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 صةخاكلمة شكر 

  

 يشكر لم من هللا يشكر ال" والسالم الصالة عليه النبي قال

  "الناس

 الجزيل بالشكر كطالب أتقدم الشريف الحديث هذا ومن

 الرياضية المدارس للهواة الرياضي النادي أعضاء كل إلى

 على والعبين ومدربين إداري طاقم من  خالد بسيدي

 في الدراسة هذه إخراج أجل من بذلوها التي المجهودات

   الخاص الشكر فلهم رونق أحسن

  

  عطية حسام الدين                                                          



                    

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

البيان  هعلم, اإلنسانالحمد لله رب العالمين الذي خلق 

من , والسراب المنير, والصالة والسالم على الهادي البشير

  حث األمة على طلب العلم وجني ثماره ألنه الضياء والنور

 :  أما بعد

شكرا منا واعتراف لكل من ساهم في تشجيعنا إلنجاز 

وجزيل الشكر , هذا العمل سواء من قريب أو من بعيد

الذي مهد لنا " بزيــــو سليـــم" إلى المشرف الدكتور

فيه  طريق الفالح وفتح لنا أبواب النجاح ووجهنا إلى ما

الصالح ونشكر كذلك كافة أساتذة المعهد على الجهل 

  . الذي بذلوه ألجلنا

 



                    

 

 
 

الحمد � الذي بعونھ تتم الصالحات والصالة والسالم على رسولھ الكریم 
سیدنا وحبیبنا محمد علیھ أزكى الصالة وأفضل التسلیم (صلى هللا علیھ 

وسلم) وعلى آلھ وصحبھ أجمعین أما بعد: 
َواخِْفضْ َلُھَما جََناحَ الذُّلِّ ِمَن الرَّحَْمةِ  قال تعالى :

  اً َوُقل رَّبِّ اْرحَْمُھَما َكَما َربَّیَاِني َصِغیر
 24اإلسراء:اآلیة:

 اللذان لم وجودي إلى نور دربي و سر إلى كفيتهما، مهما قلت فيهما ما إلى اللذان

 ولن أجد ما يكفيهما من الكالم

 معلمتي في هاته إلى التي أعطت من روحها لتبقى أرواحنا ،إلى منبع الحنان ، إلى

الى من أضاءت دربي بدعوات الخير، الى من حتى و إن وصفتها فلن أوفيها  الحياة

 الى احقها، الى من كان صدرها األمان الدائم لي و ابتسامتها الدنيا التي أعيش له

من صوتها كان التفاؤل نفسه، إليها أقول أحبك إليك انت كل شيء إليك أقول أنت 

 * أمي الغالية *أنا 

إلى خير اآلباء ، إلى مضيء دربي إلى الذي كان عظيما بعطائه، إلى الذي ضحى من 

   الى من كان مستقبلي مستقبله اليك أقول مهما أقول فأنت نعم اجلنا بالغالي و النفيس  

  * أبي العزيز *المثال 

بــــــزيــــو سليـــم   :الدكتور الفاضلإلى 

من خاللهما إلى كل   أعمامي وأبنائهم  و الى و أبنائهموخاالتي أخوالي  إلى،  إلى إخوتي

 .أفراد العائلة و األقارب

 – رمزي – وائل –  وليد: اخوتيالى شموع كان نورهم بنور القمر يوم كماله فكان بدرا

 سيمو 

 عبد الحميد ، اسماعيل ، وردة ، لطيفة ، نعيمة ، صليحة ، وخاالتي :أخوالي الى 

 فاطمة والى الجدتين اطال اهللا في عمرهما دليلة و عائشة 

 
  



                    

 



                    

 

محمد ، بومدين ، نجيب ، المختار أعمامي : الى 

 ، حسام كمندر ، هشام بويكا ، طه حسني  صابيرو :  E70 الغرفة أصدقاء

، حمزة ، السبتي ، السوفي ، الدنوس ، هشام ،   التهامي :  A77 الغرفة أصدقاء

الدلي ، رضا ، رابح ايتو  

 صابيرو ، الزوبا ، حميدو ، ناصر ، احمد العريقة ، سمرونة ، الشيخ :أصدقاء الحي

حمودي ، الشيخ صهيب السايتي ، وليد جاكي ، أمين العكلي ، احمد الطويل ، 

السعيد ، وائل فرماجة ، زاكو العلوش ، رزاق الجغوة ، عبدو السمينة ، عبد النور 

سلحوف ،بشير الشرير ، نصرو العتروس ، برهان المكلوب ،  وديع ، اسالم ، يونس ، 

صالح كوريا ،  محمد كوانجي ، الدونا ، سليم الشبح ، لخضر العكا ، سليمان 

 صابيرو ، الزوبا ، حميدو ، السعيد ، عصام سيكو سيكو ، جمال،  بيرو :أصدقاء ال

تاقي ، صمادو ، رضوان ، البرادعي ، طبش ، محمد بريقلي ، بكر ، عمراوي ، حمزة 

 "رحمه اهللا "  المرحوم لخضر سي مرزاق:و الى كل أصدقائي في مشواري الدراسي

مفتاح غيبوب ، سالمو تواتي ، السوفي ، التهامي ،  الشيخ عبد الحليم بزيو ، باهي 

الجوبي ، حمزة فريحات ، عماد بيليه ، حسام بنانة ، بكر الدعيو ، بابو ، السبتي ، 

الدنوس ، جابر زرارة ، عادل عاشور ، حمزة فروج ،حسام سماتي ،  صابيرو ، حسام 

كمندر ، هشام بويكا ، طه حسني ، حسيب ،  خالد ،  صالح ،  نجمو ،  ايمن 

سنون ، صابر فرادي ، هاشم ، رضوان منينو ، باهي رشيد ، وليد لغريب .  

   قسم التربية البدنية و الرياضيةة أساتذوكل أصدقاء الى و 

  باالضافة الى كافة افراد متوسطة ابن طفيل من اساتذة و عمال باالخص الحاج

سليمان بريقلي و االستاذ القرني عبد الفتاح ،  دحامنية ،  دحدوح جمال ،  

 عمراوي رابح ،  طالل ،  عطاء اهللا ، عبد الكريم ، الصالح ........

 وكافة افراد ثانوية ادهان محمد بن يحي من اساتذة و عمال 
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 :مقدمـــــــــــــــــة

  

�ذه  اإلنسانحتتل الرياضة مكانة عالية يف ا�تمع املعاصر، و ذلك بنوعيها الرتفيهي والتنافسي و قد اهتم         

لذلك من اخلطأ أن   ،1كانت جمرد حركات إما معربة عن املشاعر أو دفاعية ضد العوائق الطبيعية  أنالظاهرة منذ 

ننظر إىل الرياضة، على أ�ا تنمية للقدرات اجلسمية للفرد فحسب، وإمنا تتعدى ذلك ا�ال، فهي تلعب دورا كبريا 

يف حتسني القدرات النفسية و احلركية للفرد، خاصة يف مرحلة الطفولة، إذ أن الطفل بأمس احلاجة إليها فهذه 

ا وضع البذور األوىل للشخصية اليت تتبلور وتظهر مالحمها يف مستقبل حياة الطفل، املرحلة تعترب الفرتة اليت يتم فيه

و فيها أيضا يكون فيها الطفل فكرة واضحة وسليمة عن نفسه، و مفهوما حمددا لذاته اجلسمية والنفسية 

س الرياضة يف ، لذلك تدر 2واالجتماعية مبا يساعد على احلياة يف ا�تمع، وميكنه من التكيف السليم مع ذاته

 إعدادخمتلف املستويات وأطوار التعليم املختلفة، و كذا يف النوادي ودور الشباب، وذلك ملا هلا من فضل كبري يف 

 .الفرد بدنيا، حركيا، نفسيا، عقليا واجتماعيا

  

لقد اهتمت الكثري من بلدان العامل املتفوقة، يف مجيع الرياضات بتنمية الصفات البدنية لالعبيها، إميانا منها بأ�ا 

األساس الذي يرتكز عليه إعدادهم وبناؤهم وحتضريهم على املستوى العاملي، إذ يظهر ذلك واضحا يف الدور 

لفردية، وخاصة منها اليت تتميز باإليقاع السريع، حتت ظروف الذي تؤديه الكفاءة البدنية يف الرياضات اجلماعية وا

طوال زمن املنافسة، فتقدم  األداءاللعب املختلفة، واليت تتطلب مقدرة عالية من الالعبني االحتفاظ بفاعلية 

علمية  أسساملستويات الرياضية يف العقد األخري من القرن العشرين،جاء نتيجة التخطيط السليم املبين على 

واألجهزة واملالعب واالهتمام بإعداد املدربني وتأهيلهم  األدواتبأساليب التدريب، وتطور  االرتقاءتطورة مع م

  .    علميا وعمليا، وقد واكب هذا التطور تقدما يف خطط اللعب وفنونه يف األلعاب الفردية و اجلماعية

 

ذلك ألن التاريخ الرياضي يعتربها من األلعاب اجلماعية، من بني هذه الرياضات اجلماعية، جند لعبة كرة الطائرة،  

اليت جاء اخرتاعها نتيجة البحث عن طريقة جديدة لقضاء أوقات الفراغ، فهي لعبة سهلة املنافسة ال حتتاج إىل 

معدات وهياكل كربى، باملقارنة مع الرياضات اجلماعية األخرى، خاصة وانه يغيب فيها عنصر االحتكاك البدين 

  .اخلصم ما جيعلها رياضة تقل فيها اإلصابات ويكثر اإلقبال عليها من اجلنسني ويف كل الفئات العمريةمع 

                                                           
-15(، فريق مدرسي فئة لتحسين أداء الصد لدى العبي الكرة الطائرةأثر الوحدات التدريبية في تنمية صفة المقاومة العيداين، حممد الصغري،   1

  . ، ص أ2006/2007لسنة  معهد التربية البدنية والرياضية بالمسيلة، مذكرة ماسرت، )سنة18
أطفال التعليم االبتدائي  ، دراسة جتريبية علىبرنامج مقترح لتربية النفس حركية في تطوير بعض القدرات اإلدراكية الحركيةلدريسي،امساعيل، أثر   2

  .، ص أ2010/2011، السنةمعهد التربية البدنية بسكرةسنوات،)6-7(

  

 أ



                    

 

 

كما أن هذه الرياضة تنمي يف الفرد روح اجلماعة والتنافس، كما أن ممارستها تتطلب مستوى عال من اللياقة        

  ".القوة الرشاقة، املرونة، املطاولة، السرعة"فات البدنية البدنية باالشرتاك مع الكثري من املهارات الفنية، وتنمي الص

 

، وهو موضوع أصاغرسنحاول من خالل حبثنا، دراسة بعض الصفات البدنية لالعيب الكرة الطائرة صنف       

 القوة الرشاقة وكذا" بدنية، وهي هذه الفئة وجب أن نطور فيها بعض الصفات ال أنبالغة العتبار  أمهيةيكتسي 

 

املرونة، واليت يصاحبها نشاط اهلرمون والغدد مما يستلزم علينا البحث يف أجنع الطرق واملناهج اليت تتماشى مع 

صول �م إىل أعلى خصوصيا�م التكوينية والنفسية، وهذا لكي نستطيع إعدادهم إعدادا بدنيا ناجعا للو 

  مستويات األداء

صغر من األلعاب شبه الرياضية تطوير في بعض الصفات أثر برنامج تدريبي م"انصب موضوع دراستنا على -

دراسة ميدانية لنادي ) 14-12(لدى العبي كرة الطائرة صنف أصاغر ) القوة، الرشاقة، المرونة(البدنية 

  "ESSKالكرة الطائرة للهواة المدارس الرياضية سيدي خالد 

 

 : جانبني إىلوقد ارتأينا تقسيم موضوع دراستنا        

  

   :وحيوي ثالثة فصول  : الجانب النظري*     

  .تعريف كرة الطائرة: الفصل األول              -

 .الصفات البدنية لالعب كرة الطائرة: الفصل الثاين             -

  اللعب واأللعاب شبه رياضية: الفصل الثالث             -

  

  :وحيوي فصلني  :الجانب التطبيقي*      

  .إجراءات البحث امليدانية: الفصل األول           -

  .عرض وحتليل نتائج الدراسة: الفصل الثاين  -

 

 ب
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  : مشكلة الدراسة1-

إن كرة الطائرة من أبز الرياضات الراقية، اليت متارس يف اللقاءات الدولية و االوملبية، وجتلب العديد من املتتبعني،      

أل�ا تتميز خبصائص عديدة، مثال لعدم ارتباطها بوقت حمدد، ولكو�ا تتميز بلمسة مجيلة من حيث تنقل الالعبني على 

املستوى الرفيع لألداء املهاري واخلططي الذي يؤديه الالعبون بلمسة  أيضاو أرضية امليدان، وكذا طريقة لعب الكرة، 

املدرب، وجلمال هذه اللعبة ونقائها وضعت يف مكانة عريقة أصبحت تنافس األلعاب اجلماعية األخرى يف خمتلف 

  .التظاهرات الرياضية سواء احمللية أو العاملية

الالعبون الكرة من جانب ألخر، عرب الشبكة وذلك باستعمال أيديهم، وهي إن لعبة الكرة الطائرة، لعبة ينقل فيها      

واحدة من الرياضات املنتشرة يف العامل، ولذلك وجب أن تتوفر يف الالعبني بعض الصفات البدنية مثل القوة الرشاقة و  

عبني، عن طريق إدخال كذا املرونة، وهذا ما دفعنا كباحثني إىل التطرق هلذه الصفات بغرض الرفع من مستوى الال

  :األلعاب الشبه الرياضية اليت ختدم هذه الصفات وعليه مت طرح السؤال التايل

لدى العيب " القوة الرشاقة املرونة"هل يؤثر برنامج مصغر من األلعاب الشبه رياضية يف تطوير بعض الصفات البدنية  *   

  .الكرة الطائرة؟

  :التساؤالت الفرعية

داللة إحصائية يف تأثري الربنامج املصغر من األلعاب الشبه رياضية على تطوير صفة القوة لصاحل هل توجد فروق ذات *

 .االختبار البعدي؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تأثري الربنامج املصغر من األلعاب الشبه رياضية على تطوير صفة الرشاقة لصاحل *

 .االختبار البعدي؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تأثري الربنامج املصغر من األلعاب الشبه رياضية على تطوير صفة املرونة لصاحل *

.االختبار البعدي؟

 :فرضيات البحث2- 

الفرضيات اليت من املمكن أن تكون متهيدا ملعاجلة حبثنا، واليت ارتأينا أن ، قمنا بوضع  من خالل اإلشكال لذي طرحناه

  :تكون على النحو التايل 

  :الفرضية العامة - 2-1

لدى العيب " القوة، الرشاقة، املرونة"يساهم الربنامج املصغر من األلعاب شبه الرياضية يف تطوير بعض الصفات البدنية *

 .الكرة الطائرة
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  :الفرضيات الجزئية -2-2    

لصاحل   صفة القوةتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف تأثري الربنامج املصغر من األلعاب الشبه رياضية على تطوير *

 .االختبار البعدي

لصاحل  صفة الرشاقةتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف تأثري الربنامج املصغر من األلعاب الشبه رياضية على تطوير *

 .االختبار البعدي

لصاحل  صفة المرونةتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف تأثري الربنامج املصغر من األلعاب الشبه رياضية على تطوير *

 .االختبار البعدي

 :أهمية الدراسة 3- 

ل تستطيع األلعاب إن أمهية الدراسة، تكمن يف إعطائنا تعريفا دقيقا عن املستوى الذي وصلت إليه الكرة الطائرة، وه

الشبه رياضية املساعدة يف تطويرها والرقي �ا ، من حيث تأثريها على الصفات البدنية بتطويرها، وكيف إن هذه الصفات 

مرتبطة بالكرة الطائرة وذلك الن املهارات اليت تعتمد عليها الكرة الطائرة، تكمن يف متكن الالعب من القيام مبهارة الصد 

إذا كان يتمتع بالقوة العضلية على مستوى الساق عن طريق الوثب، و قيامه بالتحرك بسرعة ورد  مثال بصورة حسنة،

الفعل إذا مل يكن ميلك رشاقة وخفة كافية وأيضا بالتحكم يف الكرة يف مواضع حرجة عن طريق املرونة الكافية، فلذلك 

 . فانه ال يتمكن من الوصول إىل املستويات العليا فان العب الكرة الطائرة ما مل يكن ميلك الصفات البدنية املطلوبة،

  :أهداف الدراسة -4

  .إبراز تأثري األلعاب الشبه رياضية على الصفات البدنية *

  .التعريف بالصفات البدنية *

  .معرفة عالقة الصفات البدنية بالكرة الطائرة* 

  :أسباب اختيار الدراسة -5

  .شبه رياضيةقلة املواضيع اليت تتطرق إىل األلعاب *

  .حماولة إثراء عقولنا من حيث االطالع*

  .الدور اهلام الذي تلعبه الصفات البدنية يف رياضة الكرة الطائرة*

  .الوقوف على ما تقدمه األلعاب الشبه الرياضية يف هذه اللعبة*

  .حماولة إعطاء بعض احللول و التوصيات يف هذا املوضوع*
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  : الدراسات السابقة والمشابهة -6

من بني املواضيع القريبة ملوضوع دراستنا، و اليت ختدمه سواء  أنبعد االطالع على الدراسات السابقة واملشا�ة، وجدنا 

  :البعيد، و هي كما يلي أومن اجلانب القريب كان 

  :الدراسة األولى*

 لبدنية والرياضية، جامعة اجللفةالنشاطات امذكرة لنيل شهادة املاسرت يف علوم وتقنيات 

 قاسم خمتار.د:إشراف.     سعدات امحد وكبري عالء الدين:الطالبان إعداد

 .الطائرة يف الكرة) الصد والسحق( مدى تأثري بعض الصفات البدنية يف أداء بعض املهارات: العنوان

  .2013/2014 : السنة اجلامعية. دراسة ميدانية لفريق الرتجي الرياضي، بلدية رياض اجللفة، صنف أشبال

  :إشكالية البحث 

  :التساؤل العام للدراسة 

  .األشبال؟ يف الكرة الطائرة لدى) الصد والسحق(أداء بعض املهارات  يف هل تؤثر الصفات البدنية*

  :التساؤالت الفرعية

 لدى األشبال؟ الطائرةيف الكرة ) الصد والسحق( هل تؤثر صفة القوة املميزة بالسرعة يف أداء مهاريت*

 األشبال؟ يف الكرة الطائرة لدى )الصد والسحق( هل تؤثر صفة القوة االنفجارية يف أداء مهاريت*

  :فرضيات البحث*

  :الفرضية العامة

  .يف الكرة الطائرة لدى األشبال) الصد والسحق(تؤثر الصفات البدنية يف أداء بعض املهارات *

  :الفرضيات الجزئية

  .يف الكرة الطائرة لدى األشبال )الصد والسحق(القوة املميزة بالسرعة اجيابيا يف أداء مهاريت تؤثر صفة * 

  .يف الكرة الطائرة لدى األشبال )الصد والسحق(هل تؤثر صفة القوة االنفجارية اجيابيا يف أداء مهاريت * 

  :أهداف البحث

  . نينهانشأ�ا وتارخيها، قواعدها، قوا: التعرف على الكرة الطائرة*

  .التعرف على الصفات البدنية*

  .معرفة تأثري الصفات البدنية يف أداء املهارات الرياضية*

  .اعتمد الباحثان على املنهج الوصفي :منهج البحث

  .سنة17، وسنهم15العبني من أصل 6 :عينة البحث

  .الطريقة العمدية :الطريقة المتبعة في االختيار
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م ذهابا 3م ،وأيضا اجلري ملسافة30من االختبارات، من بينها اجلري مسافة  استعمل جمموعة:األدوات المستعملة

  .مرات، اختبار الوثب العمودي من الثبات، وقد أخضعها لرأي احملكمني10وإيابا 

  .فريق الرتجي الرياضي، بلدية رياض اجللفة، صنف أشبال :الظروف المكانية

  2013/2014موسم  :الظروف الزمنية

لقد بينت نتائج الدراسة، أن هناك تأثري اجيايب لبعض الصفات البدنية، يف أداء بعض املهارات  :نتائج المتحصل عليهاال

  .يف الكرة الطائرة) الصد،السحق(األساسية

  :الدراسة الثانية*

  مذكرة لنيل شهادة الليسانس،نظام قدمي يف الرتبية البدنية والرياضية، جامعة وهران

  .مهيدي حممد. أ :إشراف.عبد اهللا رمضان و خمطار الصديق عبد احلق :الطالبانإعداد 

لدى تالميذ ) قوة، رشاقة، مرونة(أثر برنامج مقرتح لأللعاب الصغرية يف تنمية بعض عناصر الصفات البدنية  :العنوان

  . الطور الثاين خالل درس الرتبية البدنية والرياضية

  .2006/2007:السنة الجامعية

  :كالية البحثإش

  :التساؤل العام للدراسة

لدى ) قوة، رشاقة، مرونة(هـل للربنـامج املقتـرح لأللعـاب الصـغرية أثـر اجيـايب فـي تنميـة بعـض عناصـر الصـفات البدنية *

  .العينة التجريبية خالل درس الرتبية البدنية والرياضة ؟

  :فرضية البحث

  :الفرضية العامة

  .املقتـرح اثـر اجيـايب فـي تنميـة عناصـر الصـفات البدنيـة املسـتهدفة لـدي العينـة التجريبيةللربنـامج * 

  :أهداف البحث

التوصل إىل اجناز حصة الرتبية البدنية و الرياضية باستعمال األلعاب الصغرية ملا هلا من أمهية خاصة يف تنمية الصفات *

  .افيةالبدنية بدفع التلميذ إىل بذل جمهودات إض

  .املتعددة) سنة  12–9(دراسة خصوصيات الطفل * 

  .إبراز خمتلف أشكال األلعاب الصغرية و دورها يف تطوير الصفات البدنية* 

  .اعتمد الباحثان على املنهج التجرييب :منهج البحث*

سنة، 12إىل  09من  تلميذ مـن جـنس ذكـور، أعمـارهم 45اسـتعمل عينتـني واحـدة جتريبية متمثلـة فـي :عينة البحث*

  .تلميذ جنس ذكور45وعينة ضابطة متكونة من 

  .الطريقة العشوائية :الطريقة المتبعة في االختيار
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وأيضا ثين اجلذع لألمام من ، القفز من الثبات للقوة من بينها جمموعة من االختبارات، استعمل:األدوات المستعملة*

  .فليشمان للرشاقة، وقد أخضعها لرأي احملكمنيالوقوف للمرونة،اختبار اجلري املتعرج 

 .للعينة الضابطة بوهران" 1"للعينة التجريبية، وعدل " 2"مدرسة عدل: الظروف المكانية*

  .2006/2007موسم : الظروف الزمنية*

 أن وجد حيث صدقها للفرضية الدراسة،أعطت هذه يف عليها املتحصل النتائج ضوء على:عليها المتحصل النتائج*

 وهذا الضابطة، العينة مع باملقارنة التجريبية للعينة بالنسبة املستهدفة البدنية الصفات عناصر مجيع مستوى يف تطور هناك

أن الربنامج املقرتح من األلعاب الصغرية كان له األثر االجيايب يف تنمية تلك الصفات البدنية للعينة ى عل يدل ما

  .التجريبية

  :الدراسة الثالثة*

دايل  . املدرسة العليا يف العلوم والتكنولوجيا. لنيل شهادة الدراسات العليا يف نظرية منهجية و التدريب الرياضيمذكرة 

 إبراهيم

 .حيياوي لطيفة. أ:إشراف.                             القيزي اهلواري: إعداد الطالب

  ذكور" 12-9"تأثري طريقة اللعب يف تطوير السرعة يف كرة الطائرة عند األطفال من  :العنوان

 اجللفة.دراسة ميدانية لعني وسارة

  .2012/2013: السنة الجامعية

 :إشكالية البحث

  :التساؤل العام للدراسة 

  .سنة؟"12- 9" العمرية منما مدى التأثري االجيايب لطريقة اللعب يف تطوير السرعة لدى األطفال يف املرحلة * 

  :فرضيات البحث 

  :الفرضية العامة

" 12-9"نفرتض أن لطريقة اللعب يف التدريب تأثري اإلجيايب كبري يف تطوير السرعة عند األطفال يف املرحلة العمرية من *

  .سنة

  :أهداف البحث

 .سنة" 12- 9" املرحلة العمرية منأن اهلدف معرفة مدى تأثري لطريقة اللعب يف تنمية السرعة لدى األطفال يف *

 .اعتمد الباحث على املنهج التجرييب: منهج البحث*

 العب مولودية عني وسارة15عينة جتريبية فيها :عينة البحث*

  .العب فريق شباب عني وسارة 15 عينة شاهدة فيها              

 ."الفحوصات" طريقة االختبارات:الطريقة المتبعة في االختيار
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-9" وأيضا اختبار اجلري والتنقلم،  30 استعمل جمموعة من االختبارات،من بينها اجلري مسافة: األدوات المستعملة

 .، اختبار نيلسون لسرعة االستجابة احلركية"م 5*6"،اختبار اجلري والتنقل بشكل "م 9- 9- 6- 3

 .فريق مولودية عني وسارة ، فريق شباب عني وسارة:الظروف المكانية

  .2012/2013 موسم :الظروف الزمنية

  .لقد بينت نتائج الدراسة،أن هناك حتسن يف تطوير السرعة :النتائج المتحصل عليها

  :الدراسة الرابعة*

 مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية،جامعة اجللفة

 شاريب بلقاسم.د: إشراف، مصطفي زين الدين         بلقا سمضيفي : إعداد الطالبان

دراسة ميدانية لبعض . دور األلعاب الشبه رياضة يف اجناز حصة الرتبية البدنية والرياضية من وجهة نظر األساتذة :العنوان

 متوسطات اجللفة

 .2013/2014: السنة الجامعية

  :إشكالية البحث

 :التساؤل العام للدراسة

 ؟.رياضية دور يف اجناز حصة الرتبية البدنية والرياضيةالشبه  هل لأللعاب*

  :التساؤالت الفرعية

 هل لأللعاب الشبه رياضية دور يف اجناز حصة الرتبية البدنية و الرياضية حسب طبيعة النشاط؟*

 هل لأللعاب الشبه رياضية دور يف اجناز حصة الرتبية البدنية و الرياضية حسب زمن التنفيذ؟*

 احلصة رياضية دور يف اجناز حصة الرتبية البدنية و الرياضية حسب هدفالشبه  لأللعابهل *

 :فرضيات البحث*

 لأللعاب الشبه رياضية دور يف اجناز حصة الرتبية البدنية والرياضية حسب طبيعة النشاط*

