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 الباب األول

 : التعريف بالبحث -1

 :مقدمة البحث وأهميته 1-1

لقددد لددمت التقدددم العلمدد  الكبيددر مبتلددف األلعدداب البرقيددة وم هددا لعبددة الكددرة  

عديددد مددخ الببددراء والمهتمدديخ بدرارددة  وا بهددا الطددائرةا التدد  ارددتاهرت باهتمددام ال

المبتلبدددةا بالبد يدددةا والمهاريدددةا والبططيدددةا والبسددديولو يةا وال بسدددية والتددد  

 .ا عكست على تحقيق  تائج ببيرة ف   ميع المستويات

ان العالقة بيخ الجا ب العقل  واألداء المهاري فد   ميدع البعاليدات واأللعداب  

دربيخ والالعبدديخا وكلددت اعتمدداد  جدداأ الالعددب أو ف ددله الرياضددية مرددار اهتمددام المدد

وتعدد القددرات العقليدة اادد المتطلبدات . على التوافق بيخ القدرات العقليدة والمهاريدة

األرارددية والمهمددة فدد  لعبددة الكددرة الطددائرةا بو هددا لعبددة  ماعيددة تتميدد  بمهاراتهددا 

  ااداءا فضدال  عدخ المتسلسلة والمتتاليدةا والتد  تتطلدب مسدتوى عدال مدخ الدقدة فد

إلددى التعددديالت  باإلضددافةبو هددا لعبددة تتميدد  بددالمواقف العديدددة والمباغتددة السددريعةا 

والتطورات الت  اصلت ف  قا ون لعبة الكدرة الطدائرة والتد  ردمحت بو دود اعدب 

؛ لتع يد  القددرة الدفاعيدة مدخ ا دت موا  تهدا مدع (الليبدرو)مدافع ار يسمى الالعدب 

وبددكلت  مددام تتددابع ال قدداها بددت هددكت العوامددت مجتمعددة تددؤدي إلددى القدددرة الهجوميددةا 

 يادة العبء الكه   أو العقل  الكي يقع علدى عداتق اعبد  الكدرة الطدائرةا لدكا ف  ده 

ليدددة ردددوس يددد عكً إيجابيدددا  علدددى مسدددتوى اداء عقبلمدددا ارتبدددع مسدددتوى القددددرات ال

لبططيددة الدفاعيددة المهددارات الهجوميددة وبمددا يددوا ي التطددور الكبيددر فدد  األردداليب ا

ودفاع عدخ الملعدب والتد  ابدد مدخ التللدب عليهدا واريما مهارة ارتقبالا وإررالا 

 .ب كت فعال يؤدي إلى إاباه المحاوات الدفاعية للبرق الم افسة

مددخ لددالل مددا تقدددم تبددر  أهميددة القدددرات العقليددة لدددى اعبدد  الكددرة الطددائرةا  

الحربيددةا إك ان ت ميددة هددكت القدددرات  اربدد ا ورددرعة اارددتجابة –واإلدراك الحددً 

الالعبدديخ لددالل المبدداراة ومددخ هدد   أداءعلددى مسددتوى  ببيددررددوس يدد عكً ب ددكت 

المباريدات والتد   أه داءعلى المواقف المبا ئة الت  تحدد  فد   اارتجابة ب كت  يد

تتطلب اتباك القرار اللحم  السريع ومخ ه  مواصلة اللعب بباعلية دون الهبوه فد  

 .المستوى

مددخ لددالل مددا تقدددم فددان أهميددة البحددث تكمددخ فدد  معرفددة العالقددة بدديخ بعددض  

الكرة الطائرة أل دية ديالىا كلدت بالقدرات العقلية ومستوى اداء المهارات الهجومية 

أل ددت اعطدداء مؤلددر علمدد  دقيددق للمدددربيخ ألهميددة تضددميخ هددكت القدددرات العقليددة 



 ها روس تسه  فعدال  فد  الوصدول المهمة ع د وضع الم اهج والبرامج التدريبية؛ أل

إلى ااداء المهاري العال  ومخ ه  اارتقاء بدقة اداء المهدارات الهجوميدة فد  اه داء 

 .اللعب

 

 م كلة البحث 1-2

لكت فعالية أو لعبة رياضية قددرات عقليدة تبتلدف عدخ األلعداب االدرى تتبدق  

 .ع هبيعة اداء هكت اللعبة والقا ون الباص بهام

لبرة البااث بو ه اعبا  للكدرة الطدائرةا و دد ان ه داك ضدعبا  فد  ومخ لالل  

ديالى بلعبة الكرة الطدائرةا وكلدت  أ ديةمستوى اداء المهارات الهجومية لدى اعب  

ااهتمام مخ قبت أغلب المدربيخ بالقدرات العقليدة الباصدةا فضدال  عدخ القصدور قلة ل

بهكت القدرات المهمة والمؤهرة على ف  ت مي  مبردات العملية التدريسية وتضمي ها 

 .المهارات الهجومية أداءمستوى 

وف  محاولدة علميدة  دادة مدخ قبدت الباادث أل دت رفدع مسدتوى اللعبدة ضدمخ  

محافمة ديالى ارتاى درارة العالقة بيخ بعض القددرات العقليدة ومسدتوى اداء  أ دية

را  مهمدا  لالردتبادة م ده المهارات الهجومية بالكرة الطائرةا إك تعد هك الدرارة مؤلد

ا للدر  اعدداد اعدب الكدرة يبيدةمخ قبت المدربيخ ع د وضع مبردات الوادات التدر

الطددائرة بال ددكت الددكي يمك دده مددخ تحقيددق اعلددى مسددتوى اداء ع ددد ت بيددك المهددارات 

 .الهجومية بلية الوصول إلى األداء األمرت

 

 

 اهداس البحث 1-3

 .ديالى بالكرة الطائرة بعض القدرات العقلية لالعب  ا دية .1

المهددارات الهجوميدة لالعبد  ا ديدة ديددالى بعدض  أداءمسدتوى  التعدرس علدى  .2

 .بالكرة الطائرة

عالقة بعض القدرات العقلية بمستوى اداء المهارات الهجومية لالعب  ا دية  .3

 .ديالى بالكرة الطائرة

 

 :فر  البحث 1-4

لعقليددة ومسددتوى اداء ت دالددة مع ويددة بدديخ بعددض القدددرات اه دداك عالقددة كا 

 .المهارات الهجومية لالعب  ا دية ديالى بالكرة الطائرة

 

 مجاات البحث 1-5

اعبدد  ا ديددة محافمددة ديددالى بددالكرة الطددائرة وت ددمت  : المجال الب ري 1-5-1

 .ا ولهربان ا وال هيد أربانالمقدادية أ دية

  28/11/2111 وللاية 9/8/2111للمدة مخ  : المجال ال ما   1-5-2

 .قاعة مديرية لباب ورياضة محافمة ديالى المللقة :   المجال المكا   1-5-3

 



 

 الباب الرا  

 الدرارات ال مرية والم ابهة -2

 :الدرارات ال مرية 2-1

 :القدرات العقلية ف  لعبة الكرة الطائرة 2-1-1
تعدددد القددددرات العقليدددة اادددد المرتكددد ات األراردددية التددد  يسدددت د عليهدددا ااداء  

ا وتمهدر أهميدة القددرات لمهاري لالعبيخ ف  مبتلف االعداب والبعاليدات الرياضديةا

العقلية ف  االعاب الت  تتطلب مستوى عدال  مدخ الدقدة فد  ااداء فضدال  عدخ اا تبدات 

