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 وتقدير شكر
 رّب العاملني احلمد هلل

 .و الرايضيةالبدنية  معهد علوم و تقنيات النشاطات أساتذة كافة إىل نتقّدم ابلشكر
على املساعدة و النصح و اإلرشاد و التوجيه و على  إمساعيل بكاي : املشرف  و نشكر األستاذ

 .قّدمهكل ما 
لبلدية   (N.V.B) الرايضي للكرة الطائرة بوسعادة النادي يف املسؤولني كل نشكر كذلك كما

 .الصغرىالفريق للفئات  رأسهم رئيس النادي و مدرب و على بوسعادة والية املسيلة
و كل من قّدم النصح أو  العمل هذا إمتام يف بعيد أو قريب من ساهم من كل نشكر األخري و يف

 .الدعم أو أعاننا بشطر كلمة
 



 



:ملخص الدراسة   
دراسة  - تطرقنا يف حبثنا أثر برانمج تدرييب مقرتح لتحسني أداء مهارة اإلرسال لدى انشئي الكرة الطائرة

والذي يهدف إىل معرفة أتثري الربانمج التدرييب املقرتح على  - ميدانية بنادي الكرة الطائرة ببوسعادة صنف أشبال
مهارة اإلرسال يف كرة الطائرة وحماولة اكتساب خربة وجتربة من خالل الربانمج املطبق على العينات املأخوذة 

ة لعينة وطرحنا التساؤل التايل هل للربانمج التدرييب املقرتح أتثري على مهارة اإلرسال لدى انشئي الكرة الطائر 
للربانمج التدرييب املقرتح أتثري على مهارة اإلرسال لدى انشئي الكرة الطائرة  : فكانت الفرضية العامة ؟ البحث

العب من النادي الرايضي لبلدية بوسعادة للكرة الطائرة  81لعينة البحث التجريبية فأجرينا دراسة ميدانية على 
حبثنا هذا املنهج التجرييب واعتمدان يف الدراسة امليدانية على تصميم استخدمنا يف : املنهج املتبع  .صنف أشبال 

ة والبعدية فكانت النتائج املتحصل عليها وجود ليبرانمج تدرييب مقرتح ومت مجع البياانت عن طريق االختبارات القب
لبعدي وفروق ذات فروق ذات داللة إحصائية بني االختبار القبلي واالختبار البعدي للعينة ولصاحل االختبار ا

داللة إحصائية بني االختبار القبلي والبعدي ملهارة اإلرسال فاقرتحنا ووصينا ابالهتمام والرتكيز على اجلانب 
ستخدام طريقة التدريب التكراري يف عملية التدريب املهاري والبدين عند الناشئني للوصول إىل املستوايت العاملية وا

   سني األداءملا هلا من أتثري إجيايب يف حت
Résumé de l' étude : 
Dans notre recherche, nous avons discuté d l'impact d'un programme de 
formation proposé pour améliorer les performances de l'habileté de la 
transmission de l'étude terrain de volley jeune dans le Club de volley-
ball de bou-saâda, qui vise à connaître d l'impact du programme de 
formation proposé sur l'habileté de le volley-ball et essayer d'acquérir 
une expérience et expérience grâce au programme appliqué à des 
échantillons prélevés et nous poser la question suivante est le 
programme de formation proposé, influencé par l'habileté de 
transmission de la recherche de jeunes volley-ball ? l'hypothèse générale 
est : le programme de formation proposé a une incidence sur la 
compétence de la transmission des pilotes échantillon recherche pilotes 
et nous avons mené une étude de terrain sur 18 joueurs du Club de 
sports de la municipalité de bou-saâda de cubs de classe de volley-ball. 
Méthodologie : Nous avons utilisé cette approche expérimentale et 
nous avons adopté l'étude de terrain sur la conception d'un programme 



de formation proposé et les données ont été recueillies par le biais de 
tests tribal télémétrique. Les résultats obtenus étaient des différences 
statistiquement significatives entre le test tribaux et les différences après 
le test de l'échantillon et en faveur de l'épreuve dimensionnelle et 
statistiquement significatives entre les tests de tribal télémétrique des 
compétences de la transmission. Notre proposition et notre gardien sont 
attentif et concentré sur l'aspect physique et qualifié de nouveaux accès 
aux niveaux globales et l'utilisation de la modalité de formation itérative 
dans le processus de formation, car il a un impact positif sur 
l'amélioration de la performance des travailleurs qualifiés 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



احملتوايت قائمة  

 تشكرات
 اإلهداء

 قائمة اجلداول
 قائمة الرسوم البيانية

 مقدمة
 اجلانب التمهيدي

 07 اإلشكالية -1
 08 فرضيات البحث -2
 08 الفرضية العامة -2-1
 09 الفرضيات اجلزئية -2-2
 09 أهداف البحث -3
 09 أسباب إختيار املوضوع -4
 09 أمهية موضوع البحث -5
 10 حتديد املصطلحات -6
 10 التعريف ابلربانمج التدرييب -6-1
 10 الكرة الطائرة -6-2
 11 مفهوم املراهقة -6-3
 12 الدراسات السابقة و املشاهبة -7
 12 ذكر الدراسات السابقة و املشاهبة -7-1
 17 التعليق على الدراسات السابقة واملشاهبة -7-2
 17 السابقة و املشاهبةاالستفادة من الدراسات  -7-3

 اجلانب النظري

الربانمج التدرييب: الفصل األول   
 21 متهيد

 22 الربانمج التدرييب -1



 22 ماهية الربانمج -1-1
 22 أمهية الربانمج -1-2
 23 اخلصائص اليت جيب أن تتوفر لدى مصممي الربانمج -1-3
 23 الناجح التدرييب للربانمج املميزة السمات -1-4
 23 خطوات تصميم برانمج رايضي -1-5
 24 اإلحتياطات اليت جيب مراعاهتا عند تنفيذ الربانمج -1-6
 25 طبيعة التدريب يف الكرة الطائرة -2
 25 فسيولوجيا -2-1
 25 نفسيا -2-2

رسال يف الكرة الطائرةإلمهارة ا: الفصل الثاين   
 27 متهيد

I- 28 الكرة الطائرة 
 28 الطائرةتعريف الكرة  -1
 28 مميزات و خصائص الكرة الطائرة -2
 29 أهم القوانني اخلاصة ابلكرة الطائرة -3
II- 30 رسالإلا 
 30 رسالإلاتعريف  -1
 30 رسالإلاأمهية و مميزات  -2
 30 رسالإلاأنواع  -3
 30 من األعلى رسالإلا -3-1
 31 من األسفل رسالإلا -3-2
 31 رسالإلااألخطاء الشائعة يف  -4
 32 رسالإلاتدريب  -5
 33 رسالإلاتدريب ضربة  ةعملي -5-1
 33 تصحيح أخطاء املهارات األساسية يف الكرة الطّائرة -6

 35 خالصة
  



(سنة15-12)خصائص املرحلة العمرية : الفصل الثالث   
 37 متهيد

I- 38 مدخل عام للمراهقة 
 38 مفهوم املراهقة -1
 38 لغة -1-1
 38 اصطالحا -1-2
 39 أمهية دراسة املرحلة العمرية -2
 39 (سنة 15-12)مظاهر النمو خالل املرحلة العمرية  -3
 39 (سنة 15-12)خصائص التدريب يف املرحلة السنية  -4
 40 (سنة 15-12)تعامل املدرب مع املرحلة السنية  -5
 41 مشاكل املراهقة املبكرة -6
 42 عند املراهق خصائص األنشطة الرايضية -7
 42 أمهية األنشطة الرايضية للمراهق -8

 43 اخلالصة
 

 اجلانب التطبيقي
 للدراسة ةتبعامل املنهجية : الرابع الفصل

 46 متهيد
 47 االستطالعية الدراسة 1-
 55 الدراسة منهج 2-

 55 املنهج تعريف -2-1
 55 التجرييب املنهج تعريف -2-2

 55 الدراسة جمتمع 3-
 51 اختيارها وكيفية الدراسة عينة -3-1
 51 )العمديه ( القصديه العينة تعريف -4
 51 العينة أفراد متغريات ضبط -5
 51 الدراسة متغريات بطض -6



 51 املستقل املتغري -6-1
 52 التابع املتغري -6-2
 52 الدراسة جمال -7
 52 للدراسة املكاين اجملال -7-1
 52 للدراسة الزماين اجملال  -7-2

 52 الدراسة أدوات 8-
 52 اإلرسال دقة اختبار -8-1
 53 لالختبارات العلمية الشروط -9

 54 اإلحصائية الوسائل -10
 56 خالصة

  عرض وحتليل و مناقشة النتائج:  اخلامس  الفصل
 58 األوىل الفرضية نتائج وحتليل عرض -1
 58 عرض وحتليل نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة يف مهارة اإلرسال -1-1
 55 األوىل حتليل نتائج الفرضية -1-2
 55 الثانية الفرضية نتائج وحتليل عرض -2
 55 عرض وحتليل نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية يف مهارة اإلرسال -2-1
 65 الثانية حتليل نتائج الفرضية -2-2
 61 ثالثةالعرض و حتليل نتائج الفرضية  -3
 61 عرض وحتليل نتائج االختبار القبلي للمجموعتني التجريبية و الضابطة يف مهارة اإلرسال -3-1
 62 حتليل نتائج الفرضية الثالثة -3-2
 62 عرض وحتليل نتائج الفرضية الرابعة -4
 62 يف مهارة اإلرسال التجريبية و الضابطةتني نتائج االختبار البعدي للمجموع عرض وحتليل -4-1
 63 حتليل نتائج الفرضية الرابعة -4-2

 64 مناقشة الفرضيات
 66 عام إستنتاج

 67 خامتة
 68 توالتوصيا اإلقرتاحات

 



 اجلداول  قائمة

 

 الصفحة اسم اجلدول الرقم
 33 عملية تدريب ضربة إرسال 10
 33 تصحيح أخطاء املهارات األساسية يف الكرة الطائرة 10
 47 0جتانس العينة  10
 48 0جتانس العينة  10
 54 (الثبات) . املهارية لالختبارات العلمية املعايري يبني 10
 58 القياس القبلي و البعدي للمجموعة الضابطةجدول يوضح املقارنة بني  10
 59 جدول يوضح املقارنة بني القياس القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية 10
 61 للمجموعتني التجريبية و الضابطة القبلي جدول يوضح املقارنة القياس 10
 62 للمجموعتني التجريبية و الضابطة البعدي جدول يوضح املقارنة القياس 10

 
 
 

 قائمة االشكال 
 
 

 الصفحة اسم الشكل الرقم
 53 شكل يبني طريقة أداء اختبار اإلرسال 10
 58 الضابطةاالختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة بيان ميثل  10
 60 التجريبيةاالختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة بيان ميثل  10
 61 التجريبية و الضابطةللمجموعتني  القبلي بيان  ميثل االختبارين  10
 63 التجريبية و الضابطة بيان  ميثل االختبارين البعدي  للمجموعتني 10
  

 
 



 املقـــــــدمة

 

 املقـــــــدمة

 
 : مقدمة

 تكنولوجية علمية ، بادئم و أسس على رتكزت عملية تربوية إىل أنه التدريب الرايضي مصطلح يشري
و هتدف  واملهارية البدنية اجلوانب خمتلف حتسني على عملت و الرايضي األداء ملستوايت املستمر لكشفلمنهجية 

رايضي ممكن له يف نوع معني من أنواع األنشطة مستوى نواحي لتحقيق أعلى  من عدةأساسًا إىل إعداد الفرد 
خيضع للضغوط البدنية  قدراته واستعداداته و الذي  للوصول به إىل أعلى املستوايت مبا تسمح به الرايضية

 .والنفسية املختلفة واليت تؤدى وفق ختطيط خاص
 تطوير ميكن خالله من والذي األخرى ، ابلعلوم ترتبط اليت العلوم من واحدا الرايضي التدريب علم ويعد

 خمتلف يف والتطوير التغيري مبيزة احلديث العصر ويتميز أفضل ، إجنازات لتحقيق واخلططي واملهاري البدين األداء
 تطوير أجل من كثرية جهودا العلماء بذل حيث الرايضي ، والتدريب الرايضية الرتبية جمال ومنها احلياة جماالت
، دمحم حسن عالوي).  )النفسية الفسلجية ، اخلططية ، املهارية ، البدنية ،( النواحي كافة من التدريبية العملية

 (53-53. ص، 2991
من بني الرايضيات اجلماعية األكثر شعبية يف العامل وذلك للدور الذي تلعبه يف  الكرة الطائرةتعترب 

ل تطورت فيها من جوانب عدة ، فلقد حتولت التخفيف من الضغوطات النفسية واليومية ، وقد مرت بعدة مراح
هذه اللعبة من لعبة تروحيية إىل لعبة أوملبية ذات متطلبات و تتضمن الكرة الطائرة جمموعة من املهارات احلركية اليت 
تتباين يف نوعها وأهدافها ودرجة تعقيدها وتنقسم إىل مهارات هجومية تتضمن اإلرسال واإلعداد والضرابت 

 مهارات دفاعية تتضمن الدفاع عن اإلرسال و الصد و الدفاع عن امللعبالساحقة ، و 
 نتيجة جاء و الذي ومستمر دائم تطور يف اجلماعية األلعاب أغلب كسائر الطائرة الكرة لعبة زالت وما

 تطوير أن حيث الالعبني وإمكانيات عطاء من عززت اليت الصحيحة الرايضية ابلعلوم ومدربيها الفرق اهتمام
 إىل حيتاج وإمنا الصدفة وليد وليس اعتباطا أييت ال العالية املتقدمة املستوايت لبلوغ والتقدم الرايضي املستوى
 خالل من إال يتم ال وهذا ، العالية املستوايت تلك إىل الوصول يتسىن حىت جيدة ونفسية ومهارية بدنية مميزات

 الفعاليات خمتلف يف املتعددة املهارات من رايضية مهارة ألي السليم التحليل على تعتمد اليت الدقيقة الدراسات
 . الرايضية

    االعتبارأحد املهارات على األقل اليت جيب أن توضع يف  اإلرساليف رايضة الكرة الطائرة احلديثة ميّثل 
أحد األسلحة  و تكون حمور اهتمام لكثري من املدرّبني ومساعديهم وكذا الالعبني ، و يقول البعض أّن اإلرسال

حيث أن الفريق ال  ،ممكن  وقت أسرع يف االنتصار يتحقق املؤثّرة و الفّعالة الذي إذا ما استخدم بطريقة مالئمة
به فيجب على العيب الكرة الطّائرة أن يدركوا أن اإلرسال ليس جمرد عبور  االحتفاظيستطيع حتقيق الّنقاط بدون 

و يستطيع الفريق   الفريق أن جييدوا أداء اإلرسال بطريقة جيدة و دقيقةالكرة فوق الّشبكة و لكن جيب على العيب
 .يسر  بكل ابتقان مامت إذا إحراز الّنقاط من خالل اإلرسال



 املقـــــــدمة

 

 املقـــــــدمة

 من األمر يتطلب حيث عال مبستوى توافرها ويلزم ومتنوعة كثرية تعترب الطائرة للكرة البدنية املتطلبات أن
 لالعب يسمح مما ابلتدرج وتطويرها األساسية البدنية القدرات خمتلف تربية الرايضة هلاته الفعلية املمارسة بداية

 األداء يف سرعة حتتاج مواقف أداء و االجتاه وتغيري اجلري معاودة مث الوقوف طريق عن حركاته يف السريع التحكم
 العصيب العضلي التوافق أمهية على 1979 سنة أيش أكد كما ، 1970سنة زاتسيورسكي إليه أشار ما وهذا
 أن كما ، االجتاه تغيري وسرعة كالرشاقة أخر مكون ابلضرورة يفرض الطائرة الكرة ملعب مساحة ضيق وجمرد
 إىل املهارات إلجناز املرونة يتطلب واألداء ، والسحق واإلعداد اإلرسال يف الدقة مكون أمهية يربز النقاط إحراز
  (12-12. ص، 2991، محدي عبد املنعم/دمحم صبحي حسانني). هلا مدى أقصى

هارة ، و ذلك من خالل تصحيح املدّرب ألي خط  امل حتسني على اإلرسالأداء  دريبتميّثل الغرض من 
ويتضمن  حيدث ، خاصة عندما ترسل الكرة أكرب عدد من املرّات و تكون إرساالت فاشلة أو خارج  امللعب أيضا

الغرض تركيز املدّرب على تصحيح أخطاء اإلرسال و اليت ميتاز هبا كل العب هبدف منع الاّلعبني من ارتكاب أو 
 . ر أي خط تكري

يف  كان سواء التجريب و العلمية، ابلطريقة املشاكل حلل البحوث مناهج أقرب التجرييب املنهج يعتربو 
 ابستثناء األساسية العوامل و املتغريات مجيع يف للتحكم حماولة هو آخر جمال أي يف أو الدراسة قاعة يف أو املعمل
أقوى  هي املعمل وجتربة العملية، يف أتثريه قياس حتديد هبدف تغيريه أو بتطويعه الباحث يقوم حيث واحد، متغري

  .األحداث يف والتحكم التنبؤ على معارفنا وتطوير اكتشاف بواسطتها نستطيع اليت التقليدية الطرق
احلدث  أو الظاهرة تشكيل عن املسؤولة املتغريات بني السببية العالقات استقصاء يشمل التجرييب فاملنهج

يف  املتغريات هذه من متغري كل ودور أثر على التعرف هبدف وذلك مباشر غري أو مباشر بشكل فيهما الت ثري أو
  . اجملال هذا

 التدريبية والوسائل الطرق إجياد وكذلك األساسية واملهارات البدنية الصفات لتطوير البحوث أجريت حيث
 إىل تؤدي اليت األسباب تشخيص طريق عن واملهارة البدن بني الربط مث ومن الصفات هذه تطوير شاهنا من اليت

 متابعة خالل من الدراسة هذه وجاءت وامليداين العلمي والتجريب البحث بواسطة ومعاجلتها الفين املستوى هبوط
 جل إمهال جليا لنا أتضح ولألصناف الصغرى، سيلةامل والية يف الطائرة الكرة لفرق التدريبية احلصص بعض

 :  العنوان حتت يندرج والذي املوضوع هذا دراسة إىل دفعنا ما هذا التدريبية العملية داخل اإلرسال ملهارة األندية
        ميدانية دراسة الطائرة كرةال انشئي لدى مهارة اإلرسال أداء لتحسني مقرتح تدرييببرانمج  أثر

 . املسيلة والية بوسعادة الديةب (N.V.B)بنادي الكرة الطائرة بوسعادة  " شاالاأل صنف "  ل
 صنف لدى الطائرة ، كرة يف اإلرسال مهارة أداء حتسني يف فعال أثر املقرتح التدرييب للربانمجنرى أبن  و
 .العاملية املستوايت أعالء إىل هبا لو للوص جيد بشكل صقلها املدربني من يتطلب مرحلة أساسية هي اليت األشبال

 العام اإلطار فيه تناولنا والذي  : التمهيدي اجلانب : أوال : إىل دراستنا موضوع تقسيم ارأتينا وقد
 كان حيث فصول ثالثة على وحيتوي : النظري اجلانب  :اثنيا .والفرضيات اإلشكالية طرح مت حيث للدراسة



 املقـــــــدمة

 

