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II

شكر وتقدير
في البداية أشكر هللا الذي ألهمني بالصبر والقوة إلكمال هذه الدراسة.
ليس من السهل إال ما يسهله هللا.
أود أن أعبر عن خالص شكري وتقديري للمشرفة الدكتورة
سرى ستار
على توجيهها ومتابعتها المستمرة وتقديم النصائح واالقتراحات الهامة
لتحسين هذه الدراسة
خالص شكري وتقديري لعميد جامعة ميسان ولكوادر الكلية األكاديمية
.واإلدارية
أتوجه بالشكر إلى رئيس قسم العلوم التطبيقية وزمالئها من األكاديميين
والموظفين بالقسم.
في النهاية أشكر كل من تمنى لي النجاح.
وأخيرا ،أعتذر لمن لم تذكر أسماؤهم .لكنني ممتن لهم جميعًا على
مساعدتهم.

III

اهداء
إلى من أشتاق إليه بكل جوارحي ....وطني الغالي.
إلى مثال التفاني واإلخالص .....أبى الحبيب.
إلى من َّ
قدمت سعادتي وراحتي على سعادتها ...أمي الفاضلة.
َّ
أمدني بالنصح واإلرشاد ...أخي الكريم.
إلى من
إلى كل من دعا لي بالخير
أهديكم ذلك العمل المتواضع.......

شهادة المشرف
أشهد أن هذا المشروع الذي يحمل عنوان " عالقة سرعة االستجابة الحركية في بعض المهارات

الدفاعية لالعبي كرة الطائرة " بقلم "سلمى صالح هادي " تم إعداده تحت إشرافي في قسم
العلوم التطبيقية وهو استيفاء جزئي لمتطلبات درجة البكالوريوس في العلوم التطبيقية.

التوقيع:
د .سرى ستار
التاريخ/ / 2021 :

IV

مستخلص البحث
اشتملت الدراسة الحالية على أربع فصول حيث اهم ما جاء في الفصل األول أهمية الدراسة التي
تتمثل في تميز لعبة الكرة الطائرة بالمواقف والحاالت الكثيرة والمتغيرة حيث يتم االنتقال من
الهجوم إلى الدفاع وبالعكس بسرعة عالية مما يتطلب إعدادا ً بدنيا ً و مهاريا ً وخططيا ً ونفسيا ً تمكن
الالعبين من السيطرة في الملعب والتصرف بالشكل األمثل واشتمل أيضا على مشكلة البحث
التعديالت والتغيرات في القواعد القانونية لها وما صاحبها من تغير في إيقاع اللعب الذي تتسم
بالسرعة لذا هدفت الدراسة الى التعرف على العالقة بين سرعة االستجابة الحركية وأداء المهارات
الدفاعية بالكرة الطائرة .اما الفصل الثاني فقد اشتمل مفهوم كرة الطائرة وبين سرعة االستجابة
الحركية باإلضافة الى مفهوم سرعة ردة الفعل ووضح الفصل الثالث التجربة العملية التي بحثتها
الباحثة وكان الختام في الفصل الرابع حيث وضح االستنتاجات والتوصيات
لقد اتضح لنا من خالل دراستنا هاته أنه توجد عالقة بين سرعة رد الفعل والمهارات الدفاعية في
الكرة الطائرة .إذ أنه من خالل ما استعرضناه في هذه المذكرة أن في لعبة الكرة الطائرة لسرعة
رد الفعل مكانة متميزة في تنفيذ المهارات الدفاعية لدى الالعبين لما يصاحبها من تغيير في إيقاع
اللعب الذي يتسم بالسرعة .وقد أكدت االختبار مجمل ما تطرقنا إليه في الجانب النظري للبحث.

V

أألطار النضري

الفصل األول
 1.1المقدمة وأهمية البحث

تمثل لعبة الكرة الطائرة مكانة متميزة في العالم وما تزال تنال الشعبية واإلعجاب
الجماهيري عند متتبعي الرياضة ،فقد أولى الباحثون في مجال التربية الرياضية هذه اللعبة اهتماما ً
كبيرا ً أدى إلى رفع مستواها وزيادة اإلقبال على ممارستها وجعلها لعبة مثيرة ذات االنتشار الواسع.
وتتميز لعبة الكرة الطائرة بالمواقف والحاالت الكثيرة والمتغيرة  ،إذ يتم االنتقال من الهجوم إلى
الدفاع وبالعكس بسرعة عالية مما يتطلب إعدادا ً بدنيا ً و مهاريا ً وخططيا ً ونفسيا ً تمكن الالعبين من
السيطرة في الملعب والتصرف بالشكل األمثل (( أن طبيعة األداء في لعبة الكرة الطائرة يتميز
باإليقاع السريع والمباغتة فضالً عن مهاراتها المتتالية والمتسلسلة التي تتطلب مستوى عال من
الدقة في األداء  ،وهذا ما يفرض على الالعبين التكيف واالستعداد لتلك المواقف ومنها امتالك
قدرات بدنية و مهارية وعقلية تتناسب مع المتغيرات التي تشهدها المباريات السيما الحاسمة منها
والمتقاربة النتائج )) .وفي لعبة الكرة الطائرة تعد سرعة االستجابة الحركية من القدرات الحركية
التي لها دورا ً مهما ً في األداء التكنيكي للمهارات الهجومية والدفاعية وتشكل مع باقي العوامل إحدى
األسس الهامة في حسم الموقف  ،إذ أن الالعب المدافع في الكرة الطائرة يجب أن يتميز بقصر
زمن استجابته الحركية ألجل الوصول الى الكرة قبل لمسها األرض  ،بمساعدة التوقع المسبق ألجل
سيرها ودقة المالحظة واالنتباه والتركيز على الالعب المهاجم  ،ومن هنا تكمن أهمية البحث
لدراسة سرعة االستجابة الحركية وعالقتها بدقة أداء المهارات الدفاعية بالكرة الطائرة .

