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تأثير حقيبة تعميمية باألسموب التبادلي في تطوير األداء لمهارتي استقبال اإلرسال والدفاع عن الممعب 
 الطائرة بالكرة

 مدرب ألعاب. سرمد فاضل أ.د. ناهـدة عبد زيـد الدليمي      الباحثة. صبيحة سمطان محمد
 األول الباب

 :التعريف بالبحث-1
ملاعحركيييالليب يييبلكييييرلويييالاع طييورلواع  ييتمولواالتيي الاع طيييورلعييمل كييالوعييييتةلحظييالاعيي   -:مقدمــة البحــث وأهميتـــ 1-1

بواللجياتتلب يجيةلاع يطييطلاع  ويالاع ي يملوا ي  واولاع  يوملاعوي  ايةولويالاعكعييرلويالاع  وياتلواعيياحعيالواعيييراتل اع تفةولوا 
ضلإبجياحلمو ييةل   يملاعواياراتلاعحركييةلفالوجاولاعي   ملاعحركيالجيجياتللفايولاي ياعيبلواعطراليسلواعو يالولاع   يوييةلع يرل

لاعوي  اةلو طويرللتالاا.
وقتلظارتلفالاآلوبيةلاييييرةلجايوتلكعييرةلومتييتةلجيجياتلل ياعيبلوييتالول   يوييةلعي   ملاعواياراتلاعحركييةلو طويرتيالل

ل اعييهلوو ال هلويتال هولوتي ال أي ليبظرلاالم يارلوراماةلاعاروسلاعارتيةللييالاعو   ويالليوا طةلاع   ملاع ا الاع يل  تتتل
الليي ملإاللويياليييتولا يي  واوللاعح ييييةلاع   يويييةليأبواماييالاعو  ييتتةلاع يال   وييتلم ييبلوييبا ل   يوييالي وييي ليوكوبيياتللو بومييةل

إ ل  ايوالاعح يييةللويوكالع و   مللالي   و االليبا هلتوالو امتةلاعوترسلوالاجول ح يسللتتافلوحتتةلوط يوبل ح ي ايا
ويييةلكافييةلاعوييواتلاع   يويييةلاعت وييةلع ح يييسلايتييتافلاع   يويييةلكوييال اييملإرعيياتاتلو وجيايياتل ي ييرلمو يييةل وظيااييالفييالاع   ي

إ ليرىلي ضلاعياحعيالإالاعح ييةلاع   يويةلتاليرباو ل   يوالو كاوولو ومليطري يةلوباجييةلوبظويةل  يامتللاع   ملاع ا او
يإرعاتاتلوا  ةل  يوتهلفيال   يملاعواياراتلاعحركييةلو اييولعيهلويواتل   يوييةلوبا ييةللاعو   ملم بلاع   ملاعا اوولو عكلي  ويته

يعيييكولوطيومييياتللول  بيييياتلورلييييةلو يييو يةلكيييولوفيييسلقترا يييهلوقاي يا يييهلفيييالاعييي   ملعيايييوالو يييوعهلإعيييبلترجيييةلاج  ييياالقيييترل
لاجوكاا.لل

اعواجبل   واالوي لإمطياتل سليعرحلاعوااراتاعوترللتورليبح رلاع اللاي اعيبلاع   يوية لحتوي تلاي  وبلاع ياتعال
ولوي يتللالعيها  ياياحلمياللييةلب طيةلعي ييتلعيرحاالو واييحاالللو بوو جلمبااولعملي اولاعو   ملموالإ الكاالعتييهلمويوض

اعو  وويياتل و واييحا هلقييتلا يي وميتلويالقيييولاعويي   ملفأبيهلييي وتهليا يي وارةليا يةل  ييوبلا يي وارة يطويلالإعييبللال وجياا يه
ووالييتولويالاط ي لم ييهلفيأالاعويترسلي يوملواعيترس الجوي لاعو  وواتلاع ال يؤتياالاعو   ملوكيايةلمو االفاللعبياتو  او

لاعوتحيظلتيوليتحيظلويكيوالتورلم بلل واجلع  وولو يًالياع يياتولفاحيتتوالييؤتيلواييير اعواحت فلفالاعو   ويالي   يملاع
اع ويولل حتيتلو بليوكالإبجيا  اع يليؤتيلماللتالهلوو امت هلفالو   مع ل   يةلراج ةلواعاتفلوباالإمطاتلو  ووات   تيم

اع ويولاعوك يفلييهلفأبييهليط يبلويالاعويترسلوتحظ يهلوتيوليييؤتيل ويياللتاتلوي   ملوتيول يملإبجيا هللملالولويوجيرتللاليب ايالاع
اع يال تبللالي  يتووالياع يرمةعيملي  يتملي يتل عيكلع  ويولاع ياعالوياي هلاعطري يةليوكيالكيولاعطي ح يبلي يجولاعب يجيةلفياليطاق يه

ل.  وحلياالقترا ه
و  تلع يةلاعكرةلاعطالرةلوالايع ابلاع ال و ا لي  تتلواارا االاعاجوويةلواعتفاميةلوكعيرةلو ط يا ايالوواجيا ايالاعحركييةل

عيي يلي ط ييبلإيجيياتلةلاع يياليبي ييالم ييبلووار ييياالل   واييالوا   اباييالواجعوييامليجوابياييالاعابيييةلواعيططيييةللاعيا ييةليايياولايوييرلا
ل اعيبلوو يالولحتيعيةلع طيويرلإ  ياالايتاتلاعابيالواعتقيةلع واياراتلام وياتًالم يبلاعي   ملاعي ا الوياي ي وبلاع يياتعالويالاجيول

لاالق  اتلياعجاتلواعوقتللوالقيولاعوترسلواعو   م.لل
الاعوييبا لاع   يوييالاي ا ييالووييالتبييالجيياتتللتويييةلاعيحييثلفييال  ييويملح ييييةل   يويييةللياي يي وبلاع ييياتعالوبيع ييةلويي

ع كرةلاعطالرةلاعو ررلعطتبلاعورح ةلاعراي ةلفالك يةلاع رييةلاعرياايةل ح ويلم بلوواتلويروجةليوار ياالاعوي   مل ا ييًاليطيوةل
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لييطوةليوالي با بلو لقترا هلوويوعهلورميا هللوياع ياتولو ل وي هلاييرلع و يوولياويالإعيبلترجيةلجييتةلولو يوعيةلفيالايتات
لاعابالوتق هلع وااراتلاعحركيةلاي ا ية.

  تلع يةلاعكرةلاعطالرةللحتىلايع يابلاعجوامييةلاعوبظويةلواع باف ييةلواع رويحييةلاع يال ك يبلووار يياال -مشكمة البحث:1-2
وك يياتللاعكعيرلوالاع تراتلاعيتبيةلواعحركيةووتالإحتىلاعو رراتلاي ا يةلاوالاعوبا لاعترا الع ورح ةلاعراي يةلفياللق يام

اع رييةلاعرياايةوإ ليبي يالم يبلطيتبلتي هلاعورح يةللإ  ياالواارا ايالاي ا ييةلويو ي وىلو كيافولويا يةلاعواياراتلاعتفامييةل
لاع ال  ط بلوق ا"لوجاتا"لكييرالفال   مللتالاالو طوره.

عو ييي  و ةلفيييال   يييملوويييالييييتول جرييييةلاعيييياحعوالوييييير املاع  وييييةلواع و ييييةلالحظيييوالإالام يييبللاعطراليييسلواي ييياعيبلا
اعوايياراتلاي ا يييةلييياعكرةلاعطييالرةلو طييورللتالاييال أييي لوق ييالطييويتلوجاييتا"لكييييرا"لوييالاعوييبا لاع   يوييالوقييتلالل عييركلاعويي   مل
ي يييورةلوياعيييرةلفيييالايتاتلو   ويييتلام وييياتًالك ييييالم يييبلويييالي تويييهلاعويييترسلويييالل ييي وبلفيييالايتاتلواالي يييضلتييي هلاعطراليييسل

يبظييرلاالم يييارلاعاييروسلاعارتيييةلفييالاع ييتراتلاعيتبيييةلواعحركيييةلواعوااريييةلييييالاعو   وييياولايوييرلاعيي يللواي يياعيبلقييتلالل أييي ل
يؤتيلإعبلإتتارلاعجايتلواعوقتوفايت"لمياللإبايال ح ياجلإعيبلويتةل وبييةلقيتل كيوالطوي يةلج  ياالايتاتلاعابيالوتق يهللو طيورهل

لا يولاعيا ةليأتاتلاعوااراتلاي ا ية.لالالت هلاعطرالسلواي اعيبل أي لوقتلطويولفالعرحلاع ا
عيي الار ييأىلاعييياحعوال  ييويملاعح ييييةلاع   يويييةلوا يي  واعاالو باييي تالياي يي وبلاع ييياتعالوتييالاحييتللتييملو ييالولاعييي   مل
اعحركالاع ا اليطري ةل  بيةلماعيةلمالطريسلاعحا وبلععرحلاعوااراتللاعتفاميةلاي ا يةلو واييحاالع وي   ملليعيكول ياول

لوو ترج.ل طووي
 أهداف البحث: 1-2

طويرلايتاتلعواار الا   ياولاجر اولواعتفاعلمالاعو  يبلفال ياي  وبلاع ياتعاللو باي تالح ييةل   يوية  ويمل-1
ل.للياعكرةلاعطالرة

عيتفاعلطويرلايتاتلعواار الا   ياولاجر اولوافال و باي تالياي  وبلاع ياتعاللح ييةل   يويةلاع  رفلم بل أعيرل-2
ل.لياعكرةلاعطالرةمالاعو  بل

  -فروض البحث : 1-4
طيويرلايتاتلعوايار الا ي  ياولاجر ياولفيال ال   واولاعح ييةلاع   يويةلو باي تالياي  وبلاع يياتعال يأعيرلايجيايال-1

