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بعض عناصر اللیاقة البدنیة وعالقتھا باالداء المھاري لالعب الحر 
في الكرة الطائرة

م. م. عوزیر سعدي اسماعیل
جامعة صالح الدین/ كلیة التربیة الریاضیة

  ٢٣/٤/٢٠٠٦تاریخ قبول النشر :   ؛    ١٦/١/٢٠٠٦تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
بعــض عناصــر اللیاقــة البدنیــة والمســتوى المهــاري مســتوىالــى هــدف البحــث فــي التعــرف 

العالقة بین بعض عناصر اللیاقة البدنیـة واالداء المهـاري لالعـب الى لالعب الحر كذلك التعرف 

الحر في الكرة الطـائرة ، وتكونـت عینـة مـن سـتة العبـین یمثلـون الالعـب الحـر فـي فـرق جامعـات 

ل ، اربیـــل) والمشـــاركین فـــي بطولـــة الجامعـــات (الســـلیمانیة ، تكریـــت ، دیـــالى ، دهـــوك ، الموصـــ

العراقیة للمنطقة الشـمالیة ، وقـد اسـتخدم الباحـث عـددًا مـن االختبـارات البدنیـة والمهاریـة للحصـول 

على نتائج البحث والتي عولجت احصائیًا باستخدام الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ومعامل 

كــان اهمهــا وجــود عالقــة ارتبــاط معنویــة بــین بعــض االرتبــاط البســیط للتوصــل الــى النتــائج التــي

عناصــر اللیاقــة البدنیــة (الســرعة ، القــوة االنفجاریــة، المرونــة ، الرشــاقة) واالداء المهــاري لالعــب 

الحر في الكرة الطائرة .

Certain Fitness Elements and its Relation to the
Professional Performance of the Libro Volley Ball

Asset. Lecturer Auzer Sady Esmaiel
College of Education – University of Mosul

Abstract:
The aim of the research is to know the level of certain fitness

elements and the professional level of the libro and to know also the
relation between these elements and the professional performance of a
libro . the sample 6 libro players at the teams of (Sulaymanlya, tikreet,
Diyala, Duhok, Mosul, Erbil) universities playing in Northen Universities
league. The researcher used a number of physical and professional tests to
obtain the results dealt calculatedly a using Mathematical standard,
standard deviation and simple conjunction factor to find a moral link
between the elements of fitness like (speed , burst strength, flexibility and
elegance) and the professional performance of a libro player in volley
ball.
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التعریف بالبحث -١
المقدمة واھمیة البحث ١-١

تعد اللیاقة البدنیة االساس الذي تبنى علیه خطط اللعب وكلما كانت اللیاقة البدنیـة عالیـة 

كانت القـدرة علـى اداء الواجبـات الخططیـة علـى افضـل مـا یكـون فـي المبـاراة فاللیاقـة البدنیـة تتـیح 

على التعبیر وتنمیة التحكم في االنفعاالت التي تمكنه من للفرد الفرص المتعددة لكي یمتلك القدرة 

  ) ٣٧:١٥حسن التصرف في المواقف الحرجة (

ان االنشــطة الریاضــیة المختلفــة تتطلــب مواصــفات بدنیــة معینــة خاصــة بهــا ولعبــة الكــرة 

الطائرة من االنشطة التي تتطلب من الالعبین السرعة العالیة فـي االداء ومـن مختلـف االوضـاع، 

ذا بالتأكید یعتمد على العالقة القویـة بـین اللیاقـة البدنیـة والمهـارات االساسـیة ، حیـث ان ارتفـاع وه

اللیاقـة البدنیـة عنـد العــب الكـرة الطـائرة یجعلــه یقـوم بالحركـات التكنیكیــة برشـاقة واقتـدار ، وعكــس 

ن بلیاقـة بدنیـة عالیـة ذلك الالعب الذي ال یملك اللیاقة البدنیة المطلوبة ، والالعبون الـذین یتمتعـو 

مـــن ســـرعة وقـــوة ومطاولـــة ومرونـــة ورشـــاقة لـــدیهم القـــدرة علـــى اداء النـــواحي الفنیـــة فـــي الظـــروف 

الصعبة والحرجة من المباریات . 

ان االداء المتمیــز فــي الكــرة الطــائرة یتطلــب قــدرات بدنیــة وحركیــة وفنیــة وخططیــة ونفســیة 

ـــ دقیق لفعالیـــات اللعـــب المختلفـــة ، هـــذه العناصـــر مـــن اجـــل االیفـــاء بمســـتلزمات االداء الســـریع وال

والقدرات مجتمعة تجعل الالعب بمستوى عال من الكفاءة االدائیة للمهارات االساسیة والفرعیة في 

هـــذا التفاعــل هـــي الیهــا الكــرة الطــائرة الهجومیـــة منهــا والدفاعیــة ، والقاعـــدة االساســیة التـــي یســتند 

حركـــي علــــى الكفـــاءة البدنیـــة ، ویعتمــــد الجانـــب الفنـــي علــــى القـــدرات البدنیـــة اذ یعتمــــد الجانـــب ال

الكفائتین البدنیـة والحركیـة ویعتمـد الجانـب الخططـي علـى الكفـاءات البدنیـة والحركیـة والفنیـة ، اذًا 

  ) . ١:١٧فالمحصلة تعتمد باالساس على الجانب البدني (

دة فــي قواعــد اللعبــة وفــي االعــوام االخیــرة شــهدت لعبــة الكــرة الطــائرة تطــورات وتغییــرات عــ

التي من احداها نظام الالعب الحر الـذي اعطـى دعمـًا كبیـرًا فـي تعزیـز المهـارات الدفاعیـة نتیجـة 

تزاید تأثیر المهارات الهجومیة ، وجاءت لخلق مبدأ الموازنة بین المهارات الدفاعیة والهجومیة مما 

