
استخدام تمرينات مقترحة على الشبكة بحجب الرؤيا في تطوير بعض القدرات 

 الكرة من الشبكة بالكرة الطائرة اإلدراكية الحس حركية للذراعين ومهارة استعادة

 موسى عدنان موسى العاني            أ.د خليل ابراهيم سليمان          

المقترحة عمى الشبكة بحجب الرؤيا في تطوير تأثير التمرينات التعرؼ عمى  إلىىدؼ البحث 
بعض القدرات اإلدراكية الحس حركية لمذراعيف واستعادة الكرة مف الشبكة فضاًل عف التعرؼ 
عمى الفروؽ في تأثير التمرينات المقترحة والتمرينات المتبعة في متغيرات البحث , أجري البحث 

( قسموا إلى مجموعة ضابطة بواقع 22غ عددىـ )عمى العبي نادي عنو وراوه لمكرة الطائرة البال
( العب لممجموعة التجريبية لنادي عنو . أجريت ليـ 02( العبيف مف نادي راوه و)01)

االختبارات القبمية بعدىا طبقت المجموعة التجريبية متغيرىا المستقؿ وذلؾ عف طريؽ التدرج في 
متوازنة ثـ طبقت المجموعة  تصعيب كؿ مف درجة الحجب والتمرينات المقترحة وبصورة

الضابطة التمرينات المتبعة وعولجت النتائج إحصائيًا واستنتج الباحث أف لمتمرينات المقترحة 
بحجب الرؤيا تأثير ايجابي في تطوير القدرات اإلدراكية الحس حركية لمذراعيف وميارة استعادة 

ة الحس حركية لكي تواكب الكرة مف الشبكة وأوصى الباحث باالىتماـ بالقدرات اإلدراكي
 . اإليقاعات السريعة في لعبة الكرة الطائرة

Using the suggests excersices on the net to prevent the looking for 

develope some of sensing theabilities capabilite movement for two 

arms and skill get retuning the ball from the net for volley ball………. 

Musa Adnan Musa           Higher education / E.A                  17/5/2011 

The search purpose to aknowlegment the suggests effect on the net to 

prevent looking to develop some of sensing Capabilite arms movement 

and get returning the ball from the net also to aknowlegment the 

differents for suggests excersices ffect with followed excersices  for 

searchs variatles  

I doing the search for the players of clup Anna and Rawa of volley ball 

consisting (22) players deviding to group for (10) players from Rawa 

ateam and (12) players for testing group for Anna team , the are getting 

the before testing ,than tests group doing variatle getting from harding 

the steps of prevent and suggests excercies equilibrium . Than the 



accuracy group applied the followed excercies and medicament the 

resuits numierate . I ncreasing for the excercies degree and suggesting  

excercies (sunchronously) and equileberium . the decided excercies and 

correct the resuits numierate , from previous the research man get sure 

idea that suggesting excrcised for prevent looking positive effect for 

developing the sensing apprehend capatites for two arms and the 

teckuique for get returning the ball for net enjoins the reasach man for 

theabilities apprehend of game volley ball. 

  مرينات مقترحة عمى الشبكة بحجب الرؤيا في تطوير بعض القدراتمرينات مقترحة عمى الشبكة بحجب الرؤيا في تطوير بعض القدراتستخدام تستخدام تإإ
  الكرة من الشبكة بالكرة الطائرةالكرة من الشبكة بالكرة الطائرةة ة اإلدراكية الحس حركية لمذراعين ومهارة إستعاداإلدراكية الحس حركية لمذراعين ومهارة إستعاد

  أ.د خليل ابراهيم سليمان

    موسى عدنان موسى العاني

 التعريؼ بالبحث -1

 مقدمة البحث وأهميته            1-1

أف لعبة الكرة الطائرة مف األلعاب الجماعية التي حققت في اآلونة األخيرة مف المعروؼ        
تقدـ واضح وكبير في معظـ بمداف العالـ وبشكؿ ممفت لالنتباه إذ إتجيت أغمب األنظار إلى ىذه 

 المعبة وأصبحت ليا أىمية ومكانة جيدة عند متتبعي ومحبي ىذه المعبة في العالـ .

ائرة لعبة جماعية تتطمب قدرات بدنية وحركية عالية يجب عمى كؿ العب ولعبة الكرة الط        
إتقانيا وتأديتيا بشكؿ دقيؽ حيث يعد إتقاف ىذه الميارات مف األمور الميمة التي تعمؿ عمى 
تحقيؽ الفوز لمفريؽ و تحتوي لعبة الكرة الطائرة عمى الميارات األساسية بنوعييا اليجومية 

ليست سيمة بؿ تتطمب إلكتسابيا وقت وتدريب مبني عمى أسس عممية  توالدفاعية وىذه الميارا
دقيقة , إذ " أف الميارات الفنية األساسية ىي الحركات التي ينبغي عمى الالعب تنفيذىا وحسب 
الظروؼ التي تتطمبيا لعبة الكرة الطائرة بيدؼ الوصوؿ إلى نتائج إيجابية واإلقتصاد في 

 .(0)حالة التعب مع الالعبيف لذلؾ يجب إتقانيا إتقانًا تامًا " المجيود البدني وتأخر ظيور 



ولإلدراؾ الحس حركي أىمية كبيرة في لعبة الكرة الطائرة فيو يالحظ مف خالؿ         
 ياإلحساس بالحركة ومشاىدة الكرة ثـ القياـ بتنفيذ الحركة والكرة في اليواء مما يتطمب تغيير ف

دراؾ الحركة   .وضعية الجسـ وا 

ومف ىنا جاءت أىمية البحث في معرفة تأثير استخداـ تمرينات مقترحة عمى الشبكة         
بحجب الرؤيا في تطوير بعض القدرات اإلدراكية الحس حركية لمذراعيف وميارة استعادة الكرة مف 

 الشبكة بالكرة الطائرة ولما ليا مف أىمية كبيرة في تحقيؽ الفوز لمفريؽ . 

