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 المستخلص

قة االداء لمهارة  كمتغير مستقل لتطير د   استخدام تمرينات اللعب المباشركمن اهمية البحث في  ت         
التي يمكن االعتماد عليها في عملية التعلم  الحديثة    اليب إذ يعد هذا األسلوب من األس  ،  الضرب الساحق

فقد وجدت من خالل متابعة الباحث ألغلب فرق الناشئين ومالحظة ضعف  اما مشكلة البحث  ،     السريع
دقة االداء والذي يعزوه على عدم التركيز في تمرينات دقة االداء  وكذلك عدم شمولية المنهج التعليمي  

، اما  المتبع لكافة متطلبات االداء المهاري بما فيها دقة االداء مما ينعكس سلبا على االداء بشكل نهائي  
لمهارة الضرب   تأثير تمرينات اللعب المباشر في تطوير االداء المهاري التعرف على  اشتملت  اهداف البحث  

المتمثلة      عينة البحث    على  هج التجريبي  استخدم الباحثون المن  حيث    ،بالكرة الطائرة  العالي  الساحق  
 المدارس التخصصية في محافظة البصرة . واالعبب

The effect of using direct play exercises on the accuracy of the skill 

performance of spike in volleyball for juniors 

          The importance of research lies in the use of direct play exercises as an 
independent variable to fly the accuracy of performance for the skill of  
spike, as this method is one of the modern methods that can be relied upon 
in the process of rapid learning, while the research problem was found 
through the researcher following most of the young teams and note the 
poor accuracy of performance, which He attributes it to the lack of focus on 
performance accuracy exercises, as well as the lack of comprehensiveness 
of the educational curriculum used for all skills performance requirements, 
including accuracy of performance, which negatively affects performance 
in a final way. As for the research objectives, it included preparing exercises 
that suggest direct play style, and to identify accurate accuracy and the 
skillful performance of the skill of high crushing hitting, where the 
researchers used the experimental method on the research sample 
represented by specialized school players in Basra Governorate. 
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 التعريف بالبحث -1

 المقدمة وأهمية البحث  1-1

تعد لعبة الكرة الطائرة  واحدة من األلعاب الرياضية التي تمارس بشكل واسع وتحتل مكانة جيدة كونها    
لعبة مشوقة وتحتوي على مهارات دفاعية وهجومية ينبغي على الالعبين تعلمها وإتقانها بشكل عال في  

وإتباع    عليمية  داد المناهج التال يختلف عن أي لعبة أخرى من خالل إع  لعبة في هذه الالتعليم  المباريات وأن  
وان اسلوب اللعب  الطرق واألساليب العلمية الحديثة في تطوير ما ينبغي تطويره لتحقيق أفضل النتائج ،  

أداء اللعب والذي يستلزم   العب هو حالة توجيه التعلم المهارى بأسلوب اللعب ، والغاية منه تعليم ال  المباشر
يؤدي بفائدة على المتعلم بأداء  , و   وتنفيذ المهارة  الخطيطةالجمع بين الوعي واالستيعاب واإلدراك للمعرفة  

المهارات ومجاالت واقعية في اللعب والتعرف على متغيرات واشكال اداء المهارات في بيئة تعليمية متغيرة  
 .(139:8).البراعة في االداء مما يزيد السيطرة والتحكم والقدرة و 

لفئة الناشئين وال يهتم بتمرينات    والمهارى وغالبا ما يتجه التعليم والتدريب الى التركيز على االعداد البدني      
الدقة المصاحبة لألداء المهاري نتيجة قصر فترة االعداد او التركيز على الجانب االكثر اهمية من وجهه  

مما يفقد الناشئ صفة دقة االداء او ضعفها وبالتالي تنتقل عملية التعليم على دقة   المدربين،نظر بعض  
المهاري   المستوى  الى  الالعب  وصول  يؤخر  مما  الشباب  فئة  في  ربما  تاليه  تدريبية  مراحل  الى  االداء 

 المحدد. المصحوب بالدقة في الوقت 

 انو جديدة او مختلفة عن االسلوب التقليدي  من االهمية بمكان استخدام اساليب    ون لذا وجد الباحث      
هو واحد من االساليب االكثر حداثة والذي يحث على تحقيق التطور ورفع مستوى  اسلوب اللعب المباشر  

 الالعبين.  االداء لدىالى دقة  الفني باإلضافة واالداءاالداء الحركي 

  الذي   المباشر  اللعب  أسلوب جديدة باالعتماد على    تمرينات   اعداد   في  البحث   أهمية  تكمن  ومن هنا      
الناشئين    والمستقيم لفئةالضرب الساحق العالي بنوعية القطري    لمهارة  الفني  األداء دقة    في تطوير  يساعد 
 .الفعلي االداء فلسفه  مع انسجامهاباالستفادة من  الشاملة التنمية ليحقق

 مشكلة البحث  1-2

للمدارس التخصصية في   م والخاص العا  التعليمية في فترة اإلعداد من خالل االطالع على الوحدات        
رتابة ومحدودية في االعتماد على اساليب التعليم الحديثة  , الحظ الباحثون    محافظة البصرة بالكرة الطائرة

والتي تعتبر    ص لمهارة الضرب الساحقتمرينات الدقة لبعض المهارات الفنية وبالخصو وكذلك عدم اشراك  
, فضال من عدم اعطاء تمرينات تنافسية    م المهارات الهجومية من حيث حصد النقاط اثناء اللعب  من اه 

لذي يحتاجه الالعب اال في فترة المنافسة من مرحلة االعداد وهذا ما يشكل ملل لدى تحاكي واقع اللعب ا
الى حل تلك المشكلة من خالل   ون الباحث  نهاية المنهاج التعليمي , مما دعاالالعبين كون تلك الفترة هي في  
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منذ   الفريق  لدى  والدافعية  المنافسة  وتثير روح  المباشر  اللعب  تحاكي  تنافسية  لفترة  تمرينات  االول  اليوم 
ة العالية اثناء التنفيذ لما لهذا المتغير من اهمية بالغه  تصف بالدقد بغية الوصول الى مستوى مهاري تاالعدا

   في تحقيق االنجاز.

