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 مستخلص البحث
 

الى أعداد تمرينات باستخدام المقاومات المتباينة لتطوير بعض المهارات الفنية  بحثهدف ال        

سنة والتعرف على تأثير هذه ( 11-11)بأعمار  1/بالكرة الطائرة لالعبي منتخب تربية الكرخ

واستخدم الباحثان المنهج التجريبي ,  التمرينات لتطوير بعض المهارات الفنية بالكرة الطائرة

 والبالغ عددهم1/لمالئمته مشكلة البحث , كما اختارا عينة بحثه من العبي منتخب تربية الكرخ

سنة وتم تقسيمهم الى مجموعتين متساويتين ( 11-11)العب وتتراوح اعمارهم ما بين (11)

حيث تم االستعانة بالخبراء والمختصين في مجال لعبة الكرة الطائرة لترشيح ( يبية وضابطةتجر)

وفي , االختبارات اضافة الى صالحية التمرينات المعدة من قبل الباحثان وصالحيتها للفئة المعنية

يبية في فترة ضوء النتائج اوصى الباحثان بالتأكيد على استخدام المقاومات المتباينة في الوحدات التدر

االعداد الخاص والمنافسات ,واثرت التمرينات باستخدام المقاومات بشكل ايجابي في تطوير بعض 

 .المهارات  الفنية بالكرة الطائرة لدى المجموعة التجريبية وحققت تحسنا ملموسا للمجموعة التجريبية

 المهارات الفنية ,المقاومات المتباينة: الكلمات المفتاحية  
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The effect of exercises using different resistance in the 

development of some technical indicators and physical 

capabilities Technical skills of the Volley ball. 
Dr. Labib Zoyan Musikh                                                

University of Anbar - College of Physical Education and Sports Sciences   

Mohammed Kazem Jawad        

   Baghdad Education Directorate - Al-Karkh / 2 

Abstract 

     The study aims to prepare exercises using contrasting resistances to 

develop some technical skills in volleyball for the players of the Karkh 

Education Team / 1 at the age of ( 11-11 ) years and to identify the effect of 

these exercises to develop some technical skills in volleyball, and the 

researchers used the experimental approach to suit the research problem, and 

they also selected a sample His research from the Al-Karkh / 1 education 

team's (11) players whose ages range between ( 11-11 ) years, and they were 

divided into two equal groups (experimental and control), where experts and 

specialists in the field of volleyball were used to nominate tests in addition 

to the validity of exercises prepared from The two researchers accepted their 

suitability for the concerned group, and in light of the results, the researchers 

recommended emphasizing the use of different resistances in the training 

units during the special preparation period and the competitions. The 

exercises using the resistors positively affected the development of some 

technical skills in volleyball in the experimental group and achieved a 

tangible improvement for the experimental group. 

Key words: differential resistors, technical skills. 
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 الفصل االول

 :التعريف بالبحث -2    

 :البحث وأهميته مقدمة2- 2   

بالعلم والتخطيط تتقدم وتتطور االمم ومن ضمن االمور التي شهدت تطورا كبيرا هو المجال     

رعاته واحد هذه الفروع هي لعبة الكرة الطائرة حيث حققت قفزات نوعية من خالل الرياضي بكافة تف

التطور الهائل في مستوى الالعبين من حيث القوة والسرعة والمهارة فكان لزاما علينا من مواكبة 

ان الرياضة بشكل عام مرتبطة ارتباطا وثيقا بكافة العلوم االخرى ومن هذه العلوم هو , هذا التطور 

من خالل دراسة تأثير تمرينات   م التدريب الذي يساعد في تطور مستوى الرياضي تطورا ملموساعل

 .باستخدام ألمقاومات المتباينة في تطوير المستوى واكتساب القوه الضرورية لذلك

ان استخدام التمارين تساهم في تحسين المستوى العام للرياضي ولكن هذا غير كاف للوصول الى 

ق والتميز فالبد من اضافة واستخدام بعض المقاومات مع تلك التمارين لزيادة وتحسين مرحلة التفو

وبما أن لعبة الكرة الطائرة تتسم بالسرعة والقوة والمهارة  ,بعض المهارات الفنية بالكرة الطائرة

واجب آن القدرات البدنية تمكن الرياضي من القيام بال“فكان لزاما على المدرب تطوير تلك للمهارة 

"الحركي للمهارة في افضل صورة ممكنة
(1). 

وتكمن اهمية البحث أعداد تمرينات باستخدام مقاومات متباينة للعودة بالالعبين الى مستواهم   

الطبيعي كون هذه التمارين ال تحتاج الى مساحات واسعة لمزاولتها وتعطي نفس المردود الوظيفي 

لساحات الخارجية و معرفة أثر التمارين باستخدام ألجهزة الجسم عند مزاوله التمارين في ا

 .المقاومات المختلفة على تطوير بعض المهارات الفنية بالكرة الطائرة

 :مشكلة البحث 2-0

بالنظر النقطاع جميع الرياضيين عن مزاولة النشاطات الرياضية وعزوف الطالب ولفترة ليست  

فهنا تكمن مشكلة البحث حيث يسعى الباحث ومن  بالقصيرة عن الدوام الرسمي نتيجة جائحة كورونا

خالل اعطاء تمارين مختلفة وباستخدام مقاومات متباينة تتناسب مع الجزء المحدد للجسم ووزنه 

الستعادة الرياضي لمستواه الطبيعي وبأسرع فتره ممكنة مع االخذ بنظر االعتبار عدم حدوث 

                                                 .االجهاد لالعبين وتأثر مستواهم بصورة معاكسة 

 :هدفا البحث 2-0 

أعداد منهج من تمرينات باستخدام المقاومات المتباينة لتطوير بعض المهارات الفنية بالكرة  -2

 .الطائرة 

ألتعرف على تأثير تمرينات باستخدام المقاومات المتباينة في تطوير بعض المهارات الفنية  -1

 .الطائرة  بالكرة

 :البحث يتافرض 2-4

هنالك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية  -1

 .والضابطة لبعض المهارات الفنية بالكرة الطائرة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارين البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة  -1

 .الكرة الطائرة ولصالح المجموعة التجريبيةلبعض المهارات الفنية ب

 :مجاالت البحث 2-5

قسم النشاط الرياضي وقاعة الشهيد  -قاعة المنصور المغلقة لأللعاب الرياضية: المجال ألمكاني

 وزارة الشباب والرياضة -ابوبكر السامرائي المغلقة 

                                                

