
 
 

901 

 

 (2015-12-30)  العدد الحادي عشر – الثالثالمجمد  –ة يمجمة جامعة االنبار لمعموم البدنية والرياض

 الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية  

 (997( إلى )909الصفحات من ) وعد عبد الرحيم فرحان م.م خالد صالح حمادي.د أبحث 
 

 

 

 

 

 ممخص البحث

 ،  معرفة العالقة بين السرعة االنتقالية وبعض الميارات االساسية بالكرة الطائرةىدف البحث الى 
( 90وتكونت عينة البحث من )، واستخدم الباحثان المنيج الوصفي لمالئمتو وطبيعة المشكمة

العبات متقدمات بالكرة الطائرة ضمن منتخب جامعة بغداد تم  اختيارىا بالطريقة العمدية واستخدم 
الباحثان عدة وسائل وادوات واختبارات كان اىميا اختبارات الدفاع عن الممعب من السقوط االمامي 

 كان اىميا :  توصل الباحثان الى عدة استنتاجاتوالجانبي وازاء ذلك 

 ( م . 00ارتفاع مستوى العينة بسبب انخفاض مستوى زمن الركض )  -9
 رة الدفاع عن الممعب . اوجود عالقة معنوية بين السرعة االنتقالية ومي -2

Abstract 

The Transitional Speed and its Relation with Certain Basic Skills 

within the Advanced Female Players of Volleyball 

   The research aimed at knowing the relation between the Transformational 

speed and some basic skills in Volleyball. The researchers used the 

descriptive approach because of for its suitability to the nature of the 

problem of the research. The sample contained ten advanced female players 

of Volleyball within the team of Baghdad University who were chosen 

deliberately. The researchers used several methods, tools and tests. The most 

important of which were the tests of field defense of the front and side 

falling. The researchers reached several conclusions, the most important of 

which are the following: 

1. The high level of the sample because of the low level of running time 

(30) m. 

  الالعبات المتقدمات بالكرة الطائرة السرعة االنتقالية وعالقتيا ببعض الميارات االساسية لدى

 تقدم بو  بحث

 خالد صالح حمادي .م.م                 لرحيم فرحاناعبد  عدو  .أ.د         
 البدنية وعموم الرياضة كمية التربية -جامعةاالنبار 
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2. The availability of a moral relationship between the transitional speed 

and field skills of defense. 

 

 الباب االول
 التعريف بالبحث – 9
 ومشكمتو البحث مقدمة 9-9

باىتمام الباحثين  تالكرة الطائرة واحدة من االلعاب الرياضية التي حظي لعبة تعد
واالكاديميين اذ أن تمك الفعالية قد شمميا التطور الحاصل بالعموم الرياضية وذلك لألىمية الكبرى 

الصفات البدنية  اتفي تغيير القوانين واالنظمة والتي بطبيعتيا تفرض فروق اكتساب الالعب
الى مفردات اجبارية تتطمب والفسيولوجية لما ليذه المعبة من متغيرات مختمفة وعديدة وقد تخضع 

من أجل المحاق بالكرة  ةاالستعداد العالي ال داء الحركة وباتجاىات مختمفة وبسرع ةمن الالعب
في ىذه االعوام االخيرة  اتسواء كان في ميارة أم اليجوم خصوصا وأن االداء المعاصر لالعب

اال ىوائي مما يتطمب من خضع الى مفيوم أداء السرعة الذي يعتمد عمى تمثيل العمل العضمي 
سوية اختيار التمرينات الرياضية التي تتطابق مع امكانية تمثيل الحركة في  والالعبةالمدرب 

التمرين أو المنافسة عند التحرك الى االمام أو الى الخمف أو اليمين او اليسار او الصد باليدين 
 او الرجل.

المدربين لمحصول نتيجة سريعة  ليذا اصبحت السرعة االنتقالية واحدة من اىتمامات
خصوصًا وأن قانون المعبة يتطمب التنفيذ السريع لمحصول عمى نقطة وليس كما كان سابقًا 

 تحتسب النقاط عمى وفق النظام البطيء.

السرعة االنتقالية من حيث امتالكيا ةمن ىنا ومن أجل الكشف عن المعرفة الحقيقية لالعب
لميارة التي قد تعد معيقو لألداء عند تمك ا، بيا عند ربطيا مع الميارةتمتع تومعرفة االمكانية التي 

 استخدام السرعة.

جاءت مشكمة البحث والتي تكمن بمعرفة عالقة االرتباط بين السرعة االنتقالية وأداء بعض 
ميمة  ولتكن اضافةبغداد  الكرة الطائرة في جامعة  اتالميارات االساسية بالكرة الطائرة لالعب

 عمى حد سواء. تالالعباو مع عمييا المدربين يتط

 ىدف البحث 9-2
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 ييدف البحث الى:

 بالكرة الطائرةض الميارات االساسية العالقة بين السرعة االنتقالية وبع معرفة. 