وتربي  اا تبدات وردرعة رد البعدت واإلدراك ب دتى أ واعدها بمدا هدو الحدال فد  لعبدة 

بدالمواقف المتعدددة والمباغتدة السدريعة فضدال  عدخ الكرة الطائرة بو هدا لعبدة تتميد  

ررعة هيران الكرة واداات لعبهدا فتدارة تكدون الكدرة ممسدوبة وتدارة ألدرى تكدون 

الكرة فيها محمولة أو مضروبةا بت هكت العوامدت تمهدر مددى أهميدة ودور القددرات 

 .العقلية الكي تؤديه ف  هكت اللعبة

العمليددات العقليددة فدد  درارددة : "إلددى أن( 2113و يدده محجددوبا )وي ددير  

إك ان الحدوا  تلدتق  معقدة  ددا  تتعلدق بسدلوك اإل سدان وبالجهدا  العصدب  بالدكاتا 

المعلومددات مددخ البددار  ليددت  تلييرهددا لتحقيددق األهددداس ال هائيددة وهددو إدراك ال تددائج 

المعتمدة ويعد ا سجام وتباعدت العمليدات العقليدة العليدا والعمليدات تدؤدي إلدى امدتالك 

"درات الحربية الباصة والت  تتدالت فيها هكت العمليات بدر ة أو بالرىالق
(1)

. 

 .الطائرةومخ القدرات العقلية المهمة لدى اعب  الكرة  

 ارب   –اإلدراك الحً  2-1-1-1

تعد لعبة الكرة الطائرة اادى االعاب الت  تحتا  إلى العمليات العقلية ويحتدت  

ا دددة مهمدددة فددد  هدددكت اللعبدددة لكدددون اإلدراك اربددد  مك –موضدددوع اإلدراك الحدددً 

واإلاسدا  يدؤهران ب دكت مبالدر ببصوصدية اللعبدةا إك تدرتب  لعبدة الكدرة الطددائرة 

بالعديد مخ المدربات الت  يمكدخ تسدميتها وتطويرهدا فد  مرالدة الدتعل  ومدخ أهمهدا 

بدددالكرةا  اإلاسدددا ادراك اااسدددا  بالمسدددافة وبدددال مخ وبالمكدددان وبدددكلت إدراك 

يساعد الالعب على توافق ارباته مع الكرة ولصائصها ويرتب  بكلت دقة  واإلدراك

إدراك و ن الكرة ولكلها وقوة الضربة وارتباع التمرير وغيرها
(2)

. 

إن ررعة اإلدراك لها فاعلية مدؤهرة فد  أداء اعبد  الكدرة الطدائرةا فالقددرة  

فد  دقدة وردرعة  على ررعة إدراك وتحديد مواقع ال مالء وال افسيخ بالملعب تؤهر

ت بيك العديد مخ المهاراتا ف يا  وتكتيكيا ا فالعب الكرة الطائرة يجدب ان يراعد  ع دد 

تدو يعه   وأمدابخضرب الكرة ارتباع ال بكة وارتبداع ردقف القاعدة وبعدد الالعبديخ 

 .ف  الملعب وغيرها

ارب  ف  ابتساب وارتيعاب العادات والقددرات  –بما ويسه  اإلدراك الحً  

فهدد  : "يددة التدد  تسدداعد علددى دقددة تقدددير العالقددات المكا يددة وال ما يددة؛ ألنالحرب

                                                 
 .33ص(  100عمان، دار وائل للنشر، : ) طا  مريات التعل  والتطور الحرب وجيه محجوب؛  ( )

للنشددر،  القدداةر ، مر ددك ال  دداب: ) ، طاألرددً العمليددة للكددرة الطددائرة وهددرق القيددا محمددص حددححا يندداميي ويمددصن عحددصالمن  ؛  (1)
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وإدراك الحربة وتكويخ صورة واضحة لمبهومها له تاهير ببير ف  التعل ا لدكا يدؤهر 

"يتها وتطويرهات ماإلدراك ف  قابلية البرد الحربيةا ويعمت على 
(1)

. 

ائرة مددخ لددالل اربدد  لدددى اعددب الكددرة الطدد –وقددد يتطددور اإلدراك الحددً  

التكرار والمماررة والببرة ال بصية وببايدة البدرد وقدرتدها فكلمدا مدار  الالعدب 

اربد  بال سدبة لهدكت المهدارة  –تطور لديه صبة اإلدراك الحً تالحربة أو المهارة 

مدة التدريب تساعد الالعب على تحسيخ هكت الصبة لبما ان هو
(2)

. 

اربد  لده دور ببيدر فد   –راك الحدً مخ لالل ما تقدم يرى البااث بان اإلد 

بحربددات  ميددع أ دد اء  سددمه   اإلاسددا لعبددة الكددرة الطددائرةا إك يمكددخ الالعددب مددخ 

 سدمه  وفقددا  لمددا يتطلبدده الوا ددب الحربدد   أوضدداعوقدرتده  فدد  السدديطرة علددى تلييددر 

ة وما يتضم ه مدخ ضليفضال  عخ قدرته على اااسا  بقوة وررعة اا قباضات الع

 .العضل  ف  مبتلف المهارات الهجومية والدفاعية ااسا  بالجهد

 :اا تبات 2-1-1-2

يعد اا تبدات اادد القددرات العقليدة المهمدة اعبد  الكدرة الطدائرة والتد  يعتمدد  

ا إن أهد  مدا يميد  مباريدات الكدرة الطدائرة هدو التلييدر البططيةعليها ااداء الحرب  

وإن أي لطدا يرتكبده الالعدب ردوس المستمر ف  مواقف اللعب وررعة ااداء فيهاا 

يددؤدي إلددى لسددارة البريددق  قطددةا إك يتطلددب مددخ اعبدد  الكددرة الطددائرة ان يتميدد وا 

ت دتيت اا تبدات لده تداهيرات "بدر ة عالية مخ اا تبدات هدوال مددة المبداراةا لدكا فد ن 

رددلبية علددى ااداء فع دددما يقصددر الرياضدد  ا تباهدده علددى المهددارة ويكددون فدد  االددة 

أفضت المستويات الت  تسمح بهدا قدراتده  أداءا بعالية ايجابية ريتمكخ مخ  – بسية 

"البد ية
(3)

. 

الالعب للمباراة وبالتدال  اسد   أداءلكلت فاا تبات متلير هام ف  تحديد در ة  

الملعدب  أ د اءالتربي  بمعددل م اردب مدع تحدول اا تبدات بسدرعة إلدى  إن تيجتها إك 

للقدرات الت  يتمتع بها اعدب الكدرة الطدائرةا فضدال  عدخ  المبتلبة يعد مؤلرا  اقيقا  

اا تبات مرتب  باادراك الحسد  فااردتعداد اردتقبال المريدرات يلعدب دورا  ببيدرا  فد  

در ة اا تباتا فاا تبات هو قدرة البرد على اداء ال  داه الحربد  ومعرفدة مدا يحدد  

وه  االة تسبق األداء
(4)

. 

الحددةا والتربيد ا )ال الرياض  ي دمت عددة ممداهر هد  وإن اا تبات ف  المج 

وإن الوصدول إلدى اا جدا  العدال  يتطلدب  مدو ( التو يعا التحويتا والرباتا والحجد 

هكت المماهرا غير ان تقسميتها تبتلف بحسب  دوع اللعبدة وبحسدب البتدرة  وارتقاء

مدداهر المميدد ة التدريبيددةا وه ددا يتطلددب مددخ المدددرب ان يكددون لدده اإللمددام الكدداف  بالم

للعبته وأن يعمت على تطويرها لدى اعبيه بحسب تبصصه  ف  مراب  اللعب
(5)

. 