 املقـــــــدمة

 كرة اإلرسال يف مهارة فيه تناولنا فقد:  الثاين الفصل التدرييب الربانمج عن يتحدث :األول  الفصل: كاآليت 
 :  اثلثا الفصول هبذه اإلملام وحماولة  15 ) - ( 12 العمرية املرحلة خبصائص فيتعلق : الثالث الفصل و الطائرة
 املطروحة لإلشكالية مناسبة حلول وضع حناول خالله فمن الدراسة هذه يف األهم يعد والذي : التطايقي اجلانب
 الفصل و للدراسة وامليدانية املنهجية اإلجراءات فيه تناولنا والذي : األول الفصل : مها فصلني على ويشمل

 ووضع االستنتاج بعد ذلك مث الفرضيات صحة على احلكم و مناقشتها مت مث وحتليلها النتائج عرض فيه مت : الثاين
 .والتوصيات االقرتاحات
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 : اإلشكالية

منطقتهما يتنافس فيها فريقان تفصل  رايضة مجاعية عاملية ذات شعبية عالية الكرة الطائرة من املعروف أن
إلحراز اخلصم حماولة منهم الشبكة ملنطقة  فوق على الفريقني املتنافَسني إرسال الكرة حيث جيبشبكة عالية 

 . ضرب الكرة فوق الشبكة من أجل ولكل فريق ثالث حماوالت .  نقاطأكرب قدر من ال
 احلركات هذه كانت سواء اهلادفة احلركات من جمموعة الطائرة الكرة لعبة يف األساسية املهارات ومتثل

 ومتثيل ، اللعبة تتطلبها واليت تقريبا اللعب مواقف مجيع يف أدائها إىل حنتاج ،  )فريقيه(  مركبة أو ) مفردة(  بسيطة
 أن جيب لذلك اجملهود يف التام االقتصاد مع النتائج أفضل إىل الوصول يف احلركات هذه أداء من األساسي الغرض
 الفنية اخلطط تنفيذ ميكن الفريق أفراد مجيع مع وابلتعاون طريقها عن إذ ، اتمة إجادة الطائرة الكرة العب جييدها

، 2102، د زكى دمحم دمحم حسن.ا) الفوز حتقيق إىل النهاية يف هتدف واليت اهلجوم أو للدفاع كان سواء املوضوعة
  .(001. ص

ألنه اللعب  مفاتيحوهو أحد أساسياهتا ويعترب أحد فيها من أهم املهارت األساسية  اإلرساليعترب حيث 
فإذا كان  يقصد به ضرب الكرة إىل منطقة اخلصم املنافس من خلف خط ملعبو  نقطة دائما تبدأ به بعد كل

لكن جيب التدرب جيدا ومن املعلوم أن  دقيقا وقواي مبا فيه الكفاية فقد تكسب الفريق نقاطا أبقل جهد وعناء
 من عدةلفرد علمية هتدف أساسًا إىل إعداد ا  عملية تربوية ختضع ألسس و مبادئ التدريب الرايضيعملية 

للوصول به إىل أعلى  رايضي ممكن له يف نوع معني من أنواع األنشطة الرايضيةمستوى نواحي لتحقيق أعلى 
خيضع للضغوط البدنية والنفسية املختلفة واليت تؤدى وفق  قدراته واستعداداته و الذي  املستوايت مبا تسمح به

ة جتعله قادرا على اجناز مهامه بطريقة مناسبة أثناء ختطيط خاص يهدف يف النهاية إىل أن يتكيف هلا بصور 
اعتبار املوهبة حجر أساس فيها ميكن  كما ميكن، ختوله احلصول على نتائج عاليةاملسابقات و املنافسات الرايضية 

الذي يراعي الفروق الفردية من حيث العمر و اجلنس و غريها كما  تطويرها عن طريق استخدام التدريب العلمي 
عملية كما أنه تطلبه هذه املراكز من مهارات وقدرات  تلف تدريب الفريق الواحد ابختالف املراكز املختلفة وما خيت

  .تذبذبه  أووجعلها طويلة تؤدي هلبوط املستوى  أو متديد فرتات الراحة هالعزوف عنتتميز ابالستمرار حيث أن 
 على احلصول على يتوقف النتائج وحتقيق االنتصارات على القدرة أن على weineck أكد ما وهذا

 منهجي ختطيط هناك يكون أن وجب لذلك والنفسية واخلططية املهارية و البدنية القدرات من ممكن مستوى أعلى
 .احلديث الرايضي التدريب جمال يف علمية أسس على التدريبية للربامج منظم

(Jurgen weineck, 113. ص )  
 عملية عن عبارة الذي هو التدرييب الربانمجإن عملية التدريب جيب أن تكون مقننة وخاضعة لربانمج أي 

لتحقيق  تنفيذها املطلوب   العمليات يوضح حمددة وكشف زمنية فرتةلمقرتحة  وعمليات تعليمية وأنشطة ختطيط
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 اإلدارة عناصر من عنصروالذي بدوره يعد  التخطيط عناصر من وأساسي حيوي عنصر يعتربواحد حيث  هدف
 .السليمالناجحة اليت تنتهج النهج العلمي 

 فيها حتدث حيث ، والنضجالبلوغ  اليت سنتطرق إليها حيث يرى العلماء أبهنا مرحلةاملرحلة  هي املراهقةو 
 مضطرب شخصا جتعله مما الفرد، حيات على تؤثر وعقلية ابرزة حركية اجتماعية انفعالية، جسمية، تغريات عدة
 النمو، والوزن الطويل النموك املختلفة النمو مظاهرومن  تغريات نظرا ملا حيدث من النواحي مجيع من مستقر وغري

 النفسي االجتماعي النمو و الفسيولوجي النمو، االنفعايل النمو، العقلي النمو، احلركي النمو، اجلسمي

يهدف ىف املقام األول إىل هتيئتهم وإعدادهم للتقدم مبستواهم وفقًا خلصائص املرحلة  تدريب الناشئنيإن 
بتدريبهم  حيث يراعى عند القيامالسنية اليت ينتمون إليها، وتنمية وتطوير قدراهتم البدنية والبيولوجية والنفسية 

 : مايلي

املوازنة بني خصوصية  ،التكيف ،مة للناشئنيالتدرج والتحكم ىف درجة احلمل املقد ،االستجابة الفردية للتدريب
 .التنويع و، احلملالتقدم املناسب بدرجات  ،اإلمحاء والتهدئة ،برجمة تدريب الناشئني، التدريب ومشوليته

 :  نطرح التساؤل العام التايل سبقومن خالل ما 
 ؟ الكرة الطائرة لدى انشئي هناك أثر للربانمج التدرييب املقرتح على مهارة اإلرسال هل
 : الفرعية التساؤالت

        :البعدي للمجموعة  و القبلي الختباراملتوسطات احلسابية ل إحصائية يف داللة ذات فروق توجد هل 1
 .؟ملهارة اإلرسال لدى انشئي الكرة الطائرة (  الضابطة) 
    :البعدي للمجموعة  و القبلي الختباريناملتوسطات احلسابية ل يف إحصائية داللة ذات فروق توجد هل 2
 .الطائرة ؟ الكرة انشئي لدى اإلرسال هارةمل (ية التجريب )

        : القبلي ما بني اجملموعتني  الختباراملتوسطات احلسابية ل إحصائية يف داللة ذات فروق توجد هل 1
 .؟ الطائرة الكرة انشئي لدى اإلرسال هارةمل (ية التجريب )و (  الضابطة) 
       : البعدي ما بني اجملموعتني  الختباراملتوسطات احلسابية ل يف إحصائية داللة ذات فروق توجد هل 4
 .الطائرة ؟ الكرة انشئي لدى اإلرسال هارةمل (ية التجريب )و (  الضابطة) 

  :البحث فرضيات - 2
  :العامة الفرضية 1-2-

 لدى انشئي الكرة الطائرة اإلرسالهناك أثر للربانمج التدرييب املقرتح على مهارة 
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  : اجلزئية الفرضيات - 2-2
        :البعدي للمجموعة  و القبلي الختباراملتوسطات احلسابية ل إحصائية يف داللة ذات فروق توجدال  1
 .ملهارة اإلرسال لدى انشئي الكرة الطائرة(  الضابطة) 
        :البعدي للمجموعة  و القبلي الختباريناملتوسطات احلسابية ل يف إحصائية داللة ذات فروق توجد 2
  .املقرتحة تعزى للربانمج التدرييب الطائر  الكرة انشئي لدى اإلرسال هارةمل (ية التجريب )

          : القبلي ما بني اجملموعتني  الختباراملتوسطات احلسابية ل إحصائية يف داللة ذات فروق توجدال  1
 .الطائرة الكرة انشئي لدى اإلرسال هارةمل (ية التجريب )و (  الضابطة )

           : البعدي ما بني اجملموعتني  الختباراملتوسطات احلسابية ل يف إحصائية داللة ذات فروق توجد 4
 .املقرتحتعزى للربانمج التدرييب  الطائرة الكرة انشئي لدى اإلرسال هارةمل (ية التجريب )و (  الضابطة) 
  :البحث أهداف 3-

 من جمموعة حتقيق نريد املوضوع هلذا لدراستنا وحنن ، حتقيقه إىل ىيسع هدف علمي حبث لكل إن
  : منها نذكر األهداف
 الطائرة كرة يف اإلرسال مهارة على املقرتح التدرييب الربانمج أتثري معرفة. 
 املأخوذة العينات على املطبق الربانمج خالل من جتربة و خربة اكتساب حماولة. 
 الطائرة كرة يف ودوره اة اإلرسالهار م أمهية إبراز. 
 اجلديدة ابلعناصر كتبةامل إثراء. 
  :املوضوع ختيارا أسباب 4- 

 نتائج من تكسبه وما ، بالدان يف الطائرة كرة مستوى تدهور ، البحث هذا ملوضوع اختياران أسباب من إن  -
 هذه تكتسبه ملا وأيضا ، الرايضة هذه وتقنيات ومفاهيم ملعىن الناس من لكثري الصحيح الفهم عدم وكذا سلبية
 . الطائرة الكرة يف والتكتيك ، اجملال هذا يف البحوث لنقص كذلك ، الالعبني بني تعاوين طابع من اللعبة

 .املواضيع هذه مثل تناول يف تنارغب لككذ -
 .امليدان أرضية على الربانمج تنفيذ يف رغبةال -
 .امليدانية واملقاييس االختبارات هذهى لع أكثر التعرف- 

   :البحث موضوع أمهية 5- 
 يتسىن حىت وهذا ، ميدانيا وجتسيده التدرييب الربانمج على التعرف أمهية للقارئ لتبني الدراسة هذه أمهية جاءت -

 .املستوى وتطوير الالعبني جاهزية مدى ومعرفة األداء تقييم للمدرب
 . الطائرة كرة يف اإلرسال اختبار على لتعرفا -
 .للموضوع تشخيص تقدمي حماولة -
 .الطائرة الكرة يف إلرسالا ةهارام حتسني حماولة -
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  :املصطلحات حتديد 6- 
 حتصر أهنا إذ ، البحث خالل إليه والتطرق تناوله جيب ما وحتديد تعريف يف هاما دورا للمصطلحات إن

 إىل الذهاب دون البحث عنوان حول الدوران أو اخلروج الباحث وجتنب ، البحث ذلك بعنوان اخلاصة الدراسة
 على نظرة له تكون عليها التعرف خالل ومن ، له قراءته عند للقارئ البحث مفتاح تعترب فاملصطلحات لبه

 : كالتايل وهي دراستنا متثل واليت اآلتية املصطلحات ونشرح نعرف سوف هذا حبثنا ويف ، املدروس املوضوع
  :اصطالحا التدرييب ابلربانمج التعريف -6-1  

 أنشطة صورة يف التنفيذية اخلطوات هو فالربانمج انقصا التخطيط يكون وبدونه اخلطة عناصر حدأ هو
  (012. ص، عماد الدين عباس ابوزيد/علي فهمي البيك).  اهلدف لتحقيق هبا القيام الواجب من تفصيلية

 معني هدف أجل من يوضع أسابيع، لبضع ويكون املدى، متوسط تدريب من مقطع تنظيم يعين الربانمج
 نوعية حسب وتصميماهتا نوعيتها يف الرايضي التدريب برامج وتتفاوت مفضلة، حالة إىل الوصول غاية إىل

 واستعدادات وإمكانيات لقدرات العام املتوسط الربانمج وخيدم الربامج هذه فيه تقدم اليت اجملال ونوعية املستفيدين
 مستوى ذات ومهارات بقدرات موهوبون أفراد يوجد املتوسط هذا طريف على ولكن ، األفراد وميول خصائص و

 تقل ممن أو العاهات أصحاب من معاقون أو متخلفون أفراد النقيض الطرف على يوجد أيضا و ومرتفع طيب
 يف الرايضي التدريب لربانمج التخطيط مرحلة فإن ولذا الطبيعية، احلدود على النفسية أو العقلية و البدنية قدراهتم
. ص، 2110، مفيت إبراهيم محادة).  الربانمج يف تؤثر اليت العوامل من للعديد دراسات تتطلب التعليمية املرحلة
032) 
 اإلجرائي التعريف :   

 حيتوي إذ األسبوع يف حصتني بواقع أسابيع 10 ملدة احلالية البحث عينة على طبق الذي الربانمج هو
 .الطائرة الكرة انشئي لدى اإلرسال ةهارام لتحسني متنوعة مترينات على الربانمج

   :اصطالحا الطائرة الكرة -6-2
 الكرة ضرب الفريق على عالية شبكة بينهما تفصل فريقان فيها يلعب شعبية الرايضات أكثر إحدى هي

 حينما للفريق نقطة حتسب الشبكة، فوق الكرة لضرب ملسات ثالث فرق لكل اخلصم، ملنطقة الشبكة فوق
 صحيح بشكل وإرجاعها الكرة صد يف الفريق أخفق إذا أو خطأ ارتكاب مت إذا أو اخلصم أرضية الكرة تضرب

  (00. ص، 2101، رعد دمحم عبد ربه)
 تفصل فريقان فيها يلعب شعبية العاملية الرايضات أكثر إحدى هي volleyball ابإلجنليزية الطائرة الكرة

 الكرة لضرب حماوالت ثالث فريق لكل اخلصم، ملنطقة الشبكة فوق الكرة ضرب الفريق على عالية، شبكة بينهما
 أخفق إذا أو خطأ ارتكاب مت إذا أو اخلصم، أرضية الكرة تضرب حينما للفريق نقطة وحتسب ، الشبكة فوق

 .صحيح بشكل وإرجاعها الكرة صد يف الفريق
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 الرايضة هذه تعترب ( 1900 ) عام كندا كانت األمريكية املتحدة الوالايت بعد اللعبة مارست دولة أول
 إىل ابإلضافة وصربيا وهولندا إيطاليا وابألخص أوراب دول ومعظم الربازيل، يف شعبية الرايضات أكثر من اآلن

 (6. ص، 0333، علي مصطفى طه).  آسيا قارة يف الدول وبعض روسيا
 إجرائي تعريف : 

 ميدان على ومتارس الفعل رد سرعة على أسسها يف تعتمد اليت اجلماعية األلعاب من لعبة هي الطائرة كرة
       اجلنس حسب يرتاوح علوها شبكة امليدان منتصف يف بينهما ويفصل مرت ( 9 ) وعرضه مرت ( 18 ) طوله

 منهما كل وحياول الشبكة فوق من الكرة مترير الفريقان ويتبادل العبني ( 6 ) من فريق كل يتكون الصنف و
   االستقبال و كالتمرير األساسية املهارات ابستخدام وذلك إعادهتا من متكنه ال بطريقة املنافس أرض إىل إرساهلا

 . الصد و السحق و اإلرسال و
  :املراهقة مفهوم -6-3

 لغة املراهقة :  
 هو هذا مبعىن احللم من االقرتاب تفيد فهي دىن، أو حلق مبعىن  )راهق(  الفعل منن مشتقة مراهقة كلمة إن

 (250. ص، 0330، فؤاد هباء السيد).  النضج يف الكتمال ا إىل احللم من يدنو الذي الفرد
 اصطالحا املراهقة : 

، سعدية دمحم علي) ومنى كرب مبعىن grandir ابلالتينية وتعين adlexen كلمة من مشتقة التغري من هي
 (25. ص

  :منها نذكر خمتلفة تعريفات إىل العلماء من العديد تطرق وقد
 تقدمي من يبلغه ما إذ اإلنسان حياة يف حامسة افطانع نقطة املراهقة تعترب  :العظماوي كاظم إبراهيم تعريف -

  .واحلداثة اليفع مرحلة إىل الوسطى الطفولة مستوى من يرفعه والعاطفي البدين النمو يف مزااي من حيققه وما
 (110. ص، 0333، إبراهيم كاظم العظماوي)
 نفسية حتوالت فرتة أهنا كما زمنية ومرحلة اجتماعية وظاهرة جسدي منو فرتة هي : ذوترانس روجر تعريف -

 (1. ص، mercellio braconnier, 2006).  عميقة
 إجرائيا املراهقة:   

 وفسيولوجية جسمية وبتغريات ينعدم أن إىل الطفلي السلوك بتضاؤل وتتميز الوسطى املراهقة مرحلة هي
 . والعضالت للعظام سريع منو نالحظ حيث
 اإلجرائي التعريف : 

 يف معني بغرض تؤدي الطائرة، كرةال قانون إطار يف معني بغرض ىتؤد اليت الضرورية احلركات كل هي
 .بدوهنا أو ابلكرة احلركات كانت سواء الطائرة كرة قانون إطار
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  :املشاهبة و السابقة الدراسات 7-
  :متهيد

 ومالحظتها وحتليلها إتباعها الباحث على جيب اليت احملاور أهم من املشاهبة أو السابقة الدراسات تعترب
 تركي رابح ويعرفها املستطاع قدر فيها ويتعمق ، البحث و الدراسات هذه بني واملقاربة البحث وإثراء لتدعيم بدقة

 للبحوث قاعدة أو ركيزة مبثابة وتعترب عليها وتعتمد تكملها أخرى دراسات حلقتها علمية دراسة أقيمت كلما "
 (021. ص، 0333، رابح تركي).  "املستقبلية

  :واملشاهبة السابقة الدراسات ذكر - 1-7
  :األوىل الدراسة -

 الرتبية معهد اجلزائر جامعة 2011 ) – ( 2010 سنة املاجستري شهادة لنيل ايسني بونشادة دراسة
 برانمج خالل البليومرتي التدريب طريقة استخدام أتثري" عنوان حتت - هللا عبد سيدي - الرايضية و البدنية
 لفئة ميدانية دراسة  -الطائرة كرة العيب عند األساسية املهارات وبعض االنفجارية القوة صفة تطوير يف تدرييب

 .- " األواسط
 :  البحث فرضيات -
 :  العامة الفرضية -

 األساسية املهارات وبعض االنفجارية القوة على فعال بشكل يؤثر تدرييب برانمج خالل البليومرتي التدريب
 . ةالطائر  الكرة أواسط عند
 :  اجلزئية الفرضيات -
 .الطائرة الكرة أواسط عند االرتقاء على اجيابيا تدريب برانمج خالل البليومرتي التدريب يؤثر -
 .الطائرة الكرة أواسط عند االنفجارية القوة على اجيابيا تدريب برانمج خالل البليومرتي التدريب يؤثر -
 .الطائرة الكرة أواسط عند التنفيذ سرعة على اجيابيا تدريب برانمج خالل البليومرتي التدريب يؤثر -
  :  أييت ما إىل البحث يهدف -

