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اإلهداء
إىل فٍض الرمحت  ...إىل هن الهنجى وال هلجأ إال إلٍه
إىل هن ٌنتهً إلٍت كل شئ  ...إىل اهلل جل جاللت جل شأنه
إىل نرباش العقىل  ...إىل العروة الىثقى إىل سفٍنت النجاة
إىل اخللق العظٍن  ...حمود صلى اهلل علٍت وسلن وآله الطٍبني الطاهرٌن علٍهن أفضل الصالة
والسالم
إىل والدي  ...اعتسازا واحرتاهاً
إىل والدتً  ...براً وإحسانا
إىل أخىتً  ...حباً ووفاءً
أهدي مثرة جهدي املتىاضع
الباحث
هصطفى حمود ثابت
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الشكر و التقدير
الحمد هلل الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره  ,وخمق االشياء ناطقة بشكره ,
والصالة والسالم عمى محمد المشتق اسمو من اسموُ المحمود االحمد وعمى الو
الطيبين الطاىرين .

اتقدم بالشكر الذي ال يوازيو شكر حيث تقف لكممات عاجزة امام ما في داخمي
من مشاعر االحترام الى استاذي الفاضل ( الدكتور حيدر ميدي) المحترم .
الذي وقف معي بعممو الخالص  ,ال اقول اال وفقو اهلل في حياتو واعانني الى
رد جزء يسير من جميل صنعو وفضمو لي.
كما اتقدم بالشكر الجزيل و العرفان و االمتنان الى كمية التربية البدنية وعموم
الرياضة  /جامعة القادسية لفضميا لتعميمي واتاحة الفرصة إلكمال دراستي
فييا .
كما اتقدم بالشكر و التقدير الى اساتذتي في كمية التربية البدنية وعموم الرياضة
لما قدموه لي من فائدة عممية وعممية .