 لأللعاب الشبه رياضية دور يف اجناز حصة الرتبية البدنية والرياضية حسب زمن التنفيذ*

 لأللعاب الشبه رياضية دور يف اجناز حصة الرتبية البدنية والرياضية حسب هدف احلصة*

 :أهداف البحث*

 .توضيح مدى أمهية األلعاب الشبه الرياضة يف حصة الرتبية البدنية والرياضية*

 ملناهجتوضيح أن األلعاب ليست وسيلة تعليمية لتبسيط املفاهيم بل أ�ا منبع معريف مشتق منها حمتوى ا*

 بيان فعالية العمل كشكل فريق واحد وموحد يف ح ت ب ر*

  .اعتمد الباحثان على املنهج الوصفي: منهج البحث

 .أستاذ 66 :عينة البحث
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  .الطريقة العشوائية: الطريقة المتبعة في االختيار

 استعمل االستبيان املوجه لألساتذة وعرضه على احملكمني: األدوات المستعملة

 .على مستوى بعض متوسطات والية اجللفة :الظروف المكانية

 ماي - خالل شهر أفريل:الظروف الزمنية

أثبتت الدراسة أن األلعاب الشبه الرياضية تكتسب أمهية كبرية حيث أصبحت من أهم الطرق : النتائج المتحصل عليها

 .ن سهولة تطبيقها وماهلا من تأثري على التالميذاليت تساعد األساتذة على حتقيق مجلة األهداف املسطرة ذلك انطالقا م

  :الدراسة الخامسة*

 مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية،جامعة اجللفة

 .اقصار ماحي: إشراف         حلرش حممد الصادق األمني، هلاليل بن عزوز: إعداد الطالبان

لتالميذ " ، القوة،الرشاقة"املرونة " األلعاب احلركية يف تطوير بعض عناصر اللياقة البدنيةأثر استخدام برنامج : العنوان

  . دراسة ميدانية لبعض ابتدائيات اجللفة.الطور االبتدائي

 .2013/2014: السنة الجامعية

 : إشكالية البحث

 : التساؤل العام للدراسة 

  .؟"الرشاقة، القوة، املرونة"بعض عناصر اللياقة البدنية ما مدى فعالية برنامج األلعاب احلركية يف تطوير * 

  :التساؤالت الفرعية

 .هل توجد فروق ذات داللة معنوية بني نتائج االختبارين القبلي و البعدي لبعض عناصر اللياقة البدنية؟*

والضابطة اخلاصة بعناصر اللياقة هل توجد فروق ذات داللة معنوية يف نتائج االختبارات البعدية بني ا�موعتني التجريبية *

 لبدنية؟

 :فرضيات البحث 

 :الفرضية العامة 

 .أن استخدام برنامج األلعاب احلركية بنسبة لتالميذ املرحلة االبتدائية يعمل على حتسني وتطوير عناصر اللياقة البدنية

  :الفرضيات اجلزئية

 .البدنيةتوجد فروق ذات داللة معنوية بني نتائج االختبارين القبلي و البعدي لبعض عناصر اللياقة *

توجد فروق ذات داللة معنوية يف نتائج االختبارات البعدية بني ا�موعتني التجريبية والضابطة اخلاصة بعناصر اللياقة *

  .البدنية

  :أهداف البحث

 .برنامج األلعاب احلركية يف تطوير بعض عناصر اللياقة البدنيةتعرف على اثر استخدام *
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 مقارنة حاصل استخدام برنامج األلعاب احلركية يف تطوير بعض عناصر اللياقة البدنية *

  .اعتمد الباحثان على املنهج التجرييب:منهج البحث

  .تلميذ 90 :عينة البحث

  .الطريقة القصدية :الطريقة المتبعة في االختيار

 .استعمل برنامج واالختبارات والقياسات: األدوات المستعملة

 .ابتدائية والية اجللفة: الظروف المكانية

 .خالل شهر مارس وأفريل: الظروف الزمنية

  .أثبتت الدراسة أن األلعاب احلركية فعالة يف تنمية الصفات البدنية ألنه تتماشى مع هذه الفئة: النتائج المتحصل عليها

  :لسادسةالدراسة ا*

 مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، جامعة اجللفة

 .عبد القادرهللا بن عبد ا .د:  إشرافبنية مخيسي                         :إعداد الطالب

دراسة ميدانية بنادي . سنة"  16- 14"اقرتاح برنامج تدرييب يف تطوير مهارة الصد لدى أشبال الكرة الطائرة  :العنوان

 الكرة الطائرة ببوسعادة

 .2013/2014: السنة الجامعية 

 :إشكالية البحث 

  .هل للربنامج التدرييب املقرتح تأثري على مهارة االرتقاء من الثبات لالعب الناشئ يف الكرة الطائرة* 

  .عب الناشئ يف الكرة الطائرةهل للربنامج التدرييب املقرتح تأثري على مهارة االرتقاء من اجلري لال*

 فرضيات البحث 

 :الفرضية العامة 

  .يساهم اقرتاح الربنامج التدرييب املصغر يف تطوير مهارة الصد

 :الفرضيات الجزئية

  .توجد فروق ذات داللة إحصائية بني نتائج االختبارين القبلي والبعدي لالرتقاء من الثبات لصاحل البعدي*

 .إحصائية بني نتائج االختبارين القبلي والبعدي لالرتقاء من اجلري لصاحل ألبعدي توجد فروق ذات داللة * 

  .توجد فروق ذات داللة إحصائية بني شبكة املالحظة األوىل، وشبكة املالحظة الثانية ملهارة الصد*

 : أهداف البحث

 لطائرةمعرفة أمهية الربنامج التدرييب ودوره يف تطوير مهارة الصد لدى أشبال الكرة ا*

 :منهج البحث

  .اعتمد الباحث على املنهج الشبه التجرييب 
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 .العبني10:عينة البحث 

 ..الطريقة القصدية: الطريقة المتبعة في االختيار 

  . بطاريات اختبار:األدوات المستعملة

 .مبدينة بوسعادة"الشهيد �د عبد القادر" املركب الرياضي اجلواري :الظروف المكانية 

 .خالل شهر مارس إىل ماي: الظروف الزمنية 

 والربنامج املقرتح حد ما وجود ترابط بني تقنية الصدإىل  الدراسة أثبتت النتائج المتحصل عليها

  :تحديد مصطلحات الدراسة -7

  :الصفات البدنية - 7-1

فالصفات البدنية تسمح للرياضي ...)احلركية،القدرات البدنية،الصفات البدنيةالقدرات (توجد هلا عدة مرادفات منها 

كما إن االجناز الفعال للحركة الرياضية، يتطلب حتسني القدرات .بإجناز حركة أو جمموعة من احلركات خالل جهد بدين

 .1 "التحمل، القوة، السرعة، املرونة، الرشاقة"البدنية املستعملة 

  

  :الطائرةالكرة  - 7-2

الكرة الطائرة لعبة ينقل فيها الالعبون الكرة من جانب إىل أخر، من جانيب امللعب عرب شبكة، وذلك بأيديهم أو 

سواعدهم، وهي واحدة من أكثر األلعاب اجلماعية شعبية يف العامل، الكرة الطائرة يف املالعب الداخلية وتلعب يف 

مواد أخرى تستخدم داخل املباين، ويؤدي هذه اللعبة ستة العبني يف كل الصاالت املغلقة على ملعب من اخلشب أو أي 

 .2 فريق

 

  : البرنامج التدريبي - 7-3

هو احد عناصر اخلطة، و بدونه يكون التخطيط ناقصا، فالربنامج هو اخلطوات التنفيذية يف صورة أنشطة تفصيلية، من 

  .3 الواجب القيام �ا لتحقيق اهلدف

  :القوة - 7-4

هي قدرة العضلة يف التغلب على مقاومة خارجية أو التسلط عليها، وغالب ما تكون ذاتية تنتجها عضالت، أو هل 

 .4 قابلية املقاومة املختلفة اليت يقوم �ا الرياضي أو قدرة االنقباض العضلي ملقاومة عمل ما

                                                           
  .190، ص2007، مركز الكتاب للنشر، القاھرة، 4، طالقیاس واالختبار في التربیة الریاضیةلیلى السید، فرحات،  1
  .اإلدارة ورئیس التحریر، رئیس مجلس "كرة الطائرة"الموسوعة العالمیة الشویحات، أحمد،  2
، اإلسكندریة، ص 1، منشأة المعارف، طالمدرب الریاضي في األلعاب الجماعیةعلي فھمي البیك، عماد الدین عباس ابو زید،  3

102.  
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  :المرونة - 7-5

ملرونة بسط األنسجة املرنة عن احلدود الطبيعية هلا، و هي القدرة على بسط العضالت و األربطة، و نعين بزيادة ا

 .5 االحتفاظ �ا على هذا الوضع لبضع حلظات، ومع تكرار هذه العملية تتكيف األنسجة مع حدودها اجلديدة

  

  :الرشاقة - 7-6

فهذا يدل على هي قدرة الرياضي على حتقيق التوافق اجليد للحركات، اليت يقوم �ا سواء جبسمه الكامل او جزء منه، 

 .6 رشاقته

  :األلعاب الشبه رياضية - 7-7

مصطلح أو كلمة األلعاب الشبه رياضية، غري مستعملة يف التعاريف العاملية، بل تستعمل يف األلعاب الصغرية أو  إن

  .األلعاب احلركية، كمفردات لكو�ا مستمدة من خيال األطفال ومستوحاة من تقاليد وعادات الشعوب

  .7من احلركات او الفعاليات املرحية والرتفيهية، مهمتها تطوير القدرات البدنية والعقلية بطريقة نشيطة و مرحيةوهي جمموعة 

 : اللعب - 7-8

 

وهو . مجاعيا، تنحصر غايته يف ما ينتج عنه من لذة أوبأنه ضرب من التصرف اإلنساين، قد يكون فرديا "يقول رينواتر 

مظاهره ختتلف بتنوع طاقة الفرد اجلسدية واجتاهاته و تنوع  أنيظهر يف سن معينة بل يرافق مجيع مراحل احلياة، غري  ال

 .8 بيئته

                                                                                                                                                                                                 
  . 154، ص1997، دار الفكر، 1، طعلم التدریب الریاضي في االعمار المختلفةقاسم حسن حسین،  4
  .منحك القوة والمرونة والصحةالریاضة تالكتاب االلكتروني،  5
  .229قاسم حسن حسین، مرجع سابق، ص  6
، مذكرة سنوات) 12- 9(دور األلعاب الشبھ ریاضیة في تنمیة الجانب الحسي الحركي لدى العبي كرة الید بن ضیاف حسان،  7

  . 22، ص2007لیسانس، المسیلة 
  .207، ص2003ل، الھال ومكتبة، دار دلیل األلعابسلسلة تعلم من دون معلم،  8
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  : تـــعريف الكـــرة الطائــــرة1-

شبكة، وذلك بأيديهم أو لعبة ينقل فيها الالعبون الكرة من جانب إىل جانب آخر، من جانيب امللعب عرب 

  .سواعدهم، وهي واحدة من أكثر األلعاب اجلماعية شعبية يف العامل

يوجد نوعان رئيسيان من لعبة كرة الطائرة، هناك اليت تلعب يف املالعب الداخلية، أي يف الصاالت املغلقة على ملعب 

  .ستة العبني يف كل فريق مصنوع من اخلشب، أو مواد أخرى تستخدم داخل املباين، ويؤدي هذه اللعبة

وهناك نوع أخر، وهي اللعبة اليت تؤدي يف امليادين املكشوفة على مالعب الرمل أو العشب، ويؤديها العبان أو ثالثة 

  .أو أربعة أو ستة يف كل فريق، وتشرتك اللعبتان يف القواعد واألحكام نفسها

غرام، وتلعب على أرضية امللعب  270سم تزن  20قطرها حنو الكرة يف لعبة كرة الطائرة مستديرة ومغطاة باجللد، بلغ 

أمتار عرضا، وهناك شبكة منصوبة يف منتصف امللعب، ويبلغ ارتفاع أعلى الشبكة  09مرتا طوال و18ذات املقاسات، 

ملباين مراكز يف لعبة كرة الطائرة اليت متارس داخل ا 06م ملنافسات اإلناث، وهناك  2.24م ملباريات الذكور و  2.43

  .ظهري أمين، ظهري أوسط، ظهري أيسر، هجوم أمين، هجوم أيسر، هجوم أوسط: هي

حىت يتم إرسال الكرة، جيب على كل العب أن يكون يف أحد املراكز يف امللعب وفقا للرتتيب الذي يتم به اإلرسال، 

 1.وحيكم اللعبة حكمان ورجال خط

  

  :تـــاريخ ونشأة الكــــرة الطائـــــرة .1

اختلفت أراء املؤرخني يف حتديد بداية ظهور لعبة كرة الطائرة، إال أن البعض حدد ظهورها يف العصور الوسطى، يف 

�اية القرن التاسع عشر وهي لعبة معدلة عن لعبة ايطالية كانت تلعب يف العصور الوسطى، مث انتشرت حىت وصلت إىل 

م، وقيل أ�ا  1895، ومت االعرتاف �ا رمسيا يف عام "ست بولفاو " م، وعرفت بذلك الوقت باسم  1893أملانيا عام 

املشرف الرياضي من جامعة " ويليام مورجان" وصلت إىل أمريكا يف العام نفسه، عن طريق مدرس الرتبية الرياضية 

  2.بأمريكا، وكان مدير مجعية الشباب املسيحية آنذاك" ماساشوسيتس"والية " هوليوك"

ممزوجة بشكل كبري مع كرة السلة، حيث يسمح بسقوط الكرة على األرض ولكن جيب أن لقد كانت هذه اللعبة 

بتعديل طريقة اللعب، " ألفريد هاستيل" تدخل ملعب املنافس من فوق حبل وضع على ارتفاع من األرض، ولكن قام 

  3".الكرة الطائرة"وجعل الكرة تلعب يف اهلواء دون أن تلمس األرض، فسميت بامسها احلايل 

أخذت مجعية الشبان املسيحية، على عاتقها هذه اللعبة، وأدرجتها ضمن براجمها يف مجيع أحناء أمريكا الشمالية، 

 4.وعممتها على فروعها يف مجيع أحناء العامل

                                                           
   .2004. الكرة الطائرة].  االلكترونیة [  الموسوعة العالمیة العربیة. الشویحات، أحمد. د 1

  .11.ص. 1996: عمان. دار الفكر للطباعة والنشر. كتابة موسوعة كرة الطائرة الحدیثة. حطابیة، احمد زكي  2
  .2. ص. 2007. كتابات عملیة للطائرة المدرسیة. العرقان، خالد اسعد  3
  .2.ص. المصدر نفسھ  4
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  :الكــــرة الطائــــرة في العالــــم 2-1

م، مث انتقلت إىل 1905وبعدها كوبا سنة م، 1900كانت كندا أول الدول األجنبية اليت تبنت هذه اللعبة عام 

م أجريت أول دورة للكرة الطائرة  1913م باليابان ويف عام 1908م، وبعدها انتشرت يف عام 1906الصني سنة 

م،  1920م، كما دخلت إىل االحتاد السوفييت سابقا وجهورية البلطيق وبولندا يف  1918بآسيا، مث انتقلت إىل فرنسا 

ريت أول بطولة للكرة الطائرة يف الواليات املتحدة األمريكية وكندا وكذا أول بطولة دولية للرجال م أج1922ويف عام 

  5.بتشيكوسلوفاكيا

  :الكــــرة الطائــــرة في العالـــــم العـــــربي 2-2

كرة   م، حيث كانت تابعة الحتاد1930أصبحت متارس يف كثري من الدول العربية، وكان أول ظهورها يف مصر عام 

دولة كونت أول  14م، وكانت مصر ضمن أول 1949السلة، إال أن تكون أول احتاد مصري مستقل للكرة الطائرة عام 

م، وتشكل االحتاد األردين لكرة الطائرة عام 1936م، مث دخلت األردن عام  1947احتاد دويل للكرة الطائرة عام 

م، حيث شارك فيها تسع دول، 1986كرة الطائرة يف عمان عام م، واستضافت األردن البطولة العربية الرابعة ل 1964

م، 1941م، ونظمت هلا أول بطولة فيها عام 1939وفازت فيها مصر باملركز األول، كما دخلت أيضا يف تونس عام 

لكرة  م، حتت اسم اجلمعية السعودية1963ومتارس كرة الطائرة يف اململكة العربية السعودية، وتكون أول احتاد هلا علم 

م، و�تم الكويت بكرة الطائرة منذ بدء نشاطا�ا ضمن 1977الطائرة، وتغري االسم إىل االحتاد السعودي لكرة الطائرة عام

م، مث ضمن نشاط االحتاد الكوييت لكرة السلة والطائرة الذي تأسس عام  1951نشاطات االحتاد الرياضي الكوييت عام 

 6 م 1965رة الطائرة يف الكوييت لك م، حىت أنشأ االحتاد1957

  :الكــــــرة الطائـــرة في الجزائـــــر 2-3

م، مت إنشاء الفدرالية 1962قبل االستقالل مارس املستوطنون الكرة الطائرة، ونادرا ما ميارسها اجلزائريون، ويف سنة 

املنتخب الوطين للذكور وسنتني بعد ذلك ، ويف السنة نفسها مت إنشاء "بوركايب" اجلزائرية لكرة الطائرة على يد الدكتور 

إنشاء املنتخب الوطين لإلناث، أما يف السنوات األخرية فقد أصبحت متارس يف أغلبية الرتاب الوطين، وهذه بعض نتائج 

 :املشاركات للفريق الوطين يف احملافل الدولية 
  

  المـــركز  العــــــام

  كأس العالم واأللعاب االولمبية

1991  09  

1992  12  

                                                           
  .11.ص.مصر.دار الفكر العربي.قانون.تعدیل.تدریب.الكرة الطائرة تعلیم.طھ، على مصطفى  5
  .49-48.ص.األردن.2013سنة .دار الیازوري للنشر.األلعاب الریاضیة.أبو نعیم محمود  6
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  المحافل القارية

1988  01  

1989  02  

1991  01  

1993  01  

1997  03  

  

أول مشاركة للفريق الوطين ذكور يف كأس العامل واحتل املركز التاسع ويف السنة نفسها كانت أول مشاركة : م1991سنة - 

  7.عشرللفريق الوطين للناشئات يف بطولة العامل واحتل الفريق املركز الثاين 

  .أول مشاركة للفريق الوطين ذكور يف األلعاب االوملبية واحتل املركز الثاين عشر: م1992سنة - 

  :أما بالنسبة للمحافل القارية

  "البلد املنظم كود فوار" احتالل اجلزائر املركز لثاين: م 1989سنة - 

  ".البلد املنظم مصر" اجلزائر حتتل املرتبة األوىل : م1991سنة - 

  "البلد املنظم اجلزائر" على التوايل  2اجلزائر حتتل املرتبة األوىل للمرة : م 1993سنة - 

  " البلد املنظم نيجرييا" اجلزائر حتتل املركز الثالث : م1997سنة - 

 . مولودية اجلزائر تفوز بالبطولة اإلفريقية لألندية: م1988سنة - 

 :مميزات وخصائــــص الكـــرة الطائـــرة .2

من األلعاب الرياضية اجلماعية الشعبية، اليت أخذت موقع الصدارة من حيث ممارستها وانتشارها يف دول  الكرة الطائرة

درجات األداء الفين واخلططي وعناصر  أعليتتطلب  العامل، فضال عن تطورها من لعبة لقضاء وقت فراغ إىل لعبة اوملبية،

  .ةاللياقة البدنية، واحلركية والنواحي الرتبوية و النفسي

ختتص لعبة الكرة الطائرة، خبصائص حمددة متيزها عن باقي األلعاب اجلماعية األخرى، أل�ا غري حمددة بزمن معني 

وصغر مساحة امللعب اخلاص �ا، وانتقال الالعب من الواجبات اهلجومية إىل الدفاعية وبالعكس، فضال عن احتوائها 

 ادفة و املتغرية اليت حيتاج الالعب إىل أدائها بأسرع وقت وبأقل جمهود على مهارات أساسية فنية عديدة، وهي احلركات اهل

 

                                                           
. 1994.  مصر.  دار الفكر العالمي.  المستوى العالمي مفتاح الوصول إلى أعلى. الكرة الطائرة الحدیثة. ألوشاحي، عصام  7

  .58.ص
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ممكن، باإلضافة إىل كو�ا الدعامة القوية اليت تبىن عليها اللعبة، مث إن وصول لالعب والفريق إىل النجاح واالمتياز 

  .يتوقف على إتقان أدائه املهاري

  :كرة الطائرةومن أهم املميزات اليت متتاز �ا لعبة  

 .لعبة غري حمددة بوقت  . أ

مساحة ملعبها صغرية قياسا مبساحة مالعب األلعاب اجلماعية األخرى، إذ تلعب الكرة الطائرة على ملعب   . ب

 ". م 09× 09"عرضا، مقسم إىل قسمني طول كل منهما " م  09"طوال و " م  18"خاص تبلغ مساحته 

 02.43" بني ملعيب الفريقني وهي الشبكة اليت تبلغ ارتفاعها  لعبة دون احتكاك بني الالعبني، إذ يوضع فاصل  . ت

 ".م 01"وبعرض" م10_09.5" للسيدات، بطول" م 02.24"للرجال و " م 

  :طريقة احتساب النقاط وكيفية احلصول عليها

  احلصول تبدأ اللعبة بضربات اإلرسال، مما جيعلها تتميز عن بقية األلعاب اجلماعية األخرى، إذ يستطيع الفريق

 .على نقاط مباشرة عند إجادة العبيه لضربات اإلرسال

  عدم استطاعة الالعب االحتفاظ بالكرة، كما يف العاب كرة السلة وكرة اليد وكرة القدم، وإمنا يسمح له بلمس

الكرة وملرة واحدة ولثالث ملسات للفريق ككل عدا ضربة حائط الصد األمر الذي يؤدي إىل زيادة صعوبة ) ضرب(

 .ارستهامم

  حتسب نقطة للفريق حينما تضرب الكرة أرضية ملعب الفريق املنافس، أو إذا مت ارتكاب خطأ أو إذا اخفق

 .العبوا الفريق من صد الكرة وإرجاعها بشكل صحيح

 عدم السماح لالعيب اخلط اخللفي بأداء مهارات داخل اخلط األمامي . 

 تكون متاحة للجميعتتطلب اللعبة صفات بدنية وحركية خاصة غالبا، ال . 

 لعبة حتتوي على مهارات أساسية وتقسم إىل نوعني مها: 

 ].اإلرسال، اإلعداد، الضرب الساحق، حائط الصد اهلجومي : [ املهارات اهلجومية .1

 8].االستقبال، اإلرسال، حائط الصد، الدفاع عن امللعب: [ املهارات الدفاعية .2

  بات الساحقة والرشاقة للدفاع عن امللعب واإلرسالمتتاز هذه اللعبة بسرعة احلركة وقوة الضر. 

