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 التعريف بالبحث -1
 البحث: وأهميةالمقدمة  1 -1
صحية او    وخاصة سواءلوصول الى اهداف عامة  غالبا ما يتجه الفرد الى الرياضة من اجل ا  

وتكاد تكون هذه االهداف مجتمعة ال توازي الفائدة التي تعود   الخ،.  ربحية ...نفسية او ترويحية او  
في نفوسهم من خالل اعادة االمل والقدرة على    إثرعلى العبي رياضة الخواص وما تتركه من  

 الرياضة. العيش بشكل طبيعي متماشين مع المجتمع السوي من خالل ممارستهم 
وقد سعت االتحادات المعنية برياضة الخواص الى ايجاد العاب مماثلة لأللعاب االولمبية وشرعت    

ضرورة اللعبة والمستجدات    تفتضيهلها القوانين الخاصة بها وعملت على تطويرها تباعا وفق ما  
 والتقنيات. والمالعب  واإلمكانيات راها من حيث تطور االدوات تالتي 

جلوس واحده من االلعاب الفرقية االكثر شعبية من خالل كثرة ممارسيها    -وتعد لعبة الكرة الطائرة   
ره التي يجب ان تتوفر اثناء ممارسة هذه يوذلك لسهوله ممارستها نظرا للتكاليف اليس   الفئةمن هذه  
ركيا في الجزء االدنى من الجسم ولكن ال  وتقتصر ممارسة هذه الرياضة على المعاقين ح  الفعالية.

يعني انهم ال يستطيعون الحركة داخل الملعب من الجلوس والتحرك خلف الكرة اثناء تداولها بين  
 المتنافسين. 

الشريحة واللعبة في نفس الوقت وجب    تلكوى االداء لهذه الرياضة خدمة لومن اجل تطوير مست 
االكاديم  من  والمهتمين  الباحثين  ومحاولة  على  اللعبة  غمار  في  الخوض  الخواص  برياضة  يين 

تطويرها من خالل ايجاد وسائل تعليمية لتسهيل مهمة التدريب لدى الالعبين وكذلك رفع المستوى  
بالكرة الطائرة   اثناء تنفيذ بعض المهارات االساسية  ى  جلوس وهذا ينعكس ايجابا عل  -المهاري 

الي تكمن اهمية البحث في وضع تمرينات تصحيحية تساعد مستوى الالعبين نفسيا ومهاريا , وبالت 
الالعب الى الوصول للمستوى الجيد في مهارة المناولة من االعلى والتي تعتبر من اهم المهارات 

البايوميكانيك الرياضي في تصويب   وباألخص في هذا اللعبة من خالل اعتمادنا على العلوم االخرى  
عتمدين على بعض الوسائل المساعدة والمصممة وفق ما يقتضيه  االداء الحركي لالعب والكرة , م

االداء  اثناء  الالعب  لحركة  كمحددات  تعمل  والتي  الالعب  لحركة  الصحيح  الكينماتيكي  االداء 



الصحيح, وبالتالي دقة اتجاه الكرة التي تعتبر هي ناتج الحركة والهدف المطلوب الوصول اليه 
 ة لألداء .وتصحيحه في حالة االخطاء المصاحب

 
 البحث: مشكلة  2- 1
جلوس من بعض الصعوبة في االداء الحركي للمهارات - غالبا ما يعاني العبي الكرة الطائرة    

مما يضعف   الجسم  من  العلوي  الجزء  تقتصر على  والتي  للجسم  الحركة  نتيجة محدودية  الفنية 
  وبالتحديد الجزء العلوي    الىالحركي من الجزء السفلي للجسم  الحركة نتيجة عدم االستفادة من النقل  

والتي تتطلبها مهارة المناولة    لألداءعدم االستفادة من قوة الرجلين في االداء وجمع القوة الالزمة  
من االعلى , وبالتالي يجب على القائمين على العملية التعليمية لهذه الفئه من الوصول الى بدائل 

ضي للوصول الى البيوميكانيك الريا   وباألخص تمكن الالعب من االستفادة من العلوم الرياضية  
االداء االمثل باقل قوة وجهد مبذول من قبل الالعب والتي باألساس يعاني ضعف منها نتيجة  
السبب المذكور اعاله , ومن هنا جاءت محاولة حل  مشكلة البحث من خالل مساعدة الالعب  

على   على تصحيح ادائه الميكانيكي باالعتماد على تصحيح كينماتيكية الحركة والتي سوف توفر
نتيجة محدودية حركة  االحيان  بعض  في  اليها  يفتقد  والتي  العالية  القوة  االستغناء عن  الالعب 

 الالعب.
 البحث: اهداف 3- 1
باالعتماد على االداء الكينماتيكي باستخدام محددات حركية اثناء اداء   ةتصحيحي اعداد تمارين    -1

 االعلى. المناولة من 
 جلوس.-اداء المناولة من االعلى لدى العبي الكرة الطائرة  التعرف على مستوى دقة  -2
 جلوس. -التعرف على مستوى بعض المتغيرات الكينماتيكية لد العبي الكرة الطائرة   -3
التعرف على تأثير تلك التمرينات على دقة االداء لمهارة المناولة من االعلى لدى العبي عينة    -4

 البحث.
 فروض البحث: 4- 1
 االعلى. وجود فروق معنوية في دقة اداء العبي عينة البحث في المناولة من  -1
الكينماتيكية لدى الوجود فروق معنوية في    -2 عبي عينة البحث في  مستوى بعض المتغيرات 