ل.للياعكرةلاعطالرةواعتفاعلمالاعو  بل
 مجاالت البحث:  1-5
ل(م.ل2010-2009جاو ةليايولع  املاعترا ا)-فالك يةلاع رييةلاعرياايةلطتبلاعورح ةلاعراي ة-:المجال البشري1-5-1
ل.لل5/5/2010وع ايةل24/2/2010اعوتةلوالوا-:المجال الزماني 1-5-2
لجاو ةليايو.-اع امةلاعرياايةلاعو   ةلفالك يةلاع رييةلاعرياايةلل-:المجال المكاني 1-5-3

 الباب الثاني
 ـ الدراسات النظرية والمشابهة: 2
 ـ الدراسات النظرية:  1ـ  2
والاال جاتاتلاعحتيعةلاع الالقتلبجاحًالكييرا"لفالإعراتلمو يةلاع   ملاعحركاولوم  تلل ي وبل-:الحقيبة التعميمية2-1-1

لاع   ملاع ا التولا   واولاعح ييةلاع   يويةلفالاع و يةلاع   يوية.
  يويييةلواعو ييالولاع  ويويييةلاع ييال ييؤتىلوف ييًالعيربيياو ل   يوييالو ُ ييّرفلاعح ييييةلاع   يويييةليأباييال"وجوومييةلوييالاعوييواتلاع 

ي  طي لاعو   ملواليتعهللاليتر هليوارتهلوي يحلعهلفالاعوقتلبا هلفرصلاع   ملاعارتيليوالي واعبلوي لإوكابيا يهلوي يامتل
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ويواتلواعو يالولاع   يوييةلاع ياليأباال"وجوومةلوالايجاي ةلوايتواتلواعلولكوالمرفتللياا"(1)م بل ح يسللتتافلاع   ملاع ا ا"
ولي ملحاظااليعكولآوالووبا بلتايولح ييةل ا ةلاعحويولواعب يولوباجية يتملوجوومةلو واع ةلوالايبعطةلاعوباجيةلواعتل

ولكوالورتل  ريفلآيرليي كرلفييهلإالاعح يييةلاع   يوييةل(2)واللوكالوليحيثلي ملاعو وولإعبلليلقط ةليتاي االيي رلو اوعة"
ةلواليراو لاع   ملاع ا ال ح ويلم بلو يالولمتييتةلوبايالاع يتيتاتولايفتمواع يورلووبايالويال ح يويلم يبلو يالولتا"واحت

ل.(3)و  تتةلوعولاعيراو لاع و يةلواع ورية"
 ييوومةلواعورليييةلو كويياللتويييةلاعح ييييةلاع   يويييةلفييالإباييال وكييالاعويي   ملوييالاعووار ييةلاع و يييةلع ييييراتلواعوايياراتلاعو

ولكوالإباال وكبهلويالاعح يوولم يبلاعو  ووياتلواك  يايااولوف يحلاعوجياولع وتحظيةلواع يتقيسلواع  اويولوي لةلاعوبا يةواعح ي
لل-:(4)ولويوكالإجواوللتوي االيواليأ ا وكالوال ح يسلايتتافلاعوط ويةلاعوواتليعكولوياعرلإعبلاعترجةلاع ا

ل اةلاع اليبي الاع يامليااليحرية.لإ احةلاعار ةللواملاعو   ملعكاليي ارلايبعطةلاعوي -1
 إ احةلاعار ةلجيجاتلبوعلوالاع اامولاعبعطلييالاعو  ملواعو   مل.-2

ل عجي لاعو   ملم بل طويرل ا ال حوولاعو ؤوعيةلوا يا لاع رارلعتيه.ل-3
 إوكابيةلوجوتلوجااًللع    يةلواعييرةلاع ريويةلاعباف ةلع وترسلواعو   ملم بلحتل وات.ل-4

 كييوالاعح ييييةلاع   يويييةلوييالوجوومييةلوييالاعوكوبيياتل ي  ييفلفييالمييتتتالو ر ييايياليح ييبلوجاييةلبظييرلاعو ييوملو للل
ل-:(5)واعووقفلاع   يوالاع يلي يباهلولوتالالل يرجلماتةلوالاعوكوباتلاعرلي يةلاآل ية

لاعتعييو.-لل
لايبعطةلاع تري ية.-ب
لاع  ويملولتوا ه.ل-ج

إ للمطيبلع وي   ملول (Mosston)وو ي الي ياعيبلاع   يوييةلاعي يلقتويهليوولويرةا لحيتلتيو-األسـموب التبـادلي: 2-1-2
ل. م بلاع   ال  ييًالي   ر رلي يًالفالاع و يةلاع   يويةلي تللالكاالتورهلفالاي اعيبلاع   يتيةلاع تيوة توراًل

اعواجبل   واالو لإمطياتل اتاعوترسليعرحلاعواارللتورليبح رلاع اللاي اعيبلاع   يوية لحتوي تلاي  وبلاع ياتعال
ا  ياياحلمياللييةلب طيةلعي ييتلعيرحاالو واييحااولوي يتللالللو بويو جلمبايالولعيملي ياولاعوي   ملمويالإ الكياالعتييهلمويوض

اعو  وويياتل و وايييحا هلقيتلا ي وميتلويالقييولاعوي   ملفأبيهليي وتهليا يي وارةليا يةل  يوبلا ي وارة يطويلالإعيبللال وجياا يه
اعترسولوواليتولوالاط  لم ييهلفيأالاعويترسلي يومل تلاع ال يؤتياالاعو   ملوكيايةلمو االفاللعباتو  اوالجوي لاعو  ووا

لاعوتحيظلتيوليتحيظلويكيوالتورلم بلل واجلع  وولو ًالياع ياتولفاحتتوالييؤتيلواييير فالاعع يةلاعواحتةو   ويالي   يملاع
اع ويولل حتيتلو بليوكالإبجيا   يليؤتيلماللتالهلوو امت هلفااعلو   م   يةلراج ةلواعاتفلوباالإمطاتلو  وواتلع    تيم

اع ويولاعوك يفلييهلفأبيهليط يبلويالاعويترسلوتحظ يهلوتيولييؤتيل وياللتاتلوي   مولويوجيرتللاليب ايالاع؟لوتول ملإبجيا هللملال
اع يال ي  يتووالياع يرمةلاللو   ويياعملي  يتملي يتل عيكلع  ويولاع ياعالوياي هلاعطري يةليوكيالكيولاع ح بلي جولاعب يجةلفاليطاق ه

الاع و يييةلاع   يويييةلاييوالتيي الاي يي وبل  عييكوولو   ييوحلياييالقييترا ام لاعوتحييظولاعوييترس)وييالعتعييةللطييرافلرلي ييةلتييا ا 
ل.(6)(اعوؤتيو

وللوليييييالترسلواعويي   م   يويييةل ييأ الم ييبلتيلييةلحييوارلييييالاعويي لبعييطة"ميييارةلمييالليأبييهاع ييياتعالوي ييرفلاي يي وبل
ولاع وايييحلواع  يياؤوولي ييياتعوالايتوارلطي ًييالعت يي را يجياتلاعارميييةلاعُو اييوبةل)لاع بيييؤ يحيييثلايياملاعييي ضو   ويييالي اع

ل.(7)"اعااملمالطريسلوراقي هلوايطلمو يا ه ياتفلفاملاعواتةولواع حكملفالت الاع  ييص(لواع تبالاع  ور
 (8)تالووي اتلاي  وبلاع ياتعاووال

ل.اعواجب ار ةلاعكافيةلعإليتاعلفال باي ي يحلت الاي  وبللواملاعو   ويالاع -1
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ي يوملي  يحيحلليطياتل وي يهلاعويؤتيللاعوبا يبلمبيتوا م بلإمطاتلاع   يةلاعراج ةلفالوق االمي امتلت الاي  وبلاعو    -2
ل. ويا ال  اولمو يةلاع   م

ل.ف او ري لولليعكو إالت الاي  وبلاق  اتيلوالحيثلاعوقتلولاعجاتوكواللبهليح سلمو يةلاع   م-3
  .ولوي امتهلم بلاع يرلواع   م يوبحلت الاي  وبلاعع ةلياعباسلوايوابةلعتىلاعو   م-4

لويط ييساييتلإر يياولاعوبييافسللتفيياعلتييو"اجر يياوليا يي  ياوللي  ييت-هــارتي اســتقبال اإلرســال والــدفاع عــن الممعــب: 2-1-3
اعتمييبلاعور ييولع اريييسلاعوبييافسلع ايل اييالعتمييبللاعكييرةلاعور يي ةلوييالا يي  ياولمو ييية"للياييا"ولوتييولم يييهلاع وريييرةلوييالاي يياو

 .(9)"ياع امتياعألم بللل اوو عكلالو  اصل رمةلوقوةلاعكرةلع وريرتالوالولع  ويولفالاعو  بللواعو تل
عكيالول ط يبلاع ركيي لم يبلاعكيرةلوار اامايالو يرم االوقو ايايلإ لوإ  االايتاتلاعابالواللتملمبا رلت هلاعوايارةل تويُل
لي يورةوع ايليةلبا يهلع بايي لاعواجيبلولووقي لع  ورييرللح ياعيح يولم يبلولاعوبط يةلاعو ي اتفةلإعيبعتمبلاعو وولي  طي لا

الليللعبياتلاع  يبليفياللفيالاعظيروفلاعوي  ايةلاعوايارةيجبلم بلاعتمبللاليب يهلويرك لمبتللتاتلت هللوتباولجيتةلويإ  اا
ويالايم يبللاجر ياولا ي  ياول واوتتلاييييرةلفيالقيابوالاع  ييةليا ي وقتل وحتلاع  تيولع اريسيطأليب  لمبهلي ارةلب طةل

ولو وجيتللبيواعلميتةلال ي  ياولاجر ياول(10)اعايريةلاع ياح ةللول)ايريةلاجر ياو(لع تفاعلمالاعكرةلاعاجوويةلايوعيبلياي اي 
ل-:(11)وتا

لر اولوالاع  وط.لا   ياولاج-3ا   ياولاجر اولوالاعجابب.ل-2ا   ياولاجر اولوالاعوقوف.ل-1
لوالواارةلاعتفاعلمالاعو  بلفي  تليايالإب يا لاعكيرةلاعاجووييةلاعوايرويةللولكيراتلاعييتاعل)اع يوب(لولاعكيراتلاعور يتةل