 1.2مشكلة البحث
تمثل سرعة االستجابة الحركية مكانة متميزة في تنفيذ األداء المهاري للمهارات الدفاعية
بالكرة الطائرة نتيجة التعديالت والتغيرات في القواعد القانونية لها وما صاحبها من تغير في إيقاع
اللعب الذي اتسم بالسرعة ،إذ أن والدفاع عن الملعب يبين مدى الحاجة الضرورية لهذه القدرة
الحركية والتركيز عليها في لعبة الكرة الطائرة ،إذ تعد من أهم القدرات التي تسمح لالعب بالتقدم
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أألطار النضري

الفصل األول

في المستوى ،لذا ارتأى الباحثون معرفة العالقة بين سرعة االستجابة الحركية ودقة أداء المهارات
الدفاعية بالكرة الطائرة.

 1.3هدف البحث
التعرف على العالقة بين سرعة االستجابة الحركية وأداء المهارات الدفاعية بالكرة الطائرة.

 1.4فرضية البحث
هناك عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين سرعة االستجابة الحركية أداء المهارات الدفاعية
بالكرة الطائرة.

 1.5مجاالت البحث
 .1المجال البشري :العبي منتخب ميسان لكرة الطائرة للعام الدراسي .2020 – 2019
 .2المجال المكاني :قاعة كلية التربية الرياضية  -جامعة ميسان.
 .3المجال الزماني :الفترة من  2021/3/20ولغاية 2021 / 4 / 21
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الفصل الثاني
مفهوم كرة الطائرة
 2.1مفهوم كره الطائرة
هي إحدى أكثر الرياضات العالمية شعبية .يلعب فيها فريقان تفصل بينهما شبكة عالية.
على الفريق ضرب الكرة فوق الشبكة لمنطقة الخصم .لكل فريق ثالث محاوالت لضرب الكرة
فوق الشبكة .تحسب نقطة للفريق حينما تضرب الكرة أرضية الخصم ،أو إذا تم ارتكاب خطأ ،أو
إذا أخفق الفريق في صد الكرة وإرجاعها بشكل صحيح .أول دولة مارست اللعبة بعد الواليات
المتحدة األمريكية كانت كندا في عام  )1( .1900تعدّ هذه الرياضة اآلن من أكثر الرياضات شعبية
في البرازيل ،ومعظم دول أوروبا وباألخص إيطاليا وهولندا وصربيا ،باإلضافة إلى روسيا وبعض
الدول في قارة آسيا.

 2.2سرعة االستجابة الحركية
سرعة االستجابة تعني الفترة الزمنية لظهور اإلشارة السمعية أو البصرية واالستجابة لها
بالحركة وهي مجموع زمن رد الفعل وزمن تنفيذ الحركة (سرعة االنطالق لتنفيذ الحركة) مثل
بداية االنطالق في المسافات القصيرة ( )2حيث تمثل سرعة رد الفعل (الفترة الزمنية من سماع
صوت الطلقة حتى اللحظة التي ستبدأ بها الحركة ) أما البدء بالحركة واالنطالق لتنفيذ الحركة فهي
تمثل (زمن الحركة او سرعة الحركة ) وهذا ينطبق أيضا على ضربة اإلرسال بالكرة الطائرة أو
التهديف بكرة القدم أو كرة اليد  ،فمثال سرعة رد الفعل تبدأ من لحظة ضرب الكرة من قبل الخصم
فتبدا عمليات التفسير ثم قيام الالعب بالبدء بالحركة لتنفيذ الواجب الحركي المناسب وهذا يعطي
نفس المفهوم لسرعة االدراك الحسي الحركي  ،وعلية فأن سرعة أو زمن االستجابة هي مجموع
الزمنين ( زمن سرعة رد الفعل وزمن الحركة)  .وفيما يلي نتناول مفهوم سرعة رد الفعل البسيط
والمركب مع االمثلة وكيفية تطويره.

( )1إبراهيم ،مروان عبد المجيد  2001الموسوعة العلمية للكرة الطائرة ،ط ،1مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،
عمان.
( )2البياتي ،بسام عباس محمد 2006ثبات االنتباه وعالقته بسرعة االستجابة الحركية لدى االعبين ،مجلة كلية
التربية الرياضية ،المجلد ،21ج ،1العدد ،2كلية التربية الرياضية ،جامعة بغداد.
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أ  -مفهوم سرعة رد الفعل

