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 :الملخص
هدف البحث إلى معرفة عدد اإلرساالت التي نفذهها لذف فر ذع دعذدد مذا  حذرنق مذ. ن ذا                  

( العبذا   مثلذد. 77نهج الدصفي باألسلدب المسحي دتلدنت ع نذة البحذث مذ.  دقد استخدم الباحثد. الم
(  ند ة دبعد جمع الب انات دمعالجتهذا إحصذاا ا  تدصذف البذاحثد. إلذى معرفذة عذدد اإلرسذاالت المنفذه  7 

دالمست بلة م. قبف الفرق دلهلك عدد الن ا  للف فر ع دقذد  دصذى البذاحثد. باالهتمذام بمهذار  اإلرسذاف 
م تها في الهجدم المباشر دلهلك إجذرا  االختبذارات الددر ذة لمعرفذة مسذتدء  دا  المهذار  دفاعل تهذا أله

 لدء العبي الفر ع  

 
 :التعريف بالبحث -1
 المقدمة وأهمية البحث 1-1

إ. لعبة اللر  ال اار  داحد  م.  هم اللعذاب الر ايذ ة المشذهدر  دالممارسذة مذ. قبذف اللث ذر 
عد الهجدم رل ن  الفدن األساس ة في ههق اللعبة دهي تشذتمف علذى مهذارات هجدم ذة م. الر اي  . ، د 

د خذذرء دفاع ذذة ، فذذالهجدم العنصذذر األسذذا  فذذي تسذذج ف الن ذذا  دالفذذدن باألشذذدا  دالمبذذارا  دإ. جم ذذع 
الفرق دفي لافة المستد ات تستخدم الهجدم لأهم عنصر ألحران الن ا   فاألرساف هد المهار  التي  فتتح 
بها اللعب دالفر ع الهي  متلك إرساال  فعاال  فإنه  متلك فرصة الهجدم األدف دبالتالي  ملنه البد  بتسج ف 
الن ا  قبف الفر ع المناف  ، دللما ت اربت الفرق فذي المسذتدء دالنت جذة  صذبح للرسذاف ق مذة  بعذد مذ. 

 لى مجرء الشد  دالمبارا   مجرد إفتتاح اللعب بف  صبح لإلرساف  هدافا  خ   ة مهمة قد تؤثر ع
إ. قداعد لعبة اللر  ال اار   تم تعد لها بذ . فتذر  داخذرء ممذا  ذنجم عنذه تعذد ف الترل ذن علذى مهذارات 
مع نة دت ل ف الترل ن على  خ ا  تحدث  ثنا  اللعب ح ذث  صذبحت تلذافل لذف  دا  نذاجح دتعاقذب علذى 

لت در السر ع الهي دصلت إل ذه الفذرق دللتعذرف لف ادا  خا ل دفاشف  دتأتي  هم ة هها البحث نظرا  ل
 على  ثر اإلرساف على الفرق د ي األنداع هد الشااع ؟ 

  

 :مشكلة البحث 1-2
إ. األبحاث العلم ة تعمذف علذى تحسذ . مسذتدء األدا  دمذ. خذظف مظحظذة البذاحث . للت ذدر 

 شر  ألحظدا إنخفاض الحد ث دخاصة في مهار  اإلرساف ألنها مفتاح إحران األهداف بصدر  مبا
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مستدء  دا  ههق المهار  إه يعف إهتمام المدرب . بها دعند  غلب الفذرق فمذ. خذظف اإلرسذاف تصذعب 
مهمذة الفر ذع المنذذاف  عنذد إسذت باف اللذذر  ممذا  فسذد تنظ مذذه الخذا  للهجذدم د حذذد مذ.  ملان اتذه لعمذذف 

اف دصدال  إلى معرفة هف لإلرساف تذأث ر الهجمات المتندعة دالمفاجاة   لها إرتأ نا الخدض في هها المج
 على نتااج الفرق دترت بهم في الددري  م ال ؟  

 

 :أهداف البحث 1-3
  هدف البحث إلى معرفة عدد :

 اإلرساالت التي نفهها الظعب خظف مبار ات الددري الممتان باللر  ال اار    -1
 للر  ال اار   الن ا  التي  حرنها الظعب خظف مبار ات الددري الممتان با -2
 اإلرساالت التي نفهها الفر ع للف خظف مبار ات الددري الممتان باللر  ال اار  -3
 الن ا  التي  حرنها الفر ع للف خظف مبار ات الددري الممتان باللر  ال اار  -4

 

 :فروض البحث 1-4
 لإلرساف تأث ر على نتااج فرق الددري الممتان باللر  ال اار    -1
ب ر ب . عذدد اإلرسذاالت التذي نفذهت دعذدد الن ذا  التذي  حرنتهذا فذرق الذددري الممتذان هناك فرق ل -2

 باللر  ال اار  
  

 :مجاالت البحث 1-5
البشذذري : العبذذد فذذرق الذذددري الممتذذان للمن  ذذة الدسذذ ى دالجندب ذذة للمدسذذم الر ايذذي المجاال  1-5-1

2012 – 2013   
 ي اللدفة الر ايي  : ال اعة الداخل ة لناد المجال المكاني 1-5-2
   2012/  2/   1دلغا ة   2012/  1/   26: الفتر  م.   المجال الزماني  1-5-3

 
 :الدراسات النظرية والسابقة -2
 الدراسات النظرية 2-1
 مهارة اإلرسال  2-1-2

تعذذد مهذذار  اإلرسذذاف  حذذد المهذذارات الهجدم ذذة المهمذذة فذذي اللذذر  ال ذذاار  دالتذذي مذذ. خظلهذذا 
عب تح  ع ن  ة مباشر  إها ما  ست اع  .  دجه اللر  في الملا. المناسب   فاإلرسذاف لذ    ست  ع الظ

عبدر اللر  فدق الشبلة فحسب دإنما  دا  المهار  ب ر  ة ج ذد  ددق  ذة  راعذى ف هذا المسذافة داإلرتفذاع 
ن  ة  د جعف دالملا. المحدد لس د  اللر  فيظ  ع.  خت ار ندع اإلرساف الهي  سهم في الحصدف على 