 االعلى. المناولة من 
في استخدام التمرينات التصحيحية لتطوير دقة اداء مهارة المناولة من  وجود فروق معنوية    -3

 االعلى لدى العبي عينة البحث.
 مجاالت البحث:  5- 1
 جلوس.  -الطائرة   للمعاقين للكرةالمجال البشري: العبي نادي البصرة  5-1- 1



 12/2018/ 10ولغاية  9/2017/ 10الفترة من   الزماني:المجال  5-2- 1
 .للمعاقينلقاعة الداخلية المغلقة لنادي البصرة ا ا المكاني:المجال  5-3- 1
 الدراسات النظرية: -2
 جلوس: -الكرة الطائرة   1- 2
تأهيل المعاق حركيا صحيا    -تعد لعبة الكرة طائرة    تنافسيا تهدف الى  جلوس نشاطا ترويحيا 

ويقبل على    والدولية،ونفسيا وشغل اوقات الفراغ وتحقيق االنجاز للحصول على البطوالت المحلية  
لكثير من المعاقين لما لها من خصائص ومميزات ايجابية في تطوير  ممارسة الكرة الطائرة جلوس ا

 (1)اصبحت تمارس كنشاط تنافسي على مستوى العالم. إذا قابليتهم وقدراتهم المختلفة 
( عنةةةدمةةةا نظمةةةت رومةةةا الةةةدورة 1960)العةةةام  "تعزز ظهور لعبةةةة الكرة الطةةةائرة للمعةةةاقين في   

(  1976)عةام    ي(. وف2")ة( دولة23معوق يمثلون )  ب ( العة400األولمبيةة والتي اشةةةةةةةةةةةةةةترك فيهةا )
( وافق االتحاد الدولي لرياضةةةة المعوقين أن يعتمد هذه 1978)العام بدأت البطوالت الدولية، وفي 

برنامج الرسةةةمي للبطولة الدولية والتي أمقيمت في مدينة )هارلم( بهولندا تحت مظلة اللعبة ضةةةمن ال
 (.3(، تم قبول هذه اللعبة في البرنامج األولمبي")1980)العام االتحاد الدولي، وفي 

لها من االصحاء   المماثلةغالبا ما تشتق قوانين اي لعبة خاصة برياضة الخواص من اللعبة  و   
جلوس والتي تشابه في اداءها ومهاراتها لعبة الكرة الطائرة    -لى لعبة الكرة الطائرة  وهذا ما ينطبق ع

ومن حيث قواعدها الرسمية ولكن تختلف عنها في بعض قياسات الملعب اذا يبلغ طول الملعب  
م( اما ارتفاع الشبكة    2)   فوخط الهجوم يبعد عن خط المنتصم(    6م( وعرض الملعب )  10)

  ( )  م(  1.15للرجال  فتبلغ  وللنساء  االرض  ويخضع    1,5عن مستوى  االرض  عن مستوى  م( 
الالعبون الى التصنيف الطبي حسب نوع االصابة حتى يتسنى له المشاركة في اللعب وأثناء اللعب 
يجب على الالعب عد رفع االرداف من االرض لحظة ضرب وتمرير الكرة لجميع المهارات وان 

د الالعب في الحركة واالداء المهاري على الجزء العلوي من ويعتم  لألرض يكون جزء منع مالمس  
الجسم باستخدام االيدي والذراعين والزحف على المقعد ويضم الفريق كافة االعاقات الجسمية من  
حيث البتر والشلل وقد سمح االتحاد الدولي للكرة الطائرة للمعاقين لالعبين اثنين من اقل اعاقة  

 ( 4).للمشاركة في اللعب 
 

  للرجال،بترتيب الفرق في بطولة الجمهورية بالكرة الطائرة جلوس   هالحر وعالقت مستوى اداء الالعب  الستار: ماهر عبد االله عبد  (1)
 75,ص2014, ل العدد األو ,  26المجلد  بغداد،  ة الرياضية، جامعكلية التربية  ةمجل

    . 41(, ص  2002دارا لثقافة للنشر, مروان عبد المجيد؛ الموسوعة الرياضية لمتحدي اإلعاقة : )عمان, -( 2) 
(،  1992مطبعة دار الحكمة،    العالي والبحث العلمي، مروان عبد المجيد؛ األلعاب الرياضية للمعوقين: )جامعة البصرة، وزارة التعليم    -( 3) 

 .261ص 
 3 ، ص2002، المصدر السابق   المجيد؛ مروان عبد   (4)

 



 : (2() 1) جلوس -التصنيف الطبي لالعبي الكرة الطائرة 2-1-2
تحدد كل رياضة نظامًا تصنيفيًا خاصًا يعتمد على القدرة الوظيفية ألداء مهام أساسية لكل  
رياضة من الرياضات، ويجب النظر إلى المقدرة الوظيفية والبدنية بمعزل عن مستوى المهارة أو  

مراجعة الحاجة إلى تغيير عدد األصناف باستمرار على أساس االختالفات التدريب للمتنافس، ويتم  
الوظيفية والبدنية في األداء وعدد الرياضيين ضمن الصنف الواحد، إذ ال بد من تقسيم المعاقين  
ودرجة   وطبيعة  لنوع  طبقًا  نسبيًا  الحركية  القدرات  في  متساوية  وفئات  متشابهة  مجموعات  إلى 

