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اً  َعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َوالَِّديَّ َوَأْْنَْعَمَل َصاِلِّ ﴿ َرب ِّ َأْوزِّْعِنِّ َأْن َأْشُكَر نِّْعَمَتَك الَِّتِّ أَنـْ
ْلِنِّ بَِّرْْحَتَِّك يفِّ عَِّبادَِّك الصَّاِلِِّّيَ   19النمل  -﴾  تـَْرَضاُه َوَأْدخِّ

 

 

 

 

 
 
 
 

 سلم:وصلى هللا عليه ل هللا سول رقا
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 بسم اهلل الرمحان الرحيم الذي خلق فسوى وأحكم خلقه

 والصالة والسالم على خري خلق اهلل

 سيدنا وحبيبنا حممد صلى اهلل عليه وعلى أله وصحبه وسلم ومن اتبع هداه.

مشس أشرقت يف فؤادي إىل اليت كانت نرباسًا يضيء سبيلي باحلب والرعاية إىل جنة العطف والرحيان إىل أغلى ما لدي إىل أول 

 يف احلياة من كانت سبب يف وجودي إىل من وهبتين الثقة يف النفس وأكسبتين روح العزمية واإلرادة

 إىل اليت بكائها من بكائنا وفرحها من فرحنا وأملها من أملنا

 مـــي الغـــالــية " حفظها اهلل ورعاها وأطال يف عمرها"أ

 يف العمل  إىل الغايل "أبــــــي" اإلخالصإىل الذي زرع فينا بذور املسؤولية وروح 

 زادي يف احلياة إخوتي وأخواتي.إىل من يف عيوهنم فرحيت وسعادهتم 

 إىل مجيع األقارب.

 ن وجدت فيهن أمسى معاني األخوة والصداقةإىل مجيع زمالئي وزميالتي يف الدراسة الذين م

 إىل كل من مجعتين به الكلمة الطيبة

 إىل كل من عرفته وأحببته,

 مثرة هذا العمل املتواضع. يإىل كل هؤالء و أكثر أهد
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 مقدمة

 مقدمـــة
جمموعة من آليات التدريب اليت من شأهنا أن  لاستعماين يف الوسط الرايضي إىل يشري مصطلح التحضري البد   

ترفع من اللياقة البدنية، كذلك هي متكننا من معاينة احلدود الفسيولوجية للرايضي بواسطة الكشف املستمر 
يعمل على حتسني ملستوايت األداء الرايضي، و يرتكز التدريب البدين على أسس علمية، تكنولوجية منهجية، وهو 

 .واملهارية البدنيةوانب اجلخمتلف 
حتتل الرايضة مكانة عالية يف اجملتمع املعاصر وذلك بنوعيها الرتفيهي والتنافسي وقد اهتم اإلنسان هبذه و       

الظاهرة منذ أن كانت جمرد حركات إما معربة عن مشاعر أو دفاعية ضد العوائق الطبيعية إىل أن أصبحت ختضع 
وانني وقواعد قابلة للتطور والدراسة والتصنيف من حيث األمهية وطرق األداء وكذا من حيث التخصصات إىل ق

 فظهرت رايضات فردية وأخرى مجاعية،ومن بني هذه الرايضات اجلماعية جند لعبة الكرة الطائرة.
الذي أظهره الالعبون  العامل بفضل املستوى الكبري إحناءشهدت لعبة الكرة الطائرة انتشارا واسعا يف مجيع 

يف املنافسات والبطوالت الدولية واإلقليمية واحمللية ملا ميلكونه من قدرات بدنية ومهارية وخططية اجنذب هلا أغلب 
املتتبعني واملهتمني ابللعبة، وما زالت لعبة الكرة الطائرة كسائر أغلب األلعاب اجلماعية يف تطور دائم ومستمر 

الفرق ومدربيها ابلعلوم الرايضية الصحيحة اليت عززت من عطاء وإمكانيات الالعبني،  والذي جاء نتيجة اهتمام
لبلوغ املستوايت املتقدمة العالية ال أييت اعتباطا وليس وليد الصدفة وإمنا  تطوير املستوى الرايضي والتقدمحيث أن 

املستوايت العالية، وهذا ال يتم إال من حيتاج إىل مميزات بدنية ومهارية ونفسية جيدة حىت يتسىن الوصول إىل تلك 
خالل الدراسات الدقيقة اليت تعتمد على التحليل السليم ألي مهارة رايضية من املهارات املتعددة يف خمتلف 

 الفعاليات الرايضية.
يزات كما ختتلف لعبة الكرة الطائرة عن بقية األلعاب الرايضية األخرى سيما اجلماعية منها بسبب ما متلكه من مم

خاصة، ويظهر ذلك من خالل أسلوب اللعب إذ أن أي خطأ حيدث من قبل الالعب أثناء سري املباراة يؤدي 
مباشرة إىل خسارة نقطة، وهذا عكس ابقي الفعاليات الرايضية األخرى وهو ما يربز أمهية املهارات اهلجومية 

املهارية زادت ابلتايل قدراهتم على تنفيذ وحسن  حيث كلما زادت قدرة الالعبني ،والدفاعية يف لعبة الكرة الطائرة
  تطبيق الواجب اخلططي سواء الدفاعي أو اهلجومي وابلتايل تزيد فرص الفريق يف إحراز البطوالت .

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

السريع يف حركاته عن طريق الوقوف مث معاودة اجلري وتغيري اإلجتاه و أداء مواقف حتتاج سرعة يف األداء وهذا ما 
ية التوافق العضلي العصيب ، وجمرد على أمه 1979، كما أكد أيش سنة  1970أشار إليه زاتسيورسكي سنة 

ضيق مساحة ملعب الكرة الطائرة يفرض ابلضرورة مكون أخر كالرشاقة وسرعة تغيري اإلجتاه ، كما أن إحراز 



 

  

 مقدمة

النقاط يربز أمهية مكون الدقة يف اإلرسال واإلعداد والسحق ، واألداء يتطلب املرونة إلجناز املهارات إىل أقصى 
 1مدى هلا .

ذلك فإن التطور احلاصل يف خمتلف الفعاليات الرايضية ومنها لعبة الكرة الطائرة يرجع إىل إضافة إىل 
التخطيط السليم املبين على أسس علمية وفعالية مستندا على نتائج البحوث والدراسات يف العلوم األساسية 

ية والبدنية واخلططية والنفسية العبيها ابلقدرات الوظيف أداءواملصاحبة للرتبية الرايضية، وذلك الرتباط مستوى 
وغريها، مما حيتم على الباحثني واملدربني اعتماد املناهج التدريبية احلديثة والتعرف على مستوايت وقدرات الالعبني 

 الوظيفية واملهارية واخلططية والبدنية.
له ميكن تطوير ويعد علم التدريب الرايضي واحدا من العلوم اليت ترتبط ابلعلوم األخرى، والذي من خال

األداء البدين واملهاري واخلططي لتحقيق إجنازات أفضل، ويتميز العصر احلديث مبيزة التغيري والتطوير يف خمتلف 
جماالت احلياة ومنها جمال الرتبية الرايضية والتدريب الرايضي، حيث بذل العلماء جهودا كثرية من أجل تطوير 

 2لبدنية، املهارية، اخلططية، الفسلجية، النفسية(.العملية التدريبية من كافة النواحي )ا
فأجريت البحوث لتطوير الصفات البدنية واملهارات األساسية وكذلك إجياد الطرق والوسائل التدريبية اليت         

من شاهنا تطوير هذه الصفات ومن مث الربط بني البدن واملهارة عن طريق تشخيص األسباب اليت تؤدي إىل هبوط 
 توى الفين ومعاجلتها بواسطة البحث والتجريب العلمي وامليداين.املس

وهذا ابلطبع ال يتأتى إال من خالل التدريب على إتقان هذه املهارات وتثبيتها وذلك عن طريق جمموعة        
احلركي  التدريبات واألساليب الفعالة سواء املهارية أو البدنية أو اخلططية سعيا وراء حتقق أفضل أشكال النشاط

اخلططي لالعب الكرة الطائرة وصوهلم إىل درجة البدين و للعبة ، حىت تستطيع بذلك املسامهة يف التقدم املهاري و 
املهارة العالية كذلك ابلنظرة إىل طبيعة الكرة الطائرة جندها تتمتع خباصية أو مسة واضحة ختتلف عن سائر األلعاب 

ملهارات ممكن حتديد هدفها وغرضها مبا يتفق وطرق اللعب املستخدم  اجلماعية األخرى أال وهي التنفيذ احلركي
 فكل حترك يف امليدان جنده وفق ظروف ومواقف تتشكل من حلظة أو فرتة زمنية إىل أخرى أثناء املباراة .

، لدى صنف األشبال  حتسني بعض املهارات األساسية يف الكرة الطائرةوللربانمج التدرييب أثر فعال يف 
 .هي مرحلة أساسية يتطلب من املدربني صقلها بشكل جيد للوصل هبا إىل أعالء املستوايت العامليةاليت 

كرة الطائرة يف والية الوادي الوجاءت هذه الدراسة من خالل متابعة بعض احلصص التدريبية لفرق 
يبية هذا ما دفعنا إىل داخل العملية التدر املهارات  بعض لألصناف الصغرى ، أتضح لنا جليا إمهال جل األندية

 دراسة هذا املوضوع والذي يندرج حتت العنوان :

                                         

، ،مركز الكتاب للنشر، القاهرة1،ط ْحدي عبد املنعم: األسس العلمية للكرة الطائرة وطرق القياس للتقوميحممد صبحي حسانني ، -1
 .21-20،ص1997مصر،

 . 36، 35،ص1992، 3، القاهرة، طعلم التدريب الرايضي،دار املعارف :حممد حسن عالوي -2
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 "صنف أشبال"لعينة البحث الكرة الطائرة  لدى العيبوحدات تدريبية مقرتحة لتحسني بعض املهارات األساسية 
 وقد إرأتينا تقسيم موضوع دراستنا إىل:

دراسة حيث مت طرح اإلشكالية والفرضيات من رسم أوال: اجلانب التمهيدي والذي تناولنا فيه اإلطار العام لل
 خطوط لبحثنا هذا.

ول يتحدث عن الربانمج التدرييب والتدريب اثنيا: اجلانب النظري وحيتوي على ثالثة فصول حيث كان الفصل األ
صائص خلق ما الفصل الثالث يتعفيه املهارات األساسية يف الكرة الطائرة أما الفصل الثاين فقد تناولنا الرايضي أ

 وحماولة اإلملام هبذه الفصول. (15-12املرحلة العمرية)
اثلثا: اجلانب التطبيقي الذي يعد األهم يف هذه الدراسة فمن خالله نضع احللول املناسبة لإلشكالية املطروحة 

 ويشتمل على فصلني مها:
لنتائج ا الفصل الثاين يتم فيه عرض امات املنهجية وامليدانية للدراسة أالفصل األول: والذي تناولنا فيه اإلجراء

والتوصيات قرتاحاتاالووضع  االستنتاجوحتليلها مث مناقشتها من أجل احلكم على صحة الفرضيات مث 
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 اإلشكالية:  -1
 أتخذ جعلها ما وهذا وحديثا، قدميا واجملتمعات الشعوب حياة يف هاما بعدا تشكل أنواعها بشىت الرايضة إن
 املتابعة طريق عن أو الرايضة، هلذه الفعلية املمارسة طريق عن وذلك واجلماعات األفراد طرف من كبريا تمامااه

 واالسرتاتيجيات واخلطط والنظم القوانني ملختلف والتشريع التنظري طريق عن كمسئولني  أو والتشجيع، واملشاهدة
علمي السليم إلمكاانت املمارسني البدنية، مما انعكس جعلتنا نشاهد مردود هذا التوظيف الوهذا ما الرايضة هلذه

 .على سالمة وسهولة األداء الفين ألي مهارة وأصبح الالعب يؤدي املهارة بقدر من الكفاءة
ير و حيث ظهر مفهوم التدريب الرايضي وطرقه ونظرايته وأغراضه خالل املرحلة الزمنية الطويلة وفقا لتط     

عليه تغريات عديدة، ويشري التطور احلادث يف شىت جماالت النشاطات الرايضية إىل اجملتمعات البشرية، وطرأ 
للوصول  هدف، حبيث يبىن على أسس علمية مقننة وياألنشطة الرايضية املختلفة لتحقيق أعلى اإلجنازات  ارتفاع

طر بشىت جمالته مبا وكذلك يستند على برانمج مسظروف اللعب املختلفة، ابلالعب للمستوايت العالية يف مجيع  
 فيه التخطيط ووضع خطة للعبة كرة الطائرة .

الرايضية، ومجع النتائج احملققة  االختباراتأن إعداد الربامج واإلشراف عليها ال يكتمل إال عند إجراء  كما     
ارات العلمية منها إن مل تقرتن ابلقر  االستفادةضمنها تعبريا على ما حققه الرايضي على أرض الواقع، وال ميكن 

 .واالرتقاء أبداء الالعب إىل األفضلواملدروسة، لتحسني مستوى التعلم أو التدريب 

ومتثل املهارات األساسية يف لعبة الكرة الطائرة جمموعة من احلركات اهلادفة سواء كانت هذه احلركات         
اللعب تقريبا واليت تتطلبها اللعبة ،ومتثيل بسيطة )مفردة( أو مركبة )فريقيه( ،حنتاج إىل أدائها يف مجيع مواقف 

الغرض األساسي من أداء هذه احلركات يف الوصول إىل أفضل النتائج مع االقتصاد التام يف اجملهود لذلك جيب أن 
جييدها العب الكرة الطائرة إجادة اتمة ،إذ عن طريقها وابلتعاون مع مجيع أفراد الفريق ميكن تنفيذ اخلطط الفنية 

 1 .عة سواء كان للدفاع أو اهلجوم واليت هتدف يف النهاية إىل حتقيق الفوزاملوضو 

فعندما يتقن مجيع الالعبني كل املهارات األساسية البسيطة واملفردة واملركبة وكذا املهارات غري الشائعة هنا ال      
التدريب البسيط مع صغار يكتفي هبذا اإلتقان فقط بل جيب على كل من املدرب أو املدرس أن يقدم هلم وسائل 

السن واملركبة مع املتقدمني بغية االرتقاء مبستوى أداء هذه املهارات ،وإذ مل يفعال سيكون من الصعب عليهم 
 األساسية.  تاحلصول على فريق جيد يلعب كرة طائرة حقيقية بدون إتقان هذه املهارا

ببعض املظاهر اخلاصة، حيث جيدر اإلشارة  أدائهام حيث أن لعبة كرة الطائرة من األلعاب اجلماعية اليت يتس   
بدنية  استجاابتإىل أن العب الكرة الطائرة يشرتك يف مراكز الدفاع واهلجوم حتت مؤثرات خاصة تتطلب منه 

سريعة ودقيقة، كما يؤدي الالعب بعض املهارات مثل الضرب الساحق وحائط الصد واإلرسال من الوثب وتؤدى 

                                         

،دار الكتاب احلديث جامعة املركبة ةواخلططيتنمية وتطوير املهارات اِلركية الفنية جمموعة من التدريبات املهارية  :ا.د زكى حممد حممد حسن -1
 113،ص 1،2012اإلسكندرية،القاهرة،ط
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عائقا لالعبني، ولكي ينجح الالعب يف األداء املهاري البد أن  ارتفاعهاعلى شبكة يعد  مجيع تلك املهارات
ولعل من االرتفاع، يتمتع إبمكانية مهارية بدنية وجسمية وعقلية خاصة ألداء الواجبات احلركية املطلوبة على هذا 

يني حنو األفضل من أهم الصفات أهم العوامل اليت تساعد على جناح عملية التدريب و االرتقاء مبستوى الرايض
مجاعية أو فردية ، و بشكل خاص الكرة الطائرة حيث  تاألساسية  يف كثري من الرايضات سواء كانت رايضيا

واالستقبال  تدخل يف كثري من التقنيات و املهارات  األساسية  اخلاصة هبذه اللعبة كاإلرسال و الصد و اإلعداد
الكـرة الطائرة أمهية كبرية جتعل املدربني يقضون معظم الوقت يف التدريب على دقة  إذ أنَّ للمهارات األساسية يف،

 وأداء املهارات وتعلمها ابلشكل الصحيح وإعطاء حصة كبرية هلا يف املناهج التدريبية.
وحتقيق النتائج يتوقف على احلصول على أعلى  االنتصاراتعلى  على أن القدرة weineckوهذا ما أكده     
وى ممكن من القدرات البدنية واملهارية واخلططية والنفسية لذلك وجب أن يكون هناك ختطيط منهجي منظم مست

 1 .للربامج التدريبية على أسس علمية يف جمال التدريب الرايضي احلديث
 :تايلبق نطرح التساؤل الا سومن خالل م    
    لعينة  الطائرة كرةلدى العيب ال األساسية املهارات بعض على أتثري املقرتح التدرييب للربانمج هل

 ؟ البحث
 ت الفرعية:ؤالالتسا
  لدى العيب لبعدي ملهارة اإلرسال اهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختبار القبلي واالختبار

 ؟الكرة الطائرة لعينة البحث 
  لدى العيب هارة التمرير لبعدي ملاهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختبار القبلي واالختبار
 ؟لعينة البحث  كرة الطائرةال
  لدى العيب لبعدي ملهارة االستقبال اهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختبار القبلي واالختبار
     ؟لعينة البحث  كرة الطائرةال
 فرضيات البحث: -2
لية "،وهناك من يرى أن فروض البحث هي: الفرضية على أهنا " ذلك احلل املسبق لإلشكا يعرف أجنرس موريس  

    2"تنبؤ لعالقة قائمة بني ظاهرتني )متغريين(.

أما إخالص حممد عبد احلفيظ، مصطفي حسني ابهي، فيعرفان الفرضية على أهنا "نقطة التحول من البناء  
     3النظري إىل التصميم التجرييب لإلجابة على اإلشكالية القائمة".

                                         

1-  Jurgen weineck: manuel d'entrainement  - édition vigot 86 p 309. 
، ص 2004، ترمجة بوزيد صحراوي و آخرون، دار القصبة للنشر، اجلزائر،دط،منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية: موريس آجنرس -2

102. 
، مركز كتاب مي والتحليل اإلحصائي يف اجملاالت الرتبوية  و النفسية و الرايضيةطرق البحث للعل:الص حممد عبد احلفيظ ومصطفى حسنيإخ -3

 .56، ص 2000النشر،دط،
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 عامة:الفرضية ال-1 -2

 ؟لعينة البحث  كرة الطائرةلدى العيب العلى بعض املهارات األساسية  أتثري لربانمج التدرييب املقرتحل

 الفرضيات اجلزئية: -2-2
كرة ال لدى العيبلبعدي ملهارة اإلرسال اتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختبار القبلي واالختبار   -1

 ؟لعينة البحث الطائرة

كرة لدى العيب ال لألعلى التمريرلبعدي ملهارة اوق ذات داللة إحصائية بني االختبار القبلي واالختبار توجد فر  -2
 ؟                                          لعينة البحث الطائرة

دى ل اإلرسالمن  االستقباللبعدي ملهارة اتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختبار القبلي واالختبار  -3
 ؟لعينة البحث كرة الطائرةال العيب 

 حتقيق نريد املوضوع هلذا لدراستنا وحنن حتقيقه، إىل يسع هدف علمي حبث لكل إن أهداف البحث: -3
 :منها نذكر األهداف من جمموعة
 كرة الطائرة.مهارة اإلرسال يف   على املقرتح التدرييب الربانمج أتثري معرفة 
 يف كرة الطائرة. االستقبالمهارة  على املقرتح التدرييب الربانمج أتثري معرفة 
 يف كرة الطائرة. التمريرمهارة  على املقرتح التدرييب الربانمج أتثري معرفة 
  خربة و جتربة من خالل الربانمج املطبق على العينات املأخوذة. اكتسابحماولة 
  يف كرة الطائرة املهارات ودورها إبراز أمهية 
 اجلديدة ابلعناصر الكتبة إثراء     

 أسباب اختيار املوضوع: -4
 يف الطائرة كرة مستوى تدهور البحث، هذا ملوضوع اختياران أسباب من إن -
 ملعىن الناس من لكثري الصحيح الفهم عدم وكذا سلبية نتائج من تكسبه وما بالدان، -
 بني تعاوين طابع من اللعبة هذه تكتسبه ملا وأيضا الرايضة، هذه وتقنيات ومفاهيم -
 .الطائرة الكرة يف والتكتيك اجملال، هذا يف البحوث لنقص كذلك الالعبني، -
 املواضيع هذه مثل تناول يف الباحث رغبة كذالك -
 امليدان أرضية على الربانمج تنفيذ يف رغبة -
 امليدانية واملقاييس االختبارات هلذه أكثر التعرف -

 و التدرييب الربانمج على التعرف أمهية قارئلل لتبني الدراسة هذه أمهية جاءت  :البحث موضوع أمهية -5
 الالعبني جاهزية مدى ومعرفة األداء تقييم للمدرب يتسىن حىت ميدانيا،وهذا وجتسيدها التدريبية الوحدات

  املستوى وتطوير
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 التنبؤية االختبارات من يعترب فهو التنفيذ وسهلة البسيطة االختبارات من وهو التمرير اختبار على التعرف -
  الطائرة كرة يف اإلرسال اختبار على التعرف  -
  .أيضا السهلة االختبارات من وهو الطائرة كرة يف االستقبال اختبار على التعرف كذلك-
 . حماولة تقدمي تشخيص للموضوع -

 .الطائرة الكرة يف بعض املهارات األساسية حتسني حماولة -
  حتديد املصطلحات: -6

يف وحتديد ما جيب تناوله والتطرق إليه خالل البحث، إذ أهنا حتصر الدراسة إن للمصطلحات دورا هاما يف تعر 
اخلاصة بعنوان ذلك البحث، وجتنب الباحث اخلروج أو الدوران حول عنوان البحث دون الذهاب إىل لبه، 

ضوع ومن خالل التعرف عليها تكون له نظرة على املو  ،قارئ عند قراءته لهلفاملصطلحات تعترب مفتاح البحث ل
  وهي كالتايل:واليت متثل دراستنا  اآلتيةاملدروس، ويف حبثنا هذا سوف نعرف ونشرح املصطلحات 

 التدريب الرايضي العلمي: -6-1

هي تلك العمليات التعليمية والتنموية الرتبوية اليت هتدف إىل تنشئة وإعداد الالعبني والالعبات والفرق الرايضية 
طبيقية امليدانية، هبدف حتقيق أعلى مستوى ونتائج ممكنة يف رايضة ختصصية، من خالل التخطيط والقيادة الت
 واحلفاظ عليها ألطول فرتة ممكنة.

من األمهية مالحظة الفارق بني التدريب الرايضي العلمي احلديث واألنشطة األخرى املشاهبة،إذ أن هناك 
واليت ال تستخدم األسس العلمية للتدريب  العديد من األنشطة اليت متارس حتت مسمى " املمارسة الرايضية "

الرايضي، حيث تعتمد تلك األنشطة على تنفيذ وحدات تدريبية مرجتلة عفوية غري انبعة من خمطط تدرييب علمي، 
واليت غالبا ما يكون التقدم يف مستوايت الالعبني الذين ينفذوهنا راجعا إىل عوامل النضج والتطور اجلسمي و 

 1 .أتثري األنشطة املنفذة خاللهالوظيفي أكثر منه 

  :التدرييب التعريف ابلربانمج -6-2

هو احد عناصر اخلطة وبدونه يكون التخطيط انقصا فالربانمج هو اخلطوات التنفيذية يف صورة أنشطة تفصيلية من 
   2 .الواجب القيام هبا لتحقيق اهلدف

إىل غاية معني بضع أسابيع، يوضع من أجل هدف الربانمج يعين تنظيم مقطع من تدريب متوسط املدى، ويكون ل
تتفاوت برامج التدريب الرايضي يف نوعيتها وتصميماهتا حسب نوعية املستفيدين ونوعية ،و لةضالوصول إىل حالة مف

                                         

 . 21،  ص  1997،دار الفكر العريب القاهرة،د ط،  التدريب الرايضي اِلديثمفيت إبراهيم محادة :  -1
  102،اإلسكندرية ،ص1،منشأة املعارف،طاجلماعيةاملدرب الرايضي يف األلعاب علي فهمي البيك،عماد الدين عباس ابوزيد: -2



 

 

9 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار العام للدراسةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلانب التمهيدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وخصائص وميول  واستعداداتاجملال اليت تقدم فيه هذه الربامج وخيدم الربانمج املتوسط العام لقدرات وإمكانيات 
وبون بقدرات ومهارات ذات مستوى طيب ومرتفع، وأيضا همو  أفرادولكن على طريف هذا املتوسط يوجد  فراد،األ

متخلفون أو معاقون من أصحاب العاهات أو ممن تقل قدراهتم البدنية والعقلية أو  أفراديوجد على الطرف النقيض 
ب الرايضي يف املرحلة التعليمية تتطلب ولذا فإن مرحلة التخطيط لربانمج التدري ،النفسية على احلدود الطبيعية

   1. دراسات للعديد من العوامل اليت تؤثر يف الربانمج

 هو الربانمج الذي طبق على عينة البحث احلالية ملدة شهرين ونصف بواقع حصتني  :اإلجرائي التعريف
عند العيب الكرة يف األسبوع إذ حيتوي الربانمج على مترينات متنوعة لتحسني بعض املهارات األساسية 

 .الطائرة
 الكرة الطائرة: -6-3
هي إحدى أكثر الرايضات شعبية يلعب فيها فريقان تفصل بينهما شبكة عالية على الفريق ضرب الكرة فوق   

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

العاملية شعبية يلعب فيها فريقان تفصل  اتالرايضهي إحدى أكثر  volleyballالكرة الطائرة ابإلجنليزية        
ت لضرب الكرة بينهما شبكة عالية، على الفريق ضرب الكرة فوق الشبكة ملنطقة اخلصم، لكل فريق ثالث حماوال

خطأ أو إذا أخفق الفريق  ارتكابفوق الشبكة، وحتسب نقطة للفريق حينما تضرب الكرة أرضية اخلصم، أو إذا مت 
 يف صد الكرة وإرجاعها بشكل صحيح.

من أكثر  اآلنتعترب هذه الرايضة  1900أول دولة مارست اللعبة بعد الوالايت املتحدة األمريكية كانت كندا عام 
ت شعبية يف الربازيل، ومعظم دول أوراب وابألخص إيطاليا وهولندا وصربيا ابإلضافة إىل روسيا وبعض الدول الرايضا

 .3 يف قارة آسيا
 :تعريف إجرائي 

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

العبني ويتبادل الفريقان مترير الكرة من فوق الشبكة وحياول كل منهما إرساهلا إىل أرض  6يتكون كل فريق من 

                                         

 .192ص   2001، 2، دار الفكر العريب،القاهرة،طختطيط وتطبيق وقيادة : التدريب الرايضي اِلديثمفيت إبراهيم محاد -1
 .77، ص 2010، 1،اجلنادرية للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ،ط الرايضات الكروية:رعد حممد عبد ربه -2
 . 6ص  1999، 1، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر،طالكرة الطائرة اتريخ، تدريب، حتليل قانونصطفى طه :علي م -3
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ل والسحق واإلرسا واالستقبالاملهارات األساسية كالتمرير  ابستخداماملنافس بطريقة المتكنه من إعادهتا وذلك 
   والصد .

 مفهوم املراهقة: -6-4

 :من احللم مبعىن  قرتابااليد ف)راهق( مبعىن حلق أو دىن، فهي ت إن كلمة مراهقة مشتقة منن الفعل املراهقة لغة
1.يف النضج كتمالاال الفرد الذي يدنو من احللم إىل هذا هو 

 

  مشتقة من كلمة هي من التغري:صطالحاااملراهقةadlexen  ابلالتينية وتعينgrandir .2مبعىن كرب ومنى
 

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

3لة الوسطى إىل مرحلة اليفع واحلداثة.وما حيققه من مزااي يف النمو البدين والعاطفي يرفعه من مستوى الطفو 
 

تعريف روجر ذوترانس: هي فرتة منو جسدي وظاهرة اجتماعية ومرحلة زمنية كما أهنا فرتة حتوالت نفسية  -
4عميقة.

 

  :هي مرحلة املراهقة الوسطى وتتميز بتضاؤل السلوك الطفلي إىل أن ينعدم وبتغريات جسمية املراهقة إجرائيا
   ظ منو سريع للعظام والعضالت .وفسيولوجية حيث نالح

 املهارات األساسية: -6-5    

وتشمل املهارات اهلجومية والدفاعية وتعترب هذه املهارات مبثابة العمود الفقري للعبة واحلقيقة أن للعبة ثالثة أركان 
 ضي، وهيلتدريب خالل املوسم الرايهامة جبانب الناحية النفسية واإلعداد الذهين يراعى عند وضع مادة ا

   . 5اإلعداد البدين واملهارات احلركية وخطط اللعب

هي كل ما ميكن أن يعرب عنه ابإلجناز الذي  يدل على ما تعلمه الفرد وعلى مستوى أجادته ملا " املهارة  -
 6.تعلمه

 اليت الظروف حسب أدائها الالعب على ينبغي اليت احلركات هي الطائرة الكرة يف األساسية املهارات إن -
 7. جيدة نتائج إىل الوصول هبدف الطائرة كرة لعبة تتطلبها

                                         

 . 257، دار الفكر العريب، دط،دت،صاألسس النفسية للنمو من الطفولة إىل الشيخوخة: فؤاد هباء السيد -1
 . 25ط،دت،ص، دار البحوث العلمية، دعلي يف سيكولوجية املراهقةسعدية حممد  -2
 . 331، ص1999إبراهيم كاظم العظماوي، معامل من سيكولوجية الطفولة والقوة والشباب ،دار الشؤون والثقافة العام، بغداد ،دط، -3

4- mercellio braconnier, psychologie de l'adolescent, Masson 2006 p03. 
 .85،ص1996اعة والنشر،جامعة املوصل،بغداد،،دار الكتاب للطباإلعداد البدين للنساءوديع التكرييت : 5-
 38،ص1996،القاهرة،دار الفكر العريب،1،طأسس ونظرايت اِلركةبسطويسي امحد: -6
 2،ص1984،القاهرة،كويب للطباعة والنشر والتوزيع،املهارات األساسية يف كرة الطائرةمحدي عبد املنعم:  -7
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 بتوظيفها الفريق يقوم اليت الفعالة الوسيلة" هي املهارة أن إىل فيشريان(  فرنسيون تيلر)  و(  الين بلي) أما -
  1. ابملباراة الفوز وهو هدفه لتحقيق اللعب خطط يف
 اإلجرائي التعريف: 

 يف معني بغرض تؤدي طائرة،ال كرة قانون إطار يف معني بغرض ديتؤ  اليت الضرورية احلركات كل هي
   .بدوهنا أو ابلكرة احلركات كانت سواء الطائرة كرة قانون إطار

 املشاهبة: السابقة و الدراسات -7
 متهيد: 

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

كلما أقيمت دراسة علمية حلقتها دراسات أخرى تكملها وتعتمد عليها وتعترب مبثابة ركيزة أو قاعدة للبحوث 
  2املستقبلية" 

 ملشاهبة:ذكر الدراسات السابقة وا -7-1
 أتثري"بغداد  جامعة – الرايضية الرتبية كلية درويش حممود نالرمح عبد طارق .د.م.أ    الدراسة األوىل:  -     

 من املدرسة قبل ما ألطفال البدنية والصفات األساسية احلركية املهارات بعض تنمية على مقرتح حركية تربية برانمج
اجمللد – الرايضية الرتبية جملة(" سنوات  5-4) من ألعمار األماين روضة طلبة على جترييب حبثسنوات( 4-5)

  م 2002 الرابع العدد – عشر احلادي

 :البحث فروض -
 طبق اليت الضابطة واجملموعة املقرتح، الربانمج عليها طبق اليت التجريبية اجملموعة بني إحصائية دالة فروق توجد -1

 لصاحل األساسية احلركية املهارات بعض يف عديألب القياس يف التقليدي الربانمج عليها
 التجريبية اجملموعة 
 طبق اليت الضابطة واجملموعة املقرتح، الربانمج عليها طبق اليت التجريبية اجملموعة بني إحصائية دالة فروق توجد -2

 .التجريبية عةاجملمو  لصاحل واحلركية البدنية الصفات بعض يف ألبعدي القياس يف التقليدي الربانمج عليها
 مت طفل ( 50 ) البحث عينة أفراد عدد الدراسة، بلغ لطبيعة ملالئما التجرييب املنهج الباحث استخدم     

 طفل ( 25 ) املقرتح، الربانمج عليها طبق واليت جتريبية جمموعة طفل ( 25 ) عشوائًيا جمموعتني إىل تقسيمهم
 معاجلة ومت الطول وكذلك الدراسة قيد االختبارات بتطبيق الباحث قام البحث عينة ولتجانس ضابطة، جمموعة
   إحصائيا البياانت

                                         

1 .Knapp , B , Skill in sport، the Attainment of proficiency , Rutledge and Kegen Paul , 
1983 , P.37  

 .123،ص  1999،املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر ،دط ،  مناهج البحث يف علوم الرتبية وعلم النفس:رابح تركي  -2
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 :إىل الدراسة هذه هتدف -
 واحلركية البدنية والصفات األساسية احلركية املهارات بعض تنمية على مقرتح حركية تربية برانمج أتثري على التعرف
 ( سنوات.5-3) من املدرسة قبل ما ألطفال

 :يلي ما الباحث يستنتج البحث عينة حدود ويف لبحثا نتائج ضوء يف
 املهارات تنمية على معنوايً  دال اجيايب أتثري له املقرتح احلركية الرتبية برانمج 1-

 .األساسية احلركية
  البدنية الصفات بعض تنمية على معنوايً  دال اجيايب أتثري له املقرتح احلركية الرتبية برانمج 2-

 :التوصيات -
 :يلي مبا الباحث يوصي الدراسة حدود ويف واالستنتاجات البحث نتائج ضوء يف
 سنوات( من خالل دروس الرتبية البدنية5-4) من ابألطفال االهتمام-1
 بدروس الروضة مناهج يفسنوات(  5_4) من املدرسة قبل من ألطفال احلركية الرتبية برامج بوضع االهتمام-2

 .البدنية الرتبية
 املرحلة هلذه البدنية الرتبية ملدرس التأهيل برامج ضمن احلركية رتبيةال مادة وضع  3-

 .السنية
 البحث هذا جمال نفس يف الباحثني قبل من احلركية للرتبية برامج بوضع االهتمام  4-
 .خمتلفة عمريه مبراحل ولكن
 .اآلخرين الباحثني قبل من ابلبحث االهتمام  5-
جامعة  إىل جملس كلية الرتبية الرايضية أايد انصر حسني كاظم العزاويدم هبا رسالة تقالدراسة الثانية:  -     

القلق حتت عنوان " 2006سنة  يف الرتبية الرايضية وهي جزء من متطلبات نيل  درجة املاجستري -العراق القادسية
على العيب  ث وصفيحب املتعدد األبعاد وعالقتها بدقة أداء بعض املهارات األساسية لدى العيب الكرة الطائرة

 ("2004-2005)أندية الدرجة األوىل ملنطقة الفرات األوسط للموسم  

 فرض البحث: -   

 –البعد ألبدين  –يفرتض الباحث أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني القلق املتعدد األبعاد )البعد املعريف  
ية ابلكرة الطائرة لدى العيب أندية الدرجة األوىل بعد سرعة وسهولة االنفعال ( ودقة أداء بعض املهارات األساس

  ملنطقة الفرات األوسط

تضمن جمتمع البحث ،استخدم الباحث املنهج ألوصفي أبسلوب العالقات االرتباطية ملالئمة طبيعة املشكلة -
العبًا إْذ مت   (74( أندية ميثلون منطقة الفرات األوسط ابلكرة الطائرة للدرجة األوىل وقد مشلت العينة على )7)

 اختيارهم ابلطريقة العشوائية  
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 :أهداف البحث  -   

بعد سرعة وسهولة االنفعال ( لدى العيب  –البعد ألبدين  –التعرف على القلق املتعدد األبعاد )البعد املعريف   -
 أندية الدرجة األوىل ابلكرة الطائرة .

 ة الطائرة لدى العيب أندية الدرجة األوىل ابلكرة الطائرة. بعض املهارات األساسية ابلكر  التعرف على دقة أداء -

 مت التوصل إىل عدة استنتاجات أمهها: -      

بعد سرعة وسهولة االنفعال (  –البعد ألبدين  –. هناك عالقة معنوية بني القلق املتعدد األبعاد )البعد املعريف 1
 ودقة أداء مهارة اإلرسال  من األعلى )تنس( .

بعد سرعة وسهولة االنفعال ( و  –البعد ألبدين  –عالقة معنوية بني القلق املتعدد األبعاد )البعد املعريف  . هناك2
 دقة أداء مهارة استقبال اإلرسال ابلذراعني  )من األسفل(. 

 :على وفق النتائج واالستنتاجات الِت توصل إليها الباحث يوصي مبا أييت  -     

املتعدد األبعاد بوصفه مسة شخصية فردية تؤثر استجاابهتا يف الرايضي وحتديد البعد أتكيد االهتمام ابلقلق 1.
 املؤثر يف األداء 

 التأكيد والقيام مبحاضرات نظرية ختص اإلعداد النفسي للرايضي وخاصة القلق للفرد الرايضي .2.

بعد سرعة وسهولة االنفعال (  – البعد ألبدين –أتكيد معرفة عالقة القلق املتعدد األبعاد ) البعد املعريف  3.
وبعض املهارات األساسية يف لعبة الكرة الطائرة وبقية األلعاب األخرى ملا هلا من أمهية يف اإلعداد النفسي 

 للرايضيني. 

