation
researcher's findings from the results and discussed based on the piece to
a range of scientific sources either Title V included conclusions and
recommend at

الباب األول
-1التعريف بالبحث:
1-1مقدمة البحث وأهميته:
أن لعبةةة الكةةرة الطةةائرة تعةةد واحةةدة مةةن األلعةةاب الجماعيةةة التةةي لهةةا مبادئهةةا
األساسةةية ولهةةا مهارتهةةا المختلفةةة وتشةةمل المهةةارات الهجوميةةة (االرسةةال ا الضةةرب
الساحق ا األعداد) والمهارات الدفاعية (كالدفاع عن الملعب – واالستقبال) ومهةارات
هجومية دفاعية (حائط الصةد) أذ أن هةذه المهةارات تةرتبط مةع بعضةها الةبع

بشةكل

وثيق وقوي فأي ضعف في مستوى ادائها يؤدي الى هبوط مسةتوى الفريةق وخسةارته
للمبةةاراة ويةةرى (جةةورا اسةةكندر ونخةةرون) " أن االرسةةال مةةن أهةةم مهةةارات الهجةةوم
المباشةةر التةةي يسةةتعملها الالعب ةون خةةالل المبةةاراة وهةةو مةةن المهةةارات التةةي تطةةورت
بدرجةةة كبيةةرة "( )1أو يسةةتطيع الالعةةب بمفةةرده الحصةةول علةةى نقةةاط مباشةةرة دون ان
يبةةذل أعضةةاء فريقةةه أي مجهةةود وأن عوامةةل نجةةار األرسةةال كثيةةرة ومتعةةددة ويكةةون
عالقة االبصار وحدته من العوامل الهامةة فةي اداء األرسةال متصةف بالدقةة وهةذا هةو
األسةةاف فةةي تطبيةةق تكتيةةك نةةاجح والوصةةول الةةى ارسةةال متصةةف بالدقةةة وجةةب علةةى
المدرب معرفة كل ما يؤثر على نجار االرسال وتكمن اهميةة البحةث فةي معرفةة حةدة
الصر عالقتها بدقة اداء االرسال الساحق بالكرة الطائرة .

( )1جورج اسكندر وآخرون  ،الكرة الطائرة  ،ج( : 1القاهرة  ،دار المعارف  )1891 ،ص. 11

 2-1مشكلة البحث :
ان التطور العلمي الكبير الذي شهدته مختلف االلعاب الرياضةية وخاصةة لعبةة
الكةةرة الطةةائرة يعةةود الةةى اسةةتفادة العةةاملين فةةي المجةةال الرياضةةي مةةن اتبةةاع االسةةلوب
العلمي السليم وطرائق التدريب الحديثة من اجل تحقيق االهداف التي يسعون اليها .
فضالً عن ذلك يعد الهدف االساف من الكرة الطائرة هو محاولةة تسةجيل اكبةر
عدد من النقاط من خالل مهارة االرسال وفي نفس الوقت محاولةة منةع الفريةق االخةر
من للحصةول علةى نقةاط لةذا يعةد االرسةال مةن اهةم المبةاد األساسةية فةي لعبةة الكةرة
الطائرة  .ونظراً لكون الباحثان من العاملين في تدريس لعبةة الكةرة الطةائرة وهةذا مةا
دفع الباحثان الى البحث في احد العوامل او المؤثرات الداخلية التي لهةا عالقةة بشةكل
فعال في دقة أداء االرسال عند الالعبين ولمختلف مسةتوياتهم والةذي هةو حةدة البصةر
الالعب ومدى عالقتها في دقة االرسال وتكمن مشةكلة البحةث فةي معرفةة عالقةة حةدة
البصر بالنسبة لالعب في اداء مهارات الكرة الطائرة وخاصة االرسال الساحق.
 3-1هدف البحث :
 -1معرفة عالقة حدة البصر بدقة اداء االرسال الساحق بالكرة الطائرة .
4-1فرض البحث :
 -1أن حدة البصر لالعب تؤثر في نجار االرسال الساحق بالكرة الطائرة .
 5-1مجاالت البحث :
 1-5-1المجال البشري  :طالب كلية التربية األساسية  /جامعة ديالى المرحلة الثانية
(للدراسة الصباحية/قسم التربية الرياضية) والبالغ عددهم ( )04طالبةا ً للعةام الدراسةي
0410-0411م .
 0-5-1المجال الزمني :للمدة من () 0410/0/05 – 0410/3/7
 3-5-1المجال المكاني  :المختبر الخاص بفحص النظةر ( مختبةر الهةدى فةي بعقوبةة
) والساحة الرياضية في كلية التربية األساسية /جامعة ديالى.

