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 البحثمستخلص 

إن التقدم الكبير التي وطئت لعملية التقدم نتيجة تطور المفاهيم الحديثة للعملية التعليمية وارتباطاتها 

بالقدرات العقلية والعرفية من خالل صيغ االتصال للمرافق التعليمية في أكبر فعالية تؤمن، لذا يتميز 

ن شمولية في استخدام الوسائل التعليمية الفعالية المباشرة وفق التعلم كونه من أهم العلوم الرياضة م

األساليب والوسائل التنظيمية في تحقيق أفضل أداء مهاري، لذا فإن عملية التغذية الراجعة التعزيزية 

بأنواعها، وتعد من أفضل عمليات التعلم كونها تسهم في تحقيق الواجبات الحركية في اللغة أو الدعم أو 

، لذا تؤدي إلى رفع معنوية واحتمالية اإلثارة واالستجابة في السلوك والتعزيز أن يكون التعلم  التأييد

ً باأللقاب أو المديح لسلوك الفرد  إيجابي أو سلبي، لذا يعد هذا التعلم اللفظي المديح أو التشجيع شفويا

ال التربية الرياضة، لذا بايجابي باستخدام المثيرات وتضمن البحث التعلم للمهارات واألنشطة في مج

قامت الباحثة باستخدام هذا األنموذج في التعلم لحل مشكلة البحث باستخدام التغذية الراجعة التعزيزية 

لتعلم سرعة االستجابة الحركية للمثير السمعي والبصري في دقة مهارة الضرب الساحق بالكرة 

 الطائرة للطالب.

ة الراجعتتة التعزيزيتتة ع ستترعة االستتتجابة الحرميتتة ع الم يتتر استتتراجيجية التي يتتالكلمااات المفتاحيااة  

 السمعي والبصري.

 

 Abstract  

Enhanced feedback strategy in learning the kinetic response speed of 

the audio- visual stimulus and the accuracy of the skill is overwhelming 

hitting in volley ball for the student . 

Asst. Instructor  HindObaidAbdulsalam 

College of education  for girl –Iraqi University  

Ministry Of Higher Education And Scientific Research  

 The great progress that treaded this process due to development 

of new concepts of learning process and its connection with mental 

and customary capabilities through communication forms of 

 

 

  

 

 جقدمت به

 م.م. هند عبيد عبدالسالم

 الجامعة العراقية -ملية التربية للبنات   

 

 
 

استراجيجية التي ية الراجعة التعزيزية في جعلم سرعة االستجابة الحرمية 

 لسمعي والبصري ودقة مهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة للطالبللم ير ا
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educational facilities in greater effectiveness ; therefore learning is 

characterized by being one of the most comprehensive sport sciences 

in the use of effective direct teaching instruments according to 

organizational methods and means to achieve the best  skill 

performance . 

Accordinglyenhanced feedback and its various types regarded 

the best learning processes because  it contributes to the achievement 

of kinetic duties in language, support or confirmationand lead to raise 

the spirits and the possibility of excitement and response in behavior 

and reinforcement, whether the learning was positive or negative . 

Verbal learning is praised orally encouraged by titles or praise of 

individual behavior positively through the use of stimuli. Research 

included skill learning and activities  in the field of physical education . 

Finally the researcher has used  this model in learning  to solve the 

problem of the research through enhanced feedback to learn the 

kinetic response speed of the audio- visual stimulus and the accuracy 

of the skill is overwhelming hitting in volley ball for the student . 

Keywords: Enhanced feedback strategy, kinetic response speed, 

audiovisual stimulus. 

 الفصل االول 

 التعريف بالبحث:-1

 :مقدمة البحث وأهميته1-1

إن ما يتميز به التعلم الحركي الذي يعد من أهم العلوم الرياضاية مان شامولية وتناوت يساتوجب اساتخدام 

أنااوات عاادة ماان الوسااائل التعليميااة التااي تااؤثر تااأثيراً فعاااالً ومباشااراً فااي عمليااة الااتعلم وماان ثاام الوصااول 

حقيق أفضل أداء مهاري على وفق أسااليب أو وساائل تنظيمياة تعتماد علاى مادا االتصاال بالمتعلم إلى ت

بااين المعلاام والمااتعلم ، وذ أن وساايلة االتصااال هااذ  تااؤدي دوراً هاماااً وكبيااراً فااي إتقااان الواجااب الحركااي 

لتنفياذ المراد تعلمه . وان الحاجة إلى تطوير األداء المهااري أمارا جوهرياا لملحقاة تطاور وتقادم مجاال ا

