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دراسة مقارنة في سرعة االستجابة الحركیة لنوعین من االیعازات 
في زمن تشكیل حائط الصد الثنائي في الكرة الطائرة

م.م علي فتاح رشید
جامعة الموصل–األساسیةالتربیة كلیة 

٣٠/١٢/٢٠١٠؛ تاریخ قبول النشر :  ٢٥/١٠/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث : 

البحث :ملخص 

  إلى : یهدف البحث الحالي

علــى الفــرق فــي ســرعة االســتجابة الحركیــة باســتخدام اإلیعــاز البصــري فــي زمــن التعــرف 

علـى التعـرف تشكیل حائط الصد الثنائي لحركات القدمین(سحب القدمین وتقاطع القدمین) وكذلك 

الفرق في سرعة االستجابة الحركیة باستخدام اإلیعاز السمعي في زمن تشكیل حائط الصد الثنائي 

ات القدمین(سحب القدمین وتقاطع القدمین). لحرك

بالطریقـة ) العبـًا اختیـروا٢٥تكون مجتمع البحث من (،استخدم الباحث المنهج الوصفي

األساسیة بجامعة الموصل للعام الدراسي في كلیة التربیةالعبي منتخب الكرة الطائرةالعمدیة من 

%مــن مجتمــع البحــث ٤٨ثــل نســبة وتم) العبــًا ١٢(وتكونــت عینــة البحــث مــن ٢٠١٠ – ٢٠٠٩

.الكلي

واستنتج الباحث:

لم یظهر اإلیعاز البصري فروقًا بین العبي منتخب الكرة الطائرة في سرعة تشكیل حائط . ١

الصد الثنائي بحركات القدمین(سحب وتقاطع القدمین) .

القدمین اإلیعاز السمعي تفوقًا في سرعة تشكیل حائط الصد الثنائي وبحركة تقاطع اظهر  .٢

العبي الكرة الطائرة.

:التوصیات

ســـرعة االســـتجابة الحركیـــة والتـــي لهـــا تـــأثیر مباشـــر علـــى أداء المهـــارات تطـــویر التأكیـــد علـــى -١

الدفاعیة .

ضرورة التأكید على بعض التمارین لتطویر سرعة االستجابة الحركیة باستغالل األدوات -٢

والتجهیزات المتوفرة .
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A Comparative Study of the Dynamic Response Speed of
Two Types of Commands at dual-block Forming time in

Volleyball

Assist. Lecture: Ali F. Rasheed
College of Basic Education/University of Mosul

Abstract:
The paper aims at identifying the differences in dynamic response

speed using the optical command in dual-block Forming time of feet

movement(pulling and crossing feet); it also aims at identifying the

differences in dynamic response speed using the acoustic command in

dual-block Forming time of feet movement(pulling and crossing feet).

The researcher uses the descriptive method, the sample is formed

out of the volleyball team of Basic Education College in Mosul in (2010);

the sample team consists of 12 players. The researcher concludes the

following:

1. No differences are there in the sense of in dynamic response speed

using the optical command in forming dual-block timing of feet

movement(pulling and crossing feet).

2. there are some statistical differences in dynamic response speed using

the acoustic command in forming dual-block timing of feet

movement(pulling and crossing feet) in favour of crossing feet.

Suggestions and Recommendations:

1. The necessity of emphasizing the importance of the variable dynamic

response speed variable which has a direct influence on the skills duty.

2. the necessity of emphasizing some exercises for developing dynamic

response speed using available equipments.
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التعریف بالبحث -١
المقدمة وأھمیة البحث:١-١

تعنـــي الحركـــات التـــي یقـــوم بهـــا الالعـــب مـــن فـــي لعبـــة الكـــرة الطـــائرةالمهـــارات األساســـیة

هــذا غــرض منــع ســقوط الكــرة علــى أرض ملعبــه أو خارجــه، لــذا یشــغل لجســمیة مختلفــة أوضــاع

وذلـك الن اإلحسـاس واإلدراكصد).(حائط الالمهارةإتقانموضوع حیزًا كبیرًا ومهمًا في مجال ال

التـي األلعـابیدخالن في خصوصیة كـل لعبـة ریاضـیة ، ولمـا كانـت لعبـة الكـرة الطـائرة واحـدة مـن 

ــذا فــأن عملیــات عقلیــة (ذهنیــة) بســیطة مثــل التركیــز واالنتبــاه واإلحســاس إلــىتحتــاج   اإلدراكواإلدراك ، ل

فضـًال عـن ضـرورة امـتالكهم القـدرة علـى تحدیـد .یرهـاوتطو حركـي یعمـل علـى االسـتمرار فـي تقـدم اللعبـةال

)http://www.forum.iraqacad.org(.متناهیةالمسافة بدقة

بالصــد عنــد محاولــة وصــوله للكــرة بســرعة والقیــام القــائم لالعــب أن عنصــر الســرعة مهــم

وقوتــه  األداءلقــوة الضــرب الســاحق نتیجــة لســرعة ظــرانأخــرىبحــائط صــد مناســب ، ومــن جهــة 

لوصــول ل استجابة(ســرعة حركیـة)یتـوفر لدیــه سـرعة ، أنفالالعـب القــائم بالـدفاع عــن الملعـب البــد

الكــرة  إلــىوعنــدما یســتطیع القــائم بالــدفاع عــن الملعــب الوصــول .الكــرة قبــل ســقوطهامكــان إلــى

ل الكـرة لـیس بالدقـة المطلوبـة ممـا یتطلـب مـن المعـد فغالبا مـا یكـون اسـتقباخاصة الكرات الصعبة

جیــدا للضــرب الســاحق ، مــن خــالل العــرض  إعــدادهامكــان الكــرة لمحاولــة  إلــىبســرعة االنتقــال

المكونـات البدنیـة إحـدىالكـرة الطـائرة حیـث تعـد لالعبـياالسـتجابةسـرعة أهمیـةیتضح السابق

))http://www.shbabnahda.comالخاصة باللعبة

أن مهــارة حــائط الصــد یجــب التأكیــد علیهــا ألنهــا تحتــاج إلــى توافــق حركــي بــین الالعبــین 

وتدریبهم على األداء الصحیح للمهارة من حیث التوافق بین حركة الذراعین والجذع والرجلین التي 

.تعتبر مهمة جدا في انتقال الالعب من مكان إلى أخر في الصف األمامي والقفز 

التـــي تســـتخدم فـــي (ســـحب القـــدمین وتقـــاطع القـــدمین)حركـــات القدمینوهنـــاك أنـــواع مـــن

.من قبل لالعبي الفریق للدفاع عن ملعبهم من الفریق المنافسالتحرك لتشكیل حائط الصد

  )٦٢، ١٩٨٥(الصمیدعي، 

یتم تحرك العبي الكرة الطائرة بناًء على اتجاه مسار الكرة (بصري)، یتم توجیه الالعبین 

سمعیة)متفق علیها من قبل المدرب والالعبین للتحرك وتشكیل حائط الصد للدفاع وفق إیعازات (

عن ملعبهم.