يمكن تعريف سرعة رد الفعل بانة الفترة الزمنية بين ظهور المثير (سمعي أو بصري)
ولحظة االستجابة له بالحركة ويعتقد ( )2البعض ان سرعة رد الفعل هي سرعة التحرك أو
االنطالق بأقصى سرعة وهذا المفهوم غير صحيح وذلك الن سرعة رد الفعل هي حالة فسيولوجية
تكمن عملياتها داخل الجسم فقط وتبدأ مسار عملياتها من الدماغ إلى الجهاز العصبي ثم إلى الجهاز
العضلي فبعد ظهور اإلشارة أو المثير مثال ضربة الالعب الخصم اإلرسال بكرة الطائرة أو
التهديف بكرة اليد أو ضربة الجزاء في كرة القدم فان سرعة رد الفعل تمر بالعمليات التالية- :
• استقبال المثير البصري وهي لحظة ضرب الكرة أو رميها من قبل الخصم حيث تم رؤيتها من
قبل الالعب أو حارس المرمى.
• تحليل وتفسير المثير داخل القشرة المخية أي تحليل ضربة أو رمية الخصم من حيث قوتها
وسرعتها واتجاهها والحاالت المتوقعة أثناء سيرها وهذا يستغرق أجزاء باآللف من الثانية وبعد
هذا التحليل والتفسير.
• اتخاذ القرار وإصدار اإلشارات العصبية من المخ إلى العضالت عن طريق األعصاب الحركية
التي تتناسب مع قوة وسرعة واتجاه الكرة القادمة من الخصم ثم القيام بتنفيذ الواجب الحركي
المناسب.
إن مجمل العمليات التي قام به الالعب أو حارس المرمى خالل هذه الفترة الزمنية القصيرة هي
التي تمثل سرعة رد الفعل ،أما القيام ( )3بالحركة واالنطالق لصد الكرة فليس لها عالقة بسرعة
رد الفعل بل تمثل سرعة الحركة أو زمن الحركة او سرعة االنطالق والتي تعتمد بشكل رئيسي
على القوة االنفجارية لالعب لالنطالق على كرة الخصم او لصدها وعليه فان سرعة رد الفعل
تعتمد بشكل مباشر على قدر الجهاز العصبي وأعضاء االستقبال الحسي على استقبال المثير حتى
بدء لحظة االستجابة له بالحركة.

( )2البياتي ،بسام عباس محمد 2006ثبات االنتباه وعالقته بسرعة االستجابة الحركية لدى االعبين ،مجلة كلية
التربية الرياضية ،المجلد ،21ج ،1العدد ،2كلية التربية الرياضية ،جامعة بغداد.
( )3الجبوري ،فاتن محمد رشيد  1999سرعة االستجابة الحركية والقوة االنفجارية لعضالت األطراف السفلى
وعالقتها ببعض المهارات األساسية وبعض المتغيرات الوظيفية لدى العبي الكرة الطائرة ،أطروحة دكتورا ه،
كلية التربية الرياضية ،جامعة بغداد.

4

مفهوم كرة الطائرة

الفصل الثاني
انواع سرعة رد الفعل هي- :
 - 1سرعة رد الفعل البسيط

وهذا النوع من سرعة رد الفعل يستخدم في األلعاب التي يكون فيها نوع اإلشارة أو المثير
وتوقيت حدوثه واتجاه حركة الالعب معروفة مسبقا ً كما في بداية المسافات القصيرة والسباحة
وهذا يعني ان الالعب يعرف مسبقا ً ( )3ان هناك صوت لطلقة المسدس واتجاه الركض أي ان
هناك احتمال واحد لالستجابة للحركة هو االنطالق لألمام ولهذا فهو ال يحتاج إلى تفسيرات
وتحليالت كثيرة من قبل الدماغ وإصدار األوامر لتنفيذ الواجب الحركي ولهذا سمي رد الفعل
البسيط.
ومن الناحية التدريبية فان رد الفعل البسيط يمكن تطويره لالعبين لأللعاب الفردية والفرقية على
حد سواء على الرغم من ان هذا النوع من سرعة رد الفعل ال يستخدم كثيرا ً في األلعاب الفرقية
والمنازالت الفردية.
يتخذ الالعب وضعيات مختلفة لالنطالق مثالً الجلوس ،االنبطاح على البطن ،االستلقاء على
الظهر ،القرفصاء ،الرقود الجانبي ،الوقوف والظهر مواجهة التجاه الجري وعند سماع الصافرة
من المدرب ينطلق الالعب إلى االتجاه المحدد له في التمرين وهذا يعني ان الصوت معروف من
قبل المدرب وهي الصافرة واالتجاه معروف وهنا التركيز على صوت الصافرة واتخاذ القرار
لالنطالق هو العامل الحاسم في سرعة رد الفعل)4( .
• تطوير سرعة رد الفعل البسيط
يمكن تطوير سرعة رد الفعل البسيط من خالل تقنين الحمل التدريبي وفقا لما يلي- :
 الشدة = تمثل االنتباه والتركيز القصوى على لحظة صدور الصوت أو اإلشارة أو رؤية األداءالحركي للخصم الختصار الفترة الزمنية للتفسير ثم تنفيذ الحركة بالشدة القصوى حتى يمكن تطوير
سرعة رد الفعل وسرعة الحركة معا اي يكون التطوير يهدف اساسا الى تطوير االثنان معا أي
تخدم تطوير سرعة االستجابة.
( )3الجبوري ،فاتن محمد رشيد  1999سرعة االستجابة الحركية والقوة االنفجارية لعضالت األطراف السفلى
وعالقتها ببعض المهارات األساسية وبعض المتغيرات الوظيفية لدى العبي الكرة الطائرة ،أطروحة دكتورا ه،
كلية التربية الرياضية ،جامعة بغداد.
( )4حسانين ،محمد صبحي وعبد المنعم ،حمدي 1997األسس العلمية للكرة الطائرة وطرق القياس للتقويم ،ط،1
مركز الكتاب للنشر ،القاهرة.
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 التكرار= ( )4تكرارات لكل وضع أو لكل تمرين. المسافة أو الزمن للتمرين قصير جدا حوالي  3ثواني أو حسب نوع التمرين -الراحة= رجوع النبض إلى اقل من  110ض/د .أو من ( )3-2دقائق.

