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 التعزيف بالبحث :  -1
 الممذمت و أهميت البحث :  1-1
اٌالػة تاٌؼٕاصش  صش اٌٍُالح اٌثذُٔه ذؼرثش اٌعضء اٌشةُغٍ فٍ ٔعاغ أٌ فشَك فهٍ ذشفذػٕا إْ

 االِصً ٌها . واألداءٌٍّهاسج  ذماْالوإرشعُخ اٌاٌرٍ ذغهُ فٍ  اٌثذ ُٔح
ح اٌىشج اٌطاةشج ِٓ األٌؼاب اٌرٍ ذرُّض تاػرّادها ػًٍ صفح اٌمىج اٌؼعٍُح اػرّادا وثُشا ٌؼث إْ

ذؽراض ٌهزا إٌىع ِٓ االداء اٌثذٍٔ ، فٕعذ إْ اٌّهاساخ اٌهعىُِح فٍ  ٌّا فُها ِٓ ِهاساخ
صفح اٌمىج اٌؼعٍُح تصىسج  إًٌِهاسج اٌعشب اٌغاؼك إْ أداةها َؽراض  عّٕهاتواٌىشج اٌطاةشج 

، ؼُس  اٌمىج اٌؼعٍُح أظضاءػاِح وػٕصش اٌمىج االٔفعاسَح تصىسج خاصح واٌرٍ هٍ ظضء ِٓ 
ُح راخ االداء اٌؼاٌٍ ِٓ اٌّهاساخ اٌرٍ ذٍؼة دوس وثُش فٍ إؼشاص ذؼرثش هزج اٌّهاسج اٌهعىِ

ٌ فشَك وظؼٍح ِٓ اٌفشق اٌّرمذِح ، ٌزا فُرىظة ػًٍ أٌ سَاظٍ االهرّاَ ٔراةط ِهّح ال
    تهزج إٌاؼُح وإػطاةها تؼط األهُّح .

فعاسَح اٌؼاللح وِذي لىذها تُٓ اٌمىج االٔ ىّٓ فٍ ِؼشفحاٌثؽس ذ أهُّحغثما ٌّا ذمذَ فاْ 
، ووُفُح ذأشُش اؼذهُ ػًٍ  ٌٍعشب اٌغاؼك تاٌىشج اٌطاةشج ٌساٌّها واألداءٌٍزساػُٓ واٌشظٍُٓ 

 االخش . 

 

  مشكلت البحث. 1-2

اٌثذٍٔ وذىفش ػٕاصش اٌٍُالح  اإلػذادٌالػة ذؼرّذ اػرّادا وثُشا ػًٍ  ٌاساٌّهذشعُخ االداء  إْ
فٍ  ِعاي اٌرذسَظ  وِٓ خالي ػًّ اٌثاؼصحاٌالػة ٌٍّهاساخ اٌّرٕىػح .  أداءػٕذ  اٌثذ ُٔح

اٌثذٍٔ ٌذي غالب اٌّشؼٍح اٌصأُح فٍ ظُّغ  اإلػذاد ذذٍٔ فٍ ِغرىيالؼظد وظىد 
ٍزساػُٓ واٌشظٍُٓ ، ٌزا فاْ وِٕها ػًٍ وظح اٌخصىص صفح اٌمىج االٔفعاسَح ٌ اٌثذ ُٔحاٌصفاخ 

ٌٍزساػُٓ مىج االٔفعاسَح صفح اٌ تُٓاٌغثًُ اٌىؼُذ ٌّؼشفح عثة اٌرذٍٔ هى ِؼشفح اٌؼاللح 
 سج اٌعشب اٌغاؼك واٌشظٍُٓ واألداء ٌّها

 
  أهذاف البحث . 1-3
 ٌّهاسج اٌعشب اٌغاؼك تاٌىشج اٌطاةشج . واألداءِؼشفح اٌؼاللح تُٓ اٌمىج االٔفعاسَح ٌٍزساػُٓ  -5
 ٌطاةشج . ٌّهاسج اٌعشب اٌغاؼك تاٌىشج ا واألداءٌٍشظٍُٓ  حاالٔفعاسَِؼشفح اٌؼاللح تُٓ اٌمىج  -4
 