اإلیعـاز السـمعي واإلیعـاز البصـري أهمیـةعلـىالتعـرف فـيالبحـثأهمیـةتـأتيومـن هنـا

العبـي لـدىالقدمین (سحب القـدمین وتقـاطع القـدمین)االستجابة الحركیةوتأثیرهما على  سرعة 

.هذه اللعبةفيمستوى األداءعلىللوقوفالطائرةالكرةمنتخب 
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مشكلة البحث:٢-١
یرتكـزاألسـس التـيأهـممـنالحركیـةاالسـتجابةومنهـاوالبدنیـةالعقلیـةالقـدراتتطـویریعد

لحـاالت اللعـب واإلدراكالفهـمإلـىیحتـاجأن الالعـبنـرىلـذلكالحركـي،الفعـلنجـاحعلیهـا

یـة تمثـل سـرعة االسـتجابة الحرك، و المناسبوبالوقتصحیحةاستجابةنمن تكویلیتمكنالمختلفة،

 ١٩٨٥  ،وٕاســـماعیلمختـــارال(. الدفاعیـــة بـــالكرة الطـــائرةمكانـــة متمیـــزة فـــي تنفیـــذ أداء المهـــارات

،١٩٨(  

صــاحبها مــن تغیــر فــي إیقــاع نتیجــة التعــدیالت والتغیــرات فــي القواعــد القانونیــة لهــا ومــاو 

الساحق للتخلص من حائط الصد أو ة ، إذ أن التغییر في اتجاه الضرباللعب الذي اتسم بالسرع

الملعب یبین مدى الحاجة الضروریة لهذه لحاق حائط الصد بالضرب الساحق وٕایقافه والدفاع عن

إذ تعـد مـن أهـم القـدرات التـي تسـمح لالعـب الطـائرة. القدرة الحركیة والتركیز علیها فـي لعبـة الكـرة

.أدائه ىبالتقدم في المستو 

علـــى حركـــات القـــدمین (ســـحب القـــدمین ، تقـــاطع القـــدمین)الباحـــث التعـــرفلـــذا ارتـــأى

بـــالكرة الطـــائرة(حائط الصـــد)الدفاعیـــة ة أداء المهـــار فـــي ســـرعة االســـتجابة الحركیـــة وعالقتهـــا ب

.باستخدام االیعازیین السمعي والبصري

ھدفا البحث:٣-١
ســتجابة الحركیــة باســتخدام اإلیعــاز البصــري فــي زمــن علــى الفــرق فــي ســرعة االالتعــرف  ١-٣-١

تشكیل حائط الصد الثنائي لحركات القدمین(سحب القدمین وتقاطع القدمین). 

علــى الفــرق فــي ســرعة االســتجابة الحركیــة باســتخدام اإلیعــاز الســمعي فــي زمــن التعــرف  ٢-٣-١

قدمین). تشكیل حائط الصد الثنائي لحركات القدمین(سحب القدمین وتقاطع ال

فرضا البحث: ٤-١
ــــة إحصــــائیة  ١-٤-١ فــــي ســــرعة االســــتجابة الحركیــــة باســــتخدام اإلیعــــاز توجــــد فــــروق ذات دالل

البصــري فــي زمــن تشــكیل حــائط الصــد الثنــائي لحركــات القدمین(ســحب القــدمین وتقــاطع 

القدمین). 

إلیعاز السمعي في سرعة االستجابة الحركیة باستخدام اتوجد فروق ذات داللة إحصائیة ٢-٤-١

في زمن تشكیل حائط الصد الثنائي لحركات القدمین(سحب القدمین وتقاطع القدمین). 
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مجاالت البحث:  ٥-١
/ جامعة الموصلبكرة الطائرة منتخب كلیة التربیة األساسیةالعبو المجال البشري: ١- ٥- ١

  .٢٠٠٩/٢٠١٠للعام الدراسي 

ة في كلیة التربیة األساسیة/ جامعة الموصل.القاعة الریاضیالمجال المكاني: ٢-٥-١

  .٢٠١٠ / ٤ / ٨  -   ٣/  ٢٧المجال ألزماني:  ٣-٥-١

تحدید المصطلحات: ٦-١
سرعة االستجابة:١-٦-١
الوقـتأي"الحركـةونهایـةاإلیعـازبـینالزمنیـةالمـدة:") بأنهـا ١٩٩٨عرفهـا حسـین (-

.االستجابةنجاحعلىیاضيالر قدرةیعكسالذيهوالحركةفي أداءالمستغرق

  )٤٦٨، ١٩٩٨(حسین ، 

حائط الصد:٢-٦-١
ــا(- بأنــه الفعــل الــذي یــتم بموجبــه اعتــراض هجــوم الفریــق المنــافس ویــؤدى ):٢٠٠٨عرفــه ألبن

  )١٤٧، ٢٠٠٨والكرة فوق الشبكة. (ألبنا: 

حركة سحب القدمین:٣-٦-١
جـدار الصـد التـي یكـون وضـع ): بأنهـا خطـوات سـریعة وقصـیرة فعالـة فـي٢٠٠٨یعرفها ألبنا(-

القدمین والحـوض والصـدر مـوازیین للشـبكة وفیهـا یتحـرك الالعـب علـى طـول الشـبكة للوقـوف 

  )١٥٤، ٢٠٠٨(ألبنا: أمام الالعب المهاجم.

