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 مخمص البحث
بالكزة الطائزة لعينت  األساسيتالمهاراث بعض التعزف علً رد الفعل الحزكي و إلى ىدفت الدراسة     

المتغيزاث ثز هذه التمزيناث في تطىيز أ  تمزيناث مزكبت بتتالي المثيزاث والتعزف علً  وإعداد ،البحث

والحبانية لمشباب  األنبارنة مف العبي نادي وتـ إجراء الدراسة عمى عي عينت البحث.دي ل قيد الدراست
القبمية لممتغيرات قيد الدراسة بعد أف اختيرت  الختبارات( العب. وتـ إجراء ا42بالكرة الطائرة وعددىـ )

العممية الصحيحة المتبعة، بعدىا طبؽ المنيج التدريبي  األساليبمف قبؿ فريؽ العمؿ المختص بذلؾ وفؽ 
 أجريت، بعدىا الواحد األسبوعاف تدريبيتاف في توحدبواقع  أسبوع( 04لمدة )ف االمعد مف قبؿ الباحث

االختبارات البعدية بذات الطريقة التي اتبعت في االختبارات القبمية، ثـ تـ جمع المعمومات والنتائج 
ومعالجتيا إحصائيا وعرضيا بجداوؿ وتحميؿ نتائجيا ومناقشتيا بصيغة عممية مستندة إلى المصادر 

المتغيرات  ريكانت فاعمة في تطو  راتيالمقترحة بتتالي المث ركبةالم ناتيالتمر  أف  ف ااستنتج الباحث، مميةالع
 افالباحث وأوصى ،مف المجموعة الضابطة أفضؿكانت  ةيبيلمجموعة التجر ا ف  ا  و  قيد الدراسة جميعيا،

 الطائرة لمشباب. كرةبال ةيبيمج التدر جزءا مف البرا کوفيوأف  المنيج التدريبي المقترح یعم تركيزبضرورة ال

ABSTRACT 

Compound Exercises proposed successively stimuli and their impact on 

kinetic reaction and some basic skills of volleyball game for Youth. 

The study aimed to identify the impact on kinetic reaction and some basic 

skills of Volleyball sample, preparing compound exercises of successively 

stimuli and learn about the impact of this exercise in the development of 

variables entry study of the research sample. The researchers carried out his 

study on the sample by the players of Anbar and Habbaniyah Youth club and the 

rate of (24) players. The previous measurements for variables are carried out 

which were chosen from the group work according the right scientific styles. 

Then applied the preparing training which prepared by the researchers for (12) 
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weeks, in (2) training units in a week, Then, at the same way carried out the 

after measurements. Then, a count the information and the results and treated 

them statistically and presented them in schedule and discussed them 

scientifically according to the scientifically sources, The researchers conclude 

that compound exercises successively stimuli were active in the development of 

the variables entry study, The development rates of the experimental group were 

better than the control group, and it's recommended to focus on compound 

exercises successively stimuli and part of the training programs Volleyball 

should be for young.    

 التعريف بالبحث : -0
 مقدمة البحث وأىميتو :  0-0

والمجاالت كافػة مػف خػاؿ البحػث  سعى العمماء والباحثوف دائما لمحصوؿ عمى الجديد في العموـي
والتقصي عف الحقائؽ التي تساعد عمى التقدـ العممي وتطويره بميادينو كافة ومنيا الرياضية، ويعػد ارتبػاط 

مختمؼ الجوانب والنػواحي التدريبيػة والتكتيكػة  نقطة ميمة في تفسيرخر  األعمـو بال عمـ التدريب الرياضي
ميػارات  بػدداءافسة وما تفرضو مف قدرات بدنية وعقمية ونفسية ليا عاقػة مواجية متطمبات المنل والتكنيكية

، ممػػا شػػكمت نقطػػة تحػػوؿ فػػي األفكػػار التدريبيػػة فػػي ىػػذه عاليػػة اقتصػػاديةوب وودقػػ ةيػػلعبػػة الكػػرة الطػػائرة بكفا
مػػػى األسػػػس العمميػػػة مػػػف خػػػاؿ اسػػػتخداـ عالمعبػػػة الػػػى التوجػػػو نحػػػو األسػػػاليب التدريبيػػػة الحديثػػػة المسػػػتندة 

وضػاع ومراكػز مختمفػة تػرتبط أالتي تتصؼ باألداء السريع والمتكرر ومػف  األساليب كدحدمرينات متنوعة ت
نػػوع جديػػد مػػف ىػػذه  إتبػػاعباسػػتجابات صػػحيحة لمختمػػؼ الميػػارات األساسػػية بػػالكرة الطػػائرة، وىػػذا يسػػتمـز 

مختمػػػؼ القػػػدرات البدنيػػػة  يفػػػ التػػػدثيرسػػػموب يمكػػػف مػػػف خالػػػو د  ممثيػػػرات كل ا  وتتاليػػػ ا  التػػػدريبات تعتمػػػد تكػػػرار 
ىػذه الميػارات  ألداء الرئيسةعمى تكامؿ المتطمبات  التدثيروالحسية والقدرات العقمية كرد الفعؿ الحركي في 

تػػوفير التكامػػؿ التػػدريبي لممتطمبػػات  إلػػىوىػػذا يقودنػػا  قػػاء بمسػػتوياتيا ومعالجػػة الخمػػؿ والضػػعؼ فييػػا،تر إلل
يا عمى وجو الخصوص سرعة رد الفعػؿ الحركػي الػذي يػرتبط الػى ىذه المعبة ومنفي وغير الحسية  الحسية

ومػا تتطمبػو تمػؾ  ،حد بعيد بسموؾ الاعب نتيجة المثيػرات التػي يتعػره ليػا خػاؿ مواقػؼ المعػب المختمفػة
كرة الطائرة يتعره الىـ كوف العب أمثير  إلىاالنتقاؿ السريع مف مثير ميـ  عمىالمثيرات مف قدرة فائقة 

 ،تالية ومترابطة مف المثيرات المتشابية والمتغيرة الثابتة والمتحركة وفي مختمؼ مراكػز المعػبإلى سمسمة مت
وىذا يتطمب سرعة في اتخاذ القرارات المتعمقة بيا لتكػويف رد فعػؿ حركػي سػريع ومناسػب يسػيـ فػي تحقيػؽ 
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ؤشػػػر لػػػلداء الميػػػاري سػػتجابة المثمػػػى مقرونػػػة باإلجػػػادة التامػػػة لمميػػػارات التػػي تشػػػترط الدقػػػة والسػػػرعة كمإلا
مػػػى تحقيػػػؽ التوافػػػؽ عف ينصػػػب ىػػػدؼ البػػػرامج التدريبيػػػة خاصػػػة فػػػي مرحمػػػة الشػػػباب أممػػػا يحػػػتـ  ،المتميػػػز

البدني والمياري وىي ما يطمػؽ عميػو )التػدريبات المركبػة(  يفجانبالعمى صعيد  األداءوالتكامؿ في مستو  
ثنػػاء تنفيػػذ التمرينػػات أ فػػي ة بشػػكؿ متتػػاؿ  التوافػػؽ الحركػػي مػػف خػػاؿ دمػػج ردود األفعػػاؿ الحركيػػ واكتسػػاب
 اسػػتثارةممػػا يعنػػي  ،واحػػد آفساسػػية بػػالكرة الطػػائرة فػػي أللميػػارات اامسػػتو   ريتسػػتيدؼ تطػػو  التػػيالمركبػػة 

نواع شتى مف أالتعامؿ مع  عمى قدرتونقطة االتصاؿ المختصة ليذه العوامؿ وزيادة  كونوالجياز العصبي 
ليو مف خاؿ إويمكف التوصؿ عالية، دقة وبقؿ زمف دالحركية المناسبة ليا بستجابات إلواختيار ا ،المثيرات

تمػؾ التػي يتعػره ليػا الاعػب بسػريعة شػبيية  بإيقاعاتنوعيات خاصة مف التدريبات تتميز بتتالي المثير 
فعؿ تطوير سرعة رد ال يصاحبوثناء المنافسة الغره منيا االرتقاء بالجوانب البدنية والميارية وبشكؿ في أ

 . أفضؿ المستويات في ىذه المعبة إلىالحركي كمتطمب تدريبي لموصوؿ 
تػدريبي جديػد وفقػا  كدسػموبتمرينػات مركبػة  استخداـ فيأىمية البحث تكمف  لما تقدـ فإف   واستنادا  

بالكرة الطػائرة  األساسية الميارات بعه وأداءلممثيرات وتتالييا كيدؼ موجو نحو تطوير رد الفعؿ الحركي 
 .األداء تحسيف مستو   االركائز األساسية التي يستند عميي أىـ تطويرل
 :  مشكمة البحث 0-3

داء ألانخفػاه مسػتو  ايتميػزوف بالحظػا أف فػرؽ الشػباب بػالكرة الطػائرة  افمف خػاؿ خبػرة الباحثػ
 إلػى ذلػؾ وعػزوا ،خػرآ إلػىخػر ومػف مركػز آ إلػىدائيػا مػف شػوط أساسية وتبايف مسػتو  ألالفني لمميارات ا

