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 تقنيف اختبارات لميارة االرساؿ مف القفز )الفموتر( بالكرة الطائرة لالعبي الشباب
 ا. ـ. د عامر مشعؿ فيحاف

qwaszx1988@yahoo.com 
 المديرية العامة لتربية االنبار

 ، الكرة الطائرةوتر(ميارة االرساؿ ) الفم، الكممات المفتاحية: التقنييف
 ممخص البحث

تتمخص أىمية البحث في تقنيف بعض االختبارات الميارية التي تواكب التعديالت      
المستحدثة في قانوف المعبة، والتي تقترب مف حاالت المعب ووضع المعايير ليا لمنيوض 

ر دقيؽ لمحالة بمستوى لعبة كرة الطائرة العراقية نحو األحسف، ولتكويف رؤية واضحة وتقدي
الميارية لالعب مف اجؿ تقديـ الحموؿ المناسبة التي ينشدىا المدرب لتعديؿ مسار التقدـ وفقا لما 

عمى العبي بعض أندية الشباب لممناطؽ)الشمالية والوسطى  ىو مطموب في العممية التدريبية
( مثمت نسبة 144( العبا مف)86وبمغ عدد إفراد العينة )  (2014-2015) والجنوبية ( لمعاـ
، وتـ إدخاؿ البيانات إلى الكمبيوتر اآللي وحسب الرموز المبينة إزاء %(59.722مئوية مقدراىا)

( وذلؾ لمحصوؿ عمى نتائج الوسائؿ اإلحصائية SPSSكؿ متغير باستخداـ النظاـ اإلحصائي )
مؿ االلتواء الوسط الحسابي: الوسيط: االنحراؼ المعياري الخطأ المعياري معا)السابقة الذكر.

الرتبة المئينية(، وتـ الحصوؿ عمى النتائج التي جاءت كدرجات خاـ، تـ التعامؿ معيا إحصائيا 
قاـ الباحث و إليجاد المعايير التي يمكف مف خالليا تعميـ نتائج عينة البحث بقصد تقويـ قدراتيا، 

خراجيا مع الدرجة النيائية كونيا أكثر مالئمة مف طريقة التتابع بعد است باستخراج الرتب المئينية
 لالختبار.
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Rationing tests of skill transmitter jump (Alvlauter) volleyball 
players young 

DR. AMER MISHAAL FAIHAN 
qwaszx1988@yahoo.com 

Key words : technical skill and transmitter (Alvlauter) 
 
    Summed up the importance of research in the legalization of some 
skill tests that keep pace with the amendments introduced in the game 
code, which is approaching cases of play and setting standards have to 
raise the level of Iraqi volleyball game for the better, and to set a clear 
vision and careful assessment of the situation skill of the player in order 
to provide appropriate solutions sought by the coach to adjust the path 
of progress, according to what is required in the training process on the 
players some youth clubs regions (North, Central and South) for the 
year (2015 to 2014) and reached the number of the sample (86), 
jumper (144) represented the percentage figures were (59.722%), and 
has been introduced data to automated computer and depending on the 
symbols shown about each variable using statistical system (SPSS) in 
order to get the results of the above-mentioned statistical means. 
((arithmetic mean: broker: standard deviation error standard torsion 
centipede rank coefficient)), was to get the results that came like 
brushed ore, were handled statistically to find a standard by which to 
circulate the sample with a view to evaluating the results of their 
capacities, as the researcher extracted centipede ranks as the most 
suitable way of the relay after extraction with the final score of the test. 
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  :المقدمة-1
أصبحت التربية البدنية والرياضية زاخرة بألواف النشاط البدني وقد ارتبطت ارتباطاً  وثيقا     

بالعموـ االخرى، مثؿ عمـ النفس والفسمجة واالجتماع البايوميكانيؾ وغيرىا، وأصبح لزاماً  عمى 
عممية لقياس قدرات االفراد الخبراء والعمماء أف يجتيدوا لوضع عدد   مف المقاييس واالختبارات ال