الباب الثاني
 -2الدراسات النظرية والمشابهة :
 1-2الدراسات النظرية:
 1-1-0ماهية حدة البصر:
ان حةدة البصةر باتجةاه االشةياء تةرتبط بةالتفكير التصةوري والمالحظةة لوجةود عالقةة
وثيقة بينهما  .أذ أن الفرد ذو البصر الحاد يكون لديه القدرة علةى التعامةل مةع االشةياء
المحيطةةة بةةه واالسةةتجابة لهةةا ومةةن هنةةا تظهةةر اهميتةةه ادرا العالقةةة بةةين االبصةةار
وامكانية التركيز على مكان سقوط الكرة (االرسال) فالالعب الذي يتمتع بحةدة تركيةز
او ابصار عالية تكةون درجةة تركيةزه ومالحظتةه للمكةان ارسةال الكةرة وسةقوطها فةي
المكةةان المناسةةب او مالحظةةة نقةةاط الضةةعف للفريةةق االخةةر تكةةون احسةةن مةةن الالعةةب
الةةذي يتمتةةع بحةةدة تركيةةز او ابصةةار اقةةل ويةةذكر الهاللةةي ( " )1770أن حةةدة البصةةر
والتي تعني (قدرة العين البصري الزاوي) أي اقل بعد زاوي تولده نقطتان مفصةولتان
عن بعضهما لكي تثنينةا عنةد النظةر اليهمةا مفتةرقتين ا ولةو قةل البعةد الةزاوي عةن هةذا
الحةةد لبانةةت هاتةةان النقطتةةان للنظةةر منتغمتةةين ا وكأنهمةةا نقطةةة واحةةدة ممةةا يسةةبب عةةدم
وضور النقطة المنظور اليها والتي هي (مكان سقوط الكرة)(. )1
ويصف قد يتمكن الشخص سوى البصر مةن رؤيةة المكةان الةذي سةوف ترسةل
الكرة اليه او االحرف المعلمة بالرقم ( )6امتار يوضح عندما ينظر اليها من االحةرف
بعةةد يسةةاوي هةةذه المسةةاحة ويسةةمى حةةدة بصةةره عنةةد اذن  6/6أي انةةه يرعةةى الهةةدف
بوضع في هذه المساحة ولكن الشخص ذا البصةر ييةر السةوي لةن يةراه بوضةور هةذه
الحروف على مسافة  6أمتةار وأذا تمكةن وهةو واقةف علةى مسةافة  6أمتةار مةن رؤيةة
الحروف المعلمة 10م فقط أي التي يجةب ان يراهةا الشةخص الطبيعةي بوضةور علةى
بعد 10م وال يرى التي اقل منها او الهدف اال يعد تقول أن حدة بصره  10/6هذا ممةا
يؤكد أن عدم تمكةن العةين مةن رؤيةة النقةاط المتجةاورة وتميزهةا علةى الجسةم المةريء
يؤدي الى عدم وضوحها كما يسبب عدم دقة التعامل معها .
( )1صادق الهاللي ؛ (فسلجة الجهاز العصبي )  ،مطبعة االديب البغدادي 1891 ،

ويضيف ادلر ( )1703أن هنا عالقة بةين حةدة التركيةز او االبصةار وتحديةد
االشياء في الفراغ وذلةك يةتم بةالعين بةالعينين او بعةين واحةدة وبالتةالي يكةون الفةرد ذو
االبصةةار او التركيةةز  6/6لةةيس قاعةةدة علةةى رؤيةةة الفةةراغ بالنسةةبة للملعةةب بدقةةة عاليةةة
وعندما يقل االبصار عن  6/6يبدأ الشخص في ايجاد صعوبة في تحديد ابعاد االشةياء
(المالعةةب) ممةةا يةةؤثر علةةى تركيةةزه وقدرتةةه علةةى اداء االرسةةال بالدقةةة المطلوبةةة

()1

وبذكر باتسي نيل ( )1766أن محيط او زوايا الرؤيا عامل مهم في دقة أرسةال الكةرة
الةةى الخصةةم دون النظةةر اليةةه بشةةكل مباشةةر اذ يكفةةي المرسةةل اذا كةةان حةةاد البصةةر أن
ينظر وبسةرعة مةن زاويةة عينةه دون ان يعطةي الفرصةة لخصةمه كشةف مسةار الكةرة
اثناء ارسةالها الةى ملعةب الفريةق الخصةم ممةا يصةعب عليةه صةدها( )0لةذا وجةب علةى
المدرب أن يلم بهذا الجانب من المعرفة وان يعمل علةى تنميتهةا لضةمان أرسةال نةاجح
وحصول على نقاط كثيرة لفريقه وبالتالي الفوز .
لذلك يظهر لنا أن حدة الصر والتركيز مهمة جةداً بالنسةبة لالعةب المرسةل فةي
اداء ارسال يتميز بالدقة يكون ارساله دقيق وناجح وان ا الالعب السوي البصةر اكثةر
دقة من الالعب يير السوي البصر .
 2-1-2تشريح العين-:
هو القدرة الفسيولوجية على الرؤيةا واإلبصار هو الحاسة التي يمكةن مةن خاللهةا
عةةن طريةةق العضةةو المخةةتص أال وهةةو العةةين -إدرا العةةالم الخةةارجي .وللعديةةد مةةنالكائنات البسيطة أجهزة استقبال للضوء ومن ثةم يمكنهةا التفاعةل مةع الحركةة والظةلا
ولكةةن اإلبصةةار الفعلةةي يتضةةمن تكةةوين الصةةور فةةي المةةوا وتختلةةف درجةةات وضةةور
الصور باختالف عيون الكائنات المختلفةا ويعالج هذا المقةال موضةوع اإلبصةار لةدى
اآلدميين ولدى الحيوانات األخرى التي لها عيون تشبه العيون اآلدمية في تعقيدها إلةى
حد ما.

()1

Adlers : physicology of the exe (tithed) iziuncculor urswrin Moses RA (Ed) Mosbyco . stlowis
1983 p.p.650 .
()0
patsy Neal . " Basketball Techningues for women " The Ronald press CO. N.y , 1966 .

تركيب العين-:

3-1-2

العين تركيب كروي الشكل مسطحة قليالً من االمام ال يتجةاوز قطرهةا ()3سةم
توجد داخل تجويف خاص في العظم الجبهةي يسةمى حجةاا العةين وفةي هةذا التجويةف
شحم يحيط بكرة العين يةذوب اثنةاء المةرض فتصةبح العينةان يةائرتين ويةرتبط بسةطح
العةةين سةةت عضةةالت تحركهةةا الةةى الجهةةات المختلفةةة بحيةةث يمكنهةةا ان تةةرى بمختلةةف
االتجاهات .
ويحيط بالعين جفنان مبطنان بغشاء رقيق مرن ورطب يغلف العةين ايضةا ً مةن
االمةةام ويسةةمى هةةذا الغشةةاء منضةةمة العةةين (الملتحمةةة) وفةةي بعة

