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 مستخلص البحث

 
 

 مستخلص البحث

 
تصنيع أداة الشبكة المطاطية لتعميـ دقة وسرعة االستجابة الحركية   ىدؼ البحث إلى      

عداد تمرينات خاصة وفقًا لألداة المصممة ، مع التعرؼ  لميارة الدفاع لطمبة الصؼ الثاني ، وا 
الحركية لميارة الدفاع لطمبة الصؼ الثاني   عمى تأثير التمرينات عمى تعميـ دقة وسرعة االستجابة

طالب  ، وتـ اختيار عينة البحث  بالطريقة العمدية مف ، واستخدـ الباحث المنيج التجريبي 
( طالب 21( طالب وتـ اختيار ) 03البالغ عددىـ )  لمدرسة الحضر الصناعيالمرحمة الثانية 
% ( مف  03النسبة المئوية لعينة البحث  ) بطريقة القرعة العشوائية، وبمغت  لمتجربة الرئيسة

المجتمع األصمي ،    ومف خالؿ النتائج التي توصؿ إلييا الباحث استنتج بأف إستخداـ االداة 
المصممة في قد ادات الى تعميـ  دقة وسرعة االستجابة الحركية لميارة الدفاع عف الممعب لطمبة 

تعجيؿ مستواىـ التعميمي الى مستوى افضؿ في الصؼ الثاني وأف  تنفيذ التمرينات قد أسيـ ب
التعمـ مقارنة بالتمرينات االعتيادية وأوصى بإستخداـ االداة المصممة لتعميـ ميارات أخرى في 
الكرة الطائرة  مع ضرورة استخداـ التماريف الخاصة باالداة المصممة لما أظيرتو مف تحسف في 

مكا نية استخداـ االداة في بعض الميارات االخرى بالكرة تعميـ الميارات لدى أفراد عينة البحث وا 
 الطائرة .

 
 
 
 

The Impact of Special Exercises with a Tool Designed to Teach the 

Accuracy and Speed of the Motor Response to the Skill of Defending 

the Field in Volleyball 
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تأثير تمرينات خاصة بأداة مصممة لتعليم دقة وسرعة االستجابة الحركية لمهارة 
 الدفاع عن الملعب بالكرة الطائرة
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Abstract 

     The aim of the research is to manufacture the rubber grid tool to teach 

the accuracy and speed of the motor response of the defense skill of the 

second class students, to prepare special exercises according to the 

designed tool, and to identify the effect of the exercises on teaching the 

accuracy and speed of the motor response of the defense skill among the 

second class students.  

     The researcher used the experimental method. The sample of the 

research was selected in a deliberate manner from the students of the 

second class of the industrial urban school (03 students), 21 students 

were selected for the main experiment using the random lot method. The 

percentage of the sample research was %34 from the original community.  

     Through the results, the researcher concluded that the use of the 

designed tool led to the teaching of the accuracy and speed of the motor 

response of the skill of defending the field of students of the second class, 

and that the implementation of the exercises has contributed to accelerate 

their education level to a better level of learning in comparison with the 

normal exercises.  

     The researcher recommended using the tool designed to teach other 

skills in volleyball with the need to use the special exercises of the 

designed tool for their role to improve the teaching of skills among the 

members of the research sample and the possibility of using the tool in 

some of the other skills of volleyball.      

 
 

 
 

 الباب األول
 التعريف بالبحث : -1
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 مقدمة البحث وأىميتو : 1-1

إف الرياضة الحديثة أصبحت ذات تطور كبير وتحقؽ نتائج عالية المستوى في مختمؼ المياديف      
وكؿ ذلؾ يعود إلى األساليب واالدوات والطرؽ الحديثة لمتعيمـ وغيرىا مف العمـو وىذا ساىـ في دفع 

كبيرة وسريعة وخصوصًا في السنوات األخيرة إذ شيدت تقدمًا سريع جدًا  عجمة التقدـ الرياضي بصورة
مف ناحية النتائج ، إف لعبة الكرة الطائرة فيي لعبة ذات متطمبات ميارية مختمفة وعالية في األداء 
والسرعة في الممعب لما تمتاز بِو مف سرعة تحرؾ الالعبيف كذلؾ إلف الكرة حينما تضرب مف لدّف احد 