فػي تطػوير  مؤثرةف تكوف أمثيرات متتالية ومتنوعة يمكف  إلىعره الاعبيف تعدـ عدة عوامؿ مف أىميا 
 يتػدثرالفنػي لمميػارات األساسػية بػالكرة الطػائرة  األداءمستو   سيما وافال ،عب المختمفة وتحسينياممواقؼ ال

خمسػة أشػواط  إلػىشواط التػي تمتػد لتصػؿ بطبيعة المجيود البدني والعقمي وحجـ المثيرات ونوعيا طيمة األ
ردود األفعػػاؿ الحركيػػة المطموبػػة مػػف ناحيػػة صػػحة  ممػػا يػػؤثر فػػيممػػا يػػنعكس سػػمبا عمػػى العمميػػات العقميػػة 

ىػػذه مشػػكمة عمميػػة  افالباحثػػ لػػذلؾ عػػد   داء الميػػارات ودقتيػػا،أسػػتجابة والمػػد  الزمنػػي لمحركػػة ومسػػتو  إلا
عمػػى تتػػالي المثيػػرات  تعتمػػدتمرينػػات نوعيػػة مركبػػة  إعػػدادؿ مػػف خػػا ليػػادراسػػة ووضػػع حمػػوؿ  إلػػىتحتػػاج 

لتكامػؿ المنسػجـ ا إلػى فعاؿ الحركيػة وصػوال  ألبيذه المعبة وتنمية ردود ا األساسيةتستيدؼ تطوير الميارات 
 .العراؽ رتقاء بواقعيا في إلكمدخؿ لتطوير متطمبات ىذه المعبة وا
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 : أىداف البحث 0-2
 . ساسية بالكرة الطائرة لعينة البحثألالميارات ابعه عؿ الحركي و التعرؼ عمى مستو  رد الف -1
 . تمرينات مركبة بتتالي المثيرات لعينة البحث إعداد -2
الميارات بعه رد الفعؿ الحركي و تحسيف التعرؼ عمى تدثير التمرينات المركبة بتتالي المثيرات في  -3

 . لعينة البحث األساسية
 : البحث افرض 0-4
ختبارات القبمية والبعدية في متغيػرات رد الفعػؿ الحركػي إلحصائية بيف نتائج اإداللة  اتو ىناؾ فروؽ ذ -1
 . مجموعتي البحثد  ساسية لألالميارات ابعه و 
وبعػه ختبارات البعدية في متغيرات رد الفعؿ الحركػي إلحصائية بيف نتائج اإات داللة و ىناؾ فروؽ ذ -2

 . مجموعتي البحثد  ساسية لألالميارات ا
 : جاالت البحثم 0-5
 . 4102والحبانية بالكرة الطائرة لمموسـ  األنبارناديي  شبابالمجال البشري :  0 -0-5
 4102/  01/  42لغاية   4102/ 8/ 2 مفلممدة  المجال الزماني : 0-5-3
 في جامعة األنبار .القاعة الرياضية المجال المكاني :  0-5-2
 الدراسات النظرية : 3
 ركبة :التمرينات الم 3-0

تعد التمرينات المركبة مف التمرينات التنافسية التي تؤد  في مواقؼ المعب طبقا  لشروط وقانوف 
المعبة، فيي "الوسيمة لتطوير شكؿ التدريب خاؿ مدة اإلعداد والمنافسات لكثير مف األلعاب الرياضية 

ف  تدثيرىا يكوف فعاال  وكاما  قياسا  إلى وسائؿ التدريب األخر ، فبذلؾ تحافظ عمى الترابط الجيد بيف  وا 
لذا فإف  عمؿ التمرينات المركبة ىو تطوير القدرات الحركية، كما أنيا  .(0)مكونات التدريب وتطويره"

تمرينات ضرورية تعمؿ عمى البناء المباشر لممستو  الرياضي العالي لاعبيف وعمى تكامؿ األداء 
ىذه التمرينات ىي شكؿ تدريبي يمكف مف خالو ربط مكونات و  ،اري وترقية الفيـ الخططي لاعبيفالمي

حاالت التدريب المختمفة ويسرع في ماءمة وصاحية النواحي البدنية والتكنيكية لمتطمبات المنافسة ألف  
ىذه التمرينات "تعمؿ عمى اإلحساس بحمؿ المنافسات كذلؾ التغمب عمى عامؿ الخوؼ واإلحساس بالثقة 

                                                 

 . 234, ص 3110الموصل , دار الكتب لمطباعة والنشر , ,  كرة اليد؛ ضياء الخياط ونوفل محمد  0
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. كما إف  "التمرينات المركبة مف الوسائؿ  (0)شكؾ والتردد الذي يحدث في المنافسات"والقضاء عمى الت
الرئيسة لتنمية المستو  الرياضي في الفعاليات واأللعاب الرياضية لتطوير حالة التدريب خاؿ المدة 

األلعاب التي التحضيرية أو مدة المنافسات السيما في العاب المطاولة واأللعاب المنظمة والعاب القو  و 
تعتمد عمى النواحي الفنية وتعمؿ بصورة خاصة في المحافظة عمى العاقة الجيدة بيف مكونات التدريب 

"يشتمؿ كؿ وغالبا ما يتـ ربط أكثر مف تمريف أو ميارة عند تنفيذ التمرينات المركبة، إذ  . (4)وتطويرىا"
 . (2)تدريب فييا عمى قسميف أو أكثر مف الميارات األساسية"

 : ن ىمايمى نوععالتمرينات المركبة وتقسم 
 .أساسية كثر مف ميارة أتمرينات مركبة مف   -0
 . (2) كثر مع عنصر مف عناصر المياقة البدنيةأتمرينات مركبة مف ميارة أو   -4

إف  التمرينات الخاصة بتطوير العبي الكرة الطائرة وتحسيف مياراتيـ تتطمب ربط أكثر مف تمريف 
بعضيا البعه لكي يستطيع الاعب التغمب عمى المتغيرات التي تحدث في أثناء المباراة أو ميارة مع 

سيما واف  ىذه الفعالية الرياضية تحتاج إلى سرعة في انتقاؿ الاعبيف مف مكاف إلى آخر بوقت قصير ال
 . جدا يتاءـ مع سرعة مسار الكرة أو تنفيذ الميارات والحركات التي يتطمبيا الموقؼ

 : رد الفعل الحركي 3-3
رد الفعؿ ىو إدراؾ سريع لفيـ الواجب الحركي لمقياـ بتنفيذه، أي قدرة الفرد عمى اإلستجابة  إف  

"الزمف منذ لحظة دخوؿ ىو رد الفعؿ  إف  لذا ف ،األجيزة الحسية لدفلمثيرات المحيط التي يتـ استاميا مف 
لذلؾ ينحصر رد الفعؿ بيف بداية  .(5)اؼ العضمية"شارة لحركة األليإالمثير عف طريؽ الحواس إلى أوؿ 

عف طريؽ األجيزة  وستقبالاو بدأ بظيور المثير ت يتال يةالزمنالمدة " ظيور المثير وبداية اإلستجابة، أي انو
ثـ التعميمات الصادرة منو إلى األجيزة  يالمركز  يالحسية في الجسـ ثـ وصوؿ المثير إلى الجياز العصب

 مةميعد سرعة رد الفعؿ الحركي مف المتطمبات التو  .(6)ظيور اإلستجابة الحركية المرئية"الحركية ثـ بدء 

                                                 

 .046، ص4112عماف ، الطيؼ لمطباعة ،  :األسس العممية في التدريب الرياضي ؛ عبداهلل حسيف الامي  0
 .76ص، 0979بغداد ، مطبعة جامعة بغداد ، ،  مي نصيؼترجمة ، عبد ع ؛ عمم التدريب الرياضي؛ ىارة  4
 . 70، ص0967 ، ، دار النشر القاىرة،  كرة القدم؛  محمد جاؿ قريطـ ومحمد عبده صالح 2
 . 69، ص  0992،  ، دار عالـ المعرفة القاىرة،  0، ط كرة القدم أساسيات؛ إبراىيـ محمد عبدة ومفتي   4
 . 20ص ، 4114،  ، مكتب الصخرة لمطباعة بغداد،  بين المبدأ والتطبيق التعمم الحركي؛  يعرب خيوف  5
 69ص، 0995دارالفكر العربي، القاىرة، ، 2ط,القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية ؛صبحي حسنيفمحمد  6
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تحتاج الى حركة دائمة مف الاعب لما  التية معبلاعب الكرة الطائرة، وتظير أىميتو في ميارات ىذه ال
ركي مف القدرات ، لذا يعد رد الفعؿ الحتيامف توافر حركات مفاجئة وسريعة طيمة مد المباراةتتميز بو 

  .خاؿ المباراة تبعا لمظروؼ التي تواجو الاعب استجابات حركية سريعة لعمؿالعقمية الضرورية والميمة 
 : (0)ىماعمى نوعين رد الفعل الحركي  ويقسم

 :  رد الفعل الحركي البسيطأوال : 
مفاجئة( ويتمثؿ رد  معروفة )تحصؿ بصورة إشارةالازمة لمرد عمى  األجيزةعبارة عف استجابة     

الفعؿ الحركي البسيط بالزمف المحصور منذ لحظة ظيور حافز واحد ومعروؼ ولحظة رد بيذا المثير 
  الضرب الساحؽ بالكرة الطائرة . أومثؿ حالة البدء في ركه المسافات القصيرة 