 فزوض البحث . 1-4
ٌ ٔفعاسَح ٌٍزساػُٓ واألداء اٌّهاسهٕان ػاللح اسذثاغ راخ دالٌح إؼصاةُح تُٓ اٌمىج اال -5

 ٌٍعشب اٌغاؼك ٌؼُٕح اٌثؽس . 
ٌ ٌٍعشب اسهٕان ػاللح اسذثاغ راخ دالٌح إؼصاةُح تُٓ اٌمىج االٔفعاسَح ٌٍشظٍُٓ واألداء اٌّه -4

 اٌغاؼك ٌؼُٕح اٌثؽس . 
 

 مجاالث البحث . 1-5
اٌّعاي اٌثششٌ : ػُٕح ِٓ غالب اٌّشؼٍح اٌصأُح فٍ وٍُح اٌرشتُح اٌشَاظُح / ظاِؼح  5- 1 -5

 .  4222- 4222تاتً ٌٍؼاَ اٌذساعٍ 
 .  4222/  54/  5وٌغاَح  4222/  41/52اٌّعاي اٌضِأٍ :  ِٓ   4 – 1- 5
  ٌرشتُح اٌشَاظُح / ظاِؼح تاتً .اٌّعاي اٌّىأٍ : اٌماػح اٌّغٍمح فٍ وٍُح ا  2 – 1 – 5

 الذراساث النظزيت . – 2
  المىة االنفجاريت .  1 – 2

اٌمىج اٌؼعٍُح فمذ  أٔىاعوصُشج ٌّصطٍػ اٌمىج االٔفعاسَح تاػرثاسها ٔىع ِٓ  فذؼاس ٌَمذ ظهشخ 
ؼشوٍ ِفشد  ألداءلىج فٍ الً صِٓ ِّىٓ  ألصً" اٌمذسج ػًٍ ذفعُش  إٔهاػشفها اٌثؼط ػًٍ 

 "5 

                                                 
1
نهزجهين وانذراعين في دلح انتصىية انثعيذ تانمفش  حاالنفجاريتذريثيح نتنميح انمىج  نيةأطا تأحيز. إطماعيمطعذ محظن  

 . 42ص ،  1991عانيا في كزج انيذ ، اطزوحح دكتىراج ، جامعح تغذاد ، كهيح انتزتيح انزياضيح ، 



 حدسظح ػاٌُ" لذسج اٌعهاص اٌؼصثٍ اٌؼعٍٍ فٍ ِؽاوٌح اٌرغٍة ػًٍ ِماوِح ِا ذرطٍة  إٔها وأ
  5ؼعٍُح " ِٓ عشػح االٔمثاظاخ اٌ

 4   اٌمىج تاٌغشػح اٌمصىي " إػطاء" اٌّمذسج فٍ  إٔهآِ ػشفها ػًٍ  األخشاٌثؼط  إْوّا 
وااللرصاد  اٌمصىيهى االداء ػًّ اٌمىج االٔفعاسَح  أعاطٌزا ٔعذ ِٓ اٌرؼاسَف اٌغاتمح تاْ 

 واؼذ .  إْتاٌعهذ واٌىلد فٍ 
 

 مهارة الضزب الساحك بالكزة الطائزة :  2-2
ذؼرثش هزج اٌّهاسج ِٓ اٌّهاساخ اٌهعىُِح اٌّهّح فٍ ٌؼثح اٌىشج اٌطاةشج ار َمفض اٌالػة 

 .ٍِؼة إٌّافظ وتطشَمح لأىُٔح إًٌوَعشب اٌىشج تغشػح ِٓ فىق اٌشثىح 
إٌماغ واٌفىص اٌؽاعُ ٌٍفشَك تاػرثاسها عالغ هعىٍِ  إؼشاصوثُش فٍ  ذأشُشٌّهاسج ا ٌهضجؼُس 