) . فالالعـب الحـر هـو ١:١٢(عمل على تحقیق التكامـل فـي تطـویر مسـتوى المهـارات فـي اللعبـة 

الالعـب المتخصـص فــي المهـارات الدفاعیــة ومنهـا اسـتقبال االرســال والـدفاع عــن الملعـب وتغطیــة 

الهجوم ، ونظرًا ألن هذه المهارات تتطلب قدرات مهاریة عالیة اال انها تتطلـب كـذلك قـدرات بدنیـة 

عبة . كالسرعة والقوة والمرونة والرشاقة وذلك لالیفاء بمتطلبات الل

فعناصر اللیاقة البدنیة ذات اهمیة كبیرة لالعبي الكرة الطائرة بصورة عامة ولالعب الحر بصورة 

خاصة وذلك لتأثیرها المباشر في مستوى اداء المهارات الحركیة للعبة الكرة الطائرة. 
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وبنـــاء علـــى مـــا تقـــدم ونظـــرا الهمیـــة عناصـــر اللیاقـــة البدنیـــة فـــي مســـتوى االداء المهـــاري 

تلف االلعاب الریاضیة بصورة عامة وللعبة لكرة الطائرة بصورة خاصة وذلك لصغر الملعب . لمخ

الباحـث القیـام بهـذه  ىحیث ان صغر مساحة اللعب تتطلب دقة في االداء . والهمیة كل ذلك ارتأ

عالقــة بعـض عناصــر اللیاقـة البدنیــة ذات االرتبـاط ومســتوى االداء الـى الدراسـة مــن اجـل التعــرف 

اري لالعب الحر في الكرة الطائرة وتلك هي اهمیة البحث . المه

:مشكلة البحث ٢-١
حقـــق التقـــدم العلمـــي قفـــزات نوعیـــة فـــي مختلـــف المجـــاالت انعكـــس ایجابیـــا علـــى مســـتوى 

التطور الحاصل في المجال الریاضي ودفع عجلة التطـور نحـو رفـع المسـتوى الریاضـي بمـا یخـدم 

وتحقیق اعلى المستویات الریاضیة . االنجاز وتسجیل افضل النتائج 

مـن اللیاقـة یـائرة واحـدة مـن االلعـاب الریاضـیة التـي تتطلـب مسـتوى عالاان لعبة الكرة الط

البدنیـة عنــد الالعبــین بصــورة عامــة والالعــب الحـر بصــورة خاصــة ویجــب اتبــاع االســلوب العلمــي 

الي مـن اللیاقـة البدنیـة غیـر ان السلیم وطرائـق التـدریب الحدیثـة مـن اجـل تحقیـق هـذا المسـتوى العـ

الباحــث ونظـــرا لكونـــه یعمـــل فـــي المجـــال الریاضــي ومتـــابع لكـــرة الطـــائرة ، الحـــظ اغلـــب المـــدربین 

والمدرســـین یركـــزون علـــى االداء المهـــاري بشـــكل كبیـــر والیعیـــرون اهمیـــة خاصـــة لعناصـــر اللیاقـــة 

ات لعبــة الكـرة الطـائرة وخاصــة البدنیـة علـى الـرغم مــن اهمیتهـا وفاعلیتهـا فــي اداء العدیـد مـن مهـار 

الباحث دراسة هذه المشكلة من خالل معرفة العالقة بین بعض  ىمهارات الالعب الحر . لذا ارتأ

عناصر اللیاقة البدنیة ذات االرتباط ومستوى االداء المهاریة لالعب الحر في الكرة الطائرة . 

:اھداف البحث ٣-١
البدنیة لالعب الحر . مستوى بعض عناصر اللیاقةالى التعرف .١

مستوى االداء المهاري لالعب الحر . التعرف الى .٢

العالقة بین بعض عناصر اللیاقة البدنیة واالداء المهاري لالعب الحر . التعرف الى .٣

:فرض البحث  ٤-١
توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنویة بـین بعـض عناصـر اللیاقـة البدنیـة واالداء المهـاري 

.لالعب الحر
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:مجاالت البحث  ٥-١
ـــــ- ن فـــــي بطولـــــةو فـــــرق الجامعـــــات العراقیـــــة للكـــــرة الطـــــائرة المشـــــارك والمجـــــال البشـــــري : العب

الجامعات العراقیة للمنطقة الشمالیة . 

المجال المكاني : قاعة كلیة التربیة الریاضیة / جامعة صالح الدین . -

  .  ٢٣/١٢/٢٠٠٤ولغایة  ١٩ المجال الزماني : للفترة من-

:تحدید المصطلحات  ٦-١
اللیاقــة علــى انهــا تلــك الحالــة التـــي  ٢٠٠٠یعــرف ابــراهیم ســالمة :عناصــر اللیاقــة البدنیــة  .١

) . فــي حــین تعــرف لیلــى فرحــات ٢٠:١تصــف الدرجــة التــي یســتطیع بهــا الفــرد اداء عمــل مــا (

قیـــام بأنشـــطة الحیـــاة الیومیـــة بكفـــاءة دون اللیاقـــة البدنیـــة علـــى انهـــا قـــدرة الفـــرد علـــى ال ٢٠٠١

  ) . ١٨٩:٧االجهاد مع االحتفاظ بجزء من الطاقة لمواجهة ظروف الحیاة (

علــى انهــا (اداء  ٢٠٠١یعرفهــا محمــد حســن عــالوي ، محمــد نصــر الــدین رضــوان :الســرعة . ٢

  )  ١٩٦: ٩رات في فترة زمنیة قصیرة ومحددة)(حركة ذات هدف محدد القصى عدد من التكرا

على انهـا (انقبـاض عطلـي یسـتخدم فیهـا القـوة  ٢٠٠٤تعرفها امال صبیح :القدرة االنفجاریة  .٣

 )٨:  ٣(القصوى في فترة زمنیة قصیرة النتاج الحركة). 