في ألواف النشاط الحركي، وقد نجح العديد منيـ في بناء عدد كبير مف أدوات القياس واالختبارات 
غير أف واقع الحاؿ يشير الى التي أثبتت صالحيتيا لمغرض الذي وضعت مف اجمو،  ياوتقنين

مة، الى تطويرىا، والبعض افتقارنا إلى مثؿ ىذه االدوات التي تحتاج بعضيا إف وجد وىي قمي
اآلخر يحتاج الى أف تبدؿ ألنيا أصبحت ال تخدـ اليدؼ الذي وضعت مف اجمو وال تتماشى مع 
التقدـ العممي اليائؿ الذي وصمت اليو الدوؿ والنيوض العممي السريع في مجاالت الرياضة، وفي 

وقد تكوف مستنفذة  كؿ االحواؿ فإف المتداوؿ مف االختبارات والمقاييس ليست ىي االصمح،
لموقت والجيد، فُيذكر أف" االختبارات والمقاييس في األلعاب الجماعية مف أكثر وسائؿ التقويـ 

الالعبيف نحو التعمـ والتدريب لمحاولة الوصوؿ بيـ إلى أعمى \فاعمية في إثارة الالعب 
ارة معينة إذ أف الالعبيف في مي\المستويات الرياضية وتشير نتائجيا إلى مستوى أداء الالعب

ح أدراؾ الالعب لممستوى الذي وصؿ يساعده عمى تثبيت االستجابة الناجحة ومحاولة أصال
تسيـ في المقارنة بيف تقدـ الالعب ونفسو أو الالعبيف معا"                                            و المحاوالت الخاطئة وتجنبيا. 

 (.71: 2007) ابو زيد: 
العديد مف المصادر" إلى إف متطمبات تطوير النواحي البدنية والميارية ألي لعبة تتطرؽ و      

مرتبط بإجراء مف االختبارات بصورة دورية كونيا أداة إلثارة الدافع والتفوؽ واستمرار التقدـ. 
ويمكف استثمار نتائجيا لغرض الحكـ والتقويـ والتوجيو بشكؿ منتظـ) حسانيف وعبد المنعـ 

:1997 :189)  
ومما تقدـ تتمخص أىمية البحث في تقنيف بعض االختبارات الميارية التي تواكب التعديالت     

المستحدثة في قانوف المعبة، والتي تقترب مف حاالت المعب ووضع المعايير ليا لمنيوض 
بمستوى لعبة كرة الطائرة العراقية نحو األحسف، ولتكويف رؤية واضحة وتقدير دقيؽ لمحالة 

رية لالعب مف اجؿ تقديـ الحموؿ المناسبة التي ينشدىا المدرب لتعديؿ مسار التقدـ وفقا لما الميا
 (21: 2010) عبد الوىاب:.ىو مطموب في العممية التدريبية

تتجمى مشكمة البحث في تقنيف اختبارات تتالءـ مع ما متطمبات حاجة المعب الف اغمب 
رفة مواطف القوة ولضعؼ لالعبيف وىذا يضع االختبارات كانت ضعيفة وعدـ قدرتيا عمى مع

الباحثيف اماـ مشاكؿ كثيرة وما عمينا سوى العمؿ الجاد لموصوؿ الى حموؿ لممشكمة وىو االرتقاء 
بالمنافسة مع دوؿ االقميمية لكي يتسنى  لطائرة العراقية وجعميا تصبو ولوبالمستوى الجيد لمكرة ا
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يجادوتيدؼ الدراسة اللنا معرفة حقيقة ما توصؿ اليو العالـ،  أو  ى تقنيف اختبارات المحددة وا 
  .سنة ( 19ػ 17ندية الشباب بأعمار)لمالئمة ليا عمى عينة مف العبي ااستحداث المعايير ا

جراءاتو الميدانية: يةمنيج -2  البحث وا 
 لبحث:منيج ا 2-1
المشكمة تفرض  المنيج ىو "الطريؽ العممي الذي يسمكو الباحث في حؿ مشكمة بحثو ،فطبيعة  