 .الطائرة الكرة أواسط عند االنفجارية القوة على تدرييب برانمج خالل البليومرتي التدريب أثر عن الكشف - 
 .الطائرة الكرة أواسط عند األساسية املهارات بعض على البليومرتي التدريب أثر عن الكشف - 

 )العبا ( 16 ب اخلاصة العينة حجم ويقدر ، املقصودة العينة على اعتمد لقدو  التجرييب املنهج ماستخد
(  العبني ( 08 ضابطة واحدة ، عينتني إىل تقسيمهم ومت ، الطائرة للكرة اجللفة أمل احتاد بنادي األواسط فئة من
  ) .العبني ( 08 جتريبية األخرى و

 املهارات وبعض االنفجارية القوة صفة على أتثري التدرييب الربانمج خالل البيليومرتي للتدريب أن نستنتج
 . الطائرة الكرة يف األساسية
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 فعال بشكل يؤثر تدرييب برانمج خالل البليومرتي التدريب أن على : تنص اليت العامة الفرضية حسب و
 .الطائرة الكرة يف األساسية واملهارات البدنية الصفات وبعض االنفجارية القوة على

  :إىل الدراسة هذه أوصت حيث -
 للكرة الرايضية النوادي يف واعتمادها علمية طرق وفق البليومرتي التدريب برانمج وتسطري وضع على العمل - 

 . الطائرة
 نظرا املستقبل يف الواعد اخللف متثل اليت الفئة ألهنا ، منها لالستفادة األواسط فئة على الربانمج هذا تكييف  -

 فإن ) وسريع وشديد قصري ( املطلوب اجملهود ونوعية واملهارية البدنية ومتطلباهتا الطائرة الكرة خلصوصيات
 . استخدامه املدربني على نقرتح فإننا هلذا ، اللعبة هلذه التدريب يف املالئمة الطريقة هو البليومرتي التدريب

  :ةثانيال الدراسة -
 علوم قسم 2014 ) - ( 2013 سنة املاستري شهادة بالل عيسى وبن العابدين زين كاتب دراسة

 تنمية يف تعليمي برانمج اثر "عنوان حتت البواقي أم مهيدي بن العريب جامعة والرايضية البدنية النشاطات وتقنيات
 مبتوسطةسنة   15 )  -  13  (تالميذ على أجريت ميدانية دراسة الطائرة كرة يف األساسية املهارات بعض
  :كالتايل اإلشكالية وطرحت "البيضاء عني" الربيعي مزايين

  :الرئيسي التساؤل -
  ؟ الطائرة كرة يف األساسية املهارات بعض تنمية يف املقرتح التعليمي الربانمج يؤثر هل

  :اجلزئية التساؤالت أما -
  ؟ الطائرة كرة يف اإلرسال مهارة تنمية يف املقرتح التعليمي الربانمج يؤثر هل -
  ؟ الطائرة كرة يف التمرير مهارة تنمية يف املقرتح التعليمي الربانمج يؤثر هل -
 ؟ الطائرة كرة يف االستقبال مهارة تنمية يف املقرتح التعليمي الربانمج يؤثر هل -

 البيضاء عني يف يدرسون تلميذا ( 30 ) على التجربة متت حيث التجرييب املنهج الباحث استخدم وقد
 وعينة جتريبية عينة متجانستني عينتني إيل العينات صنفت ،كما الطائرة لكرة تعليمية وحدات صورة يف وطبقت
 .ضابطة

 : التالية والدراسات الوسائل الدراسة هذه يف الباحث ستخدما كما
  .واألجنبية العربية ابلغتني واملراجع املصادر -
 .الطائرة كرة يف األساسية ابملهارات اخلاصة املهارية االختبارات -
  :على التعرف إىل الدراسة هذه وهتدف -
 .الطائرة كرة يف اإلرسال مهارة تنمية على املقرتح التعليمي الربانمج ثرأ -
 .الطائرة كرة يف التمرير مهارة تنمية على املقرتح التعليمي الربانمج ثرأ -
 .الطائرة كرة يف االستقبال مهارة تنمية على املقرتح التعليمي الربانمج ثرأ -
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  : الدراسة نتائج -
 العينة حتقيق على يدل مما االختبارات جلميع 0,05 اخلطأ احتمال عند إحصائية داللة ذات فروق هناك -

 يطبق مل اليت(  الضابطة العينة سجلتها اليت النتائج مع ابملقارنة وذلك االختبارات هلذه النتائج ألفضل التجريبية
 ) الربانمج عليها

 من اكرب احملسوبة T أن نالحظ االختبارات يف اجلدولية T و احملسوبة T قيمة توضح اليت اجلداول خالل من -
 T الداللة مستوى وعند وداخلهما اجملموعتني بني إحصائية داللة ذات فروق وجود على دليل وهذا اجلدولية 

 اليت اجملموعة وهي احلسايب متوسطها يف اإلجيايب التغيري ذات اجملموعة أي التجريبية اجملموعة لصاحل وهذا  0,05
 .الباحثني الطلبة من املقرتح الربانمج ضمن التعليمية الوحدات تلقت

 برانمج صورة يف املقرتحة التعليمية للوحدات اإلجيايب التأثري مدى يعكس االختبارات لنتائج االجيايب اجتاه تطابق -
 خالهلا ومن تكوينهم ضمن تناوهلا مت علمية أسس من جديد هو ملا الطلبة توظيف مدى النشاط، هلذا دوري

 ابملقارنة الربانمج وفعالية جناعة مثرة كانت ابملوضوع عالقة هلا ملا املشاهبة للدراسات اجلادة وقراءهتم استطالعاهتم
 .الطائرة كرة يف األساسية املهارات تطوير يف الضابطة ابجملموعة

  :إىل الدراسة وأوصت -
 الطائرة كرة يف األساسية املهارات لتطوير واإلمكانيات الظروف كل وهتيئة واجلاد اجليد هتماماال - 
 كرة يف األساسية ابملهارات اخلاصة ابلتمارين مدعمة تعليمية وحدات بتوفري وذلك املدارس بتالميذ هتماماال  -

 .الطائرة
 .احلصة أهداف ختدم التعليمية الربامج وضع يف العلمية والوسائل الطرق إتباع - 
 .الدوري الربانمج إلصدار التقومي مقابل التشخيص - 
  : ةثالثال الدراسة -

 حتت املسيلة جامعة 2008 )  - ( 2007  الليسانس شهادة لنيل مراد وارث و دمحم ومنصور وليد بوحيي
 )  مترير - استقبال - إرسال ( الطائرة كرة يف األساسية املهارات تعلم على املصغرة الطائرة الكرة اثر: "  عنوان
 . " سنة 14 ) – ( 12 الذكور انشئني لدى

  :البحث فرضيات -
 :  العامة الفرضية -

 ) مترير - استقبال - إرسال(  الطائرة الكرة يف األساسية املهارات تعلم على املصغرة الطائرة الكرة تؤثر
 .سنة 14 )  – ( 12 ذكور الناشئني لدى

  :الفرعية الفرضيات -
 لصاحل اإلرسال مهارة تعلم خيص فيما الشاهدة و التجريبية اجملموعتني بني إحصائية داللة ذات فروق توجد - 

 .التجريبية اجملموعة
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 لصاحل االستقبال مهارة تعلم خيص فيما الشاهدة و التجريبية اجملموعتني بني إحصائية داللة ذات فروق توجد - 
 .التجريبية اجملموعة

 لصاحل التمرير مهارة تعلم خيص فيما الشاهدة و التجريبية اجملموعتني بني إحصائية داللة ذات فروق توجد - 
 .التجريبية اجملموعة

 بوالية عموشة لبلدية الرايضية للجمعية الطائرة كرة فريق من العب ( 12 ) على التجرييب املنهج استخدم - 
 .شاهدة وعينة جتريبية عينة جمموعتني إىل وصنفت عشوائيا العينة اختيار مت حيث سطيف

  :كالتايل الدراسة أهداف توكان -
 السن هذا يف خصوصا األساسية املهارات تنمية يف تساعد حديثة تعليمية كطريقة املصغرة الطائرة الكرة دراسة - 

 . التطور و للنمو قابلة مهارية ابستعدادات الطفل فيه يتميز الذي و سنة 14 ) - ( 12 احلساس
 . الناشئني لدى الطائرة الكرة يف األساسية املهارات تنمية على تساعد اليت الوسائل و الطرق معرفة - 
 . الناشئني لدى الطائرة الكرة يف املهاري األداء ضعف ملشكلة املناسب احلل إجياد - 
  .األساسية املهارات تعليم يف أمهية من هلا ملا املصغرة الطائرة الكرة ابستعمال تدريبية حصص إجناز إىل التوصل - 
 .الرايضي امليدان يف للباحثني مساعد مرجع دراستنا جعل  -
 :  عليها املتحصل والنتائج -

  : األساسية املهارات تعلم على املساعدة و احلديثة الطرق أهم من املصغرة الطائرة الكرة
  ) .مترير - استقبال - إرسال ( 

  :إىل الدراسة هذه وأوصت
  . األساسية املهارات لتعليم خاص سنوي برانمج تسطري - 
  . التدريبية احلصص إلجناز هامة جيد كطريقة املصغرة الكرة طريقة إدراج - 
 . السريع الفهم و القابلية لديه تكون السن هذا يف الطفل ألن الفرتة هذه خالل األساسية املهارات تعلم جيب - 
  . تكوينها ووسائل ظروف حتسني خالل من الناشئني بفئة االهتمام ضرورة - 

  :الرابعة دراسةال -
  2007 ) –2006 )  سنة ، املسيلة جبامعة الليسانس شهادة نيل هشام بودور و مجال سريدي دراسة

          الناشئني لدى القدم كرة يف األساسية املهارات تعلم على املصغرة القدم كرة أتثري دراسة " : عنوان حتت
  ) " .             املسيلة وفاق لفريق ميدانية دراسة(  سنة ( 11 – 13 )

  :العامة الفرضية -
  .القدم كرة يف األساسية املهارات تعلم يف فعال بشكل تساهم املصغرة القدم كرة -
  :اجلزئية الفرضية -
 .الناشئني لدى القدم كرة يف األساسية املهارات لتعلم وانجحة حديثة طريقة تكون أن ميكن املصغرة القدم كرة -
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 يف واملهارة الدقة تتطلب اليت القدم كرة يف األساسية املهارات تعلم على التحكم يف تساهم الصغرية حاتاملسا -
 .األداء

 وألهنا العينة اختيار طرق أبسط ألهنا وذلك عشوائي بشكل العينة اختيار وكان التجرييب املنهج استخدام مت -
 .جمموعتني من تتكون وهي متكافئة فرص تعطي

   :الشاهدة اجملموعة  *
  .  )األول اجلهوي(  املسيلة مولودية فريق من العب ( 16 ) على حتتوي

   :التجريبية اجملموعة  *
 .  )الرابطات بني ما(  املسيلة وفاق فريق من العب ( 16 ) على حتتوي

 صنف إىل ينتمون وهم ، واملرفولوجية السنية املرحلة حيث من متجانسة عينة بصفتها العينة هذه اختريت وقد -
 وقد ، فيه يلعبان الذي القسم نفس يف خمتلفان أهنما إال اإلمكانيات نفس وهلما ، سنة ( 13 - 11 )  األصاغر

 .فريق لكل العب(  ( 16على االختبارات إجراء مت
   :التجريبية العينة * 

 .القدم كرة يف األساسية املهارات لتطوير خاص تدرييب برانمج عليها يطبق
   :الشاهدة العينة * 

 .عادية بصفة تتدرب نرتكها
  :الدراسة أهداف -
 السن هذا يف  خصوصا األساسية املهارات تنمية يف تساعد حديثة تعليمية كطريقة املصغرة القدم كرة دراسة -

 .والتطور للنمو قابلة مهارية ابستعدادات الطفل مييز الذي سنة  ( 13 – 11 ) من احلساس
  .التدريبية احلصص أثناء املصغرة القدم كرة لطريقة الفعلية املمارسة دراسة -
  .الرايضي امليدان يف للباحثني مساعدا مرجعا دراستنا جعل -
   :إليها املتوصل النتائج -

 املهارات تعلم يف فعال بشكل تساهم حيث وانجحة، حديثة طريقة تعترب املصغرة القدم كرة طريقة
 .القدم كرة يف األساسية

  :إىل الدراسة أوصت -
  .األساسية املهارات بتعليم خاص سنوي برانمج تسطري -
  .التدريبية احلصة إلجناز هامة جد كطريقة املصغرة القدم كرة طريقة إدراج -
 . السريع والفهم القابلية له تكون املرحلة هذه يف الطفل ألن الفرتة، هذه خالل األساسية املهارات تعليم جيب -
  .البعيد املدى على التخطيط ضرورة مع التكوين يف واالستمرارية القاعدي التكوين على االعتماد -
  .التدريب أثناء حديثة ومناهج طرق إدخال -



 

17 

 

 الإطار العام لدلراسة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   اجلانب المتهيدي 

 .الناشئني بفئة االهتمام ضرورة -
 هبذه خرجنا نظرية دراسات و ميدانية اختبارات من املستخلصة و إليها املتوصل النتائج خالل من -

 :  اآلتية التوصيات
 والقوة ابلسرعة املميزة ابلقوة يتعلق فيما خاصة البدنية الصفات تطوير أجل من البليومرتي متارين استخدام -

 . االنفجارية
 . القدم كرة يف األساسية املهارات تطوير أجل من البليومرتي متارين استخدام -
 . واحد أسلوب على االعتماد وعدم البليومرتي لتدريبات املختلفة األساليب استخدام رورةض -

  :واملشاهبة السابقة الدراسات على التعليق - 2-7
 الدراسة وبني البعض بعضها الدراسات بني العالقة واملشاهبة السابقة الدراسات عرض خالل من يتضح

 األساسية املهارات بعض على التدرييب الربانمج أتثري وإبراز االختبارات على الدراسات معظم تركزت حيث احلالية
  : التالية النقاط يف اتفقت وكذلك الطائرة كرة يف

 العنوان حيث من  : 
 يدور حمورهم أن إال احلالية والدراسة السابقة الدراسات عناوين بني الشكلي االختالف من الرغم على

 . األساسية املهارات على التدرييب الربانمج أتثري حول
 املنهج حيث من : 

 .التجرييب املنهج استخدمت كلها دراسات ( 04 ) أربع هناك
 األدوات حيث من : 

 املختارة املهارات متطلبات حسب على كال املهارية أو البدنية االختبارات الدراسات كل استخدمت
 . للدراسة
 املتغريات حيث من : 

 اخلصائص مها متغريين على تركزت حيث الدراسات بني املقاسة املتغريات يف كبري اختالف هناك يكن مل
 .القدم كرة و  الطائرة للكرة ) الساحق  - الضرب  -التمرير  - االستقبال  - اإلرسال ( املهارات وبعض البدنية

  : واملشاهبة السابقة الدراسات من االستفادة  3-7-
 :  التالية النقاط وفق منها االستفادة مت حيث وعملية علمية خربات مبثابة السابقة الدراسات تعترب

 متغرياته وضبط البحث مشكلة حتديد . 
 البحث أهداف وإبراز الفرضيات صياغة . 
 الدراسة لطبيعة املناسب املنهج استخدام . 
 أهداف خلدمة املناسبة املعامالت وإجراء استخدامها كيفية ومعرفة البحث ووسائل أدوات اختيار 
 .البحث
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 البحث موضوع وطبيعة يتالءم مبا مناسبة طرق وضع . 
 الدراسة لطبيعة املالئمة اإلحصائية واألدوات البياانت مجع وسائل حتديد . 
 احلالية الدراسة نتائج أتكيد يف السابقة الدراسات تلك نتائج من االستفادة . 
 الدراسة ملوضوع املناسبة واملراجع الكتب أفضل واختيار انتقاء يف نيالباحث أمام الطريق إانرة. 
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 : متهيد

 أهداف خالله من يسطر تدرييب برانمج أو خمطط وضع من املدرب على البد ما فريق أهداف لتحديد
 يعتمد حيث وتنميتها لتصحيحها والضعف القوة نقاط حتديد خالل من العملية هذه جناح متطلبات و الفريق
  .املناسب والربانمج واملتطلبات االحتياجات حتديد على التدرييب الربانمج وضع

      التدريب  نوع حتديد و اختيار و ، للتدريب األساسية اجلوانب مراعاة أخر جانب من املدرب على و
 عام حسب طبيعته له احملددة املبادئ أهم مراعاة مع املسطر الربانمج ختدم اليت املثلى األساليب أو األسلوب و

          متطلبات و أمهية حتديد إىل الفصل هذا يف سنتطرق حيث ، العملية هذه لنجاح ذلك و خاص أو كان
 .التفصيل من بنوع املناسبة التدريب وأنواع الطرق و املبادئ و  الربانمج خصائص و
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 : التدرييب الربانمج 1.
 : الربانمج ماهية 1-1- 

 والعمليات واألنشطة للمقررات التخطيط عملية عن عبارة عامة بصفة الربانمج "  :أبنه وليامس عرفه
 . " حمددة زمنية فرتة لتغطية املقرتحة التعليمية

 لتحقيق معينة صيغة ذات معني نشاط أوجه من جمموعة هو "  :أبنه إبراهيم حلمي موسى حورية وتعرفه
 . " واحد هدف

 ميعاد خاصة بصفة مبينا تنفيذها املطلوب العمليات يوضح كشف عن عبارة "  :أبنه اهلواري سيد ويعرفه
 (22. ص، 2002، مفيت إبراهيم محاد)" .  تنفيذها تقرر عملية لكل االنتهاء وميعاد االبتداء

  :الربانمج أمهية 2-1- 
 :التالية النقاط يف أمهها ونذكر عامة بصفة الربانمج أمهية نستخلص أن ميكن

 فاعليته التخطيط عنصر اكتساب:   
 التخطيط عملية تصبح الربامج غياب التخطيط ففي عناصر من وأساسي حيوي عنصر الربامج أن حيث 

  (31. ص، عبد احلميد شرف)ة الفاعلي عدمية جيعلها ونقصاهنا انقصة
 : والتوفيق النجاح أبكملها اإلدارية العملية تكسب

 قيمة ذي غري وجتعله فاعليته تسقط التخطيط من الربامج وبغياب اإلدارة عناصر من عنصر التخطيط أن
 العملية تكون و املاء يف حيرث كمن وتكون منها، جدوى ال فتصبح مكتملة غري اإلدارية العملية تكون وابلتايل

 .الربامج غياب يف يكون والسبب متعثرة كلها التعليمية
 األهداف ضياع :  

 األهداف حتقيق على قادرة غري جيعلها الكامل التخطيط عنصر لفقدها اإلدارية العملية اكتمال عدم أن 
 .الربامج وجود يف يكمن وحتقيقها األهداف تنفيذ أساليب ألن ، أوهاما واألماين سرااب األهداف فتصبح
 الوقت يف االقتصاد : 

 وقت أقصر يف العمل اجناز على وتساعد الضائع الوقت من وتقلل ، قيمة للزمن الربامج تعطي حيث 
 .استغالل أحسن املتيسر الوقت نستغل حبيث ممكن
 والتعليمية التدريبية اخلطط جناح على تساعد :  

 املوضوعة اخلطط أهداف وتنفيذ حتقيق على قادرين نصبح عناصرها بكل اإلدارية العملية اكتملت إذا
 .انجحة خطط تصبح أهدافها اخلطط حتقق وطاملا
 التنفيذ يف العشوائية عن البعد:  