 اهداف البحث  1-3

   الطائرة.لالعبي المدرسة التخصصية بالكرة اللعب المباشر  بأسلوب  اعداد تمرينات  -1
لمهارة الضرب الساحق العالي   االداء المهاري   تمرينات اللعب المباشر في تطويرتأثير  التعرف على   -2

 الطائرة. بالكرة 

 البحث: فروض   1-4

للمجموعتين البحث )التجريبية    االختبارين القبلي والبعدي  فيدالله احصائية    معنوية ذات فروق    وجود  -1
 الطائرة.في تطوير دقة االداء المهاري للضرب الساحق بالكرة  والضابطة(

في تطوير دقة   والضابطة(المجموعتين )التجريبية    بين دالله احصائية    معنوية ذات فروق    وجود  -2
 الطائرة.االداء المهاري للضرب الساحق بالكرة 

 : البحثمجاالت   1-5

 البصرة للناشئين  محافظة فيالطائرة بالكرة   التخصصية المدارس العبوا البشري: المجال 5-1- 1

 ( 2019 /8  /21) الى (2019/ 6/  3) من المدة الزماني: المجال 5-2- 1

 .البصرة محافظة في  الطائرة بالكرة التخصصية بالمدارس ةالخاص عب المال المكاني: المجال 5-3- 1

 المصطلحات: تعريف  6 -1

  اللعب،" وهي حالة توجيه التعليم المهاري بأسلوب مشابه لحاالت    :المباشر اسلوب تمرينات اللعب  
الوعي   بين  الجمع  يستلزم  اللعب والذي  أداء  الطالب  تعليم    واالستيعاب واإلدراك والغاية منه 

 ( 6:1) ."وتنفيذ المهارة  الخطيطةللمعرفة 

كيفية استعمالها اي تعلم المهارات واتقانها    وأدراكاي انه هو تعلم المهارات الحركية للعبة واستيعابها وكيفية   
ويحدد هذا االسلوب التعليمي العالقة بين مفهوم الواجب الحركي وكيفية ادائه واختيار  من خالل اللعب  

ب الحركي سيساعده ويمكنه من السيطرة والتحكم  وعندما يتعرف المتعلم على طبيعة الواج  والتنفيذ،االستجابة  
 ( 140:8). اللعب واتخاذ القرار المناسب في اثناء 

 الكرة الطائرة  ب ومهارة الضرب الساحق اسلوب اللعب المباشر حيث اشتملت على النظرية:دراسات ال -2
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 الميدانية  وإجراءاتهمنهجية البحث   -3

 منهج البحث  3-1

  ون غالبًا ما تحدد منهج البحث المستخدم ومن أجل حل مشكلة البحث أستخدم الباحثان طبيعة المشكلة  
يعتبر أدق أنواع المناهج المستخدمة في البحوث العلمية والتي يمكن ان تؤثر على  كونه    ،التجريبيالمنهج  

في   التابع  والمتغير  المستقل  المتغير  الباحثلذلك    التجربةعالقة  بتصميم    ون استخدم  التجريبي  المنهج 
 والتجريبية(.  )الضابطةالمجموعتين 

 مجتمع وعينة البحث   2- 3

بالالعبين الناشئئئئئئئئين  للمدارس التخصئئئئئئئصئئئئئئئية بالكرة الطائرة في محافظة البصئئئئئئئرة  تمثل مجتمع البحث     
 امئئا عينئئة البحئئث بئئالطريقئئة العمئئديئئة,    وا, وقئئد اختير ( العبئئا40( سئئئئئئئئئئئئئئنئئة والبئئال  عئئددهم )16-14بئئأعمئئار )

تقسئئئئئئئئئيمها الى مجموعتين ) وتم   ( العبا  28)  ، إذ اشئئئئئئئئئتملت على بالطريفة العشئئئئئئئئئوائية ) القرعة (رت اختي
( اربعة  عشئر العبا من العبي مدرسئة ) عز    14ية و ضئابطة (, تمثلت المجموعة التجريبية بئئئئئئئئئئئئئئئ )تجريب

( اربعة عشر العبا  14الدين سليم ( التخصصية بالكرة الطائرة  , اما المجموعة الضابطة فقد تمثلت بئئئئئئئئئئئئ )
بين ) الليبرو( من  من العبي مدرسئئة ) ابي الخصئئيب( التخصئئصئئية بالكرة الطائرة  , وقد تم اسئئتبعاد الالع

ومن اجل التعرف على تجانس     .من مجتمع البحث    (%70العينتين , وبالتالي مثلت نسئئئئئئئبة عينة البحث )
لمعرفة مدى   االختالفالعينة وبغية عزل المؤثرات التي قد تؤثر في التجربة فقد اسئئئئئئئئئئئئتخدم الباحث معامل 