 : رد الفعل الحركي المركبثانيًا : 
مختمفة ومعقدة في الحاالت التي يحصؿ فييا االنفعاؿ  يحصؿ رد الفعؿ الحركي المركب جراء حوافز     

الحركي المختمؼ تحت مستمزمات الفعؿ ورد ، كتكرار حائط الصدالنموذجي عمى عدة حوافز مختمفة 
كثر مف حافز أويظير رد الفعؿ الحركي المركب في حالة وجود  ،معينة )الماكمة، المبارزة، الطائرة(

الفرقية  األلعابفز واحد فقط ويحصؿ ىذا النوع مف رد الفعؿ الحركي في ومحاولة الرياضي رد الفعؿ لحا
ىناؾ مدة زمنية بيف حدوث المثير واإلستجابة، فإذا يتميز رد الفعؿ الحركي باف و ، ووالمصارعة والجود

مف  كانت المدة الزمنية قميمة ازدادت سرعة رد الفعؿ، وىذا ما يحتاجو العبو الكرة الطائرة، إذ البد لاعب
أف يمتمؾ القدرة عمى التفاعؿ مع المواقؼ التي تحدث أثناء المباراة واتخاذ القرارات الصحيحة والسريعة 

شارة سريعة تتناسب وطبيعة ميارات  معبة التي تحتاج عند تنفيذىا ىذه الالتي تتطمب منيا رد فعؿ سريع وا 
رساليا إلى العضات العاممة ألداء الواجب الحركي  إلى قدرات عقمية قادرة عمى برمجة المثيرات بسرعة وا 

 . جميعيارد الفعؿ الحركي لو تدثير إيجابي كبير في دقة أداء الميارات  إف  بدقة عالية، لذلؾ ف
 ميارة الضرب الساحق : 3-2

تعد ميارات الضرب الساحؽ مف الميارات اليجومية األساسية والميمة في لعبة الكرة الطائرة 
ويعتمد  النيائية الصحيحة لمميارات الدفاعية جميعيا وثمرة جيود الفريؽ بدكممو، ألن يا تمثؿ النتيجة

 إلىتحتاج  فإنيا، لذا نجاحيا عمى حسف تصرؼ المياجـ وتقديره الرتفاع ومسافة الكرة المرفوعة مف المعد
ة وقدرات العبيف يتميزوف بالتركيز وسرعة بديية ودقة في األداء، ويمتمكوف ميزات جسميسرعة رد فعؿ و 

                                                 

 . 524، ص  0998عماف ، دار الفكر لمنشر ، ،  أسس التدريب الرياضيقاسـ حسف حسيف ؛  0
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تزيد مف تشتت و تؤدي إلى نجاح اليجمة  مختمفة، ولميارة الضرب الساحؽ أنواع بدنية وتوافقية خاصة
انتباه العبي حائط الصد وخمخمة دفاع الفريؽ المنافس، وتمعب سرعة رد الفعؿ الحركي دورا  فعاال  في 

ركات اإلرادية لتحقيؽ ىدؼ الحركة إتقاف الميارات الحركية، كما أف  ليا دور ميـ في السيطرة عمى الح
يصاليا إلى األداء األمثؿ، لذا فاف ليا  ميارةالمطموب تدديتيا في أي  كبير في لعبة الكرة الطائرة  تدثيروا 

الوضع  ألخذوفي ميارة الضرب الساحؽ الذي يحتاج فيو المياجـ تقدير مكاف وسرعة الكرة الواصمة 
مف مثير  أكثرالمناسب في ساحة المنافس السيما واف ىناؾ المكاف  إلىضرب الكرة بقوة و المناسب 

الفريؽ المنافس والشبكة وغيرىا، فالاعب  كالكرة وجدار الصد والعبييتوافر في لحظة أداء تمؾ الميارة 
امتاكو ميارات عالية  أوالذي يؤدي ميارة الضرب الساحؽ ال يكفي أف يكوف ذا مواصفات بدنية عالية 

، والسرعة ىنا مطموبة ألف  "المدة ما بيف القفز وضرب الكرة ال ما لـ تكتمؿ بتم يزه بسرعة رد فعؿ عاؿ 
. لذلؾ عمى الاعب أف يحوؿ نظره مف الكرة (1)( مف الثانية السيما في المستويات العميا"1.22يزيد عف )

 .إلى جدار الصد خاؿ ىذه المدة لكي ير  المكاف المناسب الذي سيضرب الكرة مف خالو 
 ميارة حائط الصد : 3-4

 لفريؽ المنافساىجـو  إلفشاؿتستخدـ  إذواحد  آفاليجومية والدفاعية في ات الميار  إحد تعد 
الضربات الساحقة وتقيد حرية التصرؼ في تمؾ امتصاص قوة  عند تدديتو ميارة الضرب الساحؽ أو

ومف  ثاثة العبيف، أوالعبيف  أود وقد تؤد  ىذه الميارة باعب واح ،المكاف المقصود إلىتوجيو الكرة 
مشبكة وذلؾ بالوثب ألعمى مع مد الذراعيف العتراه الكرة ل"بناء حاجز قوي  تعمؿ عمى إنيامميزاتيا  أىـ

السيما بعد التطور الحاصؿ في قانوف المعبة التي جعميا مف الميارات الميمة بعد  .(4)"المضروبة ساحقا  
ف  و  ،د إلى المنافساليد لعمؿ حائط الصأف سمح بعبور  حبط يىذه الميارة ونجاحيا المتكرر س إتقاف ا 

قمؿ مف دقة عمميات اليجوـ وزيادة فرص القياـ باليجوـ المضاد وتسجيؿ يمعنويات الفريؽ المنافس و 
تعد خط الدفاع األوؿ لمفريؽ ضد  يا  ن  إلمف مرتكزات الدفاع الناجح حائط الصد  ميارة إف ،النقاط

ة الساحقة بجميع أنواعيا وكذلؾ امتصاص قوة الضربات اليجومية والمساعدة في بناء الضربات اليجومي
 تعطي الوقت الكافي لباقي الاعبيف التخاذ المواقؼ الدفاعية الصحيحة .  إنيااليجـو الجديد، فضا عف 

 

                                                 

1- Symon M. Slobunov; Junior World Men Volleyball Championship, : ( http//www.otm.fi 

/newest/library/power/Eng./volleyball/htm /1999).  

2  -  Bougbeal. ; Conditionin performance volleyball heodguaterscom. : ( In. 2001) . p2 
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جراءاتو الميدانية :  -2  منيج البحث وا 
 منيج البحث : 2-0

 الضابطة والتجريبية . وبدسموب المجموعات المتكافئةبي المنيج التجري افاستخدـ الباحث
 : البحث عينة 2-3

العبي و  كمجموعة تجريبية األنبارنادي  وتمثمت باعبي بالطريقة العمدية عينة البحث تـ اختيار
لضبط المتغيرات التكافؤ لممجموعتيف  اجريو  ،لكؿ مجموعة العبا   (12)بواقع كمجموعة  الحبانيةنادي 
( ، وعند 0لمعينات المستقمة كما مبيف في الجدوؿ ) (T)استخداـ اختبار بثر في دقة نتائج البحث التي تؤ 

قيد الدراسة مع القيمة الجدولية  األساسيةالميارات و في رد الفعؿ الحركي المحسوبة  (T)مقارنة قيمة 
المحسوبة جميعيا  تضح أف  القيـا (0.05)تحت مستو  داللة  (22)عند درجة حرية  (2.014)البالغة 

أقؿ مف القيمة الجدولية مما يؤكد أف  الفروؽ غير معنوية ألفراد عينة البحث في اإلختبارات القبمية، وىذا 
 يدؿ عمى تكافؤ المجموعتيف التجريبية والضابطة في متغيرات البحث جميعيا .

 (1)جدوؿ ال
 يبيف تكافؤ مجموعتي البحث

 معالم إحصائية            
 تباراتاإلخ  

وحدة 
 القياس

 tقيمة  المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
 المحسوبة

 داللة الفروق
 ع س   ع س  

زمن رد الفعل 
 الحركي لحائط الصد

 غير معنوي 0.49 1.067 0.779 1.166 0.881 ثانية 3المركز
 غير معنوي 1.191 1.124 1.796 1.131 1.797 ثانية 2المركز
 غير معنوي 0.45 1.139 0.817 1.108 0.793 ثانية 4المركز

زمن رد الفعل 
الحركي لمدفاع عن 
الممعب المدة 
 التحضيرية

 غير معنوي 1.189 1.101 0.418 1.109 0.419 ثانية يمين
 غير معنوي 1.156 1.132 0.273 1.105 0.289 ثانية وسط

 غير معنوي 1.338 1.109 0.403 1.133 0.402 ثانية يسار

 غير معنوي 1.24 3.0 02.58 0.42 02.22 درجة ضرب الساحق المستقيمدقة ال

 تكرار حائط الصد
تكرار 
 زمن

 غير معنوي 1.55 0.07 6.66 1.95 6.40
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 الوسائل واألدوات واألجيزة المستعممة في البحث  2-2
 ابات الشخصػػيةوالمقػػكالمصػػادر العربيػػة واألجنبيػػة  الوسػػائؿ المناسػػبة لجمػػع المعمومػػاتتػػـ اسػػتخداـ       
 ، فضا عف األدوات المناسبة لمبحث . قياس رد الفعؿ الحركيوجياز 

