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 مة الدراسة وأهميتها:مقد   -1.1

ـــز بالعمـــل العضـــلي  ـــي تتمي ـــة الت ـــاب الجماعي ـــد مـــن األلع ـــرة الطـــائرة تع ـــة الك لعب
يكــون  بــأن  عــدادالمهاري، إلب نمطــًا خاصــًا مــن اوالــذي يتطل ــ ،الــديناميكي المتريــر الشــدة

الالعـب أثنــاء المبــاراة فـي حالــة شــد وتركيــز، األمـر الــذي يجعلــد بحاجـة إلــ  جهــد بــدني 
ثارهــا علــ  أجهــزة آوعصــبي عــال، وهــذه الخصــائة المميــزة للعبــة الكــرة الطــائرة تــنعكس 

  لتحديـد الهـدف األساسـي الـذي الجسم المختلفة، وبالتالي أصبح التـدريب الحـديث يسـع
يهتم بتطوير الصفات البدنية والمهارية مـن خـالل التركيـز علـ  تطـوير قابليـات الالعـب، 

نجـاز إل لتحقيـق ا ؛وهذا يعني اتباع برنامج تـدريبي للمهـارات األساسـية علـ  مـدار السـنة
مــع وضــع حــد  ،قــاطنالعــالي لهــذه اللعبــة التــي تعتمــد فــي حســم المبــاراة علــ  احتســاب ال

ــإنهــائي فــي النقــاط للفــوز باألشــواط مــع ضــرورة  ا نهــاء المبــاراة بفــوز أحــد الفــريقين، مم 
حيــث يتخــذ الفريــق وضــع  ،يســتوجب تــأقلم الالعــب مــع المواقــف المتريــرة أثنــاء المبــاراة

الهجوم أو الدفاع بتوقيت سريع ومتزامن، والكرة في حالة طيران دائم ليتم تشكيل الهجوم 
 دها القانون.اع من ثالث لمسات كما حد  أو الدف

ــرة الطــائرة حأن   ، م1985المــنعم  ويشــير حأحمــد كســرى وحمــدي عبــد مهــارات الك
داء حركي يتميز بدرجـة إتقـان وسـرعة أو  ،الهجومية والدفاعية تمتزجان معًا بإيقاع سريع

فـي مسـافات عالية في االنتقال من الهجوم للدفاع والعكس، وفي ترير االتجـاه واالنـدفاع 
م ثـمن جانب آلخر، ومن األمام للخلف، ومـن أسـفل ألعلـ  والعكـس،  (9-6-3قصيرة )

أو حـائط الصـد، وكلهـا  ،نة كاإلعداد أو الضرب الساحقف المفاجئ ألداء مهارة معي  التوق  
 (12: 2ومتتالية طوال المباراة.) ،تحدث بصورة سريعة متكررة

هارات األساسية في الكرة الطـائرة بمثابـة الم أن   م2000المعطي  وترى زينب عبد
بـــداع إلوالتـــي يعتمـــد عليهـــا األداء الحركـــي وا ،الركيـــزة األولـــ  واألساســـية فـــي المنافســـة

الخططي، حيث تمثل األساس في تنفيذ األداء في المنافسة، فهـي سلسـلة تـرتبط بعضـها 
ـسـتقبال جيـد لتصـل الكـرة لالرتفـاع ا يليهـا، ببعض، حيث تبدأ باإلرسال  ،ةد  المناسـب للمع 

مــع الترطيــة فــي  ،الــةلتقــوم بإعــدادها للضــاربة لتــتم الضــربة الســاحقة بصــورة مــؤثرة وفع  



الخططـــي والفنـــي عالمـــة مميـــزة للفـــرق ذات المســـتوى  نفـــس الوقـــت، فأصـــبح اإلتقـــان
المرتفــع، حيــث يلعــب األداء المهــاري الجيــد دورًا هامــًا فــي تحقيــق نتــائج إيجابيــة لصــالح 

وبأقــل  ،ذي يتميـز باآلليـة فـي أداء المهــارات علـ  مسـتوى متكـافئ فـي المقـدرةالفريـق الـ
 (26:4قدر من األخطاء.)

أداء المهـــارات األساســـية فـــي الكـــرة إلـــ  أن  م 1981وتشـــير عائشـــة مصـــطف  
ــان مهــارة  ــرة الطــائرة ال يســتطيع إتق ــة، فالعــب الك ــة البدني ــات اللياق ــرتبط بمكون الطــائرة ت

ن القـوة المميــزة بالسـرعة والرشــاقة، وهـذا مــا ة عــدم تـوافر مكــو  الضـرب السـاحق فــي حالـ
مـن نســبة مسـاهمة المتريـرات البدنيـة فـي الضــرب  م2001دتـد دراسـة سوسـن كـاظم، أك  

وهي نسبة تؤكد فاعليـة متريـرات اللياقـة البدنيـة فـي  ،%(75.053الساحق التي بلرت )
 .(45: 30(،)20: 34التأثير ألداء مهارة الضرب الساحق.)

م فمـن خصـائة لعبـة الكـرة الطـائرة سـرعة الكـرة 2004وتشير أيضًا ليلـ  أيـوب 
ب مــن الالعــب ( متــرًا/ ثانيــة، ومــن ذلــك يتطل ــ50.30التــي قــدرت بنحــو ) ،المضــروبة

 ،وســرعة اللحــاق بــالكرة بعــد مرادرتهــا مــن يــد الالعــب الضــارب ،د الفعــلالمــدافع ســرعة ر 
( مـن الثانيـة. 0.12إلـ   0.10وقبل مالمسـتها لـضرض فـي فتـرة زمنيـة تتـراوي مـا بـين)

(48 :5 ) 

ـــا يؤكـــد  م وفريـــد حســـانين1997محمـــد حســـانين وحمـــدي عبـــدالمنعم  ههـــذا م
رجـع إلـ  عـدم تـدريب الالعـب انخفـاض مسـتوى فاعليـة أداء المهـارات ي ن  أ م2002فرج

يحـافظ  كفاءة وبالشكل الذي يسـتطيع فيـد أن  العل  تكرار تحمل أداء المهارات المختلفة ب
 .(5: 45(، )22: 56عل  مستوى قدراتد المهارية من بداية المباراة وحت  نهايتها.)

األداء المهـــاري الهجـــومي يعتمـــد علـــ   أن   م1993ويـــرى صـــالي الـــدين قـــادوس
حتـ  يعـرف متـ   ؛يلم بها العب الكرة الطـائرة األساليب الحركية التي يجب أن   العديد من

ــاط  ــة منهــا إحب ــة والراي ــف يســتخدمها لرــرض الهجــوم ضــد دفاعــات الخصــم المختلف وكي



والسـماي إلحــدى المهـاجمين للحصـول علــ  نقطـة، وفاعليــة  ،محـاوالت الخصـم الدفاعيــة
ء المهاري من أكثر أنماط التخطـيط المنطقـي األداء المهاري تعني درجة قرب وتماثل األدا

 (47: 32ها توصف الجانب الكيفي لمستوى إتقان األداء المهاري.)والعقالني، أي أن  

لعبـة الكـرة الطـائرة مـن األلعـاب الجماعيـة  أن   م2006السالم أنبـيض ويشير عبد
سـتخدام اات بالتي يستخدم فيها التحليل لرـرض تقيـيم األداء المهـاري خـالل سـير المباريـ

وهـي تقـدم لنـا وصـفًا  ،والذي يطلق عليها االستكشاف ،أسلوب المالحظة العلمية العملية
 ،تفصيليًا ألداء الالعب والفريـق أثنـاء المباريـات سـواء فـي التقـدم الهجـومي أو الـدفاعي

التـي تعـد إحـدى  ،اء المالحظـة العلميـةوهذه المعلومات التي يتم الحصول عليهـا مـن جـر  
ــات فــي البحــوث العلميــة ل تقريــرًا متكــاماًل عــن مســتوى وهــي تمث ــ ،أدوات جمــع المعلوم

ــين ــذي يســاعد المســ ،الالعب ــق ال ــ  ولين ئوالفري ــدى عل ــوة ل ــاط الضــعف والق اكتشــاف نق
وظــروف  ،للهــدف مــن عمليــة التحليــل الفريــق، وتختلــف طــرق تحليــل المباريــات طبقــاً 

هــا جميعــًا تســع  لتقيــيم األداء الفنــي اختالفهــا وتعــددها إال أن  رغــم  ســتخدام هــذه الطــرقا
 اً الفردي والفريقي، وأهمية هذا التحليـل أثنـاء المبـاراة أو التـدريب يكمـن فـي اعتبـاره دافعـ

 (7، 5: 35يستخدم دائمًا عل  التريير والتقدم لضفضل. ) اً همم

العبــين تتبــع أداء المقصــود بتقــويم أداء ال أن  بــ م1979محمــد حســانين  ويوضــح
سـواء أكـان ذلـك مـن خـالل أداء المهـارات األساسـية  ،كل العب عل  حـدة خـالل المبـاراة

مـن خـالل تنفيـذه للمهـام الخاصـة  أوللعبة )إرسال، تمريـر، ضـرب سـاحق، صـد....إلخ( 
مـن خـالل تتبـع تنفيـذ الالعـب لكـل  وأ ف بهـا عضـو الفريـق،كالخطط وطرق اللعب المكل  

تمعــد، وهــذا بــالطبع يتوقــف علــ  األســلوب والطريقــة المتبعــة فــي عمليــة هــذه المهــام مج
 التقويم.