، سنة املسيلـة جبامعة الليسانس نيل شهادة بــودور هشــامو  سـريدي مجـــالدراسة : لثالثةالدراسة ا -     
يف كرة القدم  األساسية  صغرة على تعلم املهاراتدراسة أتثري كرة القدم امل_حتت عنوان "   2007_2006

 .)دراسة ميدانية لفريق وفاق املسيلة(( ةسنـ 13-11)لدى الناشئني 

 الفرضية العامة: -

 ؟ املهارات األساسية يف كرة القدم كرة القدم املصغرة تساهم بشكل فعال يف تعلم-  

 :زئيةالفرضية اجل -

 ؟ساسية يف كرة القدم لدى الناشئنيكرة القدم املصغرة ميكن أن تكون طريقة حديثة وانجحة لتعلم املهارات األ -
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تتطلب الدقة واملهارة يف  املساحات الصغرية تساهم يف التحكم على تعلم املهارات األساسية يف كرة القدم اليت -
 ؟ األداء

اختيــار العينــة بشــكل عشــوائي وذلــك ألهنــا أبســط طــرق اختيــار العينــة وألهنــا مت اســتخدام املــنهج التجــرييب وكــان  -
  تعطي فرص متكافئة وهي تتكون من جمموعتني

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

  الرابطات(.( العب من فريق وفاق املسيلة )ما بني16حتتوي على ) اجملموعة التجريبية:* 

وقد اختريت هذه العينة بصفتها عينة متجانسة من حيث املرحلة السنية واملرفولوجية، وهم ينتمون إىل صنف  -
وقد مت ،  ان يف نفس القسم الذي يلعبان فيه( سنة ، وهلما نفس اإلمكانيات إال أهنما خمتلف13 -11األصاغر )

 ( العب لكل فريق.16إجراء االختبارات على )

 يطبق عليها برانمج تدرييب خاص لتطوير املهارات األساسية يف كرة القدم. لعينة التجريبية:ا* 

 : نرتكها تتدرب بصفة عادية.العينة الشاهدة* 

 أهداف الدراسة:   -       

           تعليميــــة حديثــــة تســــاعد يف تنميــــة املهــــارات األساســــية خصوصــــا      طريقــــة كدراســــة كــــرة القــــدم املصــــغرة    -          
 ( سنة الذي مييز الطفل ابستعدادات مهارية قابلة للنمو والتطور.13 - 11يف هذا السن احلساس من )

 دراسة املمارسة الفعلية لطريقة كرة القدم املصغرة أثناء احلصص التدريبية.     -     

 جعل دراستنا مرجعا مساعدا للباحثني يف امليدان الرايضي.      -   
طريقة كرة القدم املصغرة تعترب طريقة حديثة وانجحة، حيث تساهم بشكل فعال  ج املتوصل إليها:النتائ -

 يف تعلم املهارات األساسية يف كرة القدم.
 أوصت الدراسة إىل: -

 تسطري برانمج سنوي خاص بتعليم املهارات األساسية. -

 التدريبية. كرة القدم املصغرة كطريقة جد هامة إلجناز احلصة إدراج طريقة -

       والفهم السريع جيب تعليم املهارات األساسية خالل هذه الفرتة، ألن الطفل يف هذه املرحلة تكون له القابلية - 
 االعتماد على التكوين القاعدي واالستمرارية يف التكوين مع ضرورة التخطيط على املدى البعيد. -

 إدخال طرق ومناهج حديثة أثناء التدريب. - 

 ضرورة االهتمام بفئة الناشئني. - 
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 البدنية الرتبية معهد  2008_2007أجريت هذه الدراسة سنة   مابلقاس بوكرامتدراسة  الدراسة الرابعة: -     
 القوة على البليومرتي التدريب أتثريحتت عنوان  جامعة اجلزائر لنيل شهادة املاجستري " هللا عبد والرايضية سيدي

 " عني الدفلة -طأواس صنف -القدم يف كرة األساسية املهارات ضوبع ابلسرعة املميزة
 وجاءت فرضيات كالتايل:

 : العامة الفرضية -
 لدى القدم كرة يف األساسي املهارات وبعض ابلسرعة املميزة القوة على فعال بشكل يؤثر البليومرتي التدريب-

 .األواسط العيب
 : اجلزئية الفرضيات -
 ؟ القدم كرة العيب لدى ابلسرعة املميزة القوة مستوى على إجيااب يؤثر البليومرتي التدريب_ 
 ؟ أواسط صنف القدم كرة يف األساسية املهارات على إجيااب يؤثر البليومرتي التدريب_ 
 كرة العيب لدى األساسية املهارات وبعض ابلسرعة املميزة القوة يف ألبعدي االختبار لصاحل معنوية فروق توجد_ 

 ؟ القدم
 املنهج على الباحث اعتمد فقد ذلك وألجل ومسارها هتا فكر طبيعة مع يتالءم منهج هلا ظاهرة كل إن

 والية يف القدم كرة أواسط العيب من عينة على التجربة املدروسة متت املشكلة طبيعة مع يتالءم لكونه التجرييب
 بطولة يف ينشطون الذين، باالع 240 عددهم كان والذين  2008_2007 الرايضي للموسم الدفلى عني

 فوق فما الشريف القسم
 حيث هدفت هذه الدراسة إىل: -
 . أواسط صنف القدم كرة العيب لدى ابلسرعة املميزة قوةال يف البليومرتي التدريب أثر عن الكشف_ 

   .أواسط صنف القدم كرة العيب لدى االنفجارية القوة على البليومرتي التدريب أثر عن _ الكشف
 .القدم كرة العب لدى األساسية املهارات بعض يف البليومرتي التدريب اثر على الكشف  _ 

 .العمرية املرحلة هذه يف والسرعة القوة أمهية مدى عن _  الكشف
 .البليومرتي التدريب طريق عن واملهارية البدنية الصفات فيها تتطور أن ميكن اليت املدة عن _ الكشف

 نتائج الدراسة:  -
 ظهر األسبوع يف مرات ثالث العادي التدرييب الربانمج متارس اليت أي الشاهدة اجملموعة نتائج اللخ من 
 ممارسة أن إىل ِتشري رقمية داللة ذات معنوية فروق لوجود وهذا ملموسة نتائج أعطت اجملموعة هذه أن لنا

 العمودي الوثب اختبارات يف ذلكو  نسيب بشكل البدنية الصفات يف تطور إىل يؤدي العادي التدرييب الربانمج
 الرقود وضع من اجللوس اختبار ويف ، واحدة رجل على واحلجل الطبية الكرة ورمي الطويل والوثب الثبات من
 وهذا املهاري اجلانب يف أكرب بشكل واضحة ليست ولكنها ملموسة نتائج أعطى الربانمج نفس أن كما 

 إىل الكرة وضرب ابلكرة املتعرج واجلري مرت 30 ملسافة ابلكرة اجلري اختبارات يف معنوية داللة ذات فروق لوجود
 .الكرة على والسيطرة والتحكم الدقة ،واختبارات مسافة ابعد
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 فجاءت األسبوع يف مرات ثالث املقرتح البليومرتي التدريب برانمج مارست اليت التجريبية اجملموعة أما 
 اليت البدنية االختبارات يف ذلك كان سواء أيضا، واضحة معنوية فروق وذات جدا واضحة عموما النتائج

 والقذف ابلكرة اجلري يف املتمثلة املهارية االختبارات يف أو االنفجارية القوة ابلسرعة املميزة القوة تستهدف
 .الكرة على والسيطرة والتحكم

 هبذه خرجنا ظريةن ودراسات ميدانية اختبارات من واملستخلصة إليها املتوصل النتائج خالل من -
 :اآلتية التوصيات

 املميزة ابلقوة يتعلق فيما خاصة البدنية الصفات تطوير أجل من يالبليومرت  متارين استخدام   -
 .االنفجارية والقوة ابلسرعة

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

  2007_2008بوحيي وليد ومنصور حممد و وارث مراد لنيل شهادة الليسانس :امسةاخلالدراسة  -     
جامعة املسيلة حتت عنوان ":اثر الكرة الطائرة املصغرة على تعلم املهارات األساسية يف كرة الطائرة)إرسال 

 سنة(" 14_12دى انشئني الذكور )_استقبال_مترير(ل

 : فرضيات البحث -

 استقبال _تؤثر الكرة الطائرة املصغرة على تعلم املهارات األساسية يف الكرة الطائرة )إرسالالفرضية العامة :  -
  ؟ ( سنة14-12 لدى الناشئني ذكور ) مترير (–

 الفرضيات الفرعية: -

إلرسال لصاحل عتني التجريبية و الشاهدة فيما خيص تعلم مهارة اتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجملمو  -
 ؟ اجملموعة التجريبية

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

لصاحل  ريربية و الشاهدة فيما خيص تعلم مهارة التمتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني التجري -
  ؟ اجملموعة التجريبية

العب من فريق كرة الطائرة للجمعية الرايضية لبلدية عموشة بوالية  12استخدم املنهج التجرييب على  -
   سطيف،حيث مت اختيار العينة عشوائيا وصنفت إىل جمموعتني عينة  جتريبية وعينة  شاهدة 
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 تايل:الأهداف الدراسة كوكانت  -

دراسة الكرة الطائرة املصغرة كطريقة تعليمية حديثة تساعد يف تنمية املهارات األساسية خصوصا يف هذا السن 
 ( سنة و الذي يتميز فيه الطفل ابستعدادات مهارية قابلة للنمو و التطور .14-12احلساس )

 ت األساسية يف الكرة الطائرة لدى الناشئني .معرفة الطرق و الوسائل اليت تساعد على تنمية املهارا -
 إجياد احلل املناسب ملشكلة ضعف األداء املهاري يف الكرة الطائرة لدى الناشئني . -

التوصل إىل إجناز حصص تدريبية ابستعمال الكرة الطائرة املصغرة ملا هلا من أمهية يف تعليم املهارات  -
 األساسية .

 الرايضي امليدان يف للباحثني مساعد مرجع دراستنا جعل -

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

 وأوصت هذه الدراسة إىل: -

 تسطري برانمج سنوي خاص لتعليم املهارات األساسية . -

 صغرة كطريقة جيد هامة إلجناز احلصص التدريبية .إدراج طريقة الكرة امل -

جيب تعلم املهارات األساسية خالل هذه الفرتة ألن الطفل يف هذا السن تكون لديه القابلية و الفهم  -
 السريع .

 ضرورة االهتمام بفئة الناشئني من خالل حتسني ظروف ووسائل تكوينها . -

 اجلزائر جامعة 2011_2010لنيل شهادة املاجستري سنة  ايسني دةبونشا دراسة  :الدراسة السادسة -        
حتت عنوان "أتثري استخدام طريقة التدريب البليومرتي خالل – هللا عبد سيدي -والرايضية البدنية الرتبية معهد

ة ميدانية دراس -كرة الطائرة    برانمج تدرييب يف تطوير صفة القوة االنفجارية وبعض املهارات األساسية عند العيب
 -لفئة األواسط "

 :البحث فرضيات -
 :العامة الفرضية      -  
 عند األساسية املهارات وبعض االنفجارية القوة على فعال بشكل يؤثر تدرييب برانمج خالل البليومرتي التدريب
   ؟ الطائرة الكرة أواسط

 :اجلزئية الفرضيات       -
 ؟ الطائرة الكرة أواسط عند االرتقاء على اجيابيا تدريب مجبران خالل البليومرتي التدريب يؤثر   1 
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 ؟ الطائرة الكرة أواسط عند االنفجارية القوة على اجيابيا تدريب برانمج خالل البليومرتي التدريب يؤثر  2  
 ؟ الطائرة الكرة أواسط عند التنفيذ سرعة على اجيابيا تدريب برانمج خالل البليومرتي التدريب يؤثر   3

 :أييت ما إىل البحث يهدف -       
 ةالطائر  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   -

 من العبا 16 ب اخلاصة العينة حجم ويقدر ، املقصودة العينة على مداناعت التجرييب لقد املنهج استخدام      
 ،  )العبني 08)  ةضابط واحدة ، عينتني إىل تقسيمهم ومت الطائرة، للكرة اجللفة أمل احتاد بنادي األواسط فئة

 (.العبني ( 08جتريبية واألخرى
 األساسية املهارات وبعض االنفجارية القوة صفة على أتثري التدرييب الربانمج خالل البيليومرتي للتدريب أن نستنتج

 .الطائرة الكرة يف
 القوة على فعال بشكل يؤثر تدرييب برانمج خالل البليومرتي التدريب أن على : تنص اليت العامة الفرضية وحسب

 .الطائرة الكرة يف األساسية واملهارات البدنية الصفات وبعض االنفجارية
 راسة إيل:حيث أوصت هذه الد -   
        الرايضية النوادي يف واعتمادها علمية طرق وفق البليومرتي التدريب برانمج وتسطري وضع على العمل_  

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

     ) وسريع وشديد قصري ( املطلوب اجملهود ونوعية واملهارية البدنية ومتطلباهتا الطائرة الكرة خلصوصيات نظرا
 . استخدامه املدربني على نقرتح فإننا هلذا ، اللعبة هلذه التدريب يف املالئمة الطريقة هو البليومرتي التدريب فإن
م  2014_2013استري سنة دراسة كاتب زين العابدين وبن عيسى بالل شهادة امل  :السابعةالدراسة  -    

قسم علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية جامعة العريب بن مهيدي أم البواقي حتت عنوان" اثر برانمج 
سنة( 15_13تعليمي يف تنمية بعض املهارات األساسية يف كرة الطائرة دراسة ميدانية أجريت على تالميذ )

 طرحت اإلشكالية كالتايل:مبتوسطة مزايين الربيعي  "عني البيضاء" و 

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

 أما التساؤالت اجلزئية: -

 هل يؤثر الربانمج التعليمي املقرتح يف تنمية مهارة اإلرسال يف كرة الطائرة ؟ -

 قرتح يف تنمية مهارة التمرير يف كرة الطائرة؟هل يؤثر الربانمج التعليمي امل -

 هل يؤثر الربانمج التعليمي املقرتح يف تنمية مهارة االستقبال يف كرة الطائرة؟ -
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تلميذا يدرسون يف عني البيضاء وطبقت  30وقد استخدم الباحث املنهج التجرييب حيث متت التجربة على 
ت العينات إيل عينتني متجانستني عينة جتريبية وعينة يف صورة وحدات تعليمية لكرة الطائرة ،كما صنف

 ضابطة.

 كما أستخدم الباحث يف هذه الدراسة الوسائل والدراسات التالية:

 املصادر واملراجع ابلغتني العربية واألجنبية -

 االختبارات املهارية اخلاصة ابملهارات األساسية يف كرة الطائرة -

 على: وهتدف هذه الدراسة  إىل التعرف -

 اثر الربانمج التعليمي املقرتح على تنمية مهارة اإلرسال يف كرة الطائرة. _  
 اثر الربانمج التعليمي املقرتح على تنمية مهارة التمرير يف كرة الطائرة. _ 
 اثر الربانمج التعليمي املقرتح على تنمية مهارة االستقبال يف كرة الطائرة. _ 

 :نتائج الدراسة  -
جلميع االختبارات مما يدل على حتقيق العينة  0,05ق ذات داللة إحصائية عند احتمال اخلطأ هناك فرو  -

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

احملسوبة اكرب  Tد ولية يف االختبارات نالحظ أن اجلT احملسوبة وT من خالل اجلداول اليت توضح قيمة  -
اجلد ولية وهذا دليل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني وداخلهما وعند مستوى  Tمن 

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

تطابق اجتاه االجيايب لنتائج االختبارات يعكس مدى التأثري اإلجيايب للوحدات التعليمية املقرتحة يف صورة  -
برانمج دوري هلذا النشاط ،مدى توظيف الطلبة ملا هو جديد من أسس علمية مت تناوهلا ضمن تكوينهم ومن 
خالهلا استطالعاهتم وقراءهتم اجلادة للدراسات املشاهبة ملا هلا عالقة ابملوضوع كانت مثرة جناعة وفعالية الربانمج 

  ابملقارنة ابجملموعة الضابطة يف تطوير املهارات األساسية يف كرة الطائرة.
 وأوصت الدراسة إىل: -
 وير املهارات األساسية يف كرة الطائرة االهتمام اجليد واجلاد وهتيئة كل الظروف واإلمكانيات لتط -
االهتمام بتالميذ املدارس وذلك بتوفري وحدات تعليمية مدعمة ابلتمارين اخلاصة ابملهارات األساسية يف   -

 كرة الطائرة.
 إتباع الطرق والوسائل العلمية يف وضع الربامج التعليمية ختدم أهداف احلصة. -



 

 

20 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار العام للدراسةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلانب التمهيدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   الدوري. التشخيص مقابل التقومي إلصدار الربانمج -
 : السابقة واملشاهبة التعليق على الدراسات -7-2

يتضح من خالل عرض الدراسات السابقة واملشاهبة العالقة بني الدراسات بعضها البعض وبني الدراسة 
وإبراز أتثري الربانمج التدرييب على بعض املهارات األساسية االختبارات احلالية حيث تركزت معظم الدراسات على 

 وكذلك اتفقت يف النقاط التالية :ة الطائرة  يف كر 
 : من حيث العنوان 

على الرغم من االختالف الشكلي بني عناوين الدراسات السابقة والدراسة احلالية إال أن حمورهم يدور 
 أتثري الربانمج التدرييب على املهارات األساسية .حول 
 : من حيث املنهج 

 املنهج التجرييب. متاستخددراسات كلها   ( 07سبعة ) هناك 
 : من حيث األدوات 

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

كبري يف املتغريات املقاسة بني الدراسات حيث تركزت على متغريين مها اخلصائص البدنية   ختالفامل يكن هناك 
 وكرة القدم وكرة السلة(  للكرة الطائرة -الضرب الساحق -التمرير -االستقبال–اإلرسال )وبعض املهارات 

 : شاهبةمن الدراسات السابقة وامل ستفادةاال -7-3
 تعترب الدراسات السابقة مبثابة خربات علمية وعملية حيث مت االستفادة منها وفق النقاط التالية :

 ط متغرياته .حتديد مشكلة البحث وضب 
 . صياغة الفرضيات وإبراز أهداف البحث 
 املنهج املناسب لطبيعة الدراسة . استخدام 
 وإجراء املعامالت املناسبة خلدمة أهداف البحث  استخدامهاأدوات ووسائل البحث ومعرفة كيفية  اختيار 
 . وضع طرق مناسبة مبا يتالءم وطبيعة موضوع البحث 
  األدوات اإلحصائية املالئمة لطبيعة الدراسة .حتديد وسائل مجع البياانت و 
 من نتائج تلك الدراسات السابقة يف أتكيد نتائج الدراسة احلالية . االستفادة 
  املناسبة ملوضوع الدراسة أفضل الكتب واملراجع واختيار انتقاءإانرة الطريق أمام الباحث يف
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 تـمهيد 
ا البد على املدرب من وضع خمطط أو برانمج تدرييب يسطر من خالله أهداف الفريق لتحديد أهداف فريق م    

يعتمد وضع  وة والضعف لتصحيحها وتنميتها حيثومتطلبات جناح هذه العملية من خالل حتديد نقاط الق
 الربانمج التدرييب على حتديد االحتياجات واملتطلبات والربانمج املناسب.

ب أخر مراعاة اجلوانب األساسية للتدريب، واختيار وحتديد نوع التدريب واألسلوب، على املدرب من جانو      
أو األساليب املثلى اليت ختدم الربانمج املسطر مع مراعاة أهم املبادئ احملددة له حسب طبيعته عام كان أو خاص 

ائص الربانمج واملبادئ وذلك لنجاح هذه العملية، حيث سنتطرق يف هذا الفصل إىل حتديد أمهية ومتطلبات وخص
 والطرق وأنواع التدريب املناسبة بنوع من التفصيل.
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   الربانمج التدرييب: .1
 :ماهية الربانمج -1-1

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

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

 االبتداء ميعاد خاصة بصفة مبينا تنفيذها املطلوب العمليات يوضح كشف عن عبارة: "أبنه اهلواري سيد ويعرفه
 1."تنفيذها تقرر عملية لكل االنتهاء وميعاد

 مج:انأمهية الرب  -1-2

 ونذكر أمهها يف النقاط التالية: ةمج بصفة عامانمهية الرب ميكن أن نستخلص أ
 حيث أن الربامج عنصر حيوي وأساسي من عناصر التخطيط ففي غياب  كتساب عنصر التخطيط فاعليته:إ

   2. الربامج تصبح عملية التخطيط انقصة ونقصاهنا جيعلها عدمية الفاعلية
 أن التخطيط عنصر من عناصر اإلدارة وبغياب الربامج كملها النجاح والتوفيق: تكسب العملية اإلدارية أب

من التخطيط تسقط فاعليته وجتعله غري ذي قيمة، وابلتايل تكون العملية اإلدارية غري مكتملة فتصبح ال جدوى 
 اب الربامج.منها، وتكون كمن حيرث يف املاء و تكون العملية التعليمية كلها متعثرة والسبب يكون يف غي

  العملية اإلدارية لفقدها عنصر التخطيط الكامل جيعلها غري قادرة على  كتمالا أن عدم   ع األهداف:ضيا
ألن أساليب تنفيذ األهداف وحتقيقها يكمن يف وجود  ح األهداف سرااب واألماين أوهاما،حتقيق األهداف فتصب

 .الربامج

 يف  ت الضائع وتساعد على اجناز العمليمة، وتقلل من الوقحيث تعطي الربامج للزمن ق يف الوقت: قتصاداال
 .ستغاللاحبيث نستغل الوقت املتيسر أحسن  أقصر وقت ممكن

 :العملية اإلدارية بكل عناصرها نصبح قادرين على  كتملتا إذا  تساعد على جناح اخلطط التدريبية والتعليمية
 ط أهدافها تصبح خطط انجحة.حتقيق وتنفيذ أهداف اخلطط املوضوعة، وطاملا حتقق اخلط

 :يف غياب الربامج تتسلل العشوائية إىل عمليات التنفيذ ويكون نتيجة ذلك  البعد عن العشوائية يف التنفيذ
3. تعثر العملية اإلدارية أبكملها وتفشل لعدم وجود حتديد واضح ملراحل وكيفية تنفيذ الواجبات

 

                                         

 .42، ص2002، 1، املختار للنشر، القاهرة، طالتدريب الرايضيمفيت إبراهيم محاد :  -1
 . 13، دت،ص2، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، طالربامج التدريبية الرايضية، بي النظرية والتطبيق :فعبد احلميد شر  -2
  .46-45-17املرجع نفسه، ص، الربامج التدريبية الرايضية، بي النظرية والتطبيق :عبد احلميد شرف  -3
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 :ذ املناسب وطريقة التعليم األفضل وكمية الوقت املتيسر إلجناز أن العلم املسبق أبسلوب التنفي  دقة التنفيذ
العمل كل هذا يساعد عل الدقة يف التنفيذ أي أن الربامج سبب يف اإلجناز الدقيق فال تسقط فكرة وال يضيع 

 غرض.
 مج:انن تتوفر لدى مصممي الرب اخلصائص الِت جيب أ -1-3

 من يقومون بتصميم وبناء برامج التدريب.و الثقايف فياة اجلانب التأهيلي سواء العلمي أمراع -

 على املدربني املتخصصني والدين يستطيعون مراعاة اجلانب الرتبوي يف عملية التدريب. عتماداالضرورة  -

مهنة التدريب  واء من حيث ممارسة اللعبة أو ممارسةبفضل ذوي اخلربة يف القائمني على تصميم الربامج س -
 إلحدى الفرق الرايضية.

مصمم برامج التدريب األفراد الذين يهتمون ابلتجديد والتطور والتنوع املستمر يف طرق  ختياراد يفضل عن -
 وأساليب التدريب والذي يستفيد من اخلربات األجنبية.

يفضل يف القائمني على تصميم برامج التدريب الذين يهتمون خبصائص وطبيعة األفراد الذين سيوضع هلم  -
1الربامج.

 

 ذين يراعون اإلمكانيات املتيسرة لديهم سواء كانت مادية أو بشرية.يفضل األفراد ال -

 السمات املميزة للربانمج التدرييب الناجح: -1-4

 األفراد الذين سينفذ عليهم: "انشئني، متقدمني، مستوى عال". هتماماتوا احتياجاتأن يراع  -

 املنشاة الرايضية. يعترب الربانمج جزءا مكمال للعملية اليت هتدف إليه املؤسسة الرتبوية أو -

 ير قدرات الالعبني.و أن يساعد الربانمج على تنمية وتط -

 قدرات الالعبني ومواهبهم املختلفة. كتشافا أن يساهم يف  -

 ميكن تنفيذه واقعيا وفق اإلمكانيات والتسهيالت املتاحة. -

 حيافظ على األهداف الرتبوية اليت تنشدها الرتبية البدنية بصورة عامة. -

واخلاصة و مدى قدرته يف استيعاب  ةار الفكر التدرييب للمدرب ويبني قدراته ومعارفه العاميساهم يف إظه -
2مستجدات العصر من التقنية احلديثة.

 

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

 األسس اليت يقوم عليها الربانمج. .1

 اهلدف واألهداف اإلجرائية. .2

                                         

 . 43ص سايق، مرجع،التدريب الرايضي:مفيت إبراهيم محاد -1
 . 106،صدت،1، املركز العريب للنشر، القاهرة،طاملدرب الرايضي :احلاويحيي السيد  -2
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 حمتوى الربانمج. .3

 تنظيم األنشطة داخل الربانمج. .4

 تنفيذ الربانمج. .5

 األدوات املستخدمة يف الربانمج. .6

  1تقومي الربانمج. .7
                                                         الِت جيب مراعاهتا عند تنفيذ الربانمج: حتياطاتاال -1-6

ند تنفيذ برانمج رايضي لألسوايء أو املعاقني ويتفق واإلجراءات جيب مراعاهتا ع حتياطاتاالهناك جمموعة من 
 غلبها العلماء وهي:على أ

 :ضرورة إجراء فحص طيب شامل للمشرتكي يف الربانمج 

كون يف الربانمج بقدر كبري من الصحة لكي يؤيت الربانمج مثاره ولكي تتحدد املسؤوليات جيب أن يتمتع املشرت 
واضحة ويتحمل   حص طيب شامل عليهم حىت تكون األمورالعامة ويتم التأكد من ذلك بواسطة إجراء عمليات ف

كل مسؤوليته مبا يف ذلك املسؤولية املدنية على أن يتم ذلك قبل بدء عملية التنفيذ مباشرة مث بطريقة دورية بعد 
 ج.نفيذ الربامتذلك أثناء 

 بعملية اإلْحاء قبل البدء يف أي مترين: هتماماال 

نشطة بدنية غري أبي أ النشاط املنتظر حيث أن مفاجأة اجلسم ستقبالالثابة أجراء تنبيه جلسم اإلنسان هي مب
 عادية تعرضه لإلصاابت ملواقف وخيمة.

 مراعاة ْحل التدريب: 

يكون رينات اليت يعطيها املريب لالعب وقد محل التدريب قد يكون محال خارجيا وهو عبارة عن كل التم
أثر احلمل اخلارجي على أجهزة اجلسم احليوية فإذا كان احلمل ضعيفا ال  نعكاسااحلمل داخليا وهو عبارة عن 

     2التدريب الزائد.يستفيد منه املمارس وإذا كان احلمل زائدا عن احلد اخلارجي ملقدرة الالعب تولد عنه ظاهرة 
 ذية املناسبة والراحة للممارسي أثناء عملية التنفيذ:مراعاة التغ 

جيابية تعتمد على التحرك النشط والعالج الطبيعي بعد اجلهد العنيف جيب مراعاة أن تكون فرتة الراحة إ
ومعرفة املريب ألنواع التعب جتعله قادرا على حتديد مدة الراحة الالزمة يف نفس الوقت جيب العناية التغذية 

    الذي يتناسب وحجم ونوعية النشاط الرايضي. وة الصحيح
 

                                         

 . 107، صسابق، مرجع املدرب الرايضيحيي السيد احلاوي :  -1
 . 62-60، مرجع سابق، ص الربامج التدريبية والرايضية بي النظرية والتطبيق:عبد احلميد شرف  -2
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 :تطبيق مبدأ االستمرارية يف التدريب 

الالعب عن التدريب أو عدم االنتظام  فابتعادمن احلقائق املهمة معرفة "تكيف اجلسم احلمل املؤقت    
 1ربانمج.فرتة الفيه يقلل من مستواه إذن ال بد أن يستمر الالعب يف التدريب أبسلوب منتظم طوال 

  دروس يف عملية التنفيذ:املغري جتنب اإلسراع 

ال بد من االستمرار يف املمارسة حىت ال يهبط مستوى الالعب وملا كان تكرار احلمل لفرتة معينة جيعل اجلسم 
اثنية  رتفاعاالك فرتة زمنية لتثبيت هذا التكيف مث ن يعقب ذلأ ةيف حالة تكيف على هذا احلمل فإنه من األمهي

  2عمليات التكيف.دروس يف تنفيذ الربامج يؤدي إىل عدم إحداث املغري حلمل وهكذا، وبذلك فإن اإلسراع اب
 التدريب الرايضي: .2

 نبذة اترخيية عن التدريب الرايضي: -2-1

ايل حيث إنه كان يؤدي ملزاولة التدريب البدين بشكله احلنسان يف حاجة ضرورية يف العصور القدمية مل يكن اإل 
ة، يف اجلري وراء فريسة ليقبضها أو سباحة ت احلركية األساسية تلقائيا وعفواي.. دون قصد أو إعداد متمثلاملهارا

 .طف مثارها... وذلك هبدف كسب قوتهو تسلق أشجار لق، أالجتيازهجمرى مائي 
 آلابء واألجدادا عن طريق ما ورثه اتطور اإلنسان القدمي أخذ من األلعاب الشعبية البدائية واليت كان يتعلمهوب

 تدريبا على املهارات احلركية )اللقف، الزحف، املسك، اإلرسال(.
 مسئوالفرد  ة والعشرية، وأصبح كلالقبيل القدمي بعد ذلك يف ظروف اجتماعية خمتلفة وظهرت اإلنسانمر و      

هبدف بنائه  ك أصبحت القوة العضلية من أساسيات بناء الفرد ليسعن الدفاع عن قبيلة أو عشرية، وبذل
السيطرة عليها، ومن هنا أصبح لزاما التدريب البدين أمرا ملحا  أوجسمانيا ولكن بغرض الدفاع عن القبلية 

   3لكل فرد.وضروري 
  تعريف التدريب الرايضي: -2-2

( الروسي عرفه أبنه "عبارة عن إعداد الفرد الرايضي من الناحية الوظيفية MATVIEWالعامل )مات فيف    
     4التمرينات البدنية".فنية واخلططية والعقلية والنفسية واخللقية عن طريق ممارسة وال

 
 

                                         

 . 108بق، ص،مرجع سا املدرب الرايضيحيي السيد حياوي : -1
 . 65-63،صسابق،مرجع  : الربامج التدريبية والرايضية بي النظرية والتطبيقعبد احلميد شرف  -2
 . 19، ص1999، دار الفكر العريب، القاهرة، دط،أسس ونظرايت التدريببسيوطي أمحد : -3
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 التدريب الرايضي: -2-3
التدريب الرايضي هو:"العمليات املختلفة التعليمية والرتبوية والتنشئة،وإعداد الالعبني والفرق الرايضية من     

 1فرتة ممكنة".واحلفاظ عليها ألطول  ةلى املستوايت الرايضيخالل التخطيط والقيادة التطبيقية هبدف حتقيق أع
وهو أيضا "العمليات اليت تعتمد على األسس الرتبوية والعلمية، اليت هتدف إىل قيادة وإعداد وتطوير 

 2ل النتائج يف الرايضة املمارسة".ضالقدرات واملستوايت الرايضية يف كافة جوانبها لتحقيق أف
لى أنه مجيع العمليات اليت تشمل بناء وتطوير عناصر اللياقة البدنية، وتعلم كما يعرف التدريب: "ع

التكتيك، وتطوير القابليات العقلية ضمن منهج علمي مربمج وهادف خاضع ألسس تربوية قصد الوصول 
 3الرايضية املمكنة".ابلرايضي إىل أعلى مستوايت 

عليمية منظمة ختضع لألسس واملبادئ العملية، ويعرف حممد عالوي: "التدريب الرايضي عملية تربوية وت
ضي ممكن يف املنافسات الرايضية أو يف نوع معني من على مستوى رايف أساسا إىل إعداد الفرد لتحقيق أوهتد
 4الرايضة". أنواع

إعداد الفرد للوصول إىل ويفهم مصطلح التدريب الرايضي: "إنه عبارة عن القوانني واألنظمة اهلادفة إىل 
جناز عن طريق اإلعداد الكامل لعموم األجهزة الوظيفية اليت حتقق الوصول إىل مستوى الئق، من حيث ى اإلمستو 

احلركي  مراعاة حياة الرايضي وصحته اجلسمية العامة،كما يتحسن التوافق العصيب والعضلي ويسهل تعليم املسار
  5اإلنتاج لدى الفرد".فضال عن زايدة قابلية 

 ب الرايضي:خصائص التدري -2-4

لقد أصبح التدريب الرايضي يف عصران هذا يتطلب الكثري من املعرفة والكفاءة واإلملام جبميع العلوم 
املرتبطة ابلرايضة نظرا لكون هذه العملية معقدة هتدف إىل الوصول ابلالعب إىل األداء الرايضي اجليد من خالل 

ن ملما إملاما كامال خبصائص التدريب الرايضي واليت إعداده إعدادا متكامال لذلك جيب على كل مدرب أن يكو 
 يعترب من أمهها ما يلي:

 التدريب الرايضي عملية تعتمد على األسس الرتبوية والتعليمية: -2-5

"لعملية التدريب الرايضي وجهان يرتبطان معا برابط وثيق، ويكوانن وحدة واحدة، إحدامها تعليمي واآلخر    
 تربوي نفسي"

                                         

 . 19، ص1998، 1، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر، طقيادة-تطبيق -التدريب الرايضي اِلديث، ختطيط:مفيت إبراهيم محاد  -1
 . 19املرجع نفسه، ص، قيادة-تطبيق -التدريب الرايضي اِلديث، ختطيط :مفيت إبراهيم محاد  -2
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار العلمية الدولية، للنشر والتوزيع، لتدريب واملنافسات الرايضيةعلم النفس الرايضي يف اانهد رسن سكر : -3

 .9، ص2002عمان، األردن،دط، 
 .17، ص2002،  دار الفكر العريب، القاهرة، مصر،دط، :علم النفس الرايضي يف التدريب واملنافسات الرايضية حممد حسن عالوي -4
 .78، ص1997، 1، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، األردن، طعلم التدريب الرايضي يف األعمار املختلفة: قاسم حسن حسني -5
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،وتنمية الصفات البدنية العامة كتسابا التدريب الرايضي يهدف أساسا إىل لتعليمي من عملية فاجلانب ا
تخصصي ابإلضافة واخلاصة، وتعليم وإتقان املهارات احلركية، والرايضية والقدرات اخلططية لنوع النشاط الرايضي ال

 ورايضة التخصص بصفة خاصة. كتساب املعارف، واملعلومات النظرية املرتبطة ابلرايضة بصفة عامة،إىل إ
على حب  اشئلنأما اجلانب الرتبوي النفسي من عملية التدريب الرايضي فإنه يهدف أساسا إىل تربية ا

ن يكون النشاط الرايضي ذو املستوى العايل من احلاجات الضرورية واألساسية لفرد، وحماولة الرايضة والعمل على أ
ىل تربية، ف أساسا خدمة اجلماعة، ابإلضافة إهبا بصورة تستهد رتقاءواالل دوافع وحاجات وميول الفرد، تشكي

وتطوير السمات اخللقية احلميدة، كحب الوطن واخللق الرايضي والروح الرايضية، وكذلك تربية وتطوير السمات 
  1والتصميم"..كسمة املثابرة وضبط النفس والشجاعة   اإلرادية

موذجي وشكل فاعليته تنظيم القواعد الرتبوية اليت متيز مجيع الن كما ميثل التدريب الرايضي يف شكله
الظواهر األساسية مفاصل قواعد التعليم والرتبية الشخصية ودور توجيه الرتبويني واملدربني اليت تظهر بصورة غري 

   2واخلاصة وغريها".مباشرة من جراء قيادته خالل التدريب وأثناء القيادة العامة 
 ضي مبِن على األسس واملباد  العلمية:التدريب الراي -2-6

ىل أعلى كانت املوهبة الفردية قدميا يف الثالثينات واألربعينيات، تلعب دورا أساسا يف وصول الفرد إ
 ابلتدريب الرايضي العلمي احلديث والذي كان أمرا مستبعدا. رتباطهاااملستوايت الرايضية دون 

ارف واملعلومات واملبادئ العلمية املستمدة من العديد من العلوم "فالتدريب الرايضي احلديث يقوم على املع
الطبيعية والعلوم اإلنسانية، الطب الرايضي، وامليكانيكا احليوية وعلم احلركة، علم النفس الرايضي والرتبية وعلم 

  3االجتماع الرايضي".
 ريب الرايضي احلديث تتمثل يف:: أن األسس واملبادئ العلمية اليت تسهم يف عمليات التد"مفِت ْحاد"يرى 

 علم التشريح. -

 وظائف أعضاء اجلهد البدين. -

 بيولوجيا الرايضة. -

 علوم احلركة الرايضية. -

  علم النفس الرايضي. -

 علوم الرتبية. -

 علم االجتماع الرايضي. -

                                         

 .19،مرجع سابق، صعلم النفس الرايضي يف التدريب واملنافسات الرايضيةحممد حسن عالوي :  -1
 ."26،ص1،ط2005دار وائل للنشر،عمان،األردن،،مباد  التدريب الرايضيمهند حسني الشتاوي وأمحد إبراهيم احلواجا : -2
 ." 21قيادة،مرجع سابق،  ص-تطبيق -، ختطيطالتدريب الرايضي اِلديثمفيت إبراهيم محاد : -3
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 1اإلدارة الرايضية. -
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 األسس واملباد  العلمية للتدريب يوضح:(01)شكل رقم 

 الرايضي يتميز ابلدور القيادي للمدرب: التدريب -2-7

بدرجة كبرية من الفعالية من انحية الالعب الرايضي،  رتباطهابالرايضي ابلدور القيادي للمدرب "يتميز التدريب 
ابلرغم من أن هناك العديد من الواجبات التعليمية، والرتبوية، والنفسية اليت تقع على كاهل املدرب الرايضي 

 تتناسب على املستوايت الرايضية اليتشاملة متزنة تتيح له فرصة حتقيق أيف شخصية الالعب وتربية  إلمكان التأثري
جة كبرية من ن هذا الدور القيادي للمدرب لن يكتب له النجاح إال إذا ارتبط بدر مع قدراته وإمكانياته، إال أ

ن عملية التدريب الرايضي العب الرايضي، إذ ألفعلية من جانب الوحتمل املسؤولية واملشاركة ا ستقاللواالالفعالية 
   2املدرب الرايضي".تعاونية لدرجة كبرية حتت قيادة 

                                         

 22، صسابقمرجع  ،التدريب الرايضي اِلديث مفيت إبراهيم محاد: -1
 . 23، 22رجع سابق،  ص،م علم النفس الرايضي يف التدريب واملنافسات الرايضيةحممد حسن عالوي : -2
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"كما تتسم عملية التدريب الرايضي يف كرة القدم ابلدور القيادي للمدرب للعملية التدريبية واليت يقودها  
النفس على علم  عتمادابالعب يب، والعمل على تربية الالمن خالل تنفيذ واجبات وجوانب وأشكال التدر 

  1وختطيط التدريب".والتدريب القوي من خالل إرشادات وتوجيهات  بتكاروااليف التفكري  واالستقالل
 :التدريب الرايضي تتميز عملياته ابالستمرارية -2-8

ينة ومومسا "التدريب الرايضي عملية تتميز ابالستمرارية ليست عملية)مومسية(أي أهنا ال تشغل فرتة مع
 يف عملية  االستمرارالعليا يتطلب  ةعلى املستوايت الرايضين الوصول ألمعينا مث تنقضي وتزول وهذا يعين أ

رايضي التدريب الرايضي طوال أشهر السنة كلها، فمن اخلطأ أن يرتك الالعب التدريب ال يف نتظاماال
سهم بدرجة كبرية يف هبوط مستوى موسم املنافسات الرايضية،ويركن للراحة التامة إذ أن ذلك ي نتهاءاعقب 

والراحة الالعب ويتطلب األمر البدء من جديد حماولة التنمية،وتطوير مستوى الالعب عقب فرتة اهلدوء 
  2السلبية".

الرايضية  توحىت الوصول ألعلى املستواي نتقاءابالا مرورا عملية التدريب الرايضي منذ بدء التخطيط هل ستمرارا"
  3الالعب للتدريب".ال دون توقف حىت اعتز 

 واجبات التدريب الرايضي: -2-9

وعملية  هناك واجبات للتدريب الرايضي ال بد للمدرب والالعب من تنفيذها لتحقيق اهلدف من التدريب
 ىل ثالثة أقسام تربوية وتعليمية وتنموية وهي:التدريب تنقسم واجباهتا إ

 الواجبات الرتبوية للتدريب: -2-9-1
دربني يف خطأ جسيم إذ يعتقدون أبن العناية ابلتوجيه لتنمية السمات اخللقية، تطوير يقع الكثري من امل 

الصفات اإلرادية لالعب ال قيمة هلا، وال يدرك املدرب مقدار خطئه إال متأخرا بعد أن تتواىل هزائم فريقه فكثريا ما 
احية الرتبوية، تنقص العبيه العزمية، املثابرة يكون الفريق مستعدا من الناحية الفنية متام االستعداد، إال أنه من الن

ثر على نتيجة املباراة لذلك والكفاح، والعمل على النصر، مما يؤثر ابلطبع على إنتاجهم البدين والفين وابلتايل يؤ 
 هم واجبات الشق الرتبوي اليت يسعى املدرب إىل حتقيقها هي:فإن أ

على وهدفه الذي يعمل على أن حيققه برغبة مثله األ وال، وليكونالعمل على أن حيب الالعب لعبته أ 
كيدة وشغف، هو الوصول إىل أعلى مستوى من األداء الرايضي وما يقتضيه ذلك من بذل جهد وعرق يف أ

 و األداء األقل مما هو مطلوب منه.ن أية مربرات للتهرب من التدريب أالتدريب، مبتعدا ع

                                         

، 1، ط2001،مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية، مصر، االجتاهات اِلديثة يف التخطيط وتدريب كرة القدمحسن السيد أبوعبده : -1
 .28، 27ص
 . 22،مرجع سابق، صقيادة-تطبيق -التدريب الرايضي اِلديث، ختطيط:مفيت إبراهيم محاد  -2
 .15، 14، دار الفكر العريب، مدينة نصر، القاهرة، مصر، دط،صاألسس العلمية يف تدريب كرة القدم :حنفي حممود خمتار -3
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لعمل على تربية الوالء اخلالص لالعبني حنو انديهم ووطنهم ويكون زايدة الوعي القومي لالعب ويبدأ هذا اب -
 واخللقية. اإلراديةهذا الوالء هو القاعدة اليت يبين عليها تنمية ابقي الصفات 

 أن ينمي املدرب يف الالعبني الروح الرايضية احلقة من تسامح، وتواضع، وضبط النفس، وعدالة رايضية. -

والطموح   دية اليت تؤثر يف سري املبارايت، ونتائجها، كاملثابرة، والتصميم،تطوير اخلصائص والسمات اإلرا -
 على النفس، والرغبة يف النصر، والكفاح والعزمية،...إخل عتمادواالواجلرأة، واإلقدام 

 الواجبات التعليمية للتدريب: -2-9-2
  صحية لالعب.ابحلالة ال رتقاءاالو التنمية الشاملة املتزنة للصفات البدنية األساسية 

 .التنمية اخلاصة للصفات البدنية الضرورية للرايضة التخصصية 

  املهارات احلركية يف الرايضة التخصصية والالزمة للوصول ألعلى مستوى رايضي ممكن. وإتقانتعلم 

  1ة.التخصصيلرايضية لتعلم وإتقان القدرات اخلططية الضرورية  
 :الواجبات التنموية للتدريب-3 -2-9
 ط والتنفيذ لعمليات تطوير مستوى الالعب والفريق إىل أقصى درجة تسمح به القدرات املختلفة التخطي

 أحداث األساليب العلمية املتاحة. ابستخدامهبدف حتقيق الوصول ألعلى املستوايت يف الرايضة التخصصية 

 اإلعداد املتكامل للتدريب الرايضي:-2-10

املستوايت  أعلىشامال يف عملية التدريب الرايضي لكي حيقق  إعدادالكي ميكن إعداد الالعب الرايضي  
 2ضرورية وهي:يراعي أبرع جوانب  أنفمن الضروري  هالرايضية اليت تسمح هبا قدراته واستعدادات

 اإلعداد البدين: -2-10-1
 يهدف إىل إكساب الالعب خمتلف الصفات أو القدرات البدنية العامة،واخلاصة بنوع النشاط الرايضي 

 التخصصي.
 اإلعداد املهاري: -2-10-2
الذي  ييهدف إىل تعليم وإكساب الالعب الرايضي املهارات احلركية املرتبطة ابلنشاط الرايضي التخصص  

   بفعالية. ستخدامهاواميارسه، وحماولة إتقاهنا، وتثبيتها، 
 اإلعداد اخلططي: -2-10-3

ة للمنافســات اخلططيــة الفردية،واجلماعيــة الضــرورييهــدف إىل تعلــيم وإكســاب الالعــب الرايضــي القــدرات  
  بفعالية حتت نطاق خمتلف الظروف، والعوامل يف املنافسات الرايضية. ستخدامهاواالرايضية، وحماولة إتقاهنا، 

 
                                         

 . 30قيادة ،مرجع سابق، ص-تطبيق -، ختطيطالتدريب الرايضي اِلديث :مفيت إبراهيم محاد -1
 . 25، 24،مرجع سابق، ص علم النفس الرايضي يف التدريب واملنافسات الرايضية :حممد حسن عالوي -2
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 اإلعداد الرتبوي والنفسي: -2-10-4
هارات النفسية يهدف إىل تعليم وإكساب الالعب الرايضي خمتلف القدرات، والسمات، واخلصائص، وامل 

 تيف املنافسا هوتنميتها،وكذلك توجيه، وإرشاده، ورعايتها بصورة تسهم يف إظهار كل طاقاهتن وقدراته واستعدادات
الرايضي يف تشكيل وتنمية شخصية متزنة وشاملة لكي يكتسب الصحة  بالرايضية، ابإلضافة إىل مساعدة األلعا

 النفسية والبدنية اجليدة.
 