 اإلختبارات القبمية  2-4
الساعة  21/1/2013 صادؼالسبت الم يوـالبحث  لعينةجراء اإلختبارات القبمية إب افقاـ الباحث

تثبيت  افراعى الباحثو  األنبار، جامعة/البدنية وعموـ الرياضةفي القاعة الرياضية لكمية التربية  عصرا   (4)
 . المستخدمة وطريقة تنفيذ اإلختبارات واألدواتالظروؼ لمتعمقة باإلختبارات مف حيث الزماف والمكاف 

 : (0)اختبار زمن رد الفعل الحركي لحائط الصد 2-4-0

مواقع  ةثاث العبي الكرة الطائرة فيد  قياس زمف رد الفعؿ الحركي لحائط الصد ل : الغرض من اإلختبار
 . عمى الشبكة

 . جياز قياس زمف رد الفعؿ الحركي    . ممعب قانوني لمكرة الطائرة:  األدوات
  (2،3،4)مختبرية لمجياز فوؽ الحافة العميا لمشبكة في المراكز  باستيكيةتعمؽ ثاث كرات 

سـ وتوضع  (10)كرة متر والمسافة بيف الحافة العميا لمشبكة وال (3) وأخر وتكوف المسافة بيف كرة 
 . الكرات داخؿ شبكة حرة لمحركة

 (3)اتجاىات توضع في منتصؼ الممعب المقابؿ وتبعد مسافة  ةشاشة عره الجياز فييا ثاث 
 . سـ (160)ر عف الشبكة وتعمؽ بارتفاع امتأ
 جياز تحكـ يوضع خارج الممعب عمى طاولة التسجيؿ ويتحكـ فيو القائـ باإلختبار . 
  يحدد فيو  (3)مركز رقـ المتر عمودي عمى خط المنتصؼ في  (1)وع بمسافة يرسـ خط الشر

 . وقوؼ الاعب قبؿ البدء باإلختبار
 :  الشروط
  لعمؿ حائط الصد وعمى خط الشروع  متدىبا  مواجيا لمشبكة  (3)مركز اليقؼ الاعب في. 
 مى الشاشة فعند يؤدي الاعب حركة الصد الصحيحة بكمتا اليديف بعد ظيور المثير الضوئي ع

وعند ظيور الضوء في  (3)مركز العمى الكرة في  األداءظيور الضوء في السيـ الوسطي يكوف 

                                                 

، رعة رد الفعؿ الحركي وأثره في تحسيف بعه الميارات في الكرة الطائرة جمعة محمد عوه ؛ برنامج تدريبي لتطوير س 1
 .77-76ص  ،0996، جامعة البصرة ، كمية التربية الرياضية، دكتوراه  أطروحة
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وعند ظيور الضوء في السيـ المتجو  (2)حركة الصد في المركز  أداءالسيـ المتجو يمينا يكوف 
 . (4)مركز الحركة الصد في  أداءيكوف  يسارا  

 ة راحة مدفي كؿ مركز وتعطى  أربعةمى المراكز الثاثة، يؤدي الاعب اثنتا عشرة محاولة ع
  ة راحة لمدة دقيقة واحدةمدست محاوالت تعطى  أداءوبعد  وأخر ،ثانية بيف محاولة  (20)رىا اقدم
  البدء  إشارة إعطاءستعداد وبيف لإل األمر إعطاءثانية بيف  (1.6 -1.4)رىا اقدمة زمنية مدتعطى

 . تنفيذ الحركيالفي 
  الكيربائية األزرارطة االقائـ باإلختبار بوس بور معمـو لد  الاعب ويتحكـ اتجاه الحركة غييكوف 
  لاعبيف جميعيـ يتـ ترتيب تثبيت المحاوالت بالطريقة العشوائية. 
 : التسجيل
  حركة الصد الصحيحة بدداءيتـ تسجيؿ الزمف منذ ظيور المثير عمى الشاشة حتى نياية الحركة  
  تصفر الساعة وتعطى محاولة جديدةيسجؿ الزمف و . 
 . يؤخذ الوسط الحسابي لممحاوالت في كؿ مركز 

 : (0)ة التحضيرية لميارة الدفاع عن الممعبمداختبار زمن رد الفعل الحركي في ال 3-4-2
 :  الغرض من اإلختبار

 . اتجاىات ةقياس زمف رد الفعؿ الحركي في ميارة الدفاع عف الممعب في ثاث       
  : المستخدمة ألدواتا

ممعب قانوني لمكرة الطائرة يرسـ فيو خطاف متعامداف في النقطة )ـ( ويكوف طوؿ الخط مف نقطة  
سـ ومركزه نقطة التقاطع لوقوؼ  (60)ر ويرسـ مربع طوؿ ضمعو امتأ (4)التقاطع حتى نياية الخط 

توضع الكرة المختبرية  إذ ،احثالاعب المؤدي لاختبار يستخدـ في اإلختبار الجياز المصمـ مف الب
ولممحافظة عمييا تـ وضعيا داخؿ شبكة كما توضع ثاث  األعمىعند نياية كؿ خط وتعمؽ بحمالة مف 

 (30)كرات طائرة حقيقة، كرة واحدة فوؽ نياية كؿ خط وتكوف الكرة قانونية داخؿ شبكة وتعمؽ بمسافة 
تصاؿ رفيعة تؤمف اإل أساؾالمختبرية بواسطة ، وتربط كؿ كرة قانونية مع الكرة األرهسـ عف سطح 

يتـ توقؼ الساعة ويسجؿ  ،كرة حقيقة عند ظيور المثير أيةبيف الكرات المختبرية والجياز فعند ضرب 

                                                 

 . 84-79، ص  0996،  جمعو محمد عوه ؛ مصدر سبؽ ذكره 0
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يوضع جياز التحكـ خارج الممعب قرب الخط الجانبي بينما توضع شاشة  الزمف عمى شاشة التسجيؿ.
 .األره سـ عف  (250)عب فوؽ الشبكة بارتفاع الا أماـتجاىات الثاثة العره ذات اإل

  :األداء وصف 
بانتظار المثير الذي يظير عمى الشاشة والذي يتحكـ فيو  متدىبا  يقؼ الاعب في المربع المرسوـ        

( األعمىفعند ظيور المثير )السيـ باتجاه  ،اليميف أو األماـ إلى إم اوتتحد حركة الاعب  ،القائـ باإلختبار
جراء األمامية ةتحرؾ الاعب باتجاه الكر ي )الزحمقة عمى الصدر( مع ضرب الكرة  األماميالسقوط  وا 

 ،الساعة الكترونيا   إيقاؼمما يتسبب في  ،يتحرؾ البندوؿ في الكرة المختبرية أثرىاة التي عمى يالحقيق
وعند ظيور المثير  ،بارالشخص القائـ باإلخت أماـويسجؿ الزمف عمى شاشة التسجيؿ )الساعة( الموجودة 

جراء السيـ باتجاه اليميف( يتحرؾ الاعب يمينا   إضاءة) السقوط الجانبي )الدحرجة الجانبية( مع ضرب  وا 
يقاؼالمثير  إطفاءة فيتـ يالكرة الحقيق الساعة محتفظة بالزمف المسجؿ ليذه المحاولة، وكذا الحاؿ عند  وا 

يتحرؾ الاعب نحو  إذية اليسار )السيـ باتجاه اليسار( ج إلىالحركة  بدداءظيور المثير الذي يوعز 
جراءاليسار   إلىالذي يؤدي  األمرعممية السقوط الجانبي )الدحرجة الجانبية( وضرب الكرة الحقيقة  وا 
 . المثير وتسجيؿ زمف المحاولة إطفاء

 . تسجيؿ الزمف منذ ظيور المثير عمى شاشة العره حتى ضرب احد الكرات مف الاعب يبدأ
، يسار( لكؿ العب ويكوف تسمسؿ المحاوالت أماـمرات في كؿ اتجاه )يميف،  أربع اإلختباريؤدي     

 و،الترتيب نفس إلى يـف جميعو بحيث يخضع الاعب،  ()غير معروؼ لاعب وترتب بطريقة عشوائية
ثانية  (30)ة راحة ستعداد وتعطى فتر لإل األمر إعطاءثانية بيف  (1.6 - 1.4)رىا اقدمة زمنية مدوتعطى 

 . ة راحة دقيقة واحدةمدست محاوالت تعطى  أداءوبعد  وآخر، أداءبيف 
  : التسجيل

يسجؿ الوسط الحسابي لكؿ و  ،الحركة إتماـيتـ تسجيؿ الزمف في كؿ محاولة منذ ظيور المثير حتى      
 . ويسجؿ الوسط الحسابي لممجموعة في كؿ اتجاه ،العب في كؿ اتجاه

 :  (0)الضرب الساحق ميارة اراختب 3-4-3

                                                 


 , يمين.أمام, يسار, أمامن, يمين, , يسار, يميأمام, يسار, أمام ؛ يمين, يسار,يأتي نفذت المحاوالت كما   
اب القاىرة ، مركز الكت، 4، ط األسس العممية لمكرة الطائرة وطرق القياس؛  المنعـ محمد صبحي حسانيف وحمدي عبد 1

 . 427، ص0997لمنشر ، 
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 .قياس دقة الضرب الساحؽ المستقيـ في المثمث الداخمي مف ممعب المنافس : الغرض من اإلختبار
ثـ يقسـ المثمث الداخمي )جية  ، مثمثيف إلىيقسـ نصؼ الممعب المقابؿ ، خمس كرات طائرة  : األدوات
 ر .امتأ( 2ثاث مناطؽ عره كؿ منطقة ) إلىالشبكة( 

  يقـو المختبر بالضرب الساحؽ المستقيـ نحو المثمث الداخمي لجية الشبكة اإلعدادبعد  :األداءاصفات مو 
 : الشروط

 . لكؿ مختبر خمس محاوالت -1
 . في كؿ محاولة جيدا   اإلعداديكوف  أف -2
 :يدتي لمكاف سقوط الكرة وكما  تحسب الدرجات وفقا   -3

  درجات (3) األولىفي المنطقة .      
 درجة (1) ة الثانيةفي المنطق .   
  درجات (5)في المنطقة الثالثة . 
 )في خارج ىذه المناطؽ يحصؿ المختبر عمى )صفر . 

