
 

 
 
 
 
 

 
 مستخمص البحث

ييدؼ البحث إلى التعرؼ عمى تاثير التمرينات الخاصة عمى المتغيرات البايوكينماتيكية ودقة 
المساحات عف  ميارة اإلرساؿ الموجو مف األعمى بالكرة الطائرة مف الجموس وكيفة استغالؿ

طريؽ ىذا النوع مف االرساؿ وتكوف مجتمع البحث مف العبي منتخب محافظة االنبار بالكرة 
 ( العبيف واستنتج الباحث وجود8( والبالغ عددىـ )3123ػ 3122الطائرة مف الجموس لمموسـ )

 ، وجودفروؽ معنوية في نتائج المتغيرات لموضع التحضيري لميارة اإلرساؿ المواجو مف األعمى 
فروؽ معنوية في نتائج المتغيرات لموضع ما قبؿ ضرب الكرة ولحظة الضرب لمكرة لميارة 
اإلرساؿ المواجو مف األعمى ، كاف لتكرار لمتماريف أثرا معنويا في األداء الفني الكمي لميارة 

 اإلرساؿ المواجو مف األعمى.
ABSTRACT 

The research aims to identify the effect of exercise on  the accuracy of 
the skill  transmission directed  from the top volleyball  sitting and Kiffa 
exploit spaces through this type of transmitter and be the research 
community of players Anbar province volleyball from sitting for the 
season (2011-2012) and totaling (7)players and concluded researcher 
and significant differences in the results of the variables  of the situation 
preparatory  skill transmission front of the top, and there were significant 
differences in the results of  the variables of the situation before hitting 
the ball and the moment of beating the ball to the skill transmission front 
of the top, was to repeat the exercises significant effect on the technical 
performance overall  skill transmission front ofTop. 
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 بالبحث: التعريف -1
 مقدمة البحث وأهميته: 1-1

إف ما وصؿ إليو العمـ مف تطور سريع وشامؿ في كافة مجاالت الحياة يرجع ذلؾ إلى 
نتائج البحوث والدراسات العممية وأف التربية الرياضية تشكؿ إحدى المجاالت التي شمميا التطور 

لمثاؿ وليس الحصر الممحوظ كونيا مرتبطة ارتباطا مباشرا بكثير مف العموـ األخرى وعمى سبيؿ ا
الحركي وكذلؾ البايوميكانيؾ الرياضي الذي أخذ حيزا  والتعمـعمـ وظائؼ األعضاء وعمـ النفس 

واسعا مف اىتماـ المعنييف في ىذا المجاؿ وتعد لعبة الكرة الطائرة مف الجموس نشاطا تنافسيا 
يا الكثير مف المعاقيف يمارسو المعاقوف لشغؿ أوقات الفراغ وتحقيؽ البطوالت ويقبؿ عمى ممارست

لما ليا مف خصائص ومميزات ايجابية في تطوير قابميتيـ وقدراتيـ المختمفة إذا أصبحت تمارس 
اليوـ كنشاط تنافسي عمى المستوى العاـ وذلؾ ألنيا تخدـ األىداؼ الحقيقة لرياضة المعاقيف 

ؿ العربية ومف بينيا العراؽ وتعمؿ عمى تحقيقيا إذا انتشرت ىذه المعبة في معظـ دوؿ العالـ والدو 
والكرة الطائرة واحدة مف األلعاب الرياضية التي تطور قابمية المعاؽ وتعمؿ عمى اختزاؿ كثير مف 
العوامؿ السمبية لسموؾ المعاقيف حيث اعتبرت مف األلعاب التأىيمية ألنيا تؤثر ايجابيا في 

وبناءًا عمى ذلؾ، فإّف لعبة ر، تحسيف وظيفة العضالت واألطراؼ التي أصيبت بالشمؿ أو البت
الكرة الطائرة مف الجموس تأتي واحدة مف األنشطة الرياضية التي تخدـ وتحقؽ األىداؼ الحقيقية 
لرياضة المعاقيف المذكورة آنفًا األمر الذي أدى إلى ضرورة رفع مستوى أداء الالعبيف البدني 

رياضي المبني عمى وفؽ األسس والمياري والخططي والنفسي والعقمي عف طريؽ التدريب ال
 العممية الحديثة المنسجـ وتخطيط التدريب مف أجؿ الوصوؿ إلى األىداؼ القريبة والبعيدة المدى.
وباإلضافة الى ذلؾ يمعب عامؿ الدقة  دورًا أساسي  في أداء الميارات بشكؿ عاـ 

اإلصابة يحصؿ  وميارات الكرة الطائرة جموس بشكؿ خاص في تحقيؽ اإلصابة الصحيحة )ودقة
عمييا عف طريؽ اإليعازات الحركية المناسبة التي تصب عمى جياز المعب وىي )األداة(، حيث 
أف الدقة تحتاج الى تدريب كثير وىذا يظير مف خالؿ الفرؽ الذي نشاىده عندما نقارف حركات 

 . (2( )مبتدئ مع حركات العب ذي مستوى عاؿ
عطاء وعمى ىذا األساس تساىـ الدقة بنسبة ك بيرة في تحقيؽ اإلنجاز الرياضي أوال وا 

الجمالية والتنسيؽ في األداء ثانيا. ومف ىنا تكمف أىمية البحث في التعرؼ عمى تأثير التمرينات 
 الخاصة في بعض المتغيرات البيوكينماتيكية والدقة في الكرة الطائرة مف الجموس.

-------------------------------------------------------- 
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 مشكمة البحث: 1-2
ومف خالؿ  دخوؿ الباحث الى المجتمع الخاص برياضة المعاقيف ولما ليا مف دور في 

العب محدودة حياتيـ اليومية وكذلؾ مشاىدة الباحث لمعديد مف المباريات لمعبة وكوف حركة ال
لذا ارتأى الباحث في الممعب ووجود المساحات فاف استغالؿ ىذا الجانب لو تأثير عمى النتائج، 

وضع تمرينات خاصة في بعض المتغيرات البيوكينماتيكية المتعمقة باإلرساؿ وبالتالي الوصوؿ 
ينا تقديرات الصحيح لتنفيذ اإلرساؿ مف خالؿ تحقيؽ متطمبات بايوكينماتيكية تعط إلى األداء

كمية في قيـ ىذه المتغيرات لتالفي الضعؼ الحاصؿ في دقة توجيو اإلرساؿ واستغالؿ ىذا 
عمى افراد عينة الخاصة  التحميؿ ثـ إدخاؿ التمرينات التصوير ثـ فيفالجانب أثناء المباراة 

 . أحسف بشكؿ عمييا التدريب لغرض وتأثيرىا وحسب أىميتيا تحميميا البحث ثـ 
 البحث: هدف 1-3

التعرؼ عمى تأثير التمرينات الخاصة عمى بعض المتغيرات البيوكينماتيكية ودقة اإلرساؿ 
 المواجو مف األعمى لدى العبي منتخب محافظة األنبار بالكرة الطائرة مف الجموس.