 ( .5: 2004منيجَا معينَا لموصوؿ إلى الحقيقة ")الشوؾ والكبيسي: 
واستخدـ الباحث المنيج الوصفي باألسموب المسحي والدرجة المعيارية لمالءمتيا طبيعة     

 البحث وأىدافو.
 مجتمع البحث وعينتو: 2-2

لية والوسطى اشتمؿ مجتمع البحث عمى العبي بعض أندية الشباب لممناطؽ)الشما
( نادي في المنطقة 2( نادي موزعة الى)12، والبالغ عددىـ) (2014-2015) والجنوبية ( لمعاـ

اختار الباحث عينة  ( نادي في المنطقة الجنوبية و7( نادي في المنطقة الوسطى، و)3الشمالية،)
تجابة وتقبؿ عمديو مف ىذا المجتمع )لتوفر القاعات المغمقة وتجييزاتيا وتوفر الالعبيف واس

فر االمدربيف لتطبيؽ االختبارات وسيولة نقؿ لالعبيف مف مناطقيـ إلى مواقع االختبارات وتو 
مكانية الباحث لمتنقؿ بيف المحافظات األقرب ليا، تمثمت ببعض أندية  الكادر المساعد وا 

المنطقة ميساف)الميمونة عمي الشرقي المجر، العمارة الشييد سعد، قمعة صالح الكحالء( لتمثؿ 
الجنوبية وبعض أندية بغداد)الصناعة، الصميخ، الشرطة( لتمثؿ الوسط، وبعض أندية 

( مثمت نسبة 144( العبا مف)86أربيؿ)اربيؿ، اكاد( لتمثؿ الشماؿ و بمغ عدد إفراد  العينة )
 (1%( كما مبيف في جدوؿ)59.722مئوية مقدراىا)
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 ( يبيف عينة البحث1الجدوؿ)
 التجربة الرئيسة المستبعدوف استطالع العدد األندية ؽالمناط ت

 تقنيف
 40 4 12 12 الميمونة ميساف\الجنوبية 1

 6 12 عمي لشرقي 
 6 12 المجر
  12 العمارة

 5 12 شييد سعد
 6 12 قمعة صالح
 5 12 الكحالء

 30 2  12 الصناعة بغداد 2
 2 12 الصميخ
 2 12 الشرطة

 16 4  12 اربيؿ اربيؿ 3
 4 12 إكاد

 86 46 12 144 12 المجموع 

 
 أدوات البحث واألجيزة المستخدمة: 2-3
 وسائؿ جمع البيانات: 2-3-1

استبانو الستطالع آراء األساتذة المختصيف والخبراء في االختبارات ، المصادر العربية واألجنبية
 (.2الميارية ينظر ممحؽ)

 األجيزة واألدوات المساعدة: 2 -2-3
سـ االرتفاع قابؿ لمتغير، ومفؾ حديدي عادي  65سـ وحمقة قطرىا 3، 20حامؿ حديدي ارتفاع 
أقالـ كتابة ، (Sonyكاميرا تصوير فيديو نوع )، شريط مائي الموف ومموف، ،ومفؾ حديدي مثمث

استمارة ، استمارة لتسجيؿ البيانات، شبكة طائرة قانونية، (10كرات طائرة قانونية عدد)، ممونة
 (ـ.3شريط قياس معدني طولو)، (ـ50شريط قياس جمدي طولو)، لتفريغ البيانات

 إجراءات البحث الميدانية: 2-4
 تحديد االختبارات الميارية: 1- 2-4

( 79: 2010استعاف الباحث في االختبارات التي صممت مف قبؿ الباحثة )عبد الوىاب:     
رت عميو التعديالت الجديدة وفؽ ما تـ تعديمو عمى بعض مف فقرات القانوف بعد اف اج

واستخرجت لو االسس العممية وكانت جميع االختبارات مميزة وصادقة اذا تقيس السمة المراد 
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بناءه وثابتة بعد اف  استخدمت الباحثة التجزئة النصفية واخير كانت الموضوعية عمية جدا وكما 
 (.2مبينة في الجدوؿ)

 ( يبيف االسس العممية لالختبارات2الجدوؿ)