 

--------------------------------------------------------
- 

,  2112,  ع, األردف , المعتز لمنشر والتوزي 0( سعد حماد الجميمي : الكرة الطائرة مبادئيا وتطبيقاتيا الميدانية  , ط0) 
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 مشكمة البحث   1-2

تعد دراسة اإلدراؾ الحس حركي مف الدراسات الميمة في تعميـ وتدريب لعبة الكرة الطائرة       
وىي إحدى األلعاب الجماعية التي تمارس في مختمؼ األوقات والظروؼ باإلضافة إلى إمكانية 
 ممارستيا في المالعب المغمقة والمفتوحة وتحتوي عمى ميارات متعددة ومتطمبات لألداء األمثؿ

تقانيا بشكؿ سميـ ودقيؽ .   وعمى الالعبيف تعمميا وا 

لما ليا األثر الكبير في   ليذا ينبغي أف يمتاز العبي الفريؽ بإتقاف ميارة الدفاع عف الممعب  
ف ىذه الميارة مف الميارات الميمة التي  تحقيؽ الفوز لمفريؽ وتجنب خسارة النقاط بشكؿ سيؿ وا 

تعتبر الخطوة األولى لبناء اليجوـ وكمما كانت متقنة بشكؿ يجب إتقانيا بصورة صحيحة ألنيا 
حيث تمعب دور كبير في التصدي  سميـ كمما أستطاع الفريؽ كسب النقطة بشكؿ أفضؿ ,

لمضربات الساحقة القوية ال سيما في الجزء الخمفي مف الممعب وتغطية حائط الصد وضربات 
 . الخداع فضاًل عف تغطية المياجـ لمفريؽ نفسو



لذا إرتأى الباحث إلى التعرؼ عمى تأثير استخداـ تمرينات مقترحة عمى الشبكة بحجب          
الرؤيا في تطوير بعض القدرات اإلدراكية الحس حركية لمذراعيف وميارة استعادة الكرة مف الشبكة 

 بالكرة الطائرة ومعرفة مدى أىميتيا في تحقيؽ النتائج .

 

 هدفا البحث   1-3

 ييدؼ البحث إلى التعرؼ عمى : 

تأثير التمرينات المقترحة عمى الشبكة بحجب الرؤيا ) والتمرينات المتبعة ( في تطوير بعض  -
 القدرات اإلدراكية الحس حركية لمذراعيف وميارة استعادة الكرة مف الشبكة في الكرة الطائرة . 

لمذراعيف وميارة استعادة الكرة مف التعرؼ عمى الفرؽ في القدرات اإلدراكية الحس حركية  -
  الشبكة في الكرة الطائرة بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية .

 

  فرضا البحثفرضا البحث  44--11

ىناؾ فروؽ دالة إحصائية بيف االختبارات القبمية والبعدية لمجموعتي البحث الضابطة  -
 والتجريبية في المتغيرات قيد الدراسة .  

يف المجموعتيف الضابطة والتجريبية في االختبارات البعدية ىناؾ فروؽ دالة إحصائية ب -
   لممتغيرات قيد الدراسة .

 

 

  مجاالت البحثمجاالت البحث  55--11

  المجال البشري 1-5-1

العبو فريقي نادي عنو الرياضي ونادي راوه الرياضي لمدرجة األولى بالكرة الطائرة لمموسـ    
  ..  ( العباً 22البالغ عددىـ ) 2100 – 2101الرياضي 



 المجال الزماني  1-5-2

 2100/   3/  2ولغاية    2100/  2/  01لممدة مف     

 المجال المكاني 1-5-3

 قاعة األلعاب الرياضية في قضاء عنو   

 

  تحديد المصطمحات تحديد المصطمحات   66--11

 ( التمرينات المقترحة :1)

" ىي مجموعة مف الحركات الرياضية ذات العالقة بالمعبة تستخدـ ضمف الوحدة التدريبية 
  (0)لتطوير القدرات البدنية والميارية " 

 ( القدرات اإلدراكية : 2)

  (2)" ىي عممية عقمية معرفية تقوـ عمى أساس المزاوجة بيف الحركة واإلدراؾ "  

 ( اإلدراك الحس حركي :3)

تقاف األداء مف خالؿ تقدير وتوقع المعمومات الحركية   " ىو األساس الذي يبنى عميو إكتساب وا 
 (5)والقدرة البدنية بناًء عمى خبرات الالعب السابقة " 

 

 

 

 

 



---------------------------------------------------------------------------

--- 

تماريف مقترحة في نقؿ أثر التعمـ لميد المفضمة وغير المفضمة لميارة التصويب في كرة ( رشا طالب ذياب : إستخداـ 0)
 23, ص 2112السمة , رسالة ماجستير , جامعة ديالى , كمية التربية الرياضية , 

حركية( ألطفاؿ  ( بيريفاف عبد اهلل المفتي : أثر إستخداـ برنامج مقترح لمتربية الحركية في تنمية القدرات اإلدراكية )الحس2)
 02, ص 2111ما قبؿ المدرسة , رسالة ماجستير , جامعة الموصؿ , كمية التربية الرياضية , 

         23 , ص 0721( إنتصار يونس : السموؾ اإلنساني , القاىرة , دار المعارؼ , 5)

 

 الدراسات النظرية -2
 

 أهمية اإلدراك الحس حركي في المجال الرياضي  2-1

ف موضوع اإلدراؾ الحس حركي لو أىمية كبيرة في مجاؿ التربية الرياضية بشكؿ عاـ إ        
والنشاط الرياضي بشكؿ خاص ألف اإلدراؾ واإلحساس يؤثراف بشكؿ أساسي في خصائص أية 
لعبة أو فعالية رياضية , إذ يؤكد المختصوف في المجاؿ الرياضي عمى " وجود عالقة ايجابية 

فكمما أمتمؾ الفرد قدرات  (0)لحركية وسرعة تطور أداء الميارات الحركية " بيف القدرات الحسية ا
إدراكية حس حركية بشكؿ جيد أنعكس ذلؾ في قدرتو عمى تأدية الميارات الرياضية بالمستوى 