َّرٍىح اٌالػة اٌعاسب . وٌزا فاْ ٌّهاسج اٌعشب اٌغاؼك ِرطٍثاخ ػاٌُح ِٓ اٌمىج اٌؼعٍُح 
واٌغشػح واٌرىافك واٌذلح فٍ االداء اٌؽشوٍ ِّا َرُػ ٌالػة اٌرؼشف اٌغٍُُ وذٕىَغ االداء 

رطٍثاخ وظشوف اٌٍؼة . ٌزا فاْ هزجاٌّهاسج ذرطٍة الػثُٓ َّرٍىىْ ػًٍ اٌّهاسٌ ؼغة ِ
زج هالؼرالٌها اٌعضء اٌىثُش فٍ االداء اٌؽشوٍ ٌ ورٌهوظح اٌخصىص صفح اٌمىج االٔفعاسَح 

ٌٍعشب اٌغاؼك تاٌىشج  أٔىاعهٕان ػذج  إْاٌصفاخ اٌثذُٔح االخشي . وّا  إًٌ إظافحاٌّهاسج 
 :  2ا ِا ٍٍَ هاٌطاةشج وِٕ

 ) اٌؼاٌٍ ( . اٌعشب اٌغاؼك اٌّىاظح  -5
 غاؼك تاٌذوساْ .اٌعشب اٌ -4
 اٌعشب اٌغاؼك اٌغشَغ ) اٌىاغٍ ( . -2
 اٌعشب اٌغاؼك اٌعأثٍ ) اٌخطاف ( .  -2
 اٌعشب اٌغاؼك ِٓ اٌٍّؼة اٌخٍفٍ .  – 1
 

 منهج البحث وجزاءاتت الميذانيت . -  3
 
  -منهج البحث :  1  - 3
وهذف اٌثؽس هّا اٌٍزاْ َؽذداْ ِٕهط اٌثؽس اٌّالةُ وػٍُح ذُ غثُؼح اٌّشىٍح  إْ

 اٌّغؽٍ .  تاألعٍىباعرخذاَ إٌّهط اٌىصفٍ 
 

 عينت البحث . 2_  3
( غاٌة ِٓ غالب اٌّشؼٍح اٌصأُح فٍ وٍُح اٌرشتُح اٌشَاظُح  22اشرٍّد ػُٕح اٌثؽس ػًٍ )

اٌؼُٕح تاٌطشَمح  أفشاد ، ؼُس ذُ اخرُاس 4222_  4222) ظاِؼح تاتً ( ٌٍؼاَ اٌذساعٍ 
 اٌرعشتح االعرطالػُح ِٓ ػُٕح اٌثؽس .  أفشاداٌؼشىاةُح ولذ ذُ اعرثؼاد 

 

 -المستخذمت :  واألدواث األجهشة 3 -3
، االخرثاساخ ، اعرّاسج ظّغ اٌّؼٍىِاخ، ٍِؼة وشج غاةشج ، وشاخ غاةشج ، غاٌّصادس واٌّشاظ) 

 ، غثاشُش ( .  ُ( وغ 4ح ) ُِضاْ غثٍ ، ششَػ ٌمُاط اٌطىي ، وشج غثُح صٔ
 

  -التجزبت االستطالعيت :  4 -3
االخرثاساخ اٌالصِح  إظشاءؼُس ذُ خالٌها  4222/ 55/ 5ذعشتح اعرطالػُح تراسَخ  إظشاءذُ 

 ٔرُعح ػٍُّح ِٓ االخرثاساخ .  إًٌٌٍىصىي  إؼصاةُاٌؼُٕح اٌثؽس وظّغ اٌثُأاخ وِؼاٌعرها 
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  -البحث الميذانيت : إجزاءاث 5_3
تاظشاء االخرثاساخ اٌالصِح ٌؼُٕح اٌثؽس  الػُح ذُ اٌثذء تؼذ اٌؽصىي ػًٍ ٔراةط اٌرعشتح االعرط