وهنـا ال  ،ا المقصود بتقويم أداة الفريق فيعنـي تتبـع أداء الفريـق خـالل المبـاراةأم  
ولكن لجميع أعضاء الفريق في  ،نتكون المتابعة قاصرة عل  العب واحد، أو العب معي  

حــداث تكــون عــادة ســريعة أوهــي  ،قــال أحــداث المبــاراةوذلــك عبــر تريــر وانت ،وقــت واحــد



وهذا التحليل ال يقتصر عل   تقويم أداء الالعبين والفريق خـالل المبـاراة فقـط،  ،وخاطفة
ــة امكانيــة إبــل يمتــد إلــ   ســتخدام هــذا االســلوب فــي تقــويم البــرامج المنفــذة خــالل عملي

بـل يسـتخدم نظـام تحليـل المبـاراة فـي تتبـع  ،التدريب، كما ال يقتصر األمر عند هـذا الحـد
وهـذا فـي حـد ذاتـد يسـاعد  ،ف علـ  نقـاط القـوة والضـعف فيـدوالتعر   ،وتقويم أداء الفريق

عل  بناء الخطـط المضـادة التـي تعتمـد علـ  االسـتفادة بثرـرات الفـرق المنافسـة، وكـذلك 
اســتراتيجية تســمح  وهــذا يهيــئ ،التأكيــد علــ  نقــاط القــوة فــي الفــرق التــي يقــوم بتــدريبها

دارة اللعــب ببراعــة وحنكــة فــي ضــوء دراســة موضــوعية لواقــع الفريــق  ،بتقنــين الخطــط وا 
ف أحد أدوات المدرب في التعـر   دأسلوب تحليل المباراة يع ا سبق يتضح أن  ومم   المنافس،

فـي المبـاراة حيـث يمكــن  أو ،سـواء خـالل فتـرات التــدريب ،علـ  حالـة كـل فـرد مــن فريقـد
يتـــوفر  ام طـــرق التســـجيل المعروفـــة وبعـــض األســـاليب االحصـــائية المناســـبة أن  ســـتخداب

للمدرب سجل كامل عن حالة الالعب والفريق عل  مدار الموسم، وهذا بالطبع يسمح لـد 
وهـذا ، وخطـط اللعـب إذا لـزم األمـر ،بتثبيت أو تعديل أو تطوير أو تريير جرعات التـدريب

عضـــاء الفريـــق أيب بمـــا يتناســـب مـــع قـــدرات فـــي حـــد ذاتـــد يؤكـــد فـــرة التقـــدم بالتـــدر 
 (37، 36: 59مكاناتهم الحقيقية.)ا  و 

 ,2009Asterios, Patsiaourasوآخرون سباتسيوارس أستيريو ويتفق كل من
et al ، يلين يلينيــــــــــــــزيت ،2007Zetou, Eleni, et alرونـــــــــــــــــــوآخ يــــــــــزيتوا   وا 
اسـتخدام إجـراءات إحصـائية  علـ  ضـرورة  2006Zetou, Eleni, et al رونــــــــــوآخ

مختلــف المهــارات الفنيــة  مختلفــة لتــوفير المعلومــات التــي تتعلــق بعــدد اســتخدام وفاعليــة
هـذه المهـارات التـي تنطـوي عليهـا مبـاراة الكـرة و الفردية والجماعية المشاركة فـي اللعبـة، 

ب النقــاط، وهــذه المهــارات هــي االرســال، التــي تحــدد إجادتهــا إلــ  حــد كبيــر كســ ،الطــائرة
( ) 26: 96( ) 2: 70)  .عداد، الهجوم، الصـد، الـدفاع والهجـوم المضـادإلاالستقبال، ا

97 :173). 



ــرى الدارســة أن   ــان وت ــام اإلتق ــة للمهــارات الت  لعمليــة النهــائي الهــدف هــو الحركي
ــد ويتأســس المهــاري األداء ــ  الوصــول علي  بلــ  فمهمــا ية،الرياضــ المســتويات أعلــ  إل
 دن ـأف إراديـة خلقيـة سـمات مـن بد اتصف ومهما ،الرياضي للفرد البدنية الصفات مستوى

 فـي الرياضـية الحركيـة للمهـارات التـام باإلتقان ذلك يرتبط مالم المرجوة النتائج يحقق لن
فـإن  أساسـية مهـارات وبـدون الخطـط تنفيذ وسائل هي األساسية فالمهارات الكرة الطائرة،

 نتـائج تحقيـق يصعب عليهم وبالتالي الخطط تنفيذ يمكنهم ال الرياضية المنافسات العبي
 ممتازة. 

ــة، كانــت فكــرة الدراســة  وفــي ضــوء مــا جــاء مــن خــالل المراجــع واألبحــاث العلمي
ــاعي للكــرة الطــائرة وعالقتهــا  ــدور الرب ــة لل ــرق المتأهل ــة األداء المهــاري للف ــل فاعلي حتحلي

ف لها من أهميـة فـي مسـاعدة القـائمين علـ  العمليـة التدريبيـة للتعـر  بالترتيبح وذلك لما 
الت تقدمـــد ومـــدى نجـــاي أداء الفريـــق ومعـــد   ،علـــ  مســـتوى الالعـــب وقدرتـــد المهاريـــة
وبكفـاءة عاليـة طـوال المبـاراة والمتمثلـة فـي  ،للمهارات المختلفة والمتعددة بصورة متكررة

 ساحق، الصد، الدفاع عن الملعب(.عداد، الضرب الإلستقبال، اال)اإلرسال، ا

 مشكلة الدراسة: -2.1

ــوم نتيجــة التطــور الســريع  ن  إ ــذي يحصــل فــي المســتوى الرياضــي الي اإلرتقــاء ال
للتقنيات الحديثة قد ساعد كثيـرًا فـي الكشـف عـن القصـور فـي البـرامج التدريبيـة، والـذي 
انعكس بالتالي عل  األداء في الكرة الطـائرة للمهـارات األساسـية، لـذا يجـب علـ  المـدرب 

كفـــاءة المهاريـــة المتباينـــة مـــع المســـتوى البـــدني يكـــون علـــ  المـــام تـــام بمســـتوى ال أن  
ج بهـا والتـدر   ،ن المدرب من تقنـين تلـك البـرامج التدريبيـةحت  يتمك   ؛والمتريرات الوظيفية

 مكانيات العيبد.ا  بشكل يتناسب مع قدرات و 

مًا للبحــث والتقصــي للبــاحثين والخبــراء ولعبــة الكــرة الطــائرة أصــبحت مجــااًل متقــد  
يجـابي للتـدريب علـ  مختلـف أجهـزة الجسـم الحيويـة، إلدراسـة التـأثير االمتخصصين فـي 

مـداد البـاحثين بمختلــف إفالكـل يعمـل جاهـدًا مـن خـالل الدراســات واألبحـاث العلميـة علـ  



ف علـ  المزيـد مـن النظريات التي تقيمهـا وتسـهم فـي حـل الكثيـر مـن المشـكالت، والتعـر  
ســتخدام مــا الأكثــر األلعــاب الجماعيــة مناســبة الحقــائق العلميــة، وتعــد الكــرة الطــائرة مــن 