االحيةةان قةةد تلتهةةب

الملتحمة فتنتفو وتحمر وفي هذه الحالة يجةب معالجتهةا بسةرعة الن اهمالهةا قةد يةؤدي
الى انتشار االلتهةاب الةى اجةزاء اخةرى مةن العةين ا كمةا قةد يحةدض للعةين مضةاعفات
فتصاب بالعمى وتتصةل بةالعين يةدة دمعيةة تفةرز الةدمع لغسةل العةين ممةا يةدخلها مةن
ذرات الغبار او اية مادة يريبة قد تعرض العين لالذى والخطر .
وعضالت العين قد تكون يير متساوية احيانا ً في القوة والقةدرة لةذا فةأن احةدى
العينين تميل الى الداخل او الخارا وهذا ما يدعى بالحول  .وقةد يحةدض الحةول بسةبب
عدم تساوي العينين بقوة الرؤية مما يجعةل العةين الضةعيفة مائلةة نحةو الةداخل او نحةو
الخارا .
وتتركب كرة العين من ثالث طبقات هي:

()1

 -1الطبقة الخارجية وتسمى الصلبة (وتسمى بالعامية بيةاض العةين) وتكيةف هةذه
الطبقةةة فةةي مقدمةةة العةةين مكونةةة تركيب ةا ً اكث ةر تحةةدبا ً وشةةفافية مةةن بقيةةة العةةين
اجزاء الصةلبة يسةمى القرنيةة وا1ا مةا اصةيبت القرنيةة بضةرر فةأن كميةة مةن
الضوء سوف تحجب عن العين فما يؤدي ويؤثر في النظر .
 -0الطبقة الوسطى وتدعى المشيمة  :وهي طبقة سوداء اللون تمتةد فيهةا االوعيةة
الدموية الخاصة بالعين وتتكيف هةذه الطبقةة فةي مقدمةة العةين مكونةة القزحيةة
(وتسمى بالعامية سوداء العين) وتقع القزحية خلةف القرنيةة مباشةرة ا وتمتةاز
( )1الدباس  ،عبد الستار عبد الرزاق واخرون ؛ علم االحياء  ،ط( 11بغداد 1001 ،

عةةن بقيةةة اجةةزاء المشةةيمة بتلونهةةا ووجةةود فتحةةة صةةغيرة فةةي وسةةطها تسةةمى
البؤبؤ تمثل المدخل الوحيد لالشعة الضةوئية الةى داخةل كةرة العةين ا وتتكيةف
فتحة البؤبةؤ بالنسةبة لكميةة الضةوء الداخلةة الةى العةين او بالنسةبة لبعةد الجسةم
المرئي بالنسبة للعينين ويتم ذلك بوجود ألياف عضلية ملساء حلقيةة وشةعاعية
فةةي القزحيةةة وتنبسةةط بشةةكل متنةةاوب فبةةتقلص الحلقيةةة تضةةيق فتحةةة البؤبةةؤ
وبتقلص الشةعاعية تتوسةع فتحةة البؤبةؤ  .ويوجةد خلةف القزحيةة تركيةب مةرن
شةةفاف محةةدب الةةوجهين يسةةمى العدسةةة ويكةةون السةةطح الخلفةةي للعدسةةة اكثةةر
تحةةدبا ً مةةن سةةطحها االمةةامي ويتغيةةر تحةةدب العدسةةة بفعةةل عضةةالت خاصةةة
تتصل بطرفي العدسة .
 -3الطبقة الداخلية وتدعى الشبكية  :وهي تبطن كرة العين وتتكةون مةن النهايةات
الدقيقةةة لفةةروع العصةةب البصةةري فةةي العةةين ومسةةتلمات الضةةوء (الجسةةيمات
الحسية التي تكون على شكل عصي ومخاريط) وتكةون فةي منطقتهةا االماميةة
اقل سمكا ً من منطقتها الخلفية .
وتوجد في الشبكية منطقة صغيرة شديدة الحساسية للضوء الزدحام الجسيمات الحسية
فيها تسمى الشائبة الصفراء والى االسةفل منهةا وعلةى بعةد ( )6ملةم منهةا توجةد البقعةة
العمياء التي تمثل منطقة تفرع العصب البصري في داخل كرة العين حيث تنعةدم فيهةا
الجسيمات الحسية لذا ال ترى اشبار األجسام التي تقع عليها .
يسمى التجويف الواقع أمام العدسة بالردهة األمامية للعين ويمالء هةذه الردهةة
سائل شبيه بةالملف يسةمى السةائل المةائي  .امةا التجويةف الواقةع خلةف العدسةة فيسةمى
الردهة الخلفية وتمأل هذه الردهة مادة سائلة رجراجة تسمى السةائل الزجةاجي  .وهةذه
السوائل تحفظ شكل العين و تجعل أشعة الضوء تصل الى الشبكية دون تشتت .
 4-1-2المستلزمات الضوئية:
" توجد المستلزمات الضوئية في الفقرات ضمن عضو االبصار (العين) وهي
تركيب مستدير الشكل من الخارا لذلك تدعى كرة العين او المقلةة "( . )1تتةألف العةين
( )1الدباس  ،عبد الستار عبد الرزاق واخرون ؛ علم االحياء  ،ط( 11بغداد )1001 ،