واف الدرجة النيائية ليذا  ،لممختبر الدرجات التي حصؿ عمييا في المحاوالت الخمس يسجؿ :تسجيلال
 . درجة (25)اإلختبار 

 : (0)اختبار تكرار حائط الصد  3-4-4

قياس قدرة الاعب عمى األداء المتكرر بالمعدؿ نفسو لميارة حائط الصد في أكثر :  ختبارالغرض من اإل
 مف موقع عمى الشبكة . 

 . شبكة بارتفاع قانوني ، ساعة إيقاؼ ، كرتا طائرة ، مقعداف ، ممعب كرة الطائرة:  األدوات
  :األداء مواصفات 

سـ مف الشبكة يقؼ مساعداف عمى  (50) وعمى بعد،  (4،  2) يوضع المقعداف في منطقتي    
 (20)المقعديف )كؿ مساعد عمى مقعد( ويمسؾ كؿ منيما بالكرة بكمتا يديو فوؽ مستو  الشبكة بمقدار 

أمتار مف نصؼ الممعب المواجو وفور سماعو إشارة البدء  (3)، يقؼ الاعب في منتصؼ منطقة سـ 
بكمتا يديو مف أعمى الكرة )ميارة حائط الصد( ثـ ييبط  عميو أف يتجو إلى إحد  الكرتيف لموثب ومامستيا

 ثانية . (15)ليعاود الجري إلى الكرة الثانية ليامسيا لمدة 
                                                 

 . 454، ص 0997 ، مصدر سبؽ ذكره؛ محمد صبحي حسانيف وحمدي عبدالمنعـ  0
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 : الشروط
 في كؿ مرة يثب فييا المختبر ألداء حائط الصد يمـز بمامسة الكرة بكمتا يديو مف أعمى الكرة .  -1

ا جاء شرحو في األداء إلى أف يعمف الحكـ انتياء عمى المختبر تكرار األداء مرة لكؿ كرة وفقا  لم  -2
 الوقت المحدد لإلختبار .

 يجب عمى المساعديف اإلحتفاظ بارتفاع الكرة فوؽ الشبكة طيمة مدة أداء المختبر لإلختبار .  -3

أي أداء يخالؼ الشروط السابقة ال تحسب المحاولة ضمف العدد الذي قاـ بو المختبر خاؿ   -4
 بار .الوقت المحدد لإلخت

زمف يسجؿ لممختبر عدد مرات مامسة الكرتيف )األداء الصحيح فقط( وفقا  لمشروط خاؿ  التسجيل:
 إلختبار .ا
 المنيج التدريبي : 2-5

 التمرينات المركبة ووضعاعمى المصادر العممية  يمابعد اطاعصمـ الباحثاف منيجيما التدريبي 
التمرينات  وضعوتـ  ،كرة الطائرةالالخاصة ب تغيرات البحثمنشاط التخصصي ومل ةمناسبالبتتالي المثيرات 

 تطوير رد الفعؿ الحركي يانوكاف اليدؼ م األدواتببعه  فمستعينا المقترحة ضمف وحدات تدريبية
التي مف شدنيا تطوير األداء و  ودقتوبسرعة األداء  افتتميز  لميارتي الضرب الساحؽ وحائط الصد المتاف

جمعت بعه التمرينات ميارتيف أو أكثر و بشكؿ عاـ وتستغؿ الاعب نوعيا  للداء المتحسف باستمرار، 
وأديت بتوالي مثيرات مستمرة ومتواصمة تزيد مف قدرات الاعب عمى التنفيذ الحركي بسرعة ودوف توقؼ 

واس بشكؿ عاـ، وذلؾ بتقصير المدد الزمنية لإلستجابة مبنيا  عمى إثارة الجياز العصبي وتحسيف أداء الح
واإلنتقاؿ مف وضع إلى وضع آخر بدزمنة قصيرة، كذلؾ اإلنتقاؿ والتبادؿ بيف وضعيات مختمفة، ووضع 

تمرينات في الوحدة  (5)( تمرينا  حركيا  تضمنت التنوع في األداء الحركي، وطبقت العينة 21الباحثاف )
دقيقة اشتممت عمى اإلحماء والتييئة ومف ثـ  (10 - 10)ي كاف أمدىا يتراوح بيف التدريبية الواحدة الت

 اإلحماء مباشرة ،نتياء مف عند اإل القسـ الرئيس مف الوحدة التدريبية التي تـ فيو تطبيؽ التمرينات المقترحة
ف  أغمب تمريناتيا تكو تطوير رد الفعؿ الحركي المركبة تؤدي إلى التدريبات  ألف   خاضعة لتدريبات  فوا 

 45)، واستغرؽ تطبيؽ القسـ الرئيس بيف غير واقع تحت المجيود ا  عصبي ا  تتطمب جياز  لذلؾ فييالسرعة 

بحيث تضمف تكرار العديد مف التمرينات التي تؤدي إلى زيادة التدثير  لكؿ وحدة تدريبيةدقيقة  (55 -
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ائرة المتغيرة طيمة وقت طبيعة لعبة الكرة الطوتثبيت إيقاع الحركة في مواقع ومواضع مختمفة تتاءـ مع 
استخداـ الكرات )المثير( مف خاؿ تقميؿ الفواصؿ  التدريبي إلى مافي منيجي افوعمد الباحث ،المباراة

أم ا المجموعة الضابطة فعممت مع المدرب في  ،مركبةالتمرينات ال أداءعند  وآخرالزمنية بيف مثير 
ث الزمف ومختمفة مف حيث تفاصيؿ القسـ الرئيس، وأدت المجموعتاف وحدات تدريبية متشابيو مف حي

أسبوعا  بواقع ( 12) المقترح المنيج التدريبيتنفيذ  كانت مدةكافة، و الوحدات التدريبية المخصصة ليا 
 وحدة( 24) الوحدات التدريبيةواألربعاء وبذلؾ كاف مجمؿ  وحدتيف تدريبيتيف في األسبوع يومي األحد

 . 21/10/2013لغايت  4/1/2013ريخ دالخاص بت اإلعدادبدء تنفيذ المنيج التدريبي في فترة تدريبية، 
 اإلختبارات البعدية :  3-6

 26 صادؼالسبت الم يوـاإلختبارات البعدية لعينة البحث في الساعة الرابعة مف عصر  إجراءتـ 

 . انفسي ارات القبميةالمتبعة في اإلختب واإلجراءات األسموباف الباحث اتبعو  2013/ 10/
الوسائل اإلحصائية 7 - 3

(0)
 :  

 المتناظرة.اختبار )ت( لمعينات ،  متناظرةالغير )ت( لمعينات اختبارالوسط الحسابي، اإلنحراؼ المعياري، 
 
 ومناقشتيا . وتحميميا عرض النتائج -4
 ومناقشتيا في متغيرات البحث  وتحميميا نتائج المجموعة الضابطة عرض 4-0

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

،  (0996،  ، دار الكتػب : )الموصػؿ تطبيقػات اإلحصػائية فػي بحػوث التربيػة الرياضػيةال؛  سػف محمػدوديع ياسػيف وح (0)
 . 056ص
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 (3)جدول ال
واإلنحرافات المعيارية وفرق األوساط واإلنحراف المعياري وقيمة )ت(  الحسابية األوساطيبين قيم 

 لبحثاالمحسوبة وداللة الفروق بين نتائج اإلختبارات القبمية والبعدية لممجموعة الضابطة في متغيرات 
 معالم إحصائية        

 اإلختبارات
وحدة 
 القياس

 اإلختبار البعدي القبمياإلختبار 
 t قيمة  ع ف س  ف

 المحسوبة*
داللة 
 ع س   ع س   الفروق

زمن  رد الفعل 
الحركي لحائط 

 الصد

المركز
غير  0.143 1.346 1.174 1.162 0.816 1.166 0.881 ثانية 3

 معنوي
المركز

 معنوي 5 1.103 1.105 1.102 1.782 1.131 1.797 ثانية 2

المركز
4 

 معنوي 6.956 1.134 1.148 1.139 0.742 1.108 0.793 ثانية

زمن رد الفعل 
الحركي لمدفاع 
عن الممعب 

المدة 
 التحضيرية

 معنوي 4.234 1.102 1.106 1.119 0.292 1.109 0.419 ثانية يمين
 معنوي 4.247 1.118 1.101 1.131 0.279 1.105 0.289 ثانية وسط