 المطموب ,    

كتسابيا وتنميتيا بصفة عامة إذ يسيـ اإلدراؾ الحس حركي " في  إستيعاب الفعاليات الحركية وا 
والميارات الرياضية بصفة خاصة فضاًل عمى أنو يأتي متوافقًا مع أىمية الميارات األساسية في 

أف لإلدراؾ الحس حركي دور أساسي وكبير في عمميات . ويرى الباحث (2) لعبة الكرة الطائرة "
در  ةتعميـ الالعبيف لمياراتيـ الحركية الخاصة بالمعب اؾ ويساعد في إمداد الالعب مف تقدير وا 

كما تتضح أىمية القدرات الحس حركية في لمزماف والمكاف والحركة المطموبة في تنفيذ األداء 
األنشطة الرياضية وتزداد أىميتيا عندما يكوف ىناؾ مجموعة مف الميارات الحركية المعقدة والتي 



الطائرة  فتطوير اإلدراؾ الحس حركي لدى العب الكرةتمعب الدقة فييا دورًا رئيسيًا وحيويًا , 
 . يكوف مف خالؿ ممارسة الميارة وتكرارىا إضافة إلى ما يممكو الالعب مف خبرات سابقة

جراءاته الميدانية -3  منهج البحث وا 

 منهج البحث 3-1

 استخدـ الباحث المنيج التجريبي لمالئمتو طبيعة البحث .        

 مجتمع البحث وعينته 3-2

 تـ اختيار مجتمع البحث بطريقة عمدية متمثمة في أندية الدرجة األولى بالكرة الطائرة في         

--------------------------------------------------------
- 

مة ( عبد العزيز عبد الكريـ المصطفى : النشاط الحركي وأىميتو في تنمية القدرات الحسية الحركية عند األطفاؿ , مج4)
  50, ص 0771( , 1( , العدد )04أبحاث اليرموؾ , سمسمة البحوث اإلنسانية واالجتماعية , المجمد )

( أنوار عبد القادر ماشي : بعض متغيرات اإلدراؾ الحس حركي وعالقتيا بميارة الدفاع عف الممعب في لعبة الكرة 3)
,  2112, جامعة البصرة , كمية التربية الرياضية ,  (07الطائرة , مجمة دراسات وبحوث التربية الرياضية , العدد )

 057ص

 

أما عينة ( , 2100-2101( ثمانية فرؽ لمموسـ الرياضي )1محافظة االنبار والبالغ عددىا )
البحث فقد تـ إختيارىا بطريقة عمدية وتمثمت في ناديي)عنو وراوه( وىما يمثالف نسبة مقدارىا 

( 2( العبًا وقد تـ إستبعاد )21د الالعبيف الكمي )%( مف مجتمع البحث , إذ بمغ عد23)
( العبيف مف نادي عنو والعباف إثناف مف 4العبيف بسبب اإلصابة وعدـ حضور االختبارات , )
%( 21,32( العبًا ويمثموف نسبة مقدارىا )22نادي راوه , وبذلؾ أصبح المجموع النيائي لمعينة )

( العبًا وىي نادي 02جموعتيف إحداىما تجريبية بواقع )مف عدد أفراد عينة البحث , قسموا إلى م
 ( العبيف وىي نادي راوه الرياضي .01عنو الرياضي واألخرى ضابطة وبواقع )



ومف أجؿ إرجاع الفروؽ في نتائج االختبارات الخاصة بالبحث إلى المتغير المستقؿ كاف         
ث الضابطة والتجريبية مف خالؿ إيجاد البد لمباحث أف يبدأ مف خط شروع واحد لمجموعتي البح

( والذي يبيف تكافؤ 0تكافؤ مجموعتي البحث في المتغيرات قيد الدراسة وكما في الجدوؿ )
 مجموعتي البحث .

 ( يبيف تكافؤ مجموعتي البحث0جدوؿ )
 

             

 المعالم اإلحصائية                  

  المتغيرات    

 المجموعة

 الضابطة

 المجموعة

 التجريبية
 قيمة

(T) 

 المحسوبة

الداللة 
 بمستوى

(...5) 

 
 ع س   ع س  

القدرات 
اإلدراكية 

الحس حركية 
 لمذراعين 

 الحس حركي  اإلدراك

  األفقيلممسافة الفراغ 
 غير دال 1.599 4.11 13.16 6.11 9.6

 الحس حركي  اإلدراك

 العموديلممسافة الفراغ 
 غير دال 1.749 .1.4 11.83 .1.9 6..1

 مهارة الدفاع 

 عن الممعب

إستعادة الكرة من 
 الشبكة 

 غير دال 483.. 1.233 22.75 1.183 23

 (2.112( = )21=  2-02+01* قيمة )ت( الجدولية )

 أجهزة وأدوات البحث  3-3

 ( .CASIOحاسبة يدوية نوع )  -

 ساعة توقيت إلكترونية .   -

 ( .4كرات طائرة عدد )  -

 كغـ ( . 2( وزف )2طبية عدد ) كرات  -



 ( .7عصابة لمعينيف عدد )  -

 ( ـ .03شريط قياس طوؿ )  -

 ( . 2مقياس رسـ متري عدد )  -

 شريط الصؽ ورقي .   -

 

 اإلختبارات المستخدمة في البحث   3-4

  (1)ختبار اإلدراك الحس حركي لممسافة والفراغ األفقي لمذراع االختبار األول / ا

 االختبار : اختبار اإلدراؾ الحس حركي لممسافة والفراغ األفقي لمذراعاسـ *

 اليدؼ مف االختبار : اإلحساس بالمسافة والفراغ األفقي لمذراع .*

 األدوات المستخدمة : قطعة قماش لعصب العينيف , شريط قياس .*

بمستوى  يوضع شريط متري عمى الجدار بشكؿ أفقي مع األرض ويكوف إجراءات االختبار :*
نظر المختبر وىو جالس عمى كرسي مواجيٌا لمشريط , ويكوف متييأ لتعييف موقعو , ثـ تعصب 
عيناه وبدوف تدريب يقوـ بمحاولة لمس إصبع اإلبياـ باليد المسيطرة لمعالمة عمى الشريط المتري 

 والتي يحددىا القائـ بعممية االختبار ولممختبر ثالث محاوالت .