ويمكن قياس سرعة رد الفعل عن طريق أجهزة ( )5خاصة تقيس الفترة الزمنية من لحظة ظهور
المثير أو اإلشارة إلى لحظة بدء الحركة لالعب كما في بداية العاب القوى والسباحة حيث ان
مسدس البدء هو الذي يشغل ساعة التوقيت ويوجد في مكعبات البداية أجهزة خاصة تبدأ بالعمل من
لحظة انطالق المسدس إلى لحظة دفع مكعبات البداية ويمكن لهذة األجهزة قياس الفترة الزمنية من
وقت صدور صوت طلقة المسدس حتى لحظة دفع مكعبات البداية وهي التي تمثل سرعة رد الفعل
وهناك اجهزة عديدة لقياس سرعة رد الفعل.
 - 2سرعة رد الفعل المعقد أو المركب
مفهوم سرعة رد الفعل المعقد أو المركب هو ان نوع المثير أو اإلشارة سواء كانت الكرة
أو حركة الالعب غير معروفة مسبقا ً من حيث سرعة الكرة أو الالعب أو اتجاهه أو توقيت حدوث
الحركة من قبل الخصم  ،فمثالً الضربة ( )6الحرة المباشرة بكرة القدم فان حارس المرمى ال
يعرف مسبقا ً اتجاه الكرة نحو اليمين أو اليسار وال يعرف سرعتها أو اتجاهها عالية واطئة وهل
الكرة خالل مسارها ستصطدم بالالعبين أم ال وعليه فان هناك عدة احتماالت لمسار الكرة والالعب
الخصم أثناء ضرب الكرة وكذلك الحالة بالنسبة للهجوم بالمالكمة والتايكواندو والمبارزة والتهديف
بكرة اليد وغيرها من الحاالت وعليه يجب على الالعب أو حارس المرمى اختيار األسلوب األمثل.
وانطالقا ً من أهمية سرعة رد الفعل المعقد ذو االحتماالت الكثيرة لذا يجب ان يخصص له حصة
مناسبة من الحجم التدريبي تنسجم مع احتياجات الالعبين ومدى تعرضهم لمثل تلك االحتماالت
أثناء المباريات أو المنازالت ( )6الفردية الن تدريبات سرعة رد الفعل المركب تعمل على تقصير
الفترة الزمنية الستقبال المثير وتفسيره وتحليله واتخاذ القرار المناسب لتنفيذ الواجب الحركي ضد
تحركات الخصم أو كراته.

( )5حكمت ،اسماء وآخران  2005حدة االنتباه وعالقته باالستجابة الحركية في لعبتي السباحة والكرة الطائرة،
مجلة التربية الرياضية ،المجلد ،14العدد.2
( )6خاطر ،أحمد محمد والبيك ،علي فهمي  1978القياس في المجال الرياضي ،دار المعارف ،مصر.
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ويلعب التوقع الحركي دورا ً فاعالً في اختيار األسلوب األمثل للرد على تحركات الخصم في
األلعاب الفرقية والمنازالت الفردية ( )7فمثالً ان بعض من حراس المرمى يركز على حركة رجل
الالعب المنفذ لضربة الجزاء قبل تنفيذ الضربة بلحظات وال ينتظر لحظة ضرب الكرة وينطلق
على الكرة لصدها بناء على خبرته في توقع اتجاه الكرة وارتفاعها وسرعتها من خالل دراسة
وتحليل سرعة الالعب المنفذ واتجاه جسمه وقدمه قبل لحظة ضرب الكرة وهذا ينطبق أيضا ً على
المواقف المختلفة في كرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد حيث يلعب التوقع الحركي لالعب أهمية
كبيرة في الدفاع عن منطقتة  ،كما يلعب التوقع الحركي دورا ً كبيرا ً في المنازالت الفردية كالمالكمة
والمبارزة والمصارعة والتايكواندو حيث يستطيع الالعب التخلص من ضربات الخصم من خالل
توقعه بحدوث هجوم عليه والتوقع الحركي يتأسس على مدى خبرة الالعب وطول الفترة التدريبية
وقدرة الجهاز العصبي والجهاز العضلي على تحليل وتفسير واتخاذ القرار لخداع الخصم أو
التخلص منه.
وعليه فان الالعب وخاصة في األلعاب الفرقية والمنازالت الفردية بحاجة إلى تنفيذ استجابات
سريعة كرد فعل للمتغيرات والمواقف ( )8المختلفة التي تحدث في اللعب كتحركات الخصم
والزميل والتغيرات المفاجئة لسرعة واتجاه الكرة .ولهذا فان رد الفعل ما هو إال استجابة الختبار
رد فعل مناسب للمواقف المختلفة التي تحدث في والتي تعرف برد فعل االختبار.
ان زمن رد الفعل المعقد يعتمد على عدة عوامل هامة هي- :
 -1قدرة وكفاءة الجهاز العصبي والعضلي لالعب وتناسق العمل بينهما.
 -2درجة التركيز على المثير سواء كان سمعي مثل طلقة المسدس أو بصري كما في المباريات.
 -3القدرة على اإلدراك والتفسير والتحليل واتخاذ القرار المناسب.
 -4الخبرة المكتسبة من سنوات التدريب السابقة.
 -5العمر.
 -6الجنس.
( )7خطايبة ،أكرم زكي  1996موسوعة الكرة الطائرة الحديثة ،ط ،1دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،
عمان.
( .)8احمد سلمان محمد؛ تقويم مهارة استقبال الالعب الحر ال لرسال وعالقتها بالنهج الهجومي وترتيب الفرق
بالكرة الطائرة( :رسالة ماجستير ،كلية التربية الرياضية ،جامعة بغداد).1999 ,
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• تطوير سرعة رد الفعل المعقد