ل.ل(12)والاعاريسلاعوبافسليجتارلحالطلاع تلو وريرتالياع رامياللولياع راعلاعواحتةل واتلكابتلاع وريرةلوالاي اوللولايم ب
 جوي  ويع ركلوعجامة ماعية  رمة إعب  ح اج اعطالرةل    ت"لفالاع  بلوتا اعكرة واارات فا ييرةاي اعواارةلو  ت

 ويا عيكو ييأي اعو  يب تاييو اعكيرة  ي وط يوبي  اعوايارة تي ه  اي مولولاعو  يب فيا ي عيكيت ام و اعوايارة تي ه لتات فيا اعتميييا

 و ي طة يكيرة اعو  يب ميا ع يتفاع  كيوا لا فييوكا اعوايارات ي ر ييب ور يطية ميير ت هلاعوايارة ول كوا المب لي وا ايعكاو

 ايرية ويا  كيوا ويا ماعًييا و ايرض م يب   ي ط  يوف كيرة ميا اعوايارة تي ه فيا اعتميب ييتاف ووللولاععاععيةل اعكيرةلاععابيية ويا

تي هلاعوايارةلووياللو وجيتلعيروطلميتةليتاتلو(13)اعوايارة تي ا لتات لعبيات فيا ايرض ويا قريييا" يكوا لا م يه ع اليجبل اح ةو
ل-:(14)ت هلاععروطلتا

ل ح اجلإعبلا   واولاع وةلاع ظوبلع رج يا.لل-1
اع يييرمةلاعحركييييةلوقيييترةلاو يييتاتلواب يييياضلمايييتتلاعج ييييملي يييرمةلوح يييبلاعحاجيييةلوقيييترةلاعج يييملعت ييي جايةلع حركيييياتل-2

لاعوااجلة.
لايتاتلاعابالي ورةل حيحةلوتقي ة.لاعييرةلواعوراالفالا يا لاعوواق لاعوبا يةلتايولاعو  بلياجاافةلإعب-3

 الباب الثالث
جراءات  الميدانية : -3   -منهج البحث وا 
ا   وولاعياحعوالاعوبا لاع جريياللياع  ويملاع جرييال الاعوجووم يالاعو كافل يالو عكلعوتلو هلعحول -منهج البحث:3-1

للل.(15)ملل  وبلاع جرية"وعك ةلاعيحثلالال"للتملواليوي لاعبعاطلاع  والاعتقيسلتولا  يتا
ميبةلاعيحيثلتيا"لجي تلويالاعوج وي لاعي يل جيريلم ييهلاعترا يةولويي ملاي يارتيالم يبلوفيسلقواميتليا يةل-عينة البحث:3-2

(ل123)ل(لطاعيييالياعطري ييةلاع عييواليةلوييالوج ويي لاعيحييثلاعيييياع 32ولإ ل ييملاي ييييارل)(16)عكييال وعييولاعوج ويي ل وعيييًتل ييحيحا"
إ لقيياملاعييياحعوالي   يييملميبييةلاعيحييثلياعطري ييةلاع عييواليةلم ييبللو%(لوتييالب يييةلو يوعيية26.02)لرتايوع ييوالب يييةلولويييةلو ييتا
ل-وجووم ياولوكواليأ ا:

لطاعيا"لمو تلياعح ييةلاع   يويةلياي  وبلاع ياتعا.لل(16اعوجوومةلايوعبلاع جريييةل)-1
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لاعو ي .ل(لطاعيا"لمو تلياي  وبلاالم ياتي16)لاعوجوومةلاععابيةلاعاايطةل-2
 -األدوات واألجهزة والوسائل المستعممة: 3-3
ل-ا   وولاعياحعوالايتواتلوايجا ةلاآل ية:-األدوات واألجهزة:3-3-1
االر ايياعلوعييريطلال ييسلو ييواول(لو ييامةل وقيييتلوحيياج لو  يييرل20و  ييبلكييرةلطييالرةللقييابوباولكييراتلطييالرةلمييتتل)-

عيريطلقيياسولل(و1(ولوي ييرلاعحا يياتولويي االطييالميتتل)10)لميتتلكوييو رلو(1)لولحا يةليتويةلمتتCDلقراصللو اارة
 اعح ييةلاع   يويةولا  وارةل  جيولاعيياباتولا  وارةل  ويملايتاتلاعابالواعتقةلعواار الا   ياولاجر اولواعتفاعلمالاعو  ب.ل

ل-ا   وولاعياحعوالاعو الولاعيحعيةلاآل ية:-الوسائل البحثية: 3-3-2
 اعوتحظة.لللاالي ياراتلواع ياس.ل-اج .لاعو اترلواعورل-

ـــارات المســـتعممة: 3-4 ا ييي  وولاعيييياحعوالاي يييياراتلايتاتلاعابيييالواعتقيييةلعوايييار الا ييي  ياولاجر ييياوللواعيييتفاعلميييال-االختب
ول(17)اعو  ييبولوتييالاي ييياراتلو ببييةلووطي ييةلم ييبلاعييلييةلاع راقيييةلوعاييالو يياوتتلم ويييةلماعيييةلوييال ييتسلوعييياتلووواييومية

ل-ي ياراتلتا:واال
لاي ياريل  ويملايتاتلاعابالال   ياولاجر اولواعتفاعلمالاعو  بلياعكرةلاعطالرة.-1
ل.ياعكرةلاعطالرةلا   ياولاجر اولواعتفاعلمالاعو  ب  ويملتقةلاي يارل-2

لتكافؤ مجموعتي البحث:ولتجانس العينة 3-5
قييياملاعييياحعوالييييإجراتل جييابسلع  يبيييةلوعكافييةللفراتتيييالفيييالقييييولاععييروعلي طيييييسلاع جريييةلاعرلي ييييةل-تجــانس العينـــة: 3-5-1

ل(.1)ل)اعطوولواع ورلواعو ال(ولوكوالتولوييالفالاعجتوولو  يرات
 يبين تجانس أفراد العينة في متغيرات ) الطول والعمر والوزن ( (1الجدول )

 المعالم اإلحصائية          
 المتغيرات

 معامل االلتواء الالمنو  االنحراف المعياري الوسط الحسابي

 2.22 22 2.32 22.5 سنة-العمر
 2.83 172 2.41 174 سم-الطول
 2.62 71 1.66 72 كغم-الوزن

(لإالقيملو اوولاالع واتلع و  يرات)اعطووولاع ورولاعو ا(لع يبةلاعيحثلقتلابح رتلييالاقول1ي ييالوالاعجتوو)للللل
لو  يرات.(لوواليتولم بل جابسلميبةلاعيحثلفالت هلاع1+وال)

ح يبليي وكالاعيياحعوالويالإرجياعل ييبلاعايرسليييالب يال لاالي يياراتلاعي تييةلإعيبل-تكافؤ مجموعتي البحـث:3-3-2
ا ييي  واولاعح يييييةلاع   يوييييةليبي يييالم ييييامل" كيييويالوجوومييياتلو كافليييةلفيييالايقيييولفيويييالي   يييسليييياعو  يراتلاع يييالعايييالمتقيييةل

عبل كافؤلوجووم الاعيحثلفالاي ياراتلايتاتلاعابالواعتقةلعواار الا   ياولولوم بلت الاي اسلعجألاعياحعوالإ(18)ياعيحث"
ل(.2(لع  يباتلاعو    ةولكوالتووييالفالاعجتوو)tاجر اولواعتفاعلمالاعو  بلياعكرةلاعطالرةليا   واولاي يار)

الختبارات   والضابطةمجموعتي البحث التجريبية  المحسوبة بين ( t )ةيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم (2الجدول )
 األداء الفني والدقة القبمية لممهارات قيد البحث

 المعالم اإلحصائية   
 االختبارات 

وحـــــــــدات 
 القياس

 tقيمــــــــــــــــــــــة  التجريبية الضابطة
 المحسوبة

 نوع الداللة

 ع ±  َس  ع±  َس  

 غير معنوي 2.25 1.44 5.21 1.16 5.29 درجة األداء الفني الستقبال اإلرسال

 غير معنوي 2.27 1.28 17.11 1.18 17.23 درجة دقة استقبال اإلرسال

 غير معنوي 2.11 2.26 5.12 2.52 5.23 درجة األداء الفني لمدفاع عن الممعب

 غير معنوي 2.57 2.19 12.15 2.42 9.67 درجة دقة الدفاع عن الممعب
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(ل0.05)ل(مبييتلو يي وىلتالعيية2.04تييالاقييولوييالاع يوييةلاعجتوعيييةلاعياع يية)(لاعوح ييويةلtإالقيييمل)ل(2)ليييييالاعجييتوول
ألتاتلاعابييالاع ي يييةلعييلي ييياراتفييالااللواعاييايطةاع جريييييةلوويياليييتولم ييبل كييافؤلوجوييوم الاعيحييثلل(30)لو حييتلترجييةلحرييية

لاعتفاعلمالاعو  ب.لالا   ياولاجر اووواعتقةلةلعواار 
ل(10)لم يييبل24/2/2010لاعو ييياتفلييييإجراتل جرييييةلا ييي طتميةلييييوملايري ييياتلقييياملاعيييياحعوا-:التجربةاالســـتطةعية 3-6

طتبلوالوج و لاعيحثلاي  اولواع يالعمليعاركوالفيالاع جرييةلاعرلي يةولوقيتل يّملاي ييارتمليطري يةلمعيواليةولوكياالاعايتفل
ل-والاع جريةلواليأ ا:

لاارية.لاع  ّرفلم بلوتىل ااملوا  ي ابلاعطتبلعوارتاتلاالي ياراتلاعو-1
لاع  ّرفلم بلاع واوولواعو وقاتلاع القتل ظارلمبتل باي لاالي ياراتولواع وولم بلإيجاتلاعح وولعاا.-2
فييالطري ييةل باييي تملالي ييياراتلاعيحييثولو وايييحلاع   يويياتلواجرعيياتاتلاعو    ييةلل(19)فريييسلاع وييولاعو ييامتل بظيييملموييو-3