بيف فإف سرعتيا تكوف كبيرة وىذه السرعة تحتـ عمى الالعبيف اف يستجيبوا ليا بأقصى سرعة ممكنة الالع
حتى يتخذ الموقؼ المناسب إف كاف دفاعيًا او ىجوميًا ، وتحدث الكثير مف حاالت الضرب الساحؽ 

رساؿ لما وىذه الحالة تسبب الخطر عمى الفريؽ فيمكف اف تسجؿ نقطة مف خالؿ الضرب الساحؽ او اال
ف كاف في حالة ىجوـ فمعبة الكرة الطائرة ىي لعبة الممسات الثالث فبيف  ليا مف خطورة عمى الفريؽ وا 
لمسة وأخرى تصبح بيف الدفاع واليجوـ وىذا زاد مف صعوبة المعبة في الحفاظ عمى الكرة طائرة في 

 الجو دوف سقوطيا عمى األرض .
مدفاع عف الممعب مف الميارات الميمة في المعب فيمكف أف وتعد دقة وسرعة االستجابة الحركية ل   

تحدث في حاالت كثيرة اف تصد الكرة مف قبؿ حائط الصد لمفريؽ المنافس وىذا يجعؿ الفريؽ في حالة 
ف ىذا الموقؼ يحتـ عمى الالعب المدافع أف يقوـ بالتغطية الصحيحة وأخذ موقعو مف  أرباؾ كبير وا 

عؿ سريع ويستجيب لمحالة بسرعة وبحكمة لمنع سقوط الكرة في أرض الممعب المياجـ وأف يكوف ذو رد ف
وحصوؿ الفريؽ المنافس عمى نقطة بعد أف كانت اليد العميا لمفريؽ وأصبح تحت طائمة ضغط الموقؼ 
بعد رد الحائط لمضرب الساحؽ مف قبؿ الالعبيف المنافسيف مف خالؿ حائط الصد او مف خالؿ 

اف يتـ األىتماـ بيذه النقطة والتدرب عمييا وتقميؿ فرص االستفادة مف ىكذا االرساؿ ، ولذلؾ وجب 
حاالت في المعب وأستخداـ الطرؽ الحديثة لمتدريب ومنيا استخداـ االجيزة واالدوات في التدريب 

 وآستثمارىا في تطوير قدرات الالعبيف وتنمية الميارات لدييـ .
اـ األدوات المصممة في تعميـ وتنمية قدرات الميارية ومف ىنا جاءت أىمية البحث في آستخد     

 والحركية ومنيا دقة و سرعة االستجابة الحركية لميارة الدفاع.
 مشكمة البحث :1-2  

تعد لعبة الكرة الطائرة مف االلعاب التي تمتاز بالسرعة في مياراتيا لما تحممو مف خصائص لصغر     
معب وىذا يشمؿ جميع الميارات االساسية الدفاعية  كانت اـ الممعب وسرعة حركة الكرة في أثناء ال

ىجومية ، كما وتعد االدوات المصممة ذات تأثير كبير في تعميـ و تطوير القدرات ومنيا سرعة 
االستجابة والدفاع عف الممعب ومف خالؿ أطالع الباحث ولكونو تدريسي في مدرسة الحضر الصناعية 
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لمتابعيف لمعبة الكرة الطائرة وجد أف ىناؾ أختالؼ في قدرة الطالب عمى لمادة التربية الرياضية ومف ا
تعمـ دقة و سرعة االستجابة الحركية لميارة الدفاع في أثناء المعب ولذلؾ أرتآى الباحث إلى آستخداـ 

 تمرينات بأستخداـ أداة مصممة لتعميـ دقة و سرعة االستجابة الحركية لميارة الدفاع.

 أىداف البحث : 1-3
صنيع أداة الشبكة المطاطية لتعميـ دقة و سرعة االستجابة الحركية لميارة الدفاع لطمبة الصؼ ت  -2

 الثاني .
 إعداد تمرينات خاصة وفقًا لألداة المصممة . -1
التعرؼ عمى تأثير التمرينات وفقًا لألداة المصممة لتعميـ دقة و سرعة االستجابة الحركية لميارة  -0

 الدفاع لطمبة الصؼ الثاني .
 فرض البحث :  1-4
 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف األختبارات القبمية والبعدية . -2
 مجاالت البحث: 1-5