س على أساس القوة الحركية ة العضلية للمفصل سواء أكان للذراعين أم الرجلين، اإلعاقة، ويتم القيا 
 وكاآلتي: 

 حاالت البتةةةةر الفئةةةة
A1  بتر ثنائي فوق مفصل الركبة 
A2 بتر أحادي فوق مفصل الركبةة 
A3 بتر ثنائي أسفل مفصل الركبة 
A4 بتر أحادي أسفل مفصل الركبةة 
A5  مفصل الكوع بتر ثنائي فوق 
A6  بتر أحادي فوق مفصل الكوع 
A7  بتر ثنائي أسفل مفصل الكوع 
A8  بتر أحادي أسفل مفصل الكوع 
A9 بتر مشترك ما بين الطرفين العلوي والسفلي 

 جلوس:  -المهارات الفنية في الكرة الطائرة  3 -2-1 

ولكن   األسةةةةةاسةةةةةية،المهارات "وهي مجموعة المهارات التي اعتمدت اسةةةةةاسةةةةةا في اداءها على    
االختالف يكون في طريقةةةة األداء والهةةةدف من األداء واحتيةةةاجهةةةا إلى القةةةدرات البةةةدنيةةةة والحركيةةةة 
بشةةةةةةكل كبير كونها مهارات صةةةةةةعبة األداء تتطلب من ممارسةةةةةةيها خبرات سةةةةةةابقة وتدريبات لفترات  

 (3")طويلة لكي يستطيع الالعب من ضبط األداء بشكل سليم وصحيح وفعال

 

 
 
  33ص،  2002المصدرالسابق،  ؛مروان عبد المجيد - ( 1) 

  .62-61ص (، 1989مطبعة التعليم العالي,  بغداد،: ) رياضة المعوقين؛ صادق وآخرون غسان محمد  - ( 2) 

 .55، ص2012  الطيبة، الكلمة  بغداد، ، 1ط والتدريب، المباراة   إدارة  مهارات،  تاريخ،  الطائرة الكرةرياض خليل خماس واخرون؛  -( 3) 



وتعتبر المهةارات الفنيةة بةالكرة الطةائرة  جلوس هي الحركةات التي ينبغي على الالعةب تنفيةذهةا  
خصةةةةةةةةةةوصةةةةةةةةةةية اللعبة للمعاقين من ناحية األداء للمهارة أو من ناحية نوع    تفتضةةةةةةةةةةيهعلى وفق ما 

اإلعاقة وشةةدتها، لذلك ف ن هناك بعض أنواع المهارات تنسةةجم مع حالة وشةةدة إعاقة ال تنسةةجم مع 
مهارة أخرى،  "ويعمدُّ إتقان األداء المهاري السةةةةةةةةةةةةبيل الصةةةةةةةةةةةةحيح للوصةةةةةةةةةةةةول إلى تنفيذ الواجب  نوع  

الخططي في مراحل التدريب واللعب لكونها مترابطة بشةةةةةةةكل ال يمكن الفصةةةةةةةل بينها بأي حال من  
األحوال، لذا ينبغي أن يؤدي جميع الالعبين المهارات الفنية في مسةةةةةتوى جيد ودقيق حتى يتمكنوا  

 .(1)فيذ المهام المكلفين بها في الملعب"من تن
  :(2)جلوس الى"-"وتقسم المهارات الفنية بالكرة الطائرة 

 )اإلرسال، اإلعداد، الضرب الساحق، حائط الصد الهجومي(. المهارات الهجومية وتشمل: .1
 )حائط الصد الدفاعي، الدفاع عن الملعب(. المهارات الدفاعية وتشمل: .2
عن الملعب،    الدفاع  الصد،مهارات تودي بيد واحدة: )اإلرسال، اإلعداد، الضرب الساحق،   .3

 الدحرجة الجانبية(.
الدفاع عن الملعب باليدين من األسفل،    اإلعداد،)استقبال اإلرسال،   مهارات تودي باليدين: .4

 الدحرجة الخلفية(.
 ) .اإلعداد  االستقبال، )اإلرسال، مهارات تودي من الثبات: .5

 مهارة اإلعداد:   1 -3 -2-1
اإلعداد بجميع أنواعه في الكرة الطائرة هو سةةةةةةلسةةةةةةلة الوصةةةةةةل المهاري والجمالي للعبة، إذ 
تزيد اللعبة متعة و تشةةةةةةةةويق و إثارة عن طريق اإلبداع فيها، واسةةةةةةةةتمرارية تداول الكرة في الملعب، 

الكثير داخل الملعب و أثناء  وكونها من المهارات المهمة بالكرة الطائرة، وذلك بسةةةةةةبب اسةةةةةةتعمالها  
سةةةةةةير المباراة، مع إعداد الكرات على الشةةةةةةبكة وتهيئتها للمهاجمين إلنهاء عمليات الهجوم بصةةةةةةورة  
ناجحة وإحراز نقاط الفوز وهي مهارة ربط بين المهارات الدفاعية والهجومية وحلقة الوصةةةةل بينهما  

وهو صةانع األلعاب )الالعب وتطورت هذه المهارة بالشةكل الذي أصةبحت تخصةص لالعب محدد  
"وهي أسةةةةةاس االنطالق في الكرة الطائرة، وإنح نجار الفريق الهجومي يعتمد بشةةةةةكل كبير     المعد(