 أبكملها اإلدارية العملية تعثر ذلك نتيجة ويكون التنفيذ عمليات إىل العشوائية تتسلل الربامج غياب يف
 (24-24-31. ص، عبد احلميد شرف) الواجبات تنفيذ وكيفية ملراحل واضح حتديد وجود لعدم وتفشل
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   :التنفيذ دقة
 كل العمل إلجناز املتيسر الوقت وكمية األفضل التعليم وطريقة املناسب التنفيذ أبسلوب املسبق العلم أن

 .غرض يضيع وال فكرة تسقط فال الدقيق اإلجناز يف سبب الربامج أن أي التنفيذ يف الدقة عل يساعد هذا
 : الربانمج مصممي لدى تتوفر أن جيب الِت  اخلصائص -1-3
 .التدريب برامج وبناء بتصميم يقومون فيمن الثقايف أو العلمي سواء التأهيلي اجلانب مراعاة  -

 .التدريب عملية يف الرتبوي اجلانب مراعاة يستطيعون والدين املتخصصني املدربني على االعتماد ضرورة - 
 التدريب مهنة ممارسة أو اللعبة ممارسة حيث من سواء الربامج تصميم على القائمني يف اخلربة ذوي بفضل - 

 .الرايضية الفرق إلحدى
 طرق يف املستمر والتنوع والتطور ابلتجديد يهتمون الذين األفراد التدريب برامج مصمم اختيار عند يفضل  -

 .األجنبية اخلربات من يستفيد والذي التدريب وأساليب
 هلم سيوضع الذين األفراد وطبيعة خبصائص يهتمون الذين التدريب برامج تصميم على القائمني يف يفضل - 

 (21. ص، 2002، مفيت إبراهيم محاد) الربامج
 .بشرية أو مادية كانت سواء لديهم املتيسرة اإلمكانيات يراعون الذين األفراد يفضل - 
 : الناجح التدرييب للربانمج املميزة السمات -1-4
 . "عال مستوى ، متقدمني ، انشئني"   :عليهم سينفذ الذين األفراد واهتمامات احتياجات يراع أن  -

 .الرايضية املنشاة أو الرتبوية املؤسسة إليه هتدف اليت للعملية مكمال جزءا الربانمج يعترب - 
 .الالعبني قدرات وتطوير تنمية على الربانمج يساعد أن - 
 .املختلفة ومواهبهم الالعبني قدرات اكتشاف يف يساهم أن - 
 .املتاحة والتسهيالت اإلمكانيات وفق واقعيا تنفيذه ميكن  -
 .عامة بصورة البدنية الرتبية تنشدها اليت الرتبوية األهداف على حيافظ  -

 استيعاب يف قدرته مدى و واخلاصة العامة ومعارفه قدراته ويبني للمدرب التدرييب الفكر إظهار يف يساهم - 
 (304. ص، حيي السيد احلاوي) ةاحلديث التقنية من العصر مستجدات

  :رايضي برانمج تصميم خطوات -1-5
 يشمل أن جيب النجاح له يطلب األفراد من نوع ألي أو تدريبية أو تعليمية مادة خالل برانمج لتصميم

 :التالية العناصر على
 .الربانمج عليها يقوم اليت األسس 1. 
 .اإلجرائية واألهداف اهلدف 2. 
 .الربانمج حمتوى 3. 
 .الربانمج داخل األنشطة تنظيم 4. 
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 .الربانمج تنفيذ 5. 
 .الربانمج يف املستخدمة األدوات 6. 
 (301. ص، حيي السيد احلاوي) الربانمج تقومي 7. 

 : الربانمج تنفيذ عند مراعاهتا جيب الِت  االحتياطات -1-6
 املعاقني أو لألسوايء رايضي برانمج تنفيذ عند مراعاهتا جيب واإلجراءات االحتياطات من جمموعة هناك

 :وهي العلماء أغلبها على ويتفق
 الربانمج يف للمشرتكني شامل طيب فحص إجراء ضرورة : 

 من كبري بقدر الربانمج يف املشرتكون يتمتع أن جيب املسؤوليات تتحدد ولكي مثاره الربانمج يؤيت لكي
 واضحة األمور تكون حىت عليهم شامل طيب فحص عمليات إجراء بواسطة ذلك من التأكد ويتم العامة الصحة

 بطريقة مث مباشرة التنفيذ عملية بدء قبل ذلك يتم أن على املدنية املسؤولية ذلك يف مبا مسؤوليته كل ويتحمل
 .الربامج تنفيذ أثناء ذلك بعد دورية
 مترين أي يف البدء قبل اءاإلحْ  بعملية االهتمام : 

 بدنية أنشطة أبي اجلسم مفاجأة أن حيث املنتظر النشاط الستقبال اإلنسان جلسم تنبيه أجراء مبثابة هي
 .وخيمة ملواقف لإلصاابت تعرضه عادية غري

 التدريب لح مراعاة: 
 يكون وقد لالعب املريب يعطيها اليت التمرينات كل عن عبارة وهو خارجيا محال يكون قد التدريب محل

 ال ضعيفا احلمل كان فإذا احليوية اجلسم أجهزة على اخلارجي احلمل أثر انعكاس عن عبارة وهو داخليا احلمل
عبد ) الزائد التدريب ظاهرة عنه تولد الالعب ملقدرة اخلارجي احلد عن زائدا احلمل كان وإذا املمارس يستفيد منه

 (42-40. ص، احلميد شرف
 :التنفيذ عملية أثناء نيللممارس والراحة املناسبة التغذية مراعاة
 العنيف اجلهد بعد الطبيعي والعالج النشط التحرك على تعتمد إجيابية الراحة فرتة تكون أن مراعاة جيب

 التغذية العناية جيب الوقت نفس يف الالزمة الراحة مدة حتديد على قادرا جتعله التعب ألنواع املريب ومعرفة
 .الرايضي النشاط ونوعية وحجم يتناسب والذي الصحيحة
 التدريب يف االستمرارية مبدأ تطبيق: 

 فيه االنتظام عدم أو التدريب عن الالعب فابتعاد املؤقت احلمل اجلسم تكيف" معرفة املهمة احلقائق من
حيي السيد ) جالربانم فرتة طوال منتظم أبسلوب التدريب يف الالعب يستمر أن بد ال إذن مستواه من يقلل

 (301. ص، احلاوي
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  :التنفيذ عملية يف درو امل غري اإلسراع جتنب
 جيعل معينة لفرتة احلمل تكرار كان وملا الالعب مستوى يهبط ال حىت املمارسة يف االستمرار من بد ال

 االرتفاع مث التكيف هذا لتثبيت زمنية فرتة ذلك يعقب أن األمهية من فإنه احلمل هذا على تكيف حالة يف اجلسم
 التكيف عمليات إحداث عدم إىل يؤدي الربامج تنفيذ يف املدروس غري اإلسراع فإن وبذلك ، وهكذا ابحلمل اثنية

 (44-41. ص، عبد احلميد شرف)
 :الطائرة الكرة يف التدريب طبيعة -2

 التدريب خالل الالعب يصل حبيث املبارايت يف لالشرتاك الطائرة كرة العب لتحضري عامة أسس هناك
 اهلدوء مرحله من سالمة يف ولينتقل املباراة قبل السلبية الفعل ردود ليتجنب ونفسي عضوي مستوى ألعلى العلمي

 :يلي ما املباراة قبل والنفسية الفسيولوجية الفعل ردود مظاهر من أن حيث املباراة محل مرحلة إىل
   :فسيولوجيا  1-2-

 املباراة بدأت  ما إذا أما الطائرة كرة مباراة قبل ما وعادية طبيعية بطريقة تعمل اجلسم وظائف أن وجد
 استثارة مع األدرينالني هلرمون ) الكلى فوق(  الكظرية الغدة إفراز إاثرة إىل تؤدي القوية النفسية اإلاثرة أن فنجد

 خفيف وارتعاش العرق وظهور النبض، زايدة إىل تؤدي السمبثاوي العصيب للجهاز الوظيفي العمل يف ملحوظة
 .لالعب سلبية إعاقة إىل يؤدي قد مما ابألطراف
   :نفسيا  2-2-

 الرتكيز يف عالية قدرة و مدح مع خفيفة نفسية استثارة يف تظهر املباراة قبل ما نفسية آاثر هناك أن وجد
 وعدم األداء يف ملحوظة عصبية يف تظهر ملموسة نفسية آاثر تنجم الطائرة كرة مباراة ببداية أنه ووجد النفسي
 غري كفاح مرحلة يف الالعب يظهر فقد بدايتها ومع املباراة آاثر أما النسيب والنسيان اخلططي األداء على السيطرة
، أسامة رايض) الكرة على السيطرة وعدم ابلسرعة اإلحساس وفقدان اللعب خلطة األداء عدم مع فكراي منتظم

 (12-11. ص، 3111
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  متهيـــد

وذلك للدور الذي تلعبه يف شعبية يف العامل  األكثراجلماعية  الرايضياتمن بني تعترب الكرة الطائرة 
فلقد حتولت  ، من جوانب عدة ، وقد مرت بعدة مراحل تطورت فيها واليوميةالتخفيف من الضغوطات النفسية 

جمموعة من املهارات احلركية اليت و تتضمن الكرة الطائرة وملبية ذات متطلبات ألعبة  إىلهذه اللعبة من لعبة تروحيية 
والضرابت  اإلعدادو  اإلرسالجومية تتضمن مهارات ه إىل ودرجة تعقيدها وتنقسم أهدافهايف نوعها و  ينتبات

 .الدفاع عن امللعبو الصد و  اإلرسالومهارات دفاعية تتضمن الدفاع عن  ، الساحقة
جعلها  قصد األطفالمن  جلذب عدد هائل جكان لزاما وضع برامطائرة مستقبال  جناح الكرة الجل ازدهار و فمن أ

لعاب أحتتوي على  ألهنااحملببة لدى الناشئني  األلعابمن  ، و تعترب الكرة الطائرة املصغرةالرايضة العاملية رقم واحد 
هدف ابلعمل على دريب الت أثناءتسمح لنا  ، جوا من احلماس مساحات صغرية و هذا ما يضفي عليهمصغرة يف 

 يف تدريب الالعب كأهدافقدرات الالعب واحلاجيات املسطرة   بتوظيف أهدافها ميكن قياسحيث حمدد 
  .الناشئ

 هبا اخلاصة القوانني وكذا هاوخصائص امميزاهت الطائرة الكرة رايضة عن الفصل هذا يف نتكلم أن أردان وهلذا
األخطاء الشائعة فيه تدريبه وعملية تدريب ضرب اإلرسال وكذا عن  وعن مهارة اإلرسال أمهيته مميزاته أنواعه

 . الطائرة الكرة رايضة يفتصحيح األخطاء الشائعة يف املهارات األساسية 
والفعال ة احلديثة حىت تتم ابلشكل الصحيح العلمية و التدريبية هلذه الطريقفمن الواجب معرفة كل اجلوانب 

    .املرجوة األهدافوحتقق 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

28 

 

 همارة الإرسال يف الكرة الطائرة  ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الثاين 

I-  الكـــرة الطــائرة: 
 : تعريف الكرة الطّائرة  -1

و تقسمه  م 9م و عرضه  81يبلغ طوله  يابل فيها فريقني فوق امليدان الذكرة الطّائرة رايضة مجاعية يتقال
لإلانث ، و اهلدف من هذه هو  م 3.22م للذّكور و  2..3متساويني ، و ارتفاع الّشبكة هو  جزأينشبكة إىل 

يبدأ و تتحّرك الكرة فوق الّشبكة ،  و تفادي سقوطها يف اجلزء اخلاص به جهة اخلصم الكرة يف اولة إسقا  حم
ىل منطقة إ ة ، و ذلك إبرساهلا فوق الّشبكة الّلعب عن طريق الاّلعب اخللفي األمين حيث يبدأ بضرب الكر 

الّصد حساب ملسة الكرة ثالث مرّات دون  حلق يف ملس، و لكل فريق االفريق اخلصم و هو ما يسّمى ابإلرسال 
أو  ، و ال ميكن لالعب واحد ملس الكرة مرّتني متتاليتني و يستمر الّلعب حىّت تالمس الكرة األرض إن وجدت

  (3222" ،القانون الرمسي للكرة الطائرة)" صحيحعدم حتقيق إرسال 
 :ص الكرة الطّائرة خصائممّيزات و  -2

 القدرات العقلية بقدر ما تعتمد على هبة أهّنا تعتمد علىشاالطّائرة عن ابقي األلعاب امل ما مييز الكرة
   جهازيه العصيب و العضلي فّكر و يوافق بنيالكرة الطّائرة جند أّن الاّلعب يالّتكوين البدين ، ففي كل حركات 

الاّلعبني ملراكزهم و مىت و كيف  و أين يتم تغيري يبطئاللعب ، مىت يسرع و مىت  مواقفل و يعرف كيف حيلّ 
من الوقوف يف وضع  املنخفضاع الدف ، وهل يتم ّدة من الّشبكة يف الوقت املناسبيتمّكن من لعب الكرة املرت

. ص، 3228، دمحم لطفي السيد/دمحم سعد زغلول) أم من الّطريان أماما حسب متطّلبات املوقف القرفصاءنصف 
81-81) 
أو األماكن  أو على الّشواطئن مثل املنتزهات تلعب يف الكثري من األماكترب الكرة الطّائرة شعبية جدا و تع -

 .األخرى 
. ص، 8998، عصام الوشاحي) الكرة الطّائرة هلا جاذبية شعبية عظيمة و تعترب شّيقة و مثرية للمتفّرجني -
81) 
  (21. ص، 8998، عصام الوشاحي) دون أي خطر من اإلصاابتتتضمن انسجام أو اسرتخاء كامل ب -

اولتها لكال اجلنسني كما ميكن تصلح مز ليت تناسب مجيع األعمار و لعبة من األلعاب اجلماعية ا تعترب
 بات البدنية العامليةبية هلا متطلّ ىل أهّنا لعبة أوملممارستها بطرق خمتلفة من اجلنسني لقضاء وقت الفراغ ابإلضافة إ

 (1.. ص، 8991، أكرم زاكي خطايبية)
 .ب اجلماعية ملعب يف األلعاكرة الطّائرة أصغر اليعترب ملعب  -
 .تعترب الّلعبة اجلماعية الوحيدة اليت تلعب و ال تلمس الكرة األرض -
  لو كانت خارج امللعبو ميكن إعادة الكرة و لعبها حىّت  -
 .يعترب ملعب الكرة الطّائرة أكرب هدف يف األلعاب اجلماعية ميكن الّتصويب عليه  -
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يف املراكز اخللفية " Libiro"و اخللفية ماعدا الّلعب احلر  ميكن لالعب أن يلعب يف مجيع املراكز األمامية -
 .فقط 
 .ضربة اإلرسال جلميع أفراد الفريقداء حتمية أ -
 (81-88. ص، 8999، طهعلي مصطفى ) ّشو  وحدة مستقلة بذاهتايعّد ال -
 .سهلة الّتكاليف -
 .نتهي املباراة بفوز أحد الفريقنيال بّد أن ت -
  .رة ليس هلا وقت حمّددلعبة الكرة الطّائ -
 : أهّم القوانني اخلاّصة ابلكرة الطّائرة  -3

 ، جيب أن يكون مسّطح و بلون م 29× م  81ة هو عبارة عن مستطيل مقاساته ملعب الكرة الطّائر 
هذا اخلط  متساويني ، ميتدّ  جزأينإىل   تصف أرض امللعبفاتح خاّصة يف املالعب املغطّاة ، يقسم حمور خط املن

هلا تسمى منطقة اهلجوم طو األمامية و إىل منطقتني  املنطقة    قسم كل جزءىت اخلطو  اجلانبية و تحتت الّشبكة ح
 فوق خط توضع شبكة عمودايو ،م  21رضها م و ع 29م و املنطقة اخللفية طوهلا  22م و عرضها  29
طوهلا و  م 28م للّسّيدات و يكون عرضها  .3.3م للّرجال و  2..3تها العليا ابرتفاع تصف و تكون حافّ املن
 (www.badania-net,2017) ابلّلون األبيض ثّبت على الّشبكة شريطانوي ،م 82م إىل  9.82من 
سوداء بقياس ، و هي مصنوعة بعيون مربّعة  هام ، و يعتربان جزءا من 8سم و بطول  8عموداي مها بعرض ()
ملم  82م و بقطر  8.12لشبكة عصتان هوائيتان بطول لاألشرطة اجلانبية ، و يثبت يف كل شريط من  سم 82

  () (www.badania-net,2017) . أبي مادة مماثلةأو األلياف الّزجاجية  مصنوعان من
مها  م خارج اخلّطني اجلانبيني  28 إىل م 2.8القائمان املثبتان للشبكة يوضعان على مسافة ترتاوح ما بني 

، أما الكرات  و أملسان مستديرانل و يكوانن ل أن يكون القائمان قابالن للّتعديو يفض م 3.88ابرتفاع 
ووزهنا من   سم 11إىل  18ن فتكون مستديرة مصنوعة من جلد مرن أو جلد اصطناعي و يكون حميطها م

         (FIVB)و جيب أن تكون مطابقة ملقاييس اإلحّتاد الّدويل للكرة الطّائرة  غ ، 312إىل  312
 (9. ص، 3221، بوجليدة حسان)

 العبني 21ساعده و ممّرض وطبيب ، و مدّرب و م العب كحد أقصى 83كّون الفريق من أن يتجيب 
 تتأّلف( العبني 21)عدد القانوين أو تنتهي أبقل من هذا ال املباراةو ال جيوز أن تبدأ  احتياطيني 21أساسيني و 
وز بل يف وز أن تنتهي املباراة ابلّتعادلأشوا  قبل اآلخر و ال جي 22أشوا   يفوز فيها من حيرز  28املباراة من 

 ل شو  و بفارق نقطتنينقطة لك 38( 3-2)، ( 8-2)، ( 2-2: )الّتالية الّنتائج  إبحدىأحد الفريقني 
  (2.. ص، 3223، إبراهيم مرزوق)

الّلعب  يتخلل ان للخطو  يف كل جهةو مراقبيدير املباراة حكم أساسي يساعده قاضي و مسّجل رمسي 
ّشوطني الرابع و اخلامس  حيق لكل يف ال دقائق 8شوا  الّثالثة األوىل  و دقيقة يف األ 3مّدهتا  السرتاحةلأوقات 
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وقتان مستقطعان فنيان يف كل شو   اثنية و له احلق يف 22فريق طلب وقت مستقطع مّرتني يف كل شو  مبدة 
  (2.. ص، 3223، إبراهيم مرزوق) 81و الّنقطة  1يف الّنقطة 

II-   اإلرسال(SERVICE: )  
 : اإلرسال تعريف -1

     االعتبارتوضع يف  ميّثل اإلرسال أحد املهارات على األقل اليت جيب أناحلديثة يف رايضة الكرة الطائرة 
ل البعض أّن اإلرسال أحد األسلحة ، و يقو ومساعديهم وكذا الالعبني  هتمام لكثري من املدرّبنياتكون حمور و 

 املباراةتستطيع أن تشق طريقك من خالله يف  استخدم بطريقة مالئمة أو مناسبة املؤثّرة و الفّعالة الذي إذا ما
رة يف اللعب بواسطة الالعب اخللفي األمين وهو حركة وضع الك (11-11. ص، 3221، زكي دمحم دمحم حسن)
ح حيث جيب أن يضرب الكرة بيد واحدة ، أو أبي جزء من الّذراع و يسماملتواجد يف منطقة اإلرسال  (28رقم )