الباحث
مصطفى محمد ثابت
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انثاب األول
 -1املقذيح وأهًٍح انثحث
 2-1يشكهح انثحث
 3-1اهذاف انثحث
 4-1جماالخ انثحث
 1-4-1اجملال انثشري
 2-4-1اجملال انسياًَ
 3-4-1اجملال املكاًَ
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الباب االول
-3المقدمة واهمية البحث
تعتبر لعبة كرة الطائرة من االلعاب الجماعٌة التً ٌتضمنها االطار العام لألنشطة الرٌاضٌة فً
نظام الثقافة الرٌاضٌة بمعظم بلدان العالم المتحضرة رٌاضٌا .
فقد اصبحت هذه اللعبة تتسم بالمنافس و التطور و ارتفاع مستوى االثارة خاصة عند ممارسة
متطلبات اللعبة  ,فنحن نالحظ ان هناك تباٌن فً االٌقاع الحركً لها وٌتجلى ذلك من خالل
التشكٌالت الحركٌة و الدفاع  ,االمر الذي دعا الى ضرورة توفر قدرات خالقة تتفق وذلك العطاء
المطلوب اثناء الممارسة الفعلٌة فً غضون المنافسة  ,و تطور اللعبة .
و لقد تطورت لعبة الكرة الطائرة تطورا كبٌرا فً الحقبة االخٌرة من هذا القرن حٌث اتسع نطاق
انتشاء اللعبة لتشمل بلدان عدٌدة فً جمٌع انحاء العالم االمر الذي دعا الى تطور شكل االداء
المهاري وكذلك طرٌقة اللعب و التً الزالت تخضع الى المزٌد من التطور  ,وبات النشاط
الحركً اكثر تعقٌدا  ,ولكً تحافظ الكرة الطائرة كاحدى االلعاب الجماعٌة ذات طبٌعة الخاصة
على المكانة التً تبوئتها كان الزما على العبٌها ان ٌؤدوا جمٌع المهارات االساسٌة و متطلبات
فً اللعبة كلها بمستوى كافً من المقدرة حتى ٌمكن لكل العب مقابله احتٌاجات موقفٌة فً اللعبة
 ,حٌث كما زادت قدرة الالعبٌن المهارٌة زادت بالتالً قدراتهم على تنفٌذ وحسن تطبٌق الواجب
الخططً سواء الدفاعً او الهجومً و بالتالً ٌزٌد فرص الفرٌق فً احراز البطوالت .
كما تناول الباحث التطور السرٌع الحاصل نتٌجة لتطوٌر المهارات الهجومٌة مثل الضرب
الساحق وتشكٌالته المتعددة  ,والضرب الساحق من خط الخلفً و االرسال الساحق الذي تطور
بشكل كبٌر وسرٌع واصبح من الوسائل المعتمدة بكسب النقاط فً كرة الطائرة ووجب على
الفرق الرٌاضٌة ان تضع حدا لهذا الخطر الذي ٌحدد نتٌجة المباراة من خالل اٌجاد افضل
التشكٌالت الدفاعٌة وتطوٌر المهارات الدفاعٌة لغرض الحد من خطورة التشكٌالت الهجومٌة ,
وبذلك اصبحت كل الصفات البدنٌة و المهارٌة العامة االخرى مهمة لعالقتها بجانب المهاري
وذلك اهتم الباحث بدراسة هذه المشكلة .
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 -2-1مشكلة البحث
ٌحرص القائمون على اعداد الفرق فً الكرة الطائرة من النواحً البدنٌة و المهارٌة و الخططٌة
و النفسٌة لفرقهم على مجموعة مرتكزات من اهمها المهارات االساسٌة التً تتباٌن فً مستوى
صعوبتها وتعقدٌها من لعبة الى اخرى وانطالقا من هذا الشعور باهمٌة تلك المهارات اخذت
الجهات المسئولة عن الفرق بوضع المناهج التعلٌمٌة التً تعمل على تقلٌل الجهود واختصار
الزمن و االمكانٌات المادٌة و انها تعمل على جعل عملٌات التعلٌم االولى قلٌلة االخطاء الن
االخطاء فً هذه المرحلة اذا ما تطورت فانه ٌصبح من الصعب تصحٌحها و الكرة الطائرة من
االلعاب الجماعٌة التً تمتاز مهارتها بالتوفٌق و الدقة العالٌتٌن فضال عن االحساس الكبٌر بالكرة
سواء فً التمرٌن او المباراة وخصوصا فً مهارات االستقبال و االرسال و الدفاع عن الملعب
اللتان تبدوان متشابهتٌن وخصوصا لدا غٌر الممارسٌن او المختصٌن فً الكرة الطائرة ومن
خالل ممارسة الباحث هذه اللعبة وجد ان الكثٌر من الحاالت الدفاعٌة تكون بطٌئة ولٌس
بالمستوى ا لمطلوب على مستوى العٌنة وبذلك عمد الباحث فً معرفة اسباب تاخر االستجابة و
الحاالت الدفاعٌة لمعرفة االسباب الحقٌقٌة لهذه المشكلة .

 -3-1اهداف البحث
 -1التعرف سرعة االستجابة الحركٌة ببعض المهارات االساسٌة بالكرة الطائرة .
 -2التعرف على العالقة بٌن سرعة االستجابة الحركٌة ببعض المهارات االساسٌة بالكرة
الطائرة .

 -4-1فروض البحث
 -1هناك فروق ذات داللة احصائٌة بٌن سرعة االستجابة الحركٌة وبعض المهارات
االساسٌة بالكرة الطائرة .
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 -2هناك داللة احصائٌة معنوٌة لسرعة االستجابة الحركٌة وبعض المهارات االساسٌة بالكرة
الطائرة .