 معنوي 3.666 1.136 1.131 1.138 0.294 1.133 0.402 ثانية يسار

دقة الضرب الساحق 
 معنوي 5.438 1.85 0.22 0.54 04.66 0.42 02.22 درجة المستقيم

 معنوي 6.944 0.35 3.5 1.95 8.90 1.95 6.40 تكرار زمن تكرار حائط الصد

 . (2.201)تساوي  (11)ودرجة حرية  (0.05)عند مستو  داللة الجدولية  (T))*( قيمة 
الخاص بالعينات غير المتناظرة ( T-testالذي تضمف عره نتائج )( 4جدوؿ )المف  بيفيت

بيف نتائج اإلختبارات القبمية والبعدية ولصالح اإلختبار البعدي في رد الفعؿ  إحصائيا  وجود فروؽ دالة 
ماعدا اختبار رد الفعؿ  وميارتي الضرب الساحؽ وحائط الصدالحركي لحائط الصد والدفاع عف الممعب 

 قيمتياوىي اصغر مف  (0.124) ( المحسوبةt)كانت قيمة  الذي( 4) لممركز الحركي لحائط الصد
لذا فاف الفرؽ لـ يكف داؿ  (،00( ودرجة حرية )0.05عند مستو  داللة )( 4.410الجدولية البالغة )

 . غيرات البحثمتاغمب في  يجابيا  إثر أالمنيج المتبع مف المجموعة الضابطة قد  أفوىذا يؤكد  ،إحصائيا
مف  المتبعالروتيني لمنيج إلى التدريب المتواصؿ عمى وفؽ ا ىذه الفروؽ المعنوية افالباحث عزووي

المدرب الذي أد  إلى تطوير مستو  أداء الاعبيف ولكف بنسب محدودة، إذ إف  الرغبة متوافرة في 
اؼ الدرجة األولى عمى مستو  تتنافس لموصوؿ إلى مص االمجموعة الضابطة عمى التطور والتحسف كوني

داء أبناء وتنمية قدرات الاعبيف التي تشترؾ في  إلى أدتاالستمرارية في التدريب العراؽ، كما إف  
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ليا تدثير في تطوير قدرات كاف ف تمرينات ميارية المنيج المتبع تضم   ، ألفكرة الطائرةالميارات لعبة 
 تسيـ في وبدعمارمنشاط ل يفواصفات العبيف مائمفر ماعف تو  فضا  ي المجموعة الضابطة، العب

، ألف  التدريب المتواصؿ بالتكرارات المستخدمة في المنيج المعد مف الرياضي للداءمعنوي التطوير ال
مدرب المجموعة الضابطة كاف اليدؼ منو إيصاؿ الاعبيف إلى مرحمة اآللية "إذ إف  الاعب يصؿ إلى 

. وىذا ما يبرر (0)نجاز األمثؿ بصورة آلية مف خاؿ التكرار الدائـ في التدريب"أداء الميارة والوصوؿ لإل
معنوية الفروؽ في المجموعة الضابطة، ولكف كانت فروؽ قميمة نسبيا ، وذلؾ لعدـ اىتماـ المدرب 
بالتمرينات التي تحسف اإلنتباه وتطور سرعة رد الفعؿ الحركي، مما أد  إلى ظيور تطور بسيط في 

 . رات األساسية قيد الدراسةالميا
رد لزمف  عدـ وجود فروؽ ذات داللة معنوية بيف نتائج اإلختباريف القبمي والبعدي افويعزو الباحث

إلى قمة التركيز عمى التدريب باستخداـ التمرينات التي تطور ىذه  (4) لممركز الفعؿ الحركي لحائط الصد
ف  ىذه القدرة تحتاج الاريف وضعؼ تنظيـ مدد الراحة القدرة أو زيادة إعطاء تكرارات لمثؿ ىذه التم سيما وا 

إلى ترابط عصبي عضمي دقيؽ، لذلؾ فإف  التعب سيؤثر في تطويرىا، لذا فإف  تقنيف التدريب وابتداء القسـ 
الرئيس بالتمرينات التي تحتاج إلى التوافؽ العصبي العضمي مف الضروريات التي يجب أف يدخذىا 

عتبار عند وضع وحداتيـ التدريبية، إذ "تعطى أىمية لتقنيف حمؿ التدريب المستخدـ بحيث المدربوف باإل
، وعمى الرغـ مف (4)يتناسب مع مستو  الاعب المتدرب واليدؼ مف التدريب واختيار الراحات المناسبة"

عة الضابطة إال تطور متغيرات البحث كافة نسبيا في التمرينات التي تـ إجراء اإلختبارات ليا لد  المجمو 
 .  (4) لممركز رد الفعؿ الحركي لحائط الصدأن يا أخفقت في تحقيؽ تقدـ معنوي في زمف 

 
 ومناقشتيا في متغيرات البحث ياعرض نتائج المجموعة التجريبية وتحميم 4-3

 
 
 
 

                                                 

القاىرة , دار الفكر العربي , ,  الجديد في األعداد البدني والمياري والخططي لالعب كرة القدممفتي إبراىيم حماد ؛   0
 . 32, ص 0994

 67ص, 0999القاىرة, مطبعة كمية التربية الرياضية, , ضيعمم التدريب الرياحمدي عبدالمنعم ومحمد عبدالغني؛ 3
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 (2جدول )ال
ياري وقيمة )ت( المحسوبة وداللة واإلنحرافات المعيارية وفرق األوساط واإلنحراف المع يبين قيم األوساط الحسابية

 لبحثاالفروق بين نتائج اإلختبارات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية في متغيرات 
 إحصائيةمعالم         

 اإلختبارات
وحدة 
 القياس

 اإلختبار البعدي اإلختبار القبمي
 ع ف س  ف

 tقيمة 
 المحسوبة

داللة 
 ع س   ع س   الفروق

عل زمن  رد الف
الحركي لحائط 

 الصد

مركزال
2 

 معنوي .3797 772.1 .7725 777.3 97549 77967 97771 نيةثا

مركزال
3 

 معنوي 2..7. 77751 77959 77755 77645 77734 77716 نيةثا

مركزال
4 

 77732 77223 77777 975.4 77721 97.77 نيةثا
24777

7 
 معنوي

زمن رد الفعل 
الحركي لمدفاع عن 

ة مدالممعب ال
 التحضيرية

 77793 77712 .7777 97396 77797 .9747 نيةثا يمين
247.6

4 
 معنوي

 .7779 77717 77729 972.9 77723 97372 نيةثا وسط
97764

7 
 معنوي

 77725 77923 77723 ..972 77791 97492 نيةثا يسار
97757

9 
 معنوي

 معنوي 67734 9737 2766 2793 96796 279 .9375 درجة دقة الضرب الساحق المستقيم

 تكرار حائط الصد
تكرار 
 زمن

 معنوي 7157. 9732 3749 9744 .9777 9797 6766

 . (2.201)تساوي  (11)ودرجة حرية  (0.05)عند مستو  داللة الجدولية  (T) )*( قيمة
( الخاص T-testعند تطبيؽ اختبار ) (2جدوؿ )الكما يبينو  مف تحميؿ نتائج داللة الفروؽ

الفروؽ كانت لصالح  أف  القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية اتضح  يفبيف اإلختبار متناظرة بالعينات غير ال
الجدولية البالغة  اكبر مف قيمتيا ( المحسوبةt)كانت قيـ  إذ ،جميعيا في متغيرات البحث البعدي ختباراال
  . (00( ودرجة حرية )0.05عند مستو  داللة )( 4.410)

التمرينات المركبة المقترحة بتتالي المثيرات  تدثيرفاعمية  إلىلحاصؿ التطور ا افويعزو الباحث
التمرينات  ألف   ،ي الضرب الساحؽ وحائط الصدتميار رد الفعؿ الحركي و تدثيرىا الواضح في تطور و 

 القدرات البدنية ةبخصائص عممت عمى استثار  تتميز  لمستخدمة عمى المجموعة التجريبيةالمركبة ا
أداء  بما يتناسب معلعينة البحث التجريبية ر الجانب المياري والقدرات العقمية يتطو  في ثرتأمما  والعقمية

ف  و  الميارات قيد الدراسة عمى أكمؿ وجو، شراؾ عدد مف إىذه التمرينات مف حيث  أداءالتداخؿ في  ا 
تقافتحسيف " إف   إذ األداء،القابميات يزيد مف القدرة عمى التكيؼ لمتطمبات المعب والسيطرة والتحكـ في   وا 
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ف  و  ،الرئيسة لمتدريب األىداؼف يكونا مف أالعناصر الفنية والخططية لمعبة الممارسة يجب  أداء تحقيؽ  ا 
 ةنوعية فعمي اتداء تمرينأدائيا العضات العاممة و أداء تماريف خاصة تشترؾ في أمثؿ ىذا اليدؼ يتطمب 

ية داء الميارات الفنية والعناصر الخططية والقابميات الحرفأيف مقياـ بعممية الربط النموذجي بلمف المدربيف 
التي تتطمب السرعة  األساسيةتطور زمف رد الفعؿ الحركي والميارات  إف  . (0)"المطموبة لتحقيؽ النجاح