علـى انهــا (القــدرة علـى تغییــر اتجــاه الجســم او  ٢٠٠٠یعرفهـا ابــراهیم احمــد ســالمة :الرشــاقة  .٤

   )١٥٨:  ١جزء منه بسرعة). (

على انها (قدرة الفرد  ٢٠٠١یعرفها محمد حسن عالوي محمد نصر الدین رضوان :المرونة . ٥

علــى تحریــك الجســم او اجزائــه خــالل اوســع مــدى ممكــن للحركــة دون ان یحــدث نتیجــة لــذلك 

   )٢٧:  ٩(تمزق العضالت او االربطة). 

داء الحركـــات علـــى انـــه (الطریـــق االمثـــل أل ١٩٩٨یعرفـــه نشـــوان الصـــفار :مســـتوى االداء  .٦

  ) . ١٠:١٣الریاضیة المختلفة من خالل استثمار قدرات الفرد الذاتیة). (

:االطار النظري والدراسات السابقة -٢
:االطار النظري ١-٢

ان الالعــــب الحــــر هــــو العــــب دفــــاعي مــــن نــــوع خــــاص ، اذ یتمیــــز بالمهــــارات الدفاعیــــة 

ـــدفاع عـــن الملعـــب واالعـــد ـــذي وبخاصـــة اســـتقبال االرســـال وال ـــة وال اد للهجـــوم مـــن المنطقـــة الخلفی

ینحصـــر اداءه هـــذه المنطقـــة وال یحـــق لـــه ضـــرب واالرســـال والمشـــاركة فـــي الهجـــوم فـــي المنطقـــة 

االمامیة او الصد وحتى محاولة الصد ویسمح له بالدخول للمباراة فـي أي وقـت ومحـل أي العـب 

في الصف الخلفي. 
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ـــ ة مهـــم جـــدا اذ ان مبـــدأ التخصـــص فـــي ان دور الالعـــب الحـــر فـــي الكـــرة الطـــائرة الحدیث

المراكز المعینة في اللعب ادى الى اختصار الوقت والتدریب على نوع معین مـن المهـارات فضـال 

ن و عن ان التخصص كالعب حر یتیح لالعبین قصار القامة لالشتراك في المباراة وكذلك الالعبـ

ع واعطـاء الفرصـة لالعـب المتعـب من كبار السن لالستمرار في اللعبة زیـادة فاعلیـة مسـتوى الـدفا

الشفاء وللراحة واسـتخدامه خططیـا ممـا یجعـل اللعبـة اكثـر جاذبیـة ومتعـة واثـارة للمشـاهدین وزیـادة 

التحركات التي تدوم لفترات اطول . 

ان الالعب الحر الذي دخل االن حیـز الوجـود ضـمن مباریـات الكـرة الطـائرة العبـا فـاعال 

فوف الفریـق الدفاعیـة منهـا والهجومیـة ، اذ ان الـدور الـذي یلعبــه مـن خـالل امكانیاتـه فـي دعـم صـ

جــومي اذ یعــد دخولــه ارض اللعــب یكــون فــي اغلــب و هالالعــب الحــر هــو لــیس دفاعیــا وانمــا هــ

االحیان محل الالعب الرئیس للصد (العب االرتكـاز) الـذي یاخـذ فتـرة مـن الراحـة بعـد الجهـد بعـد 

لــه فــي المنطقــة لصــد الكــرات المختلفــة االنــواع مــن ضــربات الراحــة بعــد الجهــد العــالي . الــذي بذ

الفریق المنافس وبذلك فان اخذ فترة الراحة تعد استشـفاءا واعـادة لتنظـیم جهـده وابـداء القابلیـة التـي 

یراد اداءها بشكل مجدي وبذلك فان العب الحر عزز دوره في دعم الصفوف الهجومیة . 

قلیـة ناتجـا طبیعیـا لهـذا الالعـب لمـا یاخـذه مـن دور وان هذا التمیز یجعـل مـن القـدرات الع

  )٥:  ١٢فعال في قیادة المباراة وتوجیه بقیة الالعبین بصورة االمثل وصوال للفوز . (

الدراسات السابقة ٢-٢
)٢٠٠٤دراسة امال صبیح سلمان (.١

مهارات "القوة العضلیة وبعض القدرات الوظیفیة الالاوكسجینیة وعالقتهما بدقة اداء ال

الهجومیة بالكرة الطائرة "

القوة العضلیة للمجامیع العضلیة لالطراف العاملة وتحدید التعرف الى هدفت الدراسة الى 

ـــالكرة الطـــائرة .  ـــة ب ـــة الالوكســـجینیة وعالقتهمـــا بدقـــة اداء المهـــارات الهجومی اهـــم القـــدرات الوظیفی

رة الطـائرة بكلیـة التربیـة الریاضـیة وتكونت عینة البحـث مـن طـالب المرحلـة الرابعـة اختصـاص الكـ

ــــالغ عــــددهم ( ــــالى والب ــــا للعــــام الدراســــي ٣٢جامعــــة دی . وقــــد اســــتخدمت  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣) طالب

الباحثـــة االختبـــارات البدنیـــة والوظیفیـــة والمهاریـــة لغـــرض التوصـــل الـــى النتـــائج التـــي تـــم معالجتهـــا 

ل االرتباط البسیط ، وقـد خرجـت احصائیا تم استخدام الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ومعام

الدراسة بنتائج كان اهمها ان لصفة القوة االنفجاریة للذراعین في اختبار رمي الكـرة الطبیـة ارتبـاط 