 -5-1مجاالت البحث
 1-4-1المجال البشري  :المركز التخصصً لنادي القاسم الرٌاضً للكرة الطائرة .
 2-4-1المجال الزمانً  2217/1/22 :ولغاٌة . 2217/3/11
 3-4-1المجال المكانً  :قاعة منتدى شباب القاسم .
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انثاب انثاًَ
-2انذراساخ انُظرٌح و انذراساخ املرشاتهح
 -1-2انذراساخ انُظرٌح
 -1-1-2املهاراخ االساسٍح تكرج انطائرج
- 2-1-2يهاراخ انذفاع ػٍ املهؼة
- 3-1-2طرٌقح االداء ملهاراخ انذفاع ػٍ املهؼة
 -4-1-2انرشكٍالخ انذفاػٍح ػٍ املهؼة
 -5-1-2سرػح االسرجاتح احلركٍح
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-2الدراسات النظرية و الدراسات المشابهة
 -1-2الدراسات النظرية
 -1-1-2المهارات االساسية بكرة الطائرة
المهارات االساسٌة هً (( الحركات التً ٌقوم بها الالعب من اوضاع جسمٌة مختلفة بغرض منع
سقوط الكرة فً ملعبه او ضربها او صدها او تمرٌرها الى الزمٌل او الى ملعب الفرٌق المنافس
فً صور مختلفة تتحكم فٌها ظروف اللعب المختلفة ومواقفه المتعددة ))
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وقد عرفت المهارات االساسٌة بالكرة الطائرة بـ (( الحركات التً ٌحتاج الٌها الالعب فً
المواقف جمٌعها التً تتطلبها لعبة الكرة الطائرة والغرض منها الوصول الى افضل نتائج مع
االقتصاد االمثل فً الجهد ))
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ومن خالل ذلك ٌجب على الالعب بكرة الطائرة ان ٌجد هذه المهارات مع مراعاة قوانٌن اللعبة ,
حٌث ان تعلمها منذ الصغر بصورة جٌده تضمنت له االستمرار وتحسن االداء مستقبال وصوال
الى المستوٌات العلٌا اذا ما توفرت فٌه بعض الصفات البدنٌة المهمة فً الكرة الطائرة اما اذا ال
تقل المهارات االساسٌة اهمٌة عن اللٌاقة البدنٌة اذ ال بد من الالعب معرفة مهارات اللعبة التً
ٌزاولها وان ٌتقنها بدرجة كبٌرة وعالٌه حتى تصل علٌه معرفه خطط اللعب سواء كانت هجومٌة
او دفاعٌة

3

ولعل الترابط المهاري فً لعبة الكرة الطائرة تحتم على الالعب التقلٌل من االخطاء المهارٌة الن
اي ضعف او خلل فً اداء مهارة ٌؤدي الى ارباك المهارة التً تلٌها فمثال الخطا فً استقبال
االرسال ٌؤدي الى حدوث خلل فً عملٌة االعداد ومما ٌؤثر على عملٌة هجوم الفرٌق .

1

 مروان عبد المجٌد  :الموسوعة العلمٌة لكرة الطئرة  ,االردن  ,مؤسسة الورق للطباعة و النشر  , 2222 ,ص . 472
 اكرم زكً خطابٌه  :موسوعة الكرة الطائرة الحدٌثة  ,ط  , 1عمان  ,دار الفكر . 67 , 1116 ,3
 -سعد محمد قطب ولؤي غانم الصمٌدعً  :الكرة الطائرة بٌن النظرٌة و التطبٌق  ,الموصل  ,مطبعة جامعة الموصل  , 1195 ,ص . 11
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وٌمكن تحقٌق االداء العالً فً المهارات االساسٌة من خالل مراعاة قانون اللعبة وقدرات
الحصول على افضل النتائج مع االقتصاد فً بذل الجهد  ,وارتباط االداء المثالً بالعلوم
الرٌاضٌة االخرى ومنها التشرٌح وعلم الحركة .

1

وٌمكن تقسٌم المهارات االساسٌة فً لعبة الكرة الطائرة الى

2

 -1مهارة االرسال
 -2مهارة استقبال االرسال
 -3مهارة االعداد
 -4مهارة الضرب الساحق
 -5مهارة حائط الصد
 -6مهارة الدفاع عن الملعب

 -2-1-2مهارة الدفاع عن الملعب
ان لعبة الكرة الطائرة واحده من االلعاب التً تتمٌز بعدد من المهارات وارتباطها ببعضها
البعض فال ٌمكن انجاح و اتقان المهارات الهجومٌة ما لم نتمكن من اتقان و انجاح المهارات
الدفاعٌة  ,وٌقصد بالمهارات التً ٌقوم بها الالعبون فً الفرٌق النقاذ الكرات القادمة من ملعب
الفرٌق المنافس ومحاولة البدء بالهجوم المضاد

3

لذلك تشكل المهارات الدفاعٌة نصف عمل الفرٌق  ,وهً مهمة لكل العب وتعادل فاعلٌتها
مهارات الهجوم ان لم تكن تتفوق علٌها من ناحٌة نتائجها بالنسبة الي فرٌق  4فهناك فرق كثٌرة
امتازت بالهجوم القوي المتالكها العبٌن ذو مواصفات خاصه لكنها خسرت فً مبارٌات مهمة
بسبب الضعف فً المهارات الدفاعٌة .
لذلك كانت التعدٌالت و التغٌرات االخٌرة بكرة الطائرة و التً احدثت انقالبا جذرٌا فً بعض
المفردات تلك لصالح المهارات الدفاعٌة التً ظلت تسٌر ببطء ضمن عملٌة تتطور المهارات
1