   ٔرُعح ػٍُّح ِٓ هزج االخرثاساخ .  إًٌٌٍىصىي  إؼصاةُاوظّغ اٌثُأاخ وِؼاٌعرها 
 

 المستخذمت في البحث .  االختباراث 6 – 3
  1-ختبار المفش العمىدي من الثباث :ا 1_  6_ 3
 لُاط اٌمىج االٔفعاسَح ٌؼعالخ اٌشظٍُٓ . الغزض من االختبار : * 
( ، ٌىؼح خشة ِصثىغح 26,2اسذفاػح ػٓ )  الَفً) ؼاةػ اٍِظ :  واألدواث األجهشة* 

عُ ( ، ِغؽىق  4تاٌٍىْ األعىد وذشعُ ػٍُها خطىغ تاٌٍىْ االتُط تُٓ وً خػ واخش ) 
لشاءج وً ِؽاوٌح ٌٍّخرثش ، َشعُ  ِغُٕغُىَ ،لطؼح لّاػ ٌّغػ ػالِاخ اٌّغؽىق تؼذ

 عُ ( .  22خػ ِرؼاِذ ػًٍ اٌؽاةػ تطىي ) 
اٌٍىؼح  إًٌَذج اٌُّّضج تاٌّغؽىق شُ َمف ِىاظها  أصاتغَغّظ اٌّخرثش * وصف االداء :  

ِا َّىٓ وَؽذد ػالِح تاٌّغؽىق ػًٍ اٌٍىؼح ِغ ِالِغح  أللصًوَّذ اٌزساػُٓ ػاٌُا 
رٌه ٌُمف تعأة اٌٍىؼح . تؽُس ذىىْ اٌمذِاْ ػًٍ خػ اي اٌؼمثُٓ ٌالسض شُ َغرذَش تؼذ 

اٌزساػُٓ تمىج  أسظؽحِغ  ٌألػًٍعُ ( وَمىَ تّذ اٌشوثرُٓ وسفغ اٌمذُِٓ ِؼا ٌٍىشة  22) 
 أػًٍاسذفاع ِّىٓ تؽُس ذمغ ػالِح اٌّغؽىق فٍ  أػًٍ إًٌواٌىصىي تهّا  األػًٍ ٌإلِاَ

 ؽغة ٌح أفعٍها . ٌىً ِخرثش شالز ِؽاوالخ ذؼُس  إٌُهأمطح ذصً 
ِٓ  إٌُحدسظح اٌّخرثش هٍ ػذد اٌغٕرُّرشاخ تُٓ اٌخػ اٌزٌ وصً * حساب الذرجاث : 

ٔرُعح اٌىشة ٌالػًٍ ِمشتح اًٌ الشب  اَؤشش هوظغ اٌىلىف واٌزساػُٓ ػاٌُا واٌؼاللح اٌرٍ 
 عٕرُّرش . 

 * المعامالث العلميت .
 (  26,0 – 2600) * الصذق الذاتي بين 

 ( . 2602) * الثباث 
 ( . 26,0) * المىضىعيت 

 

ىق الزأص كغم ( باليذين من ف2ة طبيت سنت ) اختبار رمي كز 2 – 6 – 3
 2من وضع الىلىف .

 لُاط اٌمىج االٔفعاسَح ٌٍزساػُٓ . * الغزض من االختبار : 
 وغُ ( ، ششَػ لُاط .  4وشج غثُح صٔح ) :  واألدواث األجهشة* 

ٍف خػ واٌىشج اٌطثُح ِؽّىٌح تاٌُذَٓ فىق اٌشأط وَؽاوي َمف اٌّخرثش خ* وصف االداء : 
ؼُس ٌىً ِخرثش شالز  األِاَ إًٌاتؼذ ِغافح ِّىٕح دوْ اخز أٌ خطىج  إًٌسٍِ اٌىشج 

 .  أفعٍهاِؽاوالخ وَغعً ٌح 
ٌٍمذُِٓ ) خٍف اٌخػ ( والشب  األِاُِحذؽغة اٌّغافح تُٓ اٌؽافح * طزيمت التسجيل : 

 .  ألسضأمطح ذعؼها اٌىشج ػًٍ 
 * المعامالث العلميت . 