(
1

 .5,ص1991.ندرية منشاة المعارف,  االسكالكرة الطائرة دليل المعلم والمدرب والالعب:  الين وديع فرج( 
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   . 1111/ 1/ 10 إلى 11/1111/ 01من  مدةلل :المجال ألزماني

 .بالكرة الطائرة األولى  منتخب تربية الكرخ : لبشرياال المج

 الفصل الثاني
 :                     البحث واالجراءات الميدانية يةمنهج-0 

  :منهج البحث0-2

أدق انواع البحوث العلمية التي "المنهج الذي سلكه واتبعه الباحثان هو المنهج التجريبي حيث انه    

 .   (1)"قات بين المتغير المستقل والمتغير التابع في التجربةيمكن ان تؤثر في العال
الذي توقف على و 

طريقة اختياره كونه يتالءم ومشكلة البحث حيث من خاللها نستطيع حل مشكلة البحث وتحقيق 

 (.التجريبية والضابطة)اهدافها كذلك استخدم الباحثان اسلوب المجموعتين المتكافئتين
 :بحثمجتمع وعينة ال 0-0 

لقد تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية المتمثلة بالعبي منتخب تربية الكرخ االولى وبلغ    

وهو 1111-1111سنة للعام الدراسي(11-11)العب والذين تتراوح أعمارهم ما بين( 11)عددهم

ن االولى وقد تم تقسيم عينة البحث عشوائيا و بطريقة القرعة الى مجموعتي  ,مجتمع البحث االصلي

العبين وقد راعى الباحثان التجانس بين (1)التجريبية والثانية ضابطة بحيث توزع على كل مجموعة

 (. 1)أفراد المجموعة و التكافؤ بين المجموعتين وكما مبين بالجدول 
 ( 2)جدول 

 يبين تجانس العينة

 االختبارات
وحدة 

 القياس

الوسط 

 الحسابي
 المنوال الوسيط

االنحراف 

 ريالمعيا

معامل 

 االلتواء

 36064 36350 26863 26863 26864 متر الطول

 36320- 36330 286333 236533 236000 سنة العمر

 26655 236843 336333 306333 336053 كغم الوزن

 (.1)وقد قام الباحثان بأجراء التكافؤ وكما مبين في الجدول 
 (0)جدول 

 يبين تكافؤ العينة

 االختبارات
وحدة 

 القياس

 tقيمة  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 المحسوبة

مستوى 

 ع± س   ع± س   الخطأ

 36350 36004 36344 26858 36336 26833 متر الطول

 36245 26582 36804 236333 36526 236663 سنة العمر

 36860 36238 206353 336800 236625 366663 كغم الوزن

   

                                              :مستخدمةاالدوات واالجهزة ال 0-0

   :االدوات المستخدمة في البحث 0-0-2

ستخدم الباحثان ملعبي للكرة الطائرة االول القاعة المغلقة لأللعاب الرياضية في المنصور إ     

الرياضية المغلقة والتابع الى قسم النشاط الرياضي والثاني قاعة الشهيد أبوبكر السامرائي لأللعاب 

 -أثقال متنوعة االوزان -(ميكاسا)نوع  11كرات طائرة عدد -والتابعة لوزارة الشباب والرياضة

ساحة ذات -شواخص -موانع مختلفة االرتفاع -كغم1غم و111كرات طبية زنة -حبال مطاطية

                                                

طرق البحث العلمي والتحليل االحصائي في المجاالت التربوية  : اخالص عبد الحفيظ ومصطفى حسين باهي( 1) 

 111ص,  1111,مركز الكتاب للنشر,القاهرة , والنفسية والرياضية
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ة مصطب -كغم(11)بار حديدي زنة -1/ارضية اصطناعية تابعة لقسم النشاط الرياضي الكرخ

  .سويدية
 :اجهزة البحث0-0-0

 حاسبة الب توب 1/ساعة توقيت عدد 1/ميزان شخصي عدد:)هي  

 .(1/كاميرا تصوير عدد1/ساعة توقيت عدد

 :تحديد اختبارات البحث 4 -0

لقد قام الباحثان بتهيئة استمارة استبانة والتي من خاللها تم ايضاح المهارات الفنية في لعبة الكرة    

صين في مجال التدريب الرياضي بالكرة صختتي تم عرضها على السادة الخبراء والمالطائرة وال

 .الطائرة وتم تحديد اهم المهارات الفنية المناسبة للدراسة الحالية

اختبار مهارة الضرب الساحق  :اوال
(1)

. 

الووثر  وبأقسووامها تقووويم ااداء الفنووي لمهووارة الضوورب السوواحق موون خوورل الشووكل ال وواهري لهووا 

 (.التحضيري والرئيسي والنهائي)

 . واستمارة تقويم( 0)ملعب كرة طائرة قانوني وكرات طائرة قانونية عدد :اادوات المستخدمة  

بحيث يقوم المدرب ( 1)يقوم الالعب المختبر بأداء الضرب الساحق من مركز  -:مواصفات االداء

مهارة الضرب الساحق محاوال إسقاط  ويقوم الالعب المختبر بأداء( 0)بأعداد الكرة له من مركز 

 الكرة داخل الملعب المقابل 

 .محاوالت متتالية ( 0)لكل العب   :شروط االداء  

 .في حالة الضرب الساحق بالطريقة  غير المتفق عليها (  صفر)يحصل الالعب المختبر على 

نح ثالث درجات عن كل يقوم ثالثة مقومون بتقويم لمحاوالت الثالث لكل العب مختبر ويم :التسجيل

درجات موزعة على أقسام المهارة الثالثة وهي ( 11)مقوم علماً إن الدرجة النهائية لكل محاولة هي 

ويختار .درجتان للقسم الختامي (1)درجات للقسم الرئيسي و ( 5)درجات للقسم التحضيري و (0)

ضل ثالث درجات تحتسب بعدها افضل درجة عن كل مقوم ومن خالل استخراج الوسط الحسابي ألف

 .  الدرجة النهائية لكل العب مختبر

 .اختبار االداء الفني لمهارة حائط الصد :اختبار مهارة حائط الصد :ثانيا

لمهارة حائط الصد على وفق الشكل الظاهري ( التكنيك)قياس االداء الفني   :الهدف من االختبار

 (.النهائيو,الرئيسي ,التحضيري )للمهارة وبأقسامها الثالثة

كاميرا ,(0)كرات طائرة قانونية عدد,ملعب كرة طائرة قانوني  :االدوات المستخدمة في االختبار

 (.0)مقاعد عدد,(سوني)فيدوية نوع

                                                

  الطائرة الحديثة ومتطلباتها التخصصية الكرة : ناهدة عبد زيد الدليمي, عادل مجيد خزعل, رائد محمد مشتت(  1) 