 فرض البحث: 1-4
لمتمرينات الخاصة تأثير إيجابي عمى بعض المتغيرات البيوكينماتيكية ودقة اإلرساؿ 

 المواجو مف األعمى لدى العبي منتخب محافظة األنبار بالكرة الطائرة مف الجموس.
 مجاالت البحث:  1-5
 المجاؿ البشري:  العبو منتخب محافظة األنبار بالكرة الطائرة مف الجموس لممعاقيف. 2-6-2
 .3123/ 32/6ولغاية   3123/ 4/ 32المجاؿ الزماني:  المدة الزمنية مف   2-6-3
قضاء  -المجاؿ المكاني:  القاعة الداخمية التابعة لنقابة المعمميف في محافظة األنبار 2-6-4

 ىيت.
 الدراسات النظرية : -2
 مفهوم اإلعاقة:  2-1

"ُتعدُّ اإلعاقة حاجزًا نفسيًا وبدنيًا بيف المعاؽ وبيئتو االجتماعية فينطوي عمى نفسو نتيجة  
الرياضية وأنشطتيا مكانًا خاصًا وميمًا لممعاؽ ألّنيا  شعوره باالختالؼ عف اآلخريف. وىنا تحتؿ

عداده إعدادًا تربويًا عمى وفؽ  مكانياتو الجسمية والفكرية وتأىيمو وا  تعمؿ عمى رفع قدراتو وا 
 .(2) الفمسفة التي تبنتيا التربية الرياضية

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

 .35 ص ،3113 ذكره، سبؽ مصدر:  لمجيدا عبد مرواف( 2)



إفَّ )اإلعاقة( "ىي تأثير انعكاسي نفسي أو اجتماعي أو تأثير مركب يحدث نتيجة اإلصابة بخمؿ 
أو عجز يحوؿ دوف أداء الدور الذي ُيعدُّ طبيعيًا تبعًا لسنو وجنسو وحالتو االجتماعية والثقافية، 

ف ليذا الفرد عند مقارنتو باألداء المتوقع منو أو ويظير ذلؾ في الفرؽ الشاسع بيف الوضع الراى
بأداء مجموعة مف أقرانو . أي إف اإلعاقة ىي " ظاىرة اجتماعية وليذا يصبح بحاجة إلى رعاية 

 ( .2" )اآلخريف لو
 ( :2ت )أنواع اإلعاقا 2-1-1

 يصنؼ العمماء )اإلعاقة( إلى ثالثة أنواع ىي :
مية الدائمة التي تؤثر في ممارسة الفرد لحياتو ىي اإلصابات الجس اإلعاقة الجسمية: .2

الطبيعية، وقد تصيب األجيزة الداخمية لإلنساف أو تكوف عمى شكؿ عجز في الجياز 
الحركي أو البدني كالبتر أو الكسر أو الشمؿ وغيرىا. أو ىي عبارة عف عجز في وظيفة 

تأثير في األجيزة داخمية ذات تأثير خارجي كاألطراؼ والمفاصؿ أو عجز بيولوجي لو 
 الداخمية كالقمب الكميتيف، وقد يكوف عجزًا كميًا أو جزئيًا.

وىي عبارة عف االضطرابات العضوية التي تحدث لمحواس نتيجة  اإلعاقات الحسية: .3
األمراض والحوادث واألحواؿ البيئية والوراثية لإلنساف، وتؤثر عمى عدـ قياـ بعض الحواس 

بة العيف ببعض األمراض أو األذف تؤدي لفقدانيا لوظيفتيا بوظيفتيا عمى أكمؿ وجو كإصا
 بشكؿ كمي أو جزئي.

وىي عدـ اكتماؿ نمو الجياز العصبي بحيث يكوف اإلنساف غير قادر  اإلعاقات العقمية: .4
عمى إدراؾ التكيؼ مع األفراد مف حولو والبيئة المحيطة بو . وتتعدد ىذه اإلعاقات، ُيعدُّ 

اإلحساس. ويبدو واضحًا في حاالت األمراض النفسية واالجتماعية  إما خمؿ في التفكير أو
 والعقمية بأنواعيا المتعددة أو تمؼ المخ، وىناؾ التخمؼ العقمي والضعؼ العقمي.

 الكرة الطائرة من الجموس: 2-2
جموس في البالد العربية انتشارا كبيرا فيي مف األلعاب التأىيمية  -انتشرت لعبة الكرة الطائرة 

معوقيف ألنيا تؤثر تأثيرًا إيجابيًا في تحسيف وظائؼ العضالت واألطراؼ المصابة، وتيدؼ الى لم
زيادة الميوؿ النفسية والقدرات العقمية والجسمانية لمفرد المعوؽ لتأىيمو وجعمو قادرًا عمى مواجية 

 مف  الحياة تشبو لعبة الكرة الطائرة لألسوياء مف حيث القوانيف واألنظمة لكنيا تختمؼ
-------------------------------------------------------- 

 .26-2 ص ،9::2 العربي، الفكر دار عماف، الخاصة، التربية في ومشكالت قضايا:  الروساف فاروؽ( 2)
 العربي، الفكر دار القاىرة، ،2ط لممعاقيف، والترويح الرياضية التربية:  فرحات السيد وليمى إبراىيـ حممي( 3)

 .:4-49 ص ،2:99



 ـ( وخط21×ـ7حيث قياسات الممعب وبعض التعديالت إذ يبمغ طوؿ و الممعب وعرضو ) 
سـ( عف األرض ولمنساء 226ـ( أمَّا ارتفاع الشبكة لمرجاؿ فيبمغ )3عف خط المنتصؼ ) اليجوـ

ويخضع الالعبوف الى التصنيؼ الطبي إذ ال يسمح لالعبيف مف  ( ،2" )سـ( عف األرض216)
صنيؼ نفسو النزوؿ لمممعب معا، ويجب عمى الالعب عدـ رفع األرداؼ مف األرض لحظة الت

ضرب الكرة لمميارات جميعيا، ويعتمد الالعب في األداء الحركي عمى الطرؼ العموي مف الجسـ 
باستخداـ األيدي والذراعيف والزحؼ عمى المقعد، ويضـ الفريؽ اإلعاقات كافو مف حيث البتر أو 

