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 الحركيو و عالقتيا بتنميو بعض الميارات االساسيو  لبراعم الكرة الطائرة القدرات

 السيد سمير لطفىأ.د/ 
 أ.د/ محمود وجيو حمدي

 عبد المجيد محمود عبدالعزيزالباحث/ 
 مقدمة ومشكمة البحث :

عامة شيدت الفترة األخيرة من القرن الماضي تقدما كبيرا في شتى مجاالت الحياة بصفة        
والمجال الرياضي بصفة خاصة وكان مبعث ىذا التقدم ىو الثورة العممية في مجال البحث 
العممي والدراسات التي تيدف إلى القيام بالمحاوالت المتواصمة لربط المواد النظرية بالجانب 
 التطبيقي والتي أدت إلى رفع المستوى الرياضي والوصول إلى المستويات الرياضية العميا ولما
كان التدريب الرياضي  في تقدم مضطرد فذلك يعنى إن ما نصفو اليوم بالمستوى الجيد ال يصبح 
في الغد جيدا. لذلك أصبح لزامًا عمى الميتمين بمجال البحث العممي بصفة عامة والبحث في 
المجال الرياضي خاصة البحث والتنقيب عن ما ىو جيد حتى يتثنى لنا مسايرة الركب العالمي 

لتدريب الرياضي والفوز بالمراكز المتقدمة وحصد الميداليات في المحافل الدولية. ولكي في ا
نواكب ىذا التطور البد من الكشف عن القدرات الكامنة والتي لم تنل قسطا وافرا من التدريب 
والتي لم يستفاد منيا في العممية التدريبية بيدف رفع مستوى األداء وتتمثل ىذه القدرات في 

 (82:51رات الحركيو )القد

حيث ُتعد القدرات الحركيو من أىم العناصر االساسيو  لالعبي الكرة الطائرة خاصة  
منيم وتكمن درجة أىميتيا في انو من خالليا يستطيع الفرد الرياضي أن ينجز واجباتو  لبراعما

 (8:5الحركية والميارية بالشكل الصحيح الذي يوفر كال من الوقت والجيد .)

ولكن ىناك العديد من التساؤالت التي تطرح نفسيا عن القدرات الحركيو وىي كيفية        
تنميتيا لألعمار الصغيرة وكذلك ىل تؤثر بااليجاب في تنمية عناصر أخرى من عناصر المياقة 
الحركيو  وان ابتكار برامج لتدريب القدرات الحركيو قد يكون من شأنيا المساعدة في االرتقاء 

وىذا يعني أنو البد من الالعب سواء كان المستوى المياري أو البدني أو الخططي . بمستوى 
 (8: 5.)تحقيق خصائص األداء الفني المثالي آلي ميارة أو حركة رياضية 

 الرياضات مالعبالكرة الطائرة الذي يعد من أصغر وبالرغم من صغر مساحة ممعب          
تعتبر كثيرة ومتنوعة بحيث انيا القاعدة األساسية التي   الجماعية اال ان المتطمبات الحركيو

ستمرار في سوف يبنى عمييا الميارات االساسيو وال يمكن اعداد العب كرة طائرة قادر عمى اال
 (82: 1أدائو الفني .)
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الرياضيو حيث  تستخدم القدرات  االلعابويُعتبر القدرات الحركيو ىي اساس كل           
ينتقل الالعب بالجسم في اليواء كما في الوثب كما يحتاج الالعب لمتوافق في  الحركيو  حينما

حالة فقد توازنو في األداء سواء في اليبوط أو التوقف بسرعة وكذلك في الرياضات التي تطمب 
( 451:  51)التحكم في الحركة   

 
 General Motor Abilityالقدرة الحركية العامة  -
 Motor Fitnessالمياقة الحركية  - 

فاالصطالح األول مرادف الصطالح القدرة الرياضية العامة أو ميارة الفرد في مختمف  
أنواع الرياضة والثاني يشير الى قدرة الفرد عمى اداء الميارات المختمفة بكفاءة كميارات الجري 

 ة لمفرد . والقفز والحجل والرفع والدفع والتسمق والتوازن فيذه الميارات تعكس المياقة الحركي
(51  :451 )  

م في جميع األلعاب الرياضية يكية من العوامل التي ليا تأثير متعد القدرات الحر  
والجماعية والفردية ، وىي ذات أىمية كبيرة لمرياضي في حياتو اليومية بصفة عامة وفي 
ي النشاطات الرياضية بصفة خاصة ، وان توافر القدرات الحركية لدى الرياضي عنصر أساس

وفعال في رفع درجات التعمم والتطور إلى أعمى المستويات ، اذ اىتم العديد من الباحثين 
والمختصين بيا، وان القدرات الحركية تقوم بدور ميم وفاعل في جميع األلعاب 

 (408:54الرياضية.)