عدم ملس امللعب و  لإلرسال ابلقفز ، االرتقاءعلى املرسل عند حلظة اإلرسال أو بقذف الكرة مرّة واحدة ، و جيب 
 : ( خط العمق )
(ligne de fond)  (88. ص، 3221، بوجليدة حسان) 

ت أو الوثب و سرعة الكرة املرسلة و من الطّبيعي أن خيتار املرسل بني أسلوبني ألداء اإلرسال إما من الثّبا
  (89. ص، 3228، دمحم لطفي السيد/دمحم سعد زغلول) اهلامة ألداء إرسال مؤثّر و قّوهتا من العوامل

ل ئرة ، و فرصة الفريق األوىل ليسجّ االطّ لذي يبدأ به اللعب يف لعبة الكرة اإلرسال هو األداء أو الّتصّرف ا
 (8.8. ص، 8998، عصام الوشاحي)  نقطة
 :أمّهية و مميزات اإلرسال  -2

، حيث أن الفريق ال يستطيع  ترجع أمهية اإلرسال إىل أنّه أحد املهارات األساسية ذات الطّابع اهلجومي
يس جمرد عبور الكرة فوق فيجب على العيب الكرة الطّائرة أن يدركوا أن اإلرسال ل به االحتفاظحتقيق الّنقا  بدون 

و يستطيع الفريق إحراز  الّشبكة و لكن جيب على العيب الفريق أن جييدوا أداء اإلرسال بطريقة جيدة و دقيقة
       و العب اإلرسال يكون أداؤه مستقل وبدون الّتأثري من زمالئه و العيب اخلصم الّنقا  من خالل اإلرسال

 (28. ص، 8999، علي مصطفى طه/أمحد عبد الدامي الوزير)
  : أنواع اإلرسال -3

يث الطّريقة أن نقسم اإلرسال إىل نستطيع من خالل التكتيك الّصحيح ألداء ضرابت اإلرسال من ح
 :نوعني 

 : اإلرسال من األعلى  -3-1
األعلى ، حبيث تقابل اليد الكرة  رة ابليد املفتوحة بعد قذفها إىليتم بواسطة ضرب الك اإلرسال من األعلى

نّفذ ابليمىن أو ابليسرى ، ويشبه وهي أعلى من مستوى الكتف وتكون رجل متقّدمة على األخرى حسب امل
 :رسال التنس و ينقسم اإلرسال من األعلى إىل ما يليرسال يف لعبة التنس الذي يسمى إبعملية اإل
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 : اإلرسال املتأرجح  -أ
تنّفذ احلركة بعد حركة دائرية من يف هذا اإلرسال يكون الكتفان يف وضعية متعامدة للّشبكة ، حيث 

 األسفل إىل األعلى مع إبقاء الّذراع مستقيمة 
 : اإلرسال املتموج الطّافئ  - ب

 .ملنع دوراهنا حول نفسهارة و هذا يتم بتنفيذ ضربة موّجهة حنو اخلصم مع تفادي الّتوازن العمودي للك
 : رسال الّسحق إ -ج
فكرة اإلرسال الذي يتبع حركة اليد حيث أنّه حيّقق " االرتقاء"ربة بعد القيام بقفزة إىل األعلى يتم بتنفيذ ض

 (2.. ص، 8999، علي مصطفى طه) و هو عبارة عن هجوم
 :  اإلرسال من األسفل -3-2

 ة ضرب الكرة ابليد املفتوحة أوو يتم بواسطعترب من أسهل أنواع اإلرسال هو اإلرسال العادي البسيط و ي
تدئني بستعمله املاألسفل إىل األعلى ، ي املقبوضة بعد تركها من اليد األخرى ، حبيث أن اليد الّضاربة تّتجه من

ح إاّل أّن من الّسهل على الفريق لسهولة أدائه و عدم حاجته إىل قّوة كبرية فهو يف أغلب األحيان مضمون الّنجا 
 .و الّدفاع عنه املنافس استقباله

 أماكن الّلعب إىل  من اإلرسال بسهولة يع توجيه هذا الّنوععب يستطلالهذه نقطة ضعف فيه إاّل أّن او 
، علي مصطفى طه) ليد ابرتفاع مستوى الكتفصم ، و يتم فيه قذف الكرة ابيق اخلالفر  اخلالية يف ملعب

  (18-12. ص، 8999
 :ما يليك األعلى إىل ثالثة أنواع هي من األسفل إىل وينقسم اإلرسال

 : اإلرسال القاعدي -أ
حسن ) ال إىل اخللف مث إىل األماميكون تنفيذ ضربة اإلرسال بعد حتريك أو إرجاع اليد املستعّدة لإلرس

  (8.. ص، 8999، عبد اجلواد
  : رسال ابجهه  من األسفلاإل -ب
على مستوى حيث اليد تضرب الكرة  ، األمام إىلمستقيم حبيث يؤدي حركة  راع الفعالالذيكون فيه 

 (18. ص، 8999، علي مصطفى طه) احلزام
 : سال ابجانيب من األسفلاإلر  -ج  

 إىل األمام ي حركة جانبية من اخللفمع الّشبكة ، و اليد املنفذة تؤد عب املنّفذ يوجه الكتفني بتعامدالال
 (18. ص، 8999، علي مصطفى طه) ومن األسفل إىل األعلى

 :األخطاء الّشائعة يف اإلرسال  -4
 .ضرب الكرة أبصابع اليد -
 .عدم ضرب الكرة ابلقوة الاّلزمة مما يؤدي إىل عدم عبورها الّشبكة  -
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 .قذف الكرة بعيدا إىل األمام حيث ال يستطيع الاّلعب ضرهبا ابليد كاملة  -
 .اخللفية ، وأثناء الّضرب على القدم األمامية عدم نقل اجلسم أثناء األرجحة للخلف على القدم -
  (8.. ص، 8991، زكي دمحم دمحم حسن) القذف املبّكر قبل أرجحة الّذراع خلفا -
 . والّسيطرة عليها االمتدادجبانبه مما يؤّدي ابملرسل إىل تغيري وضع قذف الكرة بعيدا عن اجلسم أو خلفه أو  -
 .عدم امتداد اجلسم و الّذراع أثناء الّضرب  -
 .عدم القدرة على الّتوقيت بني سرعة الكرة و حركة الّضرب  -
 .أرجحة الّذراع بقوة كبرية لضرب الكرة مما يؤدي إىل خروج الكرة خارج امللعب  -
زكي دمحم دمحم )  إىل امللعب بعد القيام ابإلرسال مباشرة ، و عدم متابعة اجلسم الستمرارية احلركة عدم الّدخول -

  (8.. ص، 8991، حسن
 : تدريب اإلرسال -5

يف الكرة الطّائرة  و كّلما جنح أو وضع الكرة يف اللعب ، كما هو مفتاح الّنجاح لعبة البداية  هو اإلرسال
 .لّتايل ربح املباراةابوتسيري امللعب و  أصبح للفريق املرسل صفة املبادرةالالعبون يف أتدية هذه املهارة بنجاح 

أن يؤدي  مرسلالبد من أن أيخذ كل العب من الفريق دوره يف ضرابت اإلرسال و الّتأكيد على كل 
 نتظاماب ، و يّتضح لنا من العامل األول وجوب ممارسة اإلرسال إىل هّنايتها املباراةبداية  إرساال جيدا و مؤثّرا من
. ص، 8991b، زكي دمحم دمحم حسن) التدريب على أن إىلفيشري ما العامل الثاين أ لكل العب يف الفريق ،

 .و هناية الّتدريب جيب أن يتم يف بداية و أتناء  اإلرسال  (333
على  االعتماديكون  املنتصف لبالعصيب و ق شدمع الفعند بداية اللعب البد و أن يتعامل الالعب املرسل 

  (12-89. ص، 3228، دمحم لطفي السيد/دمحم سعد زغلول) رإىل زايدة الّتوتّ  شّدة اللعب و اليت تؤّدي
ك من خالل تصحيح املدّرب ألي خطأ حتسني مهارة اإلرسال ، و ذل من هذا الّتدريب ميّثل الغرض

أو و تكون إرساالت فاشلة  ترسل الكرة أكرب عدد من املرّات ندماحيدث يف األداء املهاري لإلرسال ، خاصة ع
رسال و اليت ميتاز هبا كل العب ز املدّرب على تصحيح أخطاء اإلالغرض تركي يتضمنعب أيضا ، و املل  خارج
 (838. ص، 8991a، زكي دمحم دمحم حسن) أو تكرير أي خطأ ارتكابدف منع الاّلعبني من هب
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  (338. ص، 8998، عصام الوشاحي) : عملية تدريب ضربة اإلرسال -5-1
 

 .عملية تدريب ضربة إرسال : يوضح  (28)اجلدول رقم  -
 

                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 
 
 
 

                                                                                                                            
 
 
 
 (420-414. ص, 2002, إلني وديع فرج) تصحيح أخطاء املهارات األساسية يف الكرة الطّائرة -6
 .تصحيح أخطاء املهارات األساسية يف الكرة الطائرة  :يوضح  (3)اجلدول رقم :

 الّتصحيح النتائج املتوقّعة األخطاء الّشائعة املهارة

 اإلرسال

الفشل يف توجيه الكرة  -
 حيحللمكان الصّ 

ملس الكرة للّشبكة أو  -
 خروجها خارج امللعب

ملس الكرة أسفل منتصفها قرب  -
، مرجحة مرجحة الّذراع أماماهناية 

الّذراع خلفا جيدا قبل املرجحة األمامية 
 .مع إعطاء القّوة للكرة

 أرجحةتدريبتدريتتت

 الذراع الذراع 

 الذراع االلذراع

اإلتّجاه في ضربات اإلرسال  تغيالالعععر

 الّطويلة و القصيرة

تدريب اإلعداد  حماولة  جتزئة كل ضربة إرسال

 اإلعداد

اإلرسال 
 .فزابلق

 اإلرسال خلفي

للمحور 
 .املركزي

اإلرسال من  -
 األسفل

اإلرسال القائم -  
( شكل التنس )  

إرسال             
                    
                    
                    
                    
                    

من            

أعلى لجهة 

حول )معينة 

(المعد  

 

 

 

من  اإلرسال-

أعلى الجبهة 

حول )المعيتنة

(محور  

 موضع أو وضع ضربة اإلرسال يف مكان معني اإلرسال املسيطر عليه

اإلعتزام على ضربة 
 إرسال واحدة

الذراعتدريب أرجحة   

 تغيري اإلجتاه يف ضرابت اإلرسال الطويلة و القصرية
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اإلرسال 
من 
 األعلى

الفشل يف رفع الكرة  -
 من اليد

قذف غري مناسب  -
 االرتفاعللكرة من حيث 

قذف الكرة بعيدا عن  -
 اجلسم
رد الّذراع عند مرجعيته  -

 خلفا أثناء الّتمهيد للحركة
 مرجحة الّذراع للخارج -
مالقاة الكرة من أسفل  -

 عند ضرهبا

 خطأ قانوين يفقد اإلرسال -
يف مستوى  الكرةضرب  -

منخفض و مالمستها 
 للّشبكة

 ضرب الكرة لألسفل -
 وعدم إمكان عبورها الّشبكة

 ريان ضعيف للكرةط -
 الكرة خارج احلدودطريان  -

عبورها طريان الكرة لالعلى و 
 الّشبكة

الكرة يف هلواء قبل ضرهبا ابليد  ترفع -
 الّضاربة

إقذف الكرة يف اجّتاه فوق كتف  -
 الّذراع الّضاربة

أمام اجلسم مباشرة  إقذف الكرة -
ألعلى حبيث يكون اجتاه طرفيها فوق 

 ع الضاربةا كتف الذر 
إثين املرفق قبل الّضرب حبيث تكون  -

 حافة اإلهبام عند األذن تقريبا
 مترجح الّذراع جبوار اجلسم -
أسفل خالفا    تصاحب اليد الكرة  -

 ألعلى أماما أثناء ضرهبا

اإلعداد 
أو 
الّتمرير 
من 
 أعلى

الفشل يف مالمسة  -
 الكرة أبطراف األصابع

 محل الكرة حلظة -
إعادة الكرة للمنافس  -

 من اللمسة األوىل

 فقد الّتحّكم يف الكرة -
خطأ مسك الكرة و فقد  -

 فقد نقطة اإلرسال أو
قة فقد فرصة ضربة ساح -

 ابلكرة

إملس الكرة أبطراف األصابع مع ثين  -
 أصابع اليدين قليال

حاّدا و   إملس الكرة ملسا سريعا  -
جتّنب سحب الكرة عند مالمستها 

 ابألصابع
يف اهلواء و قريبه  الكرة عاليا يإرم -

 من الّشيكة

الّتمرير 
من 
 أسفل

الفشل يف توجيه الكرة  -
 للمكان الّصحيح

ملس الكرة ابلّشبكة أو  -
 خروج الكرة خارج امللعب

ع زاوية الّذراعني ابلّنسبة ثبت وض -
 للجسم حلظة لعب الكرة

بدون اشرتاك ثبت األذرع مفرودة  -
بتني فعلي يف احلركة مع فرد اجلذع و الرّك

فقط راعي املرونة عند استالم اإلرسال 
 القوي

الّضربة 
 الّساحقة

الفشل يف ضرب الكرة  -
 من قّمتها

يف خطوات  االندفاع -
 أماما االقرتاب

القدمان مضمومتان  -
 للوثب االرتقاءعند 

كرة عالية الوصول  -
ضعف قوة  و للمنافس

 الّضربة الّساحقة
ملس الّشبكة أو تعدية  -

 خط املنتصف
 يف اهلواء االتزانعدم  -

الوثب عاليا بدرجة كافية حىت  -
 تالمس اليد الكرة قمتها تقريبا

الثّانية تكون  االقرتاباّتساع خطوة  -
مع ثين الرّكبتني جيدا لألسفل أو وقوع 

 ثقل اجلسم خلف عقيب القدمني
وضع القدمني يكون مفتوحا ابّتساع  -

 الكتفني
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 : ةصــالـاخل
ا ، وليس أيض املستمر للعبة الكرة الطّائرة و الذي مشل مجيع أحناء العامل ليس من قبيل املصادفة االنتشارإّن 

أّن الّلعبة من بداية نشأهتا     ، فهذا أمر وارد إالّ  ليس من خالل الرتويح املقنع به و،  من خالل املنافسات الربّاقة
من خصائص خاصة مّيزهتا عن  به وملبية  نظرا ملا تتمّتعكلعبة أ  تطّورها الزالت حتتفظ خبصائصها اليت ميزهتاو 

 .خمتلف األلعاب اجلماعية األخرى 
هذه لنا املكانة اليت حتتلها  اتضحتألهم املهارات األساسية يف الكرة الطائرة ،  من خالل استعراضناو 

  .الرايضة حيث ال ميكن فصل أية مهارة عن أخرى ، بل جيب اإلملام جبميع هذه املهارات
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 : الفصل الثالث
 : خصائص املرحلة العمرية

  (سنة 21 - 21)
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 : متهيد

 الفرد حياة من حامسة جد مرحلة على الضوء نسلط فإننا األصاغر سن ومميزات خصائص عن نتكلم عندما
 اجتماعية انفعالية، جسمية، تغريات عدة حتدث حيث البلوغ، النفس علماء يسميه ما أوىل املراهقة مرحلة وهي

 مستقر وغري مضطرب إنسان جتعله مما والعامة، اخلاصة حياته على مباشر غري أو مباشرا أتثريا تؤثر وعقلية حركية
 أن ميكننا اليت اجملال هذا يف خمتصة دراسات عدة جاءت هلذا معه التعامل يصعب ما وهذا النواحي مجيع من

 وتطوير احلركية املهارات تعليم وعند الرايضي اجملال يف واملدربني املربني خاصة الفئة هده مع يتعامل من كل تساعد
 التعلم كخصائص هذه البلوغ مبرحلة يتعلق شيء كل معرفة عليهم وجب هلذا سابقا املكتسبة احلركية اخلربات

 هذهل املناسبة البيداغوجية والوسائل الطرق وخيتار يربمج أن املدرب يستطيع حىت لألصاغر اإلدراك وقوة والتدريب
 .هلم الرايضي املستقبل وضياع الفشل من وينجو الصحيح الطريق يف هبم يسري حىت الفئة

 التدريب مهنة يف العمل عليه يسهل حىت الفئة هبذه ستجمعهم اليت العالقة حيدد أن املدرب على أن كما
    .املهارية األداءات خمتلف تعلم عليهم ويسهل
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.I للمراهقة عام مدخل : 
 : املراهقة مفهوم  1-

 وتكون إنفعاليا انضج غري الفرد فيها يكون ،واليت العمر من مرحلة أو لفرتة وصفي ، مصطلح املراهقة إن
 مرحلة بني تقع اليت الفرتة وهي اجلسدي،والبدين العقلي،و النضج من اقرتب قد ويكون ، حمدودة احلياة يف خربته

 .الرشد وبداية الطفولة
  :لغة -1-1

 قارب إذ الغالم مراهق،وراهق فهو الرجال بلغ أي الغالم راهق منظور، إلبن العرب لسان على جاء
 عشر إحدى إىل العشر ابن وذلك راهق وغالم راهقت جارية ويقال احللم، قارب الذي الغالم واملراهق االحتالم

 (034. ص، 7991، أبو الفصل مجال الدين)
 مبعىن رهق قوهلم يف املعىن هذا الفقه علماء يؤكد وبذلك احللم، من الدنو أو االقرتاب معىن تفيد املراهقة إن

فؤاد هباء ) النضج واكتمال احللم، من يدنو الذي الفرد هو املعىن هبذا فاملراهق احللم، من دىن أو حلق أو غشي
 (450. ص، 7991، السيد

  :إصطالحا -1-2
 وعقليا وجسمانيا انفعاليا الناضج غري الفرد على تطلق وصفية لفظة هي اخلويل وأمني احلمحامي دمحم يقول

 .فالرجولة الرشد مث البلوغ مرحلة من
 معناها ADOLESERE التيين فعل من مشتقة ADOLESCENCE املراهقة كلمة إن

 وهذه بلوغ وكلمة مراهقة، كلمة بني الفرق يتضح وهنا والعقلي، واالنفعايل، اجلنسي، البدين النضج حنو التدرج
 نضج أبنه البلوغ نعرف أن فنستطيع اجلنسية الناحية النمو،وهي نواحي من واحدة انحية على تقتصر األخرية
ج          النض بدء إىل الطفولة مرحلة من ابلطفل تنتقل جديدة جنسية معامل واكتساب ، التناسلية الغدد

 (799. ص، 7991، مصطفى فهمي)
 مورفولوجي إبضطراب تتميز الطفولة من انتقالية مرحلة تعترب سنة  )   15- 12   ( العمرية املرحلة إن

 : قسمني إىل وتنقسم وفسيولوجي
 البلوغ قبل ما مرحلة:  

 سم 25 و 20 بني ترتاوح الطولية، الناحية من معتربة بزايدة تتميز املتأخرة الطفولة مرحلة هناية عند تكون
 .العام يف كلغ 04 إىل 03 من الوزن يف وبزايدة
 البلوغ مرحلة:  