مح االتحاد الدولي لمكرة الطائرة جموس لالعبيف مف صنؼ أقؿ إعاقة المشاركة مع الشمؿ، و س
الفريؽ في المعب، ويحتاج الالعب المعوؽ الى اإلعداد البدني والمياري والخططي كبقية 

ويعد المنتخب الوطني العراقي حاليًا مف المنتخبات المنافسة ( ،3) االنشطة الرياضية األخرى
 لمي. عمى المستوى العا

 
 اإلرسال في الكرة الطائرة من الجموس 2-2-1

يعد اإلرساؿ إحدى الميارات األساسية في الكرة الطائرة ذات الطابع اليجومي ويعني 
"الضربة التي يبدأ بيا المعب في المباراة ويستأنؼ عقب انتياء الشوط وبعد كؿ خطأ، وىو عبارة 

يشغؿ المركز الخمفي األيمف في الفريؽ  عف جعؿ الكرة في حالة لعب بواسطة الالعب الذي
والذي يضرب الكرة باليد المفتوحة أو المقفمة أو بأي جزء مف الذراع بيدؼ إرساليا مف فوؽ 

 .( 4" )الشبكة إلى ممعب الفريؽ المنافس
وعميو فمف الضروري مراعاة المسافة واالرتفاع والمكاف المحدد لسقوط الكرة، وىذه أمور 

ا، ألف اإلرساؿ مف الجموس يتطمب دقة متناىية لموصوؿ الكرة إلى المكاف يجب التدريب عميي
المناسب، والذي يحصؿ الفريؽ المرسؿ مف خاللو عمى نقطة، وىنا يجب التنويو بأىمية ضبط 
اإلرساؿ ودقتو، إذ إف قانوف الكرة الطائرة مف الجموس يسمح بصد الكرة مباشرة مف ضربة 

ة ضبط اإلرساؿ ودقتو جيدًا وعدـ السماح لمفريؽ المنافس مف وىنا تكمف أىمي، (5ؿ )اإلرسا
 القياـ بأداء حائط الصد بصورة صحيحة.

 
-------------------------------------------------------- 
(2 ) WOVD. Official Sitting Volleyball Rules. 2012. P11. 

 العممي، والبحث العالي التعميـ وزارة البصرة، جامعة ، لممعوقيف الرياضية األلعاب:  المجيد عبد مرواف( 3)
 .372 ص ،3::2 الحكمة، دار مطبعة

 .:5ص ،3113 نفسو، السابؽ المصدر: إبراىيـ المجيد عبد مرواف( 4)
(5 ) www.volleyballengland.org/sitting. 



 أنواع اإلرسال في الكرة الطائرة جموس
د زمنية مختمفة و متعاقبة في محاولة جادة حظي اإلرساؿ بقدر كبير مف التطور عمى مد

واإلرساؿ باليد  -لمتابعة التطور في باقي الميارات األخرى فبدأ مف السيؿ )اإلرساؿ مف أسفؿ 
مف أعمى( والغرض منو مجرد نقؿ الكرة إلى الممعب المنافس بصورة قانونية واستمرار المعب، ثـ 

ى ، وتقسـ أنواع اإلرساؿ الوالدقة في توجيو اإلرساؿتطور بطرائؽ متعددة باستخداـ القوة والسرعة 
(2): 

 اإلرساؿ مف األسفؿ .2
 اإلرساؿ المواجو األمامي )التنس( .3
 اإلرساؿ الساحؽ .4

 التمرينات الخاصة: 2-3
والصحة في المجتمع بصورة عامة وفي المجاؿ الرياضي  لمجسـلمتمرينات أىمية كبيرة 

تمفة وتحت ظروؼ متنوعة ولغرض محدد أو بصورة خاصة، فيي تؤدى في أماكف وأوقات مخ
ألغراض متنوعة، وتعرؼ التماريف الخاصة ىي "كؿ التمرينات التي تتضمف عناصر مف نوع 
النشاط الممارس، وأيضًا التمرينات التي تعمؿ أثناءىا العضمة الواحدة أو المجموعة العضمية 

 . (3ا" )جاه الحركة وقوة وزمف أدائيث اتبنفس الطريقة التي تعمؿ بيا أثناء أداء المنافسة مف حي
ويعد استخداـ التمرينات البدنية ضمف الوحدة التدريبية لدى العامميف في المجاؿ الرياضي، وعمى 
وجو الخصوص الميتميف في مجاؿ التدريب الرياضي، مف األمور األساسية المبنية وفؽ أسس 

و سواء أكاف ذلؾ بدنيًا أو مياريًا أو عممية صحيحة لتأثيرىا الفاعؿ في تحقيؽ ما تـ التخطيط ل
 خططيًا أو نفسيًا أو تربويًا.

 البايوميكانيؾ الرياضي: 3-5
إف عمـ البيوميكانيؾ ظير نتيجة الحاجة الى دراسة حركة الكائنات الحية مف الناحية 

( إلى انو في )بداية السبعينات تولى SUSANJ.HALLالميكانيكية، وتشير سوزاف ىوؿ )
دولي مصطمح البيوميكانيؾ لوصؼ الحقؿ الدراسي المتعمؽ بالتحميؿ الميكانيكي المجمس ال

 .( 4( )لألنظمة الحيوية
-------------------------------------------------------- 

 مف الطائرة الكرة لالعبي الساحؽ اإلرساؿ دقة تطوير في الباليومتركس تماريف تأثير: صخي سبياف عمي( 2)
 .7ص 3119 بغداد، جامعة لمبنات، الرياضية التربية كمية مجمة. وسالجم وضع

 .311ص ،2:99 النشر، و لمطباعة الكتب دار البصرة، جامعة، الرياضي التدريب: مجيد خريبط ريساف( 3)
(4 ) susanj  .Hall; Biomechanic, 2nd.ed:( newyork,mc- GrowHill,1995) p.2. 



( مكوف مف مقطعيف  Biomechanicبايوميكانيؾ )ويشير حسيف مرداف إلى أف "كممة 
( أي الجانب العضوي الذي لو التاثير المباشر في الحركة )الحياة( Bioيونانييف االوؿ)

( أي الجانب الميكانيكي، أي القوانيف الميكانيكية الثابتة التي تحد مف الحركة  mechanicو)
 .(2" )وتعني )اآللة(

 :( 2) ا يأتيويقسم عمم البيوميكانيك عمى م
 البايوستاتؾ. .2
 البيوديناميؾ. .3

 ويقسم عمم البيوديناميك عمى:
 البيوكينماتيؾ. . أ
 البيوكينتؾ. . ب

 ـ منهج البحث وأجراءاته الميدانية: 3
 منهج البحث : 1ـ  3

 أستخدـ الباحث المنيج التجريبي وبإسموب المجموعة الواحدة لمالئمة مشكمة البحث .