يعرف بنظام وأسـلوب تحليـل المبـاراة، حيـث تتـيح ظـروف هـذه اللعبـة وأسـلوب ممارسـتها 
وذلـك مـن خـالل الطـرق واألسـاليب  ،الفرصة المناسبة لتتبع أحداث المباراة لحظة بلحظة

 دة والمستخدمة في هذا النوع من المتابعة التقويمية.المتعد  

ــة  أن   م1996ســعد الجميلــي  رويــذك لعبــة الكــرة الطــائرة تعتمــد علــ  مهــارات فني
وحـائط  ،عـداد والضـرب السـاحقإلدة ومترابطة ترابطًا وثيقًا فيما بينهما، )كاإلرسال وامتعد  
المسـتوى الفنـي  حـدى هـذه المهـارات أو قـل  إوالـدفاع عـن الملعـب( بحيـث إذا فقـد  ،الصد
خفاقــات متالحقــة إذا اكتشــفها الفريــق المنــافس. )تــؤدي إلــ  خســارات قــد ف ،فيهــا : 29وا 
29) 

التطــور الــذي وصــلت إليــد لعبــة الكــرة الطــائرة  لــ  أن  عم 1999ويؤكــد علــي طــد 
فوجـود الالعبـين المتخصصـين  ،يكونـوا علـ  درايـة تامـة بهـذا التطـور أجبر المـدربين أن  

لهـؤالء  والخططـي المهـاري وذلـك الرتفـاع المسـتوى ،واختيار مراكـزهم أصـبح أكثـر تعقيـداً 
يكــون المــدرب مــدركًا لقــدرات العبيــد المهاريــة والبدنيــة والقــدرات  لــذا يجــب أن   ؛الالعبــين

 .(235:  43الخاصة لكل العب. )

ومن هنا فقد الحظت الدارسـة عـدم اسـتقرار مسـتوى فاعليـة األداء المهـاري لـدى 
وذلـك مـن خـالل  ،م2018-2017الفرق المشاركة في الدوري الليبي للموسم الرياضـي 

خـــالل المقـــابالت وكـــذلك مـــن  عبـــر الشاشـــةالمرحلـــة األولـــ  مباريـــات بعض لـــ متابعتهـــا
تحليــل فاعليــة كمــا تناولــت الدراســة  ،الشخصــية مــع بعــض مــدربي األنديــة ومســاعديهم 

ـــاري بالتحليـــل العلمـــي تقـــف علـــ  النقـــاط  والموضـــوعي لعلهـــا تســـتطيع أن   األداء المه
د والمتطـور، ن لتطوير األداء المهـاري المتعـد  ويستفيد بها المدرب يمكن أن  يجابية التي إلا

تتنــاول هــذه المشــكلة التــي أصــبحت فــي حاجــة للبحــث والتقصــي  وعليــد رأت الدارســة أن  
 ،امــيجابيــة لــدعمهما وتعزيزهإلوقوفــًا علــ  النقــاط ا ،عبــر تحليــل فاعليــة األداء المهــاري

عالجهمــا مــن أجــل التطــوير  ةللمــدربين محاولــ وعلــ  نقــاط الضــعف لطرحهــا وتوضــيحها



ومــا يشــملد مــن مهــارات منفــردة ومندمجــة عبــر تحليــل فاعليــة  ،لضفضــل لــضداء المهــاري
 األداء المهاري )قيد الدراسة(.

 الدراسة: أهداف -3.1

 ف عل :تهدف الدراسة للتعر  
ـــة األداءالمهـــاري -أ ـــاعي للكـــرة الطـــائرة  فاعلي ـــدور الرب ـــة لل للموســـم للفـــرق المتأهل

 .م2018-2017الرياضي 
بالترتيب العام للفرق المتأهلـد للـدور الربـاعي للكـرة  عالقة فاعلية األداء المهاري -ب

 .م2018-2017الطائرة للموسم الرياضي

 تساؤالت الدراسة: -4.1
للفـرق المتأهلـة للـدور الربـاعي للكـرة  ما هي درجة ونسبة فاعلية األداء المهاري .أ

 ؟م2018-2017الرياضيالطائرة للموسم 
هل توجد عالقة بين فاعلية األداء المهاري والترتيب العام للفـرق المتأهلـة للـدور  .ب

 ؟م2018-2017الرباعي للكرة الطائرة 

 المصطلحات المستخدمة في الدراسة: -5.1
مالحظ لالعب خالل المباريات متصف بعدد فاعلية األداء: هي السلوك الفردي ال  -1

 (7:  31المهارات األساسية للعبة.)فاعلية تنفيذ 
المهـــارة: هـــي األداء للحركـــة الرياضـــية بصـــورة آليـــة ثابتـــة مـــع الـــتحكم والدقـــة  -2

العمــل الحركــي، واالقتصــاد فــي الجهــد وســرعة االســتجابة فــي المواقــف وانســيابية 
 (6: 57نجاز أفضل أداء. )إل المتريرة 

ياضـي فـي السـلوك الحركـي يقصد بد الدرجة التي يصـل إليهـا الر  األداء المهاري: -3
تــؤدى بدرجـة عاليــة مـن الدقــة  علـ  أن   ،النـاتج عـن إتقــان مهـارات الكــرة الطـائرة

 (220: 39لتحقيق أفضل النتائج.)



ونـوع  (،الالعـب)عبارة عن تقرير مدروس بين مسـتوى أداء الفـرد  تقييم األداء:  -4
 (169:  22بد.) ةسلوكد وصفاتد مقارنة مع مهامد وواجباتد المنوط

مة لجمع وتحليل المعلومـات، وينطـوي علـ  أحكـام عبارة عن عملية منظ   التقويم: -5
ب التحديد المسبق لضهداف التربوية والتعليمية، ويحقق غرضًا أساسـيًا قيمد يتطل  

 (63: 12لصائري القرارات التربوية. ) في تقديم معلومات مهمة ومفيدة
مـــن أجـــل تقـــديم أفضـــل  هـــو قيـــاس األداء ووضـــعد فـــي صـــورة رقميـــة التحليـــل: -6

 (7: 44المدخالت العالجية المالئمة لتحسين ذلك األداء.)
 أسلوب تحليل المباراة: هو نظام متكامل لقياس أداء الالعبين والفرق سواء أكـان -7

 (473: 47ذلك أثناء المنافسات أو التدريب.)



 الفصل الخامس
 االستنتاجات والتوصيات -5

 االستنتاجات: 5-1

وفرررري ضرررروء أهررررداف  ،مكانررررات المتاحررررةإلفرررري حرررردود عينررررة الدراسررررة وخصائصررررها وا
ومرررن خرررالل التحليرررل اإلحصرررائي للبيانرررات أمكرررن  ،وتسررراؤالت الدراسرررة واألدوات المسرررتخدمة

 الستنتاجات التالية:إل  ال و الوص
ة المهرارة محاولرة، ودرجرة فاعلير 507داء المهاري لمهارة االسرتقبال ألمجموع محاوالت ا .1

 %.65.5وبنسبة فاعلية  1.96ككل 
محاولررة ودرجررة فاعليررة المهرررارة  599داء المهرراري لمهررارة اإلعررداد ألمجمرروع محرراوالت ا .2

 %.75.1وبنسبة فاعلية  2.25ككل 
ودرجررررة  ،محاولررررةا  648داء المهررراري لمهررررارة الررردفاع عررررن الملعرررب ألمجمررروع محرررراوالت ا .3

 %.44.6وبنسبة فاعلية  1.34فاعلية المهارة ككل 
، ودرجررة فاعليررة المهررارة محاولررةا  574رسررال إلداء المهرراري لمهررارة األمجمرروع محرراوالت ا .4

 % .44وبنسبة فاعلية  1.76ككل 
ودرجة فاعليرة  ،محاولةا  605داء المهاري لمهارة الضرب الهجومي مجموع محاوالت األ .5

 %.57.4بة فاعلية وبنس 2.30المهارة ككل 
ودرجرررة فاعليرررة  ،محاولرررةا  440داء المهررراري لمهرررارة حرررائط الصرررد ألمجمررروع محررراوالت ا .6