م( بانيا "القدرات التي يكتسبيا االنسان من المحيط مثل 8000) وجيو محجوبويعرفيا 
ة والرشاقة والتوازن ويكون التدريب والممارسة اساس ليا وتتطور حسب قابمية الفرد المرون

الجسمية والحسية واالدراكية". وكذلك نقاًل عن جونسون ونيمسون بأنيا "االستعداد الفطري 
والمستوى الحركي الذي اكتسبو الفرد ويظير في الميارات الحركية األساسية في المسابقات 

 (558 :52واأللعاب .)

من وجية عمم التدريب الرياضي بأنيا تمك القدرات  الحركيوويمكن أن ُتعرف القدرات  
الحركية التي تدخل في عمميات تعمم وتطوير الحركات والميارات الرياضية الصعبة والمعقدة ، 
ع كما وتعمل عمى تقوية جميع القدرات البدنية األخرى كالقوة والسرعة والتحمل والمرونة ألجل رف

مستوى األداء واإلنجاز فييا . بينما يمكن تعريفيا من وجية النظر الفسيولوجية بأنيا مجموعة 
القدرات الفطرية والمكتسبة التي تخضع لعمميات الجيازين العصبي والعضمي إراديًا ألجل تنشيط 
كتساب مستويات عالية من األداء الحركي العام والخاص .والقدرات  وتفعيل درجات تعمم وا 

بمفيوم عمم الحركة  ىي تمك المجموعة من القدرات الحركية التي تمعب دورًا كبيرًا في  الحركيو



3 

 

تقان مختمف الحركات الرياضية المنفردة والمتكررة ألجل حل مختمف الواجبات الحركية  تعمم وا 
 (52:51)البسيطة منيا والمعقدة وتنفيذىا بكفاءة ونجاح تام . 

 
 

 : مشكمة البحث

. فقد الحظ أن  المبكرة عمل الباحث مدربا لمكرة الطائرة خاصة لممراحل السنيةمن خالل  
تعميم الميارات األساسية لمكرة الطائرة يتم في ىذه المرحمة العمرية بدون اإلستعانة بتدريب 

نتيجة لضعف التدريب عمى الميارات  واإلعتماد عمى تعميم الجانب الفني فقط القدرات الحركيو
الحركيو بصوره غير شاممو او بطريقو  القدراتوقد يرتبط ذلك  بتدريب  ساسيوالحركيو اال

عمى ، عشوائيو وغير منتظمو بدون اىداف محدده وبدون تقنين عممى لتمك العمميو التدريبيو 
أن تحسن من سرعة إكتساب الالعبين  يايمكن الرغم من حقيقة أن الميارات الحركيو االساسيو

 خاللالوحدات التدريبية  الحظ الباحث وجود حالة من الممل والرتابة فيكما  .الصغار لمميارة
ىذه الدراسة محاولة عممية من الباحث لتصميم برنامج  ىذه المرحمة السنيو. وعمى ذلك تعتبر

فاعمية والتعرف عمى منيم  البراعمالحركيو لممرحمة العمرية الصغيره و خاصة  لمقدراتتدريبي 
 بعض الميارات األساسية لمكرة الطائرة . تنميةعمى معدل ىذا البرنامج و أثره 

 أىمية البحث :
 . الحركيومساعدة المدربين عمى تدريب القدرات  .5
 . البراعمالكرة الطائرة  لبراعم الحركيو مقترح لتنمية القدرات تمريناتتصميم  .8

 أىداف البحث :
 مى  كل من:ع التمرينات المقترحوالتعرف عمى تأثير  ييدف ىذا البحث الى 

 الكرة الطائرة. براعمب الخاصة الحركيوالقدرات تنميو   .5
التمرير  –من اسفل  التمرير –) االرسال  لمكرة الطائرة براعم لتطوير بعض الميارات األساسية 

 ( . من اعمى
 فروض البحث:

 انطالقا من أىداف البحث يضع الباحث الفروض التالية :
 الكرة الطائرة لبراعموير الميارات االساسية عمى تطالتمرينات المقترحو وثر ت .5
 ( . التمرير من اعمى –من اسفل  التمرير –) االرسال  

 :  المصطمحات العممية المستخدمة بالبحث

 :MOTOR ABILITIESالقدرات الحركيو  -1
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م( بانيا "القدرات التي يكتسبيا االنسان من المحيط مثل 8000ويعرفيا وجيو محجوب ) 
اقة والتوازن ويكون التدريب والممارسة اساس ليا وتتطور حسب قابمية الفرد المرونة والرش