دد السنتيمترات التي يبتعد بيا إصبع اإلبياـ عف النقطة المحددة في يقاس ع التسجيؿ :*
 المحاوالت الثالث وتقاس ألقرب سنتيمتر والتسجيؿ النيائي ىو مجموع المحاوالت الثالث .

 

 ( 2)لمذراع  لعموديختبار اإلدراك الحس حركي لممسافة والفراغ ااالختبار الثاني / ا

 الحس حركي لممسافة والفراغ العمودي لمذراع .اسـ اإلختبار: اختبار اإلدراؾ *

 اليدؼ مف اإلختبار : اإلحساس بالمسافة والفراغ العمودي لمذراع .*



 شريط قياس : قطعة قماش لعصب العينيف , األدوات المستخدمة*

يوضع شريط متري عمى الجدار ويكوف عموديٌا عمى األرض بحيث تكوف  إجراءات اإلختبار :*
وف متييأ ػػتوى نظر المختبر وىو جالس عمى كرسي مواجيٌا لمشريط , ويكػػػػػبمس( سـ 41نقطة )

 لتعييف موقعو , ثـ تعصب عيناه وبدوف تدريب يقـو بمحاولة لمس إصبع اإلبياـ 
 

-----------------------------------------------------------------------------

---- 

جابر بريقع : دليؿ القياسات الجسمية واختبارات األداء الحركي , اإلسكندرية , منشاة  ( محمد إبراىيـ شحاتو ومحمد0)
 052, ص 2114المعارؼ , 

 052, ص 2114( محمد إبراىيـ شحاتو ومحمد جابر بريقع : المصدر السابؽ ذكره , 2)

لممختبر ثالث المسيطرة لمعالمة عمى الشريط المتري والتي يحددىا القائـ بعممية اإلختبار و باليد 
 محاوالت .

تقاس السنتيمترات التي يبتعد بيا إصبع اإلبياـ عف النقطة المحددة في المحاوالت  التسجيؿ :*
 .الثالث وتقاس ألقرب سنتيمتر والتسجيؿ النيائي ىو مجموع المحاوالت الثالث 

  

  (1) االختبار الثالث /  الدفاع عن الممعب باستعادة الكرة من الشبكة

 مف االختبار : إستعادة الكرة مف الشبكة .اليدؼ 

 ( .01األدوات : ممعب كرة طائرة قانوني , شبكة , كرات طائرة عدد )

ـ( وبعرض 5( بطوؿ )5مواصفات األداء : يرسـ مستطيؿ خمؼ خط اليجوـ مف مركز رقـ )
عب ـ( يقؼ فيو المدرب , ويتـ تطبيؽ اإلختبار مف قبؿ الالعب المختبر ويكوف وقوؼ الال0)

أماـ المدرب في المراكز الثالثة وذلؾ لتصعيب األداء إثناء االستجابة الحركية لالعب عند البدء 
( , عندما يقوـ 4( ومركز رقـ )5( ومركز رقـ )2في االختبار لممراكز الثالثة , وىي مركز رقـ )

يجـو ( يكوف وقوؼ الالعب خمؼ خط ال2الالعب المختبر بأداء االختبار في المركز رقـ )



( داخؿ المستطيؿ المحدد , أما 5( و)2( ويكوف وقوؼ المدرب مابيف مركز )2لمركز رقـ )
( يكوف وقوفو خمؼ المستطيؿ يمينٌا أو يسارٌا 5بالنسبة لوقوؼ الالعب عند األداء في مركز رقـ )

 ؿ.وبمسافة قصيرة ووقوؼ المدرب إما يميف المستطيؿ أو يساره بشرط أف يكوف داخؿ المستطي

( ويقؼ المدرب ما 4( فيكوف وقوؼ الالعب خمؼ خط اليجـو لمركز رقـ )4في المركز رقـ )و 
( أقرب إلى نياية المستطيؿ مف جية اليسار, ويقوـ المدرب برمي 4( ومركز رقـ )5بيف مركز )

 ( كرات لكؿ مركز بإتجاه الشبكة ويقـو الالعب بإستعادة الكرة . 3)

 طريؽ التسجيؿ :

ط إذا إرتفعت الكرة بعد إستعادتيا مف الشبكة أعمى مف الحافة العميا لمشبكة ( نقا5تحتسب ) -
 داخؿ حدود منطقة المعب في منطقة اليجـو .

تحتسب نقطتاف إذا كاف إرتفاع الكرة مابيف الحافتيف العميا والحافة السفمى لمشبكة وبحدود  -
 منطقة المعب . 

-----------------------------------------------------------------------------

---- 

( فاضؿ محمد حمد : تأثير منياج تدريبي مقترح لبعض القدرات البدنية الخاصة ومستوى أداء بعض الميارات الدفاعية 0) 
 011, ص 2117ية الرياضية , بالكرة الطائرة لمشباب , أطروحة دكتوراه , جامعة الموصؿ , كمية الترب

تحتسب نقطة واحدة إذا إرتفعت الكرة أقؿ مف الحافة السفمى لمشبكة وبحدود منطقة المعب , أو  -
 إذا إجتازت الكرة الشبكة بإتجاه ممعب المنافس مف األعمى .