                                                 
 .31ص( 818 الموحل، جام ة الموحل، : )عل  الحربة التعل  الحرب وجيه محجوب؛  ( )

مجلة ال ربيدة الراايدية، جام دة : )ارب  لدى اعب  الكرة الطائرة –تصمي  وتق يخ التبارات اإلدراك الحً عامر جحار الن صن؛  (1)

 .03 ص( 1001دن عشر، ال صد األول، بغصاد،  لية ال ربية الراايية، المجلص الحا

 .11ص( 880 الن وداة، مطابع االاوبا، : )عل  ال بً الرياض  احيى  اظ  النقيب؛  (3)

 (.1002المطح ة األولى، : )مباهي  عامة ف  التعل  الحرب فرات جحار س صهللا ؛ (  )

 

رسددالة ماجندد ير،  ليددة ال ربيددة الراايددية، جام ددة بغددصاد، : )ممدداهر اا تبددات وعالقتدده بدقددة التصددويب بكددرة اليدددينددا مددرف ؛  أميددر  (5)

 .11ص(  88 



ويرى البااث مخ لدالل مدا تقددم بدان اا تبدات يسداعد علدى اارتقداء بالمهدارة  

ائرةا بددا  مدخ مخ ال ااية الب ية فمرال  ف  مهارة الضرب السااق ف  لعبة الكدرة الطد

هريقدة ضدرب الكدرة فد ن التربيد  يكدون محصدورا  فد   أن يكون تربي  الالعدب علدى

الب دد  لعمليددة ضددرب الكددرةا وبددكلت الحددال بال سددبة لمهددارة ااعددداد  اإلبددداععمليددة 

فع دما تصت الكرة إلى الالعب المعد ف  البريق يو ه ا تباهه إلى  مالئه مخ البريق 

هدت يقدوم ب عدداد   بسه والى اعبد  البريدق الم دافً هد  يتبدك قدرارا  ردريعا  لحميدا ا

الكددرة إلددى  ميلدده المهددا   فدد  البريددق  بسدده أم يلعبهددا ردداقطة إلددى ملعددب البريددق 

الم افًا لكا ف ن ال جاأ التكتيك  لالعب ف  المستويات المتقدمدة يحدددت إلدى در دة 

 .اا تبات ع د الالعب قدرته علىببيرة المستوى المرتبع ل مو 
  

  :ررعة اارتجابة الحربية 2-1-1-3

تعددد رددرعة اارددتجابة الحربيددة مددخ القدددرات المهمددة التدد  ا يبلددو م هددا أي  

  اه رياض  وتبتلف اا  دطة فيمدا بي همدا بمددى ااتيا هدا لهدا بحسدب المتطلبدات 

المهاريددة والبططيددة لكددت   دداه وتمهددر اهميتهددا فدد  بريددر مددخ االعدداب التدد  تتميدد  

 .لم افسةبطبيعة ااداء غير الرابت والتلير السريع لمروس ا

وقددد التلبددت ااراء اددول بتعريددف رددرعة اارددتجابة الحربيددة واقسددامهاا إك  

البتدرة الواقعدة بديخ ااهدارة واا ابدة الكاملدة الم اردبة باقصدر وقدت : "عرفت با هدا

ويعتمددد كلددت علددى إيعددا ات الجهددا  العصددب  وقابليددة الجهددا  العضددل  فدد  الت بيددك 

"الحرب 
(1)

. 

الحربيددة مددخ القدددرات المهمددة لدددى اعددب الكددرة  بمددا تعددد رددرعة اارددتجابة 

الطددائرة والددكي يتعددر  لمواقددف رددريعة ومبا ئددة متعددددة ومبتلبددة التعقيددد لددالل 

ردريعة ع دد تطبيق البط  الدفاعية والهجومية مما يتطلب مدخ الالعبديخ اردتجابات 

وفدق ير والكي تمرله الكرة أو الالعب ف  هكت اللعبة مع إبمدال ااردتجابة رظهور الم

متطلبات اللعبة وقا و هداا لدكلت يتطلدب مدخ الالعدب امدتالك ردرعة اردتجابة اربيدة 

علد  قارد ا )صحيحة ف  الوقت الم ارب تتالئ  مع المواقف المبتلبةا إك يؤبد كلدت 

بددان مباريددات الكددرة الطددائرة تمتددا  بالسددرعة العاليددة والمبا ئددات المتعددددة ( 2111

رددواء فدد  ااررددال السددااقا والضددرب  بسددبب رددرعة الكددرة وقلددة  مددخ هيرا هددا

السااقا مما يتطلب التكيف والتحول السريع لما رديقوم بده الم دافًا لدكا فد ن هدكت 

يقدوم بااردتجابة الم اردبة  أن الرياضد  علدىالقدرة تحتا  إلى م يد مخ التدريب إك 

يررف  الوقت الم ارب الكي يمهر فيه الم
(2)

. 

ان رددرعة اارددتجابة الحربيددة ( 1994عصددام الولدداا ا )بمددا يؤبددد كلددت  

ضرورية لالعب الكرة الطائرة فهو يحتا  إلى التكيدف والتحدول السدريع لمدا رديقوم 

بدده الم ددافً وهددكا يعتمددد علددى رددرعة اربتدده باتجاهددات وأوضدداع مبتلبددةا وبددكلت 

القدرة على الدوران والتحليق والدار ة دون هبوه مستوات المهداري والبدد   وأن 

ربة يستل م متطلبات عديدة م هدا ردرعة رد البعدت وردرعة التحدرك ت بيك وا ب الح

                                                 
ررعة اارتجابة الحربية والقوة اا بجارية لعضدالت ااهدراس السدبلى وعالقتهمدا بدبعض المهدارات األراردية فاتي محمص رشيص؛  ( )

 .  ص(888 بية الراايية، جام ة بغصاد، اطروية د  وراه،  لية ال ر: )وبعض المتليرات الوظيبية لدى اعب  الكرة الطائرة

: بعددض القدددرات العقليددة والحربيددة وعالقتهمددا بدداداء المهددارات الدفاعيددة لالعبدد  أ ديددة ال ببددة بددالكرة الطددائرةعلددا ساسدد  عحددا ؛  (1)

 .31ص(   10رسالة ماجن ير،  لية ال ربية الراايية، جام ة داالى، )



وضب  الجس  والدقة الحربية فالالعب يكون م لوا  لتحديد مسدار الكدرة وردرعتها 

وموضع هبوهها لكلت يتطلدب م ده التيدار ااردتجابة الم اردبة ضدمخ قدوا يخ اللعبدة 

ة البرديددة لالعددب الددكي وأن هددكا التعاقددب والتتددابع للحربددات فدد  اللعبددة هددو اارددتجاب

توا هه الم كلة
(1)

. 