 اإلعداد البدين                               اإلعداد املهاري                        
 
 
 

 اإلعداد اخلططي                        اإلعداد الرتبوي والنفسي
 

 اإلعداد املتكامل للتدريب الرايضي يوضح(:02شكل رقم )
 

 ي ما يلي:من بني األهداف العامة للتدريب الرايض أهداف التدريب الرايضي:  -2-11

 غريات الفيزيولوجية متلمبستوى عمل األجهزة الوظيفية جلسم اإلنسان من خالل املتغريات االجيابية ل رتقاءاال
 .جتماعيةواالوالنفسية 

  على فرتة ثبات ملستوايت اإلجناز يف اجملاالت الثالثة: مبستوى احلالة التدريبية بتحقيق أ حتفاظاالحماولة
 .جتماعيةوااليفية، النفسية، الوظ

هداف عملية التدريب الرايضي بصفة عامة خالل جانبني أساسيني على مستوى واحد من وميكن حتقيق أ        
تدريب الرايضي، فاألول يهدف األمهية مها اجلانب )التدرييب والتدريسي( واجلانب الرتبوي ويطلق عليها واجبات ال

واملهارية اخلططية واملعرفية أو اخلربات الضرورية  ة، التحمل(البدنية )السرعة، القو وتطوير القدرات  كتسابا إىل 
اجملتمع، ويهتم بتكميل الصفات  ةلالعب يف النشاط الرايضي املمارس.والثاين يتعلق يف املقام األول إبيديولوجي

ميول الضرورية لألفعال الرايضية معنواي وإداراي، ويهتم بتحسني التذوق،التقدير وتطوير الدوافع، وحاجات و 
 1والشجاعة ...إخل.املمارس، وإكسابه السمات اخللقية واإلدارية احلميدة، الروح الرايضية، املثابرة، ضبط النفس 

                                         

 . 12، ص1998، منشاة املعارف، اإلسكندرية، مصر، دط ،أسس وقواعد التدريب الرايضي وتطبيقاته:أمر هللا البساطي -1
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ة من خالل املنافسات والعمل على ىل وصول الالعب للفورمة الرايضيكما يهدف التدريب الرايضي إ
ن احلاالت البدنية، والوظيفية واملهارية لطول فرتة ممكنة والفورمة الرايضية تعين تكامل كل م ستمرارهاا

  1.املنافسات الرايضيةواخلططية،والنفسية والذهنية،واخللقية واملعرفية،واليت متكن الالعب من األداء املثايل خالل 
نسانية للبطل وذلك إبعطائه الفرصة الرايضي يساهم يف حتقيق الذات اإلابإلضافة إىل ذلك فإن التدريب 

لطبيعية وحتقيق ذاته عن طريق التنافس الشريف العادل وبذل اجلهد، فهو يعد دائما عامال من إلثبات صفاته ا
  2.تقدمه االجتماعيعوامل حتقيق 

 واعد التدريب الرايضي:ق -2-12 

ملا كانت عملية التدريب عملية تربوية علمية مستمرة تستغرق سنني عديدة حىت يصل الالعب إىل األداء 
 3ملطلوب، لذلك تنطبق عليها القواعد اليت تنطبق على العمليات الرتبوية األخرى وهي:الرايضي املثايل ا

 العمل بوعي: -2-12-1
جبانب  -هنا هتدفالتدريب عملية تربوية أصال، أي أ عملية أنن يدرك أوال ويعين هذا أنه على املدرب أ

إىل تنمية الناحية اخللقية والصفات  -ططيةاملقدرة اخل كتسابوا حلركية، وتنمية الصفات البدنية تعلم املهارات ا
نه كقائد يف عملية تربوية له خصائص معينة، وله دور هام يف عب أيضا كذلك جيب أن يعلم جيدا أاإلرادية لال

 ختطيط التدريب حبيث يكون مبنيا على أساسا علمي سليم.
ابية يف العمل ويعين هذا أن ال يكون جياركة إوأييت العمل بوعي أيضا من جانب الالعبني، وذلك مبشاركتهم مش

ن يدرك الالعب دقائق فن األداء بل التدريب الالعبني على املهارات أو اخلطط هو إعطاء مترينات بدون أ أسلوب
هداف كل تدريب والنقاط الفنية يف فن أداء املهارة، حىت يدرك الالعبني جيب على املدرب أن يشرح لالعبني أ

ذاتيا وخصوصا أثناء املبارايت هذا األسلوب من  أخطائهمداء املهاري، ويقوم هم إبصالح الطريقة السليمة يف األ
 بتكارية.ب كما يؤدون التدريب بروح عالية إالتدريب جيعل الالعبني يتحملون املسؤولية مع املدر 

 التنظيم: -2-12-2
اسية أو التدريب على رة أسن تنمية مهاإ ،جيب على املدرب أن يعتين ابلتنظيم يف طرق ووسائل التدريب

و تنمية صفة بدنية ال أييت دفعة واحدة ولكن يستغرق ذلك من املدرب فرتة طويلة من الزمن قد خطة معينة، أ
ليه املدرب، ويف خالل ذلك يقوم ل الالعب إىل املستوى الذي يهدف إتصل إىل أسابيع أو شهور حىت يص

ن ينظم ية، لذلك فإنه يتحتم على املدرب أوحدة التدريب اليوم املدرب بتكرار التدريب على هذه املهارة خالل
 عملية التدريب على النحو التايل:

                                         

 . 21،مرجع سابق، صقيادة-تطبيق -التدريب الرايضي اِلديث، ختطيطمفيت إبراهيم محاد:  -1
 .20،مرجع سابق، صضيةعلم النفس الرايضي يف التدريب واملنافسات الرايانهد رسن سكر: -2
 .48-45، مرجع سايق،صاألسس العلمية يف تدريب كرة القدم :حنفي حممود خمتار -3
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 خريا من سنة وع إىل أسبوع، ومن شهر إىل شهر وأختطيط وتنظيم عملية التدريب من يوم إىل يوم، ومن أسب
 إىل أخرى.

 ن تدرب عليه الالعبون.ق ألى ما سبتنظيم كل وحدة تدريبية، وذلك بوضع واجبات مناسبة مبنية ع 

 ن يرتبط اهلدف من التدريب يف كل وحدة تدريب هبدف وحدة التدريب السابقة،وهدف وحدة التدريب أ
   1الالحقة.

 يضاح:اإل -2-12-3
ن يكون هذا التعلم عن طريق حواسه، هلذا فإن اخلطوة معينة،جيب أ مهارةالالعب أن يتعلم لكي يستطيع 

مام الالعبني، م بتقدميها بطريقة جتعلها واضحة أملدرب عند البدء يف تعليم مهارة هي أن يقو األوىل اليت يقوم هبا ا
 وال أييت ذلك إال إبحدى الطرق اآلتية:

مام الالعبني حىت يتعرفوا عليها عن طريق املشاهدة وقد يقوم فيها يقوم املدرب أبداء املهارة أالطريقة األوىل و  -
و يعرض فيلما سينمائيا لشرح املهارة، وتسمى الالعبني، أو حيضر املدرب صورا أ العب آخر أبداء املهارة امام

 هذه ابلتقدمي البصرين وبعدها يقوم الالعبون أبداء املهارة.

أما الطريقة الثانية فتسمى ابلتقدمي السمعي، وفيها يقوم املدرب بشرح حركة معينة لالعبني عن طريق اللفظ،  -
 لة أداء املهارة.وبعدها يقوم الالعبون مبحاو 

أما الطريقة الثالثة فتسمى ابلتقدمي السمعي البصري وهي املفضلة عند معظم املدربني وفيها يقوم املدرب بشرح  -
 املهارة تفصيليا أثناء مشاهدة الالعبني للنموذج الذي يقوم به املدرب أو الالعب الزميل.

للحركة، هذا التصور احلركي جيعل احلركة  والتقدمي السمعي أو البصري جيعل لدى الالعب تصورا سليما
 2متر خالل اجلهاز العصيب لالعب مما جيعله يؤدي احلركة بطريقة أسلم.

 التدرج: -2-12-4
رتفاع هبا، رايضي احلديث متطلبات عالية جيب أن يعمل دائما على اإليضع املدرب يف خطة التدريب ال

دريب كرة القدم، مثله يف ذلك مثل التدريب يف مجيع أوجه ولقد أصبح التدريب مرتفع الشدة طابقا عاما يف ت
األنشطة الرايضية املختلفة على مستوى البطولة، فأصبحنا نرى اآلن فرقا يتدرب العبوها ثالث مرات يوميا وملدة 

 سبوع الواحد وهو ما مل يكن موجودا يف السنوات العشر املاضية.ستة أايم يف األ
داء قاعدة هامة يف التدريب ومبدأ هاما يف احلمل حسن مستوى من األأ صول إىللقد أصبح التدرج للو 

الكبرية، والتدرج يعين سري خطة التدريب وفقا  احلمل و دورةدريب يكون أثناء دورة احلمل الصغرية، أوالتدرج يف الت
 ملا أييت:

                                         

 .48،صسابقاملرجع ، األسس العلمية يف تدريب كرة القدم:حنفي حممود  -1
 .47-46، ص نفسهرجع امل ،األسس العلمية يف تدريب كرة القدم:حنفي حممود خمتار -2
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 من السهل إىل الصعب. -

 من البسيط إىل املركب. -

 من القريب إىل البعيد. -

     1إىل اجملهول.من املعلوم  -

 :ستيعاباال -2-12-5
لتدريب، فالالعب الذي يتمرن دون أن يستوعب هلا قيمتها اهلامة يف عملية ا ستيعاباالإن قاعدة 

قواعد اخلطط، ال يستطيع أن و ركة يف أداء املهارات األساسية أن يستوعب فن احلأهداف التدريب العامة، ودون أ
الالعبني بعضهم عن بعض وفقا جلملة عوامل  ستيعابا، وخيتلف مقدار ملبارايتداء رايضيا بنجاح خالل ايؤدي أ

الالعب ملا هو مطلوب منه  ستيعاباكاؤهم وسالمة حواسهم يقاس مستوى السابقة، وذ  ةمنها: خرباهتم الرايضي
عند الالعب  و خالل املبارايت، وخربات النجاحيق هذه املتطلبات أثناء التدريب أنتائج جناحه أو فشله يف حتق

ن تكون املتطلبات الحظ املدرب عند وضع خطة تدريب، أن يما حافزا لتقدمه لذلك فمن املهم أتعترب دائ
 2.تالتدريب وإن يستوعب تلك املتطلبا أهدافتتماشى مع املستوى الذي عليه الالعب حىت ميكنه حتقيق 

 :ستمراراال -2-12-6
إىل املستوى العايل من األداء الفين للمهارة من حيث: دورا هاما يف وصول الالعب  ستمرارااليلعب 

 داء الفين العايل.ة والتكامل، وتثبيت وآلية هذا األالدق
ن يعرف الالعب مهارة معينة أو خطة معينة ويستوعبها حىت يستطيع أن يؤديها ولقد ثبت أنه ال يكفي أ

ر يف التمرين على ن جيب أن يستماراة ولكمبا هو مطلوب منه إتقان ومقدرة عالية حتت أي ظرف من ظروف املب
هذه املهارة ملدة زمنية طويلة، وسنني مستمرة،بل يف احلقيقة طوال عمره الرايضي فالعب الكرة يستمر يف  

تمرين على التدريب على املهارات مادام يف املالعب،وال ميكنه الكف عن التدريب عن أية مهارة، وأن كان نوع ال
 خرباته السابقة. ختالفاع هذه املهارة خيتلف م

يف العمل على تطوير هذه  ستمراراالعب ال يرتقي وال يتقدم إال مع كذلك فإن تطوير الصفات البدنية لال
جديدتني، فمن تكرار  الالعب معرفة وخربة كتسابا ستمر ألي مترين، عامال هاما يف الصفات، ويعترب التكرار امل

تضاف إىل املعرفة السابقة لالعب ومن تطبيق  األداء املهاري أو اخلططيجد دائما جوانب جديدة يف التمرين تست
 يف التدريب يراعي املدرب ما أييت: ستمراراالمبدأ 

الوقت الذي يعاد فيه تبين وحدة التدريب حبيث تسري عملية تعليم مهارة أساسية، أو خطة جديدة،يف نفس  -
 ساسية قدمية بغرض تثبيتها.أداء مهارة أ

                                         

 .48، ص، املرجع السابقاألسس العلمية يف تدريب كرة القدم :حنفي حممود خمتار -1
 .29-27، مرجع سابق، صعلم التدريب الرايضي يف األعمار املختلفة: قاسم حسن حسني -2
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درب إبعطاء مهارات جديدة أو تطوير صفة بدنية، إال بعد أن يقتنع أبن املهارات القدمية أو ال يقوم امل -
    1الصفات البدنية قد وصلت إىل مرحلة التثبيت.

 :مراحل التدريب الرايضي -2-13

تعد مراحل التدريب الطويلة املدى أكرب وحدة يف جهاز ختطيط التدريب الرايضي، حيث يتكون هذا 
ب األول للفعالية حىت الوصول إىل من مزاولة التدري وتبدأسنة  15و  8يط عل فرتة ترتاوح بني النوع من التخط

 على مستوى رايضي ممكن.أ
طبقا لنوع  ختيارهماالنجاح كان للرايضيني الذين مت  ؤكد أنت احمللية والقارية واألوملبية تإن تقومي البطوال

 املستوى العايل ال ميكن الوصول إليه إال بواسطة تنمية الشروطالفعالية أو اللعبة الرايضية وأصبح واضحا أن 
 يف مرحلة التدريب. ستمرارواالاألساسية من املرحلة األوىل 

كما أن شعور الناشئني بتحقيقهم للنجاح يف الرايضة أمر يؤدي إىل متسكهم هبا وتعترب دافعا لبذل املزيد 
حد األحباث اليت املزيد من النجاح خالهلا وكشفت أ ايل حتقيقمن اجلهد يف سبيل الرقي مبستوايهتم فيها وابلت

 سنة. 15إىل8أجريت للتعرف على املواقف اليت يشعر فيها الناشئون ابلنجاح وكانت يف املرحلة السنية من
لعاب الرايضية ال ينتج وليد الصدفة لكنه ينمو فالوصول إىل املستوايت العالية يف مجيع الفعاليات واأل

درجييا من خالل التخطيط الصحيح لعمليات التدريب الرايضي الذي ميتد لسنوات عديدة تنقسم فيما ويتطور ت
رايضي وفقا للقوانني بينها إىل مراحل متعددة ترتكز كل منها على املرحلة السابقة هلا، ميكن تقسيم التدريب ال

 على عاملني مها: عتمادابالالسابقة 
عليا أي بناء القواعد والذي على أساسه يتم بناء املستوايت الرايضية الالقابلية اجلسمية لدى املبتدئني  .1

 الوصول إىل املستوى الرايضي العايل. حتماالتوااألساسية 

الرتكيز الكامل على الفاعلية أو اللعبة الرايضية اخلاصة وفيما يتم حتسني املستوى وحيافظ عليها أطول فرتة  .2
 ممكنة.

 راحل األداء اليت تعني مراحل التدريب الرايضي وهي:ن اإلشارة إىل بعض ممكوهنا ت -

  سنوات. 9-5مرحلة التدريب األساسي األول وتشمل عمر 

  سنة. 18-10مرحلة تدريب البناء والتخصص وتشمل عمر 

 سنة فما فوق 19العليا وتشمل عمر  تمرحلة تدريب املستواي 

نية والثالثة وهي مرحلة تدريب املتقدمني خر يضيف مرحلة جديدة بني املرحلتني الثابينما هناك تقسيم آ
 2)بعد مرحلة البناء وقبل مرحلة تدريب املستوايت العليا(.
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 .29ص مرجع سابق، ،علم التدريب الرايضي يف األعمار املختلفة:حسن حسني قاسم -2



 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الربانمج التدرييب والتدريب الرايضيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول 

38 

 اجملموعات يف التدريب الرايضي: ستخداماأسباب  -2-14

ليمية أو تعائدية و تعات يف التدريب يف كوهنا حتفيزية أاجملموع ستخدامالابإلمكان تلخيص األسباب 
ن يتعلموا من بعضهم قة أسهل وذلك ألهنم أكثر تداخال أو أنه ينبغي أتدربون بطرين الالعبني يهناك اعتقاد أب
أو  اجتماعية العتباراتلتدريب يف اجملموعات يعد مفضال و أن اربة اليت يولدها عمل اجملموعة، أالبعض ومن اخل

 1األشياء معا.حتاد هذه أحياان يكون التفكري املنطقي هو إن يعمل الناس معا سياسية أي كيف ينبغي أ
ن التدريب الرايضي هو عملية، وأن املدرب والعالقة بينه وبني الالعب، واملمارسة وسلوك كما جيب أن نفهم أ

 التدريب، وعناصر التدريب مجيعها متثل جزءا من عملية التدريب.
مل التدرييب رض وفهم العن عملية التدريب هي املصطلح العام الذي يؤخذ به عند شرح وعجيب أن ندرك أ    

الظروف  ختالفاعملية وقياسها واليت يكون سببها اليت حتدث يف نطاق ال ختالفاتاالوذلك من أجل تقييم 
2واملواقف.

 

 هناك شكالن خمتلفان من أشكال التدريب الرايضي:    أشكال التدريب الرايضي: -2-15
ت بقدر ما هو التأكيد على واهلدف األساسي منه ليس النجاح يف املنافسا التدريب ابملشاركة: -2-15-1

 ابملشاركة. ستمتاعاالا يهتمون أكثر بتحسني أداءهم من أجل فالالعبون هن ،املشاركة أكثر منه على اإلعداد
جل األداء يف  يشمل إعدادا حمددا ومتخصصا من أوهو يف األساس معريف تدريب األداء: -2-15-2

واملتخصصني واخلرباء يف علوم الرايضة والذين هلم صلة ابلبيئة  الرايضة، ويعتمد تنفيذه بصفة أساسية على املدربني
 -خرباء الفسيولوجي والبيولوجي-خرباء البيوميكانيك -التدريبية وإدارة املنافسات )خرباء علم النفس الرايضي

3خرباء العالج الطبيعي...إخل(.
 

 متطلبات التدريب الرايضي: -2-16

فة عامة، كما هو مبني يف التخطيطني التاليني خنص بذلك إذا تكلمنا عن متطلبات التدريب الرايضي بص
العبني ممارسني لألنشطة واملهارات الرايضية املخالفة هبدف حتسني قدراهتم البدنية املختلفة من قوة عضلية وسرعة 

 جهزهتم الوظيفية الداخلية ابجلسم...ة ومرونة، مع إمكانية رفع كفاءة أوحتمل ورشاق
 يب الرايضي عامة:متطلبات التدر  2-16-1
 
 
 العب            مدرب               ختطيط             إمكاانت          رعاية  

                                         

 .27-26،صدت،دط، جمموعة النيل العربية،عمل اجملموعة يف التعليم والتدريب :مايكل رينولدز -1

 .32 -31، ص2003،دط، دار الفكر العريب،القاهرة،منظومة التدريب الرايضي :سلوى عز الدين فكري و محد عبد الرمحانأنبيلة  -2

 .32ص ،املرجع نفسه  ،منظومة التدريب الرايضي :سلوى عز الدين فكري و محد عبد الرمحانأنبيلة  -3
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أما إذا تكلمنا عن متطلبات التدريب الرايضي للمستوايت العالية كقطاع البطولة مثال... فهذا خيتلف إىل حد  
 .كبري يف شكل العناصر املكونة لتلك املتطلبات

 ت التدريب الرايضي للمستوايت العالية:متطلبا -2-16-2
  

 العب        مدرب مبواصفات     ختطيط على           إمكاانت        رعاية من
   1.مستوى عال           متطورة       نوع خاص خاصة            موهوب          

 مباد  أساسية يف التدريب الرايضي: -2-17

 ن يعرف الالعب ملاذا يتدرب.بعملية التدريب جيب أقبل البدء  مبدأ املعرفة: -2-17-1
وعرض  وحات وصور إيضاحية إضافة إىل املشاهداتيتمثل هذا املبدأ بعرض ل مبدأ املشاهدة: -2-17-2

أفالم سينمائية لألداء اجليد وعرض اجلداول والرسومات التوضيحية املختلفة اليت هلا عالقة مباشرة بشكل الرايضة 
 لتدريب عليها.املراد العمل وا

عند أداء حركة جديدة ال بد من التدرج يف األداء من السهل إىل  التنظيم والرتتيب: مبدأ -2-17-3
 الصعب.

عند إعطاء متارين والبدء بعملية التدريب البد للجهة األخرى وهي جهة الالعبني   :قرتاباالمبدأ  -2-17-4
 أن تتقبلها.

املتزايدة واملتدرجة  م لتطوير أجزاء اجلسم من خالل عدد من التكراراتهذا املبدأ مه مبدأ التكرار: -2-17-5
 ىل الوصول حلالة ديناميكية احلركة، إضافة إىل حتسني يف قوة الالعب وسرعته ومرونته وحتمله.اليت تؤدي إ

رة واملنظمة يرتبط هذا املبدأ مببدأ التكرار والتنظيم واملمارسة املكر  )الدميومة(: ستمراريةاالمبدأ  -2-17-6
 للمهارة.

الشك أن التنوع ابألداء الرايضي من العوامل األساسية لعملية التوازن بني التكامل  مبدأ التنوع: -2-17-7
 البدين والتكامل العقلي.

ت الداخلية واإلصابة ضطراابية الالعب من اإلال نبالغ إذا قلنا إن هذا املبدأ هو وقا مبدأ التدرج: -2-17-8
 ن حتصل له إذا ابتعد عن أسلوب التدرج ابلتدريب.اليت ميكن أ

لطالب املدرسة جيب ان  و حىتاملنفعة هو ان كل ما يعطي لالعب أاملقصود مببدأ  مبدأ املنفعة: -2-17-9
 يكون انفعا.

 2وحدها كافية لتثبيت احلركة يف عقل الالعب. وإمنا تساعده.املعرفة  مبدأ التثبيت: -2-17-10
                                         

 .39-38ص رجع سابق،امل ،أسس ونظرايت التدريب :بسطويسي بسطوطي أمحد -1

 .122، ص2،2004ط، دار وسائل النشر،التدريب الرايضي للقرن الواحد والعشرين :كمال مجيل الربضي  -2
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 :كرة الطائرةللجية لتدريب باد  الفسيولو امل .3

مراعاهتا عند ختطيطه لربامج التدريب نشر عملية  طائرةهناك بعض املبادئ الفسيولوجية جيب على مدرب كرة ال
 ن يراعي ما يلي:دريب بطريقة سليمة  البد أالت
ة واهلامة األساسياملقصود مببدأ التدريب النوعي كأحد املبادئ الفسيولوجية  التدريب النوعي: مبدأ -3-1

داء للعبة من الناحية الفسيولوجية ، هو ان توجه عملية التدريب وتركز على متطلبات األلتدريب الكرة الطائرة
 واملهارية واخلططية.

ن عملية التكيف هي نتاج لتبادل الصحيح بني احلمل والراحة وينظر ويذكر حنفي خمتار أ مبدأ التكيف: -3-2
 إليها كوحدة.

حبيث يصبح  عب تتكيف مع احلمل نتيجة لتكرارهاحليوية لال ةملا كانت األجهز  اِلمل: زايدة مبدأ -3-3
ىل حدوث أتثريات،لذا جيب على املدرب مقدرة الالعب، وابلتايل ال يؤدي إاحلمل بعد فرتة معينة يف مستوى 

 زايدة محل التدريب.
توخى احلذر ن ين جيب على املدرب أفة مستمرة، ولكجيب زايدة األمحال التدريبية بص مبدأ التدرج: -3-4

 د زايدة األمحال التدريبية.ويراعي مبدأ التدرج عن
ردية لكي ينجح املدرب يف ختطيطه لعملية التدريب جيب أن يراعي الفروق الف الفروق الفردية: مبدأ -3-5

 .البيولوجي واجلنس واحلالة الصحية...إخل العمرالرايضي، و  لالعبني من حيث السن، والعمر
يتميز هذا الربانمج ابلتنوع وعدم التكرار، ونعين  أنعند ختطيط الربانمج التدرييب جيب  التنوع: مبدأ -3-6

 ابلتنوع هنا تنوع محل التدريب بني العمل والراحة.
ن يتضمن الربانمج التدرييب على تدريبات اإلمحاء جيب على املدرب مراعاة أ مبدأ اإلْحاء والتهدئة: -3-7

 داية كل جرعة تدريبية، ابإلضافة إىل تدريبات للتهدئة تعطي يف هناية كل جرعة تدريبية.تعطي يف ب
جيب أن خيطط املدرب بدقة متناهية لعملية التدريب لسنوات متعددة  التدريب طويل املدى: مبدأ -3-8

 لضمان وصول الالعب للمستوايت الرايضية العالية.
داء ة عضلية معينة منه يتسبب يف عدم أو جمموعجلسم احليوية أإن ضعف أحد أجهزة ا مبدا التكامل: -3-9

   1الالعب للمتطلبات البدنية واملهارية ابلدقة والتكامل املطلوبني.
 
 

                                         

 .31-29، ص 1998،دط،مركز الكتاب للنشر،األسس الفسيولوجية لتدريبكرة الطائرة:سامي حممد عليو  عماد الدين عباسو  كمال درويش  -1
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  :كرة الطائرةالطبيعة التدريب يف  .4

لالشرتاك يف املبارايت حبيث يصل الالعب خالل التدريب  اك أسس عامة لتحضري العب كرة الطائرةهن
سالمة من مرحله  لى مستوى عضوي ونفسي ليتجنب ردود الفعل السلبية قبل املباراة ولينتقل يفعالعلمي أل

 اهلدوء إىل مرحلة محل املباراة حيث أن من مظاهر ردود الفعل الفسيولوجية والنفسية قبل املباراة ما يلي:
كرة الطائرة أما إذا ما   ةان وظائف اجلسم تعمل بطريقة طبيعية وعادية ما قبل مبار وجد أ فسيولوجيا: -4-1

لكلى( هلرمون األدرينالني ىل إاثرة إفراز الغدة الكظرية )فوق ابدأت املباراة فنجد أن اإلاثرة النفسية القوية تؤدي إ
 رتعاشواهور العرق ىل زايدة النبض،وظي للجهاز العصيب السمبثاوي تؤدي إملحوظة يف العمل الوظيف ارةاستثمع 

 د يؤدي إىل إعاقة سلبية لالعب.طراف مما قخفيف ابأل
و قدرة عالية يف  نفسية خفيفة مع مدح ارةاستثسية ما قبل املباراة تظهر يف آاثر نفهناك ن وجد أ نفسيا: -4-2

داء تنجم آاثر نفسية ملموسة تظهر يف عصبية ملحوظة يف األ كرة الطائرة  ةباراالرتكيز النفسي ووجد أنه ببداية م
ما آاثر املباراة ومع بدايتها فقد يظهر الالعب يف مرحلة  داء اخلططي والنسيان النسيب أاأل وعدم السيطرة على

 1عب وفقدان اإلحساس ابلسرعة وعدم السيطرة على الكرة.لكفاح غري منتظم فكراي مع عدم األداء خلطة ال
 :ْحل التدريب -5

و العبء البدين والعصيب " محل التدريب على أنه: "الثقل أHarrarيعرف " تعريف ْحل التدريب: -5-1
 2الواقع على كاهل الالعب الذي ينجم بسبب املثريات احلركية املقصودة".

وعدد  عتربه قوة املثري وفرتة دوام املثريمحل التدريب مها احلمل اخلارجي وإعني من و يف حني يفرق "مت فيف" بني ن
ارجي نتاجات العضوية اليت تنشأ نتيجة للحمل اخلستاحلمل الداخلي وإعتربه درجة اإل ومرات تكرار املثري الواحد أ

 ستهالكاء الواقع على اجلسم والذي يتطلب وختوميكي"إن محل التدريب هو العبوبناء على ما ذكره العامل "أ
 3. ستشفاءاالعمليات  استثارةإىل التعب الذي بدوره يؤدي إىل  طاقة اجلسم ويؤدي

 التدريب اليت ميكن عن طريقها التحكم يف حتديد جرعاتميكن تقسيم محل مكوانت ْحل التدريب: -5-2
 التدريب حسب متطلبات حالة التدريب كما يلي: محل
 :جسم الالعب. وهو مقدار فرتة أتثري التمرين الواحد على أعضاء وأجهزة شدة املثري اِلركي 

 :وحتدد بعدد مرات تكرار املثري. عدد مرات تكرار املثري اِلركي 

                                         

 .74 -73، ص1999، دط، مركز الكتاب للنشر،الطب الرايضي وكرة الطائرة :أسامة رايض -1

 .61-59، ص1999، 1ط،مركز الكتاب للنشر، القاهرة، مصر، النظرية والتطبيقالتدريب الرايضي والتكامل بي :عادل عبد البصري علي -2

 .52،ص1998،  1ط، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر، التدريب الرايضي واألسس الفيزيولوجية:أبو العالء امحد عبد الفتاح -3
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 ويقصد هبا العالقة بني فرتيت العمل والراحة خالل الوحدة التدريبية الواحدة والساعة  ركي:كثافة املثري اِل
مناسبة عندما تصل نبضات القلب يف  التدريبية، ينصح علماء التدريب الرايضي أن تكون فرتة الراحة البينية

 نبضة يف الدقيقة 120هنايتها إىل 

والكيميا احليوية والتدريب  يخصصني يف الطب الرايضنتيجة ألحباث مت مستوايت ْحل التدريب: -5-3
 لوصول إىل تقسيم محل التدريب كما يلي:لالرايضي وغريهم 

 احلمل األقصى. -

 احلمل أقل من األقصى. -

 محل متوسط. -

 محل بسيط. -

 محل متواضع. -

ديد جرعات كرب املشاكل اليت تواجه املدربني يف التدريب هي معرفة كيفية حتمن أ مباد  ْحل التدريب: -5-4
محل التدريب يف التدريب من جهة ومن جهة أخرى كيفية االرتفاع مبتطلبات التدريب حىت يتسىن له النجاح 

دئ األساسية حلمل التدريب ى هذه املشكالت جيب على كل مدرب أن يدرس بعناية اتمة ابملباوللتغلب عل
 واملتمثلة يف:

مهية عظيمة يف تقدير محل التدريب له أ لألجهزة اِليوية:مبدأ التنمية البدنية املتعددة اجلوانب -5-4-1
يولزم للتنمية الشاملة  ويساعد يف التنمية البدنية املتناسقة وزايدة اإلمكاانت الوظيفية لنظام عمل األجهزة احليوية

 تدريب.أوال إىل مستوى مرتفع وتصعيد قدرة حتمل محل ال رفع قدرة كل من العمل والراحة على األجهزة احليوية
أثبتت البحوث واخلربات امليدانية أفضلية تصعيد محل التدريب  زايدة ْحل التدريب ابلتدريج: مبدأ-5-4-2

جناز التكيف ويثبت التقدم يف مستوى اإليوم، حىت حيدث  21-14ابلتدريج بعد تنمية مدة ترتاوح ما بني 
بعا لذلك حتدث عمليتني منفصلتني عن الوظيفي لالعب وبذلك تكون زايدة محل التدريب على شكل خطوات وت

 كتساب تكيف جديد وتثبيت التكيف احلديث التعلم.هما، إبعض
معرفة الفروق  جيب عند حتديد جرعات محل التدريب الفردية لالعبني ْحل التدريب الفردي: مبدأ -5-4-3

م هذه العوامل اليت تساعد هأساسها حتدد جرعات التدريب ومن أ الفردية وحتديد اإلمكانيات الشخصية اليت على
على حتديد جرعات محل التدريب املناسبة هي: العمر)السن( عمر التدريب وحالة التدريب والصحة العامة ومحل 

   1التدريب وقدرة الالعب على الرجوع حلالته الطبيعية زائد احلالة النفسية وحالة املزاج.
 

                                         

 .83،صدت،دط، دار الفكر العريب القاهرة، مصر، العيب كرة القدمإلعداد ختطيط برامج :مفيت إبراهيم محادو  حممود أبو العينني -1
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 مبدأ ْحل التدريب على مدار السنة: -5-4-4
املتواصل  ن تستمر أو تتطور إال عن طريق التدريب املستمرملية التكيف يف التدريب ال ميكن أروف إن عمن املع

و املهارات احلركية تقل إذا مل تثبت يف حالة التدريب ملدة طويلة على مدار السنة أو السنني فالصفات البدنية أ
  عندما يقف التدريب.

 مبدأ الراحة: -5-4-5
ري والتعديل بني عتمد على التغيحلمل التدريب يف النشاط الرايضي عملية هامة يإن عملية  التخطيط 

فرتات الراحة وفرتات العمل والتنسيق بينهما يتوقف على قدرة اجلسم وخاصة اجلهاز العصيب على العودة حلالته 
   1الطبيعية عقب القيام ابجملهود.

 مبدأ ْحل التدريب اخلطري:-5-4-6
اصة اخل تو حيدد بدقة زايدة محل التدريب الشخصي لالعب بوضع املتطلبايضع أجيب على املدرب أن 

 لتسجيل كل ما يطرأ من تغريات قبل وبعد إعطاء محل التدريب بدقة وعم ابلالعب وال تغيب عن مالحظته
اجلرعة  مقارنة بني ما يالحظه قبل وبعد إعطاء محل التدريب حىت يتوصل إىل إعطاء اجلرعة املناسبة للوصول إىل

2املناسبة.
 

تربز مناقشة األخالقيات تشعبات كثرية يف اآلراء حول املعىن األساسي للكلمة  معىن أخالقيات التدريب: .6
 وهتتم  األخالق يف املقام األول ابلقيم اإلنسانية اليت تضع األساس يف العالقات اإلجتماعية.

 ويضع قانون "وسبرت" عدة تعريفات كاملة للتطبيق:
 عامل مع ما هو طيب أو شرير أو صواب أو خطأ.نظام للت 

 .جمموعة مبادئ دقيقة تثبيت لألخالقيات 

 عتبارات الصواب والتأثري اخلاطئ أو الطيب.اخللق وتعين التعلق ابملبادئ وإ 

 ن تكون حكما طيبا أو شريرا.قابلية أل 

 أتثري اجملتمعات على اخالقيات التدريب: -6-1
احثني عن اجملتمعات املسيطرة على التاريخ واليت تدافع عن الرايضة تناول العديد من الكتاب والب

ففي املنافسة كان الفائز مينح إكليل من  -اجلمال -متيازون يف األنشطة اليت كانت متثل اإلفاليواننيون كانوا يشرتك
 غصون الزيتون والثاين ال مينح شيئا.

ة اليت تتسم ابلوحشية والقسوة، إال أن الفائز كان نشطشرتاك يف األالرومان كانوا جيدون متعة يف اإل أما
 يكافأ ابحلياة واخلاسر ابملوت.

                                         

 .74-67ص مرجع سابق، التدريب الرايضي والتكامل بي النظرية والتطبيق،:عادل عبد البصري علي -1

 .40، 34، 75، صنفسهرجع امل التدريب الرايضي والتكامل بي النظرية والتطبيق :عادل عبد البصري علي -2
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سارة ولكن املهم هو العالقات اإلجتماعية الرايضية حيث و اخلتحدة األمريكية ليس املهم الفوز أالوالايت امل
أو بطريقة أخرى كيف حتصل ول مكان إلبداء الرغبة يف التفوق هي الرايضة الرئيس األمريكي )فورد( قال إن أ نأ

 1رتباطه ابألخالق أو بعده.يربز أتثري اجملتمع على أخالقيات الرايضة ومدى إ على شيء ومن هنا ما
 :طرق التدريب -7

تعرف طريقة التدريب أبهنا: )املنهجية ذات النظام واالشرتاطات احملددة  مفهوم طرق التدريب: -7-1
   هارية للرايضي(.املستخدمة يف تطوير احلالة البدنية وامل

 أنواع طرق التدريب:-7-2
ر شدته حول املتوسط يقصد هبا تقدمي محل تدرييب لالعبني/الالعبات تدو  طريقة التدريب املستمر: -7-2-1

 و ملسافة طويلة نسبيا.لفرتة زمنية أ
 (.العضلي  ،اهلوائي، العامتطوير التحمل ) أهدافها:

ا تقدمي محل تدرييب يعقبه راحة بصورة متكررة أو التبادل،املتتايل يقصد هب طريقة التدريب الفرتي: -7-2-2
 للحمل والراحة.

 طريقة التدريب الفرتي )منخفض الشدة، مرتفع الشدة(. أقسامها:
تزداد شدة أداء التمرين يف هذه الطريقة عن طريقة التدريب الفرتي مرتفع  طريقة التدريب التكراري: -7-2-3

 جيابية الطويلة.الراحة اإلالقصوى وابلتايل يقل خالهلا احلجم كما تزداد  الشدة فتصل إىل الشدة
 القوة العضلية القصوى، السرعة، القوة املميزة ابلسرعة. أهدافها:

هي طريقة تنظيمية لإلعداد البدين ميكن تشكيلها بطرق التدريب  طريقة التدريب الدائري: -7-2-4
 التكراري(.،، الفرتيث وهي التدريب )املستمراألساسية الثال

يطبق من خالله أي طريقة من طرق التدريب الثالثة األساسية، تنمي من خالله السرعة  مميزاهتا وخصائصها:
القوة العضلية، التحمل، املرونة، الرشاقة تطور القدرات البدنية فرداي، توفر اجلهد والوقت، التشويق واإلاثرة 

 2تاحة.استخدام التمرينات طبقا لإلمكاانت امل
 
 
 
 
 

                                         

 .210صرجع سابق،امل ،قيادة-تطبيق -ب الرايضي اِلديث، ختطيطالتدريمفيت إبراهيم محاد، -1

 . 216ص،املرجع نفسه ، قيادة-تطبيق -التدريب الرايضي اِلديث، ختطيط: مفيت إبراهيم محاد -2
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 خالصة:
أن للربانمج التدرييب أو التدريب الرايضي أمهية ابلغة يف تطوير وتنمية  استخلصنامن خالل ما سبق 

على اخلصائص  ابالعتمادالقدرات البدنية والنفسية لكل رايضي، مما يؤدي إىل رفع مستوى الرايضي وذلك 
انمج وذلك من خالل أهم القواعد واألهداف واخلصائص والسمات املميزة وكذا أهم اخلطوات الالزمة لتصميم الرب 

 وأنواع التدريب كما تطرقنا أيضا إىل مبادئ التدريب.
كما تطرقنا إىل أخالقيات التدريب وإعطاء صورة لتأثري اجملتمعات على أخالقيات التدريب،وبصفة عامة 

أجل الكشف عن مدى تنمية القدرات  إعطاء نظرة شاملة عن التدريب الرايضي بصورة مبسطة وحتديد ركائزه من
 االجتماعيالبدنية واجلسمية لالعب واملمارس يف نفس الوقت إال أنه جيب الرتكيز كذلك على اجلانب املهارية و 

، وتنمية القدرات العقلية واخللقية والروحية داخل الفريق االجتماعيوما له من أمهية يف خلق وحتقيق التماسك 
 مواضيعه وجماالته املتعددة.وهذا يكون ابلتعمق يف 
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 متهيد: 
تعتـــرب الكـــرة الطـــائرة مـــن بـــني الرايضـــيات اجلماعيـــة األكثـــر شـــعبية يف العـــامل وذلـــك للـــدور الـــذي تلعبـــه يف 

مــن جوانـب عــدة ،فلقـد حتولــت  التخفيـف مــن الضـغوطات النفســية واليوميـة، وقــد مـرت بعــدة مراحـل تطــورت فيهـا
إىل لعبة أوملبية ذات متطلبات و تتضمن الكرة الطائرة جمموعة من املهارات احلركيـة الـيت  هذه اللعبة من لعبة تروحيية

تتبـــاين يف نوعهـــا وأهـــدافها ودرجـــة تعقيـــدها وتنقســـم  إىل مهـــارات هجوميـــة تتضـــمن اإلرســـال واإلعـــداد والضـــرابت 
 الساحقة، ومهارات دفاعية تتضمن الدفاع عن اإلرسال و الصد و الدفاع عن امللعب.