معنوي مع القوة االنفجاریة للرجلین واختبار القدرة الوظیفیة الالاوكسجینیة ومهارة الضرب الساحق 

مـــع كـــل مـــن القـــوة االنفجاریـــة للـــذراعین والـــرجلین اً معنویـــاً . كمـــا ان الختبـــار قـــوة القبضـــة ارتباطـــ

ومهارة االرسال. 
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)٢٠٠٢دراسة شھباء احمد (.٢
"بعض القدرات البدنیة الخاصة وعالقتها بدقة اداء المهارات الهجومیة لالعبي الكرة الطائرة"

العالقـة بـین الصـفات البدنیـة الخاصـة مـع بعضـها وعالقـةالتعرف الى هدفت الدراسة في 

عالقــة كــل صــفة بدنیــة لــدى افــراد عینــة التعــرف الــى اداء المهــارات الهجومیــة مــع بعضــها كــذلك 

) العبـا یمثلـون ٨٢البحث بدقة ادائهم للمهارات الهجومیة منفردة ، وقد تكونـت عینـة البحـث مـن (

  .  ٢٠٠٢ – ٢٠٠١العبي الدوري الممتاز بالكرة الطائرة للموسم 

ات البدنیة والمهاریة للحصول علـى نتـائج البحـث والتـي تـم وقد استخدمت الباحثة االختبار 

معالجتهــــا احصــــائیا باســــتخدام الوســــط الحســــابي واالنحــــراف المعیــــاري ومعامــــل االرتبــــاط البســــیط 

(بیرسون) ، وقد خرجت الدراسة بنتائج كان اهمها ان صفة القوة االنفجاریة لعضالت الرجلین لها 

اقة وا صــفة الرشــاقة لهــا ارتبــاطمعنوي مــع صــفة المرونــة ارتبــاط معنــوي مــع صــفة المرونــة والرشــ

وسرعة ، والفعل ، كما اظهرت نتـائج الدراسـة وجـود ارتبـاط بـین مهـارة االرسـال والضـرب السـاحق 

في حین لم یظهر ارتباط بین مهارة االرسال وكل من حائظ الصد واالعداد.

:اجراءات البحث -٣
:منھج البحث١-٣

هج الوصــــفي باســــلوب المســــح بالعینــــات وذلــــك لمالءمتــــه وطبیعــــة اســــتخدم الباحــــث المــــن

البحث.

:عینة البحث٢-٣
تــم اختیــار عینــة البحــث مــن العبــي فــرق جامعــات (الســلیمانبة، تكریــت، دیــالى، دهــوك، 

الموصــل، اربیــل) والمشــاركین فــي بطولــة الجامعــات العراقیــة للمنطقــة الشــمالیة، حیــث تــم اختیــار 

لفـرق، وبلـغ عـدد عینـة البحـث سـتة العبـین وبمعـدل العـب واحـد مـن كـل الالعب الحـر مـن هـذه ا

) یوضح مواصفات عینة البحث .١فریق والجدول (
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  )١الجدول (

یوضح مواصفات عینة البحث

االنحراف المعیاريالوسط الحسابيالمتغیرات

١٧٨٤.٢الطول

٦٩.٣٣.١الوزن

٢٠.٢١١.٩٢العمر

:ادوات البحث٣-٣
استمارة االستطالع رأي الخبراء في عناصر اللیاقة البدنیة من اجـل تحدیـد اهـم عناصـر  ١-٣-٣

اللیاقــة البدنیــة ذات التــأثیر فــي مســتوى اداء العبــي الكــرة الطــائرة بصــورة عامــة والالعــب 

الحـــــر بصـــــورة خاصـــــة، تـــــم عـــــرض اســـــتمارة اســـــتبیان علـــــى مجموعـــــة مـــــن ذوي الخبـــــرة 

ر اللیاقــة البدنیــة، وقــد طلــب مــن الســادة ذوي ) تتضــمن عناصــ١(ملحــق (*)واالختصــاص

ـــاج ـــد اهـــم عناصـــر اللیاقـــة البدنیـــة التـــي تحت ـــة الكـــرة الیهـــا الخبـــرة واالختصـــاص تحدی لعب

% ٨٠الطائرة، وبعد تفریغ االستمارات واستبعاد العناصر التي لم تحصـل علـى اكثـر مـن 

القـــوة  –لســـرعة مـــن نســـبة االتفـــاق ، اســـتخلص الباحـــث ان الســـادة الخبـــراء قـــد حـــددوا (ا

المرونة) كأهم العناصر البدنیة التي یحتاجها الالعب الحر .–االنفجاریة 

استمارة استطالع رأي الخبراء في اهم المهارات االساسیة لالعب الحر من اجل تحدید  ٢- ٣-٣

اهم المهارات االساسیة لالعب الحر في الكرة الطائرة .

یـــة والدراســـات الســـابقة ومنهـــا (عـــامر جبـــار  قـــام الباحـــث بتحلیـــل محتـــوى المصـــادر العلم

)، حســــین ســــبهان ١١(١٩٩٧)، محمــــد صــــبحي حســــانین ٢( ١٩٩٤) ، واالء جهــــاد ٦( ١٩٨٨

) حیث وجد ان معظم هذه الدراسـات تتفـق علـى ان ١٢( ٢٠٠٢)، منیرة عثمان ٤( ٢٠٠٠العلي 

طقــة الخلفیــة هــي اهــم مهــارة اســتقبال االرســال ومهــارة الــدفاع عــن الملعــب ومهــارة االعــداد مــن المن

) تـــم ٢مهـــارات الالعـــب الحـــر، وعلیـــه قـــام بتضـــمین هـــذه المهـــارات فـــي اســـتمارة اســـتبیان (ملحـــق 

، وبعـد تفریـغ االسـتمارات وجـد الباحـث ان (*)عرضها على مجموعة من ذوي الخبـرة واالختصـاص

السادة الخبراء الذین عرضت علیهم استمارة االستبیان :(*)

كلیة التربیة الریاضیة/ جامعة بغدادأ.د. نوري الشوك  .١

الریاضیة/ جامعة االنباركلیة التربیة أ.م.د. جمعة محمد عوض   .٢

كلیة التربیة الریاضیة/ جامعة تكریتأ.م.د. فاتن محمد رشید   .٣

  ).١السادة الخبراء الذین عرضت علیهم استمارة االستبیان في الملحق ((*)
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تبارهــا اهــم المهــارات المــذكورة ســابقًا قــد حصــلت علــى موافقــة الســادة ذوي الخبــرة واالختصــاص باع

المهارات االساسیة في الكرة الطائرة لدى الالعب الحر.