  .19,ص 1111,
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سم (51)على التوالي وعلى بعد(1,0,1)توضع المقاعد الثالثة في المراكز: كيفية اداء االختبار     

سم (01)اسكا الكرة بكلتا يديه فوق مستوى الشبكة بارتفاع إذ يقف مساعد على كل مقعد م, من الشبكة

متر ويقف الطالب في (1,15)وتكون المسافة الجانبية بين المقاعد الثالثة متساوية وتبلغ

ألداء المهارة وذلك بمس الكرة (1)وعند اعطاء االشارة البدء يبدا بالتحرك نحو المركز(0)المركز

ألداء المهارة نفسها وعلى ( 1)ومنه الى المركز( 0)الى المركزفوق الشبكة بكلتا يديه ثم الرجوع 

 .التوالي

 .محاوالت متتالية( 0)يعطى لكل مختبر  - :شروط االداء

يتم تصوير المحاوالت الثالثة لكل مختبر ثم يتم عرضها على ثالثة مقومين من ذوي   :التسجيل     

الثة درجات لكل مختبر على وفق التقسيم إذ يمنح كل مقوم ث, الخبرة واالختصاص لغرض تقويمها

درجات للقسم ( 0)درجات للقسم الرئيسي و( 1)درجات للقسم التحضيري و( 0)المختار وذلك بمنح 

ويتم بعدها اختيار افضل درجة عن , درجات( 11)علما ان الدرجة الكلية لكل محاولة هي , النهائي

 .رجات يتم حساب الدرجة النهائية لكل مختبرومن خالل استخراج المعدل ألفضل ثالثة د, كل مقوم

أختبارالدفاع عن الملعب بالدحرجة الجانبية  :اختبار مهارة الدفاع عن الملعب : ثالثا
(1)

 

 .استعادة الكرات البعيدة والواطئة بالدحرجة الجانبية  :الهدف من االختبار

 . شبكة(.11)وكرات طائرة عدد.ملعب كرة طائرة قانوني   :االدوات المستخدمة

م عن (1.5)سم وعلى بعد(51)نصف قطرها( 5)ومركز (1)ترسم دائرتان في مركز  :كيفية االداء

م من خط النهاية ويقف المدرب في (1)على بعد( 1)يقف الالعب في المركز,الخط الجانبي 

م مع مالحظة (5)وتكون المسافة بين المدرب والالعب, وفي منطقة الهجوم حامل الكرة( 0)مركز

لالعب مع مالحظة رمي ( تحضر)مي الكرات بصورة مفاجئة ال على التعيين عند االيعاز بكلمة ر

يقوم الالعب بالتحرك تجاه الكرات الستعادتها باستخدام , الكرات داخل الدائرة على جانبي الالعب

حاولة ثا بين الم( 5)الدحرجة الجانبية لرد خمس كرات من اليمين واخرى من اليسار ولمدة مقدارها

 .واالخرى

نقاط اذا استعاد الالعب الكرة وارتفعت بمستوى الحافة العليا ( 0)تحسب :كيفية تسجيل الدرجة

 .للشبكة او اكثر داخل حدود الملعب

نقطة اذا استعاد الالعب الكرة وارتفعت بمستوى الحافة السفلى للشبكة داخل حدود ( 1)تحسب -

 .الملعب

                                                

بناء وتقنين اختبارات مهارية للدفاع العميق عن الملعب بالكرة :  خليل ابراهيم الحديثي , جمعة محمد عوض( 1) 

  .9,ص1111, جامعة االنبار,1, عدد1بحث منشور, مجلة  جامعة األنبارللعلوم البدنية والرياضية , مجلد , ةالطائر
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 .الكرة ولم ترتفع الى مستوى الحافة السفلى للشبكةنقطة اذ المس الالعب ( 1)تحسب-

اذا فشل الالعب مالمسة الكرة بعد الدحرجة الجانبية وبذلك تكون الدرجة ( صفر)تحسب -

 .درجة( 01)العظمى

 :التجربة االستطرعية 0-5

ية من االمور المهمة التي يجب على الباحث العمل بها قبل الشروع بالبحث هي التجربة االستطالع  

تعد تدريبا للوقوف على السلبيات وااليجابيات التي " انه( قاسم حسن المندالوي واخرون), حيث ذكر

"تقابله في اثناء اجراء االختبار لتفاديها
1
 وعلى هذا االساس قام الباحثان وبالتعاون مع فريق العمل 

جتمع البحث االصلي على عينة من م1111/ 11/ 10جراء التجربة االستطالعية بتاريخ إالمساعد  ب

ثالثة العبين وهم ليسوا من ضمن العينة المشمولة بالبحث على ملعب قاعة المنصور (0)وعددهم 

الرياضية المغلقة التابعة لقسم النشاط الرياضي وذلك للتعرف على مدى صالحية االختبارات 

دوات وتوفرها ألجراء ومالئمتها للعينة وتالفي السلبيات اثناء اجراء االختبار وكذلك مالئمة اال

 .االختبار واطالع فريق العمل المساعد على كيفية اجراء االختبار

  :اجراءات البحث الميدانية 0-6

التجريبية )تم أجراء االختبار القبلي لمتغيرات البحث للمجموعتين :التجربة القبلية 0-6-2 

ية الالعبين ومستوياتهم قبل لمعرفة امكان  بأشراف الباحثان  وفريق العمل المساعد( والضابطة

 11/  11-15الشروع بتنفيذ مفردات المنهج الرئيسي في يومي االربعاء والخميس المصادفين

/1111 


 . بوجود المدرب و مساعد المدرب

تمت المباشرة وعلى بركة هللا بتنفيذ تجربة البحث الرئيسية على عينة   :التجربة الرئيسية 0-6-0 

وبعد االستعانة براي مجموعة من االساتذة والخبراء في  1111/ 11/ 01اريخ  البحث يوم االثنين بت

بأشراف الباحث وتنفيذ فريق العمل المساعد , وضع التمارين لمعرفة مالئمتها للفئة المعنية بالبحث 

ولمدة  10/1/1111ولغاية يوم السبت ( التجريبية) باستخدام االدوات المساعدة وعلى المجموعة 

( 1ملحق )تاليين حيث يصبح اجمالي الفترة هو ثمانية اسابيع بواقع ثالث وحدات تدريبيةشهرين مت

-االثنين-السبت :) وحدة تدريبية موزعة على أيام االسبوع وكالتالي(اربع وعشرون)في االسبوع أي