 مجاالت البحث 3 – 9

لمسنة الدراسية  عينة من  منتخب جامعة بغداد لمطالبات :المجال البشري 9 – 3 – 9
2090 – 2092 . 

 جامعة بغداد .-مالعب  كمية التربية  الرياضية : المجال المكاني 2 – 3 – 9

 . 91/1/2092إلى91/0/2092من  مدةلم: المجال الزماني0– 3 – 9

 اني الباب الث
جر    -2  ءاتو الميدانية امنيجية البحث وا 
 البحث  منيج 9 -2

ىو )التصور الدقيق لمعالقات المتبادلة بين المجتمع  واالتجاىات  المنيج الوصفي  بما أن 
ت وبناء اصورة لمواقع الحياتي ووضع المؤشر البحث والميول والرغبات  والتطور بحيث يعطي 

 (9).تنبؤات مستقبمية(

 البحث عينة 2 -2

بالكرة الطائرة  دايمثمن منتخب جامعة بغد اتالعب( 90بعدد  ) تم اختيار عينة البحث 
 ( لمتجربة االستطالعية.2و) منين  ( 8)لتجربة الرئيسة عمى احيث أجريت  العمدي  باألسموب

 االجيزة واالدوات المستخدمة 3 -2

  طائرةممعب كرة. 
 (  90ئرة ) اكرات ط 
 ( 0ساعة توقيت الكترونية عدد.) 

                                                           
العراق، جامعة بغداد، ، التطبيقات العممية لكتابة الرسائل واالطاريح  التربوية والنفسية ظافر ىاشم الكاظمي، 9

 .991، ص2092كمية الرتبية الرياضية، 
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 ( نوعبال بتو جيازحاسوب شخصي )(acer).صيني الصنع ، 
  (.9)صافرة عدد 
 .استمارة تسجيل بيانات االختبارات 
 
 االختبارات واسسيا العممية4 -2

 اختبار السرعة االنتقالية  9- 4 – 2

 ية اللسرعة االنتقاختبار ا: الختباراأسم 

 : قياس السرعة االنتقاليةاليدف من الختبار

 صافرة . –ساعة توقيت  –: ساحة  االدوات المستخدمة

الركض عند سماع  : يقف المختبر خمف خط البداية من الوضع الطائر لبداية طريقة االداء
 .وتسجيل الزمن المطموب لكل العبة  الصافرة 

 االختبارات الميارية2-4-2

 . الجانبيةختبار ميارة الدفاع عن الممعب بالدحرجة ا -

 ختبار ميارة الدفاع عن الممعب بالسقوط االمامي .ا -

 االستطالعيةالتجربة  2-5

عمى الساعة العاشرة صباحا   2092/  0/  98خ يبتار  التجربة االستطالعية  بإجراءان قام الباحث
 وكان الغرض من التجربة :العينة االستطالعية  العبتان تمثالن ( 2عينة مكونة من )

 . معرفة الوقت المستغرق لتنفيذ االختبارات – 9
 . المستخدمةمعرفة مدى صالحية االدوات  – 2
 . معرفة مدى تقبل العينة لالختبارات المستخدمة  – 0
 التعرف عمى المشاكل والصعوبات لغرض تجاوزىا . – 2
 مفردات البحث . بإجراءالتعرف عمى مدى صالحية الممعب لمقيام  – 1
 اختبارات ميارة الدفاع عن الممعب 2-6
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 (9)اختبار الدفاع عن الممعب بالدحرجة الجانبية :االختبار االول  3-6-9
 : استعادة الكرات الواطئة والبعيدة بالدحرجة الجانبيةاليدف من االختبار

 (.90: ممعب كرة طائرة قانوني، شبكة، كرات طائرة عدد )االدوات

م( 9.1سم( وعمى بعد ) 10( نصف قطرىا )1( ومركز )9طريقة العمل: ترسم دائرتان في مركز )
( عمى بعد من خط النياية ويقف المدرب في مركز 6عن خط النياية، يقف الالعب في المركز )

م( يقوم المدرب برمي 1) ةعبلال( وفي منطقة اليجوم حاماًل كرة وتكون المسافة بين المدرب وا0)
مع مالحظة رمي  ةر( لالعبيالكرات بصورة فجائية ال عمى التعين عند االيعاز بكممة )تحض

بالتحريك تجاه الكرات الستعادتيا باستخدام  ةقوم الالعبة وتت داخل الدائرة عمى جانبي الالعبالكرا
ثا( بين 1الدحرجة الجانبية لرد خمس كرات من اليمين و اخرى من اليسار ولمدة زمنية مقدارىا )

 المحاولة و االخرى.

