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أثر استخدام طريقة األلعاب) (Games Approachيف تعلم بعض
أملوـارات أالسـاسية بألكــرة الطـائرة
م.د.عدنان هادي موسى

جـامعة ألحسجانية  /كمية ألتـخبية  /قدع التـخبية ألبـجنية وعمـػم ألخيـاضو
تاريخ تدميم البحث  0202/6/8 :؛ تاريخ قبهل الشذر 0202/7/1 :

ملخص البحث :

في شخيقة االلعاب يتع إعجاد الالعبات عمى مديج مغ المعب في ألعاب أخخى أثشـاء ألتـجريب،

و بسجخد تعمسيع كيف يالئسػن ىحه ألسـيارات و يكيفػنيا في مػاقف المعب الستشػعة في األلعـاب
االخخى و االستستاع بالمعب فإنو سػف تدداد دافعيتيع وحساسيع في تعـمع وتص ـػيخ ألسـيـارات فـي
المعبــة الفعميــة مســا يدــاعجىع عمــى الشجــاح فييــا .ويي ــجف ألب ــحث إلــى ألـ ـكذف عــغ ألفـ ـخوق بــيغ
االختباريغ القبمي والبعجي ولمسجسـػعتيغ ألتجـخيـبية وألزـابـصة وكحلظ فـي أالختبــار ألبع ـجي بـيغ
مجسـػعتي ألبـحث في تعـمع بع ـس ألسـيارات أالســاسية بألك ـخة ألصــائـخة .
واســتخجم الباحــث الســشيأ ألتجـ ـخيبي فــي البحــث ،وتــع اختي ـار مجت ــسع ألبـ ـحث مــغ ألالعبــات
ألسبتجئات في نادي قخه قػش الخياضي بألك ـخة ألص ـائخة وألبـالغ عـجدىع  03العبـة ،وتكػنت عيشـة
البحــث مــغ  )42العبــة ،قدسـ ـػا إلــى مجسـ ـػعتيغ تجـ ـخيبية وضـ ـابصة وبـ ـػاقع  )24العبــة لك ـ
مجسـ ـػعة .واســتخجام الػســائ االحرــائية السشاســبة والتــي مــغ خالليــا اســتشتأ الباحــث بــان شخيقــة
أثخ ايجابيا في تعمع بعس ألســيارات أالســاسية بالك ـخة ألصــائخة ،
االلعاب كان ليا دو ار فعاال و ا
وكحلظ تفـػق العبـات ألسجســػعة ألتجـخيـبية عمـى العبـات ألسجســػعة ألزـابـصة في تعمع جسيع
ألس ــيارات أالس ــاسية التــي تشـ ـاولتيا الج ارســة.اما اىــع ألتـ ـػصيات فكانــت بامكانيــة اســتخجام شخيقــة
االلعــاب فــي عس ــمية ألتعـ ـميع والتــجريب لســا لـ ـيا م ــغ أث ــخ ايجــابي وفعــال فـ ـي ســخعة عسـ ـمية تعـ ـمع
وإكداب مـيـارات ألكـ ـخة ألصــائـخة.
مالحغة  :الكمسات ألسفتاحية :طريقة أأللعـاب ،تعـمم  ،ألالعبـات  ،ألـكـرة ألظـائـرة
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The Effect of using ( Games Approach ) on learning
some basic Skills of Volleyball
Dr. Adnan Hadi Mousa
Department of Physical Education and Sports Science / College of Education /
Al-Hamdaniya University

Research Summary :
In the way ( method ) of games , female players are prepared
to play more in other games during training, and once they learn
how to fit these skills and adapt them to various playing situations
in other games and enjoy playing, their motivation and enthusiasm
in learning and developing skills in the actual game will increase,
which helps them to success in it. the research aims to reveal the
differences between the pre and post-tests and the two
experimental and control groups, as well as in the post-test
between the two research groups in learning some basic skills with
volatile volatility.
The researcher used the experimental method in the
research, and the research community was chosen from the junior
female players in Qaraqosh Sports Club of voleyball and the
number of the players was 30 player. the research sample
consisted of (24) female player, divided into two experimental and
control groups, and by (12) femal players for each group. and the
use of appropriate statistical means through which the researcher
concluded that the games method had an effective role and a
positive effect in learning some basic skill in the volley ball, as well
as the superiority of the experimental group female players over
the group's controlling female players in learing all the basic skills
that they dealt with in their studies. as for the most important
recommendations, it was a possibility using the games method in
the process of education and training because of its positive and
effective impact on the speed of the process of lerning and
acquiring the skills of vollyball.
Note : Key words : the way games, learning , female players , volley
ball
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 -1التعريف بالبحث
 1-1السقدمــة وأهسيـــة ألبـحث :
يتدع العرخ الحالي الحي نعير ؼيو بالتصػر الدـخيع والتقـجم السدـتسخ فـي تـتى مجـاالت
الحياة ،ونتيجة لمتقجم العمسي اليائ في عسػم الخياضة أصبح فكخ واىتسام عمساء الخياضة متجيـا
نحــػ كيؽيــة تصــػر وتقــجم ىــحه األنذــصة وتعتب ـخ األلعــاب ) (Gamesمــغ أحــب واىــع وأمتــع ىــحه
األنذصة الخياضية والتي تشاسب جسيـع األعسـار ولكـال الجشدـيغ عمـى حـج سـػاء إت إنيـا تعـج اقـخب
لصبيعة وميػل رغبات األفخاد.
وتعـج األلعــاب تــكال تــائعا لمعــب األشفــال وخاصــة األشفــال بعســخ  22 – 6ســشة .وتــػفخ
ليــع فخصــا لعــخض ميــاراتيع الحخكيــة بصــخق مختمفــة لتحقيـ األىــجاف ،ولــيذ فقــت اســتخجام أنـػاع
متعــجدة مــغ ألس ــيارات ولكــغ أيزــا يــتعمع األشفــال كيــف يكيفــػن ميــاراتيع ويقــجرون فعاليتيــا فــي
مػاقــف مختمفــة إثشــاء مػاجيــة ارخ ـخيغ فــي لعــب المعبــة .ولأللعــاب الخياضــية دور ىــام فــي الشســػ
البجني والحخكي والعقمي واالنفعالي واالجتساعي لسسارسييا نتيجة لسسارستيع ليا واتـتخاكيع الفعمـي
لسبارياتيــا وفقــا لــشطع ثابت ــة وقػاعــج وق ـػانيغ متفـ ـ عمييــا ,فتعــجدت أس ــاليب التعم ـيع والتــجريب م ــع
محاولة الػصػل إلى أي ىحه األساليب والصخق أفز لتعمع ألسـيارات أالسـاسية ليحه األلعاب.
وعسميــة الــتعمع عسميــة أساســية فــي حيــاة كـ إندــان ومــغ خــالل تعمســو يشســي أنســا ســمػكو
السختمفــة " .فــالتعمع أتن ىــػ اكتدــاب معخفــة أو ميــارة عــغ شخيـ التمقــيغ أو اإلرتــاد أو السسارســة
التــي يتمقاىــا الفــخد فــي السجرســة أو مــا تــابييا مــغ السأسدــات أو عــغ شخي ـ االجتيــاد الذخرــي
وتالظ بالجراسة الفخدية " .بيػكخ)224 ،2662 ،
وتعج لعبة الكـخة الصـائخة اليػم بيغ األلعاب ألخياضي ـة الذعبية والحائعـة الذـيخة فـي العـالع
لحا ؼبالشدبة لالزدىار السدتقبمي والشجاح لمكخة الصـائخة فسغ األىسية بالجرجة األولـى اجتـحاب عـجد
ىائ ـ مــغ األشفــال فــي جسيــع الــبالد إلييــا ،لجع ـ الكـ ـخة الص ــائخة المعبــة الخياضــية رقــع  )2فــي
العالع لألشفال أوال  -وىػ ىجف االتحاد الجولي لمكخة الصـائخة .
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لــحلظ ف ـإن الذــعبية السدــتقبمية والسدــتقب التصــػري لمك ـخة الص ــائخة بــيغ األشفــال يحطــى
باىتســام مــغ الجرجــة األولــى واىتســام حيــػي فــي االتحــادات الػششيــة واألنجيــة والســجربيغ والالعبــيغ
الكبار في الدغ .ونط اخ لكػنيا تحتاج الـى شـخق متصـػرة لتعميسيـا حتـى يسكـغ التقـجم بسدـتػى اداء
الالعبات وبشاء عمى ما سب قام الباحث بإجخاء ىحه الجراسة بيجف تصػيخ ميارات الكـخة الصـائخة
وتلظ باستخجام بخنامأ روعي في محتػياتو كافة العػام التي قج تكػن تات أثخ فعال في تحديغ
مدــتػى اداء الالعبــات .لــحا ف ـان أىسيــة البحــث تكســغ فــي كػنيــا محاولــة الســتحجاث شخيقــة تعمــع
حجيثة في تعمع ألسـيارات قيج الجراسة.
لقج " قجم البخنامأ األمخيكي التخبػي الخياضي Program American Sport Education
بخنامجا تخبػيا في مجال تجريب رياضة الكـخة الصـائخة لمشاتئيغ مشح عجة سشػات وؼيو تع اإلعالن
عغ تجريب الشاتئيغ ىحه الخياضة باستخجام شخيقة األلعـاب) ) (Games Approachبـجال مـغ
استخجام الصخيقة التقميجية التي يتجرج تعميع الالعبات في الكـخة الصائخه عمى الشحػ األتي:
تعميم السهارة