يحتسب )صفر( في حاؿ فشؿ الالعب مف لمس الكرة أو إستعادتيا وبذلؾ تكوف الدرجة  -
 ( درجة .43ختبار ىي )القصوى لال

 إجراءات البحث الميدانية  3-5

 التجربة اإلستطالعية   3-5-1



تعد التجربة اإلستطالعية إحدى أىـ اإلجراءات المطموبة والميمة في البحث العممي         
وتعرؼ بأنيا " تدريبًا عمميًا لمباحث لموقوؼ بنفسو عمى السمبيات وااليجابيات التي تقابمو أثناء 

 .(0)إجراء اإلختبارات لتفادييا مستقباًل " 

وموثوؽ بيا ولغرض التعرؼ عمى السمبيات التي ومف أجؿ الحصوؿ عمى نتائج صحيحة        
قد يواجييا الباحث عند قيامو بإجراء اإلختبارات , أجرى الباحث تجربتو اإلستطالعية في يـو 

( العبيف 3عمى عينة مف غير مجتمع البحث والبالغ عددىـ ) 2100/  5/  0الثالثاء الموافؽ 

 . ى قاعة األلعاب الرياضية في قضاء عنووأجريت اإلختبارات في الساعة الرابعة عصرًا وعم
 

 اإلختبارات القبمية 3-5-2

قاـ الباحث بإجراء اإلختبارات القبمية عمى عينة البحث لممجموعتيف الضابطة والتجريبية        
في القدرات اإلدراكية الحس حركية )الذراعيف , الرجميف( واإلختبارات الميارية وليوميف متتالييف 

لمقدرات  ( وفيو تـ إجراء اإلختبارات القبمية2100/  5/  3السبت الموافؽ )وذلؾ في يوـ 
اإلدراكية الحس حركية )الذراعيف , الرجميف( لممجموعتيف الضابطة والتجريبية وفي اليوـ التالي 

( تـ إجراء اإلختبارات الميارية لممجموعتيف الضابطة والتجريبية 2100/  5/  2األحد الموافؽ )
 اإلختبارات في الساعة الثالثة عصرًا عمى قاعة األلعاب الرياضية في قضاء عنو . وتمت جميع

  

 التجربة الرئيسية لمبحث 3-5-3

طالع الباحث عمى المصادر والمراجع العممية والخاصة          بعد إجراء اإلختبارات القبمية وا 
 ؿ إلى الصعب وتكػػوف فوؽ اقترح الباحث عدة تمرينات تمتاز بالتدرج مف السي بالكرة الطائرة

-----------------------------------------------------------------------------

---- 

 0717( قاسـ حسف المندالوي وآخروف : اإلختبارات والقياس في التربية الرياضية , الموصؿ , مطبعة التعميـ العالي , 0) 
 012, ص 



المعب األمامي والخمفي كما اقترح الباحث ثالث درجات متباينة الحافة العميا لمشبكة ومف خطي 
 في حجب الرؤيا مف خالؿ ستار راعى فييا التسمسؿ في درجة الحجب وصعوبة أداء التمرينات

أسابيع( تـ استخداـ التصعيب فييا لحجب الرؤيا وكذلؾ  1اذ استمرت التجربة الرئيسية مدة ), 
الصعب أي زيادة حجب الرؤيا يرافقو زيادة في صعوبة لمتماريف المقترحة مف السيؿ إلى 

 التمرينات مف حيث االرتفاع وصعوبة التنفيذ .

 االختبارات البعدية  3-5-4

لممجموعتيف  ةالبعديات ختبار إلتـ إجراء ا تجربة البحث الرئيسيةنتياء مف تنفيذ إلبعد ا        
( بإجراء اإلختبارات 2100 / 3/ 0)لموافؽ ا السبتفي يوـ الضابطة والتجريبية , إذ قاـ الباحث 

لمقدرات اإلدراكية الحس حركية )الذراعيف , الرجميف( لممجموعتيف الضابطة والتجريبية  البعدية
( تـ إجراء اإلختبارات الميارية لممجموعتيف الضابطة 2100/  3/  2وباليوـ التالي في )

تبارات القبمية وبنفس الشروط وتحت نفس خإلنفس طريقة أداء ا الباحث أتبعوقد  والتجريبية ,
فريؽ العمؿ المساعد في حضور  كذلؾو  يانفس األدوات وباستخداـالظروؼ المكانية والزمانية 

 .  تسمسؿ إجراء االختباراتمع القياـ بتطبيؽ ختباريف كمييما إلا

 الوسائل اإلحصائية   3-6

                                                 

 (0) ...................=  ـــــــــــــــــــــــ        س                                       الحسابي الوسط -ا

                                                              

  

 (2(        ......)2......... )                                    االنحراؼ المعياري          -2

 

  
  (5.... )      ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ل                              معامؿ االلتواء  -5
 

 مجـ س

 ن

 الوسيط(-)الوسط 3

 االنحراف المعياري
 



 

---------------------------------------------------- 

   27, ص 2101, اربيؿ ,  0واالختبار في المجاؿ الرياضي , ط اإلحصاء : وآخروفغانـ الصميدعي  لؤي( 0)

, القاىرة ,  2محمد حسف عالوي ومحمد نصر الديف رضواف , القياس والتقويـ في التربية وعمـ النفس الرياضي , ط  (2)
  032, ص 0727دار الفكر العربي , 

 072, ص 0777, عماف , دار صنعاء , 0أساسيات في اإلحصاء الوصفي , ط( عوض منصور وآخروف : 5)

 (0( لوسطيف مرتبطيف بداللة معامؿ االرتباط                               .................)Tاختبار ) -0

  2-س – 1-س                                                          
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-----------------------------------------------------------------------------

---- 

,  0مجاالت بحوث التربية البدنية والرياضية , ط ( مرواف عبد المجيد إبراىيـ : اإلحصاء الوصفي واالستداللي في0)
 522, ص 2111عماف , دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع , 

وديع ياسين التكريتي ومحمد حسن العبيدي : التطبيقات اإلحصائية في استخدام الحاسوب في بحوث التربية الرياضية ( 2)

 222، ص9999، الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ، 

 عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها -4



عرض نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممجموعتيف الضابطة والتجريبية وتحميميا  4-1
 ومناقشتيا

 عرض نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة الضابطة وتحميميا ومناقشتيا 4-0-0

 

 (2جدوؿ )

 

( المحسوبتيف والداللة بيف االختبارات القبمية T( و)روقيمة ) األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية
 والبعدية لممجموعة الضابطة في القدرات اإلدراكية الحس حركية وميارة استعادة الكرة مف الشبكة