 حمدي عبد المنعم  :الكرة الطائرة مهارات – خطط – قانون  ,القاهرة  ,مؤسسة كٌلو بترا  , 1194 ,ص . 622
 F.L.V.B, Coaches Manual , Lansnne (ch)1989 , p ,149.3
 مروان عبد المجٌد  :مصدر سبق ذكره  ,ص . 474
 -نزار الدٌن  :الكرة الطائرة تدرٌب و التعلٌم  ,بٌروت  ,دار الفكر العربً  , 1191 ,ص . 59
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كالسماح باستخدام الرجل فً ضرب الكرة فضال عن اشتراك الالعب الحرة فً المناطق الخلفٌة
 ,اضافة الى تقلٌل ضغط الكرة لتقلٌل سرعتها

1

 -3-1-2طريقة االداء لمهارة الدفاع عن الملعب
قد ٌرى البعض انها مهارة استقبال الكرة من االسفل بالٌدٌن معا  ,فهً كذلك من ناحٌة الشكل
باستثناء ان هناك ثنً كامل لمفصل الطرف السفلً خاصة الركبتٌن مع نزول الذراعٌن تحت
الكره وعلٌه هً مشابه فً الشكل لكنها مختلفة فً التنفٌذ و الواجبات وتستعمل بكثرة فً الكرات
ذات زاوٌة السقوط الحادة .

2

وٌتحرك الالعب الى المنطقة التً ٌعتقد انها ستكون منطقة هبوط الكرة  ,وبعد ذلك ٌتخذ الالعب
وضعٌة الدفاع العمٌقة وذلك بان تكون القدمان متباعدة ومتوازٌه وثقل الجسم ٌرتكز على
االصابع  ,اما الركبتان فتكونان مثبتتٌن بصورة عمٌقة من مفصل الركبة بعدل ( )ْ 12درجة
فالجسم خلف الكرة  3وٌكون الوضع متوسطا لبعض االحٌان وعمٌقا فً احٌان اخرى حسب
زاوٌة الضرب وٌكون الجذع عمودٌا على الفخذٌن ومائل قلٌال الى االمام والراس عمودٌا على
مستوى الكتفٌن

 -4-1-2التشكيالت الدفاعية عن الملعب
ٌقصد بتشكالت الدفاع عن الملعب ( الوقفات التً ٌتخذها الالعبون لتغطٌة الفقرات المتوقع سقوط
الكرة فٌها نتٌجة هجوم الفرٌق المنافس )

4

ان الوقفات التً ٌقوم بها الفرٌق بصورة منتظمة لغرض افشال خطط اللعب الهجومٌة للفرٌق
المنافس ٌنبغً ان ٌكون مناسبا مع قدرات العبً الفرٌق البدنٌة و المهارٌة و النفسٌة بحٌث ٌمكن
الفرٌق من الدفاع الكرة بصورة جٌدة وٌجب ان تكون تلك الوقفات المتنوعة حسب مواقف اللعب
1

 االتحاد القطري لكرة الطائرة  :تعدٌالت فً قانون اللعبة الكرة الطائرة  ,الدوحة  , 1119 ,ص . 12
 زكً محمد حسن  :الكرة الطائرة بناء المهارات النفسٌة و الخططٌة  ,االسكندرٌة  ,منشاة المصارف  , 1117 ,ص . 933
 عقٌل عبد هللا الكاتب  :التكنٌك و التكتٌك فً الكرة الطائرة  ,بغداد  ,مطبعة جامعة بغداد  , 1171 ,ص. 914
 جورج اسكندر واخرون  :الكرة الطائرة – فن اللعبة – خطط الهجوم – خطط الدفاع – مواسم التدرٌب – المالحظة و التسجٌل  ,القاهرة  ,مطبعةالتقدم  , 1165 ,ص . 125
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المتغٌرة وبما ٌتناسب مع الخطة الهجومٌة المستخدمة من قبل الفرٌق المنافس واذا ما تمكن
الفرٌق من معرفة الطرق الدفاعٌة المناسبة له بالتاكٌد سوف ٌحبط المزٌد من المحاوالت
الهجومٌة للفرٌق المنافس وهناك عدة تشكٌالت للدفاع عن الملعب هً
 -1التشكٌل  6متقدم
 -2التشكٌل  6متاخر
 -3تشكٌل الالعبٌن السائب

