
 جامعة البصرة 
   كلية التربية الرياضية

 

 

 

استخدام وسيلة تعليمية مبتكرة لتعليم مرحلة االقتراب 
على وفق متغير اإلدراك الحس حركي والزمن لمهارة الضرب 

   الساحق بالكرة الطائرة

 

 

 بحث تجريبي
 2013-2012ناشئي أندية الدرجة األولى على 

 
  

 
 من قبل

 قسور عبد الحميدد. أ.م.                أ.م.د منتظر مجيد علي
 
 
 

 
 م 2013                                                                           هـ1434

 



2 

 
 التعريف بالبحث -1

 : البحث المقدمة وأهمية  1-1
بالتقنيات الحديثة وأصبح القطاع الرياضي منكبا في  االهتمام    االخيرة  اآلونة في    لقد ظهر واضحاً   

االهتمام بالبحث   وذلك من خالل  اكتشاف وسائل تعليمية وتدريبية حديثة دعما للجانب الرياضي

الرياضية وذلك من خالل االهتمام ببرامج التحليل الحركي والتي أخذت   األلعاب العلمي التحليلي في  

األفضل منها، وهذا ما نراه واضحا في البطوالت العالمية من  بالتزايد في الظهور والتنافس بين  

خالل استخدام احدث التقنيات والتكنولوجيا العلمية من اجل الوصول الى دقائق الحركة في األداء 

 الرياضي وقوفا على السلبيات ومحاولة تصحيحها والتعرف على االيجابيات ومحاولة تطويرها.

ت الحركية مكونة من أجزاء حركية وان مجموع تلك األجزاء  ومن المعروف إن كل المهارا   

يعطينا األداء الحركي، ومن هذا يمكن القول إن التعرف على أجزاء الحركة سيشكل أهمية بالغة  

الصحيح   األداء  كيفية  على  للتعرف  تعلمللوصول  إلى    وكذلك  الرجوع  خالل  من  األداء  طريقة 

 المكونات الرئيسية لكل مهارة.

حركية وتع    مهارات  عدة  من  تتكون  التي  الجماعية  األلعاب  من  واحدة  الطائرة  الكرة  لعبة  د 

وان جميع هذه المهارات تحتاج إلى دقة عالية في األداء نظرا    لألخرى،مترابطة ومكملة الواحدة  

سير   أثناء  الكرة  تداول  نتيجة سرعة  مميز  فعل حركي  ورد  من سرعة  اللعبة  هذه  به  تتميز  لما 

 المباراة.

وللوقوف على تفاصيل تلك المهارات تم اللجوء إلى استخدام تقنيات حديثة بغية الحصول على      

ثم  الدقة والسرعة ومن  بالغة في  بيانات كل حركة وذلك عن طريق استخدام كاميرات متطورة 

السلبي األداء  وتميز  األمثل  األداء  متطلبات  على  الوقوف  اجل  من  البيانات  تلك  إلى   الرجوع 

 وتشخيصه ومن ثم محاولة إصالح وتصحيح تلك األخطاء في األداء. 

وتكمن أهمية البحث في محاولة اللحاق بالركب العالمي من استخدام تقنيات حديثة للتعامل مع    

تصحيح األداء الرياضي ومحاولة الرجوع إلى أجزاء ومكونات الحركة المثالية ومن ثم محاولة  

 المهاري على ضوء النتائج الظاهرة من خالل التحليل الحركي اعتمادا على بعض األجهزة األداء

والوسائل المساعدة في عملية بعض أجزاء المهارة أساهما من الباحث في تطوير وتعميم طرق  

 جديدة للتعلم.
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 مشكلة البحث: 1-2

الحديثة     التقنيات  استخدام  لهذه    أصبحان  لما  وذلك  االفضل  االنجاز  الى  للوصول  علينا  لزاما 

دافعية في االنجاز واثارة وتشويق وتوفير  التقنيات من اهمية بالغة على الرياضيين لما تثيره من  

 للجهد والوقت المبذول للوصول الى االنجاز

ومن خالل ما تقدم تكمن مشكلة البحث من خالل عدم استخدام تقنيات حديثة ومبتكرة للمساعدة   

  وسائل تعليمية تعمل على حل تلك المشكلة وللتغلب على   إيجاد على تعلم االداء الصحيح ومحاولة  

  مراحل التعلم األولى لتلك المهارات إثناء    مهارات  الكرة الطائرة    بة تعلم أداء  أجزاء ومراحل  صعو

أو التعلم بصورة غير صحيحة في المراحل األولى للتعلم مما يجعل عملية تصحيح األداء صعبة 

أثناء بعد اكتساب التعلم وبالتالي فشل في الحصول أداء مهاري صحيح مبني على أسس ميكانيكية  

تنفيذ األداء مما دفع الباحث إلى محاولة إيجاد بعض الحلول من خالل تمارين تصحيحية اعتمادا 

 على وسائل مساعدة لتعلم الخطوات التقربية لمهارة الضرب الساحق.