 طمبة مدرسة . المجال البشري : 1-5-1
 .1322/  5/  1إلى  1322/  2/  20: لممدة مف  المجال الزماني  1-5-2
 : قاعة وممعب.المجال المكاني  1-5-3

 الباب الثاني
ج -2  راءاتو الميدانية :منيجية البحث وا 
 منيج البحث : 2-1

أعتمد لموصوؿ إلى حقائؽ عممية وموضوعية البد مف اختيار المنيج المناسب لمبحث، لذا 
"محاولة الباحث المنيج التجريبي لكونِو المنيج األنسب لحؿ مشكمة البحث ويعرؼ المنيج التجريبي بأنَّو 

يرات التابعة في التجربة ما عدا عاماًل واحدًا يتحكـ فيو لضبط كؿ العوامؿ األساسية في المتغير أو المتغ
 .(2)الباحث ويغيره عمى نحو معيف بقصد تحديد وقياس تأثيره في المتغير أو المتغيرات التابعة" 

 مجتمع البحث وعينتو :  2-2

                                                 
, )القاىرة , دار النيضة  منيج البحث في التربية وعمم النفس جابر عبد الحميد جابر واحمد خيري كاظـ ؛ (2)

 .  240ص، (  2434العربية لمطبع والنشر والتوزيع , 
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بحث ُيعد تحديد مجتمع البحث مف األمور الميمة في أي بحث عممي و االختيار الصحيح لعينة ال     
ىو مف الركائز والعوامؿ الميمة في إنجاح عمؿ الباحث حيف يقوـ بتطبيؽ خطوات أو مفردات بحثو إذ 

) طالب المرحمة تمثؿ بطالب المرحمة الثانية لمدرسة الحضر الصناعي ، وتـ اختيار عينة البحث مف 
بطريقة القرعة العشوائية،  ( طالب لمتجربة الرئيسة21( طالب وتـ اختيار ) 03البالغ عددىـ ) الثانية ( 

 % ( مف المجتمع األصمي انذاؾ.  03وبمغت النسبة المئوية لعينة البحث  ) 

 ولغرض إف تكوف عينة البحث متجانسة تـ اعتماد األسس اآلتية :
 

 (1الجدول )
 تجانس عينة البحثيبين 

 الوسيط االنحراف المعياري الوسط الحسابي وحدة القياس المتغيرات
لتواء معامل  اال 
±3 

 1.433 14.411 1.539 14.11 سنة العمر
 1.775 41.12 1.871 39 كغم الوزن
 1.294 155.311 1.871 155 سم الطول

 
 األجيزة واألدوات ووسائل جمع المعمومات المستخدمة في البحث:  2-3
 االجيزة واالدوات المستخدمة في البحث : 2-3-1
 األداة المصممة : 2-3-1-1

 صنيع األداة :مراحل ت -1
جاءت فكرة تصنيع األداة المصممة  مف خالؿ البحث عف اداة تساعد عمى تطوير ميػارة حػائط  

 الصد وتـ تنفيذ الفكرة وتصميميا عمى الحاسوب ومف ثـ تـ تصنيعو والعمؿ عمى تركيب اجزاءه .
 أىمية األداة وفائدتيا :  -2

عمػػى التغطيػػة الدفاعيػػة اذا اف الشػػبكة االرتداديػػة  تعػػد األداة المصػػممة وسػػيمة حديثػػة و لتػػدريب       
يمكػػف اف تتغيػػر اتجاىيػػا وتوجيييػػا نحػػو اتجاىػػات عموديػػة وافقيػػة وىػػذا مػػنح الجيػػاز قػػدرة عمػػى تغيػػر 

 مسار الكرة وتفاجئ الالعب عمى مكاف سقوط الكرة . 
 