 ( . ,,26 – 2600) * الصذق الذاتي 
 ( . ,,26) * المىضىعيت 
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، انماهزج ، مزكش انكتاب نهنشز ،  1، ط األطض انعهميح نهكزج انطائزج وطزق انمياص نهتمىيمدمحم صثحي حظانين ، حمذي عثذ انمنعم :  

 . 41،ص 1999
4

( طنح ، اطزوحح دكتىراج ،  11 – 12في انعزاق تأعمار )  نىري إتزاهيم انشىن . تعض انمحذداخ األطاطيح انتخصصيح نناشْي انكزج انطائزج

  .  197، ص  1991جامعح تغذاد ، كهيح انتزتيح انزياضيح ، 



   1اختبار االداء المهاري للضزب الساحك المطزي . 3 – 6 – 3
لُاط االداء اٌّهاسٌ ٌٍعشب اٌغاؼك اٌمطشٌ فٍ اٌّصٍس * الغزض من االختبار : 

 اٌذاخٍٍ ِٓ ٍِؼة إٌّافظ  . 
( وششَػ ٍِىْ ٌرمغُُ 1ٍِؼة وشج غاةشج لأىٍٔ ووشاخ غاةشج ػذد ):  واألدواث هشةاألج* 

شالز  إًٌِصٍصُٓ ِرغاوَُٓ شُ َمغُ اٌّصٍس اٌذاخٍٍ ظهح اٌشثىح  إًٌاٌٍّؼة اٌّماتً 
 عُ( . 2ِٕاغك لُاط وً ِٕها )

ذسط ( تؽُس َمىَ اٌّ 2َمىَ اٌطاٌة تاداء اٌعشب اٌغاؼك ِٓ اٌّشوض ) * وصف االداء : 
( وَمىَ اٌطاٌة تاداء اٌّهاسج ِؽاوال اعماغ اٌىشج فٍ اٌّصٍس 2اٌىشاخ ٌح ِٓ اٌّشوض )  تئػذاد

 اٌذاخٍٍ ٌٍٍّؼة اٌّماتً . 
َىىْ االػذاد ظُذا فٍ وً  أْ( ِؽاوالخ وَعة 1ٌىً غاٌة ِخرثش ) * شزوط االداء : 

 : ِؽاوٌح وذؽرغة اٌذسظاخ ػًٍ وفك ِىاْ عمىغ اٌىشج ووّا ٍٍَ 
( فخّظ  C( دسظح واؼذج ، أِا إٌّطمح )  B( شالز دسظاخ ، فٍ إٌّطمح )  Aفٍ إٌّطمح )

 دسظاخ أِا اٌىشج خاسض فصفش . 
ذؽرغة ٌٍطاٌة اٌّخرثش اٌذسظاخ اٌرٍ ؼصً ػٍُها فٍ اٌّؽاوالخ * طزيمت التسجيل : 

 ( دسظح  . 41اٌخّظ ، ػٍّا اْ اٌذسظح اٌؼظًّ ٌالخرثاس هٍ ) 
 لعلميت .* المعامالث ا

 ( . 26,2 – 2602)* الصذق الذاتي 
 ( . 2602)  *الثباث 

 ( . 2602) * المىضىعيت 
 

  -:  اإلحصائيتالىسائل  7_ 3
 اٌىعػ اٌؽغاتٍ  -

  4.....    ِط ط=  -ط                          

                                  ْ 
 
 االٔؽشاف اٌّؼُاسٌ  -

                  2......              4(   ِط ط_)   4ِط طع =                            
                                                 ْ             ْ 

 

 ِؼاًِ االسذثاغ اٌثغُػ   -
  ِط ط ِط صِط ط ص _                                                             

                                                                                       ْ                          2 
  س =                                       

 (    4ِط ص( ) ِط ص _    4ط( ِط )_  4ِط ط  )                                               
                                                                       ْ                               ْ 