،واألعداد المهارا يعتبر من األعمدة األساسية لالعب الكرة الطاائرة للوصاول الاى األداء بصاورة ولياة 

 ومتقنة تحت أي ظرف من المباراة ، 

إن تنظيم وسيلة االتصال ) التغذية الراجعة التعزيزياة  بأنواعهاا مان األماور المهماة والواجاب توافرهاا 

قاات هااذ  الوساايلة نصاايباً وفيااراً ماان اهتمااام العديااد ماان الباااحثين والمعنيااين فااي العمليااة التعليميااة . إذا حق

بالعملية التعليمية كونها تسهم ايجابيااً فاي تحقياق وتساهيل عملياة الاتعلم للمهاارات وو الواجباات الحركياة 

 المطلوب تعلمها واالحتفاظ في اللعبة وو فعالية الرياضية . 



 

 

 

 
 
 
 

495 

  P-ISSN:2074 – 9465 (502) لىإ( 493) ص من الصفحات
E-ISSN:2706-7718                                         

 
 (30/12/2019عشر ) التاسعالعدد  –المجلد الرابع  –رياضية مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية وال

ساليب التي تساعد على أثارة اهتمام الطالب وجذبهم الى التعليم ، ان التغذية الراجعة التعزيزية من األ

والتغذية الراجعة التعزيزية في اللغة هو الدعم والتأييد ، وقد عرف بأنه "العملية التي تؤدي الى رفع 

ة احتمالية حدوث اإلثارة أو االستجابة في السلوك ،والتعزيز يكون أما إيجابيا أو سلبيا، والتغذية الراجع

التعزيزية التعزيز اللفضي والتعزيز المادي، ويعرف التعزيز اللفظي بأنه "التعزيز شفويا باأللقاب 

وألفاظ المديح والتشجيع"، أما التعزيز شفويا باأللقاب وألفاظ المديح والتشجيع "أما التعزيز المادي 

دية أو منحهم بعض الهدايا من فيعرف بأنه تعزيز سلوك أفراد الطالب إيجابياً باالستجابة لرغبتهم الما

م . إن 1996نقود وأدوات مدرسية وألعاب وغيرها مما يرغبون ويحتاجون" )حنفي محمد مختار 

المعززات قد تختلف من حيث وثرها التعزيزية من فرد ألخر األمر الذي يتطلب تحديد عدد محدد من 

زا لقدرة المعززات على استثارة المثيرات لكي يعمل كمعززات، وهناك من يرا أن ولية التعزيز تع

 أعضاء االستقبال الحسية عند العضو.

والتعزيز يكون باستخدام مثيرات أو وسائل لفظية أو غير لفظية تخاطب حواس المتعلم المختلفة، 

وتوجه انتباهه الى الموضوعات أو الحوادث موضوت التعلم ، ففي المجال التربوي مثال نجد أن التأكيد 

للفظي على بعض الحقائق،واستخدام تعبيرات معينة مثيرة لالنتبا  هي من الوسائل التي أو التوجيه ا

 تسهل على المعلم عملية تحقيق األهداف المنشودة في مواضيع التعلم.

 مشكلة البحث : 1-2

أن طرق تعلم المهارات الحركية لألنشطة بصورة عامة وكرة الطائرة بصورة خاصة تشوبها 

عددة ، السيما أن مظاهر الفروق الفردية بين الطالب تجعلهم مختلفين في قدرتهم صعوبات متنوعة ومت

في مجال التربية الرياضية على متابعة الدرس وفي اكتساب الخبرات التعليمية المقدمة لهم ، كما أن 

خدام الباحثة باست تطرق التعلم المستخدمة حاليا في تعلم األنشطة الحركية لألنشطة الرياضية، لذا قام

ستراتيجية تعليم الراجعة التعزيزية في سرعة االستجابة الحركية للمثير السمعي والبصري ودقة مهارة 

الضرب الساحق بالكرة الطائرة لحل مشكلة البحث ومعرفة هل أن التغذية الراجعة التعزيزية لها دور 

 مهم في دقة هذ  المهارات بالكرة الطائرة.

 البحث: هدفا 2-3

تربية  –لى التغذية الراجعة التعزيزية في تعلم بعض المهارات األساسية للمرحلة الثالثة . للتعرف ع1

 رياضية بالكرة الطائرة لطالب المستنصرية من عينة البحث.