:تحدید االختبارات البدنیة ٣-٣-٣
ــــد (الســــرعة  ــــة –بعــــد تحدی ــــوة االنفجاری ــــرة –الرشــــاقة –الق ــــل ذوي الخب ــــة) مــــن قب المرون

اجهـــا الالعـــب الحـــر، قـــام الباحـــث باختیـــار واالختصـــاص كـــأهم عناصـــر اللیاقـــة البدنیـــة التـــي یحت

مــة لتلــك العناصــر التــي تــم تحدیــدها مــن قبــل الخبــراء وذلــك اســتنادًا علــى ئاالختبــارات البدنیــة المال

المراجع العلمیة المتخصصة وذات االرتباط بالكرة الطائرة ، وقد تم اختیار :

  ).٢٦٤:  ٨( اختبار نیلسون لالستجابة الحركیة واالنتقالیة (قیاس السرعة).١

  ).٦٨:  ٩اختبار الوثب العمودي (لقیاس القوة) (.٢

  ).١٤٥:  ١٠) (لقیاس الرشاقة) (٩-٣-٦-٣-٩اختبار (.٣

  ).١٣٦:  ١اختبار ثني الجذع لالمام نحو االسفل من الوقوف (لقیاس المرونة) (.٤

:تحدید االختبارات المھاریة ٤-٣-٣
لتـــي تـــم اختیارهـــا مـــن قبـــل ذوي الخبـــرة لتحدیـــد االختبـــارات المهاریـــة المالئمـــة للمهـــارات ا

واالختصــاص لجــأ الباحــث الــى تحلیــل محتــوى المصــادر العلمیــة والدراســات الســابقة، وقــد وجــد ان 

وعـامر جبــار  ٢٠٠٠وحســین سـبهان العلــي  ٢٠٠٢االختبـارات المسـتخدمة مــن قبـل منیــرة عثمـان 

لملعـب، اختبـار مهـارة االعـداد (اختبار مهارة استقبال االرسال، اختبـار مهـارة الـدفاع عـن ا ١٩٨٨

من الخلف) هي انسب االختبارات لقیاس المهارات االساسیة لالعب الحر وبما یتالئم مـع اهـداف 

ـــــــــق الشـــــــــروط الموضـــــــــوعة لـــــــــه ٣البحـــــــــث الحـــــــــظ الملحـــــــــق ( ـــــــــار وف ـــــــــث ان لكـــــــــل اختب ) . حی

درجات) تمنح وفق معیار معین تم تحدیده ضمن شروط اجراء االختبار. ٣(

:مستوى االداء تقویم ٥-٣-٣
من اجـل تقـویم مسـتوى االداء لالعـب الحـر بصـورة دقیقـة فقـد لجـأ الباحـث الـى االسـتعانة 

في الكرة الطائرة لتقویم مستوى االداء وفـق اسـتمارة خاصـة (*)بثالثة من ذوي الخبرة واالختصاص

معـــدة مـــن قبـــل ) وهـــذه االســـتمارة٤لتقـــویم المهـــارات الدفاعیـــة واالعـــداد فـــي الكـــرة الطـــائرة (ملحـــق 

ذوي الخبرة واالختصاص (*)

عبدالرحمن جمیل / مدریة درجة اولى . 

افا عثمان / ماجستیر / اختصاص طائرة .

منیرة عثمان / ماجستیر / اختصاص طائرة.
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 ١٩٨٨االتحـاد الـدولي للكــرة الطـائرة . ومســتخدمة مـن قبــل العدیـد مــن البـاحثین مثــل عـامر جبــار 

  ). ٤( ٢٠٠٠) وحسین سبهان العلي ٢( ١٩٩٤) واالء جهاد ٦(

:المعالجات االحصائیة ٤-٣
بعـــــد تطبیـــــق االختبـــــارات والحصـــــول علـــــى البیانـــــات تـــــم معالجتهـــــا احصـــــائیًا باســـــتخدام 

جات االحصائیة االتیة :المعال

الوسط الحسابي والوسط الحسابي المرجح. .١

االنحراف المعیاري..٢

  ). ٢١٠-١٠١:  ١٦معامل االرتباط البسیط. (.٣

:عرض النتائج ومناقشتھا -٤
:عرض النتائج١-٤

ــــم معالجتهــــا احصــــائیًا  ــــة الحــــث، ت ــــى عین ــــة عل ــــارات البدنیــــة والمهاری بعــــد تطبیــــق االختب

ئج البحث وكما هو موضح في الجداول االتیة:للحصول على نتا

  )٢الجدول (

یوضح الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لالختبارات البدنیة

االنحراف المعیاريالوسط الحسابياالختبار
٨.٩٤٠.١٣اختبار السرعة

٢٥.٣٨٣.٧٣اختبار القوة االنفجاریة
٩.٩٨٠.٨٨اختبار الرشاقة
١٢.٨٨٢.١٣اختبار المرونة

  )٣الجدول (

یوضح االوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لالختبارات المهاریة