دبالتذذالي إفشذاف هجدمذه الذهي  ح ذذع  (1  اإلرسذاف مذ. الصذعدبة بملذا. للتذذأث ر فذي دفذاع الفر ذع المنذاف 
اإلحتفاظ باإلرساف دالحصدف على الن  ة ، دنرء في اآلدنة األخ ر  إ.  هم ذة هذهق المهذار  قذد  ندادت 

المرسف محادلة داحد  ف   عند  خصدصا  مع التغ  رات التي  ر ت في قاند. اللعبة ح ث  صبح لظعب
ثا(  دح ث إ. لإلرساف  نداع لث ذر  دللذ.  لثذر األنذداع شذ دعا   8ترك اللر   دق لإلرساف دخظف مد   

هي اإلرساف الساحع داإلرساف المداجه م. األعلى  التن ( داألدف هد األلثر فاعل ة فذي تح  ذع الن ذا  
 إها ما  ت نه الظعب  

 

                                                 
   55،    1987ي ، ( ع  ف اللاتب   اللر  ال اار  التلن ك دالتلت ك الفردي   بغداد : م بعة التعل م العال 1 
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 بقةالدراسات السا 2-2

 دراسة خليل إسماعيل )وآخرون(
 دراسة مقارنة لتحديد دقة أداء مهارتي اإلرسال واإلعداد بالكرة الطائرة

هدف البحذث إلذى التعذرف علذى مسذتدء  دا  مهذارتي اإلرسذاف داإلعذداد لذدء  لبذة المرحلذة 
المذنهج الدصذفي الثان ة للل ذة الترب ذة الر ايذ ة جامعذة بغذداد  الصذباحي دالمسذااي( د سذتخدم البذاحثد. 

(  البا  م. الدراسة الصباح ة 36باألسلدب المسحي د شتملت ع نة الحث على مجمدعت . األدلى تيم  
(  البذذا  مذذ. الدراسذذة المسذذاا ة د سذذتخدم البذذاحثد. الدسذذااف اإلحصذذاا ة المناسذذبة منهذذا 36دتيذذم الثان ذذة  

بدقذذة اإلرسذذاف داإلعذذداد دلصذذالح ( بذذ . مجمذذدعت . د سذذتنتج البذذاحثد. ظهذذدر فذذردق معند ذذة tإختبذذار  
 الدراسة المساا ة د دصدا باألهتمام بالمهارات األساس ة دخاصة مهارتي اإلرساف داإلعداد  

 

 :منهج البحث وإجراءاته الميدانية -3
 منهج البحث 3-1

  ستخدم الباحثد. المنهج الدصفي باألسلدب المسحي لمظامته ل ب عة البحث  
 مجتمع البحث 3-2

الباحثد. األند ة التي شارلت في التجمع األدف دالذهي  قذ م فذي محافظذة النجذف دعلذى   ختار
 –الغذراف  الذدغار   –البحذري  –(  ند ذة دهذي  غذان الجنذدب 7قاعة نادي اللدفة الر ايذي دعذددها  

( 7 ( العبذا  تذم  سذتبعاد 84( العبا  بداقع  12األنبار( دلا. عدد العبي لف نادي   -الصناعة  –اللدفة 
العبذذ . لذذدنهم العبذذي ل بذذرد  العذذب مذذدافع حذذر( دتذذم اسذذتبعادهم أل. ال ذذاند. الذذددلي ال  تذذ ح لهذذم  دا  

 %(  100( العبا   مثلد. نسبة ماد ة م دارها  77اإلرساف فأصبح عدد الظعب .  
 

 أدوات البحث 3-3
 تصم م  ستمار  خاصة للمسح الم داني   -1
  ختبار دقة اإلرساف   -2
 ادر العرب ة  المص -3
 مبار ات الددري الممتان  التجمع األدف(   -4
 المعالجات اإلحصاا ة   -5
 
 
 إجراءات البحث الميدانية 3-4
 تصميم إستمارة األستبيان 3-4-1

قذذام البذذاحثد. بتصذذم م إسذذذتمار   سذذتخدمت لغذذرض تح  ذذع  هذذذداف البحثذذدهي معرفذذة عذذذدد 
 ذذث إحتذذدت علذذى ح ذذدف غا تهذذا معرفذذة رقذذم الظعذذب اإلرسذذاالت دعذذدد الن ذذا  التذذي  حرنهذذا الفر ذذع ح

 دمديحة ف ها  ب عة اإلرساف دالهي قسم إلى :
ن  ذذة مباشذذر  : دهذذي التذذي  حصذذف مذذ. خظلهذذا الفظ ذذع علذذى ن  ذذة مباشذذر  سذذدا   رت مذذت بذذأرض  -1

 الملعب مباشر   د لمست الظعب دههبت خارجا   
 د لانذذت لذذر  اإلرسذذاف خذذارو حذذددد ملعذذب  اإلرسذذاف خذذارو : دتتيذذم. عذذدم عبذذدر اللذذر  للشذذبلة -2

 المناف   
 إرساف عادي : دتتيم. عبدر اللر  المرسلة للشبلة دتدادلها م. قبف الفر ع المناف    -3
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 النت جة : نادي / النت جة : نادي /

رقم 
 الشد 

رقم 
 الظعب

 مهار  اإلرساف
رقم 
 الشد 

رقم 
 الظعب

 مهار  اإلرساف

ن  ة 
 مباشر 

 إرساف
 خارو

إرساف 
 عادي

ن  ة 
 مباشر 

إرساف 
 خارو

إرساف 
 عادي

          

          

          

          

 (1شكل )
 يوضح استمارة تقويم فاعلية اإلرسال بالكرة الطائرة

 أختبار دقة اإلرسال من األعلى )التنس( .  3-4-2
 : ق ا  دقة مهار  اإلرساف   الهدف من األختبار -
 شر   ملد. لت س م الملعب   – 5: ملعب اللر  ال اار  قاندني ، لرات عدد  ت المستخدمةاألدوا -
األدا  :   ف الظعب خلف خ  من  ة اإلرساف ممسلا  باللر  دجاهنا  ألدا  اإلرسذاف لتعبذر مواصفات  -

 اللر  إلى نصف الملعب اآلخر المخ    
 بألمله  :  ؤدء اإلرساف يم. حددد ال اند.  شروط األداء -
( محادالت دتأخه لف محادلة درجة المن  ة التي ت ع ف ها اللر  دإها لانت 5:  منح المختبر   التسجيل -