 -5-1-2سرعة االستجابات الحركية
تعنً سرعة االستجابة ( القدرة على استجابة حركٌة لمثٌر معٌن فً اقصر زمن ممكن )
وهً عبارة عن الربط بٌن زمن الرجع وزمن الحركة  ,اي انه عبارة عن الزمن الكلً الذي
ٌنقضً مابٌن حدوث المنبه ( المثٌر ) و االنتهاء من اتمام الحركة او العمل
وسرعة االستجابة هً المدة الزمنٌة من لحظة ظهور المثٌر الى نهاٌة االستجابة الحركٌة  ,اي
انها تتكون من سرعة رد الفعل وسرعة اداء الحركة
وقد اكد العدٌد من العلماء و الباحثٌن على وجود فترة زمنٌة قبل ظهور االستجابة المطلوبة وهذه
الفترة تختلف من فرد الى اخر وتعتبر سرعة االستجابة من القدرات البدنٌة المهمة بالنسبة لالعب
كرة الطائرة وذلك من خالل اختصار الوقت فً استغالل الثغرات التً تحدث اثناء مجرٌات
اللعب والتً تحتاج الى سرعة االستجابة للمثٌر  ,فهً تتطلب اجابة من االجابات الكثٌرة النواع
المثٌرات التً ٌتعرض لها العب الكرة الطائرة خالل مجرٌات اللعب .
وما ٌتعرف له العب الكرة الطائرة اثناء اللعب الفعلً من ردود افعال واالستجابة السرٌعة لها
مثل حركة التقدم السرٌع نحو الشبكة او ما شابه هو ما ٌنطبق على مفهوم االستجابة الحركٌة و
المتمثل بالفترة الزمنٌة بٌن االٌعاز و الحركة  ,اي الفترة الزمنٌة بٌن ظهور مثٌر معٌن ونهاٌة
االستجابة .
حٌث ان االستجابة الحركٌة تمتد الى العملٌات الحركٌة بٌنما ٌقف رد الفعل عند تلك العملٌات
العصبٌة من لحظة ظهور المثٌر حتى بداٌة الحركة
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و تتوقف سرعة ودقة االستجابة فً النشاط الرٌاضً على العوامل التالٌة :
 -1القدرة على دقة التوجٌه المكانً و الزمانً لمختلف المواقف .
 -2دقة االدراك البصري و السمعً و الحسً ومقدرة توقع الالعب .
 -3مستوى االداء المهاري .
 -4سرعة الحركة ( التصوٌب و الرمً و اللكمات )

14

انثاب انثانث
 -3يُهج وإجراءاذه انثحث
- 1-3يُهج انثحث املسرخذو
- 2-3ػٍُح انثحث
 -2-3االخرثار املسرخذو يف انثحث
 -1-2-3اخرثار انذفاع ػٍ املهؼة
 - 4-3اخرثار ٍَهسىٌ نسرػح االسرجاتح احلركٍح
 - 5-3انرجرتح انرئٍسٍح
 - 6-3انىسائم اإلحصائٍح املسرخذيح
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 -3منهج وإجراءات البحث
استخدم الباحث المنهج الوصفً هو الطرٌقة التً ٌستخدمها الباحثان فً دراسته الكتشاف
الحقٌقة ,وعلى هذا االساس استخدم المنهج الوصفً لمالئمة طبٌعة البحث  ,فضال عن سهولة
الحصول على البٌانات والمعلومات الخاصة بموضوع البحث. 1

 -2-3عينة البحث
من أهم األمور العلمٌة التً ٌجب على الباحث مراعاتها فً الحصول على العٌنة تمثل المجتمع
االصلً تمثٌال حقٌقٌا وصادقا . 2وتتكون عٌنة البحث من ( )19العبا من العبً المركز
التخصصً لنادي القاسم الرٌاض بالكرة الطائرة وقد اختارهم الباحثان بطرٌقة عمدٌة وكانت
نسبة العٌنة  %96من المجتمع االصلً .