االنحراف المعیاريالوسط الحسابياالختبارات
١.٩١٠.٣٥اختبار مھارة استقبال االرسال
٢.٣٨٠.١١اختبار مھارة الدفاع عن الملعب
١.٤٥٠.٣٣اختبار مھارة االعداد من الخلف

٥.٧٤٠.٣٩االداء المھاريمستوى
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  )٤الجدول (

یوضح مصفوفة االرتباط بین عناصر اللیاقة البدنیة وعناصر االداء المهاري لالعب الحر 

في الكرة الطائرة

استقبال االرسالالمتغیرات
الدفاع عن 

الملعب

االعداد من 

الخلف

مستوى االداء 

المهاري

٠.٩١٠.٨٨٠.٨٤٠.٨٩السرعة

٠.٨٣٠.٨٢٠.٨٧٠.٨٤نفجاریةالقوة اال

٠.٨٢٠.٨٧٠.٨٣٠.٨٦الرشاقة

٠.٨٣٠.٧٩٠.٨٢٠.٨١٣المرونة

  )٤= ٢-٦ودرجة حریة ( ٠ر٠٥) عند مستوى داللة ٠ر٨١١قیمة (ر) الجدولیة (

:مناقشة النتائج٢-٤
عب بعد معالجة البیانات الخاصة بعناصر اللیاقة البدنیة (قید البحث) واالداء المهاري لال

) اتضــح ان ٤الحــر وباســتخدام معامــل االرتبــاط البســیط (بیرســون) وكمــا هــو مبــین فــي الجــدول (

هناك عالقة ارتباط معنویة بـین كـًال مـن (السـرعة ، القـوة االنفجاریـة ، الرشـاقة ، المرونـة) واالداء 

– ٠ر٨٤ – ٠ر٨٩المهــاري لالعــب الحــر فـــي الكــرة الطــائرة حیـــث كانــت قیمــة (ر) المحســـوبة (

) وعلى التوالي بین عناصر اللیاقة البدنیة واالداء المهاري وهي اكبر من قیمة ٠ر٨١٣ – ٠ر٨٦

) ویعــزو الباحــث ٤) ودرجــة حریــة (٠ر٠٥) عنــد مســتوى داللــة (٠ر٨١١(ر) الجدولیــة والبالغــة (

ى سبب ذلك بالنسبة للسرعة الى ان لعبة الكرة الطائرة یكون فیها لمس الكرة لفترة زمنیة قصیرة عل

وفق متطلبات اللعبـة یزیـد مـن صـعوبة الحركـة ویتطلـب رد فعـل فـائق السـرعة، كمـا یتطلـب االمـر 

توافق المكون نفسه (السرعة) لضمان استمرار الكرة في الهواء وعدم سقوطها على االرض، كذلك 

تكیف فإن السرعة االنتقالیة تعتمد على االیعازات القصیرة الواردة من الجهاز العصبي المركزي وال

لمــا ســیقوم بــه الخصــم وتوقــع حركاتــه التــي تنــتج عنهــا اصــدار اوامــر للعمــل المضــاد لهــذه الحركــة 

وتلعب قدرة السرعة االنتقالیة دورًا مهمـًا فـي الوصـول الـى المكـان المتوقـع لسـقوط الكـرة فیـه خـالل 

  ).١٨:  ١٧الدفاع عن الكرات البعیدة في اداء مهارتي الدفاع عن الملعب واستقبال االرسال. (

فـي حـین یعـزو الباحــث سـبب العالقـة االیجابیـة المعنویــة بالنسـبة للقـوة االنفجاریـة الــى ان 

مستوى حركة ومسار تخصص الالعب الحر تطـور مـن قوتـه االنفجاریـة ، اذ ان اداءه یتمثـل فـي 

ب القیام بوثبات افقیة قصیرة وطویلة خالل الرد علـى هجـوم المنـافس فـي مهـارتي االرسـال والضـر 

الساحق والتي تتطلب التحرك الى المكان المتوقع لسقوط الكرة فیه وتتم من خالل القیام بوثبة الى 
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) فضـــًال عـــن ذلـــك فـــإن مهـــارات الكـــرة الطـــائرة تمتـــاز ٥٩:  ١٢ذلـــك المكـــان واســـتقبال الكـــرة فیـــه (

وانبساطها في وقت قصیر. بحركات االرتقاء التي تتطلب انقباض العضلة

)١٧:١٧(  

ما یتعلق بالعالقة المعنویـة بـین االداء المهـاري والرشـاقة، فیعـزو الباحـث سـبب ذلـك اما فی

الى ان اغلب مهارات الكرة الطائرة تحتاج سرعة ودقة واالداء أي بمعنى اخر تحتـاج الـى الرشـاقة 

) الن ٢٣٥:  ٩(تعني الرشاقة هي قدرة الجسم او اجزاء منـه علـى تغییـر اتجاهـه بسـرعة وبدقـة) (

فیها یعمل على اضاعة الفرصة النقاذ الكرات في الدفاع عن الملعب، فضًال عن ذلك فإن البطئ 

صـــغر حجـــم الملعـــب نســـبیًا وســـرعة ســـیر الكـــرة وتغییـــر المراكـــز یســـتلزم االهتمـــام الشـــدید برشـــاقة 

الالعب الحر.