 (558: 52الجسمية والحسية واالدراكية".)
  :   Ability of Movement reactionالقدرة عمى سرعة رد الفعل الحركي -2
 (  451: 54".  )الفترة الزمنية بين حدوث المثير وبداية االستجابة الحركية ليذا المثير ىي   
 :      volleyball beginners البراعمالعبي الكرة الطائرة  -3
ىو " الالعب الذي ال يمتمك أي خبرة أو معرفة سابقة عن الرياضة التخصصية سواء كانت    

    (  2:8) ميارية أو بدنية ".
 الدراسات السابقة :

 اوال : الدراسات العربية :

لتوافق الحركي بين العين نات خاصو في تطوير اتاثير تمري : (7) م(8052رافت سامى ) -5
 وىدفيا  المجمو االوروبيو لتكنولوجيا عموم الرياضو  -ما قبل المدرسو الطفال ليو   نيوالذراع

استخدم الباحث المنيج  -اعداد تمرينات خاصو في تطوير التوافق الحركي بين العين و الذراعين
ان لمتمرينات وتوصل الباحث الى  ( طفل 500)وكان مجتمع البحث مكون من  –  التجريبي 

 ما قبل المدرسلبراعمافق الحركي الالخاصو المقترحو تاثيرا ايجابي في تطوير صفو التو 

تاثير تمرينات خاصو لتصحيح اخطاء االداء وتطوير  (:2)م(8057) صاحب عبد الحسين -8
استخدم  -طائره لمشبابلكره السرعو حركات الرجمين والتوافق الحركو وضح بعض ميارات ا

( العب من نادى القاسم القسم االول 58وتتكون عينو البحث من ) –الباحث المنيج التجريبى 
اعداد تمرينات خاصو لتصحيح اخطاء االداء في تطوير سرعو حركات الرجمين والتوافق وىدفيا 

الخاصو تاثير   اتحقق التمرينوتوصل الباحث الى ت  الحركى ودقو بعض الميارات الكره الطائره
 ايجابى وفعال في تطوير التوافق الحركي لبعض الميارات بالكره الطائره

-5تطوير القدرات والصفات الحركيو لدي اعمار) (:4()8005)ايمان شاكر محمود - -4
التعرف عمى مدى تاثير استخدام االيقاع الحركي عمى تطوير وىدف الرسالو   سنوات (2-2()7

استخدمت  ( سنوات2-2()7-5الصفات البدنيو لممرحمو العمريو ما بين)القدرات الحركيو و 
اثرت وتوصمت الباحثو الى  ( طفل وطفمو 10الباحثو المنيج التجريبى وتكونت العينو من )

التمارين وااللعاب المختاره ايجابيا في تحسين القدرات والصفات الحركيو المؤثره في انجاز 
 االطفال في المراحل المختاره
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تاثير برنامج تعميمي مقترح باستخدام انشطو  (:2)م(8051)صابر  و دحنم  خضر صالح  شيروان  -1
وىدفيا   االطفالحركيو حره عمى تنميو بعض القدرات ال الرياضيبدنيو والحركيو والنمو االجتماعي لرياض 

تنمية بعض القدرات البدنية التعرف عمى تأثير البرنامج التعميمي المقترح باستخدام أنشطة حركية حرة عمى 
وكنت مجموعو الحث مكونو المنيج التجريبى  اناستخدم الباحث االطفالوالحركية والنمو االجتماعي لرياض 

إن النتائج التي أفرزتيا االختبارات القبمية والبعدية أثبتت صالحية  وتوصل الباحثان الى  ( طفل ،10من )
لحركية من خالل التطور الممحوظ في جميع القدرات البدنية والحركية البرنامج التعميمي باستخدام األنشطة ا

 والنمو االجتماعي

تاثير برنامج لمبراعو الحركيو عمى الميارات االساسيو و مستوى : (50)م( 8058)عبد اهلل احمد محمد -1
 كية األساسية لميارات الحر معرفو تاثير وىدفيا   ما قبل المدرسولبراعمالكفاءه االدراكيو الحركيو لال

يقاف الكرة -الركل -رمي ولقف الكرة -الحجل -القفز -الجري -)المشي قبل  لاطفالمحاورة( ال -دحرجة وا 
 لاطفالحركي، والتفكير االبتكاري(  -و مستوى الكفاءة اإلدراكية الحركية من خالل )الوعي الحس.المدرسة

ن احداىما ضابطو واالخرى تجريبيو وتكونت واستخد الباحث المنيج التجريبى عمى مجموعتيو قبل المدرس
( طفل وتوصل الباحث الى تطبيق البرنامج المقترح لمبراعو الحركيو الحداث تاثير 581عينو البحث من )

 .فعال عمى تحسناداء الميارات الحركيو االساسيو ومستوى الكفاءه االدراكيو الطفال ما قبل المدرسو 

اثر استخدام برنامج تعميمي مقترح لبعض االلعاب الصغيره في  (:55) م(8058منصوريو دويمى) - -5
. وضع برنامج 5ييدف البحث إلى:  تنميو الميارات الحركيو االساسيو لدي تمميذات المدرسو االبتدائيو

تعميمي مقترح قائم عمى األلعاب الصغيرة لتنمية بعض الميارات الحركية األساسية لدى تمميذات المدرسة 
التعرف عمى تأثير البرنامج التعميمي المقترح القائم عمى األلعاب الصغيرة يعمل عمى تنمية  08 االبتدائية.