نية وكان وقت ابتداء الوحدة التدريبية في تمام الساعة العاشرة ونصف ولغاية الساعة الثا(االربعاء

الرئيسي من الوحدة التدريبية  عشر ونصف تقريبا من كل يوم تدريب وقد تم تطبيق التجربة في القسم

                                                

الموصل, مطابع التعليم , االختبارات والقياس في التربية الرياضية : قاسم حسن المندالوي وآخرون(  1) 

 .111,ص 1991العالي, 
 

  .مساعد مدرب/وقصي عبد الرزاقمدرب /أسماعيل أبراهيم نمير-*



 

 

 

 
 
 

 

368 

 P- ISSN:2074 – 9465  (376) لىإ(  361) ص من الصفحات
E-ISSN:2706-7718                                                         

 (03/6/0302) نيالثاني والعشر العدد  – خامسالمجلد ال –رياضية مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية وال

دقيقة حيث بلغ أجمالي الوقت الكلي  11.11-09.11حيث كان الوقت المخصص يتراوح ما بين

( 1ملحق )وقد احتوت المجموعة كاملة على واحد وثالثون تمرين(   دقيقة1111.11) للوحدات 

يث تم االستعانة بمجموعة من االساتذة االختصاص في اللعبة وزعت على كل وحدة بأجمالي ح

خمسة الى سبعة تمارين في الوحدة التدريبية الواحدة وقد راعى الباحثان مبدا التدرج والتموج في 

ء االحمال التدريبية و تم استخدام طريقة التدريب الفتري المنخفض والمرتفع الشدة حيث تم البد

 .مجموعة في كل وحدة تدريبية ( 1-1)بواقع%  91واالنتهاء ب-%11بشدة

-11تم اجراء التجربة البعدية يومي االربعاء والخميس المصادفين  :االختبارات البعدية 0-6-0

بأشراف الباحثان وتنفيذ فريق العمل المساعد حيث استغرق اليوم الواحد ثالث ساعات  11/1/1111

التاسعة ولغاية الساعة الثانية عشر ظهرا في قاعة  المنصور المغلقة والتابعة أي من تمام الساعة 

لقسم النشاط الرياضي وبنفس الظروف التي رافقت االختبار القبلي حيث تضمنت اختبارات البحث 

 (.المهارات الفنية بالكرة الطائرة)

ستخراج البيانات االحصائية ال((spssاستعمل الباحثان الحقيبة االحصائية :الوسائل االحصائية 0-3

( t)قانون الوسط الحسابي, قانون االنحراف المعياري, معامل االلتواء, قانون )للبحث, والمتمثلة 

 (.للعينات الغير مستقلة( t)للعينات المستقلة, وقانون 

 الفصل الثالث

 :عرض وتحليل ومناقشة النتائج  -0

المهاريوة للمجمووعتين التجريبيوة والضوابطة فوي عرض البيانوات الوصوفية لنتوائج االختبوارات  0-2

 .نتائج االختبارين القبلي والبعدي
 ( 0)الجدول 

 البيانات الوصفية لرختبارات المهارية في االختبار القبلييبين 

 االختبارات
وحدة 

 القياس

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 ع± س   ع± س  

 36480 56633 36000 56080 درجة مهارة الضرب الساحق

 36400 56080 36032 56680 درجة مهارة حائط الصد

 36056 66863 36880 36563 درجة (يمين)مهارة الدفاع عن الملعب 

 36325 56000 36033 66463 درجة (يسار)مهارة الدفاع عن الملعب 

 :من الجدول أعاله يتبين

 موعة التجريبية في االختبار القبلي بلغ الوسط الحسابي للمج: في متغير مهارة الضرب الساحق

( 5.111), في بلغ في المجموعة الضابطة (1.119)بانحراف معياري مقداره ( 5.910)

 (.1.119)وبانحراف معياري مقداره 

 بلغ الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية في االختبار القبلي : في متغير مهارة حائط الصد

( 5.010), في بلغ في المجموعة الضابطة (1.111)بانحراف معياري مقداره ( 5.110)

 (.1.191)وبانحراف معياري مقداره 
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 بلغ الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية : في متغير مهارة الدفاع عن الملعب من جهة اليمين

, في بلغ في المجموعة (1.119)بانحراف معياري مقداره ( 1.5511)في االختبار القبلي 

 (.1.051)اف معياري مقداره وبانحر( 1.111)الضابطة 

 بلغ الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية : في متغير مهارة الدفاع عن الملعب من جهة اليسار

, في بلغ في المجموعة (1.911)بانحراف معياري مقداره ( 1.111)في االختبار القبلي 

 (. 1.115)وبانحراف معياري مقداره ( 5.900)الضابطة 
 (4)الجدول 

 الوصفية لرختبارات المهارية في االختبار البعديالبيانات 

 االختبارات
وحدة 

 القياس

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 ع± س   ع± س  

 36044 66463 36200 36553 درجة مهارة الضرب الساحق

 36033 66300 36480 86200 درجة مهارة حائط الصد

 36802 86280 36302 226023 درجة (يمين)مهارة الدفاع عن الملعب 

 36683 86253 26350 236063 درجة (يسار)مهارة الدفاع عن الملعب 

 :من الجدول أعاله يتبين

 بلغ الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية في االختبار البعدي : في متغير مهارة الضرب الساحق

( 1.111) , في بلغ في المجموعة الضابطة(1.111)بانحراف معياري مقداره ( 1.551)

 (.1.011)وبانحراف معياري مقداره 

 بلغ الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية في االختبار البعدي : في متغير مهارة حائط الصد

( 1.100), في بلغ في المجموعة الضابطة (1.119)بانحراف معياري مقداره ( 1.100)

 (.1.111)وبانحراف معياري مقداره 

 بلغ الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية : ملعب من جهة اليمينفي متغير مهارة الدفاع عن ال

, في بلغ في المجموعة (1.101)بانحراف معياري مقداره ( 11.011)في االختبار البعدي 

 (.1.111)وبانحراف معياري مقداره ( 1.110)الضابطة 

 التجريبية  بلغ الوسط الحسابي للمجموعة: في متغير مهارة الدفاع عن الملعب من جهة اليسار

, في بلغ في المجموعة (1.150)بانحراف معياري مقداره ( 11.011)في االختبار البعدي 

 (.1.111)وبانحراف معياري مقداره ( 1.151)الضابطة 

االختبوارات بوين نتوائج االختبوارين القبلوي والبعودي فوي ( t-test)عرض نتائج اختبوار الفورو   0-0