 أهداف البحث: 1-3

تصمممميم وسممميلة تعليمية مبتكرة تبسممماط تعليمير لتعلم مرحلة االقتراب لمهارة الضمممرب   -1

 الساحق

ألداء بسماط تعليمي مصمنع لضمبر مرحلة االقتراب اعتمادا على   تمرينات تصمحيحيةوضمع    -2

 مهارة الضرب الساحق

  والبعديةر تالقبليةالتعرف على الفروق بين نتائج اختبارات األداء الفني  -3

التقربيمة  الخطوات  التعرف على الفروق بين نتمائج بعض المتغيرات الكينمماتيكيمة أثنماء أداء    -4

 والبعديةر لمهارة الضرب الساحق لعينة البحث. القبليةت

 

 البحث:فروض  1-4

مرحلة   وضبر متغيرات في تعلم    أثرمصنع    تعليميباستخدام بساط    ةالتصحيحيللتمرينات   -1

 لمهارة الضرب الساحق. االقتراب 

ولصمممممالح  توجمد فروق دالمة إحصمممممائيما بين االختبمارين القبلي والبعمدي لألداء الفني   -2

 االختبارات البعدية لعينة البحث.

الكينمماتيكيمة  توجمد فروق دالمة إحصمممممائيما بين االختبمارين القبلي والبعمدي للمتغيرات   -3

 البعدية.التقربية لمهارة الضرب الساحق ولصالح االختبارات  للخطوات 
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 البحث:الت مجا 1-5

الطائرة العبي نادي ابي الخصممميب الرياضمممي لفاة النااممماين بالكرة    :البشرررر المجال   1-5-1

2012-2013 

قاعة كلية التربية الرياضمممية   جامعة   ابي الخصممميب الرياضمممي    : ناديالمكانيالمجال   1-5-2

 البصرة 

 2013   2   1ولغاية 2012 10 1للفترة من  :الزمانيالمجال  1-5-3

 النظرية:الدراسات   -

  Motor Learningالتعلم الحركي:  2-1

تعمددت تعماريا التعلم الحركي من قبمل المفكرين والخبراء في همذا المجمال اال ان غمالبيمة        

فهو يساعده على اكتساب بعض  السلوك،التعاريا تحمل صفات مشتركة كون التعلم هو تغير في  

يسممماعده في تعديل    مختلفة كماهر البدنية والفكرية بطرائق واسممماليب المظاهر السممملوكية كالمظا

التعلم الحركي أحد أوجه التعلم    الحياة ويعد أسمماليبه السمملوكية بما يحقق البقاء له واالسممتمرار في 

 ر1تعملية تنظيم االستجابات الحركية بالنسبة للبياة. رئيسا وهوالذي تلعب الحركة فيه جزءاً 

  الحركية:التحليل البيوميكانيكي للمهارات  2-1-1

نستطيع    أحد هو    البيوميكانيكيالتحليل      من خالله  والذي  البيوميكانيك  مجال  في  البحث  طرق 

يب وبالتالي فهو  الدراسة  الحركي وأهداف  للواجب  الحركة وأجزائها طبقا  حث في دراسة دراسة 

أو وسيلة  مفتاح  أال  ما هو  والتحليل  متكاملة  واحدة  وكأنها وحدة  نهايتها  إلى  بدايتها  الحركة من 

توصلنا الى معرفة األداء الرياضي وتساعد على اكتشاف دقائق األخطاء والعمل بعد قياسها على 

   ر2تتقويمها ضمن موصفات األداء الجيد.