التعرف إلى الفروق في تأثير البرنامج  04الميارات الحركية األساسية لدى تمميذات المدرسة االبتدائية. 
ائية بين أفراد المجموعة التجريبية التعميمي المقترح القائم عمى األلعاب الصغيرة لدى تمميذات المدرسة االبتد

( 45والضابطة. واستخدمت الباحثة المنيج التجريبي لمالءمتو لطبيعة البحث ، وتكونت عينة البحث من )
( مسكن بمحافظة مستغانم 550تمميذة من تمميذات الطور األول والثاني من المرحمة االبتدائية بمدرسة )

موا بالطريقة العشوائية )القرعة( إلى مجموعتين متساويتين بالعدد م( قس8055 -م8050دولة الجزائر لعام )
%( من مجتمع الدراسة حنت تم 58( تمميذة لكل مجموعة )تجريبية و ضابطة( ويمثمون نسبة )52و بواقع )

إجراء التكافؤ بين مجموعتي البحث في متغيرات الدراسة ) الجري ،الوثب، الرمي ألبعد مسافة ،رمي عمى 
، المقف، االتزان الثابت( و استخدمت الباحثة االختبار و القياس كوسائل لجمع المعمومات، و تم ىدف ثابت

( أسابيع 50وضع برنامج تعميمي مقترح ببعض األلعاب الصغيرة خضعت لو المجموعة التجريبية لفترة )
لحسابي و االنحراف ( دقيقة، و استخدمت الباحثة الوسط ا11وبواقع وحدتين تعميميتين في األسبوع بزمن )

المعياري واختبار )ت( لمفروق ، و معامل االرتباط بيرسون لمعالجة البيانات إحصائيا. واستنتجت الباحثة ما 
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البرنامج التعميمي المقترح القائم عمى األلعاب الصغيرة عمل عمى تنمية الميارات الحركية  05يأتي: 
 األساسية لتمميذات المرحمة االبتدائية.

الخاصة كأحد متطمبات تطوير عمل  الحركيوالقدرات  (:51)م(8058) حمود حسن الحوفيم  - 7 
وىدفيا  جامعو المنوفيو كميو التربيو الرياضيو -الرجمين وبعض ميارات حراس مرمى كرة القدم الناشئين

واستخدم الباحث  الخاصة لحارس المرمى فى كرة القدم الحركيوالقدرات تصميم برنامج متخصص فى 
( ۱۲لمجموعتين متكافئتين إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة. عينة البحث: بمغ حجم عينة البحث )لتجريبي ا

وتوصل الباحث  سنة لبعض أندية منطقة المنوفية 51العب يمثمون حراس مرمى كرة القدم الناشئين تحت 
رت بالمثيرات الموجوده داخل وزيادة الترابط بين االعصاب الحسية التى تأث كفاءة الجياز العصبى الى رفع

 المختارة الحركيوالبرنامج  وترابطيا مع االعصاب الحركية مما عمل عمى تطور وتحسن القدرات 

تاثير تنميو التوافق الحركي عمى تحسين بعض  (:5)م(8058) حنان عبد الفتاح وفتحي خضر -2
استخدمت الباحثو المنيج التجريبى الطائره  المتغيرات البدنيو والمياريو لطالبات المدرسو الرياضيو في الكره

التعرف عمى تاثير البرنامج التدريبي لمتوافق وىدفيا ( طالبو 52وتم تنفيذ التجربو عمى عينو قواميا )
 العضمي العصبي عمى تحسين بعض المتغيرات البدنيو والمياريو لطالبات المدرسو الرياضيو التجريبيو

التدريبي لمتوافق العضمي العصبي يؤثر ايجابيا عمى تحسين بعض البرنامج  وتوصمت الباحثو الى 
  المتغيرات المدنيو والمعماريو لمطالبات المدرسو الرياضيو التجريبيو

تاثير تمرينات التوافق الحركي في تطوير دقو بعض ميارات  :(57)م(8055) ناىد عبد زيد ، الديممى -2
التعرف عمى تاثير تمرينات التوافق الحركي في تطوير دقو وىدفيا  بتركيز االنتباه  الكره الطائره وعالقتيا

التعرف عمى العالقو بين ده االداء بعض الميارات الكره الطائره وتركيز و  اداء بعض الميارات الكره الطائره
 انوتوصل الباحثان الى ( طالبآ 547و استخد الباحثان المنيج التجريبى عمى  عينو يبمغ عددىا ) االنتباه