 عينة البحث  2ـ 3
لنموذج الذي يجري عميو البحث وتكوف العينات في البحوث البايوميكانيكية والعينة ىي ا

عينات عمدية يتـ إختيارىا بشكػػػؿ حر عمى أساس تحقيؽ أغراض الدراسة واف "العينة المختارة 
يود استنتاجو مف مجتمع البحث تكوف قياس لمجتمع األصؿ بحيث ينتج مف عينة صغيرة ما 

( العبيف بعد استبعاد ثالث 8عينة البحث بطريقة عمدية وعددىـ )، وقد تـ اختيار (4" )كمو
، أذ قاـ 3123%( وىـ يمثموف منتخب محافظة األنبار لعاـ 81العبيف وبذلؾ أصبحت نسبتيـ )

الباحث باجراء تجانسا لعينة البحث لمتغيرات البحث لالختبار القبمي وكما مبيف مف الجدوؿ 
 القبمية : جدوؿ التجانس في االختباراتادناى

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

 األشراؼ، النجؼ مطبعة ،2ط الرياضية، الحركات في البايوميكانيكؾ:  رحمف عبد أياد، عمر مرداف حسيف( 2)
 .21ص ،3122 النجؼ،

يماف حسيف حسف قاسـ( 3)  العربي، الفكر دار ف،عما ،2ط الحركي، التحميؿ في البحث طرؽ: محمود شاكر وا 
 .25ص ،6::2

، 3::2،  الفكر دار،  عماف،  5ط،  واساليبو وأدواتو مفيومو،  العممي البحث:  وأخروف عبيدات ذوقاف( 4)
 . 221ص



 (1جدول )
 ُيبين تجانس عينة البحث في االختبارات القبمية

معامل  الوسيط االنحراف الوسط ن االختبارات المرحمة ت
 االلتواء

ضع الو  1
التحضيري 

 لحظة خروج

 - 97 2.936 96.57 7 ميالن الجذع
5.295 

قبل الضرب  2
)أقصى انثناء 

لممرفق 
 لمخمف(

 5.652 43 16.194 47.71 7 ميالن الجذع

لحظة ضرب  3
 الكرة

 السرعة الزاوية
 لمذراع الضاربة

7 557.52
9 

165.55
5 

487 5.224 

سرعة انطالق  متغيرات الكرة 4
 الكرة

7 7.4643 5.8219
5 

7.25 5.531 

( وىذا يدؿ أنيا تقع ضمف 4)±( أف قيـ معامؿ االلتواء جميعيا كانت بيف 2ُيالحظ مف الجدوؿ )
 المنحنى الطبيعي مما يعني تجانس عينة البحث في المتغيرات المشار إلييا في الجدوؿ .

 
 الوسائل وأدوات البحث  واألجهزة المستخدمة :   3ـ 3

لوسائؿ التي يستطيع بيا الباحث جمع البيانات وحؿ مشكمتو إف أدوات البحث ىي "ا
 .(2" )ألدوات مع بيانات وعينات وأجيزة لتحقيؽ أىداؼ البحث ميما كانت ا

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

، 2:99، روالنش لمطباعة الحكمة دار،  بغداد،  2ط،  ومناىجو العممي البحث طرؽ:  محجوب وجيو (2)
 .244ص

 

 وسائل جمع المعمومات : 1ـ 3ـ 3



 . المصادر والمراجع العربية واألجنبية 
 ( 4أسماء المختصيف الذيف عرض عمييـ المنيج ممحؽ.) 
 (5إستمارة تحديد االختبار المياري ممحؽ.) 
 (6أسماء المختصيف الذيف حددوا االختبار المياري ممحؽ.) 
 ي البحث .اإلختبارات والقياسات المستخدمة ف 
 . الشبكة العالمية االنترنيت 
 ( برنامجkinovia . لمتحميؿ ) 

 األجيزة واألدوات المستعممة في البحث : 3ػ 4ػ 4
 ( آلة تصوير فيديوية مف نوعCASIO ياباني الصنع ذات سرعة تردد )

 (.3صورة/ثانية عدد) 86
 ( 3ستاند كآمرة عدد.) 
 ( مف نوع )البتوب( جياز حاسوبarceكوري ال ).صنع 
  أقراصCD   مف نوع SKC .كوري الصنع 
 .)شريط لقياس أطواؿ الالعبيف )عينة البحث 
  ممعب كرة الطائرة مف الجموس لممعاقيف القانوني، وكرات طائرة قانونية

 (.21عدد )
 ( 2مقياس رسـ.)ـ 
 .شريط الصؽ 
 .أقالـ ماجؾ 

 متغيرات البحث وطريقة استخراجيا : 4-5
التي ليا عالقة بدقة اإلرساؿ المواجو مف األعمى قيد البحث، تـ االتفاؽ عمى المتغيرات 

 مع السادة أعضاء المجنة العممية والسيد المشرؼ والسيد المختص بالتحميؿ *

 

 

--------------------------------------------------- 
 رئيسا ، عوض محمد جمعة -
 عضواً  ، االمير عبد ايماف -
 عضوا ، سعيد محمد سندس -
 بيوميكانيؾ اخصائي ، حسيف جاحن ياسر -



 المتغيرات الكينماتيكية لإلرسال المواجه من األعمى : 3-4-1
                                                         وىي كاآلتي :أواًل : متغيرات األداء: 

 متغيرات األداء لمرحمة الضرب وتشمل :

وىي تقاس كما في المرحمة  ب:زاوية المرفق لمذراع الضاربة في مرحمة الضر  .2
 التحضيرية.

وىي تقاس كما في المرحمة  زاوية الكتف لمذراع الضاربة في مرحمة الضرب: .3
 التحضيرية.

 وىي تقاس كما في المرحمة التحضيرية . زاوية ميل لمجذع: .4
تـ احتساب اإلزاحة الزاوية بيف وضع الذراع لحظة  :السرعة الزاوية لمذراع الضاربة .5

وضع الذراع لحظة ضرب الكرة مقسوـ عمى زمف ىذه المرحمة وتـ قياسيا  التييؤ إلى
 بالدرجة/ثانية.