 كي: أقسام التحليل البيوميكاني2- 2-1

 )الظاهر (:  التحليل البيوكينماتيكي -أوال: 

 (: )ألسببي البيوكنيتيكي التحليل  -ثانياً: 

 Attack الساحق.مهارة الضرب  2-1-3

تعد مهارة الضممرب السمماحق إحدى المهارات الفنية األسمماسممية في لعبة الكرة الطائرة والتي        

تحتمل أعلى درجمة من األهميمة بمالنسممممبمة لبقيمة المهمارات وذلمك لمما تمتلكمه تلمك المهمارة من إمكمانيمة  

 
 30ص2008بابل،  العلمي جامعة, وزارة التعليم العالي والبحث 1ط، الحركيفي التعلم  أساسيات :الدليميناهدة عبد زيد  ر1ت
 41ص،  1998الفكر للطباعة والنشر،  عمان، دار، 1، طالحركيالبحث في التحليل  قطر  ااكر:قاسم حسن حسين وإيمان  ر2ت
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بكة فوق الشم نمختلفة، متلك المهارة على أنها " ضمرب الكرة بطرق    فللفريق، وتعرحسمم النقاط 

 ر1ت".الذراعينوبإحدى 

التي يسممتعملها الفريق خالل   اوأقواهمهارة الضممرب السمماحق من أهم طرق الهجوم    د وتع           

وهي من حيمث الفماعليمة تعمد األولى في ترتيمب المهمارات من حيمث تمأثيرهما على سممممير    اللعمب،

وتعد مهارة الضمرب السماحق ذات أهمية كبرى في نجاح الفريق واسمتمتاع الجمهور   ر2ت المباراة.

إذ إن الضمممربة السممماحقة لها األثر في إثارة حماا المشممماهدين ألنها ملياة باسثارة وحاسممممة في 

اكتسماب نقاط مضممونة إذا كان أدائها صمحيحاً ولكن في الوقت نفسمه لها خطورتها إذا لم يسمتطع  

وبمالتمالي فمأن همذه المهمارة تتطلمب   ر3ت.ا إذ تكون نتمائجهما عكسمممميمة في مثمل همذه الحمالمةالالعمب إتقمانهم

مثل حسمن التصمرف وسمرعة البديهية والثقة بالنفس    وبمواصمفات خاصمةنوعية معينة من الالعبين  

 ر4تاألداء.وطول القامة والقوة االنفجارية في الوثب والقفز والضرب والدقة في 

 

 .ء الفني لمهارة الضرب الساحقمراحل األدا 6- 2-1

 ر1تبالشكل وتقسم مهارة الضرب الساحق إلى خمس مراحل فنية لألداء وكما موضحه 

 مرحلة االستعداد تالتهيؤر. -1

 مرحلة االقتراب تالخطوات التقريبيةر. -2

 النهوضر.االرتقاء تمرحلة  -3

 ر.تالضرب مرحلة التنفيذ  -4

 مرحلة الهبوط. -5

 الميدانية:وإجراءاته البحث  منهجية - 3

 البحث: منهج 1- 3

 البحث.التجمريبي لالئمته طبيعة مشكلة  الباحثة المنهممجاستخدمت 

 البحث:عينة  3-2

العبي  ر العمب من 12والمتمثلمة ب تالعممديمة   الرئيسمممميمة بمالطريقمةعينمة البحمث   وقمد أختمار البماحمث  

حيث تم إجراء التجانس  .  2013-2012  للناامماين  األولىنادي ابي الخصمميب الرياضممي للدرجة 

 .عليهم للتأكد من صالحية العينة وعدم وجود فروق فردية بين الالعبين من الناحية البدينة

 

 
 203,ص2007مصدر سبق ذكره,: لجميلي سعد حماد  ر1ت
   .80ص ،2001 ،ذكرهمصدر سبق  المجيد:مروان عبد   ر2ت
 . 135ص ،9819 المعارف،مدرسة دار  بيروت، ،الطائرةالكرة  أصول سالم:مختار  ر3ت
   112,ص1999الفكر العربي, رالقاهرة: دا. نقانو  ، تحليل ، تدريب  ، تعليم خالطائرة، تاري طه: الكرةعلي مصطفى  ر4ت
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 الوسائل واألدوات المساعدة المستخدمة في البحث  3 – 3

