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وتعليم   القدرات التوافقية واإلدراكات الحس حركية كمؤشر لبدء ممارسة
 المهارات األساسية في رياضة الكرة الطائرة

 *أ م د/أحمد المغاورى مروان السيد 
 

 لبحثا مقدمة ومشكلة 1/0
 :مقدمة البحث 1/1

لقجتددد  ق قلقدددلق ادددإلقااقاليتددد وقل ركدددلرقحاوقلددددوقلالاكدددتقحادددلضقالكلددددتقلا  رددد قا  دددلا قحاارددد
حاليش طقالكلديققيشأق عقاليت وق يذقحاللر قحقلقيبعتقا شد لقا ت ت تقلأللاءقالكلدديق دوق شديقحجدل ق

قحرتاإلقحغ ل  ق وقطب عتقاليت وقذار قفهحق   لقلائ  قلاكلدتقحاليش طق يذقحاللر .
ق با رد قلاردأ لقحرعلق لكاتقالطفحلتق دوقأ دضقال لاكدلقالرديق  دلقبهد قاليتد وقفديقك  رد  قفف هد قرشدرلق

ب لعحا ددلقال ك طددتقحررفددرهق  حلدد قحارج   ردد  قح درتددبقألحايدد اق ددوقال علفددتقحال فدد   ضقحالقدد ضقحأتدد ل بقالرفد ددلق
اددلالقالطفددلق ددوقاليددحاكيقالكلد ددتقحالبلي ددتقحالعقا ددتقحاالجر  ا ددتقحاليفتدد تق ح بدد لئقالتدداحر قد دد قأوقرلب ددتقحاط

ردديقرفل دده قكر  ددتقالرطددحل قففدديق ددذمقال لكاددتقري ددحققددللاتقرعربددلقإاددلالااقل حاجهددتقالركددل  تقالك دد ل تقال
الطفددلقحرر ددهق حا بدد قح دددحوققدد ب اقلارحج دد قحالرشددد لقح ددذاق دد ق جعددلقالتدديحاتقا حلدد ق دديقالك تدد تقفدديق
 ترقباتقحرظلقآ  ل  قالع  قتقفيقردح ي ق لىقالع ل قح جعلقاال ر  ضقب لطفحلتق وقأ ضقال ع   لقالريق ق سق

ق(قق759(ق)9559ع ت.ق)به قرقلضقال جر 
حرعربلقتيحاتقالطفحلتق يقالع لقا   لقلرعاضقحادرت بقال ه لاتقالكتد تقحالكلد دتقك دثق تدر رعق

 قق(9856الطفلقبردلالقالكلدتقالريق قحضقبه قكر ق ر دوق وقإرق يه قحاليج حقف ه .)
 قمشكمة البحث: 1/2

ا طف لق   دتقحجح ل دتقلك د رهضقا حلدي ققالقللاتقالرحافق تقحالللاد تقالكسقكلد تققالريق قحضقبه 
حرعدددلقا تددد سقلاد  دددلق دددوقا يشدددطت قف لقدددللاتقالرحافق دددتقرعربدددلق دددوقال رطابددد تقاله  دددتقال   دددتقب هددد لاتق
الرلل بقك ثقرد وقأ   ره قفيقرلل بقالع  تقب حلةق ك كتقحره ئره قلاكف ظقاا قالرحازوق عقالقدللةق

اتقال  رافددت قد دد قأيهدد قرتدد القاادد قالددركدضقحالريتدد إلقبدد وقأجددزاءقاادد قري  ددلقح ددعقالجتددضقايددلقألاءقال هدد لق
الجتدددضقايددددلقألاءقال هدددد لاتقحالع ددددلقاادددد قألائهدددد قبلقدددتقحايتدددد  ب ت قد دددد قأوقالقددددللاتقالرحافق ددددتق دددديقال دددددحوق
ا ت تدديقلاح دددحلقبددد لفللقالل   ددديقإلدد قأااددد ق تدددرحىق  ددددوق)الفحل ددتقالل   ددد ت(قحر راددد قادددوقبع ددده ق

ي دد قرددلربطقلائ دد قببع دده قدشددلطق ددوقشددلحطقالددبع قفدديقارج   رهدد قا لكلد ددت قحالقرظهددلقدقددللاتق يفددللة قحاط
ذاقرددضقريتدد إلقا ددلق ددذمقالقددللاتقأ دددوقركق ددإلقأاادد ق تددرحىقلارحافددإلق ا لاءقال هدد لىقحاليجدد زقالل   ددي قحاط

ق(29592الكلديقالع ضقال طاحبقليج زقال ه لاتقالكلد تقال  رافت.قق)

                                                           
*

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة، جامعة بنها ،لرٌاضات الجماعٌة ورٌاضات المضرببقسم نظرٌات وتطبٌقات ا استاذ مساعد 
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م( وعصاام عباد 2002" )  Walf Drogeوولف دروج م(2002"حسن عالوى )ح ل قدلق وق
أوقالقددللاتقالرحافق ددتقرددلربطقالرب طدد اقح  قدد اقبري  ددتقال هدد لاتقالكلد ددتقالفي ددت قحأوقاليشدد طقم( 2003الخااال) )

الل   ددديقالر   ددديق دددحقالدددذ ق كدددللقيحا دددتق دددذمقالقدددللاتقالحاجدددبقري  رهددد قحرطح ل ددد  قك دددثقأوقالفدددللقالق
ي دددتقفددديقاليشددد طقالر   ددديقفددديقك لدددتقافرقددد لمقلاقدددللاتقالرحافق دددتقال   دددتقبهدددذاق تدددرط عقإرقددد وقال هددد لاتقالف

ق(قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق98858(ق)985599(ق)81594اليش ط.ق)
ح لىقالب كثقأوقالللاد تقالكسقكلد تققالرديق ددحوقاا هد قا طفد لق   دتقحجح ل دتقلك د رهضق يدذق

 تدد سقلاد  ددلق ددوقا يشددطت قحالطفددلقالق تددرط عق ه دد قبايددتقللجددتققي ددحمقتددي وقا ددل ضقا حلدديقد دد قرعددلقا
حي ددددج قأوق ددددرعاضق هدددد لةق ددددوق هدددد لاتقلعبددددتق ع يددددتقح رقيهدددد ققبددددلقأوق ددددرعاضقح ددددرقوقالاءقال هدددد لاتقالكلد ددددتق

قا ت ت تققال لحل تقليحعقاليش طقالذ قت ر  صقف  .ق
يقرشدددر لقااددد قأغادددبقالكلدددد تقح دددلىقالب كدددثقبدددأوقل   دددتقالددددلةقالطددد ئلةق دددوقالل   ددد تقالردددقق

ا ت ت تقالريقرري تبق عقج  عقا ا  ل قد  قأيه قركقإلقالي حقالش  لقحال رزوقلاطفلقفديقج  دعقاليدحاكيق
ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققالبلي تقحال ه ل تقحاليفت تقحاالجر  ا ت.قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