معامؿ  اسـ االختبار ت
 االرتباط

نسبة 
 الخطا

معامؿ 
 الثبات

معامؿ 
 قيـ الداللة الموضوعية

 000.0 096.0 0.942 0.027 540.0 اإلرساؿ الساحؽ 1
 000.0 95.0 0.851 0.024 560.0 أداء ميارة اإلرساؿ 2

اإلرساؿ مف مناطؽ  3
 مختمفة

490.0 043.0 0.807 98.0 000.0 

 تحديد االختبارات الميارية: 2- 2-4
 االختبار االوؿ:
 اإلرساؿ الساحؽ مف القفز.   -اسـ االختبار:

 .القفز مف الساحؽ اإلرساؿ دقة قياس - :االختبار مف الغرض
 طريقة التسجيؿ:

  نقطة لكؿ منطقة .2  محاوالت 8 يمنح المختبر 
  المنطقة المحددة. نقطتاف أذا سقطت الكرة وسط 
 .نقطة أذا سقطت الكرة عمى الحد الفاصؿ بيف الجيتيف 
 . نقطة إذا سقطت الكرة بجانب المنطقة المحددة 
  صػػفر فػػي حالػػة الكػػرة بعيػػد عػػف المنطقػػة )او المنطقتػػيف ( بجانػػب المنطقػػة المحػػددة أو فشػػؿ

 اإلرساؿ قانونيا. 
 (نقطة.16أعمى مجموع يسجمو المختبر ) 

 ؤدى اإلرساؿ بقوة وسرعة. تتمركز مالحظة التعديؿ عمى مس الشبكة(.)ي -مالحظات :
 يبدأ اإلرساؿ بصفارة.-:       

 
 
 
 
 

 
 (االرساؿ الساحؽ1شكؿ)
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 االختبار الثاني
 أداء ميارة اإلرساؿ. -:أسـ االختبار 
 : قياس دقة ميارة اإلرساؿ.الغرض مف االختبار 

 -التسجيؿ:
 (نقاط في حالة إ4يمنح المختبر )( 1صابة المنطقة رقـ.) 
 3 2نقاط في حالة إصابة المنطقة رقـ.) 
 ( 3نقطتاف في حالة إصابة المنطقة رقـ.) 
 1 (4نقاط في حالة إصابة المنطقة رقـ) 
  صفر في حالة سقوط الكرة خارج الممعب أو بأي منقطة غير المحددة لممحاولػة. . صػفر فػي

 حالة مخالفة شروط األداء أو اإلرساؿ الفاشؿ
 ( نقطة.20ى مجموع يسجمو المختبر)أعم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (اداء ميارة االرساؿ2شكؿ)
 االختبار الثالث
 اإلرساؿ مف مناطؽ مختمفة. -أسـ االختبار:

 : قياس دقة اإلرساؿ.الغرض
  -التسجيؿ:

 (مايأتي:1يحسب لالعب في منطقة اإلرساؿ رقـ )- 
 3 .)نقاط إذا سقطت الكرة في منطقة )ا 
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 طت في المنطقة )ج(.نقطتاف إذا سق 
 1.)نقطة إذا سقطت الكرة في المنطقة )ب 
 (كاألتي:2يحسب لالعب في منطقة اإلرساؿ رقـ )-   

 3 )نقاط إذا سقطت الكرة في منطقة رقـ)ب 
 2.)نقاط إذا سقطت الكرة في المنطقة)أ،ج 
 -(وكاالتي:3يحسب لالعب في منطقة اإلرساؿ رقـ )- 

 3 .)نقاط إذ سقطت في المنطقة )ج 
 2.)نقاط إذا سقطت في المنطقة )أ 
  .)نقطة إذا سقطت في منطقة )ب 
 .صفر إذا سقطت الكرة خارج الممعب أو خالفت الشروط 
  نقطو. 20اعمى نقاط يسجميا الالعب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( االرساؿ مف مناطؽ مختمفة3شؾ)
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 التجربة االستطالعية:5-1
نة التقنيف البد أواًل مف التأكد مف سالمة مف أجؿ الحصوؿ عمى البيانات الخاصة بعي    

اإلجراءات وسالمة الطريقة التي تـ الحصوؿ بيا عمى البيانات، اآلمر الذي يتطمب القياـ بتجربة 
 استطالعية . 