 األدوات المساعدة المستخدمة في البحث  1 – 3 – 3

 الثانية.صوره في 1000يابانية الصنع ذات سرعة تردد  رCasioت* آلة تصوير فديو نوع 

 الصنع.كورية  SKCنوع  CD* أقراص 

 الوزن.* جهاز لقياا 

  معدني.* ارير قياا 

  مكتبية.سم وأدوات  ر5ت* ارير الصق بعرض 

 الطائرة.* ملعب الكرة 

 الكترونية.* ساعة توقيت 

 .Laptop* جهاز حاسوب 

  ر.12ت* كرات الطائرة عدد 

 ر.1* بساط تعليمي عدد ت

 البساط التعليمي المبتكر: 3-4

 تصميم البساط:1- 3-4

لضرب ر لمهارة ا  Approachتم تصميم البساط لغرض تعلم الركضة التقربية لمرحلة االقترابت   

تصميم الدائرة االلكترونية  الداخلة ضمن تصميم البساط والتي  الساحق بالكرة وذلك ابتداءاً من  

ت باتجاهين  متحركة  عتلة  على  يحتوي  أربعة  عدد  كهربائي خاص  مفتاح  من   LIMITتكونت 

SWITCH  -ME_8104  ر وذلك على عدد الخطوات التقربية حيث يتم ربطها بطريقة التوازي

ر مع تلك المفاتيح وذلك سصدار تنبيه في حاله فتح الدائرة الكهربائية من    Alarmنبه ت,ويتم ربر م

ر وذلك لسهوله Wirelessخالل عدم الضغر على احد المفاتيح, وتم استخدام منبه نوع ال سلكي ت  

ومن ثم تم ربر فأرة كومبيوتر  حمله بعيد عن البساط وكذلك الستخدام تقنيات حديثه في الصنع.  

إلى كومبيوتر   إاارةبعد أجراء بعض التعديالت عليها من اجل إرسال    رWirelessتالسلكي    نوع

التقربية تبدأ بالعمل   الركضةر لحساب زمن  Stop Watchتخاص  محمول يحتوي على برنامج  

مع بدء عمل المفتاح األول وتنتهي بغلق المفتاح األخير حيث تصدر اااره لساعة التوقا بالبدء 

 .رBluetoothسلكياً عبر خاصية الم توالتوقا ال

من خالل مراعاة المتغيرات م ربر تلك الدائرة االلكترونية وإدخالها خالل بساط  وذلك  ث ومن     

وذلك من اجل  تصميم البساط وتحديد الخطوات التقربية من حيث    البيوميكانيكية لتلك المرحلة  

مر حيث تم إدخال المفاتيح  1م ر وعرض ت2اط تالمتغيرات البيوميكانيكية .صمم البساط بطول البس

اليسارر  من تالقدم اليمين ومن ثم اليسار ومن ثم اليمين ومن ثم    ابتداءتحت كل قدم والتي تسلسلت 
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بين الخطوة االولى ت  الثانية بطول ت  25وتبعد المسافة  سمر .وقد 65سمر في حين كانت الخطوة 

ر.وتم معايرة البساط التعليمي في  4كافه الجوانب التقنية والرياضية في صنع البساط اكل ت  روعي

 كلية الهندسة  جامعة البصرة  قسم الميكانيك  

 

 

      

 

 ر 4اكل ت

 .وبعض أجزائه التعليمي المبتكرالبساط 

 

 

 

 

 

 البساط: على  طريقة األداء 2- 3-4 

يبدأ المختبر بالوقوف على البساط بقدمه اليمين وتكون مطابقة لطبعة القدم الموجود على البساط      

في وقفه االستعداد , بعدها يفتح الباحث الضوء األخضر الموجود في المنبه المعلق على عمود  

إيذانا منه   يسار  ل   لالعب الشبكة  التقربية ت  الركضة  يؤديها  يسارر والتي يجب    –يمين    –يبدأ  إن 

بحركة قدمين متطابقة مع طبعات اسقدام الموجودة على البساط ,وعند وجود أي خطأ في    عب اال

تطابق األقدام مع الطبعات سيبدأ المنبه بإصدار صوت تنبه عن الخطأ الحاصل, وعند بدأ الطالب 
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التق الخطوات  الحاسوب بحساب زمن  المحمل على  البرنامج  يبدأ  االقتراب سوف  ربية  بخطوات 

للتأخير الذي قد يحصل من قبل المختبر لمحاولته التركيز  وذلك لمعرفة زمن كل مختبر وتفادياً 

على مكان الطبعات على حساب زمن الخطوات , وتتوقا ساعة التوقا بعد أول لحضه ترك ت  

 النهوضر للبساط. 