  تعترب من األلعاب العالجية، اليت تعمل على عالج احنناء الظهر، الناتج عن اجللوس غري السليم أثناء الدراسة

 .والعمل

  التنفسي تعترب هذه اللعبة من األلعاب اليت تساعد على تطوير اجلهاز احلركي، وتنشيط الدورة الدموية واجلهاز

 .والقدرة الوظيفية ألعضاء اجلسم املختلفة

 

                                                           
منتدى .   6:37pm 2011، 02كلیة التربیة الریاضیة السبت ابریل . جامعة بابل.  ممیزات لعبة كرة الطائرة. الدلیمي، ناھده  8

  .األكادیمیة الریاضیة العراقیة.  الریاضي
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  هذه اللعبة للصغار ملمارستها، واشتقت لعبة كرة الطائرة املصغرة ]mini volley [ لتالءم قدرات ومهارات

 9. سنة لكي ال حيرم من ممارستها، وأقيمت املسابقات هلا 12_09الناشئني مابني 

واليوم أصبحت هذه اللعبة ذات شعبية كبرية يف أسيا وأوربا، كما أصبحت الكرة الطائرة رياضة رمسية من رياضات 

  دولة لالحتاد  150م، وتنتمي أكثر من 1964األلعاب االوملبية منذ عام 

  10.الدويل لكرة الطائرة، الذي يرعى العديد من دورات الرجال والنساء

 :الكرة الطائرة المهارات األساسية في   .3

بالرغم من أن املهارات تبدو سهلة األداء، إال أ�ا تتطلب بذل جهد كبري يف دقة إتقا�ا، وذلك ملا يفرضه قانون اللعبة 

من حيث قصر فرتة ملس الكرة وحتديد ملسها بأطراف األصابع، وصغر حجم امللعب، وسرعة طريان الكرة، وغريها من 

وان لعبة كرة الطائرة تتكون من جمموعة من احلركات يطلق عليها املهارات الفنية األساسية أو النواحي القانونية األخرى 

  11:املبادئ األساسية وان أمهها

  :اإلرسال 4-1

وهو الضربة اليت يبدأ �ا اللعب يف املباراة، ويستأنف عقب انتهاء الشوط وبعد كل خطأ، وهو عبارة عن جعل الكرة  

لالعب الذي يشغل املركز خللفي األمين يف الفريق، والذي يضرب الكرة باليد املفتوحة أو املقفلة أو يف حالة لعب بواسطة ا

  .أي جزء من الذراع، �دف إرساهلا من فوق الشبكة إىل ملعب الفريق املنافس

   :أنواع اإلرسال 1- 4-1

  يسيني مها نستطيع من خالل التكنيك الصحيح ألداء ضربات اإلرسال، تصنيفها إىل نوعني رئ

 12.وذلك لوضع الكرة بالنسبة ملستوى كتف الالعب اإلرسال من األعلىو  اإلرسال من األسفل

 

 اإلرسال من األسفل: 

هو اإلرسال العادي البسيط، ويعترب من أسهل أنواع اإلرسال، ويتم بواسطة ضرب الكرة باليد املفتوحة أو املقبوضة بعد 

اليد الضاربة تتجه من األسفل إىل األعلى، يستعمله املبتدئون لسهولة أداءه وعدم تركها من اليد األخرى، حبيث أن 

حاجته إىل قوة كبرية، فهو يف أغلب األحيان مضمون النجاح، إال أن من السهل على الفريق املنافس استقباله والدفاع 

هولة إىل أماكن اللعب اخلالية يف عنه، وهذه نقطة ضعف فيه إال أن الالعب يستطيع توجيه هذا النوع من اإلرسال بس

  .ملعب الفريق اخلصم، ويتم فيه قذف الكرة بليد بارتفاع مستوى الكتف

 

 

                                                           
9
  .62. ص.  عمان.  دار الفكر.1996سنة . 1.ط... خطط -مھارات -تاریخ دیثةموسوعة كرة الطائرة الح. خطایبة، أكرم زكي  

10
  . 2004سنة . الكرة الطائرة.  ]الكترونیة [ الموسوعة العالمیة العربیة . الشویخات، أحمد  

11
  .54.ص.عمان .دار دجلة . 2012. 2.ط. كرة الطائرة مبادئھا وتطبیقاتھا المیدانیة. الجمیلي، سعاد حماد  

12
  .75.ص.المرجع السابق. أكرم زكي. خطابیة  
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  : اإلرسال من األعلى*

يتم بواسطة ضرب الكرة باليد املفتوحة بعد قذفها إىل األعلى، حبيث تقابل اليد الكرة  و هي أعلى من مستوى 

األخرى حسب املنّفذ باليمىن أو باليسرى، ويشبه عملية اإلرسال يف لعبة التنس الذي  الكتف و تكون الرجل متقّدمة على

   93يسمى بإرسال التنس

  ومميزاته أهميته :  2- 4-1

ترجع أمهيته إىل أنه أحد املهارات األساسية، ذات الطابع اهلجومي، حيث أن الفريق ال يستطيع حتقيق النقاط بدون 

الكرة الطائرة أن يدرك وان اإلرسال ليس جمرد عبور الكرة فوق الشبكة، ولكن جيب  االحتفاظ به، فيجب على العب

على العيب الفريق أن جييدوا أداء اإلرسال بطريقة متميز ودقيقة، على أن يراعي فيها املسافة واالرتفاع واملكان احملدد، وهذا 

يع الفريق إحراز النقاط من خالل اإلرسال، خاصة مما يدفع العيب اخلصم يف كل إرسال إىل اختاذ مواقف الدفاع، ويستط

  14.أن العب اإلرسال يكون أداءه مستقال وبدون تأثري من زمالئه أو الفريق

  : الشائعة  األخطاء 3- 4-1

  .ضرب الكرة بأصابع اليد *

  .عدم ضرب الكرة بالقوة الّالزمة، مما يؤدي إىل عدم عبورها الّشبكة *

  .ام، حيث ال يستطيع الّالعب ضر�ا باليد كاملةقذف الكرة بعيدا إىل األم *

  .عـدم نقـل اجلسـم أثنـاء األرجحـة للخلـف علـى القـدم اخللفيـة، وأثنـاء الّضـرب علـى القـدم األمامية *

  .القذف املبّكر قبل أرجحة الّذراع خلفا *

    .سـل إلـى تغييـر وضـع االمتداد والّسيطرة عليهاقـذف الكـرة بعيـدا عـن اجلسـم أو خلفـه أو جبانبـه ممـا يـؤّدي باملر  *

  .عدم امتداد اجلسم والّذراع أثناء الّضرب *

  .عدم القدرة على الّتوقيت بني سرعة الكرة وحركة الّضرب *

  .أرجحة الّذراع بقوة كبرية لضرب الكرة مما يؤدي إىل خروج الكرة خارج امللعب *

  15 القيـام باإلرسـال مباشـرة،وعـدم متابعـة اجلسـم السـتمرارية احلركةعـدم الـّدخول إلـى امللعـب بعـد  *

   :االستقبال-4-2

تقريبــا بالنســبة % 12هي إحدى املهارات الفنية األساسية يف لعبة الكرة الطائرة، وتعد املهارة الثانيـة، وحتتـل نســبة 

يــد يتــيح الفرصــة لفريقه إلجراء تركيبات هجومية خمتلفة، وهو دفاع ضـد لبقيــة مهــارات اللعبــة، ففــي حالــة االســتقبال اجل

  16 إرسـاليات اخلصـم وعـدم السـماح للكـرة بالسقوط على ارض ملعبه
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  : االستقبال  أنواع  1- 4-2

  : االستقبال من األسفل*

اإلرجــاع مبقّدمــة اليــدين، ويكــون الالعب مقابال للكرة من هــو األكثــر اســتعماال وتكــون مســاحة االســتعمال أو    

  .توجيهها مع ضرورة استقامة اليدين

  :االستقبال من األعلى*

  ." فــوق الرّأس"هــو اســتقبال الكــرة القادمــة مــن اخلصــم مبقّدمــة اليــدين، وهــذا مــن وضــعية عاليــة    

   : االستقبال الجانبي*

  .كون بيد واحدة أو بكلتا اليدين، وهذا عندما يكون اّجتاه الكرة على جانب اجلسمي   

   : االستقبال مع االنبطاح*

كـون بيـد واحـدة أو بكلتــا اليـدين وهـذا عنــد حماولـة إنقـاذ الكـرة مــن زاويـة ميتـة، ويكــون استقبال الكرة بعد القيام    

  .بانبطاح أو ارمتاء حنو األرض

  أهميته: 2- 4-2

يعترب الّدفاع عن اإلرسال من املهارات الّدفاعية، ذات أمهية كبرية يف الكرة الطّائرة، فمنذ نشأ�ا و حىت وقتنا احلاضر، 

تنّوعت و تتابعت طرق استقبال الكرة سواء بالكتفني أو الّذراعني، بعد أن كانت تؤدى من األعلى أصبحت طريقة متبعة 

، وتؤدى باستخدام الّسطح الّداخلي للّساعدين، و ذلك لضمان استالم "Begger" يطلق عليها بالّذراعني من األسفل

  .الكرة بطريقة جيدة و توصيلها لزميل و بدون حدوث أخطاء

  :األخطاء الّشائعة 3- 4-2

  و سـرعة طريان الكرة خارج األرجحـة الزّائـدة للـّذراعني أمامـا، ولألعلـى للعـب الكـرة ممـا يـؤدي إلـى زيـادة قـوة *       

   . امللعب                

  .عدم تساوي الّسطح الّداخلي للّساعدين عند ضرب الكرة، مما يؤّدي إىل طريا�ا جانبا*      

  .وضع الّذراعني مبستوى عال جدا، مما جيعل طريان الكرة عموديا و قصري املسافة*      

  .ضرب الكرة مما يؤدي إىل طريا�ا خلفاثين الالعب للمرفقني أثناء *       

  )مبعنـى وضـع مـنخفض علـى الـرّكبتني لثنـي منطقـة فوق الوسط(عـدم احملافظـة علـى اسـتقامة الظّهـر *      

  ضرب الكرة باليد على سطح الّساعدين، مما يؤدي إىل طريا�ا ألحد اجلانبني*      

  17 اعدين كبرية، مما يؤدي إىل طريا�ا ملسافة قصريةعملية امتصاص قوة الكرة على السّ *      

  ":التمرير"اإلعداد  4-3

إرسال املنافس، أو من ضربة يُقصد مبهارة اإلعداد عملية مترير الكرة لألعلى، واىل مكان مناسب بعد استقباهلا من  

 من املهارات األساسية واملهمة يف لعبة الكرة ) التمرير ( ساحقة أو مترير، وغالباً ما يكون من اللمسة الثانية ويعد اإلعداد 
                                                           

یویلو 22تاریخ النشر.الطائرة الكرة في.االستقبال مھارة . الجماعیة األلعاب قسم.الشاملة الریاضیة المكتبة . الدودي ثامر 17 
2014  www.sport.ta4a.us..  
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الطائرة، إذ إن اإلعداد يغري مسار اللعب من الدفاع إىل اهلجوم، ويتوقف جناح الفريق على قدرة الالعبني يف السيطرة 

  18.بتوجيه الكرة بالطريقة الصحيحة

  : التمريرأنواع  4-3-1

حيث ميكن أن نقّسم الّتمرير من حيث طريقة أدائه إىل مترير من الثّبات ومترير تعدد التمرير يف الكرة الطّائرة،لقد تنوع و 

األسفل، كما ميكن تقسيمه من احلركة، ونقّسمه من حيث املستوى الذي تصل فيه لكرة إىل مترير من األعلى ومترير من 

  :من حيث استخدام اليد أو اليدين إىل مترير باليدين أو مترير باليد الواحدة، وعموما ميكننا أن نقّسم التمرير إىل نوعني

 :التمرير من األعلى*أ 

  .التمرير من األعلى إىل األمام -                

  .التمرير من األعلى للخلف -                

  .جانبللالتمرير من األعلى  -                   

  .التمرير من األعلى مع الوثب -                  

  .التمرير من األعلى مع الدحرجة -                

  .التمرير من األعلى بعد الدوران -                

  .التمرير من األعلى من وضع الطعن أماما -                

  .التمرير من األعلى من مع السقوط -                .

  التمرير من األسفل*ب 

  . لتمرير من األسفل مع السقوط والطريانا -                  

  . التمرير من األسفل بيد واحدة -                  

 .التمرير من األسفل باليدين -                  

 :أهميته  4-3-2

العبيه يف السيطرة والّتحكم  يف لعب الكرة الطّائرة، حيث يتوّقف جناح الفريق على مدى قدرةّمترير هو األساس 

 وتوجيه الكرة يف كل االجتاهات، بطريقة صحيحة وقانونية،

يستخدمها فريق اللعب، يستخدم  خاصة تلك اليت مترر حنو املعد، وهو املهارة األهم بالنسبة خلطط الّدفاع واهلجوم اليت

األغلب أكثر من أي جزء من اجلسم، وميكن أن نعترب اإلعداد  مهارة الّتمرير أطراف األصابع واأليدي واألذرع علىيف 

 .لضرورة سري الكرة يف طريق حمدودة يف اهلواء ومرتبطة بالّضربة اهلجومية متريرا، ولكن بأكثر دقة نظر
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  : األخطاء الّشائعة   3- 4-3

  .االستعداد للمسافة املناسبة للكرةعدم اختاذ وقفة *

  .عدم وضع اليدين أمام اجلبهة تقريبا ملالقاة الكرة*

  .عدم مالقاة الكرة بسالميات األصابع*

  عدم أخذ املكان الصحيح لتمرير الكرة*

  رفع الذراعني أعلى الرأس* .

  عدم فرد الركبتني والوصول إىل الوقوف على األمشاط*

  دمعا يف منطقة الساع عدم ضرب الكرة باليدين* .

  مترير الكرة األسفل وليس األمام واألعلى* 

  19عدم ثين املرفقني ببطء يف حالة السقوط املساعدة على امتصاص الصدمة*

  :حائط الصد 4-4

لبقيـة % 20حتتل مهارة حائد الصد نسبة . أمام هجوم الفريق املنافس، ملنعه من الضربات الساحقة فوق الشبكة

  بـة، وترجـع أمهيتـه إلـي عمـل جـدار مهـارات اللع

هـو حركــة الالعبـني القــريبني مــن ألشـبكه، فــي اخلـط األمــامي مــن امللعـب، العتــراض الكــرة القادمة من املنافس، 

  20بالوصول إىل أعلى احلافة العليا للشبكة

  أنواع حائط الصد 1- 4-4

  الطائرة احلديثةهناك نوعان من حائط الصد يف الكرة 

  :حائط الصد الفعال األمامي*

ميارس تقريبا من مجيع الفرق يف الوقت احلاضر، حبيث تكون الوقفة البدائية قرب الشبكة كما هو معمول بثالث 

يتحرك . م ،مث للمهاجم املقابل، وبسرعة لعمل حائط الصد املناسب 2-2.5العبني يقف كل منهم عن األخر على بعد 

  أو اليسار، أو الالعبني إىل جانب العب الوسط وحسب إعداد الكرة العب اليمني

  :حائط الصد الجانبي*

استعمل هذا النوع الفريق الروسي واألمريكي يف الثمانينات، وطريقته تعتمد على طول قامة العيب الصد وطول أيديهم 

احلركة إىل اجلانب، و إمنا من القفز وصد الفجوة ميل دون أو األيسر لعمل حائط الصد مع الز مع ثين اجلذع اجلانيب األمين 

 21م2-  2.5من خالل قوة القفز وثين اجلذع ومد الذراعني للجانبني، وتكون املسافة بني العب وأخر 
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  : أهميته  ومميزاته  2- 4-4

امللعب أمام الضربات اهلجومية إنَّ مهارة حائط الصد من املهارات األساسية، ذات األمهية الكبرية يف عملية الدفاع عن 

الساحقة املختلفة فوق الشبكة، وهو الوسيلة إلحباط عزم الفريق املنافس من خالل منع مهامجيه من ضرب الكرات 

لبقية . الساحقة فوق الشبكة أو امتصاص قوة الكرة املضروبة، باإلضافة إىل أن تشكيل حائط الصد يعطي الوقت الكايف

  عهم الدفاعية يف املنطقة اخللفية واألمامية، وكذلك يستخدم بوصفه مهارٌة هجومية ضد الفريق املنافسالالعبني الختاذ مواق

إن االرتفاع احلاصل مبستويات الفرق الرياضية يف لعبة الكرة الطائرة، وباألخص يف تكنيكات الدفاع احلديثة سببه 

ب، وانَّ الضربات اهلجومية املختلفة فوق الشبكة، التحسن الكبري يف قدرات العيب حائط الصد يف الدفاع عن امللع

أصبحت الوسيلة الفعالة إلحباط عزم الفريق املنافس من خالل منع مهامجيه من ضرب الكرات الساحقة من فوق الشبكة 

لذا فان تشكيل حائط الصد املناسب و السليم، سيسمح " ، )الصد الدفاعي(، أو امتصاص قوة الضربة )الصد اهلجومي(

قية أعضاء الفريق الختاذ مواقعهم الدفاعية املناسبة، اليت حتول دون إجياد ثغرات تتيح للحصول على نقاط بطريقة سهلة لب

ضد الفريــق املهاجم، الالعب ) الصد اهلجومي(من قبل الالعب الضارب ويف نفس الوقت استخدامها مهارة هجومية 

باإلضافة إىل التعديل الذي ادخله "ها مهارة الدفاع عن امللعب ضد احلر، لدعم املهارات الدفاعية وتطويرها ومن ضمن

االحتاد الدويل على قانون اللعبة، والذي أطلق عليه نظام العب الضربة الساحقة، وهي ظاهرة ذات إثارة وامتياز جديد 

التقدم والرقي بالقدرات  بالكرة الطائرة ، إذ إن التطور يف أي مهارة يقابله تطور يف مهارات وفنون لعب أخرى من خالل

  22 احلركية كي يتمكن الالعب من جماراة طرائق اللعب احلديثة

  األخطاء الشائعة   3- 4-4

  .التحرك خبطوات أمامية وليست جانبية*

 الوقوف بعيدا مث االندفاع أماما عند خطوات االقرتاب و ف بسبب الوقوف القريب من الشبكة،أتعدية خط املنتص*

  .للوثب

  .الشبكة بسبب الوقوف للقريب جدا منها قبل الوثب، ومرجعة الذراعني أماما أثناء رفعها ألعلىملس *

ملس الشبكة أثناء اهلبوط بسبب انعدام التوازن الالعب وهو يف اهلواء، وعدم سحب الذراعني خلفا أثناء اللعب *

  .ملتابعة الكرة أثناء اهلبوط

مناسب، واالرتقاء املتأخر ألعلى يؤدي إىل مرور الكرة املضروبة فوق حائط  عدم الوثب بقوة ملالقاة الكرة يف ارتفاع*

  .الصــد

  .عدم وصول األيدي فوق الشبكة والوثب بعيدا عن الشبكة، مما يؤدي إىل سقوط الكرة ما بني اجلسم والشبكة*
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 عدم ضبط املسافة وترك ثغرة بني اليدين أو األيدي املشكلة حلائط الصد، مما يعمل على مرور الكرة داخل حائط *

  .الصد  

  .عدم الرتكيز على الالعب القائم بالضربة الساحقـــة*

  ٕاغماض العينني حلظة صد الكرة عدم دقة التوقيت مع الوثب، و*

  23 الصــد تصادم الالعبني القائميــن بعمليــة *

   :مهارة السحق 4-5

هو عبارة عن ضرب الكرة بإحدى اليدين بقوة، لتعديتها بالكامل فوق الشبكة وتوجيهها إىل ملعب الفريق املنافس 

أ�ا مهارة تتطلب مركب من التوقيت والتوازن  " 1996ساندرويف "بطريقة قانونية، وهي مهارة يصعب إتقا�ا، ويرى 

امليكانيكيات الصحيحة فان كل هذا يعد جهدا  23احلركة وبدون ، وأ�ا أظهرت بوضوح قيمة والقوة العضلية وسرعة 

بقوة الضربة  عنصر القوة يف الضربات اهلجومية، بل إ�ا أكثر ما يقيس قوة ومستوى الفريق يف اهلجوم  24اضائع

 .أحدي الذراعهو ضرب الكرة بطرق خمتلفة من فوق حافة الشبكة حنو ملعب اخلصم و ب 25الساحقة

  :السحقأنواع  1- 4-5

  :كاأليتخط الدفاع  "ومن عمق "خط اهلجوم"ينفذ بعدة طرق خمتلفة على امتداد الشبكة

  ."الضربة الساحقة"اهلجوم الساحق املوجه-       

   ."السريع"اهلجوم الساحق اخلاطف-       

  . اهلجوم الساحق بالرسغ-       

   ."الثالثي"بالدوراناهلجوم الساحق -       

   "اللولب"اهلجوم الساحق باخلداع -       

  26أخلاطفي"اهلجوم الساحق اجلانيب -       

  :مميزاتهأهميته و  2- 4-5

ن خالل اإلطالع على العديد من املصادر العربية واألجنبية يف لعبة الكرة الطائرة، وجدنا أن اهلدف من الّضرب م

الّساحق يف لعبة الكرة الطّائرة، هو احلصول على نقاط املباراة أو احلصول على اإلرسال، وتتطّلب هذه املهارة نوعية معّينة 

  لّتصّرف والثّقة بالّنفس، وارتفاع القامة، وقوة عضالت الّرجلني، والّسرعة احلركية من الّالعبني يتمّيزون بالّسرعة وحسن ا
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 الكــــرة الطائـــرة  _______________________________________ ألولالفصل ا
 

  

  الفائقة والّرشاقة والّتوافق العصيب العضلي، والقوة االنفجارية العالية يف الوثب، والّضرب والّدقة يف األداء احلركي وتوجيه 

   ضربات إىل نقطة معّينة، باإلضافة إىل اهلبوط الّصحيح، وهلذا ال يستطيع مجيع الّالعبني أن يقوموا بأداء مثل هذه 

 داء هذه املهارةنظرا الختالف تكوينهم اجلسمي وقدرا�م احلركية، فيفّضل تدريب مجيع أفراد الفريق أل املهارات   

 . للقيام مبهام أدائها أثناء املبارياتالّالعبني  أفضل مثّ اختيار        .   

  : الشائعة  األخطاء 3- 4-5

  .االقرتاب يف االجتاه غري الصحيح ، وغري الثابت وحركة القدمني غري الصحيحة*        

  املبالغة يف اتساع اخلطوة األوىل وتالحق القدمني*        

  .عدم مرجحة الذراعني للخلف*          

  .لألمام بدال من الوثب ألعلىالوثب *        

  .االرتقاء بقدم واحدة بسبب تأخر الالعب يف أخذ خطوات االقرتاب*        

  االرتقاء البطيء، وعدم احلصول على السرعة والقوة الالزمني، وذلك بسبب عدم الربط الصحيح بينها، *        

  .     جداً يف مفصلي الرجلنيبثين كبري االرتقاء يفوالبدء                                

  .الرتقاء املبكر بسبب التوقيت اخلاطئ واالقرتاب يف حلظة ترك الكرة يدي الالعب املعدا*        

  .ثبفصلي القدمني والعبقني يف الو عدم استخدام م*        

  ضرب الكرة يف الشبكة بسبب خطوات االقرتاب القصرية، مما جيعل وصول الالعب*        

  بعيداً خلف الكرة. ضرب الكرة متأخرة أثناء اهلبوط*          

  الوثب قريباً من الكرة حبيث يصبح ضر�ا من خلف الرأس*        

  .عدم مالقاة الكرة لضر�ا بسبب اجلري املبكر قبل مالحظة الكرة، وعدم القدرة على التوقيت السليم*        

  .م ثىن اجلذع للخلف أثناء والضربرفق، وكذلك عدعدم ثىن اليد الضاربة من امل*        

  .ضرب الكرة يف غري املكان الصحيح*        

  ملس الشبكة باليد الضاربة*         

  عدم اهلبوط يف مكان االرتقاء*        

  تعدية خط املنتصف أثناء اهلبوط*          

 27عدم متابعة الالعب للعب بعد الضربة الساحقة*        

  
                                                           

27
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 الصفات البدنیة  _________________________________________ الثانيالفصل 
 

 

  :لصفات البدنيةا-1

  

  مفهوم القدرات البدنية من منظور المدارس األوروبية 1-1

  

، جندها متفقة يف مفهوم الصفات أو القدرات )روسية(وبالنظر لتلك املدارس املختلفة سواء أمريكية أو أملانية أو سوفيتية 

البدنية األساسية، كالقوة العضلية والسرعة والتحمل الدوري التنفسي، كقدرات بدنية حركية فسيولوجية، أما عناصر املرونة 

توافقية  دقة، فالبعض ينظر إليها من خالل ارتباط بعضها ببعض، كما ينظرون إليها كقدرات والرشاقة والتوافق والتوازن وال

  1.حركية باإلضافة إىل كو�ا قدرات بدنية

  

  :مفهوم الصفات البدنية  2-1

  

األمراض املختلفة العضوية وتعرف أيضا باللياقة البدنية، وهي إحدى مظاهر اللياقة العامة للفرد، وتشمل اخللو من 

الفرد على السيطرة على بدنه، ومواجهة األعمال  ةقدر وقيام أعضاء اجلسم بوظائفها على أحسن وجه، مع والوظيفية، 

   وهي نتائج تفاعل كافة العناصر البدنية والوظيفية اليت تعكس كفاءة األداء البدين . الشاقة ملدة طويلة دون إجهاد زائد

2.املهاري لالعب                                    
  

.القدرة على أداء الواجبات اليومية حبيوية ويقضه، دون عناء زائد مع توفري اجلهد للتمتع بأوقات الفراغ: وهي أيضا
3  

.حنو مرضي املقدرة على أداء عمل عضلي على" وتعرف منظمة الصحة العاملية اللياقة على أ�ا
4

 

  

  

 

 

 

 

                                                           
1
 2009 اكتو بر 27 الریاضیة البدنیة التربیة مكتبة -البدنیة القدرات  مفھوم .عودة أبو محمد أ.  

  

   جامعة. 2011سنة .1ط. للبنات الریاضیة التربیة لكلیات الثانیة المرحلة لطلبة الریاضي التدریب. وآخرون المالح عبد فاطمة  2
 116ص.بغداد   

  

3 
 30 ص.األردن . عمان.للنشر العربي المجتمع مكتبة. 2011 سنة .1ط.الریاضیة الثقافة. الزامل محمد یوسف 

  

4
  13 ص.2003سنة.العربي الفكر دار. البدنیة اللیاقة فسیولوجیا.الفتاح عبد احمد العالء أبو.د  

29 



 الصفات البدنیة  _________________________________________ الثانيالفصل 
 

 

 لصفات البدنيةا3-1 

  

  العضليةالقوة  1- 1-3

 

  مفهوم القوة العضلية 1-1-3-1

تعد شكل من أشكال القوة، حيث تدل على قوة العضلة، ويفهم من مصطلح القوة العضلية القوة اإلرادية اليت تبذل 

  5اليت تسلط عليهاالتغلب على مقاومة خارجية  أثناء العمل العضلي االيزومرتي األقصى، أي أ�ا قدرة العضلة يف 

وهي أعلى قدر من القوة يبذهلا 6 قدرة العضالت على مواجهة مقاومات خارجية، تتميز بارتفاع شد�ا  أيضاو هي 

  .اجلهاز العصيب والعضلي، ملواجهة أقصى مقاومة خارجية مضادة

 يف أقصى انقباض إراديضد مقاومة  عضلية أن تنتجها،املقدرة أو التوتر الذي تستطيع عضلة أو جمموعة  أ�اكما 

 .8 هي قدرت العضالت يف التغلب علي املقاومات املختلفةو .    7واحد

 أنواع القوة العضلية 2-1-3-1 

 

  :القوة القصوى 1-2-1-3-1 

   ثقال، املصارعة، مثل رفع األ"هي أقصى قوة يستطيع اجلهاز العضلي العصيب إنتاجها، يف حالة أقصى انقباض إرادي      

     ."دواجلو                        

  :القوة المميزة بالسرعة 2-2-1-3-1

االنقباضات العضلية، وهي  التغلب على مقاومات تتطلب درجة عالية من سرعة يف العضليقدرة اجلهاز العصيب       

  ".الرمي و الوثب"مركبة من القوة العضلية والسرعة، مثل 

.  