. معرفة تأثير التغذية الراجعة التعزيزية في سرعة االستجابة الحركية للمثير السمعي والبصري 2

 نة البحث.ودقة مهارة الضرب الساحق لدا عي

 البحث: ضيتافر1-4

. هناك فروق ذات داللة إحصائية في تعلم سرعة االستجابة الحركية للمثير السمعي والبصري ودقة 1

 مهارة االرسال الساحق للعينة باستخدام التغذية الراجعة التعزيزية لعينة البحث.

لمثير السمعي والبصري ودقة . هناك فروق ذات داللة احصائية في تعليم سرعة االستجابة الحركية ل2

 مهارة االرسال الساحق بالكرة الطائرة لدا عينة البحث.
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 مجاالت البحث: 1-5

 الجامعة المستنصرية. -  عينة من طالب المرحلة الثالثة تربية بدنية وعلوم الرياضةالمجال البشري-1

 .15/12/2020إلى15/10/2019من   للمدةالمجال الزماني -2

   ملعب الجامعة المستنصرية بالكرة الطائرة وقاعة الكلية المغلقة.ني المجال المكا-3

 الفصل ال اني

 منهجية البحث واجراءاجه الميدانية -2

 منهج البحث.2-1

استخدم الباحثان المنهج التجريبي لمالئمة وطبيعة البحث ، أذ تم استخدام التغذية الراجعة التعزيزية في 

للمثير السمعي والبصري ودقة مهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة تعلم سرعة االستجابة الحركية 

للطالب باستخدام التعزيز اللفظي ، لتدريس أهم االختبارات قيد الدراسة لمقارنة مستوا أداء الطالب 

من خالل قياس قبلي وقياس بعدي ، بعد تنفيذ الوحدات التدريسية المقترحة )هدايات احمد حسين 

 م  .1992

 ة البحث.عين 2-2

 طالباً 39الجامعة المستنصرية وعددهم ) -تكونت عينة الدراسة من طالبكلية التربية وعلوم الرياضة

وتم اختيارهم بطريقة القرعة لمجموت اربع شعب، تم اختيارهم بالطريقة العمديةألداء  Dمن شعبة )

اختيار عينة البحث، وقد  هذ  الفعالية، وذلك من خالل اطالت الباحثة للتعاون مع مدرس المادة على

طالباً، ويتم التعليم لها باستخدام  16قسمت العينة الى مجموعتين متساويتين ضابطة وتجريبية وعددها 

التغذية الراجعة التعزيزية  لسرعة االستجابة  باستخدام التعزيز اللفظي ، واألخرا ضابطة وعددها 

ً يتم التدريس لها باستخدام التدريس المت 16 بع سلفا لمدرس المادة في المحاضرة المعتادة. وتم طالبا

   من الطالب لعدم التزامهم بالدوام.7استبعاد )

 ادوات جمع البيانات : 2-3

 -تم استخدام الوسائل التالية في خطوات تنفيذ الحث 

 .المراجع والمصادر العربية واالجنبية ذات العالقة .1

 النترنيت ..معلومات من شبكة االتصاالت العالمية )ا2

 . المقابالت الشخصية مع ذوي االختصاص.3

 . استمارة استطالت راي الخبراء بالنسبة.4

 . االختبار والقياس5

 . فريق عمل مساعد.6

 خطوات جنفي  البحث: 2-4

 االختبارات الخاصة بالبحث 2-4-1

 أوال: اختبار دقة االستجابة الحرمية للم ير السمعي لمهارة استقبال االرسال:

 لهدف من االختبار:ا

 قياس دقة االستجابة الحركية للمثير السمعي لمهارة استقبال االرسال. -
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 األدوات

ملعب كرة الطائرة  قانوني، كرات طائرة قانونية، مدرب، جهاز اطالق االرقام االربعة، ثالث مراتب -

  .6م موضوعة كما في الشكل )1،5م وعرض 1،5  طول 4، 2، 3، 1باالرقام )

  متهيأ للقيام باستقبال االرسال، ويقوم المدرب 5  أو )1  يقف الالعب في مركز )ات األداءمواصف

بأداء االرسال من المعلب اآلخر، وعند لحظة التنفيذ ينطلق المختبر لالستقبال ، حيث يفاجىء المختبر 

 ددة.بإطالق أحد االرقام االربعة من الجهاز وعليه توجيه الكرات بدقة إلى المناطق المح

 الشروط:

  .5  و)1يعطى للمختبر عشر محاوالت مقسمة على المركزين ) -

 المحاولة غير الصحيحة تعاد. -

 التسجيل:

   نقاط لكل استقبال تسقط الكرة في المنطقة المحددة.3) -

   نقاط لكل استقبال تسقط الكرة في أحد المناطق المحدد األخرا.2) -

 ي غير المناطق المحددة.  نقطة واحدة لكل استقبال تسقط الكرة ف1) -

 )صفر  لكل استقبال فاشل. -

   نقطة.30مجموت النقاط ) -

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1شكل )

 دقة سرعة االستجابة الحرمية للم ير السمعي لمهارة استقبال االرسال اختياريوضح 

 . ثانياً: اختبار دقة االستجابة الحرمية للم ير البصري لمهارة استقبال االرسال2

 قياس دقة االستجابة الحركية للمثير البصري في مهارة استقبال االرسال.  ار:الهدف من االختب

  ملعااب كاارة الطااائرة قااانوني، كاارات طااائرة قانونيااة، ماادربان، جهاااز اطااالق االلااوان االربعااة، األدوات

، موضوعة كماا 1،5م وعرض 1،5ثالث مراتب ملونة باأللوان )أحمر، اصفر، أخضر، أزرق  طول 

  2في الشكل )

  متهيااأً للقيااام باسااتقبال االرسااال، ويقااوم الماادرب 5  أو )1يقااف الالعااب فااي مركااز )مواصتتفات األداء:

األول بااأداء االرسااال ماان الملعااب اآلخاار، وعنااد لحظااة التنفيااذ ينطلااق المختباار لالسااتقبال حيااث يفاااج  
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طاالق االلاوان المختبر بإطالق أحد االلاوان االربعاة مان قبال المادرب الثااني الاذي يقاف بجاناب جهااز ا

 وممسكاً بيد  بجهاز التحكم عن بعد الجهاز وعلى المختبر توجيه الكرات بدقة إلى المناطق المحددة.

 الشروط:

  .5  و)1يعطى للمختبر عشر محاوالت مقسمة على المركزين ) -

 المحاولة غير الصحيحة تعاد. -

 التسجيل:

   نقاط لكل استقبال تسقط الكرة في المنطقة المحددة.3) -

   نقاط لكل استقبال تسقط الكرة في أحد المناطق المحدد األخرا.2) -

   نقطة واحدة لكل استقبال تسقط الكرة في غير المناطق المحددة.1) -

 )صفر  لكل استقبال فاشل. -

   نقطة.30مجموت النقاط ) -

 

 

 

 

 

 

 

 (2شكل )

 الرساليوضح اختبار دقة سرعة االستجابة الحرمية للم ير البصري لمهارة استقبال ا

 ثال اً: اختبار دقة االستجابة الحرمية للم ير السمعي لمهارة الضرب الساحق:

قياس دقة االستجابة الحركية للمثير السمعي لمهارة الضرب الساحق من المركزين الهدف من االختبار:

(4-2.  

ربعة، العب ملعب كرة طائرة قانوني، كرات طائرة قانونية، مدرب، جهاز اطالق االرقام االاألدوات: 

  .2م ، موضوعة كما في الشكل )1،5م وعرض 1،5  طول 1،2،3،4معد، ثالث مراتب باألرقام )

  متهيأً للضرب الساحق، ويقف الالعب 2  أو )4يقف المختبر في مركز رقم )  مواصفات األداء:

ظة خروج الكرة  ، ليقوم بإعداد الكرات القادمة من المدرب إلى الالعبين، ولح3المعد في مركز رقم )

من يد الالعب المعد، يفاجىء الالعب المهاجم بسمات رقم أحد المناطق االربعة من جهاز اطالق 

 االرقام المحددة في الملعب اآلخر، وعليه توجيه الكرات بدقة للمكان المطلوب.

 الشروط:

  .5  و)1يعطى للمختبر عشر محاوالت مقسمة على المركزية ) -

 تعد بشكل جيد. تعاد المحاولة التي ال -
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 التسجيل:

   نقاط لكل ضربة ساحقة تسقط الكرة في المنطقة المحددة.3) -

   نقاط لكل ضربة ساحقة تسقط الكرة في أحد المناطق المحدد األخرا.2) -

   نقطة واحدة لكل ضربة ساحقة تسقط الكرة في غير المناطق المحددة.1) -

 )صفر  لكل ضربة ساحقة فاشل. -

 قطة.  ن30مجموت النقاط ) -

 

 

 

 

 

 

 

 (3الشكل )

 يوضح اختبار دقة سرعة االستجابة الحرمية للم ير السمعي لمهارة الضرب الساحق

 رابعاً: اختبار دقة االستجابة الحرمية للم ير البصري لمهارة الضرب الساحق.