بايجةةاز مةةن ثةةالض طبقةةات وهةةي بالترتيةةب مةةن الخةةارا الةةى الةةداخل الصةةلب (وتسةةمى
احيانا ً بياض العين) وهي ليفية في االنسان ويضروفية في الكثير من اللبائن االخةرى
وتلتحم هذه الطبقة في الجهةة االماميةة مةن العةين بطبقةة شةفافة وهةي القرنيةة  .وتكةون
المشيمة الطبقة الوسطى ا وهي تركيب وعائي تمتد الى مقدمة العةين لتكةوين القزحيةة
) (hisالملونة والتي يتوسطها ثقب يدعى انسان العين الحدقة (البؤبؤ) .
يقف خلةف القزحيةة مباشةرة قةرص عضةلي تتصةل بةه العدسةة تركيةب محةدب
الوجهين ا الوجةه الخلفةي اكثةر تحةدبا ً مةن الوجةه االمةامي ويةتحكم الربةاط المعلةق فةي
تغيةةر درجةةة التحةةدب ا فعنةةد اقتةةراب شةةيء متحةةر نحةةو العةةين تةةزداد العدسةةة تحةةدبا ً
ويحةةدض العكةةس عنةةد اسةةتعادة وبةةذلك تتكيةةف العةةين مةةع بعةةد الشةةيء المرئةةي  .يمتل ة
التجويف بةين القرنيةة والعدسةة بسةائل مةائي عةديم اللةون ولهةذا يسةمى بالغرفةة المائيةة
عنةةد اتصةةال القزحيةةة بالمشةةيمة توجةةد زوائةةد مشةةيمية تحمةةل اهةةدابا ً وتسةةمى بالجسةةم
الهدبي.
اما الطبقة الداخلية فتدعى الشبكة وهي مؤلفة اساسا ً من طبقتين طبقةة خارجيةة
مؤلفةةة مةةن خاليةةا صةةبغية تحتةةوي علةةى صةةبغة سةةوداء ولةةذلك تةةدعى بالطبقةةة الصةةبغية
وطبقةةة داخليةةة مؤلفةةة مةةن صةةفتين مةةن الخاليةةا العصةةبية تةةزود المسةةتلزمات الضةةوئية
المؤلفة من نوعين هما العصبي ) (Rodsوالمخةاريط ) (Conesاللةذان يقعةان بجةوار
الطبقة المشيمية لذلك يتوجب على الضوء ان يمر من خالل الطبقةة الصةبغية وصةفين
مةةن الخاليةةا العصةةبية قبةةل ارتطامةةه بالمسةةتلزمات الضةةوئية تتجمةةع محةةاور الخاليةةا
العصبية لتخرا من منطقةة خلفيةة علةى هياةة العصةب البصةري تةدعى منطقةة خةروا
العصةةب البصةةري علةةى السةةطح الةةداخلي للشةةبكة بالبقعةةة العميةةاء ا ويتكةةون التجويةةف
الرئيسي للعين خلف العدسة ويمةأل بسةائل يةدعى بالسةائل الزجةاجي ويسةمى التجويةف
نفسةةه بةةالغرف الزجاجيةةة  .تخلةةو البقعةةة العميةةاء مةةن المسةةتقبالت الضةةوئية وتتمركةةز
العصي في المناطق المحيطة من الشبكة وتقل تدريجيا ً باتجاه المركةز البصةري بلعةين
وبذلك تكون هذه المنةاطق متخصصةة بتحسةس الحركةة ولالبصةار ييةر الملةون ا امةا
المخاريط فعلى العكس تتركز في المركز وتقل بتجةاه المنةاطق المحيطةة وبةذلك تكةون

هةةذه المنطقةةة التةةي تكثةةر فيهةةا المخةةاريط متكيفةةة بشةةكل جيةةد لالبصةةار الحةةاد لمرئيةةات
سةاكنة ولالبصةار الملةون  .توجةد فةي المركةز البصةري للعةين تمامةا ً منطقةة تخلةو مةةن
االلياف العصةبية تكةون خاليةة مةن العصةي والمخةاريط منهةا عاريةة معرضةة مباشةرة
للضوء وتسمى بالبقعة الصفراء وهي بذلك اشد مناطق الشبكية تكيفا ً لالبصار الحاد.
 5-1-2ملحقات العين:
الجفنةةان طبقتةةان جلةةديتان تغطيةةان العةةين اثنةةاء النةةوم وتقيانهةةا مةةن االذى فةةي
اليقضة  .وفي حافتي الجفنين االهداب وهةي شةعرات قصةيرة منحنيةة الةى االعلةى فةي
االعلى والى االسفل في الجفن االسفل  .اما الغدد الدمعية فتقع فةي اعلةى حجةاا العةين
من الجهة الخارجية (الصدغ) في تجويف خاص بالعضم .
وتفةةةرز الغةةةدد الدمعيةةةة بواسةةةطة عةةةدد مةةةن االقنيةةةة تمتةةةد الةةةى الجهةةةة الداخليةةةة
(االنسية) من العين أي عند منطقة التقاء العين بةاالنف ا حيةث تتجمةع هةذه االقنيةة فةي
كيس الدمع أي يصب محتويات في االنةف بواسةطة قنةاة خاصةة تسةمى القنةاة االنفيةة ا
وقد يصيب هذه القنةاة االنسةداد احيانةا ً السةباب مرضةية فتلتهةب وتتقةيح وتسةبب االذى
للعين  .ان هةذا االتصةال بةين العةين واالنةف يعلةل االلتهابةات التةي تصةيب العةين عنةد
االلتهاب االنف نتيجة االصابة ببع

االمراض كالزكام وييره وللحاجبين في حمايةة

العينين من قطرات العرق المتساقطة من الجبين وازاحتهما جانبا ً .
 6-1-2عملية االبصار:
" تعتبر العةين مةن الحةواف الخاصةة التةي تسةتجيب لمةؤثر واحةد وهةو الضةوء
وهي باالساف جهاز ضةوئي مشةابه مةن نةوار كثيةرة اللةة التصةوير  .حيةث يقةوم هةذا
الجهةةاز بتجميةةع الضةةوء السةةاقط علةةى العةةين وتسةةليطه علةةى الشةةبكية  .وتقةةوم الخاليةةا
الحسية المنتشرة على الشبكية بارسال انطباعاتها من المرئيات الةى المراكةز العصةبية
في الدماغ فيتم تغييةر تلةك االنطباعةات فةي الةدماغ علةى شةكل صةور ملونةة ومجسةمة
ذات ابعاد معلومة وتدعى جميع هذه العمليات باالبصار "(.)1