ليإجراتلاالي يارات.ل
وقيتلل يارتلتي هلاع جرييةلميال ح ييسلايتيتافلاع يالواي االللرسلججراتلاالي ياراتلاعواارية.اعوقتلاعو   اع  ّرفلم بل-4

لاعياحعوا
ع يييتلكييياالتيييتفلاعيييياحعوال  يييويملح يييييةل   يوييييةلاعك روبييييةليجويييي لوح ويا ايييالايييييرىل-تصـــميم الحقيبـــة التعميميـــة: 3-7

ظاارتالياع ورةلاعجيتةولي تلاطتعلاعياحعوالم بللمتتلوالاعترا  اتلواعيحوثلاع  ويةلاعيا يةلياعح يييةلاع   يوييةولواع يالوا 
لل-يجبللال ورليعتثلوراحولل ا يةلاع التا:

لل-ورح ةللاع  ويم.لوللوقاملاعياحعواليواليأ ا:-3ورح ةلاع ركيب.لل-2ورح ةلاع ح يو.ل-1
تيول طيورللتاتللفيراتلميبيةلع تلواي لاعيياحعوالتيتفللرلي يالميامليبي يالاعو يوولإعييهلول-مرحمة تحميل األهداف العامة:-1

لل-اعيحثلعواار الا   ياولاجر اولواعتفاعلمالاعو  بلواليتولواليأ ا:
لا   واولو الولولتواتلوعوقةلوجتيتةلواليتولا   واولاعيتالولاع   يوية.لل-ل

 تلوالاع طور.لا   واولو  ويملوبا ل   يوالوي طلي طالاعحريةلع و   ملالي يارلواليبا يهل  يتلوالتواف هلعو يل-ب

   ايولمو يةل طويرلايتاتلاعوااريلواليتولإيجاتليتالولل   يويةلجتيتةل.لل-ج

  ويملح ييةل   يويةلل ح ويلم بلمتةليتالولو بومةلووعوقةلوفات"لمالا   واولجاا لحا وبللاع يلتولجي تلل ا يال-ت
لل(.لCD)للحلاعوافالع واارةللاعوواومةلم بلقرصوالاعح ييةلواليتولاعا ملاع   يوالاعو كاوولياع وتلواع ورةلواععرل

 كوالاعح ييةلي يطةلو  يرةلو ح ويلم بللوراسلو   يواتلع واجياتلاعوط يوبللتالايالويالقييولاعوي   ملويطوا ايالياجايافةل-تي
 إعبلوا لي ضلاعييراتلاعرياايةلاعيا ةليكولو   مل.ل

(لويعيكوليجي بلاعوي   ملPower pointوفيسلبظيام)للCD)م يب)لوا لاعواجياتلاعيا ةلياعو   مليعيكولاعك روبيالو    يو-و
 وي وولم بلإعار هلو عوي ه.ل

 ل.ويعكول عوي الو    ولCDوا لاعواجياتلاعيا ةلياعوتربلم بل- 

واليتولاطتعلاعياحعوالم بلاع تيتلوالاعو اترلواعوراج لاع ريييةلوايجبيييةلواعك يبلاعوباجييةلاع يال-مرحمة التركيب:-2
ايييةل طييويرللتاتلوايياراتلاعكييرةلاعطييالرةللقيييتلاعيحييثلولعييي الالليييتلوييال  ييويملويبيياتلاعح ييييةلاع   يويييةلعايي هلاعوايييارةل ايي ملليكي

لاي ا يةلم بلوفسل حتيتلاعيتالولو بوماالوك عكلل  وبلاع طورلاعو ي لواع يليكوالليا   واولاي  وبلاع ياتعا.ل
ويالو يي ةل   يوييةل ا يحلاعطرييسلع وي   مللالي يوملياب  ياتلوياليبا ييهلوبايالإالا   واوللكعيرل-البدائل التعميمية المستعممة:-

كوييال ييوفرلعييهلاع اامييولااليجييايالويي لتيي هلاعو ييالولووراميييةلييي عكلاعاييروسلاعارتيييةلييييالاعو   ويييالو  با ييبلويي ل ييرمةل   واييمل
اط  والم ييهلويالو ياترلووراجي لوييياالولوم بلت الاي اسلقاملاعياحعوالي حتيتلاعيتالولاع   يويةلوفسلوال(20)و طورللتالام

ل-رليلاع تيتلوالاعييراتلواعياحعيالفالت الاعوجاولووالت هلاعيتالولتا:
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ويالييتولاطيتعلاعيياحعوالم يبلاعو ياترلاع  وييةلاعيياصليياعكرةلاعطيالرةلويا يًةلاعو ياترلاع   يوييةل-المادة النظريـة:-1
)اعواياراتلاي ا ييةلاعتفامييةليياعكرةلاعطيالرة(لو يملعيرحللايوالمبيوااقاوواليوا لاعواتةلاع   يويةلم بلعكولكراسل  يرلي 

لوافالفيااللع واار ياللقيتلاعيحثلوواحيالفياالووي ا االو للعكاول وايحيةلو وبة.ل
قاملاعياحعوالي  يويملف يمل   يوياليجوي ليييالاع يورةلاعو حركيةلواع يوتلواععيرحل-(:CDالفمم التعميمي) القرص الميزري -2

ول(Multi Media Builder)اعويحوعةلياع  اوالوي لاحيتلاعوي  ييالفيالوجياولاعيروجيةوليا ي يتامليربياو لييتمبلع واار يا
وتوليرباو لو  يتتلاعو يالطولإ لعيهلإوكابييةلاع  اويولوي لاع تييتلويالاعييراو لوايبظويةلاعيا يةلي  يةلاعحا ييةولووياليتعيهل يمل

لاتهلم بللح الوجه.لا   واوليراو لليرىلوجتتلكج تل كوي الع يرباو لجمت
ــويم:-3ل ــة التق اع  ييويمليطييوةلل ا يييةلويياليطييواتل  ييويملاعح ييييةلاع   يويييةلولفويياليتعاييالييي ملاع  ييرفلم ييبلوييتىل-مرحم

 ح ييسلايتيتافلاع ييالواي تلوييالاج ايالو ييووتلاعح يييةلاع   يوييةلوعيي عكلقياملاعييياحعوالييإجراتلاالي ييياراتلاع ي ييةلواعي تيييةل
و ي وىلللفيراتلاعوجووميةلاع جرييييةلفيال طيورللتاتللاعواياراتلاعتفامييةلاي ا ييةليياعكرةلاعطيالرةللوالاجولاعوقوفلم بلو رفة

لقيتلاعيحثلولويياالإوكابيةلوقترةلو تسلاعح ييةلاع   يويةلفال طويرللتاتلاعو   ويالاعوااري.ل
 اإلجراءات الميدانية الرئيسة: 3-8
اراتلاع ي يييييييةلعييييييألتاتلاعابييييييالواعتقييييييةلع واييييييار يالقيييييييتلاعيحييييييثليييييييومللجييييييرىلاعييييييياحعوالاالي ييييييي-االختبــــــارات القبميــــــة:3-8-1

لجاو ةليايو.-ع وجووم يالاع جريييةلواعاايطةلفالاع امةلاعرياايةلاعو   ةلعك يةلاع رييةلاعريااية3/3/2010اعو اتف
 -عمل العينة:3-8-2
يويةللو باي تالياي  وبلاع ياتعالع طويرلقاوتلاعوجوومةلاع جريييةليا   واولاعح ييةلاع   ل-عمل المجموعة التجريبية:-1 

 )ا   ياولاجر اولواعتفاعلمالاعو  ب(وللتاتلواار ا
ا  ورتلاعوجوومةلاعاايطةلي و ايالوفيسلاعويبا لاعو يررلعوياتةلاعكيرةلاعطيالرةلع ورح يةلاعراي يةل-عمل المجموعة الضابطة:-2

لجاو ةليايو.-فالك يةلاع رييةلاعريااية
ي يتل  يويملاعح يييةلاع   يوييةولو و ي ايالم يبللفيراتل-:سموب التبادلي باسـتعمال الحقيبـة التعميميـةتنفيذ مفردات األ 3-8-3

اعوجوومييةلاع جريييييةلويي لعييرحلكيايييةلا يي  واعاالوطرالييسلاجرعيياتلواعييتعيولاعييياصلوكيايييةل طيي اييالوفييسلاعوييبا لاع   يوييالويي ل
ل-جاو ةليايوولو اوبتلاعوارتاتلاي ا:-رييةلاعريااية وفيرللجا ةلاعحا وبلاعت وةلفالوي يرلاعحا وبلفالك يةلاع 

ل.لل3/2010/ل10يتلل طييسلاعوارتاتليوملاالري اتاعو اتف-
لللللل ايي (.8وتةل طييسلاعوارتاتلتال)ل-
ل(لوحتات.8متتلاعوحتاتلاع   يويةلاعك يةلتا)ل-
ل(لتقي ة.لللل90 والاعوحتةل)ل-
ل  يويةلواحتة.متتلاعوحتاتلاع   يويةلفالاي يوعلوحتةل -ل
  ييوملاعوجوومييةلاع جريييييةلح ييبلايييياملاعوي  ييةلعايياليييأتاتلاعوحييتاتلاع   يويييةلوفييسل-و ييفللتاتلاعوجوومييةلاع جرييييية:-

لل-اعيطواتلاآل ية:
 يييتللاعوحييتةلاع   يويييةليإمطيياتل ويياريالإحويياتلماوييةلو ايلييةلماييتتلاعج ييملاعوي  اييةلو ويياريالإحويياتليا ييةلفييالاع  ييمل-ل

ل"لمال واريالإحواتلياعكرات.لاع حايريولفات
)قييراتةلاعويياتةلاع  ويييةلووتحظييةلاعييتعيولواالطييتعلم ييبلاعر ييومللي ييومللفييراتلاعوجوومييةلاع جريييييةلي ييراتةلاعح ييييةلاع   يوييية-ب

اع وايحيةلووعاتتةلاع رضلاعياصلياعواارةلم بلجاا لاعحا وبلو طييسلواجيا امليإعرافلاعوترسليتولاعج تلاع   يويال
ل)كولطاعييالاعبيال وية(.لاعرليسللفالاعوحتةلاع   يويةلوياي  وبلاع ياتعالوالاع  م

 يعرفلاعوترسلم بلمووللفراتلاعوجوومةلاع جريييةلوي تملاعو امتةلمبتلاعحاجةلوي تولاييطاتلإالوجتت.ل-ج
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فالاعوحتةلاع   يويةلوياي  وبللي ومللفراتلاعوجوومةلاع جريييةليأتاتلاعوااراتلقيتلاعيحثلاعج تلاع طيي الوالاع  ملاعرليس-ت
لاع ياتعال)كولطاعييالاعبيال وية(.