( وقد 21/12/2014مف نادي العمارة بتاريخ ) اً ( العب12إذ أجريت ىذه التجربة عمى)    
  حددت ليذه التجربة األغراض اآلتية:

 . تنظيـ سير العمؿ مف حيث اإلجراءات اإلدارية 
 األلفة في التعامؿ عمى أرض الواقع مع إجراء المتغيرات. )*(اكتساب فريؽ العمؿ المساعد 
 الزمنية التي يمكف اف تستغرقيا عممية القياس لكؿ فرد مف أفراد العينة. ولقد كانت  مدةتعرؼ ال

 مذكورة سابقًا.نتيجة ىذه التجربة تحقيؽ كافة األىداؼ ال
 التجربة الرئيسة: 6 -2

(، 5/2015/ 22(  ولغاية)4/1/2015ابتدأ التنفيذ النيائي والخاص بعينة التقنيف بتاريخ )
 عينة البحث.  ياومالعبوقد تـ إجراء القياسات عمى قاعات الفرؽ 

  :الوسائؿ اإلحصائية 2-7
وز المبينة إزاء كؿ متغير باستخداـ حسب الرمبتـ إدخاؿ البيانات إلى الكمبيوتر اآللي و      

 ( وذلؾ لمحصوؿ عمى نتائج الوسائؿ اإلحصائية السابقة الذكر .SPSSالنظاـ اإلحصائي )
))الوسط الحسابي: الوسيط: االنحراؼ المعياري الخطأ المعياري معامؿ االلتواء الرتبة 

 المئينية((
 
 ومناقشتيا: ياوتحميمر( عرض نتائج اختبارات ميارة االرساؿ مف القفز )الفموت-3
 الوصؼ اإلحصائي لتوزيع االختبارات عمى عينة التقنيف:3-1

( في 86استخرج الباحث الوصؼ االحصائي بعد تطبيقيا عمى عينة التقنيف البالغ عددىا)    
( في القاعات المغمقة التي تتدرب فييا االندية، 13/5/2015( ولغاية)11/2/2015الفترة مف )

يغ البيانات استخمص الباحث الوصؼ االحصائي الكامؿ لعينة التجربة الرئيسة اف وبعد جمع وتفر 
المعياري وىذا ما  أافي لعينة التقنييف ىو قيمة الخطكمف مؤشرات حسف استخداـ العدد ال اً واحد

( " إذ تعد قيمة الخطأ المعياري كمقياس لدرجة 62: 1979اشار اليو )عالوي ورضواف: 
 .العينة االعتماد عمى متوسط

 
                                                           

 الكرة الطائرة(       كلية التربية الرياضية            جامعة بغداد  –أ. م. د احمد سبع عطية  )البايو ميكانيك    -* 
 التربية الراضية                    جامعة االنبار كرة قدم (       كلية –م. م باسم عواد علي  ) اختبار وقياس       
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 ( يبف الوصؼ االحصائي لعينة التقف3الجدوؿ)

وحدة  االختبار ت
 القياس

الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
الخطا  الوسيط المعياري

 المعياري
معامؿ 
 االلتواء

اقؿ 
 قيمة

اعمى 
 قيمة

1 
اإلرساؿ 

الساحؽ مف 
 القفز.

 18.11 11.31 944. 191. 14 1.778 14.560 درجة

أداء ميارة  2
 14 7 088. 182. 10 1.690 9.95 رجةد اإلرساؿ

3 
اإلرساؿ مف 
مناطؽ 
 مختمفة

 16 8 162. 213. 12 1.978 12.107 درجة

 المعايير: 3-2
إف االختبارات الجيدة ىي التي تتضمف معايير تعطي القيـ الخاـ التي يتـ استخالصيا مف     