 اختبار الدّقة : 5 - 3
لقد سعى الباحث إلى اعتماد اختبارات الدقة لميارة اإلرساؿ المواجو مف األعمى قيد  

َض االختبارات البحث، وقد أعُتِمد اختبارات الدقة، وىي اختبار مقننة مف الناحية العممية، وُعر 
( في ىذا المجاؿ، وقد أجمعوا بأف مثؿ ىذه 6( عمى مجموعة مف المختصيف ممحؽ )5ممحؽ )

االختبارات تعكس الواقع المراد قياسو ولكونيا قميمة ليكذا فئة، وىو دقة اإلرساؿ المواجو مف 
 ( يوضح نسبة االتفاؽ عمى تحديد االختبار المياري.2األعمى والجدوؿ )

 (2ل )الجدويبين 
 عدد الخبراء الكمي وعدد المرشحين لالختبار والنسبة المئوية

عدد المختصيف  اسـ االختبار ت
 الكمي

عدد المختصيف 
 المرشحيف

النسبة 
 المئوية

اختبار قياس دقة ميارة اإلرساؿ المواجو مف  .2
 األعمى )التنس(

9 8 98.6 

 61 5 9 اختبار قياس دقة ميارة اإلرساؿ .3
 
 
 

 :( 1)رسال المواجه من األعمى )التنس(ياس دقة مهارة اإل اختبار ق



 : قياس دقة ميارة اإلرساؿ. الغرض من االختبار

: ممعب كرة طائرة قانوني، شريط لتحديد األىداؼ ،شريط قياس ، عشرة  األدوات المستخدمة
 كرات طائرة .

 لمناطؽ )أ،ب،ج،د(.يقـو المختبر بأداء إرساؿ قانوني موجيا الكرة نحو ا موصفات األداء :

 محاوالت. 4شروط التسجيؿ : لممختبر 

 نقاط لكؿ محاولة داخؿ منطقة أ . 5
 نقاط لكؿ محاولة داخؿ منقطة ب .  4   

 نقطة لكؿ محاولة داخؿ منطقة ج .  3   

 نقطة لكؿ محاولة داخؿ منطقة د .  2   

 صفر عند سقوط الكرة خارج ىذه المناطؽ .

 ترؾ بيف منطقتيف تحتسب درجة المنطقة األعمى .عند سقوط الكرة عمى خط مش

 (2تمغى المحاولة في حالة ارتكاب خطأ قانوني. كما مبيف في شكؿ )

 
 (1شكل)

 اختبار دقة اإلرسال المواجه )التنس( يوضح
 

--------------------------------------------------------
 .:21ص ،3113 ، ذكره سبؽ مصدر:  إبراىيـ المجيد عبد مرواف( 2)
 
 التجربة االستطالعية : 6 - 3



الساعة الرابعة عصرًا مف يوـ األحد  21/4/3123ُأجريت التجربة االستطالعية بتاريخ  
في القاعة الداخمية في محافظة االنبار قضاء ىيت، التابعة لنقابة المعمميف، وقد استخدمت آلة 

صورة/ ثا( وتـ تصوير ميارة  86ة )ذات سرع يابانية الصنع (casioتصوير فيديوي نوع )
 اإلرساؿ المواجو )التنس(، وكاف اليدؼ مف التجربة ىو:

 التأكد مف صالحية آلة التصوير. .2
 تعريؼ عينة التجربة عمى مفردات االختبارات. .3
 تعريؼ فريؽ العمؿ بطبيعة االختبارات ومعرفة مدى كفاءتو. .4
 تحديد الموقع النيائي لمكاميرات. .5
 التصوير . التأكد مف زاوية .6

 اإلجراءات الميدانية : 3-7
 االختبار القبمي والتصوير الفديوي : 1- 3-7

الساعة الرابعة مساًء مف  3123/  4/  27ٌصورت التجربة الرئيسة لعينة البحث بتاريخ  
سـ( عف 4.49، تقع األولى عمى بعد )(casioيوـ الجمعة، إذ ثُبتت آلتي التصوير نوع )

سـ( وىي  1.78يف و عمودية عمى الالعب، وكانت ارتفاع بؤرة العدسة )الالعب، مف جية اليم
سـ( عف الالعب والى  5.86تصور األداء الفني لالعب، أما الكاميرا الثانية فتقع عمى بعد )

سـ(،  1.97الجانب الثاني ومقابمة لمكامرة االولى وبشكؿ عمودي عميو، أما ارتفاع بؤرة العدسة )
 المتغيرات التي ال يمكف استخراجيا مف الكامرة األولى.وىي مسؤولة عف تصوير 

وكاف أداء االختبار لإلرساؿ المواجو مف األعمى مع التصوير و لثالث محاوالت واخذ  
أفضؿ محاولة لكي نقوـ بالتحميؿ ولكي تكوف ظروؼ األداء متشابية لجميع أفراد العينة، فقد قاـ 

 ط الصؽ.الباحث بتحديد منطقة اإلرساؿ بواسطة شري
 التجربة الرئيسية : 3-7-2

بعد االنتياء مف االختبارات تـ تطبيؽ  التماريف  الخاصة لتجربة البحث الرئيسة  وبواقع  
وقد  32/6/3123ولغاية   32/4/3123وحدتاف في األسبوع ابتداء مف يوـ األربعاء الموافؽ 

شيريف وقد قاـ الباحث  تضمف تطبيؽ التمرينات عمى الجزء الرئيسي لمنيج المدرب و لمدة
( 4( وعرضيا عمى المختصيف ممحؽ )3بتوزيع استمارة استبياف ليذه الوحدات لتدريبية ممحؽ )

 واألخذ بآرائيـ ومقترحاتيـ حوؿ المنيج التدريبي قيد البحث.

تعد التمرينات الخاصة المستخدمة "األسموب األمثؿ لتدريب القدرة العضمية ىو الذي 
سار الفني ليا ني لمقوة مع المجموعات العضمية العاممة خالؿ التمريف مع الميشابو المسار الزم



ومف خالؿ ىذه التمرينات الخاصة المستخدمة يروـ الباحث استخداـ ( .2ا )خالؿ الميارة ذاتي
تمرينات مبنية  بأسموب حركي مشابو لألداء ميارة اإلرساؿ المواجو مف األعمى لمكرة الطائرة 

ؿ تدريب أجزائيا ومف ىنا يرى الباحث إف أسموب العمؿ في التمرينات جموس حتى مف خال
الخاصة المستخدمة يغني بمتطمبات االرتقاء بالنواحي الميكانيكية والفنية معا عند العبي الكرة 
الطائرة عند أداء الميارة ، التمرينات الخاصة تعمؿ عمى أساس قابمية العضمة عمى التغير 

استغرؽ تطبيؽ  مركزي إلى التقمص المركزي في اقصر وقت ممكف.السريع مف التقمص الال
( أسابيع بواقع وحدتاف تدريبية أسبوعيا لتبمغ مجموع الوحدات 21التمرينات الخاصة المستخدمة )
( دقيقة لمتمرينات الخاصة 41-36( وحدة تدريبية لتخصص )31التدريبية لمتمرينات الخاصة )