 

 المعالم                   

 االحصائية                     

 المتغيرات              

 وحدة 

 القياس

 معامل  االختبار البعدي القبمياالختبار 

 االرتباط

 البسيط 

 

 (tقيمة )

 المحسوبة

الداللة* 
(...5) 

 ع س   ع س   

القدرات 
اإلدراكية 
الحس 
 حركية

 الحس حركي اإلدراك

 األفقيلممسافة والفراغ 
 غير دال 1,58 313,. 1,56 12,5 6,11 9,6 سم

 الحس حركي  اإلدراك   

 العموديلممسافة والفراغ 
 غير دال 65,. 416,. 1,66 2,.1 .1,9 6,.1 سم

 دال 8,783 939,. 9,. 24,3 1,183 23 الدرجة مهارة استعادة الكرة من الشبكة
 

 ( 7=0-01( أماـ درجة حرية )2,222*قيمة )ت( الجدولية = )
 

       



مف الجدوؿ أعاله يتبيف أف قيـ )ت( المحسوبة لممجموعة الضابطة في القدرات اإلدراكية الحس  
( وعمى التوالي وقد وجد أف ىذه 1,23,  0,31)كانت العمودي و األفقي  يفمفراغلحركية لممسافة 

 ( ,7ودرجة حرية ) 1,13( وبمستوى داللة 2,222القيـ أصغر مف القيمة الجدولية التي كانت )
ويعزو الباحث ىذه الفروؽ التي لـ ترتقي مستوى المعنوية وذلؾ الف المجموعة الضابطة لـ 
تتدرب عمى حجػػػب الرؤيػػػػا وكػػػانت تعتمد عمى حاسة النظر المفتوحة وىذا ما يؤكده )محمد 

% مف معمومات الالعبيف مصدرىا الرؤيا 71" أف ( 0772صبحي وحمدي عبد المنعـ 
ف الع % درجة تقريبًا " 71ب الكرة الطائرة يتمتع بمدى رؤيا محسوسة تصؿ إلىالمحسوسة وا 

(0) . 

وقد وجد أف  (1,215) ميارة استعادة الكرة مف الشبكة كانتأما قيمة )ت( المحسوبة ل        
ودرجة حرية  1,13( وبمستوى داللة 2,222ر مف القيمة الجدولية التي كانت )كبأ ةىذه القيم

ث ىذا التقدـ إلى أداء الميارة بشكؿ متكرر ألف التكرار يساعد عمى التقدـ ويعزو الباح ( ,7)
تقاف الميارة وىذا ما يؤكده  ( إلى " إف التكرار يقودنا إلى 0715عبد المنعـ  وح)سيد محمد وممدوا 

"  التعمـ وفؽ النظرية التي تقوؿ إلى إف االستجابة الناجحة ىي االستجابة األكثر تكرار وحداثة
(2). 
 

 عرض نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة الضابطة وتحميميا ومناقشتيا 4-0-2
 

 (5جدوؿ )

( المحسوبتيف والداللة بيف االختبارات القبمية T( و)راألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )
 ادة الكرة مف الشبكةوالبعدية لممجموعة الضابطة في القدرات اإلدراكية الحس حركية وميارة استع

 المعالم                   

   اإلحصائية                   

 المتغيرات              

 وحدة 

 القياس

 معامل  االختبار البعدي االختبار القبمي

 االرتباط

 البسيط 

 

 (tقيمة )

 المحسوبة

الداللة* 
(...5) 

 ع س   ع س   



القدرات 
اإلدراكية 
الحس 
 حركية

 الحس حركي اإلدراك

 األفقيلممسافة والفراغ 
 دال 93.,5 217,. 1,16 8,25 4,11 13,16 سم

 الحس حركي  اإلدراك   

 العموديلممسافة والفراغ 
 دال 26.,8 .28,. 1,16 8,25 .1,4 11,83 سم

 دال 11,19 36,. 64,. 26,5 1,23 22,75 الدرجة مهارة استعادة الكرة من الشبكة

 

 ( 00=0-02( أماـ درجة حرية )2,210الجدولية = )*قيمة )ت( 

في القدرات اإلدراكية الحس  تجريبيةمف الجدوؿ أعاله يتبيف أف قيـ )ت( المحسوبة لممجموعة ال
وعمى التوالي وقد وجد أف  (1,122,  3,75)كانت العمودي و األفقي  يفمفراغلحركية لممسافة 

ودرجة حرية  1,13( وبمستوى داللة 2,210مف القيمة الجدولية التي كانت ) كبرىذه القيـ أ
 وىذا (00)

--------------------------------------------------------
-- 

, القاىرة ,  0العممية لمكرة الطائرة وطرؽ القياس لمتقويـ , ط األسسمحمد صبحي حسانيف وحمدي عبد المنعـ : ( 0)
 400, ص 0772نشر مركز الكتاب لم

دار النيضة العربية لمطباعة ,  سيكولوجيا التعمـ بيف النظرية والتطبيؽ : ( سيد محمد خير اهلل وممدوح عبد المنعـ2)
 022ص ,0715, بيروت ,والنشر

 

ما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة معنوية ولصالح االختبارات البعدية , ويعزو الباحث ىذا 
اإلدراؾ الحس حركي بمعبة الكرة الطائرة الذي لو الدور الكبير في عممية التعمـ التقدـ إلى أىمية 

( أنو كمػػػػػػما كاف اإلدراؾ صحيح 0721واألداء الحركي وىذا ما يشير إليو )احمد خاطر وآخروف 
فأف اإلدراؾ الحركي سيكوف عمى درجة عالية مف الدقة وىذا يوضح لنا أىمية اإلدراؾ الحس 

فعاؿ ودوره الكبير في عممية التعمـ واألداء الحركي , حيث يعمؿ عمى سرعة تعمـ حركي بشكؿ 
 (0)الحركية الجديدة .  تالميارا