ح  دوقلاطفلقأوق رعاضقفيقال لكاتقا حل قلارعا ضقبع قال ه لاتقاالت تد تقالتدهات قحفديقال لكادتق
التي تقالريقرا ه ق رعاضق ه لاتق عبت قحفيق لكاتقتي تقادبلق رعاضق ه لاتقاد لق دعحبتققح رقدلضقاالطفد لق

الي جقحددذلرقفديقالدرعاض قحذلدرق دوق د لقال بدلةقالرديق درتدبه قالطفدلقحالرد قردؤ لقب عللق  بتقفيقالي حقحق
قر   لاقدب لاقفيقتلاتقرطحلققللارتقحكلد رت.قق

ح لىقالب كثقأوقااليرق لق دوق لكاد قإلد قأ دلىق عر دلقااد قي دحجقا ي د طقالكلد دتقالرديقر د لسق
اقد يددتقا ي دد طقالكلد ددتقاقددلق ددوق تددرحىقحرطبددإلقاادد ق ج حادد قدب ددلةق ددوقال هدد لاتقالكلد ددتقالع  ددت قحقإذ

الي دددجقفددد وققدددللاتقالفدددللقتدددررأ لقب دددحلمقحا دددكتقفددديقال هددد لاتقال   دددت قد ددد قأوقالطفدددلق دددؤلىقكلدددد تق
أت تددد  قأحقكلدددد تقابتدددطق دددوقذلدددر قح دددذمقالكلدددد تقرشددددلقحكدددلاتقبي ئ دددتقلكلدددد تقأد دددلقرعق دددلاق رعا هددد ق

 ت ت تقلادلةقالط ئلةقالقربدلحقجل دلة قبدلق ديق لددبقا طف لقحالشب بقف لكلد تقال تر ل تقفيقال ه لاتقا
ق وقكلد تقت بق .ق

حلقددلقأقددلقالركدد لقال  ددلىقلادددلةقالطدد ئلةقحذلددرقبيشددلةقرعا  دد تقالركدد لقال دد للةقلا حتددضقالل   دد ق
تيحاتقلابي و( ق)حركتق9(قبر ف  قتوقبلءق   لتتقل   تقالدلةقالط ئلةقال ق)ركتق4ضق)2195/ق2194

5قأقدلق8تديت( قحالبيد تق دوق)ق599قأقدلق دوق9 قك ثقد وقبدلءقتدوقال   لتدتقلابيد وق دوق)تيحاتقلابي ت(ق8
قتيحات(.ق91 وق
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لذاقلأىقالب كثق لحلةق ق ليتقالقللاتقالرحافق تقحقال ه لاتقالكلد تقاالت ت  قلا لكار وقالع ل ر وق
ااد قال لكادتققتيت( قك دثق  ددوقإارب ل د ق ؤشدلق  ددوق دوق  لدتقالرعدل ق99تيحات( ق)حركتقق9)ركتق

قالتي تقال ي تبتقلبلءقرعا ضقال ه لاتقا ت ت تقف قل   تقالدلةقالط ئلة.
 أهمية البحث والحاجة إلية: 1/3

 وق ذاقال يطاإلقف لبكثق حق ك حلتقج لةق وقالب كثقلارعل قاا ق كتقأحق طدأققدلالقر فد  ق
لللاددد تقالكددسقكلد ددتققلألطفدد لقفدد قتددوقال   لتددتقلابيدد و قحذلددرقب ق ليددتقيردد ئجقق دد سقالقددللاتقالرحافق ددتقحا

قتيت(.ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق99تيحات( ق)حركتقق9ال لكار وقالع ل ر وق)ركتق
 هل قالبكثقإل قالرعل قاا قالقللاتقالرحافق تقحالللاد تقالكسقكلد تققد ؤشلق هدف البحث: 1/4

قعا ضقال ه لاتقا ت ت تقفيقل   تقالدلةقالط ئلة.قلبلءق   لتتقحر
قفيق حءقأ   تقح ل قالبكثق طلحقالب كثقالرت ؤل وقالر ل  و. :تساؤالت  البحث 1/5
(قتيحاتقفيق ترح ق91-9( ق)9-8 لقرحجلقفلحإلقإك  ئ تقلالتق عيح  قب وقال لكار وقالتي ر وق)1/5/1

ق تقال  ر لةقق لقالللاتت.ألاءقالقللاتقالرحافق تقحالللاد تقالكسقكلد
   ق  قال لكاتقالتي تقال ي تبتقلبلءقرعا ضقال ه لاتقا ت ت تقفيقل   تقالدلةقالط ئلة. 1/5/2
 المصطمحات المستخدمة في البحث: 1/6
" يققللاتقرح هق ترحىققللةقالفللقاا قاللبطقب وقاللق وقالقللاتقال يف اتقالقدرات التوافقية:1/ 1/6

اللبطقلعل لق وقال ه لاتقالكلد تقفيقإطد لقكلدديقردحافقيقحاكدلقحالقدللةقااد قالري  دلق دوققحالريت إلقحتلات
ق(56ق97 ه لةق  لىقبت تتقحايت  ب تق عقبذلقاقلقجهلق  دو".ق)

"قالك تتقالر قر ددي ق وقركل دلقح دعقالجتدضقحأجزائدتقال  ارافدتقإكتد سقحركى: -اإلدراك الحس  1/6/2
 (599ق3دحوقأحقالكلدت".ق)غ لق لئ قتحاءقف قك التقالت

 الدراسات السابقة: 2/1
"المهاارات الحركياا االساسايا 5قايحايهد ق(10( )1995"عماد الادين عبااس ومحماد عباد ")للاتدتق2/1/1

ح لفتقالللاتتقال قركل لقال لكا قالتدي  قققسنوات كمؤشر لبدء ممارسا كر  اليد" 7 -4لالطفال من سن 
ال لقحح عقبلي  جقرعا   قرلل بيقلبع قال ه لاتقاالت تد  قفد قلعبد قددلمقال ي تبتقلبلءق   لت قلعب قدلمق

ال لقالطف لقال لكا قالتي  قال  ر لم قحقلقاتر لضقالب كثقال يهجقال تدك قب ال د ف قالد قال ديهجقالرجل بديق
(قحد يددتقأ ددضقحتدد ئلقج ددعقالب  يدد تقركا ددلقال لاجددعق7-4طفدد ق ددوقال لكادد قالتددي  ق)ق72حقددلقبايددتقالع يدد ق

( قحد يددتقا ددضقاالتددرير ج تقأوقال لكادد ق6ق-5لعا  دد قحح ددعقبليدد  جققرعا  دد قرددلل بيقلا لكادد قال  ردد لمق)ا
(قتيحاتق  قال لكا قالتي  قال ي تب قلبلءق   لتدتقددلةقال دل قد د قد يدتقا دضقالرح د  تق6ق-5التي  ق وق)



 

 
 وتعلين الوهاراث األساسيت في رياضت الكرة الطائرة القدراث التىافقيت واإلدراكاث الحس حركيت كوؤشر لبدء هوارست

 م7102-لألبحاث العلويت ثاني للنصف ال – ثانىلالوجلد ا –جاهعت السقازيق  –كليت التربيت الرياضيت للبناث  –هجلت بحىث التربيت الشاهلت 

-888- 

ال هد لاتقاالت تد  قالبتد طتق(قتديحاتقلرعاد ضقحردلل بق6ق-ق5أوقربلءق   لتتقدلةقال لق وقال لكا قالتي  ق)
قد لر ل لقحاالتر ضقحالريط طقحالر ح ب.