 

 :الدرارات ال مرية 2-2

 (.عل  قار  عبا )درارة  

بعددض القدددرات العقليددة والحربيددة وعالقتهمددا بدداداء المهددارات : )ع ددوان الدرارددة

 (الدفاعية لالعب  أ دية ال ببة بالكرة الطائرة

 :أهداس الدرارة

أداء المهدارات الدفاعيدة لالعبد  معرفة العالقة بديخ بعدض القددرات العقليدة و .1

 .ا دية ال ببة بالكرة الطائرة

معرفة العالقة بيخ بعض القدرات الحربيدة وأداء المهدارات الدفاعيدة لالعبد   .2

 .أ دية ال ببة بالكرة الطائرة

التملت عي ة الدرارة على اعبد  ا ديدة ال ببدة بدالكرة الطدائرة وهد  :عي ة الدرارة

اعبدا  وبواقدع ( 48)ويبلد  عددده  ( الب دمربةواعةا ال رهةا والمصداف ا والصد )

 .اعبا  لكت  ادي( 12)

التبددار أردداليب )مددخ ا ددت قيددا  القدددرات العقليددة تدد  ارددتبدام  :إ ددراءات الدرارددة

اللر  م ه قيا  رعة إبعاد لال تباتا بما ت  ارتبدام ( اا تبات ف  االعاب الجماعية

رم  الكرة بالكراع الضاربةا أمدا مدخ ا دت بمسافة ( ارب  –الحً )التبار اإلدراك 

 يلسدددون لالردددتجابة الحربيدددة )قيدددا  القددددرات الحربيدددة فقدددد تددد  اردددتبدام التبدددار 

لقيدددا  ردددرعة ااردددتجابة والتحدددرك بسدددرعة وفقدددا  لاللتبدددار مؤلدددرا ( اا تقائيدددة

لقيا  توافق العيخ مع الر ليخا أمدا للدر  ( الدوائر المرقمة)بااضافة إلى التبار 

ارددتقبال اإلررددالا وارددتقبال )االتبددارات المهاريددة فقددد تدد  ارددتبدام التبددار  قيددا 

 (.الضرب السااقا وتكرار اائ  الصد

 :ارت تا ات الدرارة

و ود عالقة غير دالدة إاصدائيا  بعدض المهدارات الدفاعيدة والقددرات العقليدة  .1

 (.ارب  –أراليب اا تباتا واإلدراك الحً )

يا  بديخ المهدارات الدفاعيدة والقددرات الحربيدة و ود عالقة غيدر دالدة إاصدائ .2

 (.ررعة اارتجابة الحربيةا والتوافق)

 

 

 

 

 

                                                 
-123ص(  88 القداةر ، دار الك ددر ال ربددا، : )ة مبتدداأ الوصدول إلددى المسدتوى العددال الكدرة الطددائرة الحديردعصدا  الوشددايا؛  ( )

12 . 



 

 

 الباب الرالث

 البحث وإ راءاته الميدا ية يةم هج -3

 م هج البحث 3-1
 .ارتبدم البااث الم هج الوصب  بارلوب العالقات اارتباهية 

 مجتمع البحث وعي ته 3-2

برداتده ب دكت علمد  دقيدق فقدد التدار الباادث للر  ا دراء البحدث وت بيدك م 

عي ددة بحردده بالطريقددة العمديددةا إك الددتمت مجتمددع البحددث علددى اعبدد  ا ديددة ديددالى 

بددالكرة الطددائرة الم دداربيخ ضددمخ بطولددة المحافمددةا أمددا مجتمددع البحددث فقددد تمرددت 

 والكي يبيخ اعداد الالعبيخ لعي ة البحث( 1)برما ية أ دية وبما مبيخ ف  الجدول 

 (1) دول 

 العدد ار  ال ادي ت

 12 المقدادية 1

 12 لهربان 2

 12 ال هيد أربان 3

 8 هبهب 4

 8 ب   رعد 5

 8 الو يهية 6

 8 الو يهية 7

 8 أب  صيدا 8

 8 ق ا ية 9

 يبيخ تباصيت المجتمع وعي ته

 

ا (36)اعبدا  أمدا عي دة البحدث فبللدت ( 76)مجتمدع البحدث  أفدرادويبل  عدد  

 (.473368)العي ة مخ مجتمع البحث  أفرادة المئوية لعدد وال سب

 ورائت  مع المعلومات واألدوات واا ه ة المستبدمة ف  البحث 3-3

 ورائت  مع المعلومات 3-3-1

 المصادر العربية واا  بية. 

 ًاالتبارات والمقايي . 

 ارتمارة تسجيت التبارات. 

 الورائت اااصائية. 

 المقابالت ال بصية. 

 اادوات واا ه ة المستبدمة ف  البحث 3-3-2

 لري  متري. 

  (.6)لوالص عدد 

   ملعب الكرة الطائرةا قا و. 



 لري  ملون. 

 صافرة. 

  آلة تصوير فيديو  وع(Sony). 

 ها  ااروب . 

 راعة توقيت. 

 

 :تحديد متليرات الدرارة 3-4

 :تحديد المتليرات 3-4-1

 :تحديد القدرات العقلية والتباراتها 3-4-1-1

مددخ لددالل لبددرة البااددث بو دده اعبددا  رددابقا  ومدددربا  االيددا ا واهالعدده علددى  

واارتعا ة بالببراء المبتصيخ ف  مجدال الكدرة الطدائرة    بيةالمصادر العربية واأل

أردداليب اا تبدداتا )قددام بتحديددد أهدد  القدددرات العقليددة والتباراتهددا فدد  مجددال اللعبددة 

 (.بة الحربيةارب ا وررعة اارتجا –واإلدراك الحً 

 

 (2) دول 

 يبيخ التبارات البحث 

 القيا  االتبارات

أراليب اا تباتالتبار . 1
(1)

 .القدرة العقلية .

ارب  -التبار اإلدراك الحً . 2
(2)

 (.ميدا  )الوهب لألمام  .

ارب  -التبار اادراك اً . 3
(3)

 (.ميدا  )مسافة القب  العمودي  .

ب ار -التبار اإلدراك اً . 4
(4)

 (.ميدا  )مسافة رم  الكرة بالكراع الضاربة  .

قيا  القدرة على اارتجابة والتحدرك بسدرعة  .ررعة اارتجابة الحربية. 5

 (ميدا  )ودقة وفقا  التبار المرير 

 

 :تحليت المهارات الهجومية بالكرة الطائرة 2-1-4-1-2

لهجوميددة قيددد عدر  البااددث ارددتمارة تقسد  مسددتوى أداء اللعددب للمهدارات ا 

مجموعدددة مدددخ الببدددراء المبتصددديخ فددد  مجدددال لعبدددة بدددرة الطدددائرة البحدددث علدددى 

واالتبارات والقيا 
)*(
 .إلقرار موضوع الدرارة بعد إ راء المباراة 

 

 

                                                 
مجلة ال ربية الراايدية، جام دة : )لدى اعب الكرة الطائرة( ارب  –الحً )تصمي  وتق يخ التبارات اإلدراك عامر جحار س صن؛  ( )

 .1  -00 ص( 1001، ال صد األول،   بغصاد،  لية ال ربية الراايية، المجلص

 .5  ، صالمصدر السابقعامر جحار س صن؛  (1)

 .   ، صالمصدر السابقعامر جحار س صن؛  (3)

اطروية د  دوراه، : )مساهمة بعض الصبات البد ية والحربية بمستوى اداء المهارات األرارية بكرة اليدمحمود موسى ال  يلا؛  ( )

 .2  ص(  100جام ة بغصاد،  لية ال ربية الراايية، 

 : الخحراء والمخ صيي )*(

 .جام ة بغصاد_ لية ال ربية الراايية_ تصراب ال ر  الطائر _ طارق يني رزوسا. د.أ.   