 وتطور والكتفني للصدر عرضي وتطور الطولية الناحية من النمو سرعة يف واخنفاض جنسي ببلوغ تتميز
، 7995، حامد عبد السالم زهران) الطولية للعظام عرضية زايدة وكذلك الذكور عند جدا ظاهرة وتكون عضلي

 (405. ص
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  :العمرية املرحلة دراسة أمهية 2-
 :على تساعد أهنا إذ الرايضي للمريب هامة دراسة تعد النمو دراسة
 مراحل من مرحلة لكل واالنفعالية واالجتماعية والعقلية واحلركية اجلسمية اخلصائص خمتلف على التعرف 
 .الظروف أفضل هتيئة تستطيع حىت النمو
 من مرحلة لكل املناسب الرتبوي واجلو املالئمة احلركية األنشطة نواحي إعداد على قدرته زايدة يف تساهم 
 من خاصة أنواع إىل وحيتاجون احلركي السلوك يف خاصة أساليب إىل مييلون التالميذ لن نظرا العمرية املراحل
 .أخرى إىل مرحلة من األساليب من غريها عن ختتلف احلركي النشاط
 من مبستوى مطالبته وعدم معينة منو مرحلة من التالميذ سلوك يتوقع أن على املريب أو املدرس تساعد 
 (59. ص، عيسان امحد فرج) قدرته يفوق واألداء السلوك

 :سنة 15 ) -12   (العمرية املرحلة خالل النمو مظاهر  3-
 والوزن الطويل النمو 
 اجلسمي النمو 
 ركياحل النمو 
 العقلي النمو 
 االنفعايل النمو 
 الفسيولوجي النمو  
 النفسي االجتماعي النمو 
 : سنة 15 ) - ( 12 السنية املرحلة يف التدريب خصائص -4

 متطورة ووسائل بطرق التدريب الفرد على جيب سنية مرحلة أي ويف معني مهاري أداء أي وتطوير لتحسني
 وتساعد تسمح واليت البلوغ كمرحلة متميزة السنية املرحلة كانت إذا خاصة ، املنشود اهلدف اىل للوصول وفعالة
 عن نبتعد أن جيب كما ، تعلمها سبق اليت احلركية املهارات تنمية اىل إضافة ، املهارات هذه تطوير على املدرب

 اللياقة تطوير على الرتكيز و الفرد صحة على حفظا املرحلة هذه ومميزات قدرات مع يتماشى ال الذي التدريب
 دمحم"و  "ميداحل عبد كمال" من كل ويقول األجهزة، خمتلف على متارين بواسطة الرايضية اهليئة وحتسني البدنية

 استكمال خاصة بصفة البلوغ مرحلة أثناء األساسي البدين اإلعداد يستهدف أن ينبغي" : حسنني صبحي
 جملة يف يتضمن ،مبا التالميذ اىل املعارف وتوصيل اكتساهبا السابق املهارات وأتكيد تطويرها احلركية اخلصائص

 (94. ص، 7911، دمحم صبحي حسنني/كمال عبد احلميد) الرايضي األداء مستوى ارتفاع
 بسبب املبتدئني الرايضيني تدريب يف أمهية له الشمولية مبدأ إن :قاسم حسن حسني ويضيف على ذلك 

 بشكل إجيابيا الرايضي والتدريب البدنية التمارين تؤثر حيث املختلفة املراهقة عمر يف بنائه و اجلسم هيكل منو
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 بناء خاصية أهنا على إليها النظر يتطلب - التدريبية – التعليمية العملية أداء يف الصحيح التخطيط و واضح
 والعضلي ملركزي ا العصيب اجلهاز تطور ومراحل قوانني إىل ما لنظم ما مع مفضال العينة العمرية املراحل يف اجلسم
  . (71. ص، قاسم حسن حسني)  بينهما املتبادلة العالقة وإجياد

 للربط الرئيسية الوسيلة احلركية للمهارات التطبيقية التمرينات تعترب : يقول فإنه " ادمح إبراهيم مفِت "  أما
 هلا خطط قد كان اليت التمرينات تنفيذ يف املباشرة البدء املدرب على لذا تعلمها السابق املهارات ابقي وبني بينها

 .أدائها لنموذج وتقدميه هلا شرحه بعد احلركية املهارة على للتدريب مسبقا
 :صاغراأل تدريب عند الرئيسية املبادئ من جمموعة إىل املؤلف أيضا ويتطرق

 املعلمة احلركية املهارة مستوى ترفع اليت للتمرينات الصحيح االختيار. 
 وآخر أداء كل بني الكافية الراحة مراعاة مع األداء تكرارات تكثيف. 
 التمرين خالل احلركية املهارة على التدريب لزمن األمثل االستخدام . 
 التمرين تنفيذ خالل املتاحة لإلمكانيات األمثل االستخدام . 
 يؤدونه مترين كل يف جناح خريات على حيصلون الناشئني أن من التأكد. 
 (713. ص، 4444، ةمفيت إبراهيم محاد).  املرح طابع التمرين اكتساب 

 لفئة تدريبه أثناء املدرب يراعيها أن جيب اليت املبادئ من جمموعة على  "ادمح إبراهيم مفِت  "هذا أكد
 املتاحة وابإلمكانيات حدود زمن يف وذلك احلركية املهارات خمتلف تعلم إىل هبم الوصول يستطيع وحىت صاغراأل

 أداء زمن زايدة عند وكذلك تدريبهم بعد األفراد ميل ال كي املرح طابع التمرينات اكتساب على أكد كما
 . التمرينات

 :  سنة 15 ) - ( 12 السنية املرحلة مع املدرب تعامل -5
 املختلفة املهارية اآلداءات تعلم جناح يف هام دور هلا واملتدربني املدرب بني حتدث اليت االتصال عملية إن

  املعلومات إيصال يف انجحة راها ي حيث به، اخلاصة ووسائله طرقه واحد ولكل آلخر مدرب من ختتلف وهي
 صاغراأل سن مع املتدرب فتعامل ، املتدرب من حسب االتصاالت هذه ختتلف كما للمتدرب الالزمة املعارف و

 يصدد هو اليت املرحلة ومميزات خصائص كل يراعي أن املدرب على إذا األكابر، أو األواسط سن مع تعامله غري
 .تدريبها

 عليه جيب بل املعارف إيصال يف فقط تنحصر ال فمهمته جدا معقد التعليمية العملية أثناء املدرب دور
 البيداغوجية احلاالت وتقدمي بعرض يقوم كما ، للمحتوى املشكلة الوحدات وخمتلف وتوضيح حتديد أيضا

 . التعلم أخطاء وتصحيح النتائج بتقومي وكذلك للتالميذ
 دورا أيضا يلعب أن عليه جيب بل املعلومات إيصال يف يتمثل ال املريب دور :  "مراد لونيس آيت"  ويزيد

، أيت لونيس مراد) . الفرد سلوك يف حتدث اليت التغريات خمتلف ومراقبة بتوجيه وذلك التعليم عملية أثناء تنظيما
 (73. ص، 7999
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 وحدة خالل للناشئني األوامر إبصدار املدربني بعض يكتفي :  "ادمح إبراهيم مفِت "  يضيف كما
 التعليمية اجلوانب وشرح تقدمي مثل واجباهتم صلب تعترب واليت األخرى األهم اجلوانب متناسني اليومية التدريب

 مبستوى للنهوض والضرورية املناسبة الرجعية التغذية تقدمي إمهال وكذلك الرايضي، التدريب أهداف حتقق اليت
 . الناشئني

 مدريب تواجه أساسية مشكلة هناك أن : يقول حيث املدربني تواجه اليت املشاكل بعضل حتديده ويف
 تطوير على العمل هي هبا يضطلعون اليت الناشئني تدريب عملية يف األمسى اهلدف أن ملخصها و الناشئني
 غالبا يتم عملهم تقومي أن يعلمون هم الوقت ذات ويف ، هلم واالجتماعي النفسي، املعريف، الفين ، البدين املستوى

 للمدربني يسبب مما هزميته أو فريقهم فوز خالل من يقيمون سوف أهنم أي نتائج، من حيققونه ما خالل من
 (37. ص، مفيت إبراهيم محادة) . األهداف من عدد بني صراعا

 السابقة النمو مراحل يف التالميذ أن  : " حسني صبحي دمحم "و  "ميداحلِ  عبد كمال" من كل ويشري
 ابلذات املرحلة هذه يف لنا يظهر حني يف الرايضية ابلتدريبات يتعلق فيما ) ؟ ملاذا ( كثريا يسألون ال البلوغ ملرحلة
كمال عبد )  .املتكررة و واضحة بطريقة و السؤال هذا يطرح ف القوية رغبتهم تتضح حيث متاما ذلك عكس
 (94. ص، 7911، دمحم صبحي حسنني/احلميد

 نظرا صاغراأل فئة مع تعاملنا إذا خاصة سهال ليس املتدربني مع املدرب نعامل أن جند سبق ما خالل من
 يف فعاليته ومدى املدرب يتبعه الذي األسلوب إىل يرجع النتائج وحتقيق ، املنتظمة غري و العديدة لسلوكياهتم

 يف املثلى السبل انتقاء جيب وعليه املختلفة احلركية املهارات تعلم على تساعد اليت واملعارف املعلومات توصيل
 . لفئة هذه على اخلصائص كل ومعرفة التدريب أثناء املتدربني معاملة

 تكثر اليت التساؤالت هذه مثل على ليجيب ختصصه مبجال يتعلق ملا بك ملما يكون أن املدرب على وهلذا
 .املرحل هذه يف

  :املبكرة املراهقة مشاكل 6-
 األزمات هذه جتاوز حياول جديدة، هوية عن الفرد فيبحث والتناقض ابلفوضى املبكرة املراهقة مرحلة تتميز

   ابخلوف اإلحساس إىل سببها ويعود تنفجر، مث ببطء تبدأ األزمة األول يف الفنية، واألعمال ابلرايضة التأثرات و
 نفسية عوامل بينها من عوامل لعدة املشاكل هذه إرجاع ميكن كما الذكاء مبستوى مرتبطة فهي واخلطأ، اخلجل و

 فيتجنب االمتثالية على أيضا يبحث يكون وقد  )العدوانية ( للمجتمع االمتثال كعدم اجتماعية وعوامل كالعزلة
اء هب) التالية النقاط يف العوامل هذه أهم وستلخص الشباب عند جنده وهذا القلق له فيكون الذات و العادات

 : (714. ص، 4444، الدين إبراهيم سالمة
 النفسية املشكالت ... 
 الصحية املشكالت ... 
 االنفعالية املشكالت ... 
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 اإلجتماعية املشكالت . ... 
  :املراهق عند الرايضية األنشطة خصائص 7-

 النمو وإن واالجتماعية، العقلية اجلسمية النواحي مجيع بني وحدة هناك أن احلديثة الدراسات أكدت لقد
 على جيب النمو يف واالستقرار التكامل ملبدأ وحتقيقها أخرى، عن انحية فصل ميكن وال النواحي مجيع يشمل
 وحتديد املدرسي الربانمج على االعتماد ميكن هذا ولتخفيف طويلة لفرتات البدين النشاط عن ينقطع ال أن املراهق
 : التالية ابجلوانب يهتم أبن وذلك والرايضية البدنية الرتبية برامج

 . الرايضي األداء مستوى رفع -
  .واالنضباط القيادة لتعلم الفرصة إاتحة -
  .تطبيقها وكيفية األلعاب قوانني تعلم -
  .املسؤولية وحتمل النفس على االعتماد تعلم -
  :للمراهق الرايضية األنشطة أمهية -8

 والنفسية البدنية الطاقات وتطوير والعقلية البدنية وقدراته املراهق مواهب بتنمية الرايضية األنشطة تقوم
 واحدة رايضية بدنية حصة فممارسة وعموما البدين، النشاط وممارسة الدروس بني يوافق برانمج بتكييف وأييت

 للمراهق النفس عن ترويح مبثابة األنشطة وتعترب البدنية، والكفاءات البدنية اللياقة على ابحملافظة كفيلة أسبوعيا
 ابالضطراب تتصف اليت ومشاعره أحاسيسه عن يعرب وجتعله والبدين، النفسي التعويض من بعضا له يهيأ حبيث

 وتقوي والعضوية الوظيفية أجهزته وتنمي ختدم ومنسجمة متوازنة رايضية حركات ممارسة طريق عن وهذا واالندفاع
 حيث وشخصيته املراهق تكوين يف األثر ابلغة أمهية هلا الرايضية األنشطة أن سابقا ذكرانه ومما عاليا، معنوايته

، هباء الدين إبراهيم سالمة).  احلياة يف وثيقة رغبة تزيده اليت احلركية واملهارات اخلربات اكتساب فرصة له حتقق
 (791. ص، 4444
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س نة( 21-21)خصائص املرحةل العمريةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثالث   

 : اخلالصة
 على ووضوح دقة أكثر بصورة نتعرف أن استطعنا البلوغ مرحلة مميزات و خصائص ألهم تتبعنا خالل من

 تغريات من فيها حيدث ملا ، حياته مسرية يف الفرد يواجهها فرتة أصعب تعد اليت املرحلة هذه وخبااي خفااي
 . الفرد استقرار يف اختالل خالهلا من ينجر وتقلبات

 خمتلف على الفئة هذه وتدريب تعلم عملية يف كبري حد إىل تساعد أهنا جند النمو خاصية إىل نظران فإذا
 االنفعايل االجتماعي، للنمو ابلنسبة أما والعقلي، اجلسمي النمو االعتبار بعني أخذان إذا وهذا .املهارية األداءات

 تواجه اليت والعراقيل الصعوابت ذلك إىل ضف العمليات، هذه ما حد إىل يعيق ما املميزات من هلم احلركي و
 ومع االجتماعية، منها الشخصية احلياة ضغوطات بسبب شخصيتهم لتعقيد نظرا األصاغر مع تعاملهم يف املربني
 . احلركية املهارات وتعلم الرايضي لتدريب مرحلة أحسن املختصني حسب تعترب املرحلة هذه فإن ذلك
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ة لدلراسةتبعامل  املهنجية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الرابع   

 
 :تمهيد

 بادلراجع باالستعانة وذلك بادلوضوع ادلتعلقة اجلوانب شرح تضمن الذي النظري اجلانب دراسة بعد
 حىت ميدانية دراسة ودراستو بادلوضوع اإلدلام اجلزء ىذا يف سنحاول ادليدان، ىذا يف السابقة والبحوث والدراسات

 . علميا مفهوما نعطيو
 التحقق أجل من ميدانيا تدعيمها تتطلب حيث ، النظري اجلانب تتعدى ودقتها دراسة أي أمهية أن كما

 ادلناسب و ادلالئم العلمي ادلنهج اختيار يف الدقة توخي الباحث من يتطلب ما وىو ، البحث فرضيات من
 من وتوظيفها اإلحصائية الوسائل استخدام حسن وكذا ، ادلعلومات جلمع ادلناسبة واألدوات الدراسة، دلوضوع

 تقدم ويف ادلدروسة الظاىرة إشكالية على الضوء تسليط يف تساىم علمية ودقة داللة ذات نتائج إىل الوصول أجل
 .عامة بصفة العلمي البحث

 واألدوات الدراسة ىاتو يف اتبعناىا اليت ادليدانية اإلجراءات أىم نوضح أن سنحاول الفصل ىذا ويف
 ديكن علمية نتائج على احلصول أجل من ىذا كل ، ادلتبع العلمي وادلنهج ، ادلستخدمة اإلحصائية والوسائل

 . أخرى مرة للتجريب قابلة موضوعية نتائج واعتبارىا هبا الوثوق
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ة لدلراسةتبعامل  املهنجية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الرابع   

 : االستطالعية الدراسة  1-
 استطالعية بدراسة القيام الباحث على بد ال ميدانية دراسة ألي احلسن السري ضمان أن فيو الشك شلا

 الذي سنقوم بو لبحثل ادليدانية الدراسة جوانب حول عامة نظرة إلقاء يف ناتساعد اليت األوىل اخلطوة تعد حيث
 الدراسة. ىذه إجراء ولغرض

 بوالية الطائرة للكرة بوسعادة لبلدية الرياضي النادي رئيس أي ادلسؤولة باجلهة ميدانيا باالتصال قمنا كما
 ( 01 ) رقم ادللحق أنظر الدراسة، إجراء على النادي رئيس فقةامو  بعد ،سيلةادل

 الطائرة للكرة بوسعادة لبلدية الرياضي النادي ناشئي من رلموعة على استطالعية ذبربة الباحث أجرى
 :  منها الغرض وكان العبا 70 وعددىم أشبال صنف

  .الواقع أرض على ادلهاري االختبار وإدارة التنظيمية النواحي على الوقوف -
  .ادلستخدمة األدوات و األجهزة صالحية من التأكد -
  .العمل يف والتداخل األخطاء وكذلك تظهر قد اليت ادلعوقات معرفة -
  .ذلا أدائهم وصحة ادلستخدم لالختبار العينة أفراد تفهم مدى -

 دبعرفة مدى ذبانس العينة :وقمنا 

 N العينة 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 العمر
 1.32 13.72 9 ذبريبية

 1.17 13.72 9 ابطةض

 الطول
 4.94 149.66 9 ذبريبية

 4.96 149.88 9 بطةضا

 الوزن
 5.12 47.44 9 ذبريبية

 5.22 47.00 9 بطةضا
 العمر

 التدرييب
 41. 2.61 9 ذبريبية

 52. 2.44 9 ابطةض
 

 1( تجانس العينة 73جدول رقم )
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ة لدلراسةتبعامل  املهنجية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الرابع   

 : اختبار عينات مستقلة

 

 من أجل المساواة  test tاختبار 

t ddl Sig. (bilatéral) 

 العمر

افتراض الفروق 
 متساوية

.00 16 1.00 

فرض الفروق غير 
 متكافئة

.00 15.77 1.00 

 الطول

افتراض الفروق 
 متساوية

.09 16 .92 

فرض الفروق غير 
 متكافئة

.09 16.00 .92 

 الوزن

افتراض الفروق 
 متساوية

.18 16 .85 

فرض الفروق غير 
 متكافئة

.18 15.99 .85 

العمر 
 التدريبي

افتراض الفروق 
 متساوية

.74 16 .46 

فرض الفروق غير 
 متكافئة

.74 15.19 .46 

 
 2( تجانس العينة 74جدول رقم )
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ة لدلراسةتبعامل  املهنجية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الرابع   

 الميدانية الدراسة سير خطوات  : 
  :المقترح التدريبي البرنامج -
 تضمن حيث اإلرسال ةهار م لتحسني مترينات على حيتوي إذ أسابيع 7 دلدة متكامل تدرييب منهج ببناء ناقم -

 ( 03 ) رقم ادللحق أنظر أسبوعيا، حصتني دبعدل تدريبية حصة 14 ادلنهج
 :  القبلي االختبار -
 2017  فيفري 06 - 04 يوم يف التدرييب ادلنهج بدأ قبل البحث عينة على القبلي االختبار تنفيذ ابتدأ -

 : حيث
  .اإلرسال دقة اختبار:  يف وادلتمثل ناشئنيلل ادلهاري االختبار إجراء مت -
 :  التدريبي البرنامج تنفيذ -
 منو االنتهاء ومت 2017 فيفري 08 يف التدرييب ادلنهج بتنفيذ البدء مت القبلي االختبار من االنتهاء بعد -
 . 2017 مارس : 29 يف
 :  البعدي االختبار -