ك وفیما یتعلق بالعالقة المعنویة بین بین االداء المهاري والمرونة فیعزو الباحـث سـبب ذلـ

الى ان الدفاع عن الملعب واستقبال الكـرات واالعـداد مـن الخلـف الیمكـن ان یؤدیـه الالعـب الحـر 

بمستوى اداء جید وهو الیتمتع بمرونة جیـدة وخاصـة فـي الجـذع، الن الحركـات المختلفـة وخاصـة 

المركبة تتم بالنقل الحركي ویعد الجذع حلقة الوصل بـین الطـرف السـفلي والعلـوي لـذلك أي حركـة

في الطرف العلوي التتم على اكمل وجه اذا لم تبدأ من الطرف السفلي وتنتقل بواسطة الجذع الى 

الطرف العلوي (النقل الحركي) لذا یجب ان یتمتع الفرد بمرونة جیدة في منطقة الجذع تمكنه مـن 

الـــى ان  ١٩٨٥اداء الحركـــات المختلفـــة بصـــورة جیـــدة. وبهـــذا الخصـــوص یشـــیر وجیـــه محجـــوب 

هــو القــوة الفاعلــة فــي حركــة الجســم فهــو الــوزن االكبــر الــذي یكــون القــوة الفیزیاویــة والــذي الجــذع 

یحتوي على اكبر العضالت وهو الذي تتمركز حوله االجزاء. 

)١٦٩:  ١٤(  
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:االستنتاجات والتوصیات -٥
:االستنتاجات ١-٥
العب الحر في الكرة وجود عالقة ارتباط معنویة موجبة بین عنصر السرعة واالداء المهاري ل.١

الطائرة .

وجود عالقة ارتباط معنویة موجبة بین عنصر القـوة االنفجاریـة واالداء المهـاري لالعـب الحـر .٢

في الكرة الطائرة.

وجود عالقة ارتباط معنویة موجبة بین عنصر الرشاقة واالداء المهاري لالعب الحر في الكرة .٣

الطائرة.

ین عنصر المرونة واالداء المهاري لالعب الحر في الكرة وجود عالقة ارتباط معنویة موجبة ب.٤

الطائرة.

:التوصیات٢-٥
التأكید على تطویر عناصر اللیاقة البدنیة لجمیع افراد الفریق وخاصـة لالعـب الحـر الهمیتهـا .١

في االداء المهاري والتخطیطي.

العـــب فـــي االهتمـــام باالعـــداد البـــدني الخـــاص لالعـــب الحـــر وذلـــك لخصوصـــیة ودور هـــذا ال.٢

الملعب.

التأكید على المدربین لالهتمام باللیاقة البدنیة لالعبین الرتباطها الوثیق باالداء المهاري..٣

االستفادة من نتائج هذه الدراسة في تدریبات الالعب الحر بدنیًا. .٤
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:المصادر
ـــــة، منشـــــأة المعـــــار .١ ـــــاس فـــــي اللیاقـــــة البدنی ف، ابـــــراهیم احمـــــد ســـــالمة: المـــــدخل التطبیقـــــي للقی

  .٢٠٠٠االسكندریة، 

آالء جهــاد المشــهداني: تقــویم مهــارة الــدفاع عــن الملعــب وعالقتهــا بنتــائج المباریــات فــي الكــرة .٢

  .١٩٩٤الطائرة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة بغداد، 

امال صبیح سلمان : القوة العضلیة وبعض القدرات الوظیفیـة الالاوكسـجینیة وعالقتهمـا بدقـة .٣

ت الهجومیة بالكرة الطائرة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیـة الریاضـیة اداء المهارا

  . ٢٠٠٤، جامعة دیالى ، 

حســین ســبهان العلــي: الالعــب الحــر واثــره فــي مســتوى االنجــاز الــدفاعي بلعبــة الكــرة الطــائرة، .٤

  .٢٠٠٠رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة بغداد، 

دنیة الخاصة وعالقتها بدقة اداء المهارات الهجومیة لالعبـي شهباء احمد : بعض القدرات الب.٥

الكرة الطائرة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیـة الریاضـیة للبنـات ، جامعـة بغـداد ، 

٢٠٠٢  .  

عامر جبار: مهارة استقبال االرسال واثرها في النهج الهجومي بالكرة الطائرة، رسالة ماجستیر .٦

  .١٩٨٨بغداد، غیر منشورة، جامعة

، مركـــز الكتــــاب للنشــــر، ١لیلـــى الســــید فرحـــات: القیــــاس واالختبــــار فـــي التربیــــة الریاضــــیة، ط.٧

  .٢٠٠١القاهرة، 

، دار الفكــر ٢محمــد حســن عــالوي: محمــد نصــر الــدین رضــوان: اختبــارات االداء الحركــي، ط.٨

  .١٩٨٢العربي، القاهرة، 

الداء الحركــــي، دار الفكــــر محمــــد حســــن عــــالوي ، محمــــد نصــــر الــــدین رضــــوان: اختبــــارات ا.٩

  .٢٠٠١العربي، القاهرة، 

، دار الفكــــر العربــــي، ١محمــــد صــــبحي حســــانین: التقــــویم والقیــــاس فــــي التربیــــة الریاضــــیة، ط.١٠

  .١٩٨٧القاهرة، 

محمـــد صـــبحي حســـانین، حمـــدي عبـــد المـــنعم: االســـس العلمیـــة للكـــرة الطـــائرة وطـــرق القیـــاس .١١

  .١٩٩٧والتقویم، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، 

ت العقلیــة وعالقتهــا بمسـتوى االنجــاز المهـاري لالعــب الحــر امنیـرة عثمــان حسـن: بعــض القـدر .١٢

  .٢٠٠٢بالكرة الطائرة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة صالح الدین، 

نشوان الصفار: اثر استخدام الحقیبة التعلیمیـة باسـلوبین تدریسـیین فـي وقـت الـتعلم االكـادیمي .١٣

  . ١٩٩٨ة رمي الرمح، رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة البصرة، والتحصیل الحركي لفعالی
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وجیه محجوب: علم الحركة (التعلم الحركـي)، دار الكتـب للطباعـة والنشـر، جامعـة الموصـل، .١٤

١٩٨٥.  