يمكن تطوير سرعة رد الفعل المعقد من خالل تنفيذ التمارين التي تحسن من مستوى سرعة التفكير
والتحليل واتخاذ القرار كأداء تمارين من وضعيات مختلفة كالوقوف والجلوس واالنبطاح على
البطن واالستلقاء على الظهر وربطها مع الحركات التي قد تحدث أثناء اللعب ومن هذه التمارين:
 ضرب الكرة على حائط متعرج ومحاولة السيطرة عليها. ضرب الكرة على أرض متعرجة ومحاولة السيطرة على الكرة. يقف الالعب وظهرة مواجهة للمدرب وعند سماع إشارة المدرب يدور الالعب ويتوجه نحوالكرة التي يرسلها المدرب والتي قد تكون عالية أو واطئة ،يمينا ً أو يساراً.
 يجلس الالعبين وظهورهم مواجهة للمدرب وعند سماع إشارة المدرب يدور الالعبين وينطلقواإلى األمام ثم يقوم المدرب بإعطاء اإلشارة لتغير اتجاه الالعبين وقد تكون اإلشارة نحو اليمين أو
اليسار أو الرجوع للخلف.
 استخدام الكرات التي ترتد باتجاهات مختلفة وغير معروفة بسبب ان مركز ثقل الكرة خارجمركزها فترتد بطريقة غير معروفة.
 استخدام تدريبات على لوحة الكترونية فيها عدة مصابيح باتجاهات مختلفة عندما يضي المصباحيعمل على لمس المصباح المضي باليد ( )9أو بالرجل ثم حساب عدد المصابيح التي تم لمسها
بالوقت المناسب في الدقيقة الواحدة أو حسب برمجة الجهاز وكلما كان عدد اللمس اعلى كلما دل
ذلك على سرعة االستجابة وعمل اختبارات تتبعية شهرية حتى يمكن معرفة مستوى التطور بزمن
االستجابة.
 -وهناك العديد من التدريبات بالملعب او على االجهزة االلكترونية التسع المقالة لذكرها جميعها

( )9آالء جهاد المشهداني؛ تقويم مهارة الدفاع عن الملعب وعالقتها بنتائج المباراة ):رسالة ماجستير ،كلية التربية
الرياضية ،جامعة بغداد).2004 ,
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 2.3المهارات الدفاعية

ان لعبة الكرة الطائرة تتكون من ست مهارات هي (األرسال ,االستقبال ,األعداد ,الهجوم,
حائط الصد ,الدفاع عن الملعب( ويمكن تقسيمها على مهارات دفاعية ومهارات هجومية ,لذا فعلى
جميع الالعبين ان يؤدوا المهارات ( )10األساسية جميعها بمستوى متكافئ اذ ان الترابط المهاري
في لعبة الكرة الطائرة يحتم على الالعب التقليل من األخطاء المهارية ألن اي خطأ في األداء يؤدي
الى خسارة نقطة وال يسمح لالعب من تنفيذ واجبه في أثناء اللعب وكذلك تنفيذ النواحي )الدفاعية
والهجومية( التي تم وضعه من قبل المدرب لذا ان اتقان هذه المهارات "يؤمن تحقيق األداء الجيد
لها والذي يرتبط بقدرة الالعبين على أداء تلك المهارات وبمختلف أنواعها واقل نسبة من األخطاء,
وعليه فإن أتقان النواحي المهارية هو االتجاه نحو تحقيق نتائج إيجابية" () 20:0ومن أهم العوامل
سالتي تحقق الفوز .وان ما يهمنا في البحث هو المهارات الدفاعية لالعب الحر وتشمل (استقبال

( )10التعديالت في قانون لعبة الكرة الطائرة التي تم اعتمادها في الجمعية العمومية رقم ( )10لالتحاد الدولي
للكرة الطائرة ،اليابان-طوكيو من .2000/29/11
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األرسال ،الدفاع عن الملعب) .إن المها ارت الدفاعية في الكرة الطائرة تحتاج عند أدائها الى تكامل
في القد ارت البدنية ومركباتها وخصوصا القوة المميزة بالسرعة وكذلك "تتطلب الى توقيتات غير
مألوف لالعب كما في مهارتي حائط الصد والدفاع عن الملعب باإلضافة الى ذلك تعتبر القدرات
البدنية لالعب من العوامل الرئيسية التي تساعد على أداء المهارات وسرعة تعلمها اذ يرى محمد
صبحي حسنين وحمدي عبد المنعم( عن كورت رادا ()Rada Kortان القدرات البدنية الخاصة
هي "قدرة الجسم على التكيف مع التدريبات ذات الشدة والكثافة العالية والقدرة على العودة الى
الحالة الطبيعية بسرعة وهي مكون أساسي وهام في بناء وتقدم العب الكرة الطائرة وتعمل على
تحسين مستوى األداء المهاري والخططي كما تساعد على تعلم مهارات جديدة بسرعة"
()24:210أن الالعب المعد أعدادا جيدا للنواحي البدنية والمهارية يكون في حالة جيدة األداء
وتنفيذ المهارات األساسية بشكل جيد.