 . لية ال ربية الراايية_ جام ة بغصاد _تصراب ال ر  الطائر _ علا اوسف. د. .أ. 1 

 .ة ال ربية الراايية لي_ جام ة داالى _ ال ر  الطائر  _ ت ل  ير ا _ مجاةص يميص رشيص . د. . 3 



 

 

 

 (3) دول 

يبيخ  موك  لتقيي  المهارات األربعة ف  الكرة الطائرة
 (1)

. 

 الدر ة الضرب السااق الدر ة اإلررال

  4  قطة مبالرة إررال يحقق  4 .هجوم يحقق  قطة مبالرة 

   3 .إررال مؤهر ويص ع برة رهلة مخ البص   هجوم مؤهر ويصد ع بدرة ردهلة مدخ

 البص 

3 

 2 .إررال يجعت البص  يها   بضارب وااد   هجددوم يصددعب علددى البصدد  بالعددب

 وااد

2 

 1 .إررال يجعت البص  يها   برالهة ضاربيخ     هجدددوم ردددهت يجعدددت البصددد  يهدددا

 الهة مها ميخبر

1 

 صبر .  إررال فالت   صبر .هجوم فالت 

  اائ  الصد  اإلعداد

  إعددداد يسدداعد الضدددارب علددى تحقيددق  قطدددة

 .مبالرة

3  4 .اائ  صد يحقق  قطة مبالرة 

   متدددر بعيددددا  عدددخ  3-2اإلعدددداد مدددخ مسدددافة

 .ال بكة ويتمكخ الضارب مخ الهجوم م ها

2   اددائ  صددد يعيددد الكددرة إلددى ملعددب

 .البص 

3 

  1 إعداد يجعت برة رهلة   بددرة للددف القددائميخ بالصددد ويمكددخ

 .اعدادها والهجوم م ها

2 

  صبر إعداد فالت   برة للف القدائميخ بالصدد ويصدعب

 .الهجوم م ها

1 

   صبر اائ  صد فالت 

 

 :التجربة اارتطالعية 3-5

 التجربة اارتطالعية واادة مخ أه  اإل راءات الت  يجب على البااث القيام 

دراردة تجريبيدة أوليدة يقدوم بهدا : "بها للر  الحصول علدى  تدائج دقيقدة لدكا فهد 

الباادددث علدددى عي دددة صدددليرة قبدددت قيامددده بالبحدددث بهددددس التيدددار أرددداليب البحدددث 

"وأدواته
(2)

. 

 

 : التجربة الرئيسة 3-6

 :ت  ا راء التجربة الرئيسة على عي ة البحث بال كت اآلت  

رات القددرات العقليدة علدى مددى هالهدة أيدام قام الباادث باإللدراس علدى التبدا

فددد  اه ددداء قيدددام اا ديدددة بواددددات  16/8/2111ا وللايدددة 14/8/2111وبتددداري  

تدريبية ف  ديالى علدى قاعدة مديريدة لدباب ورياضدة ديدالى المللقدة فد  اه داء فتدرة 

                                                 
 . 0 3ص(  888 -ةـ8   دار الك ر، مصر، : ) ، ط امعة الوان –مدر  بلية التربية الرياضية للب يخ علا مصطكى طه؛ (  )

 .35ص( 1001بغصاد، مطح ة ال  لي  ال الا، : )البحث العلم وجيه محجوب، وأيمص الحصرن؛ ( 1)



الم افسة وبعدها ت  ا راء تحليت المبداراة للعي دة المبحوهدة فد  المهدارات الهجوميدة 

 .د الدرارةقي

 

 

 

 ( 4) دول 

 يبيخ عي ة البحث

 االتبارات التاري  ار  ال ادي

 العقلية 14/8/2111 المقدادية

 العقلية 15/8/2111 لهربان

 العقلية 16/8/2111 ال هيد أربان

 

 :الورائت اااصائية 3-7

 .اإلاصائيةارتبرا  البيا ات  (SPSS) اإلاصائيةارتبدم البااث الحقيبة  

  الحساب  الور. 

  الوري. 

 اا حراس المعياري. 

 البطا المعياري. 

 معامت االتواء. 

 معامت اارتباه. 

 

 

 الباب الرابع

 :عر  ال تائج وتحليلها وم اق تها -4

عددر   تدددائج ااورددداه الحسدددابية واا حرافدددات المعيددداري والوردددي  والبطدددا  4-1

 :المعياري ومعامت االتواء لمتليرات القدرات العقلية

 (5)ل  دو

يبيخ قي  ااوراه الحسابية واا حرافات المعيارية والوري  والبطا المعياري 

 ومعامت االتواء لمتليرات القدرات العقلية

 ت
وادة  المعالجات اإلاصائية

 القيا 

الور  

 الحساب 

اا حراس 

 المعياري
 الوري 

البطا 

 المعياري

معامت 

 المتليرات االتواء

 1344 13281 1323111 73683 1323628 در ة اا تباتالتبار أراليب   .1

2.  
التبار ررعة اارتجابة 

 ( يلسون)الحربية 
 13111 13881 13881 13166 13871 در ة

3.  
 –التبار اإلدراك الحً 

 ارب  بمسافة الوهب لألمام
 13226 13198 113111 13189 93888 در ة

 13669 13282 113111 113692 113777 در ة –التبار اإلدراك الحً   .4



ارب  بمسافة القب  

 يالعمود

5.  
 –التبار اإلدراك الحً 

ارب  بمسافة رم  الكرة 

 بالكراع الضاربة

 13776 13248 83111 113492 73333 در ة

 

لعي ددة للقدددرات العقليددة  اإلاصددائية تددائج المعالجددات ( 5)يمهددر فدد  الجدددول  

واا حراس المعياري ( 1323638)ا إك بان الور  الحساب  ألراليب اا تبات البحث

فيمددا بددان البطددا المعيدداري للتقدددير ( 1323111)ا أمددا الورددي  فقددد بلدد  (73683)

 (.1344)ا أما معامت االتواء (13281)

( 13871)أمددا فدد  التبددار رددرعة اارددتجابة الحربيددة بددان الوردد  الحسدداب   

المعيدداري  فيمددا بددان البطددا( 13881)امددا الورددي  ( 13166)واا حدراس المعيدداري 

 (.13111-)أما معامت االتواء بللت ( 13118)للتقدير 

بمسافة الوهب لألمدام فقدد بدان الورد  ارب   –أما ف  التبار اإلدراك الحً  

( 113111)ا أمدددا الوردددي  (13189)ا واا حدددراس المعيددداري (93888)الحسددداب  

 (.13226)أما معامت االتواء بل  ( 13198)فيما بان البطا المعياري للتقدير 

اربدد  بمسددافة القبدد  العمددودي فقددد بددان الوردد   –أمددا فدد  اإلدراك الحددً  

فيمددا بلدد  مقدددار الورددي  ( 113692)حددراس المعيدداري واا ( 113777)الحسدداب  

 (.13669)ومعامت االتواء ( 13282)والبطا المعياري ( 113111)

ارب  بمسافة رم  الكرة بالكراع الضاربة فقدد بدان  –أما ف  اإلدراك الحً  

ا فيمدددا بلددد  مقددددار (113492)واا حدددراس المعيددداري ( 73333)الورددد  الحسددداب  

 (.13776-)ومعامت االتواء ( 13248)بطا المعياري وال( 83111)الوري  

 

عددر   تددائج ااوردداه الحسددابية واا حرافددات المعيدداري والورددي  والبطددا  4-1-2