تعميم الخظط

لعب المعبة

بيشســا فــي شخيقــة األلعــاب ) (Games Approachفــان تعمــيع الالعبــات فــي الكـ ـخة الص ــائخة
سػف يتجرج عمى الشحػ ألتالي:
تعميم المعبة

تعميم الخظط

تعميم السهارة "
فخج)80-81 ،4332 ،

عــادة مــا يقــػم معطــع الســجربيغ باســتخجام الصخيقــة التقميجيــة فــي تعمــيع رياضــتيع لمشاتــئيغ
وبــشفذ األســمػب الــحي تعمسـػا بــو الخياضــة مــغ مــجربييع الدــابقيغ عشــجما كــانػا صــرا ار .ولــػ نطخنــا
إلى الصخيقة التقميجية مغ حيث السطيخ الدصحي فانو قج يبجو لظ واضحا إن تقجيع الك ـخة الصــائخة
مثال يتع عغ شخي تعميع ألسـيارات الخاصة بيـا أوال ثـع تعمـيع خصـت المعـب  ،يمييـا تعمـيع المعبـة.
أما في شخيقة األلعاب فيي عمـى العكـذ مـغ تلـظ ،ات تأكـج عمـى تعمـع مـاتا تفعمـو أوال ؟ ثـع كيـف
تفعمــو ؟ واألكثــخ مــغ تلــظ فــي الػاقــع تكــػن ىــحه الشقصــة اليامــة وىــي  :أن شخيقــة األلعــاب تجعـ
الشاتـئيغ يكتذــفػن مــاتا يفعمــػن فــي المعبــة  ،بسعشــى  :لــيذ عــغ شخيـ مــا تقػلــو ليــع ،ولكــغ عــغ
شخي ـ اختب ـارىع ليــا بأنفدــيع .ويكــػن واجبــظ كســجرب فعــال فــي ىــحه الحالــة ىــػ مدــاعجتيع عمــى
اكتذاف ما اختبخوه .وعمى العكذ مغ تلظ فان شخيقة التجريب عمى ألسـيارات أوال عادة ما تقت
الحساس ،أمـا شخيقـة األلعـاب فيـي تعـج شخيقـة اكتذـاف مػجـو فـي التعمـيع .وىـي تدـاعج ألــسبتجئيغ
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عمــى ح ـ السذــكالت التــي تطيــخ فــي اثشــاء ألمعــب مســا يكــػن لــو دور كبيــخ فــي االســتستاع بــتعمع
المعبــة .ومــغ ىشــا حــجد الباحــث مذــكمتو فــي ألتد ـاؤل عــغ أألثــخ الــحي يسكــغ ان تحجثــو شخيقــة
األلعاب ومجى اسياميا في تعمع ألسـيارات ألحخكية وى ىي أفز مغ الصخيقة التقميجيـة الستبعـة
في التجريب؟
لقــج ىــجفت الج ارســة الــى بيــان الفــخوق بــيغ االختبــاريغ القبمــي والبع ـجي لمسيــارات أالســاسية
لمسجسػع ــة ألتجخي ـ ــبية و ألسجس ـ ــػعة ألزابـ ــصة  .والكذـ ــف عـ ــغ الف ــخوق فـ ــي االختبـ ــار البعـ ـ ــجي
لمسيارات أالسـاسية بيغ مجسػعتــي ألبحث.

 -0إجراءات ألبحث
 1- 0مشهــج ألبحــث  :أعتسج الباحث ألسشيـ ـأ ألتجخيبـ ـي.
 0 - 0مجتســع ألبحـث وعيشتـــــه  :تـع اختيـار مجتسـ ـع البحـ ـث عسـجيا مـغ ألالعبـات ألسبتـجئات)
في نادي قخه قػش ألخياضي بالكـخة الصائخه البالغ عـجدىع  )03العبـو .وبعـج أن تـع اسـتبعاد )6
العبات وتلظ لرخض أجخاء ألتجارب أالسـتصالعية عمـييع ،وعميـو تكػنـت عيشـة البحـث مـغ )42
العبـة تـع تقدـيسيغ عذـػائيا عـغ شخيـ القخعـة الـى مجسـػعتيغ أألولـى تجخيبيـو و ألثانيـة ضــابصو
وبػاقع  )24العبة لك مجسػعو وبشدبة مئػية بمرت  )% 03مغ مجتسع البحث األصمي.
 3-0ألترــسيم ألتجريب ـ  :اعتســج الباحــث ألترــسيع ألتجخيبــي الــحي يدــسى " ترــسيع السجسػع ـات
الستكافئــة العذـػائية االختيــار تات االختبــار القبمــي والبعــجي ألــسحكسة أل ـزبت " .عــالوي و ارتــب،
 ،)404 ،2666وكـسا مـػضح بألذكـ

)2

السجهعة

أالختبار القبم

ألستغير ألسدتقل

ألتجريـبية

بعض ألسـهارات

طريقة األلعاب

ألزابـظة

أالسـاسية بالكـرة
الظـائرة

ألظـريقة ألتـقميدية
شكل ()1

يهضح ألتــرسـيم ألتـجـريب لمبحث
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أالختبار ألبعدي
بعض ألسـهارات

أالسـاسية بالكـرة
الظـائرة
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 4-0تجانس العيشة:
الجدول ( ) 1
يبين أألوسـاط ألحدـابية وأالنحــرافات ألسعـيـاريه وقيسة ( ت) ألـسحدـهبه لعـيشة ألبـحث ف متـغيـرات ألشسه
ألسجسهعه ألتجريـبية

وحدة

ألستغيرات

ألسجسـهعة الزابظه

قيسة (ت)

ألقياس

س-

 ±ع

س-

 ±ع

ألسحدهبة

ألظهل

سم

152.233

2.232

151.523

2.234

1.2.3

ألعسر

سشة

11.416

..662

11.333

....2

..221

ألكتمة

كغم

43.333

1.55.

42.666

2..15

..3..

* لًٛخ (د) أنجذٔن ّٛػُذ َغجخ خطب ≤ (ٔ )...0أيبو دسجخ دشٚخ (4..2= )4-42

يتبيغ مغ ألججول  )2وجـ ـػد ف ـخوق غيخ معـشػي ـة بيغ العبات السجسػعتيغ التجخيبيـو و ألزابـصو
فـي متريخات ألشس ـػ ،وىحا يذيخ ألى تجانذ ألعيشة.
 5-0أدوات البحث :
 السرادر العمسية -السقابمة

*

 االستبيان -ألؿياسات و أالختبـارات

 1-5-0ألسقابالت ألذخريــة :
تسـت السقـابالت الذخرـيو مـع بعـس ألدـادة السخترـيغ لالسـتفادة مـغ أرائيـع بســػضػع
دراستشـا الحالية.
 0-5-0أستبيان لتحديد مـدى صالحـية ألبرنامـج ألتعـميس والتسارين السهـاريــة السقترحــة.
أعتسج الباحث تحميال لسحتػى ألسـرادر العـمسيو وألـجراسات ألدابقة في مجاالت بحثو
إبخاـيع )4332 ،فخج  )4332 ،حدغ )4336 ،ألجسيمي )4336 ،ألبشا )4330 ،حشػنا،
*  -1أ .د عثذهللا حسٍٍ اناليً
 - 2أ.د عـهً ٌـٕسف حسـٍـٍ
 - 3أ.د جاسى دمحم َاٌف انزٔيً
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 )Scates,1988 )4324خيػن ،)4323 ،باإلضافة إلى خبخة الباح ـث كسجرب في مجـال
ألك ـخة ألصـائـخة ،تع وضع ألبخنامأ التعميسي لمسيارات أالساسية قيج الجراسة باستخجام شخيقة
األلعاب .وتع عخضيا في استبيان أعج ليحا الرخض وأستأنذ الباحث بسجسػعة مغ ألستخرريغ
في مػضػع بحثشا  ،لبيان رأييع في مـجى صالحـية ألبـخنـامأ ألتعـميسي السعج وتعجي أو إضافة ما
يخونو مشاسبا مغ حـيث عجد الػحجات التعميسية والسجة الدمشية لمبخنامأ و االلعاب السعجلة
والتساريغ السيارية وغيخىا) ،وقج تع االتفاق عمى صالحية البخنامأ التعـميسي السقتخح مغ قـب
الخبخاء والسختريغ وتع أخح ألسالحطات العمسية ألتي أبجوىا كافة.
 3-5-0أالختبـارات :أستخجم تحمي محتػى ألسـرادر ألع ـمسية وأراء الدادة السختريغ* فـي
تحجيـج بعس ألقـجرات ألبـجنية والحـخكية والعقمية ،وألسـيارات ألحـخكـية في الكـخة الصـائخة وأختـبـاراتيا.
 1-3-5-0تحديد اختبارات ألقـدرات ألبـدنية والحركية والذكاء كإحدى ألقـدرات العقمية.
تع ؾياس الحكاء باستخجام اختبار الذكاء السرهر :ات يعـج االختبـار مشاسـب لعسـخ العيشـة،
ســالمة )222 ،2601 ،وبػيــة تحجيــج عــجد مــغ ألق ــجرات ألب ــجنية والحخكيــة وعــجد مــغ ألس ــيارات
أالس ــاسية وأالختب ــارات الخاصــة بيســا والتــي ســب وان تــع اســتخجاميا مــغ قب ـ بــاحثيغ فــي الكـ ـخة
الصـائخة  ،والتي تتستع بأسـذ عمسية مغ صـجق وثبـات ومػضـػعيو .كسا في السمح