 
 
 
 

                                                 
1

 .  427، ص 1999، انماهزج ، مزكش انكتاب نهنشز ،  1، ط . األطض انعهميح نهكزج انطائزج ) طزق ولياص(دمحم صثحي حظانين  
4

 ،  1977، جامعح تغذاد ، مطثعح انتعهيم انعاني ،  في انتزتيح انثذنيح حصاءاإلمثادئ ليض ناجي ، شامم كامم :  

 .  94ص 
3

، تغذاد ، مطثعح انتعهيم انعاني ،  في انمجال انزياضي اإلحصاءاالختثاراخ ومثادئ ليض ناجي ، تظطىيظي احمذ :  

 .  492، ص  1973
2

، اٌماهشج ،  تُح اٌشَاظُح وػٍُ إٌفظ اٌشَاظٍاٌمُاط فٍ اٌرشدمحم ؼغٓ ػالوٌ ، دمحم ٔصش اٌذَٓ سظىاْ :  

 .  5,2، ص  4222داس اٌفىش اٌؼشتٍ ، 
 



 
                                            ٌمُاط ِؼٕىَح االسذثاغ  Tاخرثاس  -

 5    .....                     4 -ْ       س =  خ                                    

                          4س  -5                                                   
 
 

 -عزض ومنالشت النتائج :  – 4
عزض نتائج العاللت بين المىة االنفجاريت للزجلين والضزب  1 – 4

الساحك  لعينت البحث ومنالشتها )المفش العمىدي من الثباث والضزب 
 الساحك ( . 

 ِؼشفح اٌؼاللح تُٓ هزج اٌّرغُشاخ ٔالؼع اٌعذوي اٌراٌٍ                                             ًألظ
 ( 5ظذوي )                                              

 َثُٓ اٌؼاللح تُٓ اخرثاس اٌمفض اٌؼّىدٌ ِٓ اٌصثاخ واٌعشب                  
 ٌغاؼك اٌمطشٌ ٌّعّىػح اٌثؽس ا                            

 

اٌّرغُشاخ 
 اٌّثؽىشح 

لُّح ِؼاًِ  ع          -ط
 االسذثاغ

لُّح خ س 
 اٌّؽغىتح

لُّح خ 
 اٌعذوٌُح

ٔىع 
 االسذثاغ 

اٌمفض 
 اٌؼّىدٌ 

12622 ,641  
26,0 

 
062           
 

  
4641 

  
 ِؼٕىٌ    

اٌعشب 
 اٌغاؼك 

52654 ،,64,    

 
اٌؽغاتُح واالٔؽشافاخ اٌّؼُاسَح ِّا  األوعاغ( وظىد اخرالف تُٓ 5) ٔالؼع ِٓ خالي اٌعذوي 

اعرخشاض ِؼاًِ االسذثاغ اٌثغُػ ٌّؼشفح ٔىع اٌؼاللح فٕعذ اْ لُّح خ س  إًٌدػً االِش 
اٌّؽغىتح هٍ اوصش ِٓ اٌعذوٌُح وهزا َذي ػًٍ اْ اٌؼاللح تُٓ اٌمىج االٔفعاسَح ٌٍشظٍُٓ 

الْ هزج اٌّهاسج ذؼرّذ اػرّادا وثُش ػًٍ صفح اٌمىج ٌه واٌعشب اٌغاؼك هٍ ػاللح لىَح ور
االٔفعاسَح ٌٍشظٍُٓ ؼُس ذٕرمً هزج اٌمىج ِٓ اٌشظٍُٓ اًٌ اٌعزع شُ اًٌ اٌزساػُٓ ، فارا 

، ٌزا َرىظة االهرّاَ تهزج وأد اٌمىج إٌّرمٍح لىَح واْ االداء ٌّهاسج اٌعشب اٌغاؼك الىي 
ح ظؼف لذ ذؽذز ِٓ إهّاي هزج إٌاؼُح ووّا هى اٌؽاي اٌصفح اٌثذُٔح وِؽاوٌح ذعاوص أٌ ؼاٌ