تعرؼ مركزه النسبي تبر في خخالؿ تطبيؽ االختبارات داللة ومعنى، إذ إف المعايير تساعد الم
، (304: 1995في مجموعتو، وىذا يعد إجراًء ميمًا وضروريا لتحقيؽ شروط التقويـ.)حسانيف: 

تـ الحصوؿ عمى النتائج  اً ( العب86وبعد تطبيؽ االختبارات الميارية عمى عينة التقنيف البالغة )
يير التي يمكف مف خالليا التي جاءت كدرجات خاـ، تـ التعامؿ معيا إحصائيا إليجاد المعا

قاـ الباحث باستخراج الرتب المئينية ) عبد الحميد و تعميـ نتائج عينة البحث بقصد تقويـ قدراتيا، 
( كونيا أكثر مالئمة مف طريقة التتابع بعد استخراجيا مع الدرجة 215: 1994ورضواف :

( 113: 2012بسة مف)الخشالي :مقت (*)  النيائية لالختبار وىذا ماشار إليو ) ثائر داود القيسي(
 ، وكما يتضح في الجداوؿ الالحقة.

وعند حساب الرتبة المئينية ألي درجة مشاىدة في جدوؿ توزيع تكراري بسيط، ال تتوزع فيو     
 :التيةشكؿ فئات تستخدـ المعادلة االدرجات في 

 100×        ؼ(×)ؿ ؿ( –ؾ+)س       ب ر=
 ف                       

 ػػث أف:حيػ
 = الرتبة المئينية المطابقة لمدرجات الخاـ المعطاة.ب ر
 = التكرار المتجمع الذي يقع أسفؿ الدرجة الخاـ المعطاة)س(.ؾ

                                                           

 (.72/3/7107)مقابلة اجراها الباحث بتاريخ  -)*(
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 = الدرجة الخاـ المعطاة التي تتضمف المئيني المطموب حسابو، والمطموبس
                                                                                                                                                                           حساب النسبة المئوية لعدد التكرارات التي تقع أسفؿ ىذه الدرجة.          
 ((.0.5) –= الحد األدنى الحقيقي لمدرجة المعطاة)س( وىو يساوي)سؿ ؿ
 تقع داخؿ الدرجة الخاـ المعطاة)س(. = عدد التكرارات التيؼ
 = العدد الكمي لمحاالت في جدوؿ التوزيع التكراري.ف

 = مقدار ثابت100
 اإلرساؿ الساحؽ مف القفزالرتب المئينية (الدرجات المعيارية بطريقة 4الجدوؿ)

الدرجة الخاـ 
التكرار المتجمع  التكرارات لمرتبة المئينية

ة المئينية بعد الرتب الرتبة المئينية النازؿ
 التقريب

16 2 86 98.837 99 
15 8 84 93.023 93 
14 16 76 79.069 79 
13 11 60 63.372 63 
12 15 49 48.255 48 
11 14 34 31.395 31 
10 12 20 16.279 16 
9 5 8 6.395 6 
8 3 3 1.744 2 

 
 ارة اإلرساؿالختبار أداء مي الرتب المئينية(الدرجات المعيارية بطريقة5الجدوؿ)

الدرجة الخاـ 
 لمرتبة المئينية

التكرار المتجمع  التكرارات
 النازؿ

الرتبة المئينية بعد  الرتبة المئينية
 التقريب

14 2 86 98.837 99 
13 4 84 95.348 95 
12 8 80 88.373 88 
11 12 72 76.744 77 
10 20 60 58.139 58 
9 20 40 34.883 35 
8 13 20 15.697 16 
7 7 7 4.069 5 
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 ( الدرجات المعيارية بطريقة الرتب المئينية الختبار اإلرساؿ مف مناطؽ مختمؼ6جدوؿ)
الدرجة الخاـ لمرتبة 

التكرار المتجمع  التكرارات المئينية
الرتبة المئينية بعد  الرتبة المئينية النازؿ

 التقريب
18 2 86 98.837 99 
17 7 84 93.604 94 
16 11 77 83.139 83 
15 14 66 68.604 69 
14 17 52 50.581 51 
13 15 35 31.976 32 
12 12 20 16.279 16 
11 8 8 4.651 5 