البرنامج التعميمي المقترح باستخدام القصو الحركيو لو تاثير ايجابي عمى الميارات الحركيو االساسيو لطالب 
 . الصف االول من التعميم االساسي

تاثير برنامج تعميمي مقترح باستخدام القصو الحركيو عمى  (:55) م(8007)عمياء بنت مسعو  -50 
تصميم برنامج تعميمي مقترح باستخدام القصو وىدفيا  ل ف االو و لطالب الصالميارات الحركيو االساسي

الحركيو لتعميم و تنميو بعض الميارات الحركيو االساسيو لتالميذ الصف االول من التعميم االساسي بسمطنو 
ان و توصمت الباحثو الى ( تمميذآ 840واستخدمت الباحثو المنيج التجريبى وكان عدد العينو ) عمان

تعميمي المقترح باستخدام القصو الحركيو لو تاثير ايجابي عمى الميارات الحركيو االساسيو لطالب البرنامج ال
مياره الرمي، مياره المقف ، مياره التوازن الثابت،   التاليو: مياره الوثب،  الصف االول من التعميم االساسي

 اره التوازن المتحرك.مي
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 :الجنبية ثانيا:الدراسات ا
 الحركيو لمقدرات التنبؤية " القيمة دراسة بعنوان(27) (م2001) Vladimir liakh  رلياخ فالدمي -5

 لمقدرات التنبؤية القيمة عمى القدم" تيدف الى التعرف كرة العبي مستوى تطوير لتقويم كمؤشر الحركية
ي سنة،استخدم الباحث المنيج الوصف( 52:  55) العمرية لممرحمة القدم كرة لالعبي الخاصة الحركيو

 أعمى سنةاستنتج الباحث أن( 52:  55) العمرية لممرحمة القدم كرة العبي من واشتممت العينة عمى عدد
 والديناميكي الثابت التوازن -اإليقاعية القدرة -الحركي الربط -الحركي التكيف)  الحركيو لمقدرات تنبؤية قيمة
 (.المكاني وجيوالت -الفعل رد سرعة) الحركيو لمقدرات تنبؤية قيمة أقل وأن( 
 عمى وتأثيره الحركيو لمقدرات العالي " المستوى (دراسة بعنوان23)م( Hirtz B 1987 (بي ىرتز -8

 التعمم نتائج تحسين عمى وتأثيرىا الحركيو القدرات أىم عمى الحركي"وتيدف الدراسة الى التعرف التعمم نتائج
وتم  تمميذ 810،واشتممت العينة عمى التجريبي ، استخدم الباحث المنيج المدارس تالميذ لدى الحركي

 التوازن عمى القدرة -الحركي التوجو عمى القدرة) التالية الحركيو القدرات في تحسن حدوثالتوصل الى 
 .الحركي اإليقاع عمى القدرة -الفعل رد عمى القدرة -الحركي الربط عمى القدرة -الحركي

 التعميق عمى الدراسات السابقة:
م( واستخدمت معظم 8007م( و )8052سنوات إجراءات الدراسات السابقة بين عامي )تراوحت  -

(  58( بعدد )  58،  50،  2،  2،  7،  5،  1،  1،  4،  8،  5الدراسات المنيج التجريبي بأرقام )
 ( دراسة .5( بعدد )55دراسة ، واستخدمت بعض الدراسات المنيج الوصفى بأرقام ) 

اشتممت عمى  وناشئين وتالميذ مدارس  5800إلى  52نات بالدراسات السابقة من تراوحت أعداد العي -
 الجنسين.

وقد استفاد الباحث من ىذه الدراسات ونتائجيا في حصر وتحديد القدرات التي تتطمبيا رياضة الكرة  -
تفادة من الدراسات الطائرة كما استفاد الباحث في تحديد المنيج المالئم لمبحث واختيار العينة كما أمكن االس

 السابقة في مناقشة وتفسير نتائج الدراسة الحالية .
ولتحقيق ىدف البحث استخدم الباحث المنيج التجريبي لمالئمتو لطبيعة مشكمة ىذا البحث بتصميم 
مجموعتين إحداىا تجريبية منفذة لمبرنامج التدريبي المقترح واألخرى ضابطة لمبرنامج التدريبي التقميدي مع 

العبو كرة طائرة/   10البعدي ( لكل من المجموعتين، وتكون عينة البحث من  –راء القياسات ) القبمي إج
  8052-8052في موسم تدريبي / من نادي ىيموبوليس 2اناث فقط/ تحت سن
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 إجراءات البحث:

 منيج البحث : 

موعتين إحداىا تجريبية منفذة لمبرنامج لمالئمتو لطبيعة مشكمة ىذا البحث بتصميم مج التجريبياتبع الباحث المنيج 
( لكل من  والبعدي – والتدريبي المقترح واألخرى ضابطة لمبرنامج التدريبي التقميدي مع إجراء القياسات ) القبمي

 المجموعتين.