 :الحساب  ومعامت االتواء لمتليرات المهارات الهجومية

 (6) دول 

يبيخ قي  ااوراه الحسابية واا حرافات المعياري والوري  والبطا المعياري 

 االتواء لمتليرات المهارات الهجوميةومعامت 

 ت
وادة  المعالجات اإلاصائية

 القيا 

الور  

 الحساب 

اا حراس 

 المعياري
 الوري 

البطا 

 المعياري

معامت 

 المتليرات االتواء

 23683 1329 23115 13177 23175 در ة اإلررال  .1

 13148 13196 13855 13576 13697 در ة اإلعداد  .2

 13189 13167 23171 13416 23319 در ة سااقالضرب ال  .3

 13141- 13163 23591 13383 23428 در ة اائ  الصد  .4

 

للمهددارات الهجوميددةا إك بلدد   اإلاصددائيةالمعالجددات ( 6)يمهددر مددخ الجدددول  

ا فيمدا (13177)ا واا حدراس المعيداري (23175) اإلررالالور  الحساب  لمتلير 



ا أما معامت االتدواء فقدد (13129)بطا المعياري ا وال(23115)بل  مقدار الوري  

 (.23683)بل  

ا واا حددراس (13697)أمددا مهددارة اإلعددداد فقددد بلدد  مقدددار الوردد  الحسدداب   

ا (13196)ا والبطددا المعيدداري (13855)ا فيمددا بلدد  الورددي  (13579)المعيدداري 

 (.13148)أما معامت االتواء فقد بل  

واإل حدراس ( 23319)دار الورد  الحسداب  أما الضرب السدااق فقدد بلد  مقد 

ا أمدا (13167)والبطا المعيداري ( 23171)ا فيما بل  الوري  (13416)المعياري 

 (.13189)معامت االتواء فقد بل  

ا واا حراس (23428)أما مهارة اائ  الصد فقد بل  مقدار الور  الحساب   

ا أمدا (1367)المعيداري  ا والبطدا(23591)ا فيما بل  الوردي  (13383)المعياري 

 (.13141-)معامت االتواء فقد بل  

 

عددر   تددائج العالقددة اارتباهيددة بدديخ المهددارات الهجوميددة وبعددض القدددرات  4-2

 العقلية لدى عي ة البحث

عر   تائج العالقة اارتباهية بيخ مهارة ااررال وبعض القددرات العقليدة  4-2-1

 لدى عي ة البحث

 

 (7) دول 

 قة اارتباهية بيخ مهارة ااررال وبعض القدرات العقلية لدى عي ة البحثيبيخ العال

 ت
وادة  المعالجات اإلاصائية

 القيا 

معامت 

 اارتباه

 سبة 

 البطا
 الدالة

 المتليرات

 1361 13187- در ة التبار أراليب اا تبات  .1
غير 

 مع وي

2.  
التبار ررعة اارتجابة الحربية 

 ( يلسون)
 1357 13198 در ة

غير 

 مع وي

3.  
ارب  بمسافة  –التبار اإلدراك الحً 

 الوهب لألمام
 1351 13112- در ة

غير 

 مع وي

4.  
ارب  بمسافة  –التبار اإلدراك الحً 

 القب  العمودي
 1395 1311- در ة

غير 

 مع وي

5.  
ارب  بمسافة  –التبار اإلدراك الحً 

 رم  الكرة بالكراع الضاربة
 1372 1361 در ة

غير 

 مع وي

 (.1315)لمستوى ( 34)ا ع د در ة ارية 13125: الجدولية( ر)

والقدرات العقلية قيد البحدثا إك  اإلررالالعالقة بيخ مهارة ( 5)يبيخ الجدول  

( 1361)وب سدبة لطدا مقددارت ( 13187-)بل  معامت اارتباه لقدرة أراليب اا تبات 

  (.1315)مما يدل على ع وائية اارتباه ع د مستوى الدالة 

وب سبة لطا مقددارت ( 13198)أما ررعة اارتجابة فقد بل  معامت اارتباه  

 (.1315)مما يدل على ع وائية اارتباه ع د مستوى الدالة ( 1357)



    اربدد  بمسددافة الوهددب لألمددام فقددد بلدد  معامددت اارتبدداه  –أمددا اإلدراك الحددً  

ة اارتبدداه ع ددد ممددا يدددل علددى ع ددوائي( 1351)وب سددبة لطددا مقدددارت ( 13112-)

 (.1315)مستوى الدالة 

ارب  بمسدافة القبد  العمدودي فقدد بلد  معامدت اارتبداه  –أما اإلدراك الحً  

ممددا يدددل علددى ع ددوائية اارتبدداه ع ددد مسددتوى ( 1395)وب سددبة لطددا ( 13111-)

 (.1315)الدالة 

 ارب  بمسافة الكراع الضاربة فقدد بلد  معامدت اارتبداه –أما اإلدراك الحً  

مما يدل على ع وائية اارتباه ع د مستوى الدالدة ( 1372)وب سبة لطا ( 1361)

(1315.) 

عر   تائج العالقة اارتباهية بيخ مهارة ااعدداد وبعدض القددرات العقليدة  4-2-2

 :لدى عي ة البحث

 (8) دول 

 يبيخ العالقة اارتباهية بيخ مهارة ااعداد وبعض القدرات العقلية

 ت
وادة  إلاصائيةالمعالجات ا

 القيا 

معامت 

 اارتباه

 سبة 

 البطا
 الدالة

 المتليرات

 1381 13139- در ة التبار أراليب اا تبات  .1
غير 

 مع وي

2.  
التبار ررعة اارتجابة الحربية 

 ( يلسون)
 1336 13155 در ة

غير 

 مع وي

3.  
ارب  بمسافة  –التبار اإلدراك الحً 

 الوهب لألمام
 مع وي 1312 13381-* در ة

4.  
ارب  بمسافة  –التبار اإلدراك الحً 

 القب  العمودي
 13176 13231 در ة

غير 

 مع وي

5.  
ارب  بمسافة  –التبار اإلدراك الحً 

 رم  الكرة بالكراع الضاربة
 1338 131511 در ة

غير 

 مع وي

 (.1315)لمستوى ( 34)ا ع د در ة ارية 13125: الجدولية( ر)

وبعددض القدددرات  اإلعدددادرتباهيددة بدديخ مهددارة مددخ الجدددول تمهددر العالقددة اا 

( 13139-)العقلية قيد البحثا إك بلد  معامدت اارتبداه لقددرة أرداليب اا تبدات ردالبة 

 (.1315)مما يدل على ع وائية اارتباه ع د مستوى الدالة ( 1389)وب سبة لطا 

وب سددبة لطددا ( 13155)أمددا رددرعة اارددتجابةا فقددد بلدد  معامددت اارتبدداه  

 (.1315)مما يدل على ع وائية اارتباه ع د مستوى الدالة ( 1336)

-)ارب  بمسافة الوهدب لألمداما إك بلد  معامدت اارتبداه  –أما اإلدراك الحً  

مما يدل على مع وية اارتباه ع دن مسدتوى الدالدة ( 1312)وب سبة لطا ( 13381

(1315.) 