 طريقة التسجيل :

ت بمستوى الحافة العميا لمشبكة او الكرة وارتفع ةالالعب ت( نقاط اذا استعاد0تحسب ) -
 اكثر داخل حدود الممعب.

الكرة وارتفعت بمستوى الحافة السفمى لمشبكة  ةالالعب ت ( نقطة اذا استعاد2تحسب ) -
 داخل حدود الممعب.

الكرة وارتفعت بمستوى الحافة العميا او السفمى خارج  ةالالعب ت( نقطة اذا المس9تحسب ) -
 الممعب.

مالمسة الكرة بعد الدحرجة الجانبية وبذلك تكون الدرجة  ةالالعب تفشمتحسب )صفر( اذا  -
 ( درجة.00العظمى )

                                                           
فاضل محمد حمد: تأثير منياج تدريبي مقترح لبعض القدرات البدنية الخاصة و مستوى اداء الميارات  (9)

–908، ص2009، كمية التربية الرياضية،  لة الموصلمشباب، اطروحة دكتورة ، جامعرة الدفاعية بالكرة الطائ
909 . 
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 (اختبار الدحرجة الجانبية9شكل)
 (9)اختبار الدفاع عن الممعب بالسقوط االمامي : االختبار الثاني 2-6-2

 ( DIVE: )الغطس  اسم االختيار
 : استعادة الكرة من الطياران )الغطس(. اليدف من االختيار

( كرات ممعب كرة طائرة قانون شبكة معقد حبل عمى طول الشبكة 90: كرات طائرة عدد ) االدوات
 م( تشكل عمى حافة العمودين من النياية العميا.9( بطول )2( سم مسطرة عدد )10بارتفاع )

المسطرتين الموجودتين عمى حافة : يربط الحبل فوق الشبكة وعمى امتداد في  طريقة العمل
سم( ما بين الحبل والشبكة يقف المختبر في المركز رقم  10العمودين العميا بحيث تكون المسافة )

( م من مركزي الدائرتين المرسومتين ترسم دائرتان نصف قطر نصف قطر 0( و عمى بعد )6)
عقد في النصف االخر من ( يقف المدرب عمى الم2( و مركز )2سم( في مركز ) 10كل دائري )

من بين الحبل و الشبكة  بةالممعب ويقوم المدرب برمي الكرات عند االيعاز بكممة )تحضير( لالع
الكرة  ةبإنقاذالمختبر  ةقوم الالعبت( محاوالت ثم 1( وعددىا )2في الدائرة المرسومة في المركز )

 ثا( بين المحاولة و االخرى. 1) ( محاوالت لكل مركز و لمدة زمنية مقدارىا1بطريقة )الغطس( و)

 طريقة التسجيل: 

 ( نقاط اذا ارتفعت الكرة لمستوى الخط االسفل لمشبكة في داخل الممعب. 0تحسب ) -

 ( نقطة اذا ارتفعت الكرة دون مستوى الشبكة االسفل الى داخل الممعب.2تحسب ) -

الكرة و فشل في استعادتيا الى االعمى او اذا  ةالالعب ت( نقطة اذا المس9تحسب ) -
 عبرت الكرة الى الفرق المنافس.

                                                           
 .906-905، ص2009،سبق ذكره فاضل محمد حمد: مصدر  (9)
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لمس الكرة في المكان المحدد وبدا تكون الدرجة  ةيحسب )صفر( في حالة فشل المختبر  -
 ( درجة.00العظمى لالختبار )

 

 (اختبار السقوط االمامي2شكل )
 التجربة الرئيسية 2-7

الساااااعة العاشاااارة صااااباحًا باختبااااار قياااااس الساااارعة حيااااث نفااااذت  0/1/2091قااااام الباحثااااان بتاااااريخ 
اما اختبار ميارتي الادفاع فقاد نفاذت بعاد سااعة مان اجاراء  الثاني ،اجراءتو وكما موجود في الباب 

عماى النتاائج والتاي تام بعاد ذلاك ثام الحصاول  الثااني  االختبار السرعة وكماا ىاو موضاي فاي البااب
 .الثالثالجتيا وكما موضحة في الباب مع
 الوسائل االحصائية  8 – 2

 لمعالجة النتائج االحصائية .  ( spssالوسيمة االحصائية ) اناستخدم الباحث
 لثالثلباب اا

 عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا -3
 عرض نتائج اختبار الدفاع االمامي عن الممعب 3-9

 بالدحرجة االماميةيبين المعالم االحصائية لنتائج السقوط  (9جدول )