 األداة المصممة  :  -3
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 يتكون األداة المصممة  من : 
 مواد بناء ىيكؿ الجياز . - أ
 (  .1العمود المنزلؽ الجانبي عدد )  - ب
 ( سـ  . 43×  2.53اطار حديدي مستطيؿ ) - ت
 قاعدة لتثبيت الجياز . - ث
 الشبكة االرتدادية .  - ج
 مواد بناء ىيكل األداة المصممة  :  - أ

سػـ 2سػـ و  0مف ىيكؿ صفائح الحديديػة المربعػة والدائريػة بحجػـ )األداة المصممة  يتكوف ىيكؿ    
ممػػـ( ، و يحتػػوي  1سػػـ (، وصػػفائح حديػػد بسػػمؾ ) 2.53( متحػػرؾ وعػػرض ) سػػـ 100( وبارتفػػاع )

 (.2.الشكؿ )عمى اطار حديدي يثبت عميو الشبكة االرتدادية 
 

 
 (1الشكل )

 األداة المصممةيوضح 
 ( كاميرا لمتوثيؽ نوعSony 20.MeGAPIXLS( )made in china.) 
 (.2نع عدد )ساعة توقيت إلكترونية نوع كاسيو يابانية الص 
 ( . ميزاف لقياس الوزف والطوؿmade in china.) 
 (:Equipmentsاألدوات ) 2-3-2
  ( اقراص ليزريةCD  .) 

بخه عهى اطار حديد شبكت يث

ذو قابهيت عهى اندوراٌ 

 22رأسياً ذاث ابعاد ) 

 م ( طول 2.5ارحفاع سى ، 

عًىد ذو طىل ثابج 

و ( يثبج عهى  2.5)

 انقاعدة انحديدة 

عًىد يُسنق داخم 

 2.6انعًىد انثابج  )

و( يُسنق داخم انعًىد 

 انثابج  

قاعدة حديدة يجىفه 

ويحشىة بًادة االسًُج 

نغرض زيادة انىزٌ وثباحها 

 و(    2.9ذاث طىل )
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  األداة المصممة  عدة يدوية و ىي مف ممحقات. 
 وسائل جمع المعمومات:  2-3-3

تطيع مف خالليا لتحقيؽ إجراءات البحث الميدانية استعاف الباحث بوسائؿ جمع المعمومات التي يس      

 جمع البيانات كما يأتي:

 المصادر والمراجع العربية واألجنبية. -

 (.Internetشبكة المعمومات ) -

 إجراءات البحث الميدانية: 2-4

 االختبارات: 2-4-1
 .(2)اختبار دقة و سرعة االستجابة الحركية لميارة الدفاع عن الممعب بالكرة الطائرة  2-4-1-1

  : دقة وسرعة االستجابة الحركية لمدفاع عف الممعب مف المنطقة  قياسالغرض من االختبار
 الخمفية.

  : ممعػػب كػػرة طػػائرة قػػانوني مقسػػـ , ) مربػػع تيػػديؼ ( لمتػػدريب عمػػى الدقػػة   االدوات المستتتخدمة
ـ 2,5ـ ( مػػػف االعمػػػى يرتكػػػز عمػػػى اربعػػػة اعمػػػدة مثبتػػػة بقاعػػػدة ) 1× ـ 1مصػػػنع محميػػػا بابعػػػاد  ) 

سػـ ( مػف االمػاـ يحتػوي بداخمػو شػبكة  243ـ ( مػف الخمػؼ و)123ع ) ـ( مف اسػفؿ , بارتفػا2,5×
سػػـ ( ومػػف 53سػػـ ( وعػػف خػػط المنطقػػة االماميػػة ) 53قطنيػػة يبعػػد عػػف  خػػط منتصػػؼ الممعػػب  )

ـ( نسبًة إلى حافة وقياس المربع االعمى وتؤشر بواسطة شريط الصؽ عمى االرضية  , 1الجانبيف )
سـ ( توضع في وسط مربع التيػديؼ ,  25سـ ( وقطر )  25) حاوية لمكرات دائرية الشكؿ بارتفاع

اع ) ػـ(، قائماف بارتف 23كرة ( , شريط الصؽ مموف, حبؿ بطوؿ )  25كرات طائرة قانونية عدد ) 
 ـ( , استمارة اختبار.  1,13

                                                 

 وتعمتتم الحركتتي التوقتتع فيتنميتتة لكتتراتا قتتاذف بجيتتاز مياريتتة تمرينتتات تتتيثير, المطػػر حسػػف رشػػيد ثػػائر - (2) 
 ـ1320,  االساسػػية التربيػػة كميػة,  ديػػالى جامعػة,  دكتػػزراه اطروحػة, لمناشتتئين الطتتائرة بتتالكرة الدفاعيتتة الميتارات