قياس دقة االستجابة الحركية للمثير البصري لمهارة الضرب الساحق من   الهدف من االختبار:

  .2 -4كزين )المر

ملعب كرة الطائرة قانوني، كرات طائرة قانونية، مدربان، جهاز اطالق االلوان االربعة، األدوات:

، 1،5م وعرض 1،5العب معد، ثالث مراتب ملونة باأللوان )أحمر، اصفر، أخضر، أزرق  طول 

  4موضوعة كما في الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

ً للضرب الساحق، ويقف الالعب 2  أو )4يقف المختبر في مركز رقم )  مواصفات األداء:   متهيأ

 ، ليقوم بإعداد الكرات القادمة من المدرب األول إلى الالعبين، ولحظة خروج 3المعد في مركز رقم )

الكرة من يد الالعب المعد، يفاجىء الالعب المهاجم بظهور أحد االلوان االربعة المحددة في الملعب 

ً بيد  بجهاز التحكم عن بعد، اآلخر من قبل المدرب الثاني ال ذي يقف بجانب المدرب االول ممسكا

 وعلى المختبر توجيه الكرات بدقة للمنطقة المحددة.

 

 



 

 

 

 
 
 
 

500 

  P-ISSN:2074 – 9465 (502) لىإ( 493) ص من الصفحات
E-ISSN:2706-7718                                         

 
 (30/12/2019عشر ) التاسعالعدد  –المجلد الرابع  –رياضية مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية وال

 الشروط:

  .2  و)4يعطى للمختبر عشر محاوالت مقسمة على المركزين ) -

 تعد المحاولة التي ال تعد بشكل جيد. -

 التسجيل:

 قة المحددة.  نقاط لكل ضربة ساحقة تسقط الكرة في المنط3) -

   نقاط لكل ضربة ساحقة تسقط الكرة في أحد المناطق المحدد األخرا.2) -

   نقطة واحدة لكل ضربة ساحقة تسقط الكرة في غير المناطق المحددة.1) -

 )صفر  لكل ضربة ساحقة فاشلة. -

   نقطة.30مجموت النقاط ) -

 الفصل ال الث

 عرض النتائج وجحليلها ومناقشتها -3

 االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لدى افراد عينة البحث عرض النتائج 3-1

 (1جدول )

 يم ل االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتييرات البحث

 الداللة قيمة ) ر ( المجموعة ع س متييرات البحث

 معنوي 0.49 0.632 4.86 33.75 سمعي قطري

 معنوي 0.49 0.522 3.22 36.75 بصري قطري

 معنوي 0.49 1.53 1.06 2.53 تقيم سمعيمس

سرعة االستجابة 

الحركية للمثير 

 البصري

 

2.06 

 

0.26 

 

0.539 

 

0.49 

 

 معنوي

  تباين لناا أن قايم االوسااط الحساابية الختباارات االربعاة 1من خالل النتائج المعروضة في جدول )     

ركيااة للمثياار الساامعي، ومهااارة دقااة ساارعة االسااتجابة الحركيااة للمثياار البصااري وساارعة االسااتجابة الح

  2.06  )2.53  )36.75 )33.75ضاااارب الساااااحق القطااااري والمسااااتقيم كاناااات علااااى التااااوالي )

  .0.26  )1.06) )3.22  )4.86وبأنحرافات معيارية )

ماان خااالل النتااائج تبااين لنااا قااي معاماال االرتباااط الختبااارات للساارعة االسااتجابة حركيااة للمثياار الساامعي 

دقااااااااة مهااااااااارة ضاااااااارب الساااااااااحق القطااااااااري حاااااااااز معاماااااااال االرتباااااااااط  والبصااااااااري ويبااااااااين

  ومن خالل مقارنته درجات المحسوبة لالرتبااط ماع قيماة جدولياة 0.39 )0.53 )0.562 )0.632)

   تبين أن قيم محسوبة أكثر من قيمة الجدولية مما يدل على وجود فرق معنوي لالختبار.0.49)

 مناقشة النتائج 3-2

  تباين أن هنااك عالقاة ارتبااط معناوي باين سارعة 1لتاي أظهارت مان الجادول )في ضاوء النتاائج ا     

االستجابة الحركية للمثير السمعي ودقة مهارة ضرب الساحق القطاري ونعازو الباحثاة ذلاك أن الالعاب 

كلما أمتلك وقت أكثار لتحضاير االساتجابة الحركياة كلماا ازدادت الدقاة لفاي اتخااذ القارار التوجياه أكثار 
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ن الصحيح، إذ أن )أخذ الوقف المناسبة ومتابعة الكرة التركيز واإلنسان يكاون لاه أثار إيجاابي نحو المكا

في دقة أداء المهارة
(

16  50.  