مما يشير    %30حيث ظهرت قيمة معامل االختالف اقل من    والعمر،تجانس العينة في القياسات الجسمية  
  %30زاد عن    وإذايعئئد التجئئانس عئئاليئئًا    %1حيئئث كلمئئا اقترب معئئامئئل االختالف من    العينئئة،الى تجئئانس  

 (1وكما موضح في الجدول ) (161:9) متجانسة.يعني ان العينة غير 

( 1جدول )  

المعيارية ومعامل االختالف لبعض متغيرات عينة البحث يبين االوساط الحسابية واالنحرافات   

القياسات الجسمية   ت
 والعمر 

 االنحراف  الوسط الحسابي وحدة القياس
 المعياري

 االختالف معامل 

 3,11 5,59 179,44 سم  الطول 1

 7,62 5,14 67,41 كغم  الوزن  2

 5,37 0.81 15,07 سنة  العمر 3

 4,84 4,48 92,45 سم  طول الرجل  4

 6,79 5,11 75,16 سم  طول الذراع  5
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من تكئئافؤ افراد عينئئة البحئئث لمئئا لئئه من اهميئئة في المجتمع التجريبي وحتى يسئئئئئئئئئئئئئئتطيع    وألجئئل التئئأكئئد    
تم اسئئئئئئئئئئئئئئتعمئال  إذ   التجريبي،ان يعزو مئا حئدث من فروق في نتئائج االختبئارات الى تئأثير العئامئل   ون البئاحث

للمجموعتين التجريبية    لمهارتي اسئئئئئئئئئتقبال االرسئئئئئئئئئال والدفاع عن الملعب ( لالختبارات القبلية في Tاختبار )
 (.2وكما مبين في الجدول ) والضابطة،

 ( 2الجدول )

 والمستقيم.  القطري دقة الضرب الساحق يبين تكافؤ مجموعتي البحث في اختبارات 
المعالم        ت 

 اإلحصائية 
 

      المتغيرات   

 ( Tقيم )  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية 

 المحتسبة 
Sig 

 معنوية 
 االنحراف س  الداللة

 المعياري 
 االنحراف س 

 المعياري 

  دقة الضرب الساحق 1

 القطري

11.64 1.39 11.0 1.46 1.18 0.94 

  دقة الضرب الساحق 2

 المستقيم 

11.85 1.70 11.50 2.24 0.47 0.63 

 المستخدمة.الوسائل واألدوات واألجهزة  3- 3-3

 وسائل جمع المعلومات: 3-3-1

 واالجنبية.المصادر والمراجع العربية  -1
 االختبارات والقياس. -2
 المستخدمة:االدوات واالجهزة  2 -3-3
 (.hp)نوع  Lap topجهاز حاسوب  -1
 م(.15شريط قياس ) -2
 ميزان الكتروني. -3
 م(.10)( بطول 4حبال مطاطية عدد ) -4
 .سم(5شريط الصق بعرض ) -5
 (.20عدد ) Mikasa))كرات طائرة  قانوني،ملعب الكرة الطائرة   -6
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   (77  :3) اختبار دقة الضرب الساحق القطري واملستقيم )املعدل( -3-4

 . (4من مركز ) والمستقيم القطري  اختبار دقة الضرب الساحق  -

 والمستقيم.قياس دقة الضرب الساحق القطري  االختبار:الغرض من  -

 بالملعب.مرتبتان موضوعتان  – ملعب كرة طائرة  االدوات: -

عن طريق    د (، االعدا4)مركز  الالعب العالي يستخدم االختبار من    (.4) مركز  الضرب من    االداء: -

المرتبة    باتجاه( ضربات ساحقة نحو االتجاه القطري  5( وعلى المختبر اداء )3)مركز  المدرب من  

باتجاه المرتبة الموجودة في مركز    مستقيم( ضربات ساحقة نحو االتجاه ال5)  و  (،5الموجودة في مركز )

(1.) 

 التسجيل: -

 المرتبة. ( نقاط كل ضربة ساحق صحيحة تسقط فيها الكرة على المنطقة 4يعطي ) -أ
 فيها الكرة على المنطقة المخططة ( نقاط كل ضربة ساحق صحيحة تسقط 3يعطي ) -ب 

 ( نقطة كل ضربة ساحق صحيحة تسقط فيها الكرة في المنطقة )أ( او )ب( 2يعطي ) - ج
 درجة 20الدرجة العظمى = -

 
(1)الشكل   

 يبين دقة اداء الضرب الساحق القطري والمستقيم 
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 التجربة االستطالعية: 3-5 
على القاعة الرياضئية لمنتدى    3/6/2019  االثنين الموافقيوم   فيالتجربة االسئتطالعية    ى الباحثون ُأجر   

بالكرة الطائرة والبال    المنتدى للناشئئئئئئئئئئئينعلى عينة من العبي  عز الدين سئئئئئئئئئئليم في ناحية الهوير   شئئئئئئئئئئباب 
لمهارة الضئئئئئئئرب السئئئئئئئاحق تم تطبيق االختبارات    حيث  البحث،( خمسئئئئئئئة العبين من خارج عينة  5عددهم )
 :ما يليوكان الهدف من اجراء التجربة االستطالعية االولى  والمستقيم،القطري 