فمن أجل ازدهار و جناح الكرة الطائرة مستقبال كان لزاما وضع برامج جلذب عدد هائل من األطفال  
قصد جعلها الرايضة العاملية رقم واحد ، لدى الناشئني ألهنا حتتوي على ألعاب مصغرة يف مساحات صغرية وهذا 

دد حيث ميكن قياس أهدافها يضفي عليه جو من احلماس،تسمح لنا أثناء التدريب ابلعمل على هدف حم ما
ذا أردان أن نتكلم يف هذا وهل ،داف يف تدريب الالعب الناشئبتوظيف قدرات الالعب واحلاجيات املسطرة كأه

الفصل عن رايضة الكرة الطائرة من مكان نشأهتا وتطورها يف أحناء العامل وكذا اتريخ كرة الطائرة يف اجلزائر ومميزات 
 .  وأهم املهارات األساسية يف رايضة الكرة الطائرة لقوانني اخلاصة هباوخصائص هذه اللعبة وكذا ا
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 التطور التارخيي وقواعد كرة الطائرة : .1
 : تعريف الكرة الطائرة  -1    

م وتقسـمه شـبكة  9م و عرضـه  18الكرة الطائرة رايضة مجاعيـة يتقابـل فيهـا فـريقني فـوق امليـدان الـذي يبلـغ طولـه 
م لـإلانث، و اهلـدف مـن هـذه هـو حماولـة  2.33م للـذكور و  2.43جزئني متساويني ، و ارتفاع الشبكة هـو  إىل

إســقاط الكــرة يف جهــة اخلصــم  و تفــادي ســقوطها يف اجلــزء اخلــاص بــه وتتحــرك الكــرة فــوق الشــبكة ، يبــدأ اللعــب  
ق الشبكة إىل منطقة الفريـق اخلصـم و عن طريق الالعب اخللفي األمين حيث يبدأ بضرب الكرة، وذلك إبرساهلا فو 

هو ما يسمى ابإلرسال ، و لكل فريق احلق يف ملس الكرة ثالث مرات دون حساب ملسة الصـد إن وجـدت، و ال 
ميكـن لالعـب واحـد ملـس الكـرة مـرتني متتـاليتني و يسـتمر اللعـب حـىت تالمـس الكـرة األرض أو عـدم حتقيـق إرسـال 

 1صحيح.
 كرة الطائرة يف العامل: حملة اترخيية عن ال-2    

مـــدرس الرتبيـــة البدنيـــة و املـــدير الســـابق جلمعيـــة   "وليـــام مورغـــان"يرجـــع منشـــأ الكـــرة الطـــائرة إىل        
"، حيـث إقـرتح تغيـري إمسهـا  هالسـتدوقـد شـاهد هـذه اللعبـة " ،ت"نـنتونياملسـيحية وقـد أطلـق عليهـا إسـم "م الشباب

ألساسية للعب هي طريان الكرة عاليا، وخلفـا وأمامـا لعبـور الشـبكة وكـان هـذا إىل الكرة الطائرة ، نظرا ألن الفكرة ا
 2.م1895عام 

وقــد عملـــت مجعيـــة الشــباب املســـيحية علـــى التعريـــف هبــذه اللعبـــة عـــرب كافـــة أحنــاء العـــامل لتنتشـــر بـــذلك     
و اإلحتــاد  م مث يف املشــرق 1905م، لتظهــر بكــواب ســنة 1900بشــكل كبــري و ســريع حيــث احتضــنتها كنــدا ســنة 

 3م.1913السوفيايت  و الصني ، و الياابن سنة 
م وصــــلت الكــــرة الطــــائرة إىل إفريقيــــا عــــن طريــــق مصــــر و تــــونس و املغــــرب ويف ســــنة 1923و يف ســــنة    
 4م اللجنة األوملبية الوطنية ألمريكا الوسطى تدخل الكرة الطائرة للرجال يف األلعاب األوملبية يف كواب.1929

                                         

( للفدرالية العاملية 27املنشور الصادر يف املؤمتر )(،FIVBالقانون الرمسي للكرة الطائرة املعتمد من طرف )منشورات اخلارجية للكرة الطائرة،   -1
 .2000للكرة الطائرة املنعقد يف املدينة اإلسبانية "سفيل" 

 . 11،ص 1999، 1، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر ، ط قانوناتريخ  تعليم  تدريب  حتليل   الكرة الطائرة :علي مصطفى طه  -2
 .  6،ص 2006التسيري الرايضي ، السنة الرابعة، نوفمرب  ، قسم اإلدارة ودروس نظرية يف الكرة الطائرة:  حسان بوجليدة -3
  67-66،ص 1994الفكر العريب ، القاهرة ، مصر،دط ، دار ،الكرة الطائرة اِلديثة مفتاح الوصول إىل املستوى العاملي: عصام الوشاحي -4
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( FIVBم عقد مؤمتر ابريس الذي مت فيه أتسيس الفيدرالية الدولية للكـرة الطـائرة )1947أفريل  20يف  
م الـذي أظهـر خالفـات 1946ومتتوحيد القواعد وظهر القانون الدويل احلايل وذلك عقـب مـؤمتر "بودابسـت" سـنة 

 1بني الدول وشدة احلاجة إىل التوحيد.
 م : تنظيم أول بطولة أوربية للذكور.1948سنة  -
 م : تنظيم أول بطولة عاملية للذكور وأول بطولة عاملية لإلانث.1949سنة  -
 م : إجراء اثن بطولة عاملية للذكور وأول بطولة عاملية لإلانث. 1952سنة  -
 2م : اإلعرتاف ابلكرة الطّائرة كرايضة  أوملبية.1957سنة  -
 أس األوربية لنادي األبطال.م : الكنفدرالية األوربية للكرة الطائرة تؤسس الك1960سنة  -
                                  م : الفيدراليـــــــــــــــة الدوليـــــــــــــــة للكـــــــــــــــرة الطـــــــــــــــائرة تؤســـــــــــــــس الرابطـــــــــــــــة العامليـــــــــــــــة للكـــــــــــــــرة الطـــــــــــــــائرة                                                     1990ســـــــــــــــنة  -

 هبا كرايضة أوملبية. ( يعرتف2×2) Beach-Volleyم : كرة الطائرة الشاطئية 1993سبتمرب 
( ، و ألول مــــرة يف بــــرانمج األلعــــاب األوملبيــــة 2×2م : ظهــــور رايضــــة الكــــرة الطــــائرة الشــــاطئية ) 1996ســــنة  -

 3أبطلنطا )ذكور / إانث(.
 : حملة اترخيية عن الكرة الطائرة يف اجلزائر -3

متـارس مـن طـرف اجلزائـريني، قبل االستقالل كانت الكـرة الطـائرة متـارس مـن طـرف املسـتوطنني، و اندرا مـا 
، ويف نفس السنة مت إنشاء "بوركايب"م مت إنشاء الفيدرالية اجلزائرية للكرة الطائرة على يد الدكتور 1962ويف سنة 

املنتخب الوطين للذكور وسنتني بعد ذلـك إنشـاء املنتخـب الـوطين لـإلانث، أمـا يف السـنوات األخـرية فقـد أصـبحت 
 وطين وهذه بعض نتائج املشاركات للفريق الوطين يف احملافل الدولية:متارس يف أغلبية الرتاب ال

م: أول مشـاركة للفريـق الـوطين ذكـور يف كـأس العـامل واحتـل املركـز التاسـع ويف نفـس السـنة أول مشــاركة 1991سـنة 
 للفريق الوطين  للناشئات يف بطولة العامل وإحتلت املركز الثاين عشر 

   4يق الوطين ذكور يف األلعاب األوملبية و احتل املركز الثاين عشر.م: أول مشاركة للفر 1992سنة 
 5.م: أول مشاركة للفريق الوطين يف البطولة العاملية و احتل املركز الثالث عشر1994سنة 

 أما ابلنسبة للمحافل القارية:
 م : إحتالل اجلزائر املركز الثاين )البلد املنظم كوت ديفوار(. 1989سنة 
 : اجلزائر حتتل املرتبة األوىل )البلد املنظم مصر(. م 1991سنة 

                                         

 .  8،دت،ص ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، مصر ، دط الكرة الطائرة املصغرة:  عصام الوشاحي -1
 14،مرجع سابق، ص، اتريخ ، تعليم ، تدريب ، حتليل ، قانون الكرة الطائرة :علي مصطفى طه -2
 .  8ص مرجع سابق،، دروس نظرية يف الكرة الطائرة: حسان بوجليدة  -3
 . 58،مرجع سابق، ص الكرة الطائرة اِلديثة  مفتاح الوصول إىل املستوى العاملي :عصام الوشاحي  -4

5 - Revue Edit pour la fédération Algérienne de volley-ball , Smath , 1988. 
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 م : اجلزائر حتتل املرتبة األوىل على التوايل )البلد املنظم اجلزائر(. 1993سنة 
 م : اجلزائر حتتل املركز الثالث )البلد املنظم نيجرياي(. 1997سنة 

 أما ابلنسبة لألندية . 
 ة اإلفريقية لألندية.م : مولودية اجلزائر تفوز ابلبطول 1988سنة 

 مميزات وخصائص الكرة الطائرة : -4
مــا مييــز الكــرة الطــائرة عــن ابقــي األلعــاب املشــاهبة أهنــا تعتمــد علــى القــدرات العقليــة بقــدر مــا تعتمــد علــى  

التكوين البدين ، ففي كل حركـات الكـرة الطـائرة جنـد أن الالعـب يفكـر و يوافـق بـني جهازيـه العصـيب و العضـلي و 
كيف حيلل مواقف اللعب ، مىت يسرع و مىت يبطئ و أين يتم تغيري الالعبني ملراكزهم و مىت و كيف يتمكن يعرف  

 .رتدة من الشبكة يف الوقت املناسبمن لعب الكرة امل
  1ف.وهل يتم الدفاع املنخفض من الوقوف يف وضع نصف القرفصاء أم من الطريان أماما حسب متطلبات املوق

 ص خصائص كرة الطائرة فيما يلي:وميــكن تلخي     
تعتــرب الكــرة الطــائرة شــعبية جــدا و تلعــب يف الكثــري مــن األمــاكن مثــل املنتزهــات أو علــى الشــواطئ أو األمــاكن  -

 األخرى .
 2الكرة الطائرة هلا جاذبية شعبية عظيمة و تعترب شيقة و مثرية للمتفرجني. -
 3اإلصاابت. خطر منتتضمن انسجام أو اسرتخاء كامل بدون أي  -

تعتــرب لعبــة مــن األلعــاب اجلماعيــة الــيت تناســب مجيــع األعمــار و تصــلح مزاولتهــا لكــال اجلنســني كمــا ميكــن ممارســتها 
 4.بطرق خمتلفة من اجلنسني لقضاء وقت الفراغ ابإلضافة إىل أهنا لعبة أوملبية هلا متطلبات البدنية العاملية

 األلعاب اجلماعية .يعترب ملعب الكرة الطائرة أصغر ملعب يف  -
 ليت تلعب و ال تلمس الكرة األرض.تعترب اللعبة اجلماعية الوحيدة ا -
 5.ميكن إعادة الكرة و لعبها حىت ولو كانت خارج امللعب -
 يعترب ملعب الكرة الطائرة أكرب هدف يف األلعاب اجلماعية ميكن التصويب عليه . -
  "يف املراكز اخللفية فقط.Libiroمية و اخللفية ماعدا اللعب احلر "ميكن لالعب أن يلعب يف مجيع املراكز األما -
 لكل فريق ملعب خاص ال ميكن للفريق دخول ملعب الفريق املنافس .-

                                         

  .18-17، ص 2001، 1،مطابع آمون،مصر،طاألسس الفنية ملهارات كرة الطائرة للمعلم واملدرب:حممد سعد زغلول وحممد لطفي السيد  -1
 . 58،مرجع سابق، ص  العاملي الكرة الطائرة اِلديثة  مفتاح الوصول إىل املستوى : عصام الوشاحي -2
  .37، ص  1991، دار الفكر العريب، القاهرة ، مصر،دط،  املباد  التعليمية يف الكرة الطائرة : عصام الوشاحي -3
  .47، ص 1996 ،1، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ، عمان ، األردن ، ط موسوعة الكرة الطائرة اِلديثة : أكرم زاكي خطايبية -4
 . 16-15، ص1999، 1،دار الفكر العريب،القاهرة،مصر،طقانون -حتليل -تدريب -تعليم -الكرة الطائرة،اتريخ : علي مصطفى طه -5
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  حتمية أداء ضربة اإلرسال جلميع أفراد الفريق . -
 يعد الشوط وحدة مستقلة بذاهتا. -
 سهلة الّتكاليف. - 
 حد الفريقني .ال بد أن تنتهي املباراة بفوز أ -
 1لعبة الكرة الطائرة ليس هلا وقت حمدد .  -
 أهم القواني اخلاصة ابلكرة الطائرة :  -5

م ،وحماطـة مبنطقـة حـرة اليقـل عرضـها   09× م  18ملعب الكرة الطّائرة هو عبارة عن مسـتطيل مقاسـاته  
وموحــدا وجيــب أن اليشــكل أي  أمتــار مــن مجيــع اجلوانــب ، جيــب أن يكــون امللعــب مســطحا مســتواي وأفقيــا 3عــن 

خطر إلصابة الالعبني ، ومينع اللعب على األسطح اخلشـنة أو الزلقـة ،جيـب أن يكـون سـطح اللعـب مـن لـون فـاتح 
أمتار لكـل منهمـا  999يف املالعب املغطاة ، يقسم حمور خط املنتصف أرض امللعب إىل جزئني متساويني بقياس 

اخلطوط اجلانبية وتتحدد املنطقة األمامية يف كل ملعب خبط اهلجوم الذي حبيث ميتد هذا اخلط أسفل الشبكة حىت 
ينتهي حده بثالثة أمتار خلف حمور خط املنتصف ، وتعترب املنطقة األمامية ممتدة إىل ما وراء اخلطوط اجلانبية حىت 

مـرت للرجـال و  2,43ع هناية املنطقة احلرة  وتوضع الشبكة عموداي فوق خط املنتصف وتكون حافتهـا العليـا ابرتفـا 
  .مرت  10إىل  9,5مرت وطوهلا  01مرت للسيدات ويكون عرضها  2,24

مـــرت ، ويعتـــربان جـــزءا مـــن  1ســـم وبطـــول  5ويثبـــت علـــى الشـــبكة شـــريطان ابللـــون األبـــيض ، عمـــوداي مهـــا بعـــرض 
انبيـة للشـبكة سـم ، ويثبـت يف كـل شـريط مـن األشـرطة اجل 10الشبكة ، وهي مصنوعة بعيون مربعة سـوداء بقيـاس 

ملـم مصـنوعة مــن األليـاف الزجاجيـة أو أيـة مـادة مماثلـة ميتـد اجلــزء  10مـرت وبقطـر  1.80عصـااتن هوائيتـان بطـول 
بلونني متباينني ويفضل األمحر  سم  10سم فوق الشبكة ويقسم إىل أجزاء بطول  80العلوي من كل عصا وطوله 

 .واألبيض 
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 الكرة الطائرة( يبي أبعاد ملعب  03الشكل رقم)

 1.يف املالعب الداخلية جيب أن يكون مسطح أرضية اللعب بلون فاتح  -
 جيب أن يكون املسطح مستواي، أفقياً وموحداً وجيب أن ال يشكل أي خطورة إلصابة الالعبني ومينع  -

 .اللعب على مسطحات خشنة أو زلقة
 .ن بعضهاأن تكون األلوان األخرى للملعب واملنطقة احلرة خمتلفة ع -
ومتنع خطوط امللعب املصنوعة  ،لكل مرت لصرف املياه( مم5)يف املالعب اخلارجية يسمح مبيل قدرة  -

 من مواد صلبة
أمـا الكـرات جيـب أن تكـون مسـتديرة مصـنوعة مـن جلـد مـرن أو جلـد صـناعي وبـداخلها كـيس هــوائي     

 غ ، وجيب أن  280إىل  260م ووزهنا من س 67إىل  65مصنوع من املطاط أو مادة مماثلة ويكون حميطها من 
  ( .FIVBتكون مطابقة ملقاييس اإلحتاد الدويل للكرة الطائرة )

ثالث كرات. وىف هذه احلالة جيب تواجد ستة  استخداماملسابقات العاملية لالحتاد الدويل للكرة الطائرة جيب  يف  
 كل حكم.ملتقطي كرات،واحد عند كل ركن من املنطقة احلرة وواحد خلف  

 
 

                                         

لإلحتاد الدويل للكرة الطائرة لتطبق يف  33،املعتمدة من اجلمعية العمومية  الطائرةالقواعد الرمسية للكرة : سب حسن  جا يترمجة مشارك وعد 1
 .17،ص 2016-2013مجيع املسابقات إبتداءا من جانفي ، 
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 ( يبي  كرة الطائرة04الشكل رقم)           

 العب ابإلضافة إىل :  12جيب أن يتكون الفريق من          
 كحد أقصى .  2الطاقم التدرييب : مدرب واحد ، مساعد مدرب عدد  -
 الطاقم الطيب : معاجل واحد ، طبيب بشري واحد . -

 1.ا العدد القانوين أن تبدأ املباراة أو تنتهي أبقل من هذ احتياطيني وال جيوز 06العبني أساسيني و  06
يكــون أحــد الالعبــني ماعــدا الالعــب احلــر ، رئيســا للفريــق الــذي جيــب أن يشــار إليــه يف اســتمارة التســجيل  

 وحيق فقط لالعبني املسجلني يف استمارة التسجيل بدخول امللعب واللعب يف املباراة .
نقطـة أوال  25يفوز بثالث أشـواط ، يفـوز ابلشـوط الفريـق الـذي يسـجل يفوز ابملباراة الفريق الذي 

يسـتمر اللعـب حـىت  24-24وبتقدم نقطتني على األقـل )مـا عـدا يف الشـوط اخلـامس (، ويف حالـة التعـادل 
يلعـــــب الشـــــوط الفاصـــــل  2-2( ، أمـــــا يف حالـــــة التعـــــادل 25-27( ،)24-26يصـــــل الفـــــارق نقطتـــــني )

 م نقطتني كحد أدىن .نقطة ويتقد 15)اخلامس( إىل 
يـــدير املبـــاراة احلكـــم األول يســـاعده احلكـــم الثـــاين ومســـجل رمســـي ومراقبـــان للخطـــوط يف كـــل جهـــة 

يــتم خــالل هــذه الفــرتة مــن ، فــرتات الراحــة مجيعهــا ثــالث دقــائقيتخلــل اللعــب أوقــات لالســرتاحة  وتســتغرق 
حيق لكل فريق طلب وقت ،و التسجيل الوقت تغيري املالعب وتسجيل ترتيب الدوران للفريقني على استمارة

 8اثنية وله احلق يف وقتـان مسـتقطعان فنيـان يف كـل شـوط يف النقطـة  30مستقطع مرتني يف كل شوط مبدة 
 . 16والنقطة 

أمـا يف الشـوط الفاصـل )اخلـامس( التوجـد أوقـات مسـتقطعة فنيـة حيـث حيـق فقـط طلـب وقتـني مســتقطعني  
   اثنية بواسطة كل فريق . 30

 

                                         

  . 22 -17ص  ،املرجع سابق،  الفيدرالية العاملية لكرة الطائرة : سب حسن ترمجة عدي جا - 1
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يث جيب على الالعبني يف اللعب أن يذهبوا إىل املنطقة احلرة قرب مقاعدهم أثناء مجيع األوقات حب 
   1املستقطعة .

 اإلضاءة( الواجب توافرها ىف املبارايت الدولية: –شروط )درجة اِلرارة  -
 (.فهر هنيت 50)درجات مئوية  10اليقل احلد األدىن لدرجة احلرارة عن    :درجة اِلرارة 
فهــر هنيــت(  77درجــة مئويــة ) 25املســابقات العامليــة لالحتــاد الــدويل يكــون احلــد األقصــى لدرجــة احلــرارة  يف

 2فهر هنيت(. 61درجة مئوية ) 16واحلد األدىن ال يقل عن 
 املسابقات العاملية لالحتاد الدويل جيب أن تكون اإلضاءة على منطقة اللعب ما بني يف :اإلضــــاءة 

   .اللعب ارتفاع مرت واحد فوق سطح منطقة ضوئية لوكس تقاس على وحدة 1500إىل 1000

 يف الكرة الطائرة  األساسية املهارات وأمهية ماهية .2
  :املهارات األساسية مفهوم -1

املهارة أبهنا املقدرة املكتسبة لتحقيق  cuthraie ""وكناب knapp ""كثري" من كلف  يعر         
 3".من اإلتقان يف الزمن والطاقة أدىنمن الدقة وحبد  حمددة سلفا أبقصى درجة ممكنة أهداف
 خالل من نتيجة إىل على التوصل املقدرة"أبهنا "مهارة"كلمة يف يشري ْحادة: إبراهيم مفِت اما         

                                               4ممكن. أقل زمن يف للطاقة بذل أقل مع اإلتقان من بدرجة أقصى القيام أبداء واجب
                   أما املهارات األساسية تعين احلركات اليت يقوم هبا الالعب لوضع الكرة يف حالة لعب ومنع          
 على ارض امللعب أو خارجه وحماولة إسقاطها يف ملعب اخلصم عن طريق صدها أو ضرهبا. سقوطها

ألساسية أهنا القدرة على أداء عمل حركي بصوره تتميز " ( املهارات االي وديع فرجوقد عرفت )"         
 5ابلسهولة والدقة واالقتصاد يف بذل اجلهد.

        " ( فعرفوها أبهنا تلك املهارات اليت حيتاجها الالعب عند األداء يف عقيل الكاتب وآخروناما )"         
وب هادف واقتصادي لتحقيق النتيجة األفضل املوقف مجيعها اليت تتطلبها اللعبة لغرض القيام ابحلركة وأبسل

  6والوصول ابلرايضي إىل مستوى عايل. 

                                         

  25-23اد الدويل للكرة الطائرة،صلإلحت 33املعتمدة من اجلمعية العمومية  قواعد الرمسية للكرة الطائرةال:الفيدرالية العاملية لكرة الطائرة -1
 . 18-17، ص  نفسهرجع املالقواعد الرمسية للكرة الطائرة ، -2
 40،ص 1990 سنة الرايض، جامعة .الرايضي النفس علم :النقيب حيي كاظم -3
 130 ص ، 1996 سنة .للجنسي ضيالراي التدريب :محاد إبراهيم مفيت -4
 76،ص1990،اإلسكندرية،منشاة املعارف للنشر،الكرة الطائرة دليل املعلم واملدرب والالعبالني وديع فرج:-5
 14،ص1979،بغداد ،مطبعة اجلامعة،التكتيك الفردي يف الكرة الطائرةعقيل الكاتب وآخرون:-6
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ومن خالل متقدم يتضح أن املهارات األساسية حركات خاصة يقوم الالعب أبدائها جبميع           
 مواقف  اللعب متالئمة مع شروط اللعبة ،اهلدف منها كسب النقاط وحتقيق الفوز

 كرة الطائرةالت األساسية يف بعض تقسيمات املهارا   -2
ان تعدد مهارات الكرة الطائرة جعل العديد من الباحثني يقسموهنا إىل جماميع                                           

 1إىل: حممد صبحي حساني وْحدي عبد املنعمفقد قسمها "
 ات الدفاعية                               املهار  –املهارات اهلجومية:                                   ب  - أ

 الدفاع عن اإلرسال -1                                      . اإلرسال  -1
 حائط الصد الدفاعي -2                                         .اإلعداد -2
 الدفاع عن امللعب -3                                .الضرب الساحق -3
 اهلجومي. حائط الصد -4

  2 ." إىل ستة أقسام عقيل الكاتب وآخرونوقسمها "
 الضرب الساحق. .4                                        اإلرسال. .1
 حائط الصد. .5                               استقبال اإلرسال. .2
 الدفاع عن امللعب .6                                          التمرير. .3

 :الطائرة الكرة للعبة املهارية املتطلبات -3
من املهارات  جمموعة على الحتوائها واملشوقة املميزة اجلماعية األلعاب من الطائرة تعد الكرة        

األساسية املرتابطة الواحدة مع األخرى وتعد مبجموعها وحدة متكاملة ومتداخلة،وتكمل كل منها 
د بدين ومهاري وتدريب مستمر الكتساهبا وجهد مكثف إلتقان األخرى،وهي مهارات صعبة تتطلب إعدا

حركاهتا وهذا ماتفرضه طبيعة اللعبة وقوانينها وسرعة االنتقال من اهلجوم للدفاع وان فقدان الكرة يعين 
 حصول اخلصم على نقطة .

 للهجوم كوسيلة للعبة األساسية املهارات استغالل على احلاالت أغلب يف الفردي اهلجوم يعتمد    
" أن املهارات األساسية تعد  علي حسني حب هللاأوالدفاع تبعا للموقف املوجود فيه الالعب ،حيث يرى 

احد أهم النواحي الرئيسية يف رايضة الكرة الطائرة بل هي مبثابة العمود الفقري هلا، حيث ال ميكن لالعب 
هارات األساسية بدقة و إتقان ومن أجل تنفيذ اخلطط سواء الفردية أو اجلماعية إال إذا كان يؤدي امل

  3الوصول إىل املستوايت الرايضية العالية يف لعبة الكرة الطائرة".

                                         

 160،ص1997،القاهرة،مركز الكتاب للنشر،لعلمية للكرة الطائرة وطرق القياساألسس احممد صبحي حسانني ومحدي عبد املنعم:- 1-
  21،ص1987،بغداد،مطبعة التعليم العايل،الكرة الطائرة التكتيك والتكنيك الفرديعقيل الكاتب وآخرون:- 2-
 10سنة،ص بدون،بدون طبعة ،القاهرة،دار الفكر العريب ،األول ، اجلزءالكرة الطائرةعلي حسنني حب هللا: -3
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 1:كما صنفت املهارات األساسية يف الكرة الطائرة على النحو التايل    -
 تصنيف املهارات األساسية يف الكرة الطائرة(: 01جدول رقم )                

   ات اهلجوميةمهار              
 النوع

 مهارات دفاعية               
 الدفاع عن امللعب-الصد-اإلرسال -االستقبال الصد -السحق -اإلعداد -اإلرسال      

 مهارات تؤدي ابليدين          األداء مهارات تؤدي بيد واحدة          
 الدفاع -الصد -اإلعداد  –االستقبال      الصد  –اإلعداد  -اإلرسال       

  مهارات تؤدي من الثبات        
 وضع اجلسم

 مهارات تؤدي ابلوثب           
 الصد –اإلعداد  -اإلرسال           الدفاع -اإلعداد -االستقبال -اإلرسال   

         مهارات وسطية        
 اهلدف

 مهارات هنائية حامسة            
 الدفاع   -الضرب   -اإلعداد   -اإلرسال     الدفاع  -لصد الدفاعيا -اإلعداد -االستقبال     

  مهارات داخل امللعب           
 املكان

 مهارات خارجة عن امللعب        
 السحق اهلجومي -الضرب -اإلرسال      الدفاع -الصد -الضرب -اإلعداد -االستقبال   
  مهارات قريبة من الشبكة          

ن البعد ع
 الشبكة

 مهارات بعيدة عن الشبكة           
 اإلعداد  -االستقبال  -اإلرسال      الدفاع   -الصد-الضرب-اإلعداد-االستقبال 

  مهارات حنو الزميل         
 االجتاه

 مهارات حنو اخلصم           
 دالص  -الضرب  -اإلرسال       التمرير -الدفاع -الضرب-اإلعداد-االستقبال 

   
 أهم هذه املهارات  إىل سنتطرق ، الطائرة الكرة يف األساسية املهارات للتصنيف االستعراض هذا بعدو            

 املهارات اِلركية األساسية اخلاصة بكرة الطائرة: - 4
 ( :SERVICEاإلرسال : ) -1- 4
 االعتبارقل اليت جيب أن توضع يف يف رايضة الكرة الطائرة احلديثة ميثل اإلرسال أحد املهارات على األ  
 .لكثري من املدربني ومساعديهم وكذا الالعبني  اهتمامتكون حمور و 

                                         

 23،ص2003القاهرة،مركز الكتاب للنشر،مباد  الكرة الطائرة،حممد صالح الدين بكر: -1
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ويقول البعض أن اإلرسال أحد األسلحة املؤثرة و الفعالة الذي إذا ما استخدم بطريقة مالئمة أو    
ة يف اللعب بواسطة مناسبة ، تستطيع أن تشق طريقك من خالله يف املباراة، وهو حركة وضع الكر 

(املتواجد يف منطقة اإلرسال حيث جيب أن يضرب الكرة بيد واحدة أو 01الالعب اخللفي األمين )رقم 
أبي جزء من الذراع و يسمح بقذف الكرة مرة واحدة ، و جيب على املرسل عند حلظة اإلرسال أو 

 1االرتقاء لإلرسال ابلقفز،وعدم ملس امللعب )خط العمق(.
عي أن خيتار املرسل بني أسلوبني ألداء اإلرسال إما من الثبات أو الوثب و سرعة الكرة و من الطبي

  2املرسلة و قوهتا من العوامل اهلامة ألداء إرسال مؤثر.
اإلرسال هو األداء أو الّتصرف الذي يبدأ به اللعب يف لعبة الكرة الطائرة ، وفرصة الفريق األوىل   

 3ليسجل نقطة.
نستطيع من خالل التكتيك الصحيح ألداء ضرابت اإلرسال من حيث   إلرسال:أنواع ا -4-1-1

 الطريقة أن نقسم اإلرسال إىل نوعني :
د املفتوحة بعد اإلرسال من األعلى يتم بواسطة ضرب الكرة ابلي  اإلرسال من األعلى :-4-1-2

رجل متقدمة على الكرة وهي أعلى من مستوى الكتف وتكون  قذفها إىل األعلى،حبيث تقابل اليد
 ويشبه عملية اإلرسال يف لعبة التنس الذي يسمى إبرسال،ابليسرى ابليمىن أو املنقذاألخرى حسب 

     و ينقسم اإلرسال من األعلى إىل ما يلي ،التنس
 

 
 ى( يوضح اإلرسال من األعل05الشكل رقم)

                                         

 15، ص 2006، قسم اإلدارة و التسيري الرايضي ، السنة الرابعة، نوفمرب  دروس نظرية يف الكرة الطائرة :بوجليدة حسان   -1

 2001 ،1، مطابع آمون،مصر،طات كرة الطائرة للمعلم واملدرباألسس الفنية ملهار :  حممد سعد زغلول وحممد لطفي السيد -2
 .  59ص،
 . 141ص 1991دار الفكر العريب،،القاهرة، املباد  التعليمية يف الكرة الطائرة :عصام الوشاحي  -3
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ة للشبكة ، حيث تنفذ احلركة :يف هذا اإلرسال يكون الكتفان يف وضعية متعامد اإلرسال املتأرجح  -أ
 بعد حركة دائرية من األسفل إىل األعلى مع إبقاء الذراع مستقيمة 

يتم بتنفيذ ضربة موجهة حنو اخلصم مع تفادي التوازن العمودي للكرة اإلرسال املتموج الطافئ :  - ب
 و هذا ملنع دوراهنا حول نفسها.

 
  ( يوضح اإلرسال املتموج06الشكل :رقم)

يتم بتنفيذ ضربة بعد القيام بقفزة إىل األعلى "االرتقاء" الذي يتبع حركة اليد سحق :   إرسال ال-ج
 1حيث أنه حيقق فكرة اإلرسال و هو عبارة عن هجوم.

: هو اإلرسال العادي البسيط و يعترب من أسهل أنواع اإلرسال و  اإلرسال من األسفل -4-1-3
قبوضة بعد تركها من اليد األخرى ، حبيث أن اليد الضاربة يتم بواسطة ضرب الكرة ابليد املفتوحة أو امل

تتجه من األسفل إىل األعلى ، يستعمله املبتدئني لسهولة أدائه و عدم حاجته إىل قوة كبرية فهو يف 
 أغلب األحيان مضمون النجاح إال أن من السهل على الفريق املنافس استقباله و الدفاع عنه.

الالعب يستطيع توجيه هذا النوع من اإلرسال بسهولة  إىل أماكن اللعب وهذه نقطة ضعف فيه إال أن  
  2اخلالية يف ملعب الفريق اخلصم ، و يتم فيه قذف الكرة ابليد ابرتفاع مستوى الكتف.

 
 ( يوضح اإلرسال من األسفل07الشكل:رقم)
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 وينقسم اإلرسال إىل ثالثة أنواع هي من األسفل إىل األعلى كما يلي:
:   يكون تنفيذ ضربة اإلرسال بعد حتريك أو إرجاع اليد املستعدة لإلرسال إىل  ال القاعدياإلرس -أ

 1اخللف مث إىل األمام.
:    يكون فيه الذراع الفعال مستقيم حبيث يؤدي حركة إىل األمام اإلرسال اجلبهي من األسفل -ب

 2حيث اليد تضرب الكرة على مستوى احلزام.
:   الالعب املنفذ يوجه الكتفني بتعامد مع الشبكة ، و اليد املنفذة  سفلاإلرسال اجلانيب من األ-ج

  3تؤدي حركة جانبية من اخللف إىل األمام، ومن األسفل إىل األعلى.
:    اإلرسال هو لعبة البداية أو وضع الكرة يف اللعب ، كما هو مفتاح تدريب اإلرسال -4-1-4

العبون يف أتدية هذه املهارة بنجاح أصبح للفريق املرسل صفة النجاح يف الكرة الطائرة  وكلما جنح ال
املبادرة  وتسيري امللعب  وابلتايل ربح املباراة،البد من أن أيخذ كل العب من الفريق دوره يف ضرابت 
اإلرسال و التأكيد على كل مرسل أن يؤدي إرساال جيدا و مؤثرا من بداية املباراة إىل هنايتها، و يتضح 

لعامل األول وجوب ممارسة اإلرسال ابنتظام لكل العب يف الفريق ،أما العامل الثاين فيشري إىل لنا من ا
أن التدريب على اإلرسال  جيب أن يتم يف بداية و أثناء و هناية التدريب ، فعند بداية اللعب البد و أن 

اللعب و اليت تؤدي  يتعامل الالعب املرسل مع الشد العصيب و قبل املنتصف يكون االعتماد على شدة
 4إىل زايدة التوتر.

ميثل الغرض من هذا التدريب  حتسني مهارة اإلرسال ، و ذلك من خالل تصحيح املدرب ألي خطأ 
حيدث يف األداء املهاري لإلرسال ، خاصة عندما ترسل الكرة أكرب عدد من املرات و تكون إرساالت 

يز املدرب على تصحيح أخطاء اإلرسال و اليت ميتاز فاشلة أو خارج  امللعب أيضا ، ويتضمن الغرض ترك
 5هبا كل العب هبدف منع الالعبني من ارتكاب أو تكرير أي خطأ.
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  1:عملية تدريب ضربة اإلرسال -
 ( يوضح : عملية تدريب ضربة إرسال .08) الشكل رقم:-
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 

                                         

 .  225،مرجع سابق، صالكرة الطائرة اِلديثة مفتاح الوصول إىل املستوى العاملي : عصام الوشاحي -1

 

 الذراع االلذراع

 يف ضرابت اإلرسال الط ويلة و القصرية االجتاهتغريات 

 تدريب اإلعداد     ضربة إرسالحماولة  جتزئة كل        

 اإلرسال ابلقفز

 اإلرسال خلفي

 للمحور املركزي

 اإلرسال من األسفل-

اإلرسال القائم)شكل -

 التنس(

    إرسال                                                                                                                        

ى لجهة معينة من أعل

  )حول المعد

 املعد( 

 

 

 

اإلرسال من أعلى -

الجبهة المعيتنة)حول 

 محور(

 موضع أو وضع ضربة اإلرسال يف مكان معي اإلرسال املسيطر عليه

        على ضربة  االعتزام  
 إرسال واحدة

 تدريب أرجحة الذراع      

 ة و القصرية تغيري االجتاه يف ضرابت اإلرسال الطويل           
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ال إىل أنه أحد املهارات األساسية ذات الطابع ترجع أمهية اإلرس أمهية و مميزات اإلرسال: -1-5 -4
به ، فيجب على العيب الكرة الطائرة أن  االحتفاظاهلجومي، حيث أن الفريق ال يستطيع حتقيق النقاط بدون 

يدركوا أن اإلرسال ليس جمرد عبور الكرة فوق الشبكة و لكن جيب على العيب الفريق أن جييدوا أداء اإلرسال 
يقة ،و يستطيع الفريق إحراز النقاط من خالل اإلرسال، و العب اإلرسال يكون أداؤه مستقل بطريقة جيدة و دق

 1 اخلصم.وبدون التأثري من زمالئه والعيب
 األخطاء الشائعة يف اإلرسال : -1-6 -4
 ضرب الكرة أبصابع اليد.  -
 عدم ضرب الكرة ابلقوة الالزمة مما يؤدي إىل عدم عبورها الشبكة . -
 لكرة بعيدا إىل األمام حيث ال يستطيع الالعب ضرهبا ابليد كاملة .قذف ا -
 عدم نقل اجلسم أثناء األرجحة للخلف على القدم اخللفية ، وأثناء الضرب على القدم األمامية. -
 2الذراع خلفا.القذف املبكر قبل أرجحة  -
                   االمتدادتغيري وضع  خلفه أو جبانبه مما يؤدي ابملرسل إىل قذف الكرة بعيدا عن اجلسم أو -

 والسيطرة عليها.
 عدم امتداد اجلسم و الذراع أثناء الضرب . -
 عدم القدرة على التوقيت بني سرعة الكرة و حركة الضرب . -
 أرجحة الذراع بقوة كبرية لضرب الكرة مما يؤدي إىل خروج الكرة خارج امللعب . -
 3متابعة اجلسم الستمرارية احلركة.قيام ابإلرسال مباشرة ، و عدم عدم الدخول إىل امللعب بعد ال -
 (:Récéptionاالستقبال :) -4-2
هو استقبال الكرة املرسلة من الالعب املرسل من الفريق املنافس لتهيئتها إىل الالعب املعد أو الزميل يف امللعب،  

ى ابلساعدين، أو من األسفل ابلتمرير إىل أعلى وذلك  المتصاص سرعتها و قوهتا ومتريرها من األسفل إىل األعل
  4حسب قوة الكرة وسرعتها ووضعية الالعب املستقبل.
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 (يوضح طريقة اإلستقبال09الشكل:رقم )

يعترب الدفاع عن اإلرسال من املهارات الدفاعية ذات أمهية كبرية يف الكرة الطائرة   االستقبال :أمهية -4-2-1
احلاضر ، تنوعت و تتابعت طرق استقبال الكرة سواء ابلكتفني أو الذراعني، بعد أن  فمنذ نشأهتا و حىت وقتنا 

" وتؤدى ابستخدام Beggerكانت تؤدى من األعلى أصبحت طريقة متبعة ابلذراعني من األسفل يطلق عليها "
 1أخطاء.ث يدة و توصيلها لزميل و بدون حدو اّلطح الداخلي للساعدين، و ذلك لضمان إستالم الكرة بطريقة ج

يتخذ الالعب الوقوف الصحيح الستقبال الكرة مع مواجهة الكرة متام،  طريقة استقبال اإلرسال:  -4-2-2
مث يبدأ يف ميل اجلذع قليل إىل األمام بسرعة مساوية لسرعة اندفاع الكرة، حيث يقف الالعب و القدمان 

ن زاوية قائمة تقريبا  مع احلوض، الرأس يكون متباعداتن أوسع من احلوض والركبتان منثنيتان قليال ،و تشكال
عموداي على مستوى الكتفني وتوجيه النظر إىل املنافس والذراعني متباعدتني عن بعضهما مبسافة حوايل أتساع 

  2الكتفني و ممدوداتن لألمام و مائلتان إىل األسفل.
 

 
 

 (  يوضح طريقة استقبال اإلرسال 10الشكل:رقم)
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 قبال :أنواع االست-4-2-3
هو األكثر استعماال و تكون مساحة االستعمال أو اإلرجاع مبقدمة اليدين ، و   االستقبال من األسفل : -أ

 يكون الالعب مقابل للكرة مع ضرورة استقامة اليدين .
هو استقبال الكرة القادمة من اخلصم مبقدمة اليدين ، و هذا من وضعية عالية االستقبال من األعلى :   -ب

   1الرأس""فوق 

 
 ( يوضح االستقبال من األعلى او اإلعداد11الشكل:رقم )    

 يكون بيد واحدة أو بكلنا اليدين، وهذا عندما يكون اجتاه الكرة على جانب اجلسم.    االستقبال اجلانيب :-ج
من زاوية ميتة ، يكون بيد واحدة أو بكلنا اليدين و هذا عند حماولة إنقاذ الكرة االستقبال مع االنبطاح :   -د

 2ويكون استقبال الكرة بعد القيام ابنبطاح أو ارمتاء حنو األرض.
 األخطاء الشائعة يف االستقبال : -4-2-4
األرجحة الزائدة للذراعني أماما، ولألعلى للعب الكرة مما يؤدي إىل زايدة قوة و سرعة طريان الكرة خارج حدود  -

 امللعب .
 لساعدين عند ضرب الكرة ، مما يؤدي إىل طرياهنا جانبا .عدم تساوي السطح الداخلي ل -
 وضع الذراعني مبستوى عال جدا، مما جيعل طريان الكرة عموداي و قصري املسافة . -
 ثين الالعب للمرفقني أثناء ضرب الكرة مما يؤدي إىل طرياهنا خلفا . -
 3 لثين منطقة فوق الوسط(.عدم احملافظة على استقامة الظهر )مبعىن وضع منخفض على الركبتني -
 ضرب الكرة ابليد على سطح الساعدين ، مما يؤدي إىل طرياهنا ألحد اجلانبني . -
 4عملية امتصاص قوة الكرة على الساعدين كبرية ، مما يؤدي إىل طرياهنا ملسافة قصرية. -

                                         

1 - dattax : le volley-ball  du smache ou match, p 84،. 
2 - dattax : i bid, p 85 . 
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لتكتيك رايضة كرة الطائرة، يعترب الّتمرير من أهم العناصر األساسية و الرئيسية :  (passéالتمرير :) -4-3
فبدون إتقان هذا العنصر ال يستطيع الالعب أن يوجه الكرة إىل زميله بطريقة صحيحة ، كما ال يستطيع اإلعداد 

قاعدة الالعب حبيث يتطلب تنقل سريع و متركز جيد بدون كرة للهجوم ابلسحق،نستطيع أن نقول أن التمرير هو 
  1جيد لألصابع، فبدوهنا ال ميكن أن يكون هناك لعب. و حتريك كبري للذراعني خاصة حترك

 
 ( يوضح طريقة التمرير12الشكل:رقم )

التمرير هو األساس يف لعب الكرة الطائرة، حيث يتوقف جناح الفريق على مدى أمهية التمرير:   -4-3-1
انونية  خاصة تلك اليت قدرة العبيه يف السيطرة و التحكم وتوجيه الكرة يف كل االجتاهات وبطريقة صحيحة وق

مترر حنو املعد وهو املهارة األهم ابلنسبة خلطط الدفاع واهلجوم اليت يستخدمها الفريق اللعب يستخدم يف مهارة 
التمرير أطراف األصابع و األيدي و األذرع على األغلب أكثر من  أي جزء من اجلسم و ميكن أن نعترب اإلعداد 

 2ضرورة سري الكرة يف طريق حمدودة يف اهلواء و مرتبطة ابلضربة اهلجومية.متريرا، ولكن أبكثر دقة  نظرا ل
والتمرير من األعلى ابألصابع ، هي اللمسة اهلامة اليت جيب أن تتقن إتقاان اتما ، األمر الذي يؤدي  لوصول 

  3الكرة إىل الزميل بطريقة متكنه من إحراز نقطة أو كسب إرسال.
تنوع و تعدد التمرير يف الكرة الطائرة، حيث ميكن أن نقسم التمرير من حيث : لقد أنواع التمرير -4-3-2

طريقة أدائه إىل مترير من الثبات و مترير من احلركة ، و نقسمه من حيث املستوى الذي تصل فيه الكرة   إىل مترير 
رير ابليدين أو مترير من األعلى و مترير من األسفل، كما ميكن تقسيمه من حيث استخدام اليد أو اليدين إىل مت

 4ابليد الواحدة ، و عموما ميكننا أن نقسم التمرير إىل نوعني مها:
 و يشتمل على :  : التمرير العايل -4-3-3

                                         

1 - SILLANY-ROBERT : Le ROBERT DE SPORT, DICTIONNAIRE, 1990,P 416. 
 . 84،ص 1،1994، ، مصر،طرة، دار املعارفالكرة الطائ : زينب فهمي و آخرون  -2
 . 69،مرجع سابق، صاألسس الفنية ملهارات كرة الطائرة للمعلم واملدرب : حممد سعد زغلول و حممد لطفي السيد -3
  . 71املرجع السابق، ص ،قانون -حتليل-تدريب -تعليم -الكرة الطائرة،اتريخ علي مصطفى طه، -4
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 ( يوضح التمرير من األعلى13الشكل :رقم ) 

 اللعب للمسافات :   التمرير الصدرية هي األكثر استعماال يفالتمرير إىل األمام : )التمرير الص درية( -أ        
القصرية و الطويلة ، فإتقاهنا هو اخلطوة األوىل حنو التقدم و االندماج و ذلك برفع الالعب لذراعيه أمام الوجه يف 

سم تقريبا على مستوى الرأس، تتحرك اليدان إىل األعلى  20إىل  15وضع التكور، وعند وصول الكرة إىل ارتفاع 
األصابع تقوم الذراعان حبركة رجعية خفيفة متهيدا لدفعها إىل االجتاه املرغوب الستقبال الكرة و عندما تالمسها 

 1فيه.
 الذي الالعب لوجه األمامية القدم مشط على الالعب يدور وفيه  :  الدوران بعد األمام إىل التمرير - ب

 . االتزان وضع إىل اجلسم يعود أن على الكرة له سيعد
:   فيه متتد الرجل اخللفية إىل أقصى مداها بينما تكون الساق مع نالتمرير إىل  األمام من وضع الطع -ج

 2الفخذ يف الرجل األمامية بزاوية قائمة، على الالعب العودة أبقصى سرعة إىل وضع االستقبال األصلي.
 يقف الالعب مواجها للشبكة أو ظهره للشبكة ، و يرفع الكرة بعد ثين اليد يف االجتاهالتمرير للجانبي : -د

 املعاكس الجتاه الكرة ،و هي متريره صعبة حتتاج إىل تدريب مكثف.
:  يستخدم هذا النوع عند استقبال كرة قوية وسريعة نتيجة ضربة هجومية واملقصود  التمرير مع الدحرجة -هـ

صى امتصاص قوهتا  يلزم الالعب مرونة حبيث يؤديها دون أن يصاب أبذى، وميكنه العودة إىل الوضع األصلي أبق
 3سرعة.