ات والمستوى والقابمية البدنية لعينة البحث، واستند الباحث عمى المستخدمة مراعيا بذلؾ اإلمكاني
وضع مفردات التمرينات الخاصة المستخدمة بأخذ أراء الخبراء والمختصيف في عمـ البايوميكانيؾ 
والكرة الطائرة واالستناد عمى بعض المصادر وتـ تطبيؽ التمرينات الخاصة المستخدمة مف المدة 

عمى المجموعة التجريبية وعمى الجزء الرئيسي لموحدة،  32/6/3123ولغاية  32/4/3123
وكانت التمرينات الخاصة المستخدمة أعطيت بعد اإلحماء مباشرة وفي القسـ األوؿ مف الجزء 
الرئيسي مف الوحدة التدريبية بسبب إف التمرينات تعتمد عمى تركيز ذىني عالي والتوافؽ العضمي 

ىذا الجانب سيكوف لو مردوداتو السمبية في تطوير  العصبي بشكؿ خاص فاف أي تعب في
اشرؼ الباحث بصورة مباشرة  التوافؽ العصبي العضمي لذلؾ كانت في بداية الوحدة التدريبية.

عمى تطبيؽ التمرينات الخاصة في حيف إف باقي محتويات الوحدة )الجرعة التدريبية( ىو مف 
يكوف تطبيؽ مفردات التمرينات الخاصة  الجانب.ميمة المدرب لمعينة ولـ يتدخؿ الباحث في ىذا 

ىي نفسيا عمى مدار األسبوع حيث تبقى المفردات ثابتة طوؿ تمؾ المدة ويتـ زيادة صعوبة 
التماريف تدريجيا، والتقدـ بمستوى التمريف في جرعة التدريب يعتمد عمى األداء الصحيح 

( "إف االرتفاع 8::2د حسف عالويلمتمرينات الخاصة وال تحدده درجة التعب، إذ يشير )محم
التدريجي لدرجة الحمؿ ال يعني إف الحمؿ يزداد مف يوـ ألخر بؿ يقصد بو استمرار مستوى 

 .( 2) الحمؿ لمدة معينة

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

 ،9::2، باإلسكندرية المعارؼ منشاء ،واليجـو الدفاع تدريبات استراتيجية الطائرة الكرة: حسف محمد زكي( 2)
 .264ص

إما الشدة كانت مشابية لألداء تتحدد بنوع التمريف المنجز مف )عدد محدد لإلرساؿ أو         
بعد منطقة اإلرساؿ أو يحدد بزمف أداء اإلرساؿ(، "وتحدد الشدة المشابو لألداء بنوع التمريف 

كرارات وعدد المجاميع يتبايف عمى وفؽ نوع التمريف ، وبذلؾ فاف عدد الت(3) "المنجز وليس كميتو



نفسو وكقاعدة عامة إف التمرينات الخاصة التي تتطمب اشتراؾ عضالت اقؿ يكوف تكراراتيا أكثر 
 والتمرينات التي تتميز بدرجة صعوبة عالية تتطمب تكرارات اقؿ.

( دقيقة بيف المجاميع وبيف 2.6 -2أما بالنسبة إلى مدة الراحة فقد كانت تتراوح مابيف )        
 Schmidtbleicher( ثا بيف تمريف وأخر ىذا ما أشار إليو كؿ مف )شميدتبالبخير 56)

بحيث تكوف مدة الراحة ىذه كافية ’  (Brittenham (2::5)( )5و)برتنياـ  (4( )(1993)
عية الثالثة التي الستعادة القوى والبدء بالتمريف الثاني وتـ معرفة ذلؾ مف خالؿ التجربة االستطال

 أجريت عمى العينة التجريبية.

استخدـ الباحث طريقة التدريب التكراري حيث تزداد شدة أداء التمريف في ىذه الطريقة عف طرؽ 
 التدريب األخرى فتصؿ إلى الشدة القصوى وبالتالي يقؿ خالليا الحجـ كما تزداد

 الخاصة وفؽ اإلعداد المياري في  الراحة االيجابية الطويمة ، بحيث كاف أداء التمرينات 
جرعات تدريبية متكررة قصيرة متقاربة في دورة الحمؿ األسبوعية )دورة الحمؿ الصغرى( وبداية 
أداء التمرينات في األسبوع ترتبط بجرعات تطور الكفاءة لألداء المياري لإلرساؿ بالكرة الطائرة 

ؿ استخداـ تمرينات لتطوير كفاءة األداء قبؿ إف يحؿ التعب باألجيزة الحيوية لالعبيف مف خال
المياري لموصوؿ لإللية والتي تتميز بانخفاض العبء الواقع عمى األجيزة الحيوية في بداية دورة 
الحمؿ األسبوعية وتؤجؿ تمؾ التي تتميز بارتفاع العبء الواقع عمى األجيزة الحيوية إلى نياية 

 األسبوع.
-------------------------------------------------------- 

 .:26ص،8::2، المعارؼ دار، القاىرة، 7ط، الرياضي التدريب عمـ:  عالوي حسف محمد( 2)

(3 ) Allerhreiligen ,William B. Essentiats of strength training and conditioning . part 
two ,1994 ,p321. 

(4 ) Schmidtbleicher ,Dietmar ,op.   cit pp.381-394  .  

(5 ) Brittenham , Greg.(1994) ,op.   cit,  p .5. 

 

 

 االختبار البعدي والتصوير الفديوي : 3-7-3
بعد االنتياء مف التجربة الرئيسة قاـ الباحث بإجراء االختبار البعدي لذلؾ قاـ الباحث 

 بنفس إجراءات االختبار القبمي . 



 التحميل الحركي لممتغيرات : 3-7-4
مف التصوير البعدي حولت المادة المصورة  ولالختباريف القبمي والبعدي الى بعد االنتياء 

، اذ تـ االعتماد عمى والحفاظ عمى ىذه الممفات لمخرف  (CD) الحاسبة مباشرة ونقميا الى اقراص
اذ يعد ىذا البرنامج مف البرامج  (kinovia)برنامج حديث مف قبؿ السيد المختص بالتحميؿ وىو 

تي يعتمدىا المحمموف الستخراج المتغيرات الكينماتيكية لسيولتو وامتيازاتو التي تسيؿ المتطورة وال
 مف الحصوؿ عمى البيانات وكذلؾ سرعة الحصوؿ عمييا.