)2

 6-0ألتكافـؤ
 1-6-0ألتكافـؤ فـ بعض ألقـدرات ألبـدنية والحركـية والذكاء كقدرة عقمية ف الكـرة الظـائرة .
تى إجزاء عًهٍح انتكافؤ تٍٍ العثاخ عٍُح انثحث فً انًتغٍزاخ انًثٍُح فً انجذٔل (.)2
الجدول السرقم ()0

ٚج ٍٛاألٔعبؽ انذغبثٛخ ٔاالَذشافبد انًؼٛبسٚخ ٔلًٛخ (د) انًذغٕثخ نؼُٛخ انجذش ف ٙانًزغٛشاد انًخزبسح
الستغيرات

وحدة

ألسجسـهعة ألتجريـبية

ألسجسـهعة ألزابـظة

قيسة (ت)

القيـاس

س-

 ±ع

س-

 ±ع

السحدهبة

الذكاء

دسجخ

44.316

3..22

43.523

2...2

6.642

تحسل القهة لمذراعين

دسجخ

43.333

1.55.

42.666

2..15

..9.2

القهة االنفجارية لمرجمين

عى

23.666

3.361

22.523

4.252

..121

صبَٛخ

3.13.

..264

3.2.5

..2.3

6.499

الرشاقة ضسن خظهط
ممعب الكـرة ألظـائرة



* َفس انخثزاء انًذكٕرج اسًاءْى اَفا ً .

لًٛخ (د) انجذٔنٛخ ػُذ َغجخ خطأ ≤ (ٔ )...0أيبو دسجخ دشٚخ (4..2= )4-42
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يتبيغ مغ الججول  )4وجـػد فـخوق غـيخ معـشػية بـيغ العبـات السجسـػعتيغ ألتجخيــبية وألزابــصة
في السترـيخات السختارة في البحث  ،وىحا يذيخ إلى تكافـأ بيغ مجسـػعتي البـحث.
 0-6 – 0تكافـؤ مجسـهعت ألبحـث ف عدد من ألسـهارات أألساسيـة بالكـرة الظـائـرة
واختباراتها
تــع إجـخاء عسميــة التكــافأ بــيغ العبــات عيشــة البحــث فــي اختبــارات عــجد مــغ ألســيارات أالسـاسي ـة
السختارة بالكـخة الصـائخة  ،وكـسا مبيـغ فـي الجـجول )0
انجذٔل ()3
يبين األوساط الحدابيـة واالنحرافـات السعياريـة وقيسة (ت) السحدهبـة لعيشة البحث ف أالختبـارات السهارية
المعالم اإلحصائية

س -

ألمـهارات الحركية

االرسال انًٕاجّ يٍ
االسفم
انتًزٌز يٍ اياو انزاس
انى االياو
انتًزٌز يٍ االسفم انى
االياو



 ±ع

س -

 ±ع

لًٛخ (د)
انًذغٕثخ

درجح

3.166.

1.4.3

2.416

1.443

1.231

درجح

12.416

1.311

11.533

1.3113

1.55.

درجح

1..166.

1.525

3.416

..336

1.32.

لًٛخ (د) انجذٔنٛخ ػُذ َغجخ خطأ ≤ (ٔ )...0أيبو دسجخ دشٚخ (4..2= )4-42

يتبيغ مغ الججاول  ) 0وجـػد فـخوق غـيخ معشـػية بيغ العبات السجسـػعتيغ ألتجـخيـبية
وألزابــصة في أالختبـارات السيارية السختارة  ،وىحا يذيخ إلى تكافـأ مجسـػعتي البحث .
 7-0ألخـظة الزمشية البرنامــجين التعميسيين :
تزسغ البخنامجيغ التعميسييغ عمى  )42وحجة تعميسية لسجسـػعتي ألبـحث وبػاقـع )24
وحـ ـجة تع ـ ـميسية لك ـ مجسػعــو وأتــتس ك ـ بخنــامأ تعميســي عمــى وحــجتيغ تعميسيتــيغ أســبػعيا لك ـ
مجسػعــة مــع اخــتالف محتــػى الػحــجات التعميسيــة .وقــج استر ـخق تشفيــح الب ـخنامجيغ التع ـميسييغ )6
أسابيع زمغ ك وحجة تعميسية  )63دؾيقة ولسجسػعتي البحث.
 8-0األجهزة واألدوات السدتخدمة :
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 -2ميدان شبي  ،ساعة إيقاف الكتخونية لؿياس الدمغ
 -4ممعب كخة الصـائخة  +تبكة كخة الصـائخة  +كخات شائخة عجد )23
 -0تـخيت قيـاس  +تـخيت الصـ  +صافخة  +شباتيخ.
 9-0التجارب االستظالعية
قام الباحث بإجخاء عجة تجارب استصالعية حتى يـتسكغ مـغ تحجيـج بعـس الجػانـب التـي عـغ
شخيقيا يدتفيج الباحث مغ تشفيـح بخامجو التعميسية.
 1-9-0التجـربة االستـظالعية االولى
تع اجخاء التجـخبة االستـصالعية الخاصة بألسـيارات أالسـاسية وألقـجرات ألبـجنية والحخكية
والحكاء كأحجى ألقـجرات العقمية بتاريخ . 4320/ 4/ 2
 0 -9-0التجربة االستظالعية الثانية
تـع اجـخاء التجخبــة االسـتصالعية لػحــجة تعميسيـة تعخيؽيــة خاصـة بالب ـخنامأ التع ـميسي بصخيقــة
االلعــاب عم ـى عيشــة قػاميــا  )6العبــات مــغ خــارج عيـ ـشة البـ ـحث الخئيدــة يــػم الدــبت / 4 / 4
 ، 4320ات كان اليجف مغ التجخبة ىػ:
 التأك ــج م ــغ ص ــالحية البخن ــامأ التعميس ــي السقت ــخح ،والتع ــخف عم ــى الر ــعػبات والسعػق ــاتالستػقع ــة ف ــي ألتشفي ــح والتع ــخف عم ــى الػق ــت ال ــحي تد ــترخقو االلع ــاب السعجل ــة والتس ــاريغ
السيارية السقتخحة.
 معخفة مجى صالحية االدوات السدتخجمة 12-0إجراء أالختبـارات ألقبميـة والتجـربة الـرئيدة وأالختبــارات البـعدية
 1-12-0أالختبـارات ألقبميـة :
تـ ــع اجـ ـ ـخاء أالختب ـ ـ ـارات ألقبميـ ـ ـة يـ ــػم الثالثـ ــاء السػاف ـ ـ  4320/4/23ويـ ــػم الخسـ ــيذ 24
 4320/4/والحي اتتس عمى ألسـيارات السذسػلة بالجراسة ،فزال عغ الـحكاء وعـجد مـغ ألقــجرات
ألبــجنية والحـخكية السأثـخة فـي تع ـمع ميـارات ألكـ ـخة ألصـائ ـخة وبحزـػر ف ـخي ألعــس ألسداع ـج* .وقـج
قـام ألبـاحث قب إجخاء االختبـار القبمي بإعصاء السجسػعتان وحجة تعميسية تعخيؽية في يـػم الدـبت
 4320/4/4لرـ ــخض تعخيـ ــف الالعبـ ــات بألسـ ـ ـيارات أالسـ ـ ــاسية قـ ـ ـيج ألج ارسـ ـ ـة مـ ــغ حيـ ــث وض ـ ـع