 -3-3االختبار المستخدم في البحث
 -1-3-3اختبار الدفاع عن الملعب
*الغرض من االختبار
قٌاس مهارت الالعب فً الدفاع عن الملعب ضد االرسال الساحق . 3
*االدوات المستخدمة
 نرسم دائرتٌن (ا) و (ب) فً ركنٌن الملعب وفً المركزٌن ( )1و( )5بحٌث تكون المسافة بٌنمركز الدائرة وخط الجانب (125م) فً حٌث تكون المسافة بٌن المركز وخط النهاٌة (3م).

1

احمد بدر :اصول البحث العلمً ومناهجه ,ف, 4الكوٌت ,وكالة المطبوعات , 1179,ص. 3
2
_جابر عبد الحمٌد  ,احمد خٌري كاظم :مناهج البحث فً التربٌة وعلم النفس ,القاهرة ,مطبعة دار التالٌف , 1173,ص. 232

 -1محمد ازهر السماك  :االصول فً البحث العلمً  ,مؤسسة الكاتب للطباعة والنشر  ,1192 ,ص .24
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 تحدٌد منطقة فً المركزٌن ( )2,3حتى ٌتم تحدٌد ان المحاولة ناجحة . وجود العب مرسل للكرة . كرات طائرة قانونٌة .* مواصفات االداء
ٌقف المختبر داخل الدائرة وٌكون مواجهة للشبكة وعلى الالعب دفاع الكرات الموجهة له
واٌصالها الى مركزٌن (.)2,3
* الشروط
 لكل مختبر ( )15محاولة من داخل الدائرة (أ) للدفاع عن الملعب ضد االرسال الساحق واٌصالها الى مركز ( )2وكذلك ٌقوم المختبرٌن ( )15محاولة من داخل الدائرة (أ) اٌضا للدفاع
عن الملعب ضد االرسال الساحق و اٌصالها الى مركز (. )3
 تكرار العدد نفسه من المحاوالت فً الدائرة (ب) تستخدم فً كل محاوالت مهارة الدفاع عن الملعب بالذراعٌن من االسفل .* التقوٌم
تحسب جٌدة وناجحة اذا تم اٌصالها الى مركز ( )3(, )2وكانت االقرب ما تكون الى الالعب
المتواجد فً تلك المنطقة .

-4-3اختبار نيلسون لسرعة االستجابة الحركية
الغرض من االختبارقٌاس قدرة االستجابة و التحرك بسرعة ودقة وفقا الختبار المثٌر  ,وقد وضع هذا االختبار على
اساس انه ٌشبه االنماط الحركٌة فً عدد من االلعاب الرٌاضٌة .
مستوى الجنس و السن
من  12سنوات حتى مرحلة السن الجامعٌة – للبنٌن و البنات
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 تقويم االختبار سجل معامل ثبات لهذا االختبار وكان ذلك عن طرٌق تطبٌق االختبار واعادة تطبٌقه علىعٌنة من العبً منتخب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
 لالختبار جد منطقً عن طرٌق بعض الخبراء و القٌاسات الرٌاضٌة -سجل نٌلسون معامل الموضوعٌة لالختبار

 االدوات المستخدمة منطقة فضاء مستوٌة خالٌة من العوائق بطول ( )22م وعرض ( )2م ساعة اٌقاف -شرٌط قٌاس

 االجراءات المستخدمة في االختبارتخطط منطقة االختبار بثالث خطوط المسافة بٌن كل خط و االخر مسافة ( )4م وطول الخط ()1
م.
 وصف االداء ٌقف المختبر عند احدى نهاٌتً خط المنتصف فً مواجهة المحكم و الذي ٌقف عند نهاٌةالطرف االخر للخط.
 ٌتخذ المختبر وضع االستعداد بحٌث ٌكون خط المنتصف بٌن القدمٌن و بحٌث ٌنحنً جسمهالى االمام قلٌال .
 ٌمسك المحكم بساعة اٌقاف باحدى ٌدٌه وٌرفعها الى اعلى  ,ثم ٌقوم بسرعة بتحرٌك ذراعٌهلالمام ناحٌة الٌسرى او الٌمنى فً نفس الوقت ٌقوم بتشغٌل الساعة .
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 ٌستجٌب المختبر الشارة الٌد وٌحاول الجري باقصى سرعة ممكن فً االتجاه المحدد للوصولالى الخط الجانبً الذي ٌبعد عن خط المنتصف بمسافة (. )4
 وعندما ٌقطع المختبر الخط الجانبً الصحٌح ٌقوم المحكم باٌقاف الساعة . واذا بدا المختبر الجري فً االتجاه الخطا فان المحكم ٌتسمر فً تشغٌل الساعة حتى ٌغٌرالمختبر فً االتجاه وٌصل الى الخط الجانبً الصحٌح .
 ٌعطى المختبر ( )12محاوالت متتالٌة بٌن كل محاولة واخرى ( )22ثانٌة وبواقع ()5محاوالت فً الجانب .
 حساب الدرجات ٌحتسب الزمن الخاص بكل محاولة الاقرب  12/1ثانٌة . -درجة المختبر هً  :متوسط محاوالته العشرة .