 التأكد من صالحية االدوات المستخدمة في االختبارات وكذلك طريقة التسجيل لكل اختبار. -1
وتحئئديئئد المعوقئئات التي قئئد تواجئئه    المسئئئئئئئئئئئئئئتخئئدمئئة،التئئأكئئد من قئئدرة الالعبين على تطبيق االختبئئارات   -2

 االختبارات.المختبرين اثناء تنفيذ 
 البحث.  لعينة القبلية االختبارات 3-6

  2019/  5/6قام الباحثون بإجراء االختبارات القبلية على عينة البحث التجريبية  وذلك يوم االربعاء     
الساعة الخامسة عصرا, حيث تم تطبيق االختبارات القبلية في القاعة الرياضية لمنتدى شباب عز الدين  

العبا من خالل تطبيق  (  14سليم في ناحية الهوير على العبي المدرسة التخصصية  والبال  عددهم )
بالكرة الطائرة ، وتم تطبيق االختبارات   ة الضرب الساحق القطري والمستقيم  داء الفني لمهار اال  دقة    اختبارات 

على عينة من العبي منتدى شباب ابي الخصيب    2019/ 6/6القبلية على العينة الضابطة يوم الخميس  
جميع االجراءات التي تم  تطبيقها    وكادر العمل المساعد ( العبا  , وقد راعى الباحثون  14والبال  عددهم )

 على عينة البحث التجريبية  اثناء اختبار عينة البحث الضابطة  

  واالختبارات   المتبعة  االجراءات   سالمة  من  والتأكد   االستطالعية  التجربة  اجراء  بعد   :  الرئيسية  التجربة  3-7
  التعليمية   الوحدات   تطبيق   في  المباشرة  خالل   من  الرئيسية  التجربة   بتطبيق  الشروع  تم ,  المنهج   تطبيق  وطريقة
  وحدتين   وبواقع  2019/ 7/6  الجمعة  يوم  وذلك  التجريبية  البحث   عينة  علىالمباشر    اللعب   اساس  على  المبنية

 التعليمية  الوحدات   مجموع  بل   حيث ,    اسبوع  كل  من (    واالثنين  الجمعة)    وليومي  االسبوع  في  تعليميتين
  المنهج   تطبيق  وتم   ,  2019/ 19/8  االثنين   يوم   وتنتهي   اسبوع(  11)  على   موزعة (    تعليمية   وحدة  22)

  ولنفس   التجريبي  المنهج  تطبيق  مع  بالتزامن   الضابطة  البحث   عينة  على  المدرب   قبل  من  المتبع   التعليمي
 .  التجريبية   البحث   عينة   على  المتبعة  الزمنية  المدة
 

 
 1-  جاسب   على ريحان 
 جواد عبد الكاظم كعيد   -2
   ىمولى عبد المول على -3
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 المقترحة.  المباشر اللعب تمرينات  3-8

 تمرينات   بإعداد   واقام,    العالقة  ذات   العلمية  واألبحاث   المصادر  بعض   على  ون الباحث  إطالع  خالل  من  
  األداء  تعلم  في  دور  لها   إن  يعتقد   والتي   الناشئين  الالعبين  قدرة  مع  يتالءم  بما(  1)ملحق    المباشر  اللعب 

  وبواقع   تعليمية  وحدة  وعشرين  اثنان(  22)  من   يتكون   تعليمي  منهاج  إعداد   إذ تم ,  الدراسة  قيد   للمهارة  الصحيح 
   االثنين   يوم  بئ  وانتهاءأ  7/6/2019  الموافق    الجمعة  يوم  من  إبتداءاً   وذلك  االسبوع  في  تعليميتين  وحدتين
  اللعبة   مجال  في  والمختصين   الخبراء  من  مجموعة   على  المباشر  اللعب   تمرينات   عرض   وتم  8/2019/ 19
  علماً ,    البصرة  محافظة  في  الهوير  شباب   لمركز  الرياضية   القاعة  في  التعليمي  المنهاج  تطبيق  تم  حيث   ،
  الصعوبة   درجة  مراعاة   مع   الرئيسية  أقسامها   على  موزعة   دقيقة   تسعون (  90)   التعليمية  الوحدة  زمن  ان

  عن   فضالً ,  للمهارة  الفني  االداء  لمراحل  المنطقي  التسلسل  ضمن  تطبيقها  في  والتدرج  للتمارين  والسهولة
  تمرينات   ادراج  ون الباحث  راعى  وقد,    التعليمية  الوحدات   تطبيق  أثناء  الحديثة  المساعدة  الوسائل  استخدام
 .  المباراة  اثناء المتوقعة الظروف وكل المباراة  اثناء الفعلي االداء تحاكي

 البحث. االختبارات البعدية لعينة  3-9

البحث     المباشر على عينة  للعب  التعليمي  المنهج  المقترحة ضمن  التمرينات  بعد االنتهاء من تطبيق 
بإجراء االختبارات البعدية على العينة التجريبية وكذلك الضابطة , حيث تم اختبار    ون التجريبية ,قام الباحث

في    2019/   20/8منتدى شباب عز الدين سليم  يوم الثالثاء  الموافق  عينة البحث التجريبية على قاعة  
االداء   دقة    تمام الساعة الخامسة عصرًا بوجود كادر العمل المساعد ,وتضمن االختبارات البعدية اختبار

اما اختبار المجموعة الضابطة فقد تم يوم االربعاء ة الضرب الساحق العالي القطري والمستقيم  لمهار الفني  
الساعة الخامسة عصرا على ملعب منتدى شباب ابي الخصيب بنفس الخطوات   21/8/2019الموافق  

السابقة والمتبعة في اختبار العينة التجريبية من حيث نوع االختبارات وطريقة التنفيذ والتسجيل وتطبيقها  
 بالشكل األمثل. 