 .45,ص
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 : ـ( لممراكز 0تقسـ المنطقة الخمفية لمممعب بثالث مناطؽ متساوية بمسافة  ) طريقة األداء
( وىو مواجو لمشبكة , وفي النصؼ الثاني مف الممعب يقؼ 5( , يقؼ المختبر في مركز )2,1,5)

(  لتنفيذ 0ويستخدـ جياز لقذؼ الكرات ويوضع بصورة معاكسة لموقع المدافع اي في مركز)
(  2( باتجاه )1( ، و)1( باتجاه )0( ، و) 5الضرب الساحؽ باتجاه الالعب المختبر في مركز) 

عطائو السر  عة المالئمة لمعينة المحددة سمفا ليقوـ بالدفاع عف الممعب وتوجييو بحيث تمر الكرة وا 
ـ( 1,13ـ( مف خط المنتصؼ بارتفاع )0فوؽ الحبؿ المثبت بالقائميف فوؽ خط اليجـو عمى بعد ) 

يكرر العمؿ ،  ( 0، 1مربع التيديؼ الموضوع بيف مركزي )  مف األرض لتسقط الكرة إلى داخؿ
ثانية (  1( كرة ويوقت تايمر الجياز عمى  )25( ، يعبئ الجياز بػ) 2(  ، )1ركز)نفسة في م

ثا ( كرة تمو االخرى  1وتوجيو الجياز الى المنطقة المعينة بحيث تكوف عممية رمي الكرات كؿ )
( ومف  1ثا( بعد الكرة الخامسة يتـ تغير اإلتجاه إلى المنطقة االخرى ) 23اي زمف المركز الواحد )

 ( . 2) ثـ
 :  الشتتروط 
 2و 5و  1( محاوالت مف داخؿ كؿ مركز مػف  المراكػز )  5( محاولة , ) 25لكؿ مختبر )   -2

 ( .  3( كما في الشكؿ )  
يسػتخدـ فػػي جميػع المحػػاوالت ميػػارة الػدفاع عػػف الممعػب مػػف االسػػفؿ  بالػذراعيف مػػف الوقػػوؼ    -1

 وىو االفضؿ . 
ثانيػة ( بعػد  03الرمية الخامسة واعطاء وقت  راحة )ينتقؿ المختبر مف مركز الى االخر بعد   -0

 ( محاوالت وذلؾ لتغير موقع الجياز. 5كؿ )
 تمغى المحاولة التي يتـ ضرب الكرة فييا مف قبؿ المختبر بطريقة غير  موافقة لمشروط .  -0
   : ُيسجؿ لممختبر مجموع النقاط التي يحصؿ عمييا في المركز نفسو مف المحاوالت التسجيل
ثا ( لكؿ مركز وبعد ذلؾ تجمع نتائج 23( الممنوحة لو مقسمة عمى الزمف المحدد ليا ) 5الػ)

المراكز الثالثة لكي يستثنى زمف الراحة مف زمف المحاوالت اي ليس الزمف الكمي  لالختبار, ومف 
 والذي ينص عمى : (2)( 1323المعدؿ  ليعرب  Fitt خالؿ قانوف )

 مجموع نقاط الدقة   ػػػػػػػػػػ   أي مجموع الدرجات التي  يحصؿ عمييا في كؿ

                                                 

 .1323( يعرب خيوف ؛ مصدر سبؽ ذكره, 2)  
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 عمى الزمف  المخصص ليا  بػ ) ثا ( .        مركز مقسمة          الزمف  
 ويكوف احتساب الدرجات وفقا لما ياتي : 

   (0 درجات في حاؿ سقوط الكرة ) . داخؿ مربع التيديؼ أو ارتطاميا بحافتو العميا ودخوليا 
   (1 . درجتاف في حالة ارتطاـ الكرة بحافة مربع التيديؼ وعدـ دخوليا ) 
   (2. درجة واحدة في حالة سقوط الكرة بالمساحة الجانبية لمربع التيديؼ ) 
  . صفر ( فيما عدا ماورد اعاله( 

 ( وأقؿ درجة ىي) صفر ( . 05ي ) و بيذا تكوف أعمى درجة لالختبار ى
 

 التجربة االستطالعية: 4-3 -2
تعد التجربة االستطالعية تدريبًا عمميًا لمباحث لموقوؼ بنفسو عمى السمبيات واإليجابيات التي تقابمو في 

 .(2)أثناء االختبار لتفادييا
 التجربة االستطالعية لألداة المصممة من قبل الباحث: 2-4-3-1

( 0احث بإجراء التجربة االستطالعية الخاصة لألداة المصممة عمى عينة مف الطمبة وعددىـ )قاـ الب    
 طالب.