ودیــــع یاســــین، یاســــین طــــه: االعــــداد البــــدني للنســــاء، دار الكتــــب للطباعــــة والنشــــر، جامعــــة .١٥

  .١٩٨٦الموصل، 

د عبـــد: التطبیقـــات االحصـــائیة فـــي بحـــوث التربیـــة الریاضـــیة، دار ودیـــع یاســـین، حســـن محمـــ.١٦

  .١٩٩٦الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 

ودیع یاسین، خالد عبد المجید: دراسة مقارنة الثـر اسـتخدام مالعـب مختلفـة االبعـاد فـي الكـرة .١٧

)، العــدد ٨د (الطــائرة علــى القــدارت البدنیــة الخاصــة، مجلــة الرافــدین للعلــوم الریاضــیة، المجلــ

  . ٢٠٠٢) ، جامعة الموصل، ٣١(
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  )١ملحق (ال

المحترم…………………………………………………االستاذ الفاضل :

تحیة طیبة

بعض عناصر اللیاقة البدنیة وعالقتها بـاالداء المهـاري في النیة اجراء البحث الموسوم (

رایــة فــي مجــال الكــرة الطــائرة ) ونظــرًا لمــا تتمتعــون بــه مــن خبــرة ودلالعــب الحــر فــي الكــرة الطــائرة

واالختبـــارات والقیـــاس والتـــدریب الریاضـــي یرجـــى تحدیـــد اهـــم عناصـــر اللیاقـــة البدنیـــة ذات التـــأثیر 

بمســتوى اداء العبــي الكــرة الطــائرة بصــورة عامــة والالعــب الحــر بصــورة خاصــة. (یرجــى اختیــار 

مع التقدیر.…العنصر وتحدید مشتقاته) 

العناصر

السرعة-١

  القوة-٢

  طاولةالم-٣

الرشاقة-٤

المرونة-٥

  الدقة-٦

التوازن-٧
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  )٢ملحق (ال

المحترم…………………………………………………:االستاذ الفاضل 

تحیة طیبة

بعض عناصر اللیاقة البدنیة وعالقتها بـاالداء المهـاري في النیة اجراء البحث الموسوم (

رایـة فـي مجـال الكـرة الطـائرة ، ) ونظـرًا لمـا تتمتعـون بـه مـن خبـرة ودلالعب الحر في الكرة الطـائرة

یرجى بیان رأیكم في المهارات االتیة كونها اهم المهارات االساسیة لالعب الحر فـي الكـرة الطـائرة 

مع التقدیر.…

المهارات

مهارة استقبال االرسال.-١

مهارة الدفاع عن الملعب.-٢

مهارة االعداد من المنطقة الخلفیة. -٣



…بعض عناصر اللیاقة البدنیة وعالقتها باالداء المهاري

٢٠٣

  )٣ملحق (ال

المهاریةتقییم االختبارات 

. التقییم الخاص بمهارة استقبال االرسال كما مبین في ادناه :١

) مـن ٣استقبال االرسال الذي من جرائه تصل الكرة مباشرة ومتقنـة الـى الالعـب المعـد یعطـي (-

الدرجات . 

استقبال االرسال الذي مـن جرائـه ال تصـل الكـرة مباشـرة ومتقنـة الـى الالعـب المعـد انمـا یتحـرك -

) من الدرجات . ٢صول الیها یعطي (للو 

وانمــا تصــل الــى العــب اخــر داخــل اســتقبال االرســال الــذي مــن جرائــه ال تصــل الكــرة مباشــرة -

) من الدرجات . ١یعطي (الملعب 

استقبال االرسال الفاشل التي تسجل فیه نقطة مباشرة على الفریق المستقبل یعطي (صفر) مـن -

الدرجات . 

بمهارة الدفاع عن الملعب : . التقییم الخاص٢

) درجات .٣الدفاع عن الملعب الذي یؤدي الى مركبات هجومیة مثالیة یعطى (-

الــدفاع عــن الملعــب الــذي یجعــل الكــرة حــرة ویمكــن االســتفادة منهــا بالعــب مهــاجم واحــد یعطــي -

) من الدرجات .٢(

مـــن ) ١ق المنـــافس یعطــى (الــدفاع عـــن الملعــب الـــذي مــن جرائـــه تعبــر الكـــرة الــى ملعـــب الفریــ-

درجات .ال

الدفاع عن الملعب الفاشل الذي فیه یخسر الفریق نقطة مباشرة یعطي (صفر) درجات .-

. التقییم الخاص بمهارة ٣

) من الدرجات . ٣االعداد من الخلف الذي یؤدي الى مركبات هجوم مثالي یعطي (-

الالعـــب المهـــاجم وانمـــا یتحـــرك علیهـــا االعـــداد مـــن الخلـــف الـــذي یجعـــل الكـــرة ال تصـــل الـــى -

) من الدرجات. ٢للوصول الیها یعطي (

االعداد من الخلف الذي من جرائه ال تصل الكرة الى الالعب المهاجم وانمـا تصـل الـى العـب -

) من الدرجات ١اخر داخل الملعب یعطي (

تقبل یعطـي (صـفر) االعداد من الخلف الفاشل التي تسجل فیـه نقطـة مباشـرة علـى الفریـق المسـ-

من الدرجات .



عوزیر سعدي اسماعیل
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استمارة تقویم مستوى اداء الالعب الحر (اللیبرو)

اسم الفریق : 

اسم الالعب الحر ورقمه : 

التاریخ : 

درجة االعداد من الخلفدرجة الدفاع عن الملعبدرجة استقبال االرسال

٣٢١٠٣٢١٠٣٢١٠

الدرجة النهائیة                    الدرجة النهائیة                  الدرجة النهائیة

مستوى االداء الفني 