حركة تقاطع القدمین: ٤-٦-١
): بأنهـا خطــوات التـي یســتخدمها الالعـب لتغطیــة اكبـر مســافة علـى طــول ٢٠٠٨عرفهـا ألبنــا(-

)درجـة تأخـذ الخطـوة األولـى باتجـاه مكـان ٤٥یث تتم بفتح الـرجلین بزاویـة مقاربـة لــ (الشبكة ح

جدار الصد ویبقـى الكتـف المعـاكس التجـاه الحركـة قریبـا مـن الشـبكة جهـد اإلمكـان ثـم تقـاطع 

  )١٥٤، ٢٠٠٨(البنا: الرجل المعاكسة لالتجاه مع الرجل األخرى.

اإلطار النظري والدراسات المشابھة-٢
اإلطار النظري١-٢
مفھوم سرعة االستجابة الحركیة١-١-٢

المهمـة التـي ال یخلـو منهـا أي نشـاط ریاضـي تعـد سـرعة االسـتجابة الحركیـة مـن القـدرات

لهـا حسـب المتطلبـات المهاریـة والخططیـة لكـل نشـاط ینها بمدى احتیاجهابوتختلف األنشطة فیما 
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ي تتمیــز بطبیعــة األداء غیــر الثابــت والتغییــر الســریع التــوتظهــر أهمیتهــا فــي كثیــر مــن األلعــاب

لظروف المنافسة.

الـــربط بــین زمـــن الرجـــع زمـــن((عــالوي إلـــى أن ســـرعة االســـتجابة الحركیــة تعنـــيویشــیر

حـدوث المنبـه (المثیـر) واالنتهـاء مـن الحركة أي أنها عبارة عن الزمن الكلي الذي ینقضي ما بین

سـرعة االسـتجابة الحركیـة بأنهـا مجمـوع زمـن رد الفعـل تعریـفویمكـن ،))إتمـام الحركـة أو العمـل

الذي یستغرق منذ لحظـة ظهـور المثیـر ووصـوله إلـى المراكـز وزمن األداء الحركي أي أنها الوقت

وتحــدث ســرعة االســتجابة الحركیــة مــن خــالل .األداء الحركــيالعصــبیة إلــى لحظــة االنتهــاء مــن

تجابة الحركیة المطلوبة وهي : بمثابة األعداد لالسعملیات عصبیة وهي

.المستقبالت الحسیةتأثیر مؤثر على-١

.توصیل المثیر إلى المراكز العصبیة-٢

.خروج المثیر إلى الشبكة العصبیة وبناء اإلشارة الحركیة-٣

.الحركیة من المراكز العصبیة إلى العضالتدخول اإلشارة-٤

)www.g111g.com(ركي فیهامیكانیكي حإثارة العضالت وظهور نشاط-٥

 فــي الزاویــةحجــرتمثــلالریاضــیة األلعــاب فــي مســتویاتهاتبــاین علــى الحركیــةاالســتجابة أن

الســریعوالتغیــرالتكیــف الالعــب مــنیتطلــب والــذي اإلیقــاعالمتغیــر األداء الســیما،الحركــياألداء

الزمنیـةالمـدة"تعنـيالحركیـةفاالسـتجابة.ایجابیـةنتائجتحقیقاجلمناء،األد متغیراتمعللتعامل

 علـى الریاضي قدرة یعكس الذي هو الحركةفبأداءالمستغرق الوقت أي ،الحركةونهایةاإلیعازبین

)١٩٨،١٩٨٥،إسماعیل و مختارال( .االستجابةنجاح

:أقسام سرعة االستجابة الحركیة ١- ١- ١- ٢

أغلب المصادر إلى أن سرعة االستجابة الحركیة تمر بثالث مراحل رئیسیة اتفقت لقد

:كاآلتيوهي

.زمن التوقع الحركي -١

.زمن رد الفعل -٢

)www.shbabnahda.com(.زمن الحركة-٣

بالكرة الطائرة :أهمیة سرعة االستجابة الحركیة في المهارات الدفاعیة ٢- ١- ١- ٢

تعـــد ســـرعة االســـتجابة الحركیـــة مـــن المتطلبـــات المهمـــة لـــدى العـــب الكـــرة الطـــائرة والـــذي 

یتعرض لمواقف سریعة ومفاجئة متعددة ومختلفة التعقید خالل تطبیق الخطط الدفاعیة والهجومیـة 

العـب فــي ممـا یتطلـب مـن الالعبـین اسـتجابات سـریعة عنـد ظهـور المثیـر والـذي تمثلـه الكـرة أو ال
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هذه اللعبة مع إكمال االستجابة وفق متطلبات اللعبة وقانونها ، لذلك یتطلـب مـن الالعـب امـتالك 

سرعة استجابة حركیة صحیحة في الوقت المناسب تتالءم مع المواقف المختلفة.

ة ، إذ یستوجب على الالعب أن لسرعة االستجابة الحركیة دورًا بارزًا في لعبة الكرة الطائر 

عدم االحتفاظ بالكرة مما یزید من صعوبة األداء فغالبًا ما یكون األداء سریعًا وخاطفًا لـذلك قانون

یتطلب من الالعب امتالك سرعة رد فعل عالیة سواء فـي التكنیـك الـدفاعي فـي متابعـة الكـرات أو 

تنفیـذ في التكنیك الهجـومي عنـد المشـاركة بمركبـات اللعـب المختلفـة فضـًال عـن اتخـاذ القـرار فـي ال

الحركي.

أن التخطــیط الــدفاعي الجیــد یبنــى علــى قــدرة الالعــب المــدافع فــي ســرعة تحلیــل الحــاالت 

المتوقع حـدوثها واختیـار االسـتجابة الدفاعیـة المناسـبة وبمنتهـى السـرعة لتعـود الـى التوقـع الحركـي 

وجـودة آنـذاك لذا یتطلب الدفاع توقع المكان المستقبلي للهدف على أساس المعلومـات الجاریـة والم

ومــن ثــم القیــام باالســتجابة الحركیــة مــن أجــل أن یتــزامن اإلنجــاز مــع الوصــول إلــى الهــدف بنقطــة 

محددة مسبقًا.