ارتفاع مستو  القدرات العقمية لاعبيف في التمكف مف معالجة المثيرات التي  إلىنجاز يعز  ودقة اإل
في التكيؼ العضمي لمتعامؿ مع ىذه المتغيرات مف خاؿ  الذي يسيـداء ؿ متتالي وتكرار األتظير بشك

ج التي حصمت النتائ أظيرتووىذا ما  التقميؿ مف زمف رد الفعؿ الحركيعمى  تانعكسالتي الرؤية البصرية 
جة العقمية تتيح سامة المعال ف  إل، لميارات قيد الدراسةمف خاؿ تطور ا عمييا المجموعة التجريبية

عداد وتكامؿ العبي إفي  أساسيا   التعامؿ مع المثيرات التي يتعره ليا الدماغ وىي بدورىا تؤدي دورا  
 ،والمكاف مسافة والزمفحساس بالمف اإل ا  جيد مستو   بحيث يمتمؾ الاعب كرة الطائرة بسبب طبيعة المعبةال
 أـكاف في التدريب أسواء  وفالفني لاعب فاألداء ء،األدافر يعني زمف قميؿ في اىذه الحاالت عندما تتو و 

د بشكؿ متسارع في سرعة رد فعؿ عالية تتناسب مع الظروؼ التي تستج في المباراة يتطمب بشكؿ كبير
داء الضرب أ عندما ىو الحاؿ كليست سيمة  سرعة رد الفعؿ إف  وعمى الرغـ مف ذلؾ ف المباراة، أثناء

لتجاوز حائط الصد سواء أكاف ىذا الحائط أحاديا  أـ ثنائيا  أـ ثاثيا   يقا  الذي يجب أف يكوف دق الساحؽ
المكاف المناسب والعودة إلى متابعة المعب عمى وفؽ منظومة متكاممة  إلىومف ثـ التركيز لتوجيو الكرة 

مف  تتميز بالدقة والبراعة والتوجيو المؤثر الذي يشرؼ عميو الجياز العصبي مف خاؿ ما تـ اكتشافو
معمومات نظرية وحركية يتـ تسخيرىا لخدمة الواجب الحركي الذي يظير عند تنفيذ حركات متداخمة 

عمى تحسيف العمميات  التدريب المتواصؿ يذا فإف  ول ومتسمسمة ومتغيرة في الوقت نفسو لمحركة المطموبة،
تمرينات ال عند وضع افالباحث وىذا ما اعتمد عميو، يجابيةإيعطي نتائج دائما  العقمية والجوانب البدنية

وىذا  ،مف خاؿ الحوافز )المثيرات( المتكررة ستتكوف اتصاالت عصبية جديدة، ألن و "بتتالي المثيرات
داء حد ركائز األأالوظائؼ الحسية العقمية العضمية، إذ تعد ستجابات العصبية تحسيف اإل سيؤدي إلى

ؿ البحث البصري الذي ينتج عنو رد فعؿ جيد واستجابة يتطمب الشدة العالية مف اإلنتباه مف خا الذي
المنيج التدريبي الذي تمرينات إلى  افوفؽ رأي الباحثعمى  المياري حسفتـ إرجاع التكما  صحيحة.

                                                 

,  , الدار الجامعية لمطباعة والنشر بغداد,  التطبيق الميداني لنظريات وطرائق التدريب الرياضي : محمد رضا إبراىيم1 
  . 258ص,  3118
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 أوبيف التمرينات  أكانتفترات الراحة سواء تمرينات مركبة بتتالي المثيرات مع مراعاة  فيو ااستخدم
مرحمة التعب غير  إلىالمستو  العمري لمعينة بحيث لـ يصؿ الاعبوف  المجموعات والتي تناسبت مع

 التدثيرالتوافؽ العصبي العضمي ومف ثـ  ؼالطبيعي الذي يؤثر سمبيا عمى الجياز العصبي مما يضع
سب الدقيؽ بيف العمؿ "التنا إف إذ، وعدـ تنفيذ الميارة بصورة دقيقةعمى قابمية رد الفعؿ الحركي لاعب 

ظيور التعب لكوف الميارات عند أدائيا في حالة التعب واإلرىاؽ يخمؽ التوازف بينيما مما يجنب  والراحة
وىذا الذي احتوتو الوحدات التدريبية في قياـ  .(0)"الميارة بصورة صحيحة إتقافإلى  تؤديسوؼ ال 

في  كاف لو دور كبيرالتي حسنت رد الفعؿ الحركي لدييـ فالاعبيف بدداء المثيرات المتتالية والمتكررة 
وبذلؾ حققت التمرينات المركبة بتتالي المثيرات اليدؼ الذي وضعت مف  قيد الدراسة طوير المتغيراتت
 جمو .أ
ومناقشتيا في اإلختبارات  ياعرض نتائج الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية وتحميم 4-2

 البعدية لمتغيرات البحث .
 (4جدول )ال

الفات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة وداللة الفروق بين نتائج اإلختبارات البعدية ختلحسابية واالا األوساطيبين 
 لممجموعة الضابطة والتجريبية في متغيرات البحث

 إحصائيةمعالم              
 اإلختبارات

وحدة 
 القياس

 tقيمة  المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
المحسو 

 *بة

داللة 
 ع س   ع س   الفروق

زمن رد الفعل 
الحركي لحائط 

 الصد

 معنوي 743. 777.3 97549 77763 97.76 نيةثا 2مركزال
 معنوي 799. 77755 77645 77793 777.3 نيةثا 3مركزال
 معنوي 6715 77777 975.4 77721 97743 نيةثا 4مركزال

زمن المدة 
التحضيرية 
لمدفاع عن 
 الممعب

 معموي 29727 .7777 97396 77771 97313 نيةثا يمين

 77729 972.9 77727 97371 نيةثا وسط
99729

9 
 معنوي

 معنوي 17774 77723 ..972 .7772 97314 نيةثا يسار

 غير معنوي 97.1 2793 96796 9754 94766 درجةدقة الضرب الساحق 
                                                 

وسرعة دقة ميارة  ئية والقدرات البدنيةكيميافي بعـض المتغيرات البايو  ض ؛ تأثير تدريبات الباليــومتركعبداهلل بحر فيا 0
  069ص ,3103جامعة األنبار, كمية التربية الرياضية,  ,أطروحة دكتوراه,القفز عاليا لدى العبي كرة اليد التصويب من
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 إحصائيةمعالم              
 اإلختبارات

وحدة 
 القياس

 tقيمة  المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
المحسو 

 *بة

داللة 
 ع س   ع س   الفروق

 المستقيم

 تكرار حائط الصد
تكرار 
 زمن

 معنوي 27214 9744 .9777 7715 719.

 . (2.014)تساوي  (22)ودرجة حرية  (0.05)عند مستو  داللة الجدولية  (T)قيمة  )*(
 ( الخاص بالعيناتT-test( عند تطبيؽ اختبار )2كما يبينو الجدوؿ ) مف تحميؿ نتائج داللة الفروؽ

ائط بيف نتائج اإلختبارات القبمية والبعدية ولصالح اإلختبار البعدي في رد الفعؿ الحركي لح المتناظرة
( t)الذي كانت قيمة  ميارة الضرب الساحؽماعدا  وميارة حائط الصدالصد والدفاع عف الممعب 

( ودرجة 0.05عند مستو  داللة )( 4.410وىي اصغر مف قيمتيا الجدولية البالغة ) (0.89) المحسوبة
 . لذا فاف الفرؽ لـ يكف داؿ إحصائيا ليذه الميارة (،00حرية )

لتطور لد  المجموعة التجريبية إلى المنيج التدريبي المقترح الذي تضمف يعزو الباحثاف ىذا او 
عمى زيادة قابمية الاعب لسرعة رد الفعؿ الحركي،  افالباحثتمرينات مركبة بتتالي المثيرات التي عمد فييا 

ماد وربط تمؾ التمرينات بالجانب المياري والتي أدت إلى تحسيف الميارات األساسية قيد الدراسة باعت
أغمب تمريناتيا عمى السرعة التي ساعدت عمى إثارة الجيازيف العصبي والعضمي عف طريؽ تحفيز 
الجياز العصبي عمى إثارة الخايا العصبية في تحفيز ألياؼ عضمية تتناسب ومستو  أداء التمريف، وىذا 

 ر الاعب لزيادةالتناغـ بيف ىذيف الجيازيف أد  إلى توافؽ عصبي عضمي أثر في النياية عمى تسخي
، فتمرينات المنيج التدريبي ناسبة ألداء الميارة بشكؿ متكامؿسرعة رد فعمو الحركي في إيجاد الحموؿ الم

التي تسيـ سرعة رد الفعؿ الحركي فييا استطاعت أف تكيؼ الدماغ عمى زيادة التوافؽ العصبي العضمي 
مناسبة إليجاد اإلستجابة الصحيحة لتافي  الذي أد  إلى سرعة تقدير متغيرات المثير مما يعطي فرصة

تحدث  األداءزيادة سرعة  إف   إلىواضحة  إشارةوتعد ىذه المثيرات التي تواجو الاعب في أثناء المباراة، 
 توافر سرعة رد الفعؿ الحركي وىذا ما تضمنتو أغمب تمرينات المنيج التدريبي المعد مف الباحثاف، عند