على ضبط إيقاع اإلعداد وجودته واتجاهه، كما يعتمد نجار الضرب الهجومي على قدرة الالعبين  
من ثم تكون األهميةة  بضةةةةةةةةةةةةةةبط  المهةاجمين على التحكم في توجيةه الكرة إلى  االتجةاهةات كةافةه، و 

مكان الكرة وارتفاعها في أثناء اإلعداد، لهذا يتطلب األمر مواصةةةةلة التدريب المشةةةةترك واالنسةةةةجام  

 
روز اليوسف،    القاهرة مطبعة:)1ط  ،سس العلمية للكرة الطائرة وطرق القياس والتقويماال  محمد صبحي حسانين وحمدي عبد المنعم؛  - (  1) 

  .  153ص  (، 1988

المجيد؛    - (  2)   عبد  للمعاقين حركيامروان  الطائرة  طجلوس   -الكرة  والتوزيع،  مؤسسة :)االردن،    1،  للنشر  49ص(،  2002الوراق 
  

 



حتى تزداد معرفةة المعةدين للفروق الفرديةة   التةام بين المهةاجمين وصةةةةةةةةةةةةةةانع األلعةاب)الالعةب المعةد(
 . (3i)بين الالعبين المهاجمين"

ن األعلى في أغلةةب األحيةةان، وفي أحيةةان أخرى ينفةةذ بةةاليةةد الواحةةدة وينفةةذ اإلعةةداد بةةاليةةدين م
وخاصةةةةةةةةةةةة إذا كان الالعب المعد قريبًا من الضةةةةةةةةةةةارب، أو من األسةةةةةةةةةةةفل بالذراعين، ويجب مراعاة  

 الشروط القانونية ألداء مهارة اإلعداد وهي عدم رفع األرداف من األرض ولمس الشبكة.
 :(2)األنواع اآلتية طائرة جلوس إلىتقسم أنواع مهارة اإلعداد في الكرة ال

 إلعداد على وفق استخدام الذراع ويشمل:ا .1
 اإلعداد باليد الواحدة من األعلى ➢
 اإلعداد باليدين من األعلى  ➢
 اإلعداد بالذراعين من األسفل ➢

 اإلعداد على وفق االتجاه ويشمل: .2
 اإلعداد األمامي )إلى األمام( ➢
 اإلعداد الخلفي )إلى الخلف( ➢

 .اإلعداد على وفق البعد من الشبكة ويشمل:3
 من المنطقة األمامية( )القريب اإلعداد القريب من الشبكة  ➢
 من المنطقة الخلفية( )القريب اإلعداد البعيد من الشبكة  ➢

 .اإلعداد على وفق االرتفاع ويشمل:4
 اإلعداد العالي  ➢
 اإلعداد السريع )الواطئ( ➢
 اإلعداد المتوسط ➢

 .اإلعداد على وفق المنطقة ويشمل:5
 اإلعداد إلى المنطقة األمامية من الملعب. ➢
 اإلعداد إلى المنطقة الخلفية من الملعب. ➢

 .اإلعداد على وفق حركة اللعب ويشمل:6
 .اإلعداد من الحركة  .اإلعداد من الدحرجة ➢

 

 

(1)- Jim Bertoli. 2006. Volleyball Skills & Drills. Wish Publishing 

  األشةةةةةةراف،  النجف ):( اللعبة  قواعد_التغذية_الفريق  قيادة_تدريب_الفريق  بناء)   الطائرة  الكرة  طارق حسةةةةةةن وحسةةةةةةين سةةةةةةبهان،   -(  2) 
 . 52، ص  2011، ( 2011  الطيبة،   الكلمة  مطبعة

 



 اجراءات البحث الميدانية: -3
 البحث: منهج  3-1
ان طبيعة المشكلة وأهداف البحث هما اللذان يحددان منهجية البحث المالئم وبالتالي البد للباحث  

استخدام المنهج التجريبي كونه الطريق االمثل للتحقق من اهداف البحث المرسومة وكذلك لحل 
 البحث.مشكلة 

   البحث:عينة و  مجتمع 3-2
ان نختار عينة   ب وحقيقا، ويجمثيال صةةةادقا  ان عينة البحث يجب ان تمثل مجتمع البحث ت  

نادي البصةةرة    بالعبي  عينة تتمثللذا اختار الباحثان   المطلوبة،البحث بدقة للوصةةول الى النتائج  
مجتمع    % من100العبةةًا الةةذين يمثلون    12  وعةةددهمجلوس  -الطةةائرة    بةةالكرةالعراق  للمعةةاقين/  

ومن اجةةل التعرف على تجةةانس العينةةة وبليةةة عزل المؤثرات التي قةةد تؤثر في   بةةأكملةةه.البحةةث  
العينة في القياسةات الجسةمية لمعرفة مدى تجانس    االختالفمعامل   انالتجربة فقد اسةتخدم الباحث

حيث   العينة،مما يشةةةةةةير الى تجانس    %30حيث ظهرت قيمة معامل االختالف اقل من   ،واالداء
يعني ان العينة غير    %30زاد عن    وإذايعد التجانس عاليًا    %1ختالف من  كلما اقترب معامل اال

 (1)متجانسة.
  (1جدول )

 يبن معامل االختالف لمتغيرات عينة البحث 
 معامل االختالف  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  المتغيرات   ت 