ل)اع  ملاعي اوا(.لل ب االاعوحتةلاع   يويةلي واريال اتلةللولرف لع جات-تي
لي ومللفراتلاعوجوومةلاعاايطةلي طييسلوارتاتلاعوبا لاعو ي لوالقيولاعوترسليتوالليل  تيولم يه.- 
(لل يايي لعكيتلاعوجويوم ياللاع جرييييةلواعايايطةول8(لوحيتاتل   يوييةلفيالويتةل)ل8إكوياو)ي يتل-االختبارات البعدية:3-8-4

لجرىلاعياحعوالاالي ياراتلاعي تيةلم بلوجووم الاعيحثلاع جريييةلواعاايطةلوياعظروفللوايحواولبا االاع الكابتلم يايال
ل.ل5/5/2010ليةللواعاايطةليوملايري اتلاعو اتفاالي ياراتلاع ي يةولإ للجريتلاالي ياراتلاعي تيةلع وجووم يالاع جريي

ل-ا   االاعياحعوالياعو الولاجح اليةلاآل ية: -:(21)الوسائل اإلحصائية 3-9
لاعب يةلاعولوية.ل-
لاعو طلاعح ايا.-
لاالبحرافلاعو ياري.-
لاعوبواو.-
لو اوولاالع وات.لللللللللللللللللللللل-
ل    ة.(لع  يباتلاعو باظرةلميرلاعوtاي يار)-
ل(لع  يباتلميرلاعو باظرةلاعو    ة.tاي يار)- 

 الباب الرابع

 عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها-4
فــي  )األســموب المتبــع( والضــابطة باألســموب التبــادلي(تعميميــة  حقيبــة) عــرض نتــائج مجمــوعتي البحــث التجريبيــة4-1

 مها ومناقشتها.اختبارات األداء الفني والدقة لممهارات قيد البحث وتحمي
ــائج مجموعــة البحــث التجريبية)4-1-1 ــة عــرض نت ــة تعميمي ــة حقيب ــي والدق ــارات األداء الفن ــادلي(في اختب باألســموب التب

 لممهارات قيد البحث وتحميمها ومناقشتها.
 (3الجدول)

لبعدية الختبارات األداء الفني والدقة المحسوبة بين االختبارات القبمية وا ( t )يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة 
 لممهارات قيد البحث لمجموعة البحث التجريبية

 المعالم اإلحصائية
 االختبارات 

وحـــــــــــدات 
 القياس

 tقيمــــــــــــــــــــــــة  البعدي القبمي
 المحسوبة

 نوع الداللة
   ع±  َس  ع±  َس  

 معنوي 3.87 2.89 7.92 1.44 5.21 درجة الستقبال اإلرسال األداء الفني

 معنوي 4.76 2.42 28.27 1.28 17.11 درجة استقبال اإلرسال قةد

 معنوي 3.73 2.69 7.23 2.26 5.12 درجة األداء الفني لمدفاع عن الممعب

 معنوي 3.99 2.56 21.47 2.19 12.15 درجة الدفاع عن الممعب دقة

 ييويةلييييالاالي ييياراتلاع ي يييةلواعي تيييةلاعوحل(t)لايو يياطلاعح يياييةلواالبحرافيياتلاعو ياريييةلوقيوييةل(3)ليييييالاعجييتوولل
ياي  وبلاع يياتعا(ولولظايرتلاعب يال للالح ييةل   يويةل)لعألتاتلاعابالواعتقةلع وااراتلقيتلاعيحثلوعوجوومةلاعيحثلاع جرييية

عييألتاتللاعوح ييويةل(t)ل(ولوقيييم4.76ول3.87)ل(لاعوح ييويةلعييألتاتلاعابييالواعتقييةلال يي  ياولاجر يياولجيياتلتلم ييبلاع ييواعاtقييم)
ل(2.13)ل(لاعجتوعيةلاعياع ةt)ل(ولوتالقيمللكيرلوالقيوة3.99ول3.73)لاعابالواعتقةلع تفاعلمالاعو  بلجاتتلم بلاع واعا
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(ولوتييي الييييتّولم يييبلوجيييوتلفيييروسلو بوييييةلليييييالاالي يييياراتلاع ي ييييةلواعي تييييةل0.05)لومبيييتلو ييي وىلتالعيييةل(15)ليترجيييةلحريييية
لوع اعحلاالي ياراتلاعي تية.ل

 قياس مقدار التطور والنسـب المئويـة الختبـارات األداء الفنـي والدقـة لممهـارات قيـد البحـث لممجموعـة التجريبيـة 4-1-2
 باألسموب التبادلي( حقيبة تعميمية )

 (4الجدول)
 جريبيةيبين مقدار التطور والنسبة المئوية لمقدار التطور الختبارات األداء الفني والدقة لممهارات قيد البحث لممجموعة الت

 المعالم اإلحصائية
 االختبارات

 القبمي
 َس 

 البعدي
 َس 

النســـــــــــــــبة المئويـــــــــــــــة  مقدار التطور
 لمتطور%

 %32.21 2.71 7.92 5.21 األداء الفني الستقبال اإلرسال
 %39.24 12.96 28.27 17.11 دقة استقبال اإلرسال

 %29.18 2.11 7.23 5.12 األداء الفني لمدفاع عن الممعب
 %52.72 11.32 21.47 12.15 عن الممعبدقة الدفاع 
(لايو اطلاعح اييةلولوو تارلاع طورولواعب يبلاعولوييةلفيالاي يياراتلايتاتلاعابيالواعتقيةلعوايار ال4يييالاعجتوول)للل

ياي ي وبلاع يياتعا(ولإ للظايرتلح يييةل   يوييةل)لا   ياولاجر اولواعتفاعلمالاعو  بلقييتلاعيحيثلعوجووميةلاعيحيثلاع جريييية
(ولفالحييالكابيتلقيويةلاعب ييةل2.71اعب ال لإالت هلاعوجوومةولقتلح  تلو تارًالع  طورلعألتاتلاعابالال   ياولاجر اولتول)

ل%(ولكوييياللظايييرتلاعب يييال لفيييالاي ييييارلتقيييةلايتاتلال ييي  ياولاجر ييياولإالو يييتارًالع  طيييورلتيييو32.21اعولوييييةلع  طيييورلتيييال)
%(وللويالفيالاي ييارلايتاتلاعابيالع يتفاعلميالاعو  يبلاعتقيةل39.04)ليةلع  طيور(ولفالحيالكابتلقيوةلاعب يةلاعولول10.96)

(ولفييالحيييالكابييتلقيوييةلاعب يييةلاعولويييةل2.11)لإالو ييتارلاع طييورلتييول(4)لع وايياراتلقيييتلاعيحييثلف ييتللظاييرتلب ييال لاعجييتوو
فالحيالكابتلقيوةلاعب يةل(ول11.32)ل%(ولفالجاتلو تارلاع طورلعتقةلايتاتلع تفاعلمالاعو  بلتو29.18)لع  طورلتا

ل%ل(.52.72)لاعولويةلع  طورلتا
عـرض نتــائج مجموعـة البحــث الضابطة)األسـموب المتبــع(في اختبــارات األداء الفنـي والدقــة لممهـارات قيــد البحــث 4-1-3

   وتحميمها ومناقشتها.

 (5الجدول )
االختبارات القبمية والبعدية الختبارات األداء الفني والدقة  المحسوبة  بين ( t )يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة

 لممهارات قيد البحث لمجموعة البحث الضابطة
 المعالم اإلحصائية

 االختبارات 
وحـــــــــــدات 

 القياس
 tقيمـــــــــــــة  البعدي القبمي

 المحسوبة

ــــــــــــــوع  ن
 ع ±  َس  ع±  َس   الداللة

 معنوي 3.28 2.92 6.74 1.16 5.29 درجة األداء الفني الستقبال اإلرسال
 معنوي 3.15 1.12 25.2 1.18 17.23 درجة دقة استقبال اإلرسال

 معنوي 3.28 2.78 6.17 2.52 5.23 درجة األداء الفني لمدفاع عن الممعب

 معنوي 3.16 2.82 19 2.42 9.67 درجة دقة الدفاع عن الممعب
(اعوح ويةلييالاالي ياراتلاع ي يةلواعي تييةلعيألتاتلtوقيوة)(لايو اطلاعح اييةلواالبحرافاتلاعو ياريةل5يييالاعجتوو)لل

(لاعوح ييويةلt)لولظايرتلاعب يال للالقييمل(,األسـموب المتبـع)اعابيالواعتقيةلع واياراتلقييتلاعيحيثلوعوجووميةلاعيحيثلاعاييايطة
اعابالواعتقةلع يتفاعلل(لاعوح ويةللعألتاتt)لولوقيم(3.15ول3.28عألتاتلاعابالواعتقةلال   ياولاجر اولجاتلتلم بلاع واعا)

ل(15)ليترجيةلحرييةل(2.13)ل(لاعجتوعيةلاعياع ةt)ل(ولوتالقيمللكيرلوالقيوة3.16ول3.28مالاعو  بلجاتتلم بلاع واعا)
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(ولوتييي الييييتّولم يييبلوجيييوتلفيييروسلو بوييييةلليييييالاالي يييياراتلاع ي ييييةلواعي تييييةلوع ييياعحلاالي يييياراتل0.05)لومبيييتلو ييي وىلتالعييية
لاعي تية.ل

دار التطــــور والنســــب المئويــــة الختبــــارات األداء الفنــــي والدقــــة لممهــــارات قيــــد البحــــث لممجموعــــة قيــــاس مقــــ 4-1-4
 الضابطة)األسموب المتبع(. 