 البحث:االختبارات المستخدمة في  5 – 3

 ر1تاختبار تقويم األداء الفني لمهارة الضرب الساحق  1 – 5 – 3

 

 إجراءات البحث الرئيسية   7  – 3

البماحمث  ان إجراءات البحمث تمثلمت التصمممموير الفيمديوي لعينمة البحمث لالختبمارات القبليمة,  إذ قمام  

وذلك على القاعة الرياضية    العبار اثنا عشر  12بإجراء التصوير القبلي لعينة البحث والمتمثلة بم ت

السمماعة العااممرة   2013 2 11الموافق   االثنينلكلية التربية الرياضممية في جامعة البصممرة يوم  

ممدأ العمل بالمنهممج ، صباحاً .ومن ثم تطبيق التمرينات التعليمية  على المجموعة التجريبية ، وقد بمم

ر وحدات تعليمية    2ر أسابيع بواقع ت   8إذ ُطبق المنهج التعليمي على المجممموعة التجريبية لمدة ت 

ر  60تعليمية ، وكان زمن القسمم الرئيسمي في كل وحدة تعليمية تة ر  وحد   16أسمبوعياً بمجموع ت 

ثم إجراء  التصممموير الفيديوي    دقيقة باعتباره القسمممم الخاص لتعلم المهارات األسممماسمممية ،  ومن

 لالختبار البعدي لمهارة الضرب الساحق على المجموعتين التجريبية وعلى نفس القاعة .

 اسحصائية:الوسائل  8 -3

من    رSPSS ver.12تعولجت البيانات إحصمائياً من خالل اسمتخدام برنامج الحقيبة اسحصمائية    

 التالية:خالل استخدام التطبيقات 

 الحسابي. الوسر .1

 االنحراف المعياري. .2

 ر للعينة المترابطة Tاختبار ت .3

 ر T. testاختبار ت .4

 التالية:المعالجات  ثينكما أستخدم الباح

 ر1تالنسبة الماوية. .1

 ر2تمعامل االختالف. .2

 

 

 

 عرض وتحليل ومناقشة النتائج  – 4

 
التعلم واالحتفاظ بالمهارات  أثرانتقال  الخاصة فيبعض التمرينات    باستخدامتأثير منهاج تعليمي مقترح  راضي:محمد عوفي  ر1ت

 97ص.2009التربية الرياضية  البصرة كلية دكتوراه. جامعة أطروحةالطائرة بالكرة   األساسية
 303,ص2002,ذكره: مصدر سبق حسين باهي ى مصطف الحفيظ، اخالص محمد عبد  ر1ت
 280,ص2004القادسية , ةجامع الرياضي، القياسات واالحصاء في المجال االختبارات وعلي سلوم جواد الحكيم:  ر2ت
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عرررررررض وتحليل ومناقشة نتررررائج االبترررررربارات القبلية والبعرررررردية لرررر داء  1  – 4

 لعينة البحث الساحق( الضرب)لمهارة الفنررري 

 ر 1تجدول 

الفني   ءلألداالمحتسبة ل    Tيبين نتائج الوسر الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة  

 عينة البحث القبلية والبعدية لل لالختبارات 

َا  المهارة

 قبلي

َا  ع 

 بعدي 

  T ع 

 المحسوبة 

T  

 الجدولية 

الداللة 

 اسحصائية 

الضمممممممممرب 

 درجة /الساحق

 معنو   2.718 9.40 0.97 5.90 0.88 2.70

   2.718=  ر11تودرجة حرية  ر0.05تالجدولية تحت مستوى داللة  رTت* قيمة 

ر الجمدوليمة Tتمن قيممة    أكبرر  9.40ر المحتسممممبمة تTر ان قيممة ت1يبين الجمدول ت    

ظهور تطور    يبالتال البعدي،يشممير على وجود فروق معنوية ولصممالح االختبار   اوهذ   ر2.718ت

الباحثة سمبب هذا التطور إلى   يعزوو  للعينةفي قيم مسمتوى األداء الفني لمهارة الضمرب السماحق  

فعالية المنهج التعليمي والمتضمممن تمارين خاصممة باسممتعمال البسمماط التعليمي مما أعطى دافعيه 

للتعلم لدى الطالب عينة البحث نتيجة الضمبر للخطوات التقربية وتعلمها ضممن إيقاع ثابت والتي  