 االحصائية:  الوسائل 9 -3
من خالل   (SPSS ver. 20)عولجت البيانات إحصائيًا من خالل استخدام برنامج الحقيبة االحصائية   

 التالية: استخدام التطبيقات 
 الوسط الحسابي. 

 االنحراف المعياري.
 ( للعينة المترابطة والمستقلة  t. testاختبار )

 (303:1) ..النسبة المئوية
 (280:5) .االختالفمعامل . 
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 : عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها -4
عرررررض نتررررائج دقررررة األداء للمهررررارات اللنيررررة لالختبررررارين القبلرررر  والبعررررد  للمجموعررررة التجريبيررررة 4-1

 وتحليلها ومناقشتها.

 ( 3الجدول )

 لمهارة الضرب األداء الفني  حتسبة لدقةالم( tيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم اختبار )
 التجريبية   والبعدية للمجموعةلعينة البحث القبلية القطري والمستقيم الساحق العالي 

 المعالم اإلحصائية          

 االختبارات  

 (Tقيم ) االختبار البعد   االختبار القبل 

 المحتسبة

 نوع الداللة 

 ع س   ع س  

القطري   دقة الضرب الساحق  11.64 1.39 14.42 1.82 5.40 0.00 
المستقيم   دقة الضرب الساحق  11.85 1.70 13.78 1.31 6.32 0.00 

نالحظ    مهاري لالختبارين القبلي والبعديومن خالل النتائج اعاله والخاصة بالعينة التجريبية لدقة االداء ال
وان هذه النتائج تظهر نجاعة تمرينات    الدقة،  ي ختبار الار البعدي  فروق معنوية ولصالح االختبان هناك  

" قدرة الفرد على التحكم في  ري ويمكن ان نعبر عن الدقة بأنهااللعب المباشر في تطوير دقة االداء المها
 ( 247:7) ."حركاته االرادية نحو هدف معين

  ونها" ُتعّد من الخصائص المتميزة الى قياس مستوى الدقة لألداء المهاري ك ون يعمد  ون وهذا ما جعل الباحث
لألداء المهاري الذي يتوقف عليها نجاح الرياضي عن طريق اظهار الحركة باألداء األمثل والجيد والمناسب 
ور الذي يتطور بوساطة الممارسة والمران ألمستمرين ولذلك فإّن أي انقطاع عن التدريب يؤدي الى تده

 ( 44:4) .األداء

كون   االداء  دقة  تطوير  على  حافز  اعطى  التمرين  اثناء  المنافسة  اسلوب  باستخدام  اللعب  تمرينات  وان 
للتفوق في واجب حركي  او  المنافس  الفريق  للتفوق على  اداء جيد  ناتج  تتطلب الحصول على  المنافسة 

لمرحلة يمكن لالعب وخالل هذه ا الالعب،حيث يمكن أن نعتبر المنافسة االختبار الحقيقي إلعداد  معين،
في   التقدم  مستوى  لتكون    األداء،قياس  النفسية  السمات  وتحسين  بعناية  توزيع مجهوده  قوة   أكثروكيفية 

 ( 41:6) .ومثابرة.

عرررررررض نتررررررائج دقررررررة األداء للمهررررررارات اللنيررررررة لالختبررررررارين القبلرررررر  والبعررررررد  للمجموعررررررة ال ررررررابطة  4-2
     وتحليلها ومناقشتها
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 (4الجدول )                                            

 رب لمهارة الضلدقة األداء الفني ( المحتسبة tيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم اختبار )
 الضابطة  والبعدية للمجموعةلعينة البحث القبلية  القطري والمستقيمالساحق العالي 

 المعالم اإلحصائية          

  الختباراتا

 (Tقيم ) االختبار البعد   االختبار القبل 

 المحتسبة

 نوع 

 ع س   ع س   الداللة  

القطري   الساحقدقة الضرب   11.00 1.467 11.78 1.05 3.29 0.00 

المستقيم   دقة الضرب الساحق  11.50 2.24 11.42 1.45 0.20 0.84 

البح  الضرب الساحق القطري   اءت  اختبارج     ث  بقيم فروق معنوية وهذا يشير الى تحسن في عينة 
عزو الباحث , وي  الضرب الساحق المستقيم    دقة    في اختبارات تحسن  الضابطة في دقة االداء للمهارة وعدم  

الى الممارسة والمران على تطبيق التمرينات المتكررة داخل الوحدات التعليمية مما يعطي    سبب هذا التحسن  
للضرب القطري والذي غالبا ما    االداء  افضلية في زيادة خبرات المتعلمين على التطبيق وبالتالي تحسن دقة

ضرب محصورة  يكون اسهل من الضرب المستقيم كون االخير يحتاج الى دقة عالية في االداء بمساحه  
الطيران والضرب   لحضهحركة الجسم    باتجاهوليست كما في مساحه الضرب القطري والتي غالبا ما تكون  

الضرب مما يجعل الحركة اسهل  , وكذلك   لحضهلهواء  وبالتالي ال يحتاج الالعب الى تغير جسمه في ا
زيادة اوقات التعلم تعمل على اكتساب المعرفة واألداء بالرغم من هذه الزيادة في وقت اكتساب التمارين    كون 