( )1الهاشمي  ،عبد الجبار وآخرون ؛ االنسان وصحته  ،ط( ، 6بغداد )9111 ،

 7-1-2المبادئ األساسية لإلبصار:
يتعلق اإلبصار أساسا بلون األشياء وشكلها ومسافتها وحجمها الثالثي األبعاد.
ويبدأ اإلبصار بتأثير موجات الضوء على شبكة العينا ولكن إذا كانت هذه الموجات
أطول أو أ قصر من حد معينا فإنها ال تؤدي إال إحداض أي تأثير ضوئي .ويعتمد
اللون الظاهر لشيء ما اعتمادا جزئيا على طول موجة أو األطوال الموجية للموجات
الضوئية سواء كانت مفردة أو مشتركة

بينما يعتمد في جزئية أخرى على حالة

العين نفسها كما في حاالت عمى األلوان .ويعتمد تألق وسطوع أحد األشياء على
مدى الموجات الضوئية التي تصدر منه للعين وأقل فارق يمكن إدراكه من حيث
درجة السطوع له نسبة ثابتة بالمقارنة بشدة أو كثافة الشيء الساطع>
 8-1-2كيفية اإلبصار:

()1

ومن بين مباد اإلبصار المعتادة أن نقطة فوق الخط المباشر للرؤية تأتي إلى
البؤرة عند نقطة معينة من شبكية العين وأسفل مركزها وبالعكس .فإذا نظر شخص
نخر إلى شبكية العينا فإنه سيرى أن صورة شكل ما متكونة في هذه الشبكية وأن
هذه الصورة مقلوبة .وترتبط أية زيادة في حجم الصورة التي تظهر في شبكية العين
باقتراب ذلك الشكلا وإذا توصل إلى نفس هذه النتيجة باستخدام العدسات حتى مع
زيادة المسافة الفعليةا فسوف يظهر الشكل وكأنه يقترب .وهذا االقتراب ينتج عن
عملية تفكير ال شعوريةا حيث يفسر العقل أي شكل على أنه ذو حجم معروف أو
محقق .
ويرجع فضل السبق في وضع نظرية اإلبصار السليمة إلى عالم البصريات
المسلم ابن الهيثم التي تطور على أساسها علم الضوء الحديث .فالنظرية التي كانت
تسيطر على فكر العلماء في الحضارات القديمة وظلت سائدة حتى القرن الرابع الهج
ري  /العاشر الميالدي أن الضوء ينساب من العين إلى الجسم المرئيا وأن اإلبصار
يحدض نتيجة لخروا حزمة من الضوء من عين المشاهد إلى الجسم المرئي فتقع
()1
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الرؤية .فصحح ابن الهيثم هذه الفكرة وقرر أن اإلبصار إنما يكون نتيجة سقوط أشعة
صادرة من الجسم المرئي إلى العين لتؤثر فيها .وقد أثبت ذلك بقوله في كتاب
المناظر  :إما أن يكون (أي الشعاع) جسما أو الا فإن كان جسما فنحن إذا نظرنا إلى
السماء ورأينا الكواكب فقد خرا من البصر جسم مأل ما بين السماء و األرض ولم
ينقص من البصر شيءا وهذا محال في ياية االستحالة وفي ياية الشناعةا وإن لم
يكن جسما فهو ال يحس هو نفسه بالبصرا فاإلحساف ليس إال ل ألجسام ذات الحياة .
وقد استطرد ابن الهيثم في نظريته على أساف المعاني التي ال يتم اإلبصار إال بها
وهي أن يكون الجسم المرئي مضياا بذاته أو بإشراق ضوء من ييره عليها وأن
يكون بين الجسم المرئي والعين بعد ماا وأن يكون الوسط الفاصل بينهما شفاف وأن
تكون المرئيات ذات حجم وكثافة يسمحان للعين بإبصارهاا وأن تكون العين خالية
من عيوب اإلبصار .ويناقش ابن الهيثم عملية اإلبصار بعيدا عن الشطحات واألوهام
القديمة فيقول" :إن البصر إذا أحس بالمبصر بعد أن كان ال يحس بها فقد حدض شيء
ما بعد أن لم يكن ا وليس يحدض شيء بعد إن لم يكن إال لعلةا ونجد المبصر إذا قابل
البصر أحس به البصرا وإذا زال عن مقابلة البصر لم يحس به البصرا وإذا عاد إلى
مبصر لمقابلة البصر عاد اإلحساف .وكذلك نجد البصر إذا أحس بالمبصر ثم أطبق
أجفانه بطل ذلك اإلحسافا وإذا فتح أجفانه والمبصر في مقابلته عاد ذلك اإلحساف
والعلة هي التي إذا بطلت بطل المعلول وإذا عادت عاد المعلولا فالعلة إذن التي
تحدض ذلك الشيء في البصر هو المبصر(". )1
وقد أكمل ابن الهيثم على ذلك شرحا تفصيليا لكيفية حدوض اإلبصار بواسطة العين
بعد أن وصف تركيبها من الناحية التشريحية وبين وظيفة أعضائها .

()1
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 9-1-2مفهوم االرسال الساحق ودوره في الكرة الطائرة:
تعتبر لعبة الكرة الطائرة واحدة من االلعاب الفرقية التي لهةا مبادئهةا االساسةية
ومهاراتها المختلفة  .وان االرسةال يعتبةر احةدى هةذه المهةارات والةذي يعةد المحصةلة
النهائية لجميع المهارات االساسية الهجومية فةان مهةارات االعةداد والضةرب السةاحق
تتوا بدقة اداء الرسال واحراز النقاط الى ان تقرر فوز الفريق  .وان مهارة االرسةال
تعةةد الوحيةةدة لتحقيةةق الفةةوز للفريةةق اذا مةةا تةةم اتقانهةةا بصةةورة جيةةدة الن كةةل المهةةارات
االخرى والخطط الهجومية تصبح عديمة الجدوى في حالةة عةدم نجةار االرسةال ومةن
" العوامل المهمة في نجار االرسال هي الثقة بالنفس والتركيةز واالرتخةاء وان جميةع
هذه العوامل تكمل بعضها البع

()1

وال يمكن فصلها "