 .لضابطةالمهارية للمجموعتين التجريبية وا
 (5)الجدول 

المحسوبة ومستوى الخطأ والنسبة المئوية للتطور بين ( t)يبين فر  ااوساط الحسابية وانحرافه المعياري وقيمة 

 في االختبارات المهارية للمجموعة التجريبية نتائج االختبارين القبلي والبعدي

 االختبارات
وحدة 

 القياس
 ع ف± ف  

 tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الخطأ

سبة ن

 %رالتطو

 26.191 36333 246860 36058 26563 درجة مهارة الضرب الساحق

 43.111 36333 06503 36605 06453 درجة مهارة حائط الصد

 49.557 36333 256066 36535 06353 درجة (يمين)مهارة الدفاع عن الملعب 

 60.306 36333 206230 36385 06033 درجة (يسار)مهارة الدفاع عن الملعب 

 (.5=1-1)درجة الحرية * 

 (.1.15)إذا كان مستوى الخطأ أصغر من ( 1.15)معنوي عند مستوى الخطأ * 

 بلغغغ فغغرق األوسغغاط الحسغغابية بغغين نتغغائج االختبغغارين القبلغغي : فووي اختبووار مهووارة الضوورب السوواحق

المحسغغوبة ( t), وبلغغغت قيمغغة (1.151)بغغانحراف معيغغاري للفغغروق مقغغداره ( 1.511)والبعغغدي 
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, ممغغغا يغغغدل علغغغى معنويغغغة الفغغغروق بغغغين (1.111), فغغغي حغغغين كغغغان مسغغغتوى الخطغغغأ (11.110)

ولمصلحة االختبار ( 5)وأمام درجة حرية ( 0.05)االختبارين القبلي والبعدي عند مستوى الخطأ 

 .البعدي

 والبعغدي  بلغ فغرق األوسغاط الحسغابية بغين نتغائج االختبغارين القبلغي: في اختبار مهارة حائط الصد

, (9.591)المحسغوبة ( t), وبلغغت قيمغة (1.115)بانحراف معيغاري للفغروق مقغداره ( 1.151)

, ممغغا يغغدل علغغى معنويغغة الفغغروق بغغين االختبغغارين القبلغغي (1.111)فغغي حغغين كغغان مسغغتوى الخطغغأ 

 .ولمصلحة االختبار البعدي( 5)وأمام درجة حرية ( 0.05)والبعدي عند مستوى الخطأ 

 بلغغغ فغرق األوسغاط الحسغغابية بغين نتغغائج : ارة الودفاع عوون الملعوب مون جهووة اليموينفوي اختبوار مهوو

, وبلغغت قيمغة (1.515)بانحراف معيغاري للفغروق مقغداره ( 0.151)االختبارين القبلي والبعدي 

(t ) مما يدل على معنوية الفروق (1.111), في حين كان مستوى الخطأ (15.911)المحسوبة ,

ولمصغغلحة ( 5)وأمغغام درجغغة حريغغة ( 0.05)والبعغغدي عنغغد مسغغتوى الخطغغأ  بغغين االختبغغارين القبلغغي

 .االختبار البعدي

 بلغغغ فغرق األوسغاط الحسغابية بغين نتغغائج : فوي اختبوار مهوارة الودفاع عوون الملعوب مون جهوة اليسوار

, وبلغغت قيمغة (1.115)بانحراف معيغاري للفغروق مقغداره ( 0.911)االختبارين القبلي والبعدي 

(t ) مما يدل على معنوية الفروق (1.111), في حين كان مستوى الخطأ (11.111)المحسوبة ,

ولمصغغلحة ( 5)وأمغغام درجغغة حريغغة ( 0.05)بغغين االختبغغارين القبلغغي والبعغغدي عنغغد مسغغتوى الخطغغأ 

 .االختبار البعدي
 (6)الجدول 

نسبة المئوية للتطور بين المحسوبة ومستوى الخطأ وال( t)يبين فر  ااوساط الحسابية وانحرافه المعياري وقيمة 

 في االختبارات المهارية للمجموعة الضابطة نتائج االختبارين القبلي والبعدي

 االختبارات
وحدة 

 القياس
 ع ف± ف  

 tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الخطأ

نسبة 

 %رالتطو

 15.482 36308 06368 36600 36863 درجة مهارة الضرب الساحق

 25.079 36333 226022 36005 26053 درجة مهارة حائط الصد

 19.179 36303 06045 36064 26023 درجة (يمين)مهارة الدفاع عن الملعب 

 37.367 36335 46303 26246 06023 درجة (يسار)مهارة الدفاع عن الملعب 

 (.5=2-6)درجة الحرية * 

 (.3635)إذا كان مستوى الخطأ أصغر من ( 3635)معنوي عند مستوى الخطأ * 

 بلغغغ فغغرق األوسغغاط الحسغغابية بغغين نتغغائج االختبغغارين القبلغغي : مهووارة الضوورب السوواحق فووي اختبووار

المحسغغوبة ( t), وبلغغغت قيمغغة (1.191)بغغانحراف معيغغاري للفغغروق مقغغداره ( 1.111)والبعغغدي 

, مما يدل على معنوية الفروق بين االختبغارين (1.111), في حين كان مستوى الخطأ (0.111)

 .ولمصلحة االختبار البعدي( 5)وأمام درجة حرية ( 0.05)وى الخطأ القبلي والبعدي عند مست

 بلغ فغرق األوسغاط الحسغابية بغين نتغائج االختبغارين القبلغي والبعغدي : في اختبار مهارة حائط الصد

, (11.111)المحسغوبة ( t), وبلغت قيمة (1.195)بانحراف معياري للفروق مقداره ( 1.051)

, ممغغا يغغدل علغغى معنويغغة الفغغروق بغغين االختبغغارين القبلغغي (1.111)فغغي حغغين كغغان مسغغتوى الخطغغأ 

 .ولمصلحة االختبار البعدي( 5)وأمام درجة حرية ( 0.05)والبعدي عند مستوى الخطأ 

 بلغغغ فغرق األوسغاط الحسغغابية بغين نتغغائج : فوي اختبوار مهووارة الودفاع عوون الملعوب مون جهووة اليموين

, وبلغغت قيمغة (1.911)يغاري للفغروق مقغداره بانحراف مع( 1.011)االختبارين القبلي والبعدي 

(t ) ممغا يغدل علغى معنويغة الفغروق (1.111), في حين كان مستوى الخطأ (0.015)المحسوبة ,

ولمصغغلحة ( 5)وأمغغام درجغغة حريغغة ( 0.05)بغغين االختبغغارين القبلغغي والبعغغدي عنغغد مسغغتوى الخطغغأ 