 2.3.1استقبال األرسال
تعد هذه المهارة من المهارات الدفاعية وهي األساس في بناء الهجوم فكلما كان استقبال الكرة
بشكل ناجح ودقيق كانت إمكانية نجاح إعداد الكرة أو الضرب الساحق في أحيان أخرى ناجحة،
لذلك نرى الكثير من النقاط تفقد لدى العديد من الفرق بسبب ضعف هذه المهارة التي تعد من
المهارات المهمة في الكرة الطائرة" .إن ( )11االستقبال هو استقبال الكرة عد أو للزميل في الملعب
وذلك المرسلة من الالعب المرسل للفريق المنافس لتهيئتها لالعب الم بامتصاص سرعتها وقوتها
وتمرير الكرة (), 29:00حيث تعد مهارة استقبال األرسال على التفكير المجرد والذاكرة وتعتمد
ايضا على االستجابة الحركية البصرية وعلى سرعة االستجابة للعمليات العصبية ونوعية االستقبال
لذلك فان االستعداد البدني والنفسي والفسيولوجي والفني والتكتيك في الكرة الطائرة له اهمية خاصة
على مستويات الالعبين وبالتالي كل هذه العوامل تؤدي الى نجاح النشاط الرياضي في اي لعبة
خاصة لعبة الكرة الطائرة (  ) 10 -11: 19وكنتيجة طبيعية االستخدام اإلرساالت المتنوعة
والمؤثرة ذات الكفاءة العالية هو تأثيرها الفعال على عملية االستقبال التي تعتبر أحد المهارات
الدفاعية المهمة في الكرة الطائرة والتي تمنع الفريق المقابل من الحصول على نقطة مباشرة وفي
كرة الطائرة من الجلوس يكون لها دور اكبر على الالعب الحر من كرة الطائرة العادية اذ يسمح
( )11الهام عبد الرحمن؛ دراسة مقارنة لبعض المتطلبات المهمة في التفوق الرياضي للكرة الطائرة وعالقتها
بمستوى األداء المهاري بين فرق المدارس الرياضية بجمهورية مصر العربية ،مجلة بحوث التربية الرياضية،
كلية التربية الرياضية ،جامعة الزقازيق ،عدد .2001, 30-30

10

مفهوم كرة الطائرة

الفصل الثاني

قانون الكرة الطائرة من الجلوس بأداء حائط الصد على األرسال واخراج الذراع فوق الشبكة بدون
رفع األرداف عن األرض وكما ذكر فان ارتفاع الشبكة ()221سم عن األرض وعرض الملعب
()10متر مما سمح للفريق ( )11المدافع بان يتحكم في مكان توجيه األرسال اذ ان اداء حائط الصد
بثالث العبين على األرسال واخراج األيدي فوق الشبكة من الجلوس يرغم ضارب األرسال على
توجيه الكرة بعيدا عن حائط الصد والذي يمكن للفريق المدافع من ايقاف الالعب الحر في ذلك
المكان ويصبح قادرا ولو بشكل جزئي بالتحكم في النقطة لذى لو اردنا ان نقول انه في الكرة
الطائرة العادية يستطيع ان يوجه األرسال على اي العب وألي مكان ويصبح هو صاحب المبادرة
في الهجوم و لكن في كرة الطائرة من الجلوس ال يكون المرسل بهذه الراحة وقد يفقد النقطة قبل
ان تجتاز كرته الشبكة اذ استطاع حائط الصد ارجاعها لذا برز دور الالعب الحر في امكانية فوز
الفريق بإرجاع الكر ة واستقبالها وايصالها الى المعد للقيام بهجوم.

 2.3.2الدفاع عن الملعب
من المهارات األساسية هي مهارة الدفاع عن الملعب التي تعد من المها ارت الدفاعية التي
من خاللها يتمكن الالعب من الدفاع عن ملعبه ضد هجوم الفريق المنافس ولذلك فهي صمام األمان
للفريق ضد الهجمات ،وان نجاح العبي الدفاع ( )12في حماية المنطقة المكلفين بها والوصول إلى
الكرة في الوقت المناسب يسهم بقدر كبير في رفع الروح المعنوية للفريق ،الن إنقاذ الكرة قبل
وصولها إلى األرض يعد إنجازا يساعد الفريق على تغيير وضعه من الدفاع إلى الهجوم .وان
المتتبع للعبة الكرة الطائرة من الجلوس يجد ان هناك تغيرات عديدة جذرية في قانون اللعبة لخدمة
هذه المهارة وذلك يحدث التوازن مع التطور الكبير لمستوى الخطط الهجومية اذ إدخال الالعب
الحر (الليبرو) الذي يلعب في المناطق الخلفية من الساحة أي مواقع () 1,6,5وتكون واجباته
استقبال األرسال والدفاع عن الملعب واألعداد لذلك فان مهارة الدفاع عن الملعب تحتاج إلى السرعة
الحركية والخبرة في اخذ المواقع المناسبة للتحرك إلى مكان توقع سقوط الكرة داخل الملعب واتقان
التكنيك الصحيح ألداء () 1:11مع التكتيك الصحيح في إيصال الكرة لذا فان التعديالت أو التغيرات
التي تحصل في قانون اللعبة هدفها خلق التنافس الكبير واالندفاع والتشويق لدى الالعبين من جهة
والجمهور الرياضي من جهة ثانية.

( )12علي سبهان صخي الكعبي ،التوقع وسرعة االستجابة الحركية وعالقتها أداء المهارات الدفاعية لالعب الحر للكرة
الطائرة ،رسالة ماجستير كلية التربية الرياضية جامعة بغداد.2004،
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العينة واألدوات واجراءات البحث
 3.1منهج البحث:
استخدمت الباحثة المنهج التجريبي ذو تصميم المجموعة الفردية لمالئمته طبيعة البحث.

 3.2مجتمع البحث وعينته
تمثــل مجتمــع البحــث بطالبــات الــسنة الرابعــة (تخــصص تربية رياضــية) فــي
جامعة ميسان للعـام الدراسي ( )2021-2020والبـالغ عـددهن ( )17طالب ،وقـد اختيـرت عينـة
البحـث مـن هـذا المجتمـع وتكونـت مـن ( )12طالبة ،بعـد ان اسـتبعدت الباحثـة مجموعة من
الطالبات وممن لديهن خبرة سابقة في اللعبـة ،وبهــذا تكـون النــسبة المئوية لعينــة البحـث هــي
( )%٥٩.٧٠وهـي نــسبة مالئمــة لتمثيل مجتمع البحث تمثيال" صادقا" وحقيقيا".