 5.75 4.27 74.17 طول الذراع 1
 12 1.71 14.25 المناولة من االعلى  2
 
 المستخدمة. واألجهزةالوسائل واألدوات  3-3
 وسائل جمع المعلومات: 3-3-1

  والقياساالختبارات    -3المقابالت الشةةخصةةية .  -2  واألجنبية.المصةةادر والمراجع العربية  -1

 الشبكة المعلوماتية )االنترنت(. -5 استبيان. استمارة

 
دار الكتب للطباعة    ، الرياضةةةيةالتطبيقات االحصةةةائية واسةةةتخدام الحاسةةةوب في بحو  التربية    عبد: وديع ياسةةةين محمد وحسةةةن محمد   (1)

 161,ص1999الموصل ,  والنشر، 
 



 المستخدمة: واألجهزةاالدوات  2 -3-3

 صورة /ثانية. 250(ذات سرعة تردد Casio)الة تصوير فيديو نوع  -1
 .DVD   نوع CDاقراص  -2
 (.paviliong6 hp)نوع  Lap topجهاز حاسوب  -3
 م(.15شريط قياس ) -4
 (   1. شكل )وحلقات مختلفة االشكال واالحجام الكرة، حاملة حلق -5
 (.5مرتبة عدد ) -6
 م(.10بطول )( 4حبال مطاطية عدد ) -7
 .(12)حزام المرفق من النوع المطاط عدد  -8
 .Casio)ساعة توقيت ) -9

 .سم(5شريط الصق بعرض ) -10
 (.24عالمات الصقة عدد ) -11
 (.20عدد ) Mikasa)كرات طائرة ) قانوني،ملعب الكرة الطائرة  -12

 (1الشكل )
 ضح حلقة الكرات يو 

 
 

 

 
 

 

 

 



 المستخدمة في البحث:االختبارات  3-4

تم تصةةةةةميم اختبار خاص بدقة المناولة من االعلى باالعتماد على نفس االختبار المصةةةةةمم سةةةةةابقا  
جلوس بعد   -  ةالطائر متطلبات الكرة   يتالءم معبالمصدر المذكور بعد اجراء بعض التعديالت بما  
 البحث.اجراء االسس العلمية لالختبار لغرض اعتماده في 

 (1).اختبار دقة المناولة من االعلى -
 الغرض من االختبار: قياس دقة االعداد القريب من الشبكة -
وحامل حلقة  كرات،  (10)م(، و  1,15شةةةةبكة بارتفاع )  الطائرةملعب للكرة   المسةةةةتعملة:االدوات    -

 سم(70ويرتفع عن مستوى الحافة العليا للشبكة بمقدار ) سم(60)الحلق كرة سلة قطر 
ويبعةد مركزهةا عن خط   المنتصةةةةةةةةةةةةةةف،مس حةدودهةا خط  م( بحيةث تال1ترسةةةةةةةةةةةةةةم دائرة قطرهةا)

الجانب بحيث يبعد عن    الحامل علىالمختبر( يوضةةةةةع    لمكانم( )مخصةةةةةص 4.5الجانب بمقدار )
(، توضةةح هيه عالمة ) ( على بعد 2ما موضةةح في الشةةكل رقم )  سةةم( بحسةةب 30الشةةبكة بمقدار )

 المة لوقوف المدرب(( من خط الجانب )تخصص هذه العم4.5) النهاية،م( من خط 3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( اختبار دقة المناولة من االعلى  2الشكل )
 

 مواصفات االداء:
في الةةدائرة    الجةةالسيقوم المةةدرب برمي الكرة على شةةةةةةةةةةةةةةكةةل قوس الى االعلى نحو الالعةةب  

 لغرض ادخال الكرة الى الحلقة.
 .من داخل الدائرة يكون بالمناولة من االعلىمحاوالت واالعداد  (10)مختبر لكل 

 هدف السلة من دون مالمسة الحلقة. الحلقة:درجات لكل محاولة تدخل في  3 -
 

 .235(، ص 1997: )القاهرة، دار الفكر العربي، طرائق تحليل المباراة في الكرة الطائرة محمد صبحي وحمدي عبد المنعم؛   (1)

 

 م3   المدرب الالعب 1

 م4.5

 م4.5



 درجة عندما تدخل الكرة في الحلقة وتالمس حدود الحلقة. 2 -
 ندما تالمس الكرة من دون ان تدخل في الحلقة.درجة واحدة ع -
 صفر عند اداء ما يخالف كل ما سبق. -
 
 لالختبار.االسس العلمية   3-4-1
 االختبار: صدق 3-4-1-1

اعتمد الباحثان على صةةةةةةةةةةةةةةدق  المهاة،من اجل التحقق من صةةةةةةةةةةةةةةدق االختبار المعدل لقياس       
 0المحتوى من خالل عرضها على عدد من الخبراء والمختصين 

 االختبار: ثبات  3-4-1-2
 وأعاده  )االختبارطريقة  وللتأكد من ثبات االختبار المعدل لقياس المهارة اسةةةةةتخدم الباحث          

وتمت إعادة   10/9/2017يوم   االسةةةةتطالعية فيحيث طبق االختبار وضةةةةمن التجربة    االختبار(
( العبين في الظروف 10على عينةةةة عشةةةةةةةةةةةةةةوائيةةةة عةةةددهةةةا )  17/9/2017االختبةةةارات في يوم  