 
 :مناقشة النتائج 3-3

ما توصمت اليو )عبد الوىاب  مع( اف الباحث يتفؽ 6( و)5( و)4يتبف مف الجدوؿ)    
          مف القفزالميارة االرساؿ ( في النتائج اذ اظيرت عينة التقنيف بالمستوى الوسطي بدقة 2010:

أشار محمد صالح فميح إلى أف اإلرساؿ ىو"القوة الضاربة و  ،عمى الرغـ مف أىميتيا ) الفموتر(
في الكرة الطائرة والفريؽ الذي يمتمؾ العبوه أرساالت تتميز بالقوة والدقة تكوف فرصتو كبيرة في 

(  أف ميارة اإلرساؿ ىي "مفتاح Fruich:1978(  وأكد )16: 1999كسب المباراة". )فميح:
 النصر في فرؽ القمة العالمية وعف طريقيا يمكف تسجيؿ نقطة".

وقد يعود مستوى العينة في ىذه الميارة عمى الرغـ أىميتيا إلى عدـ التركيز عمى القدرات      
لتي أشار إلييا والسيما القوة االنفجارية والحركية وغيرىا مف الصفات البدنية وا ،البدنية الخاصة

عمي سمـو جواد )أف الربط بيف القوة والسرعة الحركية في العمؿ العضمي يعد مف متطمبات أألداء 
نيـ إإذ  ؛الرياضي في المستويات العالية، وأف ىذا العمؿ أىـ ما يميز الرياضييف المتفوقيف

في شكؿ متكامؿ إلحداث  يمتمكوف قدرا كبيرا مف القوة والسرعة ويمتمكوف القدرة عمى الربط بينيما
 (  38: 2002الحركة السريعة ومف أجؿ تحقيؽ األداء الفائؽ() الحكيـ:

عف االرساؿ ) ىو األداء أو التصرؼ الذي يبدأ بو المعب في  (141:1991يشير)الوشاحي     
اف ضربة اإلرساؿ الموضوعة في مكانيا و فرصة فريؽ األولى ليسجؿ نقطة الكرة الطائرة و 

المؤثر( يمكف اف تؤدي إلى تمرير استقباؿ خاطئ مف الفريؽ المنافس وامكانية الفريؽ المضبوط )
 االحتفاظ باإلرساؿ(.

( اف اإلرساؿ مف الميارات اليجومية الميمة  108: 2011فضال عف ذلؾ اكد)ابراىيـ :    
االستجابة وخصوصًا عندما ينفذ بالسرعة والدقة المعتمدة عمى القدرات الحركية )التوافؽ وسرعة 
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 الحركية والرشاقة( فمف خاللو يستطيع الالعب كسب نقاط مباشرة لمفريؽ، مع إحباط المحاوالت
عف التأثير النفسي الذي يمكف اف يسمط عمى الالعبيف  الخططية لمفريؽ المنافس، فضالً 

ب مدرب منتخ *المنافسيف والذيف ال يجيدوف االستقباؿ بصورة جيدة، واشار )خالد صالح فتاح(
شباب العراؽ اف ضعؼ ميارة اإلرساؿ تظير مف خالؿ قمة عدد النقاط المباشرة التي يحصؿ 
عمييا الفريؽ خالؿ المباريات، مع عدـ وجود أي صعوبة لمفريؽ المنافس في استقباؿ اإلرساؿ 
لمفريؽ العراقي مما يؤدي إلى سيولة وصوؿ الكرة إلى المكاف المناسب لوقوؼ المعد مما يمكنو 

ألعداد الجيد وتطبيؽ التشكيالت اليجومية بصورة فعالة وىذا يشكؿ صعوبة بالغة عمى مف ا
الفريؽ العراقي في عمؿ جدار حائط الصد والدفاع عف المنطقة الخمفية ضد التشكيالت اليجومية 

 لمفرؽ المنافسة.
  :الخاتمة-4

اؿ مف القفز أثبتت اف اختبارات المستخدمة في البحث صالحيتيا لقياس  ميارات  الرس
( وحسف توزيعيا وقدرتيا عمى التميز بيف إنجاز أفراد العينة 19-17بالكرة الطائرة لمشباب بعمار)