 :المعالجات اإلحصائية 8 - 3
الستخراج قيـ النسب المئوية والوسط   (spss)تـ استخداـ نظاـ الحقيبة اإلحصائية

 لمبيانات المترابطة. tي والوسيط وقيـ معامؿ االتواء و قيـ اختبار الحسابي واالنحراؼ المعيار 
 

 عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها: -4
عرض نتائج االختبارات القبمية والبعدية في المتغيرات الكينماتيكية لحظة ضرب الكرة  4-1

 وتحميمها ومناقشتها :

يرات الكينماتيكية لحظة ضرب الكرة عرض نتائج االختبارات القبمية والبعدية في المتغ 4-1-1
 وتحميمها :

يعرض الباحث نتائج االختبارات القبمية والبعدية في المتغيرات الكينماتيكية لحظة ضرب 
 (:8( وموضح في الجدوؿ )6الكرة لعينة البحث، وكما مبيف في الشكؿ )

 
 (2شكل )

 لعينة البحث لحظة ضرب الكرة األوساط الحسابية فيما بين االختبارات القبمية والبعدية يوضح

 (3جدول )

 االختبار القبلي

 االختبار البعدي



يبين نتائج االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وفروق االوساط وانحرافات الفروق وقيمتي 
)ت( المحسوبة والجدولية والداللة المعنوية فيما بين االختبار القبمي والبعدي لعينة البحث 

 لحظة ضرب الكرة

 ف اإلختبار
 ختبار البعدياال االختبار القبمي

 ؼ ىػ ؼَ 
قيمة)ت( 
المحسو 

 بة
 الداللة
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زاوية المرفؽ 
لمذراع 
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السرعة 
 الزاوية

لمذراع 
 الضاربة

8 61841
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27641
66 
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4: 
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68 

26:48
4 

 دال 64822

  7( = 2-ثا(    درجة الحرية )ف \وحدة القياس لمزوايا )درجة مئوية( والسرعة الزاوية )دورة 
 (34558) (     قيمة )ت( الجدولية =1416ومستوى الداللة )

 زاوية المرفق لمذراع الضاربةالوسط الحسابي لعينة البحث في ( أف 4يتبيف مف الجدوؿ )
(، وفي االختبار البعدي ::2749( واالنحراؼ المعياري كاف ):25543باالختبار القبمي كاف )
(، وبمغ متوسط فرؽ االوساط 294467( واالنحراؼ المعياري )268454أصبح الوسط الحسابي )

( وبمغت القيمة المحسوبة الختبار 244997( وانحراؼ الفروؽ )244254بيف األختباريف ) فيما
( عند مستوى 34558( وىي اكبر مف القيمة الجدولية البالغة )34615)ت( لمعينات المترابطة )



( ، مما يعني داللة الفروؽ فيما بيف االختباريف القبمي والبعدي 7( ودرجة حرية )1416داللة )
 االختبار البعدي. ولصالح

باالختبار القبمي كاف  زاوية الكتف لمذراع الضاربةالوسط الحسابي لعينة البحث في اما 
(، وفي االختبار البعدي أصبح الوسط الحسابي 284545( واالنحراؼ المعياري كاف )256454)
اريف (، وبمغ متوسط فرؽ االوساط فيما بيف األختب224925( واالنحراؼ المعياري )262482)
( وبمغت القيمة المحسوبة الختبار )ت( لمعينات المترابطة 74737( وانحراؼ الفروؽ )68286)
( ودرجة 1416( عند مستوى داللة )34558( وىي اكبر مف القيمة الجدولية البالغة )34621)

(، مما يعني داللة الفروؽ فيما بيف االختباريف القبمي والبعدي ولصالح االختبار 7حرية )
 دي.البع

( :143:باالختبار القبمي كاف ) ميالن الجذعالوسط الحسابي لعينة البحث في اما 
( 98482(، وفي االختبار البعدي أصبح الوسط الحسابي )1::54واالنحراؼ المعياري كاف )

( 34682(، وبمغ متوسط فرؽ االوساط فيما بيف األختباريف )84222واالنحراؼ المعياري )
( 34981( وبمغت القيمة المحسوبة الختبار )ت( لمعينات المترابطة )34481وانحراؼ الفروؽ )

(، 7( ودرجة حرية )1416( عند مستوى داللة )34558وىي اكبر مف القيمة الجدولية البالغة )
 مما يعني داللة الفروؽ فيما بيف االختباريف القبمي والبعدي ولصالح االختبار البعدي.

باالختبار القبمي  السرعة الزاوية لمذراع الضاربةفي  الوسط الحسابي لعينة البحثاما 
(، وفي االختبار البعدي أصبح الوسط 2764166( واالنحراؼ المعياري كاف ):618413كاف )

(، وبمغ متوسط فرؽ االوساط فيما بيف :774814( واالنحراؼ المعياري )9624897الحسابي )
بمغت القيمة المحسوبة الختبار )ت( ( و 26:484( وانحراؼ الفروؽ )4554868األختباريف )

( عند مستوى داللة 34558( وىي اكبر مف القيمة الجدولية البالغة )64822لمعينات المترابطة )
(، مما يعني داللة الفروؽ فيما بيف االختباريف القبمي والبعدي ولصالح 7( ودرجة حرية )1416)

 االختبار البعدي.

بمية والبعدية في المتغيرات الكينماتيكية لحظة ضرب مناقشة نتائج االختبارات الق 4-3-2
 الكرة :

( يتبيف أف عينة البحث قد حققت تطورًا في المتغيرات 4مف مراجعة الجدوؿ )
الكينماتيكية الداء ميارة االرساؿ بالكرة الطائرة لممعاقيف لحظة ضرب الكرة ولمزوايا المشار إلييا 

ويعزو الباحث ايضا ىذه الفروؽ راع الضاربة أيضًا، في الجدوؿ جميعيا والسرعة الزاوية لمذ



المعنوية ليذه المتغيرات الموضحة في الجدوؿ أعاله الى االساب نفسيا في مناقشة متغيرات 
الجسـ قبؿ ضرب الكرة ولكف بزوايا اكبر وسرعة زاوية اسرع وىي مف المتطمبات لنياية االرساؿ 

ف مف االمتداد الكامؿ لمذراع الضاربة الناتجة مف المواجو مف االعمى اذ يتطمب اكبر قدر ممك
الزيادة في زاوية المرفؽ لمذراع نفسو واالستفادة منيا في زيادة نصؼ قطر الطوراف وبالتالي زيادة 
في السرعة المحيطية لمذراع الضاربة وىي مف العوامؿ االيجابية لزيادة سرعة انطالؽ الكرة ،اما 

الجذع فيذا ما يؤكد جانب النقؿ الحركي االضافي الذي يقوـ بو  بالنسبة لمنقصاف في زاوية ميؿ
الجذع الف عممية ميؿ الجذع باتجاه مسار الكرة اذ يعتبر مف المراحؿ النيائية لإلرساؿ والتي 
يقـو بيا الالعب ناقال مقدار القوة الناتجة مف الجذع الى الذراع وبالتالي الى االداة مكسبيا زخما 

 اكبر.