تمتـــاز المهـــارات الدفاعیـــة بالقـــدرات البدنیـــة والذهنیـــة التـــي تـــؤدي إلـــى ســـرعة فـــي التنفیـــذ 

االستجابة الحركیة من أهـم والرشاقة في القفز واالقتراب من الكرة والدقة في التوجیه وتعتبر سرعة

القـــدرات البدنیـــة التـــي لهـــا تـــأثیر إیجـــابي كبیـــر فـــي دقـــة أداء المهـــارات الدفاعیـــة ، لـــذا تـــرى أغلـــب 

الباحثین یؤكدون على أهمیة هذا المتغیر بوصفه عامًال مهمًا یجب أن یحتسب له .

)rgwww.forum.iraqacad.o(

الصد:حائط٢-١-٢
أكبـریعطيصدحائطبناءبواسطتهایمكنالتيالدفاعیةالعملیاتمنالصدعملیةتعد 

مـنالصـدعملیـة فـي المشـتركینغیـرالفریـق أفراد یساعدكماالمنافسالفریقمساحةمنمساحة

ى ثالثـة أنـواع ینقسـم حـائط الصـد إلـ.فیهـا الكرة سقوطالمحتملمنأخرىأماكنلتغطیة الوقوف

   هي :

  %٢٤نسبة تكراره في الملعب حوالي .الصد بالعب واحد -١

  %٧٢نسبة تكراره في الملعب حوالي .الصد بالعبین  – ٢

  %٤نسبة تكراره في الملعب .الصد بثالثة العبین – ٣

)٩٩،١٩٩١(سویلم،

ظــة الدقیقــة یتوقــف نجــاح حــائط الصــد علــى فــن الحركــة مــن حیــث الوثــب العــالي والمالح

والتوقیت السلیم ویعتبر حائط الصد من أكثر مهارات كرة الطـائرة تعـدیال فـي القـانون حتـى أصـبح 

اآلن یســـتخدم فـــي الـــدفاع ضـــد الضـــربات الســـاحقة بـــل یمكـــن اســـتخدام فـــي الهجـــوم علـــى الفریـــق 

  )٢٠٤-٢٠٣.١٩٨١،واخرونفهمي، (األخر.
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حائط الصد بالعبین :  ١-٢-١-٢

لصــد وأمنهــا نظــرًا إلــى أنهــا تعتمــد علــى تكــوین حــائط مــن أربعــة أیــدي وهــي أنســب أنــواع ا

مــع االحتفــاظ بالالعــب الثالــث مــن الخــط األمــامي لكــي یحــاول  ٠بحیــث تمنــع مــرور الكــرة بینهمــا 

  ) .٧١، ١٩٧٧عبد الجواد ،(تغطیة المراكز الشاغرة 

ثـــة العبـــین أن هـــذه المهـــارة أكثـــر تكـــرارًا فـــي اللعـــب مـــن الصـــد بالعـــب واحـــد والصـــد بثال

) ویكــون العــبء األكبــر هنــا علــى الالعــب الــذي یشــغل ٤,٣) أو (٣,٢والصــد یكــون أمــا بالعــب (

) لصـد الهجـوم الـذي یقـوم بـه الخصـم مـن مركـز ٢) فهو یتحرك مع العـب مركـز (٣المركز رقم (

مـع زمیلـه) وتحتاج عملیة الصد بالعبین مهارة وتركیز على الخصم مع التوقیت المتناسق ٢رقم (

    )٩٨، ١٩٨٧،، واخرونالكاتب(في اللحظة المناسبة لصد الكرة للقیام بالنهوض معاً 

وذلـك  ٠ویعتبـر النـوع الثـاني وهـو الصـد بالعبـین مـن أكثـر األنـواع انتشـارا فـي المالعـب 

  )٦٢، ١٩٨٥،الصمیدعيو قطب (لسهولة تنفیذه بسرعة انتقال الالعبین لتكون حائط صد . 

ئط الصــد بالعبــین هــو النــوع الرئیســي ثــم یلیــه حــائط الصــد مــن حیــث األهمیــة یعتبــر حــا

بالعب واحد ثم یلیـه حـائط الصـد بثالثـة العبـین واألخیـر اقلهـم اسـتخداما وال یسـتخدمه أال الفریـق 

ذات المستوى العالي جدا وفي الحاالت التي یتعسر استخدام حائط الصد بالعبین.

)١١٥،١٩٨٧.واخرون(الحیاوي، 

مین :حركات القد٣-١-٢
)سحب القدم(الحركة بخطوات مسحوبة ١-٣-١-٢

ــــف أو  ــــأخر لألمــــام أو للخل وهــــي مــــن حركــــات الســــهلة یســــتخدمها الالعــــب للتقــــدم أو للت

الجــانبین وتســتخدم هــذه الحركــة فــي عــدد مــن المهــارات مثــل التمریــر وجــدار الصــد الــدفاع وعنــد 

ة األولـى بنقـل القـدم القریبـة مـن الكـرة استخدام هذا النوع یجب أن ال تتقاطع القدمان وتكون الخطو 

یعقبهـــا ســحب الرجــل الثانیـــة مــن دون أن ترتفــع عـــن )ذلـــك بفــتح الــرجلین(فــي االتجــاه المطلــوب 

األرض فمـثًال للتحـرك إلـى الیمـین تنقـل الرجـل الیمنـى ثـم تعقبهـا الرجـل الیسـرى لیعـود إلـى وضـعة 

ل بفتحــة كبیـرة تثنـى الركبـة أألمامیـة وتبقــى أمـا فـي الحركــة إلـى األمـام فتمتـد الرجـ.الـذي بـدأ منـه 

.الرجــل إلــى الخلــف لتشــكیل فتحــة رجلــین تتناســب مــع المكــان الــذي یریــد الالعــب أن یصــل إلیــه 

  )١٥٤، ٣٩ - ٣٨، ٢٠٠٨البنا ، (
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التحرك بتقاطع القدمین :٢-٣-١-٢
ى خـط وفي هذه الحركة تتقـاطع القـدمان ویكـون وضـع الجسـم فـي هـذه الحالـة عمودیـًا علـ

الحركـــة ولكـــن الحركـــة بتقـــاطع الـــرجلین ویمكـــن أن تســـتخدم فـــي جـــدار الصـــد عنـــدما یكـــون مكـــان 