 %.42.7وبنسبة فاعلية  1.71المهارة ككل
والترتيرب  ،ا بين درجة فاعلية األداء المهرارييجابي( دال احصائيا إهناك ارتباط طردي ) .7

بلغرت  إذوحرائط الصرد  ،واإلعرداد والضررب الهجرومي ،العام للفري فري مهرارات اإلرسرال
( علر  التروالي وهري أكبرر 0.812، 0.901، 0.821،0.914ر المحسوبة لكل منها )

 .0.811التي تساوي 0.05من قيمة ر الجدولية عند مستوى 
( بررين درجررة فاعليررة األداء اا ا )عشرروائيحصررائيا إوجررود ارتبرراط طررردي )موجررب( غيررر دال  .8

بلغرت ر  برأن  ب العام للفري في مهارتي االستقبال والردفاع عرن الملعرب والترتي ،المهاري
وهررري أصرررغر مرررن قيمرررة ر  ،( علررر  التررروالي0.757،  0.743المحسررروبة لكرررل منهمرررا )

 .0.05عند مستوى  0.811التي تساوي  ،الجدولية



 التوصيات: 5-2

هررذ  أظهرترره النتررائج واالسررتنتاجات الترري تررم التوصررل إليهررا مررن خررالل  فرري حرردود مررا
 الدراسة توصي الدارسة بما يلي:

 ساسية دون استثناء أثناء فترة اإلعداد المهاري.  ألزيادة االهتمام بالمهارات ا 
 عرررردادإلالتركررررريز علرررر  ترررردريب الالعبرررررين علرررر  المهررررارات الوسرررريطية كاالسررررتقبال وا، 

 والدفاع عن الملعب.
 والعمل عل  االسرتفادة  ،ميةدراسة إمكانات وقردرات الالعبرين البدنية والمهارية والجس

 منها بشكل جيد أثناء المنافسات.
 تتناسرررب مرررع إمكانرررات وقررردرات  التررري ال ،بتعررراد تمامررراا عرررن محاولرررة تنفرررريذ الخطرررطالا

 الالعبين المهارية والبدنية.
 رسرررال بالوثررربإل)كا ،تررردريب الفرررري المحليرررة علررر  أنرررواع المهرررارات األكثرررر فاعليرررة، 

نة لالرتقاء بالمستوى باستخردام األساليب العلمية المقن   والضرب من المنطقة الخلفية(
 ومواكبة المستويات العالمية لفنون الكرة الطائرة. ،الخططي لالعبين

 مررردادهم بأحررردا البرامررررج واألسررراليب  ،العنايررة بدعرررداد وصرررقل مررردربي الكرررررة الطائررررة وا 
داء المهرراري ألنفيررذ االعلميررة المتقدمررة لتعلرريم وترردريب الالعبررين علرر  كيفيررة اختيررار وت

 عة.دة والمتنو  وطري استخدامه من خالل المواقف المتعد   ،المناسب
 ضرررورة العنايررة والتركيررز مررن قبررل المرردربين علرر  اسررتخدام عمليررات التحليررل الفنرري، 

ف علر  نقراط وذلك لما لها من تأثير فّعال في التعر   ،سواء لفرقهم أو للفري المنافسة
 الالعبين والفريي. القوة والضعف في أداء

 وفرري  ،والخططرري داء المهرراريألضرررورة إجررراء دراسررة مشررابهة تهررتم بدراسررة فاعليررة ا
أمررامي( فرري الكرررة  -ومنرراطي الملعررب )خلفرري ،تخصصررات الالعبررين ومراكررز اللعررب

 الطائرة.
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 املرفقــــــــــــات
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 (1مرفق رقم )
للموسم  ول  للكرة الطائرةأل نتائج مباريات وجدول الترتيب النهائي لمسابقة الدرجة ا

 )الدور الرباعي( بمدينة غريان م2018-2017الرياضي 
 المباراة األول  : 

 

عدد نقاط 
 األشـــواط

 المجموع 5 4 3 2 1

 55 - - 21 16 18 االتحاد المصراتي
 75 - - 25 25 25 السويحلي

 المباراة الثانية:

 

عدد نقاط 
 األشـــواط

 المجموع 5 4 3 2 1

 61 - - 23 15 23 هلي طرابلساأل
 75 - - 25 25 25 هلي بنرازياأل
 المباراة الثالثة: 

 

عدد نقاط 
 األشـــواط

 المجموع 5 4 3 2 1

 95 - 25 25 25 20 السويحلي
 88 - 19 23 21 25 األهلي بنرازي

 المباراة الرابعة:

 

عدد نقاط 
 األشـــواط

 المجموع 5 4 3 2 1

 76 - - 25 25 26 تحادالمصراتيال ا
 65 - - 22 19 24 األهلي طرابلس

 



 :المباراة الخامسة

 

عدد نقاط 
 األشـــواط

 المجموع 5 4 3 2 1

 95 9 16 28 17 25 تحادالمصراتيال ا
 114 15 25 26 25 23 األهلي بنرازي

 المباراة السادسة:

 

عدد نقاط 
 األشـــواط

 المجموع 5 4 3 2 1

 80 - 17 20 25 18 األهلي طرابلس
 97 - 25 25 22 25 السويحلي

 الترتيب العام: 
 
 ت

 

 النقاط الفريق
 
 لعب

 
 فوز

 نقاط األشواط األشواط
 الترتيب

 الفرق علية لد الفرق دعلي لد
 األول 44+ 223 267 7+ 2 9 3 3 9 السويحـلي 1
 الثاني 26+ 251 277 2+ 5 7 2 3 5 األهـلي بنرازي 2

االتحاد  3
 المصراتي

 الثالث 28- 254 226 1- 6 5 1 3 4

 الرابع 42- 248 206 8- 9 1 0 3 0 األهلي طرابلـس 4
 

  



 ( 2مرفق رقم ) 
 استمارة البيانات الخاصة بمراكز وأرقام غالالت الالعبين

 .......................اسم المسابقة : ...............................  التاريخ  : .
 الفريق : ......................................

  

 
 ت

 اسم الالعب
مركز 
 اللعب

رقم 
 الراللة

 مالحظات

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     



 والتحليل الخاة باألداء المهاري ،( استمارة المالحظة3مرفق رقم )
 والدفاع عن الملعب( ،واإلعداد ،لر )االستقبال المهاري األداء ستمارة تحليلا

 .......................................................مسابقة : 
 ..........الفريق المالحظ : ................×  ................الفريقان المتباريان : 

 .........................التاريـخ :              .......................رقـم المبـاراة : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 األشواط

 مستوى التقييم
وع مجم

 االستخدام
درجة 
 الفاعلية

نسبة 
 الفاعلية

المستوى 
 الرابع

 المستوى
 الثالث

 المستوى
 الثاني

 المستوى
 األول

3 2 1 0 
        الشوط األول
        الشوط الثاني
        الشوط الثالا
        الشوط الرابع
        الشوط الخامس
        المجموع



 وحائط الصد( ،والضرب الهجومي ،لر)اإلرسال تحليل األداء المهاري إستمارة
 .......................................................مسابقة : 

 ...........الفريق المالحظ : ................× ...............الفريقان المتباريان : 
 ...............................التاريـخ :       .......................رقـم المبـاراة : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األشواط

 مستوى التقييم
مجموع 
 االستخدام

درجة 
 الفاعلية

نسبة 
 الفاعلية

المستوى 
 الخامس

المستوى 
 الرابع

المستوى 
 الثالث

المستوى 
 الثاني

المستوى 
 األول

4 3 2 1 0 
         الشوط األول
         الشوط الثاني

         الثالاالشوط 
         الشوط الرابع
         الشوط الخامس
         المجموع



 (4مرفق رقم )
 لتقييم فاعلية األداء المهاري الهجومي والدفاعي بطاقة تفسير األداء المهاري

 .: فاعلية مهارات )اإلرسال، الضرب الهجومي، حائط الصد(أوالا 

 

 .عدادإلا: فاعلية مهارة اثانيا 

 

رقم 
 المستوى

 التفسير مستوى األداء
فاعلية مستوى 

 األداء

 4 أداء هجومي مكتمل نتج عند الحصول عل  نقطة.  حراز نقطةإ 5

خيارات الهجوم  4
 القصوى

ي خيارات أأداء هجومي ممتاز جعل من الفريق المنافس ال يمتلك 
 هجومية )كرة حرة أو رجوع الكرة للفريق المهاجم بشكل مباشر وسهل( 

3 

خيارات الهجوم  3
 محدودة

أداء هجومي جيد بحيث كانت خيارات الفريق المنافس الهجومية 
 محدودة .