 .االختبار البعدي
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 بلغغغ فغرق األوسغاط الحسغابية بغين نتغغائج : اليسوار فوي اختبوار مهوارة الودفاع عوون الملعوب مون جهوة

, وبلغغت قيمغة (1.111)بانحراف معيغاري للفغروق مقغداره ( 1.111)االختبارين القبلي والبعدي 

(t ) ممغا يغدل علغى معنويغة الفغروق (1.115), في حين كان مستوى الخطأ (1.101)المحسوبة ,

ولمصغغلحة ( 5)وأمغغام درجغغة حريغغة ( 0.05)بغغين االختبغغارين القبلغغي والبعغغدي عنغغد مسغغتوى الخطغغأ 

 .االختبار البعدي

بووين نتووائج المجموووعتين التجريبيووة والضووابطة  فووي ( t-test)عوورض نتووائج اختبووار الفوورو   0-0

 .االختبارات المهارية في االختبار البعدي
 (3)الجدول 

بين المجموعتين التجريبية  المحسوبة ومستوى الخطأ( t)وقيمة يبين ااوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 والضابطة في االختبارات المهارية في االختبار البعدي

 االختبارات
وحدة 

 القياس

 tقيمة  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 المحسوبة

مستوى 

 ع± س   ع± س   الخطا

 36333 36058 36044 66463 36200 36553 درجة مهارة الضرب الساحق

 36333 66465 36033 66300 36480 86200 درجة صدمهارة حائط ال

مهارة الدفاع عن الملعب 

 (يمين)

 درجة
226023 36302 86280 36802 66085 36333 

مهارة الدفاع عن الملعب 

 (يسار)

 درجة
236063 26350 86253 36683 46004 36332 

 (.23=0-6+6)درجة الحرية * 

 (3635)مستوى الخطأ أصغر من إذا كان ( 3635)معنوي عند مستوى الخطأ * 

 : من الجدول أعاله يتبين

 بلغغت قيمغة : فوي اختبوار مهوارة الضوورب السواحق(t ) فغي حغين بلغغ مسغغتوى ( 1.151)المحسغغوبة
المجمغغوعتين التجريبيغغة والضغغابطة فغغي  الفغغروق بغغين , ممغغا يغغدل علغغى معنويغغة(1.111)الخطغغأ 

وأمغام درجغة حريغة ( 1.15)ستوى الخطغأ عند م، االختبار البعدي ولمصلحة المجموعة التجريبية
(11.) 

 بلغغت قيمغة : في اختبار مهارة حائط الصود(t ) فغي حغين بلغغ مسغتوى الخطغأ ( 1.115)المحسغوبة
المجمغغوعتين التجريبيغغة والضغغابطة فغغي االختبغغار  الفغغروق بغغين , ممغغا يغغدل علغغى معنويغغة(1.111)

 (.11)وأمام درجة حرية ( 1.15)عند مستوى الخطأ ، البعدي ولمصلحة المجموعة التجريبية

 بلغغت قيمغة : في اختبار مهارة الدفتع عون الملعوب مون جهوة اليموين(t ) فغي ( 1.915)المحسغوبة
المجمغغوعتين التجريبيغغة  الفغغروق بغغين , ممغغا يغغدل علغغى معنويغغة(1.111)حغغين بلغغغ مسغغتوى الخطغغأ 

( 1.15)خطغغأ عنغغد مسغغتوى ال، والضغغابطة فغغي االختبغغار البعغغدي ولمصغغلحة المجموعغغة التجريبيغغة
 (.11)وأمام درجة حرية 

 بلغغت قيمغة : في اختبار مهارة الدفتع عن الملعوب مون جهوة اليسوار(t ) فغي ( 1.001)المحسغوبة
المجمغغوعتين التجريبيغغة  الفغغروق بغغين , ممغغا يغغدل علغغى معنويغغة(1.111)حغغين بلغغغ مسغغتوى الخطغغأ 

( 1.15)سغغتوى الخطغغأ عنغغد م، والضغغابطة فغغي االختبغغار البعغغدي ولمصغغلحة المجموعغغة التجريبيغغة
 (.11)وأمام درجة حرية 
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 ( 2)الشكل 

يوضح ااوساط الحسابية وفر  ااوساط الحسابية بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية 

 والضابطة في اختبار مهارة الضرب الساحق

 

 
 ( 0)الشكل 

يوضح ااوساط الحسابية وفر  ااوساط الحسابية بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية 

 والضابطة في اختبار مهارة حائط الصد
 

 
 ( 0)الشكل 

لبعدي للمجموعتين التجريبية يوضح ااوساط الحسابية وفر  ااوساط الحسابية بين نتائج االختبارين القبلي وا

 والضابطة في اختبار مهارة الدفاع عن الملعب من جهة اليمين
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 ( 4)لشكل ا

يوضح ااوساط الحسابية وفر  ااوساط الحسابية بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية 

 عن الملعب من جهة اليسار والضابطة في اختبار مهارة الدفاع

 
بووين نتووائج المجموووعتين التجريبيووة والضووابطة  فووي ( t-test)مناقشووة نتووائج اختبووار الفوورو   0-4

 .االختبارات المهارية

فيظهغغران لنغغا الفغغرق بغغين نتغغائج االختبغغارات القبلغغة والبعديغغة (  1)والشغغكل ( 1)امغغا الجغغدول 

البعدية بين المجموعتين ممغا يغدل ذلغك علغى افضغلية للمجموعتين الضابطة والتجريبية وكذلك الفروق 

 .المجموعة التجريبية نتيجة تأثير المنهج الذي سبب هذا الفرق المعنوي

ويعزو الباحث سبب هذا التطور الى تحسن اهم متطلبات اداء مهارة الضرب الساحق وحغائط 

ي القفز او الضرب باإلضغافة الغى الصد المتمثلة بالقوة االنفجارية والقوة المميزة بالسرعة سواء كان ف

التوقيت والتوازن اثناء عملية الضرب وبالتالي القدرة على الهبوط الصغحيح لتجنغب حصغول أي خطغا 

وهغغذا يغغدلنا الغغى ان هنغغاك صغغلة ارتبغغاط واضغغحة بغغين تطغغوير القغغدرات الخاصغغة , عنغغد القفغغز والهبغغوط

كما نجد ان زيادة الدقغة . جة هذا االختباروالنجاح في اداء المهارة الحركية بما انعكس على تحسين نتي

 التي ظهرت في االختبار كانت من خالل زيادة القوة االنفجارية لعضالت الرجلين قد ادت الى ارتفغاع