* انكادر انًساعذ -1 :و.و سعذ تُٓاٌ جزجٍس
 - 2انسٍذ قٍس سانى ٌٕسف

يذرب انًُتخة انٕطًُ انعزاقً تانكـزج انطـائزج نهسٍذاخ
يذرب َادي قزِ قٕش انزٌاضً تانكـزج انطـائزج نهزجال
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االستعجاد والػقػف ،وكيؽية مدظ الكـخة وضخبيا واإلحداس بيا في اإلرسال وكيؽيـة تسخيـخ الك ـخة
إلى اإلمام وحخكة اليـجيغ والـحراعيغ عشـج أسـتؿبال الك ـخة .وقـج تـع التعـخف عمـى كـ تلـظ مـغ خـالل
تــخح وعــخض أفــالم تعميسيــة وصــػر تػضــيحية لمسيــارة وشخيقــة تصبيـ االلعــاب السعجلــة والتســاريغ
السيارية لمعيشة فزال عغ أالختبـارات ألسياريو وعجد السحاوالت لالختبار وكحلظ الذخو الخاصة
بو مغ اج تكػيغ صػرة واضـحة لالختبـار أمـام عيشـة البحـث .وتـع إعصـاء  )0محـاوالت تج ـخيبية
لك العبة لكي يكػن لجييا فكخة عغ السيارة .فزال عغ عخضيا السباتخ مغ قب السجرب.
 0-12-0تشـفيذ ألتجـربة الرئـيدة لمبحث :
بع ــج إج ـ ـخاء االختب ــار القبم ــي والتج ــارب االس ــتصالعية عم ــى ع ـ ـيشة م ــغ مجتس ــع ألب ـ ـحث وتالف ــي
ألسع ـػقات وألرع ـػبات ألتي واجيت ألبـاحث ،تـع إجـخاء ألتج ـخبة الخئيدـة بتشفيـح ألب ـخنامأ التع ـميسي
بصخيق ــة االلع ــاب وألت ــي امت ــجت م ــغ  4320/4/22ولراي ــة  4320 /0/42وعم ــى مجس ــػعتي
البحث .وبػاقع وحجتيغ تعميسيتيغ في األسـبػع الػاحـج ،إت تـع ت ـػزيع عس ـ ألسجس ـػعتيغ إلـى أربــعة
أيام في أألسبـػع .وشبقت ألـػحجات ألتعـميسية جسيعيا ف ـي مكـان واحـج وىـػ ممعـب نـادي قـخه قـػش
الخياضي مغ بجاية تشـفيح ألتجـخبة وحتـى نيايتيـا .ولقـج حـخص الباحـث بالتعـاون مـع مـجرب الشـادي
بالكـخة الصــائخة و إدارة نـادي قـخه قـػش ألخياضـي عمـى تشطـيع الجـجول األسـبػعي لتعمـيع الػحـجات
ألتعميسيــة والتشدــي مــع إدارة السمعــب لزــسان انتطــام التــجريبات وعــجم تقاشعيــا مــع بــاقي األلعــاب
األخخى في الشادي.
 3-12-0أالختبـارات البعدية:
وبعــج االنتيــاء مــغ تشفيــح  )42وحــجة تعميسيــة والتــي اســترخقت  )6اســابيع لــتعمع عــجد مــغ
ألسيـ ـ ـارات أالسـ ـ ــاسية بـالكـ ـ ـخة ألصـائـ ـ ـخة فـ ـ ـي ألتجـ ـ ـخبة ألخئيدـ ــة تـ ــع إج ـ ـخاء أالختـب ـ ــارات البعجيـ ــة
لمسجسػعتـ ـيغ ألتجـخي ــبية وألزـاب ــصة فــي أالختب ــارات ألسيـ ـارية بألك ـ ـخة ألصـائـ ـخة يــػمي ألخســيذ
السػاف ـ  4320/0/40والدــبت  ،4320/0/41وبــشفذ األســمػب الــحي تــع بــو إج ـخاء أالختـب ــارات
ألقبـميـة.
 11-0الهسائل اإلحرائية
استخجم الباحث البخنامأ اإلحرائي  )SPSSلسعالجة البيانات .
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 -3عرض ألشتـائج ومشـاقذتها
 1-3عـرض ألشتــائج

 1-1-3عرض نتائج ألسقـارنة بـين أالختبـارين ألقبـم وألبعـدي لمسجسـهعة ألتجـريـبية
الجدول ()4

يبين أالوسـاط ألحدابـية وأالنحـرافات ألسعيـارية وقيـسة (ت) ألسحدـهبة بيـن أالختبـارين ألقبـم وألبعـدي
لمسجسـهعة ألتجـريـبية
د

أنًـٓبساد

-1
-2
-3

االرسال انًٕاجّ يٍ
االسفم
انتًزٌز يٍ اياو انزاس
انى االياو
انتًزٌز يٍ االسفم انى
االياو

ٔدذح
أنمٛـبط

االخزجبس انمجهٙ

االخزجبس انجؼذ٘

لٛـًخ (د)
أنًذغـٕثخ *

ط-

+ع

ط-

+ع

درجح

3.166.

1.4.3

23.666

2.263

1...32

درجح

12.416

1.311

32.166

2.3.3

23.662

درجح

1..166

1.525

36.66.

2.334

5...53

معشـهي عشـد ندبـة خظـأ ≤ ( )2.25وأمـام درجـة حـرية ( )1-10قـيسة (ت) ألجـدولية = ()1.82

ثبــت مــغ ألجــجول  )2ان جسيــع ألفـ ـخوق بــيغ أالختبــار ألقبـ ـمي وألبعـ ـجي لمسجسـ ـػعة ألتج ـخي ــبية
في جسيع أالختبــارات ألسيـارية بألك ـخة ألصـائخة ىي فخوق معشػية ولرالح االختبار ألبعـجي.
 0-1-3عـرض نتـائج ألسقــارنة بـين أالختبـارين ألقبـم وألبعـدي لمسجسـهعة ألزـابـظة
الجدول ()5

يبيـن نتـائج أختبـار(ت) لالختبـارين ألقبـم وألبعـدي لمسجسـهعة ألزـابـظة
د

-6
-4
-3

أنًـٓبساد
االسعبل انًٕاجّ يٍ
االعفم
انزًشٚش يٍ ايبو
انشاط انٗ االيبو
انزًشٚش يٍ االعفم
انٗ االيبو

ٔدـذح
أنمٛبـظ

االخزجبس انمجهٙ

االخزجبس انجؼذ٘

لـًٛخ (د)
أنًذغـٕثخ *

ط-

+ع

ط-

+ع

دسجخ

2.416

1.443

13.166

2.552

11.2.1

دسجخ

11.523

1.311

3..166.

3.232

13.222

دسجخ

3.416.

..336

3.....

3.4.3

25.663

* معشـهي عشـد ندبة خظـأ ≤ ( )2.25وأمـام درجـة حريـة ( )1-10قـيسة (ت) ألجـدولية = ()1.82
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ثبت مغ ألجـجول  )1ان جسيع ألفـخوق بيغ أالختب ـار ألقب ـمي وألبع ـجي لمسجس ـػعة ألزـابــصة
في جسيع أالختبـارات ألسيـارية بالكـخة الصـائخة ىي فخوق معشػية ولرـالح أالختبـار ألبعـجي.
 3-1-3عرض نتـائج ألسقـارنة ف أالختبـار ألبعـدي بـين ألسجسـهعتين ألتجـريـبية وألزـابـظة:
الجدول ()6

يبيـن نتـائج أختبـار( ت) ف أالختبـار ألبعـدي بيـن ألسجســهعة ألتجـريـبية وألزـابـظة
د

-6
-4
-3

أنًـٓبساد
االسعبل انًٕاجّ يٍ
االعفم
انزًشٚش يٍ ايبو
انشاط انٗ االيبو
انزًشٚش يٍ االعفم
انٗ االيبو

ٔدـذح
انمٛـبط

أنًجًـٕػخ
أنزجـشٚـجٛخ

أنًجًـٕػخ أنؼـبثـطخ

لـًٛخ (د)
أنًذغـٕثخ *

ط-

+ع

ط-

+ع

دسجخ

23.666

2.263

13.166

2.552

4.564

دسجخ

32.166

2.2.3

3..166.

3.232

6.235

دسجخ

36.666

2.334

3.....

3.473

5.222

*معشـهي عشـد ندبـة خظـأ ≤ ( )2.25وأمـام درجـة حـرية ( )0-04قـيسة (ت) ألجـدولية = ()0.27