 المعالم االحصائية
 معامل االرتباط

السرعة 
 االنتقالية

القيمة  عدد العينة
 المعنوية*

الداللة 
 االحصائية

 معنوي 0.008 8 0.89 السقوط بالدحرجة األماميةاختبار 
 (0.05* معنوية إذا كانت القيمة أقل من )
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 يبين المعالم االحصائية لنتائج الدحرجة الجانبية الختبار الدفاع عن الممعب (2جدول )

 الحصائيةالمعالم ا
 معامل االرتباط

السرعة 
 االنتقالية

عدد 
 العينة

القيمة 
 المعنوية*

الداللة 
 االحصائية

 معنوي 0.02 8 0.18 اختبار السقوط االمامي عن الممعب
 (0.05)* معنوية إذا كانت القيمة أقل من 

( ان قيمة معامل االرتباط بين اختبار السقوط من االمام لمدفاع عن الممعب 9من الجدول )يتبين 
( لمكشف عن مستوى الداللة فقد SPSS( وعند استخدام نظام )0.89مع السرعة االنتقالية كانت )

حين كانت ( في 0.89( فيذا يعني ان الداللة معنوية عند )0.01( اقل من )0.008تبين انيا )
( وعند 0.18قيمة معامل االرتباط ) (2) لجانبية وكما مبين في الجدولحرجةافي اختبارات الد

( وىذا يعني ان الفرق 0.02المعالجة االحصائية لمحصول عمى مستوى المعنوية فقد تبين انيا )
حثان ظيور معنوي ايضا بين السرعة االنتقالية وميارة الدفاع من الدحرجة الجانبية. ويعزو البا

ىذه النتائج المعنوية الى الخبرة التي يتمعن بيا الالعبات اذ ان احساسيم بالحركة من استمرار 
التدريب زاد من امكانية تحقيق مستوى معنوي في النتائج وىذا ما اكده اسامة راتب ان 

ون ))االشخاص الذين يمتمكون االحساس الحركي قادمون عمى انجاز ميارات ال يستطيع االخر 
 (9)انجازىا((.

باإلضافة الى ذلك كان امكانية استقبال المعمومات وبالتالي االستخدام االمثل لمعمميات 
العضمية فانو ايضا وراء تحقيق تمك النتائج اي ان الخبرة الناتجة عن ىذا العمل المتكرر من قبل 

ممدوح عبد سيد ده )استجابة العضمة كان لو االثر الواضي ايضا في تحقيق النتائج وىذا ما اك
( من ان ))التكرار يقودنا الى التعمم وفق النظرية التي تقول الى ان االستجابة الناجحة ىي المنعم

 (2)االستجابة االكثر تكرار او حداثو((.
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 االستنتاجات والتوصيات -4
 االستنتاجات 4-9

 الواضي. م( كان لو االثر00ارتفاع مستوى العينة بسبب انخفاض مستوى زمن الركض ) -

 قوط االمامي كان لو االثر الواضي.ارتفاع مستوى الدفاع عن الممعب من الس -

ارتفاع مستوى الدفاع عن الممعب من الدرجة الجانبية كان لو االثر الواضي في نتائج  -
 العينة.

 ب.عوجود عالقة معنوية بين كل من السرعة االنتقالية ومياري الدفاع عن المم -

 التوصيات 4-2

 دراسة مشابية من عينات ومستويات اخرى.اجراء  -

 اجراء دراسة تجريبية عمى قدرات بدنية اخرى. -

 اجراء دراسة تجريبية عمى ميارات في لعبة الكرة الطائرة وااللعاب االخرى. -

 رالمصاد
 التطبيقات العممية لكتابةة الرسةائل واالطةاريح  التربويةة والنفسةية :ظافر ىاشم الكااظمي ،

 .2092اد، كمية الرتبية الرياضية، العراق، جامعة بغد
 القاىرة، دار الفكر العربي، عمم نفس الرياضية المفاىيم والتطبيقات : اسامة كامل راتب ،

9111. 

   سيد ممدوح عبد المنعم سايد محماد خيار اس، سايكولوجية الاتعمم التعااوني بطريقاة التادريب
، اطروحااة دكتااوراه، كميااة التربيااة الاادائري فااي تعماام بعااض الميااارات االساسااية بااالكرة الطااائرة

 . 2000الرياضية، جامعة بغداد، 

  فاضل محمد حمد: تاثثير منيااج تادريبي مقتارح لابعض القادرات البدنياة الخاصاة و مساتوى
اداء الميااارات الدفاعيااة بااالكرة الطااائرة لمشااباب، اطروحااة دكتااورة ، جامعااة الموصاال ، كميااة 
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