عبارة عن عملية خداع ملواجهة عملية الصد اليت يقوم هبا الفريق املضاد بشكل يظهر التمرير مع الوثب:    -و
 4وثبة الالعب ألداء التمرير، كأن ينوي أداء ضربة هجومية فيقوم إبعدادها للزميل اآلخر.

                                         

 . 39ص -28، ص 1،1996 ، دار الشمال للنشر و الطباعة، طالكرة الطائرة-سلةكرة ال: املوسوعة الرايضية -1
 . 40،صنفسه ، مرجع الكرة الطائرة-كرة السلة : املوسوعة الرايضية -2
 . 73-72، مرجع سابق،صقانون-حتليل -تدريب –تعليم  -الكرة الطائرة،اتريخ : علي مصطفى طه -3
 . 40، صسابقمرجع  ،ة الطائرةالكر -كرة السلة :املوسوعة الرايضية -4
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سفل ابلساعدين أبهنا حركة إجيابية ميكن أن نطلق على مهارة التمرير من األ  التمرير من األسفل: -4-3-4
للرجلني ابجتاه اهلدف وذلك مبواجهة الالعب للكرة متحركا إليها ابلسرعة املناسبة اليت تتفق مع مسافة أو بعد 
الكرة، و كذلك يف االجتاه الذي ستلعب إليه الكرة دافعا إايها بيديه ابلقدر املناسب و يتوقف جناح الفريق أو 

على مهارته يف مترير الكرة من األسفل ابلساعدين حيث أهنا أأمن الطرق يف مجيع حاالت  فشله إىل حد كبري
  1 ومواقف اللعب وجيب أن منيز بني ثالثة أنواع من التمرير من األسفل.

    
     

 ( يوضح التمرير من األسفل14رقم ) الشكل:
 (:ابليدين )يتم التنفيذ بطرق خمتلفةالتمرير -أ

الكفني جنبا إىل جنب، و يتجهان إىل أعلى امتداد األصابع فتالمس الكرة اجلزء العرضي من  جيرى بتالصق -
 مؤخرة اليدين قرب الّرسغ .

 يتالصق الكفني جنبا إىل جنب ويتجهان إىل األسفل مع امتداد األصابع فتالمس الكرة ظهر الكفني. -
ل أصابع اليد األخرى، فتالمس سطح اإلهبامني يتالصق الكفني وجها لوجه مع إثناء أصابع إحدى اليدين حو  -

 والسبابتني.
تستعمل عادة للتخلص من موقف حرج، خاصة يف الظروف اليت ال تسمح التمرير ابليد الواحدة :   -ب

  ابستخدام اليدين معا. 
لطريقة يتم ذلك عند وصول الكرة إىل مكان قريب من اللعب حبيث ميررها الالعب اب  التمرير مع االنبطاح: -ج

 2العادية فيندفع إلنقاذها من السقوط على األرض ، فيالمس الكرة قبل وصوهلا إىل األرض فريفعها قليال.
يعترب السحق روح الكرة الطائرة و رونقها ، و الغرض من السحق هو ضرب الكرة أو إرساهلا  السحق : -4-4

 3ري يف إعادهتا.إىل ملعب الفريق املنافس بطريقة قانونية حبيث يفشل هذا األخ

                                         

 . 64،مرجع سابق، صاألسس الفنية ملهارات كرة الطائرة للمعلم واملدرب : حممد سعد زغلول وحممد لطفي السيد -1
 . 40-41،مرجع سابق، صكرة الطائرة  -كرة السلة  : املوسوعة الرايضية -2
 . 74مرجع سابق، ص، انونق-حتليل -تدريب –تعليم  -الكرة الطائرة،اتريخ: علي مصطفى طه -3
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عمودي مبحاذاة الشبكة و تكون  ارتقاءالسحق و هو توجيه قوي للكرة يؤديه الالعب و هو يف اهلواء بعد  -
 حركاته منسجمة

غالبا ما يكون من  استخدامهاإن الضرابت الساحقة هي أحد الوسائل الرئيسية اهلامة يف إحراز النقاط و  -
 مها : القوة و التوجيه اللمسة الثالثة و يؤثر فيها عاملني

أو هو عبارة عن ضرب الكرة إبحدى اليدين بقوة لتعديتها ابلكامل فوق الشبكة، إىل ملعب الفريق املنافس  - 
 بطريقة قانونية.

 
 ( يوضح الضرب الساحق15الشكل :رقم)

املباراة أو :اهلدف من الضرب الساحق يف لعبة الكرة الطائرة هو احلصول على نقاط  أمهية الس حق-4-4-1
احلصول على اإلرسال و تتطلب هذه املهارة نوعية معينة من الالعبني يتميزون ابلسرعة وحسن التصرف والثقة 
ابلنفس وارتفاع القامة، و قوة عضالت الرجلني و السرعة احلركية الفائقة و الرشاقة والتوافق العصيب العضلي ، 

و الدقة يف األداء احلركي وتوجيه ضرابت إىل نقطة معينة ابإلضافة والقوة االنفجارية العالية يف الوثب و الضرب 
إىل اهلبوط الصحيح ،و هلذا ال يستطيع مجيع الالعبني أن يقوموا أبداء مثل هذه املهارات نظرا الختالف تكوينهم 

لالعبني للقيام اجلسمي وقدراهتم احلركية ، فيفضل تدريب مجيع أفراد الفريق ألداء هذه املهارة مث اختيار أفضل ا
 1مبهام أدائها أثناء املبارايت.

 :   هناك أنواع عدة : أنواع السحق -4-4-2
هو أسهل أنواع السحق و أمههم ،لذلك جتد املدربني يعطونه اهتماما كبريا خاصة عند  السحق األمامي :-أ

 2.باملبتدئني، ويكون توجيه الكرة عند أدائها يف خط مستقيم مع خط جري الالعب الضار 
يؤدى هذا النوع من السحق عندما يكون الالعب بني الشبكة و الكرة و يكون االقرتاب  السحق اجلانيب : -ب

أيخذ اخلطوة و الوثبة ابملوازاة مع الشبكة و يتم االرتقاء يف الضرب األمامي و يطلق عليه بعض املدربني "الضرب 
 اخلطايف" أو "الضرب بدوران الذراع"
                                         

 .101،مرجع سابق، صقانون -حتليل -تدريب -تعليم -الكرة الطائرة،اتريخ : علي مصطفى طه  -1
 . 20،ص1،1999،دار الفكر العريب،القاهرة،مصر،طالقانون الدويل -املباد  لأللعاب اإلعدادية : حسن عبد اجلواد -2
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يؤدى عندما يكون الظهر موجه للشبكة فيوثب الالعب و يدور  يف اهلواء حىت يواجه  : يالسحق اخللف - جـ 
الشبكة مث يقوم بضرب الكرة بقوة و بسرعة يف أعلى أجزائها، و يعترب من أصعب أنواع السحق من حيث 

 1األداء.
لدفاع عن امللعب عن طريق : يعترب الصد النواة األساسية جملموع التصرفات اليت يقوم هبا الفريق لالصد  -4-5

الوثب إىل أقصى ارتقاء مع مد الذراعني عاليا إىل األمام قليال حيث يقابل احلائط  اجتاه الكرة عند أداء السحق 
من قبل اخلصم  مبواجهة الشبكة أو قريب منها، وقد يقوم بعملية الصد العب أو العبني أو ثالث العبني شرط 

  2أن يكون يف املنطقة األمامية.
 أو هو االعرتاض للكرة املضروبة سحقا من ملعب الفريق املنافس فوق احلافة العليا للّشبكة . -

 
 ( يوضح طريقة الصـــــــــد16الشكل:رقم )

يعترب الصد من املهارات األساسية و اهلامة يف عملية الدفاع عن امللعب أمام      : أمهية الصد -1 -4-5
لى الشبكة و هو وسيلة إلحباط عزم الفريق املنافس من خالل منع مهامجيه من الضرابت اهلجومية املختلفة ع

  3.ضرب الكرة الساحقة فوق الشبكة
 أنواع الصد : -2 -4-5
 وفيها الشبكة من قريبة متوازنة الصد حلائط املكونة األيدي تكون اهلجومي الصد أداء عند : اهلجومي الصد-أ

 .املنافس ملعب يف الكرة ضرب حملاولة الصد أثناء اليدان و ذراعانال فتتحرك املنافس ملعب حنو انثناء
و فيه يتم سقوط الكرة بعد عملية الصد يف نفس ملعب الفريق املدافع ، بعد أن تكون قد   : الصد الدفاعي-ب

 قلت قوهتا و فقدت خطورهتا حبيث ميكن للفريق أن يستغلها يف اإلعداد لضرابت ساحقة .
 : ينقسم إىل ثالثة أقسام هي :د أشكال الص -5-3 -4
 الصد بالعب واحد-1

                                         

 .93،ص1987،كلية الرتبية البدنية و الرايضية ،جامعة بغداد ، بغداد ،دط ، لتكنيك الفرديالكرة الطائرة التكتيك و ا: عقيل عبد هللا  -1
 . 94، صنفسهاملرجع ، الكرة الطائرة التكتيك و التكنيك الفردي: عقيل عبد هللا  -2
  .136،مرجع سابق، صقانون -حتليل -تدريب -تعليم-الكرة الطائرة،اتريخ : علي مصطفى  طه -3
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 الصد بالعبني -2 
 1.العبنيالصد بثالثة  -3
ونعين به إعداد أو جتهيز أو حتضري الكرة لالعب املهاجم، بطريقة مالئمة أو مناسبة اإلعداد :   -4-6

 مستخدمني يف ذلك املهارة املالئمة أو املناسبة أيضا لتنفيذ هذا العمل.
 Over احلقيقة فإنه معظم أنواع اإلعداد اليت تنفذ جند أهنا عادة ما تستخدم التمرير من أعلى فوق الرأس  و يف

Head Pass For word  أو من األعلى للخلفTo back word  
 Forearm passولكن هذا ال مينع أنه يف أحياان أخرى قد نلجأ إىل استخدامه من األسفل )ابلساعدين(

   2إعداد الكرة.وذلك كله هبدف 
 ابألصابع األعلى من الطائرة الكرة لعبة أن من على الرغم" بقوله: عصام الدين الوشاحيويؤكد ذلك          

 3املهارة". هذه تنفيذ على قادرا العب كل يكون أن املهم من ولكن الالعب املعد، بواسطة كثريا تستخدم

 
 ( يوضح طريقة اإلعداد17الشكل:رقم )

مهارة اإلعداد من املهارات الضرورية اهلامة يف الكرة الطائرة ، و هي اخلطوة اليت  ية اإلعداد :أمه-4-6-1
يرتكز عليها املهاجم للحصول على نقاط يف املباراة، ويعتمد اإلعداد كليا على التمرير من األعلى  فإجادة 

أكثر مواقف اللعب احلساسة و املهمة حيث ويعترب اإلعداد من ، ة يساعد على أداء اإلعداد اجليدالعلوي التمريرات
يتوقف عليه هجوم الفريق وطريقة أدائه ولذا جيب على املدربني هتيئة العبيهم على إجادة أنواع اإلعداد يف مجيع 

    4.مواقف اللعب املختلفة
 

                                         

 . 137،صسابق املرجع ،قانون -حتليل -تدريب -تعليم-الكرة الطائرة،اتريخ : ى  طهعلي مصطف -1
 ، املكتبة املصرية للطباعة و النشر و التوزيع،العقل املفكر للفريق-صانع األلعاب يف الكرة الطائرة :زكي حممد حممد حسن  -2

 .3،ص 2004 ،2اإلسكندرية،مصر،ط
 95، مرجع سابق،صلتعليمية يف الكرة الطائراملباد  ا :الوشاحي  الدين  عصام - 3
 .139سابق ،صالرجع امل نفس،قانون -حتليل -تدريب -تعليم-الكرة الطائرة،اتريخ :علي مصطفى  طه -4
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 أنواع اإلعداد : -4-6-2 
و أساس جلميع أنواع اإلعداد األخرى ، و هو أكثر اإلعداد استعماال لسهولة أدائه ، و هاإلعداد األمامي : -أ

مع مالحظة عملية امتداد الذراعني و الرجلني ، مع احملافظة على توازن اجلسم  يف هناية  االستعداديؤدى  من وقفة 
 احلركة

اإلحساس يستعمل يف األغراض اخلططية و يتطلب درجة عالية من  : اإلعداد اخللفي من فوق الرأس-ب
ال يرى اهلدف املراد التوجيه إليه حلظة أداء اإلعداد و هو يشبه اإلعداد األمامي يف  الالعبابحلركة ، حيث أن 

    1األداء.طريقة 
يستخدم عندما يكون الالعب قريبا من الشبكة ، وال يوجد مكان ووقت كايف للدوران   : اإلعداد اجلانيب -جـ 

 داد جانبا الجتاه اإلعداد .يستعمل عند الرمية  اخلداع حيث يقف الالعب وقفة االستع
يستعمل هذا اإلعداد للكرات العالية يف عملية اخلدع اهلجومية ، و يعتمد على استعمال   : اإلعداد ابلوثب-د

   2مالقاة الكرة يف الوقت املناسب.الذراعني و األصابع ويستخدم فيه الوثب ابلرجلني ، و على الالعب 
  3صابع و اإلعداد:الفرق بي التمرير من األعلى ابأل-5

 الفرق بني التمرير من األعلى ابألصابع واإلعداد. :(يوضح02اجلدول رقم )              
 اإلعداد التمرير من األعلى

 ميكن أن يقوم به مجيع الالعبني -1
 يوجه إىل مكان خال مبلعب الفريق املنافس . -2
ميكن أن يتم من املهاجم إىل املعد أو من  -3

  مهاجم زميل .املهاجم إىل
التمرير يتم من هناية امللعب ابجتاه الشبكة  -4

 لذلك فطرق التمرير خمتلفة 

 يقوم به العب خمصص )املعد( -1
يكون موجه من حيث البعد و االجتاه   -2

 واالرتفاع ووفقا ملميزات املهامجني 
دائما هو التحضري إىل عمل هجومي    -3

 يكون من خالل املعد إىل املهاجم 
 يتم من أمام الشبكة موازاي هلا  على األغلب -4

 
 :يف الكرة الطائرةتصحيح أخطاء املهارات األساسية -6
 

                                         

 . 46مرجع سابق، ص  ،كرة الطائرة  -كرة السلةاملوسوعة الرايضية:  -1
 . 46ملرجع نفسه،صا كرة الطائرة  -كرة السلة:املوسوعة الرايضية  -2
 . 71،مرجع سابق، صاألسس الفنية ملهارات كرة الطائرة للمعلم واملدرب:حممد سعد زغلول وحممد لطفي السيد -3
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 1الطائرة .:تصحيح أخطاء املهارات األساسية يف الكرة  (يوضح03اجلدول رقم )
 التصحيح النتائج املتوقعة األخطاء الشائعة املهارة

ن الفشل يف توجيه الكرة للمكا اإلرسال
 الصحيح

ملس الكرة للشبكة أو خروجها 
 خارج امللعب 

ملس الكرة أسفل منتصفها قرب هناية مرجحة -
الذراع أماما، مرجحة الذراع خلفا جيدا قبل 

 املرجحة األمامية مع إعطاء القوة للكرة.
 
 

اإلرسال 
 من األعلى

 الفشل يف رفع الكرة من اليد -
قذف غري مناسب للكرة من  -

 االرتفاعحيث 
 قذف الكرة بعيدا عن اجلسم -
رد الذراع عند مرجعيته خلفا  -

 أثناء التمهيد للحركة
 مرجحة الذراع للخارج -
مالقاة الكرة من أسفل عند -

 ضرهبا

 خطأ قانوين يفقد اإلرسال -
 يف مستوى  ضرب الكرة- 

 منخفض و مالمستها للشبكة
 ضرب الكرة لألسفل وعدم - 

 إمكان عبورها الشبكة 
 ضعيف للكرة  طريان-
 طريان الكرة خارج احلدود-
وعبورها  لألعلىطريان الكرة  

 الشبكة 

 ترفع الكرة يف هلواء قبل ضرهبا ابليد الضاربة-
 الكرة يف اجتاه فوق كتف الذراع الضاربة أقذف-
الكرة أمام اجلسم مباشرة ألعلى حبيث  أقذف-

 ع الضاربة  ا طرفيها فوق كتف الذر  اجتاهيكون 
رفق قبل الضرب حبيث تكون حافة امل اثين-

 اإلهبام عند األذن تقريبا 
 مترجح الذراع جبوار اجلسم -
تصاحب اليد الكرة أسفل خالفا ألعلى أماما -

 أثناء ضرهبا    
اإلعداد أو 
الّتمرير من 

 أعلى

الفشل يف مالمسة الكرة  -
 أبطراف األصابع

 محل الكرة حلظة -
إعادة الكرة للمنافس من  -

 األوىل اللمسة 

 فقد الّتحكم يف الكرة -
خطأ مسك الكرة و فقد -

 اإلرسال أو فقد نقطة 
فقد فرصة ضربة ساحقة -

 ابلكرة

إملس الكرة أبطراف األصابع مع ثين أصابع -
 اليدين قليال 

إملس الكرة ملسا سريعا   حادا و جتنب سحب -
 الكرة عند مالمستها ابألصابع

 يبه من الشبكة إرمي الكرة عاليا يف اهلواء و قر -
 

التمرير من 
 أسفل

الفشل يف توجيه الكرة  -
 للمكان الصحيح

ملس الكرة ابلشبكة أو خروج -
 الكرة خارج امللعب

ثبت وضع زاوية الذراعني ابلنسبة للجسم -
 حلظة لعب الكرة 

فعلي يف  اشرتاكثبت األذرع مفرودة بدون -
احلركة مع فرد اجلذع و الركبتني فقط راعي املرونة 

 عند استالم اإلرسال القوي 
 

الضربة 
 الساحقة

الفشل يف ضرب الكرة من -
 قمتها 

 االقرتابيف خطوات  االندفاع-
 أماما 

القدمان مضمومتان عند -
 للوثب االرتقاء

 وصول الكرة عالية للمنافس -
 و ضعف قوة الضربة الّساحقة 

ملس الشبكة أو تعدية خط - 
 املنتصف 

 ءيف اهلوا االتزانعدم -  

الوثب عاليا بدرجة كافية حىت تالمس اليد -
 الكرة    قمتها تقريبا 

الثانية تكون مع ثين  االقرتابخطوة  اتساع-
الركبتني جيدا لألسفل أو وقوع ثقل اجلسم 

 خلف عقيب القدمني 
 الكتفني  ابتساعوضع القدمني يكون مفتوحا -

                                         

 .  420-419،ص 2002، 2 ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ، مصر ،ط خربات يف األلعاب للكبار و الصغار:إلني وديع فرج  -1
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 : خـالصــة
ولـيس أيضـا  اء العامل ليس من قبيل املصـادفةو الذي مشل مجيع أحن املستمر للعبة الكرة الطائرة االنتشارإن  

من خالل املنافسـات الرباقـة، و لـيس مـن خـالل الـرتويح املقنـع بـه، فهـذا أمـر وارد إال أن اللعبـة مـن بدايـة نشـأهتا و 
صائص خاصة ميزهتـا خومميزات و  تطورها الزالت حتتفظ خبصائصها اليت ميزهتا كلعبة أوملبية  نظرا ملا تتمتع  به من

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

 تكسب ألهنا نظراً  املهمة الرايضيات من تعتربو الرايضة والدور األساسي الذي تلعبه هذه املهارات يف امللعب،
 وتقوي رشاقته، من وتزيد وتناسقًا، مجاالً  اجلسم وتعطي احلركية، واملهارات البدنية، القدرات من العديد الرايضي
اإلملام جبميع هذه على الالعبني  حيث ال ميكن فصل أية مهارة عن أخرى ، بل جيب،العضوية اجلسم أجهزة

ايت واملنافسات العاملية.وإتقاهنا من حتقيق الفوز فهي اليت تصنع الفارق يف املبار  املهارات
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 متهيد:
عندما نتكلم عن خصائص ومميزات سن األصاغر فإننا نسلط الضوء على مرحلة جد حامسة من حياة 

الفرد وهي مرحلة املراهقة أوىل ما يسميه علماء النفس البلوغ، حيث حتدث عدة تغريات جسمية، انفعالية، 
أتثريا مباشرا أو غري مباشر على حياته اخلاصة والعامة، مما جتعله إنسان مضطرب  اجتماعية، حركية وعقلية تؤثر

وغري مستقر من مجيع النواحي وهذا ما يصعب التعامل معه هلذا جاءت عدة دراسات خمتصة يف هذا اجملال اليت 
وعند تعليم املهارات  ميكننا أن تساعد كل من يتعامل مع هده الفئة خاصة املربني واملدربني يف اجملال الرايضي

احلركية وتطوير اخلربات احلركية املكتسبة سابقا هلذا وجب عليهم معرفة كل شيء يتعلق مبرحلة البلوغ هذه  
كخصائص التعلم والتدريب وقوة اإلدراك لألصاغر حىت يستطيع املدرب أن يربمج وخيتار الطرق والوسائل 

 يف الطريق الصحيح وينجو من الفشل وضياع املستقبل الرايضي هلم. البيداغوجية املناسبة هلده الفئة حىت يسري هبم

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

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

 الطفولة،وبداية الرشد.

  لغــة:-1-1

مراهق،وراهق الغالم إذ قارب  العرب إلبن منظور،راهق الغالم أي بلغ الرجال فهوجاء على لسان 
العشر إىل إحدى  ابن،ويقال جارية راهقت وغالم راهق وذالك لذي قارب احللمواملراهق الغالم ا،االحتالم
  1عشر. 

هذا املعىن يف قوهلم رهق إن املراهقة تفيد معىن االقرتاب أو الدنو من احللم،وبذالك يؤكد علماء الفقه       
  2مبعىن غشي أو حلق أو دىن من احللم،فاملراهق هبذا املعىن هو الفرد الذي يدنو من احللم،واكتمال النضج. 

   إصطالحــا: -1-2

وجسمانيا وعقليا  ق على الفرد غري الناضج انفعاليايقول حممد احلمحامي وأمني اخلويل هي لفظة وصفية تطل
  الرشد فالرجولة.من مرحلة البلوغ مث

معناها  ADOLESERE مشتقة من فعل التيين ADOLESCENCEإن كلمة املراهقة         
التدرج حنو النضج البدين اجلنسي، واالنفعايل، والعقلي، وهنا يتضح الفرق بني كلمة مراهقة، وكلمة بلوغ وهذه 

ية فنستطيع أن نعرف البلوغ أبنه نضج األخرية تقتصر على انحية واحدة من نواحي النمو،وهي الناحية اجلنس
   3الغدد التناسلية،وإكتساب معامل جنسية جديدة تنتقل ابلطفل من مرحلة الطفولة إىل بدء النضج. 

سنة( تعترب مرحلة انتقالية من الطفولة تتميز إبضطراب مورفولوجي     15-12إن املرحلة العمرية )   
 وفسيولوجي وتنقسم إىل قسمني:
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  لة ما قبل البلوغ:مرح-1-3

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

 مرحلة البلوغ:-1-4

لصدر والكتفني وتطور تتميز ببلوغ جنسي واخنفاض يف سرعة النمو من الناحية الطولية وتطور عرضي ل
  1عضلي وتكون ظاهرة جدا عند الذكور وكذلك زايدة عرضية للعظام الطولية.

 أمهية دراسة املرحلة العمرية:-1-5
 دراسة النمو تعد دراسة هامة للمريب الرايضي إذ أهنا تساعد على:

 لكل مرحلة من مراحل  التعرف على خمتلف اخلصائص اجلسمية واحلركية والعقلية واالجتماعية واالنفعالية
 النمو حىت تستطيع هتيئة أفضل الظروف.

  تساهم يف زايدة قدرته على إعداد نواحي األنشطة احلركية املالئمة واجلو الرتبوي املناسب لكل مرحلة من
املراحل العمرية نظرا لن التالميذ مييلون إىل أساليب خاصة يف السلوك احلركي وحيتاجون إىل أنواع خاصة 

 شاط احلركي ختتلف عن غريها من األساليب من مرحلة إىل أخرى.من الن
  تساعد املدرس أو املريب على أن يتوقع سلوك التالميذ من مرحلة منو معينة وعدم مطالبته مبستوى من

 2السلوك واألداء يفوق قدرته.
 سنة(:15-12مظاهر النمو خالل املرحلة العمرية )-2
 النمو الطويل والوزن:-2-1

مرحلة النمو السريع مقارنة ابملرحلة اليت قبلها )مرحلة الطفولة( وهي أتيت عقب فرتة من الكمون أو وهي 
الثبات لبضع سنوات، وأنه يصاحبه عادة ظواهر منو أخرى تغري الشخصية يف جمموعها، ومهما يكون األمر فإن 

غالب األحيان فرتة أقصى سرعة عند  سنة( هي يف15إىل 14فرتة منو البلوغ يالحظها العام أنفسهم كما أن سن )
" ال حظ Shuttle worthسنة(فرتة أقصى سرعة منو عند اإلانث، وحسب العامل " 13إىل 12الذكور ومن )

سنة تقريبا إال أنه ال يلبث الذكور من السن  12بدأ االحنراف عند اإلانث عن الذكور يف النمو يف الطول من 
فيلتقي هنا معدل النمو، ومنذ هذا السن فصاعدا يبدأ متوسط منو الذكور  سنة يف املتوسط أن يدركوا اإلانث14

يف التفرق الظاهر والطول مع هذا ليس إال مظهرا من مظاهر النمو ولعله يكون أبعدها من إعطاء صورة كاملة 
                                         

 . 245، ص1995، 5، دار النشر عامل الكتب، القاهرة،طالطفولة واملراهقة فس النموعلم الن :حامد عبد السالم زهران -1
  .58، دار الفكر العريب، القاهرة،دط،دت،صمناهج الرتبية البدنية والرايضية:عيسان امحد فرج  -2
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ل والوزن خصوصا يف عالقتها ابلطو  اعتباراللنمو اجلسمي أو النضج اجلسمي، وهناك مظاهر أخرى أمهها وأكثرها 
ففي مرحلة املراهقة األوىل فإن اإلانث يصبحن أثقل وزان من الذكور يف نفس السن مث يعود الذكور مرة أخرى إىل 

 1ما بعد النضج اجلسمي الكامل للجنسني.

 النمو اجلسمي: -2-2

إال مرحلة ومرحلة املراهقة تعترب طفرة يف النمو اجلسماين فهي مرحلة منو جسمي سريع ال يفوقها يف النمو 
سنة( عند الذكور ويتميز النمو اجلسمي بعدم االنتظام فيزداد الطول  14-10ما قبل امليالد وتبدا فرتة النمو بني )

زايدة سريعة ويتسع املنكبان ويزداد طول اجلذع والذراعني والساقني، إال أن منو الذراعني يسبق منو األرجل وتنمو 
   العضالت ويزداد وزن اجلسم.

لقد اثبت دراسات أجريت حول املراهقني أن مظاهر اجلسم تناهلا طفرة منو قوية يف فرتة ما بني العاشرة و      
والرابعة عشر، وان كانت هذه الفرتة تكون مبكرة عند اإلانث ومتأخرة عند الذكور من األمور اليت ميكن 

الظاهرة اليت حتدث يف فرتة ما بعد البلوغ مالحظتها يف فرتة املراهقة هي درجة النمو السريعة والتغريات اجلسمية 
 مباشرة وتستمر بدرجة اقل بعد اخلامسة عشر، فتالحظ أن البالغ قد تقدم بدرجة ملحوظة يف طوله.

وظهرت عليه معامل النضج اجلنسي فجأة وحسب الدراسة اليت أجنزها حممد سلمى آدم وتوفيق حداد يف مصر     
 2و الطفل يسري سريا مضطراب حىت اخلامسة عشر عند البنني.م تبني لنا أن من1991ونشر يف سنة 

م أحبااث عن 1938سنة  chetlortأما الوزن عند املراهق فيزداد مع منو العضالت وقد أجرى شتلورت        
 سن العشرين فتوصل إىل مايلي: الوزن عند األطفال مع زايدته حىتزايدة 

 .سنة 14-11زايدة يف  وزن اجلسم يف فرتة  -
 زايدة يف طول القامة عند الذكور خاصة يف سن الثالثة عشر. -
أما ابلنسبة للبنات فالزايدة تكون بني الثاين عشر والرابع عشر واكتشفت أحباث أخرى أن الطفل يف السن  -

  3كغ وذلك حىت دخوله املرحلة األوىل للبلوغ.2كغ ويزيد سنواي حبوايل 30العاشرة يكون وزنه 
  نسي يف النمو اجلسميبي اجلالفروق: 
يكون الذكور أقوى جسما من اإلانث حيث تنمو عضالهتم منو سريعا يف حني أن اإلانث ترتاكم فيهم       

 الشحوم يف مناطق معينة من أجسامهم ويزداد الطول عند اجلنسني ولكن يكون الذكور أكرب من اإلانث.
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 .45،ص،1984، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر،: علم النفس الرايضيحممد سالمة آدم -2
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ته احلركية والرايضية والبدنية اليت تساعد جسمه على النمو ويهتم املراهق مبظهرة اجلسمي، قوة عضالته ومهار    
 1والقوة.

تتأثر األجهزة الدموية واهلضمية والعصبية ابملظاهر األساسية للنمو يف  ": فؤادي البهي" السيدحيث يقول "
املراهق يف مرحلة املراهقة وتفسر املعلم الظاهرية لنمو هذه األجهزة عن تباين شديد قد يؤدي إىل اختالل حياة 

بعض نواحيها وتبدو آاثر جهاز  الدموي يف منو القلب ومنو الشرايني ويبدأ مظهر هذا النمو يف املراهقة بزايدة 
 سريعة يف سعة القلب تفوق يف جوهرها سعة وحجم وقوة الشرايني". 

نعكس آاثر " تنمو املعدة وتزداد سعتها خالل املراهقة زايدة كبرية وتفؤادي البهي" السيد: ويضيف "
 2هذه الزايدة على رغبة املراهق امللحة يف الطعام حلاجته إىل كمية كبرية من الغذاء".

:"تبدأ املراهقة بعملية البلوغ على املستوى اجلسدي اليت تنتج عن تغريات هرمونية "حممد ْحودة"ويشري
رجتعة املثبطة بواسطة األسرتويدات حيث تقل حساسية احملور املكون من اهليبوثالموس والغدة النخامية للتغذية امل

اجلنسية أي بواسطة زايدة إنتاج العوامل املفرزة للهرموانت اجلنسية ويتبعها من إفراز اهلرموانت اجلنسية مث يتبع ذلك 
كرب حجم األعضاء التناسلية اخلارجية، وهذه التغريات اجلسدية السريعة قد حتدث ارتباكا للمراهق فيبدو أنه ال 

 3ى أطرافه اليت أصبحت أغلظ وخيجل من بعض أجزاء برزت يف جسده خاصة اإلانث".يسيطر عل

 "قاسموالعرض وظهور األثداء لدى الفتيات وزايدة يف القوة العضلية خاصة عند الذكور حيث يقول 
ة سنة وأقل بسنة من اإلانث يبدأ النمو الطويل املفاجئ يف فرت  13:"فعند وصول الذكور إىل عمر  حسن حسي"

سم، ويؤدي املظهر اخلارجي إىل 4سم سنواي بعد أن كانت 20-8املراهقة حيث تصل إىل الزايدة يف الطول بني 
عدم التجانس يف منو اجلسم حيث يؤثر ذلك بدوره على مراحل التعلم احلركي ويوضح النمو الظاهري وبدئ 

 4مرحلة البلوغ ويعني الشكل اخلارجي لكال اجلنسني".

"أن النمو اجلسمي عند املراهق يظهر من الناحيتني فمن  يف قوله: "مصطفى سويق" ويعزز هذا القول
الناحية الفسيولوجية يتمثل يف منو ونشاط بعض الغدد واألجهزة الداخلية اليت توافق بعض الظواهر اخلارجية، ومن 
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از العضلي عن اجلهاز العصيب الناحية اجلسمية العامية تشمل الزايدة يف الطول واحلجم والوزن حيث يتأخر منو اجله
 1مبقدار سنة تقريبا ويسبب ذلك املراهق تعبا وإرهاقا".

إن هذه اخلصائص اليت أشري إليها أعاله ميكن القول أن بعضها يؤثر على األداء الرايضي بصفة عامة 
لب الزايدة يف الوزن الذي يتط وعلى التدريب بصفة خاصة مثل سري البالغ إىل الكسل واخلمول والرتاخي وزايدة

الطاقة أثناء التدريب، ومن جهة أخرى هناك نواحي تؤثر إجيااب مثل الزايدة يف القوة العضلية وطول الساقني 
والذراعني وغريها مما يسهل على األصاغر القيام ابملهارات األساسية املختلفة لذا على املريب أو املدرب أن أيخذ 

 لتطوير هذه األداءات املهارية.بعني االعتبار هذه التغريات واخلصائص 

 النمو اِلركي: -2-3  

نتيجة للتغريات اجلسمية يف هذه املرحلة جند أن املراهق يكون كسوال خامال قبل النشاط واحلركة وهذه 
املرحلة عكس املرحلة السابقة اليت كان ستميز هبا الطفل ابمليل الشديد إىل احلركة والعمل املتواصل وعدم القابلية 

عب فحركات املراهق تتميز بعدم الدقة واالتساق فنجده كثري االصطدام ابألشياء اليت تعرتض سبيله أثناء حتركاته  للت
كما يتميز ابالرتباك وعدم االتزان وعندما يصل املراهق قدرا من النضج تصبح حركات أكثر توافقا ويزداد نشاطه 

 وميارس النشاط الرايضي.

كذلك تتطور يف هذه املرحلة قدرة اإلبداع يف م حسن حسي:"من علي نصيف وقاسويقول كل   
احلركات وتزداد وضائق احلواس كما أن سلوكه يتميز بعدم االستقرار احلركي حيث يصعب عليه البقاء أو اجللوس 

 2فرتة طويلة على وضعية خاصة، كذلك التغريات احلاصلة يف منو جسم الطفل جتعله مييل إىل اجلمود". 

:" أن حركات املراهق حىت حوايل العام الثالث عشر تتميز ابالختالل يف التوازن  ركن""جو ويرى   
  3واالضطراب ابلنسبة لنواحي التوافق والتناسق واالنسجام.

 ومن أهم مواطن االضطراابت واالختالل احلركي لدى البالغ جند: 

 واحلركات بصفة عامة. االرتباك احلركي العام الذي نالحظه على البالغ أثناء املشي واجلري (1

                                         

 22م، ص1970، دار املعارف، مصر، سنة 2، طاألسس النفسية للتكامل اإلجتماعي :مصطفى سويق -1

 .87م، ص1980، دار املعارف، بغداد، سنة 1، ط مباد  علم التدريب الرايضي :صيف وقاسم حسن حسنيعلي ن -2
 .141م، ص1981، اإلسكندرية، دار الفكر العريب، سنة 3ط :علم النفس الرايضي :مد عالويحم- 3
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نقص هادفية حركاته إذ ال يستطيع التحكم فيها بصورة جيدة خاصة ابلنسبة حلركات اجلسم اليت تساهم فيها  (2
حركات الذراعني والساقني فنرى عدم استطاعته توجيه أطرافه لتحقيق هدف معني كما تنقصه القدرة على أداء 

 زم قدرا كبريا من الدقة والتوازن.بعض األنشطة الرايضية أو املهارات اليت تستل
الزايدة املفرطة يف حركاته حبيث جندها ترتبط ببعض احلركات اجلانبية الزائدة ويظهر ذلك يف حركات اليدين  (3

 عند اجلري وتعين تلك الزايدة يف عدم قدرته على االقتصاد احلركي.
تناسب الواجب احلركي ويعين هذا عدم  اضطراب القوة احملركة حيث جتد البالغ صعوبة ابلغة يف استخدام قوة (4

 قدرته على ضبط القوى احملركة للعضالت والتحكم فيها بصورة دقيقة.
       نقص يف قدرته على التحكم احلركي حيث جند صعوبة يف اكتساب بعض املهارات احلركية اجلديدة أو التعلم  (5

 احلركات اجلديدة. من أول وهلة كما ينتابه اخلوف مما يعيقه على اكتساب واستيعاب
 النمو العقلي: -2-4

عند أي عملية تدريب جيب على املريب أن يستعني ابلقدرات العقلية اليت متيز أفراد جمموعتها حىت يسهل 
عليه تلقينهم خمتلف التقنيات واملهارات األساسية لرايضة ما، فالذكاء والتفكري التذكر واالنتباه عناصر هامة جيب 

 جيدا. أن يراعيها املدرب

يبىن تذكر املراهق على أسس الفهم وامليل، فتعتمد عملية التذكر على القدرة يف " : نور حافظ"ويقول      
  1العالقات اجلديدة، فال يتذكرون موضوعا إال إذا فهموه وربطوه بغريه من املواضيع. استنتاج

قوى العقلية كاحلكم :" فضال عن ارتفاع منو ال"علي نصيف" و"قاسم حسن حسي" ويقول كل من 
والتعليم والفهم والذاكرة واالنتباه واإلدراك واالستقالل الذايت وقدرة اإلتقان السريع للتمرينات ملدة أطول كما تزداد 

  2احلواس دقة كاللمس والسمع".

:" من خصائص النمو أنه يضل مستمرا حىت من السادسة عشر  عبد الرْحان حممد عيسوي"ويضيف "
 3ابلنسبة للطفل املتوسط أما متفوقوا الذكاء فإن منوهم يستمر حىت العشرين".  مث يتوقف هذا

أما عن القدرات العقلية فتظهر القدرة يف تركيز االنتباه واتساع مدى وتنويع عملية "ايسر دبور" :"  ويقول
  البيئة التعليمية التذكر وكذلك التحليل املنطقي عند التفكري لذلك من األمهية القصوى يف هذه املرحلة توفري

                                         

 .48، ص1990، بريوت، لبنان، 2، دار النشر، طاملراهقنور حافظ:  1
 91ص مرجع سابق، علم التدريب الرايضي مباد  :حسنيعلي نصيف وقاسم حسن - 2
  271م، ص1974،" دار النهضة للطباعة والنشر، بريوت، سنة وجيعلم النفس الفيزيزل"  :عبد الرمحان حممد عيسوي-3
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 1اليت تساعد يف تكوين حصيلة واسعة من املعاين واملفاهيم".

  منو الذكاء العام وزايدة القدرة على القيام بكثري من العمليات العقلية العليا كالتفكري والتذكر القائم على
 الفهم واالستنتاج والتعلم والتخيل.

  التعامل مع األعداد( والقدرة اللغوية والدقة يف التعبري والقدر منو القدرة العقلية اخلاصة كالقدرة الرايضية(
 امليكانيكية والفنية وتتضح االبتكارات يف هذه املرحلة كنتائج للنشاطات العقلية.

 .منو بعض املفاهيم اجملردة كاحلق والعدالة والفضيلة ومفهوم الزمن ويتجه التخيل احملسوس إىل اجملرد 
 واالجتاهات القائمة على االستدالل العقلي ويظهر اهتمام املراهق مبستقبله  منو امليول واالهتمامات

 الدراسي واملهين.
 .تزداد قدرة االنتباه والرتكيز بعد أن كانت حمدودة يف الطفولة 
 .مييل املراهق إىل الرتكيز النقدي أي أنه يطلب الدليل على حقاق األمور وال يقبها قبوال اعمى مسلما به 
 اليقظة حول املشكالت والتطلعات واحلاجات حيث يلجأ ال شعوراي إىل إشباعها وميكنه منوه  تكثر أحالم

    العقلي من ذلك حيث يسمح له ابهلروب بعيدا يف عامل اخليال فمثال يرى نفسه العبا مشهورا وبطال
 2كبريا...