إن مقدار الوقت  ( "  2000ليست هي االساس في عملية التعلم والوصول الى االليه حيث يذكر )شميدت  
ي ممارسته التمرينات هو ليس المؤثر الوحيد في تطور التعلم فقط بل نوعية التمرين  ف الذي يضيفه المتعلم  

أيضا خالل المدة المحددة، حيث نجد أن المتعلمين في بعض األحيان يبذلون جهدا كبيرا ولساعات عدة  
لذي يؤدى في تمرين غير مؤثر يسبب لهم الفشل أو اإلحباط أو إن نوع المهارة وتصنيفها ال يالئم المحيط ا

فيه لهذا يجب أن يضع المدرس أو المدرب في ذهنه إن يكون متقنا ومثابرا ومنظما لبناء هيكل التمرين  
 (2: 232)وبأسلوب مؤثر"

وال رررررابطة للمجموعرررررة التجريبيرررررة  ةالبعديررررر دقرررررة األداء للمهرررررارات اللنيرررررة لالختبرررررارات عررررررض نترررررائج 3 -4
                              وتحليلها ومناقشتها

 ( 5الجدول )

 لمهارة الضرب لدقة األداء الفني ( المحتسبة tيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم اختبار )
 البحث البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطةلعينة  القطري والمستقيمالساحق العالي 
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 المعالم اإلحصائية          

 

 االختبارات 

 االختبار البعدي 

 )تجريبية(

 االختبار البعدي 

 )ضابطة( 

 ( Tقيم )

 المحتسبة

 نوع 

 الداللة 

 ع س   ع س  

 0.00 4.69 1.05 11.78 1.82 14.42 دقة الضرب الساحق القطري 

الساحق المستقيم دقة الضرب   13.78 1.31 11.42 1.45 4.50 0.00 

وهنئئئئا تسئئئئجل النتئئئئائج عئئئئودة االفضئئئئلية الئئئئى تمرينئئئئات اللعئئئئب المباشئئئئر علئئئئى تمرينئئئئات المئئئئنهج التقليئئئئدي   

والتئئئئي عمئئئئدت علئئئئى تطئئئئوير دقئئئئة اداء الضئئئئرب السئئئئاحق القطئئئئري والئئئئذي يعتبئئئئر مئئئئن المهئئئئارات المشئئئئوقة 

الئئئتعلم عليهئئئا مئئئئن قبئئئل فئئئئئة الناشئئئئين , وان تكئئئرار تمرينئئئئات اللعئئئب التئئئئي للمئئئتعلم والتئئئي غالبئئئئا مئئئا يبتئئئئد  

تضئئئئمنت الدقئئئئة فئئئئي مكئئئئان سئئئئقوط الكئئئئرة وكئئئئذلك التحديئئئئد مئئئئن قبئئئئل المئئئئدرب الواضئئئئع للتمرينئئئئات لئئئئبعض 

التمئئئئئئارين واشئئئئئئتراط سئئئئئئقوطها فئئئئئئي االتجئئئئئئاه المطلئئئئئئوب ووضئئئئئئعها مئئئئئئن ضئئئئئئمن الحئئئئئئاالت القانونيئئئئئئة والتئئئئئئي 

لتئئئئئئزام بتلئئئئئئك الحئئئئئئاالت اثنئئئئئئاء تطبيئئئئئئق تمئئئئئئرين اللعئئئئئئب , وان يخسئئئئئئر الضئئئئئئارب نقطئئئئئئة فئئئئئئي حئئئئئئال عئئئئئئدم اال

التنئئئوع فئئئئي التمرينئئئات والتئئئئي تحئئئاكي واقئئئئع المبئئئاراة الفعليئئئئة كئئئان لهئئئئا االثئئئر فئئئئي تطئئئوير دقئئئئة االداء حيئئئئث 

( بئئئئئأن العمئئئئئل علئئئئئى تئئئئئدريبات الالعبئئئئئين علئئئئئى الهجئئئئئوم فئئئئئي ظئئئئئروف 2007يئئئئئذكر )سئئئئئعد حمئئئئئاد الجميلئئئئئي

ومئئئئئن كئئئئئل  (208: 3)فئئئئئي العمليئئئئئة التدريبيئئئئئة والتعليميئئئئئة .مشئئئئئابهه لظئئئئئروف اللعئئئئئب مئئئئئن مهئئئئئام المئئئئئدربين 

 ما تقدم تبين لنا افضلية تمرينات اللعب المباشر على تمرينات العينة الضابطة .