"تاايرير برنااامت مقتاارح لتنميااة مكونااات 5قبعيددحاوق(11م()1998" غااادة فااارو) عبااد ال زيااز")للاتدت2/1/2
 قحاتدر ل تقالب ك دتقحركي الخاصة بالكرة الطائرة عماى أداء ب اا المهاارات اسساساية" –اإلدراك الحس 
(قط لبددت قحقددلقاتددر ل تق51 بدديقب تددر لاضق ج ددحار وقرجل ب ددتقح دد بطت قاادد قا يددتققحا هدد ق)ال دديهجقالرجلق

كلدددي قحاط ربدد لاتق ه ل دد قلار ل ددل قحاللتدد ل قحال ددلبققق-الب ك ددتقاالتددرب  و قحا ربدد لاتقالللارقالكددسق
جددحلقرددأ  لقالتدد كإل قدحتدد ئلقحألحاتقلج ددعقالب  يدد ت قحددد وق ددوقأ ددضقاليردد ئجقالردديقرح دداتقإل هدد قالب ك ددت قحق

ا جدد بيقل دحيدد تقالللارقالكددسقكلددديقاادد ق هدد لاتقال ددلبقالتدد كإل قاللتدد لق ددوقأاادد  قالر ل ددلق ددوق
قأتفل.قق

"مساتوى القادرات 5قبعيحاوق(19)قمStanislaw, Henrk (2005) "ستانيستوا وهنريك" للاتتقق2/1/3
ا قرأ  لقالقللاتقالرحافق تقاا قح لفتقإليقالرعل قاالتوافقية وبراعة الم ب لدى صغار العبي كرة القدم" 

ي شدددو(قحاتدددر لضقالب كدددثقال ددديهجقق21حبادددجقكجدددضقالع يدددتق)ق،التددداحرقال ططددديقل ابددديقددددلةقالقدددلضقال دددي ل
الرجل بيقحد يتقالير ئجقإوقأ ضقالقللاتقالرحافق تقال لربطتقبي شوقدلةقالقلضقرر  لقفيقالقللاتقاآلر تق)تلاتق

الكلد تق لاءقالرحافإلقالب ل (قحأوقالقللاتقالرحافق تقق لقالللاتتقلهد قالتلاتقق-الرحازوق-االترج بتقالكلد ت
قال ططي(.ق-رأ  لقا ج بيقاا قدلق وقالتاحرق)الكلدي

5قبعيددددحاوق(21م()2005) Zibgniew Witkowski "زبيجنيااااوا وتيكووسااااكى" للاتددددتقق2/1/4
 ددلفتقإلدديقالرعددل قااددد قحقق"الخصااائا التوافقيااة كم يااار لمتنباااؤ بمسااتوى اإلنجاااز لالعبااي كااارة القاادم"

  دد ئصقالرحافددإلق ددوق دد لقر دد  ضقا ربدد لاتق   ددتقحاتددر لا ه قد ع دد لقريبددؤ قل تددرحىقاليجدد زقايددلق
الاب(قحاتر لضقالب كثقال يهجقالح ف قحد يتقأ ضقالير ئجقاي قرضقق26الابيقدلةقالقلضقحباجقكجضقالع يتق)

ا ه قد ع دد لقفدديقا ا ددتقااليرقدد ءقلاي شددئ وقأحقالرح ددلقإلدد قبط ل ددتقا ربدد لاتقلاقددللاتقالرحافق ددتق  دددوقاتددر ل
قال اب وقذحىقال ترح  تقالع ل تقفيقدلةقالقلض.

"تيرير برنامت تدريبى مقتارح  لتنمياة  5قبعيحاو(7()2010شريف محروس محمد قنديل" )ق"للاتت2/9/5
ر لضقالب كدثقحاتدب ا القدرات التوافقياة عماى مساتوى أداء المهاارات الهجومياة لناشائى الكارة الطاائرة"، 

(ق92ال يهجقالرجل بيقل ج حاتقرجل ب تقحاكلةقبإتر لاضقإتاحبقالق  سقالقبا قحالبعلىقاا قا يدتققحا هد ق)
ي شدددو قحاتددددر لضقالب كدددثقا ربدددد لاتقاالقددددللاتقالرحافق دددتق قحاط ربدددد لاتقال هدددد لاتقالهجح  دددت قدحتدددد ئلقلج ددددعق

تدددوق تدددرحىقالقدددللاتقالرحافق دددتقال لربطدددتقالب  يددد ت قحدددد وق دددوقأ دددضقاليرددد ئجقالرددديقرح دددلقإل هددد قالب كدددث قرك
قبل   تقالدلةقالط ئلة قح ترحىقألاءقال ه لاتقالهجح  ت)ق لقالبكث(.
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"ف اليااة التاادريب البصااري عمااى تطااوير  5قبعيددحاو(3م()2011إسااالم خمياال عبااد القااادر" )ق"للاتددت2/9/6
ر لضقالب كددثقال دديهجقحاتددب ااا المهااارات اسساسااية والماادركات الحااس حركيااة لالعبااي الكاارة الطااائرة"، 

(قي شدددو قحاتدددر لضقالب كدددثقا ربددد لاتقاللؤ دددتق92الرجل بددديقل ج حادددتقرجل ب دددتقحاكدددلةقااددد قا يدددتققحا هددد ق)
الب ل ت قحاال رب لاتقال ه ل ت قحاال رب لاتقالكدسقكلد دتقدحتد ئلقلج دعقالب  يد ت قحدد وق دوقأ دضقاليرد ئجق

ل ت قح تددددرحىقا لاءقال هدددد ل  قح تددددرحىقالردددديقرح ددددلقإل هدددد قالب كددددث قركتددددوق تددددرحىقألاءقالقددددللاتقالب دددد
قاالللاد تقالكسقكلد تقال لربطتقب لدلةقالط ئلة.