2 

 الخيارات هجوم 2
أداء هجومي سيء نتج عند وصول الكرة سهلة للفريق المنافس، مما 

 يزيد من خياراتد الهجومية القصوى.
1 

 خطأ ونقطة للخصم 1
نقطة أداء هجومي فاشل، ترتب عليد حصول الفريق المنافس عل  

 مباشرة.
0 

رقم 
 المستوى

 التفسير مستوى األداء
فاعلية 

 مستوى األداء

خيارات الهجوم  4
 القصوى

عداد نتج عند توجيد الكرة إل  الضارب بحيث تتيح للضـارب فرصـة أداء إلا
أو عنــد توجيــد الكــرة إلــ  إحــدى الثرــرات فــي  ،الضــربة الهجوميــة بنجــاي

 ملعب الفريق المنافس ونتج عن ذلك إحراز نقطة.
3 

خيارات الهجوم  3
 محدودة

ا يـؤثر مم ـ ؛عداد نتج عند قيام الضارب ببذل مجهود إضافي لضرب الكرةإلا
 2 ل فرة نجاي الضربة الهجومية.وبالتالي يقل   ،في عملية الهجوم

ــد كــرة حــرة بملعــب الفريــقإلا هجوميةالخيارات  2 ــ  إأو وصــول الكــرة مباشــرة  ،عــداد نــتج عن ل
 ملعب الفريق المنافس. 

1 

 خطأ ونقطة للخصم 1
عــداد نــتج عنــد حصــول الفريــق المنــافس بنقطــة نتيجــة خطــأ مهــاري أو إلا

 قانوني في األداء.
0 



 .ا: فاعلية مهارتي االستقبال والدفاع عن الملعبثالثا 

 

رقم 
 المستوى

 التفسير مستوى األداء
فاعلية 

 مستوى األداء

خيارات الهجوم  4
 القصوى

األداء الدفاعي نتج عند توجيد الكـرة إلـ  المعـد مباشـرة بحيـث تمكمـن المعـد 
ـــن القيـــام بعمليـــة إعـــداد صـــحيحة تتـــيح للضـــارب فرصـــة أداء الضـــربة  م

ملعـب الفريـق الهجومية بنجاي أو عند توجيد الكرة إلـ  إحـدى الثرـرات فـي 
 المنافس ونتج عن ذلك إحراز نقطة.

3 

خيارات الهجوم  3
 محدودة

ا إلعـداد الكـرة مم ـ ؛األداء الدفاعي نتج عند قيام المعد ببذل مجهـود إضـافي
ل فــرة نجـــاي الضـــربة الهجوميـــة يــؤثر فـــي عمليـــة اإلعــداد وبالتـــالي يقل ـــ

   .عداد(إل)تمرير الكرة منخفضةـ التمرير خارج منطقة ا
2 

أو وصـول الكـرة مباشــرة  ،األداء الـدفاعي نـتج عنـد كـرة حـرة بملعـب الفريـق .الخيارات هجومية 2
 ل  ملعب الفريق المنافس. إ

1 

األداء الـــدفاعي نـــتج عنـــد حصـــول الفريـــق المنـــافس بنقطـــة نتيجـــة خطـــأ  .خطأ ونقطة للخصم 1
 أو قانوني في األداء للفريق المدافع. ،مهاري

0 



 دولة ليبيا
 وزارة التعليررررررررم

 جرررامعررررررة الزاويررررررررررة
 دريبإدارة الدراسات العليا والت  

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضية
 قسم التدريب الرياضي

 
 ص دراسة بعنوان:ملخ  

 فاعلية األداء المهاري للفري المتأهلة للدوري الرباعي 
 م 2018يب للكرة الطائرة بليبيا وعالقتها بالترت

 
 

 مقدمة من الدارسة
 حواء عاشور محمد حرب

 
 (الماجستير)جازة العالية إلضمن متطلبات الحصول عل  درجة ا

 الكرة الطائرةفي تدريب ال -في التربية البدنية وعلوم الرياضة
 

 شررررررافإ
 أ.د.ناجي الهادي علي أبو القاسم

 أستاذ التدريب الرياضي
 بقسم األلعاب الرياضية

 أ.ك.د. نافع بشير مسعود المالطي
 أستاذ التدريب الرياضي
 بقسم األلعاب الرياضية

 العام الجامعي
 م(2019-2020)

  



 مقدمة الدراسة وأهميتها: -
الجماعية التي تتميز بالعمل العضلي الرديناميكي لعبة الكرة الطائرة تعد من األلعاب 

ررب نمطاررالررذي يتطل رر ،المتغيررر الشرردة يكررون الالعررب أثنرراء  إذعررداد المهرراري، إلمررن ا اا خاصا
المباراة في حالة شد وتركيز، األمر الذي يجعله بحاجة إل  جهد بدني وعصبي عال، وهذ  
الخصائص المميزة للعبة الكرة الطائرة تنعكس أثارهرا علر  أجهرزة الجسرم المختلفرة، وبالترالي 

 الررذي يهررتم بتطرروير الصررفات ،تحديررد الهرردف األساسرريإلرر  أصرربح الترردريب الحررديا يسررع  
تبراع برنرامج إالبدنية والمهارية من خالل التركيز عل  تطوير قابليرات الالعرب، وهرذا يعنري 

الترري  ،نجرراز العررالي لهررذ  اللعبررةإللتحقيرري ا ؛ترردريبي للمهررارات األساسررية علرر  مرردار السررنة
مرررع وضرررع حرررد نهرررائي فررري النقررراط للفررروز  ،قررراطنتعتمرررد فررري حسرررم المبررراراة علررر  احتسررراب ال

ررإباألشررواط مررع ضرررورة  ا يسررتوجب تررأقلم الالعررب مررع نهرراء المبرراراة بفرروز أحررد الفررريقين، مم 
يتخرررذ الفريررري وضرررع الهجررروم أو الررردفاع بتوقيرررت سرررريع  ، إذالمواقرررف المتغيررررة أثنررراء المبررراراة

ومتزامن، والكرة في حالة طيرران دائرم ليرتم تشركيل الهجروم أو الردفاع مرن ثرالا لمسرات كمرا 
 دها القانون.حد  

مهارات الكرة الطرائرة الهجوميرة   أن   م1985ى وحمدي عبدالمنعم ويشير أحمد كسر 
داء حركرري يتميررز بدرجررة إتقرران وسرررعة عاليررة فرري أو  ،والدفاعيررة تمتزجرران معرراا بديقرراع سررريع

-3االنتقال من الهجوم للدفاع والعكس، وفي تغيرر االتجرا  واالنردفاع فري مسرافات قصريرة )
لررف، ومررن أسررفل ألعلرر  والعكررس، تررم التوقررف مررن جانررب آلخررر، ومررن األمررام للخ، و (م6-9

أو حرائط الصرد، وكلهرا تحرردا  ،أو الضررب السراحي ،المفراجب ألداء مهرارة معينرة كاإلعرداد
 رة ومتتالية طوال المباراة.بصورة سريعة متكر  

 مشكلة الدراسة: -
اإلرتقرررراء الررررذي يحصررررل فرررري المسررررتوى الرياضرررري اليرررروم نتيجررررة التطررررور السررررريع  ن  إ

للتقنيرررات الحديثرررة قرررد سررراعد كثيرررراا فررري الكشرررف عرررن القصرررور فررري البررررامج التدريبيرررة، والرررذي 
 انعكس بالتالي عل  األداء في الكرة الطائرة للمهارات األساسية، لذا يجب علر  المردرب أن  

كفرراءة المهاريررة المتباينررة مررع المسررتوى البرردني والمتغيرررات لمررام تررام بمسررتوى الإيكررون علرر  



ج بهرا بشركل يتناسرب والتردر   ،ن المدرب من تقنين تلرك البررامج التدريبيرةحت  يتمك   ،الوظيفية
 مكانيات العيبه.ا  مع قدرات و 
وهنا ال تكون  ،ا المقصود بتقويم أداة الفريي فيعني تتبع أداء الفريي خالل المباراةأم  