 3.3األدوات المستخدمة
ما االدوات واالجهزة التي استعانت بها الباحثة فهي كاالتي- :
• ملعب قانوني للكرة الطائرة.
• كرات طائرة قانونية عدد ()٦
• شريط قياس (سم) لقياس الطول وتقسيم الملعب.
• ميزان طبي لقياس الوزن (كغم)،
• جهاز حاسوب عدد ( )١مع التوصيالت الالزمة.
• اقراص ( )CDموضحة فيها األداء الفني للمهارات قيد البحث.
• جهاز عرض الشفافيات ( ) P. H. O.شفافيات عليها رسوم توضح مراحل األداء
الحركي الفني لكل مهارة وكذلك تحمل بعض مواد القانون.
• صور فوتوغرافية موضوعة على كارتونة قياس (مترXمتر) توضح مراحل األداء الفني
للمهارات قيد البحث.
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 3.4إجراءات البحث

قامت الباحثة بأجراء عملية التجانس بين أفراد العينة في ضوء المتغيرات األتية (العمر الزمنى،
الطول ،الوزن ،التحصيل المعرفي) وذلك لضبط المتغيرات البحثية ،وكما هو مبين في الجدول
( )١

الجدول ( )١يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمنوال ومعامل االلتواء للمتغيرات
األساسية لتجانس عينة البحث
تم اختيارمهارتي االرسال (المواجه من االسفل ومن االعلى) واالعداد (من فوق الرأس لألمام)
وهاتين المهارتين هما من المهارات الموجودة ضمن المقرر الدراسي للسنة الدراسية الرابعة .تم
استعراض المصادرالعلمية والدراسات والبحوث السابقة في مجال الكرة الطائرة الختيار
االختبارات المناسبة لتحديد مستوى االداء المهارى فى الكرة الطائرة للطالبات ،وفى ضوء ذلك
تم تحديد االختبارات األتية (االداء الفني ودقة االعداد من فوق الرأس لألمام ،االداء الفني ودقة
االرسال من االسفل المواجه ومن االعلى).

 3.5التجربة االستطالعية
قامت الباحثة بأجراء تجربة استطالعية على عينة من خارج عينة البحث األساسية متمثلة بطالبات
في كلية التربية الرياضية والبالغ عددهن ( )٨طالبات ومن اهداف التجربة االستطالعية هي:
• التعرف على المعوقات التي قد تواجه الباحثة في اثناء التجربة الرئيسية،
• التأكد من صالحية األجهزة واالدوات وضبط الوقت المخصص لالختبار.
• معرفة مدى مالئمة االختبارات ومدى استعداد عينة البحث ألدائها.
• تحديد فريق العمل المساعد.
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 3.6اختبار سرعة االستجابة الحركية

يقف المختبر عند إحدى نهايتي خط المنتصف فـي مواجهـة المحكـم الـذي يقـف عنـد نهايـة الطـرف
اآلخر للخط .يتخـذ المختبـر وضـع االستعداد بحيـث يكـون خـط المنتصـف بـين القـدمين وبحيـث
ينحنـي بجسـمه لألمام قليال .يمسك المحكـم بسـاعة التوقيـت بإحـدى يديـه ويرفعهـا إلـى أعلـى ،ثـم
يقـوم بسـرعة بتحريـك ذراعـه أمـا ناحية اليسار أو اليمين وفي نفس الوقت يقوم بتشغيل الساعة.
يستجيب المختبر اإلشارة اليد ويحاول الجري بأقصى سرعة ممكنة في االتجاه المحدد للوصول
إلى خط الجانب الذي يبعد عن خط المنتصف بمسافة 81.9م .وعندما يقطع المختبر خط الجانب
الصحيح يقوم المحكم بإيقاف الساعة .وا ان المحكـم يسـتمر فـي تشـغيل السـاعة حتـى يغيـر ذا بـدأ
المختبـر الجـري فـي االتجاه الخـاطئ فـ المختبر من اتجاهه ويصل إلى خط الجانب الصحيح.
يعطى للمختبر ( )9محاوالت متتالية بين كل محاولة واألخرى ( )81ثانية ،وبواقع ثـالث محاوالت
في كل جانب .تختار المحاوالت فـي كـل جانـب بطريقـة عشـوائية متعاقبـة ولتحقيـق ذلـك تعـد
سـت قطـع مـن الـورق المقـوى) الكـروت (موحـدة الحجـم واللـون يكتـب علـى ثالثـة منهـا كلمـة
يسـار وعلـى الـثالث األخرى كلمة يمين ،ثم تقلب جيدا وتوضع في كيس ،ثم تسحب بدون النظر
إليها.

الشروط:
يعطــى كــل مختبــر عــددا مــن المحاوالت خــارج القيــاس بــنفس الشــروط األساسية ،وذلــك
بغــرض التعرف على إجراءات االختبار.
يجب على المحكم ان يتدرب على إشـارة البـدء ،وذلـك حتـى يـتمكن مـن إعطـاء هـذه اإلشارة
بالـذراع وتشغيل الساعة في الوقت نفسه.
يقوم المحكم قبل أن يجري االختبار على المختبر بسحب الكروت الست السابقة بطريقـة عشـوائية،
وتسجيلها وفقا لترتيـب سـحبها فـي بطاقـة خاصـة يقـوم بوضـعها فـي إحـدى يديـه لترشـده فـي
تسلسـل اتجاهات اإلشارات وتسجيل الـزمن لكـل مختبـر علـى حـدة وهـذا اإلجراء يسـتخدم لمنـع
المختبـر مـن توقع االتجاه من محاولة إلى المحاولة التالية.
يجب عدم معرفـة المختبـر بـأن المطلـوب منـه أداء سـت محاوالت موزعـة علـى ثـالث محاوالت
فـي كل اتجاه ،وهذا اإلجراء مهم أيضا للحد من توقع المختبر.
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يجــب التنبيــه علــى المختبــر بــان عــدد المحاوالت التــي ســيؤديها ليســت موزعــة علــى
االتجاهين بالتساوي وأنما أن يكون عدد محاوالت اتجاه ما أكثر من االخر وان ترتيب أداء
المحاوالت يجري بطريقة عشوائية وهو يختلف من مختبر آلخر.
يجب أن يبدأ االختبار بأن يعطي المحكم اإلشارة اآلتية:
استعد – ابدأ ،وفي جميع المحاوالت يجب ان تكون الفترة الزمنيـة بـين كلمتـي (اسـتعد – ابـدأ)
فـي مدى يتراوح ما بين  2.0إلى  8ثانية