أ من البسيط إىل املعقد، كما هذا إضافة إىل منو القدرات العقلية و نضجها لدى البالغ وأيخذ هذا مبد     
ينمو الذكاء العام حيث يستطيع القيام بعملية التفكري والتذكري، التخيل، التعلم، وأيخذ يف البلورة والرتكيز حول 
نوع معني من النشاط كأن يتجه البالغ حنو الرايضة مثال، ويف هذه املرحلة تنمو القدرة على االنتباه والرتكيز ملدة 

ىل انتقال خياله من اخليال احلسي البصري إىل اخليال اجملرد أي مبنيا على أساس استخدام الصور طويلة إضافة إ
اللفظية وعلى املعاين اجملردة. حيث هذه اخلصائص تؤثر أتثريا مباشرا على عملية التعلم واستيعاب املهارات 

 سنة.األساسية يف التدريب لذا على املرىب أن يستعني هبا لتحقيق النتائج احل

 النمو االنفعايل:-2-5

تتسم هذه املرحلة أبهنا عنيفة يف حدة االنفعاالت واندفاعاهتا وجتتاح املراهق ثورة من القلق والضيق 
  فنجده اثئرا على األوضاع ومتمردا على الكبار كثري النقد هلم ومن أهم اخلصائص االنفعالية يف هذه املرحلة:

  جسمه من تغريات وهو حياول أن يتوافق مع جسمه اجلديد ويتقبله.اهتمام املراهق بذاته وما طرأ على 

                                         

 18م، ص1997، سنة مطبعة اإلنتصار، كرة اليد اِلديثة :ايسر دبور -1
، نشرة دورية تصدر عن وحدات اخلدمات اإلرشادية العام التابعة لقسم التوجيه واإلرشاد سطور يف توجيه األبناء :علمي بن شهبول الشهوي -2

 .2002العامة ابملنطقة الشهرية،  ابإلدارة
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 .يزداد شعوره ابلكآبة والضيق نتيجة لكثرة اآلمال واألحالم اليت ال يستطيع حتقيقها 
 .تتسم انفعاالته ابلتهور والتسرع والتقلب وعدم االستقرار 
 د يف اجملتمع.التمرد والثورة على الكبار وعلى املعايري والقيم اخللقية والتقالي 
 .مثال مرهف احلس شديد احلساسية يتأثر أتثريا ابلغا بنقد اآلخرين 
 .1احلب عند املراهقني من أهم خصائص النمو االنفعايل 

يف سن البلوغ تزيد عملية االنفعاالت عن ابقي املراحل السنية األخرى نظرا لكثرة املثريات اخلارجية     
، ء احمليطني به خاصة اجلنس اآلخرفيها البالغ واىل الراشدين والزمالواليت تتمثل يف البيئة اليت يعيش 

إضافة إىل مثريات داخلية ختص البالغ يف حد ذاته وهي تكمن يف التناقضات النفسية احلادثة له نظرا 
لتناقض ما يتلقاه يف املدرسة من معارف وما جيد يف الواقع مما جيعل انفعاالته شديدة وهذا يرجع إىل 

 لتوعية والتوجيه .نقص ا

أما السبب يف زايدة حد االنفعالية يف مرحلة املراهقة فهو غري متفق : "سعدية حممد علي هبادر"ويقول 
عليه متاما فقدميا كان يعتقد أن التغريات الغددية اليت حتدث يف مرحلة املراهقة هي السبب املباشر لذلك  

أثبتت أن التوتر االنفعايل احلديث مل يتوافق مع وقت  وخاصة تلك املتصلة ابلغدد اجلنسية ولكن األحباث
زايدة التغريات الغددية يف حني تصل االنفعالية حدهتا القصوى خالل فرتة املراهقة املبكرة و الوسطى 

اعية لكن هذا ال يعين أن التغريات الغددية والبدنية ال تلعب دورا يف ذلك و إمنا يعين أن العوامل االجتم
إذ الفرد يتعرض لضغوطات اجتماعية ويواجه ظروفا جديدة مل تلقى إال  دور أكثر أمهيةقد يكون هلا 

 القليل من التوجيه واإلعداد هلا خالل مرحلة الطفولة .

وبتعبري أخر ميكن القول أن السبب الرئيسي يف زايدة االنفعالية خالل مرحلة املراهقة يرجع إىل صعوبة     
 هذه املرحلة ، وبينما تكون انفعاالت املراهق حادة وغري متحكم فيها  التكيف للمتطلبات اجلديدة يف

 2.وغري منطقية فإنه يوجه عام يكون هناك حتسن يف سلوكه االنفعايل مبرور عام بعد أخر

ويتفق معه يف الرأي عبد العايل اجلسماين حيث يشري وال شك يف أن املراهقني أكثر من غريهم إظهارا    
لية املتميزة ابلفجاجة ولعل هذا أمر طبيعي فاملراهق يف هذه الفرتة إمنا هو موزع النفس  للنوابت االنفعا

بني ذاتني يبحث عنهما ، الذات احلقيقية والذات املثلي ، األوىل متثل نفسه كما يراه سواء والثانية الذات 
 اليت يتطلع إليها .

                                         

 . 461،مرجع سابق، صالنمو الرتبوي للطفل املراهق :كمال السوقي  -1
 . 86م من 1980، دار البحوث العلمية ، سنة 1، ط سيكولوجية املراهق :سعدية حممد علي هبادر -2
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بني الذاتني من تناقض وتفاوت وكلما كانت فهو من جراء هذا تتمثل فيه احلساسية النفسية ملا       
اهلوة بني الذاتني سحيقة كان التوتر النفسي لديه شديدا وكان تكيفه االنفعايل مستعصيا ، وعن هذا 
التضارب بني اجتاهني خمتلفني صادرين عن ذات واحدة وهي ذات املراهق ، ينشأ مما يتعرض له املراهق 

وشرود ذهين وتوتر عقلي يصرف املراهق من التفكري املركزي فإذا من قلق وحساسية نفسية مفرطة وكآبة 
صاحب ذلك إحباط صادر عن البيئة كانت الوطأة على املراهق شديدة ، ورمبا يلجأ إىل وسائل سلبية 

 1.تضر به وابجملتمع

مرحلة  يركز هذا املؤلفان على األسباب املباشرة وغري املباشرة اليت تسبب االنفعاالت لدى الفرد يف   
البلوغ ويؤكدان على شدة وقوة هذه االنفعاالت لديه مقارنة مع املراحل السنية األخرى، وهذا ما يؤثر 

 سلبا على الفرد يف حياته اليومية بصفة عامة والتدريب بصفة خاصة.

 النمو الفسيولوجي:-2-6

ر الغدد واخلالاي التناسلية إىل جانب التغريات اجلسمية اليت ختتص هبا البنية، توجد تغريات متعلقة بتطو 
وهي أكثر أمهية وهي اليت حتدد مرحلة البلوغ، حيث تشهد هذه املرحلة تغريات ملحوظة يف النشاط الغددي عامة 
ونشاط الغدتني النخامية والكظرية خاصة فاألوىل تقع حتت املخ مباشرة حيث يؤثر اهلرمون الذي تفرزه على 

ثانية واليت تقع فوق الكلى فإن اهلرمون الذي تفرزه يعمل على اإلسراع يف النمو املشاعر اجلنسية للبالغني، أما ال
 والنضج اجلنسي.

-Releasing"هنا بدأت سابقا يف إنتاج ما يسمىفإ "Hypothalamus" أما غدة حتت املهاد     
factor( الذي يثري الغدة النخامية، هذا ما يؤدي إىل إنتاج هرمون النمو "G.Hواهلرموان ) ت املؤثرة يف الغدد

 " هرمون مسؤول أيضا الربوتني وعملية البناء.Testostéroneالتناسلية أثناء البلوغ إبفراز "

" فيتضاعف عشرات املرات مما يؤدي Métabolisme des protéines Anabolismeأما "
 2العضلية.( يف املتوسط، ومنه الزايدة يف القوة %41.3إىل  %27إىل زايدة الكتلة العضلية من )

ويالحظ أن الغدة ذات اإلفراز الداخلي بوجه عام تتضح هالل البلوغ ما عدا الغدة التيموبية اليت أتيت 
       على العكس منها يف الضمور، وحيقق جمموع إفرازات خمتلف الغدد إتزاان مزاجيا جديدا فيؤثر بعضها على النمو 

                                         

  216م ، ص  1994م ، سنة الدر العربية العلو  1، ط سيكولوجية الطفولة واملراهقة :عبد العلي اجلسماين -1
2- Weineck,g, biologie du sport, paris, ed, vigot, 1996, P324-325. 
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، وكذا خيضع طول اهليكل العظمي لتأثري الغدة الدرقية والغدة اجلسمي اخلارجي والبعض اآلخر على النمو اجلنسي
 1حتت املخية وهرموانت التناسل.

يزداد حجم القلب يف هذه احلالة ولكن بسرعة غري معتادة مع الشرايني ليختل توازن اجلسم لذا جيب 
 2جتنب النشاط الرايضي العنيف.

مع زايدته بعد جمهود ذو شدة قصوى، وابلنسبة  أما ابلنسبة للنبض أثناء الراحة فيستمر يف اإلخنفاض
 3للضغط فإنه يقرتب إىل النبض الطبيعي للبالغني.

نستنتج مما سبق أن هذه املرحلة تتميز بنشاط غددي كبري وزايدة حجم القلب وإخنفاض يف النبض،لذا 
  جيب إعداد متارين بعيدة عن النشاط الرايضي العنيف.

 :النفسيالنمو االجتماعي  -2-7

تلعب البيئة االجتماعية دورا هاما يف تربية الفرد بصفة عامة والبالغ بصفة خاصة فإن النمو االجتماعي     
عنده يتطور بصورة ملحوظة جدا ، آلنه يشعر أبن مرحلة الطفولة قد ولت وبدأت مرحلة الرشد والرجولة مما جيعله 

يف خمتلف اجملاالت، حيث مييل إىل التمرد والعصيان يف صراع دائم مع الراشدين وخاصة مع الوالدين واملربني 
 واخلروج عن بعض العادات والتقاليد اليت كان خيضع هلا من قبل.

: يقصد ابلنمو االجتماعي متتع الفرد وقدرته على معايشة  "حممد زكي يعل"ويتحدث يف هذا اجملال 
الواجبات وتعامله معهم وتفهمه لتصرفاهتم  غريه من األفراد أي اندماج الفرد يف مجاعة ومتتعه بكل احلقوق و

واكتساب حبهم ويعرف فيها معىن التعاون والثقة ابلنفس وابآلخرين ويدرك أمهية احرتام األنظمة والقوانني وأمهية 
 التوفيق بني ما هو صاحل له  وما هو صاحل اجملتمع.

اليت ميارسون من خالهلا حياهتم كذلك احرتامهم والتعاون معهم يف تكوين البيئة االجتماعية الصحيحة 
 4السعيدة لكل ما فيه صاحل هلم وجملتمع الذين يعيشون.

                                         

 .248، ص1999، دار املعرفة اجلامعية،دط،بسيكولوجية النمو واإلرتقاء :عبد الفتاح دويرار -1
، 1996، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر،دط ،املتوسط تطوير وتنفيذ درس الرتبية البدنية والرايضية يف مرحلة التعليم :حممد سعيد غرميي -2

 . 38ص
 . 178م ، ص1996، دار الفكر العريب ، سنة  1، طأسس ونظرايت اِلركة :بسطويسي أمحد -3
  .25م، ص  1983، منشورات الكويت، سنة 1، طالرتبية الصحية بي النظرية و التطبيق :علي حممد زكي-4



 

 

 سنة(15 -12صائص املرحلة العمرية)خـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث 

85 

كذلك جند أن الفرد يسعى يف هذه املرحلة إىل اكتساب يف قوله : "ايسر دبور"ويضيف على ذلك 
 صدقات عميقة حيث أن السلوك االجتماعي يتسم ابلتنافس يف حتقيق األهداف العامة من خالل السرعة يف
االنسجام يف اجلماعة والوالء هلا ، بذلك مييل الفرد ويتجه يف هذا السن للعب والتنافس اجلماعي والتعاون مع 
الغري واالنصياع ملطلب اجلماعة واحرتام  معايريها واالهتمام ابلعدالة سعيا للتخلص من السلطة املتمثلة يف املعلمني 

ريب يف هذه املرحلة االهتمام ابأللعاب اجلماعية والفردية اليت يتوفر والوالدين ن لذلك من املهم عند التعليم والتد
 1فيها التفاعل اجلماعي والبعد عن احلركات واملهارات اليت يتطلب فيها األداء احلركي املثايل.

 بعض اخلصائص االجتماعية عند البالغ: "وأمي اخلويل حممد اِلماْحي"كما يلخص كل من       

 وتقدير البطولة على تفكريه. سيطرة حب األبطال (1
 الرغبة يف االنتماء والتوحد مع اجلماعة واملكانة االجتماعية. (2
 اخلجل الغالب والوعي ابلذات وفقدان الثقة ابلنفس. (3
 2تكوين صدقات دائمة . (4
يف عمل  اختالفظهور عالمات البلوغ تعمل على بروز تغريات فسيولوجية ونفسية ويصاحب ذلك  (5

صبح الفرد سريع يفرد سريع التأثري واالنفعال قليل الصرب تنقصه املثابرة واالتزان، فالغدد، مما جيعل ال
 الغضب والرضا واحلزن والفرح ويبحث عن املثل العليا والقيم االجتماعية يهتم جبسمه وأانقته ومالبسه.

سنة  13سنة( حب النشاط البدين يسرع عملية اإلدماج االجتماعي وعند سن  14-13عند سن ) (6
 خذ األصدقاء مكانة هامة، والبالغون جيندون كذلك فكرة الفوج أو الفريق.أي

نستنتج مما سبق أن هناك تغريات نفسية واالضطراابت يف أعمال الغدد مما يسهل إاثرة وانفعال وغضب  (7
    3البالغ، وتعترب املنافسة عامل هام يف التخفيف من حدة هذه االضطراابت.

 للرايضة: حاجة ومطالب منو البالغ -3

مرحلة البلوغ تعترب من أهم املراحل تطورا يف حياة الفرد ويف كل النواحي جسميا اجتماعيا وانفعاليا..... 
لذا لزم هلا اهتماما كبري من طرف املختصني ، وللرايضة أمهية معتربة نظرا للتأثري املباشر وغري املباشر على حياة 

م النوادي واملدارس الرايضية من انضباط وأخالق وحتسني العالقة البالغ وهذا واضح من خالل ما جنده يف معظ
بينهم وبني الكبار ، إضافة إىل حتسني املستوى الدراسي لديهم وكذلك هيئتهم اجلسمية ، وغريها من الفوائد اليت 

 جتىن من ممارسة الرايضة بصفة عامة والتدريب احلديث واملستمر بصفة خاصة .

                                         

 18، صمرجع سابق، ومطبوعات االنتصار ،ديثةكرة اليد اِل :ايسر دبور - 1
 . 59م. ص  1999، دار البحوث العلمية ،الكويت ، سنة  أسس بناء برامج الرتبية الرايضية :حممد احلمامحي وأمني اخلويل  - 2

3- Edgarthil et marniel de l'éducateur sportif, paris 10eme édition, vigot, 1999, P292.   
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خيص به البالغ : يف احتياج إىل نشاط حركي يساعد يف عملية النمو منوا سليما  ويحممد حسن عالويقول     
    1ميكن من املرور يف هذه املرحلة أبمن وسالم .

إن املهارات احلركية عند املراهق تكون غري دقيقة دون أن يكون ذلك نتيجة  حممد رافعة:كما يضيف 
 ة.إمهال أو تقصري ويضاف إليه ذلك اخلجل من ممارس

ن الرتبية البدنية هلا فائدة يف تثبيت مشاكل عاصة أمام اجلنس اآلخر، ومع ذلك فالنشاط البدين خ
املراهقني واملراهقات عن طريق األلعاب و املمارسة الرايضية خاصة اجلماعية ، واأللعاب الرايضية كلما كانت 

الشباب كلها جتارب انفعة متكن املراهقني من  إىل ذلك نوادي وتزيل والقلق يف هذه الفرتة ،زدمجاعية كانت حمببة 
 2جتاوز االنعكاسات واملشاكل اليت تفرضها مرحلة املراهقة .

 و يسمح إبمكانية التعرف على أفراد فالرايضة تستطيع أن توفر للبالغني ذلك التفاعل االجتماعي الذي     
زايدة خمزوهنم املعريف والثقايف وميكن أن أصدقاء جدد وتكوين عالقات بينهم ، وهذا ما يساعد اآلصاغر على 

تتسع هذه العالقات إىل جمالت أخرى عديدة كما أن املمارسة الرايضية هي وسيلة إلزالة القلق وخفض التوترات 
النامجة من االحباطات الناشئة من ضغوط احلياة وتفريغ االنفعاالت املكتوبة خاصة وأن مرحلة البلوغ تتميز ابحلدة 

   نظرا للحاالت النفسية اليت يعيشها . االنفعالية

إضافة إىل هذا فعن الرايضة حتتوي على عنصر املنافسة الذي حيبذه األصاغر كثريا ملا تعود عليه ابلفائدة دون 
 اخلسران، كما متكنه من املرور أبمن وسالم إىل مرحلة الرشد دون هفوات وعقبات كثرية.

 (:15-12خصائص اإلدراك يف مرحلة السنية ) -4

التعرف على أو  –ويزيد  –"استجابة عقلية ملثريات حسية ومعنوية مفِت إبراهيم ْحاد: اإلدراك كما عرفه 
تفسري املعلومات املكتشفة بواسطة حواس اإلنسان، ومن خالل املعىن الثاين لإلدراك يتضمن تفاعل املعلومات 

 3ذاكرة". املتعرف عليها بواسطة احلواس مع املعلومات املوجودة يف ال

واإلدراك يف مرحلة البلوغ يتطور وميتد حنو املستقبل القريب والبعيد عكس ما هو عليه يف املراحل السابقة من       
النمو، كما تزيد قوة اإلدراك يف هذه املرحلة نظرا الستقرار حالته العقلية وقدرته على الرتكيز واالنتباه إلضافة إىل 

                                         

 145، ص  مرجع سابق،  علم النفس الرايضي :سن عالويحممد ح -  1
 .91، ص 1989، دار املعرفة، بريوت، سنة غاملراهقة و سن البلو  :حممد رفعة - 2
 .  93، ص 1996، الطبعة األوىل، دار الفكر العريب ، سنة التدريب الرايضي للجنسي :مفيت إبراهيم محاد - 3
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الذاكرة اليت ميكن القول عليها أهنا انقصة يف سن األصاغر خاصة إذا تعلق األمر اخلربات القدمية املخزنة يف 
 ابألداءات املهارية، فهو يدركها بصفة ظاهرية لكن مضموان هي جديدة ابلنسبة له.

فيقول :" املراهق أقوى انتباها من الطفل ملا يدرك ويفهم وأكثر ثبوات واستقرارا يف "فؤاد البهي السيد"  أما
      ه العقلية وترتبط هذه الناحية من قريب بتطور قدرة الفرد على الرتكيز العقلي لالنتباه الطويل".حالت

إىل حد   –" أن إدراك املراهق ميتد عقليا حنو املستقبل القريب والبعيد بينما يتمركز إدراك الطفل ويضيف
 يف حاضره الراهن".  –كبري 

سهيل هلم عملية اإلدراك انطالقا من خرباهتم الرايضية ويستطيع املدرب مساعدة األصاغر وذلك بت
السابقة كان جيعل هلم حمددات أداء التمرين متميزة من خالل أدوات وأطباق ملونة وغريها، وذلك حسب قدراهتم 

 1املهارات احلركية. اجتاهواليت تسمح هلم بتقوية إدراكهم 

ربات قدمية كثرية لذا جاء من الطبيعي أن :" أن الصغار ليس لديهم خ "مفِت إبراهيم ْحاد"ويضيف 
يكون إدراكهم ضعيفا ومن املمكن أن يتعرف الصغار على بعض األشياء اليت مل تكن هلم فيها خربة سابقة إذا  

 كانت هذه األشياء متشاهبة لبعض األشياء األخرى واليت خزنت يف ذاكرهتم سابقا.

اسعة تسهم بدرجة كبرية يف التوصل إىل إحكام أكثر دقة، وميكننا القول أبن اخلربة اإلدراكية العامة الو 
      2فالتعرف على املساحات املتاحة والتحكم يف اجتاه وسرعة حركة الناشئني حتتاج إىل التدريب". 

 ( سنة:15-12خصائص التعلم يف مرحلة السنية )-5

كبريين من طرف األصاغر يف   يف هذه املرحلة السنية اتفق كثري من املختصني على أنه هناك رغبة ومحاس
التعلم احلركي ووصوهلا أعلى املستوايت نظرا لنضجهم وتطوير فكرهم ابلرغم من املواقف التنافسية العصبية اليت 

:"إن  "مفِت إبراهيم ْحاد"تواجههم إضافة إىل سرعتهم يف التعلم مبساعدة العرض والشرح البسيطني ، ويقول 
مهارات جديدة ابلرغم من املواقف التنافسية العصبية  اليت قد تواجههم عند القيام  الناشئني لديهم الرغبة يف تعلم

 بنشاط التعلم".

م مدرب الناشئني للمهارات احلركية يعتمد  أساسا على مدى ننضجه لويزيد على ذلك : من األمهية أن يع      
بعد أن يصلوا إىل مرحلة نضج معينة سبيل ومبعىن آخر أنه ال ميكن أن يتعلم الناشؤون مهارات حركية معينة إال 

                                         

 288، ص مرجع سابق، ة للنمو من الطفولة إىل الشيخوخةاألسس النفسي :فؤاد البهي السيد -  1

 .93مرجع سابق، ص ، التدريب الرايضي للجنسي : دمفيت إبراهيم محا  -2
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سنوات( ال يستطيع أداء إرسال من أعلى يف الكرة الطائرة حيث ال يؤهله نضجه  8املثال: الناشئ مرحلة سنية )
  1لتنفيذ ذلك.

:"تصل قابلية التعلم احلركي مستوى عال يف هذه الفرتة وخاصة يف مرحلة "قاسم حسن حسي" ويضيف       
توسطة حيث يتم تعلم الطفل حركات رايضية كثرية بسرعة مبساعدة الشرح والعرض البسيطني فمع املدرسة امل

استعمال التصحيح البسيط حيصل الطفل على الشكل اخلام للحركة فضال عن رغبات الطفل الشديدة لأللعاب و 
لعاب والفعاليات احلركية الفعاليات الرايضية واليت تعد عامال جيدا يف قابلية التعلم لديه وبفضل إعطاء األ

املصحوبة ابلسرور والشجاعة يف حل الواجبات احلركية مع زايدة تطوير فكره أثناء التعلم وتصوره مبرور الزمن ورغبته 
  2يف الرتبية البدنية والرايضية" 

صة إذا يذكر أنه هناك صعوبة يف التعلم احلركي يف هذه املرحلة السنية خا "بسطويسي أْحد بسطويس"أما    
  تعلق األمر ابحملاولة األوىل حيث يرى أن نتيح للفرد فرصة طويلة لكي يتعلم املهارة احلركية، وذلك يف قوله :"

ابلنسبة ملستوى التعلم احلركي ومعدل تطوره فيالحظ منوا مستمرا واثبتا لكن نسبة قليلة وابلنسبة للتعلم من احملاولة 
نرى أنه من الصعوبة حتقيق ذلك يف بداية  –مرحلة الطفولة املتأخرة  –ابقة األوىل و الذي متيزت به املرحلة الس

تلك املرحلة إال يف ظروف خاصة و أن اكتساب مهارات جديدة من الصعب تعلمها بسهولة حىت إذا ما أتيحت 
باحة للفرد فرصة طويلة للتعلم حيث يظهر ذلك من خالل تعلم املهارات اليت حتتاج إىل الدقة احلركية كالس

جنب مع مستوى  إىلواجلمباز وكرة السلة والقدم ، وبذلك نرى أن مستوايت التعلم احلركي يسري ببطء جنبا 
 3القدرات احلركية .

 ( سنة: 15-12خصائص التدريب يف املرحلة السنية ) -6

لتحسني وتطوير أي أداء مهاري معني ويف أي مرحلة سنية جيب على الفرد التدريب بطرق ووسائل  
تطورة وفعالة للوصول اىل اهلدف املنشود ، خاصة إذا كانت املرحلة السنية متميزة كمرحلة البلوغ واليت تسمح م

وتساعد املدرب على تطوير هذه املهارات ، إضافة اىل تنمية املهارات احلركية اليت سبق تعلمها ، كما جيب أن 
ملرحلة حفظا على صحة الفرد والرتكيز على تطوير نبتعد عن التدريب الذي ال يتماشى مع قدرات ومميزات هذه ا

كمال عبد اِلميد  و اللياقة البدنية وحتسني اهليئة الرايضية بواسطة متارين على خمتلف األجهزة، ويقول كل من 
ينبغي أن يستهدف اإلعداد البدين األساسي أثناء مرحلة البلوغ بصفة خاصة استكمال  حممد صبحي حسني :

                                         

 28ص ه،املرجع سابق،التدريب الرايضي للجنسي :دمفيت إبراهيم محا - 1
 75، صمرجع سابق، علم التدريب الرايضي يف األعمار املختلفة :سن حسنيقاسم ح -2

 . 180، ص مرجع سابق، أسس ونظرايت اِلركة :بسطويسي أمحد  -3
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ة تطويرها وأتكيد املهارات السابق اكتساهبا وتوصيل املعارف اىل التالميذ ،مبا يتضمن يف جملة اخلصائص احلركي
 1ارتفاع مستوى األداء الرايضي.

إن مبدأ الشمولية له أمهية يف تدريب الرايضيني املبتدئني بسبب  قاسم حسن حسي :ويضيف على ذلك       
ختلفة حيث تؤثر التمارين البدنية والتدريب الرايضي إجيابيا بشكل منو هيكل اجلسم و بنائه يف عمر املراهقة امل

يتطلب النظر إليها على أهنا خاصية بناء  –التدريبية  –واضح و التخطيط الصحيح يف أداء العملية التعليمية 
كزي والعضلي اجلسم يف املراحل العمرية العينة مفضال مع ما لنظم ما إىل قوانني ومراحل تطور اجلهاز العصيب املر 

   2وإجياد العالقة املتبادلة بينهما.

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

 مسبقا للتدريب على املهارة احلركية بعد شرحه هلا وتقدميه لنموذج أدائها.

 ويتطرق أيضا املؤلف إىل جمموعة من املبادئ الرئيسية عند تدريب اآلصاغر:        

 .االختيار الصحيح للتمرينات اليت ترفع مستوى املهارة احلركية املعلمة 
 فية بني كل أداء وآخر.تكثيف تكرارات األداء مع مراعاة الراحة الكا 
 . االستخدام األمثل لزمن التدريب على املهارة احلركية خالل التمرين 
 . االستخدام األمثل لإلمكانيات املتاحة خالل تنفيذ التمرين 
 .التأكد من أن الناشئني حيصلون على خريات جناح يف كل مترين يؤدونه 
 .3اكتساب التمرين طابع املرح  

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

كذلك عند زايدة زمن أداء عد تدريبهم و ب كما أكد على اكتساب التمرينات طابع املرح كي ال ميل األفراد
 التمرينات . 
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 ( سنة :15-12تعامل املدرب مع املرحلة السنية )-6-1 

   إن عملية االتصال اليت حتدث بني املدرب واملتدربني هلا دور هام يف جناح تعلم اآلداءات املهارية املختلفة  
 اها انجحة يف إيصال املعلومات حيث ير  ،وهي ختتلف من مدرب آلخر ولكل واحد طرقه ووسائله اخلاصة به

 واملعارف الالزمة للمتدرب كما ختتلف هذه االتصاالت حسب من املتدرب ، فتعامل املتدرب مع سن اآلصاغر 
غري تعامله مع سن األواسط أو األكابر، إذا على املدرب أن يراعي كل خصائص ومميزات املرحلة اليت هو يصدد 

 تدريبها.

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

 وكذلك بتقومي النتائج وتصحيح أخطاء التعلم .

 يتمثل يف إيصال املعلومات بل جيب عليه أن يلعب أيضا دورا دور املريب ال آيت لونيس مراد :ويزيد 
 1.تنظيما أثناء عملية التعليم وذلك بتوجيه ومراقبة خمتلف التغريات اليت حتدث يف سلوك الفرد

يكتفي بعض املدربني إبصدار األوامر للناشئني خالل وحدة التدريب اليومية  مفِت إبراهيم ْحاد :كما يضيف 
نب األهم األخرى واليت تعترب صلب واجباهتم مثل تقدمي وشرح اجلوانب التعليمية اليت حتقق أهداف متناسني اجلوا

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

حيث يقول : أن هناك يف بعض املشاكل اليت تواجه املدربني مفِت إبراهيم ْحاد" ويف حتديده أي " 
مشكلة أساسية تواجه مدريب الناشئني و ملخصها أن اهلدف األمسى يف عملية تدريب الناشئني اليت يضطلعون هبا 

البدين ، الفين املعريف، النفسي، واالجتماعي هلم ، ويف ذات الوقت هم يعلمون   هي العمل على تطوير املستوى 
حيققونه من نتائج، أي أهنم سوف يقيمون من خالل فوز فريقهم أو هزميته  أن تقومي عملهم يتم غالبا من خالل ما

 2مما يسبب للمدربني صراعا بني عدد من األهداف. 

                                         

دراسة حتليلية للتغذية الرجعية املدرجة يف حالة التعليم والتعلم وعالقتها يف التجربة البيداغوجية عند املدرس اجلزائري رسالة  :أيت لونيس مراد - 1
 .13م ص 1999ماجيسرت سنة 

 31، ص 83، ص قاملرجع ساب،  التدريب الرايضي للجنسي :إبراهيم محاد - 2



 

 

 سنة(15 -12صائص املرحلة العمرية)خـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث 

91 

أن التالميذ يف مراحل النمو السابقة ملرحلة  كمال عبد اِلميد و حممد صبحي حسي:ويشري كل من         
لتدريبات الرايضية يف حني يظهر لنا يف هذه املرحلة ابلذات عكس البلوغ ال يسألون كثريا ) ملاذا ؟ ( فيما يتعلق اب

  1ذلك متاما حيث تتضح رغبتهم القوية ف يطرح هذا السؤال و بطريقة واضحة و املتكررة.

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

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

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

 مشاكل املراهقة املبكرة: -7
تتميز مرحلة املراهقة املبكرة ابلفوضى والتناقض فيبحث الفرد عن هوية جديدة، حياول جتاوز هذه األزمات  

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

يضا على االمتثالية فيتجنب كالعزلة وعوامل اجتماعية كعدم االمتثال للمجتمع)العدوانية( وقد يكون يبحث أ
 2  .التالية العادات والذات فيكون له القلق وهذا جنده عند الشباب وستلخص أهم هذه العوامل يف النقاط

 املشكالت النفسية: 7-1
من املعروف أن هذه املشاكل قد تؤثر يف نفسية املراهق انطالقا من العوامل النفسية ذاهتا اليت تبدو واضحة يف 

اهق حنو التحرر واالستقرار وثورته لتحقيقه بشىت الطرق، واألساليب، فهو ال خيضع لقيود البيئة وتعاليم تطلع املر 
وأحكام اجملتمع وقيمته اخللقية واالجتماعية، بل أصبح ميحص األمور ويناقشها ويزينها بتفكريه وعقله، وعندما 

س أبحاسيسه اجلديدة، هلذا فهو يسعى دون قصد يف يشعر املراهق ابن البيئة تتسارع معه وال تقدر موافقة وال حت
أنه يؤكد بنفسه وثورته ومترده وعتاده، فإذا كانت كل من املدرسة، األسرة، واألصدقاء ال يفهمونه وال يقدرون 

 قدراته ومواهبه، وال يذكر ويعرتف الكل بقدرته وقيمته.
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 املشكالت الصحية: 7-2
 سن املراهقة هي السمنة، إذ يصاب املراهقون بسمنة بسيطة مؤقتة ولكن إن املتاعب اليت يتعرض هلا الفرد يف 

إذا كانت كبرية فيجب العمل على تنظيم األكل والعرض على طبيب خمتص، فقد تكون وراءها اضطراابت 
شديدة يف الغدد، كما جيب عرض املراهقني على انفراد مع الطبيب النفساين لالستماع إىل متاعبهم وهو يف ذاته 

 1جوهر العالج الن عند املراهق أحاسيس خاطئة والن أهله ال يفهمونه.

 :االنفعاليةاملشكالت  7-3
إن العامل االنفعايل يف حياة املراهق يبدو واضحا يف عنف انفعاله وحدهتا واندفاعاهتا، وهذا االندفاع االنفعايل 

ساس املراهق ينمو جسمه وشعوره أبن ليس أساسية نفسية خالصة، بل يرجع ذلك إىل التغريات اجلسمية، فإح
جسمه ال خيتلف عن أجسام الرجل وصوته قد أصبح خشنا فيشعر املراهق ابلزهو واالفتخار وكذلك يشعر يف 

   الوقت نفسه ابحلياء واخلجل من هذا النمو الطارئ.
 املشكالت اإلجتماعية: 7-4
ابلرغم من وجود نضج على مستوى اجلسم، وإال أن  حياول املراهق أن ميثل رجل املستقبل، امرأة املستقبل،     

تصرفاته تبقى غري انضجة، وهذا التصادم بني الراغبني يؤدي إىل عدة مظاهر انفعالية وإىل عدة مشاكل نفسية 
 وميكن أن نربز السلوك االجتماعي عند املراهق مايلي:

اب، وهذه نتيجة حلالة القلق أو االنسحاب إن الفرتة األوىل من املراهقة يفضل فيها العزلة بعيدا عن األصح  
من العامل احمليط به، والرتكيز على متديد الذات والسلوك االنفعايل املرتبط مبجموعة حمدودة غالبا ما تكون من 
نفس اجلنس، أما يف منتصف هذه الفكرة يسعى املراهق أن يكون له مركز بني اجلماعة وذل عن طريق القيام 

   باه للحصول على االعرتاف بشخصيته.أبعمال تثبيت االنت
 أتثري األنشطة الرايضية على املشاكل النفسية للمراهق: -8

يعترب علماء النفس اللعب أحد العوامل املساعدة على التخفيف من ضغوطات احلياة اليومية واليت تنطلق    
حر، كما يعترب اللعب أسلواب هاما لدراسة فيها املشاعر النفسية والطاقة الغريزية فيما يقوم بد دون الفرد من نشاط 

وتشخيص املشكالت النفسية، ويؤدي اللعب على التنفيس عن الطاقة الزائدة كما يساعد على تدريب املهارات 
 اليت تساعد على التأقلم والتكيف يف حياته وجمتمعه.

ر وكيفية تقبل مواقف التنافس ففي الفريق يتعود املراهق على تقبل اهلزمية بروح من انحية، وكسب بدون غرو   
تلك املنافسة اليت البد له أن يقابلها يف احلياة، إذن فاللعب هو النشاط الذي يقبل عليه الفرد برغبته تلقائيا دون 
أن يكون له هدف مادي معني، وهو أحد األساليب الطبيعية اليت مير عنها الفرد يف نفسه، إن األلعاب اليت حتقق 
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الرايضية هي املادة املستعملة يف التحقيق والعالج النفسي، فهي متنوعة ومتنح للفرد فرصة  هبا خمتلف األنشطة
التعويض وللتخفيف من اإلحباطات اليت يعاينها املراهق، كما تساعد على التحكم يف املشاكل كالقلق واإلحباط 

 1لفرد وشخصيته.والعنف والتعبري عن الصراعات املقلقة واليت تكون معانيها خمتلفة ابختالف ا
 خصائص األنشطة الرايضية عند املراهق:-9

لقد أكدت الدراسات احلديثة أن هناك وحدة بني مجيع النواحي اجلسمية العقلية واالجتماعية، وإن النمو  
يشمل مجيع النواحي وال ميكن فصل انحية عن أخرى، وحتقيقها ملبدأ التكامل واالستقرار يف النمو جيب على 

ال ينقطع عن النشاط البدين لفرتات طويلة ولتخفيف هذا ميكن االعتماد على الربانمج املدرسي  املراهق أن
 رفع مستوى األداء الرايضي: -وحتديد برامج الرتبية البدنية والرايضية وذلك أبن يهتم ابجلوانب التالية

 .واالنضباطإاتحة الفرصة لتعلم القيادة  -
 يقها.تعلم قوانني األلعاب وكيفية تطب -
 على النفس وحتمل املسؤولية.      االعتمادتعلم  -
 أمهية األنشطة الرايضية للمراهق: -9-1

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

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

ة والعضوية وتقوي معنوايته ريق ممارسة حركات رايضية متوازنة ومنسجمة ختدم وتنمي أجهزته الوظيفيوهذا عن ط
ومما ذكرانه سابقا أن األنشطة الرايضية هلا أمهية ابلغة األثر يف تكوين املراهق وشخصيته حيث حتقق له  ،عاليا

  2 احلياة.فرصة اكتساب اخلربات واملهارات احلركية اليت تزيده رغبة وثيقة يف
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 اخلالصة:

من خالل تتبعنا ألهم خصائص و مميزات مرحلة البلوغ استطعنا أن نتعرف بصورة أكثر دقة ووضوح على    
خفااي و خبااي هذه املرحلة اليت تعد أصعب فرتة يواجهها الفرد يف مسرية حياته ، ملا حيدث فيها من تغريات و 

 قرار الفرد .تقلبات ينجر من خالهلا اختالل يف است

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

حد ما هذه العمليات، ضف إىل ذلك الصعوابت والعراقيل اليت تواجه واحلركي هلم من املميزات ما يعيق إىل 
املربني يف تعاملهم مع األصاغر نظرا لتعقيد شخصيتهم بسبب ضغوطات احلياة الشخصية منها االجتماعية، ومع 

 ذلك فإن هذه املرحلة تعترب حسب املختصني أحسن مرحلة لتدريب الرايضي وتعلم املهارات احلركية .
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 :ك: :::::متهيد :
 ابملراجع والدراسات ابالستعانة ابملوضوع وذلك املتعلقة اجلوانب شرح تضمن الذي النظري اجلانب دراسة بعد 

 نعطيه حىت دراسة ميدانية ودراسته ابملوضوع اإلملام اجلزء هذا يف امليدان،سنحاول هذا السابقة يف والبحوث
 . علميا فهومام

كما أن أمهية أي دراسة ودقتها تتعدى اجلانب النظري ، حيث تتطلب تدعيمها ميدانيا من أجل التحقق من    
فرضيات البحث ، وهو ما يتطلب من الباحث توخي الدقة يف اختيار املنهج العلمي املالئم و املناسب ملوضوع 

حسن استخدام الوسائل اإلحصائية وتوظيفها من أجل  الدراسة، واألدوات املناسبة جلمع املعلومات ، وكذا
الوصول إىل نتائج ذات داللة ودقة علمية تساهم يف تسليط الضوء على إشكالية الظاهرة املدروسة ويف تقدم 

 البحث العلمي بصفة عامة. 

دوات والوسائل ويف هذا الفصل سنحاول أن نوضح أهم اإلجراءات امليدانية اليت اتبعناها يف هاته الدراسة واأل
اإلحصائية املستخدمة ، واملنهج العلمي املتبع ، كل هذا من أجل احلصول على نتائج علمية ميكن الوثوق هبا 

 واعتبارها نتائج موضوعية قابلة للتجريب مرة أخرى .
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 :ستطالعيةاالالدراسة  -1
 استطالعيةنية ال بد على الباحث القيام بدراسة مما الشك فيه أن ضمان السري احلسن ألي دراسة ميدا     

الدراسة االستطالعية اخلطوة األوىل اليت تساعد الباحث يف إلقاء نظرة عامة حول جوانب الدراسة  تعد حيث
ابجلهة املسؤولة أي رئيس النادي الرايضي قمنا ابالتصال ميدانيا كما امليدانية لبحثه ولغرض إجراء هذه الدراسة  

 (01، بعد موفقة رئيس النادي على إجراء الدراسة، أنظر امللحق رقم)ماس للكرة الطائرة بوالية الواديلبلدية ور 

للكرة الطائرة صنف أشبال   لبلدية ورماسعلى جمموعة من العبني النادي الرايضي  استطالعيةأجرى الباحث جتربة 
 العبا  وكان الغرض منها :     12وعددهم 

 املهارية على أرض الواقع. االختباراتي التنظيمية وإدارة الوقوف على النواح   -

 التأكد من صالحية األجهزة و األدوات املستخدمة.  -

 األخطاء والتداخل يف العمل. وكذلكمعرفة املعوقات اليت قد تظهر   -

 .مدى تفهم أفراد العينة لالختبارات املستخدمة وصحة أدائهم هلا  -

 ية :خطوات سري الدراسة امليدان 
 الربانمج التدرييب املقرتح:-

 املهارات بعض لتحسني مترينات على حيتوي إذ ونصف شهرين ملدة متكامل تدرييب منهج ببناء الباحث قام -
 (03، أنظر امللحق رقم)أسبوعيا حصتني مبعدل تدريبية حصة 22  املنهج تضمن حيث األساسية

 القبلي : ختباراال -
 2016 فيفري 06-04 يوم يف التدرييب املنهج بدأ قبل البحث عينة لىع القبلي االختبار تنفيذ بتدأا 

  : حيث

 : التالية االختبارات يف واملتمثلة لالعبني املهارية االختبارات إجراء مت  -
 .دقة اإلرسال اختبار -1 -
 .احلائط على التمرير تكرار اختبار -2 -
 .اختبار استقبال اإلرسال -3 -

  تنفيذ الربانمج التدرييب : -

 منه االنتهاء ومت  2016  فيفري 08 يف التدرييب املنهج بتنفيذ ءالبد مت القبلي االختبار من االنتهاء دبع -
 .2016 افريل 21 يف



 

 

للدراسة اإلجراءات املنهجية وامليدانية ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الرابع  

99 

 البعدي : ختباراال -
 على للتعرف مباشرة التدرييب احلصص من جمموعة تنفيذ من االنتهاء بعد البعدي االختبار إجراء مت     
 يف أي يومني بعد البعدي االختبار إجراء مت وقد ، املهارية املتغريات قيم يف نهجامل يرتكه أن ميكن الذي األثر

 القبلي االختبار يف نفسها اإلجراءات إتباع مت قد أنه علما ، افريل(25يف ) أي املوالية التدريبية احلصة
 .الظروف لكافة لتوحيد  لغرض الزمنية واملدة نفسها املتغريات وبرتتيب

  عليها الربانمج التدرييب:األسس الِت بِن -

 الطائرة كرة يف األساسية املهارة بعض تحسنيل املقرتح التدرييب الربانمج وضع عند التالية األسس مراعاة مت
 : أشبال صنف ورماس لبلدية الطائرة لكرةل الرايضي النادي مستوى على( واالستقبال والتمرير اإلرسال)

 وتتوافق مع األجهزة املتوفرة لدى  ،رة تتناسب مع مستوى الالعبنيالتمرينات واألنشطة الرايضية املختا
 .لوادي ابللكرة الطائرة لبلدية ورماس الرايضي   النادي 

 مهارات حركية بسيطة لتنمية املهارة املقصودة وتطويرها من خالل التدريب.   ختيارا 
 .مراعاة عوامل األمن والسالمة 
 من أثر كبري يف تثبيت املهارات الرايضية. ملا هلا الرتكيز على طريقة التدريب التكراري 
 ابلنسبة لالعبني. مهارة اإلرسالة التمرينات لتحسني عالرتكيز على التنويع يف طبي 
  ابلنسبة لالعبني. لتحسني مهارة التمرير واالستقبالالتمرينات  طبيعة تنويع يفالالرتكيز على 

 :منهج الدراسة  -2
عة الظاهرة اليت يتطرق إليها الباحث هي اليت حتدد طبيعة املنهج الن املنهج هو إن دراسة طبي: تعريف املنهج-

  1.طريقة يصل من خالهلا الباحث إىل حقيقة ما

ونظرا لطبيعة موضوعنا ومن أجل إعادة تشكيل واقع الظاهرة أو احلدث من خالل استخدام إجراءات أو إحداث 
حتليلها وتفسريها ، تبني أنه من املناسب استخدام املنهج التجرييب تغيريات معينة ومن مث مالحظة النتائج بدقة و 

 وذلك لتماشيه مع هدف الدراسة.