بين   بيرسةةةون()ات نفسةةةها وبعد معالجة البيانات إحصةةةائيا من خالل أيجاد معامل االرتباط  والمتغير 
 عال.تبين ان االختبارات المعدل تتمتع بمعامل ثبات  0النتائج في المرة األولى وفي المرة الثانية 

 االختبار:موضوعية    3-4-1-3
من المقومين عند  باثنينباالستعانة  انحث قام البا وللتأكد من موضوعية االختبار المعدل        

وبعد معالجة البيانات إحصائيا من خالل أيجاد معامل  0  9/2017/ 10تطبيق االختبارات يوم 
تمتع بمعامل موضوعية  تائج المقومين تبين ان االختبار المرشح بين ن   بيرسون() االرتباط البسيط 

 عال. 
 التجربة االستطالعية:  3-5

الوصةةةةةةةةول الى أدق النتائج وللتعرف على معوقات العمل والتي قد تواجهه سةةةةةةةةير إجراءات لغرض  
التجربة الرئيسةةةةةةةةةةةةية وللوقوف على كفاءة االجهزة واالدوات المسةةةةةةةةةةةةتخدمة والتأكد من طريقة تطبيق  

الباحثان بأجراء تجربة اسةةتطالعية يوم    مالرئيسةةية، قاالمنهج التصةةحيحي والتمارين ضةةمن التجربة 
 البحث.على قاعة نادي البصرة للمعاقين على عينة من خارج عينة  12/9/2017
 الرئيسية:التجربة   3-6
  انالبةاحثة مالعالقةة، قةامن خالل إطالع البةاحةث على بعض المصةةةةةةةةةةةةةةادر واألبحةا  العلميةة ذات    

 تعليمية على وفق بعض المتغيرات الكينماتيكية والتي يعتقد إن لها دور  تصةةحيحهب عداد تمرينات  
بة عةداد منهةاج    انحيةث قةام البةاحثة  الةدراسةةةةةةةةةةةةةةة،في تعلم كينمةاتيكيةة األداء الصةةةةةةةةةةةةةةحيح للمهةارات قيةد  



( احدى وعشرين وحدة تعليمية وبواقع وحدتين تعليميتين في االسبوع وذلك 21تعليمي يتكون من )
وتم عرض التمرينات    21/11/2017وانتهاءأ بةةةةةةةةة   14/9/2017لخميس الموافق  إبتداءًا من يوم ا

حيث ضةةةةمن منهج تعليمي على مجموعة من الخبراء والمختصةةةةين في مجال اللعبة.    ةالتصةةةةحيحي
علمًا ان زمن الوحدة  اقين،للمعنادي البصةةةةةةةةةةرة  تم تطبيق المنهاج التعليمي في القاعة الرياضةةةةةةةةةةية ل

والسةةهولة  الصةةعوبةقة موزعة على أقسةةامها الرئيسةةية مع مراعاة درجة ( خمسةةون دقي50التعليمية )
فضةةةاًل عن   للمهارات،للتمارين والتدرج في تطبيقها ضةةةمن التسةةةلسةةةل المنطقي لمراحل االداء الفني  

التي تعمل على تحديد   الوسةةةةةةةةةةةةائل المسةةةةةةةةةةةةاعدة الحديثة أثناء تطبيق الوحدات التعليمية  اسةةةةةةةةةةةةتخدام
 للباحثين.تعتبر هي الهدف الرئيسي  الكرة والتيجاه سير ميكانيكية االداء وضبط ات

 االحصائية:الوسائل   7 -3
  (SPSS ver.12)برنامج الحقيبة االحصةةةةائية    اسةةةةتخدامعولجت البيانات إحصةةةةائيًا من خالل   

 التالية:التطبيقات  استخداممن خالل 

 ( T. test) المترابطة. اختبار( للعينة T) رالمعياري. اختبا فالحسابي. االنحراالوسط  .1

 عرض وتحليل ومناقشة النتائج  - 4

 .المناولة من االعلى والبعدي لمهارةعرض وتحليل ومناقشة نتائج التقويم القبلي  4-1

 (2جدول رقم )                                           
يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وفرق االوساط الحسابية وفرق االنحرافات المعيارية  

 البحث  االعلى لعينة من  لمهارة المناولةالقبلي والبعدي  االختباروقيمة )ت( المحتسبة لنتائج  
 

 المتغيرات 

  البعدي  االختبار القبلي االختبار

 س ف

 

 ع ف

 
قيمة )ت( 
 المحتسبة 

 

 sig 
 +ع س +ع س

مهارة المناولة 

 من االعلى 

14.25 

 

1.71 22.50 2.45 8.25 2.26 12.63 0.00 

( sig, وان قيمةةةةةةة )  (12.63)مةةةةةةن خةةةةةةالل الجةةةةةةدول اعةةةةةةاله تبةةةةةةين ان قيمةةةةةةة ت المحتسةةةةةةبة هةةةةةةي
( ممةةةةةةا يةةةةةةدل 0,05( وهةةةةةذه القيمةةةةةةة هةةةةةي اقةةةةةةل مةةةةةةن مسةةةةةتوى الداللةةةةةةة والبالغةةةةةة )0,00قةةةةةد بلغةةةةةةت )

معنويةةةةةة ولصةةةةةالح االختبةةةةةار البعةةةةةدي فةةةةةي مهةةةةةارة المناولةةةةةة مةةةةةن االعلةةةةةى ممةةةةةا  وجةةةةةود فةةةةةروق علةةةةةى 