 .  ٌذي ػُٕح اٌثؽس 

عزض نتائج العاللت بين المىة االنفجاريت للذراعين ومهارة الضزب  2 – 4
الساحك لعينت البحث ومنالشتها ) اختبار رمي الكزة الطبيت واختبار 

 الضزب الساحك المطزي ( . 
 ؼُس ٔالؼع رٌه فٍ اٌعذوي اٌراٌٍ 

 ( 4ظذوي )                                                
 َثُٓ اٌؼاللح تُٓ اخرثاس سٍِ اٌىشج اٌطثُح واٌعشب اٌغاؼك ٌؼُٕح اٌثؽس

اٌّرغُشاخ 
 اٌّثؽىشح 

لُّح ِؼاًِ  ع   -ط  
 االسذثاغ

لُّح خ س 
 اٌّؽغىتح 

لُّح خ 
 اٌعذوٌُح

 ٔىع
 االسذثاغ

سٍِ اٌىشج 
 اٌطثُح 

51652 0642  
       
    2604       
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    4641 

 
 

اٌعشب  ِؼٕىٌ
اٌغاؼك 
 اٌمطشٌ 

 
52654 

 
,64, 

                                                 
1
،  : انتطثيماخ اإلحصائيح واطتخذاماخ انحاطىب في تحىث انتزتيح انزياضيح، دمحم حظن عثذ وديع ياطين انتكزيتي 

 . 429، ص  1999انمىصم ، دار انكتة نهطثاعح واننشز ، 



ِؼشفح ٔىع  وألظًاٌؽغاتُح ،  األوعاغ( اْ هٕان اخرالف واظػ تُٓ 4ٔعذ ِٓ خالي اٌعذوي ) 
ثاغ اٌؼاللح تُٓ اٌمىج االٔفعاسَح ٌٍزساػُٓ وِهاسج اٌعشب اٌغاؼك ٌزا فمذ ذُ اَعاد ِؼاًِ االسذ
اٌثغُػ تُٓ اخرثاس سٍِ اٌىشج اٌطثُح واخرثاس ِهاسج اٌعشب اٌغاؼك ، ولذ ظهش ِٓ خالي 

( ِّاَذي ػًٍ اْ 4641ِٓ اٌعذوٌُحواٌثاٌغح ) أوصش( هٍ  0601لُّح خ س اٌّؽغىتح واٌثاٌغح )
ِىظثح  حغش دَاالسذثاغ تُٓ اٌمىج االٔفعاسَح ٌٍزساػُٓ وِهاسج اٌعشب اٌغاؼك هٍ ػاللح 

شُش وثُش فٍ ٔعاغ االداء اٌّهاسٌ ٌهزج اٌّهاسج فىً واؼذج ذىًّ االخشي تاالداء فئرا وراخ ذأ
 وأد اؼذها لىَح أدي إًٌ ذمىَح اٌثالٍ ؤعاغ االداء .

 

 االستنتاجاث والتىصياث . -5
 االستنتاجاث :  1 -5
ٍعشب ٌاالداء اٌّهاسٌ  هٕان ػاللح لىَح ِىظثح تُٓ صفح اٌمىج االٔفعاسَح ٌٍزساػُٓ و -5

 اٌغاؼك ٌؼُٕح اٌثؽس . 
واألداء اٌّهاسٌ ٌٍعشب ِىظثح تُٓ صفح اٌمىج االٔفعاسَح ٌٍشظٍُٓ  حغش دَن ػاللح اهٕ -4

 اٌغاؼك ٌّعّىػح اٌثؽس .
 