 5-3التجربة الرئيسية
قام الباحث بأجراء التجربة الرئٌسٌة ٌوم الثالثاء الموافق  2217/2/17وعلى العبً قٌد الدراسة
و البالغ عددهم ( )19العب من العبً المركز التخصصً لنادي القاسم وقد تم مراعاة الظروف
المناخٌة واجراءات التجربة وتوفٌرها .

 6-3الوسائل االحصائية المستخدمة
قام الباحث باستخدام وسائل االحصائٌة لغرض معالجة النتائج :
 -1الوسط الحسابً =

مج س 1
ن

 -2االنحراف المعٌاري ± = 1ع
1

 محمد حسن عالوي و محمد نصر الدٌن  :قٌاس فً التربٌة الرٌاضٌة و علم النفس الرٌاضً  ,القاهرة  ,دار الفكر العربً للنشر و التوزٌع , 2222 ,ص . 122
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 -3النسبة المئوٌة  % =2الكل  /الجزء

122

 -4معامل االرتباط البسٌط (بٌرسون )= 3

1

 ودٌع ٌاسٌن التكرٌتً وحسٌن محمد العبدي  :التطبٌقات االحصائٌة فً بحوث التربٌة الرٌاضٌة  ,جامعة الموصل  ,دار الكتب للطباعة والنشر1116,,ص.93
2
 نزار الطالب ومحمود السامرائً  :مبادء االحصاء واالختبارات البدنٌة والرٌاضٌة ,الموصل ,مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر , 1191,ص. 313
 -محمد عوض ومحمد صالح  :مقدمة فً االحصاء  ,جامعة الٌرموك ,مؤسسة جون واٌن وابنائه  1191,ص. 129
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انثاب انراتغ
-4ػرض وحتهٍم و يُاقشح انُرائج
 1-4ػرض وحتهٍم َرائج انثحث قٍذ انذراسح
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-8عرض وتحميل و مناقشة نتائج البحث
 3-8عرض و تحميل نتائج
جدول ()1

 -1-4جدول يبين االوساط الحسابية و االنحرافات المعيارية لسرعة االستجابة الحركية
ببعض المهارات الدفاعية بالكرة الطائرة
ت
1

المتغٌرات

(س) االنحراف المعٌاري (±ع)
الوسط الحسابً َ
3,4271

2,24794

سرعة االستجابة الحركٌة للرجلٌن

 2مهارة التوصٌل 2-1

119,3322

17,729

 3مهارة التوصٌل 3-1

111,1197

3,41153

 4مهارة التوصٌل 2-5

221,1639

22,75942

 5مهارة التوصٌل 3-5

213,3313

37,71253

من خالل الجدول ( ) 1و الذي ٌبٌن االوساط الحسابٌة و االنحرافات المعٌارٌة لمتغٌرات البحث
قٌد الدراسة نالحظ بان الوسط الحسابً لمتغٌر سرعة االستجابة الحركٌة للرجلٌن كان
( )3,4271ثانٌة فً حٌن كان االنحراف المعٌاري ( )2,24794بٌنما كان الوسط الحسابً
لمتغٌر الدفاع عن الملعب ( مهارة التوصٌل من  )2-1هً ( )119,3322وبانحراف معٌاري
( )2,24794فً حٌن سجل مهارة التوصٌل من  3-1وسطا حسابٌا مقداره ()111,1197
وبانحراف معٌاري قدره ( )3,41153وبانحراف معٌاري قدره ( )22,75942فً حٌن كان
الوسط الحسابً فً مهارة التوصٌل  3-5هو ( )213,3313وبانحراف معٌاري ()37,71253
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 -2-8عرض ومناقشة وتحميل نتائج البحث لعالقة االرتباط بين سرعة االستجابة
ومهارت الدفاع عن الممعب
ا
جدول ()1
 -3-2-8جدول يبين عالقة االرتباط بين سرعة االستجابة الحركية لمرجمين و
بعض مهارات التوصيل قيد الدراسة
ت