  :تحمل القوة 3-2-1-3-1 

  9 "السباحة والتنس "مقدرة العضلة على بذل جهد متعاقب، حبمل أقل من أقصى ألطول فرتة ممكنه مثل 

 

  

                                                           
5
 154 ص. ذكره سبق .المختلفة األعمار في الریاضي التدریب علم.حسین حسن قاسم  

  

 .31 ص .األردن . عمان . للنشر العربي المجتمع مكتبة. 2011 سنة .1 طبعة .الریاضیة الثقافة .الزامل محمد یوسف   6
  

 119ص .ذكره سبق. الریاضي التدریب وآخرون المالح عبد فاطمة   7
  

  40 ص بیروت .الجیل دار.الحدیثة الریاضیة التربیة.القادر عبد جمیل محمد  8
  .32سبق ذكره،ص .الثقافة الریاضیة.یوسف محمد الزامل   9
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 الصفات البدنیة  _________________________________________ الثانيالفصل 
 

  

   :القوة العضلية أهمية 1-3- 1-3

  : للقوة العضلية أمهية تكمن يف أ�ا

  .األداءهم يف اجناز اجلهد البدين يف كافة األلعاب الرياضية، وتتفاوت نسبة مسامهتها طبقا لنوع اتس*

  . تعد حمددا مهما يف حتقيق االجناز الرياضي، يف أغلب األلعاب الرياضية*

  ."السرعة التحمل الرشاقة"هم يف تقرير الصفات البدنية األخرى اتس*

  10"الوقوف، املشي و اجللوس"تكسب الفرد تكوينا جسمانيا متماسكا، يف مجيع احلركات األساسية *

   : المرونة 1-3-2 

احلركة، املقدرة احلركية  ىاملرونة، اإلطالة، مد"مفاهيم املرونة، وذلك حسب كل منطقة، فهناك من يسميها لقد تعددت 

  ".للمفاصل

  : مفهوم المرونة -1 1-3-2 

قدرة الفرد علي أداء احلركات الرياضية إىل أوسع مدى تسمح به املفاصل العاملة يف احلركة، حيث يتطلب انقباض بعض  

  11.وهي أيضا قدرة الفرد علي أداء احلركة مبدى واسع .العضالت املقابلة هلا العضالت وارختاء

    

  : أنواع المرونة -2 1-3-2 

  : هلا عدة أنواع، ويعتمد كل نوع على طبيعة تقسيمها كاآليت

  :وفق نوع الحركة  *

  :المرونة العامة-

  وهي املدى الذي يصل إليه املفصل يف احلركة

   :المرونة الخاصة-

  .املمارسة ة ذات طبيعة ختصصية لنوع الرياضةاملدى الذي يصل إليه املفصل، يف أداء حركوهي 

  : وفق القوى المسببة للحركة*

  : المرونة االيجابية-

  .وهي املدى الذي يصل إليه املفصل يف احلركة، علي أن تكون العضالت العامة عليه هي املتسببة يف تغذية تلك احلركة

  : المرونة السلبية-

وهي املدى الذي يصل إليه املفصل يف احلركة، علي أن تكون هذه احلركة ناجتة عن تأثري قوة خارجية، وليس نتيجة تأثري 

  .عضالت الالعب ذاته

                                                           
 32 ص.ذكره سبق. الریاضیة الثقافة .الزامل محمد یوسف  10

  

 140 ص.ذكره سبق  11
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  : وفق نوع االنقباض العضلي*

  :المرونة الثابتة-

  .وهي املدى الذي يصل إليه املفصل يف احلركة، مث الثبات فيه

  :المرونة المتحركة-

  فصل، يف أداء حركة تتسم بالسرعة القصوىاملوهي املدى الذي يصل إليه 

  : أهمية المرونة -3 1-3-2 

  :للمرونة أمهية تكمن يف

  تسهم يف االقتصاد بالطاقة، ووقت األداء*

  .هلا دور فعال يف التقليل والتأخري من ظهور التعب*

  .تعمل على التقليل من األمل العضلي*

ميتلك درجة عالية من املرونة يف مفصل معني، أو جمموعة مفاصل  تعني الرياضي على حتقيق االجناز إن الرياضي الذي *

  12 املهاري العايل

  : الرشاقة 3-3-1 

  :مفهوم الرشاقة 1-3-3-1 

تعين القدرة على تغيري أوضاع اجلسم أو اجتاهه بسرعة و بدقة و بتوقيت سليم، سواء كان ذلك بكل اجلسم أو جزء منه، 

  13اجلري بني الشواخص، األلعاب االلكرتونية "على األرض أو يف اهلواء، مثل

  .القدرة على سرعة التحكم يف أداء حركة جديدة، والتعديل السريع الصحيح للعمل احلركي وضبطه: وتعرف أيضا

  14عاوهي درجة أو نوعية التوافق احلركي الرياضي، وتظهر هذه القدرة يف احلركات الكبرية والصغرية م

  :أنواع الرشاقة 2-3-3-1 

  :الرشاقة العامة *

 .وهي املقدرة علي أداء واجب حركي يتسم بالتنوع واالختالف والتعدد، بدقة وانسيابية وتوقيت سليم وبشكل عام

  :الرشاقة الخاصة*

وتوازن ودقة، ومتطابق مع اخلصائص والرتكيب والتكوين احلركي،  بتفوقوهي املقدرة على أداء املهارة احلركية املطلوبة 

  .لواجبات املنافسة يف النشاط الرياضي التخصصي

  

                                                           
 142 ص.ذكره سبق. الریاضي التدریب. وآخرون المالح عبد فاطمة  12

  

13 
 .33سبق ذكره،ص .الثقافة الریاضیة.یوسف محمد الزامل 

  

 147-146ص.ذكره سبق. الریاضي التدریب. وآخرون المالح عبد فاطمة  14
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  : الرشاقة  أهمية 3-3- 1-3

  .هلا اثر فعال يف الصفات البدنية، كما أ�ا ترتبط بكافة القدرات احلركية*

  .األداء املهاري للرياضيهلا دور يف القدرة على تغيري االجتاهات ضمن *

  هلا اثر واضح خالل األداء احلركي املركب املتنوع، الذي يتصف بسرعته وصعوبة تنفيذه،*

  .حيث تظهر احلاجة إىل اجناز احلركة كلها مرة واحدة، وبصورة تتابع وتتغري طبقا للظروف املختلفة

  .15صة املركبة منهإاتقان األداء احلركي، وخا تعد قاعدة أساسية يف تعلم وتطوير و*

  : السرعة 4-3-1 

 السرعةمفهوم   1- 4-3-1

وهي قدرة الفرد على أداء حركات متتابعة من نوع واحد يف اقل  .هي املقدرة على أداء حركات معينة، يف اقل زمن ممكن

وهي أيضا  16والعضالتمدة زمنية ممكنة، و متتاز هذه القدرة بالشدة العالية، وتأثريها السرعة بكفاءة اجلهاز العصيب 

  17قدرة الفرد على أداء حركات متكررة من نوع واحد يف اقل زمن ممكن

  :أنواع السرعة   4-3-1-2 

  :تنقسم السرعة إىل عدة أنواع

  : سرعة رد الفعل الحركي  2-1- 4-3-1

وتعرف أيضا  .االستجابة لهوتسمى سرعة االستجابة وسرعة رد الفعل، إذ هناك فاصل زمين بني بدء ظهور املثري وبدء 

  بأ�ا املقدرة علي االستجابة ملثري حبركة، يف اقل زمن ممكن

  :وتنقسم سرعة رد الفعل إىل

  :سرعة رد الفعل البسيط-

  "السباحة، العدو"وهي الزمن احملصور مابني حلظة ظهور مثري واحد معروف، و بني حلظة االستجابة له، مثل 

  :سرعة رد الفعل المركبة-

كرة السلة، كرة القدم، وكرة  "يز بينها، واالستجابة ألحدها فقط، مثل يالزمن احملصور بني ظهور عدة مثريات للتموهو 

  18  الطائرة

  . وترتبط سرعة رد الفعل احلركي يف الفعاليات واأللعاب الرياضية بالعوامل اآلتية

  .دقة اإلدراك البصري*

  .الرياضي وقدرته على اختيار نوع رد الفعل املناسب ىمستو *

                                                           
 147ص.ذكره سبق. الریاضي التدریب. وآخرون المالح عبد فاطمة  15

  

 130ص .ذكره سبق 16
  

17 
  33 ص .ذكره سبق. الریاضیة الثقافة.الزامل محمد یوسف 
 133-132 ص.ذكره سبق. الریاضي التدریب. وآخرون المالح عبد فاطمة  18
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  .القدرة على صدق التوقع واحلدس والتبصر يف مواقف اللعب املختلفة*

  19السرعة احلركية اخلاصة للضربات والتصويبات*

  : سرعة الحركة الواحدة 2-2- 4-3-1

التصويب يف األلعاب اإلفريقية ورمي الثقل والبدء ومن أمثلتها  .وهي اجناز حركة أو مهارة حركية واحدة يف اقل زمن ممكن

  .يف السباحة والوثب

  : سرعة الحركة المركبة  2-3- 4-3-1

ومن أمثلتها الوثب، الضرب الساحق يف كرة الطائرة، واالستالم والتمرير  .يف اقل زمن ممكن ةوهي اجناز احلركات املتشا�

  .يف كرة السلة

  : سرعة تكرار الحركات المتشابهة  2-4- 4-3-1

ومن أمثلتها العدو، التجديف، سباق الدراجات، السباحة  ممكن ركات املتشا�ة يف اقل زمنتعرف بأ�ا اجناز تكرار احل

  واملشي

  : أهمية السرعة  3- 4-3-1

  :  ومن بينها  

  "...السلةكرة القدم، كرة "أنشطة رياضية حتتاج إىل مجيع أنواع السرعة مثل *     

  ."االقرتاب مث االرتقاء يف القفز"أنشطة تتطلب نوعني أساسني من أنواع السرعة االنتقالية واحلركية مثل *     

  ."أنواع األنشطة الرياضية اليت تتطلب نوع واحد من أنواع السرعة، للتغلب على املقاومة مثل رفع األثقال*     

  "20 جري املسافات الطويلة"تتطلب السرعة مع التحمل مثل أنواع األنشطة الرياضية اليت *     

  : التحمل   3-15-

  : مفهوم التحمل  3-15-1-

إن املطاولة حتصل أثناء التبادل بني اجلهد والراحة، فاملطاولة اليت تؤدي خالل الوحدة التدريبية إىل التعب نتيجة 

دفع القابلية الوظيفية لألجهزة الوظيفية لفرتة زمنية معينة االستنزاف الوظيفي للقوى البدنية، والذي يتطلب مرة أخرى 

  21بأخرى، وكذلك ترتبط مبستوى التع

و تعرف املطاولة بأ�ا القدرة على العمل املستمر يف شدة معتدلة، من خالل اشرتاك اجلهاز العضلي املطور حلالة عمل 

  . للعمليات األوكسجينية املتبادلةمبستوى عايل "القلب اجلهاز الدوري والتنفسي" األجهزة الداخلية
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مقدرة ا�موعة العضلية الكبرية، على االستمرار يف عمل انقباضات متوسطة ألوقات طويلة من الوقت   وهي أيضا

  22 نسبيا، واليت تتطلب تكيف اجلهازين الدوري و التنفسي هلذا النشاط

  أنواع التحمل  3-1-5-2

املستلزمات املختلفة، وتتميز بسلسلة من مناذج كثرية، حيث توجد املطاولة املوضعية اخلاصة والعامة، تظهر املطاولة جراء 

  وهلما عدة تقسيمات أخرى

  :التحمل العام-

  

يقصد به قدرة الفرد على أداء النشاط البدين بشدة مناسبة ملدة طويلة، وهذا يتطلب العمل األكرب جزء من اجلهاز 

  :التحمل هو القاعدة األساسية للتحمل اخلاص، وينقسم إىلالعضلي، ويكون هذا 

   :املطاولة العامة األوكسجينية وتنقسم إىل*

  . الثابتةاملطاولة العامة األوكسجينية -          

  .املتحركةاملطاولة العامة األوكسجينية -         

  :التحمل الخاص-

  

طبقا للخصائص املميزة هلا، وهو نتيجة ارتباط التحمل العام  ختتلف األنشطة الرياضية من حيث متطلبا�ا من التحمل،

، إذا املطلوب هو "حتمل السرعة وحتمل القوة"مع احد مكونات اللياقة البدنية األخرى، و املرتبطة ببعضها البعض، مثل 

 التحمل العضلي بأقصى املسابقات وهو استمرار األداء احلركي بالسرعة أو القوة املثلى، وذلك ملدة زمنية حمددة مستخدما

  .جمهود

  :  وتنقسم إىل

  

  :املطاولة الالوكسجينية اخلاصة وتنقسم إىل*

  .املطاولة الالوكسجينية اخلاصة الثابتة-       

  23 املطاولة الالوكسجينية اخلاصة املتحركة-       
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   :التحمل أهمية 1-3-5-3 

 .من الرياضات، مثل األلعاب اجلماعية واملسافات الطويلة عنصر بدين ضروري، لألداء يف العديد التحمل*

  .التحمل مهم وضروري يف اكتساب الالعبني عناصر اللياقة البدنية األخرى*

 

  .يؤدي التحمل إىل تقوية األربطة واألوتار، و كذا األنسجة املضادة، وتقلل من احتماالت اإلصابة*

 24 األداء ات املختلفة، وتسهم يف إطالة مدةل األداءيساعد الالعبني على سرعة استعادة الشفاء خال*

 

   :والتالميذ الصفات البدنية كقيمة للمربين 4-5-3-1 

  

لقد عانت قدميا من صعوبات لتحديد مكونا�ا املختلفة، بشكل دقيق وموضوعي، وكان احلكم عليها غالبا ما يتم    

 25وخاسرون على أساس نتائج األلعاب واملنافسات الرياضية، فائزون

  

  :التدريب من اجل تحقيق اللياقة البدنية 3-15-5-

إن التدريب لتحقيق اللياقة البدنية أمر يف غاية األمهية، يف لعبة الكرة الطائرة، حيث يتألف برنامج التدريب من ممارسة    

لتحسني القوة واملرونة والتحمل، وأيضا احلركات الرياضية، وطرق مناولة الكرة، ويضم الربنامج التدرييب متارين خمتلفة 

 26.ة احلركية لدى الالعبالسرع
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  واأللعاب شبه ریاضیة اللعب ________________________________  الفصل الثالث

 

 

  :اللعب و األلعاب شبه رياضية

  اللعب -1

  :مفهوم اللعب1-1-  

 ، و هو ظاهرة سلوكية يف الكائنات احلية، يتميز به اإلنسان علي 1اللعب هو لغة الطفل الرمزية للتعبري عن الذات      

يف كل طفل طبيعي، واللعب نشاط تلقائي وظاهرة طبيعية للنمو والتطور عند  وروثوجه اخلصوص، وهو سلوك فطري م

األطفال، ويف معاجم اللغة جند كلمة اللعب يف اللغة معناه اللهو والتسلي ومن معانيه أيضا الرياضة ويقابل يف اللغة 

لكلمة كنشاط يشرتك فيه األفراد واليت تعين لعبة أو رياضة أو قتال أو معركة، وتطور استخدام هذه ا Play االجنليزية

يتصف باحلرية والدافعية النابعة من الذات، واللعب ميكن أن يستخدم يف اجتاهني أحدامها نطلق علية لعب األطفال 

ويشمل األنشطة البسيطة واخلفيفة اليت تتصف بعدم االلتزام بالقوانني واحملددات ويغلب عليها طابع التخيل، واالجتاه 

  2احلياة األنشطة األكثر تنظيما والتزاما بالقوانني اليت تعرب عن مظاهر  ىلالستدالل علاألخر يستخدم 

انه قيمة عالجية، ومنهم من  ىلقد حاول الكثري من العلماء تعريف اللعب حسب توجها�م، منهم من ر كز عل     

  لتعلمياربطه بالنمو العقلي، ومنهم بالنشاط 

كان أول من اعرتف بان اللعب قيمة علمية، ويتضح هذا من مناداته يف كتاب   ولقد ذكر كثري أن أفالطون      

ٕاعطاء أدوات واقعية و مصغره ألطفال يف سن  القوانني، بتوزيع التفاحات علي الصبية ملساعدا�م علي تعلم احلساب، و

  .3يف املستقبل الثالثة الذين كان عليهم أن يصبحوا بنائني 

  "أن اللعب هو منفذ و خمرج للطاقة الزائدة فيكون نتيجة لتخفيف التوتر: "  هربرت سبنسر ىير     

 ويعرف بأنه ظاهرة طبيعية وفطريه ."اعتقد أن اللعب هو شكل من التحضري للحياة يف سن الرشد: " كارل غروسما أ  

  4ٕاثارة خارجية وهو أيضا سلوك نابع عن دوافع و. هلا أبعاد نفسيه واجتماعيه هامه

  :أهمية اللعب1-2

اللعب وسيلة حضارية لألفراد جبميع جوانبهم الرياضية والنفسية واالجتماعية والعقلية، ويعتربها البعض أساسا للنمو      

آخرون بأ�ا تقوم بدور املعلم واملدرس، كما أ�ا فرصة لتعليم أسس  ىالبدين واألجهزة العضوية يف اجلسم، بينما ير 

والعمل اجلماعي، و كذا اكتساب بعض أمناط السلوك كتقبل اهلزمية بروح رياضية والتواضع وعدم التعايل،  التعاون والتبعية

والنباهة عند الفوز واحرتام أراء اآلخرين والبعد عن العدوانية، أما من ناحية أخري فاللعب وظيفة هامة لتفريغ الطاقة 

                                                           

Maria piers. The gift of Play. And Why Young children connot thrive Without It.1980 New York .p11. 
1  
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 12ص.1987سنة .اللعب سیكولوجیة الكتروني كتاب .عیسى حسن.د رجمةت.میلر سوزان.د  3

 

 19ص .2000سنة .1طبعة العربي الفكر دار.الكرات  وتطبیقاتھا العاب تدریس طرق.إبراھیم حماد مفتي.د  4
  

38 



  واأللعاب شبه ریاضیة اللعب ________________________________  الفصل الثالث

 

 

آخرون ضرورة تشجيع  ىأمهية تربوية  تعود على األفراد بالنفع، وير عب اللالبعض األخر أن  ىالزائدة لدى األفراد، وير 

  .الطفل علي اللعب واحلركة كوسيلة للنمو والتفاعل مع البيئة

  :باإلضافة ملا سبق ميكننا أن نوضح أمهية اللعب يف نقاط األتية  

  .يساعد الناتج عن امليل الطبيعي للفرد يف التعبري والدافعية*         

  .يعترب وسيلة للسرور واالستمتاع الذي جيلب السعادة لألفراد*         

  .يستخدم كوسيلة الكتساب اخلربات لدي األفراد*         

  .األطفال ىلد ةيعترب وسيلة للتخلص من الطاقة الزائد*         

  ، العدواين االنفعايل أو  يعمل علي تنمية الصحة النفسية لألفراد، كضابط النفس والبعد عن السلوك*         

  .والقدرة علي التكيف ومواجهة املشكالت             

  . األطفال كاملشي واجلري والرمي والقفز وغريها ىيعمل علي تنمية املهارات األساسية لد*         

  : سمات اللعب - 1-3

  :�ا منهالقد اتفق الكثري من املهتمني باللعب ورياضة األطفال بان للعب مسات يتميز 

  .اللعب نشاط حر وليس إجباريا*      

  .يتميز اللعب باملتعة والسرور*      

  .اللعب وسيلة الستغالل الطاقة عند األطفال مبا يعود عليهم بالنفع*      

  .ينمي اللعب الصفات الرياضية لدي املمارسني اجيابيا*      

  .يتميز اللعب بالسرعة والرشاقة*      

  .خيل والتذكر واالنتباهلتاللعب القدرات العقلية كا ينمي*      

  .يكسب اللعب األطفال السمات االجتماعية كالتعاون، ونكران الذات واحرتام القانون والقيادة والتبعية وغريها*      

  اللعب ميارس فرديا و مجاعيا*      

  5 ةخيضع اللعب لقواعد وقوانني معينة، ختتلف باختالف نوع اللعب*      

  :أنواع اللعب - 1-4

، وهذا التنوع يعود إىل االختالف يف اتتنوع أنشطة اللعب عند األطفال من حيث شكلها ومضمو�ا وطريقته        

ٕاىل الظروف الثقافية واالجتماعية احمليطة بالطفل من  مستويات منو األطفال وخصائصها يف املراحل العمرية من جهة، و

  :ميكننا أن نصنف مناذج األلعاب عند األطفال إىل الفئات اآلتيةجهة أخرى، وعلى هذا 
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  :التلقائية األلعاب 1- 1-4

 املنظمة القواعد عن بعيداً  تلقائية وبصورة حراً  الطفل يلعب حيث اللعب، أشكال من أويل شكل عن عبارة هي    

   .يريد كما طفل كل يلعب حيث مجاعياً  وليس فردياً  احلاالت معظم يف يكون اللعب من النوع وهذا للعب،

  :التمثيلية األلعاب 2-4-1

 الطفل يراها اليت احلياتية وأساليبهما سلوكها مقلداً  الكبرية، الشخصيات تقمص يف اللعب من النوع هذا يتجلى    

 هذه على ويطلق اإلبداعية ومقدرته الواسع، الطفل خيال على األوىل بالدرجة التمثيلية األلعاب تعتمد حيث �ا، وينفعل

 منو تطوريو  ويتوافق أخرى أحياناً  وبالواقع أحياناً  باإليهام اللعب من النوع هذا ويتصف ،"اإلبداعية األلعاب" األلعاب

  .الطفل

  :التركيبية األلعاب 3-4-1-

 بعضها جبوار األشياء وضع الطفل يبدأ حيث السادسة، أو اخلامسة سن يف اللعب أشكال من الشكل هذا يظهر     

 الطفل تطور ومع االكتشاف، هلذا فيفرح يعرفه ما منوذجاً  متثل األشياء هذه أن مصادفة فيكتشف مسبق، ختطيط دون

 .والرتكيب البناء على قدرا�م يف األطفال اختالف من الرغم على بنائية وأكثر إيهامية أقل اللعب يصبح ألنمائي

 الرتكيبية، األلعاب من العديد بإنتاج املعاصرة التكنولوجيا وسائل اهتمت فقد األلعاب، من النوع هذا ألمهية ونظراً     

 أو املعادن من والقطارات للسيارات  مناذج أو مدرسة، أو مستشفى أو منزل كبناء الطفل منو مراحل مع تتناسب اليت

   .وغريها اخلشب أو البالستيك

  :والرياضية الترويحية األلعاب 4-4-1

 من الثاين النصف فمنذ بإجيابية عليهم، تنعكس اليت والبدنية، الرتوحيية األلعاب من أخرى أنشطة األطفال يعيش        

 الطفل ألن " األم ألعاب"أ�ا على غالباً  إليها يشار البسيطة اليت األلعاب بعض إىل يشد الطفل حياة من األول العام

 فات، والثعلب والسوق الغميضة لعبة "مثل آلخر جيل من األلعاب من أنواع انتقالالطفولة  وتعرف أمه، مع غالباً  يلعبها

  .األجيال عرب تتواتر اليت األلعاب من ذلك وغري "يا جرس رن و

 من حمددة غري مجاعة ضمن اللعب يتم حيث اجلريان  أبناء مع باللعب الطفل يهتم املدرسة قبل ما سنوات ويف      

 يف تنشأ ما وكثريا بسيطة السن هذه وألعاب وتعليماته، اللعبة قائد أوامر وينفذون بعضاً  بعضهم يقلد حيث األطفال،

 خيترب أن الطفل حياول اخلامسة حوايل ويف املمارسة، أثناء يف للتعديل األلعاب هذه وختضع هلا، مسبق ختطيط دون احلال

 منه أكثر فردياً  طابعاً  تتخذ األلعاب وهذه ،"احلبل نط"أو واحدة قدم على احلجل أو احلواجز على السري بلعبة تهامهار 

 الطابع ويصبح املراهقة، قبل ما سنوات يف األلعاب هذه عن األطفال يتخلى بينما التنافس، إىل تفتقر أل�ا ، مجاعيا

  .واملهارة التفوق على متمركزاً  اهتمامهم يصبح حيث لأللعاب مميزاً  التنافسي

 التنشئة يف كبرية قيمة ذات إ�ا بل فحسب، الطفل نفس يف البهجة على تبعث ال والرياضية الرتوحيية واأللعاب

 قيمة وعلى املختلفة، األنشطة يف معهم التعاون وكيفية اآلخرين، مع االنسجام الطفل يتعلم خالهلا فمن االجتماعية،
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 يكون أو مهارة ينمي لكي الطفل تتحدى األنشطة فهذه النفسية، الصحة ملعايري وفقاً  الطفل تنشئة يف األنشطة هذه

  .عادة

 اجلسمية، والفاعلية احلركي و االتزان احلركية املهارات  بتعلم يتعلق فيما ملموسة، فوائد حتقق الرياضية األلعاب أن والواقع

 الشخصية وعلى العقلي األداء تنشيط على أيضاً  تنعكس بل فقط، السليم اجلسمي النمو مظاهر على تقتصر وال

 منذ األطفال لدى السليم اجلسمي والنمو الذكاء ارتفاع بني إجيابية عالقة وجود الدراسات  بعض بينت فقد مبجملها،

  .6 املراهقة �اية وحىت املبكرة الطفولة

 7اللعب العالجي الرتبوي، اللعب العفوي، اللعب "إىل اللعب أنواع صنف إبراهيم محادي وقد 

  :اللعب نظريات 5-1

يلعب األفراد  ملاذا تفسري حملاولة مجيعها ىوتسع النفسية، املراجع  تتضمنها واليت اللعب، نظريات من جمموعة هناك    

 ظهرت وقد حديثة والنظريات التقليدية النظريات ،مها جمموعتني إىل النظريات هذه وصنفت ؟ العمرية الفئات كل يف

 .التجريبية الدراسات  على قائمة كو�ا من أكثر فلسفية نظرة تعكس واليت األوىل العاملية احلرب قبل التقليدية النظريات

  :التقليدية النظريات 1-5-1

  :الزائدة  الطاقة 1-1-5-1

 خمتلف بنوع املناداة إىل يدعونا انقطاع، بال و الدوران  والقفز اجلري حيث من واحليوان البشر صغار مييز ما أن يبدو    

 يف "النفس علم مبادئ الشهري كتابه يكتب كان حني سبنسر هربرت اإلجنليزي الفيلسوف قدم وقد التفسري، من

 ،صورها أبسط يف الفكرة هذه أن ويرجح اللعب، يف "الطاقة الزائدة "بنظرية اآلن يعرف ما عشر، التاسع القرن منتصف

 هذه على سبنسر حصل وقد طويل، بوقت ذلك قبل متواترة كانت الطاقة خمزون عن للتنفيس يلعبون األطفال أن وهي

 يتذكر أن يستطيع ال بأنه بلطف يعرتف أنه رغم "شالر فون لفردريك" واجلمالية الفلسفية الكتابات من أصال الفكرة

 أيضا سبنسر واعترب الفنون، كل أصل وأنه الفائرة، الطاقة عن تعبري اللعب بأن شالر نادى وقد األملاين، الشاعر اسم

  .الزائدة  الطاقة عن هادف غري تعبري وأنه الفن، أصل هو اللعب أن الزمان، من قرن حبوايل ذلك بعد

  :  التلخيصية النظرية 2-1-5-1

 العلوم لكل بالنسبة فعلت مثلما قوية بدفعة الطفل عشر دراسة التاسع القرن يف ظهرت اليت التطور نظرية أمدت     

 ميكن ال اليت الدرجة إىل رديئة كانت إ�ا البعض يقول بل للغاية، تأملية املبكرة سبسر كتابات كانت وبينيا .البيولوجية

 ميكن ال أمر 1859 سنة األنواع أصل كتابه يف كثرية أدلة من داروين تشارلز قدمه ما أن إال كبري، أثر هلا يكون أن

                                                           
6

 .صحة الطفل .الصبي محمد هللا عبد الدكتور بإشراف   .مختص خیري موقع .ةالخاص االحتیاجات ذوي الخلیج أطفال موقع  
 .األطفال عند اللعب أنواع

  

7
 26-25ص .2000سنة . العربي الفكر دار. 1ط.الكرات العاب تدریس طرق .حمادي إبراھیم مفتي  
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  واأللعاب شبه ریاضیة اللعب ________________________________  الفصل الثالث