لصئئئئئئئئالح  ومئئئئئئئئن خئئئئئئئئالل نفئئئئئئئئس الجئئئئئئئئدول جئئئئئئئئاءت نتئئئئئئئئائج دقئئئئئئئئة االداء للضئئئئئئئئرب السئئئئئئئئاحق المسئئئئئئئئتقيم     
والئئئئئئذي يعتبئئئئئئر النئئئئئئوع الثئئئئئئاني مئئئئئئن انئئئئئئواع الضئئئئئئرب العئئئئئئالي مئئئئئئن  اي العينيئئئئئئة التجريبيئئئئئئة تمرينئئئئئئات اللعئئئئئئب 

( والئئئئئذي يحتاجئئئئئه الالعئئئئئب فئئئئئي الئئئئئتخلص مئئئئئن جئئئئئدار الصئئئئئد فئئئئئي بعئئئئئض الحئئئئئاالت التئئئئئي  قئئئئئد 4مركئئئئئز )
عئئئئئئب ارتكئئئئئئاز) السئئئئئئنتر( والئئئئئئذي غالبئئئئئئا مئئئئئئا يكئئئئئئون طويئئئئئئل القامئئئئئئة او  عئئئئئئالي يمتلئئئئئئك الفريئئئئئئق المنئئئئئئافس ال

المسئئئئئئتوى  ممئئئئئئا يجعئئئئئئل المئئئئئئدرب يوجئئئئئئه الالعئئئئئئب الضئئئئئئارب الئئئئئئى االبتعئئئئئئاد عئئئئئئن مكئئئئئئان تواجئئئئئئد العئئئئئئب 
االرتكئئئئاز فئئئئي الفريئئئئق المنئئئئافس  وعئئئئدم الضئئئئرب باالتجئئئئاه القطئئئئري وبئئئئالتي ضئئئئرورة توجيئئئئه الضئئئئرب الئئئئى 

( فئئئئي جئئئئدار صئئئئد الفريئئئئق المنئئئئافس , وان هئئئئذه 2عئئئئب مركئئئئز)( وبدقئئئئة عاليئئئئة مبتعئئئئدا عئئئئن الال1مركئئئئز )
يمكئئئئن تطبيقهئئئئا بمعئئئئزل عئئئئن اللعئئئئب والمنافسئئئئة اذا مئئئئا اراد المئئئئدرب الحصئئئئول علئئئئى نتئئئئائج  التمرينئئئئات ال
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ان التئئئئئدريب     ( "2014وتقئئئئئدم فئئئئئي مسئئئئئتوى اداء العبيئئئئئه اثنئئئئئاء فتئئئئئرة االعئئئئئداد ويئئئئئذكر )علئئئئئي سئئئئئبهان 
دأ التكيئئئئئئئد علئئئئئئئى اداء المهئئئئئئئارات وفئئئئئئئق ظئئئئئئئروف علئئئئئئئى وفئئئئئئئق ظئئئئئئئروف مختلفئئئئئئئة فئئئئئئئي االداء يحقئئئئئئئق مبئئئئئئئ

المنافسئئئئئئئئئة وهئئئئئئئئئذا مئئئئئئئئئا يحتاجئئئئئئئئئه التئئئئئئئئئدريب الرياضئئئئئئئئئي اذ يفضئئئئئئئئئل ان تكئئئئئئئئئون التئئئئئئئئئدريبات أو التمرينئئئئئئئئئات 
المسئئئئتخدمة مقاربئئئئة لظئئئئروف المنافسئئئئة والمبئئئئاراة والمتغيئئئئرات الكثيئئئئرة التئئئئي تحئئئئدث خاللهئئئئا وبهئئئئذا يتطلئئئئب 

    "ن تحركئئئئئئات مئئئئئئن قبئئئئئئل المنافسئئئئئئين مئئئئئئن المئئئئئئدربين ان يكونئئئئئئوا ملمئئئئئئين بمئئئئئئا يحئئئئئئدث مئئئئئئن متغيئئئئئئرات ومئئئئئئ
 وهذا يتماشى مع التمرينات المعدة من قبل الباحث . (124: 4)

 والتوصيات:االستنتاجات  -5

 االستنتاجات: 5-1

والمستقيم  الضرب الساحق العالي القطري  ان لتمرينات اللعب المباشر الفاعلية في تطوير دقة اداء مهارة   -1
 التجريبية. الناشئين عينة البحث  لفئة

  المستقيم لفئة الضرب الساحق العالي  ان لتمرينات اللعب المباشر الفاعلية في تطوير دقة اداء مهارة   -2
 . الناشئين عينة البحث التجريبية

يذكر   -3 تأثير  يوجد  المدرب  ال  قبل  من  المعتمدة  دقة  للتمرينات  الساحق على  الضرب  لمهارة  االداء 
 الضابطة.  عينة البحث لالناشئين  المستقيم لفئة

 التوصيات:  5-2

ضرورة اعتماد تمرينات اللعب المباشر لفئة الناشئين لما اظهرته من تطوير دقة االداء اثناء تطبيقها    -1
 التجريبية.على العينة 

اثناء تطبيق تمرينات اللعب المباشر في حال عدم فائدتها في تطوير دقة االداء نة  و التعامل بمر  -2
 (.1)مركز لمهارة الدفاع عن الملعب من 

تمرينات اللعب المباشر لتطوير بقية المهارات الفنية    على تطبيقاجراء بحوث مماثلة باالعتماد   -3
 الطائرة. بالكرة 

تعميم تمرينات اللعب المباشر على جميع المدارس التخصصية بغية االستفادة منها لتطبيق منهاج   -4
 علمية.علمي مبني على اسس  
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 المصادر العربية واالجنبية

: طرق البحث العلمي والتحليل االحصائي في  مصطفى حسين باهي  الحفيظ،بد  اخالص محمد ع -1
 . 2002, القاهرة مركز الكتاب للنشر,2ط ، والرياضيةالمجاالت التربوية والنفسية 

 2007االردن , دجلة،,دار 1ط ، الميدانيةوتطبيقاتها  امبادئه الطائرة،سعد حماد الجميلي: الكرة  -2

دكتوراه تأثير تمرينات المنافسة وفق زمن االداء الفعلي والتخصص    اطروحةشهاب:  شهاب غالب   -3

 ، الطائرةفي تطوير بعض المتغيرات الوظيفية والبدنية والحركية والمهارية لالعبين المتقدمين بالكرة  

   2014كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ,  البصرة،جامعة 

سبهان   -4 المركب  صخي:علي  التمرينات  والعشوائي  تأثير  المتغير  باألسلوبين  والسمعية  البصرية  ة 

: اطروحة  في بعض المهارات الفنية لالعبي الكرة الطائرة   االستجابة الحركيةلتطوير دقة وسرعة  

 2014بغداد   الرياضة. جامعةم كلية التربية البدنية وعلو دكتوراه.