 إجراءات البحث 3/0
لطب عددتق ددذاقق يظددلااقل  ء ردداتددر لضقالب كددثقال دديهجقالح ددفيق)الللاتدد تقال تددك ت(ققماانهت البحااث: 3/1

ققدلةقالط ئلةق.لركل لقال لكاتقالتي تقلبلءقرعا ضقال ه لاتقاالت ت تقف قل   تقالقالبكث
قققققمجتمع وعينة البحث: 3/2
ال ق دل وقب للتدر قال د ضق ك دلقابدلةقق)بناين( شدر لق جر دعقالللاتدتقااديقاالطفد لمجتمع البحث: 3/2/1

البرلائ دددتقال شدددرلدت قحقج ددد لقالدددل وقا فيددد ي قالبرلائ دددتقال شدددرلدتقب ل يدددتقبيهددد قب ك فظدددتقالقا حب دددت قلاعددد ضق
(قطفدددلق955تددديحاتقال ددد قال  لدددثقالبردددلائ ( ق)ق59ق8(قطفدددلق)941ضق)ضقحادددلل 2195/2196الللاتددد ق

قتيحاتقال  قاللابعقالبرلائ (.ق591ق9)
(قطفد قحردضقر دي فهضق5971قردضقا ر د لقا يد قالبكدثقبطل قد قاشدحائ تقا ل د ققحا هد ق)عينة البحاث 3/2/2

ائ (ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققتددددددددديحاتقال ددددددددد قال  لدددددددددثقالبردددددددددلق59ق8(قطفددددددددد قفددددددددديقال لكادددددددددتقالتدددددددددي تق دددددددددوق)ق71د ددددددددد ق اددددددددديق5)
تدددديحاتقال دددد قاللابدددعقالبرددددلائ (ق)ا يددددتقق591ق9(قطفدددد قفددديقال لكاددددتقالتددددي تق دددوق)ق71)ا يدددتقأت تدددد ت()

تديحاتقال د قال  لدثقالبردلائ (ق)ا يدتقإتدرط ا تقق59ق8(قطف قفيقال لكاتقالتدي تق دوق)ق95أت ت ت( ق)
تدديحاتقال دد قاللابددعقالبرددلائ (ق)ا يددتقق591ق9(قطفدد قفدديقال لكاددتقالتددي تق ددوق)ق95لا لكاددتقالع ل ددت( ق)

قإترط ا تقلا لكاتقالع ل ت(.
تددددديحاتقال ددددد قال  لدددددثقق59ق8 دددددوق)قحقدددددلققددددد ضقالب كدددددثقبدددددإجلاءقالرجددددد يسق فدددددلالقا يدددددتقالبكدددددث

قر لاضق ع  دلب تدقاا قكدلىقدلقتيحاتقال  قاللابعقالبرلائ (قق591ق9البرلائ ()ا يتقأت ت ت( حق وق)
ق. ق ع  لقالذد ء{الع لقالز ييقاآلر ت5}ال ري لاتقالجت  تق)الطحل قالحزو( ال ري لاتققفيااللرحاءق

 سنوات(. 10 -9سنوات(، من ) 9 -8من ) ( تجانس عينة البحث ككل1ويوضح الجدول رقم )
 
 
 



 

 
 وتعلين الوهاراث األساسيت في رياضت الكرة الطائرة القدراث التىافقيت واإلدراكاث الحس حركيت كوؤشر لبدء هوارست

 م7102-لألبحاث العلويت ثاني للنصف ال – ثانىلالوجلد ا –جاهعت السقازيق  –كليت التربيت الرياضيت للبناث  –هجلت بحىث التربيت الشاهلت 

-881- 

 (1جدول )
 تجانس عينتى البحث في ب ا المتغيرات المختارة          

 (85= 2، ن85= 1)ن                                                                        

 االختبارات المتغيرات
وحدة 
 القياس

 سنوات الصف الرابع اإلبتدائى( 10: 9) سنوات الصف الرالث اإلبتدائى( 9: 8)

 الوسيط ع س/
م امل 
 االلتواء

 الوسيط ع س/
م امل 
 االلتواء

مية
جس

ال
 

 126.440 7.330 126.350 سم قياس الطول  ولالط
-

0.037 
132.475 8.115 132.100 0.139 

 الوزن
قياس الوزن      

 0.500 29.850 4.001 30.517 0.474 24.850 3.940 25.473 كجم )ميزان طبي(

 9.271 0.273 8.135 2.640 8.375 سنة حساب السن ال مر الزمني
3.019 9.150 0.120 

 م امل الذكاء
أحمد زكى 

 صالح
 33.475 3.167 33.150 0.752 29.500 3.030 30.260 درجة

-
0.308 

 ق1.137-أوقج  عقق ضق ع   تقااللرحاءقلع ير قالبكثقرلاحكتقب وق)ق(9 ر هق وقجلحلق)
(قحذلرق1.511 1.318-تيحاتقال  قال  لثقالبرلائ ( قحب و)ق59ق8(قحذلرقلع يتقالبكثق وق)1.752

قالق ضقايك لتق  ب وق)ق591ق9لع يتقالبكثق وق) ( ق   ق3تيحاتقال  قاللابعقالبرلائ ( قحأوق ذم
قفيقج  عق قالبكثقددل قاا قرج يسقا يت قح ؤدل قالب  ي تقركتقال يكي قأالارلالي   عي قحقحعقج  ع

قال بطقال  ر لة.
لج ددعقالب  يدد تقق5قاتددر لضقالب كددثقالحتدد ئلقحا لحاتقحاال ربدد لاتقالر ل ددتجمااع البياناااتوأدوات وسااائل  3/3

قح  5
 وسائل جمع البيانات: 3/3/1
5ققدد ضقالب كددثقبدد الط عقاادد قال لاجددعقالعا  ددتقذاتقال دداتقالمراجااع واسبحاااث ال مميااة السااابقة 3/3/1/1

قب ح حعقالبكث.
قددد ضقالب كددثقبدددإجلاءقالق  تددد تقالجتدد  تقااددد قا يردد قالبكدددثقفددديققالقياسااات الجسااامية والسااان: 3/3/1/2

 حزو(قح ري لقالع لقالز يي.الق- ري لاتق)الطحل
5ققدد ضقالب كدددثقبرطب ددإلقال ربدد لقال  ددحلق ك دددلقذددد ق دد لهقل ي تددبر قلطب عدددتقاختبااار الااذكاء 3/3/1/3

اال رب لق وقللجتقا ل تق وقال دلإلقحال بد تقك دثقأددلتقااد قذلدرققاالع لقالز ييقلع يتقالبكث قحل  قلهذ
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  دتقلألفدلال قد د قأيد ق ي تدبقج  دعقال تدرح  تقحال لاكدلقالعل لق وقالللات تقفيقأي ق ق سقالقللةقالعقا دتقالع
 (9التي ت. لفإلق)

 وق د لقإطد عقالب كدثقااد قال لاجدعقحالللاتد تقال لربطدتقبد لدلةققإختبارات القدرات التوافقية: 3/3/1/4
(.ق98( ق)97( )96( )94( )7( )5الطدددد ئلةقاتدددددر اصقالب كدددددثقإ ربددددد لاتقالقددددلاتقالرحافق دددددتقق دددددلقالبكدددددث.)