الجـدار بعیـدًا عـن الالعـب وهـو عـادة مـا یكـون أبطـأ مـن حركـة الـركض ویسـتخدم لتغطیـة مسـاحة 

  ٠كبیرة بالقرب من الشبكة 

مــام الشــبكة وتســتخدم الحركــة بتقــاطع القــدمین عنــدما یریــد الالعــب تغطیــة مســافة أكبــر أ

درجة تأخذ الخطوة أألولى باتجاه مكـان جـدار  ٤٥ولتنفیذ هذه الحركة تفتح الرجالن بزاویة مقاربة 

ـــًا مـــن الشـــبكة جهـــد اإلمكـــان ثـــم قـــاطع الرجـــل  الصـــد ویبقـــى الكتـــف المعـــاكس التجـــاه حركـــة قریب

تجــاه الحركــة قریبــًا مــن الشــبكة جهــد اإلمكــان ثــم قــاطع الرجــل المعاكســة لالتجــاه مــع المعاكســة ال

الرجل األخرى أذا كانت الحركة إلى الیمین تمتد الرجل الیمنى إلى الجانب ثم تمتد الرجل الیسـرى 

لتقاطعها وتصبح أمامها مع الحفاظ على الكتف الیسار قریبة من الشـبكة وتكـون القـدمان مـوازیین 

المنتصـــف بعـــد خطـــوة التقــاطع هـــذه تمتـــد الرجـــل الیمنـــى بحركــة كبیـــرة إلـــى الیمـــین والكتفـــان لخــط

مـوازیین للشــبكة ویــوزع ثقـل الجســم بعــد هــذه الحركـة إلــى كلتــا القــدمین بالتسـاوي لیكــون الجســم فــي 

(وضع متوازن ثم یثني الركبتین والورك    )   ١٥٤، ٤٠، ٢٠٠٨البنا ، .

الدراسات المشابھة ٢-٢
)٢٠٠٩(دراسة العبیدي ،١-٢-٢

))تأثیر بعض حركات القدمین في تشكیل حائط الصد الثنائي في لعبة الكرة الطائرة((

الكشـف عـن تـأثیر بعـض حركـات القـدمین فـي تشـكیل حـائط الصـد الثنـائي  إلـى الدراسـة تهدف

العبـا  )١٢(البحـث مـن  ة، وتكونـت عینـوصـفياستخدم الباحـث المـنهج ال.في لعبة الكرة الطائرة 

اآلتیـة : اإلحصـائیةواستخدم الباحث الوسائل من منتخب كلیة التربیة األساسیة /جامعة الموصل.

-T(الوسط الحسابي ، االنحراف المعیاري ، اختبار test(.بعد تحلیـل البیانـات و ومعامـل بیرسـون

:إحصائیا توصل الباحث إلى االستنتاجات اآلتیة 

  . ٢إلى  ٣سحب القدمین وتقاطع القدمین من مركز عدم وجود فروق بین اختباري. ١

 ٣غیر معنویة بین اختباري سحب القدمین وتقاطع القدمین من مركز  ةوجود فروق ذات دالل. ٢

)٢٠٠٩،١(ألعبیدي،  . ٤إلى
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إجراءات البحث -٣
منھج البحث -١-٣

  ٠استخدم الباحث المنهج الوصفي لمالئمة لطبیعة البحث 

ث وعینتھ :مجتمع البح٢-٣
تكون مجتمع البحث من العبي منتخب كلیة التربیة األساسیة بجامعة الموصل ، والبالغ 

أما عینة البحث  ٢٠١٠ – ٢٠٠٩بالطریقة العمدیة للعام الدراسي اختیروا*)العباً ٢٥عددهم (

) یبن ذلك.١%من مجتمع البحث الكلي،والجدول (٤٨وتمثل نسبة ) العبًا ١٢(فتكونت من

) یبن مجتمع البحث١( الجدول

العددمجتمع البحثت

  ١٢  العینة  .١

٣عینة الثبات.٢

٨عینة التجربة االستطالعیة.٣

٢**الالعبین المستبعدین.٤

٢٥المجموع

وسائل جمیع البیانات :٣-٣
تم جمع البیانات من وسائل البحث اآلتیة :

االستبیانات  .١

االختبار  .٢

میة المصادر العل .٣

:األجھزة واألدوات ٤-٣
.توقیت إلكترونیةساعة-

شریط متري لقیاس المسافة-

.أشرطة الصقة ملونة-

.ملعب كرة طائرة قانوني ، كرات طائرة قانونیة-

التجربة االستطالعیة:  ٥-٣

سنة  ١٩الذین تمثل أعمارهم أكثر من ) نعینة البحث متجانسة ألنها تمثل العبي كرة الطائرة (فئة المتقدمی*

(عینة متكافئة)

االستطالعیةالقدمین واالیعازات خالل التجربة فة الالعبین المستبعدین لحركات سبب االستبعاد وذلك لمعر **
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فــي القاعـة الداخلیــة المغلقــة فــي كلیــة  ٢٠١٠\٣\٢٧أجریـت التجربــة االســتطالعیة بتــاریخ 

مـــن العبـــي منتخـــب كلیـــة التربیـــة األساســـیة اســـیة قســـم التربیـــة الریاضـــیة علـــى عینـــه التربیـــة األس

للتعرف على:)العبین ٨والبالغ عددهم (بجامعة الموصل 

لتشـكیل حـائط الصـد الثنـائي فـي لعبـة نموذج المصمم الختبـار سـرعة االسـتجابةمدى مالئمة ال-

.باستخدام االیعازیین السمعي والبصريالكرة الطائرة

معرفة الزمن المستغرق ولكال المركزین.-

إیجاد الثبات .   -

األسس العلمیة لصالحیة االختبار المستخدم : ٦-٣
ــــــدي  ــــــنن ومســــــتخدم بدراســــــة (العبی ــــــار المســــــتخدم فــــــي البحــــــث مق ــــــالنظر لكــــــون االختب ب

تأكــد مــن تلــك ولزیــادة ال)فیعتبــر مــن االختبــارات التــي تتمتــع باألســس العلمیــة الصــحیحة .٢٠٠٩

األسس قام الباحث بإجراء الخطوات اآلتیة:

صدق االختبار :١-٦-٣
یقصد بالصدق هو قیاس ما وضعت ألجله أي أن تقیس الهدف الذي صممت من اجله.