ا األهداف اليت نسعى إىل الوصول إليها وطبيعة البياانت املطلوب مجعها ، وعلى ذوعلى حسب دراستنا وك  
  رييب كأداة للدراسة.حسب قدراتنا وإمكانياتنا يف إعداد الدراسة فقد مت اختياران للمنهج التج

 

                                         

 .  19، ص1986واين ، بغداد ، ، مطبعة الدي9، ط  منهج البحث األديب:علي جواد الطاهر -1



 

 

للدراسة اإلجراءات املنهجية وامليدانية ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الرابع  

100 

 املنهج التجرييب :

العالقات السببية بني املتغريات املسؤولة عن تشكيل الظاهرة أو احلدث أو  ستقصاءافاملنهج التجرييب يشمل  
التأثري فيهما بشكل مباشر أو غري مباشر وذلك هبدف التعرف على أثر ودور كل متغري من هذه املتغريات يف هذا 

 .1اجملال

ترب املنهج التجريبـي أقرب مناهـج البحوث حلل املشـاكل ابلطريقة العلمية، و التجريب سواء كان يف املعمل كما يع
أو يف  قاعة الدراسة أو يف أي جمال أخر، هو حماولة للتحكم يف مجيع املتغريات و العوامل األساسية ابستثناء متغري 

يد قياس أتثريه يف العملية، وجتربة املعمل هي أقوى الطرق واحد، حيث يقوم الباحث بتطويعه أو تغيريه هبدف حتد
  2.التقليدية اليت نستطيع بواسطتها اكتشاف وتطوير معارفنا على التنبؤ والتحكم يف األحداث

 أدوات الدراسة : -3

ات للوصول إىل البياانت اخلاصة ابلبحث من خالل اخلطوات الالزمة لتحديد متغري  االختباراتالباحث  استخدام
الرتشيح لبعض منها وهي  التأكد من ستوجبإ لذلكالبحث على عدة أنواع من املتغريات  حتواءالالبحث،ونظرا 

 املهارية املشمولة ابلبحث. االختباراتامليدانية املتمثلة يف  االختبارات
 : اإلرسال دقة اختبار -1

 قياس دقة اإلرسال لنقاط حمددة . : االختباراهلدف من 
 ملعب كرة طائرة ،يقسم امللعب كما هو يف الشكل رقم. ستخدمة :األدوات امل

إرساالت  10 أيقة من املناطق الثالثة احملددة ،حماوالت لكل منط 10يقوم املخترب ابإلرسال مواصفات األداء :
  ج" . اثلثة إىل املنطقة " 10ة "ب" وأخرى إىل املنطق 10إىل املنطقة " أ " و 

 حيحة اليت تسقط فيها الكرة داخل املناطق احملددة .وحتسب فقط احملاوالت الص

 التسجيل : 
 3.فيه الكرة داخل املنطقة احملددة نقاط لكل إرسال صحيح تسقط 4 -

 
 

 
                                         

 . 83،ص2007،مطبعة النقطة،اجلزائر، 2، ط منهجية البحث العلمي :حسان هشام ،علوط الباتول -1
 117، ص 2001، ديوان املطبعات اجلامعية، اجلزائر،مناهج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث :وش عمار، الدنيبيات حممد خب -2
، 1، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة .مصر ط األسس العلمية للكرة الطائرة وطرق القياس للتقومي :بد املنعمومحدي عحممد صبحي حسانني  -3

 .  212 - 211، ص 1997
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   ( يبي طريقة أداء إختبار اإلرسال18الشكل رقم )

 1.اختبار تكرار التمرير على اِلائط -2  
 أعلىلى سرعة التمرير ومقدار متكنه من مهارة التمرير من قياس قدرة املخترب ع  :االختباراهلدف من 

 ،ويعترب هذا االختبار من انسب االختبارات املتداولة للمبتدئني والناشئني.ابألصابع

، يرسم خط األرضم من سطح 30وابرتفاع  لألرضمرسوم عليه خط مواز  أملسحائط :  املستخدمة األدوات
 إيقافسم ،كرة طائرة ساعة 180مبقدارويبعد عنها  األرضمواز للحائط على 

 أنسم )خط التمرير(،على 180يقف املخترب خلف اخلط الذي يبعد عن احلائط مبقدار   :األداءمواصفات 
ترتد الكرة لتصل  أناخلط املرسوم عليها على  وأعلىالوجه مث يقوم ابلتمرير جتاه احلائط  أمامميسك الكرة ابليدين 

هذا العمل ملدة  أداءأبصابع اليدين ،يستمر املخترب يف  أعلىمرير ملتابعة التمرير من خلف خط الت أخرىمرة  إليه
 اثنية( 30نصف دقيقة )

 الشروط:  -

 من خلف خط التمرير األداءيتم التمرير يف مجيع فرتات  .1
 خط املرسوم على حائط. أعلىيكون التمرير  أنجيب  .2
 اث30وملدة  األوىل التمريرحساب الزمن بداية من  يبدأ .3
 ابألصابعالتمرير  أداءالوجه مث  أمامجيب عند بداية االختبار مسك الكرة ابليدين  .4

                                         

 229-227،مرجع نفسه، صاالسس العلمية للكرة الطائرة وطرق القياس للتقومي:د صبحي حسانني ومحدي عبد املنعم حمم -1

 
 ب

 أ

 ج
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اخلط املرسوم على احلائط ،وارتدت بطريقة  أسفلالمست احلائط  أوخرجت الكرة عن احلائط ، إذا .5
ة ومعاودة الكر  إمساكخط التمرير يف مجيع هذه احلاالت على املخترب  أمامجعلت املخترب يتابع التمرير من 

 بداية االختبار املتفق عليها. األسلوبالبداية بنفس 
 .األخرى املريرات أنواعدون غريها من  ابألصابع أعلىجيب استخدام مهارة التمرير من  .6
 اثنية املقررة. 30احلكم انتهاء فرتة ال إعالنفور  األداءعلى املخترب التوقف عن  .7
 أي وال حتسباثنية املقررة لالختبار ، 30حائط خالل الحيسب عدد مرات مالمسة الكرة لل التسجيل: -

 حماولة ختالف الشروط السابق ذكرها.
 x  3اثنية مضروبة30وتعترب الدرجة النهائية للمخترب هي عدد احملاوالت الصحيحة يف ال

طأ قام به التالية لكل توقف نتيجة خل ةالتمرير  وأوجيب مالحظة عدم حساب الكرات املمررة يف بداية االختبار 
 املخترب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 تكرار التمرير على اِلائط ( يبي طريقة أداء اختبار19الشكل رقم )

 اإلرسال.اختبار استقبال  -3  

 اإلرسال استقبالقياس مهارة الالعب يف : اهلدف من االختبار
 : األدوات املستخدمة

م يف حني تكون 1,5كز الدائرة وخط اجلانب (يف ركين امللعب حبيث تكون املسافة بني مر ب -أنرسم دائرتني ) -
 م3املسافة بني مركز وخط النهاية 
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 م من خط اجلانب 4,5م من خط النهاية 3(يف نصف امللعب املقابل وعلى بعد  xتوضع عالمة ) -
 م اىل ثالثة مناطق متساوية كما هو موضح يف الشكل 3تقسيم منطقة ال -
 :األداءمواصفات  -

وهو يف هذا املكان ليقوم  إليهالكرة  إرسال( وهو مواجه للشبكة ،وعلى املدرب أ لدائرة ) يقف املخترب داخل ا
املنطقة  إىليف اخلمس كرات التالية حبيث توجه  األمر( وهكذا 1داخل املنطقة ) إىليوجهها  أنابستقباهلا على 

مل بنفس عدد احملاوالت من ( يكرر نفس الع3املنطقة ) إىل(،وهكذا مع اخلمس كرات الثالثة حبيث توجه 2)
 (.بالدائرة )

 الشروط: -
 (ب( حماولة أخرى من داخل الدائرة)15( ،و)أ( حماولة من داخل الدائرة )15لكل خمترب ) .1
 يستخدم يف مجيع احملاوالت مهارة االستقبال من أسفل ابليدين  .2
خارج الدائرة اليت  أوري مناسبة املخترب بطريقة غ إىلالكرة فيها من املدرب  إرسالتلغى احملاولة اليت يتم  .3

 يقف فيها املخترب.
 احملاوالت حبيث تكون   أداءجيب االلتزام بتسلسل  .4

 :)ب(من الدائرة )ب(                                     )أ(من الدائرة)أ(:      

 (1مخس حماوالت للمنطقة ) -                         (1مخس حماوالت للمنطقة ) -

 (2مخس حماوالت للمنطقة) -                          (2حماوالت للمنطقة ) مخس -

 (3مخس حماوالت للمنطقة) -                         (3مخس حماوالت للمنطقة ) -

 التسجيل : -

 حماولة من كل دائرة(15يسجل للمخترب جمموع النقاط اليت حيصل عليها من احملاوالت الثالثني املمنوحة له )
 التايل: لألسلوبوذلك وفقا 

 درجات3سقوط الكرة داخل املنطقة احملددة مينح املخترب  -  

 سقوط الكرة خارج املنطقة احملددة وداخل املنطقة اجملاورة مينح املخترب درجتان -  

 سقوط الكرة خارج املنطقة احملددة وداخل امللعب حيصل املخترب على درجة واحدة  -  

 بق حيصل املخترب على صفرفيما عدا ماس -  
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   1.درجة90وهبذا تكون الدرجة النهائية لالختبار هي     

 
 اإلرسال  من ستقبالااليوضح مهارة  (20رقم) الشكل

 :لالختباراتالشروط العلمية  -

 يف حبثنا هذا جيب أن تتضافر اجلهود قصد إجناح البحث للخروج بنتائج يتطلع هلا الطلبة.

وهو يتعلق أساسا  االختباراتة الصدق هي العامل األكثر أمهية ابلنسبة للمقاييس و تعترب درج الصدق: -
 .االختباربنتائج 

 كما يشري "اتبلر": أن الصدق يعترب أهم اعتبار جيب توافره يف االختبار. 
 2.  اتماواحلقيقة الثابتة ثباات لالختباربني الدرجات اخلام  لالرتباطحيدد "كيورتن" الصدق ابعتباره تقدير  

   :الثبات -      
 االختبارظاهرة معينة يف مناسبات خمتلفة ، أي معىن هذا أن يعطي  استقرارعلى أنه مدى  االختباريعرف ثبات 

على عينة متكونة  االختباراتويف نفس الظروف ، وهلذا قمنا بتطبيق  األفرادنفس النتائج إذا ما أعيد على نفس 
 3 التجربة يف نفس الظروف ويف نفس التوقيت وعلى نفس عينة.أعدان يومنيالعب وبعد  12من 

                                         

 245-244-243،مرجع نفسه، صالعلمية للكرة الطائرة وطرق القياس للتقومي األسس:املنعم د صبحي حسانني ومحدي عبد حمم - 1
 .183،ص2000، دار الفكر العريب ، القاهرة ، مصر.3، ط1، ج  القياس والتقومي يف الرتبية البدنية والرايضية :حممد صبحي -2
 .152، ص 1993، اجلزائر ،  اجلامعيةاإلحصاء والقياس الرتبوي ، ديوان املطبوعات مقدم عبد احلفيظ : -3
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 :املوضوعية -

اجليد شرط املوضوعية والذي يعين التحرر من التحيز أو  االختبارمن العوامل املهمة اليت جيب أن تتوفر يف  
يزه أو تعصبه، وحىت حت  ه وأهوائه الذاتية وميوله الشخصيالتعصب وعدم إدخال العوامل الشخصية للمخترب كآرائ

 .تكونفاملوضوعية تعين أن تصف قدرات الفرد كما هي موجودة فعال ال كما نريدها أن 

 لفرق أخرى النادي الرايضي لبلدية ورماس ''زيدان بوبكر'' و مدربنيب وقد مت عرض الربانمج التدرييب على مدر 
 (04،أنظر امللحق رقم )وبعض أساتذة التخصص 

 :لالختبارات ميةجدول يبي املعايري العل -
 املهارية . لالختبارات ( : يبي املعايري العلمية04جدول رقم )

 
 الختبارا

 
 دقة اإلرسال

 
 التمرير لألعلى دقة

   
 االرسالمن  ستقبالاال دقة

 
 0.80 0.71 0.90 الثبات

 جمتمع الدراسة: -4

ة و قد تكون هذه اجملموعة: مدارس من الناحية االصطالحية " هو تلك اجملموعة األصلية اليت تؤخذ من العين
 .1 فرق، تالميذ، سكان، أو أي وحدات أخرى"

وهي كذلك " جمموعة عناصر هلا خاصية أو عدة خصائص مشرتكة متيزها عن غريها من العناصر األخرى واليت 
 جيري عليها البحث أو التقصي ".

ل األشياء اليت متتلك اخلصائص أو مسات ويطلق على اجملتمع اإلحصائي اسم العلم و ميكن حتديده على أنه ك
 .2قابلة للمالحظة و القياس و التحليل اإلحصائي

املنخرطني للموسم الرايضي  ذكور أندية والية الوادي للكرة الطائرة م جمموعة اشبالفمجتمع دراستنا ه
  .(02( أندية كما هو مبني يف امللحق رقم )06والبالغ عددهم ) 2015/2016

                                         

 . 14،ص2003، دار الفكر العريب ، القاهرة ،  اإلحصاء االستداليل يف علوم الرتبية البدنية و الرايضيةحممد نصر الدين رضوان :  -1
 . 67،ص2004اجلزائر،،ترمجة بوزيد صحراوي و آخرون، دار القصبة للنشر،منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانيةموريس آجنرس: -2
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  :وكيفية إختيارها اسةالدر  عينة -5

ابعتبار العينة هي جزء مهم يف أي دراسة ميدانية جند أن مفهومها " هي جمتمع الدراسة الذي جتمع منه البياانت 
امليدانية، وهي تعترب جزء مهم من الكل ، مبعىن أنه تؤخذ جمموعة من أفراد اجملتمع على أن تكون ممثلة للمجتمع 

 .1 لتجري عليها الدراسة"

 . 2 عرف أيضا على:" أهنا جزء من كل أو بعض من اجملتمع"و ت

و"العينة هي جزء من جمتمع الدراسة الذي جتمع منه البياانت امليدانية وهي تعترب جزءا من الكل مبعىن أنه تؤخذ 
 .3جمموعة من أفراد اجملتمع على إن تكون ممثلة جملتمع البحث"

 16لوادي لكرة الطائرة  و البالغ عددها )اب بلدية ورماسأشبال  أما عن عينة الدراسة كانت قصديه  تتمثل يف 
 . (العبني 04( العبا، وهذا راجع  لغياب بعض الالعبني وهم )12ولقد طبقنا الربانمج التدرييب على ) العب(

 :قصديه )العمديه(التعريف العينة -5-1

ف التخلص من املتغريات الدخيلة إللغاء وهي اليت يتم اختيارها بناءا على حكم شخصي أو تقدير ذايت هبد   
مصادر التعريف املتوقعة لكن البد من الوقوع يف التحريف الناتج إما بسبب التحيز الشخصي أو بسبب اجلهل يف 
بعض صفات اجملتمع خباصية وجود ارتباط غري مكتشف بني طريقة املعاينة أو املتغري الذي يسعى الباحث لدراسته 

 متخصصة يف اإلعالم وأخذ رأيهم حول إعالم الدولة واعتبار رأيهم هو الرأي العام  مثل اختيار جمموعة 

 4.ويرى الدكتور علي غريب أهنا مقصودة تبعا لطبيعة املوضوع وأهداف البحث وذلك تبعا لشروط احملددة سبقا -

 ضبط متغريات أفراد العينة : -5-2

  ويتمثل يف املرحلة العمرية لصنف األشبال  : السن. 

 : اجملموعة اليت خضعت لالختبارات كلها ذكور . اجلنس 

 : املهارية يف مكان إجراء احلصص التدريبية )القاعة الرايضية( االختباراتلقد أجريت  املكان 

 : االختباراتمجيع عناصر العينة تطبق نفس وسائل و أدوات  وسائل القياس . 

                                         

 .191، ص2002،   1، دار هومه ،ط "تدريبات على منهجية البحث العلمي يف العلوم االجتماعية "رشيد زروايت :  -1
،  1999،  2دار الفكر العريب ، ط :البحث العلمي يف الرتبية الرايضية و علم النفس الرايضي،حممد حسن عالوي ، اسامة كامل راتب -2

 143ص
 .21، ص  2006، األردن ،  1، دار املسرية ، ط :"مناهج البحث العلمي"كامل أبو زينة وآخرون فريد   -3
 141، ص2006مطبعة قسنطينة،  أجبدايت املنهجية يف كتابة الرسائل اجلامعية،علي غريب : -4
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 ضبـط متغـريات الدراسـة : -6

 أحدمها مستقال واآلخر اتبع . اثننيالفرضية العامة للبحث تبني لنا جليا أن هناك متغريين إىل  استنادا        

هو متغري جيب أن يكون له أتثري يف املتغري التابع وهو األداء الذي يؤدي التغري يف قيمتها املتغري املستقل:  6-1
 ات صلة به.إىل إحداث التغري وذلك عن طريق التأثري يف قيم متغريات أخرى تكون ذ

 .املقرتحيتمثل املتغري املستقل يف: الربانمج التدرييب حتديده :

هو متغري يؤثر فيه املتغري املستقل وهو الذي تتوقف قيمته على مفعول أتثري قيم املتغريات املتغري التابع :  6-2
 يم املتغري التابع .األخرى ،حيث أنه كلما أحدثت تعديالت على قيم املتغري املستقل ستظهر النتائج على ق

 الكرة الطائرة . بعض املهارات األساسية لدى العيبيتمثل املتغري التابع يف :حتديده : 

 جمال الدراسة: -7

الوادي بوالية  ببلدية ورماسمت إجراء البحث امليداين ابلقاعة الرايضية املتواجدة  اجملال املكاين للدراسة: -7-1
 سنة(.   15-12صنف أشبال ) ورماس للكرة الطائرة الرايضي لفريقعلى مستوى النادي 

بدأت الدراسة بعد اختيار موضوع البحث وحتديد مشكلة الدراسة وبعد موافقة  اجملال الزماين للدراسة: -7-2
األستاذ املشرف على اخلطة األولية لبداية البحث مت املباشرة يف تكوين اإلطار النظري للدراسة بداية شهر جانفي 

وبعد تطبيق  06/02/2016-04مفقد مت إجراء االختبار القبلي يو ما فيما خيص اجلانب التطبيقي ، أ2016
 25/04/2016مت إجراء االختبار البعدي يومو ع بو اس11الربانمج التدرييب املقدر ب 

 الوسائل اإلحصائية: -8
 على الباحث تساعد واليت ، دروسةامل الظاهرة على تؤثر اليت األساسية العوامل فهم إىل املؤدية الطرق أهم وهي 

 البحث مشكلة طبيعة مع تتناسب اليت ابألساليب الباحث استعان وقد ، وتفسريها وحتليلها النتائج إىل الوصول
 :وهي وأهدافه

   (Excel 2007)وبرانمجSPSSبرانمج-

 (BIRSON) بريسون االرتباطمعامل -

 (MOYENNE: )اِلسايب املتوسط -
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املتوسط أو الوسط وهو عبارة عن حاصل مجع مفردات  اسموميكن أن نطلق عليه ،  ستعماالاوهو الطريقة األكثر 
  1 .القيم مقسومة على عددها ويرمز للمتوسط احلسايب للعينة ابلرمز

 
 (ECARTYPE:)املعياري االحنراف -

 االحنرافعينة ابلرمز )ع( ويعرف هو من أهم مقاييس التشتت ألنه أكثر دقة ويرمز له ابلنسبة للو             
عن وسطها احلسايب، حيث تربع هذه  االحنرافاتاملعياري ابجلذر الرتبيعي املوجب للتباين، مبعىن أنه مقياس ملعدل 

وجتمع وتقسم على عدد القيم مث تستخرج قيمها من حتت اجلذر الرتبيعي ويتم حسابه ملعرفة مدى  االحنرافات
 اإلحصائي  يف كثري من قضااي التحليل استعماله موعة عن وسطها احلسايب حيث يدخلتقارب أو تباعد نتائج اجمل

 وعالقته كاآليت :_  

 ( TEST STUDENT) ستودينت اختبار -

لقياس داللة فروق املتوسطات املرتبطة والغري مرتبطة للعينات املتساوية والغري متساوية  االختباريستخدم هذا 
                         (2)اآليت .وعالقته ك

 

  :3االحنراف املعياري * -

 

  

 :4معامل الثبات * -

 

                                         

 .75-70، ص 2008، القاهرة،مصر،1ية، ط، مكتبة األجنلو مصر االختبارات واملقاييس يف الرتبية الرايضيةمصطفى ابهي و صربي عمران:  -1
،غرب القاهرة 1، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، ط spssمباد  اإلحصاء النفسي تطبيقات وتدريبات على برانمج أمحد سعد جالل:  -2

 .85-84، ص 2008مصر، 
 494، ص1989، مطبعة التعليم العايل املوصل ، اإلحصاءاملشهداين ، حممود حسن:   -3
، دار الكتب للطباعة والنشر، املوصل ،   التطبيقات اإلحصائية واستعمال اِلاسوب يف حبوث الرتبية الرايضيةالتكرييت ، وديع ايسني العبيدي: -4

 211، ص 1999
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 خالصــــــة:

مشل هذا الفصل اإلجراءات امليدانية ألجل استوفاء شروط املنهج العلمي السليم ، حني مت التطرق إىل كيفية  
ا تطرقنا إىل جماالت البحث واىل اخلطوط اختيار منهج البحث املتبع وكيفية اختيار جمتمع وعينة البحث ، كم

العريضة للدراسة االستطالعية ، إضافة إىل أدوات البحث اليت مشلت االختبارات املهارية، حيث حاولنا إجياد 
 خصائصها السيكومرتية )معامل الثبات ، معامل الصدق(  .      
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 ائج الفرضية األوىل:عرض وحتليل نت -1
ذات داللة إحصائية بني االختبار القبلي واالختبار ألبعدي ملهارة اإلرسال  فروق هناك أن على األوىل الفرضية تنص

 يف كرة الطائرة.

 مهارة اإلرساليف  للعينةعرض وحتليل نتائج اإلختبار القبلي والبعدي  -1-1
القبلي و البعدي لدى أفراد العينة على  اإلختباردرجات  لداللة الفروق بني Tنتائج إختبار  (:05اجلدول رقم )
 درجة االرسال 
 اإلحصاء

 القياسي
 الداللة درجة اِلرية Tقيمة اختبار  االحنراف املعياري املتوسط اِلسايب العدد

القبلي  اإلختبار
 االرسال

12 

38.67 17.67 

 8.11 11 
دالة عند 
البعدي  اإلختبار 0.01

 االرسال
42.92 16.81 
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القبلي  اإلختبار بي االرسال: يبي املتوسط اِلسايب واالحنراف املعياري ملهارة ( 21)متثيل بياين رقم 
  العينةالبعدي لدى أفراد  اإلختبارو 
 حتليل النتائج: -1-2

 القبلي و االختباربني  ( مستوى داللة الفروق اإلحصائية للعينة05نالحظ من خالل اجلدول رقم) 
يف أداء التمرين ويظهر  االرسالحتسن ملحوظ ابلنسبة ملهارة  ان هناك (21)رقم البعدي والتمثيل البياين

البعدي، فأن  ختباراالالبعدي وذلك لصاحل  ذلك من خالل املتوسطات احلسابية لالختبار القبلي و
البعدي يساوي  لالختبارك املتوسط احلسايب ( وكذل38.67القبلي يساوي) لالختباراملتوسط احلسايب 
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( وكذلك االحنراف املعياري 17.67القبلي يساوي ) لالختبار( وأيضا االحنراف املعياري 42.92)
هناك فروق دالة إحصائيا حيث  أن( كما 11( ودرجة احلرية تساوي)16.81البعدي يساوي ) لالختبار
   (0.01( عند مستوى داللة)8.11اجلدولية )Tأن قيمة 

 الفرضية الثانية: عرض وحتليل نتائج  -2
 التمرير لألعلىمهارة يف  للعينةعرض وحتليل نتائج اإلختبار القبلي والبعدي  -2-1

القبلي و البعدي لدى أفراد  اإلختبارلداللة الفروق بني درجات  T اختبارنتائج  (:06اجلدول رقم )
 التمرير لألعلىعلى درجة  العينة

 اإلحصاء
 سيالقيا

 الداللة درجة اِلرية Tقيمة اختبار  االحنراف املعياري املتوسط اِلسايب العدد

 القبلي اإلختبار
 التمرير لألعلى

12 

55.25 4.88 

5.30  11 
دالة عند 
 البعدي اإلختبار 0.01

 التمرير لألعلى
58.08 4.27 
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لإلختبار القبلي  التمرير لألعلىملتوسط اِلسايب واالحنراف املعياري ملهارة : يبي ا (22)متثيل بياين رقم 
  .ألفراد العينة والبعدي

 حتليل النتائج: -2-2
 القبلي و االختبارين( مستوى داللة الفروق اإلحصائية للعينة بني 06نالحظ من خالل اجلدول رقم) 

يف أداء التمرين  التمرير لألعلىابلنسبة ملهارة  حتسن ملحوظ ان هناك (22رقم) البعدي والتمثيل البياين
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البعدي،  ختباراالالبعدي وذلك لصاحل  ويظهر ذلك من خالل املتوسطات احلسابية لالختبار القبلي و
البعدي  لالختبار( وكذلك املتوسط احلسايب 55.25القبلي يساوي) لالختبارفأن املتوسط احلسايب 

( وكذلك االحنراف املعياري 4.88القبلي يساوي ) لالختبارعياري ( وأيضا االحنراف امل58.08يساوي )
هناك فروق دالة إحصائيا حيث أن  أن( كما 11( ودرجة احلرية تساوي)4.27البعدي يساوي ) لالختبار

 (0.01( عند مستوى داللة)5.30اجلدولية )Tقيمة 

   : الفرضية الثالثةعرض وحتليل نتائج  -3

 استقبال اإلرسالمهارة يف  للعينةختبار القبلي والبعدي عرض وحتليل نتائج اإل -3-1
على  العينةالقبلي و البعدي لدى أفراد  اإلختبارنتائج اختبارات لداللة الفروق بني درجات :  (07)دول رقم اجل

 .إلرسالا من ستقبالاال درجة
 اإلحصاء

 القياسي
 الداللة رجة اِلريةد Tقيمة اختبار  االحنراف املعياري املتوسط اِلسايب العدد

القبلي  اإلختبار
  استقبال االرسال

12 

60 20.34 

7.74  11 
دالة عند 
البعدي  اإلختبار 0.01

  استقبال االرسال
63.08 20.01 

 

 
 

لإلختبار سال اإلر  من ستقبالاال :يبي املتوسط اِلسايب واالحنراف املعياري ملهارة (23 )متثيل بياين رقم
 العينةالبعدي لدى أفراد  القبلي و
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 حتليل النتائج: -3-2
 ( مستوى داللة الفروق اإلحصائية للعينة بني االختبارين القبلي و07نالحظ من خالل اجلدول رقم)

حتسن ملحوظ ابلنسبة ملهارة اإلرسال يف أداء التمرين ويظهر  ان هناك (23رقم ) البعدي والتمثيل البياين
البعدي، فأن  ختباراالالبعدي وذلك لصاحل  لك من خالل املتوسطات احلسابية لالختبار القبلي وذ

البعدي يساوي  لالختبار( وكذلك املتوسط احلسايب 60القبلي يساوي) لالختباراملتوسط احلسايب 
ري ( وكذلك االحنراف املعيا20.34القبلي يساوي ) لالختبار( وأيضا االحنراف املعياري 63.08)

( كما أن هناك فروق دالة إحصائيا حيث 11( ودرجة احلرية تساوي)20.01البعدي يساوي ) لالختبار
  (0.01( عند مستوى داللة)7.74)اجلدولية Tأن قيمة 

   :الكلية اإلختبارات على الدرجةعرض وحتليل نتائج  -4
 كليةعلى الدرجة ال للعينةعرض وحتليل نتائج اإلختبار القبلي والبعدي  -4-1
 (: قيمة اختبارات بني القياس القبلي والقياس البعدي ملهارات كرة الطائرة08اجلدول رقم ) 

 العدد المجموعتان
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 اختبارات  قيمة

مستوى 
 الداللة

 الداللة

 القياس القبلي
12 

153.92 17.09 
10.25 

دالة عند 
 16.88 164.08 القياس البعدي 0.01
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الكلي بي للقياسي  ملهارات الكرة الطائرة:يبي املتوسط اِلسايب واالحنراف املعياري  (24)متثيل بياين رقم
  العينةالبعدي لدى أفراد  القبلي و

 حتليل النتائج: -4-2
ختبارين القبلي والبعدي بني اإل الفروق اإلحصائية للعينة مستوى داللة( 08نالحظ من خالل اجلدول رقم)

ذالك  يف أداء التمرين ويظهر للعينة على الدرجة الكليةن ملحوظ ابالنسبة حتس ان هناك (25رقم) والتمثيل البياين
، فأن املتوسط احلسايب لبعدياختبار والبعدي وذلك لصاحل اإل القبلي من خالل املتوسطات احلسابية لالختبار

( وأيضا 164.08( وكذلك املتوسط احلسايب لإلختبار البعدي يساوي )153.92)لإلختبار القبلي يساوي
( وكذلك االحنراف املعياري لإلختبار البعدي يساوي 164.08االحنراف املعياري لإلختبار القبلي يساوي )

اجلدوليه  Tن قيمة أكما ان هناك فروق دالة إحصائيا حيث (11( ودرجة احلرية تساوي)16.88)
 (.0.01)مستوى داللة عند(10.25)
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 مناقشة نتائج الفرضيات :   -5
 مناقشة نتائج الفرضية األوىل :  -5-1

 فيما يتعلق بفرضية البحث األوىل اليت تنص على :

  الطائرة كرة يف اإلرسال ملهارة البعدي و القبلي اإلختبار بي إحصائية داللة ذات فروق يوجد -
 على(21) رقم البياين لوالشك (05)رقم ولاجلد يف املعروضة رسالاإل مهارة دقة اختبار نتائج ضوء وعلى -

 . التوايل

 البعدي االختبار ولصاحل البعدي و القبلي االختبار بني إحصائية داللة ذات فروق وجود على أسفرت واليت -
 . األوىل الفرضية صحة يؤكد ما وهو

اثر برانمج تعليمي يف تنمية بعض  " علىاليت تنص  زين العابدين وبن عيسى باللوهذا ما أتفق مع دراسة 
سنة( مبتوسطة مزايين 15_13املهارات األساسية يف كرة الطائرة دراسة ميدانية أجريت على تالميذ )

 "  الربيعي  "عي البيضاء"

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني وداخلهما وعند مستوى ظهرت وتوصل إىل أن النتائج اليت أ  
وهذا لصاحل اجملموعة التجريبية أي اجملموعة ذات التغيري اإلجيايب يف متوسطها احلسايب وهي  0,05ة الدالل

 اجملموعة اليت تلقت الوحدات التعليمية ضمن الربانمج املقرتح من الطلبة الباحثني.

طائرة املصغرة اثر الكرة ال:  اليت تنص على بوحيي وليد ومنصور حممد و وارث مراد : كما اتفقت مع دراسة  
 سنة(" 14_12على تعلم املهارات األساسية يف كرة الطائرة )إرسال _استقبال_مترير(لدى انشئي الذكور )

الكرة  الطائرة املصغرة من أهم الطرق احلديثة و املساعدة على تعلم املهارات وقد توصل يف األخري إىل أن 
 مترير (. –استقبال  –األساسية )إرسال 

 الرتبية معهد 2008 2008_2007 هذه الدراسة سنة أجريت مابلقاس بوكرامت:  ع دراسةكما اتفقت م
 البليومرتي التدريب أتثري:  حتت عنوانجامعة اجلزائر لنيل شهادة املاجستري  هللا عبد والرايضية سيدي البدنية

 "  الدفلةعي -طأواس صنف -القدم يف كرة األساسية املهارات وبعض ابلسرعة املميزة القوة على
 فجاءت املقرتح البليومرتي التدريب برانمج مارست اليت التجريبية اجملموعة ان إىل دراسته يف توصل كما -

 القوة تستهدف اليت البدنية االختبارات يف أيضا واضحة معنوية فروق وذات جدا واضحة عموما النتائج
 أجل من يالبليومرت  متارين استخدام  على اكد كما ةاملهاري االختبارات يف أو االنفجارية القوة ابلسرعة املميزة
  القدم كرة يف األساسية املهارات تطوير
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 األساسية املهارات تطوير يف التقنية الوسائل أتثري إىل هدفت اليت 2004العاين:  دراسة مع اتفقت كما -
 التعليمية الربامج طويرت بضرورة الباحث صىو وأ. بغداد مبحافظة الثانوية، املرحلة لطالب الطائرة ابلكرة

 بوصفها الطلبة تقومي عملية يف بتطبيقه احلاسوب جهاز طريق عن العلمية املادة بتحديث وذلك ابستمرار،
 . للطبلة ومشوقة شاملة وسيلة

 :  الثانية الفرضية مناقشة -5-2
 : على تنص اليت الثانية البحث بفرضية يتعلق فيما

 .الطائرة كرة يف استقبال ملهارة البعدي و القبلي اإلختبار بي إحصائية داللة ذات فروق وجدي -

 على(22) البياين رقم شكالوال( 06)رقم ولاجلد يف املعروضة االستقبال مهارة إختبار نتائج ضوء وعلى -
 .  التوايل

 البعدي االختبار ولصاحل البعدي و القبلي االختبار بني إحصائية داللة ذات فروق وجود على أسفرت واليت -
 .    الثانية الفرضية صحة يؤكد ما وهو

بغداد  جامعة – الرايضية الرتبية كلية درويش حممود نعبد الرْح طارق .د.م.أ: وهذا ما أتفق مع دراسة -
 قبل ما ألطفال البدنية والصفات األساسية اِلركية املهارات بعض تنمية على مقرتح حركية تربية برانمج أتثري"

 الرتبية جملة(" سنوات  5-4) من ألعمار األماين روضة طلبة على جترييب حبث سنوات(5-4) من املدرسة
 . م 2002 الرابع العدد – عشر اِلادياجمللد – الرايضية

 املهارات تنمية على معنوايً  دال اجيايب أتثري له املقرتح احلركية الرتبية برانمجوتوصل اىل يف دراسته اىل ان 
  .األساسية احلركية

أتثري برانمج تدرييب مقرتح على القوة "بعنوان  لنيل شهادة املاسرت زايدي ذهيب :قت مع دراسةكما اتف -
دراسة ميدانية لفريق حسي داي  )لفئة  املميزة ابلسرعة وبعض املهارات األساسية يف كرة السلة

 " –أم البواقي –جامعة العريب بن مهيدي  2015-2014(سنة طاألواس
االختبار القبلي والبعدي اخلاص ابلعينة التجريبية ابن هناك فروقا واضحة حيث كان  ولقد أثبتت النتائج يف

لبعدي أفضل منه يف االختبار القبلي، وهذا يعين أن امستوى القوة املميزة ابلسرعة واملهارات األساسية يف االختبار 
 ألواسط ،وابلتايل هو مفيد هلذه الفئةالربانمج املقرتح قد اثر إجيااب على املستوى املهاري والبدين عند العيب ا

 :  الثالثة الفرضية نتائج مناقشة -5-3

 : على تنص اليت الثالثة البحث بفرضية يتعلق فيما
 الطائرة كرة يف التمرير ملهارة البعدي و القبلي القياس بي إحصائية داللة ذات فروق دو وج -
  التوايل على(23) رقم البياين شكالوال( 07)رقم ولداجل يف املعروضة التمرير مهارة إختبار نتائج ضوء وعلى -
 البعدي االختبار ولصاحل البعدي و القبلي االختبار بني إحصائية داللة ذات فروق وجود على أسفرت واليت -

  الثالثة الفرضية صحة يؤكد ما وهو
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 . الطائرة الكرة يف الصدو  اإلرسال مهارة تعلم يف فعال دور هلا( الفيديو) التكنولوجية للوسائل أن تبني حيث

دراسة أتثري كرة القدم املصغرة على تعلم  تنص على سـريدي مجـــال و بــودور هشــاموهذا ما أتفق مع دراسة: 
، سنـة( )دراسة ميدانية لفريق وفاق املسيلة( 13-11املهارات األساسية  يف كرة القدم لدى الناشئي )

تعترب طريقة حديثة وانجحة، حيث تساهم بشكل فعال يف تعلم املهارات  طريقة كرة القدم املصغرة وتوصل إىل أن
تعليم املهارات األساسية خالل هذه الفرتة، ألن الطفل يف هذه املرحلة تكون  مع مراعاة ،األساسية يف كرة القدم

 .والفهم السريع  له القابلية 

جملس كلية إىل " د انصر حسي كاظم العزاويأاي"رسالة تقدم هبا  وتتفق هذه النتائج مع ما وصلت إليه دراسة
سنة  يف الرتبية الرايضية درجة املاجستري وهي جزء من متطلبات نيل  -العراق جامعة القادسية الرتبية الرايضية

القلق املتعدد األبعاد وعالقتها بدقة أداء بعض املهارات األساسية لدى العيب الكرة "حتت عنوان  2006
  ("2004-2005)لى العيب أندية الدرجة األوىل ملنطقة الفرات األوسط للموسم  ع حبث وصفي الطائرة

بعد  –البعد ألبدين  –هناك عالقة معنوية بني القلق املتعدد األبعاد )البعد املعريف  نأ إىلوتوصل يف دراسته هذه 
 سرعة وسهولة االنفعال ( ودقة أداء مهارة اإلرسال  من األعلى )تنس( .

 كرة انشئي عند والبدنية املهارية اخلصائص دراسة":  عنوان حتت بومعزة حممد نزمي الباحث كذلك ويعزي
 ، "القنطرة وإحتاد بسكرة إحتاد فريقي بي مقارنة دراسة (سنة 14-12) الطائرة
 مستوى حسب الناشئني عند املهارية اخلصائص يف إحصائية داللة ذات فروق توجد أنه إىل دراسته يف وتوصل
 األداء ودقة املهارات تعلم سرعة وان جزئيا حتققت الثانية الفرضية فإن عليها املتوصل النتائج من وانطالقا اللعب

 . ممنهج تدرييب برانمج ختطيط إىل يرجع الطائرة الكرة يف
 / األساسية الرتبية كلية جملس إىل مقدمة  حسن توفيق حممد   رسالة وتتفق هذه النتائج مع ما وصلت إليه

 وسائل فاعليةحتت عنوان   الرايضية الرتبية علوم يف املاجستري درجة نيل متطلبات من جزء وهي دايىل عةجام
 أن وتوصل إىلاملهارات األساسية ابلكرة الطائرة لطالب األوىل متوسط ،  بعض واحتفاظ تعلم يف مساعدة

 مجيع أن وجند التجريبية للمجموعة بعديال االختبار ولصاحل والبعدي القبلي االختبارين يف معنوية ا فروق هناك
 تعلم يف االجيايب األثر هلا املستخدمة التعليمية الوسائل أن يؤكد وهذا  جيدة تطور نسبة سجلت قد تااملهار 
    األوىل الفرضية من األول الشطر ماحيقق وهذا التجريبية للمجموعة األساسية تار اامله

 اكتساب يف كبرية بدرجة تسهم املساعدة التعليمية والوسائل دواتاأل " أن إىل، ) 1998 امحد عفاف(وتشري
  1"                                                                    . وتثبيتها وإتقاهنا الفنية للمهارة الفرد

                                         

 جملة ةالتعليمي هدافاال حتقيق على الطائرة الكرة يف االرسال مهارة تعلم يف التعليمية الوسائل بعض استخدام فاعلية  :توفيق امحد عفاف  -1
 158 ص ،1989 ،حلوان جامعة , (3 ) مج , وفنون علوم
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 تنمي الهلاخ من اليت وظائفها أهم من تعد حيث مباشرة حركية اراتخبب املتعلمني تزويد يف تساهم وكذلك
 انتباه تركيز من وتزيد ابملشاركة الرغبة تزيد الدرس يف الوسائل هذه استخدام وان واضح بشكل الرايضية راتاملها

 . وممتع مشوق بشكل اجنذاهبم وابلتايل املتعلمني
 يف وخاصة مهتعل ثناءأ يرتكبها قد اليت الفنية األخطاء اكتشاف على تساعد واليت للمهارة الدقيقة األجزاء فهم إن

 إىل نسبة تعلمها املطلوب املهارات بعض صعوبة فان آخر جانب ومن جانب من هذا ،األولية التعلم مراحل
 يوفر بشكل تعليمية وسائل وإدخال استعمال إىل التعليمية العملية يف القائم يستوجب وإتقاهنا املتعلمني مستوى
 احلواس بعضإشراك  على تقوم املساعدة الوسائل هذه أن عن الفض املتعلم و املعلم قبل من املبذول واجلهد الوقت

 ما بني سخةار  وطيدة عالقات إجياد على تساعد بذلك وهي وتعميقها ترسيخها إىل يؤدي مما التعلم عملية يف
   1.تعلمه اثر بقاء من عليه يرتتب وما الالعب تعلمه
 دقة يف كبري جهد بذل تتطلب أهنا إال األداء سهلة تبدو املهارات " أن على)محاد سعد( مع الباحث ويتفق
 حجم وصغر األصابع أبطراف ملسها وحتديد الكرة ملس فرتة قصر حيث من اللعبة قانون يفرضه ملا وذلك إتقاهنا
 2.األخرى القانونية النواحي من وغريها الكرة طريان وسرعة امللعب

                                         

 8 ص 1998 , ،الفكر دار , عمان، 2 ط , التعلم تكنلوجيا إىل مدخل :يوسف إمساعيل ماهر -1
 5 ص 2012 , ،للنشر دجلة دار مطبعة ،عمان2 ط , امليدانية وتطبيقها مبادئها الطائرة الكرة :اجلميلي محاد سعد - 2
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للرايضيني  اهم يف تطوير وحتسني األداء املهاريالطرق والوسائل اليت تس يعترب التدريب الرايضي من أهم
ايضة كرة الطائرة احلديثة وجب يف ر ية ودور املهارات وكذا حتسني األداء الفردي واجلماعي للفريق، ونظرا لألمه

 .املهاراتالتدريب على هذه  أتثري ومعرفة مدىوحتسينها  هبا االهتمام
ئج احملصل عليها مت التأكد من صحة الفرضيات اجلزئية الثالثة ومن خالل مناقشتنا لفرضيات الدراسة ومن النتا

 إىل أن: ناتوصلا من خالهل

القبلي والبعدي وهو ما  ختباراالد فروق ذات داللة إحصائية بني على وجو  مهارة اإلرسال اختباربينت نتائج  -
 يؤكد صحة الفرضية األوىل.