يشةةةةةةير الةةةةةةى تطةةةةةةور عينةةةةةةة البحةةةةةةث فةةةةةةي االداء المهةةةةةةاري وذلةةةةةةك لفاعليةةةةةةة التمرينةةةةةةات التصةةةةةةحيحية 
المتبعةةةة مةةةن قبةةةل البةةةاحثين والتةةةي كةةةان لهةةةا الةةةدور البةةةارز فةةةي تعةةةديل مسةةةتوى االداء مةةةن خةةةالل 

لالعةةةةةب اثنةةةةةاء تنفيةةةةةذ المناولةةةةةة طبقةةةةةا بمةةةةةا  يةةةةةتالءم مةةةةةع االداء تصةةةةةحيح المسةةةةةار الحركةةةةةي للكةةةةةرة و 
المثةةةةةالي المبنةةةةةي علةةةةةى اسةةةةةس ميكانيكيةةةةةة لحركةةةةةة الةةةةةذراعين والتةةةةةي تعتبةةةةةر الموجةةةةةه الةةةةةرئيس للكةةةةةرة 

الالعةةةةب المعةةةةاق اكثةةةةر مةةةةن اي عضةةةةو اخةةةةر , فضةةةةال عةةةةن ان   يحتاجهةةةةاوللحركةةةةة ككةةةةل والتةةةةي 
ول الكةةةةةةره بالدقةةةةةةة المطلوبةةةةةةة اسةةةةةةتخدام المحةةةةةةددات الحركيةةةةةةة لالعةةةةةةب والكةةةةةةرة عملةةةةةةت علةةةةةةى وصةةةةةة

, نوعةةةةةا مةةةةةا الةةةةةى الهةةةةةدف الةةةةةرئيس وبالتةةةةةالي انتقةةةةةل اثةةةةةر الةةةةةتعلم الةةةةةى الالعةةةةةب والةةةةةى االداء ككةةةةةل 
حيةةةةث عملةةةةت تلةةةةةك المحةةةةددات علةةةةى توجيةةةةةه الكةةةةرة ضةةةةةمن مسةةةةار حركةةةةي صةةةةةحيح يةةةةوفر الجهةةةةةد 
والوقةةةةةت المطلةةةةةوبين اثنةةةةةاء المناولةةةةةة والتةةةةةي كثيةةةةةرا مةةةةةا يحتاجهةةةةةا الالعةةةةةب المعةةةةةاق لتعةةةةةوض القةةةةةوة 

تةةةةةةي يوفرهةةةةةةا الجةةةةةةزء السةةةةةةفلي الةةةةةةذي ال يسةةةةةةتطيع الالعةةةةةةب االسةةةةةةتفادة منةةةةةةه , وان هةةةةةةذا المسةةةةةةار ال
الحركةةةةةةي الصةةةةةةحيح للكةةةةةةرة يةةةةةةنعكس علةةةةةةى اداء حركةةةةةةة الالعةةةةةةب نفسةةةةةةه اثنةةةةةةاء المناولةةةةةةة وبالشةةةةةةكل 
االيجةةةةةةةابي والةةةةةةةذي سةةةةةةةينطبع بالسةةةةةةةلوك الحركةةةةةةةي لالعةةةةةةةب , فضةةةةةةةال عةةةةةةةن مةةةةةةةا تةةةةةةةوفره التمةةةةةةةارين 

بمةةةةةا يةةةةةتالءم مةةةةةع توجيهةةةةةات المةةةةةدرب  وتصةةةةةحيحههةةةةةاري التصةةةةةحيحية مةةةةةن اعةةةةةادة بنةةةةةاء االداء الم
يمثةةةةل الرسةةةةم البيةةةةاني  والشةةةةكل الةةةةذي تخةةةةدم الواجةةةةب الحركةةةةي المطلةةةةوب . باألسةةةةاسوالتةةةةي هةةةةي 
سةةةةير اتجةةةةاه عينةةةةة البحةةةةث فةةةةي االداء والتطةةةةور والفةةةةروق عةةةةن االختبةةةةار القبليةةةةة عنهةةةةا  ادنةةةةاه يبةةةةين

بةةةةةل تنفيةةةةةذ المنهةةةةةاج التعليمةةةةةي فةةةةةي االختبةةةةةارات البعديةةةةةة والتةةةةةي تعكةةةةةس قيمةةةةةة اداء كةةةةةل العةةةةةب ق
 وبعده.

 
 ( 16الشكل )

 مستوى أداء المناولة من االعلى لالختبارين القبلي والبعدي لعينة البحث يبن قيم

0

5

10

15

20

25

30

االختبار القبلي للمناولة 123456789101112 االختبار البعدي للمناولة



 القبلي والبعةدي  لالختبةارينبعض المتغيرات البيوكينمةاتيكيةة    ومنةاقشةةةةةةةةةةةةةةةة قيمعرض وتحليةل   4-2
 االعلى.لمناولة من لعينة البحث لمهارة ا

 
 

 (3)جدول 
يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحتسبة لقيم بعض المتغيرات  

 االعلى.البحث لمهارة المناولة من  والبعدي لعينةالكينماتيكية بين نتائج االختبارين القبلي 