الشكل ( )1يوضح اهتبار سرعة االستجابة الحركية

 3.7التجربة الرئيسية
قامت الباحثة بأجراء التجربة الرئيسية على عينة البحث يوم الثالثاء واألربعاء المصادف 13-12
 2021وتم تطبيق االختبارات بالشكل التالي:
اختبار سرعة ودقة أنواع مهارة االرسال يوم الثالثاء المصادف 2021\1\12
االختبارات الحركية يوم األربعاء المصادف 2021\1\13
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 3.8الوسائل اإلحصائية
تم اعتماد الحقيبة اإلحصائية  SPSSفي اجراءات البحث.
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النتائج ومناقشتها
 4.1عرض النتائج
جدول ()2

جدول ()3

 4.2مناقشة النتائج
من خالل الجدول ( )2تبين أن عالقة االرتباط بين سرعة االستجابة الحركية ودقة أداء مهارة
استقبال اإلرسال ومهارة الدفاع عن الملعب كانت غير معنوية ويعزى السبب الى عدم وجود الخبرة
لدى عينة البحث وانارهم الى المعلومات السابقة ( )13التي تساعدهم في تحديد المثيرات المحيطة
وتؤهلهم من االستجابة السريعة لكل حالة من حاالت اللعب.
إذ أن االستجابة المناسبة متأثرة بالمعلومات السابقة مما جعلهم ال يستطيعون اختبار الموقف المالئم
للرد على هجمات المنافس ((فكلما عرف المدافع حركة المهاجم بسرعة كلما كان الدفاع جيدا أو
مؤثر)))14( .
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أن سرعة االستجابة ضرورية لالعب المدافع فهو يحتاج إلى سرعة التحرك وإدراك ما سيقوم به
الفريق المنافس ،وتبين كذلك أن عالقة االرتباط بين سرعة االستجابة الحركية ودقة أداء مهارة
حائط الصد كانت معنوية ،ويعزی السبب الى سهولة تنفيذ هذه المهارة وسرعة االنتقال بين المراكز
ا ألن الالعب المعد إعدادا بدنيا ومهاريا حيث يكون في حالة جيدة األداء وتنفيذ حائط الصد .فسرعة
االستجابة الحركية ضرورية ألداء مهارة حائط الصد فالالعب يحتاج الى التكيف والتحول السريع
ومراقبة ما يقوم به المنافس وهذا يعتمد على سرعة تحرك الالعب الن مهما كان حائط الصد
متكامل وفعال وعلى درجة عالية من األداء المهاري فهناك مهاجم يستطيع اختراق حائط الصد
بشتى الطرق ((فكلما قصر زمن سرعة االستجابة الحركية استطاع الالعب أن يقوم بالتصرف
السليم في الوقت المناسب ال سيما ألعاب الخداع التي يقوم بها المنافس)).
وتشكل سرعة االستجابة عنصر مهما لحائط الصد فضال عن تمتعه بدقة المحلة وحسن التصرف
والثقة بالنفس وعدم الخوف من قوة الضربة الهجومية والالعب الذي يستطيع عمل حائط صد ناجح
فسوف يحصل على نقاط كثيرة الفريق مما يؤثر على الفريق المهاجم ويشتت االنتباه ويؤدي إلى
عدم تركيزه وارباکه.
إذ يعد حائط الصد الخط الدفاعي األول ضد هجمات المنافس لذا يتطلب جدار صد سريع وبوقت
قصير للرد على هجوم المنافس وهذا يحتاج الي انتباه وتركيز واستعداد لمواجهة الخصم ومراقبته
طول فترة اللعب للقيام بالموقف الدفاعي المناسب الذي يؤدي إلى تقليل نسبة نجاح هجوم المنافس.
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االستنتاجات والتوصيات
 .1االستنتاجات
 .1ال توجد عالقة ارتباط بين سرعة االستجابة الحركية واستقبال االرسال في لعبة كرة الطائرة..
 .2ال توجد عالقة ارتباط بين سرعة االستجابة الحركية وبين الدفاع عن الملعب في لعبة كرة
الطائرة..
 .3توجد عالقة ارتباط بين سرعة االستجابة الحركية وبين حائط الصد في لعبة كرة الطائرة.

 .2التوصيات
 .1التأكيد على متغير سرعة االستجابة الحركية والتي لها تأثير مباشر على األداء المهاري
للمهارات األساسية لالعب كرة الطائرة.
 .2االهتمام بالمهارات األساسية واالستفادة من التعديالت القانونية للعب.
 .3ضرورة التأكيد على بعض التمارين التطوير سرعة االستجابة الحركية باستغالل األدوات
والتجهيزات المتوفرة.
 .4ابتكار العديد من الوسائل التعليمية والتدريبية المساعدة التي تعمل على تطوير سرعة االستجابة
لما لها من دور مهم في دقة أداء المهارات االساسية الالعب.
 .5اجراء البحوث والدراسات المشابهة إليجاد العالقات بين سرعة االستجابة والمهارات األساسية
األخرى لالعب كرة الطائرة.
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