 اللر  خارجا  تاخه صفرا   
( درجذذة مذذع مراعذذا  إها لذذا. سذذ د  اللذذر  علذذى الخذذ  الفاصذذف بذذ . 25:   الدرجااة العظمااى لاختبااار -

 من  ت . تع ى درجة المن  ة األعلى  

  

2 
4 

5 

3 1 2 

4 
2 5 

 (2شكل )
 يوضح أختبار دقة اإلرسال من األعلى )التنس(
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 التجربة اإلستطالعية 3-5

( 5تذذم إجذذرا  التجربذذة اإلسذذت ظع ة علذذى ع نذذة البحذذث إه قذذام البذذاحثد. بإع ذذا  لذذف العذذب  
العب لا. الغرض منها إجرا  محادالت بعد  . تم شرح  ر ع  دا  اإلختبار دعمل ة جمع الدرجة للف 

 (  1التلافؤ في  دا  المهار  دالتجان  في العمر دلما مب . في الجددف  
 

 (1جدول )
 يبين التجانس والتكافؤ لعينة البحث

 الفرق

 التكافؤ )مهارة اإلرسال( التجانس )العمر(

أقل 
 عمر

أعلى 
 عمر

 اإللتواء ع س
أقل 
 درجة

أعلى 
 درجة

 اإللتواء ع س

 0.78 3.36 21.12 23 19 0.78 4.16 24.45 33 19 الغاز 

 0.84 3.06 19.76 22 16 0.62 3.36 23.90 35 18 الصناعة

 0.93 4.01 16 18 13 0.30 4.76 27.54 34 20 البحري

 0.81 3.22 12.18 14 11 0.18 3.54 27.63 34 20 الكوفة

 0.56 2.18 13.22 17 14 0.66 3.54 21.72 34 18 األنبار

 0.95 4.15 11.56 16 10 0.54 3.84 26.25 32 20 ترةالدغ

 0.61 2.47 9.46 11 8 0.93 3.98 24.09 33 19 الغراف

 
 
 التجربة الرئيسة 3-6

دعلذذى قاعذذة نذذادي  1/2/2012دلغا ذذة  2012/  1/  26تذذم إجذذرا  التجربذذة الرا سذذة بتذذار   
( مبار ذات 6( مبارا  للذف نذادي  21لـ  ( مبار ات لف  دم ح ث تم جمع الب انات 3اللدفة إه تم إجرا   

 دمنها تم إستخظ  النتااج لغرض تح  ع  هداف البحث  
 

 الوسائل اإلحصائية 3-6
 لغرض تح  ع  هداف البحث تم  ستخدام الدسااف اإلحصاا ة التال ة : 

 معامف األلتدا  -4اإلنحراف المع اري    -3الدس  الحسابي    -2النسبة الماد ة    -1
 

 :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها -4
 عرض النتائج 4-1

م.  جف التعذرف علذى النتذااج التذي تذم الحصذدف عل هذا البذد مذ. عريذها علذى شذلف جذدادف 
 لتسه ف تحل لها دف ما  لي عرض ألهم النتااج التي حصف عل ها الباحثد.  

 
 عرض النقاط التي حصلت عليها األندية 4-1-1

( مبار ذات تذم تفر ذ  6ار ذات المرحلذة األدلذى ح ذث لعذب لذف فر ذع  بعد  ستلماف األند ة لمب
 الب انات فظهرت النتااج لما مب نة في الجدادف اآلت ة:
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 يبين مجموع النقاط التي أحرزتها كل األندية المشاركة(2جدول )

 مجدع له الغراف الدغار  األنبار اللدفة البحري الصناعة الغان الفرق ت

 503 75 98 75 75 105 75  الغان 1

 483 75 75 75 100 101  57 الصناعة 2

 513 75 97 75 75  89 102 البحري 3

 434 75 77 75  65 90 52 اللدفة 4

 380 75 104  50 54 50 47 األنبار 5

 431 75  103 59 77 44 73 الدغار  6

 256  50 41 38 35 60 32 الغراف 7

 3000 450 501 444 397 437 408 363 مجدع عل ه

 
( ن  ة 513م. خظف الجددف  عظق  تب . لنا إ. النادي البحري لا.  لثر األند ة إحرانا  للن ا  دلانت  

( 503%( دجا  نادي غان الجندب بالمرتبة الثان ة ح ث حصف على  17.1تمثف نسبة ماد ة م دارها  
( ن  ة تمثف نسبة 483اعة بمجمدع  %( بعدها جا  نادي الصن16.77ن  ة تمثف نسبة ماد ة م دارها  

( ن  ذذة تمثذذف نسذذبة ماد ذذة م ذذدارها 434%( ثذذم نذذادي اللدفذذة دحصذذف علذذى  16.1ماد ذذة م ذذدارها  
%( ثذم 14.37( ن  ة تمثف نسبة ماد ة م ذدارها  431%(  ما نادي الدغار  ف د حصف على  14.47 

%( د خ را  نادي الغذراف الذهي 12.67  ( ن  ة تمثف نسبة ماد ة م دارها380نادي األنبار بن ا ه الـ  
 %(  8.53( ن  ة تمثف نسبة ماد ة م دارها  256حصف على  

 ما بالنسبة للن ا  التي  حرنتها األند ة المنافسذة فنذرء  رقامذا  تخذالف مذا  حذرنق لذف نذادي فمذا  حرنتذه 
%( دهذي 12.1ارها  ( ن  ة د مثف نسبة ماد ة م ذد363األند ة المنافسة على نادي غان الجندب لا.  