بلد  معامدت اارتبداه  ارب  بمسافة القب  العموديا فقدد –أما اإلدراك الحً  

 (.1315)مما يدل على ع وائية مستوى الدالة ( 13176)وب سبة لطا ( 13231)



ارب  بمسافة الكراع الضاربةا فقد بل  معامت اارتبداه  –أما اإلدراك الحً  

ممددا يدددل علددى ع ددوائية اارتبدداه ع ددد مسددتوى ( 1338)وب سددبة لطددا ( 13151-)

 (.1315)الدالة 

العالقة اارتباهية بيخ مهارة الضرب السااق وبعض القدرات عر   تائج  4-2-3

 العقلية لدى عي ة البحث

 (9) دول 

يبيخ العالقة اارتباهية بيخ مهارة الضرب السااق وبعض القدرات العقلية لدى 

 عي ة البحث

 ت
 المعالجات اإلاصائية

وادة 
 القيا 

معامت 
 اارتباه

 سبة 
 البطا

 الدالة
 المتليرات

 1321 13213- در ة التبار أراليب اا تبات  .1
غير 
 مع وي

التبار ررعة اارتجابة الحربية   .2
 ( يلسون)

 1324 13197 در ة
غير 
 مع وي

ارب  بمسافة  –التبار اإلدراك الحً   .3
 الوهب لألمام

 1354 13115 در ة
غير 
 مع وي

ارب  بمسافة  –التبار اإلدراك الحً   .4
 القب  العمودي

 1343 13135 در ة
غير 
 مع وي

ارب  بمسافة  –التبار اإلدراك الحً   .5
 رم  الكرة بالكراع الضاربة

 1382 13138 در ة
غير 
 مع وي

 (.1315)لمستوى ( 34)ا ع د در ة ارية 13125: الجدولية( ر)

العالقة اارتباهية بيخ مهارة الضرب السااق وبعدض ( 7)يمهر مخ الجدول  

-)معامدددت اارتبددداه ألرددداليب اا تبدددات ردددالبة  القددددرات العقليدددة قيدددد البحدددثا إك بلددد 

مما يدل على ع وائية اارتباه ع د مسدتوى الدالدة ( 1321)وب سبة لطا ( 13213

(1315.) 

وب سدددبة لطدددا ( 13197)أمدددا ردددرعة ااردددتجابة فقدددد بلددد  معامدددت اارتبددداه  

 (.1315)مما يدل على ع وائية اارتباه ع د مستوى الدالة ( 1324)

اربد  بمسدافة الوهدب لألمداما فقدد بلد  معامدت اارتبداه  –الحدً أما اإلدراك  

ممددا يدددل علددى ع ددوائية اارتبدداه ع ددد مسددتوى ( 1354)وب سددبة لطددا ( 13115)

 (.1315)الدالة 

ارب  بمسافة القب  العموديا فقدد بلد  معامدت اارتبداه  –أما اإلدراك الحً  

تبدداه ع ددد مسددتوى ممددا يدددل علددى ع ددوائية اار( 1343)وب سددبة لطددا ( 13135)

 (.1315)الدالة 

ارب  بمسافة الكراع الضاربةا فقد بل  معامت اارتبداه  –أما اإلدراك الحً  

ممددا يدددل علددى ع ددوائية اارتبدداه ع ددد مسددتوى ( 1382)وب سددبة لطددا ( 13138)

 (.1315)الدالة 

 

 

 



 

 

 

 

عددر   تددائج العالقددة اارتباهيددة بدديخ مهددارة اددائ  الصددد وبعددض القدددرات  4-2-4

 العقلية لدى عي ة البحث

 (11) دول 

 يبيخ العالقة اارتباهية بيخ مهارة اائ  الصد وبعض القدرات العقلية

 ت
وادة  المعالجات اإلاصائية

 القيا 

معامت 

 اارتباه

 سبة 

 البطا
 الدالة

 المتليرات

 1344 13132 در ة التبار أراليب اا تبات  .1
غير 

 مع وي

2.  
الحربية  التبار ررعة اارتجابة

 ( يلسون)
 مع وي 13111 13456-** در ة

3.  
ارب  بمسافة  –التبار اإلدراك الحً 

 الوهب لألمام
 مع وي 13111 13498** در ة

4.  
ارب  بمسافة  –التبار اإلدراك الحً 

 القب  العمودي
 1318 13289- در ة

غير 

 مع وي

5.  
ارب  بمسافة  –التبار اإلدراك الحً 

 رم  الكرة بالكراع الضاربة
 1369 13167- در ة

غير 

 مع وي

 (.1315)لمستوى ( 34)ا ع د در ة ارية 13125: الجدولية( ر)

 

العالقددة اارتباهيددة بدديخ مهددارة اددائ  الصددد وبعددض ( 8)يمهددر مددخ الجدددول  

( 13132)القدرات العقلية قيد البحثا فقد بل  مقدار اارتباه لقدرة أرداليب اا تبدات 

لدددى ع دددوائية اارتبددداه ع دددد مسدددتوى الدالدددة ممدددا يددددل ع( 1344)وب سدددبة لطدددا 

(1315.) 

و سبة لطدا ( 13456-)أما ررعة اارتجابةا فقد بل  معامت اارتباه رالبة  

 (.1315)ع د مستوى الدالة مما يدل على مع وية اارتباه ( 1311)

اربد  بمسدافة الوهدب لألمداما فقدد بلد  معامدت اارتبداه  –أما اإلدراك الحدً  

ممددا يدددل علددى مع ويددة اارتبدداه ع ددد مسددتوى ( 13111)بة لطددا وب سدد( 13498)

 (.1315)الدالة 

ارب  بمسافة القب  العموديا فقدد بلد  معامدت اارتبداه  –أما اإلدراك الحً  

ممددا يدددل علددى ع ددوائية اارتبدداه ع ددد ( 1318)وب سددبة لطددا ( 13289-)رددالبة 

 (.1315)مستوى الدالة 

الكراع الضاربةا فقد بل  معامت اارتبداه  ارب  بمسافة –أما اإلدراك الحً  

ممددا يدددل علددى ع ددوائية اارتبدداه ع ددد ( 13669)وب سددبة لطددا ( 13167-)رددالبة 

 (.1315)مستوى الدالة 



 

م اق ة  تائج العالقدة اارتباهيدة بديخ مهدارة اارردال وبعدض القددرات العقليدة  4-3

 لدى عي ة البحث

مدا بديخ أداء مهدارة اارردال ( 7)الل ال تدائج التد  ظهدرت فد  الجددول مخ لد 

والقدددرات العقليددة و ددد ا أن ه دداك عالقددة غيددر مع ويددةا ممددا يؤبددد ان عي ددة البحددث 

تحتا  إلى متابعةا إك عكست ال تائج ضدعبا  واضدحا  ألفدراد العي دة بالقددرات العقليدةا 

فددالالعبيخ الددكيخ يسددتبدمون قدددراته  العقليددة بصددورة  يدددة رددوس يدد عكً إيجابيددا  

ارتبدام مهارة ااررال والحصول علدى  قطدة مبالدرة أو بسدب المبداراةا ممدا على 

إن الحالدة البد يدة والمهاريدة فقد  ا تعبدر "يع   ان ااداء المهاري يرتب  بالقدرات 

عخ مستوى الالعب بصبة عامة لكخ مدا يحتا ده هدو در دة  ضدجه العقلد  وإدرابده 

"الدقيق لقدراته وإمكا ياته
(1)

.   