 (6الجدول)
 يبين مقدار التطور والنسبة المئوية لمقدار التطور الختبارات األداء الفني والدقة لممهارات قيد البحث لممجموعة الضابطة

 المعالم اإلحصائية
 تباراتاالخ

 القبمي
 َس 

 البعدي
 َس 

ـــــــة  مقدار التطور النســـــــبة المئوي
 لمتطور%

 %24.48 1.65 6.74 5.29 األداء الفني الستقبال اإلرسال
 %31.63 7.97 25.2 17.23 دقة استقبال اإلرسال

 %18.47 1.14 6.17 5.23 األداء الفني لمدفاع عن الممعب
 %49.11 9.33 19 9.67 دقة الدفاع عن الممعب

ايو يياطلاعح يياييةلوو ييتارلاع طييورولواعب ييبلاعولويييةلفييالاي ييياراتلايتاتلاعابييالواعتقييةلعواييار الل(6)ليييييالاعجييتوولل
)اي يي وبلاعو يي (ولإ للظاييرتلاعب يال لإالتيي هللا ي  ياولاجر ياولواعييتفاعلميالاعو  ييبلقييتلاعيحييثلعوجووميةلاعيحييثلاعايايطة

ل(ولفالحيالكابتلقيوةلاعب ييةلاعولوييةلع  طيور1.65)لبالال   ياولاجر اولتواعوجوومةولقتلح  تلو تارًالع  طورلعألتاتلاعا
(ولفييالحيييال7.97)لكويياللظاييرتلاعب ييال لفييالاي يييارلتقييةلايتاتلال يي  ياولاجر يياولإالو ييتارًالع  طييورلتييول%(و24.48تييال)

و  يبلاعتقيةلع واياراتلقييتلاعيحيثل%(وللويالفيالاي ييارلايتاتلاعابيالع يتفاعلميالاع31.63)لكابتلقيوةلاعب يةلاعولويةلع  طيور
ل(ولفييييالحييييييالكابيييييتلقيويييييةلاعب يييييةلاعولوييييييةلع  طيييييورلتيييييا1.14)لإالو يييييتارلاع طيييييورلتيييييول(6)لف ييييتللظايييييرتلب يييييال لاعجييييتوو

(ولفييالحيييالكابييتلقيوييةلاعب يييةلاعولويييةل9.33)ل%(ولفييالجيياتلو ييتارلاع طييورلعتقييةلايتاتلع ييتفاعلمييالاعو  ييبلتييو18.47)
ل%(ل.49.11)لع  طورلتا

حقيبـة ض نتائج اختبارات األداء الفنـي والدقـة البعديـة لممهـارات قيـد البحـث بـين مجمـوعتي البحـث التجريبية)عر 4-1-5
 باألسموب التبادلي(والضابطة)األسموب المتبع( وتحميمها ومناقشتها.تعميمية 

 (7الجدول )
األداء الفني والدقة للمهارات قيد  ات البعدية الختباراتالمحسوبة  في االختبار  ( t )يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة

 البحث بين مجموعتي البحث التجريبية والضابطة

 المعالم اإلحصائية
 االختبارات 

وحـــــــــــدات 
 القياس

 tقيمــــــــــــــــــــــــة  التجريبية الضابطة
 المحسوبة

نـــــــــــــــــــوع 
 ع ±  َس  ع±  َس   الداللة

 3.58 2.89 7.92 2.92 6.74 درجة األداء الفني الستقبال اإلرسال
 معنوي

 معنوي 4.17 2.42 28.27 1.12 25.2 درجة دقة استقبال اإلرسال

 معنوي 3.94 2.69 7.23 2.78 6.17 درجة األداء الفني لمدفاع عن الممعب

 معنوي 2.51 2.56 21.47 2.82 19 درجة دقة الدفاع عن الممعب
ل(لاعوح ييويةلييييالوجوييوم الاعيحييثلاع جريييييةt)لاريييةلوقيييم(لايو يياطلاعح يياييةلواالبحرافيياتلاعو ي7)ليييييالاعجييتوو    

)اي يي وبلاعو ييي (لالي ييياراتلايتاتلاعابييالواعتقييةلعواييار الا يي  ياولاجر يياوللياي يي وبلاع ييياتعا(لواعاييايطةح ييييةل   يويييةل)
 ياولاجر يياولتييالم ييبل(لاعوح ييويةلعييألتاتلاعابييالواعتقييةلال يي t)للوييالقيييملواعييتفاعلمييالاعو  ييبللقيييتلاعيحييثوولظارتلاعب ييال لو

لومبيييتلو ييي وىلتالعييييةل(30)ليترجيييةلحرييييةل(2.04)ل(لاعجتوعييييةلواعياع يييةt)لوتييياللكييييرلويييالقيويييةل(و4.17ول3.58)لاع يييواعا
(ل7)ل(ولوتي الييتّولم يبلوجيوتلفييروسلو بوييةليييالاعوجويوم يالوع ياعحلوجوومييةلاعيحيثلاع جرييييةوكواليظايرلاعجييتوو0.05)
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(ولوتيال2.51و3.94)لاعوح يويةلتيالم يبلاع يواعال(t)لإالقييملواعتقيةلع يتفاعلميالاعو  يبولياالب ال لاي يارلايتاتلاعابيال
وتي الييتّولم يبلوجيوتلفيروسلل(و0.05)لومبيتلو ي وىلتالعيةل(30)ليترجيةلحرييةل(2.04)لاعجتوعيةلواعياع يةل(t)للكيرلوالقيوة

لو بويةلييالاعوجووم يالوع اعحلوجوومةلاعيحثلاع جرييية.ل
(لاعيا يةلياالي يياراتلاع ي ييةلواعي تييةلع وجووميةل3و4و5و6والييتولويال يملمرايهلويالب يال لفيال)-مناقشة النتائج:4-2

اع جريييةلواعوجوومةلاعاايطةلفالاي ياراتلايتاتلاعابالواعتقةلعواار الا   ياوللاجر اوللواعتفاعلميالاعو  يبولإ للظايرتل
اعوجوييوم يالاع جريييييةلواعاييايطةلفييالكييولاالي ييياراتولفاييت"للاعب ييال لوجييوتلفييروسلو بويييةلع يياعحلاالي ييياراتلاعي تيييةلوعكييت

ميالوجيوتلو يتارا"لع  طييورليييالاالي يياراتلاع ي ييةلواعي تيييةلوعك  يالاعوجويوم ياولووياليييتولم يبلإالوايرتاتللاعح يييةلاع   يويييةلل
ةلاع جرييييييةولعويييال ح وييييهلوياي ييي وبلاع يييياتعاللاع يييال يييوواالاعيييياحعواولقيييتل يييامتلفيييال طيييويرلايتاتلاعابيييالواعتقيييةلع وجوومييي

)ي ريةلو يو ية(لو طيي ييةلفيايالبيوعلويالاجعيارةلواع عيويسل  طيالاعار يةلع وي   ملع   يتمللاعح ييةلاع   يويةلوالف راتل   يويية
يأتاليهلوفيسلو ط يياتلايتاتلاعواياريلويالييتولاعي   ملاعيي ا اللويوعياركةل وي يهلوي يياتولاعيتوارلييباوياولويالييتولاطتماوييال

لجي اتلاعوايارةلاعويراتل طيويرللتالاييالوقيراتةل)لتالايالاعابيا(لووعياتتةللتالايالوييالييتولاعا يمللاع واييحالو يواعل اا يييولم يبل
للتالاالياجاافةلإعبلوعاتتةلاع ورلواعر وملاع وايحيةولفات"لمال  تيملاع   يةلاعراج ةلوال وي هلاعوراقب.ل

م ييبلعييكولك يييبل يي يرلل ييملفيييهلعييرحلوافييالووي ييطلعييألتاتللكوييال يياتوتلاعويياتةلاع   يويييةلاع ييالوايي االاعييياحعوا
اعواييياريلووبييياطسلاعتقيييةلعكيييولوايييارةولفايييت"لميييال واييييحًلللق يييامللاعوايييارةلاععتعيييةلوطيييرسللتالايييالو يييمل   يييي اهل عيييكلياعر يييومل

 ياقاتلاي  وبللاع وايحيةلاعو وبةولإاافةلإعبلاعا ملاع   يوالاع يلي حكملفيهلاعو   مللوتولو وي هلوي ياتولايتوارلوح ب
مات اييالواعيي حكملي ييرمةللتالايياو إ لإالجوييي لتيي هلاعو  يييراتلاعووجييوتةلفييالاعح ييييةللاع ييياتعالويياليييتولمييرضلاعواييارةلورليييًالوا 

لاع   يويةل امتتلاعو   مللو وي هلفال طويرلايتاتلاعابالواعتقةلع وااراتلقيتلاعيحث.ل
اعو ي لوالقيولاعوترسلاعيتورلاي ياسلواعيرليسلفيال طيويرلقيتراتللوالاعوجوومةلاعاايطةولف تلكاالع وبا لاع   يوال

اعو   ويالولتالامللاعوااريل)اعابالواعتقة(ولوت اليتولم بلفام يةلاعوبا لاع   يوالاعو ي لوالاعوترسلعواليح ويهلوالعووعيةل
ةلإعيبلإالاعايتفلويالاعوحيتةلاع   يوييةلكافيةلفال طويرللتاتلاعو   ويالعاا يالاعواار ياولواع ال يسلعامل   وااولإ ل ملاجعيارل

تيييييا"ل طيييييويرلايتاتلاعواييييياريلويييييالييييييتولاع ييييييامليييييياع وريالم يييييبلاعواييييياراتلويييييراتلمتييييييتةلوعكييييياليجيييييبللال كيييييوالاعيتاييييييةل
 ييحيحة)اع وريالم ييبلايتاتلاع ييحيح(الالو ظييملاعوي ييتلياليوي ييوالإعييبلاع وييريالاعكعيييرلفييالاعيتايييةلواع ركييي لم ييبلاي يي وبل