( ن  ذة د مثذف 397 قف ن ا   ست اعت األند ة األخرء تسج لها  أتي بعدق نادي اللدفة إه سجلت عل ذه  
( ن  ذة د مثذف نسذبة 408%( دجا  ثالثا  نذادي الصذناعة إه سذجلت عل ذه  12.63نسبة ماد ة م دارها  

( ن  ة 437ابعة ح ث سجلت عل ه  %( في ح . جا  النادي البحري بالمرتبة الر13.6ماد ة م دارها  
( ن  ذة د مثذف 444%( دحف خامسا  نادي األنبار ف د سجلت عل ه  14.57د مثف نسبة ماد ة م دارها  

( ن  ذة د مثذف نسذبة 450%( ثم جا  بعدهم نادي الغذراف إه سذجلت عل ذه  14.8نسبة ماد ة م دارها  
( ن  ذذة د مثذذف نسذذبة ماد ذذة م ذذدارها 501 %( د خ ذذرا  حذذف نذذادي الذذدغار  برصذذ د 15ماد ذذة م ذذدارها  

 16.7  )% 
 
 عرض اإلرساالت التي نفذتها األندية 4-1-1

 بعد تفر   الب انات فظهرت النتااج لما مب نة في  دناق :
 يبين مجموع اإلرساالت التي نفذتها كل األندية المشاركة(3جدول )

 غرافال الدغار  األنبار اللدفة البحري الصناعة الغان الفرق ت
مجمدع 

 له
عدد 

 األشدا 

 21 494 74 97 73 70 106 74  الغان 1

 18 476 73 74 73 98 100  58 الصناعة 2

 23 512 73 97 75 75  91 101 البحري 3

 19 431 74 74 73  66 90 54 اللدفة 4

 20 379 73 104  49 54 50 49 األنبار 5

 22 404 47  101 60 77 45 74 الدغار  6

 18 288  70 45 45 37 60 31 افالغر 7

 141 2984 414 516 440 397 440 410 376 مجمدع عل ه
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( إرسذاال  تمثلهذا 512 ظهر م. الجددف إ. النادي البحري لذا.  لثذر األند ذة تنف ذها  لإلرسذاف ح ذث نفذه  

 ( شذذذد ا  لعبهذذذا الفر ذذذع تمثلهذذذا نسذذذبة ماد ذذذة م ذذذدارها23%( خذذذظف  17.16نسذذذبة ماد ذذذة م ذذذدارها  
( إرسذاال  494%( م. عدد األشدا  التي لعبت في الب دلة ،  ما نذادي غذان الجنذدب ف ذد نفذه  16.31 

( شذد ا  لعبهذا الفر ذع تمثلهذا نسذبة ماد ذة م ذدارها 21%( خذظف  16.55تمثلها نسذبة ماد ذة م ذدارها  
رتبة الثالثة م. %( م. عدد األشدا  التي لعبت في الب دلة ، دنرء إ. نادي الصناعة جا  بالم14.89 

%( خظف 15.95( إرساال  تمثلها نسبة ماد ة م دارها  476ح ث عدد اإلرساالت التي نفهها إه بلغت   
%( مذ. عذدد األشذذدا  التذي لعبذت فذذي 12.77( شذد ا  لعبهذا الفر ذع تمثلهذذا نسذبة ماد ذة م ذذدارها  18 

%( 14.44ا نسذبة ماد ذة م ذدارها  ( إرسذاال  تمثلهذ431الب دلة ، دجا  نادي اللدفذة رابعذا  ح ذث نفذه  
%( مذ. عذدد األشذدا  التذي لعبذت 13.48( شد ا  لعبها الفر ع تمثلها نسبة ماد ذة م ذدارها  19خظف  

%( خذظف 13.54( إرسذاالت تمثلهذا نسذبة ماد ذة م ذدارها  404في الب دلة ، دقذد نفذه نذادي الذدغار   
%( مذ. عذدد األشذذدا  التذي لعبذت فذذي 15.60  ( شذد ا  لعبهذا الفر ذع تمثلهذذا نسذبة ماد ذة م ذذدارها22 

%( 12.70( إرسذاال  تمثلهذا نسذبة ماد ذة م ذدارها  379الب دلة ، دجا  سادسا  نادي األنبار ح ذث نفذه  
%( مذ. عذدد األشذدا  التذي لعبذت 14.18( شد ا  لعبها الفر ع تمثلها نسبة ماد ذة م ذدارها  20خظف  

( إرساال  تمثلهذا نسذبة ماد ذة م ذدارها 288دي الغراف ح ث نفه  في الب دلة ، دجا  بالمرتبة األخ ر  نا
%( مذ. عذدد األشذدا  12.77( شد ا  لعبها الفر ع تمثلها نسبة ماد ة م دارها  18%( خظف  9.65 

التي لعبت في الب دلة    ما بالنسذبة للدسذا  الحسذاب ة لإلرسذاالت دصذافي اإلرسذاالت دلمذا مب نذه فذي 
 (  4الجددف  

 (4جدول )
 يبين مجموع اإلرساالت واألوساط الحسابية وصافي اإلرساالت لألندية المشاركة في البطولة

 األند ة ت
له م. 

 اإلرساالت
 % ـ 

عل ه م. 
 اإلرساالت

 % ـ 
صافي 

 األرساالت

 127 12.30 52.43 367 16.55 70.57 494 الغان 1

 66 13.74 58.57 410 15.95 68 476 الصناعة 2

 72 14.75 62.86 440 17.16 73.14 512 البحري 3

 34 13.30 56.71 397 14.44 61.57 431 اللدفة 4

 61ـ  14.75 62.86 440 12.70 54.14 379 األنبار 5

 112ـ  17.29 73.71 516 13.54 57.71 404 الدغار  6

 126ـ  13.87 59.14 414 9.65 41.14 388 الغراف 7

    2984   2984 المجمدع

 
 جددف  عظق :ظهر م. ال

( إرسذاال  بدسذ  حسذابي 440%( دعل ذه  73.14( إرساال  بدس  حسابي  512النادي البحري له   -1
( إرسذذاال  دهذذي 72%( دلذذا. صذذافي اإلرسذذاالت لذذه  14.75( تمثلهذذا نسذذبة ماد ذذة م ذذدارها  62.86 

 المرتبة الثان ة م. ح ث صافي عدد اإلرساالت للف نادي  
( إرسذذاال  بدسذذ  367%( دعل ذذه  70.57( إرسذذاال  بدسذذ  حسذذابي  494 نذذادي غذذان الجنذذدب لذذه  -2

( إرسذاال  127%( دلا. صذافي اإلرسذاالت لذه  52.43( تمثلها نسبة ماد ة م دارها  12.30حسابي  
 دهي المرتبة األدلى م. ح ث صافي عدد اإلرساالت للف نادي  