سرعة االستجابة لحركية الجرلين

المتغيرات

1

مهارة التوصيل من 2-1

2,222

2

مهارة التوصيل 3-1

2,442

3

مهارة التوصيل من 2-5

2,554

4

مهارة التوصيل 3-5

2,613

ان قٌمة ن الجدولٌة عند مستوى داللة ( )2,25وتحت درجة حرٌة (2,727 = )6
ٌتضح من النتائج المعروضة فً الجدول ( )2ان القٌمة الجدولٌة ( )2,727هً اكبر من القٌمة
المحسوبة (لمهارة التوصٌل من  ) 3-5 , 2-5 , 3-1 , 2-1وهذ ٌدل على عدم وجود عالقة
ارتباط معنوٌة بٌن سرعة االستجابة ومهارات الدفاع عن الملعب  ,وٌعزو الباحث سبب الى
عوامل عدة منها عقلٌة و بدنٌة و مهارٌة وما ٌخص العملٌات بالعقلٌة فالالعب ٌحتاج الى استقبال
المنبه عن طرٌق العضو الحسً السمع و البصر فضال عن الحس العصبً ثم بعد ذلك تنتقل
االشارات الحسٌة الى الدفاع و الذي ٌقوم بتخصٌص برنامج حركً مالئم وٌرسل البرنامج( اتخاذ
قرار الى العضالت العاملة لتقوم بدورها فً عملٌة  ,وفً ما ٌخص الجانب البدنً و التً ٌصفها
الكثٌر من الباحثٌن بانها الدعامة االساسٌة لألعداد المهارى ال تقتصر الحالة على سرعة
االستجابة و التً هً نوع من انواع السرعة  ,كما ٌعزوا الباحث العالقة غٌر معنوٌة الى تذبذب
مستوى الالعب بمعنى ان الالعب الذي ٌحصل على درجة ( )1فً اختبار السرعة الحركٌة
ٌحصل على درجة ( )119فً مهارة الدفاع عن الملعب و الالعب الذي ٌحصل على ( )3فً
اختبار السرعة الحركٌة ٌحصل على درجة ( )152فً مهارة الدفاع عن الملعب  ,وفً ما ٌخص
23

الجانب المهارى وهناك مهارات تكون اساس ٌبنى علٌها بمعنى هناك مهارات اساسٌة تبنى علٌها
المهارات الدفاعٌة و الهجومٌة ومن خالل المشاهدات الحٌة الحظ الباحث ضعف تلك المهارات
االساسٌة مما ٌسبب ضعفا فً المهارات الدفاعٌة عن الملعب و المهارات الهجومٌة  .كما ٌعزو
الباحث العالقة الغٌر معنوٌة الى صغر العمر التدرٌبً للعٌنة ( المركز التخصصً ) الن الالعب
كل ما ازدادت خبرته فً التدرٌب كلما كان لدٌه القدرة على االستجابة الحركٌة السرٌعة فً
االداء الجٌد .

24

الباب الخامس
-5االستنتاجات و التوصٌات
 1-5االستنتاجات
 -1عدم وجود عالقة ارتباط بٌن سرعة االستجابة الحركٌة و الدفاع عن الملعب و السبب ٌعود
الى تذبذب مستوى الالعبٌن من الناحٌة البدنٌة .

 2-5التوصيات
 -1ضرورة استخدام التدرٌب لمهارات الدفاع عن الملعب من الحركة لدى تدرٌب المركز
التخصصً لنادي القاسم
 -2التأكٌد على ان تكون سرعة الكرة المرتدة من الذراعٌن قلٌال حتى ٌتمكن الالعب المعد من
التحرك نحو الكرة و السٌطرة علٌها .
 -3التأكٌد عند اداء مهارتً استقبال االرسال و الدفاع عن الملعب على ان ٌكون هناك توافق بٌن
قٌم اقل قوة واقصى قوة خالل اداء الحركة .
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