ه الوسميلة التعليمية الحديثة حيث الى ما توفر  ةالسماحق. باسضمافتعتبر اسماا تعلم مهارة الضمرب  

تعمل على إثارة التشمويق والدافعية لدى المتعلمين من خالل توضميح األسمس الميكانيكية ألجزاء 

المهمارة وكمذلمك العرض التفصمممميلي ألجزاء المهمارة من خالل اجهزة الكومبيوتر والتي تعطي  

فق التصممممور األولي  تصممممور واضممممح للحركة لدى المتعلمين وبالتالي تصممممحيح أدائهم على و

المخزون في الذاكرة الحركية ,حيث ان المتعلم الذي يمتلك فكرة واضمحة عن الجوانب الرئيسمية  

األمثل ,ومن ثم محاولة   باألداءلتنفيذ المهارة يسممتطيع بواسممطة التصممور العقلي مقارنة اسممتجابته  

 ر3ت.تصحيح االستجابة الغير صحيحة 

 

 

 

 

ومناقشة نتررررائج االبترررررربارات القبلية والبعرررررردية لقيم بعر المت يرات  عرررررررض وتحليل   2  – 4

 الكينماتيكية للخطوات التقربية للعينة البحث

 
 130ص ، 2002الصخرة للطباعة  ة، مكتب والتطبيقالتعلم الحركي بين المبدأ  خيون.يعرب  ر3ت



10 

 
 ر 2جدول ت

المحتسبة لقيم بعض المتغيرات  ر (Tيبين نتائج الوسر الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة  

 ية والبعدية للعينة البحث القبل الكينماتيكية مرحلة االقتراب لالختبارات 

َا  ع  َا قبلي المت يرات 

 بعدي 

  T ع 

 المحسوبة 

T  

 الجدولية 

الداللة 

 اسحصائية 

مسافة الخطوة  

 االولى/سم 

 معنو  2.71 4.55 0.05 0.87 0.27 0.59

مسافة الخطوة  

 االبيرة/سم 

 معنو  2.71 6.37 0.04 1.10 0.14 0.85

زمن الخطوات 

 التقربية/ثا

 معنو  2.71 7.81 0.05 0.54 0.10 0.80

االدراك الحس  

حركي بمسافة  

 الخطوة

 معنو  2.71 5.50 0.33 3.50 0.40 2.10

   2.718=  ر11تودرجة حرية  ر0.05تالجدولية تحت مستوى داللة  رtت* قيمة 

 

الخطوة  ومسممافة   االولى،ر المحتسممبة لمتغيرات تمسممافة الخطوة  Tر ان قيمة ت2يبين الجدول ت    

  أعلى منبقيم   ت الخطوةر كانالحس حركي بمسممافة    كالتقربية، واالدراوزمن الخطوات   االخيرة،

يشممممير على وجود فروق معنوية ولصممممالح االختبار    اوهذ   ر2.718ر الجدولية والبالغة تTتقيمة 

يرات البعمدي لعينمة البحمث بتلمك المتغيرات ممما يؤكمد فماعليمة المنهج التعليمي في تطوير تلمك المتغ

من خالل ضمبر حركة الالعبين معتمدين على البسماط التعليمي والذي لعب دور أسماا في تطوير  

والتي يعتقمد البماحمث ان لهمذه المتغيرات دور   تلمك المتغيرات وفقمأ للواجمب الحركي المطلوب.

اسممماسمممي في ضمممبر مرحلة االقتراب للعينة مما يؤدي الى الدخول في بقية المراحل الفنية لألداء 

صورة صحيحة وبالتالي األداء األمثل للحركة النهائية وان اي خلل او ضعا في احد المتغيرات ب

يؤدي الى ارباك في خطوات االقتراب وبالتالي فقدان االنسمميابية في الحركة والتي هي سممبب في 

سمموء التوقيت مع االلتقاء مع الكرة اثناء مرحلة الضممرب والتي هي الهدف الرئيسممي من المهارة 

ان عمليمة االنسمممميمابيمة يجمب ان تتكماممل من حيمث حركمة الرجلين اثنماء الخطوات والزمن لتلمك و

الخطوات واالدراك الحس حركي بين الزمن والخطوات ممما يعطي ثبمات حركي موزون اثنماء  

 االداء.
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 االستنتاجات: -1 -5

مرحلة االقتراب لمهارة إن الستخدام التمارين ضمن المنهج التعليمي تأثيرا كبيرا على تعلم   -1

البحث من خالل ما أظهرته النتائج المبينة   البعدية لعينةالضرب الساحق في االختبارات  

 في الجداول.