( مف خارج عينة البحث 0تـ اجراء التجربة عمى ) 3/2/1322وكانت التجربة في يوـ األحد المصادؼ 
 األصمية وكانت التجربة تيدؼ إلى ما يأتي :

 مة والمستخدـ في الدراسة .التأكد مف عمؿ جميع ممحقات لألداة المصم -2
 معالجة األخطاء والسمبيات التي تظير في أثناء عمؿ لألداة المصممة. -1
 معالجة األخطاء والسمبيات التي تظير في أثناء عمؿ التجربة الرئيسة . -0
 التجربة االستطالعية الخاصة بمفردات التمارين باألداة المصممة: 2-4-3-2

 4عية عمى العينة نفسيا التي أجريت عمييا التجربة السابقة بتأريخ أجرى الباحث التجربة االستطال   
 الموافؽ يـو األثنيف والغرض مف ذلؾ ما يأتي : 1322/  2/ 
 التعرؼ عمى الزمف المستغرؽ لموحدة التأىيمية البدينة وزمف كؿ تمريف. -2
 المعوقات التي تصادؼ إجراء الوحدة التأىيمية البدنية. -1
 المستخدمة في الوحدة.مدى مالءمة التماريف  -0

                                                 
 .51ص، ( 2443، ، ) دار الكتب لمطباعة والنشر طرائق البحث العممي ومناىجو وجيو محجوب ، (2) 
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 مقدرة الطالب عمى أداء التماريف المناسبة لو. -0
 االختبارات القبمية : 2-4-4

بعد أف تـ تحديد أفراد  عينة البحث قاـ الباحث بإجراء االختبار القبمي عمى مجموعة مف أفراد        
 .20/1/1322( في المدة مف يـو االثنيف المصادؼ  21عينة بحثو والبالغ عددىـ ) 

 )التجربة الرئيسة( التمارين : 2-4-5
بعد اف قاـ الباحث بتصميـ الجياز قاـ بجمب الجياز الى مدرسة الحضر الصناعية حيث تـ تطبيؽ     

يوـ الثالثاء مف قبؿ الباحث عمى عينة البحث   1322/  1/  12التماريف عمى األداة المصمـ بتأريخ  

قاـ الباحث باإلشراؼ عمى  التماريف المقترحة التي تـ تطبيقيا وذلؾ مف خالؿ وحدات اسبوعية  ، حيث 

مف قبؿ الكادر المساعد عمى أفراد  المنتخب لمكرة الطائرة الجامعة المستنصرية ، إذ استغرقت التماريف 

( وحدة تدريبية ، ومدة كؿ وحدة 10( وحدات في األسبوع الواحد واصبحت )0( أسابيع بواقع )3مدة )

 ، مع العمـ إف تنفيذ التماريف.(*)دقيقة(  03 -12ح بيف )تدريبة تتراو 

وأستعمؿ الباحث تماريف الرمي واستقباؿ الكرة والتغطية الدفاعية لممياجـ وغيرىا مف التماريف عمى     

جراء التماريف المصممة وراعى الباحث تدرج التماريف مف السيؿ إلى الصعب ومف  الجياز المصمـ  وا 

 .مع الزيادة المتدرجة البسيط إلى المعقد

 اإلختبارات البعدية : 2-4-6
قاـ الباحث بإجراء االختبارات البعدية عمى عينة البحث بعد يوميف مف أخر وحدة تدريبية إذ كانت      

( ، وأعتمد الباحث  1322/ 0/  23( طالب في ) 21أختبارت أفراد عينة بحثو والبالغ عددىـ ) 
 تي أجراىا في االختبارات القبمية ألدائيا في االختبارات البعدية .التسمسؿ واإلجراءات نفسيا ال

 الوسائل اإلحصائية : 3-5
تـ معالجة البيانات التي حصؿ عمييا الباحث في الحقيبة االحصائية عمى وفؽ البرنامج اإلحصائي 

 ( .SPSSالجاىز )
 . الوسط الحسابي 

                                                 