 

 

 وانتقل شد،االر  اإلنسان إىل يصل حىت الوليد بنمو االهتمام إىل أدى األنواع أدق من اإلنسان بارتقاء فاالهتمام جتاهله،

  8.املالحظة إىل التأمل من الرتكيز

 هذه صلخوت ،هل ستانلي األمريكي العامل هو صاحبها أن وقيل املرياث، نظرية باسم أخرى مراجع  يف مسيت وقد    

 البشرية، احلضارة تطور �ا مر اليت باألدوار املرور إىل مييل نضجه اكتمال إىل ميالده منذ اإلنسان أن إىل التقليدية النظرية

 ولكن اجلماعي، اللعب يف االندماج قبل األشجار يتسلقون فاألطفال لعبه، يف البشري اجلنس تاريخ يكرر طفل فكل

 .النقد من لكثري تعرضت قد النظرية هذه

 

  للعمل اإلعداد نظرية 3- 1-5-1

 احلياة لوظائف إعداد مرحلة إال هو ما ونشاطه اللعب أن أساس على النظرية هذه وتقوم ،"جروس كارل "صاحبها

 على املستقلة،و للحياة اإلعداد ونظرية اإلعدادية النظرية أيضا عليها يطلق و ،9الكبار النشاط إعداد أي املستقبلية

 اختزال الغرائز املاضي من بدال اللعب أن يرى النظرية، هذه صاحب "جروس كارل "فان التلخيصية النظرية من العكس

 يف له الالزمة واملعلومات الطفل امليزات  يكتسب اللعب طريق وعن املستقبلية، للحياة مطلوبة غرائز  يقوى فانه

 للرجولة، كمظهر الصيد على يتدرب باملسدس يلعب عندما والولد األمومة، على تتدرب بالدمية تلعب فالبنت املستقبل،

  10.اآلباء دور على اجلماعي لعبهم يف الصغار األطفال يتدرب كذلك

  :الطاقة تجديد نظرية 4- 1-5-1

 هي اللعب وظيفة أن الطاقة الزائدة فتلخيصها نظرية من النقيض على وهي ،"روساالز  "التقليدية النظرية هذه ويتزعم

 خمتلف شيء عمل إىل يتحول معني نشاط من أو عمله اإلنسان من يتعب فعندما العمل، يف تصرف اليت الطاقة حتديد

 على يقبلون وهم األطفال مظهر  رنفس كيف ولكن منه، واالستفادة اللعب أمهية ينكر العلماء وال اللعب، وهو متاما

 وحتمل جمهود فيها من ملا عليها اإلقبال يزداد األلعاب بعض أن كما اإلجهاد، من شديدة حاالت يف وهم اللعب حىت

  . 11ومثابرة

 عندما أي مباشرة، النوم من استيقاظه عقب الطفل تفسر لعب مل النظرية هذه ولكن االستجمام بنظرية البعض ويعرفها 

  12.لالستجمام احتياجا  ميكن ما اقل حالة يف يكون

 

 

                                                           
  15- 14ص .ذكره سبق .اللعب سیكولوجیة الكتروني كتاب .عیسى حسن.د ترجمة.میلر سوزان .د .  8

  

 2 ص.تأھیل ،عالج، تعلیم .العربیة المدینة موقع .المدرسة قبل ما لطفل وأنواعھ مدلوالتھ اللعب  9
  

 4 ص. القاھرة . باللعب العالج االلكتروني الكتاب .العسلي ھاني  10
  

 2 ص.ذكره سبق ،مدلوالتھ اللعب   11
  

 3 ص.ذكره سبق.والناشئین لألطفال الریاضیة التربیة.خطایبة أكرم.د  12
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  الحديثة النظريات 2 5-

  :  التوازن نظرية 1- 2-5-1

 يسرية طائفة إال تغذى خاصة ال أعماال اجلدية حياتيه يف منا لكل أن ترى و ،نجال رادكو  العامل النظرية هذه قدم       

 ماال تغذية بفضلها له ليتاح اللعب، نسميها اليت غري اجلدية احلركات هذه على اإلنسان يقبل ولذلك غرائزه وميوله، من

  13النفسية قواه بني التوازن يستقر وبذلك وميول، من غرائز لتغذيتها اجلدية حياته تتسع

  :الذاتي التعبير نظرية 2-2-5-1

 نوع يف وتؤثر نشاطه، حتدد الرياضية ولياقته التشرحيي الفيزيولوجيي وتكوينه نشيط، خملوق اإلنسان بأن ماسون يشري  

 تتناسب اللعب من معينة أمناط ممارسة إىل تدفعه وعاداته الفسيولوجية وحاجاته واجتاهاته ميوله وان ميارسه، الذي النشاط

 العنف إىل مييل الذي الطفل عن وختتلف بسيطة، ألعابه تكون والنظام اهلدوء إىل مييل الذي فالطفل نزعاته، طبيعة مع

 14والعدوانية العنف إىل اللعب يف فيميل ذاته تعكس الغاية أن فنجد والقوة،

  

  :للعب اإلسالم نظرة 6-1

  :الكريم في القرآن 1- 1-6

 ": تعاىل بقوله الكرمي القرآن يف جاء ،وقد اجلد ضد نشاط هو و السخرية إىل بامليل أو جيدي ال بعمل يرتبط فعل اللعب

  16 .ويلعبوا خيوضوا فذرهم ":أخرى أية ويف "15 وهلوا لعبا دينهم اختذوا الذين

 يوسف إخوة لسان على ": تعاىل قال ، ألبيهم يوسف إخوة لسان على والتسلية االستمتاع مبعىن أخرى بصورة وجاء

 سوف بأنه ذلك عللوا معهم بأخذه السماح أبيهم من طلبوا السالم عليه يوسف إخوة أن أي ،17ويلعب يرتع معنا أرسله

 مبصاحبة هلم أبوهم مسح ملا الطفل حقوق من حقاً  بل مقبوالً  ذلك يكن مل ولو عليه سيحافظون وأ�م ويلعب يرتع

 .له وأخذهم يوسف

  :الشريف الحديث في 2- 6-1

 يلعبان واحلسني واحلسن "والسالم الصالة عليه اهللا رسول "على دخلت :قال وقاص أيب بن سعد عن البزار روى    

  .رحيانتاي ومها ؟ أحبهما ال يل وما :فقال ؟ أحتبهما اهللا رسول يا فقلت بطنه، على

 عيد، يوم يف "والسالم الصالة عليه اهللا رسول" يدي بني يلعبون السودان جاءت :قالت عنها اهللا رضي عائشة وعن    

  .نسائي رواه .انصرفت اليت أنا كنت حىت عاتقه، فوق عليهم أطلعُ  فكنت "والسالم الصالة عليه اهللا رسول" فدعاين
                                                           

13
 48 ص. القاھرة . باللعب العالج االلكتروني الكتاب .العسلي ھاني  

  

14 
 41 ص.ذكره سبق.والناشئین لألطفال الریاضیة التربیة.خطایبة أكرم.د 

  

  70اآلیة .األنعام سورة .الكریم القرآن  15  
  

 
16
  83اآلیة .الزخرف سورة .الكریم القرآن  

  

  12اآلیة .یوسف سورة .الكریم القرآن   17
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 الصالة عليه كان حيث عنها اهللا رضي العاص بنت إمامة حفيدته يداعب "والسالم الصالة عليه" الرسول وكان   

 18البخاري أخرجه .رفعها رفع ٕواذا ، وضع ركع فإذا ، فيصلي عاتقه على يضعها والسالم

 عائشة نصبته الذي السرت فهتك تبوك غزوة من وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قدم":قالت عنها اهللا رضي عائشة عن   

 و :قالت بنايت، :قالت ؟عائشة يا هذا ما:فقال ،"لعب" أي عائشة بنات على السرت ناحية فكشف قالت با�ا، على

 خيل لسليمان كان انه تسمع امل: قلت جناحان؟ له فرس:قال فرس، :قلت ما هذا؟:فقال جناحان له مربوطا فرسا أرى

  .فضحك ؟ أجنحه هلا

  :  المسلمين علماء عند 3-6-1

 القلب إنوٕ  ساعة، بعد ساعة القلوب روحوا ":قال حيث اللعب أمهية على "عنه اهللا رضي" طالب أيب بن علي أكد   

 ."عمي أكره إذا

 يف زايلالغ فنرى الولد، عند البشرية الطبيعة معرفة موضوع إىل كالغزايل  بالرتبية املهتمون األولون العرب العلماء وتطرق  

 جسم ترويض : أساسية وظائف ثالث له ألن الطفل، عليه حيث الذي اللعب مبوضوع يهتم " الدين علوم إحياء " كتابه

 العام النفس علم �ا ينادي األفكار هذه وكل الكّتاب، يف الدروس تعب من و إراحته ، قلبه إىل السرور إدخال ، الولد

  19خاص بشكل والرتبوي

  رياضية شبه األلعاب  2

  :  مفهومها1-2

 وهي أكثر واحد بالعب تؤدي  اإلغراض متعددة املختارة األلعاب جمموعة وهي الصغرية، األلعاب أيضا وتسمي  

 عليها ويغلب كبرية مالعب إىل حتتاج وال املستخدمة، األدوات حيث ومن هلا، املوضوعة القوانني حيث من بسيطة

 برغبة اجلنسني كال عليها ويقبل لألطفال حمببة وهي النفوس، يف والسرور واحلماس الشوق وتبعث املنافسة، الطابع

   20.عارمة

 على احليوية اجلسم أجهزة تساعد فهي وميسوراً، سهالً  أهدافها حتقيق جتعل اليت البدنية، الرتبية مظاهر أبرز من وهي   

   21والعقل للجسم الرتوحيية فائد�ا عن فضالً  والتعاون، باملسؤولية والشعور الطاعة الفرد وتعود ، وانتظام بكفاءة العمل

  

 األدوات باستخدام متارس اليت أو الكرات، والعاب اجلري العاب من متعددة جمموعة" هلا أخرى تعريفات وهناك  

 قواعدها مرونة مع والتنافس، والسرور املرح بطابع تتميز اليت األلعاب خمتلف من ذلك، إىل وما الرشاقة والعاب الصغرية

                                                           
 07:22PM 2013.05.22 الخاصة االحتیاجات ذوي الخلیج أطفال موقع .القحطاني المعصوب هللا عبد محمد سارة  18

  

19
 14/07/2010تاریخ النشر   www.almurabbi.com.المربي  موقع .األطفال عند اللعب .الدویش هللا عبد بن محمد  

  

 48 ص.ذكره سبق.والناشئین لألطفال الریاضیة التربیة.خطایبة أكرم.د  20
  

 Amأبریل  األحد النشر تاریخ.األقصى جامعة .الریاضیة التربیة قسم . اإلنسانیة والعلوم اآلداب كلیة .صغیرة العاب نماذج  21
10:24 2010 ,18 
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 املتعلمني دوافع إثارة يف فعالة تربوية وسيلة" ."البسيطة اإليضاحات بعض عقب و تكرارها ممارستها، وسهولة أدوا�ا وقلة

  22اآلخرين من والتقدير باالعتبار الشعور إىل الفرد حاجات تشبع أ�ا كما اهلدف، حتقيق حنو

  :رياضية شبه األلعاب أهمية 2-2

  :األيت يف وتتجلى كبرية أمهية رياضية شبه األلعاب تكتسي

 .للطفل البدين اجلانب تطوير يف أساسية وسيلة تعترب*   

 .االجتماعي والتفاعل التعاون روح تنمي*   

 .املختلفة األساسية احلركيةاملهارات  تنمية خالل من الفرق أللعاب متهيد مبثابة هي*   

 23والتسلية املرح من جوا والرياضية البدنية الرتبية درس على تضفي*   

  :ميزاتها*

 .والتعاون اجلماعية الروح تنمية على تعمل     1-   

 .األطفال ورغبات ميول و يتناسب ما مع منها لالختيار الفرصة يعطي مما أنواعها تعدد       2-

 .اجلنسني وكذا األعمار مجيع تناسب3-       

 .مكان أي يف تؤدى واسعة مساحات إيل حتتاج ال4-       

 .بسيطة أدوات فيها تستعمل       5-

 .الكبرية األلعاب حنو و قدرات األطفال استعددت هارظإل فرصة       6-

 .لالشرتاك األطفال جلميع الفرصة تعطي    7-   

  .والتنافس احلماس طابع عليها يغلب    8-   

  :الصغيرة األلعاب اختيار مبادئ 2-3

  :اختيارها عند والضرورية اهلامة املبادئ مراعاة جيب الصغري األلعاب اختيار عند

 .أهداف لعبة لكل الن حتقيقه املراد والتعليمي الرتبوي اهلدف إدراك وفهم -      1

 .خاصة العاب سنية مرحلة فلكل السنية املرحلة مراعاة     2-

 .األلعاب هذه اختيار عند والبنات البنني بني مراعاة الفروق     3-

 .القاعات يف متارس أخرى و اخلالء يف متارس العاب فهناك اللعب مكان مراعاة     4-

 .األلعاب أداء طيلة التالميذ مجيع مشاركة     5-

                                                           

   .وھران جامعة .لیسانس مذكرة. البدنیة الصفات بعض تنمیة في الصغیرة لأللعاب مقترح برنامج أثر .رمضان هللا بدع   22 
 .2006 سنة / 18 ص .2007  

  

  .مذكرة  .سنوات 9 12 الید كرة العبي لدي الحركي الحسي الجانب تنمیة في ریاضیة الشبھ األلعاب دور. رشید بوبكري 23 
 .2ص المسیلة جامعة .لیسانس      
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  واأللعاب شبه ریاضیة اللعب ________________________________  الفصل الثالث

 

 

  .لألطفال والسالمة األمان وسائل توفري- 6   

  :رياضية شبه األلعاب أداء قواعد 2-4

 .األدوات وتوفري التخطيط حيث من امللعب جتهيز*      

 .وجنسهم األطفال وسن امللعب مساحة مع تتناسب اليت األلعاب اختيار*      

 .الطقس حالة مراعاة*      

 .اللعب يف األطفال مجيع إشراك *      

 .الصعب إىل السهل من تطبيقه يف تدرج*      

 .امللل لتجنب األلعاب يف املستمر التغري حماولة*      

 .والسالمة األمن عوامل توفري*      

 .األطفال بني واحلماس التنافس روح لبث اللعبة انتهاء بعد النتيجة إعالن*      

  رياضية شبه األلعاب استخدامات 2-5

 .األطفال كل فيها تشرتك اليت الصغرية األلعاب فيه تستخدم اإلمحاء*      

 .والوثب احلجل كالعاب التمرينات بعض من بدل تستخدم*      

 .بامللل األطفال يشعر عندما التمرينات بني لرتويح تستخدم*      

 .اخلتامي النشاط يف لتهدئة تستعمل *      

  :رياضية الشبه األلعاب أغراض 2-6

  :يف حتديدها ميكن واليت العامة، الرياضية تربية ضمن أغراض  الصغرية تدخل أغراض أللعاب        

  :األغراض التربوية  1-6-2

 اخللقية السمات وتنمية تطوير تستهدف اليت املنظمةاملؤثرات  كلاإلغراض  تتضمن      

  ...واالجتماعية والنفسية اإلراديةو 

  

  :خصائصها ومن*

 .وتطبيقها الدينية لتعاليمبا  االلتزام-     

 .للمجتمع االجيابية والتقاليد العادات اكتساب-     

 .الذات إنكاروٕ  بالنفس والثقة التواضع مسات غرس-     

  .ومقيد اجيايب بشكل الفراغ  أوقات استغالل-     
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  :التعليمية ألغراض ا  2-6-2

 املهارات و املعلومات األطفال اكتساب تستهدف اليت العمليات األغراض مجيع تتضمن

  :األغراضهذه  وأهم واملعارف

 .القفز اجلري مثل األساسية املهارة إتقانوٕ  يم تعل*        

 .الرياضية لأللعاب األساسية املهارات  إتقانوٕ  تعليم*        

 الدراسي  الربنامج ضمن بالدراسة  املتعلقة املعلومات بعض اكتساب*        

 .األطفال لدى واالبتكار الذكاء تنمية*        

  الفيزيولوجية األغراض الرياضية 3-6-2

 تستهدف اليت عملياتال مجيع تشمل اليت خاصة الصغرية واأللعاب العامة الرياضية لرتبيةل اهلامة األغراض من تعترب    

  :وتتضمن املختلفة اجلسم أجهزة جلميع الوظيفية القدرات  ولتنمية الفيزيولوجية البدنية القدرات  األطفال اكتساب

  .وسليم طبيعيا منوا اجلسم منو على املساعدة*     

  .واملرونة الرشاقة التحمل والسرعة كالقوة الرياضية اللياقة عناصر تنمية*     

 .اجلسم وتناسق القوام حتسني على العمل*     

 .ودورته القلب كفاءة وتطوير تنمية*     

  

 : رياضية شبه باأللعاب خاصة مالحظات*

  : تسمح أخرى جهة ومن اجلماعية الرياضات وخاصة األنشطة خمتلف ضمن التعلم على األلعاب هذه تساعد

 .الوسائل نقص حالة يف األطفال من عدد اشرتاك*   

 .خمتلفة و أوزان أشكال ذات كرات : مثل  البسيطة الوسائل ستغاللا*   

 األلعاب اختيار يف وينوع يبحث أن املريب على :كمثال رياضية شبه األلعاب بعض نقدم

 :اآلتية املبادئ امباحرت 

 .املسطرة األهداف حتقيق يناسب دقيق باختيار القيام*

  .24التنشيط إىل وامليل التعليم إمهال يعرض الذي تكرار  جتنب*

  

  

                                                           
جامعة . لیسانس مذكرة.الحركي الحسي الجانب تنمیة في الریاضیة الشبھ األلعاب دور .رشید وبوبكري القادر عبد قیمر  24

 . 2006/2007 سنة المسیلة .محمد وضیاف
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  واأللعاب شبه ریاضیة اللعب ________________________________ 

 

   

 ________________________________ ________________________________  الفصل الثالث

 

 



  واأللعاب شبه ریاضیة اللعب ________________________________  الفصل الثالث

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 للدراسة المیدانیة اإلجراءات _________________________________ األول الفصل

 

 

 

د ــــــــــــــــــــــتمهي -1 

إن كل باحث من خالل حبثه يسعى إىل التحقق من صحة الفرضيات اليت وضعها، ويتم ذلك بإخضاعها إىل  

العلمية، وذلك بإتباع منهج يتالءم وطبيعة الدراسة، وكذا القيام بدراسة التجريب العلمي باستخدام جمموعة من املواد 

ميدانية عن طريق تطبيق االختبارات على العينة ويشتمل اجلانب التطبيقي لبحثي هذا على فصلني ، الفصل األول وميثل 

زماين مع ضبط متغريات الدراسة  اإلجراءات امليدانية للبحث واليت تشتمل على الدراسة االستطالعية وا�ال املكاين وال

كما اشتمل على عينة البحث وكيفية اختيارها واملنهج املستخدم وأدوات الدراسة وكذلك إجراءات التطبيق امليداين 

.وحدود الدراسة  

 أما الفصل الثاين فيحتوي على عرض وحتليل نتائج الدراسة ومناقشتها يف ضوء الفرضيات مع اخلالصة العامة للبحث

  :ج الدراسة منه-2

  

 Méthodeكلمة  فان االجنليزية اللغة ويف الواضح، الطريق هو واملنهاج، املذهب بوزن املنهج   

 الوصول بقصد وضعها يتم اليت القواعد من جمموعة هو املنهج فان واصطالحا شيء، عمل وطريقة والرتتيب النظام تعين

  .1 احلقيقة اكتشاف اجل من للمشكلة يف دراسته  الباحث يتبعها اليت  الطريقة أيضا وهي العلم، يف للحقيقة

  نفسها، املشكلة طبيعة باألساس على البحث مشكلة حلل املناسب املنهج اختيار يعتمد العلمي، البحث جمال يف     

  هذا استوجبت مشكلته و يف حبثنا  يود الباحث الوصول إليه، يوختتلف املناهج املتبعة تبعا الختالف اهلدف الذ 

عبارة  ألنه،على تطوير بعض الصفات البدنيةدراسة تأثري األلعاب الشبه رياضية  ألننا بصدد، التجرييب املنهج إتباع  

  .عن برنامج مصغر      

  املناسبة  و الربنامج التدرييب  الذي خيدم االختباراتنا باملعطيات اليت مكنتنا من اختيار  دراستوقد دعمنا   

أجريت هلم اختبارات قبلية و بعدية حبيث  ،العب 13واحدة تتكون من  جتريبيةمت اختيار جمموعة .دراستنا موضوع     

  .ريبيةدت خضعوا لوحدات

    

 
                                                           

 44ص.العلمي البحث مناھج .ھشام حسان.د  1
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 للدراسة المیدانیة اإلجراءات _________________________________ األول الفصل

 

 

  

  :الدراسة االستطالعية -3

أوقات تدريب قبل البدء يف إجراء التجربة االستطالعية قمت بزيارة ميدانية لتفقد الوسائل املستعملة ومعرفة  

الفريقني وبعد ذلك قمت بدراسة اإلمكانيات املتوفرة ومستوى الفريق، وهذا من أجل التوصل إىل أفضل طريقة إلجراء 

االختبارات وجتنب العراقيل واملشاكل اليت ميكن أن تواجهين خالل العمل امليداين ، حيث قابلين الطاقم املسؤول وكذا 

.تفاق على الوقت املخصص إلجراء االختباراتاملدربني العاملني هناك ومت اال  

 13  ينة جتريبية بصفة قصديه مقدرة بـوبعد االنتهاء من مجع كل املعلومات واملعطيات اليت حنتاجها مت اختيار ع

:لعينة األصلية قصد إخضاعها للتجربة االستطالعية وقد كان ذلك على النحو التايلل اإلمجايل عددالالعب من   

 :ومواصفاتها البحث عينة 4- 

  

 صنف خ/س.نادي الرياضي للهواة املدارس الرياضيةإل من قصديه بصفة اختيارهم مت العب، 13 من البحث عينة تتكون

 .وجتريبية ضابطة كعينة استعماهلم ومت ذكور، سنة  وكلهم 14- 13بني  ما أعمارهم ترتاوح  أصاغر،

 

 خ/س.الرياضي للهواة املدارس الرياضيةنادي ال من العب :13 البشري المجال*     

  

                                        2016ماي  02إىل  2016فريلأ  03من: ألزماني المجال*        

   :قمت بإجراء االختبارات بالنسبة للعينة االستطالعية على النحو التايل              

    .2016/ 04/ : 3-5-7يوماالختبار القبلي                    -

   .05/2016 / :27-29-01 االختبار البعدي يوم                    -

  ةوالية بسكر .ي خالداملركب الرياضي اجلواري سيد :المكاني المجال*
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 للدراسة المیدانیة اإلجراءات _________________________________ األول الفصل

 

 

 

 :العينة خصائص5-

 

  تجانس أفراد العينة من حيث القامة *     

  .القامة حيث من العينة أفراد  تجانس يبين' 1- 7': جدول رقم 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي   القامة  أفراد العينة   

 1.54 أ 1

1.48  5.13  

 1.50 ب 2

 1.45 ج 3

 1.40 د 4

 1.49 و 5

 1.50 ه 6

 1.47 ز 7

 1.47 ن 8

 1.47 خ 9

 1.65 ح 10

 1.50 م 11

 1.45 ع 12

 1.39 غ 13
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  .الوزن حيث من العينة تجانس أفراد *

  .الوزن حيث من العينة تجانس أفراد يبين" 2-7"جدول رقم  "

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي   الوزن  أفراد العينة   

 43 أ 1

39.69  139.89  

 45 ب 2

 34 ج 3

 31 د 4

 35 و 5

 39 ه 6

 33 ز 7

 38 ن 8

 40 خ 9

 52 ح 10

 52 م 11

 40 ع 12

 34 غ 13
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 للدراسة المیدانیة اإلجراءات _________________________________ األول الفصل

 

 

  

  النسب المئوية بالنسبة للقامة  أوتجانس أفراد العينة من حيث التكرار *

  .للقامة بالنسبة البحث لعينة المئوية والنسب التكرارات  يبين "3-7'': جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  الطول

1.39 1 7.210 

1.40 1 7.261 

1.45 2 15.041 

1.47 3 22.873 

1.49 1 7.728 

1.50 3 23.340 

1.54 1 7.988 

1.65 1 8.558 

 100 13 المجموع
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  .للوزن بالنسبة المئوية والنسب حيث التكرارات  من العينة أفراد  تجانس*    

 بالنسبة للوزنالبحث  لعينة المئوية والنسب التكرارات  يبين'  4- 7': جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  الوزن 

31 1 6.007 

33 1 6.395 

34 2 13.178 

35 1 6.783 

38 1 7.364 

39 1 7.558 

40 2 15.504 

43 1 8.333 

45 1 8.721 

52 2 20.155 

 100 13 المجموع
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 للدراسة المیدانیة اإلجراءات _________________________________ األول الفصل

 

 

 

  :ضبط متغيرات الدراسة - 6

 فيها التحكم بغرض وهذا دراسة ميدانية، ا د أي يف ضروري عنصر املتغريات ، ضبط يعترب

 يف العراقيل ، الوقوع امليدانية دون الدراسة  نتائج وحتليل تفسري على مساعدا الضبط هذا يكون حبيث املستطاع، بقدر

  :يلي كما متغريات الدراسة ضبط جاء وقد

 .رياضية شبه األلعاب برنامج :املستقل املتغري*

  )املرونة الرشاقة، القوة،(البدنية  الصفات :التابع املتغري*

  

  :الدراسة أدوات - 7

 لتحقيق املطلوبة النتائج إىل اجل الوصول من يعتمدها أن باحث، ألي البد أساسية وسائل العلمي، البحث أدوات تعد

 يف الدقة فتوخي لذا حبثها، رد ا امل دراسة الظاهرة إكمال أي باحث على يتعذر فبدو�ا البحث، أهداف أو اهلدف

   1.املطلوبة واملعلومات البيانات جلمع البحث تنفيذ خطوات من رأسية  و مهمة املناسبة، خطوة البحث أدوات اختيار

 الصفات تطوير يف الرياضية شبه األلعاب دور معرفة إىل �دف الدراسة  هذه خالل من و

 الصفات تطوير على تعمل اليت األلعاب من مصغر برنامج وضع خالل من وذلك البدنية،

 اكرب على احلصول لغرض وهذا احملكمني، من جمموعة على عرضها مت واليت البدنية،

  .املوضوع حول املعلومات من قدر

  :دراستنا على يف االعتماد مت*

 .رياضية الشبه التمارين من جمموعة استعمال-       

 .والقياسات االختبارات  من جمموعة استعمال-       

 و املراجع  املصادر من جمموعة استعمال-       

 .احملكمنيرأي ل ختضع التمارين من �موعة حتوي استمارات  استعمال-       

 .اإلحصائية واملعامالت الطرق استعمال-       

 " مقاتية– صفارة– شواخص– كراسي -طائرة كرة ملعب-طائرة كرات "الدراسة عتاد استعمال-       

  

 

 

                                                           
 23 ص.األردن المجتمع مكتبة. 2013 سنة 1ط.الریاضیة التربیة في العلمي البحث أدوات. السعداوي على محسن  1
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 .للبداية خط أرضية

   ذراعيه يؤرجح

  من الالعب القريب تركه اثر آخر

 .إعاد�ا جيب و الغيه تعترب احملاولة جسمه

_________________________________

  :المستعملة

  العضلية

 : الثبات من العريض

 . الرجلني لعضالت العضلية

أرضية على يرسم قياس، شريط لالنزالق، الفرد تعرض ال مستوية

 :األداء

يؤرجح و ركبتيه ثين ، البداية خط خلف قدماه تكون حبيث

  .ممكن مسافة ألبعد لألمام بالوثب 

آخر حىت ) الداخلية احلافة ( البداية خط من الوثب مسافة

  .لألرض الكعبني مالمسة نقطة عند أو البداية،

جسمه من آخر ، جبزءاألرض ملس و املخترب توازن اختل إذا

 .االرتقاء حلظة حىت لألرض مالمستني القدمان تكون
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المستعملة االختبارات -8

  

العضلية القوة قياس- أ     

 العريض الوثب

العضلية القوة قياس            

 :األدوات*      

مستوية ارض            

األداء مواصفات*      

حبيث املخترب يقف        

 يقوم خلفا  مث          

 :توجيهات*     

مسافة تقاس -          

البداية، خط               

إذا ما حالة يف-          

تكون أن جيب -          

 

 

  

 

 

  

  

  

 

 



 للدراسة المیدانیة اإلجراءات _________________________________

 

  أعلى إىل القفز للوصول وضع 

 .احلائط على عمودي

  كامل على الذراع  برفع املخترب

  تكون إن جيب .إليها بأطراف أصابعه

  .الحائط بمحاذاة

_________________________________

 :الحائط بمحاذاة

 الالعب يتخذ اإلشارة إعطاء وعند احلائط، مبحاذاة الالعب

  الالعب يصله ارتفاع أقصى وحيسب ممكنة نقطة

: 

عمودي يكون قياس شريط لالنزالق، الفرد تعرض ال مستوية

 :األداء مواصفات

املخترب ويقوم احلائط مبحاذاة ذراعيه  تكون حبيث املخترب يقف

  القياس شريط على باألصابع عالمة لعمل امتداده

  

إليها بأطراف أصابعه وصل اليت النقطة إىل األسفل من االرتقاء مسافة

  االرتقاء حلظة حىت لألرض مالمستني القدمان

بمحاذاة القفز اختبار يبين' 2-7'شكل رقم 
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 بمحاذاة القفز

الالعب يقف            

نقطة                     

  

:األدوات*             

مستوية ارض                

مواصفات*             

يقف-                   

امتداده                      

  

  :توجيهات*           

مسافة تقاس-           

القدمان                 

. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 للدراسة المیدانیة اإلجراءات _________________________________

 

  حيث برميها مث يقوم للخلف إرجاعهما

  للبداية خط أرضية 

  للخلف إرجاعهما مع يديه

. 