إن الستخدام البساط التعليمي المبتكر تأثير واضح على تعلم مهارة الضرب الساحق من  -2

ير االدراك الحس خالل إتقان الخطوات التقربية وفق إيقاع حركي ثابت معتمدا على تطو

 حركي بمسافة الوثب والزمن وبالتالي االنتقال الى االليه في االداء. 

المتعلمين والتشويق من خالل استخدام التكنولوجيا الحديثة الوسائل   لالعبينإثارة الدافعية  -3

 الساحق.في تعلم األداء المهاري للضرب  أثروالتقنيات التعليمية لما له من 

ي االختبارات البعدية لألداء الفني من حيث الشكل الظاهري لمهارة ظهور تطور واضح ف -4

 الساحق.الضرب 

 تالمسافة تبين وجود تغير ايجابي على متغيرات الخطوات التقربية في االختبارات البعدية  -5

األفقية للخطوة األولى والخطوة األخيرة وزمن الخطوات واالدراك الحس حركي بمسافة 

 البحث.عينة لدى أفراد  الخطوةر

 

 التوصيات: -2 -5

المقترح والدخول في اجزاء الحركة  -1 ضرورة استخدام تمارين تخصصية ضمن المنهج 

 سليمة. للوصول االمثل لعملية تعلم  

من خالل استخدام وسائل تعليمية حديثة وبتقنيات   تكنلوجيا التعلمعلى    ضرورة االعتماد  -2

 لمتعلمين إثناء العملية التعليمية والتدريبية. من اجل سرعة إيصال التعلم لدى ا عالية

فكرة  -3 من  منطلقين  المشابهة  المهارات  على  المبتكر  التعليمي  البساط  استخدام  ضرورة 

 الوسيلة التعليمية المستخدمة. 
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بغية   -4 الرياضية  واالتحادات  الشباب  مراكز  على  المبتكر  التعليمي  البساط  فكرة  تعميم 

الضرب الساحق   الصحيح لمهارةتعليمية تسهم في تطور األداء الحركي  استخدامه كوسيلة  

 الكرة الطائرة. ت كونها أهم مهارة من مهارا 
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  الكريم.القران 

   طرق البحث العلمي والتحليل االحصمممائي في   باهي:حسمممين    ومصمممطفىإخالص محمد عبد الحفيظ

 .2002دار الكتاب للنشر, القاهرة،, 2ط ،والرياضيةوالنفسية المجاالت التربوية 

  تمرينات خاصممممة وفق بعض المتغيرات البيوميكانيكية في تطوير أداء مهارة   االمير: تأثيراحمد عبد

 ة بابل، كلي ةجامع  دكتوراه، للشمممباب. اطروحةالضمممرب السممماحق المواجه تاالمامي والخلفير بالكرة الطائرة 

 2008لرياضية التربية ا

   الفكر للطبماعمة والنشممممر    رعممان، دا,  1ط،  الحمديثمةالكرة الطمائرة    موسمممموعمة  خطمايبمة.أكرم زكي

 .1996والتوزيع, 

  :1990المعارف باالسكندرية, همنشأ ،والالعب المعلم والمدرب  لالطائرة، دليالكرة ألين وديع فرج. 

  1988 الموصل،مطابع جامعة  الموصل: الرياضية،مناهج البحث في التربية    خريبر.ريسان مجيد. 

  1992البصرة: دار الحكمة، الحركي.  الش. التحليلريسان خربير ونجاح مهدي. 

  منشممورات جامعة السممابع من أبريل, 1ط،  وتحكيمالطائرة تعليم وتدريب    الكرة  .لجميليسممعد حماد ,

2004 

  :2007,دار دجلة,1. طوتطبيقاتها الميدانية مبادئها الطائرة، الكرةسعد حماد الجميلي. 

  1991الحكمة للطباعة والنشر , ربغداد، دا ،الحيوية الهاامي: الميكانيكاسمير مسلر. 

  1999جامعة الموصل, والنشر،الكتب للطباعة  ر، داالرياضي الهاامي: البايوميكانيكسمير مسلر. 