 0 - 3مشـاقذة ألشتـائج
 1-0-3مشاقذـة نتـائج السقـارنة بيـن أالختبـارين ألقبـم وألبعـدي لسجسـهعت ألـبحث.
يتب ــيغ م ــغ ألج ــجوليغ السـ ـخقسيغ  )2و  )1وج ــػد ف ــخوق معشػي ــة ب ــيغ األوس ــا الحد ــابية
لـ ــجرجات أالختباري ـ ــغ ألقب ـ ــمي وألبعـ ـ ـجي لمسجسػعتـ ـ ـيغ ألتجـخي ـ ــبية وألزـاب ـ ــصة فـ ـ ـي تعمـ ــع ألس ـ ــيارات
أالسـاسية االرسال السػاجو مغ أالسفـ وألتسـخيخ مغ أمـام ألـخاس ألى أالم ـام والتسخيـخ مـغ االسـف
الــى االم ــام) بألكـ ـخة الصـ ــائخة ولر ــالح أالختبـ ــار ألبعـ ـجي .ويع ــدو الباحــث س ــبب تلــظ إل ــى فاعمي ــة
ألبخنـامأ ألتعميسـي السدـتخجم فـي البحـث وىـػ انثزَااي انتعهًٍاً تطزٌقاح االنعااب انًعاذ ياٍ قثاام
انثاحث ٔانثزَاي انتعهًًٍ انًستخذو يٍ قثم انًاذرب) ومـا احتػتـو الػحـجات التعميسيـة مـغ العـاب
معجلــة تسييجيــة وتســاريغ مياريــة متشػعــة لسيــارات قيــج الج ارســة والتــي نطســت بأســمػب ي اخعــى ؼيــو
مختمف ألجـػانب العمسيـة والعسميـة ،وتلـظ مـغ خ ـالل اختي ـار االلعـاب السعجلـة وألتس ـخيشات ألسي ـارية
ألسشاسبة وتشفيـحىا وتػزيعيا برػرة متػازنة بسا يتشاسب مع أعسـار ألالعبـات في كـ وحـجة تعـميسية
بذــك جيــج ،إت " أن السسارســة وبـ ـحل الجـ ـيج فــي التــجريب والتك ـخار السدــتسخ ضــخوري فــي عسميــة
ألتعمع والتجريب عام مداعـج وضـخوري فـي عسميـة تفـاع الفخد مع السيارة والديصخة عمى حخكاتو
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وتحـ ـقي التشـ ـاس بيـ ـغ الحـ ـخكات السكـ ـػنة لمسيـ ـارة فـ ـي أداء متتـ ـابع سمـ ـيع وزمـ ـغ مشـ ـاسب " تــمر
وص ــبحي .)203 - 246 ،4333 ،ات كانـ ـت ى ــحه االلع ــاب السعجل ــة والتس ــاريغ م ــأثخة ف ــي تعمـ ـع
ألســيارات قيــج الج ارســة مــغ خــالل الشتــائأ التــي حققتيــا العيشــة فــي أالختب ـار البع ـجي ومقــجار الديــادة
عـغ أالختبـار ألقبـمي .فزال عغ اعتساد كال السجسـػعتيغ عمـى مبـجأ التكـخار لـألداء السيـاري سـػاء
عــغ شـ ـخي مسـ ـارسة االلعــاب السعجلــة وألتسيـ ـيجية او مــغ خــالل التســاريغ السياريــة ات يعــج التك ـخار
عسميـــة فعالـ ــة وميســـة وتات اثـ ــخ ايجـ ــابي فـ ــي اكتد ـ ـاب وتعمـ ــع ألسـي ـ ــارات أالسـ ـ ــاسية وتصـ ـ ـػيخىا،
ويأكــج عثسان) " إن شخيقــة اإلعــادة والتكـخار تعــج مــغ الصــخق ألسي ـسة فــي تص ـػيخ التكشيــظ وتخكيــد
ألسدار ألحـخكي " عثسان.)62 ،2663 ،
ويأكــج خاشـ ـخ وآخـ ـخون ")2604 ،أن ألتك ـخار ألسعــدز التس ـخيغ) يدــاعج الالعــب عمــى
إتقان الحخكـات الفخعية التي تسثـ في مجسػعيا ألسيارة ألسصمػب تعمسيا ويحق التشاس بيغ ىـحه
ألحخك ـات مســا يجعـ أداءىــا فــي تتــابع صــحيح وزمــغ مشاســب " خــاشخ وآخــخون .)21 ، 2604
ويــحكخ تــمر ومحســػد  " )4333أن عسميــة تعمــع او تصــػيخ ميــارة مــا ال يسكــغ تحؿيقيــا بسجــخد
الــجافع لتعمسيــا فقــت  ،بـ يجــب مسارســتيا وتكخارىــا مـخة تمــػ السـخة لكــي يدــيصخ الفــخد عمــى حخكاتــو
ويأدييا بذك صحيح " تمر ،ومحسػد.)246 ،4333 ،
وي ــخى ف ــخج )4332 ،ان " األلع ــاب تق ــجم فخص ــا لمتح ــجي النج ــاز الي ــجف .وي ــأدي لع ــب
األلعـاب إلـى تقػيـة قـجرة السبتــجئات عمـى تحميـ السػاقـف ويخفـع مــغ ؾيسـة التخصـيت والعسـ السبشــي
عمى ىحا التحمي  ،وىي تػفخ التفكيخ الخـالق إثشـاء تصـػيخ أإلسـتخاتيجية ،وتجـخي التريـخات لجعـ
المعبة أفز لالعبات توي ألقـجرات الستشػعة او لمسجسػعات الرريخة والسجسػعات الكبيخة أيزـا.
وتتيح األلعاب الفخص لمسذاركة في األفكار وارراء والعس معا لح التحجيات التـي تـػاجييع عشـج
انجــاز أىــجاف المعبــة .وىــي تــػفخ أيزــا فخصــا لالعبــات السبتــجئات الؿيــام بــادوار الؿيــادة والتبعيــة.
فزال عغ تلظ تتيح فخصا لمعب داخ إشار مغ القػاعج والحجود" .فخج)10 ،4332 ،
ويأكــج محجــػب )2606 ،انــو " ال يسكــغ تأديــة السيــارة إال عــغ شخي ـ السسارســة الفعميــة
لـألداء .والسسارســة ال تــأتي عــغ شخيـ أداء قميـ وإنســا متكــخر مقـخون بــالتعميع ،فالسسارســة معشاىــا
الــتعمع وألت ــجريب وألتشطــيع ألحـ ـخكي وخاصــة تشطــيع عس ـ العزــالت وعــغ شخي ـ الخصــأ والر ـػاب
وقػة السثيخ..الخ ،فالتكخار والتعديد يعصي لمسيارة إتقان أكثـخ وتشاسـ وتـألف وتشطـيع حخكـي أكثـخ
دقة" .محجػب)66 ،2606 ،
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كسا إن "اإلرسال بػجو عام مغ ألسـيارات التي تطيخ فييا أىسية تػافخ دقة حخكة الجدع
السقحوف مع وجػد مدتػى محجد مغ الدخعة في حخكة الجدع وتعديد فخصة نجاح األداء" .حدام
الجيغ  .)044 ،2660،ويخى حدغ )4332 ،إن " لمتسخيخ أىسية خاصة لالعبات مغ الشاحية
التكتيكية ،إت إن القجرة عمى التسخيخ في أتكالو السختمفة تحجد الجدء التالي أال وىػ أليجػم والجقة
عام ميع لحلظ يجب أن يكػن لـجى العبـة ألك ـخة ألصـائـخة دقة التػقيت مع أالتجاه إال أن ىحا ال
يسشع أن تقتخن دقة التسخيخ بدخعة ألحخكة ولكغ أال يكػن تلظ عمى حداب ألجقة فالعبة الكـخة
الصـائخة يجب أن تصػر الجقة الحخكية مػازيا مع ألدخعة ألحخكـية كسا يجب أن تتـكيف سخعة
ألتسخيخ مع سخعة السػقف في المعب " .حدغ)64 ،4332 ،
ويتفـ ـ ألبـ ـاحث مــع مـ ـا تػصــمت إليــو العجيــج مــغ الج ارســات ألتــي اىتســت بالترحيــة الخاجعــة
كػنيـا األســاس الـحي يبشــى عميـو تعمــع ألســيارات الحخكيـة ومشيــا د ارسـة تــمر )2666 ،مــغ " أن
تقــجيع الترحيــة الخاجعــة إلــى الســتعمع يــأدي إلــى حــجوث تــأثيخ فعــال وايجــابي لجيــو ،إت تــدداد أىسـ ـية
ألترـ ـحية ألـ ـخاجعة بالشدــبة لمســتعمع السبتــج فيــي تدــاعجه عمــى ســخعة تعمــع ألـ ـسيارة ألحـ ـخكية والتــي
تجفعـو إل ـى الخغبـة وأالستس ـخار فـي الـتعمع مـغ اجـ ألحرـػل عمـى ألشت ـائأ السصمػبـة ".

تـمر،

)42 ،2666
 0-0-3مشاقذة نتـائج أالختبـارات ألبعـدية لمسجسـهعة ألتجـريـبية وألزـابـظة:
لقج اثبت ألججول  )6تف ـػق ألسجســػعة ألتجـخيـبية عمى ألسجســػعة ألزـابـصة في جسيع
ألسـيارات أالســاسية التي تع تشاوليا في ألجراسة ويعـدو ألبـاحث سبب ىحا ألتـفػق الى ان شخيقة
االلعاب مغ ألصخق الحجيثة والسبتكخة في تعـميع ألسـيـارات ألخيـاضية وتصػيخىا باساليب التجريب
الحجيثة في تعمع الكـخة الصـائخة  ،ات ان التجريب الحجيث يعتسج عمى االسذ العمسية السختكدة عمى
شخق ووسائ وأتكال متشػعة بيجف ألػصـػل ألى مدتـػى رياضي متصـػر .وىي تتسيد بأنيا
شخيقة استكذاؼية يتع فييا تصبي العاب معجلة تتسيد بالبداشة وتتجرج في الرعػبة بسا يداعج
الالعبات عمى تعمع المعبة بذك اسخع وأفز وأمتع.
فـزال عـغ تلـظ فـأن االلعاب السعجلة كػنيا تحتـػي عـمى العاب يتع تشطيسيا وتختيبيا بذك
عمسي ودقي مـغ قبـ ألسـجرب تشدى الالعبات ألتعب والسم والزجخ التي قج تذعخ بيا الالعبة
مغ خالل ألتـسـخيشات السكثفة والخوتيشية ألتي يزعيا السجرب في ألػحـجات ألتعـميسية ات أن انتقال
وتحػل الالعبات بيغ تمظ االلعاب ألتـشػع وألتريـيخ في االلعاب) في ألػحجة ألتعميسية ألػاحجة زاد
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مغ دافعيتيع نحػ أداء ىحه االلعاب بحساس وابعج عشيع عام السم والختابة ،ويحكخ غبايغ،
" )4332إن التكخار السرحػب بالجوافع أفز مغ التكخار بجون الجوافع " غبايغ)26 ، 4332،
ويزي ــف ألعيدـ ـػي ")4330 ،أنـ ـو كـ ـمسا ك ــان ألـ ـجافع ل ــجى الفـ ـخد قـ ـػيا كــان رغب ــة ألســتعمع
نحػ ألشذا ألسـأدي إلـى الـتعمع قػيـا أيزـا " العيدـػي .) 01 ،4330 ،الن إحـجى الخرـائز
اليامة لألداء الفشي الجيج لسيارات االرسال والتسخيخ ىػ" تػافخ الجقـة فـي األداء ،الن ىشـاك العجيـج
مــغ الستري ـخات التــي تــأثخ فييــا ومــغ أىسيــا اإلحدــاس باالتجــاه والسدــافة والتػقيــت ومقــجار ألقــػة
ألسصمـػبة وألقـجرة عمى ألتـحكع في العس العزمي والديصخة عميو" .حدام الجيغ)22 ،2662 ،
ويــخى الباحــث إن الالعبــات السبتــجئات يكػنــػن ميتســيغ بمعــب األلعــاب أكثــخ مــغ الس ـخان
عمــى ألس ــيارات وإتا كانــت أنذــصة األلعــاب السعجلــة التسييجيــة مشطســة لمسذــاركة القرــػى وعشــج
مدــتػى صــعػبة مشاســب فإنيــا قــج تمعــب دو ار ىامــا فــي تصــػيخ ألس ــيارات أالس ـ ـاسية والسعــارف
السيســة لخياضــة الكـ ـخة الص ــائخة كــحلظ تدــاعج الالعبــات فــي أن يرــبح لــجييع الــػعي فــي انجــاز
األىجاف التي تدعى مغ اجميا.
ات ان في شخيقة االلعاب نالحظ ان الالعبات في حالة مغ االستعجاد لمتشافذ لػجػد
السشافذ إت يكػن ىشالظ مباراة عمى تك