كمغا نجغد ان تطغوير القغوة االنفجاريغة , القفز مما ساهم بشكل كبير في ضرب الكرة وباالتجاه المناسغب

د ساهمت بشكل كبير في توليد قغوة اضغافية للعضغالت العاملغة والمميزة بالسرعة لعضالت الذراعين ق

لإلسغراع فغغي حركغة الغغذراع الضغاربة ممغغا يتغيح لالعغغب ان يضغرب الكغغرة بامتغداد كامغغل للغذراع ومغغن 

الزاوية العليا للكغرة ومؤديغاً الغى سغيطرة الالعغب علغى اتجغاه الضغرب للكغرة وبغذلك تغزداد دقغة توجيغه 

لمجموعغغة الضغغابطة فغغان الفغغرق المعنغغوي القليغغل الغغذي ظهغغر فغغي ادائهغغا آمغغا ا. الكغغرة بالمكغغان المطلغغوب

يعزوه الباحث الى كون التمرينات المستخدمة من قبل هذه المجموعغة لغم تحقغق المسغتوى العغالي الغذي 

وصغغلت اليغغه المجموعغغة التجريبيغغة وتحقيغغق االرتقغغاء بمتطلبغغات اداء مهغغارة  الضغغرب السغغاحق بغغالكرة 

 .الطائرة

تطغغور مهغغارة حغغائط الصغغد الغغى اسغغتخدام المقاومغغات المختلفغغة المتمثلغغة بتمرينغغات  انباحثغغويعغغزو ال    

المقاومة المتباينة في اثناء تدريبات األداء المهارى اثر وبفاعلية في زيادة مقدار القدرة العضلية نتيجغة 

ج للتكيغغف علغغى وفغغق االيعغغازات العصغغبية العضغغلية وفغغي مهغغارة الضغغرب السغغاحق وحغغائط الصغغد يحتغغا

الالعب الى اكبر كمية مغن القغوة والسغرعة فغي التحغرك والتهيغز للقفغز وأداء قغوة دفغع فعالغة للحصغول 

على اعلى ارتفاع ممكن وأداء الضربة الساحقة او حائط صد مع تركيز على عدم ارتكاب أخطغاء فغي 

ة لغغذلك فغغان اثنغاء األداء وال سغغيما لمغغس خغغط الهجغوم او لمغغس الشغغبكة وتكملغغت المهغارة بالدقغغة المطلوبغغ

ان كغل مجموعغة تمرينغات ( عبد البصغير)التدريبات اثرت في زيادة دفع بالقوة المطلوبة بأدائها ويرى 
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يجغغغب ان تعغغغد بشغغغكل يعطغغغي التغغغأثير الفعغغغال فغغغي تطغغغوير كغغغل مغغغن القغغغدرات الخاصغغغة بنغغغوع النشغغغاط 

"الممارس
(1)

عغن "والتغي تعبغر  يبرز دور القدرة االنفجارية والمميزة بالسرعة فغي الكغرة الطغائرة, و  

"فعل انفجاري وديناميكي يتم من خالل ضرب الكرة بشكل قوي
1(1)

وبذلك يرى الباحث ان اسغتعمال . 

تمارين المقاومات للرجلين والذراعين التي تتصف بالقوة ستساعد الالعب علغى اتقغان األداء المهغارى 

دقة بتوجيه الكغرة الغى المكغان المغراد  للفعالية لتكون اكثر فاعلية وبالتالي تكون المهارة الهجومية اكثر

التأثير فيه وبصورة اكثر فاعلية بدون االنشغال بالوصول الى المكان المراد أداء المهارة منه الن قغوة 

الرجلين كانت قد حسمت هذا الموضغوع وخصوصغا مغا يتعلغق بالضغرب السغاحق وحغائط الصغد اذ ان 

ان القوة لهغا دور بغارز (  1911طوالن )ويذكر ". ةالقدرة على التحكم في ادائهما صحيحا عملية هام

في تحقيق نتائج طيبغة عنغد ممارسغة األلعغاب الرياضغية وال سغيما فيمغا يتعلغق بإنتغاج القغوة فغي اللحظغة 

والسرعة المناسبتين, اذ يشكل تركيز القوة مع زيادة سرعتها احد الخصائص المميزة لغألداء المهغارى 

 .(0)الجيد

لية نتغغائج المجموعغغة التجريبيغغة فغغي مهغغارة الغغدفاع يمينغغا ويسغغارا الغغى فاعليغغة افضغغ انويعغغزو الباحثغغ

التمرينات التي طبقت عليها فقد كانت تمرينات مشغابهة لمواقغف اللعغب وذات هغدف خغاص وبصغعوبة 

اكبر من خالل استخدام مقاومات متباينة تعمل على تطوير هذه المهارات فكانت النتائج البعدية افضغل 

( ليلغى زهغران)وهغذا مغا اشغارت اليغه . مجموعة الضابطة التي اعتمد على المنهاج التقليديمن نتائج ال

ان التمغغارين البدنيغغة ذات الهغغدف الخغغاص هغغي عبغغارة عغغن تمرينغغات تهغغدف ألعغغداد وتنميغغة المهغغارات "

الحركية الخاصة لمختلف األنشطة الرياضية وهي عامل مساعد يهدف ألعداد وتنمية مستواه في نوع 

وكذلك يعود هذا التطور الى الطرق التدريبية التغي اسغتخدمها . (1)"اط الرياضي الذي تخصص بيهالنش

الباحغغث وباشغغراك أدوات كمقاومغغة الحبغغال المطاطيغغة اضغغافة الغغى المقاومغغات أخغغرى لغغغرض تطغغوير 

ير اذ ان اسغغتخدام األدوات والوسغغائل التدريبيغغة المختلفغغة يسغغهم فغغي تطغغو. "المهغغارات الحركيغغة والبدنيغغة

 .(5)"اغلب القدرات البدنية والحركية مما ينعكس ذلك على األداء المهارى األمثل

وان اسغغتخدام تمغغارين تطغغوير القغغوة المميغغزة بالسغغرعة والقغغدرة االنفجاريغغة خغغالل اسغغتخدام األدوات 

كلمغا ( "1991ريسغان خغريبط )وبمقاومات متباينة اسهم في تطوير المهغارات الحركيغة وهغذا مغا أكغده 

فغان قغوة . القوة المميزة بالسرعة التي تتحرك بها هذه الكتلة اكبر بموجب القغانون الثغاني لنيغوتن  كانت

"تقلص العضالت ستؤثر على سرعة الحركة أي كلما كانت القوة اكبر كانت الحركة اسرع
(0)

. 