  كوليان: تأثير استخدام تمرينات الباليومتركس في تطوير مهارة الضرب  كإركينسيلفا سهاك

 .2000بغداد د ,   ةمنشورة، جامع رماجستير، غي  ةالطائرة، رسالالساحق عند العبي الكرة 

   .التعليم العمالي  مطبعمة :الطمائرة، بغمداد التكنيمك والتكتيمك الفردي بمالكرة عقيمل عبمد ا الكماتمب وآخرون

،1987. 

 الحديث الفردي  والتكتيكالكرة الطائرة التكنيك د ا الكاتب وعامر جبار السعدي: عقيل عب، 

 . 2002التعليم العالي والبحث العلمي, ةوزار

  1991الفكر العربي, رالقاهرة: دا .الطائرةالمبادئ التعليمية في الكرة  الوااحي:عصام. 

  :القادسية   جامعة الرياضي،االختبارات والقياسات واسحصاء في المجال علي سلوم جواد الحكيم

,2004 

   الفكر   دار  القمماهرة:.  قممانون  تحليممل،  تممدريممب،  تعليم،  خالطممائرة، تمماري  طممه: الكرةعلي مصممممطفى

 .1999العربي,

  1982 والنشر،دار الكتب للطباعة  الموصل، البايوميكانيك،السامرائي: فؤاد توفيق   

   الفكر للطباعة   عمان، دار، 1، طالحركيالبحث في التحليل   طرق اماكر:قاسمم حسمن حسمين وإيمان

 .1998والنشر،



13 

 
  أثرانتقال  الخاصة فيتأثير منهاج تعليمي مقترح باستخدام بعض التمرينات  راضي:محمد عوفي  

التربية  ةالبصرة، كلي دكتوراه. جامعة ةالطائرة، أطروحبالكرة  األساسيةالتعلم واالحتفاظ بالمهارات 

 2009الرياضية  

  القاهرة، ت  ،النفسالبحث العلمي في التربية الرياضمية وعلم    راتب:محمد حسمن عالوي واسمامة كامل 

 .1999دار الفكر العربي ،

   2ط   ،القياااألسممممس العلمية للكرة الطائرة وطرق  المنعم.محمد صممممبحي حسممممانين وحمدي عبد ، 

 .1997 للنشر،مركز الكتاب  القاهرة:

  االممل للنشممممر   ردا  اربمد،  تمدريمب،  مهمارات،تماريخ،  في الكرة الطمائرة  الحمديمث   الحوراني:محمود خير

,1996 

  1989 المعارف،مدرسة دار  بيروت، ،الطائرةأصول الكرة  سالم:مختار. 

   مؤسمسمة الوراق للنشمر والتوزيع    عمان، الطائرة،الموسموعة العلمية لكرة   أبراهيم:مروان عبد المجيد

,2001. 

  العلمي جامعة عالي والبحث  , وزارة التعليم ال1ط، الحركيفي التعلم    أساسيات   :الدليميناهدة عبد زيد 

 .2008بابل،

 عبد زيد: تأثير التداخل في أسممماليب التمرين على تعلم مهارتي اسرسمممال السممماحق والضمممرب   ناهدة

 .2002بغداد, الرياضية جامعةالتربية  دكتوراه، كلية ةالطائرة، أطروحالساحق بالكرة 

  الموصمل مديرية    ة، جامعالرياضميةالميكانيك الحيوية في تحليل الحركات    املش: مبادئنجاح مهدي

 .1988كتب للطباعة والنشر ,دار ال

   الرياضمية،التطبيقات االحصمائية واسمتخدام الحاسموب في بحوث التربية   محمد.  وحسمينوديع ياسمين  

 .1999 والنشر،دار الكتب للطباعة  الموصل:

  2002الصخرة للطباعة  ة، مكتبوالتطبيقالتعلم الحركي بين المبدأ  خيون.يعرب. 

 األجنبية:المصادر 

 

 U.S.A, human research:computer in biomechanics  l; miller, d. - 

kinetics publisher ,1986. 

- The Official F.I.V.B. Magazine, Op. Cit. 

 .performanceMotor learning and  Wrisberg. A.Richard and craig  A. Schmidt, -

Human kentics, 2000. 

Illinois:  Champaign, PerformanceMotor Learning and , A. richardSchmidt,  -

Human Kinetics book, 1991. 

Co.3ed.Macmilan  Motor Learning and Human performing N. SigerRobert  -

Ribbi Shing Co.Inc.,1980 