الباب الثالث
1-3منهج البحث :
تم استخدام المنهج التجريبي كونه يتفق مع طبيعة البحث .
2-3عينة البحث :
ان االهداف التي يضةعها الباحةث لبحثةه واالجةراءات التةي يسةتخدمها سةتحدض
طبيعةة العينةةة التةةي يختارهةةا( )0وفةةي ضةةوء هةةذا المفهةةوم اختةةارت الباحثةةة ( )54طالبةا ً
بصورة عمديه من طالب كلية التربية األساسية في جامعة ديالى المرحلةة الثانيةة قسةم
التربيةةة الرياضةةية للدراسةةة الصةةباحية وثةةم اسةةتبعاد الطالبةةات والبةةالغ عةةددهم ()14
طالبةةات فأصةةبحت العينةةة ( )04طالةةب فتكةةون النسةةبة المؤويةةة ( )%04مةةن المجتمةةع
االصلي .
ولغرض معرفة تجانس العينة والتةي لهةا عالقةة قويةة بموضةوع البحةث لجةأت
الباحثة الى ايجاد االوساط الحسةابية واالنحرافةات المعياريةة لكةل مةن الطةول والةوزن

( )1اكرم زكي خطابية  :موسوعة الكرة الطائرة  ،ط ( : 9عمان  ،دار الفكر العربي للطباعة والنشر  ) 9116 ،ص. 66
( )0جابر عبد الحميد واحمد خيري  ،مناهج البحث في التربية وعلم النفس (القاهرة  ،دار النهضة العربية  9111ص. 19

والعمر عن طريق استخدام معامل االخةتالف اذ كلمةا كانةت نتائجةه ( )%34ممةا دون
كان مؤشراً لتجانس العينة( . )1وهذا ما يوضحه الجدول (. )1
جدول ()1
يوضح تجانس عينة البحث
المعالم االحصائية

ع

-س

المتغيرات

معامل االختالف
%

الطول

173318

9328

5336

الوزن

72315

83.8

1132.

العمر

25313

23.4

8312

 3-3الوسائل واألجهزة واألدوات المساعدة:
 1-3-3وسائل جمع المعلومات :
 -1المراجع والمصادر العربية واالجنبية .
 -0استمارة لتدوين درجات االبصار.
 -3االختبارات والقياف .
 2-3-3االجهزة المستعملة:
 -1ميزان طبي معد لقياف الوزن .
 -0حاسبة الكترونية نوع بانتيوم . Pentium II 0
 - 3جهاز قياف حدة البصر
 3-3-3االدوات المستعملة :
 -1ملعب كرة الطائرة .
 -0كرات طائرة عدد ( )14صينية الصنع . Juana
 -3شريط الصق عرض ()5سم .
 -0اقالم ا مسطرة ا صافرة .
( )1وديع ياسين محمد التكريتي وحسن محمد عبد العبيدي  ،التطبيقات االحصائية واستخدامات الحاسوب في بحوث التربية الرياضية ،
(الموصل  ،دار الكتب للطباعة والنشر  ، 9111 ،ص. )969

 -5شريط قياف معدني بطول ()3م .
 -6مساطب عدد () 0
 4-3االختبارات والقياسات المستخدمة في البحث:
 1-4-3تم قياس حدة البصر بواسطة جهاز قياس حدة البصر وتحت اشراف
وتوجيه فاحص نظر(. )1
 2-4-3قامت الباحثة بتقسيم إفراد العينة الى مجموعات حسب قوة أبصارهم .
وكاالتي:
جدول رقم ()2
يوضح درجة او حدة البصر وعدد طالب العينة
ت
1
2
3
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 4.مجموع العينة

( )1محمد عبد الكريم فاحص نطر عوينات المصطفى – بعقوبة

 2-4-3اختبار االرسال الساحق:
()1

تم قياف دقة االرسال باستخدام اختبار دقة االرسال الى مناطق محددة
عنوان االختبار  :اختبار االرسال الى مناطق محددة
الغرض من االختبار  :قياف دقة مهارة االرسال الساحق
االدوات  :ملعب الكرة الطائرة قانوني ا  15كرات طائرة

مواصةةفات األداء  :مةةن منطقةةة االرسةةال يقةةوم المختبةةر بةةأداء ( )14ارسةةاالت قانونيةةة
مجتمعةةة لتطبةةق الملعةةب المخطةةط وتعتبةةر كةةل درجةةة موجةةودة داخةةل هةةذا التقسةةيم مةةن
الدرجة التي تمنح للمختبر اذا سقطت الكرة بداخل هذه المنطقة .
الشروط :
 -1يشر اداء كل مرة ارسال وفقا ً للشروط القانونية لالرسال
 -0فةي حالةةة سةةقوط الكةةرة علةى الخةةط بةةين منطقتةةين يمةنح المختبةةر الدرجةةة التةةي فةةي
المنطقة االعلى .
التسجيل  :يسةجل للمختبةر مجمةوع النقةاط التةي حصةل عليهةا ولكةن الةدرجات مدرجةة
على المناطق من ( )1الى ( )5فأن الدرجة العظمى لهذا االختبار هي ( )54درجة .
 5-3الوسائل االحصائية :
استخدم الباحثان الوسائل االحصائية االتية (: )0
 -1الوسط الحسابي
 -0الوسط الحسابي المرجح
 -3االنحراف المعياري
 -0النسبة الماوية
 - 5معامل االختالف

( )1محمد صبحي حسانين وحمدي عبد المنعم  ،االسس العلمية الكرة الطائرة وطرق القياس  ،ط( : 2القاهرة  ،مركز الكتاب للنشر ،
 )9116ص. 981
( )0وديع ياسين وحسن محمد  ،المصدر السابق  ، 9111 ،ص. )911

الباب الرابع
-4عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:
1-4عرض ومناقشة النتائج وتحليلها :
بعد تحليل البيانات وعرضها في الجدول استخلص الباحثان النتائج التالية :
الجدول رقم ( )3والخاص بالنسبة الماوية لطالب حةدة بصةرهم  6/6ا  6/6وطةالب
حدة بصرهم  6/6ا  6/6في مجموع النقاط المسجلة من  14محاوالت
جدول رقم ()3
المتغيرات

ن

مجموع
النقاط

اعلى مجموع
بالنسبة للنقاط
يمكن تسجيلها

النسبة
المئوية %

فرق النسبة
لمجموع
النقاط

طالب حدة
بصرهم 6/6

2.