ق(2 لفإل)
قاختبار الدوائر المرقمة لقياس التواف) . 3/3/1/4/1
قاختبار نيمسون لالستجابة الحركية لقياس القدرة عمي سرعة االستجابة . 3/3/1/4/2
 اختبار رمي و استقبال الكرات لقياس القدرة عمي تقدير الوضع. 3/3/1/4/3
 اختبار نط الحبل لقياس القدرة عمي الربط الحركي .4/ 3/3/1/4
 اختبار االنتقال فو) ال المات لقياس التوازن . 3/3/1/4/5
5ق وق  لقإطد عقالب كدثقااد قال لاجدعقحالللاتد تقال لربطدتقإختبارات اإلدراكات الحس حركية 3/3/1/5

(.ق94( )91( )3( )2بددد لدلةقالطددد ئلةقاتدددر اصقالب كدددثقإ ربددد لاتقالللادددد تقالكدددسقكلد دددتقق دددلقالبكدددث.)
ق(3 لفإل)

الادفاع عان  -إدراك مسافة رمى الكارة لمهاارة التمريار مان أسافل )اساتقبال اإلرساالاختبار  3/3/1/5/1
 المم ب(.

 اختبار إدراك الجري الجانبي في الممر. 3/3/1/5/2
 اختبار إدراك الزمن وتوقيت اسداء 3/3/1/5/3
زاوقطبديق  دق-}لتدر   رلقلق د سقالطدحلققاسدوات واسجهزة المستخدمة أرناء القياسات والتطبيا): 3/3/2

(قحال   دددتق4ددددلاتقطددد ئلةق قددد سق)قق-شدددل طقق ددد سقق-تددد اتقإ قددد  قق- تدددطلةق للجدددتقق-لق ددد سقالدددحزوق
ق{.Mini Volleyب لكاتق

ق-ق ضقالب كثقبكت بقال ع   تقالعا  تقل  رب لاتقد  ق اي5قالم امالت ال ممية لالختبارات: 3/4
ل جد لق عد   تقال دلإلقل  ربد لاتققاتر لضقالب كدثق دلإلقال ق ليدتقالطلف دتق:Validityالصد) 3/4/1

ال تددر ل ت قحرددضقكتدد بقق  ددتق)ت(قاددوقطل ددإلقال ق ليددتقالطلف ددتقبدد وقالددلب ع وقا ليدد قحا اادد  قحالجددلحل وق
تديحاتقال د قق59ق8الر لى وق ح ك وق ع   تقال لإلقل  رب لاتقال تدر ل تقق دلقالبكدثقلاع يرد وق دوق)

ابددددعقالبرددددلائ ( قك ددددثقر ددددتقالق  تدددد تقبفيدددد ءقال للتددددر و قتدددديحاتقال دددد قاللقق591ق9ال  لددددثقالبرددددلائ ( ق)
ق.ذلرق و ح كق(3 )(2ضق) لقأق وحالجلحل

ق
ق
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 (2جدول )
م امالت صد) المقارنة الطرفية إلختبارات القدرات التوافقية واإلدراكات الحس حركية قيد البحث البحث 

قسنوات الصف الرالث اإلبتدائى( 9: 8لم ينة من )
 (15)ن=

وحدة  ختباراتاال المتغيرات
 القياس

 (3الربيع اسعمى)ر (1الربيع اسدنى)ر
 قيمة )ت(

 ع س   ع س  

 5.675* 3.030 28.260 2.180 26.060 درجة إختبار الذكاء

القدرات 
 التوافقية

 14.550* 0.676 8.800 0.798 11.733 رانية اختبار الدوائر المرقمة لقياس التواف)

لحركية لقياس اختبار نيمسون لالستجابة ا
 القدرة عمي سرعة االستجابة

 10.800* 0.459 8.6400 0.593 10.733 رانية

اختبار رمي و استقبال الكرات لقياس 
 21.190* 0.743 10.133 1.187 8.466 درجة القدرة عمي تقدير الوضع

اختبار نط الحبل لقياس القدرة عمي الربط 
 6.140* 0.570 2.600 1.014 1.800 تكرار الحركي

اختبار االنتقال فو) ال المات لقياس 
 14.650* 1.046 32.333 1.567 28.200 درجة التوازن

اإلدراكات 
الحس 
 حركية

اختبار إدراك مسافة رمى الكرة لمهارة 
 -التمرير من أسفل )استقبال اإلرسال

 الدفاع عن المم ب(
 3.010* 0.67 4.890 0.510 4.580 درجة

عدد  لجانبي في الممراختبار إدراك الجري ا
 5.930* 1.64 9.170 1.530 7.830 الممسات

 3.750* 0.227 3.180 0.445 3.997 رانية اختبار إدراك الزمن وتوقيت اسداء

 2.14( = 0.05( و مستوى م نوية )14قيمة ت الجدولية لمطرفين عند درجة حرية )

للب ددعقا ليدد قحاللب ددعقا اادد قفدد ق(قحجددحلقفددلحإلقإك دد ئ تقلالددتق عيح دد قبدد وققدد ضقا2 ح ددهقجددلحلق)
تدديحاتقال دد قال  لددثقق59ق8إ ربدد لاتقالقددللاتقالرحافق ددتقحالللاددد تقالكددسقكلد ددتقق ددلقالبكددثقلاع يددتق ددوق)

البرلائ ( ق   ق دللقااد ق دلإلقاال ربد لاتقفد قق د سقال ري دلاتقحالر   دزقبد وقال تدرحىقا ااد قحال تدرحىق
ق1ال ي ف 
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 (3جدول )
ة الطرفية إلختبارات القدرات التوافقية واإلدراكات الحس حركية قيد البحث البحث م امالت صد) المقارن

قسنوات الصف الرابع اإلبتدائى( 10: 9لم ينة من )
 (15)ن=

وحدة  االختبارات المتغيرات
 القياس

 (3الربيع اسعمى)ر (1الربيع اسدنى)ر
 قيمة )ت(

 ع س   ع س  

 5.765* 3.15 29.361 2.14 27.160 درجة إختبار الذكاء 

القدرات 
 التوافقية

 14.811* 0.767 8.756 0.718 10.689 رانية اختبار الدوائر المرقمة لقياس التواف)
اختبار نيمسون لالستجابة الحركية لقياس 

 10.964* 0.447 7.980 0.513 9.377 رانية القدرة عمي سرعة االستجابة

درة اختبار رمي و استقبال الكرات لقياس الق
 20.190* 0.734 10.484 1.157 8.665 درجة عمي تقدير الوضع

اختبار نط الحبل لقياس القدرة عمي الربط 
 الحركي

 5.137* 0.569 2.687 1.034 1.915 تكرار

 15.056* 1.1038 32.211 1.559 28.178 درجة اختبار االنتقال فو) ال المات لقياس التوازن

اإلدراكات 
الحس 
 حركية

إدراك مسافة رمى الكرة لمهارة التمرير  اختبار
الدفاع عن  -من أسفل )استقبال اإلرسال

 المم ب(
 2.780* 0.670 5.780 0.510 4.498 درجة

 اختبار إدراك الجري الجانبي في الممر
عدد 

 5.930* 1.640 8.375 1.530 7.655 الممسات

 2.981* 0.219 3.027 0.439 3.854 رانية اختبار إدراك الزمن وتوقيت اسداء

 2.14( = 0.05( و مستوى م نوية )14قيمة ت الجدولية لمطرفين عند درجة حرية )