( إرسذذاالت بدسذذ  حسذذابي 410  %( دعل ذذه68( إرسذذاال  بدسذذ  حسذذابي  476نذذادي الصذذناعة لذذه   -3
( إرسذذاال  دهذذي 66%( دلذذا. صذذافي اإلرسذذاالت لذذه  13.74( تمثلهذذا نسذذبة ماد ذذة م ذذدارها  58.57 

   المرتبة الثالثة م. ح ث صافي عدد اإلرساالت للف نادي  
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( إرسذذاال  بدسذذ  حسذذابي 397%( دعل ذذه  61.57( إرسذذاال  بدسذذ  حسذذابي  431نذذادي اللدفذذة لذذه   -4
( إرسذذاال  دهذذي 34%( دلذذا. صذذافي اإلرسذذاالت لذذه  13.30( تمثلهذذا نسذذبة ماد ذذة م ذذدارها  56.71 

 المرتبة الرابعة م. ح ث صافي عدد اإلرساالت للف نادي  
( إرسذاال  بدسذ  حسذابي 414%( دعل ذه  41.14حسذابي   ( إرسذاال  بدسذ 288نادي الغراف لذه   -5
( إرسذاال  دهذي 126%( دلا. صافي اإلرسذاالت لذه  ذـ 13.87( تمثلها نسبة ماد ة م دارها  59.14 

 المرتبة السابعة داألخ ر  م. ح ث صافي عدد اإلرساالت للف نادي  
( إرسذذاال  بدسذذ  حسذذابي 440%( دعل ذذه  54.14( إرسذذاال  بدسذذ  حسذذابي  379نذذادي األنبذذار لذذه   -6
( إرسذاال  دهذي 61%( دلذا. صذافي اإلرسذاالت لذه  ذـ 14.75( تمثلها نسذبة ماد ذة م ذدارها  72.86 

 المرتبة الخامسة م. ح ث صافي عدد اإلرساالت للف نادي  
( إرسذاال  بدسذ  حسذابي 516%( دعل ذه  57.71( إرسذاال  بدسذ  حسذابي  404نادي الدغار  لذه   -7
( إرسذاال  دهذي 112%( دلا. صافي اإلرسذاالت لذه  ذـ 17.29لها نسبة ماد ة م دارها  ( تمث73.71 

 المرتبة الثان ة م. ح ث صافي عدد اإلرساالت للف نادي  
 ( لما في  دناق :5 ما بالنسبة لصافي الن ا  داألدسا  الحساب ة ف د ب نه الجددف  

 (5جدول )
 النقاط لكل نادي يبين مجموع النقاط واألوساط الحسابية وصافي

 األند ة ت
له م. 
 الن ا 

 % ـ 
عل ه م. 

 الن ا 
 % ـ 

صافي 
 الن ا 

 140 21.1 51.86 363 16.77 71.86 503 الغان 1

 75 13.6 58.29 408 16.1 69 483 الصناعة 2

 76 14.57 62.43 437 17.1 73.29 513 البحري 3

 37 13.23 56.71 397 14.47 62 434 اللدفة 4

 64ـ  14.8 63.43 444 12.67 54.29 380 اراألنب 5

 70ـ  16.7 71.57 501 14.37 61.57 431 الدغار  6

 194ـ  15 64.29 450 8.53 36.57 256 الغراف 7

    3000   3000 المجمدع

 
 ظهر م. الجددف  عظق :

سذذ  ( إرسذذاال  بد363%( دعل ذذه  71.86( إرسذذاال  بدسذذ  حسذذابي  503نذذادي غذذان الجنذذدب لذذه   -1
( إرسذاال  140%( دلذا. صذافي اإلرسذاالت لذه  12.1( تمثلها نسذبة ماد ذة م ذدارها  51.86حسابي  

 دهي المرتبة األدلى م. ح ث صافي عدد اإلرساالت للف نادي  
( إرسذذاال  بدسذذ  حسذذابي 408%( دعل ذذه  69( إرسذذاال  بدسذذ  حسذذابي  483نذذادي الصذذناعة لذذه   -2
( إرساال  دهي المرتبة 75%( دلا. صافي اإلرساالت له  13.6ها  ( تمثلها نسبة ماد ة م دار58.29 

 الثالثة م. ح ث صافي عدد اإلرساالت للف نادي  
( إرساالت بدس  حسابي 437%( دعل ه  73.29( إرساال  بدس  حسابي  513النادي البحري له   -3
( إرسذذاال  دهذذي 76%( دلذذا. صذذافي اإلرسذذاالت لذذه  14.57( تمثلهذذا نسذذبة ماد ذذة م ذذدارها  62.43 

 المرتبة الثان ة م. ح ث صافي عدد اإلرساالت للف نادي  
( إرسذذذاال  بدسذذذ  حسذذذابي 397%( دعل ذذذه  62( إرسذذذاال  بدسذذذ  حسذذذابي  434نذذذادي اللدفذذذة لذذذه   -4
( إرسذذاال  دهذذي 37%( دلذذا. صذذافي اإلرسذذاالت لذذه  13.23( تمثلهذذا نسذذبة ماد ذذة م ذذدارها  56.71 

    افي عدد اإلرساالت للف نادي  المرتبة الرابعة م. ح ث ص
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( إرسذاال  بدسذ  حسذابي 450%( دعل ذه  63.57( إرسذاال  بدسذ  حسذابي  256نادي الغراف لذه   -5
( إرسذذاال  دهذذي 194%( دلذذا. صذذافي اإلرسذذاالت لذذه  ذذـ 15( تمثلهذذا نسذذبة ماد ذذة م ذذدارها  64.29 

 ادي  المرتبة السابعة داألخ ر  م. ح ث صافي عدد اإلرساالت للف ن
( إرسذذاال  بدسذذ  حسذذابي 444%( دعل ذذه  54.29( إرسذذاال  بدسذذ  حسذذابي  380نذذادي األنبذذار لذذه   -6
( إرسذذاال  دهذذي 64%( دلذذا. صذذافي اإلرسذذاالت لذذه  ذذـ 14.8( تمثلهذذا نسذذبة ماد ذذة م ذذدارها  63.43 