أما فيما يخص سرعة االستجابة الحركية للمثير البصري ودقة مهارة الضرب السااحق المساتقيم فكانات 

الرؤيااة البصاارية بالنساابة لالعااب الضااارب  عالقااة االرتباااط معنويااة ، وتعاازو الباحثااة ذلااك أن اسااتخدام

تكون أكثر من استخدام المثير السمعي، لذا كانت عالقة االرتباط معنوياً يبين سرعة االستجابة الحركياة 

للمثياار البصااري ودقااة مهااارة الضاارب الساااحق المسااتقيم ، إذ أن مشاااركة حاسااة البصاار لتقاادير دقيااق 

مسافات متغيرة مما يجعل مان مخرجاات الالعباين الحركياة لمسافة وزاوية الهدف المهاري من أماكن و

 تتناسب والهدف المهاري.

"وبتحقيااق التنفيااذ التلقااائي للمهااارة فااي ظاال ظااروف مشااابهة للظااروف العينااة وأن التغيياار فااي اشااكال 

المحضرات وأنواعها بصورة مركبة تؤدي إلى تحديد مهارة الالعب من ناحية السرعة والدقة
1

 

 الفصل الرابع

 االستنتاجات والتوصيات-4

 االستنتاجات 1 -4

 ان المثيرات السمعية المتعددة لها عالقة ارتباط عالية في دقة مهارة الضرب الساحق القطري.-1

 ان المثيرات السمعية المتعددة كان لها عالقة ارتباط عالية مع دقة مهارة الضرب الساحق المستقيم .-2

ان لهاعالقة ارتباط عالية مع دقة مهارة الضرب الساحق ان المثيرات البصرية المتعددة ك -3

 القطري.

 ان المثيرات البصرية كان لها عالقة ارتباط عالية مع دقة مهارة الضرب الساحق المستقيم. -4

 التوصيات : 4-2

 التأكيد على اجراء االختبارات باستخدام اجهزة دقيقة تساعد الباحثين في الحصول على نتائج دقيقة؟-1

التأكيد على استخدام المثيرات المتعددة ومشابهة لظروف اللعبة الحقيقية في االختبارات المهارية -2

 التي تتطلب السرعة والدقة في نفس الوقت .

 اجراء دراسة مشابهة على مهارات اخرا تتضمن ارتباط السرعة والدقة في نفس الوقت .-3

 المصادر 

لرياضااي واالساس الفسايولوجية ، )القااهر، دار الفكار العربااي، اباو العاال احمدعباد الفتاال، التادريب ا-1

1997.  

اياااد محمااد رشاايد ، ساارعة االسااتجابة الحركيااة وعالقتهااا بالواجبااات الدفاعيااة وفقاااً لمراكااز اللعااب  -2

 لمواجهة التحرك اللحظي المحتمل لالعبي الهجوم داخل التشكيالت الدفاعية بكرة اليد ، )بح.

  .1987، )اربد، جمعية عمال المطابع التعاونية، 1 ، فنون كرة الطائرة، طحسن حياوي و)وخرون-3

حسين سبهان الالعب الحر وأثر  في مستوا االنجاز الدفاعي بلعبة كارة الطاائرة، رساالة ماجساتير  -4

 .2000، كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد، 
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يس مسااابقات العاااب القااوا  ،) مصاار عبااد الاارحمن عبااد الحميااد زاهاار، ) ميكانيكيااة تاادريب وتاادر -5

 .11 ص2009للكتاب للطباعة والنشر، 

عبااد ح حسااين الالمااي ، االسااس العلميااة للتاادريب ئالرياضااي، )جامعااة القادسااية، الطيااف للطباعااة  -6

  .2004والنشر، 

فكار عصام الوشاحي، كرة الطائرة الحديثة، مفتال الوصول الى المساتوا العلماي   )القااهرة، دار ال -7

  .1994العربي، 

8-Luiscelli K. Jamas and Reed D. Derek. Op, cit. P. 162-164. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