(قحجددحلقفددلحإلقإك دد ئ تقلالددتق عيح دد قبدد وققدد ضقاللب ددعقا ليدد قحاللب ددعقا اادد قفدد ق3 ح ددهقجددلحلق)
تددديحاتقق591ق9إ ربددد لاتقالقدددللاتقالرحافق دددتقحالللادددد تقالكدددسقكلد دددتقق دددلقالبكدددثقالبكدددثقلاع يدددتق دددوقققق)

ال ددد قاللابدددعقالبردددلائ ( ق  ددد ق دددللقااددد ق دددلإلقاال ربددد لاتقفددد قق ددد سقال ري دددلاتقحالر   دددزقبددد وقال تدددرحىق
ق1ا اا قحال ترحىقال ي ف 

5قرددضقإ جدد لق ع  ددلقال بدد تقل ربدد لاتقالقددللاتقالرحافق ددتقحالللاددد تقالكددسق Reliabilityالربااات 3/4/2
تدديحاتقال دد قاللابددعقالبرددلائ ( قق591ق9لبرددلائ ( ق)تدديحاتقال دد قال  لددثقاق59ق8كلد ددتقلاع يردد وق ددو)

اددد لةقرطب دددإلقاال ربددد لاتقبف  دددلقز يددديققدددللةق) (قأ ددد ضقااددد قالع يرددد وق7حذلدددرقب تدددر لاضققإتددداحبقرطب دددإلقحاط
قالترط ا ر و قحااربلقالب كثقأوقا رب لاتقال لإلقب   بتقالرطب إلقا حل.
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 (4جدول)
ني في اختبارات القدرات التوافقية واإلدراكات الحس حركية م امل االرتباط بين التطبيقين اسول والرا

 سنوات الصف الرالث اإلبتدائى( 9: 8لم ينة من )
 (15)ن=                

وحدة  االختبارات المتغيرات
 القياس

 التطبي) الرانى التطبي) اسول
 قيمة )ر(

 ع س   ع س  

 0.988* 2.014 26.095 2.210 26.162 درجة إختبار الذكاء

القدرات 
 التوافقية

 0.719* 0.854 11.791 0.811 11.884 رانية اختبار الدوائر المرقمة لقياس التواف)

اختبار نيمسون لالستجابة الحركية لقياس القدرة 
 0.917* 0.625 10.585 0.625 10.918 رانية عمي سرعة االستجابة

اختبار رمي و استقبال الكرات لقياس القدرة عمي 
 ير الوضعتقد

 0.784* 1.276 9.078 1.213 8.878 درجة

 0.667* 1.109 1.525 1.109 1.925 تكرار اختبار نط الحبل لقياس القدرة عمي الربط الحركي

 0.824* 1.441 28.317 1.674 28.850 درجة اختبار االنتقال فو) ال المات لقياس التوازن

اإلدراكات 
الحس 
 حركية

ى الكرة لمهارة التمرير من اختبار إدراك مسافة رم
 0.820* 0.692 4.318 0.620 4.718 درجة الدفاع عن المم ب( -أسفل )استقبال اإلرسال

عدد  اختبار إدراك الجري الجانبي في الممر
 الممسات

7.911 1.640 7.378 1.64 *0.750 

 0.730* 0.256 3.682 0.501 4.015 رانية اختبار إدراك الزمن وتوقيت اسداء

 0.514( = 0.05( ومستوى م نوية )13قيمة "ر" الجدولية عند درجة حرية )   

(قأوقق  تق)ل(قال كتحبتقأدبدلق دوقق  دتق)ل(قالجلحل دتقفديقا ربد لاتقالقدللاتق4 ر هق وقجلحلق)
تيحاتقال  قال  لثقالبرلائ ( ق   ق للقاا قحجدحلقق59ق8الرحافق تقحالللاد تقالكسقكلد تقلاع يتق وق)

 . وقالرطب ق وقا حلقحال  ييقح ب تقاال رب لاتقال  ر لةالرب طقب
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 (5جدول)
م امل االرتباط بين التطبيقين اسول والراني فى إختبارات القدرات التوافقية واإلدراكات الحس حركية قيد 

 سنوات الصف الرابع اإلبتدائى( 10: 9لم ينة من )
 (15)ن=                 

 اراتاالختب المتغٌرات
وحدة 
 القٌاس

 التطبٌق الثانى التطبٌق األول
 (رقٌمة )

 ع س   ع س  

 .1.72* ..0.7 72.172 7.0.1 72.061 درجة إختبار الذكاء

القدرات 
 التوافقٌة

 .1.27* 1.260 76..01 1.200 01.607 ثانٌة اختبار الدوائر المرقمة لقٌاس التوافق

س اختبار نٌلسون لالستجابة الحركٌة لقٌا
 القدرة علً سرعة االستجابة

 1.720* 02..1 ..7.1 02..1 7.222 ثانٌة

اختبار رمً و استقبال الكرات لقٌاس 
 القدرة علً تقدٌر الوضع

 1.277* 0.77 .0.06 0.0.2 .0.66 درجة

اختبار نط الحبل لقٌاس القدرة علً الربط 
 الحركً

 1.207* .0.12 .0..0 .0.12 .0.70 تكرار

نتقال فوق العالمات لقٌاس اختبار اال
 التوازن

 1.007* 0.276 ..72.6 7...0 70.020 درجة

اإلدراكات 
الحس 
 حركٌة

اختبار إدراك مسافة رمى الكرة لمهارة 
الدفاع  -التمرٌر من أسفل )استقبال اإلرسال

 عن الملعب(
 .1.02* 07..1 170.. 01..1 70... درجة

 اختبار إدراك الجري الجانبً فً الممر
دد ع

 اللمسات
2.6.. 0..21 2.077 0..21 *1.267 

 1.2.7* .1.07 70..2 27..1 ..2.0 ثانٌة اختبار إدراك الزمن وتوقٌت األداء

 .0..1( = .1.1( ومستوى معنوٌة )02قٌمة "ر" الجدولٌة عند درجة حرٌة )  

اتقالقدللاتق(قأوقق  تق)ل(قال كتحبتقأدبدلق دوقق  دتق)ل(قالجلحل دتقفديقا ربد لق5 ر هق وقجلحلق)
تدديحاتقال دد قاللابددعقالبرددلائ ( ق  دد ق ددللقاادد قق591ق9الرحافق ددتقحالللاددد تقالكددسقكلد ددتقلاع يددتق ددوق)

قحجحلقالرب طقب وقالرطب ق وقا حلقحال  ييقح ب تقاال رب لاتقال  ر لة.
                                             تطبي) اختبارات القدرات التوافقية واختبارات المهارات الحركية اسساسية :              3/5

ضق91/91/2195رضقرطب إلقإ رب لاتقالقللاتقالرحافق تقحالللاد تقاايقا ي قالبكثق د لقالفردلةق دوق       
ضقاا قر   ذق للتتقال  ضق ك لقابدلةقالبرلائ دتقال شدرلدتق)ال دف وقال  لدثقحاللابدع( ق22/91/2195ال ق