 األثر على للتعرف مباشرة ةالتدريبي احلصص من رلموعة تنفيذ من االنتهاء بعد البعدي االختبار إجراء مت
 احلصة يف أي ثالثة بعد البعدي االختبار إجراء مت وقد ، ادلهارية ادلتغريات قيم يف ادلنهج يًتكو أن ديكن الذي

 وبًتتيب القبلي االختبار يف نفسها اإلجراءات إتباع مت قد أنو علما ،افريل( 01 )  يف أي ادلوالية التدريبية
 .الظروف كافة لتوحيد لغرض الزمنية وادلدة نفسها ادلتغريات

  :التدريبي البرنامج عليها يبن   يالت   األسس -
 على الطائرة كرة يف اإلرسال هارةم لتحسني ادلقًتح التدرييب الربنامج وضع عند التالية األسس مراعاة مت
 :  أشبال صنف بوسعادة لبلدية الطائرة للكرة الرياضي النادي مستوى
 لدى ادلتوفرة األجهزة مع وتتوافق الالعبني، مستوى مع تتناسب ادلختارة الرياضية واألنشطة التمرينات 
 . سيلةبادل بوسعادة بلديةب الطائرة للكرة الرياضي النادي
 التدريب خالل من وتطويرىا ادلقصودة ادلهارة لتنمية بسيطة حركية مهارات اختيار. 
 والسالمة األمن عوامل مراعاة. 
 الرياضية ادلهارات تثبيت يف كبري أثر من ذلا دلا التكراري التدريب طريقة على الًتكيز. 
 لالعبني بالنسبة اإلرسال مهارة لتحسني التمرينات طبيعة يف التنويع على الًتكيز. 
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ة لدلراسةتبعامل  املهنجية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الرابع   

  : الدراسة منهج  2-
   :المنهج تعريف -2-1

 يصل طريقة ىو ادلنهج الن ادلنهج طبيعة ربدد اليت ىي الباحث إليها يتطرق اليت الظاىرة طبيعة دراسة إن
 (19، ص. 1986)علي جواد الطاىر،  ما حقيقة إىل الباحث خالذلا من

 أو إجراءات استخدام خالل من احلدث أو الظاىرة واقع تشكيل إعادة أجل ومن موضوعنا لطبيعة ونظرا
 ادلنهج ستخدمن نا ادلناسب من أنو تبني ، وتفسريىا وربليلها بدقة النتائج مالحظة مث ومن معينة تغيريات إحداث
 .تنادراس ىدف مع لتماشيو وذلك التجرييب

 وعلى ، مجعها ادلطلوب البيانات وطبيعة إليها الوصول إىل نسعى اليت األىداف وكذا دراستنا حسب وعلى
 .للدراسة كأداة التجرييب للمنهج اختيارنا مت فقد الدراسة إعداد يف وإمكانياتنا قدراتنا حسب

  : التجريبي المنهج تعريف -2-2
 احلدث أو الظاىرة تشكيل عن ادلسؤولة ادلتغريات بني السببية العالقات استقصاء يشمل التجرييب فادلنهج

 يف ادلتغريات ىذه من متغري كل ودور أثر على التعرف هبدف وذلك مباشر غري أو مباشر بشكل فيهما التأثري أو
 (83، ص. 2007)حسان ىشام/علوط الباتول،   اجملال ىذا

 يف كان سواء التجريب و العلمية، بالطريقة ادلشاكل حلل البحوث مناىج أقرب التجرييب ادلنهج يعترب كما
 باستثناء األساسية العوامل و ادلتغريات مجيع يف للتحكم زلاولة ىو آخر رلال أي يف أو الدراسة قاعة يف أو ادلعمل
 أقوى ىي ادلعمل وذبربة العملية، يف تأثريه قياس ربديد هبدف تغيريه أو بتطويعو الباحث يقوم حيث واحد، متغري
)خبوش  األحداث يف والتحكم التنبؤ على معارفنا وتطوير اكتشاف بواسطتها نستطيع اليت التقليدية الطرق

 (117، ص. 2001عمار/الدنيبيات زلمد، 
  :الدراسة مجتمع -3

 : اجملموعة ىذه تكون قد و العينة من تؤخذ اليت األصلية اجملموعة تلك ىو " االصطالحية الناحية من
 (14، ص. 2003)زلمد نصر الدين رضوان،  "أخرى وحدات أي أو سكان، تالميذ، فرق، مدارس،

 األخرى العناصر من غريىا عن متيزىا مشًتكة خصائص عدة أو خاصية ذلا عناصر رلموعة " كذلك وىي
 . "التقصي أو البحث عليها جيري واليت

 أو اخلصائص متتلك اليت األشياء كل أنو على ربديده ديكن و العلم اسم اإلحصائي اجملتمع على ويطلق
 (6، ص. 2004)موريس آصلرس،   اإلحصائي التحليل و القياس و للمالحظة قابلة مسات

 : الرياضي للموسم ادلنخرطنيو  ذكور الطائرة لكرةبوسعادة ل ديان شبالأ رلموعة ىم دراستنا فمجتمع
 2017 / 2016 )) 
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ة لدلراسةتبعامل  املهنجية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الرابع   

  :اختيارىا وكيفية الدراسة عينة -3-1
 منو ذبمع الذي الدراسة رلتمع ىي " مفهومها أن صلد ميدانية دراسة أي يف مهم جزء ىي العينة باعتبار

 شلثلة تكون أن على اجملتمع أفراد من رلموعة تؤخذ أنو دبعٌت ، الكل من مهم جزء تعترب وىي ادليدانية، البيانات
 (191، ص. 2002)رشيد زروايت، .   "الدراسة عليها لتجري للمجتمع
، ص. 1999)زلمد حسن عالوي، .    "اجملتمع من بعض أو كل من جزء أهنا ":على أيضا تعرف و

143) 
 أنو دبعٌت الكل من جزءا تعترب وىي ادليدانية البيانات منو ذبمع الذي الدراسة رلتمع من جزء ىي العينة"و

، ص. 2006فريد كامل أبو زينة وآخرون، ).  "البحث جملتمع شلثلة تكون إن على اجملتمع أفراد من رلموعة تؤخذ
21) 

يف  ( N.V.B ) الطائرة لكرةل بوسعادة نادي : أشبال يف تتمثل قصديو كانت الدراسة عينة عن أما
 .التدرييب الربنامج يهاعل طبقنا اليتو   )عبال ( 18   اعددى البالغ و سيلةادلوالية ب بوسعادة

 :  )العمديو ( القصديو العينة تعريف -4
 الدخيلة ادلتغريات من التخلص هبدف ذايت تقدير أو شخصي حكم على بناءا اختيارىا يتم اليت وىي

 بسبب أو الشخصي التحيز بسبب إما الناتج التحريف يف الوقوع من البد لكن ادلتوقعة التعريف مصادر إللغاء
 يسعى الذي ادلتغري أو ادلعاينة طريقة بني مكتشف غري ارتباط وجود خباصية اجملتمع صفات بعض يف اجلهل

 الرأي ىو رأيهم واعتبار الدولة إعالم حول رأيهم وأخذ اإلعالم يف متخصصة رلموعة اختيار مثل لدراستو الباحث
 احملددة لشروط تبعا ذلك و البحث أىداف و ادلوضوع لطبيعة تبعا مقصودة أهنا غريب علي الدكتور يرى و العام

 (141، ص. 2006)علي غريب،  سابقا.
  : العينة أفراد متغيرات ضبط -5

  األشبال لصنف العمرية ادلرحلة يف ويتمثل : السن . 
  ذكور كلها لالختبارات خضعت اليت اجملموعة : الجنس . 
 الرياضية القاعة(  التدريبية احلصص إجراء مكان يف ادلهارية االختبارات أجريت لقد : المكان ( 
 االختبارات أدوات و وسائل نفس تطبق العينة عناصر مجيع : القياس وسائل . 

  : الدراسة متغيرات بطض -6
 . تابع واآلخر مستقال أحدمها اثنني متغريين ىناك أن جليا لنا تبني للبحث العامة الفرضية إىل استنادا

  :المستقل المتغير  -6-1
 التغري إحداث إىل قيمتها يف التغري يؤدي الذي األداء وىو التابع ادلتغري يف تأثري لو يكون أن جيب متغري ىو

 .بو صلة ذات تكون أخرى متغريات قيم يف التأثري طريق عن وذلك
 .ادلقًتح التدرييب الربنامج : يف ادلستقل ادلتغري يتمثل:  تحديده
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  : التابع المتغير -6-2
 حيث ، األخرى ادلتغريات قيم تأثري مفعول على قيمتو تتوقف الذي وىو ادلستقل ادلتغري فيو يؤثر متغري ىو

 . التابع ادلتغري قيم على النتائج ستظهر ادلستقل ادلتغري قيم على تعديالت أحدثت كلما أنو
 . الطائرة الكرة ناشئي لدى مهارة اإلرسال: يف التابع ادلتغري يتمثل : تحديده

  :الدراسة مجال -7
   :للدراسة المكاني المجال -7-1

 النادي مستوى على سيلةادل بوالية بوسعادة ببلدية ادلتواجدة الرياضية بالقاعة ادليداين البحث إجراء مت
 .   )سنة  15  12 –  ( أشبال صنف الطائرة للكرة بوسعادة لفريق الرياضي

  :للدراسة الزماني المجال  -7-2
 اخلطة على ادلشرف األستاذ موافقة وبعد الدراسة مشكلة وربديد البحث موضوع اختيار بعد الدراسة نابدأ

 خيص فيما أما ، 2017 جانفي شهر بداية يف للدراسة النظري اإلطار تكوين يف ادلباشرة مت البحث لبداية األولية
 التدرييب الربنامج تطبيق وبعد 2017 فيفري 06 - 04 يوم القبلي االختبار إجراء مت فقد التطبيقي اجلانب
 2017 . افريل 71  يوم البعدي االختبار إجراء مت و عيباسأ 07 ب ادلقدر
  : الدراسة أدوات  8-

 لتحديد الالزمة اخلطوات خالل من ، بالبحث اخلاصة البيانات إىل للوصول ادليداين االختبار نااستخدم
 ادلشمول اإلرسال هارةم اختبار يف ادلتمثل االختبار ووى منو الًتشيح من التأكد إستوجب لذلك البحث متغريات
 : بالبحث

  : اإلرسال دقة اختبار -8-1
   :االختبار من الهدف

 . زلددة لنقاط اإلرسال دقة قياس
 :  المستخدمة األدوات

 . ( 01 ) رقم الشكل يف ىو كما ادللعب يقسم ، طائرة كرة ملعب
 :  األداء مواصفات
 ادلنطقة إىل إرساالت 10 أي ، احملددة الثالثة ادلناطق من منطقة لكل زلاوالت 10 باإلرسال ادلخترب يقوم

 .  "ج"  ادلنطقة إىل ثالثة 10 و "ب"  ادلنطقة إىل أخرى 10 و " أ "
 . احملددة ادلناطق داخل الكرة فيها تسقط اليت الصحيحة احملاوالت فقط وربسب
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 : التسجيل
)زلمد صبحي حسانني/محدي    .احملددة ادلنطقة داخل الكرة فيو تسقط صحيح إرسال لكل نقاط 4 اربع -

 (212-211ص. ، 1997عبد ادلنعم، 

 ( يبين طريقة أداء اختبار اإلرسال01الشكل رقم )
 : لالختبارات العلمية الشروط -9

 .الطلبة ذلا يتطلع بنتائج للخروج البحث إصلاح قصد اجلهود تتضافر أن جيب ىذا حبثنا يف
  :الصدق -

 بنتائج أساسا يتعلق وىو االختبارات و للمقاييس بالنسبة أمهية األكثر العامل ىي الصدق درجة تعترب
 .االختبار

 .االختبار يف توافره جيب اعتبار أىم يعترب الصدق أن :" تابلر" يشري كما
  . تاما ثباتا الثابتة واحلقيقة لالختبار اخلام الدرجات بني لالرتباط تقدير باعتباره الصدق "كيورتن"  حيدد

 (183، ص. 2000)زلمد صبحي، 
  :الثبات -

 يعطي أن ىذا معٌت أي ، سلتلفة مناسبات يف معينة ظاىرة استقرار مدى أنو على االختبار ثبات يعرف
، ص. 1993)مقدم عبد احلفيظ، .  الظروف نفس ويف األفراد نفس على أعيد ما إذا النتائج نفس االختبار

152) 
 نفس يف التجربة أعدنا يومني وبعد العب 18 من متكونة عينة على االختبارات بتطبيق قمنا وذلذا

  .عينة نفس وعلى التوقيت نفس ويف الظروف
  

  

  ج

  ب

  أ
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 لفرق مدربني و ''احلواس بغدادي''  بوسعادة لبلدية الرياضي النادي مدرب على التدرييب الربنامج عرض مت وقد- 
 ( 02 )  رقم ادللحق أنظر ، التخصص أساتذة وبعض أخرى

 : لالختبارات العلمية المعايير نيبي جدول
 

R α 
,88    

    
 =,93 

 
 )الثبات( . المهارية لالختبارات العلمية المعايير نيبي : ( 05 ) رقم جدول

 
 للقياس عليها االعتماد يمكن أداة االختبار أن أي  94,يقارب ل مااإلرسا دقة ختبارا ثبات ومنو

  :اإلحصائية لوسائلا -10
 الباحث تساعد واليت ، ادلدروسة الظاىرة على تؤثر اليت األساسية العوامل فهم إىل ادلؤدية الطرق أىم وىي

 البحث مشكلة طبيعة مع تتناسب اليت باألساليب ااستعن وقد ، وتفسريىا وربليلها النتائج إىل الوصول على
 :وىي وأىدافو

  SPSS 22  برنامج -
  MOYENNEال حسابي المتوسط -

 مجع حاصل عن عبارة وىو الوسط أو ادلتوسط اسم عليو نطلق أن وديكن ، استعماال األكثر الطريقة وىو
   ̅ . بالرمز للعينة احلسايب للمتوسط ويرمز عددىا على مقسومة مفردات القيم

 ̅  
 

 
∑   

 

 
         

 

   

 

  ECARTYPEالمعياري االنحراف -
 ادلعياري االضلراف ويعرف  S بالرمز للعينة بالنسبة لو ويرمز دقة أكثر ألنو التشتت مقاييس أىم من وىو

 ىذه تربع حيث احلسايب، وسطها عن االضلرافات دلعدل مقياس أنو دبعٌت للتباين، ادلوجب باجلذر الًتبيعي
 مدى دلعرفة حسابو ويتم الًتبيعي اجلذر ربت من قيمها تستخرج مث القيم عدد على وتقسم االضلرافات وذبمع

 اإلحصائي التحليل قضايا من كثري يف استعمالو يدخل حيث احلسايب وسطها عن اجملموعة نتائج تباعد أو تقارب
 كاآليت    وعالقتو

  √
∑    ̅  
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  TEST STUDENT ستودينت اختبار -
 وغري ادلتساوية ادلتساوية للعينات ادلرتبطة وغري ادلرتبطة ادلتوسطات فروق داللة لقياس االختبار ىذا يستخدم

   كاآليت وعالقتو

  
  ̅̅ ̅    ̅̅ ̅

√
    

 

  
 

    
 

  

 

 
 المعياري االنحراف -

   √
∑    

 

 
   ̅   

 
 الثبات معامل -

𝛼  
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 :خالصة
 إىل التطرق مت حني ، السليم العلمي ادلنهج شروط ستوفاءإ ألجل ادليدانية اإلجراءات الفصل ىذا مشل

 ىلإو  البحث رلاالت إىل تطرقنا كما ، البحث وعينة رلتمع اختيار وكيفية ادلتبع البحث منهج اختيار كيفية
 حاولنا حيث ادلهارية، االختبارات مشلت اليت البحث أدوات إىل إضافة ، االستطالعية للدراسة العريضة اخلطوط

 . )الصدق معامل ، الثبات معامل(  السيكومًتية خصائصها إجياد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : ماس الفصل اخل
عرض وحتليل وسنماقشة 

  النتمائج
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 عرض و حتليل و مناقشة النتاجئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الفصل اخلامس 

 : ول األ الفرضية نتائج وتحليل عرض -1
 ادلتوسطات احلسابية  يف ةإحصائي دالةذات  فروق توجد ال أنو على األوىل الفرضية تنص

 .() الضابطةالقبلي والبعدي للمجموعة  الختبارينل
 عرض وتحليل نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في مهارة اإلرسال : -1-1

 : يبُّت  : (60الجدول )
االختبار القبلي و االختبار البعدي لدى أفراد اجملموعة  لداللة الفروق بُت درجات Tنتائج اختبار 

 على درجة اإلرسال. ضابطةال

  ̅ S T DF Sig α 
 مستوى
 الداللة

 8.48 60.00 القبلي
 غير دال 05. 07. 8 2.05

 8.43 64.88 البعدي
يوضح المقارنة بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة : (60جدول )

 
 الضابطة يمثل االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة (60) بيان
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 عرض و حتليل و مناقشة النتاجئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الفصل اخلامس 

  : األول  تحليل النتائج الفرضية -1-0
 : أنّ  ناجدو  (60الجدول رقم : ) خالل من
   64.88 = ب̅  ىي يبعدال لقياسا قيمو = ق  8.48 و 60.00 = ق̅  ىي القبلي لقياسا قيم

  = ب  8.43و 
                          = DF  8و= T   2.05وكذلك وجدنا نفس القيم لكال القياسُت لكل من

     60.00 = ق̅  ل  تقريبامساوية    64.88 = ب̅ وα = .05  و Sig. (bilatéral) = 07.و 
 : غَت مستوى الداللة و  αقيمة أكرب من Sig. (bilatéral) قيمةأّن  أيضا من خالل اجلدول نالحظو 

 دال
 : ومنو نستنتج

( ومنو مت  وىل) األصفرية الالفرضية  قبوليف اجملموعة الضابطة أي  ةإحصائي دالةذات توجد فروق  ال أنو
 التحقق من صحتها.

 : ثانيةال الفرضية نتائج وتحليل عرض -2
 ادلتوسطات احلسابية  يف إحصائية داللة ذات فروق توجد على أنو الفرضية الثانية تنص

   ( ولصاحل االختبار التجريبية)  للمجموعة الطائرة الكرة ناشئي لدى اإلرسال هارةدلالبعدي  و القبلي الختبارينل
  ادلقًتح.تعزى للربنامج التدرييب  ( ) البعدي

 عرض وتحليل نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في مهارة اإلرسال : -2-1
 : يبُّت  ( :67الجدول )

االختبار القبلي و االختبار البعدي لدى أفراد اجملموعة  لداللة الفروق بُت درجات Tنتائج اختبار 
 التجريبية على درجة اإلرسال.