( وقد وجد أف 00,07أما قيمة )ت( المحسوبة لميارة استعادة الكرة مف الشبكة كانت )        
ودرجة حرية  1,13 ( وبمستوى داللة2,210ىذه القيمة أكبر مف القيمة الجدولية التي كانت )

( , ويعزو الباحث ىذا التقدـ إلى التدريب والتنويع في التمرينات التي تعمؿ عمى تطوير 00)
الرياضي  " الحركة تتطور بالتدريب أف( في 0712الميارة وىذا ما يؤكده )وجيو محجوب 

فة إلى زيادة المنتظـ نتيجة لتطور المستوى الذىني والفكري وتطور الصفات البدنية والحركية إضا
 .(2)"  ما مخزوف في الدماغ مف تجارب حركية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------- 

  023ص ,0712, : التعمـ الحركي في التربية الرياضية , القاىرة , دار المعارؼ وآخروف( احمد محمد خاطر 0)



وزارة التعميـ العالي والبحث العممي, جامعة  ,2,ج الوالدة حتى سف الشيخوخةالتطور الحركي مف  : ( وجيو محجوب2)
 020ص ,0712, بغداد

 عرض نتائج االختبارات البعدية لممجموعتيف الضابطة والتجريبية وتحميميا ومناقشتيا4-2

 (4جدوؿ )

 

االختبارات البعدية ( المحسوبة والداللة بيف Tاألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )
 لممجموعتيف الضابطة والتجريبية في القدرات اإلدراكية الحس حركية وميارة استعادة الكرة مف الشبكة

 

  

 ةاإلحصائيالمعالم                      

 االختبارات

 المجموعة الضابطة

 

 المجموعة التجريبية

 

  Tقيمة 
 المحسوبة

 الداللة

 ع س   ع  س  

القدرات 
االدراكية 
الحس 
 الحركية

 الحس حركي اإلدراك

 األفقيلممسافة الفراغ 
 دال 7,327 1,16 8,25 1,56 12,5

 الحس حركي اإلدراك

 العموديلممسافة الفراغ 
 دال 2,795 1,16 8,25 1,66 2,.1

مهارة الدفاع 
 عن الممعب

 إستعادة الكرة

 من الشبكة
 دال 6,686 64,. 26,5 9,. 24,3

 ( 21= 2-02+ 01( أماـ درجة حرية )2,212* قيمة )ت( الجدولية = )

 



في القدرات  تجريبيةالو  تيف الضابطةيتبيف أف قيـ )ت( المحسوبة لممجموع (4)مف الجدوؿ 
( وعمى 2,273,  2,522)كانت العمودي و األفقي  يفمفراغلاإلدراكية الحس حركية لممسافة 
 ( وبمستوى داللة2,212مف القيمة الجدولية التي كانت ) كبرالتوالي وقد وجد أف ىذه القيـ أ

وىذا ما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة معنوية ولصالح اختبارات  (21ودرجة حرية ) 1,13
المجموعة التجريبية , ويعزو الباحث أسباب ىذه الفروؽ لدى عينة البحث إلى التمرينات 

ؤكده )جمعة محمد عوض , خميؿ إبراىيـ المقترحة مف قبؿ الباحث بحجب الرؤيا وىذا ما ي
" إف عممية حجب الرؤيا عمى الشبكة تخمؽ تطبع في العيف يساىـ في ردود  (2112الحديثي 

أفعاؿ جيدة ترفع مف مستوى االنجاز حيث يرى أف لحاسة النظر دور ميـ في فيـ الموقؼ 
جراء الحركة المطموبة لتنفيذ الواجبات حيث إف حجب الكرة القادمة يساىـ في تحفيز الالعب  وا 

تييئة الرد المباشر بعد المشاىدة رغـ أف الرد لـ يكف مباشرا , وباستمرار التمريف يصبح لدى 
أما قيمة )ت( المحسوبة ,  (0)الالعب انسجاـ مع الحركة وبتوقع مناسب يخدـ الواجب الحركي " 

القيمة أكبر مف القيمة الجدولية ( وقد وجد أف ىذه 2,212لميارة استعادة الكرة مف الشبكة كانت )
إلى  ( , ويعزو الباحث ىذا التقدـ21ودرجة حرية ) 1,13( وبمستوى داللة 2,212التي كانت )

( " 2115نوعية التماريف المستخدمة في المنياج التعميمي وىذا ما يؤكده )خميؿ إبراىيـ الحديثي 
مارسة والتكرار لعممية التعمـ ىو أف اليدؼ الذي تسعى إليو المناىج التعميمية مف خالؿ الم

تحسيف مستوى األداء كما إف أساس التعمـ المياري ىو اكتساب المتعمـ مجموعة مف القدرات 
. ويذكر)أوراس قاسـ (2)الميارية التي تمكنو مف تحقيؽ مستوى جيد ألداء الميارة المراد تعمميا " 

نو مف تحقيؽ مستوى األداء المياري يعد ( " أف اكتساب المتعمـ القدرات الميارية التي تمك2112
 .(5)األساس في التعمـ المياري " 

 االستنتاجات والتوصيات -5

 االستنتاجات 5-1

 عمى وفؽ تحميؿ ومناقشة االختبارات توصؿ الباحث إلى االستنتاجات اآلتية :   

 الحس حركية لمذراعيف  اإلدراكيةالتمرينات المقترحة كانت فعالة في تطوير القدرات  -0

 التمرينات المقترحة كانت فعالة في تطوير ميارة استعادة الكرة مف الشبكة وبنسب متفاوتة -2



 التوصيات  5-2

 بعد مناقشة النتائج وما توصؿ إليو الباحث مف استنتاجات يوصي بما يمي :    

 اب فرقية وجماعية أخرى . التأكيد عمى استخداـ حجب الرؤيا في بحوث ودراسات مشابية وأللع0

 الحس حركية لكي تواكب اإليقاعات السريعة في الكرة الطائرة . اإلدراكية. االىتماـ بالقدرات 2