للل.(22)"اع حيحللعألتات
كويييالإالاع كيييراراتلاعكعييييرةلفيييالاعويييبا لاع   يويييالوي يييورةلوب ظويييةلوللتىلإعيييبل طيييويرلايتاتلاعابيييالوتقيييةلايتاتلعيييتىل
وجووميةلاعيحييثللاعايايطةولوييالييتولإ ييتحلاييطياتلفييالايتاتلاعواياريولواالت ويياملياعو يافةولواجح يياسليياع واولك اييال

فالتقةللتاتلاعواار ياوليالاعتقةلُ  ت"لو ط يًالواوًالي وقيفلم ييهلاعايو ولفايوللمواوول امتتلم بل رمةلاعوتحظةلواع ركي 
اع ايةلاعورجوةلفالايتاتلجحرا لاعب اطلولفإ ال ّملقياسلاعوح  ةلاعبااليةلعألتاتلاع ري لاع ويلبجتلاللفالتةلوبهلإ الاف  رلإعبل

مليأبواطلوي  اةلويالاع   ييةلاعراج يةولإ ل  ويولاع   ييةلاعراج يةلولفات"لمال عكلفااللاعوبا لاع   يوالي وتلاعو   (23)اعتقة"
م يبل عيجي لاال ي جاياتلاعحركييةلاعوبا ييةلميال كيرارلايتاتلوو رفيةلاعب يال لاع يال  يتللويرا"لتاويًالع  يحيحلو   يي لو ياراتل

ل.لل(24)اع   ملوايتاتولواالت الاع  حيحلي ملواليتولاع   ملويا ةلياعب يةلع وي تليا
(لي يييييالوجيييوتلفيييروسلو بوييييةليييييالاعوجويييوم يالاع جرييييييةلواعوجووميييةلاعايييايطةللفيييال7)لييييتولب يييال لاعجيييتوولوويييا

االي يييياراتلاعي تييييةلاي يييياراتلايتاتلاعابيييالواعتقيييةللعوايييار الا ييي  ياولاجر ييياولواعيييتفاعلميييالاعو  يييبليييياعكرةلاعطيييالرةلوع ييياعحل
فال ياتةللوتةللووار يةلايتاتلاعح ييةلاع   يويةل اتمللإعبلا   واولاعوجوومةلاع جريييةووي  ولاعياحعوال يبلت هلاعاروقات

ولعكييوالاعويي   ملي ييرفلل ييتلاعواجييبلاعحركييالاعوييراتل   وييهلاع ييياتعا(ل)اعابييالواعتقيية(لوياع  يياوالويي ل وي ييهل)اي يي وبلاعوايياري
اع   يوييييةلي ويييولطي يييةلويييتةلاعوحيييتةلو طيييويرهلييييتولاعوحيييتةلاع   يوييييةلويييالييييتولورقيييةلاعواجيييياتلواعواييياملاعوعي يييةلفيييالاعح يييييةل
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اع   يويةليوارتهللويوعاركةل وي هلاييرلو حتلإعرافلاعوترسولإ لإا"لاعح ييةلاع   يويةلتالميارةل"مالوجوومةلويالاعويواتل
اعويروجييةليعييكولوا يي ليوكيياللال يي وتلكييولويي   ملياعيييتالوليإ ييياعلو ييارلو يييالفيياللعبيياتل وجاييهلبحييول ح يييسلايتييتافلوييي مل

اعو   ملو لاعوياتةلاع   يوييةلميالطرييسلإجاييةلي يضلاي يل ةللولإجيراتل جرييةللولوعياتتةلف يمللولاع  يبللولليلبعياطللاع اامو
ولكوييال ح ييويلاعح ييييةلاع   يويييةلم ييبلوجوومييةلوييالاع وجايياتلواجرعيياتاتلاع يياليبي ييالاع يييرليايياليطييوةلييطييوةلوييال(25)لييير"

ال ح يويلم ييبلل ياعيبلاع  ييويملاعت وييةلاع يال  ييررلفييالاعبااييةلوييالإ الكيياالاجيول ح يييسللتيتافلوحييتتةل حتيييتا"لتقي يا"لوكوييالإبايي
و ييًاللي وييتال واجلعييكولم ييبلاعيي يليكييوالاع وييولفيييهللولفاييت"لمييالإالاي يي وبلاع ييياتعا(26)اعويي   ملقييتل   ييملف ييت"للملال؟
و  ووياتلميال وي يهلبايالإمطياتل   ييةلراج يةلاعايتفلو   يتيملاعوتحيظلتيوليتحظلويكوالتورلياع ياتولاحتتواليؤتيلوايير

ل.(27)؟اع وولوتول ملإبجا هللملالل حتيتلو بليوكالإبجا  لتالهلوو امت هلفا
وت الوالموولم يهلاعياحعوالويال يوفيرللكعيرلويالفر يةل   يوييةلييتولاعح يييةلاع   يوييةللواي ي وبلاع يياتعاولاع ي اال

ايتاتلويالييتولاعيييراتلاعوك  ييةلويالاعواياراتلاعو يوومةللمطبلع و   ملحسلاي يارللفاولتي هلاعايرصليحرييةلوووار يةل
اعورليةلواعح يةلاع الوفر االاعح يييةلاع   يوييةلوو  ووياتل وي يهللييتولاي ي وبلاع يياتعاولكويالإباوياللمطييالاعوي   ملاعار يةل

اعرلو   يي لمويولاع   ييةلع ح وولم بلاعو  وواتلواك  اياالولوف حلوجاولاعوتحظةلواع تقيسلواع  اوولو لاعوواتليعكولوي
اعراج ةلواليتولاعوتحظةلواع جريبلوت الي اسلوي لويالجياتلويالإال"ل بويي لل ياعيبلاع   يي ل يؤتيلإعيبل عيييتلاال ي جاياتل
اع يحيحةولايوييرلاعي يلليييؤتيلإعيبل أكيييتلمو ييةلاعيي   ملو طويرتياولإ لي  ييرفلاعوي   ملوييالييتولاعح ييييةلاع   يوييةلواي يي وبل

وتىل حةللتالهلمبتلاالب ااتلوالايتاتلو  تملعهلاع   ي لااليجايالعااللولاع   ي لاع ي يالي وجييهلاعوي   ملإعيبلاع ياتعالم بل
مياتةلاع ااميولوي لاعوياتةلاع  وييةلاعووجيوتةلفيالاعح يييةليأ ي وبلجتييت ولإ ل  يتمل(28)والي يامتهلم يبل  يحيحللتاليهلاعيياطولوا 

ويياليتي ييةل   يويييةليمييراضل طييويرلايتاتلاعابييالوتق ييهليفييراتلوجوومييةلاعيحييثللاعح ييييةلاع   يويييةلواي يي وبلاع ييياتعاوللكعيير
اع جريييةولوالاجول  ايولمو يةلاع   ملواليتولإيجاتليتالولو بومةلو وفرةليوكالع و   ملا   واولليلوباياليكيولحرييةليويال

و  توةلووا لاعواجياتلاعيا ةلياعو   مليعيكولي با بلوقترا هلاعيتبيةلواعوااريةلولوي عكل ملوراماةللاعاروسلاعارتيةلي ي ةل
اعك روبيييالوحيييالو    يييوولويييالاجيييول ح ييييسلايتيييتافلاعوحيييتتةلعكيييولواجيييبل   يوييياولاعييي يلي ايييوال طيييويرللتاتلاعوايييار يالل

ليأعكاعاالاعو بومةلوياجاافةلإعبلجوابياالاعو رفية.ل
يطةولكوالاعوجووميةلاعايايطةل اتلاعويبا لكوالي  ولاعياحعوال يبل اوسلاعوجوومةلاع جريييةلم بلاعوجوومةلاعاا

اعو ي لوالقيولاعوترسلاع يليكوالتولاعوحورلاي ا الواعرليسلفالاع و يةلاع   يويةولوتولاعو ترلاعحيويلواي اسلاع يل
اللي ييتملاعو  وويياتلواع وجيايياتلع و   وييياولفييالحييياليكييوالتورلاعويي   مللا يي  ياولتيي هلاعو  وويياتلواع وجيايياتلو باييي تاولكوييال

ي يي طي ليأح ييالايحييواولو رفييةلاييطيياتلاع ييالقييتلير كياييالوكيييفلي ييححللاعيطييأليبا ييهلو  وييتًالفييال عييكلم ييبل عييييصل
اعوترسلييطالهلووالعمليب ظرلاع  حيحللويالاعويترسولإ لإال"اعوي   ملفيالاعوبيات لاع   يوييةلاع   يتييةلاعو ي يةلولي يتلو  يتًال

ل.ل(29)و   يواتلوالقيولاعوترب"لووبا ًالعوالي ترلإعيهلواللواورلو وجياات
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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 الباب الخامس
 االستنتاجات والتوصيات: -5
لاالستنتاجات:  5-1
فام يييةلاعح ييييةلاع   يويييةلياي يي وبلاع ييياتعالاعو ييتةلوييالقيييولاعييياحعيالفييال طييويرلايتاتلاعابييالواعتقييةلعواييار الا يي  ياول-1

لاجر اولواعتفاعلمالاعو  بلياعكرةلاعطالرة.
اع   يويةلواي  وبلاع ياتعال ويةلفال ح يسلب ال لورايةلفال طويرلايتاتلاعابالواعتقةلعواار الا   ياول اامولاعح ييةل-2

لاجر اولواعتفاعلمالاعو  بلياعكرةلاعطالرة.
ح  ييتلاعوجوومييةلاع جرييييييةلب ييبلولويييةلجييييتةلفييالل طييويرلايتاتلاعابيييالواعتقييةلعواييار الا ييي  ياولاجر يياولواعييتفاعلميييال-3

لعكرةلاعطالرة.اعو  بليا
جاو يةلياييولب يبلولوييةلو حوظيةلفيالل-ح سلاعوبا لاعو ي لعواتةلاعكرةلاعطالرةلفالاعورح ةلاعراي ةليك يةلاع رييةلاعرياايةل-4

 طييويرلايتاتلاعابيييالواعتقيييةلعواييار الا ييي  ياولاجر ييياولواعييتفاعلميييالاعو  يييبلييياعكرةلاعطيييالرةلعكبايييالاقييولويييالب يييال لاعوجووميييةل
لاع جرييية.