 المرتبة الخامسة م. ح ث صافي عدد اإلرساالت للف نادي  
( إرسذاال  بدسذ  حسذابي 501%( دعل ذه  61.57ال  بدسذ  حسذابي  ( إرسذا431نادي الدغار  لذه   -7
( إرسذذاال  دهذذي 70%( دلذذا. صذذافي اإلرسذذاالت لذذه  ذذـ 16.7( تمثلهذذا نسذذبة ماد ذذة م ذذدارها  71.57 

 المرتبة السادسة م. ح ث صافي عدد اإلرساالت للف نادي  
 

ألعلى  التذن ( ح ذث لذا. المنفذه .  ما بالنسبة لندع اإلرساف ف د لا. اإلرساف السااد هد اإلرساف م. ا
( العبذ . ف ذ  مذ. مجمذدع 7( العبذا   مذا منفذهي اإلرسذاف السذاحع ف ذد لذاندا  70له م. مجتمع البحث  

(  ند ذذة لذذ   لذذد هم مذذ.  ذذت . تنف ذذه اإلرسذذاف السذذاحع 3( العبذذا  دهذذي نسذذبة قل لذذة جذذدا  إها علمنذذا إ.  77 
 (  ب . هلك  6دالجددف  

 

 (6جدول )
 إرساالت كل فريق بحسب نتيجة اإلرساليبين عدد 

 النادي
ن  ة 
 مباشر 

% 
اإلرساف 

 خارو
% 

اإلرساف 
 العادي

% 
مجمدع 
 اإلرساالت

 494 71.26 352 16.19 80 12.55 62 الغان 

 476 73.53 350 13.45 64 13.03 62 الصناعة

 512 77.73 398 10.74 55 11.52 59 البحري

 431 76.10 328 14.39 62 9.51 41 اللدفة

 379 83.38 316 11.08 42 5.54 21 األنبار

 404 77.23 312 13.86 56 8.91 36 الدغار 

 288 76.74 221 18.06 52 5.21 15 الغراف

 2984 76.31 2277 13.77 411 9.92 296 المجمدع
 

 م. خظف الجددف  عظق نظحظ ما  أتي :
 هذا النذادي بصذدر  مباشذر  مذ. تنف ذه اإلرسذاف نادي غان الجندب لذا. عذدد الن ذا  دالتذي حصذف عل -1

سدا   رت مذت علذى األرض مباشذر   د لذم  سذت ع الظعذب المنذاف  التعامذف معهذا فذههبت خارجذا  هذي 
( دبالم ابف لا. عدد اإلرساالت التي ف دها الفر ع سدا  بعدم 12.55( تمثلها نسبة ماد ة م دارها  62 

( إرسذذاال  80مرسذف اللذذر  خذارو حذذددد ملعذذب المنذاف  دهذذي  عبذدر اللذذر  للشذبلة  د  رسذذف الظعذذب ال
 (  16.19تمثلها نسبة ماد ة م دارها  

نادي الصناعة لا. عذدد الن ذا  دالتذي حصذف عل هذا النذادي بصذدر  مباشذر  مذ. تنف ذه اإلرسذاف هذي  -2
 ذذع دهذذي ( دبالم ابذذف لذذا. عذذدد اإلرسذذاالت التذذي ف ذذدها الفر13.53( تمثلهذذا نسذذبة ماد ذذة م ذذدارها  62 
 (  13.45( إرساال  تمثلها نسبة ماد ة م دارها  64 
النادي البحري لا. عدد الن ذا  دالتذي حصذف عل هذا النذادي بصذدر  مباشذر  مذ. تنف ذه اإلرسذاف هذي  -3
( دبالم ابذذف لذذا. عذذدد اإلرسذذاالت التذذي ف ذذدها الفر ذذع دهذذي 11.52( تمثلهذذا نسذذبة ماد ذذة م ذذدارها  59 
 (  10.74ة ماد ة م دارها  ( إرساال  تمثلها نسب55 
 



 

المجلد االول/ العدد االول                                   84مجلة المثنى لعلوم التربية الرياضية                            

2012 

 تقويم فاعلية االرسال واثره............                                     م.د عايد كريم الكناني                                           

 
( 41نادي اللدفة لا. عدد الن ا  دالتي حصف عل ها النادي بصدر  مباشر  م. تنف ه اإلرسذاف هذي   -4

( إرساال  62( دبالم ابف لا. عدد اإلرساالت التي ف دها الفر ع دهي  9.51تمثلها نسبة ماد ة م دارها  
 (  14.39تمثلها نسبة ماد ة م دارها  

( 21دي األنبار لا. عدد الن ا  دالتي حصف عل ها النادي بصدر  مباشر  م. تنف ه اإلرساف هذي  نا -5
( إرساال  42( دبالم ابف لا. عدد اإلرساالت التي ف دها الفر ع دهي  5.54تمثلها نسبة ماد ة م دارها  
 (  11.08تمثلها نسبة ماد ة م دارها  

( 36حصف عل ها النادي بصدر  مباشر  م. تنف ه اإلرساف هي  نادي الدغار  لا. عدد الن ا  دالتي  -6
( إرساال  56( دبالم ابف لا. عدد اإلرساالت التي ف دها الفر ع دهي  8.91تمثلها نسبة ماد ة م دارها  
 ( 13.86تمثلها نسبة ماد ة م دارها  

( 15نف ه اإلرساف هي  نادي الغراف لا. عدد الن ا  دالتي حصف عل ها النادي بصدر  مباشر  م. ت -7
( إرساال  52( دبالم ابف لا. عدد اإلرساالت التي ف دها الفر ع دهي  5.21تمثلها نسبة ماد ة م دارها  
 (  18.06تمثلها نسبة ماد ة م دارها  

%( دمجمذذذدع 9.92( تمثلهذذذا نسذذذبة ماد ذذذة م ذذذدارها  296دلذذذا. عذذذدد الن ذذذا  المباشذذذر  للفذذذرق هذذذي  
%(  مذ. خذظف مذا راق البذاحثد. 13.77( تمثلها نسبة ماد ة م دارها  411 اإلرساالت  خارو( لانت 

دمتابعتهم لمبار ات الب دلة لا. عدد اإلرساالت الناجحة في العبدر إلى ساحة الفر ذع المنذاف   إرسذاف 
( دهذي نسذذبة عال ذذة 76.31( دتمثلهذا نسذذبة ماد ذة م ذذدارها  2984( مذ. مجمذذدع  2277عذادي( هذذد  