العاب محجده أي حجوث حالة مغ التشافذ بيغ

الالعبات تدعى خالليا الالعبة إلى تػضيف ك ما تستمظ مغ قـجرات بـجنية وميـارية وعقمية مغ
اج الشجاح .ومغ ثع تأكيج امتالكيا ليحه ألقـجرات ألبـجنية والسيـارية وتسيدىا عـغ قجرات مغ
تشافديا وىحا ما عس عمى إبخاز قجرات الالعبات وقابمياتيع والعس عمى استثسارىا لرالح السيارة
السخاد إتقانيا برػرة صحيحة إت يذيخ عمي ")2660 ،إن الخغبة الصبيعية لجى الالعبيغ في
التشافذ والتحسذ وإضيار انفعاالتيع ورغباتيع يديج مغ التحسذ إلى األلعاب " عمي 2660،
 .)22،ىحا ما ساعج عمى استثسار شاقات الالعبات نحػ العس لتحقي
مأثخ واسيع بصخيقة ايجابية في تصػيخ ألسـيارات أالسـاسية

الشجاح بذك حيػي

كػن التشافذ عسميـة نفدية تجفع

الفخد إلـى تحقي نتيجة معيشة تحق إتباعا نفديا.
ويتف الباحث مع بعس الجراسات والقائسيغ عمى ألعسـمية ألتعـميسية الى تذجيع مجربي
الفئات العسخية بألك ـخة ألصـائـخة عمى تعميع ميارات الكـخة الصـائخة عـغ شخي استخـجام ىحه ألصخيقة
شخيقة األلعاب) مع االنرخاف بقجر اإلمكان عغ استخجام ألصخيقة ألتقميـجية فـي تعميسيع وبسجخد
معخفتظ الكاممة عغ شخيقة األلعاب) فدػف تبيخ بدخعة تفػقيا في تعميع الكـخة الصـائخة  ،ليذ
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فقت تعميع الالعبات السبتجئات ىحه الخياضة بذك أفز ولكغ أيزا في استستاعظ مع الالعبات
في تعميسيا ليع ،ات إنيا تتصمب وجػد مذكالت انزبا اق في إثشاء ألعسـمية ألتعـميسية.
وعميو "يشبري عمى القائسيغ بألعسـمية ألتعـميسية إجخاء تشطيع لمتسخيغ خـالل تعمع السبتجئات
لمسيـارات ألحـخكية سـػاء كانـت ميارة واحجة أو ميارتيغ ألج تديي عسمية التعمع وتشطيع متشاس
لمتساريغ ،ف ـزال عغ تصػر آلـية أداء ألسيـارة وتجشب األخصاء"(Schmidt, 1991, 199) .
ويزـ ــيف الباحـ ــث إن اسـ ــتخجام التك ـ ـ اخرات الستدـ ــاوية ولجسيـ ــع الالعبـ ــات قـ ــج وفـ ــخت فـ ــخص
متداوية ومتكافئة لالعبات في الحرػل عمى ألخبخة إن تأثيخ التك اخرات في إبخاز ىـحه الشتـائأ فـي
ىحه الجراسة قج عدز واتفـ مـع مـا تىـب إليـو البـاحثيغ وتأكيـجىع عمـى دور السسارسـة والتكـخار فـي
حر ــػل ال ــتعمع واالكتد ــاب ف ــي ألت ــجريب فق ــج أت ــار خي ــخ ه ،وعب ــج ألس ــشعع  )2600نق ــال ع ــغ
واشدػن) إلى أن " التكخار يقػدنا إلى التعمع وفـ نطخيتـو التـي تقـػل إن أالستجــابة الشاجحـة ىـي
أالستـجابة األكثخ تك اخ ار " .خيخ ه ،عبج ألسشعع)204-246 ،2600 ،
 -3أألستشتـاجـات وألتـهصيـات :
 1-3أالستشتـاجـات :
 -2البخنامأ التعميسي السقتخح بصخيقة االلعاب تو تأثيخ أيجـابي وفعـال فـي تعمـع بعـس ألسـي ـارات
أالســاسية بألكـخة ألصـائخة لجى العبـات ألسجسـػعة ألتجخيـبية .
 -4حق البخنامأ الستبع مغ قب ألسـجرب التقميجي) تصـػ ار فـي تعمـع بعـس ألسـي ـارات أالسـ ـاسية
بألك ـخة ألصـائـخة لـجى العبات ألسجســػعة ألزـابـصة
 -0تف ـ ــػق العب ـ ــات ألسج ـ ـ ــػعة ألتجـخيـ ـ ــبية ألت ـ ـ ـي اس ـ ــتخجمت شخيقة االلع ـ ــاب) عم ـ ــى العبـ ـ ـات
ألسجســػعة ألزـابـصة في تعمع جسيع ألسـيارات ألـتي تشـاولتيا الجراسة.
 0-3ألتـهصيـات :
 -2استخ ــجام ألبخنــامأ التعميســي بصخيقــة االلعــاب فــي أل ــػحجات ألتع ــميسية وألتـ ـجريبية فــي تــجريب
الفــخق ألخياضي ــة ألف ــئات ألعسخيــة) بألكـ ـخة ألصـائـ ـخة لـ ـسا لــو مــغ تأثيـ ـخ إيج ــابي وفعــال فـ ـي ســخعة
عسـمية تعمع وإكداب ألسـيارات أالســاسية بألك ـخة الصـائخة .
 -4اج ـخاء د ارســات وبحــػث اخــخى بصخيقــة االلعــاب عمــى فئــات عسخيــة مختمفــة وميــارات وألعــاب
رياضية اخخى.
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السرادر العربية وأالجشبية
 -2إبـخاـيع  ،مــخوان عبــج السجيـج  :)4332السهســهعة العمسيــة لكــرة الظــائرة ،2 ،مأسدــة
الػراق لمشذخ والتػزيع ،عسان ،األردن.

 -4ألبشــا  ،ليــث ؤ داؤد  :)4330الكــرة الظــائرة فــن األداء السهــاري ،و ازرة التعمــيع العــالي،
جامعة السػص .

 -0ألجسيمي  ،سعج حسـاد  :)4336الكـرة الظـائرة مبادئهـا وتظبيقاتهـا السيدانيـة ،2 ،دار
دجمة ،عسان ،األردن.

 -2حدانيغ ،ؤ صبحي وعبج السشعع حسجي  :)2664األسس العمسية لمكرة الظائرة وطرق
-1
-6

القياس والتقهيم ،2 ،مخكد الكتاب لمشذخ ،القاىخة.

حدام الجيغ ،شمحة حدـيغ  :)2660السيكانيكية الحيهية األسس الشغرية والتظبيقيـة،
دار الفكخ العخبي ،القاىخة ،مرخ.

حدــام الــجيغ ،شمحــة حدــيغ  :)2662األســس الحركيــة والهعيليــة لمتــدريب الرياضـ ،
دار الفكخ العخبي ،القاىخة ،مرخ.

 -4حدــغ  ،زكــي ؤ ؤ  :)4332الكـــرة الظـــائرة تقشيـــات حديثــة فـــ التعمـــيم والتـــدريس،
السكتبة السرخية لمصباعة والشذخ والتػزيع ،اإلسكشجرية.

 -0حدغ  ،زكـي ؤ ؤ  :)4336مدرب الكرة الظـائرة –اسـس ومفـاميم وأراء ،ج 2ممتقـى
الفكخ ،اإلسكشجرية.

 -6حشػنــا ،عــجنان ىــادي مػســى  :)4324أثــر اســتخدام بــرامج تعميسيــة بأنغســة الدــيظرة

الحركيــة فـــ دقــة وســـرعة وفــن اداء بعـــض السهــارات االساســـية بــالكرة الظـــائرة ،
اشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة ،كمية التخبية الخياضية ،جامعة السػص .