 مجتمع البحث :

 . م8052/8052موسم  سنوات  2العبي الكرة الطائرة المقيدين باالتحاد المصري لمكرة الطائرة تحت 

 عينة البحث :

من نادي ىيموبوليس  في موسم /  2/ تحت سن  فقط اناث/   العب كرة طائرة 10تتكون عينة البحث من 
 م 8052-8052تدريبي

 شروط ومواصفات عينة البحث : 

 سنة . 2سنوات و أن ال يزيد عن  5أن ال يقل العمر الزمني لالعبين عن  -
 أن يكون الالعب منتظم في التدريب . -

 (1دول رقم )ج
   24ن =                تصنيف مجتمع وعينة البحث                                  

مجتمع  البيــان
 البحث

العينة  األساسيةبحث عينة ال
   تجريبيةالمجموعة ال اإلستطالعية

 58 58 81 العدد
 ستخدام معامالت األلتواء لمجتمع البحث يوم و لمتأكد من أعتدالية مجتمع البحث قام الباحث بإيجاد التجانس بإ

(2جدول )  
فى المتغيرات قيد البحث البحث  لمجتمعالتوصيف اإلحصائي   

      24ن=

وحدة  راتـــيــالمتغ
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
معامل  الوسيط المعياري

 اإللتواء
معامل 

 مطحالتف
 معدالت النمو:
 79.- 719.- 7.50 78. 7.33 سنة العمر الزمني
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 1.67- 0.26- 121.50 4.96 120.58 سم الطول 

 1.00- 0.50- 23.50 2.22 23.25 كجم الوزن

 :االختبارات البدنية
 من البدء العالى  ث 5إختبار العدو 

 
 0.63- 0.48- 28.50 5.42 27.75 ث

 1.71- 0.20- 6.00 1.28 5.58 ث ث 50االنبطاح المائل من الوقوف 

 قدم واحده قدم االرتكاز  الوقوف عمى
 

 1.02- 0.34 10.50 3.91 10.58 ث

 اختبار المرونو 
 

 0.35- 0.71- 0.50- 2.48 1.08- سم

 0.61- 0.01- 9.44 0.61 9.34 ث اختبار الدوائر المرقمو

 المياري :مستوي االداء 
 االرسال

 
 0.14 0.66 4.00 0.88 4.08 عدد

 دقو التمرير من اعمى
 

 1.13- 0.51 68.00 7.65 67.50 عدد

 التمرير من اسفل
 

 0.78- 0.69 66.00 7.00 69.08 عدد

    (  أي انحصرت ما بين0.71،0.69-( أن قيم معامالت االلتواء لمجتمع البحث تراوحت بين)8يتضح من جدول )

 ( مما يدل أن المجتمع يقع تحت المنحني االعتدالي. 4-،  4) +

 -بارات:إيجاد المعامالت العممية لإلخت
 : االختبارات البدنية -1

 -:Test Validityأوال: معامل الصدق    
لحساب صدق االختبارات استخدم الباحث صدق التكوين الفرضى عن طريق الفروق بين المجموعات وذلك عن طريق 

العبين من ( ثالث 4المميزين وغير المميزين و عددىم ) البراعمتطبيق االختبارات عمى مجموعتين متباينتين من 
مجتمع البحث ومن خارج العينة االساسية ، ثم مقارنة داللة فروق المتوسطات بين المجموعتين لمتعرف عمى صدق 

 ( يوضح ذلك : 4وجدول ) 8052في يوم //االختبارات فى التعرف عمى الفروق بين المجموعتين 
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 (  3جدول ) 
 ر مميزة فى االختبارات البدنيةوالغي  المميزةداللة الفروق بين متوسط رتب المجموعة 

 (3=2=ن1)ن

عدد  المجموعات المتغيرات
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 u الرتب

 
مستو 
 ى 
الداللة

p 
 

 6إختبار العدو 
من البدء  ث

 العالى 
 

المجموعة 
 15.00 5.00 3 المميزة  

*2.0
23 .043 

المجموعة الغير 
 6.00 2.00 3 مميزة  

االنبطاح المائل 
 10قوف من الو 

 ث

المجموعة 
 15.00 5.00 3 المميزة  

*2.0
23 

.043 
المجموعة الغير 

 6.00 2.00 3 مميزة  

الوقوف عمى قدم 
واحده قدم 
 االرتكاز 

 