   -توصيات:ال5-2

ارورةلا   واولاعح ييةلاع   يويةليجوي ليتال االاع   يويةلولتتافاالاع  وكيةلوياي  وبلاع ياتعاللولعوالعاوالوالفالتةلفال-1
لع طتب.ل طويرلايتاتلاعابالواعتقةلعواار الا   ياولاجر اولواعتفاعلمالاعو  بلياعكرةلاعطالرة

عوااراتلاي ا يةلوالاع ي بلإعيبلاع ياولوويالاعجي تلإعيبلاعكيولعايواالتقيةلاعي   ملام واتلويتللاع ترجلفال طويرللتاتلا-2
لوجك ابلاعو   ملاعييرةلواعترايةلاعكاو ةليايتاتلواعجواببلاعو رفيةلعه.ل

 ارورةلام واتلاع  بياتلاعحتيعةلياع و يةلاع   يويةلعتورتالاعوامللفال طويرلايتاتلوا   ابهل.ل-3

 .لملو وي هلعإليتاعلو ح يسلطووحاواوبلاع ياتعالي ورهلاعو روفةلعكوبهلي طالاعار ةلع و   ارورةلا   واولاي  -4

اع أكيتلم بلارورةل بوي لو ياترلاعي   ملو يوفيرلاعو  ووياتليويالي ييحلع وي   ملاالطيتعلم يايالع    ييولويالاعايروسلاعارتييةل-5
لييبهلوييال وتلهلاعو   ويا.

 ء الفني والدقة لمهارتي استقبال اإلرسال والدفاع عن الممعب بالكرة الطائرةيبين اختبارات األدا (1) الممحق
 .(32)اختبار األداء الفني لمهارتي استقبال اإلرسال والدفاع عن الممعب بالكرة الطائرة-1
عتعيةلع وايارةل  ويملايتاتلاعابالعواار الا   ياولاجر اوللواعتفاعلميالاعو  يبلويالييتولايق ياملاع-الهدف من االختبار:-

ل)اع حايريولاعرليسولاعي اوا(ل.
ل(ولوا  وارةل  ويملايتاتلاعُو ّتةلُو ي اً.ل3)لقابوباولكراتلطالرةلقابوبيةلمتتلةو  بلكرةلطالرل-األدوات المستعممة:-

ر ياولوعيتثلي وملاعو   ملاعوي يرليأتاتلاعواار يالويالواي لاعوقيوفولوعيعتثلوحياوالتلو  اعييةلال ي  ياولاج-طريقة األداء:
لوحاوالتلو  اعيةلع تفاعلمالاعو  ب.

ي وملعتعةلو ّوووالي  ويملاعوحاوالتلاععتثلعكولو   ملوي يرولويوبحلمباالعيتثلترجياتلميالكيولو يّومولم ويًال-:التسجيل-
(ل4ريلو)ع   ييملاع حايييل(3)لترجيياتلو  ييوةلم ييبللق يياملاعواييارةلاععتعييةلوتييال(10)لإالترجييةلاع  ييويملاعبااليييةلعكييولوحاوعيية

(لترجيياتلع   ييملاعباييالاولوييي ملي ييتتالاي يييارللفاييولترجييةلمييالكييولو ييّومولوويياليييتولا يي يراجل3ترجيياتلع   ييملاعييرليسلو)
لاعو طلاعح اياليفاولعتثلترجاتولي ملا  يراجلاعترجةلاعبااليةلعكولو   ملوي ير.ل

 -:(31)اختبار دقة استقبال اإلرسال بالكرة الطائرة-2
لقياسلتقةلا   ياولاجر اولياعكرةلاعطالرةل.ل-ر:الهدف من االختبا-
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(ولعريطلقياسلو يتباولطياعييرلو يوالع   ييمل10)لو  بلكرةلطالرةلقابوباولكراتلطالرةلقابوبيةلمتت-األدوات المستعممة:-
لاعو  ب.

ـــة األداء: - (ل5 عكللتات)(ولوكييي4ول3ول2(لوحييياوالتلويييالاعوبط ييية)ل(لإعيييبلاعوراكييي )5ي يييوملاعوييي   ملاعوي ييييرلييييأتات)ل -طريق
(وليجبللالي   ملاعو   ملاعُويَ ِيرلياال   ياولواعتفاعلوالاعوبط ةلاعوحيتتةلعيهل4ول3ول2وحاوالتلوالاعوبط ة)ب(إعبلاعوراك )

لو وجيهلاعكرةلع وبط ة.
 التسجيل: -
ل-يأي لاعو   ملاعُويَ ِيرلترجةلاعورك لاع يل   لفيهلاعكرةولوكواليأ ا:-
ل(لترجة.لللللل1(ليأي لاعُويَ ِير)4)اعكرةلاع ال   لفالاعورك ل-
ل(لترج اا.2(ليأي لاعُويَ ِير)3اعكرةلاع ال   لفالاعورك )ل-

ل(لترجات.ل3(ليأي لاعُويَ ِير)2اعكرةلاع ال   لفالاعورك )
ل.ترجةلاعوبط ةلايم بلإ ال  طتلاعكرةلم بلاعيطلاعاا ولييالوبط  يال ح  بل-
ل.(لترجةلل30اعترجةلاع ظوبلعتي يارل)لل-
 -:(32)اختبار دقة الدفاع عن الممعب  بالكرة الطائرة-2
لقياسلتقةلاعتفاعلمالاعو  بلياعكرةلاعطالرةل.ل-الهدف من االختبار:-
ل(ولعريطلو والع   يملاعو  ب.5)لو  بلكرةلطالرةلقابوباولكراتلطالرةلقابوبيةلمتت-األدوات المستعممة:-
(لوي يفلاعويتربل1ع يتفاعلايتلاعكيراتلاعوايرويةلايريال ياح ا"لفيالاعوركي ل)ي يفلاعوي   ملاعوي ييرلجيات ا"ل-طريقة األداء:-

فالاعو  بلاعو ايولم بلوباتةليتاتلاعاربلاع احسلبحولاعوبط ةلاعي ايةلفي وملاعوي   ملاعوي ييرلييأتاتلاعيتفاعلكويالي ط ييهل
لوييالفيياللو(لترجية27ك يييةل)يييثل كيوالاعترجييةلاع(ليح5و6و1وي طييبلعكيولويي   ملوي يييرلعيتثلوحيياوالتلعكييولوبط يةل)لاعواي و

لحاعةليروجلاعكرةلاعوتاف ةلاعبلاعيارجلفي طب) ار(لع وحاوعة.
 يأي لاعو   ملاعُويَ ِيرلترجةلاعورك لاع يل   لفيهلاعكرة.-التسجيل:-
 

 الهوامش والمصادر:
ل2001ولمواال:لتارلاعو يرةلع بعرلواع و ي لولل1ولطلاع   ملاع ا الياعح البلاع   يويةمورلوحووتل.ل .1
ل.ل132ولصل2000(لول22ولجاو ةلاعوو ولولاع تتل)لوج ةلك يةللاعو  ويامواتلجا ملاع ويوا.اعح ييةلاع   يويةل  بيةلع    ملاع ا الوتمملع وبات لاعترا يةلول .2

 .36وص2009ةواعي رة:وطي ةلاعبييوول اعيبلفام ةلفال تريسلاع رييةلاعرياايعوياتلاعتيواا.ل .3

وو ييييير:لحركيييييةلاعك يييييابلع بعيييييرل1طبوعوجييييييالاع   ييييييملول ييييياعيياالفيييييالاع ريييييييةلاعريااييييييةو كوحويييييتل ييييي تل م يييييوول)وآيروا(. .4
ل.143وص2001واع و ي و

جاو ةلاع قا يس:ك يييييةلاع رييييييةلوحااييييراتلفييييالوييييياتئلطييييرسلاع ييييتريسلاع رييييييةلاعرياايييييةوق ييييملاعوبييييات لوطييييرسلاع تريس. .5
ل.95وص2007اعرياايةلع يباتو

ل.125وص2003ولاع اترةل/لوك يةلاجع اعواعيتبيةلواعرياايةلل اعيبلاع تريسلفالاع رييةو طابلاع ايح.ل .6
(ولاع ييييييييييييياترةل:مييييييييييييياعملاع يييييييييييييتريسل)لتتافهول  هول ييييييييييييياعييهو  ويمولب الجيييييييييييييهول طيي ا يييييييييييييهفكيييييييييييييريلح يييييييييييييالريييييييييييييياا.ل .7
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ل.162وص1998ولمواال:لاعوو كةلايرتبيةلاعااعويةول3وطاع تريسلاعو ا روحوتل ياتلحوتاا.ل .8
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ولو يير:لتارلاعاكييرلاع ريييالع طيامييةلواعبعييرل1طلوقييابواول ح يييولو ييتريبول   يمو يياري اعطييالرةللةاعكييرلو ييطابلطييه.للم ييا .9
ل.ل79–78صلو1999وللواع و ي 

10. s 
’

Selected aspects of the developments of menBerthold. F. and Bernd. Z.: 

24.-, The Coach, 1996, PP. 14volleyballل
ل.144صولل1990ولاع اترةل:لتارلاعاكرلاع ريالولل1ولطلياباعطالرةلع علاعكرة.لاعوعاحالم ام .11
ل.325وص2006ومواال:تارلتج ةو1ةوطاعكرةلاعطالرةلووياتلاالو طيي ا االاعويتابي  تلحواتلاعجوي ا.ل .12
 32وص.2007ياعتلا  تلاع رقاال)وآيروا(لاعكرةلاعطالرةو تريياتلمو يةلع طالرةلاعوتر يةوايرتاوموااو .13

وي تات:وطي ييييةلو ارةلاع   يييييملاع يييياعالواعيحيييييثلاعكييييرةلاعطييييالرةلاع كبيييييكلواع ك يييييكلاعارتيا(ل.م يييييولاعكا ييييبلو)آيييييرول .14
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