) لتحدیــد ١قــام الباحــث بتوزیــع االســتبیان علــى مجموعــة مــن الخبــراء ملحــق ()٨١،١٩٩٥(دروزة،

القـدمین فـي تشـكیل حـائط الصـد الثنـائي وحصـلت علـى نسـبة المسـتخدمة وحركـات تأهم االیعازا

%) وهذا یدل على صالحیة االختبار المستخدم لعینة البحث.٨١اتفاق (

ثبات نموذج االختبار:٢-٦-٣
، وتطلب ذلـك بقیـام واعادتهاستخدم الباحث طریقة اتفاق محكمین لحساب ثبات االختبار

مـن العبـي ) تباعـا علـى عینـة ٤) و(٢إلـى مركـز ( )٣محكمین بتوقیت زمـن التحـرك مـن مركـز (

)و ٢٧/٣/٢٠١٠فـي تـاریخ () العبـي ٣وعددهم (منتخب كلیة التربیة األساسیة بجامعة الموصل 

ولكـال المركـزین. وقـام الباحـث باسـتخراج الوسـط حكـم) وسجل الباحث زمـن كـل م٣٠/٣/٢٠١٠(

للزمن المسجل للمحكمین.

)أیــام ، واخــذ اراء ٧ى علــى نفــس األفــراد بعــد مــرور (ثــم اعیــد تطبیــق االختبــار مــرة أخــر 

)وهــذه الدرجــة تمثــل درجــة ثبــات جیــدة. ٠.٨٦المحكمــین علــى االختبــار. وبلــغ معامــل االرتبــاط (

)٧٠،١٩٩٩(إبراهیم، وبعد ذلك تم تطبیق االختبار على عینة البحث.
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موضوعیة االختبار:٣-٦-٣
ــًا للمعرفــة ا ــالیقین، وتتحقــق الموضــوعیة مــن تعــد الموضــوعیة معیــارا تقییمی لتــي تتصــف ب

خالل إیجاد درجة االتفاق عبر استخدام معامـل االرتبـاط بـین توقیـت المقیمـین الـذین قـاموا بقیـاس 

زمــن التحــرك مــن مركــز إلــى آخــر، مــن خــالل التحلیــل باالعتمــاد علــى ســاعات توقیــت تبــین عــدم 

دقة موضوعیة التقییم للمقیمین.وجود أي فروق بین زمن األداة للمقیمین ، مما یدل على 

طریقة أداء االختبار:٨-٣
قام الباحث بتنفیذ االختبار على العبي منتخب الكرة الطائرة في القاعة المغلقة بقسم 

  )١الشكل (*التربیة الریاضیة /كلیة التربیة األساسیة بجامعة الموصل ، بمساعدة فریق عمل

.اسم االختبار : اختبار سرعة االستجابة

: قیاس سرعة االستجابة لالعبي الكرة الطائرة لتشكیل حائط الصد الثنائي.الهدف من االختبار

سـم ، لیكـون نقطـة  ٥٠یرسم مربع في منتصف ملعـب كـرة الطـائرة وبقیـاس -:مواصفات االختبار

سـم ، المربـع  ٥٠بدایة حركة المختبر، وعلى جانبي الملعب یرسم مربعان أیضا قیـاس كـل منهمـا 

) فیكــون نقطــة نهایــة حركــة المختبــر ٢) أمــا المربــع (٤و ٢) لوقــوف الالعــب صــاحب المركــز(٣(

عند إجراء االختبار. 

ـــــار ) وعنـــــد ســـــماع إشـــــارة ١) أي فـــــي المربـــــع (٣: یقـــــف الالعـــــب فـــــي مركـــــز (إجـــــراءات االختب

)تباعـــًا بطریقـــة  ســحب القـــدمین وبعـــد هـــا یعیـــد المحاولـــة٤و٢ینطلـــق إلـــى مركـــز (**)البــدء(إیعاز

  ).٣سم عن الالعب األخر الذي یكون واقفًا في المربع ( ٥٠بتقاطع القدمین ویتوقف على بعد 

األدوات المستخدمة :

  )١ملعب كرة طائرة مخطط كما موضح في الشكل (-

  )٢ساعة توقیت عدد (-

صافرة    -

د. ریان عبد الرزاق الحسو      أستاذ مساعد            كلیة التربیة األساسیة/ قسم التربیة الریاضیة*

تربیة الریاضیةم.م عمار مؤید                  مدرس مساعد           كلیة التربیة األساسیة/ قسم ال

یؤدي الالعب االختبار باستخدام اإلیعاز البصري وبعدها باإلیعاز السمعي (بحركات سحب القدم وبعدها **

بتقاطع القدمین)
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الشبـــكــة

  )١الشكل (

)٢٠٠٩ألعبیدي (نموذج االختبار المصمم من قبل 

الوسائل اإلحصائیة:٩-٣
الوسط الحسابي  – ١

االنحراف المعیاري  – ٢

T(اختبار  – ٣ – TEST.(

معامل االرتباط البسیط (بیرسون) -٤

-:SPSSالحاسوب اآللي وتم معالجة البیانات باستخدام برنامج استخدم الباحث 

م المنطقة األمامیة٣

م المنطقة الخلفیة٦

سم٤٠سم٤٠ سم٤٠

١٢٣ ٢ سم٣٢٥ سم٢٥

م٣ م٣

سم٥٠سم٥٠ سم٥٠ سم٥٠سم٥٠

م ٩

سم) تعني بعد الالعب عن الخط الجانبي للملعب ولكال الطرفین٢٥(

سم٥٠*٥٠سم) تعني المربع الذي تكون أبعاده  ٥٠(

عب القائم بحائط الصد عن الشبكةسم) بعد الال ٤٠(

) المسافة بین المربع (األیمن واألیسر) عن مربع المنتصف٣(



علي فتاح رشید

٤٦٢

عرض ومناقشة النتائج-٤
١-٤�ΞΎѧѧΗϧ�ΔѧѧηϗΎϧϣϭ�ν έѧѧϋ�ί ΎѧѧόϳϹ�ϡΩΧΗѧѧγΎΑ�ϥϳϣΩѧѧϘϟ�ΕΎѧѧϛέΣ�ΕέΎѧѧΑΗΧ