الحكيم:   -5 المجال  علي سلوم جواد  في  والقياسات واالحصاء  القادسية    الرياضي،االختبارات  جامعة 

,2004 

دراسة التدريب في فترة المنافسات على بعض المتغيرات البدنية والوظيفية    غصون ناطق عبد الحميد: -6

بغداد   ةبنات، جامعياضية  التربية الر  ماجستير كليةرسالة    الهوائية،وعالقتها بدقة التصويب بالبندقية  

2004 

 ( 2001 الوراق،مؤسسة  ن،عما الموسوعة العليمة للكرة الطائرة :)  المجيد؛مروان عبد  -7

 .  2012سنة   العلمية،دار الكتب  ،الحركياساليب في التعلم  زيد،ناهدة عبد   -8

التطبيقات االحصائية واستخدام الحاسوب في بحوث التربية    عبد:وديع ياسين محمد وحسن محمد   -9

 1999الموصل , والنشر،دار الكتب للطباعة  ،الرياضية

  المصادر االجنبية  

 games approach,and skill, tactical  sport conceptsteaching  Others;Griffin and  l. Linda -1
 .,1997).U. S. A tics,(human ken  

learning and performance. Human  motora. writer. and craing  a. RichardSchmidt  -2

, 2000.kcnyics 
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 تمرينات اللعب المباشر المقترحة

16  - التمرين السادس عشر: يبدأ اللعب باإلرسال من خلف مركز )6( الى الفريق المنافس لمركز )6( 

 (3)الكرة الالعب المعد المتواجد في مركز رقم  باألصابع وتوصيلاالستقبال من االعلى   حصرا ويكون 

التداول بين   وتستمر عمليةمع وجود جدار صد ثنائي  (4)لألعداد ألداء الضربة الهجومية من مركز رقم 

ين خروج الكرة خارج اللعب )يخسر الفريق نقطة في حال عدم االرسال واالستقبال واالعداد الفريقين لح

 والصد بالطريقة المحددة للتمرين(.

 
 

 17  - التمرين السابع عشر : يبدأ اللعب باإلرسال من خلف مركز )5( الى الفريق المنافس لمركز )5( 

 (2)الكرة الالعب المعد المتواجد في مركز رقم   باألصابع وتوصيلاالستقبال من االعلى   ن حصرا، ويكو 

التداول بين   وتستمر عمليةمع وجود جدار صد ثنائي  (4)لألعداد ألداء الضربة الهجومية من مركز رقم 

الفريقين لحين خروج الكرة خارج اللعب )يخسر الفريق نقطة في حال عدم االرسال واالستقبال واالعداد 

ريقة المحددة للتمرين(.والصد بالط  

 18  - التمرين الثامن عشر : يبدأ اللعب باإلرسال من خلف مركز )1( الى الفريق المنافس لمركز )1( 

 (4)الكرة الالعب المعد المتواجد في مركز رقم   باألصابع وتوصيلاالستقبال من االعلى   ن حصرا، ويكو 

وتستمر عملية التداول بين   ثنائي،جود جدار صد مع و  (2)لألعداد ألداء الضربة الهجومية من مركز رقم 

الفريقين لحين خروج الكرة خارج اللعب )يخسر الفريق نقطة في حال عدم االرسال واالستقبال واالعداد 

 والصد بالطريقة المحددة للتمرين(.
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  19  - التمرين التاسع عشر: يبدأ اللعب باإلرسال من خلف مركز )6( الى الفريق المنافس لمركز )6( 

( 3)الكرة الالعب المعد المتواجد في مركز رقم   باألصابع وتوصيلاالستقبال من االعلى   ن حصرا، ويكو 

وتستمر   ثالثي،متوسط( مع وجود جدار صد  ارتفاع  3)ألداء الضربة الهجومية من مركز رقم  لألعداد 

طة في حال عدم االرسال عملية التداول بين الفريقين لحين خروج الكرة خارج اللعب )يخسر الفريق نق 

 واالستقبال واالعداد والصد بالطريقة المحددة للتمرين(. 

20  - التمرين العشرون : يبدأ اللعب باإلرسال )حسب رؤية الالعب من المنطقة والى المنطقة االصعب( 

الكرة الالعب المعد المتواجد في   باألصابع وتوصيلاالستقبال من االعلى   ن المنافس، ويكو الى الفريق 

وتستمر   ثنائي،مع وجود جدار صد  (4)ألداء الضربة الهجومية من مركز رقم  ( لألعداد 2)مركز رقم 

عملية التداول بين الفريقين لحين خروج الكرة خارج اللعب )يخسر الفريق نقطة في حال عدم االرسال 

لتمرين(. واالستقبال واالعداد والصد بالطريقة المحددة ل  
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