التطغغور فغي مهغارات البحغغث الغى التمغارين المسغغتخدمة لكونهغا شغاملة وذات هغغدف  انويعغزو الباحثغ

وتؤثر على كل المهارات وان الية ربط الواجبات الحركيغة بغين التمغارين فيمغا يتعلغق بالقغدرات البدنيغة 

لكغي يتحقغق نجغاح األداء بمسغتوى ( "1991طلحغة حسغين )اسهم في تطغوير المهغارات وهغذا مغا أكغده 

"مهاري عال, فان لكل من عناصر القدرة تأثيرا مباشرا على دقة األداء
(1)

. 

 

 

                                                

 (1
, القغغاهرة, المكتبغغة دريبتغغدريب القغغوة العضغغلية , التكامغغل بغغين النظريغغة والتغغ: عغغادل عبغغد البسغغيط وايهغغاب عغغادل (

 .10-11,ص1111المصرية, 

(
1

.(. p.86 Op. cit) Ariesovltoan; A volley ball, U.S.A. 1986.   

اثر تنمية القوة المميزة بالسغرعة علغى تحسغين أداء بعغض حركغات مجموعغة االرتقغاء فغي رياضغة : صديق طوالن (0)

 .01, ص1911بنين, اإلسكندرية, الجمباز, أطروحة دكتوراه, كلية التربية الرياضية لل

 .11, ص(1991القاهرة, دار الفكر العربي, .) االسس العلمية للتمرينات الفنية : ليلى زهران( 1) 

, 1991, عمغان, دار الفكغر للطباعغة والنشغر والتوزيغع, 1, ط موسغوعة كغرة الطغائرة الحديثغة: اكرم زكي خطايبغة(5)

 .010ص

 .515, عمان, دار الشروق, ص1, طي علم الفسيولوجيا والتدريب الرياضيتطبيقات ف: ريسان خريبط مجيد(0) 

, 1991, القغغاهرة, دار الفكغغر العربغغي, األسغغس الحركيغغة والوظيفيغغة للتغغدريب الرياضغغي: طلحغغة حسغغين حسغغام الغغدين(1)

 .191ص
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 ابعالفصل الر
  :االستنتاجات والتوصيات -4

   :االستنتاجات 4-2

ان اسغغتخدام المقاومغغات المختلفغغة فغغي المغغنهج التغغدريبي سغغاهم بشغغكل كبيرفغغي تحسغغن اداء الالعبغغين -1

 .األولى للمهارات الفنية لالعبي منتخب تربية الكرخ 

 .عة الضابطةالمنهج المعد من قبل الباحثان كان له افضلية على المنهج المطبق على المجمو-1

ان تنوع التمارين المستخدمة في الوحدة التدريبية وتعدد اهغدافها كفيغل بإزالغة الملغل والضغجر مغن -0

 .الالعبين اثناء اداء التدريب

 ان طريقغغة التغغدريب الفتغغري المغغنخفض والمرتفغغع الشغغدة سغغاهم بشغغكل ملحغغوظ فغغي تطغغور مسغغتوى-1

 .الالعبين

 :التوصيات   4-0

لمنهج علغى تمغارين تسغاعد علغى تطغوي مهغارات الضغرب السغاحق وحغائط ضرورة أن يتضمن ا -1

 .الصد والدفاع عن الملعب بالكرة الطائرة

من الممكن االستفادة من المنهج المعد من قبل الباحغث لبغاقي المنتخبغات لتطغوير المهغارات الفنيغة  -1

 .بالكرة الطائرة

ل فغغي مجغال الرياضغغة وتغتالءم مغغع فئغغة اسغتنباط تمغغارين جديغدة دائمغغا تواكغب التطغغور الغغذي يحصغ -0

 .الشباب

 

 المصادر
االسغغغغكندرية منشغغغغاة ),الكوووورة الطووووائرة دليوووول المعلووووم والموووودرب والرعووووبالغغغغين وديغغغغع فغغغغرج   (1)

 (.1991.المعارف

طور  البحووث العلمووي والتحليوول االحصووائي فووي اخغالص عبغغد الحفغغيظ ومصغغطفى حسغغين بغغاهي   (1)

 (. 1111.مركز الكتاب للنشر.رة القاه),المجاالت التربوية والنفسية والرياضية

الكوورة الطووائرة الحديثووة ناهغغدة عبغغد زيغغد الغغدليمي, عغغادل مجيغغد خزعغغل, رائغغد محمغغد مشغغتت   (0)

 (.1111. )ومتطلباتها التخصصية

بناء وتقنين اختبارات مهارية للدفاع العميق عون جمعة محمد عوض  ,خليل ابراهيم الحديثي  (1)

جامعة ,1عدد,1مجلد,كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة, بحث منشور ),الملعب بالكرة الطائر

 (.1111,االنبار

الموصغل, مطغابع :)قاسم حسن المندالوي وآخرون  االختبارات والقياس في التربيغة الرياضغية  (5)

 (.1991التعليم العالي, 

, تغغدريب القغغوة العضغغلية , التكامغغل بغغين النظريغغة والتغغدريبعغغادل عبغغد البسغغيط وايهغغاب عغغادل   (1)

 .1111قاهرة, المكتبة المصرية, ال

صغديق طغوالن  اثغر تنميغغة القغوة المميغزة بالسغرعة علغغى تحسغين أداء بعغض حركغات مجموعغغة  (1)

 .1911االرتقاء في رياضة الجمباز, أطروحة دكتوراه, كلية التربية الرياضية للبنين, اإلسكندرية, 

 (.1991لفكر العربي, القاهرة, دار ا.) االسس العلمية للتمرينات الفنية ليلى زهران  (1)

, عمغان, دار الفكغر للطباعغة والنشغر 1, ط موسغوعة كغرة الطغائرة الحديثغةاكرم زكي خطايبغة   (9)

 .1991والتوزيع, 
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, القغاهرة, دار الفكغر   األسس الحركية والوظيفية للتدريب الرياضغيطلحة حسين حسام الدين (11)

 .1991العربي, 

عمغان دار الفكغر ),تخطويط وقيوادة وتودريب. التودريب الرياضوي الحوديث مفتي أبغراهيم حمغاد  (11)

 (.1991, 1ط.العربي

بغغغغداد مطبعغغغة جامعغغغة ),التكتيووول الفوووردي فوووي الكووورة الطوووائرة  (واخغغغرون )عقيغغغل الكاتغغغب  (11)

 (1919بغداد

 (10)
 
Ariesovltoan; A volley ball, U.S.A. 1986. Op. cit. p.86 . 
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