 ( 2ينظر المحمؽ ) - ( *)
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 .اإلنحراؼ المعياري 
 . معامؿ االلتواء 
  ية .النسبة المئو 
  (قانوفT . لمعينات المستقمة ) 

 الباب الثالث
 عرض وتحميل النتائج ومناقشتيا :-3
عرض نتائج اختبارات البدنية والميارية لممجموعة التجريبية  لالختبارت القبمية والبعدية  3-1

 وتحميميا :
 : ية وتحميمياعرض نتائج اختبارات الميارية لممجموعة التجريبية لالختبارت القبمية والبعد3-1-1

 (2الجدول )
 ( المحتسبة لممجموعة التجريبية لالختبارات القبمية والبعدية Tالوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )يبين 

 المتغيرات
المجموعة  التجريبية 

 قبمي  
المجموعة  التجريبية 

( tقيمة ) بعدي
 المحتسبة

Sig الداللة 
 ع± س   ع± س  

ابة دقة وسرعة االستج
الحركية لميارة الدفاع عف 

 الممعب
 معنوي 3.333 22.13 3.342 2.231 3.302 3.035

 ( 5( = ) 1-%( ) ن 5درجة حرية تحت مستوى داللة. ) 
 :نتائج اختبارات الميارية لممجموعة التجريبية لالختبارت القبمية والبعدية وتحميميامناقشة  3-1-2

ة التجريبية نمحظ معنوية النتائج ولصالح االختبار البعدي مف خالؿ االطالع عمى نتائج المجموع   

ويعزو الباحث ىذا التطور الى التماريف الخاصة عمى الجياز التي طبقت لتطويرالسرعة الحركية وميارة 

التغطية الدفاعية لالعب المياجـ  وىذا ما جعؿ التأثير االيجابي ينصب بمصمحة األداء المياري 

والالعب عند اعداد المناىج التدريبية وصد الكرات الراجعة مف حائط الصد   بتغطية الالعب المياج
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واف العممية التدريبية عممية بنائية تعمؿ عمى تطوير القدرات (2)وعند استخداـ اساليب التدريب المختمفة.

مف .اضافة لذلؾ فما تضمنتو االساليب التدريبية (1)البدنية وتنميتيا وصوال الى تحقيؽ  أفضؿ اداء

تمرينات تطبيقية عمى الجياز والتي تـ في وضعيا وتنفيذىا مراعاة عدـ خموىا مف عنصري االثارة 

والتشويؽ، مما كاف لو االثر االيجابي في تطوير الميارات، اذ اف جميع التدريبات التي يؤدييا الالعب 

 .(0)خالؿ منياج التدريب تقود الى حالة الكفاية البدنية لو

قاسـ حسف حسيف ( أفَّ عممية التدريب ىي " تمؾ العممية المنظمة المستمرة التي تكسب  ويؤكد ذلؾ )   

الفرد معرفة أو ميارة أو قدرة أو أفكارًا و آراء الزمة ألداء عمؿ معيف أو بموغ ىدؼ محدد فضاًل عف آنو 

ميارات أو منيج لتحقيؽ أىداؼ تنظيمية والتكيؼ مع العمؿ وما يقدـ لمفرد مف معمومات معينة أو 

 ،(0)اتجاىات ذىنية الزمة في وجية النظر التنظيمية لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة "

لكف يرى الباحث أف اختبارات الدقة وسرعة االستجابة المعدلة ىي أفضؿ مف الدقة فقط لكوف كانت    
ر قريبة االختبارات الدقة فقط غير ممزمة بوقت والالعب يأخذ الوقت الكافي لمتركيز وىذه الظروؼ غي

إلى ظروؼ المعب والبقاء عمى وتيرة واحدة ولربما اليؤدي ذلؾ الى التطور , وأما في االختبارات المعدلة 
مف قبؿ الباحث ىى ادؽ لكونيا ممزمة بوقت وسرعة وىى أقرب إلى ظروؼ المعب والتعطي فرصة إال 

طور وىذا الرآي يتفؽ مع )يعرب القميؿ لمالعب في التركيز وىذا يؤدي إلى المعرفة الحقيقية لنسبة الت
خيوف ( بأف اختبارات الدقة التأخذ التشتت بعيف االعتبار) الخطأ الثابت والخطأ المتغير( أو العالقة 
العكسية بيف زيادة السرعة والدقة حيث " يحاوؿ المدرب أو المعمـ زيادة سرعة األداء إلى أف يصؿ إلى 

ظ بالدقة , فاف تطور سرعة التنفيذ مع دقة األداء فإف ذلؾ يعكس السرعة الحقيقية لالداء ومحاولة االحتفا
 (. 5)تطوروتحسف اإلداء المياري"

                                                 

(2) - Radcliffe,James C,& Farentinos, Robert C. High-powered Plyometrics: 
Human Kinetics,2444,p20. 