أداء اغمب الميارات األساسية قيد تحسيف مستو   رينات توافقية أسيمت فيفضا  عف احتوائو عمى تم
 عدـ ظيور فروؽ معنوية لصالح المجموعة التجريبية في متغير دقة الضرب الساحؽبالنسبة ل أما ،الدراسة
مف القدرات البدنية  عاؿ   مستو  و تطمب رد فعؿ حركي ت ىذه الميارة أف إلىالباحثاف  فدعزاه المستقيـ
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تعد مف أصعب الميارات وربما تحتاج العينة إلى وحدات  يةميارة اليجومىذه الألف   ،لقدرات التوافقيةوا
تدريبية مكثفة لتطوير مستو  ىذه الميارة ألف  الذي تبيف مف نتائجيا أف  ىناؾ فروقا  معنوية ظاىرية غير 

برمجة لممعمومات مف  ا أف  ىناؾإحصائية، عمى عكس الميارات الدفاعية التي لمسنا مف خاؿ نتائجي
دراؾخاؿ استقباؿ المثير  معرفة  إف   افالباحث كما ير  تو،ىذا المثير مف حيث قوتو واتجاىو ومساف وا 

مف جية أخر  يدؿ عمى مستو  األداء والجانب المياري  مف جية البدنيو  يف العقميالعاقة بيف الجانب
ما يجعؿ المدرب يحدد نقاط الضعؼ ويعدليا مف خاؿ توجيو وتقويمو لمتعرؼ عمى نقاط الضعؼ والقوة م

وىذا يؤدي إلى تطوير القدرات العقمية والبدنية الخاصة والتعرؼ عمى خصائص  ،الاعب للداء الصحيح
الكرة الطائرة في أثناء المباراة السيما المثير األىـ )الكرة( مما يتيح  والمثيرات الكثيرة التي يواجييا العب

فرصة التعرؼ عمى سرعتيا ومسارىا وزمف وصوليا إليجاد الحؿ الدفاعي المناسب وتطبيؽ لاعب 
إلى تطبيقو  افالتكنيؾ الفعاؿ لمميارة التي يستطيع عف طريقيا صد الكرة المتجية إليو، وىذا ما عمد الباحث

التدريبي،  مامنيجيعمى المجموعة التجريبية مف خاؿ التمرينات المركبة بتتالي المثيرات التي اشتمميا 
عمى عكس المجموعة الضابطة التي لـ يتضمف منيجيا التدريبي مثؿ تمؾ التمرينات، لذلؾ نر  الفرؽ 
واضحا  بيف نتائج المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة التي افتقر منيجيا التدريبي إلى التدكيد خاؿ 

 د الفعؿ الحركي مما أثر سمبا في أدائيـ المياريتؤدي إلى تطوير سرعة ر  تمريناتوحداتيـ التدريبية إلى 
المنيج التدريبي  إف   إلى أكدتالتي عمى الرغـ مف التطور البسيط التي أظيرتو نتائج اإلختبارات  

 . كافة قيد الدراسة المتغيرات تحسيفأد  إلى المعد 
 ستنتاجات والتوصياتاإل -5
 ستنتاجات اإل 5-0

زمف رد الفعؿ الحرکي عنػد  ريكانت فاعمة في تطو  راتيترحة بتتالي المثالمق كبةالمر  ناتيالتمر  ف  إ 97
 .  ةيبيلمجموعة التجر د  امدفاع عف الممعب لل ة التحضيريةمدالفي حائط الصد و  أداء

 . ةيبيلممجموعة التجر  ميارة حائط الصد أداءحدث تطور ممموس في  27
 .تجريبية لممجموعة ال ـيلساحؽ المستقالضرب ا في تطوير ميارة ةمؤثر  التمرينات المركبةلـ تكف  37
  .ضابطة لممجموعة ال المتغيرات قيد الدراسة جميعيافي  بسيط جدا  حدث تطور  47
متغيػرات البحػث فضػؿ مػف المجموعػة الضػابطة فػي أ ةيػبيالمجموعػة التجر  فػيكانت نسػب التطػور  57

 . جميعيا
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 :التوصيات  5-3
 ةيػػػبيمػػػف البػػػرامج التدر  وأف تکػػػوف جػػػزءا   راتيػػػمثبتتػػػالي ال كبػػػةالمر  اتنػػػيالتمر  یعمػػػ تركيػػػزضػػػرورة ال 97

  لما ليا مف دور ميـ في تطوير المستو  البدني والمياري والنفسي ،الطائرة كرةبال
اختبػػارات لػػرد الفعػػؿ الحركػػي مػػف المػػدربيف وبشػػكؿ دوري عمػػى الاعبػػيف ولميػػارات  إجػػراء ضػػرورة 27

 . متعددة
 قػدرات بدنيػةفي  تدثيرىا ىوالتعرؼ عم راتيي المثبتتال كبةالمر  اتنيعف التمر  أخر دراسات  إجراء 37

 أخر  .الطائرة ولفئات  كرةلـ تتناوليا الدراسة الحالية وميارات لعبة ال
و أخػػػػػر  تيػػػػػتـ بالجانػػػػػب الفسػػػػػيولوجي والنفسػػػػػي أتتنػػػػػاوؿ جوانػػػػػب عمميػػػػػة  أخػػػػػر دراسػػػػػات  إجػػػػػراء 47

 . البحثفي يوميكانيكي وربطيا مع التدريبات التي استخدمت االب
تحاد العرقي المركزي لمكػرة الطػائرة اسػتيراد أجيػزة عمميػة لقيػاس ردود األفعػاؿ الحركيػة بنى اإليت أف 57

 . لاعبيف لتطوير مستوياتيـ
عمميػػة فرديػػة وجماعيػػة وتطبيػػؽ أفكػػارىـ عمميػػا  مػػف خػػاؿ  بدفكػػارالػػدخوؿ  عمػػىالبػػاحثيف  تشػػجيع 67

 . إنتاجية ف تكوف ليا خطوطأتصنيع أجيزة عممية تتبناىا الجيات المختصة و 
 المصادر

  جمعػػػة محمػػػد عػػػوه ؛ برنػػػامج تػػػدريبي لتطػػػوير سػػػرعة رد الفعػػػؿ الحركػػػي وأثػػػره فػػػي تحسػػػيف بعػػػه
 .0996،  ، جامعة البصرة ، كمية التربية الرياضيةأطروحة دكتوراه الميارات في الكرة الطائرة 

 يػة التربيػة الرياضػية، مطبعة كم القاىرة،  عمـ التدريب الرياضي ؛ حمدي عبدالمنعـ ومحمد عبدالغني 
 ،0999 . 

  4110الموصؿ ، دار الكتب لمطباعة والنشر ، ،  كرة اليدضياء الخياط ونوفؿ محمد ؛. 
  عبداهلل بحر فياه ؛ تدثير تػدريبات البايػػػومترؾ فػي بعػػه المتغيػرات البايوكيميائيػة والقػدرات البدنيػة

، جامعػة األنبػار، أطروحػة دكتػوراه، اليػد وسرعة دقة ميارة التصػويب مػف القفػز عاليػا لػد  العبػي كػرة
 .4104،  كمية التربية الرياضية

  4112عماف ، الطيؼ لمطباعة ، ، األسس العممية في التدريب الرياضيعبداهلل حسيف الامي ؛. 
  0998عماف ، دار الفكر لمنشر ، ،  أسس التدريب الرياضيقاسـ حسف حسيف ؛. 
  0967القاىرة ، دار النشر ، ،  كرة القدـمحمد جاؿ قريطـ ومحمد عبده صالح ؛ . 
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  بغػداد ، الػدار الجامعيػة .  التطبيؽ الميداني لنظريات وطرائػؽ التػدريب الرياضػيمحمد رضا إبراىيـ ؛
 . 4118لمطباعة والنشر ، 

  4، ط األسػػس العمميػػة لمكػػرة الطػػائرة وطػػرؽ القيػػاسمحمػػد صػػبحي حسػػانيف وحمػػدي عبػػد المػػنعـ ؛  ،
 .  0997لكتاب لمنشر ، القاىرة ، مركز ا

  الفكػػر  دار ، : القػػاىرة 2ط ، ؛ القيػػاس والتقػػويـ فػػي التربيػػة البدنيػػة والرياضػػية صػػبحي حسػػنيفمحمػػد
 . 0995 ، العربي

  0992القاىرة ، دار عالـ المعرفة ، ، 0، ط أساسيات كرة القدـمحمد عبدة ومفتي إبراىيـ ؛. 
  القػاىرة ، دار ،  ي والمياري والخططي لاعػب كػرة القػدـالجديد في األعداد البدنمفتي إبراىيـ حماد ؛

 .0992الفكر العربي ، 
  0979بغداد ، مطبعة جامعة بغداد ، ، ؛ ترجمة ، عبد عمي نصيؼ  عمـ التدريب الرياضيىارة ؛  
  الموصػػػؿ ، دار ،  التطبيقػػػات اإلحصػػػائية فػػػي بحػػػوث التربيػػػة الرياضػػػيةوديػػػع ياسػػػيف وحسػػػف محمػػػد ؛

 . 0996الكتب ، 
  4114بغداد ، مكتب الصخرة لمطباعة ، ،  التعمـ الحركي بيف المبدأ والتطبيؽيعرب خيوف ؛. 
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