إلى ندع اإلرساف المنفه لا. غ ر فعاف دمذؤثر علذى اللعذب المنذاف  ح ذث لذا. الفر ذع  دلل. عند النظر
المناف   ست بله بسهدلة مما سهف له عمل ة اإلعداد للهجدم دت ب ع الخ ذ  المتفذع عل هذا ، دقذد الحظنذا 

رسذاف على الفرق التي  شترلت بالب دلة إنها تفت ر ألبس  مبادئ التدر ب ح ث اليعف فذي إسذت باف اإل
دهها  ثر سلبا  على عمل ة اإلعداد دم. ثم التللؤ في تنف ه الهجدم الفعاف إال فذي حذاالت قل لذة جذدا  دحتذى 
في حاالت اإلست باف الج د لم نرء م. الخ   التي  تفع ف ها المعد م. العبي الخ  األمامي دالتي تلد. 

هها ما نراق في الب دالت العالم ة ففذي السبب في تفر   الظعب المهاجم م. حاا  صد الفر ع المناف  د
( مبارا  دهي مجمدع مبار ات المرحلة لم نرء ت ب ع داحد لليرب الساحع م. ندع  السر ع( بف 21 

إ. األغلب دالسااد لدء الفرق هد اليرب الساحع العالي دبنسبة لب ر  جدا  دهناك بعض الظعب . مم. 
  ج د اليرب الساحع م. المن  ة الخلف ة  

إ. تحل ف المبار ات  عد م لبا  مهما  لدء لف م. المدرب دالظعب دهلك للدقذدف علذى مسذتدء مهذارات 
الظعب . دمدء تأث رها على نتااج تلك المبار ات د عد جمع الب انات دتحل لها المؤشر المديدعي للحلم 

مدء تأث ر لذف  دا   على هلك ح ث  مل.  . نتعرف م. خظله على  دا  الفر ع الهجدمي الح   ي دعلى
على نتااج المبار ات  دقد قام الباحثد. بأخت ار ع نة عشداا ة م. لف فر ع قدامها العبا. للم ارنذة بذ . 
ما نفهدق م. إرساف دمذا  حذرندق مذ. ن ذا  فذي المبار ذات التذي  شذترلدا ف هذا دقذد حذر  البذاحثد.  . 

 هلك   (  ب .7 لدندا قد  شترلدا في لف المبار ات   دالجددف  
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 (7جدول )

 يبين مجموع اإلرساالت التي نفذتها عينة عشوتئية ومجموع النقاط التي حصلوا عليها

 اسم الفر ع ت
رقم 

 الظعب
مجمدع 
 ارساالته

% 
مجمدع 

 ن ا ه
% 

1 
 غان الجندب

11 79 20 23 4.57 

2 17 90 18.22 25 4.97 

3 
 الصناعة

5 76 15.97 28 5.80 

4 6 93 19.54 24 4.97 

5 
 البحري

2 99 19.34 32 6.24 

6 5 73 14.26 15 2.92 

7 
 اللدفة

9 61 14.15 11 2.53 

8 10 47 10.90 8 1.84 

9 
 األنبار

10 73 19.26 5 1.32 

10 16 118 31.13 18 4.74 

11 
 الدغار 

7 74 18.32 3 0.70 

12 13 59 14.60 3 0.70 

13 
 الغراف

3 32 11.11 1 0.39 

14 7 51 17.71 2 0.78 
 

 
 م. خظف الجددف  عظق  تب . ما  لي:

 نادي غان الجندب -1
( إرسذاال  دمجمذدع الن ذا  التذي  حرنهذا 79( لا. مجمذدع اإلرسذاالت التذي نفذهها  11الظعب رقم   - 

 ( م. مجمدع الن ا  اللل ة التي  حرنها الفر ع  4.57( ن  ة بنسبة ماد ة م دارها  23لانت  
( إرسذاال  دمجمذدع الن ذا  التذي  حرنهذا 90( لا. مجمدع اإلرساالت التي نفهها  17ظعب رقم  ال -ب

 ( م. مجمدع الن ا  اللل ة التي  حرنها الفر ع  4.97( ن  ة بنسبة ماد ة م دارها  25لانت  
 نادي الصناعة -2
لن ا  التي  حرنها لانت ( إرساال  دمجمدع ا76( لا. مجمدع اإلرساالت التي نفهها  5الظعب رقم   - 
 ( م. مجمدع الن ا  اللل ة التي  حرنها الفر ع  5.80( ن  ة بنسبة ماد ة م دارها  28 

( إرسذاال  دمجمذدع الن ذا  التذي  حرنهذا 93( لذا. مجمذدع اإلرسذاالت التذي نفذهها  6الظعب رقم   -ب
 التي  حرنها الفر ع   ( م. مجمدع الن ا  اللل ة4.97( ن  ة بنسبة ماد ة م دارها  24لانت  

 النادي البحري -3
( إرساال  دمجمدع الن ا  التي  حرنها لانت 99( لا. مجمدع اإلرساالت التي نفهها  2الظعب رقم   - 
 ( م. مجمدع الن ا  اللل ة التي  حرنها الفر ع  6.24( ن  ة بنسبة ماد ة م دارها  23 

( إرسذاال  دمجمذدع الن ذا  التذي  حرنهذا 73نفذهها  ( لا. مجمذدع اإلرسذاالت التذي 5الظعب رقم   -ب
 ( م. مجمدع الن ا  اللل ة التي  حرنها الفر ع  2.92( ن  ة بنسبة ماد ة م دارها  15لانت  

 نادي اللدفة -4
( إرساال  دمجمدع الن ا  التي  حرنها لانت 61( لا. مجمدع اإلرساالت التي نفهها  9الظعب رقم   - 
 ( م. مجمدع الن ا  اللل ة التي  حرنها الفر ع  2.53اد ة م دارها  ( ن  ة بنسبة م11 

( إرسذاال  دمجمذدع الن ذا  التذي  حرنهذا 47( لا. مجمدع اإلرساالت التي نفهها  10الظعب رقم   -ب
 ( م. مجمدع الن ا  اللل ة التي  حرنها الفر ع  1.84( ن ا  بنسبة ماد ة م دارها  8لانت  
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 نادي األنبار -5
( إرسذاال  دمجمذدع الن ذا  التذي  حرنهذا 73( لا. مجمذدع اإلرسذاالت التذي نفذهها  10الظعب رقم   - 