587

1.88

53395

6/6 ،
طالب حدة
بصرهم 6/6

6

176

763

233.7

3.388

9/6 ،

يتضح من الجدول رقم ( )3الخاص بمجموع نقاط طالب حةدة بصةرهم  6/6ا
 6/6بمقارنتها بمجموع نقاط حدة بصرهم  6/6ا  7/6وجةد أن هنةا فرقةا ً فةي النسةبة
الماويةةةةة لمجمةةةةوع النقةةةةاط لصةةةةالح طةةةةالب حةةةةدة بصةةةةرهم  6/6ا  6/6فةةةةي حةةةةدود
()%34.00

جدول رقم ()0
المتغيرات

ن

مجموع
النقاط

اعلى مجموع
بالنسبة للنقاط
يمكن تسجيلها

النسبة
المئوية %

فرق النسبة
لمجموع
النقاط

طالب حدة
بصرهم 6/6

2.

587

1.88

53395

6/6 ،
طالب حدة
بصرهم 6/6

5

131

718

18 ، 24

%3537

12/6 ،

يتضةةح مةةن الجةةدول رقةةم ( )0والخةةاص بالنسةةبة الماويةةة لطةةالب حةةدة بصةةرهم
 6/6ا  6/6وطالب حةدة بصةرهم  6/6ا  10/6فةي مجمةوع النقةاط المسةجلة فةي 14
محةةاوالت (ارسةةاالت) فقةةد وجةةد أن هنةةا فرق ةا ً فةةي النسةةبة الماويةةة لمجمةةوع النقةةاط
ولصالح طالب حدة بصرهم  6/6ا  6/6في حدود (. )%35.7
الجدول رقم ( )5والخاص بالنسبة الماويةة لطةالب حةدة بصةرهم  6/6ا  6/6وطةالب
حدة بصرهم  7/6ا  7/6في مجموع النقاط المسجلة من  14ارساالت
جدول رقم ()5
اعلى مجموع
المتغيرات

ن

مجموع

بالنسبة

النسبة

النقاط

للنقاط يمكن

المئوية %

تسجيلها

فرق النسبة
لمجموع
النقاط

طالب حدة
بصرهم 6/6

2.

587

1.88

53395

6/6 ،
طالب حدة
بصرهم 9/6

4

97

684

14318

39377

9/6 ،

يتضةةح مةةن الجةةدول ( )5الخةةاص بمجمةةوع نقةةاط طةةالب حةةدة بصةةرهم  6/6ا
 6/6بمقارنتها بمجموع نقاط حدة بصرهم  7/6ا  7/6وجةد أن هنةا فرقةا ً فةي النسةبة
الماويةةةةة لمجمةةةةوع النقةةةةاط لصةةةةالح طةةةةالب حةةةةدة بصةةةةرهم  6/6ا  6/6فةةةةي حةةةةدود
()%37.77
الجةدول رقةةم ( )6والخةاص بالنسةةبة الماويةة لطةةالب حةدة بصةةرهم  6/6ا 6/6
وطالب حدة بصرهم  7/6ا  10/6في مجموع النقاط المسجلة من  14ارساالت
جدول رقم ()6
اعلى مجموع
المتغيرات

ن

مجموع

بالنسبة

النسبة

النقاط

للنقاط يمكن

المئوية %

تسجيلها

فرق النسبة
لمجموع
النقاط

طالب حدة
بصرهم 6/6

2.

587

1.88

53395

6/6 ،
طالب حدة
بصرهم 9/6

2

38

625

63.8

%47387

12/6 ،

يتضح من الجدول رقم ( )6الخاص بمجموع نقاط طالب حةدة بصةرهم  6/6ا
 6/6بمقارنتها بمجموع نقاط حدة بصرهم  7/6ا  10/6وجد أن هنا فرقا ً في النسةبة
المؤية لمجموع النقاط لصالح طالب حدة بصرهم  6/6ا  6/6في حدود ()%07.07
الجةدول رقةةم ( )7والخةاص بالنسةةبة الماويةة لطةةالب حةدة بصةةرهم  6/6ا 6/6
وطالب حدة بصرهم  10/6ا  10/6في مجموع النقاط المسجلة في  14ارساالت

جدول رقم ()7
المتغيرات

ن

مجموع
النقاط

اعلى مجموع
بالنسبة للنقاط
يمكن تسجيلها

النسبة الماوية
%

فرق النسبة
لمجموع
النقاط

طالب حدة
بصرهم 6/6

2.

587

1.88

53395

6/6 ،
طالب حدة
بصرهم
،12/6

3

59

646

9313

44382

12/6

يتضةةح مةةن الجةةدول ( )7الخةةاص بمجمةةوع نقةةاط طةةالب حةةدة بصةةرهم  6/6ا
 6/6بمقارنتهةةا بمجمةةوع نقةةاط حةةدة بصةةرهم  10/6ا  10/6وجةةد أن هنةةا فرق ةا ً فةةي
النسةةبة الماويةةة لمجمةةوع النقةةاط لصةةالح طةةالب حةةدة بصةةرهم  6/6ا  6/6فةةي حةةدود
()%00.00
2-4مناقشة النتائج :
بعد عرض النتةائج فةي الجةدول ( 0ا  3ا  0ا  5ا  6ا  ) 7اتضةح وجةود فرقةا ً
في النسب الماوية لصالح الطالب الذين حةدة بصةرهم  6/6ا  6/6بمقةارنتهم بةاقرانهم
الةةذين يتمتعةةون بحةةدة بصةةر أقةةل مةةن  6/6ا  . 6/6وهةةذا مةةا اكةةده الهاللةةي لكةةي يبصةةر
الشخص االجسام المرئية بوضةور ولكةي يتبةين تفاصةيلها الدقيقةة وابعادهةا المختلفةة ا
يقتضي للعةين ان تميةز بجةالء النقةاط المتجةاورة علةى الجسةم المرئةي وان تفةرق بينهةا
بوضور بأن الرؤيا بالعينين وبةنفس الحةدة تزيةد مةن تحديةد امةاكن االشةياء فةي الفةراغ
وتجعلها اكثر وضوحا ً ونتيجةة لهةذا الوضةور يرتفةع اداء الجهةاز العضةلي ممةا يةؤدي
الى ارتفاع مستوى االداء والدقة في العمل وذلك ذكر ادلر مةن وجةود عالقةة بةين قةوة