 -23خ ــاشخ ،احس ــج ؤ وآخ ــخون  : ) 2604دراســــات فــــ الــــتعمم الحركــــ فــــ التربيــــة
الرياضية ،دار السعارف  ،بيخوت ،لبشان.

 -22خيــخ ه ،ســيج ؤ ،وعبــج الســشعع ،مســجوح  :)2600ســـايكهلهجية الـــتعمم بـــين الشغريـــة
والتظبيق ،دار الشيزة العخبية لمصباعة والشذخ ،بيخوت.

 -24خيػن  ،يعخب  : )4323التعمم الحرك بين السبدأ والتظبيق ،مكتب الرخخة لمصباعـة،
برجاد ،العخاق.
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 -20تـمر ،نجـاح ميـجي  :)2666أثــر اسـتخدام التغذيــة الراجعـة فـ تعمـم بعــض السهــارات
السغمقة والسفتهحة ،بحث مشذػر في مجمة الخافجيغ لمعمـػم الخياضـية ،السجمـج الثـاني،

العجد الخابع ،جامعة السػص .

 -22ت ــمر ،نج ــاح مي ــجي ومحس ــػد أك ــخم ؤ ص ــبحي  :)4333الـــتعمم الحركـــ  ،4 ،دار
الكتب لمصباعة والشذخ ،جامعة السػص .

 -21عثسان ،ؤ عبـج الرشـي  :)2663الـتعمم الحركـ والتــدريب الرياضـ  ،دار القمـع لمشذـخ
والتػزيع  ،الكػيت.

 -26عالوي  ،ؤ حدغ ،وراتب ،أسامة كام

 :)2666البحث العمس ف التربية الرياضـية

وعمم الشفس الرياض  ،4 ،دار الفكخ العخبي ،القاىخة.

 -24عمي ،زىيخ يحيى ؤ  " :)2660اثر استخدام أسمهب السشافدات الجساعية فـ تعمـم
عـــدد مـــن السهـــارات الهجهميـــة وفـــ تشسيـــة القـــدرات الحركيـــة بكـــرة الدـــمة "رســالة

ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،كمية التخبية الخياضية ،جامعة السػص ،العخاق.

 -20العيد ــػي  ،عب ــج ال ــخحسغ ؤ  :)4330ســــيكهلهجية الــــتعمم والتعمــــيم  ،2 ،دا أرس ــامة
لمشذخ ،عسان  ،األردن

 -26غبــايغ  ،عســخ محســػد  : ) 4332الـــتعمم الـــذات بالحقائـــب التعميسيـــة دار السدــيخة
لمشذخ والتػزيع والصباعة  ،عسان  ،األردن .

 -43فــخج ،الــيغ وديــع  :)4332أســس تــدريب الكــرة الظــائرة لمشاشــ ين ،2 ،دار الفكــخ
العخبي لمصباعة والشذخ والتػزيع ،عسان ،األردن.

 -42محجػب ،وجيو  :)2606عمم الحركة ،دار الكتب لمصباعة والشذخ ،جامعة السػص .

22- Johnson, B.L.& Nelson, j.k.(1979) ,Practice L Measurments for
Evaluation in Physical Education . Minneapolis Publishing Co.
23- Scates, E, Alen (1988). Winning Volley Ball Drills, Second Edition
2460 Ker per Boulevard, Dubuque, USA.
24- Schmidt, Richard. A (1991): Motor Control and Learning, human
kinetics publisher, USA.

يهذك سلى ()6
 -اخزجبس انزكبء انًظٕس:

ات يعج االختبار مشاسب لعسخ العيشة لخمػه مغ التعقيجات الفشية ولتػفخ مفتاح الترحيح

الخاص بو ،ويتكػن االختبار مغ  )6فقخات وك فقخة تتكػن مغ  )1صػر يصمب مغ الالعبات
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التأتيخ عمى الرػرة السختمفة في السعشى مغ بيغ الرػر السػجػدة في الفقخة وتعصى درجة واحجة

مغ ك اجابة صحيحة وبيحا تبمغ الجرجة الشيائية لالختبار  )63درجة .سالمة،2601 ،

)222
 اختبارات القـدرات البـدنية والحـركية: اختبـار تحس القػة لمحراعيغ .ومشصقة محيت الكتفيغ)( Johnson, 1979, 246-247 اختبـار القػة االنفجارية لمخجميغ. -اختبـار الختاقة .

 -اختبـار الدخعة االنتقالية.

 -االختبارات ألسهـارية:

حدانـيغ ،وعبـج السشعـع)226-20 ،2664 ،

 -اختبـ ــار ميـ ــارة أإلرس ــال السػاج ــو م ــغ األسـ ـف

حد ــانيغ ،وعب ــج الس ــشعع-260 ،2664 ،

)261

 اختبـار ميـارة ألتسـخيخ مغ امام الخاس الى االمام -اختبـار ميـارة ألتسـخيخ مغ األسفـ الى أالمـام .فخج)411-426 ،4332 ،

 -الغـرض مـن االختبـار:

اختبـار مهـارة اإلرسال

ؾياس ميـارة اإلرسـال لـجى العبـة ألكـخة الصائـخة في مػقف مذابو لمسباراة .
 -أألدوات:

ممعب كـخة شائـخة قانػني ،الكخة شائـخة قانػنية ،ألسمعب معج كسا مـػضح بألذكـ

)4

انشكـم ()4
ٚـٕػخ اخزجـبس يـٓبسح االسعـبل
انشكم ()4
ٕٚػخ يٓبسح االسعبل

 مػاصفات األداء:تقـــف الالعبـــة فـــي مشترـ ــف خـ ــت نيايـ ــة السمعـــب الشر ــف السػاج ــو لشر ــف السمعـ ــب

السخصت عمى  6امتار مغ الذبكة ).مغ ىحا السكان والالعبـة مسدـكة بـالكخة تقـػم باإلرسـال بـاي
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شخيقة) لتعبخ الكخة الذبكة إلى نرف السمعب السخصت.بالشدبة لألشفال األق مغ  24سشة يكػن

اإلرسال مغ خمف خت لتعبخ الكخة الذبكة إلى نرف السمعب السخصت .
 -الذروط:

-2
-4

لك العبة عذخة محاوالت .

في حالة لسذ الكخة لمذبكة ووصػليا لشرـف السمعـب السخصـت  ،او خخوجيـا لمخـارج تحدـب
محاولة لالعبة مغ ضسغ السحاوالت العذخة ) وال يحدب ليا نقا .

 -التدجيل:

يحدــب لك ـ مـخة إرســال صــحيحة رقــع السشصقــة التــي تيــبت فييــا الكـخة ف ـي نرــف السمعــب

السخصــت ،وحيــث أن الالعبــة ليــا عذــخ محــاوالت عمــى ىــحا االختبــار  ،ولكــػن الــجرجات مػزعــة
عمـى السشــاش مــغ  2إلــى  2درجـات  ،فــان الجرجــة العطســى ليـحا االختبــار ىــي  23درجــة  .مــع
مالحطة انو في حالة سقػ الكخة عمى خـت يفرـ بـيغ مشصقتـيغ يحدـب لالعـب درجـة السشصقـة
األعمى*.

حدانيغ وعبج السشعع )261-260 ،2664،

االخزجبس انضبَٙ
اخزجبس انزًشٚش يٍ اػهٗ انًٕاجّ نذبئؾ “AAHPER" :

 -الغرض من االختبار :ؾياس قجرة ة وسخعة التسخيخ مغ اعمى لكخة الصائخة في مػاجية الحائت.

 األدوات  :حائت اممذ ومتيغ تخسع عميو عالمات لخصػ عخضيا  4.21سع  ،وىحه الخصػىي خت شػلو  2.14م ،وعمى ارتفاع مػاز لألرض بسقجار  0.01م .ويخسع خصان عسػديان

مستجان اعمى مغ ك نياية لحلظ الخت وبصػل حػالي  2م  .كسا يمدم ايزا ساعة إيقاف  ،وورقة

تدجي  ،وكخة شائخة لك محصة اختبار.

 -ألتعميســات  :تقــف الالعبـة بــالكخة الصــائخة مػاجيــة لمحــائت .ولحطــة االتــارة بالبــجء تقــحف الكـخة

تجاه الحائت في السشصقة السحجدة بالخصػ  .وعشج ارتجاد الكخة تقػم الالعبة بتسخيخىا عمـى التـػالي

لس ــجة دؾيق ــة واح ــجة.ويجب عم ــى الكـ ـخة السقحوف ــة وكـ ـ كـ ـخة مس ــخرة ان تز ــخب الح ــائت ف ــػق خ ــت
 )2,14م وبيغ الخصيغ العسػدييغ .
 ألتدجيل  :يكػن التدجي ىػ العـجد الكمـي لمتسخيـخات السشفـحة قانػنـا وفقـا لمتعميسـات فـي حـجوددؾيقــة واحــجة .ويدــسح لكـ العبـة بــثالث محــاوالت ،ويحتدــب متػســت عــجد افزـ محــاولتيغ فــي
التدجي الشيائي .وال يحتدب قحف الكخة ضسغ العجد.