ضقاا قر   ذق للتتقج  لقالل وقا في ي قالبرلائ دتق5/99/2195ضقال ق24/91/2195ح  لقالفرلةق وق
قال شرلدتق)ال ف وقال  لثقحاللابع(.ق

لكتددد بقق ع  دددلقااللردددحاءال ع ددد ل  قااليكدددلا قالحتددد ط ققالكتددد بي ال رحتدددطققالم الجاااات اإلحصاااائية:3/6
(قلكتدددد بقلاللددددتقالفددددلحإلقبدددد وقا ربدددد ل)تق- ع  ددددلقااللربدددد طق)ل(قلكتدددد بق بدددد تقاال ربدددد لاتقق-الرجدددد يسق

ال رحتط تقالكت ب تقلع ير وقغ ل ترقار وق) لإلقال ق ليتقالظلف ت( قا رب ل)ت(قلكت بقلاللتقالفلحإلقب وق
ق59ق8ال رحتددط تقالكتدد ب تقلع يردد وق تددرقار وق)يردد ئجقإ ربدد لاتقالقددللاتقالرحافق ددتقحالللاد ددتقلع يردد قالبكددث)
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قحقلقأجل دتقج  دعقال ع لجد تتيحاتقال  قاللابعقالبرلائ (ق قق591ق9تيحاتقال  قال  لثقالبرلائ ( ق)
قSpss1اآلليقاا قكزضقالبلا جقالك  ئ تققب تر لاضقالك تبلاب  ي تققالك  ئ ت

فدديق ددحءق ددل قالبكددثقرتدد ؤالرتقحفدد ق ددحءقال ع لجدد تقالك دد ئ تققمناقشااتها: عاارا النتااائت و 4/0
 ال تر ل ت قتح ق قحضقالب كثقبعل قالير ئج5

 عرا النتائت: 4/1
 (6) جدول

سنوات الصف  9: 8من ) نتائج إختبارات القدرات التوافقية واإلدراكية لعينتى البحثداللة الفروق بين 

  سنوات الصف الرابع اإلبتدائى( 01: 9الثالث اإلبتدائى(، من )

 (01=2، ن01=0)ن

 اإلختبارات المتغٌرات
وحدة 
 القٌاس

بٌن  الفرق سنوات(01: 7)  سنوات( 7: 0)
 المتوسطٌن

 قٌمة )ت(
 ع س/ ع س/

القدرات 
 التوافقٌة

 1.776 7..1 1.2.0 .00.07 1.277 .00.60 ثانٌة اختبار الدوائر المرقمة لقٌاس التوافق

اختبار نٌلسون لالستجابة الحركٌة لقٌاس 
 القدرة علً سرعة االستجابة

 .0.70 1.202 60..1 7.062 70..1 ..01.6 ثانٌة

رمً و استقبال الكرات لقٌاس القدرة  اختبار
 علً تقدٌر الوضع

 1.267 1.0.2 .0.71 6..0 0.007 0.202 درجة

اختبار نط الحبل لقٌاس القدرة علً الربط 
 الحركً

 22..1 .1.17 0.0.6 0.070 0.772 0.777 تكرار

 .0..1 20..1 .0.26 .70.20 0.600 .70.20 درجة اختبار االنتقال فوق العالمات لقٌاس التوازن

اإلدراكات 
الحس 
 حركٌة

اختبار إدراك مسافة رمى الكرة لمهارة التمرٌر 
الدفاع عن  -من أسفل )استقبال اإلرسال
 الملعب(

 1.210 1.020 .2..1 17... 1.600 602.. درجة

 اختبار إدراك الجري الجانبً فً الممر
عدد 
 اللمسات

2.00. 0.27 2.22. 0.62 1.127 1.727 

 1.0.2 .1.07 60..1 110.. 70..1 .07.. ثانٌة إدراك الزمن وتوقٌت األداء اختبار

  0.76( = .1.1)معنوٌة ومستوي ( 020) الجدولٌة عند درجة حرٌة "ت"قٌمة 
ق

ق) قجلحل ق و قير ئجق6 ر ه قفيقج  ع قالجلحل ت ق)ت( ق و قأقل قال كتحبت ق)ت( قق ض قج  ع قأو )
ق قق ل قحالللاد ت قالرحافق ت قالقللات ق)إ رب لات ق و قالبكث قلع ير  ق8البكث قال  لثقق59 قال   تيحات

ق للقاا قالضقحجحلقفلحإلق عيح  قب وقق591ق9البرلائ ( ق وق) تيحاتقال  قاللابعقالبرلائ (ق ق   
قا ير قالبكثقف قال ري لاتقق لقالبكث.

 تفسير ومناقشة النتائت: 4/2
ق5مناقشة نتائت التساؤل اسول 4/2/1

ق) قجلحل ق و قحج6 ر ه قالض قالرحافق تق( قالقللات قإ رب لات قير ئج قج  ع قفي ق عيح ت قفلحإل حل
حال ر  اتقف ق)ا رب لقاللحائلقال لق تقلق  سقالرحافإل قا رب لقي اتحوقل ترج بتقالكلد تقلق  سقالقللةقاايق
تلاتقاالترج بت قا رب لقل يقحقاترقب لقالدلاتقلق  سقالقللةقاايقرقل لقالح ع ق رب لقيطقالكبلقلق  سق

لةقاايقاللبطقالكلديق ا رب لقااليرق لقفحإلقالع   تقلق  سقالرحازو( قحج  عقير ئجقإ رب لاتقالللاد تقالقل
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ق-الكسقكلد تقحال ر  اتقف ق)قا رب لقإللارق ت فتقل  قالدلةق"ل ه لةقالر ل لق وقأتفلقاترقب لقاللت ل
ق قا رب لقإللارقالجل قالج يبيقفيقال  لق"ل ه لة قا رب لقإللارقالز وقاللف عقاوقال اعب"  ك ئطقال ل" 

قحرحق تقا لاء(.
قب وق) ق(9-8ح لجعقالب كثقالضقحجحلقفلحإلق عيح تقفيقا رب لاتقالقللاتقالرحافق تقحالللاد تق

(قتيحاتق ؤ لقا طف لق9ق–8(قتيحاتقإليقأوق ترحىقالي جقحالي حقالكلديقلا لكاتق)91-9تيحات ق)
ق قرارقاال رب لاتقب ترحىقج ل  ققللاتقرحافق تقح ه لاتقكلد  قإليقألاء ق ترعل وقلرعاض قأ بكحا قأيهض د 

قأد لقرعق لاقح عحبتقاوقال ه لاتقالكلد تقا ت ت ت.ق
وبهذا  يكون الباحث قد أجاب عمى التساؤل اسول من البحث هل توجد فرو) إحصائية دالة 

ات التوافقية واإلدراكات ( سنوات في مستوي أداء القدر 10-9(، )9-8م نويا بين المرحمتين السنيتين )
 ؟الحس حركية المختارة قيد الدراسة