 ( م. مجمدع الن ا  اللل ة التي  حرنها الفر ع  1.32( ن ا  بنسبة ماد ة م دارها  5لانت  
 حرنهذا  ( إرساال  دمجمدع الن ا  التي118( لا. مجمدع اإلرساالت التي نفهها  16الظعب رقم   -ب

 ( م. مجمدع الن ا  اللل ة التي  حرنها الفر ع  4.74( ن  ة بنسبة ماد ة م دارها  18لانت  
 نادي الدغار  -6
( إرساال  دمجمدع الن ا  التي  حرنها لانت 74( لا. مجمدع اإلرساالت التي نفهها  7الظعب رقم   - 
 للل ة التي  حرنها الفر ع  ( م. مجمدع الن ا  ا0.70( ن ا  بنسبة ماد ة م دارها  3 

( إرسذاال  دمجمذدع الن ذا  التذي  حرنهذا 59( لا. مجمدع اإلرساالت التي نفهها  13الظعب رقم   -ب
 ( م. مجمدع الن ا  اللل ة التي  حرنها الفر ع  0.70( ن ا  بنسبة ماد ة م دارها  3لانت  

 نادي العراف -7
( إرساال  دمجمدع الن ا  التي  حرنها لانت 32تي نفهها  ( لا. مجمدع اإلرساالت ال3الظعب رقم   - 
 ( م. مجمدع الن ا  اللل ة التي  حرنها الفر ع  0.39( ن  ة بنسبة ماد ة م دارها  1 

( إرسذاال  دمجمذدع الن ذا  التذي  حرنهذا 51( لذا. مجمذدع اإلرسذاالت التذي نفذهها  7الظعب رقم   -ب
 ( م. مجمدع الن ا  اللل ة التي  حرنها الفر ع  0.78 ( ن  ا. بنسبة ماد ة م دارها 2لانت  

دهنا نرء إ.  فيف الظعبذ . تسذج ظ  للن ذا  مذ. الذه .  خت ذردا بصذدر  عشذداا ة لذاندا العبذي نذادي 
( ن  ذذة ثذذم العبذذدا النذذادي 48( ن  ذذة  ل همذذا العبذذي نذذادي غذذان الجنذذدب بذذـ  52الصذذناعة ح ذذث سذذجلدا  

( ح ث 17ا  فيف العب تسج ظ  للن ا  فلا. العب نادي الغان رقم  ( ن  ة ام47البحري ح ث سجلدا  
( ن  ذة مباشذر    يذا   ل همذا 16( ح ث سذجف  5( ن  ة مباشر  دالعب نادي الصناعة رقم  16سجف  

 ( ن ا  مباشر   10( ح ث سجف  6العب نادي الصناعة رقم  

 
 :األستنتاجات والتوصيات -5
 :األستنتاجات 5-1

اج اإلحصاا ة التي تدصف ال ها الباحثد. مذ. خذظف ت ب ذع  سذتمار  ت ذد م  دا  في يد  النتا
 اإلرساف جا ت األستنتاجات اآلت ة :

التدصف إلى معرفة عدد اإلرساالت المنفه  دالمست بلة م. قبف ع نة البحث خظف التجمع األدف ألند ة  -1
 الدرجة الممتان   

اللدفذذة(  علذذى مذذ. نسذذبة  -الصذذناعة البحذذري  –غذذان الجنذذدب إ. نسذذبة األرسذذاالت المنفذذه  ألند ذذة   -2
 اإلرساالت المست بلة  

 الغراف(  قف م. نسبة اإلرساالت المست بلة   –الدغار   –إ. نسبة األرساالت المنفه  ألند ة  األنبار  -3
 (  13.77يعف في  دا  مهار  اإلرساف إه لانت نسبة اإلرساف الفاشف   -4
 حري األلثر تنف ها  للرساف  ل ه نادي غان الجندب ثم نادي الصناعة  لا. النادي الب -5
 لا. نادي الدغار  األلثر  ست باال  لإلرساف  ل ه النادي البحري ثم نادي األنبار   -6
 لا. النادي البحري األلثر تسج ظ  للن ا   ل ه نادي غان الجندب ثم نادي الصناعة   -7
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 :التوصيات 5-2

 األستنتاجات المستخلصة م. نتااج البحث  دصي الباحثد. بما  لي : في يد 
 اإلهتمام باإلرساف ألهم ته في الهجدم المباشر يد الفر ع المناف    -1
ديع برنامج تدر بي خا  يم. الدحد  التدر ب ة غا ته ت د ر اإلرساف بأنداعه دخاصة اإلرساف  -2

 الساحع  
مسذتدء  دا  الظعبذ . فذي لافذة المهذارات دخاصذة مهذار  اإلرسذاف جرا  إختبذارات ددر ذة لمعرفذة  -3

 دفاعل ته يد الفر ع المناف   
 

 :المصادر

خل ف إسماع ف  داخرد.(   دراسة م ارنة لتحد د دقة  دا  مهارتي اإلرساف داإلعداد باللر  ال ذاار    جامعذة بغذداد :  -1
   2001 ( ،4( ، العدد  10مجلة الترب ة الر اي ة ، المجلد  

   1987ع  ف اللاتب   اللر  ال اار  التلن ك دالتلت ك الفردي   بغداد : م بعة التعل م العالي ،  -2

 
 
 

Abstract: 
Evaluate the effectiveness of transmission and its impact on the 

outcome of Premier League teams volleyball 
Dr. Aied .K.AL-Kinany Dr. Jassim .J Al-Awadi 
                          AS.L. Mohammed .H.AL-Wazney 
 
 The research aims to know the number of transmissions carried out by 
each team and the number of points made. The researchers used a 
descriptive approach style survey and sample research (77) players 
representing (7) clubs and after data collection and processing statistical 
researchers to know the number of transmissions carried out and 
receiving by the teams and the number of points each team has 
recommended that researchers attention skillfully transmission of their 
importance in the attack direct as well as periodic testing to determine 
the performance level of skill and effectiveness in the squad. 

 