 مالحغات:* يثال  :فً حانح سقٕط انكزج عهى انخط انفاصم تٍٍ انًُطقح (ٔ ، )2انًُطقح (ٌ … )4حسة انًختثز فً ْذِ انًحأنح ارتع درجاخ .
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أصش اعزخذاو ؽشٚمخ األنؼبة) (Games Approachف ٙرؼهى ثؼغ

 يجب التسخيغ عمى شخيقة التدجي الرحيح ومالحطة االختالف بيغ التسخيخ القانػني وغيخ
القانػني.

 عشج اختبار االشفال فانو يخفس الخت االفقي ويدسح لمكخة باالرتجاد مخة واحجة قب تسخيخىا.
فخج )413-426 ،4332 ،

االختبار الثالث
التسرير بالداعدين عمى الحائط " :برومباخ"
 الهدف :ؾياس القجرة والدخعة عمى تسخيخ كخة شائخة بالداعجيغ تجاه الحائت. -االدوات :حائت اممذ ومتيغ ،ويخسع عميو خت عخضو  4.12سع  ،عمى ارتفاع  4.22م فػق

االرض ومػازيا ليا .ويمدم ايزا ساعة إيقاف  ،وورقة تدجي  ،وكخة شائخة لك محصة اختبار.

 ألتعميسات  :تقف الالعبة بالكخة شائخة في يجىا ومػاجية الحائت .وعشج االتارة بالبجء ،تقحفالكخة تجاه الحائت في السشصقة السحجدة بالخت .وعشج ارتجاد الكخة فانيا تأدي تسخيخ بالداعجيغ في

مػاجية الحائت وفػق خت الـ ـ  4.22م.

 ألتدجيل  :يكػن التدجي ىػ العجد الكمي لمكخات السشفحة قانػنا في حجود دؾيقة واحجة ويدسحلك العبة بثالث محاوالت ويحتدب متػست عجد افز محاولتيغ في التدجي الشيائي .وال

يحتدب قحف الكخة ضسغ العجد.

مالحغة :يدسح لالشفال الررار بأن تختج الكخة مخة واحجة قب اداء التسخيخ .فخج ،4332 ،
)414-412
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إًَٔرط نٕدذح رؼهًٛٛخ (انمغى انشئٛظ ) نًٓبسح انزًشٚش يٍ أيبو انشأط إنٗ األيبو ثطشٚمخ األنؼبة
 انٓذف انزؼه : ًٙٛأٌ رؤد٘ انالػجخ يٓبسح انزًشٚش يٍ أيبو انشأط إنٗ اإليبو ثبنكشح انطبئشح ثظٕسح طذٛذخ. رغهغم انٕدذح انزؼهًٛٛخ6 : انفئخ  :انًجزذئبد ( )64-6.عُخد
-4

ألغبو
(انٕدذح انزؼهًٛٛخ)

يذزٕٖ انفؼبنٛخ ٔأعهٕة رُفٛزْب

انضيٍ

 -انمغــــى انشئٛظ:

 10د

َ -شبؽ رؼهًٙٛ

( )6.د

 ٔلٕف انالػجبد ػهٗ شكم يشثغ َبلض ػهغ. ٚمٕو انًذسة ثششح يٓبسح انزًشٚش يٍ أيبو انشأط إنٗ األيبؤأًْٛزٓب ف ٙانهؼت ٔانغشع يُٓب.
 ػشع انًٓبسح يٍ لجم انًذسة ثظٕسح ًَٕرجٛخٔ .رٕػٛخ رنكثبنظٕس إٌ ٔجذد.

َ -شبؽ رطجٛمٙ

(  ) 00د

 -نؼجخ يؼذنخ :

( )60د

 -اعى انهؼجخ  :نؼجخ انزًشٚش إنٗ انجُخ

\

 انغشع يٍ انهؼجخ:اإلػذاد نؼشة فؼبل ثبعزخذاو انزًشٚش يٍ األػهٗ.
 انشررشح :رهؼررت انهؼجررخ ٚ 2 × 2جررذأ انفشٚررك ( أ ) انهؼررت ثمررزف كررشحعررٓهخ إنررٗ انفشٚررك ( ة)  .رؼطررٗ انُمرربؽ فمررؾ نهؼررشثبد انزرر ٙرررؤدٖ
ثبنزًشٚش يٍ أػهٗٔ .رًرُخ َمطرخ ٔادرذح نهكرشاد انزر ٙرخرشط خبسجرب ،
َٔمطزرر ٍٛنهكررشاد انزرر ٙرظررم داخررم انًهؼررت ٔنكُٓررب رررشدٔ ،صررالس َمرربؽ
نهكررشاد انزرر ٙرهًررظ األسع داخررم انذررذٔد ٚٔ .زجرربدل انفشٚمرربٌ لررزف
انكشاد ،ثغغ انُظش ػٍ يرٍ انرز٘ فربص ثبنُمطرخ يرغ إػطربء كرم فشٚرك
ػذدا يزغبٔٚب يٍ انمزفٔ.رذٔس انالػجبد ثؼذ كم َمطخ.

1

 ػذد انالػجبد64 : -صيٍ انٕدذح انزؼهًٛٛخ 9. :د

انزُظٛى

انًالدظبد ٔانزمٕٚى
 االَزجبِ إنٗ ششح ٔػشعانًذسة إصُبء رُفٛز انًٓبساد.
 رُٕٚغ انًُٕرط. االَزجبِ نهًُٕرط إصُبء أداءانًٓبسح.

 ٚزى رٕصٚغ انالػجبد داخم انًهؼتإنٗ فشٚم ٍٛدغت ػذد انالػجبد
ف ٙانهؼجخ ٚٔ ،مٕيٕا ثبنزشكٛض ػهٗ
رؼهى جضء خبص يٍ انهؼجخ ٔػم
ػذد يذذد يٍ انًٕالف أصُبء
انهؼت.

2

()0د

 رمٕو انالػجبد ثزطجٛك انًٓبسح انًغزخذيخ ف ٙانهؼجخ ٔثؼذ رنكٚمٕو انًذسة ثطشح ػذد يٍ األعئهخ ٔانًشكالد انز ٙرٕاجّ انالػجبد
ف ٙانهؼجخ ٔػٍ كٛفٛخ رطجٛك انًٓبسح.

 رٕج ّٛانالػجبد إنٗ فزشح عؤالٔجٕاة ٔانز٘ ٚمٕد إنٗ انزًبسٍٚ
انًُبعجخ نهًٓبسح.

 رًبس ٍٚنزطٕٚش يٓبسح انزًشٚش يٍ األػهٗ:()0د

د / 6رُزشش انالػجبد داخم انًهؼت ٔكم يُٓى نذ ّٚكشح ؽبئشح ٔػُذ
اإلشبسح يٍ انًذسة ٚشيٌٕ انكشح ػبنٛب ً ٔيغكٓب يغ انزأكٛذ ػهٗ
ٔػغ انجغى ثبنكبيم .

()0د

د  / 4رمف انالػجخ لشٚجب يٍ انذبئؾ صى ٚمٕو ثبنزًشٚش ػهٗ انذبئؾ
ثبعزًشاس ثبعزخذاو كشح انطبئشح.

 انزأكٛذ ػهٗ رطجٛك انزًبسٍٚثظٕسح طذٛذخ.

()0د

د ٔ / 3لٕف انالػجبد ػهٗ شكم لبؽشاد ٔػهٗ خؾ َٓبٚخ نهًهؼت
ٔكم الػت ف ٙيمذيخ انمبؽشح نذ ّٚكشح ؽبئشح ٔػُذ اإلشبسح ٚزى
انغجبق ثُٓٛى ثشي ٙانكشح فٕق انشأط ٔيغكٓب يغ انشكغ نًُزظف
انًهؼت ٔانشجٕع يغ انزأكٛذ ػهٗ ٔػغ انزساػٔ ٍٛانمبؽشح انز ٙرُفز
انزًشٚش أال ْ ٙانفبئضح .
د / 2رمف انالػجخ ػهٗ يغبفخ  6,0و يٍ انذبئؾ ٔرمٕو ثزًشٚش
انكشح ػهٗ انذبئؾ ػهٗ اسرفبع دٕان 3 ٙو ثبعزًشاس.

 رطجك جًٛغ انالػجبد انزًشٍٚانٕادذ رهٕ األخشٚٔ ،زى رمغٛى
انالػجبد إنٗ يجًٕػز ٍٛنزطجٛك
انزًش ٍٚثٕلذ ٔادذ.

(  ) 60د

 نؼجخ يؼذنخ :
 اعى انهؼجخ  :نؼجخ انزًشٚش إنٗ انجُخ :
رمٕو انالػجخ ثزطجٛك أجضاء انًٓبسح يٍ خالل ْزِ انهؼجخ انًؼذنخ.

()0د



 انزأكٛذ ػهٗ رطجٛك انًٓبسحثظٕسح طذٛذخ.

انزؼهًٛٛخ ف ٙانمغى اإلػذاد٘ ٔانخزبئ ٙاالخزالف ف ٙانمغى انشئٛظ.
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 َفظ انًالدظخ انغبثمخ ف ٙد 6.
 اَزمبل انًذسة ث ٍٛانالػجبدإلػطبء انزغزٚخ انشاجؼخ .