  مسافة أقصى إىل  Xبشكل 

 .الطبية الكرة

_________________________________

 الطبية

إرجاعهما مع يديه بكلتا الطبية الكرة وميسك باجللوس الالعب

  .مسافة اكرب

 :األدوات

 على يرسم قياس شريط لالنزالق، الفرد تعرض ال مستوية

  .طائرة كرة

 :األداء مواصفات

يديه بكلتا الطائرة الكرة وميسك رجليه على باجللوس الالعب

.الكرة إليها تصل مسافة اكرب له حتسب حيث برميها يقوم

 :توجيهات

بشكل  رجليه تكون حبيث قدميه على جيلس حيث اجللوس

 .خلف رأسه

  

الكرة رمي اختبار يبين' 3-7'شكل رقم 
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 الطبية الكرة رمي

الالعب يقوم حيث        

اكرب  له حتسب         

             

األدوات*               

مستوية ارض               

كرةو                     

مواصفات*              

الالعب يقوم             

يقوم مث                  

توجيهات*               

اجللوس وضعية اختاذ-        

خلف رأسه                   
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   تبعا باجلري املخترب يقوم البدء

  البداية خلط بتجاوزه الثانية الدورة

 فليشمان

_________________________________

 

 : فليشمان المتعرج

 : االختبار من

 . اجلسم حركة اجتاه تغيري على الشخص قدرة 

 . إيقاف ساعة ، شواخص 6 : 

 :األداء مواصفات

البدء إشارة االستماع عند و البداية، خط خلف املخترب 

الدورة تنتهي و بدورتني، يقوم إن على احملدد، السري خلط

 

 . احملدد السري خط إتباع جيب

  االختبار يعيد و يوقف املخترب أخطا

 . اجلري أثناء الشواخص ملس عدم جيب

 . الدورتني يف يقطعه الذي الزمن للمخترب يسجل

  

فليشمان المتعرج الجري اختبار يبين' 4-7'شكل رقم 
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_________________________________ األول الفصل
 

  

  :الرشاقة قياس -ب

 

 المتعرج الجري

من الغرض*              

 قياس                   

 :األدوات*             

مواصفات*             

 يقف                   

خلط                       

 :توجيهات*           

جيب-                   

أخطا إذا-                   

جيب-                   

يسجل-                   

  

  

  

  

  

  

  

  

شكل رقم                     

  

  

  

 



 للدراسة المیدانیة اإلجراءات _________________________________

 

  الشواخص بني بالركض السريع الالعب

   مستوي يف خط

  زيكزاك المتعرج

_________________________________

 زيكزاك  المتعرج

 : االختبار

 . اجلسم حركة اجتاه تغيري على الشخص قدرة

 . إيقاف ساعة ، شواخص 

 :األداء

الالعب يبدأ البدء إشارة إعطاء ،وعند البداية خط على الالعب

يف خط شواخص 6 هناك يكون مرت،حيث 7 مسافة إياباوٕ  

 .احملدد السري خط إتباع

         *.االختبار يعيد و يوقف املخترب

 . اجلري أثناء الشواخص ملس 

 .دوره يف يقطعه الذي الزمن للمخترب

  

  

  

المتعرج الجري اختبار يبين' 5-7'شكل رقم 
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_________________________________ األول الفصل
 

  

 المتعرج الجري

 

االختبار من الغرض*        

قدرة قياس               

 6 : األدوات*        

األداء مواصفات*         

الالعب يقف               

 ذهاباً                  .

 : توجيهات*        

إتباع جيب-            

املخترب أخطا إذا-            

 عدم جيب-            

للمخترب يسجل-            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 للدراسة المیدانیة اإلجراءات _________________________________

 

 . األفقي

  مثبتة سم مائة إىل الصفر من مقسمة

  موازيا 100 رقم و املقعد لسطح موازيا

    . املسطرة سطح على

  املقعد حافة على القدمني أصابع

  مسافة إىل ابعد أصابعه بأطراف املؤشر

  ثانيتني 

 اإلمام

_________________________________

 

 : الوقوف من لألمام

األفقي احملور على الفقري العمود مرونة قياس: االختبار

مقسمة مرنة غري مسطرة ،سم 50 ارتفاعه ظهر بدون مقعد

موازيا سم 50 رقم يكون حبيث املقعد على عموديا                           

على يتحرك خشيب مؤشر ، للمقعد السفلى للحافة                              

 :االختبار

أصابع تثبيت مع مضمومتان القدمان و املقعد فوق املخترب

املؤشر يدفع حبيث ألسفل و لألمام جذعه بثين املخترب 

ثانيتني  ملدة هلا يصل مسافة آخر عند يثبت أن ، علىممكنة

 .األداء أثناء الركبتني ثين 

 .ببطء اجلذع ثين يتم

 .ثانيتني ملدة املخترب إليها يصل مسافة آخر عند الثبات

  

  

اإلمام إلى الوقوف من عذ الج ثني اختبار يبين' 6- 7'
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_________________________________ األول الفصل
 

  

 :المرونة قياس-ج   

 

 لألمام الجذع ثني

االختبار من الغرض*          

مقعد :األدوات*          

                           

                              

االختبار مواصفات*         

املخترب يقف                

 يقوم                   

ممكنة                     

 :توجيهات*        

 عدم جيب-            

يتم أن جيب-            

الثبات جيب-            

  

  

  

  

  

  

  

  

'شكل                  

  

 

 



 للدراسة المیدانیة اإلجراءات _________________________________

 

 الرجلين

_________________________________

  

 الرجلني مرونة قياس :االختبار

 .ارضي قياس شريط مستوية، ارض

 :االختبار

 . مسافة ألقصى رجليه بفتح ويقوم الالعب

 

 .األداء أثناء الركبتني ثين عدم

  .املخترب إليها يصل مسافة آخر عند الثبات

  

الرجلين مرونة اختبار يبين "' 7-7'شكل 
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_________________________________ األول الفصل
 

 

 الرجلين فتح 

 

االختبار من الغرض*          

ارض : األدوات*          

االختبار مواصفات*          

الالعب يقف-                

 : توجيهات*         

عدم جيب-              

الثبات جيب-              

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 للدراسة المیدانیة اإلجراءات _________________________________ األول الفصل
 

 

 

  

 :البعديةنتائج االختبارات القبلية و - 9

 .العضليةنتائج االختبارات القبلية و ألبعديه لقياس للقوة  *

 .يمثل النتائج القبلية و ألبعديه لقياس القوة العضلية"5-7" "جدول رقم

     

  القفز من الثبات

 القفز بمحاذاة

  الحائط

 

  رمي الكرة الطبية

  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي    

  9.50  8.52  2.37  2.23  1.51  1.34  أ  1

  6.49  5.52  2.26  2.16  1.86  1.61  ب  2

  6.34  5.51  2.54  2.13  1.41  1.34  ج  3

  8.50  8.01  2.22  2.07  1.61  1.42  د  4

  7.89  7.02  2.33  2.23  1.45  1.30  و  5

  9.51  8.01  2.33  2.22  1.45  1.39  ه  6

  7.52  6.01  2.30  2.17  1.32  1.09  ز  7

  8.52  6.01  2.20  2.10  1.56  1.43  ب  8

  7.51  6.01  2.20  2.09  1.49  1.32  خ  9

  9.96  9.00  2.57  2.47  1.34  1.26  ح  10

  6.53  5.51  2.24  2.17  1.33  1.25  م  11

  8.70  7.51  2.24  2.10  1.36  1.32  ع  12

  7.41  6.52  2.16  2.03  1.31  1.20  غ  13
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 للدراسة المیدانیة اإلجراءات _________________________________ األول الفصل
 

 

 

  

  نتائج االختبارات القبلية و البعدية لقايس المرونة *

  يمثل النتائج القبلية و البعدية لقياس المرونة " 6- 7"جدول رقم 

  

  مرونة عضلة الرجلين  الفقريمرونة العمود     

  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي    

  1.58  1.42  4.5  3  أ  1

  1.49  1.32  5.4  2.5  ب  2

  1.49  1.42  6  4.5  ج  3

  1.45  1.23  4.5  2  د  4

  1.47  1.42  2  3-   و  5

  1.65  1.49  6.5  4  ه  6

  1.45  1.30  6  4  ز  7

  1.38  1.26  6.5  3  ب  8

  1.50  1.37  3  3-   خ  9

  1.38  1.27  4  2  ح  10

  1.48  1.35  2  3-   م  11

  1.58  1.30  6.5  5  ع  12

  1.49  1.35  6.5  5  غ  13
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 للدراسة المیدانیة اإلجراءات _________________________________ األول الفصل
 

 

 

  

  بلية و البعدية لقايس الرشاقة نتائج االختبارات الق*

  يمثل النتائج القبلية و البعدية لقياس الرشاقة " 7- 7"جدول رقم 

  

  ركض متعرج فليشمان  ركض منعرج زيكزاك    

  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي    

  9.74  11.98  10.70  12.98  أ  1

  10.01  10.85  8.50  9.92  ب  2

  9.20  9.56  8.70  9.35  ج  3

  8.94  9.58  7.20  10.02  د  4

  9.80  10.28  11.21  12.99  و  5

  10.52  11.31  9.02  10.50  ه  6

  8.88  9.98  10.35  12.89  ز  7

  9.20  11.10  9.93  11.19  ب  8

  8.47  10.28  9.01  9.93  خ  9

  9.78  11.58  8.90  9.85  ح  10

  9.20  10.38  10.05  13.38  م  11

  10.20  11.59  9.20  10.49  ع  12

  10.03  10.67  9.10  9.89  غ  13

 

  

  

  

66 



 للدراسة المیدانیة اإلجراءات _________________________________ األول الفصل
 

 

 

  

   :اإلحصائيةالدراسات  -10

الغرض، لالختبارات ليت قمنا �ا ألجل هذا  دقيقة،اليت متكننا من ترمجة النتائج بطريقة  احلسابات،و تتضمن معاجلة 

  :التاليةالوسائل اإلحصائية  استعملنا

 .المتوسط الحسابي*

                                      
X  =املتوسط احلسايب  

  جمموع االختبارات =      

n =  عدد أفراد العينة  

  االنحراف المعياري *

S = االحنراف املعياري  

  املربع  اختباراتجمموع =          

n =  عدد أفراد العينة  

X2  =مربع   املتوسط احلسايب  

  النسبة المئوية *

n =  عدد أفراد العينة  

k : عدد التكرارات 

  )-T-test( اختبار*

∑ x 

 

(∑ x) 2 
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 للدراسة المیدانیة اإلجراءات _________________________________ األول الفصل
 

 

 

  

   :البحثصعوبات  -11

  .نقص بعض العتاد الرياضي*    

  .ع و ندر�ا يف املكتبة اجلامعيةنقص املراج*    

  . و استعمال الزمن اخلاص بالطالب الباحثاخلاص بالالعبنيعدم تناسب استعمال الزمن *    
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 عرض و تحلیل النتائج ________________________________ الثاني  الفصل
 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 عرض و تحلیل النتائج ________________________________ الثاني  الفصل
 

 

 

  

  : عرض النتائج  تحليلها -1

  : نتائج الفرضية األولى  1-1

صفة يف تأثري األلعاب الشبه رياضية على تطوير  فروق ذات داللة إحصائيةتوجد : تنص الفرضية األولى على 

 .لصاحل االختبار البعدي  القوة

  :لدراسة الفروق و كانت النتائج كالتايل) T-test(و للتحقق من صحة الفرضية مت استخدام

لالختبارين القبلي و ) T(المعياري و كذا يبين المتوسط الحسابي  و االنحراف ""1-7''الجدول *

  .الثباتالقفز من البعدي لقياس 

  البعدي  القبلي  االختبارات

  13  أفراد التعبئة

  1.46  1.32  المتوسط الحسابي

  5.06  4.57  االنحراف المعياري

T-test  2.60  

  1.78 القيمة المجدولة

  0.05  مستوى الداللة

  12  درجة الحرية

  دراسة مقارنة بين االختبار القبلي و البعدي الختبار القفز من الثبات يبين"" 1-7""الجدول 

  

  " :1-7"تحليل الجدول *        

املعياري  االحنرافو )  4.57(بلغ  لالختبار القبلي، أن االحنراف املعياري " 1- 7"أظهرت النتائج املدونة يف اجلدول 

القبلي  لالختبار، كما نالحظ املتوسط احلسايب )2.60(احملسوبة ) T(، و بلغت قيمة ) 5.06(بلغ  لالختبار البعدي

ا�دولة فبلغت ) T(فيما خيص قيمة  أما، 0.05 مستوى الداللةحتت ) 1.46(االختبار البعدي  أما، ) 1.32(

)1.78(  

احملسوبة أكرب من ) T(و منه املتوسط احلسايب لالختبار البعدي أكرب من املتوسط احلسايب لالختبار القبلي و قيمة 

) ختبار القفز من الثباتال(بني االختبارين القبلي  و البعدي  إحصائيةا�دولة ، مما يدل على وجود فروق ذات داللة 

  . االختبار البعديلصاحل 
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 عرض و تحلیل النتــائج _________________________________ الثاني الفصل
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 القبلي و البعدي لدى العينة التجريبية ''القفز من الثبات ''يبين فروق المتوسطات الختبار " 1-7"الشكل 

  

لالختبارين القبلي و البعدي ) T(و االنحراف المعياري و كذا  ييبين المتوسط الحساب"" 2-7""الجدول *

  بمحاذاة الحائطلقياس القفز 

  البعدي  القبلي  االختبارات

  13  أفراد التعبئة

  2.28  2.14  المتوسط الحسابي

  7.86  7.44  االنحراف المعياري

T-test  6.31  

  1.78 القيمة المجدولة

  0.05  مستوى الداللة

  12  درجة الحرية

  مقارنة بين االختبار القبلي و البعدي الختبار القفز بمحاذاة الحائطيبين دراسة " 2-7"الجدول 
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 عرض و تحلیل النتــائج _________________________________ الثاني الفصل
 

 

 

  

  : »2-7«الجدول تحليل *       

و االحنراف املعياري   ) 7.44(أن االحنراف املعياري لالختبار القبلي بلغ " 2- 7"أظهرت النتائج املدونة يف اجلدول  

كما نالحظ املتوسط احلسايب لالختبار القبلي ) 6.31(احملسوبة ) T(و بلغت قيمة )7.86(لالختبار البعدي بلغ 

ا�دولة فبلغت ) T(فيما خيص قيمة  آما 0.05حتت مستوى الداللة ) 2.28(أما االختبار البعدي )2.14(

)1.78.(  

من  أكبر احملسوبة  )T(و منه املتوسط احلسايب لالختبار البعدي أكرب من املتوسط احلسايب لالختبار القبلي و قيمة 

الختبار القفز بمحاذاة '' مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارين القبلي و البعدي ا�دولة 

  . االختبار البعديلصاحل  '' الحائط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  العينة التجريبيةالقبلي و البعدي لدى '' الحائطالقفز محاذاة ''يبين فرق المتوسطات الختبار " 2-7"الشكل 
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 عرض و تحلیل النتــائج _________________________________ الثاني الفصل
 

 

 

  

لالختبارين القبلي و البعدي ) T(يبين المتوسط الحساب و االنحراف المعياري و كذا "" 3-7""الجدول *

  رمي الكرةلقياس 

  البعدي  القبلي  االختبارات

  13  أفراد التعبئة

  8.25  6.85  المتوسط الحسابي

  28.6  23.71  االنحراف المعياري

T-test  2.84  

  1.78 القيمة المجدولة

  0.05  مستوى الداللة

  12  درجة الحرية

  يبين دراسة مقارنة بين االختبار القبلي و البعدي الختبار رمي الكرة" 3-7"الجدول 

  

  

  

  

  ": 3-7"الجدول تحليل *         

و االحنراف املعياري ) 23.71(أن االحنراف املعياري لالختبار القبلي بلغ  "3-7"أظهرت النتائج املدونة يف اجلدول  

كما نالحظ املتوسط احلسايب لالختبار القبلي ) 2.84(احملسوبة ) T(و بلغت قيمة  )28.6(لالختبار البعدي بلغ 

  ).1.78(ا�دولة فبلغت ) T(فيما خيص قيمة  أما 0.05حتت مستوى الداللة ) 8.25(أما االختبار البعدي )6.85(

من  أكبر احملسوبة  )T(و منه املتوسط احلسايب لالختبار البعدي أكرب من املتوسط احلسايب لالختبار القبلي و قيمة 

االختبار لصاحل  '' رمي الكرة'' مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارين القبلي و البعدي  ا�دولة

  .البعدي 
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 عرض و تحلیل النتــائج _________________________________ الثاني الفصل
 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  القبلي و البعدي لدى العينة التجريبية'' رمي الكرة''يبين فرق المتوسطات الختبار " 3-7"الشكل 
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 عرض و تحلیل النتــائج _________________________________ الثاني الفصل
 

 

 

  

  : نتائج الفرضية الثانية  1-2

  صفة الرشاقةيف تأثري األلعاب الشبه رياضية على تطوير  فروق ذات داللة إحصائيةتوجد : تنص الفرضية الثانية  على 

 .لصاحل االختبار البعدي 

  :لدراسة الفروق و كانت النتائج كالتايل) T-test(و للتحقق من صحة الفرضية مت استخدام

لالختبارين القبلي و البعدي ) T(يبين المتوسط الحسابي  و االنحراف المعياري و كذا ""4-7''الجدول *

  .زيكزاكلقياس الجري المتعرج 

  البعدي  القبلي  االختبارات

  13  أفراد التعبئة

  8.55  11.03  المتوسط الحسابي

  29.62  38.23  االنحراف المعياري

T-test  2.04  

  1.78 القيمة المجدولة

  0.05  مستوى الداللة

  12  درجة الحرية

  زيكزاكالمتعرج  الركض  و البعدي الختبار بين االختبار القبلي دراسة مقارنة  يبين ''4-7''الجدول

  

   

  : "4-7"تحليل الجدول *           

املعياري  االحنرافو )  38.23(، أن االحنراف املعياري لالختبار القبلي بلغ "4-7"اجلدول  أظهرت النتائج املدونة يف

القبلي  لالختباركما نالحظ املتوسط احلسايب ) 2.04(احملسوبة ) T(، و بلغت قيمة ) 29.62(لالختبار البعدي بلغ 

ا�دولة فبلغت ) T(فيما خيص قيمة  أما، 0.05حتت مستوى الداللة ) 8.55(ي ، اما االختبار البعد) 11.03(

)1.78.(  

احملسوبة أكرب من ) T(من املتوسط احلسايب لالختبار القبلي و قيمة  أقل و منه املتوسط احلسايب لالختبار البعدي

) الركض المتعرج زيكزاك(داللة إحصائية بني االختبارين القبلي  و البعدي ا�دولة ، مما يدل على وجود فروق ذات 

  .لبعدي الصاحل االختبار 
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 عرض و تحلیل النتــائج _________________________________ الثاني الفصل
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

القبلي و البعدي لدى العينة '' الركض المتعرج زيكزاك''يبين فرق المتوسطات الختبار "" 4-7""الشكل 

  التجريبية
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 الجري لقياس والبعدي القبلي لالختبارينوكذا المعياريالمتوسط الحسابي واالنحراف  يبين" 5-7"الجدول 

  .فليشمان المتعرج

  البعدي  القبلي  االختبارات

  13  أفراد التعبئة

  9.53  10.70  المتوسط الحسابي

  33.03  37.08  االنحراف المعياري

T-test  1.93  

  1.78 القيمة المجدولة

  0.05  الداللةمستوى 

  12  درجة الحرية
  

  .فليشمانيبين دراسة مقارنة بين االختبار القبلي والبعدي الختبار الجري المتعرج " 5- 7"الجدول 

  

  

   "5-7"تحليل الجدول*         

املعياري ، واالحنراف )37.08(، أن االحنراف املعياري لالختبار القبلي بلغ"7-5"أظهرت النتائج املدونة يف اجلدول 

، كما نالحظ املتوسط احلسايب لالختبار )1.93(احملسوبة  (T)، وبلغت قيمة)33.03(لالختبار البعدي بلغ

ا�دولة فبلغت   (T) ، أما فيما خيص قيمة0.05حتت مستوى الداللة) 9.53(، أما االختبار البعدي)10.70(القبلي

(1.78)   

احملسوبة اكرب من ا�دولة،  (T) مةياملتوسط احلسايب لالختبار القبلي، وق ومنه املتوسط احلسايب لالختبار البعدي اقل من

" الختبار الركض المتعرج فليشمان" مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارين القبلي والبعدي

  .االختبار البعديلصاحل 
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 القبلي و البعدي لدى العينة ''الركض المتعرج فليشمان  ''المتوسطات الختباريبين فرق '' 5-7''الشكل

  التجريبية
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  :نتائج الفرضية الثالثة1-3  

 صفة املرونةيف تأثري األلعاب الشبه رياضية على تطوير  فروق ذات داللة إحصائيةتوجد : تنص الفرضية الثالثة على

  لصاحل االختبار ألبعدي

  :لدراسة الفروق وكانت النتائج كالتايل (T-test) وللتحقق من صحت الفرضية مت استخدام

لالختبارين القبلي والبعدي لقياس  (T)يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وكذا" 6-7"الجدول *

  .مرونة العمود الفقري

  البعدي  القبلي  االختبارات

  13  أفراد التعبئة

  5.15  2.42  المتوسط الحسابي

  17.85  8.39  االنحراف المعياري

T-test  2.10  

  1.78 القيمة المجدولة

  0.05  مستوى الداللة

  12  درجة الحرية

  دراسة مقارنة بين االختبار القبلي والبعدي الختبار مرونة العمود الفقري يبن" 6-7"الجدول 

  

  

  ''6-7"تحليل الجدول*

، واالحنراف املعياري )8.39(، أن االحنراف املعياري لالختبار القبلي بلغ"6-7"اجلدولأظهرت النتائج املدونة يف 

، كما نالحظ املتوسط احلسايب لالختبار (2.10)احملسوبة  (T)، وبلغت قيمة)17.85(لالختبار البعدي بلغ

ا�دولة فبلغت  (T) ، أما فيما خيص قيمة0.05حتت مستوى الداللة) 5.15(، أما االختبار البعدي)2.42(القبلي

.(1.78)   

 اكرب مناحملسوبة  (T) ومنه املتوسط احلسايب لالختبار البعدي اكرب من املتوسط احلسايب لالختبار القبلي، وقيمة

الختبار قياس مرونة العمود " ا�دولة، مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارين القبلي والبعدي

 .االختبار البعديلصاحل " الفقري
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لالختبارين القبلي و البعدي لقياس T) (يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وكذا " 7-7"الجدول *

  .عضلة الرجلينمرونة 

  

  
  يبين دراسة مقارنة بين االختبار القبلي والبعدي الختبار مرونة عضلة الرجلين" 7-7"الجدول 

  

  

  

  

  

  :"7- 7"تحليل الجدول*     

، واالحنراف املعياري )4.62(، أن االحنراف املعياري لالختبار القبلي بلغ"7-7"أظهرت النتائج املدونة يف اجلدول

، كما نالحظ املتوسط احلسايب لالختبار (2.14)احملسوبة  (T)، وبلغت قيمة)5.09(لالختبار البعدي بلغ

  ا�دولة فبلغت  (T) ، أما فيما خيص قيمة0.05حتت مستوى الداللة) 1.47(البعدي، أما االختبار )1.33(القبلي

احملسوبة اكرب  (T) ومنه املتوسط احلسايب لالختبار البعدي اكرب من املتوسط احلسايب لالختبار القبلي، وقيمة (1.78).