فد ن الباادث ( اربد  –الحدً )عف قدرة أراليب اا تبات واإلدراك و تيجة ض 

ق أ دية ديدالى تكداد تبلدو مدخ التمري دات الباصدة بتطدوير وت ميدة ريرى أن تدريب ف

 .القدرات العقلية لالعبيخ

 

 

م اق ة  تائج العالقة اارتباهية بديخ مهدارة ااعدداد والقددرات العقليدة لددى  4-3-1

 :عي ة البحث

و د ا ه داك عالقدة مع ويدة بديخ ( 8)ال تائج الت  تمهر ف  الجدول مخ لالل  

مهارة ااعداد والقدرات العقلية ف  التبدار ردرعة ااردتجابة بمسدافة الوهدب لألمدام 

ويرى البااث إن اإلعدداد الجيدد الدكي يتميد  بالدقدة والدكباء وتهيئدة الكدرة الم اردبة 

ا  ببيرا  ف  إ جداأ الهجدوم وتحديدد مخ ايث اارتباعا والسرعةا وااتجات يؤدي دور

اإلعداد الجيد لطدوة يدتمكخ م هدا : "ان( أبرم  ب  لطابيه) تيجة المباراةا وقد أبد 

"المها   مخ إارا   قطة أو تلير اإلررال
(2)

. 

 

م اق ددة العالقددة اارتباهيددة بدديخ مهددارة الضددرب السددااق وبعددض القدددرات  4-3-2

 العقلية لدى عي ة البحث

أداء الددكي يبدديخ العالقددة بدديخ ( 9) تددائج التدد  تمهددر فدد  الجدددول مددخ لددالل ال 

مهارة الضرب السااق وبعض القدرات العقلية و دد ا ان ه داك عالقدة غيدر مع ويدة 

ممددا يؤبددد ان المدددربيخ ا يضددعون  صددب أعيدد ه  للقدددرات العقليددة مددخ أهميددة باللددة 

ا  إلدى ا تبداتا على مستوى أداء الالعبيخ لصوصا  ان مهدارة الضدرب السدااق تحتد

باا تبددات إلددى اربددة المرابدد  الدفاعيددة لدددى البريددق الم ددافً وضددرب الكددرة فدد  

الم اهق البالية مخ دفاع البريق األلرا ويعرس اامد  ب  لطابيه الضرب السااق 

                                                 
(1) Ryan, A, J The limits of Hy man perform ance in New YorK: (San Francisco, London, A 

wademic press, 1971, p.58.  

 .1 ص( 881 عمان، دار الك ر للطحاعة والنشر، : )موروعة الكرة الطائرة الحديرةأ ر  ز ا خطابيه؛ ( 1)



 با ه عبارة عخ ضرب الكرة ب ادى اليديخ بقوة وتعدليها بالكامت مدخ فدوق ال دبكة"

"وتو يهها إلى ملعب البص 
(1)

. 

ويرى البااث ان الالعب الضارب الجيد يستطيع ان يبحث عخ هلدرات الددفاع  

 .المتمرت بحائ  الصد أو ا ت ار البريق ال افً

 

 

 

م اق ة العالقة اارتباهية بيخ مهارة اائ  الصد وبعض القددرات العقليدة لددى  4-4

 عي ة البحث

اداء  العالقدة بديخالدكي يبديخ ( 11)مخ لالل ال تائج الت  ظهرت فد  الجددول  

مهارة اائ  الصد وبعض القددرات العقليدة و دد ا أن ه داك عالقدة غيدر مع ويدة ممدا 

يعكً ضعبا  واضحا  لهكت المهارة المهمة فضدال  عدخ تواضدع مسدتوى الالعبديخ فد  

 . ف  التدريب والم افسات األداء أه اء

مددا يددوا ي  إن اارددتبدام المسددتمر لتدددريب القدددرات العقليددة لهددا مددخ األهميددة 

أداء المهدارات بمسدتوى "التدريب على ارتبدام القددرات البد يدة والمهاريدة أي أن 

عددال  و يددادة التوافددق العصددب  العضددل  وضددب  السدديطرة علددى الحربددات واا تبددات 

وردرعة ااردتجابة الدقيقدة للمريدرات لتتو يده ( ارب  –الحً )والتربي  واإلدراك 

لددى المكددان الم ارددب للقيددام بمهددارة اددائ  الصددد الكددرة للهدددس المحدددد أو التحددرك إ

"بدقة
(2)

. 

ويرى البااث أن أفضت ال تائج الت  يمكدخ الحصدول عليهدا مدخ لدالل الت بيدك  

الجيددد لحددائ  الصددد يجددب أن تقتددرن ب مكا يددة الالعددب فدد  ارددتبدام القدددرات العقليددة 

المعدد إلدى بالتوقع والتوقيدت السدلي  والقددر علدى متابعدة الكدرة لحمدة لرو هدا مدخ 

لحمة اارتقاء مع كراع المها   فضدال  عدخ اا تبدات لحربدات الالعبديخ علدى ال دبكة 

 .  لصوصا  ع د أداء التقاهعات الحربية وهريقة الهجوم المت وع

 

 

 الباب البامً

 اارت تا ات والتوصيات -5

 اارت تا ات 5-1

بعددض مددخ لددالل مددا  دداء فدد  الدرارددة مددخ  تددائج فقددد توصددت البااددث إلددى  

 :اارت تا ات وه  باآلت 

السددااق والقدددرات  اإلررددالو ددود عالقددة غيددر دالددة إاصددائيا  بدديخ مهددارة  .1

ارب ا  واارتجابة  –أراليب اا تباتا واإلدراك الحً )العقلية قيد الدرارة 

 (.الحربية

                                                 
 .18 ، صالمصدر السابق ايمص ز ا خطابيه؛ (  )

دقدة التوقدع وااردتجابة الحربيدة وتداهيرت فد  دقدة بعدض المهدارات األراردية م هج تددريب  لتطدوير  مدخ وينيي سحهان حخا؛ ( 1)

 .11 ص( 1001اطروية د  وراه،  لية ال ربية الراايية، جام ة بغصاد، : )لالعب  الكرة الطائرة لل باب



وبعددض القدددرات العقليددة  اإلعدددادو ددود عالقددة دالددة إاصددائيا  بدديخ مهددارة  .2

 .  بمسافة الوهب لألمامارب –باإلدراك الحً 

و ود عالقة غير دالة إاصائيا  بيخ مهارة الضرب السااق والقدرات العقلية  .3

وااردددتجابة اربددد ا  –أرددداليب اا تبددداتا واإلدراك الحدددً )قيدددد الدراردددة 

 (.الحربية

اربد   –اإلدراك الحدً )و ود عالقة دالة إاصائيا  بيخ مهدارة ادائ  الصدد  .4

 (.ة اارتجابة الحربيةومسافة الوهب لألماما وررع

 

 

 :التوصيات 5-2

ضرورة اهتمام المدربيخ بالقدرات العقلية ع د تدريب فدرقه  لكد  تسده  فد   .1

 .رفع مستوى األداء المهاري لالعبيخ

التابيددد علددى ااتحدداد المربدد ي للكددرة الطددائرة بضددرورة فددتح دورات تدريبيددة  .2

العراقدد  ممددا ولصوصددا  الدوليددة م هددا بدد  تسدداه  فدد  رفددع ببدداءة المدددرب 

 .ا  على مستوى اللعبة على الصعيد العرب  واألريوي والدول ي عكً إيجابي

ضرورة ا راء درارات م ابهة على فئات ألرى لك  تستطيع الموا  ة بيخ  .3

للبدرو  بحصديلة علميدة تؤبدد واقدع مسدتوى  األلرىالبحث والبحو    تائج

 .اللعبة ف  العراق
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