المجموعة 
 15.00 5.00 3 المميزة  

*2.0
23 .043 

المجموعة الغير 
 6.00 2.00 3 مميزة  

 اختبار المرونو 
 

المجموعة 
 6.00 2.00 3 المميزة  

*1.9
93 

.046 
المجموعة الغير 

 15.00 5.00 3 مميزة  

اختبار الدوائر 
 المرقمو

المجموعة 
 15.00 5.00 3 المميزة  

*1.9
64 

.050 
المجموعة الغير 

 6.00 2.00 3 مميزة  
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 (ما يمى :4يتضح من جدول )
ميرزة وغيرر المميرزة فرى االختبرارات انو توجد فرروق فرروق دالرة إحصرائيا برين متوسرط رترب درجرات المجموعرة الم 

البدنيرررة، وىرررذه الفرررروق فرررى اتجررراه المجموعرررة المميرررزة وىرررذا يررردل عمرررى قررردرة االختبرررارات المسرررتخدمة عمرررى التمييرررز برررين 
 المستويات المختمفة مما يشير إلى عمى انيا عمى درجة مقبولة من الصدق .

 Test Reliabilityالثبات :  ثانيا: 
تبارات المستخدمة قام الباحث باستخدام طريقة التطبيق واعادة التطبيق ، وذلك بتطبيقيا عمى لحساب ثبات االخ     

عادة تطبيقو مرة اخرى عمى البراعم( 4عينة إستطالعية قواميا ) من مجتمع البحث ومن خارج العينة األساسية لمبحث وا 
الباحث بحساب معامل االرتباط بين درجات  ( ايام ، ثم قام7نفس العينة وبنفس شروط التطبيق األول بفاصل زمنى )

( يوضح ذلك :1التطبيق واعادة التطبيق وجدول )    
 (4جدول)

 قيد البحث لالختبارات البدنيةمعامل الثبات 
 12ن= 
 
Sig 
 

معامل 
 اإلرتباط

 وحدة التطبيق األول التطبيق الثانى
أنحراف  م المتغــيرات القياس

 معيارى
متوسط 
 حسابى

أنحراف 
 ارىمعي

متوسط 
 حسابى

 االختبارات البدنية      

.000 .999 5.29 28.00 5.25 27.92  
من  ث 5إختبار العدو 
 (807:58)البدء العالى
 

1 

االنبطاح المائل من   5.58 1.31 5.67 1.37 978. 000.
 (847:58)ث50الوقوف

2 

.000 .997 3.72 10.75 3.82 10.67  
الوقوف عمى قدم واحده 

 رتكاز قدم اال
(402:58) 

3 

 اختبار المرونو  1.08- 2.54 0.92- 2.68 977. 
 (265:13)                                                                               

4 

اختبار الدوائر   9.34 0.63 9.21 0.73 883. 
 (482:54)المرقمو

5 
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بين التطبيقيين األول  0.01ات داللة إحصائية عند مستوي معنوية ( وجود عالقة إرتباطية ذ1ويتضح من الجدول )
عادة تطبيقو  ( مما يدل عمي  0.999- 0.883قيد البحث  حيث بمغت معامالت االرتباط )  لالختبارات البدنيةوا 

 ثبات االختبار   .
 -مستوي االداء المياري: -8

 -:Test Validityأوال: معامل الصدق 
ت استخدم الباحث صدق التكوين الفرضى عن طريق الفروق بين المجموعات وذلك عن طريق لحساب صدق االختبارا

( ثالث العبين من 4المميزين وغير المميزين و عددىم )----البراعمتطبيق االختبارات عمى مجموعتين متباينتين من 
لمجموعتين لمتعرف عمى صدق مجتمع البحث ومن خارج العينة االساسية ، ثم مقارنة داللة فروق المتوسطات بين ا

  ( يوضح ذلك :1وجدول )  82/5/8052في يوم االختبارات فى التعرف عمى الفروق بين المجموعتين 

 (  5جدول ) 
  مستوي االداء المياريفى   مميزةوالغير   المميزةداللة الفروق بين متوسط رتب المجموعة 

 (3=2=ن1)ن 

عدد  المجموعات المتغيرات
 الرتب

متوسط 
 لرتبا

مجموع 
 u الرتب

 
 مستوى 
 pالداللة

 
 مستوي االداء المياري

 االرسال
 15.00 5.00 3 المجموعة المميزة   

*2.0
23 

.043 
المجموعة الغير 

 6.00 2.00 3 مميزة  

دقو التمرير من 
 اعمى

 

 15.00 5.00 3 المجموعة المميزة  
*2.0

23 
.043 

المجموعة الغير 
 6.00 2.00 3 مميزة  

 التمرير من اسفل
 15.00 5.00 3 المجموعة المميزة   

*2.0
23 

.043 
المجموعة الغير 

 6.00 2.00 3 مميزة  
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 (ما يمى :1يتضح من جدول )
مســتوي انررو توجررد فررروق فررروق دالررة إحصررائيا بررين متوسررط رتررب درجررات المجموعررة المميررزة وغيررر المميررزة فررى  

ه المجموعة المميزة وىذا يدل عمى قدرة االختبارات المسرتخدمة عمرى التمييرز برين ، وىذه الفروق فى اتجا االداء المياري
 المستويات المختمفة مما يشير إلى انيا عمى درجة مقبولة من الصدق .