ولكرن لجميرع أعضراء الفريري فري وقرت  ،نابعة قاصرة عل  العب واحرد، أو العرب معري  المت
 ،حررداا تكررون عرادة سررريعة وخاطفررةأوهري  ،وذلررك عبرر تغيررر وانتقررال أحرداا المبرراراة ،واحرد

والفريرري خررالل المبرراراة فقررط، بررل يمتررد  ،وهررذا التحليررل ال يقتصررر علرر   تقررويم أداء الالعبررين
سرلوب فري تقرويم البررامج المنفرذة خرالل عمليرة التردريب، كمرا ال ألا استخدام هذامكانية إإل  

برل يسرتخدم نظرام تحليرل المبراراة فري تتبرع وتقرويم أداء الفريري  ،يقتصر األمر عند هذا الحرد
وهرررذا فررري حرررد ذاتررره يسررراعد علررر  بنررراء الخطرررط  ،ف علررر  نقررراط القررروة والضرررعف فيرررهوالتعرررر  

ات الفري المنافسة، وكرذلك التأكيرد علر  نقراط القروة المضادة التي تعتمد عل  االستفادة بثغر 
دارة اللعررب  ،وهررذا يهيررب اسررتراتيجية تسررمح بتقنررين الخطررط ،فرري الفررري الترري يقرروم بترردريبها وا 

رر  ا سرربي يتضررح أن  ببراعررة وحنكررة فرري ضرروء دراسررة موضرروعية لواقررع الفريرري المنررافس، ومم 
 ،ف علرر  حالررة كررل فرررد مررن فريقررهر  أحررد أدوات المرردرب فرري التعرر دأسررلوب تحليررل المبرراراة يعرر

 ،سرررتخدام طرررري التسرررجيل المعروفرررةايمكن بفرررفررري المبررراراة  أم   ،سرررواء خرررالل فتررررات التررردريب
عرررن حالرررة  كرررامالا  لمررردرب سرررجالا اوفر يررر بعض األسررراليب االحصرررائية المناسررربة علررر  أن  برررو 

أو  ،والفريي عل  مدار الموسم، وهذا بالطبع يسمح له بتثبيت أو تعديل أو تطوير ،الالعب
 وخطط اللعب إذا لزم األمر. ،تغيير جرعات التدريب

 أهداف الدراسة: -
 :اآلتي ف عل تهدف الدراسة للتعر  

فاعلية األداء المهاري للفري المتأهلة للدور الرباعي للكررة الطرائرة للموسرم الرياضري  -أ
 .م2017-2018

عالقررة فاعليررة األداء المهرراري بالترتيررب العررام للفررري المتأهلرره للرردور الربرراعي للكرررة  -ب
 .م2018-2017الطائرة للموسم الرياضي 

 



 تساؤالت الدراسة: -
مرررا هررري درجرررة ونسررربة فاعليرررة األداء المهررراري للفرررري المتأهلرررة للررردور الربررراعي للكررررة  .أ

 ؟م2018-2017الطائرة للموسم الرياضي 
هررل توجررد عالقررة بررين فاعليررة األداء المهرراري والترتيررب العررام للفررري المتأهلررة للرردور  .ب

 ؟م2018-2017الرباعي للكرة الطائرة 

 المصطلحات المستخدمة في الدراسة: -
: هي السلوك الفردي المالحظ لالعب خرالل المباريرات متصرف بعردد فاعلية األداء -1

 فاعلية تنفيذ المهارات األساسية للعبة.
م والدقة وانسريابية مع التحك   ،: هي األداء للحركة الرياضية بصورة آلية ثابتةهارةالم -2

العمررررل الحركرررري، واالقتصرررراد فرررري الجهررررد وسرررررعة االسررررتجابة فرررري المواقررررف المتغيرررررة 
 نجاز أفضل أداء.إل

: يقصررد برره الدرجررة الترري يصررل إليهررا الرياضرري فرري السررلوك الحركرري األداء المهــاري -3
ترررؤدى بدرجرررة عاليرررة مرررن الدقرررة  علررر  أن   ،رات الكررررة الطرررائرةالنررراتج عرررن إتقررران مهرررا
 لتحقيي أفضل النتائج.

ونررروع  (،الالعرررب): عبرررارة عرررن تقريررر مررردروس برررين مسرررتوى أداء الفررررد تقيـــيم األداء -4
 به. ةسلوكه وصفاته مقارنة مع مهامه وواجباته المنوط

علرر  أحكررام  مررة لجمررع وتحليررل المعلومررات، وينطرروي: عبررارة عررن عمليررة منظ  التقــويم -5
رب التحديرد المسربي ل هرداف يتطل ر ،مهقي    اا أساسريا التربويرة والتعليميرة، ويحقري غرضا

 في تقديم معلومات مهمة ومفيدة لصائغي القرارات التربوية.
ــــل -6 : هررررو قيرررراس األداء ووضررررعه فرررري صررررورة رقميررررة مررررن أجررررل تقررررديم أفضررررل التحلي

 المدخالت العالجية المالئمة لتحسين ذلك األداء.
والفرري سرواء أكران  ،: هو نظام متكامل لقياس أداء الالعبينأسلوب تحليل المباراة  -7

 ذلك أثناء المنافسات أو التدريب.



 إجراءات الدراسة:

 منهج الدراسة: 
 لمالئمته لطبيعة هذ  الدراسة. قامت الدارسة باستخدام المنهج الوصفي التحليلي

 عينة الدراسة: 
بالطريقرررة العمديرررة، حيرررا تمثلرررت فررري مالحظرررة وتحليرررل ترررم اختيرررار عينرررة الدراسرررة 

( مباريات، وهي إجمالي مباريات الفري المشراركة 6البالغ عددها ) ،مباريات الدور الرباعي
-2017فررري المرحلررررة النهائيررررة لنهائيرررات الدرجررررة األولرررر  للكررررة الطررررائرة للموسررررم الرياضرررري 

فررررررري الفتررررررررة مرررررررن  ،ان، التررررررري أقيمرررررررت بصرررررررالة المدينرررررررة الرياضرررررررية بمدينرررررررة غريرررررررم2018
 –)األهلررررري ببنغرررررازي  :( فرررررري هررررري4وبمشررررراركة )م، 01/05/2018إلررررر   29/04/2018
األهلرررري طرررررابلس(، وهرررري الفررررري المتأهلررررة مررررن الرررردور  -السررررويحلي  -المصررررراتي  تحررررادالا

الررذي أقرريم بمدينررة البيضرراء، حيررا تبررارت هررذ   ،السداسرري أصررحاب التراتيررب األربررع األولرر 
 ( 1ري.  مرفي رقم )الفري بنظام النصف دو 

 الدراسة األساسية:
وهي تحليل جميع مباريات الدور الرباعي  ،قامت الدارسة بدجراء الدراسة األساسية 

( 6البررالغ عرردد مبارياتهررا ) م،2018-2017لنهائيررات ليبيررا للكرررة الطررائرة للموسررم الرياضرري
قامرت الدارسرة و مباريات، التري أقيمرت علر  ملعرب صرالة المدينرة الرياضرية بمدينرة غريران، 

ة لررذلك مررن خررالل تشررغيل بعمليررة التحليررل وتسررجيل نتررائج المالحظررة فرري االسررتمارات المعررد  
نتهاء مرن الثابت(، ثم بعد اال -العادي  -مقاطع الفيديو بأساليب العرض الثالا )البطيء 

هذ  العملية قامت بتجميع البيانات وتفريغهرا فري جرداول تمهيرداا لمعالجتهرا إحصرائياا بغررض 
الحصرول علر  النتررائج التري تجيرب علرر  تسراؤالت الدراسررة، وقرد أجريرت هررذ  الدراسرة خررالل 

 .م2018شهري يوليو وأغسطس لسنة 
 



 اإلجراءات االحصائية: 
 حصائية اآلتية: إلقامت الدارسة باستخدام األساليب ا

 التكرار 

 .النسبة المئوية 

  .)معامل ارتباط الرتب )سبيرمان 

 :درجة الفاعلية ويمكن إيجادها من خالل المعادلة اآلتية 

 درجة الفاعلية =
 الدرجة المقابلة لفاعليتها× مجموع )تكرار األداء تحت مستوى الفاعلية 