ذوي المستوى العالي والواطي في االختبار الواحد  فضال عف تقنيف اختبارات البحث في إيجاد 
الرساؿ مف القفز ( لميارة ا19-17الدرجات المعيارية المالئمة لمشباب عينة التقنيف بأعمار)

خاصة االختبارات التي تحتاج إلى الدقة                       بوضعؼ مستوى العينة في أغمب االختبارات و 
)والقوة والسرعة )الفموتر(، لذا يوصي الباحث اعتماد االختبارات المستخمصة في عممية التقويـ 

ث عند عممية التقويـ واالختيار، المستمر لمالعبيف واعتماد المعايير التي توصؿ إلييا البح
 التحديث)التعديؿ( المستمر لممعايير عمى وفؽ قدرات الالعبيف وعمى مر السنيف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 مقابلة شخصية مع المدرب الدولي )خالد صالح فتاح( مدرب المنتخب الوطني للشباب. *
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 والمراجع:المصادر 
 التقدير الكمي لمساىمة أىـ القدرات الحركية في دقة أداء بعض  باسـ ابراىيـ ؛ ،حميد

ة ماجستير، كمية التربية البدنية وعمـو الرياضية :) رسال الميارات الفنية لالعبي الكرة الطائرة(
،2010 ) 

 محمد صبحي وحمدي عبد المنعـ؛ األسس العممية لمكرة الطائرة وطرؽ القياس  ،حسانيف
 (.1997،)القاىرة، مركز الكتاب لمنشر،1لمتقويـ، ط

 القاىرة ، دار الفكر1محمد صبحي؛ القياس والتقويـ في التربية الرياضية،ج ،حسانيف(، 
 .1995)،3العربي،ط

 مطبعة ضرب التنس األرضي،جامعة القادسيةسموـ؛ألعاب الكرة والم عمي،الحكيـ،
 2002الطيؼ،

 محمد وليد شياب؛ بناء وتقنيف بطارية اختبار لقياس دقة الميارات الفنية لالعبي  ،الخشالي
موـ الرياضة ، اطروحة دكتوراه ، كمية التربية البدنية وع:(:جموس المتقدميف  -الكرة الطائرة

 (.2012جامعة بغداد ،
 نوري إبراىيـ، رافع صالح فتحي؛ دليؿ البحاث لكتابة األبحاث في التربية الرياضية  ،الشوؾ

 (.2004،)بغداد مطبعة الشيد ،
 تصميـ مجموعة اختبارات وتقنينيا لبعض الميارات الفنية بالكرة الطائرة  ازىار؛ ،عبد الوىاب

 ( 2010تير، كمية التربية البدنية وعمـو الرياضة، جامعة بغداد، لفئة الشباب:) رسالة ماجس
 عداد الفريؽ في األلعاب  ،أبو زيد عماد الديف عباس ؛ التخطيط واألسس العممية لبناء وا 

 .2007)، )دار المعرفة االنكميزية، 2تطبيقات، ط –نظريات  –الجماعية 
 قدمة التقويـ في التربية الرياضية كماؿ عبد الحميد ومحمد نصر الديف رضواف؛ م ،إسماعيؿ

 (.1994: )القاىرة، دار الفكر العربي، 
 محمد حسف، محمد نصر الديف؛ القياس في التربية الرياضية وعمـ النفس  ،عالوي

 .1979)الرياضي،) القاىرة ،دار الفكر العربي،
 ء بالكرة محمد صالح ؛ تأثير تعمـ أنواع مختمفة مف الرساالت في دقة وتعمـ األدا ،فميح

 (.1999الطائرة :)رسالة ماجستير،كمية التربية الرياضية/جامعة بغداد، 
 ( 1991عصاـ؛ المبادئ التعميمية في الكرة الطائرة: )مصر، دار الفكر العربي،  ،الوشاحي 

 Fruich :S.A Guide to volley ball ((Tsuashogo publication limited ) 
V.S.A 1997. 

 
 