البصري: 
بعد معالجة نتائج االختبارات التي تم الحصول علیها إحصائیا تم الحصول على النتائج 

  )٢المبینة في الجدول (

الوسائل اإلحصائیة

اإلیعاز       

الوسط الحسابي

(ٓس)

االنحراف المعیاري

ع±

قیمة (ت) 

المحتسبة

إیعاز 

بصري

٠.١٩٥١.٩٩ثا١.٣٢٣سحب القدمین

١.٣١٢ثا٢.١٥١تقاطع القدمین

  ٢.٢٣)، قیمة (ت) الجدولیة =١٠) أمام درجة حریة (٠.٠٥( ≤*معنوي عند نسبة خطأ 

فـي اختبـار سـرعة االسـتجابة ) وجـود فـروق ذات داللـة غیـر معنویـة ٢یتبین من الجدول (

) وهـي اقـل مـن قیمـة ١.٩٩انـت قیمـة (ت) المحتسـبة (الحركیة باستخدام اإلیعاز البصري حیث ك

ـــــــــة البالغـــــــــة ( ـــــــــث كـــــــــان المتوســـــــــط ولصـــــــــالح)٢.٢٣(ت) الجدولی ـــــــــدمین حی حركـــــــــة ســـــــــحب الق

)ثا .٢.١٥١)ثا ، بینما كان المتوسط الحسابي لحركة تقاطع القدمین (١.٣٣٢الحسابي(

علـى حاسـة ویعتقد الباحث سبب ذلك إلـى أن الالعـب خـالل المبـاراة یعتمـد وبشـكل كبیـر 

البصــر ،أكثــر مــن اعتمــاده علــى حاســة الســمع حیــث یكــون تركیــزه عــالي بالنســبة إلــى اإلشــارات 

المعطــاة مــن قبــل المــدرب والــزمالء والنظــر المباشــر إلــى الالعبــین المنافســین والــى الكــرة وبشــكل 

كبیر والتوجه إلى مكان الضرب الساحق سواء بحركة سحب القدمین أو تقاطع القدمین

٢-٤�ί ΎѧѧόϳϹ�ϡΩΧΗѧѧγΎΑ�ϥϳϣΩѧѧϘϟ�ΕΎѧѧϛέΣ�ΕέΎѧѧΑΗΧ�ΞΎѧѧΗϧ�ΔѧѧηϗΎϧϣϭ�ν έѧѧϋ
السمعي:

بعد معالجة نتائج االختبارات التي تم الحصول علیها إحصائیا تـم الحصـول علـى النتـائج 

  )٣المبینة في الجدول (

الوسائل اإلحصائیة

اإلیعاز       

الوسط الحسابي

(ٓس)

االنحراف المعیاري

ع±

قیمة (ت)

المحتسبة

إیعاز 

سمعي

٠.٣٢٢ثا١.٥٩٠سحب القدمین
٢.٢٦*  

٠.٢٤٥ثا١.٣٢٥تقاطع القدمین

  ٢.٢٣)، قیمة (ت) الجدولیة =١٠) أمام درجة حریة (٠.٠٥( ≤*معنوي عند نسبة خطأ 

فــي االختبــار باســتخدام اإلیعــاز ) وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة ٣یتبــین مــن الجــدول (و 

أذا بلغـــت قیمـــة (ت) المحتســـبة )(ســـحب القـــدمین وتقـــاطع القـــدمیندمینت القفـــي حركـــاالســـمعي
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ولصـــالح تقـــاطع  )٢.٢٣مـــن قیمـــة (ت)الجدولیـــة البالغـــة(اكبـــر ) وهـــي٢.٢٦لمتغیـــرات االختبـــار(

بینمــا فــي اإلیعــاز البصــري توجــد . )١.٣٢القــدمین حیــث كــان الوســط الحســابي لتقــاطع القــدمین (

فروق ولكن لم تصل إلى المعنویة.

زو الباحــث ســبب ذلــك إلــى أن فــي حركــة ســحب القــدمین ال ترفــع القــدم عــن األرض ویعــ

)أن ٢٠٠٨وتبقى متصلة باألرض وهذا االحتكاك یؤدي إلى زیـادة زمـن االنجـاز حیـث یشـیر ألبنـا(

فمــثًال للتحــرك إلــى ،دون أن ترتفــع عــن األرضقبــل الالعــب المختبــر ســحب الرجــل الثانیــة مــن

إلـى وضـع الـذي بـدأ منـه).الالعب لیمنى ثم تعقبها الرجل الیسرى لیعود الیمین تنقل الرجل اجهة 

)٣٨،٢٠٠٨(ألبنا،

االستنتاجات والتوصیات: -٥
:االستنتاجات١-٥

في ضوء النتائج التي توصل ألیها الباحث من خالل استخدام االیعازیین البصري 

یا تم استنتاج ما یأتي:والسمعي بحركات سحب القدمین وتقاطع القدمین والتي عولجت إحصائ

لم یظهر اإلیعاز البصري فروقًا بین العبي منتخب الكرة الطائرة في سرعة تشكیل حائط . ١

الصد الثنائي بحركات القدمین(سحب وتقاطع القدمین) .

اإلیعاز السمعي تفوقًا في سرعة تشكیل حائط الصد الثنائي وبحركة تقاطع القدمین اظهر  .٢

  ة.العبي الكرة الطائر 

:التوصیات٢-٥
ســـرعة االســـتجابة الحركیـــة والتـــي لهـــا تـــأثیر مباشـــر علـــى أداء المهـــارات تطـــویر التأكیـــد علـــى -١

الدفاعیة .