 المجموع الكلي لتكرار األداء

 

  ويمكن إيجادها من خالل المعادلة اآلتية:نسبة الفاعلية 

 = نسبة الفاعلية
 درجة الفاعلية للمهارة

 أعل  مستوى للفاعلية× المجموع الكلي لتكرار األداء 

 االستنتاجات:

وفرررري ضرررروء أهررررداف  ،مكانررررات المتاحررررةإلفرررري حرررردود عينررررة الدراسررررة وخصائصررررها وا
ومرررن خرررالل التحليرررل اإلحصرررائي للبيانرررات أمكرررن  ،وتسررراؤالت الدراسرررة واألدوات المسرررتخدمة

 التوصل لالستنتاجات التالية:

ة، ودرجرررة فاعليرررة محاولاررر 507داء المهررراري لمهرررارة االسرررتقبال مجمررروع محررراوالت األ .1
 %.65.5وبنسبة فاعلية  1.96المهارة ككل 

ودرجررررة فاعليررررة  ،محاولررررة 599داء المهرررراري لمهررررارة اإلعررررداد مجمرررروع محرررراوالت األ .2
 %.75.1وبنسبة فاعلية 2.25ككل المهارة 

ودرجررة  ،محاولررةا  648داء المهرراري لمهررارة الرردفاع عررن الملعررب مجمرروع محرراوالت األ .3
 % .44.6وبنسبة فاعلية  1.34فاعلية المهارة ككل 



محاولررررة، ودرجررررة فاعليررررة  574رسررررال إلداء المهرررراري لمهررررارة األمجمرررروع محرررراوالت ا .4
 % .44وبنسبة فاعلية  1.76المهارة ككل 

محاولرررة ودرجرررة  605وع محررراوالت االداء المهررراري لمهرررارة الضررررب الهجرررومي مجمررر .5
 % .57.4وبنسبة فاعلية  2.30فاعلية المهارة ككل 

محاولررة ودرجررة فاعليررة  440مجمرروع محرراوالت االداء المهرراري لمهررارة حررائط الصررد  .6
 %.42.7وبنسبة فاعلية  1.71المهارة ككل 

بررررين درجررررة فاعليررررة األداء المهرررراري هنرررراك ارتبرررراط طررررردي )ايجررررابي( دال احصررررائيا  .7
والترتيب العام للفري في مهارات اإلرسال واإلعداد والضرب الهجومي وحائط الصد 

( علرر  0.812، 0.901، 0.914، 0.821حيررا بلغررت ر المحسرروبة لكررل منهررا )
 .0.811والتي تساوي  0.05التوالي وهي أكبر من قيمة ر الجدولية عند مستوى 

ا )عشوائي( بين درجة فاعلية األداء وجب( غير دال احصائيا وجود ارتباط طردي )م .8
المهررراري والترتيرررب العرررام للفرررري فررري مهرررارتي االسرررتقبال والررردفاع عرررن الملعرررب حيرررا 

وهي أصرغر مرن  ،( عل  التوالي0.757،  0.743بلغت ر المحسوبة لكل منهما )
 .0.05عند مستوى  0.811قيمة ر الجدولية التي تساوي 

 التوصيات:
حررردود ماأظهرتررره النترررائج واالسرررتنتاجات التررري ترررم التوصرررل إليهرررا مرررن خرررالل هرررذ  فررري 

 الدراسة توصي الدارسة بما يلي :
   .زيادة االهتمام بالمهارات االساسية دون استثناء أثناء فترة اإلعداد المهاري 
 عرررردادإلوا ،التركرررريز علرررر  تررردريب الالعبرررررين علررر  المهررررارات الوسررريطية كاالسررررتقبال، 

 عن الملعب.والدفاع 
  دراسة إمكانات وقردرات الالعبرين البدنية والمهاريرة والجسرمية والعمرل علر  االسرتفادة

 منها بشكل جيد أثناء المنافسات.



 مكانات وقردرات الالعبرين و تتناسب  بتعاد تماماا عن محاولة تنفريذ الخطط التي الالا ا 
 المهارية والبدنية.

  ات األكثررررر فاعليررررة )كاالرسررررال بالوثرررربترررردريب الفررررري المحليررررة علرررر  أنررررواع المهررررار، 
الضرب من المنطقة الخلفية( باستخردام األساليب العلميرة المقننرة لالرتقراء بالمسرتوى 

 الخططي لالعبين ومواكبة المستويات العالمية لفنون الكرة الطائرة .
  مررردادهم بأحررردا البرامررررج واألسررراليب العنايرررة بدعرررداد وصرررقل مررردربي الكرررررة الطائرررررة وا 

علميررة المتقدمررة لتعلرريم وترردريب الالعبررين علرر  كيفيررة اختيررار وتنفيررذ االداء المهرراري ال
 المناسب وطري استخدامه من خالل المواقف المتعددة والمتنوعة .

  ضرورة العناية والتركيز من قبل المدربين عل  استخدام عمليات التحليل الفني سواء
ف علر  نقراط القروة أثير فّعال فري التعرر  وذلك لما لها من ت ،لفرقهم أو للفري المنافسة

 والضعف في أداء الالعبين والفريي.

 والخططررري وفررري  داء المهررراريألضرررورة إجرررراء دراسرررة مشرررابهة تهرررتم بدراسررة فاعليرررة ا
أمررامي( فرري الكرررة  -ومنرراطي الملعررب )خلفرري ،تخصصررات الالعبررين ومراكررز اللعررب

 الطائرة.
  



 

STATE OF LIBYA 

Ministry of Higher Education and Scientific Research 

University Azzawia 

Department of Graduate Studies, Teaching Assistants 

Faculty of Physical Education and Sport Sciences 

  

Sports Training Department 

Study Title : 

The Effectiveness of the Skill Performance of Teams 

Qualifying for the Quadruple League and Its Relation 

to Volleyball Ranking in Libya 2018 

To complement the requirements for obtaining a high degree of leave 

"Master" in Physical Education 

 

Submitted by the student: 

Hawa Ashour Mohammed Harb 

 

Supervision 

 

Prof.  Prof. 



Nafeh Bashir Masoud Al-Maltese  Naji Al-Hadi Ali Abu Al-Qasim 

Professor of Sports Training 

Sports Department 

 Professor of Sports Training 

Sports Department 

   

2020 



Introduction to the study and its importance: 

Game Volleyball is one of the collective games featuring work 

muscular dynamic variable intensity   , which requires by the pattern of 

special A of the not counter skill ,as the player during a match in the case 

of tension and concentration, which makes it need physical and nervous 

high voltage , and these properties are characteristic of the game of 

volleyball reflected raised by the various organs of the body, and 

therefore training has become a modern seeks to identify the primary goal 

 ,which is interested in the development of physical and skill qualities by 

focusing on the development of the capabilities of the player, meaning e 

training program sold basic skills throughout the year   ; To achieve a 

notHigher achievement of this game   , which depends on the resolution of 

the game on the calculation of the n Qat   , with a definitive end in the 

points to win Balohoat with the need for E .termination match victory of 

one team, mm a requires coping player with changing positions during 

the game   , as the team takes the offensive defense or fast synchronous 

time, the ball in the case of a permanent flight to be the formation of the 

attack or defense of the three touches as much generated by the law. 

Refers Ahmed fractions and Hamdi Abdel  - Moneim (1985 m)   ,

"the ball skills of the plane offensive and defensive Tmetzjan together at 

a rapid pace   , and a kinetic disease is characterized by degree of 

proficiency and high speed in the transition from attack to defense and 

vice versa, and in the change direction and rush in short distances (3-6- 9 

m)   , and from side to side and front to back, and from the bottom to the 

top and vice versa, the sudden stop of the performance of a particular skill 

as the setting   , or the overwhelming beating   , or wall block, all of which 

occur rapidly Mtaker Rh and consecutive throughout the game . 

- the study Problem: 

E n upgrade which gets in the level of sports today as a result of the 

rapid development of modern technologies has greatly helped to detect 

deficiencies in the training programs, which is reflected thus on the 

performance in volleyball basic skills, so instructor must be on E .Tam 

Mam level of efficiency with varying skill level of physical variables and 



functional   , even Eetmk n coach of the legalization of those training 

programs   , and training c it is commensurate with the capabilities and E .