 
 ̅ S T DF Sig α 

 مستوى
 الداللة

 7.85 59.55 القبلي
 دال 05. 00. 8 8.34

 12.18 86.22 البعدي
 يوضح المقارنة بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية ( :67جدول )
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 عرض و حتليل و مناقشة النتاجئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الفصل اخلامس 

 

 يمثل االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة التجريبية (60) بيان

 : الثانيةالفرضية  تحليل النتائج -2-0
 : أنّ  ناجدو  (67الجدول رقم : ) خالل من
               يى يبعدال لقياسا قيمو = ق  7.85و   59.55 = ق̅  ىي القبلي لقياسا قيم

  = ب  12.18و  86.22 = ب̅ 
                          = DF  8و= T   8.34وكذلك وجدنا نفس القيم لكال القياسُت لكل من

       59.55 = ق̅   منكربأ   86.22 = ب̅ وα = .05  و Sig. (bilatéral) = 00.و 
 : دال مستوى الداللة و  αقيمة ر منصغأ Sig. (bilatéral) قيمةنالحظ أيضا من خالل اجلدول أّن و 

 : ومنو نستنتج
 ادلقًتحتعزى للربنامج التدرييب  أنو توجد فروق ذات دالة إحصائية يف اجملموعة التجريبية ولصاحل القياس البعدي

 ( ومنو مت التحقق من صحتها. الثانيةالبديلة ) أي قبول الفرضية 
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 : ثالثةال الفرضية نتائج وتحليل عرض -3
 ادلتوسطات احلسابية  إحصائية يف داللة ذات فروق توجدال  أنو الفرضية الثالثة على تنص

 دلهارة اإلرسال لدى ناشئي الكرة الطائرة.(  التجريبيةو )  ( الضابطة )القبلي ما بُت اجملموعتُت :  الختبارل
 في مهارة اإلرسال : للمجموعتين التجريبية و الضابطةعرض وتحليل نتائج االختبار القبلي  -3-1

 : يبُّت  : (60الجدول )
الضابطة على درجة و  للمجموعتُت التجريبية االختبار القبلي لداللة الفروق بُت درجات Tنتائج اختبار 

 اإلرسال.

  ̅ S T DF Sig α 
 مستوى
 الداللة

 7.85 59.55 التجريبية
 غير دال 05. 90. 8 13.

 8.48 60.00 الضابطة
 يوضح مقارنة القياس القبلي للمجموعتين التجريبية و الضابطة ( :60جدول )

 
 الضابطةالتجريبية و تين للمجموع قبلييمثل االختبار ال : (60بيان )
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 عرض و حتليل و مناقشة النتاجئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الفصل اخلامس 

  : ثالثةال تحليل النتائج الفرضية -3-0
 : أنّ  ناجدو  (60الجدول رقم : ) خالل من
مجموعة لل و = ت  7.85و  59.55 = ت̅  ىي: للمجموعة التجريبية  القبلي لقياسا قيم
  = ض  8.48و  60.00 = ض̅  ىي الضابطة

                            = DF  8و= T   13.وكذلك وجدنا نفس القيم لكال القياسُت لكل من
  59.55 = ت̅  ل  مساوية تقريبا   60.00 = ض̅  وα = .05  و Sig. (bilatéral) = 90.و 
 مستوى الداللة : غَت و  αقيمة أكرب من Sig. (bilatéral) قيمةنالحظ أيضا من خالل اجلدول أّن و 

 دال
 : ومنو نستنتج

 قبولأي  الضابطة و التجريبية تُتمجموعلل القياس القبلي يف ةإحصائي دالة ذاتتوجد فروق  ال أنو
 ( ومنو مت التحقق من صحتها. ثالثة) الصفرية الالفرضية 

 : رابعةال الفرضية نتائج وتحليل عرض -4
 الختبارادلتوسطات احلسابية ل يف إحصائية داللة ذات فروق توجدأنو  على الفرضية الرابعة تنص 

        ولصاحل دلهارة اإلرسال لدى ناشئي الكرة الطائرة(  التجريبيةو )  ( ) الضابطة البعدي ما بُت اجملموعتُت :
 .ادلقًتحتعزى للربنامج التدرييب  ( التجريبية) 
 في مهارة اإلرسال : التجريبية و الضابطة تينعرض وتحليل نتائج االختبار البعدي للمجموع -4-1

  :يبُّت  : (60الجدول )
 التجريبيةو  ضابطة ال تُتاالختبار البعدي لدى أفراد اجملموع لداللة الفروق بُت درجات Tنتائج اختبار 
 على درجة اإلرسال.

 
 ̅ S T DF Sig α 

 مستوى
 الداللة

 12.18 86.22 التجريبية
 دال 05. 00. 8 5.74

 8.43 64.88 الضابطة
 : يوضح مقارنة القياس البعدي للمجموعتين التجريبية و الضابطة (60الجدول )
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 التجريبية و الضابطةتين يمثل االختبار البعدي للمجموع :( 60بيان )

  : رابعةال تحليل النتائج الفرضية -4-0
 : أنّ  ناجدو  (60الجدول رقم : ) خالل من
مجموعة لل و = ت  12.18و  86.22 = ت̅  ىي: للمجموعة التجريبية  يبعدال لقياسا قيم
  = ض  8.43و  64.88 = ض̅  ىي الضابطة

                            = DF  8و= T   5.74وكذلك وجدنا نفس القيم لكال القياسُت لكل من
  86.22 = ت̅  ر منصغأ   64.88 = ض̅ وα = .05  و Sig. (bilatéral) = 00.و 
 مستوى الداللة : دال و  αقيمة ر منصغأ Sig. (bilatéral) قيمةنالحظ أيضا من خالل اجلدول أّن و 

 : ومنو نستنتج
يف االختبار  والتجريبية الضابطة تُتاجملموع بُت ادلتوسطات احلسابية يف ذات دالة إحصائيةأنو توجد فروق  

          بديلةالالفرضية  قبولأي  تعزى للربنامج التدرييب ادلقًتح اجملموعة التجريبيةولصاحل  البعدي دلهارة االرسال
 ( ومنو مت التحقق من صحتها. رابعة) ال
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 مناقشة الفرضيات :
 :ادلعاجلة االحصائية وجدنا  ومن
 ما وىو والبعدي القبلي االختبار بُت إحصائية داللة ذات فروق وجود على اإلرسال مهارة اختبار نتائج بينت -

 .لعامةا الفرضية صحة يؤكد
الضابطة           للمجموعتُت القبلي االختبار بُتة إحصائي لةاد ذات فروق وجودت أنو ال على أيضا نتائجال وأسفرت - 
 .وىل األ الفرضية صحة يؤكد ما وىو التجريبيةو 
للمجموعة  والبعدي القبلي االختبار بُت إحصائية داللة ذات فروق وجود على نتائجىذه ال بينت كما  -

 .لثانيةا الفرضية صحة يؤكد ما وىو التجريبية
 يؤكد ما وىوللمجموعتُت  القبلي االختبار بُتة إحصائي لةاد ذات فروق وجودت أنو ال نتائجىذه ال بينت كما  -

 .لثالثةا الفرضية صحة
 يؤكد ما وىوللمجموعتُت  البعدي االختبار بُت إحصائية داللة ذات فروق وجود على نتائجىذه ال بينت كما  -

 .لرابعةا الفرضية صحة
 :يلي ما إىل التوصل مت اجلزئية الفرضيات نتائج مناقشة وبعد
  دلهارة  البعدي و القبلي الختبارينادلتوسطات احلسابية ل إحصائية يف داللة ذات فروق توجدال

 .( ) الضابطة للمجموعة اإلرسال لدى ناشئي الكرة الطائرة
 هارةدلالبعدي  و القبلي الختبارينادلتوسطات احلسابية ل يف إحصائية داللة ذات فروق توجد 

تعزى  ( ) البعدي ( ولصاحل االختبار التجريبية)  للمجموعة الطائرة الكرة ناشئي لدى اإلرسال
 ادلقًتح.للربنامج التدرييب 

  القبلي ما بُت اجملموعتُت : الختبارادلتوسطات احلسابية ل إحصائية يف داللة ذات فروق توجدال     
 .دلهارة اإلرسال لدى ناشئي الكرة الطائرة(  التجريبيةو )  ( ) الضابطة

 البعدي ما بُت اجملموعتُت :  الختبارادلتوسطات احلسابية ل يف إحصائية داللة ذات فروق توجد      
تعزى  ( التجريبية)  ولصاحل دلهارة اإلرسال لدى ناشئي الكرة الطائرة(  التجريبيةو )  ( ) الضابطة

 .ادلقًتحللربنامج التدرييب 
 مهارة على ادلقًتح التدرييب ىناك أثر للربنامج" بأن  تقر واليت العامة البحث فرضية أن نستنتج ومنو

 .حتققت قد  "الطائرة الكرة ناشئي لدى اإلرسال
 مهارة اإلرسالىناك أثر للربنامج التدرييب ادلقًتح على  نستنتج أنالتحقق من الفرضيات اجلزئية من خالل 

ولصاحل اجملموعة  بُت اجملموعتُت الضابطة والتجريبة توجد فروق ذات دالة إحصائية أنو و لدى ناشئي الكرة الطائرة
 التجريبية أي قبول الفرضية البديلة ) العامة ( ومنو مت التحقق من صحتها.
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 تنمية في تعليمي برنامج اثر " على تنص اليت بالل عيس  وبن العابدين زين دراسة مع أتفق ما وىذا
 بمتوسطة ) سنة 15 -  ( 13تالميذ عل  أجريت ميدانية دراسة الطائرة كرة في األساسية المهارات بعض
 " البيضاء نعي" الربيعي مزياني

 وعند وداخلهما اجملموعتُت بُت إحصائية داللة ذات فروق وجود أظهرت اليت النتائج أن إىل وتوصل
 وىي احلسايب متوسطها يف اإلجيايب التغيَت ذات اجملموعة أي التجريبية اجملموعة لصاحل وىذا 0,05 الداللة مستوى
 .الباحثُت الطلبة من ادلقًتح الربنامج ضمن التعليمية الوحدات تلقت اليت اجملموعة

 الطائرة الكرة اثر : على تنص اليت مراد وارث و محمد ومنصور وليد بويحي : دراسة مع اتفقت كما
  الذكور ناشئي لدى  ) مترير - استقبال - إرسال  ( الطائرة كرة في األساسية المهارات تعلم عل  المصغرة
 ")سنة 14 - ( 12

 ادلهارات تعلم على ادلساعدة و احلديثة الطرق أىم من ادلصغرة الطائرة الكرة أن إىل األخَت يف توصل وقد
 .        ) مترير - استقبال - إرسال(  األساسية

 األساسية ادلهارات تطوير يف التقنية الوسائل تأثَت إىل ىدفت اليت 2004 العاني : دراسة مع اتفقت كما
 باستمرار التعليمية الربامج تطوير بضرورة الباحث وأوصى .بغداد مبحافظة الثانوية، ادلرحلة لطالب الطائرة بالكرة
 شاملة وسيلة بوصفها الطلبة تقومي عملية يف بتطبيقو احلاسوب جهاز طريق عن العلمية ادلادة بتحديث وذلك

 .للطبلة ومشوقة
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 عام إستنتاج
 للرياضيُت ادلهاري األداء وحتسُت تطوير يف تساىم اليت والوسائل الطرق أىم من الرياضي التدريب يعترب

 وجب احلديثة الطائرة كرة رياضة يف ادلهارات ودور لألمهية ونظرا للفريق، واجلماعي الفردي األداء حتسُت وكذا
 .ادلهارات ىذه على التدريب تأثَت مدى ومعرفة وحتسينها هبا االىتمام
لدى  ة اإلرسالهار ملتحسُت أداء  ادلقًتح التدرييب الربنامج ثرأ إبراز ىذا موضوعنا من الغرض كان لقدو 

 إذا وخصوصافريق ال جناح يف ساىمي وفه الطائرة للكرة الفقري العمود مبثابة اإلرسال عتربي إذ الطائرة الكرة ناشئي
 .الصحيح بشكلو طبق ما

 على الضوء سلطنا الثاين الفصل ويف التدرييب الربنامج على األول الفصل يف الضوء سلطنا ادلوضوع ىذا ويف
 .العمرية ادلرحلة خصائص تناولنا الثالث الفصل ويف الطائرة الكرة يف إلرسالا ةهار م

 أن إىل توصلنا العينة أفراد على ادلطبقة والبعدية القبلية االختبارات خالل ومن التطبيقي اجلانب يف أما
 الطائرة الكرة لدى ناشئي إلرسالا ةهار م حتسُت يف يساىم التدرييب الربنامج أن تبُت عليها ادلتحصل النتائج
 أجل من ادلستخدمة واألساليب والطرق الوسائل سلتلف يف التنويع الطائرة كرةال مدريب على لزاما كان ولذلك

 تساىم واليت ةادلهار  ىذه وحتسُت تنمية إىل زلالة ال يؤدي وىذا ، هملفرق التدريبية احلصص أثناء ةهار ادل طوير ىذهت
 . ككل  الرياضي األداء حتسُت يف بدورىا

  :العامة الفرضية على اإلجابة ميكن عليها ادلتحصل والنتائج كلو ىذا خالل ومن
 .البحث لعينة الطائرة الكرة يناشئ لدى إلرسالا ةهار م حتسُت يف إجيايب تأثَت ادلقًتح التدرييب للربنامج نعم  -

الفروع نرجوا أن يعٌت  تشعبم ألمهيتو نظرا ادلوضوع أنون الباحث حنن ىنر  ادلبذول، اجلهد من الرغم وعلى
 بقدر ولو ةسامهمن الربنامج التدرييب ادلقًتح ادل ملؤ ي لكنو ،يف دراسات قادمة لتطوير مستوى الكرة الطائرة  بو

 .الطائرة الكرة ة اإلرسالأمهي إبراز يف قليل
 سلتلف يف بو ىيقتد وعونا سندا يكون وأن بعدنا من على فائدة العمل ذلذا يكون أن نرجو األخَت ويف

 .اهلل شاء إن وادلواضيع البحوث
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 خاتمة
 إىل ويسعى معينة، ومعامل معارف من قوانينو يستمد العلوم كباقي علما الرياضي التدريب أصبح لقد

 اجلانب على اإلجيايب االنعكاس من متكنو واإلجتماعية البدنية، النفسية، الناحية من منهجيا تكوينا الفرد تكوين
 .االقتصادي
 عن البحث ىو دائما منها اذلدف كان عديدة مبراحل الطائرة الكرة رلال يف الرياضي التدريب مر ولقد

 على حتضَته أجل من وذلك لالعب واخلططية والفنية البدنية القدرات رفع شأهنا من اليت وادلناىج الطرق أفضل
 .النتائج أفضل على واحلصول ادلنافسات سلتلف خلوض ادلستويات كافة

 والتنافسي الًتفيهي بنوعيها هبا ويهتمون اجلميع ميارسها أصبح اليت اجلماعية األلعاب من الطائرة الكرة وتعد
 يف تلعب حيث وقواعد قوانُت عدة اللعبة وذلذه تكاليفها وقلة سهولتها نتيجة كبَتة شعبية اللعبة ىذه كسبت وقد

 كل يف أقيمت حيث كلو العامل يف بسهولة اللعبة ىذه وانتشرت اجلماعية، األلعاب يف األصغر يعد الذي ادللعب
 يف دولية بطوالت إقامة إىل أدى ما وىذا الطائرة للكرة الدولية حتاديةاال أنشئت كما وفدراليات، حتادياتا دولة
 .األودلبية عابلاأل ضمن دخلتأو  اللعبة ىذه

 التمارين اختيار يف دقيقة علمية أسس على يعتمد أصبح الطائرة الكرة يف احلديثة التجريبية ادلناىج بناء إن
 .لالعب العمرية الفئات مع التمارين ىذه تتوافق أن وجيب ادلالئمة، والوسائل ادلناسبة

 الكرة ناشئي لدى رسالاإل ةهار مأداء  تحسُتل مقًتح تدرييب برنامج أثر " السياق ىذا يف حبثنا ويندرج
  صنف بوسعادة لبلدية الطائرة للكرة الرياضي النادي من اناشئ 18 البحث عينة ومشلت"  أشبال صنف الطائرة
 الربنامج ىذا أثر دلعرفة القبلية االختبارات عليهم طبقت حيث 2016 - 2017 الرياضي للموسم أشبال

 الرياضية القاعة يف االختبارات ىذه أجريت حيث عابيأس 70 مدة التجربة حتت وضعهم مت مث ادلقًتح التدرييب
حتسُت  على ادلقًتح الربنامج ىذا أثر ما مدى دلعرفة االختبارات نفس عليهم أجريت النهاية ويف بالنادي، اخلاصة
 .األداء

 لدى اإلرسال دلهارة واضحة فروق ىناك بأن بالعينة اخلاص والبعدي القبلي االختبار يف النتائج أثبتت ولقد
 أثر ادلقًتح التدرييب لربنامجل أن يعٍت وىذا القبلي االختبار من أفضل البعدي االختبار يف الطائرة كرةال يناشئ
 .الفئة ذلذه مفيد فهو وبالتايل األشبال، صنف عند والبدين ادلهاري ادلستوى على إجيابا

 علمي أساس على برامج وبناء مكوناتو مبختلف و الرياضي بالتدريب االىتمام أن القول نستطيع ىنا ومن
 .األصعدة كافة على كاملة واألمة اجملتمع ومنها ادلكونات ىذه دلختلف التطور إدراك إىل حتما يؤدي سليم

 لإلثراء قابلة بسيطة معلومات عن عبارة ادلتواضع البحث ىذا يف إليها ادلتوصل النتائج إن األخَت ويف
 .  اجملال ىذا متغَتات يف التحكم قصد عميقة دراسات وتتطلب وادلناقشة
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 والتوصيات اإلقتراحات
 البحث أىداف ضوء ويف ادلختارة العينة حدود ويف نتائج من الدراسة ىذه عليو أسفرت ما خالل من

 :يلي مبا نوصي نتائج من إليو التوصل مت وما وفروضو
 األداء حتسُت يف فاعلية لو دلا النادي وتدريب إعداد برامج ضمن ادلقًتح التدرييب الربنامج زلتوى استخدام - 

 ادلهاري
 مستوى يف حتسن من الدراسة ىذه أثبتتو دلا أخرى فرق على ادلقًتح التدرييب الربنامج ىذا تطبيق ضرورة  -

 .ادلدروسة ادلهارية الصفات
 مع حدى على العب ولكل مترين لكل والشدة احلجم وحتديد الفردية بالفروق االىتمام ادلدربُت على جيب  -

 .الرياضي التدريب يف العلمية وادلبادئ األسس مراعاة
 .التدريب برامج يف إمهاذلا وعدم البليومًتية للتدريبات الالزمة واألجهزة األدوات توفَت على العمل - 
 .أعلى مستويات يف وادلنافسة الرياضي اإلجناز دافعية لزيادة ادلادي الدعم توفَت - 
 .ادلناخية التقلبات ظل يف التدريبية العملية دميومة لضمان تدريب وقاعات رياضية منشآت إنشاء - 
 .الطائرة الكرة رياضة يف األخرى وادلهارية البدنية ادلتغَتات على الدراسة ىذه مثل إجراء - 
 . العادلية ادلستويات إىل للوصول الناشئُت عند والبدين ادلهاري اجلانب على والًتكيز االىتمام  -

 يف العلمي الرياضي التطور دلواكبة العصرية التدريب طرق من يستفيدوا حىت تربصات يف ادلدربُت إدخال - 
 .التخصصية الرياضات

 الصفات على التدريب كيفية عن فكرة لالعبُت تكون حىت "فيديو"  البصرية السمعية الوسائل بعض إدخال - 
 .وادلهارات البدنية

 .صاعد جيل تكوين يف واالستمرارية القاعدي التكوين سياسة على االعتماد - 
 .ادلهاري األداء حتسُت يف اجيايب تأثَت من ذلا دلا التدريب عملية يف التكراري التدريب طريقة استخدام - 

 حتقيق إىل للوصول صحيحة علمية وقواعد أسس على مبنية الناشُت تدريب عملية تكون أن جيب - 
 .ةيعال نتائج
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