 :  ثوالتىصيا 2 -5
ظشوسج االهرّاَ تاٌٍُالح اٌثذُٔح ٌالػثُٓ واٌرأوُذ ػًٍ ػٕاصشها ِٓ لىج وغُشها اشٕاء  -5

 اٌرذسَة . 
ِٓ اظً ذطىَش صفح اٌمىج ِصً ذذسَثاخ اٌثالَىِرشٌ  اد ػًٍ أعاٌُة ذذسَثُح ِخرٍفحاالػرّ -4

 االٔفعاسَح ٌٍزساػُٓ واٌشظٍُٓ . 
 -:  واألجنبيتالمصادر العزبيت 

ذذسَثُح ٌرُّٕح اٌمىج االٔفعاسَح ٌٍشظٍُٓ واٌزساػُٓ  أعاٌُة. ذأشُش  ًاعّا ػُعؼذ ِؽغٓ  -5
ُا فٍ وشج اٌُذ ، اغشوؼح دورىساج ، ظاِؼح تغذاد ، وٍُح فٍ دلح اٌرصىَة اٌثؼُذ تاٌمفض ػاٌ

 .  ,500اٌرشتُح اٌشَاظُح ، 
، تغذاد ، ِطثؼح  اٌرذسَة تُٓ إٌظشَح واٌرطثُكلاعُ إٌّذالوٌ ، اؼّذ عؼُذ اؼّذ :  -4

 .  50,0ظاِؼح تغذاد ، 
، ِطثؼح  ، ظاِؼح تغذاد فٍ اٌرشتُح اٌثذُٔح اإلؼصاءِثادا لُظ ٔاظٍ ، شاًِ واًِ :  -2

 . ,,50اٌرؼٍُُ اٌؼاٌٍ ، 
: االخرثاساخ وِثادا االؼصاء فٍ اٌّعاي اٌشَاظٍ ، تغذاد  لُظ ٔاظٍ، تغطىَغٍ اؼّذ -2

   .  50,0، ِطثؼح اٌرؼٍُُ اٌؼاٌٍ ، 
إٌفظ  اٌمُاط فٍ اٌرشتُح اٌشَاظُح وػٍُػالوٌ ، دمحم ٔصش اٌذَٓ سظىاْ :  ٓدمحم ؼغ - 1

 .  ,,50فىش اٌؼشتٍ ، ، اٌماهشج ، داس اٌ اٌشَاظٍ
، استذ ، داس  ذذسَة ( –ِهاساخ  –خ َاٌؽذَس فٍ اٌىشج اٌطاةشج ) ذاسدمحم خُش اٌؽىسأٍ .  -,

 . ,500ٌٍٕشش ،  األًِ
، اٌماهشج ،  5، غ األعظ اٌؼٍُّح ٌٍىشج اٌطاةشج )غشق اٌمُاط (دمحم صثؽٍ ؼغأُٓ .  -0

 .  5000ِشوض اٌىراب ٌٍٕشش ، 
اٌمُاط  األعظ اٌؼٍُّح ٌٍىشج اٌطاةشج وغشقٓ ، ؼّذٌ ػثذ إٌّؼُ : دمحم صثؽٍ ؼغأُ -,

 .  5000، اٌماهشج ، ِشوض اٌىراب ٌٍٕشش ،  5، غ ٌٍرمىَُ
ٔىسٌ إتشاهُُ اٌشىن . تؼط اٌّؽذداخ األعاعُح اٌرخصصُح ٌٕاشب اٌىشج اٌطاةشج فٍ  -0

ٍُح اٌرشتُح اٌشَاظُح ، ( عٕح ، اغشوؼح دورىساج ، ظاِؼح تغذاد ، و ,5- 52اٌؼشاق تاػّاس ) 
500,  .  

تؽىز  واعرخذاِاخ اٌؽاعىب فٍ اإلؼصاةُحاٌرطثُماخ ودَغ َاعُٓ ، دمحم ؼغٓ ػثذ :  -52
 . 5000ٌٍطثاػح وإٌشش ، ، اٌّىصً ، داس اٌىرة  اٌرشتُح اٌشَاظُح

                                                                                                                     
Akinesiological Analysis of Spikein Volleyball Alecander ,  -L –Mario Y   -11

November ,1980,p.15.                                                   -l , Journal No. 3Technica
               



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