الختبار قياس مرونة عضلة " لي والبعديمن ا�دولة، مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارين القب

  .االختبار البعديلصاحل " الرجلين
  

  

  

  

81 



 عرض و تحلیل النتــائج _________________________________ الثاني الفصل
 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

82 



 عرض و تحلیل النتــائج _________________________________ الثاني الفصل
 

 

 

  

  :مناقشة النتائج -2

مصغر من األلعاب شبه رياضية في  تدريبي أثر برنامج"يف إطار موضوع حبثنا، والذي يتطرق إىل دراسة 

سنة ) 14-12(لدى العبي كرة الطائرة صنف أصاغر" الرشاقة والمرونةالقوة،" البدنيةلصفات تطوير بعض ا

ومن خالل النتائج املتحصل عليها من إجراء  ،".ESSKسيدي خالد .الرياضي للهواة المدارس الرياضيةنادي ال

  . االختبارات اليت مشلت القوة العضلية، الرشاقة وكذا املرونة

اقشة النتائج املتحصل عليها، على ضوء الفرضيات املطروحة والتحليل اإلحصائي من هذا املنطلق سنقوم مبن

اليت هلا دخل يف حتديد النتائج احملصل عليها، واليت قد تساهم . هلذه األخرية، يف حماولة منا إلبراز بعض العوامل الرئيسية،

  .حييط �ا يف فهم الغموض الذي

واليت تنص على انه توجد فروق ذات داللة إحصـائية فـي تـأثري األلعـاب  الفرضية األولىمن خالل نتائج 

" )3-7(،)2-7(،)1- 7"(لصـاحل االختبـار ألبعـدي، فانـه مـــن خـــالل اجلـــداول  صـفة القـوةالشـبه رياضـية علـى تطـوير 

، "القـوة العضـلية"فـي تلـك الصــفة البدنيـة املسـتهدفة وهـي يتضـــح أن هنـــاك حتســـن فـــي املســـتوى بالنسـبة للعينـة التجريبيـة 

الرياضـية، و قــد أرجعنــا ذلــك إلــى أن الربنــامج املقتــرح مــن طرفنــا، و الــذي يعتمــد بالدرجــة األولــى علــى األلعـاب الشــبه 

مميــزات تتماشـى وخصوصـيات طفـل هـذه املرحلـة خاصـة مـن  هــو الــذي كـان وراء هــذا التحسـن، وذلــك ملــا هلـا مــن

جانبهـا التحفيـزي، وذلـك مـن أجـل بــذل جهــد إضــايف للوصــول إلــى إشــباع الغايــات وامليــول، حيــث أن هــذه األلعــاب 

توجيـه هـذا االنــدفاع إلــى تســطري  ، مما يتيح للمدرب استغالل هذه الفرصة من اجـل1وسيط بني الرياضة واللعب  شــكل 

وهــذا مــا يؤكــد الفرضـية علـى أنهـا توجـد فـروق ذات داللـة أهــداف أخــرى ومــن بينهــا التنميــة البدنيــة لالعبيــه، 

  .إحصـائية، فـي تـأثير األلعـاب الشـبه رياضـية  على تطوير صفة القوة لصالح االختبار البعدي

واليت تنص على انه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تأثري األلعاب الشبه  نتائج الفرضية الثانيةأما 

  رياضية على تطوير صفة الرشاقة لصاحل االختبار ألبعدي، فانه من خالل

، "الرشاقة" دفة تهناك حتسن يف املستوى للعينة التجريبية يف الصفة البدنية املسهيتضح أن  ) "5- 7(،)4-7"(اجلداول 

ا نتائج ي سبب ذلك التحسن حيث أن طريقة األلعاب الشبه رياضية كانت هلهوقد أرجعنا ذالك إىل أن الطريقة املتبعة 

إجيابية على العينة التجريبية، وذالك من خالل خلق جو عمل مليء باحليوية و السرور، مما دفع الالعبني إىل حب العمل 

، ا اللعبهحيبون في مازالوام يف مرحلة ىل التطور والتحسن يف اجلانب البدين و خاصة أ�م ذلك إدى �أوجبد اكرب، ف

ذا ما يثبت صحت الفرضية أنها توجد فروق ذات داللة إحصائية، في تأثير األلعاب الشبه رياضية على تطوير هو 

  .لبعدياالرشاقة لصالح االختبار  صفة

  

                                                           
 .'الریاضة والمجتمع 'الحولي انور امین' الدكتور كتاب عن .ذكره سبق.الكرات العاب تدریس طرق حمادة إبراھیم مفتي.د  1
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لعابلــة إحصــائية فــي تــأثري األ، والتــي تــنص علــى انــه توجــد فــروق ذات دالنتــائج الفرضــية الثالثــةأمــا فيمــا خيــص    

،يتضح " )7-7(،)6-7"(الشــبه رياضــية علــى تطــوير صــفة املرونــة لصــاحل االختبــار ألبعـدي، فانـه مـن خـالل اجلـداول  

املتبعة الطريقة  أن إىلذلك  أرجعنا، وقدا "املرونة" دفة ههناك حتسن يف املستوى للعينة التجريبية يف الصفة البدنية املست أن

  الشبه رياضية كانت هلا نتائج اجيابية على العينة التجريبية،  األلعابطريقة  أنن حيث سبب ذلك التحس هي

وقد رأينا مدى شغف هؤالء الالعبني هلـذا الربنـامج والتـأثر كـان واضحا، ونرى ذلك من خـالل النتـائج املتحصـل عليهـا، 

ائية، في تأثير األلعاب الشبه رياضية على وهـذا مـا يثبـت صـحت الفرضـية بأنهـا توجد فروق ذات داللة إحص

 .لبعدياتطـوير صـفة المرونـة لصالح االختبار 

 

  

    

 االستنتاج العام:  

  

من خالل النتائج املتحصل عليها سابقا، وما أسفرت عنه من استنتاجات تبني أن األلعاب الشبه الرياضية هلا دور يف 

ومن مث وجدنا أن الفرضيات اخلاصة بدراستنا قد حتققت ، حيث وجدنا  تطوير الصفات البدنية لدى العيب كرة الطائرة،

انه توجد فروق ذات داللة إحصائية للعينة يف االختبار ين القبلي و البعدي ولصاحل االختبار البعدي، حبيث مجيع 

، ومستوى ) 12( وعند درجة حرية"  1.78" المجدولة  (T-test)من قيمة أكبرالمحسوبة  (T-test)قيم

  ، ومنه نستنتج أن األلعاب الشبه الرياضية تعمل على تطوير الصفات البدنية، )0.05(داللة 

  :وحسب الفرضية العامة اليت تنص على

لدى العيب  ،"القوة، الرشاقة، املرونة"يساهم الربنامج املصغر من األلعاب شبه رياضية، يف تطوير بعض الصفات البدنية *

  .فالفرضية العامة حمققة  يلوبالتا. الكرة الطائرة
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 النتائج المستخلصة من التربص الخاص بالمذكرة: 

  

إن تطوير الصفات البدنية يف الكرة الطائرة، يعود أساسا إىل شعور املدرب وكذا الالعب بأمهية هذه الصفات، 

النتائج الكبرية واملستويات العالية ليس وليد الصدفة، وٕامنا هو مرتبط ارتباطا وثيقا بالطرق العلمية فتحقيق 

ويف حبثنا هذا طرحنا على  . احلديثة، وكذا الكفاءة املعرفية اليت ميلكها املدرب، وأيضا الوسائل اليت توفرها اإلدارة

تأثير األلعاب الشبه الرياضية على تطوير "ملتمثل يف أهل االختصاص يف ميدان الكرة الطائرة، برناجمنا وا

، وقد خرجنا مبجموعة "لدى العبي الكرة الطائرة صنف أصاغر) القوة، الرشاقة، المرونة(الصفات البدنية

 :من النتائج وهي كاأليت

  

 سنة14 -12(مدريب الكرة الطائرة ال يعتمدون على األلعاب الشبه الرياضية يف هذه الفئة  إن(  

 املدربني ال يولون اهتماما بتطوير الصفات البدنية يف هذه السن أن.  

  اإلرسال، االستقبال(نظرة املدرب إىل ضرورة تطوير املهارات األساسية...(.  

 قلت اآلالت والوسائل احلديثة، اليت تعمل على تنمية القدرات البدنية.  

  ألكادميي لدى املدربنيانقص التأطري العلمي.  

 البدنية تطوير الصفات على باألساس يعتمد األساسية املهارات  تطوير بأن دراية هلم املدربني من قليل.  
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 االقتراحات والتوصيات: 

  

 هي إال حماولة بسيطة ويسرية من الباحثني، وذلك إلعطاء رأس اخليط لدراسات أخرى يف  إن كل الدراسات ما

انه من الضروري أن نعطي جمموعة من  أستاذناجمال الكرة الطائرة، لذا ارتأينا حنن كطلبة باحثني حتت إشراف 

ن اجل التأطري، واستعمال الكرة الطائرة الكتساب التأهيل الالزم م ات، حىت يتسىن ملدريب وكذا العبیاالقرتاح

الربامج التدريبية املقرتحة خاصة لدى الفئات الصغرى، ملا هلا أمهية كبرية لتطوير الصفات البدنية، واليت ترتبط 

بتعليم وتطوير هذه األخرية، ويف ضوء دراستنا والنتائج املتحصل عليها بفضل إشراف أستاذنا، توصلنا إىل عدة 

  :ه الفئات إىل املستويات العليا وأمههاتوصيات قد تساعد يف رفع هذ

 الطفل النفسية و البدنية،  نوصي باالعتماد على استخدام طريقة األلعاب شبه رياضية املالئمة خلصوصيات

 )سنة 14-12( وخاصة يف هذه املرحلة العمرية 

  اهلدف من احلصة  .القيام بالتنظيم احملكم واجليد لأللعاب شبه رياضية، حىت تليب رغبات الالعبني وحتقق

  التدريبية

  التأكيد على أمهية الربامج التدريبية اليت حتوي األلعاب شبه رياضية. 

 حماولة خلق جو حتفيزي للعمل وذلك من خالل األلعاب شبه رياضية لنبذ امللل. 

 الطرق للتدريب  همأ قامـة نـدوات أو أيـام دراسـية للمـدربني تبـني فيهـا خصوصـيات الفئـة العمريـة، وٕاعطـاءإ

 احلديث

  من الكفاءة العلمية لديهم التأطري اجليد للمدربني للرفع. 

 حماولة توفري املنشات واملراكز التدريبية وتوفري الوسائل احلديثة. 

 هلذه الفئة يف جمال الكرة الطائرة جهوية، وأيضا وطنية إنشاء بطوالت والئية و. 

 أخرى يف هذا ا�ال حماولة استعمال نتائج الدراسات لدعم حبوث. 

 املدربني إيل طريقة  لك قصد لفت انتباهادات اليت ارتأينا أن نقدمها، وذهذه بصفة عامة ووجيزة بعض اإلرش

 الرياضية وأمهيتها يف جمال التدريب احلديث الشبه ب األلعا
  

 

 

  

  

  

86 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

  :اتمــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــالخ

تعـد طريقة اللعب، إحـدى أهـم الطـرق التـي أصبـح يعـول عليهـا كثيـرا فـي جمـال التـدريب الرياضي، ومشلت خمتلف األعمـار 

وكـال اجلنسني، وذلـك لـكو�ـا طريقـة نشطـة تساعـد علـى سرعة التعــلم فـي خمتلف الرياضات خاصـة اجلماعية منهــا، 

 ب مـنلنطـي ظــروف حقيقيـة مشـا�ة ملـا يراه فـي املنافسات الرياضية الرمسية، وهــذا مـا حيـث تستــدعي وضـع الالعـب ف

أهداف احلصـة سواء كـانت هـذه  يعملوا على تكييف جمموعة من األلعاب شبه رياضـية،و توجيهها خلدمة أناملدربني 

  .األهـداف حسيـة حركيـة، عاطفية أو معـرفيـة

ج األلعاب شبه رياضـية، املبنيـة علـى أسـس علميـة تسـاهم فـي تطـوير قـدرات الطفـل فـي مجيــع و إميانا منا بأن برام

وأ�ا قد تساعد الطفل على استبيان عالقاته مع حميطه و ... احلسيةو ا�االت النفسـية، احلركيـة، املعرفيــة، اإلدراكيـة، 

األخرية . طـوير قدراتـه و مهاراتـه مـن خـالل عوامـل عـدة كاحلركـة، هـذهاآلخرين، ومتكينه من إشـباع حاجاتـه املختلفـة و ت

  اليت متثـل بالنسـبة لـه شـكال مـن أشـكال املتعـة و السـعادة نتيجـة الشـعور بفعـل شـيء حمدد يقوم به

شـبه رياضية في تطوير بعض تـأثير األلعـاب ومـن هـذا املنطلـق كـان اهلـدف مـن دراسـتنا هلـذا املوضـوع هـو معرفـة 

سنة حيث انه ) 14-12(لدى العبـي الكـرة الطـائرة صنف أصاغر ) القوة، الرشاقة، المرونة(الصفات البدنية 

  :توصلنا إىل

انه من خالل الدراسة التطبيقية اليت قمنا �ا تبني وجـود عالقـة بـني األلعـاب شـبه رياضـية والصفات البدنية، الن هذه - 

ة تعترب اللبنـة األساسـية لـدى العبـي كـرة الطـائرة، وضـرورية علــى مســتوى هــذا الصــنف لتطــوير هــذه الصــفات، األخري 

  .والوصــول �ــم إلــي اكتســاب املتطلبــات احلديثة هلذه الرياضة

شبه رياضية، وعالقتها اللدراسـات أخـرى فـي جمال األلعاب  األوىلاالنطالقـة  دراستنا هيوفـي األخيـر نتمنـى أن تكـون 

  .بالصفات البدنية لرياضة كرة الطائرة
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  قائمة المراجع والمصادر

  :قائمة المصادر

  :القران الكريم

  .70اآلية . سورة األنعام

  .83اآلية . سورة الزخرف

  .12اآلية. سورة يوسف

  المراجع

 الكتب باللغة العربية: 

  

   2009أكتوبر  27مكتبة الرتبية البدنية الرياضية  –حممد أبو عودة مفهوم القدرات البدنية بدنية . أ-1

  .2007طبعة.كتاب تدريبات عملية للطائرة املدرسية. خالد اسعد العرقان.أ-2

  .بريوت. سوفنري.اجلامعيةدار الراتب .سلسلة علم الرياضة.الكرة الطائرة.جورج مدبك  -3

  .2003سنة.دار الفكر العريب.فسيولوجيا اللياقة البدنية .أبو العالء امحد عبد الفتاح.د -4

  .2011سنة.الرتبية الرياضية لألطفال والناشئني.أكرم خطايبة.د -5

  .عمان. دار الفكر. 1996سنة  .1طبعة...خطط -مهارات- موسوعة الكرة الطائرة احلديثة تاريخ. خطايبةأكرم زكي .د -6

  .مناهج البحث العلمي. حسان هشام.د -7

  .عمان.دار دجلة . 2012سنة. 2طبعة.كرة الطائرة مبادئها وتطبيقا�ا امليدانية.سعد محاد أجلميلي.د -8

سنة .1طبعة.اجلزء األول .كرة الطائرة وتدريبا�ا امليدانية ملهارة االستقبال اإلرسال واإلعداد.سعد محاد أجلميلي.د -9

  .دار دجلة األردن.2010

  .1994مصر.دار الفكر العاملي .مفتاح الوصول إىل أعلى املستوى العاملي.الكرة الطائرة احلديثة.عصام الوشاحي .د -10

  .األردن.2013سنة .دار اليازوري لنشر.األلعاب الرياضية. نعيمحممود أبو .د -11

   .2000سنة.1طبعه .دار الفكر العريب.طرق تدريس العاب الكرات وتطبيقا�ا .مفيت إبراهيم محاد.د -12



 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

دار الوفاء لدنيا الطباعة .2009سنة .1طبعة .يوروفيت .االختبار االرويب للياقة البدنية .مصطفي السابح حممد.د - 13

  .اإلسكندرية

  .1990سنة. 1طبعه.الكرة الطائرة.زينب فهمي وجورج اسكندر وآخرون -14

  .2003دليل األلعاب، دار ومكتبة اهلالل، طبعة.سلسلة تعلم من دون معلم -15

  .اإلسكندرية.1طبعة.ملعارفمنشأة ا.املدرب الرياضي يف األلعاب اجلماعية.الدين عباس ابوزيد عماد, علي فهمي ألبيك -16

  .مصر  دار الفكر العريب. قانون.تعليل . تدر يب. تعليم . الكرة الطائرة :علي مصطفى طه  -17- 

سنة . 1طبعة.التدريب الرياضي لطلبة املرحلة الثانية لكليات الرتبية الرياضية للبنات .فاطمة عبد املاحل وآخرون  -18

  .جامعة بغداد.2011

  . 1997دار الفكر .1طبعة. علم التدريب الرياضي يف األعمار املختلفة.قاسم حسن حسني -19

  .2007القاهرة  .مركز الكتاب للنشر. 4طبعة.القياس واالختبار يف الرتبية الرياضية .ليلى السيد فرحات -20

  .مكتبة ا�تمع األردن .2013سنة .1طبعة.أدوات البحث العلمي يف الرتبية الرياضية.حمسن على السعداوي  21-

  دار اجليل بريوت.الرتبية الرياضية احلديثة.حممد مجيل عبد القادر -22

  . القاهرة. 2011سنه.1طبعة .مركز الكتاب للنشر.فنيات األداء اخلططي يف الكرة الطائرة .حممد لطفي حسنني -23

  .األردن.عمان.تمع العريب للنشرتبة ا�مك. 2011سنة . 1طبعة . الثقافة الرياضية. يوسف حممد الزامل -24

  :الكتب بالغة األجنبية

25 -Maria piers. The gift of Play. And Why Young children connot thrive 

Without It.1980 New York. 

 26 -Martin Bachmann.1000.exirsise volley. 
 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 الكتب الكترونية: 

  

  . الرياضة متنحك القوة واملرونة والصحة. الكتاب االلكرتوين -27

  .تعليم ،عالج، تأهيل. موقع املدينة العربية. اللعب مدلوالته وأنواعه لطفل ما قبل املدرسة 28- 

  .رئيس جملس اإلدارة ورئيس التحرير".كرة الطائرة"املوسوعة العاملية .د أمحد الشوحيات  -29

  .1987سنة.كتاب الكرتوين سيكولوجية اللعب. حسن عيسى.د ترمجة.سوزان ميلر.د 30- 

  .الكتاب االلكرتوين العالج باللعب. هاين العسلي -31

  :املواقع الكرتونية

تاريخ .يف الكرة الطائرة .مهارة االستقبال. قسم األلعاب اجلماعية .املكتبة الرياضية الشاملة. ثامر الدودي-  32

  www.sport.ta4a.us .2014يوليو22النشر

 2013أكتوبر  05،كرة الطائرة  الفلسطينية   ·   . Palestinian volleyballقدومي حسني 33- 

www.facebook.com/palestinianvolleyball  

 pm 6:37 2011 كلية الرتبية الرياضية السبت إبريل.جامعة بابل . مميزات لعبة الكرة الطائرة. ناهده الدليمي. د -34

  .األكادميية الرياضية العراقية. منتدى الرياضي . 02,

 PM07:22موقع أطفال اخلليج ذوي االحتياجات اخلاصة . املعصوب القحطاين اهللاسارة حممد عبد  -35

.2013.05.22.  

 النشر تاريخ2010/07/14موقع املريب . اللعب عند األطفال. الدويش اهللاحممد بن عبد  -36

.www.almurabbi.com  

صحة . بإشراف الدكتور عبد اهللا حممد الصيب. موقع خريي خمتص. موقع أطفال اخلليج ذوي االحتياجات اخلاصة -37

  .أنواع اللعب عند األطفال. الطفل

تاريخ النشر األحد أبريل .جامعة األقصى. قسم الرتبية الرياضية. كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية . مناذج العاب صغرية -38
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 مذكرات: 

  

أثر الوحدات التدريبيـة يف تنميـة صفـة املقاومـة لتحسيـن أداء الرتبية البدنية والرياضية باملسيلة .ألعيداين حممد الصغيــر 39- 

معهد الرتبية  .مذكرة ماسرت)سنة 18-  18(فريق مدرسي فئة . الصد لـدى العيب الكرة الطائرة. 2007/2006ألسنة 

  2006/2007البدنية و الرياضية املسيلة 

دور األلعاب الشبه رياضية يف تنمية اجلانب احلسي احلركي لدي العيب كرة اليد .بوبكري رشيد، قيمر عبد القادر 40- 

  2006/2007جامعة املسيلة سنة . مذكرة ليسانس). سنة 09-12(

) 12- 09( يف تنمية اجلانب احلسي احلركي لدي العيب كرة اليد  دور األلعاب الشبه رياضية. بن ضياف حسان   41- 

  22ص.2007مذكرة ليسانس املسيلة.سنوات

أثر برنامج مقرتح للرتبية النفس حركية يف تطوير بعض القدرات اإلدراكية احلركية دراسة جتريبية . لدريسي إمساعيل  42-   

  2010/2011بية البدنية بسكرة  سنة معهد الرت . سنوات) 7- 6(على أطفال التعليم االبتدائي 

. جامعة وهران. أثر برنامج مقرتح لأللعاب الصغرية يف تنمية بعض الصفات البدنية مذكرة ليسانس. رمضان اهللاعبد  43- 

   2006/2007سنة 
 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  قائمة أسماء المحكمين*

  :األساتذة1/

  الدرجة العلمية  الجامعة  االسم و اللقب

  .دكتور و أستاذ حماضر  جامعة حممد خيضر بسكرة  مزروع السعيد -1

  .أستاذ حماضر جامعة حممد خيضر بسكرة  لزنك امحد-2

  / جامعة حممد خيضر بسكرة  /

  / جامعة حممد خيضر بسكرة جامعة   /

  / جامعة حممد خيضر بسكرة  /

  :المدربين2/

  الدرجة العلمية  مكان العمل   اللقباالسم و 

  .النادي مدرب و رئيس  خ/املركب الرياضي اجلواري سيدي  حبزاز رشيد-1

  .مدرب  خ/املركب الرياضي اجلواري سيدي  معاذ  زورزمي-2

  .العب سابق و مدرب   خ/املركب الرياضي اجلواري سيدي  شقرة خالد-3

  .مدربالعب و   خ/املركب الرياضي اجلواري سيدي  عفيصة الصاحل-4

  .مدربالعب و   خ/املركب الرياضي اجلواري سيدي  عامر حممد-5

  
  

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  



 

 

  

  :البرنامج المطبق

 العب 13 :المجال البشري   

  2016ماي  02إىل  2016افريل 03: لزمانياالمجال   

 والية بسكرة/ بسيدي خالداملركب الرياضي اجلواري : المجال المكاني  

 البرنامج:  

  :وكانت على النحو التايل حصة 15تكون الربنامج املطبق على الالعبني من                       

  حصص األوىل لالختبارات القبلية  3 

  ثالث اختبارات  3، واحتوى علىللقوة العضليةكان اهلدف منها اختبار تشخيصي   :الحصة األولى*            

  .دقيقة 60ومدته                             

  ي للمرونة، واحتوى على اختبارين،كان اهلدف منها اختبار تشخيص  :الحصة الثانية*            

  .دقيقة 60وكانت مدته                           

  كان اهلدف منها اختبار تشخيصي للرشاقة، واحتوى على اختبارين،   :الحصة الثالثة*            

  .دقيقة  60مدته                           

  

  :وكانت مقسمة كاأليت حصص 9أما احلصص التدريبية فكانت عبارة عن       

  .وكان هدفها تطوير القوة العضلية للرجلني والذراعني: حصص األولى 03*          

  .كان هدفها تطوير املرونة العمود الفقري وكذا الرجلني  :حصص الثانية 03*           

  .كان اهلدف منها تطوير الرشاقة لدى الالعبني  :حصص الثالثة 03*           

  .فيما خيص احلصص الثالثة األخرية، فكانت اختبارات بعدية أيضا لكل من القوة والرشاقة وكذا املرونة أما      

 

  حصة، وقد طبقت على العيب كرة الطائرة صنف أصاغر،  15وهكذا فقد كان برناجمنا متكون كما قلنا من       

  بسكرة/خ.س.نادي الرياضي للهواة املدارس الرياضيةالسنة وهم من ) 14-12(وترتاوح أعمارهم ما بني       

       

  

  

  

  



 استمارة تحكیم
 

 

 

  الجزائرية الديمقراطية الشعبية وريةهالجم

  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

  محمد خيضر بسكرةجامعة 

  علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية عهدم

  الرياضي النخبويتدريب ال:تخصص 

  .ماســــــــرت2: السنة

    :االختصاص             :االسم واللقب

                :تاريخال
    

  

  

  

  

  

  

  :أساتذتنا الكرام

         

  :دة املاسرت، يف علوم وتقنيات النشاطات البدنية و الرياضية حتت عنوانهايف إطار اجناز مذكرة خترج لنيل ش     

) القوة،الرشاقة،المرونة(مصغر من األلعاب الشبه الرياضية في تطوير بعض الصفات البدنية تدريبي برنامجأثر "

 سيدي خالد .نادي الرياضي للهواة المدارس الرياضيةلل دراسة ميدانية " صنف أصاغر -لدى العبي الكرة الطائرة

ESSK. جترييب هجنم.  