ـــة باســـتغالل األدوات -٢ ـــد علـــى بعـــض التمـــارین لتطـــویر ســـرعة االســـتجابة الحركی ضـــرورة التأكی

والتجهیزات المتوفرة .
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المصادر :
المصادر العربیة:

األسس العلمیة والطرق اإلحصائیة لالختبارات والقیاس ): ١٩٩٩روان عبد المجید(إبراهیم، م-١

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، األردن.في التربیة الریاضیة

مطبعـة جامعـة الموصـل الكـرة الطـائرة فـن األداء المهـاري): ٢٠٠٨ألبنا ،لیث محمـود داود ( –٢

.الموصلالعراق ،

.بیروت ،١،طالكرة الطائرة ):١٩٧٧(حسن،اد عبد الجو  -٣

والفعالیـاتاأللعـابفـيالشـاملةوالبدنیـةالریاضـیةالموسوعة):١٩٩٨حسـن(قاسمحسین ،-٤

.عماناألردن ،العربي،الفكر،دار1ط.الریاضیةوالعلوم

  األردن. ، دار األمل للنشر والتوزیع، اربد، فنون الكرة الطائرة):١٩٨٧الحیاري، وآخرون(-٥

، جامعــة النجــاح الوطنیــة ٢، طإجــراءات فــي التصــمیم المنــاهج): ١٩٩٥دروزة، أفنــان نظیــر(-٦

.،فلسطین

، مؤسسة المعارف، بیروت، لبنان.حول الكرة الطائرة):١٩٩١سویلم، مختار ( -٧

تأثیر بعض حركات القدمین في تشكیل حائط الصد الثنـائي ((): ٢٠٠٩ألعبیدي، علي فتـاح (-٨

في وقـائع المـؤتمر الثـاني لكلیـة التربیـة األساسـیة جامعـة بحث منشور))ة الكرة الطائرةفي لعب

.الموصل 

ـــــة  ):١٩٨٥(الصـــــمیدعي ،لـــــؤي غـــــانمو  قطـــــب ،ســـــعد محمـــــد -٩ ـــــین النظری الكـــــرة الطـــــائرة ب

، جامعة الموصل ، العراق.١،طوالتطبیق

لنفســــي، أساســــیاته القیــــاس والتقــــویم التربــــوي وا): ٢٠٠٠عـــالم، صــــالح الــــدین محمــــود(-١٠

، دار الفكر العربي، القاهرة.١، طوتطبیقاته وتوجیهاته المعاصرة

، دار المعارف، مصر.الكرة الطائرة): ١٩٨١فهمي ،وآخرون(-١١

الكـــرة الطـــائرة التكتیـــك والتكتیـــك الفـــردي) :١٩٨٧وآخـــرون (–الكاتـــب ،عقیـــل عبـــدا هللا –١٢

بغداد .،مطبعة بغداد،

،المعـارفوزارة،١ط.الـنفسعلـممبـادئ:)١٩٨٥إسـماعیل محمـد(،و مختـار ،محمـد -١٣

.السعودیةالریاض،

  :ةالمصادر األجنبی
14-http://www.g111g.com

http://www.shbabnahda.com-15
http://www.forum.iraqacad.org-16



…دراسة مقارنة في سرعة االستجابة الحركیة 

٤٦٥

  )١(ملحق ال

القدمین واالیعازاتت حركاأهم قائمة بأسماء السادة المختصین الذین ساهموا في تحدید 

مكان العملاالختصاصاللقب العلمياالسمت

كلیة التربیة األساسیة/جامعة الموصلتدریب ریاضيأستاذ د.معتز یونس ذنون  ١

كلیة التربیة األساسیة/جامعة الموصلقیاس وتقویمأستاذ مساعدد.سعد فاضل عبد القادر  ٢

كلیة التربیة األساسیة/جامعة الموصلق تدریسطرائأستاذ مساعدد.قصي حازم محمد  ٣

كلیة التربیة الریاضیة/جامعة الموصلطرائق تدریسأستاذ مساعدد.لیث داؤد البنا  ٤

كلیة التربیة الریاضیة/جامعة الموصلتعلم حركيأستاذ مساعدد.خالد عبد المجید  ٥

اضیة /جامعة الموصلكلیة التربیة الریبایومیكانیكأستاذ مساعدد.ولید غانم  ٦

كلیة التربیة األساسیة/جامعة الموصلطرائق تدریسأستاذ مساعدد.نشوان محمود الصفار  ٧

كلیة التربیة الریاضیة/جامعة الموصلتعلم حركيمدرسد.خالد داؤد البنا  ٨

كلیة التربیة الریاضیة/جامعة الموصلقیاس وتقویممدرسد.ولید ذنون  ٩

كلیة التربیة الریاضیة/جامعة الموصلتعلم حركيمدرسد.احمد حامد  ١٠

كلیة التربیة األساسیة/جامعة الموصلتدریب ریاضيمدرس مساعدعمار مؤید  ١١



علي فتاح رشید

٤٦٦

)٢الملحق(

بسم اهللا الرحمن الرحیم

م/ استبیان 

األستاذ الفاضل............................................................ المحترم

حیة طیبة:ت

((دراسة مقارنة في سرعة االستجابة الحركیة لنـوعین یروم الباحث إجراء بحثه الموسوم

،وبالنظر لما تتمتعون به من ))في الكرة الطائرةمن االیعازات في زمن تشكیل حائط الصد الثنائي

حــث مــن حضــراتكم خبــرة ودرایــة فــي مجــال  طرائــق التــدریس وتــدریب الكــرة الطائرة،لــذا یلــتمس البا

إبـــداء المســـاعدة العلمیـــة الممكنـــة فـــي تحدیـــد أفضـــل االیعـــازات المســـتخدمة وحركـــات القـــدمین فـــي 

تشكیل حائط الصد الثنائي.

مع الشكر والتقدیر

من الممكن إضافة أي أیعاز أو حركة للقدمین ترونه مناسبًا.مالحظة:

المالحظاتأفضل أیعازاالیعازاتت

اإلیعاز السمعي١

استخدام أیعاز یمین ویسار

استخدام أیعاز ابدأ

اإلیعاز البصري٢

استخدام الكرة في تحدید االتجاه

استخدام الید في تحدید االتجاه

المالحظاتأفضل حركةحركات القدمینت

سحب القدمین١

تقاطع القدمین ٢

اسم المختص:                                

اللقب العلمي:                                                         

االختصاص الدقیق:

الكلیة:                                                                       الباحث                                         

التاریخ:                                                             

جامعة الموصل

كلیة التربیة األساسیة

قسم التربیة الریاضیة