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( جمعة محمد عوض , خميؿ إبراىيـ الحديثي : أثر حجب الرؤيا عمى الشبكة في تطوير دقة أداء ميارتي االستقباؿ 0)
واإلرساؿ واإلعداد بمعبة الكرة الطائرة , مجمة القادسية لعمـو التربية الرياضية , المجمد األوؿ , العدد الرابع , عدد خاص 

 02, ص  2112المؤتمر العممي الرابع لجامعة القادسية , ببحوث 

( خميؿ إبراىيـ الحديثي : تأثير استخداـ أسموب التعمـ التعاوني بطريقة التدريب الدائري في تعمـ بعض الميارات 2)
 27,ص2115األساسية بالكرة الطائرة, أطروحة دكتوراه, كمية التربية الرياضية, جامعة بغداد, 

 , التعمـ االتقاني في بعض الحركات األرضية بالجمناستؾ, رسالة ماجستير أسموبقاسـ محمد: استخداـ  أوراس( 5)
 22, ص 2112كمية التربية الرياضية, , , جامعة االنبار 

 المصادر

احمد محمد خاطر وآخروف : التعمـ الحركي في التربية الرياضية , القاىرة , دار المعارؼ  -9
,0712 

 0721نس : السموؾ اإلنساني , القاىرة , دار المعارؼ , إنتصار يو  -2

أنوار عبد القادر ماشي : بعض متغيرات اإلدراؾ الحس حركي وعالقتيا بميارة الدفاع عف  -3
( , جامعة 07الممعب في لعبة الكرة الطائرة , مجمة دراسات وبحوث التربية الرياضية , العدد )

 2112البصرة , كمية التربية الرياضية , 



أوراس قاسـ محمد: استخداـ أسموب التعمـ االتقاني في بعض الحركات األرضية بالجمناستؾ,  -4
 2112, رسالة ماجستير,  جامعة االنبار , كمية التربية الرياضية

بيريفاف عبد اهلل المفتي : أثر إستخداـ برنامج مقترح لمتربية الحركية في تنمية القدرات  -5
ة( ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة , رسالة ماجستير , جامعة الموصؿ , كمية اإلدراكية )الحس حركي

 2111التربية الرياضية , 

جمعة محمد عوض , خميؿ إبراىيـ الحديثي : أثر حجب الرؤيا عمى الشبكة في تطوير دقة  -6
التربية أداء ميارتي االستقباؿ واإلرساؿ واإلعداد بمعبة الكرة الطائرة , مجمة القادسية لعمـو 

الرياضية , المجمد األوؿ , العدد الرابع , عدد خاص ببحوث المؤتمر العممي الرابع لجامعة 
 2112القادسية , 

خميؿ إبراىيـ الحديثي : تأثير استخداـ أسموب التعمـ التعاوني بطريقة التدريب الدائري في  -7
مية التربية الرياضية, جامعة تعمـ بعض الميارات األساسية بالكرة الطائرة, أطروحة دكتوراه, ك

 2115بغداد, 

رشا طالب ذياب : إستخداـ تماريف مقترحة في نقؿ أثر التعمـ لميد المفضمة وغير المفضمة  -8
لميارة التصويب في كرة السمة , رسالة ماجستير , جامعة ديالى , كمية التربية الرياضية , 

2112 

, األردف , المعتز  0ا وتطبيقاتيا الميدانية  , طسعد حماد الجميمي : الكرة الطائرة مبادئي -9
 2112,  علمنشر والتوزي

دار ,  سيكولوجيا التعمـ بيف النظرية والتطبيؽ : سيد محمد خير اهلل وممدوح عبد المنعـ -91
 0715, بيروت ,النيضة العربية لمطباعة والنشر

في تنمية القدرات الحسية عبد العزيز عبد الكريـ المصطفى : النشاط الحركي وأىميتو  -99
الحركية عند األطفاؿ , مجمة أبحاث اليرموؾ , سمسمة البحوث اإلنسانية واالجتماعية , المجمد 

 0771( , 1( , العدد )04)



, عماف , دار صنعاء ,  0عوض منصور وآخروف : أساسيات في اإلحصاء الوصفي , ط -92
0777 

مقترح لبعض القدرات البدنية الخاصة ومستوى فاضؿ محمد حمد : تأثير منياج تدريبي  -93
أداء بعض الميارات الدفاعية بالكرة الطائرة لمشباب , أطروحة دكتوراه , جامعة الموصؿ , كمية 

 2117التربية الرياضية , 

قاسـ حسف المندالوي وآخروف : اإلختبارات والقياس في التربية الرياضية , الموصؿ ,  -94
 0717, مطبعة التعميـ العالي 

, اربيؿ ,  0واالختبار في المجاؿ الرياضي , ط اإلحصاء : وآخروفغانـ الصميدعي  لؤي -95
2101 

محمد إبراىيـ شحاتو ومحمد جابر بريقع : دليؿ القياسات الجسمية واختبارات األداء الحركي  -96
 2114, اإلسكندرية , منشاة المعارؼ , 

اف , القياس والتقويـ في التربية وعمـ النفس محمد حسف عالوي ومحمد نصر الديف رضو  -97
 0727, القاىرة , دار الفكر العربي ,  2الرياضي , ط

العممية لمكرة الطائرة وطرؽ القياس  األسسمحمد صبحي حسانيف وحمدي عبد المنعـ :  -98
 0772, القاىرة , مركز الكتاب لمنشر  0لمتقويـ , ط

اإلحصاء الوصفي واالستداللي في مجاالت بحوث التربية مرواف عبد المجيد إبراىيـ :  -99
 , 2111, عماف , دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ,  0البدنية والرياضية , ط

وزارة التعميـ  ,2ج , التطور الحركي مف الوالدة حتى سف الشيخوخة : وجيو محجوب -21
 0712, العالي والبحث العممي, جامعة بغداد

ف التكريتي ومحمد حسف العبيدي : التطبيقات اإلحصائية في استخداـ الحاسوب وديع ياسي -20
 0777في بحوث التربية الرياضية , الموصؿ , دار الكتب لمطباعة والنشر , 

 



 