ائج االختبارات القبمية والبعدية الختبار دقة األرسال المواجهة من األعمى بالكرة عرض نت 4-5
 الطائرة من الجموس وتحميمها ومناقشتها :

عرض نتائج االختبارات القبمية والبعدية الختبار دقة األرسال المواجهة من األعمى  4-5-1
 بالكرة الطائرة من الجموس وتحميمها :

ختبارات القبمية والبعدية الختبار دقة األرساؿ المواجية مف يعرض الباحث نتائج اال
( وموضح في الجدوؿ 8األعمى بالكرة الطائرة مف الجموس لعينة البحث، وكما مبيف في الشكؿ )

(::) 

 
 (3شكل )

يبين األوساط الحسابية فيما بين االختبارات القبمية والبعدية لعينة البحث في اختبار دقة 
 هة من األعمى بالكرة الطائرة من الجموساألرسال المواج

 

 

 (4جدول )



يوضح نتائج االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وفروق االوساط وانحرافات الفروق 
وقيمتي )ت( المحسوبة والجدولية والداللة المعنوية فيما بين االختبار القبمي والبعدي لعينة 

 األعمى بالكرة الطائرة من الجموس في اختبار دقة األرسال المواجهة منالبحث 

وحدة  اإلختبار
 القياس

قيمة)ت(  ف هـ ف   االختبار البعدي االختبار القبمي ن
 المحسوبة
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 (34558(     قيمة )ت( الجدولية = )1416ومستوى الداللة ) 7( = 2-ية )فدرجة الحر 

اختبار دقة األرسال الوسط الحسابي لعينة البحث في ( أف 5يتضح مف الجدوؿ )
( واالنحراؼ 32482باالختبار القبمي كاف ) المواجهة من األعمى بالكرة الطائرة من الجموس

( واالنحراؼ 42425لبعدي أصبح الوسط الحسابي )(، وفي االختبار ا441:5المعياري كاف )
( وانحراؼ الفروؽ :453:(، وبمغ متوسط فرؽ االوساط فيما بيف األختباريف )44643المعياري )

( وىي اكبر مف 214961( وبمغت القيمة المحسوبة الختبار )ت( لمعينات المترابطة )::343)
(، مما يعني داللة 7( ودرجة حرية )1416)( عند مستوى داللة 34558القيمة الجدولية البالغة )

 والبعدي ولصالح االختبار البعدي.الفروؽ فيما بيف االختباريف القبمي 

 

مناقشة نتائج االختبارات القبمية والبعدية الختبار دقة األرسال المواجهة من األعمى  4-5-2
 بالكرة الطائرة من الجموس :

ث قد حققت تطورًا في اختبار دقة األرساؿ ( يتضح أف عينة البح5مف مراجعة الجدوؿ )
المواجية مف األعمى بالكرة الطائرة مف الجموس، الى ضبط تكنيؾ االداء المياري لميارة االرساؿ 
المواجو مف االعمى لدى الالعبيف  مف خالؿ التماريف الخاصة واداء التكرارات واستخداـ 

وحدات التدريبية ويشير صالح شافي الى اف المناطؽ المحدده لالعب عند أدائو االرساؿ خالؿ ال
دقة االدء  في ميارة معينة تنمى مف خالؿ التدريب المستمر عمى اداء نفس الميارة وبالشكؿ 
الصحيح والسرعة التي تؤدى بيا في المباريات والمنافسات المختمفة، اما التدريب عمى اداء 

داء الالعب بالبطء الذي يصعب عميو ميارات الدقة ببطء مع التركيز عمى الدقة فقط يطبع ا
 .(2ة )لى اداء تمؾ الميارات بدقة وسرعالتخمص منو عند االشتراؾ الجدي في مسابقات تحتاج ا



 االستنتاجات والتوصيات -5
 االستنتاجات 5-1

نتائج وما توصؿ إليو الباحث مف تحميؿ ومناقشة لتمؾ  مف خالؿ ما تقدـ عرضو مف          
 إلى االستنتاجات اآلتية:النتائج انتيى 

 فروؽ معنوية في نتائج المتغيرات لموضع التحضيري لميارة  وجود أظيرت نتائج البحث
 اإلرساؿ المواجو مف األعمى.

 فروؽ معنوية في نتائج المتغيرات لموضع ما قبؿ ضرب الكرة  وجود أظيرت نتائج البحث
 ولحظة الضرب لمكرة لميارة اإلرساؿ المواجو مف األعمى.

  حققت التماريف الخاصة أثرا معنويا ايجابيا في المتغيرات البيوكينماتيكية الخاصة بتحقيؽ
 أعمى ارتفاع وسرعة انطالؽ الكرة إضافة لممتغيرات األخرى.

 .حققت التماريف الخاصة أثرا معنويا ايجابيا في الدقة لميارة اإلرساؿ المواجو مف األعمى 
 ي األداء الفني الكمي لميارة اإلرساؿ المواجو مف كاف لتكرار لمتماريف أثرا معنويا ف

 األعمى.
 التوصيات: 5-2

  وقتيا المحدد في وحدات التدريب، وذلؾ لما تتطمبو ىذه  الخاصةإعطاء التماريف
 التماريف استعداد جيد.

  عمى المدربيف أجراء اختبارات دورية والعمؿ عمى تحميؿ ىذه االختبارات لمتعرؼ
 تماريف الخاصة ليا.نقاط الضعؼ، ووضع ال

  االىتماـ  بالميارات االساسية  الخاصة بمعبة الكرة الطائرة جموس، ويكوف ذلؾ
 مصاحبا لعممية تطوير األداء الفني.

  ضرورة إلماـ القائميف عمى عممية التدريب بقواعد التحميؿ الحركي التي تعتمد عمى
 المبادى األساسية لمعمـو المختمفة.

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

 والنشر لمطباعة ونور العراب دار ، دمشؽ ،2ط ، وأفكاره أصولو الرياضي التدريب:  ساجت شافي صالح( 2)
 .:46ص، 3123 الترجمة،

  ضرورة استخداـ التحميؿ الحركي في مجاؿ التربية الرياضية كونو يمد العامميف في
ابتة التي تدعـ قراراتيـ بخصوص التكنيؾ الصحيح المجاؿ الرياضي بالحقائؽ الث

 أي ترجمة الحقائؽ المرتبطة واقتراح الحموؿ المناسبة.



    ضرورة توفير األجيزة واألدوات وخاصة آالت التصوير ذات السرع العالية
 وبرامج التحميؿ البيوميكانيكية.

 

 
 