 21،ص2430،مطبعة جامعة الموصؿ،الموصؿ 2،طالمدخل إلى التدريب الرياضيسمماف عمي حسف:  ((1
 .032،ص1333،دار الفكر العربي، القاىرة ،0،طرياضيعمم النفس الأسامة كامؿ راتب: ( (0
 .223( ص 2443: ) عماف، دار الفكر لمطباعة،الموسوعة الرياضية والبدنية الشاممةقاسـ حسف حسيف؛  (0)
 . 00-04, ص1323, مصدرسبق ذكرهيعرب خيوف ؛  (5(



 

 

 

  

972 

 (979( انى )952)ص  يٍ فحاثانص -   َصيف جاسى يحًد و.و  بحث

 
 (03/6/8302)عشر  السادسالعدد  – رابعالمجلد ال –مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية 

 الباب الرابع
 االستنتاجات والتوصيات: - 4

 االستنتاجات : 1- 4
إستخداـ االداة المصممة في قد ادات الى تعميـ  دقة و سرعة االستجابة الحركية لميارة الدفاع  -2

 صؼ الثاني .  عف الممعب لطمبة ال

استخداـ االداة المصممة مف قبؿ الباحث في تنفيذ التمرينات قد أسيـ بتعجيؿ مستواىـ التعميمي  -1

 الى مستوى افضؿ في التعمـ مقارنة بالتمرينات االعتيادية. 

أظيرت عممية العميـ في المحاضرات بواسطة االداة المصممة كانت اكثر جذبًا لما ليا مف مردود  -0
 لالعب عمى متابعة التعميـ .نفسي يشجع ا

 التوصيات : 4-2
 إستخداـ االداة المصممة لتعميـ ميارات اخرى في الكرة الطائرة  .-2
ضرورة استخداـ التماريف الخاصة باالداة المصممة لما أظيرتو مف تحسف في تعميـ الميارات لدى -1

 أفراد عينة البحث.

 بالكرة الطائرة . إمكانية استخداـ االداة في بعض الميارات االخرى-0

 إجراء بحوث أخرى عمى ولعينات مختمفة بواسطة االداة المصممة . -4

 المصادر

 :1333،دار الفكر العربي، القاىرة ،0،طعمم النفس الرياضيأسامة كامؿ راتب. 
  ,تيثير تمرينات ميارية بجياز قاذف الكرات فيتنمية التوقع الحركي ثائر رشيد حسف المطر

, اطروحػػة دكتػػزراه , جامعػػة ديػػالى , كميػػة اعيتتة بتتالكرة الطتتائرة لمناشتتئينوتعمتتم الميتتارات الدف
 ـ.1320التربية االساسية , 

 متتنيج البحتتث فتتي التربيتتة وعمتتم التتنفس جػػابر عبػػد الحميػػد جػػابر واحمػػد خيػػري كػػاظـ ؛  ,
 (.  2434)القاىرة , دار النيضة العربية لمطبع والنشر والتوزيع , 
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 :مطبعػػة جامعػػة الموصؿ،الموصػػؿ 2،طتتتدريب الرياضتتيالمتتدخل إلتتى السػػمماف عمػػي حسػػف،
2430 

  عمػػػػػاف، دار الفكػػػػػػر الموستتتتتوعة الرياضتتتتتتية والبدنيتتتتتة الشتتتتتتاممةقاسػػػػػـ حسػػػػػف حسػػػػػػيف؛ ( :
 (. 2443لمطباعة،

  ، (.2443، ) دار الكتب لمطباعة والنشر،  طرائق البحث العممي ومناىجووجيو محجوب 
 Radcliffe,James C,& Farentinos, Robert C. High-powered Plyometrics: 
Human Kinetics,2444. 

 

 
 