خالل الجدول اعاله والي يبين معنوية الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي للمتغيرات الكينماتيكية  من  
المناولة من االعلى حيث كان الالعبين يؤدون   اثناء  لعينة البحث والتي بدأت بزاوية انطالق الكرة 

االنطالق حيث كلما زادت المناولة بزاوية انطالق كبيرة وبالتالي سيكون االرتفاع عالي طبقا لزاوية  
زاوية االنطالق كلما ارتفع الجسم المقذوف وهذا قد ال يحقق الواجب الحركي المطلوب كون الالعب 
ال يحتاج الى ارتفاع عالي للكبس في مباريات الكرة الطائرة جلوس وبالتالي عمدت التمارين التصحيحية  

تخدام محددات لحركة الكرة وهي عبارة عن  على التقليل من االرتفاع العالي لالنطالق من خالل اس
بترتيب   الكرة من خاللها والتي وضعت  التعليمية تمرين  الوحدات  اثناء  حلقات مطلوب من الالعب 
يسمح لمرور الكرة بالصورة المطلوبة من المدرب وبالتالي تشذيب وتحديد الحركة للكرة والتي هي نتاج  

وبالتالي جاءت الفروق معنوية ولصالح االختبار البعدي  لتشذيب وتحديد حركة الالعب اثناء االداء  
 في ذلك المتغير .

ومن خالل نفس الجدول وبالنظر الى متغير ارتفاع الكرة والذي حقق وسط حسابي مرتفع عن الوسط   
الكرة( حيث   )انطالقالحسابي الذي حققه االختبار البعدي وهو نتاج طبيعي وامتداد للمتغير السابق  

مارين التصحيحية على التقليل من االرتفاع المبالغ في وتحويله الى ارتفاع مناسب يتناسب عملت الت

 

 المتغيرات 

 قيمة )ت(  االختبار البعدي  االختبار القبلي

 المحتسبة

مستوى 
 الداللة 

 نوع الداللة 

 +ع س +ع س

 معنوي  0.01 3.33 2.23 درجة  65 3.43 درجة75 زاوية انطالق الكرة  

 معنوي  0.01 4.47 3.48 م1.79 4.87 م1.98 اقصى ارتفاع للكرة 

 معنوي  0.03 3.21 1,11 ثا 12.50 0.95 ثا 11.43 سرعة الطيران للكرة 

 معنوي  0.00 5.19 5.94 درجة143 3.12 درجة133 زاوية مفصل المرفق

 معنوي  0.00 7.65 2.34 درجة155 2.92 درجة167  زاوية مفصل الكتف



الكرة وبالتالي حققت عينة البحث فروق معنوية   ألعداد مع متطلبات اللعبة ويوفر الجهد والوقت الالزم  
 البعدي. في االختبار ولصالح االختبار 

د الباحثان تغير في سرعة انطالق الكرة للعينة في  ومن خالل مالحظه متغير سرعة انطالق لكرة وح 
االختبار القبلي عنه في االختبار البعدي حيث كان الالعبون يمتازون بأداء سرعة في انطالق الكرة  
بطيئة مقارنة باالختبار البعدي ويعزو الباحث سبب ذلك الى انطالق الكرة بارتفاع عالي وتحول مسارها  

ال الى  االفقي  االتجاه  الى  من  الباحثان  والتي عمد  الكرة  النطالق  الحركة  بطئ  يفسر  وهذا  عمودي 
تحديد مدى طيران الكرة وتحديد حركة مفاصل جسم الالعب اثناء االداء وبالتالي  معالجتها من خالل  

القبلي وهذا ما اكدته معنوية الفروق بين االختبارين ولصالح االختبار    باألداءانطالق سريع مقارنه  
 البعدي. 

من خالل نفس الجدول نرى متغير زاوية مفصل المرفق اثناء االداء جاء بقيمة منخفضة للزاوية اي  و 
انثناء عالي مقارنة مع نفس الزاوية في االختبار البعدي وهذا يشير الى انخفاض اليدين واقترابها من  

لة وهذا يفسر عدم دقة الرأس اثناء االداء وبالتالي عدم السيطرة والتوجيه الصحيح للكرة اثناء المناو 
بشكل عالي اثناء    هممددو االداء وهو عكس التكنيك الصحيح والذي يتطلب من الالعب االعداد بيدين  

المناولة والتي غالبا ما يحتاجها الالعب لتوجيه الكرة بعد االنطالق بعد خروج الكرة من يدين الالعب 
اد المرفق اثناء وبعد حركة المناولة لالعبين  وبالتالي عمدت التمارين التصحيحية الى العمل على امتد 

 وهذا ما ظهر من خالل نتائج االختبار البعدي لعينة البحث .
واخيرا جاء متغير مفصل الكتف بفروق معنوية عالية في االختبار البعدي عنه في القبلي حيث كان  

مرفق مما يعطي ناتج حركة  الالعبون يميلون الى رفع اليدين عاليا من مفصل الكتف وانثناء كبير في ال
هيه    كنيك المثالي والذي يجب ان تتناغمغير صحيحة كمحصلة نهائية لناتج الحركة ال تتناسب مع الت

كتف والمرفق اثناء االداء وان تتبع تلك الزاويتين بعضها طرديا للوصول الى اداء مثالي زاوية مفصل ال
االداء وهذا ما عملت عليه التمارين التصحيحية    يحقق انطالق صحيح للكرة وبالتالي دقة عالية اثناء

 المستخدمة.ضمن المحددات الحركية 
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