بني االختبار القبلي  إحصائيةجود فروق ذات داللة على و مهارة استقبال اإلرسال  اختباركما بينت نتائج  -
 وهو ما يؤكد صحة الفرضية الثانية. والبعدي

بني االختبار القبلي  إحصائيةعلى وجود فروق ذات داللة  مهارة التمرير لألعلىاختبار وأسفرت نتائج  -
 وهو ما يؤكد صحة الفرضية الثالثة. واالختبار البعدي

 ت اجلزئية الثالثة مت التوصل إىل ما يلي:وبعد مناقشة نتائج الفرضيا
 .ملهارة  اإلرسالعدي القبلي والب ختباراالد فروق ذات داللة إحصائية بني وجو  .1

 .ملهارة استقبال اإلرسال القبلي والبعدي ختباراالد فروق ذات داللة إحصائية بني وجو  .2

 .هارة التمرير لألعلىي ملالبعد ختبارواالاالختبار القبلي وجود فروق ذات داللة إحصائية بني  .3

 بعض املهارات األساسيةعلى أتثري  ن فرضية البحث العامة واليت تقر أبن "للربانمج التدرييب املقرتحومنه نستنتج أ
 لدى العيب الكرة الطائرة" قد حتققت.
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يف  ألساسيةاملهارات ا على بعض اثر الربانمج التدرييب املقرتحلقد كان الغرض من موضوعنا هذا إبراز 
كرة الطائرة فهي تساهم يف إجناح الكثري من األساسية مبثابة العمود الفقري لل املهاراترايضة الكرة الطائرة إذ تعترب 

 احلركات وخصوصا املهارات املعقدة ما إذا طبقت بشكلها الصحيح.
ويف الفصل  لرايضيوالتدريب ا ويف هذا املوضوع سلطنا الضوء يف الفصل األول على الربانمج التدرييب

املرحلة العمرية خصائص ويف الفصل الثالث تناولنا  املهارات األساسية يف الكرة الطائرةالثاين سلطنا الضوء على 
القبلية والبعدية املطبقة على أفراد العينة توصلنا إىل أن النتائج  تختباراااليف اجلانب التطبيقي ومن خالل  أما

يف الكرة الطائرة ولذلك كان  بعض املهارات األساسيةساهم يف حتسني مج التدرييب يالرباناملتحصل عليها تبني أن 
حتسني املهارات املستخدمة يف  بلزاما على مدريب كرة الطائرة التنويع يف خمتلف الوسائل والطرق واألسالي

واليت  حتسني هذه املهاراتتنمية و ؤدي ال حمالة إىل أثناء احلصص التدريبية لفرق الكرة الطائرة، وهذا ياألساسية 
 تساهم بدورها يف حتسني األداء الرايضي.
 :الفرضية العامةيها ميكن اإلجابة على لومن خالل هذا كله والنتائج املتحصل ع

لعينة  لدى العيب الكرة الطائرة حتسني بعض املهارات األساسيةأتثري إجيايب يف  نعم للربانمج التدرييب املقرتح -
 .البحث

فروعه لكنه  نه مل يويف ابملوضوع كامل حقه نظرا ألمهيته وتشعبم من اجلهد املبذول، يرى الباحث أوعلى الرغ
 يف الكرة الطائرة. هذه املهاراتيف إبراز  أمهية  نه ساهم ولو بقدر قليلأيمل أ

ف ن يكون سندا وعوان يقتدي به يف خمتلهلذا العمل فائدة على من بعدان وأن يكون ويف األخري نرجو أ
 البحوث واملواضيع إن شاء هللا.
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لقد أصبح التدريب الرايضي علما كباقي العلوم يستمد قوانينه من معارف ومعامل معينة، ويسعى إىل تكوين الفرد 
 قتصادي.يب على اجلانب اإلن الناحية النفسية والبدنية، واإلجتماعية متكنه من اإلنعكاس اإلجياتكوينا منهجيا م

 عنولقد مر التدريب الرايضي يف جمال الكرة الطائرة مبراحل عديدة كان اهلدف منها دائما هو البحث        
جل حتضريه على  والفنية واخلططية لالعب وذلك من أأفضل الطرق واملناهج اليت من شأهنا رفع القدرات البدنية 

 سات واحلصول على أفضل النتائج.كافة املستوايت خلوض خمتلف املناف
هبا بنوعيها الرتفيهي  وتعد الكرة الطائرة من األلعاب اجلماعية اليت أصبح ميارسها اجلميع ويهتمون

وقد كسبت هذه اللعبة شعبية كبرية نتيجة سهولتها وقلة تكاليفها وهلذه اللعبة عدة قوانني وقواعد حيث  والتنافسي
لعامل كله حيث أقيمت نتشرت هذه اللعبة بسهولة يف اغر يف األلعاب اجلماعية، وإد األصتلعب يف امللعب الذي يع

حتادية الدولية للكرة الطائرة وهذا ما أدى إىل إقامة بطوالت كما أنشئت اإل  ،يف كل دولة إحتادايت وفدراليات
 دولية يف هذه اللعبة وادخلت ضمن اللعاب األوملبية.

ختيار دقيقة يف إثة يف الكرة الطائرة أصبح يعتمد على أسس علمية إن بناء املناهج التجريبية احلدي
 التمارين املناسبة والوسائل املالئمة، وجيب أن تتوافق هذه التمارين مع الفئات العمرية لالعب.

لدى العيب  حتسني بعض املهارات األساسيةتدرييب مقرتح يف  اق أثر برانمجالسيهذا يف ويندرج حبثنا 
العبا من النادي الرايضي لبلدية ورماس صنف أشبال  12صنف أشبال ومشلت عينة البحث  الكرة الطائرة

ملعرفة أثر الربانمج التدرييب  ملعرفةرات القبلية ختباعليهم اإل حيث طبقت 2016-2015للموسم الرايضي 
أسبوع حيث  11ة مدة عند العب الكرة الطائرة مث مت وضعهم حتت التجرب املقرتح على املهارات األساسية

ختبارات ملعرفة أثر ية اخلاصة ابلنادي، ويف النهاية أجريت عليهم نفس اإلختبارات يف القاعة الرايضأجريت هذه اإل
 . على بعض املهارات األساسية يف الكرة الطائرةانمج املقرتح الرب 

 ملهارة اإلرسالحة ختبار القبلي والبعدي اخلاص ابلعينة أبن هناك فروق واضولقد أثبتت النتائج يف اإل
ن الربانمج التدرييب املقرتح أثر اإلختبار القبلي وهذا يعين أ منكرة الطائرة يف اإلختبار البعدي أفضل   لدى العيب

 عند العيب األشبال، وابلتايل فهو مفيد هلذه الفئة. والبدين إجيااب على املستوى املهاري
فروق واضحة ملهارة استقبال خلاص ابلعينة أبن هناك يف اإلختبار القبلي والبعدي اكما أثبتت النتائج 

 التدرييب ن الربانمجاإلختبار القبلي وهذا يعين أ منلدى العيب كرة الطائرة يف اإلختبار البعدي افضل اإلرسال 
 كذلك.  ستوى املهاري والبدين عند العيب األشبال، وابلتايل فهو مفيد هلذه الفئةأثر إجيايب على املاملقرتح 

التمرير يف اإلختبار القبلي والبعدي اخلاص ابلعينة أبن هناك فروق واضحة ملهارة أثبتت النتائج  كما
 التدرييب ن الربانمجاإلختبار القبلي وهذا يعين أ منلدى العيب كرة الطائرة يف اإلختبار البعدي افضل  لألعلى
 ال، وابلتايل فهو مفيد هلذه الفئة كذلكأثر إجيايب على املستوى املهاري والبدين عند العيب األشباملقرتح 

مبختلف مكوانته وبناء برامج على أساس علمي و هتمام ابلتدريب الرايضي اإل ومن هنا نستطيع القول أن      
 سليم يؤدي حتما إىل إدراك التطور ملختلف هذه املكوانت ومنها اجملتمع واألمة كاملة على كافة األصعدة.

املتوصل إليها يف هذا البحث املتواضع عبارة عن معلومات بسيطة قابلة لإلثراء ن النتائج ويف األخري إ
 واملناقشة وتتطلب دراسات عميقة قصد التحكم يف متغريات هذا اجملال.
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هداف البحث  حدود العينة املختارة ويف ضوء أمن خالل ما أسفرت عليه هذه الدراسة من نتائج ويف
 تائج نوصي مبا يلي:وفروضه وما مت التوصل إليه من ن

 األداءحتسني ملا له فاعلية يف ستخدام حمتوى الربانمج التدرييب املقرتح ضمن برامج إعداد وتدريب النادي إ -
 املهاري 

خرى ملا أثبتته هذه الدراسة من حتسن يف مستوى انمج التدرييب املقرتح على فرق أضرورة تطبيق هذا الرب  -
 الصفات املهارية املدروسة.

هتمام ابلفروق الفردية وحتديد احلجم والشدة لكل مترين ولكل العب على حدى مع املدربني اإل جيب على -
 مراعاة األسس واملبادئ العلمية يف التدريب الرايضي.

 يف برامج التدريب. مهاهلاالالزمة للتدريبات البليومرتية وعدم إ ةالعمل على توفري األدوات واألجهز  -

 جناز الرايضي واملنافسة يف مستوايت أعلى.دافعية اإلتوفري الدعم املادي لزايدة  -

 إنشاء منشآت رايضية وقاعات تدريب لضمان دميومة العملية التدريبية يف ظل التقلبات املناخية. -

 ة على املتغريات البدنية واملهارية األخرى يف رايضة الكرة الطائرة.إجراء مثل هذه الدراس -

 عند الناشئني للوصول إىل املستوايت العاملية . والبدين ارياإلهتمام والرتكيز على اجلانب امله -

إدخال املدربني يف تربصات حىت يستفيدوا من طرق التدريب العصرية ملواكبة التطور الرايضي العلمي يف  -
 الرايضات التخصصية.

لصفات إدخال بعض الوسائل السمعية البصرية "فيديو" حىت تكون لالعبني فكرة عن كيفية التدريب على ا -
 واملهارات.البدنية 

  ستمرارية يف تكوين جيل صاعد.د على سياسة التكوين القاعدي واإلعتمااإل -
 األداء املهاري يف حتسني من أتثري اجيايب عملية التدريب ملا هلا استخدام طريقة التدريب التكراري يف  -

لوصول إىل حتقيق نتائج جيب أن تكون عملية تدريب الناشني مبنية على أسس وقواعد علمية صحيحة ل -
 عاملية .
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  (01الملحق رقم )

 



 

 

 (02الملحق رقم )

 



 

 

 
 (03امللحق رقم )

 
 -1-اِلصة التدريبية 

                                                                                            د 80 زمن الوحدة:                                                 كرات-ميقايت-صفارةاألدوات: 
                                                               %65-60 الشدة:                                                 مهارة اإلرسال حتسني اهلدف:

 التكرارات املدة التشكيالت التمارين ملراحلا

املرحلة 
 ةالتحضريي

 التحضري النفسي والبدين و السيكولوجي.
 إعداد الدورة الدموية و اجلهاز التنفسي 

 

 
 

 د15

 

 املرحلة الرئيسية

 :1التموين
(وميتلكان  3منهما يف ملعب وعلى مركزي )يقف الالعبان متقابالن كل 

كلغ( يتبادالن رمي الكرة الطبية بينهما من األعلى 3كرة طبية وزن )
ثالث خطوات والرجوع ومن فوق الشبكة وبعد كل رمية التقدم أماما ب

 خلفا للمكان. 
 

 :2التمرين
العبان متقابالن من وضع اجللوس على الورك مع رفع الساقني واجلذع 

كلغ( بينهما مع التحرك   3بادالن رمي الكرة الطبية وزن  )عاليا يت
 للخلف إبستمرار .

 
 :3التمرين

م من احلائط مع رفع س 40يقف الالعب مواجها احلائط على بعد 
يبدأ الالعب يف ثين الركبتني قليال أشبه بوضع القرفصاء اليدين عاليا، 

 ليه اليد . نصفا مث يثب عاليا ويلمس احلائط يف أقصى إرتفاع تصل إ
 

 :4التمرين 
 مقابلة يف الكرة الطائرة

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 د15
 
 
 

 د10
 
 
 
 

 د15
 
 
 
 

 د15

10 
 اث30راحة 

 
 
 
 

10 
 اث30راحة 

 
 
 

10 
 اث 30راحة

متديد العضالت مع اجلري اخلفيف حول امللعب إلعادة الالعبني للوضع  املرحلة اخلتامية
 الطبيعي 

  د10 

 
 

 
 



 

 

 -2-اِلصة التدريبية 
                                                           د 80: زمن الوحدة                                      شواهد     -كرات-ميقايت-صفارة ألدوات:ا

 %65-60الشدة:                                                     مهارة اإلرسال حتسني اهلدف :

 تالتكرارا املدة التشكيالت ينالتمار  املراحل

 املرحلة التحضرية

 التحية الرايضية -

 شرح هدف احلصة -

 جري خفيف حول امللعب مع إجراء خمتلف التمارين -

  التسخينية + متديد عضلي -

 
 

 د15

 

 املرحلة الرئيسية

 :1التمرين
كل منهما يف الشبكة،أداء اإلرسال بينهما "A" ."B"العبان 

بعض القوانني والقواعد املبسطة  من أعلى الشبكة مع وضع
 ابلنسبة للمبتدئني

 
 :2التمرين

م وداخل 3ضع مقعد يف أحد نصفي امللعب خلف خط الـ 
منطقة الدفاع . يبدأ الالعب يف أداء اإلرسال من منطقة 
اإلرسال امللغاة  حماوال ضرب الكرسي، مع مراعاة حتريك 

 الكرسي من مكان ألخر . 
 

 : 3التمرين
ممسكا بكرة ابليدين معا وأعلى احلافة  كرسي  على يقف املدرب

يقف الالعب يف ،العليا للشبك ، يف أحد نصفي امللعب 
النصف األخر من امللعب وقريب من الشبكة ويبدأ اللعب من 
وضع القرفصاء اخلفيف والوثب عاليا رافعا يديه إىل األعلى 

 ليدفع كرة املدرب لألسفل.
 

 :4التمرين 
 الطائرةمقابلة يف الكرة 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 د15
 
 
 

 د10
 
 
 
 

 د15
 
 
 
 

 د15

10 
 اث30راحة 

 
 
 
 

10 
 اث30راحة 

 
 
 

10 
 اث 30راحة

  د10  مترينات متديد العضالت واالسرتخاء الكامل كافة أعضاء اجلسم املرحلة اخلتامية

 
 
 



 

 

 -3-اِلصة التدريبية 
 د 80 زمن الوحدة:                                               كرات-ميقايت-صفارة األدوات:

 %65-60الشدة:                                               مهارة اإلرسال  حتسني اهلدف :

 تالتكرارا املدة التشكيالت التمارين املراحل

 ةالتحضريياملرحلة 

 التحية الرايضية -

 شرح هدف احلصة -

 ارينجري خفيف حول امللعب مع إجراء خمتلف التم -

  التسخينية + متديد عضلي -

 
 

 د15

 

 الرئيسية املرحلة

 :1التمرين
م( وينفذون 3يقف الالعبون على شكل صف أمام احلائط مبسافة )

إرسال التنس ابلذراع اليمىن وليسرى على احلائط وابرتفاعات خمتلفة 
يكرر التمرين عدة مرات مع التأكيد على سحب كتف اليد الضاربة 

انية أماما عاليا وأثناء التنفيذ تسحب اليد الضاربة مع خلفا واليد الث
 .الكتف أماما

 
 :2التمرين

يقف املدرب على طاولة ممسكا بكراتن واحد ابليمىن وأخرى 
ابليسرى أعلى احلافة العليا للشبكة يف أحد نصفي امللعب حبيث 

سم، يقوم الالعب املقابل  20تكون املسافة بني الكراتن حوايل 
 ثب بكلتا اليدين لدفع الكرة األوىل والثانية. بعملية الو 

 
 :  3التمرين

العبان متقابالن على جانيب امللعب وميتلكان كرة الطائرة يتبادالن 
 رمي الكرة من فوق الرأس ميينا ويسارا 

 
 :4التمرين 

 مقابلة يف الكرة الطائرة

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 د15
 
 
 

 د10
 
 
 
 

 د15
 
 
 
 

 د15

10 
 اث30راحة 

 
 
 
 

10 
 اث30حة را
 
 
 

10 
 اث 30راحة

 املرحلة اخلتامية
مترينات متديد العضالت واالسرتخاء الكامل كافة أعضاء 

 اجلسم

  د10 

 
 
 
 
 



 

 

 -04-اِلصة التدريبية 
 د 80 زمن الوحدة:                      شواهد                   -كرات-ميقايت-: صفارةاألدوات
 %65-60 الشدة:                                                 مهارة اإلرسال  حتسني اهلدف :

 تالتكرارا املدة التشكيالت التمارين املراحل

 ةالتحضريياملرحلة 

 التحية الرايضية -

 شرح هدف احلصة -

 جري خفيف حول امللعب مع إجراء خمتلف التمارين -

  التسخينية + متديد عضلي -

 
 

 د15

 

 الرئيسية املرحلة

 :1التمرين 
أبداء اإلرسال من داخل منطقة اإلرسال  Aوم الالعب يق

الواقف يف النصف االخر من امللعب  Bامللغاه اجتاه الالعب 
املستقبل لالرسال  Bداخل منطقة الدفاع.وعلى الالعب 

التحرك يف أماكن أو مراكز خمتلفة من امللعب عقبه استالمه 
 لكل ارسال  

 :2التمرين
لعب ، والعب الصد يف يف أحد نصفي امل Aيقف الالعب 

القائم ابلصد يف الناحية  Bالناحية املقابلة ، يبدأ الالعب 
من  لألعلى ويقوم حبركة الصد مع الوثباألخرى من امللعب 

 . اماكن خمتلفة مع تغيري ابلتبادل 
 :3التمرين 

يقف العبان متقابالن على خطي املعلب اجلانيب ميتلكان كرة 
ىل زميله من بني ساقيه من االسفل طائرة ،االول يرمي الكرة ا

والثاين يستقبلها ويعيدها اىل زميله من االعلى ومن خلف 
وفوق رأسه مرة بذراع اليمني واملرة االخرى ابليسار وهكذا 

 ابلتبادل
  

 :4التمرين
 مقابلة يف الكرة الطائرة

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 د15
 
 
 

 د10
 
 
 
 

 د15
 
 
 
 

 د15

10 
 اث30راحة 

 
 
 
 

10 
 اث30راحة 

 
 
 

10 
 اث 30راحة

  د10  مترينات متديد العضالت واالسرتخاء الكامل كافة أعضاء اجلسم اخلتامية املرحلة

 
 
 
 



 

 

 -5-اِلصة التدريبية 
 د 80 زمن الوحدة:                                                 كرات-ميقايت-صفارة األدوات:

 %65-60الشدة:                                    االستقبال            مهارة  حتسني اهلدف :

 تالتكرارا املدة التشكيالت التمارين املراحل

 ةالتحضريي املرحلة

 التحية الرايضية -

 شرح هدف احلصة -

جري خفيف حول امللعب مع إجراء خمتلف  -
  التسخينية + متديد عضلي التمارين

 
 

 د15

 

 الرئيسية املرحلة

 :1التمرين 
  3ابالن لديهما كرة طبية وزن )العبان متق

كغم( يقومان برمي الكرة عاليا مع اخذ وضع 
االستعداد الستقباهلا من االسفل مع تركها 
تسقط على االرض من بني الساعدين يكرر 

 . عشرة تكرارات ابلتبادل
 :2التمرين

ينتشر الالعبون داخل امللعب، وكل منهم ميتلك  
لذراعني كرة وبعد اإلشارة يقومون ابلطبطبة اب

والركض دخل امللعب جلميع االجتاهات ومن 
أضاع خمتلفة مع التأكيد على انتشار األصابع 

 فوق الكرة  
 :3التمرين

يقف الالعبون على شكل صف أمام احلائط 
م( وكل منهم لديه كرة طبية،ويكون  3ومبسافة )

تنفيذ التمرين برمي الكرة من  األسفل على 
تأكيد على امتداد م( مع ال3احلائط وابرتفاع )

الذراعني وتقدمي قدم عن األخرى ومتوازيتني 
 يكرر عدة مرات 

 :4التمرين 
 مقابلة يف الكرة الطائرة.

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 د15
 
 
 

 د10
 
 
 
 

 د15
 
 
 
 

 د15

10 
 اث30راحة 

 
 
 
 

10 
 اث30راحة 

 
 
 

10 
 اث 30راحة

 اخلتامية املرحلة
 مترينات متديد العضالت واالسرتخاء الكامل كافة

 أعضاء اجلسم
  د10 

 
 



 

 

 -06-اِلصة التدريبية 
 د 80 زمن الوحدة:        شواهد                                 -كرات-ميقايت-صفارة األدوات:

 %65-60 الشدة:         الستقبال                                        مهارة  حتسني اهلدف :

 تالتكرارا املدة التشكيالت التمارين املراحل

 التحضرية املرحلة

 التحية الرايضية -

 شرح هدف احلصة -

 جري خفيف حول امللعب مع إجراء خمتلف التمارين -
  التسخينية + متديد عضلي

 
 

 د15

 

 الرئيسية املرحلة

 :1التمرين 
يقف الالعبون على خطي امللعب اجلانيب وكل العبان متقابالن 

بة اىل نصف املسافة بينهما لديهما كرة طبية،يقومان ابلركض والطبط
مث يرمي الكرة اىل زميله ابلذراعني من االسفل مع التاكيد على 

 مدمها مث الرجوع خلفا اىل مكانه ابلتبادل 
 
 

 :2التمرين 
العبان متقابالن على خطي امللعب اجلانيب ولديهما كرة وعند 
االشارة يعمل احدمها الطبطبة ابلذراعني مع الركض ابجتاه زميله 

نتصف املسافة بينهما مث يرمي له الكرة ابلذراعني وامام مستوى مل
اجلبهة والرجوع خلفا ملكانه،اما الالعب االخر يستقبلها من االعلى 

 وابلذراعني ومن اوضاع خمتلفة وهكذا ابلتبادل 
 
 :3التمرين 

يقف الالعبون على شكل صف وكل منهم لديه كرة طائرة، وعند 
لكرة من االسفل ابرتفاعات خمتلفة وبصورة االشارة يقومون بتمرير ا

 مستمرة 
 

 : 4التمرين 
 مقابلة يف الكرة الطائرة.

 

 

 
 

 

 

 
 

 د15
 
 
 

 د10
 
 
 
 

 د15
 
 
 
 

 د15

10 
 اث30راحة 

 
 
 
 

10 
 اث30راحة 

 
 
 

10 
 اث 30راحة

  د10  مترينات متديد العضالت واالسرتخاء الكامل كافة أعضاء اجلسم املرحلةاخلتامية

 
 
 
 



 

 

 -07-صة التدريبية اِل
 د 80 زمن الوحدة:                                                  كرات-ميقايت-صفارة األدوات:
   %65-60 الشدة:     االستقبال                                            مهارة  حتسني اهلدف :

 تالتكرارا املدة التشكيالت التمارين املراحل

 ةالتحضريةاملرحل

 التحية الرايضية -

 شرح هدف احلصة -

 جري خفيف حول امللعب مع إجراء خمتلف التمارين -
  متديد عضلي والتسخينية 

 
 

 د15

 

 املرحلة الرئيسية

 
 :1التمرين 

م(والكرات لدى 6وقوف الالعبني امام املدرب ومبسافة )
املدرب لريسلها اىل أول العب يف القاطرة  ليستقبلها من 

ويعيد متريرها بشكل قوس عال مث يرجع ويقف األسفل 
 خلف القاطرة وهكذا ابلتسلسل 

 
 :2التمرين

وقوف الالعبون أمام احلائط وكل منهم لديه كرة طائرة 
وعند اإلشارة ينفذون التمرير من األعلى على احلائط 
ابرتفاعات خمتلفة ومن مسافات خمتلفة دون توقف 

 وابستمرار 
 

 3التمرين 
الن ، كل منهم يف ملعب يقومان ابللعب العبان متقاب

بينهما من األسفل وابلذراعني بصورة مستمرة ومبراكز 
حمددة داخل امللعب ومن فوق الشبكة وهكذا مع كل 

 الفريق .
 

 :4التمرين
 مقابلة يف الكرة الطائرة. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 د15
 
 
 

 د10
 
 
 
 

 د15
 
 
 
 

 د15

10 
 اث30راحة 

 
 
 
 

10 
 اث30راحة 

 
 
 

10 
 اث 30ةراح

  د10  مترينات متديد العضالت واالسرتخاء الكامل كافة أعضاء اجلسم املرحلة اخلتامية

 
 
 



 

 

 -08-اِلصة التدريبية 
 د 80 زمن الوحدة:                                                 كرات-ميقايت-صفارة األدوات:
 %65-60الشدة:                           االستقبال                      مهارة  حتسني اهلدف :

 تالتكرارا املدة التشكيالت التمارين املراحل

 املرحلةالتحضرية

 التحية الرايضية -

 شرح هدف احلصة -

 جري خفيف حول امللعب مع إجراء خمتلف التمارين -
  متديد عضليو التسخينية 

 
 

 د15

 

 املرحلةالرئيسية

 :1التمرين
دالن التمرير من االسفل بينهما يقف العبان متقابالن يتبا

،الالعب األول اثبت والالعب الثاين يستقبل الكرة ويعدها اىل 
الالعب األول من جهة اليمىن مرة ومن جهة اليسار مرة أخرى 

 وابلركض وهكذا ابلتبادل
  

 :2التمرين
يقسم امللعب اىل ثالثة مالعب طويلة تلعب كل ثالثة فرق 

من كل فريق  Aويقوم الالعب  ضد ثالثة يف امللعب املقابل
( يف االستقبال B-Cبتنفيذ اإلرسال فإذا اخطاء الالعبان )

خيسران نقطة اما اذا استطاعوا من استقباله من االسفل بشكل 
جيد يتحول اإلرسال هلم والفريق الذي يكسب اكثر نقاط هو 

 . الفائز
 :3التمرين 

يف  (Aالالعب ) C-B-A)  (ثالثة العبني يف ملعب واحد 
( 5(يف املركز رقم)B(يضرب الكرة اىل الالعب )4املركز رقم )

والذي يعمل دوره كاملة قبل استقباله الكرة واثناء استقباله 
(يف املركز Cالكرة ميررها من األسفل وابلذراعني اىل الالعب )

 (وهكذا  3رقم)
 :4التمرين

 مقابلة يف الكرة الطائرة.

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 د15
 
 
 

 د10
 
 
 
 

 د15
 
 
 
 

 د15

10 
 اث30راحة 

 
 
 
 

10 
 اث30راحة 

 
 
 

10 
 اث 30راحة

 املرحلة اخلتامية
مترينات متديد العضالت واالسرتخاء الكامل كافة أعضاء 

 اجلسم
  د10 



 

 

 -09-اِلصة التدريبية 
 د 80 زمن الوحدة:                                                كرات-ميقايت-صفارة األدوات:

 %65-60الشدة:                  االستقبال                             مهارة  حتسني دف :اهل

 تالتكرارا املدة التشكيالت التمارين املراحل

 التحضرية املرحلة
 شرح هدف احلصة التحية الرايضية -

 جري خفيف حول امللعب مع إجراء خمتلف التمارين
 التسخينية + متديد عضلي

 

 
 

 د15

 

 الرئيسية رحلةامل

 :1التمرين
يقف العبان عند منطقة االرسال ويف اجلهة االخرى  يكون 
استقبال اإلرسال من امللعب املقابل يتم خبمسة العبني 
وميررون الكرة املستقبلة من االسفل وابلذراعني اىل املعد يف 

( وهكذا كل مخسة كرات يتم 3(او املركز رقم )2املركز )
  التبادل بينهم

 :2رينالتم
ينتشر الالعبون داخل امللعب وكل منهم لديه كرة طائرة 

وعند اإلشارة يقومون بتمرير الكرة من االعلى وابلذراعني 
وابجتاهات خمتلفة وحسب إشارة املدرب وبعد كل إشارة 

 -مربعا -يقومون بتكوين شكل هندسي مثال )مثلثا
دائرة(خط مستقيم او احد اوضاع اجللوس او اإلستلقاء 

 الظهر او احلجل على
 :3التمرين

م( كل 6يقسم الالعبون اىل قاطرات امام احلائط ومبسافة )
قاطرة لديها كرة طائرة وعند اإلشارة ميررون الكرة على 
احلائط من األسفل وابلذراعني والذي ميرر الكرة يرجع 

 .خلف القاطرة وهكذا ابلتسلسل دون سقوط الكرة 
 :4التمرين

 رة. مقابلة يف الكرة الطائ
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10 
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10 
 اث30راحة 

 
 
 

10 
 اث 30راحة

 اخلتامية املرحلة
مترينات متديد العضالت واالسرتخاء الكامل كافة أعضاء 

 اجلسم
  د10 

 
 
 
 

 



 

 

 
 -10-اِلصة التدريبية 

 د 80 زمن الوحدة:                  حبل                        - كرات-ميقايت-صفارة األدوات:

 %65-60الشدة:           التمرير                                          مهارة حتسني  اهلدف :

 تالتكرارا املدة التشكيالت التمارين املراحل

 التحضرية املرحلة

 التحية الرايضية -

 شرح هدف احلصة -

التسخينية  تمارينجري خفيف حول امللعب مع إجراء خمتلف ال
 + متديد عضلي

 

 

 
 

 د15

 

 املرحلة الرئيسية

 
 :1التمرين 

ينتشر الالعبون داخل امللعب وكل منهم لديه كرة طائرة 
وعند اإلشارة ينفذون التمرير من األعلى وابلذراعني 
وبعد كل متريرة يلمسون الرقبة واملرة األخرى الكتفني 

ستمرار دون وهكذا كل متريرة ملس جزء من اجلسم وب
 توقف 

 
 2التمرين

وقوف الالعبني داخل امللعب وكل واحد منهم لديه 
حبل وعند اإلشارة من املدرب القفز ابحلبل ابملكان 
حبركة سريعة وعند اإلشارة مرة اخرى القفز والتحرك يف 

 امللعب 
 

 3التمرين 
يقف الالعبون على شكل صف على خطي امللعب 

بتمرير الكرة من االعلى  اجلانيب وعند اإلشارة يقومون
وابلذراعني وأخذ وضع اجللوس الطويل تدرجييا 
والنهوض وكذلك من اوضاع خمتلفة وابستمرار ابلتمرير 

 دون مسك الكرة 
 

 4التمرين 
 مقابلة يف كرة الطائرة
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10 
 اث 30راحة

  د10  مترينات متديد العضالت واالسرتخاء الكامل كافة أعضاء اجلسم ملرحلة اخلتاميةا



 

 

 -11-اِلصة التدريبية 
                                                               د 80 زمن الوحدة:                                                 كرات-ميقايت-صفارة األدوات:

 %65-60الشدة:             التمرير                                       مهارة  حتسني هلدف :ا

 تالتكرارا املدة التشكيالت التمارين املراحل

 ةالتحضريي املرحلة

 التحية الرايضية -

 شرح هدف احلصة -

التسخينية  جري خفيف حول امللعب مع إجراء خمتلف التمارين
 + متديد عضلي

 

 

 
 

 د15

 

 املرحلة الرئيسية

 :1التمرين 
العبان واقفان االول لديه كرة طائرة والالعب الثاين 
خلفه وعند االشارة ميرر الكرة من االعلى ويتقدم 
لالمام ابجلري والرجوع خلفا  وهكذا ابلتبادل مع زميله 
ينفذ هذا التمرين ابوضاع خمتلفة ومسافات متباينة مع 

 االسفل  تنويع التمرير من االعلى و 
 

 2التمرين
وضع مقعد سويدي )مسطبة( على األرض وعند 
اإلشارة من املدرب يقفز الالعب من فوقه ابلقدمني 
املضمومتني اىل األعلى واجلانب مرات عده وهكذا مع  

 كافة الالعبني  
 

 3التمرين 
العبان متقابالن لديهم كرة طائرة وعند اإلشارة ميررون 

رتفاعات خمتلفة ومن الكرة من األعلى بينهما اب
مسافات خمتلفة ،االستقبال من األعلى واإلعادة من 

 األسفل أو العكس وهكذا 
 

 4التمرين 
 مقابلة يف كرة الطائرة
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10 
 اث30راحة 

 
 
 
 

10 
 اث30راحة 

 
 
 

10 
 اث 30راحة

  د10  سرتخاء الكامل كافة أعضاء اجلسممترينات متديد العضالت واال املرحلة اخلتامية

 
 
 



 

 

 -12-اِلصة التدريبية 
 د 80 زمن الوحدة:                                              كرات-ميقايت-صفارة األدوات:

  %65-60الشدة:                                التمرير                 مهارة  حتسني اهلدف :
 تالتكرارا املدة التشكيالت نالتماري املراحل

 املرحلة
 ةالتحضريي

 التحية الرايضية -

 شرح هدف احلصة -

 جري خفيف حول امللعب مع إجراء خمتلف التمارين
 التسخينية + متديد عضلي

 

 

 
 

 د15

 

 املرحلة الرئيسية

 
 :1التمرين 

يف خط واحد    (A-B-C)يقف ثالثة العبني  
بتمرير Aالعب م( يقوم ال6مستقيم املسافة حوايل) 

الكرة لالمام مستخدما التمرير من أعلى ولالمام اىل 
والذي ميررها مستخدما اإلعداد اخللفي Bالالعب 

من Aوهو بدوره يعيدها اىل الالعب Cاىل الالعب 
 األعلى ولألمام عالية

 2التمرين
يقف كل العب أمام احلائط ولديه كرة وعند اإلشارة 

ع واحدة مرة يقومون برميها على احلائط بذرا 
وابلذراعني مرة أخرى من اوضاع خمتلفة من 

 )اإلنثناء_ اجللوس_ اإلستلقاء....اخل (
 

 3التمرين 
ثالثة العبني على خط واحد املسافة بينهم حوايل 

م( جيب على الالعب األوسط ان يثب يف كل مرة 6)
اىل الالعب Aيؤدي فيها مترير وتكون من الالعب 

B مث اىل الالعبA ى والذي بدوره ميررها مرة اخر
وهكذا مع تبديل املراكز كل مخس   Cاىل الالعب 

 كرات 
 4التمرين 

 مقابلة يف كرة الطائرة
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10 
 اث 30راحة

مترينات متديد العضالت واالسرتخاء الكامل كافة  املرحلة اخلتامية
 اجلسم أعضاء

  د10 

  
   



 

 

 
 -13-اِلصة التدريبية 

 د 80 زمن الوحدة:                                                  كرات-ميقايت-صفارة األدوات:

 %65-60الشدة:التمرير                                                    مهارة  حتسني اهلدف :

 تالتكرارا دةامل التشكيالت التمارين املراحل

 ةالتحضريي املرحلة

 التحية الرايضية -

 شرح هدف احلصة -

التسخينية  جري خفيف حول امللعب مع إجراء خمتلف التمارين
 + متديد عضلي

 

 

 
 

 د15

 

 املرحلة الرئيسية

 
 :1التمرين 

اربعة العبني داخل منطقة اهلجوم يف احد نصفي 
جبوار احد خطوط اجلانب  C-Aامللعب الالعبان 

اللذان جبوار خط اجلانب األخر  D-Bواجهان الالعبان وي
واجلميع قرب الشبكة وداخل منطقة اهلجوم يتم مترير الكرة بني 

B-A  قرب الشبكة مستخدمني نوع التمرير من األعلى ولألمام
 واىل األعلى مع تغيري املراكز 

 2التمرين
يقف الالعب مقابل للحائط ويوضع امامه حاجر وعند اإلشارة 

وم الالعب برمي الكرة من فوق احلاجز ابجتاه احلائط مع يق
الوثب عاليا مرة اباليد اليمىن ومرة ابليسرى حيث يكون تنفيذ 

 بكرة يد 
 

 3التمرين 
بينما يقف  C-B-Aيقف ثالثة العبني على شكل مثلث 

 Aميرر الالعب  E-F-Dثالثة العبون آخرون خلف بعضهم
يذهب   Dرة والالعب مث يذهب خلف القاط D  ايل الالعب 

 اىل املثلث وهكذا بدوران فيما بينهم Cاىل مكان الالعب 

 
 4التمرين 

 مقابلة يف كرة الطائرة
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10 
 اث30راحة 

 
 
 
 

10 
 اث30راحة 

 
 
 

10 
 اث 30راحة

  د10  ء اجلسممترينات متديد العضالت واالسرتخاء الكامل كافة أعضا املرحلة اخلتامية

 
 



 

 

 (04امللحق رقم )



 

 

 
 (05امللحق رقم )



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 ملخص الدراسة
 ."أشبالصنف " لدى العيب الكرة الطائرةعلى بعض املهارات األساسية تدرييب مقرتح  أثر برانمج عنوان الدراسة: 

 الكرة الطائرة.لدى العيب  ساسيةبعض املهارات األ علىالربانمج التدرييب املقرتح  أتثري معرفة هدف الدراسة: 

 العيب الكرة الطائرة صنف أشبال؟ لدى أتثري على بعض املهارات األساسية التدرييب املقرتح وحداتهل للمشكلة الدراسة: 

 فرضيات الدراسة: 

 :الالعيب الكرة الطائرة صنف أشب بعض املهارات األساسيةللوحدات التدريبة املقرتحة أتثري على الفرضية العامة. 

 :الفرضيات اجلزئية 

  ؟ لبعدي ملهارة اإلرسال يف كرة الطائرةاتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختبار القبلي واالختبار 
  ؟ يف كرة الطائرة التمرير لألعلىتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختبار القبلي واالختبار ألبعدي ملهارة 
 ؟ةكرة الطائر اإلرسال يف   من ستقبالاالالختبار القبلي واالختبار ألبعدي ملهارة توجد فروق ذات داللة إحصائية بني ا 

 إجراءات الدراسة امليدانية: 

 النادي الرايضي لبلدية ورماس للكرة الطائرة صنف أشبال. من العب 12وتشمل  القصديةيف حبثنا العينة  ستخدمناا العينة: 
 واخر شهر مارس.داية شهر جانفي إىل حدود أري من بابلنسبة للجانب النظ اجملال الزماين: 

 .2016 افريل 25 إىل غاية  2016 فيفري 8يف ات وتنفيذ الربانمج التدرييب ابلنسبة للجانب التطبيقي قمنا إبجراء االختبار 

 . أشبالذكور صنف  مشلت دراستنا مقر التدريب النادي الرايضي لبلدية ورماس للكرة الطائرة اجملال املكاين: 

 املنهج التجرييب. هذا يف حبثنا ستخدمناا نهج املتبع:امل 

ومت مجع البياانت عن طريق  مقرتح ييبيف الدراسة امليدانية على تصميم برانمج تدر  عتمدانا األدوات املستعملة يف الدراسة: 
 .القبلية والبعدية ختباراتاال

 النتائج املتحصل عليها: 

  البعدي. االختبارللعينة ولصاحل القبلي واإلختبار البعدي  راالختباوجود فروق ذات داللة إحصائية بني 

  عدي ملهارة  اإلرسالالقبلي والب ختباراالد فروق ذات داللة إحصائية بني وجو. 

  ملهارة استقبال اإلرسال القبلي والبعدي ختباراالد فروق ذات داللة إحصائية بني وجو. 

  هارة التمرير لألعلىالبعدي مل ختبارواالي االختبار القبلوجود فروق ذات داللة إحصائية بني. 

 وتوصيات: قرتاحاتا 

 إجراء مثل هذه الدراسة على املتغريات البدنية واملهارية األخرى يف رايضة الكرة الطائرة. 
 والرتكيز على اجلانب املهاري والبدين عند الناشئني للوصول إىل املستوايت العاملية . االهتمام 
 صنف كل حسب دقيقة علمية أسس على مبنية ةالتدريبي العملية تكون. 
 املهاري األداء حتسني يف اجيايب أتثري من هلا ملا التدريب عملية يف التكراري التدريب طريقة استخدام .  