البصر وتحديد االهداف في الفراغ وكذلك يتم بالعينين او يعيةق واحةدة ولكةن المجهةود
المبذول للتركيز بالعينين وبالتالي فأن الالعةب ذو البصةر  6/6ا  6/6يمكنةه أن يحةدد
المكان الذي سيرسل اليه الكرة أي انه سةوف يختةار المكةان المناسةب او الفةراغ الةذي
سيمكنه من تسةجيل نقطةة وان يرسةل لةه بدرجةة عاليةة مةن الدقةة ويضةيف الهاللةي ان
عامةةل الدقةةة يةةربط ارتباط ةا ً وثيق ةا ً بةةالتركيز علةةى االشةةياء وبدرجةةة التفكيةةر التصةةوري
والمالحظة واالحساف لوجود عالقة وثيقة بينهما مع ما يحيط به من االشياء ومن هنةا
()1

تظهر اهمية تأثير االبصار والتركيز في دقة اداء االرسال الساحق بالكرة الطائرة.
الباب الخامس
 -5االستنتاجات والتوصيات:
 1-5االستنتاجات:

 -1أن نسةبة الدقةة فةةي االرسةال السةةاحق بةالكرة الطةائرة تكةةون اعلةى كلمةةا كانةت حةةدة
البصروالتركيز عالية لدى الالعب المرسل .
 -0أن قلة وضعف حةدة البصةر والتركيةز احةد العينةين يةؤدي الةى انخفةاض نسةبة دقةة
االرسال اذ انه مهما كانت حدة التركيز العةين الواحةدة عاليةة ال يمكةن ان تعةرض عةن
ضعف العين الثانية .
 -3أن دقة االرسال الساحق تتناسب تناسبا ً طرديا ً مع قوة ابصار وتركيز العب الكرة
الطائرة .
 2-5التوصيات:
 -1ضرورة قيام المدربين باجراء اختبار او قياف لدرجة الرؤيةا لةدى جميةع الالعبةين
ولمختلف االلعاب وخاصة لعبة الكرة الطائرة .
 -0تثبيت حدة البصر و تركيز العب الكرة الطائرة فةي اسةتمارة المعلومةات الخاصةة
بالالعب

( )1صادق الهاللي ؛فسلجة الجهاز العصبي  ،مطبعة األديب البغدادي  2791 ،ص111

 -3ضرورة اجراء فحص نظر سنوي علةى الالعبةين وخاصةة العبةين الكةرة الطةائرة
في بداية الموسم الرياضي .
 -0التأكيد على مةدربي الكةرة الطةائرة بإعطةاء هةذا الجانةب االهتمةام الكةافي باعتبةاره
عامةةل مةةن احةةدى العوامةةل الداخليةةة التةةي تةةؤدي الةةى زيةةادة الدقةةة فةةي اداء المهةةارات
االساسية وخاصة الهجومية منها وباألخص االرسال الساحق بالكرة الطائرة .
المصـــــادر
 جورا اسكندر ونخرون ا الكرة الطائرة ا ا( : 1القاهرة ا دار المعارف ا
)1701
 الدباف ا عبد الستار عبد الرزاق واخرون ؛ علم االحياء ا ط( 15بغداد ا
)0440
 الهاشمي ا عبد الجبار ونخرون ؛ االنسان وصحته ا ط 6ا (بغداد ا . )1777
 صادق الهاللي ا (فسلجة الجهاز العصبي ) ا مطبعة االديب البغدادي ا
1770
 جابر عبد الحميد واحمد خيري ا مناهج البحث في التربية وعلم النفس
(القاهرة ا دار النهضة العربية .1773
 وديع ياسين محمد التكريتي وحسن محمد عبد العبيدي ا التطبيقات االحصائية
واستخدامات الحاسوب في بحوض التربية الرياضية ا (الموصل ا دار الكتب
للطباعة والنشر ا .) 1774
 محمد صبحي حسانين وحمدي عبد المنعم ا االسس العلمية الكرة الطائرة
وطرق القياف ا ط( : 0القاهرة ا مركز الكتاب للنشر ا . )1777
 علي مصطفى طه ؛ الكرة الطائرة تاريو  .تعليم  .تدريب  .تحليل  .قانون ا
ط( 1ا القاهرةا دار الفكر العربي ا .) 1777
 مروان عبد المجيد ؛ الموسوعة العلمية لكرة الطائرة ا (عمان ا مؤسسة
الوراق للنشر والتوزيع ا .)0441

 مختار سالم ؛ أصول الكرة الطائرة ا (بيروت ا مدرسة دار المعارف ا
)1777
 عقيل الكاتب ونخرون ؛ الكرة الطائرة  :التكنيك والتكتيك الفردي ا (بغداد ا
مطبعة التعليم العاليا ) 1707
 محمد خير الحوراني ؛ الحديث في الكرة الطائرة ( تاريو ا مهارات ا تدريب
)  ( :أربد ا دار األمل للنشر ا 1776م )
 Adlers : physicology of the exe (tithed) iziuncculor
urswrin Moses RA (Ed) Mosbyco . stlowis 1983.
 patsy Neal . " Basketball Techningues for women " The
Ronald press CO. N.y , 1966 .
 www.yabeyrouth.colpayes/index 3221.htm