  

  .عطية حسام الديــــــــــــــــــــــن :إعداد*

  .مـــــــــو سليــــــبزي /د: إشرافتحت *

  

ملا تتمتعون . ولكونكم من ذوي اخلربة واالختصاص، ونظراً  ،االستمارة هذه لنا الشرف أن نضع بني أيديكم            

االختبارات البدنية واأللعاب الشبه رياضية اليت تصلح  همأل يهناا ا�ال، يرجى تفضلكم بتوجهذ من قدرة ودراية يف به

  .لبحثنا

  .تقبلوا فائق الشكر والتقدير

 موجـھة لمختصي الكرة الطائرةاستمارة تحكیم 



 استمارة تحكیم
 

 

  

  

  

  االختبارات التشخيصية

  

  المالحظة  ال  نعم  االختبار  الصفات البدنية

        .رمي الكرة الطبية يف حالة الوقوف*  قوة الذراعان

  )م(القفز من الثبات*  قوة الرجالن

  .)م(احلائط القفز مبحاذاة *

      

  

  

  الرشاقة 

  الركض املتعرض بني الشواخص*

  

  مرت ذهابا و إيابا بدون زيكزاك 7ملسافة  

  

  الركض املتعرض بني الشواخص فليشمان*

      

  

  المرونة 

  .ثين اجلذع لألمام من وضع الوقوف *

  .الوقوف وفتح الرجلني أقصى مسافة *

      

  

  

  

  

  

  

 

  

 



 استمارة تحكیم
 

 

  2016/   /     :یوم        خ/س.الریاضیةالریاضي للھواة المدارس نادي ال

  عطیة حسام الدین :المطبق                     أصاغر ذكور /صنف

  خ/المركب الریاضي الجواري سیدي:المكان                          دقیقة 60:المدة

  اختبار تشخیصي للقوة:الهدف

  المالحظات  التشكیالت  التمرینات  المرحلة

ضیریة
ح
الت

  

  .العملتحضیر فضاء *
  .عام نتسخی* 
  .تسخین خاص*

  

  

  .مراقبة دقات القلب*
التسخین الجید *

  .للعضالت

التعلیمیة
  

  1التمرین
  :القفز من الثبات

حیث یقوم الالعب بالوقوف مع 
ثني قلیل للرجلین وضمھما عند 

طول ھ االشاره یقفز ثم یحسب ل
 .القفزة

  

تنظیم الالعبین *
  .المختبرین

  2التمرین
  :بمحاذاة الحائطالقفز 

یقف الالعب بمحاذاة 
الحائط،وعند إعطاء اإلشارة یتخذ 
الالعب وضع القفز للوصول إلى 
أعلى نقطة ممكنة ویحسب أقصى 

  ارتفاع یصلھ الالعب

محاولة تطبیق *
  االختبارات

  .بصورة جیدة

  .رمي الكرة 3التمرین
حیث یقوم الالعب بالوقوف و 

یمسك الكرة الطبیة بكلتا یدیھ مع 
ارجاعھما للخلف ثم یقوم برمیھا 

  حیث تحسب لھ أكبر مسافة 
  

  .تدوین النتائج* 

ختامیة
ال

  

  .القیام بجري خفیف لالسترجاع*
  .جمع الالعبین ومناقشتھم*
  .إعطاء النتائج*

  

  .محاولة استرخاء*
مناقشة الالعبین عن *

  .النتائج

  :مالحظة وتقییم الخبیر



 استمارة تحكیم
 

 

  2016/  /   : یوم        خ/س.الریاضي للھواة المدارس الریاضیةنادي ال

       عطیة حسام الدین :المطبق                      أصاغر ذكور /صنف

  خ/المركب الریاضي الجواري سیدي :المكان              دقیقة 60:المدة

  للمرونةاختبار تشخیصي :الھدف
  لمالحظاتا  التشكیالت  التمرینات  المرحلة

ضیریة
ح
الت

  .العملتحضیر فضاء *  

  .عام نتسخی* 

    .تسخین خاص*

  .مراقبة دقات القلب*

  .التسخین الجید للعضالت*

التعلیمیة
  

  1التمرین

یقف الالعب فوق المقعد و 

القدمان مضمومتان مع تثبیت 

أصابع القدمین على حافة 

المختبر بثني  المقعد، یقوم

جذعھ لإلمام و األسفل مع 

تمدید یده و تقاس المسافة 

یثبت عند آخر  أنعلى 

 مسافة یصل لھا

  

تنظیم الالعبین *

  .المختبرین

محاولة تطبیق *

  .االختبارات بصورة جیدة

  

  2التمرین

  :مرونة عضلة الرجلین

یقف الالعب ویقوم بفتح 

ألقصى مسافة ممكنة  ھرجلی

     .ثم یتم قیاس المسافة بینھما

  .تدوین النتائج*

ا
ختامیة

ل
  

القیام بجري خفیف *

  .لالسترجاع

  .جمع الالعبین ومناقشتھم*

  .إعطاء النتائج*

  .محاولة استرخاء*  

مناقشة الالعبین عن *

  .النتائج

 :مالحظة وتقییم الخبیر



 استمارة تحكیم
 

 

  2016/  /   : یوم        خ/س.الریاضیةالریاضي للھواة المدارس نادي ال

  عطیة حسام الدین: المطبق                      أصاغر ذكور صنف

  خ/المركب الریاضي الجواري سیدي :المكان             دقیقة 60:المدة

 للرشاقةاختبار تشخیصي :الھدف
  المالحظات  التشكیالت  التمرینات  المرحلة

ضیریة
ح
الت

  .العملتحضیر فضاء *  
  .عام نتسخی* 
  .تسخین خاص*

  

  

  .مراقبة دقات القلب*
التسخین الجید *

  .للعضالت

التعلیمیة
  

   الركض المتعرج 1التمرین 
  

یقف الالعب على خط البدایة و 
 یبدأشارة البدء  إعطائھعند 

الالعب بالركض السریع بین 
 7مسافة  إیاباالشواخص ذھابا و 

 6متر ، حیث یكون ھناك 
  شواخص في خط مستوي

  
 

  
تنظیم الالعبین *

  .المختبرین

  2التمرین 
  :الركض المتعرج فلیشمان 

  
شواخص  6حیث یتم وضع 

بصفة متقابلة و یقوم الالعب 
  بالجري بسرعة بینھما 

  

محاولة تطبیق *
  االختبارات

  .بصورة جیدة

    

  .تدوین النتائج* 

ختامیة
ال

  

  .القیام بجري خفیف لالسترجاع*
  .جمع الالعبین ومناقشتھم*
  .إعطاء النتائج*

  
  
  
  
  
  

  .محاولة استرخاء*
مناقشة الالعبین عن *

  .النتائج

  :مالحظة وتقییم الخبیر

  



 استمارة تحكیم
 

 

  2016/  /   : یوم        خ/س.الریاضي للھواة المدارس الریاضیةنادي ال

  عطیة حسام الدین :المطبق                        أصاغر ذكور /صنف

  خ/الریاضي الجواري سیديالمركب  :المكان              دقیقة 60:المدة

  1تطویر القوة:الھدف
  المالحظات  التشكیالت  التمرینات  المرحلة

ضیریة
ح
الت

  .العملتحضیر فضاء *  
  .عام نتسخی* 
  .تسخین خاص*

  

  

العمل على مراقبة *
الالعبین من ناحیة 

  .الحضورالھندام و 
  

التعلیمیة
  

  : 1 لعبة شد الحبل 1التمرین
 فرقتین إلى الالعبون یقسم

 األوالد ویشد خط ویوضع بینھما
 الخط یتخطى وكل فریق الحبل
  .خاسر یعتبر

 
  

تطویر العمل *
  .الجماعي التنافسي 

  :2 لعبة القفز بالبالون 2التمرین
 مسك ویتم فریقین إلى الفوج یقسم

 على قمع ویوضع كرة برجلین
 من العب كل ویحاول مسافة

 والدوران بالكرة القفز الفریقین
 زمیلھ للمس والعودة القمع حول

  

  

  بث روح المسؤولیة *

  :  3لعبة بر و بحر  3التمرین
 ویقوم الالعبین أمام خط رسم یتم

 مثال "بر" إشارة بإعطاء المدرب
 الخط خلف الالعبین حیث یبقى

 بعد یقفزون "بحر"إشارة  وعند
 یخطئ ال واحد أخر حتى الخط
  لزمالئھ عقوبة یحدد

عمل جو مریح * 
  .لالعبین 

ختامیة
ال

  

  .القیام بجري خفیف لالسترجاع*
  .جمع الالعبین ومناقشتھم*
  .إعطاء النتائج*

  
  
  
  
  
  

  .محاولة استرخاء*
مناقشة الالعبین *

  .عن النتائج

  :مالحظة وتقییم الخبیر

                                                           
1
  111.ص.كتاب دلیل األلعاب   

2
  )معدلة( 42.ص.نفس المصدر  

3
    45.ص.نفس المصدر  



 استمارة تحكیم
 

 

  2016/  /    :یوم      خ/س.الریاضي للھواة المدارس الریاضیةنادي ال

  عطیة حسام الدین :المطبق                     أصاغر ذكور/ صنف

  خ/المركب الریاضي الجواري سیدي :المكان              دقیقة 60:المدة

 2تطویر القوة:الھدف
  المالحظات  التشكیالت  التمرینات  المرحلة

ضیریة
ح
الت

  .العملتحضیر فضاء *  
  .عام نتسخی* 
  .تسخین خاص*

  

  

  .مراقبة دقات القلب*
التسخین الجید *

  .للعضالت

التعلیمیة
  

4  الجرادة لعبة :1التمرین
 

 وفي دائرة الالعبون یشكل
 ویمسك یقفز وسطھا العب

 الكرة الالعبون اآلخرون
 مستوى بأیدیھم على ویمررونھا

 محاولین إصابتھ ومن األرض
 .مكانھ یدخل یصیبھ

   

العمل على مالمسة *
الكرة األرض أثناء 

  .الرمي

5 رجل على الحجل :2التمرین
 

 ویوضع فوجین إلى الفریق یقسم
 الالعبان ویقوم مسافة قمع على
 واحدة رجل على بالقفزاألوالن 

 والعودة القمع على والدوران
  .الزمیل للمس 

  

العمل على عدم *
  .األرضمالمسة رجل 

 القرفصاء لعبة :3التمرین
 فوجین إلى الالعبین تقسیم یتم

 مسافة على قمع وضعویتم 
 المشیة مشى العب كل ومحاولة
 والرجوع حول القمع والدوران

 الزمیل للمس

   
  

عدم .العمل على * 
  المشي أثناءاالنحناء 

ختامیة
ال

  

  .القیام بجري خفیف لالسترجاع*
  .جمع الالعبین ومناقشتھم*
  .إعطاء النتائج*

  
  
  
  
  
  

  .محاولة استرخاء*
مناقشة الالعبین عن *

  .النتائج

  :مالحظة وتقییم الخبیر
                                                           

4
  65.نفس المصدر ص  

5
  74.نفس المصدر ص  



 استمارة تحكیم
 

 

  2016/  /    :یوم        خ/س.للھواة المدارس الریاضیةالریاضي نادي ال

  عطیة حسام الدین :المطبق                          أصاغر ذكور /صنف

  خ/المركب الریاضي الجواري سیدي :المكان              دقیقة 60:المدة

 3تطویر القوة:الھدف
  المالحظات  التشكیالت  التمرینات  المرحلة

ضیریة
ح
الت

  .العملتحضیر فضاء *  
  .عام نتسخی* 
  .تسخین خاص*

  

  

  .مراقبة دقات القلب*
التسخین الجید *

  .للعضالت

التعلیمیة
  

 الشجرة نمو 1التمرین
 ببطء والقیام أربع على الجلوس
 ثم المشطین على الوقوف لوضع
 .الوثب

 

العمل على مالمسة *
  االرض

  الكرات  2التمرین
 لألطفال كرات بإعطاء المدرب یقوم

وتبادلھا  السماء في برمیھا ویقومون
 .األرض في تسقط تركھا وعدم بینھم

  

العمل على عدم *
  مالمسة كرة االرض 

 برسیم- برقوق لعبة: 3التمرین
متساویین  فریقین إلى الالعبون یقسم

برسیم  واألخر برقوق یسمى احدھما
الخطین  على متقابلین ویقفان

االسمین  احد سماع وعند المتوازیین
 لفریقا خلف االسم صاحب ینطلق

  أعضائھ كل مسك ومحاولة المنافس
   

  

ختامیة
ال

  

  .القیام بجري خفیف لالسترجاع*
  .جمع الالعبین ومناقشتھم*
  .إعطاء النتائج*

  
  
  
  
  
  

  .محاولة استرخاء*
مناقشة الالعبین عن *

  .النتائج

  :مالحظة وتقییم الخبیر

  

  

  



 استمارة تحكیم
 

 

  2016/  /   : یوم          خ/س.الریاضیةالریاضي للھواة المدارس نادي ال

  عطیة حسام الدین :المطبق                         أصاغر ذكور/ صنف

  خ/المركب الریاضي الجواري سیدي :المكان             دقیقة 60:المدة

 1تطویر الرشاقة:    الھدف
  المالحظات  التشكیالت  التمرینات  المرحلة

ضیریة
ح
الت

  .العملتحضیر فضاء *  
  .عام نتسخی* 
  .تسخین خاص*

  

  

  .مراقبة دقات القلب*
التسخین الجید *

  .للعضالت

التعلیمیة
  

6 األسماء لعبة 1التمرین
 

 یتوسطھم دائرة الالعبون یشكل
 على وینادي عصا یمسك شخص

محل  یحل المنادي حیث احد زمالئھ
 وجب األخیر وھذا علیھ المنادى

 ومحاولة تسقط العصا ترك عدمعلیھ 
 مسكھا 

  

محاولة التركیز و  *
  االنتباه 

  7 معي تعال لعبة 2التمرین

 باقي ویقوم شخصا المدرب یعین
 یدور حیث دائرة بتشكیل التالمیذ

خمسة  باختیار ویقوم الشخص علیھم
وعندما  بھم یسیر ثم ستة أو ینالعب
 إلى فرد كل یعود اإلشارة یعطي

  .القائد محلھ یحل مكانھ واألخیر

أكبر  محاولة االبتعاد*
  مسافة عن المجموعة

  8لعبة صید السمك  3التمرین
 على بخیط سمكة وربطھا رسم یتم 

 تالمس وھي الالعبین خصر
و  2- 2لالعبین  وضع ویتم األرض 

 الزمیل الالعب من یقطع سمكة
 مجموعات تشكلثم  یربح برجلھ
  اوھكذ الفائزین من أخرى

  

  تطویر الخفة * 

ختامیة
ال

  .لالسترجاع القیام بجري خفیف*  
  .جمع الالعبین ومناقشتھم*
  إعطاء النتائج*

  
  
  
  
  

  .محاولة استرخاء*
مناقشة الالعبین عن *

  .النتائج

  مالحظة وتقییم الخبیر
                                                           

  29.نفس المصدر ص  6
  55ص.نفس المصدر  7
  1.نفس المصدر ص  8



 استمارة تحكیم
 

 

  2016/  /   : یوم        خ/س.الریاضي للھواة المدارس الریاضیةنادي ال

  عطیة حسام الدین :المطبق                         أصاغر ذكور صنف

  خ/المركب الریاضي الجواري سیدي :المكان              دقیقة 60:المدة

 2تطویر الرشاقة :الھدف
  المالحظات  التشكیالت  التمرینات  المرحلة

ضیریة
ح
الت

  .العملتحضیر فضاء *  
  .عام نتسخی* 
  .تسخین خاص*

  

  

  .مراقبة دقات القلب*
التسخین الجید *

  .للعضالت

التعلیمیة
  

 السویدیة المقاعد  : 1التمرین
 قاطرة شكل على المجموعة تقف

الزمیل  وسط العب كل یمسك بحیث
 أعضاء وتحاول أمامھ الذي

 حول واللف معا المجموعة القفز
 .متماسكة وھي المقعد

 

  
محاولة التركیز و  *

  االنتباه 

 والھبوط الصعود    2التمرین
 وتوضع مجموعتین إلى الطلبة یقسم

 على مرفوعان مقعدان أمامھم
 بالجري الالعب یبدأ صندوق ثم
 والنزول المقعدعلى  والصعود
  .الصف إلى والعودة بالزحلقة

محاولة ترك مسافة *
  .المجموعة أفرادبین 

 السریع الكرات    3التمرین
 مجموعتین إلى الالعبون یقسم

كل  أمامسویدي  ویوضع مقعد
-15''مجموعة و على بعد مناسب 

و یحمل الالعب األول الكرة و '' 30
القیام بدحرجة الكرة على األرض و 

عند الوصول للكرسي یضعھا فوقھ و 
  یصعد یكمل الدحرجة 

  

  تطویر الخفة * 

ختامیة
ال

  

  .القیام بجري خفیف لالسترجاع*
  .مناقشتھم جمع الالعبین و*
  .إعطاء النتائج*

  
  
  
  
 
  

  .محاولة استرخاء*
مناقشة الالعبین *

  .عن النتائج

 :مالحظة وتقییم الخبیر

  



 استمارة تحكیم
 

 

  2016/  /   : یوم      خ/س.الریاضي للھواة المدارس الریاضیةنادي ال

  عطیة حسام الدین :المطبق                      أصاغر ذكور صنف

  خ/المركب الریاضي الجواري سیدي :المكان              دقیقة 60:المدة

 3تطویر الرشاقة :الھدف
  

  المالحظات  التشكیالت  التمرینات  المرحلة

ضیریة
ح
الت

  .العملتحضیر فضاء *  
  .عام نتسخی* 
  .تسخین خاص*

  

  

  .مراقبة دقات القلب*
التسخین الجید *

  .للعضالت

التعلیمیة
  

 الكرة لعبة     1التمرین
 وتوضع فوجین إلى الالعبون یقسم
 اإلشارة وعند دوائر فوج كل أمام
 حائط الدوائر نھایة وفي الجري یتم
 .الزمیل للمس والعودةھ لمس یتم

 

  

محاولة النط في الحلقة *
  بصورة جیدة 

 .الجري و القرفصاء لعبة: 2التمرین
 مشیة بالمشي الالعبون یقوم

 ظھورھم خلف القرفصاء وأیدیھم
 جریا ینطلقون سماع الصفارة وعند
 یعاقب الحائط والمتأخر نحو

  
  

  

القفز االنحناء محاولة *
  و القفز جیدا

 .المندیل لعبة    :3التمرین
 معینة مسافة على مندیل وضع یتم

 في الجري التالمیذ من ویطلب
 شكل على الموضوعةالدوائر 
 المندیل لمس ومحاولة متعرج
    .بالرأس

  تطویر العمل الجماعي * 

ختامیة
ال

  

  .القیام بجري خفیف لالسترجاع*
  .ومناقشتھمجمع الالعبین *
  .إعطاء النتائج*

  
  
  
  
  
  

  .محاولة استرخاء*
مناقشة الالعبین عن *

  .النتائج

 :مالحظة وتقییم الخبیر

 



 استمارة تحكیم
 

 

 

  2016/  /    :یوم        خ/س.الریاضي للھواة المدارس الریاضیةنادي ال

  عطیة حسام الدین :المطبق                                 أصاغر ذكورصنف 

  خ/المركب الریاضي الجواري سیدي :المكان              دقیقة 60:المدة

  1تطویر المرونة :الھدف
  المالحظات  التشكیالت  التمرینات  المرحلة

ضیریة
ح
الت

  .العملتحضیر فضاء *  
  .عام نتسخی* 
  .تسخین خاص*

  

  

  .مراقبة دقات القلب*
التسخین الجید *

  .للعضالت

التعلیمیة
  

   9االنحناء لعبة    :1التمرین
 ویعطي دائرة في الالعبون یقف

 فینحني انحناء المدرب كلمة
 اعتدال قول كلمة وعند التالمیذ
  .یعاقب والمخطئ یعتدلون

 
  

 تطویرالعمل على *
  .التركیز

  10 الفیل تغذیة    :2التمرین

 مسافة على كرسیان وضع یتم
و  فوجین إلى ویقسم الالعبون م6

 و الكرسي الكرات تحت یرمون
 من اكبر قدر یدخل الذي الفریق
  .منحني وھو فائز الكرات

  

العمل الجید و مراقبة *
  .الالعبین

  .والكرة االنحناء لعبة :3التمرین
 2-2 العبان الفریق یقف

 ویمرران إلى بعض وظھرھما
 الجھة الیسرى من مره الكرة
 من ةومر الیمنى من ومره

    األسفل من ةومر األعلى

  بث روح الجماعة *

ختامیة
ال

  

بجري خفیف  القیام*
  .لالسترجاع

  .جمع الالعبین ومناقشتھم*
  إعطاء النتائج*

  
  
  
  
  
  

  .محاولة استرخاء*
مناقشة الالعبین عن *

  .النتائج

  :مالحظة وتقییم الخبیر
                                                           

9
  34ص.نفس المصدر   

  )معدلة(56ص.نفس المصدر   10



 استمارة تحكیم
 

 

  2016/  /    :یوم      خ/س.الریاضي للھواة المدارس الریاضیةنادي ال

  الدینعطیة حسام  :المطبق                           أصاغر ذكور /صنف

  خ/المركب الریاضي الجواري سیدي :المكان              دقیقة 60:المدة

 2تطویر المرونة :الھدف
  المالحظات  التشكیالت  التمرینات  المرحلة

ضیریة
ح
الت

  .العملتحضیر فضاء *  
  .عام نتسخی* 
  .تسخین خاص*

  

  

  .مراقبة دقات القلب*
التسخین الجید *

  .للعضالت

التعلیمیة
  

11 والخشبة الكرة   1التمرین
  

 توضع فریقین إلى الالعبون یقسم
وخشبة  كرة فریق أمام كل

 العب ویحاول كل مصافحھ
 خلف بھا والدوران الكرة دحرجة

  زمیلھ إلى لتسلم والرجوع القمع

  

  .جیدا  االنحناء*

  

12 الحبل تحت الزحف :2التمرین
 

 كرسي إلى حبال المدرب یربط
 وأیدیھم الحبل تحت ویتم االنحناء

  .للخلف
  

  بث روح الجماعة*

 في السمكة لعبة  :3التمرین
13 الشبكة

 

 2 كل فرق4 إلى الفوج تقسیم یتم
 كل أمام دائرة رسم ویتم متقابلین

 شكل على ورقة فوج وتوضع
 باالنحناء ویقوم الالعبون سمكة

 بصفیحة ھواء تولید ومحاولة
الزمیل  إلى السمكة لتوصیل
  بھا یعود المقابل

  

محاولة التركیز و * 
عمل التمرین بصورة 

  جیدة 

ختامیة
ال

  .القیام بجري خفیف لالسترجاع*  
  .جمع الالعبین ومناقشتھم*
  .إعطاء النتائج*

  
  
  
  
  

  .محاولة استرخاء*
مناقشة الالعبین عن *

  .النتائج

:مالحظة وتقییم الخبیر
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  ملخص الدراسة

 القوة الرشاقة (أثر برنامج تدرييب مصغر من األلعاب الشبه رياضية، يف تطوير بعض الصفات البدنية : عنوان الدراسة

  .سنة) 14- 12(، لدى العيب الكرة الطائرة صنف أصاغر)املرونة

  .ESSK" بسكرة/خ.س.نادي الرياضي للهواة المدارس الرياضيةللدراسة ميدانية  " .

  إبراز تأثري األلعاب الشبه رياضية على الصفات البدنية لالعيب الكرة الطائرة لصنف األصاغر :الدراسةهدف.  

 مشكلة الدراسة: 

  :التساؤالت العامة 

  لدى العيب"الرشاقة املرونةالقوة "هل يؤثر برنامج مصغر من األلعاب الشبه رياضية يف تطوير بعض الصفات البدنية *       

  الطائرة؟ الكرة          

  :التساؤالت الفرعية 

  .لبعدي؟الصاحل االختبار  صفة القوةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تأثري األلعاب الشبه رياضية على تطوير *       

  ؟لصاحل االختبار البعدي صفة الرشاقةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تأثري األلعاب الشبه رياضية على تطوير *      

  لصاحل االختبار البعدي ؟ صفة المرونةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تأثري األلعاب الشبه رياضية على تطوير *      

  :الفرضية العامة 

  لدى العيب" املرونةالقوة، الرشاقة، "يساهم الربنامج املصغر من األلعاب شبه رياضية يف تطوير بعض الصفات البدنية *      

   .الكرة الطائرة          

  :الفرضيات الجزئية 

  .لصاحل االختبار البعدي صفة القوةتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف تأثري األلعاب الشبه رياضية على تطوير *        

  .لبعديالصاحل االختبار  الرشاقةصفة توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تأثري األلعاب الشبه رياضية على تطوير *        

  .لبعديالصاحل االختبار  صفة المرونةتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف تأثري األلعاب الشبه رياضية على تطوير *        

 الرياضي للهواة املدارس نادي ال منالعب،مت اختيارهم بصفة قصديه  13تتكون عينة البحث من  :إجراءات الدراسة

ومت استعماهلم كعينة وكلهم ذكور، سنة)14- 12( وترتاوح أعمارهم ما بنيصنف أصاغر، ESSK خ/س.الرياضية

  .ضابطة وجتريبية

 خ/س.الرياضي للهواة املدارس الرياضيةنادي ال ا منالعب 13 :المجال البشري.  

 2016ماي  02إىل  2016افريل 03 :لزمانيامجال لا.  

 والية بسكرة/ سيدي خالدباملركب الرياضي اجلواري : المجال المكاني.  
 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 من أهم املناهج وجدنا حسب دراستنا أن املنهج املناسب هو املنهج التجرييب الذي يعترب :المنهج المتبع.  

 بطاريات االختبارات وكذا برنامج من األلعاب شبه رياضية: األدوات المستخدمة في البحث.  

  من خالل النتائج املتحصل عليها سابقا، وما أسفرت عنه من استنتاجات تبني : عليهاالنتائج المتحصل 

  أن األلعاب الشبه الرياضية هلا دور يف تطوير الصفات البدنية لدى العيب كرة الطائرة، ومن مث وجدنا أن   

  إحصائية للعينة يف االختبارينلة الفرضيات اخلاصة بدراستنا قد حتققت ، حيث وجدنا انه توجد فروق ذات دال    

   (T-test)قيمة من أكبر احملسوبة (T-test)القبلي و البعدي ولصاحل االختبار البعدي،حبيث مجيع قيم      

  ، ومنه نستنتج أن األلعاب الشبه الرياضية )0.05(،ومستوى داللة  )12( وعند درجة حرية" 1.78" ا�دولة        

 .فالفرضية العامة محققة وبالتايلالصفات البدنية،  تعمل على تطوير          

  

  

     

 االقتراحات والتوصيات:  

  القيام بالتنظيم احملكم واجليد لأللعاب شبه رياضية، حىت تليب رغبات الالعبني وحتقق اهلدف من احلصة

  .التدريبية

 التأكيد على أمهية الربامج التدريبية اليت حتوي األلعاب شبه رياضية.  

  خلق جو حتفيزي للعمل وذلك من خالل األلعاب شبه رياضية لنبذ املللحماولة.  

  إقامة ندوات أو أيام دراسية للمدربني تبني فيها خصوصيات الفئة العمرية، وٕاعطاء أهم الطرق للتدريب

  .احلديث
 