 Test Reliabilityالثبات :  ثانيا: 
ق ، وذلك بتطبيقيا عمى لحساب ثبات االختبارات المستخدمة قام الباحث باستخدام طريقة التطبيق واعادة التطبي     

عادة تطبيقو مرة اخرى 4عينة إستطالعية قواميا ) ( العبين من مجتمع البحث ومن خارج العينة األساسية لمبحث وا 
( ايام ، ثم قام الباحث بحساب معامل االرتباط بين 7عمى نفس العينة وبنفس شروط التطبيق األول بفاصل زمنى )

( يوضح ذلك :5دول )درجات التطبيق واعادة التطبيق وج   
 (6جدول)

 قيد البحث معامل الثبات لمستوي االداء المياري
 12ن= 

 
 
Sig 
 

معامل 
 اإلرتباط

 وحدة التطبيق األول التطبيق الثانى
أنحراف  م المتغــيرات القياس

 معيارى
متوسط 
 حسابى

أنحراف 
 معيارى

متوسط 
 حسابى

 مستوي االداء المياري

.000 *.947 0.85 4.00 0.90 4.08 
 االرسال عدد

 1 

.000 *.999 7.74 67.58 7.82 67.50 
دقو التمرير من  عدد

 اعمى
 

2 

.000 *.999 6.51 68.75 6.62 68.67 
التمرير من  عدد

 اسفل
 

3 

بين التطبيقيين األول  0.01( وجود عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوي معنوية 5ويتضح من الجدول )
عادة تط ( مما يدل 0.853:  0.905قيد البحث  حيث تراوحت معامالت االرتباط بين ) مستوي االداء المياريبيقو وا 

 عمي ثبات االختبارات   .
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 مناقشة النتائج 
وثر التمرينات المقترحو عمى تطوير الميارات االساسية لبراعم الكرة ت مناقشو الفرض الذى ينص عمى  " 1 .2

 ( . التمرير من اعمى –من اسفل  رالتمري –الطائرة ) االرسال 
بين التطبيقيين األول  0.01( وجود عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوي معنوية 5ويتضح من الجدول )

عادة تطبيقو  ( مما يدل 0.853:  0.905قيد البحث  حيث تراوحت معامالت االرتباط بين ) مستوي االداء المياريوا 
( وجود فروق دالة إحصائيا بين القياسين القبمى والبعدى في االختبارات 7يتضح من جدول )و  عمي ثبات االختبارات  

-البدنية قيدالبحث لممجموعة التجريبيرررة باستخدام اختبار ويمككسون الالبارومترى ،وقد تراوح مستوى الداللة  )
حث  شرطا لقبول الفروق ولذلك تم التى ارتضاىا البا 0.01( وىى مستويات اقل من مستوى الداللة 0.046.002

( وجود فروق دالة إحصائيا بين القياسين القبمى والبعدى 2يتضح من جدول )و  قبول الفروق لصالح البعدى.
مستوي االداء المياري قيدالبحث لممجموعة التجريبيرررة باستخدام اختبار ويمككسون       لممجموعة التجريبيرررة في
التى  0.01( وىى مستويات اقل من مستوى الداللة  0.002،0.003ح مستوى الداللة  )الالبارومترى ،وقد تراو 

 . ارتضاىا الباحث  شرطا لقبول الفروق ولذلك تم قبول الفروق لصالح البعدى

 : التوصيات
ستنتاجاتو واعتمـادا عمـى البيانـات والنتـائج التـي توصـل الييـا ىـذا البحـث    في ضوء أىداف البحث وا 

 ث باالتي :يوصى الباح
داخل البرامج التدريبية الخاصة بالكرة الطائرة  لما ليا من أثر إيجابي  الحركيوضرورة االىتمام بتنمية القدرات   -5

 عمى المستويين البدني والمياري .
لدى  الحركيوالمقترحة قيد البحث و استخداميا لتنمية مستوى القدرات  الحركيواالستفادة من تدريبات القدرات   -8

 ف األنشطة الرياضية .مختم
من المكونات الحركية ألى ميارة رياضية وتخدم اجزاء تمك الميارة  الحركيويجب ان تشتق تدريبات القدرات   -4

 بشكل مباشر.
لمختمف المراحل العمرية في الجزئين التمييدي والرئيسي داخل  الحركيوضرورة استخدام تدريبات القدرات   -1

 الوحدات التدريبية.
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