Mkanyat to Aibh. 

Or the intended assessment team tool means tracking the team 's 

performance during the game   , and here is not follow  - up limited to one 

player, or player with me n   , but for all members of the team at one time   ,

and through change and transition events of the game   , which is a 

Happenings are usually fast and lightning   , and this analysis is not limited 

to evaluating players performance   , and the team during the game only, 

but extends to the E .possibility of use of such a no sloop in the 

evaluation of programs implemented during the training process, nor is it 

only at this point   , but a system analysis of the game is used to keep track 

of the evaluation team and exposure performance in the strengths and 

weaknesses   , and this in itself helps to build anti  - plans that make use 

gaps competing teams, as well as to emphasize the strengths of the teams 

that is trained   , and this creates a strategy that allows the codification of 

the plans   , and management of play brilliantly and statesmanship in the 

light of an objective study of the reality of the opposing team, and mum 

of the above is clear that the method of analysis of the game Aa d a 

trainer tools in exposure in the case of each member of his team   , either 

during training periods   , or in the game P can b the use of methods of 

registration Known   , and B some appropriate statistical methods that the 

provided a coach record a full a player 's case   , and the team throughout 

the season, and this is of course allowed to install or modify or develop   ,

or change the dose of training   , and plans to play if necessary . 

- Objectives of the study: 

The study aims to expose in the following  :  

1-     Effectiveness of the performance skills of the teams qualified 

for the role of the quartet's volleyball sports season (2017-2018 m( 

2-        Related to the effectiveness of public performance skills in 

the order of the teams qualified for the role of the quartet 's volleyball 

sports season (2017-2018 m ). 

 



 

 

Study questions: 

1.      What is the ratio of the effectiveness and performance skills 

of teams qualified for the role of the quartet 's volleyball sports season 

(2017-2018 m )? 

2.      Is there a relationship between the effectiveness of the skill 

performance and the general ranking of the teams qualified for the four-

round volleyball round (2017-2018)? 

Terms used in the study: 

1-     Effectiveness of performance   : is the individual behavior 

observed by the player during matches characterized by the number of 

effective implementation of the basic skills of the game. 

2-     Skill   : is the performance of the sports movement in a fixed 

mechanism   , with fo m ,precision and smooth flow of motor work, and 

the economy in the effort and speed of response in changing attitudes is 

not achievement better performance. 

3-     Performance skills means the degree to which the athlete due 

to mastery of the volleyball skills of motor behavior   , that result in a high 

degree of precision to achieve the best results. 

4-     Performance evaluation   : It is a thoughtful report on the 

level of performance of the individual   ( player  ) , the type of behavior and 

characteristics compared to his tasks and duties entrusted to him. 

5-     Calendar   : Niz is a process Meh to collect and analyze 

information, and involves the provisions of valuable Meh   , requires to pre 

- defined goals and educational, and achieve the purpose of a fundamental 

of providing important information and useful shapers educational 

decisions. 



6-     Analysis   : It is the measurement of performance and put it in a 

digital form in order to provide the best appropriate treatment inputs to 

improve that performance. 

7-     Match analysis method   : It is an integrated system for 

measuring the performance of players and teams  , whether during 

competitions or training. 

 

  



Study procedures: 

Study Approach : 

The study used the descriptive and analytical method for its 

suitability to the nature of this study . 

 

The study sample : 

Was selected study sample purposively, as was the observation and 

analysis of matches four  - round  ( ,6' s number) games, which total 

matches teams participating in the final stage of the finals for the first  - 

class volleyball for the sports season 2017/2018 m   , which was held hall 

sports city in Gharyan   , in the period from 04.29.2018 to 05.01.2018 m ,

and with the participation of  (4) teams are  ( : Al  - Ahli Benghazi  - a not 

Union Misrati - Suehali - Ahli Tripoli), the qualifying teams from the six 

- round owners of the first four formalities   , Which was held in Al-Bayda, 

where these teams competed on a semi-league system .Attachment No. 

(1)  

Basic study: 

The study conducted the basic study   , which is the analysis of all 

the four-round matches of the Libya Volleyball Finals for the 2017/2018 

sports season   , the number of which was (6) matches, which were held at 

the Sports City Hall in Gharyan city ,and the study carried out the 

analysis process and recorded the results of the observation in the forms. 

prepared for its so through video playback methods of the three display 

(slow - normal - hard), and then after the completion of this process has 

compiled data and discharged in the tables in preparation for processed 

statistically in order to obtain results that answer the questions of the 

study, the study conducted this through July and August of the year 2018 

AD  .  

Statistical procedures : 

The study using the methods not the following statistical: 



 Repetition 

 percentage. 

 Rank Correlation Coefficient (Spearman).  

 The degree of effectiveness can be found through the following 

equation: 

Effectiveness 

degree  =  

Total (repeat performance below the level of effectiveness x the 

degree corresponding to its effectiveness.) 

The grand total of repeat performance 

  

 Effectiveness ratio can be found through the following equation: 

Effectiveness 

ratio  =  

The degree of effectiveness of the skill 

Total frequency of performance x highest level of effectiveness 

Conclusions: 

In the study sample characteristics and limits of Wa is not your 

area in available   , and in the light of the objectives and questions of the 

study and the tools used   , and through the statistical analysis of the data 

could be reached the following conclusions: 

1. Total attempts of a skill receiver skill performance 507 essayed of ,

and the degree of effectiveness of the skill as a whole and by 1.96% 

effective 65.5. 

2. Total attempts of a skill skill disease setup attempt to  599  , and the 

degree of effectiveness of the skill as a whole and by 2.25% effective 

75.1. 

3. Total attempts of a skill Mahari disease defense pitch 648 attempt   ,

and the degree of effectiveness of the skill as a whole and by 1.34% 

effective 44.6. 

4. Total attempts of no disease technically gifted skill of not RESALE 

574 attempt, and the degree of effectiveness of the skill as a whole 

1.76 and by the effectiveness of  44.%  

5. The total attempts to perform the skill for the attacking skill is 605, 

and the degree of effectiveness of the skill as a whole is 2.30, with an 

effectiveness rate of 57.4%. 



6. The total attempts to perform the skill of the wall skill 440 attempts, 

and the degree of effectiveness of the skill as a whole is 1.71, with an 

effectiveness rate of 42.7%. 

7. There is a statistically significant positive correlation between the 

degree of effectiveness of the skill performance and the general 

arrangement of the difference in the skills of transmission, 

preparation, attacking and blocking, where the calculated R for each of 

them reached (0.821  ,0.914 ,0.901 ,0.812) , respectively, which is 

greater than the tabular value of R at the level of 0.05 Which is 0.811. 

8. The presence of extrusive correlation (positive) Non  - D statistical a 

)random) between the degree of effectiveness of performance skills 

year and arranged for teams in the skills of the reception and the 

defense of the stadium reaching t calculated each (0.743, 0.757), 

respectively   , which is smaller than the value of t Tabulated which is 

equal to  0.811 at the 0.05 level. 

Recommendations: 

Within the limits of what the results showed and the conclusions 

reached through this study, the study recommends the following: 

 Increasing interest in basic skills without exception during the 

period of skill preparation .   

 Players focus on training skills on the intermediate Kalastkabbal   ,

wa not counter   , and the defense of the stadium. 

 Study the physical, skill and physical potential and capabilities of 

the players and work to make good use of them during 

competitions. 

 A :No ,completely refrain from trying to implement plans that are 

not commensurate with the technical and physical capabilities and 

capabilities of the players . 

 Training local teams on the most effective types of skills (such as 

sending a jump   , hitting from the back area) by using standardized 

scientific methods to improve the players' tactical level and keep 

up with international levels of volleyball. 

 Taking care of preparing and refining flying ball coaches and 

providing them with the latest programs and advanced scientific 

methods to educate and train players on how to choose and 

implement appropriate skill performance and methods of using it 

through multiple and varied situations. 



 The need for care and focus by trainers on the use of technical 

analysis processes for both teams or competition for teams   , and 

because of its impact on the effective exposure in the strengths and 

weaknesses of the performance of the players and the team. 

 The need to conduct a study similar interested in studying the 

effectiveness of a no skill performance and tactical according to the 

disciplines of players playing centers   , and areas of the stadium 

(Khalafa- in front of me) in volleyball . 

 