ق5مناقشة نتائت التساؤل الرانى 4/2/2
 ر  زقأطف لق ذمقال لكاتقب ليش طقال تر لقحالط قتقالزائلةقالريقيعربل  ق ظ  لقالتاحرقالكلديقق

لقيتب  ق وقحر بهقالكلدتقله ق ل  قح كلثقي حقحركتوقحرطحلقفيقيحعقالكلدت قح ركقإلق ترحىقا 
اللقت قد  قأوقالكلدتقفيق ذمقال لكاتقرزلالقلق قحتلاتقحالرب ط قحرعقلاقحرزلالق عه ق ه لةقالطفلقالكلد تق

ق(.555قق92ل   لتتقالل    تقحا لع ب.ق)
(قتيحاتق  دوقاوق ي حقلل  قالق با تقالتر ع بق9ق-8ح عرقلقالب كثقأوقالطفلقفيق ذمقال لكاتق)

تي قف كلثقير جتقلالحافعقالكلد تقللىقالطفلقحقدذلرقير جتقلارحج  قالتا ضق وقحاجبقكلديق ري تبق عق
قبلقال لب قالل     قد  قاوقالطفلقفيق ذمقال لكاتق  دوقاوق ؤلىقج  عقالكلد تقاالت ت   ق وق شيق
حجل قحقح بقحل يقحرحازوق  بتقح ركلرقح حقفيق ذمقالكلد تق شب قالدب لقإليقكلقدب ل قد  ق ر  زق

قاتقرعاضقالقللاتقرحافق تقحالللاد تقالكلد تقاالت ت  قحالر قرؤ اتقلبلءق   لتتقل   تقالدلةقالط ئلة.بتلق
ح   قتبإلق رفإلقالب كثق عققلالقإلالةقالرك لقال  لىقلادلةقالط ئلةقبر ف  قتوقبلءقال   لتتق

ةقالع لقالرلل بيق   ققلقتيحات( قحذلرقلز  لق9(قتيحاتقال ق)أقلق وق91 ق9ف قل   تقالدلةقالط ئلةق وق)
 ؤلىقإل قالرف عققال ترحىقالفييقلهضق ترقب قفيقك لتقبلأ ضقحايرظ  هضقفيقالرعا ضقحالرلل بقحال ي فت تق
قإل قال ترح  تقالل    تق قكريقح حلهض ق تسقاا  ت قطبق  ق    ت ق قييت قبلا جق ح حا ت  وق  ل

قالع ل ت.
ق(10( )1995ماد الدين عباس ومحمد عبد " )"عح  را قالب كثق عق  قج ءق وقير ئجقللاتتق

قسنوات كمؤشر لبدء ممارسا كر  اليد" 7 -4"المهارات الحركيا االساسيا لالطفال من سن ايحايه ق
قال لقك ثقد وق وقأ ضق قال ي تبتقلبلءق   لت قلعب قدلم كبثق لفتقالللاتتقال قركل لقال لكا قالتي  ق
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قأوقال لكا قالتي  ق وق) قال ل قد  ق(ق6ق-5ير ئجه  تيحاتق  قال لكا قالتي  قال ي تب قلبلءق   لتتقدلة
(قتيحاتقلرعا ضقحرلل بقال ه لاتق6ق-ق5د يتقا ضقرح   ره قأوقربلءق   لتتقدلةقال لق وقال لكا قالتي  ق)

قالط ئلةق قك ثق لىقالب كثقأوق ه لاتقالدلة قحالريط طقحالر ح ب  قد لر ل لقحاالتر ض قالبت طت االت ت  
 قحب لر ل قفه قرقحضقاا قأت سق ج حاتق(Don't Catch- Don't Carry)ب  ت سقاا ق بلأقرعر لق

قحال لب تق قاللت ل ترقب ل قحاط قحاللت ل قبأيحاات ق)الر ل ل ق ه لات قف  قحال ر  ات قحال لب ت قالا ت ت  و
افت( قح حق  قالهجح  تقبأيحااه قال  رافتقحك ئطقال لقبأشد لتقحأيحااتقحاللف عقاوقال اعبقبأيحااتقال  ر

قي جقحي حق قالق  ل قحالر ققل قحالللاد تقالكسقكلد ت  قالقللاتقالرحافق ت ق و قا ل ت قال قللجت  كر ج
قأطف لق  ققبلقالتتقتيحاتقإل ه .

وبهذا  تكون منافشة النتائت قد أجابت عمى التساؤل الرانى من البحث والقائل ما هى المرحمة 
 ؟اسساسية في رياضة الكرة الطائرةالسنية المناسبة لبدء ت ميم المهارات 

 االستخالصات والتوصيات 5/0
فددديق دددحءق دددل قالبكدددثقحرتددد ؤالرتقحفددد قكدددلحلقا يرددد قالبكدددثقح دددوق ددد لقإتددداحبققاالستخالصاااات: 5/1

قال ع لجتقالك  ئ تقلاب  ي ت قر دوقالب كثق وقالرح لقلإلتر    تقالر ل ت5
(قتديحاتقفديق تدرح قألاءق91-9( ق)9-8التدي ر وق)قالضقحجدحلقفدلحإلقلالد ق عيح د قبد وقال دلكار وق5/1/1

قالقللاتقالرحافق تقحالللاد تقالكسقكلد تقال  ر لةقق لقالللاتت.
(قتددديحاتق ددد قال لكادددتقالع ل دددتقال ي تدددب قلبدددلءق9ق-8تددديحاتقلابيددد وق)ق9ال لكادددتقالع ل دددتقأقدددلق دددوقق5/1/2

ق   لت قحرعا ضقبع ق ه لاتقل   تقالدلةقالط ئلة.
فيق حءق ل قالبكثقحرت ؤالرتقحف قكلحلقا يتقالبكثقحاار د لاقااد قالب  يد تقحاليرد ئجققالتوصيات: 5/2

قالريقرضقالرح لقإل ه ق ح  قالب كثقب  ق اي5
ق(قتيحات.9ق-8بلءق   لتتقل   تقالدلةقالط ئلةق وقال لكاتقالتيتق وق)ق5/2/1
لةقالطد ئلةق دوق)رحافدإلقحقإتدرج بتقالبلءقبإدت بقحرطح لقالقدللاتقالرحافق دتقا ت تد تقفد قل   دتقالددق5/2/2

كلد تقحرقل لقالح عقحاللبطقالكلد قحالرحازو(قاا قأوقردحوقا لع بقال ي لةقحالر ه ل تق د قالتدب لقالد ق
قذلر.

كلد تق وق)إللارقال ت فتقحالز وقحال د و(قااد قق-البلءقبإدت بقحرطح لقبع قالللاد تقالكسقق5/2/3
قتق  قالتب لقال قذلر.أوقردحوقا لع بقال ي لةقحالر ه ل 

إجلاءقيفسقالبكثقاا قالبي تقحذلرق وققلالقالرك لقج ءقبر ف  قتوقال   لتتقلدلق وقالبي وق 5/2/4
قحالبي ت.
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